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مقدمه
سفر روحانی و تمثیلی یکی از کنشهای بشر برای رهایی از محدودیتهای
زندگی مادی است ،ولی از آنجاکه ذهن انسان قادر نیست رخدادهای درونی را
چنانکه باید ،گزارش کند ،ناگزیر میشود آنها را در قالب حکایت و تمثیل که
بیانگر رخدادی واقعی و بیرونی هم میتواند باشد ،به نمایش بگذارد .امروزه علم
روانشناسی گسترة پهناوری از نادانستههای بشری را در قلمرو روان آدمی کشف
کرده است .این امر سبب شده است تا بسیاری از داستانها و روایتهای تمثیلی
از پردة ابهام خارج شوند و با نوری که علم روانشناسی بر پیکرة آنها فروتابانده
است ،الیههای توبرتوی آن بر ما روشن گردد .سفر تمثیلی ساختاری چندالیه
دارد .الیة بیرونی آن را میتوان در تفسیر حرکتهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
و ...به خدمت گرفت و الیة درونی آن را با بهکارگیری نظریههای روانشناسان و
اسطورهشناسی چون یونگ ،فروید ،الیاده ،کمپبل ،و ...بازیابی و تفسیر کرد .الیة
بیرونی این سفر بیانی است تمثیلی برای نشان دادن یک نگاه ،باور تازه ،و حرکت
برای تحقق بخشیدن آن .این سفر با گذر از موانع و آزمونها و رسیدن به قدرت
برای رهایی از بود و بند دنیای مادّی ممکن میشود.
داستان شیخ صنعان «بیش از آنکه واقعی باشد ،رنگوروی مثالی و اسطورهای
دارد» (ستّاری  )3 :1733و بیشتر ناظر به سیری درونی است که در جامة نماد ظاهر
شده است .برای تحلیل این سیر نمادین ،نخست از نظریة یونگ که تحلیلی
روانکاونه از تالش خودآگاه برای شناخت ناخودآگاه است ،مدد گرفتهایم؛ سپس
با بهرهگیری از نظریة تکاسطورة کمپبل ،به نقل و گزارش سفر شیخ صنعان در
روایت منطقالطیر عطار پرداختهایم.
الزم است ذکر شود که پژوهشهایی چند از این دست و با رویکرد مورد نظر

ما به انجام رسیده است؛ از آن جمله به کتاب ساختار اسطورهای در فیلمنامه
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میتوان اشاره کرد .در این اثر ،روایت کمپبل از سفر قهرمانان اسطورهای در
مشهورترین فیلمنامههای جهان نشان داده شده است؛ (وگلر  )1733مقالة «تحلیل
تکاسطوره نزد کمپبل با نگاهی به روایت یونس و ماهی» (کنگرانی  )1733هم
براساس این نظریه انجام شده است؛ فرزانة زعفرانلو در پایاننامة کارشناسی ارشد
خویش ،به «بررسی ساختار اسطورهای سمک عیار و انطباق آن با نظریة ژوزف
کمبل» ( )1756پرداخته است؛ بزرگ بیگدلی و پورابریشم ( )1756نیز تحلیلی از داستان
شیخ صنعان براساس نظریة فرآیند فردیت یونگ به دست دادهاند؛ همچنین،
نصراهلل امامی و همکاران ( )1754پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل منظومة
مانلی نیما یوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل» انجام دادهاند.
جستوجوی ما در میان آثار منتشرشده نشان میدهد که پژوهشی مستقل که در
آن داستان تمثیلی شیخ صنعان با نظریة تکاسطورهای کمپبل سنجیده شده باشد،
انجام نشده است.
اسطورهها ،باورهای عامیانه ،اندیشههای مذهبی ،و تأمالت عرفانی ازجمله
مؤثرترین و بهترین زمینهها برای انعکاس سفرهای روحانی است .عارفان همواره
در جستوجوی راهی برای برقراری پیوند میان جهان مادی با دنیای پهناور معنا
بودهاند .دنیایی که «دایماً مرزهایش را گسترش میدهد؛ نه تنها سرزمین یا قلمرو
مردگان را که هر عرصة سحرآمیز و معجزهآسایی را هم شامل میشود( ».الیاده

 )144 :1752برخی از بزرگان صوفیه تجربیات خویش را از لحظات ناب اشراقی و
شهودی در قالب سفرهایی تمثیلی روایت کردهاند.
الیههای پنهان روان ،بخشی از وجود ناشناختة آدمی است و تالش برای
شناخت زوایای آن ،زمینهساز الهام شاعرانه در خلق آثار ادبی بوده است .برای
اینکه تصویری از ناخودآگاه داشته باشیم ،نظری به آرای فروید و یونگ
میاندازیم .فروید ناخودآگاه را خاستگاه تاریکی میدانست و رستگاری آدمی را
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زمانی ممکن میدید که انسان بتواند به ناخودآگاه راه بیابد و با شناخت عقدهها و
تاریکیهای درون ،به منشأ آنها دست پیدا کند و با گشودن آنها ،به آرامش
برسد.
یونگ با پذیرش کلیّات آرای فروید ،ذهن را به دو الیة خودآگاه و ناخودآگاه
تقسیم کرده است .مرکز خودآگاهی را  egoنامیده و در ساحت ناخودآگاه روان،
از سایه و آنیما سخن گفته است .او سایه را بخش پنهان شخصیت میداند که
آدمی نمیخواهد آن را باور کند؛ زیرا نشاندهندة خصوصیات ناپسند او است .در
این میان ،برخی از آدمیان میکوشند تا با رسوخ به الیههای زیرین و پنهان وجود،
خود را چنانکه هستند ،ببینند .سایه بخش تاریک ناخودآگاه و ناسازگار با
خودآگاه است که در ادبیات عرفانی از آن به شیطان یاد شده است.

