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 مقدّمه

(، در ابتادا از شاااگردان  م.6616اا Carl Gustav Jung/ 6379کاارل گوساتاو یوناگ )   
جنسیت، راه خاود را از   ةاما بعدها به دلیل اختالف نظرش با فروید، در بار نظری ،فروید بود

سای تحلیلای   روانشنا»او جدا کرد و دست به تأسیس مکتبی زد که امروزه ما از آن با عناوان  
( باا معرفای   م.6686اا Sigmund Freud/ 6319. پیش از یونگ، فرویاد ) بریمینام م «یونگ

بلکه به طور  ،علم روانشناسی ةدر انسان، نه تنها در حوز (Unconscious) ضمیر ناخودآگاه
ابعااد مختلاب انساان برداشاته باود. وی باا        ةگام بزرگی بارای مطالعا   ،در علوم انسانی ،کلی

هاا  آن «ةگذشات »این افاراد ریشاه در    هاییماریر بیماران خود متوجه شد که بیشتر بمطالعه ب
 به تبیین اهمیت ضمیر ناخودآگاه در انساان پرداخات.   تعبیر رؤیادارد. فروید با انتشار کتار 

 ةکاه فقاط بخشای از آن جنبا     شودیما ناشی م ها از بُعدی از ذهن، رفتار ما انساناوبه اعتقاد 
ارد و بخش زیادی از آن ناآگاهانه است و اغلب به طاور غیرمساتقیم در رفتاار ماا     آگاهانه د
هاا، خااطرات و   مخزن تمام امیال، هاراس  ،. ضمیر ناخودآگاه از دیدگاه فرویدکندیبروز م
واپاس  هاا را  آنو  ایام هاا ناداده  غریزی است که ما به هر دلیل مجال بروز باه آن  هاییزهانگ

 (.898: 6868ه، پایندر.   ) یمارانده

 ةدر حیطکه  چیزی نیست صرفاا آن ،"ضمیر ناخودآگاه"منظور از »البته ناگفته نماند که 
 اییاه یعنی حوزه یا ال  گیرد. ضمیر ناخودآگاه نظامی فرعی و پویاستضمیر آگاه قرار نمی

: 6878)رایات،  « دهاد ینیروهایی متعاارض را تشاکیل ما    ةاز ذهن که بخشی از نظام گسترد
که عاملی در انسان فعال است کاه تان    شودی. فروید با مطالعه و تحقیقات خود متوجه م(63

. ناخودآگاه از منظار  دهدیبروز آن را نم ةذهن اجاز ،یا به عبارتیو  دهدیبه خودآگاهی نم
کاه   جاسات  ین. از هما گیارد یوی، فردی است و از تجربیات کاودکی انساان سرچشامه ما    

گیاارد و یونااگ بااا مطاارح کااردن بخااش دیگااری از  ل ماایاخااتالف اسااتاد و شاااگرد شااک
، دسات باه   (Collective Unconscious) ناخودآگاه انسان، یعنی ضمیر ناخودآگاه جمعای 

. یونگ معتقد بود ناخودآگاه انسان بسیار اسارارآمیز و پار از   زندیتأسیس مکتب جدیدی م
گااه ناه تنهاا در گذشاته و     و اتفاقات مربوط به آینده و گذشاته اسات. ایان ناخودآ    هایشهاند

به جهان ناخودآگاه جمعی نیز پا بگذارد. نمادهای باه ار    تواندیبلکه م کند،یآینده سیر م
و خبار از   شاود یفرویاد، فقاط مرباوط باه دوران کاودکی انساان نما        ةرسیده، برخالف گفت

گ بنیاان  بپذیرد این بود کاه یونا   توانستیآننه فروید نم. »دهدیبسیار طوالنی م یاگذشته
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(. در 38: 6866)بیلساکر،  « دادیفرد تعمیم ما  ةفراتر از تجرب هاییینهعلّی روان انسان را به زم
هاا ساروکار نداشاته باشاد،     یونگ مدعی بود هرچند فرد به صورت آگاهانه با اسطوره ،واقع

یونانیاان، مصاریان، رومیاان و... در     یهاا مانناد اساطوره   ،کهان  یهااسطوره یهابرخی جنبه
رفتار فرد تأثیرگذار خواهد بود. یونگ منکار ضامیر ناخودآگااه فاردی نیسات  وی ضامن       

برای اسطوره و فرهنگ در ناخودآگاه قائال اسات.    اییژهقبول ناخودآگاه فرویدی، نقش و
تنهایی قادر به تفسیر ناخودآگاه نیست و عوامال دیگاری   ناخودآگاه فردی به ،از نظر یونگ

 :داندی. وی ناخودآگاه را متشکل از دو الیه مداندیخیل مرا در تفسیر ناخودآگاه د

ها و ادراکات متعالی است که برای رسایدن  برداشت ،شده یکی حاوی مواد فراموش ا6
سطحی ضمیر  ةوکم همان الیبه خودآگاهی از انرژی ناچیزی برخوردارند... این بخش بیش

 همانند است. کند،یمنا]خود[آگاه است که با آننه فروید از ناآگاه مراد 

جمعی و غیرشخصی است و با آنکه از  ،دیگری هم وجود دارد که کلی تریقعم ةالی ا8
آدمیاان مشاتر  اسات. محتویاات ایان       ة، در همنمایدیخالل آگاهی شخصی خود را فرام

صای تعلاق نادارد، بلکاه از آنم تماام افاراد بشار        اشخصی نیست و به هیچ فرد خ ،خاص ةالی
جا مشابه و در همگان یکسان است. ناآگاه جمعی...  از رفتار و حاالت در همه یااست. پاره

در طاول عمار    آن و محتویاات  هاا یاه ماروان مشترکی از ناوع وراشخصای اسات کاه درون    
 (.1: 6868است )مورنو، دست نیامدهشخصی به

 فهمید: توانیاز مطالب فوق دو نکته را م

ولی کاافی   پذیرد،یآگاه فردی ندارد و آن را میونگ هیچ مشکلی با بحث ناخود الب(
آدمیاان   ةسات کاه در میاان هما    معتقاد ا و به یک ناوع ناخودآگااهی دیگاری نیاز      داندینم

 .باشدمیمشتر  

اسات کاه زماانی در خودآگااهی     ناخودآگاه شخصای از محتواهاایی تشاکیل یافتاه     ر(
وط باه ناخودآگااه جمعای    ولای محتواهاای مربا    ،اندو بعد فراموش یا سرکور شده اندهبود

