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  )بهار ادب(

 

 چکیده:
های ناخودآداه و ها و عرصج بروز و ظهور الیهداهادبیات یکی از اصیلترین جلوه زمینه و هدف:

یونگ است كه در كاربردی مفهومی از اصطالحات روانشناسی « نقاب»عمیق روان انسان است. 

از منظر یونگ در واقع آن چیزی است كه شخص نمیباشد؛ نمایشی است از شخصیتی كه همانند 

و مساوی با خود واقعی فرد نیست. آثار سعدی بعنوان بخشی از شاهکارهای ادبیات، ریشه در 

 های كهن دارد و از آبشخورهای ناخودآداه جمعی بهره درفته است. هدف اینباورها و اندیشه

الگویی، بستری دسترده از جستار آن است كه نشان دهد آثار سعدی از زاویه و دیدداه نقد كهن

الگوهای مختلف، الگوها را دربر میگیرد. در این پژوهش از میان كهنتای ی و كهنمفاهیم آركی

 الگوی نقاب را در آثار سعدی بررسی خواهیم نمود. كهن

 ای وله، توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهروش پژوهش در این مقا روش مطالعه:

 الگویی كارل دوستاو یونگ انجام خواهد درفت.های كهنبه شیوۀ نقد روانکاوانه براساس اندیشه

الگوها، قابلیت فراوانی در انعکاس ها، نمادها و كهندیری از اسطورهآثار سعدی با بهره ها:یافته

های عمیق ناخودآداه روان بشر دارد. سعدی بسیار پیشتر از روانشناسانی چون یونگ با آداهی الیه

مورد های خویش الگوهایی چون نقاب را در اشعار و نوشتهاز روان و ضمیر ناخودآداه انسان، كهن

 توجه قرار داده است. 

های سعدی در راستای براساس نتایج حاصل از این جستار میتوان در آموزه گیری:نتیجه

الگوی نقاب را در دو بُعد مثبت و منفی در روانشناسی تحلیلی یونگ و ناخودآداه جمعی، كهن

ا در زهد واقعی، دلستان و بوستان مشاهده نمود. مبانی آموزشهای سعدی راه رسیدن به كمال ر

پارسایی، دوری از ریا، كبر، فخرفروشی و رعایت موازین اخالقی میداند. نوع آموزشهای سعدی را 

عد اندیشی دانست و بُالگوی نقاب در جنبج مثبت بویژه آرمانگرایی و مصلحتمیتوان بر پایج كهن

 منفی نقاب را در دوری از كبر، غرور، ریاكاری و... بیان نمود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Literature is one of the most original 
manifestations and the arena of emergence of unconscious and deep layers of the 
human psyche. "Mask" in application is a concept of Jung's psychological terms, 
which from Jung's point of view is actually that which is not a person; It is a 
representation of a personality that is not the same and equal to the person's real 
self. Saadi's works, as a part of literary masterpieces, are rooted in ancient beliefs 
and ideas and have benefited from the collective unconscious. The purpose of this 
essay is to show that Saadi's works include a wide range of archetypal concepts and 
archetypes from the perspective of archetypal criticism. In this research, among the 
various archetypes, we will examine the veil archetype in Saadi's works. 
METHODOLOGY: The research method in this article will be descriptive-analytical 
based on library studies and psychoanalytical criticism based on the archetypal ideas 
of Carl Gustav Jung. Findings: By using myths, symbols and archetypes, Saadi's works 
have a great ability to reflect the deep unconscious layers of the human psyche. 
Much earlier than psychologists such as Jung, Saadi has paid attention to archetypes 
such as the mask in his poems and writings, with the knowledge of the human psyche 
and subconscious mind. 
FINDINGS:  By using myths, symbols and archetypes, Saadi's works have a great 
ability to reflect the deep unconscious layers of the human psyche. Much earlier than 
psychologists such as Jung, Saadi has paid attention to archetypes such as the mask 
in his poems and writings, with the knowledge of the human psyche and 
subconscious mind. 
CONCLUSION:   Based on the results of this research, in Saadi's teachings, in line with 
Jung's analytical psychology and the collective unconscious, the archetype of the 
mask can be seen in two positive and negative dimensions in Golestan and Bostan. 
The basis of Saadi's teachings is that the way to perfection lies in true asceticism, 
piety, avoiding hypocrisy, arrogance, boasting, and observing moral standards. 
Saadi's type of education can be seen based on the archetype of the niqab in the 
positive aspect, especially idealism and expediency, and the negative dimension of 
the niqab can be expressed in the distance from arrogance, pride, hypocrisy, etc. 
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 مقدمه
ن ای مورد توجه قرار درفت. در اینقد ادبی معاصر است كه بعد از فروید بشکل دستردهنقد روانشناسانه از مباحث 

ی های روانشناساننوع نقد، تحلیل كنشهای رفتاری یک فرد، برآیندی است از شخصیت وی كه در آراء و اندیشه

های یونگ درحقیقت الگوها مطرح دردید. با استفاده از نظریات و اندیشهچون یونگ در قالب مفاهیمی چون كهن

این ناخودآداه جمعی انسان است كه سبب نوع كنش و رفتار وی میشود. انسان داه براساس سایج درون خود عمل 

الگوهای یونگ تأثیر نقابی است كه بر چهره دارد و با آن در اجتماع حضور مییابد. كهنمیکند و داه رفتار او تحت

ست بلکه مرتبط با ناخودآداه و ذهن بشر است و در تمامی انسانها مختص و منحصر به یک فرد یا قوم خای نی

 مشترک است.

م ( اساطیر در ناخودآداه جمعی بشر تداوم مییابند و هریک از این  4444ی  4975) 4های یونگبراساس اندیشه

 ن به حیات خویشها كه دربردارندۀ نمادها و مفاهیم خاصی هستند میتوانند به اشکال دونادون در طول زمااسطوره

ادامه دهند. مکتب روانشناسی یونگ كه به مکتب زوریخ نیز معروف است برخالف مکتب وین )زیگموند فروید(، 

شدۀ فرد و تجارب شخصی دذشتج وی در بررسی و تحلیل علل و عوامل رفتار فردی به امیال و غرایز سركوب

ت؛ شدۀ غریزی انسان استر از امیال ناكام و سركوبدهمحدود و منحصر نیست؛ بلکه دامنج بررسی آن فراتر و دستر

جارب این ت»بصورتی كه یونگ علل برخی رفتارها و اعمال انسان را تجارب موروثی انسان از اجداد نخستین میداند. 

نان چالگوها از الگوها نمود مییابد. برخی از این كهندر ناخودآداه جمعی فرد قرار دارند و محتوای آنها بصورت كهن

(. از دیدداه یونگ شخصیت 15: 4345)رابرتسون، « الگوهای رشد مینامداهمیتی برخوردارند كه یونگ آنها را كهن

تشکیل شده است. یونگ وضعیت « ناخودآداه جمعی»و « ناخودآداه فردی یا شخصی»، «من»از سه بخش 

یز چلحظه ممکن است فوران نماید و همهناخودآداه جمعی در انسان را به كوه آتشفشانی مانند كرده است كه هر 

(. یونگ بر این باور بود كه بسیاری از تجارب اساسی بشر در طول 45ی  46: صص 4344را نابود سازد )یونگ، 

تاریخ تداوم یافته و منتقل شده است. مراحل انتقال و دذر این تجارب بشری در طول تاریخ ازطریق ناخودآداه 

ساختج نظام هستی های نیاكان است كه صورت و نمود پیشداه جمعی بقایای تجربهجمعی رخ داده است: ناخودآ

ای است كه در این بخش بصورت مخزنی و كائنات و كیهان را داراست و شامل بقایای بسیار كهن و دیرینه

اهشهای ها و امیال و خونخورده باقی میماند و قسمت اعظمی از خصوصیات درونی، موروثی، غریزه، خواستهدست

ر قرار تأثیای برای روح و روان او میشود و رفتار كنونی او را تحتدرونی را دربر میگیرد. دذشتج آغازین بشر پایه

الگوهایی نامیده شد. كهن« الگوكهن»میدهد و آن را به هر ترتیب هدایت مینماید. این تجارب باستانی توسط یونگ 

 اساساً»الگوها یا همان صورتهای مثالی ، تولد دوباره، جادو و... . كهنمانند قهرمان، نقاب، كودک، سایه، خویشتن

محتوایی است ناخودآداه كه وقتی به خودآداه برسد و مورد ادراک قرار دیرد، تغییر میکند و رنگ خود را از 

ثالی درعین الگوها یا صورتهای م(. ازاینرو كهن45: 4344)یونگ، « خودآداهی فردی كه محل بروز آن است میگیرد

ها، انواع باستانی و ناخودآداه جمعی را با هم مرتبط میداند. یونگ اسطوره»وحدت، متنوع و متکثر به نظر میرسند. 

ها ساختار ناخودآداه جمعی ابتدایی را تشکیل میدهند، به مردم در درک راههای رشد روان در سفر زنددی اسطوره

 53: صص 4399)اسنودن، « های عمیقتر وجودمان ربط میدهندبه الیه كمک میکنند، روان را شفا میدهند و ما را

 (.51ی 

                                                      
1. Carl Gustav yung. 
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هی .ق( از شاعران بلندآوازۀ ادب پارسی است كه میتوان از رهگذر سخنانش  444ی  454شیخ اجل سعدی شیرازی )

 اعر توانمند زبان وواقع در آثار این شهای ناخودآداه جمعی بخوبی مشاهده نمود؛ بههای وی را با الیهپیوند اندیشه

الگوها نمود یافته است. شده با بسیاری از كهنای از ارتباط مفاهیم مطرحهای هنرمندانهادبیات فارسی برساخته

آثار سعدی در میان متون ادبی بسبب جامعیت و نیز ظرفیتهای عمیق ادبی، هنری و روانشناسانه از منظر علوم 

رو ساختار روایی اشعار و حکایت وی بسبب برخورداری از زیرساختهای نجدید نیز قابل بحث و بررسی است؛ ازای

روانشناسانج قوی با مالكها و معیارهای نقد روانشناسی نوین درخور بررسی و تحلیل است. با توجه به آنکه نقاب 

ان شمول درخصوی روح و روان بشر است و از سویی ادبیات، هنری است كه میتومفهومی كلی و جمعی و جهان

بحقیقت آن را برخاسته از ناخودآداه هنرمند دانست، در این جستار با ارائج شواهدی از آثار سعدی برآنیم نمود و 

