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چکیده:
کهنالگوها صوور های ازلی مشوتر در ذهن و ضومیر ناخودآگاه جمعی افراد بشور هسوتد که در هر دورهای بهصوور قاای
رایج آن دوره خود را نشان میدهد و نگرش آنها میتوان شداخت ما را در مورد جریانهای قمیق فرهدگی،ادبی و مذهبی
در دورههای تاریخی افزایش ده .یونگ در آثار خود از کهنالگوهای متع دی نام میبرد و هر یك از آنها را بهتدهایی و
در پیون کلی باهم در شومار پرمعداترین تجلیا ناخودآگاه جمعی به شومار میآورد .در این مااله کهنالگوهایی یونگ در
قالب داسووتانی از دفتر دوم مثدوی)بی ار کردن ابلیس معاویه را خیز وقت نماز اسووت) تحلیل گردی ه در این پژوهش بادی
مکتووووب روانکوووواوی یونووووگ و از مد ر کهنالگویی به جهان شوعری موالنا نگریسوته شو ه و مشوخ شو که این دسوته از
کهنالگوها تأثیر بسوزایی بر ذهن و زبان این شواقر داشوتهان .همچدین تأثیر کهنالگوهایی ن یر قشوق ،مرگ،تول دوباره،
قهرمان ،و  ...که همواره ذهن بشور را به خود مشووو کردهان  ،در شوعر موالنا بررسویشو ه اسوت.داسوتان بی ار کردن ابلیس
معاویه در سه بخش شخصیت،نماد،موقعیت مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.

واژه کلیدی :موالنا،کهنالگو،شخصیت،موقعیت،نماد

. 1دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران.تهران ،ایران .
Email : azadehebrahimipour66@gmail.com

تحلی
فصلناهم نقد ،ل و زیبایی شناسی متون

سال چهارم  ،شماره ، 3ایپپی  ، 12اپییز 1400

72

مقدمه:
در هر پژوهشوی اه افی دنبا میشوود و تالش محاق برای گرهگشوایی مشوکال و پردهبرداری از حاایق و رسوی ن
به اه افی خاص که م ن رش بوده اسوت ،میباشو .ازجمله اه اف این تحایق بین متدی بین یکی از داسوتانهای
مثدوی معدوی موالنوا بوا رویکرد کهنالگوی یونوگ و طباوهبدو ی و تحلیول آنهوا و درنتیجوه دریوافوت رابطوه این
کهنالگوها با ذهن شواقراسوت .زیرا این نوع بررسوی و تحلیل ،یکی از روشهایی اسوت که از طریق آن میتوان به
شوخصویت ،حاال روحی ،ذهدیا  ،قواطف ،تجارب تلخ و شویرین و غمها و شوادیهای ذهن موالنا پی برد.همچدین
با توجه به قالقه خاص موالنا به قرفان و زبان زیبای او ،نویسود گان بر آن شو ن تا اشوعار این شواقر پرآوازه را در
ترازوی نا کهنالگویی قرار دهد .در ایدجا پس از بحثی کوتاه درباره پیشوید پژوهش در زمید این نوع نا و
نال چد اثر که با این موضوووع به چاپ رسووی ه اسووت،کهنالگوها به ترتیب در سووه شووکل موقعیت کهنالگویی
،نمادهای کهنالگویی و شوخصویتها نیز بر اسوا تأثیری که بر ذهن و زبان شواقر گذاشوتهان ن یر قشوق ،مرگ،
تول دوباره ،و ...که در اشوعار او کاربرد ویژهای دارن نال و با ارائ نمونههایی از اشوعار موالنا بررسوی و تحلیل
میشون .
پیشیده تحایق:
در تحایاا ایرانی نا ادبی معاصر ،پژوهشهای متع دی با محوریت ناوو و اسطورهای بوووور اسووووا آرا ،یونگ،
صور گرفته است .نخسووت بای و د از نوشووته هووا ی سوویرو شمیسووا ،در دو کتوواب بیووان و معووانی (-87 :1383
 8۹و نا ادبی()232- 217 :1381یاد کرد .در این آثار ،مباحثی فشوورده دربارک کهنالگوها و نا اسووطورهای بیان
گردی ه و به تأثیر و اهمیت کهنالگوها در مطالعا نا ادبووی معاصوور اشارهش ه است .همچدین دو کتاب ذیل در
این زمیده قابلذکر است:
.قلوی ما م ،مهیار و مریم سوواسووانی(، )1387( .فرآید نا اسووطورهای در نا و تحلیل کهنالگوی مرگ و تولّدوباره) ،مجل مطالعا ایرانی دانشک ه ادبیا و قلوم انسانی دانشگاه شهی باهدر کرمووووان ،سا ه،تم ،شمارک 14
،ص  )136بررسوی روانشوداختی آثار صواد ه ایت نمونههایی از این بررسویهاسوت .بوف کور و قا ک ادیپی اثر بهرام
ما ادی و داستان یك روح اثر سیرو شمیسا از برجستهترین آثار روانکاوی ادبی در تحلیوول بوف کور ه ایت ان .
