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   مقدمه
شناسـي،   شناسـي، ادبيـات و جامعـه       اي مانند ادبيات و روان     رشته امروزه تحقيقات ميان  

اي  ها در دنيا جايگاه ويـژه     ادبيات و علوم سياسي و ساير رشته      ،  شناسي ادبيات و اسطوره  
 در ايران نيز كه از نظر منـابع ادبـي جايگـاه ممتـازي دارد جـا دارد توجـه                     .يافته است 

، آثار  منطق الطير ،  مثنوي،  شاهنامهآثار مهم ادبي چون     . شود   تحقيقاتبيشتري به اين    
هـاي ادب ايرانـي از ايـن         ر آفريـده  يات داستاني معاصـر و ديگـ      ، ادب نظامي، اشعار حافظ  

ترين آثار ادبي ايـران و        معنوي يكي از ارزنده    مثنوي. جهات قابل بررسي و تحليل است     
هاي نـسبتاً جديـدي كـه        يكي از زمينه  . ردااي د  ان است كه از اين نظر اهميت ويژه       جه
ز باشـد و نتـايج مفيـدي بـه دسـت دهـد،              آميند بستر پژوهش در اين اثر افتخار      توا مي

  .شكافي است شناسي بر مبناي نمادشناسي و سمبل كاوي و روان روان
از تـر   ي، بـدي و مهم     نـادان   پيكار انسان با    آفريده دنياي  مثنويدنيايي كه موالنا در          
او . دارد يقي است كه آدمي را از كمال بـازمي        ها و عال    نبرد با خويشتن و دلبستگي     همه
 بـا موانـع بيرونـي و درونـي          كند كه در كشمكش     چهرة انساني را ترسيم مي     مثنويدر  

شـرط  . پيروز شده و به گوهر انساني دست يافته و به معرفت حقيقي نايل شـده اسـت                
ت كه آدمي نيروهاي منفي و مثبت پنهـان در          الزم براي رسيدن به اين مقصود اين اس       

 آنچه مثبـت و  ، خودآگاه خويش را به ياريخود را بشناسد و در كشاكش بين آنهاروان  
در مقابل نيروهاي منفـي درون را        د تا آنها را آشكار و شكوفا كند و        سازنده است بفرست  

 ان پي برده و خـود      ناخودآگاه روان انس   موالنا كه به وجود جنبة    . يت نمايد نظارت و هدا  
اي  گونـه    گاه بـه   مثنوي تجربه نموده است، در       آن را  ها و نبردهاي موجود در     كشمكش

ايـن  .  شكلي مستقيم و آشكار بـه بيـان آنهـا پرداختـه اسـت              آلود وگاه به  نمادين و رمز  
، از موضوعاتي است كـه توجـه        هداز وجود آنها آگاه بو    ها قبل    ها كه موالنا قرن    كشمكش

هـاي   متأخر را به خود جلب كرده و زمينة تحقيقات و بررسي     كاوان   ن و روان  شناسا روان
، يكـي   شناس و پزشك سوئيـسي      روان ،كارل گوستاو يونگ  .فراواني را فراهم نموده است    

 هـا گذاري آن بندي و نام  است كه به بررسي، طبقهپردازان برجسته در اين زمينه  از نظريه 
اني با عرفـان شـرقي دارد       ي ظاهري و باطني فراو    ها پرداخته است و مفاهيم او مشابهت     

روانـي مختلفـي    هاي   شخصيت رواني را متشكل از بخش      او   .)289: 1368 ستاري،. ك.ر(
 داند كه گرچـه    ونا، آنيما، آنيموس و سايه مي     ، پرس چون ناخودآگاه جمعي، ناخودآگاه فردي    
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 نفـي مختلف مثبـت و م هاي  ها جنبه اين بخش. ي وابستگي متقابل دارنداز هم جدايند ول   
گونـه كـه در      يونگ معتقد است همـان    . ها كشمكش است   و در روان انسان بين آن      نددار

انـسان  طبيعت اضداد گوناگون وجود دارد، روان انسان نيز محل اضداد مختلف اسـت و        
ها به تقويـت    شناسد و در كشمكش و نبرد بين آن        ا مي ها ر  خودآگاه و خردمند اين جنبه    

پردازد و اين همان چيزي است كـه موالنـا در    نيروهاي منفي مي كنترل  اي مثبت و  نيروه
   .خواهد  از انسان ميمثنوي

ياهـا،  هـا، رؤ   اردارد و در قالب نمـاد در داسـتان        هاي ژرف روان قر         ناخودآگاه در اليه  
تحليـل ايـن    يابد، از اين رو در تفسير و         ها نمود مي    و حماسه  ها پردازي ها، خيال  اسطوره

سـاخت معنـايي      نقش اساسي دارد و در دريافـت ژرف        شكافي ر نمادشناسي و سمبل   آثا
قايق مبهم و ناشناخته اسـت كـه        نماد بهترين تصوير ممكن از ح     . ها بسيار مؤثر است   آن

گاه حقايق هستي قابل احـساس و ادراك        هر. ا را به طور مستقيم بيان كرد      توان آنه  نمي
شوند و نماد تصوير رسانندة معنايي رمزي   مي  مستقيم نباشند با نماد توصيف     و توصيف 

 ،دالشو. ك.ر(و آشكاركنندة دنيايي ناشناخته است و نمادشناسي شرح و بسط آن است             
  ). 25 و 10: 1364
سرآغاز زيبـا و پرمعنـاي       - نامه ني.  نمادين است  مثنويبيان موالنا در بخش اعظم           

ن بيان شده است    اني اغلب به شكل نمادي    اسرار و رموز عرف   . ـ بياني نمادين دارد    مثنوي
 نيـز نمـادين     مثنـوي هـاي    مفاهيم موجود در حكايات و داسـتان      ها و    و بسياري از واژه   

اصـي  ابهام و پيچيـدگي خ    ،  دنگاه از ضمير ناخودآگاه برخاسته باش     است؛ اين نمادها هر   
گري حـال   بيان موالنا بيش از هر شاعر دي      «.دارند و درك ژرفاي پنهان آنها دشوار است       

ـ  عني كه اغلب بازنمودني آزاد و بي      و هواي سوررئاليستي دارد، بدين م      ف و جريـاني    تكلّ
و هزارتوهاي ضمير ناخودآگـاه اسـت      ... »هاي دورانديش  خانه نهان«ال از ژرفناها و     سي ...

ا و تجزيه و تحليل عناصر      هاري كه با اندكي باريك شدن در آن       خالف آن اشع  در اينجا بر  
تعيـين كـرد، جريـان خروشـان و         ن محـدودة انديـشه و تخيـل شـاعر را            توا شعري مي 

 اي انديشهمهار و  تنيده از تخيلي بي اي درهم عناصري ظاهراً نامتجانس، از شبكهگونة  خيزاب
» گنجـد  اي مشابه ندارد مي اي كه تجربه ر در ذهن خواننده  كند كه كمت   متالطم حكايت مي  

افـت   برخي موارد ممكن است در اولين نگـاه دري           اين ويژگي در    .)42: 1373 حميديان،(
فـت آن    و خواننده با در يا     ها و حكايات دشوار نيست      زيرا درك روساخت داستان    ،نشود
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اي است كه موالنا به صـراحت بـه آن           كتهاين ن . ماند از توجه به ژرفاي پنهان آنها بازمي      
    :اشاره كرده است

  ـد ـ از معني قريب است و بعيصورت   گرچه شد معني در اين صورت پديد    
  چون به ماهيت روي دورند و سخت   ت   ـانـــد و درخ داللت همچو آبدر     

                   ) 2652-2653(1  
برد و   ي كه سبوي آبي براي خليفه مي       در داستان مرد درويش    مثنويبه عنوان نمونه در     

 كـه   هـست  زنـي كنـد،    ده مي ع  درياي علم حقيقي را مشاه      رسد و درواق   به پاداش مي  
ستايد وخردمنـد توصـيفش      گاهي او را مي   . وگانه با او دارد   شاعر برخوردي متناقض و د    

