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 چکيده

دهد. این از مضامين محوری اساطير جهان را تشکيل می ی آفرینش یکیاسطوره
، را در جایگاه یک اثر نمادین الطيرمنطق پژوهش بر آن است تا نمادهای به کار رفته در

ی آفرینش مورد مقایسه و تحليل قرار دهد. مطابق نتایج پژوهش، عطار در با اسطوره
یک فضاسازی آگاهانه از بيت آغازین با توصيف آفرینش الهی به طور مبسوط داستان 

هایی مانداالیی )نماد هستی است. وی با کمک انگارهآفرینش کيهان را  مطرح نموده
مرغ با سيمرغ، همزاد و لهی( از تناظر ذره و عالم در آفرینش الهی تا وحدت سیا

، به بازآفرینی «اصل و بن»ی ی آسمانی خود، برای طرح اعتبار اسطورهقرینه
ا هاست؛ آفرینشی که هدف آن، تکامل و ادغام دوگانگیپرداخته« ی آفرینشاسطوره»

 پارچگی با صورت الهیی رسيدن به یکتری )سيمرغ( برادر ترکيب عالی مرغ()سی
های مانداالیی و های رازآموز، با کمک انگارهاست. قهرمانان با گذر از آزمون

 رسيدند و با بازیابی« سامان مينوی»به « آشوب ازلی»ی قداست اصل و بن از اسطوره
پارچگی ازلی، مجذوب نخستين تجلی الهی )وحدت با صورت الهی یا وحدت یک

شود ی آفرینش عالم آغاز میبا قصه الطيرمنطقشتند. در این تحليل و مقایسه، وجود( گ
ایان ی قداست اصل و بن به پی بازآفرینی آفرینش از طریق توجه به اسطورهو با قصه

رسد؛ ذره، مانداال، سيمرغ، کوه قاف، هفت وادی، شهریاری سيمرغ و سفر، یادآور می
ی اصل و بن هستند که همان بازیابی و یگانگی با کمال و کمال و قداست اسطوره
 فضيلت سرآغازهاست. 
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 . مقدمه1                                            
 دهد کهرا تشکیل می ي آفرینش یکی از مضامین محوري اساطیر جهانهاسطور 

تفسیر و تحلیل انسان کهن از و پیدایش آن  گونگیخاستگاه جهان و چي هدهندنشان
ها به کار رفته و عامل ي نمادین در ادبیات ملت. این اسطوره به گونههستی است

 است.هاي ادبی و هنري فراوانی گردیدهآفرینش
 الطیرمنطقشاعري نمادپرداز و  ،هجريو هفتم قرن ششم  ایرانی عارف بزرگ عطار،     

، یرالطمنطقرسد که میان نمادهاي به کار رفته در به نظر می .نمادین استکامالً او اثري 
به یک انسجام کلی  الطیري منطقنتیجهو  ساختهاي روساختی، در ژرفرغم تفاوتعلی
 نمادهاي مورد نظر را کهاین مقاله بر آن است تا ي آفرینش. رسد به نام تکرار اسطورهمی

 نشان دهد.  ریالطمنطقي آفرینش هستند، در ي تکرار اسطورهبه منزله
استفاده از نمادها براي انتقال پیام از عهد باستان تاکنون مورد توجه بشر  يهاید    

است. نمادهایی که با اساطیر در ارتباطند؛ اساطیر هم روایت نمادین آفرینش شمرده بوده
اي از شناخت وي از جهان، در دوره ايگونهبشر و ي هگاه اندیشاسطوره تجلی شود.می

 هک است الگوییاي و کهناسطورههاي انگاره از یکی شود و آفرینشمحسوب میخاص 
در این میان،  است.قرار دادهأثیر وجوگر را تحت تاز ابتداي خلقت، ذهن انسان جست

از ساختار و  ايعمده اي و نمادها بخشهاي اسطورهالگوها، انگارهاستفاده از کهن
هاي شاعران و باورها و اندیشهها، هاي ادبیّات فارسی را که بازتاب آرمانمایهدرون

 اسطوره که است کسی هنرمند»کمبل از نظر دهد. تشکیل می نویسندگان ایرانی است، 

 (12: 1377)کمبل، « دهد.انتقال می خود يزمانه و دوره به را
است، در ادبیات فارسی عامل ي آفرینش که همواره مورد توجه بشر بودهاسطوره
ایی مستقل با عنوان مذکور کنون مقالهاست. ظاهرًا تاگردیدههاي فراوانی تصویرگري
 است.نوشته نشده

با  رالطیمنطقي نمادهاي این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که از مقایسه    
 یافت نمود؟ توان دري آفرینش، چه اشتراکاتی را میاسطوره

تباط ارعطار مطالعه گردیده و  الطیرمنطقدر این نوشتار براي رسیدن به سوال پژوهش، 
و  اياست. روش پژوهش، کتابخانهمقایسه شدهي آفرینش، میان نمادهاي آن با اسطوره

 تحلیلی است. -توصیفی يهبه شیو
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 . چارچوب نظری پژوهش2
ت؛ اسداشته ی ویژهجایگاه ،اقوام مختلف جهان اطیرآفرینش همواره در میان اسي هاسطور

لیل ، تفسیر و تحاسطوره. پیدایش آن است چگونگیخاستگاه جهان و  يهدهندنشان زیرا
ي هاانسان .انسان کهن از جهان هستی است که ماهیتی فراتاریخی و متافیزیکی دارد

 (آفرینش يهفلسفابدي ) ازلی و هايپرسش به کوشیدند هااسطوره به کمک نخستین
شناسان و هنر شناسان تا روانرویم؟ از اسطورهمی کجا به و ایم؟آمده کجا گویند؛ از پاسخ

 اند.و ادبیات به این مباحث پرداخته
ي آفرینش اسطوره» گوید:سخن می واقعی يامر ، ازاسطوره یا داستان آفرینش

( 15: 1386)الیاده، « کند.که وجود عالم، واقعیت آن را اثبات میکیهان، واقعی است؛ چون
 .دکننیم داینمود پ یادب آثار ژهیو به و هاافسانه ،هااسطوره در هاپیتایآرکاز نظر یونگ 

رت مار صو اغلب به ،گویندمی "اوروبوروس"که بدان را یپ اتیترین شکل آرکییابتدا
این تصویر به شکل دایره است و نماد  .گیرددهند که دمش را گاز مییا اژدهایی نشان می

« اولیه است يهکند، مظهر مادکه خود را خلق و نابود میاژدهایی »عالم.  يهاولی يهماد
 ( که یادآور نقش آیینی مانداالي هندیان است.41: 1392)یونگ، 

                 
  جهان مارپيچی               اوروبوروس الگویکهن              مانداال           
 جهان است، در کنار جهان تصویر که الگوکهنترین ییابتدا ین ونماد یرتصو ینا

باهت این تصاویر ش. استشده گرفتهکه با تلسکوپ هابل شود دیده می شکلمارپیچی
 معروفي هجمل این هم کنار در هاآن دهند. شایدبرانگیز و معناداري را نشان میتأمل

 «است القوّهب نماد یک جهان تمامی حقیقت، در» که کنندمی تأیید زبانیبی زبان با را یونگ
)جهاندیده، « اي تسلط دارد.در جهان اسطوره، زمان دایره»؛ چون (352: 1389 یونگ،)

اي زمانی است که در آن پایان، مانند آغاز و آغاز، مانند پایان زمان اسطوره( »144: 1391
 )شایگان، «توان سنجید.آن را با تمثیل اوروبوروس می»( که 182: 1378)کاسیرر، « است

د که در باش الطیرمنطقتواند قابل مقایسه با ابیات پایانی (؛ این سیر دوّار می1388:141
 ذکر یگانگی اجزاي کل هستی با صورت الهی است:
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 رغ زود        ــکردند آن سیمچون نگه
 تمام             رغ ــدیدند سیم خویش را 

