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روان تحلیلگری کهنالگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض
چکیده
ناخودآگاه جمعی ،دربردارنده احســاســات ،اندیشــه ها و رفتارهایی اســ

که حاصــ

اندوختههای اجداد کهن انسـان به شمار میرود .این اندوختهها و تجارب فراشخصی ،در شک
کهنالگو ظاهر میشـــود .برخی از کهن الگوها که یونگ با نام کهنالگوهای رشـــد از آنها یاد
میکند ،از چنان اهمیتی برخوردارند که می توانند با دادههای فراشـخصی خود ،فرد را در مسیر
رشــد و خودشــکوفایی یاری دهند .شــعر عرفانی به عنوان یک محصــو روانی ،عناصــر و
تصــاویری دارد که فراتر از ملمرو تجارب شــخصــی شــاعر بوده و ترجمان ناخودآگاهجمعی
اوس ـ  .در چکامه عرفانی تائیه کبرای ابن فارض نیز که از خودکاویهای شــاعر در ناخودآگاه
جمعی اش تراوش نموده ،کهن الگوهای رشد به خوبی نمایان اس  .جستار کنونی بر آن اس
که با روش توصیفی -تحلیلی و تکیه بر مکتب روانشناسی تحلیلی یونگ ،شخصی

ابن فارض

را با توجه به کارکرد این کهن الگوها ،روانکاوی نماید .کهن الگوهای رشـــد مانند «ســـایه»،
«آنیما» و «خویشـتن» شخصی

ابن فارض را به دلی «همانندسازی»« ،فرافکنی» و ...تح

تأثیر

مرار دادهاند؛ اما ابن فارض به وسـیله فرایند «فردی » و توجه آگاهانه به ارزش این انگارهها ،از
آنها در مسیر تمامی

و خودشکوفایی بهره جسته اس .

کلیدواژهها :کهنالگوهای رشد ،همانندسازی ،تفرد ،تائیه کبری ،ابن فارض.
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تجربیات شـخصی گذشته ،به ویژه امیا سرکوب شده نیس ؛ بلکه دامنه این مکتب ،گستردهتر
و فراتر از تاریخچه زندگی شخصی و امیا کام نیافته اس  ،به گونه ای که "یونگ" عل برخی
رفتارها را تجربههای موروثی از اجداد اولیه انســان می دانســ « .وی ،با مطالعه گســترده در
نظامهای اســطوره ای و فرهنگهای گوناگون ،مجموعه ای از تصــاویر نهنی جهان شــمو را
تدوین کرد که در مکتب او با نام کهنالگو مشـخ

می شوند .تفح

در کهنالگوها ،نه فقط

راهی برای فهم الگوهای عام رفتار بشـر ،بلکه همچنین ،شیوه ای برای مرائ

نقادانه متون ادبی

و آثار هنری اس »(بیلسکر.)3 :6931 ،
از نظر یونگ ،سـه کهن الگوی سایه ،آنیما و خویشتن «به ترتیب نشان دهنده مراح فرایند
رشــد فردی

هســتند»(رابرتســون .)11 ،6931 ،چنانچه می گوید« :من ،این ســه کهن الگو را

کهنالگوهای رشــد نامیدهام ،چون هر یک از آنها مطابق با یکی از مراح رشــد روانشــناختی
هستند (همان.)11 ،
با توجه به نظریه کهن الگو و ناخودآگاه جمعی ،می توان برخی متون ادبى مانند اســاریر و
عرفان را که از ناخودآگاه جمعی سـرچشـمه گرفته و جولانگاه کهن الگوهای مختلف به شمار
می رود ،با روش روانشناختی یونگ ،مورد کنکاش مرار داد.
از آنجا که در ادب عربى ،اسطوره به معناى علمى و گسترده وجود ندارد ،نگارنده بر آن شد
تا با تکیه بر شعر شاعر صوفى مسلکى همچون ابنفارض ،تأثیر کهنالگوهای رشد بر شخصی
وی را روان تحلیلگری نماید .بدین منظور ،ابتدا انگارههای رشـــد و کیفی

ظهور آنها در تائیه

کبری معرفی و شـر شده و سپس این دادههای شعری با تکیه بر مکتب یونگ ،نقد روانکاوانه
گشته اس .
پیشینه پژوهش

در کشــورهای اروپایی و آمریکا ،در حوزه عرفان و نظریه هاى یونگ ،پژوهش های زیادی
انجام شـده اسـ

(رجوع شـود به؛ مائمی .)6933 ،در مورد شعر عرفانی ابن فارض و به ویژه

چکامه «تائیه کبری» هر چند از دیدگاه بلاغی ،زبانی ،صوفی و ...جستارهای زیادی شک گرفته
(رجوع شـــود مرادی ،)6931 ،اما نگارنده به جســـتاری تطبیقی با مکتب یونگ ،در این حوزه

سا نهم

دس

روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض
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نیاف  .البته ،در ایران جستارهایی در رابطه با عرفان و مکتب "یونگ" شک گرفته که به

رور مختصر به چند نمونه از آنها که با پژوهش کنونی همخوانی زیادی دارد ،اشاره می شود:
« -6کرام

از دیدگاه عرفان اسـلامی و نظریه روانشـناختی یونگ» .این پژوهش ،به بررسی

تطبیقی کرامـ

و راه های رســـیدن به خدا از رریق نیروهای فراحســـی ،در دو حوزه عرفان

اسلامی و مکتب "یونگ" همراه با نمونه هایی از نوشته های شیخ محمد لاهیجی پرداخته اس .
این جسـتار ،از نگاشته های بی شمار یونگ به چند نمونه اندک اکتفا نموده و از مباحث نظری
یونگ ،بیشتر به خودآگاه و ناخودآگاه پرداخته اس .
« -2مقایسـه تطبیقی سـیر کما جویی در عرفان و روان شناسی یونگ» .این جستار ،مراح
رسیدن به «خود» را از دیدگاه عرفان و مکتب یونگ همراه با نمونه هایی از شعر عرفانی بررسی
نموده اسـ  .محور اصـلی این نگاشته ،فرایند فردی

اس

الگو دانسـته اسـ  ،در حالی که «فردی » فرایندی روانی اس
این جستار از تعداد انگش
این جســـتـار ،برخلـا

و در کما شگفتی فردی

را کهن

که با کهن الگو شروع می شود.

شماری از آثار "یونگ" بهره جسته اس .
بیشـــتر پژوهشهـای مبلی ،بـه ارائـه آمـار از کهنالگو و تکیه بر

نـاخودآگاهجمعی بســـنده نکرده؛ بلکه با اســـتفاده از مفاهیمی همچون «فرافکنی»« ،جبران»،
«فردی » و ...حیات روانی شاعر را تحلی نموده اس .
 -1بخش نظری
 -1-1ناخودآگاه جمعی ()Collective unconscious

ناخودآگاه جمعی ،لایهای از روان اســـ

که محتوای آن خارج از تاریخچه محدود زندگی

شــخصـی بوده و ریشــه در تجربیات ک بشــری

دارد« .محتویات ناخودآگاه جمعی ،هرگز در

رو عمر فرد ،در حیطه خودآگاهی مرار نداشـــته اســـ »(ها  )19 ،6939 ،و به دلی موروثی
بودن در همه انسان ها یکسان اس .
ســاختار این بخش از روان« ،پدیده های خودروئی هســتند که تابا اراده ما نمیباشــند و
بنابراین ،ما می توانیم یک نوع خود مختاری به آنها نســـب

دهیم»(یونگ.)63 - 61 ،6936 ،

آنهـا« ،هنگـامی درون خودآگـاه ظهور می کننـد کـه تجربه های شـــخصـــی ،آنان را مرئی
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سـازد»(یونگب )661 ،6939 ،همچنین« ،ناخودآگاه ،دیدی کلی و بالقوه اسـ ؛ و سازنده تمام
تدارکاتی اس

که خودآگاه ،بخش های خرد را گهگاه از آنان گزینش میکند»(یونگب،6939 ،

 221ــ  .)221ناخودآگاه جمعی ،درس

مانند خودآگاه« ،ناظر بر نیات و مقاصد و احساسات و

افکار انسان هاس »(یونگ د .)23 ،6932 ،این بخش روان ،از همان ابتدا همراه انسان بوده و با
وى زاده مىشـود« :از لحظهای که انسـان متولد میشود ،محتوای ناخودآگاه جمعی ،مجموعهای
از الگوهـای از پیش تعیین شـــده را برای شـــکـ گیری رفتار ارائه میکند»(ها .)13 ،6939 ،
ناخودآگاه جمعی ،منبا توانمندیها و استعدادهای موروثیای اس
این بخش از سـاختار روان خود دسـ

که اگر انسان به گنجینههای

یابد ،میتواند از ارزشهای آن در مسـیر تکام و رشد

شخصیتی خود ،بهره ببرد.
 -2-1کهنالگو ()Archetype

کهنالگوها «صـورتهای نوعی و کلی دریاف اند که در هیات تصاویر ازلی  ،انباشته از معنا
و مدرت بسـیار پدیدار میشوند؛ تصاویری که بر الگوی جمعی رفتار ما تأثیری شگر