بروز و ظهور آن را در اندیشج این شاعر و نویسندۀ بزرگ بررسی نماییم. مهمترین پرسشهای این تحقیق دربارۀ 

وی نقاب الگعی وی است و دیگر اینکه نمودهای كهنالگویی سعدی و شخصیت اجتماچگونگی ارتباط تصاویر كهن

در اندیشه و آثار سعدی )با تکیه بر بوستان و دلستان( چگونه است. مبانی نظری پژوهش در این جستار بر پایج 

 الگویی یونگ است و به همین سبب به اختصار این نظریه معرفی میگردد. نظریج كهن

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
، شاعر های سعدیای و تطبیقی از اندیشهرشتهرا بایسته و برجسته مینماید، خوانشی است میان آنچه این جستار

شج انجامد: نخست فهم و درک بهتر اندیو نویسندۀ توانمند قرن هفتم با نظریات روانشناسی یونگ كه به دو بهره می

ناخت انسان و مردمان جامعه. سعدی سعدی و دوم آداهی از منظومج اندیشج روانشناسانج سعدی و توان وی در ش

به  بندی كرده وبا تکیه بر اندیشه و شاعری خویش، بنوعی شخصیت افراد و نقابهای مورداستفادۀ آنان را بخش

صفتها و ویژدیهای رفتاری افراد در جامعه دست یافته است. توجه به نقابهای موجود در آثار سعدی بویژه دلستان 

اهمیت است: نخست آنکه دلستان و بوستان به میزان بسیار زیادی تجلّی دنیای واقعی  و بوستان از دو جهت حائز

و جامعج پیرامون سعدی است و دوم آنکه سعدی در یکی از حساسترین ادوار تاریخ سیاسی ی اجتماعی یعنی قرن 

جامعه میتواند بیانگر هفتم و دوران حاكمیت مغول میزیسته است؛ ازاینرو رویکرد وی به نقابهای موجود افراد در 

 دسترۀ فکر سعدی و شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی اطراف و جامعج وی باشد. 

انی و های علوم انسازآنجاكه تحلیل كامل و جامع متون ادبی بدون درنظر درفتن ارتباط میان آنها با سایر رشته    

تنهایی بیرون است و نیازمند تلفیق ادبیات بههنر ناممکن است و فهم درست و دقیق اثر ادبی از ظرفیت و توان 

های تخصصی است، در جستار حاضر ضروری به نظر رسید با تأكید بر روش، دانش و تجارب ادبیات با دیگر حوزه

ارتباط دوسویج روانشناسی و ادبیات، ظرفیتها و قابلیتهای نظریج ناخودآداه جمعی از نظر روانشناسی تحلیلی یونگ، 

های تعلیمی وی بعنوان یکی از شاعران برجستج زبان و ادبیات فارسی قاب را در شعر سعدی و آموزهالگوی نكهن

 های ناخودآداه وجود انسان توجه داشته است، بررسی نماییم. ای به روح و روان و الیهكه بصورت دسترده

( 4393شناسی میتوان به كتب ذیل اشاره نمود: شمیسا )درخصوی پژوهشهای مرتبط با حوزۀ نقد ادبی و اسطوره

تصای الگوها اختای ها و كهنها را به مبحث آركیدونهبخشی از مباحث مرتبط با استعاره« بیان و معانی»در كتاب 

الگویی یونگ و مباحث ارزشمندی دربارۀ نقد كهن ( در فصل یازدهم4394داده است. نیز در كتاب نقد ادبی وی )

« با یونگ و سهروردی»( در كتاب 4374جایگاه آن در مطالعات نقد ادبی معاصر مورد توجه قرار درفته است. بتولی )
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ق و یونگ ها و تفکرات شیخ اشرابتفصیل ضمن بیان مبانی نظری روانشناسی یونگ، به نکات مشترک میان اندیشه

 ت. از دیگر پژوهشهای مرتبط میتوان به مقاالت زیر اشاره نمود:پرداخته اس

الگویی حکایت خواجج نیکوكار و بندۀ نافرمان از سعدی با خوانش كهن»ای با عنوان ( در مقاله4344ضمیر )خوش

قالب  رالگوی پرسونا و سایه ددیری از كهننشان داده است سعدی با بهره« الگو و سایج یونگتکیه بر نظریج كهن

( در مقالج 4345نسب و داوودی مقدم )عارفی مصلح از نظر اجتماعی، سعی در بیان مفاهیم اخالقی دارد. حیدری

ات الگویی آنیما را در غزلیهای كهننشانه« دری در غزلیات سعدی با تأكید بر آنیماتحلیلنگاهی به ردّپای روان»

های روانشناسی شخصیت براساس مؤلفه»( در مقالج 4344كی )زاده و دهقان بناداند. صادقسعدی بررسی نموده

انواع شخصیت درونگر و برونگرا را در نوزده حکایت از سعدی بررسی « دیدداه یونگ در حکایات بوستان سعدی

 داننشان داده« تفرّد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما»( در مقالج 4345اند. تلخابی و عقدایی )نموده

های مثبت و منفی روان خویش را شناسایی كرده و با صداقت و برخوردی منطقی آنها را بروز داده سعدی جنبه

« احمد مطر 4الگوهای نقاب و سایه در الفتات تحلیل كهن»ای با عنوان ( در مقاله4341است. مشایخی و شجری )

( 4344پور )رد توجه قرار داده است. محمدی و اسمعلیالگو مونقابهایی چون زهد، متانت، و پاكدامنی را بعنوان كهن

 ، رمزها و«الگوی نقاب در آراء یونگ و ردّپای آن در غزلهای موالنا: غزلیات شمسبررسی تطبیقی كهن»در مقالج 

رد فاند. روضاتیان و میرباقریسمبلهایی را كه موالنا برای بیان مفهوم نقاب بیان كرده است، مورد تحلیل قرار داده

به این نکته اشاره « الگوی نقاب با توجه به رفتارهای مالمتینقد و تحلیل كهن»ای با عنوان ( در مقاله4394)

از صوفیان  ایاند كه نقاب تنها منحصر به مباحث روانشناسی یونگ نیست بلکه میتوان آنها را در رفتار دستهكرده

بررسی »( در مقالج 4394راد )میشوند، مشاهده نمود. سجادی كه برای مبارزه با ریا و خودپسندی، مالمتی نامیده

 الگوی یونگ را در غزلیات سنایی بررسی نمودهچگونگی تبلور این دو كهن« نقاب و سایج یونگ در غزلیات سنایی

 است. 

 

 بحث و بررسی
یعنی مکان وجود فرمها و تای هاست؛ زیرا كار هنری، ابتدا از ناخودآداه ی خانج ذاتی و طبیعی برای آركی»ادبیات 

(. درچه اصطالح ناخودآداه جمعی از 444: 4344پور، )محمدی و اسمعلی« تای ها ی ناشی میشودتصاویر آركی

ل الگوها در اصهای یونگ است، به صورتهای دیگر از دیرباز مورد توجه ادبا قرار درفته است؛ چراكه كهنبرساخته

(. یونگ 51: 4399)بیلسکر، « تای هاستخانج ذاتی و طبیعی برای آركی از فطرت انسان نشئت میگیرد و ادبیات

و ناخودآداه فردی، روان ناخودآداه جمعی را كه در میان تمامی افراد بشر مشترک است به  4«من»ضمن پذیرش 

ای ارهپآن افزود. به باور یونگ این بخش از ضمیر و روان ناخودآداه بشر، بخشی كلّی و غیرشخصی است و از خالل 

 وار كه در همگان مشابه است بروز میکند.از رفتارها و تمایالت نمونه

های خودرویی هستند كه تابع پدیده»محتوا و درونمایج ناخودآداه جمعی از دیدداه یونگ : 8ناخودآگاه جمعی

ی  47: صص 4344)یونگ، « ارادۀ ما نمیباشند و بنابراین ما میتوانیم یک نوع خودمختاری به آنها نسبت دهیم

، )یونگ« های شخصی، آنان را مرئی سازدهنگامی درون خودآداه ظهور میکنند كه تجربه»(. محتوای ناخودآداه 49

سازندۀ تمام تداركاتی است كه خودآداه نیز درست مانند ناخودآداه ناظر »(. از نظرداه یونگ ناخودآداه 445: 4343

                                                      
1. Ego. 
2. Collective unconscious. 
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(. ناخودآداه بخشی از روان است كه از همان  64: 4346)یونگ، « استبر نیات و مقاصد و احساسات و افکار انسانه

ای كه انسان متولد میشود، محتوای ناخودآداه از لحظه»ابتدا همواره همراه انسان بوده و با وی زاده شده است. 

: 4343ان، )هال و همکار« دیری رفتار ارائه میکندشده را برای شکلتعیینای از الگوهای ازپیشجمعی، مجموعه

(. ناخودآداه جمعی بُعد مستقل ذهن انسان است كه به منزله و مثابه نوعی نیروی نهفته در درون فرد است كه 19

 آید. در شرایط حساس و بحرانی كه خودآداه از كمک به فرد بازمیماند، به كمک وی می

الحات رایج نقد روانشناسی بویژه در صد ای یونانی است و از جمله اصطتایپ واههآركی: 0 تایپالگو یا آركیكهن

رد كارب»شناسی، روانشناسی و نقد ادبی كاربردی دسترده دارد. های دونادون انسانسال اخیر است كه در حوزه

« الگویی یا نقد نمونه ازلی منجر شده استای از نقد به نام نقد كهنوسیع ]این اصطالح[ در ادبیات به پیدایی شاخه

درفته شده است كه در زبان یونانی به معنای الگو یا مدلی  6«آركه تی وس»تایپ از (. واهۀ آركی991: 4393)داد، 

الگوها شبیه یک (. از دیدداه یونگ كهن653: 4374بوده است كه چیزی را از روی آن میساختند )شمیسا، 

درحقیقت معلوم نیست  ساختمان متحرک یا روان است كه در همه جای جهان به یک صورت و یک شکل است اما

الگوهای اساطیری از عوامل بیرونی (. به اعتقاد یونگ، كهن44: 4399كه از كجا آمده و نشئت درفته است )یونگ، 

و  نسبت، زبان»های روحی و روانی هستند. به همین دلیل سرچشمه نمیگیرند بلکه حاصل فرافکنی در پدیده

الگوها همچون یک رود، هر سه زمان دذشته، حال و آینده را . كهنالگوها نیستندمهاجرت تنها راه انتشار كهن

