
-- Mysticism in Persian Literature -------- 
Spring & Summer 2022, 1 (1), 11-36 
msil. atu. ac. ir 
DOI: 10. 22054/MSIL. 2022. 64483. 1019 
 

 

 E
IS

S
N

: 
2
8
2
1
-0

7
5
1
 

IS
S

N
: 

2
8
2

1
-0

7
4

3
  
 

 
R

ec
ei

v
ed

: 
2

7
/0

5
/2

0
2

1
, 
R

ev
ie

w
: 

0
6

/0
8

/2
0
2

1
, 
A

cc
ep

te
d

: 
3

1
/1

2
/2

0
2
1

  
 

 O
ri

g
in

al
 r

es
ea

rc
h

   

A Study of the Mana Archetype and Animalism Idea in 

Tazkirat Al-Awliya Stories Based on Jung's Views 

Alireza Asadi   
Assistant Professor of Persian Language 

and Literature Ilam University, Ilam, Iran 

  

Fatemeh Cheraghizadegan  
Ph.D Student in Persian Language and 

Literature Ilam University, Ilam, Iran 

Abstract 

Carl Gustav Jung, a Prominent Swiss psychologist and founder of Collective 

Unconscious theory and Mythical Criticism, introduces and analyzes ancient 

archetypes and symbols in his works which is based on extensive research on 

the myths, rituals and literature of primitive and ancient peoples and nations. 

According to him, they all reflect and project the collective psyche and 

subconscious of the human race in its history of evolution. Naturally, the 

traces of these archetypes can be seen in many mystical, religious and non-

religious beliefs of various nations, including Islamic mysticism hitherto. In 

this study, which is taken from a dissertation on the symbolism of Tazkerat 

al-Awliya based on Jung's views, a comparative analytical method is used to 

analyze the archetype of animism or mana in Jung's works and search for 

evidence in Attar's Tazkerat al-Awliya. In this research, the archetype of Mana 

and the idea of animism in animals, plants, some natural elements and 

inanimate objects were examined in Jung's theories and the anecdotes of 

Tazkereh al-Awliya. The result of this research indicates the existence of this 

archetype in the mentioned mystical text and adaptation of its evidences with 

Jung's interpretations.  
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 يهاحکایت در جاندارپنداري ۀعقيد و مانا الگوي کهن بررسی
 یونگ  يآرا مبناي بر االولیاءتذکرۀ

 ایران ایالم، ایالم، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،   علیرضا اسدي

  

 ایران ایالم، ایالم، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی زادگانفاطمه چراغي

 چکیده 
 آثار در الگوییهنک ناد و جمعی ناخودآگاه ةنظری بنیانگیار و سیئیسو ةبرجست روانکاو یونگ گوستاو کارل
 الگوهاکهن ت،اس کهن و بدوي ملل و اقوام ادبیات و هاآیین اساطیر، در گسترده تحایاات بر مبتنی که خویش
 ناخودآگاه و روان ۀفرافکنند و بازتابنده همگی او عایدۀ به که کندمی تحلیل و معرفی را فراوانی هايسمبول و

 باورهاي از بسیاري در الگوهاکهن این ردپاي که است طبیعی. است خود تکامل تاریخ در بشر نوع جمعی
 این در. شودمی دیده نیز امروز تا -اسالمی عرفانة جمل از- گوناگون ملل غیرمیهبی و میهبی ،عرفانی
 یونگ يآرا برمبناي االولیاءتذکرة يهاحکایت شناسیسمبول موضوع با اينامهپایان از برگرفته که پژوهش
 و ونگی آثار در مانا یا جاندارپنداري الگوي کهن تحلیل و بررسی به تطبیای -تحلیلی روش با است
 دۀعای و مانا الگويکهن پژوهش این در. ایمپرداخته عطارتذکرةاالولیاء  کتاب در آن شواهد جويوجست

 اتحکای و یونگ نظریات در جانبی اشیاء و طبیعی عناصر برخی و گیاهان حیوانات، در جاندارپنداري
 شواهد تطابق واشاره شده  عرفانی متن در الگوکهن این وجود بیانگر تحایقة نتیج. شد بررسی االولیاءتذکرة
 . است یونگ تفاسیر با آن

 . عطار ،االولیاءتذکرة مانا، الگو،کهن یونگ،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 ناد و جمعی ناخودآگاه ةنظری بنیانگیار و یسیئسو ةبرجست روانکاو 6یونگ گوستاو کارل
 نظرم از بدوي هايفرهنگ و اساطیر در را فراوانی هايسمبول خویش، آثار در الگوییکهن
 از بسیاري در نمادها این ردپاي .است کرده تحلیل و معرفی روانکاوي، و روانشناسی علم
 هاآن نگیو سبب همین به .شودمی دیده نیز امروز تا گوناگون ملل میهبی و عرفانی رهايباو
 عایده به .دارد وجود بشر نوع آحاد ذهن در که داندمی جمعی ناخودآگاه الگوهايکهن را

 از سیاريب به مفصل نحو به یونگ و شوندمی شامل را زیادي شمار که- هاسمبول این یونگ
 خود، از انسان شناخت ابعاد و چگونگی نسبت به مختلف ةازمن در -پرداخته آثارش در هاآن
 اببازت توانمی را هاآن ةهم یونگی، روانکاوي منظر از اما اند،کرده بازي مختلف هايناش
 هايانسان .دانست «ناخودآگاه» یعنی «خود» ةناشناخت عظیم بخش ویژه به «خود» بیرونی
 خود، ناختش براي بیرونی طبیعت دادن قرار آیینه و روان ۀپدید از ناآگاهی سبب به متادم
 اند؛کرده متمثل طبیعت ماوراء و طبیعت از اعم دیگري قوالب در را ناخودآگاه همواره
 جودو گوناگون میاهب و هاآیین در که متنوعی هايسمبول روانکاوي، منظر از ،ینابنابر
 ناخودآگاه بازتاب همگی دارند، هم به نیز بسیاري شباهت پیچیدگی، و کثرت وجود با دارند
 گوهاالکهن این سبب همین به و است مندبهره آن از منفرداً انسانی هر که هستند ياجمعی
  .اندشده تکرار انسان عااید تاریخ در دائماً
 رةاالولیاءتذک کتاب شناسیسمبول مورد در نگارندگان پژوهش از بخشی که مااله این در 
 و داريجاندارپن عایدۀ و (هستی نیروي) مانا الگويکهن به است یونگ آراي مبناي بر عطار

 و الگوهنک این دهیم نشان تا ایمپرداخته عطار تذکرةاالولیاء کتاب در آن با مرتبط نمادهاي
 یونگ ةرانتحلیلگ روان تفاسیر با و شودمی دیده نیز عرفانی اثر این در آن با مرتبط نمادهاي
  .است تطبیق قابل

 پژوهش ضرورت و اهمیت .1
 اهناخودآگ خصوصبه و روان ةزمین در ايگسترده مطالعات متوالی سالیان طول در یونگ
 و الگوهاکهن ۀحوز در توجهی قابل و عمیق نظریات و آراء به و است داده انجام جمعی
 کاملت سیر روشنی به خود تحایاات در او .است یافته دست جمعی ناخودآگاه هايسمبل

                                                            
1. Jung, C. 
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 -یرانیا عرفان .است کرده بیان فردیت فرآیند عنوان تحت و کرده بررسی را افراد روحی
 یابدمی اطارتب فرد درون و روان با کامالً که است فردي تعالی به دستیابی پی در هم اسالمی
 با .دارد دوجو یونگ فردیت فرآیند با فردي تعالی این بین هاییشباهت رسدمی نظر به و

 یانب حکایات و هاداستان قالب در که عرفانی هايسمبل شناخت و عرفانی آثار بررسی
 ،است الگوهاکهن و نمادها شامل که یونگ نظریات با را هاسمبل این توانمی شوند،می
 نهایی هدف هک اصلی مفاهیم و متون این ترعمیق هايالیه به نهایت در و کرد ماایسه و تطبیق
 است الشیت پژوهش این .یافت دست ،است تعالی به رسیدن و فرد تکامل بیان براي عارفان
 االولیاءرةتذک کتاب با یونگ آراي در جاندارپنداري ۀعاید و مانا الگويکهن تطبیق جهت در
 هايمبلس و یونگ نظریات با کتاب این عرفانی میراث بازخوانی به بتوانیم راه این از تا