س و  عكس او را نمـاد نفـ      دانـد و گـاهي بـر       هايش را اشارت حق مي     كند و راهنمايي   مي
توانـد نمـاد آنيمـاي موجـود در      كـاوي مـي   ايـن زن از ديـدگاه  روان    . شناسـد  طمع مي 

هاي موجود در روان به شـكلي دوگانـه نمـود            ر باشد كه بر اثر كشمكش     دآگاه شاع ناخو
  . انعكاس كشمكش دروني انسان است، آن در داستانيافته و تصوير دوگانة

شناسي شخصيت يونـگ اسـت       ظرية روان يكي از مفاهيم مهم ن    ) جان مادينه (     آنيما  
هـا،   زنانـه در اسـطوره    در قالـب نمادهـاي       ناخودآگاه روان يك مرد وجود دارد و         كه در 
نـصر ديرينـه كـه حـضور        ايـن ع  . يابد ها ظهور مي   ها و داستان   ها، رؤياها، افسانه   حماسه

، سـازنده و   تواند مثبت  ب و هنر دارد محل اضداد است و مي        ، اد فعالي در عرصة فرهنگ   
هـا   رو نبرد و كشمكشي بين اين جنبه       ناي از . ويرانگر و منفي باشد    ، يا برعكس  ،آفريننده

در نمـاد    «. دارد  اين كشمكش بستگي به خودآگاه     هست و نتيجة   روان انسان     عرصة در
، امـا   مكانات خير و شر هـر دو نهفتـه اسـت          ، ا واسطة ميان روشنايي و تاريكي است     كه  

 پيـرو مقتـضيات و اوضـاع و احـوال           ،يابي و گرايش نماد به يكـي از ايـن دو سـو             سمت
هـاي   نمونـه . )459: 1366 ،سـتاري (» هي و چگـونگي سـودجويي از نمـاد اسـت          خودآگا

الهگـان و   . شـود  ن در آثار ادبي و فرهنگي ديده مـي        فراواني از اين دو نمود در طول زما       
هـا ماننـد      مثبت و ديوزنـان و زنـان فريبنـدة اسـطوره           هاي ايزدبانوان اساطيري از نمونه   

 اهـورايي  هـاي  ب بيدار كرد و به نبرد بـا آفريـده  ـ ديو زني كه اهريمن را ازخوا    » جهي«
در حماسه نيـز زنـاني    ).42-19 :1385آموزگار، . ك.ر(اند  هاي منفي برانگيخت ـ از نمونه 

                                                 
  .شود به ذكر شمارة ابيات بسنده ميفقط اله و در ادامة مقاند   كلية ابيات مورد استناد در اين مقاله از دفتر اول-1
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 مـادر   ، و رودابـه   ، مادر فريـدون   ، مادر كيخسرو و همسر سياوش، فرانك      ،چون فرنگيس 
خـوان از    ، و زنان فريبندة هفـت      همسر كيكاووس  ، و سودابه  ،هاي سازنده  ، از نمونه  رستم
هـا و     افـسانه  در سـاير  . )153-133 :1387...  موسوي و . ك.ر(گر و پليدند    هاي ويران  نمونه

  . ها نيز چنين زناني حضور دارند داستان
شناختي آثار    بررسي روان  .اي طوالني ندارد   ر فارسي پيشينه  شناختي آثا       تحليل روان 

 مقدادي اثر بهرام بوف كور و عقدة اديپي. هاست  اين بررسي هايي از    صادق هدايت نمونه  
در تحليـل   كاوي ادبي    ترين آثار روان    اثر سيروس شميسا از برجسته     داستان يك روح  و  

الگـويي   نوشتة حورا ياوري كـه بـه بررسـي كهـن           ادبياتكاوي   روان. اند كور هدايت  بوف
تـرين آثـار در ايـن زمينـه          پـردازد از شـاخص      هدايت مـي   بوف كور  نظامي و    پيكر هفت

   .دنشو ميمحسوب 
 درويـش و مـاجراي زن    مرد اعرابيِقصة«موالنا با زن در   ورد دوگانه و متناقض     برخ     

 يونـگ و اصـل اضـداد    شناسي تواند از ديدگاه روان  مي»  به سبب قلّت و درويشي     او با او  
 كه در اين مقاله ؛ موضوعيهاي گوناگون آنيما بررسي شود جنبه موجود در نظرية وي و

 و  ، بيابان ديگر داستان مانند آب، دريا، سبو     خي نمادهاي   همچنين به بر  . ميپرداز  ميبه آن   
  .كنيم ند، اشاره ميا خليفه يا سلطان كه به نوعي با آگاهي و خودآگاهي انسان در ارتباط

؛ نوع اول نمادهايي كـه شـاعر        اند  ادهاي اين داستان دو نوع    الزم به ذكر است كه نم          
هاي نمادين آنها    دآگاه روان است و ويژگي     بخش ناخو  ها را تفسير نكرده و برخاسته از      آن

      توانـد   كه مـي زن  مانند ،تر است  تر و عميق   ررنگچون ابهام، بسيارمعنايي و عدم قطعيت پ 
 .استبراي رسيدن به تعالي و كمال  كه بيانگر تالش انسان سفر نماد آنيما محسوب شود و 

 رمزي ده و جنبةها را تفسير كرنشاعر  آ نه به كار رفته ونوع دوم نمادهايي است كه خودآگاها
  . فه، دريا و خلي، مانند آبتر است رنگ  آنها  نسبت به دستة نخست كمو نمادين

  
   داستان خالصة

  : شود گونه آغاز مي  داستان اينمثنويدر 
  د برد گفت و گـوي را ـگفت و از ح      ــوي را زني مر ش  يك شب اعرابي       

  ماخوشيـجمله عالم در خوشي ما ن                كشيم   ما ميكين همه فقر و جفا        
                                           )2263-2264 (  
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سـخ  مرد در پا . نالد كند و از ناداري و فقر مي            زن به همسر درويش خود اعتراض مي      
ـ  مـي  وكل فـرا  گويد و او را به صبر و ت        از فضيلت فقر و درويشي سخن مي       زن در  . دخوان

كند كه سخن از مرتبـه و مقـام خـود            و اندرزهاي همسر، وي را نصيحت مي      مقابلِ پند   
جدال بـين آنهـا ادامـه       .  مقام توكل نيست، از آن دم نزند       فراتر نگويد و در حالي كه در      

، خانـه را تـرك       تا جايي كه مرد، زن را تهديد ميكند كـه اگـر خـاموش نـشود                يابد مي
نمايد و سپس شروع به   خود طلب بخشش مي  از گفتةشود و يمزن تسليم . هد كردخوا

آورد و آنقـدر او را       هـاي زن شـراري در دل مـرد پديـد مـي              گريه .كند گريه و زاري مي   
شـمارد و كـامالً       هاي وي را اشارت حق مـي       كند كه اعتراض زن و نصيحت      دگرگون مي 
 سـبويي از آب بـاران        زن خـود    درويش به راهنمايي   اعرابيِ. شود هايش مي  تسليم گفته 

 نيز كه بسيار كريم و بخشنده اسـت،  خليفه. گردد دارد و به سوي خليفه روانه  مي  برمي
مـرد  دهـد و      پاداش فراواني به او مي     ،در مقابل پذيرد و    نيازي هدية او را مي     با كمال بي  

  .زدسا به سرزمين خود روانه مي از راه دجله  بود، يافتهدرويش را كه از رنج فقر نجات
. شـود   است كه در نگاه اول دريافت مـي         روساخت داستان  اي از       آنچه ذكر شد خالصه   

نياز  بـه      و رو رمزآلود است   ، زبان تخيل و باطن است، ازاين      اما زبان ادب، داستان و افسانه     
اي و تخصـصي     تأويـل دارد و بـا زبـان خودآگـاهي و استـشعار و يـا زبـان حرفـه                    تعبير و 

زبـان   ايـن    .)9: 1363:فـراي . ك.ر(مـداران و دانـشمندان تفـاوت دارد          سـت آموزگاران، سيا 
ويـژه در اثـري ماننـد     اين نياز به. شكافي داردشناسي و نماد است و نياز به ژرف    » نمادين«

