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چکيده
نقد کهنالگویی یکی از رهیافتهای اصلی نقد ادبی معاصر و مبتنی بر نقد
روانشناختی است که به کشف ماهيت کهنالگوها و نقش آنها در ادبيات میپردازد.
بررسی موردی حاضر ،خوانشی یونگی از داستان زن صالحه در الهینامه عطار است
که مانند بسياری از آثار ادبی -عرفانی ،منعکسکنندهی نمادین کهنالگوهاست.
پژوهش حاضر با رویکردی توصيفی-تحليلی و روش کتابخانهای در گردآوری
اطالعات ،مبانی نظری دیدگاه یونگ و کهنالگوهای مورد نظر او را به اختصار
معرفی کرده است .این مقاله با محور قراردادن شخصيتها ،موقعيتها و نمادهای
کهنالگویی ،به تحليل داستان پرداخته و نشاندهندهی قابليتهای باالی این اثر
سرشار از کهنالگو ،در حيطه ناخودآگاه روان آدمی بودهاست .برآیند پژوهش حاضر
این است که حکایت مورد بحث ،از ظرفيت باالی تاویل بر مبنای نظریات
روانکاوانه یونگ برخوردار است« .زن صالحه» که کهنالگوی قهرمان ،بر شخصيت
او حاکم است ،در موقعيت کهنالگویی سفر ،با طی کردن فراز و فرودهای مختص
این کهنالگو و پشت سرگذاشتن نيروهای ناخودآگاه جمعی نظير «پير دانا»« ،والدت
مجدد»« ،آنيموس» و «پرسونا» ،به مرحلهی خودشناسی و فردیت دست یافته و
مراحل سلوک را به بهترین شکل ،به سرانجام رساندهاست.

واژههای کليدی :الهینامه ،داستان «زن صالحه» ،عطار ،نقد کهنالگویی ،یونگ.
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بر مبناي کهنالگوها که با عنوان کلی نقد اسطططورهاي و کهنالگویی شططناهته میشططود،
شیوهاي از تحلیل و تف سیر ا ست که در آن ،ا صل بر ک شف الگوهاي عام و جهان شمول
گذاشططته شططدهاسططت .روانکاوي کهنالگویی از سططط توص طیف زبانشططناس طی و تعابیر
معناشناسانهي یک اثر ،فراتررفته و به سط تفسیر روانکاوي دست مییابد.
مثنوي الهینامهي فریدالدین عطار نیشابوري ،از جمله آثار منظوم عرفانی -تمثیلی است.
عطار در الهینامه که در حقیقت ،مبارزهاي است با هرافات و اوهام بشري براي توضی
مقصود هویش و روشن ساهتن مباحث عرفانی ،به قصص و امثال استناد جسته و بدین
طریق ،گفتههاي هویش را استوارتر و محکمتر ساهتهاست .ساهتار روایت الهینامه بر
اساس یک داستان اصلی و  282حکایت ،استنتاجهاي اهالقی و عرفانی را ارائه میدهد.
عرفا به دلیل طی مراحل سلوک و براي رسیدن به کماالت و هویشتنیابی ،با
ناهودآگاه هود در ارتباط هستند؛ بنابراین در آثار عرفانی میتوان کهنالگوها را مشاهده
کرد .محتواي مثنويهاي عطار که در آن به مباحث عرفانی پرداهته شدهاست ،با ناهودآگاه
ارتباطی مستقیم دارد و بستري مناسب براي بررسی کهنالگوهاست .به همین منظور ،این
پژوهش با رویکرد روانشناهتی ،به دنبال ارائهي تفسیري کهنالگویی از یکی از
داستانهاي بلند الهینامه به نام «حکایت زن صالحه» بودهاست .سپس شخصیتها،
موقعیتها و نمادهاي کهنالگویی در این داستان ،تحلیل شدهاند .پژوهش بر این فرض
استوار است که اساس داستان زن صالحه در الهینامهي عطار بر موقعیت کهنالگویی سفر
بوده و برهی نمادهاي به کار رفته در این داستان ،نمادهاي کهنالگویی هستند .پژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 شاهصترین کهنالگوهاي داستان کدامند؟ این داستان براساس کدام معیار و الگوهاي کهن ناهودآگاه جمعی ،قابل بررسی است؟مطالعات دربارهي کهنالگو و نقد کهنالگویی در ایران عمر زیادي ندارد و محدوده
منابع موجود نیز ،بیشتر ترجمههایی از آثار نظریهپردازان غربی یا کتابهاي نقد ادبی
است که به صورت پراکنده به نقد اسطورهاي و کهنالگویی پرداهتهاند .آثار یونگ از
جمله انسان و سمبولهایش ،چهار صورت «مثالی» ،روانشناسی و کیمیاگري ،روح و زندگی
از منابع مهم در حوزهي مباحث کهنالگویی است .در زمینهي تحلیل آثار ادبی از منظر
کهنالگوها ،در زبان فارسی کتابها و مقاالتی نگاشته شدهاست؛ از جمله :مقاله «پیشینه و
بنیادهاي نظري و رویکرد نقد اسطورهاي و زمینه و شیوهي کاربرد آن در هوانش متون ادبی»
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نوشته فرزاد قائمی ( )1389که ضمن بررسی پیشینه و مبانی نظري این روش ،به اهمیت،
شکل و شیوه کاربرد آن در هوانش متون ادبی پرداهته شده است؛ مصطفی باباهانی (،)1389
در مقاله «اسطوره در شناهت ادبیات» دربارهي نقد اسطورهاي و دیدگاههاي متنوعی که در
این زمینه وجود دارد سخن گفته است؛ حري (« )1388کاربردکهنالگوها در شعر کالسیک
و معاصر در پرتو رویکرد ساهتاري به اشعار شاملو» را نگاشته؛ مریم حسینی ( )1387به
«نقد کهنالگویی غزلی از موالنا» پرداهته؛ محمدرضا قربانصباغ و مریم سلطانبیاد ()1390
در مقاله «بررسی قابلیتهاي نقد کهنالگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات با نگاهی گذرا به
کهنالگوهاي سایه و سفر قهرمان» ضمن بررسی محدودیتهاي مکتب فرانسه ،نشان میدهد
که چگونه با تلفیق معیارهاي نقد کهنالگویی و قابلیتهاي مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی
میتوان دو حوزه نقد و ادبیات تطبیقی را وارد تعاملی کارآمد و سازنده کرد ؛ عرفان احمدي
(« )1389تحلیل کهنالگویی داستان پادشاه و کنیزک» را نگاشته؛ پروانه دالور ،محمدعلی
گذشتی و علیرضا صالحی ( )1394به «بررسی کهنالگو در شعر احمد شاملو با نگاه
کاربردشناهتی» پرداهتهاند؛ فرهاد درودگریان (« )1393تولد دوباره پیر چنگی در مثنوي
مولوي» را بر اساس نظریات یونگ ،تحلیل کردهاست؛ مریم حسینی و نسرین شکیبی ممتاز
( )1391در مقاله «سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شیوهي تحلیل کمپبل و
یونگ» این روایت را با رویکردي روان شناهتی -اسطوره شناهتی و از نظرگاه جوزف
کمپبل و کارل گوستاو یونگ تحلیل نمودهاند .در زمینهي تحلیل آثار عطار و الهینامه نیز
پژوهشهایی انجام گرفته؛ از جمله« :نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس نظریه
فرآیند یونگ» نوشته سعید بزرگ بیگدلی و احسان پورابریشم ()1390؛ «بررسی کهنالگوي
سایه و انطباق آن با نفس ،در مثنويهاي عطار» نوشته سعید قشقایی ()1390؛ «نقد
کهنالگویی الهینامهي عطار» نوشته مریم حسینی ( )1390که نقد داستان اصلی الهینامه
بوده و حکایتهاي فرعی را شامل نمیشود.