 یک بود این یک آن و آن بود این

 مرغ آن سیمرغ بود شک این سیبی
 مدام سی مرغ  سیمرغ  خود  بود  
 این نشنود  کسی  همه   عالم در  

 (426: 1388، عطار)         
 تکرار را یهانیک نشیآفر یگاهگردد و گاهی تجلی قداست و کمال می»مفهوم دایره 

: 1386بیگدلی و ...،  )بزرگ« دهد.نهایت و جاودانگی را نشان میو گاهی مفهوم بی کندیم
 هاي مانداالییي مفاهیم مذکور در انگارهي پژوهش، بیانگر آن است که همه( ادامه82

 گرایی عطار هماهنگی دارد.هاي کمالخورند که با اندیشهبه چشم می الطیرمنطق
 يهونالگوي نم»شود که مربوط به اصل و بن با طرح آفرینش کیهان آغاز می يهاسطور

 به همین دلیل، در آیین مذهبی (45: 1386الیاده، « )آورد.هر نوع خلقت را فراهم می

سمی النهرین، مرااسترالیا، کالیفرنیا، مصر، هند، هاوایی، اقوام خاور نزدیک و بین قبایل
آفرینش کیهان آغاز ي هي انساب، نوروز و درمان با یادآوري اسطورشجرهچون ذکر 

تکرار آفرینش کیهان، تاریخ عالم و سرگذشت قبیله، همراه و مقارن گویی با »شود. می
: 1386)الیاده،  «کنند.ها با این یادآوري، خلقت عالم را به طرزي نمادین تکرار میاست. آن

آفرینش کیهان، ترسیم نقش مانداال در کنار ي ههاي یادآوري اسطور( یکی از شیوه32-33
اول، تصویر عالم است؛  يهمانداال در وهل»دارد.  تخت بیمار است که خاصیت درمانی

 کند و ترسیم آن برابر است با بازآفرینییعنی کیهان را به صورت بسیار خرد مجسم می
ند. این کجهان. در نتیجه، با ترسیم مانداال تکوین کیهان را تکرار و تجدید می يهساحران

شود، زي، معاصر خلقت جهان میعمل قطعاً هدفی درمانی دارد. بیمار که به طرزي رم
 ،هاي دورزند و نیروهاي عظیم و شگرفی را که در آن زماندر برکت اولیه غوطه می
کمال  يهاندیش»( و این امر بیانگر 35)همان: « کنداند، جذب میخلقت را ممکن گردانیده

ي هخاطرتري است که از آغاز یا ازلیت، ترجمان تجربه یا ادراک مذهبی درونی عمیق
 ( 58)همان: « گیرد.است، توشه و مایه می شده و بهجت و فرحناکی ازلیبهشت گم

 
 های پژوهشیافته .3

آفرینش و کمال روز ازل را در  يههاي اسطورتوان نشانهبا توجه به نظریات مذکور، می
ز هفت گذر ا، داستان رسیدن به کمال ازلی با الطیرمنطقعطار دریافت نمود؛ زیرا  الطیرمنطق

هاي رازآموز( است که در نهایت، هدف مذکور از طریق یگانگی با صورت وادي )آزمون
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تواند نوعی فضاسازي که می الطیرمنطقشود. شاعر در ابتداي الهی )وحدت وجود( حاصل می
ي آفرینش، پاسخ داده و مراحل آفرینش را به طور محسوب شود، به سواالت اساسی فلسفه

الق بهترین صفت خداوند یعنی خ الطیرمنطق. وي در ابیات آغازین استکرده مبسوط تصویر
 ود:شکند و این اثر سترگ با تمجید از این صفت الهی آغاز میبودن )خالقیت( را توصیف می

ین  پــاک  را        فر ین  جــان   آ فر  آ
سمان  چون  خیمه  اي  بر  پاي  کرد      آ

 ساخت  حقه  انجم  ز  زرین يهمهر
 رد  در شش روز  هفت  انجم  پدید       ک

 آن  که  جان  بخشید و ایمان خاک  را 
 ستون  کرد   و  زمینش  جاي   کردبی

       هر  شب مهره   باخت هبا فلک در حق
 آورد    نه    طارم    پدیدحرف وز دو 

 (233)همان:                         
اره در میان قبایل مختلف اش« ي انسابسلسله»سرودهاي مربوط به شناسان به اسطوره     

زمانی که زمین به »شود: ها دیده مینمودند که مفاهیم ابیات مذکور، در آغاز این سروده
ها جداگانه تغییر یافتند/ زمانی که خورشید دمید ... شدت دگرگون شد/ زمانی که آسمان

( 37و  33: 1386)الیاده، « ه و کرات پدید آمد.زمانی که آسمان، ستارگان، خورشید، ما
با اهدافی که در چارچوب نظري پژوهش ذکر شد، به طرزي نمادین خلقت  این ابیات

تکرار اساطیر مربوط به پیدایش عالم معادل بازآفرینش »کنند؛ زیرا کیهان را تکرار می
آفرینش عالم آغاز  يهبا قص الطیرمنطقبر این اساس،  (169: 1392)مورنو، « جهان است.

ن، به قداست اصل و ب يهبازآفرینی آفرینش از طریق توجه به اسطور يهشود و با قصمی
با طرح آفرینش کیهان آغاز  "اصل و بن"مربوط به  يهاسطور»رسد؛ چون پایان می

( 45: 1386)الیاده،  «کند.شود؛ زیرا اصل یک چیز، خلقت همان چیز را بیان و عیان میمی
به سراغ اصل و بن، یعنی  طرح آفرینش کیهانهمین دلیل، عطار از همان آغاز، بعد از  به

 کند.رود و آن را در تناظر با عالم معرفی میذره می
 

 ذرهو جهان آفرینش . 1 .3

دازد. پرمی بعد از توصیف آفرینش جهان، به توصیف ذره الطیرمنطق يشاعر در مقدمه
ي اولیه در آفرینش در عین حال که رمز سالک )جهان صغیر( است، به عنوان مادهاین ذره 

ها بیت ترین آننیز اشاره دارد که زیباترین و جامع 1)براساس علم فیزیک( جهان کبیر
 نیز هست: الطیرمنطقي پارادوکسی معروف زیر است که حکایتگر نتیجه
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 عالمی ذرّه است و ذرّه عالم است      در چنین بحري که بحر اعظم است              
    (239: 1388عطار، )                                                                      

ذره  ؛باشدمیعکس و طرد  يهبیت مذکور داراي دو تصویر پارادوکسی با کمک آرای
)نماد یک مانداال  تصویرعالم است و خود عالم که هر دو  يهاولیي هرمزي از مادکه 

در حکم زادگاه یا ظروف » از دیدگاه روانشناسان مانداالها. هستند( ي آفرینشسرچشمه
کنند؛ شخصیت انسان را از نو سامان نظمی را به نظم و هماهنگی تبدیل میبی ؛زایشند

ي این عبارات مقایسه از( 64: 1392)مورنو، « یابند.اي میبخشند و در آن، مرکز تازهمی
، علت اصلی و در مجمع مرغان جهانالطیر منطقچه در آغاز آنباید گفت، الطیر منطقبا 

در واقع یک حرکت مانداالیی از ذره  شود،وجوي پادشاهی به نام سیمرغ بیان میجست
د که معادل شبخبه اوضاع نابسامان نظم و ترتیب  تا بدین وسیلهاست  به مرکز عالم هستی

 :شودمحسوب می در مراحل تکامل آفرینش «سامان»به « اولیه آشوب»از رسیدن 
چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟            

 پادشاه        زان که چون کشور بود بی
 

 ت      نیس  راه   بودن    شاهبی  بیش ازین 
ـــــنظ ند در و مـ ما ـــ اه ترتیبی ن   س

 (262: 1388عطار، )             