()1

آنیما مهمترین کهنالگو در نظریه یونگ است که «بزرگبانوی روح مرد»
(یاوری  )156 :1734لقب گرفته است« .عنصر مادینه تجسم تمامی گرایشهای
روانی زنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات ،خلقوخوهای مبهم،
مکاشفههای پیامبرگونه ،حساسیتهای غیر منطقی ،قابلیت عشق شخصی،
احساسات نسبت به طبیعت ،و سرانجام ،روابط با ناخودآگاه( ».یونگ )236 :1734

ارتباط با ناخودآگاه جز در سایة قطع ارتباط با خودآگاه تحقق نمییابد؛ به عبارت
دیگر« ،شرط وصول به "فرامَن" و یا کشف "من" بیکرانهای در هستی خویش،
فنای "منِ" تجربی است( ».پورنامداریان  )177 :1736آنیما که با سیاهی و تاریکی و
شب ارتباطی ژرف دارد ،حد فاصل خودآگاه و ناخودآگاه است و کیفیتی بیزمان
دارد .غالباً در چهرة زن جوانی دیده میشود که دو جنبة مثبت و منفی دارد.
بخش فعال اما منفی که از آن میگریزیم و بخش مثبت آرمانی که در آرزوی
پیوستن بدان هستیم( .شمیسا )34 :1734
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نظریه تکاسطورة کمپبل
جوزف کمپبل سفر درونی انسان را در قالب سفر قهرمانان اساطیری طرح میکند
و نشان میدهد که کهنالگوی سفر در قصهها و افسانههای جهان در زمانها و
مکانهای مختلف ،در قالبی نو تکرار میشود تا انسان را به سیروسلوک درونی و
شناخت نفس رهنمون کند .او نشان میدهد که اسطورهها و روایتهای عامیانة
ملل گوناگون پیرنگی واحد دارند و سیر تحول و سفر قهرمان را در گذر از
حجاب دانستهها به سوی جهان ناشناختهها ،به سه مرحله تقسیم میکند و آن را
هستة اسطورة یگانه مینامد .از دیدگاه او ،قهرمان کسی است که «بتواند بر
محوریتهای شخصی یا بومیاش فایق آید و از آنها عبور کند و به اشکال
عموماً مفید و معموالً انسانی برسد .قهرمان به عنوان انسانی مدرن [رها از قیدوبند
اسطوره] میمیرد ،ولی چون انسانی کامل و متعلق به تمام جهان ،دوباره متولد
میشود .دومین وظیفة خطیر او بازگشت به سوی ما است با هیأتی جدید و
آموزش درسی که از این حیات جدید آموخته است( ».کمپبل  )71-76 :1752ضمن
این سفر ،قهرمان به تحولی درونی و عرفانی میرسد و با رهایی از جهل ،به بلوغ
جسمی و روحی دست مییابد تا از این راه ،به صورت عضوی از گروه و جامعة
خاص خود پذیرفته شود .این روند حرکتی قهرمان طی سه مرحله انجام
میپذیرد:
«مرحلة نخست ،جدا شدن و پا نهادن به مرحلة کشف خود که با سفر همراه است؛
مرحلة دوم ،تغییر و تحول است که در قالب تحقق دو امر مهم شکل میگیرد .یکی
را بروز صداقت و راستی مینامند که قهرمان باید این ویژگی را در خود متجلی
سازد و دومی بروز شجاعت است که در اینجا الزم است تا قهرمان با نشان دادن این
ویژگی ،مرحلة تحول را تکامل بخشد و سرانجام ،در مرحلة سوم ،بازگشت انجام
میگیرد و طی آن ،قهرمان پس از رسیدن به شرایط الزم به سوی جامعه و گروه
مورد نظر خویش بازمیگردد( ».گورین و همکاران )133 :1736
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قهرمان اسطورهای در مسیر سفر خود به سوی آستان سیروسلوک کشیده
میشود؛
«یا اغواشده سوی آن میرود ،یا داوطلبانه پای در این راه میگذارد .در آنجا با
سایهای روبهرو میشود که از گذار ،نگهبانی میکند .قهرمان ممکن است این نیرو را
شکست دهد ،یا با آن به آشتی برسد و زنده ،قدم به قلمرو تاریکی گذارد (نبرد با
برادر ،نبرد با اژدها ،تقدیم پیشکشی ،طلسم) ،یا اینکه نیروی مخالف او را میکشد تا
به قلمرو مرگ فرورود (مثله شدن ،بر صلیب رفتن) .در آن سوی آستان ،قهرمان در
جهانی سفر آغاز میکند که ناآشنا و سرشار از نیروهایی است که غریبانه ناآشنایند.
بعضی از این نیروها بهشدت او را تهدید میکنند (آزمون)؛ بعضی دیگر با امدادهای
جادویی به یاری او میآیند (امدادها) .وقتی به حضیض چرخة اسطورهای رسید،
مشقتی عظیم را تحمل میکند و در عوض پاداشی میگیرد( ».کمپبل )292 :1752

داستان شیخ صنعان و انطباق آن با نظریه جوزف کمپبل
اندیشة فرورفتن به کام مرگ و چیرگی بر آن و حیات دوبارة یافتن پس از آن،
یک کهنالگوی جهانی است که در همة ادیان و تمدنها دیده میشود؛ زندگی
دوبارة یونس و بازگشت به نینوا و برخاستن اصحاب کهف از خواب و رفتن
یکی از آنان به شهر اِفِسوس ازجملة اینها است .نجات زال از مرگ و پرورش
او به دست سیمرغ در کوه و بازگشت او به سوی جامعه ،عبور سیاوش و ابراهیم
به سالمت از آتش ،بازگشت نوح و پایهگذاری جهانی نو پس از طوفان ،یا
بهشتی گشتن ادریس پیش از مرگ ،گونة دگردیسیشدة این رستاخیز هستند.
گاهی این رستاخیز در روان آدمی شکل میگیرد و ممکن است فرد پس از گذر
از یک دورة رنج و طی مراحل دشوار در این سفر روحانی ،به مرتبهای برتر و
واالتر از پیش برسد.
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وجه مشترک همة این داستانها کوشش فرد برای جستن معنا و ارزشی در
زندگی است که به جای تعادل ،هیجانی در زندگی او ایجاد میکند .این هیجان
یکی از لوازم غیر قابل انکار بهداشت روان است؛ زیرا به گفتة نیچه« :اگر آدمی
برای "چرا؟"ی ِ زندگانی خود پاسخی داشته باشد ،کموبیش با هر "چگونه؟"ای
میسازد» ( )27 :1733و بدین ترتیب ،هم تحمل دشواری و رنج زندگی برای او
دارای معنا خواهد بود و هم درد و رنج ،او را به سوی معنای زندگی سوق
خواهد داد .به نظر میرسد« ،هر فرد باید معنا و رسالت زندگی خود را در هر
لحظة معین و معلوم دریابد[ ...گویی] هر فرد وظیفه و رسالتی دارد که باید انجام
دهد .او در این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی نیز قابل برگشت
نیست .وظیفة هر فرد یکتا است و فرصت وی نیز برای انجام آن یکتا است».
(فرانکل )31 :1733

