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چکیده
با پیدایش نظریههای ادبی و غیرادبی از جمله نظریههای روانشناختی ،ارتباط چندسویه بین علوم مختلف
پدید آمدهاست؛ از جمله ارتباط بینارشتهای ادبیات و روانشناسی .این اتفاق باعث شد تا ادبیاات محملای
برای نگرش و تحلیلی روزآماد ،کارآماد و خوانشای متفااوت تلقای شاود .ادبیاات باه مادد نظریاههاای
روانشناسی ،خود را ملموستر ،عینیتر ،عملگراتر عرضه نمودهاست و بر جذابیت خاود در متاون ادبای،
بهویژه در متون عرفانی افزودهاست .از جملۀ این نظریات ،نظریۀ ساختار شخصیت و ابعاد ذهان فرویاد و
فرایند تفرّد یونگ است .موضوع این پژوهش ،بررسی بُعد تعلیمی رؤیا با توجه به نظریات فروید و یوناگ
با محوریت حکایت «پادشاهزاده که »...از دفتر چهارم مثنوی است .این پژوهش نشان میدهد کاه «رؤیاا»
شاهراه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه انسان است .مولوی در این حکایت ،به مخاطب میآموزد کاه ززماۀ
رسیدن به توازن ،تعادل شخصیت و رسیدن به تفرّد ،تعامل یکپارچۀ تمام ابعاد شخصیت روانی فرد است.
واژههای کلیدی :رؤیا ،فروید ،ساختار شخصیت ،فرایند تفرّد یونگ ،مثنوی مولوی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
بیتردید ادبیات محملی برای بروز نظریههای ادبی و غیرادبی است .این امر باعث ایجااد
دگرگونی در تحلیلهای عصر حاضر و بروز نگرشی روزآمد ،کارآمد و عامل تالقای علاوم
گوناگون شدهاست .چه بسا خوانندگان از طریق ادبیات با دنیای روانشناسی آشنا شاوند و
متون ادبی به منزلۀ میانجی و جایگاهی که روانشناسی در سایۀ آن بالیدهاست و توانساته
نظریات خود را عرضه کند .بیشک روانشناسان بزرگ در نظریهپردازی خود ،متون ادبای
را مطالعه و از این طریق نظریهپردازی نمودهاند .از جملۀ این روانشناسان ،فروید و یونگ
بودهاند .از این میان« ،فروید عالقۀ بسیاری به ادبیات داشت ،برای شاعران احترام بسیاری قائل
بود و میگفت آنان نخست ناخودآگاه را کشفکردهاند» (شمیسا .)861 :1386 ،حضور روانشناسی
در ادبیات باعث شد تا خوانشی بر خوانشهای موجاود در متاون ادبای افازوده و ماتن از
دریچۀ روانشناسی تحلیل شود.
نگاه به رؤیا 8از دریچۀ کارکرد تعلیمی ،خوانشی است که تازگی خود را در تحلیل و نقد
متون ادبی و عرفانی عرضه میکند .رؤیا به عنوان یاک الال پذیرفتاه و درونای ،پای و
تابها و رازآلودگیهای خود را از ادوار گذشته تاکنون در عرلههای روانشناختی و متون
ادبی و عرفانی ،منعکس ساختهاست .رؤیا آزادانهتارین محمال بارای جاوزن ناخودآگااه،
بهویژه سرکوفتگیهای «فرومن» به شمار میرود .رؤیاا حقیقتای فراماوششاده و در نازد
برخی ،کماهمیت ،بیاهمیت و یا حتی غیرقابل ردیابی بودهاست .گرچاه باهزعام بعضای،
تحلیل و تفسیر رؤیا ناممکن به نظر میرسد ،اما در نظر روانشناساانی همانناد زیگموناد
فروید و کارل گوستاو یونگ ،رؤیا نهتنها تحلیلپذیر اسات ،بلکاه رمزگشاایی آن بار بُعاد
تعلیمی آن نیز میافزاید و باعث تعادل و توازن بین نیروهای متضاد درونی میشود.
از دید فروید ،انگارۀ رؤیا اغلاب بار پایاۀ موضاوعات شخصای ،فاردی و جنسای بناا
شدهاست .در واقع« ،رؤیا کامی است وازده که به هیئت مبدل پدیدار شدهاست ...عالم رؤیاا
سراسر زیر سلطۀ او یا روان ناآگاه است و روانکاو را باا تکااپوی نهاانی روان نآگااه آشانا
میسازد» (فروید .)31 :1311 ،اما از دیدگاه یوناگ ،رؤیاهاا اغلاب نمودهاای باساتانی را باه
نمایش میگذارند و این مقوله را در بین انسانهای تمام ادوار و اعصار مایتاوان ردیاابی
کرد؛ چنانکه جلوههای مشترکی در رؤیاها منعکس میشاود .یوناگ بارای رؤیاا چنادین
ویژگی قائل است .از نظر او« ،رؤیا الاال کننادۀ وضاعیت روانای اسات ...رؤیاهاا جنباۀ
1

