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چکیده
حکایت شیخ صنعان در ادبیات فارسی ،از مهم ترین حکایاتی است که تهاکن ن در تهاریخ ادبیهات ،بهانی ماسه .اسهت هار
سیشاب ری این حکایت را در میان داستان پرواز مرغان ب سمت سیمرغ در کتاب من ه ال یهر نهرار داد اسهت حکایهت شهیخ
صنعان با اینک از آثار مهم داستاسی در ادبیات فارسی ب شمار میرود ولی سمهای سامه س یسهان ایراسهی کمتهر به سهمت ایهن
حکایت رفت اس .یکی از سمای سام س یساسی ک از این حکایت ،انتباس کرد محم.حسین میمن.یسژاد است که سمهای سامه ی
فاستزی شیخ صنعان را بر اساس حکایت شیخ صنعان ار ب سگارش درآورد است رواسشناسی شخصیت از م ض اتی است
ک در تحلیل و دریافت اثر ب خ اسن .و مخاطب کمک میکن .تاکن ن سظریات مختلفهی در بهاب رواسشناسهی شخصهیت داد
ش .است رویکرد این مقال  ،سگاهی ب آرای هاسس آیزسگ در باب ابعاد شخصیت است سعی بر این است ک ابت.ا با تعریفهی
پیرام ن شخصیت ،ب ابعاد شخصیت از دی.گا آیزسگ پرداخته شه د و در ادامه بها بررسهی حکایهت شهیخ صهنعان هار و
سمای سام ی میمن.یسژاد از این دی.گا  ،شخصیتها م رد بررسی نرار گیرس .در سهایت با بررسی شخصیتهای دو اثر با ایهن
رویکرد ،بایستی ب این سؤال پاسخ داد ش د ک آیا کاراکترهای این دو اثر در ط ل تاریخ ،از سظر شخصیتی تفاوتی داشت اس .یا
خیر
واژگان کلیدی :ابعاد شخصیت ،شیخ صنعان ،عطار نیشابوری ،محمدحسین میمندینژاد ،هانس آیزنگ.

 .1مقدمه
 1-1تعریف مسئله
یکی از سکاتی ک در خل آفرین آثار ادبی مه رد ت هه س یسهن .نهرار مهیگیهرد ،ابعهاد شخصهیت و رواسشناسهی
شخصیت است با حض ر و کن شخصیتها است ک داستان ب وه د میآی .شخصیتهها ناصهری تعیهینکننه.
هستن .آنها هستن .ک بار اصلی داستان را ب دوش میکشن .با کن ها ،دیال گها و تکگ ییهای آنهاست ک ههم
خ دشان ساخت می ش س .و هم روایت پی میرود سظری پردازان مختلفی در باب رواسشناسی شخصهیت ،به بحه
پرداخت اس .از فروی 1.و ی سگ 2گرفت تا ه لیان راتر 3و هاسس آیزسگ 4هم در بهاب ابعهاد شخصهیت آرایهی دارسه.
رویکردی ک این مقال در پی دارد ،دربار ی سظریات آیزسگ در باب ابعاد شخصیت اسهت که وی در سهال 1441
آن ها را م رح کرد بازتاب ابعاد شخصیت در آثار ادبی ،ب پژوهشگران این فرصت را میده .ک آسهانتهر دربهار ی
کاراکترها ب تفکر بپردازس .و تحلیلی هامع از اثر داشت باشن .در این مقال با تکی ب سظهرات آیزسهگ ،داسهتان شهیخ
صنعان از من ال یر اثر ار سیشاب ری و درام انتباسی آن یعنی سمای سام ی فاستزی شیخ صهنعان اثهر محم.حسهین
میمن.ی سژاد م رد بررسی نرار خ اه .گرفت این سکت م رد بررسی نرار میگیرد ک آیا شخصیتهای دو اثهر که در
باز ی زماسی ط السی از یک.یگر س شت ش .اس .آیا ابعاد یکساسی دارس .یا خیر
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. 1-2موضوع پژوهش
در این پژوهش ابتدا تعریفی از شخصیت داده خواهد شد .سپس ابعاد شخصیت از دیدگاه آیزنگ تبیین میشود.
سپس با تعمقی در حکایت شیخ صنعان عطار و نمایش نامه ی محمدحسین میمندی نژژاد ،ابعژاد شخصژیتهژای
اصلی و مشترک دو اثر با یکدیگر مقایسه میگردند تا تفاوتها و شباهتهای شخصیتی دو اثر مشخص شود.
 1-9ضرورت پژوهش
از دو دیدگاه این پژوهش ضروری است :دیدگاه نخست از این زاویه که تحلیل ابعاد شخصیت ،بژه خواننژده و
پژوهشگر این فرصت را میدهد که ژرفنگر به اثر نگاه کند و خوانش متن برایش آسان گژردد .دیگژر دیژدگاه
این است که به دلیل این که در ادبیات نمایشی ایران ،کمتر به داستان شیخ صژنعان پرداختژه شژده اسژت ایژن
پژوهش میتواند در پرداخت درامنویسان و اقتباس از این حکایت راهگشا شود.
 1-4سؤاالت اساسی پژوهش
سؤاالتی که در این پژوهش مطرح میگردد از این قرارند:
الف) تعریف شخصیت
ب) تعریف ابعاد شخصیت از دیدگاه آیزنگ
ج) بررسی موردی حکایت شیخ صنعان با تکیه بر نظریه ابعاد شخصیت آیزنگ
 1-5فرضیهی پژوهش:
فرضیاتی که در این پژوهش وجود دارد ،از این قرارند:
الف) دیدگاههای مختلفی در باب روانشناسی و ابعاد شخصیت وجود دارد.
ب) حکایت شیخ صنعان عطار در ادبیات نمایشی کمتر مورد توجه درامنویسان ایرانی قرار گرفته است.
ج) نمایش نامه ی فانتزی شیخ صنعان اثر محمدحسین میمندی نژاد برگرفته از حکایت شیخ صنعان عطژار نوشژته
شده است.
 1-1روش پژوهش:
روش پژوهش در این مقاله ،کتابخانهای و مبتنی بر نظریهی روانشناسی شخصیت است.
 .2پیشینهی پژوهش
در یافتههای نگارنده ،پژوهشی در باب روانشناسی شخصیت در داستان شیخ صنعان از دیژدگاه هژانس آیزنژگ
یافت نشد؛ بنابراین سایر نظریاتی که پیرامون روانشناسی شخصیت در باب داستان شیخ صژنعان و دختژر ترسژا
موجودند ،در ادامه تشریح میگردند:

سعید بزرگبیگدلی و احسان پورابریشم در مقالهای تحت عنوان "نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بژر اسژاس
فرآیند فردیت 1یونگ" ،ضمن تشریح نظریهی فردیت یونگ نشان میدهند که تحلیل بلند مژدت رویژا از منظژر

یونگ میتواند پیشآگاهی 1ضمنی در مورد وقایع آینده دهد .در حکایت شیخ صنعان ،شیخ این پیشآگاهی
Individuation
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رویا را در خواب میبیند که به آن رویای صادقه میگویند .از طرف دیگر بژزرگبیگژدلی و پورابریشژم عنژوان
می دارند که هم عشق شیخ به دختر ترسا رویکردی تزکیه ای دارد و هم اینکه دختر ترسژا نمژادی از سژایه در
نظریات یونگ است" :پیر صنعان دلباخته ی دختر ترسایی میشود که تجسم عنصر زنانژهی شخصژیت اوسژت.

یونگ این بخش از ضمیر ناخودآگاه مرد را که به دقت از دیگران و حتی از خود شژخص پنهژان نگژاه داشژته

میشود ،آنیما 2مینامد( ".بزرگبیگدلی و پورابریشم .)21 :1931 ،آنها در نهایت به این مورد میرسند کژه بژه
دلیل نزدیکی فردیت و ایمان ،شیخ در مواجهه با آنیما ،دینش نیز دگرگون میگردد" :چون فردیژت و ایمژان دو

مفهوم به هم پیوسته و تفکیکناپذیرند ،در پایان نگرش دینی پیر نیز دگرگون میشود( ".همان.)22 ،

فضل اهلل میرقادری و احسان زیورعالم در مقاله شان با نام "بررسی شخصیتپردازی داستانی-نمایشژی زنژان

در منطق الطیر" ،ضمن برشمردن ویژگی های شخصیت های زن در منطق الطیژر در برخژورد بژا دختژر ترسژا در
حکایت شیخ صنعان رویکردی متفاوت دارند .دختر ترسا را در داستان ،عنصری پیشبرنده میشمارند .از منظژر
کنش مندی ،شخصیت دختر ترسا را دارای شگردهای خواستن ،دانستن و توانستن در مواجهه با شیخ مژیداننژد.
از لحاظ کنشگری نیز ،او را دارای طیفهای وسیع کنشگری مژی داننژد .در نهایژت میرقژادری و زیورعژالم بژا

برشمردن ویژگی های شخصیت از دیدگاه اسکات کارد ،9دختر ترسا را تنها شخصژیت زن متمژایز منطژقالطیژر

میدانند" :دختر ترسا در زمرهی شخصیتهایی قرار می گیرد که قصد تغییر دارند و تا زمانی که سرشژت ااتژی
خود را کشف نکرده اند ،موفق به کسب این مهم نمیشوند .دختر ترسا با بیژداری سرشژتش و احسژاس عشژق
پاکی که به شیخ دارد ،به مرگی عاشقانه دست مییابد( ".میرقادری و زیورعالم.)181 :1934 ،

مهدی زرقانی با تشریح موقعیتهای موجود در حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا ،در مقالهاش تحت عنژوان

"تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان" ،داستان شیخ را نقد حال همهی آدمها در همهی زمانها مژیدانژد .وی
حکایت شیخ صنعان را نمادین می داند و اجزای نمادین این حکایت را این گونه برمی شمرد -1" :شیخ صژنعان
نماد انسانی که پس از یک تجربه ی سخت نفس اماره را تسلیم خود کرد -2 .دختر ترسا نماد نفژس امژاره کژه
شیخ را به انجام اعمال خالف شریعت دعوت می کرد اما در پایان مسلمان شد و مُرد -9 .مریدان صژدای عقژل
که انسان را از اطاعت نفس اماره باز میدارد .صدای عقل به جایی نمی رسد مگر زمانی کژه توفیژق الهژی نیژز
مددکار شود -4 .خوکبانی ،شرابنوشی ،قرآن سوزی سجده بر بت نماد حاالت و اعمالی که انسان اسژیر نفژس
اماره مرتکب میشود -5 .غبار میان شیخ و حق همان حالت امارگی نفس است که با برطرف شدن آن ،حجژاب

