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 تحليل كهن الگو و نمادهاي فرارونده عرفاني درگلشن راز  واكاوي و

 با رويكرد به نظريه روان شناختي يونگ
 1فاطمه ياوري

2عباسعلي وفاييدكتر   
 چكيده

ساسي ترين نمودارهاي فرهنگ و تمدن بشـري اسـت كـه بـا اليـه هـاي       هنر و ادب از ا
 بر اساس نظريه يونگ كهن الگوها (آركـي تايـپ)   عميق ناخودآگاهي پيوند ناگسستني دارد.

ها و تصاوير نماديني هستند  كه در اساطير و فرهنگ ها ،مفاهيم مشترك و مشـابهي   مايه بن
در گلشن راز، كهن الگـو هـا ريشـه در     گذاشته اند.را در ناخودآگاه بشر در طول زمان به جا 

 آتش، آيينـه و سـفر،   ، دريا(آب)،در اين مثنوي كهن الگوي آفتاب ناخودآگاهي جمعي دارند.
 اعيـان ثابتـه مـي نامنـد.     صـور مثـالي يونـگ را در عرفـان اسـالمي،     تأويل و تفسير شـدند.  

تحليـل   يث نشـئت گرفتـه اسـت.   هاي انتزاعي و شهودي در گلشن راز از قرآن و احاد انديشه
در  نمادهاي عرفاني فرصتي بود كه شاعرِعارف گنجينة معارف خود را به منصة ظهور برساند.

گلشن راز عالوه بر نقـش كليـدي نمادهـا، سـهم چشـمگير هنجـارگريزي و آشـنازدايي در        
يقـت  برجسته سازي بيشتر ابيات مؤثّر است. در برخي از ابيات مثنوي نمادهـا جـايگزين حق  

عارف در ايـن مثنـوي بـا     شباهت نمادهاي غربي و شرقي در مفاهيم ابهام آميز است. .شدند
 .بخشي از حقيقت را به اشاره بازگو مي كند تأويل و تفسير،

 .گلشن راز يونگ، كهن الگو، ناخودآگاهي جمعي، نماد فرارونده، كليدي: واژگان
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    مقدمه
د ادبي، اسـت كـه ريشـه در روان شناسـي     نقد كهن الگويي از رويكردهاي مهم نق

نقد كهن الگويي به بررسـي ماهيـت و خصـايص اسـطوره هـا در كهـن الگوهـا         دارد.
پردازد. كهن الگو (آركي تايپ )بـن مايـه هـا و تصـاويري نمـاديني اسـت كـه در         مي

اسطوره ها و فرهنگ ها براي انسان ها مفاهيم مشتركي را در طول روزگاران بـه جـا   
اين نمادها  .كهن الگوها در خودآگاه، به صورت نماد و سمبل درك مي شود.مي گذارد

 ،مفـاهيم مشـابهي درك مـي شـود    ،ها مشترك اسـت و از همـة آن هـا    در بين انسان
تواند راهي در جهـت شـناخت    بنابراين در متون ادبي، پرداختن به آثار سمبوليك مي

 ناخودآگاه جمعي و آركي تايپ باشد. 
 شناسـيم.  ادها در حقيقت مبين چيزهايي هسـتند كـه مـا نمـي    نم در نظر يونگ،

حضور كهن الگوهاي در نظريه يونگ ما را به دنياي روان و ناخودآگـاه جمعـي پيونـد    
اين الگوها در بين بشريت از بدو تولّد موجودند و در سطوح عميق ناخودآگاه  دهد. مي

پسش يا جهان تصورات واقعيت چيزي جز نمايي ظاهري نيست كه در «واقع هستند. 
 »پنهـان اسـت كـه شـاعر آرزويـش را دارد      ،و عواطف دروني شاعر يا جهاني آرمـاني 

 ). نمونه اي از گلشن راز:   17: 1375 ،(چدويك
 ) 718»  (هرآن چيزي كه در عالم عيان است      چو عكس آفتاب آن جهان است«

تايـپ)در گلشـن راز    در اين پژوهش ابتـدا بـه تحليـل و بررسـي پـنج كهـن الگـو(آركي       
هاي  يك نقش هوشمند به صورت تراكم تجربه پردازيم و روشن  مي كنيم كه اسطوره ها، مي

و سپس چند نماد عرفاني فرارونده ايـن مثنـوي را    كه پيوسته تكرار مي شوند رواني هستند
 بررسي نموده تا تفاوت آن با  كهن الگو آشكار شود. 

  سؤاالت پژوهش
 لشن راز از ديدگاه يونگ چيست؟كهن الگوهاي گ -1
 نمادهاي فرارونده در گلشن راز چگونه رمزگشايي مي شود؟     -2
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 فرضيه پژوهش
 .در ديدگاه يونگ كهن الگوهاي گلشن راز تحليل و تأويل مي شوند -1
نمادهاي فرارونده در گلشن راز از بافت كالم و معناي متعارف واژه، به معناي نمادين  -2

 شود. رمزگشايي مي
 ضرورت تحقيق  

از آنجا كه ارزش ادبي گلشن راز به عنوان يك مـتن عرفـاني اسـت ؛ بايسـته اسـت كـه       
حضور كهن الگوهاي اين مثنوي با مباني روان شناختي يونگ بررسي شود تا روشن شود كه 

فراتر از جهان مادي رفته و ريشه در ناخودآگاه بشـري دارد در نتيجـه    ،تصاوير عيني اين اثر
از به تأويل و رمزگشايي از ابعاد ديگر دارد.از ديگـر سـو نظريـه ناخودآگـاه يونـگ و كهـن       ني

