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 چکیده
سویه بین علوم مختلف شناختی، ارتباط چند نهای روا ریههای ادبی و غیرادبی از جمله نظ با پیدایش نظریه

محملای   شد تا ادبیاات شناسی. این اتفاق باعث  ای ادبیات و روان ارتباط بینارشته است؛ از جمله آمدهپدید 
هاای   نگرش و تحلیلی روزآماد، کارآماد و خوانشای متفااوت تلقای شاود. ادبیاات باه مادد نظریاه          برای 
بر جذابیت خاود در متاون ادبای،     و است گراتر عرضه نموده ر، عملت تر، عینی شناسی، خود را ملموس روان
ساختار شخصیت و ابعاد ذهان فرویاد و    ۀاین نظریات، نظری ۀاست. از جمل ویژه در متون عرفانی افزوده به

یا با توجه به نظریات فروید و یوناگ  رؤ بُعد تعلیمییونگ است. موضوع این پژوهش، بررسی  تفرّدفرایند 
« یاا رؤ»دهد کاه   . این پژوهش نشان میاست مثنویاز دفتر چهارم  «...زاده که پادشاه»حکایت با محوریت 
 ۀآموزد کاه ززما   به مخاطب میانسان است. مولوی در این حکایت، یابی به ضمیر ناخودآگاه شاهراه دست

 فرد است. ابعاد شخصیت روانی ۀ تمام، تعامل یکپارچتفرّدتعادل شخصیت و رسیدن به رسیدن به توازن، 
 

 مولوی. مثنوی یونگ، تفرّدیا، فروید، ساختار شخصیت، فرایند رؤ :کلیدی های واژه
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 مقدمه .1

ی است. این امر باعث ایجااد  ادبهای ادبی و غیر برای بروز نظریه محملی 1ادبیات تردید بی
علاوم   قای تال عامل کارآمد وو بروز نگرشی روزآمد،  های عصر حاضر یلتحلدر  دگرگونی

و  شناسی آشنا شاوند  ی رواناز طریق ادبیات با دنیا چه بسا خوانندگاناست.  شدهناگون گو
توانساته  و  است آن بالیده سایۀشناسی در  میانجی و جایگاهی که روان ۀبه منزل متون ادبی

پردازی خود، متون ادبای   شناسان بزرگ در نظریه شک روان . بیکند نظریات خود را عرضه
 یونگ و فروید شناسان، روان این ۀاز جملاند.  پردازی نموده طریق نظریهن یرا مطالعه و از ا

ران احترام بسیاری قائل برای شاع بسیاری به ادبیات داشت، ۀفروید عالق» از این میان، .اند بوده

شناسی  حضور روان .(861: 1386 شمیسا،) «اند کرده آنان نخست ناخودآگاه را کشفگفت  بود و می
و ماتن از   ی موجاود در متاون ادبای افازوده    ها خوانش خوانشی برد تا شاعث در ادبیات ب

 تحلیل شود. شناسی روان ۀدریچ
خوانشی است که تازگی خود را در تحلیل و نقد  تعلیمی، کارکرد ۀاز دریچ 8رؤیانگاه به 

، پای  و  و درونای  پذیرفتاه  یاک الال   به عنوان  یاکند. رؤ ون ادبی و عرفانی عرضه میمت
شناختی و متون  های روان در عرله کنونهای خود را از ادوار گذشته تا گیو رازآلود ها تاب

 ،ناخودآگااه  محمال بارای جاوزن    تارین  یا آزادانهاست. رؤ منعکس ساختهادبی و عرفانی، 
و در نازد  شاده   اماوش فر یحقیقتا  یاا رؤ رود. به شمار می« فرومن»های  ویژه سرکوفتگی به

، زعام بعضای   گرچاه باه   .است بوده حتی غیرقابل ردیابی و یااهمیت  بی ،اهمیت کم ،برخی
موناد  یگشناساانی همانناد ز   اما در نظر روان ،رسد ناممکن به نظر می یارؤ تحلیل و تفسیر
بُعاد  بار   آن گشاایی اسات، بلکاه رمز   پذیر تحلیلتنها  یا نهستاو یونگ، رؤوفروید و کارل گ

 د.شو می درونی بین نیروهای متضاد باعث تعادل و توازنو  افزاید مینیز  آن تعلیمی
بناا   و جنسای  فاردی  موضاوعات شخصای،   ۀاغلاب بار پایا   انگارۀ رؤیا  ،رویداز دید ف

یاا  عالم رؤ ...است شدهئت مبدل پدیدار یا کامی است وازده که به هیرؤ» . در واقع،است شده
نآگااه آشانا   انی روان کاو را باا تکااپوی نها   ۀ او یا روان ناآگاه است و روانطسراسر زیر سل

اغلاب نمودهاای باساتانی را باه      یاهاا اما از دیدگاه یوناگ، رؤ  .(31 :1311 )فروید، «سازد می
ردیاابی  تاوان   مای ادوار و اعصار  ی تمامها در بین انسانرا و این مقوله  گذارند نمایش می
یاا چنادین   یوناگ بارای رؤ   د.شاو  ها منعکس مییادر رؤ های مشترکی جلوه که کرد؛ چنان
ۀ ا جنبا یاها رؤ وضاعیت روانای اسات...    ۀکنناد  یا الاال  رؤ» . از نظر او،است ائلقویژگی 
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نگاری یکای از لافات بنیاادی      هکنش آیناد وضاعیت خودآگااهی را دارناد...    ۀکنند جبران
از دریچاۀ نظریاات   توان  جمله متونی که میاز  .(811 و 831 ،831 :1311 )یونگ، «یاهاسترؤ

معناوی اسات.    مثناوی ردیابی نمود، را در آن  یارؤ های نقد و تحلیل نشانهفروید و یونگ 
هر بار نوشتن ا که منظور از آن خواندنی با  ،ها عالوه بر پذیرش انواع نظریه معنوی مثنوی

بارای مولاوی،    ،به سخن دیگر شود؛ د میاز نو متولّا است که در حکم نوشتن مجدد دارد  
ی هاا  از جملاه نظریاه   .(191اا 161 :1318 ،سالدن  ؛کر.) است نه متعادی فعل ززم  «نوشتن»

 .است بودهیونگ  تفرّدفروید و فرایند  ساختار شخصیت ۀ، نظریمثنویدر  پذیر مصداق
ریازی   ، من و فرامن پیفرومن ۀرا بر شالود ساختار شخصیت فروید، روان آدمی ۀنظری
اسات و   نهناآگاهاارادی و ، غیریونگ تفرّدفرایند  ۀنظری .(11 :1389 یاوری، ر.ک؛) است. نموده

آگاهاناه و باا    یعنای عاار    ین فرایند در عرفان آگاهاناه اسات؛  این در لورتی است که ا
یکی  .(81: 1381، جعفریو  فرد میرباقری ر.ک؛) پیماید راحل سلوک را میم راهنمایی پیر طریق

کاه   یاسات رؤ بُعاد تعلیمای  تحلیال   ،مثناوی  یوناگ و هاای فرویاد،    تالقی نظریه از نقاط
هایی است که از برخورد عوامل متضاد  سه، متوجه عالم درون و کشمکشگیری این  هد 
نیروهاای   زدت مجادد در گارو تعامال   آرامش و و تعادل، ۀآید و رسیدن به مرحل می پدید

یاا باا سااختار    رؤ بُعد تعلیمی، چگونگی پیوند پژوهشدر این  برانگیزاننده و بازدارنده است.
 شود. می ررسیانیت یونگ بفرد ۀفروید و نظری شخصیت

 پژوهش ۀپیشین .8

نگارش ها به  کاوی شخصیتروان و کرد تحلیل فرایند فردانیت، رؤیامقازت متعددی با روی
 ؛ از جمله:است آمدهدر
باه  « مثناوی یاا در  انواع خواب و رؤ» مقالۀ( در 1388) اندام واهیم گلسید احمد پارسا و  ا

و  اسات  یاا برخاورد کارده   چگونه با رؤ یمثنوکه مولوی در  اند تهبررسی این موضوع پرداخ
 .(18ا33: 1388)ر.ک؛ پارسا و واهیم،  است کار گرفته ها را چگونه در این اثر شگر  به آن
باه پان    « لاوی مو ۀیا در اندیشخواب و رؤ» مقالۀ( در 1388) دیگرانقبادی و نعلی یحسا 

