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چکيده
تجلی روح الهی در وجود انسان کامل را در عرفان تعبیر به عشق به ذات حق میکنند.
در عرفان روح انسان در حال تعالی و سلوک به سوي حق است .انسان کامل در آخرین
مرحلهي سلوک (فنا) حقیقتی خداوندوار همچون سی مرغ عطار و سالکان واصل در
آثار عرفانی مییابد .پیر دانا در روانشناسی یونگ تاحدي همچون پدر یا مرشد یا شیخ
در عرفان است که با بصیرت و روشنگري و تیزبینی سالکان و انسانها را به صورت
عام به سوي تهذیب نفس ،حفظ منش و اخالق دعوت میکند .این پژوهش با بیان
خصوصیات پیر دانا و آشکارساختن تفاوت و شباهت آن با انسان کامل و پیر (مراد) در
عرفان و فلسفه ،بر آن است تا جنبههاي دانایی و هدایتگري پیر دانا را با توجه به
ویژگیهاي کهنالگویی و روانکاوانهاش مشخص کند و نقش آن را در شخصیتهاي
هدهد (در منطقالطیر) ،پیر (در مصیبتنامه) و پدر (در الهینامه) نمایان و تحلیل سازد؛
هرچند نقش دانایی ،خصلت روحانی ناآگاه روان ،شناسایی و تفکر پیر دانا در شخصیت
هدهد و پیر به صورت ارشادي و هدایتگونه آشکارتر است.
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 )49 :1385امّا تصوف در قرنهاي پسین رو به کمال نهاد و از باورها و تعصبات افراطی
و بی توجهی به دنیا دور شد و از تهذیب نفس صرف به سوي کشف حقیقت انسان و
دستیابی به شهود سوق داده شد .از قرن پنجم به بعد بهویژه قرن ششم تصوف با شعر
آمیخته شد .این تحول با اشعار سنایی که آغازگر شعر صوفیانه و عرفانی در ادبیات فارسی
بود ،آغاز شد .تصوف در این قرن در آثار شیخ ابوالحسن خرقانی ،شیخ ابوسعید ابوالخیر،
باباطاهر ،ابوالقاسم قشیري ،خواجه عبداهلل انصاري و اماممحمّدغزالی یافته بود که شاعران
و صوفیان قرن ششم از آنها پیروي کردند( .همان )103-102 :امّا در قرن هفتم که عطار
( ))628(618-540یکی از شاعران معروف آن بود ،عرفان و تصوف به تحول و تکامل
رسید؛ بهگونهاي که عرفان و حکمت شهودي و عملی با یکدیگر پیوند یافتند .عطار در
تبیین ایدههاي صوفیگري و عرفانی خود از سطح شریعت مطرحشده در اشعار سنایی
فراتر رفته و به شرح طریقت و چگونگی رسیدن به حقیقت وجودي عرفانی که در
منطقالطیر نسبت به دیگر آثارش بارزتر بود ،پرداخته است.
عقاید عطار در آثار عرفانی و صوفیانهاش اوج تجربههاي اشراقی وي را در راستاي
تکامل روح انسانی و کشف و شهودي نمایان میسازد .در منظومههاي آغازین خود چون
اسرارنامه و الهینامه تالش کرده تا تصوف را به کمک شریعت اسالمی بیان کند و از مرز
اصول فقهی و شرعی فراتر نرود؛ امّا در مصیبتنامه و منطقالطیر (نمایانگر تکامل عقاید
عرفانیاش) دیگر شریعت صرف و خشک مطرح نیست بلکه عطار بر آن بوده تا به عوالم
روحانی و شهودي دست یابد و سالک را به کمک آموزش اصول عرفانی به جهانی دیگر
که نشانگر تکامل وجودي روح و جان سالک است ارشاد کند .عطار در این آثار «شریعت
را با طریقت و حقیقت جمع میدارد و این مذاق کامالن است( ».زرینکوب)158 :1391 ،
عطار سالک را با تحمل درد درونی و روحانی به عالم جان میرساند تا به رؤیت جمال
الهی حقتعالی دست یابد به صورتی که «نهایت مراحل طریقت و رسیدن به حقیقت نزد
عطار ،اتحاد با خداست( ».نفیسی :1320 ،فب)
شیخ یا پیر ،نمادي از انسان کامل است که از طریقت به حقیقت یا مشاهدهي حقتعالی
دست مییابد .این سه منظومه تکرار روایت یکسانی دارد که سه مرحلهي سلوک شریعت،
