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میدهد و ارزندهت ین مفاهیم بش دوستانه را در اشعار خود از زبان ه مان و پی خ دمند
به تصوی میکشد .او که متفکّ ي آرمانگ است ،شخصیت اساورهاي ه مان داسـتانش
یعنی اسکندر را به کم

راهنماییهاي پی دانا تا حد ی

انسـان آرمـانی بـای مـیبـ د؛

انسانیکه با ویژگیهاي رفتارياش ه لهظه در ف آیند ف دیت ،کمالی به کمـایم بلـی
او افزوده میگ دد .در این پژوهش با دیـد مکتـر روانکـاوي یونـ

و از منظـ کهـن

الگویی به اسکندرنامه نظامی نگ یستهشده است و به شخصیت پ رن

و تکـ ار شـونده

پی خ دمند و نقش او در نکام تعلیمی پ داخته شده است.
واژههای كلیدی
نظامی ،اسکندرنامه ،آموزههاي تعلیمی ،اساوره ،یون  ،کهنالگوي پی خ دمند ،ف آینـد
ف دیت.
مقدمه
اگ چه روانشناسی به عنوان ی

علم متمایز و مستقل در نیمه دوا ن نـوزدهم تهقـق

یافت اما نخستین و بزرگتـ ین روان درمـانگـ ان بشـ  ،پیـامب ان و پیشـوایان مـیهبی
بودهاند که سعی در آموختن مسائل اخی ی داشتهاند .ه چند رگههـایی از تهلیـلهـاي
روانی را هم میتوان در آثار کسانی چون افیطون و ارساو بازیابی ک د اما بدیهی است
که این شاخه نقد در مفهوا مدرن خود ،نتیجه مباحث دو ن اخی کسانی چون ف ویـد
و یون

است که با ب رسی وجوه مختلف روان انسان ،آراي خود را گست ش دادند .بـه

همین منظور ف وید کاشف ضمی ناخودآگاه و یون

بدونش

کاشف ناخودآگاهجمعی

دانسته میشود (ر.ك .یون  37 ،1385ـ  .)24ضمی ناخودآگاه جمعـی حـاوي تصـاوی
کهنالگویی است که سمبولها و اساورهها بـه عنـوان نمـود ایـن کهـنالگوهـا ماـ

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 61 /
میشوند .کهنالگو و اساوره با یکدیگ پیوند مهکمی دارند تا جایی که میتوان آن دو
را یزا و ملزوا یکدیگ دانست .از نگاه یون

«اساطی  ،ابزاري هستند که به مـدد آنهـا

کهن الگوها که اساسـا صـورمهـاي ناهشـیارند ،بـ ضـمی هشـیار ،آشـکار و مفهـوا
میشوند» (گ ین و دیگ ان .) 180 :1385 ،هن و ادبیام هم بیشت ین مایههاي خـود را
از اساطی گ فتهاند ،زی ا اساوره بـه انسـان و عـالم انسـانی وابسـتگی کامـل دارد و در
ع صههاي ف هنگی ،هن ي و مع فتی نفوذ خود را نمایان ساختهاست.
در این میان نظامی یکی از معدود گویندگانی است که شع را بهخدمت گ فته اسـت
تا علّو رو بش را به مخاطر خویش بنمایاند و نشاندهد که آدمی چگونه ـادراسـت،
با کم

پی دانا از خویشتنخویش بی ون آید و به دنیا پشت پا زند؛ مادیام را نفیکنـد

و با وارستگی به معنویت ناب بپیوند و راه فنا در پیش بگیـ د تـا بـه بقـا و جـاودانگی
ب سد .او همچون پی خ دمندي مخاطبش را کم

می کند تا بـه خودسـازي بپـ دازد و

در نهایت به کمال انسانی دست یابد بناب این اسکندرنامه او نیـز بـه سـبر در ب داشـتن
مضامین و مفاهیم ارزنده و آموزنده که در تماا زمینههاي اخی ـی ،حکمـی ،فلسـفی و
بش دوستانه س وده شده ،به همان اندازه که منظومهاي داستانی مهسوب میشود ،کتـاب
حکمت و مع فت و پند و اندرز نیز هست .بـا وجود آنکه دربـاره نظـامی کتـابهـا و
مقالههاي ارزشمندي تا کنون نوشتهشده است؛ از جمله:
 م یم حسینی (  ) 1385داستان شه زنـان در اسـکندرنامه شـاهنامه ف دوسـی و
اسکندرنامه نظامی را با اساورههاي کهن یونانی و داستانهاي اتوپیایی تابیق میدهد.


نب ي ف زانه ،یوسف .)1388( .آیا صداي شی ین همـان بـاور و اندیشـه نظـامی

است؟ .زن و ف هن

و هن  ،شماره اول ،ص.ص27 .ـ .17

 طغیانی ،اسهق و جعف ي ،طیبه .)1388( .رویک دي اساطی ي و روانشناختی بـه
تولـد نمــادین شــبدیز در خسـ و و شـی ین نظــامی .بوســتان ادب ،دوره  ،1شــماره ،1
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ص.ص.119-134 .
 طیبه جعف ي ( )1390در پایاننامه خود به ب رسـی و تهلیـل عناصـ نمـادین و
کهنالگویی در منظومههـاي خسـ و و شـی ین ،لیلـی و مجنـون و هفـت پیکـ نظـامی
پ داختهاست.
 ت کمانی باراندوزي ،وجیهه و چمنـی گلـزار ،سـاناز .)1391( .ب رسـی و تابیـق
ف آیند ف دیت در گنبد اول و دوا از هفت پیکـ نظـامی بـ اسـاش روش روانشناسـی
تهلیلی یون  ،فصلنامـه علمـی پژوهشـی زبـان وادبفارسـی ،دانشـگاه آزاد سـنند ،
شماره ،10سال چهارا ،بهار ،ص.ص 48 .ـ .23
امــا تــاکنون مقالــهاي کــه نکــام تعلیمــی را از منظ ـ کهــن الگــوي پی خ دمنــد در
اسکندرنامه ارزیابی ک ده باشد ،منتش نشده است .به همین سبر وجود چنـین تهقیقـی
ض وري به نظ میرسد .مساله اصلی تهقیق حاض پـ داختن بـه مبـاحچی چـون تبیـین
ماهیت کهنالگو ،خاستگاه و انواع آن است که اندیشـه و شـع نظـامی در اسـکندرنامه،
تصوی کهنالگویی پ رن

و مؤث پی دانا به چه اشکالی نمود یافته اسـت و نقـش پیـ

دانا در آموزههاي ت بیتی چیست؟
نگارنده در این مقاله سعی دارد :جلوههاي گوناگون ادبیام تعلیمی را در اسکندرنامه
از منظ روانشناسی یون

با نگ شی به کهنالگوي پی خ دمند ب رسی کند و نقـش آن

را در بیان آموزههاي تعلیمی بازنمایاند .کهنالگوهایی مانند آنیمـا ،سـایه ،نقـاب ،مـادر،
ه مان و خصوصا پی دانا در ناخودآگاه ذهن نظامی وجود داشته است و همه موارد در
اسکندرنامه ابل ب رسیاست اما در این پژوهش فقـ بـه کهـنالگـوي پیـ خ دمنـد و
خویشکاري او پ داخته شـدهاسـت .از همـین روي نگارنـده ابتـدا نگـاهی بـه مباحـث
روانشناسی و کهنالگویی دارد و سپس شیوه بیان آن را در این اث واکاوي می کند.
ـ مع فی روانشناسی یون

و کهنالگوها (آرکیتایپ)

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 63 /
« آرکیتایپ  Arche typeب گ فته از واژه یونانی «آرکـه تیپـوش» ()Arche typos
است( Arche .از مصدر  :archeinآغازیدن) به معناي آغازین و ابتدایی اسـت و type

به معناي مُه یا اث مه  ،الر و الگو است .این واژه در زبان یونانی به معنـاي مـدل یـا
الگویی بوده است که چیزي را از روي آن مـیسـاختهانـد( ».انوشـه )811/2 :1381،در
فارسی آرکیتایپها به «انواع دیمی»« ،انواع کهن»« ،کهنالگو» ،ت جمه شدهاند و گاهی
از آنها با عنوان تصوی هاي اساورهاي و الگوهايجمعی نیز یاد میشود .آرکیتایـپهـا
«در وا ع ی
یون

گ ایش غ یزي» (یون

 )96 :1384و عناص سـازنده ناخودآگـاه هسـتند.

