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 .1مقدمه
اسطورهي آفرینش یکی از مضامین محوري اساطیر جهان را تشکیل میدهد که
نشاندهندهي خاستگاه جهان و چگونگی پیدایش آن و تفسیر و تحلیل انسان کهن از
هستی است .این اسطوره به گونهي نمادین در ادبیات ملتها به کار رفته و عامل
آفرینشهاي ادبی و هنري فراوانی گردیدهاست.
عطار ،عارف بزرگ ایرانی قرن ششم و هفتم هجري ،شاعري نمادپرداز و منطقالطیر
او اثري کامالً نمادین است .به نظر میرسد که میان نمادهاي به کار رفته در منطقالطیر،
علیرغم تفاوتهاي روساختی ،در ژرفساخت و نتیجهي منطقالطیر به یک انسجام کلی
میرسد به نام تکرار اسطورهي آفرینش .این مقاله بر آن است تا نمادهاي مورد نظر را که
به منزلهي تکرار اسطورهي آفرینش هستند ،در منطقالطیر نشان دهد.
ایدهي استفاده از نمادها براي انتقال پیام از عهد باستان تاکنون مورد توجه بشر
بوده است .نمادهایی که با اساطیر در ارتباطند؛ اساطیر هم روایت نمادین آفرینش شمرده
میشود .اسطوره تجلیگاه اندیشهي بشر و گونهاي از شناخت وي از جهان ،در دورهاي
خاص محسوب میشود و آفرینش یکی از انگارههاي اسطورهاي و کهنالگویی است که
از ابتداي خلقت ،ذهن انسان جستوجوگر را تحت تأثیر قرار دادهاست .در این میان،
استفاده از کهنالگوها ،انگارههاي اسطورهاي و نمادها بخش عمدهاي از ساختار و
درونمایههاي ادبیّات فارسی را که بازتاب آرمانها ،باورها و اندیشههاي شاعران و
نویسندگان ایرانی است ،تشکیل میدهد .از نظر کمبل «هنرمند کسی است که اسطوره
را به دوره و زمانهي خود انتقال میدهد( ».کمبل)12 :1377 ،
اسطورهي آفرینش که همواره مورد توجه بشر بودهاست ،در ادبیات فارسی عامل
تصویرگريهاي فراوانی گردیدهاست .ظاهر ًا تاکنون مقالهایی مستقل با عنوان مذکور
نوشته نشدهاست.
این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که از مقایسهي نمادهاي منطقالطیر با
اسطورهي آفرینش ،چه اشتراکاتی را میتوان دریافت نمود؟
در این نوشتار براي رسیدن به سوال پژوهش ،منطقالطیر عطار مطالعه گردیده و ارتباط
میان نمادهاي آن با اسطورهي آفرینش ،مقایسه شدهاست .روش پژوهش ،کتابخانهاي و
به شیوهي توصیفی -تحلیلی است.
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 .2چارچوب نظری پژوهش
اسطورهي آفرینش همواره در میان اساطیر اقوام مختلف جهان ،جایگاهی ویژه داشتهاست؛
زیرا نشاندهندهي خاستگاه جهان و چگونگی پیدایش آن است .اسطوره ،تفسیر و تحلیل
انسان کهن از جهان هستی است که ماهیتی فراتاریخی و متافیزیکی دارد .انسانهاي
نخستین به کمک اسطورهها کوشیدند به پرسشهاي ازلی و ابدي (فلسفهي آفرینش)
پاسخ گویند؛ از کجا آمدهایم؟ و به کجا میرویم؟ از اسطورهشناسان تا روانشناسان و هنر
و ادبیات به این مباحث پرداختهاند.
اسطوره یا داستان آفرینش ،از امري واقعی سخن میگوید« :اسطورهي آفرینش
کیهان ،واقعی است؛ چونکه وجود عالم ،واقعیت آن را اثبات میکند( ».الیاده)15 :1386 ،
از نظر یونگ آرکیتایپها در اسطورهها ،افسانهها و به ویژه آثار ادبی نمود پیدا میکنند.

ابتداییترین شکل آرکیتایپ را که بدان "اوروبوروس" میگویند ،اغلب به صورت مار
یا اژدهایی نشان میدهند که دمش را گاز میگیرد .این تصویر به شکل دایره است و نماد
مادهي اولیهي عالم« .اژدهایی که خود را خلق و نابود میکند ،مظهر مادهي اولیه است»
(یونگ )41 :1392 ،که یادآور نقش آیینی مانداالي هندیان است.

مانداال

کهنالگوی اوروبوروس

جهان مارپيچی

این تصویر نمادین و ابتداییترین کهنالگو که تصویر جهان است ،در کنار جهان
مارپیچیشکل دیده میشود که با تلسکوپ هابل گرفته شدهاست .این تصاویر شباهت
تأملبرانگیز و معناداري را نشان میدهند .شاید آنها در کنار هم این جملهي معروف
یونگ را با زبان بیزبانی تأیید میکنند که «در حقیقت ،تمامی جهان یک نماد بالقوّه است»
(یونگ)352 :1389 ،؛ چون «در جهان اسطوره ،زمان دایرهاي تسلط دارد( ».جهاندیده،
« )144 :1391زمان اسطورهاي زمانی است که در آن پایان ،مانند آغاز و آغاز ،مانند پایان
است» (کاسیرر )182 :1378 ،که «آن را با تمثیل اوروبوروس میتوان سنجید( ».شایگان،
)141:1388؛ این سیر دوّار میتواند قابل مقایسه با ابیات پایانی منطقالطیر باشد که در
ذکر یگانگی اجزاي کل هستی با صورت الهی است:
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بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود
چون نگهکردند آن سیمــرغ زود
بود خود سیمرغ سی مرغ مدام
خویش را دیدند سیمــرغ تمام
در همه عالم کسی نشنود این
بود این یک آن و آن یک بود این
(عطار)426 :1388 ،
مفهوم دایره «گاهی تجلی قداست و کمال میگردد و گاهی آفرینش کیهانی را تکرار
میکند و گاهی مفهوم بینهایت و جاودانگی را نشان میدهد( ».بزرگ بیگدلی و :1386 ،...
 )82ادامهي پژوهش ،بیانگر آن است که همهي مفاهیم مذکور در انگارههاي مانداالیی
منطقالطیر به چشم میخورند که با اندیشههاي کمالگرایی عطار هماهنگی دارد.