الگوها كه نمادهاي جهاني هستند مي تواند مقايسه اي با برخي از نمادهاي عرفاني ِفرارونـده  
برخالف نظر بسياري، اغلب ابيات گلشن راز عـالوه بـر نمـادين    ،اين مثنوي باشد.از ديگر سو

مشـخّص شـد كـه    ،ش هنجارگريزي و آشنايي زدايـي هـاي ابيـات بررسـي شده    نق،بودن آن
نمونه ها در مقاله آمده است.                                                                .برجسته سازي متن را مخيل نموده است

                                                                      پيشينه تحقيق
هدفمندي ساختمان («از اين ميان  .مثنوي گلشن راز از ابعاد گوناگون بررسي شده است

،نويسنده درباره ساخت انـواع فعـل و   139وحيد مبارك » فعل در منظومه عرفاني گلشن راز
بررسي تحليلـي و سـبك شناسـي تشـبيه در گلشـن راز      («مسايل زباني بحث كرده است. ) 

، نويسـنده بـا بررسـي ابيـات گــلشن راز و      1394، ابوالفضل مرادي»تريشيـخ محمود شبس
استخراج تمامي تشبـيهات موجود در آن به تحليل هاي آماري تشـبيهات و خصيصـه هـاي    

نعمـت الـه   » معـرفت فلسـفي و ايمـان از منظـر شـيخ شبسـتري     («سبكي پرداخته است.). 
هاي معرفـت فلــسفي در ارائـه     ها و محدوديت ، اين پژوهش داليل نـارسايي1394بدخشان 

تـاثير اسـرارنامه   (« .)معرفتي تام و ايجابي از خدا، كه مبنا يا مقوم ايماني شاهدانه به او است
در اين مقـاله 1394اسمعيلي اصغر » عطار بر گلشن راز شبستري بر اساس نظريه بينامتنيت

ر و شبـستري در فضـاي فكري و فرهنگي مشترك، همساني آثار آنها را در لفـظ  تنفـس عطا
 و محتوا موجب شده است؛هر دو از آبشخورهاي معرفتي عرفان اسالمي بهره مند شده اند.)
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   ادبيات پژوهش
دامنه بررسي پژوهش هايي كه تا اكنون در آرا و نظريه يونگ صورت گرفته اسـت بسـيار   

تحليـل  بسامد بااليي در حوزه حماسـي و غنـايي دارد كـه عبارتنـد از: (     وسيع است.اين آثار
ــگ در    ــاه يون ــت از نظرگ ــد فردي ــكندرنامه« فراين ــامي » اس ــاني نظ ــولماز دهق ــريم  س م

مبـارك    (تحليل نماد زنِ جادو در شـاهنامه بـر مبنـاي روانشناسـي يونـگ      )1394حسيني
) (تحليل اسطوره كيومرث براساس نظريه روان شناسي شخصيت يونگ ابـرهيم  1394وحيد

) (كهن الگوها و اسطوره هاي سياسي عصر مدرن: بر اساس چـارچوب  1394واشقاني فراهاني
(نقـد و بررسـي رونـد     ) 1395فـرزاد آذركمنـد  ، محمدعلي توانا»تاو يونگكارل گوس«نظري 

تكامل شخصيت قهرمان در هفت خان رستم و اسفنديار بر اسـاس نظريـه ي يونـگ خسـرو     
نعيمه  ) (بررسي كهن الگوها در فرش رستم و اكوان ديو بر اساس آراي يونگ 1393قليزاده 
(تحليل اسطوره هاي كيخسرو، گرشاسب و جمشـيد بـر اسـاس آراء يونـگ      ) 1391جليليان

(نقد اسطوره اي و روان شناختيِ جايگـاه زن در بانوگشسـب نامـه رضـا      1391نصراله امامي
).آثار غنايي (تحليل تطبيقي اصل اضـداد و رابطـه   1394ستاري و حسين حسن پور آالشتي

يكي از اصول نظريـه يونـگ اصـل    1390يونگ و موالنا، اشرف خسروي  آن با تفرّد از ديدگاه
اضداد است. نتايج و توابع اين اصل بـه تحليـل تطبيقـي و نقـش اضـداد در فراينـد تفـرّد و        

تحليل شخصيت موبد در ويس و رامين بر اساس نظريات «خودپروري در اين ديدگاه است.)(
نفـي او در خـالل داسـتان بـه دو منطقـه      نقش بارز موبد و شخصيت رشد نيافته و م» يونگ

ضمير خودآگاه و ناخودآگاه است كه در ناخودآگاه موبد بروز آنيماي منفي تصور شده اسـت.  
اما آنچه در اين پژوهش بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد نقـش كهـن       ، مريم بحراني  ).  1387

تـا روشـن   يونگ است  الگوها و مقايسة نمادهاي عرفاني مثنوي گلشن راز بارويكرد به نظريه
گردد كه كهن الگو ها با ناخودآگاهي جمعي همراه هسـتند و ژرف تـرين اليـه هـاي روانـي      
ذهن بشر است كه كلي و در نوع خود ميان همه افراد بشر مشترك است ؛ در نتيجه نياز بـه  
رمزگشايي و تأويل در ابعاد ديگـر دارد.از ديگـر سـو نمادهـاي فرارونـده در ايـن مثنـوي بـا         

هاي شهودي و انتزاعي در تعامل است.در كهن الگو در خودآگـاه بـه صـورت نمـاد و      ريافتد
 سمبل درك مي شود.                      
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 شيوة تحقيق 
پنج كهن الگو و چند نمـاد عرفـاني در ايـن     ،در اين پژوهش با مطاله و بررسي گلشن راز

ليلي است.                                                      توصيفي و تح،روش كار در اين پژوهش.مثنوي انتخاب و بررسي شد
هـاي   نمادها با بررسي و تحليل تصاوير مثنوي گلشن راز، وسعت زبان عرفان را از پديده  

