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تحلیل کهن الگویی حکایت آینهو زنگی در آثار شاعران بزرگ فارسی
حمیرا زمرّدی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت30/1/03 :؛ تاریخ پذیرش30/0/11 :

چکيده
در مقالهی حاضر با مقدمه ای از تعاریف اصطالحیِ تمثیل ،حکایت تمثیلی ،فابل و پارابل از نظر
ادیبان به نقد کهن الگویی حکایتی عارفانه و اخالقی از دیدگاه سه شاعر بزرگ سنایی ،مولوی و
نیمایوشیج پرداختهایم و باز نمودهایم که در این حکایت زنگی در مواجهه با حقیقت واقعی خود و سایه -
ای که آن را خوش نمیدارد از راهنمای پیر فرزانه (آینه) میگریزد و به معرفت و شناخت صحیح دست
نمییابد .الگوی روانشناسانه – اساطیری این تحلیل بر مبنای مکتب یونگ بوده است .در این پژوهش
با گذار از مبح ث خوداگاه ،ناخودآگاه ،فرافکنی ،سایه ،نهاد ،من و فرامن؛ بُن مایهی مشترکِ این سه
حکایت تمثیلی را در آثار سه شاعر مذکور مورد نظر و بررسی قرار دادهایم .الگوی متّحد و
ساختارگرایانه ی این گونه حکایات نشان از وحدت ساختار روان و ناخودآگاه جمعی بشری دارد که در
زیر ذهنِ خودآگاه نهفته است.
واژگان کليدي :حکایت تمثیلی ،نقاب یا سایه ،پیر فرزانه ،ناخودآگاه جمعی
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مقدمه
تعاریفی که محققان از تمثیل به دست میدهند بیشتر ناظر بر مفهوم حکایت تمثیلی است و در
تعریف آنان ،اشاره به دو الیهی ظاهری و درونی یا وجوهِ نمادین و مفاهیم ثانوی از حکایات تمثیلی
مستفاد میشود .ازینرو گفتهاند « :تمثیل حکایت و روایتی است که هر چند معنای ظاهری دارد امّا مراد
گوینده معنای کلّیتر دیگری است( ».شمیسا)102 :1031 ،؛ «تمثیل داستانی یا الیگوری در اصطالح
ادبی روایت گستردهای یافته است که حداقل دو الیهی معنایی دارد .الیهی اوّل همان صورت قصه
(اشخاص و حوادث) و الیهی دوم معنای ثانوی و عمیقتری است که در ورای صورت میتوان جُست و
*نویسنده مکاتبهzomorrodi@ut.ac.ir :
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به آن «روح تمثیل» میگویند .در تمثیل یک ایدهآل ذهنی از خالل واسطههای حسّی بیان میشود.
(فتوحی)111 :1031-1030 ،
دکتر پورنامداریان دو جنبهای بودنِ تمثیل را چنین توصیف میکند« :در تمثیل اشخاصِ داستان
جنبه ی نمادین دارند و هر کدام مظهر خصایصی مانند حزم ،شهامت ،تزویر و ترس هستند .و حکایات
تمثیلی بسته به این که معنای ثانوی آنها به آسانی قابل دستیابی نباشد تمثیل رمزی نامیده میشود.
چنان که این پیام به عنوان نتیجهی منطقی حکایت یا داستان در کالم پیدا شود آن را تمثیل یا مثل
می گوییم و اگر پیام در حکایت یا داستان به کل پنهان باشد و کشف آن نیاز به فعالیت اندیشه ،تخیل و
تفسیر داستان داشته باشد آن را تمثیل رمزی مینامیم( .پورنامداریان 112 :1032 ،و )111
از سوی دیگر اصطالحات ادبی فابل  fable /و پارابل  Parable /نیز به معنی تمثیل نزدیک هستند.
