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 نقد بر یمبتن و معاصر یادب نقد یاصل یهاافتیره از یکی ییالگوکهن نقد

. دازدپریم اتيادب در هاآن نقش و الگوهاکهن تيماه کشف به که است یشناختروان
 است عطار نامهیاله در صالحه زن داستان از یونگی یخوانش حاضر، یمورد یبررس

 .الگوهاستکهن نینماد یکنندهمنعکس ،یعرفان -یادب آثار از یاريبس مانند که
 یگردآورای در کتابخانه روش و یليتحل-یفيتوص یکردیرو با حاضر پژوهش

 اختصار به را او نظر مورد یالگوهاکهن و ونگی دگاهید ینظر یمبان ،اطالعات
 ینمادها و هاتيموقع ها،تيشخص قراردادن محور با مقاله نیا کرده است. یمعرف
 اثر نیا یباال یهاتيقابل یدهندهنشان و پرداخته داستان ليتحل به ،ییالگوکهن

 رحاض پژوهش ندیبرآ. استبوده یآدم روان ناخودآگاه طهيح در الگو،کهن از سرشار
 اتینظر یمبنا بر لیتاو یباال تيظرف از ،بحث مورد تیحکا که است نیا

 تيشخص بر ،قهرمان یالگوکهن که «صالحه زن. »است برخوردار ونگی کاوانهروان
 مختص یفرودها و فراز کردن یط با ،سفر ییالگوکهن تيموقع در ،است حاکم او
 والدت» ،«دانا ريپ» رينظ یجمع ناخودآگاه یروهاين سرگذاشتن پشت و الگوکهن نیا

 و افتهی دست تیفرد و یخودشناس یمرحله به ،«پرسونا» و «موسيآن» ،«مجدد
 .استرسانده سرانجام به ،شکل نیبهتر به را سلوک مراحل

 .ونگی ،ییالگوکهن نقد عطار، ،«صالحه زن» داستان ،نامهیاله :یديکل یهاواژه
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 ود،شططیم شططناهته ییالگوکهن و يااسطططوره نقد یکل عنوان با که الگوهاکهن يمبنا بر
ست ریتفس و لیتحل از ياوهیش صل آن، در که ا  لشموجهان و عام يالگوها کشف بر ا

 ریتعاب و یشططناسططزبان فیتوصطط سططط  از ییالگوکهن يکاوروان. اسططتشططده گذاشططته
  .ابدییم دست يکاوروان ریتفس سط  به و فراتررفته ،اثر کی يمعناشناسانه
. است یلیتمث -یعرفان منظوم آثار جمله از ي،شابورین عطار نیالددیفر ينامهیاله يمثنو
  یتوض يبرا يبشر اوهام و هرافات با است يامبارزه ،قتیحق در که نامهیاله در عطار
 نیدب و جسته استناد امثال و قصص به ی،عرفان مباحث ساهتن روشن و شیهو مقصود

 بر نامهالهی تیروا ساهتار. استساهته ترمحکم و استوارتر را شیهو يهاگفته ،قیطر
 . دهدیم ارائه را یعرفان و یاهالق يهااستنتاج ت،یحکا 282 و یاصل داستان کی اساس

 اب ،یابیشتنیهو و کماالت به دنیرس يبرا و سلوک مراحل یط لیدل به عرفا
 اهدهمش را الگوهاکهن توانیم یعرفان آثار در نیبنابرا ؛هستند ارتباط در هود ناهودآگاه

 ودآگاهناه با ،استشده پرداهته یعرفان مباحث به آن در که عطار يهايمثنو يمحتوا. کرد
 نیا ،نظورم نیهم به. الگوهاستکهن یبررس يبرا مناسب يبستر و دارد ارتباطی مستقیم

 از یکی از ییالگوکهن يریتفس يارائه دنبال به ،یشناهتروان کردیرو با پژوهش
 ا،هتیشخص سپس. استبوده «صالحه زن تیحکا» نام به نامهیاله بلند يهاداستان
 ضفر نیا بر پژوهش اند.شده لیتحل ،داستان نیا در ییالگوکهن ينمادها و هاتیموقع
 سفر ییالگوکهن تیموقع بر عطار ينامهیاله در صالحه زن داستان اساس که است استوار
 هشپژو. هستند ییالگوکهن ينمادها ،داستان نیا در رفته کاره ب ينمادها یبره و بوده
  است: ریز سؤاالت به ییگوپاسخبه دنبال  حاضر
  کدامند؟ داستان يالگوهاکهن نیترشاهص -
  ت؟اس یبررس قابل ،یجمع ناهودآگاه کهن يالگوها و اریمع کدام براساس داستان نیا -

 همحدود و ندارد يادیز عمر رانیا در ییالگوکهن نقد و الگوکهن يدرباره مطالعات
 یادب دنق يهاکتاب ای یغرب پردازانهینظر آثار از ییهاترجمه ترشیب ز،ین موجود منابع
 از گونی آثار. اندپرداهته ییالگوکهن و يااسطوره نقد به پراکنده صورت به که است
 یزندگ و روح ،ياگریمیک و یشناسروان ،«یمثال» صورت چهار ،شیهاسمبول و انسان جمله
 منظر از یادب آثار لیتحل يزمینه در. است ییالگوکهن ي مباحثحوزه در مهم منابع از

 و نهیشیپ»مقاله  :جمله از ؛استشده نگاشته یمقاالت و هاکتاب یفارس زبان در الگوها،کهن
« یدبا متون هوانش در آن کاربرد يوهیش و نهیزم و يااسطوره نقد کردیرو و ينظر يادهایبن
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 اهمیت، به روش، این نظري مبانی و پیشینه بررسی ضمنکه  (1389) یقائم فرزادنوشته 
 ،(1389) یباباهان یمصطف ؛است شده پرداهته ادبی متون هوانش در آن کاربرد شیوه و شکل

 در که متنوعی هايدیدگاه و اياسطوره نقد يدرباره «اتیادب شناهت در اسطوره»در مقاله 
 کیکالس شعر در الگوهاکاربردکهن»( 1388) يحر   گفته است؛ سخن دارد وجود زمینه این
 به( 1387) ینیحس میمر ؛نگاشتهرا  «شاملو اشعار به يساهتار کردیرو پرتو در معاصر و
( 1390) ادیبسلطان میمر و صباغقربان محمدرضا ؛پرداهته «موالنا از یغزل ییالگوکهن نقد»
 به گذرا یاهنگ با اتیادب یقیتطب مطالعات در ییالگوکهن نقد يهاتیقابل یبررس» مقاله در
 دهدیم نشان فرانسه، مکتب هايمحدودیت بررسی ضمن «قهرمان سفر و هیسا يالگوهاکهن
 آمریکایی تطبیقی ادبیات مکتب هايقابلیت و الگوییکهن نقد معیارهاي تلفیق با چگونه که
 يمداح عرفان ؛ کرد سازنده و کارآمد تعاملی وارد را تطبیقی ادبیات و نقد حوزه دو توانمی
 یعلمحمد، دالور پروانه ؛نگاشته را «زکیکن و پادشاه داستان ییالگوکهن لیتحل»( 1389)

 نگاه با شاملو احمد شعر در الگوکهن یبررس» به( 1394) یصالح رضایعل و یگذشت
 يمثنو در یچنگ ریپ دوباره تولد»( 1393) انیدرودگر فرهاد ؛اندپرداهته «یکاربردشناهت

 ممتاز یبیشک نینسر و ینیحس میمر ؛استکرده لیتحل ،ونگی اتینظر اساس بر را «يمولو
 و لبکمپ لیتحل يوهیش اساس بر بادگرد حمام داستان در قهرمان سفر»در مقاله ( 1391)
 جوزف نظرگاه از و شناهتی اسطوره -شناهتی روان رویکردي بارا  روایت این« ونگی

 زین نامهیاله و عطار آثار لیتحل ينهیزم در اند.نموده تحلیل یونگ گوستاو کارل و کمپبل
 هیرنظ اساس بر صنعان خیش تیحکا لیتحل و نقد» :جمله از ؛گرفته انجام ییهاپژوهش

 يالگوکهن یبررس» ؛(1390) پورابریشم احسان و بیگدلی بزرگ سعیدنوشته  «ونگی ندیفرآ
 نقد» ؛(1390یی )قشقا سعیدنوشته  «عطار يهايمثنو در ،نفس با آن انطباق و هیسا
 نامهیاله یاصل داستان نقد که( 1390ی )نیحس میمرنوشته  «عطار ينامهالهی ییالگوکهن
 . شودینم شامل را یفرع هايتیحکا و بوده

 یقیطبت یبررس» ،جمله از شده است؛ لیتحل مختلف کردیرو دو با زین صالحه زن تیحکا
 عناصر» و( 1394) زادهیمسلم محبوبهنوشته  «ویبوکاچ شب کی و هزار و عطار پارسازن
 به افتنیدست در یسع که( 1391ی)امنوشته فاطمه ام «نامهیاله در پارسا زن تیحکا یداستان
 رمدنظ داستان تیحکا ییالگوکهن لیتحل پس. دارند عطار يپردازداستان هنر از ییایزوا