اسطورهي مربوط به اصل و بن با طرح آفرینش کیهان آغاز میشود که «الگوي نمونهي
هر نوع خلقت را فراهم میآورد( ».الیاده )45 :1386 ،به همین دلیل ،در آیین مذهبی
قبایل استرالیا ،کالیفرنیا ،مصر ،هند ،هاوایی ،اقوام خاور نزدیک و بینالنهرین ،مراسمی
چون ذکر شجرهي انساب ،نوروز و درمان با یادآوري اسطورهي آفرینش کیهان آغاز
میشود« .گویی با تکرار آفرینش کیهان ،تاریخ عالم و سرگذشت قبیله ،همراه و مقارن
است .آنها با این یادآوري ،خلقت عالم را به طرزي نمادین تکرار میکنند( ».الیاده:1386 ،
 )33-32یکی از شیوههاي یادآوري اسطورهي آفرینش کیهان ،ترسیم نقش مانداال در کنار
تخت بیمار است که خاصیت درمانی دارد« .مانداال در وهلهي اول ،تصویر عالم است؛
یعنی کیهان را به صورت بسیار خرد مجسم میکند و ترسیم آن برابر است با بازآفرینی
ساحرانهي جهان .در نتیجه ،با ترسیم مانداال تکوین کیهان را تکرار و تجدید میکند .این
عمل قطعاً هدفی درمانی دارد .بیمار که به طرزي رمزي ،معاصر خلقت جهان میشود،
در برکت اولیه غوطه میزند و نیروهاي عظیم و شگرفی را که در آن زمانهاي دور،
خلقت را ممکن گردانیدهاند ،جذب میکند» (همان )35 :و این امر بیانگر «اندیشهي کمال
آغاز یا ازلیت ،ترجمان تجربه یا ادراک مذهبی درونی عمیقتري است که از خاطرهي
بهشت گمشده و بهجت و فرحناکی ازلی است ،توشه و مایه میگیرد( ».همان)58 :
 .3یافتههای پژوهش
با توجه به نظریات مذکور ،میتوان نشانههاي اسطورهي آفرینش و کمال روز ازل را در
منطقالطیر عطار دریافت نمود؛ زیرا منطقالطیر ،داستان رسیدن به کمال ازلی با گذر از هفت
وادي (آزمون هاي رازآموز) است که در نهایت ،هدف مذکور از طریق یگانگی با صورت
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الهی (وحدت وجود) حاصل میشود .شاعر در ابتداي منطقالطیر که میتواند نوعی فضاسازي
محسوب شود ،به سواالت اساسی فلسفهي آفرینش ،پاسخ داده و مراحل آفرینش را به طور
مبسوط تصویر کردهاست .وي در ابیات آغازین منطقالطیر بهترین صفت خداوند یعنی خالق
بودن (خالقیت) را توصیف میکند و این اثر سترگ با تمجید از این صفت الهی آغاز میشود:
آن که جان بخشید و ایمان خاک را
آ فر ین جــان آ فر ین پــاک را
بیستون کرد و زمینش جاي کرد
آ سمان چون خیمهاي بر پاي کرد
با فلک در حقه هر شب مهره باخت
مهرهي انجم ز زرین حقه ساخت
وز دو حرف آورد نه طارم پدید
کرد در شش روز هفت انجم پدید
(همان)233 :
اسطورهشناسان به سرودهاي مربوط به «سلسلهي انساب» در میان قبایل مختلف اشاره
نمودند که مفاهیم ابیات مذکور ،در آغاز این سرودهها دیده میشود« :زمانی که زمین به
شدت دگرگون شد /زمانی که آسمانها جداگانه تغییر یافتند /زمانی که خورشید دمید ...
زمانی که آسمان ،ستارگان ،خورشید ،ماه و کرات پدید آمد( ».الیاده 33 :1386 ،و )37
این ابیات با اهدافی که در چارچوب نظري پژوهش ذکر شد ،به طرزي نمادین خلقت
کیهان را تکرار میکنند؛ زیرا «تکرار اساطیر مربوط به پیدایش عالم معادل بازآفرینش
جهان است( ».مورنو )169 :1392 ،بر این اساس ،منطقالطیر با قصهي آفرینش عالم آغاز
میشود و با قصهي بازآفرینی آفرینش از طریق توجه به اسطورهي قداست اصل و بن ،به
پایان میرسد؛ چون «اسطورهي مربوط به "اصل و بن" با طرح آفرینش کیهان آغاز
میشود؛ زیرا اصل یک چیز ،خلقت همان چیز را بیان و عیان میکند( ».الیاده)45 :1386 ،
به همین دلیل ،عطار از همان آغاز ،بعد از طرح آفرینش کیهان به سراغ اصل و بن ،یعنی
ذره میرود و آن را در تناظر با عالم معرفی میکند.
 .1 .3جهان آفرینش و ذره
شاعر در مقدمهي منطقالطیر بعد از توصیف آفرینش جهان ،به توصیف ذره میپردازد.
این ذره در عین حال که رمز سالک (جهان صغیر) است ،به عنوان مادهي اولیه در آفرینش
جهان کبیر (براساس علم فیزیک) 1نیز اشاره دارد که زیباترین و جامعترین آنها بیت
پارادوکسی معروف زیر است که حکایتگر نتیجهي منطقالطیر نیز هست:
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عالمی ذرّه است و ذرّه عالم است
در چنین بحري که بحر اعظم است
(عطار)239 :1388 ،
بیت مذکور داراي دو تصویر پارادوکسی با کمک آرایهي عکس و طرد میباشد؛ ذره
که رمزي از مادهي اولیهي عالم است و خود عالم که هر دو تصویر یک مانداال (نماد
سرچشمهي آفرینش) هستند .از دیدگاه روانشناسان مانداالها «در حکم زادگاه یا ظروف
زایشند؛ بینظمی را به نظم و هماهنگی تبدیل میکنند؛ شخصیت انسان را از نو سامان
میبخشند و در آن ،مرکز تازهاي مییابند( ».مورنو )64 :1392 ،از مقایسهي این عبارات
با منطقالطیر باید گفت ،آنچه در آغاز منطقالطیر و در مجمع مرغان جهان ،علت اصلی
جستوجوي پادشاهی به نام سیمرغ بیان میشود ،در واقع یک حرکت مانداالیی از ذره
به مرکز عالم هستی است تا بدین وسیله به اوضاع نابسامان نظم و ترتیب بخشد که معادل
رسیدن از «آشوب اولیه» به «سامان» در مراحل تکامل آفرینش محسوب میشود:
بیش ازین بیشاه بودن راه نیست
چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟
نظــــــم و ترتیبی ن ما ند در ســـ اه
زان که چون کشور بود بیپادشاه
(عطار)262: 1388 ،
منظور از «هماهنگی بخشیدن مانداالها» ،هماهنگی با نمونهي خداگونه و نمودگار
آغازین موجودات (سیمرغ) است و «سامان بخشیدن به شخصیت انسانی» در منطقالطیر،
همان است که سیمرغ در ترکیب عالیتري با فعل مینوي و ازلی خود ،ادغام شوند که
اصطالحا در عرفان به آن مقام فنا گفته میشود و منظور از یکپارچگی در منطقالطیر،
همان رسیدن به مقام وحدت با وجود مثالی است .اما در این میان ،علیرغم تفاوت جزیی
ظاهري ،ذره ،عالم است و عالم ،ذره؛ سیمرغ همان سیمرغ است و سیمرغ همان سیمرغ.
