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سهروردي براساس عقل سرخۀتحلیل رسال
الگویینقد کهن

2ندا ریحانی، 1فردجلیل مسعودي

چکیده
ـــر » الگویینقد کهن« یکی از رویکردهاي نقد ادبی معاص

ـــطوره ـــف ماهیت و ویژگی اس ـــت که به کش ها و اس
پردازد. در این مقاله الگوها و نقش آنها در ادبیات میکهن

سرخ« شده و بر از دیدگاه نقد کهن» عقل  سی  الگویی برر
تولد دوباره و الگوهاي ســفر قهرمان، مرگ و اســاس کهن

هاي کهن ماد ند و ن چاه، پیر خردم باز،  الگویی همچون: 
افروز، درخت طوبی، سیمرغ صحرا، کوه قاف، گوهر شب

شم ساس کهنۀو چ ست. ا شده ا الگویی زندگانی تحلیل 
خردمند و سفر قهرمان است الگوي پیراین داستان بر کهن

اند. ا یافتهالگوها و نمادها در ارتباط با آنها معنکهنۀو بقی

یدواژه قد:هاکل نگ، ن ـــهروردي، یو ـــرخ، س قل س ع
.الگوییالگویی، نمادهاي کهنکهن
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Analysis of Aghl e  Surkh
Suhrawardi Media Based

Archetypal Criticism

J. Masodifard1, N. Reihani2

Abstract
The archetypal criticism of contemporary
literary criticism is one of the approaches
to explore the nature and characteristics of
myths and archetypes and their role in
literature. In this article we review Aghl e
Surkh from the perspective of archetypal
criticism based on archetypes Hero's
Journey, death and rebirth, and the old wise
and archetypal symbols such as open,
wells, desert, mountain Qaf, gem glow, the
Tuba Tree, Phoenix and fountain of life is
analyzed. According to this story the
archetypal archetypal hero's journey and
the rest of the wise old archetype and
symbols associated with them have
meaning.
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مقدمه
، از رویکردهاي نقد ادبی معاصر »نقد کهن الگویی«

است. این نقد هر اثر ادبی را به منزله بخشی از کل
ست پایه نقد کهن الگویی این ا.کندادبیات مطالعه می
هاي طرحها،صویرها، شخصیتت-که کهن الگوها

هاي نوعی هاي نوعی و سایر پدیدهروایی و درونمایه
ار ادبی حضور دارند و به این در تمامی آث-ادبیات
هاي متقابل اثر اي براي مطالعه ارتباطشالوده،ترتیب

) 230:1390(فضیلت،. آوردفراهم می
الگویی بر آرا و نظریات کارل نقد کهن

) 1875-1961گوستاو یونگ تکیه دارد. یونگ (
پزشک سوئیسی بود که چندي به عنوان شاگرد روان

کرد. او نیز مانند فروید به فروید همکاري میبا 
ناخودآگاه فردي اعتقاد داشت. از نظر یونگ ۀنظری

وشدهفراموشموادحاوي«ناخودآگاه فردي 
رسیدنبرايکهاستمتعالیادراکاتوهابرداشت

برخوردارند، ناچیزيانرژيازآگاهیحدبه
مقبولنظربهفکريواخالقیلحاظازکهعناصري

سرکوب)آگاهیبا(ناسازگاري سبببهوآیندنمی
این بخش با آنچه مورد ) 6:1376مورنو،(.»شوندمی

ۀنظر فروید بود همانند است. اما از نظر یونگ الی
وجمعیوکلیدارد کهوجودهمدیگريترعمیق

خودشخصیآگاهیخاللاز«و استشخصیغیرِ
.استمشتركآدمیانهمهدرو نمایدمیفرارا

هیچبهونیستشخصیخاصالیهاینمحتویات
افرادتمامیاز آنبلکه،نداردتعلقخصوصیبهفرد
32جمعیناخودآگاه«)جاهمان(.»استبشر

آدمی از نیاکان کهآثاريةخاطرازاستايگنجینه

32. Collective Unconscious

33. Archetype

هاي تکاملی غیرانسانی بسیار دوردست و حتی رده
برده است. این آثار مربوط(حیوانی) خود به ارث 