تابد  سر مي ،و از توصيف جهان عينيدهد  جهان هستي تا فراسوي عالم ناپيدا كران سوق مي
وقعي نمي نهد بلكه به احساسات و عواطف توجه ويـژه   ،استو به قوانيني كه در حوزه عقل 

(سمبل كوتـاه   شعر سمبوليستي بيان مطلبي به صورت اشاره و مبهم است چه با واژه«دارد. 
يا مفرد) و چه با جملــه (سمبل بلند يا مركب كه معموالَ همان كنايه از موصوف در بالغـت  

 ). 114: 1390،شميسا»(ماست)
 ،به جسـتجو در روان انسـان و ناخودآگـاهي جمعـي    ،ة روان شناسي ژرفايونگ با نظري   

پرداخته و از اين طريق با بررسي كهن الگوهاي جهان باستان پيوند روان و طبيعـت را زنـده   
نمادهاي جمعي غالباٌ از تصوير .مهم ترين نمادها ماهيت و منشأ جمعي دارند نه فردي« كرد.

در اين مقاله به بررسي پـنج كهـن الگـو گلشـن راز      ).76: 1390،يونگ»(مذهبي برخوردارند
 پردازيم.                                                                                       مي

 كهن الگوها در گلشن راز ) 1
آركي تايپ (كهن الگو )كه مي توان آن را به صـور مثـالي يـا    ) «Archetypeكهن الگو (

ايـن   ).25:  1383 ،شميسـا »(ر ازلـي ترجمـه كـرد   صور اساطيري يا صور هورقلياويه يا صـو 
اصطالح به معناي الگوها و تصاويري است كه از دوران هاي كهن در روان بشر وجود داشـته  
و رفتار و حاالت را در سيطره خود قرار مي دهد. از كهن الگو هـا مـي تـوان از مـادر، آنيمـا،      

نا، خـود، خويشـتن، جسـتجو،    مرگ، پير خردمنـد، پرسـو  ،آنيموس، سايه، كودك، خدا، دريا
 جادو، حركت از ظلمت به نور نام برد. ،جدال با خود و اژدها و نفس، پرواز، آب حيات،

هـايي اسـت كـه ماهيـت دسـته       ها و شكل صورت«گويد  يونگ دربارة اين صور مثالي مي
به جمعي دارند و تقريباً در همة دنيا به شكل اجزاي تركيب دهندة افسانه ها و در عين حال 

:  1390،يونگ»(شكل پديده هاي محلّي و فردي و ناشي از ضمير ناخودآگاه ظاهر مي شوند 
يعني همه موجـودات قبـل    ،اعيان ثابته مي گويند  ،). مسلمانان صور مثالي را در عرفان 59

ماننـد مثُـل افالطـون كـه بـا       ،وجودي معقول بـوده انـد  ،در عالم ديگر ،از ظهور در اين عالم
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وجود خارجي و عيني پيدا كردند. ابن عربـي آن موجـودات مجـرد و     ،اين عالم ظهورشان به
 .مي نامد» اعيان ثابته « معقول را 

نماد با ناخودآگاه انسان در ارتباط است ؛ الگو هاي نمادين با ناخودآگـاهي  از سوي ديگر 
وانـي  ماهيت جمعي دارند كـه ژرف تـرين اليـه هـاي ر    ،همراه است و مهم ترين اين نماد ها

كلّي و جمعي است و در نوع بشر مشترك اسـت و در آگـاهي   ،ذهن بشر است و غير شخصي
 بخشي از گرايش ها و رفتار ها در انسان ها مشابه است. ،شخصي

شخصيتي انسان را از منظر ناخودآگـاه   -در تحليل كهن الگو ها مي توان خصايص روحي
غـم هـا و    ،بوهي از انديشه ها و تمايالتجمعي درك كرد.از اين رو بخشي از ناخودآگاه كه ان

با وجود اين كه در خودآگاه حضور ندارد ولي بـر آن تـأثير    ،موقتاً پاك شده ،شادي ها است 
مي گذارد ؛ زيرا اين بخش تاريك و روان و فراموش شده قبالً در خودآگاه انسان بوده اما بـه  

گاهي سـركوب مـي شـود امـا در     داليل واپس زده شده يا غفلت به جهت ناسازگاري با خودآ
 بازتاب بيروني آن شكل مي گيرد.   ،ناخودآگاه فرد

تبعيـت   ،اَشكال عاطفي از الگوهاي انديشة جمعي كه در تمام عالم به هم شـباهت دارنـد  
براي نوع بشر قابل درك است و پيش از آن كـه  ،حركات وصورت ها،تصاوير فكري مي كنند.

كهـن  اه  انسـان هـا در زمـان هـاي دور وجـود دارنـد.       در خودآگاه آدمي باشـد در ناخودآگـ  
نيرومنـدترين عامـل شخصـيت انسـان      ،كنـد در نتيجـه   رفتار امروزي ما را هدايت مي،الگوها

 رسوب رواني براي رشد تكامل بشر است. ،است.در واقع ناهشيار جمعي
شـدند  بود و درآن استعاره ها و نمادها تركيب مـي  »فرهنگ لغات روح «نخستين زبان «

ــا اســطوره و حماســة خــارق العــاده اي از كردارهــا و گفتارهــاي همــة موجــودات خلــق    ت
). قصد داريم بـه بررسـي   61: 1386هاوكس،» ( حكايتي دايمي سرشار از شور و عالقه،كنند

 كهن الگو بپردازيم.   به عنواندريا، آيينه، آفتاب،آتش و سفر تصاوير نمادين 
 ،جانـان  مهر و نور در قرآن مجيد نماد از جـانِ  ،رشيدو معاني مترادف آن چون خو آفتاب