حکایت زن صالحه نیز با دو رویکرد مختلف تحلیل شده است؛ از جمله« ،بررسی تطبیقی
پارسازن عطار و هزار و یک شب بوکاچیو» نوشته محبوبه مسلمیزاده ( )1394و «عناصر
داستانی حکایت زن پارسا در الهینامه» نوشته فاطمه امامی( )1391که سعی در دستیافتن به
زوایایی از هنر داستانپردازي عطار دارند .پس تحلیل کهنالگویی حکایت داستان مدنظر
پژوهش پیشرو،برمبناي نظریات یونگ را شاید بتوان گامی نخست در فرارفتن از محدودههاي
سنتی و متقدم آن دانست که نوآوري و تمرکز پژوهش حاضر در این حوزه هواهد بود.
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 .1 .1خالصه داستان زن صالحه
شیخ عطار نخستین داستان عارفانه و رازناک هود را با داستان زنی زیبا و پاکسرشت
آغاز میکند که شوهرش به زیارت حج میرود و برادر شوهر را کفیل هرج زن هود
مینماید .برادر روزي نزد زن میرود؛ با دیدن زن ،به صد دل عاشق او میشود و میکوشد
او را رام هود کند و از راه به در برد؛ ولی زن او را از این کار زشت برحذر میدارد.
سرانجام برادر با ناجوانمردي ،محضري به دروغ میسازد و زن را به حکم قاضی شرع
به سنگسار محکوم میکند تا راز هوس هود را در هاک گمکند .زن را به بیابان میبرند؛
سنگ میافکنند و او را در هاک و هون رها میکنند .فرداي آن روز ،اعرابیاي از آنجا
میگذرد و صداي نالهي زن نیمهجان را میشنود و او را از مرگ نجات میبخشد .اعرابی
نیز به او دل میبندد؛ اما چون درمییابد وي شوهر دارد ،از قصد هود پشیمان میشود و
او را به هواهرهواندگی میپذیرد.
در هانهي اعرابی ،غالمی سیهدل وجود دارد که چشم طمع بر زن پارسا میدوزد و
چون از وصال زن ناامید میگردد ،شبی برهاسته و کودک مرد اعرابی را در گهواره،
میکشد و قدارهي هونآلود را زیر بالش زن میگذارد .در نهایت ،زن پاکدامن ،اعرابی
را قانع میکند که دستی در این قتل نداشتهاست .مرد اعرابی سیصد درم به هواهرهوانده
میدهد و او را به امید هدا روانه میکند .زن سرگردان به دهی میرسد و میبیند قراراست
جوانی را به دلیل ندادن مالیات ،به دار آویزند .وي با دادن سیصد درم ،جان جوان را
نجات میدهد و بیدرنگ به راه میافتد .جوان به دنبال زن میرود و هوس دل با زن
میگوید و زن ،سر بازمیزند .جوان در تقاضاي وصل ،ناکام میماند و همچنان با زن
میرود تا به دریا میرسند .جوان زن را با حیله و نیرنگ ،به بازرگانی میفروشد .بازرگان
در کشتی قصد تعدي به زن مینماید؛ اما دیگر مسافران ،به فریادش میرسند و هود ،شیفتهي
او میشوند .این بار زن به درگاه هدا پناه میبرد .ناگهان موجی از دریا برمیهیزد و به آتشی
فروزان بدل میگردد و اهل کشتی را هاکستر میکند .در این میان ،زن نجات مییابد .بادي
وزیدن میگیرد و هرآنچه را که از کشتی بازمانده ،به ساحل شهري میبرد .زن پاکدامن
لباس مردان میپوشد و از پادشاه آن شهر ،تقاضاي مالقات میکند .زن در مالقات با پادشاه،
با پادشاه شرط میکند که اگر شاه در کنار دریا معبدي براي زن بسازد و دستور دهد کسی
با او کاري نداشته باشد تا بتواند مشغول پرستش هدا گردد ،تمام اموال هود را به او هواهد
سپرد .شاه میپذیرد؛ معبد ساهته میشود و زن ،روزگار را وقف پرستش حق میکند و
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شهري را فریفتهي پرهیزگاري و کرامات هود میسازد تا آن زمان که مرگ شاه فرامیرسد
و به بزرگان شهر سفارش میکند زاهد(زن) را به جانشینی او برگزینند .زاهد نمیپذیرد؛ اما
در نهایت ،چارهاي نمیبیند و همسري طلب میکند و میگوید یک صد دهتر همراه با
مادرانشان گسیل دارند تا از میان آنها همسري گزیند .زاهد ،هویت هود را بر زنان آشکار
میکند و همگان ،متحیر میشوند .زن به هواستهي آنان ،شاهی انتخاب میکند و هود به
عبادت مشغول میشود .آوازهي این زنِ مستجاب الدعوه ،در همهجا میپیچد .در همین
زمان ،شوهر زن پاکدامن از سفر برمیگردد؛ ماجراي دروغین را از برادر میشنود و برادر
نادم را که اکنون زمینگیر و کور گردیده ،به امید شفایافتن ،نزد زن زاهد میبرد .در راه،
گذارش به هانهي اعرابی میافتد و او نیز غالم تبهکار را که کور و فلج شده ،برمیدارد و
همسفر ایشان میشود .در منزلگاه بعدي ،به جوان هیانتپیشه میرسند که او نیز به هر دو
بال گرفتار شده و او را هم به التماس مادرش ،به همراه میبرند.
سحرگاهان ،زن از هلوت هود بیرون میآید؛ او شوي هود را میبیند که از دور
میآید و چون هوب مینگرد ،دشمنان هود را نیز با او میبیند .او چهرهي هود را با
برقعی میپوشاند .مسافران به حضور زن میرسند و حاجت هود را به او عرضه میدارند.
زن میگوید تنها به شرط اعتراف به گناهان ،آنها را شفا هواهد داد .آن سه مجرم ناچار
به گناه هود اعتراف میکنند و آنگاه به دعاي زن پاکدامن شفا مییابند .زن سپس نقاب
از چهره برمیدارد؛ گناهکاران را میبخشد و شوي هود را به شاهی مینشاند؛ به اعرابی
نیز مسند وزارت میدهد و هود به کار پرستش میپردازد.
 .2مبانی نظری یونگ و نقد کهنالگویی
بررسی آثار ادبی از منظر نقد کهنالگویی ،نتیجهي مطالعات کارل گوستاو یونگ ( Carl
 1961-1875( )Gustav Jungم ،).روان شناس سوئیسی ،دربارهي ضمیر و ذهن بشر است.