مانداالها از این نظر با اسطورهي اصل و بن ارتباط دارند که نماد خویشتن هستند و
خویشتن هم نمونهي ازلی موجودات است .علم فیزیک نیز تمثیل تناظر ذره و عالم را از
نظر علمی تایید میکند :زیرا قرنها بعد از عطار ،فیزیکدانان دریافتند که «آغاز کاینات
به شکل یک اتم آغازین بود( ».برایسن )170 :1388 ،و «ذرات در حکم مادهي اولیهاي
است که کل جهان از آن به وجود آمدهاست» (تالبوت )45 :1386 ،و «هر الکترون به
نحوي حاوي همهي جهان کیهانی است» (همان )158 :و این یعنی ذره ،عالم است و عالم
متناظر است با ذره .اما در اساطیر هند ،ذرهي اولیه در آفرینش عالم  ،به «تخم زرین» و
در اساطیر زرتشتی ،چینی ،یونانی و  ...به «تخممرغ نخستین» ،یعنی به یک تمثیل
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مانداالیی دیگر ،تعبیر میشود« .مشهورترین اسطورهي آفرینش جهان ،از روایات ودایی
است که طی آن ،تخم زرین جهان هزار سال بر آب شناور بود .پس از هزار سال ،تخم
زرین جهان منفجر و سرور جهان از آن پد ید آمد .سروري که روح او همانا روح جهان
بود( ».ایونس )43 :1381 ،ایدهي مذکور در اساطیر زرتشتی و بسیاري از اسطورههاي
یونانی و اسطورهي چینی نیز آمدهاست( .ن.ک :بهار 48 :1375 ،و کاکو« )14 :1389 ،در
واقع تخم ،تجلیاي از فرمِ کیهانی است که در ارتباط با تولد و زایش است و دربردارندهي
نطفهي خلقت است( ».فیضبخش )9 :1392 ،همچنین بیت  239منطقالطیر یادآور شعر
«ریچارد فاینمن» ،از تاثیرگذارترین فیزیکدانان قرن بیستم ،است:
ایستاده بر کنارهي دریا
به شگفت آمده از شگفتیها :من
جهانی از اتم ،اتمی در جهان (کراپر)448 :1387 ،
دریا در جایگاه نماد جهان ،در هر دو شعر میتواند یادآور اقیانوس آغازین در اساطیر
باشد .در نمادگرایی عمومی ،آب نماد آغاز حیات و آفرینش و دریا ،نماد پویایی ،تولّد و
خلقت است؛ زیرا مطابق اساطیر ،آفرینش از اقیانوس آغازین ،شکل یافتهاست .در اساطیر
هندي آمدهاست« :نارایانا دیر زمانی بر اقیانوس آغازین شناور بود .جهان به خواست او
آفریده شد» (ایونس )43 :1381 ،و در روایتی دیگر آمدهاست« :مانو با آرزوي آفرینش
نخست ،اقیانوس آغازین را از تن خود هستی بخشید .در اقیانوس آغازین ،دانهاي افشاند
و از دانهي تخمی زرین  ...و مانو جهان را آفرید( ».همان )50 :اسطورهشناسان معتقدند
که پیدایش جهان از انفجار آغازین (ذرهي اولیه) در علم نجوم به گونهاي با اسطورهي
انفجار تخم کیهانی بر اقیانوس آغازین رابطه دارد( .ن.ک :باجالن فرخی)6 :1390 ،
بر اساس مدارک موجود ،فیلسوفان باستان ،نخستین بار ،بحث ذره و ایدهي ذرهاي –
کیهانی را مطرح کردهاند« :فیلسوفان یونانی انکسیمانوس( ،)Anaximenesفیثاغورث
( ،)Pythagorasهراکلیتوس( ،)Heraclitusافالطون ،باطنگرایان کهن و فیلسوف یهودي
قبل مسیحیت ،فیلویودایوس و فیلسوف یهودي قرون وسطی ،ابن میمون ،ایدهي ذرهاي
– کیهانی را کامالً پذیرفتهاند( ».تالبوت )407 :1389 ،این ایده را عطار براي نخستین بار
به فراوانی وارد شعر عرفانی فارسی کردهاست:
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ببینی تا که اندر وي چه جان است
اگر یک ذره را دل بر شکافی
ز هریک قطرهاي بحري روان است
ز هریک ذره خورشیدي مهیاست
(عطار)66 :1366،
همهي نمادهاي مذکور در مقایسه با ذره در حکم مانداالیی هستند که بینظمی را به
نظم ازلی تبدیل میکنند که در عرفان ،به این استحاله «کمال» گفته میشود؛ زیرا «مانداالها،
نمادهاي نظم و ترتیب هستند و اغلب داراي خصلتی سحرآمیز و شهودياند» (مورنو،
 )64 :1390و «مانداالها ابزار مراقبه به شمار میروند و در کانون خود ،الوهیتی دربردارند
که معناي تمامیت را بیان میکنند» (مورنو)132 :1392 ،؛ تمامیت در روانشناسی ،معادل
کمال در عرفان عطار است.
 .2 .3شهریاری سيمرغ
در منطقالطیر داستان اینگونه آغاز میشود :اجتماع بزرگی از همهي مرغان تشکیل شد و
مرغان هدف از این اجتماع را انتخاب شهریار براي خود بیان کردند:
نیست خالی هیچ شهر از شهریار
جمله گفتند این زمان در روزگار
(عطار)262 :1388 ،
همانطور که بیان شد ،انگیزهي مرغان از انتخاب شهریار ،نظم بخشیدن به بینظمی
موجود بود که یادآور اسطورهي کمال روز ازل و نظم ازلی است .پرندگان میخواستند در
وهلهي اول ،از قلمرو «آشوب» به حریم «سامان» انتقال داده شوند .آنها حتی در سفر به
نزد سیمرغ هم جویاي رهبر و پیشوایی بودند تا در پیشبرد امور ،آنان را رهبري کند:
پیشوایی باید اندر حـلّ و عقد
جمله گفتند این زمان ما را به نقد
زان که نتوان ساختن از خودسري
تا کند در راه ما را رهبري
(همان)302 :

آرتور هورکارت ( )A.M. Hocartمحقق و مردمشناس انگلیسی ،در کتاب شهریاري
مراسم بر گاه نشستن شهریاران را در میان اقوام متمدن و بدوي ،بررسی کرده و گفتهاست:
«در نزد بومیان ،مراسم انتصاب رئیس قبیله ،آفرینش عالم نامیده میشود .بدین معنی که
میخواهند زمان ازلی را همراه با وفور و فراوانی بیحد و حصر ،به زمان حال برگردانند».
(الیاده )88 :1390،این امر قابل مقایسه با پرسش مرغان در همان مجمع اولیه است که در
بارهي داشتن نسبت با سیمرغ ،یعنی ارتباط با اسطورهي اصل و بن میباشد.
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زانکه نتوان شد بعمیا رازجوي
نسبت ما چیست با او رازگوي
هریکی را سوي او رغبت بدي
گر میان ما و او نسبت بدي
(عطار)280 :1388 ،
درک و دریافت هدهد از زمان ازلی یا طبق نظر اسطورهشناسان ،اسطورهي اصل و
بن ،در بیان نسبت میان آنها با سیمرغ ،در قالب «اسرار کهن» تعبیر میشود و این یعنی
آنچه زمینهساز ترغیب سفر مرغان به سوي سیمرغ معرفی میشود ،همان تکرار و
بازگویی اسطوهي اصل و بن است؛ زیرا «یکی شدن با زمان ازلی به شخص ،نیرویی
مینوي میبخشد که هدف آن تولد نمادینی دوباره است» (الیاده )82 :1388 ،که در
منطقالطیر این تولد ،تولدي معنوي و روحانی است؛ به همین دلیل ،مرغان براي شروع
سفر ،انرژي الزم را دریافت میکنند:
نیک پیبردند اسرار کهن
چون همه مرغان شنودند این سخن
الجرم در سیر رغبت یافتند
جمله با سیمرغ نسبت یافتند
(عطار)284 :1388 ،
به همین دلیل:
آن زمان گفتند ترک جان همه
چون شنودند این سخن مرغان همه
عشق در جانان یکی شد صد هزار
برد سیمرغ از دل ایشان قرار
(همان)302 :
این دریافت میتواند با «پدیدهي پیشین» در تشریح کهنالگوي «خویشتن» در تعبیر
یونگ ،قابل مقایسه باشد« :خویشتن در مقام پدیدهاي پیشین و ماقبل تجربی در همه کس
حضور دارد؛ جاودانه و وراي تولد و مرگ فردي؛ ولی به حکم قانون در حالتی ناآگاهانه».
