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  :چکیده
ترین نظریه براي تبیین سفر شناختی یونگ و اصلیانرو يهریظترین نفرایند فردیت مهم

این مالزم آن است.  یدرونی به سوي کمال و مواجهه با خویشتن و حاوي کهن الگوهاي روان
مثنوي  دارد.» مم و زین«الگوهایی است که بازتابی گسترده در اثر ترین کهناز برجسته فرایند

بررسی شناسانه آن را بررسی کرد. ن با تحلیل روانتواثاري است که میآاز جمله  "مم و زین"
الگوها در کهن يهفرایند فردیت یونگ ما را به درك روشنی از تجرب يهاین اثر بر مبناي نظری

تحلیلی و رویکردي -نگارنده در این جستار سعی دارد تا با روش توصیفیرساند.حوزه ادبیات می
را مورد تحلیل و "مم و زین"ایند فردیت یونگ، داستان شناسانه و با استفاده از الگوي فرروان

توان به ابعاد نهانی هاي داستانی این اثر، مینگرشی عمیق در شخصیت که با واکاوي قرار دهد
  حاصل آمده از این پژوهش نشان  تفرد یونگ دست یافت. نتایج يهاساس نظریداستان، بر

بر حسب سیر تحول شخصیتی  ت ودر پی رسیدن به فردیت اس "مم"دهد شخصیت می
به تفرد و سالمت روانی برسد و سرانجام به  فرایند فردیت خویش را کامل کند وتوانست 

  وحدت خودآگاهی و ناخودآگاهی برسد.
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  مقدمه - 1
روان آدمی از محدوده  در راه شناختح مفاهیم ناخودآگاه جمعی توانست گ با طریون

خردگرایی قرن نوزدهم فراتر رود و به دنیاي پر رمرز و راز درون آدمی راه یابد و به این باور 
     ب بمشترکی وجود دارد که س)1(ها، کهن الگوهايبرسد که در ناخودآگاه جمعی انسان

هم که ریشه در  "مم و زین"مثنوي  شوند. دردبی و هنري میگیري بسیاري از آثار اشکل
ها انکشاف روانی شخصیت توان بهمی هاي ناخودآگاه جمعی دارد،ترین الیهیقعم

معنوي، نمودي از جمله آثاري است که در آن فرایند فردیت روانى یا  "مم و زین"يمثنو.رسید
در روند به  ىاست که نقش اساس ىایترین کهن الگوهبرجسته ىکه حاو برجسته یافته است

کند. این اثر روایتگر به فردیت رسیدن عاشقی ىداستان ایفا م ىفردیت رسیدن شخصیت اصل
روایت مم و  ىتحلیل روان کاوانهرسد. ر عشق مجازي به عشق حقیقی میاست که در مسی

حاصل آمده  نتایجد. سازپنهان این اثر سترگ را بر ما روشن و آشکار میمبهم و  ىهازین جنبه
را  )2(کهن الگوي سایهدر مسیر تحقق شناخت خود،  "مم"دهد که از این پژوهش نشان می

- رمانی و گنج متعالی خویش میکند و با گذر از این مرحله به بهشت آجذب و ادغام می
شود و با در این داستان قهرمانى است که از نطر روحانی و معنوي دچار تحول می "مم"رسد.

  .یابدطی مراحلی به نوعی بلوغ روحانی دست می

الی هاي عرفانی و متعهایی است که به شرح دریافتداستانیکی از "مم و زین"مثنوي 
که  ن استهاي اصلی این داستایکی از شخصیت "مم". پردازدشخصیت اصلی داستان می

مم و "است که اثر  رایند فردیت یونگ دارد. علت این اشتراك آنهاي مشترك با فدرونمایه
ها در عمق ها صاحب این دریافته به واسطه آناست ک درونیهاي دریافت ح، شر"زین

آورد، ر این جستجو به دست میپردازد و آنچه داخودآگاهی خود به سیر و جستجو مین
 "مم و زین"ثنوي یرد. مگین مشترکی است که محتواي ناخودآگاهی جمعی را در برمیمضام

هاي بازمانده از اعصار کهن، روایتگر به فردیت رسیدن اري از اساطیر و افسانههمچون بسی
کند تا هاي خود میاي را قهرمان پیچ و خمداستانی که این بار عاشق دلباخته؛ انسان است

ها که به تأویلی، سفر از رون و کشف ناشناختهسفر به دنیاي داي دیگر خلق کند. اسطوره
             هاي پنهان این بخش از روان محسوب اهی و انکشاف الیهاهی به ناخودآگخودآگ
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اي مم و زین تالش اسطورهاست.  "مم و زین"اصلی روایت  يهمایموضوع سفر، بنشود.می
، جهت بازگشت به موطن اصلی خویش است. موطن اصلی همان من واقعی است. کسی »مم«

ست که خداي خود را شناخته و به جایگاه و که در پی یافتن من واقعی باشد، همچون کسی ا
گردد و در آن جا ساکن باز می آن است و در ابتدا در آن جاي داشته، يهمقام اولیه که شایست

براي بازگشت به مبدأ و اصل خویش  "مم"شرح اشتیاق  "مم و زین"شود. به روایت دیگر؛ می
  است. 

  پژوهشو هدف ضرورت اهمیت،  -2- 1
لف، هاي مختاي در زمینههاي گستردهاو پژوهش يههاي بلند اندیشانی و افقخاحمد يهدربار

ثر و ردي صورت گرفته است که نشان دهندة اهمیت این اادبیات ک يهاز سوي محققان حوز
اي حائز اهمیت  نقد روانشناسانه در خوانش متون تا اندازهرد است. این داستاسراي ک ياندیشه

اي را در ادبیات هاي وسیع و کامال ناشناختهاین نگرش تازه، حوزه «توان گفت:است که می
هاي برجسته عرفانی و به نقد و تحلیل شخصیت )217: 1381 ،شمیسا»(بررسی کرده است 

اي را بر معاصر، دریچه تازهو نظریات روان شناسان و روانکاوان اء ده، بر اساس آریکمال رس
دارد و باعث آشکار شدن یآثار ادبی با علوم دیگر پرده برم گشاید و از پیوندروي خواننده می

با توجه به اینکه الگوي سفر مم، طبق  شود.یت عرفانی میزوایاي پنهان یک اثر ادبی با شخص
نظر یونگ در نظریۀ فرایند فردیت، با کهن الگوي جست جوي فردیت و سلوك و رهسپاري 

بل تطبیق است، ضروري است شخصیت درون ذهنی شخصیت به سوي رشد و کمال فردي قا
مم در این داستان از منظري جدید و با رویکردي روان شناختی در چهارچوپ نظریۀ فرایند 

رنده از ینرو، بر حسب این ضرورت، هدف نگااز افردیت، تحت و بررسی و پژوهش قرار گیرد. 
مول در متون هاي معاین پژوش آن است تا از این رهگذر، با خوانشی متفاوت از خوانش
مم و «روانکاوانه روایت داستانی، از منظر روانشناسی تحلیل فرایند فردیت یونگ، به تحلیل 