بر ذهنکههستندمدرکاتیوحسیمشهوداتبه
هايلـنسدروانددهـگردیارضـعرـبشاکانـنی

چکیدهواندپیوستهتجربهبهوشدهتکرارمتوالی
تشکیلراانساننوعتکاملوتحولةعصارو

)22:1376(بتولی، .»اندداده
بیشتر کهآنجاازرایونگبر آراينقد مبتنی

34صور مثالینقداست33تایپمحور آرکیحول

و شناسیمردممباحثبااند کهنامیدهالگویی)(کهن
انسانارتباطبررسیو بهاستهمراهشناسیاسطوره
و حوادثپردازدمیبشرۀو گذشتهاتایپبا آرکی
.کندمیمربوطصور مثالیواساطیرباراداستانی

یونگ زبان این روان آغازین را )228:1380، شمیسا(
شناسد و از این در ساختار روان امروزین ما باز می

هاي رسد که اندامهایی میها و انگارهراه به قالب
ها، ها و انگارهروان پیش تاریخ ما هستند. این قالب

الگوها مضمون ندارند و یا به زبان یونگ کهن
ی به جنب و جوش در ناپایدارند؛ اما در شرایط خاص

هاي ناخوداگاه جمعی را به قلمرو آیند و پیاممی
) 102-103:1386(یاوري،.رسانندخودآگاه روان می

گاهی براي ها، ادبیات و هنر تجلیاسطورهیاها،ؤر
نمود ناخودآگاه جمعی به واسطه کهن الگوهاست و 

الگویی یافتن تصاویر کهن» الگویینقد کهن«هدف 
ر ادبی و هنري که خاستگاهشان است در آثا

ناخودآگاه جمعی است.
-586(سهرورديالدینشهابهاي شیخداستان

هایی از فرهنگ یونانی و ایرانی داراي رگه) 549

34. Archetypal Criticism
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است. او حکمت اشراق را از یک طرف با حکماي 
یونان قبل از ارسطو و هرمس حکیم که پیش از آنان 

از طرفی زند و است، پیوند میزیستهدر مصر می
با حکمت ایران باستان و عقیده نور و ظلمت ،دیگر

.آن بوده استةکه زردشت پیامبرِ آورند
)15:1390(پورنامداریان،

پیشینۀ پژوهش
نقد ةهاي بسیاري دربارهاي اخیر مقالهدر سال

تحریر درآمده است و در آنها ۀالگویی به رشتکهن
بررسی آثاري از ادبیات کالسیک و معاصر، نقد و

) اسطوره قهرمان 1381(اند؛ از آن جمله امینیشده
را در داستان ضحاك و فریدون براساس نظریه یونگ 

) غزلی از موالنا را 1387تحلیل کرده است. حسینی (
الگویی بررسی کرده است. حرّي براساس نقد کهن

الگوها در شعر کالسیک و ) به کارکرد کهن1388(
الگوها را و برخی کهنمعاصر فارسی پرداخته است

) 1388در شعر شاملو بررسی کرده است. روضاتیان (
قصه سالمان و ابسال را براساس کهن الگوهاي یونگ 

) 1390نیا (رمزگشایی کرده است. مدرسی و ریحانی
الگوي آنیما در شعرهاي اخوان ثالث به بررسی کهن

اند. برخی کهن الگوها در اشعار احمد شاملو پرداخته
) 1385(محمودنژادحمیدهوط جهانگیر صفريتوس

ایه و انطباق آن بررسی شده است. همچنین الگوي س
هاي عطار که توسط سعید با نفس در مثنوي

همه به نحوي راه ،) انجام شده است1390قشقایی(
را به ما نشان 

ۀهاي سهروردي مقالاند؛ اما درباره داستانداده
،»سهرورديبيةالغربةالغرقصةها در نمونهکهن«

نوشته حسینی و جوادي ترشیزي بود که تا حدي از 
ایم. همچنین ساختار آن مقاله پیروي کرده

،با یونگ و سهرورديسیدمحمدعلی بتولی در کتاب 
یونگ را بررسی ۀشناسی نظریمبانی فلسفی و عصب

ثیرپذیري یونگ از عرفان مشرق أکرده است و به ت
ات یونگ و نظریات فالسفه زمین و وجوه تشابه نظری

- ه از دیگر منابع مهم ما میک،اشراقی پرداخته است

باشند.