(مورنو ) 67 :1392 ،حال سوال اساسی آن است که چرا مرغان براي انتخاب شهریار،
اصرار دارند تا به جستوجوي سیمرغ برآیند که دستیابی به آن ،رنج و مشقت فراوانی
به دنبال دارد و کار هر کس نیست؟ با تکیه بر اسطورهي اصل و بن ،میتوان اینگونه
پاسخ داد که چون سیمرغ ،نخستین آفریدگان در میان پرندگان است؛ یعنی نخستین تجلی
فعل الهی در میان پرندگان (ضمن توجه به ای ن نکته که پرنده ،نماد روحانیت و روح
انسانی است) .بدین ترتیب ،میتوان میان اسطورهي قداست اصل و بن و منطقالطیر ،ارتباط
برقرار کرد .سیمرغ با عناوین «مرغو سئنه» ( )meregho saenaدر «رشن یشت» از
«یشتها»ي اوستا و در بندهش و آثار دیگر پهلوي نظیر مینوي خرد و گزیدههاي زاداس رم
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آمدهاست .بندهش با توجه به اسطورهي آفرینش ،آن را نخستین مرغ آفریده شده میداند:
«سیمرغ پیشوا و سرور همهي مرغان و اولین مرغ آفریده شده است( ».دادگی-78 :1390 ،
 )79همچنین به نظر میرسد به این دلیل انتخاب شهریار با اسطورهي آفرینش و اسطورهي
قداست اصل و بن قابل مقایسه است که در اساطیر« ،نخستین انسان ،نخستین شهریار» هم
بوده است؛ مانند کیومرث در اساطیر ایران .به همین دلیل ،یونگ وي را در جایگاه یک
نمونهي خداگونه در آفرینش انسان ،تحت عنوان کهنالگوي «خویشتن» معرفی میکند:
«حضرت آدم" ،کیومرث پارسی" و پوروشاي هندو ،نمونههایی از نمودهاي خویشتن
هستند( ».یونگ )301 :1389 ،ایدهي مذکور از این اصل سرچشمه میگیرد که «جهان
پیرامون ما اعتباري ندارد؛ جز آنچه توسط نمونهاي مینوي که الگوي آن است ،بدان ارزانی
شود» (الیاده )24 :1390 ،که یونگ آن را کهنالگوي «خویشتن» تعبیر میکند« .پرندگان به
طور کلی عبارتند از افکار و اندیشههاي مکاشفهاي .سیمرغ از مظاهر کامال شناخته شده
است و مافوق خودآگاه که ما آن را "خود" مینامیم( ».یونگ )260: 1389 ،در این تحلیل

و پژوهش ،سیمرغ نماد «خود» (نمونهي خداگونه و تجلی نخستین فعل الهی) است که از
ناخودآگاهی«شب نخست» و ازلی برآمدهاست؛ زیرا در آغاز داستان منطقالطیر ،سیمرغ
«نیمشب» ظاهر میشود که میتواند بیانگر همان «نسبت» و «پدیدهي پیشین» باشد که بدین
وسیله« ،نمونهي ازلی را تکرار و تقلید میکند( ».الیاده)49 :1374 ،
جلوهگر بگذشت بر چین نیمشب
ابتداي کار سیمرغ اي عجب
(عطار)265 :1388 ،
همانطور که حافظ در عالم شهود ،آفرینش نخستین انسان را در دوش یا ظلمت
آغازین میدیدهاست:
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند
(حافظ)141 :1378 ،
دوش یا ظلمت آغازین ،یعنی رجعت به اصل و «ظلمات پیش از تولد ،معادل با
ظلمت مقدم بر تکوین خلقت و آشفتگی اولیه» (الیاده )89 :1386 ،که معادل «آشوب
اولیه» است .از این حیث منطقالطیر میتواند بیانگر یک «فرایند نمادینی باشد که در
بینظمی آغاز میشود و با پیدایش سیمرغ به پایان میرسد( ».یونگ)64 :1392 ،

تحليل اسطورهی آفرینش در منطقالطير با تکيه بر قداست اصل و بن  ...ـــــــــــــــــــ 139

فکري که در وراي اعتقاد به اسطورهي قداست اصل و بن نهفته است ،آن است که
«فقط نخستین ظهور هر چیز ،معنیدار و معتبر است نه تجلیات پیاپی آن( ».همان)43 :
نخستین ظهور هر چیز ،در واقع ،معادل فیض اقدس ابن عربی و یا صورت الهی (سیمرغ)
عطار است و تجلیات پیاپی آن همان فیض مقدس ابن عربی و سیمرغ عطار است که چندان
معتبر نیستند« .اسطورهي بازگشت به اصل و بن که فعل خلقت را تکرار میکند ،متضمن
تعبیر کمال و فضیلت سرآغازهاست( ».الیاده )83 :1392 ،یعنی مبین «این فکر است که کمال
در آغاز بودهاست» (الیاده)58 :1386 ،؛ زیرا سرآغازها مینوياند و مقدم« .مطابق روایت
زروانی کیهان شناخت ایرانی هر پدیدهاي در گیتی نمونهاي مینوي و مثالی افالطونیوار
دارد .از نظر بندهشنی ،مرحلهي مینوي بر مرحلهي دنیوي پیشی دارد( ».الیاده)20 :1390 ،
 .3 .3اسطورهی سفر
یکی از مضامین مشهور در ادبیات جهان ،اسطورهي سفر قهرمان است که جوزف کم ل
به طور مفصل به واکاوي آن پرداختهاست« .قهرمان افسانهاي معموال بنیانگذار چیزي
است :یک عصر تازه ،دین تازه ،شهر تازه یا شیوهي تازهاي از زندگی که براي دست یافتن
به آن باید ساحت قدیم را ترک گوید و به جستوجو ب ردازد( ».کم ل )206 :1384 ،از
نظر وي« ،یک قهرمان از زندگی روزمره دست میکشد و سفري مخاطرهآمیز به حیطهي
شگفتیهاي ماوراء الطبیعه را آغاز میکند .با نیروهاي شگفت در آن جا روبهرو میشود
و به پیروزي قطعی میرسد و در نهایت ،به جاي اول خود برمیگردد( ».همان)40 :
اسطورهاي که بیشباهت به داستان هبوط آدم به زمین و سرانجام بازگشت به اصل و
جایگاه اولیه در جهان دیگر نیست .در این سفر« ،جاي اول مرغان» همان «جاي اول ازلی»
یا «عالم مثالی» است.