آموزههای دینی ما را به شناخت خویش دعوت کرده و خداشناسی را در گرو
خودشناسی دانستهاند )2(.برای رسیدن به خدا هم میتوان از درون خویش آغاز
کرد و هم از بیرون .طبیعت درون و بیرون جلوهگاه حضور نیرویی ازلی است که
ما را به سوی خویش میکشاند .گروهی که از خطر گمراهی میترسند ،دست در
دست فرستادگان حق مینهند تا به سرمنزل مقصود راه یابند .ادیان و مذاهب
الگوهای از پیش تعریفشدهای برای رهروان مؤمن خود دارند که با پیروی از
این رهنمودها میتوانند به آرامش برسند ،از لذایذ و مواهب دنیا و آخرت بهرهمند
و رستگار شوند و در جوار قرب حق آرام گیرند .انسانهایی که دل به آیین ادیان
و مذاهب میسپارند ،ناگزیر از پای نهادن در راهی و اندیشیدن به مقصد و
مقصودی هستند که برایشان تعیین و تعریف شده است؛ زیرا گمان میکنند که با
واگذاشتن خود به پیشوایان دینی و آیینی ،رفتن و رسیدن را تسهیل خواهند کرد.
آنان که دل به آیین پدران خویش بستهاند ،میپندارند که آنچه را احساس
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میکرده ،میاندیشیده و میخواستهاند ،به اختیار پذیرفتهاند ،امّا واقعیت این است
که قلمرو اختیار آنان در این گزینش ،در دایرة بستهای از جبر رقم خورده است.
این مردم در فضای آیینی ادیان و مذاهب زاده میشوند ،نشو و نما میکنند و با
انجام مناسک و انس به آنها ،در فرایض غرق میشوند .اینان بیخبر از دیگر
آیینها ،راهی را که در پیش گرفتهاند ،بهترین راه و اعمالی را که به انجامش التزام
یافتهاند ،بهترین اعمال میدانند.
برخی از انسانها نیز خود به نیروی شک ،در حقیقت رخنه میزنند تا از فرازِ
یقینی استوار ،خود را به وادی کمال نزدیک کنند .انسان آزاده راه را آگاهانه
برمیگزیند و با تأمل در چگونگی مناسک ،به آنها عمل خواهد کرد .شیخ صنعان
یکی از راهشناسان و راهیافتگان است که میخواهد از هنجاری که پدرانش بر آن
رفتهاند ،فاصله گیرد و خود را از قید طرحهای از پیش تعیینشدة ادیان رها کند و
راهی را در پیش گیرد که خود میخواهد .او درصدد است تا در این راه ،خود
مسئول تحقق "خود" باشد .به عشق ،ایمان ،معشوق ،و مأمن خود چنانکه
میاندیشد و میخواهد ،برسد .دلهرة انتخاب شیخ را آرام نمیگذارد و پیوسته بر
آن است تا با انتخاب بهترین راهی که عقل و احساس و ایمانش بدان فرمان
میدهند ،ماهیت خویش را بسازد و اینگونه به چیستیاش معنا دهد .او اینبار در
پی معشوق و معبودی است که خود میخواهد و برای رسیدن به او راهی را که
خود یافته است ،در پیش میگیرد و با این کار ،راه تازهای را که به هدف
میرسد ،به دیگران میشناساند تا ثابت کند که هر نفس به تنهایی راهی به سوی
خدا است؛ راهی که با رسیدن به مقصد و مقصود هویت پیدا خواهد کرد.
شیخ امام شهر خویش است ،گروهی از مریدان به گردش حلقه زدهاند و از
پرتو وجودش روشنی میگیرند و او ،آنان را بر منظری مینشاند که خود از
بلندای سنّت دیرینة دینی به تماشای حقیقت رفته است و به تماشای آنچه
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حقیقت میپندارد ،ترغیب میکند؛ تا اینکه نیازی تازه در جانش شعله میکشد.
آنگاه به نیرویی درونی که او را به رفتن و دیدن وامیدارد ،از این منظر فاصله
میگیرد؛ زیرا این حس در او بیدار شده است که برای دیدن وجوه دیگر حقیقت،
نیازمند نشستن بر مناظر دیگری است .او دیگر به استادی خویش دلشاد نیست و
باید با نگاههایی تازه آشنا شود .این کار برای او که عمری از منظر دینی و آیینی
به تماشای وجهی از وجوه حقیقت رفته است ،ناممکن است؛ از اینرو ،از
خویش و جامعة خویش میبُرد تا هم خود و هم خدای خود را بهگونهای دیگر
ببیند و راه را تا پیشگاه برای خود روشنتر کند.
راه

گر کند آن عقبه قطع این جایگاه

گرددش

روشن

تا

پیشگاه

(عطار نیشابوری )233 :1734

شیخ به دنبال دیدن رؤیای دختر ترسا ،پا به راه میگذارد تا به پندار خود ،با
رسیدن به معشوق و یگانه شدن با او به کمال برسد .دختر ترسا رمزی از یک
نگاه و یک منظر تازه است؛ نمادی از پیری صاحب معرفت است که عیسی و
مکتبش را میشناسد .لطف عمدة دختر در کنار زیبایی ِ دلشکار او ،داناییِ تامّ و
تمامش است و شیخ به خدمت کسی درمیآید که محقّق است نه مقلّد و همین
نکته مهم شوق شناختن را در جانش شعلهورتر میکند تا با رسیدن به معرفتی
تازه ،به علم و ایمان پیشینش معنایی تازهتر بخشد .شیخ علم و عمل را با یکدیگر
توأمان دارد و به نیروی عبادت و ریاضت ،دمی مسیحایی یافته است؛ چنانکه
هرکه

بیماری

و

سستی

یافتی

از

دم

او

تندرستی

یافتی

(همان)233 :

اما با همة ایمانی که میورزد ،از نور عشق چنانکه باید بهره ندارد؛ او مؤمنی
است که باید از رهگذر عشق ،به کمال برسد و برای رهایی از یکسونگری
وجود ،نیازمند روی آوردن به «اقلیم جامع عشق» است .میان او و خدا یک حلقة
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گمشده وجود دارد .هنوز "من" در وجود او نمرده و این سفر آزمونی است برای
مردن پیش از مرگ.
بر پایة نظریه کمپبل ،در نخستین مرحلة سفر اسطورهای «دست سرنوشت
قهرمان را به خود میخواند و مرکز ثقل او را از چهارچوب جامعه به سوی
قلمروی ناشناخته میگرداند .این قلمرو سرنوشت ،که هم سرشار از گنجها و هم
جایگاه خطرها است ،به شکلهای گوناگون نمایان میشود( ».کمپبل  )33 :1752این
پیک که ندای ناخودآگاه است ،قهرمان را از چالش و تغییری که در شُرُف وقوع
است ،آگاه میکند و از آنجا که رشد روان محصول کوشش خودآگاه نیست ،در
خواب آشکار میشود .از دید یونگ ،برای اینکه فرآیند فردیت تحقق یابد ،آدمی
باید گوش فرادهد تا بفهمد تمامیت درون ،یعنی "خود" در هر لحظه و وضع از
او چه میخواهد( .یونگ )245 :1734

