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  چكيده
طور كلي هنر رابطة بسـيار نزديكـي    و به ،ادبيات، ازنظر يونگ بين رؤيا، اساطير

هـاي ازلـي در رؤيـا و      او از بازتافتن نمادهاي اساطيري و صورت. برقرار است
هاي ادبي و هنري سخن گفت؛ زيرا صور مثالي در هنـر و ادبيـات هـم      آفرينش

از متون نثر ادبيات كالسيك ايـران   نامه  مرزبان. دنده  خود را مانند رؤيا نشان مي
اخالقي و اسـاطيري بـروز      هاي قالب حكايت در آن، در» صور مثالي«است كه 

مـادر  «، »خـود «هـاي مهمـي چـون      الگـوي  در پژوهش حاضر، كهن. است  كرده 
جوالهـه بـا   «در حكايـت  » پرسونا«و » آنيما«، »والدت مجدد«، »پير دانا«، »مثالي
و نتيجه گرفته شد كه مـرد جوالهـه،    شد ، بررسينامه  مرزبانز باب هشتم ا» مار

كـه نمـاد نيمـة مادينـة      ،طريـق همسـرش   اسـت كـه از  » پرسونا«يا » من«نماد 
شـود و بـا     سـوق داده مـي  » خودشناسـي «سـوي   به ،اوست) آنيماي(ناخودآگاه 

محتـواي  . سدر  مي» فرديت«به شناخت خود و  )»پير فرزانه«نماد ( راهنمايي مار
» سـايه «گر تضاد و ناسازگاري عناصر روان مرد ازجمله  هاي پادشاه، بيان  خواب

، به سـازگاري و تكامـل   »پير«است كه با فراخوان خود و راهنمايي » پرسونا«و 
و » فرديـت «گر نوعي فرايند  بيان» جوالهه با مار«دركل، حكايت . شود  منجر مي

صـورت   ، بـه نامـه   مرزبـان جمعي اسـت كـه در   ناخودآگاه تجلي منويات پنهان 
  .است  نمايان شدهناخودآگاه 
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 مقدمه. 1

هـايي    نـام ) 1939 -  1865( و ادبيات از همان روزهايي آغاز شد كه فرويـد  روانكاويپيوند 
. فراخواند تا بر مفاهيم روانكاوي خود نـامي بنهـد  چون اديپ و نرگس، يا يوسف و ساد را 

چـه   اش، آغازگر آن  هاي روانكاوانه  دليل پژوهش گذار روانكاوي بود و هم به فرويد هم بنيان
نيـز از بازتـاب   ) 1961 -  1875( يونـگ . )20 -  18: 1387 ياوري،(نقد روانكاوانه نام گرفت 

در رؤيـا و   )primordial image (archetypes)( »هـاي ازلـي    صـورت «نمادهاي اسـاطيري و  
دانستند كـه ميـان رؤيـا و      فرويد و يونگ هر دو مي. هاي ادبي و هنري سخن گفت  آفرينش

ها از سوي ديگر نزديكي   و اسطوره ،هاي عاميانه  هاي پريان، داستان  خيال از يك سو و افسانه
  .تحقيق در اساطير و ادبيات را آغاز كردند 1900در  ها آن. و پيوند هست

روانكـاوي  «وجود آمد كه بـه   اي در روانكاوي به  با جدايي يونگ از فرويد، مكتب تازه
 ،از نظر يونگ بـين رؤيـا   ).45 -  44: همان( مشهور شد) analytical psychology( »تحليلي
در  »صور مثـالي «طور كلي هنر رابطة بسيار نزديكي برقرار است؛ زيرا  و به ،ادبيات ،اساطير

اسـطوره نيـز    .)267: 1386 يسـا، شم( دنـ ده  هنر و ادبيات هم خود را مانند رؤيا نشان مـي 
مانند رؤيا، عقايد و افكار فلسفي و مـذهبي و تجربيـات روانـي مهـم انسـان را بـه زبـان        

ترين مظاهر تجلي صور مثـالي،    يكي از معروف. )255: 1368 فروم،( كند  سمبليك بيان مي
متون ادبـي ازجملـه   بنابراين،  .)13 -  12: 1390ونگ،ي( هاي پريان است  ها و افسانه  اسطوره

يـا   الگوهـا  اي بـراي ظاهرشـدن كهـن    ها زمينه  ها و اسطوره  نيز مانند خواب   قصه و داستان
  .همان صور مثالي است

  
  الگو كهن. 2
تـر    اي عميـق   بـر اليـه   ،نام دارد» ناخودآگاه شخصي«كه  ،سطحيگذشته از الية » ناخودآگاه«

؛ بلكه فطري ستني شخصي تجربة حاصل و كند  مين كسب را آن خود، فردمتكي است كه 
. نامـد   مـي ) collective unconscious( »ناخودآگاه جمعـي «تر را   يونگ اين الية عميق. است

صورت ارادي سركوب شده، پديد آمده است؛  از اميال و آرزوهايي كه به »فرديگاه آناخود«
جـا كـه    از آن شـود و  عناصر موروثي و عام و همگاني را شامل مـي » جمعيگاه آناخود«اما 

حاوي محتويات و رفتارهايي است كه در همة افراد يكي است، زمينـة روانـي مشـتركي را    
. نامنـد   مـي » الگـو  كهـن «يا » صورت مثالي«را » ناخودآگاه جمعي«محتويات . دهد  تشكيل مي
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كند؛ زيرا   طور غيرمستقيم به تجليات جمعي اشاره مي فقط به» صور مثالي«بنابراين، اصطالح 
صور «. اند  كند كه هنوز تابع كار خودآگاه نشده  تنها آن گونه محتويات رواني را مشخص مي