ا كـه از  چـه ر كنـد و آن   كه شاعر معاني حاصل از روح، روان و ناخودآگاه را بيان مي       مثنوي
رمزشناسـي  « در اين موارد     .شود د بيشتر احساس مي   كن خيزد، بر زبان جاري مي     دل برمي 

معرفت عقالني در سـتيز و آويـز    المحاله با  ،اللفظي تعبير وتفسير شود    اگر به معناي تحت   
اهد رمعنا خوپ د عقالني و تفسير شو وشكافي  ولي اگر سمبل   )14: 1372يونـگ،   ( »شود مي
   .بيشتر داردشناسي اتي نهفته است كه نياز  به ژرفا نكدر اين داستان. بود
  

   دوگانگي سيماي زن در داستان 
نماد نفـس    گاهي   داستانزن در اين    . ما دوگانه است  سيماي زن در داستان مورد بحث       

شود و گاهي چنـان      رد مي برداري از او موجب گمراهي م      دانسته شده كه فرمان   و طمع   
ت او اشـارات    اسـت، اشـارا   شود كه پيك حق و راهنماي الهي قلمداد شـده            ستايش مي 
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ايـن  . شـود   ز او موجب رستگاري و كمال مرد شمرده مي        شود و پيروي ا    حق دانسته مي  
اي كـه مطلقـاً از ايـن         نتيجه «.د ويژگي رمز يا نماد است     گويي و دوسوگرايي خو    تناقض

لف و گاه متضاد در     چندمعنايي و دوسوگرايي رمز و نيز از همبودي و تقارن معاني مخت           
» مع دو قطب و يا جـامع اضـداد اسـت   ذاتاً جا...  ، اين است كه رمزآيد رمز به دست مي 

 بـد   هـاي نيـك را از      ه بايد بتواند در اين كشمكش جنبه       انسان آگا  .)50: 1386ستاري،  (
مـرد درويـش در ايـن داسـتان از          .  و كمـال برسـد     تشخيص دهد و سرانجام به وحدت     

سـتان زن از فقـر و درويـشي       ي دا در ابتدا . شود اني است كه به اين مقصود نايل مي       كس
ـ   كنـد و مـرد چهـره       تـابي مـي    مند است و بـي     گله ه و صـبور دارد و وي را بـه          اي عاقالن

استدالل مرد در اين قسمت داستان قابـل تأمـل          . كند وت مي داري و توكل دع    خويشتن
   :داند  را نشان عقل مينگرد و اين ي خود صبور است و در بيش وكم نمياو بر درويش. است
  يلي بگذردـكه هر دو همچو سزان             گردــــ عاقل اندر بيش و نقصان نن    

                                                                         )2300(  
از نظـر او زن بـه سـوي    داند در حالي كه    دل مي  ي در جاي ديگرخود را استوار و قوي       و

  :رود شناعت مي
  ؟ روي ت ميـوي شناعـو چرا سـت             قوي ت دلــــعناوي قـ     من روم س

                                                                       )2324(  
ان او را ناشي از اخالص و سوز  و سخنكند نيز مرد درويش را تأييد مي كه شاعر   نكته اين 

  :داند مي
  گفت با زن تا به روز زين نسق مي             وز ــ و سالصـر اخــ     مرد قانع از س

                                                                          )2325(  
كند كه  شود و شوي خود را نصيحت مي در قسمت بعدي داستان، زن نداي عقل مي          

دهـد كـه از غـرور و نخـوت           مـي ود فراتر نگويد و به او هشدار        سخن از مرتبه و مقام خ     
گـو و    ي مرد را بيهوده    و .دوري كند و در حالي كه در مقام قناعت نيست از آن دم نزند             

  : گويد خواند و مي فسونگر مي
  م خورد بيشـون تو نخواهـمن فس  كيش  كاي ناموس  بر او زد بانگ،زن     
  ... نخوت مگور و ازـرو سخن از كب   و ــوي و دعوت مگـات از دعــتـرّه     
  يـوختــام آمــو نـا ته تـاعـاز قن    ي؟تـروخـان افـت كي تو جـاعاز قن     

                             )2326-2330 (  
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 عقل و دانايي   اين است كه كشمكش دو مدعي بر سر          نكتة مهم در اين قسمت داستان     
 پنهان در درون    عيتدهد و واق   عقلي را بر عقل مرد ترجيح مي       زن در حالي كه بي    . است

ـ     قاطعانـه  ،داند اي ديگر مي   او را از گونه    ايي و عقـل مـرد را    خـود را صـاحب عقـل و دان
  : خواند كننده مي فريبنده و هالك

  تـهاي توس ه در رگـويم آنچـا نگـت           سست  سوي من منگر به خواري سست    
  ؟اي دهـــون ديــا چل رـعق مر من كم   يا دهـزون ديـن افـود را از مـل خـعق   

  هـــل بـعق يـو بــل تـ عقگـاي ز نن  ه ــا مجـدر مـل انـرگ غافــهمچو گ    
  تـژدم اســار و كـه عقل است آن كه مــآن ن       ردم استـل تو عقيلة مـون كه عقـچ    
  ادــــاه بـا كوتـو ز مـل تـل و عقـفض   ادـــو اهللا بـــر تــم ظلم و مكــخص    
  ربــــاري اي ننگ عــر و مـارگيــم    ، اي عجب هم  فسونگر،اريـهم تو م    

                             )2337-2342 (   
عر مـرد را بـه      اي كه شـا    گونه ص و عقل زن بر مرد برتري دارد به        در ابيات فوق اخال       

  : عقلي او باشد تواند دليلي بر خامي و كم كند كه مي صفت جواني موصوف مي
  وان طومارها ــوي جــواند بر شــخ    ارهاـــگفت ونه خشنــگ نـزن از اي      

                                                                                )2352(  
و زن را از درك     شـود    وبـاره از در نـصيحت وارد مـي        ، مـرد د   ادامة كشمكش اين دو    در

خواهد به خواري در فقيران ننگرد و در كـار حـق بـه     و از او مي  داند   درويشي ناتوان مي  
د و گنجـايش وي را كمتـر از         بينـ  او رفتار زن را تحرّي زنانه مـي       . گمان كمال نگاه كند   

  :گويد  دهد و ميچه را كه در دل دارد برايش شرحداند كه بتواند آن حدي مي
  سست ر سستسوي درويشي بمنگ    وست ـــار درويشي وراي فهم تــك     
  ...اللد ژرف از ذوالجـــروزيي دارن       كه درويشان وراي ملك و مال ــزان     
  ...نگونام من سر اين طمع را كرده    ونــن فسـاز طمع هرگز نخوانم م     
     ر آـرتــانه بــرّي زنــتحن ـــزي              را ــــاع مي بيني مــاي زن ار طم...  
  دي  ـرح دل پيدا شـانم شــتا ز ج    ديــــمر تو را گنجا با ــاي دريغ     

                                                                  )2363- 2388(  
  : كند كه و در پايان زن را تهديد مي

  دم ترك خان و مان كنم كه همين             م ــگرنه آن كن گر خمش گردي و     
                                                                            )2404(  
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 برداشت نخست شـاعر از ايـن گريـه          .دافت  به گريه مي   تندي و تهديد مرد      در مقابلِ زن  
دهـد كـه همـين گريـه و زاري           در حالي كه حوادث بعدي نشان مي      . غيرمنصفانه است 

موالنا ابتدا گريـه را دام زن و فريبـي   گردد،  جب سعادت و رستگاري مرد درويش مي مو
  : داند زنانه مي

  ... گريه خود دام زن است،گشت گريان   زن چو ديد او را كه تند و توسن است     
  »   ني ستي،امماـاك شــمن خ«گفت   ستي ـريق   نيــــــد از طــزن درآم     

                                )2405- 2407(   
 شـد ناگهـان    اي كـه دام زن تلقـي مـي         همان گريـه  . گردد   مي رق بر  داستان و  ةدر ادام 

مـرد  انجام موجـب كمـال و خودآگـاهي او شـد و     شراري در دل مرد پديـد آورد و سـر     
  : داستان را يكباره دگرگون كرد