شیخ شباهنگام ،در خواب میبیند که در روم پیوسته بتی را سجده میکند .از
نظر یونگ« ،شب مربوط به اصل مؤنث و ناخودآگاهی است ...و به اسرار بنیادین
منشأ منجر میشود( ».شمیسا  )135 :1734خواب هم پیک ناخودآگاه است که به او
بشارت میدهد تا پا به راهی تازه بگذارد؛ راهی که آزمونهایی دشوار در خود
دارد .در رؤیای شبانه ،تهی بودن زندگی شیخ به او گوشزد و بر همخوردن تعادل
زندگی به او وعده داده میشود و چون خبر در شب به او میرسد ،شب در
حکایت معنایی نمادین مییابد.
او باید برای شناخت ناخودآگاه روان ،که نیمة کاملکنندة او است ،به راه افتد.
ناخودآگاه آشنایی

()7

است که در مسیر زندگی مادی به فراموشی سپرده شده

است؛ به سبب همین آشنایی دیرین است که پیر پارسا میداند در سرزمین روم،
بت را سجده کرده است .روح بشر از این دور شدن از خود ،از این حرکت به
سوی کثرت ناراضی است و در خواب و بیداری ،در آرزوی وحدت نخستین
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است و وحدت از این دیدگاه مساوی جاودانگی است( .شمیسا  )23 :1734عشق
آن کشش متقابلی است که این دو پارة دورافتاده از یکدیگر را به هم نزدیک
میکند .اگر عطار در توصیف ترسای زیبا زلف او را مشکین میخواند ،بدان
سبب است که او به بخش تاریک و ناشناختة جهان ناخودآگاهش تعلق دارد« .در
آیینهای رازآموزی و تشرّف ،آشنایی و ورود نوآموز به حیات دینی ،محصول
تجربة شخصی خود او است -تحت تأثیر خوابها و رؤیاها و الهامات شهودی
که بهواسطة مجموعهای از اعمال و روشهای ریاضتی در کنج خلوت و انزوای
فردی برانگیخته میشود( ».الیاده )143 :1752

روم برای شیخ همان سرزمین رازآموزی و تشرّف است؛ قهرمانی که ندای
پیک را دریافت کرده است ،میتواند دعوت او را بپذیرد یا رد کند .مهمترین
عاملی که قهرمان را از گام نهادن در راه سفر ،بازمیدارد ،ترس است ،ولی
قهرمانان جستوجوگر فارغ از ترس ،با اشتیاق بدین دعوت پاسخ میدهند.
اندرزهای دیگران برای رها شدن شیخ از این بحران و هیجان نیز سودی ندارد و
نمیتوانند وی را به زندگی عادی بازگرداند .مریدان ،شیخ را به امید بهشتی که در
راه است ،بیم میدهند ،ولی او در آرزوی بهشتی است که خود آفرینندة آن باشد.
پس ،بیدرنگ دعوت پیک را میپذیرد و در راه رازآموزی قدم میگذارد.

 .1جدایی
خروج قهرمان از دیار مألوف خویش گاهی به سبب اتهامی است که به او وارد
میشود .خروج شیخ از دیار مألوف نیز بر پایة اتهامی است که خویشتن بر خود
روا میدارد .این"خوداتهامی" سبب اصلی هجرت او است .قهرمان در این سفر،
چنانکه الیاده هم در طرح و نظریة معروفش یادآوری کرده است ،در واکنش به
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اتهامی که بود و بایدش را بر ترازوی داوری میگذارد ،از خویش یا جامعة

خویش میگریزد .این گریز یا رانده شدن شبیه رویدادی است که زال در شاهنامه
تجربه میکند .او به اتهام سپیدمویی از جامعه رانده میشود و سپس در کوه آیینی
البرز تحت تعلیم نیروی خاص (سیمرغ) قرار میگیرد .در منطقالطیر ،گرچه
آشکارا اتهامی به شیخ زده نمیشود ،گریز او از نقص خویش دلیلی روشن بر رها
کردن مسند علم و عبادتی است که بدان شهرة خاص و عام شده است .شیخ
خود را "ناتمام" میبیند و الزم میداند برای تکمیل "منِ وجودی" به دنیای
تاریک درون خویش نفوذ کند و معشوقی را بجوید که بتواند عشق را در وجود

او بروز دهد و یاریاش کند تا با دو بال "عشق" و "ایمان" راه پرگریوة زندگی

را پس پشت بگذارد و به زندگی معنویاش معنایی تازه ببخشد .در این داستان،
نقص شیخ را در روی آوردنش به دختر ترسا و ریاضتی که بتواند او را شایستة
این وصال سازد ،میتوان دید .شیخ برای شناخت ناخودآگاه خویش راهی روم
وجود میشود؛ پس او «منِ» خویش را چنانکه باید ،نمیشناسد و این نقصی
بزرگ در راه خداشناسی او است .نقص دیگر شیخ این است که از عشق بویی
نشنیده است .شوق او به کمال و گذر از وادی کاستیها تا جایی است که مریدان
نمیتوانند او را از عشقورزی به ترسای زیبا منصرف کنند .شاگردان از منظر یک
دیندار متشرع که فقط در جستوجوی دین و مظاهر ظاهری آن است ،بر شیخ
خویش خرده میگیرند که در او «درد مسلمانی» نیست:
آن دگر گفتش« :پشیمانیت نیست؟»

«یک

نفس

درد

مسلمانیت

نیست؟»

(عطار نیشابوری )235 :1734

و شیخ در پاسخ مرید غیرتمندی که بیش از دیگران ،دردِ دین دارد ،میگوید:
گفت« :کس نَبْوَد پشیمان ،بیش از این

که چرا عاشق نبودم پیش از این؟»
(همان)
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سخن از دردِ احیاکنندة روح بشر است و عطار درد را که در نگاه او با عشق
برابر است ،الزمة دینداری میداند و بارها از خداوند میخواهد که او را از درد
بهرهمند سازد:
من!

زان که بیدردت بمیرد جان من

ذرهای

دردم

ای

ده

درمان

کفر کافر را و دین دیندار را

را

دردت

ذرهای

دل

عطار

(عطار نیشابوری )246 :1734

شیخ برای شناخت ترسازادة رومی که خود عارفی مسیحی است ،از جامعة
خویش جدا میشود.
دختری

ترسا

و

روحانیصفت

در

ره

روحاللهش

صد

معرفت

(همان)233 :

تمثیل مثنوی در بیان هنر رومیان و بازتاب زیبایی نقش چینیان مشهور است.
(ر.ک :مولوی بلخی  )7914-7431/1/1735این دلبر رومی نیز انعکاسدهندة زیبایی
نابی است که از عالم جان در آیینة وجود او تابیده است .دختر هنوز تا رسیدن به
کمال یک گام فاصله دارد :رسیدن به ایمان« .از آنجا که عشق بیایمان جوشش
غریزی کور و کشش نیازی است که طبیعت بر ساختمان آدمی تحمیل کرده
است»( ،شریعتی  )363 :1733دختر ناگزیر باید از ایمان ،ریسمانی برای رسیدن به
بلندای کمال بسازد.