1. Literature
2. Dream

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 181/ 1318

جبرانکنندۀ وضاعیت خودآگااهی را دارناد...کنش آینادهنگاری یکای از لافات بنیاادی
رؤیاهاست» (یونگ 831 ،831 :1311 ،و  .)811از جمله متونی که میتوان از دریچاۀ نظریاات
فروید و یونگ نشانههای نقد و تحلیل رؤیا را در آن ردیابی نمود ،مثناوی معناوی اسات.
مثنوی معنوی عالوه بر پذیرش انواع نظریهها ،با هر بار نوشتن ا که منظور از آن خواندنی
است که در حکم نوشتن مجدد دارد ا از نو متولّد میشود؛ به سخن دیگر ،بارای مولاوی،
«نوشتن» فعل ززم است نه متعادی (ر.ک؛ سالدن161 :1318 ،اا .)191از جملاه نظریاههاای
مصداقپذیر در مثنوی ،نظریۀ ساختار شخصیت فروید و فرایند تفرّد یونگ بودهاست.
نظریۀ ساختار شخصیت فروید ،روان آدمی را بر شالودۀ فرومن ،من و فرامن پیریازی
نمودهاست( .ر.ک؛ یاوری .)11 :1389 ،نظریۀ فرایند تفرّد یونگ ،غیرارادی و ناآگاهانه اسات و
این در لورتی است که این فرایند در عرفان آگاهاناه اسات؛ یعنای عاار آگاهاناه و باا
راهنمایی پیر طریق مراحل سلوک را میپیماید (ر.ک؛ میرباقری فرد و جعفری .)81 :1381 ،یکی
از نقاط تالقی نظریههاای فرویاد ،یوناگ و مثناوی ،تحلیال بُعاد تعلیمای رؤیاسات کاه
هد گیری این سه ،متوجه عالم درون و کشمکشهایی است که از برخورد عوامل متضاد
پدید میآید و رسیدن به مرحلۀ تعادل ،آرامش و وزدت مجادد در گارو تعامال نیروهاای
برانگیزاننده و بازدارنده است .در این پژوهش ،چگونگی پیوند بُعد تعلیمی رؤیاا باا سااختار
شخصیت فروید و نظریۀ فردانیت یونگ بررسی میشود.
 .8پیشینۀ پژوهش
مقازت متعددی با رویکرد تحلیل فرایند فردانیت ،رؤیا و روانکاوی شخصیتها به نگارش
درآمدهاست؛ از جمله:
ا سید احمد پارسا و گلاندام واهیم ( )1388در مقالۀ «انواع خواب و رؤیاا در مثناوی» باه
بررسی این موضوع پرداختهاند که مولوی در مثنوی چگونه با رؤیاا برخاورد کاردهاسات و
آنها را چگونه در این اثر شگر بهکار گرفتهاست (ر.ک؛ پارسا و واهیم33 :1388 ،ا.)18
ا حسینعلی قبادی و دیگران ( )1388در مقالۀ «خواب و رؤیا در اندیشۀ مولاوی» باه پان
موضوع در خواب و رؤیا پرداختهاند؛ از جمله :تقسیمبنادی خاواب و رؤیاا ،عاالم خاواب و
رؤیا( ...ر.ک؛ قبادی و دیگران1 :1388 ،ا.)81
ا پروین گلی زاده و نسرین گبانچی ( )1318در مقالۀ «روانکاوی شخصیتهاا و نمادهاای
عرفانی موزنا در داستان رومیان و چینیان مثنوی معنوی» به بررسی نظریههای ناخودآگاه
فردی و جمعی یونگ و ...پرداختهاست و اذعان داشته که نظریۀ یوناگ نماود بیشاتری از
فروید داشتهاست (ر.ک؛ گلیزاده و گبانچی161 :1318 ،ا.)191
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در مقالۀ حاضر ،به بررسی تعلیمی رؤیا 1از منظر نظریۀ ساختار شخصیت فروید و فرایند
تفرّد یونگ پرداخته شاده کاه اوزن نوشاتهای کاه ایان حکایات را از ایان دیادگاه نقاد و
تحلیلکند ،یافته نشد .ثانیان ظرفیت پذیرش همزمان دو نظریۀ مختلف در یاک حکایات و
چگونگی بهرهگیری مولوی از دریچۀ نگرش تعلیمی به رؤیا از بُعاد روانشاناختی ،نکااتی
است که تازگی خاص خود را عرضه میکند .همین نگاه ماا را باه نوشاتن ایان پاژوهش
هدایت نمود.
 .3مشخصات حکایت
حکایت «آن پادشاهزاده »...از دفتر چهارم ،حکایات دروناهای 1 :ماورد و  8ماورد موضاوع
مرتبط با قصه ،آغاز و پایان ابیات3181 :ا ،3891کلّ ابیات 181 :بیت ،تعداد ابیات الالی:
 11بیت ،ابیات حالل از تداعی 131 :بیت .عامل تداعی ایان حکایات ،کانش شخصایت
است .ابیات تداعیکنندۀ این حکایت عبارتند از :ابیات 3198ا.3181
 .1خاللۀ حکایت
پادشاهی پسری جوان و هنرمند داشت .شبی پادشاه در خواب دید که پسرش مرده اسات
وحشتزده از خواب پرید .وقتی متوجه شد که این فاجعه در خواب رخ داده نه در بیاداری،
بسیار خوشحال شد .پس از آن تصمیم گرفت که برای پسرش همسری برگزیناد تاا از او
لاحب فرزندی شود و یادگاری از او داشته باشد .پس از جستجوی بسیار ،باألخره پادشااه
دختری زیبارو از خانوادهای پارسا و پاکنهاد یافت ،ولی آن دختار از خاانوادهای تهیدسات
بود .از این رو ،مادر شاهزاده با چنین ازدواجی مخالفت کرد ،لیکن شاه با الرار تماام او را
به ازدواج پسرش درآورد .در این میان ،پیرزنی جادوگر که عاشق پسر شاه شده بود ،با جادو
احوال آن جوان را چنان تغییر داد که همسر زیبای خود را رها کرد و عاشق پیرزن جادوگر
شد .شاه چارهای جز این ندید که دست به دعا بردارد و از ساوز دل طلاب حاجات نمایاد.
چون دعا از عمق وجود برآمد ،مقبول درگاه حق افتاد و ناگهان مردی وارساته و رباانی در
مقابل شاه ظاهر شد .همین که شاه لب به سخن گشود ،مرد ربانی از تمام احوال او بااخبر
بود .گفت سحرگاهان به فالن قبرستان میروی ،قبری سفید را کاه در کناار دیاوار قارار
گرفته پیدا میکنی و آن را میکاوی .ریسمانی درون آن قبر اسات کاه بار آن گارههاای
زیادی زده شده گرههای آن را باز میکنی و آنجا را ترک میگویی .شاه طباق دساتور او
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چنین کرد .به محض آنکه گرهها گشوده شد ،شاهزاده نیز به خود آمد و از دام جادو رهیاد
و زندگی تازهای با همسرش آغاز کرد .زن جادوگر نیز از غصه به کام مرگ فرورفت.
 .1نقد و تحلیل ساختار شخصیت فروید با رویکرد تعلیمی در قصۀ «آن پادشاهزاده»...
زیگموند فروید ابعاد ساختار شخصیت انسان را در سه زیه تقسیمبندی میکند« :فرومن»،
«من» و «فرامن» .با توجه به همانندی وجود انسان به کوه یخی از سوی فروید« ،فارومن»
همان قسمت بیکران شخصیت انساان اسات کاه زیار آب و دور از دساترس قارار دارد.
«فرامن» آن قسمت از شخصیت انسان است که در حکم بدناۀ کاوه اسات و کمای از آب
فالله گرفتهاست و سرانجام« ،من» قسمت بیرونماندۀ کوه وجود انسان است؛ باه ساخن
دیگر« ،نهاد مرکز رانههای غریزی ،من بخشی که یکیانگاری و رابطۀ سوژه با جهاان بیارون را
بازمینمایاند و اَبَرمن که احکام پدر ا مادرانه و اجتماعی یاا وجادان را باازمینمایاناد» (مکاریاک،
.)111 :1388
1

1ا .1نهاد ( فرومن)
بااه تعبیاار فرویااد ،ناشااناختهتاارین ساااختار شخص ایت انسااان« ،فاارومن» اساات .از نظاار
جایشناختی ،فرومن در ضمیر ناخودآگاه جای دارد .لیبیدوی موجود در فرومن ،سرچشامۀ
اعمال آدمی است و عامل متوازن نبودن روان انسان به شمار میرود .فرومن به چیزی جز
رسیدن به مطالبات خود نمیپردازد ،نوزادی است که تنها دست یافتن به امیال فروکوفتاه
در نزد وی اهمیت حیاتی دارد ،در چارچوب مشخصی قرار نمیگیرد ،به هر شیوۀ ممکن به
دنبال الل التذاذ است ،حریمها و حرامهاا را نمایشناساد و پُار از غرایاز کنتارلنشاده و
انرژی های گوناگون است .از دید فروید« ،فرومن خاستگاه اولیّۀ انرژی روانی و جایگااه غرایاز
است ...فرومن زیربنای شخصیت فرد به شمار میرود ...فرومن قسامت تاریاک و دساتنایاافتنی
شخصیت است ...فرومن فکر نمیکند ،فرومن فقط میطلبد و عمل میکند» (فروید6 :1311 ،ا.)88

در این حکایت« ،پیرزن جادوگر» فرومن درون شاهزاده است .فرومن قدرت تشاخی
درست از نادرست ندارد .بدون هی مالحظهای موجودی را به جای موجود دیگری انتخاب
میکند ،فارغ از اینکه به ماهیت و ویژگی ذاتی آنها توجه داشته باشد .چون آنچاه بارای
فرومن اهمیت دارد ،ارضای غریزه است .فروید الطالحان به این تفکر« ،تفکر تحریفای یاا
اسنادی» میگویاد (ر.ک؛ فرویاد .)111 :1311 ،در ایان حکایات« ،پیارزن جاادوگر» باه ایان
نمیاندیشد که شاهزاده خود همسری و خطوط قرمزی در زنادگی دارد ،فقاط باه لار
اینکه او میتواند برآورندۀ نیازش باشد ،تمام انرژی خود را مصرو این راه میسازد.
1 .The id
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آگاهیبخشی به مخاطب از طریق تولیف شخصایت فارومن ،یکای از رساالتهاای
تعلیمی مثنوی است:
«یاااک سااایهدیاااوی و کاااابولیزنااای
آن نودسااااااله عجاااااوزی گناااااده...
تاااا باااه ساااالی باااود شاااهزاده اسااایر
لااااحبت کمپیااااار او را مااااایدرود

گشااات بااار شاااهزاده ناگاااه رهزنااای
نه خارَد هشات آن مَلاک را و ناه ناس
بوسااهجااایش نعاال کفااش گناادهپیاار
تااا ز کاااهش ،ناایمجااانی مانااده بااود»
(زمانی3111 /1 :1389 ،ا)3111

