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چکیده
به عنوان میراث مشترک  بنیادی روان شناسی یونگ است که  از اصطالحات  کهن الگو یکی 
از کهن الگوهای  یونگ  است.  انسان ها جای گرفته  و گروهی همه ی  فردی  ناخودآگاه  بشری در 
بسیاری یاد کرده که از آن میان، در تحقیق حاضر، »سفر قهرمان«، »پیر خردمند« و »والدت 
مجدد« مورد نظر خواهد بود. یکی از نمودگاه های اصلی ناخودآگاه بشری و به تبع آن، کهن الگوها، 
هنر و ادبّیات است. در مصیبت نامه ی عّطار نیشابوری، سه کهن الگوی یادشده قابل توّجه است. به 
این اعتبار، در پژوهش پیش رو، آرای کهن الگویی یونگ با اندیشه های عرفانی عّطار نیشابوری به 
روش توصیفی-تحلیلی مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کهن الگوی سفر قهرمان 
کارکرد  شد  مشخص  همچنین  دارد.  هماهنگی  مصیبت نامه  در  مرید  عرفانی  سلوک  و  سیر  با 
گذر  آنکه،  دیگر  است.  یافته  تجلّی  مصیبت نامه  در  عیناً  فرزانه،  پیر  هدایت گرانه ی  کهن الگویِی 
و  شهودی  تجربّیات  کسب  و  خردمند  پیر  هدایت های  کمک  به  سفر  مختلف  مراحل  از  سالک 
بقا می گردد، والدت  یا  به حیات جاوید  فنا، که منتهی  به دروازه های  معرفتی بسیار و رسیدن 

دوباره ای است. 
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1- مقدمه
سام نامه و شاهنامه هر دو از آثار حماسی گرانقدر ادب فارسی هستند. هر چه پهلوانان 
شاهنامه در حب الوطن کوشیده اند، سام در سام نامه برای رسیدن به شاهد مقصود سالها 
ایران را رها می کند. و متاسفانه شخصیت او در حد یک جوان دلباخته که از عشق پریدخت 
از پا در آمده تنزل می یابد. در حالی که در شاهنامه حتی عشق نیز مانع از وفاداری به ایران 
نمی گردد. در مورد سام نامه نیز اگر هدف خواجو از بیان نام سام شرح احوال دو دلداده بوده، 
به خوبی از عهده برآمده است، اما اگر قصد معرفی سام به عنوان پهلوان ایرانی را داشته 
به دلیل عملکرد سام به این هدف نزدیک نشده است. )امیری خراسانی، 1273: 1380( 
او در مسیر معرفی و توصیف  به دلیل تخیالت زیاد شاعر وقدم زدن زیاد  بیان دیگر  به 
پریدخت، جا برای بیان پهلوانی های سام بعنوان یک پهلوان تنگ است. دکترسرکاراتی نیز 
سام نامه رامنظومه نیمه حماسی- نیمه خیالی می داندکه خواجو آن را از روایات شفاهی 
پراکنده تدوین کرده است )همان، 692(  دربیان افتراقات و اشتراکات سودابه و پریدخت 
نیز باید گفت که ترسیم شخصیت این دو با بینش آفرینندگان این آثار، و طرز تلقی آن دو 
از شخصیت زن بی ارتباط نیست. زن در هردو اثر هم مورد نکوهش و هم شایسته ستایش 
واقع شده است. »زن در اعصار مختلف همواره مورد ستم و نابرابری قرار گرفته و چندان 
منزلتی نداشته است. هر چند حضور ادیان مدتی به او عزت بخشیده، اما این سرفرازی 
زیاد طول نکشیده و جامعه همچنان زن را در حصار زن بودنش محصور می داشته است.« 
)پورحسن فتیده، 1379: 12( از سوی دیگر به عقیده انصافپور به گواهی تاریخ در دوره هایی 
از حیات بشر زن رییس قبیله بوده و سوای وظایف مادری مسئولیت های اجتماعی را نیز 
)167: تا  بی  )انصاف پور،  می نامد.  شاهی  مادر  را  دوره  این  تاریخ،  است  داشته  عهده  به 

و  زیبایی  دلیل  به  گاه  داستان  مسیر  در  که  هستند  زنانی  پریدخت  و  سودابه 
فردوسی  شده اند.  واقع  نکوهش  مورد  سبکسری  بخاطر  وگاه  شده اند  ستوده  آراستگی 
حضیض  در  زمانی  و  می دهد  اوج  بودن  کیکاووس  مطلوب  مرز  تا  اول  را  سودابه 
نیز  نامه  سام  در  می دهد.  تنزل  افراسیاب،  مسلخ  به  سیاووش   کشاندن  و  هوسناکی 
سر  معشوق  به  ارادتش  پیشکش  که  دختری  است.  تأمل  قابل  پریدخت  شخصیت 
حکایت  در  بانو  دو  این  شخصیت  تا  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در  است.  برادر  و  پدر 
گردد.  بیان  خالصه  طور  به  اشتراکات شان  و  افتراقات  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  عاشقی 

