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The archetypal criticism of "Hooshroba Castle" story

Jalil Moshayedi 
Sonia Noori 

Abstract
Archetypes are some shared concepts which are accumulated in collective unconscious.
Archetypal criticism could be defined a branch of literary criticism which deals with
analyzing archetypes in a literary work. Archetypes are some concealed things and symbols
can make them reveal. Jung believes “archetype’s origin is unknown. They might appear
anytime and anywhere; even if transforming of Human origin or racial combinations is
ignored by emigration” (Jung, 1352: 106). Archetypal criticism started out of the literature in
addition to Jung James Frazer, Scottish anthropologist, the first theorist was that introduced
archetypes, but archetypes are known by Jung and mostly consider idiomatic belongs to
Jung. Maud Bodkin the first in "archetypal designs in poetry" by interpreting mythic
Coleridge's poems, and Eliot, brought literature Jung's ideas and Frazer and others, such as
Robert Graves, Robert Graves, Wilson Knight, Richard Chase and … continued Bodkin way
to and finally Northrop Frye recognize that the archetypal criticism along with other forms of
modern literary criticism and left it of domination anthropology and psychology. Also called
the archetypal criticism mythical criticism, because in principle archetypes derived from
myths. Myths are related to the course of human civilization be remembered that as human
childhood.
According to Jungian theory, collective unconscious human thought is consistent with the
preliminary stage and belongs to the time until then he was not out to conquer the world and
pay attention to the inner the human and tried In mythology says Your inner psychological
discoveries pursued. So “The main public symbols inheritable and archetypes perception”
(Sattari, 1366: 499). The myth reflects the inner life and the human's wishes that do not go
out of her life time and space will not be able to narrow it, that is, why the myths around the
world constituent elements are identical or very similar.“Universal archetypes are the
collective unconscious and are inherited from our ancestors” (Cuddon, 1380: 39). The basic
fact of life archetype such as birth, growing up, love, family and tribal life, death ...at the
same concepts as the archetype known myths. Elements such as death and rebirth, hero's
journey, an old wise man, anima and animus, shadow. The archetypal criticism based on
inter-textuality to look at the literature and a relationship based on dialogue among literary
works have been written based on archetypes believes.
"Zat os-Sovar Castle" story is one of the most mysterious talesof Masnavi and it is more
mysteriously unfinished. Checking archetypal story of "Zat os-Sovar Castle" shows that
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archetype in this story has a special place. The story begins with the heroes of the adventure
trip which is known archetypes. The old wise man in the form of three characters, namely
the father, the old man will appear enlightened and king China. King of China's daughter the
owner image of the beautiful castle, man is a manifestation of the female psyche Anima they
say. Shadow of the dark side of the human psyche and the origin of evil traits, in the second
brother to be seen and adverse effects on the soul leaves his. Mask or persona archetype also
is seen in the behavior of the king of China When unaware that his show and the secret are
their spiritual brothers. The loss of brothers and another brother replacing the frequently
happens in the story, reminiscent of the archetype of death and rebirth is and in the end,
according to the story's elements and characters, the myth of the creation of the first man to
be seen. By analyzing this archetype can be hidden concepts in this part of the Masnavi and
realized similar literary works and the benefit.
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نقد کهنالگویی داستان «دژ هوشربا»
جلیل مشیدی و سونیا نوری



چکيده
کهنالگوها مفاهیم مشترکی هستند که در طول سالیان ،در ناخودآگاه بشر انباشته شدهاند .نقد کهنالگویی یکی از شااخههاای نقاد
ادبی جدید است که به بررسی کهنالگوهای موجود در یک اثر ادبی میپاردازد .در ایان مااال ،ناپن پارداختن باه چاری

اه و

پایهریزان نقد کهنالگویی ،پارهای از اصطالحات کلیدی این نوع نقد ،هپ ون ناخودآگاهی ،کهنالگو ،به اختصار بررسی شدهاند و
نیز به کهنالگوهایی از قبیل «قهرمان»« ،سفر قهرمان»« ،پیار خردمناد»« ،آنیپاا»« ،ساایه»« ،مار

و چولاد ماادد» و «نقاا » کاه از

اصلیچرینِ آنها هستند ،بر اساس نظریات یونگ ،در داستان «دژ هوشربا» پرداخته شده است.
کليدواژهها :نقد کهنالگویی ،کهنالگو ،یونگ ،موالنا ،دژ هوشربا
مقدمه
ادبیات محصول ذهن پویای بشر است که از ابتدای خلقت ،ن ستین بارقههای آن درخشیدن گرفت و به مرور ،با افزوده شادن باه
بارچاربیات و چکاپوهای انسان ،مراحل چکامل و پیشرفت را طی کرد و چونان درخت چنااوری جهات یاافتن آبشا ورهای ناوین،
شاخههای خود را به هرسو گسترانید و بدون شک یکی از این آبشا ورها ،للام روانشناسای اسات .خادمات متقابال ادبیاات و

روانشناسی ،بهخصوص درسدههای اخیر ،به هیچ روی قابل رد و انکار نیست .در این میان ،آرای روانشناساانی چاون زیگپوناد
فرویدِ اچریشی و کارل گوستاویونگ  ،روانشناس و متفکر سوئیسی ،بیش از دیگران اذهان اد پژوهان و اد دوستان را به خاود
مشغول داشته و دری ههای نوینی بر روی ادبیات قرن بیستم و پس از آن گشودهاست .یکی از بحثبرانگیزچرین و کااربردیچارینِ
این نظریات ،ناخودآگاهی است که زمینهساز کاوشهای جدیدی ،بهخصوص در وادی نقد ادبی شدهاست .اصطالح ناخودآگااهی
برای ن ستین بار چوسط فروید به کار رفت و به وسیلة یونگ بسط وگسترش یافت .وی ناخودآگاهی را به سه دساتة ناخودآگاهی
فردي ،ناخودآگاهی جمعی و ناخودآگاهی تباري چقسیم کردهاست.
ناخودآگاهی فردی ،هپانگونه که از نامش پیداست ،ظرفی است حاوی چاربیات ،خاطرات و لقدههای ش صای انساان کاه از
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بدو چولد در نپیر وی جای گرفتهاند؛ اما آن ه ناخودآگاهی جپعی را چشکیل میدهد ،چاار