 يهاحدودهم از فرارفتن در نخست یگام بتوان دیشا را ونگی اتینظر يبرمبنا،روشیپ پژوهش
 .بود هواهد حوزه نیا در حاضر پژوهش تمرکز و ينوآور که دانست آن متقدم و یسنت
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  صالحه زن داستان خالصه . 1. 1
 رشتسپاک و بایز یزن داستان با را هود رازناک و عارفانه داستان نینخست عطار خیش

 هود زن هرج لیکف را شوهر برادر و رودیم حج ارتیز به شوهرش که کندیم آغاز
 کوشدیم و شودیم او عاشق دل صد به ،زن دنید با ؛رودیم زن نزد يروز برادر. دینمایم
. داردیم برحذر زشت کار نیا از را او زن یول برد؛ دره ب راه از و کند هود رام را او

 شرع یقاض حکم به را زن و سازدیم دروغ به يمحضر ،يمردناجوان بابرادر  سرانجام
 ؛رندبیم ابانیب به را زن. کندگم هاک دررا  هود هوس راز تا کندیم محکوم  سنگسار به

 جاآن از ايیاعراب ،روز آن يفردا کنند.می رها هون و هاک در را او و افکنندیم سنگ
 یاعراب. بخشدیم نجات مرگ از را او و شنودیم را جانمهین زن يناله يصدا رد وگذیم
 و شودمی مانیپش هود قصد از ،دارد شوهر يو ابدییدرم چون اما بندد؛یم دل او به زین
 . ردیپذیم یهواهرهواندگ به را او

 و دوزدیم پارسا زن بر طمع چشم کهوجود دارد  دلهیس یغالم ،یاعراب يهانه در
 ،گهواره در را یاعراب مرد کودک و برهاسته یشب ،گرددیم دیناام زن وصال از چون
 یاعراب ،دامنپاک زن ت،ینها در. گذاردیم زن بالش ریز  را آلودهون يقداره و کشدیم
 هواندههواهر به درم صدیس یاعراب مرد. استنداشته قتل نیا در یدست که کندیم قانع را
 قراراست ندیبیم و رسدیم یده به سرگردان زن. کندیم روانه هدا دیام به را او و دهدیم

 را جوان جان ،درم صدیس دادن با يو. زندیآو دار به ،اتیمال ندادن لیدل به را یجوان
 زن با دل هوس و رودیم زن دنبال به جوان. افتدیم راه به درنگیب و دهدیم نجات

 زن با چنانهم و ماندیم ناکام ،وصل يتقاضا در جوان. زندیبازم سر ،زن و دیگویم
 زرگانبا. فروشدیم یبازرگان به ،رنگین و لهیح با را زن جوان. رسندیم ایدر به تا رودیم
 يفتهیش ،هود و دنرسیم ادشیفر به ،مسافران گرید اما د؛ینمایم زن به يتعد قصد یکشت در
 یتشآ به و زدیهیبرم ایدر از یموج ناگهان .بردیم پناه هدا درگاه به زن بار نیا. دنشویم او

 يادب. ابدییم نجات زن ان،یم نیا در. کندیم هاکستر را یکشت اهل و دگردمی بدل فروزان
 دامنپاک زن. بردیم يشهر ساحل ، بهبازمانده یکشت ازرا که  چههرآن و ردیگیم دنیوز

 ،شاهپاد با مالقات درزن . کند، تقاضاي مالقات میشهر آن پادشاهاز  وپوشد می مردان لباس
 یسک دهد دستور و بسازد زن يبرا يمعبددر کنار دریا  شاه اگر که کندیم شرطپادشاه  با
هواهد  وه اب را هود اموال تمام گردد، هدا پرستش مشغول بتواند تا باشد نداشته يکار او با

 و کندیم حق پرستش وقف را روزگار ،زن و شودمی ساهته معبد ؛ردیپذیم شاه. سپرد
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 درسیفرام شاه مرگ که زمان آن تا سازدیم هود کرامات و يزگاریپره يفتهیفر را يشهر
 اما ؛ردیپذینم زاهد. نندیبرگز او ینیجانش به را( زن)زاهد کندیم سفارش شهر بزرگان به و
 با همراه دهتر صد کی دیگویم و کندیم طلب يهمسر و ندیبینم ياچاره ،تینها در

 آشکار زنان بر را هود تیهو ،زاهد. ندیگز يهمسر هاآن انیم از تا دارند لیگس مادرانشان
 هب هود و ندکمی انتخاب یشاه ،آنان يهواسته بهزن . شوندیم ریمتح ،همگان و کندیم

 نیهم در. چدیپیم جاهمه در ،الدعوه مستجاب زنِ نیا يآوازه. شودیم مشغول عبادت
 برادر و شنودیم برادر از را نیدروغ يماجرا ؛گرددیبرم سفر از دامنپاک زن شوهر زمان،
 ،اهر در. بردیم زاهد زن نزد افتن،یشفا دیام به ،دهیگرد کور و ریگنیزم اکنون که را نادم

 و ارددیبرم ،شده فلج و کور که را کارتبه غالم زین او و افتدیم یاعراب يهانه به گذارش
 دو هر هب زین او که رسندیم شهیپانتیه جوان به ي،بعد گاهمنزل در. شودیم شانیا همسفر

 . برندیم همراه به ،مادرش التماس به هم را او و شده گرفتار بال
 دور از که ندیبیم را هود يشو آید؛ اومی رونیب هود هلوت از زن ،سحرگاهان

 با را هود يچهره وا .ندیبیم او با نیز را هود دشمنان ،نگردیم هوب چون و دیآیم
. ندداریم عرضه او هب را هود حاجت و رسندیم زن حضور به مسافران. پوشاندیم یبرقع
 ناچار مجرم سه آن. داد هواهد شفا را هاآن ،گناهان به اعتراف شرط به تنها دیگویم زن
 قابن سپس زن. ابندییم شفا دامنپاک زن يدعا به گاهآن و ندکنیم اعتراف هود گناه به
 یاعراب به ؛نشاندیم یشاه به را هود يشو و بخشدمی را گناهکاران ؛داردیبرم چهره از
 . پردازدیم پرستش کار به هود ودهد می وزارت مسند زین

 

 ییالگوکهن نقد و ونگی ینظر یمبان. 2
 Carl) ونگی گوستاو کارل مطالعات يجهینت یی،الگوکهن نقد منظر از یادب آثار یبررس

Gustav Jung( )1875-1961 است بشر ذهن و ریضم يدرباره ی،سیسوئ شناس روان ،.(م. 
 ناهودآگاه ،ونگی دگاهید در( 1390 شم،یپورابر و یگدلیب بزرگ ؛143: 1390 ،ییقشقا)

 اعتقاد هب. داشت دیفرو منظر از ناهودآگاه ریضم که دارد را یاتیهصوص همان با  یتقر يفرد
 اتیفیک يهمه و شدهفراموش مواد يحاو ،انسان روان کیتار ریضم از بخش نیا» ونگ،ی
 مورد ای و شده زده واپس ی،لیدال به یول اند؛بوده هودآگاه یزمان که است ییهایژگیو و

 اما شوند؛یم سرکوب ی،هودآگاه با يناسازگار سبب به اتیفیک نیا. اندقرارگرفته غفلت
 در جایگاه  ونگی (yung,2001:79) «.ابندییم یرونیب نمود ،فرد ناهودآگاه روان در
 که کرد انیب را نکته نیا ،(collective unconscious) یجمع ناهودآگاه یواقع پردازهینظر

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious
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 ردف ناهودآگاه در که یینمادها. افتی را يااسطوره نینماد عناصر توانیم ،روان لیتحل در»
 ،ینیحس يجهاد و 270: 1395 زاده،یعل نماز) «.انددهیرس ارث به او به ییگو و دارند حضور
 يتجربه ناهودآگاه محصول یادب انیب بر ي،ااسطوره نقد ای ییالگوکهن نقد( 44: 1395
 اتیدبا کل از یبخش يمنزلهبه را یادب اثر هر ،ییالگوکهن نقد». است ، مبتنیبشر یجمع
 يادهشالو ر،یتصاو از الگوهاکهن که است نیا ییالگوکهن نقد يهیپا اصل. کندیم مطالعه

 يبرا ونگی( 401: 1383 ک،یمکار) .«آوردیم فراهم اثر متقابل ارتباطات يمطالعه يبرا را
 و وابه همانند را اتیادباو  رایز است؛گرفته بهره اتیادب از اغلب ،الگوکهن بحث  یتوض
 الگو،هنک مبحث نییتب ریمس در ،اتیادب به او توجه. دانستیم الگوهاکهن بروز محل ،ایرؤ
 هب ؛آورد فراهم ی،ادب نقد ژهیوبه و اتیادب در اصطالح نیا کاربرد و ورود يبرا را نهیزم