مینهند

و برای ما ایمنی و رستگاری به ارمغان میآورند» (مورنو.)1 ،6939 ،
مشخصههایی مانند هدفمند بودن ،خودمختاری ،رنگ اسطورهای داشتن ،غیر شخصی بودن،
ناخودآگاه بودن ،نیروی عظیم داشــتن ،روحانی بودن ،پویایی ،شــک غریزی داشــتن ،به ســلطه
درآوردن خودآگـاه ،جهانی بودن ،و ...که در تعریف ناخودآگاه جمعی به کار مى رود ،شـــام
کهن الگو نیز می شــود .در واما ،کهن الگو همان محتوى و شــک ناخودآگاه جمعی اســ
ناخودآگاه به منزله منبا بزرگی اس

و

که محتوای آن ،در مالب انگاره هاى مختلف ،از آن خارج

می شـوند .کهن الگو مانند غریزه ،جبنه هدفمند دارد و بر آن اسـ

تا نیاز انسـان را در شکلى

نمادین برآورده سـازد« :نمونههای باسـتانی در زمینه نفسـانیات ،ویـعی مشابه غرایز در ملمرو
زیسـ

شناسی انسانی دارند؛ به عبارت دیگر نمونه باستانی هیات ،شک و تصویر نهنی غریزه

اس ـ  .تصــویر نهنی مزبور نیز به نوبه خود ،محرک عم و رفتار شــخ

میباشــد»(یونگج،

.)1 :6939
انگاره های رشــد نیز ،الگوهای غریزی مثب
فارض ،فراخوانی اسـ

به شــمار می روند ،و ظهور آنها در شــعر ابن

برای رشـد شخصیتی و رسیدن به والاترین مرحله خودشکوفایى به نام

سا نهم
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«خود»؛ اما از آنجا که آنها ابتدا تح

1

سیطره ناخودآگاه هستند و عملکرد آنها مانند غرایز اس ،

اگر به حا خود رها شـوند آسـیب ها و تاثیرهای نامطلوبی نیز براى شخ

به همراه خواهند

آورد.
مضــامین مربوط به انگاره های رشــد در مالب نمادهای مختلف در شــعر ابنفارض نمایان
شــدهاند .چرا که «یک نماد بیش از هر چیز ،تلاش ـی جه

نمایاندن یک کهن الگوس ـ » (ها ،

.)699 :6939
این انگارهها ،مانند یک نسـخه و فرم اولیه اصـلى هستند که تفاوت در شرایط روحى حاکم
بر یـ ک دوره و نیز ،تفـاوت در خودآگاهى افراد ،منجر شـــده تا در مالب نمادهاى گوناگون به
خود شک بخشند« .آنها رنین رویدادهای مامب تاریخاند که هر مرن و زمانهای به آنها تنوع و
تفاوت بسیار ناچیزی میافزاید» (مورنو.)21 :6939 ،
کهن الگوهای رشـد و نمادهایش در شـعر ابن فارض ،روزنهایس

به سوى عالم روان او و

کشـــف عل رفتارها و ارزیابی شـــخصـــیتش .از آنجا که این نمادها و انگاره ها از ناخودآگاه
ابنفارض ریشـه گرفته اند ،جزئی از ساختار روان وی هستند و همچنان که «زرتش

بخشی از

روانشــناســی نیچه اســ »(بیلســکر ،)19 :6931 ،انگارههای رشــد و نمادهایش نیز ،جزئی از
ناخودآگاه جمعی "ابنفارض" و پ ارتباط با آن اسـ  .بنابراین ،کهن الگوهای رشـد ،تافته اى
جدا بافته از روان شـاعر نیسـتند و شناخ
بر شخصی

و بررسى آنها ،ما را به مراح و نتیجه اثرگذاری آن

"ابنفارض" رهنمون خواهد کرد.

 2ـ بخش تحلیلی
 -1-2کهنالگوهای رشد
-1-1-2کهنالگوی سایه )(Shadow

سایه ،شام صفات پستی اس
را به افراد همجنس خود نسب

که انسان وجود آنها را در خود نفی و سرکوب میکند و آن
می دهد« :اگر آگاه نباشید که سایهای دارید ،بخشی از شخصی

خود را ناموجود اعلام می کنید .در این صــورت ،وارد ملمرو ناموجود میشــود که بزرگتر می
شود و ابعاد عظیمی می یابد» (یونگ ب.)31 :6932 ،
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فرایند گام نهادن در مسـیر رشـد شـخصـی
میشود .این کهن الگو ،ممکن اس
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برای رسـیدن به «خود» ،با انگاره سایه شروع

در مالب نمادهایی همچون همجنس انسان ،حیوانات درنده

و کابوس های وحشتناک رخ نماید.
در تائیه کبری« ،ســایه» در مالب نماد «نفس أماره» تجلی یافته اســ  .پیروی از نفس ،مایه
شـقاوت اسـ

و براى همین توصیه میشود که انسان به تهذیب آن هم

گمارد تا به خداوند

وســدّدْ
ـیضــكب وابُبتْ بعد ُلك تنُبتِح ب
نزدیک گردد« :وأمْسِ خلیّاً من حُظوظك واســ ُ عنح حضـ ِ
واعتصـ واسـتق لهاح مُبیباً يلیها عن ينباببۀِ مُخْ ِبتِح وعُد من قریو واستبو واجتنو اداًح
ِ
وقارِبْ
ُشـمّرُ عن ساِِ اجتِهاد بنهضبۀِح ...ولا تتّبعْ منْ سبوّلبتْ نفسُهُ لبهُح فصاربتْ له أمّاربةً واستمرّتِح وبدبعْ ما
أ ب

بصحصــنِ جُنّۀِ»(ابنفارض( .)11 :6331 ،ترجمه:
ب
نفســك فهی منح عِداها وعُ ُ منها
عداها واعدُ ب
خواسـتههای نفسـانی را رها کن و فراتر رو /از پسـتی خود و سـپس استوار باش تا رشد یابی/
راسـ

گفتار باش و به خدا نزدیکی جسـته و به او متوسـ شو و پایداری کن /در حالی که با

توایــا ،خواســته او را اجاب
فردایی /که بگویی هم

میکنی /زود به خدا توجه کن و او را اجاب

بنمای و بپرهیز از

میکنم و به سـویش بر میگردم /از کسـی که نفسش کردار زشتش را

برای او آراسته نموده ،پیروی مکن /نفسی که بر او چیره گشته و پیوسته حکمرانی میکند /غیر
از خدا هر چه هسـ

را رها کن و با نفسـ

سـتیزه جوی ،چرا که نفس /دشــمن خدا اس

و

ازشر آن به مویترین زرهها پناه جوی).
در این چکامه ،ســایه ،بیشــتر شــام کردارهای پســتی اســ

که مانا رســیدن آدمی به

آفریدگارش میشوند.
 -2-1-2کهن الگوی آنیما ()Anima

هر مردی در درون خود عنـاصـــری از روحیات زنانه را نیز حم میکند که به این محتوا،
آنیما یا عنصــرمادینه گفته میشــود .بنابراین ،آنیما به وارونه ســایه ،مربوط به جنس مخالف
شـــاعراســـ « .جنبه زنانه مرد ،آنیما ،و جنبه مردانه زن آنیموس نامیده میشـــود .این امر در
فیزیولوژی بدن انسان با ترشح هورمونهای جنسی ماده در مرد و ترشح هورمونهای جنسی نر
در زن مشــاهده میشــود .در روانشــناســی نیز ،صــفات جنس مخالف در هر جنس مشــاهده
میشود .یونگ مبو دارد که این کیفی

تا حدی ناشی از کروموزومها و ترشح غدههای جنسی

روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض

سا نهم
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اســ  ،اما آن را بیشــتر نتیجه تجارب نژادی مرد با زن و زن با مرد میداند ،و به عبارت دیگر،
معتقد اسـ

که چون صـدها هزار سا زن و مرد با هم زندگی کردهاند ،در اثر این «همنشینی»،

مرد تا حدی جنبه زنانه یافته و زن تا حدی جنبه مردانه گرفته اســ »(یونگب .)62 :6932 ،از
آنجا که این انگاره برای بیان و شـخصی

بخشیدن به خود ،چارهای جز استفاده از زبان مرسوم

شــاعر و رو ادبى زمانه او ندارد ،در اشــعاری که تح

تأثیر این کهنالگو ســروده شــدهاند،

بســیاری از اصــطلاحات و واژگان عشــق زمینی نیز به کار میرود .این امر ،تا حدی شــایا و
گسـترده اسـ

که برخی به اشتباه این نوع اشعار را غز مادی میشمارند ،غاف از اینکه شاعر

در این موارد بـه دلی ســـیطره ناخودآگاه جمعی فقط نظارهگر عم آفرینش ادبی اســـ  .این

موارد ،در ابیات زیر از «تائیهکبری» به ویــو ماب مشــاهده اسـ :

«هبوى عببربةٌ نبمّبت بِهِ وجبوىً

نبمبتح بِهِ حُربٌِ أدوباؤُها بِیب أودبتِح فبطُوفانُ نوح عندب نبوحی کبصبدمُعیح وبيیقادُ نِیرانِ الخبلیلِ کلبوعبتیح
وبلبولا زبفیری أباربقبتنیب أبدمُعیح وبلبولا دُموعی أبحربقبتنیب زبفربتیح وبحُزنی ما یبعقوبُ ببثّب أقلّبهُح وکُلُّ بِل
أیُّوبب بعضُ بلِیّبتیح وآخِرُ ما لاق الصُل عبشِقوا يل الرْح ربدبى بعضُ ما لاقیتٌ أوّبلب مِحنبتیح ...وبقبد ببرّبحب

الضــن مِنِّی خبفِیّب حبقیقبتِی» (ابنفارض( .)31 :6331 ،ترجمه :عشــقی
التّببریحُ بی وبأببادبنیح وبأببدى ّب
دارم که سـرشک آن را فاش نموده و شوری دارم که /شرارهها از آن پر میکشند و دردهای آن
مرا هلاک نموده اسـ  /روفان نو  ،هنگام ناله و اندوهم مانند اشــکهای من اس  /و شعلهور
شـدن آتش ابراهیم ،مانند سـوز و گداز من اسـ  /اگر آهم نبود اشکهایم مرا غرق میکرد /و
اگر اشـکهایم نبود ،نالههایم مرا سوزانده بود /اندوهم چنان اس
آن ،ناله کرد /همه مص ـیب
میکند /تنها چیز اندکی اس
و لاغری نهان حقیق

او تنها اندکی از مص ـیب

که ی عقوب در برابر کمترین

من اس ـ  /نهای

آنچه عاشــقان را هلاک

که من در ابتدای غم دیدم /سختی مرا فرسوده نمود و هلاکم کرد/

مرا آشکار ساخ ).