روانکاوی ادبیا نوشت حورا یاوری کووه بووه بررسووی کهنالگویی ه،تپیکر ن امی و بوف کور ه ایت میپردازد از
شاخ ترین آثوار در ایون زمیدوه محسوب میشون
- .احم ی ،زمان ،محم رضووا الهامی حتحلیل کهنالگو پادشوواه و کدیز صفصوولدامه زبان و ادب فارسووی ،شووماره
،45پاییز138۹
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اموامی،صووووابر ابراهیمی پور آزاده،دکتر قبو الحسوووین فرزادحچوالش کهنالگو آنیموا در داسوووتوان مرد اقرابیموالناصفصلدامه دهخ ا کرج،شماره -53پاییز 1401
محمودی،قلی ،قلیاصوووور ریحوانی فرد،حتحلیول کهنالگوی حکوایوت پوادشووواه و کدیزیونگصپژوهشدامه ادب غدایی،شماره ،18ص

مثدوی بر پوایوه دیو گواه

166-145سا 13۹1

 اسوپرهم،داوود،زهرا خ ایاری،حکهن الگوی دریا،ماهی در ان یشوه مولویصفصولدامه تخصوصوی مولوی پژوهی ،سواپدجم ،شماره دهم ،بهار 13۹0
صوالحی ما م،سوهیالحنمادهای کهن الگویی در مثدوی معدویص فصولدامه تخصوصوی مولوی پژوهی ،پاییز و زمسوتانسا 13۹6
-مشویری،جلیل،سوونیا نوری حنا کهن الگویی داسوتان دو هوش رباصفصولدامه فدون ادبی ،دوره نهم ،صو

-10۹

 118سا 13۹6
حسوویدی ،مریم :حنا کهن الگویی غزلی از موالنا صدو فصوولدامه قلمی پژوهشووی حپژوهش زبان و ادبیا فارسوویص،پاییز و زمستان ،1387ص 118 -۹7
محمو ی،قلی و اسووومعیلی پور مریم :بررسوووی تطبیای کهن الگوی ناواب در آرا ،یونوگ و ردپوای آن در غز هوایموالنا (غزلیا شمس)،فصلدامه ادبیا قرفانی و اسطوره شداختی ،بهار -13۹1
:................................ ..........بررسوووی و تحلیل کهن الگو آنیما در غزلی از موالنا،دوفصووولدامه قلمی پژوهشوووی ادبیاقرفانی دانشگاه الزهرا،،پاییز و زمستان ص

 :153-111سا 13۹0

گلی زاده ،پروین،نسورین گلبانجی:ح روانکاوی شوخصویت های نمادهای قرفانی موالنا در داسوتان رومیان و چیدیانمثدوی معدویص فصلدامه ادبیا قرفانی و اسطوره شداختی،شماره ،3ص 17۹-164سا 13۹2
روش تحایق:
این پژوهش با است،اده از روش کتابخانه ای و تحلیوول مدووابا انجووام ش و ه اسووت .نویسوود گان بووا مراجعه به متون
شورح مثدوی و نیز مااال مرتب با موضووع ،مصو ا های درمانی حکایت .......را با رویکردهوووووا و فدوووووون روان
درمانبخش معاصوور ،انطبووا دادنو ـ بوورای ایوون مد ووور ابتو ا رویکردهای روانشداسی مرتب و برخی از مهمترین
روشهای درموووانی آن معرفوووی شووو ـ سوووپس مص ا های موجود در داستان ،برای هریك از این رویکردها و
روشها ،ارائهش ه است.