و خاطرات ش صای فارد نیسات؛

بلکه حوادث و رویدادهایی است که در طی سالهای طوالنی برای بشر اچفاق افتاده و در یک حافظة جپعی انباشاته شاده اسات.
این ناخودآگاهی جپعی است که در آثار هنری ،سبب ارچباط پدیدآورناده و م اطاب مایشاود .هنگاامی کاه هنرمناد از رماوز و
نپادهایی استفاده میکند ،خواننده با یاری گرفتن از ناخودآگاه جپعی مایچواناد باه درک آن رماوز و نپاادهاا ،نایال آیاد .گااه از
ناخودآگاهی فردی به نفس و از ناخودآگاهی جپعی به روح چعبیر میشود.
لالوه بر ناخودآگاهیهای فردی و جپعی ،میچوان به ناخودآگاهی چباری اشااره کارد کاه حاصال آن ،نپاادهاایی باا دامناهای
گستردهچر از ناخودآگاهی فردی و محدودچر از ناخودآگاهی جپعی است.
«نپادهای چباری ،آن ه را که چکیده و فرایند ژرفچرین و پایاچرین آزمونها و یافتههای فردی اسات ،در درازناای زنادگانی آن
مردم بازمیچاباند و بازمینپاید .مردمی با زمینههاای فرهنگای و اجتپاالی و روانشاناختی هپگاون ،مردمای کاه دیرزماانی را در
سرزمینی بیگانه در کنار یکدیگر به سر آوردهاند  ...و بدینسان با هپبستگیها و هامپیوساتگیهاایی ژرف در نهااد و ناخودآگااهی
خویش چون چار و پود در هم چنیدهاند و پیکرهای هپبسته و هپگون را پدید آوردهاند کاه چباار یاا ملات خواناده مایشاود  ...باه
هپانسان که سنتها و رسمها و راهها که کپابیش بازچا هایی آگاهانه از ناخودآگاه چباریاند ،از مردمی باه ماردم دیگار متفااوت
است ،نپادهای چباری هر مردمی نیز ویژة آن مردم است» (کزازی.) 1 : 111 ،
یونگ برای ناخودآگاه ،قدمتی چندهزارساله قایل است و ب ش خودآگاه را «دستاورد متأخر ذهن انساان» مایداناد کاه «هناوز در
مرحلة چاربی است» و «آن را شکننده و آسیبپذیر و در معرض خطر» (یونگ ) 1 : 15 ،میشپارد .وی هپ نین با ارزش ویاژهای
که به ناخودآگاه میدهد ،آن را چا حد یک مفهوم دینی ارچقا میب شد« .به نظر او [یونگ] ناخودآگاه یک مفهوم دینی است .ناخودآگااه
نپیچواند صرفاً جزئی از ذهن فرد باشد؛ بلکه نیرویی است خارج از قدرت کنترل ما که بر اذهان ما چسلط دارد» (هپانجا).
فروید نیز ناخودآگاه را لرصة ظهور و بروز نپادها میشپارد .وی نپادهای موجود در رؤیا و اسطوره را ناشی از سرکوفتهای
روانی میداند که در طول زندگی فرد در ناخودآگاه وی انباشته شدهاند و به دنبال ماالی برای نپایان سااختن خاود مایگردناد و
اغلب در نهایت به صورت نپاد در رؤیاها یا آثار هنری فرد متالی میشوند.
ناخودآگاهی سرشار از کهنالگوها ست .کهنالگو هایی که در طی قارون متپاادی در حافظاة جپعای بشار انباشاته شادهاناد و
هرازگاهی یکی از آنها در اثری هنری الم از شعر ،داستان ،نقاشی ،ماسپهسازی و ...رخ مینپایاند.
اما کهنالگو چیست؟
«الگوی اولیهای که از آن رونویسی میشود .نولی پیشنپونه .در اصطالح لام ،ایادة ماارد ردهای از اماور اسات کاه نپاینادة
نولیچرین و اساسیچرین خصوصیات مشترک این رده باشد .بنابراین ،نولی از سرمشق و نپوناه اسات .کهانالگاو ،نیاکاانگارا و
جهانی است .محصول ناخودآگاهی جپعی و میراث نیاکان ماست  ...فکرهای کهنالگویی هپواره در خودآگاهی آدمیاان حانار و
شایع بوده است .افالطون ن ستین فیلسوفی بود که مفهوم صور کهنالگویی یا مثالی (زیبایی ،حقیقت ،خیر) و کهنالگوهای الوهی
را لرنه کرد» (کادن.)11 : 111،
کهنالگو حقیقتی پنهان و ناپیداست و این نپادها هستد که به کهنالگوها امکان جلوه و باروز مایدهناد« .باه محاا ایانکاه
صورت نولی(کهن الگو) با هشیاری ارچباط یافت و از قدرت سازندگی و صورتب شای آن بهارهمناد گشات ،جسام و جاماهای
مییابد و قابل چظاهر و چالی میشود و به صورت نپادی مناسب ،ظهاور مایکناد» (ساتاری .)15 : 166 ،یوناگ درباارة منشاأ
کهنالگوها چنین میگوید« :منشأ کهنالگوها ناشناخته است .آنها میچوانند در هر زمان و در هر نقطاة جهاان اباراز وجاود کنناد؛
حتی در شرایطی که انتقال مستقیم چبار انسان و یا اختالط نژادی از طریق مهاجرت نادیده گرفته شود» (یونگ.) 16 : 15 ،
Archetypes

1

نقد کهن الگویی داستان «دژ هوشربا» /

نقد کهنالگویی
چنانکه اشاره شد ،سنگ بنای نقد کهنالگویی ،خارج از حیطة ادبیات گذاشته شد .لالوه بار یوناگ ،جیپاز فریازر انساانشاناس
اسکاچلندی ،ن ستین نظریهپردازی بود که گامهای آغازین در معرفی کهنالگوها را برداشت؛ اما بیش از هر کس دیگری ،کهنالگاو
با نام یونگ آمی ته شده است و اغلب آن را اصاطالحی از آنِ یوناگ باهشاپار مایآورناد .ماود باادکین 1در کتاا