  ود دلربايــه بد او خــگري ه بيـزو ك  هاي  د گذشت و هايــگريه چون از ح     
  دــرد وحيــراري در دل مــــزد ش            دـــ برقي پديكي ـد از آن باران يـش     

                             )2430- 2431(   
ام طمع و فـسون     سخنان او را د   ديگر  تنها   شود و نه   نكته اينكه مرد كامالً تسليم زن مي      

ا كه تا آن لحظه     خود ر ه اعتراض زن را اشارت حق دانسته،        كند بلك  و فريب قلمداد نمي   
بـوده  داند كه قـضا چـشم بـصيرتش را بـسته             مي» صم جان جان  خ«،  ا زن مخالف بود   ب

  :  آن در اينجا قابل تأمل است، عقل و مانندهايي چون جان جان، بصر كاربرد واژه. است
  وان ــــ، عردنــواني، ساعت مــز عــك  ان ــد چنــمرد زان گفتن پشيمان ش     
  »ون زدم؟ـدها چــر جان من لگــبر س  ؟دمــچون آمخصم جان جان «:گفت     
  ر ـا را ز ســا پــل مــد عقــــا  ندانــت  رـد بصـا آيد، فرو پوشــون قضــــچ     
  درد  يـان مــده، گريبــــدريـرده بـــپ    وردـخ را مي ا بگذشت خودـچون قض     
  ... ومش يــمر، مسلمان ــر بدم كافـــگ  وم ـش رد گفت اي زن پشيمان ميــم     

                                  )2449- 2453(  
از آن شـاعر    پـس   . ابيات فوق چهره زن از ديد مرد كامالً مثبت و سازنده اسـت             در     

باره نگاهي منفي دارد    ، دو گردد مي شود، اما وقتي به داستان بر      وارد حكايات ديگري مي   
شـمارد و دعـواي    مـي نماد عقل و خرد صراحت نماد نفس و در مقابل مرد را          و زن را به   

  : داند  و نفس ميها را كشمكش دائمي عقلبين آن
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  لـــدان و عق يـال نفس خود مـآن مث  ل ـــاد  نقــرد و زن افتــراي مــماج     
  دـــايسته است بهر نيك و بـك بـــني  ين زن و مردي كه نفس است و خرد ا     
  اجراـدر مـــگ و انــروز و شب در جن  راـس كياــن دو بايسته در اين خــوي     
  روريـد ساه جويـــاكي گـــاه خــــگ  گري ون زن، پي چارهــس همچـــنف     
   نيست ز غم اهللاـــــاغش جـــــدر دم  اه نيستكرها آگــل خود زين فـــعق     

                                 )2629- 2634(   
كند كـه در     نهد و سوگند ياد مي     التماس دلبر خويش دل مي     عرب بر    در ادامه مرد       

ان مـرد عـرب  آنيمـاي مثبـت و           واقع از اين قسمت داست    در. اين تسليم حيلتي نيست   
د نكته قابل تأمل اين است كه مر      . شود شناسد و با او يگانه مي      سازندة وجود خود را مي    

درحقيقت . سپارد  را به او مي خود، و نيكبيند و در بد خود را در وجود آنيما منعدم مي   
. هاي دروني و رواني رهايي يافته و به وحـدت رسـيده اسـت              ها و كشمكش   او از تعارض  

  .اي رسيدن به كمال و خودآگاهي استاين مرحله گامي مهم بر
  الفــكش از غغ برــم داري، تيـــحك   الفـاكنون گذشتم از خ«مرد گفت      
  رم نگـــــآمد آن ن كــد و نيـــــدر ب   رم ــن ب، من تو را فرماه گوييـهرچ     
  »مـي و يصــب يعمــون محبم، حـچ   دمــو شوم من منعـــود تـــدر وج     

                               )2655- 2657(  
او در اينجـا بـه      . تاي مهم اسـ    مرد عرب در اين قسمت داستان نكته      شناسي        انسان

 حـق   دآگـاهي رسـيده كـه انـسان را برگزيـدة          نسان و درواقع خو   اي از شناخت ا    مرحله
چه در ارواح و الـواح بـود   آنلب خاكي او را محل وانمودن هر   دانسته و دريافته كه حق قا     

 اين مرتبه پس از شناختن جنبة     .  زيور تعليم و آموختن آراسته است      قرار داده و او را به     
 و رهــا شــدن از كــشمكش و و پيوســتن بــه او) آنيمــا(  مثبــت وجــود خــويشةمادينــ

  .سردرگمي محقق شد
  يفــاك آدم را صـــĤفريد از خــك   في ـالخ الم السرّــالـَّله ع و«گفت        

  ود ـواح و در ارواح بــرچه در الـــه   ود ـگز قالب كه دادش، وانم در سه       
  ويشـ خاءِرد از علّم االسمـدرس ك   ود او پيش پيش ـد هر چه بـا ابـت       
  س اوـــديدس ديگر يافت از تقــق    د از تدريس اوخود ش ك بيلَا مـت       

                             )2659- 2662(  
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 آموزگـاري    زن به عنوان آنيماي مثبت وجود مرد نمـود يافتـه و بـه عنـوان                     اكنون
هي بـه سـعادت و       كه منت  شود كند و منشاءِ بروز رفتارهايي مي      سازنده و راهبر عمل مي    

 كردگار يـا    ةاولين آموزش وي اين است كه مرد را از وجود خليف          . گردد بختي مي  خوش
  : شاهي بخشنده آگاه كرد،عبارت ديگربه 
  تـــس افتهـمي زو روشنايي يــعال    ست ك آفتابي تافتهــي«گفت زن       
  ن بهارهر بغداد است از وي چوــش    ارردگـفة كـــب رحمان، خليــناي      
  ؟ روي ا كي ميـر تر ادبيـوي هــس   ه شوي  ـه، شـ  گر بپيوندي بدان ش    

                           )2696- 2698(  
.  به خليفه را به مرد درويش آموخـت        دومين راهنمايي زن اين است كه راه رسيدن            
فرامـوش  كلـي    به مرد آموخت كه وجود خويش را بـه         آنيما اين بود كه      ترين آموزة  مهم

 زيرا همين جهات مانع رسـيدن او بـه شـناخت            ،كند و جهات خودي را از ميان بردارد       
هـا و    هـا  همـان اميـال، خواسـته         درواقع ايـن جنبـه    . قي و معرفت واقعي شده بود     حقي

 كه در روان انسان در بخش سايه جاي دارد هاي ناشي از بخش منفي وجود بود   آموخته
. فته است و انسان بايـد آنهـا را بـشناسد و طـرد كنـد      و در داستان نفس و طمع نام گر       

افكـار،  ...   آدمـي اسـت  ة حيـواني طبيعـت   وحشيانه و خشن غرايز يا جنبـ      ةجنب«سايه  
رفتـار آدمـي     ناپسند ناشي از سايه، ميل دارنـد در خودآگـاه و           هاي نامناسب و   احساس

ود كند كـه خـ     مية حيواني به دوقطبي شدن و تنازع امور كمك          اين جنب ... . بروز كنند 
 ... رود نمي» خير« الچيست به دنب  » شر«آدمي تا نداند    . براي ترقي و تعالي ضرورت دارد     

كوشش با تفرد يـا      اين   .كوشد از پراكندگي و كثرت به اعتدال و وحدت برسد          آدمي مي 
 .)12-9: ب1377يونگ، (» ...پذيرد خوديابي صورت مي

  » برخيزي تو از مجهود خويشپاك   صدق آن بود كز بود خويش«گفت زن     
                          )   2715(  

ه مـسافر   ي كـ  كه راه رسيدن به خليفه را به مـرد        سومين راهنمايي آنيما اين است           
ـ       . سفر خودآگاهي بود، آموخـت     راي خليفـه را راه رسـيدن بـه او          او بـردن سـبوي آب ب

  :دانست مي
  و ـرمايه و اسباب تــكت و  ســـلم  ا را در سبو ماران است ــــــــآب ب       

  واه شــديه ساز و پيش شاهنشــه  ردار و رو ــوي آب را  بـــن سبــاي       
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  ستــن آب نيه زيـدر مفازه هيچ ب  ا را غير اين اسباب نيستــگو كه م       
  تـ، نادر اسچنين آبش نباشد نــاي  اع  فاخر است ــش پر مت هر خزينـگ       