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مبانی تحقیق:
کار گوسووتاو یونگ یکی از برجسووتهترین روانشووداسووان مکتب روان تحلیل گری اسووت که با ایجادحروانشووداسووی
تحلیلیصو تألیف آثار متع د در این زمیده نام خود را برای همیشوه در تاریخ روانشوداسوی مان گار کرده اسوت.یونگ
26ووئیه 1875در کسوویل سووئیس و در خانوادهای مذهبی که در آن نه کشویش وجود داشوت به دنیا آم .کار تدها
پسور وان پل آشویل یونگ،کشویش کلیسوای پروتسوتان بود که چد ان بضواقتی هم ن اشوت.از یادداشوتهای یونگ و
یونگ شوداسوان چدین برمیآی که وال ین او اختالفا قمیای با یک یگر داشوتد و این موضووع را بر زن گی یونگ
مؤثر میداندو و نو اشوووتن قشوووق و محبوت زنوانوه در آثوار یونوگ را در محی زنو گی و خوانوادگی او بوهویژه در دوران
کودکی او جسووتوجو میکدد  .ان یشووه و افکار مالیخولیایی یونگ از همین خلو و بازیها بود .او از همان ابت ای
کودکی با مذهب و ادبیا روم و یونان باسوتان آشودا شو .یونگ قالقه چد انی به در و م رسوه رسومی ن اشوت و
مطالعه آزاد بهویژه در باب مذهب و ان یشووههای فلسوو،ه را ترجیم میداد.یونگ در اوان نوجوانی از وضووعیت معاش
نامطلوب خانوادش آگاه شو .کشوف فار،اقتمادبهن،س کم ناشوی از پرورش نادرسوت و رفتار مذهبی وال ین،سوا های
متزلزلی برای یونگ ایجاد کرد که به دروننگری و گوشووهنشوویدی او افزود.یونگ در جوانی رشووته پزشووکی را در
دانشوگاه باز انتخاب کرد،و در رشوته روانپزشوکی که به قای ه خودش فرصوت مداسوبی برای دنبا کردن قالقه و
رویهایش و موضوووقا طبیعی و فو طبیعی را به او میداد،تحصوویل نمود.او در روانشووداسووی تاابل بین روح و
طبیعت را یافت و در این رشوته تخصو خود را گرفت.یونگ پس از آن در یك بیمارسوتان در زوریخ به تحصویل و
در همان دانشگاه زوریخ به پژوهش و ت ریس مشوو ش .
موالنا جالل الدین رومی:جال ال ین محم بلخی مشووهور به مولوی،قارفی نامی و جریان سوواز در قرفان اسووالمی اسووت.وی مثدوی معدوی
باارزشوش را با اسوت،اده از داستانهای متدوع و گوناگون آفری که به باور غربیان شر شدا ،هدوز ماند ی در گستره
ادبیا جهانی ن ارد.با بررسوی انگارههای درونی این داسوتانها،روشونشو ه اسوت که این قارف شواقر با بهرهگیری از
شوخصویتهای گوناگون مثالی...روایتهای رااززبان آنان نال کرده که بهراسوتی زبان حا هر خواند های اسوت تابه
فراخور توان خویش از دریای بیکران ان یشوه مولوی بهره ببرد .بطن جهانبیدی مولوی در مثدوی با روان انگارههای
نواخودآگواهی یونوگ در مبحون کهنالگوهوا سووودجش نسوووبی دارد.در دنیوای نواخودآگواهی کوه مولوی و مثدوی در آن
زن گی میکدد ،ظاهر آن اسوت که همهچیز شوکلی مثالی و سورنمونی دارد تا جوید ه راه حق،درسوت راه حایات را
بیاموزد.ازاینرو میتوان اینگونه پد اشوت که حکایتها و قصوهها و شوخصیتهای زن ه اثرگذار در آنها،هریك ناشی
م گونه دارن و این همان چیزی که امروزه روانکاوی بر آن صحه میگذاردحمولوووی میگوی در نهانخانه روح ،و
در پشت پردک تودرتوی جووان انووسانی ،احووساسا و قواطووف و قوووای مرموز مستوری است که انسان از آنها غافل
و ناآگاه اسوتـ اما اثر و نشوان پای آن قووووووا و احسواسوا نه،ت درونی ،ناچار در اقما و افعا او نمایان و آشوکار
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میگردد و بالجملوووه قال و روح انسان خواهوناخواه مسخر فرمان حاکم باطدی و در تحت سلطه و اطاقوووت همان
احوساسا و قواطوف درونوی پدهوانی اسوت  ...ص (هموایی) 1۹3: 1376 ،
کهنالگوها که هسوته اصولی ان یشوههای روانشودا سوویسوی یونگ را در برمیگیرد و بسویار پیشوتر از این زمانها،در
داسوتانهای مثدوی مولوی ،به شوکل سو،ر شوخصویت آفریدد ه آن بوده اسوت،چدانکه تمامی سو،رهای آفاقی و درونی
قهرمانان در داسوتانهای مثدوی ،هریك شوکلی از اوضواع روحی و روانی خود موالنا را حکایت می کد .این سو،رهای
درونی بدوا برفکرهوا و انو یشووووههوای روانکواوی،نواخودآگواه و برخواسوووتوه از تجربوههوای مشوووتر ابتو ایی و
کهنالگوهاسووت.مثدوی شووکلی ویژه و تمامیت کاملی از مسووائل نوین و آرایش م،اهیم بدیادی و شووگ،ت قرفانی با
سواختاری از داسوتانهای شوگ،تانگیز،قابلیتهای یك اسوطوره متن در دو محور درزمانی و همزمانی،حرکت پدهان و
پی ا در طو زمان و الگویی برای تکرار تکثیر دارد.
