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هاي  یکی از شیوه. هاي رمزگشایانه دارد هاي بسیاري براي انواعِ خوانش الطیر، ظرفیت داستان رمزيِ شیخِ صنعان در منطق

قهرمان داستان با نداي فراخوان به . الگوي سفرِ قهرمان کمپبل است مناسب براي درك ساختار رمزي این داستان، کهن
ها  را که سال چه  او در جریان سیري عاشقانه و مشتاقانه، هر آن. کند شود و سفرش را آغاز می سرزمین دیگري کشیده می

دهد و در پایان در حالی که به نوعی کمال و پختگی رسیده است، به مقامِ پیشین  با عبادت کسب کرده، از دست می
هاي این  بر اساس دیگر یافته. گردد، در حالی که اکسیر ِحیات را نیز به همراه دارد، تا به یاران فضل بخشد یخویش باز م

و » آشتی و هماهنگیِ با پدر«، »رد دعوت«هاي   پژوهش، در مقایسه با الگوي کمبپل، داستانِ سفر شیخِ صنعان، مرحله
روش پژوهشِ حاضر . کمپبل نیز در این سفر رعایت نشده استترتیبِ کلی الگوي . را ندارد» امتناعِ از بازگشت«

  .تحلیلی است -توصیفی
  الطیر، شیخ صنعان، کمپبل، سفر قهرمان عطار، منطق: واژگان کلیدي

  
  مقدمه .1

خاص در آن نقشی  شود که انسان به طورِ اي از زندگی بشر می انسان، مربوط به دوره ناخودآگاه بخشی از ضمیرِ 
جداي از ضمیر ناخودآگاه  تیبه عبارت دیگر، هر مل. نداشته و مربوط به دوران پیشین و باستانی تمدن انسان است

مسائلی براي آزار یا  ،در این حافظه تاریخی براي هر قوم نیز دارد که) تاریخی ۀحافظ(فردي، ضمیر ناخودآگاه جمعی 
این نمادها و اساطیر، در فرهنگ و زبان ریشه دوانیده و نمودي از ذهن . )18: 1377،گـیون( لذت ملی وجود دارد

نیز یکی از  »قهرمان ةاسطور« .اساطیر است گاه بی بدیل این نمادها و تجلی هر ملت، که آثار ادبیِ چنان ؛جامعه است
ها و  در سختی) قهرمان( یشخصیت اصل .ها وجود دارد ناخودآگاه انسان که در ضمیرِ است هاي جمعی این کهن نمونه

واقع  هتکامل ب. کند را تجربه می کمال تکامل، به پختگی و سیرِ مصائب و گذر از موانع، با آزموده شدن و رسیدنِ
توان  می. انسانیة هاي بالقو قابلیت سفري سازنده براي باروري مجدد ؛از مراحل چنین سفري است حاصل گذشتنِ

کنند تا  حیات بخش را ایثار می این اکسیرِ یابند و جویند و می باروري را می اکسیرِگفت در تمام جوامع، قهرمانان 
 بازگردد و کند، او باید برود، ببیند و سرزمین ما نیز انسان واال سفر می خود را موجب شوند، در ادبیات باروري جوامعِ

  .به دیگران نیز راه را نشان دهد
هاي کم  هاي عرفانی و از نمونه فرید الدین عطار نیشابوري، سرشار از رمزگونه شیخ الطیر اثر فاخر و تمثیلیِ منطق 

» اند طریق معرفت سالکانِمظهر و نماد مرغانی هستند که  آن اصلی انقهرمان«. فارسی است ادبیاتنظیر در 
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سفر قهرمان در  راحلِنسبی با م ها به طورِ مراحلی که بعضی از آن قهرمان پس از طیِ. )425: 1375پورنامداریان، (

 ۀهاي فرعی این مجموع یابد عالوه بر قهرمان اصلی، داستان به کمال دست می کند، کمپبل تطبیق می ۀ جوزفنظری
 بررسیِ هاین پژوهش ب .کمپبل قابل مقایسه است ۀیابی آنان به تکامل، با نظری دست سترگ هم قهرمانانی دارد که سیرِ

کوشد تا با  پردازد و با استفاده از رویکرد تطبیق و مقایسه می در این اثر می» یگانه ةاسطور« یعنیکمپبل  جوزف طرحِ
قهرمان این اثر  شخصیت منطق الطیر، میزان تطابق فرایند تکاملِ در داستان شیخ صنعانِنظریه  هاي این شاخصه بررسیِ

ها ماجراهاي  اصلی اسطوره ی از مضامینِکمپبل، یک جوزف از دید .بسنجد را با الگویی که کمپبل ارائه داده است،
 از نظر کمپبل مراحلِ .کند او این ماجراها را بر مبناي ساختار مشترکشان در مراحلی طبقه بندي می. قهرمانان است