در تع یف کهنالگو میگوید« :مهتوایی ناخودآگاه که از راه خودآگاه شدن و نیـز

از راه ادراك شدن ،دگ گون میگ دد و ویژگیهایش را از ذهنیت منف دي کسر میکند
که به ه دلیل در آن حادث شده اسـت» (بیلسـک  .)60:1388،بـه بیـاندیگـ در روان-
شناسی تهلیلی یون

که ادامه سنت فک ي اندیشمندانی چون افیطون و کانـت اسـت،

«روان در هنگاا تولد ،لوحیسپید و نانوشته نیست بلکـه حامـل الگوهـا و انگـارههـایی
است که یون

با توجه به دی ینگی آنها و اینکه همه آدمیان در آن ش ی اند ،به آنهـا

ناا کهنالگو میدهد» (یاوري  .) 75 :1386این الگوها در تماا انسـانهـا از زمـان تولـد
موجودند و بهصورم نی ویی در ساح عمیق ناخودآگاه ار دارند .کهنالگوها همـواره
در الر نمادها تمچّل مییابند و از آنجا که نمادها ،استخوانبنـدي ادبیـام و اسـاطی را
تشکیل میدهند ،ه گونه پژوهش در حوزه نقد ادبی ناگزی با مسـلله کهـنالگـو تی ـی
پیدا میکند.
یکی از خاستگاههاي مهم این نظ یه ،کهنالگوي کارل گوسـتاو یونـ  ،روانشـناش
ب جسته سوئیسی است .یون

(1875-1961ا) در ابتدا از شاگ دان مکتـر روانکـاوي

ف وید بود که بعدها به نقد آراي ف وید و تکمیل نظ یههاي او پ داخت .کهـنالگوهـایی
که یون

ب اي نخستین بار آنها را ما

ک د ،به صورم بالقوه در ناخودآگـاه وجـود
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دارند و درحقیقت ،مهتواي ناخودآگاه را تشکیل مـیدهنـد؛ ماننـد :خویشـتن ،ه مـان،
آنیما ،آنیموش ،پی خ دمند ،نقاب و سایه .پس کهنالگوها ،مهتـواي ناخودآگـاه جمعـی
هستند و «تنها از راه سنّت ،زبان و مهاج م انتشار نمییابند بلکه ممکـن اسـت در هـ
زمان و مکان و بدون وجود هیچ نفوذ خارجی ،خود بهخود تجلّیکنند» (یونـ :1376 ،
 .)22میتوان « کهنالگوها را در سه مو عیت تصاوی  ،نقشمایههـا یـا نظـااهـاي کهـن
الگویی و ژان هاي ادبی ب رسیک د .این تصاوی شامل سمبولهاي جهانی مشت ك چـون
دریا ،خورشید ،کوه؛ اشکالی همانند ماندای و یان

و یین؛ اعداد مقدش؛ نقش مایههـاي

کهنالگویی مانند مباحچی چون م گ و تولد دوباره و مفاهیم م بوط به ه مان و تهـول
و رستگاري او؛ همچنین در ژان ها یا گونههاي ادبی جلوهگـ مـیشـوند کـه بـا م احـل
اصلی چ خه فصول ماابقت دارند» (ر.ك .گ ین 245 ،1385ـ  .) 237از نظ یون

نیـز

ه متنی میتواند افشاگ بخشهایی از ضمی ناخودآگاه بش باشـد .خوانـدن عمیـق آن
راهی به ییههاي تودرتوي ذهن و دریچههاي ناپیداي شخصیت انسانهاست .یون

بـ

پیش فت و تکامل شخصیت انسان از کودکی تا بزرگسالی تاکید میکند .او معتقـد اسـت
که انسان دائما در حال ح کت از م حلهاي پایینت به م حلهاي بایت و تکامل یافتهتـ -
است .هد

نهـایی ایـن تکامـل چیـزي اسـت کـه یونـ

آن را خودشـکوفایی self

 actualizationمینامد« .خودشکوفایی یعنی رسیدن به حداکچ وحدم ،هماهنگی و
تکامل تماا سمتهاي مختلف شخصیت انسان .در این م حلـه م کـز و مهـور اصـلی
شخصیت از «خود» به «خویشتن» انتقال مییابد .تکامل شخصـیت انسـان ماننـد تکامـل
موجودام زنده از صورتی ابتدایی به سوي حالتی پیشرفته در ج یان است .شخصـیت
در طول رشد خود ،از حالت کلی تفکی

میشود و سپس به وحدم میرسد» (شـاملو،

 .)56 :1388ف د ب اي رسیدن به این م حله از تکامل ،نیاز بـه راهنمـایی و هـدایت دارد
که پی خ دمند ،عهدهدار این وظیفه است.

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 65 /
ـ كهنالگوی پیر خردمند )(Wise old man Archetype
به عقیده یون

در ج یان کشف ییههاي مچبت و منفی روان ناخودآگاه و دستیـابی

به ف دیت ،نمادها و کهنالگوهاي بسیاري چون مادر ،ویدم مجـدد ،رو  ،شخصـیت
مکار ،سایه ،آنیما و آنیموش ،ه مان و پی خ دمند نقش دارند .در این میان کهن الگوي
پی خ دمند داراي نمود ب جستهاي است .ب طبق مکتر یون  ،کهنالگوي پی ب خاسته
از ضمی ناخودآگاه جمعی ف د است ،ضمی ي که حاوي تج به جهانیاسـت و در رویـا
«پی مع

تج به و تجسم زندگی طوینیاسـت» ( اپلـی  .)216 :1371پیـ نمـاد خـ د

موروثی است که جزء س شت همه انسانها به شمار میآید .در وا ع همـان خـ د ذاتـی
است که به هم اه ما زاده میشود و هماهنگی ساختار زیستی و روانی انسان را ب عهـده
دارد .پس پی جزیی از نظم طبیعی زندگی است .پی خ دمند که یون

با ناا « رو » نیـز

از آن یــاد مــیکنــد ،همیشــه زمــانی نمــود مــییابــد کــه ه مــان در شـ ای ســخت و
چارهناپیی ي گ فتارآمده است و حتی دل به م گ نهادهاسـت؛ بـه حـدي کـه تـلملی از
روي بصی م یا فک ي بک میتواند او را از گ فتاري نجامدهـد «امـا چـون بـه دییـل
درونی و ب ونی ،ه مان ،خود توان انجاا آن را ندارد ،ب اي جب ان این کمبـود ،مع فـت
مورد نیاز به صورم فک ي مجسم یعنی در الر همین پیـ دانـا و یـاريدهنـده جلـوه
گ میشود» (یون  .)114 :1376پس کهنالگوي پی دانـا تجسـم معنویـام در الـر و
چه ه ی

انسان است .او نماینده «تفک  ،شناسـایی ،بصـی م ،دانـایی و تیزبینـی اسـت.

پی دانا همچنین ف انمود پارهاي صفاماخی ی است که مـنشروحـانی ایـن سـ نمون را
آشکار میسازد ،نظی نیـتخیـ و آمـادگی بـ اي یـاري و یـاوري» (مورنـو.)74 :1380
جوز

کمپبل در کتاب ه مان هزار چه ه « او را در عداد مددرسانان غیبی و مـاورایی

ار میدهد که ه مان در طول سف دور و دراز خود ناچـار بـه یـاري جسـتن از آنـان
است» (کمپبل.)81:1389 ،
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ـ تحلیل موضوع
شع نظامی بست مناسبی ب اي شناخت انسان از دیدگاههاي اخی ی ،دینی ،ع فانی و
حکمی است .نظامی در گنجینه خـود بـه دنبـال الگـوي انسـان کامـل و مدینـه فاضـله
افیطونی است و این همان هدفی است که او از اولین اث در مخـزن ایسـ ار تـا پایـان
عم  ،مقارن با آخ ین اثـ ش در اسـکندرنامه ،دنبـال کـ دهاسـت .راز موفقیـت نظـامی،
تنا ضیاست کـه در رفتـار و خصوصـیت فـ دي و اجتمـاعی ه مانـان داسـتانهـایش
مهسوشاست .سعی نظامی هم ب ایناسـت کـه انسـان را بـه طبیعـت اصـلی خـویش
بازگ داند و این بازگشت جز به واساه دست شسـتن از تـن خـاکی و جـوابدادن بـه
نیازهاي رو ممکن نیست .بدین ت تیر آغاز مع فت با خودشناسـی شـ وع مـیشـود.
یعنی ح کت درست آدمی از زمانی ش وع میشـود کـه ارزش وایي خـود را در نظـاا
هستی دریابد و اخیق و ک دار متناسر با شان خـود را بنـا نهـد .ایـنکـار بـا رویکـ د
اخی ی انجاا میپیی د و «افیطون نخستین کسی است که ب ارزش اخـیق در ادبیـام
تکیه میکند» (اسیمی ندوشن .)226 :1370 ،در نتیجه اخیق گ ایان ب این باور بودنـد
که ه اث ادبی باید داراي پیاا اخی ی و اندرز باشد و وظیفه ادبیـام ،روا و گسـت ش
اخی یام است .اگ از منظ مکتر روانشناسی تهلیلی به چه ه پی در دنیاي رویـاگون
و خیالانگیز منظومه اسکندرنامه نگاه کنیم ،میتوانیم بـه حضـور پ رنـ

پیـ خ دمنـد

ب سیم و نظامی این پیاا را ب دوش پی خ دمند نهاده اسـت و تجلـی نمـادین آن را در
نقش هاي متفاوتی چون خض  ،ارساو ،سـق اط ،بلینـاش ،زاهـد غارنشـین ،مادیـان و...
ت سیم می کند .نکته مهم درباره پی خ دمند آن است که این کهنالگـو در مقابـل کهـن
الگوي ه مان معنا و مفهوا مییابد؛ به عبارم دیگ وظیفه پی دانا تنها زمـانی مصـداق
مییابد که کهنالگوي ه مان نیاز به راهنمایی و دسـتگی ي ،دلگ مـی و تشـویق داشـته
باشد .پس اسکندرنامه ش

به ف دیّت رسیدن ه مان آن یعنـی اسـکندر اسـت .او ایـن
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ف آیند ف دیت را از روا (ساحت خودآگاهی) ش وع میکند با نی وهاي اه یمنـی سـایه
روب و میشود ،سپس با آنیماي روان ناخودآگاهی خود به کـ ام دیـدار مـیکنـد و بـا
راهنماییهاي پی خ دمند ،به تماا زوایاي ناخودآگاهی راه مییابد .او با عبور از م احـل
مختلف ،آنها را به تص

خودآگاهی درمیآورد؛ سپس با یـ

شخصـیت متعـالی بـه

روا بازمیگ دد .اسکندر با بازگشت به روا نقاه پایان دای ه کمال خـود را بـه آغـاز آن
متصلمیسازد و چ خه مانداییی کمال را کاملمیکند.
در ع فان پی  ،سالکی است که آگاه به رازهاي پوشیده است .اهـل تصـو

معتقدنـد

سی و سلوك در مسی پ ف از و نشیر ط یقت ،بدون به هگی ي از وجود پی امکانپیی
نیست.
قطع اين مرحله بی همرهی خضر مکـن