میان انسان و خالق برطرف میشود( ".زرقانی.)82 :1985 ،

محمد ریحانی و راحله عبداهللزاده برزو در مقالهشان با عنوان "تحلیل داستان شیخ صنعان بر پایهی نظریژهی

تک اسطورهی جوزف کمپبل ،"4داستان شیخ صنعان را مطژابق مراحژل سژهگانژهی سژفر در نظریژهی کمپبژل
میدانند .آنها شیخ ،مریدان و دختر پارسا را مسافران سیر و سلوک برای رسیدن به شژناخت مژیبیننژد .عشژق،
حلقه ی شیخ و خدا است که باید دختر راهبریش کند اما چون او روشنی و آگاهی ندارد ،این شژیخ اسژت کژه
سرانجام راهبر می شود .ریحانی و عبداهلل زاده این راهبری شیخ را یگانگی خودآگژاه و ناخودآگژاه مژی نامنژد و

می گویند" :دختر را تاب دوری نمیماند ،پس از دنیای خاکی می رود تا با معشژو خژویش بژه اتحژاد رسژد.
پارسای پیر هم که عشق و ایمان در وجود او به وحدت رسیده انژد (یگژانگی خودآگژاه و ناخودآگژاه) ،بژرای
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اصالح جامعه ،به سوی یاران بازمی گردد .شاگردان خام کار نیز به کوشش یار یکدل شیخ و چلهنشینی ایشان در

کعبه ،از مرحله ی تسلیم عبور می کنند و در مسیر پختگی قرار میگیرند( ".ریحانی و عبژداهللزاده-113 :1931 ،
.)118
 .9مالحظات نظری
 9-1روانشناسی شخصیت
تاکنون نظریه های مختلفی در باب روانشناسی شخصیت ،ارائه شدهاند .نظریاتی که کمتر در تحلیل درام و رمژان
از آن ها استفاده شده است .قبل از این که به بحث راجع به روانشناسی شخصیت پرداختژه شژود ،بایسژتی یژک
تعریف از شخصیت داد؛ اما در میان نظریه پردازان حوزه ی روانشناسی ،در باب شخصیت تعریف واحدی وجود

ندارد .به طور مثال یک تعریف این گونه است که "شخصیت سازمان پویایی از سیستم های روان-تنی فرد است
که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می کند( ".راس .)14 :1938 ،در حالی که تعریف دیگر همخوانی چندانی

با تعریفی که داده شد ندارد" :شخصیت آن دسته از ویژگی های فرد است که الگوهای ثابت رفتژاری آن هژا را

نشان میدهد( ".پروین.)3 :1932 ،

بحث درباره ی روانشناسی شخصیت در این پژوهش با استناد به رویکرد هژانس ،جژی ،آیزنژگ ()1311-1333

است" .آیزنگ با مطالعات دقیق آماری و تجریه و تحلیل نتایج پرسژشنامژههژای مختلژف شخصژیتی کژه بژه

گروه های مخ تلفی از مردم انگلستان ،آمریکا و دیگر نقاط جهان داده بود معتقد شد کژه بژرای شخصژیت افژراد

میتوان سه بُعد قائل گردید( ".کریمی .)149 :1934 ،کریمی در ادامه ویژگیهژای ابعژاد شخصژیت را از دیژد
آیزنگ بیان می دارد که به اختصار این ویژگیها در اینجا عنوان میگژردد :الژف) بژرونگرایژی و درونگرایژی:
آیزنگ با بررسی پرسشنامه ها ،دو بُعد شخصیتی که از دوران یونان باستان تژاکنون بژه عنژوان عناصژر بنیژادی
شخصیت بودند را برون گرایی 1و درون گرایی 2عنوان کرد .از دید وی برونگرایژی و درونگرایژی بژه دسژتهی

پایدار و ناپایدار تقسیم میشوند .به آن دسته از افراد ،برونگرای ناپایدار گویند که زودرنج ،بیقرار ،پرخاشژگر،
تحریک پذیر ،تغییرگرا ،تکانشی ،خوش بین و فعال هستند .برون گرای پایدار هم افرادی هستند که ویژگیها آنها
مردمآمیز ،اهل معاشرت ،پرحرف ،پاسخدهنده ،سهلگیر ،سرزنده ،بیخیال است .برای درونگرای ناپایژدار ایژن
ویژگی ها را برمی شمرند :دمدمی ،مضطرب ،کم انعطاف ،هشیار ،بدبین ،خودگرا ،مردم گریز و بیسروصژدا .و در
نهایت به آن دسته از افراد که نافعال ،محتاط ،فکور ،راحژت ،خژوددار ،باثبژات ،همسژان خژو (کسژی کژه در
موقعیژژتهژژای مختلژف ،واکژژنش یکسژژانی بژژروز مژژیدهژژد) و آرام هسژژتند درونگژژرای پایژژدار گوینژژد .ب)
روان رنجورخویی :9افرادی که مضطرب ،افسرده ،تنیده ،غیرمنطقی و دمدمی هستند روانرنجورخژو مژیگوینژد.
این افراد به دلیل عزت نفس پایین ،مستعد گناه هستند( .همان.)145-144 ،