اند  مراحل اساسی سفر قهرمان از نظر کمپبل عبارت. سفر قهرمان استالگوي اي از  مختلف زندگی هر انسان نیز گونه
مضامین کهن الگویی وجود دارد که همه یا برخی  در هر یک از این سه مرحله،. و بازگشت آیین تشرف عزیمت،: از

هایی از  بسته به سطح ماجراي قهرمان، ممکن است روایت شامل بخش ؛خورد هر قهرمانی به چشم می ها در سفرِ از آن
تا مراحل موجود و مراحل حذف شده بر  ها باشد که در این پژوهش سعی شده آن این مراحل و مضامین یا بیشترِ

اگر یکی از «: گوید عناصر کهن الگویی می حذف ةکمپبل دربارجوزف . الگوي کمپبل شناخته و تحلیل شود اساسِ
اي  حذف شده باشد، حتماً به گونه ،اي فرضی ا اسطورهیعناصر اصلی کهن الگویی از یک داستان، افسانه، آیین و 

مورد  آسیب شناسی داستانِ تاریخ و ةتواند در بار آن عنصر هم می حذف شدنِ خود ؛ه استتلویحی به آن اشاره شد
، برآنیم تا در بخشِ اولدر این پژوهش ). 47و  46: 1385 کمپبل،( »اطالعات زیادي در اختیار ما قرار دهد ،بحث

 سپس در بیان کنیمهاي آن را  یژگیو ها و لفهؤرا تعریف و م یا نظریۀ کهن الگوي سفرِ قهرمان شخصیت الگوي تکاملِ
هاي مربوط به الگوي یاد شده را در این اثر  عطار را واکاوي و تمام جنبه الطیرِ منطق شیخ صنعانِ داستانِ دیگر، بخشِ

  .یمبررسی کن
       

  پژوهش ۀپیشین. 2
توان  گرچه الگوي سفر قهرمان چند سالی است جایی در بین نویسندگان و محققان براي خود باز کرده، اما هنوز می 

 بررسیآن مورد تحلیل و  هاي این آثار را برطبقِ از آن در بسیاري از آثار کالسیک و امروزي استفاده کنیم و شخصیت
  :توان به موارد زیر اشاره کرد ألیف شده میهایی که در این حوزه ت از نمونۀ پژوهشقرار دهیم؛ 

در . گرفته استقرار  ي پژوهش و تحلیلمبنا نیز کتابی که در این تحقیق تألیف جوزف کمپبل، ،»چهره هزار قهرمانِ«
با جزئیات توضیح داده شده و راهنما و ) چه بیرونی و چه درونی(سفر و تکامل شخصیت قهرمان  مراحلِ کتاب،این 
در چارچوب  با همین مضمون و البته با کمی تغییرِ که کتاب دیگري. شود محسوب میگشاي خوبی براي محققان  راه

از  ووگلر است که مستقیماً ستوفریکرتألیف  ،اي در خدمت نویسندگان ساختار اسطوره »سفر نویسنده«کتاب  ،نگاشته شده
در باب الگوي سفر ). 49:1387ووگلر، ( ها است نامه فیلمساختارِ  تناسب با دلیلِتغییرات آن به  کمپبل الهام گرفته و اثرِ

لیال  تألیف» ویس و رامین بر اساس الگوي سفر قهرمان ۀاصلی منظوم بررسی دو شخصیت« ۀتوان به مقال قهرمان می
ادب پژوهی اشاره کرد که در آن توضیحی از الگوي سفر  ۀچاپ شده در مجل ،)1392(صیاد کوه اکبر عبدي و دکتر 

تکامل « ۀدر مقال. هاي انجام شده بر روي دو شخصیت اصلی بر همین مبنا صورت گرفته است قهرمان ارائه شده و تحلیل
للهی یدا ایاز رؤ» قهرمان جوزف کمپبل بر مبناي الگوي سفرِ» ها ادریسی ۀخان«عشق در داستان  ۀشخصیت وهاب در زمین

را مورد بحث قرار داده و  او وهاب و عشق زمینیِ ، داستانِنقد ادبی چاپ شده، نویسنده ۀنام که در فصل ،)1392(راه  شاه
 ،هاي موجود در این زمینه از دیگر مقاله. تحلیل کرده است ،الگوي سفر قهرمان به کمال بر اساسِ را او دنچگونگی رسی
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مریم حسینی  تألیف» تحلیل کمپبل و یونگة بر اساس شیو» حمام باد گرد« در داستان سفر قهرمان«هاي  مقالهبه توان  می
از محمودرضا صباغ و » کهن الگوي سفر قهرمان: هفت خان رستم بررسی ساختار در« ۀنسرین شکیبی ممتاز و مقال و

منیژه کنگرانی اشاره  تألیف» تحلیل تک اسطوره سنجی نزد کمپبل با نگاهی به روایت یونس و ماهی« ۀچنین مقــال هم
 یسمیه آقاجانی زلت تألیف »قهرمان در شاهنامه بررسی کهن الگویی سفرِ« ۀنام پایان بهتوان  چنین، در این زمینه می هم. کرد

