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چکیــــده: 

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

عارف  آرامگاهی  مجموعه  معمارِی  ساختار  در  یونگ  کهن الگوهای  تجلّی 
َچلَبی اوغلو*

الناز بهنود *

لیدا بلیالن**

داریوش ستارزاده ***

دانشجوی دکتری معماری، دانکشده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران

دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران )نویسنده ی مسئول(

استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 98/04/16            تاریخ پذیرش نهایی: 99/03/18

مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو با فضایی عرفانی- معنوی، از جمله بناهایی است که با تفکر بنیادین عرفان ارتباط داشته و 
این مفاهیم در شکل گیری معماری این مجموعه تأثیرگذار بوده اند. یکی از کهن الگوهای مهم و محوری که در روانشناسی 
تحلیلی یونگ مطرح است؛ کهن الگوی »فرایند فردّیت« )خودشناسی( می باشد که در رابطه با پرسش های معنوی در مورد 
معنای زندگی و هدف هستی مطرح می شود. این کهن الگو همواره در بسیاری از آثار پژوهشی ادبی و روانشناسی با سلوک 
عرفانی که در مکتب اسالم و توسط عرفای اسالمی به وجود آمده؛ تطبیق و مقایسه شده و سلوک عرفانی به عنوان یکی از 
انواع فرایند فردّیت مطرح شده است. هدف از این مقاله، پاسخگویی به این سؤال است که آیا با دستیابی به مفاهیم معنایی 
این کهن الگو می توان به درک مفاهیم کهن الگویی و نحوه عینّیت یافتن آنها در فضای عرفانی این مجموعه آرامگاهی رسید. 
بر اساس هدف پژوهش حاضر، ضمن بهره گیری از روش تفسیری- تاریخی، از رویکردهای مطرح در ادراک نشانه ها استفاده 
شده است. این تحقیق با مطالعه بر روی این الیه های نشانه ای سعی خواهد داشت تا کیفیت و نحوه ارتباط میان تفکر 
عرفانی، کهن الگوها و ساختار کالبدی مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو را روشن سازد. ساختار کالبدی این مجموعه آرامگاهی 
منطبق با مراتب هشتگانه عرفان و مراحل چهارگانه کهن الگوی فرایند فردّیت شکل گرفته و واسطه ای برای بیان این حقایق 
همیشه زنده است که به ُصور مختلف امکان تجلّی می یابند. در پایان فرایند فردّیت، کهن الگوی تمامیت و کمال شکوفا 
می شود و به سطح خودآگاه ذهن می رسد. به این ترتیب، با سازگاری و یکپارچگی خودآگاه و ناخودآگاه، »مانداال«ی )دایره/

چرخه( کمال شکل می گیرد. به عقیده اهل معرفت نیز سالک در پایان سیر کمالی خود، در منزل هشتم، انتهای قوس صعودی 
دایره کمال خویش را به ابتدای قوس نزولی پیوند می زند و به مقام کّمل می رسد. در معماری نیز دایره، عالمت وحدانیت 
اصیل و آسمان است و در مرکز، همه چیز با همزیستی به وحدت می رسند؛ همچنین عدد هشت رمز از عالم برون به عالم 
درون است که در فضای عرفانی این مجموعه، در مرکز آرامگاه هشت وجهی نمایان است. در نهایت، خوانش معنایی جدیدی 

از مجموعه بر اساس تحلیل کهن الگویی، زبان عرفان دوره ایلخانی و رمزگان معماری بدست می آید.

واژه های کلیدی: چلبی اوغلو، عرفان، کهن الگو )آرکی تایپ(، کالبد معماری.

* مقالــه حاضــر برگرفتــه از رســاله دکتــری ســرکار خانــم النــاز بهنــود تحــت عنــوان »شناســایی و تبییــن مفاهیــم معنایــی آرکی تایپ هــا 
ــر داریــوش ســتارزاده می باشــد  ــای دکت ــدا بلیــالن و مشــاوره آق ــر لی ــم دکت ــی خان ــه راهنمای ــی« ب در معمــاری آرامگا ه هــای دوره ایلخان

کــه در واحــد تبریــز در حــال انجــام اســت.
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هفتم و هشتم هجری زبان تصوف چه در صورت تفسیر و 
چه در حالت نظم و نثر و همچنین در آثار هنری- چنان که 
استاد شفیعی کدکنی معتقد است- به آخرین حد امکانات 
خود می رسد )شفیعی کدکنی 1392، 153( و در این عصر 
که ایران زیر سلطه ایلخانان می باشد؛ متونی چون دیوان 
شمس، مثنوی معنوی، بوستان و گلستان سعدی و صدها 
اثر عرفانی و صوفیانه دیگر تولید می شود. زبان عرفان در 
دوره طالیی خود در دوره ای که به گفته جورج لین عصر 
به  1389(؛  )لین  می شود  محسوب  ایرانی  تمدن  رنسانس 
آثار تولید شده در  اشکال متنوعی متجلی می گردد. حجم 
این عصر در مقایسه با ادوار تاریخی قبل و بعد از خود بسیار 
شگفت انگیز و مهم تر پرسش انگیز است. اینکه صوفیان و 
شعرای عصر ایلخانی در دورانی می زیسته اند که حمایت از 
هنر گسترده بود و در عالی ترین محافل مورد تشویق قرار 
می گرفت؛ در نوع خود ماهیت این دوران را آشکار می کند. 
اختصاص اموال و اراضی در این دوران به خانقاه ها و پیران 
طریقت قابل مقایسه با دیگر ادوار تاریخی نیست. از آنجا 
آرامگاهی  معماری  فضای  از  زیرمجموعه ای  خانقاه ها  که 
ایران را تشکیل می دهند و آرامگاه سازی معلول عامل عمده 
اعتقاد به جهان بعد از مرگ و حب ذات است و در دوره 
و  عرفانی  اندیشه های  آنها  از  بسیاری  تأثیر  منبع  ایلخانی 
صوفیانه بوده است؛ نویسندگان را بر آن داشت تا مجموعه 
آرامگاهی چلبی اوغلو را -که یکی از مراکز تصوف و عرفان 
مورد  نمونه  به عنوان  می شده است-  دوره محسوب  آن  در 
بررسی انتخاب نمایند. از سوی دیگر، با دستیابی به زبان 
کهن الگوها  یافتن  واسطه  به  معماری  در  مشترک  الگوی 
می گیرند؛  نماد سرچشمه  و  رویا  اسطوره،  منبع  از سه  که 
می توان به هدف اصلی مقاله -که شناسایی کهن الگوها و 
تبیین مفاهیم معنایی آنها در کالبد معماری این مجموعه 
آرامگاهی می باشد- دست یافت. به نظر می رسد معماری 
این مجموعه آرامگاهی به عنوان یکی از مراکز عرفان و 
تصّوف، ارتباطی تنگاتنگ با مفاهیم عرفانی و کهن الگوی 
فرایند فردّیت داشته باشد. این مقاله سعی دارد تا کیفیت و 

چگونگی این ارتباط را جستجو نماید.