شخصیت اصلی داستان به  یپرداخته شود تا سیر تحول شخصیتی و چگونگی دست یاب »زین
  تفرد و سالمت روانی بررسی شود.
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  لهأطرح بیان مس -3- 1
ز روان شناسی تحلیلی یونگ با شخصیت معنوي مم، سبب شگفت انگی يهبه نظر نگارنده؛ آمیز

ی و با مراجعه به شده است تا فرآیند فردیت یونگ را با شخصیت اصلی داستان با روش تحلیل
  ها پاسخ داده شود: اي بررسی و به این پرسشمنابع کتابخانه

 کند و در ایندر روایت مذکور مسیر فرآیند فردیت را طی می» مم«چگونه شخص  )1
  شود؟ الگوها مواجه میمسیر با کدام عناصر و کهن

 »مم«توان کهن الگوهاي یونگ را در خالل فردیت یافتن، در شخصیت چگونه می )2
 تحلیل کرد؟ 

  پیشینۀ پژوهش -4- 1
یونگ صورت » فردیت«روانشناسی يهاي راجع به نظریردي تحقیقات گستردهدر ادبیات ک

 ت مم و زینروایتحلیل «اي با عنوانده، تا کنون مقالههاي انجام شنگرفته است و با بررسی
اي با تکیه بر آرا و نظریات یونگ تألیف نشده است، اما مقاله» براساس فرایند قردیت یونگ

 »م و زینم«م و زین تحت عنوان؛ آرکی تایپ و نمادینه هاي آن در حماسه مدرباره روایت 
ویسنده در این مقاله به تبیین و تطبیق ن ) به چاپ رسیده است.2018توسط جیهاد شکري(

او  يهناخودآگاه و مواجه يهو ورود او به حیط »زین«به  »مم«يهکهن الگوها در ماجراي دلداد
بر اساس  »مم و زین«اما تحلیل داستان  با خویشتن و درنهایت باززایی او پرداخته است.

جدید از این بینش به این  يهنیونگ، یک نگاه نقادا» فردیت«هاي نظري روانشناسیچارچوپ
  کند. این اثر ادبی، منحصر می يهدر حوز هايژوهشپداستان است که این مقاله را از دیگر 

  روش تحقیق - 5- 1
فرایند  يهتحلیلی است و بر مبناي راهبردهاي کارآمد تحلیل روانکاوان-روش پژوهش، توصیفی

 »ینزمم و «با توجه به جریان رواین  "مم"ررسی و تحلیل شخصیت فردیت یونگ به مطالعه، ب
  پردازد.می
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  بحث و بررسی -2
  فرایند فردیت  1- 2

» شناسی تحلیلیروان«الگوهاي یکی از کهن )the process of individuation(ردیتفرایند ف
است فرایند فردیت زمانی  باشد. وي معتقدمی» کارل گوستاو یونگ«گذار آن است که بنیان

به اندرون خود سفر کند و در این سفر با ابعاد  که انسان در راه تکامل خویشتنشود میسر می
فردیت، فرایندي است که به سیر تکامل شخصیت، مربوط شنا شود. آمختلف شخصیت خود 

هاي مختلف و گاه ن معنا که فرد در پی دستیابی به کمال شخصیت، باید بخشیبد. است
در جهت تعالی، بهره گیرد؛ اما آنچه در این فرایند، نقش ها و از آنمتضاد وجودش را بشناسد 

» خود«کند، شناخت اصلی دارد و ما را در رسیدن به تعریفی جامع از فرایند فردیت یاري می
به «را ، یونگ فرآیند فردیت یافتناز اینرو. )78: 1375(هال و نوردباي، است. »خویشتن«یا 

کند، همچنین، ن یافتن تعریف میاو همگ صورت فردي یکتا شدن، هستی منحصر به فرد
  .)131: 1392شولتس، »(فردیت یافتن، خود شدن یا تحقق خود است یمفهوم ضمن
از طریق درك و جذب نیروهاي  »مم«دیت فرایند رشد شخصیتی فر ،»مم و زین«در روایت 

 کند و تمامیت وبه خویشتن خویش دست پیدا می »مم«ناخودآگاه است، با این هدف که 
به واکاوي و تبیین شخصیت مم بر مبناي  در این جستاریابد. کمال فرجامین خود را باز می

شود و در جهت گیري و نگرش بدیع این شخصیت فردیت فردیت یونگ پرداخته میفرایند 
کیفیت مکانیسم فردیت و مراحل عبور از گذرگاه صعب خودآگاهی به  يهیافته، دربار

    ثیر کنش یا گرایش واحدي قرار در فردیت یافتن؛ تحت تأ »مم«ناخودآگاهی، و این که 
سم فردیت؛ شوند تا اینکه در پرتو مکانیها با هم بیان میها و گرایشگیرد؛ بلکه همۀ کنشنمی

، مورد بررسی ابدیاي با مرکز درونی خویش میرود و سازش خودآگاهانهاز مرز بهنجاري فرا می
فرایند فردیت، فرایندي که به توصیف سیر  يهظریبر اساس نکه اي به گونه. گیردقرار می
پردازد، از این رهگذر، به بازشناسی بخشی از غرایز فراموش شده و می »مم«شخصیت تکامل 

  شود: ان در ضمیر ناخودآگاه پرداخته میتمایالت پنه
  فرایند فردیتدر راستاي خودشناسى -1-1- 2

ترین کهن الگوي فرایند فردیت است. هدف غایی خودسازي یا خودشناسی یکی از مهم
مرکز تنظیم « ) است و به مثابۀ 295: 1384فون فرانتس، »(روان يهترین هستدرونی«آن
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باعث بسط  در نهایت) 244همان: »(شوداي است که باعث گسترش و رشد شخصیت میکننده
   کز درونی که در رسیدن به این مرشود. (همان: همان صفحه) دایم و بلوغ شخصیتی می

ترین اعماق ناخودآگاه قرار دارد غایت مراحل رشد انسان به سوي کمال و آمیختگی و ژرف
توازن و خودآگاهی و ناخودآگاهی است که طی گذر از مراحل گوناگون با مجاهده و کوشش به 

رد به عنوان شخصیت محوري و اصلی داستان وا» مم« ،مطلوب خود برسد. در روایت مم و زین
هاي قهرمان، محور کنش يهدر این داستان به منزل »مم«شود. شخصیت سفر تفرد می

داستانی است.  او همانند عاشقی است که از عشق مجازي به عشق حقیقی در حال حرکت 
دهد. این مندي رسیدن به هدف را نشان میاست. هجران از معشوق و پیوستگی حرکت، عالقه

الگوي رمز کهن» مم«براي دستیابی به آگاهی کامل است.حرکت منجر به اشتیاق وي 
با تأمل در خویشتن و توجه به » مم«است که مبناي کمال یافتن فرد است.  )3("خود"

آید و بین ناخودآگاه درونی خود و تمرکز در خویش از چاه جسمانی و خودآگاهی بیرون می
دهد و با کند و به نداي درونی تن میخودآگاه و ناخودآگاه روانی هماهنگی و تعادل برقرار می

    ترین رسد.از اینرو، مهمدارد و به کمال میتولد دوباره به سوي عزت و اقتدار گام برمی
خویشتن، نمودگار «است. » خویشتن یا تکامل شخصیت«، دست یافتن به »مم«کاري خویش

