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 چکیده

را  یجمع خودآگاهنا اتیمحتواست. « ناخودآگاه جمعی» ترین اصطالحات در روانشناسی یونگ یکی از کلیدی
ذهن بشر و خارج  یو موروث یذات م،یقد یایبقا یروان یهاآن را شکل ونگکه ی دهند یم لیتشک «کهن الگوها»

توان ادبی ارزشمند جهانی میردپای کهن الگوها را در آثار  کند.عرفی میافراد م یزندگ یدادهایرو یرهیاز دا
شود.  این تحقیق های مهم پژوهشهای ادبی محسوب مییافت و بررسی تطبیقی آثار از این زاویه، یکی از زمینه

به روش تحلیل متون، برآن است که با بررسی دو اثر مهم ادبی، کمدی الهی دانته و داستان حی بن یقظان ابن 
اشتراک و افتراق این دو اثر بپردازد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که کهن  سینا از منظر کهن الگوها، به نقاط

و گذر از آب از  الگوهای سفر، سایه، پیرخردمند، خویشتن، از نقاط مشترک دو اثر مذکور بوده و والدت مجدد
 نقاط افتراق دو اثر ادبی است.

 
 .کهن الگو، کمدی الهی، حی بن یقظان، یونگ:  هاکلیدواژه

  
 مقدمه -1

ی است. او از شاگردان و همکاران لیتحل یروانشناس ،گذار انیبن یسیروانکاو سوئ (1961-1875) ونگیگوستاو  کارل
اش متمرکز بود اما کارل گوستاو یونگ ی فروید درباره معناهای نمادین بر روی فرد و بافت فرهنگیفروید بود. نظریه

ناخودآگاه » را پروراند. از نظر یونگ، ناخودآگاه فرد از طریق « ای جهانینماده»ی از این رویکرد دوری جست و نظریه
ها بر می گذرد در تصویرها و خیال پردازیهای خود سهیم شده و این ناخودآگاه جمعی از همه دوره ها و فرهنگ« جمعی

یونگ با آنکه به صورت کلی ناخودآگاه فردی را نفی   ( 1385:143)ر.ک مکاریک، گیرد.تا کالً میراث نوع انسان را در بر
ی سطحی ناخودآگاه، شخصی است تر، الیهبدون شک بیشتر یا کم»داند:  کند اما عنصر تاثیرگذار را چیز دیگری مینمی

که ذاتی تر تکیه دارد که اکتسابی نیست بلی عمیقنامم اما ناخودآگاه شخصی بر الیهکه من آن را ناخودآگاه شخصی می
 از یجمع خودآگاهنا. (4-3: 1960)آرکی تایپ و ناخودآگاه جمعی،« تر را ناخودآگاه جمعی می ناممی عمیقاست این الیه

کند بلکه یآن را کسب نم ،خود ،و فرد روان قرار دارد یهیال نیترقیمخزن تجارب نوع بشراست که در عم او، دگاهید
 (.108-109: 1990شولتز،ر.ک ). برد یآن را به ارث م ،نسل به نسل

 ونگیاصطالح در مکتب  نیدهند.کهن الگو مشهورتریم لیتشک 1را کهن الگوها یجمع خودآگاهنا اتیمحتو   
 یزندگ یدادهایرو یرهیذهن بشر و خارج از دا یو موروث یذات م،یقد یایبقا یروان یهاآن را شکل ونگی است و
باشد که در ضمیر کهن الگوها تجربیات مشترک اجدادی تمامی انسان ها می. (95: 1377ونگ،ی) کندعرفی میافراد م

 یابند.ها نمود میناخودآگاه جمعی جای گرفته و در رویاها و اسطوره
« صورمثالی»نقد بر مبنای آراء یونگ را از آنجا که بیشتر حول محور کهن الگوها )آرکی تایپ ها( است نقد 

(Archetypal) اند که با مباحث مردم شناسی و اسطوره شناسی همراه است و به بررسی ارتباط انسان با آرکی نامیده

                                                           
1 Archetypes 
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)ر.ک کند.ها و حوادث داستانی را به اساطیر و کهن الگوها مربوط میپردازد و شخصیتها و گذشته بشری میتایپ
   (228: 1378شمیسا، 

 دست یافته کهن الگوها نیاسطوره به کشف ا یتواو مطالعه در خصوص شکل و مح اهایرو لیاز راه تحل ونگی
 یهارا به آموختن فلسفه 1926-1918 یهاسال ونگیاسنودن معتقد است که . عالوه بر این (60: 1387لسکر،ی)باست 
را از خود  اتیو ادب خیبا تار یخود در روانشناس یهادگاهید است چرا که تمایل زیادی به پیوندکرده  یسپر یعرفان

آن را درک کنند  اتیاند محتوروبرو شده و تالش کرده یاو عارفان با ناخودآگاه جمع یدهی. به عقدهدمینشان 
با توجه به این واقعیت که عارفان در تجارب سیر وسلوک با ناخودآگاه در ارتباط هستند، یکی از  .(215: 1392نودن،)اس

 فانی دانست.توان آثار عرهای حضور کهن الگوها را میترین عرصهمهم
انسان  کیهنرمند به عنوان  ، آفرینش(152: 1933ونگ،ی) "علوم و هنرهاست یبطن تمام یروان آدم"از آن جایی که 

اوست. مشترکات ذهن ناخودآگاه  روان و تیاست، محصول فعال کیشر یجمع خودآگاهرنایکه در تجارب ضم ینوع
هایی که ناخودآگاه جمعی را به ما یادآور می شود. از جمله بررسیبسیاری که بین آثار ادبی جهان وجود دارد، وجود 

 الگویی است.توان در باب ناخودآگاه جمعی در آثار مختلف انجام داد نقد کهنمی
 و "روح" چون ییکهن الگو رینقش و تاث نییو تب انیپر یهاشناسانه افسانهروان یو روانکاو لیبا تحل ونگی"  