الگوها همچون نیروی بالقوه در دریای ضمیر ناخودآداه نهفته است. هنگامی مربوط میکنند. ]در نظر یونگ[ كهن

الگوی آید؛ زیرا درواقع سمبل صورت عینی كهنالگو میخواهد ظاهر شود، به قالب سمبل و رمز درمیكه كهن

 (.659: 4394)شایگان، « ناپیداست

های روحانی كه در تعریف هایی مانند اساطیری بودن، غیرشخصی بودن، ناخودآداهی، و داشتن جنبهشاخصه   

الگو شکل و محتوای ناخودآداه جمعی است و الگو نیز میگردد. كهنناخودآداه جمعی استفاده میشود، شامل كهن

های دونادون از آن خارج میشود. از نظر یونگ ن در شکل و قالب انگارهای است كه محتوای آمنبع دسترده

تصاویر ناخودآداه غرایز هستند؛ به عبارت دیگر، آنها الگوهای رفتاری غریزی هستند. بنابراین فرضیج »الگوها كهن

الگو محتوای هن(. ك15: 4345)رابرتسون، « الگوها، غریزه هستندناخودآداه جمعی فقط میتواند فرض كند كه كهن

ناخودآداه جمعی است كه در فارسی بصورت تصاویر ازلی، سرنمون، تصاویر ابتدایی و صورت مثالی مورد استفاده 

(. از نظر یونگ روان انسان از دو بخش ناخودآداه فردی 453: 4344پور، قرار درفته است )ر. ک: محمدی و اسمعلی

ها، آرزوها یا سایر تجارب مربوط به زنددی شخصی مل تمام خاطرهناخودآداه فردی شا»و جمعی تشکیل شده است. 

تنی های مباند. ناخودآداه شخصی بخشی است كه زنددی روانی شخصی را میسازد و به عقدهاست كه فراموش شده

 (. ناهشیار یا ناخودآداه جمعی مضامینی را دربر میگیرد كه یونگ آنها را41: 4374)یونگ، « بر احساس موسومند

(. 439: 4395فر، )شایگان« اش، مفاهیمی جهانیندسالهاین الگوها بدلیل ریشج چند میلیون»مینامد. « الگو»

(. 414: 4395ناخودآداه جمعی حاوی تصاویر كهن و ذهنی است كه در میان تمام انسانها مشترک است )پالر، 

د مجدد و... دید اما برخی از آنها مانند نقاب، سایه، هایی مانند خدا، فرشتگان، مرگ، تولالگوها را میتوان انگارهكهن

 (. 455: 4346آنیما و آنیموس در رؤیا و هنر بیشتر دیده میشود )یونگ، 

                                                      
1. Archetype. 

 



 645/ الگوی نقاب در آثار سعدیبررسی كهن

 

هر فرد برای حضور خویش در جامعه و مقبول شدن میتواند از نقاب بهره )پرسونا یا ماسک(:  0الگوی نقابكهن

كه در ابتدا دربارۀ نمایشهای تئاتر به كار میرفت و اشاره به صورتکی واهۀ نقاب ترجمج اصطالحی التین است »دیرد. 

دارد كه بازیگران هنگام نمایش به صورت میزدند. یونگ، نقاب را نوعی ماسک میداند كه ما انسانها برای پنهان 

ه، افراد جامعكردن شخصیت واقعیمان از آن استفاده میکنیم. در واقع ما در بسیاری از اوقات برای همرنگ شدن با 

خود را پشت نقاب پنهان میکنیم و به اصطالح، ظاهرسازی میکنیم و خودِ واقعیمان را پنهان میکنیم. نگرش نقاب 

(. درحقیقت نقاب را میتوان شخصیت ظاهری و دروغین یک 45: 4374)یونگ، « به كلّی، مخالف درونی ماست

چیزی كه ما از خود به دنیا نشان میدهیم. نقابها را  فرد دانست كه با شخصیت حقیقی او فرسنگها فاصله دارد؛

ای از نقابها، آنهایی هستند كه فرد بر چهرۀ اجتماعی میتوان به چند دسته تقسیم نمود. از دیدداه یونگ، دسته

خود میزند، دستج دوم نقابی از شخصیتهای اساطیری و سنتّی است كه فرد از آنها نقاب میسازد و از زبان آن سخن 

نقاب »گوید و دستج سوم دربردیرندۀ خیاالت غیرواقعی و پندارهایی است كه مانع رشد حقیقی فرد میشود. می

نمایانگر یک ابزار هنری است كه شاعر بوسیلج آن در شخصیت دیگری حلول میکند، شخصیتی كه برای مبدع و 

صریح خود را بوسیلج آن  مخاطب از یک روند نسبی حافظج تاریخی برخوردار است و شاعر صدای مستقیم و

آیند؛ مراد همان تجربج مرتبط با شخصیت شخصیت پنهان میدارد، بنحوی كه دو تجربه در آن با هم درد می

ای است كه شاعر با تر، نقاب در اصطالح نقد جدید وسیلهشده و تجربج خای شاعر است. به بیان سادهفراخوانده

های معاصر نهان میگردد و از زبان آنان به نقل ایده و افکار و تجربهشده پهای فراخواندهكمک آن در پشت چهره

 (.449: 4345)نجفی، « آنکه چهرۀ اصلی خود را برای مخاطب بنمایاندخود می ردازد؛ بی

الگوهای مهم در زنددی انسانهاست؛ چراكه همج ما در زنددی از نظر روانشناسی یونگ، نقاب از جمله كهن    

ی میکنیم و از صورتکهای مختلف برای ظاهر شدن در اجتماع بهره میبریم؛ ازاینرو نقاب یک ضرورت نقشهایی را باز

(. صورتکها با توجه به نقشهای ما 95: 4399)فوردهام، « توسط آن به دنیای خود مربوط میشویم»و لزوم است كه 

 شی اجتماعی است و شخصیت واقعیتغییر میکند. از دیدداه یونگ، نقاب یا پرسونا، شخصیت كاذب یا چهرۀ نمای

داهی اختیار نقاب با فرد است تا در نظر دیگران آنگونه كه میخواهد جلوه یابد اما »هر كس در پشت آن قرار دارد. 

ادر تأثیر اجتماع زیاد باشد، نقاب ضخیمتر و استقالل شخصی كمتر است؛ ازاینرو بصورت غیرارادی و ناخودآداه 

(. نقاب یا پرسونا، چهرۀ كاذب و نمایشی از شخصیت اجتماعی فرد است كه در 43: 4399)یونگ، « ظاهر میشود

پرسونا ]نقاب[ ماسکی است كه هر فرد در رابطه با توقعات و معیارهای »پشت آن شخصیت اصلی قرار دارد. 

رسونا ند. پتای ی درون خود به چهره میزاجتماعی، فرهنگی و سنتی و نیز بمنظور پاسخگویی به احتیاجات آركی

در واقع نقشی است كه اجتماع به فرد داده است و از او انتظار ایفای آن نقش را دارد. هدف از بکاردیری این ماسک 

ای ی ولی نه لزوماً ی پوشاندن طبیعت و ماهیت درونی و واقعی شخص در اصل تأثیردذاری بر دیگران و تا اندازه

شاملو، )« ت خصوصی فرد قرار دارد و آن شخصیت اجتماعی فرد استاست. به كالم دیگر، پرسونا در مقابل شخصی

4396 :56 .) 

پرسونا ضروری است، زیرا مجبوریم برای اینکه در كار و تحصیل موفق »یونگ درخصوی ضرورت نقاب میگوید    

(. نکتج 463ی  466: صص 4345)شولتز، « شویم و با افراد دونادون كنار بیاییم، نقشهای متعددی را بازی كنیم

الگوها، هم دارای جنبج مثبت هستند و هم جنبج منفی ی درچه جنبج قابل توجه آن است كه نقابها مانند سایر كهن

های مثبت نقاب معتقد است ادر نقاب منفی نقاب بیشتر مورد توجه قرار درفته است ی یونگ درخصوی جنبه

                                                      
1. Persona. 
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بلکه پسندیده نیز میباشد؛ چراكه سبب سازداری فرد با تنها بد نیست سبب احترام فرد به قوانین جامعه شود، نه

اجتماع میشود، اما ادر این نقاب بقدری دسترده و پیشرونده شود كه جایگزین شخصیت واقعی و حقیقی فرد شود 

تا جایی كه فرد تنها به فکر ایفای نقش خویش در قالب نقاب باشد، فرد و نیز جامعه از این نقاب آسیب خواهد 

 دید. 

از آن جمله است تقسیم نقابها »اند. بندی نمودههای مختلف دستهنقاب را از نظرداه واع نقاب و محدودۀ آن:ان

اند ای كه از آن درفته شدهبراساس زمینج نقابگیری، سبک و نوع كاربرد كه از میان بررسی نقابها از جهت زمینه

ها از میراث كهن و تاریخ و اسطوره درفته میشوند تا معمولتر بوده و اهمیت بیشتری دارد. در بیشتر موارد نقاب

اند: نقابهای ای كه از آن درفته شده، انواعی قائل شدهشخصیتهای معاصر. برای نقابهای شعری از نظر زمینه

 )كمالی نهاد و« ای، نقابهای تاریخی، نقابهای دینی و صوفیانه، نقابهای ادبی، نقابهای مردمی و عامیانهاسطوره

 (. 614: 4343ی، بشیر

این عناصر كه ریشه در ناخودآداه جمعی »دهنده در تجارب ادبی میداند. الگوها را عناصر اساسی شکلیونگ كهن 

های خودآداه ذهن میرسد و در آفرینشهای هنری بشکل ذهن همج افراد بشر دارد، تنها در ذهن هنرمند به الیه

مین روست كه ابزار شاعرانه، بهترین تجلیگاه تعقیب الگوهای عاطفی نماد در اسطوره، ظهور و بروز مییابد و از ه

مستتر در زنددیهای فردی و خود شعر نیز مهمترین محلّ تفحص و تحقیق در باب تجربیات مشترک انسانی معاصر 

 (. 9: 4471، 4)بادكین « آیدالگویی نسل دذشته به شمار میبا مدلهای كهن

 

 نقاب یونگ در آثار سعدی الگوینقد و تحلیل نظریۀ كهن
ویش های خهای سنتی كه در نوشتهدر ابتدا ذكر این نکته الزم و ضروری است كه سعدی با شناخت كافی به چهره