عاالم خاواب و    یاا، رؤخاواب و   بنادی  ؛ از جمله: تقسیماند پرداخته یارؤموضوع در خواب و 
 .(81ا1: 1388)ر.ک؛ قبادی و دیگران،  ...یارؤ
هاا و نمادهاای    روانکاوی شخصیت» ۀ( در مقال1318) نسرین گبانچیزاده و  پروین گلیا 

گاه ای ناخودآه به بررسی نظریه« معنوی مثنویعرفانی موزنا در داستان رومیان و چینیان 
بیشاتری از   نماود   یوناگ  ۀاذعان داشته که نظریاست و  ... پرداختهفردی و جمعی یونگ و

 .(191ا161: 1318زاده و گبانچی،  )ر.ک؛ گلی است فروید داشته
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ساختار شخصیت فروید و فرایند  ۀاز منظر نظری 1یا، به بررسی تعلیمی رؤۀ حاضردر مقال
نقاد و  ایان دیادگاه   کاه ایان حکایات را از     ای نگ پرداخته شاده کاه اوزن نوشاته   یو تفرّد
مختلف در یاک حکایات و    ۀظرفیت پذیرش همزمان دو نظری ثانیان .کند، یافته نشد حلیلت

شاناختی، نکااتی    عاد روان یا از بُنگرش تعلیمی به رؤ ۀدریچ گیری مولوی از چگونگی بهره
 پاژوهش کند. همین نگاه ماا را باه نوشاتن ایان      است که تازگی خاص خود را عرضه می

 هدایت نمود.
 حکایت. مشخصات 3
ماورد موضاوع    8ماورد و   1ای:  از دفتر چهارم، حکایات دروناه  ...« زاده پادشاهآن »کایت ح

بیت، تعداد ابیات الالی:   181ابیات:  ، کل3891ّا3181 ، آغاز و پایان ابیات:مرتبط با قصه
کانش شخصایت    ،بیت. عامل تداعی ایان حکایات   131بیت، ابیات حالل از تداعی:  11

 .3181ا3198 ابیات  :عبارتند از ن حکایتای ۀکنند ات تداعیاست. ابی
 حکایت ۀخالل .1

سرش مرده اسات   خواب دید که پ پادشاه درشبی داشت.  ی جوان و هنرمندپسر پادشاهی
 ،نه در بیاداری  این فاجعه در خواب رخ داده متوجه شد که وقتی .ده از خواب پریدز وحشت

 تاا از او  همسری برگزیناد  برای پسرشن تصمیم گرفت که از آبسیار خوشحال شد. پس 
خره پادشااه  ، باألرداشته باشد. پس از جستجوی بسیااز او یادگاری  لاحب فرزندی شود و
ای تهیدسات   ن دختار از خاانواده  ولی آ ،نهاد یافت ای پارسا و پاک هدختری زیبارو از خانواد

لرار تماام او را  د، لیکن شاه با اکرمادر شاهزاده با چنین ازدواجی مخالفت  ،از این رو بود.
 ا جادوب ،پیرزنی جادوگر که عاشق پسر شاه شده بود ،به ازدواج پسرش درآورد. در این میان

زن جادوگر زیبای خود را رها کرد و عاشق پیراحوال آن جوان را چنان تغییر داد که همسر 
 .نمایاد و از ساوز دل طلاب حاجات     رددست به دعا برداکه این ندید  ای جز چارهشد. شاه 

مردی وارساته و رباانی در    مقبول درگاه حق افتاد و ناگهان ،چون دعا از عمق وجود برآمد
احوال او بااخبر   مرد ربانی از تمام مقابل شاه ظاهر شد. همین که شاه لب به سخن گشود،

قارار   کناار دیاوار   قبری سفید را کاه در  ،روی سحرگاهان به فالن قبرستان میبود. گفت 
هاای   ن گاره کاه بار آ   اسات درون آن قبر کاوی. ریسمانی  و آن را میکنی  گرفته پیدا می

گویی. شاه طباق دساتور او    جا را ترک مینکنی و آ ن را باز میهای آ گره یادی زده شده ز
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و از دام جادو رهیاد  مد شاهزاده نیز به خود آ ،ها گشوده شد که گرهمحض آنچنین کرد. به 
 رفت.فروجادوگر نیز از غصه به کام مرگ  ای با همسرش آغاز کرد. زن و زندگی تازه

 «...زاده پادشاهآن » ۀبا رویکرد تعلیمی در قص فروید شخصیت ساختار نقد و تحلیل .1
، «ومنفر»: کند بندی می ا در سه زیه تقسیمشخصیت انسان رساختار زیگموند فروید ابعاد 

 «فارومن »سوی فروید،  کوه یخی از. با توجه به همانندی وجود انسان به «فرامن» و «من»
کران شخصیت انساان اسات کاه زیار آب و دور از دساترس قارار دارد.        همان قسمت بی

کمای از آب   کاوه اسات و   ۀشخصیت انسان است که در حکم بدنا از آن قسمت  «فرامن»
باه ساخن    کوه وجود انسان است؛ ۀماند قسمت بیرون« من»سرانجام، است و  فالله گرفته

سوژه با جهاان بیارون را    ۀانگاری و رابط های غریزی، من بخشی که یکی هنهاد مرکز ران» ،دیگر
)مکاریاک،   «نمایاناد  را باازمی  رمن که احکام پدر ا مادرانه و اجتماعی یاا وجادان   بَنمایاند و اَ میباز

1388 :111). 
 1(فرومن ) نهاد .1ا1

نظاار اساات. از  «فاارومن»یت انسااان، شخصاا ساااختارتاارین  ناشااناختهبااه تعبیاار فرویااد، 
 ۀ، سرچشام فرومنموجود در  یلیبیدو. جای دارددر ضمیر ناخودآگاه فرومن  شناختی، جای
یزی جز رود. فرومن به چ روان انسان به شمار می نبودن توازنم  ل آدمی است و عاملاعما

 فروکوفتاه  تنها دست یافتن به امیال است که نوزادی پردازد، رسیدن به مطالبات خود نمی
ممکن به  ۀبه هر شیو ،گیرد در چارچوب مشخصی قرار نمی د،دار حیاتی در نزد وی اهمیت

نشاده و   رایاز کنتارل  ر از غپُا  شناساد و  هاا را نمای   حرامها و  حریم دنبال الل التذاذ است،
ی و جایگااه غرایاز   انرژی روان ۀفرومن خاستگاه اولیّ» ،فرویدهای گوناگون است. از دید  انرژی
 نایاافتنی  دسات و  ... فرومن قسامت تاریاک  رود ه شمار میفرد ب فرومن زیربنای شخصیت ...است

 .(88ا6 :1311 )فروید، «کند مل میطلبد و ع فرومن فقط می ،کند فرومن فکر نمیشخصیت است... 
ومن قدرت تشاخی   فرومن درون شاهزاده است. فر «پیرزن جادوگر» ،در این حکایت
ی را به جای موجود دیگری انتخاب ای موجود ندارد. بدون هی  مالحظه درست از نادرست

ها توجه داشته باشد. چون آنچاه بارای    ویژگی ذاتی آنه ماهیت و که باین فارغ از ،دکن می
تفکر تحریفای یاا   »به این تفکر،  ، ارضای غریزه است. فروید الطالحانت داردفرومن اهمی
باه ایان    «وگرپیارزن جااد  » ،در ایان حکایات   .(111: 1311 فرویاد،  ر.ک؛) گویاد  می« اسنادی
لار    فقاط باه   ،سری و خطوط قرمزی در زنادگی دارد د که شاهزاده خود هماندیش نمی
 سازد. نیازش باشد، تمام انرژی خود را مصرو  این راه می ۀتواند برآورند که او میاین

                                                           
1 .The id 
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 هاای  ساالت رصایت فارومن، یکای از    بخشی به مخاطب از طریق تولیف شخ آگاهی
 :است مثنویتعلیمی 
 زنااای ی و کاااابولیدیاااو یاااک سااایه»

 آن نودسااااااله عجاااااوزی گناااااده...
 زاده اسااایر تاااا باااه ساااالی باااود شاااه

 درود لااااحبت کمپیااااار او را مااااای 

 