. نقد کهن (170: 1392،یوآقاجان ی)طاهر ".شودیمحسوب م ییآغازگر نقد کهن الگو ها،در آن "نقهرما" و "رفرزانهیپ"
و  یآثار ادب یینقد کهن الگو کردیروشناسی، ادبیات و عرفان به حساب آورد. ی روانتوان پیوند دهندهالگویی را می

ترین مهم از جمله است که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. ینقد ادب یدر عرصه  دیجد یاتفاق یعرفان
 دیسع» اثر« عطار یها یو انطباق آن با نفس در مثنو هیسا یکهن الگو یررسب» توان ازیم ها در این عرصهتالش
 و «پور یاسمعل میمر»اثر موالنا«  یهالغزآن در  یپاو رد  یونگ آراءدر  سایه یلگواکهن تطبیقی سیر»بر و «یقشالق

 .کرد ادی «یمحمد یعل»
 

 های تحقیقیافته. 2
زمین  ی ابن سینا اندیشمند نامی مشرقنوشته  قظانیبن  یح یو رساله اثر دانته شاعرمعروف جهان غرب یاله یکمد

نویسنده  بررسی شوند تا نشان دهند چگونه ذهن و روان ییکهن الگوتوانند به صورت میهستند که  یاز جمله آثار زین
 گیرد.الگویی که در ناهشیار جمعی او قرار گرفته بهره میدر خلق اثر خود، از میراث کهن

 یهاهیدر قلعه فردجان از قر حبس هنگام نایبار ابن س نیقصه را نخست است. یعرفان یلیقصه تمث قظانیبن  یح
و  کردهمالقات  یریبا پ، شیخو ارانیهمراه با  ینزهتگاه در جریان سفر بهداستان  نیدر ا خیش نوشت. همدان

های بدی کند تا بر یاران خود غلبه کند زیرا سیرتنماید. پیر از شیخ درخواست میدرخواست همراهی با وی را می
 .(9: 1374،ی)سجاد دهدها قرار میدهد و او را در جریان حال اقلیمها حاکم است و سپس از مسیر به او آگاهی میبر آن

و دانته  نقل شدهکتاب از زبان اول شخص  نیاست. ا ییایتالیا  سندهیشاعر و نو یریگیدانته آل اثر زینی اله یکمد
سفر دانته در دوزخ با سرگردانی او در  کند.یم فیبهشت تعرو  برزخ خود را به دوزخ، یالیکتاب، سفر خ نیدر ا

دهد تا اینکه سه حیوان درنده راه را بر ادامه می شود و به دنبال نخستین انوار خورشید به راهجنگلی تاریک شروع می
در  کنند؛یم یپس از مرگ، دو راهنما او را همراه یایدر سفر دانته به دنبندند و راهنمایی بر او ظاهر می شود. او می

 ،و در بهشت  کردهیم یاز دانته زندگ شیاست که چند قرن پ یشاعر روم ،«لیرژیو»او  یدوزخ و برزخ راهنما
ای نام دارد. دانته و ویرژیل باالخره سر از ظلمات دوزخ بر می آورند و به جزیره یناریپورت سیاو بئاتر یراهنما

شود. ی اصلی و نهایی سفر دانته که بهشت است، آغاز میرسند که جزیره برزخ نام دارد. پس از این مرحله، مرحلهمی
 .(1378)دانته،  گیردکران را در پیش میک نشینان راه افالک بیدر این مرحله است که مسافر بلند پرواز دیار خا

های کهن الگویی، در دو اثر کمدی ها و شباهتشود تالشی برای بررسی تفاوتآن چه دراین مقاله بیان می 
 ی حی بن یقظان ابن سینا است. الهی دانته و رساله
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 نقاط اشتراک 2-1
 سفر روان و فرایند فردانیت 1 -1 -2

فردانیت، سلوکی در جهت تکوین روان است که انسان در مسیر سرنوشت خود با آن روبروست. فرایندی که موجب 
. یونگ معتقد است که روان انسان دائما در روند زندگی (241: 1377)یونگ،غنی تر و پخته تر شدن شخصیت می شود 

: 1392)اسنودن،د را دنبال کرده و ادامه می دهد به سمت تکامل پیش رفته و این روند، مدل اولیه ی کهن الگویی خو

. به عبارت بهتر، هر انسانی در روند تکامل روان خود باید همان مراحل را طی کند که نوع بشر در طول تاریخ (145
پیموده است. بنابراین می توان این مراحل تکوین را در قالب کهن الگوها در اسطوره ها مشاهده کرد، بیلسکر نیز بر 

ین عقیده است که یونگ در آثار خود از راه مطالعه در خصوص محتوای اسطوره به کشف کهن الگوها نائل شده ا
توان فرایند تکامل روان را درک های آثار ادبی، میها و اسطورهی افسانه. در نتیجه، با مطالعه(61-60: 1387)بیلسکر، است
 کرد.

سمبولی از مسافرت برای کشف سرزمین های ناشناخته نمودار می شود  به عقیده ی یونگ، فرایند فردانیت غالبا با
و یا  (149: 1392)اسنودن، "قهرمان، بیانگر و نماد خودآگاهی من و تالش برای تکامل و رشد است"و (430: 1377)یونگ،

. در (59: 1391)ووگلر، "کهن الگوی قهرمان معرف جست و جوی من به دنبال هویت و تمامیت است"به بیان ووگلر: 
 تالش برای تکامل، قهرمان از راهنمایی هایی برخوردار می شود تا بتواند کارهای فراتر از توانش انجام دهد.