ای كه از آن نقاب ساخته است، هماهنگ های فکری خویش را با چهرهمورد توجه قرار میدهد، توانسته است سازه

ای باشد ای خدار تجربهمیداند هر شخصیتی نمیتواند ایفاكننده و عهده و همسو كند؛ به دیگر سخن سعدی بخوبی

و هر تجربه را نیز نمیتوان بر یک شخصیت تحمیل كرد؛ بلکه اصل همخوانی و همسویی بین شخصیتها و نقاب 

هره ب اندیشی، از نقابهای مثبت بخوبیایجادشده را در نظر دارد. براساس همین اصل سعدی بنا به شرایط و مصلحت

های متعدد های سعدی، وی دارای نقابها و چهرهها و نوشتهمتنی از سرودهدرفته است. براساس دریافتهای درون

است. این نقابها متناسب با نقشهای اجتماعی و تمایالت درونی، فردی و اخالفی وی است؛ نقابهای سعدی با 

سب است؛ سعدی با خودآداهی كامل آنها را برمیگزیند موقعیتهای اجتماعی و فردی كه وی در آن قرار میگیرد متنا

و چون اشراف و آداهی وی از این صورتکها بصورت خودآداه است، نقاب بیضرر محسوب میشوند. سعدی آداهانه 

ان داست« زاهد تبریزی»به ایفای نقش و انتخاب نقاب دست میزند و در نقش موردنظر بازی میکند. در حکایت 

، كه نمادی از خود شاعر میتواند «مرد پارسا»د كه با آشوب و همهمج مردم به دام میفتد اما دزدی را بیان میکن

 باشد، آن هنگام كه دزد را مغبون و محزون مییابد، به دلجویی وی می ردازد و او را مورد لطف و كرامت قرار میدهد:

 عییزیییزی در اقصیییییای تییبییریییز بییود     

 شیییبی  دییید  جییایی  كییه  دزدی   كمنیید

 خبر كرد و آشیییوب خییاسییییت    كسییییان را 

 چو   نییامردم    آواز    مردم      شییینییید

 كه همواره بیدار  و  شبخیز  بود 

 ب یچید و  بر طرف   بامی  فکند

 ز هر جانبی مرد با چوب خاست

 خطر   جای   بودن   ندید میان  

                                                      
1. M. Bodkin. 



 647/ الگوی نقاب در آثار سعدیبررسی كهن

 

 نیییهیییییییبیییی از آن دیییییییرودار آمیییدش

 ز رحییمییت دل پییارسیییییا مییوم شییییید   

 بییه تییاریییکییی از پییی فییراز آمییدش       

 كییه یییارا  مییرو  كییآشیییینییای   تییوام    

 

 دریز  بوقت   اختیار   آمدش

 كه شب دزد بیچاره محروم شد

 به  راهی  ددر  پیشباز    آمدش

 «به  مردانگی  خاک  پای    توام

 (434ی  435)بوستان سعدی:                   

بیان كرده است و « كه یارا مرو كاشنای توام»سعدی در اینجا نقش بازی كردن و نقاب بر چهره زدن را با تعبیر 

خویشتن / پارسا را در قالب همکار و یار دزد معرفی نموده است تا بتواند از او دستگیری كند و با ترحم و دلسوزی 

« دزد»اهل و مدارای سعدی با فرد دنهکار در قالب نقاب موجبات خوشحالی و شادمانی دزد را فراهم آورد. این تس

های مالمتی و مداراجویانج وی همخوانی كامل دارد. نکتج الگوی نقاب از نوع سازنده و مثبت است كه با اندیشهكهن

مهم آنجاست كه سعدی آداهانه به ایفای نقش و انتخاب نقاب می ردازد و با نقش خود یکی نمیشود بلکه چنانکه 

آید، از باب تساهل و كرامت با دزد، خویشتن را از طایفه و جماعت دزدان معرفی مینماید ز حکایت یادشده برمیا

كنندۀ رحمت عام خداوند و نماد پارسا با نقاب و صورتک خیرخواهی است برای تمامی افراد بشر كه بنوعی تداعی

یشج وی ضمن برخورداری از وسعت مشرب، او را در مقام نفس و ماهیت شاعر و اند« سعدی»است؛ ازاینرو نقاب 

های خویش بخوبی به ایفای نقش ادبی، در قالب فاضلی رحمدل بتصویر كشیده است. سعدی در اشعار و نوشته

قی های اخالدینی، عرفانی، اخالقی و اجتماعی خود می ردازد و سعی میکند اوالً از خود شخصیتی متناسب با آموزه

دنیا نوعی رفتار معین را بر »اً درخور انتظارات جامعه ظاهر دردد؛ چنانکه یونگ معتقد است: ی دینی بسازد؛ ثانی

ای تحمیل میکند و آنها میکوشند با این انتظارات مطابقت پیدا كنند؛ لیکن این خطر وجود دارد كه اهل هر حرفه

بعنوان فردی خردمند كه (. بدیهی است شخصیت سعدی 74: 4374)یونگ، « با نقاب شخصیتی خود یکی شوند

الگوی نقاب باید درخور انتظار های تربیتی، در هنگام استفاده از كهناندیش است و در پی آموزههمواره مصلحت

در شود و لذا زمانی كه نمیتواند نقش شایستج خود را در این نقاب بازی كند، با تمسک به نمادپردازی خواننده جلوه

توجه میکند و او را با دیدۀ « دزد»ی خیرخواه و دوراندیش به معیشت و مشکالت «اپارس»بعنوان نمونه در قالب 

 نوازی قرار میدهد و س س میگوید: رحم و شفقت مورد بنده

 اعییتییقییاددل آسییییوده شیییید مییرد نیییییک  

 
 ای را برآمد مرادكه سردشته 

 (434: سعدی بوستان)                             

 الگوی یونگ را میتوان مشاهده كرد. در اینحکایتی دیگر از نمونه نقابهای مثبت براساس كهن دلستاندر باب اول 

كردند. هر یکی از ایشان ددردونه وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی»حکایت آمده است كه: 

آمده وزیران در نهانش دفتند:  زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه كرد. بزرجمهر را رأی ملک اختیاررای همی

رأی ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ دفت به موجب آنکه انجام كارها معلوم نیست و رأی همگان 

در مشیّت است كه صواب آید یا خطا، پس موافقت رأی ملک اولیتر تا ادر خالف صواب آید، بعلّت متابعت ایمن 

 (.93)دلستان سعدی: ی « باشم

بزرجمهر، بعنوان نقابی كه از روی فراست و زیركی انتخاب شده، مورد تأكید « اندیشیمصلحت»ل یادشده در مثا 

قت های نهانی متن درحقیقرار درفته است. سعدی با انتساب این رفتارها به خویشتن یا مخاطب، با فراست در الیه

ار در درب« اندیشیمصلحت»د توجه قرار میدهد. انتظاری را كه جامعه از بزردان و اندیشمندان خود دارد بخوبی مور

، محافظ جان بزردان است و سعدی با انتخاب این نقاب ضمن توجه به خشم و عتاب شاهان، حاكمان بصورت رندانه
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حل و چاره مقابل تصمیمات نادرست، تحکّم و زوردویی یا رفتارهای غیرخردمندانج آنان را در نقاب تنها راه

اند. نقاب مورداستفادۀ سعدی در این حکایت، نقابی تعلیمی است. سعدی به معنای دقیق كلمه اندیشی میدمصلحت

آموزداری است كه از رسوم، عادات، خلقیات و روحیات افراد جامعه آداه است و براساس مشاهدات و دانش خویش 

هد، ف را به خویشتن نسبت دآنکه عنوان حکیم یا فیلسومیداند كه در هر موقعیتی باید چگونه رفتار نمود و بی

حکمت را تعلیم میدهد و میداند جامعج دمراه و بیمار عصر شاعر پذیرای انتقاد و ارشاد مستقیم نیست؛ ازاینرو با 

سعی در آموزش مسائل اخالقی و تعلیمی دارد و « بزردمهر»و « انوشیروان»دیری از نمادهای تاریخی مانند بهره

اندیشی را میتوان از توجه سعدی لزوم را مورد تأكید قرار میدهد. نقاب مصلحت اندیشی در مواقعبنوعی مصلحت

به مقتضیات طبع بشری دانست. سعدی از فرد شیادی نقل میکند كه با دیسوان بافته و تشبّه به علویان به همراه 

سبت میدهد، مورد اكرام است و آن را به خود ن« انوری»ای كه از قافلج حجاز و حاجیان بنزد ملک رفته و با قصیده

 ملک قرار میگیرد، اما در نهایت ادعای كذب او روشن میشود و چنین پاسخ میدهد:

 غییریییبییی دییرت مییاسییییت  پیییییش آورد   

 دیر از بینییده لیغیوی شیییینییییدی بیبیخیش        

 

 دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ 

 جهاندیده  بسیار دوید دروغ

 (94)همان: ی                                       

اهل، اندیشی و تسدر این عبارات مشخص است كه سعدی با توجه به مقتضیات طبع و نهاد بشر، با نقاب مصلحت

كاری، خویشتنداری نموده و از دروغ و فریب سودجویی برخی افراد را مدّنظر قرار میدهد و بنوعی با محافظه

؛ در حکایت پادشاهی كه امر به كشتن اسیری میگذرد؛ چنانکه در برخی عبارات آشکارا به این نقاب اشاره مینماید

های راست وزیر كژاندیش ترجیح میدهد كه مؤید نقاب اندیش را بر دفتهمینماید، سعدی سخن دروغ وزیر نیک

 كاری از سوی سعدی است: محافظه

ن بر ای ایتر آمد از این راست كه تو دفتی كه روی آن در مصلحتی بود و بنملک[ دفت: مرا آن دروغ پسندیده»]

(. در حکایت دیگر از 59)همان: ی « انگیزآمیز به از راستی فتنهاند: دروغی مصلحتخُبثی و خردمندان دفته

در  اندیشی رافقیهی كه دختری بغایت زشت داشت و بحکم ضرورت به عقد ضریری )نابینایی( درآمد، مصلحت

اد نابینا معالجه میشود و پس از بینا شدن دختر را طالق نابینایی داماد میداند و آن هنگام كه خالف نظر فقیه، دام

 (.457)همان: ی « روی، نابینا بهشوی زن زشت»میدهد؛ بر استفاده از نقاب تأكید دارد و معتقد است 

وسوی زرق و شید نیز فرامیخواند و بخش ناخودآداه و چنانکه مشاهده میشود نقاب سعدی داه او را به سمت     