 زاده ناگاااه رهزنااای گشااات بااار شاااه 
 نه خ ارَد ه شات آن مَل اک را و ناه ناس     

 پیاار جااایش نعاال کفااش گنااده   بوسااه
 «جااانی مانااده بااود  تااا ز  کاااهش، ناایم 

 (3111ا3111 /1 :1389 )زمانی،         

 ،آنباارز  اسات. مصاداق    «لیبیادو »ترین عامل تحریک فارومن باه بااور فرویاد،      مهم
را زیر  یالول اخالقی و وجدانقوانین،  تمام کمپیر جادو است که افسارگسیختۀمشتهیات 
یعنای   ،فارومن ایان حکایات    ارضای امیال فروکوفته. یز برسد:تنها به یک چ نهد تا پا می

خطوط قرمز زندگی اجتماعی، اخالقی و  دارد و تمام نها به این الل توجهپیرزن جادوگر ت
 است. «ارهنفس امّ»معادل لوی، دید مو از ، کمپیر جادوکند. در واقع منطقی را لگدکوب می

 1)خود(من  .8ا1
اللی اسات کاه از واقعیاات پیاروی      است؛« من»الل  ساختار روان انسان، دومین بخش

وجود خودآگاه جای دارد.  شناختی، در ز نظر جایکار دارد. اسرو کند و همواره با اندیشه می
عمال   رود است. الل واقعیت، مطاابق عار    آن ، بند من ،خروشان است رود اگر فرومن

هاای روانای را در    وجبات بیمااری ها را بشکند و م حریم گذارد که الل لذت ند و نمیک می
را  ای گسایخته  لجاام  ۀعرلا  فرومنآید که  پدید می یا خود زمانی منفراهم سازد.  انسان

کوشاد   بلکه مای  ،کند خود از ارضای نهاد جلوگیری نمی» در واقع، است. برای خود فراهم آورده
، شاولتز و شاولتز  ) «آن را تغییار دهاد   آن را به تعویق اندازد یا با توجه به ضروریات واقعیت، مسایر 

 .(61ا61: 1388
ایان حکایت تا پ از آغاز من ۀیا الل واقعیت است. سای نماد من «شاه» ،در این حکایت

تا با دختر لالح  برقراری پیوند ازدواج بین شاهزاده :از آفرین است که عبارتند همواره نقش
 ر در برابر من.ضمی ادشاه و ظاهر شدن پیر روشنگریه و زاری پ

ساازی   جاایی یاا شابیه    باه جاباه   الطالحان ،قدرت تشخی  درست نداردفرومن ون چ
پردازد. پیر جادو  تشابه میم انظاهربه تفکیک این امور حالی است که من در  این پردازد. می

این ولالت   ایستد و مانع اما من در مقابل آن می ،خواهد شاهزاده را برای کامرانی خود می
قدرت تشخی   پروری است. من واقعیت پروری و جداسازی دنیای خیال، کار منشود.  می

                                                           
1. The Ego 
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من اساسان به لر  همانندی دو امر، به دنبال کاامروایی  فرو ولی ،دیو و انسان را دارد بین
در پای کاامروایی    پیر جادوداند که  من است، می ۀکه نمایند «شاه» ،است. در این حکایت

 عامل گمراهی است: اندیشد که همانندی لر ، دیگر نمی و است
  لاادهزاران ایاان چنااین اشااباه بااین   لاادهزاران ایاان چنااین اشااباه بااین   »»

  
  ««فرقشاااااان هفتادسااااااله راه باااااینفرقشاااااان هفتادسااااااله راه باااااین  

  ((891891  //11::  13811381انی، انی، )زم)زم                                      

 چاه مان  ناماد. هر  این همان چیزی است که فروید آن را تفکر انحرافی و اسنادی می
این لفظ عمدتان قدرت  چون شاه است، تر است و موفق در مهار فرومن ،نماید تر عمل پخته

ر ایان اسات کاه در برابا    تعلیمای مولاوی    ۀکتکند. ن و اقتدار بیرونی را در ذهن تداعی می
باه بازدارنادگی عامال     تا بتواند ه باشدگونه داشت قدرت شاه انسان باید قید و بند بی فرومن 
 :بپردازد فرومن
  ماان هاام از بهاار داوم نساال خااویش ماان هاام از بهاار داوم نساال خااویش »»

  دختاااری خاااواهم ز  نسااال لاااالحی دختاااری خاااواهم ز  نسااال لاااالحی 

  

  کایش کایش   جفت خواهاد پاور خاود را خاوب    جفت خواهاد پاور خاود را خاوب      
  ««نااای ز  نسااال پادشااااهی کاااالحی   نااای ز  نسااال پادشااااهی کاااالحی   

  ((31813181اا31813181  //11  ::13891389)همان، )همان،                 

 1)فراخود( فرامن 3ا1
دوام بیااورد و تواناایی برقاراری ارتبااط      الل فرومن ۀگسترد فشار نتواند در برابر اگر من

باه وجاود فارامن یاا الال      شد، ناگزیر منطقی بین الل لذت با الل واقعیت را نداشته با
از نظار   د،دارهاای اخالقای و وجادانی     مایاه  بان  شاود. الال فارامن    میمتمسک اخالق 
هر اندازه این دو الال در سااختار شخصایت     آگاه جای دارد و یر نیمهاختی در ضمشن جای

یابد. الال   نمی حکمرانی بر وجود انسان را ۀفرومن اجاز ،دنتر باش انسان کاراتر و هماهنگ
ظایم خاود را باه رخ    تنهاا تسالط ع   اخالق یا فرامن در مخالفت با الل لذت یا فرومن، نه

کند تا  ین آن میبهتری را جایگز ۀمقول فرومنمحرومیت  ،بلکه در عوض ،کشد می فرومن
ر ساز تصعید د زمینه ،د و هم با این عملشولحاظ منطقی، اخالقی و وجدانی  های هم جنبه

بلکه به جایگزینی بهتری  ،نیست فرومندر پی محرومیت  د. الل اخالقگردوجود انسان 
ناموس اخالقای   ،برتر من » ،آورد. در حقیقت انسان سازگار باشد، روی می که با روان متعالی
: 1311فرویاد،  ) «و وجدانمتشکل از دو جزء است: من  آرمانی  ،برتر شود. من  شخ  محسوب می

 .(18ا13
شااهزاده را از   ضامیر  وشان فرامن است. اگار پیار ر   ۀنمایند «ربانیپیر» ،حکایتدر این 

ود کاه مظهار   او را به همسر ساابق خا   ،، در عوضمراهی با پیرزن جادوگر محروم نموده

                                                           
1. The superego 
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. اگار نیاروی   سااز تعاادل شخصایت شاود     زمیناه تقوی و قناعت بود، رهنمون ساخت تاا  
ایان امار باعاث     ،من و فرامن مقهور فرومن گردناد  و بازدارندگی فرامن کمتر از من باشد

اما اگر دو الل اخاالق و وجادان در وجاود     شود، نژندی در انسان می پریشی یا روان نروا
 یابد: ها رهایی می رد از بروز این بیماریشود، ف فرامن تقویت

  آماااادم تااااا برگشااااایم سااااحر او  آماااادم تااااا برگشااااایم سااااحر او  »»
  سااوی گورسااتان باارو وقاات سااحور   سااوی گورسااتان باارو وقاات سااحور   
  ساااوی قبلاااه بازکااااو آن جاااای را   ساااوی قبلاااه بازکااااو آن جاااای را   
  بس درازسات ایان حکایات، تاو ملاول     بس درازسات ایان حکایات، تاو ملاول     

  هاااای گاااران را برگشااااد  هاااای گاااران را برگشااااد    آن گااارهآن گاااره
  آن پساار بااا خااویش آمااد شااد دوان   آن پساار بااا خااویش آمااد شااد دوان   

  

  تااااااا نمانااااااد شاااااااهزاده زردرو  تااااااا نمانااااااد شاااااااهزاده زردرو    
  پهلاااوی دیاااوار هسااات اساااپیدگور   پهلاااوی دیاااوار هسااات اساااپیدگور   