شـوند كـه نقـد نقـاد و       صورتي ظاهر ميخصوصاً در سطح عالي تعليمات رمزي به » مثالي
» صـور مثـالي  «ترين مظـاهر تجلـي     يكي از معروف. كنند  ارزياب كار خودآگاه را آشكار مي

نيز ماننـد     متون ادبي، ازجمله قصه و داستان،و  ؛)همان( هاي پريان است  ها و افسانه  اسطوره
  . هاستالگو اي براي ظاهرشدن كهن  ها زمينه  ها و اسطوره  خواب

پنـد و عبـرت    دادن هـايي كـه نويسـندگان بـراي      در ادبيات كالسيك ايران، يكي از راه
) parable( »پارابـل «و ) fable( »فابـل «صـورت   هاي اخالقي، بـه   گزيدند بيان حكايت  برمي
 انـد  ازجمله متون ادبي كالسـيك ايرانـي  ... ، مرزبان نامه سعدي،گلستان  ،كليله و دمنه .بود

 )Wilhelm Wundt( وونـت . هـا آمـده اسـت    اخالقـي در آن    هاي كه با اين هدف حكايت
و دانـد   مـي    هاي اخالقي را در رديـف قصـه    ، حكايتشناسي مردم رواندر ) 1920 -  1832(

هاي اخالقـي را كـه يكـي از      حكايت) Vladimir Takolvich Propp( )1895  - 1970( پراپ
   .)27: 1386 پراپ،( داند هاي پريان مي  از افسانههاي آن حيوان باشد،   شخصيت

  
  پيشينة موضوع. 3

پـس از  . شروع شـد  1343در  صادق هدايت و روانكاوي آثارشنقد روانكاوي در ايران با 
» فردوسي، استاد تراژدي«. را نوشت» و عقدة اديپي، نقد رواني بوف كور«آن، بهرام مقدادي 

نيز در تحليل روانكاوي آثار كالسيك ادب پارسي، در نوع خود  1348از محمود صناعي در 
بـوف  نظـامي و   هفت پيكررا در تحليل و تطبيق  روانكاوي و ادبياتحورا ياوري . نادر بود

 .انـد   نوشـته  بوف كوررا در تحليل  روح داستان يكصادق هدايت، و سيروس شميسا  كور
تحليـل  «از محمـد صـنعتي،   » سـه قطـره خـون   شناختي  تحليل روان«قبيل  هايي از  پژوهش

تحليل داستان سـياوش  «از محمدرضا اميني، » اسطورة قهرمان در داستان ضحاك و فريدون
ي و چگـونگي  بررسي و تحليـل چيسـت  «از ابراهيم اقبالي و ديگران، » پاية نظريات يونگ بر

از عبدالرضا سـيف و ديگـران،   » الگوي آنيما و آنيموس در شعر طاهره صفارزاده ظهور كهن
از ميربـاقري و جعفـري،   » شناسي يونـگ  جويي در عرفان و روان  مقايسة تطبيقي سير كمال«
فراينـد  «از حـدادي و درودگريـان،   » جايي ديگر از گلـي ترقـي  الگويي داستان  تحليل كهن«

الگوي آنيمـا   بررسي كهن«از تسليمي و ميرميران، » با تكيه بر نقش رستم شاهنامهفرديت در 
 .اسـت  نيا در راستاي اين نوع نقد صورت گرفته  از مدرسي و ريحاني» در شعر اخوان ثالث
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، در حيطـة روانكـاوي و   نامـه   مرزبـان  بـارة دراما در زمينة متون نثـر كالسـيك يـا حـداقل     
  .است  الگويي، تاكنون پژوهشي صورت نگرفته  كهن

  
  خواب و رؤيا. 4

هاي فراطبيعي است كه غالباً به ايجاد واقعيتي در عالم بيـداري منجـر     قدرت ازجملهخواب 
اي بـراي يـاوري     سـاله  صورت تن مرد پـانزده  آمده است كه خواب به بندهشندر . شود  مي

، زرتشت در سفرهايي كه در خواب داشت، يسن بهمنهمچنين مطابق . كيومرث آفريده شد
گمـش در اسـطورة     هـاي انكيـدو و گيـل     خواب. گر بود  احوال بهشتيان و دوزخيان را نظاره

، رؤياهاي يوسف، رؤياهاي توراتالنهريني، معراج روحاني يعقوب در حالت خواب در   بين
و تعبيرشدن ) 396 -  386: 1388زمردي،  ←( شاهنامهراسياب، پيران، سياوش در ضحاك، اف

هـا و    دهنـدة اهميـت و نقـش خـواب و رؤيـا در افسـانه        ، نشـان هـا  ن آپيوستن  واقعيت و به
يونگ با تحليل رؤياهاي بيماران و مطالعة شكل و محتواي اسطوره، . هاي كهن است  داستان

ها و اساطير، يكي   و رؤيا را مانند داستان) 52: 1384بيلكسر، ( الگوها نايل شد  به كشف كهن
صـورت   در رؤيا به» پير دانا«الگوي  الگوها معرفي كرد؛ براي مثال، كهن  از مظاهر تجلي كهن

 شـود   شكل مرد، جن يـا حيـوان ظـاهر مـي     به» روح مثالي« و ساحر، طبيب، روحاني، معلم
  ). 111 -  108: 1390يونگ،   ←(