هایی است ف کوششمعر« همچنین) و 79: 1376(مورنو، » کلیت انسان و غایت رشد اوست
البته زند. که براي عدول از پراکندگی و کثرت و وصول به اعتدال و وحدت از آدمی سر می

شخصیت و وصول به وحدت که  يهامل عناصر تشکیل دهندبرقراري تعادل و هماهنگی ک
هدف غایی خود است، بسیار دشوار است و این حد نهایی و هدف غایی فقط معدودي از 

   یکی از  »مم«). چنانچه 81: 1374سیاسی، » (ممکن است دست دهد برگزیدگان را
هاي فردیت یافته است که مدت زمانی را در زندان به تأمل درباره خود، جهت شخصیت

  و به مراحل عالی خودشناسی رسیده است:  خودسازي گذرانده است

  الل یک شب   ـاه بشد هـآن م          ب  ـد چو جاه نخشـاه او بشـچ
  )218: 2012(م،  

  چنانچه بنا به گقتۀ مم: 
  نون مسلمان  ـام کدان              شاید شدهــا شده بهر من چو زنیـدن
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  )219: 2012(م،  

  تا اینکه سرانجام؛
  فا      ــل و جان بهم مصدس و ــال        نفـــد مجـــــه روح شـآیین

  )223: 2012(م، 

ناسی است که معموال با نمادي از سفر براي کشف اي براي خودشفرایند فردیت دریچه
از اینرو، عشق مم (روان ). 430: 1391کند(یونگ، هاي ناشناخته نمود پیدا میسرزمین

 ناخودآگاه ترژرف هايالیه و آگاهی میان ارتباط يهخودآگاه) به زین(آنیما) را می توان زمین
 نهایت در و شودمی خود درروان یتیشخص کمال به فرد دستیابی باعث نهایت در که دانست

هاي عمیق روان / من) به الیهخودآگاه روان( مم شخصیت در سفر براي انگیزشی ایجاد باعث
هاي ژرف ناخودآگاه و دیدار خودآگاه با بدون سفر به الیه«گردد. زیرا این شناخت و آگاهیمی

کهن الگوي یونگ یکی از .سفر در )121-120: 1374یاوري، »(ذیر نیست، امکان پ)4(آنیما
راهکارهاي تعالی خودآگاه روان است که مسافر(خودآگاه روان) در خالل این سیر نفسانی که 

    هاي پنهان ناخودآگاه خود رو به رو ترین الیهشود، با عمیقآغاز می» من«در پی بیداري 
وعی سفر به ن«رودشود. این پویش و تحرك که در جهت مسیر کمال شخصیتی پیش میمی

               الل آن به کشف طبیعت مرگ نائل شباهت دارد که نوآموز در خ یزیارت روحان
به سوي » مم«در این داستان نیز حرکت خودآگاه روان .)267- 266: 1383یونگ، »(شودمی

  آغاز می شود:» سفر به عالم معنا«فرایند فردیت، با 

  "الریب"تأییــد بکـرد به امــــر              ترویج بکرد به عـالــم غیــب
  حاشــا که در این سـراي فانی               بی جــنت عــدن جـاودانـــی

  تا جـانک خـــود به او سـپـارم                  حــور و پریــش به انتــظارم
  )281: 2012(م، 

رایش مهم است و این یابد چه چیز بدر جریان این سفر درمی«داستان  به عنوان قهرمان »مم«
ش به اد یا نه. شخصیت و حس هم درديرا داهایش رآیا شجاعت تحقق بخشیدن به دانستهکه 

نابراین سفر قهرمان، سفر گردد. باد تیره و تاریک خود رو به رو میشود و ابعآزمون گذارده می
خصیت به کمال و یگانگی وجوه شخصیت است؛ هرچند که آن ش یکشف تحول و نیز دستیاب
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که به منظور دستیابی کمال  »مم«از این رو سفر  .)318-317: 1373بولن، »(پیچیده باشد
هت ها در جانسان يهاست، ریشه در ضمیر ناخودآگاه جمعی او دارد که گویاي میل درونی هم

در راه » مم«در این روایت، روان خودآگاه شخصیت  دگرگونی شخصیت ناسالم خود است.
ظاهر می گردد، هم سفر » ینز«شخصیت خود که در قالب  يهعنوي، با سایبازگشت از سفر م

 "مم"«وانی زین را به سمت و سوي کمال و فردیت سوق دهد. خقصد هدایت و فراشود تا می
همان من حقیقی انسان (نفس ناطقه) است که در زندان تن اسیر شده و در آن لحظه که خود 

برد و سپس موانع راه را خویش نیز در این جهان پی میشناسد، به غربت یابد و میرا درمی
نماید. شناسد و آمادگی و استعداد رهایی از زندان تن و زندان عالم محسوس را کسب میمی

یابد و سرانجام در همین مرحله است که به عنوان عقل در این مرحله او استعداد تعلیم می
گردد و ظاهر می» زین«خود  يهمعشوق فعال (فرشته راهنما) در هیأت پیري نورانی بر

به » مم«کاملی براي کهن الگوي مرشد است زیرا همانگونه که بدان اشاره شد؛  يهنمایند
سو نماینگر علم و بصیرت و هوش و اشراق و از کهن الگوي راهنما و پیرخردمند از یک«عنوان 

اي ه به صورت چهرهسوي دیگر، مظهر خصایص پاك اخالقی و تدبیر و تفکر محضی است ک
همانگونه که  .) 119: 2016 (شکري،»نورانی درآمده است تا قهرمان یا سالک را همراهی کند

  کند:ابراز می »مم«مورد زین در
  شیخی که بدل مــریـدم او رااو روح روان قــــــدیــدم او را

  ـبسقـلب  او چـو وادي مــقـدسروح او به نــور حــق مــقّ
  به طــــور سـینااو دیــده مــن بــکرد بــینــااو بـرد مـرا 

  او پرده درید و هـر حجـــابمچـون ذره رسانــد به آفتابـــم
  )259و258: 2012، (م

 شود و به باورگیرد که منجر به عشق میآغاز این داستان با یک دیدار صورت میاز آنجایی که 
و از سوي )35: 1388است (رزاقی، ه شدسته ي براي رسیدن به خدا دانعشق وسیله)2(میکل 
نهایت دشوار این است که چیزي به غیر از خود شخص، حقیقت درك بی«عشق به عنوان دیگر 

هاي ترین درونمایهنیز، یکی از اصلیبه باور کانردي ) و چنانچه 1997:215(مورداك، » ددار
بنابراین .)208 :2001(کانردي، » نابودي هویت(نفس) توسط عشق است«داستان عاشقانه 

عشق نوعی چشم گشودن و آگاهی یافتن از موجودیت و حقیقت وجود دیگري است که 
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ي خودبینی براي انسان غیر ممکن بوده است. بنابراین، عشق، تاکنون به دلیل وجود پرده
حذف نفس، و از خود فارغ شدن است که با از میان بردن خودخواهی انسان، از او موجودي 