خداگونه و نمودگار  يه، هماهنگی با نمون«هماهنگی بخشیدن مانداالها»از منظور 
 ،طیرالمنطق در« سامان بخشیدن به شخصیت انسانی»آغازین موجودات )سیمرغ( است و 

تري با فعل مینوي و ازلی خود، ادغام شوند که مرغ در ترکیب عالیهمان است که سی
 ،یرالطمنطقپارچگی در شود و منظور از یکمی اصطالحا در عرفان به آن مقام فنا گفته

رغم تفاوت جزیی همان رسیدن به مقام وحدت با وجود مثالی است. اما در این میان، علی
مرغ. مرغ همان سیمرغ است و سیمرغ همان سیظاهري، ذره، عالم است و عالم، ذره؛ سی

ه نماد خویشتن هستند و اصل و بن ارتباط دارند ک يهمانداالها از این نظر با اسطور
علم فیزیک نیز تمثیل تناظر ذره و عالم را از  ازلی موجودات است. يهخویشتن هم نمون

ینات آغاز کا»دانان دریافتند که ها بعد از عطار، فیزیککند: زیرا قرننظر علمی تایید می
اي اولیه يهدر حکم ماد ذرات»( و 170: 1388)برایسن، « بود. آغازین اتمبه شکل یک 

هر الکترون به »( و 45: 1386)تالبوت، « استاست که کل جهان از آن به وجود آمده
( و این یعنی ذره، عالم است و عالم 158)همان: « جهان کیهانی است يهنحوي حاوي هم

و  «نیزر تخم»، به  در آفرینش عالم هیاول يهذرمتناظر است با ذره. اما در اساطیر هند، 
یل یعنی  به یک تمث، «نینخست مرغتخم»زرتشتی، چینی، یونانی و ... به در اساطیر 
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آفرینش جهان، از روایات ودایی  يهمشهورترین اسطور» شود.مانداالیی دیگر، تعبیر می
 تخمجهان هزار سال بر آب شناور بود. پس از هزار سال،  نیزر تخماست که طی آن، 

 جهان روحید آمد. سروري که روح او همانا جهان منفجر و سرور جهان از آن پد نیزر
هاي ی و بسیاري از اسطورهدر اساطیر زرتشتي مذکور ایده( 43: 1381)ایونس، « بود.

 در»( 14: 1389و کاکو،  48: 1375هار، ن.ک: ب) .استآمدهنیز چینی  يهاسطوریونانی و 

ي هدربردارند و است شیزا و تولد با ارتباط در که است یهانیفرمِ ک از ايیتجل تخم، واقع
یادآور شعر  ریالطمنطق 239همچنین بیت  (9: 1392بخش، فیض« ).است خلقت يهنطف

 دانان قرن بیستم، است:از تاثیرگذارترین فیزیک، «ریچارد فاینمن»
 ي دریا                                                                                ایستاده بر کناره

    ها: من                                                      آمده از شگفتیبه شگفت 
                                                                           (448: 1387)کراپر،  جهان در یاتم ،اتم از یجهان

اقیانوس آغازین در اساطیر تواند یادآور دریا در جایگاه نماد جهان، در هر دو شعر می
آب نماد آغاز حیات و آفرینش و دریا، نماد پویایی، توّلد و ، در نمادگرایی عمومیباشد. 

ر اساطیر داست. ق اساطیر، آفرینش از اقیانوس آغازین، شکل یافتهخلقت است؛ زیرا مطاب
زمانی بر اقیانوس آغازین شناور بود. جهان به خواست او نارایانا دیر»است: هندي آمده
مانو با آرزوي آفرینش »است: ( و در روایتی دیگر آمده43: 1381)ایونس، « آفریده شد

اند اي افشستی بخشید. در اقیانوس آغازین، دانهنخست، اقیانوس آغازین را از تن خود ه
 شناسان معتقدند( اسطوره50)همان: « ي تخمی زرین ... و مانو جهان را آفرید.و از دانه

 ياي با اسطورهاولیه( در علم نجوم به گونهي هپیدایش جهان از انفجار آغازین )ذرکه 
 ( 6: 1390باجالن فرخی، ن.ک: )انفجار تخم کیهانی بر اقیانوس آغازین رابطه دارد. 

 – يارهذي بار، بحث ذره و ایده بر اساس مدارک موجود، فیلسوفان باستان، نخستین    
 ، فیثاغورث(Anaximenes)فیلسوفان یونانی انکسیمانوس»اند: را مطرح کرده یهانیک
(Pythagoras)هراکلیتوس ،(Heraclitus)گرایان کهن و فیلسوف یهودي ، افالطون، باطن

 ياذره يهدیاقبل مسیحیت، فیلویودایوس و فیلسوف یهودي قرون وسطی، ابن میمون، 
این ایده را عطار براي نخستین بار  (407: 1389)تالبوت، « اند.ی را کامالً پذیرفتههانیک –

 است:به فراوانی وارد شعر عرفانی فارسی کرده
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 اگر یک ذره را دل بر شکافی
 ز هریک ذره خورشیدي مهیاست

 

    ببینی تا که اندر وي چه جان است 
 اي بحري روان استز هریک قطره

 (66: 1366عطار،)                 
نظمی را به نمادهاي مذکور در مقایسه با ذره در حکم مانداالیی هستند که بی يههم

مانداالها، »شود؛ زیرا گفته می« کمال»کنند که در عرفان، به این استحاله نظم ازلی تبدیل می
)مورنو، « اندنمادهاي نظم و ترتیب هستند و اغلب داراي خصلتی سحرآمیز و شهودي

 دارندروند و در کانون خود، الوهیتی دربرمانداالها ابزار مراقبه به شمار می»( و 64: 1390
شناسی، معادل ت در روان(؛ تمامی132: 1392)مورنو، « کنندکه معناي تمامیت را بیان می

 کمال در عرفان عطار است.
 

 . شهریاری سيمرغ2. 3
مرغان تشکیل شد و ي هشود: اجتماع بزرگی از همگونه آغاز میداستان این الطیرمنطق در

 مرغان هدف از این اجتماع را انتخاب شهریار براي خود بیان کردند:
 جمله گفتند این زمان در روزگار         نیست خالی هیچ شهر از شهریار           

 (262: 1388عطار، )                                                                              
می نظمرغان از انتخاب شهریار، نظم بخشیدن به بی يهطور که بیان شد، انگیزهمان
خواستند در کمال روز ازل و نظم ازلی است. پرندگان می يهبود که یادآور اسطورموجود 

ها حتی در سفر به انتقال داده شوند. آن« سامان»به حریم « آشوب»اول، از قلمرو ي هوهل
 برد امور، آنان را رهبري کند:نزد سیمرغ هم جویاي رهبر و پیشوایی بودند تا در پیش

     ا را به نقدجمله گفتند این زمان م
 تا کند در راه ما را رهبري                   

 

 قد  و   ع لّ ـح  اندر    باید   پیشوایی 
 زان که نتوان ساختن از خودسري

 (302)همان:                       

 ياریشهرشناس انگلیسی، در کتاب محقق و مردم (A.M. Hocart)آرتور هورکارت       
است: مراسم بر گاه نشستن شهریاران را در میان اقوام متمدن و بدوي، بررسی کرده و گفته

نی که شود. بدین معنامیده می عالم نشیآفردر نزد بومیان، مراسم انتصاب رئیس قبیله، »
 «حد و حصر، به زمان حال برگردانند.خواهند زمان ازلی را همراه با وفور و فراوانی بیمی

 درکه قابل مقایسه با پرسش مرغان در همان مجمع اولیه است  ( این امر88: 1390،)الیاده
 باشد.     میاصل و بن ي اسطوره نسبت با سیمرغ، یعنی ارتباط با ي داشتنهبار
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 نسبت ما چیست با او رازگوي              
 گر میان ما و او نسبت بدي                 

