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چکیده
در روانشناسی تحلیلی یونگ ،نرفسس ( )Selfیکی از اصطالحات بسیار حائز اهمیت است .از نظر او،
نرفسس کهنالگویی است که میتوان آن را مبنای قوام یافتن فرد دانست .مطابق با نظریة یونگ ،هار یاک
از ما با گذشت زمان آرامآرام رشد میکنیم و با از سر گذراندن فراینادی کاه یوناگ آن را «فردانیات»
مینامد ،آن کسی میشویم که هستیم .یونگ کلّ شخصیت را نرفسس مایناماد .از منظار وی ،نمایتاوان
نرفسس را به طور کامل شناخت .نرفسس نماد تمامیت است و مسیح ،نمونة کهنالگوی آن است چراکاه او
مظهر تمامیتی از نوع الهی است .یونگ برای نرفسس ویژگیهای مختلفی را برشمرده است .از طرفای ،ماا
در غزلیات شمس مولوی و به طور کلی ،در ادبیات عرفانی ،با روح ،جاان یاا دل مواجاه هساتیم کاه باا
الگویی که یونگ تعریاب مایکناد ،همخاوانی دارد .در ایان مقالاه ،ساعی کاردهایام عاالوه بار تبیاین
کهنالگوی نرفسس از منظر یونگ ،آن را با ویژگیهای روح ،جان یا دل در غزلیات شمس تطبیق دهیم و
به بررسی ویژگیهای آن بپردازیم.

واژگان کلیدی :یونگ ،کهنالگو ،نَفْس ،غزلیات شمس ،مولوی.

(نویسندة مسئول) E-mail: aytak_guntak@yahoo.com
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مقدّمه
کاارل گوساتاو یوناگ (6379 /Carl Gustav Jungاا6616م ،).در ابتادا از شاااگردان
فروید بود ،اما بعدها به دلیل اختالف نظرش با فروید ،در بار نظریة جنسیت ،راه خاود را از
او جدا کرد و دست به تأسیس مکتبی زد که امروزه ما از آن با عناوان «روانشناسای تحلیلای
یونگ» نام میبریم .پیش از یونگ ،فرویاد (6319 /Sigmund Freudاا6686م ).باا معرفای
ضمیر ناخودآگاه ( )Unconsciousدر انسان ،نه تنها در حوزة علم روانشناسی ،بلکه به طور
کلی ،در علوم انسانی ،گام بزرگی بارای مطالعاة ابعااد مختلاب انساان برداشاته باود .وی باا
مطالعه بر بیماران خود متوجه شد که بیشتر بیماریهای این افاراد ریشاه در «گذشاتة» آنهاا
دارد .فروید با انتشار کتار تعبیر رؤیا به تبیین اهمیت ضمیر ناخودآگاه در انساان پرداخات.
به اعتقاد او ،رفتار ما انسانها از بُعدی از ذهن ما ناشی میشود کاه فقاط بخشای از آن جنباة
آگاهانه دارد و بخش زیادی از آن ناآگاهانه است و اغلب به طاور غیرمساتقیم در رفتاار ماا
بروز میکند .ضمیر ناخودآگاه از دیدگاه فروید ،مخزن تمام امیال ،هاراسهاا ،خااطرات و
انگیزههای غریزی است که ما به هر دلیل مجال بروز باه آنهاا نادادهایام و آنهاا را واپاس
راندهایم (ر .پاینده.)898 :6868 ،
البته ناگفته نماند که «منظور از "ضمیر ناخودآگاه" ،صرفاا آن چیزی نیست که در حیطة
ضمیر آگاه قرار نمیگیرد .ضمیر ناخودآگاه نظامی فرعی و پویاست یعنی حوزه یا الیاهای
از ذهن که بخشی از نظام گستردة نیروهایی متعاارض را تشاکیل مایدهاد» (رایات:6878 ،
 .)63فروید با مطالعه و تحقیقات خود متوجه میشود که عاملی در انسان فعال است کاه تان
به خودآگاهی نمیدهد و یا به عبارتی ،ذهن اجازة بروز آن را نمیدهد .ناخودآگاه از منظار
وی ،فردی است و از تجربیات کاودکی انساان سرچشامه مایگیارد .از هماین جاسات کاه
اخااتالف اسااتاد و شاااگرد شااکل ماایگیاارد و یونااگ بااا مطاارح کااردن بخااش دیگااری از
ناخودآگاه انسان ،یعنی ضمیر ناخودآگاه جمعای ( ،)Collective Unconsciousدسات باه
تأسیس مکتب جدیدی میزند .یونگ معتقد بود ناخودآگاه انسان بسیار اسارارآمیز و پار از