کهن الگوی آنیما در این چکامه ،عام شــک گیری نوعی روابط عاشــقانه بین شــاعر و
خداوند گشــته که در متون عرفانی از این رابطه ،بیشــتر تح

عنوان عشــقالهی یاد می شــود:

بالشــانی الوفاةب عبل
ببضــتیح وما أبنا ّب
ْضــهاح يلیكِ ومبن لی أن تکونب بق ب
«فقُلْتُ لها روحی لدیكِ وبقبب ُ
سـوباهُ سببِیّبتیح وبماُا عبس عبنِّی یُقالُ سِوى قضب ح فُلانٌ هبوى مبنْ لی ب ا
الهبوىح وشـصنی الوبفا تصب ِ

وهْو بُغْیبتی» (ابنفارض( )11 :6331 ،ترجمه :به معشوق گفتم جانم رهن توس  /من کیستم که
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خودم باشـد /مرد در راه عشق را ناپسند نمیدانم /وفا از مرام من اس

و

خلق و خویم به غیر مرد به چیزی خشنود نمیشود /چه چیزی خوشتر از اینکه بگویند /فلانی
را عشق کش  .کیس

که مرا به این خواسته که آرزویم اس

برساند).

زبان اسـتعما شده در این ابیات ،همان زبان عشق مجازی اس
شـناخ

و اگر کسی به این چکامه

نداشـته باشد ،در نگاه او این ابیات را مطعه عاشقانه سوزناک خواهد یاف
این اسـ

وفای عاشـق را تحسـین خواهد کرد؛ اما حقیق
خود الهام گرفته و محتوای آنیمارا به خداوند نسب

و شدت

که شاعر در این مورد از ناخودآگاه

داده اس .

 -3-1-2کهن الگوی خویشتن ()Self

همانگونه که عنصــر مادینه بیانگر شــخصــی
وجود دارد که همجنس فرد و بیانگر شـخصی
همچون کما  ،پختگى ،نجاتبخشـــى ،مداســـ

زنانه اس ـ  ،انگاره دیگرى نیز در روان آدمی
پیامبرگونه ،راهنما و پیر مرشد اس
و روحانی

دارد که از آن تح

و اوصافى
عنوان انگاره

«خویشــتن»« ،خود» و یا «انســان کام » یاد مىشــود« .در خوابهای زن ،این هســته معمولاً در
مالب شــخصــی

و یا عشــق جلوهگر

برتر زن مانند راهبه ،ســاحره ،مادر زمین ،الهه ربیع

میشـود؛ و در خوابهای مرد در مالب آموزش دهنده اسرار مذهبی ،پیر خردمند ،رو ربیع
و  ...نمود پیـدا میکنـد» (یونـگالف .)231 :6932 ،بـایـد توجه داشـــ
«خویشـــتن» در این بخش ،نمـادهایی اســـ

که رنگ و بوى تمامی

که منظور از انگاره

و کما دارند و با زبان

نمادین خود سعى دارند تا شاعر را به مرحله شخصیتی «خویشتن» یا «خود» ــــ که توییح آن
در ادامه مى آید ـ برسانند.
انگاره «خویشــتن» ،در این چکامه ،در مالب شــخصـی
پیـامبران بـه دلیـ اوصـــا

پیامبران ظاهر شــده اسـ  ،چرا که

کما و تمامیتی که دارند ،نمادهای خوبی برای بیان تجارب بیان

نشدنی ناخودآگاه جمعی شاعر از جمله «خویشتن» یا «انسان کام » به شمار میروند.
این انگاره ،گاهى در مالب شـخصـی

موسى (ع) جلوهگری کرده اس « :فببِی قُدّس الوادی

وفیه خلعتُ خبلْح عب نبعْلی عل النادی وجُدتُ بخلعتیح وآنبســتُ أنواری فکنتُ لها هُدىًح وناهیكب

من نفس علیها مُضِیئبۀح وأسستُ أطواری فناجبیتُنِی بهاح وقضّیْتُ أوطاری وُاتی کبلیمبتی»(ابنفارض،
( .)32 :6331ترجمه :به واسـطه من بود که وادی رور ،مدسـی شد و در آنجا کندم /نعلم را در

سا نهم
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روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض

پاسخ به منادی وخلعتم را بخشیدم /و نور خویش را نگریستم ،نوری که خودم راهنمایش بودم/
و تو را همین بس که نفسـم بر این نور ،نور افشانی میکند /و رور خود را بنیان نهادم و خودم

را بدان ندا زدم /و نیازهای خود را بررر نمودم در حالی که درونم با من همسخن بود).
اما بیشـترین حضـور نمادین انگاره «خویشـتن» در «تائیهکبری» ،مربوط به شـخصی

پیامبر

باسـمی دبعبوْا يل ح سبیلی وحببّوا المُلحِدینب بحُبّتِیح وکُلّهُ ُ عن
(ص) اسـ « :وأهلٌ تبلبقّ الروحِ ْ
سـبْ معنایب دائرٌح بدائِربتِی أو وارِدٌ من شریعتی ح ...وفی المبهْدِ حِزْبی الصنبیاءُ وفی عناح صری لبوحیب
المحفوظ والفتحُ سـورتیحوقبلب فِصالی دون تکلیفِ ظاهریح ختمتُ بشرعی الموضِحی کلّ شرْعۀح
فهُ ْ والصُل قالوا ببقبولِهِ ِ عل ح صــراطیب ل یبعدوا مواطم مِشــیبتیح فیُمْنُ الدعاةِ الســابقینب يلیّ فیح
یبمینی ویُسْرُ اللاّحقینب بِیبسْربتیح ولا تبحْسببنّ الصمرب عنّیب خارجاًح فما سادب يلاّ داخِلٌ فی عُبودتیح ولولایب

ل یُوْجدْ وُجودٌ ول یکُنْ ح شـهودٌ ول تُعْهبدْ عُهودٌ ب ِمّۀ»(ابنفارض 19 :6331 ،ــــ ( .)11ترجمه:
آنـان کـه وحی دریـاف

میکردند ،با نام من دعوت نمودند به /راه من و با برهان من بر کافران

غـالب گشـــتند /و به دلی ازلی بودن حقیق

من ،میگردند /بر گرد من و وارد آبشـــخور من

میشــوند .../در گهواره ،پیامبران پیروان من بودند و لو محفوظ در تار و پود من بود و ســوره
فتح ،آیهام بود /در دوران شــیرخوارگی بدون اینکه مســئولیتی در عالم ظاهر داشــته باشــم /با
شـــریع

خود بر همه آئینها مهر پایان زدم /همه پیامبران و پیروان آنها /بر راه من بودهاند و پا

را از جـای مـدمهـای من فراتر ننهـادهانـد /فرخنـدگی پیامبرانی که به راه من دعوت نمودند به
واسـطه /یمین من و آسودگی آیندگان از یسارم بوده اس  /گمان مبرید که امور خارج از کنتر
من اسـ  /فقط آنهایی که به فرمان من هم
هستی و /شهودی وجود نداش
اوصــا

واراســتگى ،روحانی

گماشـتهاند ،رسـتگار شده اند /اگر من نبودم هیچ

و پیمانهایی با وثیقه (نام من) بسته نمیشد).
و تمامی

پیامبر (ص) ،توانســته به عنوان یک ملاب خوب،

«خویشتن» ابنفارض را درگیر خود نماید و شاعر این محتواى ناخودآگاه را در مالب شخصی
ایشان به منصه ظهور برساند.
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 -2-2تصبیر کهنالگوها بر شخصیت شاعر
 -1-2-2فرافکن ()Projection

فرایند بازتاباندن حیات نهنی یـــمیر ناآگاه به نمادها و ســـمب های عینی ،فرافکنی نامیده
میشـــود .فرافکنى ،ناخودآگاه انجام میشـــود و فرد به این ســـازوکار ارلاعی ندارد« .فرافکنی
علام

مشـخصه یمیر ناآگاه اس  ،زیرا محتویات متمایز یا سوا نشدة ناآگاه جمعی چنانند که

خود به خود بر اعیان خارجی فرا تابیده میشـــوند و ســـرنمونها نیز همین را میکنند»(مورنو،
 .)216 :6939در واما ،کهن الگوهـا برای ظهور چارهای جز فرافکنی در مالب نمادهای جهان
خارج ندارند.
فرایند فرافکنی در «تائیهکبری» در دو ســرنمون ســایه و آنیما ،ماب نقد روانکاوانه اســ .
همانگونه که در چند بی
شـخصی

او مربوط به انگاره ســایه ملاحظه میشــود ،ابنفارض این بخش از

خود را به دیگران فرافکنی نموده اس

باک شـخصی

و به جای اینکه این ساختار منفی درونش را

خود منسجم سازد ،آن را از خود جدا نموده و نمیتواند با کمک درونیسازی

و تسـلط بر آنها ،شخصی

خود را توسعه بخشیده و در راه کما و خویشتنسازی مدم بردارد.