 ها در نماد شناسی کهن نمونه«با عنوانِ ). 1390( فرد علی اصغر ریحانی ۀنام پایانو  به راهنمایی دکتر رضا ستاري). 1391(
 نسرین شکیبی ممتاز با عنوانِ دکتري ۀچنین رسال هم و »یگانه ةالگوي اسطور شیخ اشراق بر اساسِ هاي فارسیِ قصه

هایی از آن به الگوي  که بخش اشاره کرد» )سفرهاي آیینی(هاي هزار و یک شب  تحلیل روانشناختی اسطوره در داستان«
  .سفر قهرمان پرداخته است

  
  بحث و بررسی. 3
  وزف کمپبل و الگوي سفر قهرمانج. 3-1
و ثابت ي لگون از اقهرمال عماا لیِاست «توامعتقد د در حالی که ئه کریگانه را ارا ةاسطور ۀ، نظریکمپبلزف جو 

گفت یک ان شاید بتو. ستا يگیر پیل ـقابن اگوـگوني اـه ن در دورهاـجه يها داستانتمامی در که  کند یممعینی تبعیت 
، تـسه اشدداري نسخهبردم مري از کثیر يها گروهتوسط ن گوناگو يها نیدر سرزمکه د دارد جوولگویی اکهنن قهرما

اي از زندگی که براي  تازه ةیک عصر تازه، دین تازه، شهر تازه، یا شیو :گذار چیزي است اي معموالً بنیان قهرمان افسانه
بر ، یگانهرة سطواتمرکز ). 206:1384کمپبل،(»وجو بپردازد د ساحت قدیم را ترك گوید و به جستدست یافتن به آن بای

یک قهرمان از « :، و در تعریف این هسته چنین توضیح دادهداند مید وـهستۀ نظریۀ خآن را ست که کمپبل ن اقهرما سفرِ
با نیروهاي : کند آغاز می وراء الطبیعه راهاي ما شگفتی ۀو سفري مخاطره آمیز به حیط کشد زندگی روزمره دست می

ر رمز و راز، قهرمان پ هنگام بازگشت از این سفرِ. یابد شود و به پیروزي قطعی دست می رو می جا روبه شگفت در آن
قهرمان از جمله نیروهاي نهفته در ). 40:1384کمپبل،(».نیروي آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند

هاي خودش،  ها و توانایی خویشتن است، یعنی آگاهی به ضعف کار اصلی قهرمان، اکتشاف خودآگاه. است ناخودآگاهی
کهن الگوي  ۀنظری وي درتبیینِ ).164:1375هال و نور بادي،( به رو شود اي که بتواند با مشکالت زندگی رو به گونه

به گفته وي، قهرمان سفر . کند نی او تأکید میگیري شخصیت آرما مهم و اساسی سفر قهرمان در شکل نقشِ یونگ، بر
هاتف غیبی را اجابت  قهرمان دعوت. رسد که ندایی به گوش او می کند تا این خود را از محیط روزمره و عادي آغاز می

یا به  او باید یا به تنهایی .شود با مخاطرات و حوادثی غریب مواجه می جا شود و در آن می» ها آزمون ةجاد«کند، وارد  می
در دشوارترین . ها سربلند خارج شود ها چیره شود و از آن جوید، بر این آزمون همراه شخصی که از یاري او بهره می
اگر قهرمان توفیق یابد و به  .ترین دشمنان درآویزد و پیروز شود انگیز، با اهریمنی آزمون، قهرمان باید در نبردهاي هول

در صورت . موعود دست پیدا کند، باید تصمیم بگیرد که در سرزمین مفتوح بماند یا به موطن خویش بازگردد موهبت
و اگر از این مهلکه نیز به سالمت  شود بازگشت، در هنگام رجعت نیز با مشکالت متعددي مواجه می ۀانتخاب گزین

اصلی  سه بخشِ )..174:1392اهري و آقاجانی،ط( ردیگ خویش به کار می ۀبگذرد، موهبت خود را براي تعالی جامع
 ةعزیمت، در برگیرند ۀمرحل. و بازگشت) تشرف(، رهیافت )جدایی(عزیمت : از اند سفر قهرمان عبارت ۀساختار نظری

ةجاد(رهیافت، متضمن حوادث روي داده در طول مسیر  ۀآن است، مرحل ۀسفر و در واقع مقدم ماقبل از شروعِ حوادث 
قهرمان  بازگشت، شامل وقایع مراجعت ۀیابد و مرحل ست و در خالل همین ماجراهاست که قهرمان تعالی میا) ها آزمون

این  ۀها واجد هم اسطوره ۀالبته این بدان معنا نیست که هم. سفر است به وطن همراه با دانش و قدرتی است که رهاورد
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؛ این مراحل اند اي دیگر تنها متضمن چند مرحله پاره دارند وبسیاري از این مراحل را ها  از داستان ؛ برخیباشندمراحل 
  :از اند عبارت
 عزیمت، شامل مراحلِ دعوت به آغازِ سفر، رد دعوت، امدادهاي غیبی، عبور از نخستین آستان، شکم نهنگ. 1
یگانگی با پدر، گر، آشتی و  ها، مالقات با خدابانو، زن در نقش وسوسه آیین تشرف، شامل مراحلِ جادة آزمون. 2

