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 مقدمه

الدين بلخی آکنده اثر موالنا جاللمثنوی معنوی 

حکايات گوناگون است که موالنا هرکدام را از 

ای عرفانی يا اخالقی بازگو به بهانۀ توضیح نکته

حکايت آن »کندت يکی از اين حکايات، می

طلبی از يسار شخص که خواب ديد که آنچه می

مثنوی در دفتر ششم تتت« به مصر وفا شود، 

-به اليهمثنوی استت مفسّران و منتقدان  معنوی

نهان اين حکايت همچون حکايات های معنايی پ

پیر »، «پادشاه و کنیزک»دفتر اوّل، از جمله 

و تتت چندان توجّهی « طوطی و بقال»، «چنگی

با اين حال پائولو کوئیلو )متولّد  اندتنکرده

( نويسندۀ سرشناس معاصر برزيلی در 0109

حکايت مذکور تأمّل کرده و در قال  رمانی با 

را بازنويسی کرده  ( آن0155)کیمیاگر  عنوان

 است و منتقدان در حوزۀ ادبیات تطبیقی نیز

کیمیاگر را با رمان  مثنویحکايت مذکور در 

 اندتمورد نقد و بررسی قرار داده

ــتان   ــات و داس ــی حکاي ــد و بررس ــای نق ه

کالسیک ادبیات هر ملّتی با رويکردها و نظريـات  

جديد بسیار مهم است، زيرا خواندن نظريات نقد 

ک آن و س س تطبیق دادن آن بـر ادبیـات   نو و در

هم متن  دکالسیک کار بسیار دشواری است و باي

ای کـه  مورد نظر خوب فهمیده شود و هم نظريـه 

خواهیم طبق آن متن کالسیک را تحلیل کنـیمت  می

ادبـی   امروزه پژوهشگران بسیاری به تحلیل متون

پردازندت از جملۀ اين نقـدها،  با نظريات جديد می

-0121روانکاوانه است که زيگموند فرويـد ) نقد 

 گذار آن بــودت( پايه0502

-( روان0590 -0120کارل گوستاو يونـگ ) 

ها مطالعـه بـر روی   شناس بزرگ سوئیسی با سال

رنجور مکت  جديـدی  پريش و روانبیماران روان

شناسی تحلیلیت يونگ را بنیان گذاشت با نام روان

ناخودآگاه جمعـی  در اين رويکرد به تبیین ضمیر 

پـردازد کـه حـاوی    و فرآيند فرديت )تفـرّد( مـی  

ــن ــايه،     که ــونا، س ــن، پرس ــون م ــايی چ الگوه

آنیمــا/آنیموس، پیــر دانــا و خــود اســتت در ايــن 

ای اسـت  فرآيند، قهرمان که شخص بـالغ و پختـه  

سفری درونی را برای دستیابی به رشد و کمـال و  

ديـت  فرآيند فر»کندت مواجهه با خويشتن آغاز می

از آنجا مطرح شد که يونـگ بـا مطالعـه بـر روی     

های ايشـان  تعداد زيادی از مردم و تحلیل خواب

دريافت که خواب نه تنها بـه چگـونگی زنـدگی    

خواب بیننده بستگی دارد، بلکه خـود بخشـی از   

بافت عوامل روانی آن استت او همچنین دريافت 

که خـواب در مجمـوع از يـک ترکیـ  و شـکل      

« فرآيند فرديـت »کند و نام آن را می باطنی تبعیت

ــاد ــگ،  ت«نه ــگ 005: 0252)يون ــدۀ يون ــه عقی ( ب

شـود، شخصـیت   که شخص بالغ و پخته میزمانی

تـر غلبـه مـی   برتر ناپیدای وی بر شخصیت پست
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شود تا شـخص سـفری   کند و اين غلبه باعو می

درونی را به سوی رشد و کمـال و پختگـی طـی    

-ای در وی پديد میکند و بدين ترتی  دگرگونی

نامـدت  آيد و يونگ اين روند را فرآيند فرديت مـی 

 (92: 0292)يونگ، 

دربارۀ پیشینۀ پژوهش اين مقاله بايد گفت 

تاکنون نقد روانکاوانه و بررسی فرآيند فرديت در 

طور به کیمیاگرو رمان  مثنویاين حکايت از 

خاص هیم تحقیقی صورت نگرفته است؛ اما 

هايی درخصوص تحلیل کهن الگويی پژوهش

 صورت گرفته استت مثنویبرخی از حکايات 

روش نگارندگان در اين مقاله بدين ترتی 

شناسی بوده است که ابتدا نظريات مکت  روان

تحلیلی يونگ به دقت مورد مطالعه قرار گرفت 

-و س س اصول اساسی و نکات عمدۀ نقد روان

رحلۀ بعد شناسی تحلیلی آن استخراج شدت در م

و رمان  مثنویحکايت مذکور در دفتر ششم 

براساس فرآيند فرديت در نظريۀ يونگ  کیمیاگر

توان گفت می ،مورد تحلیل قرار گرفتت بنابراين

 روش ما در اين مقاله تحلیل محتوايی استت

 فرآیند فردیت

لۀ فرديت از زمان فیلسوفان يونان، ارسطو و ئمس

ارسطو اصل تفرّد را افالطون مطرح بوده استت 

داند و مفسران اين انديشه از به ماده يا شیء می

سینا بر اين باورند که اعتقاد ارسطو در جمله ابن

اين زمینه بر اصل اصالت وجود استوار استت 

نامد با وجود آنچه يونگ فرآيند فرديت می

اش های افالطونی وی در تصورات نظریگرايش

قت وجود در قال  بازيابی اصالت شیء يا حقی

غايت يگانگی با خويش، يگانگی با جهان و 

( 201: 0292يگانگی با افالک استت )بروز، 

اگرچه يونگ با مطالعه بر روی بیماران به کشف 

اين فرآيند رسید، اما نبايد آن را منحصر به جامعۀ 

-بیماران روان رنجور دانست بلکه اين روند می

تدت فرآيند فرديت تواند برای هر انسانی اتفاق بیف

دارای الگوی منظمی است که به دو مرحله 

شود: نیمۀ اوّل زندگی )از خردسالی تا تقسیم می

سالی تا جوانی( و نیمۀ دوم زندگی )از میان

طور که مشخصه پیری(ت به عقیدۀ يونگ، همان

نیمه نخست، ورود به واقعیت بیرونی است، 

ونی ويژگی نیمۀ دوم زندگی ورود به واقعیت در

 استت

مرحله اول با اهداف مادی و قابل دستیابی  

از قبیل پول، موقعیت اجتماعی و خانواده سر و 

های معنوی در کار دارد؛ در مرحله دوم پرسش

دف هستی مطرح ـدگی و هـای زنـمورد معن

شودت اين تغییر شگفت اغل  به وسیله چیزی می

شود سرعت نامیده می« سالیبحران میان»ه ـک

های يابدتتت در اين دوره با پیوند يافتن جنبهمی



0131  زمستان ،دوم، شماره سوم فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال       71

هوشیار و ناهوشیار روان، معنا و هدف جديدی 

شود که از يک طرف با در زندگی ايجاد می

چیزی که شخصی و فردی است و از طرف ديگر 

يابدت )پالمر، با شکل جمعی انسانیت پیوند می

( به عبارت ديگر فرديت يعنی 051-055: 0250

يکی » ،ر قابل تفکیک تبديل شدنبه يک کل غی

شدن و اين همان آگاهی با محتويات جمعی 

 (00: 0292)مورنو، «ت ناخودآگاه

يونگ در توضیح اين فرآيند و ارتباط آن 

 گويد:با کهن الگوها می

يافتگی که روندی طبیعی در درون فرديت» 