 ،یکانیپ و یحیذب) «.است او اتینظر وامدار ی،شناهتاسطوره نقد» گفت توانیم که ياگونه
 الگوهاکهن یژگیو و تیماه کشف به که است ينقد یی،الگوکهن نقد نیبنابرا( 92: 1395

 عماقا با هنر و اتیادب يرابطه از ،نقد نوع نیا در منتقدان. پردازدیم اتیادب در هاآن نقش و
 از هبرهاست یذات و ایپو يروهاین یتجل را يهنر اثر رایز ند؛یگویم سخن يبشر سرشت
 و دیسپ یلوح ،تولد هنگام در روان» ونگ،ی منظر از .انگارندیم تیبشر یجمعروان اعماق
 يهمه کهنیا و هاآن ینگیرید به توجه با يو که است ییالگوها يحاو بلکه ست؛ین نانوشته

 ؛53:1393 گران،ید و يسرمد) «.دهدیم 1«پیتا یآرک» نام هاآن به ،ندکیشر آن در انیآدم
 (83: 1394 گران،ید و دالور
 ییهاهفلسف و انیاد ها،اسطوره ،(الگوهاکهن) هاپیتا یآرک» که است باور نیا بر ونگی
 زیمتما را هرکدام و گذارندیم ریتأث ،خیتار ادوار تمام و هاملت بر که آورندیم دیپد را
 يهنر و يریاساط آثار يدرباره ونگی يگسترده پژوهش( 26:1389 ،یباباهان) «.کنندیم

 هب. شد یمنته هاآن يهمه نیب مشترک يها(نماد) لوسمب کشف به ،گوناگون يهاتمدن
 کامال   یمکان و یزمان نظر از که ییهافرهنگ از یبره در یحت نمادها نیا که ياگونه
 2يجلد ستیب اثر از نهم جلد در ونگی( 495:1388 شولتز،) .موجودند اند،بوده يمنزو
 هب ،کهن يالگوها یاحتمال تعداد او، دگاهید از. بردیم نام ياریبس يالگوهاکهن از ،هود
 . است نامحدود ،یانسان يهاتجربه تنوع ياندازه
 :کرد يبندطبقه دسته سه در توانیم را الگوهاکهن ظاهر، لحاظ به» روي، هر به
 مطرود، مادر، زن، ،یقربان قهرمان،: دننفراوا ونگی نظر مطابق) ییالگوکهن اشخاص .1

  ؛(فرشته و ریپ ،ییفدا کودک،
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 ج،معرا هبوط، دوباره، تولد سفر، ف،یتکل تشرف، طب،) ییالگوکهن يهاتیموقع .2
 ؛...( و ریپ با دارید
 صورت به هاسمبول از ياریبس. ارندیبس یونگی ينمادها) ییالگوکهن ينمادها .3

 ا،یشا عت،یطب عناصر ،یکیتار و ییروشنا ينمادها ،؛ از جملهدارند کاربرد هم ییالگوکهن
  (31:1369 سخنور،) «(. ...و هارنگ اعداد،
 زین «هود» و «پرسونا» ،«موسیآن و مایآن» ،«هیسا» یاصل رکن چهار ،ونگی يالگو در
 . ندیگویم ما به ،استبوده کهچنان را روان داستان که دارند وجود

 
 اثر ليتحل. 3

 تيشخص یالگوهاکهن. 1. 3
 قهرمان یالگوکهن. 1. 1. 3

 و نیترمتداول و ونگی يآرا در مهم يالگوهاکهن از یکی ،«قهرمان» ياسطوره
 رب در اساطیر، رسالتی هطیر همواره که است جهان سراسر در اسطوره نیترشدهشناهته
 تمام در یلوسمب و شخصیت و تیهو يکنندهفراهم قهرمان، يالگوکهن». دارد عهده
 يالگوکهن سفر، و است کردن سفر از ریناگز ،شدن قهرمان يبرا قهرمان. است اعصار

 در یقهرمان يهااسطوره هرچند( 1391 لو،عباس)« .دیآیم حساب به تحول و رییتغ
 هاطورهاس یهمسان به کنیم، یبررس را هاآن يترشیب دقت با هرقدر ند،متفاوت اتییجز
 اندافتهی نیتکو ییهاگروه و افرادي به وسیله هااسطوره نیا کهنیا با ؛میبریمیپ ترشیب
 ( 25:1389 ونگ،ی) .اندنداشته هم با یمیمستق یفرهنگ تماس گونهچیه که

 گرید از يو زیتما باعث که دارد هاص ییهایژگیو معموال  دهندهنجات ای قهرمان
 ییمعماها دیبا ،آن یط که است قهرمان یزندگ مراحل از یکی ،سلوک. شودیم افراد
 زن ،«صالحه زن» داستان در. کند حل ،دارد وجود تضاد و یدوگانگ هاآن در که را دشوار
 یزمان در .است قهرمان کی کامل ينمونه او. شودیم ظاهر قهرمان تیشخص قالب در
 با صالحه زن است، مرگ به محکوم ،اتیمال نکردن پرداهت لیدل به جوان مرد که

 انیپا در. رهاندیم مرگ از او را و دهدیم نجات را او جان ،اتیمال مبلغ کردن پرداهت
 نجات ،نبود مفلوج و یینایناب رنج از را هاآن کردن، دعا و کارانگنه بخشش با زین داستان

 . کندیم یط را سلوک مراحل ،سفر یط در زن ،قیطر نیبد و دهدیم
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 زن یالگوکهن. 2. 1. 3
 هب ونگی که است تیشخص يالگوهاکهن از یکی زین زن. است زن کی ،داستان قهرمان
 به را هازن ،باستان روزگار مردم» که است باور نیا بر یونگ. استپرداهته آن درباره بحث
 ،يزیانگوسوسه با برابر ب،یترت به که دندیدیم مقدس میمر ای ایسوف هلن، حوا، شکل

 شود،می آنیما از ريیتصو زن کههنگامی. هستند پرهیزگاري یا شمنديیاند بودن، احساساتی
 نیا در عطار( 453: 1388 سرلو،) «.است مرد هصوصیات نیترپاک و نیواالتر بازتاب
 يمحور تیشخص را ماندثابت می داستان انیپا تا ی کهصفات با صال  و بارویز یزن داستان،

 تعقل و تفکر قدرت ،ییگوراست ،ییبارویز: از عبارتند زن نیا صفاتاست. هود قرارداده
 درتق و مال از یپوشچشم مردان، کردن متقاعد قدرت ع،یسر يریگمیتصم قدرت  ،یصح
 . است زهد و یدامنپاکصفت  محور حولکه تمامی این موارد  ی،پادشاه و
 یطانيش و ریشر شخصيت یالگوکهن. 3. 1. 3
 يهاتیشخص»هورد. به چشم می یطانیش و ریشر يهاتیشخص شماري از داستان در
 نیا (yung,1969) «دندار قرار ییالگوکهن يهاتیشخص گروه در یطانیش و ریشر
 مرگ، به محکوم جوان مرد ،یاعراب غالم زن، برادرشوهر يهاتیشخص در الگوکهن

 يهاهجنب با تقابل در ریشر تیشخص قت،یحق در. دارد وجود ،یکشت یاهال و بازرگان
 یالقاه نکات به را او توجه وانگیزد میبر چالش به را فعال مخاطب ذهن داستان، مثبت
 البغ در ،يپردازتیشخص در پارادوکس نیا. کندیم جلب ترشیب ،تیحکا يآموزنده و

 دمور تیحکا در که هوردیم چشمبه ،یرانیا کهن متون دره ویژه ب و آموزنده يهاداستان
 .استشده تیرعا زین نظر

 دانا ريپالگوی کهن. 4. 1. 3
 در» الگواین کهن .است ونگی يهینظر جیرا يالگوهاکهن از یکی ،فرزانه ریپ ای دانا ریپ
 فراوان ،یحماس و يریاساط يهاداستان جمله از مختلف يهاداستان و هاافسانه اها،یرو
 رت،یبص ،ییشناسا تفکر، یعنی دانا ریپ»( 170: 1392 ،يهسرو و انینور) «.شودیمدهید
 یآمادگ و ریه ثبت رینظ ؛است یاهالق صفات ياپاره فرانمود دانا ریپ. ینیزبیت و ییدانا
 انسان که شودیم داریپد یزمان ،هردمند ریپ»( 73:1386 مورلفر،) «ياوری و ياری يبرا
 ازین نیا یینهات به ستین قادر و است يزیربرنامه و يریگمیتصم کو،ین پند تفاهم، ازمندِین
 ،اله نیا پرکردن يبرا را یاتیمحتو و جبران را يمعنو بودکم نیا دانا ریپ. برآورد را