از خطـر ممراهـی

ظلمات است بتـر

(حافظ)488 :1371 ،

در وا ع پی  ،سالکی است که از م حله ف دیت به جمعیت رسیده اسـت و مـیتوانـد
ب اي دیگ سالکان راهنما باشد .پی رکـن اصـلی در مسـی سـی و سـلوك( سـف ) ،بـه
حساب میآید« .با وجود اشت اك عقیده اهل مع فت و یون

در لزوا حضور پی ف زانه

دانا در طی ط یق ع فانی و ف آیند ف دیت روانی آنچه سـبر تمـایز ایـن مقولـه در دو
روش مورد ب رسی میشود ،تفاوم ماهیـت سـلوك ع فـانی و ف آینـد ف دیـت روانـی
است ...سلوك ع فانی با سی ي انفسی آغاز میشود کـه سـال

آن را بـه طـور ارادي و

آگاهانه ب میگزیند ...همین مشخصه حضور شیخ و پی راهدان را نیز حضـوري حقیقـی
و بی ونی میکند؛ اما ناخودآگاه و درونی بودن ف آیند ف دیت روانی به پی ف زانه موجود
در آن نیز صورتی مچالی و ماورایی میبخشد و به همین سـبر یونـ

آن را کهـنالگـو

نامیده است» (می با يف د و جعف ي .)177 :1389 ،نظامی هم بـ ایـن موضـوع تاکیـد
دارد و پی خ دمند را با ت کیباتی چون بیدار مغزان روا ،پی کیانیس شت ،ف زانـه پـیش
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بین ،جهاندیده پی ان بیدارهوش ،پی ان روشندلرایزن ،پی پالوده مغـز ،پی دی ینـهسـال و
م د ایزدشناش بهکارمیب د .همچنـین حضـور پی خ دمنـد را در چهـ ههـاي افـ ادي چـون
ارساو ،ارشمیدش ،افیطون ،بلیناش ،سق اط ،شبان ،م د کشاورز ،پی م د نودسـاله ،مادیـان و
خض  ،هاتف و س وش میتوان دید .بناب این حضور پی خ دمنـد را مـیتـوان در دو مهـور
کلی ب رسی ک د :مهور اول جنبـه دسـتگی ي و رهـایی و نجـام از گ فتـاري و مشـکیم
است ،و در مهور دیگ جنبه آگاهیبخشی و تنبیه و اندرزبخشی آن نمودارت است .البتـه در
بیشت موارد این دو مهور در هم ادغاا میشوند و یزا و ملزوا یکدیگ ند.
نظامی همواره با نیایشهاي شبانه خود و خلومنشـینیهـايعابدانـه زمینـه را بـ اي
جاريشدن حکمت از مخزنالهی ب دل و زبان خود ف اهممیسازد .ابیام او به وضـو
نشان میدهد که یا ل چنین تج بهاي را در مقیاش کوچـ تـ ي در حـد یـ

حالـت

خلسه داشتهاست .گویی شاع ناخودآگاه در آغـاز ه منظومه بـا استفاده از تج به خود
به س اغ این سف شبانه میرود تا اندکی از آنچه را که در این سی آفاق و انفـس دیـده
به ص احت بیان کند.
شــ ی چــور ســحر زيــور راســته

بــه چنــدين دســای ســحر خواســته
(نظامی)73 :1368 ،

تامل در ابیام نشانمیدهد که سی روحانی نظامی در شر و زمانی بوده کـه نزدیـ

بـه

سه است .آن زمان که جهان و جهانیان در خوابند و حواش و ومهاي انسانی از کـار بـاز
ایستادهاست .سنایی هم در حدیقه پس از توصیف شبی ظلمانی به زمـان طلـوع خورشـید و
صبح صادق نزدی

میشود .در این زمان است که پی چه ه خود را مینمایاند:

انــدر مـــد چــو مـــاه در شــ گیر

انعــــهلل اب حـــ اا مويــــار پیـــر
(سنايی)119 :1382،

نظامی لیم شرهایی را دركک ده که پنداري مع ا او با خاـاب و نـداي هـاتف و
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س وشی آغاز شدهاست که او باید ب اي طی این سی روحانی جسم خود را در گوشهاي
از جهان مادي رها ک ده ،با رو در عالم جان به سی و سلوك بپ دازد.
تـــن خـــويو در موشـــه بگذاشـــته

بــه حــحرای تــار توشــه برداشــته

مــه از لــوا ناخوانــده س ــرت پــذير

میــر

مــه از حــحش پیاــینگار در

(نظامی) 74 :1368 ،

و یا سق اط به اسکندر پند میدهد که باید دلت را از زنگارهاي هوي و هـوش پـاك
سازي و دل را جایگاه اس ار خداوند ار دهی و سیاهی را از دل خود پاك کنی تا دلت
مهلی ب اي اس ار الهی گ دد.
را زنــــن پــــردازكن

بــــر او راز روحانیــــار بــــازكن

دل پــــا

ســــیه كــــن روار بدانــــديو را

باـــوی از ســـیاهی دل خـــويو را
(همار)121 :1379 ،

تعالیم پی همانند نوري است که دل سال

را از ظلمت و سیاهی جهل رها می سازد

تا مهلی ب اي اس ار الهی گ دد:
نهانخانـــــه حـــــ حگاهی شـــــود

حرمگــــاه ســــر الهــــی شــــود
(همار)121 :

نظامی با اب از خ سندي از ایـنکـه دعاهـاي شـبانه او نتیجـه داده اسـت خـود را در
م حلهاي از ف آینـد ف دیّـت مـییابـد کـه بایـد بـا نی وهـاي سـایه دیـدار نمایـد و آن
خصلتهاي ناپسندي را که خود وجودياش با آن مواجه اسـت ،از خـود دور نمایـد و
به تزکیه نفس بپ دازد .بنـاب این اولـین نکتـههـاي تعلیمـی را بایـد از لـو ناخوانـده و
کتابهاي پیشینیان درش بگی د و این اولین نشانه از ظهور پیـ خ دمنـد اسـت .آشـکار
شدن پی در لهظاتی چون سه و دوش ـ که زمان مناسرت ي ب اي روي نمودن رویـا
و خواب است ـ نیز ابل تلمل است .نظامی در زمانی که بـه یـ

بهـ ان و پ یشـیدگی
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روانی رسیده بود ،به خواب میرود تـا خواب وظیفه خـود را در هماهنگی و تعـادل روانـی
او انجاا دهد .زی ا شر نمـاد ناخودآگاهی و زمــان فعالیـت نی وهـاياه یمنـی و شـیاانی
است و «وظیفه خواب معموی کوشـش در ب ـ اري تـوازن روانـی مـا بـه یـاري ملزومـام
رویاست که بهگونهاي پیچیده موازنه کلیِّ روان را دوباره ب ارمیکند» (یون
بـــر ورده مـــوار بـــه اول قنـــوت

.)59 :1384

كــه ســ حار حــی الـــذی ی يمــوت
(نظامی)74 :1368 ،

نقش پی  ،میزا با همان هاتف و موذنی است که در هنگاا سه  ،شاع را به رحمت
ییزالی ف امیخواند .از نظ یون

پی خ دمند گاه « تنها به صورم نداییآم انه که حکـم

نهایی را میدهد ،نمایانمیشود» (یون

 )111 ،1376ندایی که نظامی از صـداي مـوذن

میشنود ،نداییاست که از درون ب مـیخیـزد و بازتـابی از ناخودآگـاه اسـت و ه گـاه
تیشکند تا تغیی ي ایجادکند یا تاثی ي ب آگاهی بگـیارد ،در صـورم پیـ دانـا نمایـان
میشود ،حتی اگ چه ه آن را نبینیم؛ زی ا تجسّم یافتن ،مخصوص جهان آگاهی است و
جهان ناآگاه اعتبارياست و بسیاري از چه ههایی کـه در الـر پیـ خ دمنـد ظـاه –
میشوند تنها ف افکنی مهتوایی از ناخودآگاه جمعی و ف دي مـا هسـتند کـه بـه شـکلی
مجسم میشوند .مهوريت ین بخش اسکندرنامه ،بیان تعلیمام پی خ دمنـد (مـوذن) بـه
نظامی ( ه مان) است تا به این ط یق مقـدمام بـ اي تکامـل روحـانی او آمـاده گـ دد.
«تعلیمام ف شته در وا ع مقدمه آغاز سف است .سال

پـس از آگـاهی از موانـع راه در

صورم آمادگی و استعداد میتواند سف از زندان تن و زنـدان عـالم مهسـوش را آغـاز
کند و م احل عالم مغ ب و ظلمت و دنیاي مجاز را پس پشت بگیارد و به سوي عـالم
مش ق ،عالم نور و حقیقت ع و کند» (پورنامداریان.)286 :1389،
بــــر مد زمـــن نالـــه ای نـــامهی

كــا اندياــه پرماــتهلل از خــود تهــی
(همار) 74 :
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صداي موذن و خض هم نمادي از پی ف زانه اسـت کـه بــ اي هـدایت و راهنمـایی
ه مـان آمده تا نظامی را به عکسالعملی وادارد و او را بــه جــایگاه بــایت رهنمـون
شود .نظامی در این می ـام بــا خضـ تعـالیم حکمـتآمیـز او را بــه گـوش جــان
میپیی د؛
مــرا خضــر تعلــیهلل مــر بــود دو

بــه رازی كــه باشــد پــذيرای مــو
(همار) 93 :

نظامی پس از آنکه از تعلقام نفسـانی گیشت و وجودش لب یز از انـدیشه شـد بـه
م حلهاي میرسد که استعداد تعلیم را مییابد و زبان به س ودن میگشاید؛
چو در من مرفـت ر نیـیحت مـری

زبــــار برماــــادِّ بــــه در دری
(همار)95 :

از نظ یون  ،رویا پیامیاست مهم از ناخودآگاه که میتواند چون کلیـدي در ج یـان
ف دیّت یافتن عمل نماید» (یون