«طارحهاای

کهنالگویی در شعر» ( ) 311ن ستین کسی بود که با چفسیر اسطورهای اشعار کولریج 1و الیوت ،5اندیشههای فریزر و یونگ را در
قالب ادبیات ری ت و دیگرانی چون رابرت گریوز ،6جوزف کپپبل  ،ویلسون نایت ،1ری اارد چایس 3و  ...راه باادکین را اداماه
دادند و سراناام کسی که به نقد کهنالگویانه در کنار سایر شیوههای نقد ادبیِ امروزین رسپیت داد و آن را از سلطة انسانشناسای
و روانشناسی رهایی ب شید ،نورچروپ فرای 1بود« .به نظر او [فرای] کار فریزر مطالعهای است در باا

مباانی مناساکی نپاایش

بدوی و کار یونگ مطالعهای است برای فهم مبانی رؤیاییِ رومانس بدوی .به التقااد فارای ،نارورچی نادارد کاه نقاد باه هنگاام
بهرهگیری از آرای این متفکران پیشرو ،به بررسی منابع نهایی آیینهای بدوی یا آگاهیِ ازلی یا به بررسی مسائل مرباوط باه انتقاال
چاری ی بپردازد» (مکاریک.)111 : 131 ،
نقد کهنالگویی را «نقد اسطورهای» هم نامیدهاند؛ زیرا در حقیقت ،کهنالگوها از دل اسطورهها برخاستهاند .اسطورهها مربوط به
دورهای از پیدایش بشرند که از آن با نام دوران کودکی نوع انسان یاد میشود« .اندیشة نپادی جپعی از دیدگاه یوناگ ،منطباق بار
مرحلة مقدماچی یا آغازین فکر آدمی است و متعلق به دورهای است که چپدن هنوز سرگرم چس یر جهاان بارون نباود و باه درون
آدمی چوجه داشت و میکوشید چا کشفیات روانی درونگرایی خویش را به زبان اساطیر بازگوید؛ بنابراین ،نپادهای بزر
موروثی و صور قبلی یا نپونههای مثالی ادراکاند» (ستاری .)133 : 166 ،اسطوره ،بازچا

لپاومی،

زندگی درونی و چبلور آرزوهای انساان

است که هیچ گاه پای خود را از زندگی او بیرون ن واهد کشید و زمان و مکان نیز قادر به محصاور و محادود کاردن آن ن واهاد
بود؛ به هپین دلیل است که اسطورهها در نقاط م تلف جهان از بنمایهها و لناصر چشکیلدهندة اغلب یکسان یاا بسایار مشاابهی
برخوردارند« .کهنالگو ،نیاکانگرا و جهانی است ،محصول ناخودآگاه جپعی و میراث نیاکان ماست .واقعیات بنیادین هستی انسان،
کهنالگویی است؛ مثل چولد ،بزر

شدن ،لشق ،زندگی خانوادگی و قبیلهای ،مردن( »... ،کادن .)13 : 111 ،این مضامین و لناصار

مشترک در اسطورهها هستند که با لنوان کهنالگو ،صورتهای مثالی یا نپونههای ازلی شناخته میشوند .لناصری چاون مار

و

چولد مادد ،سفر قهرمان ،پیر خردمند ،آنیپا و آنیپوس ،سایه و...
نقد کهنالگویی به متون ادبی دیدی بینامتنانه دارد و به نولی رابطة گفتوگو محور در میان آثاری با درونمایة مبتنای بار صاور
مثالی معتقد است.
«اصل پایة نقد کهنالگویی این است که کهنالگوها  -چصاویر ،ش صیتها ،طرحهای روایای و درونمایاههاای ناولی و ساایر
پدیدههای نولی ادبیات -در چپامی آثار ادبی حضور دارند و به این چرچیب ،شالودهای را برای مطالعة ارچباطات متقابال اثار فاراهم
میآورد  ...از نظر منتقد کهنالگویی یک شعر جدید ،چیزی را متالی میکند که پیش از آن به صورت نهفته در نظم کلپات وجود
داشتهاست .اگر این شعر معنایی را انتقال میدهد ،دلیلش این است که شالر و م اطبان وی لنصر جامعاهای هساتند کاه آن نظام
پیشاپیش در آن وجود داشتهاست ( »...مکاریک.)111 -11 : 131 ،
1
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پيشينة پژوهش
در زمینة نقدکهنالگویی ،مقاالت بسیاری در ماالت م تلف اد پژوهی به چاپ رسیده و در هرکدام یک یاا چناد کهانالگاو از
میان آثار اد

پارسی الم از ادبیات کهن یا معاصر چحلیل و چفسیر شدهاند؛ اما داستان «دژ هاوشرباا» کاه از قضاا دارای ظرفیات