سایه ،مب از هر چیز ،جزئی از ساختار کلی شخصی

ابن فارض را تشکی میدهد و اگر شاعر

نتواند این عناصــر روان خود را از دیگران تمیز دهد ،اســیر فرافکنىهای آن خواهد شــد و تمام
زشـتیها و بلشـتیها را در دیگران خواهد دید .در نتیجه ،سایه او روز به روز رشد خواهد کرد
و تمام شـخصـی

وی را تح

تأثیر خواهد داد .بنابراین ،برای رشـد شـخصـیتی لازم اس

او

آگاهانه با ســایه خود روبهرو گردد و به جاى اینکه این بخش از عناصــر شــخص ـی

خود را با

نمـاید و به تربی

و متعالی

فرافکنی بر دیگران ،ســـرپوش نهنـد بـه وجود آن در خود اعترا
کردن آن بپردازد.

فرافکنی کهن الگوی آنیما نیز ،در این چکامه به صــورت گســترده دیده میشــود .نمادی که
این کهن الگو در مالب آن نمود یافته« ،خداوند» اســ

چرا که او به منزله معشــومی اســ

که

باعث تسـکین د ها و آرامش خارر میشـود و همه سختیها نزد او آسان و تحم پذیرخواهد
شـد؛ اما باید توجه داشـ

که سرنمون آنیما نیز مب از هر چیز جزئی از ساختار روان اس

که

به دلی عدم کنتر آگاهانه از سـوی ابنفارض از درون او گسسته شده و در یک نماد خارجی

روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض

سا نهم

نمود یافته اسـ  .یک عنصـر روانی تا زمانی که تح

66

اختیار شاعر اس  ،مىتواند برای او ثمر

بخش باشــد؛ اما زمانى که این ارزش و گنجینه ناخودآگاه جمعى از او جدا شــود ،وی را اســیر
خود خواهد کرد و ارتباط وى با خدا را تا حد عاشــق و معشــوق پیش خواهد برد .این امر ،به
نوبه خود باعث خواهد میشـود تا شـخصی
بنابراین ،یـرورى اسـ

معشوق وامعى و خداوند براى شاعر مشتبه شود.

که شاعر با این غریزه خود آشنا شود و به کنتر آن بپردازد تا بازیچه

این عقده مستق نشود.
آنیما ،نســـب

و در بخش عمیق ناخودآگاه جمعى مرار دارد و

به ســـایه درونىتر اســـ

«پرداختن به آنیما و آنیموس خیلی دشــوارتر از پرداختن به ســایه اسـ  ،چون آنیما و آنیموس
گامی نزدیکتر به ناخودآگاه جمعی اسـ »(رابرتسون .)611 :6931 ،آنیما با رو انسان عجین
گشـته اسـ

کشـیدن از فرافکنىهاى آن ،نسـب

و کنتر و دسـ

به سایه به مراتب سخ تر

اس .
به همین دلی اس

که ابنفارض ،سایه خود را نسب

به آنیما بهتر و آسانتر اداره و کنتر

مىکند؛ و چنانکه در «تائیهکبری» نیز ملاحظه مىشـــود ،بلافاصـــله بعد از فرافکنى این بخش از
روان ،شـاعر متوجه مى شـود که سـایه متعلق به خود او اس

و باید به تهذیب آن بپردازد؛ اما

یکه تازىهاى آنیما از همان ابتداى تائیه شـروع مىشود و حجم گستردهاى از ابیات این چکامه
را به خود اختصــاص داده اســ
پیوسته اسیر آنیماشده اس

به گونه اى که "ابنفارض" از بی

او تا بی

 611به رور

و محتواى آن را به خداوند فراتابانده اس « .فرافکنیها بیش از این

که نشــان دهنده ویژگیهای دیگران باشــند ،خصــوصــیات شــخصــیتی خودمان را نشــان
میدهند»(رابرتســون .)611 :6931 ،مضــامین عاشــقانه نیز که در این چکامه بیان شــده ،همان
عناصر زنانه درون شاعر اس

نه اوصا

وامعی خداوند.

 -2-2-2همانندسازى ()Identification

سـرنمون «خویشـتن» از آنجا که نسـب

به سرنمون سایه و آنیما در عمیقترین هسته روان

شـاعر مرار دارد و سرنمون مدرت و تمامی

"ابنفارض"

نیز هس  ،تأثیر خاصی بر شخصی

نهاده که یکى از این تاثیرات ،همانندسازی اس .
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«این همـانســـتی عـام و معقو یا یکی گرفتن خود با دیگری» (مورنو )69 :6939 ،بدین
ترتیب اسـ

که انسـان خود را با مضـامین ناخودآگاه جمعی مث انگاره «انسـانکام » ،همسان

میپنـدارد (جهـ

مطالعه عمیقتر رجوع شـــود به؛ احمدوند6913 ،؛ فروید6932 ،؛ موکییلی،

6931؛ فروید6931 ،؛ بلکمن.)6939 ،
این فرایند ،چنانچه در اشــعار مربوط به ســرنمون خویشــتن ماب ملاحظه اســ  ،از رریق
همانسـتی شـاعر با نمادهای خویشتن یعنی پیامبر (ص) و حضرت موسی (ع) به وموع پیوسته
یکسانانگاری ،شاعر از من وامعی فاصله میگیرد و خود را با تصویر آرمانی که

اسـ  .به دلی

در نهنش سـاخته ،یکسانسازی مینماید و تمام نیروها و امکانات این تصویر را به خود نسب
میدهد" .ابنفارض" ،در نتیجه یکســانانگاری با «انســان کام » و نمادهایش ،در اشــعارش گم
شده و از تصاویر و امکاناتی حر

می زند که متعلق به او نیس .

این انگاره ،با توجه به اینکه صـــبغه دینی داشـــته و نوعی ســـپر موی و جادویی در برابر
سـختیها محسـوب میشـود ،شاعر را به رور کام به مید و بند خود در آورده ،به گونهای که
وی از سیر و سلوک در چنین حالتى ،سیر نمیشود .همانندسازی در «تائیهکبری» تا حدی اس
که برخی از شــارحان بدون پرداختن به عل

این فرایند ،ک ابیات این چکامه را از زبان پیامبر

(ص) تفسیر نموده اند.
 -3-2-2تورمروان ()Psychic Inflation

یکسـان پنداری با محتویات غیرشخصی و نمادهای «خویشتن» که اوصا

کما و تمامی

دارند ،نوعی انرژی مضاعف در "ابنفارض" ایجاد مىکند که باعث نفخ روانی در وى مىشود.
بدینترتیب که« :فرد در نتیجه اینگونه توســعه دادن شــخصــی

خویش ،احســاس ابرمرد یا

خـداگونـه بودن میکنـد .یونگ ،از این پدیده با عنوان تورم روانی یاد میکند»(والتر اوداینیک،
 .)99 :6913ابن فارض ،از آنجا که خود را با پیامبران همسـان انگاشته اس  ،اوصا
به خود نسب

داده و این در حالی اس

نیسـ  .وی ،تح

که وی عملاً دارای این ویژگیها و امکانات فوقالعاده

تأثیر همانندسازی ،وامعاً فکر میکند که «انسان کام » اس

و لذا رفتارهایی را به خود نســب

آنها را نیز

میدهد که نه متناســب با شــخصــی

با همه اوصافش
و امکانات وامعی و

سا نهم

روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض

محدود خودش؛ بلکه امتباسـی اسـ
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از نقشی که خیا «انسان کام » بودن بر او تحمی نموده

اس  .در نتیجه ،غرور حاص از یکسانسازى ،موجب خودبزرد بینی در شاعر شده اس .
«این نکته مهم اس ـ

که هرگاه احســاس توانمندی فوق توان بشــری به ما دســ

میدهد،

بدانیم این انرژی متعلق به ما نیســ  ،بلکه متعلق به تاریخ جمعی بشــری و حاوی کهنالگوها
اســـ  ... .اگر در چنین تســـخیر شـــدگیای گیر بیفتیم ،هیچگونــه رشـــد و تغییری رخ
نمیدهد»(رابرتسون.)211 :6931 ،
در نتیجه غیاب خودآگاه ،ممکن اسـ