 .)121 ،1388این تکامل در نظامی با نـوزایی و تولـد

دوباره در صبح نمودار میشود:
چــو حــ ا ســعادت بر مــد پگــاه

شــدِّ زنــده چــور بــاد در حــ حگاه
(نظامی)74 :1368 ،

این

نظامی ب اي اسکندر ،پی ان خ دمندي را ت سیم می کند که ه کداا به نهوي در

ش ای صعر و به انی میتوانند او را از گ فتاري ب هانند و اسکندر ناگزی است بـ اي
رسیدن به بلندي از راهنمایی و هن این پی ان دانا به همند گ دد .اولـین پیـ دانـایی کـه
نظامی ب اي اسکندر ت سیم میکند تا از تعالیم او نکتـههـا بیـاموزد ،نقومـاخسخ دمنـد
است؛ نقوماخس در جایگاه معلّمی با تج به ار دارد که به دانش آموز خـود ،اسـکندر،
ه در که میتواند رازهاي درون پ ده را به او آموزش میدهد؛
بـــه موزمـــاری بـــرو رنـــ بـــرد

در مــوختو ن ــه نتــوار شــمرد
(همار)122 :
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خ ــر داد

از هرچــه در پــرده بــود

كسی كـهلل چنـار طیلـی پـرورده بـود
(همار)122 :

نقوماخس بعد از ت بیت اسکندر ،ف زندش ارساو را بـه عنـوان پیـ يف زانـه همـ اه
اسکندر ساخت تا این دو در کنار همدیگ بـه ارجمنـدي ب سـند زیـ ا معتقـد بـود کـه
اســکندر دولــت دارد و پس ـ ش ،ارســاو ،داراي هن ـ اســت و ایــن دو یزا و ملــزوا
یکدیگ ند و اگ میخواهد به کمال ب سد بناچار باید از این ن دبان بگیرد؛
تـــرا دولــت ،او را هنــر يـــاورست

هنرمنـــد بـــا دولتـــی درخورســـت

چو خواهی كـه بـر مـه رسـانی سـرير

ازيـــن نردبـــار باشـــدت نـــاماير
(همار)123 :

نظامی در داستان اسکندر از این پی با لفظ وزی دانـا نـاا مـیبـ د کـه بـا درایـت او
توانست در مدم زمانی کوتاه ب تماا جهان حکم انی کند؛
ســکندر بـــه تــدبیر دانـــا وزيــــر

بــه كــهلل روزمــاری شــد فــا میــر
(همار)129 :

اسکندر زمـانیکه از ظلم زنگیان آگـاه میشود ،وزی ش ـ ارساو ـ را فــ امیخوانـد
و از او در حل ایـن مشکل کم

مـیخواهـد .ارسـاو بـه عنـوان پیـ ي خ دمنـد کـه

وظیفهاش ارشاد و راهنمایی است ،او را راهنمایی میکند.
وزيـــــر خردمنـــــد پیـــــروز رای

بــه فیــروزی شــاه شــد رهنمـــای
(همار)122 :

از آنجا که وظیفه پی خ د ،رهاندن ه مان از ی
است ،ظهور او در داستانها همواره هم اه با ی

مو عیـت سـخت و چـاره ناپـیی
ه مان است .اسـکندر ه مـان دچـار

و ضعیتی به انی گشته است و سپاهیانش به دلیل ت ش از زنگیان تمایلی به نب د از خود
نشان نمی دهند .اسکندر هم به دلیل بی ونی و درونی توان انجاا آن را ندارد .پـس بـ اي

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 73 /
جب ان این نقیصه ،نیاز به یاريدهندهاي دارد تا او را در رسیدن به پی وزي کمـ

کنـد.

وزی ش ،ارساو ،در الر پی ي ف زانه به نزد او میآید تا گ ه از مشکل او بازکند.
چه دسـتار تـوار وريـدر بـه دسـت

كــا ر زنگیــار را در يــد شکســت

بـــرانداز رايـــی كـــه يـــاری دهــد

ازيـــن وحاــتهلل سـازمـــاری دهــد
(نظامی)139 :1368 ،

همچنانکه نظامی در بخش دیگ ي به خویشکاري پی که یاري رساندن اسـت اشـاره
میکند و میگوید:
شـــما زيركـــار از ســـر يـــاوری

چـه مويیــدو چـور باشــد ايــن داوری

چــه ح ــت بــود پــیو دارا مــرا

نهـانــــی كنیـــد شکــــارا مـــــرا
(همار)171 :

ابیام نشان دهنده این نکته تعلیمی است که ه زمان مشکلی پیشآید ،باید آن را بـه
بهثگیاشت و از خ د و اندیشه دیگ ان به ه ب د؛
بــه اندياــه خــوی و رای حــوای

پديــد وريــد ايــن ســخن را تــوای
(همار)188 :

و در نمونه هاي دیگ میگوید :چه سازیم تدبی ش از صلح و جنـ ؛ (همـان)188 :
چه تدبی باشد درین رسم و راه( .همان )188 :شـه از ره شناسـان بی سـید راز (همـان:
 )169ابیام به اهمیت مشورم نیز تاکید میکند .بناب این پس از نظ خواهی از بزرگان و
مشورم با دانایان جواب و راه حل درست را ب میگزیند؛ همچنان که در سـف ي دیگـ
اسکندر از بلیناش ف زانه که کاردان بود ،نظ خواست .او نیز پیشنهاد ک د تـا گـن هـا را
در خاك پنهان کنند و ب اي یافتن دوباره آنها ب س ه یـ

تمچـالی را ـ ار دهنـد تـا

جاودانه در زی خاك مدفون ماند؛
ز دشـــواری راه و من ـــی چنـــار

ســخن رانــد بــا كارســن ی چنــار
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نمــونو چنــار مــد از پــیو بــین

كــه شــه مــن پنهــار كنــد در زمــین
(نظامی) 325 :1368 ،

درحقیقت پی نظامی ،ی

حامی و راهنماست که میتواند او را از ه غمی رها سازد

و این ویژگی منابق با وجهه تسلّیبخشی پی کهنالگویی است؛ ارساو نیز بـه اسـکندر
تسلی میدهد و از س کاردانی نفس میگشاید و میگوید « که شاها خـ د رهنمـون تـو
باد» (همان )139 :و در انتها راه حلی را به او پیشنهاد میکند.
در ادامه داستان مغنی و س اینده نیز در الر پی دانا ،نکـام تعلیمـی را بـه اسـکندر
گوشزد میکند و از او میخواهد که ب اي رهایی از تنگناها و زدودن غم به خوشباشـی
رويآورد .زی ا یکی از ویژگیها و پیامدهاي آن ایجاد بیخب ي و مستی اسـت؛ حـالتی
که میتواند به بی ته کی ،گ فتن تصمیم در روزهاي آینده و تسـکینی کوتـاه و مـو تی
منج شود .با توجه به ف ضیه یون  ،میتوان یکی از دییل پیوند این کهنالگوي پی بـا
ش اب را ب خاسته از ضمی ناخودآگاه شاع دانست؛
بســــاـ مــــی اریـوانــــی بنـــــه

طــری ســـاز و داد تـوانـــی بــده

چــو داری تــوانی و اق ــال هســت

بــه رود و بــه مــی شــاد بايــد ناســت
(همار)168 :

از ط فی نظامی از زبان وزی اسکندر در جن

با دارا خاط نشان مـیکنـد کـه بـ اي

گ فتن تصمیم درست باید مناقی فک ک د و اگ میخواهد از ایـن گ فتـاري خیصـی
یابد ،راه ب ون رفت از آن این است که یا ل در جن

پیش دا نباشد؛

بــر ر خــتهلل شــد رخیــت رهنمــور

كــه شــه پیادســتی نیــارد بــه خــور

نگـــــه دارد زرِّ تخــــت كیـــــار

بـــه خـــونريای اول ن نـــدد میـــار
(همار)189 :

نظامی حامی ارزشهاي اخی ی است و این صفام ب جسته را در اشعار خـود بکـار
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میگی د .و تی کـه ه مـان با پ سشی بیپاسخ روبهرو میشود ،پی وي را دلگ ا کـ ده،
به صب و تهمل ف امیخواند .او کلید حل مشکیم را در شکیبایی ورزیدن میداند؛
دلـــو داد فرزانـــه كـــای شـــهريار

شــــکی اوی ور دريــــن كــــارزار
(همار)475 :

ز هـــرن ر نیـــابی شـــکی نده بـــا

بــه امیــد خــود را فري نــده بــا
(همار)160 :1379 ،

شــــکیر ورد بنــــدها را كلیــــد

شـــکی نده را كـــا پاـــیمار نديـــد
(همار)201 :1368 ،

پی خ دمند دلیل ب جاي ماندن سپاه را در داشتن دو صفت میداند .یکی توکل ک دن
به خداوند زی ا ه چند هم که ف د درتمند باشـد ،بـاز نصـ م و پیـ وزي تهـت اراده
خداوند است؛ دوا صب ک دن ب مشکیم و گ فتاريها:
ح وری ز خود خواه و فـتا از خـدای

كه لاکر بدين هـر دو مانـد بـه تـای
(همار)244 :

به عقیده یون

این پی م د اساطی ي گاه ه مان را وادار بـه تصـمیمگیـ ي مـیکنـد،

گاهی وي را به تفک تشویق می کند و تصمیمگی ي را به ف دا موکول میکنـد و یـا بـه
طور کل به خویشتنداري و م ا بت از خود تشویقمینماید؛
مکــو تــا بــه انــدازه خــويو پــای

كــه هــر تــوهری را پديدســت تــای
(همار)198 :

مکــن تکیــه بــر زور بــازوی خــويو

نگـــه دار وزر تـــرازوی خــــويو
(همار)194 :