باالی کهنالگویی است ،چا کنون از این جنبه بحث و بررسی نشده است .در مقالهای از «چیپور مالپیر» به «پایاان ناچپاام مثناوی باا
چکیه بر اسطورة آفرینش» پرداخته شدهاست؛ اما به صورت مازا از کهنالگوها و نقد کهنالگاویی سا نی باه میاان نیامادهاسات؛
هپ نین چفسیرهایی از این حکایت در البهالی شرحهای متنوع مثنوی دیده میشود و از جاللالدین هپایی نیز در این زمینه اثاری
مستقل با نام «چفسیر مثنوی مولوی ،داستان قلعة ذاتالصور یا دژ هوشربا» در دست است که در ایان آثاار ،باه چفسایر لرفاانی و
فلسفی از این اثر اکتفا شدهاست.
نقد کهنالگویی دژ هوشربا
قلعة ذاتالصور یا دژ هوشربا ،یکی از رازآمیزچرین حکایتهای مثنوی است و ناچپام رها شدن آن چوسط موالنا ،بیش از پیش بار
این رازناکی افزودهاست .دکتر شهیدی بر این لقیده است که دژ هوشربا برگرفته از اساطورههاای یوناانی اسات (ر.ک :شاهیدی،
 )151 : 111و برخی دیگر هپ ون فروزانفر و هپایی آن را اقتباسی از مقاالت شپس میپندارند.
حکایت دژ هوشربا ،ماجرای سه شاهزاده است که لزم سفر میکنند و این لزم را با پدر خردمند و جهااندیادهشاان در میاان
میگذارند .شاه چصپیم فرزندان را میپسندد؛ اما آنان از پای گذاشتن به قلعهای که «ذاتالصور»ش ماینامناد ،سا ت باازمیدارد.
بنابر قالدة مرسوم ،جوانان پند پدر را ناشنیده میگیرند و وسوسة ورود به قلعه ل تی رهایشان نپیکند چا بشود آن ه نپیبایسات.
برادران پیش رویشان قلعهای شگرف میبینند با چصاویر و نقوش بسیار زیبا و فریبنده که سارآمد آن نقشای اسات از صاورچی کاه
ایشان را از خود بیخود میسازد و بیقراریِ دیدن صاحب صورت ،چوش و چوانشان برای ادامة سفر را سالب مایکناد و آناان را
مدهوش و متحیر بر جای میگذارد چا اینکه معپا به دست شای ی فرزاناه حال مایشاود .پیار ،صااحب صاورت را باه بارادران
میشناساند؛ دختر پادشاه چین .پادشاهی که هپسر داشتن و فرزند زادن خود را به شدت انکار میکند و هرکه خالف آن بگویاد و
گفتة خویش را اثبات نکند ،سرنوشتی جز مر

در انتظارش ن واهد بود .شاهزادگان به ناچار صبر پیش میگیرند؛ اما برادر بزرگتر

چوان صبر از کف میدهد و بهرغم درخواستهای برادران ،پای در راه قصر پادشاه چین مینهد .شاه چین که لارفی روشانناپیر
است ،بر احوال درون پسر آگاه میشود و از صفای باطن وی اطالع پیدا میکند و او را مقر

بارگاه خود میساازد؛ اماا ب ات باا

پسر یار نیست و ناکام از دنیا میرود .پادشاه ،شاهزادة دوم را که در مراسم خاکسپاری برادر حانر شده ،میبیند و وی را جانشاین
برادرش میکند و برمیکشد .شاهزادة میانین که ره صدساله را یکشبه پیپوده ،گرفتار غرور و ناسپاسی میشود و هرآن ه باا نظار
لنایت پادشاه بهدست آورده بود ،از دست میدهد و وی نیز بهرهای جز ناکامی برنپیگیرد .در این میاان ،بارادر ساوم کاه از قضاا
کاهلچرین برادران است ،گوی پیروزی رامیرباید و به مراد دل میرسد که موالنا از چفصیل سرنوشت و شرح چگاونگی باه ماراد
رسیدن وی سرباز میزند.
کهنالگوي قهرمان
یکی از اصلیچرین و کانونیچرین کهنالگوها ،کهنالگوی «قهرمان» است که سایر کهانالگوهاا در کناار آن موجودیات ماییابناد.
قهرمان فردی پویا و جستوجوگر است که برای یافتن حقیقتی یا رسیدن به هدفی واال ،دست به سفر میزند و در طی این سافر،
با دشواریهای بسیاری روبهرو میشاود و رویادادهای فراوانای را از سار مایگذراناد .در کناار ایان سا تی ،قهرماان اغلاب از
حپایتهایی نیز برخوردار میشود که در کسوت ش صیتهایی چون پیرانی خردمناد ،باه یااری وی مایآیناد ،و در ساپردن راه
درست ،از او حپایت و دستگیری میکنند که در ادامه و در قالب سایر کهنالگوها به این موارد اشاره خواهد شد.
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سفر قهرمان
شاهزادگان صاحب فر و فطنت به چعبیر موالنا لزم سفر میکنند و قصدشاان را باا پادر در میاان مایگذاردناد و از وی رخصات
میخواهند:
لاااازم ره کردنااااد آن هرسااااه پساااار

سااااوی امااااالک پاااادر رساااام ساااافر

در طااااواف شااااهرها و قلعااااههاااااش

از ره چاااااادبیر دیااااااوان و معاااااااش

خواساااتند از شاااه اجاااازت گااااه لااازم

داد اجازچشاااان چاااو نیااات دیاااد جااازم
(مولوی)51 : 1 1 ،

«سفر» یا «سفر قهرمان» یکی از کهنالگوهای شناختهشده است؛ «قهرمان  ...سفری طاوالنی را آغااز مایکناد کاه طای آن بایاد
وظایف سنگینی را به اناام برساند؛ جنگ با غولها ،حل کردن معپاهای بیپاسخ و چیرگی بر موانع غیارقاباللباور بارای نااات
مپلکت و شاید ازدواج باشاهزاده خانم  ،...سفر قهرمان از سه مرحله چشکیل شدهاست - « :رهسپاری - ،دگرگاونی و اساتحاله،
 -1رجعت» (گورین .) 3 : 1 ،قهرمانان داستان موالنا نیز از این قالدة لالمگیر بهدور نیستند .آنها پادر و ملاک و پادشااهی را
رها میکنند و راهی سفر میشوند .سفری که آنان را س ت دیگرگاون مایساازد و فصال چاازهای از زنادگانی را پایش رویشاان
میگشاید چا در نهایت آنکس که شایستهچر است ،بهرة الزم را از این سفر برگیرد و رجعت کند« .سفر اسطورهای قهرمان ،معپاوالً
چکریم و چکرار الگویی است که مراسم گذار نامیده میشود  ،...یک قهرمان از زندگی روزمره دست میکشد و سفری م اطرهآمیاز
به حیطة شگفتیهای ماوراءالطبیعه را آغاز میکند .وی در آنجا با نیروهای شگفت روبهرو میشاود و باه پیاروزی قطعای دسات
مییابد» (کپپبل .)11 : 113 ،اگرچه موالنا از سرنوشت برادر سوم که پیروز میدان است ،به چپامی س ن نراناده اسات ،مایچاوان
چنین چصور کرد که وی با پشت سر نهادن مراحل سفر و رسیدن به خواستة خود ،به موطن خویش بازگشاته و از ثپارات نیکاوی
این استحاله بهرهمند میشود.
پير خردمند
دیگر کهنالگوی داستان دژ هوشربا« ،پیر خردمند» است« .انسانی که چاسم معنویات است (معنویات در قالب و چهرة یک انساان) و
از یک سو نپایندة للم و بینش ،خرد ،ذکاوت و اشراق است و از سوی دیگر خصایص اخالقی چون ارادة مساتحکم و آگااهی بارای
کپک به دیگران در خود دارد که ش صیت معنوی او را پاک و بیآالیش میسازد» (شولتز .) 6 : 116 ،پیر خردمند در وجاه مثبات
خود ش صیتی یاریرسان و هدایتگرِ قهرمان است که وی را از خطرات احتپالی آگاه میسازد و در مواردی ناجی قهرمان مایشاود.
).