که به صورت  "خود"هدف سفر، رساندن فرد به کمال و وحدت و یکپارچگی است، به عبارت دیگر، رسیدن به 
 "خود"ها می تواند به ها و پشت سرگذاشتن سختیواری، با تحمل دش"من"نمادین مطرح می شود. در روند این سفر، 

هدف این فرایند است. یونگ تحقق خویشتن را یکپارچه شدن  "خود"نزدیک شده و در نهایت به آن برسد. رسیدن به 
خود دارای ویژگی "کند: می داند. اسنودن نیز همین مفهوم را اینگونه تکرار می "خود"خودآگاه و ناخودآگاه در قالب 

 (.127: 1392)اسنودن، "یکپارچه است و کل جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه روان را در بر میگیرد

به عنوان هدف این فرایند، باید مراحل کهن الگویی طی شود. یکی از کهن الگوهایی که  "خود"برای رسیدن به 
لگوی سفر مورد بررسی قرار در هر دو اثر می توان مشاهده کرد، کهن الگوی سفر است. در بخش بعدی، کهن ا

 گیرد.می
 

 کهن الگوی سفر:  2 -2-1
ها و افسانه ها نشان می دهد، سفر کردن همواره باشد. بررسی قصهسفرها همیشه برای رسیدن به مقصد و هدفی می

قهرمان "کتاب رشد، تغییرو رسیدن به کمال بوده است. به عنوان نمونه، کمبل که کهن الگوی سفررا در راهی برای 
دعوت به آغاز -1کند:بررسی کرده است، در بخش اول سفر قهرمان، عزیمت را به پنج مرحله تقسیم می"هزار چهره

شکم نهنگ. سیر و سفر قهرمان از منظر کمبل،هم -5عبور از نخستین آستان،-4امدادهای غیبی،-3رد دعوت،-2سفر،
رمان در انتهای مسیر به تکامل می رسد و به شناخت خویش زمان، سفری درونی و بیرونی است.سفری که در آن قه

سیر و سلوک، پیمون "مشاهده می شود. "سیر و سلوک". همین مسئله در عرفان در قالب (93: 1389)کمبل،نائل می شود 
 . (25: 1366)تهرانی، "راه و سیر، یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل و مراحل بین راه است

های سفر را می توان در روایت عطار از منطق الطیر جست و جو کرد، چرا که داستان سفر پر نمونهیکی از بهترین 
خطر مرغانی را روایت می کند که در جست و جوی پادشاه خود، به پا می خیزند. دو محقق  از دیدگاه روانشناسی 

طیر به موضوعی پرداخته که شاید هم طراز الدر واقع عطار در روایت خود از منطق"اند.به بیان این داستان پرداخته
روانشناسی آن را کارل گوستاو یونگ در سده ی بیستم با عنوان فردانیت یا تفرد معرفی کرده و از آن به مثابه فرایندی 

. برای رسیدن به وحدت بخش ناپذیر "که شخص را به جانب وحدتی بخش ناپذیر پیش می راند سخن گفته است
دانسته می شود باید سفری از سوی قهرمان آغاز شود.سفری که در مفاهیم  "خود"همان رسیدن به  که در دیدگاه یونگ

 (60: 1395)محمودی و همکاران،روانشناسی یونگ، فرایند فردانیت است واین فرایند الگوی کهن خود را دنبال می کند. 
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د. به عقیده او، قهرمان در موطن خود دان،شروع سفر رابه واسطه ندای فراخوان می"قهرمان هزارچهره"کمبل در
)طاهری  خواند. سفر به سرزمین ناشناخته شنود که او را به سفر میسرگرم زندگی روزمره است. ناگهان ندایی می

ی یونگ، سفر روان با آگاهی از سایه آغازمی شود. مورنو در این باره می . حال آن که به عقیده(180: 1392آقاجانی،
 (.52: 1392)مورنو، سلوک فردانیت قاعدتا زمانی آغاز می یابد که قهرمان از وجود سایه آگاه گشته استسیرو "نویسد: 

شود که دانته خود را به دلیل سفر در کمدی الهی،راهی است برای رسیدن به وحدت و این سفر، زمانی شروع می
ای چون به پای تپه"یدی به باالی تپه می رود: گناه و خطا  در جنگل سرگردان می یابد و به دنبال نخستین انوار خورش

 (.82: 1378)دانته، "ی تپه را دیدمدر آخر آن دره که دل مرا چنین به وحشت افکنده بود رسیدم،روی به باال کردم و دامنه
سفر در داستان حی بن یقظان راهی برای رسیدن به پادشاهی عطادهنده است. سفر با مالقات قهرمان داستان با 

 "از شهر خود به نزهتگاهی با یاران خویش بیرون شده و به پیری برخورده نیرومند و بانیروی جوانی"گردد. رآغاز میپی
توان رویارویی با پیر را ندای فراخوان به حساب آورد. از این جهت، داستان با مدلی که کمبل می (.11: 1374)سجادی،

 ارائه می دهد هم خوانی بیشتری دارد.
 

 کهن الگوی سایه 2-1-3
وقتی ما شروع به کشف ناخودآگاه خود "اولین مرحله در مسیر فردانیت رویارویی با سایه و آگاه شدن از آن است. 

یونگ بر این باور است که ما ناگزیر  (.152: 1392)اسنودن، "ای که می رسیم سایه استمی کنیم، معموال به اولین الیه
ها را موشکافی نکنیم آشنا شویم و این همان ه دالیل گوناگون ترجیح می دهیم آنهایی از شخصیت که بباید با جنبه

ناخودآگاه  "من"آگاهی از سایه است. یونگ به کار گیری این اصطالح را به این جهت می داند که بخش مربوط به 
نین می نویسد: اگر . ریچارد بیلکسر  نیز در این باره چ(275: 1377)یونگ،شود اغلب به صورت یک شخص ظاهر می

ای که آن را زنده و های تاریک شخصیت خود روبرو شویم به گونهبخواهیم از سایه ی خود آگاه شویم باید با جنبه
 (.1387:66)بیلسکر، حاضر و واقعی ببینیم

چه  های غیر اخالقی و هوس آلود و منع شده است وآنها و فعالیتسایه شامل تمامی میل"ی یونگ، به عقیده    
. درواقع سایه بخشی از ناخودآگاه (116، 1990)شولتز، "شودداند در سایه نمایان میجامعه شیطانی و غیر اخالقی می

های گوناگونی نمود پیدا کرده است که شامل تمایالت پست و ابتدایی است که در ادبیات و آثار عرفانی به شکل
 "ی منفی آن مورد تاکید قرار گرفته استادبیات، جنبهسایه خصوصیات مثبتی هم دارد اما معموال در "است.