فابل را حکایتی می دانند که متضمّن معنی اخالقی و تعلیمی است و در فارسی با اصطالحاتی نظیر
قصّه ،داستان ،افسانه ،حکایت و مثل هماهنگ است( .عزبدفتری 20 :1021 ،و  )21و پارابل را متضمن
تعلیم اندرزهای اخالقی و معنوی دانستهاند که شخصیتهای آن حیوانات ،انسانها ،خدایان یا اشیاء بی
جان هستند .امّا تمثیل متضمّن نوعی نگرش واقعگرایانه و اخالقی است که شخصیتهای آن معمو ًال
انسانها هستند نه حیوانات و درختان و سنگها( .رید.)11 :1031 ،
از کسانی که در مورد تشبیه و تمثیل مطالب مفصّلی را ذکر کردهاند عبدالقاهر جرجانی (م)121 .
ص از آن است
است که تمثیل را از زیر شاخههای تشبیه میداند و میگوید « :تشبیه ،عام و تمثیل اخ ّ
پس هر تمثیلی تشبیه است و هر تشبیهی تمثیل نیست» (جرجانی.)10 :1032 ،
سابقه داستانهای تمثیلی را به کتابهای دینی هندی مانند سرودهای «ودا»« ،اوپانیشادها»،
«برهمنها» و کتابهای «عهد عتیق»« ،اوستا» و «گاتها» میرسانند و میگویند منشاء داستانهای
تمثیلی فارسی را باید در کتاب کلیله و دمنه جست (زرینکوب .)111 :1011 ،در داستانهای تمثیلی
حقیقتی پنهان شده که در حیطه ی شناخت و ادراک انسان قرار دارد و معانی در قالبِ عبارات معمولی
بیان میشوند.
صور ،تخیّالت و حقیقت پنهان شده در تمثیل غالباً از وحدتی هماهنگ در ناخودآگاه ذهن بشری
برخوردار است و عموماً مطالبی را منعکس میسازد که گرایشهای ارثی و مشترک انسانها اعمّ از
آفرینش ،زندگی ،مرگ ،عشق ،تضادّها و  ...را در اعصار مختلف به نمایش میگذارد زیرا در قالبها و
شیوه های مختلف بیانی از ناخودآگاه بشری حکایت می کند و در طول زمان صیقل خورده و به صورت
تجربی به مخاطبان منتقل میشود .در پرتو این انتقال ،حسِّ همذات پنداری میان گویندهی آثار ادبی و
مخاطب پدید آمده و پاالیش روانی و فرآیندهای اخالقی نظیر فداکاری ،تصعید امیال نفسانی و
ارزشهای واالیی صورت میپذیرد.
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کارل گوستاویونگ( C.G Yung /م )1331 .بر آن است که این عناصر ناخودآگاه در ذهن همهی
افراد بشر ریشه دارد و پدیدآورندگان آثار هنری در پیوند با الیههای ناخودآگاه با گذشته و آینده ارتباط
برقرار می کنند و از این رهگذر ،هنرمند مفسّر رازهای روح زمان خود میشود و روح زمان از طریق
دهان او منتقل میشود .ازینرو کالمش تأثیرگذار است.
به نظر او راز آفرینش و فعالیت هنر ،عبارت از غوطهور شدن دوباره در حالت آغازین روح است زیرا
از این پس نه فرد بلکه گروه پاسخگوی خواستههای واقعی میشود (یونگ 111 :1033 ،و )111
هنرمند نیز به عنوان یک انسان واال و یک انسان نوعی به این راز فائق میشود و این خود نشان از آن
دارد که هر آفرینش هنری و کالم جادویی ،حاصل ناخودآگاه جمعی بشری است (یاوری.)13 :1033 ،
ت
از میان حکایات تمثیلی و رمزی بی شماری که در شعر و نثر فارسی با آن روبه رو هستیم حکای ِ
رمزی «زنگی و آینه» به عنوان یک پارابلِ اخالقی مورد استقبال خردمندان و بزرگان ادبیات قرار گرفته
است .در این تمثیل اخالقی شاهدِ تحلیل معرفتی و شناختی از انسان هستیم .این گونه حکایات که
بعضاً اصل هندی دارند در متون ادبی ما جایگاه چشمگیری دارند .سنایی (م ) 111 .در حدیقه الحقیقه،