ای دينی دارد و از گیریروان آدمی است جهت

جو در همه واين جستشودت بیرون هدايت نمی

به صورت بالقوه وجود دارد امّا با توجّه به 

ها وجود دارد و نیز تفاوتی که در روان آدم

توان تفاوتی که در رشد هر انسانی هست نمی

 تدورۀ مشخصی از زندگی را برای آن تعیین کرد

شروع آن نسبی استت به عالوه  ،بنابراين

که کهن  فرآيندی کهن الگويی است، به اين دلیل

الگوها همان تجربیات و الگوهای مشترکی است 

که در ضمیر ناخودآگاه جمعی وجود دارد، از 

توان می ،پس تطرفی اين فرآيند نیز جمعی است

به آن فرآيندی کهن الگويی لق  داد که با توجه 

-به روان هر انسانی کهن الگوهای سفر درونی

جوی درونی، هر واش متفاوت استت در جست

جوی وه دنبال هدفی است، گاه در جستکس ب

جوی وخويشتن خويش و گاه در جست

خداوندت اين سفر نیز همچون سفرهای اساطیری 

و معنوی پر از رنج و خطر استت افراد به طور 

ناخودآگاهانه و همچنین به نحوی انحراف 

جستند، که اين هدف مآال ناپذير، هدفی را می

انسان »ز اين جوهر اسرارآمی -طل  تمامیت 

شود و برای نیل به آن تعريف می -«جامع

ای میان ساختن و پرداختن حلقۀ ارتباطی آبديده

-های خودآگاه و ناخودآگاه روان، الزم میجنبه

آيدت تتت اين حالت و وضعیتی است که وصول به 

آن بدون رنج بردن میسر نیست و آن پذيرش 

ز آزادانۀ بسیاری چیزها را، که مرد و زن عادی ا

سازدت ورزند، ضروری میآنها اجتناب می

(025: 0202)فوردهام، 

 كهن الگوهاي نظریۀ یونگ

يونگ به مفاهیم ضمیر ناخودآگاه جمعی که به 

-نمود، لق  آرکیصورت تصاويری جلوه می

، «کهن الگو»تايپ را داد که به زبان فارسی 

ترجمه « صورت مثالی»و « آغازينه»، «صور ازلی»

 شده استت

 (egoمن ) .0

بافته روان من، از نظر يونگ يکی از عناصر هم

انسان استت منِ خودآگاهِ آدمی است که او را 

کند و با احساسات آگاهانه و تبديل به آدمی می
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در مقايسه با « من»کندت ناآگاهانه خود را نگاه می

زمانی ساير عناصر مُثُلیِ نیرومندتر روان، نورس بی

( اين کهن الگو همواره 92: 0215استت )يونگ، 

با سايه در ستیز استت در فرآيند فرديت حرکت از 

های روان يعنی من به خود است که تمامی اليه

خودآگاهی، ناخودآگاهی فردی و ناخودآگاهی 

 رسندتجمعی به وحدت و يک ارچگی می

 (personaنقاب ). 5

به عقیده يونگ، کهن الگوی پرسونا به نوعی  

روانی فرد به پنهان ساختن حقیقت بیانگر تمايل 

اش استت بر اين اساس نقاب، نمودار وجودی

است که در آن انتظار « فرديت کاذب»ای از نمونه

اجتماعی کنترل را در دست داردت در اين شرايط 

ای مسلط هنگامی که شخصیت کاذب به گونه

های ديگر را شود که تمام يا بیشتر ويژگی

نقاب جايگاه مناسبی سرکوب کند، کهن الگوی 

شود؛ زيرا تسلط نقاب برای رشد روان آزردگی می

عدم توازن را به دنبال دارد که اين امر هسته روان 

رودت فرد تحت نفوذ نقاب به آزردگی به شمار می

طور ضمنی مملو از تصاوير اجتماعی از خودش 

ای که باشند اعم از استت اين تصاوير به هر گونه

پنداری يا احساس زرگخشک يا منعطف، ب

حقارت وتتت در کل موج  ناتوانی فرد در 

های تکمیلی شخصیتش برقراری ارتباط میان جنبه

شود و روان آزردگی و افسردگی وی را در پی می

 (090: 0250داردت )پالمر، 

 (shadowسایه ) .1

کهن الگوی سايه آن بخش از شخصیت است که 

د؛ بدين دهد آن را آشکار نکنفرد ترجیح می

مفهوم که سايه شامل بخشهای تاريک سازمان 

نیافته و سرکوب شده يا به تعبیر يونگ هر چیزی 

است که فرد از تأيید آن در مورد خودش سر باز 

زند و همیشه از سوی آن تحت فشار است؛ می

چیزهايی از قبیل صفات تحقیرآمیز شخصیت و 

( پس 090-092ساير تمايالت نامتجانست )همان: 

عاملی که مانع رسیدن قهرمان و من آگاهش  هر

به خويشتن و فرديت باشد، سايه استت البته 

گاهی ممکن است سايه در اين جريان نقش 

 مثبتی داشته و ثمربخش باشدت

 (Anima&Animusآنیما و آنیموس ) .4

دهد تا آنیما يا عنصر مادينه مرد را ياری می

يگر همسر مناس  خود را بیابدت عملکرد مهم د

عنصر مادينه آن است که هرگاه ذهن منطقی مرد 

های پنهان ناخودآگاه عاجز از تشخیص کنش

شتابد تا آنها را آشکار شود، آنیما به ياری وی می

تر عنصر مادينه اين است که به کندت نقش حیاتی

های واقعی دهد تا خود را با ارزشذهن امکان می
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های بخش ترينساز کند و راه به ژرفدرونی هم

وجود خود بردت تتت آنیما با اين دريافت ويژه خود 

دنیای »و « من»نقش راهنما و میانجی را میان 

)يونگ،  تبه عهده دارد« خود»يعنی « درونی

( کهن الگوی آنیموس، مظهر طبیعت 095: 0252

ناخودآگاه زنان استت اين عنصر نرينه به  ۀمردان

-می ندرت به صورت تخیالت جنسی نمود پیدا

مقدس  ۀکند و اغل  به صورت اعتقاد نهفت

ای علنی شودت هنگامی که زنی به گونهپديدار می

و با پافشاری دست به ترويج اعتقادات مردانه 

بار کوشد با برخوردهای خشونتزند يا میمی

 ۀاعتقادات خود را بیان کند، به آسانی روان مردان

بای، سازدت )هال و نوردنهفته خود را بر مال می

0290 :050) 

 

 (selfخود ). 2

ای جدی و با پشـتکار بـا   هنگامی که فرد به گونه

عنصر نرينه يا عنصر مادينه خود مبارزه کـرده تـا   

با آنها مشتبه نشود، ناخودآگاه خصیصـه خـود را   

دهد و بـه شـکل نمـادين جديـدی کـه      تغییر می

ن هسـته روان  تـري يعنـی درونـی  « خود»نمايانگر 

( در 010)يونـگ، همـان:    شـودت است، پديدار می

يونگ دريافت که اين « خود»بررسی کهن الگوی 

کهن الگو ارتباطی ناگسستنی بـا فرآينـد فرديـت    

همان کهن الگـوی  « خود»روانی دارد؛ به تعبیری 

تمامیت و يک ارچگی استت به عقیده وی تمـامی  

دارد و تمـامی  « خود»زندگی روانی فرد ريشه در 

ی بـه سـمت و سـوی آن    اهداف عالی و غايی و

يابد، بدين ترتی  که طی فرآيند فرديت جهت می

به عنوان يک عامل هدايتگر درونـی يـک   « خود»

کند و مانند مؤلفه ديرين و ذاتی روان برخورد می

ديگر کهن الگوها خود را نه براساس شکل بلکـه  

گـر  اش جلـوه فقط برحس  محتويـات پديـداری  

نـه تنهـا در   « دخـو ( »090: 0250کندت )پالمر، می

بلکه فراسوی گذشـت زمـان    ،تمام دوران زندگی

در زندگی که به آن آگاهی داريم و به وسـیله آن  

يابیم نیز قرار داردت چنان به تجربه زمان دست می

ــی   ــان م ــه وی اذع ــود ورای  ک ــه خ دارد، اگرچ

جا ناخودآگاه ما از زمان قرار دارد؛ اما معموال  همه

لی خاص حضورش حضور دارد و همواره به شک

 (250: 0252کندت )يونگ، را تبیین می

  

 (The wise old manپیر دانا ). 7

پیر دانا معموال  در هیأت ساحر، طبی ، روحـانی،  

معلم، استاد، پدربزرگ و يا هرگونه مرجعی ظاهر 

شود که مبین معرفت، تفکر، بصیرت، ذکاوت، می

درايت و الهام و از طرف ديگر نمايانگر خصـايل  

نیتـی و میـل بـه    خوب اخالقـی از قبیـل خـوش   

-ياوری استت او همواره در وضعیتی ظـاهر مـی  

شود کـه بصـیرت، درايـت، پنـد عاقالنـه، اتخـاذ       

ريزی و امثال آن ضروری اسـت،  تصمیم و برنامه

اما شخص به تنهايی توانايی آن را نداردت در ايـن  
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صورت حضور پیر دانا با تأملی از سر بصیرت يـا  