عر

شــاعر رفتار و ســخنانی بر خلا

و عادت از

خود به نمایش بگذارد .در اشعار زیر ،نفخ روانی حاص از همانندسازی با سرنمون «خویشتن»،
موجب اغراق در ابنفارض گشـــته به روری که او رفتارهایی را ادعا کرده که مخالف عر

توانمندیهایش اسـ :

و

«فصبتلُو عُلومب العالِمبین بلفْظبۀح وأجلُو علیّ العالمین بلبحْظبۀح وأسـمبعُ أصواتب

ْضــرُ ما قد عبزّ للبُعْدِ حبمْلُهُح ول یبرْتبدِدْ طرفی
الدّعاةِ وســائِرب اللْحلُغاتِ بِوبقْت دونب مِقدارِ لبمحۀح وأُح ِ
بمضـۀح  ...وأستبعرِضُ الآفاِب نحوی بخبطْربةح وأخترُِِ السّبْعب الطّبباِب بخبطْوبة ح ...فمبن قالب أو مبن
يلیّ بغ ب
طال أو صال ينّماح یمُتّ بإمدادی له بربقیقبۀح وما سارب فوِب الماء أو طارب فی الهواح أوِ اقتح ب النّیرانب يلاّ
تصــرّ ب عن مببموعِهِ فی دقیقۀ ح  ...ومِنّیب لو قامتْ بِمبیْت لطیفۀٌح
بهِمّتِیح وعبنّیب مبنْ أبمْدبدْتُهُ بربقیقبۀح ب

نفســهُ وأُعیدبت»(ابنفارض( .)11 :6331 ،ترجمه :با یک کلمه ،دانش دانشـــمندان را
لبرُدّتْ يلیْهِ ُ
میخوانم /و در یک لحظه ،جهان را بر خویشتن عرصه میکنم /و میشنوم ندای داعیان و دیگر
نمیتوان آورد،

زبانها را /در کمتر از یک چشم بر هم زدن /و آن چه را به دلی دوری مساف

حایــر میکنم /در حالی که چشــمم را بر روی هم نبســتهام ... /و با یک درنگ ،کرانهها را بر
خود عریــه میدارم /و با یک مدم هف

آســمان را در هم میدرم /هر که حکمرانی و غلبه و

حمله کرد ،همانا /به واسـطه اندکی یاری از جانب من بوده اسـ  /کسی بر روی آب راه نرف
و در هوا پرواز نکرد /و بر آتش غلبـه نیـاف
اندکییاری دادم /توانسـ

مگر اینکه به اراده من بوده اســـ  /هر که را من

در یک دمیقه امور خویش را ساماندهی نماید ... /و اگر نظری نکو از

جانب من به مردهای رسد /دوباره جان مییابد و روحش به وی باز میگردد).
حس ـی که در نتیجه همانســتی با انگاره «انســان کام » به شــاعر دســ
سـحرآمیز با عارفه زیاد و البته دروغین اس

میدهد ،یک حس

که کنتر خودآگاه شاعر را از دسترس وی خارج
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میکند و هر چند شـاعر ،داد سخن را در مورد امور انسانی و روحانی سر میدهد ،اما تا زمانی
که این ارزشها را نتواند در شــخصـی

خود یکپارچه نماید ،ســودی برای وی ندارد و او فقط

یک بازیگر صـحنه نمایش خواهد بود .بحث «شـطحیات» نیز تا حدودی ،ناشی از همین آماس
روانی و کنتر خودآگاه به وسیله مدرتهای روحانی ناخودآگاه و کهنالگوهایش اس .
 -4-2-2تفرد ()Individuation

یونـگ از تحلیـ رویـاهـا و تفســـیر نمادهایی که ناخودآگاه برای ظهور و بیان خود از آن
استفاده می کرد ،به این نتیجه رسید که روان کششی هدفمند به سوی یک مقصد کلی و نهایی و
ایـده آ دارد « :در ســـیرتحو تحلیلی ،یعنی مبـاحثه جدلی میان یـــمیر خودآگاه و یـــمیر
ناخودآگاه ،شاهد نوعی بالندگی و پیشرف

به سوی یک هد

یا انجام هستیم که مشک کشف

رمز آن سا ها نهن مرا به خود مشغو داشته بود»(یونگب.)61 :6932 ،
واژهای که این روانشــناس ،برای این جریان هدفمند به کار برد« ،تفرد» یا «فردی » بود« ،و
به معنای کلی

شخ

اس

و «من» و «خودآگاه» بخشهایی از آن به حساب میآیند»(یونگد،

 )11 :6932فردانی « ،یک فرایند خودمختار و ناتی محسوب میشود .این بدین معنی اس

که

برای شک گیری تفرد نیازی به تحریکات از جهان بیرونی نیس (» .ها .)39 :6939 ،
فرایند فردی

در شخصی

ابنفارض ،با نهادینه کردن ارزشها و توانمندیهای انگارههای

رشــد شــک میگیرد .ابنفارض ،براى گام نهادن در مســیر فردی  ،باید از فرافکنى ارزشهاى
این نمادها که موجب تهی کردن درون میشـود و نیز همانندسازى با این نمادها که نفخ روانی
را بـه دنبـا دارد ،خودداری نماید و به این نکته توجه کند که نمادها ،همان ارزشهاى درونى
خود وى هستند و وى نباید این ارزش ها را در دیگران جستجو کند.
بنابراین ،فردانی

با اراده و توجه آگاهانه شاعر به ناخوآگاه و بخشهای گسسته شخصیتش

آغاز میشود .در این اشعار ،شاعر آگاهانه به رشد شخصی

خود و جذب ارزشهاى ناخودآگاه

در درونش پرداخته و ســـعى دارد تا این بخش از ســـاختار روانش را آگاهانه به ســـلطه خود
درآورد« :وشـاهدْ يُا اسـتبلبیتب نفسـكب ما ترىح بغیرِ مِراء فی المبرائی الصقیلبۀح أابیْرُكب فیها لاحب أم أنتب
ناظِرٌح يلیكب بها عندب انعِکاسِ الصشعّۀح وأصْغِ لربجْعِ الصوتِ عندب انقطاعهح يلیكب بصکنا ِ القُصو ِر المبشیدبةح أهبل
ُص ـوّتح وقُلْ لیب مبن ألق يلیكب عُلُومبهُح وقد
کانب مبن ناجاكب بب ّ سِـواكب أمح سبـمِعْتب خِطاباً عن صبـداكب الم ب
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رکـدتْ منـكب الحواسُ بغبفْوبة ح ...فـصصــبحتب ُا عِلْ بصخبار مبن مبضــ ح وأســرارِ من یصتی مُدِلاً بخِبْربة»

(ابنفارض( .)11 :6331 ،ترجمه :ومتی خود را در آینه وارسی میکنی ،بنگر چه میبینی /بدون
هیچ دروغی ،در آینه های صا

و صیقلی /آیا غیر تو در آن ظاهر شده یا تو مینگری /به خود

بعـد از انعکـاس نور /بـه بـازتاب صـــدای خود گوش فرا ده /آنگاه که از لابه لای مصـــرهای
سـرکشـیده به سوی تو باز میگردد /آیا کسی که تو را ندا زد غیر تو بود ویا /خطاب از صدای
بازتاب شده تو بود /بگو چه کسی به تو دانشش را ارزانی کرد /در حالی که حواس
خود ،از یاری تو باز مانده بودند ... /پس اخبار گذشــتگان را به دســ

در خواب

آوردی /و از آیندگان با

خبر گشتی و به مهارت خود بالیدی).
در ابیات زیر ،ابنفارض به ویـو بیان میکند که هر چه از کمالات اس  ،در درون آدمی
به صــورت گنجینهای ارثی به ودیعه گذاشــته شــده و این گنجینه ،حاوی تمام اســتعدادها و
توانمندیهای رشـد و شکوفایی اس  .البته ،در صورتی که انسان نیز برای کسب این گنجینهها
همـ

بورزد و مبـ از هر چیز به خود و درونش توجه نماید تا بتواند مالک حقیقی آن خزائن

ســواكب بصنواعِ العُلُومِ البلیلۀح وما هِیب
ســنۀِ الکبربىح ِ
ارزشــمند گردد« :أتحســوُ من جاراكب فی ِ
يلاّالنّفسُ عند اشتغالهاح بعالبمِها عن مبظهبرِ الببشبرِیّۀح تبببلّتْ لها بالغبیوِ فی شکلِ عالِ ح هبداها يل بف ْه ِ
المبعـانی الغریبـۀح وقد طُبِعبتْ فیها العُلُومُ وأُعْلِنبتْح بصســمائها قِدْمباً بوبحْیِ الصُبُوّةح وبالعِلْ ِ مِنْ فوِِ
الســوبى مـا تنعّمبتْ حولکنْ بما أملبتْ علیها تبمبلّتح ...فثب ّ وراء النّقلِ عِلْ ٌ یبدُِِّ عن حمبدارِكِ اایاتِ
ِّ

العقولِ الســلیمبۀحتبلبقّیْتُهُ منّی وعنی أبخب ْتُهُ حونفســیب کانت من عبطائی مُمِدّبتی» (ابنفارض:6331 ،
( .)11ترجمه :آیا چنین میپنداری که کســی که در خواب ســراغ

می آید /و برای تو ،انواع

دانشهای گرانقدر را به ارمغان می آورد غیر تو اس  /این فقط همان درون تو اس

بدانگه که/

بـه دنیـای خود می پردازد و از جهـان خـارج روی بر می تابد /و در عالم نفســـانی در مالب
دانشـمندی نمایان می شـود /که همه دانش های سخ

را به وی ارزانی می دارد /در درون تو

همه دانش ها گنجانده شـده /و اسامی آن علم به واسطه وحی حضرت آدم به وی آموخته شده
اســـ  /نفس و درون بـا دخـالـ

دیگران از دانش بهره نمی برد /بلکـه با هم

خود و آنچه

خودش بر خود عریـه میدارد (از آن برخوردار میشـود) .../در پس علوم منقوله دانشی اس
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که /دور از دسترس خردهای سالم اس  /ای ن دانش را من فقط از خودم الهام گرفتم /در حالی
که نفسم نیز از گنجینههای خود به من نیز ارزانی داش ).
چنانچه ملاحظه می شــود ،ابن فارض در این اشــعار ،آگاهانه ،مرکز ثق تمام ارزش ها را
خود انســـان و هم

و اراده او برای ارتباط با درون و جذب محتوای ناخودآگاهش می داند.