این باور است که برای شناخت ضمیر ناخودآگاه باید باه ساراغ    هرگز اکتسابی نیست. او بر
  کناد ینمادهایی وجود دارد که ما را از عناصر خاصی بااخبر ما   ،تفسیر رؤیا برویم. در رؤیا
روان الگاو را اصال ثابات    . او کهان ناماد یما  (Archetype) الگاو یونگ این عناصر را کهن
بازیافات   توانیکه در مضامین جاودانی مذاهب، اساطیر و... م داندیانسان و قدر مشترکی م
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البتاه منظاور یوناگ از صاورت     » است،مانده ها باقیو افسانه هاییندر آ یشهاو آثار و نشانه
الگو(، تصور یا تصویری موروثی نیست، بلکه دقیقاا آماادگی و اساتعداد پایادار    م الی )کهن

 روان برای بازآفرینی تصاویر مشابه، یعنی تصاویری اسات کاه عناصار اساسای و بنیاانی هار      
(. 63: 6866)یوناگ،  « روناد یگونه تجلی و تظاهر، خودآگاه یا ناخودآگاه روان به شمار م

اماا   ،   مانند تولد مجدد، ترس از تاریکی، مار  و... شمارندیالگوها بکهن ،از منظر یونگ
 Anima and) ، آنیماا و آنیماوس  (Shadow) ، ساایه (Persona) انند نقارها مبرخی از آن

Animus)پ ،( یر فرزانهWise Old Man)و نرفسس ، (Self) ها، رؤیاهاا و هنار بیشاتر    در تجربه
گذرایی به برخای   ةبه هنگام بحث از فرایند فردیت، اشار ،این مقاله ة. در ادامشوندیدیده م

 .شودمیتفصیل بحث نیز به« نرفسس» یالگور کهنبا و در ،الگوهااز این کهن

 پژوهش ةپیشین ـ1

مقااالت نسابتاا    ییالگونقد کهن ةگرچه در زمین که گفت توانیپژوهش م ةدربار پیشین
ایگلتاون، بازنگااری    یرتِا  است، ولی مقاالتی که به بازخوانی و یا به قاول زیادی نوشته شده

 باار شامارند. در  ختاه باشاند، بسایار کام و انگشات     متون کالسیک فارسی از این منظر پردا
 ةنوشاات« موالنااا و مکاتااب روانشناساای جدیااد » ةاز رسااال ییهااانرفسااس، بخااش یالگااوکهاان

از  ،در برخی از ماوارد  بوده که( به پژوهش حاضر نزدیک 6871محمدعلی وفایی سورکه )
 است.هشداستفاده آن 

 بحث و بررسی ـ2

 ،الگوها نمود بیشاتری در رؤیاهاا، هنار   برخی از کهن ،گکه اشاره شد، از منظر یونچنان
 کاه در دیادگاه یوناگ باه فرایناد فردیات       هاا تای.ییکی از این آرک .ادبیات دارند یژهوبه
(Individuation Process) است. پیش از پارداختن  « نرفسس» یالگو، کهنشودینیز مربوط م

« نرفساس »ایند فردیت بحث شود تا جایگاه فر بار خودِ الگو، الزم است اندکی دربه این کهن
 در این فرایند مشخص گردد.
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 فرایند فردیت (1ـ2

فردیت به زبان ساده، یعنای فارد شادن، تحقاق بخشایدن باه اساتعدادها و پارورش دادن         
ها را تا استعدادهای خود را شکوفا کند و آن کندیتالش م ، فردخویشتن. در فرایند فردیت

هرچناد   ،اماری فطاری و گریزناپاذیر اسات     ،گارایش باه تفارد    ،راینبنااب  .به فعلیت برسااند 
آن کمک کرده یا از آن جلوگیری کنند. از منظر  یریگبه شکل توانندینیروهای محیطی م

نخست، باید نقار خاود را بیفکناد  چراکاه     ةبه فردیت، در مرحل یابییونگ، فرد برای دست
از جامعاه   خاویش  یقای اختن ماهیات حق پوششی است که خود برای پنهان س ،نقار در واقع

از نیروهاای مخارر ساایه    » ،دروغین نقاار  یها. پس از پیراستن روح از لفافهکندیایجاد م
 (مانناد خودخاواهی  )ابتادایی آن   ةماهیت خود را هماراه باا تکانا    ةتیر ةو جنب شویمیآگاه م

ر ماا مسالط شاوند، بلکاه     با  دهایم یها اجازه نما یا به آن شویمیها نم. ما تسلیم آنپذیریمیم
ساایه، بُعاد    ةمخارر و ساازند   یهاا آگااهی بیشاتر از جنباه    ...پذیریمیصرفاا وجودشان را م

(. از منظر یونگ، در 613: 6868)شولتز و شولتز، « دهدیبه شخصیت م یترو کامل تریقعم
بایاد   تا بر اهریمن پیروز گاردد. قهرماان   کندیکمک م« قهرمان»ها شناخت سایه به اسطوره

به طاور  »متوجه وجود سایه باشد تا بتواند با نیروهایی که قصد ویرانی او را دارند کنار بیاید. 
که منم خویشاتن نیااز باه تقویات      کنندیگفت نمادهای قهرمانی زمانی بروز م توانیم ،کلی

یعنی هنگامی که خودآگاه بدون یاری ناخودآگاه   (636: 6836)یونگ، « بیشتر داشته باشد
کار اصلی قهرمان، انکشاف خودآگاه خویشاتن فارد    ،کاری را پیش ببرد. بنابراین تواندیمن

کاه بتواناد باا مشاکالت      یاباه گوناه   ،خویش هایییها و توانااست  یعنی آگاهی به ضعب
یعنای   ،روان ةنوبت به شناخت عناصر مادینه و نرینا  ،پس از این مرحله .رو شودهزندگی روب

وجاود   ةروان مرد و آنیموس نیز به بخش مردانا  ةزنان ة. آنیما به جنبرسدیآنیما و آنیموس م
الگاو  ایان کهان   ،بعد دیدار با پیر خردمند است که از نظر یونگ ة. مرحلشودیزن مربوط م
کاه کمبودهاای    داناد یآدمیان وجود دارد. وی پیرمرد فرزانه را مظهار پادر ما    ةدر ذهن هم