(قشقایی143 :1390 ،؛ بزرگ بیگدلی و پورابریشم )1390 ،در دیدگاه یونگ ،ناهودآگاه
فردي تقریبا همان هصوصیاتی را دارد که ضمیر ناهودآگاه از منظر فروید داشت .به اعتقاد
یونگ« ،این بخش از ضمیر تاریک روان انسان ،حاوي مواد فراموششده و همهي کیفیات
و ویژگیهایی است که زمانی هودآگاه بودهاند؛ ولی به دالیلی ،واپس زده شده و یا مورد
غفلت قرارگرفتهاند .این کیفیات به سبب ناسازگاري با هودآگاهی ،سرکوب میشوند؛ اما
در روان ناهودآگاه فرد ،نمود بیرونی مییابند» )yung,2001:79( .یونگ در جایگاه
نظریهپرداز واقعی ناهودآگاه جمعی ( ،)collective unconsciousاین نکته را بیان کرد که
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«در تحلیل روان ،میتوان عناصر نمادین اسطورهاي را یافت .نمادهایی که در ناهودآگاه فرد
حضور دارند و گویی به او به ارث رسیدهاند( ».نماز علیزاده 270 :1395 ،و جهادي حسینی،
 )44 :1395نقد کهنالگویی یا نقد اسطورهاي ،بر بیان ادبی محصول ناهودآگاه تجربهي
جمعی بشر ،مبتنی است« .نقد کهنالگویی ،هر اثر ادبی را بهمنزلهي بخشی از کل ادبیات
مطالعه میکند .اصل پایهي نقد کهنالگویی این است که کهنالگوها از تصاویر ،شالودهاي
را براي مطالعهي ارتباطات متقابل اثر فراهم میآورد( ».مکاریک )401 :1383 ،یونگ براي
توضی بحث کهنالگو ،اغلب از ادبیات بهره گرفتهاست؛ زیرا او ادبیات را همانند هواب و
رؤیا ،محل بروز کهنالگوها میدانست .توجه او به ادبیات ،در مسیر تبیین مبحث کهنالگو،
زمینه را براي ورود و کاربرد این اصطالح در ادبیات و بهویژه نقد ادبی ،فراهم آورد؛ به
گونهاي که میتوان گفت «نقد اسطورهشناهتی ،وامدار نظریات او است( ».ذبیحی و پیکانی،
 )92 :1395بنابراین نقد کهنالگویی ،نقدي است که به کشف ماهیت و ویژگی کهنالگوها
و نقش آنها در ادبیات میپردازد .منتقدان در این نوع نقد ،از رابطهي ادبیات و هنر با اعماق
سرشت بشري سخن میگویند؛ زیرا اثر هنري را تجلی نیروهاي پویا و ذاتی برهاسته از
اعماق روانجمعی بشریت میانگارند .از منظر یونگ« ،روان در هنگام تولد ،لوحی سپید و
نانوشته نیست؛ بلکه حاوي الگوهایی است که وي با توجه به دیرینگی آنها و اینکه همهي
آدمیان در آن شریکند ،به آنها نام «آرکی تایپ» 1میدهد( ».سرمدي و دیگران53:1393 ،؛
دالور و دیگران)83 :1394 ،
یونگ بر این باور است که «آرکی تایپها (کهنالگوها) ،اسطورهها ،ادیان و فلسفههایی
را پدید میآورند که بر ملتها و تمام ادوار تاریخ ،تأثیر میگذارند و هرکدام را متمایز
میکنند( ».باباهانی )26:1389 ،پژوهش گستردهي یونگ دربارهي آثار اساطیري و هنري
تمدنهاي گوناگون ،به کشف سمبول (نماد)هاي مشترک بین همهي آنها منتهی شد .به
گونهاي که این نمادها حتی در برهی از فرهنگهایی که از نظر زمانی و مکانی کامال
2
منزوي بودهاند ،موجودند( .شولتز )495:1388 ،یونگ در جلد نهم از اثر بیست جلدي
هود ،از کهنالگوهاي بسیاري نام میبرد .از دیدگاه او ،تعداد احتمالی الگوهاي کهن ،به
اندازهي تنوع تجربههاي انسانی ،نامحدود است.
به هر روي« ،به لحاظ ظاهر ،کهنالگوها را میتوان در سه دسته طبقهبندي کرد:
 .1اشخاص کهنالگویی (مطابق نظر یونگ فراوانند :قهرمان ،قربانی ،زن ،مادر ،مطرود،
کودک ،فدایی ،پیر و فرشته)؛
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 .2موقعیتهاي کهنالگویی (طب ،تشرف ،تکلیف ،سفر ،تولد دوباره ،هبوط ،معراج،
دیدار با پیر و )...؛
 .3نمادهاي کهنالگویی (نمادهاي یونگی بسیارند .بسیاري از سمبولها به صورت
کهنالگویی هم کاربرد دارند؛ از جمله ،نمادهاي روشنایی و تاریکی ،عناصر طبیعت ،اشیا،
اعداد ،رنگها و( »). ...سخنور)31:1369 ،
در الگوي یونگ ،چهار رکن اصلی «سایه»« ،آنیما و آنیموس»« ،پرسونا» و «هود» نیز
وجود دارند که داستان روان را چنانکه بودهاست ،به ما میگویند.
 .3تحليل اثر
 .1 .3کهنالگوهای شخصيت
 .1 .1 .3کهنالگوی قهرمان
اسطورهي «قهرمان» ،یکی از کهنالگوهاي مهم در آراي یونگ و متداولترین و
شناهتهشدهترین اسطوره در سراسر جهان است که همواره در اساطیر ،رسالتی هطیر بر
عهده دارد« .کهنالگوي قهرمان ،فراهمکنندهي هویت و شخصیت و سمبولی در تمام
اعصار است .قهرمان براي قهرمان شدن ،ناگزیر از سفر کردن است و سفر ،کهنالگوي
تغییر و تحول به حساب میآید( ».عباسلو )1391 ،هرچند اسطورههاي قهرمانی در
جزییات متفاوتند ،هرقدر با دقت بیشتري آنها را بررسی کنیم ،به همسانی اسطورهها
بیشتر پیمیبریم؛ با اینکه این اسطورهها به وسیلهي افراد و گروههایی تکوین یافتهاند
که هیچگونه تماس فرهنگی مستقیمی با هم نداشتهاند( .یونگ)25:1389 ،
قهرمان یا نجاتدهنده معموال ویژگیهایی هاص دارد که باعث تمایز وي از دیگر
افراد میشود .سلوک ،یکی از مراحل زندگی قهرمان است که طی آن ،باید معماهایی
دشوار را که در آنها دوگانگی و تضاد وجود دارد ،حل کند .در داستان «زن صالحه» ،زن
در قالب شخصیت قهرمان ظاهر میشود .او نمونهي کامل یک قهرمان است .در زمانی
که مرد جوان به دلیل پرداهت نکردن مالیات ،محکوم به مرگ است ،زن صالحه با
پرداهت کردن مبلغ مالیات ،جان او را نجات میدهد و او را از مرگ میرهاند .در پایان
داستان نیز با بخشش گنهکاران و دعا کردن ،آنها را از رنج نابینایی و مفلوج بودن ،نجات
میدهد و بدین طریق ،زن در طی سفر ،مراحل سلوک را طی میکند.