این تجارب عرفانی ابن فارض ،به صــورت دمیقی با یافته های روانشــناســی یونگ همخوانی
دارد .زیرا او نیز ،مانند یونگ اعلام می کند که در هر انســـانی یک مخزن تاریخی (ناخودآگاه
جمعی) که حاوی تمامی تجارب و اندوخته های بشـری (کهن الگو) اس  ،وجود دارد و برای
دسـ یابی به آن باید خود فرد (خودآگاه) آگاهانه وارد عم شود تا بتواند ارزشهای آن را در
درون خود نهادینه (فردی ) نماید ،و به والاترین مرحله کما و پختگی (خود) برسد.
« -5-2-2خود»()Self

بعد از مهار و جذب شـخصی های مستق ناخودآگاه توسط «من» ( ،)Egoانسان به آخرین
مرحله رشد خود دس

یافته و با تصاحب استعدادها و ارزشهای درونی خود ،چیزی میشود

که "یونگ" آن را «نفس»« ،خود» و یا «خویشتن»( )Selfمینامد«« .خود» در واما مرکز و محور
ک سـاختارهای روانی انسـان اسـ « « :خود» نهتنها مرکز ،بلکه در عین حا  ،فضایی اس
خودآگاه و ناخودآگاه را با هم شـام میشـود و مرکز این کلی

که

بهشمار میآید؛ چنانکه "من"

مرکز خودآگاه اس » (یونگب.)11 ،6932 ،
«خویشتن» ،در واما ،مرکز و محور ک ساختارهای وجود آدمی اس

که ری گذر از مرحله

تفرد و شناسایی و درک انگاره های رشد شک مى یابد.
در این مرحله ،شاعر احساس میکند که با خود و دنیای اررافش یگانه شده اس
تمام نیروها و شخصی های مستق ناخودآگاهش به دس

اوس .

این مرحله بعد از ظهور نمادهای کهن الگوی «خویشـتن» و گذر موفقی
می شـود .البته ،باید توجه داشـ
از آنجا که «خویشتن» دارای اوصا

و اختیار

آمیز از آن شـروع

که انگاره «خویشتن» و نمادهایش همان «خود» شاعر نیستند؛
کلی

و تمامی

اس

و با این نمادها همخوانی و سنخی

دارد ،خود را در مالب این نمادها عریــه می کند« .خویشــتن» ابن فارض فقط در درون او و

روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض

سا نهم

متعلق به اوســـ
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و در جهان بیرون وجود ندارد .آنچه در مالب نماد و ســـایه در جهان خارج

وجود دارد ،سرنخ و فراخوانی اس

برای توجه به «خود» درونی.

تجربه این مرحله نه تنها محدود به دانش روانشـناختی و سیر و سلوک عارفانه نیس ؛ بلکه
«کیمیاگری» مدیم نیز به وجود آن پی برده بود و به جاى واژه «خود» ،تعابیر «ســـنگ معجزهای
سیماب» (یونگب 919 :6932 ،ـ « ،)911میوه مقدس» یا «کالبد الماس گونه» (یونگب:6939 ،
 11ــــ  )13و «گنج صعب الوصو »(یونگب 113 :6932 ،ــــ  )166را به کار مى برد .در علم
شــیمی نیز ،از «خود» با عنوان «گوهری ناب [لاپی]» (همان )993 :یاد شــده اســ  .در متون
هندى« ،خود» معاد اصــطلا «روشــنگری» اســ

(یونگ ب .)269 :6939 ،در متون مدیمی

چینیان از جمله در کتاب «راز گ زرین»« ،خود» «با نمادهایی چون «میوه مقدس»« ،تن الماسی»
یا «بدن خدشه ناپذیر» بیان و مجسم گردیده اس » (ریشارت.)911 :6939 ،
از نظر "یونگ" ،ومتى انسـان از «من» به «خود» رسـید و با ک شخصی

خود اتحاد یاف ،

در این مرحلـه بـا خـداوند نیز به وحدت درونى مى رســـد و در اعماق وجود خویش به وى
دســترســى پیدا مى کند .به بیانی دیگر ،زمانی که انســان «خود» را نیز ناچیز و حقیر یاف  ،از
«خود» به خدا مى رسد« :لازمه «خویشتن» ،جابهجایی مرکز روانشناختی انسان اس  ،بدین معنا
که مرکز ثق وجود از «من» به «خویشــتن» منتق میشــود و از انســان به خدا .پس «من» در
«خویشـتن» ح میگردد و انسان در خدا؛ و اینها همه ،حاص دگرگونی نگرش ها و دگرسانی
شـخصـی

اس  .فرمو یا یابطهای که به سر نمون خویشتن مربوط اس  ،نیازمند وحدت و

یکپارچگی انســـان با خداســـ  ،چه همان رور که یونگ میگوید ،بدون خدا تمامیتی در کار
نخواهد بود» (مورنو .)691 :6939 ،بنابراین ،منشــأ تمام کمالات خداوند اســ  .گاهی معرف

خداوندی در مالب عشـق الهی به صـورت اتحاد و دگرسـانی عاشق در معشوق رخ می نماید:
«فـإن دُعیبـتْ کنـتُ المُبیوب وين أکُنح منادىً أجاببتْ مبن دعانی ولببّتح وينْ نبطقبتْ کنْتُ المُناجی
بصــتّح فقد رُفِعبتْ تاءُ المُخاطبو ببینبنباح وفی ربفعِها عن فُرْقۀ
صــتُ حدیثا ينّبما هی ق ب
بصــ ْ
ک اك ينح ق ب

الفبرِِْ رِفْعبتی»(ابن فارض( .)12 :6331 ،ترجمه :اگر او را فراخوانند ،من پاسخ میدهم واگر /مرا
ندا کنند او جواب می دهد /اگر او سخن گوید من سخن پرداز هستم /و اگر من داستانی گویم
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او داستان سرا اس  /به درستی که تاء مخارب از بی ن ما برداشته شده اس  /و محو شدن آن از
تفرق ،باعث سربلندی من گشته اس ).
گاهی نیز همه هســتی و جهانیان ،تجلی خداوند اســ

و شــاعر به هر جا مینگرد ،خدارا

بسـوِ الصوْقاتِ فی کلِّ حقْببۀِح وتبظْهبرُ للعُشّباِِ فی کلّ
مییابد« :وما برِحبتْ تببْدو وتبخْفب لِعلّبۀح عل ح ب
أشــکالِ حُســن بدیعۀح ففی مبرّبة لُبْنب وأخْرى بُثبیْنبۀح وآوِنبۀً تُدْعب بعبزّبةب عبزّبتِح
مبظْهبرح من اللّببْسِ فی ْ

وبلبسـنب ِسـواها لا ولا کبنّب ابیربهاح وما ين لها فی حُسـنها من شبریکۀِ»(همان( .)11 ،ترجمه :او بنا به
مصــلح  ،نمایان و نهان می شــود /با توجه به اویــاع زمانه در هر دوره ای /برای عاشــقانش
جلوه گری می نماید /در هر لباسی با رر های زیبا و دلفریب /گاهی نامش مره اس

و گاهی

بثینه /و گاهی عزه گرانقدر نام او اسـ  /این معشـومان جز او کسـی نیســتند و نبودند /و او در
زیبایی اش همتایی ندارد).
از آنجا که خدا مقصـد و مقصـود تمام ادیان اس  ،شاعر او را در همه ادیان نظاره میکند:
سـمْعُ مُطالِعح ولی حانبۀُ الخمّارِ عبینُ طلیعبۀح وما عبقبدب الزّنّارب حُکماً ســوى یدیح
«فبی مبلسُ الصُکارِ ب
وينْ حُلّ بالإِقرارِ بی فهْیب حلّتح وين نارب بالتّنزیلِ مِحْرابُ مبســبدح فما بارب بالإِنبیلِ هیکلُ بِیعبۀح وما
اختارب مبن للشّمس عن اِرّة صبباح ويشراقُها مِن نورِ يسْفارِ اُرّتیح وين عبدب النّبارب المببوسُ وما انطفبتح
کما جاءب فی الاخبارِ فی ألفِ حِبّبۀح فما قبصبدُوا ایری وين کان قصدهُ ح سِوایب وين ل یُظْهِروا عبقدب

بض ـلّوا فی الهُدبى بالصش ـعّبۀ»(همان( .)36 - 31 ،ترجمه:
ض ـوْءب نوری مرّةً فبتبوبهّبمُوح هُ ناراً ف ب
نِیّۀح رأوْا ب
مجـالس بـه واســـطه من برای بیننده گوش نواز اســـ  /و به خارر من ،میخانه چشـــم و د
پیشـقراولان اسـ  /کسـی کمربند مسـیح نبس  ،مگر بنا به حکمتی از دس

من /و به واسطه

ورود به آیین من بود که دسـتم دوباره آن را بگشود /اگر محراب مسجد با مرآن نورانی گش /
کلیسـایی نیز به واسـطه انجی خرابه نشـد /کسی از روی سادگی خورشید را اراع

نکرد /در

حالی که درخشــش آن به واســطه تجلی نور من اســ  /اگر ایرانیان آتش را عبادت کردند /و
چنانچه در اخبار آمده هزار ســـا نیز خاموش نگشـــ  /به جز من عبادت نکردند ،هر چند به
ظاهر نی

آنها /غیر من بود و آنها مقصــود خود را وایــح نســاختند /درخشــش نور مرا یکبار

نگریستند و گمان بردند /که آن آتش اس

و با شعله های آتش در هدای

گمراه گشتند).