همانطور که ذکر شد ،قهرمان افسانهاي معموال بنیانگذار چیزي تازه است و براي
رسیدن به آن ،سفري مخاطرهآمیز به حیطهي شگفتیهاي ماوراء الطبیعه را آغاز میکند.
در این سفر داستانی «چیز تازه» میتواند همان سیمرغ باشد که مرغان با آن ،در «حالتی
ناآگاهانه» نسبت دارند؛ زیرا نخستین تجلی و فعل الهی است و این حالت به وسیلهي
«هدهد ،نماد خصلت روحانی ناآگاهمان» ،به حالت «آگاهانه» تغییر مییابد و شهر تازه
میتواند ،کوه قاف باشد که در آن ،مرغان با کشف خودآگاه خویشتن ،به سامان میرسند؛
زیرا حرکت آنها به منزلهي «تکرار کار آفرینش» است؛ زیرا «کشف و گشودن یک
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سرزمین جدید ،معادل است با تکرار کار آفرینش» (الیاده )91 :1390 ،و «ساکن شدن در
کشوري تازه و ناشناخته ،معادل است با نوعی آفرینش و خلقت؛ یعنی استحالهي آشوب
به سامان از طریق فعل الهی خلقت( ».همان )24 :این استحاله و به سامان رسیدن از
آشوب را در منطقالطیر میتوان با اندیشهي پاک شدن کامل از هواهاي نفسانی براي
یافتن نور تازه و جان تازه از مرکز هستی در نظر عطار مقایسه کرد:
یافتند از نور حضرت جان همه
ل کل پاک آنهمه
چون شدند از ک ّ
باز از نوعی دیگر حیران شدند
باز از سر بندهي نو جان شدند
(عطار)424 :1388 ،
همچنین سفر مخاطره آمیز مرغان براي رسیدن به جایگاهی تازه در کوه قاف و
سرگردانی در بیابانها ،نماد یافتن راهی به سوي مرکز و خود ،یعنی رسیدن به مرکز هستی
خویشتن در نظر اسطورهشناسان است که در ادامه به آن اشاره میشود.
نکتهي مهمی که در سفر روحانی مرغان مشاهده میشود ،آن است که در این سفر
مبدا و مقصد ،یکی است؛ زیرا مبدا سفر ،حرکت از خودِ (سایهاي) و بازگشت به خودِ
(مثالی) است؛ یعنی حرکتی دایرهاي و مانداالیی را سیر میکنند که بیانگر تفکر اشراقی
است و نماد بینش اشراقی و بازگشت به اصل است؛ زیرا تکامل و تحول ،سیري دایرهاي
دارد« :روند تحول ،سیري دوّار یا حلزونی را نشان میدهد( ».یونگ )41 :1392 ،بنابراین
در پایان منطقالطیر این تحول با سیري دوار و مانداالیی همراه با شگفتی ،کامال خود را
نشان میدهد و این امر مبین این اندیشهي عرفانی عطار است که سالکان ،با حقیقت
هستی یکی شدند و این (بازگشت به اصل) ،رسیدن به اوج کمال است که هدف عطار
را در منطقالطیر تشکیل میدهد.
در همه عالم کسی نشنود این
بود اینیک آن و آنیک بود این
(عطار)426 :1388 ،
سفر در منطقالطیرمیتواند با اسطورهي اصل و بن نیز مقایسه شود؛ زیرا سیمرغ
منطقالطیر در جستوجوي جاودانگی و بازگشت به اصل؛ یعنی بهشت گمشده و بهجت
و فرحناکی ازلی است که در آفرینش آغازین کیهان از آن جدا شدهاست .این ایده از
ابیات پایانی منطقالطیر استنباط میشود:
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بـــاز از ســـر بندهي نوجان شدند
کـــرده و ناکـــردهي دیرینــهشان

باز از نوعــی دگــر حیــران شدند
پاک گشـت و محو شد از سینهشان
(همان)426 :

سفر واقعی در منطقالطیر از سیمرغ آغاز میشود و با پیوستن به سیمرغ ،خاتمه مییابد.
از نظر اسطورهشناسان ،از آنجا که «در نزد انسانهاي ابتدایی ،تنها چیزي که اهمیت و اعتبار
دارد ،نخستین تجلی آن است ،اشیا و رفتار آدمیان وقتی ارزشمند و واقعیاند که بتوانند
اعمال اساطیري موجودات ازلی را از نو تولید کنند .از این رو اسطورهي پیدایش عالم قاعدتا
در حکم الگوي مثالی هرگونه آفرینش و کنش است( ».مورنو )169 :1392 ،عطار نیز در
منطقالطیر در جستوجوي نخستین تجلی سیمرغ است که به شکل سیمرغ  -در حکم
الگوي مثالی هرگونه آفرینش  -جلوه نمودهاست تا بتواند اعمال موجود اساطیري (سیمرغ)
را از طریق سفر مرغان بازسازي و از نو تولید کند؛ به همین دلیل سیمرغ اساطیري را از
میان موجودات ،برکشید تا تناظري با سیمرغ داستانی وي داشته باشد که یادآور این تمثیل
معروف عطار است« :ذره عالم است و عالم ذره ».همچنین سیمرغ آغاز سفر میتواند نماد
تولد و آفرینش انسان باشد که تداعیکنندهي سفر نخستین روح آدمی از عالم معنا و هبوط
از مبدا ،همزمان با آفرینش وجود جسمانی انسان است و سیمرغ پایان سفر ،نماد تولدي
دیگر و یا صرفا همتا و همزادي باشد که در یک حریم برتر کیهانی جاي دارد« .سیمرغ با
نزول به همراه هر روح انسانی ،با این حال از آن متمایز میماند؛ گویی ُمثُل همزاد و قرینهي
آسمانی اوست .در لحظهي متعالی ،با سیمرغ یگانه میشود؛ ادغام و وحدت؛ وحدتی
مضاعف است( ».کربن )119 :1384 ،عطار در ابیاتی از منطقالطیر ،این تمایز ،قرینهي
آسمانی بودن ، 2ادغام ،وحدت و در نهایت ،فنا در افعال الهی را بسیار زیبا و هنرمندانه به
تصویر کشیدهاست:
بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود
چون نگه کردند آن سیمرغ زود
میندانستند این ،تا آن شدند
در تحیر جمله سرگردان شدند
بود خود سیمرغ سیمرغ مدام
خویش را دیدند سیمرغ تمام
بود آن سیمرغ ،این کاین جایگاه
چون سوي سیمرغ کردندي نگاه
بود این سیمرغ ایشان ،آن دگر
ور به سوي خویش کردندي نظر
(عطار)426 :1388 ،
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«در واپسین مرحله ي روند تکاملی انسان ،دوگانگی و تقابل ،هماهنگ شده و در
ترکیب عالیتري ادغام می شوند .هدف انسان نیز به واقع همین وحدت و یکپارچگی
است( ».مورنو )76 :1392 ،همانطور که در ابیات یادشده مشاهده میشود ،در آخرین
مرحلهي سلوک (فقر و فنا) دوگانگی میان سیمرغ و سیمرغ به هماهنگی ،تبدیل میشود
و در ترکیبی عالیتر یعنی سیمرغ ،ادغام میگردد (معادل فنا) و سالکان در این مرحله به
هدف نهایی یعنی وحدت با وجود مثالی (سیمرغ) میرسند.