آیزنگ ،دو بُعد برونگرایی-درونگرایی و روانرنجورخویی را هماهنگ با طبایع چهارگانهی بغراط 4میدانژد .از
طرفی وی ،بُعد سومی را نیز برای شخصیت قائل بود" .آیزنگ پس از تأکید بر دو بعد اولیه ،بعد سژومی را بژه

آنها افزود و آن را روانپریشی 5نامیژد( ".فرشژی گروسژی .)25 :1981 ،افژراد روانپژریش ،پرخاشژگر ،ضژد
اجتماعی ،مصمم ،سرد و خودمحور ،بیرحم ،بیاعتنا نسبت به نیازهای دیگران و متخاصژمند .از طرفژی دیگژر،
1
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گروسی معتقد است که "آیزنگ سهم عوامل زیستی و ارثژی را در خصوصژیات شخصژیتی دو سژوم عوامژل

محیطی میداند( ".همان .)21 ،حال که تعاریفی از ابعاد شخصیت از دیدگاه آیزنگ داده شد ،در ادامه حکایژت
شیخ صنعان عطار و نمایشنامهی محمدحسین میمندینژاد بررسی میگردد.
. 9-2منطقالطیر عطار
عطار در قرن ششم تا اوایل قرن هفتم هجری قمری بوده است .از میان مثنوی های عطار ،منطقالطیژر جایگژاهی
مهم را داراست .کاظم دزفولیان در پیشگفتار منطق الطیر ،درباره ی این کتاب می گوید :نام آن در آثار عطژار بژه

سه صورت «منطقالطیر»« ،مقامات طیور» و «طیورنامه» آمده است" .طرح کلی داستان دربارهی اجتماع مرغژانی
است که به سوی راهبر و راهنمای خود یعنی سیمرغ پرواز میکنند و در نهایت سی مژرغ رنجژور و خسژته بژه

سیمرغ میرسند و در آنجا درمییابند که طالب و مطلوب یک است( ".دزفولیژان ،پیشژگفتار.)28-23 :1981 ،
یکی از حکایاتی که در خالل داستان مرغان روایت می شود ،حکایت شژیخ صژنعان اسژت .دربژارهی ریشژهی
حکایت شیخ صنعان گفته می شود که مراد از شیخ صنعان ،شیخ عبدالرزا صنعانی کژه اسژت کژه وصژفش در

تحفهالملوک آمده است" :از مقایسهی سرگذشت شیخ عبدالرزا صنعانی با گفتهی عطار به این نتیجه میرسژیم
که ارکان اصلی هر دو داستان یکسان است و گذشته از تصرفات شاعرانه و وصفهای زیبژا و دلانگیژز ،هژی
تفاوت مهمی بین آن ها نیست جز این که در تحفهالملوک شمارهی مریدان ،سیصد و در منطقالطیژر ،چهارصژد
است و ایمان و ادراک دختر ترسا در تحفهالملوک به سبب مشاهدهی تغییر حژال و دگرگژونی عبژدالرزا و در
داستان عطار در اثر خوابی بوده است( ".حبیباللهی .)54 :1938 ،برای شناخت حکایت شیخ صنعان ضژروری