و به عبارت ديگر کنشی روحـی و يـا   فکری بکر 

توانـد  خـود درون روانـی مـی   نوعی عمل خودبـه 

قهرمان را از مخمصـه برهانـدت مداخلـه پیـر دانـا      

يعنی عینیت يافتن خود به خود صورت مثالی، از 

ضروری است که اراده آگاهانه بـه خـودی    ،روآن

خود قادر به يک ارچه کردن شخصیت در آن حـد  

العـاده جهـت کسـ     وقنیست که اين قـدرت فـ  

 (000-002: 0292توفیق حاصل آيدت )يونگ، 

 گزارش حكایت مرد بددادي

شخصی در بغداد مدّتی از مالی که به ارث برده 

کند، تا اينکه مال میراثی تمام بود امرار معاش می

گرددت مرد از فقر شود و وی گريبانگیر فقر میمی

او آورد و از شديد به درگاه خداوند روی می

بیند که طلبد تا اينکه شبی خواب میکمک می

هاتفی به او مژدۀ گنجی دفین در مصر در فالن 

دهدت او که از فقر و کوی و فالن خانه را می

تنگدستی به تنگ آمده است ، به رؤيای خود و 

کند و راهی مصر وعدۀ هاتف غیبی اعتماد می

شودت در آنجا از فرط تنگدستی ناچار به می

دارد در شود، اما شرم و حیا او را وامییگدايی م

 ش  به گدايی برودت

در همان روزها خلیفه دستور داده  اتفاقا 

تـا عسس هـر دزدی را کـه دستگیـر  وده استـب

کند به شديدترين وجهی مجازات کندت همان می

شود و ش  هم مرد بغدادی گرفتار عسس می

قت و ای جز صدابیند گرفتار شده چارهوقتی می

بیندت وی تمام بازگو کردن تمام حقیقت نمی

داستان خواب و وعدۀ گنجی نادر در مصر را 

ا ريشخند به وی ـدت عسس هم بـکنبازگو می

گويد: تو مرد ابلهی هستی که با ديدن يک می

حال ایت من خود تابهخواب از بغداد به مصر آمده

های بسیاری دربارۀ اينکه گنجی در فالن خواب

و فالن کوی و فالن خانه در بغداد است محل 

ه بغداد ـگاه اهمیتی نداده و بام، امّا هیمديده

ای در امت وقتی عسس آدرس گنجی در خانهنرفته

دهدت مرد بغداد را که در خواب ديده است، می

شود که آنجا خانۀ خود اوستت بغدادی متوجّه می

سرانجام عسس وی را به دلیل صداقتش آزاد 

گردد اش برمیو او هم به بغداد و به خانه کندمی

 يابدتو گنج را در خانۀ خود می

 تحلیل فرآیند فردیت در حكایت مرد بددادي

حکايت مرد بغدادی داستان سلوک اين شخصیت 

-حکايت ديدار او با اليـه  تبرای يافتن خود است

ــای ژرف روان ــه درون و    ،ه ــفری ب ــتان س داس

-داسـتان جسـت   ،دستیابی به خويشـتنِ خـويش  

جوی فرديت و رسیدن به آن استت داستان ايـن  و

شود که شخصی مالی را که به ارث گونه آغاز می
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زودی فقیـر  کند و بـه محابا خرج میبرده است بی

شودت پس با نالـه و زاری بـه درگـاه خداونـد     می

آورد:روی می

 گفت يا رَب برگ دادی رفت برگ

(2/0000)يا بده برگی و يا بفرست مرگ 

موالنا در ادامه، علّت تأخیر در اجابت دعای 

کند:مؤمن از طرف خداوند را چنین بیان می

 حق بفرمايد که نه از خواریّ اوست

(2/0000عین تأخیر عطا ياریّ اوست)

چینی برای بیان اين بیت، در حکم مقدمه

آغاز فرآيند فرديت استت موالنا معتقد است 

ز سوی خواستۀ آدمی اعلت تأخیر در اجابت 

کننده خود برای خداوند اين است که شخص دعا

رسیدن به خواستۀ مورد تقاضا از خداوند سفری 

را آغاز کندت به عبارت ديگر تأخیر در اجابت 

دعا، به معنای دعوت خداوند از بندۀ خويش 

برای طی طريق در اين سفر است؛ سفری که 

تی رهآورد آن دستیابی به خويشتنِ خويش و ح

جوی خداوند در درون خويش وگاهی جست

من عرف نفسه فقد عرف » ،به عبارت ديگر تاست

)هر کس خود را بشناسد، خدايش را « ربّه

 شناخته است(ت

داستان از ابتدا با خود مرد بغدادی شروع 

شود و از کس ديگری در خانه خبری نیستت می

مرد بغدادی پس از تمام شدن مال میراثی فقیر 

و با ناله و زاری به درگاه خداوند و شود می

شودت پس اش آغاز میحديو نفس، سفر درونی

رود:از ناله و زاری بسیار به خواب می

 خواب ديد او هاتفی گفت او شنید

که غِنای تو به مصر آيد پديد

 رو به مصر آنجا شود کار تو راست 

کرد کُديت را قبول او مُرتجاست

 فتدر فالن موضع يکی گنجیست ز

در پی آن بايدت تا مصر رفت

 بی درنگی هین ز بغداد ای نژند

گاهِ قندرو به سوی مصر و مَنبَت

 (2/0005-0002)

آنچه تا به اينجا مطرح کرديم روساخت اين 

طور که حکايت است، اما ژرف ساخت آن همان

در بخش مفاهیم نظری فرآيند فرديت بیان کرديم 

نظريۀ مذکور  دارای دو نیمه استت با توجّه به

شروع اين حکايت با فقر و ناله و زاری کردن و 

پايان آن با دستیابی به آرامش و يگانگی همراه 

استت ژرف ساخت نیمۀ نخست سیر مرد از آن 

تنش درونی و جزع و قَلَق به سوی تمامیت 

فردی و خود شدن است که با تمام شدن مال 

 میراثی و فقیر شدن وی آغاز می شود و با خواب

ديدن هاتف و وعدۀ گنج و نشان آن در مصر به 

رسدت ژرف ساخت نیمۀ دوم که آگاهی پايان می

او از خود است با سفر مرد به مصر و بازگشت 

به ديار و کاشانۀ خود و دستیابی به گنج اصیل در 

رسدتخانۀ خود به سرانجام می
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اين سیر درونی و گذر از تنش روانی و 

آگاهی فرد از رسیدن به تمامیت فردی و 

خويشتنِ خويش همخوان با فرآيند فرديت يونگ 

-است که سرانجام به يگانگی و يک ارچگی اليه

يابدت های خودآگاه و ناخودآگاه روان خاتمه می

در همخوانی حکايت مرد بغدادی با فرآيند 

فرديتِ يونگ نقطۀ مشترک ديگری وجود دارد و 

 آن پويايی هر دو جريان استت

و آرمانی برای نوجوانان فرديت، هدف 

نیست، بلکه بیشتر مقصد و منظور غايی اشخاص 

رسیده و پخته و يا کسانی است که به واسطۀ يک 

بیماری شديد يک روان نژندی يا برخی تجارب 

های کوبیدۀ عادی غیر معمول، مجبور به ترک راه

-شده، و در پی يک روش زندگی جديدی می

ر دورۀ حیات باشندت برای اشخاص میانسال که د

-اند، بسیار پیش میخويش تاکنون پیروزمند بوده

آيد که ناگهان خود را در حالت خالء و بیهودگی 

يابندت يونگ چنین مواردی را در اثر خويش به می

ت به تفصیل آورده است« نظام شخصیت»نام 

 (005-000: 0202)فوردهام، 

در اين داستان هم ما با شخص عاقل و 

داريم که ناگهان خود را تنها و بالغی سر و کار 

يابد و اکنون که خود را در کس و فقیر میبی

افتد و با او بیند به ياد خداوند میحالت خالء می

 آيد:به سخن درمی

هانقد رفت و کاله رفت و خانه

هاماند چون جُغدان در آن ويرانه

 گفت يا رب برگ دادی رفت برگ

يا بده برگی و يا بفرست مرگ

 تهی شد ياد حق آغاز کردچون 

يا رب و يا رب أجِرنی ساز کرد

 (2/0005-0000)

با توجه به کوتاه بودن حکايت که نزديک 

تواند به صد بیت است، منتقد ادبی چندان نمی

شناسی تحلیلی تمامی اين فرآيند و نظريۀ روان

 به ،به همین دلیلت يونگ را بر آن تطبیق دهد

ح و تفصیل روی ناچار در بعضی موارد به شر

 آوريمتمی

سفر به دنیای درون در فرآيند فرديت از 

شود و های فردی سايه آغاز میديدار با اليه

-تر روان میهای ژرفمرحله به مرحله به اليه

بیند و هاتف غیبی مرد بغدادی خوابی می رسدت

دهدت هاتف در وعدۀ گنجی در مصر را به وی می

است که حکم راهنما اين داستان نمودی از پیر دان

قدم در  درا برای مرد مسافر داردت مرد بغدادی باي

راه مصر بگذارد تا به گنج دست پیدا کند و اين 

کند و وعدۀ هاتف است که او را راهنمايی می

 دهدتگنجی اصیل را به وی می

ــره  ــداال )مانــداال داي هــايی دايــرۀ اصــلی مان

بر  نمادين است که يونگ آن را راهی برای تمرکز

در ژرف  ،دانـد( خويشتن و رسیدن به فرديت می

ساخت حکايت مزبور که به صورت نمادين و بـا  
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تسامح نمادی از خود شدن و بـه کمـال رسـیدن    

