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 شناختی نماد می در خمریة ابن فارضتحلیل کارکردهای روان
 نوع مقاله: پژوهشی

 1علی احمدزاده

  دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس آموختةدانش .1
 22/05/1399: پذیرشتاریخ  12/11/1398: دریافتتاریخ 

 
 چکیده

 ،ی موروثیهوش افزا ذخیرة بشر و ذهن بدوی گونة بنیادین وارةطرحبه عنوان  « خویشتن»الگوی کهن

 محتوایروح زمانه،  ه بهبا توجّ ازلی این تصویر. دگیرسرچشمه می از ضمیر ناخودآگاه جمعی

از  د.شومی نمادین ظاهر اشکال و...، در ادبیات به صورت و نمادهای رایج در یک جامعه خودآگاهی

کلیت،  روانی همچون ذهنی و اوصاف متضاد ساختارهای دارای الگوکهنهای این درونهنظر ساختاری، 

ای شناختی ویژهنیز کارکرد روان در متون عرفانیاین محتوا در اشکال نمادین  .است معنویتو  تعادل

 رود.به شمار می« خویشتن» فرانمود نمادین انگارة « می»فارض، ابن در خمریةدارد. 

کند تا تالش می ،گریتحلیلهای مکتب روانتکیه بر آموزهروش توصیفی ـ تحلیلی و جستار کنونی با 

 مورد فرافکنی ،این نماد عینی. دشناسانه ارائه کن، فهم روانفارض در خمریة ابن می ادبی عنصر از

های خودکاوی نشانگرروانی و  شخصیتی ـ یپویاکارکرد  دارایو  قرار گرفته فارضابن ناخودآگاه

به ابن فارض . است آن در خودآگاهی و ادغام «پذیری خویشتنواقعیت»در راستای شناسانه شاعر روان

کند تا به تمامیت، های روانی اوست، تالش میها و بالندگینمای چالشاین نماد که جهت وسیلة

 های معنوی و... دست یابد. رانههای روانی، اشباعاضداد پیکرهیکپارچگی 

 

 .فارض، ابنمی، تمامیت، نمادخویشتن،  ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ
ه به نیازهای خاص آن دوره، دوم زندگی شاعر و با توجّ ر عرفانی که به طور معمول از نیمةشع

نیست؛ بلکه این نوع ادب،  شناسی هنریو زیباییگذارد، فقط دارای بار ادبی پا به عرصه می

اقانه و منحصر به های خلّها و شیوهها و مهارتدارای بعدی روان شناختی نیز بوده و تکنیک

ق های ضمیر ناخودآگاهش در راستای تحقّها و توانمندیفرد شاعر در استفاده از ظرفیت

به  یاتادباین نوع  است.بازتاب دادهرا در خود  1ده، خودشکوفایی و تفرّه خود بالقوّبخشیدن ب

صال به ناخودآگاه و اتّ 3و ناخودآگاه شخصی «2من» تجارب شخصیمرزهای  گذر ازدلیل 

 & Jung, 2001به  )رجوع گردد رودبه شمار می الگوهاکهن ، یکی از بسترهای تجربة4جمعی

Jung, 1964 Jung).  

و  ستا شخصیتیو بلوغ رشد  نشانگرها، انگارهبه عنوان یکی از این  «5خویشتن»الگوی کهن   

)رجوع شود می هنامیدنیر « رشد انگارة» ،رش روانیتربیت و پرو ةداشتن توان بالقوّه به با توجّ

های الگو در ادبیات ملل جهان در شکلاین کهن (.45 :1395؛ رابرتسون، 49: 1393به، هال،  گردد

  است.مختلف نمایان شده

ه به با توجّبوده و خویشتن  جلوة نمادین انگارة «می» ،فارضابن خمریة عرفانی در چکامة   

این  «خویشتن»الگوی ضمیر ناخودآگاه و کهنبیان نشدنی  تجارب بیانگرهایی که دارد، ویژگی

 است. را بازتاب داده برای تکامل شخصیتی و بلوغ روانیشاعر بوده و تالش و چالش وی 

  «6شناسی تحلیلیروان»مکتب های دادهجستار کنونی با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر    

الگوی خویشتن، استفاده از بررسی ارتباط می با کهن به ،"هایونگین"و  "کارل گوستاو یونگ"

فارض )استفاده از اثر ادبی برای فهم ادیب( و نیز نمای زندگی روانی ابنبه عنوان جهت« می»

فارض به شناختی نماد می با توجه به کلیت و شرایط زیستی ـ روانی ابنبیان کارکردهای روان

 است.ختهپردا عنوان خالق این نماد )استفاده از زندگی ادیب برای فهم اثر ادبی(

-اندیشیژرف وتجارب  شناسانةدرک روان برایآن توان به تالش جستار کنونی می تیّاز اهمّ

                                                                                                                                        
1- Individuation 

2 - Ego 

3 - Personal Unconscious 

4 - Collective Unconscious 

5- Self  

6 - Analytical psychology 
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   .اشاره کرد ادب عرفانی جهان اسالم هایمایهیکی از بنحقیقت روانی تحلیل عارفانه و های 

 پژوهش پیشینة

بسیاری از کشورهای گری در ادبیات و مکتب روان تحلیل امروزه جستارهای زیادی در حوزة

 چکامةشناختی رواننقد  نگارنده در زمینةگیرد. انجام می( 1389 :)رجوع گردد به قائمیجهان 

که بیشترین ارتباط را با این  هاییپژوهشز مهترین ا اامّ ،خمریه به پژوهشی دست نیافت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:پژوهش دارند، می

-های کهننمونه به ارائة«. 1385، الگوها در اشعار احمد شاملوبررسی برخی از کهن»پژوهش 

از آثار اندکی از یونگ الگوهایی همچون سایه، آنیما، نقاب و خود در شعر شاملو بسنده کرده و 

به « 1388شناختی یونگ، روان ت از دیدگاه عرفان اسالمی و نظریةکرام» مقالة است.بهره برده