مولوی (م )321 .در مثنوی شریف و نیز نیمایوشیج (م )1003 .در مجموعهی اشعار خود این حکایات را
نقل کردهاند:
وانتتتدر او روی ختتتویش کتتترد نگتتتتاه
یافتتتتتت آیینتتتتتته زنگتتتتتتیای در راه
چشتتتمی از آتتتتش و رُختتتی زانگِشتتتت
بینتتتیِ پختتتج دیتتتد و دو لتتتبِ زشتتتت
بتتتر زمیتتتنش زد آن زمتتتان و بگفتتتت
چتتتون بتتترو عیتتتبش آینتتته ننهفتتتت
بهتتتتتتر زشتتتتتتتیش را بیفکندستتتتتتت
کتتان کتته ایتتن زشتتت را خداونتتد استتت
کتتتی در ایتتتن راه ختتتوار بتتتودی ایتتتن
گتتتر چتتتو متتتن پُرنگتتتار بتتتودی ایتتتن
ذُلِّ او از ستتتتتتیاه رویتتتتتتی اوستتتتتتت
بتتی کستتی اوز زشتتت ختتوییِ اوستتت
اینتتتتتت رعنتتتتتا و اینتتتتتت نابینتتتتتا
ایتتتن چنتتتین جتتتاهلی ستتتوی دانتتتا
متترگ بِتته بتتا چنتتین حریفتتان متترگ
نیستتت ایتتن جتتا چتتو ماتتر ختترد را بتترگ
(سنایی 131 :1032 ،و )133
موالنا نیز در مواضعی از مثنوی این داستان را بدینگونه نقل کرده است:
متتتتینمتتتتودت تتتتتا روی راه نجتتتتات
بتتتا کمتتتال تیرگتتتی ،حتتتق واقعتتتات
واقعتتتاتی کتتته در آختتتر خواستتتت بتتتود
ز آهتتنِ تیتتره بتته قتتدرت متتینمتتود
آن همتتتی دیتتتدی و باتّتتتر متتتیشتتتدی
تتتا کنتتی کمتتتر تتتو آن ظلتتم و بتتدی
متتیرمیتتدی زان و آن نقتتش تتتو بتتود
نقتتشهتتایِ زشتتت خوابتتت متتینمتتود
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همچتتو آن زنگتتی کتته در آیینتته دیتتد
کتته چتته زشتتتی الیتتق اینتتی و بتتس
ایتتن حاتتداث بتتر رویِ زشتتتت متتیکنتتی
انتتتدکی گفتتتتم بتتته تتتتو ای ناپتتتذیر
خویشتتتن را کتتور متتیکتتردی و متتات
چنتتد بگریتتزی ناتتک آمتتد پتتیش تتتو
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رویِ ختتتتود رازشتتتتت و بتتتتر آیینتتتته..
زشتتتیام آنِ تتتو استتت ای کتتورِ ختتس
نیستتت بتتر متتن زان کتته هستتتم روشتتنی
زانتتدکی دانتتی کتته هستتتم متتن خبیتتر
تتتتتا نایندیشتتتتی زختتتتواب و واقعتتتتات
کتتتتوریِ ادراکِ مکتتتتر انتتتتدیشِ تتتتتو

(مولوی)1133-1131 :1031 ،
ن انگاس به عنوان نمادی از زن روستایی ساده دل
نیمایوشیج در روایت زنگی و آینه به جایِ زنگی از زا ِ
و نادان یاد میکند:
ستتیر کتتردن گرفتتت از چتت و راستتت
ستتتوی شتتتتهر آمتتتتد آن زنِ انگتتتتاس
گفتتت« :حقّتتا کتته گتتوهری یکتاستتت »
دیتتتد آیینتتتهای فتتتتاده بتتته ختتتاک
عکتتس ختتود را فکنتتد و پتتوزش خواستتت
بتته تماشتتا چتتتو بتتر گرفتتت و بدیتتتد
متتن ندانستتتم ایتتن گهتتر ز شماستتت»
کتتته ببخشتتتید ختتتواهرم بتتته ختتتدا
ساده بین ،ستاده فهتم بتی کتم و کاستت
متتتا همتتتان روستتتتا زنتتتیم درستتتت
از همتته ناشتتناستتترس ختتود ماستتت
کتتته در آیینتتتتهی جهتتتان بتتتتر متتتتا
(یوشیج)33 :1023،
چنان که می بینیم در روایت اصلی داستان ،قهرمان یا شخصیت اصلی در حکایات سنایی و مولوی
«زنگی» است یعنی آن که اهلِ زنگبار است .عبدالرحمان ابن خلدون (م )333 .زنگبار را در شمار اقلیم