مهمترین عامل تحریک فارومن باه بااور فرویاد« ،لیبیادو» اسات .مصاداق باارز آن،
مشتهیات افسارگسیختۀ کمپیر جادو است که تمام قوانین ،الول اخالقی و وجدانی را زیر
پا مینهد تا تنها به یک چیز برسد :ارضای امیال فروکوفته .فارومن ایان حکایات ،یعنای
پیرزن جادوگر تنها به این الل توجه دارد و تمام خطوط قرمز زندگی اجتماعی ،اخالقی و
منطقی را لگدکوب میکند .در واقع ،کمپیر جادو از دید مولوی ،معادل «نفس امّاره» است.
1
1ا .8من )خود(
دومین بخش ساختار روان انسان ،الل «من» است؛ اللی اسات کاه از واقعیاات پیاروی
میکند و همواره با اندیشه سروکار دارد .از نظر جایشناختی ،در وجود خودآگاه جای دارد.
اگر فرومن رود خروشان است ،من ،بند آن رود است .الل واقعیت ،مطاابق عار عمال
میکند و نمیگذارد که الل لذت حریمها را بشکند و موجبات بیمااریهاای روانای را در
انسان فراهم سازد .زمانی من یا خود پدید میآید که فرومن عرلاۀ لجاامگسایختهای را
برای خود فراهم آوردهاست .در واقع« ،خود از ارضای نهاد جلوگیری نمیکند ،بلکه مایکوشاد
آن را به تعویق اندازد یا با توجه به ضروریات واقعیت ،مسایر آن را تغییار دهاد» (شاولتز و شاولتز،
61 :1388ا.)61

در این حکایت« ،شاه» نماد من یا الل واقعیت است .سایۀ من از آغاز تا پایان حکایت
همواره نقشآفرین است که عبارتند از :برقراری پیوند ازدواج بین شاهزاده با دختر لالح تا
گریه و زاری پادشاه و ظاهر شدن پیر روشنضمیر در برابر من.
چون فرومن قدرت تشخی درست ندارد ،الطالحان باه جاباهجاایی یاا شابیهساازی
میپردازد .این در حالی است که من به تفکیک این امور ظاهران متشابه میپردازد .پیر جادو
شاهزاده را برای کامرانی خود میخواهد ،اما من در مقابل آن میایستد و مانع این ولالت
میشود .کار من ،جداسازی دنیای خیالپروری و واقعیتپروری است .من قدرت تشخی
1. The Ego
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بین دیو و انسان را دارد ،ولی فرومن اساسان به لر همانندی دو امر ،به دنبال کاامروایی
است .در این حکایت« ،شاه» که نمایندۀ من است ،میداند که پیر جادو در پای کاامروایی
است و دیگر نمیاندیشد که همانندی لر  ،عامل گمراهی است:
«لاادهزاران ایاان چنااین اشااباه بااین

فرقشاااااان هفتادسااااااله راه باااااین»
(زمانی)891 /1: 1381 ،

این همان چیزی است که فروید آن را تفکر انحرافی و اسنادی میناماد .هرچاه مان
پختهتر عمل نماید ،در مهار فرومن موفقتر است و چون شاه است ،این لفظ عمدتان قدرت
و اقتدار بیرونی را در ذهن تداعی میکند .نکتۀ تعلیمای مولاوی ایان اسات کاه در برابار
فرومن بیقید و بند باید انسان قدرت شاهگونه داشته باشد تا بتواند باه بازدارنادگی عامال
فرومن بپردازد:
«ماان هاام از بهاار داوم نساال خااویش
دختاااری خاااواهم ز نسااال لاااالحی

جفت خواهاد پاور خاود را خاوبکایش
نااای ز نسااال پادشااااهی کاااالحی»
(همان3181 /1 :1389 ،ا)3181

1

1ا 3فرامن )فراخود(
اگر من نتواند در برابر فشار گستردۀ الل فرومن دوام بیااورد و تواناایی برقاراری ارتبااط
منطقی بین الل لذت با الل واقعیت را نداشته باشد ،ناگزیر باه وجاود فارامن یاا الال
اخالق متمسک میشاود .الال فارامن بانمایاههاای اخالقای و وجادانی دارد ،از نظار
جایشناختی در ضمیر نیمهآگاه جای دارد و هر اندازه این دو الال در سااختار شخصایت
انسان کاراتر و هماهنگتر باشند ،فرومن اجازۀ حکمرانی بر وجود انسان را نمییابد .الال
اخالق یا فرامن در مخالفت با الل لذت یا فرومن ،نهتنهاا تسالط عظایم خاود را باه رخ
فرومن میکشد ،بلکه در عوض ،محرومیت فرومن مقولۀ بهتری را جایگزین آن میکند تا
هم جنبههای منطقی ،اخالقی و وجدانی لحاظ شود و هم با این عمل ،زمینهساز تصعید در
وجود انسان گردد .الل اخالق در پی محرومیت فرومن نیست ،بلکه به جایگزینی بهتری
که با روان متعالی انسان سازگار باشد ،روی می آورد .در حقیقت« ،من برتر ،ناموس اخالقای
شخ

محسوب میشود .من برتر ،متشکل از دو جزء است :من آرمانی و وجدان» (فرویاد:1311 ،

13ا.)18

در این حکایت« ،پیرربانی» نمایندۀ فرامن است .اگار پیار روشانضامیر شااهزاده را از
همراهی با پیرزن جادوگر محروم نمود ،در عوض ،او را به همسر ساابق خاود کاه مظهار
1. The superego
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تقوی و قناعت بود ،رهنمون ساخت تاا زمیناهسااز تعاادل شخصایت شاود .اگار نیاروی
بازدارندگی فرامن کمتر از من باشد و من و فرامن مقهور فرومن گردناد ،ایان امار باعاث
روانپریشی یا رواننژندی در انسان میشود ،اما اگر دو الل اخاالق و وجادان در وجاود
فرامن تقویت شود ،فرد از بروز این بیماریها رهایی مییابد:
«آماااادم تااااا برگشااااایم سااااحر او
سااوی گورسااتان باارو وقاات سااحور
ساااوی قبلاااه بازکااااو آن جاااای را
بس درازسات ایان حکایات ،تاو ملاول
آن گااارههاااای گاااران را برگشااااد
آن پساار بااا خااویش آمااد شااد دوان

تااااااا نمانااااااد شاااااااهزاده زردرو
پهلاااوی دیاااوار هسااات اساااپیدگور
تاااا ببینااای قااادرت و لااانع خااادا
زبااده را گااویم ،رهااا کااردم فضااول
پاااس ز محنااات پاااور شاااه را راه داد
سااوی تخاات شاااه بااا لااد امتحااان»
(زمانی3161 /1 :1389 ،ا)3191

 .6کاربست نظریۀ ساختار روان فروید از بُعد تعلیمی رؤیا
تمام شخصیتهای ظاهران مستقل این حکایت ،پااره هاای سااختار روان آدمای محساوب
میشوند ،اما «پیمانۀ قصه» آنها را جدا از هم فرض نمودهاست و این« ،دانۀ معنی» قصاه
است که تمام این شخصیتها را اجزایی از یک وجود میپندارد .به سخن مولوی:
«نفس و شیطان هر دو یک تن بودهاند

در دو لااورت خااویش را بنمااودهانااد»
(همان)1113 /3 :1386 ،

مولوی پیش از فروید ،هر یک از ویژگیهای روانی انسان را در قالب شخصیتی مجازا
ترسیم نمودهاست تا برای انواع مخاطبان در سطو ادراکی گوناگون بهآسانی تفهیم شود.
همه چیز در این حکایت از وقوع رؤیا در خواب آغاز میشود« :شاهراهی که به ناخوداگاه
میرود ،رؤیاست ...رؤیا از نظر فروید اساسان ارضای نمادین خواستهای ناخودآگاه است و در قالبی
نمادین ریخته میشود» (ایگلتون.)816 :1318 ،