عرفان اسالمی و مکتب یونگ  در دو حوزةهای رسیدن به خدا، بررسی تطبیقی کرامت و راه

های است. این جستار از نگاشتههای شیخ محمد الهیجی پرداختهشتههایی از نوه با نمونههمرا

و « آگاهخود»ه و از مباحث نظری وی، بیشتر به ونگ به چند نمونه اندک اکتفا کردشمار یبی

شناسی جویی در عرفان و روانتطبیقی سیر کمال مقایسة»است. جستار پرداخته« ناخودآگاه»

هایی از را از دیدگاه عرفان و مکتب یونگ همراه با نمونه« خود»مراحل رسیدن به « 1389یونگ، 

 در رسالةباشد. می« فردیت»است. محور اصلی این نگاشته، فرایند شعر عرفانی بررسی کرده

نویسنده در فصل  «2015، ـ ابن الفارض ـ أنموذجا یثةحد یةضوء قراءات نقد في فيالشعر الصو»دکتری 

در شعر ابن فارض و « من»و « غربت»به مفهوم فروید  شناختیدوم با تکیه بر مباحث روان

 در مقالةاست. ن اشاره به ابیات خمریه، پرداختهاستخراج معانی نمادهای شعری این شاعر بدو

دو شاعر به ویژه اشعاری از  اشعار این «1390ق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ، عش»

در همچنین  است.یی و ادبی مورد تطبیق قرار گرفتهه به تشابهات معناابن فارض با توجّ خمریة

مهمترین « 1396اثر بدر شاکر السیاب، « سرود باران»الگوهای یونگ در قصیده بازنمود کهن» مقالة

وی مادر، مرگ، کودک و... با بیان الگهمچون کهن« باران چکامة»الگوهای به کار رفته در کهن

الگوهای رشد در تائیّة گری کهنروان تحلیل»ژوهش پاست. بررسی شده ،کارکردهای معنایی آن

در  فارض کرده،در شعر ابن الگوی خویشتنکهنای به اشاره هر چند« 1396، فارضکبرای ابن

کاوی روان»محور و چارچوب پژوهش است. نشده بررسی ،خمریه و نماد می چکامة ،آن

انسان  شناختی انگارةبررسی روان «م2019انسان کامل،  ه بر انگارةفارض با تکیشخصیت ابن



 1399، زمستان 57شماره  ، فصلنامهمجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

72 

 ،آن و چه در بخش نظری و چه در بخش تحلیلی استکامل و شخصیت نمادین پیامبر اسالم 

ی خوانندة ضمنی در تجلّ»در پژوهش شود. دیده نمیخمریه و نماد می  ای به سرودةهیچ اشاره

، نویسندگان با «1398سرایی ابن فارض و أعشی، ساز موسیقی و تسمیة شراب، موردکاوی باده

و ارتباط متن ادبی و خواننده متن ادبی به بررسی خمریات « خواننده ضمنی»محوریت نظریة 

ه به شناسی موسیقی و قافیة آن با توجفارض و زیبایی ـ مادی أعشی و خمریة معنوی ابن

است. جستار کاوانه به کار نرفتهاند. در این جستار، تحلیل روانخواننده و مخاطب ضمنی پرداخته

ساختمان »با به کارگیری نظریة « 1398واکاوی شخصیت ابن فارض در پرتو نظریة ژاک لکان، »

ه در البتّ است.ا در قالب این نظریه بررسی کردهلکان، برخی از اشعار ابن فارض ر« نفسانی انسان

 است.یک بیت از چکامة خمریه اشاره شدهفقط به  ،این مقاله

 

 بخش نظری. 1

  الگوی خویشتنکهن. 1. 1
پیرمرد »، «2شخصیت شماره »یونگ در آثار مختلف خود از این انگاره با تعابیری همچون 

داللت بر تمامیت « خود» . انگارةاستو... یاد کرده« انسان کامل»، «ویشتنخ»، «فرزانه و خردمند

که  ه به اینبا توجّ (.45 :1395)رابرتسون، « الگوی یکپارچگی و تعالی استکهن»و کمال داشته و 

بخشى، معنویت و روحانیت را دربر دارد، این خویشتن محتوایی همچون کمال، پختگى، نجات

یابد و بنابراین ی میتجلّگونه، راهنما و پیر مرشد در قالب شخصیت دینی و پیامبر گاهیانگاره 

)رجوع گردد به مورنو،  روندمسیحیان به شمار می« خویشتن»نمادهای « روح القدس»و  «مسیح»

به  )رجوع گرددیاد شده « انسان کامل»بیشتر با عنوان « خود»در عرفان اسالمی نیز  (.102 :1393

شد در عرفان یونانی نیز این عنوان به کسی اطالق می» که چنان (378ـ  352صص  :1971حلمی، 

وز مربوط به آن گذشته و واصل ها و رعایت رسوم و رمکه از مراحل سلوک و آزمایش

و  گاره، انسان و یا جاندار نیستبرخی از نمادهای این ان اامّ(، 226ـ  225 :1391)یونگ، « باشدشده

 :1395)رابرتسون، « گیردهای انتزاعی را در برمیو شکلای از بشر، حیوان ع گستردهتنوّ»خویشتن 

در متون کهن چینی و  «چینگیی»و  «گل زرین»نمادهای کیمیاگران دوره قرون وسطی،  (45

  هستند.خویشتن  جهانی نمادها و مفاهیم از جملة ر متون قدیمی هند،د «مانداال»نماد 
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ه، فرم و شکل . البتّالگوی خویشتن استای از کهندر شعر ابن فارض نیز نماد می جلوه   

الگو بستگی زیادی به نمادهای رایج در یک جامعه، خودآگاهی فردی و نمادین یک کهن

طوالنی نماد می در  ه به سابقةشخصی و... دارد. با توجّ و عواطف جمعی و نیز نوع تجارب

، این نماد می با محتوای انگاره خوبشتن تمامیت ادب عربی و نیز تناسب و تناظر اوصافبستر 

به کار  این شاعر درالگوی خویشتن برای استخراج و کشف کهندر نقش یک قالب و واسطه 

 است.رفته

 