اندیشهها و اتفاقات مربوط به آینده و گذشاته اسات .ایان ناخودآگااه ناه تنهاا در گذشاته و
آینده سیر میکند ،بلکه میتواند به جهان ناخودآگاه جمعی نیز پا بگذارد .نمادهای باه ار
رسیده ،برخالف گفتة فرویاد ،فقاط مرباوط باه دوران کاودکی انساان نمایشاود و خبار از
گذشتهای بسیار طوالنی میدهد« .آننه فروید نمیتوانست بپذیرد این بود کاه یوناگ بنیاان
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علّی روان انسان را به زمینههایی فراتر از تجربة فرد تعمیم مایداد» (بیلساکر .)38 :6866 ،در
واقع ،یونگ مدعی بود هرچند فرد به صورت آگاهانه با اسطورههاا ساروکار نداشاته باشاد،
برخی جنبههای اسطورههای کهان ،مانناد اساطورههاای یونانیاان ،مصاریان ،رومیاان و ...در
رفتار فرد تأثیرگذار خواهد بود .یونگ منکار ضامیر ناخودآگااه فاردی نیسات وی ضامن
قبول ناخودآگاه فرویدی ،نقش ویژهای برای اسطوره و فرهنگ در ناخودآگاه قائال اسات.
از نظر یونگ ،ناخودآگاه فردی بهتنهایی قادر به تفسیر ناخودآگاه نیست و عوامال دیگاری
را در تفسیر ناخودآگاه دخیل میداند .وی ناخودآگاه را متشکل از دو الیه میداند:
6ا یکی حاوی مواد فراموش شده ،برداشتها و ادراکات متعالی است که برای رسایدن
به خودآگاهی از انرژی ناچیزی برخوردارند ...این بخش بیشوکم همان الیة سطحی ضمیر
نا[خود]آگاه است که با آننه فروید از ناآگاه مراد میکند ،همانند است.
8ا الیة عمیقتر دیگری هم وجود دارد که کلی ،جمعی و غیرشخصی است و با آنکه از
خالل آگاهی شخصی خود را فرامینماید ،در همة آدمیاان مشاتر اسات .محتویاات ایان
الیة خاص ،شخصی نیست و به هیچ فرد خا صای تعلاق نادارد ،بلکاه از آ من تماام افاراد بشار
است .پارهای از رفتار و حاالت در همه جا مشابه و در همگان یکسان است .ناآگاه جمعی...
روان مشترکی از ناوع وراشخصای اسات کاه درونمایاههاا و محتویاات آن در طاول عمار
شخصی بهدست نیامدهاست (مورنو.)1 :6868 ،
از مطالب فوق دو نکته را میتوان فهمید:
الب) یونگ هیچ مشکلی با بحث ناخودآگاه فردی ندارد و آن را میپذیرد ،ولی کاافی
نمیداند و به یک ناوع ناخودآگااهی دیگاری نیاز معتقاد اسات کاه در میاان هماة آدمیاان
مشتر میباشد.
ر) ناخودآگاه شخصای از محتواهاایی تشاکیل یافتاهاسات کاه زماانی در خودآگااهی
بودهاند و بعد فراموش یا سرکور شدهاند ،ولای محتواهاای مرباوط باه ناخودآگااه جمعای
هرگز اکتسابی نیست .او بر این باور است که برای شناخت ضمیر ناخودآگاه باید باه ساراغ
تفسیر رؤیا برویم .در رؤیا ،نمادهایی وجود دارد که ما را از عناصر خاصی بااخبر مایکناد
یونگ این عناصر را کهنالگاو ( )Archetypeمایناماد .او کهانالگاو را اصال ثابات روان
انسان و قدر مشترکی میداند که در مضامین جاودانی مذاهب ،اساطیر و ...میتوان بازیافات
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و آثار و نشانههایش در آیینها و افسانهها باقی ماندهاست« ،البتاه منظاور یوناگ از صاورت
م الی (کهن الگو) ،تصور یا تصویری موروثی نیست ،بلکه دقیقاا آماادگی و اساتعداد پایادار
روان برای بازآفرینی تصاویر مشابه ،یعنی تصاویری اسات کاه عناصار اساسای و بنیاانی هار
گونه تجلی و تظاهر ،خودآگاه یا ناخودآگاه روان به شمار میروناد» (یوناگ.)63 :6866 ،
از منظر یونگ ،کهنالگوها بیشمارند مانند تولد مجدد ،ترس از تاریکی ،مار و ، ...اماا
برخی از آنها مانند نقار ( ،)Personaساایه ( ،)Shadowآنیماا و آنیماوس ( Anima and