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 .2 .1 .3کهنالگوی زن
قهرمان داستان ،یک زن است .زن نیز یکی از کهنالگوهاي شخصیت است که یونگ به
بحث درباره آن پرداهتهاست .یونگ بر این باور است که «مردم روزگار باستان ،زنها را به
شکل حوا ،هلن ،سوفیا یا مریم مقدس میدیدند که به ترتیب ،برابر با وسوسهانگیزي،
احساساتی بودن ،اندیشمندي یا پرهیزگاري هستند .هنگامیکه زن تصویري از آنیما میشود،
بازتاب واالترین و پاکترین هصوصیات مرد است( ».سرلو )453 :1388 ،عطار در این
داستان ،زنی زیبارو و صال با صفاتی که تا پایان داستان ثابت میماند را شخصیت محوري
هود قراردادهاست .صفات این زن عبارتند از :زیبارویی ،راستگویی ،قدرت تفکر و تعقل
صحی  ،قدرت تصمیمگیري سریع ،قدرت متقاعد کردن مردان ،چشمپوشی از مال و قدرت
و پادشاهی ،که تمامی این موارد حول محور صفت پاکدامنی و زهد است.
 .3 .1 .3کهنالگوی شخصيت شریر و شيطانی
در داستان شماري از شخصیتهاي شریر و شیطانی به چشم میهورد« .شخصیتهاي
شریر و شیطانی در گروه شخصیتهاي کهنالگویی قرار دارند» ( )yung,1969این
کهنالگو در شخصیتهاي برادرشوهر زن ،غالم اعرابی ،مرد جوان محکوم به مرگ،
بازرگان و اهالی کشتی ،وجود دارد .در حقیقت ،شخصیت شریر در تقابل با جنبههاي
مثبت داستان ،ذهن مخاطب فعال را به چالش برمیانگیزد و توجه او را به نکات اهالقی
و آموزندهي حکایت ،بیشتر جلب میکند .این پارادوکس در شخصیتپردازي ،در غالب
داستانهاي آموزنده و به ویژه در متون کهن ایرانی ،بهچشم میهورد که در حکایت مورد
نظر نیز رعایت شدهاست.
 .4 .1 .3کهنالگوی پير دانا
پیر دانا یا پیر فرزانه ،یکی از کهنالگوهاي رایج نظریهي یونگ است .این کهنالگو «در
رویاها ،افسانهها و داستانهاي مختلف از جمله داستانهاي اساطیري و حماسی ،فراوان
دیدهمیشود( ».نوریان و هسروي« )170 :1392 ،پیر دانا یعنی تفکر ،شناسایی ،بصیرت،
دانایی و تیزبینی .پیر دانا فرانمود پارهاي صفات اهالقی است؛ نظیر ثبت هیر و آمادگی
براي یاري و یاوري» (مورلفر« )73:1386 ،پیر هردمند ،زمانی پدیدار میشود که انسان
نیازمندِ تفاهم ،پند نیکو ،تصمیمگیري و برنامهریزي است و قادر نیست به تنهایی این نیاز
را برآورد .پیر دانا این کمبود معنوي را جبران و محتویاتی را براي پرکردن این هال،
عرضه میکند .پیر دانا راههاي رسیدن به مقصود را میداند و به قهرمان نشان میدهد».
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(یونگ )114:1386 ،در داستان «زن صالحه» به آرکی تایپ عقل و هرد اشاره شدهاست.
در جریان قتل پسر اعرابی که برگردن زن صالحه افتاده بود ،اشاره میشود که اعرابی به
دلیل بهرهمندي از هرد ،به بیگناهی زن یقین دارد.
همانطور که اشاره شد ،از صفات پیر دانا ،ثبت هیر و آمادگی براي یاري و یاوري
است .در داستان ،این صفات براي اعرابی به کار رفتهاست .در ابتداي داستان ،اعرابی زن
را در بیابان پیدا میکند و به او یاري میرساند تا سالمتی و بهبود هود را به دست آورد
و بعد از قتل فرزند ،با پرداهت سیصد درم ،او را راهی سفر میکند .کهنالگوي پیر دانا
در عرفان با پیر طریقت انطباق دارد .پیر طریقت نیز سالک یا مرید را دستگیري و در
مراحل گوناگون سلوک ،او را هدایت میکند.
 .2 .3موقعيتهای کهنالگویی
 .1 .2 .3کهنالگوی سفر
از مهمترین موقعیتهاي کهنالگویی در این داستان ،موقعیت کهنالگویی سفر است.
«فرایند فردیت ،غالبا با سمبولی از مسافرت براي کشف سرزمینهاي ناشناهته نمودار
میشود( ».یونگ )43:1389 ،سفر در نقد اسطورهاي« ،یک کهنالگوي روایی است که بر
مبناي آن ،شخصیت اصلی باید بر مجموعهاي از موانع غلبه کند .پیش از آنکه به پیروزي،
کمال یا هدف نهایی برسد)knapp, 1984:36( ».
در حقیقت ،این سفر که به سفارش و همراهی پیر در داستان اتفاق میافتد ،سفري است
براي گشودن دریچههایی که براي مسافر ،ناگشودهاست و نوعی حرکت جادویی است که
الزمهي تحقق آن ،شناهت شمار معینی از کهنالگوهایی است که در مراحل گوناگون این
فرایند پدید میآیند .قهرمان سعی دارد سفر تفرد را در پیش گیرد؛ دنیاي درون هود را بسازد
و به یگانگی رشد فردي هود دست یابد« .توالی اعمال قهرمان از الگوي ثابت و معینی
تبعیت میکند که در تمامی داستانهاي جهان در دورههاي گوناگون ،قابل پیگیري است.
قهرمان افسانهاي معموال بنیانگذار چیزي است که براي دست یافتن به آن ،باید ساحت
قدیم را ترک گوید و به جستوجو بپردازد( ».کمپبل )206:1389 ،در مرحلهي آغاز سفر،
«فرد از تمامیت معصومانه که در طی آن دنیاهاي درون و بیرون در وحدت هستند ،هارج
میشود و به جداسازي ،تمیز و تشخیص دنیاي درونی از دنیاي بیرونی همراه با حسی از
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دوگانگی زندگی همت میگمارد و سرانجام به روشنبینی میرسد .یعنی در تمامیتی
هماهنگ به آشتی آگاهانه بین دو دنیاي درون و برون دست مییابد( ».جانسون)37:1387 ،
آمیختگی عرفان و تصوف اسالمی با مقولهي سیر و سلوک ،هصیصهاي انکارناپذیر
است« .سیر سالک درنوردیدنِ مراحل سهگانهي شریعت ،طریقت و حقیقت است .این
سیر ،سفري روحانی است که سالکان باید این مراحل را پشت سر بگذارند تا به حقیقت
نایل شوند؛ بنابراین سیر و سفر ،به منزلهي یکی از لوازم دستیابی به حقیقت ،دستمایهي
عرفاي بزرگ قرار گرفتهاست( ».جوکار؛ رزمجو بختیاري و هلیلی جهرمی)76 :1394 ،
معموال در متون عرفانی ،شاعران ماجراي سفر روحانی و آسمانی هود را نقل میکنند که
هدف از این سفرها ،عموما تزکیهي نفس و قطع تعلقات دنیوي است.