هاا باه شاکل    الگاو مخصوصااا در خاوار   . ایان کهان  کناد یروحی و معنوی ماا را جباران ما   
نرفساس   یالگاو فرد باه کهان   ،این مراحل . پس از طیّشودیجادوگر، معلم، استاد و... ظاهر م

یناد فردیات   اآخرین مرحله از فر ،این مرحله .نماد تمامیت است ،که از منظر یونگرسد می
 است.
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 آخارین  ،یکپارچاه  به نرفساس که از توضیحات مختصر فوق نیز مشخص شد، رسیدن چنان
 ه،. در اداما کندیفردیت ایفا م یریگدر شکل ییمرحله از فرایند فردیت است که نقش بسزا

بررسای   غزلیات شمسو نمودهای آن در  استنرفسس از منظر یونگ معرفی شده یالگوکهن
 د.شومی

 غزلیات شمس]خود[ و نمود آن در  1نَفْس یالگوکهن (2ـ2

حاضار در ارتبااط اسات.     ةکه با مقالا  پردازیمیم ییالگوتوصیب کهنبه  بخش،در این 
 :کندیتعریب م چنینرا  نرفسس ،یونگ ةاندیشبیلسکر در کتار 

مبنای قوام یافتن فرد دانست. به اعتقاد یونگ، نرفسس انسان در  توانینرفسس را م»
آرام رشاد  آرام ، مااست. با گذشت زمانبدو تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفته

، آن ناماد یما  "فردانیات "و با از سر گذراندن فرایندی کاه یوناگ آن را    کنیمیم
، یونگ نرفسس را مفهوم تجربی روانی یهاسنخکه هستیم. در کتار  شویمیکسی م

کاامالا آگاهاناه داشاته     ةجنبا  تواندی. نرفسس نمنامدیفرد م "لموحدت شخصیت کُ"
را.  ما یو هم تجربیات قبل گرددیشامل م ،بشویمقرار است را زیرا هم آننه   باشد

پادشاه، قهرمان، "و به شکل  "پریان یهاها و قصهرؤیاها و اسطوره"نرفسس بیشتر در 
 (.93: 6866)بیلسکر،  «شودیمتجلی م "پیامبر، منجی و از این قبیل

خاواهی نشاوی رساوا،    : »گویاد یالم ل معروفی وجود دارد کاه ما  ضرر ،در فرهنگ ما
گفاات کااه یونااگ در بحااث از نرفسااس، بااه نااوعی ایاان   تااوانیماا«. همرنااگ جماعاات شااو!

انساان   ،هرچند اگر دیگاران در اطاراف ماا نباشاند     ،. از نظر یونگپذیردیالم ل را نمضرر
کاه انساان همرناگ     پاذیرد یبه فردانیت دست پیدا کند، ولی به هیچ عنوان نیز نم تواندینم

 ویت دیگران پنهان کند.جماعت شود و خودش را در پشت ه

 ام کاه کالّ  مان پیشانهاد کارده   : »کناد یرا چنین تعریب ما  نرفسس ،آیون یونگ در کتار
« [ بناامیم ]نرفساس « خاود »کاامالا شاناخت    تاوان یشخصیت را کاه باا آن کاه وجاود دارد، نما     

ز راهنمای درونای و متماای   ةرا به م اب نرفسس توانیم ،(. از منظر روانشناسی68: 6868)یونگ، 
دسترسی است. این  شایستةها از شخصیت خودآگاه انگاشت که تنها از طریق تحلیل خوار

باعاث رشاد و شاکوفایی     کنناده یمبه عنوان یک مرکز تنظا  نرفسسکه  دهندیها نشان مخوار
انساان باه مارور شاکل      نرفساس  ،که پیش از این نیاز اشااره شاد    گونه. همانشودیشخصیت م
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ت که از بدوم تولد کامال باشاد. ایان وضاعیت در ابتادا باه صاورت        نیس گونهین و ا گیردیم
آن را کشاب کارد.    تاوان یرفتاه در خاالل زنادگی ما    ه و مادرزادی وجود دارد و رفتهبالقوّ

 ,Non-ego( »)Jung( است و هم شاامل ) Ego) ةگیرند بر نرفسس هم در»یونگ معتقد است: 

 بار  ودآگااه و هام ناخودآگااه را در   از نرفسس اسات کاه هام خ    یاحوزه ،(. خود265 :1966
 و نقص، فرایندی دردنا  و سخت است که شاید هر عیبیاما رسیدن به کمال ب گیرد،یم

انگاشاته   یارهروان کُ ،(. در شکل زیر83: 6833)باقری، « کسی نتواند آن را به انجام برساند
 :دهدیتمام کره را شکل م« نرفسس»شده که 

 
 3شکل 

( گویاای خودآگااه اسات و    Aدرخشان آن ) ةانگاشت که منطق یارهکُ توانیروان را م
هاا از  ( و خاوار B) دهاد یره را شاکل ما  در مرکز آن قرار دارد. خود ]نرفسس[ تماام کُا  « من»

 (.838: 6836یونگ، ر.   آیند )وجود می فرایند منظم آن به

هاان و انساان   ج ةاغلاب از تصاویر چهارگوشا    ،نرفساس اساطیری  یهایونگ در میان جلوه
دادن  وی برای نشان گوید.یچهارقسمتی قرار گرفته، سخن م ةبزرگی که در میان یک دایر

 یا  کلماه کناد یاستفاده م «جادویی ةدایر»یا  (Mandala« )مانداال» ةچنین ساختاری از کلم
اصلی روان است و جاوهر آن بار ماا معلاوم نیسات. دایاره کاه         ةنمادین هست ةدهندکه نشان
 ،کاه محتاوای نهفتاه دارناد     ییهااز نظر یونگ در تحلیل خوار، تمامیت است ةالا نشانمعمو
 :کنیمیاست. در زیر به آوردن چند نمونه از تصاویر مانداالیی بسنده م نرفسسنمادِ 
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 از تصاویر مانداالیی ییهانمونه :2شکل 

به  تواندیجامعه نم یونگ معتقد است که انسان با کناره گرفتن از جامعه یا حل شدن در
و متاذکر   داندیفرایند فردانیت دست پیدا کند. وی در اینجا نیز تضاد را عامل بسیار مهمی م

فارد باه    فتنیاا ن عااملی اساسای در دسات    ها،ینهک از این گزیشدن در هر  که غرق شودیم
 فردانیت است.