 ،)Animusپیر فرزانه ( ،)Wise Old Manو نرفسس ( )Selfدر تجربهها ،رؤیاهاا و هنار بیشاتر
دیده میشوند .در ادامة این مقاله ،به هنگام بحث از فرایند فردیت ،اشارة گذرایی به برخای
از این کهنالگوها ،و در بار کهنالگوی «نرفسس» نیز بهتفصیل بحث میشود.

1ـ پیشینة پژوهش
دربار پیشینة پژوهش میتوان گفت که گرچه در زمینة نقد کهنالگویی مقااالت نسابتاا
زیادی نوشته شدهاست ،ولی مقاالتی که به بازخوانی و یا به قاول تِاری ایگلتاون ،بازنگااری
متون کالسیک فارسی از این منظر پرداختاه باشاند ،بسایار کام و انگشاتشامارند .در باار
کهاانالگااوی نرفسااس ،بخااشهااایی از رسااالة «موالنااا و مکاتااب روانشناساای جدیااد» نوشااتة
محمدعلی وفایی سورکه ( )6871به پژوهش حاضر نزدیک بوده که در برخی از ماوارد ،از
آن استفاده شدهاست.

2ـ بحث و بررسی
چنانکه اشاره شد ،از منظر یونگ ،برخی از کهنالگوها نمود بیشاتری در رؤیاهاا ،هنار،
بهویژه ادبیات دارند .یکی از این آرکیتای.هاا کاه در دیادگاه یوناگ باه فرایناد فردیات
( )Individuation Processنیز مربوط میشود ،کهنالگوی «نرفسس» است .پیش از پارداختن
به این کهنالگو ،الزم است اندکی در بار خودِ فرایند فردیت بحث شود تا جایگاه «نرفساس»
در این فرایند مشخص گردد.
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2ـ )1فرایند فردیت
فردیت به زبان ساده ،یعنای فارد شادن ،تحقاق بخشایدن باه اساتعدادها و پارورش دادن
خویشتن .در فرایند فردیت ،فرد تالش میکند تا استعدادهای خود را شکوفا کند و آنها را
به فعلیت برسااند .بناابراین ،گارایش باه تفارد ،اماری فطاری و گریزناپاذیر اسات ،هرچناد
نیروهای محیطی میتوانند به شکلگیری آن کمک کرده یا از آن جلوگیری کنند .از منظر
یونگ ،فرد برای دستیابی به فردیت ،در مرحلة نخست ،باید نقار خاود را بیفکناد چراکاه
نقار در واقع ،پوششی است که خود برای پنهان ساختن ماهیات حقیقای خاویش از جامعاه
ایجاد میکند .پس از پیراستن روح از لفافههای دروغین نقاار« ،از نیروهاای مخارر ساایه
آگاه میشویم و جنبة تیرة ماهیت خود را هماراه باا تکاناة ابتادایی آن (مانناد خودخاواهی)
میپذیریم .ما تسلیم آنها نمیشویم یا به آنها اجازه نمایدهایم بار ماا مسالط شاوند ،بلکاه
صرفاا وجودشان را میپذیریم ...آگااهی بیشاتر از جنباههاای مخارر و ساازندة ساایه ،بُعاد
عمیقتر و کاملتری به شخصیت میدهد» (شولتز و شولتز .)613 :6868 ،از منظر یونگ ،در
اسطورهها شناخت سایه به «قهرمان» کمک میکند تا بر اهریمن پیروز گاردد .قهرماان بایاد
متوجه وجود سایه باشد تا بتواند با نیروهایی که قصد ویرانی او را دارند کنار بیاید« .به طاور
کلی ،میتوان گفت نمادهای قهرمانی زمانی بروز میکنند که منم خویشاتن نیااز باه تقویات
بیشتر داشته باشد» (یونگ )636 :6836 ،یعنی هنگامی که خودآگاه بدون یاری ناخودآگاه
نمیتواند کاری را پیش ببرد .بنابراین ،کار اصلی قهرمان ،انکشاف خودآگاه خویشاتن فارد
است یعنی آگاهی به ضعبها و تواناییهای خویش ،باه گوناهای کاه بتواناد باا مشاکالت
زندگی روبهرو شود .پس از این مرحله ،نوبت به شناخت عناصر مادینه و نریناة روان ،یعنای
آنیما و آنیموس میرسد .آنیما به جنبة زنانة روان مرد و آنیموس نیز به بخش مرداناة وجاود
زن مربوط میشود .مرحلة بعد دیدار با پیر خردمند است که از نظر یونگ ،ایان کهانالگاو
در ذهن همة آدمیان وجود دارد .وی پیرمرد فرزانه را مظهار پادر مایداناد کاه کمبودهاای
روحی و معنوی ماا را جباران مایکناد .ایان کهانالگاو مخصوصااا در خاوارهاا باه شاکل
جادوگر ،معلم ،استاد و ...ظاهر میشود .پس از طیّ این مراحل ،فرد باه کهانالگاوی نرفساس
میرسد که از منظر یونگ ،نماد تمامیت است .این مرحله ،آخرین مرحله از فرایناد فردیات
است.
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چنانکه از توضیحات مختصر فوق نیز مشخص شد ،رسیدن به نرفساس یکپارچاه ،آخارین
مرحله از فرایند فردیت است که نقش بسزایی در شکلگیری فردیت ایفا میکند .در اداماه،
کهنالگوی نرفسس از منظر یونگ معرفی شدهاست و نمودهای آن در غزلیات شمس بررسای
میشود.

2ـ )2کهنالگوی نَفْس[ 1خود] و نمود آن در غزلیات شمس
در این بخش ،به توصیب کهنالگویی میپردازیم که با مقالاة حاضار در ارتبااط اسات.
بیلسکر در کتار اندیشة یونگ ،نرفسس را چنین تعریب میکند:
«نرفسس را میتوان مبنای قوام یافتن فرد دانست .به اعتقاد یونگ ،نرفسس انسان در
بدو تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفتهاست .با گذشت زمان ،ما آرامآرام رشاد
میکنیم و با از سر گذراندن فرایندی کاه یوناگ آن را "فردانیات" مایناماد ،آن
کسی میشویم که هستیم .در کتار سنخهای روانی ،یونگ نرفسس را مفهوم تجربی
"وحدت شخصیت کُلم" فرد مینامد .نرفسس نمیتواند جنباة کاامالا آگاهاناه داشاته
باشد زیرا هم آننه را قرار است بشویم ،شامل میگردد و هم تجربیات قبلی ما را.
نرفسس بیشتر در "رؤیاها و اسطورهها و قصههای پریان" و به شکل "پادشاه ،قهرمان،
پیامبر ،منجی و از این قبیل" متجلی میشود» (بیلسکر.)93 :6866 ،

در فرهنگ ما ،ضررالم ل معروفی وجود دارد کاه مایگویاد« :خاواهی نشاوی رساوا،
همرنااگ جماعاات شااو!» .م ایتااوان گفاات کااه یونااگ در بحااث از نرفسااس ،بااه نااوعی ایاان
ضررالم ل را نمیپذیرد .از نظر یونگ ،هرچند اگر دیگاران در اطاراف ماا نباشاند ،انساان
نمیتواند به فردانیت دست پیدا کند ،ولی به هیچ عنوان نیز نمیپاذیرد کاه انساان همرناگ
جماعت شود و خودش را در پشت هویت دیگران پنهان کند.
یونگ در کتار آیون ،نرفسس را چنین تعریب مایکناد« :مان پیشانهاد کاردهام کاه کالّ
شخصیت را کاه باا آن کاه وجاود دارد ،نمایتاوان کاامالا شاناخت «خاود» [نرفساس] بناامیم»
(یونگ .)68 :6868 ،از منظر روانشناسی ،میتوان نرفسس را به م ابة راهنمای درونای و متماایز
از شخصیت خودآگاه انگاشت که تنها از طریق تحلیل خوارها شایستة دسترسی است .این
خوارها نشان میدهند که نرفسس به عنوان یک مرکز تنظایمکنناده باعاث رشاد و شاکوفایی
شخصیت میشود .همانگونه که پیش از این نیاز اشااره شاد ،نرفساس انساان باه مارور شاکل
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میگیرد و این گونه نیس ت که از بد مو تولد کامال باشاد .ایان وضاعیت در ابتادا باه صاورت
بالقوّه و مادرزادی وجود دارد و رفتهرفتاه در خاالل زنادگی مایتاوان آن را کشاب کارد.
یونگ معتقد است« :نرفسس هم در بر گیرندة ( )Egoاست و هم شاامل (Jung, ( »)Non-ego

 .)1966: 265خود ،حوزهای از نرفسس اسات کاه هام خودآگااه و هام ناخودآگااه را در بار
میگیرد ،اما رسیدن به کمال بیعیب و نقص ،فرایندی دردنا و سخت است که شاید هر
کسی نتواند آن را به انجام برساند» (باقری .)83 :6833 ،در شکل زیر ،روان کُرهای انگاشاته
شده که «نرفسس» تمام کره را شکل میدهد:

شکل 3

روان را میتوان کُرهای انگاشت که منطقة درخشان آن ( )Aگویاای خودآگااه اسات و
«من» در مرکز آن قرار دارد .خود [نرفسس] تماام کُاره را شاکل مایدهاد ( )Bو خاوارهاا از
فرایند منظم آن به وجود میآیند (ر .یونگ.)838 :6836 ،
یونگ در میان جلوههای اساطیری نرفساس ،اغلاب از تصاویر چهارگوشاة جهاان و انساان
بزرگی که در میان یک دایرة چهارقسمتی قرار گرفته ،سخن میگوید .وی برای نشان دادن
چنین ساختاری از کلمة «مانداال» ( )Mandalaیا «دایرة جادویی» استفاده میکناد کلماهای
که نشاندهندة نمادین هستة اصلی روان است و جاوهر آن بار ماا معلاوم نیسات .دایاره کاه
معموالا نشانة تمامیت است ،از نظر یونگ در تحلیل خوارهایی کاه محتاوای نهفتاه دارناد،
نمادِ نرفسس است .در زیر به آوردن چند نمونه از تصاویر مانداالیی بسنده میکنیم:
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شکل  :2نمونههایی از تصاویر مانداالیی
یونگ معتقد است که انسان با کناره گرفتن از جامعه یا حل شدن در جامعه نمیتواند به
فرایند فردانیت دست پیدا کند .وی در اینجا نیز تضاد را عامل بسیار مهمی میداند و متاذکر
میشود که غرق شدن در هر یک از این گزینهها ،عااملی اساسای در دسات نیاافتن فارد باه
فردانیت است.
همااان گونااه کااه ذکاار شااد ،کهاانالگااوی «نرفسااس» در کنااار «نقااار»« ،سااایه»« ،آنیمااا»،
«آنیموس» و «پیرمرد فرزانه» از مهمترین آرکیتای.های روان باه حساار مایآیاد .در ایان
میان« ،نرفسس» مهمترین جزو روان است که خودآگاهی و ناخودآگاهی را در بر میگیرد.
یوناگ از دیادگاه پدیدارشناساای باه مساائلة خاود [نرفسااس] مایپااردازد .او ناه تنهااا از راه
مشاهدات تجربی و بالینی تجلیاات ایان آرکایتایا .را ماینمایاناد ،بلکاه ظهاور آن را در
رؤیاها و اساطیر نیز نشان میدهد زیرا به عقیدة او ،تمام چهرههای اساطیری از صُاوِر م االی
نشئت گرفتهاند .یونگ خود میگوید« :تمام چهرههای اساطیری باا تجاارر درونای روانای
مطابقت دارند و اصالا از آنها ناشی شدهاند» (وفایی سورکه .)68 :6871 ،این هماان مطلبای
است که پیش از این در نقل قولی از بیلسکر بدان اشاره کردیم .با مالحظة آنناه یوناگ در
بار «نرفسس» بیان کردهاست ،میبینیم دقیقاا همان چیزی است که موالنا آن را روح ،جاان یاا
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هماان:

 .)68به همین دلیل است که شمیسا در ترجمة خود از کتاار باا یوناگ و هساه ،در پااورقی
چنین مینویسد« :جالب است که یونگ ( )Selfرا در مفهوم شرقی آن که مفهاومی عرفاانی
است ،بهکار میبرد» (سرانو .)31 :6839 ،با ذکر این مقدمه ،ابتدا به تبیین ویژگیهاای نرفساس
از منظر یونگ پرداخته ،سپس به تطبیق این کهنالگو با روح ،جان یاا دل در اندیشاة موالناا
میپردازیم.
از منظر یونگ ،روح ماهیتی مذهبی دارد .وی در کتارهای مختلب خاود درباارة روح
سخن راندهاست ،اما در کتار روانشناسی و کیمیاگری ،بیشتر در بار آن توضیح میدهد.
وی میگوید:
«وقتی من میگویم روح ،طبیعتاا کنش مذهبی دارد و وقتی تصریح میکنم که
نخستین وظیفه در امر آموزش (بزرگساالن) ،انتقال دادن صورت م الی تصویر خدا
یا تجلیات و اثرهای آن به ضمیر آگاه است ،آنگاه دقیقاا عاالِم روحاانی اسات کاه
گریبان مرا میگیرد و مرا به "روانگرایی" متهم میکند ...مان بادان ماتهم شادهام
که برای "روح مقام خدایی قائل شدهام" .نه من ،که پروردگاار ،خاود بارای روح
مقام خدایی قائل شده است! من عملکردی مذهبی را به روح نسبت نادادهام ،بلکاه
فقط واقعیاتی را عنوان کردهام که ثابت میکناد روح فطرتااا ماذهبی اسات یعنای
کنش مذهبی دارد ...این کنش به خودی خود بدون آنکه عقاید و یا تلقین من آن
را برانگیزد ،خود را به وجود میآورد» (یونگ.)81 :6876 ،

یونااگ معتقااد اساات کااه همااین صااورت م ااالی خداساات کااه احساسااات عرفااانی را

برمیانگیزاند و مؤثرترین عامل در روحیة انسان ،همان ایماان اسات .موالناا نیاز در غزلیاات
شمس معتقد است که ایمان را در عزلت بایاد جُسات و عزلتگاه ،خاناة دل اسات .بناابراین،
جای ایمان در دل است:
«زایمان اگرت مراد امان اسات
عزلااتگااه چیساات؟ خانااة دل

در عزلااات جاااااوی ایمنااای را
در دل خاااااوگیر سااااااکنی را

در خاناااة دل همااای رسااااانند
زیراکااه دلساات جااای ایمااان

آن سااااااغر بااااااقی هنااای را
در دل ماااایدار مؤماااااانی را»
(مولوی ،6881 ،ج .)38 :6

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،12شمارة  ،47زمستان 2931

211

از همین روست که عارفان دل را منظرگااه حاق مایدانناد و در ایان زمیناه ،معماوالا باه
حدیث مشهور «إمنَّ اسر الر یِنسظُ ُر إملری صُوِرمکُمْ وِ أرمْوِالِکُمْ وِلرکِنس یِنسظُ ُر إملرای قُلُاوبمکُمْ وِ أرعْمِاالِکُمْ»
اشاره میکنند:
«درآ در دل که منظرگاه حق اسات