  دهد: و او را به سوي فنا یا مرگ ارادي سوق میدیگري ساخته 

  روحــــانیت مـا گشتـه کامل حیــــوانیت مـا گشــته زائــل
  )265: 2012،(م

عاشق را در مسیري  "مم"تا آنجا که به واسطه عشق، این تغییر و تحول درونی بزرگ، توانست 
با این وجود عشق همچو  .دقرار دهد که از عشق مجازي او را به عشق و حقیقت کمال برسان

افکند و از طریق عشق آنچه فهم د که براي عاشق طرحی نو در جهان میمانافسونی می
نخستین شرط رویارویی با ) از این رو، 236: 1372گیرد (فرانکل، ناشدنی است، انجام می

 اشته است تادخانی سعی  و در این میان، رسیدن به خودشناسی است »مم«جانب  از »زین«
و معشوقش به نوعی پیوند روحی برقرار کند، تا سرانجام  »مم «، بین»مم و زین«در روایت 

گردد و این بزرگترین شود و به کمال و معرفت نائل در سلوك روحانی خویش پخته  "مم"
 يهآرام آرام زمین« رسد وخاصیت عشق روحانی است که با او زاده شده و با آن به کمال می

هاي کمال و تعالی روحی را با این پذیرش کند و پلهو خویشتن یابی را فراهم میکمال و تفرد 
شکري، »(رسدکندو تا به این نتیجه میتر میادامۀ راه را در خود قوي يهکند و انگیزطی می

2016 :120(:  

  تسلیــم کنــم امــانت حـقعاري بشــوم ز زیــب و رونـق
  )          294: 2012یتــی دون بــرید عالئــق(م، نه نمـود ادا حقـائـقاز گواین گـ

در این دیدار که ایفاگر نقش آنیماست، همان تصویر ناخودآگاهی مرد از  »مم«در هر صورت 
کند.زین فرانمود آنیما/ روان زن است که با لباس زنانه درآن دیدار در روز نوروز تجلی می

با  "مم"شود. ودآگاه با او رو به رو میاست که در آستانۀ عشق/ ناخ »مم«مادینۀ مثبت 
شود، انع رسیدن او به مقصود نهاییش میشناخت موجودین این قسمت از روان خود که م

اگر من به عنوان نیروي تعدیل کنندة شخصیت در فرایند « آید. زیراآن برمیدرصدد ترمیم 
ابد، غرایز در جریان آزاد تطابق خود با عالم پیرامون در رام کردن این نیروي سرکش توفیق نی

سازي خود با موانع اجتماعی برخورد خواهد نمود که در این صورت سبب دوري انسان از 



          14                                          1400 پاییز  هیجدهمپنجم، شماره (نقد زبانی و ادبی) سال رخسار زبان  /  ...تحلیل روایت مم و زین
                       

 

 را خود انگشترهاي نشان، جهت"زین"و  "مم"سپس  )45: 1373(تیریزي، » تمدن خواهد شد
 »دینتاج«و  »مم«نگشتري در واقع فراخوانی براي ترغیب کنند که این امی عوض یکدیگر با

است، نخستین پل ارتباطی ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه  »ستی«و  »زین«براي دستیابی 
  شود. محسوب می

شود. این واکنش که می »زین«هیا همان روان ناخودآگاه در پی این تلنگر، شیفت »مم«چنانکه 
وانی) یا سازش من خودآگاه با مرکز درونی خود(هستۀ ر«در پی فراخوان آنیماي روان، به دنبال

)، 253: 1383یونگ، »(شودج ناشی از آن آغاز میندار شدن شخصیت و ربا جریحه» خود«
   خودآگاه را به جستجوي آنیماي روان که در » من«اي است که بیانگر اشتیاق ارضا نشده

که  ،یی خوددارد و او را به سوي مقصود نهایهاي زیرین روان ناخودآگاه قرار دارد، وا مالیه
انگیزد که عامل محرك در این روایت ان یکی شدن با خودآگاه و ناخودآگاه روان است، برمیهم

» من«یابد و این عشق، گویاي آمادگی در قالب عشق زین به سمت عشق حقیقی تحول می
     رو، تنها رابطی که عاشقان را به هم متصل نگهاز اینبراي نفوذ در ساحت ناخودآگاه است. 

ها که از جانب آن باشداي میهاي عوض شدهشود، حلقهجب جویایی آنان میدارد و مومی
یابد که این نمادینه شود تا در نماد قدرت یا پیوند آشنایی تجلی گیرد که سبب میانجام می

  پذیرد. دایه صورت می يهسرانجام به واسط

  فرایند فردیت در راستاي تفرد/یگانگی -2-2- 2
است. در راستاي تفرد یا یگانگی ریات کارل گوستاو یونگ فرایند فردیت ترین نظیکی از اساسی

  ، ساختار روانی و شخصیتی و اجتماعی خود را بنا »من«روندي درونی و روانی که طی آن 
).به عبارتی 191: 1390برد (فضیلت، کند و به صورت غریزي به سمت بالندگی پیش میمی

 به پا که است روان درون در طبیعی و خودي به خود فرایند فردیت، فرایندي کامالَ«دیگر؛ 
رود، بنابراین چیزي نیست که بتواند از بیرون می پیش رشدوتحول جسمیِ فرایندهاي پاي

ها وجود دارد. یونگ فردیت یافتگی را تحریک شود، بلکه به طور بالقوه در تمامی انسان
 این ن الگویی است و هر نوع جهت گیريِداند، زیرا این فرایند، فرایند کهفرایندي دینی می

اي ازجنبه فرد معنوي دینی،تجربۀ تجربۀ وي عقیده به. است دینی الگوهاکهن سمت به چنینی
اي فراشناختی، ماندگار و متعالی و از روانش است که کهن، باستانی و جمعی است؛ تجربه
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نیز به وسیلۀ یک کهن الگو تجربۀ خدا در درون ماست، بنابراین از آنجا که فردیت یافتگی 
و 203: 1385(پالمر، » توان آن را فرایند دینی معنوي در نظر گرفتبرانگیخته می شود، می

بین رمزپردازي عرفانی و دستاوردهاي روان شناسی، « ). از طرف دیگر از نظر یونگ211-212
                 چیده » خویشتن«وجوه اشتراك و همسانی، به ویژه در کهن الگوي تمامیت یا

فردیت یونگ نیز با خودشناسی در عرفان  يهاز اینرو نظری .)Jumg,1959: 253(»شودمی
توان عشقی تزکیه کننده دانست که ا میویل عرفانی؛ عشق مم رأارتباط نزدیک دارد. در ت

اي دیگر موید این شود، تأویل روانکاوانه نیز به گونهموجب کمال و ارتقاي معنوي مم می
داراي سر منشأ لطیفی است. این » مم«توان گفت که عشق به صراحت میریافت است.د

و شهودهاي روحانی با سیر در آفاق و انس حاصل  و کشف ستجوهاي عرفانیجسرمنشأ در پی 
 خواهد گردید. همانگونه که بنا به گفته احمد خانی؛ 

  ی که ز منبع زالل استآبعشقی که بجانب کمال است         
  )188: 2008ش حراست         هرگز نپذیرد آن نجاست   (م، دته کند خوالب