  قااادرت و لااانع خااادا  قااادرت و لااانع خااادا  تاااا ببینااای  تاااا ببینااای  
  زبااده را گااویم، رهااا کااردم فضااول    زبااده را گااویم، رهااا کااردم فضااول    
  پاااس ز  محنااات پاااور شاااه را راه داد پاااس ز  محنااات پاااور شاااه را راه داد 
  ««سااوی تخاات شاااه بااا لااد امتحااان  سااوی تخاات شاااه بااا لااد امتحااان  

  ((31913191اا31613161  / / 11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                

 یارؤ بُعد تعلیمیروان فروید از ساختار  ۀکاربست نظری .6
حساوب  م هاای سااختار روان آدمای    حکایت، پااره  مستقل این انهای ظاهر تمام شخصیت

قصاه   «معنی ۀدان» است و این، را جدا از هم فرض نموده ها آن «قصه ۀپیمان»اما  ،دنشو می
 :مولویپندارد. به سخن  ها را اجزایی از یک وجود می این شخصیت است که تمام

  ««اناادانااد  در دو لااورت خااویش را بنمااوده  در دو لااورت خااویش را بنمااوده      انداند  نفس و شیطان هر دو یک تن بودهنفس و شیطان هر دو یک تن بوده»»
  ((11131113    //33  ::13861386)همان، )همان،                                   

 مجازا  یرا در قالب شخصیت های روانی انسان ویژگییک از  هروی پیش از فروید، مول
 د.تفهیم شو آسانی هب گوناگون تا برای انواع مخاطبان در سطو  ادراکی است نموده ترسیم

هراهی که به ناخوداگاه شا»شود:  یا در خواب آغاز میهمه چیز در این حکایت از وقوع رؤ
های ناخودآگاه است و در قالبی  نمادین خواست یا از نظر فروید اساسان ارضایست... رؤرود، رؤیا می

 .(816: 1318 ایگلتون،) «شود نمادین ریخته می
حادودی  کند و تا  هدایت می روانکاو را به ضمیر ناخودآگاه لفهمؤ ینچند ،فروید از نگاه

به درمان بیمار بپردازد کاه   ،طریقناخودآگاه را آفتابی کند و از این ژرفای تاریک  تواند می
آلاود و  قابال ردیاابی و ذات آن، رمز   یا واقعیتید از: هیپنوتیزم، تداعی آزاد و رؤیا. رؤعبارتن

 مولاوی  ،ت که چنین استزبان ناخودآگاه اس یارؤ ،رازآلود است. اگر از دید فرویدتعبیر آن 
رؤیا را تجلی دقاایق و ظرایاف   و  کند پافشاری می روانکاوانه ۀبر همین نکت پیش از فروید

ها گامی در راه رسایدن باه حقاایق     داند که شناخت آن اموری می ۀکننداخودآگاه و آشکارن
قوای پنهان و آشکار  تمام ۀجانب حفظ همه برایها  خور به این خواستهی درو پاسخ ،مغفول
 آدمی است: روان
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  ««ددشاااوشاااو  دل، درون خاااواب روزن مااای دل، درون خاااواب روزن مااای     شودشود  بس عجب در خواب، روشن میبس عجب در خواب، روشن می»»
  ((88318831  //88  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                                  

خیازد. وقتای    برمای  از شدت نااراحتی  . لذامرده است پسرش بیند که پادشاه خواب می
 ،فرویاد د. از دیاد  شو بدل میاست، اندوهش به شادمانی  دادهیا رخ بیند این عمل در رؤ می
یا در نظر د. تعبیر رؤیاب میکل تغییر ش شده که اغلب یک آرزوی رانده ت است از تجسمیا عباررؤ»

 ،آرویان ) «، درماان بیماار اسات   یاا رده نشده و هد  فروید در تعبیر رؤکشف آرزوهای برآو ،فروید

 .(61ا63: 1313

یکای از مباادی کشاف    رؤیا از دید روانکاوان، خورد.  گره می یاحکایت با وقوع یک رؤ
 زبان رؤیا نیاز و نمادین است و رمزی  ،این حکایتکه  جااز آنست. اسرار درون ناخودآگاه ا

ایان  یای پادشاه ارائه نماود،  توان از رؤ هایی که می ی از تحلیل، یکددار را ها همین ویژگی
یاهایی کاه در آن از مارگ   رؤ ۀهم یا هرگز اشاره به مرگ جسمانی ندارد...مرگ در رؤ» است که

توان به  می ز چندین زاویها .(393: 1311، اپلی) «د... ناظر بر یک مرگ روانی هستندزنن حر  می
مرگ در مفهوم جدایی، گسایختگی   ،در نگاه نخست نگریست.در این رؤیا  «مرگ»مفهوم 
ست که مرگ فرزند در خواب، زبان نمادین ناخودآگاه ا است. ...، دردناکی وپاشیدگی هم و از

، مردن در رؤیا از جمله تعابیر کند. گویی مین سانسور، حقیقتی را پیشدانه و بدواآز در رؤیا
 است:« حیات ۀادام»و  «زنده بودن»

  خنااده را در خااواب، هاام تعبیاار خااوانخنااده را در خااواب، هاام تعبیاار خااوان»»
  گریاااه را در خاااواب شاااادی و فااارَ  گریاااه را در خاااواب شاااادی و فااارَ  

  

  گریاااه گویاااد، باااا دریااا  و انااادوهانگریاااه گویاااد، باااا دریااا  و انااادوهان  
  ««هساات در تعبیاار، ای لاااحب ماار    هساات در تعبیاار، ای لاااحب ماار    

  ((31113111اا31183118  / / 11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                

 . زناده شادن و نیارو   «نفاروم »مصاد  است با زنده شدن  «نم» خواب  ،دیگر ۀاز زاوی
 را خواب رود و لحظااتی  بهرومن ف که الل من از وجود الل ، زمانی است گرفتن فرومن

 پیارزن شاود کاه    لیل میتح چنین «زنده شدن» ۀکند. مقول سپری وار از وجود فرومن غافل
 مقولاۀ اسات.   آرامش و تاوازن درون و بیارون( را از او رباوده   ) منوجود  ۀشاهزاد ،جادوگر

نسبت از غفلت الل من  نهای فروم شود، قهقهه د میمستفا «گریه» از تعبیر که« یدنخند»
تعبیر کنایم،   برای پادشاه یا الل من را« خندیدن» ۀاگر مقول اما است، پدید آمده به فرومن

بیداری الل من باه تسالط بار    از سوی دیگر، است.  فرومن افسارگسیخته ۀعامل بازدارند
بعد از برخاستن از خاواب متوجاه    است وآور  به دنبال خود شادی شود که فرومن تعبیر می

آید و الل منطاق   شود. بیدار شدن من، حاکمیتی است که از الل منطق پدید می من می
رسااند.   یعنی ازدواج باا دختاری لاالح مای     ،یشهای اجتماعی به آرزو او را از راه واقعیت
 ، چون فرومنمن یا الل لذت غافل شودای از فرو نباید لحظه من یعنی ،هانحرا  شاهزاد



 با توجه به نظریة یونگ و فروید مثنویاز « زاده که... آن شاه»/ نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت 188

باا  کاه  کند. برای او تفااوتی نادارد   اش را ارضا  ست که امیال فروکوفتهها در پی همانندی
 غیااثی،  ر.ک؛) دیگر  او تنهاا در پای التاذاذ اسات     ۀیا با جنس مادین و همسر خود کام براند

 .(61ا68 :1388
برد،  حر باب لی بر او رشک میجمله: س از  ،است داده «پیرزن کابلی»که موزنا به  لفاتی

به و  «فرومن»مصداق  شناسی، به تعبیر روان، ... د و سخن است ورَخ  ۀت، زداینددیو اس سیه
تارین لافات    تعلیمی مولوی در بیان مهام  ۀاست. نکت «ارهنفس امّ»تعبیر عرفان، مصداق 
جوهر  همتوج فرومن گیری دقیق یعنی هد  است؛ د و سخنرَخ  ۀنهاد این است که زدایند

حیاتی است که انسان به خویشتن  مقولۀبه کمک این دو  ،و از سویی دیگرنسان وجودی ا
 سُاکَ ف کَ نَدُوِّی عَا دَع ا أَ»فرومن مصداق این سخن است:  ،یابد. در عرفان خویش دست می