-مرد است، از خانۀ خويش در بغداد شـروع مـی  

شـودت در ايـن   شود و در همان جا هم کامـل مـی  

ژرف ساختِ دوری، آغـاز و انجـام ايـن فرآينـد     

درآن ابتدا و پايـان طريـق بـه هـم     ايست که خانه

خورد و به يگانگی و يک ارچگی نهـايی  پیوند می

رسدت رفتن ايـن همـه راه تـا مصـر و رنـج و      می

زحمت و خطرات سفر را به جان خريدن، پاسـخ  

جـوی خويشـتنِ   ودادن به نـدای درونـی جسـت   

واقع اگر يک انديشۀ عالی ما را  خويش استت در

ـ    دانیم کـه نـدايی از   از خارج تسخیر کنـد، بايـد ب

کنـدت  درون ما بدان پاسخ گفته، آن را استقبال مـی 

 (90: 0292)يونگ، 

ای گذاشته منِ مرد قدم در راه پر مخاطره

است که خود خبر از پیم و خم آن ندارد، اما با 

راهنمايی هاتف غیبی در خواب و اطمینان قلبی 

حاصل کردن از وجود گنجی در مصر راهی 

 :شودمی

 بغداد آمد او تا سوی مصرچون ز 

 گرم شد پشتش چو ديد او روی مصر

 بر امید وعدۀ هاتف که گنج

 يابد اندر مصر بهر دفعِ رنج

 در فالن کوی و فالن موضع دفین

 هست گنجی سخت نادر بس گزين 

(2 /0000-0002) 

شود داستان از زبان راوی/شاعر روايت می

ت آيدو گاهی قهرمان داستان خود به سخن در می

مرد بغدادی وقتی تمام پولش را در راه سفر به 

کند و ديگر آه در بساط ندارد، مصر صرف می

 گیرد گدايی کند:تصمیم می

 ش بیش و کم چیزی نماندلیک نفقه

 (2/0009الناس راند )خواست دقّی بر عوام

يا من، همزمان  Egoشناسی يونگ در روان»

بر میدانی از خودآگاهی و ناخودآگاهی استوار 

است و به دو سويۀ سايه )ناخودآگاه( و پرسونا 

ترين شودت سايه نزديک)خودآگاه( تقسیم می

چهرۀ پنهان در پس خودآگاهی است، نخستین 

پارۀ شخصیت است که در سفر به قلمرو 

شود و با سیمايی ناخودآگاه روان پديدار می

آمیز درست در آغاز راه پرپیم ناک و سرزنشترس

ايستد و همۀ يابی و تفرّد میو خم خويشتن

: 0290طلبدت )ياوری، هستی را به همآوردی می

092-090) 

مرحلۀ  تصمیم به گدايی کردن برای مرد

ای که شوم و منفی سايه ،رويارويی با سايه است

طور که پیشتر اشاره شد سايه کهن استت همان

الگويی است که مربوط به بخش سرکوب شدۀ 

دهد آن را آشکار روان است و فرد ترجیح می

نکندت معموال  احساسات و رفتارها و امیال و 

غرايز نابهنجار پس از سرکوبی، از ضمیر آگاه به 

گاه کنند و هیمنشینی میضمیر ناخودآگاه عق 

های روند؛ اما در موقعیتبه طور کامل از بین نمی

رانی و خاص، اين احساسات در قال  کهن بح
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کندت )اقبالی، قمری گیوی و الگوی سايه بروز می

( اما از آنجايی که قهرمان 90: 0252مرادی، 

گدا نیست و شرم و حیا مانع از  مثنویحکايت 

ماند تا پردۀ تاريک ش  شود، منتظر میآن می

افکنده شود و او پشت نقاب سیاهی و تاريکی در 

ش  پولی به دست بیاورد:پس پردۀ 

 لیک شرم و همّتش دامن گرفت

خويش را در صبر افشردن گرفت

 باز نفسش از مَجاعت برط ید

ز انتجاع و خواستن چاره نديد

 گفت ش  بیرون روم من نرم نرم

تا ز ظلمت نآيدم در کُديه شرم 

(2 /0005-0005)

ــرانجام در پــس نقــاب      ــرد بغــدادی س م

گذاردت به عقیدۀ يونـگ  شبکوکی قدم به کوی می

دستیابی به کمـال و فرديـت تنهـا زمـانی ممکـن      

پذير داشته باشـد،  است که فرد پرسونايی انعطاف

ای که بتواند آن را به محدوده روابط منظم گونهبه

و هماهنگ با ديگر اجـزای سـازنده روان همـراه    

عبـارت  ( بـه 000: 0255سازدت )رستگار فسـايی،  

شد گدايی کنـد  راضی نمیاگر مرد بغدادی  ،ديگر

گاه شد، وی هیمو شرم و حیا مانع از اين کار می

گـاه بـه گـنج    شـد و هـیم  رو نمـی هبا عسس روب

يافـت و در  موجود در خانـۀ خـود آگـاهی نمـی    

شد، اما سـرانجام او  نهايت فرديت وی کامل نمی

توانست با خـود و نفسـش کنـار بیايـدت قهرمـان      

ود سـايه باشـد   درست و به واقع بايد متوجه وجـ 

تا بتوانـد از آن نیـرو بگیـرد و اگـر بخواهـد بـه       

ای نیرومند شود تا بتوانـد بـر اژدهـا پیـروز     اندازه

شود، بايد با نیروهای ويرانگر خود کنار بیايدت بـه  

بیان ديگر، منِ خويشتن تا ابتـدا سـايه را مقهـور    

خود نسازد و بـا خـود همگـونش نکنـد، پیـروز      

ــال و نورد  ــدت )ه ــد ش ــای، نخواه ( 092: 0290ب

توان عمل گدايی کـردن  با اين توجیه می ،بنابراين

مرد بغدادی را در عـین حـال کـه عمـل قبیحـی      

است، بـرای رسـاندن و نزديـک کـردن فـرد بـه       

فرديت و کمال، عملی مثبت دانستت

 همچو شبکوکی کنم ش  ذکر و بانگ

تا رسد از بامهاام نیم دانگ

 اندرين انديشه بیرون شد به کُوی

واندرين فکرت همی شد سو به سوی

 شد شرم و جاهيک زمان مانع همی

گفتش بخواهيک زمانی جوع می

پای پیش و پای پس تا ثُلوِ ش 

ل  که بخواهم يا بخس م خُشک

(2 /0000-0000)

تفاوت بین مراحل نخست و ثانوی « ادينگر»

ای منطقی بین يافتگی را برحس  رابطهفرديت

« منت »0سازد: مشخص میچنین « خود»و « نم»

جدا « خود»از « منت »0شودت يکی می« خود»با 

شودت متحد می« خود»دوباره با « من» ت2شودت می

(051: 0250)پالمر، 
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عمل گدايی کردن که نمودی از سايه است 

با منِ  شخص در ستیز است و گاهی شرم و حیا 

که آن هم نمودی از منِ آگاه شخص است غلبه 

کند اهی سايهت سرانجام سايه غلبه میکند، و گمی

گیرد، اما عاقبت رنج و وی تصمیم به گدايی می

رسد و گرفتار غلبۀ سايه خیلی زود به او می

شود:عسس و مجازات او می

 ناگهانی خود عسس او را گرفت

مشت و چوبش زد ز صَفرا ناشِکفت

 های تاراندر آن ش  اتفاقا 

دزدان ضرارديده بُد مردم ز ش 

 های مخوف و مُنتَحَسبود ش 

جُست دزدان را عسسپس به جِد می

(2/0000-0009)

موالنا رنج سفر و پر خطر بودن اين راه 

مخوف و هولناک را برای مرد بغدادی به اين 

:زندترتی  رقم می

 تا خلیفه گفت که بُبريد دست

هر که ش  گردد وگر خويش منست

 بر عسس کرده مَلِک تهديد و بیم

چرا باشید بر دزدان رحیمکه 

 شان را از چه رو باور کنیدعشوه

(0025-2/0005يا چرا زيشان قبولِ زر کنید)

، تحقق ذات «خود»کوشش برای نیل به 

است و فرآيند تفرّد، طريق الزم جهت حصول 

های دروغین بايد هم پوشش« خود»آن، زيرا 

را به دور افکند و هم از سیطرۀ قدرت « پرسونا»

)يونگ،  تصاوير ناخودآگاه، رهايی يابدت یالقاي

0290 :01) 

مرد بغدادی وقتی در دست عسس مصری 

شود، به جای مخفی شدن در پشت گرفتار می

دهد نقابش را کنار نقاب دروغین خود ترجیح می

 بزند و تمام واقعیت را بگويد:

نعره و فرياد زآن درويش خاست

که مزن تا من بگويم حال راست

 دادمت مُهلت بگوگفت اينک 

تا به ش  چون آمدی بیرون بکُو

 ای زينجا غري  و مُنکَریتو نه

راستی گو تا بِه چه مکر اندریتتت

 قصۀ آن خواب و گنج زر بگفت

بس ز صدق او دل آن کس شگُفت

 بوی صدقش آمد از سوگندِ او

سوز او پیدا شد و اِس ندِ او

 دل بیارآمد به گفتار صواب

آن چنانک تشنه آرامد بآب 

(0092-0090و  2/0022-0025)

درويش بغدادی صادقانه تمامی خواب خود 

کند تا بلکه بتواند خود را برای عسس بازگو می

را از مجازات او نجات دهدت عسس هم که از 

آيد، او را گفتار صادقانۀ وی دلش به رحم می

از کند، اما پیش از رها کردن مرد بغدادی آزاد می

گويدت خوابی که بارها ديده است با او سخن می
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مرد بغدادی با شنیدن خوابِ عسس، حکمت 

خوابی را که ديده بود و راز وعدۀ هاتف غیبی را 

يابد:که در خواب شنیده بود، درمی

 گفت نه دزدی تو و نه فاسقی

مردِ نیکی لیک گول و احمقی

 بر خیال و خواب چندين ره کنی

وی روشنینیست عقلت را تَس

 بارها من خواب ديدم مُستمِر

که به بغدادست گنجی مستتر

 در فالن سوی و فالن کويی دفین

بود آن خود نامِ کویِ اين حزين

 هست در خانۀ فالنی رو بجُو

نامِ خانه و نامِ او گفت آن عدو

 ام خود بارها اين خواب منديده

که ببغدادست گنجی در وطن

 خیالهیم من از جا نرفتم زين 

مالل تو بیک خوابی بیآيی بی

(2/0200-0205)

برای هر شخصی بارها و بارها پیش آمده 

که در خواب و رؤيا اتفاقاتی برايش رخ داده 

کیفیت نمادی  ءاستت اين رؤياها بدون استثنا

دهندت در اين مورد والدت مجدّد را نشان می

خاص يک فرآيند طوالنی دگرگونی درونی و 

در قال  موجودی ديگر وجود والدت مجدّد 

آن شخص ديگر در « موجود ديگر»داردت اين 

تر و برتر درون ماست، يعنی آن شخصیت آزاده

رسد و ما قبال  او را که در درون ما به کمال می

، روبه عنوان يار درونی روح ديديمت از اين

هرگاه يار و همراهی را که در مناسک مذهبی 

-حساس آرامش میبینیم، اترسیم شده است می

( در واقع عسس 52: 0292کنیمت )يونگ، 

ای از شخصیت مرد بغدادی است، با مصری پاره

ها و شرايط يکسان که در اين سفر با وی ويژگی

ای در يکديگر شود و همچون آينهرو میهروب

 شوندتمنعکس می

ديدار مرد بغدادی با خود ديداری روشن و 

با رستگاری  مبارک استت ديداری که در نهايت

-وی و شناخت عالم گستردۀ درون به پايان می

رسد و اين راه پر پیم و خمِ توام با درد و رنج 

موالنا داستان را با اين بیت به پايان  شودتتمام می

برد که نشان از آشتی فرد با خويشتن خويش می

و هستی او است:

 خانه آمد گنج را او باز يافت

کارش از لطف خدايی ساز يافت 

(2/0250)

گو ودر حکايت مرد بغدادی کالم و گفت

افتدت داستان با ای از جوش و خروش نمیلحظه

-گوی درويش بغدادی با خداوند آغاز میوگفت

-شود و بعد در خواب با هاتف غیبی سخن می

برانگیز با عسس گويی تأملوگويدت س س به گفت

-ن حديو نفسی تأملرسد و پس از آمصری می

برانگیزتر به میان آيد و در پايان دوباره نجوايی با 
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خداوند داردت در مجموع، در اين داستان تمامی 

شوند، عناصر داستان از نقطۀ صفر شروع می

کنند و دوباره به جريان و سیری را دنبال می

 گردندتهمان نقطه بازمی

پايان حکايـت، پايـان فرآينـد فرديـت مـرد      

جوی وو سفر او به عالم درون در جست بغدادی

هـای  خويشتنِ خويش و رسیدن بـه اعمـاق اليـه   

ناخودآگاه فردی و جمعـی اسـتت مـرد بغـدادی     

هنگام بازگشت از مصـر، حیـران و مسـت از راه    

جوی هويت و فرديت خويشتن، وطل  و جست

در تمامِ راه، به حکمت اين خواب و وعدۀ گـنج  

منکـران و عـزّ    و ضاللت و کژروی خويش و ذلّ

رســوالن و در کــل فــراز و فــرود تــاريخ بشــر و 

انديشدت چشم بـاطن او بـه روی   انديشه آدمی می

-ای ديگر میحقیقت گشوده شده، دنیا را به گونه

بیند؛ شیون و گلۀ آغازين به شکر و ثنای انجامین 

يابدت اگر در آغاز به علّت فقر و نـداری  خاتمه می

کنـد، در پايـان   از خداوند درخواسـت مـرگ مـی   

ر با نگاهی متفـاوت بـه اطـراف و رويـدادها     ـسف

داند:نگرد و آن را از عنايات حق میمی

 خانه آمد گنج را او باز يافت

کارش از لطف خدايی ساز يافت

 (2/0250)

رهآورد سفر مرد بغدادی به ظاهر و به 

لحاظ مادی هیم است، اما در بطن ماجرا، در 

تر مرد بغدادی صاح  همه چیز ای عمیقاليه

است؛ صاح  گنجی تمام نشدنی که تنها با 

انجام اين سفر و اختیار رنج و زحمت اين سیر 

آيدت سفر مرد بغدادی از و سیاحت به دست می

بغداد )نماد عالم بیرون( به مصر )نماد عالم 

جوی گنج )نماد خويشتنِ ودرون( در جست

استت  خويش(، سفری پربار و نیک سرانجام

داستان گذر از رنج و فقر )نماداليۀ خودآگاهی( 

 و دستیابی به گنج )نماد فرديت( استت

 كیمیاگرخالصۀ رمان 

سانتیاگو چوپان اس انیايی جوانی است که در 

گیرد نزد پی ديدن رؤيايی تکراری تصمیم می

رمالی برود تا خوابش را تعبیر کندت چوپان 

که دستش را  بینددوبار در خواب کودکی را می

برد و در آغاز گرفته و به سمت اهرام مصر می

-دهد و مینقطۀ نامعلومی را به وی نشان می

گويد: اگر تا اينجا بیايی گنجی نهفته نصی  تو 

های درونی با خواهد شدت وی پس از درگیری

خود و نیز ديدار با مَلکیصَدَق، پادشاه سالیم 

و به  گیرد گوسفندهايش را بفروشدتصمیم می

دنبال افسانۀ شخصی خود و گنج نهفته در دل 

-احتیاطیاهرام مصر برودت سفر وی به خاطر بی

هايش در سرزمین بیگانه مدت مديدی طول 

های بسیاری را کشدت در طول سفر رنجمی

با مشکالت بسیاری دست و  ،شودمتحمل می

با افراد بسیاری آشنا و دوست  ،کندپنجه نرم می
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 ،شوددختری به نام فاطمه میعاشق  ،شودمی