«پی راههاي رسیدن به مقصود را میداند و از خا هاي راه آگاه اسـت .او نسـبت بـه
خا اتی که در راه ه مان است ،هشدار میدهد و وسایل موث مقابله با آنهـا را فـ اهم
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مینماید( ».یون

 )117 ،1376بناب این اسکندر را نصیهت میکند که درم و ت ش بـ اي

تو ،هم وسیله ع و و تعالی است و هم میتواند مانعی ب اي تعالی نفس تو باشد .پس بایـد
همواره م ا ر بود و تا جایی در آن راه دا گیاشت که خلل و تباهی ایجاد نکند؛
تهار چـور تـو داری تهانـدار بـا

چو خیتنـد خیـمار تـو بیـدار بـا
از كســی كــو ناــد ترســگار

ســـر از ســـالهلل ترســـگاری بـــر ر

بتــر

رهـــاكن رهـــی كـــو زيـــار ورد

ره بــــد خلــــل در ممــــار ورد
(نظامی) 246 :1368 ،

اسکندر ه مان نیز به دستورام پی خ دمند ارساو ف زانه عمل میکند .ویژگی دیگـ
پی این است که متناسر با زمان و ش ای بتواند با ف د خاطی سخن بگویـد .هـمچنـین
زمانیکه ف د به عنوان ی

انسان خااکار و کسی که در م حله نفس لوامـه ـ ارگ فتـه،

دچار تنا ض شده است ،پی وي را پیی ا میشود .زمانی کـه ف یبـ ز ،دارا را از نبـ د بـا
اسکندر ب حیر میدارد ،او خشمگین می شود و با وجود اینکه میداند نصـایح ف یبـ ز
درست است اما ب او خشم میگی د؛
نیـــیحت موافـــ بـــود شـــاه را

مـــر از ك ـــر خـــالی كنـــد راه را
(همار)200 :

ف یب ز نصیهتگزار نیز آگاه میشود که این سخنان به میاق شـه یار خـوش نیامـده
است و از پند او عصبانی گشته است .پس بنیاد سخن خود را تغیی میدهـد و او را بـه
نهوي دیگ نصیهت میکند زی ا در اندیشه نظامی نصیهتگ ي وظیفه نخسـت پیـ ان
خ دمند است .از ط فی هم تاکید خاصی ب پندپیی ي از پی ان دارد؛
ز پنـــد بارمـــار ن ايـــد مذشـــت

ســـخن را ور در ن ايـــد نوشـــت

ســگالومــری چــور نیــیحت شــنید

در چـــاره را بـــر كـــش رد كلیـــد
(همار)195 :
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یکی از ویژگیهاي آگاهیبخشی پی سوال و جـوابی اسـت کـه بـین دو نفـ انجـاا
میشود .اسکندر از ف یب ز بپ سید کـاي پیـ سـال آزمـاي ،چـ ا زمـانی کـه دیـدي دارا
جفاپیشه گشته است و تو با وجـود ایـنکـه راز جهـان را مـیدانسـتی ،او را نصـیهت
نک دي؟ ف یب ز پاسخ اسکندر را هم در الر نصیهت میدهد و از او میخواهد کـه از
بیدادگ ي دارا درش بگی د و ستمگ ي را پیشه خود نسازد .زی ا دنیا دار مکافام است.
دل از بنــــد بیهــــوده زاد كــــن

ســـتمگر نـــه ای دادكـــن دادكـــن
(همار)247 :

شــه از پاســر پیــر فرتــوت ســال

مرفت ايـن سـخن را م ـار

بـه فـال

(همار)248 :

میتوان در مبهث جن

دارا با اسکندر رذایل و فضیلتهاي بسیاري را در گفتگـوي

ف یب ز میحظهک د .نظامی با تبیین دستورالعملهاي اخی ی به تهییر اخیق میپـ دازد
و سعی در انسان سازي بش دارد .بناب این با بهانـه کـ دن شکسـت دارا ،علـت سـقوط
حکومتها را ب رسی میکند و این حقیقت را از زبان مشاوران نظـامی اسـکندر کـه بـه
مقایسه دارا و اسکندر نشستهاند ،بازگو میکند .این مقایسه یکی از بهتـ ین مقایسـه هـا
بین شاه خوب و بد است.
اسکندر دوباره در مخمصه و گ فتاري میافتد که راه بـ ون شـد از آن را نمـیدانـد.
بناب این دست به دامن وزی خود ارساو میشود .او نیز اسکندر را راهنمایی میکند کـه
این کار بخصوص فق به دست بلیناش حل میشود زی ا او صاحر طلسم اسـت و راز
این افسون را میداند .باید گفت این کهنالگو به شـکل «پی خ دمنـد ،نگهبـان ،آمـوزش
دهنده اس ار و گاهی به صورمهایی مچل پی گیتارزن ،اسر سوار جوان و یـا بـه شـکل
پدر و پدر بزرگ ،معلم ،فیلسو  ،م شد ،دکتـ  ،کشـیش ،پادشـاه ،جـادوگ و ماننـد آن
ظاه میشود( ».فیست)133 :1388 ،
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بــه چــاره مــری زيــر

هوشــمند

فســـور فســـاينده را كـــرد بنـــد
(نظامی)257 :1368 ،

یون

معتقد است که پی به منظور خویشتن شناسی در اکچ موا ـع طلسـم جـادویی

یزا را میدهد .بلیناش به ا بال شاه ،راه را ب جادوگ میبندد زی ا بلیناش در کارهـایی
که نیاز به طلسم و جادو داشت و باید راز آنها را کشف میک د ،اسـتاد بـود و در ایـن
کار از مهارم ویژهاي ب خوردار بود .پس با طلسـم جـادویی بـه یـاري او مـی آیـد .در
جایی دیگ از او میخواهد تا در جاا کیخس و نگاه کنـد و اسـ ار آن را بـ اي اسـکندر
فاشسازد؛
نظــر خواســت از وی در يــین تــاِّ

كـــه تـــا راز او بازتويـــد تمـــاِّ

چــو دانــا نظــر كــرد در تــاِّ ژر

رقهلل هـای او خوانـد حرفـا بـه حـر
(همار)349 :

بلیناش در بال کارش از اسکندر میخواهد تا دخت جادو را به او ببخشد .نکته ایـن
است که «نقش ه مانی و پی خ د بودن تضادي با هم ندارند و در روانشناسـی یونـ
پی خ د گاهی به شکل ه مان نیز نمایان میشـود» (فوردهـاا )64 ،1374و در ایـنجـا
خود اسکندر در مقاا پی يخ دمند به بلیناش هشدار میدهـد کـه بایـد م ا ـر رنـ

و

افسون آن زن باشد؛
و لــیکن م ــا

ايمــن از رنــن او

ماـــو یافـــل از مکـــر و نیرنـــن او
(همار)258 :

وزی دانایش ارساو در هدایت ارشـمیدش بـ اي دوري از نزدیکـی بـا زنـان بـه او
میآموزد که اگ می خواهی ف زند تو یک ن

باشد ی

همسـ بـ اي تـو کـافی اسـت.

نظامی از چهار عنص با عنوان چهار مادر(امهام سفلی) و از هفت فل

(سیاره) تهـت

عنوان هفت پدر( آباي علوي) ناا میب د و علت ضد و نقیض بـودن طبـایع روزگـار را

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 79 /
همین می داند؛
يکــی تیــت همــره تــرا بــا بــود

كه بسـیار كـا مـرد ،بـی كـا بـود

از ر مختلـــش رای شـــد روزمـــار

كــه دارد پــدر هیــت و مــادر چهــار

چو يک رنن خـواهی كـه باشـد پسـر

يـک مـادر و يـک پـدر

چو دل بـا

(نظامی) 85 :1379 ،

آزمندي تنها در گ دآوري مال و منال نیست بلکه در موارد دیگـ نیـز ماـ

اسـت.

نظامی زیاده روي در شهوم را هم نوعی ح ص و ولع می دانـد کـه فـ د بایـد بتوانـد
خواهش هاي نفسانی خود را کنت ل نمایـد و از هـ چیـزي را در حـد اعتـدال اسـتفاده
نماید .با وجود اینکه اسکندر بیشت از آنکه بهدنبال جستنکاا خـود باشـد ،بـه دنبـال
صی جهان بود باز هم ارساو ،همواره کارف ماي خود را در ه زمینـهاي راهنمـایی و
نصیهت میک د.
ولــی شــاه بايــد كــه در كــار خــويو

پــهوهو نمايــد بــه مقــدار خــويو
(همار)279 :

نظامی خودپسندي را موجر خ ابی کارها و مانع او گ فتن انسان می داند .اسکندر
را متوجه این موضوع میکند که شایسته نیست همه عالم را متعلق به خـود بـدانی بهتـ
است آن را بین دیگ ان تقسیم کنی؛
ناــايد بــه يــک تــن تهــار داشــتن

همـــه ســـالهلل ر خـــود انگاشـــتن
(همار)280 :

نظامی بیشت پند و اندرزها را در یبیي حکایاتش آورده اسـت و آنهـا را از زبـان
پی ي خ دمند و وزی ي دانا نقل میکند؛
دريــن بــوِّ بیگانــه كــهلل كــن ناســت

مکــن خوياــتن را بــدو پــای بســت
(نظامی)280 :1368 ،
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اسکندر ب اي اینکه بتواند چ خه ف آیند ف دیّت خود را کامـلکنـد ،نیـاز دارد تـا بـا
نی وهاي اه یمنی سایه روب و شـده ،خـود را بـ اي عـ و و تعـالی آمـاده سـازد .امـا
همانگونه که گفتیم این کار بدون هم اهی پی خ دمند امکان پیی نیست .پـس بلینـاش
بـه او در این کـار یاري میرساند .مداخله عینی این صورم مچالی کمـ

مـیکنـد تــا

اسکندر با سلسلهاي از وا عیتهـا روب و شود .این ام موجر ب وز خودآگـاهی نسـبت
به وضع موجود و هد