اول و دوم جهان میشمارد و می گوید به سبب سکونت ایشان در برابر دریای هند پوستی سیاه دارند و
ابن سینا (م )113 .سیاهی رنگ بدن زنگیان را معلول گرمایی میداند که رنگِ بدن آنها را تغییر داده
است .همچنین سبکسری ،نشاط و طرب و پایکوبی بیاندازهی زنگیان را ناشی از انتشار روح حیوانی و
افزایش حجم هوا در قلب آنها قلمداد می کند که موجب انتشار روحشان شده و منجر به بالهت آنان
میشود .ازینرو در جهان از آنان به ابلهی و حماقت یاد میشود (ابن خلدون- 111-112/1 :1033 ،
)110
در نتیجه درمییابیم که «زنگی» در حکایات مذکور نیز نماد بالهت و بیمعرفتی است و برای آن
ی غلط و نادرست برجسته شود ،زنگی نمودار این مفهوم شده است و اشارهی
که نمادی از مظاهرِ شناخت ِ
ن انگاسی نیز از آن جاست که مطابق تعریف خودِ نیما ،انگاس نام دهی در البرز است که مردم
نیما به ز ِ
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آن به سادگی مشهورند .ازینرو نیما به جای «زنگی» که نماد بالهت است از زن انگاسی که نماد سادگی
و کم خردی است یاد کرده است .دانستیم که بُن مایهی مشترک عارفانه و اخالقی در هر سه حکایت
مبت نی بر شناخت پنداری و معرفت نادرست آدمی است ازینرو با مقدّماتی که بیان گردید به نقد روان-
شناختی و اسطورهای این حکایت تحت عنوان تحلیل کهنالگویی آن میپردازیم.
دیرینگی و اشتراک این گونه حکایات مبتنی بر الگوها و انگارههای مشترکی است که یونگ به آنها
نام کهنالگو میدهد یعنی همان صور مثالی و انگاره هایی که روان پیش از تولّد بر لوحِ نانوشته و سپید
خود حکّ کرده است و به هنگام تولّد با خود به همراه میآورد (یاوری 21 :1033 ،و .)12
همانندی ،جاودانگی و بازگشتن به این گونه کهنالگوها از بنیانیترین ویژگیهای آن به شمار
میرود .وقوع مکرّر الفبای زبانیّ این حکایات و بن مایه های آن نیز بیانگر ناخودآگاه جمعی و اشاره به
ساختار روان است و حتّی مربوط به یک سرزمین یا فرهنگ و دورهی خاصی از تاریخ نمیباشد .نظریه -
پردازان بر آنند که «الگوی متحّد و ساختارگرایانهی این گونه حکایات و تمثیلها را از آن جاست که
میتوانند نسخه های متعدّدی از خود با یک زیربنا و ساختار واحدی را تولید کنند( ».تایسون:1032 ،
.)031
در روانشناسی  ،سه ساختار ذهن عبارتند از :نهاد  ،Id /من  ،ego /فرامن  .Superego /نهاد؛
اساسیترین جنبهی شخصیت است که غرایز را در بردارد و منبع انرژی روانی است که شخصیت انسان
را کنترل میکند .فرامن نیز نمایندهی نیروهای اخالقی است که توسط خانواده و اجتماع تعریف
میشوند و نقشِ واسطه و میانجی را بازی میکند (دارابی)03 :1033 ،
فروید ( Foroyd/م )1303 .من را بخش کوچکی از ناخودآگاه میداند که از ساز و کارهای دفاعی
روان برخوردار است و واسطهی میان نهاد و فرامن است( .فدایی 02 :1033 ،و  )03ناخودآگاه نیز
بخشی از روان است که جایگاه امیال سرکوب شده و منبع انرژی روانی و غرایز است( .دارابی:1033 ،
)03
بر این اساس میبینیم که زنگی در تمثیل رمزی مورد اشاره نماد من  ego /یا خود است و در
برگیرنده ی آگاهی از جهان بیرون و شناخت خود است که در مواجهه با آینه (فرامن یا شکل فرافکنی
شدهی پیر فرزانه یا عقل برتر) قرار میگیرد.