 ،«آنیمااا»، «هسااای»، «نقااار»در کنااار « نرفسااس» یالگااوگونااه کااه ذکاار شااد، کهاان همااان
. در ایان  آیاد یروان باه حساار ما    هایتای.یآرک ینتراز مهم« پیرمرد فرزانه»و « آنیموس»

 .گیردیم بر جزو روان است که خودآگاهی و ناخودآگاهی را در ینترمهم« نرفسس» ،میان

. او ناه تنهااا از راه  پااردازدی[ ما نرفسااسخاود ]  ةیوناگ از دیادگاه پدیدارشناساای باه مساائل   
بلکاه ظهاور آن را در    نمایاناد، یرا ما  تایا. یت تجربی و بالینی تجلیاات ایان آرکا   مشاهدا

ر م االی  وِاساطیری از صُا  یهاتمام چهره ،او ةزیرا به عقید دهد یرؤیاها و اساطیر نیز نشان م
اساطیری باا تجاارر درونای روانای      یهاتمام چهره: »گویدیاند. یونگ خود مگرفته ئتنش

این هماان مطلبای    (.68: 6871)وفایی سورکه، « اندها ناشی شده از آنمطابقت دارند و اصالا
آنناه یوناگ در    ةاست که پیش از این در نقل قولی از بیلسکر بدان اشاره کردیم. با مالحظ

دقیقاا همان چیزی است که موالنا آن را روح، جاان یاا    بینیمیاست، مبیان کرده« نرفسس»بار 



 211 بهنام صادقیان کلو /یونگ ةالگوی نَفْس در اندیشاز منظر کهن غزلیات شمسبازخوانی 

 

هماان:  ر.   ) کناد یقل و نرفسس )اماره، لوامه و مطمئنه( متمایز ما و آن را از ع خواندیدل م
در پااورقی   ،باا یوناگ و هساه   خود از کتاار   ة(. به همین دلیل است که شمیسا در ترجم68

( را در مفهوم شرقی آن که مفهاومی عرفاانی   Selfجالب است که یونگ ): »نویسدیچنین م
نرفساس   هاای یژگیذکر این مقدمه، ابتدا به تبیین و (. با31: 6839)سرانو، « بردیکار مبه ،است

موالناا   ةجان یاا دل در اندیشا  الگو با روح، سپس به تطبیق این کهن ،از منظر یونگ پرداخته
 .پردازیمیم

روح  باارة مختلب خاود در  یهااز منظر یونگ، روح ماهیتی مذهبی دارد. وی در کتار
 دهد.یآن توضیح م باردر  یشترب ،یمیاگریو ک یشناسرواناست، اما در کتار سخن رانده

 :گویدیوی م

که  کنمیروح، طبیعتاا کنش مذهبی دارد و وقتی تصریح م گویمیوقتی من م»
انتقال دادن صورت م الی تصویر خدا  ،نخستین وظیفه در امر آموزش )بزرگساالن(

اسات کاه    یا تجلیات و اثرهای آن به ضمیر آگاه است، آنگاه دقیقاا عاالِم روحاانی  
ام ... مان بادان ماتهم شاده    کندیمتهم م "ییگراروان"و مرا به  گیردیگریبان مرا م
. نه من، که پروردگاار، خاود بارای روح    "امروح مقام خدایی قائل شده"که برای 

ام، بلکاه  است! من عملکردی مذهبی را به روح نسبت ناداده مقام خدایی قائل شده
یعنای    روح فطرتااا ماذهبی اسات    کناد یکه ثابت م امفقط واقعیاتی را عنوان کرده

خود بدون آنکه عقاید و یا تلقین من آن  ... این کنش به خودیداردکنش مذهبی 
 (.81: 6876)یونگ،  «آوردیوجود م را برانگیزد، خود را به

یونااگ معتقااد اساات کااه همااین صااورت م ااالی خداساات کااه احساسااات عرفااانی را    
غزلیاات  همان ایماان اسات. موالناا نیاز در      ،انسان ةعامل در روحی و مؤثرترین انگیزاندیبرم

 ،بناابراین  .دل اسات  ةخانا  ،معتقد است که ایمان را در عزلت بایاد جُسات و عزلتگاه    شمس
 جای ایمان در دل است:

 سات ا زایمان اگرت مراد امان »
 دل ةگااه چیساات؟ خاناا عزلاات
 رسااااانند یدل همااا ةدر خانااا

 زیراکااه دلساات جااای ایمااان   
 

 عزلااات جاااااوی ایمنااای رادر  
 در دل خاااااوگیر سااااااکنی را 
 آن سااااااغر بااااااقی هنااای را  

 «مؤماااااانی را داریدر دل ماااا
 .(38: 6، ج 6881)مولوی،       
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معماوالا باه    زمیناه، و در ایان   دانناد یاز همین روست که عارفان دل را منظرگااه حاق ما   
« کُمْالِمِا عْأر وِ مْکُوبملُا ی قُلرا إمرُ ظُنسیِ نسکِلروِ مْکُالِوِمْأر وِ مْکُی صُوِرملرإمرُ ظُنسیِ الر اسر نَّإم»حدیث مشهور 

 :کنندیاشاره م

 درآ در دل که منظرگاه حق اسات »
 

 «کرد توانیمنظر م ،وگر هم نیست 
 .(76: 8)همان، ج                          

باه طاور   را  نرفساس  تاوان ینرفسس از منظر یونگ این است که نم هاییژگییکی دیگر از و
شاناخت   تاوان یکاه نما   کناد یکامل شناخت. وی در بیشتر آثار خود به این نکتاه اشااره ما   

: گویدیم نرفسسدست آورد. پیش از این گفتیم که یونگ به هنگام تعریب به نرفسسکاملی از 
کاامالا شاناخت    تاوان یشخصیت را که با آنکه وجود دارد، نما  ام که کلّمن پیشنهاد کرده»

(. عاالوه بار ایان، در جاای دیگاری پاس از توضایحات        886: 6876)یوناگ،   «یمبناام  نرفسس
تفاهم را فراهم نکرده باشام کاه   امیدوارم موجبات این سوء: »گویدیم بار نرفسس مفصلی در

چاه مرکاز واقعااا ناشاناختنی اسات و       دانام  یچیزی م "مرکز"راجع به ماهیت  کنمیخیال م
به طور تم یلی راجع باه آن ساخن گفات و آن     توانیخود آن م شناسییدهفقط از طریق پد