مقدمه و بیان مسأله
تنها  ما  می کند.  تجربه  تنهایی  به  را  تولد  و  مرگ  انسان، 
زاده می شویم و تنها می میریم. آیا مرگ یعنی بازگشت به 
زندگی مقدم بر زندگی؟ آیا مردن یعنی بازماندن از زیستن به 
عنوان موجود و سرانجام، رسیدن قطعی به بودن؟ آیا تولد، 
مرگ است و مرگ، تولد؟ هیچ نمی دانیم. مرگ و زندگی 
همواره از آغاز در کانون آثار برجسته هنر و ادبیات جهان 
بوده است. در نگاه مولوی، هستی شناسی انسان از آغاز تا 
انجام در معرض والدت و مرگی مستمر قرار دارد و در نگاه 
غزالی با مرگ بودن و زیستن، اصل همه سعادت هاست؛ و 
برای حکیم سنایی، زندگی همه سفر مرگ است )صنعتی 
به  گرایش  با  جهت  هم  نیز  معاصر  دوره  در   .)3  ،1394
برای  است  بدل شده  استعاره ای  به  ناخودآگاه  معنا، ضمیر 
توصیف معانی ای که از دسترس آگاهی به دوراند. باورها، 
جهان  مختلف  نقاط  در  اعصار  طی  در  اسطوره ها  نمادها، 
جمعی  ناخودآگاه  ضمیر  که  دارند  بسیاری  مشترک  وجوه 
بشری  جمعی  تجربه  و  ارتباطات  این  می دهند.  شکل  را 
آرکی تایپ1 نامیده شده است. به باور شولتز2 در میان همه 
پیچیدگی های طراحی معاصر، برخی از مفاهیم اصیل کهن 
به صورت  زبان فرم و فضا  تغییرناپذیر -که در  و  الگویی 
ممارست  علت  به  و  شده اند؛  فراموش  دارند-  وجود  ذاتی 
فیزیکی  جسم  میان  تعامالت ضروری  اغلب  کار،  این  در 
انسان، بنا و دنیا از دست رفته است )شولتز 2000، 115(. 
به  پایداری  الگوهای  که  نظریه  این  اساس  بر  مقاله  این 
مشترکات  به  دستیابی  با  که  دارند؛  وجود  کهنالگوها  اسم 
معنایی آنها می توان به درک مفاهیم کهن الگویی و نحوه 
تجلی آن در فضاهای معماری دست یافت؛ بنا شده است 
)دهقان و همکاران 1390، 97(. یکی از کهن الگوهای مهم 
و محوری که در روانشناسی تحلیلی یونگ3 مطرح است؛ 
با   رابطه   در   باشد که  فردّیت«4 می  کهن الگوی »فرایند 
پرسش های معنوی در مورد معنای زندگی و هدف هستی 
آثار  از  بسیاری  در  همواره  کهن الگو  این  می شود.  مطرح 
و  تطبیق  عرفانی  سلوک  با  روانشناسی  و  ادبی  پژوهشی 
مقایسه شده و سلوک عرفانی به عنوان یکی از انواع فرایند 
فردّیت مطرح شده است  )میرباقری فرد 1389، 6(. در قرن 
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سؤاالت تحقیق
1.کدام کهن الگوها امکان عینّیت یافتن در فضای عرفانی- 

معنوی مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو را دارند؟
در  نحوی  چه  به  شده  شناسایی  کهن الگویی  مفاهیم   .2
عینّیت  اوغلو  چلبی  آرامگاهی  مجموعه  کالبدی  ساختار 

یافته اند؟
روش تحقیق 

بر اساس ماهیت پژوهش تحقیق، این پژوهش از نوع کیفی 
برای  است.  گرفته  تفسیری صورت  تاریخی-  روش  به  و 
شناخت رابطه میان معنای مستتر در یک فضای معماری 
مطالعه ای  انجام  نیازمند  مجموعه،  آن  کالبدی  شکل  و 
تطبیقی میان آن دو بخش می باشد. در این رابطه، ضمن 
گردآوری مستندات و اطالعات موجود در اسناد، تصاویر و 
از چرخه  بهره گیری  با  میدانی،   بررسی های  و  سفرنامه ها 
تفسیر فرایند نشانگی سعی در تدوین این ارتباط شده است. 
این تحقیق با مطالعه بر روی این الیه های نشانه ای سعی 
خواهد داشت تا کیفیت و نحوه ارتباط میان تفکر عرفانی، 

کهن الگوها و ساختار کالبدی مجموعه آرامگاه، که در یک 
و مرگ«  زندگی  »تولد،  نام  به  بزرگتری  فرایندی  الیه ی 
مقاله  سوال  به  دستیابی  برای  سازد.  روشن  را  دارند  قرار 
حاضر، در ابتدا الیه تاریخی مورد نظر )دوره ایلخانیان( به 
همراه ترسیم جدول کرونولوژی5 مورد تحلیل قرار می گیرد 
و سپس مجموعه آرامگاه مورد بررسی قرار گرفته و نمودار 
کرونولوژی آن ترسیم شده و معناهای پنهان عناصر کالبدی 
آن تفسیر  می شوند. در ادامه با نگاهی مقایسه ای، مفاهیم 
معنایی کهن الگوها و منازل سلوک عرفانی تحلیل می شوند 
و کهن الگوهایی که امکان عینیت یافتن در ساختار معماری 
این مجموعه را دارند؛ معرفی می شوند. در گام بعدی ارتباط 
بررسی  نشانه های مذکور، مورد  پایه  بر  این حوزه ها  میان 
آرامگاه بر  قرار گرفته و در نهایت، فرایند خوانش معنایی 
)رمزگان  معماری  رمزگان  و  کهن الگویی  تحلیل  اساس 
ارائه می گردد  تکنیکی، رمزگان نحوی و رمزگان معنایی( 

)تصویر 1(.

تصویر 1. نمودار فرایند خوانش، تفسیر و معناسازی فضای معماری مجموعه آرامگاه )مأخذ: نگارندگان با استناد به اکو6 1396، 277(
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پیشینه تحقیق  
بخش اول: مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو

دوره  معماری  و  هنر  پیرامون  متعددی  مطالعات  تاکنون 
سازمان  توسط  اوغلو  چلبی  آرامگاهی  مجموعه  و  ایلخانی 
میراث فرهنگی استان زنجان و پایگاه میراث جهانی گنبد 
سلطانیه صورت گرفته که اغلب آنها با رویکرد توصیفی به 
شرح مشخصات تاریخی-کالبدی بنا و مرمت آن بدون در 
پرداخته اند. کتاب »عارف چلبی،  متغیر خاصی  نظر گرفتن 
جمله  از  نیز   )1388 عراقی  )همزه  ایران«  در  موالنا  نواده 
مطالعات موجود به شمار می آید که به بررسی خانقاه هایی که 
توسط عارف چلبی بنا  ند و علل گرایش تصّوف در ایران و به 
طور مختصر، معماری و بنای مجموعه آرامگاه چلبی اوغلو 
پرداخته است. مقاله»مسائلی چند پیرامون خانقاه چلبی اوغلو 
و ارتباط آن با مولویه« )کارگرپیشه 1386( در رابطه با شخص 
مدفون در آرامگاه و نحوه ایجاد آرامگاه چلبی اوغلو که در 
توسعه افکار و آموزه های مولویه و اتحاد رهبران این طریقت 
با براقّیه سلطانیه و اینکه مجموعه چلبی اوغلو مجموعه ای 
ملهم از پالن معماری عقاید و مراتب صوفیه بوده و هر یک از 
فضاها با عملکردی خاص اجرا شده اند؛ سخن به میان آورده 
است. با این وجود هیچ یک از پژوهش های فوق با رویکرد 
نشانه شناسی واکاوی نشده اند و در این زمینه مطالعاتی با این 

رویکرد تاکنون مشاهده نشده است. 
بخش دوم: کهن الگوها

در رابطه با مقایسه کهن الگوهای یونگ با آثار ادبی و عرفانی 
نیز پژوهش های متعددی وجود دارد. مقاالتی نیز آرا و گفتار 
با کهن الگوهای یونگ مقایسه کرده اند  عارفان مسلمان را 
که می توان به مقاالت »مقایسه سیر کمال جویی در عرفان 
»مقایسه   ،)1389 فرد  )میرباقری  یونگ«  روانشناسی  و 
کهن الگوهای یونگ با شیوه عرفانی ابو سعید« )اژه ای 1396(، 
»نقد و تحلیل کهن الگوی سایه با توجه به مفهوم نفس در 
عرفان« )روضاتیان 1391( اشاره کرد. در معماری نیز کتابی 
تحت عنوان »معماری آرکی تایپی )کهن الگویی(« )گالبچی 
و  معماری  این  ویژگی های  بررسی  و  شناخت  به   ،)1393
پایدار  الگوهای  و  آرکی تایپی  مفاهیم  از  گرفتن  بهره  نحوه 
بنیادین در معماری گذشته، حال و آینده می پردازد. همچنین 

مقاله »مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معماری 
 ،)1391 همکاران  و  )دهقان  معماری«  کالبد  با  کهن الگو 
کهن الگوی »عروج« برای دست یافتن به زبان الگوی واحد 
در معماری بررسی شده است. علی رغم تالیف روزافزون آثار 
پژوهشی با رویکرد نقد روانشناسانه تاکنون پژوهشی مستقل 
عرفانی  فضاهای  در  کهن الگوها  تجلّی  نحوه  با  رابطه  در 
معماری صورت نگرفته است؛ و این موضوع برای نخستین 