در داستان مورد بحث ،سفر نقشی محوري دارد و در طی آن ،رویدادهاي دیگري رقم
میهورد .در آغاز داستان ،سفر زن ،سفري اهتیاري نیست؛ بلکه سفري از روي اضطرار
و اجبار است .در پایان داستان ،او در مسیر سفري انتخابشده براي حفظ عفت و
پاکدامنی قرار میگیرد که به سفر معنوي تبدیل میگردد .این سفر ،کاملکنندهي شخصیت
زن است و در آن ،مسیر تکاملی را میپیماید تا به انسانی کامل تبدیل شود« .سفر از
عناصر مهم اندیشهي عطار در اغلب حکایتهاي اوست که در همهي آثار وي دیده
میشود؛ عاملی که به سبب عادتگریزي ،مبارزه با نفس و غلبه و پیروزي ایمان است».
(امامی )358:1389 ،شخصیتهاي دیگر داستان نیز در روند ماجراها ،سفري را در تکوین
شخصیت هود میپیمایند .سفر حج همسر زن پارسا در ابتداي داستان و همینطور سفر
مردان شریر (برادر ،غالم اعرابی و مرد جوان) که براي شفا یافتن ،وارد سفر میشوند و
در نهایت ،حقیقت به وسیلهي سفر آنان نمایان میشود.
 .2 .2 .3کهنالگوی والدت مجدد (تولد دوباره)
یونگ در کتاب هود با عنوان چهار صورت مثالی به طور مفصل ،از آرکی تایپ والدت
مجدد یاد میکند« :موتیف مرگ و نوزایی یکی از متداولترین کهنالگوهاي موقعیت
است که در نتیجه تشبیه و انطباق چرهش طبیعت با گردش حیات است .انسان از والدت
مجدد سخن میگوید؛ به آن اقرار دارد و از آن لبریز است و ما آن را به صورت امري به
قدر کافی واقعی میپذیریم( ».یونگ )68-67 :1390،در اساطیر ملل مختلف ،مصداقهایی
براي کهنالگوي والدت مجدد ارائه شده؛ براي نمونه« ،رفتن یونس به شکم ماهی ،نشانهي
مرگ او و بیرون آمدنش ،نشانهي زایش دوباره است .همچنین رفتن اصحاب کهف به
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درون غار و بیرون آمدنشان ،همگی از کهنالگوي مرگ و والدت مجدد ،حکایت دارند».
(مالابراهیمی و رحیمی )88:1395 ،به عقیدهي یونگ ،والدت مجدد« ،فرایندي نیست که
به طریقی بتوان آن را مورد مشاهده قرار داد؛ نه میتوان آن را اندازه گرفت؛ نه وزن کرد
و نه از آن عکسی برداشت .والدت مجدد کامال دور از دریافت حواس است .حقیقتی
صرفا روانی است و فقط به طور غیرمستقیم و از طریق احکام شخصی ،به ما انتقال
یافتهاست( ».یونگ .)67:1390 ،به اعتقاد یونگ ،مفهوم تولد دوباره همواره به یک معنی
بهکار نمیرود و داراي پنج وجه مختلف است که عبارتند از انتقال نفس ،تناسخ ،رستاهیز،
نو شدن (والدت مجدد) و شرکت در فرایند دگرگونی .یونگ شکل چهارم را اینگونه
توضی میدهد(« :نو شدن یا) والدت مجدد ،به مفهوم دقیق آن ،یعنی تولدي تازه در
گردونهي حیات فردي است .والدت مجدد ،ممکن است بدون هیچگونه تغییري در وجود
و تنها بهصورت تجدید رخ دهد؛ زیرا شخصیتی که تجدید میشود ،در طبیعت ذاتی هود
تغییر نمیکند؛ بلکه فقط کنشها و یا قسمتهایی از شخصیت ،در معرض بهبود ،تقویت
و اصالح قرار میگیرند( ».علیزاده)278 :1395 ،
این موقعیت کهنالگویی که نماد تجدید حیات است ،در این داستان عطار نیز به چشم
میهورد .زمانی که زن از افکار شوم اهل کشتی باهبر میشود ،به گفتوگو با هداوند
میپردازد و درهواست میکند که از شر شومان ،در امانش دارد یا اینکه مرگ او فرارسد
و او رهایی یابد .وقتی زن ،هود را به حق میسپارد ،از آب دریا موجی آتشین برمیهیزد
و همهي اهل کشتی را نابود میکند .آتشی که همهي مردان کشتی را به هاکستر تبدیل کرد،
به زن آسیبی نرساند و از این آتش براي زن ،مرگ که پایان زندگی است ،رخنداد .شاید
بتوان از این مفهوم ،پیوندي را با مفاهیم اسطورهاي ققنوس ایجاد کرد .اسطورهاي که نمونه-
اي از سفر قهرمانانه و مرگ و تولد مجدد است .به موجب این اتفاق ،در شخصیت زن،
تغییري بزرگ رخمیدهد؛ بخشی از شخصیت زن که پاکدامنی او بود ،تقویت میشود؛ وي
تصمیم میگیرد تنها به زهد و عبادت پروردگار بپردازد و آنقدر در عبادت پروردگار و
معنویت پیش میرود تا به درجهي مستجابالدعوگی میرسد .دگرگونی ،مبناي والدت
مجدد است و به انسان احساس آرامش میدهد .عطار با تولدي دوباره ،شخصیت زن داستان
را از فنا نجات داده و به بقاي ابدي رهنمون میدارد .زن در مسیر این تحول ،از هویت
پیشین دست میکشد و لباس نو و جانی تازه مییابد .درحقیقت ،عطار با کهنالگوي والدت
مجدد در این داستان به مخاطب هود نشان داده که والدت مجدد در هر مرحلهاي از زندگی
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امکانپذیر است و آنچه اهمیت دارد ،مرگ تعلقات دنیوي و سرسپاري و توکل به حق
است تا در دنیاي نیکیها و پاکیها متولد گردد.
 .3 .3نمادهای کهنالگویی
بسیاري از نمادها و سمبولها ،نمونههاي کهنالگویی و صور مثالی هستند .این نمادها از
جمله نمادهایی به حساب میآیند که بشر در همهي اعصار و در همهي سرزمینها ،از
آنها به صورت یکسان بهره بردهاست .عطار در داستانهاي هود ،از رمزها و نمادهاي
بسیاري که به کهنالگوها اشاره دارند ،استفاده میکند و این شیوه یکی از رویکردهاي او
در تعبیر از معانی مقصود هویش است .نمادهاي اعداد ،رنگها ،نمادهاي روشنی و
تاریکی ،عناصر طبیعت و گاه اشیا ،از نمادهاي کهنالگویی به شمار میروند .از مهمترین
نمادهاي کهنالگویی به کار رفته در داستان «زن صالحه» میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عطار در توصیف زن صالحه ،از نمادهاي متعددي بهره بردهاست؛ مانند صنم که جلوهاي
از زیبایی ،ابهت ،بیاعتنایی و به معناي بت یا معشوق زیبارو است.
غم از پنجه فزون و شست هم داشت
بهر مویی که در زلف آن صنم داشت
(عطار)37 :1387 ،
میرچا الیاده و بسیاري مردمشناسان دیگر بر قطعیت مفاهیم و جهانشمولی نماد
مروارید ،تأکید دارند« .مروارید نماد ذاتی زنانگی هالق است .مروارید عالمت کمال
ملکوتی است؛ کمالی که هبه نشده؛ بلکه با استحاله و تبدیل ،به دست آمدهاست .مروارید
نادر ،ناب و گرانبها است؛ زیرا اجماال آن را سفید و بدون لکه میدانند( ».شوالیه:1382 ،
 )231-228در اینجا در وصف زیبایی زن ،از مروارید و لعل استفاده شده است .لعل نیز
نمادي از زیبایی و براق بودن دندان است.