 .است که عرفا بر آن تأکید دارند یااین دقیقاا همان مسئله )همان(.« هم الزاماا از طریق تجربه
 ،بارای م اال    با عقل و دانش به طور کامل شناخت توانیدل یا جان را نمکه ها معتقدند آن

لت دوام تقلاب قلاب ]دل[ در اطاوار احاوال و     عزالدین محمود کاشانی معتقد است که به ع
ناام   ،ر است و علات اینکاه آن  ترقی در مدارج کمال، تعریب کردن آن بسی مشکل و متعسّ

کناد کاه چاون احاوال،     است. وی چناین اساتدالل مای    سبببه همین  ،بر خود گرفته« قلب»
ب در مادارج  تقلاب و ترقای قلا    ،ند و مواهب او نامتنااهی اسات، بناابراین   هست مواهب الهی

ناچاار اوصااف و احاوال قلاب     باشاد و باه  نهایات مای  کمال و معارج جمال و جالل ازلی بی
کس که ساخن از محادودیت و معادودیت قلاب نمایاد، در       و نامحدود است و هر شماریب

اسات  ادرا  محادود و اساتعداد ماوجز خاود در ایان زمیناه صاحبت کارده         ةبه انداز ،واقع
 :گویدی(. مولوی در این بار م63ا67: 6878کاشانی، ر.   )

 دل و جان را درین حضارت بپااال  »
 نپارد عقااااال جاااازوی زیاان عقیلااه 

 

 رود صافی به بااال...  ،چو صافی شد 
 «د عقاال باار جااااازو الال  وِبْااچااو نر

 .(13: 6، ج 6881)مولوی،             
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اشااره  باه ایان مسائله     م ناوی و هام در   غزلیاات شامس  از این روست که مولوی هم در 
که غذای روح، آگاهی و اندیشه اسات و بادون ناور الهای، جاان پارورش نخواهاد         کندیم

 یافت:

 اسات تان   یتن مپاارور، زاناااکه قربان»
 را روححکماات  چاارر و شاایرین دِه زم

 

 رودیبپاارور دل بااه بااااااال ماااا دل 
 «رودیتا قاوی گردد که آنجاااا ما 

 .(696: 8)همان، ج                         
 :گویدیدر جای دیگر م

 من سر نخورم که سر گران اسات »
 بریااان نخورم که هام زیاان اسات   

 

 پااچه نخاورم کاه استخااوان اسات     
 «من نور خورم که قوت جان اسات 

 .(888: 6)همان، ج                        
 :گویدینیز م م نویدر 

 نیست غیار ناور، آدم را خاااورش   »
 ناور  چون خوری یکباار از ماأکول  

 

 از جاازم آن، جااااان نیاااابد پاارورش  
 «ناان و تناور   رمخا  ریااازی بر سِا 

 .(6699ا6 :3 ، ج6866)همان،        

. شاود یجمعای ما   هاای یمهم دیگر این است که از منظر موالنا، نرفسس اسیر آلاودگ  ةنکت
 یونگ معتقد است:

جمعای قاارار   هاااییساایه باایش از شخصایت خودآگاااه تحات تااأثیر آلاودگ    »
 ینکاه اماا باه محاض ا   ، م الا وقتی که انسان تنهاست، نسابتاا معقاول اسات    گیرد یم

هاا  کاه اگار باه آن    ترسدی، مزنندیدیگران به کارهای ناشایسته و نامعقول دست م
کاه در   شاود یما  ییهاتسلیم کشش ،ملحق نشود، او را دیوانه بپندارند و از این رو

 (.811: 6836، )یونگ« اصالا به خود او تعلق ندارد ،واقع

 :شودیجمعی م هایینه فقط سایه که نرفسس نیز اسیر این آلودگ ،از نظر موالنا

 مگاری  ،آلاوده بریادی  یااران گال  گر زم»
 الن سرد کن و پا  بشویودِدل خود زین دُ

 

 گل دور شود آر، صفایی برساد  چون زم 
 «چون به سقایی برسد ،م شسته شوددل خُ

 .(639: 8، ج 6881، )مولوی                   
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رشاد روانای    ،هادف  .اسات  مکانیو ب زمانیب»این است که  نرفسسدیگر  هاییژگیاز و
 یهاا [، خود منشاء ارزشنرفسسیعنی تبدیل شدن به خود ] ،ین معنی که کمال روانیدب  است

« واالی انسانی است، ماهیت و کنش مذهبی دارد و صاورت م االی خادا در آن وجاود دارد    
 :گویدیم م نوی مولوی در(. 68: 6871سورکه، )وفایی 

 زیر و باال، پیش و پس وصب تن است»
 

 «ذات جاااانم روشان اسات    هاا جهتیب 
 .(8866 :6 ، ج6866)مولوی،               

باه ساوی    ،هی شاود لّمعتقد است جانی که ال ،نیز همین مفهوم را تکرار کرده غزلیاتدر 
 المکان خواهد رفت:

 های شاود، در خلاوت شااهی شاود     للّجان کاه ا  هر»
 د ماااهی شااود، از خاااا  باار کااوثر زناادوِماااری بُاا

 جاا شاود، در المکاان پیااادا شاود     از جا ساوی بای  
 بر مشک و بر عنبر زند ،هر کس که افتد بعد از این

 در فقاار درویشاای کنااد، باار اختااااران پیشاای کنااد  
 «درش سانجر زناد   ةد، حلقا وِخا  درش خاقاان بُا  

 .(68: 8، ج 6881)همان،                                       

، مبارزه باا نرفساس )امااره(    شودیمباح ی که مطرح م ینتریکی از مهم ،مولوی ةدر اندیش
 یهاا برای تعالی جاان و روح خاود بایاد باه خواساته      تواندیانسان تا م ،است. از نظر مولوی

آن  هاای یژگای ، حسد جازو و 8کندینرفسس تن درندهد  چراکه نرفسس از هوا و هوس تبعیت م
یونگ نیز معتقاد  .  و... 9، دشمن دیده و روشنایی است3شودی، باعث ترس در انسان م8است
اعالی اتحاد تضادهاست... اگر کاوش ناخودآگاه، ضمیر آگااه   حدّ [خویشتن ]نرفسس»است: 