 خدایگان، برکت نهایی
بازگشت، شامل مراحلِ امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دست نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دو . 3

  جهان، آزاد و رها در زندگی
  
مختلف  شواهدي از اساطیرِ کمپبل و محققانی مانند اریش نیومن، دیوید لیمینگ و ایونس النسینگ اسمیت با آوردنِ 

این  ۀدر هم سفر قهرمان، کمابیش فشارند که طرحِ دور گرفته تا خاورمیانه و اروپا، بر این مدعا پاي می جهان، از شرقِ
اساسی در تبیین این کهن  ۀنکت. کنند این اساطیر از الگویی واحد پیروي می ۀدیگر، هم به عبارت اساطیر مصداق دارد و

نهایت  هاي بی تواند شکل کند، می از یک چهارچوب کلی و جهانی پیروي می» سفر قهرمان«که هرچند  الگو، آن است
جا که جوزف کمپبل نیز نام کتابش را بر همین اصل انتخاب کرده و  تا آن ).77:1388کنگرانی، (متنوعی به خود بگیرد 

  .نامد قهرمانش را هزار چهره می
  
  داستان شیخ صنعان ۀخالص. 3-2
این  نیشابوري که شیخ فریدالدین عطارِ است عرفانیجذابِ هاي  شیخ صنعان یکی از داستان عاشق شدنِ استانِد 

دیر  صنعان در اصل سمعان بوده گویند نامِواژة  .نظم کشیده است رشتۀ منطق الطیر به تمام در کتابِ داستان را به زیبایی
عبدالرزاق بوده و مقام واالیی در عرفان داشته و امِ واقعیِ او ن. و خانقاهی در نزدیکی شهر دمشق سوریه بوده است

بار  یناي در کماالت داشت چند شیخ صنعان که چنین جاه و مقام و مرتبه. صاحب مریدان و شاگردان فراوانی بوده است
امتحان بزرگی چون بیدار شد به نور یقین دانست که خطر و  کند بتی را سجده می روم خواب دید که در والیت در
نمود و چهارصد شاگرد و مریدش نیز به پیروي او  پس عزم روم. روم برود اي ندارد و باید به سفرِ پیش است و چاره در

ترسا و  يکه دختر کند میمشاهده  به روم رسید ناگهان بنا و عمارت با شکوهی را زمانی که شیخ. عازمِ سفرِ روم شدند
دختر  نقابِ بی ةچهر با دیدنِ زند و شیخ شیخ نقاب پس می دختر ترسا با دیدنِ. ستانشسته  عمارت بر بااليِمسیحی 

به غارت  شیخ صنعان را هستی و ایمان و مقام و شهرت آن زیبارو تمامِ گیرد و عشق تمام وجودش از عشق آتش می
دل و  بی  ده نداشت و شیخشیخ کردند اما هیچ فای شیخ چون این حالت را دیدند شروع به نصیحت شاگردانِ. دبر می
حال نصیحت در  به تناسبِ ،و هر یک از مریدان پردازند یارانش به دلداري او می؛ شود قرار در کوي دلدار ساکن می بی

او به دختر ترسا بسی کاري است و او  ها نشان داد که عشقِ تري شنیدند و شیخ با این پاسخ و پاسخ مناسب دخور نمودن
با دیدن این وضعیت از   ترسا دخترِ ،از دیگر سو. شود این عشق را ندارد و ساکن کوي دلدار می قصد کنار نهادنِ

 هر چند آن نگارِ، و گرفتاري او از کجاست شیخ جویا بشوند و بپرسند که درد خواهد که از حالِ می کارانش خدمت
و چنین بود که . لش نیز از روي ناز محبوبی بوداما دلش از جان شیخ آگاه بود و تجاه کرد تظاهرِ به ناآگاهی میزیبارو 

وقتی . شیخ جویا شد بالینش آمد و خودش از حالِ تا دختر بر دخترك ترسا مقیم شد کويبه یک ماه در  شیخ نزدیک
 پیري تروي ناز و تکبر پاسخ داد که تو پیري و از شدزبانِ خود شیخ ماجرا و حقیقت واقعه را شنید از از  دختر ترسا

دهد هر چه  شیخ پاسخ می .کافور و کفن باشی تو باید در تدارك لباس عشق برازنده تو نیست. اي ف گشتهرِعقل و خَ بی
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دختر کند؛  میآن دل را آشفته  شناسد و عشق بر هر دل بنشیند پیر و جوان نمی ،که عشق خواهد بگو اما بدان دلت می
بت  :اند از جا آوري و آن چهار شرط عبارت هاي باید چهار شرط را ب گوید اگر تو در عشقت مردانه ایستاده ترسا می
نوشم اما آن سه کار دیگر را  شراب می :شیخ گفت :يو ایمانت را کنار بگذار یشراب بنوش ،یبسوزان ، قرآنیپرستی کن