 

 جويرازکه نتوان شد بعمیا زان 
 هریکی را سوي او رغبت بدي

 (280: 1388عطار، )            
اصل و  يهاسطورشناسان، درک و دریافت هدهد از زمان ازلی یا طبق نظر اسطوره

عنی  شود و این یتعبیر می «اسرار کهن»ها با سیمرغ، در قالب در بیان نسبت میان آن بن،
شود، همان تکرار و سوي سیمرغ معرفی میساز ترغیب سفر مرغان به چه زمینهآن

ی ینیرو ،به شخص با زمان ازلی یکی شدن»زیرا صل و بن است؛ اي هاسطوبازگویی 
که در  (82 :1388الیاده، )« تولد نمادینی دوباره استآن بخشد که هدف مینوي می

این تولد، تولدي معنوي و روحانی است؛ به همین دلیل،  مرغان براي شروع  الطیرمنطق
 کنند:سفر، انرژي الزم را دریافت می

 چون همه مرغان شنودند این سخن             
 جمله با سیمرغ نسبت یافتند              

 

 بردند اسرار کهننیک پی 
 الجرم در سیر رغبت یافتند

 (284: 1388عطار، )            
 به همین دلیل:     

 چون شنودند این سخن مرغان همه       
 برد سیمرغ از دل ایشان قرار  

 

 آن زمان گفتند ترک جان همه 
 عشق در جانان یکی شد صد هزار

 (302)همان:                 
در تعبیر  «خویشتن»الگوي کهن تشریحدر « پیشین يهپدید»تواند با این دریافت می

س اي پیشین و ماقبل تجربی در همه کدیدهپدر مقام  خویشتن»یونگ، قابل مقایسه باشد: 
 «ناآگاهانه.حضور دارد؛ جاودانه و وراي تولد و مرگ فردي؛ ولی به حکم قانون در حالتی 

( حال سوال اساسی آن است که چرا مرغان براي انتخاب شهریار، 67: 1392)مورنو، 
یابی به آن، رنج و مشقت فراوانی وجوي سیمرغ برآیند که دستجستاصرار دارند تا به 

ونه گتوان ایني اصل و بن، میبه دنبال دارد و کار هر کس نیست؟ با تکیه بر اسطوره
پاسخ داد که چون سیمرغ، نخستین آفریدگان در میان پرندگان است؛ یعنی نخستین تجلی 

ن نکته که پرنده، نماد روحانیت و روح فعل الهی در میان پرندگان )ضمن توجه به ای
ارتباط  ،رالطیمنطققداست اصل و بن و  يهتوان میان اسطورانسانی است(. بدین ترتیب، می

 از «یشت رشن» ( درsaena meregho)« سئنه مرغو» عناوین با سیمرغبرقرار کرد. 

 هاي زاداس رمگزیدهو  خرد مینوي نظیر پهلوي دیگر آثارو  بندهش درو  اوستا ي«هاشتی»
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اند: دآفرینش، آن را نخستین مرغ آفریده شده می يهبا توجه به اسطور بندهش است.آمده
-78: 1390دادگی، « )ي مرغان و اولین مرغ آفریده شده است.سیمرغ پیشوا و سرور همه»

 يهآفرینش و اسطور يهن دلیل انتخاب شهریار با اسطورایرسد به همچنین به نظر می (79
هم  «نخستین انسان، نخستین شهریار»قداست اصل و بن قابل مقایسه است که در اساطیر، 

یک است؛ مانند کیومرث در اساطیر ایران. به همین دلیل، یونگ وي را در جایگاه بوده
کند: معرفی می« خویشتن»ي الگوکهني خداگونه در آفرینش انسان، تحت عنوان نمونه

هایی از نمودهاي خویشتن و پوروشاي هندو، نمونه "پارسیکیومرث "حضرت آدم، »
جهان »گیرد که مذکور از این اصل سرچشمه می يه( اید301: 1389)یونگ، « هستند.

اي مینوي که الگوي آن است، بدان ارزانی چه توسط نمونهپیرامون ما اعتباري ندارد؛ جز آن
ه پرندگان ب»کند. تعبیر می« خویشتن»وي الگ( که یونگ آن را کهن24: 1390)الیاده، « شود

اي. سیمرغ از مظاهر کامال شناخته شده هاي مکاشفهطور کلی عبارتند از افکار و اندیشه
( در این تحلیل 260: 1389)یونگ، « نامیم.می "خود"و مافوق خودآگاه که ما آن را است 

فعل الهی( است که از خداگونه و تجلی نخستین  يه)نمون« خود»و پژوهش، سیمرغ نماد 
سیمرغ  الطیر،منطقاست؛ زیرا در آغاز داستان و ازلی برآمده« شب نخست»ناخودآگاهی

که بدین  باشد« ي پیشینپدیده»و « نسبت»تواند بیانگر همان شود که میظاهر می« شبنیم»
 (  49: 1374، الیاده) «کند.ي ازلی را تکرار و تقلید مینمونه»وسیله، 
 ابتداي کار سیمرغ اي عجب          
 

 شبگر بگذشت بر چین نیمجلوه 
 (265: 1388عطار، )                  

 ظلمت ای دوشطور که حافظ در عالم شهود، آفرینش نخستین انسان را در همان     
 است:دیدهمی نیآغاز

 دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند             
 

 به پیمانه زدند گل آدم بسرشتند و 
 (141: 1378حافظ، )            

 با معادل تولد، از پیش ظلمات»یعنی رجعت به اصل و  ظلمت آغازین،دوش یا 

آشوب »( که معادل 89: 1386 )الیاده، «و آشفتگی اولیه تکوین خلقت بر مقدم ظلمت
در  نمادینی باشد کهفرایند »تواند بیانگر یک می الطیرمنطقاز این حیث  است.« اولیه

 (64: 1392)یونگ، « رسد.شود و با پیدایش سیمرغ به پایان مینظمی آغاز میبی
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قداست اصل و بن نهفته است، آن است که ي هفکري که در وراي اعتقاد به اسطور
( 43همان: « )دار و معتبر است نه تجلیات پیاپی آن.فقط نخستین ظهور هر چیز، معنی»

 (چیز، در واقع، معادل فیض اقدس ابن عربی و یا صورت الهی )سیمرغ نخستین ظهور هر
ن مرغ عطار است که چنداعطار است و تجلیات پیاپی آن همان فیض مقدس ابن عربی و سی

، متضمن کندبازگشت به اصل و بن که فعل خلقت را تکرار می يهاسطور»معتبر نیستند. 
این فکر است که کمال »یعنی مبین  (83: 1392ه، )الیاد« تعبیر کمال و فضیلت سرآغازهاست.

روایت مطابق »اند و مقدم. زیرا سرآغازها مینوي(؛ 58: 1386 الیاده،« )استدر آغاز بوده
وار اي مینوي و مثالی افالطونیاي در گیتی نمونهزروانی کیهان شناخت ایرانی هر پدیده

 (20: 1390)الیاده، « دنیوي پیشی دارد. يهمینوي بر مرحل يهاز نظر بندهشنی، مرحلدارد. 
 