 (.74، 1376)شمیسا،
گاه در خودآگاه خود احساس به عقیده ی یونگ سایه و من همواره در تضاد با یکدیگر هستند به گونه ای که هر

در داستان معموال تقابل من و سایه ". (149: 1390)قشقایی،توانیم وجود سایه را حس کنیم تنش و تعارض می کنیم می
. به عبارت دیگر عامل (93، 1390)سلطان بیاد وقربان صباغ، "به شکل رویارویی قهرمان با نیرو های بازدارنده نمود می یابد

ی مسیر باز می دارد. مورنو در کتاب بازدارنده همان سایه است که قهرمان در داستان با آن روبرو شده و او را از ادامه
. این مقاومت (56: 1392)مورنو،نویسد فرایند فردانیت همیشه با مقاومت روبروست می "انسان مدرن یونگ، خدایان و"

 قهرمان است. "من"ناشی از رویارویی با سایه و به چالش کشیده شدن 
 آید. او کهدر کمدی الهی ، رویارویی با سایه زمانی است که دانته به دنبال نخستین انوار خورشید به حرکت در می

در جست و جوی راه خود است به سه حیوان  درنده )یک پلنگ و یک شیر و یک گرگ( برخورد می کند که یکی 
کنند. پلنگ مظهر بدخواهی و حیله گری، پس از دیگری راه را بر او می بندند و او را وادار به بازگشت به دوزخ می

ری است. در این میان حدود قدرت ماده گرگ شیر مظهر غرور و زورگویی و ماده گرگ مظهر آزمندی و افراط کا
. سایه در این داستان به (79، 1378)دانته، تر است و تمام افراط کاری ها از حرص مال و مقام را شامل می شودوسیع

شکل سه حیوان درنده نمود پیدا کرده است. این سه حیوان هر یک مظهر صفات پست و شیطانی است که راه را بر 
 د و سفر قهرمان را با مقاومت روبرو می سازند.دانته می بندن
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در داستان فلسفی حی بن یقظان نیز وجود سایه، قهرمان داستان را از ادامه مسیر باز می دارد و سفر را با مقاومت 
های منفی سایه در صفات یاران شیخ سازد. سایه در این داستان به شکل یاران بد معرفی می شود و ویژگیبرو میرو

و این یاران تو بَدَند]بد هستند[ و بیم "نویسد: شود. ابن سینا در توصیف صفات یاران شیخ اینگونه میهده میمشا
است که تو را بفریبند، اما این یار که پیش روی تو است دروغ زن است و ژاژخای و باطل ها به هم آرنده است...و 

ربار که بیاشوبد نصیحت نپذیرد و پند دادنش سود این یار که بر دست راست تو است خربط است ناپاک دار، ه
 .(11، 1374)سجادی، "ندارد...و اما این یار که بر دست چپ تو است،چرگن است  بسیار خوار و فراخ شکم است

. (65: 1387)بیلسکر، "طلبدرا به چالش می "خود"ی شخصیت نامد که همهای مییونگ سایه را مشکل اخالقی"
های تاریکی در شخصیت خود پی ببرد. دانته در سرود اول دوزخ ین است که فرد به وجود قسمتدرک سایه مستلزم ا

یابد و به دنبال راه نجات ی راه زندگی، خود را در جنگل تاریک خطا و گناه سرگردان میکند که در میانهاشاره می
است ودلیل سرگردانی خود را گناهان و  . در واقع او به بخش تاریک شخصیت خود پی برده(79، 1378)دانته،گردد می

 داند و به دنبال راهی برای چاره است.خطاهای خود می
های دوستانش را بیان می کند، شیخ دوستان خود را پس از در داستان حی بن یقظان نیز پس از اینکه پیر ویژگی

ی خود که مشکل های منفی سایهویژگیشیخ با   (.11، 1341)سجادی،آزمایش آن گونه می یابد که پیر بیان کرده بود 
آورد،آشنا می شود. دراین داستان، راهنما، شیخ را با سایه خود آشنا کرده و به او کمک به وجود می "من"اخالقی برای 

 کند تا با آن روبرو شود.می

سایه که شامل جاه ها و تمایالت باید با سایه روبرو شود و بتواند از ویژگی "من"برای رشد در مسیر فردانیت 
شود مگر یونگ معتقد است که روند فردیت هرگز کامل نمی"طلبی، تعلقات مادی، حرص و طمع است عبور کند. 

. یونگ در کتاب ماهیت (150، 1392)اسنودن، "اند روبه رو شودآن که فرد با هیوالهایی که در ناخودآگاه او کمین کرده
رت ترکیب کردن محتویات خودآگاهی و ناخودآگاهی و پی بردن خودآگاهانه روان ادغام سایه در خودآگاهی را به صو

کند به تاثیرات کهن الگو بر محتویات خودآگاه دانسته و آن را نمایانگر نقطه اوج تالش روحی و روانی معرفی می
ه و برآن غلبه می برو شد. به عبارت دیگر قهرمان داستان با سایه که بخشی از ناخودآگاه است رو(165، 1374)یونگ،

ی جذب کند، اطالعات ناخودآگاه به شکل خودآگاه در می آید که این همان ادغام سایه در آگاهی است. مورنو الزمه
و ادغام سایه در آگاهی را نه تنها رویارویی با آن بلکه یافتن راه حلی برای مسائل اخالقی و عاطفی حاصل از آن 