بار در این مقاله بررسی می شود.
مفاهیم نظری پایه تحقیق

جهت شناسایی کهن الگوها و همچنین تاثیر تفکر عرفانی 
ابتدا شایسته است بحث  آرامگاه،  بر شکل گیری مجموعه 
با مختصری از پیشینه تاریخی دوره مورد نظر آغاز شود. در 
ادامه به مفاهیم معنایی آرکی تایپ و سلوک عرفانی و نحوه 

ارتباط آنها با یکدیگر خواهیم پرداخت.
پیشینه تاریخی ایلخانیان

قوم مغول به دلیل شیوه زندگی ایلیاتی دارای مکان ثابتی 
برای زندگی نبودند و تا موقع اسالم آوردن، اجساد خان ها 
و بزرگان خود را دور از نظر عامه، منطبق بر آیین شمنی7 
دفن می کردند. پایبندی آنها به شمنیسم و رواج و اشاعه آن 
باعث شکوفایی تصوف در ایران عصر آنها شد. آنها با توجه 
به پس زمینه های استپی که داشتند؛ بین مشایخ صوفیه و 
شمن ها وجوه تشابهی یافتند و به مرور زمان آیین شمنی 
خود را وانهاده و به تصوف ایرانی- اسالمی که وجه تشابه 
بنیادینی با آیین آنها داشت؛ گرویدند. بستر تاریخی این دوره 
به صورت اجمال به صورت جدول کرونولوژی ذیل ارائه شده 

است )جدول 1(.
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جدول 1. جدول کرونولوژی )گاه نگاری( دوره ایلخانیان )مأخذ: نگارندگان؛ با استناد به اقبال آشتیانی 1364؛ لین 1389؛ ویلبر 1365(
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تبلور آموزه ها و برخی از وجوه تصوف در ساختار کالبدی 
معماری بناهای دوره ایلخانی

مغوالن بر آیین شمنی بودند. آیین شمنی عبارت بوده است 
از نوعی یگانه پرستی که در آن ایزدان گوناگون با مرتبه های 
سهیم  یکتا  خدای  با  کائنات  نظم  و  نگاهداری  در  پایین تر، 
وجوهی  دارای  آیین  این  )بیانی1381، 1(.  شناخته می شدند 
جادویی است که حول شخصیت شمن، متمرکز است و او 
عالوه بر جادوگر و حکیم، شفادهنده، عارف و شاعر نیز هست. 
شمنیسم به عقیده الیاده8 یکی از فنون کهن خلسه و همزمان 
است  کلمه  معنای  جامع ترین  در  دین،  و  جادوگری  عرفان، 
با آسمان در سطح  ارتباط  آیین،  این  )الیاده 1392، 30(. در 
عالم کبیر از طریق محور )درخت، کوه کیهانی، ستون مرکزی 

مجموعه آرامگاهی عارف چلبی اوغلو
بنیان شکل گیری مجموعه چلبی اوغلو به سال 728 هجری 
چلبی«  عارف  »اولو  به  مجموعه  این  می گردد.  باز  قمری 
نسبت داده می شود. اولو عارف چلبی 8 ذی القعده سال 670 
ه.ق )1272 م.( زاده شده است. مادرش فاطمه خاتون دختر 
غیبت  زمان  در  که  -شخصی  زرکوب  صالح الدین  شیخ 
را قطب جدید خویش  او  بلخی  شمس، موالنا جالل الدین 
برگزید- است )همزه عراقی 1388، 28(. موالنا درباره »اولو 
عارف« می فرمود: »عارف فرزند من است. از آنکه عارف ما 
فرزند حال است؛ و دریای نظر است؛ و او را علم حقیقت به 

خانه و غیره( نمایان می شود. عملیات ساحرانه شمن ها، عملیات 
خارق العاده و کرامات صوفیان را به یاد می آورد و وجه و سماع 
صوفیان، خلسه شمن ها را. در این زمان تقریباً گروه یا فردی 
یافت نمی شوند که مرید شیخی نبوده باشد. »غازان خان مرید 
ادعای کرامت می کرد؛  الجایتو خود  بود؛  زاهد گیالنی  شیخ 
و سلطان ابوسعید مرید شیخ صفی الدین اردبیلی بود« )بیانی 
1381، 660(. از این رو هنر این دوره را، هنر عرفانی نامیده اند. 
رشد و گسترش تصوف در اثر نوعی همخوانی با شمنیسم و 
تبلور وجوهی از این آیین همچون کوه کیهانی و سماع صوفیانه 
در ظاهر بناها قابل مشاهده است )میری نژاد و همکاران 1393، 

74( )تصویر 2(.
مفهوم آرکی تایپ در منابع و اطالعات مشترک جهانی

غایت خواهد بود و او سلطان ابداالن است و همیشه در کمال 
اندر کمال می رود« )افالکی 1362، 958(. مکانی که امروز 
در سلطانیه به عنوان آرامگاه چلبی اوغلو شناخته شده است؛ 
نزد مردم آن دیار از دیرباز به نام »کچه بورک« مشهور بوده 
و آن به معنای کاله نمدی است که با توجه به کرامات عارف 
در ارتباط با کاله این مسأله روشن می شود که عارف چلبی 
مدت مدیدی در سلطانیه اقامت داشته است )همزه عراقی 

.)36 ،1388
مجموعه از دو بخش خانقاه و مقبره تشکیل شده است. پالن 

معماری خانقاه با الهام گرفتن از مراتب و آداب صوفیه و با 

تصویر 2. فرایند تجلی وجوه تصوف در ساختار کالبدی معماری بناهای دوره ایلخانی )مأخذ: نگارندگان(
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توجه به عملکرد خاص هر یک از فضاها طراحی شده است.  
از خانقاه ساخته  احتمال می دهد که مقبره قبل  دونالد ویلبر12 
شده و این محل از نظر تبّرک برای بنای خانقاه در نظر گرفته 
شده باشد )ویلبر 1365، 187(. یکی از مدارک بسیار ارزنده  ای 
به سزایی  اهمیت  از  بنا  واقعی  تاریخ گذاری  که در حل مسأله 
برخوردار است،؛ مطالعه کتیبه حک شده در جرز جنوبی ایوان 

می باشد13. این مجموعه با شماره 167 در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است )تصویر 3(. نمودار کرونولوژی و 
جداول ذیل، شناسنامه کلی فضاهای مجموعه و نیز تجزیه 
و تحلیل عناصر معماری با رویکرد نشانه شناسانه را ارائه 

می دهند )تصویر 4، و جدول 2(.

تصویر 3. نقشه و عکس مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو
)مأخذ: بخش اسناد و آرشیو پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه و پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی 1378، 33(

تصویر 4. نمودار کرونولوژی )گاه نگاری( مجموعه )مأخذ: نگارندگان؛ با استناد به افالکی 1362؛ ویلبر 1365؛ اقبال آشتیانی 1364(
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جــدول 2. شناســنامه کلــی فضاهــای مجموعــه آرامــگاه چلبــی اوغلــو )مأخــذ: نگارنــدگان؛ بــا اســتناد بــه ویلبــر 1365، 185؛ پژوهشــگاه فرهنــگ و 
ــی 1378؛ نیکبخــت 1379( ــر اســالمی 1378، 32؛ افالکــی 1362، 862؛ تهران هن

با توجه به بستر تاریخی مورد نظر و تجلی وجوه تصوف و 
عرفان در ساختار معماری این دوره که پیشتر ذکر شد؛ قبل 
از شروع به مبحث اصلی مقاله، عناصر کالبدی مجموعه به 
روش نشانه شناسانه به صورت ذیل مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می گیرند تا بتوان به تفسیر معناهای پنهان این عناصر 
دست یافت )جدول 3 و جدول 4(.
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جدول 3. تجزیه و تحلیل نشانه ای عناصر معماری آرامگاه بر اساس رابطه ی دال و مدلول
)مأخذ: نگارندگان با استناد به اردالن و بختیار 1394، 105-97؛ نصر 1394، 183-169(