تحلیل داستان:بیدار کردن ابلیس معاویه را خیز وقت نماز است:داستانی که موالنا آورده به این شکل است که:
معاویه در گوشوه قصور خود خ،ته بود و در را از درون بسوته تا از دی ارهای پیدرپی مردم ان کی آسووده باشو
.ناگهان با صو ای مردی از خواب بی ار میشوود .از تعجب در پی آن صو ا به جسوتجو پرداخت تا ببید چه کسوی این
گسوتاخی را کرده ؟!در پس پرده متوجه حضوور شوخصوی میشوود و از او نامش را جویا میشوود ؟ او کسوی نبود جز
ابلیس شوای.معاویه قلت کارش را از او میپرسو و شویطان پاسوخ میده حقَجّلوا الطاقا قَبل الَ،و « معاویه
پاسوخ او را قبو نمی کد زیرا تا بوده شویطان کسوی را بهسووی خیر و ثواب راهدمایی نمیکرده اسوت شویطان که
تردی معاویه را میبید شروع میکد به موالطه کاری و از روز از و زمان فرشته بودنش سخن میگوی تا معاویه
را مجاب کد  ،اما معاویه قبو نمیکد  .بع از گ،تگویی باالخره معاویه از خ ا یاری میخواه تا بر ابلیس غلبه
کد و قلت کارش را ب،هم .در آخر ابلیس اقرار میکد که:
مکر خود ان ر میان بای نهاد
پس قزازیلش بگ،ت :ای میر راد
میزدی از درد د آه و فوان
گر نماز فو میش آن زمان
درگذشتی از دو ص ذکر و نماز
آن تأسف و آن فوان و آن نیاز
تا نسوزان چدان آهی حجاب
من ترا بی ار کردم از نهیب
(موالنا،ج)27۹5-27۹1 :1373/2
تحلیل داستان:
شخصیتهای کهنالگویی:
-معاویه،شیطان
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در این داسوتان تاابل و کشومکش بین دونیروی خوب و ب اسوت (البته اطال حخوبصبه معاویه تدها برای تحلیل
داسوتان اسوت در تاابل با شویطان).یونگ معتا اسوت همانگونه که در طبیعت اضو اد وجود دارد ،روان انسوان نیز
محل اضو اد مختلف و نیروهای مثبت و مد،ی پدهان،که انسوان در کشواکش با آنها قرار دارد  .برای رسوی ن به
فردیت بای بهوسیله خودآگاه پرنیروهای مد،ی غلبه و آنها را نیز به سمت مثبت ه ایت کد .
نیز با سوؤا های خود درصو د شوداسوایی ابلیس اسوت چراکه من یا خودآگاه با شوداخت خود از اطراف » من « معاویه
به آگاهی و در میرسوو .ابلیس خود را معرفی و قلت بی ار کردن معاویه را نیز مطرح میکد  ،اما معاویه
باورنمی کد چراکه شوویطان امر به مدکر میکد نه امربهمعروف.در همان بیت آغازین داسووتان ما به کهنالگوی
نااب بر می خوریم و آن همین در بسوتن معاویه اسوت که برای آرامش خویش ،میان خود و مردم حجاب و ناابی
حائل کرده اسوووت .این خلو گزیدی به خاطر رهایی از نااب دیگر یعدی موقعیت اجتماقی اوسوووت که با لاب
حامیرالمؤمدین « درمیان مردم شوداخته میشوود.این نااب مانا از این میشوود که با ناخودآگاه خود ارتبا برقرار
کدو و بوا از بین رفتن این ناوابهوا،رب میوان حمن صوحخودصفراهم میشوووود و خواب پلی برای ارتبوا و رهوایی از
ماسكهای دروغین نااب است.
در خبر آم که آن معّاویه خ،ته بُ در قصر در یك زاویه
قصر را از ان رون دربسته بود کز زیار های مردم خسته بود
(همان)2614 :
شیطان کهنالگویحسایهص و ض فضایل ماست.پس بهصور کلی میتوان اینگونه گ،ت که :شیطان،ن،س =سایه.
سوایه را بهقدوان قسومت تاریك شخصیت خود انکار میکدیم و حاضر به رؤیا رویی با او نیستیم درست ماند همین
کاری که معاویه انجام داد .یونگ سوایه را مشوکل اخالقی میدان که شوخصویت انسوان را به چالش میکشوان .پس
ازآنجاکه سایه طرف ماابل و ض خودآگاه است میتوان به این نتیجه رسی که هرگاه در درونمان دستبهکار ش ه
تا بر ما سویطره یاب .اگر توانسوتیم بر آن » سوایه « احسواسوی از تدش و تعارض ایجاد شو در حایات غلبه کدیم که
به آرامش دسوت مییابیم در غیر این صوور سوایه در ما تثبیت میگردد و ممکن اسوت ما دچار بیماریهای روانی
شوویم .اولین تعامل در فرآید فردیت نیز نحوه برخورد و کدار آم ن سوایه و خودآگاه اسوت که در داسوتانهای
اسطورهای بهصور نمادین به چشم میخورد.