 ،در این حکایت. است آن ۀدر حکم نیروی بازدارند من .(61: 1389خاتمی، ) «کَی بَن نَ جَی ی بَت الَّ
از ازدواج شاهزاده تا دعا، گریه و  :گیرد کار می قوای خویش را در تسلط بر نهاد بهمن تمام 
اتصال اوامر  ۀ. حلقاست لی بین نهاد و فرامنپُ ،توسل به پیر روحانی. الل واقعیت زاری، و

ای ها  خواسته ۀکنند ، گزارششود. از سوی دیگر و نواهی فرامن نسبت به من محسوب می
نهاد، تاا    باا آگااهی از واقعیات، رو باه رشاد مای      » من ،نامعقول نهاد به فرامن است. در واقع

هاای   بژههایی نکند که خیالی هستند و بسیار کمتر از اُ بژهاُ جویی ناخودآگاه وقت خود را لر  پی
 .(91: 1318 ،ایستوپ) «نداَ بخش واقعی لذت

خود خارج شود و من نیز نتواند در  ۀندازااز  لل از غرایز گوناگون فرومناگر انرژی حا
: 1388تسلیمی، ر.ک؛) شود می روحانی پیر توسل به فرامن یابرابر آن مقاومت نماید، ناگزیر م

درونی و بیرونی است. مولاوی در   کارهایانی در این حکایت، مجهز به سازوپیر روح .(188
 بیت 

  دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای   دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای   »»

  
  ««ت خاااادات خاااادادر فاااان و در زور، تااااا ذا در فاااان و در زور، تااااا ذا   

  ((31683168  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                                

تعلیمی خاود   ۀبرد و نکت کار می همین مقوله به تأییدرا در « دست بازی دست» عبارت 
خاال    فرومن بازتر باشد. اگار فرامن باید دستش از دست  کند که را این گونه تبیین می

 شود: میروان انسان دچار اختالل این اتفاق افتد، 
  را ایاان علاام آمااد زآن طاار  را ایاان علاام آمااد زآن طاار  کااه مااکااه ماا»»

  
  ««ناااه ز  شااااگردی س اااحر  مساااتخف  ناااه ز  شااااگردی س اااحر  مساااتخف    

  ((31683168)همان: )همان:                                                             

عد وجدان و نیاز  از نگاه هرمنوتیکی به همان بُتوان  میرا « علم آمد زآن طر » بارت ع
سویی است و فروید این دو خصیصه  و باورهای دینی تعبیر نمود که آنعد اخالق، مذهب بُ
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همساازی قاوای مختلاف در     یعنای  ،بیند. این مرحله از وجود در وجود فرامن مندرج میرا 
نامیاده   1تصاعید رسیدن به این مرحله از توازن شخصیت روانی، باه ساخن فرویاد     روان.
کاه   اسات  یک جابجایی انرژی موجود در غرایاز در جهتای  تصعید  ،شود. از نظر فروید می

: اناد  کنناده  مل تعیینهای شخصیتی و روانی باشد. در تصعید چندین عا مطلوب تمام مقوله
با  الل من و فرامن ،. در این حکایت ...شده و انواده، قوانین وضعخ ،الل من، الل فرامن
سازی همسر شاهزاده به جای پیارزن جاادوگر، هام آراماش را در روان      هدایت و جانشین

وقتای موضاوع   »سازد:  تی را در وجود فرد فراهم میهم مسیر رشد شخصیسازد و  برقرار می

شود. گرایش  نامیده می «تصعید»یک هد  معنوی برتر است، این نوع جابجایی  ۀجانشین نمایانند
صاعید  هاایی از ت  دوستی، فرهنگی و هنری همه نموناه  غازت معنوی، انسانانرژی شخصی به اشت

 ی مولوی ایان اسات کاه بازدارنادگی    شناخت تعلیمی و روان ۀنکت .(161: 1311فروید، ) «است
جاایگزین و محقاق    ای پسندیده باید امر محرومیت بلکه در عوض  ،آور نیستلزومان تصعید

 :است شدهآموزش داده  تدر قالب حکای مثنویکه این امر در  شود
  شاااه آیااین بساات و اهاال شااهر شاااد شاااه آیااین بساات و اهاال شااهر شاااد »»

  عااالم از ساار زنااده گشاات و پرفااروز   عااالم از ساار زنااده گشاات و پرفااروز   
  شاااه او را چنااان شاااه او را چنااان یااک عروساای کاارد  یااک عروساای کاارد  

  جااااادوی کمپیاااار از غصّااااه بمااااردجااااادوی کمپیاااار از غصّااااه بماااارد

  

  ماااارادمااااراد  و آن عااااروس ناامیااااد باااایو آن عااااروس ناامیااااد باااای  
  ای عجااااب آن روز، روز، امااااروز، روزای عجااااب آن روز، روز، امااااروز، روز
  کااه جااالب و قنااد بُااد، پاایش سااگان کااه جااالب و قنااد بُااد، پاایش سااگان 
  ««روی و خاوی زشات، فااا مالاک سااپرد   روی و خاوی زشات، فااا مالاک سااپرد   

  ((31913191اا31963196  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                

 مثنویبا محوریت  یونگ تفرّدفرایند  یا باکشف و تحلیل رؤ ارتباط .9
عنالر موجود در فرایند فردانیت عبارتند از: آنیما، آنیموس، سایه، پیر و... . دلیل ذکر ایان  

است که رؤیا کارکرد  آن حکایت تعلیمی رؤیا در این ۀها با جنب عنالر و چگونگی پیوند آن
 بر این پایه، پادشااه  .لدد اجرای پیام رؤیاستو پادشاه پس از بیداری، در گویانه دارد پیش
حاوادثی  ، این مسایر در . سازد د را فراهم میامر تزوی  فرزن ،ناگوار ۀواقع نکردن ی بروزبرا

یدگاه از دقصد داریم بنابراین،  کند. دهد که روند فردانیت را دچار چالش اساسی می رخ می
و تحلیال   باه نقاد   تفارّد و نقاش آن در فرایناد   با رویکرد تعلیمی به رؤیا مولوی و یونگ 

 .دازیمبپرحکایت 
  8. آنیما1ا9

از ساوی   به ساخنی، دوجنسایتی اسات.    آنیموس وهر انسانی حامل آنیما و  ،از دید یونگ
. وی ازلای  ۀو هم بر نمون شخصی و فردی دزلت دارند ۀدیگر آنیما و آنیموس هم بر جنب

                                                           
1. Sublimation 

2. Anima 
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الاوزن   کناد. ایان انگااره    رون خویش حمال مای  جاویدان زن را در د ۀهر مردی انگار»گوید:  می

مرد، احساسی،  ۀروان زنان .(361 :1311یونگ، ) .«.است. ازلی مبدأگاه است. عامل موروثی ناخودآ
اغلاب   روان مرداناه زن  ،اماا در مقابال   ،کناد  عاطفی، به دور از تعقل و منطق عمال مای  

 یان حکایات،  کناد. در ا  منطق و استدزل عمال مای   و با عقل،است متعصب  گیر و سخت
 :. آنیمای مثبت، همسر شاهزاده است کهمثبت وجود دارد آنیمای منفی و

  در مالحت خود نظیر  خود نداشتدر مالحت خود نظیر  خود نداشت»»
  حُسن این دختر خصالش آنچنانحُسن این دختر خصالش آنچنان

  

  تر از خورشید  چاشتتر از خورشید  چاشت  اش تاباناش تابان  چهرهچهره  
  ««نگنجد در بیاننگنجد در بیان  کز نکویی میکز نکویی می

  ((31113111اا31313131  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                

آنیماا هام   تعلیمای مولاوی،    ۀاست. در اندیشا  دیگر وجود مرد ۀنیممکمل و  ،در واقع
دیگر وجود خود  ۀمیل نیمتک ۀزیبایی برون دارد و هم زیبایی درون. اگر آنیموس در اندیش

ها را باه   ، جمیع زیباییبه سخن مولوی چنین آنیمایی را برگزیند که است، بایسته است که
تواند به روند فردانیت  نمی بدون این نیمه . آنیموسخویش دارد یافته در درون شکل کمال

 گزیند که مظهر ایان  دست یاید. شاه )خود( بر اساس واقعیات موجود، آنیمایی را برمیخود 
و  اسات  ناورانی مالحات و   لااحب  اهل قناعت اسات،  القلب و غنی لالح، لفات است و