جدول 4. تجزیه و تحلیل نشانه ای عناصر معماری خانقاه بر اساس رابطه ی دال و مدلول
)مأخذ: نگارندگان با استناد به اردالن و بختیار 1394، 105-97؛ نصر 1394، 169-183؛ قیومی بیدهندی 1393، 76- 79(
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کلمه آرکی تایپ حدود پنج یا شش قرن قدمت دارد. آرکی تایپ 
برگرفته از واژه یونانی آرکه تیپوس است. این واژه در زبان 
یونانی به معنی مدل یا الگویی بوده است که چیزی را از روی 
آن می ساختند. پیشوند Arch به معنای اصیل بودن و قدیمی 
بودن به کار گرفته می شود. واژه تایپ )Type( نیز خود برگرفته 
از ریشه یونانی تپس )Topos( و تیپس )Typos( در زبان التین 
است. واژه آرکی تایپ در فلسفه و روانشناسی به معنای الگوی 
آغازینه یا کهن الگو، خصیصه و سرشت آمده است )معماریان 
و طبرسا 1392، 104(. ابداع این مفهوم را به افالطون14 نسبت 
می دهند. واژه آرکی تایپ به عنوان »بیانی تفسیری« از ُمُثل 
افالطون، مبنی بر آنکه همه موجودات، مخلوقاتی ساختگی 
را می توان در  از آن  استفاده  اتخاذ شد. دیگر موارد  هستند؛ 
زبان عبری در اشاره به تصویر خداگونه15 انسان و نیز خدایان 
ایرنائوس و دیونیزوس یافت. اگوستین قدیس هم وقتی در 
مورد اندیشه های اصولی16 -یعنی اندیشه هایی که به خودی 
خود شکل نمی گیرند؛ ولی در درک الهی نهفته اند- صحبت 
می کند؛ همین مفهوم را به کار می برد. این مفهوم همچنین 
در کار مردم شناس فرانسوی، لوسین لوی- برول17 )1839-

را مطرح کرد؛  1957(، که اصطالح »تمثال های جمعی«18 
در اشاره به اشکال اجتماعی- فرهنگی که بر اذهان باستانی 

تحمیل می شوند؛ در حالی که قبل از زندگی قومی انسان 
وجود داشته و از آن هنگام باقی مانده اند؛ به کار رفته است 
)پالمر 1395، 167(. کارل گوستاو یونگ از جمله افرادی بود 
که در قرن بیستم میالدی در ترویج واژه آرکی تایپ نقش 
بسزایی داشت. او برای توصیف چهارچوب اولیه آرکی تایپ، 
در ابتدا طیفی از اصطالحات از جمله »صورت ازلی« را به کار 
می برد؛ اما در 1919 م. برای اولین بار از واژه »آرکی تایپ« 
استفاده کرد )یونگ 1990(. بنا به گفته یونگ همه انسانها در 
یک »الیه« روانی به نام آرکی تایپ مشترکند. از نظر یونگ 
آرکی تایپ ها فقط نام یا تصورات فلسفی نیستند، بلکه اجزایی 
از خود زندگی هستند که به طرز جدایی ناپذیری با پلی از 
عواطف به انسان مرتبطند. به همین جهت، هرگونه تعبیر 
قراردادی )یا جهانی( درباره هر آرکی تایپ غیر ممکن است. 
شکل های آرکی تایپ ها تا حد قابل مالحظه ای قابل تبدیل به 
یکدیگر هستند و معمواًل وجه اشتراک انسان ها را در سراسر 
جهان تشکیل می دهند )بیلسکر 1391، 82(. در حالیکه در 
بیان تعداد آرکی تایپ ها، هیچ محدودیت نظری وجود ندارد؛ 
کریستین دی کوئینسی19 فیلسوف آمریکایی عصر حاضر، از 
هفت آرکی تایپ که از چهار مرحله شناخت مشتق شده اند؛ نام 

برده است )کوئینسی 2011( )تصویر 5(. 

تصویر 5. هفت آرکی تایپ آگاهی )مأخذ: کوئینسی 2011، 7(
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با توجه به این تصویر، مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو از آنجا 
که منتسب به عارف اولو چلبی می باشد؛ می تواند مجموعه ای 
از آرکی تایپ هایی پنهان در ساختار کالبدی خود را دارا باشد. 
منطبق با این سلسله مراتب شناخت، یونگ نیز فرایندی را که به 
وسیله آن، فرد، بخش های خودآگاه و ناخودآگاه شخصیت خود 
را یکپارچه می سازد؛ »فرایند فردّیت یافتگی« می نامد. فردّیت 
به معنای شخِص خود شدن است. بنابراین می توان فردّیت 
را»خودیابی« یا »خودشناسی« معنا کرد )پالمر 1395، 203(. 
به گفته یونگ روان انسان کره ای است که منطقه درخشان 
آن گویای خودآگاه است و »من« در مرکز آن قرار دارد )شیء 
زمانی خودآگاه است که من بشناسمش(. »خود« تمامی کره 
را تشکیل می دهد )یونگ 1395، 243(. فرایند فردیت دارای 
سه مرحله است: 1.»من« با »خود« یکی می شود؛ 2. »من« 
از »خود« جدا می شود؛ و 3.»من« دوباره با »خود« متحد 
و  زندگی  »تولد،  پروسه ی  در  طرح،  این  طبق  بر  می شود. 
مرگ«، نیمه نخست زندگی، نشان دهنده جدایی تدریجی من 
از »خود« است و نیمه دوم آن، بیانگر اتحاد مجدد آن دو است. 
)پالمر 1395، 209(. فردّیت یافتگی را از آن رو می توان فرایندی 
دینی و معنوی در نظر گرفت که فرایندی آرکی تایپی است 
)همان، 211(. زمانی که نقطه اوجی از زندگی فرد فرا می رسد؛ 

شخصیت برتر ناپیدای فرد، بر شخصیت حقیرتر متجلی می شود. 
این امر سبب می شود تا حیات فردی به سمت و سویی برتر 
جهت یابد )میرباقری فرد و جعفری 1389، 2(. حرکت در مسیر 
فردّیت، حرکتی بی انتهاست و دستیابی به هر کمال و فردّیتی، 
فرد را به مرحله ای برتر رهنمون می شود )بیلسکر 1391، 53(. 
یونگ زندگی ما را به مثابه َدَوران »خود« توصیف کرد؛ یعنی 
به مثابه یک سیر و سلوک مارپیچ پیرامون یک مرکز درونی. 
زندگی از نظر یونگ یک پیشرفت خط مستقیم به سوی هدفی 
دور نبود. بلکه سفری برای یافتن مرکزی درون خودمان بود. 
برای یونگ »خود« مقوله ای متعالی بود ولی هر یک از ما 
»خود« را از میان صافی وجودی منحصر به فرد تجربه می کند. 
»خود« عبارتست از پنجره فردی به یک جهان متعالی یکتا 
)رابرتسون20 1398، 267(. تمام دین ها و شریعت ها و مکاتب 
عرفانی، هم سو و هم جهت با فرایند فردیت درونی انسان ها 
شکل گرفته است و هدف از پدید آمدن آن ها، نشان دادن 
هدف غایی خلقت انسان و مسیر دستیابی به آن غایت متعالی 
است. بنابراین چارچوبی کلی که یونگ به تدوین آن پرداخت 
و به شکل مدّون برای فرایند فردّیت تعریف کرد؛ قابل انطباق 
بر تمام روش های سلوک و خودشناسی است )میرباقری فرد 

1389، 5( )تصویر 6(.

تصویر 6. سمت چپ: رابطه بین ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه فردی و ضمیر ناخودآگاه جمعی )مأخذ: یونگ 1395، 243(
 سمت راست: آرکی تایپ های شناسایی شده جهت استفاده در این تحقیق )مأخذ: نگارندگان با استناد به مدل روانشناسی یونگ(
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شکل شناسی سلوک عرفانی بر اساس مراحل کهن الگوی 
فردّیت« »فرایند 

سلوک در لغت به معنای رفتن است؛ و در اصطالح به نوعی 
ویژه از رفتن اطالق می شود که نزد گروه های مختلف معانی 
متفاوتی دارد. آرای سه گروه را در این زمینه می توان چنین 
دسته بندی کرد: اهل شریعت )رفتن از جهل به علم(، اهل 
طریقت )رفتن از اخالق بد به اخالق نیک( و اهل حقیقت 
)رفتن از هستی خود به هستی خدا(. در همه ی این تعابیر، 
)رئیسی  است  طلب  آن  و  دارد  وجود  مشترک  موضوعی 
را   کمال  می تواند  مراحلی   پیمودن  با  سالک   .)70  ،1395
طی کند و به مقصود برسد )میرباقری فرد 1391، 75(. در 
از اهمیت  سیر تطور عرفان و تصوف اسالمی، قرن هفتم 
زیادی برخوردار است و مبانی نظری و عملی عرفانی در این 
دوره سمت و سوی حرکت عرفان اسالمی را در دوره های 
بعد تعیین می کند. می توان سیر تاریخی عرفان اسالمی را 
از  را  تصوف  عرفانی،  اّول  سنت  کرد:  تقسیم  سنت  دو  به 
دّوم عرفانی، سیر  تا قرن هفتم دربرمی گیرد؛ و سنت  آغاز 