بر اين، رؤياهاي آفريدة شاعران درست مطابق قواعد و اصول پيدايش رؤياهـاي    عالوه 
رو، رؤياهـاي آفريـدة     اين  از. واقعي، كه به تجربه آشكار و مكشوف شده، فراهم آمده است

منبع شـهود و  . آيند    هاي واقعي بيرون مي  شناسي همانند خواب شاعران از بوتة آزمايش روان
» ضـمير ناخودآگـاه  «كه در روانكاوي با تالش بسيار باز شـده و آن   الهام شاعر همان است

  .)55: 1366ستاري، ( است
از  كـه است    پادشاه تشكيل دادهياهاي ؤررا  نامه  مرزبان» جوالهه با مار«شالودة حكايت 

آن، ياهاي ؤرتوان گفت اين حكايت و   مي .پيوندد  ميوقوع  به» فرديت«راه اين رؤياها فرايند 
اوست كـه در قالـب ايـن    » ضمير ناخودآگاه«آفريدة نويسنده يا راوي است، انعكاسي از كه 

  .است   كرده   داستان جلوه
  

  »جوالهه با مار«خالصة حكايت . 5
زن در نهان با مردي ديگر دوسـتي و دلـدادگي   . پيشه كه زني زيبا داشت مردي بود جوالهه
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روزي . خره مرد از اين كار زن آگاه شـد االب. كرد  داشت و در غياب شوهر، با وي ديدار مي
زن ديگ غذا آماده . رود، در خانه پنهان شد  كه براي چند روزي به دهي مي مرد به بهانة اين

مرد، در اين فاصله، غـذاي ديـگ را   . كرد و بيرون رفت و كسي را سراغ آن دوست فرستاد
شوهرش است؛ پس چادر زن بازگشت؛ ديگچه را خالي ديد و فهميد كه كار . كامل خورد

عبري براي تعبير خـواب پادشـاه   اتفاقاً آن روز در شهر، م. بر سر كرد و از خانه بيرون رفت
گزاري حاذق است اما جز با كتك و  زن رفت و به پادشاه گفت شوهر او خواب. جستند  مي

از او شوهر را به درگـاه پادشـاه حاضـر كردنـد و پادشـاه      . دهد  شكنجه به اين كار تن نمي
. آورد، بـرايش بازگويـد    خـاطر نمـي   بود و بـه    خواست تا تعبير خوابي را كه شب قبل ديده

در اين مدت، به هرجا سر زد؛ و در . جوالهه پس از تهديد پادشاه، سه روز مهلت خواست
. اش را پرسـيد   اي ماري از سوراخ بيـرون آمـد و از او علـت نـاراحتي      روز سوم در ويرانه

مار در ازاي گرفتن نيمي از پاداش پادشاه، خواب را تعريف و تعبير . ع را گفتجوالهه ماوق
. بـارد   كرد و گفت پادشاه در خواب ديده است كـه از آسـمان شـير و پلنـگ و گـرگ مـي      

جوالهه به خدمت پادشاه رفت و خواب را برايش بازگفت و آن را چنين تعبيـر كـرد كـه    
هزار دينار زر به او دادند اما . ديد خواهد آمدجو و قوي در اطراف مملكت پ دشمنان جنگ

سال بعد پادشـاه  . اش كرد  جاي دادن سهم مار از زر، تصميم به قتل او گرفت و زخمي او به
جوالهه دوباره سه روز مهلت خواست و بـه در  . خوابي ديگر ديد و سراغ جوالهه فرستاد

. پادشاه را كامل به وي دهدسوراخ مار رفت و پس از طلب بخشش، به او قول داد پاداش 
مـرد خـواب را   . بـارد   است كه از آسمان شغال و روباه مي  گفت پادشاه در خواب ديده مار 

  ايـن . براي پادشاه تعبير كرد و گفت كه براي شاه دشمنان مكار و دورو پديد خواهـد آمـد  
يـك سـال   . ردبار نيز جوالهه هزار دينار پاداش گرفت، اما از دادن آن به مار خـودداري كـ  

مـار پـس از   . اين بار نيز مرد سراغ مـار رفـت  . گذشت و بار ديگر همان داستان تكرار شد
وگوي فراوان، در ازاي گرفتن پاداش پادشاه و جوايز قبلي، گفـت پادشـاه در خـواب     گفت
بارد و تعبير آن ايـن اسـت كـه همـة      است كه از آسمان گوسفند و بره و امثال آن مي  ديده 

جوالهه خواب . بين رفته است كشي از نان رنگ موافقت گرفته و جنگ و كينهخلق و دشم
هاي قبلي پيش مار برد؛ اما مـار    پادشاه را گزارد و هزار دينار جايزه گرفت و آن را با پاداش

چـه نيـاوردي، مؤاخـذتي     چه آوردي، منتـي و بـدان   از آن: از گرفتن آن امتناع كرد و گفت
اول كه به مـن آسـيب رسـاندي، اهـل     : رنگ روزگار داشت نيست؛ چون هرچه پيش آمد،

جو بودند و در پردة خـواب، در كسـوت درنـدگان نمـوده شـدند؛        زمانه همه شرير و فتنه
نوبت دوم كه مرا فريب دادي، مردم روزگار همه فريبكار و چاپلوس و در خواب به شكل 

اي، عمـوم مـردم    ش وفا كردهشغال و روباه جلوه كرده بودند؛ حاال كه به گفته و عهد خوي
هم اين صفت را دارند و آيينة ذهن پادشاه صورت موافقت مردم را در شـكل گوسـفند و   