 .2تشرّف
پس از آنکه شیخ از درس و بحث میبُرد ،داستان با رفتن به دیار غرب و دیدار
دختر ترسا ادامه مییابد؛ جاییکه از منظر نمادشناسی یونگ ،مفهومی از تاریکی
است .دختر ترسا نمادی از آنیمای مرد پارسا است و او در جستوجوی
ناخودآگاه خویش راهی دیار تاریک ناشناختهها میشود تا برقع از جمالش
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برگیرد ،ولی تنها او نیست که میخواهد ناخودآگاه خود را بشناسد؛ ناخودآگاه
هم گرایش دارد این خودآگاه را که در هیأت پیری غریب نمودار شده است،
دریابد .عطار دختر ترسا را نشسته بر منظری مشرف بر اطراف توصیف میکند.
دختر با وجود داشتن شیفتگان بسیار ،نیازی به عشق رسوای پیرمردی ندارد و در
پی دلربایی از او نیست ،بلکه با نگاهی پُرسنده در چشم رهگذران در پی آموختن
و شناختن چیزی است که در زندگی او کم است.
«عشق تنها راهی است که با آن میتوان ژرفای وجود دیگری را دریافت .کسی
نمیتواند از وجود و سرشت فردی دیگر کامالً آگاه شود مگر آنکه عاشق او باشد.
بهوسیلة عمل روحانی عشق ،فرد خواهد توانست صفات شخصی و الگوی رفتاری
محبوب را بهخوبی دریابد و حتی چیزی را که بالقوه در او است و باید جان بگیرد،
درک کند .وی محبوب را قادر خواهد کرد تا زمینة تحقق امکانات را فراهم آورد.
(فرانکل )37 :1733

پس رسالتی بر دوش عشق نهاده شده است که همانا تحقق بخشیدن به
استعدادهای درونی بالقوة ترسازاده و پیر پارسا است .ممنوع بودن این عشق خود
دلیلی بر رمزی بودن این دلدادگی است.
دیدار دختر ترسا این فرصت را در اختیار شیخ قرار میدهد تا «بهترین ارزش
خود را نشان دهد و عمیقترین معنای حیات ،یعنی معنای رنج را آشکار سازد»؛
(همان )34 :شیخ پارسا رنج را که عاملِ معنیبخش زندگی است ،میپذیرد تا او را
به سوی جاودانگی رهنمون گردد .دختر ترسا چهار شرط را برای وصال
برمیشمارد:
سجده کن پیش بت و قرآن بسوز

خمر

نوش

و

دیده

از

ایمان

بدوز

(عطار نیشابوری )252 :1734
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گرچه شیخ دانش و دین را پیشتر آموخته است ،خود میداند که دانش در
بینش او تغییری ایجاد نکرده است؛ پس باید در مکتب مرشدی دیگر دوباره به
تعلیم بنشیند .پیر در ره عشق خام است و نمیداند که:
هرکه او همرنگ یار خویش نیست

عشق او جز رنگوبویی بیش نیست
(عطار نیشابوری )252 :1734

دختر با اصرار بر تحقق چهار شرط خویش ،که همگی یکباره با خوردن
خمر فراهم میشوند ،بر تسلیم بودن در برابر معشوق و رضا دادن به خواست او
تأکید میکند .اطاعت شیخ در پذیرفتن شرطهای دختر بیان ضرورت تسلیم
بیقیدوشرط در برابر پیر دانا است.
در راه رسیدن به خودیابی ،باید الیههای ژرف ناخودآگاه درنوردیده شود .در
این سفر ،آنیما گاه به صورت خردی ملکوتی تجلی میکند« .فعال شدن
آرکیتایپ پیر دانا گونة دیگری از گرایش روان به سوی کمال و تمامیت را نشان
میدهد و شناخت آنیما پیششرط فعال شدن آرکیتایپ پیر دانا است( ».یاوری

 )121 -126 :1734در داستانهایی که قهرمان در مواجهه با آزمونهای سخت باید
به یگانگی برسد ،پیری راهشناس فراز و فرود راه را به او مینمایاند ،اما در این
داستان ،پارسای پیر خود درمییابد که باید در آنچه آموخته و آن را به عادت
پرستیده است ،شک کند .او باید برای "تولّدی دیگر" آماده شود و با مرگی
آگاهانه ،خود را برای ورود به دنیایی تازه آماده کند .شیخ در زهدان وجودی
خویش ،به مرحلة زادن پا میگذارد و ناگزیر همة کسانی را که محصور در دنیای
بستة درون هستند ،رها میکند .عبور از گذرگاه شک تنها راه رسیدن به یقین و
رهایی از غبار عادتهایی است که مانع دیدن زیباییها میشود .این زیباییها در
وجود زیبای ترسا نمودار شده است .پیر فرزانه همواره وقتی پدیدار میشود که
قهرمان در موقعیتی عاجزانه و ناامیدکننده قرار گرفته است و تنها واکنشی بجا و
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همکاران  )133-133 :1736دختر که همان آنیما است ،در این بخش ،رسالت پیر دانا
را برعهده دارد.
وقتی رهبر قومی از تسلیم محض در برابر معشوق آگاه نیست ،بهیقین،
پیروانش نیز از این قاعده بیخبر هستند .واکنش شاگردانی که با شیخ در این
عقبة پررنج گام نهادهاند به کنش شیخ در روم ،این نکته را آشکار میکند .این
همان خردهای است که شایستهترین شاگرد شیخ بر دیگر شاگردان میگیرد که
چرا بدون یار خویش به مکه بازگشتهاند؟
این نه یاری و موافق بودن است