  .یابیم دست جمعی ناخودآگاه

 پژوهش سؤال .2
 این به اسخپ صدددر مانا الگويکهن و االولیاءتذکرة کتاب تطبیای بررسی ضمن پژوهش این
 يهاحکایت با یونگ ةنظری در جاندارپنداري عایدۀ و مانا الگويکهن آیا که است سؤال
  است؟ ماایسه و تطبیق قابل االولیاءتذکرة

 پژوهش ۀپیشین .6
 از ؛است هگرفت انجام چندي تحایاات یونگ نظریات براساس عرفانی آثار بررسی ۀحوز در
 در روح گونگیحیوان هايسمبل بررسی» ةماال در (6866) زادگانچراغی و اسدي :جمله
 براساس روح حیوانی نمادهاي از برخی معرفی به «عطار االولیاءتذکرة يهاحکایت
 در واناتحی ناش زیادي موارد در که اندپرداخته االولیاءتیکرۀ کتاب در یونگ نمادشناسی
  .هستند روح گونگیحیوان اساطیري باورهاي بر مبتنی کتاب این يهاحکایت
 عرفانی ۀشیو با یونگ الگوهايکهن ماایسه» ماالة در (6861) جعفري عرب و اياژه 

 ،انددیکنز مسلمان عارفان تعالیم به که نااب و سایه الگويکهن دو بررسی به «ابوسعید
 ونگی ةنظری در را الگوکهن دو این هايتفاوت و هاشباهت ايماایسه دیدي با و دنپردازمی
  .کندمی ماایسه و تطبیق ابوالخیر ابوسعید تعالیم با
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 براساس شم  هايلغز از برخی بازخوانی و تحلیل» پژوهش در (6836) پوراسمعلی 
 آراي رب مبنی شم  هايغزل از برخی بازخوانی به «یونگ گوستاو کارل روانکاوي مکتب
 نااب، :جمله از یونگ الگوهايکهن از برخی بررسی به پژوهش این .است پرداخته یونگ
  .است پرداخته خود و خردمند پیر آنیموس، آنیما، سایه،
 در عرفانی فرارونده نمادهاي و الگوکهن تحلیل و واکاوي» در (6861) وفایی و یاوري 
 آتش، ،(آب) دریا آفتاب، الگويکهن «یونگ روانشناختی نظریه به رویکرد با راز گلشن
  .اندشده تفسیر و تأویل سفر، و آیینه
 رابعه شخصیت از عرفانی -اياسطوره الگوي تحلیل» در (6864) بخشطلیعه و بینظیر 
 زندگی حلیلت در مادرتباري الگوي و زن مرکزیت به «تذکرةاالولیاء روایت بر تکیه با عدویه
  .پردازندمی عدویه رابعه شخصیت و

 یونگ اسیشنسمبول براساس عطار تذکرةاالولیاء کتاب روي پژوهشی تاکنون حال این با
 ساباهیب نظر این از حاضر پژوهش و نگرفته صورت جاندارپنداري عایدۀ و مانا الگويکهن و

  .است

 بررسي و بحث .4
 جاندارپنداري عقیدۀ و مانا .4-1

 العادهوقف نیروي براي مالینزیایی است ايکلمه مانا :کندمی تعریف گونهاین را «مانا» یونگ
 مناًض .شودمی ساطع طبیعی ماوراء موجودات یا و وقایع اعمال، اشیاء، انسان، از که مؤثري
 مانا است معتاد او .شودمی ناشی مانا از نیز دادن شفا و جادوگري قدرت حیثیت، سالمت،
 اياسطوره مفهوم را آن توانمی ،بنابراین (.6878 یونگ،) است روانی نیروي ابتدایی مفهوم
 ا،مان را نیروها این قدیم هاياسطوره در او باور به .دانست یونگ باور در ناخودآگاه معادل
  (.6873 یونگ،) هستند فعال همچنان امروزه که نامیدندمی خدا یا و ابلی  روح،
 هايزمان در :دارد وجود 6آخشیجان چهار در جمله از طبیعت مظاهر ةهم در مانا نیروي 

 وجود يچیز در که گرمازایی نیروي یا آتش، ةمای یا کیمیاگرها، اسرارآمیز آتش گیشته،

                                                            
 . عناصر چهارگانه خاک، آب، باد و آتش6
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 نیروي ةاولی مفهوم که 2هراکلیتن (زنده همیشه آتش) یا 6رواقیون «اولی گرماي» مثل داشت،
 مانا لیک طور به که بود جادویی شفابخشی و رشد قدرت داشت، خود در را حیات فراگیر
 پنداشته نیرو همین صاحب نیز خاک و باد و آب چنانکه (.6861 یونگ،) شدمی نامیده
  .شدندمی

 پایانی هايالس در .است نوزدهم قرن به مربوط یونگ ةگفت طبق مانا دقیق طبیعت کشف
 يتأثیر یا و نیرو از هامالنزي که کرد مشاهده 4کدرینگتون انگلیسی 8میسیونر نوزدهم، قرن
 ماوراءالطبیعی ينحو به نیرو این ،کدرینگتون ةنوشت به .نیست فیزیکی که گویندمی سخن
 دارد، تیاراخ در انسان که فضیلتی یا نیرو هر یا فیزیکی نیروي صورت به را خود اما ،است
 رواح،ا اما باشد، چیز همه در تاریباً تواندمی نیست، ثابت چیزي در مانا این .دهدمی نشان
 خود در را آن طبیعی، فوق موجودات صورت به خواه و شده بدنبی هايجان قالب در خواه
 ،نگتونکدری اطالعات به بنا باز .بگیارند نمایش به و هندد انتاال را آن توانندمی و داشته
 قبیله یی ر .است بوده پییرامکان الوهیت ماناي توسط تنها کیهان، آفرینش عظیم دستاورد
 مسأله ینهم و باشد مانا داراي که کندمی حرکت سریعتر زمانی تنها قایق، .ماناست داراي نیز
 به .ستا صادق شود،می رها مرگبار زخمی ایجاد براي که پیکانی یا ماهیگیري تور ۀدربار
 ؛ماناست داراي سبب همین به درست ،یابدمی ظهور یا هست آشکارا آنچه هر خالصه، طور
 ،9الیاده) برانگیزاند را انسان یافته، کمال یا خالق گیارنده،تأثیر عنوان به آنچه هر یعنی
6832.)  
 دوي،ب جوامع افراد اعتااد بر بنا گویدمی فرانسوي شناسمردم و فیلسوف ،1برول لوي
 کمی جوامع در که نیروست همین .نامندمی مانا را آن که دارد وجود چیز همه در نیرویی
 به اخالقی وجدان آنکه از قبل خیلی مطمئناً (.6839 یونگ،) شودمی خوانده روح پیشرفته
 7کلی پل (.6861 یونگ،) اندداشته وجود هارودخانه و مزارع جنگل، ارواح بیاید، وجود

                                                            
یستم منطق اخالق شخصی است که مبتنی بر س ةاي از فلسفگري بودند. این مکتب شاخه. پیروان مکتب فلسفی رواقی6

 و مشاهدۀ ادراکات طبیعی جهان است. 