  .)586 -  576: 1389وراويني، ( بره ديده است
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  ها  الگوها و مصداق تحليل كهن .6
  مادر مثالي 1.6

زندگي آگاهانـة   اي از  مادر براي زن، نمونه. در مرد و زن متفاوت است »مادر«تصوير ذهني 
مـادر بـراي مـرد،    . اما براي مرد چيزي بيگانه است كه بايد آن را تجربـه كنـد   ست؛خود او

ولي بـراي زن،   ؛است) فرزانگي يا كمال(نفسه نمادين و دربرگيرندة نوعي كمال مطلوب  في
آيد و تصوير ذهني از مـادر زمـين،     صورت يك نماد درمي تكامل رواني او به انفقط در دور

تجلـي   متفـاوت اين تصـوير ذهنـي در صـور    . )49: 1390 يونگ،( و زايش است ،اروريب
 ؛مادر، مادربزرگ، نامادري يا هر زني كـه خويشـي و ارتبـاطي بـا او برقـرار اسـت       :كند  مي

چيزهـايي كـه    ؛ن غايت آرزو و مطلوب ما براي نجات و رسـتگاري اسـت  مظاهري كه مبيِّ
اشياي گود چون  و باشندهايي كه مظهر باروري   چيزها و مكان ؛انگيزند  حس احترام را برمي

. كه همة اين مظاهر ممكن است معني مثبت يا منفي داشـته باشـند   ديگ و ظروف طبخ غذا
شـوق و شـفقت    عبارتنـد از ) mother archetype( صفات مثبت منسـوب بـه مـادر مثـالي    

دهنـده و   مادرانه، قدرت جادويي زنانه، فرزانگي و رفعت روحاني، هر غريزه و انگيزة ياري
مادر مثالي در وجه منفي خـود  . گيرد  چه پرورش، مراقبت، رشد و باروري را دربر مي هر آن

  .)24 -  22 :همان( و تاريك اشاره كند ،نهاني ،يچيز سرّ ممكن است به هر
اسـت؛ زن جوالهـه،     شـده    ، وجه مثبت مـادر مثـالي نمايـان    »هه با مارجوال«در حكايت 

؛ خـوردن غـذاي ديـگ    انـد »مـادر مثـالي  «ديگچة طعام و سوراخ مار، مظاهر تجلي صورت 
باشـد كـه   ناخودآگـاه  تواند نماد راهنمايي مادرانه، آغاز نوعي رفعت روحاني و شـناخت    مي

به عبارت ديگـر، ظاهرشـدن صـورت    . شود مي منجر» دتفرّ«شناسي و  به خويشتن ،درنهايت
و    به شكل ديگچه در حكايت به اين معناست كه جوالهه مقدمات يگانگي با آن» مادر مثالي«

نماد ديگر، زن جوالهه است كه موجبات آشـنايي  . است  را فراهم كرده » خود«زمينة شناخت 
فوق به ايـن صـورت نشـان داده     اين فرايند در حكايت. كند  را براي مرد فراهم مي» خود«با 

كنـد و    ر خواب معرفي مـي معبمنزلة  به) »خود«نماد ( است كه زن مرد را به دربار پادشاه   شده  
همچنـين  . انجامد  شود و به والدت مجدد وي مي  سبب نوعي تحول در زندگي و روان او مي

شود و قهرمان   ز آن ظاهر ميا» پير دانا«مكاني است كه  يالگو  سوراخ مار نماد ديگر اين كهن
پـس سـه نمـاد    . شـود   مي» فرديت«سبب تكامل و  ،كند كه درنهايت  داستان را راهنمايي مي

  .دهند  سوق مي» فرديت«شناسي و   در اين حكايت، مرد را ياري و به خويشتن» مادر مثالي«
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  روح و پير فرزانه 2.6
گيرد كه   هاي كلي ذهن را نيز دربر مي  تراوشهاي حيات بلكه   نه تنها جريان) spirit( »روح«

 كننـد   كه حوزة دروني ديـد مـا را اشـغال مـي    اند  ها تصاوير ذهني و تجليات مبهمي اهم آن
 دارد و ياست كه صفت روحان» پدر« يذهن يرتصو ذهني تصاوير اين از يكي). 104 :همان(

بنـابراين، مظهـر ايـن    . گيرد  در رؤياها، عقايد قاطع و پندهاي خردمندانه از آن سرچشمه مي
 :همـان ( اسـت  )wise old man( »پيـر فرزانـه  «يا » پير خردمند«عامل روحاني، اغلب چهرة 

شـود؛ و هميشـه     سال ظاهر مي صورت مردي كهن هاي پريان، به  سنخ روح در افسانه). 109
كه تأملي  چنان ناپذيري دچار است، آن  ود كه قهرمان به وضع سخت و چارهش  وقتي ظاهر مي

تواند او را از مخمصه برهاند، اما چون قهرمان خود توان   از سر بصيرت و كنشي روحي مي
و » پيـر دانـا  «قالـب   صـورت فكـري مجسـم در    نيـاز بـه   انجام آن را ندارد، معرفـت مـورد  

ن معرفت، تفكـر، بصـيرت و الهـام و از طـرف     رفي مبياز ط» پير«. كند دهنده جلوه مي ياري
الگو كـه يكـي از    اين كهن). 116 -  112 :همان( گر خصايل خوب اخالقي است ديگر نمايان