حكمت اشراق را  ،است. در نظرية شيخ سهروردي كه ازعارفان اسالمي است خداوند جهانيان
نور اعلي و نوراالنوار است و پرتـو آن رمـز    ،بر اين اساس نهاد كه پروردگار نور حقيقي، مطلق

 توجهات و كشش هاي حق است.
لسماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاةٍ فيها مصباح الْمصباح في زجاجـةٍ الزُّجاجـة   اللَّه نُور ا«

تُهيز كَادةٍ يلَا غَرْبِي ةٍ ويتُونَةٍ لَاشَرْقيكَةٍ زاربرَةٍ منْ شَجم وقَدي يرُد كَبا كَوكَأَنَّهلَم لَو و يءضا ي 
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نَار هسسبِكُـلِّ       ،تَم اللَّـهلنَّـاسِ وثَـالَ لالْأَم اللَّـه ضْرِبي و شَاءنْ يم نُورِهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع نُور
 يملع ء35( نور/ »شَي( 

ها و زمين است. مثـل نـور او همچـون چراغـدانى اسـت كـه در آن        خداوند، نور آسمان«
اى تابـان و   اى و آن شيشه همچـون سـتاره   د. آن چراغ در ميان شيشهچراغى (پر فروغ) باش

درخشان. اين چراغ از روغن درخت پر بركت زيتون بر افروخته است، كه نه شرقى است و نه 
ور  غربى. (روغنش به قدرى صاف و شفّاف است) كه بدون تماس آتش نزديـك اسـت (شـعله   

ر. هر كـس را كـه خداونـد بخواهـد بـه نـور       شود و) روشنى دهد. نورى است بر فراز نور ديگ
 ».زند و به هر چيزى آگاه است كند، و خداوند براى مردم مثل ها مى هدايت مىخويش 

اول مـا خَلَـق   «َعالوه بر مطالبي قرآني كه بيان شد؛ حديث  نورمهم ترين بازتاب در واژه 
نور همـان  .مخلوق بودفرموده اند كه نور من اولين  (ص)تاست.حضرت ختمي مرتب» اهللا نوري

امـام   آفتـاب پنهـاني   .تجسم عقـل كـل اسـت    (ص)علم و عقل است و حضرت ختمي مرتبت
خورشـيد بـه عنـوان    « دوازدهم شيعيان حضرت امام مهدي (عج اهللا فرجه الشّـريف) اسـت.  

به مانند چشمي است كه به واسطه آن مي تـوان از دريچـه جـان بـه     ،بزرگ ترين نماد روح 
بسـامد بـاالي خورشـيد (آفتـاب) در ادبيـات       ).51: 1385،(زمـرّدي  »كـرد عالم ملكوت نظر 

كالسيك و معاصر نشان از انديشه هاي كهن و اسطوره اي در فرهنـگ ايـران و  ملـل ديگـر     
 دارد.

در آرا و انديشه هاي صوفيانه نور را نماد معنويت و كمال مي خوانند از ديگر سو طلوع و 
همچنين طلوع خورشيد مرحلـة جديـدي   ،ي و پيري استغروب خورشيد اشاره به دورة جوان

بـاز هـم در   .تفسير هستي و تقدس نـور اسـت  ،از زندگي و آگاهي است.درآيين زرتشت آفتاب
نمـاد بـاروري و    ،اين آيين قرص نان سمبل خورشيد است. از ديگـر معـاني نمـادين آفتـاب    

 خورشيد يكي است.تطهير است. و نيز مهر نماد فروغ و روشنايي و محبت بوده و با 
 )338»     (نبي چون آفتاب آمـد ولـــي مــاه      مقابل گردد انـــــدر لي مـــع اهللا«
 )374»     (چو نور آفتاب از شب جــدا شـد        تو را صبح و طلوع و استوا شــــد «

) image(آب)از كهن الگوهايي است در گلشن راز آمده اسـت كـه از نظـر تصـوير (     دريا
در فـرس  , paāو در سانسـكريت آپ   pā در اوسـتا آپ «آب .و شهود عارف است ريا كشفد

هشـتمين مـاه سـال بـه نـام آب       پهلوي آپ و در فارسي آب گوييم. ، درpiāهخامنشي آپي 
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اين آخشيج مانند آتش و هوا و خاك نـزد ايرانيـان مقـدس و آلـودن آن      ،خوانده شده است
دين ايرانيان باستان دو فرشته نگهبـان بـراي آب وجـود    ).در 65: 1380،پورداود»(گناه است

 »بخشـد بـه كسـي كـه او را بسـتايد      ،آب فرّ ايـزدي «داشت. در گشتاسب يشت گفته شده 
 ).  66،(همان

كهـن الگـوي    .دريا به عنوان كهن الگو تصويري است كه وجود مادي در اين عالم نـدارد 
زندگي، حركـت و  ،گر معاني دريا مرگ و تولّددي.دريا به اعتقاد يونگ ناخودآگاه و ماوراء است

دريا در اصل ناخودآگاه در انفس است و جلوه آن در آفـاق مشـاهده مـي شـود.     .پويايي است
دريا معناي هستي و مادر اسـت و گـاه نمـاد عـالم معنـا و      .دريا رمز جان در نزد عارفان است

مامي موجودات به مثال مقام ذات و صفات بي نهايت حق است، كه تعالم بسيط خداوندي و 
 امواج اين درياي نامتناهي هستند.نمونه اي از گلشن راز:

 )495»  (همه اجزاي عالم چون نباتند    كه يك قطره ز درياي حياتند «
كه به عنوان صورت خيالي يا ذهني شـناخته شـده اسـت بـه دو      )image«( تصوير دريا