هاي خودبینی و غفلت دانست. عشق واقعی باین عشق را مولد کمال معنوي و نابودکننده حجا
در این راه  »مم«و محنتی که  »زین«به  »مم«که بر تعلق ظاهري برتري دارد. عشق مجازي 

ه طریقت و از عشق حقیقی میان سالک مخلص را قابل درك کشد، تصویري محسوس ومی
د به تهذیب و تزکیه نفس از راه شکست غروري بایرتب بر آن است که حق و حاکی از بالهاي م

  بینجامد که بر زهد و تعبد و خشک و رعونت حاصل از آن تکیه دارد. 
وردن آ ا پدیدالگویی است که در به سرانجام رساندن فردیت تأثیر گذار است؛ زیرا بعشق کهن

سازد. به همین سبب، دوران انسجامی درونی خودآگاه و ناخودآگاه را هماهنگ و متعادل می
 و در اینکنداي از تکامل شخصیت بروز میهایی است که معموال مرحلهز زمانشیدایی، ا

کند که به خوبی از آن اي با نیروهاي ناشناخته پیدا میرابطه »مم«ات است که لحظ
 آورد: سردرنمی

  دل گشته مکان عشــق حاال         پر گشته ز دوسـت کلبه ما  
  )62: 2012نبود عجب از حلــول جانم         جسمـم باقى و دگر ندانــم (م،   
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خود را  رایند تفرد، ابعاد گوناگون شخصیتیدر این روایت، قهرمان اصلی است که طی ف» مم«
است، این بخش از روان » خودآگاه فردي«یا » من«ة دهد. او در این روایت نمایندبروز می

بخش از شخصیت او به  انسان که از دو جنبۀ متعارض با یکدیگر تشکیل شده است که در هر
هاي شخصیتی، ارضاکنندة بخشی از شود و هریک از این قالباي کامال متفاوت ظاهر میگونه

و زیستن در میان دیگران گذاریم ه میاب یا صورتکی که به چهرقیکی ن«نیازهاي روانی اوست؛ 
که با دو الیۀ فردي و جمعی، همۀ آنچه که نمی خواهیم » سایه«کند و دیگرير میترا آسان

در این داستان، هنگامی که  .)145: 1374یاوري، »(گیردخودمان بدانیم دربرمی يهدربار
ود، در واقع این شدر میان اجتماع می »زین«به صورت شخصیتی عاشق به  »مم«شخصیت 

کند براي پاسخ گویی به تقاضاهاي ناشی از قراردادهاي اجتماعی انتخاب می«عشق مجازي را 
     تا بر دیگران تأثیر بگذارد و اغلب براي پنهان داشتن احساسات و افکار واقعی فرد به کار 

ونی و (گرایشق عشق به زین) که وجۀ بیر ،»مم«) این شخصیت 139: 1369هال، »(رودمی
شود که یاد می )Persona(دهد در کهن الگوي یونگ، با عنوان نقاباجتماعی او را نشان می

بنا بر مصلحت پیش آمده و براي سازش » من«است که  »مم«ظاهري شخصیت  يهجنب گویا
اي از زند و شخصیت واقعی خود را در الیهبا موقعیت جدید در برخورد با دیگران، بر چهره می

  مخفی نگه می دارد. »زین«اشتن سر عشق خویش با پنهان د

 درونی يهمکاشف ازطریق فردیت فرایند محور در »مم«متعالی عدب» مم و زین«در روایت 
هاي مختلف ناخودآگاهی که نمودگر مرحلۀ الیه از عبور با»مم«آن طی که آمده بدست

کپارچگی روانی است به پرشیدگی روانی است، سرانجام با حقیقت وجودي خویش که نمودگر ی
یابد که رسد و با به یگانگی رسیدن با آن به یکپارچگی روانی دست میدیدار می يهمرحل

از اتحاد خودآگاه با محتویات «بی به کمال است. کمالی که تنها نتیجۀ حاصل از آن دستیا
نامد، زاده می "رفتار متعالی روان"شود و از همین اتحاد آنچه یونگناخودآگاه ذهن ناشی می

آن به واالترین هدف خود یعنی آگاهی کامل از  امکانات  يهتواند به وسیلشود و انسان میمی
فردانیت تکلیفی «). البته نباید فراموش کرد که226: 1383(یونگ، » دست یابد "خود"بالقوة 

اهی هاست. خواست آگبه غایت دشوار است؛ زیرا همواره درگیر تضاد میان وظایف و خواست
).در انتهاي این مسیر چرخۀ فردانیت با وصول به 44: 1390مورانو، »(علیه خواست ناآگاهی
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ست یافتن به تمامیت و کلیت دالگوي ضمیر ناخودآگاه است و ترین کهنخوبشتن که اصلی
  شود. هاي خودآگاه و ناخودآگاه کامل مییعنی موازنۀ تمام محتویات و جنبه

یند فردیت اساسا فرایندي شناختی است، یعنی اگر فرد بخواهد فرا«شایان عنایت است که 
) و 195: 1370(گورین ویلفرد، » شخصیتی کامال متعادل بیابد، باید روند خاصی را پی گیرد

در میانۀ دو قلمرو ناخودآگاه جمعی و » خود«اي باشد که استقالل این روند خاص باید به گونه
اي کامال ناخودآگاه و طبیعی درون روان است که د مقولهمین شود و این فراینأآگاهی جمعی ت

در سلوك معنوي و » مم«رود. چنانچه پا به پاي فرایندهاي جسمی رشد و تحول پیش می
    اش شبیه سازي الگوهاي ازلی ذهن متعالی خود را در متخیلهپاالیش نقس در چاه، کهن

    تعین ناخودآگاه وارد فضاي بی -رفانیاي عدر تجربه-کند و با غلبه بر حقارت خودآگاهمی
رسند؛ در چنین رهیافتی، آن حقیقت مبهم شود که در آن، مفاهیم از کثرت به وحدت میمی

 در آن به هویتی قدسی می رسد. فرد در» مم«شود که و تاریک بدل به بهشتی نورانی می
کند ونه بودن مییا خداگ» ابرمرد«نتیجۀ این گونه توسعه دادن شخصیت خویش احساس 

از دنیاي ملموس بیرون و به مرکز مینوي جهان، که » مم«). همانطورکه 33: 1379(اوداینیک، 
» مم« یتشخص درونی عدبه ب کند و سپستابش نیروهاي قدسی است، متصل می يهمحدود

در نتیجۀ خودشناسی به یگانگی و اتحاد با  "مم"بخشد و سرانجام شکل عینی و مجسم می
شود که پیوسته ب خویش نایل و از این معرفت و انس با ساحت ربوبی محفوظ میمحبو

  شود: استمرار این شناخت را خواستار می
  

  جانی که زجسم ما روان گشت              جـانان بدید و جان به جان گشت
  )257: 2012(م، 

رد است که او را از هایی از وجود فدر واقع تفرد، نوعی رشد روانی است و فرایند کشف جنبه
کند. این فرایند اساسا فرایندي شناختی است؛ یعنی فرد باید هم زمان با دیگر افراد متمایز می

هاي گوناگون خوشایند یا ناخوشایند خویشتن آگاه شود (ویلفرد و بلوغ و رشد خود، بر جنبه
راه جود بر سر مم در جهت تقویت عوامل خودشناسی و رفع موانع مو). 195: 1383همکاران، 