 . یا هراکلیتوس از فیلسوفان یونانی قبل از ساراط است. 2

  . مبلغ میهبی8

4. Codrington, R. 

5. Eliade, M. 

6. Levy- bruhl, lucien  
7. Kleel, P. سوئیسی( گرافیست و )نقاش  
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 ظاهري حدود از پا که است خود درون و ساختار به ما شناخت طریق از شیء :»گویدمی
 شیء یک» :گویدمی راستا همین در نیز فرانسوي نویسندۀ ،6بازن ژان .«گیاردمی فراتر
 دارا ار خود ظاهر از فراتر هاییانگیزه آیدمی نظرمان به زیرا ... انگیزدبرمی را ما دوستی
 آن مبنايبر که را ماده و روح از کیمیاگران قدیم برداشت ،دست این از اظهاراتی .« ...است
 وحر این .آوردمی یاد به دارد وجود سنگ یا فلز همانند جانیبی اشیاي پ  و درون در روح
  (.6873 یونگ،) است ناخودآگاه همان روانشناسی نظر از

 نکهای به اعتااد .شد ايتازه عایدۀ گیريشکل موجب اشیاء در روح وجود و ناخودآگاه
 انکودک در همچنین و بدوي قبایل و اقوام در را اعتااد این .دارد اراده و است جاندار چیز همه
 یشهر که است الگوییکهن و مایهبن جاندارانگاري ،بنابراین .(6839 یونگ،) یافت توانمی
  .دارد جمعی ناخودآگاه ضمیر در

 عبارت به .داندمی حیات آثار غایی علت را روح فلسفی، اصطالح در جاندارپنداري
 ژان نظر به .است واحد روحی جسمانی، حیات و اندیشه اساس که است باور این بر دیگر،
 عتاادا طبیعت موجودات تمام در انسانوار روحی وجود به که است اقوامی برداشت این 2پیاژه
 حرکت هرچه اینکه به شخص باور از است عبارت روانشناسی در اصطالح این .دارند
  (.6839 یونگ،) است جاندار ،کندمی

 ما بر شناختیروان و شناختیمردم شناختی،اسطوره ۀگسترد تحایاات وجود با امروزه
 و اردد بدوي اقوام ادیان و باورها در ریشه عرفانی، شناسیمعرفت و عرفان که است روشن
 و ابوت وجود مانا، به اعتااد مادس، شیء وجود به توانمی ابتدایی ادیان مشترک عناصر از»

- مانا مفهوم عرفانی باورهاي در (.6862 چناري، و زادهحسن) «کرد اشاره جاندارانگاري
 ره به شیئی هر و است نگريجهان هايمایهبن از -جسمی هر در موجود انرژي و نیرو یعنی
 خود رونید نیروي تمام با اشیاء عرفا نزد .دارد خود درون در نیرویی و انرژي باشد که شکلی
 دخالت بدون شیء آن کند، حرکت خواهدمی شیئی از عارف که زمانی و شوندمی یتؤر
 رکتح نوع این .کندمی حرکت خود درونی انرژي و نیرو کمک به اتنه و بیرونی نیروي هر
 رفاع براي که حالی در .است محیرالعاول و غیرممکن امري عادي افراد براي جانبی ياشیا
 عایدۀ همان این و است معمولی امري دارد، تسلط هاآن بر ناخودآگاه ضمیر که

                                                            
1. Bazen, J-P. H.  
2. Piaget, J. 
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 با عارفان» .دارد جمعی دآگاهناخو در ریشه یونگ عایدۀ به که است جاندارانگاري
 و تحادا نوعی به بلکه ،شوندمی نایل طبیعت اجزاي ةهم دوستداري به تنها نه نگري،کل

 حرکتی انرژي همان را هماهنگی این توانمی واقع در (.6838 پناهی،) «رسندمی هماهنگی
 اشاره بدان مثنوي در چنانکه اند؛پرداخته آن به خود آثار در عارفان که دانست اشیاء درون
 بیعتماوراءط اعتبار به اما نمایند،می مرده مادي، طبیعت اعتبار به جمادات جمیع» :است شده
 اجزاي ةهم پ  .ناطق و گویا حق، به نسبت اما ،اندخاموش خلق عالم به نسبت اند،زنده
  (.6869 زمانی،) «است هوشمند و زنده هستی
 مشایخ از تن 67 حال شرح آن در که است عرفانی مهم آثار از عطار تذکرةاالولیاء کتاب 
 در .است شده گردآوري گوناگون منابع از هاآن ماامات و احوال ۀدربار حکایاتی و صوفیه
 منظر از هک کندمی تجربه را وقایعی ناخودآگاهی از حالتی در عارف ،هاحکایت این بیشتر
 از میاهب و هاآیین ةهم میان یونگ مانند اگر .رسدمی نظر به نامتعارف خودآگاه ذهن
 ينمادها و الگوهاکهن حضور نظر از- متأخر هايآیین تا بدوي و کهن هايآیین و اساطیر

 منظر از نیز را فارسی عرفانی متون توانیممی باشیم، قائل ارتباطی -جمعی ناخودآگاه
 ضمن کوشیم،می مااله این در ام منظور همین به .کنیم واکاوي ناخودآگاه هايسمبول
 از ونگی توسط که- جمعی ناخودآگاه هايسمبول یا الگوهاکهن برخی تطبیای بررسی
 کتاب هايسمبول با -اندشده تفسیر و استخراج بدوي شبه و بدوي اقوام هايآیین و اساطیر

 هايسمبول هک ستا این ما ةفرضی .دهیم نشان یکدیگر با را هاآن انطباق میزان ، تذکرةاالولیاء

 .ارندد تطابق یونگ نظریات در ناخودآگاهی هايسمبول با تذکرةاالولیاء کتاب در موجود
 به هدش آورده «مانا» تایپآرکی مورد در یونگ آثار از که توضیحاتی به توجه با ادامه در
  .پرداخت خواهیم تذکرةاالولیاء يهاحکایت در آن بازتاب و نماد این

 حیوانات در مانا .7-8
 جمله از دارد؛ وجود جهان موجودات ةهم در (روح یا) درونی نیروي مانا، الگويکهن طبق
 حیوانی خوک اینکه علت» :دهدمی قرار شعاع تحت را آنان زیست واقع در و حیوانات در

 است سنگی داراي خوک آن صاحب که روست آن از گیاردمی بچه زیاد و است خوب
 امیدهن گوناگون اسامی به ملل سایر نزد اعتااد این .دارد وجود سنگ آن در خوک ماناي که
 این (.6866 یونگ،) «شدمی نامیده «ایزدي ۀفر »نام به قدیم ایرانیان نزد در چنانکه .شودمی
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 واقع در» :شودمی حیوان و (عارف) انسان میان رابطه برقراري موجب حیوانات در نیرو
 صلح رد انسان هبوط، از قبل تا .است بهشت ةنشان یک جانوري دنیاي و انسان میان دوستی
  (.6868 الیاده،) «دانستمی را آنان زبان و بردمی سر به حیوانات با آرامش و
 ؛هستند حیوانات در شعور و ادراک و روح وجود شواهد از سرشار عرفانی يهاحکایت 
 .بخواند خواهد،می که را آن و دهد سر ندا حیوان یک زبان از است ممکن گاه حق منادي»
 «سانان درونی و روحی حاالت از است رمزي مفهوم یک حیوانات، اکثر ما عرفانی ادبیات در
 ةمثاب به و دارند عارف از باالتري روحی ةمرتب گاه حیوانات این (.6832 باباپور، بیگ)

 ةاندیش منظر از سبب همین به و کنندمی هدایت کمال مراتب به را عارف روح راهنمایی،
 انام صاحب رو این از اشیاء و اشخاص .باشند ناخودآگاه روان هايسمبول توانندمی یونگ
 که هتج بدین ،دیگر بیان به .اندکرده اخی برتر اتموجود بعضی از را آن خود که اندشده
 اده،الی) دارند مانا منديبهره آن میزان به و مندندبهره قداست از عرفانی یا يسرّ نحوي به

6872: 86.)  