«پیر دانا در هیئت ساحر ،طبیب ،روحانی ،معلم ،استاد ،پدربزر و یا هرگونه مرجعی ظاهر میشود» (یونگ: 161 ،

ن ستین نپود پیر خردمند در میانة ماجراست؛ آناا که شاهزادگان مدهوش و مأیوس شهر به شهر در پی رسیدن باه مطلاو

و

یافتن نشانی از صاحب چصویر میگردند و چیزی فراچنگ نپیآورند چا بهناگاه پیری خردمند پرده از آن راز میگشاید:
بعاااااد بسااااایارِ چفحاااااص در مسااااایر

کشاااف کااارد آن راز را شااای ی بصااایر

نااه از طریااق گااوش باال از وحاای هااوش

رازهاااا بپاااد پااایش او بااای رویپاااوش
(مولوی)5 1 : 1 1 ،

این شیخ بصیر آناا رخ مینپاید که برادران از ناچوانی خود مطلع شده و در چنگال یأس و ناامیدی گرفتار آمدهاند« .پیر فرزاناه
هپواره وقتی پدیدار میشود که قهرمان داستان در موقعیتی لاجزانه و ناامیدکننده قرار گرفته و چنها واکنشی باا و لپیق یاا پناد و
اندرزهای نیک  ...میچواند او را از این ورطه برهاند .قهرمان خود به دالیل بیرونی و درونی قادر به اناام کاری نیست .چدبیری کاه
hero's Journey

1
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باید جبران این نقیصه را بکند و به صورت چدبیر و فکری که به چهرة آدمی درآمده اسات ،آشاکار مایگاردد ( »...گاورین: 1 ،
 .) 3پیرمردِ بسیاردان ،پسران را راهی دیار چین میکند چا در آناا دومین پیر دانای حکایت جلوهگر شود کاه کسای نیسات جاز
پادشاه غیرچپند سرزمین چین که س ن گفتن غیر ،از دخترش ،یعنی هپان نگار دژ هوشربا ،را بر نپیچابد و راهی باهجاز مار ،
پیش پای گوینده باقی نپیگذارد و بدین سبب هیچکس را یارای س ن گفتن از زن و فرزند شاه نیست:
جپلااه ماایگوینااد اناادر چااین بااهجااد

بهااار شااااه خویشاااتن کاااه لااام یلاااد

شااااه ماااا خاااود هااایچ فرزنااادی نااازاد

بااالکاااه ساااوی خاااویش زن را ره ناااداد
(مولوی)5 5 : 1 1 ،

پادشاه چین در حقیقت «چپثیل قطب و غوث الظم یا ولی لصر است که استکپال هر سالکی موقوف لنایات و چوجاه بااطنی
اوست» (هپایی.) 3 : 156 ،این سلطان فرزانه و پیر خردمند از راز درون برادران آگاه است و وی نیز وظیفاة کهانالگاویی خاود
یعنی هدایت ایشان در طی مراحل سفر و رساندنشان به غایت مطلو

را بهدرستی به اناام میرساند:

شااااه را مکشاااوف یاااکیاااک حالشاااان

اول و آخاااااار غاااااام و زلزالشااااااان

در میااااان جانشااااان بپااااد آن سااااپی

لیاااک خاااود را کااارده قاصاااد الاپااای
(مولوی: 1 1 ،

)5

آنيما
شاهزادگان با ورود به قلعه یا در حقیقت با کاوش در درون خود ،با چپثالی بینظیر مواجه میشوند؛ چصاویر دختاری زیبااروی کاه در
حقیقت ب شی از روان خود ایشان است که پیش از آن ،از وجودش ناآگاه بودند و با نام کهنالگوی «آنیپا» شناخته مایشاود .قلعاهای
شگرف با پنج در رو به خشکی و پنج در رو به دریا .قلعهای آراسته و سراسر مزین به چصاویری س ت دالویز و پرنقش و دلفریب.
آمدناااااد از رغااااام لقااااال پنااااادچوز