ما هم از مستان این میبودهایم قاشاان درگه وی بودهایم
(همان)2631 :
پس ابلیس  ،سووایه خود معاویه اسووت و معاویه بای او را بپذیرد چراکه سووایه نزدیكترین چهره پدهان در پسِ
خودآگاهی انسوان اسوت .در جریان این گ،توگوها سوایه)ابلیس (معاویه را بهسووی کشوف هویت خود رهدمون
میسوازد.آنچه مسولم اسوت رؤیا رویی با سوایه بخشوی الزم در تکامل روانی بشور اسوت و یایداً اگر وجود ابلیس الزم
نبود خ اون آن را بر سر راه انسان قرار نمیداد .
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حسوایه در قامو یونگ چیزی از وجود ماسوت که انکارش میکدیم و بر ما میشوورد و بای بهنوقی مهار و رامش
کدیمص(یونگ)16 :1372،
کیست کز دستتو جامهاش پاره نیست؟
آتشی از تو نسوزم چاره نیست
طبعت ای آتش چو سوزانی نی است تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست
(موالنا1373:ج)267۹ :/2
معاویه نیز در تالش برای شوداختن صواحب آن صو ایی اسوت که او را بی ار کرد و زمانی که متوجه میشوود اوابلیس
اسوت با صوحبتهایش او را بهگونهای انکار میکد و به دشومدی ق یم او با انسوان و سوج ه نکردنش از سور حسو
اشواره میکد .حبااینهمه سوایه برخالف آنچه معموالً میپد ارن  ،مکمل یا هم زاد آدمی خودشوی،ته نیسوت بلکه هم
سائاه های واپس زده آدمی را تجسم میبخش و هم ارزشهایی را که خودآگاهی وی دفا و طرد میکد .ص
(ستاری)3۹2 :1374،
چون نبیدی از خود آن تلبیس را
بی گده لعدت کدی ابلیس را
نیست از ابلیس  ،از توست ای غوی که چو روبه سوی دنبه میروی
(موالنا1373،ج)2732-2731 :/2
معاویه  ،خصولتها و اتهاماتی را که به ابلیس یا سوایه وارد میکد  ،ویژگیهای کم شوداخته یا ناشوداخته شو ه
خودش است.
من مِحَکّم قلب را و نا را
گ،ت ابلیسش:حگشای این قا را
امتحان نا شیر و کلبم حق
امتحان شیر و کلبم کرد حق
صیرفی ام،قیمت او کرده ام
قلب را من کی سیهرو کردهام؟
(همان)2683-2681:
ابیا باال تأیی این نکته اسوت که وجود سوایه برای تکامل و رسوی ن به فردیت الزم اسوت و بروز سوایه و کدتر آن
بسوتگی به خود فرد دارد زیرا سوایه دو جدبه مثبت و مد،ی دارد که جدبه مد،ی آن باقن لوزش و خطا در فرد می
شود اما جدبه مثبت آن مدبا آفریدد گی و برانگیختگی است:
شاخه های خشك را بر می کدم
نیکوان را رهدمایی می کدم
این قلف ها می نهم ،از بهر چیست؟ تا پ ی آی که حیوان جدس کیست؟
(همان)2686-2685:
یونگ میگوی :حهرگاه سورنمون سوایه نمودار گردد،انسوان از تماشوای سویمای شور مطلق دچار تجربه ای غریب و
خردکدد ه میشود  .سایه درحمنصآشوبهای مکرر به وجود میآورد.ص(مورنو)53 :1380،
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ابلیس با تلدگرهایی که به روح یا ناخودآگاه معاویه وارد میکد باقن تشوویش و آشووب در معاویه میشوود ،یعدی
من با » خویشوتن « در همین لح ه سورگردانی معاویه ،از خ ا طلب یاری میکد .تا از بروز جدبههای ب سوایه یا
ابلیس جلوگیری کد تا به قو خودش) معاویه(از حجتهای که ابلیس میآورد حسیه گلیمصنشود:
در ربای از من این ره زن،نم
گر یکی فصلی دگر در من دم
این ح یثش همچو دودست ای اله دستگیر ار نه گلیمم ش سیاه
(موالنا،ج)2717-2716 :1373/2
با ایجاد ارتبا خوب بین من و خود میتوان از بروز سوایه و جدبههای ب آن جلوگیری کرد و آن را تحت کدتر
خود درآوریم در غیر این صور سایه باقن نابودی ما میشود.