ی
در هر سه حکایت ،زنگی هنوز به هویت فردی خود نائل نشده ودر حال طی کردنِ چرخهی روان ِ
ی خود  Self /مستلزم گذراندنِ آزمون-
خویش است تا به کمال برسد .رسیدن به کمال و مرحلهی نهای ِ
های درونی یا بیرونی گوناگونی است تا به انسانی مستقل و یکپارچه تبدیل شود و به یک تعالی وحدت
بخش از میان همهی نیروهای متضاد و مخالف  Free conflict/و فرافکنی شده دست یابد و راه خود را
برای «خود شدن» و رسیدن به کمال مطلوب پیدا کند« .یونگ خود را مهمترین کهن الگویی میداند
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که برای رسیدن به تشخّص و فردیت به شکل مانداال عرضه میشود و نماد تمامیت و معنی غایی قرار
میگیرد( .فدایی 10 :1033 ،و دارابی)33 :1033 ،
هم چنین آینه تجلّی سایه Shadow/یعنی قدرتمند ترین کهن الگویی است که به مخالفت با انسان
درمیآید  .سایه به عنوان بخشی از ناخودآگاه ما و مهیبترین و نیرومندترین بخش آن ،نمایندهی
انرژی جنبهی تاریک و تحقّق نیافته و انکار شدهی روان ماست( .وگلر)30 :1033 ،
به نظر یونگ ،سایه جنبه ی پنهان شده و ناپسندی است که انسان از شخصیت خود به همراه دارد.
(یونگ )121 :1033 ،در تمثیل زنگی و آینه؛ زنگی ،من  ego /است که میدانی از تضّاد نیروهای
خودآگاه و ناخودآگاه به شمار میرود و در این میدان شاهد مواجههی آن تحت نقاب  Persona /زنگی
(هویتِ غیر حقیقی و تلّقی زیبایی شناسانه از خود) هستیم یعنی آینه که همان سایهای است که «هر
انسان به صورت افرادی تجسّم میکند که در زندگی خود آن را خوش نمیدارد و هر چه سایه بیشتر
مورد انکار قرار گیرد آسیب بیشتری به شخص میرساند .در حالی که فقط با پذیرش سایه میتوان
تعادل روانی بیشتری به دست آورد( .همان 101 :و دارابی ) 30 :1033 ،براین اساس ،زنگی به محض
مواجهه با آینه و دیدن خود در آن تعادل روانی خود را از دست داده و میگوید:
بهتتترِ زشتتتتیش را بیفکنتتتده استتتت
«کتتان کتته ایتتن زشتتت را خداونتتد استتت
کتتی در ایتتن راه ختتوار بتتودی ایتتن
گتتتر چتتتو متتتن پُتتتر نگتتتار بتتتودی ایتتتن
دُلّ او از ستتتتیاه رویتتتتتیِ اوستتتتتت
بتتتی کستتتی او ز زشتتتت ختتتویی اوستتتت
(سنایی)131 :1032 ،

ب
ن اانگاسی از تصویر خود در آینه و از دست رفتنِ تعادل روانی او موج ِ
تز ِ
در شعر نیما نیز تلّقی نادرس ِ
صدور این حکم میشود:
عکس خود را فکند و پوزش خواست
به تماشا چتو بتر گترفت و بدید
من نتدانستم این گهتتتتتر ز شماست
که ببخشید ختتواهتترم بته خدا
(یوشیج)33 :1023،
در نقد کهنالگویی ،سایه از تمام کهنالگوهای دیگر عمیق تر است و تمام نیروهای بدوی و غرایز
ابتدایی را در خود دارد .سایه با مهار و کنترل غرایز ،ما را به سوی تمدّن و کسب شخصیت پیش میبرد
و به غرایز امکان کافی میدهد تا خالقیت و شور و شوق به بار آورند .کارکرد سایه این است که با ایجاد
چالش و انرژیِ متّضاد در درونِ قهرمان کشمکش ایجاد کند( .وگلر )31 :1033 ،و در صورتی که
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قهرمان داستان (زنگی) رهیافتی به خود  /من نداشته باشد تعادل روانی خود را از دست داده و در
نتیجه مانند تمثیل فوق آینه (سایه) را میشکند.