هاي پژوهشپرسش
اند از:هاي اصلی این داستان عبارتپرسش

عقل «کار رفته در هالگویی بنمادهاي کهن.1
چه معنایی دارند؟» سرخ

این داستان براساس کدام معیارها و .2
الگوهاي ناخودآگاه جمعی قابل بررسی است؟کهن

کار هالگویی بدر این مقاله ابتدا نمادهاي کهن
الگوها و سپس کهن» عقل سرخ«رفته در داستان 
اند.توضیح داده شده

داستانخالصه
عقل سرخ از سقوط انسان در عالم ماده و تالش او 

گوید. قهرمان داستان با ن میبراي رهایی سخ
راهنمایی پیري خردمند باید سفري را براي رسیدن 

اش یعنی کوه قاف بپیماید.به منزل اولیه
(پرنده) استبازهیئتدرکهداستانقهرمان

بستهو پایشدستبهکهبندهاییخود ازرهاییبعد
راخودکهپیريبارسدمیصحراییبهشده
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پیر او را.شودرو میهروبکندمیمعرفی»سرخعقل«
استقهرمانةشدفراموشمنزلکهقافکوهبه

رسیدنبرايکهشودمیمتذکرپیر.کندمیراهنمایی
کوهیازدهشاملکهقافکوهیعنیاشاولیهمنزلبه

دو کوهرا بپیماید.آمیزيمخاطرهمسیربایداست،
و شوندمیخواندهسردسیرو کوهگرمسیرکوهاول

فصلیهیچدر،آنهاستطبیعتو سرديگرمیچون
ازقهرمان اگر بتواند.کندنمیتغییرشانویژگیاین
مکانرسد کهمیسومکوهبهبگذردکوهدواین

خود روشنیافروزگوهر شب.افروز استگوهر شب
درختبر اینو سیمرغگیردمیطوبیدرختازرا

سويبهدرختاینسويازسیمرغ.داردآشیانه
داووديزرهساختنمکانکهرودمیکارگاهدوازده
بالركتیغۀوسیلبهفقطکهتنگزرهیاست؛

تیغاز آسیبو رهاییکردپیدارهاییاز آنتوانمی
حیاتآبۀچشمدروشوشستوسیلهبهبالرك
راحیاتآبۀچشمبتواندکهکسی. شودمیمیسر
قافاز کوهتواندمی،کندوشو شستآنو دربیابد
کند.گذر

نمادهاي کهن الگویی عقل سرخ
ۀمردمان و همۀنماد و نمادگرایی ذاتی هم

هاست و هنر و دین و علم و ادبیات و زبان فرهنگ
و کما بیش هرگونه کارکردهاي انسانی را دربر 

گیرد. ناآگاه نیز همواره به شکل نمادها پدیدار می
ماهیتطبیعیهايجلوهحکمدر شود، نمادهامی

و بنابراین، ضمیر ناآگاهندو قوانینحرکاتحیات،
عینیروانمحتوايبهتا حديتوانمینمادهاراهاز

از گونهانساننماد، فرانمودي.یافتدستانسان
قابلاياندازهتافقطکهاستبشريمافوقچیزي

) ولی آنچه که 47-48: 1376(مورنو،.استفهم
مشترك براي الگویی، نمادهاییکهننمادهايهست

همه افراد بشراند.
ند از:اعقل سرخ عبارتۀاین نمادها در رسال

باز.1
هاي نمادینی از پرندگان شده استفادهفارسیدر متون

اشارهعطارالطیرمنطقبهتوانمیجملهاز آن.است
شهودنوعیپرندهدارد کهوجودنظرکرد. این

از خداونددرکیسويبهراقهرمانکهاستابتدایی
نمادین) معناي183: 1383(فرنس،.کندمیهدایت

نظراز آنسرخعقلدر داستان»باز«الگوییکهن
بازيهیئتدرداستانقهرمانکهاستتوجهمورد

دانیممیکهچناناما. شودمیترسیمخوانندهدر برابر
اسالمیو عرفانفرهنگدرکهاستنمادهاییازباز

رود.میکاره بروحبراي

چاه. 2
اي سحرآمیز ها همواره در ذهن بشر جلوهچاه
ه عمق آنها راه ندارد ـی بـه کسـراکـچ؛اندهـداشت