در شاااااب چاریاااااک برگشاااااته ز روز

اناااادر آن قلعااااة خااااوش ذاتالصااااور

پااانج در در بحااار و پناااای ساااوی بااار

پاانج از آن چااون حااس ظاااهر رنااگ و بااو

پاانج از آن چااون حااس باااطن رازجااوی

زان هااازاران صاااورت و نقاااش و نگاااار

مایشادند از ساو بااه ساو خاوش بایقاارار
(هپان)5 5 ،

«قلعه» در این آخرین حکایت مثنوی را نپادی از بدن انسان دانستهاند که نظیر آن را میچوان در دیگر متون ،خاصه آثار لرفانی،
مشاهده کرد (ر.ک :چاجدینی ) 11 : 111 ،که به مناسبت درهای دهگانه به سوی خشکی و دریا باه لناوان نپاودی از پانج حاس
ظاهری و پنج حس باطنی ،نابهجا نپینپاید .برخی نیز این دژ غریب را نپاد مکانی انتزالی دانستهاند کاه در آن اشایا باه صاورت
چصاویری ذهنی پدیدار میشوند (ر.ک :هولبروک)135 : 116 ،
«آنیپا» نیپة زنانة روان مرد است .بنا به چأیید روان شناسان هیچ مردی لاری از صفات و خصوصیات زنانه نیست؛ چنانکه هایچ
زنی را نپیچوان یافت که شپهای از ویژگیهای مردانه در رفتار ،حاالت و روحیاچش دیده نشود .این بروز صفات مرداناه در زناان
را «آنیپوس» میگویند« .روان زنانه چاسم چپام چپایالت روانی زنانه در روح مرد است؛ مانند احساسات و حاالت لاطفی مابهم،
حدسهای پیشگویانه ،پذیرا بودن امور غیرمنطقی ،قابلیت لشق ش صی ،احساس خوشایند نسبت به طبیعت و  ،...آخار از هپاه
ولی کپتر از هپه ،رابطة او با نپیر ناخودآگاه» (یونگ .) 11 : 15 ،آنیپا گااه باه شاکل معشاوق و ش صایتی الهاامب اش رخ
مینپاید و در داستان دژ هوشربا ،شاهزادهخانم زیباروی این نقش را بر لهده دارد.
anima
animus

1
2
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«هر مردی در درون خود چصویری ابدی از زن به هپراه دارد؛ البته نه چصویری از این یاا آن زن خااص بلکاه چصاویری از زن
مطلق .این چصویر اساساً ناخودآگاه است؛ یک لامل موروثی است از اصل ن ستین که روی دستگاه زندة جسام لاالی مارد حاک
شده است .نقش مپهرخورده یا کهنالگویانهای از کلیة چاربیاچی است که اجداد ما از جنس مؤنث داشتهاناد ،یاا باه لباارت دیگار،
ماپولهای از کلیة چأثیراچی است که چاکنون چوسط زنان ایااد شده است» (هال.)63 : 1 5 ،
ن ستین چالی آنیپا در مردان ،چصویر مادر است و در دورههای بعدی زندگی ،به صورت معشوق و محبو

رخ مینپاید« .هر

مادر و هر محبوبی مابوراً حامل و چاسم این چصویر ذهنیِ هپهجاحانر و جاودانی است .چصویری کاه در مارد باا لپیاقچارین
واقعیت وی چطبیق میکند» (فدایی« .)11 : 11 ،قلعه» میچواند نپودی از الیههای ژرف ناخودآگاه باشد .برادران چصاویر شاگرف
دختر زیبای پادشاه چین را درون قلعه یافتند و این نشانهای است از حضور هپیشگی آنیپا در الیههای نهان ناخودآگاه مرد.
ایااان سااا ن پایاااان نااادارد آن گاااروه

صااااورچی دیدنااااد بااااا فاااار و شااااکوه

خاااو چااار زان دیاااده بودناااد آن فریاااق

لیاااک زیااان رفتناااد در بحااار لپیاااق
(مولوی)51 : 1 1 ،

دیگر ویژگی شاهزادة چینی به لنوان کهنالگوی آنیپا ،الهامب شی اوست .برادران با دیدن چپثال بیمانند آن نگار هوشربا ،لازم خاود
را برای گرفتن نشانی از صاحب چصویر جزم میکنند و هپین امر آنان را به سر زمین چین رهنپون میسازد که رمزی اسات از «سارمنزل
لاایب و غرایب روحانی که رهروان وادی سیر و سلوک بداناا میرسند و سرنوشت نهایی ابدی که صورت فعلیة اخیر ایشاان اسات در
آن لالم چعیین میشود» (هپایی ) 1 : 156 ،و موجبات رسیدن به کپال و کسب سعادت ابدی را برای آنان فراهم میآورد.
سایه
کهنالگوی «سایه» را میچوان با «نفس» مقایسه کرد که دربرگیرنادة ویژگایهاای ناامطلو

طبیعات انساانی اسات .ساایه شاامل

«خصوصیاچی [است] که متعلق به حوزة ش صی هستند و امکان دارد که در لین حاال ،جنباة خودآگااه داشاته باشاند .از بعضای
لحاظ ،سایه مپکن است شامل پارهای لوامل جپعی باشد که خاستگاه آنها [میچواند] خارج از زندگی خصوصی فرد باشد .وقتای
که فرد میکوشد چا سایة خود را ببیند ،از آن صفات و انگیزههایی که در خودش انکار میکند ولی به ونوح در دیگران مایچواناد
ببیند ،مطلع (و غالباً خال) میشود .این صفات و انگیزهها لبارتاند از :خودپسندی ،چنبلای و شال تگی ،چ ایالت ،دسیساههاا و
چوطئههای غیرواقعی و ( »...یونگ ) 65- 61 : 15 ،غلبة سایه بر ش صیت فرد میچواند لوارض سهپگینی درپی داشتهباشد و به
نتایج ناخوشایندی منتهی شود.
«شدو (سایه) بیش از هر کهنالگوی دیگری اساس طبیعت حیوانی بشر را دربردارد و به للت ریشههای باهغایات لپیقای کاه در
چاریخ چحولی ،چکاملی و چطوری دارد ،احتپاالً پرقدرتچرین و بهگونهای بالقوه ،خطرناکچرین کهنالگو از میان کلیة کهانالگوهاسات؛
لذا مبدأ و قائد بهترین و بدچرین جنبههای انسانی – خصوصاً در واکنش با دیگر همجنسان خود -میباشد» (هال: 1 5 ،

).