قهرمان (زنگی) مطابقِ قاعدهی فرافکنی ،سایه را به مثابهی کسی تلّقی میکند که از او بسیار متنفّر
و بیزار است .در واقع آینه در این حکایت صورتِ فرافکنی شده از بخشِ منفی سایهی اوست .مطابق
نظریه یونگ اگر سایه را کامالً محو و نابود کنیم بخش مهمّی از انرژی روانی و خالِقیت و سرزندگی
ماهم از بین میرود .سرکوب سایه موجب میشود خالّقیت و احساسات پر شور و هیجان و بینش ژرف
و عملکردهای سریع و فی البداههی او نابود شود( ».هال ،نورد بای ،مبانی روان شناسی تحلیلی یونگ،
 ) 20در واقع در این تمثیل آینه (سایه) تصویری معکوس از نقاب  Persona/شخصیِ زنگی است.
«پرسونا همان صفات و احساساتی است که نمیخواهیم در خود بپذیریم و واسطهی میان من و دنیای
واقعی است( ».وگلر)31 :1033،
چنان چه از زاویهای دیگری از نقد کهن الگویی به این حکایات تمثیلی نگاه کنیم میبینیم که آینه
ت
گویای چهرههای متفاوتی از پ رسونا و نقاب زنگی است .در ابعاد قبلیِ تحلیل دیدیم که آینه صور ِ
فرافکنی شدهی منِ  ego /زنگی است ،امّا در این قسمت آینه را نموداری از من برتر زنگی میدانیم
یعنی کهن الگویی از پیر فرزانه یا من ملکوتی و فرامنِ  Superego /اوست که در چشمانداز رمزی در
مرتبهای باالتر بر بُعد روحانی وجود او اطالق میشود .مِن برتر یا ناخودآگاه شاعر که هویتی مشترک با
او دارد .چنان که می دانیم ارتباط با ناخودآگاه در گرو قطع ارتباط با خودآگاه است و شرط وصول به
ن تجربی» هم به
ن تجربی» است و در چنین حالتی «م ِ
فرامن و کشف «من» بیکرانه ،مستلزم فنای «م ِ
ظاهر وجود دارد و هم در حقیقت وجود ندارد .سخنان «فرامن» نیز فقط از طریق «من محسوس»
 )100 :پس مطابق آنچه گفتیم میپذیریم که آینه در آنِ واحد که
شنیده میشود( .پورنامداریان،
منِ فرافکنی شدهی زنگی است ،در ابعادِ رمزیِ خود منِ برتر و پیرِ خردِ زنگی نیز هست:
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
در اندرونِ من خسته دل ندانم کیست
(حافظ)00 :1032،
با آنِ من آنی دگر زیرا به آن پی بردهام
در جسمِ من جانی اگر در جان من جانی دگر
(مولوی ،بی تا)101 ،
هتتتتتوش را بگتتتتتذار و آن گتتتتته هتتتتتوشدار
نتتتی تتتتو گتتتویی هتتتم بتتته گتتتوشِ خویشتتتتن
همچتتتو آن وقتتتتی کتتته ختتتواب انتتتدر روی
تتتتو یکتتتی تتتتو نیستتتتی ای ختتتوش رفیتتتق

گتتتوش را بتتتر بنتتتد و آن گتتته گتتتوشدار
نتتی متتن و نتتی غیتتر متتن ای هتتم تتتو متتن
تتتو ز پتتیشِ ختتود بتته پتتیش ختتود شتتوی
بلکتتتتته گردونتتتتتی و دریتتتتتای عمیتتتتتق
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آن تتتتتوِ زفتتتتتت کتتتته آن نهصتتتتد تُوستتتتت
ختتود چتته جتتای حتتدّ بیتتداری استتت و ختتواب

قلتتزم استتت و غرقتتهگتتاه صتتد تتتو استتت
بالصتتتتتتتواب
دم متتتتتتتزن و امُ ااعلتتتتتتتم ّ
(مولوی1031/0 :1031 ،و)1131

این «غوغاگردرون» و «جانِ دگر» یا «توِ زافتِ نهصد تو» نماد غلبهی ناخودآگاه و فنای موقِّت در
روح پُر جوش و خروش ماست که در حکایت آینه و زنگی به صورتِ رؤیتِ «من» زنگی و تجلّیِ نقابِ
«خود» در آینه است و آینه ناخودآگاه و پیر خردمندی است که جهتِ خود آگاهی و رهایشِ من از خود
و رسیدن به فرامن جلوهگر میشود .یونگ معتقد است «تجسّم ناخودآگاه در حکم نجات دهندهای است