تمایالت روانی » نفی در حکم سایه است و در حقیقت،خصالش در بیان نگنجد. اما آنیمای م
کاه در ناخودآگااه مارد    ای است  و حرکات زنانه احساسات رقیق حازت عاطفی مبهم، زنانه مانند

اسات کاه در    یآنیما در این حکایت، آرامش الگوی کهن .(193: 1311)یونگ،  «گیرد شکل می
و اتحاد با اوسات. احسااس و    و مرد در پی یافتن است ( پنهان شدهوجود هر مرد )آنیموس

ت. احساس عنصر غالب آنیماا و تعقال   اس تفرّدتعقل دو رکن اساسی برای رسیدن فرایند 
در الگوی آنیماوس و همسار شااهزاده     آنیموس است. شاهزاده در حکم کهن عنصر غالب

 ای هاین است که بین دو ضد، یعنی تعقل و احساس، رابطا  حکم آنیماست. تمام همت شاه
 :مولویآمیز برقرار سازد. به سخن  مسالمت
  زناااااادگانی آشااااااتیّ ضدّهاسااااااتزناااااادگانی آشااااااتیّ ضدّهاساااااات»»

  
  ««ر میانشاان جناگ خاسات   ر میانشاان جناگ خاسات   مرگ، آن کاندمرگ، آن کاند  

  ((18131813  //11  ::13811381)زمانی، )زمانی،                                       

ونگی را در دستور کار خویش روند درست رسیدن به فردانیت ی ،این دو در آغاز آشنایی،
وحدت شخصیت و ایجاد تعاادل خودآگااه و ناخودآگااه، نیاروی خاود را       مسیرو در  دارند
 مجری این روند و کمال است. ، شاه )خود(اند. در این حکایت صرو  داشتهم
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 1سایه .8ا9
رسد و در تقابل با  نظر میتر از اطرا  خود به  گونه که از ویژگی سایه پیداست، تیره  همان
گونه که سایه   این است که همان گذاری سایه از نگاه یونگ از نام هد  گیرد. قرار مینور 

ممکان   ناخودآگاه بدون خودآگاه ه وخودآگاه بدون ناخودآگاوجود بدون آفتاب وجود ندارد، 
سایه، » :در زبان عرفان است ارهامّ فرومن یا نهاد فروید و نفس ، سایه معادلدر واقعنیست. 

 ماست و از چیزی برخاسته که با قوانین و قواعد زندگی هشیار مناسبتی ندارد... ۀشخصیت فرومای

پیارزن جاادوگر   در این حکایت،  .(11ا13: 1313مور نو، ) «حسی، غالبان منفی استاز لحاظ ارزش 
پردازد.  خود نمی ست پَ ۀشخصیت وجودی انسان است. او جز به ارضای غریز ست قسمت پَ

شاهزاده است که موجبات بیماری را در وجاود شااهزاده    شخ  ۀاین زن جادوگر هم سای
ساان باه   تانی در وجاود ان بشری است که از اقوام باس ۀازلی جامع ۀاست و هم سای رقم زده
اهدا  هیجاانی   شخصی دارد که شامل ۀهم جنبسایه  ،است. از دید یونگ شده ارث نهاده

نمون یاا  و هام در حکام سار    است دنیت را نپذیرفتهرنگ و بوی م هم است،گونه  ستسُو 
شود. شادت و   ساحره یا شیطان نمودار می ۀبشری است که بیشتر در چهر ۀالگو جامع کهن

الگاوی ساایه نماودار     ، اما سرنمون یا کهان نسبی است ،فرادشخصی در بین ا ۀضعف سای
تنها ضمیر انسان از آغااز زایاش لاو  سافید      یوانی اجداد باستانی ماست. پس نهزندگی ح
ای ماست. در این حکایات،   که آبستن مواریث کهن از آبا و اجداد باستانی و اسطوره  نیست
 ۀدهد، مصادیق بارز و عملی نظری وز میهایی که از خود بر کنشجادوگر را با پیرزن مولوی 

 :دهد یونگ قرار می
  زنااایزنااای  دیاااوی و کاااابولیدیاااوی و کاااابولی  یاااک سااایهیاااک سااایه»»

  
  ««زاده ناگاااه رهزنااایزاده ناگاااه رهزنااای  گشااات بااار شاااهگشااات بااار شاااه  

  ((31183118  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                                  

  ن و رمزگوناه شوند، همگی مفاهیم نماادی  یایی که در شب دیده میسایه، سیاهی و رؤ
نمادهای » :کنند وار خود را به ساحل آگاهی نزدیک می یاها، سایهند. در شب تاریک، رؤهست

نمادهای افراطی سایه که به نظار ماا    ،شوند. با وجود این یاها ظاهر میسایه عمالن هر شب در رؤ
 «شاکلی در ایان فرایناد رخ داده باشاد    دهناد کاه م   انگیز هستند، فقط زمانی رخ مای  خیلی نفرت

به چالش درون فرد را  شود که سایه زمانی آغاز می دتفرّفرایند  .(111ا118: 1313 رابرتسون،)
ی حالال  تفارّد  علیمای هساتند کاه های     بیان این نکاات ت  کشد. مولوی و یونگ در می
از عنالار   گاهای ولاال  و گره رسیدن پس از مواجهه با موانع  الکمگر آنکه س ،شود نمی

                                                           
1. Shadow 
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الگاویی   و کهان شخصی  ۀایس ،تفرّدگاه فرایند  گیرند. در این حکایت، گره  رسان بهره یاری
 :(1ناس/الو  1فلق/ ر.ک؛ ال) قرآنی است« اساننفاثات یا خنّ» معادلسایه است. 

  در درون سااااینه نفّاثااااات اوساااات در درون سااااینه نفّاثااااات اوساااات »»

  
  ««هااای سااحر را اثبااات اوساات  هااای سااحر را اثبااات اوساات    عقاادهعقااده  

  ((31113111  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                                

 1خود .3ا9
: 1313 )مقدادی، «دارداو قرار خویشتن انسان در مرکز روان » ،یونگی شناسی تحلیل در روان

در  ر روحانی وجود دارند.در این دایره، خودآگاه، ناخودآگاه، سایه، آنیما و آنیموس و پی .(186
این ثبات شخصیت را از طریاق  وی این حکایت، پادشاه مرکز ثقل تثیبت شخصیت است. 

 ،ن دارد )آنیماا( درون و بیارو  به ازدواج درآوردن شاهزاده )آنیموس( به همسری که زیبایی
خودآگاه روان اسات.   ۀو توزان ناخودآگاه با جنب آرامش سازی لدد آمادهند و درک برقرار می

بارد و   ه رن  مای های رخداد از ناهنجاری ،شود میپیر جادوگر  ۀاز زمانی که شاهزاده فریفت
ارسا زن پ که مخالف برقراری پیوند شاهزاده باهمسر شاه  .گشایی است لدد گرههمواره در

بار اسااس   مباانی خاود را    . ویاست راه برقراری تعادل ر ر سَبدیگری  نعماو لالح است، 
 و الل واقعیت:نه بر اساس منطق  ،ریزد هیجان و احساس پی می

  زاده گفت از نق  عقلزاده گفت از نق  عقل  مادر شهمادر شه»»
  تو ز  شُحّ و بُخل خواهی وَز دهاتو ز  شُحّ و بُخل خواهی وَز دها

  

  شرط کفویّت بُوَد در عقل، نقلشرط کفویّت بُوَد در عقل، نقل  
  ««تا ببندی پور ما را بر گداتا ببندی پور ما را بر گدا

  ((31313131اا31813181  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                  

 او  تعلیمای  ۀدر نکتا  ،به تعبیر مولاوی  .ظاهر را در نظر دارد ۀخودآگاه یا من اغلب سوی
با  «خود». است خبر و هم مخالف ست که من از بخش ناخودآگاه هم بیا این مضمون نهفته

حقیقی روان به یکادیگر   ۀو باعث به هم رسیدن دو نیم یابد بر او غلبه می هایش استدزل
 شود. می
 8پیر .1ا9

پیر دانا مظهر سرنمون پدر یا سرنمون » است و تفرّدگرانیگاه فرایند  ، پیریونگ تفرّد ۀریدر نظ
احوازت حالال  ها و در  پیر دانا در خواب. باشد ما می روحانی ناآگاه و نمادی از خصلت رو  است