نکتهاي دیگر در توجیه این اصل که سفر مرغان در حرکت از «آشوب» به «سامان»
بوده ،آن است که «در جهان پیرامون ما همهي چیزها داراي نمونههاي خداگونه نیستند.
جاهاي کویري و بیابانهایی که دیالخند ،دریاهاي ناشناس و ...همهي این نواحی وحشی
و ناآباد ،به "آشوب ازلی" تشبیه شدهاند( ».الیاده )23 :1390،در منطقالطیر میبینیم که
مرغان از بیابانها و دریاهاي شگرف و ناشناخته که «مظهر آشوبند» با نهایت سختی
میگذرند تا به جایگاه سیمرغ که نماد «سامان و نظم ازلی» است ،برسند:
هیچ میسنجد درو بیهیچ شک
در بیابانی که طاووسی فلک
تا ن نداري که راهی کوته است
بس که خشکی بس که دریا بر ره است
تا بود سیمرغ ما را پادشاه
جمله گفتند آمدیـم این جایگاه
(عطار 304 :1388 ،و  264و )423
مطابق روایات اساطیري ،آنچه در این آشوب ازلی تکوین عالم براي رسیدن به
هماهنگی و نظم باید قربانی شود ،اژدها یا دیو است« :مطابق برخی پندارهاي بندهشنی
جهان یا بر اثر قربانی کردن اژدهاي ازلی (تیامت در افسانهي بابلی تکوین عالم) که مظهر
آشوب آغازین بوده ،ایجاد شدهاست و یا از طریق قربانی کردن دیوي کیهانی( ».الیاده،
 )34 :1390اژدها و دیو هر دو در ادبیات عرفانی ،نماد «نفس» هستند که سالک را به
بديها (آشوب) هدایت میکنند .در منطقالطیر هم تنها سی مرغ که توانستند بر نفسانیات
خود ،غلبه و اژدها یا دیو نفس را قربانی کنند ،هفت آزمون رازآموز را پیروزمندانه
پیمودند و به کمال رسیدند:
از هزاران ،ســی به درگه آمدیم
مدتی شــد تا دریــن ره آمدیم
(عطار)423 :1388 ،
«کشتن هیوالي رهب (توفان یا قدرت و تکبر) و غلبه بر آبها (که در واقع سامانمند
کردن گیتی است) معادل بودهاست با آفرینش جهان( ».الیاده )74 :1390 ،در منطقالطیر بارها
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از وجود دریاهاي ژرف ژرف ( )422 ،402 ،302 ،264و بیابانهاي شگرف (،422 ،304
 )402و عبور سیمرغ از فراز آنها اشاره شدهاست و عطار نیز در توصیف وادي توحید (در
ذکر یگانگی با کل هستی) به لزوم گذر از این مرحله در رسیدن به کمال اشاره میکند:
جمله سر از یک گریبان در کنند
رويها چون زین بیابان در کنند
(عطار)402 :1388 ،
 .4 .3هفت وادی و آفرینش
اعداد در این داستان جایگاهی خاص دارند .مهمترین اعداد این داستان را عدد هفت و
سی تشکیل میدهند.
هفت با هفت آسمان ،هفت ستاره ،هفت جهان و هفت افالک و  ...در ارتباط است
که تداعیکنندهي آسمان و آفرینش است .عدد هفت از نظر شکل هندسی ( )7در ردیف
شکلهاي منحنی است که دایره ،زیرمجموعهي آن محسوب میشود و بر عکس آن را
میتوان شکل گنبد در نظر گرفت که نماد آسمان است و بیانگر مانداال.
فیثاغورث و پیروانش اعتقاد داشتهاند که جهان بر اساس اعداد ساخته شدهاست و به
همین دلیل ،اعداد در نظر آنها مقدس است« :از نظر فیثاغورثیان ،تمام جهان هستی بر
اساس اعداد ساخته و پرداخته شدهاند و همهي نمودهاي جهان ،چه زمینی و چه آسمانی،
بازتابی از اعداد هستند( ».وجدانی« )116 :1380 ،از نظر افالطون ،اعداد مظهر هماهنگی
عالمند و از نظر ارسطو ،عدد منشأ و جوهر همه چیز است( ».حسنزاده)165 :1386،
براي فیثاغورثیان عدد هفت ،مفهوم ویژهي خود را داشت که از مجموع دو عدد سه
و چهار تشکیل میشود .مثلث (سه و نماد آسمان) و مربع (چهار و نماد زمین) نزد
ریاضیدانان عهد باستان ،اشکال هندسی کاملی محسوب میشدند؛ از این رو عدد هفت
که مجموع سه و چهار است ،براي آنها عددي مقدس بود« .از پیوستن مثلث (راس رو
به باال) و مربع (میل به سکون و سطح) که آسمان و زمین هستند ،دایره به وجود میآید
که نماد هستی است که جمع بین سه و چهار است؛ از این رو هفت ،دایره را نیز القا
میکند که نماد هستی ،کمال ،آفرینش ،الوهیت ،تولد و مرگ است( ».شایگانفر ،عظمت
حافظ در غزل نخستش)1390/7/20:
از نظر یونگ «هفت عبارت است از هفت مرحلهي دگرگونی( ».یونگ)111 :1392 ،
که با هفت وادي عطار ،کامال متناسب است و «هفت ،باالترین درجه و لذا در آیین تشرف
و عرفان ،غایت آمال نامیده میشود( ».همان )93:به طوري که در منطقالطیر ،پرندگان در
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پایان وادي هفتم (نماد آزمونهاي رازآموز و بیانگر آشوب ازلی) ،به اوج کمال که یگانگی
با خود مثالی است ،میرسند« .اگر این تعبیر که هفت دقیقا معرف باالترین مرحلهي اشراق
است ،درست باشد ،میتوان نتیجه گرفت که روند تکامل ضمیر ناخودآگاه فردي به پایان
رسیدهاست و در مرحله ي بعد ،ناخودآگاهی جمعی است که باید شکوفا شود و توسعه
یابد( ».همان )94:این اندیشه با ایدهي عطار در منطقالطیر در توصیف ورود سیمرغ به
وادي هفتم و مرحلهي فنا ،قابل مقایسه است که وي آنهمه مردانگیها و تحمل سختیها
را در گذر از هفت وادي ،کافی نمیداند و معتقد است که «سیر و سلوک شما در وادي
ذات و صفات ما حقیقتی نداشتهاست .سیر شما سیري مجازي بودهاست و در خواب».