ه خواهاد  را به تجربه کردن صورت م الی برساند، فرد با تضادهای ژرف طبیعت بشری مواج
 :گویدیدر این بار چنین م م نوی (. مولوی در31: 6876)یونگ، « شد

 نرفسس نمرود است و عقل و جان خلیل»
 

 «روح در عین است و نرفسس انادر دلیال   
 .(8888 :8 ، ج6866)مولوی،              

نرفسساانی آن بزرگتارین دشامن جاان اسات  چراکاه ماانع از         یهاتن و خواهش ،بنابراین
 مانی شدن جان خواهد شد:آس
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 جان ساوی جسام آماد و تان ساوی جاان نرفات       »
 سااو کااه تیاار رفاات، حقیقاات کمااان نرفاات   و آن

 جااان چُساات شااد کااه تااا بپاارد ویاان تاانم گااران    
 «هاام در زمااین فاارو شااد و در آسماااان نرفااات     

 .(813: 6، ج 6881)همان،                                   

هرچند همة اوصاف نرفساس نیسات )بارای     ،سخن گفتیمها و اوصافی که از آن هایژگیو
هااا بااه شاامار آن ینتار (، از مهاام666ااا681: 6871، ساورکه یی وفااا   .ر ،اطالعاات بیشااتر 

موالناا وجاود دارد و آن اینکاه     ةمهم دیگری در اندیش ة. عالوه بر مطالب فوق، نکتروندیم
ایان روسات کاه موالناا بارهاا و      جان را دید. از  توانیانسان کامل است که م ةفقط در آیین

ها خطار ها و جانم جاناصلم اصلم جان ا  انسان کامل است ،که از نظر وی ا  بارها، شمس را
 :کندیم

 هاااای شاامس حااق تبریااز، ای اصاالم اصاالم جااان »
 «ماان یااک رطااب ندیاادم    ،وجااودت بصاارهیباا
 .(86: 3، ج 6881)مولوی،                                   

*** 
 ییهاااااتبریااز! جاااااانم جااااانشاامس »
 

 «مااااا همااه بناااده و گااااادای تاااوایم    
 .(38: 3)همان، ج                               

 :داندیرا مظهر اس م« جانم جان» م نویصراحت در موالنا به ینکهجالب ا ةنکت

 جاااان اوّل مظهااار درگااااه شاااد   »
 

 «جااانم جااان خااود مظهاار اس شااد    
 .(698 :1 ، ج6866)همان،             

، شمس تبریز را خورشید و آفتار کلیات شمسمختلب  یهاهمننین، موالنا در قسمت
 :گویدیدر یکی از ترجیعات خود چنین م ،  برای م الخواندیم

 خورشید شمس دین که نه شرقی ناه غربای اسات   »
 «در افاااال  دیگرناااد هااااشیهیر ساااااپاااس سِااا

 .(663: 7)همان، ج                                              
 هااام از آفتاااار گاااویم   ،چاااو غاااالم آفتاااابم  »
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 «پرسااتم کااه حاادیث خااوار گااویمنااه شاابم نااه شااب
 .(888: 8)همان، ج                                              

هاسات، از طارف موالناا    شامس تبریاز کاه جاانم جاان      .تاأملی اسات   شایساتة  ةایان نکتا  
هم خورشیدی که نه شرقی اسات و ناه غربای. پایش از ایان       آن شود یخطار م «خورشید»

و مکاان باودن آن اسات. شمیساا در      زماان یروح و جاان، با   هاییژگیگفتیم که یکی از و
 «آفتاار  ةاساطور »نمود و بروز  بارةبسیار مهمی در ةبه نکت موالنا و چند داستان م نویکتار 

 :کنیمیاا نقل مکه در اینجا آن را عین کندیدر آثار مولوی اشاره م

 ،و معتقاد باه وحادت اولیاسات     داناد یموالنا که شمس تبریازی را آفتاار ما   »
ماجراهای  آنگاهو  خواندیآفتار م ،را هم به تبع شمس ینالدو حسام ینالدصالح

له ئاز جملاه مسا   کند یهم جاری م ینالدو حسام ینالدشمس تبریزی را در صالح
این معنا را با لغات و  آنگاهو  کندیمنتقل م ینلدابه حسام ینااحسادت به شمس را ع

ترکیبااتی چاون حساود آفتاار،      کناد  یبیاان ما   ،ترکیباتی که ضرر خود اوسات 
جنگ آفتار، عدو آفتار، غالم آفتار، رنجیدن آفتار، نفای خورشاید... یوناگ    

کاه بار    کناد یاشااره ما   1(Mana) ( به مانا36)ص  روانشناسی ضمیر ناخودآگاهدر 
هم خودش باشد و هم به شکل دیگری جلوه کند )ما الا   تواندیهر چیز م ،طبق آن

 دهاد یتوضایح ما   68 فحةهم خورشید( و در ص ،شمس تبریزی هم خودش هست
و  دیدناد یکه قدّیسان در عالم رؤیا و خلسه، نیروی مانا را به صاورت خورشاید ما   

ر وِه صُا با « خورشیدشااه » ةاساطور  ،کاه در ضامیر ناخودآگااه    کناد یبحث م آنگاه
است. یونگ با نور مربوط بوده ا یامیمخدا از قد ،حال مختلفی حضور دارد. به هر
خادا و   ،قبایال بادوی   یهاا کاه در برخای از زباان    کناد یدر جای دیگری بحث م

( به آفتاار  Imago Deiکه از تصویر خدا ) گویدیخورشید یک واژه دارند و... م
( باه  Monadچنانکاه از ذات الهای )    اسات ( هم یاد شاده Sol invisibilisنامرئی )

اند. شمس تبریزی در ذهن موالنا به حادی اسااطیری اسات کاه     آفتار تعبیر کرده
در  ،مو با اساطیر مربوط به آفتار مطابقات دارد. آفتاار از دریاا طلاوع کارده     موبه

در  ،. شمس هم هار روز از ناخودآگااهی موالناا طلاوع کارده     کندیدریا غرور م
 «کناد ی( غارور ما  پرداخات یما  م ناوی ها به سرودن موالنا )او شبناخودآگاهی 

 (.666: 6866)شمیسا، 
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هاا باا خورشاید و ناور مرباوط      مهم این است که خدا در اساطوره  ةنکت ،در نقل قول باال
نیاز از آن یااد    و کیمیااگری  یشناسا رواناسات کاه یوناگ در کتاار      یااست و این مسئله

 :گویدیو م استکرده

انقالبش، طاال در زماین    هایلیونو م هایلیونکیمیاگری نیز[ خورشید با م هایشهیدر اند»]
اسات و آن تصاویر طالسات.    کم تصویر خود را بر زمین نقش کرده. خورشید کمافشاندیم

  خورشید، تصویر خداست. قلب )به عنوان جایگاه جان( تصاویر خورشاید در آدمای اسات    
)یوناگ،  « شاود یو خادا در طاال شاناخته ما     اسات  تصویر خورشاید در زماین   ،که طالچنان
6876 :313.) 