 در ادبیاتالگوی خویشتن کهنکاربست شناختی دالیل روان. 1. 2
خودآگاه  ظهور و کاربرد های رشد بوده وخویشتن، جزء انگاره گونه که بیان شد، انگارةهمان

های یک بالندگی بیانگر نطفه»  هنری و غیر هنری های مختلفدر عرصه آن یا ناخودآگاه

  .و تکامل شخصیت است بلوغ گسترش،در مسیر  (379 :1392)یونگ الف، « جدید
سال به  36دوم زندگی )عموما از سن  سایه، در نیمة این انگاره بعد از آنیما، آنیموس و   

جوی تمامیت و وآدمی به جست»و از طریق آن  ظاهر (478 :1392الف، )رجوع گردد به یونگبعد(، 

می ، بنابراین (.13 :1382ب، یونگ«)شودبخش میترود و دوران آخر عمر برای او لذّوحدت می

چالش شاعر  دهندةنشان بوده و 1دگرگونیل و الگو، نماد تحوّکهناین نمادین به عنوان شکل

های این ها و توانمندیاز طریق جذب ارزش پویایی و گسترش شخصیت برای رسیدن به

چگونگی نمایان و بیان ها و استعدادها و انواع این ارزش که در بخش تحلیلی انگاره است

 د.شومی واکاوی نماداین  به وسیلة شدن آن
 

 بخش تحلیلی. 2

 فارضروانی ابنتقویمی و  سنّه به می با توجّنماد تحلیل   .2. 1
زندگانی خویش را طبق رسم آن روزگار، در کانون خانواده و اجتماع به  لیةفارض دوران اوّابن

، 5ابن عماد، جبه  )رجوع گردداست ف دینی رایج روزگار خویش پرداختهفراگیری علوم و معار

 (.38ق:  1275، 1خلکان، ج؛ ابن8 ق: 1311؛ ابن ایاس، 149ق:  1350
ا چیزی امّ ،نشینی و سیر و سلوک روی آوردبعد از مرگ پدر، به شدت به گوشه این شاعر   

                                                                                                                                        
1- symbol of transformation 
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رجوع گردد به ) فاقی شگرف در زندگی وی رخ داداتّ "مولوی"که مانند  نصیب او نگشت تا این

و با اشاره او به امید گشایش  "الپیر بقّ"و در جریان دیدار با شیخی به نام (540 ش: 1373جامی، 

ه سفر کرد. ، از مصر خارج شد و به حجاز و مکّو تغییر در وضعیت روحی در سیر و سلوک

 613)سال طول کشید  15ه و اطراف آن سپری شد، حدود این دوران شاعر که با زندگی در مکّ

-ها و ژرفخودکاویو او در ضمن آن در خلوت و تنهایی به  (48 م:1971)حلمی،  ق( 628ـ 

 عارفانه پرداخت. هاینگری

ر دو شناختی، زندگی او دتوان گفت که از نظر روانفارض، میه به زندگانی ابنبا توجّ   

به  رجوع گردد ،در مورد این دو مفهومجهت مطالعه بیشتر ) «2فردیت»و  «1پذیریجامعه»متفاوت  مرحلة

، 1397؛ فوردهام؛ 24ـ  20، 1396سرگلزایی، ؛ 169ـ  166صص ، 1393شولتز و دیگران، ؛ 478، 1392الف، یونگ

 است.سپری شده (134ـ  123صص 

با جامعه در ارتباط بود و نیازها و  3گرایانهبرون دی با نگرشاو به عنوان فرل، اوّ در مرحلة   

فراگیری دانش، هایی همچون تالیّهایش همسو با قوانین جامعه قرار داشت و او با فعّخواسته

بیرون از  4ازدواج، کسب موقعیت و هویت اجتماعی و... سروکار داشت و انرژی روانی

ست که وی ا این فارض بیانگربررسی اوضاع و احوال زندگانی ابنشخصیت در جریان بود. 

 در نیمة اامّاست، هرو نبودپذیری با چالش خاصی روبجامعه ل زندگی خود و مرحلةاوّ در نیمة

-دوم عمر خود که انرژی روانی )غریزه زندگی( از جهان برون به دنیای درون تغییر مسیر می

-پسند، ضروری میشخصیت درونی به جای شخصیت جامعه دهد و نیاز به تمامیت و بسط

 «نو من»و « 6خود»خود را رها کرده و در جستجوی  اجتماعی 5و نقاب محدود «من»د، شو

 فرد هایخواسته بیشتر تقریباً سالی،میان به نهادن قدم با ،زندگی از دوره این در است.بوده بزرگی

 در ندارد. آنها کردن ردهبرآو برای ایجذبه و شور چنان سابق مانند وی دیگر یا و شده برآورده یا

 به کمکم ،شدمی فرافکنی بیرون به درون از به که هاییاندیشه و روانی انرژی جدید، دورة این

  آن احوال و اوضاع کردن تجربه و برون جهان آزمودن نتیجة در فرد و شوندمی داده بازتاب درون

                                                                                                                                        
1- Socialization  
2- Individuation  
3- Extrovert attitude 
4- Libido 
1- Persona  
2- Self  
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 من نه واقعی )من شخصیتی ساختار کلّ از بخش یک ،تمدّ این در که یابدمی دست نتیجه بدین

 کل در فرد و مانده باقی معنابی و ارزشبی همچنان دارد، وجود درون در که وی خود( از رمتصوّ

  است.بوده غافل آن پرورش و رشد از ،تمدّ این

 چالش با فرد و آورندمی بر سر انسان شخصیت دل از یخاصّ نیازهای ،دوره این در بنابراین،   

 خارجی دنیای و محیط به مربوط دیگر کمبود، و نقص نوع این شود.می مواجه شخصیتی یجدّ

-تکانه خود، ظهور با که هستند  زندگی ندیهدفم و 1معنوی جنس از ها خواسته این لکهب ؛نیست

 و درونی بحران با را وی برای زندگی ادامة و کنندمی وارد فرد به روانی ـ روحی تلنگرهای و ها

  .کنندمی مواجه معنا یافتن برای تالش

 ،دولتی مناصب از او گیریکناره به توانمی فارضابن مورد در روانی شرایط این واضح هاینمونه از   