از نگاه فروید ،چندین مؤلفه روانکاو را به ضمیر ناخودآگاه هدایت میکند و تا حادودی
میتواند ژرفای تاریک ناخودآگاه را آفتابی کند و از این طریق ،به درمان بیمار بپردازد کاه
عبارتند از :هیپنوتیزم ،تداعی آزاد و رؤیا .رؤیا واقعیتی قابال ردیاابی و ذات آن ،رمزآلاود و
تعبیر آن رازآلود است .اگر از دید فروید ،رؤیا زبان ناخودآگاه است که چنین است ،مولاوی
پیش از فروید بر همین نکتۀ روانکاوانه پافشاری میکند و رؤیا را تجلی دقاایق و ظرایاف
ناخودآگاه و آشکارکنندۀ اموری میداند که شناخت آنها گامی در راه رسایدن باه حقاایق
مغفول ،و پاسخی درخور به این خواستهها برای حفظ همهجانبۀ تمام قوای پنهان و آشکار
روان آدمی است:
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«بس عجب در خواب ،روشن میشود

دل ،درون خاااواب روزن مااایشاااود»
(زمانی)8831 /8 :1389 ،

پادشاه خواب میبیند که پسرش مرده است .لذا از شدت نااراحتی برمایخیازد .وقتای
میبیند این عمل در رؤیا رخ دادهاست ،اندوهش به شادمانی بدل میشود .از دیاد فرویاد،
«رؤیا عبارت است از تجسم یک آرزوی راندهشده که اغلب تغییر شکل مییابد .تعبیر رؤیا در نظر
فروید ،کشف آرزوهای برآورده نشده و هد فروید در تعبیر رؤیاا ،درماان بیماار اسات» (آرویان،
63 :1313ا.)61

حکایت با وقوع یک رؤیا گره میخورد .از دید روانکاوان ،رؤیا یکای از مباادی کشاف
اسرار درون ناخودآگاه است .از آنجا که این حکایت ،رمزی و نمادین است و زبان رؤیا نیاز
همین ویژگیها را دارد ،یکی از تحلیلهایی که میتوان از رؤیای پادشاه ارائه نماود ،ایان
است که «مرگ در رؤیا هرگز اشاره به مرگ جسمانی ندارد ...همۀ رؤیاهایی کاه در آن از مارگ
حر میزنند ...ناظر بر یک مرگ روانی هستند» (اپلی .)393 :1311 ،از چندین زاویه میتوان به
مفهوم «مرگ» در این رؤیا نگریست .در نگاه نخست ،مرگ در مفهوم جدایی ،گسایختگی
و ازهمپاشیدگی ،دردناکی و ...است .مرگ فرزند در خواب ،زبان نمادین ناخودآگاه است که
در رؤیا آزادانه و بدون سانسور ،حقیقتی را پیشگویی میکند .از جمله تعابیر مردن در رؤیا،
«زنده بودن» و «ادامۀ حیات» است:
«خنااده را در خااواب ،هاام تعبیاار خااوان
گریاااه را در خاااواب شاااادی و فااارَ

گریاااه گویاااد ،باااا دریاا و انااادوهان
هساات در تعبیاار ،ای لاااحب ماار »
(زمانی3118 /1 :1389 ،ا)3111

از زاویۀ دیگر ،خواب «من» مصاد است با زنده شدن «فارومن» .زناده شادن و نیارو
گرفتن فرومن ،زمانی است که الل من از وجود الل فرومن به خواب رود و لحظااتی را
غافلوار از وجود فرومن سپریکند .مقولۀ «زنده شدن» چنین تحلیل میشاود کاه پیارزن
جادوگر ،شاهزادۀ وجود من (آرامش و تاوازن درون و بیارون) را از او رباودهاسات .مقولاۀ
«خندیدن» که از تعبیر «گریه» مستفاد میشود ،قهقهههای فرومن از غفلت الل من نسبت
به فرومن پدید آمدهاست ،اما اگر مقولۀ «خندیدن» را برای پادشاه یا الل من تعبیر کنایم،
عامل بازدارندۀ فرومن افسارگسیختهاست .از سوی دیگر ،بیداری الل من باه تسالط بار
فرومن تعبیر میشود که به دنبال خود شادیآور است و بعد از برخاستن از خاواب متوجاه
من می شود .بیدار شدن من ،حاکمیتی است که از الل منطق پدید میآید و الل منطاق
او را از راه واقعیتهای اجتماعی به آرزویش ،یعنی ازدواج باا دختاری لاالح مایرسااند.
انحرا شاهزاده ،یعنی من نباید لحظهای از فرومن یا الل لذت غافل شود ،چون فرومن
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در پی همانندیهاست که امیال فروکوفتهاش را ارضا کند .برای او تفااوتی نادارد کاه باا
همسر خود کام براند و یا با جنس مادینۀ دیگر او تنهاا در پای التاذاذ اسات (ر.ک؛ غیااثی،
68 :1388ا.)61

لفاتی که موزنا به «پیرزن کابلی» دادهاست ،از جمله :سحر بابلی بر او رشک میبرد،
سیهدیو است ،زدایندۀ خرَد و سخن است و ، ...به تعبیر روانشناسی ،مصداق «فرومن» و به
تعبیر عرفان ،مصداق «نفس امّاره» است .نکتۀ تعلیمی مولوی در بیان مهامتارین لافات
نهاد این است که زدایندۀ خرَد و سخن است؛ یعنی هد گیری دقیق فرومن متوجه جوهر
وجودی انسان و از سویی دیگر ،به کمک این دو مقولۀ حیاتی است که انسان به خویشتن
خویش دست مییابد .در عرفان ،فرومن مصداق این سخن است« :أَعادَی عَادُوِّکَ نَفسُاکَ
الَّتی بَینَ جَنبَیکَ» (خاتمی .)61 :1389 ،من در حکم نیروی بازدارندۀ آن است .در این حکایت،
من تمام قوای خویش را در تسلط بر نهاد بهکار میگیرد :از ازدواج شاهزاده تا دعا ،گریه و
زاری ،و توسل به پیر روحانی .الل واقعیت ،پُلی بین نهاد و فرامن است .حلقۀ اتصال اوامر
و نواهی فرامن نسبت به من محسوب میشود .از سوی دیگر ،گزارشکنندۀ خواستههاای
نامعقول نهاد به فرامن است .در واقع ،من «باا آگااهی از واقعیات ،رو باه رشاد ماینهاد ،تاا
ناخودآگاه وقت خود را لر پیجویی اُبژه هایی نکند که خیالی هستند و بسیار کمتر از اُبژههاای
واقعی لذتبخشاَند» (ایستوپ.)91 :1318 ،

اگر انرژی حالل از غرایز گوناگون فرومن از اندازۀ خود خارج شود و من نیز نتواند در
برابر آن مقاومت نماید ،ناگزیر متوسل به فرامن یا پیر روحانی میشود (ر.ک؛ تسلیمی:1388،
 .)188پیر روحانی در این حکایت ،مجهز به سازوکارهای درونی و بیرونی است .مولاوی در
بیت
«دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای

در فاااان و در زور ،تااااا ذات خاااادا»
(زمانی)3168 /1 :1389 ،

عبارت «دست بازی دست» را در تأیید همین مقوله بهکار میبرد و نکتۀ تعلیمی خاود
را این گونه تبیین میکند که فرامن باید دستش از دست فرومن بازتر باشد .اگار خاال
این اتفاق افتد ،روان انسان دچار اختالل میشود:
«کااه ماارا ایاان علاام آمااد زآن طاار

ناااه ز شااااگردی ساااحر مساااتخف»
(همان)3168 :