به من صادقی باید  پس اگر تو در عشقِ راستین نیست،یارش نباشد او یار  دختر ترسا گفت کسی که هم رنگ. توانم نمی
 خانه بردند و شیخ از یک سو با نوشیدنِ شیخ را به شراب .قبول کرد قبول کنی و شیخمرا و دین  گذاريباسالم را کنار 

که  دخترك ترسا بیندازدکه نزدیک بود دستش را در گردن  دختر ترسا چنان مست شد شراب و از سوي دیگر از جمالِ
را به دیر ترسایان بردند و  اوکرد و  و شیخ چنان کنیمن برسی باید به دین من اقرار اکنون اگر قصد داري به دختر گفت

همه را به کلی  دانست ار بست و همه آنچه را که از قرآن و اسالم مینّو ز شداسالم کنار نهاد و مسیحی  ۀشیخ جام
شراب نوشیدم و بت  ؛ی انجام دادماي دلبر زیبا هر آنچه خواست: گاه رو به دختر ترسا کرد و گفت آن ؛فراموش کرد
وصل تو و رسیدن به تو  را به امید خواهم و این همه کار اکنون من وصل تو را می و به دینِ تو درآمدمپرستی کردم 

، همه بهانه تراشی نکن است و شیخ گفت این من بسیار سنگین ۀکه کابین و مهری دگر بار دختر ترسا گفت .ام انجام داده
چرانی کنی تا  بانی و خوك سال خوك من باید یک ۀپس به جاي مهری: کار و جدي یافت گفت که او را مردترسا دخترك 

حال و روز شیخ او را ترك نموده و به  یاران شیخ با دیدنِ؛ تمام خوك چرانی کرد شیخ یک سالِ. آنگاه به من برسی
و  جویا شدشیخ را  دیگر حالِ از شاگردانِ عبه بودمقیمِ ک شیخ که کعبه روان شدند در کعبه یکی از شاگردانِ جانبِ

رنگ بودید باید  خود هم و گفت اگر شما با شیخِ شدنشین ناراحت  کعبه آن شاگرد. نمودند بیانشاگردان همه ماجرا را 
خود را رها  پس شرم بر شما که شیخِ. شدید بستید و مسیحی می ار مینّکردید و با او ز پیروي می داد انجام میهر چه او 

کار  پیِاما او قبول نکرد و به ما گفت  گام شویم شاگردان پاسخ دادند که ما خواستیم تا با شیخ همراه و هم .اید نموده
شاگردان به  ؛بازگشت رید وحق نباید ب اما از درِ اید شیخ بازگشته نشین گفت گرچه از درِ آن مرید کعبه. خویش رویم

سرانجام . را بازیابند ع و دعا و چله نشینی پرداختند تا دوباره شیخ خودضرُّتَ  انه روز بهخاص چهل شب آن مرید ةاشار
 را دید و به دامنش )ص( یحضرت مصطف رویا و شهود خاص در حالت آن مرید روز زاري و التماس، از چهل شبانه پس

دهد که به  می این گونه پاسخ پیامبر. خدا شیخ ما را از گمراهی نجات بخش درافتاد که اي رهنماي عالمیان به خاطرِ
شیخ از آن جهت بود که  گرفتاريِ .ل جستی شیخ را رها نمودمخداوند توس تو که براي رهایی شیخ به ت عالیِهم خاطرِ

رفت  نمود و آن غبار از میان توبه که او را گرفتار نموده بود و من شفاعتش کردم تا  از دیر باز غباري در وجود شیخ بود
مصطفی از شادي مدهوش  رهایی شیخ توسط حضرت ةمژد خاص با شنیدنِ آن مرید. و او توبه کرد و از گناه پاك گردید

یاران  شیخ با دیدنِ. کرد بانی می جا خوك مژده داد و همگی عازم محلی شدند که شیخ در آن دیگر مریدانِ ۀو به هم شد
کعبه  و همگی عازمِ شدو شیخ دوباره غسلی کرد و از نو مسلمان  ندیاران به دلداري او برخاست مه درید امااز خجالت جا

تو  .شیخ روان شو و دین او پذیر و گفت در پیِ سو دختر ترسا در خواب دید که آفتاب با او در سخن آمد از آن .شدند
اي نبود  چاره. ر درد یافتترسا چون از خواب برخاست جانش را پ دخترِ .پلید نموده بودي به دست او پاك شو که او را
کرد و  شناخت با خداوند راز و نیاز می که به دنبال شیخ سر از پا نمی او در حالی؛ شیخ روان گردد که در پیِ جز این

خداوندا . ن و غافل بودمر که من نادابمرا از راه م راهت را من راه زدم و از راه بردم اما تو خداوندا مرد :گفت می
از درون به شیخ الهام شد که دختر ترسا از دینش . خشم و قهرت را فرونشان چرا که من ندانستم و خطا کردم دریاي