                            )2716- 2719 (  
 آب در اين داستان نماد اندك دانايي و معرفتي اسـت كـه              ،كه بعداً خواهد آمد        چنان

 مـرد درويـش بـه       .تواند به حقيقت دست يابد     ياري آن مي  به انسان بخشيده شده و به       
 نهـادن رنـج   هاي زن گوش فراداد و با سبوي آب به راه افتاد و پس از پـشت سـر           آموزه

، حقيقت عالم معنا را شناخت و با پاداشي فراوان برگشت و از             سفر به خليفه واصل شد    
  .فقر رها شد

   ازت كنندـرت زن كه شهبـفك رّــپ           ازت كنندـون در معني زني بــ چ       
                                                                             )2883(  

عنـصر مـذكر   ( يابد و از پيوسـتن آنيمـا و آنيمـوس          ترتيب داستان پايان مي   به اين        
گيـرد و ايـن همـان         وحدتي سازنده و رهاننـده شـكل مـي         )داستان يعني مرد درويش   

ا و رسـيدن بـه وحـدت        وحدتي است كه يونگ و پيروانش آن را براي رهايي از تـضاده            
رهايي از كشمكش بـا مرتبـة نفـس مطمئنـه قابـل             اين وحدت و    . دانند رواني الزم مي  

 اين كشمكش در ذهن شاعر ادامـه        اما. قياس است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد         
شـاعر  . آن نيازمند تالشي مداوم و هميشگي يابد زيرا كشمكشي است مستمر و رفع         مي

ر ر نتيجـه د    و د  كه در ناخودآگاه انسان وجـود دارد      هايي   در حالي كه  خود به درگيري      
ـ  «، آگاه است و تعبير    شود و جنبة ازلي و هميشگي نيز دارد        سخنش آشكار مي   پـا و    يب

، مـرد را عقـل     امـا در مقابـل     ، دوباره زن را نفس و طمع      ؛برد را براي آن به كار مي     » سر
گويـد در    مولـوي مـي   «. داند  بلكه نقد حال انسان مي     ، يك حكايت  خواند و اين را نه     مي

، احـساسات و عواطـف و قـواي         ت پردة تودرتوي جـان انـساني       و در پش   ،خانة روح  نهان
 و   است؛ اما اثر و نشان پاي آن قـوا         ها غافل و ناآگاه   مرموز مستوري است كه انسان از آن      

گـردد و بالجملـه      ال و افعال او نمايان و آشكار مي       ، ناچار در اعم   ة دروني احساسات نهفت 
رمان حاكم باطني و در تحت سلطه و اطاعـت          ناخواه مسخر ف   عقل و روح انسان خواه و     

همـين  . )193: 1376همـايي،   (» ...  ات و عواطـف درونـي پنهـاني اسـت         همان احـساس  
ناخودآگـاه   ةنظريهاي   ثال او را به ديدگاه يونگ و جنبه       ست كه آثار موالنا و ام     ها انديشه
  :كند يك و از اين زاويه قابل تحليل مياو نزد
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  ي پا و سرــو فكر عاشقان، بــــهمچ  رر و زبـد  زيــشايت گفته ـــاين حك     
  د بوده است خويشـا ندارد، با ابــــپ  ون ز ازل بوده است پيشـچ      سر ندارد

  ... خوش ببيننقد حال ما و توست اين     نــَّله اين حكايت نيست، هياش لــح     
  عـ، عقل شم منكرن دو ظلماني وــاي  ل را شو دان و زن اين نفس و طمععق     

                               )2910- 2916(  
  : گويد ميموالنا در داستان بعدي نيز      
   فالِـــنَّ تهِعصِــــم يـــَن لـــنَّ ماِ  » واـــــــخالف«و آنگه » اوروهنـــش«     

                                                                                    )2969 (  
  .پردازيم مي و تناقض هاي اين كشمكش اكنون به ريشه

  
    تناقضريشة

 قهرمـان   شـاعر يـا    وجـود تنـاقض در ذهـن         دهنـدة   نشان ذكر مطالب يادشده در ظاهر    
ا  .  پراكندگي فكر و انديشه تعبيرشـود  به تشتت و است كه حتّي ممكن است    داستان   امـ

شي از كشمكش رواني و دروني  يك مـرد اسـت   حقيقت اين است كه اين سردرگمي نا     
 نيروي فراوانـي در     ،شود و بسيار سازنده و مفيد بوده       كه برانگيزاندة اصلي رفتار وي مي     

رك كرده و خود آن را تجربـه نمـوده و            د اين كشمكش را كه موالنا    . كند رد ايجاد مي  ف
 كـارل   بـرده اسـت،  سروپايي را بـراي آن بـه كـار    طور كه قبالً اشاره شد تعبير بي    همان

. آن را يكي از اصول بنيادي نظرية خود قرار داده است  وخوبي شناخته گوستاو يونگ به
ها در انرژي فيزيكي اشاره نمـود، مثـل سـرما در برابـر                قطعيت او به وجود اضداد بين    «

در مورد انرژي روانـي نيـز       همين امر   . گرما، ارتفاع در برابر عمق، آفرينش در برابر زوال        
 اين تعارض بين    ،تز اين تز يا آنتي   . هر ميل يا احساسي، ضد خود را دارد       : كند ق مي صد

درواقـع هرچـه    . ة كـل انـرژي اسـت      كنندفتار و توليد   اصلي كل ر   ها، برانگيزندة  قطعيت
شـولتز،  (» ها آشكارتر باشد، انـرژي توليدشـده بيـشتر خواهـد شـد             تعارض بين قطعيت  

 و بـه تبـع آن در ذهـن مـرد            ،رض در ذهـن شـاعر     رو وجود اين تعا     ازاين .)109: 1377
مهم اين است كه بخش هـشيار وجـود   . هاي رواني انسان دارد    ، ريشه در ويژگي   درويش

  . هاي مختلف آن را بشناسد درك كند و درست يا غلط بودن جنبهانسان بتواند آن را 
 بلكـه   ،كند يتنها دلزدگي ايجاد نم    ر ادبي نه  انعكاس اين تعارض و تناقض در يك اث            

وجود اضـداد   . شود نطباق آن با حيات واقعي انسان مي      موجب جذابيت بيشتر و قابليت ا     
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اليلـي كـه    مله د  و از ج   است شده   دهر ادبي شم   آثار نها از داليل جذابيت   و سازش بين آ   
هـان عـادي    عناصـر متنـاقض و متنـافر كـه در ج          « است كه    اند اين  در توجيه آن آورده   

اند، در اثـر ادبـي كنـار         حالي آدميان  نظمي و اسباب پريشان    بيروزمره سبب اغتشاش و     
ر ، بنـاب به بيان ديگر. رسند  به نظم و وحدت مي، به نحوي متجانس و هماهنگ     هم آمده 

اي اسـت    ماهيت آميخته به تضاد و واقعيت، و نيز از آنجا كه طبع انسان بالفطره، ملغمه              
دبيــات يگانــه بازتــاب حيــات واقعــي هــا و تناقــضات، و بــاز از آنجــا كــه ا از پيچيــدگي

 را به بهترين    تر است كه قادر باشد تناقضات و ابهامات ذات بشر          هاست، اثري مهم   انسان
   .)315: 1378، مقدادي(»  هم آورده، هماهنگ سازدوجه كنار

هـاي اوسـت كـه       هـا و گفتـه      يك زن و راهنمايي    ،اين داستان  در        موضوع كشمكش 
هـاي عمـومي گذشـته در        تصويري از تجربه  .  انسان داشته باشد   د ريشه در روان   توان مي

الگوها در روان تثبيت شده       كهن. الگو ناميد   دارد كه يونگ آنها را كهن      روان انسان وجود  
تـرين   از مهـم  . شـوند  هاي انسان آشكار مي    پردازي اي نمادين در رؤياها و خيال      گونه و به 