گهر داري نمودي دُر دندانش
چو مروارید زیر لعل هندانش
(عطار)37:1387 ،
 .1 .3 .3اعداد
از بارزترین نمادهاي کهنالگویی ،نماد اعداد است؛ بهویژه عدد سه و ضرایب آن .در این
داستان ،تعداد کسانی که زن ،تسلیم هواهش آنان نمیشود و فقط با ذکر صفات ،قابل
شناسایی هستند ،شش نفر است .یعنی برادرشوهر ،اعرابی ،غالم اعرابی ،جوان محکوم به
اعدام ،بازرگان و اهالی کشتی .عدد شش میتواند اشاره به حقیقتی داشته باشد .انتخاب این
عدد براي تعداد افرادي که جلوي راه زن قرار میگیرند ،میتواند بنابر تفکري باشد که عطار
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در شناهت اجزاي نفس و وجود انسان دارد .عرفا نفس را شش قسم میدانستند :نفس لوامه،
ملهمه ،اماره ،مطمئنه ،راضیه و مرضیه« .انسان کامل که نایب دارالخالقه و مظهر کمال حق
در این جهان است ،براي آنکه مرتبهي واقعی هود را کسب نماید ،باید مراحل مختلف را
طی کند .از محسوس و موهوم که دنیاي شهوت و هوي است ،در گذرد؛ معقول و معلوم را
که سرمایهي جاه و غرور است ،پشت پا بگذارد و از معلوم و فانی که مایهي فریب و
گمراهی است ،چشم فروپوشد تا به توصیهي واقعی که مقام غناست و شایستهي مظهریت
و هالفت حق شود( ».سید )200:1382 ،در این حکایت ،مضارب عدد سه ،بارها تکرار
میشود .اعرابی سیصد درم به زن میدهد و او را راهی سفر میکند و مرد محکوم به اعدام
باید سیصد درم مالیات بپردازد و زن آن سیصد درم را میپردازد« .در سراسر جهان ،سه
عددي بنیادي است .سه نشانگر نظامی فکري و روحی در ارتباط با هداوند ،کیهان و آدمی
است .سه عددي کامل است که بیانگر تمامیت و غایت ظهور است( ».شوالیه،1382 ،ج:3
 )663سه «عددي عالمگیر و مشمول طبیعت سهگانهي جهان است ،سه یعنی انسان شامل
بدن ،روح و جان ،یعنی تولد ،زندگی و مرگ( ».کوپر)24:1379 ،
 .2 .3 .3دیو
دیو از کهنالگوهایی است که ذهن بشر را همواره به هود مشغول کردهاست .در واقع
«دیو و شیطان ،اسطورههاي شر هستند که در مقابل قهرمانان و اسطورههاي هیر ،قرار
میگیرند( ».قدوسی و کاوه باغبهادرانی )161 :1393 ،این نمود کهنالگویی ،در حکایت
«زن صالحه» ،در توصیف افکار پلید و شیطانی دیده میشود:
کنططون فرمان دیطو هوار بططردي
مرا از بهططر حططق تیمططار بطردي
(عطار)38:1387 ،
که کططار دیو بطود آن پیشه کردن
پشیمان گشت از آن اندیشه کردن
(همان)38 :
براساس یافتههاي پژوهش ،کهنالگوي شیطان نفس در بیشتر شخصیتهاي داستان،
هود را نشان داده و آنها را بندهي هود کردهاست؛ شخصیتهایی مانند برادرشوهر ،اعرابی،
غالم اعرابی ،مرد جوان ،بازرگان و اهالی کشتی .عطار هم مانند سایر متصوفه ،نفس را
سرچشمهي همهي بديها و زشتیها میداند و در این داستان ،آن را به دیو تشبیه کردهاست.
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 .3 .3 .3آب
آب ،دریا و رودهانه ،چه در ادبیات و چه در اساطیر« ،بیانگر حیات ،تولد ،زندگی،
پاالیش ،ناهودآگاه و جنبههاي زنانه یا مادرانه است و عبور از آب ،نشانگر تولد دوباره
یا مرگ است( ».شایگانفر )147:1380 ،معانی نمادین آب را میتوان در سه مضمون
اصلی هالصه کرد« :چشمهي حیات ،وسیلهي تزکیه و مرکز زندگی دوباره .این سه
مضمون در قدیمیترین سنتها متالقی میشوند و ترکیبات گوناگون و در عین حال
هماهنگ را شکل میدهند( ».شوالیه ،1382 ،ج« )3 :1آب فضیلتی تزکیهکننده دارد و
بههمراه آن ،قدرتی رستگار کننده(».همان)13 :
دریا نماد پویایی زندگی است .همه چیز از دریا هارج میشود و به آن بازمیگردد.
دریا محل تولد ،استحاله و تولد دوباره است .دریا آبی معلوم است .موقعیتی چند وجهی
که وضعیتی نامطمئن ،مردد و بدون تصمیم را نشان میدهد و ممکن است به هوب یا
بد ،منجر شود .از اینجاست که دریا هم تصویر زندگی است و هم تصویر مرگ .در
حکایت عطار ،بسامد واژگان حوزهي آب (آب و ترکیبسازيهاي مختلف با آب ،موج،
دریا) فراوان ،قابل توجه و با رنگ و بویی کهنالگویی است .کهنالگوي والدت مجدد
که پیشتر بررسی شد ،در دریا اتفاق میافتد:
کططه تطا هر دو به دریایی رسیدند
بسططی رفتنططد و گفتنططد و شنیدنطد
(عطار)39:1387 ،
نهنطططگ شهوتططش در زور آمططد
در آن دریططا دلطططش در شططور آمد
(همان)40 :
همططه دریا ز هون دل جگر یافت
چو زن از حال آن شومان هبر یافت
(همان)40 ،
از آن زن آب دریا مططوجزن شططد
چو گفت این قصه و بیهویشتن شد
که دریا گشت چون دوزخ فروزان
برآمطططد آتشطططی زان آب سطططوزان
(همان)40 :
 .4 .3 .3آتش
در این حکایت ،آتش نیز رمزي از والدت مجدد است« .آتش ،رمز مرگ و باززایی و از
نمادهاي تطهیر است .در نمادگرایی تمدنهاي اقوام باستان ،آتش سرچشمهاي قدسی
دارد و پرتوهاي آن ،بسان پرتوهاي هورشید ،رمز تولد دوباره ،تطهیر و اشراق است».
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(شوالیه« )62:1382 ،از دیدگاه ایرانیان باستان ،آتش تنها «ریمنی»ها را میسوزاند و اگر
کسی از آزمایش آتش سربلند بیرون آید ،نشانهي پاکی و بیآالیشی اوست( ».نیکوبخت
و دیگران )197 :1389 ،آتش در آیینهاي سرسپردگی ،نشانهي مرگ و باززایی است و
با اصل متناقض هود ،آب ،در ارتباط است .بدین ترتیب ،تطهیر با آتش ،مکمل طهارت
با آب است .ضمنا آتش همانند آب ،در عین اینکه میسوزاند ،تحلیل میبرد و در عین
حال ،نماد تزکیه و باززایی است؛ اما در جایی ،آتش از آب متمایز میشود؛ هنگامی که
نماد تطهیر از طریق فهم و تفهم است تا به معنويترین شکلش برسد که نماد نور و
حقیقت است؛ آب نماد تطهیر از امیال است تا به رفیعترین شکلش برسد که نیکویی
است .عطار در این حکایت ،آب و آتش را در کنار هم براي از بین بردن گناهکاران به
کار میبرد .موجی از آب دریا بر میهیزد و به آتش تبدیل میشود و همهي اهل کشتی
را به هاکستر تبدیل میکند .آتش به همهي تضادها ،گناهان و فسادها هاتمه میدهد .در
این هنگام ،سفر زن پایان مییابد و زن در نهایت به سوي حق گام برمیدارد.