اگر خورشید خودِ خادا نیسات، مظهار الوهیات      ،هادر باور بسیاری از ملت ،بدین ترتیب
 است:

 
 (378آفتار به صورت مظهر پروردگار )همان:  :1شکل 

 :گویدیاز این روست که موالنا در وصب شمس م

 اگر کفرسات اگار اساالم، بشانو    »
 

 «یاا ناور خااادایی یاا خااادایی     تو  
 .(18: 1، ج 6881)مولوی،            

  مانناد آفتاابی کاه هازاران     داناد یمولوی جان خود و جان شامس را یکای ما    ،از طرفی
 است:انجمن از او روشن گشته

 جان من و جان تو هر دو یکی است»
 جاااان مان و تو چاو یکای آفتاااار  

 

 گشااته یکاای جااان نهااان در دو تاان  
 «ن از او گشاته هااازار انجاامن   روش
 .(868: 3)همان، ج                        



 2931 زمستان، 47، شمارة 12سال  پژوهی ادبی؛متن 211

از خاود   ،، در واقعزندیموالنا و شمس یکی هستند و موالنا هر جا که از شمس حرف م
 :کندیوضوح بیان م. وی این مطلب را نیز در آثار خود بهگویدیسخن م

 ؟ گفت:ییبگفتم: شمس تبریزی! ک»
 

 «یم ماان، شاامایم شاامایم ماان، شااما   
 .(898: 8)همان، ج                           

این است که یونگ مسایح   ،یادآور شویم ینجاآخری که در بار نرفسس باید در ا ةاما نکت
و مظهر تمامیتی از ناوع   ،  چراکه او عاری از هرگونه گناهنامدیم نرفسس یالگوکهن ةرا نمون

حقیقی خداست که انسانم درونی ماا شابیه او سااخته     مسیح، تصویر» ،الهی است. از نظر وی
شده، نامرئی، غیرمادی، فسادنیافته و جاوید. تصویر خدا، خود را در ما از طریق حزم، عدل، 

یوناگ در   ،(. بناابراین 98: 6868)یونگ، « کندیگر ماعتدال، تقوا، حکمت و انضباط جلوه
دجّاال را باا    ،است. وی از طرفی دیگر نماد تمامیت نرفسسکه  کندیخود تصریح م ةاین گفت

تاریک کلیّت بشری  چراکه روشنایی و سایه به  ة  یعنی همان نیمدهدیتطبیق م« نرفسس» ةسای
 اند.صورت یکسان در طبیعت آدمی تقسیم شده

نباید چیازی بایش    دهد،یانجام م مسیح و نرفسس بارةکه یونگ در اییسهناگفته نمانرد مقا
نشناسی تلقی شود و مسئله به هیچ وجه تجاوز به قلمرو ایماان نیسات. وی   روا ةاز یک مقایس

مهام دیگااری نیااز غفلاات   ةو از نکتاا اسااتیاادآوری کاارده  آیااونایان مطلااب را در کتااار  
به شمار آوریام، بایاد در نظار داشاته      نرفسساگر بخواهیم مسیح را نماد  ینکهو آن ا ورزدینم

عین کماال   ،حشی وجود دارد. صورت ذهنی مسیحباشیم که بین کمال و کامل بودن فرق فا
کامال   ةنشاان  نرفساس  یالگاو در حاالی کاه کهان    ،کم قرار است این چنین باشد(است )دست

وقتای ماا    ینجا،در ا ،(. بنابراین36ا38همان: ر.   زیادی دارد ) ةبودن است و با کمال فاصل
آن اسات. جالاب    ییالگاو ن، منظورمان شکل کهرانیمیسخن م نرفسساز مسیح به عنوان نماد 

شمس را باه مسایح و دیگار     ،است که موالنا نیز در برخی از غزلیات خود، جان و به تبع آن
واقعای انساان کامال     ةشمس که از نظر موالنا نمونا  ،است. در واقعپیامبران الهی تشبیه کرده

 به مسیح تشبیه شده است: ،است

 قالب ةجان همنو مسیح است به گهوار»
 

 «مااااا کااو؟ ةگااااهوار ةبندنااد آن مااریم 
 .(86: 9، ج 6881)مولوی،                     

 :خواندیفسون می شمس را مسیح خوشحتّ
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 جاااانیجانم  جاااانم به بااطن جاااانم»
 فسااونی کااه مساایحیاز آن رو خااوش

 

 ظااااااهر آفتااااااار آفتااااااابی  باااه 
 «از آن رو دیوساااوزی کاااه شاااهابی 

 .(18: 1)همان، ج                             

 ةنرفساس در اندیشا   یالگوآننه تاکنون بیان گردید، چنین است که کهن ةخالص ،بنابراین
انساان کامال و    ةعرفاانی اسات کاه فقاط در آیینا      ةیونگ برابر با دل، جان یا روح در اندیش

ری مولوی، شمس تبریاز هماان انساان کامال و خضا      ةآن را دید. در اندیش توانیاولیاءاس م
هاسات. جاانم جاان،    ها و جانم جانو اصلم اصلم جان استاست که به آر حیات دست یافته

کاه ماا در    بینیمی. مداندیموالنا جان خود و جان شمس را یکی م ،مظهر اس است. از طرفی
رسام   زمیناه یم کاه اگار بخاواهیم تصاویری در ایان      هست با یک ساختار دِوِرانی مواجه ینجاا

 دست خواهد آمد:به کنیم، شکل زیر

 
 ساختار دِوِرانی :4شکل 

 ،«ماناداالیی »دایاره در اشاکال    ،که پیش از این نیز اشاره شد، از منظر یونگگونه  همان
تمامیت و یکپارچگی است. دایره تنها شکل هندسی است کاه رسام کاردن آن     تای.میآرک