سا نهم

روان تحلی گری کهن الگوهای رشد در تائیّۀ کبرای ابن فارض

رسـیدن به خدا ،در واما از رریق شـناخ

63

و ادغام انگاره های رشد در شخصی

میسر می

شـــود .ومتی ابن فـارض ،ارزش این انگاره ها را درونی ســـازی می کند ،نه تنها به والایش
شـخصـی
تح

خود پرداخته؛ بلکه با پایان دادن به اسـتقلا آنها ،شخصی

یک شــخصــی

های خود مختار آنها را

کلی و واحد به ســیطره خود در می آورد .در این مرحله ،شــاعر حجم

زیادی از انرژی ای را که با یکه تازی این انگاره ها در جهان خارج مصـر

می شـد ،به دس

می آورد .این انرژی ایــافی با تغییر مســیر دادن از جهان بیرون به عالم درون ،به عمیق ترین
لایههای روان نفون کرده و در آنجا به تصاویری ناب و ازلی از خداوند دس

می یابد .در واما،

تصــویر خداوند مانند یک کهن الگو ،حالتی غریزی و ازلی دارد که از ابتدا در روان آدمی نقش
بســته و دسـ

یابی به آن نیازمند توجه عمیق به درون خود اس ـ  .این فرایندها ،هر چند ماب

آزمایش و اندازه گیری نیسـتند ،اما یک وامعی

روانشـناختی به شمار می روند که شاعر آن را

تجربه کرده و در زبان شعر بیان نموده و از این نظر شایسته نقد روانکاوانه اس .
از آنجا که این شاعر ،در این مرحله انرژی زیادی به دس

آورده ،ای ن امکان وجود دارد که

باز دچار غرور و نفخ روانی گردد؛ اما تجربه رسیدن به خداوند ،مجرایی اس

که همه نیروهای

روانی شـاعر را به سوی خود روانه می کند و با جذب و مهار آنها ،او را محو کرانه های وسیا
خود می نماید .در نتیجه شاعر احساس فنا نموده و به جای غرور به توایا و فروتنی می رسد.
نتایج

ظهور انگاره های رشــد در چکامه تائیه کبری ،فراخوانی اسـ
فارض و رســیدن به تمامی

برای رشــد شــخصـیتی ابن

و خودشــکوفایی .از آنجا که این انگاره ها ،ابتدا خارج از تیررس

خودآگاه شــاعر هســتند ،با خودمختاری خود از راه های مختلف ،رفتار وی را تح

تأثیر مرار

داده اند.
ابن فارض ،به دلی فرافکنی نمادهای سـایه که بخشـی از ساختارهای شخصیتی او به شمار
می روند ،از جنبه های منفی شخصی

خود غاف مانده و آن را به دیگران نسب

داده اس  .او،

همچنین جنبـه هـای زنـانـه رو خود را بـه خداوند فرافکنی نموده و به دلی عدم کنتر این
بخش روان خود ،از زبان آنیما ،خداوند را با اوصا

عاشقانه سروده اس .
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این شـــاعر همچنین ،در نتیجه یکســـان پنداری با توانمندی های انگاره «خویشـــتن» و
نمادهایش که اوصا

تمامی  ،کما  ،و روحانی

دارند ،دچار حس فرهمندی و عظم

گشته

اس ؛ در حالی که هنوز ارزش های این انگاره را در خود درونی سازی ننموده و در عم فامد
چنین استعدادهایی اس  .این حس ،باعث آماس روانی در شاعر شده و تح
حالتی ،ناخودآگاه به سرایش مضامین متغایر با عر

تأثیر جذبه چنین

و توانمندی های خود پرداخته اس .

اما ابن فارض ری فرایند تفرد ،توانســته با درک آگاهانه ارزش کهن الگوها و جذب آنها در
شــخصــی

خود ،کنتر بخش ناخودآگاه روان خود را تا حدودی در دســ

بگیرد و از کهن

الگوها در راسـتای رشـد شخصیتی اش استفاده نماید .بعد از این مرحله و ایجاد یک شخصی
منسجم و کلی ،او گام در وادی «خود» می نهد.
در این مرحله که شـاعر به اتحاد نسـبی با سـاختارهای شخصیتی مختلف خود دس

یافته،

آن نیروهای روانی حیاتی را دیگر بر محیط فرافکنی نمی کند؛ بلکه او با تصاحب این نیروها و
بازتاب دادن آنها به عمیق ترین لایه های روانش ،توانسته تجربه رسیدن به خدا را کسب نماید؛
تجربه ای که در مالب تصـاویری از دگردیسـی با خداوند و حضـور ایشان در تمامی مذاهب و
هستی ،در شعر وی نمود یافته اس .
یادداشت ها

 -1ابن فـارض :مورخـان ،چهـارم نیقعـده را بـه عنوان روز و مـاه تولـد او در ماهره نکر
کردهاند؛ اما در مورد سـا تولد او ،اختلا

نظرهایی وجود دارد؛ بدین سان که برخی سا تولد

او را بین سـا های  111 ،111 ،111هــــ ق دانستهاند (جه

مطالعه بیشتر در این مورد رجوع

شـــود به؛ حلمی .)91 ،6331 ،آنگونه که در اکثر منابا مدیمی مید شـــده ،نامش «عمر بن ابی
الحســن علی بن المرشــد بن علی» و کنیه اش «ابوحفض» و «ابوالقاســم» و لقبش «ســلطان
العاشقین» منعوت به «شر

الدین» و معرو

به «ابن فارض» اس

ج .)939 :6در مورد سا وفات این شاعر ،اختلا

(ابن خلکان 6211 ،هـــ ق،

نظری وجود ندارد و اختلا

جزئی ،تنها در

مورد ماه یا روز وفات وی اس  .ابن خلکان (ابن خلکان 6931 ،هــــ ق ،)939 :ابن ایاس (ابن
ایـاس 6966 ،هــــــ ق ،)3 :ابن عمـاد (ابن عماد 6161 ،هــــــ ق )619 :و نوه ابن فارض
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(الدحدا  6319،م )26 :تاریخ وفات او را سه شنبه دوم جمادی اولی سا  192هــ ق در ماهره
دانستهاند .اما ابن تغری بردی ،وفات ابنفارض را دوم جمادی آخر (ابن تغری بردی 6911 ،هـ
ق )623 :و سیوری ،سوم جمادی او (سیوری 6232 ،هــــ ق ،ج )231 :6همان سا نکر کرده
انـد"« .ابن فارض" در مقبره مرافه در دامنه کوه مقطم در کناره مجرای ســـی  ،پایین مســـجد
عارض که در بالای همین کوه بود ،به خاک سپرده شد» (النابلسی.)9 :6363 ،
 -2چکـامـه تـائیـه کبری:این چکامه که با نام های دیگری مانند «أنفاس الجِنان و نفائس
الجَنان»« ،لوائح الجَنان و روائح الجِنان» و «نظم السـلوک» شناخته می شود ،با  116بی
ترین چکامه "ابن فارض" اسـ

رولانی

که بیش از یک سـوم دیوان او را شـام می شـود و بیشترین

شر های شعر او نیز متعلق به این چکامه اس « .نظم السلوک» که در مالب بحر روی سروده
شــده ،بیانگر اندیشــه های عرفانی "ابن فارض" مانند «مرب و عشــق و ســلســله مراح آن»،
«حقیق