ه به صورت افقی در زیر ـی کـهایوص چاهـخصه ب
زمین حفر شده و محل زندگی موجودات وهمی 

وار و دایرهساختاردلیلچون دیو بوده است و به
قلمرو ازتواند نماديمیو سیاهیتاریکی

باشد. از طرفی درونۀناشناختو دنیايناخودآگاهی
در عرفان اسالمی، چاه سیاه تمثیلی از عالم 

ۀـطور که نفس ناطقمحسوس و مادي است و همان
انسانی اسیر چاه سیاه جسم و چاه سیاه عالم 

طریق محسوس و مادي است، عقل فعال نیز از
هاي وجود ها که شعاعنفوس ناطقه تمامی انسان
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نورانی او هستند، با چاه اجسام و ابدان و عالم ماده 
)244: 1390،(پورنامداریان.شودمربوط می

همچنان که در داستان حضرت یوسف(ع) نیز 
با مضمون افتادن در چاه مواجه هستیم.

حرا. ص3
دستبهکهبنديچهار از گشودنبعدداستانقهرمان

شود و در میصحراراهیاستشدهبستهو پایش
شود، رو میهروبپیرِ خردمنداین مکان است که با

شناسی و تواند رجوع به درون و خویشتنمی«صحرا 
ةمعرفت به حقیقت نفس از راه اندیشه دربار

(پورنامداریان،» معقوالت و مفاهیم کلی  باشد
و دریايجنگلتواند مانندمی) و البته 374:1383

باشد جمعیناخودآگاهتجلیبرايعمیق، مکانی
گسستن.خاصمکانیو نهنمادینبا کارکردجایی
برايآگاهانهاز حرکتینشانتواندنیز میبندها

تشکیلآدمیبدنکهچرا؛باشدشخصیتدگرگونی
است و آبآتش، هوا، خاكۀچهارگاناز عناصرشده

ساختار و با تغییربرابر استز آنهااو رهایی
.شخصیتدگرگونی

قافکوه. 4
از آن عقل سرخدر » کوه«الگویی معناي نمادین کهن

داستانقهرمانۀاولینظر مورد توجه است که منزل
زندگانیۀچشمباید دربه آنرسیدنو او براياست
اي به در نگاه اسطورهکند. یکی از نکات مهمغسل
جنبه  قداست و اسرارآمیز بودن آن در ارتباط ها کوه

با خداوند است.

کوه رمز مرگ و زندگی است، رمز رهایی است 
ها آمده و رأس کوه به طوري که در فرهنگ سمبل

) کوه قاف 200:1376رمز کلیت است.  (شمیسا، 
جغرافیدانحمويیاقوتاست کهايافسانهکوهی

هَرَه«کوه.شماردمیالبرز یکیکوهباراآنمعروف،
است، »البرز«همان شناسیریشهنظرازکه»زئیتیبِرِه

استکوهینیز»بُندَهشن«مزداییبنابر کتاب
گرفتهمیاندررازمینحصاريچونکهايافسانه

.اهریمنی حفظ کندنیروهايرا در برابرآناست تا
اما همچنان که گفته شد )247: 1390(پورنامداریان،

حالتايگونهبهآسمانبانزدیکیدلیلبههاکوه
کههاییاند، مکانداشتهخودباراو رازناکیتقدس

صعودازنماديوبودهخدایانها جایگاهاسطورهدر
است و با توجه به و ملکوتیعرفانیصعودویژهبه

در داستان » کوه قاف«توان گفت این توضیحات می
رمز ارتباط قهرمان داستان با خداوند عقل سرخ

است.

افروزگوهرشب. 5
سیاره قمر یا ماه است که بر فلک «افروز شبگوهر

که از صفت آن پیداست شب قمر قرار دارد و چنان
) معناي نمادین 254(همان:.»کندرا روشن می

از آن » افروزشبگوهر«یا همان » ماه«الگویی کهن
مورد توجه است که در رخعقل سنظر در داستان 

شناسی گرفته است. عدد سه در روانکوه سوم قرار
از .نقصان داللت داردیونگ عددي نرینه است و بر

شناسی یونگ عنصري مادینه است، طرفی ماه در روان
تواند ترکیب عنصر در کوه سوم بودن ماه می
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اي به کمال و تمامیت داشته نرینه و مادینه و اشاره
باشد.