2- بحث و بررسی
تحلیلی  روان شناسی  مکتب  چهره های  برجسته ترین  از  یکی  یونگ  گوستاو  کارل 
زوریخ است. او با نظریّاتی که ارائه داد، راه های تازه ای در حوزه ی نقد ادبی گشود. آن چه 
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نمونه ها  مسأله ی  برون گرایی،  و  درون گرایی  مسأله ی  ناخودآگاه جمعی،  »درباره ی  یونگ 
و صور مثالی مطرح کرد، هرچند به سبب جنبه ی فنی که در کالم وی بود، مّدت ها در 
حوزه ی محدود اهل علم متوّقف ماند، بعدها به تدریج در خارج از حوزه ی بیمارستان ها 
و دانش گاه ها هم، رخنه کرد و در ادبیات و نقد ادبی نیز، راه یافت« )زّرین کوب، 1361، 
ج2: 694(. مکاریک عقیده دارد نقد آثار ادبی با تکیه بر نظریّه ی کهن نمونه ای یونگ منجر 
به کشف ماهّیت ویژگی اسطوره ها، کهن الگوها و کارکرد آن ها می شود؛ »زیرا اثر هنری را 
تجلّی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روانی جمعی بشریّت می انگارند« )مکاریک، 
1383: 401(. یونگ عقیده دارد »هنر و ادبّیات نیز، مانند خواب، محّل تجلّی صور مثالی 
از  ناخودآگاه جمعی است« )شایگان فر، 1380: 139( و »شاعر کسی است که   و ظهور 
ادبّیات و  پیوند میان  را طنین انداز ]می[سازد« )همان: 137(.  واژه ها، فعلی بدوی  پشت 
روان شناسی باعث ظهور شاخه ای علمی به نام »روان شناسی ادبّیات« شده است. »منظور 
از روان شناسی ادبّیات، مطالعه ی روان شناختی نویسنده به عنوان نوع یا فرد، یا مطالعه ی 
فرآیند آفرینش، یا مطالعه ی سنخ ها و قوانین روان شناختی موجود در آثار ادبی یا سرانجام 
وارن، 1373: 184(.  و  )ولک  است«  ادبی  اثر  یک  خوانندگان  بر  ادبّیات  تأثیر  مطالعه ی 
اگرچه نقد روان شناختی نمی تواند جنبه های گوناگون یک اثر ادبی، به ویژه شاخصه های 
زیبایی شناسی آن را نمایان کند، ولی »این روی کرد می تواند سرنخ های مهم برای کشف 
و  ارائه دهد« )گورین  اثر هنری  یا موضوعی( یک  تماتیک )درون مایه ای  نمادین  رازهای 
همکاران، 1370: 139( و از زاویه ای دیگر، به شرح و بسط جهان بینی صاحب اثر بپردازد.

مهم ترین اصطالحی که در روان شناسی یونگ نمود یافته، کهن الگو است. این اصطالح 
ترجمه ی »آرکی تایپ« می باشد که »برگرفته از واژه ی »آرکتوپوس« )Arktypos( است. 
آن  روی  از  را  چیزی  که  است  بوده  الگویی  یا  مدل  معنی  به  یونانی  زبان  در  واژه  این 
صورت  یا  مثالی  صورت  به  کهن الگو  تعبیر  سرنمون(.  ذیل   :1376 )انوشه،  می ساختند« 
ازلی به این دلیل است که ناخودآگاه جمعی پیشینه ای بسیار کهن دارد. کهن الگوها شامل 
مضامین، تصویرها و الگوهایی هستند که در شرایط زمانی و مکانی مختلف بالندگی پیدا 
می کنند و تنّوع می پذیرند )امامی، 1377: 208(. کهن نمونه ها، اندیشه ها و رفتارهایی غریزی 
هستند که بر پایه ی الگوهایی از پیش مشّخص، به صورت فطری و ذاتی در نهاد آدمی وجود 
دارند. به این اعتبار، خودآگاه و ناخودآگاه آدمی تحت تأثیر الگوهای نخستینی است که به 
هنگام تولّد در وی پدید می آیند. اشکال و صورت هایی که از پیشینیان به او ارث رسیده اند 
و در ناخودآگاه اش جای گرفته اند. کهن نمونه ها »در تصاویر، شخصّیت ها، طرح های روایی، 
درون مایه های نوعی و در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب، شالوده ای برای 
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مطالعه ی ارتباط های متقابل اثر فراهم آورده اند« )مکاریک، 1384: 401(. کهن الگو انواع 
گوناگون دارد که مهم ترین نمودهای آن در ناخودآگاه بشری عبارت هستند از: خویش، 
قهرمان، سایه، نقاب، آنیما، آنیموس، پیر خردمند، والدت دوباره، سفر و ... . »اگر به همه ی 
سیستم های مختلف شخصّیت مانند آرکی تایپ های آنیما، آنیموس و امثال آن اجازه ی بروز، 
تفکیک و تکامل داده شود، شخصّیت سالمی به وجود خواهد آمد که این روند را فردیّت 
]می[نامند« )شاملو، 1382: 59(. عنصری که باعث رسیدن آدمی به دروازه های کمال و 
تعالی است و ظرفّیت های جسمانی و روحانی او را از حالت بالقّوه به حالت بالفعل درمی آورد.
از آن جا که کهن الگو به عنوان میراثی جهانی و مشترک میان نوع بشر شناخته می شود، 
نشانه های آن میان همه ی قوم ها و فرهنگ ها نمود دارد. آثار ادبی نیز، ابزاری مناسب برای 
تبیین مقوله های فرهنگی به شمار می رود. در گستره ی ادبّیات فارسی، یکی از شاخص ترین 
دارند، عّطار  نمود  او  آثار  تأّملی در  پویا و درخور  به شکل  شخصّیت هایی که کهن الگوها 
نیشابوری است. او با تکیه بر صورت های مثالی که در ناخودآگاه اش حضور و بروز داشتند، 
موّفق به خلق آثاری ماندگار شد. در این بین، مصیبت نامه با توّجه به محتوایی که دارد، 
مشکالت  و  گرفتاری ها  شرح  مصیبت نامه  است.  کهن الگوها  تجلّی  برای  مناسب  بستری 
روحانی سالکی است که در مسیر إلی اهلل قرار گرفته و در این مسیر صعب، اژدهای نفس 
طی طریق را بر او دشوار کرده است. در این سفر بحرانی و سرنوشت ساز، پیر خردمند به 
پی درپی خود  راه گشایی های  با  و  می شود  ظاهر  مبتدی  سالک  معنوی  پشتوانه ی  عنوان 
در  که  نکته ای  می شود.  او  دوباره ی  معنوی  زایش  و  سالک  کار  در  گشایش  ایجاد  باعث 
نقش آفرینی های پیر فرزانه وجود دارد، شباهت های آشکار و درخور توّجه آن با نظریّات 
کارل گوستاو یونگ است که در یافته های اسطوره شناختی خود به آن اشاره کرده است. او 
در آثار گوناگون، از پیر خردمند، سفر قهرمان و والدت دوباره به عنوان سه کهن الگوی مهم 
و اثربخش در روند رشد و تعالی نوع بشر یاد کرده است. خوانش مشترک عّطار و یونگ 
از این مقوالت، نشان دهنده ی پیوندهای عمیق و قابل تأّمل ادبّیات عرفانی و روان شناسی 
است: به پرسش های ذیل  پاسخ گویی  پژوهش حاضر، در پی  توضیحات،  این  بنابر  است. 