هـا    هاي گونـاگون در رؤياهـا و افسـانه     محتويات مستقل ضمير ناخودآگاه است، به صورت
شـكل  . يـواني اسـت  هـاي تجلـي روح مثـالي، صـورت ح      يكي از صورت. شود  متجلي مي

بحـث هنـوز در قلمـرو مـاوراي      هاي مورد  دهندة آن است كه عوامل و كنش حيواني، نشان
 ).125: همان(قرار دارند  ،در سطحي وراي خودآگاهي انسان، انساني

پس از سه روز سرگرداني و نااميدي : را دارد» پير فرزانه«در حكايت جوالهه، مار نقش 
. كنـد   شـود و مشـكلش را حـل مـي      مار بر سر راه او ظاهر ميجوالهه، در آخرين لحظات، 

آورد و باعـث    گرفتن ناخودآگاه، او را بـر سـر خشـم مـي     شناسي يونگ، ناديده مطابق روان
رو، مجازات پادشاه، تعبيـري از    اين  از. ناپذيري به شخص وارد آيد هاي جبران  شود ضربه  مي

جوالهه از اين عاقبت وخـيم  ) پير دانا( مار خشم و مجازات خويشتن است كه با راهنمايي
وار و تـاريكش،   خـاطر شـكل دايـره    آيد، به  سوراخي كه مار از آن بيرون مي. يابد نجات مي

مار از . است   از نيمة ناخودآگاه مرد به كمك او آمده» پير«درواقع . نمادي از ناخودآگاه است
كنـد؛ همچنـين بـا مـرد رفتـار        ا تعبير مـي ها ر درستي آن  هاي پادشاه باخبر است و به  خواب

كند تـا او را از مجـازات     برابر جفا و عهدشكني وي، او را راهنمايي مي ندارد و در   متقابالنه
خصوصـيات   )و عدم انتقام ،گري، شفقت فرزانگي، ياري( اين خصوصيات. شاه نجات دهد

يـاري  » خودشناسـي و تكامـل  «را در فراينـد   قهرمـان » پيـر «. »قهرمان«مقابل  است در» پير«
دانـد و معتقـد     يكـي مـي  » آنيماي مثبت«را همان روح، و آن را با » پير دانا«يونگ، . دهد مي
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گيـرد و او را    بر سر راه قهرمـان قـرار مـي   » پير خردمند«در نقش » آنيماي مثبت«گاه  :است
  ). 110 -  108 :همان( كند  كمك و راهنمايي مي

گونه رفتـار كـرده اسـت،     به شكل انسان نمايان شده و انسانوبيش  گرچه پير تاكنون كم
ارزشـي او    جنبة حيواني آن، نه براي ذهنيت ابتدايي او و نه براي ضمير ناخودآگـاه، بـر بـي   

كند؛ زيرا حيوان از جهاتي برتر از انسان است و هنوز به دنيـاي خودآگـاهي پـا      داللت نمي
گـر ادوار   شـكل دائمـي و مـنظم مـار، نمايـان      راز طرفي، تغيي). 126 :همان( نگذاشته است

آهنـگ زنـدگي و الگـوي تجديـد       رشد رواني و رمز ضرب متفاوتناخودآگاهي و مراحل 
آيد؛ پيوند مار و خاك كه در ادبيات ما متجلي است، گوياي پيوند دنيـاي    شمار مي  حيات به

  ).212: 1388زمردي، ( خاك با عالم افالك است
  
  »فرديت«و فرايند » خود« 3.6

هاي خودآگاه و ناخودآگـاه شخصـيت خـود را      آن، فرد بخش طي دريونگ، فرايندي را كه 
از نظـر او،  . نامد  مي) process of individuation( »يافتگي  فرديت«سازد، فرايند   پارچه مي يك

را » رديـت ف«تـوان    مـي  ،بنـابراين  .شـدن » خـود «ناپذيرشدن و شخص   فرديت يعني تفكيك
و تحقـق  ) self( »خود«را شناخت » فرديت«يونگ هدف . خوديابي يا خودشناسي معنا كرد

  ).204 -  202: 1385پالمر، ( داند  مي» خود«الگوي  پارچگي كهن يك
داشـتن   ترين مؤلفة ساختاري روان اسـت و جهـت    حال مبهم  عين  رترين و د  مهم» خود«

الگـوي   از نظـر يونـگ، كهـن   . دهـد   را نشان ميپارچگي و تماميت  سوي هدف يك روان به
» فرديـت «شود كه آن را  ترين جلوه محسوب مي  هدف زندگي براي رسيدن به كامل» خود«

صـورت يـك عامـل     الگوي انسجام رواني است كه با فرد بـه  كهن» خود«پس . است  ناميده 
. سازد  گر مي  لوهاش ج كند و خود را برحسب محتويات پديداري  گر دروني رفتار مي هدايت
منـد و برجسـتة انسـاني يـا حيـواني، در       هاي قدرت  توان در چهره  را مي» خود«الگوي  كهن

  ).175 :همان( مشاهده كرد هاي برجستة مذهبي  در شخصيتو وجود فرافردها، 
طريق زن،  در حكايت مذكور، شاه از. شاه است» خود«الگوي  يكي از مظاهر تجلي كهن

. اسـت » خـود «بـا  » مـن «ي مـرد، پـل ارتبـاط    »آنيمـا «شـود؛ يعنـي     ه ميمتوجه مرد جواله
شاه . »فرديت«به شناخت و » خود«سوي شاه نمادي است از فراخوان  شدن مرد از فراخوانده