کانچه

کردید

هرکه یار خویش را یاور شود

یار

باید

وقت

ناکامی

توان

دانست

یار

از
بود

منافق

بودن

است

اگر

کافر

شود

خود بود در کامرانی صد هزار
(عطار نیشابوری )253 :1734

او شاگردان را به بیقراری و دادخواهی به درگاه خدا فرامیخواند .بدان امید
که حق ،شیخ را به شاگردان بازگرداند .پس جملة یاران به چله مینشینند تا آنگاه
که دریچهای از جهان کشف بر شاگرد صاحب کمال گشوده میشود و به شفاعت
و پایمردی پیامبر اسالم(ص) در خواب ،آخرین مانع از میان برمیخیزد .او خود
مرشدی دیگر است که یاران همراه شیخ را تعلیم میدهد .چهل «عدد انتظار،
آمادگی ،آزمایش ،و تنبیه است» (شوالیه و گربران  ،1733ج )933 :2و در آموزههای
عرفانی نقش مهمی را ایفا میکند .چلهنشینی و اربعین برآوردن رسمی است که
از نخستین ادوار شکلگیری تصوف در ایران و اسالم در میان ارباب سلوک رواج
داشته است و در قرآن( )4و حدیث( )9نیز بدان اشارات فراوانی شده است .هدایت
یافتن سالک فکرت پس از یک دوره چلهنشینی ،ریشه در قداست عدد چهل
دارد.
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قهرمان به هنگام ورود به سرزمین قدرت اعال ،با نگهبانان آستانه روبهرو
میشود که از سویی ،خطرآفرین هستند و از دیگر سوی ،بخشندة قدرت جادویی
به قهرمان بهشمار میآیند( .کمپبل  )51 :1752نگهبان آستانه نماد موانع خاصی است
که ما در دنیای حقیقی با آنها روبهرو هستیم ،ولی در الیههای عمیق ،نگهبان
آستانه نماد اهریمن درون و مانعی بر سر راه رشد و تکامل بهشمار میآید .گویی
هربار که میکوشیم تغییری عمده در زندگی ایجاد کنیم ،اهریمن درون با تمام
قدرت بیدار میشود و راه را سد میکند .آموختن چگونگی مقابله با این نیرو،
یکی از مهمترین آزمونهای سفر است .قهرمان میتواند نگهبان آستانه را شکست
دهد ،یا با حیله از او بگذرد ،یا او را به پشتیبانی برای خویش تبدیل کند .نگهبان
آستانه چهرهای خشمناک به قهرمان مینمایاند ،اما اگر به درستی شناخته شود،
میتوان بر او چیره شد و مغلوبش کرد( .وگلر )39-37 :1733

در داستان منطقالطیر ،دختر ترسا خود نگاهبان آستانه است .او بر سر راه
وصل برای زاهد سالک ،چهار شرط میگذارد« .چهار که رمز چهار عنصر و
آرزوی وحدت است ،مؤنث است( ».شمیسا  )73 :1734این تأنیث در پیوند با
دختر ترسا به داستان یکپارچگی میبخشد .شیخ نوشیدن خمر را میپذیرد ،ولی
در تحقق سه شرط دیگر خود را ناتوان میبیند .شراب با خون مرتبط است؛ «از
یک سو ،به خاطر رنگش و از سوی دیگر ،به خاطر ویژگیاش به عنوان عصارة
یک گیاه؛ از اینرو ،در سنّتهایی با خاستگاه سامی بهخصوص -و نه منحصراً-
به عنوان مشروب زندگی جاودانه بهشمار میآمده است»؛ (شوالیه و گربران ،1739

ج )43 :4همچنین ،در ادب غنایی فارسی ،نمادی از پای نهادن در راه
راستگفتاری و درستکرداری است .با نوشیدن شراب ،هر سه شرط دیگر نیز
تحقق مییابند .شیخ حلقة بندگی دختر را به گوش میافکند ،معانی قرآن از
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ضمیرش پاک میشود و سرانجام ،آیین ترسایان را میپذیرد .سالک خام وقتی در
نظر دختر پخته میشود ،موانع وصل از میان برمیخیزد.
من

بیدل

چه

میخواهی

بگوی

گفت بیطاقت شدم ای ماهروی

از

گر به هشیاری نگشتم بتپرست

پیش بُت مصحف بسوزم مستِ مست

دخترش گفت :این زمان مرد منی

خواب خوش بادت که در خورد منی

پیش از این در عشق بودی خام خام

خوش بزی چون پخته گشتی والسالم
(عطار نیشابوری )253 :1734

پاک شدن ضمیر شیخ از آموختههای پیشین رمزی از ورود به دنیای دیگری از
معرفت است .همین معرفت و میل به نگاه تازه است که او را به این دیار کشانده
است .پس از این ،در پی پافشاری پیر بر وصال ،دختر مانعی دیگر بر سر راه شیخ
مینهد و آن کابینی گران است .واکنش شیخ البه و زاری است تا آنکه سرانجام،
دل دختر را بهرحم میآورد .این همان مرحلهای است که نگهبان آستانه به
حمایت از قهرمان برمیخیزد و به سالی خوکبانی او در طبیعت رضایت میدهد.
خوکبانی هم نمادی از مراقبت پیوستة نفسی است که ما به حکم شرع اسالم ،آن
را ناپاک خواندهایم .شیخ متعهد میشود تا به مراقبت از همین نفس که در هیأت
خوکی بر او متجلّی شده است ،بپردازد .نفس برخالف آنچه که از ظاهر روایات
برمیآید ،الزاماً بد نیست؛ زمانی بد است که در خدمت جان نباشد؛ همین که به
خدمت جان درآمد ،سالک را گامی به حقیقت و خداوند نزدیکتر میکند .دختر
ترسا میخواهد به او بفهماند که نفس جزء غیر قابل انکار وجود است و
نمیشود آن را نادیده گرفت ،بلکه باید به مراقبت از آن پرداخت تا سرکشی
نکند .از منظر نظریة یونگ هم خوک میتواند نیمة منفی ناخودآگاه شخص باشد.
عاقبت چون شیخ آمد مردِ او

دل بسوخت آن ماه را از دردِ او

گفت کابین را کنون ای ناتمام

مدام

خوکوانی

کن

مرا

سالی

(همان)259 :
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«خلوتگزینی و انزوای نوآموز در طبیعت وحشی (کوه و دشت و جنگل) برابر
است با نوعی شناخت و مکاشفة شخصی از تقدس کیهان و کاینات و حیات
جانوری .کل طبیعت همچون یک تجلی قدسی ظاهر شده است( ».الیاده :1752

 )143شیخ سالی را باید در بیابان به مراقبت از خوک نفس بپردازد .از نگاهی
دیگر ،خوک «نماد گرایشهای پنهان ،تحت تمام اشکال جهالت ،شکمبارگی،
جلوهفروشی ،و خودپرستی است»( ،شوالیه و گربران  ،1733ج )177 :7شبانی نمادی
از «شبزندهداری است»( ،همان ،ج )945 :2صحرا نشانة «سطحی پهناور و بایر که
در پشت آن باید حقیقت کشف شود» (همان  ،1739ج )173 :4و خوکبانی شیخ در
صحرا با مراقبت و توجه به درون همراه است .از دیگر نیروهای یاریرساننده به
قهرمان شاگرد خالص شیخ است که با او در این سفر همراه نیست .چلهنشینی و
دعای او راه را برای سالک هموار میکند .کوشش این شاگرد نمادی از تالش
عناصر خودآگاه برای بازگشت به عالم هوشیاری است.
پس از گذر از موانع و درک امدادها ،قهرمان به پایان چرخه اسطورهای
میرسد.
«وقتی به حضیض چرخة اسطورهای رسید ،مشقتی عظیم را تحمل میکند و در
عوض ،پاداشی میگیرد .پیروزی ممکن است به صورت وصلت با خدابانو -مادر
جهان نمایان شود (ازدواج مقدس) و یا به صورت قبول شدن در درگاه پدر -خالق
(آشتی با پدر) و یا به صورت خدایگون شدن خود قهرمان (خدایگان) و یا اگر
نیروها با او از در آشتی درنیایند ،آنگاه پیروزی به صورت ربودن برکتی نمایان
میشود که قهرمان به دنبال آن آمده است (ربودن عروس ،ربودن آتش) .طبعاً این
سیر گسترش آگاهی میباشد و بنابراین( ،به بیداری رسیدن ،تغییر هیأت و آزادی)
است( ».کمپبل )292 :1752