است خالصهای از آن آورده شود.
شیخ صنعان در خواب می بیند که از شهر مکه به روم افتاده است و در آنجا بتی را سجده مژیکنژد .شژیخ،
خوابش را اینگونه تعبیر میکند که برای ایمان و خداباوریش مشکلی سخت پدید خواهژد آمژد .بژا مریژدانش
عازم روم می شود تا ببیند ماجرا از چه قرار است .در روم ،شیخ دختری ترسا را دید که عشق وی در دل شژیخ
افتاد .مریدان با دیدن حال زار شیخ فهمیدند که خواب شیخ تعبیر گشته است .مریدان به شیخ هشدار دادند ولی
شیخ فرمان نبرد .شیخ از عشق دختر مانم گرفت و تمام شب با خدا سخن گفت .آن شب مریدان وی را دلداری
دادند ولی شیخ دلش پیش دختر ترسا بود .بعد از قریب به یک ماه اعتکاف ،شیخ بیمار شد .شرح حال بیمژاری
شیخ ،به گوش دختر ترسا رسید .دختر به شیخ گفت :شیخ چرا ناالن و درمانده شدی؟ شیخ در جواب گفت :بژه
خاطر عشقی که به تو دارم .دختر برای شیخ ،اعمال غیرممکنی را بهانه کرد تا شیخ نتواند آنها را انجژام دهژد.
به شیخ گفت که چهار شرط پیش روی توست که یکی را باید برگزینی .یا از اسالم دست بکش ،با شرب خمژر
کن ،یا بر بت سجده کن یا قرآن را بسوزان .شیخ نوشیدن شراب را انتخاب کژرد .در مسژتی نوشژیدن شژراب،
دختر از وی خواست که ترسا شود .شیخ به خاطر دختر ترسا شد .در مستی ،پیش بُت ،مصحف را نیز سژوزاند.
دختر که دید شیخ تمامی کارها را انجام داد به وی گفت که بایستی ثروتمند گژردی .شژیخ بژه خوکبژانی روی
آورد و یک سالی خوکبانی اختیار کرد .بعد از گذشت سالی ،مریدان نزد شیخ آمدند ،اما شیخ همچنان بر عشژق
خود استوار بود .بعد از بازگشت مریدان ،یکی از یاران قصه را شنید و به مریدان خرده گرفژت .مریژدان بژر آن
شدند تا هر کاری که شیخ میکند آن ها نیز انجام دهند تا شیخ تنها نباشد .یار پاکبار بعد از چهل روز اعتکژاف،
پیامبر را دید که به وی مژده داد شیخ به مسیر حق بازگشته است .مریدان به روم بازگشتند و شژیخ را در حژال
تضرع دیدند .شیخ راه حق را یافت و از جهل به درآمد و با مریدان رهسپار حجاز شد .دختر ترسژا در خژواب
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دید که آفتاب با وی سخن می گوید که با شیخ همسفر شود و از مذهب وی پیروی کن .دختر از خژواب بیژدار
شد ،آتشی که خواب در دلش انداخت باعث شد به دنبال شیخ راه بیفتد .شیخ را دیژد و از وی طلژب مغرفژت
کرد .شیخ نیز او را پذیرفت و حال دختر را به مریدان شرح داد .وقتی شیخ و مریدان بازگشتند دختژر را ایمژان
آورده دیدند .دختر توان فرا نداشت و با آرزومندی به دیدار حق شتافت.
در ادبیات نمایشی ایران ،به این داستان کمتر پرداخته شده است .یکی از آثار نمایشی که بژه داسژتان شژیخ
صنعان پرداخته ،نمایشنامهی فانتزی شیخ صنعان اثر محمدحسین میمندینژاد است که در این مقاله بژا داسژتان
عطار مقایسه خواهد شد.

 9-9نمایشنامهی فانتزی شیخ صنعان
در یافته های نگارنده از منابع مختلف ،سه اثر نمایشی پیرامون شیخ صنعان با نژامهژای پیژر سژمعان اثژر سژعید
پورصمیمی ،تراژدی شیخ صنعان اثر حسین جاوید و نمژایش نامژه ی فژانتزی شژیخ صژنعان اثژر محمدحسژین
میمندی نژاد یافت شد .محمدحسین میمندی نژاد ( )1931-1238از جمله نویسژندگان معاصژری اسژت کژه بژه
ادبیات کهن فارسی توجه داشته است .مریم جعفری درباره ی اثر شیخ صنعان وی میگوید" :این کتاب پنجاه و

دومین اثر میمندی نژاد است که از دو قسمت تشکیل شده است :قسمت اول آن شامل کلیاتی دربژارهی خرابژی
اوضاع است و قسمت دوم نمایش نامه ،تحت عنوان «سفر عید» واقعیاتی از زندگی روزمره در آن تجسم گردیده
است...دکتر میمندی نژاد در نمایش نامه پلیدی ها را به صورت شیطان و نیکوییها را به صژورت فرشژته تجسژم
داده و ضمن گفت و شنودی که بین این دو عنصر محبوب و مغضوب میشود به نیکوترین وجه ،تزلژزل مبژانی
دینی را در اجتماع آن دوره مجسم میدارد .این اثر دکتر میمندینژاد بژه صژورت یژک نمژایشنامژهی فژانتزی

نگارش یافته و نویسنده آن را از منطقالطیر شیخ فریدالدین عطار اقتباس کرده اسژت( ".جعفژری.)38 :1981 ،
میمندی نژاد نمایش نامه اش را در مورد کسانی میداند که تحوالت فکری آنها باعث دوریشان از خدا میشژود:
"این کتاب ،نمایشنامهای است و جنبهی خاصی دارد .بعضیها از خدا دور میشژوند .در ایژن نمژایشنامژهی
فانتزی تحوالت فکری کسی ک ه از خدا دور شده و بعدا به سوی خژدا برمژی گژردد مجسژم گردیژده اسژت".