آور سـرزمين    خواب پيـام . هاي او را تعريف و تعبير كند  خواهد كه خواب  سه بار از مرد مي
خواهد كـه بـه سـرزمين      مي» قهرمان«از » خود«ن گفت توا  بدين ترتيب مي. ناخودآگاه است
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شـود و    مـي » خـود «سيركردن در ناخودآگاه، به تبع، موجب شـناخت  . ناخودآگاه وارد شود
و » خودشناسـي «، به )خود(دهد، ديدارهاي مرد با شاه   طور كه روند حكايت نشان مي  همان

شود اما با   دچار حيرت و عجز ميجوالهه براي رسيدن به شناخت، . شود  منجر مي» فرديت«
. نايل شود )يتفرد(   بود) شاه( »خود«چه هدف  شود به آن  موفق مي) مار( »پير دانا«راهنمايي 

 )Michal F. Palmer(پـالمر . بنابراين، شاه، محـرك و منبـع شـناخت و فرديـت مـرد اسـت      
  ).204 :انهم( داند، نه هدف آن  را منبع فرديت و تماميت مي» خود«نيز ) 1945(

  
  آنيما و آنيموس 4.6

هاي زنانه و مردانة ضمير ناخودآگاه مرد   همزاد مؤنث و همزاد مذكر، جنبهآنيما و آنيموس، 
 آيـون يونـگ در  . انـد   مشتق شـده » روح«اين هر دو اصطالح از معادل التيني واژة . اند و زن

)Aion( ،»كالم  را معادل »آنيموس«مادرانه و » اروس«را معادل  »آنيما)داند  مي) خرد يا منطق 
به بياني ديگر، در درون هر انسان نرينه، رواني مادينه و در درون هـر  . )54: 1384 يلسكر،ب(

هاي آنيما و آنيموس   ها، واژه گذاري آن انسان مادينه، رواني نرينه نهان است كه يونگ در نام
هاي گوناگون آن،   ت و شناخت سويهترين واقعيت درون مرد اس  آنيما عميق. برد  كار مي را به

 »تفـرد «تجربة . )123: 1387 ياوري،( پيوندد  گام اول و آخر را در راه خودشناسي به هم مي
. )125 :همـان ( ساز درونـي ممكـن نيسـت    ، بدون ديدار با آنيما يا فرشتة دگرگون)فرديت(

الگو،  كند و فعاليت اين كهن الگوي پير دانا را فعال مي هاي گوناگون آنيما، كهن  ديدار با چهره
بر . )124 :همان( كند  افزايد و آن را كامل مي  انسان نرينه، برِ چهارمي ميگاهي آخودبه مثلث 

و » خـود «موجـب آشـنايي بـا    ) زن( همين اساس، در حكايـت جوالهـه، آنيمـاي قهرمـان    
  . ايم مواجهجا با عملكرد مثبت آنيما  در اين. شود  مي» پير«الگوي   كردن كهن فعال

عملكرد مهم آن اين است كه هرگاه ذهـن   ؛آنيما عملكردهاي منفي و مثبت زيادي دارد
هـا   هاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود، به ياري وي بشتابد تا آن  منطقي مرد از تشخيص كنش

دهـد خـود را بـا      تر عنصر مادينه اين است كه به ذهن امكان مي  نقش حياتي. را آشكار كند
ببـرد؛ و در ايـن    پـي هاي وجود   ترين بخش  كند و به ژرف ساز همهاي واقعي دروني   ارزش

زن جوالهـه،  ). 278: 1387يونـگ،  ( اسـت » خـود «و » من«صورت، راهنما و ميانجي ميان 
كنـد؛    و شناخت خويشتن را براي او فراهم مـي » فرديت«آنيماي او، زمينة رسيدن به  مثابه به

» فرديـت «زمينة ديدار بـا خويشـتن و رسـيدن بـه       آنيماي درون، پيشپس ديدار جوالهه با 
است كـه  » خود«و » من«طور كه اشاره شد، آنيما در اين حكايت، پل ارتباطي   همان. اوست
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از طرفـي، دوسـت زن،   . كنـد   او را به شناخت و دگرگوني هدايت مي ،اين ارتباط، درنهايت
كند و دو نيمـة    هر با آنيموس خود ديدار ميزن در غياب شو. شود  آنيموس او محسوب مي

شرط تفـرد و    شدن با اين همزاد دروني پيش شناخت آنيما و يگانه. كنند  را تكميل مي» خود«
 در انسان نرينه است كه گذشته از كاركردهاي چهارگانة ساحت خودآگـاه روان » خودشدن«
روان يا آنيمـا،  گاه آناخودرو پاية شناخت چهار كاركرد قلم بر )و شهود ،عاطفه، حس، فكر(

  ).123: 1387ياوري، ( گيرد  شكل مي
  
  والدت مجدد 5.6

: كـرده اسـت   بيانيونگ پنج صورت براي آن . دارد متفاوتي، وجوه )rebirth( والدت مجدد
» نوشـدن «يكي از اين اشكال، . »دگرگوني«و  ،»نوشدن«، »رستاخيز«، »تناسخ«، »انتقال نفس«
والدت «معني تولدي تازه در گردونة حيات فردي و جنبة ديگـر آن دگرگـوني ذاتـي يـا      به

ماننـد دگرگـوني موجـودي     ؛توان آن را تغيير ماهيت خواند  است كه مي» مجدد غيرمستقيم
 -  56: 1390يونـگ، ( جسماني به موجودي روحاني و موجودي انساني به موجـودي الهـي  