در داستان شیخ صنعان پیروزی از نوع آشتی با پدر -خالق است که پس از
چلهنشینی یاران رخ میدهد و آن غبار از پیش راه پیر برمیخیزد.
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گرچه نخستین نشانههای برهم خوردن توازن در زندگی ترسا ،با شیفتگی
پیرانهسر شیخ صنعان رقم میخورد ،خوابی هم که دختر پس از توبة شیخ
میبیند ،پیکی است که خبر از تغییر اساسی در جان او دارد؛ آفتابی او را به سوی
آیین شیخ (خودآگاه) فرامیخواند.
دید از آن پس دختر ترسا به خواب
آفتاب

آنگاه

بگشادی

در

کاوفتادی

آفتاب

کنارش

زبان

کـ«ز پی شیخت روان شو این زمان

مذهب او گیر و خاک او بباش

بباش»

ای

کرده!

پلیدش

او

پاک

(عطار نیشابوری )766 :1734

آفتاب منبع نور و رمز خودآگاهی است .دختر که همان آنیما است ،در برابر
خودآگاهی قرار میگیرد .پس از بیداری ،نور عشق در دلش میتابد .درد طلب
قرار را از او میرباید و او را ناگزیر از پذیرش عشق میکند .پس ،جامهدران از
پی شیخ روان میشود .دختر ترسا گرچه اندکی دیرتر ،سرانجام ،در برابر این
عشق پاک ،سر تسلیم فرودمیآورد؛ به عبارت دیگر ،ناخودآگاه نیز به خودآگاه
دل میبازد.
در دلش دردی پدید آمد عجب
آتشی

در

جان

سرمستش

فُتاد

بیقرارش

کرد

آن

درد

از

طلب

دست در دل زد ،دل از دستش فُتاد
(همان)

شیخ در بیتی دختر را آفتاب مینامد:
آفتابی از تو دوری چون کنم؟

سایهام

بیتو

گرچه همچون سایهام از اضطراب

درجَهَم

در

صبوری
روزنت

چون
چون

کنم؟
آفتاب

(همان)251 :

بیدلیل نیست که عطار در این بیت ،خود را سایه معرفی میکند؛ زیرا همة
صفات ناشایست سایه در وجود او ظاهر شده است و او با سایة خویش یکی
شده است؛ اما در بیت دوم ،این سایه به آفتابی تشبیه میشود که خواهد تابید و
آفتاب چنانکه گفته شد ،رمز خودآگاهی است .مطابق نظریة کمپبل ،پس از پشت
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سر نهادن موانع ،در خان آخر ،ازدواج جادویی روح قهرمان پیروز با خدابانو-
ملکة جهان صورت میگیرد تا به موجودی کامل (دوجنسیتی) تبدیل شود .این
آخرین آزمون قهرمان برای بهدست آوردن موهبت عشق است و این موهبت
چیزی جز لذت بردن از زندگی در حکم نمونهای کوچک از جاودانگی نیست.
(کمپبل « )123 :1752قبل از تاریخ هم این عقیده وجود داشت که موجود ازلی
االهی هم نر است هم ماده» (یونگ  )214 :1733و به اعتقاد افالطون« ،عشق کشش
متقابلی است میان دو پاره که نخست به هم پیوسته بودند و سپس از یکدیگر
دور افتادند( ».ستّاری  )234 :1733عبالحسین زرّینکوب نیز این عقیده را به برخی
فالسفه ،نسبت داده ،مینویسد:
«خداوند ارواح را مدوّر و بر هیأت گویی ساخت .آنگاه آنها را دو نیمه کرد و هر
نیمه را در تنی دیگر نهاد؛ از اینروی ،هر تن که در این جهان برخورد با تنی کند که
نیمة دیگر روح وی در آن است ،به سبب آشنایی دیرینه با او عشق میورزد و شک
نیست که مردم در این باب ،بر حسب رقت طبع نیز تفاوت دارند( .زرّینکوب 1735
137؛ نیز ر.ک :همان)297 :

چون در جهان ماده ،این وحدت آرمانی تحقق نمیپذیرد ،باید در عالم معنا تحقق
یابد.
قبل از ازدواج جادویی ،شراب نوشیده میشود( .شمیسا  )124 :1734پیر پارسا
نیز پیش از رسیدن به این مرحله ،شراب را نوشیده است .در ازدواج جادویی،
یکی از طرفین ،غالباً زن ،میمیرد و دیگری مبدّل به موجودی جدید میشود .زن
آنیمای مرد است و با مرگ او ،جنبة منفی ناخودآگاه میمیرد و مرد سراپا آگاهی
میگردد .این همان وحدت کامل یا آشتی درون مرد با روحش در مرحلة کسب
فردیت است .زن چنین توصیف میشود:
«او معیار همة زیباییها ،پاسخی به تمام خواستهها و هدفی موهبتآور برای تمام
قهرمانانی است که به طلب خواستههای زمینی یا ماورایی برآمدهاند .او مادر ،خواهر،
معشوقه ،و عروس است؛ آنچه در جهان ،فریبنده است و هرآنچه نوید شادی
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میدهد ،حس و هشداری است که بر وجود او در خواب عمیق داللت میکند.
هرچند ممکن است نتوان او را در شهرها و جنگلهای این دنیا یافت ،او تجلی
نویدبخش کمال است .آرامش و اطمینان روح است از اینکه در انتهای تبعید به
جهانی متشکل از بیکفایتیها ،موهبتی را که یکبار شناخته بود ،دوباره خواهد
شناخت( ».کمپبل )113 :1752

این مالقات با خدابانو در لحظة سرنوشتسازی رخ میدهد «که خورشید از مرز
جوانی درمیگذرد ،در اوج صعود در تعادل ایستاده و آمادة شیرجه زدن به دل
مرگ است( ».همان )126 :شیخ صنعان نیز در اوج شهرت گام در راه شناخت
خدابانوی خویش مینهد.