درخت طوبی. 6
از«آن آمده است ةدرخت طوبی با شرحی که دربار

جمله نور بخشیدن به ماه و اشکالی که ماه نسبت به 
کند، رمز خورشید است در عالم ما که در او پیدا می

عالم مثال طوبی و در عالم معقول نوراالنوار است 
.»این رمز ریشه در فرهنگ اسالمی دارد

ة) اعتقادات مذهبی دربار254:1390(پورنامداریان،
بخشی درخت در درخت از جمله دانش و معرفت

ةکه مطابق عقیدها رواج دارد؛ چنانبسیاري از تمدن
سالگی هنگامی که زیر درخت 36در » بودا«هندوها،  

،انجیري نشست به حقیقت رسید، عالوه بر این
روید و سر بر درخت به علت اینکه از زمین می

.ساید نماد سیر انسان به آگاهی استمیآسمان 
) از طرفی نمایانگر تکامل و 151:1386(یاوري،

هایش ها یا گلمراحل فرایند استحاله است و میوه
)253الف:1390، (یونگ.نشانگر از کامل شدن کار

تیغ بالرك. 7
منظور از تیغ بالرك وشمشیر جوهرداریا تیغ بالرك 
) با مرگ تن 280: 1390(پورنامداریان،.مرگ است

افتد و قهرمان داستان تولدي جدایی روح اتفاق می
کند.یابد و حیات او استمرار پیدا میدیگر می

سیمرغ. 8
عقل الگویی سیمرغ در داستان توجه به معناي کهن

به آن دلیل است که این پرنده در اساطیر نقش سرخ
از فردوسی هم با استفادهشاهنامهمهمی دارد. در 
شتابد و همچون ، به یاري رستم میدانشی که دارد

الگوي هاي اسالمی نمادي از کهنخضر در داستان
اساطیريسیمرغ«خردمند است. سهروردي پیر

کهطوبیدرختباستان را بر سرایرانفرهنگ
کهقافکوهکهداده، چنانقراراستاسالمیعنصري
برههرهبا کوهنیزاستاسالمیفرهنگازعنصري
زردشتیآییندرايافسانهکوهیکه)البرز(زئیتی 
ۀحماسدرچون.کندمیپیدایگانههویتینیزاست
است، البرزکوهدرسیمرغآشیانه،شاهنامهایران، ملی

است، درویسپوبیشدرختمشابهکهطوبیدرخت
اشآشیانههمو سیمرغشودمیدادهقرارقافکوه

کهطوبیدرخترويبهویسپوبیشدرختروياز
پورنامداریان،(.»آیدمیاستقافکوهدر

260:1390(
اما اهمیت دیگر سیمرغ  در داستان از آن جهت 

اي پرنده.گیرداست که مترادف با ققنوس قرار می
اي که نماد مرگ و تولد مجدد است با افسانه

مایر مضمونی مشترك در ادبیات غرب. میشل
توصیفبهزیستهمیهفدهمقرندرکهکیمیاگري

بهسراسر دنیادرآنطیکهپرداختهسفري
مایر. .... پردازدمیايپرندهیاحیوانوجويجست

پیداراپرهایشازیکیولییابدنمیراپرندهاین
کهنوشتهمایرمیشلسفربرتفسیريیونگ. کندمی
باکهاستتمثیلیققنوسآمدهاز آنبخشیدر

و نمادمرتبطمردگانۀو هممسیحرستاخیز
ةکننددرمانپرندهاین.استو تحولدگرگونی

ازتواندمیآنباو انسانهاسترنج
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س،ـرنـف(.ودـشاـرهاسیـاحسهايشـواکن
181:1383(

زندگانیچشمه. 9
نامیراییوجاویدزندگیدیرباز در آرزويبشر از

آبالگويکهنشکلبهو آرزوخواستو اینبوده
است. توجه به معناي کهن الگوییدرآمده...وحیات

از آن جهت است که پیر خردمند » چشمه زندگانی«
کند که خود را در آن چشمه قهرمان را توصیه می

چشمه و رود را مظهر قدرت و حیات «بشوید. الیاده 
) چشمه198:1389،(الیاده.»داندو پایندگی می