كه درنهايت بـه مطلـوب خـتم    ، الگو در دگرگوني حيوانات در خواب پادشاه اين كهن. )58
طبـق  . شـود   مـي   ، و دگرگوني افراد جامعه ديده )جوالهه(شود، دگرگوني قهرمان داستان   مي

و بـا شـاه و بـا     انـد  رو و قوي  بيند، ابتدا همة مردم خصمان ستيزه  هايي كه پادشاه مي  خواب
مـرد بـا   » نقـاب «يـا  ) persona( »من«الگويي،  اساس تعبير كهن بر. كنند  ديگر دشمني مي يك

هـاي    رويـي و خصـلت    اين سـتيزه . او و ديگر عناصر روانش در ستيز و تضاد است» خود«
  . كوشد آن را بپوشاند و واپس زند مي» پرسونا«يا » من«مرد است كه » ساية«منفي، همان 

. شـود  كـاري تبـديل مـي    جـويي بـه دورويـي و فريـب      خواب دوم، دشمني و ستيزه در
در خـواب  . شـود   گر مـي   ، در برخورد مرد با مار و فريفتن او جلوه»سايه«خصوصيت ديگر 

ايـن  . شـوند   سوم، در تحولي مثبت، همة مردم به دوستان موافق و نيكوخصـال تبـديل مـي   
كنـد و او پـس از     سـيرت تبـديل مـي     نسـاني نيـك  دگرگوني در درون جوالهـه، او را بـه ا  

هاي گذشته را جبران كند و با مار از در   گيرد عهدشكني  گري تصميم مي  خويي و حيله  ستيزه
او توانسته است پس از شـناخت ناخودآگـاه،   . هاي گذشته را جبران كند  نيكي درآيد و بدي

تولـدي  «منزلة  و خودشناسي برسد كه به» تفردي«كنار بيايد يا بر او غلبه كند و به » سايه«با 
به تكامـل   ،كند و درنهايت  داستان طي مي» قهرمان«درواقع، روندي كه . براي اوست» دوباره

پس از ) پرسونا(براي اوست؛ به اين صورت كه مرد » والدت مجدد«مثابة  رسد، به  و تفرد مي
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يابد و پس از آن، زندگي   دست مي، به شناخت و دگرگوني »خود«يگانگي با نيمة ناخودآگاه 
  .كند  را در جهاني نوشروع مي )است   بينش جديدي كه ناخودآگاه به او بخشيده( اي  تازه

  
  عدد سه 6.6

پادشـاه سـه بـار خـواب     : ، چند بار تكرار شـده اسـت  »جوالهه با مار«عدد سه در حكايت 
در خـواب اول پادشـاه، سـه     خواهد؛ و حيوانات  بيند؛ جوالهه از شاه سه روز مهلت مي  مي

شناسي يونگ عددي است ناكامل، نرينه و نمايندة قلمرو خودآگاه  عدد سه در روان. اند گونه
يـاوري،  ( گر رسيدن به تماميت و كمال اسـت  بينجامد، بيان» تربيع«كه به  روان؛ و درصورتي

 چهـار عامـل ديگـر    در كنار) گاهآناخودقلمرو  منزلة به( تكرار معنادار عدد سه). 120: 1387
 ،انـد   شكلي در داسـتان نمـود پيـدا كـرده     كه هريك به ،)»خود«، و »سايه«، »آنيما«، »پرسونا«(

كند؛ زيرا عـدد هفـت، در روانكـاوي      را تبيين مي» فرديت و تماميت«الگوي  رسيدن به كهن
كـه  هاي پادشاه در سه نوبت صورت گرفته   خواب. يونگ و ماندالي او، نشانة تكامل است

 يها چهار عنصر  در روند تعبير خواب. گر چالش بين خودآگاه و ناخودآگاه روان است بيان
طـور   هـا و عناصـر شخصـيت فـرد، بـه       شد دخالت دارند؛ و تعـداد خـواب    اشارهكه بدان 

از طرفي در پايـان حكايـت، مـرد بـه تكامـل و تفـرد       . غيرمستقيم به عدد هفت اشاره دارد
پس عدد سـه در ايـن   . شود  زي كه عدد هفت نماد آن محسوب ميرسد؛ يعني همان چي  مي

  . ارتباط دارد» فرديت«حكايت با كمال و 
بودن خـدايان   گانه  ، عدد سه نماد كمال است و سهمتفاوتهاي   هاي سرزمين  در اسطوره

و اهـريمن   ،در ايران هـم ايـن تثليـث از زروان، اهـورا    . است  اصلي نيز به همين دليل بوده 
  ).497: 1385هيلنز، ( شود  پديدار مي

هـا    هاي پادشاه در سه نوبت و روند رو به تحـول و تكامـل خـواب     عدد سه در خواب
و تقريبـاً در هـر   ) 50: 1366سـتاري،   ←( گانة عـالم باشـد   تواند رمز تجلي مراحل سه  مي

كـه   ندخوي  منان ستيزهدر خواب اول، مردم دش: از اين مراحل مطابقت دارد هريكخواب با 
دوم عالم و آميختگي خير و شـر   دورةخواب پادشاه بر  دومين ؛اول عالم برابر است دورةبا 

  .عالم و غلبة خير و شكست شر و بدي است سوم دورةرمز  يزن سوم خواب ؛منطبق است
  
  نمادهاي اساطيري 7.6

الگـو، ارتبـاط    نظر فرويد و يونگ، بين اسـطوره و رؤيـا و كهـن    در مقدمه اشاره شد كه از
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شـد كـه   بيـان  كننـد؛ همچنـين     ها نيز مانند رؤيا تجلي مي  الگوها در اسطوره هست و كهن
عقيدة اريك فروم، اسطوره هم مانند رؤيا، عقايد فلسفي و مذهبي و وقايعي را كه در طول  به