(میمندی نژاد .)94 :1994 ،نمایش «شیخ صنعان» به کارگردانی رفیع حالتی بر اساس همین نمایشنامژه در سژال
 1994به روی صحنه رفت .برای درک بیش تر گفته های جعفری ،نیاز است که خالصه ای از نمژایشنامژه گفتژه
شود.
داستان نمایش نامه با گفتگوی میان شیطان و فرشته آغاز میشود .شیطان خودنمژایی مژیکنژد و فرشژته نیژز
پاسخش را میدهد .شیطان برای نشان دادن قدرتش نمونهای میآورد که در آن زنی برای کمک نژزد صژاحبکار
شوهرش می رود .صاحبکار به زن پولی نمیدهد مگر در حالی که زن عفتش را لکژهدار کنژد .زن نیژز پشژیمان
می شود .شیطان از قدرتش خوشحال است ولی فرشته میداند که پایان این مژاجرا گنژاه نیسژت .زن پشژیمان و
ناراحت به شیخ صنعان برمی خورد .شیخ به زن کمک میکند و به نوعی شیطان شکست میخورد .شیطان بژرای
نشان دادن قدرت و ابهت خود ،با فرشته معامله می کند که فرشته با شیخ کاری نداشته باشژد تژا مکژر شژیطان
درون شیخ تأثیر کند .شیطان با نمادهایی از خوراکی های زیبا ،شراب ناب ،جوانی ،ثژروت و قژدرت سژعی در
فریب شیخ دارد ولی شیخ فریب نمی خورد .شیطان در آخرین حربهی خود دختری جوان و زیبارو را نزد شژیخ
صنعان می آورد .بیماری دختر ،عشق است (عشق به شیخ) .شیخ با وصال خود به دختژر هژم دختژر را سژالمت
می کند و هم در دام شیطان می افتد .شیطان به یکباره دختر را محو میکند و به شیخ اعالم میکند برای رسژیدن
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به دختر باید مسیر یکساله به روم را در یک شب همراه با شیطان برود .شیخ که به دختر دل بسته دیژن و دنیژای
خود را رها می کند و به روم می رود .گل-دختر ترسا -در شب تمژامی حژوادر را خژواب دیژده اسژت و در
خواب عاشق شیخ گردیده است .صبح از خواب بیدار میشود و میبیند شیخ با ظژاهری جژوان نژزد وی آمژده
است .شیخ و دختر به وصال یکدیگر می رسند در حالی که فریب شیطان مؤثر واقع شد .بعد از یکسال ،مریژدان
شیخ در پی وی به روم میرسند و شیخ را غر در عشق به دختر و بادهنوشی میبینند .شیخ که ناراحت احژوال
است (رنج عشق میبرد زیرا معبودش-خداوند -را از دست داده است) مریدان را میبیند .به مریدان مژیگویژد
زندگی اش تباه شد .مریدان شیخ را یاری میکنند و شیخ به خاک میافتد و توبه میکند .دختر نیز با دیژدن ایژن
صحنه در برابر شیخ زانو می زند و در مسیر شیخ (مسیر حق) می رود .در نهایت شژیطان شکسژت مژیخژورد و
نمایش پایان مییابد.
میمندی نژاد با تلفیق داستان فاوست گوته و شیخ صنعان این نمایش نامه را نوشته است .بژهگونژهای کژه بژا
حضور شخصیت شیطان در نمایش نامه ،خواننده به یاد شیطان در نمایشنامهی فاوست گوتژه مژیافتژد .جژالل
ستاری در این باره میگوید" :نمایشنامهی شادروان میمندینژاد داستان عشقی کمیاب است که در آن ،دختر و

پیر به کام دل می رسند و دختر به یاری و دستگذاری شیخ ،رستگار میشود .شیطان از شخصیتهای اصلی ایژن
درام است و پیر در آن ،درست همانند فاوست با شیطان (یا مفیستوفلس) پیمان میبندد و از دولت سرسژپردگی
به او ،جوانی از دست شده را بازمی یابد و با محبوبش تا پایان عمر به خوشی و کامرانی روزگژار مژیگذرانژد.
حتی نام دختر :گُل یادآور نژام معشژو فاوسژت :مارگریژت اسژت( ".سژتاری .)131 :1938 ،نمژایشنامژهی

میمندی نژاد از نظر دراماتیک مناسب است ولی از نظر پرداخت به داسژتان و دیژالوگنویسژی در آن شژتابزده
عمل شده است .اما کیفیت دراماتیک اثر قابل قبول است .ستاری هژمنظژر بژا ایژن دیژدگاه مژیگویژد" :ایژن

نمایشنامه با همه ی کوتاهیش ،بافت دراماتیک نسبتا استواری دارد...آنچه در اینجژا مژورد توجژه ماسژت نژه
قدرت و استحکام ساختار درام ،بلکه کیفیت مضمون آن است که در فرجام کار دختر و پیر بژه قصژهی محمژد

غزالی نزدیک است (تحفهالملوک) و از لحاظ اسبابچینی نیز به داستان فاوسژت گوتژه بژیشژباهت نیسژت".
(همان.)115 ،
 9-4بررسی نظریهی روانشناسی شخصیت آیزنگ در حکایت و نمایشنامه:

شخصیتهای حکایت شیخ صنعان و نمایشنامه با یکدگیر متفاوتند .شخصیتهای اصلی حکایت شژیخ صژنعان
از این قرارند :شیخ صنعان ،مریدان ،مرید پاکباز و دختر ترسا؛ در حالی که شخصیتهژای اصژلی نمژایشنامژه
این ها هستند :فرشته ،شیطان ،شیخ صنعان ،مریدان (نقش کم رنگی نسبت به حکایت دارند) ،گُل (دختر ترسژا) و
دایه .بنابراین برای تطابق نظریه آیزنگ در درون حکایت و نمایشنامه در این پژژوهش ،دو شخصژیت مشژترک
حکایت یعنی شیخ صنعان و دختر ترسا انتخاب می شود .برای نشان دادن تفژاوتهژا و شژباهتهژای نظریژهی
آیزنگ در حکایت عطار و نمایشنامهی میمندینژاد آنها به صورت متمایز از هم در جداولی بررسژی خواهنژد
شد.
جدول :1بررسی ابعاد شخصیت در حکایت شیخ صنعان

ابعژژژژژژاد شیخ صنعان

دختر ترسا

شخصیتی
برون گرای بعد از عشق به دختر ترسا ،زودرنج ،بعژژد از خژژواب دیژژدن در پایژژان
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ناپایدار

بی قژرار ،تغییرگژرا و تحریژک پژذیر حکایت ،بی قرار ،فعژال و تغییرگژرا
میشود.