دختر روان  در پیِ شیخ دوباره چون باد به سرعت .نیاز دارد گیري آمده است و این زمان به دست برون شده و به راه باز
که دختر به  زمانی. چشم بر صورتش آب افشاند و از حال رفت و شیخ با اشک شُدمدهوش  شیخ دختر با دیدنِ. شد

من را توبه ده و . رفتن را ندارم راهه تو جانم آتش گرفته است و بیش از این توان در بی هوش آمد گفت از شرمساري
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ماندن در این جهان را از  ایمان در دلش جاري گشت که توانِ دختر چنان ذوقِپس از آن  .آئین اسالم را بر من عرضه نما

  ...دست داد و با شیخ وداع نمود و جان تسلیم کرد
  
  ی داستانِ شیخِ صنعان بر اساس الگوي جوزف کمپبلبررس .3-3
در  کند یبیند که بر بتی در روم سجده م شود که شیخِ صنعان در خوابی عجیب می جایی آغاز می سفرِ قهرمان از آن 

شک مورد آزمون و امتحان الهی قرار خواهد گرفت، در این  رسد که باید به این سفر برود و بی خود به این یقین می
که شیخ احساس کرده بود این سفر عاقبت  با وجود این. گیرد قرار می» دعوت به آغاز سفر«بخش از داستان، او در مرحلۀ 

دانست این دعوت را پذیرفت و با رضایت همراه  را نوعی امتحانِ از جانبِ خدا میچندان خوشی ندارد اما چون آن سفر 
در این . شود در داستانِ سفر شیخ صنعان دیده نمی» رد دعوت«بینیم مرحلۀ  که می چنان. با مریدانش عازمِ سفر روم شد

در نظر گرفت چرا که بر طبقِ الگوي » امداد غیبی«توان به نوعی  مرحله، همراهیِ شیخ توسط مریدان و شاگردان را می
فرد را ) هاي مختلف ظاهر شود تواند در قالب موجودي که می(گر  سفر قهرمان، پس از قبول دعوت، موجودي حمایت

مرحله از سفر، همراه شدنِ مریدان با شیخِ صنعان، به نوعی تأیید و کمک به او  نیادر . کند راهنمایی و کمک می
قصري با شکوه و  پس از آن، با رسیدن به روم و دیدن. شیخ، بیم عاقبت ماجرا را در دل داردشود چرا که  محسوب می

اي بر آغازِ  شوند که مقدمه بزرگ، شیخ و همراهانش مبهوت عظمت کاخ و عمارت و دختري که بر باالي آن نشسته می
گیرد و از آن با  قرار می» بورِ از نخستین آستانع«قهرمان در مرحلۀ . مشکالت قرار گرفته بر سرِ راه قهرمان داستان است

بازند؛  گذرد، این در حالی است که دیگران حتی تاب دیدنِ روي معشوق را ندارند و قبل از وصال جان می موفقیت می
نصیحت و مالمت . شود بازد و عاشق می اما شیخ صنعان در یک نظر دل و دین و ایمان و عافیت را به دختر ترسا می

چنین تاب و تحمل شیخ و پاسخ درخور دادنِ به  هم. دانست» شکم نهنگ«توان آغاز مرحلۀ  ن و مریدان شیخ را مییارا
از دست دادنِ اعتبار و غرور و مقیمِ کوي دخترِ ترسا شدن و . مریدان را عبور از نخستین آستانِ سفرش تحلیل کرد

شود و در  هر دیگر است و شیخ وارد مرحلۀ شکم نهنگ مینشینی با سگان کوي دلدار، نوعی مرگ و انتقالِ به سپ هم
چنان بر آستان عمارت وي باقی است و  بیند شیخ هم دختر که می. آید حالی که در عشق خود ثابت قدم است، بیرون می

درون او با رود تا از رازِ  قصد رفتن ندارد با تظاهرِ به ندانستنِ درد شیخ و چرایی بودنش در آن مکان، به سراغ وي می
است؛ درست است که در این مرحله باید ازدواج » مالقات با خدابانو«این دیدار، ورود قهرمان به مرحلۀ . خبر شود

جادویی صورت پذیرد اما این دیدار براي شیخ، حکم همان وصال را دارد و دختر ترسا حکم خدابانو، چرا که پس از 
کند که با  شیخ به عشقِ سوزان خود به دختر ترسا اعتراف می. گردد می هایی حاضر به پذیرش شیخ این مرحله با شرط

شود و قصد دارد با یادآوري مقام و سن و سالِ شیخ او را از ادامۀ این عشق بر حذر دارد که  برخورد تند دختر مواجه می
پیش زمینه، داستان وارد مرحلۀ با این . یابد کرده می تر از آنچه تصور می گردد و شیخ را در راه عشقش محکم موفق نمی