ر شرع تالش نماید تا مراحل خودشناسی را در حد وسع خود موظف است که بر اساس دستو
با خود و رشد و تکامل او در گذر از فراز و » مم«هماهنگی شخصی خود طی کند. از اینرو، 
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فرودهاي زندگی و رسیدن به آرامش و یکپارچگی با درون خود است که توانست طی گذر از 
  وناگون با مجاهده و کوشش به مطلوب خود برسد.مراحل گ

  )222: 2012(م، تــــزکیــه نفــس شــد مکـمل     تصـفیــه قلـب شد محصـــل
داند که یر انسان از خلق به سوي خالق) میاحمد خانی یکی از نیازهاي بشر را پرستش (س
کند و به دم تعادل می، در روح بشر ایجاد عیکی از نیازهاي روحی اوست و انجام ندادن آن

از این رو،  کند.آدمی را مضطرب و نامتعادل میاعتقاد او هر نیازي که برآورده نشود روح 
شود و به معرفت و بصیرت حاصل می» مم«در این مرحله از سفر، آغاز تحول و دستیابی "مم"

ظر روحانی و در زندان توانست به سیر انفس بپردازد و از ن» مم«دهد. فردیت را از دست می
  معنوي نیز دچار تحول شود:  

  )219: 2012چون شیـــخ گرفت جـــام وحــدت  (م، چـو رسید به کنج خلـــوت    صوفی 

یابی به هر کمال و انتهاست و دستیونگ معتقد است حرکت در مسیر فردیت، حرکتی بی
). چنانچه فرایند 53: 1384 شود (بیلسکر،اي برتر و باالتر رهنمون میفردیتی، فرد را به مرحله

است که موجب رشد روانی و » خود«فردیت به معناي سازش خودآگاهانه با مرکز درونی یا 
شود. این جریان با به کارگیري تمام نیروهاي درونی تحقق پذیر است. به بلوغ شخصیتی می

د یا ناخوشایند هاي گوناگون خوشاینفرد باید هم زمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبه«طوري که 
» خویشتن آگاه گردد. این خودشناسی نیازمند شهامت، شجاعت و صداقتی چشمگیر است

همین فرایند،  يهبه واسط» مم«، »مم و زین«). در حماسه 195: 1370(گورین و دیگران، 
کند تا آنجایی که اوج مرگ قهرمان در مرگ اختیاري طبیعت ذاتی انسانی خود را محقق می

(شکري، رودهراسد و مشتاقانه به استقبال مرگ مییابد و او از مرگ نمیمی تجلی» مم«
2016 :125(:  

  )261: 2012مرتاض شوم به جنت خــاص(م،  دیگر بــروم ز اینجا رقـــاص

هایی از با جنبه» مم«بر بنیان آنچه گفته شد، باید بیان داشت که در گذر از فرآیند فردیت، 
شود و با بازشناسی و جذب رکوب شدة شخصیت ناخودآگاه آشنا میتمایالت ناشناخته و یا س

اي روحانی براي وصول به تعالی اي که در واقع مکاشفهآزماید؛ تجربهاي درونی را میآنها تجربه
روانی و کشف خویشتن حقیقی است. الزمۀ این تعالی نیز درگیر شدن با اشکال نمادین ضمیر 
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ست و فردیت از دیدگاه یونگ پختگی و رشد روانی آدمی است و الگوهاناخودآگاه با همان کهن
  فرایند، مراحل خودشناسی است که او را از افراد دیگر جدا می سازد. 

  )276: 2012در خلوت خود مــم گرفـــتار         دوري بگزید ز یـــار و اغیــــــار (م، 

زبان دیگر، فرد باید در مراحل رشد داند؛ به در نتیجه یونگ فردیت را همان فرایند شناخت می
هاي خوب و بد وجودش را بشناسد و این کار پیامد شجاعت و درست و تعالی خود، بخش

بین دو بعد شخصیت  »مم«،) بدین صورت179: 1370وست (گورین و دیگران، اندیشی ا
و بعد براي کند و از هر دخویش، بعد هشیار و بعد ناهشیار، تعادل و توازنی هماهنگ برقرار می

الگوي سایه، جنبۀ منفی و ناخوشایند شخصیت را کهن«در واقع برد. رسیدن به فردیت بهره می
ها را پنهان کند و بخشی از همۀ کیفیات نامطلوبی است که شخص، دوست دارد آنترسیم می

این جنبه از شخصیت که با قسمت خودآگاه روان در ارتباط  ).Samuels, 1986: 138(کند 
، با گذر از دیدار پنهانی در سراي پادشاه ، به طور ناگهانی با آنیماي روانش(زین) دیدار است
به ساخت ناخودآگاه خود است، این دیدار،  نخستین پل » من«کند که حاکی از نفوذمی

اغلب به شکلی پوشیده در عشق مفرط اشخاص «ارتباطی ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه است که 
ت؛ در حقیقت عشقی که از حد متعارف فراتر رود، سرانجام به راز تمامیت به یکدیگر نهان اس

شود، تنها هدفش یکی شدن با یابد و از همین رو هنگامی که انسان سخت عاشق میدست می
غرایز «سایه مشتمل است بر آن دسته ازو همچنین  )309: 1383یونگ، »(معشوق است

شکال پست تر حیاتی به ارث برده است و حکایت از حیوانی که بشر در خالل تکامل خود را از ا
شود تا سرکوبی و واپس زنی آن باعث می«) که 139: 1369هال، »(روان او دارد نیجنبۀ حیوا

ناخودآگاه قدرت زیادي بیابد که در چنین صورتی هنگام بروز شدت بیشتري خواهد 
باعث  شود ومجسم می ) و به شکل انسانی پلید بر خودآگاه من39: 1381فدایی، »(داشت

رو به  يهتوان نتیجشود. این جدال و درگیري را میشخصیت میپلید  يهجدال او با این جنب
تمایالت ناشناخته و یا سرکوب شدة شخصیت ناخودآگاه «رو شدن روان خودآگاه با این جنبه از

اي که در واقع تجربهآزماید، اي درونی را میها تجربهنخود دانست که با بازشناسی و جذب آ
اي روحانی براي وصول به تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است. الزمۀ این تعالی مکاشفه

بزرگ بیگدلی و »(نیز درگیر شدن با اشکال نمادین ضمیر ناخودآگاه با همین کهن الگو هاست
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- یش میلی پ) از این رو، بین مم(روان خودآگاه) وزین(سایه)بحث و جدا13: 1390پورابریشم، 
  ی، رسیدن به تفرد است:آید که حاصل این کشمکش درون

  )256: 2012(م، تا سـوي جـهان جــاودانی  رفتند از این سراي فانــی
چاه نماد آگاهی است و در «در زندان، برابر با مرگ اوست، زیرا زندان یا  "مم"فکندنسرانجام ا

: 1384شوالیه و گابران، »(یده استاست که به آگاهی و شناخت رس یگر انسانضمن نمایان
دار شدن فرایند بالفعل فردیت، یعنی سازش خودآگاهانه با خود، عموما با جریحه«زیرا )485