پس از آن بقیۀ سفرش را با کیمیاگری همراه 

های بسیاری در مورد شود و در نهايت تجربهمی

کند، تا اينکه باالخره به کیمیاگری کس  می

رسدت سانتیاگو وقتی به اهرام اهرام مصر می

شکوه و هیبت اهرام  تأثیررسد، تحت مصر می

فه تمام ش  را وقگريد و س س بیمدتی می

شودت ناگهان چند راهزن مشغول کندن زمین می

خواهند ايستند و میآيند و باالی سرش میمی

اموال او را بدزدند و او هم صادقانه ماجرای 

کندت سرانجام رؤيايش را برای آنها تعريف می

گويد: تو آدم احمقی هستی رئیس راهزنان می

را  که به خاطر خواب و رؤيا سفر و رنج آن

من نیز دو سال پیش خواب  تایمتحمل شده

های اس انیا در حیاط کلیسايی ديدم که در دشت

متروکه گنجی دفین وجود داردت سانتیاگو با 

يابد که گنج شنیدن رؤيای رئیس راهزنان درمی

اصلی در ديار و کاشانۀ خودش دفن شده استت 

گردد چوپان جوان وقتی به سرزمین خود بازمی

های ای پر از سکهرود و صندوقچهمیبه کلیسا 

 يابدتطال را در زير درخت انجیر می

 كیمیاگرنقد رمان 

داستان چوپانی است که به دنبال افسـانۀ   کیمیاگر

دور و دراز و پــر رنــج و شخصــی خــود ســفری 

کندت سانتیاگو، قهرمان داسـتان،  زحمت را طی می

طور که پیشـتر  گذارد که همانقدم در مسیری می

گفتیم يونگ از آن با عنـوان فرآينـد فرديـت يـاد     

جوی خويشـتن  وکندت سفری درونی در جستمی

خويشت چوپان اسـ انیايی جـوان دو بـار رؤيـای     

بیند که کودکی دست او را گرفته و مشابهی را می

بـرد و در آنجـا وعـدۀ    به سوی اهـرام مصـر مـی   

دهدت زمانی کـه سـانتیاگو   گنجی دفین را به او می

گیـرد بـرای تعبیـر    رسد و تصمیم مـی می به شهر

هايش نزد پیرزن کولی برود، آغـاز فرآينـد   خواب

فرديت وی استت پس از تعبیر خوابش در مـورد  

افسانۀ شخصی و به دنبال گـنج رفـتن، در میـدان    

ـ  شـود کـه او را   رو مـی همرکزی شهر با کسی روب

کنــدت تــر مــیبــرای رفــتن بــه ايــن ســفر مصــمم

ی از کهن الگوی پیـر خردمنـد   مَلکیصَدَق که نماد

-کند تا به افسـانۀ شخصـی  است او را تشويق می

ده يـک گوسـفندانت را بـه    »اش دست پیدا کندت 

تـوانی بـه   من بده تا به تو بگويم که چگونـه مـی  

( 02: 0210)کوئیلـو،   ت«گنجینۀ پنهانت دست يابی

های پیر با او دربارۀ افسانۀ شخصی و برخورد آدم

-فسانه و اهمیـت آن در زنـدگی  گوناگون با اين ا

 زندتشان حرف می

سانتیاگو پس از کلنجار بسیار با خودش 

گیرد و با باالخره تصمیم به فروش گوسفندها می

شودت پیش از سفر با کشتی راهی مصر می

کند و وی به او يادآور مَلکیصَدَق مالقات می

شود که هر چیزی در اين عالم نشانه است و می
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ها توجه کنیت اين تمامی اين نشانهتو بايد به 

ترين نکتۀ اين داستان و نیز گوشزد پیرمرد اصلی

ها و آموختن توجه به نشانه تدنیای پیرامون ماست

ها کمک بسیاری در رسیدن به آرزوها زبان نشانه

کندت در فرآيند فرديت سفر و پیشبرد اهدافمان می

کردن و تحمل رنج و زحمت سفر نمادی از اين 

دهد قهرمان داستان و يا آيند است که نشان میفر

درصدد دستیابی به چیزی گرانبها و « من»همان 

شود قدم گاه راضی نمیاصیل است وگرنه هیم

در راهی پرمخاطره بگذاردت در اين داستان هم ما 

رو هستیم که به دنبال های روببالغ و پخته« من»با 

-هرؤيايی تکراری که آن هم يکی از آن نشان

گذاردت فرآيند فرديت، هاست قدم در راه می

شناسی گاهی همچون سیر و سیاحت روان

تواند پر پیم و خم و شود، اين راه میتوصیف می

ای باشد لغزان و يا به سادگی گاهی به شکل دايره

آنکه راه به جايی که انسان دور آن بچرخد، بی

تجربه نشان داده است که با اين حال  تبرد

ها، مارپیچی دانستن اين رين توصیفتحقیقی

سیاحت استت در اين سیر و سیاحت، مسافر 

خود ديدار کند و زندگی « سايۀ»نخست بايد با 

انگیز، خويشتن را با جنبۀ سخت و غالبا  هول

شناسايی اضداد، گونه جامعیتی بیبیاموزد: هیم

باشد، تتت اگر او آدم خوشبختی باشد میسر نمی

، مجموعه «الوصولصع  گنج»سرانجام به 

الماس، گل زرين، به حجرالرحمن يا هر نام و 

عنوانی که برای تعريف سنخ باستانی جامعیت و 

انتخاب شده است، دست خواهد يافتت « خود»

تواند قطع داشته باشد که به هدف کسی نمی

خواهد رسید، زيرا که اين راه خطرها دارد: چون 

 ل رمز وهرچیز به صورت تصوير، يعنی به شک

)فوردهام، شودت تمثیل، تجربه و استنباط می

0202 :002-000) 

اولین ديدار قهرمان داستان با سايۀ خودش 

ای خانهدهد که در قهوهها رخ میدر بندر عرب

کند و از او راهنمايی به سايۀ خودش اعتماد می

گیرد و در خواهد، اما سايه تمام پول او را میمی

کندت سانتیاگو گو را گم میبازار شلوغی سانتیا

اش را توانست افسانۀ شخصیهمانجا می

فراموش کند و به سرزمین خود باز گردد، اما 

چیزی در ذهنش او را از فکر بازگشت منصرف 

تواند بر اولین سايۀ کند و سرانجام او میمی

سفرش غلبه کندت ناگهان اين احساس به او دست 

-چشمان يک غارتتواند دنیا را با داد که هم می

شدۀ بدبخت نگاه کند و هم با چشمان يک 

جوی گنجت )کوئیلو، وماجراجوی در جست

( وی با وجود اينکه پشیزی در جی  02: 0210

نداشت اما به زندگی ايمان داشت و همین 

شد تا دنیا دريچۀ اش باعو میخوشبینی

خوشبختی را به رويش باز کندت سانتیاگوی جوان 

واسطۀ شود بهر بازار متوجه میپس از قدم زدن د

ای پیدا کرده و های مَلکیصَدَق ديد تازهراهنمايی
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نگردت وی به دنیای پیرامونش متفاوت از قبل می

آورد سرانجام از يک مغازۀ بلورفروشی سر در می

گیرد آنجا و با توافق صاح  مغازه تصمیم می

 کار کندت

تـوان  صاح  مغازه را در اين مرحله نیز می

ــعی در    ال ــه س ــت ک ــايه دانس ــری از س ــۀ ديگ ي

جـوی  واز سفر درونی به جست« من»بازگرداندن 

پسـرم،  »خويشتن خويش داردت بلورفروش گفت: 

توانم پول بازگشت به کشـورت را بـه تـو    من می

( اما سانتیاگوی جوان که تـازه  05)همان:  ت«بدهم

چشمش به روی حقايق باز شده اسـت، تصـمیم   

کند و با اين تصـمیمش بـار    گیرد در آنجا کارمی

قهرمان بـر  « من»ای که مانع رسیدن ديگر بر سايه

کندت وی پـس از يـک   خودآگاهی است، غلبه می

توانـد پـول   سال کـار در مغـازۀ بلورفروشـی مـی    

« مـن »انـداز کنـدت در ايـن مرحلـه     زيادی را پـس 

توانـد بـه سـرزمین    می ،قهرمان بايد تصمیم بگیرد

ـ     ا آن فاصـله نـدارد   خود کـه دو سـاعت بیشـتر ب

آوری کرده اسـت  ای که جمعبازگردد و با سرمايه

تواند بـه مسـیری   به کار چوپانی ادامه دهد، يا می

-که سال پیش در آن قدم گذاشت و اکنـون نمـی  

داند پس از آن چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و چـه  

مشکالتی پیش رويش است، ادامه دهدت شايد بـه  

گنجی که اکنـون دو   ،گنج رؤيايی دست پیدا کند

تر شده استت سـرانجام پـس   ساعت به آن نزديک

هـا  گیـرد بـه نشـانه   از درگیری ذهنی تصمیم مـی 

امـا در مـورد    ،اعتماد کند و به راه خود ادامه دهد

گیری هنوز ترديد داشـتت امـا حـاال يـک     تصمیم

چیز مهم را فهمیـده بـود و آن اينکـه تصـمیمات     

کسی تصمیمی فقط آغاز يک ماجرا هستندت وقتی 

کند کـه  گیرد خود را در جريانی تند پرتاب میمی

سوی مقصدی خواهد بردت وقتی که اقدام ه او را ب

ديدت کرد، خواب آن را هم نمیگیری میبه تصمیم

 (29-25)همان: 