(شفیعی کدکنی )762 :1394 ،یعنی فناي شما افعالی بودهاست؛ نه سیر در وادي توحید
صفات و ذات الهی .همانطور که در نتیجهي این داستان ،سیمرغ در جایگاه «فعل الهی»
بر سیمرغ تجلی کرد و آنها تنها در فعل الهی ،یعنی سیمرغ ،غرق شدند:
وین همه مردي که هرکس کردهاید
اینهمه وادي که از پس رفتهایــد
وادي ذات و صفت را خفتهاید
جمله در افعال ما میرفتهایـــد
(عطار)427 :1388 ،
«در طالع بینی آریایی ،عدد هفت ،نماد اشراق ،پاکی ،روشنایی ،ذات منزه آفریدگار،
نیروي آفرینش و جهان هستی است( ».صفیزاده« )164 :1383 ،عدد هفت در
سرزمینهاي گوناگون با نمادهاي شناخته شدهي کمال ،پیوندي همه سویه دارد» (معین،
 ،1338ج )47 :2که میتواند تداعیکنندهي کمال خلقت آفرینش در روز هفتم باشد.
بحث از آفرینش جهان در شش روز ،در هفت مورد از آیات قرآن مجید آمدهاست:
«پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید( ».االعراف/
 )54بنابراین روز یا مرحلهي هفتم ،زمان کمال آفرینش است که به عقیدهي مسلمانان این
روز به جمعه تعبیر میشود.
در کتاب مقدس (تورات) هم آمدهاست« :با فرارسیدن روز هفتم ،خدا کار آفرینش
را تمام کرده و روز هفتم را برکت داده ،آن را مقدس اعالم فرمود؛ زیرا روزي بود که
خدا پس از پایان کار آفرینش ،آرام گرفت .به این ترتیب آسمانها و زمین آفریده شد».
(سفر پیدایش /باب دوم شماره  )3هفت نماد کمال ،متاثر از تکمیل آفرینش کیهان در
روز هفتم است .در واقع هفت وادي یا مرحله براي رسیدن به کمال ،تقلیدي است از
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آفرینش خداوند و این هفت مرحله در عرفان تمهیدي است دوباره از فعل الهی یا یک
نمونهي خداگونه.
همچنین به نظر میرسد بر اساس اندیشهي یونگ ،میان عدد سه و سی در سیمرغ-
که مضرب آن است  -ارتباطی وجود داشته باشد؛ زیرا وي به ارتباط میان اعداد و مضرب
آنها اعتقاد دارد و در آثارش بارها به آنها اشاره کردهاست« :عدد سه ،نماد صالح و
کمال و اتمام است؛ به همین دلیل است که در مرحلهي نخستین خدایان به صورت
تثلیث ظهور کردهاست( ».هینلز )497 ،1383 ،در آیین مسیحیت ،تثلیث «ابن  ،اب و
روح القدس» نمایان است .در آیین زرتشتی به دو تثلیت «اهورامزدا ،س ند مینو و انگره
مینو» و «اهورامزدا ،زروان و اهریمن» برمیخوریم( .دادگی )8 :1390 ،زرتشتیان براي
عدد سه ،اهمیتی ویژه قایلند .در این آیین ،آتش بر سه گونه است و هر آتشی را سه بار
تطهیر میکنند( .بهار)137 :1375 ،
از نظر یونگ« ،در تفکر جمعی ،عدد سه ارزش عالی و مقدسی دارد» (یونگ:1392 ،
)211؛ زیرا «عدد سه ،خیر اعلی و مکاشفهي انسان است( ».مورنو )93 :1392 ،همانطور
که یونگ «ارتباط نزدیکی میان عدد سی و دو ( )32و تثلیث (سه) قایل است و آن را به
حکمت منتسب دانستهاست» (یونگ ،)266 :1392 ،میان عدد سه و سی در سیمرغ هم
ارتباطی نزدیک میتوان یافت؛ یعنی به این دلیل ،تنها سیمرغ از هزاران مرغ توانستند به
مکاشفه برسند؛ زیرا سی مانند سه ،نماد حقیقت مطلق و خیر اعلی است .باید یادآور شد
«تثلیث (سه) از نمادهاي خویشتن میباشد( ».مورنو« )99 :1392 ،و به همان اعتبار و
اهمیت صورت الهیاند( ».همان )63 :با توجه به آنکه فیثاغورثیان عدد را اساس عالم
میدانستند و به همین دلیل «عدد را الهی میانگاشتند» (یونگ ،)48 :1389 ،اهمیت خود
را بیش از پیش در ارتباط با عالم در جایگاه بزرگترین مانداال نشان میدهد.
 .5 .3کوه قاف و نماد مرکز
در منابع اسالمی ،کوه قاف را مانند البرز «اصل و بیخ همهي کوهها دانستهاند( ».مستوفی،
 )198 :1362از همین رو ،در این سفر روحانی ،مقصد ،کوه قاف است که در ادبیات
عرفانی فارسی نماد دل ،سرمنزل سیمرغ جان و بارگاه خداوندي است.
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هست ما را پادشاهی بیخالف

در پس کوهی که هست آن کوه قاف
(عطار)263 :1388 ،

از دیدگاه روانشناسی« ،صعود از کوه ،اشاره به ارادهي دستیابی به خودآگاه خویشتن
دارد( ».یونگ )196 :1389 ،همانطور که در پایان داستان ،سیمرغ این جهانی با سیمرغ
آن جهانی (خودآگاه خود) دیدار میکنند:
چهرهي سیمرغ دیدند آن زمان
هم ز عکس روي سیمرغ جهان
(عطار)426 :1388 ،
در نظر اسطورهشناسان «از موارد اعتقاد به نمونههاي مینوي معابد و شهرها که نمادهاي
مرکز به شمار می آید ،کوه مقدس است که در مرکز جهان قرار دارد و محل تالقی آسمان
و زمین و دوزخ انگاشته میشود .بنابر پنداشتهاي ایرانی ،کوه البرز در مرکز زمین جاي
دارد و به آسمان پیوسته است( ».الیاده )28 :1390،زیرا طبق اسطورهشناسی ایرانی ،البرز
با اسطورهي قداست اصل و بن ارتباط دارد؛ چون نخستین تجلی فعل الهی در میان
کوههاست« :نخستین کوهی که فراز رست ،البرز ایزديبخت بود و دیگر کوهها از البرز
فراز رستند( ».دادگی« )71 :1390 ،در ایران پس از اسالم ،البرز ،در نام ،به قاف دیگرگون
شدهاست که آن نیز کوهی است نمادین و جایگاه سیمرغ است( ».کزازي ،1386 ،ج:1
 )388و «قاف از دید نمادشناسی ایرانی همتاي البرز کوه میتواند بود( ».همان ،ج)487 :2
قداست و اعتبار سیمرغ از این دید است که در جایگاه یک نمونهي نخستین در یک
لحظهي سرنوشتساز کیهانی بر فراز کوه مقدس قاف (مرکز زمین) ظاهر شدهاست؛ جایی
که همیشه محل تجلی نخستین فعل الهی است؛ براي نمونه« :خلقت آدم که به عنوان عالم
صغیر در نقطهي مقابل آفرینش جهان – عالم کبیر – قرار دارد ،در نقطهاي میانه و در
مرکز جهان صورت گرفته است .مطابق سنتهاي بینالنهرینی ،بشر در ناف زمین آفریده
شده است؛ در محلی که عقد ارض و سما است .بهشت نیز که آدم در آنجا از خاک
آفریده شد ،در میانهي جهان قرار دارد( ».الیاده)30 :1390 ،
پیوند میان سیمرغ و سیمرغ میتواند تقلیدي از یک رویداد ازلی و فعل خلقت باشد
که در آغاز ،اتفاق افتاده بود؛ یعنی اینکه میتواند «پیوند ازلی زمین و آسمان» را تجدید
کند؛ با توجه به آنکه این پیوند در کوه قاف (کوه مقدس) اتفاق میافتد؛ جایی که زمین
و آسمان به هم میپیوندند و از این محور ،گذار از یک حریم کیهانی به حریمی دیگر
انجام میپذیرد .همانطور که «در معتقدات بینالنهرینی کوهی در مرکز جهان ،زمین و
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آسمان را به هم میپیوندد که "کوه کشورها" نامیده میشود» (الیاده )27 :1390 ،و همواره
«راهی که به مرکز ختم میشود ،راهی است دشوار .سفرهاي مخاطرهآمیز ،سرگردانی در
بیابانهاي دشواري که سالک در پی یافتن راهی به خود ،به مرکز هستی خویشتن با آنها
مواجه میشود ،در واقع حرکت به سوي مرکز ،نوعی آیین عبور و انتقال است از موهوم
به واقعیت و از انسان به خدا» (همان )32 :که در سفر مرغان به آن اشاره شد:
باز بعضی محو و ناپیدا شدند ...