در  مجّدد«  »والدت  و  خردمند«  »پیر  قهرمان«،  »سفر  کهن الگوهای  کارکرد   
چیست؟ عّطار  عرفانی  آرای  و  مذکور  کهن الگوهای  میان  اشتراک  وجوه  و  مصیبت نامه 

نقد کهن الگویی مصیبت نامه، زمینه ای مناسب جهت درک بهتر این اثر و نّیات مؤلّف آن 
فراهم می آورد و بخش های نوینی از جهان بینی عّطار اثر به بوته ی نقد گذاشته می شود. دیگر 
آن که، ثابت می شود افرادی چون شیخ نیشابوری در واقع، سخن گوی جمعی و طبیبان روحی 
بشر هستند که نگاهی متفاوت و در عین حال، اثربخش به نوع بشر و مسأله های پیرامون 
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آن دارند. هدف غایی عّطار از سرودن این منظومه بازگویی راه های رسیدن به جاودانگی و 
سعادت یا آن گونه که یونگ می گوید فرآیند فردیّت بوده است. در نتیجه، با تأکید بر نقد 
ارائه می گردد. عّطار  نگاه  از  انسانی سلوک  غایت  از مسأله ی  نوین  کهن الگویی، خوانشی 

و  تحلیل  کهن الگویی  نقد  دریچه ی  از  نیشابوری  عّطار  آثار  پژوهش،  چند  در 
انطباق  و  سایه  کهن الگوی  »بررسی  مقاله ی  در   ،)1390( قشقایی  است.  شده  واکاوی 
و  سایه  اشتراک  وجوه  به  دیدگاه،  این  تأیید  ضمن  عّطار«،  مثنوی های  در  نفس  با  آن 
و  ذمیمه  اخالق  مرکز  مقوله  دو  این  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  کرده  اشاره  نفس 
مانند  صفاتی  این،  بر  افزون  دارند.  قرار  روح  نام  به  لطیفه ای  مقابل  در  و  هستند  زشت 
بخل  خودبینی،  و  کبر  و  ُعجب  دروغ،  و  دورویی  حّسی،  لّذت های  و  هوا  از  تبعّیت 
می رسد. نظر  به  برجسته  نفس  و  سایه  در  شهوات  در  حرص  حسادت،  و  امساک  و 

بزرگ بیدلی و پورابریشم )1390(، در مقاله ی »نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس 
نظریّه ی فرآیند فردیّت یونگ«، به این نتیجه رسیده است که داستان مذکور طرحی کهن الگویی 
دارد و نه تنها در اسطوره ها و داستان ها که در نظام اجتماعی نیز، همواره پویا و مکرر است و راز 
جاودانگی آن نیز، در همین نکته است. انسان همواره در تکاپوی رسیدن به شخصّیتی کامل است 
و بی گمان این تجربه زمانی محّقق می شود که هم چون پیر صنعان به فردیّتی الهی دست یابد.
منطق الّطیر  کهن الگویی  »قرائت  مقاله ی  در   )1393( محّمدی  و  زارعی  بهره ور، 
کهن الگویی  موقعّیت های  و  انگاره ها  مهم ترین  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  عّطار«، 
پیر  نقاب،  سایه،  آنیما،  فردیّت،  فرآیند  از:  هستند  عبارت  رمزی  منظومه ی  این  در 
تمامّیت  و  فردیّت  بین،  این  از  خویشتن.  تمامّیت  و  سفر  مجّدد،  والدت  فرزانه، 
مجموعه ی  پیونددهنده ی  رشد،  از  کهن الگویی  فراساختاری  منزله ی  به  خویشتن 
است. رفته  کار  به  منظومه  خوانش  و  روایت پردازی  در  که  است  کهن الگوهایی  و  رمزها 