عبارت «علم آمد زآن طر » را میتوان از نگاه هرمنوتیکی به همان بُعد وجدان و نیاز
بُعد اخالق ،مذهب و باورهای دینی تعبیر نمود که آنسویی است و فروید این دو خصیصه
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را در وجود فرامن مندرج میبیند .این مرحله از وجود ،یعنای همساازی قاوای مختلاف در
روان .رسیدن به این مرحله از توازن شخصیت روانی ،باه ساخن فرویاد تصاعید 1نامیاده
میشود .از نظر فروید ،تصعید یک جابجایی انرژی موجود در غرایاز در جهتای اسات کاه
مطلوب تمام مقوله های شخصیتی و روانی باشد .در تصعید چندین عامل تعیینکننادهاناد:
الل من ،الل فرامن ،خانواده ،قوانین وضعشده و . ...در این حکایت ،الل من و فرامن با
هدایت و جانشینسازی همسر شاهزاده به جای پیارزن جاادوگر ،هام آراماش را در روان
برقرار میسازد و هم مسیر رشد شخصیتی را در وجود فرد فراهم میسازد« :وقتای موضاوع
جانشین نمایانندۀ یک هد معنوی برتر است ،این نوع جابجایی «تصعید» نامیده میشود .گرایش
انرژی شخصی به اشتغازت معنوی ،انساندوستی ،فرهنگی و هنری همه نموناههاایی از تصاعید
است» (فروید .)161 :1311 ،نکتۀ تعلیمی و روانشناختی مولوی ایان اسات کاه بازدارنادگی

لزومان تصعیدآور نیست ،بلکه در عوض محرومیت باید امر پسندیدهای جاایگزین و محقاق
شود که این امر در مثنوی در قالب حکایت آموزش داده شدهاست:
«شاااه آیااین بساات و اهاال شااهر شاااد
عااالم از ساار زنااده گشاات و پرفااروز
یااک عروساای کاارد شاااه او را چنااان
جااااادوی کمپیاااار از غصّااااه بماااارد

و آن عااااروس ناامیااااد باااایمااااراد
ای عجااااب آن روز ،روز ،امااااروز ،روز
االب و قنااد بُااد ،پاایش سااگان
کااه جا
جااالب
روی و خاوی زشات ،فااا مالاک سااپرد»
(زمانی3196 /1 :1389 ،ا)3191

 .9ارتباط کشف و تحلیل رؤیا با فرایند تفرّد یونگ با محوریت مثنوی
عنالر موجود در فرایند فردانیت عبارتند از :آنیما ،آنیموس ،سایه ،پیر و . ...دلیل ذکر ایان
عنالر و چگونگی پیوند آنها با جنبۀ تعلیمی رؤیا در این حکایت آن است که رؤیا کارکرد
پیشگویانه دارد و پادشاه پس از بیداری ،درلدد اجرای پیام رؤیاست .بر این پایه ،پادشااه
برای بروز نکردن واقعۀ ناگوار ،امر تزوی فرزند را فراهم میسازد .در این مسایر ،حاوادثی
رخ میدهد که روند فردانیت را دچار چالش اساسی میکند .بنابراین ،قصد داریم از دیدگاه
مولوی و یونگ با رویکرد تعلیمی به رؤیا و نقاش آن در فرایناد تفارّد باه نقاد و تحلیال
حکایت بپردازیم.
8
9ا .1آنیما
از دید یونگ ،هر انسانی حامل آنیما و آنیموس و به ساخنی ،دوجنسایتی اسات .از ساوی
دیگر آنیما و آنیموس هم بر جنبۀ شخصی و فردی دزلت دارند و هم بر نمونۀ ازلای .وی
1. Sublimation
2. Anima
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میگوید« :هر مردی انگارۀ جاویدان زن را در درون خویش حمال مایکناد .ایان انگااره الاوزن
ناخودآگاه است .عامل موروثی مبدأ ازلی است( »...یونگ .)361 :1311 ،روان زنانۀ مرد ،احساسی،

عاطفی ،به دور از تعقل و منطق عمال مایکناد ،اماا در مقابال ،روان مرداناه زن اغلاب
سختگیر و متعصب است و با عقل ،منطق و استدزل عمال مایکناد .در ایان حکایات،
آنیمای منفی و مثبت وجود دارد .آنیمای مثبت ،همسر شاهزاده است که:
«در مالحت خود نظیر خود نداشت
حُسن این دختر خصالش آنچنان

چهرهاش تابانتر از خورشید چاشت
کز نکویی مینگنجد در بیان»
(زمانی3131 /1 :1389 ،ا)3111

در واقع ،مکمل و نیمۀ دیگر وجود مرد است .در اندیشاۀ تعلیمای مولاوی ،آنیماا هام
زیبایی برون دارد و هم زیبایی درون .اگر آنیموس در اندیشۀ تکمیل نیمۀ دیگر وجود خود
است ،بایسته است که چنین آنیمایی را برگزیند که به سخن مولوی ،جمیع زیباییها را باه
شکل کمالیافته در درون خویش دارد .آنیموس بدون این نیمه نمیتواند به روند فردانیت
خود دست یاید .شاه (خود) بر اساس واقعیات موجود ،آنیمایی را برمیگزیند که مظهر ایان
لفات است و لالح ،غنیالقلب و اهل قناعت اسات ،لااحب مالحات و ناورانی اسات و
خصالش در بیان نگنجد .اما آنیمای منفی در حکم سایه است و در حقیقت« ،تمایالت روانی
زنانه مانند حازت عاطفی مبهم ،احساسات رقیق و حرکات زنانهای است کاه در ناخودآگااه مارد
شکل می گیرد» (یونگ .)193 :1311 ،کهنالگوی آنیما در این حکایت ،آرامشی اسات کاه در

وجود هر مرد (آنیموس) پنهان شدهاست و مرد در پی یافتن و اتحاد با اوسات .احسااس و
تعقل دو رکن اساسی برای رسیدن فرایند تفرّد است .احساس عنصر غالب آنیماا و تعقال
عنصر غالب آنیموس است .شاهزاده در حکم کهنالگوی آنیماوس و همسار شااهزاده در
حکم آنیماست .تمام همت شاه این است که بین دو ضد ،یعنی تعقل و احساس ،رابطاهای
مسالمتآمیز برقرار سازد .به سخن مولوی:
«زناااااادگانی آشااااااتیّ ضدّهاساااااات

مرگ ،آن کاندر میانشاان جناگ خاسات»
(زمانی)1813 /1 :1381 ،

در آغاز آشنایی ،این دو ،روند درست رسیدن به فردانیت یونگی را در دستور کار خویش
دارند و در مسیر وحدت شخصیت و ایجاد تعاادل خودآگااه و ناخودآگااه ،نیاروی خاود را
مصرو داشتهاند .در این حکایت ،شاه (خود) مجری این روند و کمال است.
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9ا .8سایه
همان گونه که از ویژگی سایه پیداست ،تیرهتر از اطرا خود به نظر میرسد و در تقابل با
نور قرار میگیرد .هد از نامگذاری سایه از نگاه یونگ این است که همان گونه که سایه
بدون آفتاب وجود ندارد ،وجود خودآگاه بدون ناخودآگاه و ناخودآگاه بدون خودآگاه ممکان
نیست .در واقع ،سایه معادل فرومن یا نهاد فروید و نفس امّاره در زبان عرفان است« :سایه،
شخصیت فرومایۀ ماست و از چیزی برخاسته که با قوانین و قواعد زندگی هشیار مناسبتی ندارد...
از لحاظ ارزش حسی ،غالبان منفی است» (مورنو13 :1313 ،ا .)11در این حکایت ،پیارزن جاادوگر

قسمت پَست شخصیت وجودی انسان است .او جز به ارضای غریزۀ پَست خود نمیپردازد.
این زن جادوگر هم سایۀ شخ شاهزاده است که موجبات بیماری را در وجاود شااهزاده
رقم زدهاست و هم سایۀ ازلی جامعۀ بشری است که از اقوام باستانی در وجاود انساان باه
ارث نهاده شدهاست .از دید یونگ ،سایه هم جنبۀ شخصی دارد که شامل اهدا هیجاانی
و سُستگونه است ،هم رنگ و بوی مدنیت را نپذیرفتهاست و هام در حکام سارنمون یاا
کهنالگو جامعۀ بشری است که بیشتر در چهرۀ ساحره یا شیطان نمودار میشود .شادت و
ضعف سایۀ شخصی در بین افراد ،نسبی است ،اما سرنمون یا کهانالگاوی ساایه نماودار
زندگی حیوانی اجداد باستانی ماست .پس نهتنها ضمیر انسان از آغااز زایاش لاو سافید
نیست که آبستن مواریث کهن از آبا و اجداد باستانی و اسطورهای ماست .در این حکایات،
مولوی پیرزن جادوگر را با کنشهایی که از خود بروز میدهد ،مصادیق بارز و عملی نظریۀ
یونگ قرار میدهد:
«یاااک سااایهدیاااوی و کاااابولیزنااای