شود، براي رهاییِ  گر محسوب می جا همان زن وسوسه شود چرا که دختر ترسا که در این می» گر زن در نقشِ وسوسه«
بندد با این قصد که شیخ از راه عشق نا  هایش، عمالً راه را بر شیخ می اش، با عنوان کردن شرط خود از شیخ و خواسته

کند اما براي رسیدن به دختر و اثبات صداقتش، خود را  ها تعلل می شیخ در ابتدا در پذیرش همۀ شرط. متعارفش بازگردد
: کند را در این سفر تداعی می »ها جادة آزمون«هاي مطرح شده توسط دختر، مرحلۀ  شرط. بیند ناچار به پذیرش می

بانی به جاي کابین دختر  چنین یک سال خوك گذاشتن ایمان و هم کنار نوشیدن شراب و ،دنِ قرآن، سوزانپرستیدن بت
. گردد از دین در خاطر داشت نیز شامل این مرحله می آنچهاعتبار شدن شیخ و فراموش کردنِ هر  عالوه بر این بی. ترسا

شیخ از دوجنسی دهد و خواستار وصل به معشوق است؛ در واقع  یک انجام می به در ادامۀ سفر، شیخ تمامِ شروط را یک
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را تجربه » خدایگان«و مرحلۀ  )کند یعنی از دوگانگی به یگانگی صعود می( دهیرسبودن رسته و به مرتبۀ تک جنسی 
شیخ به  رسیم که مریدان بی اي می در ادامۀ داستان، به مرحله. کند زیرا از خود رها شده و با معشوقش یکی شده است می

ها را در ترك شیخ و پیروي  نشین آن گویند و مرید کعبه یب، از وقایعِ سفرشان سخن میگردند و براي مرید غا کعبه برمی
شود و در شبِ  با توصیه به چله نشینی از خدا خواستار بازگشت شیخ و توبۀ وي می. کند نکردن از مرادشان مالمت می

است با این نوید که  »از خارجدست نجات «بیند که این خواب همان مرحلۀ  را به خواب می )ص(چهلم حضرت رسول 
نشینی و  توان دست نجات از خارج را همان مرید هم در نظر گرفت که با چله البته می. گردد شیخ به نزد مریدانش برمی

اي که مرید به دیگر یارانِ  با مژده. گرداند دهد و مرادش را برمی زاري و تَضرُّع در نزد خدا، رسول اکرم را شفیع قرار می
شیخ با . شوند تا شیخ صنعان را همراه خود بازگردانند دهد، همگی بارِ دیگر عازمِ روم می رمورد رهایی شیخ میخود د

» عبور از آستان بازگشت«در واقع این مرحله، مرحلۀ . پردازند داري وي می شود و یاران به دل دیدنِ شاگردان شرمگین می
 »فرار جادویی«شاید بتوان بازگشت شیخ را به نوعی . تا به کعبه برگرددشود  کند و از نو مسلمان می است؛ شیخ غسلی می

عنوان کرد؛ زیرا او در روم گرفتار شده و در حالی که همه چیزش را باخته، امیدي نیز به بازگشتش ندارد و این 
گوید  بیند که آفتاب می دختر ترسا در خواب می. کنند شاگردانش هستند که شرایط رفتن یا همان فرار را برایش میسر می

شیخ (قهرمان سفر . بیند که در پی شیخ برو و به دست او پاك شو و او نیز پس از برخاستن چاره را در پیِ شیخ رفتن می
 شتابان آوردن اسالم قصد به اش زمینی معشوق هم و برگشته سابقش مقام به هم که چرا گردد می »جهان دو ارباب«) صنعان

 این و غیبی الهام این دارد، نیاز کمکش به ترسا دختر که کند می حس خود درون در نیز شیخ طرفی از .دآی می وي دنبال به
هنگام « :که توضیح این با است قهرمان سفر سیرِ در »نهایی برکت« مرحلۀ همان دختر سوي به شیخ دوبارة بازگشت
بازگشت 40: 1385ل، کمپب(»ضل نازل کندفه به یارانش برکت و آن را دارد ک نیروي ،ر رمز و راز، قهرماناز این سفر پ.( 

کند  رسد اظهار شرمساري می در پایان هنگامی که دختر به شیخ می. در این داستان، کمک به دختر ترساست و این فضل
دنیا پس از اسالم آوردن، از فرط ذوق ایمان توان ماندن در این . خواهد او را توبه دهد و مسلمان کند و از شیخ می

توبه دادن و عرضۀ اسالم به دختر ترسا یا به عبارت دیگر قبول اسالم و توبه از جانبِ . نداشت و جانش را تسلیم کرد
کند که قهرمان، پهلوان  را براي ما تداعی می» آزاد و رها در زندگی«دختر مرحله نهایی و آخر سفر قهرمان، یعنی مرحلۀ 

و  حلامرو  ستا يا اسطوره نِقهرما هر سفر ايبر کلی طرحی ،لگوا ینا .اند همۀ آن چیزهایی است که در حال وقوع
 ینا مطالعه ردوـم نِتاـسدا هـکجا  آناز  اـما د؛رـک یـسربر يساطیرا يها داستان و ساطیردر ا توان یرا م ها آن ترتیب