 (.56، 1918)مورنو،داند می
اکنون وقت آن غریبی نیست و بدان "تان حی بن یقظان شیخ خواهان سفر است ولی پیر بیان می کند کهدر داس

. پیر از قهرمان (15، 1359)ابن سینا، "شهرها نتوان شدن و از ایشان نتوان رستن،چنان کن که دست تو زبر دست ایشان بود
از آن ها دوری کند تا بتواند سفر را آغاز کند خواهد تا بر یاران خود که همان سایه شخص است چیره شود و می

هایی که خواهان رسیدن . الزمه سفر در این داستان غلبه بر سایه است. شیخ برای رسیدن به سرزمین(11، 1341)سجادی،
 ی خود چیره شده و همچنین در خودآگاه خود ادغام کند.هاست باید بر سایهبه آن

رو شود و بر آن چیره شود. در سرود اول دوزخ، راهنما بهه مسیر باید با سایه رودر کمدی الهی نیز مسافر برای ادام
داند که باید این راه نجات از تنگنا را در اختیار مسافر قرار می دهد. او راه رهایی از حیوانات را تازی شکاری می

. در این (89، 1378)دانته،کند قوا معرفی میها را با عذاب بسیار از میان ببرد. دانته غذای تازی را خرد و عشق و تحیوان
ی او را از بین ببرد و مسافر را در مسیر فردانیت داستان قهرمان، با عشق و تقوا، تازی ای پرورش خواهد داد تا سایه

 به پیش ببرد. 
ر برابر نیروی تواند به تنهایی دشود سایه است، اما کسی نمیی ناخودآگاه که قهرمان با آن روبرو میاولین الیه

ظلمانی که همان نیروی ناخودآگاه است، مقاومت کند. بنابراین، به وجود راهنمایی که قهرمان را در این مسیر یاری 
 کند، نیاز است.
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 کهن الگوی پیرخردمند 2-1-4

ها رایج است همراهی پیری است که به ها به سوی وحدت و یکپارچگی و سیر وسلوکآن چه که معموال در سفر
 های آن را بیان می کند:ی پیر پرداخته و ویژگیمسیر آشناست. یونگ نیز در کتاب چهار صورت مثالی به بحث درباره

ها در پیرخردمند در رویاها و یا در داستان
هیأت ساحر، معلم، روحانی، استاد و یا 

گونه مرجع دیگری ظاهر می شود. هر
صورت مثالی پیر دانا همواره در وضعیتی 

کند که بصیرت، پند عاقالنه و یا میظهور 
اتخاذ تصمیمی مهم، ضرورت دارد، اما 
قهرمان به تنهایی به دالیل درونی یا بیرونی 
توانایی آن را ندارد .این صورت مثالی این 
کمبود را با محتویاتی که برای پر کردن 

کند خال ضروری است، جبران می
. آشنا بودن با مسیر، از (113، 1376)یونگ،

تواند به یژگی های مهم پیر است. پیر میو
قهرمان اطالعاتی دهد که او را در سفرش 
یاری کند و او را به مقصد برساند. مفهوم 
فوق این بیت از حافظ را به یاد می 

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان "آورد
 گوید
 

                 "منزلها رسم و راه ز نبود خبر بی سالک که 
 (73: 1379)حافظ،                                                                                           

. او (115: 1376)یونگ،داند یونگ صوووورت مثالی پیر را اندیشوووه هدف دار وتمرکز قوای اخالقی و جسووومی می
ی نیروهای قوی نهفته در نویسووود: پیرنمایندهجوی روح خویش میوهمچنین در مورد انسوووان امروزی در جسوووت

ی آگاهانه کند: ارادهکه بیان می  این عقاید یونگ هم راسوتا بادیگر عقاید اوسوت. (140، 1382)یونگ،ناخودآگاه اسوت 
ی پیر دانا قدرت فوق العاده جهت تقریبا هرگز به خودی خود قادر به یکپارچه کردن شووخصوویت نیسووت، اما مداخله

 .(117، 1376)یونگ،دهد به مسافر می کسب توفیق
های پیر خرد از دیدگاه یونگ شخصیت روحانی پیر است زیرا که پیر، مبین معرفت، تفکر، بصیرت از دیگر ویژگی

و ذکاوت، درایت و الهام و از طرف دیگر نمایانگر صفات خوب اخالقی دیگر از قبیل خوش نیتی و میل به یاوری 
 (.118)همان، «است. 

مدی الهی، پیر خردمند در سرود اول دوزخ، زمانی که حیوانات وحشی او را وادار به بازگشت به درون جنگل در ک
ای که گوئی صدایش بر اثر خاموشی افتادم،آدمیزادهدر آن دم که در این ورطه از پای در می"می کنند، ظاهر می شود 

 .(87، 1378)دانته، "ممتد نارسا شده بود،در برابر دیدگانم هویدا شد
کمک غیبی که برای دانته فرا می رسد، به صورت ویرژیل شاعر بزرگ التین است. او خود را اینگونه معرفی می 

انسانی نیستم، اما پیش از این انسانی  بودم، پدر و مادرم اهل لمباردیا بودند، شاعر بودم و در اشعار خود وصف "کند: 
 (.88و87)همان، "را کردم"انکیز"پسر دادگستر 

. دستگیری (89)همان،گذارد پیش گیرد دهد برای رهایی از تنگنا باید راهی که او در اختیارش میویرژیل پیشنهاد می
 های ویرژیل منطبق است با  راهدان بودن پیر دانا در سفر کهن الگویی یونگ.ها ویاری رسانی

نیست زیرا حق ورود به بهشت را ندارد. که نماد عقل بشری است، راهنمای دانته تا پایان مسیر  "ویرژیل"  
تر است چرا که او مظهر عشق و مهر خداوندی خواهد بود که راهنمایی شایسته"بئاتریس"راهنمای دانته در بهشت 

 (.91)همان،است 
گردد. ویرژیل که مظهر عقل مند میهای دو همراه بهرهدانته در مسیر سفر خود به سوی یکپارچگی از راهنمایی

تواند همراه دانته باشد و راه را بر او شود. او تا قسمتی از دوزخ میاست، به صورت روحی بر دانته ظاهر میبشری 
  "بئاتریس"هموار کند. اما برای ورود به بهشت عقل بشری کافی نیست و باید راهنمای دیگری دانته را همراهی کند. 