پـارچگي و    ، وحدت و يك   الگوي خود  كهن. ست آنيموس و آنيما   ،ها پرسونا، سايه، خود   آن
هـم قـرار گـرفتن و تـوازن تمـام           هماهنگي كل شخصيت انسان است كه حاصل كنـار          

هـاي هـشيار و      فراينـد » خـود « الگـوي  از ايـن رو در كهـن      . هاي شخصيت است   قسمت
د و انـسان را بـه سـوي كامـل           رسن اي از تعادل مي    شوند و به نقطه    ناهشيار همگون مي  

الگوي آنيماي خود را بشناسد      گ معتقد است مرد بايد بتواند كهن      يون. برند ميشدن راه   
هاي شخص و پرورش خود او و اين گامي مشكل در فرايند تفرّد و شكوفا شدن استعداد       

دهد و منابع جديد     ترين تغيير را در خودانگارة ما نشان مي        ا بزرگ  زير ،شود محسوب مي 
 شدن شخصيت يا به ايش به سوي وحدت يا كاملگشايد و پس از آن گر خالقيت را مي

              .)121-115 :1377ك، شـولتز،    .ر(شـود     ضاد روان ايجـاد مـي     هاي متـ   هم پيوستن جنبه  
نكته ايـن اسـت     . شد از اين ديدگاه قابل تحليل است       ديده   آنچه در داستان مورد بحث    
 مثبـت آن ايـن      ةنبـ ج. ازنده است و گاهي مخرب و ويرانگـر       كه آنيما گاهي مثبت و س     

ي پنهـان ناخودآگـاه عـاجز       هـا  رگاه ذهن منطقي مـرد از تـشخيص كـنش         ه«است كه   
دينـه ايـن    تـر عنـصر ما     نقش حيـاتي  . ها را آشكار كند   شود، به ياري وي بشتابد تا آن       مي

 راه  هاي واقعي دروني همساز كنـد و       دهد تا خود را با ارزش      است كه به ذهن امكان مي     
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 خود نقش راهنما     عنصر مادينه با اين دريافت ويژة      ... وجود برد هاي   ترين بخش  به ژرف 
يونـگ،  ( »بـه عهـده دارد  » خـود «يعنـي   »  درونـي  دنيـاي «و  » مـن «ميانجي را ميان     و

 مثبت وجود مرد اسـت كـه پـس از     زن حاضر در اين داستان آنيماي  .)278: الـف 1377
وحـدت بـه شـكل       و    روان مرد به وحدت و كمال رسيد و اين كمال          ،كه شناخته شد  اين

ر حقيقـت فقـر و      يافـت پـاداش و رهـايي از فقـر و فاقـه كـه د               رسيدن به خليفـه و در     
 صورت زني زيبـا ولـي فريبنـده و       منفي آنيما به   ةجنب. ، نمود يافت  نيازمندي درون بود  

يـات غـرب بـا      يابد و در ادب    ر يا نامادري و مانند آن ظهور مي       رحم يا ساحره و جادوگ     بي
 La Belle Dame( يعني زن مهلك كشنده و )Femme Fatal(نند عناوين مختلف ما
sane Marcie(يابـد   رحم ظهـور مـي    يعني زن زيباي بي)227: 1370شميـسا،  . ك.ر(. 

 اسـت و او در مواجهـه بـا ايـن        تصويري از هر دو جنبه در ناخودآگاه روان مرد موجـود          
يـن صـورت مثـالي      ين دليل است كه ا    به هم . شود هاي متضاد دچار كشمكش مي     جنبه

 و اين همه شـگفت      ... ود و گاه مورد نفرت و بيزاري است       ش گاه پرستش و ستايش مي    «
 بلكـه تـصويري اسـت در        ،ناپـذير نيـست   را تصويري ثابـت بـا كيفيـاتي تغيير        نيست زي 

اي حاصـل شـده كـه در          مشخصات آن از تصاوير زنـان عديـده        ناخودآگاه كه كيفيات و   
 در داستان مورد بحث     .)89: 1377ستاري،  (» ته شده اند  ناخودآگاه جمعي انباش   ةگنجين

 مصداق آنيمـاي    هاي منفي شده،   اد نفس و طمع و يا متصف به ويژگي        نيز هرگاه زن نم   
 شـده منظـور همـان آنيمـاي     منفي بوده و هرگاه با ديدي سازنده و آفريننده به او نگاه         

نـد بـه كمـك      چه مهم است اين اسـت كـه مـرد در ايـن كـشمكش بتوا               آن. مثبت است 
كنـد و نيروهـاي      تقويـت    ، نيروهاي مثبت را تشخيص داده     ،خودآگاه و تفكر هوشيارانه   

 قهرمـان داسـتان از ايـن آزمـون دشـوار            ،در داستان مورد بحث   . منفي را سركوب كند   
نـي  پيروزمندانه بيرون آمد و توانست تعادل و وحدت الزم را بين نيروهـاي مختلـف روا     

 :كند گونه توصيف مي ا ايناو رسيدن به وحدت ر. برسدخود پديد آورد و به كمال 
  رمان توست ـــحكم و فرمان جملگي ف   جسم و جان و هر چه هستم آن توست     

                                   )2408(  
 ان همان كمالي است كه از ديرزم      گيرد آرماني كه علم و عمل را در بر مي        اين وحدت        

 هـم    در چنـين مـواردي بـه       كـاوي  حوزة عرفان و روان   . وده است مقصود و مطلوب عرفان ب    
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 دانـش  «.دهد حيات دروني انسان است     شوند و آنچه اين دو را به هم پيوند مي          نزديك مي 
منظـور  . شناسي صوفيه بر آن مبتنـي اسـت        نه برخاسته از دل است كه كل روان       صوفيا
كـوب،   زريـن (»  عمـل اسـت     دل تقريباً كل حيات دروني انسان، از جملـه علـم و            آنان از 
چه را كه يونگ و پيروانش تحت عنوان نيروهاي مثبت و منفـي موجـود               آن. )85: 1383

نـد  نك سرانجام رسيدن بـه وحـدت  معرفـي مـي          در روان انسان و كشمكش بين آنها و         
اهـل  . اند مقايسه كـرد    فالسفه و عرفاي اسالمي مطرح كرده     توان با مراتب نفسي كه       مي
ئنه نـام   ، لوامه و مطم   اماره اين مراتب نفس     اند؛ اي نفس مراتبي قايل   مت و عرفان بر   حك

كنندة درون انسان، كشمكش     مراتب نيروهاي منفي و گمراه     در اين سلسله  . گرفته است 
هـا و در     هـا و سـرزنش      و خطاها و به دنبـال آن پـشيماني         ها و نزاع انسان با آنها، لغزش     

ـ     نهايت سركوب نيرو   خـوبي   ع و رسـيدن بـه مرحلـة اطمينـان بـه        زاهاي منفي و پايان ن
تحت تصرف و اسـتيال و غلبـة او   در اوايل تا هنوز واليت وجود در     «. نمايانده شده است  

ض و در اواسط چون تدبير واليت وجود به تصرف دل مفـو          . ، او را نفس اماره خوانند     بود
صفات نفس و تمـرد  د شود و هنوز از نوازع ربقة اطاعت و انقياد او متقلّ    ه  گردد و نفس ب   

 او بقاياي چند مانده بود، و بدان جهت پيوسته خـود را مالمـت كنـد، آن را                   و استعصاءِ 
كلي از وي منتزع و مستأصل  هنفس لوامه خوانند و در اواخر چون عروق نزاع و كراهت ب

 گـردد و   گردد و از حركت منازعت با دل طمأنينت يابد و در تحـت جريـان احكـام رام                 
. )84: 1381عزّالدين كاشاني،   (» انند، آن را نفس مطمئنه خو     رضا مبدل شود  كراهتش به   
روشني   دروني انسان و سير تكاملي آن به        حيات ،بندي و ساير موارد مشابه     در اين طبقه  

،  است كاوي يونگ سازگار   هاي مكتب روان   بيان شده و آنچه گفته شده با اصول و بنيان         
از ميان آثار ادبـي نيـز       . است  قابل تأمل  اطمينان  و نزاعويژه وجود اصطالحاتي چون      به

