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  چكيده
 در ضمير ناخودآگاه بشر به ،هاي دور الگوها به مثابه مفاهيم مشتركي از گذشتهكهن

ها، رؤياها در خواب، به مرزهاي خودآگاهي اين صور براي رسيدن. جا مانده اند
الگوييِ متونِ ادبي بويژه از طريق نقد كهن. كند مي آثار هنري و ادبي جلوهنيزو 
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ي منسجم عرفاني مبني بر شناختِ خويشتن آمده، در ساختاري روايي و تجربه ا
 ة به منزل،رانجام تماميتِ خويشتنبنا بر اين خوانش، فرايندِ فرديت و س. دست يافت

الگوهايي  رمزها و كهنة مجموعةدهندالگويي از رشد، پيوندفراساختاري كهن
  . به كار رفته استپردازي و خوانش منظومهاست كه در روايت

  .الگوالّطير، كهنشناسي تحليلي، منطقادبيات، روان: هاي كليديواژه
  

    مقدمه - 1
ن خوابي است كه بررسي اجزاي آن در نگاه اول، معماگونه و در اثر بزرگِ هنري همچو

غم معناي ضمني و تأثير روانيِ آشكارش، نه تنها  ربرانگيز است و بهعين حال تأمل
كند بلكه حتي قادر به تفسير خود نيست، مگر تحليلگر آن هاي ثابتي را بيان نميويژگي

از اين روست كه در تالش .  بيرون بكشدبتواند نكات تفسيري را از اجزاء ساختاري اش
براي دركِ چنان . براي تعبير يافتنِ آن، هرگز به معناي صريح و ثابتي نخواةم رسيد

گيري و گسترش مفهوميِ آن  آثاري بايد خوانشي همدالنه كرد و خود را در فرايند شكل
  .قرار داد

 كه با آغاز قرن بيستم و بويژه نه، از انواع مهم رويكردهاي تحليلي استشناسا     نقد روان
گذشته از پيوندهاي  .هاي ادبي شده استبا نظريات زيگموند فرويد، وارد عرصة پژوهش

شناسيِ تحليلي و ادبيات عرفاني شناسي، بين مكتب رواناي ادبيات و روانرشتهميان
وي، همسو كاحدي است كه گفته اند رواناين مشتركات تا به. ارتباط عميقي وجود دارد

- 152: 1389حجازي، : ك.ر. (درماني، همنوا با عرفان عملي استبا عرفان نظري و روان
67 (  

.) م1875- 1961(شناس تحليلي  ، روان(Carl Gustav Jung)    كارل گوستاو يونگ
از محتواي  هاي شرقي توانست تحليلي  بنا بر تجربة زيستي، علمي و آشنايي با دانش، 

هاي البته تفاوت. ها بيابد رشته اي در اين حوزه بدهد و پيوندي ميانناخودآگاهيِ روان
يونگ و بعضي تفكّرات عرفاني در تعيين جايگاه و حدود و شهودي نيز بين انديشة 

هاي تجربة با اين همه، يونگ به همسويي) 46: همان. (ثغور عالم متافيزيك  هست
باور داشت كه محتواي هر دو ، از خوبي آگاه بود و شناسي بهعارفان و دانش روان

در نظر او، بين رمزپردازي عرفاني و دستاوردهاي . عمقِ ناخودآگاة آدمي برآمده است
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 "خويشتن"الگوي تماميت يا شناسي ،وجوهِ اشتراك و همساني، بويژه در كهنروان
  ) Jung, 1959: 223. (شودديده مي

گاة جمعي، باب جديدي را به روي يونگ پس از فرويد و با طرح نظرية ناخودآ     
الگو او محتويات ضمير ناخودآگاه جمعي را كهن. شناسان گشود گرانِ روانپژوهش

)Archetype (كند و تقريباً در همه ، يكسان عمل مي ناميد كه نزد اقوام و نژادهاي بشر
 به شكل ها، هنرها و در عين حال، جاي دنيا به شكل اجزاي تركيب دهندة رؤياها، افسانه

 (Ego)در نظر او، من .شوند هاي محلي و فردي و ناشي از ضمير ناخودآگاه ظاهر مي پديده
، مجموعاً )Unconciousness(با عملكردي خودآگاهانه در مقابلِ ناخودآگاهي

يونگ،به دو بخش جمعي  ناخودآگاهي از نظر .سازدشخصيت آدمي را مي
)Collective ( و فردي)Personal ( ناخودآگاه فردي، در برگيرندة «.شود ميتقسيم

است كه زماني ناخودآگاه بوده اند  همة اميال، ادراكات، شهودها، افكار و احساسات آدمي 
از جمله به اين عّلت كه جايي براي آنها در ذهن خودآگاه وجود «اما به داليل مختلف، 

: 1387يونگ، (» .وندر شوند و به حوزة ناخودآگاه مي ندارد، از حوزة آگاهي خارج مي
تري از ناخودآگاه را تشكيل   الية ژرف يا قومي، اما ضمير ناخودآگاه جمعي ) 50- 51
دهد و محتويات آن به تجربيات فرد در زندگي ارتباط ندارد بلكه از راه توارث به انسان  مي
در واقع، چكيده و عصارة تجارب بشري و نياكان ماست كه به صورت «. رسد مي

  ) 47: 1355فوردهام، (» .شوند اي رواني به ما منتقل ميفراينده
   بيان مسئله-1-1

توان آثاري مانندِ منطق الطير عطّار نيشابوري را كه سلوك     بنا بر آنچه گفته شد، مي
هاي جوياي حقيقتِ خويش نهاده، همچون روايتي جمعي و شهودي پيشِ روي انسان

الگوي خويشتن گارة تفرّدِ روحي و رسيدن به كهن از انكاوانهرواننمادين و ساختاري 
در روايتِ منطق الطير عطّار، . دانست و مراحلِ چنان فرايندي از تماميت را تحليل نمود

از آدميان و سالكاني است، با چنان ويژگي ) Symbol(نيز پرنده، تمثيل و نمادي 
كوشند و سرانجام ميممتاز و پويا كه جوياي معناي وجودي و تماميتِ خويشتن اند 

  . ر از فرايند فرديت، به تحقّقِ تماميتِ روحي برسندذكه با گ
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ةچ وجه داعية شناختِ غايي از حق ار در منطق الطّير به     بر پاية چنين فرضي، عطّ
را نداشته، چگونگي سلوكِ نفوسِ بشري را براي شناخت خويشتنِ ) معرفت رب(

، ما را به سوي »نامهمصيبت« البته در واپسين اثرش، پروراند ومي) معرفت نّفس(خويش 
هم آن چنان كه بِتينا ) 143:1382پورنامداريان، : ك.ر(سازد؛ حقيقت غايي رهنمون مي

درستي منطق الطير را فرايندي رواني از سوي صوفيان، براي تمركز بر خود و نَپ، به
گواة ) :Knapp, 1984 315 (.تبيينِ اتّحادي دوباره در خويشتنِ سالكان دانسته است

غزالي » ر
	�� ا����«ديگر بر تماميتِ انسانيِ سلوك در منطق الطير، با توجه به 
مغرب است كه عطار، جاي آن را با ي عنقا شود كه در آن پادشاهِ مرغان، آشكار مي

 مرغان گمان ديگر پرندة اساطيري، سيمرغ عوض كرده است؛ نيز در آن آمده كه
 او جز مجموع  كوه قاف است ولي چون رسيدند، دانستند كهقا در پشت كردند عن مي

  ) 531: 1356منزوي، . (ايشان، چيزي نبوده است
   ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

توان به معانيِ رمزي و نهفته در الية زيرين آنها پي برد و      با نگاه نو به متون سّنتي، مي
الطير  الگوييِ متونِ عرفاني از نوعِ منطقنقد كهن.  تابانيد نگرش و خوانش جديدي را به آن

 كه عارف يا شاعر ِشان بيش و پيش از آنعّطار، به ما نشان خواهد داد كه پديدآورندگان
هاي ها و فهمدر كنار خوانش. باشند، در واقع، سخنگوي جمعي و طبيبان روحيِ بشراند

تواند گواهِ پژوهانة منطق الطير ميي و متنالگويمختلف از معناي نهاييِ منظومه، تحليلِ كهن
 عطار باشد كه بحث و تبيينِ آن در غايت انسانيِ سلوك در روايتِتري بر مسئلة روشن

الگويي داستان، با توجه به فرايند فرديت و تماميت رواني، هدفِ اصليِ نوشتارِ ساختِ كهن
  .حاضر خواهد بود