مم بعد  ،رواز این .)97: 1388فوردهام، »(شخصیت و رنجی که با آن همراه است، آغاز می شود
و اه شخصیت خود تعادل و ناخودآگ اهشود بین بعد خودآگاوان، موفق میاز تحمل رنج فر

شود و این نداي ناهشیار هدایت می ر پرتو فرایند فردیت،توازون برقرار کند و در نتیجه د
  گوید: ابراین میــسازد. بنناهشیار، خود راستین را بر او آشکار می

  هــرگز نـــروم به پیش میریبنـده نشوم به هیچ اســــیري
  عـــبده و خیـال بـازىاین میــــر و وزیـري مـجازیایـن ش

  )280: 2008(م، بیهـوده هـمه و بی بـقاینـــد   بـی عاقــتند هـمه فـنـایـند
اي مذهبی است که نوآموز با گذر از آزمونی دشوار به ، در اصل تجربه»مم«والدت مجدد 

و  »مم«چنانچه با وصال ارواح رسد. نگرشی قاطع و متفاوت نسبت به جهان و حیات می
اي اساسی این تجربه«کند. در حقیقت در عالم روحانی صحنۀ فرار جادویی را خلق می »زین«

(کمپبل، » شود.میرد و در روح خود متولد میدر هرگونه درك عرفانی است. در جسم خود می
    میرد و همه در آن شب تا سحر بر بالین او ) بدین صورت که زین بار اول می168: 1377

برد. زندانیان در نیز در زندان در حالت کما یا مرگ به سر می» مم«لحظه  گریند؛ در همانمی
اند هوشی یا مرگ این دو عاشق و معشوق در زندان، شاهد رسیدن دو نور به هم بودهحالت بی

در عالم روحانی است و صحنۀ فرار جادویی اتفاق  »زین«و  »مم«که نشان دهندة وصال ارواح 
کند که در سیر فرایند فردیت؛ مم مرگی نمادین را تجربه می. )273: 2012م، نک: (افتدمی

زند و به والدت با تسلیم و سرسپردگی به تجارب نو، پیوندهاي پیشین را به یک سو می »مم«
و  »مم«رساند.سرانجام مردن دهد و او را به تعالی میاي که در فرایند فردیت رخ میدوباره

یا همان خودآگاه روان از دام هواهاي نفسانی است یا به  خاك سپاري او گویاي رهایش روح
 هاست که حاصل آن کسب معنویت است که در قالب قهرمانی خود را ب» سایه«تعبیر یونگ
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د، چنانکه در ندهد تا بار دیگر با آنیماي روان دیدار کنمایاند و به او این امکان را میزین می
این میل به یکی شدن آنیماي (زین) است.ودآگاهپایان آنیما خواهان یکی شدن با ضمیر خ

روان(زین) با جنبۀ خودآگاه شخصیت (مم) حکایت از رسیدن شخصیت به مرحلۀ تفرد است 
فرد پس از مقابله با نیروهاي سایه، رویارویی با آنیما/آنیموس و انکشاف «طی این فرایند«که 
میرباقري فرد و جعفري، »(شودبا آن میهاي چهارگانۀ آن، موفق به دیدار با خود و یگانگی الیه

ۀ معرفت انسان در مرتب« ي دانست که این مرحله را، مرحلهتوان ا) از این رو می118: 1389
نفس اماره، که معرفت حسی است و حالت زیر آگاهی است که در مرحلۀ مطمئنه یا معرفت 

و در نهایت منجر به کشف  )266: 1375شود(پورنامداریان، اآگاهی تبدیل میدقلبی به حالت ف
پس از » مم«حقیقت برتر وجودي انسان و شکوفایی استعدادهاي معنوي است که در شخصیت

کند و به کشش درونی و اتصال روح خود به ب عارفی وارسته نمود پیدا میوصال با حق در قال
وحدت  شود و با خودشناسی و بازگشت به خود، به یگانگی از کثرت بهعالم غیب هدایت می

  .رسدمی

  جان رفت و به جان متصل شـد       آن روح بـه روح مضمــحل شــد

  )256: 2012(م، 

با سیر و سفر در باطن خویش توانست بر اسرار الهی وقوف یابد و در نهایت تجلی گاه  »مم«و 
  کامل حضرت حق شود و این اوج معرفت به خداوند سبحان است.

  جانــان بدید و جــان بجان گشـت     جانی که ز جســــم ما روان گشت
   )257- 258: 2012(م،جــاودانه شــــدند بــه ذات ذرات ذات    ببـردنـد چـو ره بـــه جـان

 به فرایند»مم«شخصیت  راستاي رسیدنتوان نموداري از فرایند یونگ را در در پایان می
و  شودرتر و باالتر رهنمون میاي برا به مرحله ممیابی انتهاست و دستفردیت که حرکتی بی

موجب رشد روانی و بلوغ  ایجاد و» خود«به معناي سازش خودآگاهانه با مرکز درونی یا 
  به صورت چنین نموداري در معرض دید قرار داد:  اشود رشخصیتی او می
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  ): مسیر حرکت مم در چهارچوب فرایند فردیت یونگ1نمودار

  دستاوردهاي پژوهش
  ه از این پژوهش بیانگر آن است؛نتایج حاصل آمد

کند و از هاي تعالی انسانی را بیان میراه ،احمد خانی از مسیر این داستان رمزي )1
طریق آمیختن اسطوره، افسانه و عرفان با زبانی ساده و گیرا و زیبا راه را براي سالکان 

الی مطابق فرایند فردیت یونگ، براي رسیدن به کمال و تع »مم«گشاید.طریقت می
رسد و از طی کند و سرانجام به فعلیت مینیروهاي بالقوه درونی خود را شناسایی می

 رسد. به تکامل و تعالی میآن 
نقش بسزایی داشته است. این فرایند باعث  »مم«فرایند فردیت در کمال شخصیتی  )2

ا هاي ژرف ناخودآگاه خود و بشود تا شخصیت داستان پس از رو به رو شدن با الیهمی
تحولی بنیادین به یک شخصیت جدید در پایان داستان مبدل گردد که زمینه را براي 

 کند. یگانگی خودآگاهی و ناخودآگاهی براي رسیدن به کمال روحی فراهم می
 آدمیهاي درونی با مناسب براي کشمکش بستري »مم و زین«ژرف ساخت روایت  )3

شود و به عنوان عنصر نمادین دیت ظاهر میکه در قالب کهن الگوي فرایند فر است
اي با مرکز در پرتو فرایند فردیت، سازش خودآگاهانه »مم«یابد. در این اثر تبلور می
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استعداد، خالقیت و شکوفایی درونی  يهکند و از پی آن به گنجیندرونی خود پیدا می
 کند.دسترسی پیدا می

گمان این ت و بیهمواره در تکاپوي رسیدن به شخصیتی کامل اس »مم«شخصیت  )4
به فردیتی الهی دست یابد؛ فردیتی که  »مم«شود که همچون تجربه آنگاه محقق می

ناخودآگاه حاصل  يههاي سرکوب شده و در سایاز بازشناسی تمایالت، غرایز، و جنبه
 آمده است.