 دانمنمی ،است رسیده چیزي امروز مرا که روم،می شکار به که کنید زین اسب :گفت ابراهیم
 .نهاد شکار به روي کردند، زین اسب، رسید؟ خواهد کجا به حال این !خداوندا .چیست
 لشکر زا سرگشتگی آن در .کندمی چه که دانستنمی که چنان گشتمی صحرا در سراسیمه
 همین ارب دوم .برفت و کرد ناشنیده !«گرد بیدار /انتَبه،» :که شنود آوازي راه در .افتاد جدا
 چهارم افگند، دور آن از را خویشتن شنود، همان بار سوم .درنیاورد گوش به هم آمد، آواز
 یکبارگی اینجا !کنند بیدار کت آن از پیش گرد بیدار «/تُنَبه اَن قَبلَ انتَبه» که شنود آواز بار
 :که مدآ سخن به بدو آهو .کرد بدو مشغول را خویشتن .آمد پدید آهویی ناگاه .شد دست از
 از را وت «/اُمرتَ؟ بهیا اَو خُلاتَ اَلهیا» کرد، نتوانی صید مرا تو اند،فرستاده تو صید به مرا»

 حالی چه نای آیا :گفت ابراهیم «نداري؟ دیگر کار هیچ !کنیمی که اندآفریده کار این براي
 .آمد آواز زین قربوس از بود شنیده آهو از که سخن همان بگردانید؛ آهو از روي است؟
 ارک تا خواست -تعالی -حق چون .گشت زیادت کشف و آمد، پدید او در خوفی و فزعی
 ملکوت و رسید تمام به اینجا کشف آن .آمد آواز همان گریبان گوي از بار سدیگر کند، تمام
 تهآغش چشمش آب از اسب و جامه ةجمل و شد، حاصل یاین و آمد فرو :گشت گشاده او رب

 کالهی و پوشیده نمدي دید را شبانی .نهاد یکسو راه از روي و نصوح؛ کرد ییتوبه .گشت
 و شیدهک زر قباي .بود وي غالم بنگریست، .کرده پیش در گوسفندان نهاده، سر بر نمد از
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 بر نمد هکال و پوشید در و بستد، او از نمد و بخشید، بدو گوسفندان و داد، بدو مغرق کاله
 !نهاد هماد پسر به روي که سلطنت زهی :که بایستادند او ۀنظار به ملکوت ةجمل و نهاد سر
  (.ادهم بن ابراهیم ذکر :6834 عطار،) پوشید در فار خلعت و بینداخت دنیا نج  ةجام

 شود،می متجلی آهو وجود در اینجا در که حیوانی درونی نیروي و مانا از ادهم ابراهیم  
  .است گرفته قرار هدایت مسیر در و شده مندبهره

 (درخت) گیاهان در مانا .4-6
 انسان روحی و اراده داراي طبیعی موجودات ةهم جاندارانگاري، عایدۀ در که شد گفته
 در .است انسانی فرا روانی و روح داراي طبیعی موجودي عنوان به درخت اما هستند، گونه
 هک نیست عجیب ،بنابراین ؛است (آسمان و زمین) تضادها وحدت از نمادي درخت هاآیین
 تواندنمی و -کندنمی راحتی احساس دنیا این در دیگر که- امروز انسان ناخودآگاه ضمیر

 کند گیاريیهپا نیامده که ايآینده یا ندارد وجود دیگر که ايگیشته مبناي بر را تجربیاتش
 نآسما به هایششاخه و دارد جهان این در ریشه که بازگردد کیهانی درخت نماد به باید
 زندگی نماد عنوان به درخت این نمادها، تاریخ در .هست هم انسان که درختی رسد،می

 تضادها حادات از که چیزي کند؛نمی تغییر که جاودانه چیزي به ورود یعنی ؛است شده معرفی
 رسدمی نظر به .سازدمی پییرامکان را اتحاد این اش،ابدي حضور دلیل به و آمده وجود به

 ةتجرب اهر از فاط است، آن براي ايفلسفه ساختن و خود «وجود» دنبال به بیهوده که انسان
 یک (.6861 یونگ،) نیست بیگانه آن در که بازگردد جهانی به تواندمی نمادین واقعیتی
 ندگیز که حالی در) است روانی زندگی انکشاف و بالندگی نماد کهنسال گیاه یا درخت
 نیروي معرف درخت (.6873 یونگ،) (شودمی نمادین حیوانات ةوسیل به معموالً غریزي
  (.همان) است «مانا »داراي و .است شفا و خلات حیات،
 .تاس فردي فوق روانی ۀدهندنشان و دارد واال جایگاهی درخت نیز عرفانی حکایات در
 درخت از نمادي همگی کنندمی راهنمایی را او یا گویندمی سخن عارف با که درختانی
 :هستند کیهانی

 ستهنش آن ةسای زیر به خلق ةهم و ام،نشسته آن شاخ بر من و غیب، است درختی :گفت و
  (.خرقانی ابوالحسن شیخ ذکر :6834 عطار،)
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 قرار یدرخت ةتن شمالی، آسیاي و شمالی آمریکاي بومیان مسکن در» الیاده نظر مطابق 
 است کیهانی درخت نماد و آیدمی بیرون یورت باالیی سوراخ وسط از آن نوک که دارد
 خالیق گرفتن قرار (.6879 الیاده،) «شودمی رهنمون آسمان به که است نردبانی عنوان به که
  .است درخت این هدایت و رهنمونی از نمادي درخت این ةسای زیر در

 انجیر رختد رفتم،می بیابان در .حالل از مگر نخورم هیچ که کردم نیت :گفت که است نال
 شبلی، ای» :گفت و آمد سخن به من با انجیر .کنم باز انجیر یک تا کردم دراز دست دیدم،
  (.شبلی ابوبکر شیخ ذکر :6834 عطار،) «جهودانم ملک که دار نگاه خویش وقت

 و مادس و واقعی امر ةمثاب به را آن میهبی انسان که چیزي هر توصیف براي درخت 
 واالیی و جاودانگی به مربوط هايافسانه که است علت این به .دارد توجه داند،می ايبرجسته
 انجیر درخت (.6879 الیاده،) کنندمی اشاره آسامعجزه هايبرگ یا طالیی ۀمیو با درختی به
  .آسامعجزه ۀمیو از است مصداقی حکایت این در

 محمد، لواء من اَعظَم لوائی» که دار روا آید، پدید درختی از «اهلل اَنَا انی» که داري روا چون
 :6834 عطار،) اَحکم و اَعلم وَاهلل .آید پدید بایزید نهاد درخت از «شَأنی اَعظَمَ ما سُبحانی وَ
  (.بسطامی بایزید ذکر

  .است رسیده فنا ماام به یا کامل عارف روح براي نمادي درخت حکایت این در

 زیر در قیلوله وقت در بودم، ابراهیم با المادس بیت در که گوید صنوبري که است نال
 ام بااسحاق یا» :هک درخت آن از شنودم آوازي .کردیم نماز رکعتی و آمد فرو اناري درخت
 تدرخ بار سه .افکند پیش در سر ابراهیم، !«بخور چیزي انارها این از و گردان گرامی را

 یا» :مگفت !«بخورد ما انار از تا کن شفاعت محمد، با یا» :گفت درخت پ  .گفتمی همان
 و خوردب یکی کرد، باز انار دو و برخاست « .کنم چنین آري،» :گفت «شنوي؟می بااسحاق
 درخت نآ به باز وقتی ،بازگشتم چون .بود کوتاه درخت آن و بود، ترش داد، من به یکی
 و ،کردي انار بار دو سالی در و گشته، شیرین انار و شده، بزرگ دیدم درخت رسیدم، انار

 او ةسای در عابدان و .ابراهیم برکت به کردند نام «العابدین رُمان» را درخت آن مردمان
  (.ادهم بن ابراهیم ذکر :6834 عطار،) نشستندي



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 00

 

 و بالنده و بزرگ عارف، با مصاحبت در روح، سمبول عنوان به درخت حکایت این در 
  .شودمی ثمر پر

 آب در مانا .4-4
 اهناخودآگ سمبول ترینرایج آب،» :نویسدمی «الگوهاکهن و جمعی ناخودآگاه» در یونگ
 رینزی ةالی در یعنی ؛اصلش جاي در که است ناخودآگاه است، میان در که ايدریاچه .است

 ۀشیو به را آن و شودمی تعبیر «خودآگاه نیمه» به آن از اغلب و دارد قرار خودآگاه
 .است تائو آبی اژدهاي و «دره روح» آب .دانندمی مرتبط ترپست خودآگاه با تحایرآمیزي
 نظر هب .دارد وجود ناخودآگاه در که است جانی معناي به آب روانشناسی، نظر از بنابراین،
 ايهگنجین خواهیممی اگر .است مادم صحنه کل بر شههمی اعماق، به شدن وارد که رسدمی
 به همیشه هک کنیم دنبال را آب راه باید مطمئناً بکشیم، بیرون است، پدرانمان میراث که را

 رواریديم دنبال به را پسرشان والدینی روح، ۀدربار عرفانی سرودهاي در .رودمی پایین سوي
 که تاس افتاده فرو عمیای چاه ته در مروارید .است افتاده پادشاه تاج از که فرستندمی