 .5 .3 .3باد
در سنت اوستایی در ایران باستان ،باد نقش پشتیبان جهان و تنظیمکنندهي توازن جهانی
و اهالقی را برعهده دارد« .بادها ابزار قدرت الهی نیز هستند .آنها زنده میکنند؛ کیفر
میدهند؛ تعلیم میدهند؛ بادها عالمتند؛ چون مالئک پیامها را میرسانند .بادها جلوهي
موهبتی الهی هستند و هنگامی که بخواهند عواطف هود را و شیرینی لطیف هود را با
هشمی طوالنی منتقل میکنند( ».شوالیه )8-6 :1382 ،یونگ معتقد بود ،ذهن آدمی ،داراي
گرایشهاي طبیعی است که در جهتیابی چهارگانهي هود ،ضمن ترسیم حداکثر مخالفت
اضداد ،با ترکیبی جادویی میان آنها یک «تعادل کامل» برقرار میکند .او دربارهي اعتقاد
فالسفهي یونان باستان ،از قرن چهارم پیش از میالد به بعد ،نسبت به تشکیل جهان از
چهار عنصر متضاد نیز معتقد است؛ چون مردم از لحاظ طبیعی ،آتش را گرم و هشک،
هوا را گرم و مرطوب ،آب را سرد و مرطوب و زمین را سرد و هشک میدانستند ،به
دنبال آن ،چنین پنداشته بودند که آتش و آب تشکیل یک جفت از اضداد را میدهند؛
همچنانکه هوا (باد) و زمین (هاک) نیز صاحب همین تقارن به شمار میآیند« .یونگ
ثبات جوهري الگوي مثالی زمین را در اساطیر ،مبتنی بر پیوندي میدانست که میان
بارزترین مفاهیم متضاد برقرارشدهاست( ».قائمی و همکاران )49:1388،کهنالگوي باد در
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حکایت یادشده اینطور نمایان میشود که بعد از به هالکت رسیدن اهل کشتی به وسیلهي
آب و آتش ،بادي وزیدن میگیرد و کشتی را به سوي شهري روانه میکند:
به شهري کرد کشتی را روانه
یکی بادي درآمد از کرانه
(عطار)40:1387 ،
 .6 .3 .3زمان و مکان
اساطیر درباره زمانی مقدس و ازدسترفته سخن میگویند؛ زمانی که بشر در عصر طالیی
در بهشت یا در باغ سیبهاي زرین بود ،سپس این دنیاي شادي و بیغمی از دست رفت.
«هنرمند نیز در لحظهي آفرینش هنري ،در لحظات هلسه و الهام ،احساس رها شدن در
زمانی مقدس و ازلی میکند و بعد از هلق اثر ،به نوعی ،زمان را مغلوب وجود هود
میکند( ».شایگانفر )143:1380 ،عطار در این حکایت از زمان و مکانی هاص سخن به
میان نمیآورد؛ مکانها بدون ذکر نام جغرافیایی ،فقط با عنوانهایی کلی چون هانه ،شهر،
دریا ،جزیره و ساحل است و اشاره به زمان ،تنها به سحرگاه ،صب و شب است .گویی
عطار انسان را در زمان و مکان اسطورهاي به چالش میکشد.
 .4 .3صورمثالی یا فردیتیابی
از صور مثالی شناهت فرد یا فردیتیابی یونگی ،آنیما -آنیموس ،سایه ،پرسونا و هود
هستند .یونگ این مفاهیم را اجزاي ساهتاري موروثی روان بشر میداند.
 .1 .4 .3آنيما و آنيموس
کهنالگوي روان -انگاره ،شامل دو کهنالگوي آنیما و آنیموس است .آنیما ،جنبهي زنانهي
روان مرد و آنیموس ،جنبهي مردانهي روان زن است« .آنیموس از سه ریشه مشتق و
منشعب شدهاست:
 .1تصویر قومی مرد که زن در ناهودآگاه جمعیاش به ارث بردهاست؛
 .2تجربهي هالص زن از مردانگی که حاصل تماسهایی است که وي در طول زندگی
هویش با مردان داشتهاست؛
« .3اصل نرینهي پنهانی در هود او» (پورالخاص و عشقی)4:1393 ،
آنیموس ،تجسم همهي گرایشهاي روانی مردانه در روح زن است؛ «همانند هردورزي،
جسارت ،هالقیت ،منطقی بودن ،برنامهریزي ،صالبت روحی ،قدرت ،هشونت و اقتدار».
(یونگ )405:1370 ،در این داستان ،زن پس از هالک شدن اهل کشتی ،باد کشتی را به
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شهري هدایت میکند .زن پیش از آنکه کشتی را ترک کند و وارد شهر جدید شود ،مانند
مردان لباس میپوشد و هود را شبیه مردان میکند و در داستان اشاره میشود دلیل این
کار ،آن بوده تا هم از دست افکار پلید رهایی یابد و هم اینکه مانند مردان ،با سرافرازي
به زندگی ادامه دهد:
چو مردان هویش را جامهاي ساهت
زن آن هاکستر از کشتی بینداهت
کنطططد بططر شکطططل مردان سرفرازي
که تا برهد ز دسططت عشقبططازي
(عطار)40:1382 ،
شناهت آنیموس و یگانگی با این همزاد درونی ،یکی از پیششرطهاي فردیت و رسیدن
به هود در شخصیت زن است .آنیموس باعث روشنی ،حرکت فعال ،منطقی ،جلورونده،
هدفمند و معنوي در شخصیت زن میگردد .دستآورد پژوهش نشان میدهد که آنیموس
در این حکایت ،تاثیرگذار بودهاست .عطار از زن ،قهرمانی را هلق نمودهاست که با نمود
آنیموس در او برنامهاي هدفمند را دنبال کرده و با عفت و پاکدامنی و اراده جنگنده در بعد
معنوي با همهي پلیديها جنگیده و با اندیشههاي معنوي هود ،هدف هویش را به ظهور
رسانده و جهانی سرشار از امید و روشنی را براي مردم به همراه آوردهاست.
 .2 .4 .3پرسونا
نقاب ،نماي بیرونی و شخصیتی است که شخص با آن در اجتماع جلوهگر میشود و به
آن تظاهر میکند« .نقاب واسطه بین «ایگو» یا «من» با دنیاي واقعی یا بیرونی است».