خودآداه او را به كشمکش و جدال میکشاند. با این همه آن هنگام كه بخش سایه یا ناخودآداه سعدی او را به 

او  «خودآداه»یا « من»فرامیخواند، « كاری افراطیاندیشی یا محافظهمصلحت»رفتارهای نامتناسب و ناروا با نقاب 

نکه رفتار ناروا را می ذیرد، دوم آنکه این انتقادپذیری دلیل آداهی شیخ اجل به نقش یا نقاب بودن آن مسئله اول ای

است و بر آن صحّه میگذارد، سوم آنکه اینگونه رفتارها در روانشناسی تحلیلی یونگ، مطرود تلّقی نمیگردد، بلکه 

زن داللت دارد كه دستاورد آن، وحدت و یک ارچگی و بر حركت قسمتهای خودآداه و ناخودآداه بسوی تعادل و توا

شخصی میگذرد و با ناخودآداه جمعی « سعدیِ»از « من»است؛ نکتج دیگر آنکه در این نقابها، « خود»رسیدن به 

یا نوعی پیوند میخورد. احسان، بخشش و مدارا نیز از دیگر نقابهای سعدی است كه میتوان به آنها اشاره نمود؛ 

را بجای انتقام چنین مورد توجه قرار داده « مدارا»در حق دشمنان و استفاده از نقاب و صورتک « کینی»چنانکه 

 است: 



 644/ الگوی نقاب در آثار سعدیبررسی كهن

 

 عییدو را بییجییای خسیییییک زر بییریییز     

 
 كه احسان كند كُند دندان تیز 

 (97)بوستان: ی                                     

ورزی، به استفاده از نقاب رأفت و مدارا تأكید هجویی و كینسعدی در حکایتی از بوستان درخصوی عدم انتقام

 میکند و میگوید: 

باشیییید    سیییرش      نه    كه   پر فت  غریبی   

یری رواسییییت            گ ن بر وی  در خشییییم   تو 

 

 میازار و  بیرون كن از كشورش 

 كه خود خوی بد دشمنش در قفاست

 (11)همان: ی                                        

 تر از شمشیر است:در نظرداه سعدی، برّنده« تدبیر»ازاینرو نقاب 

 ادییر دشییییمیینییی پیییییش دیییییرد سییییتیییییز 

 
 به شمشیر تدبیر خونش بریز 

 (74)همان: ی                                       

همین اندیشه سبب میشود سعدی در مقام مصلحی اجتماعی از حاكمان و شاهان بخواهد بنابر اقتضای شرایط، 

 غضوبان را عفو نمایند و پس از چندی آنان را بخدمت دیرند: معزوالن و م

 یییکییی را كییه مییعییزول كییردی ز جییاه    

 بیییییرآوردن كیییییام امیییییییییییدوار   

 

 چو چندی برآید ببخشش دناه 

 به از قید  بندی  شکستن   هزار

 (15)همان: ی                                       

از نقابهای مثبت را توصیف كرده است. حاتم طایی بنابر ای دیگر بخوبی جلوه« حاتم اصم»سعدی در حکایت 

مقتضای شرایط، خویشتن را اصم و كر جلوه میدهد. آنگاه كه پرده از راز وی برمیفتد و همگان به شنوایی وی آداه 

 توجهی را ذكر میکند و در جواب مدعیان میگوید:میشوند، در توجیه انتخاب این نقاب دالیل قابل

 ای  تیییییزهییوش كیینییان دییفییت  تییبسییییم 

 چییو پییوشییییییییده دارنیید اخییالق دون    

 فییرامییییینییمییایییم   كییه    مییییینشیییینییوم   

 چییو كییالیییییو دانیینییدم اهییل نشیییسییییت    

 ادییر بیید شیییینیییییدن  نیییییاییید  خییوشییییم  

 بییحییبییل سییییتییایییش فییرا  چییه  مشییییو   

 

 نیوشاصم به كه  دفتار  باطل 

 ام  زیر  طبع      زبونكند هستی

 مگر  كز  تکلّف     مبرا    شوم

 تبگویند نیک و بدم هرچه هس

 ز كردار  بد  دامن   اندر    كشم

 چو حاتم اصم باش و عیبت شنو

 (435ی  464)همان:                                

طبق ابیات فوق، یکی از اصلیترین دالیلی كه حاتم طایی خویشتن را اصّم و كر جلوه میدهد، آن است كه بتواند از 

 اصالح آن اقدام نماید. در حکایتی دیگر از دلستان آمده است: زبان دیگران عیوب خویش را بشنود و در خفا به

درویشی را شنیدم كه در غاری نشسته بود و در به روی از مردم بسته و ملوک و اعیان را در چشم همت او شوكت »

 .و هیبت شکسته... یکی از ملوک آن طرف اشارت كرد كه توقع به كرم و اخالق عزیزان است كه با ما موافقت كند

شیخ رضا داد... یکی از اصحاب دفت شیخ را كه چندین مالطفت كه امروز كردی خالف عادت بود؛ در این چه سرّ 

ان سعدی: )دلست« / واجب آمد به خدمتش برخاست اند: هر كه را بر بساط بنشستیاست؟ دفت: نشنیدی كه دفته

 (. 436ی 

یط، سعدی با نقاب درویش عزلتگزین، خالف عادت و در حکایت فوق چنانکه مشاهده میشود بنا به اقتضای شرا

 تنها منع نمینماید بلکه این مسئله را توجیه نیز میکند.سلوک سالکان، مصاحبت با شاهان را نه
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نقاب نیکی و بخشش از دیگر نقابهای مثبت در اندیشج سعدی است كه در جای جای دلستان و بوستان میتوان 

ی نمونه در حکایتی از باب دوم بوستان، برخورد كریمانج پادشاه در بیابان با مردی ردّپای آن را مشاهده نمود. برا

كه به او دشنامهای درشت میدهد، از نوع نقابهای مثبت شاه در این حکایت است. بنابر شیوۀ معمول شاهان، 

ن را با و سایری حاكمان و بزردان از دستاخی و درشتی اطرافیان بساددی نمیگذرند و كوچکترین خطای اطرافیان

مجازاتی شدید پاسخ میدهند، اما اینکه سعدی در محیط اجتماعی شاه را در قالب فردی رئوف و رحمدل كه از 

سعج صدر برخوردار است نشان میدهد، نقابی مثبت است كه با هدف كاربرد مسائل اخالقی و تعلیمی مورد استفاده 

 نین میگوید: قرار درفته است. در این حکایت در پایان سعدی چ

 مییحییلنییگییه كییرد  سییییلییطییان   عییالییی  

مرد            ین   ک بر  حییال  مسیییی بخشییییود    ب

 زرش داد و اسییییب و قییبییا پییوسییییتییییین  

 

 خودش در بال دید و خر در وَحَل 

 فروخورد  خشم   سخنهای   سرد

 چه نیکو بود مهر  در  وقت  كین

 (43)بوستان سعدی: ی                            

آید نقاب مهر در وقت كینه و دشمنی از جمله نقابها و صورتکهای مثبت و موردتوجه برمیچنانکه از بیت پایانی 

های این مورد میتوان به نقاب رأفت و دذشت در حکایت بایزید بسطامی بجای خشم و سعدی است. از دیگر نمونه

اه خارج شدن فردی به اشتبناراحتی اشاره نمود؛ بایزید بسطامی كه صبحگاه عید فطر به حمام رفته بود، در زمان 

 طشتی خاكستر را بر وی میریزد و بایزید بجای عصبانیت، خدا را شکر میکند و میگوید:

 كییه ای نییفییس میین درخییور آتشیییییم    

 تیییواضیییییع سیییییر رفیییعیییت انیییدازدت  

 بییه دییردن فییتیید سییییركییش تیینییدخییوی   

 

 به خاكستری روی درهم كشم؟ 

 تکبر  به  خاک   اندر  اندازدت

 بلندیت باید بلندی  بجوی

 (444)همان: ی                                     

شده كه در جامعه دارای ارج و اهمیت و ای شناختهدر این مثال نیز سعدی در قالب شخصیت بایزید بعنوان چهره

مقامی معنوی است، بنا به مصلحت فردی )سركوب نفس( و مصلحت اجتماعی )آموزش تواضع( نقاب بخشش و 

اندازد، از سوی ند. درچه این بخشش، و رحم و رأفت آنجا كه امنیت جامعه را به خطر میدذشت را به چهره میز

 رسانی دارد نباید نواخت: سعدی منع میشود و معتقد است بداندیشی را كه قصد زیان

 نییه هییركییس سییییزاوار بییاشیییید بییه مییال   

 نییوازی  كییبییوتییر   بییرد  چییو   دییربییه  

 

 یکی مال  خواهد  یکی  دوشمال 

 درگ، یوسف دردچو فربه كنی 

 (643)همان: ی                                     

 اما نقاب تساهل و فضیلت آن بسیار مورد توجه سعدی است: 

 چییو كییاری بییرآییید بییه لییطییف و خییوشییییی 

 آوریكییرم كیین نییه پییرخییاش و كییییین    

 

 چه حاجت به تندی و دردنکشی 

 كه عالم به زیر نگین آوری

 (79)همان: ی                                       

عدالتخواهی و توجه به حقوق افراد جامعه از دیگر نکاتی است كه سعدی را در قالب نقاب و صورتک فردی دادخواه 

بر آن میدارد تا شهریار و حاكم را از ظلم و ستم بر رعیت بیم دهد. نقد سعدی از جامعج خویش حکایت از شناخت 

شناس و مصلح اجتماعی شامل مجموعه جامعه دارد. نقاب سعدی در قالب جامعهدقیق و عمیق او از اوضاع حاكم بر 

حکایات، داستانها و تعالیم اخالقی است كه در آن هنجارهای اجتماعی را مدّ نظر قرار میدهد و دستیابی به نظامی 
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 ه در حکایت سومهدفمند در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به همگان دوشزد مینماید. بعنوان نمون

قامت بعنوان یکی از سربازان ای حقیر و كوتاهزادهاز باب نخست دلستان، در سیرت پادشاهان میخوانیم كه ملک

میهن قبول مسئولیت میکند و میتواند بر دشمن پیروز شود. زمانی كه دشمن صعب روی نمود، نخستین كسی كه 

 در میدان اسب جهانید، این پسر بود كه میگوید:

 ن نه من باشییم كه روز جنگ بینی پشییت من آ

 كان كه جنگ آرد به خون خویش بازی میکند       

 

 آن منم در در میان خاک و خون بینی سری 

 روز میدان وانکه  بگریزد  به  خون  كشوری

 (14)دلستان سعدی: ی                          

كه در پشت آن در قالب نصیحتگری عادل،  های سیاسی و اجتماعی برای سعدی نوعی نقاب ایجاد میکنددغدغه

 شاهان را زنهار میدهد كه:

 بییه قییومییی كییه نیییییکییی پسیییینییدد خییدای 

 چییو خییواهیید كییه ویییران شییییود عییالییمییی  

 

 دهد خسروی عادل و نیکرای 

 كند ملک در پنجج ظالمی

 (54)بوستان سعدی: ی                           

 و در هشدار به ظالمان میگوید:

 لییج دادخییواه تییو كییی بشییییینییوی  نییا   

دوش       فغییانییت بییه   چنییان خسییییب كییآییید 

 كییه نییالیید ز ظییالییم كییه در دور تییوسییییت  

 سیییتییاننییدۀ  دادِ  آن   كس   خییداسییییت 

 

 به كیوان برد كله  خوابگاه 

 ادر  دادخواهی  برآرد خروش

 كه هر جور كاو میکند، جور توست

 كه نتواند از پادشاه داد خواست

 (53ی  )همان:                                     

سعدی هر لحظه با نقابی ظاهر میشود؛ درحقیقت نقطج بالنددی و قوّت سعدی آن است كه او در عین داشتن 

دیری از پرسونا یا نقاب را جز برای تمامی این نقابها و ایفای نقش خود، كامالً آداهانه از آن استفاده میکند و بهره

امعه برنمیگزیند. سعدی در پی آموزش اصول اخالقی داه بخش ساختن زنددی فردی و اجتماعی مردم و جرضایت

نقاب معلّم و استادی فرهیخته را دارد كه همگان را به رعایت ادب و احترام به جایگاه معلمان فرامیخواند؛ در 

 داستان دیگری از دلستان میخوانیم: 

ی روز بنوعی از آن كشتدرفتن سرآمده بود، سیصد و شصت بند فاخر بدانستی و هر  یکی در صنعت كشتی»

درفتی. مگر دوشج خاطرش با جمال یکی از شادردان میلی داشت، سیصد و پنجاه و نه بندش درآموخت مگر یک 

بند كه در تعلیم آن دفع انداختی و تأخیر كردی... پسر در قوت و صنعت سر آمد تا به حدی كه پیش ملک آن 

از روی بزردی است و حق تربیت ودرنه به قوّت ازو كمتر نیستم روزدار دفته بود استاد را فضیلتی كه بر من است 

و به صنعت با او برابرم... استاد بدان بند غریب كه از وی نهان داشته بود با او درآویخت و پسر دفع آن نداشت. 

 «اند: دوست را چندان قوّت مده كه ادر دشمنی كند تواند]استاد[ دفت: از بهر چنین روزی كه زیركان دفته

 (. 49)دلستان سعدی: ی 

سعدی در پایان این نمونه از حکایات به نتایجی كه منظورنظر دارد دست مییابد و با نقابی از مصلح و آموزداری 

شناسی نزد سعدی به نصیحتگری در هیئت معلم و با پرسونای تعلیم و تربیت دانا به نصیحت می ردازد. جامعه

ندیهای اجتماعی و بسیاری از زیرساختهای جامعه را هدف قرار میدهد. اخالقی محدود نمیشود، بلکه وی قشرب
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سعدی باز هم با نقاب مصلحی اجتماعی برای برقراری امنیت از حاكم میخواهد كه ارتباط خود را با مردم از نزدیک 

 م نکشد:تحفظ كند تا مردم بتوانند بدون مانع با حاكم سخن بگویند و توصیه میکند كه رعیت را به بیداد و س

 رعیییییت نشییییاییید بییه بیییییداد كشییییت     

 مییراعییات دهییقییان كیین از بییهییر خییویییش   

 

 كه مر سلطنت  را  پناهند  و  پشت 

 كه مزدورِ خوشدل كند كار بیش

 (441)همان: ی                                      

د. مدّنظر داشته باشدوست است و بشردوستی وی سبب میشود ابعاد دونادون هویت انسانی را همواره سعدی نوع

سعدی در مقام مصلح اجتماعی و با نقاب یک فعّال در زمینج حقوق انسانی میکوشد تا افراد جامعه را درجهت رفع 

عدی به یکدیگر برانگیزد. سپذیری اقشار دونادون جامعه را نسبتنیازهای یکدیگر ترغیب كند و حس مسئولیت

وسویی كه هبی با دفتمان اخالقی، ساختار فکری جامعه را به سمتبارها با در كنار هم قرار دادن دفتمان مذ

 میخواهد سوق دهد: 

بخییت                 ک ی ن كن ای  لی  ه لق سیییی خ  تو بییا 

 
 كه فردا نگیرد خدا بر تو سخت 

 (34)همان:                                            

 آدم اعضیییییای ییییکیییدییییگیییرنییید بییینیییی

 چیییو عضیییییوی بیییه درد آورد روزدیییار

 

 یک دوهرند كه در آفرینش ز 

 ددر عضوها را نماند قرار

 (44)همان:                                            

 سخنی بگزاف نیست ادر بگوییم نقابهای سعدی بیشتر مصالح اجتماعی افراد را در برمیگیرد: 

تش اسییییت         چون آ جنییگ  كس   میییان دو 

 
 كش استچین بدبخت هیزمسخن 

 (446)همان:                                           

 نقاب مالمتی
نقاب مالمتی نیز ازجمله دیگر نقابهای سعدی است. چنانکه دفته شد از كاركردهای عمدۀ نقاب فریب دیگران است 

پرهیز از هایی كه در اصول مالمتگری دارد به اما سعدی به انتخاب نقاب مالمتیِ خود آداهی دارد؛ توصیه

خودپسندی و خودپرستی ختم میگردد ی پرهیز از ریا، ادعای كشف و كرامت، پرهیز از زهد بویژه زهد ریاآلود و 

های مثبت روان و تجاهر به فسق و دناه همه از اصول نقاب مالمتی سعدی است. نقاب مالمتی سعدی از جنبه

دآداه جمعی اوست و با جهتگیریهای مثبت، بسوی ناخودآداه وی سرچشمه میگیرد؛ یعنی برخاسته از ضمیر ناخو

ارزشهای الهی و انسانی، این ارزشها و هنجارهای اخالقی را سرلوحج رفتار و كردار آدمیان قرار میدهد؛ به بیان دیگر 

میتوان دفت نقاب مالمتی سعدی ترفندی دیگر برای فرار از سلوک و رفتار ناپسند زاهدان، عالمان و حاكمان فاسد 

اسق است و از دیگر سو، اعتراضی است به كردار نادرست آنها كه نشان از ناخودآداه جمعی ایرانیان در سیر و ف

فرهنگ اخالقی ی دینی دارد. ستیز سعدی با شخصیتهایی چون قاضی، واعظ و شیخ صرفاً بدلیل نقابهای آنان 

برد؛ دوم آنکه نقاب بنوعی الزمج زنددی اجتماعی نیست؛ زیرا اوالً برخی از این نقابها را بصورت خودخواسته به كار می

ای دارند كه درصورت اجرای آنها در جایگاه مناسب از پاداشهای انسان است و افراد در جامعه وظایف و نقشهای ویژه

های منفی نقابهای افراد در بسیاری از موارد مادی و حقوق معنوی نیز برخوردار میشوند؛ مخالفت سعدی با جنبه

های اصلی در نهان و نهاد طلبی و... است كه بصورت انگیزهطلبی، شهرتاندوزی، مقامهای مالت با عقدهمخالف

برخی افراد مخفی است و با نهاد آنها یکی میشود؛ به تعبیری آنگاه كه نقاب دیگر نقاب نیست، بلکه تبدیل به 

طلبی كه اصل اساسی گردد و غایت كمالماهیت و درون فرد شده است، سبب جلودیری از رشد و شکوفایی او می
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در اخالق و نیز روانشناسی تحلیلی یونگ است هردز فراهم نخواهد شد. بنابراین چنانکه در روانشناسی یونگ، نقاب 

به خودی خود، بُعد منفی ندارد، سعدی نیز به صرفِ نقاب، دیدداه بد و منفی ندارد، بلکه نقاب را در نوع رویکرد 

شگذاری مینماید؛ چنانکه یونگ نیز معتقد است هر صورت مثالی در نفس خویش، نه نیک است و ارز« من»آن به 

یکی (. »45: 4374نه بد و تنها در اثنای مواجه شدن با خودآداه بد یا نیک است كه شکل می ذیرد )ر.ک: یونگ، 

 هایبوستان، وجود اندیشههای تأثیر جهانبینی عرفانی در شعر سعدی و بویژه در غزلیات و از مهمترین جلوه

ران پذیری در رفتار با دیگمالمتی و متفرعات آن است؛ بویژه آنچه در ارتباط با نفی ریا، اخالی، نفی خودی و تحمل

است. وجه غالب در رفتار صوفیج مالمتیه نیز اخالی و مبارزه با ریا است. نکتج قابل مالحظه درمورد توجه سعدی 

پور ربانی)ق« این اندیشه از یک سوی با صوفیان و از یک سوی با جوانمردان و فتیان استبه افکار مالمتی، ارتباط 

 هایی از نقاب مالمتی سعدی را در ابیات زیر میتوان مشاهده نمود: (. نمونه445ی  494: صص 4394آرانی، 

 ز  خیییاک آفیییرییییدت خیییداونییید پییاک 

مبییاش          كش  جهییانسیییوز و سیییر یص و   حر

 چییو دییردن كشییییییید آتییش هییولیینییاک    

می           چو   ك ین  مود  ا ن فرازی    آن  سییییرا

 

 پس ای بنده افتاددی كن چو خاک 

 ز خاک آفریدنت آتش مباش

 به بیچاردی تن بینداخت خاک

 از آن دیو كردند از این آدمی

 (445)كلیات سعدی: ی                          

 در باب چهارم از بوستان در حکایت عیسی و عابد و ناپارسا آورده است:

 در بیییاردیییاه غییینیییی   نیییدانسییییییت 

ید           پاک اسییییت و سییییرت پل مه  جا  كه را 

 اتبر این  آسیییتییان عجز  و   مسیییکینی          

 چییو خییود را ز نیییییکییان شییییمییردی، بییَدی 

بکییار       نیییاییید    نوع   طییاعییت    ین     از  ا

 

 كه بیچاردی به ز كبر و منی 

 در دوزخش را نباید كلید

 اتبینیبه از  طاعت  و   خویشتن

 نمیگنجد اندر خدایی، خودی

 عذر تقصیر طاعت بیار برو 

 (449)همان: ی                                     

سعدی در فرازوفرودهای سفر روحانی خویش، روان جمعی را در راه تکامل شخصیت و اعتدال روح انسان و در 

 اصطالح روانشناسی یونگ برای رسیدن به مانداال یا تفرّد یا خود به كار میبرد. 