 15 تمدّ به حجاز سرزمین به عارفانه و جسمانی سفر او، تلنگر و البقّ پیر با مالقاتش گزینی، خلوت

  کرد. اشاره  2گرادرون فرد شیوه به زتدگی سبک شروع و هاچالش این به دادن پاسخ برای سال

 آن محصول نیز خمریه چکامة که شاعر روانی سنّ و تقویمی سنّ شرایط از دوره این به هتوجّ با   

 مختلف شرایط گرفتن نظر در با آن نوع و الگوکهن یک کاربرد دالیل که این به هتوجّ با نیز و است

 با می نماد کارکرد نوع باید ،(164 :1379والتر اوداینیک،  به گردد )رجوع است رمتغیّ و عمتنوّ شخصیت،

 و اوضاع از بیگانه فرایندی را ادبی اثر این نباید و دشو واکاوی وی سنی و روانی شرایط به هتوجّ

  .آورد شمار به حساس برهة آن خاصّ نیازهای و شاعر زندگی از دوره این روانی ـ روحی احوال

 

 شاعر ناخودآگاهکلید خویشتن و  انگارة بخشمتجسّ ،می. 2. 2
پویا داشته و در ضمن  یحالتفارض فراتر از یک نماد ادبی راکد و ایستا، نماد می در شعر ابن

الگوی کهن شناسانه،به تعبیری رواناست. را گنجاندهشخصیت شناختی های روانخود الیه

ص، تا زمانی که نماد نباشد، نمود و خویشتن به عنوان محتوایی کلی و بدون شکل و فرم مشخّ

 آن نماد می و تصویر عینیو این ( 31 :1379وداینیک: )رجوع گردد به والتر امتناظر خارجی ندارد 

و  «خودآگاه»م بخشیده و آن را ست که به عنوان واسطه و میانجی به این محتوای ذهنی، تجسّا

                                                                                                                                        
3- Spiritual  
4- Introvert  
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 «الگویینماد کهن»فارض یک توان گفت که می در شعر ابنبنابراین میاست. نموده «صمتشخّ»

 است.  کرده بیان نمایان والگوی خویشتن را های نامرئی کهندرونهرود که به شمار می

نیز به شمار شاعر نفوذ به قلمرو ناخودآگاه  روزنة الگو است،عینی کهن نه تنها شکلمی    

های طبیعی ماهیت، حیات، حرکات نمادها در حکم جلوه»گری در روان تحلیل چرا که ؛رودمی

به محتوای روان انسان دست  یتوان تا حدّاند و بنابراین، از راه نمادها میو قوانین ضمیر ناآگاه

 نمادهای ییونگ گریتحلیلدر روان گونه که همان ،به بیانی دیگر (.40 :1393)مورنو، « یافت

ضمیر محتوای کاشف دهنده و و ... تدارک 2تداعی واژگان، 1الل فعّرویا، تخیّی یافته در تجلّ

ه به نماد می با توجّ در سرودة خمریه ، این نقش کلیدی آن )نماد(رودبه شمار می ناخودآگاه

های و الیه روانی این شاعر و ابعاد هایدرونهتوان به قابل اجراست و از طریق آن مینیز 

  رهنمون گشت. ،و رمزهای نهان در نماد می در مضامین این چکامه شناختی نهفتهروان

یت وجودی و روانی شاعر به عنوان شناختی نماد می، کلّبنابراین، در تحلیل کارکردهای روان   

-روان کردوکارباید به در ادامه  اساس،براین گیرد.ه قرار میدر کانون توجّخالق این نماد، 

و  الگوی خویشتننمادین کهن این جلوةشناختی بیان کارکردهای روان و میشناختی کاربست 

  . پرداختت شاعر شخصیّبا آن  مستقیم ارتباط

 

 روانی های متضادّقطب 4و یکپارچگی 3تمامیتابزار بیان  می،. 2. 3
نگرانه داشت و در خلوت و تنهایی ها زندگی درونفارض که سالبرای شاعری همچون ابن

کاوید، های ضمیر ناآگاهش را میکاو پرداخته و درونهوسرزمین حجاز، در درون خود به کند

تشبیهات ملموس و شناخته شده،  تواند در حدّنمیدر چکامه خمریه « می»کارکرد گسترده 

کارکردی پویا و جاودانه بخشیده و از طریق آن، خویشتن « می»فروکاسته شود. این شاعر، به 

 دهد.  می و بسطناآگاه خود را شرح 

نادیده گرفتن ارزش روانی این نماد و کاهش دادن رسالت آن به یک نماد ادبی متداول و    

زندگی روانی شاعر و غفلت مرسوم در جامعه، به معنی نادیده گرفتن بخشی از تجربه و 

                                                                                                                                        
1- Active imagination 
2- Free Association Test  
3- Wholeness  
4- Integration  
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 وی خواهد بود.های ورزیدن از دستاوردهای خودکاوی و خوددرمانی

-و کاربست آن از نظر روان( 35 :1392 )یونگ ب،« خویشتن محتوایی متضاد دارد»جا که  از آن   

ساختارهای شخصیتی و اجزای روانی  ()همان« واالترین وحدت تناقضات»شناختی بیانگر 
این  و کارکرد ای به خوبی توانسته ماهیتبه عنوان نماد انگاره« می» در سروده خمریه، است،

 تصویر ازلی را بیان نموده و نماینده حیات روانی آن باشد.