بهتوجهمداومجریانمبینجاري-همیشه
شایدایمان کهیاپیوستهتوجهنوعیاست،ناخودآگاه

:ج1390(یونگ،.خواندسرسپردگیراآنبتوان
150(

کهن الگوها
پیر خردمند. 1

هنگامی که قهرمان داستان خود را از اسارت رها 
رسد و در آنجا با پیرمردي کند به صحرایی میمی
کند خود را عقلِ سرخ معرفی میشود که رو میهروب

اش و او را از سفري که براي رسیدن به منزل اولیه
هاي اصلی یکی از مایه«کند. باید طی کند آگاه می

هاي رمزي دیدار روح یا نفس سالک با اغلب داستان
اصل آسمانی خویش است. این اصل آسمانی، که با 
تعلیم و هدایت خود، نفس را براي کوچ از غربت 

اي است که کند، فرشتهمینی تشویق و راهنمایی میز
در پیکر انسانی و در نقش پیري روحانی در عالم 

مثال در افق دید روح سالک ظاهر 

پیر ،) در واقع280:1383(پورنامداریان،.»گرددمی
درصفتمذکرمثلیهاياز چهرهیکیخردمند

روحکهايچهره.استو اسطورهدینساختار غنی
یعنی،بخشدمیتجسمرامعرفتروحخصوصه بو 

استنیروییاو. را) و غیرهاهللاعقل، کلمه(لوگوس
هاکشمکشدرراو انسانخیزددرونازکهجادویی

.کندمیراهنماییاشدرونیو برخوردهاي
وضعیتی) این پیر خردمند در144د:1390(یونگ،

اتخاذ پند عاقالنه،درایت،بصیرت،کهشودمیظاهر
امااست،ضروريآنو امثالیزيو برنامهتصمیم
صورت«ندارد اینراآنتواناییتنهاییبهشخص

کهکندمیجبرانبا محتویاتیراکمبوداین»مثالی
:ب1390(یونگ،.اندضروريخألپرکردنبراي
110(

سفر. 2
بهنمادینسفريبایدقهرمانسرخعقلداستاندر

اوبرايکهسفريالبتهباشد،داشتهخودناخودآگاه
هایینمونهجملهازافتدمیاتفاقداستانایندر

هااسطورهوپریانهايها، قصهدر افسانهکهاست
نوآموز کهروحانیزیارتبهنوعیبه.افتدمیاتفاق

آیدمینایلمرگطبیعتکشفبهآنخاللدر
داوريآخرینۀمنزلبهمرگاینالبته،داردشباهت

کهبل، نیستآموزشآیینویژگیباآزمونییا
واز خود گذشتگی، آزاديسويبهستاسفري

وراهبريشفیقارواحۀوسیله بکهتجدید قوا
که) سفري227: 1395(یونگ،. شودمیپشتیبانی

،گفتسخنخاصیزمانیامکانازتواننمیآندر
باوداردنمادینۀسفر جنبکهچرا
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و روانناخودآگاههايجنبهبهدستیابیهدف
.گیردمیانجامخویش»خویشتن«بهرسیدن

آغازطلببامعموالًهاداستانسفر درالگويکهن
بازگشتو باکندمیپیداادامهتشرفگردد، بامی
باقهرمانهمداستانایندر.رسدمیپایانبه

انفسیو اشراقیسفريبهپیرِ خردمندراهنمایی
.شودمیدعوت

مجددو والدتمرگ. 3
پر تکرارالگوهايکهنازجملهمجددوالدتومرگ

شمار بههاو اسطورهپریانهايداستانها،افسانهدر
مشاهدهموردبتوانکهنیستالبته فرایندي.آیدمی

دور از دریافت حواس است ...کامالً...دادقرار
است و فقط به طور » روانی«حقیقتی که صرفاً 

غیرمستقیم و از طریق احکام شخصی به ما انتقال 
یافته است. این دگرگونی موجود فانی را به موجودي 
فناناپذیر، موجودي جسمانی را به موجودي روحانی 

.کندو موجودي انسانی را به موجودي الهی تبدیل می
چونقرآنیهايدر داستان)58ب: 1390(یونگ،
الگوکهنایننیز شاهدکهفاصحابداستان
غسلچونمذهبیهايآیین،بر اینعالوه.هستیم
کهناینگویاينحويبههمربانیو عشايتعمید