طریقت و حقیقت در آن بازنمایی شده است .تکرار روایت «در حکایتهایی که در این
جهان میگذرند ،نشانگر تکرار و تقلید حوادثی هستند که در جان یعنی در سماوات رخ
میدهند( ».احمدي )503 :1388 ،پس همواره شاهد تکرار روایتهایی از این دست در
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بیشتر حکایتها هستیم؛ به گونهاي که بنا به گفتهي پورنامداریان «سه مثنوي عطار:
الهینامه ،منطقالطیر و مصیبتنامه ،نوعی نظیرهسازي عرفانی محض در مقابل سه رسالهي
رمزي ابنسینا :حیّبنیقظان ،رسالهالطیر و سالمان و ابسال است که همانند آنها سه
مرحله از سیر و سلوک روحانی را از نظر عرفانی با توجه به سه مرحلهي شریعت،
طریقت و حقیقت بازمینماید( ».پورنامداریان)423 :1383 ،
این پژوهش در پی پاسخدادن به پرسشهاي زیر است:
 .1تا چه اندازه کهنالگوي پیردانا در سه منظومهي منطقالطیر ،الهینامه و مصیبتنامه
قابل واکاوي و شناسایی است و چه تفاوتی با انسان کامل عارفان و فیلسوفان دارد؟
 .2نقش کارکردي کهنالگوي پیر دانا در کدامیک از سه منظومه شاخصتر بوده و بیشتر
بر هدایتگري پیر تأکید داشته است؟
پژوهش مستقلی در مورد تحلیل کهنالگوي پیردانا در منطقالطیر ،الهینامه و
مصیبتنامهي عطار با رویکردي مقایسهاي و تقابلی در زمینهي تفاوت آن با انسان کامل
صورت نگرفته است .پژوهشهایی به صورت پراکنده در مورد نقد کهنالگویی برخی از
اشعار عطار و متون منظوم دیگر انجام شده است ،همچون پایاننامهي نقد کهنالگویی
منطقالطیر عطار نوشتهي فرزانه محمدي (دانشگاه یاسوج) که به بررسی کلی کهنالگوها
پرداخته و تأکید نویسنده بیشتر بر فرایند فردیت بوده است .حسنعلی پورمند و رویا
روزبهانی در مقالهي «تحلیل کهنالگویی الهینامهي عطار (داستان زن صالحه) براساس نظریات
یونگ» ( )1397ضمن پرداختن به کهنالگوهایی گوناگون روانکاوي یونگ در این داستان،

اصلیترین کهنالگوي آن را پیکار با شیطان نفس قلمداد کردهاند .مقاالت دیگري چون «بررسی
کهنالگوي پیر فرزانه در رسالههاي سهروردي» ( )1392و «بررسی و تحلیل کهنالگوي
پیر فرزانه در داستان زال» ( )1393هر دو از محمد طاهري ،حمید آقاجانی و فریبا رضایی
و «بررسی کهنالگوي پیر خرد در شاهنامهي فردوسی» ( )1392از مهدي نوریان و اشرف
خسروي به نقش این کهنالگو و تحلیل آن در آثار مورد نظر پرداختهاند.
مفهوم «شیخ» در این پژوهش از دیدگاهی روانشناسی مورد واکاوي قرار خواهد گرفت.
نگارندگان بر آنند که وجه دیگر این مفهوم عرفانی را از دیدگاه مکتب روانکاوي یونگ با
توجه به کهنالگوي پیر دانا یا پیر فرزانه مورد بازبینی و پژوهش قرار دهند .بر این اساس
نمودهاي تکامل و پختگی کهنالگوي پیر دانا عاملی گردید تا با توجه به این شباهت ،به
بررسی انسان کامل (شیخ) در سه منظومهي منطقالطیر ،الهینامه و مصیبتنامه پرداخته شود.
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یونگ روانکاو سویسی( )1961-1875همواره در پی دستیابی به کهنترین الگوهاي روانی
و انسانی براي توجیه باورها و کهن باورهاي انسانی بوده؛ به همین دلیل به شرق و حکمت
شرقی توجه ویژهاي نشان داده است .عطار در این سه منظومه تالش کرده تا در کنار بیان
محوشدن سالک در ذات باري تعالی ،به نمایاندن ویژگیها و خصوصیات اخالقی و روانی
شیخ یا پیر بپردازد .شیخ در منطقالطیر در شخصیت هدهد ،در مصیبتنامه در شخصیت
مرشد (پیر) و در الهینامه در شخصیت پادشاه نمود یافته است.