 «.دهدیم نشان قهرمان به و داندیم را مقصود به دنیرس يهاراه دانا ریپ. کندیم عرضه
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. استشده اشاره هرد و عقل پیتا یآرک به «صالحه زن» داستان در( 114:1386 ونگ،ی)
 به یاباعر که شودیم اشاره بود، افتاده صالحه زن برگردن که یاعراب پسر قتل انیجر در
 . دارد نیقی زن یگناهیب به ،هرد از يمندبهره لیدل

 ياوری و ياری يبرا یآمادگ و ریه ثبت دانا، ریپ صفات از ،شد اشاره که طورهمان
 زن یعرابا ،داستان يابتدا در. استرفته کار به یاعراب يبرا صفات نیا داستان، در. است
 آورد تدس به را هود بهبود و یسالمت تا رساندیم ياری او به و کندیم دایپ ابانیب در را
 دانا ریپ يالگوکهن. کندیم سفر یراه را او ،درم صدیس پرداهت با ،فرزند قتل از بعد و
 در و يریگدست را دیمر ای سالک زین قتیطر ریپ. دارد انطباق قتیطر ریپ با عرفان در

 . کندیم تیهدا را او ،سلوک گوناگون مراحل
 

 الگویی های کهن. موقعيت2. 3
 الگوی سفر . کهن1. 2. 3
. تاس سفر ییالگوکهن تیموقع ،داستان نیا در ییالگوکهن يهاتیموقع نیترمهم از
 مودارن ناشناهته يهانیسرزم کشف يبرا مسافرت از یسمبول با غالبا  ،تیفرد ندیافر»
 بر که است ییروا يالگوکهن کی» ،يااسطوره نقد در سفر( 43:1389 ونگ،ی) «.شودیم

 ،يروزیپ هب کهآن از شیپ. کند غلبه موانع از يامجموعه بر دیبا یاصل تیشخص ،آن يمبنا
 ( knapp, 1984:36) «.برسد یینها هدف ای کمال
 است يرسف افتد،یم اتفاق داستان در ریپ یهمراه و سفارش به که سفر نیا ،قتیحق در
 هک است ییجادو حرکت ینوع و استناگشوده مسافر، يبرا که ییهاچهیدر گشودن يبرا

 نیا گوناگون مراحل در که است ییالگوهاکهن از ینیمع شمار شناهت ،آن تحقق يالزمه
بسازد  را هود درون يایدن ؛ردیگ شیپ در را تفرد سفر دارد یسع قهرمان. ندیآیم دیپد ندیفرا
 ینیمع و ثابت يالگو از قهرمان اعمال یتوال». ابدی دست هود يفرد رشد یگانگی به و
. تاس يریگیپ قابل ،گوناگون يهادوره در جهان يهاداستان یتمام در که کندیم تیتبع

 احتس دیبا ،آن به افتنی دست يبرا که است يزیچ گذارانیبن معموال  ياافسانه قهرمان
 ،سفر آغاز يمرحله در( 206:1389 کمپبل،) «.بپردازد جووجست به و دیگو ترک را میقد
 هارج هستند، وحدت در رونیب و درون ياهایدن آن یط در که معصومانه تیتمام از فرد»
 از یحس با همراه یرونیب يایدن از یدرون يایدن صیتشخ و زیتم ،يجداساز به و شودیم
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 یتیتمام در یعنی. رسدیم ینیبروشن به سرانجام و گماردیم همت یزندگ یدوگانگ
 ( 37:1387 جانسون،) «.ابدییم دست برون و درون يایدن دو نیب آگاهانه یآشت به هماهنگ
 ریناپذانکار ياصهیهص ،سلوک و ریس يمقوله با یاسالم تصوف و عرفان یختگیآم
 نیا. است قتیحق و قتیطر عت،یشر يگانهسه مراحل دنِیدرنورد سالک ریس». است
 قتیحق هب تا بگذارند سر پشت را مراحل نیا باید سالکان که است یروحان يسفر ،ریس
 يهیمادست ،تقیحق به یابیدست لوازم از یکی يمنزله به ،سفر و ریس نیبنابرا ؛شوند لینا

( 76: 1394 ،یجهرم یلیهل و ياریبخت رزمجو جوکار؛) «.استگرفته قرار بزرگ يعرفا
 هک کنندیم نقل را هود یآسمان و یروحان سفر يماجرا شاعران ،یعرفان متون در معموال 
 . است يویدن تعلقات قطع و نفس يهیتزک عموما  ،سفرها نیا از هدف
 رقم يگرید يدادهایرو ،آن یط در و دارد يمحور ینقش سفر ،بحث مورد داستان در

 طراراض يرو از يسفر بلکه ؛ستین ياریاهت يسفر زن، سفر ،داستان آغاز در. هوردیم
 و عفت حفظ يبرا شدهانتخاب يسفر ریمس در او ،داستان انیپا در. است اجبار و

 تیشخص يکنندهکامل ،سفر نیا. گرددیم لیتبد يمعنو سفر به که ردیگیم قرار یدامنپاک
 از رسف». شود لیتبد کامل یانسان به تا دیمایپیم را یتکامل ریمس ،آن در و است زن

 دهید يو آثار يهمه در که اوست يهاتیحکا اغلب در عطار يشهیاند مهم عناصر
 «.ستا مانیا يروزیپ و غلبه و نفس با مبارزه ،يزیگرعادت سبب به که یعامل شود؛یم
 نیتکو در را يسفر ،ماجراها روند در زین داستان گرید يهاتیشخص( 358:1389 ،یامام)

 سفر طورنیهم و داستان يابتدا در پارسا زن همسر حج سفر. ندیمایپیم هود تیشخص
 و دشونیم سفر وارد ،افتنی شفا براي که( جوان مرد و یاعراب غالم برادر،) ریشر مردان
 . شودیم نمایان آنان سفر يوسیله به قتیحق ،تینها در
 الگوی والدت مجدد )تولد دوباره(. کهن2. 2. 3
 دتوال پیتا یآرک از ،مفصل طور به یمثال صورت چهار عنوان با هود کتاب در ونگی

 تیموقع يالگوهاکهن نیترمتداول از یکی یینوزا و مرگ فیموت» :کندیم ادی مجدد
 والدت از انسان. است اتیح گردش با عتیطب چرهش انطباق و هیتشب جهینت در که است
 به يامر صورت به را آن ما و است زیلبر آن از و دارد اقرار آن به ؛دیگویم سخن مجدد
 ییهامصداق مختلف، ملل ریاساط در( 68-67: 1390ونگ،ی) .«میریپذیم یواقع یکاف قدر
 يانهنش ،یماه شکم به ونسی رفتن» ،نمونه يبرا ؛شده ارائه مجدد والدت يالگوکهن يبرا

 به کهف اصحاب رفتن نیهمچن. است دوباره شیزا ينشانه ،آمدنش رونیب و او مرگ
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 «.دارند تیحکا ،مجدد والدت و مرگ يالگوکهن از یهمگ ،آمدنشان رونیب و غار درون
 که ستین يندیافر» ،مجدد والدت ،ونگی يدهیعق به( 88:1395 ،یمیرح و یمیمالابراه)
 کرد وزن نه ؛گرفت اندازه را آن توانیم نه ؛داد قرار مشاهده مورد آن را بتوان یقیطر به
 یقتیحق. است حواس افتیدر از دور کامال مجدد والدت. برداشت یعکس آن از نه و

 قالانت ما به ،یشخص احکام قیطر از و میرمستقیغ طور به فقط و است یروان صرفا
 یمعن کی به همواره دوباره تولد مفهوم ،ونگی اعتقاد به(. 67:1390 ونگ،ی) «.استافتهی
 ز،یتاهرس تناسخ، نفس، انتقال از عبارتند که است مختلف وجه پنج يدارا و رودینم کاربه
 گونهنیا را چهارم شکل ونگی. یدگرگون ندیافر در شرکت و( مجدد والدت) شدن نو

 در تازه يتولد یعنی آن، قیدق مفهوم به ،مجدد والدت( ای شدن نو») :دهدیم  یتوض
 وجود در يرییتغ گونهچیه بدون است ممکن ،مجدد والدت. است يفرد اتیح يگردونه

 هود یذات عتیطب در شود،یم دیتجد که یتیشخص رایز دهد؛ رخ دیتجد صورتبه تنها و
 تیتقو بهبود، معرض در ،تیشخص از ییهاقسمت ای و هاکنش فقط بلکه ؛کندینم رییتغ
 (278: 1395 زاده،یعل.« )رندیگیم قرار اصالح و

 چشم هب زین عطار داستان نیا در ،است اتیح دیتجد نماد که ییالگوکهن تیموقع نیا
 دهداون با گووگفت به ،شودیم باهبر یکشت اهل شوم افکار از زن که یزمان. هوردیم
 فرارسد او مرگ کهنیا ای دارد امانش در ،شومان شر از که کندیم درهواست و پردازدیم
 زدیهیبرم نیآتش یموج ایدر آب از ،سپاردیم حق به را هود ،زن یوقت .ابدی ییرها او و
 ،کرد لیتبد هاکستر به را یکشت مردان يهمه که یآتش. کندیم نابود را یکشت اهل يهمه و
 دیاش. ندادرخ ،است یزندگ انیپا که مرگ ،زن يبرا آتش نیا از و نرساند یبیآس زن به