 د. باشکه مظهر عشق خداوند است، در بهشت همراه دانته می
در داستان عرفانی حی بن یقظان نقش راهنما را پیری بر عهده دارد که نیرومند و با شکوه و نیروی جوانی است. 

مند و سال خورده و روزگار دراز برو برآمده پیری از دور پدید آمد زیبا و فره"ابن سینا درباره ی پیرچنین می نویسد: 
وی سست نشده بود و هیچ اندامش تباه نبود و بر وی از پیری هیچ نشانی و وی را تازگی برنا آن بود که هیچ استخوان 

 .(3، 1359)ابن سینا، "نبود جز شکوه پیران
کهن الگوی سایه است با  دهندههای وحشی که نشاندر کمدی الهی قهرمان داستان پس از رویارویی با حیوان

واقع روبرو شدن با سایه همان موقعیتی است که نیاز به تفکر کند. درهایش استفاده میپیردانا آشنا شده و از راهنمایی
 و بصیرت و پندعاقالنه در دیدگاه یونگ دارد.

های پیر برای کند و از راهنماییدر حی بن یقظان، قهرمان قبل از اینکه با سایه روبرو شود، پیر را مالقات می 
 ی قهرمان نقش اساسی دارد.در شناخت سایههای پیر گیرد. راهنماییی وجود خود، بهره میشناخت سایه
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گیری گیری، گاهی فرد را به موکول کردن تصمیمبه عقیده ی یونگ پیر خردمند برای وادار کردن آدمی برای تصمیم
. پیر در حی بن یقظان نیز قهرمان را به صبر و مدارا دعوت می کند. این عقیده (117، 1376)یونگ،کند به آینده ترغیب می

 توان مشاهده کرد:در این قسمت داستان میرا 
اند و با ایشان بر دوستانیده اند. چنان که از ایشان جدا نتوانی شدن مگر که ترا ای مسکین، بدین یاران بد باز بسته"

 .(16، 1359)ابن سینا، "به غریبی شوی به شهرهایی که ایشان آنجا نتوانند آمدن و اکنون که وقت آن غریبی نیست
های پیر خردمند در جهت تحقق شخصیت یکپارچه است. رسیدن به شخصیتی متعادل در ها و دستگیریحمایت

 فرایند کهن الگویی، همان رسیدن به خود است.
 

 کهن الگوی خویشتن 2-1-5
 "خود"پردازد،کهن الگوی خویشتن است. هدف کهن الگویی که هنرمند به یاری آن به بیان هدف فرایند تکامل می

را هدف  "یکپارچه شدن خودآگاه و ناخودآگاه"است که شخص را به کمال و غایت رشدش برساند. یونگ هم این 
 شود.تعبیر می "فنا فی اهلل"کند. همین موضوع در عرفان به فرایند معرفی می

من تفاوتی دهد. در واقع او بین خودآگاه و ی اصلی خودآگاه را تشکیل می، هسته«من»یا  1یونگ معتقد است، ایگو
کرد.او تاکید می "خود"و  "من"قائل نبود و این دو واژه را به جای یکدیگر به کار می برد. اما او به تفاوت میان 

: 1392)اسنودن،دانست های خودآگاه و ناخودآگاه روان میی کل جنبهرا دارای ویژگی یکپارچه و در برگیرنده "خود"

26). 
توان وجه بد شخصیت سایه را مخفی کند. ولی در واقع الزاما سایه را نمیخواهد که می "من"به نظر یونگ، 

ی خود بنگریم، محسوب نمود. بلکه به عنوان وجه اولیه و ابتدایی روان انسان به حساب می آید. اگر به درستی به سایه
تحقق یکپارچگی شخصیت و تواند به ما کمک کند تا ناخودآگاه و خودآگاه روان را به یکپارچگی برسانیم . برای می

ی ما می توانند همزیستی هایی را که ضمیر خودآگاه و سایهی روان خود را پذیرفته و راهروان ضروری است که سایه
رسد. یونگ . در همزیستی سایه و من است که محتویات ناهشیار و هشیار به یکپارچگی می(129)همان،نمایند پیدا کنیم 

دهد و شکل نمادین ی خود را تغییر میناخودآگاه خصیصه"نویسد: ر این باره چنین میهایش ددر انسان و سمبول
 .  (295: 1377)یونگ، "ترین هسته ی روان است پدیدار می شودیعنی درونی "خود"جدیدی که نمایانگر 

دلبستگی ها  بتواند خود را از تمامی "من"روبرو شد که  "خود"توان با یونگ بر این عقیده است که زمانی می
خود را از تمامی مقاصد  "من"تواند وارد عمل شود که ی روان تنها زمانی میجنبه ی خالق هسته"وتعلقات برهاند.