یافته های تحقیق
تبیین مفاهیم معنایی کهن الگو ها در فضای عرفانی 

اوغلو آرامگاهی چلبی  مجموعه 
1. کهن الگوی »تولد، مرگ، بازتولد«

مورد  همواره  دوباره  تولد  و  جدید  زندگی  آغاز  به  گرایش 

تصوف و عرفان اسالمی را بعد از قرن هفتم دنبال می کند 
)میرباقری فرد و رضاپور 1392، 176(. در بین عرفا، نسبت به 
تقدم و تاخر و مراحل سلوک اختالف نظر وجود دارد؛ چندان 
که شمار این مراحل از سه مرحله شروع می شود و تا صدها 
مرحله ادامه می یابد. با وجود همۀ اختالف نظرها، همۀ آنها 
معرفت  به  باید  عارف  که  دارند  نظر  اتفاق  موضوع  این  بر 
خدا دست پیدا کند و با این معرفت به کمال می رسد و این 
معرفت با پیمودن مراحل سلوک و رسیدن مطلوب حاصل 
می شود )میرباقری فرد 1391، 76-75(. با وجود انسجام آرای 
این پژوهش مبنای  آنچه در  عرفای مکتب نظری عرفان، 
بحث و مقایسه واقع شده، با توجه به تاریخ ساخت مجموعه 
آرامگاهی چلبی اوغلو، آرا و نظرات عرفا تا پیش از قرن هفتم 
است. در منابع متعددی سلوک عرفانی با کهن الگوی فرایند 
فردّیت به طور تطبیقی مطالعه و مقایسه شده است )تصویر 
7(. جهت ارتباط میان این مراتب و نحوه تجلّی آنها در کالبد 
مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو، در ادامه به تعریف هر مرحله 

و نیز کیفیت این ارتباط پرداخته شده است.

توجه بشر بوده؛ و از مهم ترین مفاهیم مشترکی است که در 
ناخودآگاه جمعی بشر بوجود آمده است. از منابع اصیل برای 
حدیث  است.  مقدس  کتاب  و  قرآن  کهن الگو،  این  مطالعه 
روایت  اکرم)ص(  پیامبر  از  صوفیه  عموم  هم  را  مشهوری 
کرده اند که می فرماید: »موتو قبل ان تموتا: بمیرید پیش 

تصویر 7. انطباق مراحل سیر و سلوک عرفان با کهن الگوی فرایند فردّیت )مأخذ: میرباقری فرد 1389، 8(
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2.کهن الگوی »فرایند فردیّت«
همانطور که پیش تر گفته شد؛ از مراحل فرایند فردّیت منطبق 
بر منازل سلوک عرفانی نام برده می شود که الزمه شناخت 
رابطه این مراحل با مراحل طی شده در مجموعه، شناختن 

هر یک از این مراحل می باشد.

توسط  من  »شکار  یا  »فراخوان«  اول:  مرحله  الف( 
)نقاب( پرسونا23  با  مواجهه  و  درونی«  دوست 

فرایند فردّیت یا سازش من خودآگاه با مرکز درونی »خود« 
با جریحه دار شدن شخصیت آغاز می شود. نخستین برخورد با 

»خود« بر روی آینده سایه می افکند یا اینکه »دوست 

تصویر 8. تجلی کهن الگوی »تولد، مرگ و بازتولد« در ساختار کالبدی مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو )مأخذ: نگارندگان(

از آنکه بمیرید«21. موالنا هم به صورتی دیگر از آن روایت 
کرده است:

  بمیرید بمیرید از این عشق بمیرید  
                             در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

  بمیرید بمیرید وز این مرگ نترسید   
                   کز  این  خاک بر آیید سماوات بگیرید

)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 636(
یونگ در آثار خود از کهن الگوهای بسیاری نام برده است؛ ولی 
در کتاب چهار صورت مثالی به طور مفصل از کهن الگویی 
یاد می کند که از جمله بحث برانگیزترین کهن الگو ها بوده 
است. و آن کهن الگوی تولد دوباره یا بازتولد22 است )یونگ 
1368، 67(. در مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو این کهن الگو 
به صورت سلسله مراتب حرکتی از مراتب دنیوی به مراتب 

اُخروی و رسیدن به کمال مطلق عینیت یافته است. ترکیب 
فیزیکی فضاها عالوه بر سلسله مراتب دسترسی، به عنوان 
نمادی از طی طریق معنوی و رسیدن به غایت مطلوب به 
کار گرفته شده است. مسیری که از درآیگاه و داالن ورودی و 
بخش زاویه خادمان و طالبان جنت و با فعالیت های اجتماعی 
آغاز و به تدریج از این حالت دور شده و ماهیت فردی به 
خود می گیرد و پس از گذار از فضای حجره های چله نشینی 
انفرادی و سماع خانه ها، مقدمات الزم برای ورود به مقبره 
فراهم می شود )تصویر 8(. این کهن الگو در درون خود شامل 
به  می توان  جمله  آن  از  که  است  بیشماری  کهن الگو های 
با سلوک عرفانی در  اشاره نمود که منطبق  فرایند فردّیت 
ادامه  ساختار کالبدی معماری مجموعه متجلّی شده؛ و در 

آورده شده است.
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دام  به  را  بی دفاع  »من«  شکارچی  یک  همانند  درونی« 
می اندازد )یونگ 1395، 253(. در این مرحله شخص با نقابی 
اسمعلی پور  و  )محمدی  می شود  مواجه  دارد؛  چهره  بر  که 
1391، 157(. این مرحله با منازل اول و دوم سلوک عرفانی 
منطبق است. یقظه به معنای بیداری و انتباه به معنای به خود 
آمدن است )دهباشی و میرباقری فرد 1386، 220(. منزل دوم 
عرفانی نیز -که مکمل منزل اول و مقدمه منزل دوم است- 
»طلب و اراده« می باشد. وقتی اراده در مرید پدیدار شد؛ طلب 

نیز وجود او را فرا می گیرد )همان، 223(.
- در مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو: مرتبه فقرا، طالبان جنت

بخش نخست در مجموعه چلبی اوغلو شامل درآیگاه ورودی، 
و دو شبستان در طرفین آن محلی که برای مسافران رهگذر، 
مقیمان و فقرا، محلی برای ارتباطات اجتماعی، مطبخ خانه 
و حمام، و در مرحله ی بعدی زوایایی مختص طالبان جنت 
اسالمی  هنر  و  فرهنگ  )پژوهشگاه  است  داشته  اختصاص 
1378، 33(. داالن ورودی نیز بین ورودی و صحن قرار دارد. 
طالبان جنت برای ورود به صحن باید از این بخش گذر کنند 
و مسیری را طی می کنند که با فعالیت های اجتماعی آغاز 
شده و به تدریج از این حالت دور شده و ماهیتی فردی به 
خود می گیرد. سالک در ورود به مجموعه باید پرسونا )نقاب( 
از چهره برافکند و وارد مسیر تازه زندگی خود شود. این بخش 
منطبق با مرحله اول کهن الگوی فرایند فردّیت در نظر گرفته 

می شود.
ب( مرحله دوم: دیدار با سایه24

فرد  که  است  شخصیت  از  بخشی  »سایه«،  کهن الگوی 
ترجیح می دهد آنرا آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه شامل 
بخش های تاریک و سرکوب شده است )پالمر 1395، 172(. 
حدود  تا  »نفس«  کهن الگوی  همچون  سایه  کهن الگوی 
)میرباقری فرد  دارد  قرار  فردی  ناخودآگاه  ضمیر  در  زیادی 
و  یقظه  مراحل  از  پس  سایه،  با  دیدار  مرحله   .)10 ،1389
در  می گیرد.  قرار  سالک  روی  پیش  طلب،  و  اراده  و  انتباه 
تقسیم بندی منازل عرفانی این کهن الگو منطبق با منزل دوم 
و سوم می باشد. یکی از مسائل مهم عرفانی که لزوم توجه به 
آن در این منزل برای سالک اهمیت ویژه ای دارد؛ پیر دانا و 
پیروی از فرمان های او است. توجه به پیر دانا و لزوم پیروی 

از فرمان های او در نظریات یونگ نیز مطرح و از آن به عنوان 
»کهن الگوی پیر دانا«25 یاد شده است )همان، 12(.