وقتای خاود نتواناد در     ،در این حکایت. (61: 1313و، ن)مور  «یابد از مراقبه و مکاشفه تجسم می
 شود: متوسل می یروی ماورایی یا روحانیبرابر سیل عظیم سایه بایستد، ناگزیر به ن

 یاااارب و افغاااان شااااه  تاااا ز  یاااارب»
 او شااانیده باااود از دور ایااان خبااار   

 اهسااااحری اساااتاد پااایش آماااد ز  ر    
 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    

 

 نظیااار و ایمااان از مثااال و دُوی  بااای
 «در فاااان و در زور، تااااا ذات خاااادا  

 (3168ا3111 /1 :1389 )زمانی،         

ا ایرانی اسات. در   اسالمی ا در ادب عرفانی «پیر مغان» معادل« پیر دانا» ،یونگ در نظر
تار   فعاال  بخش ناخودآگاه یاونگی  زه پیر درون یا همان خصلت روحانی، هر انداتفرّدفرایند 

 ،شود. در واقع این فرایند هستند، موفقیتی دستگیرشان نمی ۀهایی که بازدارند باشد، نیروی
روانی  ۀاز خصیص یونگی معادل تولد دیگر در زبان عرفان است. رسیدن به این مرتبه تفرّد

و ناخودآگاه وجود اه ، مستلزم اتحاد قوای خودآگمعنوی مثنویدر تعالیم عرفانی، خاله در 
سخن یوناگ و کاالم تعلیمای موزناا      دررا پیر دانا  ،واقع ست. درپیر دانااز طریق خود و 

که دو نوع هدایت در رساندن انسان به مقصد خود وجود  کرداین گونه رمزگشایی توان  می
مظهر هدایت تکوینی است. ایان هادایت در    . شاهتشریعیهدایت د: هدایت تکوینی و دار
بر آن مترتب است.  ای هاما محدود ،گشاست و بسیار نیز گره است اده شدهت هر انسانی نهذا
خود را در مسیر تعالی شخصیت فرد  ۀکارهای در اختیار گرفت، تمام سازوتفرّددر فرایند  شاه

جاسات  این .رالعقول، کاری از آن دیگر ساخته نیستولی در برابر موانع محیّ ،کند فراهم می
ساویی اسات.    ای آنها  ویژگای  دیکه مؤ کند از میشریعی رسالت خویش را آغکه هدایت ت
 :هدایت تکوینی است ۀکنند تکمیل ۀجنب فرستادن انبیاء و هادیان دینی، یکی از دزیل

  هاااااهااااا  وَر گشااااادی عقااااد او را عقاااالوَر گشااااادی عقااااد او را عقاااال»»
  دمای عقاده گشاا   دمای عقاده گشاا       هین طلب کن خاوش هین طلب کن خاوش 

  

  انبیاااااا را کااااای فرساااااتادی خاااااداانبیاااااا را کااااای فرساااااتادی خااااادا  
  ««رازدان یفعاااااال ش مااااااا یشااااااا  رازدان یفعاااااال ش مااااااا یشااااااا  

  ((31183118ا ا 31193119)همان: )همان:                                             

 یارؤ بُعد تعلیمییونگ از  تفرّدرایند ف ۀکاربست نظری .8
و سلوک ناگهانی  سیر نیازمند دهد و اختیار رخ می درون و بی درفرایندی است که  فردانیت

شخصای،  غیرشخصای و   ۀامیاال فروکوفتا   ۀبر اثار غلبا   که در دروناست. چالشی است 
 ه امیاال های باروز ایان گونا    محمل یکی ازرؤیاها آید.  ... به وجود می و شیطانی، حیوانی

گویی یاا  ا از دیاد یوناگ، پیشا   رؤیا  هاای هاا و عملکرد  یکای از ویژگای   شوند. قلمداد می
یت اندیشی را در این حکا بینی و مآل پادشاه، خالیت پیش ۀی لالحنگری است. رؤیا آینده

اه پادشااه  ناخودآگا  ۀمرگ فرزند( دغدغ= ) یدادرواست. این  بر عهده داشته از زبان مولوی
پادشاه با زبان نمادین و تصویری ا البته نه به طور کامل   ۀوسیله است. دریافت پیام رؤیا ب

 ای هاما همچنان مشکل به گونا  شد،ا اقدام مناسبی بود که تا حدی موجب آرامش پادشاه 
که در  ت، یکی از محتویاتی اسالگویی زن جادوگر در مفهوم کهنپیر کامل برطر  نگردید.
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 در مسایر تعاالی رشاد بشار     ورت یک میراث مشاترک به ل امروزبه ذهن ابتدایی بشر تا 
هاای   مولوی چه در ناخودآگاه فردی و چه جمعی بشر، به وجود محارک  .است کردهکمین 
ایان فرایناد،    ۀشخصیت تاوجهی ویاژه دارد. بارهم زنناد     اننده در تولید عدم توازنبرانگیز
 :وگر سایه استجاد

چیزی بیشتر از ناخودآگاه فردی است. آن تاا باه آن انادازه کاه باه       ...سایه»
باشاد، اماا    ، شخصی مای شود های ما مربوط می ها و ناموفقیت ها و سستی ضعف

ای قاومی نامیاد.    توان آن را پدیده می ،بشریت مشترک است ۀبرای هم چون آن
 «است چیزی همانند آن ظهور یافته به عنوان شیطان، ساحره یا قومی سایه ۀجنب

 .(83: 1313)فوردهام، 
ریشه در ناخودآگاه فاردی   ۀ شخصیسایجمعی دارد.  و شخصی ۀجنب ، سایهمثنویدر 
کمپیر جاادو   ،در این حکایت .شود محسوب می تفرّدو مانع تحقق فرایند  هزنند برهم دارد و

 :زند هم میرا بر دتفرّگیری  معادزت شکل همۀشخصی است که  ۀیاز سویی سا
 (3118 /1 :1389 زمانی،) «گه رهزنیزاده نا بر شهزنی/ گشت  دیوی و کابولی یک سیه»
کند و  را دچار بحران می« خود» وشود  عامل جدایی آنیما و آنیموس می ،دیگر سویاز 
گشاایی ایان حکایات از     خود به گره باشد. جایی که موزنا ییالگو کهن ۀتواند سای می هم
الگویی سایه توجه دارد و مخاطاب را از   کهنجنبۀ  بر ،در واقع ،آورد رفانی روی میع ۀجنب

 :دهد وجود چنین سرنمون ازلی هشدار می
  کاااابلیِّ جاااادو ایااان دنیاسااات کاااو کاااابلیِّ جاااادو ایااان دنیاسااات کاااو »»

  
  ««کاارد ماااردان را اساایر رناااگ و باااو  کاارد ماااردان را اساایر رناااگ و باااو    

  ((31113111)همان: )همان:                                                           

عای کاه باه لاورت یاک ارث از      ت جمای اسا  بلکه سایه ،فردی ندارد ۀدنیا جنب ۀسای
در مرکاز ایان    شااه  اسات.  دآگاه جمعی بشر ریشه دواناده نسل به نسل در ناخو گذشتگان،
 سازندهای بسیار مثبت و  طهدر آغاز با آنیموس راب وجود شاهاست. آنیمای  گرفته فرایند قرار

اماا در مسایر   اناد،   گرفته دلخواه خود را در پیمکمل یکدیگرند و روند  ۀنیم ،در واقع دارد.
نقش  شود. وحدت شخصیت خارج می مسیرز سلوک باطنی و درونی، هر لحظه این فرایند ا

د. در شواین روند  ۀتواند با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، بازدارند یعنی شاه می ،خود
: شاود  ولی مفید واقاع نمای   ،ی تسلط بر سایه بهره بردهراهکارها ، شاه از تماماین حکایت

 (.3116هماان:  ) «سات ا  گری ت/ چاره او را بعد ازین زبهس ا سری پس یقین گشتش که مطلق آن»

 :به سخن دیگر ؛نیازمند قدرتی مافوق اوست تفرّدبرد که فرایند  شاه به این نکته پی می
  دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای   دساات باار بااازی دسااتت ای فتاای   »»