کهن الگویی  تحلیل  و  خوانش  با  ارتباط  در  پژوهشی  مذکور،  تحقیقات  علی رغم 
مصیبت نامه ی عّطار دیده نشد که این امر، بر جنبه های نوآورانه ی تحقیق حاضر می افزاید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و واکاوی تجلّی کهن الگوهای »سفر قهرمان«، »پیر فرزانه« 
و »والدت دوباره« در مصیبت نامه ی عّطار نیشابوری است تا از این طریق، پیوندهای عمیق 
ادبّیات، عرفان و روان شناسی نشان داده شود و نقش کهن الگوها به عنوان میراث مشترک 
بشری برجسته گردد. برای تحّقق این هدف، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

2- بحث و بررسی
2-1-کهن الگوی سفر قهرمان:

با  آدمی  است.  شکوفایی  و  کمال  مرزهای  به  رسیدن  برای  مناسب  راهی  سفر 
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می شود  روبه رو  تازه ای  منفی  یا  مثبت  پدیده های  با  ناشناخته  مسیرهای  در  قدم نهادن 
روزهای نخستین حیات  از همان  این موضوع  او می افزاید.  فهم  و  بر گستره ی درک  که 
بشر، دارای اهّمّیت بوده و از سوی یونگ، به عنوان یکی از کهن الگوها مطرح شده است. 
با یک یا همه ی کهن الگوهای مربوط به موقعّیت ترکیب می گردد. از سفر  »سفر معموالً 
استفاده می شود«  یا حقایق روشن گرانه  اّطالعات  قهرمان در طلب  ره سپار ساختن  برای 
)سخن ور، 1379، ص37(. در نقد اسطوره ای، خود، کهن الگویی روایی محسوب می شود 
از  بر مجموعه ای  نهایی،  پیروزی  به  در مسیر رسیدن  اصلی  آن، شخصّیت  اساس  بر  که 
مسافر  نشیب  و  فراز  پر  سفر  این  در   .)37-36 :1984 ,Knapp( می گردد  چیره  موانع 
معنوی خویش  کاستی های  بر  برای چیرگی  و  آشنا می شود  قّوت خود  و  نقاط ضعف  با 
می کوشد. حضور در گستره ای مبهم و ناآشنا اگرچه در آغاز با ترس و بیم هم راه است، 
به  می افزاید.  موانع  از  گذر  فرد جهت  تصمیم گیری  و  تعّقل  قدرت  بر  زمان،  گذر  با  ولی 
این دلیل، یونگ عقیده دارد که »فرآیند فردیّت غالباً با سمبولی از مسافرت برای کشف 
سرزمین های ناشناخته نمودار می شود« )یونگ، 1383: 430(. از دید او، رونده با گشودن 
ابهام ها و رموز نامشکوف، بر دایره ی بینش و معرفت خود اضافه می کند و به درجه ای از 
بصیرت و آگاهی دست می یابد که پیش از گام نهادن به سفر، برای او دست نیافتنی بود.
در جریان سفر قهرمان، کهن الگوی صعود نمود خاصی دارد. مقوله ای که در طی آن، روح 
قدسی آدمی یعنی همان »من« )Ego( که به »فرامن« )Superego( تکامل یافته است، از 
حوزه ی محدود دنیا خاکی فراتر می رود و در جذبه ی ُسکرآلود رؤیا و الهام در جهان نامکشوف، 
 .)4 :1998 ,Segal( به تجربه ی شهود دست می یابد )مبهم و نامتناهی ملکوت )ناخودآگاه
عّطار نیز، با بهره گیری از مفهوم عرفانی معراج که پیوندهای شگرفی با کهن الگوی سفر دارد، 
در پی تبیین این مفهوم بوده که نوع بشر، با دور شدن از حال و هوای پیشین و درآمدن 
به مسیری جدید و گذر از ناشناخته ها و موانع دشوار، به علّو درجات خواهد رسید. به تعبیر 
دیگر، عّطار کمال معنوی انسان ها را در گرو حرکت به سوی هدف غایی می داند. سالک 
در اثر کشش و طلبی که در وجودش تبلور یافته است، متقاعد می شود تمام سختی های 
مسیر إلی اهلل را یکی پس از دیگری بپیماید و با پشت سر گذاشتن زمان و مکان به نقطه ی 
نهایی برسد. آن جا که ویژه گان درگاه الهی با طبق های نثار به پیشواز او می آیند. بدیهی 
است به کار بردن چنین عبارتی حاکی از منتهای کمال و پختگی شخصّیت پیام بر اسالم 
است که اگرچه در آغاز کار از سرای اُّم هانی )جهان ماّده و مبدأ سفر( به معراج رفت، اما در 
نهایت با کسب فیوضات رحمانی و به دست آوردن تجربه ی شهود به سرای خاکی بازگشت.  
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براق بر  امّ الکتــابش  درکشیـــد  از وثاق اُّم هانــــی ز اشتـــیاق
تا که بگذشت از زمان و از مکان آسمان تا  عنان  می زد  هم چنان 
با طبــق های  نثــــــارش  آمدند هر دو عالم خواســتارش آمدند