، چرخه مرگ و حیات قهرمان توصیف شده است. به تصویر »مم و زین«در روایت  )5
ه، به سیر روند تکوین خودآگاهی آدمی پیوند دارد. آنچنان که سیر کشیدن این چرخ

شود که با سیر مراحل تکوین و تکاملی میاي توصیف تحولی قهرمان به گونه
 شخصیت آدمی مطابقت دارد.

  

  هانوشتپی
اشکال « هاي پیوستۀ بشري است که  کهن الگوها محتویات نهفتۀ ناخودآگاه از تجربه )1

و کردار است که به سطح آگاهی می رسند و در هیئت اندیشه ها و  نمونه وار رفتار
    بر اساس این نظریه؛ . )7: 1390مورانو، »(ها نمود پیدا می کندتصاویر و انگاره

یک سمبول و معموال یک تصویر که غالبا در ادبیات «توان به عنوان الگوها را میکهن
: 1365هوف، »(فرد، قابل شناخت باشند شوند تا به عنوان عامل تجربۀ ادبیتکرار می

 ) در نظر گرفت.155
دهد آن را آشکار آن بخش از شخصیت فرد است که فرد ترجیح می«الگوي سایه کهن )2

هاي تاریک، سازمان نیافته و سرکوب شده یا نکند؛ بدین مفهوم که سایه، شامل بخش
زند و همیشه باز میبه تعبیر یونگ هر چیزي که فرد از تأیید آن در مورد خودش سر

از سوي آن تحت فشار است؛ چیزهایی از قبیل صفات تحقیرآمیز شخصیت و سایر 
سایه، شامل تمامی «تر ). به بیانی ساده173-172: 1385(پالمر، » تمایالت نامتجانس

). از اینرو 85: 1389راد، ¬(سجادي» هاي غیر اخالقی وضع شده استامیال و فعالیت
الگوي سایه، کهن« ). در واقع 183: 1385(یونگ، » فضایل است سایه، نقطۀ مقابل«
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کند و بخشی از همۀ کیفیات جنبۀ منفی و ناخوشایند شخصیت را ترسیم می
  ).Samuels, 1986: 138(ها را پنهان کند نامطلوبی است که شخص، دوست دارد آن

الگوهایی ترین کهنترین و در عین حال مبهمیکی از برجسته "خود"کهن الگوي  )3
ترین الگوي نظام را مهم "خود"است که یونگ آن را مطرح ساخته است. یونگ

یک عامل راهنماي درونی و متمایز از  "خود"داند و به نظر وي، شخصیتی می
اي است که باعث بسط دایم است و نیز مرکز تنظیم کننده )9(شخصیت خودآگاه و من

 )244: 1384شود. (فون فرانتس، و بلوغ شخصیتی می
اي برخوردار است، کهنالگوهایی که در روانشناسی یونگ از جایگاه ویژهیکی از کهن )4

ها نمودي آشکار ها و حماسهالگوي آنیما (مادینه روان) است که در بیشتر اسطوره
ترین مراحل سفر قهرمان اسطوره، روبروشدن با دارد. به نظر یونگ یکی از کلیدي

کمال و خودشناسی نقش اساسی دارد. در  يهبه مرحلآنیماست که در رسیدن فرد 
خود«رسیدن به جهان درونی  يهتواند نقش راهبر یا واسطمردان،آنیمامیناخودآگاه «

). که در ادبیات غالبا آنیما به شکل 183: 1988را ایفا کند (یونگ و همکاران، 
» گیردشکل می چون عنصر مادینۀ مرد از مادر«کند. معشوق یا مادر نمود پیدا می

  ).287: 1991(یونگ، 

  کتابنامه
 ،ترجمۀ علیرضا طیب، چاپ اول، تهران ،یونگ و سیاست ،)1379اواداینیک، ولودیمیر والتر (

 .توس ،روانکاوي آتش، ترجمۀ جالل ستاري، تهران ،)1378باشالر، گاستون (  ،نشر نی
حکایت شیخ صنعان بر اساس )، نقد و تحلیل 1390بزرگ بیگدلی، سعید و پورابریشم، احسان(

، 23ردیت یونگ، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال هفتم، شماره فنظریه فرایند 
 .9-38صص 

)، نمادهاي اسطوره اي در روان شناسی زنان،  ترجمه آذر یوسفی، چاپ 1373بولن، شینودا(
 .انتشارات روشنگران ،اول، تهران

  .طرح نو ،ترجمۀ حسین پاینده، تهران ،یونگ ) اندیشۀ1384بیلسکر، ریچارد (
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 ،). فروید، یونگ و دین، ترجمۀ محمد دهگانپور و غالمرضا محمدي، تهران1385پالمر، مایکل(
 رشد.

 ،هاي رمزي در ادب فارسی، چاپ چهارم، تهران)، رمز و داستان1375پورنامداریان، تقی (  
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 .ترجمه م.ب. رودنکو، مسکو ن،مم و زی ،)1962خانی، احمد(

 .الدیندانشگاه صالح،اربیل ،اول اپچ، ترجمه د.شیرزاد شفیع ،مم و زین ،)2012(-------- 
 .کامل عارف ،، تهراندل و عشق در ادب پارسی ، )1388رزاقی، عداهللا (

 دانشگاه تهران. ،شناسی، تهرانهاي شخصیت یا مکاتب رواننظریه ،)1374سیاسی، علی اکبر(
مجله علوم انسانی هاي آن در حماسه مم و زین، آرکی تایپ و نمادینه ، )2016شکري، جیهاد (

 .139-115، صص 20، جلد 4،  شمارهالدیندانشگاه صالح
 ان: فردوس.تهرنقد ادبی،  ، )1381شمیسا، سیروس(

 رجمه سودابه فضایلی و علیرضا سیدفرهنگ نمادها، ت، )1384شوالیه، ژان و گابران، آلن(
 احمدیان، تهران: جیحون.

  .نشر دانژه ،چاپ اول، تهران ،یونگ روان شناسی تحلیلی او ،)1381فدایی، فرید (
ن و میالنـی،  نهضـت صـالحیا   ،انسان در جست و جوي معنا، مترجمان ،)1377، ویکتور (فرانکل
 .ادرسا ،تهران

 زوار.،اصول و طبقه بندي نقد ادبی، چاپ اول، تهران،)1390فضیلت، محمود (
  جامی.،مقدمه اي بر روان شناسی یونگ، ترجمه مسعود میربها، تهران ، )1388( ،فوردهام، فریدا
 .جامی،تهران ،انسان و سمبولهایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، )1391ــــــــــــ (

  ). روح و زندگی، ترجمۀ لطیف صدقیانی، تهران: جامی.1385ـــــــــ (ـــ
، انسان و سمبولهایش، ترجمۀ محمود »فرایند فردیت« ، )1384فون فرانتس، ماري لوییز(

 .جامی ،سلطانیه، تهران
 .گل آفتاب ،قهرمان هزار چهره، ترجمه شادي خسرو پناه، مشهد ،)1385(، کمبل، جوزف

نشر  ،تهران ،ترجمه عباس مخبر ،گفتگو با بیل مویرز ،). قدرت اسطوره1377(ــــــــــــ ، 
  .مرکز
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