ست از ضمیر ناآگاه جمعی و از سرنمون ا ن نماد ازلی، فراخوانیایکه  این ه بهبا توجّ    

بخشی، شاعر سرریز گشته، در بستر خود خصوصیات این انگاره از جمله وحدت« خویشتن»

و  دهی، یکپارچگیقدرت سامانچنانچه در ابیات زیر  .کندبیان میدهی را یکپارچگی و سامان

ای که جرعه ها را بدون اینایپیالههمده و زده را شاد و مسرور کر، فرد غم« می»زدایی آشوب
اگر چه  چنانکند. باشند، فقط با یک نگاه کردن بدان، سرمست و سرزنده میاز آن سرکشیده

بخشد و اگر به چکانده شود، به او زندگی دوباره میبه خاک قبر مرده « می»ای از این قطره

همچنین، این نماد ازلی توان آن را دارد که به  رآید از بیماری رهایی خواهد یافت.تاکستان آن د
 ها را به سخن درآورد:افراد ناتوان، توان راهروی دهد و الل

 امرررررررر     خرررررررر      علرررررررر  يومرررررررر    َخطَررررررررَ      وإن

َم ن   نَرررررررررررررررَ  َ   ولرررررررررررررررو  إن ئ هرررررررررررررر  َخررررررررررررررر  َ  الررررررررررررررر    

 َميّرررررررررر    قرررررررررر    ثررررررررررَ   م هرررررررررر  نَررررررررررر  وا  ولرررررررررررو

ررررررررررررروا  ولررررررررررررررو  َك  م هررررررررررررر  حررررررررررررر ئ    يَفء   يف َ َ ح 

ررررررررر  مررررررررر  قَرررررررررر ّ  وا  ولررررررررررو َعررررررررر ا   ح ِن   مَشررررررررر  م ق 

 

 اهلرررررررررررررررررر    وارحترررررررررررررررررر َ  األفررررررررررررررررررر ا     ررررررررررررررررررر  أقررررررررررررررررررر م    

 اخلرررررررررررررر     ذلرررررررررررررر َ  دون ررررررررررررررره  مررررررررررررررر   ألسرررررررررررررررَ َ      

 اجلسررررررررررررر    وانررررررررررررر َرَع َ  الرررررررررررررّ و    ليررررررررررررر إ  لررررررررررررررع د   

 الّسررررررررررررررررق    لرررررررررررررررررَ  َرَق    أشررررررررررررررررر   وقررررررررررررررررر  عرررررررررررررررررلي   

ررررررررررررررررَ   مرررررررررررررررر  وترررررررررررررررر ط      الررررررررررررررر        مررررررررررررررر اق  ه  ذ ك 
 (180: 1990ابن فارض، )                   

د و غم و اندوهش از بین شو)ترجمه: اگر این می، روزی به ذهن کسی خطور کند، شادی نصیبش می

آنها را بدون نوشیدن، مست  ها به مهر جام آن نگاه کنند، این مهر کافی است کهایرود/ اگر هم پیالهمی

 د/ اگر مریضی در سایةشوقطرات این می بر قبر مرده پاشیده شود، زنده و سر حال می چنانچهنماید/ 

این / فرد چالقی که به مغازه یابداش صعب العالج باشد، شفا میتاکستان این می قرار گیرد، و بیماری

 گشایند(.رود و افراد الل با یاد طعم آن، زبان به سخن میمی نزدیک شود، دوباره راه می

 ونمضامینی همچ ،شناختی نماد میروان و با توجه به وظیفة طبق مفهوم این ابیات   

شناسانه ، همه این موارد کارکرد روانبیان شده «می»سط وّکه ت ، جمع اضدادانسجام شفابخشی،

 و پراکندة منسجمهای متضاد و غیرقطب ،شاعر در ضمن بیان آنها و درگیر شدن با می دارند و
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ی ی غایی تعادل درونالگوی خویشتن، تجلّکهن» کند.شخصیت خود را متعادل و یکپارچه می

کنیم. ساختمان مان در دنیا بیان میمان را با اعمالهماهنگی درونی هست. ما از طریق آن

هایی است که در و روح، ضمیر آگاه و ناخودآگاه، سایه و تمام انواع نقابخویشتن شامل من 

های دیگر و تعمق و حد کردن همه بخشکنیم. بخشی از ماست که قابلیت متّدنیا استفاده می

 (.121 :1395)آدسون،  «خود را دارد ر دربارةتفکّ

شاعر ، اوصافشسازی برجستهآن و بر تمرکز و مراقبه و  می کاربستبنابراین، در ضمن    

 ،ترتیبباشد تا بدینداشتهشخصیت خود تمرکز و دسترسی اصلی  و هستةسعی دارد بر مرکز 

شخصیت  ،(2نرینگی روان )آنیموسو  (1آنیما) مادینگی روان و متضادّ های دو قطبیپیکره

در قالب یک شخصیت منسجم،  3سایه شدةبعدی نقاب و شخصیت سرکوباجتماعی تک

  نگ ادغام گشته و با هم به اتحاد و انسجام برسند.متعادل و هماه

ست که همه چیز بر ا ه به این کارکردهای نمادین، در ابیات زیر نیز شراب کانونیبا توجّ   

 د:انرسمی و سامان تمامیت به کمال، است و هر چیز ناقصی را محور آن در گردش و جریان

َ    الرررررررررررررّ  ام  أخررررررررررررر  َ  ت رررررررررررررَهّ      فررررررررررررريه 
 َك  رررررررر  اجلررررررررودَ  يَرع رررررررر    لررررررررر  َمررررررررر  ويررررررررر      
 ف رررررررررَ ام ه  لَررررررررر   َ  الررررررررررقو    فَرررررررررر      نرررررررررر  َ   ولرررررررررو

َه  لررررررررر   يرررررررررقولونَ  رررررررر     َوصرررررررر ه  فأنرررررررر َ  ص 
 َ ررررررررررررررروا وال ول ررررررررررررررررط     مرررررررررررررررر ء   وال صرررررررررررررررر  ء  

 

 َعررررررررررررر      لررررررررررررر    ال َمرررررررررررر  العررررررررررررر     لررررررررررررررط ي      ررررررررررررره  
لررررررررررر    لرررررررررر    ال َمرررررررررر  الررررررررررر ي  عررررررررررر   ويررررررررررر ل      ح 

رسرررررررررررررررررررررَ      الرررررررررررررررررررررّل      شررررررررررررررررررررر  ئ له  َمرررررررررررررررررررررعى  ألك 
 ع لرررررررررررر     أوصرررررررررررر فه  ع  رررررررررررر   َأَجررررررررررررر     خررررررررررررر    
رررررررررررررررررررررررررررررس     وال ورو    نررررررررررررررررررررررررررررر ر   وال رور  ونرررررررررررررررررررررررررررر  ج 