   پيشينة تحقيق-1-3
الگويي ، دو ريشة       ة خارجيِ رويكرد بايد افزود كه نظرية كهن    در مورد سابق

شناسي تطبيقيِ جيمز فريزر از يك سو به مردم: شناختيِ مهم داردشناختي و رواناسطوره
)James G. Frazer (كه محدودة آن را در » شاخة زرين«رسد، بويژه با نشر كتاب مي

شناسيِ اعماق از كارل گوستاو  به شاخة رواناين حوزه ترسيم كرده است و از ديگر سو،
كاربرد ) Abrams: 1984: 13. (يونگ كه آن پيوند را در تحليلِ رواني گنجانده است
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» الگويي در شعرهاي كهنانگاره«الگوييِ يونگ در ادبيات، با آثاري چون نظرية كهن
نوشتة .) م1949(» چهرهقهرمانِ هزار «و ) Maud Bodkin(از مود بادكين .) م1934(

بادكين الگوهاي مثليِ متعددي، . گسترش يافت) Joseph Campbell(جوزف كمپِبل 
و صورت مثالي بهشت و » سرود دريانورد پير«از جمله صورت مثاليِ توّلدِ دوباره را در 

: 1377فراي، . (دانته رديابي كرد» كمدي الهي«، اثر كولريج، و »قوبيالي قاآن«جهنم را در 
159 (  

هاي تطبيقي و الگويي در شعر فارسي، پژوهش    گذشته از كاربردهاي متعددِ نظرية كهن
بالغي - پژوهي از منظر عرفاني در آثار عّطار نيز صورت گرفته است اما با نقد ساختاريمتن

الگوييِ جامعي، به فرآيندهاي خّلاقانة الطّير و به طور مشخص با رويكرد كهن به متن منطق
  :اند؛ از آن جمله اي تبيينِ معناي سلوك در آن منظومه نپرداختهعطار بر

، به بررسي )رساله(» الطّير كاوي زبان و معنا در منطق روان«در ) 1384(    ويدا احمدي 
) 1388(سهيال مظاهري . الطير پرداخته است وجوه كيمياگرانة زباني، معنايي و فكري منطق

شناختي،  ، با ديدي عرفاني و روان) نامهپايان(» عّطارالگوي سفر در آثار بررسي كهن«در 
السادات حجازي بهجت. تك آثار عطار بررسي كرده است الگوي سفر را در تكتنها كهن

، نظري به نقش هدهد به عنوان پير طريقت در منطق الطير » طبيبان جان«در كتاب ) 1389(
  .داشته است

   بحث-2
الطير از زواياي بيشتري  عناصر متني و محتوايي منطق    در خوانش حاضر، سعي شده تا 

الگويي در سراسرِ منظومه با نظرية يونگ و هاي كهنشناختي شود و انگارهتحليل روان
گمان بي. پژوهشگران پسايونگي كه در تكميل نظريِ آن كوشيده اند، تطبيق داده شود

هماني، دور هاي عرفاني و حكم به اينشناختي با دريافتهاي روانادعاي تطبيقِ كاملِ يافته
ها و حوزة عمل ها، شيوهانگاشتهايي در پيشاز انديشة صائب است، چرا كه تفاوت

-هاي روانها بينِ رويكردِ شهودي عارفان و انديشهولي از آنجا كه ميزان همانندي. هست

. ها خواهد بودديهاست، مبناي كار بيشتر بر تحليل هماننشناسيِ تحليلي، بيش از تفاوت
 اي كه با مطالعة مؤلف، متن يا خوانندگانِ شناسانه نقدهاي رواناز ) 9: 1389حجازي، (

يعني مطالعة متن، غلبه دارد و از ،يابد، در اين نوشتار، رويكرد نظريِ دوم ادبيات كاربرد مي
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نة رويكرد نقادا). Developmental School(رويكردهاي پسايونگي نيز مكتب رشد 
كم وكاست آراي او را به كار    پسايونگي، مشخصاً در برابر پيروان سنّتي يونگ كه بي

الگويي در بازخوانيِ حاضر، با تأكيد بر هاي كهنانگاره. بستند، شكل گرفته استمي
هاي يونگ و پژوهشگران پسايونگي و به منظور تفسير روايت و تحليلِ روانيِ اشخاص  يافته

   .رود به كار مي
 نيز مانند يونگ، ولي بر خالف پيروان سنّتي اش، چنين خط سيري را پيروان پسايونگي

الگوها، جاي خود ها، تأكيد سّنتي و كهندر مكتب رشد شخصيتِ پسايونگي. ادامه داده اند
دهد كه در اين ميان، متأّثر از الگوها ميالگوها و تأثير شخصيت از كهنرا به پويايي كهن

ارشناسي ، تمام اضالعِ مثلثِ نويسنده، اثر و خواننده داراي اهميتي يكسان   مكتب پديد
، نمونة روشني از )Healing Fiction (گريي داستاندرمانكتاب جيمز ةلمن، . شودمي

ها را رنگهيلمن، پي. كند كه در روايت منطق الطير نيز مشهود استاين فرايند را بيان مي
شناختي بودن چيزي، روان«:افزايد  در بارة كاركرد روايت ميها مي داند وحاوي اسطوره

هاي داستاني خاص طوري ببينيم كه گويي سرنوشت ما را به يعني اينكه خود را در نقاب
  )Hillman, 1983: 40(» .گذاردنمايش مي

  الگوييِ حركت در روايت  فرايند فرديت و انگارة كهن-2-1
ها و  ها، رؤياها، اساطير، افسانه  كه بازتابي گسترده در خواب    از فرايندهاي برجستة رواني

فرايند فرديت، . الگوي فرديت رواني استبسياري از آثار ملل و دورآنها داشته است، كهن
خيزد و تنها زماني  هاي فطري انسان بر مي اي انساني است كه از قابليت در واقع، پديده

از ديگر سو،       .  يابد كپارچه در تجربة روحي دستي يابد كه فرد به وحدتي  تحّقق مي
الگوي سفر هماهنگي دارد و اشخاص نيز در داستاني منطق الطير با كهن) Plot(رنگ پي

حادثة . كننداز خويش نقش ايفا مي) Transendental( حركتي استعاليي و فرارونده
  . شود مياصلي نيز از همان آغاز، با تلنگر هدهد براي سفر پي گرفته

يونگ با مطالعه بر روي تعداد زيادي از  «     فرايند فرديت رواني از آنجا مطرح شد كه 
بيننده هاي ايشان دريافت كه خواب تنها به چگونگي زندگي خواب مردم و تحليل خواب

او همچنين دريافت كه . بستگي ندارد  بلكه خود بخشي از بافت عوامل رواني آن است
» فرايند فرديت«كند و نام آن را  يك تركيب و شكل باطني تبعيت مي ع از خواب در مجمو
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كند، هر كسي  هاي خواب ،هر شب تغيير مي ها و نمايه به عقيدة وي از آنجا كه صحنه. نهاد
هاي خود را طي   يكديگر دريابد  اما اگر كسي توالي خواب تواند تداوم آنها را با نمي

اي از محتويات آنها، به  رار دهد، متوجه خواهد شد كه پارهساليان دراز مورد مطالعه ق
توان چنين نتيجه گرفت كه زندگي رؤيايي  ؛ بنابر اين مي...شوند  تناوب آشكار و ناپديد مي

اي، تصويري پيچيده به وجود  هاي دوره اي از مضامين و گرايش ما، تحت تأثير پاره
 طوالني را مورد مطالعه قرار دهد، در آن يك دوران آورند و اگر كسي تصوير پيچيدة  مي

كند كه همانا فرايند رشد رواني تقريباً  يا جهت پنهان اما منظم مشاهده مي اي گرايش  گونه
تر و  شود، شخصيت فرد به مرور غني نامحسوس فرديت است؛ فرايندي كه موجب مي

  )240 - 241: 1387 يونگ،(» .چنان كه ديگران نيز متوجه آن بشوند تر شود، آن پخته
ها و رؤياها، به صورت حركت      فرايند فرديت رواني، عالوه بر  نمود برجسته در خواب

اي از نمادهاي مختلف بر تن يافته و به تناسب زمان، مكان و فرهنگ، جامه روحي نمود
 ترين زبان و       الطير عطار ، مناسب آثار رمزي و تمثيلي و از جمله منطق. كرده است