حانسوان با هضوم کردن شویطان درون خود میتوان نجا یاب و این امر با ارتاا دادن آن از ناخودآگاه به
مرتبه خودآگاه و غلبه بر آن ممکن اسوت.ص(الیاده)162 :1381،برای رسوی ن به گدج فردیت و تعالی بای
از مسوویر دشوووار جهدم و تعامل و در سووایه) شوویطان(،شووروع کرد . .حازن ر یونگ ،مسووهله بزرگ
روانشوداسوی جما یا به هم پیوسوتن اضو اد اسوت.او در کتاب روانشوداسوی و کیمیاگری ()1۹۹4معتا به
جذب شویطان اسوت زیرا مادامیکه شویطان جذب نشوود،جهان درمانی نمی شوود،و انسوان نجا نمییاب .اما
شوویطان که نماید ه شوور اسووت را چگونه در خانه وجود جای دهیم؟تدها یكراه ممکن اسووت و آن هضووم
کردنش اسوت یعدی ارتاا،دادنش به مرتبه خودآگاهی ،خودآگاه کردن اوسوت.این امر در کیمیاگری اتصوا
دو اصل نام دارد،این امر که کمابیش بافراید روانشداختیحت،ردصهماند است،تحاق مییاب .ص(همان)163:
موقعیت کهنالگویی:خواب و رؤیا:
از مواردی که تصواویر کهنالگویی در آن ظاهر میشوود رویها هسوتد حدر حاال پ ی آم ن رؤیا سوانسوور ذهن از
بین میرود و تمایال از ضومیر ناخودآگاه به خودآگاه سورازیر و ارضوا ،میشوون رویها به هر صوورتی و با هرهیتتی
که نمودار شوووون زبانی رمزی برای بیان تمایال انسوووان هسوووتد در هدگام بی اری نیروهای مااوم نمیگذارن تا
آرزوهای ناکام و امیا سوورکوفته از ضوومیر ناخودآگاه واردضوومیرآگاه شووون ولی در هدگام خواب این نیروها چدان
مااومتی ن ارن که مانا از ورود آنها به ضومیر آگاه گردن و به همین دلیل تدها کاری که میکدد آن اسوت که به
راین امیا سوورکوفته پوشووش میزند و آنها را به لونی دیگر درمیآورن و ب ین ترتیب کسووی که رؤیا را میبید
نمیتوانو پیونو آن را بوا واقعیوت در کدو .ص(اموامی)142 :1377،حرویواهوا واکدشوووی بوه نگرش خودآگواه موا
هسووتد .ص(یونگ)140 :137۹،یونگ این رویاهارا رؤیاهای اسووطوره ای و قومی می نام ،زیرا:حاین رویاهابه خود فرد
تعلق ن ارد بلکه آن معدایی قومی و جمعی دارد.این رؤیاها بهطور قمومی صو داردو بهخصووص در شورایطی خاص
در مورد مردم صوو میکد .به همین دلیل اسووت که در دوران باسووتان و نیز در قرونوسووطی رؤیا ق ر و مدزلت
واالیی داشت و باور قمومی براین بود که رؤیاها حایات انسان قمومی را بیان میکدد .ص(همان)142،
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بوااین ت،واسووویر رؤیواهوا از این حیون بر بروز محتویوا نواخودآگواه جمعی یعدی کهنالگوهوا را فراهم میآورنو مهم و
باارزشان .حزبان ناخودآگاهی ،زبان رؤیاسوت .به یاری رؤیاسوت که ناخودآگاهی نه،تههای خویش را بر ما آشوکار
میسووازد.از این روی ،رؤیا ،دروازه رازهاسووت.دروازهای که برجهان پیچدرپیچ و تاریك ما و راز نا که جهان
ناخودآگاهی است گشوده میشود.ص(کزازی)78 :1372،
ما برای شوداخت بهتر خود بای ابت ا ناخودآگاهمان را کشوف کدیم .به ناخودآگاه میتوان از طریق رؤیا و اسوطوره
پی برد زیرا ناخودآگاه از این طریق با ما سوخن میگوی .در رؤیا ما گاهی با جدبههایی از شوخصویت خود روبه رومی
شویم که تمایلی به کشف و آشکار ش ن آنها ن اریم ماند سایه چون بیشتر جدبه مد،ی ما را شامل میشود.
در صوور شوداخت درسوت سوایه میان حمن و خودصپیون ی ارتبا برقرار میکد و این پیون مارا به فردیت سوو
میده  ..در این روایت نیز ،معاویه به خواب میرود و در حالتی رؤیا گونه با شویطان) سوایه (به ج ا میپردازد.در
حایات او در خواب در حا ارتبا با ناخودآگاه و کشف سایه خویش است.