 خوشگیرانی و نوش و عیش ینسرزم کند،می مراقبت آن از هامصري سرزمین در اژدهایی
 تدس به را جواهر تا افتدمی راه به وارث پسر .معنویش و مادي هايثروت ةهم با مستی و

 ةنام که وقتی تا کندمی فراموش را اشوظیفه مصریان، میگساري مجال  در اما بیاورد،
 به سپ  او .دارد عهده بر ايوظیفه چه که آورد یاد به تا شودمی اشبیداري موجب پدرش
 دست به را مروارید چاه، کف در و شودمی وارد چاه تاریک اعماق به و رودمی آب سوي
 نماد ا،دری» (.6861 یونگ،) «نمایدمی تادیم خدایان خداي به را آن پایان در و آوردمی

  (.همان) «است زنده موجودات ةهم مادر و ناخودآگاه، ۀشد شناخته
 انیعرف متون در کرات به باران و دریا رودخانه، مانند است مرتبط بدان آنچه و آب نماد
 هک است ناخودآگاه روان از سمبولی کند،می اشاره یونگ که چنانکه و خوردمی چشم به
 تسا آن در شدن غرق با عارف و دارد (عارف وجود) خودآگاه از فراگیرتر ناشی مراتب به
 به یدستیاب) متعالی هدف به رسیدن جهت در آن از یا و شودمی نائل حایات درک به که
 ابدی راه او دیدار به و کند درک را حایات بخواهد هرک  .گیردمی بهره (ناخودآگاه عالم
  .برهاند خودآگاه بند از را خود و شود وارد ناخودآگاه ساحت به باید
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 که ییهنشنید آخر :گفت !نماي من به را خداي :گفت و آمد صادق پیش یکی که است نال
 :کندیم فریاد یکی که است محمد تملّ این اما آري، :گفت ؟«تَرانی لَن» :گفتند را موسی
 و ندیدبب را او :گفت صادق «!اَرَهُ لَم رَباَ اَعبُد لَم» :که زندمی نعره دیگري ،«رَبی قَلبی رَأَی»
 :فتگ .برانداخت باز برد، فرو را او آب .انداختند دجله در و ببستند را او .اندازید دجله در
 :گفت .وردبرآ باز برد، فرو !برش فرو آب، اي:گفت صادق !الغیاث الغیاث، اهلل، رسول ابنَ یا
 فرو :که گفتمی را آب کرت چند همچنین !بر فرو :گفت !الغیاث الغیاث، اهلل، رسول ابنَ یا
 همه از چون .الغیاث الغیاث، اهلل، رسول ابنَ یَا :گفتمی آورد،برمی چون برد،می فرو !بر

 را او آب که نوبت این کرد، مناطع خالیق از امید و شد غرق همه وجودش و شد نومید
 ساعتی و آوردند بر !آرید بر را او :گفت صادق !الغیاث الغیاث، الهی، :گفت ،برآورد
 حجاب در زدممی غیر در دست تا :گفت دیدي؟ را حق :گفت پ  .آمد قرار باز تا بگیاشتند
 آنجا .شد گشاده دلم درون در ییروزنه شدم مضطر و بردم بدو پناه کلی به چون بودم،می
 اذا لمُضطرا یُجیب اَمن :که نبود آن نبود اضطرار تا و بدیدم جستم،می آنچه .نگریستم فرو

 جهان هک دار نگاه را روزنه آن اکنون بودي، کاذب گفتی،می «صادق» تا گفت صادق .دَعاه
  (.السالم علیه الصادق جعفر محمد ابن ذکر :6834 عطار،) فروست بدانجا خداي

 امام اینجا در - عارف ناخودآگاه تجلی از بارز نمودي دریا آب حکایت این در 
  .است عالیتحق دیدار مشتاق که شودمی شخصی باطنی بیداري به منجر که است -صادق)ع(

 و بود ردهک برون دریچه به سر حسن، .افتاد گیر حسن ةخان بر را رابعه وقتی که است نال
 چون .ستا باران که پنداشت برنگریست، .رسید رابعه ةجام بر حسن چشم آب .گریستمی
 ینا استاد، اي:گفت و کرد حسن سوي به روي حالی بود، حسن چشم آب که شد او معلوم
 ودش دریایی تو اندرون در تا دار نگاه خویش چشم آب است، نف  رعونات از گریستن
 ختس سخن این را حسن .مُقتَدر مَلیک عندَ اال نیابی باز بجویی را دل دریا آن در چندانکه
 ،گنداف آب سر بر سجاده حسن .بود آب نزدیک و دید؛ را رابعه که روز یک تا زد تن اما آمد
 بازار در ار خود حسن، اي:گفت رابعه !بگزاریم نماز دورکعت اینجا تا بیا رابعه، اي:گفت
 رابعه پ  .باشند عاجز آن از تو جن  ابناي که باید چنان داد، باید عرضه را آخرتیان دنیا

 !نندببی را ما مردمان تا يآ بدانجا حسن، اي:گفت و پرید آنجا بر و انداخت هوا بر سجاده
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 سن،ح اي :گفت آورد؛ دست به او دل که خواست رابعه .نگفت هیچ نبود، ماام آن را حسن
 یرونب دو هر این از کار بکند؛ این مگسی کردم، من آنچه و کند همان ماهی کردي تو آنچه
  (.رابعه ذکر :6834 عطار،) شد باید مشغول کار به و است

 است غریبی ناخودآگاه نماد است غرق آن در (معرفت منبع) دل که درون پایانبی دریاي 
 ايلهمرح از نمادي دریا و آب بر داشتن تسلط بعد بخش در و است ناشناخته عارف بر که
 نور از يپرتو که است ناخودآگاهی ژرفاي همان آب» .است ناخودآگاه بر تسلط یعنی ؛برتر

 ناخودآگاه بر تسلط با عارف (.6832 یونگ،) «است کرده رخنه یا افتاده آن در خودآگاهی
  .رسدمی تمامیت و فردیت ةمرحل به خود

 دوستی بالاستا به تا برخیزید» :گفت را مریدان .بود نشسته مسجدي در روزي که است نال
 ريخ بر هروي ابراهیم رسیدند دروازه به چون .برفتند پ  .«عالم جبار دوستان از شویم
 شفیع ما به و !کن استابال را او خیز،» :که دلم به حق از آمد ندا» :گفت بایزید .آمدمی نشسته،
 گفت بایزید !«بود خاک مشتی هنوز دهند تو به آخرین و اولین شفاعت اگر» :گفت ««!آور
 یداندیش خود با ابراهیم .خوش بود طعامی مگر درآمد سفره وقت چون پ  .داشت عجب او
 ارغف چون .بدانست معنی این شیخ !«خورد نیکو خورشهاي چنین که است این شیخ» :که
 و گشت گشاده ییدریچه زد، دیوار بر دست و برد کناري به و بگرفت ابراهیم دست شدند
 و آورد هراس را ابراهیم !«شویم دریا این در تا بیا اکنون» :گفت .شد ظاهر نهایتبی دریایی
 ییپخته نان و ییبرگرفته صحرا از که جُو آن» :گفت شیخ پ  .«نیست ماام این مرا» :گفت
 ج ن جو آن و بینداخته؛ و اندبخورده چهارپایان که است بوده جوي آن یی،نهاده انبان در و
 بایزید ذکر :6834 عطار،) کرد توبه ابراهیم -بود گفته شیخ که بود چنان و -«است بوده

  (.بسطامی

 یع،وس دریا همچون که است ناخودآگاه از نمادي شودمی ظاهر بایزید اذن به که دریایی 
 جاي در ناخودآگاه دریاي خواندیم یونگ آراي در چنانکه .است ناشناخته و نهایتبی

 با عارف دو روحی ماام حکایت این در .دارد قرار خودآگاه زیرین ةالی در یعنی ؛اصلش
  .شودمی سنجیده ناخودآگاه دریاي در ورود توان مایاس
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 زا پرسیدمی مسایل من از و کردم، صحبت او با و رسید، من بر ابدال از مردي :گفت و
 به و ديش فرو آب زیر به و بگزاردي، بامداد نماز که وقتی تا گفتممی جواب من و .حایات
 بیرون آب زیر از او کردي، نماز بانگ ابراهیم اخی چون .زوال وقت تا نشستی آب زیر