رنگ منظومه، پي. هاي كهن الگويي را براي اين منظور به كار گرفته اند مايهدرون
جوي سيمرغ حقيقت، طي طريق  و سرگذشت پرندگاني است كه به رهبري هدهد در جست

كنند و پس از گذراندن مراحل سخت و هفت وادي، سرانجام به حضرت سيمرغ  مي
ن مرغ كه در طلب سيمرغ، گام نهاده بودند، مرغ از بازماندة هزارا رسند اما جز سي مي

رنگي كهن الگويي و از اينجاست كه منطق الطير، داراي پي. يابند موجود ديگري نمي
عالوه بر فرايند فرديت . ساختاري كامالً نمادين در ارتباط با فرايند فرديت و تماميت است

اند كه از  يافته  نيز در داستان نمود رواني، بسياري ديگر از كهن الگوهاي مرتبط با اين فرايند
  .توان به سايه، والدت مجدد و خويشتن، اشاره كرد جمله مي

، به عنوان مركز »من«فرديت رواني، فرايندي است كه طي آن «شناختي،      از ديدگاه روان
در اين . شود ترين بخش ناخودآگاهي، منتقل مي و به عنوان دروني» خود«خودآگاهي به 

هاي  است، سويه) خود(به سوي كّليت ) من(و انتقال كه در واقع حركت از جزئيت نقل 
يكديگر مي رسند و خودآگاهي و  گوناگون شخصيت به شناخت و سازگاري با 

شود  اين امر سبب پديد آمدن كلّيتي رواني مي. شوند يكديگر هماهنگ مي ناخودآگاهي با 
خودآگاه، ناخودآگاه فردي : وان را كه عبارتند ازهاي ر اي بزرگ، همة اليه كه چون دايره
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 يك  ، به عنوان»خود«در جريان فرايند فرديت، نقش .پوشاند و ناخودآگاه جمعي مي
هاي ناخودآگاه، بسيار برجسته و ويژه  يك مركز تنظيم كنندة كنش راهنماي دروني و 

  ) 240- 241: 1387يونگ، (» .است
خودآگاهِ سالكان و البته » منِ«گ، پرندگانِ منطق الطير، نمادِ درمانگريِ يون    از منظر روان

اي نمادين پاي در چرخة كمال و فرديت ياري هدهد، به گونه خوانندگان هستند كه به 
شان را پرندگان در مجمعي، خواهان انتخاب پادشاهي براي خود هستند تا اقليم. گذارند مي

هدهد به وصف خود . شود قرار ظاهر ميدهد بيدر اين ميان، ه. نجات دهد نظمي از بي
  .پردازد مي

شوند  صبري مي گان با شنيدن نامِ سلطان طيور، سيمرغ، از زبان هدهد، دچار شوق و بيپرند
  . كنند و عزم سفر مي

  عزم ره كردنـد و در پـيش آمدنـد         
 

  عاشــق او دشــمن خــويش آمدنــد   
 )42همان،                                (

شوند و با  منصرف مي    پرندگان هنگامي كه به قصد سفر گرد آمده اند، ناگهان از رفتن 
دارند كه در  ترتيب از آن بخش از وجود خود پرده بر ميآورند، به داليلي كه مي

  .شود تعبير مي» سايه«يونگ از آن به   شناسي تحليلي روان
  الگوي سايه در معرّفي اشخاص كهن-2-2

ردي قرار يونگ، تا حدود زيادي در ضمير ناخودآگاهِ ف شناسي  الگوي سايه در روان   كهن
دهد آن را آشكار نكند؛ بدين  آن بخش از شخصيت است كه فرد ترجيح مي«دارد و 

يا به تعبير يونگ،  هاي تاريك، سازمان نيافته و سركوب شده  مفهوم كه سايه، شامل بخش
زند و هميشه از سوي آن  هر چيزي است كه فرد از تأييد آن در مورد خودش سر باز مي

» .يي از قبيل صفات تحقيرآميز شخصيت و ساير تمايالت نامتجانستحت فشار است؛ چيزها
  )172- 173: 1385پالمر، (

  گفت اي مرغان منم بي هيچ ريـب       
  هــم ز هــر حــضرت خبــردار آمــدم

  يافـــت آنـــك بـــسم اهللا در منقـــار 
 

  هم بريد حضرت و هم پيك غيب      
  هم ز فطنت صـاحب اسـرار آمـدم        

ــرار  ــسي اس ــر ب ــود گ ــت دور نب   ياف
 )39: 1384الطير،  منطق               (
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هاي مثبت نيز هست؛ بنابراين، در حين  سايه، داراي جنبه«دارد كه  يونگ نيز اذعان      البّته 
هاي مطلوبش كه عبارتند از خالقيت، پيشنهادي  سركوبي سيماي تاريك آن، ويژگي

دگي و سرچشمة زالل خودانگيختگي نيز مورد توجه قرار گيرد  زيرا در غير عاطفي، آفرينن
هاي حيواني سايه، مبدأ زندگي و  اين صورت، همراه با فرايند سركوبي جوشش

  ) 45-46همان، (» .شود خودانگيختگي نيز به طرزي پنهان نابود مي
ر حين پرسش و الطير، د هاي مثبت و منفي كهن الگوي سايه در منطق     كشف جنبه

وگو، پس از آن كه پرندگان در طي اين گفت. نمايد هايي پرندگان و هدهد، رو مي پاسخ
كنند كه از نظر آنان مانع اصلي ادامة  شوند، داليلي ذكر مي از سفر كردن خود منصرف مي

  :سفرشان است
  : بلبل) الف

ــي   ــارد بلبلـــ ــيمرغ نـــ ــت ســـ   طاقـــ
  گل كه حالي بشكفد چـون دلكـشي      ...
 

ــي ر ــشق  بلبلـ ــود عـ ــس بـ ــيا بـ    گلـ
   خنــدد خوشــيمــناز همــه در روي 
 )43: 1384الطير،منطق                   (

  : طوطي) ب
  گفت هر سنگين دل و هر هيچ كس       
  مــن در ايــن زنــدان آهــن مانــده بــاز

ــاب   ...  ــيمرغ ت ــر س ــارم در ب ــن ني   م
 

ــون  ــيچ ــس  من ــازد قف ــين س    را آهن
   در گــــدازآب خــــضرمز آرزوي 

  ك آب بس بود از چـشمة خـضرم يـ        
 )45همان، (                                 

  :طاووس) ج
   جبريـل مرغـانم وليـك      منگرچه  

  عزم آن دارم كزين تاريك جاي...
 

  نيـك  رفت بر من از قضا كاري نـه       
ــ    رهنمــايه خلــدمرهبــري باشــد ب

 )46همان،                                 (

  :بط) د
  گفــت در هــر دو جهــان ندهــد خبــر

   در جوي من است اينجا مـدام       آب...
 

  تـر روتر پاك  يك پاك  منكس ز   
  من بخشكي چون توانم يافت كـام      

 )48همان،                                  (
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  : كبك) هـ
   پيوسته در كان گشته اممنگفت 

 

ــر   ــر س ــوهرب ــشته ام گ ــراوان گ    ف
 )49همان، (                          

  : باز) و
  ت شـهريار    از شوق دس   منگفت  

   بـس بـود    شـاهم زقّة از دسـت     ...
 

  چشم بـر بـستم ز خلـق روزگـار          
  در جهان اين پايگاهم بـس بـود        

 )53همان،                              (

  :بوتيمار) ز
  من خوشتر جاي    درياستبر لب   

 

  نشنود هرگـز كـسي آواي مـن       
 )55همان،                            (

  : كوف) ح
  مـــنابـــي زاده ام در خرعـــاجزي

  عشق گنجم در خرابي ره نمود... 
 