شده و سبر میگ دد که اسکندر بتوانـد تصـمیم درسـتتـ و

مناقیت ي بگی د.
در بخشی دیگ پی در جلوه رازدانی و حل معماها و مشـکلهـا و در جنبـه آگـاهی
بخشی و پنددهی و گـاه تهیی نمود مییابد؛ که این خ د جمعی نهفته در ناخودگـاهی
را تقویت میکند .زاهد ضمن پند زبـانی ،بـا نفـس خـود راه نجـام را بـ اي اسـکندر
بازمینماید؛
چــو مــاه شــد مــرد ايادشــنا

كــه دزدار بــر ر قلعــه دارنــد پــا

يکـــی من نیـــ از نیـــا برماـــاد

كـــه بـــر قلعـــه ســـمار درماـــاد
(همار)333 :

شاید بیت دیگ ي که بتوان در آن جنبه آگاهیدادن پی و تج بههـاي او را هـمچـون
ی

شخصیت کهنالگویی نشانداد ،این بیت باشد که:

كلیــدی كــه خســرو از ر تــاِّ ديــد

در يینـــه دســـت تســـت ر كلیـــد

و نـاِّ

تــو ز يینــه بینــی و خســرو ز تــاِّ

تا ر نیست فرقی كـه نـامو

(نظامی) 341 :1368 ،

همچنین در این ابیام ،دمت کهنالگوي پی خ دمند و دیم بودن معار

وي نیـز

جلوه میکند .ه مس بیان میکند که این سخنان ،دانشی ایزدي است که ب دل من الهـاا
گشته است.

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 81 /
چو هـرما سـخن میـتن یـاز كـرد

در دانــــو ايــــادی بــــاز كــــرد
(همار)103 :1379 ،

نظامی پی دانا را نمونه انسان کاملی میداند که تمـامی علـوا و مع فـت را داراسـت.
زاهد هم اظهار میدارد که تنها تو نیستی که از این دانش به همند گ دیدهاي بلکه بعد از
سالها ریاضت اس اري ب اي من فاش گ دیده است؛
نــه يینــه تنهــا تــو داری بــه دســت

مـــرا در دل يینـــه ای نیـــا هســـت

بــه حدســال كــو را رياضــت زدود

يکــی حــورت خــر توانــد نمــود
(همار) 331 :1368 ،

در نتیجه «پی با حمایت و دستگی ي خویش ،ب اي شاع هـویتی مسـتقل را ایجـاد
میکند که به آن افتخارمیکند .در اینجا پی  ،نماینده نی وهاي وي نهفته در ناخودآگـاه
است کـه ظهور وي ،ب وز ف دیّـت و تمامیـت «رو » سـ ایندهي هن منـد را بـه کمـال
میرساند و از او حمایت میکند» (یون

 158 :1382ـ .)140

بــه خاقــار چن ـین میــت فــری وزيــر

كــه هســت از نیــیحت تــرا نــاماير

براندياــــهلل از تیــــای رای تــــو

كــه تنــدی شــود كارفرمــای تــو

بــه مــن و بــه لاــکر یــرور يــدت

زبــور ماــتن از كــار دور يــدت
(همار) 399 :

گاه یادآوري صفام ناپسند در لهظهاي به انی که تماا نی وهاي روحانی و جسـمانی بـه
مبارزه خوانده میشوند« ،ف آینـدي اسـت هـد دار کـه هـد آن جمـعکـ دن کـل ـواي
شخصیتی است تا مگ به وسیله این درم یکپارچه دري به سوي آینـده بگشـاید» (یونـ
 .)115 :1376وزی با یادآوري صفامناپسند خا ان (عصبانیت و غ ور) و ایـن کـه بایـد بـه
خودش متکی باشد و در این کار راه بازگشتی نیست؛ به عنوان پی دانا او را وامـیدارد تـا بـا
وضع خود مواجه شود و بدانـد دشـمنی بـا نفـس بـه حقیقـت کمـ

مـی کنـد و او را از

بیتکلیفی نجام میدهد .خا ان نیز « ب آن عزا شد کآورد س به راه» (نظامی)401 :1368 ،
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گاهی پی در نقش منجم و طالعبین ظهور مییابـد .منجمـان نیـز افـ ادي بودنـد کـه
حضور آنان بیشت ب اي آگاه ک دن درباریان از امور م بوط به غیـر و تعیـین سـاعام
نی

و بد ب اي انجاا اموري مانند شکار رفتن ،جن

ک دن و ...بوده است .مانند رصـد

ک دن تولد اسکندر و یا رصد ک دن پی وزي شاه در جن ها.
ســــطریی فرزانــــه در فتــــای

بــه طــالع مــرفتن چــو مــه در شــتای
(همار) 488 :

در بسیاري از داستانها و روایتهـاي صـوفیانه و رویاگونـه ،دیـدار بـا پیـ ي روي
می دهد که یکی از مظاه آن ،دیدار با خض (ع) است .تجلی خضـ نیـز در داسـتانهـا
یادآور ظهور همان پی خ دمند است؛
بــه هــارونیو خضــر و موســی دوار

مســیحا چــه مــويهلل چــو موكــر روار
(همار) 69 :

پیامب در مسی مع ا به ه اخت صـفتی از صـفامخـاص خـود را بخشـید .بعـد از
عبورک دن از هفت فل  ،خض  ،موسی و مسیح به او درود گفتند و او با گااهـاي بلنـد
به او افیك رسید« .این خض نه تنها در نیازمنديهاي جسـمانی انسـان کنـار اوسـت
بلکه در دستیافتن بـه ویدممجدد نیز او را یاريمیدهد» (یونـ

 .)99 ،1376خضـ

نقش یـاري دهنده را ایفا مینماید.
پـــی خضـــر میتـــی در ر راه بـــود

همانــا كــه خــود خضــر بــا شــاه بــود
(نظامی) 510 :1368 ،

نظامی مانند بسیاري دیگ از شاع ان و سالکان در جستوجوي یاري و حمایت پیـ
کاملی چون خض است؛ پی ي که گنجینه معـار

ـدیم اسـت .اسـکندر در رفـتن بـه

ظلمام ف مان میدهد که خض پیمب پیش و باشد .سپس اسکندر گـوه ي را بـه خضـ
میدهد که به وسیله آب ،تابناك میگ دد .از ط فی خض با آب هـم ارتبـاط دارد و آب
در روانشناسی ،نماد مهتویام ناخودآگاه است .یون

تی گی آبحیام را نیز نشـانهاي

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 83 /
از مهتویام تاریـ

و در پـ ده ناخودآگـاه جمعـی مـیدانــد و خضـ را کـه نماینـده

ناخودآگاه و یا ف امن است ،با آن در پیوند مییابد« .خض مظهـ ي از خویشـتن اسـت.
خودآگاهی من در پیچ و خم س نوشت نسبت به هدایت عالیتـ خویشـتن واکنشـی را
نشان میدهد» (یون

 .)95 :1376خض به چشمهاي از نور دسـت مـییابـد ،بیفاصـله

جامه را در آورده و س و تن را در آن می شوید و منتظ رسیدن اسکندر میشود امـا در
ی

چشم ب هم زدن چشمه ناپدید میشود.
در بیشت داستان هاي رمزي گفتیم زمان دیدار با پی  ،پایان شر و سه است .مکـان ایـن

دیدار هم معموی در مهلی تاری

است .مهلی در پس کوه و یا غاري در دل کوه است.

يکی میـت كـای شـاه دانـو پرسـت

پرستاــگری در فــار یــار هســت
(نظامی) 330 :1368 ،

دمـــر ن ـــه پرســـد خداونـــد رای

كــه چونســت زاهــد دريــن تنگ ــای
(همار) 331 :

ف د ممکن است به تنهایی به جست و جوي س چشمه زندگی ب ود و با کوشش خـود
مبانی نوزایی را بیابد اما اگ پی ي ناظ ب اعمال او نباشد ،کوشش او بی نتیجه است .زیـ ا
پی همانند کیمیایی است که می تواند تغیی ام را مچم ثم گ داند .اسـکندر در ایـن سـف
باید پی ي را انتخاب کند که س د و گ ا روزگار را چشیده باشد و بتواند او را از خاـ ام
راه آگاه سازد .پس خص را به عنوان پیش و و راهدان خود انتخاب میکند؛
بـدو میــت كــاين راه را پــیو و پــا

تويی پیارو نیسـت پـیو از تـو كـا
(نظامی) 517 :1368 ،

س چشمه حیام را هم در وادي ظلمام میدانند و در تعبی ي دیگ ظهور خضـ در
تاریکی را میتوان با ظهور پی در زمان نامییمام ماابقت داد .هنگامیکه اسکندر ب اي
یافتن آبحیام وارد غار تاری

میشود ،پی ي نودساله که توسـ پسـ ش مخفیانـه در

صندو ی وارد غار شدهبود ،راه بازگشت از غار را بـه آنـان مـیآمـوزد .شـاه زمـانیکـه
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میخواهد داخل تاریکی شود مادیانی را که ب اي بار اول زاییده است ،باید انتخابنماید
و کُ ِّه او را پیش چشمانش س بب د و هنگاا بازگشت آن مادیان را رها سازد .مادیان بـه
همان جایی باز میگ دد که بچهاش را از دست داده بود و شما میتوانید راه بی ون شـد
را بیابید .سپس اسکندر به این نتیجه میرسد که:
تــوار مرچــه شــاه دلیــرار بـــود

مـــه چـــاره محتـــاو پیـــرار بـــود

تــوار مــر بــه دانــو بــود بــی نظیــر

هــهلل بــه میتــار پیــر

نیــاز يــد

(همار) 515 :

پی خ دمند زمانی که وضعیت ه مان را میبیند که خـود را بـه مخمصـه انداختـه -
است ،ب اي کم