 شدي، رد آب زیر به پ  گزاردي، پیشین نماز و بودي، نشده تر وي بر موي سر یک آمدي،
 هیچ تهالب که صفت، بدین هم بود، من با مدتی .نیامدي بیرون نماز وقت به جز آب آن از و

  .(التستري عبداهلل بن سهل ذکر :6834 ر،عطا) برفت که وقتی تا ننشست ک  هیچ با و نخورد،

 دننش خی  حتی) آن از آمدن بیرون و (ناخودآگاه ي) دریا به ورود نیز حکایت این در 
 اختشن و حایات از واالتري مراحل به او دستیابی و عارف روحی ماام برتري نماد ،(آن در
  .است نف 

 روز چون .رفتیمهمی حال یک بر روز هفت .بودم بادیه در خواص با که کرد نال مریدي و
 .«آب» :تمگف «طعام؟ یا آب داري؟ تردوست کدام :»گفت مرا شیخ .شدیم ضعیف بود، هشتم
 بخوردم، و .تازه شیر چون دیدم آبی نگرستم، باز !«بخور است، پشت پ  از اینک» :گفت
 .ردارمب ییپاره که خواستم شدم، فارغ چون .نیامد آنجا و نگرست،همی او و کردم، طهارت و
 ابراهیم ذکر :6834 عطار،) «داشت توان که نیست آن از آب آن که بدار، دست» :گفت مرا

  (.خواص

 چراکه» است (ناخودآگاه) حایات شناخت و معرفت نماد آب ،شده ذکر حکایت در 
  (.6868 یونگ،) «است کرده پنهان را ناشناخته ژرفنایی درخشانش، سطح زیر

  جانبي اشیاء در مانا .4-5
 روي ار دستتان اگر .دارند را خود زندگی و روح اشیاء ابتدایی مردم نزد در یونگ عایدۀ به

 براي این و یدکنمی بیشتر را اشحیاتی نیروي شما و کندمی حرکت به شروع بگیارید چیزي
 یونگ،) کنندمی زندگی اشیاء که معتادند زیرا ؛نیست عجیبی موضوع ابتدایی مردمان
 هک شودمی اطالق موجودي و شیء هر به و است طبیعی فوق قدرت معناي به مانا (.6877
 الیاده،) ستا قداست یا طبیعی فوق عالم با هاآن قرابت مبین امر این و دارد اسرارآمیز خصلتی
 تهگف حیوانات مورد در چنانکه و جانبی اشیاء در یشاءما فعال نیروي و روح وجود (.6872
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 عرفانی حکایات در تکرار پر هايموتیف از نیز عارف به نسبت آنان روحی برتري گاه شد،
  .شودمی اکتفا حکایت چند ذکر به تنها نمونه براي ادامه در که است

 ماداتج طاعت از .بودند حاضر او یاران جماعتی بودم، ذوالنون نزدیک :گفت اعور بوجعفر
 بود آن را اولیاء جمادات طاعت» :گفت ذوالنون .بود نهاده آنجا تختی و کردندمی حکایت
 خنس چون .«آید حرکت در !بگرد خانه این گرد :که بگویم را تخت این ساعت این که

 نجاآ جوانی .شد باز خویش جاي به و گرفت گشتن خانه گرد تخت آن حال در بگفت،
 دفن و تندبشس تختش همان بر .بداد جان تا افتاد وي بر گریستن بدید، حال آن بود، حاضر
  (.مصري ذوالنون ذکر :6834 عطار،) کردند

 ارفع امر به اشدرونی نیروي و است مانا داراي که است اشیایی از تخت حکایت این در
  .شودمی فعال

 حق .زر و سیم مگر بگریستند، چیزها ةجمل برآمد، «آدمُ عَصَی وَ» ۀآواز چون» :گفت و
 عاصی تو در که کسی بر ما» :گفتند «نگریستید؟ آدم بر چرا» :که کرد وحی ایشان بر -تعالی-

 ماش به چیزها ةهم قیمت که من جالل و عزت به» :که فرمود -تعالی- حق « .نگرییم شود،
  (.عطا ابن ذکر :6834 عطار،) «گردانم شما خادم را آدم فرزندان و کنم آشکارا

 نانآ دنیوي ارزش موجب که است الهی امر تحت و متعالی چنان سیم و زر درونی نیروي
  .شودمی

 و دش منبر بر !«گوي سخن را ما» :گفتند را او فَید اهل رفت، حجاز به چون که است نال
 در .«بتمح سخن گویممی شما با» :که کرد قنادیل به روي .نیافت مستمع .گفتمی سخن
  (.محب سمنون ذکر :6834 عطار،) شدندمی پاره و آمدندمی یکدیگر بر قنادیل آن حال

 فرمان اب نیرو این و هستند حرکت به قادر درونی ماناي ةوسیل به قنادیل حکایت این در
  .است شده فعال قنادیل در محب سمنون

 :گفت شیخ «برگویند؟ چیزي تا بود دستوري :»گفت بوسعید شیخ شدند، فارغ نان از چون
 بیتی و زدند،می بالشی بر دست به « .بشنویم تو موافات بر لیکن نیست، سماع پرواي را ما»
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 را، شیخ ودب مریدي .-بود نشسته سماع به نوبت همین خویش عمر ةهم در شیخ و- برگفتند
 ةشایا رگ که کرد اثر سماع چندان دو هر این در .دیگر مریدي و گفتندي؛ خَرَقی ابوبکر
 هک است وقت شیخ، اي» :گفت و برآورد سر بوسعید .شد روان سرخی و برخاست، دو هر

 ةجمل .دز زمین بر قدم بار هفت و بجنبانید، آستین بار سه و برخاست، شیخ !«برخیزي
 .شوند خراب بناها که !باش» :گفت بوسعید .آمدند جنبش در او موافات در خانااه دیوارهاي

 اندردهک نال چنین .«رقصند در را تو موافات زمین و آسمان که اهلل عزت به» :گفت پ  «
 ابوالحسن شیخ ذکر :6834 عطار،) نستدند فرا شیر طفالن روز چهل حوالی آن در که

  (.خرقانی

 یخش امر به که است اهآن درونی ماناي بیانگر حکایت این در خانااه دیوارهاي جنبش
  .آینددرمی جنبش به و شده تحریک ابوسعید

 از گویممی «االعلی رَبی سُبحانَ» سجده در چون کنم،می عبادت صحرا در هاوقت :گفت و
 شیخ کرذ :6834 عطار،) کنندمی تسبیح من موافات به که شنوممی زمین آن کلوخ و رمل

  (.کازرونی شهریار ابواسحاق

 تجلی از گريدی ةجنب تعالیحق ستودن در آنان گفتن سخن و ساکن کلوخ و رمل تسبیح
  .است جانبی اشیاء این درونی نیروي

 آب چاه از کسی .بودم ابوعثمان شیخ نزدیک به :گفت سلمی عبدالرحمان که است نال 
 «د؟گویمی چه چرخ این که میدانی عبدالرحمان، یا» :گفتمی .آمدمی چرخ آواز .کشیدمی
  (.مغربی بوعثمان شیخ ذکر :6834 عطار،) «اهلل اهلل،» :گفت «گوید؟می چه» :گفتم

 حضور با که است شیء این درونی ماناي از برخاسته اهلل، اهلل فریاد و چرخ آواز شنیدن 
  .یابدمی بیرونی نمود عارف

 سنگ در مانا .4-3
 حتی ؛دباش داشته نمادین معنایی تواندمی چیزي هر نمادگرایی تاریخ در یونگ، عایدۀ به

 موجودات از بخشی شامل هاسنگ امروز، باور در .هاسنگ مانند جانبی اشیاء و موجودات
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 و اردد ناخودآگاهی باستان دوران در سنگ اما اند،حرکت بدون و ساکن که هستند طبیعی
  .است شدهمی تادی  گاه و شده پنداشته روح داراي
 مردگان هايروان چون شوندمی شمرده مادس هاسنگ بعضی :است معتاد الیاده 
 و نداالهی و قدسی ايقوه نمودار یا مجال که علت بدین یا اند،کرده حلول هاآن در (نیاکان)
 پیوسته وعوق به میهبی ايحادثه یا شده بسته شکوهمند میثاقی هاآن کنار در که رو این از یا