         )عّطار نیشابوری، 1386: 135-136(                              
را  باید وظایف سنگینی  آن  آغاز می کند که طی  را  قهرمان »معموالً سفری طوالنی 
به انجام برساند. وی یک سلسله ریاضت، رنج و شکنجه را تحّمل می کند تا از مرحله ی 
خامی و بی خبری به مرحله ی بلوغ و کمال دست یابد. در حقیقت، این مسیر که شامل 
طلب و ره سپاری سالک است، به دگرگونی و استحاله ی او می انجامد« )گورین و همکاران، 
عّطار  است.  شده  پیش بینی  سالک  برای  وضعیتی  چنین  مصیبت نامه  در   .)179 :1383
از راه-های پرخطری صحبت می کند که در آن، دریاهای بسیاری وجود دارند. قلزم های 
سالک  یا  قهرمان  خویشکاری  فروبرده اند.  خود  در  را  بسیاری  افراد  که  طوفانی  و  پرموج 
در این سفر مهّیج، ایستادگی در برابر همه ی سختی ها و تاب آوردن دشواری ها است تا 
از این طریق، روح خود را پاالیش کند. در این بین، گاهی سالک مبتدی دچار حیرت و 
سرآسیمگی می شود و التهاب سراسر وجودش را فرامی گیرد. عّطار با ذکر افعال »می تپید«، 
»می چخید«، »می دوید«، »می کشید«، »می برید« و »می پرید«، موّفق به توصیف حاالت 
روانی نامساعد سالک شده است. بنابراین، طبق نظرات یونگ و عّطار، سفر قهرمان یا سالک 
برای رسیدن به کمال چندان آسان نیست و او در کشاکش پیچ-وتاب ها آزموده می شود.
بدید پرخون  قلزم  هزاران  صد  بدید گوناگون  راه  هزاران  صد 
او پهلوی  در  می گشت  فلک  صد  صد جهان می تافت از هر سوی او
صد بهشت و دوزخ اندر پیش داشت صد محیط موج زن با خویش داشت
بار افتاده  دور،  راه  مرده،  الشه  افتاده کار سالک  حیران  گشت 
می پرید و  می برید  و  می کشید  می دوید و  می چخید  و  می تپید 
اوفتاد هیچی  می ُجست  همه  او  اوفتاد پیچ پیچی  صد  دِر  در 

            )عّطار نیشابوری، 1386: 165-166(
در عرفان، واژه ها دچار دگردیسی معنایی می شوند و آن چه از روساخت و ژرف ساخت 
دو  نیز،  سفر  موضوع  با  ارتباط  در  است.  متفاوت  حدودی  تا  می شود،  دریافت  واژه  یک 
برداشت وجود دارد: 1- سفر ظاهری 2- سفر باطنی. »لزوم سفر هم به ظاهر باشد، هم 
به باطن. سفر ظاهر ریاضت نفس را مقهور و مالیده گرداند ... اّما سفر باطن به معنی تفّکر 
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و اعتبار است. گاه سر را به سفر تفّکر درافکنند و تا به ازل می روند« )گوهرین، 1388، 
ج6: 247(. آراء یونگ با سیر در آفاق هم خوانی بیش تری دارد، اّما از آن جایی که هر دو 
سفر به لحاظ ماهوی هم سان هستند و هدف غایی از انجام آن، شناخت خویشتن و حق 
تعالی است، تحلیل کهن الگویی سفر درون توجیه پذیر خواهد بود. بر این پایه، عّطار هم سو 
عّطار معتقد  دارد.  توجه  انفس  یا سیر در  نوعی سفر دورنی  به  عارفان مسلمان  با سّنت 
است سفر باطنی عاملی مهم در رسیدن به خویشتن است. سالک در جریان سفر باطنی، 
به ژرفای درونی خود پی می برد و موّفق به کشف و رفع حجاب نفسانی به عنوان موانع 
خودسازی آدمی می شود. به واسطه ی نائل آمدن به این مهم، قدسیان ملکوت الهی ثناگو 
و تسبیح خوان او می شوند. بنابراین، تا هنگامی که سالک پای در مسیر سفر ننهد، هرگز 
به معرفت إلی اهلل دست پیدا نمی کند و شناخت ظرائف معنوی برایش میسر نخواهد شد.
را تو  نبود  سفر  خود  در  تا  لیک  تو نیاری پیش،  تا سفر در خود 
مدام یابی  خود  فرع  را  قدسیان  گر به کنه خویش ره یابی تمام
در حقیقت،  این  نظر  نبود تو را را تو  نبود  تا در خود سفر  لیک 

                   )عّطار نیشابوری، 1386: 198(
2-2- کهن الگوی پیر فرزانه:

عرفانی  مباحث  مهم ترین  از  یکی  او،  وظایف  و گستره ی  پیر  تبیین جای گاه  و  شرح 
محسوب می شود. نقش بایسته و غیرقابل انکار مرشد در هدایت سالک مبتدی یکی از دالیل 
اصلی پرداختن به این مقوله است. نوع بشر به واسطه ی ضعف ها و کاستی های شخصّیتی 
همواره خواهان کمک گرفتن از نیرویی برتر است تا به واسطه ی پیروی از گفتار و رفتار او به 
سرمنزل مقصود دست پیدا کند. توّجه به راه بر در همه ی جوامع بشری اصلی پذیرفته شده 
و بدیهی است. بنایراین، »پیر فرزانه بازتابی از سرد و گرم چشیدگی ناخودآگاه جمعی است« 
)یاوری، 1374: 145(. یونگ در ارتباط با پیر خردمند می گوید: »در رؤیاها همیشه عقاید 
قاطع و ممنوعّیت ها و پندهای خردمندانه از سیمای پیر خرد سرچشمه می گیرد و گاه تنها 
به صورت ندایی آمرانه که حکم نهایی را می دهد، نمایان می شود« )یونگ، 1386: 111(. 
قهرمان یا سالک با قدم نهادن در سفر صعب رسیدن به فردیّت با چالش های خرد و کالن 
بسیاری روبه رو می شود که در صورت نبود یک هادی و راه نما امکان کام یابی او به میزان قابل 
توّجهی کاهش می یابد؛ چراکه پیر پیش از این، چنین ورطه ای را تجربه نموده و به سالمت 
از آن عبور کرده است. در نتیجه، از جوانب کار آگاه است و به عنوان راه بلد، حامی شایسته ای 
محسوب می شود و در رفع حیرانی و گسست روانی سالک مهره ای سودمند به شمار می رود.
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یونگ عقیده دارد پیر خردمند از سویی نمایان گر علم، بصیرت، خرد، هوش و اشراق 
به  که  است  محضی  اندیشه ی  و  تدبیر  اخالقی،  پاک  ویژگی های  نماد  دیگر،  سوی  از  و 
صورت چهره ای انسانی درآمده تا یاریگر قهرمان یا سالک در هنگامه ای باشد که به دلیل 
به  نیز،  عّطار   .)37  :1959 ,Jung( است  شده  آن  گرفتار  معنوی  کاستی های  و  نقایص 
شاخصه های  از  زیبا  تشبیهاتی  با  او  است.  پرداخته  مصیبت نامه  در  باوری  چنین  شرح 
معنوی پیر سخن گفته است. پیر در نظر عّطار، کبریت احمر و دریای اخضر است. این 
دو ویژگی به معنای ارزش مندی و زندگی-بخشی اوست. سالک با پیروی از ره نمودهای 
در  جدید  شخصّیتی  زایش  با  و  می گذر  آن  از  و  می شود  آگاه  مسیر  سختی های  از  پیر 
خود، گویی دوباره زنده می شود. بنابراین، سالکی که از گزینش پیری راه بلد چشم پوشی 
کند، ناپاک از دنیا خواهد رفت. عّطار خطاب به مریدان مبتدی بیان می کند که به دلیل 
پرخطر بودن راه، وجود فردی صاحب فراست الزامی است. موانعی که در این سفر روحانی 
از  انسان ها  نیرومندترین  به قدری مهیب است که حتی  قرار می گیرد،  آدمی  راه  در سر 
... شرح گذر او را از مراتب می شنود و حقیقت هر  پای درمی آیند. »پیر در مصیبت نامه 
او )سالک مبتدی( آشکار می کند«  برای  از آن گذشته است،  او خود  را که  راه  از  مرتبه 
)پورنامداریان، 1394: 140(. در صورت نبود یک راه بر که به عقیده ی یونگ سرچشمه ی 
علم و بصیرت است، رونده به کوری می ماند که قادر به تشخیص چاه و چاله نخواهد بود.
آمده ست اخضر  بحر  او  سینه ی  آمده ست احمر  کبریت  ره  پیر 
میر ناپاک  گو  خواه  و  پاک  خواه  هر که او ُکحلی نساخت از خاک پیر
را ه رو ر ا می ببـــایــــد راه بــــــر راه دور است و پرآفت ای پسر
چاه به  افتی  فرو  شیری  همه  گر  راه به  آیی  و  فر  بی ره بر  تو  گر 
بی عصاکش کور را رفتن خطاست کور هرگز کی تواند رفت راست
هزار اندر  هزار  در  کن  طلب  تو  گر تو گویی نیست پیری آشکار
زمان نه  ماند  جای  بر  زمین   نه   زان که گر پیری نماند در جهان

           )عّطار نیشابوری، 1386: 164(    
انسان در مسیر زندگی به مرشد و راه نما نیاز پیدا می کند )مورنو، 1380: 73( تا از 
طریق او، در برابر چالش های گوناگون ایستادگی نشان دهد. »در داستان مصیبت نامه، پیر 
تنها راه نما و مشکل گشای سالک است« )پورنامداریان، 1394: 216( و برای دغدغه های 
فکری او گام هایی اساسی برمی دارد. عّطار در تبیین اهّمّیت نقش این کهن الگو، به شرح 
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تجربه ی سالکی می پردازد که پیر مورد نظرش را یافته است. تغییرات روحی که او پس 
از این دیدار پیدا می کند، بسیار جالب است و با دیدگاه های یونگ هم سو به نظر می رسد. 
است.  شده  پیر  فرمان بردار  دندان  بن  از  و  افتاده  خروش  به  شادی  فرط  از  سالک  جان 
تحت تأثیر راه گشایی های پیر، نور حقیقت بر مرید ظاهر گشته و به این واسطه از ظلمت 
قابلّیت های وجودی سالک آشکار شده و  پیر،  اثر جذبه ی معنوی  یافته است. در  رهایی 
شخصّیت او نسبت به قبل از دیدار با مرادش دچار دگردیسی های درخور تأّملی شده است.
خویش را در پیش او افکنده یافت سالک القّصه چو پیری زنده یافت
از میان جانش شد حلقه به گوش جانش از شادی او آمد به جوش
کافتــابش در تنـــورستان فتـــاد سایه ی پیرش چنان بر جان فتاد
عشق آمد عقل و حشمت می گریخت نور ظاهر گشت و ظلمت می گریخت
شکفت سالک  دل  گلستان  در  صد هزاران گل که در ناید به گفت