  
  ««در فاااان و در زور، تااااا ذات خاااادا  در فاااان و در زور، تااااا ذات خاااادا    

  ((31683168همان: همان: ))                                                          
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ضمیر ناخودآگااه انساان پای    در عمق بسیار حیاتی  ۀبه این نکتمولوی پیش از یونگ 
 ۀباه ساالک و پویناد    قصه ۀخود را از طریق پیمانتعلیمی  ۀنکت ،این اساسو بر  است برده
 :سازد میروحانی سالک را هموارتر  ۀکند و مسیر حماس گوشزد می تفرّدمسیر 
  سات رفات  سات رفات  گفت شاهش کین پسار از د گفت شاهش کین پسار از د »»

  نیسااات همتاااا زال را زیااان سااااحران نیسااات همتاااا زال را زیااان سااااحران 

  

  

  

  گفااات ایناااک آمااادم درماااان  زفااات گفااات ایناااک آمااادم درماااان  زفااات 
  ««کاارانکااران    جااز ماان داهاای رساایده زآن   جااز ماان داهاای رساایده زآن   

  ((31663166اا31613161)همان: )همان:                                             

 رامن فروید اسات. پیر داناست که تقریبان معادل ف ،یونگ ۀدر نظری تفرّد ۀوازترین مرتب
تسلط بر پیر کمپیار )ناخودآگااه جمعای( بار      با در اختیار گرفتن وپیر دانا  ،در این حکایت

. بناابراین،  است کردهناخودآگاه جلوگیری  ۀشود و از قدرت افسارگسیخت قدرت او افزوده می
ای لفات  فرانمود پارهپیر دانا  ،بینی. همچنینر، شناسایی، بصیرت، دانایی و تیزپیر دانا، یعنی تفک»

 . وجود پیر دانا(61: 1313، نومور ) «سازد کار میسرنمون را آش اخالقی است که منش روحانی این
 :خویش به خویش است ۀکننده و رسانند تسهیل ۀبه منزل ،در این حکایت

  خاودی خاود را بیااب   خاودی خاود را بیااب     جهد کن در بای جهد کن در بای »»

  
  ««زودتااااار، واش اعلااااام بالصّاااااواب زودتااااار، واش اعلااااام بالصّاااااواب   

  ((38183818  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،                                  

 ضمیر ناخودآگاه اسات کاه اغلاب از   ی ها گسیختگی ها و لجام تعارض« خودی بی» ۀواژ
 نباود  ساازد و سابب    دور مای  انسان را از فردیت خویش اختیار انسان بیرون است و ۀحیط

معارو   « ماناداز »باه  رسیدن به وحدت درونای   ،یونگ ۀدر نظریشود.  میاتحاد در روان 
ماناداز نمااد آن    ۀاز نظر یونگ، دایر ...ه استای سانسکریت و به معنای دایر مانداز کلمه» است:

 .(181: 1313 رابرتسون،) «د که فقط برای خویشتن امکان داشتیکپارچگی نهایی بو

 ۀمقولا عرفاان از طریاق    .: عرفان و دینکید داردتأ دو مقوله بریونگ  ،تفرّد در فرایند
. برای رسیدن به است و دین نیز عملکردی در وجود انسانشود  حالل می کشف و شهود
در ایان   .(111: 1313، ناو مور  ر.ک؛) هاا پیراساته شاود    گیاسات درون از آلاود   این مقام ززم

چنین آرامشای   بود توانسته فاقیآ یرانفسی و س  یرس  هایی با بهعقت، پیر دانا از چنین حکای
این راه است. یوناگ معتقاد    ۀکنند ن نماید. دین نیز به سهم خود تسهیلمیرا در وجود تض

یاک  »آن را  کاه وی  اسات  نی انسان، چنین گرایشی نهفتهباستااست در ناخودآگاه قومی و 
ساالمت و   ،یوناگ  ۀباه عقیاد   داند. و هر انسانی را لاحب آن مینهد  کنش دینی طبیعی نام می

ظااهر غرایاز   که به ت ر و بیان لحیح این کنش نیاز داردثبات رو  انسان به همان اندازه به تظاه

مظهار و تجسام   پیار   ،یوناگ  از نظار  ،حقیقت در .(11: 1313هام، فورد) «باشد خود مربوط می
در شخصایت انسااان  عرفاان و دیان اسات. درک دیان و موضااوعات عرفاانی، پیاری را       

ی الگاو  کهان کناد. پیار در    ر میهای موجود در رشد شخصیت فرد را پُپروراند که خأل می
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ین حکایت، اگر در ا ای ما دارد. اسطوره یونگ، ریشه در باورهای نیاکان و اجداد باستانی و
 ای هنفخا  ، در مقابال، پیار  ها را محکم بست خود، عقده های وسوسه کمپیر جادو با دمیدن
 تولد دیگار به شاهزاده را گشاید تا  می بار دمیدن شده را با دو های دمیده است که تمام گره

دمد و باار دیگار در وجاود گرفتاار شااهزاده       های کمپیر جادو می یک بار در عقده ساند:بر
م م او مانناد دَ حیاات دوبااره ببخشاد. دَ    به دیگاری میراند تا  یکی را میدر واقع،  .دمد می

 :دمد برای زندگی دوباره بار دیگر میدمد برای میراندن و  یک بار می اسرافیل است؛
  هااا را سااخت کااردهااا را سااخت کاارد  نفااخ او ایاان عقاادهنفااخ او ایاان عقااده»»

  تااا نَفَخ ااتُ فیااه م اان رُوحاای تااو را     تااا نَفَخ ااتُ فیااه م اان رُوحاای تااو را     

  

  پااس طلااب کاان نفخااۀ خااالّق فاارد   پااس طلااب کاان نفخااۀ خااالّق فاارد     
  ««زیاااان و گویااااد برتاااار آزیاااان و گویااااد برتاااار آ  وارهاناااادوارهانااااد

  ((38133813ا ا 38183818  //11  ::13891389  )زمانی،)زمانی،              

ن گیاریم کاه آ   سایه یاد مای  ۀاز مرحل» کهاین است  حقیقت، نکات تعلیمی رؤیا در
آموزیم که ما تنهاا   آنیما و آنیموس می ۀهستیم... از مرحل ما خود  ،در واقع دیگران فرومایه
کاه در    یکپارچگیکه آموزیم  خویشتن می ۀحلطه است... و از مرراب ،زندگی نیستیم و تمام

 .(818: 1313 )رابرتسون، «ستجوی آن هستیم، طبیعت اساسی ماستج

 نتیجه. 1
باه عناوان    به اهمیت رؤیاا  در این حکایت مولویاوزن  نتای  حالل حاکی از آن است که

 رؤیاا  شاایی باه رمزگ  انیاان ث است، داشته ای زبان ناخودآگاه از همان آغاز حکایت توجه ویژه
ط نیروهاای ساازنده بار    و تسال  استوار شخصیت را در همااهنگی  ۀپای ثالثانو  است پرداخته
فرومن اسات کاه در    ۀنمایندپیر کمپیر  ،فروید ۀدر نظری .است ریزی نموده پیب روان مخرّ

کند و پیر دانا در حکم  من که از الل واقعیت پیروی می ۀو شاه نمایند است پی الل لذت
تولیف این حکایات، از وجاود   . مولوی با گیرد ز الل اخالق و وجدان مایه میا فرامن که

یکای از   ،تیشاناخ  و از نظار جاای   رددا مای انساان پارده بر  متضااد در روان   ین ساختارچن
 هاای  نهاانی هاا و   ناگفتاه یا، مسایر رسایدن باه    داند. رؤ رؤیا می های ردیابی آن را محمل

 دل قوای متضاد در ساختار شخصیتدر راه تعاتوان  یماست که با رمزگشایی آن  ناخودآگاه
به دنبال رسیدن به مرکز خویشتن است. در این فرایند، یونگ ، تفرّدگام برداشت. در فرایند 

نیروهای متضاد در عین بازدارندگی، برانگیزاننده نیز هساتند و چاالش بزرگای در سااختار     
اساتوار تارازوی    ۀتواناد کفا   و مای شاود   می یثبات بیزنند که این باعث  شخصیت رقم می

اناواع   باه  نظاارت و کنتارل، روان انساان    نباود  شخصیت را نامتعادل ساازد و در لاورت   
 .خواهد شد نژندی دچار روان
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