گشااات بااار شاااهزاده ناگاااه رهزنااای»
(زمانی)3118 /1 :1389 ،

سایه ،سیاهی و رؤیایی که در شب دیده میشوند ،همگی مفاهیم نماادین و رمزگوناه
هستند .در شب تاریک ،رؤیاها ،سایهوار خود را به ساحل آگاهی نزدیک میکنند« :نمادهای
سایه عمالن هر شب در رؤیاها ظاهر میشوند .با وجود این ،نمادهای افراطی سایه که به نظار ماا
خیلی نفرت انگیز هستند ،فقط زمانی رخ مایدهناد کاه مشاکلی در ایان فرایناد رخ داده باشاد»
(رابرتسون118 :1313 ،ا .)111فرایند تفرّد زمانی آغاز میشود که سایه درون فرد را به چالش

میکشد .مولوی و یونگ در بیان این نکاات تعلیمای هساتند کاه های تفارّدی حالال
نمیشود ،مگر آنکه سالک پس از مواجهه با موانع رسیدن و گرهگاهای ولاال از عنالار

1. Shadow
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یاریرسان بهره گیرند .در این حکایت ،گرهگاه فرایند تفرّد ،سایۀ شخصی و کهانالگاویی
است .سایه معادل «نفاثات یا خنّاسان» قرآنی است (ر.ک؛ الفلق 1 /و الناس:)1/
«در درون سااااینه نفّاثااااات اوساااات

عقاادههااای سااحر را اثبااات اوساات»
(زمانی)3111 /1 :1389 ،

1

9ا .3خود
در روانشناسی تحلیلی یونگ« ،خویشتن انسان در مرکز روان او قرار دارد» (مقدادی:1313 ،
 .)186در این دایره ،خودآگاه ،ناخودآگاه ،سایه ،آنیما و آنیموس و پیر روحانی وجود دارند .در
این حکایت ،پادشاه مرکز ثقل تثیبت شخصیت است .وی این ثبات شخصیت را از طریاق
به ازدواج درآوردن شاهزاده (آنیموس) به همسری که زیبایی درون و بیارون دارد (آنیماا)،
برقرار میکند و درلدد آمادهسازی آرامش و توزان ناخودآگاه با جنبۀ خودآگاه روان اسات.
از زمانی که شاهزاده فریفتۀ پیر جادوگر میشود ،از ناهنجاریهای رخداده رن مایبارد و
همواره درلدد گرهگشایی است .همسر شاه که مخالف برقراری پیوند شاهزاده با زن پارسا
و لالح است ،مانع دیگری بر سَر راه برقراری تعادل است .وی مباانی خاود را بار اسااس
هیجان و احساس پی میریزد ،نه بر اساس منطق و الل واقعیت:
عقل
«مادر شهزاده گفت از نق
تو ز شُحّ و بُخل خواهی وَز دها

شرط کفویّت بُوَد در عقل ،نقل
تا ببندی پور ما را بر گدا»
(زمانی3181 /1 :1389 ،ا)3131

خودآگاه یا من اغلب سویۀ ظاهر را در نظر دارد .به تعبیر مولاوی ،در نکتاۀ تعلیمای او
این مضمون نهفتهاست که من از بخش ناخودآگاه هم بیخبر و هم مخالف است« .خود» با
استدزلهایش بر او غلبه مییابد و باعث به هم رسیدن دو نیمۀ حقیقی روان به یکادیگر
میشود.
8
9ا .1پیر
در نظریۀ تفرّد یونگ ،پیر گرانیگاه فرایند تفرّد است و «پیر دانا مظهر سرنمون پدر یا سرنمون
رو است و نمادی از خصلت روحانی ناآگاه ما میباشد .پیر دانا در خوابها و در احوازت حالال
از مراقبه و مکاشفه تجسم مییابد» (مورنو .)61 :1313 ،در این حکایت ،وقتای خاود نتواناد در

برابر سیل عظیم سایه بایستد ،ناگزیر به نیروی ماورایی یا روحانی متوسل میشود:
«تاااا ز یااااربیاااارب و افغاااان شااااه
او شااانیده باااود از دور ایااان خبااار

سااااحری اساااتاد پااایش آماااد ز راه
کاااه اسااایر پیااارزن گشااات آن پسااار
1. Self
2. The wise old man
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کاااان عجاااوزه باااود انااادر جاااادوی
دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای

باااینظیااار و ایمااان از مثااال و دُوی
در فاااان و در زور ،تااااا ذات خاااادا»
(زمانی3111 /1 :1389 ،ا)3168

در نظر یونگ« ،پیر دانا» معادل «پیر مغان» در ادب عرفانیا اسالمیا ایرانی اسات .در
فرایند تفرّد ،هر اندازه پیر درون یا همان خصلت روحانیبخش ناخودآگاه یاونگی فعاالتار
باشد ،نیرویهایی که بازدارندۀ این فرایند هستند ،موفقیتی دستگیرشان نمیشود .در واقع،
تفرّد یونگی معادل تولد دیگر در زبان عرفان است .رسیدن به این مرتبه از خصیصۀ روانی
در تعالیم عرفانی ،خاله در مثنوی معنوی ،مستلزم اتحاد قوای خودآگاه و ناخودآگاه وجود
از طریق خود و پیر داناست .در واقع ،پیر دانا را در سخن یوناگ و کاالم تعلیمای موزناا
میتوان این گونه رمزگشایی کرد که دو نوع هدایت در رساندن انسان به مقصد خود وجود
دارد :هدایت تکوینی و هدایت تشریعی .شاه مظهر هدایت تکوینی است .ایان هادایت در
ذات هر انسانی نهاده شدهاست و بسیار نیز گرهگشاست ،اما محدودهای بر آن مترتب است.
شاه در فرایند تفرّد ،تمام سازوکارهای در اختیار گرفتۀ خود را در مسیر تعالی شخصیت فرد
فراهم میکند ،ولی در برابر موانع محیّرالعقول ،کاری از آن دیگر ساخته نیست .اینجاسات
که هدایت تشریعی رسالت خویش را آغاز میکند که مؤید ویژگایهاای آنساویی اسات.
یکی از دزیل فرستادن انبیاء و هادیان دینی ،جنبۀ تکمیلکنندۀ هدایت تکوینی است:
«وَر گشااااادی عقااااد او را عقاااالهااااا
هین طلب کن خاوش دمای عقاده گشاا

انبیاااااا را کااااای فرساااااتادی خااااادا
رازدان یفعاااااال ش مااااااا یشااااااا»
(همان3119 :ا )3118

 .8کاربست نظریۀ فرایند تفرّد یونگ از بُعد تعلیمی رؤیا
فردانیت فرایندی است که در درون و بیاختیار رخ میدهد و نیازمند سیر و سلوک ناگهانی
است .چالشی است در درون که بر اثار غلباۀ امیاال فروکوفتاۀ شخصای و غیرشخصای،
شیطانی ،حیوانی و  ...به وجود میآید .رؤیاها یکی از محملهای باروز ایان گوناه امیاال
قلمداد میشوند .یکای از ویژگایهاا و عملکردهاای رؤیاا از دیاد یوناگ ،پیشاگویی یاا
آیندهنگری است .رؤیای لالحۀ پادشاه ،خالیت پیشبینی و مآلاندیشی را در این حکایت
از زبان مولوی بر عهده داشتهاست .این رویداد (= مرگ فرزند) دغدغۀ ناخودآگااه پادشااه
است .دریافت پیام رؤیا به وسیلۀ پادشاه با زبان نمادین و تصویری ا البته نه به طور کامل
ا اقدام مناسبی بود که تا حدی موجب آرامش پادشاه شد ،اما همچنان مشکل به گوناهای
کامل برطر نگردید .پیرزن جادوگر در مفهوم کهنالگویی ،یکی از محتویاتی است که در
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ذهن ابتدایی بشر تا به امروز به لورت یک میراث مشاترک در مسایر تعاالی رشاد بشار
کمین کردهاست .مولوی چه در ناخودآگاه فردی و چه جمعی بشر ،به وجود محارکهاای
برانگیزاننده در تولید عدم توازن شخصیت تاوجهی ویاژه دارد .بارهم زننادۀ ایان فرایناد،
جادوگر سایه است:
«سایه ...چیزی بیشتر از ناخودآگاه فردی است .آن تاا باه آن انادازه کاه باه
ضعفها و سستیها و ناموفقیتهای ما مربوط میشود ،شخصی مایباشاد ،اماا
چون آن برای همۀ بشریت مشترک است ،میتوان آن را پدیدهای قاومی نامیاد.
جنبۀ قومی سایه به عنوان شیطان ،ساحره یا چیزی همانند آن ظهور یافتهاست»
(فوردهام.)83 :1313 ،