-نمونه هک يااسطوره. کرد جادیا ققنوس يااسطوره میمفاه با را يوندیپ مفهوم، نیا از بتوان

در شخصیت زن،  ،اتفاق نیا موجب به. است مجدد تولد و مرگ و قهرمانانه سفر از يا
 يو ؛شودیم تیتقو ،بود او یدامنپاک که زن تیشخص از یبخش ؛دهدیمرخ بزرگ يرییتغ

 و پروردگار عبادت در قدرآن و بپردازد پروردگار عبادت و زهد به تنها ردیگیم میتصم
 والدت يمبنا ی،دگرگون. رسدیم یالدعوگمستجاب يدرجه به تا رودیم شیپ تیمعنو
 انداست زن تیشخص ،دوباره يتولد با عطار. دهدیم آرامش احساس انسان به و است مجدد
 تیهو از ،تحول نیا ریمس در زن. داردیم رهنمون يابد يبقا به و داده نجات فنا از را
 والدت يوالگکهن با عطار قت،یدرحق. ابدییم تازه یجان و نو لباس و کشدیم دست نیشیپ

 یزندگ از يامرحله هر در مجدد والدت که داده نشان هود مخاطب به داستان نیا در مجدد
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 حق به توکل و يسرسپار و يویدن تعلقات مرگ ،دارد تیاهم چهآن و است ریپذامکان
 . گردد متولد هایپاک و هایکین يایدن در تا است
 

 الگویی. نمادهای کهن3. 3
 زا نمادها نیا. هستند یمثال صور و ییالگوکهن يهانمونه ،هالوسمب و نمادها از ياریبس

 از ،هانیسرزم يهمه در و اعصار يهمه در بشر که ندیآیم حساب به یینمادها جمله
 ينمادها و رمزها از ،هود يهاداستان در عطار. استبرده بهره سانکی صورت به هاآن
 او يدهاکریرو از یکی وهیش نیا و کندیم استفاده ،دارند اشاره الگوهاکهن به که ياریبس
 و یروشن ينمادها ها،رنگ اعداد، ينمادها. است شیهو مقصود یمعان از ریتعب در
 نیرتمهم از. روندیم شمار به ییالگوکهن ينمادها از ،ایاش گاه و عتیطب عناصر ،یکیتار

 : درک اشاره ریز موارد به توانیم «صالحه زن» داستان در رفته کار به ییالگوکهن ينمادها
 ياجلوه که صنم مانند ؛استبرده بهره يمتعدد ينمادها از ،صالحه زن فیتوص درعطار 
 . است بارویز معشوق ای بت يمعنا به و ییاعتنایب، ابهت، ییبایز از

 داشت هم شست و فزون پنجه از غم داشت صنم آن زلف در که ییمو بهر
 (37: 1387 عطار،)

 دنما یشمولجهان و میمفاه تیقطع بر گرید شناسانمردم ياریبس و ادهیال رچایم
 کمال عالمت دیمروار. است هالق یزنانگ یذات نماد دیمروار». دارند دیتأک ،دیمروار
 دیمروار. تاسآمده دست به ،لیتبد و استحاله با بلکه ؛نشده هبه که یکمال ؛است یملکوت
: 1382 ه،یشوال) .«دانندیم لکه بدون و دیسف را آن اجماال  رایز ؛است بهاگران و ناب نادر،
 زین لعل. است شده استفاده لعل و دیمروار از زن، ییبایز وصف در جانیا در( 228-231
 . است دندان بودن براق و ییبایز از ينماد
 دندانش دُر  ينمود يدار گهر هندانش لعل ریز دیمروار چو     

 (37:1387 عطار،) 
 . اعداد1. 3. 3
 این در. آن بیضرا و سه عدد ژهیوبه ؛است اعداد نماد یی،الگوکهن ينمادها نیبارزتر از

 ابلق ،صفات ذکر با فقط و شودینم آنان هواهش میتسل ،زن که یکسان تعداد ،داستان
 به محکوم جوان ،یاعراب غالم ،یاعراب برادرشوهر، یعنی. است نفر شش هستند، ییشناسا
 نیا خابانت .باشد داشته یقتیحق به اشاره تواندیم شش عدد. یکشت یاهال و بازرگان اعدام،
 عطار هک باشد يتفکر بنابر تواندیم ،رندیگیم قرار زن راه يجلو که يافراد تعداد يبرا عدد
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 وامه،ل نفس: دانستندیم قسم شش را نفس عرفا. دارد انسان وجود و نفس ياجزا شناهت در
 حق کمال مظهر و دارالخالقه بینا که کامل انسان». هیمرض و هیراض مطمئنه، اماره، ملهمه،

 ار مختلف مراحل دیبا ،دینما کسب را هود یواقع يمرتبه کهآن يبرا ،است جهان نیا در
 را معلوم و معقول ؛گذرد در ،است يهو و شهوت يایدن که موهوم و محسوس از. کند یط
 و بیفر يهیما که یفان و معلوم از و بگذارد پا پشت ،است غرور و جاه يهیسرما که
 تیظهرم يستهیشا و غناست مقام که یواقع يهیتوص به تا فروپوشد چشم ،است یراهگم
 تکرار بارها ،سه عدد مضارب ،تیحکا نیا در( 200:1382 د،یس) .«شود حق هالفت و
 اعدام به محکوم مرد و کندیم سفر یراه را او و دهدیم زن به درم صدیس یاعراب. شودیم
 سه ،جهان سراسر در». پردازدیم را درم صدیس آن زن و بپردازد اتیمال درم صدیس دیبا

 یدمآ و هانیک هداوند، با ارتباط در یروح و يفکر ینظام نشانگر سه. است يادیبن يعدد
: 3،ج1382 ه،یشوال) .«است ظهور تیغا و تیتمام انگریب که است کامل يعدد سه. است
 شامل انسان یعنی سه است، جهان يگانهسه عتیطب مشمول و ریگعالم يعدد»سه ( 663
 ( 24:1379 کوپر،) .«مرگ و یزندگ تولد، یعنی جان، و روح بدن،

 . دیو2. 3. 3
 واقع در. استکرده مشغول هود به همواره را بشر ذهن که است ییالگوهاکهن از وید
 قرار ،ریه يهااسطوره و قهرمانان مقابل در که هستند شر يهااسطوره ،طانیش و وید»
 تیحکا در یی،الگوکهن نمود نیا( 161: 1393 ،یبهادرانباغ کاوه ی وقدوس) «.رندیگیم
  :شودیم دهید یطانیش و دیپل افکار فیتوص در ،«صالحه زن»

 يردططب هوار وطید فرمان ونططکن يردطب ارططمیت قططح رططبه از مرا
 (38:1387 عطار،) 

 کردن شهیپ آن ودطب وید ارططک که کردن شهیاند آن از گشت مانیپش
 (38 :همان) 

 ،ستاندا يهاتیشخص ترشیب در نفس طانیش يالگوکهن ،وهشژپ يهاافتهی براساس
 ،یاعراب برادرشوهر، مانند هایی؛ شخصیتاستکرده هود يبنده را هاآن و داده نشان را هود
 را نفس متصوفه، ریسا مانند هم عطار. یکشت یاهال و بازرگان جوان، مرد ،یاعراب غالم

 . ستاکرده هیتشب وید به را آن ،داستان نیا در و داندیم هایزشت و هايبد يهمه يسرچشمه
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 . آب3. 3. 3
 ،یزندگ تولد، ات،یح انگریب» ر،یاساط در چه و اتیادب در چه ،رودهانه و ایدر آب،
 ارهدوب تولد نشانگر ،آب از عبور و است مادرانه ای زنانه يهاجنبه و ناهودآگاه ش،یپاال
 مضمون سه در توانیم را آب نینماد یمعان( 147:1380 فر،گانیشا) «.است مرگ ای

 سه نیا. دوباره یزندگ مرکز و هیتزک يلهیوس ات،یح يچشمه»: کرد هالصه یاصل
 الح نیع در و گوناگون باتیترک و شوندیم یمتالق هاسنت نیتریمیقد در مضمون
 و دارد کنندههیتزک یلتیفض آب» (3: 1ج ،1382 ه،یشوال) «.دهندیم شکل را هماهنگ

 ( 13: همان)«.کننده رستگار یقدرت ،آن همراهبه
. گرددیبازم آن به و شودیم هارج ایدر از زیچ همه. است یزندگ ییایپو نماد ایدر
 یجهو چند یتیموقع. است معلوم یآب ایدر. است دوباره تولد و استحاله تولد، محل ایدر
 ای هوب به است ممکن و دهدیم نشان را میتصم بدون و مردد نامطمئن، یتیوضع که
 در. مرگ ریتصو هم و است یزندگ ریتصو هم ایدر که جاستنیا از. شود منجر ،بد