 تجلی یا قداست تجلی مرهون ها،سنگ از بسیاري میهبی -جادویی خاصیت اما .است
 میهبی و جادویی ارزش هاآن به که رمزپردازي طریق از یعنی ؛است الواسطهمع قدرت،
 را جاودانگی و صالبت قدرت، هاسنگ این (.6872 الیاده) است آمده حاصل بخشدمی

 همه، زا باالتر است؛ وجود ۀجلو ايبرجسته طور به سنگ قدسی تجلی .کنندمی آشکار
 و نیناکاهید با سنگ و- کندنمی تغییر ماند،می باقی خودش همیشه سنگ است، سنگ
 هستی مطلایت، و ناکاهیدنی تمثیل با ،بنابراین .کندمی برخورد انسان با -داراست که مطلایتی
 مطلق ودوج طبیعت سنگ، وجود ۀویژ وضع میهبی، تجربه براساس .کندمی آشکار او بر را
  (.6879 ،الیاده) گرداندمی آشکار انسان بر را پییرآسیب هستی زمان، ماسواي و

 زا یکی هاسنگ دادن صیال و ساییدن :نویسدمی «سمبولهایش و انسان» در یونگ
 در دهش پیچیده مادس هايسنگ اروپا در .است انسان ۀشد شناخته هايفعالیت ترینقدیمی
 وراند هايانسان ،احتماالً .اندیافته نااط بسیاري در را غارها در شده پنهان و درختان پوست
 خود باور به تا اندکردهمی نگهداري گونهاین رواین از را هاسنگ این سنگی پارینه
 که اورندب این بر استرالیا بومیان از ايپاره هم هنوز امروزه .بکشند بند به را الهی هايقدرت
 هاآن چهچنان اگر و دهندمی ادامه هاسنگ در خود فضیلت پر و الهی زندگی به نیاکانشان
 زندگان عنف به هم که یافت خواهد افزایش (برق نیروي همانند) قدرتشان بسایند را هاسنگ
 مامیتت باشکوه نماد) کیمیا سنگ وسطا قرون نمادگرایی در .است مردگان نفع به هم و

 ونگ،ی) است شده داده نشان شیر، بر سوار هايانسان یا شیر جفت یک ةوسیل به (انسان
6873.)  

 نخورده تراش هايسنگ حتی که دانیممی ما :که دهدمی ادامه کتاب همان در یونگ
 تراش هايسنگ .اندبوده برخوردار واالیی نمادین معناي از بدوي و قدیم جوامع براي هم

 هايتمدن در و شدندمی انگاشته خدایان یا ارواح جایگاه ةمنزل به اغلب طبیعی و نخورده
 ستفادها میهبی گرانادر اشیاء یا مرز تعیین سنگ ،گور سنگ عنوان به هاآن از نخستین
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 واقع در و دانست پیکرتراشی هنر ابتدایی شکل ةمثاب به توانمی را همه این که کردندمی
 وي به صادفت و طبیعت آنچه از بیش بیانی قدرت سنگ به اینکه براي هاکوشش نخستین
 با بل هاتن سنگ یک با نه الوهیت ها،بدوي سنگی معابد از بسیاري در .شود داده ،است داده
 .شدیم مجسم ،اندشده چیده مشخص هايانگیزه با که نخورده تراش هايسنگ زیادي تعداد
 2هنچ استون در هاسنگ چیدن واردایره یا ،6برتانی در هاسنگ هندسی سازيردیف
 راشت يهاسنگ شدن چیده چگونگی .هستند دست این از بارزي هاينمونه (انگلستان)

 .اندکردهمی اایف ذن بودایی ةفرق ةیافت سامان بسیار هايباغ در توجهی قابل ناش نیز نخورده
 یاتحا در .است گرفته صورت تصادفی احتماالً و نداشت هندسی اساس هاآن شدن چیده
 یا روح آنچه هب اندکوشیده هاانسان تاریخ، دوران نخستین در .است پاک معنویتی بیانگر این
 بیش و مک شکل این موارد بسیاري در .بدهند شناخت قابل شکلی ،پنداشتندمی صخره روان
 یا .ساختندمی ناهنجار هاییچهره که باستان دوران هاي«منهیر» مانند .مانستمی انسان به
 هايبت از يشماربی یا و آفریدندمی مرز تعیین هايسنگ با باستان یونانیان که هایی«هرم »

 نیفرافک ۀدهندنشان هاسنگ به انسانی ۀچهر دادن .داشتند انسانی هاییچهره که هابدوي
 که یابتدای تمایل این .است (ناخودآگاه محتواي در) سنگ در مشخص بیش و کم اينمایه
 وفادار نگس طبیعی شکل به ممکن حد تا خواهدمی حال عین در و دارد انسانی پیکر به اشاره
  (.6873 یونگ،) است مشهود هم امروزي یتراش پیکر در بماند
 جز چیزي گرنمایش سنگ، که پرستیده را سنگ اعتبار این به فاط بشر» الیاده عایدۀ به
 روحانی و معنوي کار ابزار چون یا گرفته پرستش به را سنگ بشر .است بوده سنگ خود
 «است ردهب کاربه درگیشتگانش و خویش از دفاع به ناظر ايکارمایه یا و نیرو مرکز سانب
  (.6872 الیاده،)

 وجهیت قابل و مشهود هاينمونه سنگ تادس به اعتااد ما دینی باورهاي در که همانطور
 اخودآگاهن ضمیر عمیق تأثیر تحت بدویان، همانند اعمالشان، که نیز صوفیه و عرفا نزد دارد،
 و وانر و روح صاحب بلکه ،نیستند معمولی اشیایی ها،سنگ جمله از جانبی اجسام است،
  :گیرندمی قرار حایات به سالک راهنماي جایگاه در گاه و اندتادس
 

                                                            
1. Bretagne 

2. Stonehenge 
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 !برخوان و برگردان «/اقرَأ وَ اقلَب» که نبشته وي بر و افگنده راهی در دیدم سنگی :گفت و
 چگونه یدانی،م بدانچه نکنی عمل تو چون» :که بود نوشته سنگ بدان .برخواندم و برگردانیدم
  (.ادهم بن ابراهیم ذکر :6834 عطار،) «نمیدانی؟ آنچه میطلبی

 کمک به اشحکیمانه پند و است عارف راهنماي سنگ درونی ماناي حکایت این در 
  .شودمی اثرگیار عارف ناخودآگاه در مانا

 .«گزارمب وام که ندارم هیچ و دارم وامی» :گفت و آمد او نزدیک به یکی وقتی که است نال
 چهارصد به -بود گشته زمرد- برد بازار به را سنگ مرد آن .داد او به و برداشت زمین از سنگی
  (.مصري ذوالنون ذکر :6834 عطار،) داد باز وام و بفروخت درم

 در که است طبیعی و نخورده تراش سنگی یونگ ةگفت معادل ،حکایت این در سنگ 
 وانر با اشنخوردهدست درونی نیروي همان سنگ این واقع در .شودمی قیمتی عارف دست
  .شودمی ارزش داراي و شودمی هماهنگ عارف

 ابوالحسن خشی .مالید آنجا در محاسن درگاه، بر بود سنگی و .بازگشت بوسعید شیخ پ  ...
 بش چون پ  .آوردند باز محراب به و برکندند را سنگ آن تا فرمود را او احترام بهر از

 ردیگ بردند، باز محراب به باره دیگر .بود آمده خود جاي به باز سنگ آن بامداد درآمد،
 بر نانهمچ اکنون» :گفت بوالحسن .بار سه تا همچنین .بود آمده باز درگاه به همچنان شب
 برانداختند، اآنج از راه تا بفرمود پ  .«کندمی بسی لطف بوسعید، شیخ که بگیارید درگاه
  (.خرقانی ابوالحسن شیخ ذکر :6834 عطار،) « ... بگشادند دیگر دري و

 در بوسعید وحر تصرف با گویی که است شده اشاره طبیعی سنگی به نیز حکایت این در 
 این از است العادهخارق قدرتی داراي که سنگی ،یونگ نظر براساس .کندمی حرکت آن،
  (.6866 یونگ،) اندداشته نظر آن به عالیه ارواح از یکی که ستا رو