(درودگریان )7:1393 ،یونگ کهنالگوي نقاب یا پرسونا را به دو دسته تقسیم میکند:
دستهي اول ،در واقع آن چیزي است که شخص نیست؛ چیزي است که شخص و دیگران
فکر میکنند هست؛ دستهي دوم ،دربرگیرندهي نقابهایی در شخصیت افراد است که
آنها هود نمیدانند زیر سایهي نقاب ،پنهان شدهاند .وي معتقد است «چون همهي ما در
زندگی نقشهایی را بازي میکنیم ،استفاده از صورتکهاي مختلف ،چندان زیانآور بهنظر
نمیرسد .در واقع صورتک حتی براي مقابله با رویدادهاي گوناگون زندگی میتواند مفید
باشد .البته اگر نقاب بر طبیعت فرد تاثیر بگذارد ،آنگاه میتواند زیانآور باشد( ».روضاتیان
و میرباقريفرد )128 :1389 ،یونگ در تشری نقاب ،توضی میدهد که براي نیل به بلوغ
روانشناهتی ،فرد باید پرسونایی انعطافپذیر و متداوم داشته باشد که بتواند آن را به
محدودهي روابط نامنظم و هماهنگ با دیگر اجزاي سازنندهي روان همراه سازد.
زهد و عبادت و قرارگرفتن در پوشش مردانه ،نقابی است بر شخصیت زن و این
نقاب از نوع نقابهاي سالمی است که تعادل زن را با اجتماع سبب میشطود و او را در
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نیل به فردیت و هودیابی ،یاري میرساند .نقاب در این داستان ،نمودي مثبت دارد و زن
در زیر حرفه و پوشش جدید ،هدفی مثبت را دنبال میکند .اگر نقاب و نقش ،جايگزین
هود شخص شوند و شخصیت ،هود را به نقش بسپارد ،جز گمراهی و نقش منفی
نخواهد داشت؛ اما عطار نقاب را جايگزین شخصیت زن نمیکند؛ بلکه آن را در جایگاه
واسطهاي براي پشت سر گذاردن پلههاي کمال زن به کار میبرد و در پایان داستان ،زن
با فاش نمودن واقعیت براي دهتران و مادران شهر ،نقاب از چهرهي هود برمیدارد:
که شاهی چون بود شایسته زن را
نمود آن زن بدیشطان هویشتن را
بزرگطططان را از آن آگططاه کردنطد
زنان سرگشتطه عططزم راه کردنططد
ز حطال زن تعجططب مینمودنططد
که و مه هر کسطی کان میشنودند
(عطار)42:1387 ،
 .3 .4 .3خود
اصل تشکیالت و سازماندهندگی یک شخصیت کهنالگویی است که یونگ آن را هویشتن
یا هود مینامد« .هویشتن ،کهنالگوي مرکزي ناهودآگاه جمعی است؛ کهنالگوي نظم،
سازماندهندگی ،وحدت و یگانگی است و به عبارت دیگر ،کهنالگوهاي دیگر را به طرف
هود کشیده و به تجلیاتشان در عقدهها و ضمیر آگاه ،هماهنگی میبخشد و احساسی از
ثبات و استحکام و یکتایی به شخصیت میدهد( ».کالوئن)78:1375 ،
هود ،کهنالگویی است که عطار در این داستان ،قهرمان(یعنی شخصیت زن) را متوجه
آن مینماید .زن در پایان داستان به هویشتن رجوع میکند و از همه تعلقات مادي و
دنیوي ،دست میکشد و به عبادت حق میپردازد تا جاییکه به درجات واالیی نایل
میگردد .بر طبق نظر یونگ ،فردیت به معناي سازش هودآگاهانه با مرکز درونی یا هود
است که موجب رشد روانی و بلوغ شخصیتی میشود .این جریان با به کارگیري همهي
نیروهاي درونی تحققپذیر است .فرد باید همزمان با بلوغ و رشد ،بر جنبههاي گوناگون
هوشایند یا ناهوشایند هویش ،آگاه شود .این هودشناسی نیازمند شهامت و شجاعت و
صداقتی چشمگیر است .انسان به وسیلهي همین فرایند ،طبیعت ذاتی انسانی هود را
محقق میکند و فرایند زمانی محقق میشود که فرد به آن آگاه شود و با آن زندگی کند.
زن یا «هود» ،در نقش قهرمان داستان ظاهر میشود .توالی داستان نشان میدهد که زن به
یاري «پیر فرزانه» وارد سفر میشود و با تولد مجدد و پشت سرگذاشتن نیروهاي
ناهودآگاه جمعی مانند آنیموس ،سایه و پرسونا ،به مرحلهي هودیابی و فردیت دست
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مییابد .بدین ترتیب ،سلوک زن به بهترین شکل ،پایان مییابد :تبدیل شدن زن به
شخصیتی معنوي که همان رسیدن او به درجهي مستجاب الدعوگی است و در آن ،همهي
ابعاد روحانی زن به نهایت هویش میرسد.
 .4نتيجهگيری
از بررسی و نقد کهنالگویی این اثر ارزنده ،این نتیجه برداشت میشود که جان آگاه عطار
با ژرفنگري و جستوجو در حقایق ،توانسته کهنالگوي نخستین را دریابد و آنها را در
اشعار هود بهصورت ناهودآگاه بهکار برد .داستان «زن صالحه» از جمله داستانهاي رمزي
و کهنالگویی است که در آن ،عناصر ناهودآگاه جمعی ،دست به دست هم دادهاند و در
پیشبرد داستان و به تصویر کشیدن منابع ،نقشی ویژه داشتهاند .در این داستان ،مولفههاي
کهنالگویی یونگ را آشکارا میتوان مشاهده کرد؛ اما اصلیترین کهنالگویی که اساس این
داستان را تشکیل میدهد ،پیکار با کهنالگوي شیطان نفس است که به یاري کهنالگوهاي
دیگر ،مطرح میگردد .پیروز نهایی در این پیکار و کشاکش ،عفت و پاکدامنی و سوق به
سوي رستگاري است .عطار در نگارش این اثر از کهنالگوهاي فراوانی بهرهگرفته و به
یاري آنها در رسیدن به اهداف هود گام برداشتهاست .در این میان ،شاهصترین کهنالگو،
موقعیت کهنالگویی سفر است .در حقیقت ،این سفر ،سفري درونی براي دستیابی به
هویشتن و فردیت است .حقیقتی که دستیابی به آن براي شخصیت اصلی داستان (زن)
آسان نیست و در مسیر نیل به آن باید به یاري کهنالگوهایی چون داناي هرد ،تولد دوباره،
آنیموس ،سایه و پرسونا ،گام برداشته تا بارش حقیقت وجود آدمی را نظارهگر شود.
کهنالگوي نقاب در این اثر ،بعدي مثبت و سازنده دارد و سبب کمال زن میشود .عطار از
نمادهاي کهنالگویی زیادي یاري گرفته؛ از جمله :نماد اعداد ،عناصر طبیعی آب ،آتش ،باد
و  ...که در متن اصلی مقاله به آنها اشاره و به نقد و بررسی آنها پرداهته شد.
یادداشتها
« .1کهنالگوها همان مفاهیم مشترک و جهانی هستند که از گذشتههاي دور ،از اجداد بشر نسل
به نسل منتقل شده و در ژرفاي ضمیر ناهودآگاه جاي گرفتهاند( ».حسینی)12:1390 ،
 .2آرکی تایپ و ناهودآگاه جمعی (  )Archetypes and the Collective Unconsciousاولین
بخش از جلد نهم مجموعه آثار یونگ است که به وسیلهي انتشارات دانشگاه پرینستون در ایاالت
متحده آمریکا و  Routledgeو  Keganپل در انگلستان منتشر شده است (.)yung,1969
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