 موج، آب، با مختلف يهايسازبیترک و آب) آب يحوزه واژگان بسامد ،عطار تیحکا
 ددمج والدت يالگوکهن. است ییالگوکهن ییبو و رنگ با و توجه قابل فراوان،( ایدر
  :افتدیم اتفاق ایدر در ،شد یبررس ترشیپ که
 دندیرس ییایدر به دو هرا طت هططک دطدنیشن و دططگفتن و دططرفتن یططبس

 (39:1387 عطار،)
 دططآم زور در شططشهوت گطططنهن آمد ورططش در شطططدل اططیدر آن در

 (40 :همان) 
 افتی جگر دل هون ز ایدر هططهم افتی هبر شومان آن حال از زن چو

 (40 همان،) 
 دططش زنوجططم ایدر آب زن آن از شد شتنیهویب و قصه نیا گفت چو
 فروزان دوزخ چون گشت ایدر که وزانطططس آب زان یطططآتش دطططبرآم

 (40 :همان) 
 . آتش 4. 3. 3
 از و ییباززا و مرگ رمز ،آتش». است مجدد والدت از يرمز زین آتش ،تیحکا نیا در

 یقدس ياسرچشمه آتش باستان، اقوام يهاتمدن یینمادگرا در. است ریتطه ينمادها
« .است اشراق و ریتطه دوباره، تولد رمز د،یهورش يپرتوها بسان ،آن يپرتوها و دارد
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 راگ و سوزاندیم را ها«یمنیر» تنها آتش باستان، انیرانیا دگاهید از»( 62:1382 ه،یشوال)
 کوبختین) «.اوست یشیآالیب و یپاک ينشانه د،یآ رونیب سربلند آتش شیآزما از یکس
 و است ییباززا و مرگ ينشانه ی،سرسپردگ يهانییآ در آتش( 197: 1389 گران،ید و
 هارتط مکمل ،آتش با ریتطه ب،یترت نیبد. است ارتباط در ،آب هود، متناقض اصل با
 نیع در و بردیم لیتحل سوزاند،یم کهنیا نیع در ،آب همانند آتش ضمنا  . است آب با

 هک یهنگام ؛شودیم زیمتما آب از آتش یی،جا در اما است؛ ییباززا و هیتزک نماد ،حال
 و ورن نماد که برسد شکلش نیتريمعنو به تا است تفهم و فهم قیطر از ریتطه نماد
 ییکوین که برسد شکلش نیترعیرف به تا است الیام از ریتطه نماد آب است؛ قتیحق

 به گناهکاران بردن نیب از يبرا هم کنار در را آتش و آب ،تیحکا نیا در عطار .است
 یکشت اهل يهمه و شودیم لیتبدبه آتش  و زدیهیم بر ایدر آب از یموج. بردیم کار
 در. دهدیم هاتمه هافساد و گناهان تضادها،ي همه به آتش. کندیم لیتبدبه هاکستر  را
 .داردیبرم گام حق يسو به تینها درزن  و ابدییم انیپا زن سفر ،هنگام نیا

 . باد5. 3. 3
 یجهان وازنت يکنندهمیتنظ و جهان بانیپشت نقش باد باستان، رانیا در ییاوستا سنت در
 رفیک ؛کنندیم زنده هاآن. هستند زین یاله قدرت ابزار بادها». دارد برعهده را یاهالق و
 يجلوه بادها. رسانندیم را هاامیپ مالئک چون ند؛عالمت بادها دهند؛یم میتعل ؛دهندیم

 با را هود فیلط ینیریش و را هود عواطف بخواهند که یهنگام و هستند یاله یموهبت
 يدارا ،یآدم ذهن بود، معتقد ونگی( 8-6 :1382 ه،یشوال) «.کنندیم منتقل یطوالن یهشم
 مخالفت حداکثر میترس ضمن ،هود يچهارگانه یابیجهت در که است یعیطب يهاشیگرا

 اعتقاد يدرباره او. کندیم برقرار «کامل تعادل» کی هاآن انیم ییجادو یبیترک با اضداد،
 از جهان لیتشک به نسبت بعد، به الدیم از شیپ چهارم قرن از باستان، ونانی يفالسفه
 ،هشک و گرم را آتش ،یعیطب لحاظ از مردم چون ؛است معتقد زین متضاد عنصر چهار
 به دانستند،یم هشک و سرد را نیزم و مرطوب و سرد را آب مرطوب، و گرم را هوا
 ؛دهندیم را اضداد از جفت کی لیتشک آب و آتش که بودند پنداشته نیچن ،آن دنبال

 ونگی». ندیآیم شمار به تقارن نیهم صاحب زین( هاک) نیزم و( باد) هوا کههمچنان
 انیم که دانستیم يوندیپ بر یمبتن ر،یاساط در را نیزم یمثال يالگو يجوهر ثبات
 در باد يالگوکهن( 49:1388همکاران، و یقائم.« )استبرقرارشده متضاد میمفاه نیبارزتر
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 يسیلهبه و یکشت اهل دنیرس هالکت به از بعد که شودیم انینما طورنیا یادشده تیحکا
  :کندیم روانه يشهر يسو به را یکشت و ردیگیم دنیوز يباد آتش، و آب

 روانه را یکشت کرد يشهر به کرانه از درآمد يباد یکی        
 (40:1387 عطار،) 

 . زمان و مکان6. 3. 3
 ییالط عصر در بشر که یزمان ؛ندیگویم سخن رفتهازدست و مقدس یزمان درباره ریاساط
. فتر دست از یغمیب و يشاد يایدن نیا سپس بود، نیرز يهابیس باغ در ای بهشت در
 در شدن رها احساس الهام، و هلسه لحظات در ،يهنر نشیآفر يلحظه در زین هنرمند»

 هود وجود مغلوب را زمان ،ینوع به اثر، هلق از بعد و کندیم یازل و مقدس یزمان
 به سخن هاص یمکان و زمان از تیحکا نیا در عطار( 143:1380 فر،گانیشا.« )کندیم
 هر،ش هانه، چون یکل ییهاعنوان با فقط یی،ایجغراف نام ذکر بدون هامکان ؛آوردینم انیم
 ییگو. است شب و صب  سحرگاه، به تنها ،زمان به اشاره و است ساحل و رهیجز ا،یدر

 . کشدیم چالش به يااسطوره مکان و زمان در را انسان عطار
 
 یابیتیفرد ای یصورمثال. 4. 3
 هود و پرسونا ه،یسا موس،یآن -مایآن ی،ونگی یابیتیفرد ای فرد شناهت یمثال صور از

 . داندیم بشر روان یموروث يساهتار ياجزا را میمفاه نیا ونگی. هستند
 آنيموس و . آنيما1. 4. 3

 ينهزنا يجنبه ،مایآن. است موسیآن و مایآن يالگوکهن دو شامل ،انگاره -روان يالگوکهن
 و مشتق شهیر سه از موسیآن». است زن روان يمردانه يجنبه ،موسیآن و مرد روان

 :استشده منشعب
 ؛استبرده ارث به اشیجمع ناهودآگاه در زن که مرد یقوم ریتصو .1 
 یزندگ طول در يو که است ییهاتماس حاصل که یمردانگ از زن هالص يتجربه .2 

 ؛استداشته مردان با شیهو
 ( 4:1393 ،یعشق و پورالخاص) «او هود در یپنهان ينهینر اصل» .3 
 ،يهردورز همانند» ؛است زن روح در مردانه یروان يهاشیگرا يهمه تجسم موس،یآن

 «.داراقت و هشونت قدرت، ،یروح صالبت ،يزیربرنامه بودن، یمنطق ت،یهالق جسارت،
 هب را یکشت دبا ی،کشت اهل شدن هالک از پس ، زنداستان نیا در( 405:1370 ونگ،ی)
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 انندم ،شود دیجد شهر وارد و کند ترک را یکشت کهآن از شیپ زن. کندیم تیهدا يشهر
 نیا لیدل شودیم اشاره داستان در و کندیم مردان هیشب را هود و پوشدیم لباس مردان
 يازسرافر با ،مردان مانند کهنیا هم و ابدی ییرها دیپل افکار دست از هم تا بوده آن ،کار
  :دهد ادامه یزندگ به

 ساهت ايجامه را شیهو مردان چو نداهتیب یکشت از هاکستر آن زن
 يسرفراز مردان لطططشک رططب دطططکن يازططبعشق تططدس ز برهد تا که

 (40:1382 عطار،) 
 دنیسر و تیفرد يهاشرطشیپ از یکی ی،درون همزاد نیا با یگانگی و موسیآن شناهت

 جلورونده، ،یمنطق فعال، حرکت ،یروشن باعث موسیآن. است زن تیشخص در هود به
 موسیآن که دهدیم نشان پژوهش وردآدست. گرددیم زن تیشخص در يمعنو و هدفمند