    ی سفره. اسطور3. 3

جوزف کم ل ي سفر قهرمان است که یکی از مضامین مشهور در ادبیات جهان، اسطوره
گذار چیزي اي معموال بنیانقهرمان افسانه»است. آن پرداخته واکاوي به مفصل طور به

ن اي از زندگی که براي دست یافتي تازهشیوهاست: یک عصر تازه، دین تازه، شهر تازه یا 
( از 206: 1384)کم ل، « وجو ب ردازد.به آن باید ساحت قدیم را ترک گوید و به جست

 يآمیز به حیطهکشد و سفري مخاطرهیک قهرمان از زندگی روزمره دست می»نظر وي، 
ود شرو میجا روبه کند. با نیروهاي شگفت در آنهاي ماوراء الطبیعه را آغاز میشگفتی

( 40)همان: « گردد.رسد و در نهایت، به جاي اول خود برمیو به پیروزي قطعی می
شباهت به داستان هبوط آدم به زمین و سرانجام بازگشت به اصل و اي که بیاسطوره

« جاي اول ازلی»همان « جاي اول مرغان»جایگاه اولیه در جهان دیگر نیست. در این سفر، 
 است.« مثالی عالم»یا 

گذار چیزي تازه است و براي اي معموال بنیانقهرمان افسانهطور که ذکر شد، همان
ند. کهاي ماوراء الطبیعه را آغاز میي شگفتیآمیز به حیطهرسیدن به آن، سفري مخاطره

تی حال»در تواند همان سیمرغ باشد که مرغان با آن، می« چیز تازه»در این سفر داستانی 
ي نسبت دارند؛ زیرا نخستین تجلی و فعل الهی است و این حالت به وسیله« ناآگاهانه

یابد و شهر تازه تغییر می« آگاهانه»به حالت  ،«نماد خصلت روحانی ناآگاهمانهدهد، »
سند؛ رکوه قاف باشد که در آن، مرغان با کشف خودآگاه خویشتن، به سامان میتواند، می

کشف و گشودن یک »است؛ زیرا « تکرار کار آفرینش» يهنزلها به مزیرا حرکت آن
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ساکن شدن در »( و 91 :1390)الیاده،  «سرزمین جدید، معادل است با تکرار کار آفرینش
آشوب  يهکشوري تازه و ناشناخته، معادل است با نوعی آفرینش و خلقت؛ یعنی استحال

تحاله و به سامان رسیدن از ( این اس24)همان: « به سامان از طریق فعل الهی خلقت.
ي پاک شدن کامل از هواهاي نفسانی براي توان با اندیشهمی الطیرمنطقآشوب را در 

 یافتن نور تازه و جان تازه از مرکز هستی در نظر عطار مقایسه کرد:
 همه          چون شدند از کّل کل پاک آن

 ي نو جان شدند             باز از سر بنده
 

  همه   جان    حضرت  نور  از یافتند 
 باز از نوعی دیگر حیران شدند

 (424: 1388عطار، )            

آمیز مرغان براي رسیدن به جایگاهی تازه در کوه قاف و همچنین سفر مخاطره       
ی هست کزمر، یعنی رسیدن به خود و مرکز يسوها، نماد یافتن راهی به سرگردانی در بیابان

 شود.میبه آن اشاره ادامه  در است که شناساننظر اسطورهدر  شتنیخو
شود، آن است که در این سفر ي مهمی که در سفر روحانی مرغان مشاهده مینکته

 گشت به خودِاي( و بازمبدا و مقصد، یکی است؛ زیرا مبدا سفر، حرکت از خودِ )سایه
شراقی بیانگر تفکر ا کنند کهیاي و مانداالیی را سیر م)مثالی( است؛ یعنی حرکتی دایره

ي اتکامل و تحول، سیري دایره است و نماد بینش اشراقی و بازگشت به اصل است؛ زیرا
( بنابراین 41: 1392)یونگ، « دهد.روند تحول، سیري دوّار یا حلزونی را نشان می»دارد: 

این تحول با سیري دوار و مانداالیی همراه با شگفتی، کامال خود را  الطیرمنطقدر پایان 
عرفانی عطار است که سالکان، با حقیقت  يهدهد و این امر مبین این اندیشنشان می

به اوج کمال است که هدف عطار  رسیدن (، بازگشت به اصلهستی یکی شدند و این )
 دهد.تشکیل می الطیرمنطق را در

 در همه عالم کسی نشنود این      یک بود این    یک آن و آنبود این             
 ( 426: 1388عطار، )                                                                       

رغ مي اصل و بن نیز مقایسه شود؛ زیرا سیتواند با اسطورهمیالطیرمنطق سفر در      
هجت شده و ببهشت گموجوي جاودانگی و بازگشت به اصل؛ یعنی در جستالطیر منطق

است. این ایده از که در آفرینش آغازین کیهان از آن جدا شده است و فرحناکی ازلی
 شود:استنباط می الطیرمنطقابیات پایانی 
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 جان شدندي نور بندهـــاز از ســـب
 شان         هــي دیرینردهـــرده و ناکـــک
 

 ران شدندــر حیــی دگــنوعباز از  
 نشات و محو شد از سینهـپاک گش

 (426)همان:                     

ابد. یشود و با پیوستن به سیمرغ، خاتمه میمرغ آغاز میاز سی الطیرمنطقسفر واقعی در     
تبار اعهاي ابتدایی، تنها چیزي که اهمیت و در نزد انسان»جا که شناسان، از آناز نظر اسطوره

انند اند که بتودارد، نخستین تجلی آن است، اشیا و رفتار آدمیان وقتی ارزشمند و واقعی
ا پیدایش عالم قاعدتي هاعمال اساطیري موجودات ازلی را از نو تولید کنند. از این رو اسطور

( عطار نیز در 169 :1392)مورنو، « گونه آفرینش و کنش است.در حکم الگوي مثالی هر
کم در ح -مرغ است که به شکل سیمرغ وجوي نخستین تجلی سیدر جست الطیرمنطق

است تا بتواند اعمال موجود اساطیري )سیمرغ( جلوه نموده -الگوي مثالی هرگونه آفرینش 
را از طریق سفر مرغان بازسازي و از نو تولید کند؛ به همین دلیل سیمرغ اساطیري را از 

 مرغ داستانی وي داشته باشد که یادآور این تمثیلظري با سیمیان موجودات، برکشید تا تنا
تواند نماد آغاز سفر میمرغ همچنین سی «ذره عالم است و عالم ذره.»معروف عطار است: 

سفر نخستین روح آدمی از عالم معنا و هبوط  يهکنندتولد و آفرینش انسان باشد که تداعی
 تولدياز مبدا، همزمان با آفرینش وجود جسمانی انسان است و سیمرغ پایان سفر، نماد 

ا سیمرغ ب»دیگر و یا صرفا همتا و همزادي باشد که در یک حریم برتر کیهانی جاي دارد. 
ي اند؛ گویی ُمثُل همزاد و قرینهمنزول به همراه هر روح انسانی، با این حال از آن متمایز می

شود؛ ادغام و وحدت؛ وحدتی متعالی، با سیمرغ یگانه می يهآسمانی اوست. در لحظ
 يهاین تمایز، قرین ،الطیر( عطار در ابیاتی از منطق119: 1384)کربن، « مضاعف است.

هنرمندانه به  ، ادغام، وحدت و در نهایت، فنا در افعال الهی را بسیار زیبا و2آسمانی بودن
 است:تصویر کشیده

 چون نگه کردند آن سیمرغ زود
 در تحیر جمله سرگردان شدند
 خویش را دیدند سیمرغ تمام
 چون سوي سیمرغ کردندي نگاه
 ور به سوي خویش کردندي نظر

 

 مرغ آن سیمرغ بودشک این سیبی 
 ندانستند این، تا آن شدندمی

 مرغ مدامبود خود سیمرغ سی
 سیمرغ، این کاین جایگاهبود آن 

 مرغ ایشان، آن دگربود این سی
 (426: 1388عطار، )                  
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ي روند تکاملی انسان، دوگانگی و تقابل، هماهنگ شده و در در واپسین مرحله»
پارچگی شوند. هدف انسان نیز به واقع همین وحدت و یکتري ادغام میترکیب عالی

شود، در آخرین طور که در ابیات یادشده مشاهده می( همان76: 1392)مورنو، « است.
شود مرغ و سیمرغ به هماهنگی، تبدیل میي سلوک )فقر و فنا( دوگانگی میان سیمرحله