 .3بازگشت
قهرمان پس از بهدست آوردن برکتی که میتواند زندگی را متحول کند ،باید به
سرزمین خویش بازگردد .برخی از قهرمانان از بازگشت سر باز زدهاند و اقامت
در سرزمین پربرکت خدابانو را برگزیدهاند ،ولی برخی نیز برای کامل شدن
چرخة اسطوره ،به سفر خویش ادامه دادهاند .اگر شخصیت اصلی قهرمان ،واقعی
باشد ،با اکسیری که بهدست آورده است ،بازمیگردد تا سرزمین زخمخوردهاش
را التیام بخشد؛ (وگلر )233 :1733
«در بحرانهای روحی و روانی ،تنهایی و انزوای همراه با یأس و نومیدی که هر
انسانی باید آن را از سر بگذراند ،تا بتواند به حیاتی مسؤوالنه ،اصیل ،صادقانه،
خالق ،و سازنده دست یابد .حتی اگر سرشت آیینی تشرّف و رازآموزی در این
آزمونهای دشوار به معنای دقیق کلمه درک نشود ،به هر حال ،این حقیقت وجود
دارد که انسان فقط پس از حل و رفع یک رشته از شرایط و موقعیتهای شدیداً
دشوار و حتی خطرناک است که خودش میشود (به فردیت و خودآگاهی واقعی
میرسد)؛ یعنی پس از تحمل «شکنجهها و عذابها» که بیدار شدن در زندگی
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دیگری را در پیدارد که بهلحاظ کیفیت با زندگی قبلی تفاوت دارد؛ چون اصالح
شده و با نیروی تازهای از نو به وجود آمده است( ».الیاده )233 :1752

اسطورة سفر قهرمان از آنرو اسطورهای فراگیر است که باید الگویی کامل برای
زنان و مردان در هر مرحله و مقامی باشد و از اینرو ،ساختار آن بسیار کلی
است .هرکس باید با توجه به این الگوی کلی بشری ،جایگاه خود را بیابد،
خویش را بشناسد ،و از حصاری که او را احاطه کرده است ،بگذرد.
سفر دختر ترسا به سوی کعبه و تسلیم شدن او به شیخ و سپس جان
سپردنش ،سیر ناخودآگاه به سمت خودآگاه و واگذاشتن اقتدار و نیروی عظیم
درون به خودآگاه است .بازگشت شیخ به سوی یاران نشان از بازگشت او به
سوی جامعه و خودآگاهی دارد .هر دو قهرمان داستان در پایان کار ،به شناخت
نهایی میرسند و میتوانند از برکت آن بهره گیرند .یکی به عشق دست مییابد و
دیگری وجودش از ایمان لبریز میگردد ،اما نخست ایمان در راه عشق بهباد
میرود و پس از آن عشق قربانی ایمان میگردد تا ثابت شود که «ایمان از عشق
برتر است( ».شریعتی  )333-339 :1733سرانجام« ،داستان با اتحاد عاشق و معشوق،
که در نظر صوفیه ،منتهای مقام قرب است ،پایان مییابد( ».گوهرین )11 :1734

تازگی و تمایز داستان در این است که به هنگام بازگشت قهرمان از سفر روحانی
به عالم هشیاری ،اتفاق تازهای رخ میدهد و آن ،آمدن آنیما به سطح هوشیاری و
تالش برای آشکار شدن در قلمرو بیداری است که البته کامالً نمود نمییابد .شیخ
که حس میکند دختر در حال آمدن به سوی کعبه است ،از میانة راه بازمیگردد و
دختر در میانة راه با گرویدن به اسالم و تسلیم شدن به شیخ میمیرد .این نکته که
آنیما درواقع ،امکان راهیابی به عالم هشیاری ندارد ،بهخوبی در داستان نمود
یافته است.
کهنالگوی آنیما در اساطیر جهان و ازجمله ایران ،حضوری روشن دارد .در
اساطیر کهن ،ایزدان باروری با قهرمانان و پادشاهان همبستر میشدند تا از او
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صاحب فرزندی شوند .سپس ،پهلوان را رها میکردند .زنی زیبا و اهریمنکیش،
مأموریت داشت پهلوان را از راه راست بیرون کند و از رسیدن به مقصد بازدارد.
در برخی منازل ،جادوگران خود را در چهرة زنی زیبا بر پهلوان عرضه میکردند.
فریفتن پهلوان به کمک زن ،در داستان رستم و سهراب ،هفتخان رستم و
اسفندیار ،داستان بیژن و منیژه و ...دیده میشود( .خالقی مطلق  )36 :1732در این
داستانها ،نمونة کاملی از این کهنالگو حضور دارد .در داستان شیخ صنعان نیز
به نظر میرسد دختر ترسا بازماندة کهنالگوی ایزدبانو ،پری ،یا زن جادویی است
که در اسطورههای پیشین در پی به دام افکندن قهرمان بوده است ،ولی در این
روایت ،این الگو ناتمام میماند.

نتیجه
داستان سفر شیخ صنعان به روم و بازگشت او به حجاز با مراحل سهگانة سفر در
نظریة کمپبل و بسیاری از اجزای آن مطابقت دارد .در این داستان ،تنها پیر پارسا
(خودآگاه) نیست که سیروسلوک میکند .شاگردان او نیز ناآگاهانه پای به راه
مینهند .دختر ترسا (ناخودآگاه) نیز آگاهانه در پی شناخت است و میخواهد
آنچه را که هست ،در اختیار شیخ (خودآگاه) قرار دهد تا از این پیوند و یکی
شدن یگانگی ،خرسندی ،و شادی وجود حاصل شود .عشق حلقة گمشدة میان
شیخ و خدا است و دختر ترسا در این وادی اوستاد و راهبر او است ،ولی دختر
از ذوق ایمان (روشنی و خودآگاهی) بهره ندارد؛ پس ،پارسا که عمری را در راه
ایمان به پیری رسانده است ،با پافشاری بر عشق پیرانهسر ،تسلیم و سرانجام ،با
عنایت حق ،ذوق ایمان را به کام دختر میچشاند؛ چنانکه دختر را تاب دوری
نمیماند؛ پس از دنیای خاکی میرود تا با معشوق خویش به اتحاد رسد .پارسای
پیر هم که عشق و ایمان در وجود او به وحدت رسیدهاند (یگانگی خودآگاه و
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ناخودآگاه) ،برای اصالح جامعه ،به سوی یاران بازمیگردد .شاگردان خامکار نیز
به کوشش یار یکدل شیخ و چلهنشینی ایشان در کعبه ،از مرحلة تسلیم عبور
میکنند و در مسیر پختگی قرار میدهد.
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