كـه   ورت مـادي مجـرد در ذهـن   ) كه انعكاس يـك صـ  Verbal imageنوع تصوير زباني (
)كـه غالبـاً تصـوير    figurative  imageاست و تصـوير مجـازي (   )pictureمعادل عكس(

(فتـوحي،   »مركّب است كه با تصرّف قوه خيال از تطبيق و مقايسه دو جزء حاصل مي شـود 
عالم بيكران عشق و معرفت باري تعالي است كـه  ،بنا براين تصوير مجازي دريا .)32:  1380

 نسان هاي شيفته حق را به سوي اين دريا فرامي خواند.ا
 .عالم وجود مي دانند كه همة مخوقات اين جهان،يك وجود واحدند،دريا را،از بعد عرفاني

 شبستري ابياتي در  وحدت وجودآورده است.
 )142»  (جهان انسان شد و انسان جهانـــي        از اين پاكيزه تر نبود بيانــــي«
 )269»   (المي زآن در ميانـــــــي         بدان خود را كه تو جان نهانيتو مغز ع«

يكي عالم غيب است كه مقابل جهان محسوسات ،ديگر معاني دريا دو تصوير موجود است
جهان مادي سايه اي از عالم معنا است و ديگري يكـي و  ،است كه بــر اساس مثُل افالطوني

 وي غيب و عالم ماوراءرهنمون مي شوند.است كه به سـنيز جايگاه جزءهايي 
 )565» (ي ژرف است      غالف در او از صوت و حرف استدرياوجــــود علــم از آن «
 )726( »است  كه اين چون طفل و آن مانند دايه است كه محسوسات از آن عالم چو سايه«
 )174»  (اربه صبح حشر چون گردي تو بيدار        بداني كاين همه وهم است و پند«
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تجلّي سايه است و كهن الگويي قدرتمند كه به مخالفت با انسـان برمـي خيـــزد.     .آيينه
بخش سهمگين و قـــوي ناخودآگاه و نيروي تاريك روح بشر اسـت.در عرفـان آيينـه، نمـاد     
انسان كامل و از اولياي الهــي كه از هرگونه كدورت و كينه مبرّاست.از ديگر سو آيينه نمـاد  

ناطقه است.از ديگـر ويژگـي آن پارادوكسـي اسـت از خاموشـي و گويايي.آيينـه        و نفسروح 
اشـاره اي بـر    ،نمـاد آيينـه   سمبولي براي حقايقي است كه ديگران از آن عبرت مـي گيرنـد.  

شبستري معتقد است كه نور در آيينـه اي  آيينه قلب انسان كامل است.   وحدت وجود است.
همچنان چشمه ظهور اعيان ثابته و اسـما و صـفات    ،ر باشدايجاد مي شود كه پشت آن مكد

الهي در وجود انسان از آن جهت منعكس مي شود كـه انسـان آكنـده از ظلـومي و جهالـت      
 است و به مثابه كدرِي پشت آيينه است.                       

الْـأَرضِ والْجِبـالِ فَأَبيـــنَ    إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات و «در بيت اشاره به آيه شريفه 
مــا « )72احــزاب/»( أَنْ يحملْنَهــا وأَشْــفَقْنَ منْهــا وحملَهــا الْإِنْســانُ إِنَّــه كَــانَ ظَلُومــا جهولًــا

را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كـرديم پـس از برداشـتن آن    » الهى و بار تكليف«امانت
»                                      اك شدند ولى انسان آن را برداشت راستى اوستمگرى نادان بود.سر باز زدند و از آن هراسن

 )263»  (ـــدظلومي و جهولي ضـد نـــورند            وليكــن مظهر عيــــن ظهورنــ«
 )     264»  (چو پشت آيـــنه باشــد مكـدر            نمايــد روي شخص از روي ديگــر «
 )134»  (عدم آيينـة هستــي است مطلق           كــزو پيداست عكس تابش حـــــق «
 )140» (عدم آيينـه عالم عكس و انسـان            چو چشم عكس در وي شخص پنهان «

آتـش از بـزرگ تـرين ايـزدان     «و در فارسي آذر و آتش مي گويند.  ātarر پهلويد آتش
 1380 ،پـورداود »(يسناست و ايرانيان و هندوان بيشتر به اين آخشيج اهميت مي دهند مزد

در ماوراءالطبيعـه جنبـة    ،آتش نماد دو مفهوم تخريب و باروري دارد. در بعـد تخريـب   ).69:
حيات  ،آور بهار بعد مثبت نماد آتش پيام ان نماد شرّ است.دارد به خصوص شيط »اهريمني«

آتش يكـي از عناصـر چهارگانـه كـه بـه شـكل مفـرد و هـم در         «نو و باروري طبيعت است. 
تركيبات گوناگون در سخنان عارفان و اهل ذوق به كار رفته است. آتش به شكل مفرد كنايه 

 .)3: 1389 ،(سجادي» از لهيب عشق الهي است
يابد و خس و خاشـاك دل را   نماد عشق الهي است كه در دل اشتعال مي ،عرفان آتش در

آتش نه تنها نشـانة هجـوم   «گيرد.  روح انساني به سوي كماالت اوج مي سوزاند در نتيجه مي
بلكه از آغاز خلقت ماية اصلي حيات و گوهر و عامل حركـت هميشـگي بـوده     ،اهريمن نبوده
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ت حتي آب بوده است پرتوي از اين تفّكر در اوسـتا و هـم   آتش ذات همة عناصر طبيع .است
 ).123:  1389،قرشي»(در ريگودا هست