محمدیه» ،ریایـ

به آن دسـ

ها و سـختی هایی که شاعر تحم کرده و نوقها و مکاشفاتی که

یازیده و مراح سیر و سلوک و کارهایی که برای رسیدن به مرب الهی باید انجام

داد یا از انجام آن پرهیز کرد ،در مالب صـــنایا لفظی و معنوی مختلف مانند جناس ،اشـــتقاق،
ایهام ،استعاره ،مجاز اس .
کتابنامه
 .6ابن تغری ،جما الدین یوسف 6911( .هـــ ق) .النبوم الزاهرة فی ملوك مصر و القاهرة .الجلد
الخامس .الطبعۀ الأولی .دارالکتب ،القاهرة.
 .2ابن خلکان ،وفیات الصعیان 6931( .هـ ق) .جلد سوم ،چاپ او  .دار صادر .بیروت.
 .9ابن خلکان ،وفیات الصعیان 6211( .هـ ق) .ج .6القاهره.
 .1ابن عماد ،عبدالحی 6161( .هـــــ ق) .شــ رات ال هو فی أخبار من ال هو ،الجلد الخامس.
الطبعۀ الأولی .دارالکتب العلمیۀ ،بیروت.
 .1ابنالفارض .)6331( .دیوان ابنالفارض ،شـــرحه و مدم له مهدی محمد ناصـــر الدین ،بیروت،
دارالکتب العلمیۀ.
 .1احمد بن ایاس ،محمد 6966( .هــــــ ق) .بدائع الزهور فی وقائع الدهور ،الجلد الاو  ،الطبعۀ
الأولی ،بولاق ،القاهره.
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مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

 .1احمدوند ،محمدعلی .)6913( .مکانیس های دفاعی روانی ،تهران :انتشارات بامداد.6913 ،
 .3بلکمن ،جروم اس .)6939( .مکانیســ دفاع روانی ،مترجم ،غلامریـــا جوادزاده ،چاپ دوم،
تهران :ارجمند.
 .3بیلسکر ،ریچارد .)6931( .یونگ ،مترجم حسین پاینده ،تهران :نشر رر نو.

 .61پشـــ دار ،علیمحمـد و دیگران« .)6933( .کرامت از دیدگاه عرفان اســلامی و نظریه روان
شناختی یونگ» ،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی .شماره  .61ص

 13ـ .31

 .66حلمی ،محمد مصطفی .)6331( .ابن الفارض و الحو الإلهی ،دارالمعار  ،مصر.
 .62رابرتســون ،رابین .)6931( .یونگشــناس ـی کاربردی ،مترجم ،ســاره ســرگلزایی ،بنیاد فرهنگ
زندگی.
 .69الدحدا  ،رشـید بن الغالب 6319( .م) .شـرح دیوان ابن فارض ،الطبعۀ الأولی ،ارنود و شرکاء،
مرسیلیۀ.
 .61سیوری ،جلا الدین 6232( .هــــ ق) .حسن المحاضرة فی ملوك مصر و القاهرة ،الجلد الأو ،
الطبعۀ الأولی ،بولاق ،القاهرة.
 .61فروید ،زیگموند .)6932( .آنا ،من و سازوکارهای دفاعی ،مترجم ،محمد علی خواه تهران :نشر
مرکز.
 .61فروید ،زیگموند .)6931( .مکانیزمهای دفاع روانی ،مترجم ،ســـید حبیب گوهری راد و محمد
جوادی ،تهران :انتشارات رادمهر.
 .61مائمی ،فرزاد« .).6933( .پیشــینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اســطورهای و زمینه و شــیوه
کاربرد آن در خوانش متون ادبی» ،فصـلنامه علمی ــــ پژوهشی نقد ادبی ،سا  ،9شماره  66و
 ،62تهران ،دانشگاه تربی

مدرس ،پاییز و زمستان

 .63مرادی ،محمـد هـادی .)6931( .ترجمـه و نقد و تحلیل پانصــد بیت از دیوان ابن الفارض
مصری ،استاد راهنما سید امیر محمود انوار ،رساله دکتری.
 .63مورنو ،آنتونیو .)6939( .یونگ ،خدایان و انسان مدرن ،مترجم ،داریوش مهرجویی ،چاپ هشتم،
تهران :نشر مرکز.
 .21موکییلی ،آلکس .)6931( .مکانیســ های دفاعی حیات روانی ،مترجم ،محمدریـــا شـــجاع
ریوی ،چاپ دوم ،مشهد :انتشارات آستان مدس ریوی.
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 .26میربامری فرد ،سـید علی اصغر و دیگران« .)6931( .مقایسه تطبیقی سیر کمالجویی در عرفان
و روان شـناسی یونگ» ،فصـلنامه ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهراء) ،شماره  ،9ص

 619ـ

.631
 .22والتر اوداینیک ،ولودیمر .)6913( .یونگ و سـیاسـت :اندیشـههای سیاسی و اجتماعی کارل
گوستاو یونگ ،مترجم ،علیریا ریب ،تهران :نشر نی.
 .29عبدالغنی نابلسی .)6363( .الصوفیه فی شعر ابیالفارض ،تحقیق حامد الحاج عبود.،
 .21ها  ،کاولیناس ،و دیگران .)6939( .نظریههای تحلیل روان ،2مقدمات روانشــناســی یونگ،
مترجم ،دکتر شهریار شهیدی ،مم :آینده درخشان.
 .21یونگ  ،کار گوسـتاو6932( .الف) .اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ ،سخنرانی
های کلینیک تاویستوک ،مترجم ،فرزین ریاعی ،تهران :انتشارات ارجمند.
 .21ــــــــــــــ 6932( .ب) .ب ،تحلیل رؤیا (گفتارهایی در تعبیر و تفسیر رؤیا) ،مترجم ،ریا
ریایی ،چاپ دوم ،تهران :نشر افکار.
 .21ـــــــــــــــــ .)6931( .روانشناسی ضمیر ناخودآگاه ،مترجم ،محمد علی امیری ،چاپ ،1
تهران :شرک

انتشارات علمی و فرهنگی.

 .23ــــــــــــــــــ .)6933( .روح و زندگی ،مترجم ،دکتر لطیف صدمیانی  ،چاپ چهارم ،تهران:
انتشارات فراین.
 .23ــــــــــــــ .)6936( .یونگ پاسخ به ایوب ،مترجم ،فؤاد روحانی  ،چاپ چهارم ،تهران :نشر
دیبا.
 .91ـــــــــــــــ 6932( ..الف) .انسان و سمبولهایش ،مترجم ،دکتر محمود سلطانیه ،چاپ نهم،
تهران :نشر نماد.
 .96ـــــــــــــــ  .)6932( ..روانشناسی و کیمیاگری (انسان و اسطورههایش) ،مترجم ،محمود
بهفروزی ،چاپ دوم ،تهران :چاپ نی .
 .92ــــــــــــــــــ 6932( .ج) .مشکلات روانی انسان مدرن ،مترجم ،محمود بهفروزی ،چاپ
سوم ،تهران :انتشارات دیبا.
 .99ــــــــــــــــــ6932( ..د) .انسان در جستبوی هویت خویشتن ،مترجم ،محمود بهفروزی،
چاپ چهارم ،تهران :نشر دالاهو.
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 .91ــــــــــــــــ 6939( ..الف) .خود ناشناخته (فرد در جامعه امروزی) ،مترجم ،مهدی مائنی،
چاپ دوم ،تهران :نشر فراین
 .91ـــــــــــــــــــ 6939( .ب) .روانشناسی و شرِ ،مترجم ،دکتر لطیف صدمیانی ،چاپ سوم،
تهران :نشر دیبا.
 .91ــــــــــــــــــــ6939( .ج) .روانشناسی و تعلی و تربیت ،مترجم ،دکتر علی محمد برادران
رفیعی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات دیبا

سا نهم
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الدکتور علي أحمدزاده (الدکتوراه في اللغة العربیة وآدابها ،بجامعة تربیت مدرس ،طهران ،إیران ،الکاتب المسئول)
الدکتور خلیل پرویني (أستاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها ،بجامعة تربیت مدرس ،طهران ،إیران)

التحلیل النفسي ألنماط البلوغ القدیمة في التائیة الكبرى البن الفارض
المل ّخص
يتضمن الالوعي الجماعي المشاعر واألفكار والسلوكيات التي نقلها إلينا األجداد القدماء للبشرية .تظهر
هذه الموارد والخبرات التي تتجاوز الشخصية على شكل أنماط قديمة .تتمتع بعض األنماط القديمة التي
يعبر عنها يونغ باسم األنماط القديمة للبلوغ ،بأهمية كبيرة بحيث يمكنها مساعدة المرء على تحقيق الذات
والسير في طريق البلوغ بواسطة البيانات ما فوق الشخصية التي لديها .الشعر الصوفي منتج نفسي ،ويحتوي
على العناصر والصور التي تتجاوز مجال الخبرات الشخصية للشاعر وهي تعبير عن الالوعي الجماعي له.
وتظهر األنماط القديمة للبلوغ في التائية الكبرى الصوفية البن الفارض بوضوح والذي تسربت بعض بحوثه
النفسية في الالوعي الجماعي له .تعتمد هذه المقالة على المنهج الوصفي التحليلي ومدرسة علم النفس
التحليلي ليونغ لتدرس شخصية ابن الفارض بالنظر إلى وظائف هذه األنماط القديمة .وتؤثر األنماط القديمة
مثل "الظل" و "األنيمة" و"النفس" على شخصية ابن الفارض بسبب "التشبه" و "اإلسقاط النفسي" وغيرها،
ولكنه تمكن من استغاللها بواسطة "الفردانية" واالهتمام الواعي بقيم هذه األفكار ،في سبيل الكمال وتحقيق
الذات.
الکلمات الرئیسیة :األنماط القديمة للبلوغ ،التشبه ،الفردانية ،التائية الكبرى ،ابن الفارض