                  )عّطار نیشابوری، 1386: 165-166(      
روحانی،  طبیب،  ساحر،  هیأت  در  رؤیاها  در  فرزانه  »پیر  که  است  باور  این  بر  یونگ 
معلّم، استاد، پدربزرگ یا هر گونه مرجعی ظاهر می گردد« )یونگ، 1386: 112(. بنابراین، 
باور یونگ،  به  انسانی و دارای ویژگی های جسمانی نیست.  لزوماً شخصّیتی  پیر و هادی 
هر پدیده ای که قادر به هدایت و راه نمایی نوع بشر باشد، می تواند به عنوان کهن الگوی 
پیر فرزانه نقش آفرینی کند. در مصیبت نامه، تجلّی این روی کرد قابل لمس است. عّطار از 
فکر به عنوان سالک راه یاد می کند. فکری که در اثر ذکر پدیدار می شود و هزاران معنی 
بکر در اندیشه ی رونده پدید می آورد. عّطار به اندیشه ای که زاییده ی عقل متوّهم باشد، 
در  به دل  توّجه  اثر  در  که  است  معرفتی  و  دقیقه   فکر،  از  او  مراد  بل که  ندارد،  اعتقادی 
سالک پدید می آید و با رشد فکری او باعث ایجاد گشایش در مشکالت سلوک می شود.  

فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست اوست فکر  ره،  سالک  را،  راه رو 
آورد بکر  معنی  هزاران  صد  آورد فکر  تا  گفت،  باید  ذکر 

                     )عّطار نیشابوری، 1386: 159(
2-3-کهن الگوی والدت دوباره:

نوع بشر از دیرباز در اندیشه ی رسیدن به کمال بوده است. این موضوع همواره به عنوان 
یکی از دغدغه های ذهنی او مطرح بوده و برای تحّقق آن راه های گوناگونی را آزموده است. 
بدین منظور، آن که در فکر نوزایی معنوی است، باید به شخصّیت گذشته ی خود پشت پا 
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بزند و با ایجاد تغییراتی گسترده، بسترهای الزم را جهت رسیدن به زندگی تازه فراهم کند. 
این میراث مشترک بشری به عنوان یک کهن الگو در دیدگاه های یونگ مطرح شده است. 
بر این پایه، »آدم قدیم باید در ما بمیرد تا جان دوباره زاده شود، همانند رمز ققنوس که 
از خاکسترش جان تازه می یابد، بسان رمز نوزایی یا والدت ثانوی از آب تبّرک. این تجدید 
حیات به یمن تطهیر و تزکیه ی نّیات که ثمره ی خودشناسی است، امکان پذیر می شود« 
)سّتاری، 1379: 17(. در مصیبت نامه، هرچه گستره ی شناخت بیش تر باشد، اقبال سالک 
برای دست یابی به والدت دوباره افزایش می یابد. به عبارت دیگر، در جریان سلوک و با گذر 
از موانع متعّدد، بر تجربه ی شهودی رونده افزوده می شود و او به معرفتی ژرف نسبت به 
خویش، جهان هستی و حق تعالی دست می یابد. این نگرش تازه به معنی زایشی دوباره و 
آغاز حیاتی نوین است. سالک با سفری حماسه وار و غلبه بر دیو نفس، به سرمنزل مقصود 
رسیده و به اسرار مگو دست پیدا کرده است. عّطار عقیده دارد که ثمره ی اصلی سیر و سلوک 
عرفانی )کهن الگوی سفر( پی بردن سالک به ظرفّیت های ویژه ای از خود است که پیش از این، 
بر او نامکشوف بود. او درمی یابد که رازهای هر دو عالم در نهادش جای گرفته و ارزش های 
معنوی او ظاهر شده است. در نتیجه، گویی موّفق به تحربه ی زندگی دوباره ای شده و از دو 
عالم جان خود را افزون تر یافته است. عّطار معتقد است تنّفس در چنین حال و هوایی عامل 
و مایه ی صد زندگی است. بدیهی است که منظور شاعر، حیات معنوی و فراماّدی می باشد.  