 .2انسان از دیدگاههای مختلف (فلسفی و عرفانی)
ابنعربی به جنبهي الهی ،خالفت ،حادثبودن و کمال انسان توجه کرده است و بر این
باور است که آدم کاملترین نسخهي تجلیات الهی و جامعترین مرتبه از مراتب هستی
است( .رک .ابنعربی )151 :1389 ،با توجه به این باور میتوان گفت که وجود انسانی
در سایهي پرورش روح و جانش به اوج برمیکشد امّا دیدگاه متفاوتی را در مورد حادث
یا ازلی بودنش مطرح ساخته است؛ هرچند فیلسوفان و عارفان برآنند که انسان وجودي
حادث و غیرمسبوق به سابقه دارد ،ابنعربی بر آن است که ازلیّت انسان به وجود غیبی
روحانی اوست نه به وجود عینی عنصري .آنچه ازلی است روح انسان است(.همان)153 :
از نخستین فیلسوفانی که به مسئلهي انسان و وجود وي پرداخته ،ارسطو است.
«انسان به گفتهي ارسطو یک کلّ است و این کلّ کارکردهاي مختلفی دارد؛ از جمادي
محض گرفته تا نباتی و حیوانی و سرانجام عقلی» (بوخنسکی )83 :1380 ،امّا افالطونیان
و اگزیستانسیالیستها تعبیر متفاوتی از انسان بیان کردهاند« :انسان روانی است که
دستگاهی را به حرکت درمیآورد( ».همان )84-83 :هیدگر انسان را موجودي میپندارد
که همواره دیگر موجودات را درک میکند و بر پایهي فهم وجود گام برمیدارد (رک.
آچیکگنج)140 :1378 ،
انسان در عرفان و هستیشناسی گنوسی بر عالم و شناخت آن چیره میشود و کمتر
به اشتباه و ناراستی دچار میگردد؛ بنابراین انسان در آثار و منظومههاي عرفانی ،دیگر به
صورت یک کلی فلسفی یا روانی یا اجتماعی مطرح نیست بلکه روح و جان انسان در
طی سلوک به کمال میرسد« .عشق انسان را به معرفت میرساند ،نیل به معرفت نیاز به
درد دارد و بدون آن نمیتوان به مرتبهي اهل معرفت رسید؛ یعنی به مرتبهي اهل عرفان».
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(زرینکوب )151 :1391 ،درواقع سالک با طی منازل صوفی میشود و پس از طی مقامات
دیگر عارف میگردد و به مشاهدهي حق نائل میشود( .رک .نسفی( ،بیتا))297 :
 .3روانشناسی یونگ و کهنالگوها
کارل گوستاو یونگ مکتب «روانشناسی تحلیلی» خود را بر پایهي تحلیل روان افراد
روانرنجور ،بررسی فرهنگهاي مختلف و سیر در کشورها و مطالعهي آداب و رسوم
آن ها بنا نهاد .یونگ خالف فروید بر آن است که روان انسان در پس ناخودآگاه فردي،
داراي جنبههایی از ناخودآگاه جمعی ( )collective unconsiousاست که آرزوها و
رؤیاهاي نوع بشر در آن مطرح میشود و روان بشر کهن در طول تاریخ با آرزوهایش
همگام شده است« .از این بخش از روان ،تصاویري در رؤیاها و آثار ادبی منعکس میشود
که در روان نوع بشر به صورت یک کل نمودار است( ».سیاسی )51 :1386 ،کهنالگوها
( )archetypesاز آن دست تجربیاتیاند که ناخودآگاه جمعی را تشکیل دادهاند .بنابر نظر
یونگ کهنالگوها یا «نمونههاي دیرینه در قصهها ،داستانها و افسانهها و همچنین در
رؤیاها و هذیانها و هنرهاي تصویري تجلّی میکند( ».یونگ )184 :1372 ،از سوي دیگر
وي «آنها را همچون پسزمینهي تاریخی روان آدمی میبیند که به صورت فشرده حامل
توالی آثار و نشانههایی است که از زمان بیزمان تعیینکنندهي ساختار روان آدمی بوده
است( ».مورنو )24 :1388،کهنالگوها به صورت نمادین روان انسان را به گونهاي مطلوب
یا نامطلوب نمایان میسازد .از این دست کهنالگوها میتوان پیر دانا ،سایه ،کودک ،مادر،
خویشتن ،مانداال ،گذر از آب ،آنیما و آنیموس ،فرایند فردیت و ...اشاره کرد .در اینجا
به دلیل رعایت اختصار ،به تعریف برخی از این کهنالگوها که با این پژوهش همسویی
دارند ،پرداخته میشود.