 (182: 1990)ابن فارض،                         
 ای ندارد به وسیلةعزم و ارادهکند و هر کس که می بهتر)ترجمه: این شراب، رفتار ندیمان را 

آن، هر کسی که اهل دهش نیست، جود و بخشش  یابد/ به واسطةزم و اراده دست میآن به ع

شود/ اگر فرد احمق قبیله، بر درب آن بوسه زند، کند و هر کسی کم طاقت است، صبور میمی

کرد/ مرا گویند این  در نتیجه این بوسه، شراب از اوصاف نکوی خود به این فرد ارزانی خواهد

شناسم/ شناسی. بله من آن را به خوبی میشراب را وصف نمای چرا که تو خاصیت آن را می

                                                                                                                                        
1- Anima  
2- Animus  
3- Shadow  
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ا هوا نیست. روشنایی را ماند بدون امّ ،ا آب نیست. لطیف و دلنشین باشدامّ ،زالل و صاف باشد

 ولی جانی ندارد(. ،اینکه آتش باشد. روح است

و تشخص آن « 1پذیری خویشتنواقعیت» اف می در راستایفارض برای بیان اوصتالش ابن

 .داردگام برمی یکپارچگی درونیدر جهت  از این طریقاو  و گیردخودآگاهی، صورت می در

است  و تعامل این اوصاف، شراب با ناخودآگاه شاعر در ارتباطه به این کارکرد و بنابراین، با توجّ

 همچون« خویشتن»سرنمون  هاینقاط قوت و توانمندی کند.های ناشناخته آن را احیا میو بخش

 د. شوبرای این شاعر خودآگاه و هضم و جذب می بخشی توسط شرابجامعیت و وحدت

بیان  گونهبدین با تصاویر دیگری های روانیاستعدادها و ارزشکه در ابیات زیر، این  چنان

 است:شده

 مبوضرررررررررررر  يومرررررررررررر    والررررررررررررره    سررررررررررررر َ      ر  فرررررررررررر
ررررررررر َ  ولَرررررررررو   م هررررررررر  سرررررررررر       وفرررررررررر   سررررررررر ع    ع   
ن ي  يف َعررررررري  َ  فررررررر  ررررررر  الررررررر  

َ
 صررررررر حي    عررررررر  َ  مل

ررررررررر      ضررررررررر   َمررررررررر  فلَي  ررررررررر    نرررررررررر س  عررررررررررل   ع   
 

 ال َرررررررررر    الرررررررررر  َ   مررررررررررر  يرررررررررررس      لررررررررررر   كررررررررررر ل  
رررررررر    ولرررررررر    ئعرررررررر    ع رررررررر ا   الرررررررر     َ   تَرررررررررَ    احل   
ررررررررررر   ا   ََي ررررررررررر    مل  وَمرررررررررررر   احلررررررررررر     ف تررررررررررر  هبررررررررررر  س 

 سررررررررررررررره    وال َنصرررررررررررررري    فرررررررررررررررريه  لررررررررررررررر    ولررررررررررررررري َ 
 (183ـ  182)همان،                                 

باشد خبری از غم نیست همچنان که آنجا که آهنگ شادی باشد، « می»)ترجمه: آنجا که 

باشی، روزگار به مراد تو « می»اندوهی در کار نباشد/ اگر حتی به اندازه یک ساعت، مست این 

است، زندگانی ندارد و هر « می»خواهد بود و پادشاهی از برای تو/ پس هر کسی فارغ از این 

کام « می»است/ هر کسی که از این شراب نمیرد، کارش به سامان نبودهاین کسی از مستی 

 نجست، باید بر حال خودش گریه کند که چگونه عمرش را به تباهی سر کرد(.

فارض در این این سامان امور و استحکامی که ابن، شناختی میروان ه به این وظیفةبا توجّ   

د و تصاحب تولّدر واقع چالش شاعر برای  ،ابیات از طریق نماد می از آن سخن گفته

   کشد.را به تصویر میاش آن در خودآگاهیهای توانمندی جذبو « خویشتن»

 2دینی بینشتجربه و م تجسّتصویر و می ابزار  . 2. 4
وحدت روانی، ، ، یکپارچگیتمامیتداشتن استعدادهایی همچون ، عالوه بر «خود» انگارة

                                                                                                                                        
1- self-actualization  
1- Religious experience and insight  
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در بنابراین  .نیز سروکار دارد سازی شخصتو تعالی با روحانیت ،و... انسجام ساختارهای شخصیتی

جا که  از آن»گردند. نیز بیدار می ی قدسیهااین ارزش ،و سروکار داشتن با آن یبیدارسازضمن 

چیزی که یونگ آن را  -نمادهای خویشتن را نتوان از صور الهی تمیز داد، ظهور خویشتن درآگاهی

 (.100 :1393)مورنو، « حامل نمادی است باردار از معنای دینی -نامداندیشی ناهشیارانه میباریک

بازتاب « می»که  ستبخش پایانی این چکامه، بدین دلیله به این نکته، رنگ و بوی دینی با توجّ   

 است:  ترین الیه روان جمعیو محتوای معنوی عمیق الگوی خویشتندهنده کارکرد دینی کهن

ررررررررررررررررررر    تَرَقرررررررررررررررررّ  َ   حرررررررررررررررررر ي  ه  الررررررررررررررررر  ئ      ك 
 حل َ رررررررررررر    ثَررررررررررررر ّ  األشررررررررررررري ء    ررررررررررررره  قررررررررررررر م وَ 
 ا ّ  مت َزجررررررر  حبيررررررر    روحررررررر  هبررررررر    مررررررر   وَ 

 أ    لرررررررررررررررررررررر  وآَد    ر     َكررررررررررررررررررررر الوَ   فَرَخررررررررررررررررررررر     
 تررررررررررررر      احلقيقررررررررررررر  يف األوانرررررررررررررر   ل ررررررررررررررط    وَ 
 واحررررررررررررر    والرررررررررررررر   ّ  الرررررررررررررر   ي    َوقَرررررررررررررر َ  قرررررررررررررر وَ 
  َرررررررررررررررررع َ َ    َررررررررررررررررع  َ  وال قرررررررررررررررر   قرررررررررررررررر َله   الوَ 
 