به ه در این مرحلان سالکگردد )معادل فنا( و تر یعنی سیمرغ، ادغام میو در ترکیبی عالی
 رسند.می غ()سیمر هدف نهایی یعنی وحدت با وجود مثالی

 «سامان»به « آشوب»اي دیگر در توجیه این اصل که سفر مرغان در حرکت از نکته
هاي خداگونه نیستند. چیزها داراي نمونهي هدر جهان پیرامون ما هم»بوده، آن است که 

ي این نواحی وحشی هایی که دیالخند، دریاهاي ناشناس و... همهجاهاي کویري و بیابان
بینیم که میالطیر منطق( در 23: 1390)الیاده،« اند.تشبیه شده "آشوب ازلی"و ناآباد، به 

با نهایت سختی « مظهر آشوبند»ها و دریاهاي شگرف و ناشناخته که مرغان از بیابان
 است، برسند:« سامان و نظم ازلی»گذرند تا به جایگاه سیمرغ که نماد می

 در بیابانی که طاووسی فلک
 بس که خشکی بس که دریا بر ره است       

 جایگاه  این     مـآمدی   گفتند   جمله

 هیچ شکسنجد درو بیهیچ می 
 تا ن نداري که راهی کوته است 
 اهپادش    را    ما      سیمرغ   بود      تا

 (423و  264و  304: 1388عطار، )     
ازلی تکوین عالم براي رسیدن به چه در این آشوب وایات اساطیري، آنرمطابق 

مطابق برخی پندارهاي بندهشنی »هماهنگی و نظم باید قربانی شود، اژدها یا دیو است: 
هر ي بابلی تکوین عالم( که مظجهان یا بر اثر قربانی کردن اژدهاي ازلی )تیامت در افسانه

ده، )الیا« هانی.است و یا از طریق قربانی کردن دیوي کیآشوب آغازین بوده، ایجاد شده
هستند که سالک را به « نفس»( اژدها و دیو هر دو در ادبیات عرفانی، نماد 34: 1390
ات مرغ که توانستند بر نفسانیهم تنها سی  الطیرمنطقکنند. در ها )آشوب( هدایت میبدي

خود، غلبه  و اژدها یا دیو نفس را قربانی کنند، هفت آزمون رازآموز را پیروزمندانه 
 پیمودند و به کمال رسیدند: 

 ی به درگه آمدیم ــاز هزاران، س      ن ره آمدیم      ــد تا دریــمدتی ش          
 (423: 1388عطار، )                                                                       

ها )که در واقع سامانمند کشتن هیوالي رهب )توفان یا قدرت و تکبر( و غلبه بر آب»
بارها  الطیرمنطق( در 74: 1390)الیاده، « است با آفرینش جهان.کردن گیتی است( معادل بوده
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، 422، 304هاي شگرف )و بیابان( 422، 402، 302، 264از وجود دریاهاي ژرف ژرف )
است و عطار نیز در توصیف وادي توحید )در ها اشاره شدهمرغ از فراز آنو عبور سی( 402

 :کندذکر یگانگی با کل هستی( به لزوم گذر از این مرحله در رسیدن به کمال اشاره می
 ان در کنند ها چون زین بیابان در کنند         جمله سر از یک گریبروي          

 (402: 1388عطار، )                                                             
 . هفت وادی و آفرینش4. 3

ترین اعداد این داستان را عدد هفت و اعداد در این داستان جایگاهی خاص دارند. مهم
 دهند.سی تشکیل می

افالک و ... در ارتباط است هفت با هفت آسمان، هفت ستاره، هفت جهان و هفت 
در ردیف  (7آسمان و آفرینش است. عدد هفت از نظر شکل هندسی )ي هکنندکه تداعی

شود و بر عکس آن را آن محسوب می يهمجموع، زیرهاي منحنی است که دایرهشکل
 توان شکل گنبد در نظر گرفت که نماد آسمان است و بیانگر مانداال.می

و به  استکه جهان بر اساس اعداد ساخته شده اندهاعتقاد داشتفیثاغورث و پیروانش      
تمام جهان هستی بر یان، فیثاغورثاز نظر »: ها مقدس استهمین دلیل، اعداد در نظر آن

 ،نمودهاي جهان، چه زمینی و چه آسمانی يههم و انداساس اعداد ساخته و پرداخته شده
اعداد مظهر هماهنگی  ،ظر افالطونن از» (116: 1380)وجدانی،  «د.بازتابی از اعداد هستن

  (165: 1386زاده،)حسن.« عالمند و از نظر ارسطو، عدد منشأ و جوهر همه چیز است
خود را داشت که از مجموع دو عدد سه ي هعدد هفت، مفهوم ویژ یانبراي فیثاغورث

نزد )چهار و نماد زمین( و مربع )سه و نماد آسمان(  مثلث. شودتشکیل می و چهار
از این رو عدد هفت  ؛شدندمحسوب می یاشکال هندسی کامل ،دانان عهد باستانریاضی

راس رو )از پیوستن مثلث » .مقدس بود يها عددبراي آن ،است مجموع سه و چهار که
ید آدایره به وجود می ،زمین هستند و که آسمان( سکون و سطحمیل به )و مربع  (به باال

القا نیز دایره را  هفت،از این رو  ؛است جمع بین سه و چهارکه  که نماد هستی است
مت عظ، فرشایگان.« )نماد هستی، کمال، آفرینش، الوهیت، تولد و مرگ است که کندمی

 (20/7/1390:حافظ در غزل نخستش
( 111: 1392)یونگ، « دگرگونی. يههفت عبارت است از هفت مرحل»از نظر یونگ 

هفت، باالترین درجه و لذا در آیین تشرف »که با هفت وادي عطار، کامال متناسب است و 
، پرندگان در ریالطمنطق ( به طوري که در93)همان:« شود.و عرفان، غایت آمال نامیده می



 (35پياپی) 1397بهار ، 1ی شماره ،10 سال/ ادب( )بوستانشعرپژوهی  یمجله  ـــــــــــــــ  144

 

گی یگانهاي رازآموز و بیانگر آشوب ازلی(، به اوج کمال که پایان وادي هفتم )نماد آزمون
اشراق  يهاگر این تعبیر که هفت دقیقا معرف باالترین مرحل»رسند. با خود مثالی است، می

توان نتیجه گرفت که روند تکامل ضمیر ناخودآگاه فردي به پایان است، درست باشد، می
ي بعد، ناخودآگاهی جمعی است که باید شکوفا شود و توسعه است و در مرحلهرسیده

ه مرغ بدر توصیف ورود سی الطیرمنطقي عطار در ( این اندیشه با ایده94)همان:« یابد.
ا هها و تحمل سختیهمه مردانگیفنا، قابل مقایسه است که وي آن يهوادي هفتم و مرحل

سیر و سلوک شما در وادي »داند و معتقد است که را در گذر از هفت وادي، کافی نمی
.« خواب است و درسیر شما سیري مجازي بودهاست. ذات و صفات ما حقیقتی نداشته

است؛ نه سیر در وادي توحید ( یعنی فناي شما افعالی بوده762: 1394)شفیعی کدکنی، 
 «فعل الهی»ي این داستان، سیمرغ در جایگاه طور که در نتیجههمان صفات و ذات الهی.

 ها تنها در فعل الهی، یعنی سیمرغ، غرق شدند: مرغ تجلی کرد و آنبر سی
 دــایهمه وادي که از پس رفتهاین

 دـــایرفتهمی افعال ما   در جمله 
 

 ایدوین همه مردي که هرکس کرده 
 ایدخفته  را  صفت  و  ذات  وادي
 (427: 1388عطار، )        

بینی آریایی، عدد هفت، نماد اشراق، پاکی، روشنایی، ذات منزه آفریدگار، در طالع»
عدد هفت در ( »164: 1383زاده، )صفی« نیروي آفرینش و جهان هستی است.