  بــاده مــنروم بــيدر خرابــي مــي
   جز خرابـي ره نبـود      گنجمسوي  

 )57همان،                              (

  : صعوه) ط
  دل ضعيف و تن نـزار    صعوه آمد   

   حيران و فرتوت آمـدم     منگفت  
 

  پاي تا سر همچو آتش بـي قـرار   
  قـوت و قـوت آمـدم      دل و بي  بي
 )58همان،                             ( 

هاي زباني پيداست، تكرار ضمير من، در ميان عذرها و بيان  گونه كه از داللت     همان
 كاوانة ژاك الكانهاي پرندگان، نكتة حائز اهميتي است و با خوانشِ روان كاستي

)Jacques Lacan( من«، اشاره به «)Ego(كنند،  رح ميهايي كه مط ، در ضمن مانع
  . هاستالگوي سايه در شخصيتاز كهن نشاني خودآگاه و متني

نيست بلكه ) حجاب(گويند كه در واقع از نظر آنان ،مانع هايي مي      پرندگان از مانع
دانند كه درگير بخش  آنان در اين مرحله نمي. داشتني در زندگي استاموري دوست

تواند بازدارنده شان  مي ه تمايالت و دلبستگيدانند ك تاريك شخصيت خود هستند و نمي
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عذر آوردن پرندگان در مرحلة نخست، زماني است كه پرندگان به شدت پايبند . باشد
اند كه گويي سخنان  قدر درگير جنبة منفي ساية خود شده هاي خود هستند و آن عالقه

چيزي است كه بايد بيند و دارند، همان  شنوند و گمان دارند آنچه كه مي هدهد را نمي
  . داشته باشند

دهد، چيزي جز آشنا شدن پرندگان با سيمرغ در     اما در دومين مرحله، آنچه روي مي
در اينجاست كه هدهد، نقش خود را با به كار بردن مفهوم عشق براي . رهگذار عشق نيست

اي پرندگان و ه در اثناي پرسش و پاسخ. كند زدودن ساية منفي پرندگان به خوبي ايفا مي
هاي  هدهد، جنبه. شود هاي مثبت و منفي كهن الگوي سايه نيز مشخص مي هدهد، جنبه

خودآگاهِ شان، با گزينش » منِ«دهد تا مثبت و منفي هرچيز را براي پرندگان شرح مي
هاي منفي، در مسير فرديت روحي گام بردارد، بويژه زماني  هاي مثبت و پرهيز از جنبه جنبه

  : دهد پرسند و هدهد پاسخ ميان در بارة نسبت خود با سيمرغ، از هدهد ميكه پرندگ
  حاصـالن هدهد آنگه گفـت كـاي بـي       
ــي    ــن ب ــد ازي ــدايان چن ــلياي گ   حاص
ــشمي    ــرا در عــشق چ ــر ك ــاز شــد  ه   ب

  تو بدان كان گـه كـه سـيمرغ از نقـاب           
  صـــورت مرغـــان عـــالم سربـــسر   ... 
 

ــددالن   ــود از بـ ــو بـ ــي نيكـ ــشق كـ   عـ
ــد   ــقي و بــ ــد عاشــ ــت نايــ   دليراســ

  بـــاز شـــدپـــاي كوبـــان آمـــد و جـــان
  آشــــكارا كــــرد رخ چــــون آفتــــاب

ــي    ــدان اي ب ــن ب ــت اي ــاية اوس ــرس   هن
 ) 61: همان                                    (

ترين وسيله و الزمة فرد  گويد كه در نظر راوي، مهم     هدهد بدان دليل از عشق سخن مي
ا بايد دربارة عشق و سيمرغ بدانند، كه پرندگان آنچه ر هنگامي. به سوي كمال است

با اينكه عشق آنان هنوز بالقوه و در . كشد آموزند، درونشان شوق رسيدن شعله مي مي
  :افتدظلمت ناخودآگاهي پنهان است  اما سخنان هدهد تأثيرگذار مي

  چون همه مرغان شنودند اين سـخن      
   يافتنـــد جملـــه بـــا ســـيمرغ نـــسبت

 

ــن   ــرار كهـ ــد اسـ ــي بردنـ ــك پـ   نيـ
ــرم در ســـير رغبـــت  ال    يافتنـــد  جـ

 )66: 1384الطير،  منطق               (

شدة پرندگان را در پي آشنايي با سيمرغ ببينيم هاي دگرگون     از اين پس عذرها و بهانه
داشتن، اسير ) در فراز و فرودِ روحي(آلودگي، گوهر مخنّث قوتي، گناهكه به صورتِ بي
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. شودگذراني و عشق به دلبندي زميني عرضه ميوشنفس بودن، زردوستي، خ دشمنيِ
هاي پرندگان، نشاني از درگيري با بخش منفي ساية شخصي عذرجويي) 96- 122: همان(

هدهد با مطرح كردن .  خود را نشان مي دهد است و ساية مثبت پرندگان با تغيير در بينش
 و ناخودآگاهي شود، در حقيقت، خودآگاهي موضوع عشق كه موجب انسجام دروني مي

ايشان را به هم نزديك  مي كند و نوعي وحدت روحي را براي حركت در مسير فرايند 
  .فرديت فراهم مي آورد

  پردازي هدهدالگوي پير فرزانه در شخصيت كهن-3- 2 
هاي مثبت و منفي روان ناخودآگاهي و     به عقيدة يونگ، در جريان انكشاف اليه

 و كهن الگوهاي بسياري نقش دارند كه آشنايي با آنها و دستيابي به فرديت، نمادها
يكي از اين كهن الگوهاي برجسته، . كشف راز و رمز غريبشان، براي فرد ضروري است

كه معموالً در هيأت ساحر، «الگو اين كهن. است) Wise Old Man(» فرزانهپير «
شود، مبين معرفت، ر ميگونه مرجعي ظاهطبيب، روحاني، معلّم، استاد، پدربزرگ و يا هر

تفكّر، بصيرت، ذكاوت، درايت و الهام و از طرف ديگر نمايانگر خصايل خوب اخالقي، 
شود كه او همواره در وضعيتي ظاهر مي. نيتي و ميل به ياوري استاز قبيل خوش

ريزي و امثال آن ضروري است  اما بصيرت، درايت، پند عاقالنه، اّتخاذ تصميم و برنامه
با تأملي از سر فرزانه در اين صورت، حضور پير . به تنهايي توانايي آن را نداردشخص، 

بصيرت يا فكري بكر و به عبارت ديگر، كنشي روحي و يا نوعي عمل خود به خود 
، يعني عينيت يافتن فرزانهمداخلة پير . تواند قهرمان را از مخمصه برهاندرواني ميدرون

ن رو ضروري است كه ارادة آگاهانه، به خودي خود، خود به خود صورت مثالي، از آ
قادر به يكپارچه كردن شخصيت در آن حد نيست كه اين قدرت فوق العاده، جهت 

الطير، شواهد و  در داستان منطق) 112 - 113: 1368يونگ، (» .كسب توفيق حاصل آيد
ويت پير فرزانه را  ه"هدهد"توانيم براي  شود كه به واسطة آن، مي  يافت مي  بسياري داليل

  .قائل شويم
ــادي شـــده    ــا اي هدهـــد هـ   مرحبـ
ــو خــوش   ــير ت ــبا س ــسر حــد س   اي ب

 

ــده   ــر وادي ش ــك ه ــت پي   در حقيق
  بــا ســليمان منطــق الطيــر تــو خــوش 

 )35: 1384الطير،  منطق               (
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 با چنان موسيقيِ تأثيرگذارِ عروضي و حروفيِ بيت، زبانِ ادبيِ» شدههدهدِ هادي«    تعبير 
سازد و گويي چنين سكّوي زباني متن و كاركرد ناخودآگاهانة بالغت را در آن برجسته مي

. هاي پيشين در بارة هدهد پرتاب كرده باشداي بينامتني به روايتاي ذهنِ عطار را با رشته
جادوي «آنچه شفيعي كدكني به مثابه نوعي جناس در بالغت متون عرفاني كشف كرده و 

،تعبيري ديگري است از ناخودآگاهي )1377،شفيعي كدكني: ك.ر(استناميده » مجاورت
زبان عطار تداعياتِ جادويي ديگري را در . شناختيِ ژاك الكانزبان متن در خوانش زبان

  :آفريندادامة شعر مي
  صــفتاي موســيچة موســي خــه خــه 

 

ــت  ــيقار زن در معرفــ ــز موســ   خيــ
 )35: 1384الطير،  منطق             (

توان در بيت، از جمله     از طريق بازخواني الكان، تداعيات رواني و خالقانة ديگري را مي
خيز موسيقار زن در «نيز عبارت . ، مشاهده كرد»صفتموسيچة موسي«تعبير موسيقاييِ 

تواند سخن مؤّلف باشد تا موسيچه، ، بيشتر ميكه در سرآغاز كتاب آمده است» معرفت
شكنانة الكان از متن، گذاري نظامي از معرفت كه با توجه به خوانش ساختبراي بنيان

  . دهددر رؤيا را نشان مي) Identification(پنداري ذاتگونه اي از سازوكارِ هم
ويات، بينش و اشراق است     هدهد در مقامِ پير فرزانه، عبارت از كسي است كه تجسم معن