- در مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو: صحن مرکزی، رواق، 
حجره و چلّه نشین های انفرادی

صحن مرکزی و در اضالع شرقی و غربی آن، چلّه نشین ها و 
حجرات انفرادی قرار دارند. این حجرات با دارا بودن درهای 
بوده  آنان  مراتب  به  توجه  با  مریدان،  ریاضت  کوتاه، محل 
و  وسط  در  پیر  که  بوده  جمعی  سماع  محل  است. صحن 
 ،1386 )کارگرپیشه  می زده اند  حلقه  آن  گرداگرد  مریدان 
294(. صحن، کانون خانقاه است که همه اجزای خانقاه را به 
هم می پیوندد )قیومی بیدهندی 1393 ، 76(. چله خانه ها نیز 
که سالک در این مرحله بعد از چهل روز روزه داری، و تزکیه 
نفس به مرتبه ای باالتر دست می یافت؛ »جایی است تنگ 
و تاریک است به اندازه محلی که بتوان در آن نماز گزارد و 
بر در آن پرده ای می آویختند؛ تا هیچ روشنی به درون نیاید 
و حواس را از کار نیفکند و از عالم غیب باز ندارد« )کیانی 
1389، 423(. صحن مرکزی در این فضا به صورت چلیپا 
شکل گرفته است. چلیپا یا چرخ زندگی یا گردونه مهر نمادی 
از نیروهای نهفته در طبیعت و دارای نمادهای بسیار از جمله 
چهار عنصر، چهار کیفیت طبیعت، نماد پیدایش، چرخ هستی 
و آفرینش، نمایان گر کثرت و رسیدن به وحدت و بازگشت به 
آفریننده است. در معماری نیز نقطه تالقی در چلیپا نقطه ای 
است که روح از جسم مادی جدا شده و به ملکوت می رسد 
)کشتگر 1391، 64؛ به نقل از ذاکرین 1390(. این بخش 
منطبق با مرحله دوم کهن الگوی فرایند فردّیت در نظر گرفته 

می شود.
ج( مرحله سوم: دیدار با آنیما و آنیموس26

دارد؛  قرار  فردی  ناخودآگاه  در  بیشتر  که  سایه  مقابل  در 
کهن الگوی دیگری در ناخودآگاه جمعی یافت می شود که به 
خصوصیات جنسیتی متقابل روان مربوط است )پالمر 1395، 
منفی سایه،کشف  نیروهای  با  برخورد  از  بعد  مرحله   .)173
الیه های آنیمایی و آنیموسی است. این واژگان در اصل از 
معادل التین واژه »روح« مشتق شده اند )بیلسکر 1391، 60(. 
به کمال و کشف درونی فرد نقش  آنیما در روند دستیابی 
بسیار برجسته ای دارد )یونگ 1395، 278(. ادغام آنیما و 
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آنیموس قدم بعدی به سوی تمامیت است )رابرتسون 1398، 
243(. این مرحله، تشابهاتی برجسته با منزل احوال عرفانی 
دارد. این الیه های روان، ویژگی دیگری نیز دارد که آن را با 
منزل پنجم پیوند می زند. این ویژگی »عشق« است؛ عشقی 
که عامل اصلی حرکت به سوی فردّیت به شمار می آید؛ و 
از همین رو هنگامی که انسان سخت عاشق می شود؛ تنها 
)میرباقری فرد  بس  و  است  معشوق  با  شدن  یکی  هدفش 

.)20-17 ،1389
)ایوان(،  اوغلو: صفه  آرامگاهی چلبی  - در مجموعه 
یا  جمع خانه  )جم خانه،  سماع خانه  محراب، 

) نه عت خا جما
که  است  جنوبی  بخش  به  مربوط  مجموعه  بعدی  بخش 
شامل یک ایوان )صفه( و محرابی در جهت قبله و دو تاالر 
در دو طرف آن -که محل ذکر زمستانی بوده  اند- می باشد. 
در طرفین ایوان راهروهایی است که به حیاط راه دارند. در 
باالی این راهروها فضایی به نام مردگرد ساخته شده است. 
در جداره های بین مردگرد و ایوان جنوبی روزنه هایی برای 
تماشای مراسمی که در ایوان انجام می شده؛ تعبیه شده است 
)ثبوتی 1377، 168(. صفه، شاه نشین صحن است که شیخ 
در آنجا مجلس می گفت و جماعت در صحن، پیش روی او 
می نشستند و یا از فراز بام او را نظاره می کردند )محمد بن 
منور 1389، 184(. جماعت خانه، جایی برای اعمال جمعی 
و سماع است،؛ و چون باید از دید اغیار دور باشد؛ در جایی 
مسقف جای داده شده است که تجمع و گردش و حرکت 
)قیومی  باشد  ممکن  آن  در  شوریدگی  حال  در  پا  و  دست 
سوم  مرحله  با  منطبق  بخش  این   .)77  ،1393 بیدهندی 

کهن الگوی فرایند فردّیت در نظر گرفته می شود.
د( مرحله چهارم: دیدار با »خود«27 و »به یگانگی رسیدن با 

آن«
و  آنیما  با  رویارویی  و  سایه  نیروهای  با  مقابله  از  پس  فرد 
آنیموس، موفق به دیدار با »خود« و یگانگی با آن می شود. 
»خود« یکی از برجسته ترین کهن الگوهایی است که یونگ 
آنرا مطرح کرده است. نخستین تجلّی های »خود« به صورت 
یا »تصاویر چهارگانه« ظهور می کند )شایگان  »مانداال«28 
1355، 114(. در بررسی کهن الگوی »خود«، یونگ دریافت 

که این کهن الگو با فرایند فردّیت روانی ارتباطی ناگسستنی 
دارد؛ به تعبیری، »خود« همان کهن الگوی تمامیت است. در 
این دیدگاه، خود مظهر خداست. خود و خدا ارتباط تنگاتنگی 
)آرگایل 1384،  ماست  درون  در  دارند. خود، خدایی  با هم 
330(. دیدار با خود و به یگانگی رسیدن با آن غایتی است 
که در عرفان اهمیتی ویژه دارد. در تقسیم بندی منازل عرفانی 
بر مبنای فرایند فردّیت، دو منزل »سکر و حیرت« و »فناء 
فی اهلل و بقاء باهلل« که مقدمه منزل نهایی »توحید« است؛ 
در زیرگروه مرحله چهارم، یعنی»دیدار با خود« قرار می گیرد. 
خالی شدن از غیر خدا ظرف وجودی سالک را از عشق به 
خداوند لبریز می کند؛ عشقی چنان لطیف و آسمانی که سبب 
پدید آمدن سکر و حیرت در سالک می شود. در منزل هفتم، 
فقط  که  می یابد  دست  شناخت  و  معرفت  از  به حدی  فرد 
خداوند را در وجود حقیقی می بیند )میرباقری فرد 1389، 24(.

- در مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو: مقبره
مقبره برجی هشت گوش، سرداب زیر اتاق، در یک حیاط 
مربع شکل است )ویلبر 1365، 186(. سبک قرار گرفتن قبر 
قبر  این  که  چرا  دارد؛  زیادی  اهمیت  آرامگاه  این  در  شیخ 
حلقه ذکر صوفیانه را تداعی می کند به این معنی که داخل 
با توجه به  این مقبره، جسد پیر در وسط و اجساد مریدان 
مرتبه آنها در دور آن دفن است )همزه عراقی 1388، 68(. 
مقبره بر اساس طرح مانداالیی ساخته شده است و نمایش 
ارتباطی  مانداال  است.  قدسی  گذر  و  حرکتی  سلسله مراتب 
متافیزیکی با این آیه قرآن دارد: » او اول است و آخر است 
و ظاهر است و باطن است؛ از همه چیز آگاه است«29. اول 
منشا تمام موجودات است؛ »اصل تا جایی که بر ظهور مقدم 
باشد«. تولد و آغاز است؛ مرکز و نقطه است. اول بهشتی 
است که انسان آرزوی بازگشت به آن را دارد و در حالت ازلی، 
مانداال به عنوان نماد تجلّی، این ساختار را فراهم می کند. آخر، 
مرگ و بازگشت دوباره به سوی اوست )اردالن 1394، 61(. 
بنا به گفته نصر نیز فضای خالی، رمز هم تعالی پروردگار و هم 
حضور او در تمام اشیا است )نصر 1394، 197(. عدد هشت 
نیز از اعداد مقدس در معماری اسالمی به شمار می رود. برای 
عبور از مربع به  عنوان رمز زمین و رسیدن به گنبد که رمز 
آسمان است؛ به هشت وجهی نیاز داریم که در واقع هشت30، 
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رمز از عالم برون به عالم درون است؛ گذر از عالم محسوس 
به عالم معقول )وثوق زاده و همکاران 1395، 184(. طاق نماها 
نیز در جداره خارجی مقبره مزین به آجرکاری با طرح نام امام 
اینکه اصل و مبدأ سلسله  با توجه به  علی)ع( می باشد که 

شریفه مولوی به امام علی)ع(30 باز می گردد؛ این امر بدیهی 
به نظر می رسد؛ و به نوعی بازگشت به اصل و مبدأ را نمایان 
مرحله چهارم کهن الگوی  با  منطبق  بخش  این  می سازد. 