 ،اد اساتمرار و در نتیجاه  کاه نما   شاود یگفته م ،و از همین رو پذیردیبدون انقطاع صورت م
جاودانگی است. دایره از دیرباز هم در ادبیات و هم در هنرها و علوم دیگر چنین جایگااهی  

نماودار الگاوی    ،در حقیقات  یی خاود باا سااختار دِوِرانای و ماناداال     3است. شاکل  را داشته
مراحال  یونگ نیاز طای    ةموالناست. در اندیش ةاستمرار و جاودانگی و تولد مجدد در اندیش

گردد و تولد مجددی را در شخصیت میمنجر به تمامیتی یکپارچه در فرد  پایان،فردیت در 
این تمامیت پس از آشنایی  یریگگفت شکل توانیبار موالنا نیز م . درگرددیوی سبب م
 است.در وجود وی منجر شده یابه تولد دوباره پایاندر  ،شده تریعبا شمس سر
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 گیرییجهنت

. از منظار  داندیها مالگوها را دلیل اشترا  بسیاری از رفتارها و اعمال انسانیونگ کهن
اما برخای از   ،  مانند تولد مجدد، ترس از تاریکی، مر  و...شمارندیالگوها بکهن ،یونگ
ها، رؤیاها و هنار بیشاتر   در تجربه ها مانند نقار، سایه، آنیما و آنیموس، پیر فرزانه و نرفسسآن

 یالگاو ، کهان کندیها بحث مکه وی از آن ییالگوهاکهن ینتریکی از مهم. کنندیبروز م
 جزء روان است که خودآگااهی و ناخودآگااهی را در   ینترمهم نرفسس ،در واقعاست.  نرفسس
. او ناه تنهاا از راه   پاردازد ینرفساس ما   ةیونگ از دیادگاه پدیدارشناسای باه مسائل    . گیردیم بر

بلکه ظهاور آن را در رؤیاهاا    نمایاند،یالگو را متجلیات این کهن مشاهدات تجربی و بالینی
 نشائت ر م االی  وِاساطیری از صُا  یهاتمام چهره ،او ة  زیرا به عقیددهدیو اساطیر نیز نشان م

آن را مبناای قاوام یاافتن فارد      توانیاست که م ییالگونرفسس، کهن ،از نظر یونگ اند.گرفته
ماا   ،است. با گذشت زماان و تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفتهنرفسس انسان در بددانست. 

، ناماد یما « فردانیات »و با از سر گذراندن فرایندی که یوناگ آن را   کنیمیآرام رشد مآرام
 تاوان ینما  ،. از منظر وینامدیم ل شخصیت را نرفسسیونگ کُکه هستیم.  شویمیآن کسی م

مختلفای   هاییژگیو نرفسساو برای د تمامیت است. نما ،نرفسس را به طور کامل شناخت. نرفسس
و مکاان باودن آن، حاد اعاالی      زمانینرفسس، بمانند ماهیت مذهبی آن، عدم شناخت کامل 

 یالگاو سعی کاردیم عاالوه بار تبیاین کهان      ،. در این مقالهشماردیرا برماتحاد تضادها و... 
و  هیمتطبیق د غزلیات شمسدر  لروح، جان یا د هاییژگینرفسس از منظر یونگ، آن را با و

با الگویی کاه یوناگ    روح، جان یا دلو نشان دادیم که آن بپردازیم  هاییژگیبه بررسی و
از نظار  عالوه بر ایان موضاوع، یاادآور شادیم کاه       ، همخوانی دارد.کندیاز نرفسس تعریب م

م کاه موالناا،   جان را دیاد و نشاان دادیا    توانیانسان کامل است که م ةفقط در آیین ،مولوی
هاا خطاار   هاا و جاانم جاان   اصالم اصالم جاان    ا  انسان کامل است ،که از نظر وی ا  شمس را

. شاود یاز آن با عنوان تصویر خدا یاد م ،هاکه در اسطوره خواندیو او را خورشید م کندیم
 ،. از نظار وی ناماد یما  نرفساس  یالگاو کهان  ةاشاره کردیم که یونگ مسیح را نمون ،همننین
تصویر حقیقی خداست و گفتیم که مولوی نیز در برخی از غزلیات خاود، جاان و باه     مسیح
 است.شمس را به مسیح تشبیه کرده ،تبع آن
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 ها:نوشتپی

امااره کاه در متاون     نرفساس کنایم، باا   ی که در اینجا بدان اشااره مای  نرفسسشود ا یادآوری می6
( در انگلیسی است کاه در  Selfژة )ترجمة وا نرفسسشود، متفاوت است. این عرفانی دیده می

 اند.ترجمه کرده« خود/ خویشتن» الگویایران بیشتر مترجمان آن را کهن
 ا8

 خاوار بازی  خاور و بای  یک شاب از بهار خادا بای    »
 «خوار و خور اسات صد شب از بهر هوا نرفسس تو بی

 (.886: 6 : ج6881)مولوی،                                           
 ا8

 ست نرفسس تو که حسد جزو وصب اوستدیوی ا»
 «تااااا کُاااالّ او چگونااااه قبیحاااای و مقذریساااات 

 (.811)همان:                                                                
 ا3

 مرغی که زم دام نرفسس خود رسات »
 

 «هااار جاااای کاااه برپااارد، نترساااد 
 .(63: 8)همان، ج                         

 ا9
 ون هاااوای گردانگیااازهاااوای نرفساااس تاااو همنااا»

 «ساات و خصاام ضیاساات عاادوی دیااده و بینااایی 
 (.838: 6 )همان، ج                                                    

گیارد. ایان نیارو را    ا نیرویی فوق طبیعی است که معموالا از سِر یا جهان روح سرچشمه می1
، تواناایی روحاانی و آیینای    توان روی افراد دیگر یا اشیاء هم متمرکز کارد. ماناا باه فارد    می
ای مالنزیایی است و است که مانا واژه( آمده618)ص  ماهیت روان و انرژی آندهد. در می

 اند.مبلّغان مسیحی آن را به خداوند تعبیر کرده

 و مآخذ منابع

 ناماة یان. پافردیت یونگي در سینمای داریوش مهرجویي یهامؤلفه(. 6833باقری، حمید. )
 ی.ئتهران: دانشگاه عالمه طباطبا .حسین پاینده به راهنمایی .رشدکارشناسی ا
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