 

 آرمانشهر و نقاب سعدیالگوی كهن

تصویری خیالی بردرفته از خاطرۀ ازلی انسان از بهشت است كه از رؤیای » 4الگوی آرمانشهر یا شهر پردیسیكهن

كودكانج انسان آغاز شده بطور خودآداهانه و ناخودآداهانه در ترسیم الگوهای انتزاعی از جهان آرمانی موعود در 

الگویی كه آرزوی تحقق جهانی با شرایط بهتر و دی مؤثر بوده است؛ كهنمرزهای افقهای محسوس مادی و فراما

(. در این آرمانشهر، سعدی آنچه را كه 453: 4394)پرهام و قائمی، « آرمانی، مهمترین مضمون آن بشمار میرود

 فاضلجبیش از همه چیز مورد توجه قرار میدهد، عدالت است. درحقیقت عدالت حلقج مفقودۀ شهر خیالی و مدینج 

سعدی است كه سبب میشود سعدی با نقاب مصلحی اجتماعی در تالش برای بثمر نشستن آن باشد. سعدی در 

بیشتر بابهای دلستان و بوستان از حقیقت دمگشتج عصر و روزدار خویش یعنی عدالت سخن میگوید و در مقام 

 ناصحی اجتماعی ظاهر میشود و خطاب به حاكمان و سیاستمداران میگوید: 

                                                      
1. The archetype of heaven utopia or the archetype of utopia.  
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 اال تییا نیی یییییچییی سییییر از عییدل و رای   

 دیییرییییزد رعیییییییت ز بیییییییداددیییر    

 بسییییی بییرنیییییاییید كییه بیینیییییاد خییود      

 

 كه مردم ز دستت ن یچند پای 

 كند نام زشتش به دیتی سَمَر

 بکند آنکه بنهاد بنیاد بد

 (454)بوستان سعدی:                                

 و نیز:

 مییلییک را هییمییییین مییلییک پیییییرایییه بییس   

 
 ه آزار كسكه راضی نگردد ب 

 (454)همان:                                          

زنان وهپیران ضعیف و بی»شناسی آداه و در نقش یک فعّال اجتماعی، معتقد است كه شاه باید: مثابه جامعهسعدی به

سروری را  اند كه هركس كه دستگیری نکندو یتیمان و محتاجان و غریبان را همه وقت امداد فرماید كه دفته

نشاید و نعمت بر او ن اید، پادشاهان پدر یتیمانند باید كه بهتر از آن غمخواردی كنند مر یتیم را كه پدرش تا فرق 

 (. 14)دلستان سعدی: « باشد میان پدر درویش و پدر پادشاه

تی سعدی شیوۀ تربی های منفی و تیرۀ ناخودآداه نیز میگردد. درالگوی پرسونا داه شامل جنبهكهننقابهای منفی: 

رذایل اخالقی نقابهای منفی هستند كه باید آنها را ازبین برد؛ چنانکه دفتیم یکی از این نقابهای منفی، زهد ریاآلود 

دریج تبود؛ آن هنگام كه شخص نقاب زهد بر چهره میزند، ادر نتواند با آن نقاب در مسیر درست حركت نماید، به

یکسو میشود و آن نقاب راه وی را بسوی كمال میبندد و فرد را دچار ریاپیشگی با آن نقاب ساختگی همسو و 

میکند؛ درحالیکه خود فرد نیز حتی ممکن است از وجود این نقاب در شخصیت و ناخودآداهش، بیخبر باشد. 

لوی دون خسعدی این نقاب را میشناسد و با ریا مبارزه میکند. سعدی تحقق عبادت را به اخالی میداند و عبادت ب

 نیت را فاقد ارزش میشمارد تا جایی كه زنّار زرتشتی را برای مردم از دلق ریاآلود صوفی بهتر قلمداد مینماید:

 عییبییادت بییه اخییالی نیییییت، نییکییوسییییت   

 چییه زنییّار مییُغ  بییر میییییانییت چییه دلییق   

 

 ودرنه چه آید ز بیمغز پوست 

 كه در پوشی از بهر پندار خلق

 (416سعدی: ی  )بوستان                         

 نقاب ریاكاری از دید سعدی كلید دوزخ است: 

 كییلییییید در دوزخ اسیییییت آن نییمییاز     

 
 دزاری دراز كه در چشم مردم 

 (413)همان: ی                                     

 است: « كبر»از دیگر نقابهای منفی كه سعدی به آنها توجه كرده است است 

 چییو خییود را ز نیییییکییان شییییمییردی، بییدی 

 كرا جییامییه پییاک اسییییت و سییییرت پلییید      

 

 نمیگنجد اندر خدایی خودی 

 در  دوزخش را نباید كلید

 (465)همان: ی                                     

 (. 491)دلستان سعدی: ی « عاصی كه دست بردارد، به از عابد كه در سر دارد»ی 

 دلستان و بوستان را مورد توجه قرار میدهیم.     در ادامه موارد دیگری از نقابهای منفی موردتوجه سعدی در

 

 زاهدان ریایی

صوفی و زاهد از جمله نقابهای منفی در آثار سعدی است. عرفان سعدی را شاید نه به معنای مصطلح و خانقاهی  

آن بلکه نوعی اخالق عملی و رویکرد فلسفی میتوان تصور نمود كه هدفش اشاعج اخالق و تهذیب نفس در سطح 
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جامعه است. سعدی تهذیب نفس را برای تمامی سطوح جامعه در نظر دارد. از كاردزاران حکومتی و قاضیان تا 

عوام از دیدداه سعدی باید ارزشهای اخالقی را درجهت پاكسازی نفس و خودسازی درون مدّ نظر قرار دهند؛ 

و بوستان بوضوح دیده میشود. از های دونادون این مسئله در اندرزهای سعدی و مواعظ وی در دلستان جلوه

مطالعج دلستان و بوستان چنین بنظر میرسد كه سعدی به تصوف اعتقاد داشته و مشرب عرفانی را مورد توجه قرار 

میداده اما با وجود اشارات بسیار نغز و لطیف او درخصوی نکات عرفانی در غزلیات و یا بوستان و دلستان درخصوی 

وان او را همردیف عارفانی چون موالنا قرار داد. سعدی تعالیم صوفیه را تا آنجا قبول دارد دراویش و صوفیه، شاید نت

دیری عارفان، زهد ریاآلود زاهدان و كه درجهت پیشبرد اخالق و ارزشهای اخالقی در جامعه باشد. عزلت و كناره

. سعدی در حکایاتی كه از عارفان و مآبان را قبول ندارد و بشدّت با آنها به مبارزه برمیخیزدفسق و فجور صوفی

صوفیان بیان میکند، در نقش و نقاب عارفی آداه ظاهر میشود كه عرفای حقیقی را از زهد ریاآلود و سره را از ناسره 

جدا سازد. نقاب عارفانج سعدی در دلستان و بوستان ضمن حکایات متعددی كه از صوفیان و اخالق درویشان و 

رندان قالش دارد، نشان داده میشود. سعدی سیمای مثبت درویشان را كه درحقیقت  نقد صوفیان ظاهرپرست و

 نقاب مثبت خویش است نیز مورد توجه قرار داده است:

باشییید خالف رای درویشیییان    خالف راسیییتی 

 ای بییاییید كییه نور حق در او بینیدرت آینییه

با  نمی         نان  چنان  زی طا قد  سیییل با  بر   ید ق  آ

 

 در پای درویشان بنه در همتی داری سری 

 نبینی در همه عالم مگر سیمای  درویشان

 كه این خلقان دردآلود را باالی درویشان

 (441)كلیات سعدی: ی                          

سعدی در جای جای دلستان و بوستان با بیان حکایاتی از عارفانی مانند ذوالنون مصری، معروف كوفی، و بایزید 

سیرۀ درویشان را مدّ نظر قرار میدهد. هدف سعدی از نقاب عارف و زاهد پارسا و خداترس،  بسطامی اخالق عملی و

ارضای بخشی از نیازهای غریزی برآمده از ناخودآداه سایه است كه خواهان موقعیت و پایگاه اجتماعی جهت ارشاد 

ده میکند و در اغلب اشعار هوشیار سعدی از این بخش درجهت مصالح جامعه و مردم استفا« منِ»مردم است. اما 

مآبان را مورد نکوهش قرار میدهد؛ از این روست كه در حکایتی از بوستان به صاحبدلی كه هایش، صوفیو نوشته

 نشینی و فراغت از خدمت خلق دارد میگوید:قصد عزلت

 عییبییادت بییجییز خییدمییت خییلییق نیییسییییت  

 
 به تسبیح و سجاده و دلق نیست 

 (55لستان سعدی: ی )د                           

انتخاب نقاب عارفانه از سوی سعدی چنانکه دفته شد نه از باب همرنگ شدن با اوضاع و شرایط جامعه بلکه 

در دیدداه روانشناسی تحلیلی یونگ است. در بسیاری از موارد « خود»الگوی یا كهن« انسان كلّی»ای از انگاره

را به باد انتقاد میگیرد. البته بیگمان طرز تلقی این جماعت از  مند است و آنسعدی از خرقه و زهد ریایی دله

دیری این تباهی در میان پیروان متصوفه تأثیردذار بوده است. از این روست تصوف و شیوۀ زنددی آنان در شکل

 خواهیهای این جماعت برمیخیزد و میگوید: بین علیه زیادهكه سعدی با نقاب عرفانی حق

 خیییالیییی دار  انیییدرون  از  طیییعیییام

 تییهییی از حییکییمییتییی بییه عییلییّت آن      

 

 تا درو نور معرفت بینی 

 كه پُری از طعام تا بینی

 (45)همان: ی                                       

و در جای دیگر در بیان سیرت و روش نیکمردانی چون شبلی میگوید كه نمیتواند درون پراكنددان را آشفته ببیند. 