از ديگر سو نماد آتش، احساسات سوزان عرفاني است كه روح بشر را تا عرش خداونـدي  
حضرت موسي (ع)را به سمت كوه مي كشـاند تـا بـا خداونـد      ،ارتقا مي بخشد.آتش كوه طور

هـا برتـرين آخشـيج و در ارتبـاط بـا       آتش در باورهاي ديني آريـايي  .د(عزّوجلّ) سخن بگوي
است و به آتش همچو وسيله اي براي پااليش انسان از گناهـان نگريسـته    "آفتاب"يا  "مهر"

   شده است. در آيين زردشتي آتش نماد پاكي و درخشاني است. مي
 )431»   (ر جان و در تــنبه ســــان آتش انـدر سنگ و آهن          نهادست ايزد اند« 
 )521»  (ز آتـش زر خالــــص بــرفـــروزد          چو غشّي نبود اندر وي چه سوزد« 

 در رمزگرايي توجه دل به سوي حق است.موسي (ع)دو سفر داشت يكي سفر طلـب  سفر
)موسـي(ع)از خـود   143(ليله النار) و ديگري سفر طرب(و لما جـاء موسـي لميقاتنـا)(اعراف/   

در ايـن  .)467: 1389 ،(سـجادي از جام قـدس شـراب محبـت نـوش كـرده بود.     ،يخودگشتهب
مثنوي مسافر در سفر بايد اصل و مبدأ خود را بداند كه كجاست تا به سـوي مقصـد متعـالي    

سـفر روحـاني سـالك    .حركت كند.سفر نياز به استحاله و دگرگوني روح به سوي معنـا اسـت  
لم اليقين آغاز شده سپس عين اليقين و مرحلـه فراتـر   كه از ع ،رسيدن به مرحلة يقين است

 .حقّ اليقين است
سـفر   ،اسفار اربعه مال صدراي شيرازي نيز عبارت است از : سفر اول از خلق به سـوي اهللا 

سفر چهـارم از خلـق    ،سفر سوم از حق به سوي خلق با حق ،دوم از حق به سوي حق با حق
 با حق.به سوي خلق 

 )8»   (كرد           وز آنجا بــــاز بــر عالم گـــذر كرد  سفريك  ز جزوي سـوي كلّي«
 )  313»  (زود           ز خود صافي شود چـون آتش از دود مسافــر آن بــود كــو بگـذرد«

 )نمادهاي عرفاني فرارونده در گلشن راز2
ني پنهـان  جهـا  ،بيند و در وراي سـطح ظـاهر اشـيا    جهان را رازناك مي ،عرفان اسالمي«
انسان را به شناسايي يك معناي مخفي در وراي واقعيت سـطحي دعـوت   جويد؛ بنابراين  مي
). كالريج در فصل نهم سيرة ادبـي در بحـث از تخيـل ثانويـه     162: 1385فتوحي، »(كند مي
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تصور و انديشه به عاليترين معناي كلمه، به جـز از طريـق سـمبل، قالـب بيـان و      « گويد: مي
 ).67: 1386(آر.ال.برت،  »انتقال نيست

محدود به افكار و عواطـف خـاص شـاعر يـا     » نماد هاي انساني«از ميان ابعاد سمبوليسم،
نويسنده است اما در نمادپـردازيِ فرارونده تصاوير عينـي بـه صـورت نمادهـايي كـه مبـين       

ردازي نمـاد پـ   وسيع و آرماني است و در متون عرفاني جايگاه ويژه اي دارند. تصاوير معنوي،
استفاده از تصاوير عيني و محسوس بـراي بيـان عواطـف و انديشـه هـاي انتزاعـي اسـت.در        

 نماد،دريافت هاي شهودي،امكان پذير است زيرا ابهام ازويژگي هاي نماد است.. 
و تمـامي زيبـايي و فنـون را    معـاني گسـترده دارد   »آشـنايي زدايـي  «شكلوفسكي دربارة 

 »يرد كه جهان متن را بـه چشم مخاطبان بيگانـه بنمايــاند  گ گيرد و از آن بهـره مي دربرمي
).در سمبوليسم عرفاني به جهت پيوند ماهوي كه بـا نگـرش دينـي،در    48:  1392(احمدي، 

نشانه اي از يك حقيقت متعالي و ملكوتي انـد كـه    ،و مخلوقات اين مثنوي دارد، محسوسات
ه هنري در اين اثر مناسب تـرين زبـان   ديدگا ،از طريق نماد قابل درك هستند. عالوه بر اين
 براي بيان تجربه هاي روحاني و عرفاني است.

اگر فكر يا پيام به عنـوان  « ميان تمثيل و رمز كمي تفاوت است.تفاوت تمثيل و نماد : 
نتيجه منطقي حكايت يا داستان در كالم پيدا و آشكار باشد و يا به صراحت ذكر شـود آن را  

م و اگر فكر يا پيام در حكايت يا داستان به كلّي پنهان باشد و كشـف  مثل يا تمثيل مي گويي
 ).147: 1389اريان، پورنامـد ( »نـاميم  باشد آن را تمثيـل رمـزي مـي   آن احتياج به و تفسير 

 در اين مثنوي عبارت است از :                                                                      تمثيلنمونة 
 )353»  (ز بادام            گرش از پوست بخراشي گـه خاممغ تبـــــه گردد سراسر«

 ،طريقت بي شـريعت  ،اشاره به شريعت و طريقت است كه به مثابة مقدم صغرا و كبرايند
(الهــي  هــوا و هــوس و وسوســه در عبــاد اســت و حقيقــت بــي آنهــا زندقــه اســت و الحــاد.