وگر هم نیست ،منظر میتوان کرد»
(همان ،ج .)76 :8

یکی دیگر از ویژگیهای نرفسس از منظر یونگ این است که نمیتاوان نرفساس را باه طاور
کامل شناخت .وی در بیشتر آثار خود به این نکتاه اشااره مایکناد کاه نمایتاوان شاناخت
کاملی از نرفسس بهدست آورد .پیش از این گفتیم که یونگ به هنگام تعریب نرفسس میگوید:
«من پیشنهاد کردهام که کلّ شخصیت را که با آنکه وجود دارد ،نمایتاوان کاامالا شاناخت
نرفسس بناامیم» (یوناگ .) 886 :6876 ،عاالوه بار ایان ،در جاای دیگاری پاس از توضایحات
مفصلی در بار نرفسس میگوید« :امیدوارم موجبات این سوءتفاهم را فراهم نکرده باشام کاه
خیال میکنم راجع به ماهیت "مرکز" چیزی میدانام چاه مرکاز واقعااا ناشاناختنی اسات و
فقط از طریق پدیدهشناسی خود آن میتوان به طور تم یلی راجع باه آن ساخن گفات و آن
هم الزاماا از طریق تجربه» (همان) .این دقیقاا همان مسئلهای است که عرفا بر آن تأکید دارند.
آنها معتقدند که دل یا جان را نمیتوان با عقل و دانش به طور کامل شناخت بارای م اال،
عزالدین محمود کاشانی معتقد است که به علت دوام تقلاب قلاب [دل] در اطاوار احاوال و
ترقی در مدارج کمال ،تعریب کردن آن بسی مشکل و متعسّر است و علات اینکاه آن ،ناام
«قلب» بر خود گرفته ،به همین سبب است .وی چناین اساتدالل مایکناد کاه چاون احاوال،
مواهب الهی هستند و مواهب او نامتنااهی اسات ،بناابراین ،تقلاب و ترقای قلاب در مادارج
کمال و معارج جمال و جالل ازلی بینهایات مایباشاد و باهناچاار اوصااف و احاوال قلاب
بیشمار و نامحدود است و هر کس که ساخن از محادودیت و معادودیت قلاب نمایاد ،در
واقع ،به اندازة ادرا محادود و اساتعداد ماوجز خاود در ایان زمیناه صاحبت کاردهاسات
(ر .کاشانی67 :6878 ،ا .)63مولوی در این بار میگوید:
«دل و جان را درین حضارت بپااال
نپارد عقااااال جاااازوی زیاان عقیلااه

چو صافی شد ،رود صافی به بااال...
چااو نربْااوِد عقاال باار جااااازو الال»
(مولوی ،6881 ،ج .)13 :6
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از این روست که مولوی هم در غزلیاات شامس و هام در م ناوی باه ایان مسائله اشااره
میکند که غذای روح ،آگاهی و اندیشه اسات و بادون ناور الهای ،جاان پارورش نخواهاد
یافت:
«تن مپاارور ،زاناااکه قربانی اسات تان
چاارر و شاایرین دِه زم حکماات روح را

دل بپاارور دل بااه بااااااال ماااایرود
تا قاوی گردد که آنجاااا مایرود»
(همان ،ج .)696 :8

در جای دیگر میگوید:
«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»
(همان ،ج .)888 :6

در م نوی نیز میگوید:
«نیست غیار ناور ،آدم را خاااورش
چون خوری یکباار از ماأکول ناور

از ج ازم آن ،جااااان نیاااابد پاارورش
خا ریااازی بر سِارم ناان و تناور»
(همان ،6866 ،ج 6 :3ا.)6699

نکتة مهم دیگر این است که از منظر موالنا ،نرفسس اسیر آلاودگیهاای جمعای مایشاود.
یونگ معتقد است:
«ساایه باایش از شخصایت خودآگاااه تحات تااأثیر آلاودگیهااای جمعای قاارار
میگیرد م الا وقتی که انسان تنهاست ،نسابتاا معقاول اسات ،اماا باه محاض اینکاه
دیگران به کارهای ناشایسته و نامعقول دست میزنند ،میترسد کاه اگار باه آنهاا
ملحق نشود ،او را دیوانه بپندارند و از این رو ،تسلیم کششهایی مایشاود کاه در
واقع ،اصالا به خود او تعلق ندارد» (یونگ.)811 :6836 ،

از نظر موالنا ،نه فقط سایه که نرفسس نیز اسیر این آلودگیهای جمعی میشود:
«گر زم یااران گالآلاوده بریادی ،مگاری
دل خود زین دُودِالن سرد کن و پا

بشوی

چون زم گل دور شود آر ،صفایی برساد
دل خُم شسته شود ،چون به سقایی برسد»
(مولوی ،6881 ،ج .)639 :8
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از ویژگیهای دیگر نرفسس این است که «بیزمان و بیمکان اسات .هادف ،رشاد روانای
است بدین معنی که کمال روانی ،یعنی تبدیل شدن به خود [نرفسس] ،خود منشاء ارزشهاای
واالی انسانی است ،ماهیت و کنش مذهبی دارد و صاورت م االی خادا در آن وجاود دارد»
(وفایی سورکه .)68 :6871 ،مولوی در م نوی میگوید:
«زیر و باال ،پیش و پس وصب تن است

بی جهتهاا ذات جاااانم روشان اسات»
(مولوی ،6866 ،ج .)8866 :6

در غزلیات نیز همین مفهوم را تکرار کرده ،معتقد است جانی که اللّهی شاود ،باه ساوی
المکان خواهد رفت:
«هر جان کاه اللّهای شاود ،در خلاوت شااهی شاود
ماااری بُ اوِد ماااهی شااود ،از خاااا باار کااوثر زنااد
از جا ساوی بایجاا شاود ،در المکاان پیااادا شاود
هر کس که افتد بعد از این ،بر مشک و بر عنبر زند
در فقاار درویشاای کنااد ،باار اختااااران پیشاای کنااد
خا