در مثنوی ،سایه جنبۀ شخصی و جمعی دارد .سایۀ شخصی ریشه در ناخودآگاه فاردی
دارد و برهمزننده و مانع تحقق فرایند تفرّد محسوب میشود .در این حکایت ،کمپیر جاادو
از سویی سایۀ شخصی است که همۀ معادزت شکلگیری تفرّد را برهم میزند:
«یک سیهدیوی و کابولیزنی /گشت بر شهزاده ناگه رهزنی» (زمانی)3118 /1 :1389 ،
از سوی دیگر ،عامل جدایی آنیما و آنیموس میشود و «خود» را دچار بحران میکند و
هم می تواند سایۀ کهنالگویی باشد .جایی که موزنا خود به گرهگشاایی ایان حکایات از
جنبۀ عرفانی روی میآورد ،در واقع ،بر جنبۀ کهنالگویی سایه توجه دارد و مخاطاب را از
وجود چنین سرنمون ازلی هشدار میدهد:
«کاااابلیِّ جاااادو ایااان دنیاسااات کاااو

کاارد ماااردان را اساایر رناااگ و باااو»
(همان)3111 :

سایۀ دنیا جنبۀ فردی ندارد ،بلکه سایهای اسات جمعای کاه باه لاورت یاک ارث از
گذشتگان ،نسل به نسل در ناخودآگاه جمعی بشر ریشه دوانادهاسات .شااه در مرکاز ایان
فرایند قرار گرفتهاست .آنیمای وجود شاه در آغاز با آنیموس رابطهای بسیار مثبت و سازنده
دارد .در واقع ،نیمۀ مکمل یکدیگرند و روند دلخواه خود را در پیگرفتهاناد ،اماا در مسایر
سلوک باطنی و درونی ،هر لحظه این فرایند از مسیر وحدت شخصیت خارج میشود .نقش
خود ،یعنی شاه می تواند با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد ،بازدارندۀ این روند شود .در
این حکایت ،شاه از تمام راهکارهای تسلط بر سایه بهره برده ،ولی مفید واقاع نمایشاود:
«پس یقین گشتش که مطلق آنسری است /چاره او را بعد ازین زبهگری اسات» (هماان.)3116 :

شاه به این نکته پی میبرد که فرایند تفرّد نیازمند قدرتی مافوق اوست؛ به سخن دیگر:
«دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای

در فاااان و در زور ،تااااا ذات خاااادا»
(همان)3168 :
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مولوی پیش از یونگ به این نکتۀ بسیار حیاتی در عمق ضمیر ناخودآگااه انساان پای
بردهاست و بر این اساس ،نکتۀ تعلیمی خود را از طریق پیمانۀ قصه باه ساالک و پوینادۀ
مسیر تفرّد گوشزد میکند و مسیر حماسۀ روحانی سالک را هموارتر میسازد:
«گفت شاهش کین پسار از دسات رفات
نیسااات همتاااا زال را زیااان سااااحران

گفااات ایناااک آمااادم درماااان زفااات
جااز ماان داهاای رساایده زآن کااران»
(همان3161 :ا)3166

وازترین مرتبۀ تفرّد در نظریۀ یونگ ،پیر داناست که تقریبان معادل فرامن فروید اسات.
در این حکایت ،پیر دانا با در اختیار گرفتن و تسلط بر پیر کمپیار (ناخودآگااه جمعای) بار
قدرت او افزوده میشود و از قدرت افسارگسیختۀ ناخودآگاه جلوگیری کردهاست .بناابراین،
«پیر دانا ،یعنی تفکر ،شناسایی ،بصیرت ،دانایی و تیزبینی .همچنین ،پیر دانا فرانمود پارهای لفات
اخالقی است که منش روحانی این سرنمون را آشکار میسازد» (مورنو .)61 :1313 ،وجود پیر دانا
در این حکایت ،به منزلۀ تسهیلکننده و رسانندۀ خویش به خویش است:
«جهد کن در بای خاودی خاود را بیااب

زودتااااار ،واش اعلااااام بالصّاااااواب»
(زمانی)3818 /1 :1389 ،

واژۀ «بیخودی» تعارضها و لجامگسیختگیهای ضمیر ناخودآگاه اسات کاه اغلاب از
حیطۀ اختیار انسان بیرون است و انسان را از فردیت خویش دور مایساازد و سابب نباود
اتحاد در روان میشود .در نظریۀ یونگ ،رسیدن به وحدت درونای باه «ماناداز» معارو
است« :مانداز کلمهای سانسکریت و به معنای دایره است ...از نظر یونگ ،دایرۀ ماناداز نمااد آن
یکپارچگی نهایی بود که فقط برای خویشتن امکان داشت» (رابرتسون.)181 :1313 ،

در فرایند تفرّد ،یونگ بر دو مقوله تأکید دارد :عرفان و دین .عرفاان از طریاق مقولاۀ
کشف و شهود حالل میشود و دین نیز عملکردی در وجود انسان است .برای رسیدن به
این مقام ززم اسات درون از آلاودگیهاا پیراساته شاود (ر.ک؛ مورناو .)111 :1313 ،در ایان
حکایت ،پیر دانا از چنین عقبههایی با سیر انفسی و سیر آفاقی توانسته بود چنین آرامشای
را در وجود تضمین نماید .دین نیز به سهم خود تسهیلکنندۀ این راه است .یوناگ معتقاد
است در ناخودآگاه قومی و باستانی انسان ،چنین گرایشی نهفتهاسات کاه وی آن را «یاک
کنش دینی طبیعی نام مینهد و هر انسانی را لاحب آن میداند .باه عقیادۀ یوناگ ،ساالمت و
ثبات رو انسان به همان اندازه به تظاهر و بیان لحیح این کنش نیاز دارد که به تظااهر غرایاز
خود مربوط میباشد» (فوردهام .)11 :1313 ،در حقیقت ،از نظار یوناگ ،پیار مظهار و تجسام

عرفاان و دیان اسات .درک دیان و موضااوعات عرفاانی ،پیاری را در شخصایت انسااان
میپروراند که خألهای موجود در رشد شخصیت فرد را پُر میکناد .پیار در کهانالگاوی
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یونگ ،ریشه در باورهای نیاکان و اجداد باستانی و اسطورهای ما دارد .در این حکایت ،اگر
کمپیر جادو با دمیدن وسوسههای خود ،عقدهها را محکم بست ،در مقابال ،پیار نفخاهای
است که تمام گرههای دمیدهشده را با دو بار دمیدن میگشاید تا شاهزاده را به تولد دیگار
برساند :یک بار در عقدههای کمپیر جادو می دمد و باار دیگار در وجاود گرفتاار شااهزاده
میدمد .در واقع ،یکی را میمیراند تا به دیگاری حیاات دوبااره ببخشاد .دَم او مانناد دَم
اسرافیل است؛ یک بار میدمد برای میراندن و بار دیگر میدمد برای زندگی دوباره:
«نفااخ او ایاان عقاادههااا را سااخت کاارد
تااا نَفَخااتُ فیااه ماان رُوحاای تااو را