در نهايت کاروانی به سمت شرق به راه 

ن سفر با افرادی آشنا ـو در ايـافتدت سانتیاگمی

ه دنبال چیزی هستند که برای شود که همگی بمی

دستیابی به آن فقط کافی است اراده کرد و به آن 

ايمان داشتت از آن جمله مرد انگلیسی که تمام 

عمرش را صرف آموختن کیمیاگری کرده و در 

ان کیهانی سخن ـها و زبکاروان از زبان نشانه

ساربان  تگويد و به دنبال گنج کیمیاگری استمی

گويد که هرکس قادر است، ینیز از اين سخن م

خواهد و الزم دارد، به دست هر آنچه را که می

ها برای سانتیاگو واقع شنیدن اين حرف آوردت در

دلگرمی و اطمینانی است تا در رسیدن به گنجش 

ای شک نکند و سفر خود را به اتمام لحظه

طور که پیشتر هم اشاره برساندت به عالوه، همان

جوی وبالقوه در جستطور کرديم هرکس به

خويشتن خويش است اما زمان شروع اين فرآيند 

برای افراد مختلف يکسان نیستت در اين رمان 

هم، در کنار سانتیاگوی جوان افراد مختلفی چون 
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ساالر وجود دارند که مرد انگلیسی و کاروان

سفری درونی را آغاز کرده و به دنبال فرديت 

 خويش هستندت

چند بخش داستان حقیقت قهرمان در « من»

سازدت وجودی خويش را در پشت نقابی پنهان می

ه مَلکیصَدَق روی نیمکتی کنار وی ـی کـزمان

کاری کند با سکوت و پنهاننشیند، سعی میمی

حقیقت را پنهان کند، اما از آنجايی که مَلکیصَدَق 

نمادی از پیر خردمند است و به قول خودش بر 

های شود، از اليهمی ای ظاهرگونههرکسی به

قهرمان حتی در لحظات « من»پنهان وجودی 

اش آگاه استت بار ديگر در برابر جوانی که تنهايی

ای در بندر طنجه به قصد کمک به خانهدر قهوه

-شود، از نقاب خود استفاده میوی نزديک می

کند؛ چون در آنجا غري  است و احساس خطر 

د بلورفروش با کندت همچنین در برخورد با مرمی

وجود گذشت يک سال حتی برای يک بار هم از 

-گويد و خويشتنگنج نهفته در اهرام سخن نمی

ها، کاریکندت اگرچه در مقابل اين پنهانداری می

زنند و به در برابر کسانی که همچون او حرف می

دنبال هدفی اصیل هستند، بدون هیم نقابی ظاهر 

اطمه، دختری در شودت وی همچنین در برابر فمی

کند، آنقدر صادقانه که نه واحه صادقانه رفتار می

تنها نقابی به چهره ندارد، بلکه گويی فاطمه 

تواند چیزی را از وی صاح  روح اوست و نمی

مخفی کندت فاطمه نمادی از بخش زنانۀ وجود 

سانتیاگوی جوان است و يونگ از آن به آنیما 

 کندتتعبیر می

قهرمان داستان با کنار  «من»در اين مرحله 

های موجود در زدن نقاب و شناخت سايه

سفرش عنصر مادينۀ وجود خود را جذب و 

کندت فاطمه، عنصر مادينۀ روان سانتیاگو درک می

را در سفر « من»ای همچون راهنما و میانجی

« خود»اش به گنج اهرام که نمادی از درونی

ت کندت تو با من از رؤياهاياست رهنمون می

حرف زدی، از پادشاه پیر و از گنجت تو از 

ها سخن گفتی، برای همین من از هیم نشانه

ها تو را به ترسم، چون همان نشانهچیز نمی

سوی من آوردندت من خودم جزيی از رؤيای تو، 

اش از افسانۀ شخصی تو که اين همه درباره

زنی، هستمت به همین دلیل مايلم که تو حرف می

جويش ووی آنچه که به جستراهت را به س

آمده بودی ادامه دهیت اگر مجبوری منتظر پايان 

جنگ بمانی چه بهتر، ولی اگر بايد زودتر 

ات «افسانه شخصی»حرکت کنی، پس به سوی 

ها با حرکت باد شکل عوض حرکت کنت ت ه

-کنند ولی صحرا همیشه همان که بوده میمی

، «مکتوب»طور استت ماندت عشق ما هم همین

انۀ تو باشم روزی باز اگر من بخشی از افس

 (10: 0210)کوئیلو،  خواهی گشتت

های جادويی مانداال در چندين جای دايره

داستان نمود پیدا کرده استت اولین بار مرد جوان 
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-صَدَق را در میدان اصلی شهر مالقات می مَلکی

رسد، ای میکندت در صحرا اگر کاروان به صخره

تر باشد، و اگر که صخره بزرگزند آن را دور می

( زمانی که 51زنندت )همان: تری میدور بزرگ

خواهد که زندگی را در کیمیاگر از سانتیاگو می

صحرا به او نشان دهد و ماری افعی از سوراخی 

کشد تا ای میشود، کیمیاگر دور او دايرهظاهر می

گیردت از آن بیرون نیايد و مار در آن آرام می

 (020)همان: 

در اين بخش از داستان سانتیاگوی جوان 

شود، رو میهمجددا  با پیر خردمندِ سفرش روب

البته اين بار در قال  جوانی سوار بر اس  و در 

شودت حالی که شاهینی بر دوش دارد، ظاهر می

گو با سوار به اين نتیجه وسانتیاگو پس از گفت

رسد که وی با بقیه فرق دارد؛ همچون پادشاه می

مرد جوان با کیمیاگر مالقات »زند؛ پیر حرف می

( جوان در اين مرحله 059کرده بودت )همان: 

بخشی از سفر خود را تجربه کرده، اما بخش 

-بهاصلی و مهم اين روند هنوز باقی مانده استت 

هايی که متحمل شده همچنان رغم رنج و سختی

با گنج نهفته فاصله دارد و حتی معلوم نیست به 

کند يا خیرت اگرچه خود در اين ت پیدا میآن دس

مرحله به آنچه دارد راضی است، اما کیمیاگر به او 

گويد اينهايی که داری هیم کدام در کنار اهرام می

نیستت بدين ترتی  جوان به کمک و راهنمايی 

کندت راهی پر از کیمیاگر راه باقی مانده را طی می

رنج و خطر حملۀ راهزنان و جنگجويان و تحمل 

زحمت سفرِ صحرا و رسیدن به اهرامت

-به قلبت گوش بـدهت او همـه چیـز را مـی    

نشأت گرفته استت « روح جهان»شناسد، چون از 

( 000و روزی به آن باز خواهد گرديـدت )همـان:   

ترين نکته در اين رمان همین گفتۀ کیمیـاگر  اصیل

وگو با سـانتیاگو اسـتت گـنج اصـلی در     در گفت

اسـت امـا در قلبـی زنـده و     قل  هـرکس نهفتـه   

چون قلـ  تـو هرجـا باشـد،     »سرشار از زندگیت 

( سـانتیاگو  002گنج تو هم همان جاستت )همان: 

اکنون خود کیمیاگريست که در پايان سفر به ايـن  

انديشد که در طول اين مدت چه چیزهـايی از  می

دست داده و در مقابل چـه چیزهـايی بـه دسـت     

ديگر چوپان آغـاز  آورده استت قهرمان داستان ما 

هـای  قصه نیسـت کـه گشـت و گـذار در دشـت     

اندلس برايش مهم باشدت او زبان عربی ياد گرفته، 

بلور فروشی را تجربه کرده، مقـدار زيـادی پـول    

ذخیره کرده است، صحرا و زنـدگی در صـحرا را   

ها و زبان کیهانی را فرا گرفته، آموخته، زبان نشانه

ن در سرزمین خـود  کیمیاگری را ياد گرفته و اکنو

به گنجی دفین دست پیدا کرده استت به عقیدۀ او 

او نیازی نداشت که علم خود و هنر خود را بـه  »

افسـانۀ  »کسی نشان دهدت در مدتی که بـه سـوی   

رفت، مـرد جـوان هرچـه الزم    خود می« شخصی

بود بداند، فراگرفته بود و هرجور کـه آرزو کـرده   

(000)همان:  ت«بود، زيسته بود
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هنگامی که پس از دقايقی سرانجام جوان 

چند به قلۀ ت ه رسید، قلبش در سینه تکان خوردت 

روشن از مهتاب و س یدی صحرا، با شکوه و پر 

هیبت، اهرام ثالثۀ مصر در برابر او بودندت )همان: 