الگویند.
طبیعتکهباشداینخاطره بتکراراینشاید

بهکهچناناست،مجددوالدتومرگطالبخود
بهطبیعتدرطبیعت«کیمیاگرذیمقراطیسقول

کند،میمقهورراطبیعتطبیعت،آید،میوجود
طبیعیفرایندهاي،»راندمیحکمبر طبیعتطبیعت

نادانستهیادانستهناخواه،خواهدگرگونی،

) 77ب: 1390یونگ،(.دهندمیرخما نیزدر
و هرشودمیمتولدصبحگاههرکهخورشیدي

.الگوستکهناینازنموديخود،میردمیشامگاه
اینازدیگريتجلینیزهافصلتغییرکهچنان
. الگویندکهن

اهـمیـرگونـو دگرـز تغییـنیانـداستنـایدر
رـبتـداللدـتوانمی،دـشهـگفتهـکانـهمچن

ۀـچشم.دـباشهـداشتارهـدوبولدـو ترگـم
ت، ـاسددـمجوالدتورگـمادـنمدگانیـزن
طوربهچشمهاینبهشدنواردباداستانرمانـقه

ازآمدنبیرونشود و بامیمرگدچارنمادین
یابد، میمجددو والدتشدهاز نو زادهگویاچشمه،

ظلماتازکردنگذرالگوکهناینبهرسیدنراهاما
است.

هاالگویی رنگکارکرد کهن
دراو راهاستمدتکهشودمیمتذکرخردمندپیرِ
اوسپیديباچاهسیاهیو بودندانداختهسیاهیچاه

بهاو، رنگهارنگآمیزشایناثرو درشدهآمیخته
شناسیرواندرهارنگ.استپیدا کردهتغییرسرخ
ازمنظر او هریکزیرا ازدارند؛زیادياهمیتیونگ

رشد و مراحلازنشانینحويبههارنگاین
دگرگونی شخصیت هستند. 

کیمیاگرانکارازاستايمرحلهسیاهرنگ. 1
جدااز هممادهمتضادعناصرتااولیهةمادبر روي

کیمیاگريازمرحلهاین.گرددآزادمادهو روحشوند
است.مقایسهقابلروانیچندپارگیۀمرحلبا

بادوبارهمادهروحمرحلهایندر:سپید. 2
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دوبارهحیاتیآنو بهشودمییکیجانبیماده
بهرسیدنۀمرحلباتوانمیرامرحلهایندهد.می

مرحله،در این.دانستیکیفرديتمامیت
سطحگردد و بهمیفعالو کمالتمامیتالگويکهن

رسد.میذهنخودآگاه
دوبارهحیاتیکهمادهمرحلهایندر: سرخ. 3

و کیمیاگرددبازمیاولیهوحدتۀمرحلبهاستیافته
یابیخویشتنۀ مرحلباتوانمیرامرحلهاین.شودمی
و جهانباشدنیگانهمسیردر»خود«در آنکه

منطبقدارد،برمیگامکیهانینیروهايباسرانجام
)110:1386، (یاوري.دانست

رنگ سرخ پیر با کارکردي نمادین و 
الگویی نشان از این موضوع دارد که قهرمان کهن

وجو روست که توانسته با جستهداستان با فردي روب
در جهان خارج به هویت، آگاهی و در نهایت 

این آگاهی را در ۀاستقالل روانی دست یابد و توش
اختیار قهرمان داستان قرار دهد.

گیرينتیجهبحث و 
الگوي بر کهنعقل سرخالگویی داستان اساس کهن

کهن الگوها ۀشکل گرفته است و بقی» پیرِ خردمند«
هن الگوهاي سفر، یابند. کدر ارتباط با آن معنا می

الگویی چون مرگ و تولد مجدد و نمادهاي کهن
پرنده، چاه، صحرا، گوهر شب افروز، درخت طوبی، 

حیات در این داستان نقش مهمی ۀسیمرغ، چشم
دارند.

قهرمان داستان با عقل سرخدر داستان 
راهنمایی پیر خردمند باید به سفري اشراقی و انفسی 

در چشمه حیات، تن را شست و شو .برود

اش یعنی کوه قاف که دهد تا بتواند به منزل اولیه
نمادي از ارتباط با خداوند است دست یابد.
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