 اي چون ارادة مستحكم و آمادگي براي راهنمايي ديگران برخوردار  و از خصايص اخالقي
  :است

  حلــــة بــــود از طريقــــت در بــــرش   
  بـــــود در راه آمـــــده  تيـــــز وهمـــــي 

ــدم  ...  ــردار آم ــضرت خب ــر ح ــم ز ه   ه
 

ــرش  ــت در سـ ــود از حقيقـ ــسري بـ   افـ
  از بـــــد و ز نيـــــك آگـــــاه آمـــــده 

   آمــدم هــم زفطنــت صــاحب اســرار   
 )38-39: 1384الطير،  منطق        (

پير فرزانه براي آنكه بتواند مسير فرديت را براي مخاطب خود ممكن سازد، ابتدا سعي 
اين . توانند باشند كند به آنان بنمايد كه چه هستند و در واقع بينديشند كه چه كسي مي مي

  : شود مرحله از سلوك روحي، از زبان هدهد چنين بيان مي
  وارهيـــد از ننـــگ خـــودبيني خـــويش   
  هرك در وي باخت جان از خـود برسـت     

  دينــي خــويش تــا كــي از تــشوير بــي   
  در ره جانـــان زنيـــك و بـــد برســـت    
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  جــــان فــــشايند و قــــدم در ره نهيــــد   
 

  كوبـــان ســـر بـــدان درگـــه نهيـــدپـــاي
 )40همان،                                (

هاي گام به گام، پرندگان را در مسير  راهنماييالطير پير فرزانه اي است كه با    هدهد منطق
هاي ديگر پير راه است، آنها او خود با ذكاوتش كه از ويژگي. برديابي به پيش ميخويشتن

 ساية - او با برداشتنِ موانع موجود . دهدتدريج در مسير پرفراز و نشيب فرديت قرار ميرا به
  :شان را در مسير فرديت گشودل و پر روحي  از سر راه سلوك شان، در حقيقت با- منفي 

 الگوي فردي و اجتماعيِ روايت زنِ درون و صورتك، دو كهن- 4- 2

     يونگ باور داشت كه هيچ مردي كامالً مردانه نيست  بلكه همواره در وجودش عنصري 
تواند هم خوب است كه مي) Anima(زنانه دارد و آن، عبارت از كهن الگوي زنِ درون 
اگر مردي با آنيماي «بنا بر نظر يونگ، . و هم بد باشد و در چهرة منفي يا مثبت جلوه كند

شود و مرد را به سوي خود به هماهنگي و تفاهم برسد، آنيما در شكل مثبت آن ظاهر مي
دامه پيدا كند و اين رشد و بلوغ شخصيت، تا آنجا اتر وجودش راهنمايي ميمراحل عالي

به اين ترتيب، ديگر . دهدكند كه آنيما جاي خود را به مرد مقدس در درون مرد ميمي
ماند و شخص در مراحل باالي وجود، تصوير مردي مقدس و پيري اثري از آنيما باقي نمي

  ) 281: 1387يونگ، (» .كندهاي خود مشاهده ميگشا را در خوابراه
يخ صنعان كه تصوير مردي مقدس را در مقدمات داستان رسد كه قصة ش     به نظر مي

ترين قصة ترين و طوالني دهد، از همين باب بوده باشد كه عطار آن را در مهمجلوه مي
او در . هاي نفس اماره به كار گرفته استالطّير و در بيان رهايي انسان از خواستمنطق

كندة كهن الگوي زنِ درون در سير كّلي داستان، با پرداختِ شخصيت شيخِ كه در واقع فراف
دختر ترسا نيز از . روايت است، در بيان سرآغاز راه تفرّد و فرايند فرديت كوشيده است

  :گويدعطار مي. الگويي، تصويري از نفس شيخ استلحاظ كهن
  دختر ترساي روحاني صفت

 

  اش صد معرفتدر ره روح اهللا
                                                                         )     68: 1384الطير، منطق        (

توان گفت كه شخصيت شيخ صنعان، نشانه اي از سالكي است كه     بر اساس قصه مي
هنوز به كمال الزم نرسيده است و البته به زني در درون خود رسيده است كه با گذر از آن، 

ا توجه به اين كه دختر مسيحي، با صفات روحاني وصف شده، نيز ب. اميد به كمال دارد
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مظهري مثبت از زنِ درون است كه بايد شيخ را در مسير رسيدن به شخصيت حقيقي و 
جنبة منفيِ زنِ درون،تصوير نماديني است از دو ميل خشم و شهوت . كندمتعالي، راهنمايي 

تواند باشد و به مثابه مادرِ بد كه در قصه، سگ نماد خشم و خوك، تصويري از شهوت مي
)Terrible Mother (ه قابل توجيه . انگاشته شودمرگ دختر ترسا نيز در روايت قص

 Great(از مادر كبير ) Ego(خود /الگوييِ جداشدنِ قهرماننيست، مگر با خوانش كهن

Mother (شدن او در مراحلِ سفر كه اريش نومان و قرباني)Eich Neumann ( به
  ) Samuels, 1999: 57. (ر حركت به سوي فرديتِ خود بر آن تأكيد داشتمنظو
همچنين از منظر پسايونگي بايد به اين نكتة انتقادي توجه داشت كه هم نظرية يونگ و     

هم در اينجا نظر عطار، شديداً برآمده از جامعة مردساالر است و جنبة مردانه و نرينگي 
)Masculinity (ت بيشالبته با . تري نسبت به محتواي مادينه برخوردار استآن از قو

  .شودتوجه به طول زندگيِ پركار يونگ،تغيير و تعديلي در عقايد وي، در اين باره ديده مي
يا نقاب شخصيت با ) Persona(الگوي روايت، در نمادپردازيِ صورتك     ديگر كهن

نقاب و يا نماي خارجي است كه «در نظر يونگ، . شودپردازشِ شخصيت هما نمودار مي
گذارد، به اين منظور كه به معرّفي خود، تأثير مطلوبي  شخص در انظار عمومي به نمايش مي

الگوي توان او را كهن به جاي گذارده تا جامعه او را موجود قابل قبولي بشناسد؛ بنابراين مي
 شخصيت مي تواند نقش صورتك در) 63: 1375هال و نوردباي، (» . هم ناميد"همنوايي"

: همان. (نامند مي"تورم"تطبيق هويت ضمير با صورتك را .هم سودمند و هم مضر باشد
111(  

رسد كه عطار با طرحِ شخصيت هما، در واقع كنايه و تعريضي به مردمان بيمار     به نظر مي
ي از  نماد افرادي است كه دريافت و ادراك صحيح"هما"«. و بددلِ عصر خود داشته باشد

او با بازي نقش و در واقع با ) 189: 1389حجازي، (» .طلبي و دوري از خلق ندارند عزلت
هاي بردن به تواناييكشيدن نقاب بر شخصيتش، راه نفوذ و دسترسي ديگران را براي پي

  :كند گونه بيان ميداليل را ايناو در ابيات زيرهمان . شخصيتي اش بسته است
  مدستهمت عاليم در كار آ

  نفس سگ را خوار دارم الجرم
  اندپرورد من پادشاهان سايه 

        عزلت از خلقم پديدار آمدست
        عزت از من يافت افريدون و جم
  اند       بس گداي طبع ني مرد من
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  كي شود سيمرغ سركش يار من ...
 