 او خاک رب سپید بزرگ سنگی روز، دیگر .آمد عظیم برفی را شب کردند دفنش چون پ 
 گویند: عضیب و .است آورده شیر ار سنگ آن که دانستند .یافتند شیر قدم نشان و دیدند نهاده
  (.خرقانی ابوالحسن شیخ ذکر :6834 عطار،) «کردمی طواف او خاک سر بر دیدند را شیر»
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  .اردد خرقانی روح از نمادینی معناي آشکارا سپید، بزرگ سنگ نیز حکایت این در 

 دمآب دهان و  مانا در. 4-7
الی بومیان آفریااي شم ،یونگة بنا بر گفت. است« جوهر روح» به معناي آب دهان و دم آدمی

آورند، هایشان را برابر دهانشان میآیند، دستهاي خود بیرون میهنگام طلوع آفتاب از کلبه
هایشان دمند و سپ  دستاندازند و در آن میها میآب دهانشان را با قوت در کف دست

ه م خیلی ساددر واقع مرد. گیرندهایشان را رو به خورشید میآورند و کف دسترا باال می
لوع ط ، لحظةاز نظر این بومیان. کننددر هر طلوع آفتاب و با برآمدن ماه نو این کار را می

ر این بنابراین، این بومیان د. «مانا»است که برابر است با « مونگو» آفتاب یا برآمدن ماه نو،
 (. 6874یونگ، ) کنندمونگو(، روح خود را به خداوند تادیم می) لحظه
دارد و مسیح هم براي « جادویی» ايروي هر چیزي ثمرهدمیدن و انداختن آب دهان  

تف کردن یا فوت کردن در سراسر (. 6873، یونگدرمان آدمی کور از آن بهره گرفت )
آب دهان (. 6877یونگ، ) ازاي روح به صورت مایع استجهان معناي جادویی دارد و مابه

آب دهان ترشحی است که . ا آب دهان خود شفا دادمسیح کوري را ب. نماد خالقیت است
ا زایل کند یقدرتی جادویی یا مافوق طبیعی دارد و اثري مضاعف برایش قائلند: وصل می

آب دهان با عمل . دهدکند یا دشنام میکند، مالیمت میدهد یا تباه میکند، شفا میمی
زمین  آفریاا، آمریکا و مشرق در. کشدسخن گفتن همراه است و فضیلت کلمه را بر خود می

ه در شمارند پهلوانانی کو بی. دانندهایی که آب دهان را مایعی نطفه دار میشمارند افسانهبی
 (. 6834، 6اند )شوالیهاثر آب دهان یک خدا یا یک قهرمان به وجود آمده

« یستی؟کاي پسر، تو » مرا گفت:. به خواب دیدم -المعلیه الس- شافعی گوید که: رسول را
 نزدیک شدم، آب دهن خود« نزدیک آي!» گفت: «. یا رسول اهلل! یکی از گروه تو» گفتم:

پ   .من دهن باز کردم چنان که به لب و دهان و زبان من رسید. بگرفت تا به دهن من کند
و هم در آن ساعت علی مرتضی را به خواب دیدم « اکنون برو، که خداي یار تو باد!» گفت:

 .خود بیرون کرد، و در انگشت من کرد، تا علم علی و نبی بر من سرایت کند که انگشتري
 (. : ذکر امام شافعی6834)عطار،  فترچنان که شافعی شش ساله بود که به دبیرستان می

                                                            
1. Chevalier, J 
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آب (. جادویی براي عارف به همراه دارد )اکنون برو، که خداي یار تو باد ۀآب دهان ثمر
صوفی با حایات متعالی است و همچنین از طریق یک خدا یا  ۀدهان در اینجا وصل کنند

ه رسد )شش ساله بود که بواالیی می ةصوفی به مرتب -در اینجا پیامبر)ص(- یک قهرمان
 (. رفتدبیرستان می

 گیرينتیجه
 تیح و بدوي کهن باورهاي تمامی در رایج الگوهايکهن از یکی بررسی به مااله این در
 با آن تطبیق و یونگ آثار در جهان پدیدارهاي جاندارپنداري عایدۀ و مانا یعنی ؛متأخر
 مانا گويالکهن که دارد عایده یونگ .پرداختیم االولیاءةتذکر کتاب در عارفان يهاحکایت
 جدید روانشناسی در ناخودآگاه و ادیان در روح از تريکهن صورت بدوي، باورهاي در
 که است دهش تثبیت بشر ةاندیش تاریخ در ییالگوهاکهن ورتص به سبب همین به و است
  .یابندمی ظهور و بروز ناخودآگاه طریق از عمدتاً
 تسلط انگربی االولیاءتذکرة در عارفان حکایات گفت توانمی پژوهش این نتایج براساس 
 رد را عرفا باطنی عمیق هايالیه و ستا بیرونی اشیاء بر هاآن وجود ناخودآگاهی ةجنب

 حرکت و اشیاء این درونی نیروي ظهور ةوسیل به طبیعت در موجود مختلف اشیاء با برخورد
  .شناخت بیشتر و بهتر توانمی حرکتبی و ساکن موجودات
 گاهآناخود الگوهايکهن از مملو عرفانی، باورهاي که فرضپیش این با پژوهش این در 
 در جانیب اشیاء و طبیعت مظاهر در يجاندارپندار یا مانا الگوي کهن تطبیق به است جمعی
 دهدمی نشان پژوهش این حاصل .پرداختیم االولیاءتذکرة کتاب يهاحکایت و یونگ آثار
 يهاحکایت در کائنات ةهم در پنهان مؤثر و قوي روح و نیرو به باور و مانا الگويکهن که
 رداختهپ بدان خویش آثار در یونگ که پندارییرجاندا نمادهاي و شودمی دیده نیز کتاب این
 برخی به که دارد متعددي شواهد -بود شده انتخاب نمونه عنوان به که- نیز یاثرعرفان این در
 و دهان آب و جان بی ،اشیاء سنگ آب، ،(درخت) گیاهان حیوانات، در مانا مانند هاآن از
  .شد اشاره حاضر ةماال در دم

 تعارض منافع 
 . منافع وجود نداردتعارض 
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. 2چ . 6ج. تحایق سودابه فضایلی ترجمه و. فرهنگ نمادها(. 6834). آلن گربران و شوالیه، ژان
 . تهران: جیحون
  .علم تهران: .نیکلسن الین رند تصحیح .االولیاءتذکرة (.6834) .فریدالدین عطارنیشابوري،

 عرفانی فرارونده نمادهاي و الگوکهن تحلیل و واکاوي (.6861) .عباسعلی وفایی، و فاطمه یاوري،
 -696 (،3) 86 فارسی، ادب در عرفانیات یونگ، روانشناختی ةنظری به رویکرد با راز گلشن در
674.  
 .2 چ .ستاري جالل ةترجم (.آسمان در هایینشانه) نو اياسطوره (.6832) .گوستاو کارل یونگ،
  .مرکز تهران:

file:///C:/Users/Mahboobeh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/http/orcid.org/0000-0002-6761-6737
http://orcid.org/0000-0003-3184-7223
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  .جامی تهران: .2 چ .سلطانیه محمود ةترجم .سمبلهایش و انسان (.6873) ._____________
  .افکار تهران: .رضائی رضا ةترجم .رؤیا تحلیل (.6877) ._____________

 آستان .مشهد .فرامرزي پروین ةترجم .هااندیشه رؤیاها، خاطرات، (.6878) ._____________
  .رضوي قدس

 تهران: .قائنی مهدي ةترجم (.امروزي ةجامع در فرد) ناشناخته خود (.6866) ._____________
  .جامی

 تهران: .4 چ .امیري محمدعلی ةترجم .ناخودآگاه ضمیر روانشناسی (.6839) ._____________
  .فرهنگی و علمی

  .جامی تهران: .بهفروزي محمود ةترجم .کیمیاگري و روانشناسی (.6868) .__________
  .بهجت تهران: .امیدوار پرویز ةترجم .آن انرژي و روان ماهیت (.6874) .__________
فرناز گنجی و محمدباقر اسماعیل  ةترجم. الگوناخودآگاه جمعی و کهن(. 6861). __________

 . جامیتهران: . پور
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