 نمود با که استنموده هلق را یقهرمان ،زن از عطار. استبوده رگذاریتاث ،تیحکا نیا در
 عدب در جنگنده اراده و یدامنپاک و عفت با و کرده دنبال را هدفمند يابرنامه او در موسیآن

 ظهور به را شیهو هدف ،هود يمعنو يهاشهیاند با و دهیجنگ هايدیپل يهمه با يمعنو
 . استآورده همراه به مردم يبرا را یروشن و دیام از سرشار یجهان و رسانده

 . پرسونا2. 4. 3
 به و شودیم گرجلوه اجتماع در آن با شخص که است یتیشخص و یرونیب ينما ،نقاب
 «.تاس یرونیب ای یواقع يایدن با «من» ای «گویا» نیب واسطه نقاب». کندیم تظاهر آن
: ندکیم میتقس دسته دو به را پرسونا ای نقاب يالگوکهن ونگی( 7:1393 ان،یدرودگر)

 رانگید و شخص که است يزیچ ؛ستین شخص که است يزیچ آن واقع در ،اول يدسته
 که است افراد تیشخص در ییهانقاب يرندهیدربرگ ،دوم يدسته ؛هست کنندیم فکر
 در ما يهمه چون» است معتقد يو. اندشده پنهان ،نقاب يهیسا ریز دانندینم هود هاآن

 نظرهب آورانیز چندان ،مختلف يهاصورتک از استفاده ،میکنیم يباز را ییهانقش یزندگ
 دیمف دتوانیم یزندگ گوناگون يدادهایرو با مقابله يبرا حتی صورتک واقع در. رسدینم

 انیروضات) «.اشدب آورانیز تواندیم گاهآن بگذارد، ریتاث فرد عتیطب بر نقاب اگر البته. باشد
 لوغب به لین يبرا که دهدیم  یتوض ،نقاب  یتشر در ونگی( 128: 1389 فرد،يرباقریم و

 به را آن بتواند که باشد داشته متداوم و ریپذانعطاف ییپرسونا دیبا فرد ی،شناهتروان
 . سازد همراه روان يسازننده ياجزا گرید با هماهنگ و نامنظم روابط يمحدوده
 نیا و زن تیشخص بر است ینقاب مردانه، پوشش در قرارگرفتن و عبادت و زهد
  رد را او و ودطشیم سبب اجتماع با را زن تعادل که است یسالم يهانقاب نوع از نقاب
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 زن و ددار مثبت ينمود ،داستان نیا در نقاب. رساندیم ياری ی،ابیهود و تیفرد به لین
 نیگزيجا نقش، و نقاب اگر. کندیم دنبال را مثبت یهدف ،دیجد پوشش و حرفه ریز در

 یمنف نقش و یراهگم جز ،بسپارد نقش به را هود ،تیشخص و شوند شخص هود
در جایگاه  را آن بلکه ؛کندینم زن تیشخص نیگزيجا را نقاب عطار اما ؛داشت نخواهد
 نز داستان، انیپا در و بردیم کار به زن کمال يهاپله گذاردن سر پشت يبرا ياواسطه

 :داردیبرم هود يچهره از نقاب ،شهر مادران و دهتران يبرا تیواقع نمودن فاش با
 را زن ستهیشا بود چون یشاه که را شتنیهو انطشیبد زن آن نمود
 دطکردن اهططآگ آن از را انطططبزرگ دططکردن راه زمططع هطسرگشت زنان
 دططنمودنیم بططتعج زن الطح ز شنودندیم کان یطکس هر مه و که

 ( 42:1387 عطار،) 
 . خود3. 4. 3

 شتنیهو را آن ونگی که است ییالگوکهن تیشخص کی یدهندگسازمان و التیتشک اصل
 نظم، يالگوکهن ؛است یجمع ناهودآگاه يمرکز يالگوکهن ،شتنیهو». نامدیم هود ای

 فطر به را گرید يالگوهاکهن ،گرید عبارت به و است یگانگی و وحدت ،یدهندگسازمان
 زا یاحساس و بخشدیم یهماهنگ ،آگاه ریضم و هاعقده در شاناتیتجل به و دهیکش هود
 ( 78:1375 کالوئن،) .«دهدیم تیشخص به ییکتای و استحکام و ثبات

 وجهمت را (زن تیشخص یعن)یقهرمان ،داستان نیا در عطار که است ییالگوکهن ،هود
 و يماد تعلقات همه از و کندمی رجوع شتنیهو به داستان انیپا در زن. دینمایم آن
 لینا ییواال درجات به کهییجا تا پردازدیم حق عبادت به و کشدیم دست ي،ویدن
 هود ای یدرون مرکز با هودآگاهانه سازش يمعنا به تیفرد ونگ،ی نظر طبق بر. گرددیم

 يهمه يریکارگه ب با انیجر نیا. شودیم یتیشخص بلوغ و یروان رشد موجب که است
 وناگونگ يهاجنبه بر رشد، و بلوغ با همزمان دیبا فرد. است ریپذتحقق یدرون يروهاین

 و شجاعت و شهامت ازمندین یهودشناس نیا. شود آگاه ،شیهو ندیناهوشا ای ندیهوشا
 را هود یانسان یذات عتیطب ند،ایفر نیهم يلهیوس به انسان .است ریگچشم یصداقت
 .ندک یزندگ آن با و شود آگاه آن به فرد که شودیم محقق یزمان ندایفر و کندیم محقق
 هب زن که دهدیم نشان داستان یتوال. شودیم ظاهر داستان قهرمان نقش در ،«هود» ای زن
 يروهاین سرگذاشتن پشت و مجدد تولد با شود ومی سفر وارد «فرزانه ریپ» ياری

 تدس تیفرد و یابیهود يمرحله به ،پرسونا و هیسا موس،یآن مانند یجمع ناهودآگاه
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 به زن دنش لیتبد :ابدییم انیپا ،شکل نیبهتر به زن سلوک ،بیترت نیبد. ابدییم
 يهمه ،آن در و است گیالدعو مستجاب يدرجهرسیدن او به  همان که يمعنو یتیشخص
 .رسدیم شیهو تینها به زن یروحان ابعاد

 

 گيریجهينت. 4
 عطار آگاه جان که شودیم برداشت جهینت نیا ،ارزنده اثر نیا ییالگوکهن نقد و یبررس از
 در ار هاآن و ابدیدر را نینخست يالگوکهن توانسته ،قیحقا در وجوجست و ينگرژرف با

 يرمز يهاداستان جمله از «صالحه زن» داستان. برد کاربه ناهودآگاه صورتبه هود اشعار
 در و اندداده هم دست به دست ی،جمع ناهودآگاه عناصر آن، در که است ییالگوکهن و
 يهامولفه ،نداستا نیا در .اند، نقشی ویژه داشتهمنابع دنیکش ریتصو به و داستان بردشیپ

 نیا اساس که ییالگوکهن نیتریاصل اما کرد؛ مشاهده توانیم آشکارا را ونگی ییالگوکهن
 يالگوهاکهن ياری به که است نفس طانیش يالگوکهن با کاریپ ،دهدیم لیتشک را داستان

 به قسو و یدامنپاک و عفت کشاکش، و کاریپ نیا در یینها روزیپ. گرددیم مطرح ،گرید
 هب و گرفتهبهره یفراوان يالگوهاکهن از اثر نیا نگارش در عطار. است يرستگار يسو
 گو،الکهن نیترشاهص ،انیم نیا در. استبرداشته گام هود اهداف به دنیرس در هاآن ياری

 به یابیدست يبرا یدرون يسفر سفر، نیا ،قتیحق در. است سفر ییالگوکهن تیموقع
 (زن) ستاندا یاصل تیشخص يبرا آن به یابیدست که یقتیحق. است تیفرد و شتنیهو
 وباره،د تولد هرد، يدانا چون ییالگوهاکهن ياری به دیبا آن به لین ریمس در و ستین آسان
 .شود گرنظاره را یآدم وجود قتیحق بارش تا برداشته گام ،پرسونا و هیسا موس،یآن

 از رعطا. شودیم زن کمال سبب و دارد سازنده و مثبت يبعد اثر، نیا در نقاب يالگوکهن
 ادب آتش، آب، یعیطب عناصر اعداد، نماد :جمله از ؛گرفته ياری يادیز ییالگوکهن ينمادها

 .شد پرداهته هاآن یبررس و نقد به و اشاره هاآن به مقاله یاصل متن در که...  و
 

 هاادداشتی
 نسل بشر اجداد از دور، يهاگذشته از که هستند یجهان و مشترک میمفاه همان الگوهاکهن». 1
 (  12:1390 ،ینیحس) .«اندگرفته يجا ناهودآگاه ریضم يژرفا در و شده منتقل نسل به