تا بیاب زان نهان گشته نشان
گرد برگشت و طلب کرد آن زمان
(موالناج)2618 :1373، /2
نمادهای کهن الگویی:
نماد یا رمز ابزاری برای بیان م،اهیمی هسووتد که برای گدگ و مبهم هسووتد .از همین روسووت که فکر و ان یشووه
آدمی نماد سوازاسوت و دسوت به آفریدش میزن .دکتر کزازی درباره ناش و جایگاه نماد در سورشوت آدمی و الیههای
ناخودآگاهی میگوید :
حنهاد آدمی ،در سورشوت جویای یگانگی و یکپارچگی اسوتـمی کوشو تا از پریشوانها و بیسوامانها،پیکره ای در هم
تدی ه و بسوامان بیافرید .این پیکره نماداسوت.هرچه ما رویه های نماد،از الیه های فرازین خودآگاهی و ناخودآگاهی
به ورفا می گراییم و به الیه های فرودین ناخودآگاهی بازمیرسوویم،بیشووتر از پریشووانی و پراکد گی به یکپارچگی و
یکبارگی روی میآوریم.ص(کزازی)162 :1376،
یونگ هم دراینباره اظهار داشوووت:حتعبیر نمادها ازن ر کاربردی ناش مهم ای،ا میکدد .زیرانمادها کوشوووش هایی
طبیعی در جهت وح تضادهای روان می باشد .ص(یونگ)142 :1377،
مانداال:مان اال لوتی سووانسووکریت به معدای حلاه سووحرآمیز اسووت ،که نخسووتین شووکل شووداختهشوو ه آن چرخ
خورشوی اسوت.ص(فوردهام)11۹ :2536،یونگ مان اال را خویشوتن می نام ،خویشوتدی که از این مسویر به فرآید
فردیت و کما می رسو .چرخی ن دایره وار به دور قصور بهنوقی نماد مان اال اسوت.مان اال لوتی سوانسوکریت به
معدای حلاه سوحرآمیزاسوت).فوردهام)11۹ :2536 ،و یونگ مان اال را خویشوتن مینام ،خویشوتدی که از این مسویر
به تمامیت و کما میرسو .گردِ قصور برگشوتن معاویه را بهسووی ناخودآگاه ه ایت میکد و این ناخودآگاه همان
حنهان گشتهصای است که او بای کشف کدد .
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خدا:پرسوشوی که مطرح میشوود این اسوت که چرا معاویهحمنصاز پروردگار خواسوت تا او را از شورحابلیسص سوایه نجا
ده .؟
کوست فتده هر شریف و هر خسیس
من به حجت برنیایم با بلیس
(موالنا،ج)2718 :1373،/2
در جواب بای گ،ت پیر خردمد برای مهار کردن سووایه وارد قمل میشووود.همچدین معاویه به دلیل ایدکه درگیر
نااب) امیرالمؤمدین (و جایگاه اجتماقی خویش اسوت نمیتوان با ناخودآگاه خود درسوت ارتبا برقرار کد و در
ایدجا به حضوور پیر خردمد نیازاسوت.پیر دانا در زمان درگیری و ج ا فرد پی ا میشوود یعدی زمانی که فرد در
موقعیتی قاجزانه و ناامی کدد ه قرار میگیرد و تدها کمك بهموقا پیر دانا میتوان مشکل او را حل کد .
این طلوب کموك خودآگواه از خود)پیر دانوا (و بوه پوایوان رسوووانو ن نزاع میوان سوووایوه و خودآگواه را یونوگحجدوگ
رهاییبخشص مینام ح.یونگ خاطرنشوان کرده اسوت سوایهای که از ذهن ناخودآگاه فرد ناشوی میشوود نشواندهد ه
جدبههای پدهان ،سورکوبشو ه و ناپسود شوخصویت آدمی را در خود نه،ته دارد.حخودصوحسوایهصهرچد واقعاً از هم
ج اهسوتد اما هماند احسوا و فکر بهگونهای ج اییناپذیر به هم گرهخوردهان .باوجوداینحخود و سوایهصدر سوتیز و
گریز دائمی به سر میبرن .ص(یونگ)3۹ :1383،
یونگی ها به این نکته اشواره میکدد که در جریان تحاق کما  ،جذب و ادغام کهنالگوی سوایه یکی از دشووارترین
مراحل اسوت .چرا که محتوا و درونمایه این کهنالگو چیزی نیسوت جز آنچه به دالیل اخالقی ،یا دیدی رد و طرد
میشوود.بع از تحمل دشوواریهای این مرحله اسوت که فرد بهیاین و آرامش درونی دسوت مییاب .در پایان  ،ابلیس
اسوت که مولوب میشوود مجبور شو واقعیت کار خود را بیان کد و ایدکه از سور حسواد دسوت به این کار زده و
پاسخ معاویه:
تو نمودی کشتی  ،آن گرداب بود
تو مرا بی ار کردی  ،خواب بود
(موالنا،ج)2802 :1373/2
این بی اری که معاویه از آن یاد میکد همان شوداخت ناخودآگاه و سوایه اسوت.او تا قبل از این ماجرا  ،گویی در
خواب بوده و از خویشوتن خویش غافل.سورانجام کشومکش میان سوایه و خودآگاه پایان مییاب و خودآگاه به آرامش
و یاین میرس که این با مرتبه ن،س مطمهده در متون دیدی قابل قیا است.شیخ ،در ادامه برای تأیی گ،تههای
خویش،داسوتانی را روایت میکد تا نشوان ده که شویطان همواره با وسووسوههایی که میکد درصو د اغوا و فری،تن
آدمی است.