 حفظ رتصو همین بهرا  ها آن بـترتی اـی تـیافدر آن  انتو نمیرا  حلامر ینا همه ،ستاو عارفانه  عاشقانه هشوپژ
 چنین با متناسب ییلگوا به انبتو ،ها نآ قیقد يها جنبهمطالعه  و مینهز یندر ا یگرد نستاداچند  تحلیل با که چه بسا .دکر

 .ستا وهشپژ ینا انتوو  زهحواز  رجخا که تـیاف ستد ییها داستان
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 عزیمت ۀمراحل سفر شیخ صنعان در مرحل - 1جدول 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آیین تشرف ۀمراحل سفر شیخ صنعان در مرحل - 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سفر شیخ صنعان  مراحل سفر

  دعوت به آغاز سفر
        

  خواب دیدن شیخ
                        

   رد دعوت

  مرید با شیخ 400همراهی   امدادهاي غیبی

  دختر ترسا در روم و دیدن عمارت با شکوه  عبور از نخستین آستان

هاي  درك و پذیرش بی اعتبار بودن مدارج و ارزش  شکم نهنگ
  ظاهري

  سفر شیخ صنعان  مراحل سفر

  دختر يها شرط  ها آزمون ةجاد

  به او عشق شیخ دیدار دختر با شیخ و ابرازِ  مالقات با خدا بانو

  اوگذاشتن شروط از طرف دختر ترسا براي شیخ و اغواي   گر زن در نقش وسوسه

    آشتی و یگانگی با پدر
  

  و خواستار وصال بودن شیخانجام تمام شروط   خدایگان

  الهام شدن به شیخ براي یاري رساندن به دختر  برکت نهایی
 

 



 ٢٣٩/  الطیرِ عطار تحلیل داستان شیخ صنعان در منطق

 

 
 

  بازگشت ۀمراحل سفر شیخ صنعان در مرحل - 3جدول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نتیجه گیري. 4
گیرد که قهرمان داستان که به زندگی روزمرة خود  سیر تحول و سفر قهرمان در قالب داستان بدین گونه شکل می 

کند و با نقش آفرینی خود پاي در جادة آزمونی  مشغول است با شنیدن نداي دعوت، ماجراجویی خویش را آغاز می
کند، در طول مسیر به یاري پیري فرزانه  به هدف واال و انسانی خود طی می گذارد و مراحلی را براي رسیدن سخت می

رسد، قهرمان پس از بازگشت به زندگی  به کمال و خود شناسی می) هاي متفاوت ظهور کند تواند در قالب که می(
ی از مراحل گذار توان با یک هریک از مراحل سفر را می. رساند معمولی خود با آگاهی و اشراف، به دیگران یاري می

 ستا يا اسطوره نقهرما هر سفر ايبر کلی طرحی ،لگوا ینا .اي سفر قهرمان عینیت بخشید تطبیق داد و به روایت اسطوره
 ردوـم نتاـسدا هـکجا  ناز آ اـما د؛رـک یـسربر يساطیرا يها داستان و ساطیردر ا توان یرا م ها آن ترتیبو  حلامرو 

 همین بهرا  ها آن بـترتی اـی تـیافدر آن  انتو نمیرا  حلامر ینا همه ،ستاو عارفانه  عاشقانه هشوپژ ینا مطالعۀ
مراحلی هستند که در این داستان حذف » امتناع از بازگشت«و » آشتی و هماهنگی باپدر«، »رد دعوت« .دکر حفظ رتصو
ها نمود یابد و انتخاب سیر داستان و صعود  طور که اشاره شد لزومی ندارد که تمام مراحل در تمام داستان اند وهمان شده

اي  دعوت به گونه: گونه توجیه کرد توان این و نزول ماجرا بر عهدة نویسنده گذاشته شده است، این حذف مراحل را می
کرد آزمون الهی در پیش دارد، مرحلۀ  توانست آن را رد کند چرا که حس می بود که شیخ ناگزیر به قبول آن بود و نمی

طور  خوان نیست و در مورد امتناع از بازگشت همان ی و هماهنگی با پدر حذف شده چون ساختارِ داستان با آن همآشت
  .ها صادق است کنند و این تنها در مورد بعضی از آن کند همۀ قهرمانان از بازگشت امتناع نمی که کمپبل اشاره می

  
  

  سفر شیخ صنعان  مراحل سفر

      امتناع از بازگشت

  عازم کعبه شدن و رفتن از روم با همراهی مریدان  جادوییفرار 

  توسط مرید )ص(خواب دیدن حضرت رسول   دست نجات از خارج

  غسل دوباره و از نو مسلمان شدن  عبور از آستان بازگشت

  عاشق شدن دختر و به دنبال شیخ رفتن  ارباب دو جهان

  دختر ۀقبول اسالم و توب  آزاد و رها در زندگی
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