باز بعضی غرقهي دریا شدند
(عطار)422 :1388 ،
آنهایی هم که به مرکز رسیدند ،از راه یکپارچگی با سیمرغی که به قداست اصل و بن
آراسته است ،تقدیس یافتند « .رسیدن به مرکز معادل است با تقدیس شدن؛ به طوري که
حیات ناسوتی قبلی ،جاي خود را به زندگی نوینی میبخشد که راستین و ماندگار است».
(الیاده)32 :1390 ،
جمله را از پرتو آن جان بتافت
آفتــاب قربت از پیشان بتافت
(عطار)264 :1388 ،
« از نظر الیاده هر فرد انسانی ،حتی به نحوي ناهشیارانه ،گرایش به سوي مرکز خاص
خویش دارد؛ جایی که در آن واقعیت یکپارچه و کل ،یعنی امر قدسی را میتوان یافت.
بدینسان وي مانداالها را در پرتو ارتباط با اسطورهي مرکز ،مورد تفسیر قرار میدهد .مانداالها
در انسان ،مظهر یافتن خویشتن در دل واقعیت ،در مرکز ،جایی که خدایان سکنی دارند».
(مورنو )132 :1392 ،بدین ترتیب ،وي میان مانداال و اسطورهي مرکز که یکی از نمادهاي
آن ،کوه مقدس است ،ارتباط بر قرار میکند و آن را «در حکم جایگاهی میداند که در آن،
دگردیسی انسان به یک موجود الهی صورت گرفتهاست» (مورنو 133 :1392 ،و  )134و در
نهایت ،در منطقالطیر دگردیسی سیمرغ در کوه مقدس قاف که از نمادهاي اسطورهي مرکز
است ،صورت گرفتهاست و از این نظر با آن قابل مقایسه است؛ اما با همهي این تفسیرها و
تحلیلها ،عطار معتقد است که اندیشهي هیچ دانایی به کمال آفرینش راه نمییابد:
هیچ بینایی جمال او ندید
هیچ دانایی کمال او ندید
دانش از پی رفت و بینش ره نیافت
در کمال آفرینش ره نیافت
(عطار)264 :1388 ،
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 .4نتيجهگيری
نتیجهي پژوهش نشان میدهد از آنجا که منطقالطیر با آفرینش کیهان آغاز میشود و با کمال
سیمرغ در مرکز هستی به پایان میرسد ،نمادهاي موجود در آن را میتوان بر اساس
انگارههاي تکرار اسطورهي آفرینش ،تحلیل و مقایسه نمود که طبق نظر اسطورهشناسان ،تکرار
این انگارهها به منزلهي پرداختن به اسطورهي اصل و بن است .عطار در یک فضاسازي
آگاهانه از همان بیت اول منطقالطیر به توصیف قدرت آفرینش الهی پرداخته و مانند قبایل
بدوي (اما علمی) به طور مبسوط ،داستان آفرینش کیهان را مطرح کردهاست و با کمک
انگاره هایی مانداالیی که نمادي از هستی الهی است ،از تناظر ذره و عالم در دستگاه آفرینش
الهی تا وحدت و یگانگی سیمرغ با همزاد و قرینهي سیمرغ آسمانی ،سخن گفتهاست که از
آن میتوان به منظور طرح اعتبار اسطورهي اصل و بن براي بازآفرینی اسطورهي آفرینش
کیهان تعبیر نمود؛ آفرینشی که هدف آن ،تکامل دوگانگیها (سیمرغ) و ادغام در ترکیب
عالیتري (سیمرغ) براي رسیدن به وحدت و یکپارچگی است که قانون طبیعت و هستی
است .به همین دلیل عطار در منطقالطیر به جستوجوي سیمرغ میرود تا زمان ازلی را همراه
با وفور و فراوانی بی حد و حصر به زمان حال برگرداند و بدین وسیله بیان کند که کمال و
فضیلت ،در سرآغازهاست و آخراالمر در پایان داستان ،قهرمانان ،مجذوب نخستین فعل الهی
(سیمرغ ،یعنی ترکیب عالیتر) میگردند؛ فعلی که نمودگار نخستین تجلی الهی است که در
جایگاهی برتر (قاف و مرکز هستی) اتفاق افتادهاست و به همین دلیل ،معتبرتر و ارزشمندتر
از تجلیات بعدي (سیمرغ) است .بدین وسیله ،سالکان در یک سیر تکاملی با گذر از
آزمونهاي رازآموز (هفت وادي) از «آشوب» به «سامان» رسیدند و همگی با رسیدن به
یک پارچگی در تجلی نخستین الهی در برکت ماورایی و ازلی غوطهور گشتتند و سرود
اسطورهي آفرینش را تکرار کردند .به این ترتیب ،در این مقایسه منطقالطیر با قصهي آفرینش
آغاز میشود و با قصهي بازآفرینی آفرینش از طریق توجه به اسطورهي قداست اصل و بن،
به پایان میرسد .هفت انگاره که معادل هفت وادي عطار در منطقالطیر است :ذره (مادهي
اولیهي کیهان) ،مانداال (نماد زایش ،ظرف اولیهي خلقت و نماد هستی الهی) ،سیمرغ (نخستین
فعل الهی در میان پرندگان) ،کوه قاف (نخستین فعل الهی در میان کوهها و مرکز هستی)،
هفت وادي (نماد کمال آفرینش در روز هفتم) ،شهریاري سیمرغ (نخستین انسان ،نخستین
شهریار ) و سفر (نماد هبوط آدم به جهان آفرینش و سفر روح به عالم ماده) ،همه میتوانند
یادآور کمال و قداست اسطورهي اصل و بن باشند؛ یعنی آفرینش جهان یک بار دیگر در
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شکل کمالی و آرمانی ازلی تکرار میشود و سالکان با حقیقت هستی یکی میشوند که قابل
مقایسه با «وحدت وجود» در عرفان عطار است.
یادداشتها
 .1ر.ک به مقالهي «بازخوانی اساطیري  -علمی نظریهي ذره در اشعار عرفانی عطار» در فصلنامهي
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