که در زیر ذهنِ خودآگاه نهفته است» (یونگ)133 :1033 ،
سیر و سلوک عارفانه نیز جهتِ خویشتن یابی بدون سفر به الیههای ژرف ناخودآگاه و دیدار
خودآگاه (زنگی) با ناخودآگاه (آینه) ممکن نیست .این پیر فرزانه وقتی پدیدار میشود که قهرمان در
موقعیتی ناامیدانه قرار دارد و تنها با واکنشی به جا و عمیق و یا به واسطهی پند و اندرزهای نیک
میتواند از این ورطه نجات یاد( .گورین 123 :1023 ،و  )122هم چنین وقتی فعّال میشود که قهرمان
نیازمند درونبینی ،تفاهم ،تصمیم گیری ،جهت حلّ مشکل خود است امّا قادر نیست در مقام خودآگاه
چارهاندیشی کند ازینرو پیر خردمند (آینه) محتویاتی را بر او عرضه میدارد تا این خالء را پُر کند .پیر
فرزانه ،قهرمان را از خطراتِ سلوک که پیش روی اوست آگاه میکند و وسایل مؤثری را جهت مقابله با
آن در اختیار او میگذارد( .یونگ )111 :1033،این «من برتر» با «فرامن» وجو ِد سرد و گرم چشیدهی
عاقلی است که با انگارهی پیر خرد و پدر رابطهی تنگاتنگ دارد( ..وگلر )31 ،33 :1033،عارفان تصویر
این پیر خرد را در قالب تمثیل «خضر پیامبر» (ع) جلوهگر کردهاند:
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی
(حافظ)333 :1032 ،

در داستان زنگی و آینه ،چون آرکی تای  Arch type /زنگی فعّال نمیشود و ندای پیر خرد (آینه)
را لبیّک نمیگوید ،دو سویهی روانِ او از هم جدا و بی خبر میماند .هم چنین گفتنی است که آینه
عالوه بر این که در تفاسیر مختلف از منظر کهن الگویی نمادی از مانِ برتر و پیر خرد است؛ عنصری
مؤنث بوده و نمادی از آنیما ( Anima /بخش زنانهی روان مردان) محسوب میشود .از این منظر آینه
نموداری از نفس کلّی در مرتبهی الهوتی است که با نفس ناطقه (زنگی) که در مرتبهای ناسوتی است،
دیدار میکند و در تحلیل اساطیری «آنیما به صورت عنصری یاری دهنده و مثبت ارزیابی میشود و
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تجلّی آن به صورت خِردی ملکوتی است که راه رسیدن به خود را به سالک نشان میدهد( ».یونگ،
 013 :1033و یاوری 111 :1033 ،و )113
در واقع مواجهه زنگی با آینه و خبردار شدن از هویت و شکل اصلیِ خود در دورهای از زندگی او رخ
میدهد که او به دنبال مفهوم تازهای در زندگی است چرا که «این هدف در وجه غفلت شدهی
شخصیت (ناخودآگاه) او در آنیمای روح او نهفته است که بر او ظاهر میشود( ».کالوین) 110 :1021 ،
تا موجبات بیداری او را فراهم سازد امّا به گفته سنایی چون زنگی خواهان بیداری نیست باید گفت:
این چنین جاهلی ستتتتتوی دانا
نیست این جا چو مار خرد را برگ
نیما نیز نتیجه میگیرد:
«متتا همتتان روستتتا زنتتیم درستتت
کتتته در آیینتتتهی جهتتتان بتتتر متتتا

اینتت رعنتتتتا وایتنتتت نتابینتا
مترگ بِه با چنین حریفان مترگ
(سنایی 131 :1032 ،و )133
ساده بین ستاده فهتم بتی کتم و کاستت
از همتتته ناشتتتناستتتتر ختتتودِ متتتا»
(یوشیج)33 :1023،

بدین ترتیب این حکایت رمزی ،در جریان چالشِ خودآگاه و ناخودآگاه بشری؛ شناخت پنداری و
معرفت ناصحیح انسان را از خود باز مینماید و نشان میدهد که زنگی مطابق قاعدهی فرافکنی و با
سرکوبِ سایه ،خواهان پذیرش عیوب خود نیست و با انتساب عیوب خود به دیگران (آینه) از خود رفع
مسئولیت می کند و از راهنمایی پیر فرزانه (آینه) سر باز میزند و در جهل و شناختِ پنداری خود باقی
میماند.