ا را به نمايش    ه اند حيات واقعي انسان    اند كه توانسته   دسته ماندگار، زنده و پويا مانده     آن  
  . ها را بياموزند ابهامات دروني بشر را كشف كرده، راه مبارزه با آنها و بگذارند و پريشاني

  
  ساير نمادها 

نـسان    با تـالش درونـي ا      استان هستند كه به نوعي    گري در اين د   هاي دي  نمادها و نشانه  
 موالنا خود برخي از اين نمادها را تفسير كـرده و ايـن              .اند براي رسيدن به كمال مرتبط    

» دريا« ،»آب«توان به    از جملة اين نمادها مي    . فسير نشانة كاربرد خودآگاهانة آنهاست    ت
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مانـده   مـسكوت و مرمـوز     اسـتان جود در د  ي مو برخي از نمادها  . اشاره كرد » ليفهخ«و  
تواند بيانگر اين نكته باشد كـه كـاربرد ايـن نمادهـا تحـت تـأثير           له مي أاست و اين مس   

بـودن و نمـادينگي ايـن        ويژگي مرموز    اين امر موجب شده   . شاعر بوده است  ناخودآگاه  
يـاد  تفـصيل از آن      زن كه نماد آنيمـا محـسوب شـده و بـه            مانند   ،تر باشد  نمادها عميق 

  :پردازيم مي  نمادهااينشرح اختصار به  اينك به. كرديم
  

  سفر
ن براي رسيدن به كمـال را نـشان         سفر از ديدگاه يونگ نماد تعالي است و كوشش انسا         

برد تا فعـال    آنها را به خودآگاه مي     كند و   سفر محتويات ناخودآگاه را آشكار مي     . دهد مي
 ت كه نوآموز در خالل آن به كشف طبيعـت     ترين اين سفرها سفر تنهايي اس       رايج .دنشو

 در ادبيات ايران از اين نوع سفرها        .)227 -226 :الف1377يونگ،  (شود   مرگ نيز نايل مي   
سفر نمادين مرغان در    . گيرند فراوان است   ي رسيدن به كمال و تعالي صورت مي       كه برا 
 و سفر خير    مهشاهناخوان در     عطار، سفر كيخسرو، فريدون و پهلوانان هفت       الطير منطق

فران را به   د كه مسا  نشو هايي از اين سفرها محسوب مي       نظامي نمونه  پيكر هفت و شر در  
ايد براي رسيدن در داستان مورد بحث نيز مرد درويش ب .دنرسان كمال و خودآگاهي مي

  : به خليفه سفر كند
  كشيدش روز و شب در سفر شد، مي    رداشت آن مرد عربــو بــپس سب         

                                                                                       )2741(  
يي است كه بايـد در راه       ها گذرد و بيابان نماد سختي     از بيابان مي  مسافر سفر كمال         

واقـع تولـدي دوبـاره      براي رسيدن به خودآگاهي كـه در      . ود تحمل كند  رسيدن به مقص  
 مرگ را كـشف كنـد و آزمـوني دشـوار را             ، بايد در سفر دشوار خودشناسي      انسان ،است
 مرد درويش نيـز از    ).196 -195 :ك، همان .ر(نهد تا به حياتي دوباره نايل شود        سر   پشت

گـذرد و     آن فراوان اسـت مـي      زنان نيز در   بيابان سوزان و خطرناكي كه بيم دزدان و راه        
رفت برسد و آنيماي خردمند او كه نگـران         كند تا به خودآگاهي و مع      مرگ را كشف مي   

  : دارد  از اين مرحله است دست به دعا برميگذار مرد
  از ــــورد كرده در نم» مـــرب سلِّ«  ازـــاز كرده از نيــــال بــــزن مص      

  انـر بدان دريا رســا رب آن گوهـي    انــا را از خســدار آب م هـنگ«ه ـك     
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  ...را هزاران دشمن است  گوهركلي    ن استـ آگه است و پرفمچه شويگر     
  اري او ـب رد و گرانـــم مــــــوز غ   اي زن و زاري او ـــاهـــــــــ     از دع

  نگ   در يـالفه بـــالخ رد تا دارــــــب    گــم از دزدان و از آسيب سنــسال     
                              )2743- 2748(  
  ياآب و در

رد درويش براي خليفـه     اي كه م   هديه. استان مفهومي نمادين دارند   آب و دريا در اين د     
 در سـبو در     آب موجـود  .  وصول او به مقصود گرديد، آب بود       اي كه موجب   برد و وسيله  

.  بسيار نـاچيز اسـت     ، معرفت و نيكي است كه البته در مقايسه با دريا          اينجا نماد دانايي  
  : هوم اين نمادها را بيان كرده استصراحت مف موالنا خود به

   ... علم خداستةه دجلــن خليفوا  استـهاي م آن سبوي آب دانش       
    رـــــكو بود از علم و خوبي تا به س  ر سـبو دان اي پـالم را ســل عــك       

                               )2860-2873(  
  

زن خردمنـد   . هايت علم حقيقـي اسـت     ن آبي است كه منشأ و مبداءِ آن همان درياي بي         
  : گويد داستان در وصف آن مي

  ...  ا رب آن گوهر بدان دريا رسانــي   .................................................................     
     كاصل گوهر استتاي زين اس قطره    ، آب كوثر استخود چه باشد گوهر     

                               )2744- 2746(  
برد و معنـاي بـسيار      اين نماد همان آب حياتي است كه در ادبيات عرفاني مـا كـار                  

حاني است كه انسان كامل      معنوي و رو   اي دارد و درحقيقت معرفت و شناختي       گسترده
ة بـاطن اسـت     شود و رمز تجديد حيات و تـصفي        يابد و به مدد آن جاودانه مي       آن را مي  

 رحمت همگاني و ة از اين رو نتيج و حاصل از باران ، آب .)20: 1377،  اسماعيل پور . ك.ر(
  .فراگير حق است

  
  سبو

لب جسماني و محل علـم و معرفـت         سو نماد تن و قا     گويد از يك   سبو چنانكه موالنا مي   
  : است
  ا ـــدر او آب حواس شور مــــــــان    ن محصور ماــت آن كوزه؟ تــچيس     

                                                                                      )2720(  
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  : و از سوي ديگر نماد كل عالم است
  رـه سـا بـــو بود از علم و خوبي تــك  سر ـــم را سبو دان اي پــل عالـــك     

                                                                                       )2873(  
،  عالم صـغير و جهـان      ، زيرا  انسان   ،و اين دو در فرهنگ عميق عرفاني ما تضادي ندارد         

ر نيز هـست و منافـاتي بـا هـم     ست در عالم صغياچه در عالم كبير     عالم كبير است و آن    
  ). 81-76 :1371ازي، ر منج. ك.ر(ندارد 

  
  خليفه 

دادرسي بخشنده است كـه مـرد درويـش بـا           و   ،خليفه يا در برخي ابيات شاه و سلطان       
خالفـت و   . يابد نيازي و استغنا دست مي     شود و به بي    سيدن به او از فقر و فاقه رها مي        ر

تر از يك نهاد و نماد سياسي و اجتماعي دارد  اين داستان معنايي بسيار وسيعشاهي در 
  : ادآوري كرده استت اين نكته را يصراح موالنا به. و به معني درياي علم خداوندي است

  داست ــ علم خةلـه دجـــن خليفوا    ...  ........................................................     
                                                                                    )2860(  

  : راند ها سلطنت مي كه بر جانمملكت باطن و روان است وطن   بيمكان واو سلطان ال
  در كل تنـر كرده است انـــچون اث              ان بي وطنــطف شاهنشاه جــــل     

                                                                                    )2837(  
نماد كمال و تعالي است شهرياري نه فقط در اين داستان بلكه در موارد ديگري نيز      

 مرغـان مـسافر     ، عطـار  الطيـر  طقمن مثالً در    .و مفهومي فراتر از يك نقش سياسي دارد       
نهايـت بـه خودشناسـي و       كننـد و در      ن شهريار و سلطاني شايسته سـفر مـي        براي يافت 