داسوتان حکایت دزدی اسوت که صواحبخانه متوجه حضوورش میشوود و دزد پا به فرار میگذارد  .صواحبخانه تا
یكق می دزد ،او را دنبا میکد در همین حین دزد دیگری او را به سومت خود میخوان  .صواحبخانه به گمان
ایدکه سوار آنجاسوت به سومت صواحبصو ا میرود و دزد دوم رد پایی نشوان مرد میده و صواحبخانه از شو
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خشوم فریاد میزن که من حایات)خود دزد (را یافته بودم تو به من رد پا نشوان میدهی؟!تعبیر و مصو ا این
داسوتان ،بیان حا انسوانهایی اسوت که تا مرحله فردیت )شوهود (رسوی هان ) صواحبخانه( اما در میان این راه با
افرادی)سوایه (برخورد میکدد که به ج ا و سوتیز میپردازن و آنها را از ه ف دور میکدد )دزد .)2دزد او نیز
میتوان حایاتی باش که سالك با تمام تالش  ،درص د به دست آوردن آن است.
نتیجهگیری:کهنالگوها مرتب به ناخودآگاهی جمعی هسووتد و تصوواویر نمادیدی که در اسووطوره ها و فرهدگ ها،م،اهیم
مشوتر و مشوابهی را در ذهن بشور در طو روزگاران به میراث میگذارن .کهنالگوهای بررسویشو ه در این مااله
در سوه قالب شوخصویت،نماد،موقعیت بیانگر این اسوت که داسوتانهای ادبی بخصووص مثدوی را میتوان در قالب قلم
ج ی همچون روانشوداسوی تحلیل و بررسوی کرد رویکرد نا ادبی و پرداختن به آثار سومبولیك راهی در جهت
شوداخت ناهشویار جمعی و کهنالگوها اسوت.در خودآگاه کهنالگوها بهصوور نماد و سومبل در میشوون .میتوان
نتیجه گرفت که قرفان شورقی و غربی از جهت پیچی گی ،در تعامل هسوتد .قرفا با تأویل و ت،سویر حایات ،
بخشوی از آن را در قالب شوعر به اشواره بیان میکدد .افزون بر ناش کلی ی نمادها ،هدجار گریزی و آشودازدایی در
بسویاری از ابیا  ،متن را برجسوته نموده تا کالم را مخیل سوازد.ضومداً بای خاطرنشوان کرد،بشور معاصور برای رسوی ن
به یك آرامش نیازمد کسوب قلوم ج ی میباشو ،و این ب ان معداسوت که متون کهن همچون مثدوی در قالب قلم
ج ی تا چه ان ازه قابلتحلیل و بررسی و ارائه روشهای نوین بارویکرد به زیستن است.
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The ancient resurrection of Jung's model in awakening the devil
Mu'awiyah is the time of prayer

Azadeh ebrahimipour1
Abstract :
Archetypes are the eternal primordial forms common in the collective minds and
subconscious of human beings that manifest themselves in the common beliefs of
that period in each period, and their attitudes can increase our knowledge of deep
cultural, literary and religious currents in historical periods. . In his works, Jung
mentions several archetypes and considers each of them individually and in general
connection as one of the most meaningful manifestations of the collective
unconscious. In this article, Jung archetypes in the form of a story from the second
book of Masnavi (Awakening of Iblis Mu'awiyah is the time of prayer) are
analyzed. In this study, Jung's school of psychoanalysis is viewed from the
perspective of Rumi's poetic world and it is found that this category Archetypes
have had a significant impact on the mind and language of this poet. Also, the
influence of archetypes such as love, death, rebirth, hero, etc., which have always
occupied the human mind, has been studied in Rumi's poetry. has taken.
Key words :Romi , Archetype , symbol , Character.
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