به او معموی اطیعاتی را از ط یق حیوانام و گاه پ ندگان میدهد تـا

بتواند در موا ع لزوا از آن استفاده کند .در این منظومه نیز نظـامی ب اي ه مـان خــود
پی خ دمند را در شکل مادیانی مجسّم میسازد تا بتواند راه را به او نشاندهد .س وشـی
در راه به نزدش آمد و دست خود را ب دست او مالید و سنگی را به او داد و گفت کـه
تو همه جهان را به تص

خود درآوردي اما هنوز از کشورگشایی سی نگشتهاي؛

تهــار میــت يکســر مرفتــی تمــاِّ

نه ای سـیر مزـا از هـو

هـای خـاِّ
(همار) 520 :

حتی میتوان همین سن
که این سن

را که س وشی در ظلمام به اسکندر داد و خضـ دریافـت

بـا مشتی خـاك هموزن میگ دد ،به عنوان پی ي در نظـ گ فـت کـه بـی

ارزشی دنیا را به ه مان گوشزد میکند .از ط فی تصوی ي از آزمنـدي اسـکندر ت سـیم
می کند که بش بـ اي دستیابی به جاودانگی و سی ي ناپیی ي از حیام مادي حــاض
بـه سف ظلمام میشود و رن سف را میپیی د .این ب اي اسکندر پنـدي اسـت تـا بـه
درم خداوند اعت اض نکند و بپیی د که روزي ه کس از ابتدا مقدر شده است و فـ د
با تیش بیشت و با زور نمیتواند بیشت از آن را بدست آورد.
يکـــی هـــاتش از موشـــه واز داد

كــه روزی بــه هــركا خطــی بــاز داد
(نظامی)521 :1368 ،
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پی ب اي این که بتواند از عهده ارشاد ب آید باید در طی مسی ف د را امیدوار سـازد و
مسی سف را ب اي او مکانی امن سازد .کار دیگ پی سی و سـیاحت اسـت تـا عجایـر
جهان را ببیند .بناب این پی بیشت با صفت جهاندیده در متن بکار رفته است؛
چنــین میــت كــای شــاه دانــو پــذير

تهانديـــده دانـــای روشـــن ضـــمیر

(همار) 111 :
همــار فیلســو

كــه چــور دانــو مــد ره شــاه رفــت

تهانديــده میــت

(همار)123 :

به همین منظور اسکندر زمانی که پی ي از آب حیام سخن مـیگویـد ،بـه دیـدن آن
رغبت پیدا میکند .پس به درون غار تاری

میرود .در حقیقت «او بـه تـاریکی کـه در

پشت خودآگاهی نهفتـه اسـت گـاا مـینهـد ،خـود را جزئـی از ف آینـد ناخودآگـاهی
دگ گونی مییابد و از ط یق نفوذ در ضمی ناخودآگاه بـا مهتویـام ضـمی ناخودآگـاه
خویش ایجاد ارتباط میکند .حاصل آن شاید تغیی شدید مچبت یا منفی باشـد( ».یونـ
 .)90 :1376اسکندر با بی ون آمدن از غار متهول شده است زیـ ا غـار در روانشناسـی
«همان مهل م کزي یا مکان دگ گونی است» (همان) و در نهایت به این نتیجه میرسـد
که روزي او از بل مقدر شده است و تیش او بیهوده و بی ثم است؛
بــه دن ــال روزی چــه بايــد دويــد

تو بناین كـه خـود روزی يـد پديـد

يکـــی تخـــهلل كـــارد يکـــی بـــدرود

همــايور كســی كــین ســخن باــنود
(نظامی) 522 :1368 ،

صور مچالی همانطورکه وجهی مچبت ،مالوب و روشن دارند که وایست ،وجهی نیز
دارند که پست و نامالوب است .دو س هن
جاي مشورم دادن به دارا و منصـ

دارا که با اسـکندر همـ اه گ دیدنـد و بـه

کـ دن او از جنـ  ،دارا را بـه نبـ د بـا اسـکندر

تشویق نمودند و س انجاا به او خیانت نموده ،در میدان نب د درمقابل گـ فتن پـاداش از
اسکندر او را کشتند؛
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ســوی شــتی كــا ناــد رهنمــور

نمودنــد رايــو بــه شماــیر و خــور
(نظامی) 223 :1368 ،

گـاه کارهايپی ان ،اف اد را س درگم میکند زیـ ا از اس ار نهانی کارهـاي آنـان آگـاه
نیستند و فق بـه ظاه مسائل توجه مـیکننـد .زمـانیکـه اسـکندر از بزرگـان فچـاق
خواست تا زنان را وادار سازند که چه ه خود را بپوشانند ،پیـ ان فچـاق پاسـخ دادنـد،
درست است که ما بنده توایم و به میچاق تو وفاداریم امـا روي بسـتن در آیـین فچـاق
نیست بلکه آیین ما در چشم بستن است.
به برقـع مکـن روی ايـن خلـ ريـو

تو شو برقـع انـداز بـر چاـهلل خـويو

بلــی شــاه را تملــه فرمــار بــريهلل

ولـــیکن ز يـــین خـــود نگـــذريهلل
(همار) 439 :

و تی اسکندر آن زبانآوري را دید زبانش در آن داوري زبون گشت .متوجهشـد کـه
نصیهتک دن آنان فایده اي ندارد .بازهم از وزی ف زانه خود خواست تا ب اي ایـنکـار
راه حلی مناسر بیابد.
در بخش ا بالنامه پی خ دمند به شکلهاي گوناگونی نمـود یافتـهاسـت؛ شـبان ،مـ د
کشاورز ،حکیم هندي ،سق اط و هفت حکیم به هدایت و راهنمایی اسکندر میپ دازنـد
و به خ دمندي و پی وي از خ د تاکید میورزند .اسکندر دستور میدهد کتـابهـایی را
که از ای ان آوردهاند ت جمه کنند تا از بیانام حکیمانه آنها استفاده نمایند .نظامی بـ اي
اینکه نشان دهد ه حکومتی مستلزا دانش و خ د است ،جلسام مبــاحچه اسـکندر را
بـا حکیمان عص مانند ف فوریوش ،ه مس ،افیطون و دیگ ان را ت تیر میدهد.
چو كاـته شـد از بهـر مـا چنـد چیـا

ز بهـــر كســـار مـــا بکـــاريهلل نیـــا

چــو در كاــت و كــار تهــار بنگــريهلل

همــــه ده كاــــاورز يکــــديگريهلل
(نظامی) 522 :1368 ،

معموی پی خ دمند با تعابی ي چون «جهان روشن از راي پ نور او »( ،همـان)399 :
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« بدین ف خی گوه تابناك»( ،همان« ) 186 :1379 ،که از دانش و داد بـودش س شـت»
(همان )377 :1368 ،توصیف شده است .پی خ دمند در مکتر نقد کهـن الگـویی داراي
مشخصام ویژهاي اسـت کـه مهمت ین آنها ب خـورداري از شخصـیتی نافـی و گیـ ا و
ف همند و نورانی هم اه با میطفت و دلسوزيهاي پدرانه و ب خوردار از روحیه تعلیم و
ت بیت است.
نظامی در ش فنامه اسکندر را حکیم و خ دمند نمیداند زی ا او درگی ب خی کارهـاي
نفسانی است .اما در ا بالنامه اسکندر را با چه هاي متمایز نشان میدهد .زی ا او بـا مهـو
ک دن بديها و انتشار نیکیها و همچنین ب گزاري جلساتی با حکیمان ،بـه درجـهاي از
دانش و خ د میرسد که شایسته پیامب ي میگ دد .بـیشتـ ین مـوارد پیـ خ دمنـد در
ا بالنامه م بوط به خود اسکندر است به دلیل اینکه اسکندر را در این م حله بـه عنـوان
پیامب ب میگزینند .حال دیگ ان از او انتظار دارند که او خود منبعی از دانش الهی باشـد.
اگ چه چه هاي که نظامی از اسکندر در ش فنامه و ا بالنامـه آورده بـا تـاریخ سـازگاري
ندارد اما عشق نظامی به جامعهاي سالم و آرمانی او را به این کار وادار میسازد.
بـــه پیزم ـــری

چـــو ديدنـــد ســـیمای اســـکندری

پـــذيرا شـــدند

بـــه تعلـــیهلل او خـــاطر راســـتند

وزو دانـــــو و داد درخواســـــتند
(همار)206 :1379 ،

اسکندر در سف ش ب اي ابیغ رسالت پیامب ي خود در مسی شمال به شه ي میرسد
که نمونهاي از شه آرمانی است .در آن شه سخن چینی ،تهمت ،بدگویی ،دزدي ،سـتم
و ...وجود ندارد .م دا در سختیها صبورند ،به اندازه مـیخورنـد ،بـه یکـدیگ کمـ
میکنند و خب ي از م گ زودرش نیست .با دیدن شه میگوید:
امــر ســیرت اينســت مــا بــر چــه ايــهلل

ومــر مــردِّ ايننــد پــا مــا كــه ايــهلل

مر ايـن قـوِّ را پـیو از ايـن ديـدمی

بـــه مـــرد تهـــار برنگرديـــدمی
(نظامی) 212 :1379 ،
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نظامی سعی میکند مقدمام یزا را ب اي تهییر نفـس فـ اهم آورد او هماننـد پیـ
خ دمند حکیم سعی دارد روش ت بیتی خود را با ذکـ فضـیلتهـا و رذیلـتهـایی کـه
موجر کمال یا نقص نفس میشوند توضیح دهد .اسـکندر در جهـانگ دي خـویش بـه
س زمینی میرسد کـه همانند بهشت است .در ص شداد لـوحی را مـیبینـد کـه در آن
نکام تعلیمی از زبان شداد نوشته شدهاست .او متوجه میشود که زندگی در گ و مـ گ
است و همین جهان در پایان چه ه را زرد و جامه را نیلی میکند؛
م ـــا