 سـت كـه   اي واال   شهرياري در مـواردي خـاص مرتبـه        شاهنامهدر  . رسند خودآگاهي مي 
، جنگيـدن بـا     هـاي فـراوان چـون گذشـتن از آب          زمند تحمل رنـج   يابي به آن نيا    دست

، چنانكه در داستان شهرياري كيخسرو،  شدن در كوه مقدس البرز است      ضحاك و تربيت  
  .شود فريدون و كيقباد ديده مي

گرايـي   د؛ او از قيد و بند تعـصب و مطلـق           ويژگي مهمي دار   مثنويشهريار داستان        
 در آن   ، يـا زيبـا و زشـت را        منگبـر و مـؤ    .  مخلوقـات  ةمآزاد است و درگاهش درگاه ه     

 است نه چون بهشت كه از       گيري آن چون خورشيد و مطر، همگاني      تفاوتي نيست و فرا   
  : آنِ برگزيدگان است
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  يتــــعلطا و خـــافته زان در عـــــي  حاجتي احبـر سوي صــدم به دم ه     
   ني چون بهشت،ر خورشيد و مطهمچو  ت ــر و  مؤمن و زيبا و  زشـــبهرگب     
  ورــده گشته چون جهان از نفخ صــزن             امه از سليمان تا به مورـاص و عــخ     

  هــــــر معني يافتـل معني بحـــــاه  ه ـــــورت در جواهر بافتـل صـــ     اه
  ده ــــه باهمت چه بانعمت شـــــوانك   همت چه با همت شده ه بيـــــآنك     

                                  )2750- 2755 (   
     مرد درويش از مردان معنا بود و توانست بحر معنا را دريابد و از راه دريـا بـه خانـه                   

 در حالي كه به حياتي دوباره كه همان خودشناسي و خودآگاهي است دسـت               ،گرددباز
  .يافته بود

  
  گيري نتيجه
هـاي   ة ويژگـي  كننـد  ار ادبي جهان است كه منعكس     رين آث ت  معنوي يكي از مهم    مثنوي

ـ        . رواني نوع بشر است    شر را شـناخته و بـه       مولوي ابهامات و تناقضات موجود در روان ب
توانايي برخوردار بـوده كـه بـين آنهـا          ها را در كنار هم آورده و از اين          شكلي مطلوب آن  

ي و خودآگـاهي    او كمـال انـسان را در خوديـاب        . اد كند  ايج حدي از هماهنگي و وحدت    
و رواني و پـس از      هاي نيك و بد دروني       شرط الزم براي آن را شناختن جنبه      بيند و    مي

 داند و انسان كامل او كسي است كه اين مقصود را در            هاي سازنده مي   آن پرورش جنبه  
كنـد،   هاي وجود انسان را انكار نمـي       هاي منفي و بدي    او تمايالت و خواسته   . يافته است 

 بحث  قهرمان داستان مورد  . كند د آنها اقرار نموده، نبرد با آنها را توصيه مي         بلكه به وجو  
كشمكشي در ناخودآگاه روان او . نيز مسافر سفر خودآگاهي، معرفت و كامل شدن است    

هاي مثبت و منفي وجـود دارد و او بـه يـاري خودآگـاه                دشوار در مورد تشخيص جنبه    
ة روان را بـشناسد     نيروهاي سازند است  توانسته   در اين نبرد سرافراز بيرون آمده و      خود  

اي از ايـن     بخـش عمـده   . پـارچگي برسـد     وحدت و يك   ها عمل نمايد و به    و بر مبناي آن   
د كـه يكـي از      دهـ  تـشخيص و بازشناسـي آنيمـا تـشكيل مـي          كشمكش را نبرد بـراي      

هـاي   هاي موجود در حيات بـشري در زمـان         واقعيت. دشوارترين مراحل خوديابي است   
 او را در    نه در ناخودآگـاه جمعـي انـسان شـده،         گاگيري آنيماي دو   ه موجب شكل  ديرين

 او بايد   .كند اوري بين نوع سازنده و نوع ويرانگر دچار كشمكش دروني مي          تشخيص و د  
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 دشوار بگذرد تا به     ة از اين مرحل   رسد،بو معرفت و دانايي به وحدت       به ياري خودآگاهي    
سـر   ن حكايـت پـشت    ت كه مرد درويش در ايـ       و اين همان چيزي اس     نائل شود مقصود  

 سـازش    معاصر تحت عنـوان اصـل اضـداد و اصـل           ةشناسان هاي روان  نهاده و در تحليل   
. اي شگفت و با بياني نمـادين آن را بـازنموده اسـت             گونه اضداد مطرح است و مولوي به     

 ،هايي كه شـاعر آگاهانـه و يـا نـا خودآگـاه در داسـتان بـه كـار بـرده                     وجود ساير نماد  
همـين   .هاي نمادين داستان را افزوده و معاني ژرف و عميقـي بـه آن داده اسـت                 جنبه

اي كـه    گونه  جاودانگي برخي آثار ادبي است به      معاني پنهان و نمادين موجب جذابيت و      
ندان و منتقدان را به خود      ها هنوز قابل تحليل است و ذهن انديشم        پس از گذشت قرن   

  .دكن جلب مي
  

  منابع  
  . انتشارات سمت:، تهرانتاريخ اساطيري ايران ،)1385( ژاله آموزگار،
  . سروش:هرانت ،اسطوره بيان نمادين ،)1377(پور، ابوالقاسم  اسماعيل
 . توس:تهران جالل ستاري، ، ترجمةها زبان رمزي افسانه ،)1364( لوفلر. دالشو، م

 . نشر قطره:تهران، شهر زيبايي آرمان ،)1373(حميديان، سعيد 
، ة مجدالدين كيواني  ، ترجم تصوف ايراني در منظر تاريخي آن      ،)1383(عبدالحسين   كوب، زرين

 .  انتشارات سخن:تهران
  .  توس:، تهرانرمز و مثل در روان كاوي) 1366(ستاري، جالل 

 . توس: تهران، پژوهشي در هزار افسان،افسون شهرزاد ،)1368(ــــــــــ ـــ
 .س، توتهران، سطوره در بوف كوربازتاب ا ،)1377(ـــــ ــــــــ

  . مركز:تهران، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني ،)1386(ــــ ـــــــــ
 . فردوس:تهران، بيان ،)1370(شميسا، سيروس 

، ة يحيي سيد محمدي   ، ترجم هاي شخصيت  نظريه ،)1377(يدني الن شولتز     و س  شولتز، دو آن  
  . نشر هما:تهران

، تـصحيح جـالل     الكفايـه مصباح الهدايـه و مفتـاح        ،)1381(عزالّدين كاشاني، محمود بن علي      
  .  نشر هما:الدين همايي، تهران

 مركـز نـشر     :يراني، تهـران   سـعيد اربـاب شـ      ة، ترجم تخيل فرهيخته  ،)1363(  فراي، نورتروپ 
 .دانشگاهي
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 . فكر روز:تهران، )از افالطون تا عصر حاضر (فرهنگ اصطالحات ادبي ،)1378(مقدادي، بهرام 
آنيمــا و راز اســارت خــواهران همــراه در « ،)1387 (ســيد كــاظم و اشــرف خــسروي، يموســو
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  . انتشارات زوار:تهران، دفتر اول
 انتـشارات   :تهـران ،  صاد العباد من المبدأ الـي المعـاد       مر ،)1371(رازي، عبداهللا بن محمد     نجم  

  .علمي و فرهنگي
       . هما: تهران،مولوي نامه ،)1376(جالل الدين ، همايي

  .نشر تاريخ ايران: هران، تكاوي و ادبيات روان ،)1374(ياوري، حورا 
  . جامي:تهران محمود سلطانيه، ة، ترجمهايش لانسان و سمبو ،)الف1377(يونگ، كارل گوستاو 

  .      نشر افكار:تهران رضا رضايي، ة، ترجمياتحليل رؤ ،)ب1377(ـــــ ـــــــــ
  .افكار  نشر: جالل ستاري، تهران، ترجمةجهان نگري ،)1372 (ــــــــــــــ

  