کندت بی وقفه شروع به کندن زمین می( بی000

که  کَندت در گودالیکَند و میآنکه چیزی بیابد می

کنده است سايۀ چند نفر را بر سر خود احساس 

کندت به قول خودشان آوارگان جنگی هستند و می

سانتیاگوی جوان هم اکنون  ،به پول احتیاج دارند

های پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشی 

بسیار به اين نتیجه رسیده است که پول به ندرت 

 ،بنابراين تتواند مرگ را به تأخیر بیندازدمی

گیرد نقاب دروغینی را که به صورت تصمیم می

زده است را کنار بزند و تمام واقعیت را برای 

آنها بازگو کندت پس از آن رئیس آن افراد رو به 

گويد من هم دو سال پیش کند و میجوان می

دوبار رؤيايی تکراری را ديدم که گنجی نهفته در 

های زير درخت انجیری در کلیسايی در دشت

جايی که جوان در س قرار دارد، يعنی هماناندل

کند؛ اما آن قدر احمق نیستم که آنجا زندگی می

به دنبال رؤيايی راه صحرا را در پیش بگیرمت در 

ای در پايان داستان که به صورت بخش جداگانه

دو صفحه آمده است جوان در کلیسای متروکه 

پس از کندن زمین صندوقی پر از سکه و 

کند و به گنج وعده داده یدا میجواهرات را پ

يابدت در اين مرحله فرآيند فرديت شده دست می

شود و او اکنون توانسته با قهرمان کامل می« من»

ديدار کندت ديداری که تنها با متحمل شدن « خود»

رنج سفر و خطرات موجود در دل صحرا میسر 

بوده استت وی عالوه بر گنجی مادی که 

ه و جواهرات است، ای پر از سکصندوقچه

 شودتصاح  گنجی معنوی می

 گیرينتیجهبحث و 

بنابر آنچه تا اينجا بیان کرديم، با بررسی حکايت 

 کیمیاگرو رمان  مثنویمرد بغدادی در دفتر ششم 

حکايت مرد بغدادی در  نمونۀ بازنويسی شدۀ

حوزۀ ادبیات معاصر جهان، به اين نتیجه رسیديم 

که قهرمانان هر دو داستان به عنوان نمادی از 

بینندت ، رؤيايی تکراری را در خواب می«من»

رؤيايی که در آن وعدۀ گنجی دفین در مصر را به 

دهندت يکی در فالن کوی و فالن محل در آنها می

م مصرت هر دو قهرمان مصر و ديگری در اهرا

گیرند برای رسیدن به گنج به مصر تصمیم می

بروندت سفر به مصر به عنوان نمادی از فرآيند 

فرديت، سفری دور و دراز با رنج و مشقات و 

قهرمان قرار « من»خطرات فراوانی که پیش روی 

داردت در اين دو داستان مرد بغدادی و سانتیاگوی 

قه و ديگری در چوپان يکی به علت فقر و فا

جوی افسانۀ شخصی خود قدم در راه وجست

جوی وگذارند و در حقیقت در جستمی

خويشتن خويش و رسیدن به گنج نهفته در قل 
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خود هستندت در ابتدای امر هرکدام با سايۀ خود 

های منفی و قبیحی که شوندت سايهرو میهروب

قهرمان در پیشبرد « من»اتفاقا  منفی بودن آن به 

کندت مرد بغدادی و سانتیاگو در اهدافش کمک می

اند برای نزديک شدن به سفری که اختیار کرده

گنج دفین به منظور پشت سر گذاشتن خطرات 

احتمالی در مسیر گنج از جمله ترس از گرفتار 

شدن در دست عسس و راهزن و شرم از گدايی، 

در پسِ نقاب شبکوکی و دروغین، مراحل فرديت 

گذارند تا در از ديگری پشت سر میرا يکی پس 

نهايت به گنج نهايی دست پیدا کنند و فرآيند 

های پنهان يابی را کامل و اليهخويشتن

طور که پیشتر ناخودآگاهی را کشف کنندت همان

نمونۀ بازنويسی شدۀ حکايت مرد  کیمیاگرگفتیم 

 استت مثنویبغدادی در دفتر ششم 

يند فرديت توجه به نظريۀ فرآ با ،بنابراين

الگوهای هر يونگ نقاط مشترک بسیاری در کهن

دو داستان وجود داردت از جمله اينکه هر دو 

بینندت قهرمان رؤيای گنجی دفین را در مصر می

هاتفی غیبی هر دو شخصیت را به سوی گنج 

کندت در نهايت گنج در خانه و نهفته راهنمايی می

ود و کاشانۀ هر دو قهرمان داستان در اعماق وج

 شودت های زيرين روان آن دو يافت میدر اليه

 

 منابع

کینه ؛ مرادی، سحسین ،قمری گیوی ؛ اقبالی، ابراهیم

تحلیل داستان سیاوش بر (ت »0252بهار و تابستان )

پژوهش زبان و ادبیات  ت«پايه نظريات يونگ
 ت21-50صص  ت5ماره ش تفارسی

 فرهنگ توصیفی اصطالحات(ت 0292)بروز، فرانک 

ترجمۀ مهشید ياسايی و فرزانه  تشناسیروان

 تهران: انتشارات طرح نوت تطاهری

مثنوی (ت 0290الدين محمد )بلخی، موالنا جالل

به سعی و اهتمام و تصحیح رينولد الین  تمعنوی

 تهران: انتشارات توست تنیکلسون

ترجمۀ حسین  تيونگ(ت 0250بیلسکر، ريچارد )

 تهران: انتشارات طرح نوت پايندهت

ترجمۀ  تفرويد، يونگ و دين(ت 0250پالمر، مايکل )

تهران:  تمحمد دهگان ور و غالمرضا محمدی

 انتشارات رشدت

پیکرگردانی در (ت 0255رستگار فسايی، منصور )

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  تاساطیر

 فرهنگیت

شناسی انای بر رومقدمه(ت 0202) فوردهام، فريدا

تهران: سازمان  ترجمۀ مسعود میربهاءت تيونگ

 انتشارات اشرفیت

 تآرا قهرمانترجمۀ دل تکیمیاگر(ت 0210) کوئیلو، پائولو

 تهران: نشر فرزان روزت

 تيونگ، خدايان و انسان مدرن(ت 0292) ، آنتونیومورنو

 تهران: نشر مرکزت تترجمۀ داريوش مهرجويی

(ت 0290هال، کالوين اس و ورنـون جـی نـورد بـای )    

ترجمـــۀ  تشناســـی تحلیلـــی يونـــگمبـــانی روان

تهــران: انتشــارات جهــاد    تمحمدحســین مقبــل 

 دانشگاهی تربیت معلمت



 0131  زمستان ،دوم، شماره سوم فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال       99
 

روانکاوی و ادبیات، دو (ت 0290ياوری، حورا )

تهران: نشر تاريخ  تمتن، دو انسان، دو جهان

 ايرانت

 تنگریجهانت (0290يونگ، کارل گوستاو و تتت )

 تهران: انتشارات توست ترجمۀ جالل ستاریت

چهار صورت مثالی مادر، (ت 0292) ــــــــــــ

ت ترجمۀ پروين والدت مجدد، روح، چهرۀ مکّار

تهران: مؤسسه چاش و انتشارات آستان  فرامرزیت

 قدس رضویت

ترجمۀ  تهايشانسان و سمبل(ت 0252)ــــــــــــ 

 تهران: جامیت تمحمد سلطانیه

 تشناسی و کیمیاگریروان(ت 0215)ــــــــــــ 

مشهد: به نشر  تچاش دوم تترجمۀ پروين فرامرزی

 آستان قدس رضویت

 

  



      5      Narrative Studies, No. 3, Vol. 1, Autumn 2014 
 

 

 

 

 

 
The Individuality in Baghdadi man tahf of Mathnaw Ma'navi  and Alchemist of 

Paulo Coelho 

 

Asgar Asgari Hasanklo
*
/ Arezo Shahbazi

*
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

One of the methods of studying and searching in the classic and literary texts is to use 

the new theories in studying these texts. These kinds of studies which are being done 

by considering the most important theories in sciences as sociological, psychological, 

mythological and anthropological ones is called the external studies of literature. In 

this essay, Baghdadian man tale from the sixth book of the Mathnawi Ma'navi, on one 

hand, and Alchemist novel of Paulo Coelho, on the other side, as the rewritten 

samples of Baghdadian man tale were analysed by using the individuality theory in 

the analysis psychology school of Carl Gustav Jung [1875-1961]. Jung is one of the 

theorists of psychoanalysis criticism. Individuality process is accounted as the most 

important theories in his analytic psychological school. Jung in his theory has a 

special attention to the collective unconscious and explains the archetypes in his 

school. The aim of the writers of this article is to read the tale of Mathnawi and 

Alchemist novel based on the individuality by using the analytical method. At the 

end, comparing the individuality and its archetypes such as Ego, Shadow, Self, 

Persona, the Wise Old Man and Anima with its elements was done and then it was 

concluded that the protagonist's travel of these two tales for earning a rare treasure 

and approaching a unified psychic layers is totality consistent with the internal travel 

of a person regarding the individuality as well, these two characters confront with 

Assas and Bandit (the symbol of self) in Egypt and finally, approach their origin 

treasure (the symbol of self-individual) in their house and church. 
 

KeyWords: Jung, Individuation Process, Mathnawi, The Story of Baghdadian Man, 

Alchemist. 
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