 كنـد  ي رواني مهم انسان را بـه زبـان سـمبليك بيـان مـي     ها  اند و نيز تجربه  زمان اتفاق افتاده
  ).255: 1368فروم، (

وجـود دارد كـه    اي الگوها، نمادهاي اساطيري بر كهن عالوه، »جوالهه با مار«در حكايت 
  :اند رمزگشايي شده ذيلدر 

 شاهنامهكه در  اند و گرگ رمز قدرت و مهابت ،شير، پلنگ: و گرگ) ببر( شير و پلنگ
نقـش تصـوير شـير و پلنـگ بـر درفـش        اند؛ از مظـاهر آن   كار رفته قدرت به» توتم« مثابه به

بـا   سـاني  هـم پوشـد و بـراي    مي) بيان ببر( رستم پلنگينه شاهنامه،در . است  جنگاوران بوده 
شير . )211 -  208: 1388زمردي، ( شود  ناپذير تبديل مي ، به شخصيتي قوي و شكست»توتم«

الگـويي و نمـادگرايي،    از ديدگاه كهـن . خورشيد و اسوة قدرت استدر اساطير ايران، نماد 
برخي قبايل » توتم«گرگ و شير در اساطير، همان خاصيت درندگي و نيرومندي را دارند و 

  .اند  تعبير شده كار طمعمند و  نماد دشمنان قدرت منزلة بهاند و در خواب پادشاه نيز   بوده
بر بيم از مار، كه  عالوهدر ادبيات و اساطير ايران و جهان و نيز در باورهاي مردمي، : مار

گردد، مار نماد هوشياري، پاسداري و زندگي جاويد  آغازين زندگي انسان بازمي هاي دورهبه 
خـداي   ،»وديـن اُ«وجـود دارد؛   تفـاوت مهـاي    است؛ در آيين ميترا، تصـوير مـار بـه شـكل    

گيرد؛ در عهد عتيق، مار نمود خرد است و ميوة خـرد    خرد خود را از ماري مي ،اسكاتلندي
شدن آدم  رانده ، موجبسازد ميانسان را فرزانه  مار كه آن ؛ در باورهاي سامي، بااست سيب

  ).157: 1385هيلنز، ( شود از بهشت نيز مي
ان به كـاربرد درفـش   تو  ، مي)اژدها( در ارتباط با شكل كهن مار» توتم پرستي«از مظاهر 
در نظـر چينيـان، مـار    ). 216: 1388زمردي، ( اشاره كرد نامه شرف وشاهنامه اژدهاپيكر در 

ها،   در برخي افسانه). 231 :همان(آموز است   و غيب گو پيشمنبع هرگونه قدرت جادويي و 
حـوا،  كه راز درخت تشخيص نيك و بد و فريفتن آدم و   شود؛ چنان  مار عامل كشف راز مي

دارد و از جهتي متصف بـه رذايـل و      رمزي دوسويه مار). 216: همان( شود  با مار معلوم مي
معاصي و از طرفي جانوري الهي و راهنماي حياتي نو است و دگرديسي و ناخودآگاهي كه 

). 217 :همان( شود، از رمزهاي مار است  تعادلي منجر مي  به نوشدگي و نوزايي يا خطر و بي
دهد و   بينند كه از آينده خبر مي  دانان، عالماتي را در مار مي  دوبوكور، راهبان و غيب به گفتة

  ).374 :همان( به همين سبب مار، هاتف غيبي است
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  گيري نتيجه. 8
با توجه به نظرية يونگ كه بين رؤيا و اساطير و ادبيات، رابطة بسيار نزديكي قائل است و با 

الگوهـا و    هاي اخالقي نيز مانند رؤيـا، كهـن    ، قصه و حكايتاسطورهكه در  درنظرداشتن اين
جوالهـه بـا   «الگويي حكايت   شود، كهن  تجربيات رواني مهم انسان به زبان سمبليك بيان مي

الگوهـاي    در اين حكايـت، تعـدادي از كهـن   و نتيجه گرفته شد كه  بررسي نامه  مرزبان» مار
در » پير دانا«در صورت ديگچة طعام، » مادر« الگوي كهن: معروف تجلي شده است، ازجمله

مرد جوالهه بـا خـوردن طعـام ديـگ،     . قالب پادشاه شكل زن و خود در هيئت مار، آنيما به
دسـت  » خـود «، بـه شـناخت   »پير دانـا «كند و با راهنمايي   را پيدا مي» خود«زمينة آشنايي با 

همـة ايـن   . اسـت » پرسونا«و » خود«ن آنيماي او، پل ارتباط بي منزلة بهيابد؛ زن جوالهه،   مي
والدت «الگـوي    گر كهن كنند و كل حكايت بيان  را فراهم مي» تفرد«عوامل، زمينة رسيدن به 

الگو ارتباط تنگاتنگي وجود   جا كه بين اسطوره و كهن از آن. است» فرديت«و فرايند » مجدد
گـويي داسـتان، سـنخيت و    ال  هاي موجود در حكايت فوق نيز بـا رونـد كهـن     دارد، اسطوره

هـاي    هـاي پادشـاه، دوره    و ارتبـاط آن بـا خـواب   » عدد سه«كه  هماهنگي داشت، ضمن اين
  . كرد  گانة عالم را تداعي مي  سه
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