جلوههایی از این کهنالگو را میچوان در رفتار پدر شاهزادگان ،آناا که با چوصیفات خود از دژ هوشربا ،پسران را به سوی این
مکان م وف روانه میکند ،مشاهده کرد.
دسااااتبااااوس شاااااه کردنااااد و وداع

پاااس بدیشاااان گفااات آن شااااه مطااااع

هرکااااا دلتاااان کشاااد لاااازم شاااوید

فاااایاماااااناهلل دسااااتافشااااان رویااااد

غیااار آن قلعاااه کاااه ناااامش هپاااشرباااا

چنااااااگ آرد باااااار کلااااااهداران قبااااااا

اهللاهلل زان دز ذاتالصااااااااااااااااااااور

دور باشااااااید و بترسااااااید از خطاااااار
(مولوی)5 1 : 1 1 ،
shadow
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پدر ،پسران را از ورود به قلعهای به نام «ذاتالصور» یا «دژ هوشربا» منع میکند؛ اما با چوصیفات خاود از آن ،باه جاای آنکاه
مانعی باشد برای ورود فرزندان به قلعة موصوف ،آچش اشتیاق ایشان را شعلهور میسازد و لزمشان را برای گام نهاادن باه ورطاة
خطر جزم میکند؛ گویا این سرنوشت محتومی است که میبایست ناگزیر گریبانگیر شاهزادگان شاود و آناان را از آن راه گریازی
نیست و چه بسا مسیری باشد برای رسیدن به کپال و دستیابی به رستگاری ،که پدر خواساته یاا ناخواساته آناان را باه آن وادی
سوق میدهد .گویا آرزوی ورود به این دژ اسرارآمیز ،در نهاد پدر خانه کرده است و حال که خود را از دستیابی به این خواست
دیرینه ناچوان میبیند ،با چیز کردن آچش اشتیاق پسران ،در پی چحقق ب شیدن به خواهش دل خود است.
دیگر نپود کهنالگوی سایه در رفتار برادر میانینِ داستان موالنا متالی میشود؛ آن هنگام که باه واساطة لنایات پادشااه چاین،
درهای جدیدی از مراچب واالی روحانی را بر روی خود گشاده میبیند؛ اما دریغ که پای جانش در بناد غارور گرفتاار مایآیاد و
هرآن ه را یافته بود برسر این غرور و ناسپاسی از دست مینهد و جان را نیز بر سر این خودپسندی نابهجا میگذارد.
کااااردی ای نفاا اسِ باا ادِ بااااارد نفااااس

باااایحفاااااظی بااااا شااااه فریااااادرس

دام بگزیااااادی ز حااااارص گنااااادمی

بااار چاااو شاااد هااار گنااادم او را کژدمااای

در ساااارت آمااااد هااااوای مااااا و ماااان

قیاااد باااین بااار پاااای خاااود پناااااه مااان
(هپان،

)5

نقاب (پرسونا)
«پرسونا» واژهای یونانی است به معنای صورچکی که بازیگران در نپایش و به منظور ایفای نقشهای م تلف بر چهاره مایزدهاناد.
«در روانشناسی یونگ ،کهنالگوی پرسونا با معنی و هدف مشابهی به کار میرود؛ یعنی وسیلهای را در اختیار فارد مایگاذارد چاا
ش صیت کسی را چاسم ب شد که الزاماً خود او نیست .پرسونا نقا

و یا نپای خارجی است کاه شا ص در انظاار لپاومی باه

نپایش میگذارد ( »...هال .)61 : 1 5 ،نظیر چنین رفتاری را میچوان از جانب پادشاه چین و برخوردش با شاهزادگان دید« .اچفاق
را پادشاه چین خود مردی لارفِ بصیرِ روشنبین بود و سلطنت ظاهر و باطن ،هردو باهم جپع داشت؛ بدین سابب از سرگذشات
شاهزادگان و اسرار درونی ایشان موبهمو واقف و آگاه بود؛ ولیکن مصلحت را چااهل و چغافل مایفرماود و خاود را از آن مااجرا
پاک بیخبر مینپود» (هپایی: 156 ،

).

شااااه را مکشاااوف یاااکیاااک حالشاااان

اول و آخاااااار غاااااام و زلزالشااااااان

گرچااه در صااورت از آن صااف دور بااود

لیاااک چاااون دف در میاااان ساااور باااود

واقااااف از سااااود و لهیااااب آن وفااااود

مصاالحت آن بپااد کااه خشااک آورده بااود

در میااااان جانشااااان بااااود آن سااااپی

لیاااک قاصاااد کااارده خاااود را الاپااای
(مولوی)515 : 1 1 ،

پادشاه که روح و جانی آگاه دارد و به سرچشپة خرد جاودانی متصل است ،دانسته و از روی مصلحت ،نقا

ناآگاهی بر چهره

میزند و برادران را از اصل ماجرا بیخبر نگاه میدارد چا داستان چنانکه مقدر است به فرجام برسد و ظرفیت وجودی شااهزادگان
با سنگ محک پادشاه ،سنایده شود.
مرگ و تولد مجدد
مر

دو برادر بزرگتر در حکایت دژ هوشربا ،کهنالگوی «فناپذیری» را فرایاد میآورد.
«فناپذیری ،یکی دیگر از صور مثالی بنیادین است که لپوما یکی از دو شکل روانی زیر را به خود میگیرد:
persona

1

نقد کهن الگویی داستان «دژ هوشربا» /

الف .فرار از زمان« :رجعت به بهشت» ،مکان کپال؛ یعنی رستگاری بیپایانی که بشر قبل از هبوط اندوهبار خود داشتهاست.
 .غرق گشتن لارفانه در زمانی چسلسلی .درونمایة «مر

و چولد دوباره» و «چسلسل» بشر با چسلیم شدن به چرخش مرموز و

گستردة چرخة دائپی طبیعت؛ بهویژه فصول ،به نولی فناپذیری دست مییابد» (گورین،

.) 3 : 1

در این حکایت ،میچوان «دژ» را هپان مکان کپال پیش از هبوط دانست که قهرمانان ،سفر م اطرهآمیز خود را به قصاد یاافتن
نشانی از آن و به امیدِ راهیابی به این آرمانیجای ،آغاز میکنند .شاهزادگان در این داستان رازناک ،میچوانناد صاورچی چسلسالی از
یکدیگر باشند؛ یعنی قهرمانی یگانه که در سه کالبد متالی میشود و هربار با مر