فرایند فردّیت در نظر گرفته می شود )تصویر 9(.

تصویر 9. تجلی کهن الگوی »فرایند فردّیت« در ساختار کالبدی مجموعه آرامگاهی چلبی اوغلو )ماخذ: نگارندگان(

نتیجه گیری
آنچه در این مقاله در خصوص ارتباط میان کهن الگوها و 
ساختار معماری فضای عرفانی مجموعه آرامگاه بیان گردید؛ 
خوانش معنایی جدیدی از این مجموعه را ارائه می دهد که 

به اجمال در تصویر ذیل بیان شده است )تصویر 10(.

از  هنرمندانه  روایتی   ، اوغلو  چلبی  آرامگاهی  مجموعه 
سلوک عارفانه انسان هایی است که در جست و جوی فضایی 
استعاری و عرفانی برای فهم عالم هستند. در پایان فرایند 
فردیت، کهن الگوی تمامیت و کمال با میانجیگری آنیما/
آنیموس شکوفا می شود و به سطح خودآگاه ذهن می رسد.
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تصویر 10. فرآیند خوانش معنایی مجموعه آرامگاه عارف چلبی اوغلو بر اساس تحلیل کهن الگویی، زبان عرفان دوره ایلخانی و رمزگان معماری
)مأخذ: نگارندگان(
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و  خودآگاه  یکپارچگی  و  سازگاری  با  ترتیب،  این  به 
ناخودآگاه، »مانداال« )دایره/چرخه(ی کمال شکل می گیرد. 
به عقیده اهل معرفت نیز سالک در پایان سیر کمالی خود، 
در منزل هشتم، انتهای قوس صعودی دایره کمال خویش 
کّمل  مقام  به  و  زند  می  پیوند  نزولی  قوس  ابتدای  به  را 
و  اصیل  دایره، عالمت وحدانیت  نیز  معماری  در  می رسد. 
آسمان است و در مرکز، همه چیز با هم زیستی به وحدت 
این مجموعه در مرکز  می رسند که در در فضای عرفانی 
است.  نمایان  آنها  گنبد  در  »عروج«  به صورت  و  آرامگاه 
ناخودآگاه  از  گرفته  نشأت  کهن الگوها  اینکه  نهایت  در  و 

جمعی بشر، در طول سالیان پایدار مانده اند و می توانند به 
عنوان الگویی تأثیرگذار در طراحی فضا در نظر گرفته شوند. 
فضاهای معماری واسطه هایی هستند برای بیان این حقایق 
همیشه زنده، که به صور مختلف امکان تجلی می یابند. این 
تحقیق نقطه شروعی است برای پژوهش های آینده جهت 
رسیدن به زبان مشترک معماری آرامگاهی ایران در دوره 
به عنوان  کهن الگوها  شناسایی  طریق  از  ایلخانی  تاریخی 
ابزار معرفی تازه ای جهت فهم معانی و دریافت پیام هایی نو 

از این بناهای ارزشمند.

پی نوشت 
-1 Archetype: The original pattern or model of which all things of the same type are representations or copies. ( www.merriam-
webster.com/dictionary/archetype)

آرکی تایپ: انگاره ازلی، صورت نوعی، طباع اصلی، صورت مثالی، مثل اعلی، کهن الگو، سرنمون، سرمشق، نخستین بنیاد، عین ثابت. یونگ آنرا 
قالبی بی محتوا می انگارد که در خالل تجربیات ازلی و تاریخی انسان شکل گرفته است.

Shultz .2
Carl Gustav Jung .3

Processus d' individuation .4
Chronology .5

Umberto Eco .6
اکو در توجه به »ضمیر ناخودآگاه ذهن مولف« و تبیین این موضوع، ظاهرا تحت تأثیر نظریه فروید در باب نهاد، خود و فراخود بوده است. او 
معتقد است بخش ناخودآگاه ذهن بر بخش خودآگاه آن تأثیر می گذارد. و متن با ارائه ی چارچوب و قوانین کیفیت خوانش، به دنبال آفرینش 
خواننده نمونه خود است. متن به نحوی فعال زمینه ای را فراهم می سازد تا خواننده نمونه اش را به سوی ماورای فیزیکی متن به حرکت درآورد 
و او را قادر می سازد تا به قرائتی درست از متن دست یابد. از نظر او متن در معنای واقعی اش دیگر یک پدیده ی عینی و فیزیکی نیست؛ بلکه 
عبارتست از آن چیزی که در فرایند خوانش شکل می  گیرد )اکو 1976، 129-130(. اکو رمزگان معماری را به سه دسته تقسیم می کند: 1. 
رمزگان تکنیکی، شامل عناصر نخستین معماری می شوند؛ 2. رمزگان نحوی، که عناصر معماری بر اساس منطق خاصی در رابطه همنشینی 
در کنار یکدیگر قرار می گیرند و داللت معنایی ایجاد می کنند؛ 3. رمزگان معنایی، عناصر معماری داللت معنایی عمیق تری تولید می کنند )اکو 

.)277 ،1396
Shamanism .7

Mircea Eliade .8
9. بابا واژه فارسی و در بسیاری از زبان ها مشترک است و معادل آن در ترکی »آتا« است. مجازا پیر و سالخورده و عنوان احترامی برای صوفیان 
و عارفان است. در فارسی و ترکی متداول بوده است. در ترکی به هر یک از افرادی که در رأس گروهی یا سازمانی قرار دارند حتی اگر سالمند 
نباشند؛ به قصد احترام گفته می شود. افالکی در مناقب العارفین از بّراق بابا نام برده )ج 1، 146( که در دوره ایلخانان کم وبیش نقش سیاسی 

ایفا می کرده است.
Madame Diolafova .10

André Godard .11
Donald Wilber .12
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13. سه قطعه کتیبه در جنوب ایوان خانقاه در باال و در دو طرف محراب به خط ثلث نوشته شده که از این قرار است: در دولت ایام پادشاه اسالم 
فرمانروای ربع مس--------- خلد اهلل ملکه و ارکانه----------شیخ شیوخ آفاق شیخ براق اعاذاهلل علینا صاحب معظم افتخار ایران 
بانی خیرات خواجه شمس الدوله والدین محمد قزوینی. بیرون آورده است و وقف خانقاه شمسیه کرده که در قزوین انشا گردانیده است. و شرط 
کرده که -------وجود از عموم خالیق هیچ کس را در کوچه و خانه حق.---------؛ طرف چپ محراب: تغیظ اهلل و -------مزین 
و مجزی بگرداند و در لعنت ابدی سبحانه و تعالی و مالئکه و انبیاء مرسل و ما سمعه فانما اسمه علی المرید. و ان اهلل سمیع العلیم العلی و ان 
اهلل ال یضیع اجرالمحسنین ثالث و ثالثین و سبعمائه الهاللیه فی لیله العید )همزه عراقی 1388، 68-70(. این اسناد بسیار معتبر در شناسایی 
شهر سلطانیه شمس الدین از رجال دوره اباقاآن مغول است؛ و نشان می دهد بنای خانقاه در حد فاصل سال های 657 و 683 هجری قمری 

احداث گردیده و وقف خانقاه شمسیه شده است. به استناد عین متن کتیبه، سال 733 تاریخ احداث بنا نبوده بلکه سال نوشتن کتیبه است.
Plato .14