میگردد.

"یک دمش نه خواب بود و نه قرار

"همچژژو ابژژری غرقژژه در خژژوی

میطپید از عشق و مینالید زار

میدوید

گفت یارب امشبم را روز نیست

دل بداد از دست و در پی میدوید

یا مگر شمع فلک را سوز نیست...

میندانست او که در صحرا و دشت

رفت عقل و رفت صبر و رفت یاز

از کدامین سوی میباید گذشت...

این چه عشقست ،این چه درد است هرچه کردم بر من مسکین مگیر

این چه کار" (عطار.)38 :1981 ،

دین پذیرفتم بدین بژی دیژن مگیژر"

(همان.)111 ،
برون گرای در ابتدای حکایت شیخ مژردم آمیژز------------------------- ،
پایدار

پاسخ دهنده ،اهل معاشژرت و رهبژر
معرفی میشود.

"شیخ صنعان پیر عهد خویش بود
در کمال از هرچه گویم پیش بود
شیخ بود او در حرم پنجاه سال
با مریدی چارصد صاحب کمال

...
پیشوایانی که در پیش آمدند
پیش او از خویش بیخویش آمدند
موی میبشکافت مردی معنوی

در کرامات و مقامات قوی" (همان،

.)34
درون گرای ------------------------- -------------------------
ناپایدار
درون گرای ------------------------- -------------------------
پایدار
روانرنجور ------------------------- -------------------------
خو
روانپریش

 ------------------------در ابتژدای حکایژژت ،گُژل از عشژژقشیخ نسبت به خود ،آگاه مژی شژود،
بی رحم است و اهمیتی بژه نیازهژا و
احساسات شیخ نمیدهد.

"دخترش گفت ای خرف از روزگار
ساز کافور و کفن کن شرم دار

بررسی ابعاد شخصیت از دیدگاه هانس آیزنگ در حکایت شیخ صنعان عطار و نمایشنامهی فانتزی شیخ صنعان محمدحسین میمندینژاد 3 /

این زمان عزم کفن کردن تو را
بهتر آید عزم من کردن تو را
چون تو در پیری به یک نانی برو

عشژژق ورزیژژدن تژژو نتژژوانی بژژرو"

(همان.)111 ،
جدول .2بررسی ابعاد شخصیت در نمایشنامهی فانتزی شیخ صنعان

ابعژژژژژژاد شیخ صنعان

دختر ترسا

شخصیت
برون گرای  -------------------------ابتدای حضور گُل در نمایشنامه وی
ناپایدار

بسژژژیار زودرنژژژج ،بژژژیقژژژرار و
تحریژژکپژژذیر اسژژت .بژژه تحریژژک
شژژیطان ،وی حیلژژه مژژیکنژژد و
انگشژژترش را بژژه زبژژانش نزدیژژک
می کند تا شیخ گمژان بژرد کژه وی
مژژیخواهژژد سژژم درون انگشژژتر را
بچشد .همچنین بی قرار اسژت و بژه
شیخ پیشنهاد مژی دهژد کژه بژا هژم
شرابخواری کنند.

"گُل :عزیزم بیا این جام وحژدت را
بنوشژیم و بژرای همیشژه سرنوشژت
خژژژود را بژژژه هژژژم درآمیژژژزیم".

(میمندینژاد.)38 :1994 ،
در انتهای نمایشنامه نیز دختر وقتژی
حال منقلب شیخ را میبیند از شیطان
دوری می جوید .وی مصمم است که
راه شیخ را برود .بی قرار مسیر حژق
است .این جا برعکس ابتدای نمایش،
این شیخ و مسیر شیخ است ه باعژث
تحریکپذیری دختر میگردد.

"گُژژل (خژژود را بژژه دامژژن شژژیخ

می اندازد ،در برابرش زانو میزنژد و
میخواند) :ای شیخ بزرگوار
طاقت من طا گشت /هژی طاقژت
مینیارم در فرا
برفکن این پرده تا آگه شوم /راه بنما
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تا مرید حق شوم
عرضه کن ایمان و بنما راه حق /ای
گزین شیخ مهین آگاه حق...
آری ،من هم میل دارم به سوی خدا

بروم( ".همان.)144-119 ،

برون گرای در ابتدای نمایش نامه ،مردم آمیز ،اهل -------------------------
پایدار

معاشرت ،سرزنده و رهبر به مخاطب
معرفی می شود .در جایی کژه زن در
دلش پشیمان از این است کژه چژرا
نزد صاحبکار شوهرش رفتژه اسژت،
شیخ می آیژد و بزرگژی خداونژد را
متذکر میشود.