منابع
 -1ابن خلدون ،عبدالرحمان .)1033( ،مقدّمه ،ج  ،1ترجمه موسسه انتشارات علمی و فرهنگی،
 -1تایسون ،لُیس )1032( ،نظریههای نقد ادبی معاصر ،ترجمه مازیار حسینزاده و فاطمه حسینی،
نگاه امروز.
 -0پورنامداریان ،تقی .)1032( ،رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،انتشارات علمی و فرهنگی.
 -1جرجانی ،عبدالقاهر .)1032( ،اسرارالبالغه ،به اهتمام دکتر جلیل تجلیل ،دانشگاه تهران.
 -1حافظ ،شمس الدین محمد .)1032( ،دیوان ،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،صفی علی شاه.
 -3دارابی ،جعفر .)1033( ،نظریههای روانشناسی شخصیت (رویکرد مقایسهای) آییژ.
 -2رید ،یان .)1031( ،داستان کوتاه ،ترجمه فرزانهی طاهری ،نشر مرکز.
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 -3زرّینکوب ،حمید( ،پاییز  .)1011نگاهی به کلیله و دمنه ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد ،ش .12
 -3سنایی ،محمد بن آدم .)1032( ،حدیقه الحقیقه و شریعه الطّریقه ،به اهتمام استاد مدرس رضوی،
دانشگاه تهران.
 -13شمیسا ،سیروس .)1031( ،بیان ،میترا.
 -11عزبدفتری ،بهروز .)1021( ،تحلیل فابل از دیدگاه ل .س .ویگوتسکی ،نشریهی ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تبریز ،ش  113و .113
 -11فتوحی ،محمود( ،زمستان  30و تابستان .)31تمثیل  ،ماهیت ،اقسام و کارکرد ،مجلهی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ،ش  13 ،12و .13
 -10فدایی ،فربد .)1033( ،کارل گوستاویونگ و روانشناسی تحلیلی او ،دانژه.
 -11کالوین ،اس ،هال و دیگران .)1021( ،مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ ،ترجمهی محمد حسین
مقبل ،مرکز فرهنگی و انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.
 -11گورین ،ا و دیگران .)1023( ،راهنمای رویکردهای نقد ادبی ،ترجمه زهرا میهن خواه ،اطالعات.
 -13مولوی ،جالل الدین محمّد( ،بی تا) .غزلیات شمس ،به اهتمام استاد بدیع الزمان فروزانفر،
 .)1031( ،-------------------- -12مثنوی ،به ا هتمام نیکلسون ،مولی.
 -13نظامی ،الیاس بن یوسف .)1030( ،مخزن االسرار ،به اهتمام استاد وحید دستگردی ،علمی.
 -13وگلر ،کریستوفر .)1033( ،ساختار اسطورهای در فیلمنامه ،ترجمه عباس اکبری ،نیلوفر.
 -13یاوری ،حورا .)1033( ،روان کاوی و ادبیات ،سخن.1033 ،
 -11یوشیج ،نیما ( .)1023مجموعهی کامل اشعار نیما یوشیج ،به اهتمام سیروس طاهباز ،نگاه.
 -11یونگ ،کارل گوستاو .)1033( ،انسان و سمبولهایش ،ترجمهی محمود سلطانیه ،جامی.
 .)1033( ،------------- -10چهار صورت مثالی ،ترجمه پروین فرامرزی ،مشهد ،معاونت فرهنگی
آستان قدس رضوی.