 نیاول( Archetypes and the Collective Unconscious) یجمع ناهودآگاه و پیتا یآرک. 2
ایاالت  در نستونیپر دانشگاه انتشارات يبه وسیله که است ونگی آثار مجموعه نهم جلد از بخش
 (.yung,1969) است شده منتشر انگلستان در پل Kegan و Routledge و کایآمر متحده
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 منابع
 .«عطار ينامهیاله در پارسا زن تیحکا یداستان عناصر(. »1389. )فاطمه. یامام

 .371-344 صص ،10 شماره ،6 سال ،ادب و فرهنگ ينامهپژوهش
 و 11 شماره ،3 سال ،یادب نقد .«اتیادب شناهت در اسطوره»(. 1389. )یمصطف ،یباباهان
 .32 -7 صص ،12

 صنعان خیش تیحکا لیتحل و نقد»(. 1390. )احسان شم،یپورابر و دیسع ،یگدلیب بزرگ
 ،7 سال ،یشناهتاسطوره و یعرفان اتیادب .«ونگی "تیفرد ندایفر" يهینظر اساس بر

 .38-9، صص 23 شماره
 ادب در موسیآن ییالگوکهن ينمودها»(. 1393. )جعفر ،یعشق و شکراله پورالخاص،
 .89-63صص ،35 شماره ،10 سال ،یشناهتاسطوره و یعرفان اتیادب .«یپارس
 ،صدریبن رضاتورج لیتحل و ترجمه. مقدس جام ياسطوره .(1387. )رابرت جانسون،
 .فرگان: تهران

 یقیتطب یبررس» .(1394). الهام ،یجهرم یلیهل و نیریش ،ياریبخت رزمجو ؛نجف جوکار،
، 23 یاپیپ ،1 شماره ،7 سال ،یشعرپژوه .«عطار ينامهبتیمص و ییسنا رالعبادیس

 .98-75صص 

 يهااسطوره در مشترک يهاهمایقشن یبررس(. »1395. )ریام دیس ،ینیحس يجهاد
 .80-43 صص ،42 شماره ،12 سال ،یشناهتاسطوره و ینعرفا اتیادب .«یبرادرکش

 وپرت در یفارس معاصر و کیکالس شعر در الگوهاکهن کارکرد»(. 1388. )ابوالفضل ،يحر
 شماره ،5 سال ،یشناهتاسطوره و یعرفان اتیادب .«شاملو اشعار به ساهتاري کردیرو
 .17-1، صص 15
 شماره ،12 سال ،نامهکاوش .«عطار ينامهیاله ییالگوکهن نقد(. »1390. )میمر ،ینیحس

 .34-9 صص ،23
 اساس بر يمولو يمثنو در یچنگ ریپ يدوباره تولد لیتحل(. »1393. )فرهاد ان،یدرودگر
 .105-91ص،ص35 شماره ،10 سال،یشناهتاسطوره و ینعرفا اتیادب .«ونگی يهینظر

 در الگوکهن یبررس»(. 1394. )رضایعل ی،صالح ی ومحمدعل ،یگذشت ؛پروانه دالور،
 ،11 الس ،یشناهتاسطوره و یعرفان اتیادب .«یکاربردشناهت نگاه با شاملو احمدشعر
 .121-81صص ،39 شماره
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داراب در قهرمان سفر يالگوکهن لیتحل»(. 1395. )نیپرو ،یکانیپ و رحمان ،یحیذب
 ،یاهتشناسطوره و یعرفان اتیادب .«کمپبل جوزف يالگو اساس بر یطرسوسي نامه
 .118-91 صص ،45 شماره ،12 سال

 نقاب، يالگوکهن لیتحل و نقد(. »1389) .اصغریعلسید  فرد، يرباقریم و میمر ان،یروضات
 .141-121صص  ،3 شماره ،2 دوره ،یشعرپژوه .«یمالمت يرفتارها به توجه با

 .رهنما: تهران .معاصر یادب نقد .(1379. )جالل سخنور،

 .دستان: تهران ،اوحدي زیمهرانگ يترجمه. نمادها فرهنگ .(1388. )ادوارد هوان سرلو،

 .سولماز ،يمظفر و دیمج ا،ینيصفار ؛فاطمه کوپا، ی؛مصطف ،یگرج ؛دیمج ،يسرمد
 يداریب يالگوهاکهن بر هیتک با کور بوف در تیشخص یقهرمان سفر یبررس(. »1393)

 .67-50 صص ،1 شماره ،2سال ،یداستان مطالعات .«درون قهرمان
: هرانت .يشابورین عطار نیالد دیفر خیش ينامهالهی در قیتحق .(1382. )فاطمه کلثوم د،یس

 .پاکستان و رانیا یفارس قاتیتحق مرکز
 .دستان: تهران .یادب نقد( 1380. )درضایحم فر،نگایشا
 ،یلیفضا سودابه قیتحق و ترجمه ،1ج .نمادها فرهنگ( 1382. )آلن گربران، و ژان ه،یشوال

 .حونیج: تهران
 و فیس اکبریعل يهترجم. نینو یشناسنروا خیتار .(1378. )الن ی،دنیس و دوان شولتز،

 .آگاه: تهران،همکاران

 .68 شماره ات،یادب ماه کتاب .«انهیالگوگراکهن نقد(. »1391. )احسان لو،عباس
 .دُر: تهران ،اقبال دیفرش يمقدمه. اسرارنامه نامه،پند: نامهیاله .(1387. )نیالد دیفر عطار،

 در آن ينمودها و آب ياسطوره نینماد لیتحل(. »1388. )همکاران و فرزاد ،یقائم
 مارهش ،42سال  ،یادب يجستارها .«يااسطوره نقد روش اساس بر یفردوس يشاهنامه

 .67-47 صص ،65
 و هزار داستان در الگوهاکهن بررسی»(. 1393. )گیتی بهادرانی،باغ کاوه و کامران قدوسی،
 .178-137 صص ،20 شماره ،6 سال ،یفارس ادب و زبان .«محفوظ نجیب شب یک

 هايمثنوي در نفس با آن انطباق و سایه يالگوکهن یبررس»(. 1390. )سعید قشقایی،
 .166-143 صص ،25 شماره ،7 سال ،یشناهتاسطوره و ینعرفا اتیادب .«عطار

 بل،مق نیمحمدحس يترجمه. ونگی یلیتحل یشناسروان یمبان .(1375. )هال. اس ن،یکالو
 .یدانشگاه جهاد انتشارات و یفرهنگ مرکز: تهران
 .آفتاب گل :مشهد هسروپناه، يشاد يترجمه.چهره هزار قهرمان .(1389. )جوزف کمپبل،
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 یپارس اتیادب .«ثالث اهوان اشعار در هیسا يالگوکهن یبررس(. »1391. )فاطمه ،یمدرس
 .137-113، صص 1 شماره ،2 سال معاصر،

 محمد و مهاجر مهران يترجمه .یباد هاينظریه ينامهدانش .(1383. )ریما ایرنا مکاریک،
 .آگه :تهران نبوي،

 جبرا میابراه جبرا یداستان آثار یبررس(. »1395. )يصغر ،یمیرح و عزت ،یمیابراه مال
 .104-83صص ،10شماره ،6 دورهی، عرب معاصر ادب نقد .«ییالگوکهن نقد دگاهید از
 ،ییمهرجو وشیدار يترجمه .مدرن انسان و انیهدا ونگی .(1386. )ویآنتون مورنو،

 .مرکز: تهران

 نظریات اساس بر ربا هوش دژ داستان تحلیل و بررسی»(. 1395. )الیسه زاده،یعل نماز
 .292-267 صص ،44 شماره ،12 سال ،یشناهتاسطوره و ینعرفا اتیادب .«یونگ

  «.شاهنامه در هرد ریپ يالگوکهن یبررس» .(1392) .اشرف ،يهسرو ي ومهد ان،ینور
 .186-167صص  ،1 شماره ،5 سال ،ی )بوستان ادب(شعرپژوه

 يهايشکاریهو»(. 1389) .نیحس ،يمحمد و الهبتیه ،یندمان ياکبر ؛ناصر کوبخت،ین
 ،(باد بوستان) یشعرپژوه«. یرانیا يباورها و ریاساط در آتش و آب و فلز مشترک
 . 210-191صص  ،4 شماره ،2 سال
: مشهد ي،فرامرز نیپرو يترجمه. یمثال صورت چهار .(1390. )گوستاو کارل یونگ،

 .يرضو قدس آستان
 ي،فرامرز نیپرو يترجمه .هاشهیاند اها،یرو هاطرات، .(1370) طططططططططططططططططططط

 .يرضو قدس آستان: مشهد
: تهران ،هیسلطان محمود ترجمه. شیهاسمبول و انسان .(1389) طططططططططططططططططططط.

 .یجام
 يترجمه. شیهااسطوره و انسان .(1389. )ژوزف هندروس، و گوستاو کارل ونگ،ی

 .رهیدا: تهران. يطبر انیاکبر حسن
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