"شیخ صنعان :از کرم خداوند نبایژد
غافل شد ،خداوند بزرگ اسژت .در

همه حال باید به او متوسل گردید".
(همان.)51 ،

درون گرای ------------------------- -------------------------
ناپایدار
درون گرای زمانی که شیطان مکرهای مختلف را -------------------------
پایدار

روی شیخ امتحان مژی کنژد و شژیخ
تسلیم نمی گردد ،شیخ محتاط ،فکور،
خوددار و آرام معرفی میشود.
گشژژیخ صژژنعان در حژژال سژژجود

است( ".همان.)53 ،

"از شژژر امژژاره مژژرا در امژژان دار".
(همان.)58 ،

"برو این دام بر مرغ دگژر نژه /کژه
عنقا را بلند است آشژیانه" (همژان،

.)31
روانرنجور در صژژژحنههژژژای پایژژژانی ،شژژژیخ -------------------------
خو

اندوهگین است .وی افسرده ،تنیده و
مضطرب است.

"گُژژل :روز بژژه روز او گرفتژژهتژژر و

محزونتر میشود( ".همان.)114 ،
روانپریش

------------------------- -------------------------
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نکات زیر از دو جدول باال استخراج میگردند:
الف) شیخ در حکایت شیخ صنعان عطار ،ابتدا در وضعیت برون گرای پایدار بوده اسژت و عشژق دختژر ترسژا
باعث میگردد که شخصیتش به برونگرای ناپایدار (یافتن راه حق و بیقراری برای پیوند با حق) تغییر یابد.
ب) دختر ترسا در مواجههی ابتدایی با شیخ ،روانپریشی از خود بروز می دهد ولی راه حقی که در خژواب بژه
سراغ وی می آید باعث برونگرایی ناپایدار شخصیت می شود که در نهایت این برونگرایی ناپایدار باعث مژرگ
دختر میگردد.
ج) شخصیت شیخ صنعان در نمایش نامه دارای سه بُعد است :ابتدا وی در وضعیت برونگرایژی پایژدار اسژت؛
پس از این که شیطان در پی فریب اوست شخصیتش به درون گرای پایدار تغییر مییابژد کژه ایژن درونگرایژی
پایدار مانع فریب خوردنش می گردد .به محض این که فریب مژیخژورد تژا انتهژای نمژایشنامژه در وضژعیتی
روانرنجورخو است که با کمک مریدان است که مسیر را بازمییابد.
د) گُل (دختر ترسا) در نمایش نامه ،از ابتدا تا انتها در حالت برون گرای ناپایدار قرار دارد .تنها تفژاوت ابتژدا و
انتهای نمایش نامه برای گُل در این است که در ابتدا مسبب برون گرایی ناپایدارش ،شیطان است؛ درحالیکژه در
انتهای نمایشنامه مسبب برونگرایی ناپایدارش شیخ صنعان است.
ه) تنها شخصیت ایستا و ثابت در درون حکایت و نمایشنامه ،شخصیت گُل در نمایشنامه است کژه وضژعیتی
ثابت را در طول درام دارد.
 .4نتیجهگیری
روا نشناسی شخصیت از موضوعات مهمی است که در ادبیات کمتر مورد توجه قرار گرفتژه اسژت .اکنژون کژه
نظریات مختلفی پیرامون روانشناسی شخصیت و ابعاد شخصیت داده شده است ،ضروری است که پیوندی میان
مقوله ی روانشناسی شخصیت و ادبیات برقرار گردد .در این مقالژه از نظریژات هژانس آیزنژگ در بژاب ابعژاد
شخصیت بهره گرفته شد .در ادبیات ایران ،حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا از عطار نیشابوری ،جایگاهی مهژم
را داراست .درام نویسان ایرانی کمتر به اقتباس از این اثر روی آورده اند .یکی از نویسندگانی که نمایشنامژهای
بر اساس این حکایت نوشته است ،محمدحسین میمندی نژاد است که در این مقاله نمایشنامهی وی با حکایژت
عطار از زاویه ی ابعاد شخصیت مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی صورت گرفته ،تفاوت ابعاد شخصیتی بژین
شیخ صنعان و دختر ترسا در حکایت و نمایشنامه دیده شد .این تفاوت ناشژی از ایژن اسژت کژه درامنژویس،
داستان عطار را در حین اقتباس با فراخور اوضاع زمانه و جامعه ی خویش ،بسط داده است .در این بسژط دادن
وی عالوه بر این که شخصیت هایی را به داستان اضافه کرده است (نظیر شخصیت فرشته و شژیطان) ،در ابعژاد
شخصیتی کاراکترها نیز دخل و تصرف کرده است ،مانند شخصیت دختر ترسا که میمندینژژاد در نمژایشنامژه
این شخصیت را به حالت ایستا آفریده است .در نهایت ایژن کژه بژا بررسژی حکایژت شژیخ صژنعان عطژار و
نمایشنامهی فانتزی شیخ صنعان میمندینژاد مژیتژوان فهمیژد کژه درامنژویس بژه فراخژور زمانژهی خژویش
شخصیتها را تغییر داده است.
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