         بس بود خسرونشاني كار من  
 )52- 51: همان                        (

هاي ضمير الگوهاي يادشده، بايد توجه داشت كه فرايند فرديت، عقده    با نظر به كهن
نمايد و در فرايندِ تر ابراز ميتر و بغرنجتر، ظريفهاي ماهرانهناخودآگاهِ شخصي را با روش

هاي كردن روح از لفافهجريان پيراستن يا تهي) الف«: خوردآن، دو جنبه به چشم مي
آميز غين كه صورتك  نام دارد و نيز حفظ و حراست آدمي از گزند نيروي وسوسهدرو

ترين وجه ساختن محتويات ناآگاه به كاملكمال پذيري  يا جريان آگاه)تصاوير ازلي؛ ب
  )49: 1390مورنو، (» .ممكن و تركيب آنها با آگاهي از طريق فعل بازشناسي

  ديآيين تشرّف و سفر قهرمان در هفت وا. 5- 2
» .يك موجود جديد است  يك آيين گذار و نماد توّلد  تشرّف«در فرهنگ نمادها،  
در ) The Initiation Ritual(آيين تشرّف ) 576: 3، ج1378گاربران و ژان شواليه، (

 يك  در اين مرحله، قهرمان بايد«. رود شمار ميالگويي بههاي كهن يكي از موقعيت اينجا 
اي محبوب در سفرهاي  اين موقعيت، مرحله. ت سر بگذاردها را پش سلسله آزمون

ها و  از ادبيات جهان  دربارة آزمون اي است كه ماية به وجود آمدن بخش اعظمي اسطوره
  ) 105: 1389كمپل، (» .آسا شده استهاي معجزه سختي

ن در آيي. گيرد    در داستان پرندگان، اين آيين با گذر پرندگان از هفت وادي صورت مي
 ياري مي  ، قبل از سفر، به قهرمان در گذر از اين مرحله )هدهد( ياور و راهنما  تشرّف،

هاي راه  را مي نماياند و  هر وادي  را  هايش به پرندگان ،سختي رساند و با راهنمايي
پرسند كه بايد با خود چه ببرند؟ پرسش  پرندگان پيش از سفر، از او مي. توصيف مي كند
ها  يا همان وادي هدهد نيز به آنها مراحل . شان روشن شود اين است كه بينشپرندگان براي 

هاي راه، به  در واقع با بيان ويژگي. كند هاي پرندگان است، بازگو مي را كه در واقع آزمون
  . كند آنها مددرساني مي
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  گفت ما را هفت وادي در ره اسـت     
ــار  ...  ــاز ك ــب آغ ــست وادي طل   ه

  پــس ســيم واديــست آن معرفــت   
ــاك   ــد پ ــنجم وادي توحي ــست پ   ه
ــا  ــت و فنــ ــين وادي فقرســ   هفتمــ

 

  چون گذشتي هفت وادي، درگه است     
  كنـار وادي عشق است از آن پس، بـي        

  پـــس چهـــارم وادي اســـتغني صـــفت
  نــاكپـس شـشم وادي حيـرت صـعب    

  بعــــد ازيــــن روي روش نبــــود تــــرا
 )180: 1384الطير،  منطق               (

 بايد بر مشكالت عديده اي كه چيره شدن بر آنها چندان     قهرمان با شركت در اين آيين،
مقام «در واقع، آيين تشرّف در داستان پرندگان، تشرّف به . ساده هم نيست، فائق آيد

. است و بارزترين شكل آن، سفر قهرمان در هفت وادي نمادينِ روحي است» معرفت نفس
.  مقدس نيز به كار رفته استعدد هفت، از اعداد آييني است كه در باورهاي جهان و كتب

، با توجه به هفت وادي در منظومة عّطار، )مجموعِ سه و چهار(همچنين، تركيب عدد هفت 
الگوييِ عدد سه كه نشانگر نظام فكري داراي مفاهيم نمادين بيشتري است، بويژه طرح كهن

و نيز ) 663: 3، ج1378گاربران و شواليه،  ( و روحي در ارتباط با خداوند، كيهان و آدمي
در پي آن، عدد چهار، نماد تماميت است كه تنها پس . همسو با فرايند فرديت رواني است

از اين ) 120 و 102: 1386ياوري، . (گيرد الگوي پير فرزانه شكل مياز فعال شدن كهن
گانه، ها و يا روزهاي هفتها، مراحل، واديتكرار گفته اند قهرمانان در خانروست كه به

  .برند سفر آييني خويش را به پايان مي
گسترش (وادي، ذهن خواننده را به اين سو    در واقع، عطّار با مطرح كردن هفت

هاي بر سر راه كه     بايد با پيروزي در آزمون) قهرمان(كشاند و سالك مي) شخصيت
شخصيت وادي، روح و تواند به شكل مناسك مقدس و نمادين نيز باشد، مانند هفتمي

حقير خود را صيقل دهد تا بتواند به استعالي حيات برسد و با اين عنصر، پاي در آخرين 
البتّه بايد اذعان داشت كه به پايان . نهد) رسيدن به خويشتن خويش(مرحلة چرخة كمال 
است و هم ) قهرمان(ها، متناسب با قابليت دروني سالك ها يا مناسكرساندن اين آزمون

.    هاي ذهنيعبارت است از قابليت قوة مدركه و نه انباشتن اندوخته«ه غناي فكري ك
خيزد، تنها در صورتي چه از درون برميرسد و در اثر آن، هرچه از بيرون به انسان ميهر

. اش با عوامل اكتسابي جديد متناسب باشدممكن است به او تعلّق گيرد كه ظرفيت دروني
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هاي دروني اي وقوف بر رشدي است كه از سرچشمهگسترش حقيقي شخصيت، به معن
كند اما بايد در درون گيرد زيرا انسان، مطابق با عظمت وظيفة خود، رشد ميمايه مي

خويش، قابليت رشد را داشته باشد و گر نه حتّي دشوارترين وظايف نيز به حال او مفيد 
  ) 72: 1368گ، يون(» .بود و به احتمال قوي، او را خرد خواهد كردنخواهد 

زدايي         هدهد نيز با شناساندن موانع موجود بر سر راه پرندگان، در واقع نوعي سايه
هدهد به پرندگان . كم به آگاهي نزديك مي كندمي كند و مرحلة بالقوة آنها را كم

توان گفت عامل بيروني، متناسب با كند و اينجاست كه ميهاي راه را بازگو ميسختي
گذر قهرمان از     ( دروني پرندگان، آنها را به سوي برگزاري مناسك ديني ظرفيت
بايد نداي دروني پرندگان، پذيراي اين دعوت باشد كه در غير . دهدسوق مي) هاوادي

اين صورت، به گفتة يونگ ، نه تنها براي آنها مفيد نيست  بلكه انگيزهاي بسياري را به 
  : نابودي خواهد كشاند
   صـد هـزاران تـا يكـي     عاقبت از 

ــر مــرغ مــي  ــد راهعــالمي پ   بردن
 

ــدكي  ــيش نرســيدند آنجــا ان   ب
  بيش نرسـيدند سـي آنجايگـاه      

 )230: 1384الطّير، منطق     (

     در اين ميان، وادي معرفت بيشترين همسويي را با مفهوم گسترش شخصيت يونگ 
انسان باشد و نداي يونگ اعتقاد داشت كه بايد هدف، متناسب با ظرفيت . دهدنشان مي

گويي به آن هدف را داشته باشد كه اين توانايي از عمق روان او دروني او توانايي پاسخ
  : داندهاي او ميعطّار نيز معرفت هر كس را در اين وادي، بر حسب توانايي. زندسر مي

  الجرم بس ره كه پيش آمـد پديـد      
  چـــون بتابـــد آفتـــاب معرفـــت ... 

   خـويش  هر يكي بينا شود بـر قـدر       
 

  هر يكي بر حد خويش آمد پديد      
  از ســـپهر ايـــن ره عـــالي صـــفت
  باز يابد در حقيقت صدر خـويش      

 )194: 1384الطّير، منطق          (

   مجدد گسترش شخصيت قهرمان به شكل والدت - 7- 2
جزو اعتقادات اولية بشري ) Rebirth(    از آنجا كه يونگ معتقد بود كه والدت مجدد 

در اينجا با «دانست و باور داشت كه الگوها مي چنين اعتقاداتي را بر كهناست، بنيان
طور مستقيم و از احكام شخصي به ما حقيقتي سروكار داريم كه صرفاً رواني است و فقط به
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 از مباحث بسيار جدي در حوزة  فرايند نو شدن آدمي،) 67:1368يونگ،(» .انتقال يافته است
والدت «: گويد باره مي وي در اين. كند او بر آن بسيار تأكيد مي يونگ است و  كاوي روان

: همان(» .يعني تولدي تازه در گردونة حيات فردي ، به مفهوم دقيق آن، )نو شدن(مجدد 
اي از والدت مجدد هستيم كه از طريق تحّقق در داستان سفر پرندگان، شاهدِ گونه) 64

. گردد در شكل گسترش شخصيت پيدار ميتجربة استعالي حيات و دگرگوني دروني و
يا قهرمان بايد در مناسكي مقدس شركت جويد تا به  در تجربة استعالي حيات، سالك «

  ) 68: همان(» .وسيلة اين شركت، از رحمت الهي برخوردار شود
تر،  ها و از همه مهم     در داستان پرندگان، اين مناسك در واقع به شكل سفر در دريا و كوه