 َرسررررررررررررررررر    وال  رررررررررررررررررر    شرررررررررررررررررر     وال  قرررررررررررررررررر َي    
رررررر    لرررررر  ال مررررر  كرررررر ّ  عررررر  احَ َج َرررررر      رررررره   فَره 

رررررررررررررررررررررر      وال  ت ر رررررررررررررررررررررر دا   رررررررررررررررررررررر      تَررررررررررررررررررررررَخّلَل  ج   ج 
 أ     أ م رررررررررررررررررررررره  ولرررررررررررررررررررررر  َخرررررررررررررررررررررر    وال  وَكرررررررررررررررررررررر   
عرررررررررررررر ي الررررررررررررررر ع ي ل رررررررررررررررل ط    

َ
ررررررررررررررو هبرررررررررررررر  وامل  تَر    

 َكررررررررررررررررررررر      وأشررررررررررررررررررررر  ح    َخررررررررررررررررررررر      فرررررررررررررررررررررأرواح   
 َحرررررررررررررررررر      لرررررررررررررررررره  فرررررررررررررررررره   األ  ررررررررررررررررررع د   وقَرررررررررررررررررر  لي  

 (185ـ  184: 1990)ابن فارض،                  
نهفته ـ قائم به آن باده اشیاء در حضرت قیمومیت الهی ـ به اقتضای حکمتی  )ترجمه: همة    

است/ جانم چنان پنهان ماندهو به اقتضای همان حکمت از هر آنکس به فاقد فهم بوده،  بوده

ل جسمی اند و این آمیزش و اتحاد به سان تخلّآن باده شده که در هم آمیخته و یکی گشته شیفتة

ای )هستی و مظاهر آن چیزی جزء ظهور وجود خداوند نیست(/ پس باده در جسم دیگر نیست

ای نیست حال آنکه مادر هست و تاکی نیست در حالی که آدم مرا پدر است و تاکی هست و باده

)وجود عالم، جزء ظهور وجود ذات باری نیست(/ لطافت ظروف در حقیقت  آن مرا مادر است

کند/ )جمعی( در بین روف افزایش و گسترش پیدا میتابع لطافت معانی است و معانی در ظ

اند. حال آنکه هر دو یکی هستند و ارواح به مثابه اوانی و معانی )=جسم و روح( جدایی انداخته

 ،}همه مظاهر تجلی یک روح هستند{/ پیش از آن باده خمر و اجسام ما به مثابه تاک است

نیست. پیشی هر پسی نیز برای آن قطعی و ای پس از آن ای نیست همچنان که هیچ پسیپیشی

قبلیت و بعدیت مطلق از  )حضرت باری منزه است از دخول در زمان و مکان و بدون شک است

 انتخاب شد(.   265ـ  263صص  :1392این بخش از کتاب مرادی،  ةجم)تر آن اوست(
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، 1393)مورنو، « الهی خویشتن موید ماهیت»م یافته این اوصاف معنوی و دینی که در می تجسّ   

ماهیت و  ـ وع بشربه عنوان فردی از نـ ضمیر ناخودآگاه این شاعر  ،باشد. به بیانی دیگرمی (96

شناختی، به عنوان واقعیت روان بیان شده در قالب می های روحانیاین تجربه ساختار دینی دارد.

و  خدایی در عمق وجود انسان دارد. این روح )آرکه تایپ( ریشه در وجود یک روح و تصویر

ی هااین تجربه ،نداشت ی وجودواقعیت است و اگر چنینل و ارتباط با خدا ، در تعامتصویر ازلی

  نمود.می هو سخن گفتن از آن به کلی غیر موجّ نیز وجود نداشتشناختی شاعر روان

 به خود گرفتهحال و هوای دینی و الوهی ، «خویشتن»روحانی  هایه به درونهمی با توجّ ،بنابراین   

است یازهای روانی شاعر ن این مضامین و تصاویر، همان ،در واقع .تصاویر خدایی است و آکنده از

از طریق  معنوی و کیفیتی الهی هایشاعر با بیان این ارزش ،در نتیجه د.کنخودآگاه می ، آن رامی که

 ترین حالت برسد.  اش به کاملد تا تمامیت روانیکنروانش را سیراب می، نیازهای قدسی می

 

 نتایج
 روانی فارض به دلیل شباهت اوصافش به سطوح و ساختابن نماد می در چکامة خمریة

می هر چند، است. الگو شده، بستر مناسبى براى انعکاس و تجلی این کهن«خویشتن»سرنمون 

ی و روانی این شاعر و نیز با موقعیت سنّه با توجّی است، مادّشده از دنیای چیزی شناخته

ی ها و بستر فرافکنش و تجلّها و خودکاویاندیشیکه ادب عرفانی حاصل ژرف به اینه توجّ

-الت و بالندگیتحوّ های نهانو الیه ابعادو  داشته و هیجانیبار عاطفی  ناخودآگاه شاعر است،

  است.  را در خود، گنجانده ابن فارض یروانی و شخصیتهای 

همچون قدرت سحرآمیز، با اوصافی  شناختی داشته وه به این نکته، می کارکردی روانبا توجّ

بخشی، به نئشگی، سرزندگی و نجاتکسالت و خمودی، حیات تازه بخشیدن،  از بین برندة

 گارةگی و... انابعاد و محتوای تمامیت، وحدت و یکپارچ ،الگویینماد کهننماینده و  عنوان

-ابنخام و سرنخی است که ناخودآگاه  است. این نماد مانند دادةای دادهخویشتن را در خود ج

روان وی و  هایتوان به درونهدر بستر خودآگاه شعر به جای گذاشته و به کمک آن می فارض

 . کردوکار آن رهنمون شد

سعی دارد تا با  اوصاف ظاهری می، در ورایشناس مانند یک روانفارض ابن ،این اساس بر    

و با نفوذ به سطوح  خارج شود «من»از قلمرو محدود و خودآگاه اش های عارفانهخودکاوی
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های روانی متضادش و پیکره تر خود به ساختارهای شخصیتی گسسته و ناخودآگاهروانی عمیق