درش خاقاان بُاوِد ،حلقاة درش سانجر زناد»
(همان ،6881 ،ج .)68 :8

در اندیشة مولوی ،یکی از مهمترین مباح ی که مطرح میشود ،مبارزه باا نرفساس (امااره)
است .از نظر مولوی ،انسان تا میتواند برای تعالی جاان و روح خاود بایاد باه خواساتههاای
نرفسس تن درندهد چراکه نرفسس از هوا و هوس تبعیت میکند ،8حسد جازو ویژگایهاای آن
است ،8باعث ترس در انسان میشود ،3دشمن دیده و روشنایی است 9و . ...یونگ نیز معتقاد
است« :خویشتن [نرفسس] حدّ اعالی اتحاد تضادهاست ...اگر کاوش ناخودآگاه ،ضمیر آگااه
را به تجربه کردن صورت م الی برساند ،فرد با تضادهای ژرف طبیعت بشری مواجه خواهاد
شد» (یونگ .)31 :6876 ،مولوی در م نوی در این بار چنین میگوید:
«نرفسس نمرود است و عقل و جان خلیل

روح در عین است و نرفسس انادر دلیال»
(مولوی ،6866 ،ج .)8888 :8

بنابراین ،تن و خواهشهای رنفسساانی آن بزرگتارین دشامن جاان اسات چراکاه ماانع از
آسمانی شدن جان خواهد شد:
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« جان ساوی جسام آماد و تان ساوی جاان نرفات
و آن سااو کااه تیاار رفاات ،حقیقاات کمااان نرفاات
جااان چُساات شااد کااه تااا بپاارد ویاان تاانم گااران
هاام در زمااین فاارو شااد و در آسماااان نرفااات»
(همان ،6881 ،ج .)813 :6
ویژگیها و اوصافی که از آنها سخن گفتیم ،هرچند همة اوصاف نرفساس نیسات (بارای
اطالعاات بیشااتر ،ر.

وفااایی ساورکه681 :6871 ،اا ،)666از مهاامتارین آنهااا بااه شاامار

میروند .عالوه بر مطالب فوق ،نکتة مهم دیگری در اندیشة موالناا وجاود دارد و آن اینکاه
فقط در آیینة انسان کامل است که میتوان جان را دید .از ایان روسات کاه موالناا بارهاا و
بارها ،شمس را ا که از نظر وی ،انسان کامل است ا اصلم اصلم جانها و جانم جانها خطار
میکند:
«ای شاامس حااق تبریااز ،ای اص الم اص الم جااانهااا
باایبصااره وجااودت ،ماان یااک رطااب ندیاادم»
(مولوی ،6881 ،ج .)86 :3
***
«شاامس تبریااز! جاااااانم جااااانهااااایی

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

نکتة جالب اینکه موالنا بهصراحت در م نوی «جانم جان» را مظهر اس میداند:
«جاااان اوّل مظهااار درگااااه شاااد

جااانم جااان خااود مظهاار اس شااد»
(همان ،6866 ،ج .)698 :1

همننین ،موالنا در قسمتهای مختلب کلیات شمس ،شمس تبریز را خورشید و آفتار
میخواند برای م ال ،در یکی از ترجیعات خود چنین میگوید:
«خورشید شمس دین که نه شرقی ناه غربای اسات
پاااس سِا ایر سااااایههااااش در افاااال دیگرناااد»
(همان ،ج .)663 :7
«چاااو غاااالم آفتاااابم ،هااام از آفتاااار گاااویم
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نااه شاابم نااه شاابپرسااتم کااه حاادیث خااوار گااویم»
(همان ،ج .)888 :8
ایان نکتاة شایساتة تاأملی اسات .شامس تبریاز کاه جاانم جاانهاسات ،از طارف موالناا
«خورشید» خطار میشود آن هم خورشیدی که نه شرقی اسات و ناه غربای .پایش از ایان
گفتیم که یکی از ویژگیهای روح و جاان ،بایزماان و مکاان باودن آن اسات .شمیساا در
کتار موالنا و چند داستان م نوی به نکتة بسیار مهمی دربارة نمود و بروز «اساطورة آفتاار»
در آثار مولوی اشاره میکند که در اینجا آن را عیناا نقل میکنیم:
«موالنا که شمس تبریازی را آفتاار مایداناد و معتقاد باه وحادت اولیاسات،
صالحالدین و حسامالدین را هم به تبع شمس ،آفتار میخواند و آنگاه ماجراهای
شمس تبریزی را در صالحالدین و حسامالدین هم جاری میکند از جملاه مسائله
حسادت به شمس را عیناا به حسامالدین منتقل میکند و آنگاه این معنا را با لغات و
ترکیباتی که ضرر خود اوسات ،بیاان مایکناد ترکیبااتی چاون حساود آفتاار،
جنگ آفتار ،عدو آفتار ،غالم آفتار ،رنجیدن آفتار ،نفای خورشاید ...یوناگ
در روانشناسی ضمیر ناخودآگاه (ص  )36به مانا ( 1)Manaاشااره مایکناد کاه بار
طبق آن ،هر چیز میتواند هم خودش باشد و هم به شکل دیگری جلوه کند (ما الا
شمس تبریزی هم خودش هست ،هم خورشید) و در صفحة  68توضایح مایدهاد
که قدّیسان در عالم رؤیا و خلسه ،نیروی مانا را به صاورت خورشاید مایدیدناد و
آنگاه بحث میکناد کاه در ضامیر ناخودآگااه ،اساطورة «خورشیدشااه» باه صُاوِر
مختلفی حضور دارد .به هر حال ،خدا از قدیما یام با نور مربوط بودهاست .یونگ
در جای دیگری بحث میکناد کاه در برخای از زباانهاای قبایال بادوی ،خادا و
خورشید یک واژه دارند و ...میگوید که از تصویر خدا ( )Imago Deiبه آفتاار
نامرئی ( )Sol invisibilisهم یاد شادهاسات چنانکاه از ذات الهای ( )Monadباه
آفتار تعبیر کرده اند .شمس تبریزی در ذهن موالنا به حادی اسااطیری اسات کاه
موبهمو با اساطیر مربوط به آفتار مطابقات دارد .آفتاار از دریاا طلاوع کارده ،در
دریا غرور میکند .شمس هم هار روز از ناخودآگااهی موالناا طلاوع کارده ،در
ناخودآگاهی موالنا (او شبها به سرودن م ناوی مایپرداخات) غارور مایکناد»
(شمیسا.)666 :6866 ،

بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهنالگوی نَفْس در اندیشة یونگ /بهنام صادقیان کلو

212

در نقل قول باال ،نکتة مهم این است که خدا در اساطورههاا باا خورشاید و ناور مرباوط
است و این مسئلهای اسات کاه یوناگ در کتاار روانشناسای و کیمیااگری نیاز از آن یااد
کردهاست و میگوید:
«[در اندیشههای کیمیاگری نیز] خورشید با میلیونها و میلیونها انقالبش ،طاال در زماین
میافشاند .خورشید کمکم تصویر خود را بر زمین نقش کردهاسات و آن تصاویر طالسات.
خورشید ،تصویر خداست .قلب (به عنوان جایگاه جان) تصاویر خورشاید در آدمای اسات
چنانکه طال ،تصویر خورشاید در زماین اسات و خادا در طاال شاناخته مایشاود» (یوناگ،
.)313 :6876
بدین ترتیب ،در باور بسیاری از ملتها ،اگر خورشید خودِ خادا نیسات ،مظهار الوهیات
است:

شکل  :1آفتار به صورت مظهر پروردگار (همان)378 :
از این روست که موالنا در وصب شمس میگوید:
«اگر کفرسات اگار اساالم ،بشانو

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

از طرفی ،مولوی جان خود و جان شامس را یکای مایداناد مانناد آفتاابی کاه هازاران
انجمن از او روشن گشتهاست:
«جان من و جان تو هر دو یکی است

گشااته یکاای جااان نهااان در دو تاان

جاااان مان و تو چاو یکای آفتاااار

روشن از او گشاته هااازار انجاامن»
(همان ،ج .)868 :3
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موالنا و شمس یکی هستند و موالنا هر جا که از شمس حرف میزند ،در واقع ،از خاود
سخن میگوید .وی این مطلب را نیز در آثار خود بهوضوح بیان میکند:
«بگفتم :شمس تبریزی! کیی؟ گفت:

شاامایم ماان ،شاامایم ماان ،شاامایم»
(همان ،ج .)898 :8

اما نکتة آخری که در بار نرفسس باید در اینجا یادآور شویم ،این است که یونگ مسایح
را نمونة کهنالگوی نرفسس مینامد چراکه او عاری از هرگونه گناه ،و مظهر تمامیتی از ناوع
الهی است .از نظر وی« ،مسیح ،تصویر حقیقی خداست که انسانم درونی ماا شابیه او سااخته
شده ،نامرئی ،غیرمادی ،فسادنیافته و جاوید .تصویر خدا ،خود را در ما از طریق حزم ،عدل،
اعتدال ،تقوا ،حکمت و انضباط جلوهگر میکند» (یونگ .)98 :6868 ،بناابراین ،یوناگ در
این گفتة خود تصریح میکند که نرفسس نماد تمامیت است .وی از طرفی دیگر ،دجّاال را باا
سایة «نرفسس» تطبیق میدهد یعنی همان نیمة تاریک کلیّت بشری چراکه روشنایی و سایه به
صورت یکسان در طبیعت آدمی تقسیم شدهاند.
ناگفته نمانرد مقایسهای که یونگ دربارة مسیح و نرفسس انجام میدهد ،نباید چیازی بایش
از یک مقایسة روانشناسی تلقی شود و مسئله به هیچ وجه تجاوز به قلمرو ایماان نیسات .وی
ایان مطلااب را در کتااار آیااون یاادآوری کااردهاساات و از نکتاة مهام دیگااری نیااز غفلاات
نمیورزد و آن اینکه اگر بخواهیم مسیح را نماد نرفسس به شمار آوریام ،بایاد در نظار داشاته
باشیم که بین کمال و کامل بودن فرق فاحشی وجود دارد .صورت ذهنی مسیح ،عین کماال
است (دستکم قرار است این چنین باشد) ،در حاالی کاه کهانالگاوی نرفساس نشاانة کامال
بودن است و با کمال فاصلة زیادی دارد (ر .همان38 :ا .)36بنابراین ،در اینجا ،وقتای ماا
از مسیح به عنوان نماد نرفسس سخن میرانیم ،منظورمان شکل کهنالگاویی آن اسات .جالاب
است که موالنا نیز در برخی از غزلیات خود ،جان و به تبع آن ،شمس را باه مسایح و دیگار
پیامبران الهی تشبیه کردهاست .در واقع ،شمس که از نظر موالنا نموناة واقعای انساان کامال
است ،به مسیح تشبیه شده است:
«جان همنو مسیح است به گهوارة قالب
حتّی شمس را مسیح خوشفسون میخواند:

آن مااریم بندناادة گااااهوارة مااااا کااو؟»
(مولوی ،6881 ،ج .)86 :9
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«به بااطن جاااانم جاااانم جانم جاااانی

باااهظااااااهر آفتااااااار آفتااااااابی

از آن رو خااوشفسااونی کااه مساایحی

از آن رو دیوساااوزی کاااه شاااهابی»
(همان ،ج .)18 :1

بنابراین ،خالصة آننه تاکنون بیان گردید ،چنین است که کهنالگوی نرفساس در اندیشاة
یونگ برابر با دل ،جان یا روح در اندیشة عرفاانی اسات کاه فقاط در آییناة انساان کامال و
اولیاءاس میتوان آن را دید .در اندیشة مولوی ،شمس تبریاز هماان انساان کامال و خضاری
است که به آر حیات دست یافتهاست و اصلم اصلم جانها و جانم جانهاسات .جاانم جاان،
مظهر اس است .از طرفی ،موالنا جان خود و جان شمس را یکی میداند .میبینیم کاه ماا در
اینجا با یک ساختار دِوِرانی مواجه هستیم کاه اگار بخاواهیم تصاویری در ایان زمیناه رسام
کنیم ،شکل زیر بهدست خواهد آمد:

شکل  :4ساختار دِوِرانی
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ،از منظر یونگ ،دایاره در اشاکال «ماناداالیی»،
آرکیتای.م تمامیت و یکپارچگی است .دایره تنها شکل هندسی است کاه رسام کاردن آن
بدون انقطاع صورت میپذیرد و از همین رو ،گفته میشاود کاه نمااد اساتمرار و در نتیجاه،
جاودانگی است .دایره از دیرباز هم در ادبیات و هم در هنرها و علوم دیگر چنین جایگااهی
را داشتهاست .شاکل  3باا سااختار دِوِرانای و ماناداالیی خاود در حقیقات ،نماودار الگاوی
استمرار و جاودانگی و تولد مجدد در اندیشة موالناست .در اندیشة یونگ نیاز طای مراحال
فردیت در پایان ،منجر به تمامیتی یکپارچه در فرد میگردد و تولد مجددی را در شخصیت
وی سبب میگردد .در بار موالنا نیز میتوان گفت شکلگیری این تمامیت پس از آشنایی
با شمس سریعتر شده ،در پایان به تولد دوبارهای در وجود وی منجر شدهاست.
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نتیجهگیری
یونگ کهنالگوها را دلیل اشترا

بسیاری از رفتارها و اعمال انسانها میداند .از منظار

یونگ ،کهنالگوها بیشمارند مانند تولد مجدد ،ترس از تاریکی ،مر و ،...اما برخای از
آنها مانند نقار ،سایه ،آنیما و آنیموس ،پیر فرزانه و نرفسس در تجربهها ،رؤیاها و هنار بیشاتر
بروز میکنند .یکی از مهمترین کهنالگوهایی که وی از آنها بحث میکند ،کهانالگاوی
نرفسس است .در واقع ،نرفسس مهمترین جزء روان است که خودآگااهی و ناخودآگااهی را در
بر میگیرد .یونگ از دیادگاه پدیدارشناسای باه مسائلة نرفساس مایپاردازد .او ناه تنهاا از راه
مشاهدات تجربی و بالینی تجلیات این کهنالگو را مینمایاند ،بلکه ظهاور آن را در رؤیاهاا
و اساطیر نیز نشان میدهد زیرا به عقیدة او ،تمام چهرههای اساطیری از صُاوِر م االی نشائت
گرفتهاند .از نظر یونگ ،نرفسس ،کهنالگویی است که میتوان آن را مبناای قاوام یاافتن فارد
دانست .نرفسس انسان در بدو تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفتهاست .با گذشت زماان ،ماا
آرامآرام رشد میکنیم و با از سر گذراندن فرایندی که یوناگ آن را «فردانیات» مایناماد،
آن کسی میشویم که هستیم .یونگ کُل شخصیت را نرفسس مینامد .از منظر وی ،نمایتاوان
نرفسس را به طور کامل شناخت .نرفسس ،نماد تمامیت است .او برای نرفسس ویژگیهای مختلفای
مانند ماهیت مذهبی آن ،عدم شناخت کامل نرفسس ،بیزمان و مکاان باودن آن ،حاد اعاالی
اتحاد تضادها و ...را برمیشمارد .در این مقاله ،سعی کاردیم عاالوه بار تبیاین کهانالگاوی
نرفسس از منظر یونگ ،آن را با ویژگیهای روح ،جان یا دل در غزلیات شمس تطبیق دهیم و
به بررسی ویژگیهای آن بپردازیم و نشان دادیم که روح ،جان یا دل با الگویی کاه یوناگ
از نرفسس تعریب میکند ،همخوانی دارد .عالوه بر ایان موضاوع ،یاادآور شادیم کاه از نظار
مولوی ،فقط در آیینة انسان کامل است که میتوان جان را دیاد و نشاان دادیام کاه موالناا،
شمس را ا که از نظر وی ،انسان کامل است ا اصالم اصالم جاانهاا و جاانم جاانهاا خطاار
میکند و او را خورشید میخواند که در اسطورهها ،از آن با عنوان تصویر خدا یاد میشاود.
همننین ،اشاره کردیم که یونگ مسیح را نمونة کهانالگاوی نرفساس مایناماد .از نظار وی،
مسیح تصویر حقیقی خداست و گفتیم که مولوی نیز در برخی از غزلیات خاود ،جاان و باه
تبع آن ،شمس را به مسیح تشبیه کردهاست.
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پینوشتها:
6ا یادآوری میشود نرفسسی که در اینجا بدان اشااره مایکنایم ،باا نرفساس امااره کاه در متاون
عرفانی دیده میشود ،متفاوت است .این نرفسس ترجمة واژة ( )Selfدر انگلیسی است کاه در
ایران بیشتر مترجمان آن را کهنالگوی «خود /خویشتن» ترجمه کردهاند.
8ا
«یک شاب از بهار خادا بایخاور و بایخاوار بازی
صد شب از بهر هوا نرفسس تو بیخوار و خور اسات»
(مولوی :6881 ،ج .)886 :6
8ا
«دیوی است نرفسس تو که حسد جزو وصب اوست
تااااا کُاا الّ او چگونااااه قبیحاااای و مقذریساااات»
(همان.)811 :
3ا
«مرغی که زم دام نرفسس خود رسات

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

9ا
«هاااوای نرفساااس تاااو همنا اون هاااوای گردانگیاااز
عاادوی دیااده و بیناااییساات و خصاام ضیاساات»
(همان ،ج .)838 :6
1ا نیرویی فوق طبیعی است که معموالا از سِر یا جهان روح سرچشمه میگیارد .ایان نیارو را
میتوان روی افراد دیگر یا اشیاء هم متمرکز کارد .ماناا باه فارد ،تواناایی روحاانی و آیینای
میدهد .در ماهیت روان و انرژی آن (ص  )618آمدهاست که مانا واژهای مالنزیایی است و
مبلّغان مسیحی آن را به خداوند تعبیر کردهاند.

منابع و مآخذ
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