باید بتواند به دقت و بدون قصد و غرض  "من"تر وجود بپردازد. تر و اساسیها برهاند و به اشکال عمیقو دلبستگی
غلبه بر سایه به یک اعتبار به معنای ". (245: 1377)یونگ، "را وقف آن کند به کشش درونی بالندگی توجه کرده و خود

دست یافتن به قدرتی است که پیش از آن به سایه تعلق داشته است. این پیروزی گامی اساسی در حرکت قهرمان به 
شخص بوده، اکنون با  . بنابراین، سایه که قبال جزئی از ناهشیار(94: 1385)مرندی و احمدیان، "سوی فردیت یابی است

توان رسد. در اینجاست که میی آگاهی میمن قهرمان روبرو شده و خصلت ناهشیار خود را از دست داده و به عرصه
افتد. رسیدن به خود در از یکپارچه شدن ناخودآگاه و خودآگاه سخن گفت. این یکپارچگی در قالب خود اتفاق می

 کند.ت و یگانگی جلوه میداستان، معموال به شکل رسیدن به وحد
گوید: شود. آن جایی که پیر میی حی بن یقظان، هدف از سفر، تقرب الهی و رسیدن به خداوند معرفی میدر رساله

جستم، با کارهایی که خود با او دارم، به تو اگر در این سخن گفتن با تو و بیدار کردن تو تقرب به آن پادشاه نمی"
. داستان حی بن یقظان در اینجا پایان (14: 1374)سجادی، "که با من بیایی، سپسِ من بیای پرداختم و اگر خواهینمی
که پس از خواندن حی بن  "قصة الغربة الغربیة"ای دارد به نام یابد. اما سهروردی، معروف به شیخ اشراق رسالهمی

                                                           
1 EGO 
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پذیرد، آغاز سینا پایان مین یقظان ابنی حی بی غربة الغربیة در حقیقت از جایی که قصهیقظان، نوشته شده و قصه
 . بنابراین این داستان نیز برای پی بردن به غایت سفر روان بررسی می شود.(33)همان،می شود 

شود. قهرمان در مسیر خود با پشت سر گذاشتن سایه، هدف سفر روان در این داستان رسیدن به وحدت معرفی می
مسافر در مسیر  کند.ادین توسط اعمالی به وحدت و یکپارچگی اشاره میبه سمت کوه طور پیش رفته و به طور نم

رنگ نمودن نفس اماره و روح نفسانی و  کند. هدف از این کار، یکخود، آفتاب و ماه و دیگر ستارگان را یکی می
ها به چندگانگیکوشد و در پایان سفر، اضداد و قوای دیگر انسان است. این گونه است که برای رهایی از تکثرات می

 .(58: 1389)حسینی و جوادی،رسد یکسانی می
مفهوم وحدت اضداد در مکتب روانشناسی یونگ، همان یکپارچگی محتویات ناخودآگاه و خودآگاه است. به عقیده 
 مورنو، فرانمود کلیت و تمامیت انسان، تمامی محتویات هشیار و ناهشیار اوست. جهت دستیابی به این کلیت در انسان

 .(63: 1392)مورنو،شود به طرزی نمادین توسط مفهوم وحدت اضداد تبیین می
در کمدی الهی، مقصد دانته، رسیدن به عرش الهی و پیوستن به اوست. دانته، آخرین سرود کمدی الهی را با 

اند. با این دیدار، دی وساطت و دعای او به درگاه ازلی میکند و دیدار الهی را نتیجهمناجاتی با مریم مقدس شروع می
رسد. درحالی که تا بدین حد کمال معنوی باال شاعر از شدت جذبه از پای افتاده و در این حال، سفرش به پایان می

 (.1620: 1378)دانته،رفته است 
 است. به عقیده "وحدت وجود"ی ی شجاع الدین شفا، اصل مهمی که دانته مدافع جدی آن است، مسئلهبه عقیده

ای است از خداوند که به صورت می اجزای عالم وجود از ذات خداوند است و روح و هستی همه جا جلوهاو تما
آیی صورت عقاب توان به پدیدهای وحدت در داستان، میاز جلوه (.1032)همان،تجلی عشق از وی بیرون تراویده است 

د. تصویر عقاب از اجتماع ارواح شاهان توسط جمعی از ارواح بهشتی اشاره کرد که به طور نمادین مطرح می شو
ها دهد. دانته در باره آندادگستر و خردمند است. هم دل وهم داستان بودن آن ها، یک وجود واحد را تشکیل می

طنین افکن  "مرا"و  "من"هم دیدم و هم شنیدم که از منقار عقاب سخن برآمد و در صدای او کلمات  "گوید:می
نویسد: . بورخس نیز در باره عقاب در کمدی الهی می(1389)همان، "نهفته بود "مارا"و  "ما" شد،درحالی که در ضمیرش

اشخاصی که عقاب را «. عدالت را دوست بدارید»خواند: عقاب از قاضیان عادلی تشکیل شده است که پیوسته می"
: 1373)بورخس،« دهنداز دست نمیسازند، هویت خود را شوند، کسانی که عقاب را میدهند، در او گم نمیتشکیل می

 . این مفاهیم یادآور ابیاتی از یک غزل حافظ است:(109-110
 ی اوهام افتاداین همه نقش در آیینه  حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد»

 

 «یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
   ( 146: 1379)حافظ،                                                                                         

یعنی  "تثلیث"شجاع الدین شفا همچنین معتقد است، اصل دیگری که دانته در بهشت به آن توجه کرده است،
اند.  عقیده دانته در این جا متجلی "دس و عیسیخدا وروح الق"های سه گانه ذات الهی است که به صورت جلوه

توان رسیدن . بنابراین، هدف دانته از این سفر پر خطر را می(1032)همان،ی مسیحی است متفاوت با طرز فکر عامیانه
تجلی حقیقت واحد یعنی تجلی ذات خداوند  "خدا و عیسی و روح القدس"به وحدت دانست؛ چراکه در عقیده ی او،

شناسی امکان ندارد به شیوه ای صرفا مفهومی فرقی میان تصویر برای علم روان"گوید: گ نیز در این باره میاست. یون
خدا و خود خدا تعیین کرد. زیرا حتی مفهوم خویشتن نیز نشان دهنده ی چیزی است برین و استعالیی که در آن باب 

 .(140: 1392)مورنو، "حتی علم تجربی نیز هرگز سخن درستی نتواند گفت
همان طور که ماده در "کنند. ی وحدت خدا و جهان اشاره میسینا و هم دانته در آثار خود به مسئلههم ابن 