پااس طلااب کاان نفخااۀ خااالّق فاارد
وارهانااااد زیاااان و گویااااد برتاااار آ»
(زمانی3818 /1 :1389 ،ا )3813

در حقیقت ،نکات تعلیمی رؤیا این است که «از مرحلۀ سایه یاد مایگیاریم کاه آن
دیگران فرومایه در واقع ،خود ما هستیم ...از مرحلۀ آنیما و آنیموس میآموزیم که ما تنهاا
نیستیم و تمام زندگی ،رابطه است ...و از مرحلۀ خویشتن میآموزیم که یکپارچگی کاه در
جستجوی آن هستیم ،طبیعت اساسی ماست» (رابرتسون.)818 :1313 ،
 .1نتیجه
نتای حالل حاکی از آن است که اوزن مولوی در این حکایت به اهمیت رؤیاا باه عناوان
زبان ناخودآگاه از همان آغاز حکایت توجه ویژهای داشتهاست ،ثانیاان باه رمزگشاایی رؤیاا
پرداختهاست و ثالثان پایۀ استوار شخصیت را در همااهنگی و تسالط نیروهاای ساازنده بار
مخرّب روان پیریزی نمودهاست .در نظریۀ فروید ،پیر کمپیر نمایندۀ فرومن اسات کاه در
پی الل لذت است و شاه نمایندۀ من که از الل واقعیت پیروی میکند و پیر دانا در حکم
فرامن که از الل اخالق و وجدان مایه میگیرد .مولوی با تولیف این حکایات ،از وجاود
چنین ساختار متضااد در روان انساان پارده برمایدارد و از نظار جاایشاناختی ،یکای از
محملهای ردیابی آن را رؤیا میداند .رؤیا ،مسایر رسایدن باه ناگفتاههاا و نهاانیهاای
ناخودآگاه است که با رمزگشایی آن میتوان در راه تعادل قوای متضاد در ساختار شخصیت
گام برداشت .در فرایند تفرّد ،یونگ به دنبال رسیدن به مرکز خویشتن است .در این فرایند،
نیروهای متضاد در عین بازدارندگی ،برانگیزاننده نیز هساتند و چاالش بزرگای در سااختار
شخصیت رقم میزنند که این باعث بیثباتی میشاود و مایتواناد کفاۀ اساتوار تارازوی
شخصیت را نامتعادل ساازد و در لاورت نباود نظاارت و کنتارل ،روان انساان باه اناواع
رواننژندی دچار خواهد شد.

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 139/ 1318

منابع
قرآن کریم.
اپلی ،ارنست ،)1311( ،رؤیا و تعبیر رؤیا ،برگردان دلآرا قهرمان ،چ ،8تهران ،میترا.
آروین ،ادوارد ،)1313( ،مقدمهای بر روانشناسی فروید ،ترجمۀ بهروز سلطانی ،چ ،1تهران ،جامی.
ایستوپ ،آنتونی ،)1318( ،ناخودآگاه ،ترجمۀ شیوا رویگریان ،چ ،1تهران ،نشر مرکز.
ایگلتون ،تری ،)1318( ،پیشدرآمدی بر نظریۀ ادبی ،ترجمۀ عباس مخبر ،چ ،9تهران ،نشر مرکز.
پارسا ،سیداحمد و گلاندام واهیم« ،)1388( ،انواع خواب و رؤیا در مثنوی» ،ادبیات عرفانی ،د ،1ش ،1ل
33ا.18
تسلیمی ،علی ،)1388( ،نقد ادبی ،نظریههای ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی ،چ ،1تهران ،آمه.
خاتمی ،احمد ،)1389( ،ترجمه ،تکمله و بررسی منابع و مآخذ احادیث مثنوی استاد بادیعالزماان فروزانفار ،چ،8
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
رابرتسون ،رابین ،)1313( ،یونگشناسی کاربردی ،ترجمۀ ساره سرگلزایی ،چ ،8تهران ،بنیاد فرهنگ زندگی.
زماناحمدی ،محمدرضا و همکار« ،)1381( ،تحلیل کهن الگویی داستان پادشااه و کنیازک» ،ماتنپژوهای
ادبی ،ش  ،11ل 89ا.111
زمانی ،کریم ،)1381( ،شر جامع مثنوی معنوی ،د ،1چ ،16تهران ،اطالعات.
ااااااااااا  ،)1389( ،شر جامع مثنوی معنوی ،د ،8چ ،11تهران ،اطالعات.
ااااااااااا  ،)1386( ،شر جامع مثنوی معنوی ،د ،3چ ،11تهران ،اطالعات.
ااااااااااا  ،)1389( ،شر جامع مثنوی معنوی ،د ،1چ ،16تهران ،اطالعات.
رامان ،سلدن و همکار ،)1318( ،راهنمای نظریههای ادبی معالر ،ترجمۀ عباس مخبر ،چ ،1تهران ،طر نو.
شولتز ،دوان پی و سیدنی آلن شولتز ،)1388( ،نظریههای شخصایت ،ترجماۀ یحیای سایدمحمدی ،چ،11
تهران ،ویرایش.
شمیسا ،سیروس ،)1386( ،نقد ادبی ،چ ،8تهران ،میترا،
غیاثی ،محمد تقی ،)1388( ،نقد روانشناختی متن ادبی ،چ ،1تهران ،نگاه،
فروید ،زیگموند ،)1311( ،روش تعبیر رؤیا ،ترجمۀ محمد حجازی و محمود ساعتچی ،چ ،3تهران ،جامی.
ااااااااااااا  ،)1311( ،روانشناسی تحلیلی ،ترجمۀ ابوالحسن گونیلی ،چ ،1تهران ،مصدق.
فوردهام ،فریدا ( ،)1313مقدمهای بر روانشناسی یونگ ،ترجمۀ مسعود میربهاء ،چ ،8تهران ،جامی.
قبادی ،حسینعلی و دیگران « ،)1388( ،خواب و رؤیا در اندیشۀ مولاوی» ،گاوهر گویاا ،د  ،3ش  ،1لا
1ا.81
گردر ،یوستین )1316( ،دنیای سوفی ،داستانی دربارۀ تاریخ فلسفه ،ترجمۀ حسن کامشاد ،چ ،11تهران ،نیلوفر.
گلیزاده ،پروین و نسرین گبانچی« ،)1318( ،روانکاوی شخصیتها و نمادهای عرفانی موزنا در داساتان
رومیان و چینیان مثنوی معنوی» ،ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،د ،1ش ،31ل 161ا.191
مقدادی ،بهرام ،)1313( ،دانشنامۀ نقد ادبی از افالتون تا به امروز ،چ ،1تهران ،چشمه.

 / 138نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن شاهزاده که »...از مثنوی با توجه به نظریة یونگ و فروید

مکاریک ،ایرنا ریما ،)1388( ،دانش نامۀ نظریههای ادبی معالر ،ترجمۀ مهران مهاجر و محماد نباوی ،چ،3
تهران ،آگه.
مورنو ،آنتونیو ،)1313( ،یونگ ،خدایان و انسان مدرن ،ترجمۀ داریوش مهرجویی ،چ ،8تهران ،نشر مرکز.
میرباقریفرد ،سید علیالغر و طیبه جعفری« ،)1381( ،مقایسۀ تطبیقای سایر کماالجاویی در عرفاان و
روانشناسی یونگ» ،ادبیات عرفانی ،د ،8ش ،3ل 163ا.111
یاوری ،حورا ،)1389( ،روانکاوی و ادبیات ،چ ،8تهران ،سخن.
یونگ ،کارلگوستاو ،)1311( ،خاطرات ،رؤیاها ،اندیشهها ،ترجمۀ پروین فرامرزی ،چ ،1مشهد ،آستان قادس
رضوی.
اااااااااااااااا  ،)1311( ،انسان در جستجوی هویت خویشاتن ،ترجماۀ محماود بهفاروزی ،چ ،1تهاران،
جامی.
اااااااااااااااا  ،)1311( ،به سوی شناخت ناخودآگاه ،انسان و سمبولهایش ،ترجمۀ حسن اکبریان طبری،
چ ،1تهران ،دایره.