 )معین،« کمال، پیوندي همه سویه داردي ههاي گوناگون با نمادهاي شناخته شدسرزمین
ل خلقت آفرینش در روز هفتم باشد. کما يهکنندتواند تداعی( که می47: 2، ج1338

: استمجید آمده قرآنمورد از آیات  هفتدر ، در شش روز آفرینش جهان بحث از
االعراف/ )« ها و زمین را در شش روز آفرید.پروردگار شما خداوندي است که آسمان»

این  انمسلماني ههفتم، زمان کمال آفرینش است که به عقیدي هاین روز یا مرحل( بنابر54
 شود.روز به جمعه تعبیر می

، خدا کار آفرینش هفتم روزبا فرارسیدن » :است( هم آمدهکتاب مقدس )توراتدر       
؛ زیرا روزي بود که را برکت داده، آن را مقدس اعالم فرمود هفتم روزرا تمام کرده و 

 «د.آفریده شها و زمین خدا پس از پایان کار آفرینش، آرام گرفت. به این ترتیب آسمان
( هفت نماد کمال، متاثر از تکمیل آفرینش کیهان در 3شماره  باب دوم پیدایش/)سفر 

در واقع هفت وادي یا مرحله براي رسیدن به کمال، تقلیدي است از  است. هفتم روز
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آفرینش خداوند و این هفت مرحله در عرفان تمهیدي است دوباره از فعل الهی یا یک 
 ي خداگونه.نمونه

 -مرغي یونگ، میان عدد سه و سی در سیرسد بر اساس اندیشههمچنین به نظر می
ارتباطی وجود داشته باشد؛ زیرا وي به ارتباط میان اعداد و مضرب  -که مضرب آن است 

 و صالح عدد سه، نماد» است:ها اشاره کردهها اعتقاد دارد و در آثارش بارها به آنآن
 صورت به خدایان نخستین يههمین دلیل است که در مرحلاست؛ به  اتمام و کمال

 ، اب  و  ابن»در آیین مسیحیت، تثلیث  (497، 1383)هینلز، « است.کرده ظهور تثلیث

اهورامزدا، س ند مینو و انگره »تثلیت  دو به زرتشتی آیین است. در نمایان« القدس روح
 براي زرتشتیان( 8: 1390 )دادگی، .خوریمبرمی« زروان و اهریمن ،اهورامزدا»و « مینو

 بار سه را آتشی گونه است و هر سه بر آتش آیین، این عدد سه، اهمیتی ویژه قایلند. در

 (137: 1375 بهار،کنند. )می تطهیر

: 1392)یونگ، « در تفکر جمعی، عدد سه ارزش عالی و مقدسی دارد»از نظر یونگ،      
طور ( همان93: 1392)مورنو، « انسان است. يهعدد سه، خیر اعلی و مکاشف»(؛ زیرا 211

( و تثلیث )سه( قایل است و آن را به 32ارتباط نزدیکی میان عدد سی و دو )»که یونگ 
مرغ هم (، میان عدد سه و سی در سی266: 1392)یونگ،  «استحکمت منتسب دانسته

د به مرغ از هزاران مرغ توانستنتوان یافت؛ یعنی به این دلیل، تنها سیارتباطی نزدیک می
مکاشفه برسند؛ زیرا سی مانند سه، نماد حقیقت مطلق و خیر اعلی است. باید یادآور شد 

و به همان اعتبار و ( »99: 1392رنو، )مو« باشد.تثلیث )سه( از نمادهاي خویشتن می»
اساس عالم را عدد که فیثاغورثیان ( با توجه به آن63)همان: « اند.اهمیت صورت الهی

(، اهمیت خود 48: 1389)یونگ،  «انگاشتندرا الهی می عدد» و به همین دلیل دانستندمی
 دهد.  نشان می مانداالترین در جایگاه بزرگ عالمرا بیش از پیش در ارتباط با 

 
 . کوه قاف و نماد مرکز5. 3

وفی، )مست« اند.ها دانستهکوه يهاصل و بیخ هم»در منابع اسالمی، کوه قاف را مانند البرز 
در ادبیات در این سفر روحانی، مقصد، کوه قاف است که  از همین رو،( 198: 1362

 .است يسرمنزل سیمرغ جان و بارگاه خداوند ،نماد دل فارسیعرفانی 
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 خالف      هست ما را پادشاهی بی
 

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

یابی به خودآگاه خویشتن دست يهصعود از کوه، اشاره به اراد»شناسی، از دیدگاه روان
جهانی با  سیمرغ مرغ این سی طور که در پایان داستان،همان (196: 1389)یونگ، .« دارد

  کنند:آن جهانی )خودآگاه خود( دیدار می
 دند آن زمانیمرغ دیي سمرغ جهان             چهرهیهم ز عکس روي س      

 (426: 1388عطار، )                                                                               
هاي مینوي معابد و شهرها که نمادهاي اعتقاد به نمونهاز موارد »شناسان سطورهدر نظر ا

آید، کوه مقدس است که در مرکز جهان قرار دارد و محل تالقی آسمان مرکز به شمار می
هاي ایرانی، کوه البرز در مرکز زمین جاي بر پنداشتشود. بناو زمین و دوزخ انگاشته می

شناسی ایرانی، البرز ( زیرا طبق اسطوره28: 1390)الیاده،« دارد و به آسمان پیوسته است.
قداست اصل و بن ارتباط دارد؛ چون نخستین تجلی فعل الهی در میان  يهبا اسطور

لبرز ها از ابخت بود و دیگر کوهنخستین کوهی که فراز رست، البرز ایزدي» هاست:کوه
نام، به قاف دیگرگون در ایران پس از اسالم، البرز، در ( »71: 1390)دادگی، « فراز رستند.

: 1، ج1386)کزازي، « است که آن نیز کوهی است نمادین و جایگاه سیمرغ است.شده
 (487: 2، ج)همان« تواند بود.قاف از دید نمادشناسی ایرانی همتاي البرز کوه می»و  (388

ي نخستین در یک قداست و اعتبار سیمرغ از این دید است که در جایگاه یک نمونه
ایی است؛ جساز کیهانی بر فراز کوه مقدس قاف )مرکز زمین( ظاهر شدهسرنوشت يهلحظ

م خلقت آدم که به عنوان عال»که همیشه محل تجلی نخستین فعل الهی است؛ براي نمونه: 
اي میانه و در قرار دارد، در نقطه –عالم کبیر  –مقابل آفرینش جهان  يهصغیر در نقط

النهرینی، بشر در ناف زمین آفریده هاي بینمطابق سنتمرکز جهان صورت گرفته است. 
جا از خاک است؛ در محلی که عقد ارض و سما است. بهشت نیز که آدم در آنشده

 ( 30: 1390)الیاده، « جهان قرار دارد. يهآفریده شد، در میان
 اشدب تواند تقلیدي از یک رویداد ازلی و فعل خلقتمرغ و سیمرغ میپیوند میان سی

جدید را ت« پیوند ازلی زمین و آسمان»تواند که میکه در آغاز، اتفاق افتاده بود؛ یعنی این
مین افتد؛ جایی که زکه این پیوند در کوه قاف )کوه مقدس( اتفاق میکند؛ با توجه به آن

پیوندند و از این محور، گذار از یک حریم کیهانی به حریمی دیگر و آسمان به هم می
النهرینی کوهی در مرکز جهان، زمین و در معتقدات بین»طور که ذیرد. همانپانجام می
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( و همواره 27: 1390)الیاده، « شودنامیده می "کوه کشورها"پیوندد که آسمان را به هم می
آمیز، سرگردانی در شود، راهی است دشوار. سفرهاي مخاطرهراهی که به مرکز ختم می»

ها با آن نشتیخو، به مرکز هستی خوددر پی یافتن راهی به  که سالک هاي دشواريبیابان
، نوعی آیین عبور و انتقال است از موهوم مرکز يسوشود، در واقع حرکت به مواجه می

 ( که در سفر مرغان به آن اشاره شد:32: همان« )به واقعیت و از انسان به خدا
 ي دریا شدند     باز بعضی غرقه

 
 ناپیدا شدند ...باز بعضی محو و  

 (422: 1388عطار، )               

ارچگی با سیمرغی که به قداست اصل و بن پیک که به مرکز رسیدند، از راه هم هایی آن
رسیدن به مرکز معادل است با تقدیس شدن؛ به طوري که »آراسته است، تقدیس یافتند. 