Imago Dei .15
 Ideae Principles .16

Lucien Levy Bruhl .17
Representation collectives .18

Christian de Quincey .19
Robin Robertson .20

21. در کتاب های عرفانی جمله ی »موتوا قبل ان تموتوا« را به عنوان حدیث و روایتی از پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند )آملی، سید حیدر. 
1368. جامع األسرار و منبع األنوار. تهران: علمی و فرهنگی. ص 378(؛ و برخی از محدثان متأخر نیز از آن به عنوان حدیث مشهور یاد 
می کنند )فیض کاشانی، محمد محسن. 1406 ق. الوافی، ج 4. اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین علیعلیه السالم. ص 412.(؛ ولی برخی 
آن را عبارتی منتسب به صوفیه می دانند »و قال عنه الحافظ ابن حجر: هو غیر ثابت، و قال القاری: هو من کالم الصوفیۀ« )ابوزکریا یحیی بن 

معاذ الرازی. 1423 ق. جواهر التصوف. قاهره: مکتبۀ اآلداب. ص 14.(.
Birth/Death/Rebirth .22

Persona .23
Shadow .24

Wise old man .25
Anima and animus .26

Self .27
Mandala .28

مانداال یا دایره جادویی قرن هاست که در معابد هند و چین مورد نقاشی قرار می گیرد. مانداال از اجزایی تشکیل شده که این اجزا در جهت های 
مختلف قرار گرفته اند؛ ولی با هم به یک تمامیتی می رسند و در واقع مانداال اتحاد اجزایی است که با همدیگر متضاد و متفاوت هستند؛ ولی 
می توانند در کنار هم یک تمامیت منسجم را ایجاد کنند. علت عالقه بیش از حد یونگ به مانداال در این است که به عقیده یونگ رسالت 
زندگی انسان، در این نماد به نمایش گذاشته می شود. انسان در واقع اتحاد بین عناصر متضاد است؛ مثل زمینی بودن و آسمانی بودن، عاطفی 

بودن و عقالنی بودن، مردانگی و زنانگی، و... .
29. هو األول هو اآلخر هو الظاهر هو الباطن. مأخذ: سوره حدید/ آیه 3.

30. عدد هشت به جهت کاربرد ویژه ای که در هنر و معماری اسالمی دارد؛ از جمله اعداد قابل تأمل است. در قرآن و روایات، تعداد بهشت ها 
و تعداد مالئک حامل عرش، هشت برشمرده شده است. شیخ اشراق برای اولین بار از عالم مثال سخن می گوید و به آن عنوان»اقلیم هشتم« 
می دهد )وثوق زاده و همکاران 1395، 175(. از آنجا که عالم مثال واسط میان عالم محسوس و معقول است؛ عدد و صورتی را به خود اختصاص 
می دهد که در میانه این دو، تعریف می گردد. با تطبیق شکل دایره بر عالم معقول و شکل مربع بر عالم محسوس، شکل و عدد عالم مثال حّد 
واسط دایره و مربع خواهد بود. از نظر رنه گنون فرم هشت وجهی گویاترین فرم به شمار می رود. بنابراین به نظر می رسد که معماران اسالمی 

در کاربرد عدد هشت و هندسه هشت وجهی در کالبد معماری، به معنی رمز عالم مثال و اقلیم هشتم نظر داشته اند )همان، 185(.
30. 1. امیرالمؤمنین علی)ع(؛ 2. حسن بصری؛ 3. حبیب عجمی؛ 4. داوود طایی؛ 5. معروف کرخی؛ 6. سری سقطی؛ 7. جنید؛ 8. شبلی؛ 9. 
محمد زجاج؛ 10. ابوبکر نساج؛ 11. احمد غزالی؛ 12. احمد خطیبی بلخی؛ 13. شمس االئمه سرخسی؛ 14. بهاء ولد بلخی؛ 15. سید برهان الدین 
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محقق ترمذی؛ 16. موالنا جالل الدین محمد؛ 17. شمس الدین تبریزی؛ 18. چلبی حسام الدین؛ 19. بهاء ولد )سلطان ولد(؛ 20. اولو عارف 
چلبی )همزه عراقی 1388، 17(.
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Abstract

The Chalabi Oghlu Shrine with a mystical-spiritual space is one of the structures which is based 
on the fundamental thinking of the mysticism. And these concepts have influenced the formation 
of the architecture of this collection. Archetypes are universal facts that derive from human 
unconscious mind and are integrated in to human conscious mind as a global collaborative 
information in the form of imagery.The concept of an archetype appears in areas relating to 
behavior, historical psychological theory, and literary analysis. To break the gap between the 
apparent and the hidden part of their minds, and to understand the archetypes, humans need the 
sources, such as symbols, myths, dreams, and memories. Archetypes start appearing when they 
find content, because they are empty and have no meaning without content and on themselves 
alone. Architecture is a medium for the expression of human collective unconscious, universal 
myths, dreams and memories which act as a symbol in architectural spaces. One of the key 
archetypes that has been introduced in Jung›s analytic psychology is the archetype of «process 
of individuality» that deals with spiritual questions about the meaning of life and the goal 
of creation. The purpose of this paper is to answer the question of : whether by achieving 
semantic concepts of these archetypes, can one understand the archetype concepts and how 
they are objectified in the mystical space of this tomb collection. Based on the purpose of this 
study, which is the recognition of archetypes semantic concepts, using historical interpretation 
method, the techniques used in sign perception have been used. The word solouk(a way of 
conduct in mystical journey) means going, but it is a special kind of going, which has different 
meanings for different groups. There is a controversy among the mystics about the precedence 
and steps of solouk(mystical journey).The number of these steps starts from three stages and 
continues to hundreds of steps. Despite all the controversies, they all agree that the mystic must 
attain the knowledge of God. With this knowledge he reaches perfection, and this knowledge is 
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obtained by walking through the stages of solouk and desirable achievement. Despite the coherence 
of  mystical views on the stages of solouk (mystical journey), the basis of discussion and comparison 
in this research is the opinions of the mystics before the seventh century. In many number of sources, 
mystical journey has been studied and compared with the archetype of individuality process.
Explaining the archetypes semantic concepts, in the gnostic space of the Chalabi Oghlu tomb› 
collection:
1. Archetype «Birth, Death, Reincarnation»
The tendency towards the beginning of new life and rebirth has always been of human interest and is 
one of the most important common concepts created in the collective consciousness of humankind. 
Jung has also referred to many archetypes in his works, but in the ”Four Archetypes: Mother, Rebirth, 
Spirit, Trickster” book he gives an example of an archetype that, in most of his other works, has 
been one of the most controversial archetypes. And that is the archetype of rebirth. In the Chalabi 
Oghlu Shrine, this archetype has been used in a hierarchical manner and with physical combination 
of spaces in addition to the mystical hierarchy, it has been viewed as a symbol of the spiritual path 
and the desirable end. The path which has started from the entrance and the corridors and the zaviye 
khademan(cornerstones of the servants) and taliban jannat(cornerstone of heaven volunteers) 
and with the social activities, which gradually disappears from this state and takes on a personal 
nature. And After the transition from the spaces of solitary chambers, and samaakhaane(mystical 
dance chamber), provision is made for entering the tomb. As previously mentioned, this archetype 
includes within itself innumerable archetypes, such as the individuality process, which is embodied 
in accordance with mystical conduct in the architectural structure of the Chalabi Oghlu shrine. 
2. «process of individuality» archetype
As mentioned earlier, the stages of the process of individuality are stated coinciding with the steps of 
mystical passage which requires knowing the relationship between these stages with the steps taken 
in the Chalabi Oghlu Shrine and how they are manifested in the architecture of complex. 
A. First step: «recall» or «hunt of the self by the inner friend» and confronting Persona (Mask) 
In the Chalabi Oghlu Tomb collection: The Poors stage and The Taliban Jannat(heaven volunteers)
B. Second Stage: Meeting the Shadow
In the Chalabi Oghlu shrine: Central courtyard, Porch, and solitary chambers
C. Third Stage: Meeting Anima and Animus
In the Chalabi Oghlu shrine: Sufa (Avon), Altar, House of Jamah (Jam House, and Sama House)
D. Fourth Stage: Meeting the «Self» and «Unity with the self»
In Chalabi Oghlu shrine: Tomb
The physical structure of this tomb complex conforms to the eight levels of mysticism, and the 
four stages of the «individuality process» archetype. And it is a medium for expressing these truths, 
which can be manifested in different ways.
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