 درانه میگوید:ت این خودِ سعدی است كه با نقابی از عرفان و با لحنی شاد و نصیحتدرحقیقت در این ابیا
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 یییکییی  سیییییییرت نیییییکییمییردان شیییینییو    

 كییه شییییبییلییی ز حییانییوت  دیینییدمییفییروش  

 نییگییه كییرد و مییوری در آن غییلییّه   دییید  

نیییارسییییت خفییت       بر او شییییب   ز رحمییت 

یش         مور   ر ین   نبییاشیییید  كییه  ا  مروّت  

 

 روادر نیکبختی و مردانه 

 انبان دندم به  دوشبه ده برد 

 ای میدویدكه سردشته هر دوشه

 به مأوای خود بازش آورد و دفت

 پراكنده دردانم از جای خویش

 (444)بوستان سعدی: ی                       

استناد  «باباكوهی»را نکوهش میکند و برای اثبات نکوهیددی ریا به سخن « ریا»جو سعدی با نقاب عارفی حقیقت

 قول او میگوید: جسته و از

 بییرو جییان بییابییا   در  اخییالی   پیییییچ   

 انییدكسییییانی   كییه  فعلییت  پسییینییدیییده     

 ای حییوردیییس چییه قییدر آورد بیینییده   

تان شییییدن در بهشییییت       به دسییی ید   نشییییا

 

 كه نتوانی از خلق رستن به هیچ 

 اندهنوز از تو نقش  برون دیده

 كه زیر قبا دارد اندام پیس

 كه بازت رود چادر از روی زشت

 (414)همان: ی                                     

های مثبت نقاب برای حركت بسوی وحدت و ماندالیی خود است؛ الگو، نیرومند ساختن جنبهدر تحلیل این كهن

سعدی در نقاب زاهد و عارف خود را بیشتر از آنچه هست نشان میدهد تا ریاكاری را هرچه بیشتر نکوهش كند. 

هایش روایتگر ریاكاران طبقاتی و اقشاری است كه برحسب شرایط و موقعیت اجتماعی، استناد سرودهسعدی داه به 

ای است علیه نفاق و پذیرش آیند. این نقاب سعدی در حقیقت مبارزهنمادی از صداقت و پاكی دروغین بشمار می

ت. در باب دوم دلستان حکایتی از ای بیمار اساین موضوع كه جامعج عصر شاعر بلحاظ اعتقادی و رفتاری، جامعه

 این نمونه آمده است:

زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام نشستند كمتر از آن خورد كه ارادت او بود و چون به نماز برخاستند، »

بیش از آن كرد كه عادت او بود تا ظنّ صالح در حق او زیادت بود. چون به مقام خویش بازآمد، سفره خواست تا 

لی كند. پسری داشت صاحب فراست دفت ای پدر باری به دعوت سلطان طعام نخوردی؟ دفت چیزی نخوردم تناو

 (. 41)دلستان سعدی: ی « كه به كار آید. دفت نماز را هم قضا كن كه چیزی نکردی كه به كار آید

ش های روحی خویار، تکانهبه استناد اینگونه حکایات، سعدی از ریاكاری بیزاری میجوید و در پناه نقاب زاهد ریاك

را در نفرت و بیزاری از این دسته افراد بازدو مینماید. به هر ترتیب ادر سعدی در نقاب زاهدان و صوفیان دروغین 

 نیز ظاهر میشود، از بازی در این نقش كامالً آداه است. 

 

 بدی كردن
 (. 74)همان: ی « هر آنکه تخم بدی كشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست»

یکی از ملوک شنیدم كه »نکردن و مراعات حال درونیات را نقاب اصلی شاهان و حاكمان میداند: « بدی»سعدی 

شبی در عشرت روز كرده بود و در پایان مستی میگفت: ما را به جهان خوشتر از این یکدم نیست/ كز نیک و بد 

 شنید و دفت: ای آنکه به اقبال تو در عالماندیشه و از كس غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود؛ ب

ای هزار دینار از روزن بیرون داشت و نیست / دیرم كه غمت نیست غم ما هم نیست. ملک را خوش آمده صرّه

 (. 47)همان: ی « دفت: دامن بدار ای درویش. دفت دامن از كجا آرم كه جامه ندارم
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 آلوده شدن به دنیا
ن بشدت بیزاری میجوید آن است كه زاهد یا عابد واقعی به دنیا و متعلقات آن نقاب منفی دیگری كه سعدی از آ

من این هر دو طایفه »آلوده شود؛ در حکایتی از دلستان جهت دوری زاهدان از دنیاپرستی از زبان ملک میگوید: 

ه تا دیگر بخوانند و را دوست میدارم از عالمیان: یکی علما و دیگر زهّاد را. وزیر فیلسوف دفت: عالمان را زر بد

 (. 456ی  455)همان: صص « زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانند

 تکبر
خودبینی، تکبر و منیت از نقابهایی است كه انسان برای آنکه خویشتن را برتر از دیگران ببیند، بر چهره میزند. 

: به ن نقاب به مخالفت برمیخیزدخودبینی نقابی است برای جبران ضعفهای درونی فرد؛ ازاینرو سعدی بشدت با ای

در پرست/ نداند كه حشمت به حلم اندولت كسانی سر افراختند/ كه تاج تکبر بینداختند/ تکبر كند مرد حشمت

 (.451است )بوستان سعدی: ی 

 غیبت

ازجمله دیگر نقابهای منفی در وجود آدمی برای اثبات وجاهت خویشتن و تخریب شخصیت دیگران، غیبت است. 

از نظر  4«سایه»یکی ازجمله نقابهایی است كه شخص را بدون آنکه خود آداه باشد، به جنبج منفی درون یا  غیبت

 روانشناسی یونگ نزدیک میسازد:

منیید  فییاش            خرد لق  ای   خ عیییب   کن   م

ته بود           بان بسییی ندی ز كه چ عدی   چو سییی

ندار  نیسییییت     كسیییی خوشیییتر از خویشیییت

 

 به  عیب  خود  از  خلق  مشغول  باش 

 آوران رسته بودزبان ز  طعن

 كه با خوب و زشت كسش كار نیست

 (73)بوستان سعدی: ی                            

 سعدی در مذمت این نقاب و عواقب آن میگوید: 

 بیید  انییدر حییق مییردم نیییییک و بیید     

كس بیید اسییییت          فالن  دوییید  هر كییه   ترا 

چون  َدم  زدی           لق   خ تن   ف د  بییه  بیید  

 

 خردمگو  ای  جوانمرد   صاحب 

 چنان دان كه در پوستین خود است

 ادر راست دویی  سخن  هم  بدی

 (456)همان: ی                                     

 هایی از آنها بسندهجویی، بخل و ظلم و ستم نیز از نقابهای منفی دیگری است كه در اینجا به ذكر نمونهعیب

 مینماییم. 

 

 یتدر بیان عدم ظلم و ستم شاه به رع

ملییک  خورد   سییییبی          در ز بییاغ رعیییت   ا

طان سیییتم روا دارد       كه سیییل  به پنج بیضیییه 

 

 برآورند غالمان او درخت از بیخ 

 زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

 (71)دلستان سعدی: ی                           

                                                      
1. Shadow. 
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درخصوی نقاب یا پرسونا ذكر این نکته الزم بنظر میرسد كه سعدی با فراست و درک باالی خویشتن، بخوبی آداه 

است كه رفتارهای شاهان و حاكمان و نقابهای اجتماعی آنان در مواقع خای و شرایط مختلف باید از بُعد منفی 

 دور باشد. 

 

 گیرینتیجه
الگوها از دیدداه روانشناسی تحلیلی الگو میداند؛ این كهنتایپ یا كهنآركی یونگ آنچه در ناخودآداه وجود دارد را

یونگ دلیل بسیاری از رفتارهای مشترک و اعمال انسانها را از ضمیر ناخودآداه جمعی میداند. از مهمترین 

ت بلکه فی نیسالگوی نقاب یا پرسونا از نظر یونگ به خودی خود مثبت یا منالگوهای یونگ، نقاب است. كهنكهن

های منفی یا مثبت دردد. سعدی بعنوان یکی از شاعران نحوۀ بکاردیری آنهاست كه سبب میشود نقاب دارای جنبه

و نویسنددان برجستج زبان و ادبیات فارسی با آداهی و اشراف كامل از زوایای دونادون و پنهان روح بشر در البالی 

فاوت و مختلف مورد توجه قرار داده است. چنانکه در متن جستار پیش های خود این نقابها را بصورتهای متنوشته

الگوهاست و نقابهای متفاوت مثبت و منفی رو نیز اشاره كردیم، ادبیات محمل بسیار مناسب و تجلیگاه ذاتی كهن

ر و ددر شده است. سعدی در مقام مصلح اجتماعی، عدالتخواهی داددر اندیشج سعدی در دلستان و بوستان جلوه

های اخالقی بسیار معلمی بااخالق، نقابهای مختلف مثبتی را مدّنظر قرار داده است. از دیدداه وی عدالت و آموزه

مورد توجه قرار درفته است و در مقابل، نقابهای منفی چون ریا، تزویر، ظلم، بدی كردن، و بیتوجهی به امور اخالقی 

سعدی بخوبی بر این مسئله واقف است كه نقابها نباید با شخص  مورد نکوهش قرار درفته است. نکتج دیگر آنکه

یکسو شوند و راه رسیدن به كمال را در كنار دذاشتن تمامی نقابها میداند. هدف سعدی از بکاردیری این نقابها 

ای آرمانی است كه عدالت و اخالق پایه و اساس آن است. با مطالعج دلستان و بوستان سعدی رسیدن به جامعه

ای مشاهده جانبهالگوی یونگ درخصوی نقاب یا پرسونا را بصورت همهیتوان الگوی كامل و كاربردی از كهنم

اندیشی نمود. سعدی نقابهایی چون فخر به جاه و مقام، تکبر، دذشتن از ظواهر، رسیدن به عرفان حقیقی و مصلحت

 را بخوبی مورد توجه قرار داده است. 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علوم انسانی دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی خیرخواهآقای دكتر سعید  .استشده استخراج كاشان

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب نژادآقای سیدمحمد حسین هاشمی. اندبوده مطالعه

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده بهروز اتونیآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده

 

  قدردانی و تشکر

 علوم انسانی دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كاشاندانشگاه آزاد اسالمی واحد 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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