ايمـــن از ركـــه زاده ای

كـــه خـــر تـــو نیـــا دمـــیزادهای
(همار)177 :

کهن الگوي پی خ دمند در سیماي پی جلوهگ میشود کـه بـا راهنمـایی و هـدایت
ه مان در تماا م احل سف او را دا به دا پیش میب د و با ت بیت معنـوي و اصـی
معایر نفسانی به او یاري میرساند تا به سیمت او را به مقصد نهایی ب ساند.
میتوان صفام نی

و بدي را که از زبان پی خ دمند در این جستار به آن اشـاره شـد

در جدول ذیل خیصه ک د:
حیات نیک ( فضیلت ها)

حیات بد ( رايلت ها)

خودشناسی و خداشناسی

انتقاِّ و كینه كای

خردورزی و خردمرايی

شهوترانی

بهره مندی از دانامندار و حکیمار

یرور و خودپسندی

سدل و داد

ظلهلل و ستهلل

ح ر و شکی ايی

خاهلل و سی انیت

وفاداری به سهد و پیمار

زمندی و طمع

قناست و خرسندی

اف ادي که در اسکندرنامه به عنوان پی خ دمند نقشآف ینی نمـودهانـد بـا نقـش کهـن
الگویی پی خ دمند یون

در جدول ذیل خیصه میشود:
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نقو كهن الگوی پیرخردمند

اسامی پیرار خردمند

نقو پیرار در منظومه نظامی

هارور ،موسی ،سیسی و خضر

همراهی

موار

پیر و مرشد ـ ماهی بخای

روحانی

هدايت و راهنمايی

ظهور پیرخردمنـد در لحظـات

ظهور پیر خردمند برای كمـک
به فر يند فرديّت

سرو

ـ هاتش یی ی

بحرانی برای كمک بـه فر ينـد
فرديت
نقوماخا

تعلیهلل و تربیت

معلهلل

ارسطو

مااور ـ ياور ـ ناحا ـ راهنما

ماــاور ،كیمیــامر ،ط یــر،

كاردار ـ همراه ـ هدايت كننده

راهنما ،من هلل،

ماهی بخو
طوطیانو

دستگیری برای ن ات از مرفتاری

سخنور

شناسندمار راه

راهنما و دستگیر

استاد

پیرار روشندل ـ فري رز

تن یه ،ماهی بخای و اندرز

پدربارگ

بلینا

كاردار ـ ماهر در ن وِّ و

كیمیامر ،من هلل ،ساحر

ساخت طلسهلل
دوالی

ياور

پیرخردمند

زاهد یارناین

مع اه مر

حضور پیردانا در تیمیهللمیری-

ملک سريری

تسلی بخو

يار

پیرنودساله

دستگیری برای ن ات از مرفتاری

پدربارگ

ماديار

تن ه هدايت بخای

پیرخردمند در چهره حیوانات

خضر

ره رسرفانی ـ رفی راه

خرد الهاِّ شده ـ فرامن

دوست وفادار

همراه و ياور

يار

والــیا ،فرفوريــو  ،هــرما،

يار سرفانی

روحانی

های مههلل كـه نیـاز بـه كـاری
خدايی دارد

سقراـ
توار كااورز ،ش ار

ماهی بخای و اندرز

استاد

پیرار شهر نیکار

ماهی بخای و اندرز

روحانی

اسکندر

قهرمار ـ مددكار ـ

قهرمار ـ شاه ـ پیام ر

دو سرهنن دارا

مااور خیانتکار

وته منیی پیرخردمند
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نتی ه
یکی از بنمایههاي شع ي نظامی ،تصوی کهنالگویی پی خ دمنـد اسـت کـه در جـاي
جاي منظومه در تعابی ي چون :دهقان پیـ  ،جهاندیـده پیـ ان ،پی کیـانیس شـت ،پیـ ان
بیدارهوش ،پی ان روشندل رایزن ،پی پالوده مغز ،پی دی ینه سال ظاه میشـود و چـون
رشتهاي مهکم ،فضاي کلی داستان را به هم مـیپیونـدد و جهـانبینـی شـاع را ـوم
میبخشد .ب اي کهنالگوي پیـ خ دمنـد ،ویژگـیهـایی چـون خـ دورزي و کهنسـالی،
تج بهمندي ،ف اخواندن ه مان به شکیبایی ذک شده است که تماا ایـن ویژگـیهـا بـه
روشنی با پی تابیق دارد .همچنین در نقدهاي روانشناسانه به ظهور این پی  ،در هنگـاا
دچار شدن آدمی به سختیها و مخمصهها اشاره شدهاست .زندگی شاع در زمـانهـاي
ناهموار و تنهایی او در گنجه ،اندیشه لزوا ظهور ایـن شخصـیت را در ناخودآگـاهی و
هن شع ي وي تقویت میکند .مداخله عینی این صورممچالی نه تنها در داستانها ،بلکه
در زندگی یزا است تا با سلسـلهاي از رویـاروییهـا و دریافـتهـاي درونـی مـانع از
واکنش کامی عاطفی شود .این ام موجر ب وز خودآگاهی نسبت بـه وضـع موجـود و
هد
ی

میشود .پی ان خ دمندي که در اسکندرنامه از آنان ناا ب ده شـد ،همگـی بـه جـز
مورد ـ س هنگان دارا ـ داراي وجهه مچبت بودند .ب خـی فقـ نقـش دسـتگی ي و

رهایی و نجام از گ فتاري ه مان را عهدهدار بودند و ب خی نیز جنبه آگاهی بخشـی و
اندرز در آنان مشهودت بود .تاکید ب ارزش حکیمان و دانایان ب خاسته از نیـازي اسـت
که نظامی به خ د و خ دمندي دارد .به همـین منظـور ارسـاو بـه عنـوان پی خ دمنـدي
ما

است که در تماا م احل سف اسکندر هم اه اوست و در ه دو جنبه ایفاي نقـش

میکند .بناب این ه ف دي ب اي رسیدن به تعالی به گفته نقوماخس نـاگزی اسـت از ایـن
ن دبان ـ پی خ دمند ـ کم

و راهنمایی بگی د.

چو خواهی كـه بـر مـه رسـانی سـرير

ازيـــن نردبـــار باشـــدت نـــاماير

لزوا نقش کهن الگوي پی خ دمند در تعلیم بش 91 /
منابع
 -1اپلی ،ارنست .)1371( .رويا و تع یر رويا .ت جمه دل آرا ه مان .ته ان :ف دوش.
 -2اسیمی ندوشن ،مهمدعلی .)1370 ( .تاِّ تهار بین .ته ان :جامی.
 -3انوشه ،حسـن .)1381( .داناـنامه ادی فارسـی .تهـ ان :وزارم ف هنـ

و ارشـاد

اسیمی.
 -4بیلسک  ،ریچارد .)1388( .اندياه يونن .ت جمه حسین پاینده .ته ان :آشیان.
 -5پورنامداریان ،تقی .)1389 ( .رمـا و داسـتانهای رمـای در ادی فارسـی .تهـ ان:
علمی و ف هنگی.
 -6حافظ ،شمس الدین مهمد .)1371 ( .ديوار .تصهیح عیمه زوینـی و اسـم غنـی.
ته ان :اساطی .
 -7سنایی ،ابوالمجد مجـدود بـن آدا .)1382 ( .حديقـه الحقیقـه و شـريعه الطريقـه.
تـصهیح م یم حسینی .ته ان :م کز نش دانشگاهی.
 -8شاملو ،سـعید .)1388 ( .مکتر ها و نظريه ها در رواناناسـی شخیـیت .تهـ ان:
رشد.
 -9فوردهاا ،ف یدا .)1374 ( .مقدمه ای بر رواناناسی يونن .ت جمه حسـین یعقـوب
پور .ته ان :جامی.
 -10فیست ،جس .)1388 ( .نظريه های شخییت .ت جمه یهیی سـیدمهمدي .تهـ ان:
روان.
 -11کمپبل ،جوز  .)1389( .قهرمار هاارچهره .ت جمه شادي خس وپناه .مشـهد :گـل
آفتاب.
 -12گ ین ،ویلف د؛ لیب  ،ارل؛ مورگان ،لی و ویلینگهاا ،جان .)1385( .م انی نقد ادبـی.
ت جمه ف زانه طاه ي .ته ان :نیلوف .
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 -13مورنو ،آنتونیو .)1380 ( .يونن ،خدايار ،انسار مدرر .ت جمه داریوش مه جویی.
ته ان :م کز.
 -14می با يف د ،سیدعلیاصـغ و جعفـ ي ،طیبـه .)1389 ( .مقايسـه تط یقـی سـیر
كمالتويی در سرفار و روارشناسی يونن ،دوفصـلنامه علمـی ـ پژوهشـی ادبیـام
ع فانی دانشگاهالزه ا ،پاییز و زمستان ،دوره  ،2ش  ،3ص.ص 195.ـ .163
 -15نظامی ،الیاش .)1368( .شرفنامه .تصهیح به وز ث وتیان .ته ان :توش.
 .)1379( .--------- -16اق النامه .تصهیح به وز ث وتیان .ته ان :توش.
 -17یاوري ،حورا .)1386( .روانکاوی و ادبیات .ته ان :سخن.
 -18یون  ،کارل گوستاو .)1376( .چهار حـورت ماـالی .ت جمـه پـ وین ف امـ زي.
مشهد :آستان دش رضوي.
 .)1382 (.------------ -19انسان ام وزي در جستوجـوي رو خـود .ت جمـه
ف یدون ف ام زي و لیی ف ام زي .مشهد :آستان دش رضوي.
 .)1384 ( .------------ -20انسار و سم ول هـايو .ت جمـه مهمـود سـلاانیه.
ته ان :جامی.
 .)1385 (.----------- -21روار شناسی ضـمیر ناخود مـاه .ت جمـه مهمـدعلی
امی ي .ته ان :علمی و ف هنگی.