و سپس چولدی دوباره ،در پی باهکناار نهاادن

کاستیهای پیشین برمیآید چا در نهایت مسیر کپال را با کامیابی و پیروزی به انتها برساند« .انتقال نفاس یاا هاارت روح ،اولاین
وجه والدت مادد است که باید مورد چوجه قرار گیرد .بر اساس ایان نظر یاه ،حیاات یاک نفار از طریاق گذشاتن از درون پیکار
موجودات م تلف ،در طول زمان ادامه مییابد و یا به چعبیری دیگر این حیات متوالی است که با چاسدهای م تلف فاصلهگاذاری
میشود» (یونگ )6 : 161 ،از آناا که شاهزادگان در این داستان «سه» نفر هستند و لدد ساه ،نپااد آگااهی روحاانی و وحادت
است (ر.ک :گورین،

 ،) 66 : 1دور نیست که این رویداد در مورد قهرمانان حکایت موالنا نیز به وقوع پیوسته باشد .آن ه ایان

ظن را در ذهن چقویت میکند ،وجود مکانهایی چون «قلعه» یا «قصر» پادشاه چین است که آن را باا «غاار» در داساتان «اصاحا
کهف» میچوان سناید« .چپامی این سوره (کهف) به راز والدت مادد اختصاص دارد .غار ،محال والدت ماادد اسات؛ یعنای آن
گودال م فی که انسان در آن محبوس میشود چا پرورده و چادید شود  ...مکانی است که پرورده شادن یاا مناساک قرباانی و یاا
دگرگونی در آن رخ میدهد ( »...هپان .)13 :شاهزادگان نیز با پای نهادن در دژ هوشربا ،روح و جانشان پرورده میشاود ،قرباانی
میدهند و در نهایت کام مییابند.
نتيجه
کهنالگو ،میراث هزاران سالة ذهن بشر است و هرازچنادگاهی ب شای از آن خاود را از ژرفناای روان ناخودآگااه بشار باه ساط
خودآگاهی میکشاند و گاهی ب شی از بار غنای یک اثر ادبی را به دوش میکشد .از آناایی که باه گفتاة یوناگ ،هایچ روانای از
ناخودآگاهی بری نیست و هیچ ناخودآگاهیای از کهنالگوهایی که در طی قرون در آن نهادینه شادهاناد ،چهای ن واهاد شاد و از
آناایی که آثار ادبی زاییدة روانهای پویای بشری است ،پس هیچ اثار ادبای را نپایچاوان یافات کاه کهانالگوهاا (خودآگااه یاا
ناخودآگاه) جایی در آن نداشته باشند؛ بدین سبب بررسی آثار ادبی برپایة چحلیل و چگونگی بهکارگرفته شدن کهنالگوهاا در ایان
آثار ،نروری مینپاید.
بررسی کهنالگویی داستان «دژ هوشربا» نشان از این واقعیت دارد که نپونههاای ازلای ،در ایان حکایات ،از جایگااه ویاژهای
برخوردار است .ماجرا با سفر قهرمانان داستان آغاز میشود که از کهنالگوهای شناختهشاده اسات .پيرر خردمنرد در قالاب ساه
ش صیتِ «پدر»« ،پیر روشن نپیر» و «پادشاه چین» رخ مینپاید« .قلعة ذاتالصور» را با چوجه باه ناوع سااختپان ،مایچاوان مکاانی
مانداالیی چصور کرد و «دختر پادشاه چین» یعنی صاحب صورت زیبای دژ هوشربا ،نپودی از ب ش زنانة روان مرد است که باا ناام
آنيما شناخته میشود .سایه که نیپة چاریک روان انسان است و منشأ صفات ناپسند ،در قسپتی از داستان بر روح «برادر میاانین» ساایه
میافکند و اثرهای ناگوار خود را در روح و جان وی برجای میگذارد .کهنالگوی نقاب یا پرسونا را نیز در نوع رفتار «پادشااه چاین»
میچوان دید ،آناا که خود را به ندانستن میزند و مراچب واالی معنوی خود را از دید برادران پوشیده نگاه مایدارد .مار بارادران و
جایگزینی برادر دیگر که به چناو

در داستان رخ میدهد ،ذهن را به سوی کهنالگوی مرگ و تولد مجردد رهنپاون مایساازد و در

نهایت با چوجه به لناصر موجود در داستان و رخدادها و ش صیتها ،رد پایی از اساطورة آفارینش و خلقات ن ساتین انساان دیاده
میشود .با بررسی و چحلیل این صورتهای مثالی ،میچوان هرچه بیشتر به معانی نهفته در البهالی الفاظ این ب اش از مثناوی و ساایر
آثار ادبی با بنمایههای مشابه دست یافت و حقایق را پرده برافتادهچر پیش چشم دید و بهرههای الزم را از آن برگرفت.
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چرجپة زهرامیهنخواه ،چهران :اطاللات.
 . 1مالپیر ،چیپور (« .) 111پایان ناچپام مثنوی مولوی» ،نشریة دانشکدة ادبیات و للوم انسانی دانشاگاه چبریاز ،ساال  ،5شاپارة
مسلسل  ، 13از ص.33- 1
 . 1مکاریک ،ایرنا ریپا ( .) 131دانشنامة نظریات ادبی معاصر ،چ ،1چرجپة مهران مهاجر ،محپد نبوی ،چهران :آگه.
 . 5مولوی ،جاللالدین محپد ( .) 1 1کلیات مثنوی معنوی ،مقدمه و شرح حال :بدیعالزمان فروزانفر ،چ ،3چهران :جاویدان.
 . 6هال ،کالوین .اس ،ورنون جی .نوردبای ( .) 1 5مبانی روانشناسی چحلیلی یونگ ،چرجپة محپدحساین مقبال ،چهاران :مرکاز
فرهنگی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد چربیت معلم.
 .هپایی ،جاللالدین ( .) 156چفسیر مثنوی مولوی ،قلعة ذاتالصور یا دژ هوشربا ،چهران :آگاه.
 . 1هولبروک ،ویکتوریا و دیگران ( .) 116قلعة ذاتالصور :میراث مولوی ،چرجپة مریم مشرف ،چهران :س ن.
 . 3یونگ ،کارل گوستاو (  .) 15انسان و سپبولهایش ،چرجپة محپود سلطانیه ،چهران :امیرکبیر.
 . 1ااااااااااااااااااا ( .) 161چهار صورت مثالی ،چرجپة پروین فرامرزی ،مشهد :انتشارات قدس رنوی.