« ت.که راستین و ماندگار اس بخشدحیات ناسوتی قبلی، جاي خود را به زندگی نوینی می
 (32: 1390)الیاده، 

 اب قربت از پیشان بتافت     ــآفت   
 

 جمله را از پرتو آن جان بتافت 
 (264: 1388عطار، )                 

از نظر الیاده هر فرد انسانی، حتی به نحوي ناهشیارانه، گرایش به سوي مرکز خاص »
توان یافت. پارچه و کل، یعنی امر قدسی را مییک خویش دارد؛ جایی که در آن واقعیت

انداالها دهد. ممرکز، مورد تفسیر قرار می يهسان وي مانداالها را در پرتو ارتباط با اسطوربدین
 «در انسان، مظهر یافتن خویشتن در دل واقعیت، در مرکز، جایی که خدایان سکنی دارند.

مرکز که یکی از نمادهاي  يهمانداال و اسطور ( بدین ترتیب، وي میان132: 1392)مورنو، 
داند که در آن، در حکم جایگاهی می»کند و آن را آن، کوه مقدس است، ارتباط بر قرار می

( و در 134و  133: 1392)مورنو، « استدگردیسی انسان به یک موجود الهی صورت گرفته
 مرکزي هاز نمادهاي اسطور مرغ در کوه مقدس قاف کهدگردیسی سیالطیر منطقنهایت، در 

ها و ي این تفسیراما با همه است و از این نظر با آن قابل مقایسه است؛است، صورت گرفته
 یابد:  ي هیچ دانایی به کمال آفرینش راه نمیها، عطار معتقد است که اندیشهتحلیل

 هیچ دانایی کمال او ندید
 در کمال آفرینش ره نیافت          

 

 یی جمال او ندیدهیچ بینا 
 دانش از پی رفت و بینش ره نیافت

 (264: 1388عطار، )       
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 گيرینتيجه. 4
مال شود و با کبا آفرینش کیهان آغاز می الطیرمنطقجا که دهد از آني پژوهش نشان مینتیجه

توان بر اساس رسد، نمادهاي موجود در آن را میمرغ در مرکز هستی به پایان میسی
ان، تکرار شناسآفرینش، تحلیل و مقایسه نمود که طبق نظر اسطوره يههاي تکرار اسطورانگاره

اصل و بن است. عطار در یک فضاسازي  يهپرداختن به اسطور يهها به منزلاین انگاره
به توصیف قدرت آفرینش الهی پرداخته و مانند قبایل  الطیرمنطقآگاهانه از همان بیت اول 

است و با کمک بدوي )اما علمی( به طور مبسوط، داستان آفرینش کیهان را  مطرح کرده
هایی مانداالیی که نمادي از هستی الهی است، از تناظر ذره و عالم در دستگاه آفرینش انگاره

ه از است کسیمرغ آسمانی، سخن گفته يهمرغ با همزاد و قرینالهی تا وحدت و یگانگی سی
نش آفری يهاصل و بن براي بازآفرینی اسطور يهتوان به منظور طرح اعتبار اسطورآن می

مرغ( و ادغام در ترکیب ها )سیکیهان تعبیر نمود؛ آفرینشی که هدف آن، تکامل دوگانگی
 ن طبیعت و هستیپارچگی است که قانوتري )سیمرغ( براي رسیدن به وحدت و یکعالی

رود تا زمان ازلی را همراه وجوي سیمرغ میبه جست الطیرمنطق است. به همین دلیل عطار در
حد و حصر به زمان حال برگرداند و بدین وسیله بیان کند که کمال و با وفور و فراوانی بی

لهی فعل افضیلت، در سرآغازهاست و آخراالمر در پایان داستان، قهرمانان، مجذوب نخستین 
گردند؛ فعلی که نمودگار نخستین تجلی الهی است که در تر( می)سیمرغ، یعنی ترکیب عالی

ر است و به همین دلیل، معتبرتر و ارزشمندتجایگاهی برتر )قاف و مرکز هستی( اتفاق افتاده
مرغ( است. بدین وسیله، سالکان در یک سیر تکاملی با گذر از از تجلیات بعدي )سی

رسیدند و همگی با رسیدن به « سامان»به « آشوب»اي رازآموز )هفت وادي( از هآزمون
ور گشتتند و سرود پارچگی در تجلی نخستین الهی در برکت ماورایی و ازلی غوطهیک

آفرینش ي هبا قصالطیر منطق آفرینش را تکرار کردند. به این ترتیب، در این مقایسه يهاسطور
ن، قداست اصل و ب يهزآفرینی آفرینش از طریق توجه به اسطورباي هشود و با قصآغاز می

ي است: ذره )ماده ریالطمنطقرسد. هفت انگاره که معادل هفت وادي عطار در به پایان می
ین ، سیمرغ )نخستخلقت و نماد هستی الهی(ي هي کیهان(، مانداال )نماد زایش، ظرف اولیاولیه

ها و مرکز هستی(، قاف )نخستین فعل الهی در میان کوهفعل الهی در میان پرندگان(، کوه 
نخستین انسان، نخستین هفت وادي )نماد کمال آفرینش در روز هفتم(، شهریاري سیمرغ )

توانند ( و سفر )نماد هبوط آدم به جهان آفرینش و سفر روح به عالم ماده(، همه میشهریار
عنی آفرینش جهان یک بار دیگر در اصل و بن باشند؛ ی يهیادآور کمال و قداست اسطور
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ه قابل شوند کبا حقیقت هستی یکی می شود و سالکانشکل کمالی و آرمانی ازلی تکرار می
 در عرفان عطار است.« وحدت وجود»مقایسه با 
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ي یداهلل موقن، ، ترجمه2ج .کیسمبل يهاصورت يفلسفه(. 1378کاسیرر، ارنست. )
 تهران: هرمس.

 .مازیار :رامین رامبد، تهران يهترجم .هاناممکن کیزیف .(1389) .کاکو، میچیو

 ي محمدعلی جعفري، تهران: اختران.ترجمه. بزرگ دانانکیزیف(. 1387کراپر، ویلیام اچ. )

ي ترجمه ي.سهرورد يهشیاند در یزرتشت نییآ يهاهیمابن(. 1384) کربن، هانري.
 محمود بهفروزي، تهران: جامی.

  ، تهران: سمت.1. جي باستاننامه(.  1386) الدین.کزازي، میر جالل

 تهران: مرکز. ي عباس مخبر،. ترجمهقدرت اسطوره (.1377کمبل، جوزف. )

 ، تهران: دانشگاه تهران.2و  1. ج ینظام کریپهفت لیتحل(. 1338معین، محمد. )

ي داریوش مهرجویی، ترجمه یونگ، خدایان و انسان مدرن.(.  1392مورنو، آنتونیو. )
 تهران: مرکز.
 مارهش ،1380 ،کتاب ماه هنر «.اعداد نمادین در موسیقی ایران . »(1380) .وجدانی، بهروز

 .117-115صص، 36و  35

 ي محمود سلطانیه، تهران: جامی.ترجمه .شیهاسمبول و انسان(. 1389)یونگ، کارل. 

ي محمود بهفروزي، تهران: . ترجمهشناسی و کیمیاگريروان(. 1392ــــــــــــ. )
 جامی. 
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