يونگ، نوآموز در اين  از نظر . در شكل هفت وادي پرفراز و نشيب نشان داده شده است
چيزي كه ما را  آن. گيرد يا تحت تأثير آن قرار مي كند و   يا شركت مي هاي مذهبي  نمايش

اند، شركت كردن آنها به  كند تا بپذيريم كه پرندگان اين تجربه را داشته رهنمون مي
يونگ،  كاوي  در روان.  شان در گذر از هفت وادي است  پرمخاطرههمراهي هدهد در سفر

سوترين اين اشكال با آنچه در پذيرد كه هم توّلد دوباره در اشكال گوناگوني تحّقق مي
به . شود، عالوه بر تجربة استعالي حيات، گسترش شخصيت است داستان پرندگان واقع مي

كند اما بايد در درون خويش ، ظرفيت اين  با عظمت كارش، رشد مي آدمي «يونگ  گفتة 
رشد را داشته باشد و در غير اين صورت، دشوارترين كارها هم براي رشد او سودي 

شان،  طور كه خواهيم ديد،پرندگان نيز به اقتضاي ظرفيت وهمان) 72:همان(».نخواهد داشت
گونه كه  ت، همانافتد كه شخصي ندرت اتفاق ميبه. برند كارشان را رو به جلو پيش مي

يك انديشة عالي، از بيرون شخصيت را احاطه كند، ندايي از  اگر . نخست بود باقي بماند
ترين دليل نياز به گسترش   يونگ، اساسي .دهد درون نيز به اين انديشة عالي پاسخ مثبت مي

  .  دانسته است)Inner Poverty (»فقر دروني«شخصيت را 
او در واقع ، عظمت هدف را . كندندگان معرّفي مي را براي پرهفت واديهدهد، 

كند زيرا او از پيش، فقر دروني پرندگان را كه عامل اساسي براي براي آنها بازگو مي
او در هر وادي ، آنها را يك مرحله . گسترش شخصيت است، با دانايي اش دريافته است

چنين سالكان طلب، اينمثالً در وادي . كندتر ميو درجه به استعالي حيات نزديك
  . كندرا تشويق به ترك تعلّقات مي) پرندگان(
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ــدن  ــد آمـ ــت بايـ ــان خونـ   در ميـ
  چون نماند هيچ معلومت بدسـت     

 

ــدن   ــد آمـ ــت بايـ ــه بيرونـ   وز همـ
  چ هـست  دل ببايد پاك كرد از هر     

 )180 - 181همان،                   (

ندگان ، در مقايسه با دليل برپايي آيين تشرّف و گذر از هفت وادي در داستان پر
اي از والدت مجدد و گسترش شخصيت كاوي يونگ، به عنوان گونهآنچه در روان

مطرح شده، بدين معناست كه اين مني كه هست، من راستين نيست و اين هويت حقيقي 
مرغي كه تنها مشتي پر و استخوان باشد، بايد از رهگذر شناخت و رنج، كشف شود ؛ سي

هاي پر رنج و مرارت آشكار    ها و واديمرغي است كه با گذر از كوهنيست بلكه سي
رسد، وقتي شكوفه هنگامي كه نقطة اوجي از زندگي فرا مي«: گويديونگ مي. گرددمي
شود و گاه به قول نيچه، يك، دو ميآيد، آنتر پديد ميتر، بزرگشكفد و از كوچكمي

اپيدا، به نيروي الهام، بر شخصيت حقيرتر متجلّي شخصيت برتر كه فرد همواره بوده اما ن
شود و كسي كه در درون خويش بزرگ است، خواهد دانست كه رفيق روحش،    مي
كه از ديرباز چشم انتظارش بوده، آن رفيق جاويدان، اكنون به راستي از راه رسيده آن

 اين شخصيت است تا اسارت را به اسيري برد ؛يعني كسي را گريبان گيرد كه هميشه
گاه با اين عمل، حيات او را به سوي آن حيات فناناپذير را اسير و دربند داشته است و آن

بايد توجه داشت كه سيمرغ ،گونه اي ) 72 - 73: 1368يونگ، (» .تر جاري كندعالي
  .بزرگ تر از مرغان و از جنس آنهاست

   كهن الگوي تماميت و رسيدن به خويشتن - 8- 2
- الگوي خويشتن، مهمشود و كهندر آدمي، با رسيدن به خويشتن محقق مي    تماميت 

خويشتن نمادِ كليت، . ترين عنصر سازندة ضمير ناخودآگاه و غايت فرآيند فرديت است
تماميت و غايت رشدِ انسان، يعني تمامي محتويات هوشيار و ناهوشيار اوست كه به طرز 

جايي مركز بهست و الزمة رسيدن به خويشتن، جاا نماديني مبينِ مفهومِ وحدتِ اضداد
است و اينها همه حاصل » خويشتن«به » من«شناختي انسان و مركز ثقل وجود از روان

    )76: 1390مورنو، . (ها و دگرساني شخصيت استدگرگوني نگرش
كس حضور دارد، اي پيشين و ماقبل تجربي، در همه، در مقام پديده»خويشتن«

با اين همه، . راي تولّد و مرگ فردي  ولي به حكم قانون، در حالتي ناآگاهانهجاودانه و و
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اي قطعي مبدل آيد، به تجربهوقتي در مراحل بعدي زندگي، اين واقعيت به آگاهي درمي
ها در سير فرديت، اين تجربه عمالً براي افراد حال، به سبب دشواريشود؛ با اينمي

ن تحمل عذابِ مرگي اختياري و پيشين، رسيدن بدين دهد زيرا بدومعدودي روي مي
  . هدف ناممكن است

توان حل گاه نمييونگ بر اين باور بود كه مسائل بسيار بزرگ و با اهميت را هيچ
 مفهوم، به معناي باال بردن بايست از آنها فرا گذشت؛ فراگذشتن در اينكرد  بلكه مي

در اين حالت، عناصر متضاد همگي . استگسترش آگاهي و ژرفا بخشيدن به شخصيت 
شوند، و اين نه بدان معناست كه انسان به كمال رسيده با يكديگر متّحد مي» خويشتن«در 

شدگي، اين كامل«. گيرد، شر را هم در بر مي»خويشتن«است  بلكه كامل شده است زيرا 
ميسر      است، » خويشتن«و » من«هاي زياد كه حاصل كشمكش ميان بدون دشواري

به تعارضي بنيادي، به تعليقي واقعي ميان عناصر هم ستيز ... تحقّق خويشتن . گرددنمي
  ) 82: همان. (شدگي كه فاقد كمال استو نيز به حالتي نزديك به كامل... انجامد مي

به عقيدة يونگ، رسيدن به خويشتن دشوار بوده و نيازمند گسترش آگاهي و 
در اينجا نيز . يري آن، با توجه به قابليت و ظرفيت دروني استپذشخصيت است و تحقّق

عطّار مشكالت و . شود، مرحلة به فعليت رسيدن پي گرفته مي)فرزانهپير (با عاملي بيروني 
  : كندگونه بيان ميرا در رسيدن به فعليت، اين) پرندگان ( ناتواني برخي از اشخاص 

ــر   ــربه س ــان وادي س ــخن مرغ ــن س   زي
   همــه مــرغ انــدكي آنجــا رســيدزان... 

  بــــاز بعــــضي غرقــــة دريــــا شــــدند 
  بـــاز بعـــضي بـــر ســـر كـــوه بلنـــد     

 

ــر    ــون جگـ ــشتند در خـ ــرنگون گـ   سـ
  از هــزاران كــس يكــي آنجــا رســيد    
ــدند    ــدا شـ ــو و ناپيـ ــضي محـ ــاز بعـ   بـ
ــشنه جــان دادنــد در گــرم و گزنــد       ت

 )230- 231: 1384الطّير،منطق      (

ي، الزمة تجربة فيض قدسي است و اين در واقع ، چنين فقر وجودي، نااميدي و حيرت
شود كه در برابر من برتر كه در اينجا همان ديدار سيمرغ فيض، تنها نصيب كسي مي

  : به گفتة عطّار. قيد و شرط گردن نهداست، بي) خويشتن خويش(
  مـرغ زود  چون نگـه كردنـد آن سـي       

  در تحيــر جملــه ســرگردان شــدند   
  مرغ آن سيمرغ بـود    شك اين سي  بي

  بــاز از نــوعي دگــر حيــران شــدند    
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ــام  ــيمرغ تمـ ــد سـ ــويش را ديدنـ   خـ
  مرغ كردنـدي نگـاه    چون سـوي سـي    