بدین ترتیب آنها را از نیمة تاریک  اتحاد و انسجام بخشیده و ،همچون آنیما و آنیموس

 به ساختار شخصیتی اصلی و گسترده دست یابد.  ،و با ادغام آنها در من وجودش خارج کند

و اشباع تمامیت  ،شاعر به سمت یکپارچگیاین آگاه خودکردوکار شراب، بیانگر تمایالت نا

ان یافتن آن و جری «می»سرکشیدن اوصافی همچون  .استاش دوم زندگی نیمةروانی نیازهای 

و ادغام های عملی شدن ها و بارقهنطفهشروع  ، بیانگربدیلو سرمستی بی در جسم شاعر

بازیابی تعادل و ، خودشکوفایی تمامیت نهفتههمچون آشتی درونی،  یهایها و ارزشتوانمندی

  .است او شخصیتدر کلیت 

عمیق دینی و معنوی و  نیازهای روانی دربردارندةها، الگوی خویشتن عالوه بر این ارزشکهن   

ها و نقاط قوت روانی، تمامیت در معنای واقعی آن برای که در کنار این توانمندی نیز هست

برای بیان تصویر ازلی فارض ابنبنابراین، در ضمن جدال و کشمکش  د.گیرمی انجامشخصیت 

 گیرد و شاعر بدان وسیله،رنگ روحانی به خود می و ظاهر شده ، می به عنوان نماد دینی«خود»

کیفیتی قدسی و روحانی سروکار  و غرق درنموده ها )سائق( و نیازهای دینی خود را بیان رانه

و معنوی نیازهای دینی  ،قدسی از طریق می های روانی ـبیان تجارب و کیفیت با . این شاعراست

انسان از نظر خفته در ضمیرناآگاه خویشتن  ،بنابراین .کندخود را نیز اشباع میسالی میان دورة

و این فقط بازیابی و آفرینش  دارد قدسیو  ها و ابعاد معنویالیه شناختی و عارفانه،تجارب روان

 گیرد. های مختلف انجام میست که در قالب نمادها و مسلکا د آنمجدّ
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 لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض الوظائف النفسیة  دارسة
  نوع المقالة: أصیلة

 1أحمدزادهعلي 
 ت  ي  م رسم  ج مع  ال ک ورا  يف الل   الع  ي  وآداهب  خ يج م حل  . 1

 
 صالملخ  

  ت   ر م ون ت  م  ع   حج  األس س للعق  ال  ائ  وخم ون   لل ك ء الوراث  ك   أنّ "ال ا " كواح  م  الصور امل  لي  ي  
  م  مؤش ا  خم ل   مب  فيه : القي  املسيط   يف قوال  م  وع  حي  ت أثّ د ي   أال وع  اجل ع .     الصور  امل  لي  ت صه  

عل  جم    م  ومس و  العق  الواع  وال موز الش ئع   ني مجهور ش ائ  .  ي لي   جي     ا ال  وذج ال  ئ  يف  ي   ني 
الصوفي     يف ال صوص.   ا احمل و  و ش   رم   يؤدّ ل لي  وال وازن وال وح ني  عقلي  ومواص    ن سي  م   ر   ك ي ك  

 جتسي ا  لصور  "ال ا " امل  لي . ع   ي  اخل   يف مخ ي  ا   ال  رض  وظي    ن سي   ف ي    وعل    ا األس س َي     القو   أنّ 
حتليل  و     االع   د عل  أس  وقواع  م رس  ال  لي  ال  س   -ال    احل ض  وم  خ   ان ه ج م هج وص   

 اخل   و  ع   ر  رم ا  موضوعي   ق  تّ  اخل   كع ص  أديب يف مخ ي  ا   ال  رض حي  أنّ  يسع  إىل تق مي خط   ن س  م 
اخل   يف شع  ا   ال  رض عل     ّ يأخ ا  وظي    شخصي   ن سي  . م  ج ن  آخ    ؤدّ يلاس خ ام  يف الوع  الش ع  

ا   ال  رض م  خ   اس خ ا    ا ال م  واع . حب  الش ع  ع  ذات  احلقيق  وحتقي    ا ال ا  وم  مث دجم  يف عقل  ال
ال   ي  ه  ال   ي   وآف ق  ال  سي  اجل ي  ، حي و  أن خيل  نوع   ج ي ا  وف ي ا  م  ال  ا   وال     وحتقي  ال ع ي   ني 

 اهلي ك  ال  سي  امل   ر   واحلصو  أخ ا  عل  مس وي   روحي  ع لي .
 

 .ا   ال  رضال ا ، الک   ، ال م ، اخل  ،  :الرئیسةالكلمات 
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Abstract 
The archetype of “self” originates from the collective unconscious 

conscience as the fundamental schema of the human’s primary-like mind 

and accumulation of inherited intelligence increasing. Considering the 

zeitgeist, consciousness content, and common symbols in one society, etc., 

this primordial image appears in the form of symbolic figures in the 

literature. The contents of this archetype structurally consist of conflicting 

mental structures and psychological descriptions such as generality, 

balancing, and spirituality. Besides, this content with symbolic figures has a 

specific psychological function in mystical texts. The symbol of “wine” in 

Ibn Farez’s Xamriyye considers as the symbolic appearance of the “self” 

image. 

The current descriptive-analytical research, based on the training of the 

analytical psychology school, attempts to present the psychological 

perception of the literary element “wine” in Ibn Farez’s Xamriyye. 

Projecting by Ibn Farez, this objective symbol with a dynamic personality 

psychology function indicates the poet’s psychological introspection in the 

direction of “self-actualization” as well as the integration with 

consciousness. Using this symbol as the compass of his challenges and 

psychological growths, Ibn Farez tries to achieve the totality and integrity of 

paradoxes of psychological images, the saturation of spiritual drives, etc.  

Keywords: self, wholeness, symbol, wine, Ibn Farez 
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