 ). 182: 1376،ادربيلي
 پروردگار است.                                                  يك قطره از درياي وحدتجهان همة اجزاي دو نمونه رمز( سمبل):  

 )145»   (اگر يــك قطره را دل برشكافي           برون آيـــد ازو صــد بحر صافــي«
حـاكي از   و... ،خـط، شـراب   ،خـال  ،زلـف ،گوهر ،زورق ،برخي از نمادهاي گلشن راز چون

 عليمي نيست.متن ادبي است و صرفاً اثر ت
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 )27»   (برآورد و هدف شــد            يكي بگذاشت آن نزد صدف شـــد  گوهريكي «

مي توان كوششي براي «غربي به عرفان شرق شباهت دارد ؛ هر دو را  ويژگي سمبوليسم
خـواه   ،خواه تصورات درون شـاعر و نيـز عـواطفش    ،نسترخنه در فراسوي جهان تصورات دا

افالطون يعني جهان فرا طبيعي كاملي كه انسـان آرزوي راه يـابي   » يدةا«تصورات به مفهوم 
اغلـب از نـوعي ادغـام تصـويرها بهـره      ،به آن را دارد. براي رسيدن به آن سوي سطح واقعيت

 ).نمونة از ادغام تصاوير:14 -15: 1375 ،چدويك»(گرفته مي شود
 )806»  (نــــور ارواح شراب اينجا زجاجــه شمع مصباح          بود شاهد فـــروغ «

هـاي انتزاعـي    شاعر در گلشن راز بر پايـة عرفـان و زيباشناسـي و بـراي بيـان دريافـت       
از سويي موجب زيبـايي آفرينـي و   ،اين ابيات را سروده است. بهره مندي از علوم بالغي،خود

ر كالمش دل انگيزي اين اثر شگرف شده و از ديگر سو انتقال پيام را دلنشين نموده و بر تاثي
 افزوده است.

 )  29»  (را عيان كرد  شاهدو  شمع و شراببيان كرد          خط و خال و زلف يكي از«
احساسات ژرف را در خواننده القـا مـي نمايـد و روح او در     ،از ديگر سو تصاوير گلشن راز

ان درونـي  زبان عارف كه دريچه اي است به جه«زيرا  ،شناور (يسبح) است ،سيطره عالم معنا
او، از عناصري بي نهايت متنوع و رنگارنگ شكل مي گيرد.هر عارفي مرزهاي جهـان معنـوي   
خويش را با زبانِ هنري اش مرتبط مي كند و تا به اعماق ايـن زبـان نـرويم از تجربـه هـاي      

  ).357: 1392،شفيعي كدكني»(روحيِ او آگاهي نخواهيم يافت
از مضامين ارزشـمند قـرآن كـريم گرفتـه     ،آن را زيباشناسي و معارف متعالي اين مثنوي،

گذر از زبان عادي و معيارهاي معمول زبان اسـت كـه كـار     ،از جهت زباني هنر تصوف .است
او  ،در اين كـاربرد عـاطفي و آزاد   ،صوفي تجربه هاي ذهني خاص خود را دارد« .هنري است

عي تشـّخص بـه سـخن او    شكند و غالبـاً ايـن انحـراف از هنجـار نـو      هنجار عادي زبان را مي
تأثيرگذار بودن و ،زبان سمبليك ،موسيقي خوش آهنگ اين مثنوي).429:  ،(همان »دهد مي

اسـتعاره،   ،كنايـه  ،مجـاز  ،انگيـز  تشـبيه هـاي خيـال   تصاويري كه به صورت  ،فراواني تلمـيح
   .معاني نو مي آفريند ،اين اثر را زيبا نموده ،انگيز هاي دل پارادكس ،تمثيل

نمادين در گلشن راز هر لحظه از بيرون به درون و از كثرت به وحدت مي رسد و تصاوير 
معـاني سمبوليسـتي    ،حقايق و مفاهيم پراكنده را به هم پيوند مي دهند و با فشـرده سـازي  

هـاي   تـر و تجربـه   هـاي عميـق   سراينده در اين مثنوي براي انتقـال انديشـه   .شكل مي گيرد
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همراه با هنجارگريزي و آشنايي زدايي به كار برده اسـت و   واژه هاي نمادين را ،شهودي خود
 ابيات را برجسته نموده است. 

هنجارگريزي انحراف از زبان معيار است و هر متن ادبي و هنري اين اصل را در متن هـا  
هنجـارگريزي در ابيـات بسـياري بـه كـار رفتـه        ،لحاظ مي كند.در گلشن راز و بيشتر ابيات

 است.نمونه :
 )498»  (يايي است وحدت ليك پرخون        كزو خيزد هزاران مـوج مجنونچو در«

 است. مجنون شدن براي موج هنجارگريزي
 »سـازد  كنـد و آشـناها را بيگانـه مـي     هـا را دگرگـون مـي    عـادت  ،هنر: «آشنايي زدايي

شكلوفسكي مي گويد كه كار اصلي هنـر ايجــــاد تغييـر شـكل در     ). «174: 1386،(شميسا
).از انواع آشنايي زدايي، يكي ذكر نكردن نام اشيا است و به جاي 173همان، :»(استواقعيت 

 آن، توصيف نام آن ها مطرح است نمونه اي در گلشن راز :
 )351»  (به علم و زهد و تقوا گشت معروف      به اخالق حميده گشت موصوف«

سـمبول هـاي ايـن    در بيت ذيل،تحليل تصاوير نمادين مـوج و قطـره كـه از    براي نمونه 
 مثنوي اند آورده ايم: 

 )564»   (خيزد هـــر دم از وي       نگردد قطره اي هرگز كم از وي موجهزاران «
انسان ها نمادي از قطره هاي جدا مانده از درياي معرفـت پروردگارنـد كـه بـه سـوي او      