  ور بـه سـوي خــويش كردنـدي نظــر   
  ور نظــر در هــر دو كردنــدي بهــم   
  بود اين يك آن و آن يك بـود ايـن          

 

ــي   ــيمرغ س ــود س ــود خ ــدام ب ــرغ م   م
  بــود ايــن ســيمرغ ايــن كــين جايگــاه
ــشان آن دگــر     ــن ســيمرغ اي ــود اي   ب

  دي بيش و كـم    هر دو يك سيمرغ بو    
  در همــه عـــالم كــسي نـــشنود ايـــن  

 )235: 1384الطّير،منطق               (

پرسند كه مرغان در حيرت ناشي از اين واقعه، از آن حضرت كشف اين سرّ را مي
  : گيردزباني صورت مياين سؤال با زبان بي

  زفان آمد از آن حـضرت خطـاب       بي
  هـــر كـــه آيـــد خويـــشتن بينـــد درو

ــدمــچــون شــما ســي   رغ اينجــا آمدي
ــاز     ــد ب ــرغ آيي ــاه م ــل و پنج ــر چ   گ

  ايـد چـه بـسياري بـه سـر گرديـده         گر
  كـس را ديـده بـر مـا كـي رسـد            هيچ

 

  ست اين حضرت چون آفتاب     كاينه
  جان و تن هم جـان و تـن بينـد درو          
  ســـي دريـــن آيينـــه پيـــدا آمديـــد 
ــاز   ــشاييد بـ ــويش بگـ ــردة از خـ   پـ

  ايـد خويش را ببينيد و خود را ديده      
ــر ث  ــوري ب ــد چــشم م ــا كــي رس   ري
 )235 - 236همان،                       (

شود ،ديدار و حضرت سيمرغ، نمادي از آينه است و سرانجام، كه ديده ميچنان
طالب، . بيننده و ديده، يكي هستند«. بينندخويشتنِ خويش ميمرغان، خودشان را در آيينة 

 حقّ مطلق نيست، حقّ بنا بر اين سيمرغ،. همان مطلوب و مطلوب، همان طالب است
  ) 110: 1382پورنامداريان، (» .مضاف است، حقّ شخصي يا رب شخصيِ مرغان است

» خويشتن«الگوي  بر خوانش يونگيِ اين منظومه، سيمرغ نيز تجلّيِ كهناز اين رو و بنا
سالمت رواني در نظر يونگ، زماني است . است و ديدار او نمادي از تجربة تماميتِ روح

: 1388شولتس، . (گرايدسالگي به كمال خود ميصيت فرد معموالً پس از چهلكه شخ
 جوييِ مؤلّف است؛ او در اينالطّير عطّار نيز حاصل چنان پختگي و كمالمنطق) 124

، راه پر كشاكش شناختِ نفس را براي »من عرَف نَفسه فَقد عرَف ربه«منظومه، به مصداق 
الطّير داعية منظر، عطّار در منطقپيش گرفته است از اين رسيدن به معرفت حق در 
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را مقدمتاً به شيوة ) طريقت(شناخت حقيقت را ندارد و بيان معرفت بر عوالم سلوكِ نفس 
  . برگزيده است) Epistemologic(شناسانه شناخت

   گيرينتيجه - 3
 را با چيدماني توان گفت كه عطار ، چگونگيِ سير و سلوك روحيِ انسان به تقريب مي
 يونگ مطابقتِ  شناسيِ تحليليِ الطير منظوم كرده است كه با اصول روان منظم در منطق

-ترين كهنفرايند فرديت، از محوري. عمومي دارد و از منظر عرفاني نيز پذيرفته است

  يونگ است و در جريانِ تحّقّّّق اين فرايند تا رسيدن به تماميتِ الگوهاي رشد در ديدگاه
  . كنند اي نقش ايفا مي الگوها به گونهروح، بسياري از كهن
پردازي پير طريقت در چهرة هدهد به عنوان رهبر مرغان، توانست هم عطار با شخصيت
 را حفظ كند و هم به آن هويت پير فرزانه را در رشد  عرفاني هدهد-وجهة اسطوره اي
ندگان است، موشكافانه و مرحله به اي كه از جنس خود پر پير فرزانه. رواني فرد ببخشد

همچنين در جريان هدايت پرندگان، . شودمرحله، پرندگان را در مسير فرديت هادي مي
 كهن  هاي مثبت و منفي گيرد كه جنبه هايي ميان پرندگان و هدهد در مي پرسش و پاسخ
پرندگان كه ساية منفي . شود، به بحث گذاشته مي»من«هاي  به منزلة خواست الگوي سايه،

 بود، اندك اندك به ياري هدهد و آشنايي با  يابي در واقع موانعِ فرديِ راه براي خويشتن
شان، دارد، جنبة مثبت ساية فردي يونگ بيان مي  كه انگيزة عشق، زدوده مي شود و چنان

كهن الگوي زنِ درون نيز در فرايند فرديت، . شودباعثِ خالقيت و سرزندگي دروني مي
الطير،  ترين قصة منطقترين و طوالني  پرداختِ شخصيت شيخِ صنعان و دختر ترسا در مهمبا

.  هاي مثبت و منفي در شخصيت است ، داراي جنبه كند كه همچون سايه نقش ايفا مي
الگوي ديگر، در نمادپردازيِ صورتك و از طريقِ پروردنِ شخصيت هما نمودار شده كهن

ار با طرحِ آن، در واقع كنايه و تعريضي به مردمان بيمار و توان گفت كه عط است و مي
  . بددلِ عصر خود داشته است

الگوهاي سايه، زنِ درون و صورتك، انگيزة ادامة هاي مثبتِ كهن همزمان با ابرازِ جنبه
شوند  سفر در پرندگان شكوفا مي شود و آنان وارد مرحله جديدتري از فرايند فرديت مي

پرندگان با عزم سفر و ضمنِ به . الگوي والدت مجدد نمودار شده استكه به صورت كهن
، در واقع ، پا در ) الگوييهاي كهن يكي از موقعيت به عنوان (جا آوردن آيين تشرّف 
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تر، هفت وادي پر فراز و  ها و درياها و از همه مهم گذر از كوه: نهندآزمون سختي مي
فراهم مي آورد كه سرانجام، ) قهرمان(انِ سالك نشيب، گسترش شخصيت را براي پرندگ

نتيجة آن، رسيدن به بارگاه . منجر به استعالي حيات و تماميتِ روحي آنان مي گردد
 و تجربة ديدار با خويشتنِ  سيمرغ، سلطان طيور، است كه اين مرحله، عبارت از همان لحظه

  . خويش است
و » من«يگانگي  ز فرايند فرديت، امكان مرزِ درون ، پس اعّطار با توصيفِ انسانِ بي

اي نمادين،  يابد و به گونه را چنان ترسيم مي كند كه تماميت روحِ سالكان تحّقق » خويشتن«
از اين رو، شرايط خوانش و حضور خواننده . مرغ استنشان داد كه سيمرغ، خويشتنِ سي 

الگوييِ اثر نيز در فرايند كهنها تا حدي مغفول مانده است  در اين داستان كه در پژوهش
طوري كه تمام تحوالت برون و مسافرت زميني، در اصل سفري دروني و مفروض است به

مراحل سفر بيروني يا . معنوي است كه گوهر درون خواننده را به تدريج خواهد سفت
تحليليِ - شناختيمرگ اختياري پرندگان، همان سفتگيِ گوهر خويشتن است كه نظام روان

ونگ بر آن بنا شده است؛ نظامي كه نهايت هدف آن، كشف خويشتن و دستيابي به گوهر ي
ياد ) Lapis(درياي ناخودآگاه است كه يونگ به كرّات از آن با نام سنگِ كيمياگري 

  . كرده است
الگويي و شناختي نبايد فراموش كرد كه اين نظام كهنهاي رواندر كنار چنين تحليل

تواند ماجراي ذهن خواننده را روايتِ عطار مي.  يا تأثير بالغي اي داردتحليلي، چه كاركرد
گسترش ) بالغت معطوف به خواننده(الگويي متناسب با بالغت جديد در فرايندهاي كهن

افزون . تر سازددهد و نقش خواننده را در فرايند خوانش، به منزلة قهرمانِ روايت، برجسته
پردازي به مقتضاي احوال مخاطبان دانست مصداقي از سخنتوان اين شيوه را بر اين، مي

  .انجامدگريِ منظوم و بيان رمزي، به تجربة مخاطب از داستان ميكه در ضمنِ روايت
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