شب و  روز  انفس،  آیات  با  رفت  عجب ای  آفاق،  آیات  از  سالک 

هر دو عالم در درون خویش دید گرچه بسیاری ز پس وز پیش دید
وز دو عالم جان خود را بیش یافت هر دو عالم عکس جان خویش یافت
بنده شد را  و خدا  زنده ای گشت  چون به سّر جان خود بیننده شد
هر نَفس صد زندگی، در زندگی ست بعد از این اکنون اساس بندگی ست

                    )عّطار نیشابوری، 1386: 446(
یونگ بر این باور است که »فرآیندهای طبیعی دگرگونی بیش تر در رؤیا بروز می کند. 
قالب موجودی دیگر وجود  و والدت مجّدد در  فرآیند طوالنی دگرگونی  رؤیاها یک  این 
دارد. این موجود دیگر، آن شخص دیگر درون ماست، یعنی آن شخصّیت آزاده تر و برتر که 
در درون ما به کمال می رسد و قباًل او را به عنوان یار درونی روح دیدیم« )یونگ، 1386: 
به شخصّیت خویش  از جنبه هایی جدیدی نسبت  با خودشناسی  قهرمان  بنابراین،   .)83
آگاه می شود. گویی فرد دیگری پس از گذشتن از مسیر سخت سفر و ره نمودهای کارساز 
پیر فرزانه متولّد شده است. کسی که در اثر کسب تجربه های شهودی و معرفتی متعّدد، 
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به بلوغ و بالندگی فکری و معنوی رسیده است. موضوعی که در زندگی پیشین و قبل از 
چنین  نشانه های  مصیبت نامه،  در  نبود.  درک  قابل  و  ملموس  چندان  سرنوشت ساز  سفر 
دیدگاهی آشکار است. در شرح ماجرای معراج پیام بر اسالم، عّطار نیشابوری از گشوده شدن 
افق های تازه در پیش دیدگان حضرت خبر می دهد. هم چنین، بیان می کند که با اتمام 
این سفر روحانی بر گستره ی فهم و درک ایشان به میزان قابل توّجهی افزوده شده است. 
و  این سلوک حماسی عبور کرد  پیچ  و خم های  از  امین  راه نمایی های جبرئیل  با  پیامبر 
از  نوظهور  این تجربه ی شهودی، شخصّیتی  از  اطمینان رسید. پس  و  یقین  به مرحله ی 
پیامبر اسالم آشکار شده است. حضرت به منتهای بالندگی و کمال دست یافت، به طوری 
که در ملکوت الهی به اسرار محرمانه ی الهی واقف شد و حجاب های بی شماری از پیش 
چشم جان وی کنار رفت و تا جایی پیش رفت که با حق تعالی تنها شد و دیگر نشانی از 
احمد باقی نماند و با محو شدن میم احمد، گویی تنها صحبت از احد در میان بود. از این 
مرحله می توان با عنوان بقای پس از فنا هم، یاد کرد. حیاتی ماندگار و همیشگی که در 
اثر پیوستن به دریای الهی و نفی خود به وجود می آید. در آرای کهن الگویی یونگ نیز، 
افراد ظهور می یابد. نوزایی فرجام کار خواهد بود. آن جا که مِن حقیقی یا همراه درونی 
نماند محرم  یکی  اندر  یکی  جز  نماند دم  و  راه  یارای  دگر  چون 
پیش بگشایند  پرده  بی نهایت  بیش  بنهادند  نور  از  کرسی اش 
اوفتاد احمد  جان  در  لرزه ای  هیبت و عظمت چو بی حد اوفتاد
میان از  احمد  و شد  ماند  احد  تا  میم احمد محو شد، پاک آن زمان
حال گفت  باید  الف  زبان  از  چون زفان را می کند این حال الل
نیست وای  وای  وای  ما جز  قسم  از چنین جایی که جای جای نیست
هرچه گویی بیش دادندش ز بیش عاقبت با خویش دادندش ز خویش
ای عجب گویی که او خود، خود نبود چون محّمد با خود آمد، خود نبود
آمدی عقدالمساقات  این،  نام  چون دو تن در اصل یک ذات آمدی
خون و فعل و قول پیوسته شدی ای عجب، این عقد چون بسته شدی
حال این یک، حال آن یک آمدی مال این  یک، مال آن یک آمدی
برخاستی تویی   هم  و  منی  هم  برخاستی دوی  یک  با  یکی  در 

                                                   )عّطار نیشابوری، 1386: 137(
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3- نتیجه گیری
در این پژوهش از دریچه ی نقد کهن الگویی یونگ، مصیبت نامه ی عّطار تحلیل و بررسی 
شده است. کهن الگوها تصاویری ذهنی مشترکی هستند که در ناخودآگاه جمعی نوع بشر 
از نخستین روزهای آفرینش جای گرفته اند. در میان کهن الگوهای مورد نظر یونگ، بازتاب 
»سفر قهرمان«، »پیر فرزانه« و »والدت دوباره« در مصیبت نامه برجسته به نظر می رسد. 
سفر قهرمان همان سیر و سلوک سالک فکرت است که به کمک پیر خردمند برای رسیدن 
به حیاتی نوین تالش می کند. در مصیبت نامه، سالک از آغاز تا پایان در تکاپو برای رسیدن 
به  فرزانه  پیر  به مدد هدایت های  و  به دست می آورد  بسیاری  تجربه های شهودی  است. 
دروازه های کمال و شکوفایی می رسد. آخرین پرده های حجاب در رفتن سالک فکرت به 
نزد روح برداشته می شود و در نهایت، به حقیقت و معرفت دست پیدا می کند. حقیقت و 
معرفتی که منجر به والدت دوباره ی او و آغاز زندگی جدید یا همان بقا پس از فنا می شود. 
در  بشری  مشترک  میراث  عنوان  به  کهن الگو  بروز  و  حضور  گفت،  می توان  مجموع  در 
اندیشه های یونگ و ناخودآگاه جمعی عّطار نیشابوری در باالترین سطح هماهنگی قرار دارد.
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