کیمیاگری از عرصه ی کدورت به جلوه ی شفافیت می رسد، روح نیز باید از جهان سیاهی ها عبور کند ودر نور به 
های صورت گرفته، به طور کلی، برای تقرب به خدا باید از عالم . بنابراین مطابق بحث(84: 1376)شمیسا، "والدت برسد

طبیعت عبور کرد و از تعلقات و وابستگی ها دور شد. باید به تزکیه و تهذیب روح پرداخت تا بتوان در نهایت راه، به 



 839   /   ای کهن الگوها در کمدی الهی دانته و حی بن یقظان ابن سینابررسی مقایسه 

د آن به خودآگاه های روان ناخودآگاه، با وروتقرب خدا رسید. از منظر علم روانشناسی، روبرو شدن با سایه در قسمت
 شود.همان فرآیند فردانیت را که هدف آن یکپارچه شدن خود آگاه و ناخودآگاه است باعث می

 

 نقاط افتراق 2-2
 و گذر از آب: والدت مجدد 2-2-1
یونگ، والدت مجدد باید جزء اعتقادات اولیه  بشر به حساب آید. او اعتقاد به والدت مجدد بین اقوام مختلف  به عقیده

. او والدت مجدد (62: 1376)یونگ،آورد داند زیرا اساس این اعتقادات را وقایعی روانی به حساب میرا تعجب آور نمی
ی دگرگونی ذاتی، به عبارت بهتر، والدت مجدد کامل فرد است. در برد. یکی از این معانرا به معانی مختلفی به کار می

توان دگرگونی موجودی جسمانی به موجودی اینجا تجدید، شامل تغییر طبیعت ذاتی فرد است. به طور مثال می
آن  است که در طی "مرگ و تولد دوباره"آزمون گذر از آب از نمود های کهن الگوی ". (64)همان،روحانی را نام برد. 

انسان که در اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده با گذر از مرحله ی دشوار نمادین،ظهور مجدد یا تولد  "من"
 .(61: 1388)قائمی و همکاران،  "گیرددوباره ای را در قالب بازگشتی کمال یافته به خودآگاهی از سر می
آب، آزمونی از ماده است که باید از آن "لی است. ظهور این کهن الگو برای بیان پاالیش روح و رسیدن به تعا

گذشت تا به ملکوت معنا رسید.آزمون گذر از آب نمادی از مرگ و تولد دوباره، مردن از صورتی کهنه و زندگی یافتن 
ی زندگی مادی پای به مرحله ای از حیات معنوی گذرد، پا از مرحلهاز صورتی تازه است. انسانی که از این مرحله می

ی داند. به عقیدهی عبور از حدها می. ابن سینا، سر و تن در چشمه ی آب روان شستن را الزمه(61)همان، "می گذارد
آید که گذر از آب و شست و شوی در آب ها باید قوتی باشد و این قوت هنگامی به دست میاو برای عبور ازحد

گذرند بشرط آنکه قوتی به دست آرند اما هریک از این حدها، بندهایی دارد که خاصگان از آن ها می» صورت گیرد: 
و این قوت هنگامی به دست می آید که سر و تن به چشمه آب روان که در همسایگی چشمه ی زندگی است بشویند؛ 

در درون تاریکی های قطب قرار دارد؛هر که از آن ظلمت بگذرد و سر و تن به این چشمه  و می گوید که این چشمه
. کهن الگوی فوق، در اثر حی بن یقظان، به صورت مشهودی (12: 1374)سجادی،« بشوید سبک شود و بر روی آب رود

ز خوان و نقش آن در اثر الگوی عبور احضور داشته حال آنکه در کمدی الهی اثری از آن نیست. در بخش بعدی کهن
 شود.بررسی می کمدی الهی

 

 کهن الگوی عبور از خوان: 2-2-2
کند تا آن را کند و تالش خود را میای، مسافر در طول مسیر خود به موانعی برخورد میهای اسطورهدر تمامی سفر

تقد است جمالتی که در کتاب پشت سر گذاشته و از آن عبور کند. جوزف کمبل نیز در کتاب قهرمان هزارچهره، مع
: 1397)بازگیر و همکاران،ی جهانی عبور از خوان دارد دوزخ دانته بر باالی در جهنم نوشته شده است، اشاره به اسطوره

)دانته، « گذارندروند، از من، پا به جرگة گمگشتگان میشوند، از من به سوی رنج ابد میاز من داخل شهر آالم می: »(52
. برخالف کهن الگوی والدت مجدد و گذر از آب، کهن الگوی عبور از خوان در کمدی الهی نقش و (109: 1378

 بن یقظان، ظهور و نمودی ندارد. حضور آشکاری دارد اما این کهن الگو در حی
 

 نتیجه گیری: -3
ها شامل تجربیات ارثی گوداند. به عقیده او کهن الی محتویات ناهشیار جمعی میها را تشکیل دهندهیونگ ، کهن الگو

یابند. موردی که در نظریات یونگ جایگاه ویژه ای دارد، ما بوده و در شرایط رویا و همچنین در آثار ادبی شکل می
مراحل کهن الگویی در فرایند تکوین روان است. در این تحقیق، با مطالعه دو اثر از دو شاعر جهان غرب و شرق، 

خوریم که به بن یقظان ابن سینا به متاثر بودن هر دو نویسنده از یک عامل داخلی برمییعنی کمدی الهی دانته و حی 
تواند نشانگر میزان بهره خالق اثر الگوها هستند. نقد کهن الگویی به عنوان یک رویکرد جدید میعقیده محققان، کهن

این تحقیق، نشان دهنده این واقعیت  های صورت گرفته دراز میراث فرهنگی  به طور ناخودآگاه باشد. نتایج بررسی
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است که کهن الگو های سفر، پیر خردمند، خویشتن و سایه از نقاط مشترک هر دو اثر می باشند نقاط افتراقی همچون  
 کهن الگوهای والدت، گذر از آب و عبور از خوان نیز در بررسی موازی دو اثر قابل مشاهده است.
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