ن روح آدمي است كـه  ) موج نمادي از غليا156بازمي گردند. (انا هللا وانا اليه راجعون)( بقره/ 
در جسم استخواني نمي گنجد. موج چون حال است كـه بـدون اختيـار برقلـب عـارف وارد      

 شود و زود خاموش مي شود.        مي
 )  939»   (انداز كركس جهان جيفه پيش       مرغ پروازاگر خواهي كه گردي «

عاليـق زمينـي رهـا     است كه او را از تعينات و روح متعالي انسان ،در اين بيت مرغ پرواز
كركس به معناي الشه خوار در در باور زردشتيان مورد احترام بوده اسـت ولـي در    .مي سازد

ادبيات فارسي چهره مذموم و نكوهيده دارد.در شكل رمزي باطن زشت و نفس اماره انسان و 
ر نمادي ازعمرطوالني كركس و با كوتاهي عمـ  ،آرزوهاي اسير دنيا .نمـاد حرص و طمع است

 انسان در تقابل است.                                                                                               
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 نتيجه گيري
كهـن  .كهن الگوها (آركي تايپ) به دنيـاي روان و ناخودآگـاهي جمعـي مـرتبط هسـتند     

مفاهيم مشترك و مشابهي را در ذهـن  ،الگوها تصاوير نماديني كه در اسطوره ها و فرهنگ ها
در طول روزگاران به ميراث مـي گذارنـد. كهـن الگوهـاي بررسـي شـده در ايـن مقالـه          بشر 

نماد باروري  ،تفسير هستي ،عبارتند از : آفتاب (خورشيد) مرحلة جديدي از زندگي و آگاهي
آيينه مظهر .تولد و مرگ و حركت و پويايي است ،و تطهيراست.دريا معاني ناخودآگاه و ماوراء

درتمند است كه با انسان به مخالفت برمي خيزد و نيـروي تاريـك روح   سايه و كهن الگوي ق
آتش مفهوم تخريب و باروري دارد در متافيزيك جنبة اهريمني خصوصـاً شـيطان    .بشر است

سفر نياز بـه اسـتحاله و دگرگـوني روح بـه      .بعد مثبت آن پيام آور بهار است .نماد شرّ است
يك راهي در جهت شناخت ناهشيار جمعي و كهـن  پرداختن به آثار سمبول .سوي معنا است

الگوها است.در خودآگاه كهن الگوها به صورت نماد و سمبل درك مي شوند. مي توان نتيجه 
در تعامـل هسـتند. عرفـا بـا تأويـل و تفسـير        ،گرفت كه عرفان شرقي و غربي از جهت ابهام

افزون بـر نقـش كليـدي     .بخشي ازآن را براي مريدان خود به اشاره بيان مي كنند ،حقيقت 
مـتن را برجسـته نمـوده تـا كـالم را       ،هنجارگريزي و آشنازدايي در بسياري از ابيات ،نمادها

مخيل سازد.ضمنا بايد خاطر نشان كرد صور مثـالي يونـگ در عرفـان اسـالمي اعيـان ثابتـه       
ز قـرآن  ا ،اين برآورد به دست مي آيد كه انديشه هاي شهودي و انتزاعي در گلشن راز  .است

 .كريم و احاديث ائمه (عليهم السالم)نشئت گرفته است
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 نامه كتاب
 قرآن كريم

 تهران: نشر مركز. .ترجمه مسعود جعفري .تخيل .1386 آر.ال. ،برت ر.ال.برتآ
 نشر مركز.  تهران: .ساختار و تأويل متن .1392 بابك. ،احمدي
وتعليقات محمدرضـا برزگـر و عفّـت    تصحيح  مقدمه، .شرح گلشن راز. 1376 الهي. ،اردبيلي

 مركز نشر دانشگاهي تهران: كرباسي.
 تهران: نشر اساطير. .فرهنگ ايران باستان .1380 ابراهيم. ،پورداود

تهران: انتشارات علمـي   .هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان .1389 .تقي ،پورنامداريان
   و فرهنگي.
نشـر   تهـران:  فـر.  ترجمـه هـدي نـدايي    .ناسي گودمنزيبايي ش .1394 .اَلكساندرو ،جووانلّي
   .ققنوس
 مركز نشر. تهران: ترجمه مهدي سحابي. .سمبوليسم .1375 .چالز ،چدويك
 .تهران: نشر زوار .نقد تطبيقي اديان و اساطير .1385 حميرا. ،زمرّدي
 تهران: نشر طهوري. .فرهنگ اصطالحات و نعبيرات عرفاني. 1386 سيدجعفر. ،سجادي

 تهران: نشر سخن.  .زبان شعر در نثر صوفيه .1392 .محمدرضا ،يعي كدكنيشف
 تهران: نشر قطره. .هاي ادبي مكتب .1390 .سيروس ،شميسا

 .تهران: نشر ميترا .نقد ادبي. 1386. __________
 تهران: انتشارات فردوس. .داستان يك روح .1383. __________
    .هران: نشر سخنت .بالغت تصوير. 1385فتوحي، محمود. 
پژوهشـنامه  تهـران:   .31 شماره .»تحليل تصوير دريا در مثنوي« .1380. __________

 .علوم انساني
 تهران: انتشارات اميركبير. .احاديث مثنوي. 1361 بديع الزمان. ،فروزانفر
 تهران: نشر مركز. .ترجمه فرزانه طاهري .استعاره .1386 .ترنس ،هاوكس
تهـران:   ترجمه حسـن اكبريـان طبـري.    .انسان و سمبولهايش .1390 .كارل گوستاو ،يونگ

 .نشر دايره
 انتشارات علمي و فرهنگي تهران: .فؤاد روحاني .روانشناسي و دين .1390 ._________
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