کهنالگوي آنیما ( )Animaو آنیموس ( :)Animusبه برداشت یونگ در سطح
روانشناختی ،هر جنس خصوصیات ،خُلق و خوها و نگرشهاي جنس دیگر را به خاطر
قرنها زندگیکردن باهم ،آشکار میسازد .روان زن جنبههاي مردانه را در بردارد
(کهنالگوي آنیموس) و روان مرد جنبههاي زنانه را شامل میشود (کهنالگوي آنیما).
(رک .شولتز)122 :1386 ،
کهنالگوي خویشتن ( :)Selfیونگ خویشتن یا خود را که نمونهي تکاملیافته و
منسجم روان شخصیتی انسان محسوب میشود ،بهعنوان کاملترین کهنالگو در
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شکلگیري محتویات ناهشیار جمعی مطرح میسازد .به عبارتی خود ،کهنالگوي تمامیت
و یکپارچگی است« .بر این اساس ،خود هدف زندگی ما براي رسیدن به کاملترین
جلوهي ترکیبی مهم محسوب میشود که بعدها منجر به شکلگیري فرایند فردیّت
( )Individualityمیگردد )Jung, 1953-79: 240( ».کهنالگوي خویشتن از پیوند
سویهي نرینه و سویهي مادینه به وجود میآید که سرانجام به تفرّد (فردیت) میانجامد.
همچنین خویشتن «کهنالگوي مرکزي ناخودآگاه جمعی است و کهنالگوهاي دیگر را
هماهنگی میبخشد( ».کالوین )78 :1375 ،این کهنالگو بهعنوان یک کهنالگوي کامل در
روانکاوي یونگ همواره وجودي برتر و غیرقابل دسترسی دارد؛ زیرا معمو ًال تضاد
( )Conjunction Oppositorumرا در خود گرد میآورد( .رک .مورنو)76 :1388 ،
کهنالگوي خدا :قداست همواره ،الوهیت و تعالی وجودي را به ذهن میآورد که در
حدّ تصور انسان نیست« .تقدس ،قدرتی روشنیبخش است که از یک شکل کهنالگویی
نشأت گرفته است» ( )Jung, 1953-79: 152و انسان آن را به موجودي برتر و الههوار
نسبت میدهد؛ بنابراین تقدس همواره در وجود پیامبران ،اولیا ،افراد الههوار ،خدایان و
در وجود حقتعالی تجلی مییابد و همگان قائل به برتري و خضوع در برابر آنند .در سه
منظومهي عرفانی عطار وجود الههوار سیمرغ در منطقالطیر ،قداست جان سالک در
مصیبتنامه و الوهیت پروردگار در الهینامه نمودي از قداست عرفانی این آثار است که
در کهنالگوي خدا نمود یافتهاند .یونگ دو تعریف در مورد کهنالگوي خدا ارائه میدهد:
«بحث یونگ در مورد خدا ،داراي دو بخش است .از یک طرف ،ما تحلیلی از خدا بهعنوان
یک «نشانه» داریم یعنی خدایی که ناشناخته ،ازلی و ابدي است؛ از طرف دیگر از خدا
داراي تحلیلی بهعنوان تصاویر ذهنی و نمادهاي دینی هستیم که به ما عرضه میشوند».
(پالمر )178 :1388 ،خدا در آثار عطار به صورت کهنالگویی مطرح است؛ زیرا بهعنوان
یک واقعیت روانی و حقیقی وجود دارد.
 .4تفاوت کهنالگوی پيردانا در روانشناسی با انسان کامل (شيخ) در عرفان و فلسفه

 .1 .4کهنالگوی پيردانا
در کهنالگوي پیردانا سویهي مادینهي مرد (در رؤیایش) افزون بر اینکه در رویهي
فردیتیافتگی نمایان میشود ،به صورت متکاملتري در ظاهر نگهبان و پیر فرزانه که
راهنما و مرشد دیگران است ،تجلی پیدا می کند .بنابر نظر یونگ «خود همواره با ظاهر
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پیرخردمند و پیر زال نمود پیدا نمیکند .این تجسّمهاي متناقض کوششهایی هستند براي
بیان جوهر وجودي خارج از زمان که میتواند هم پیر باشد و هم جوان» (یونگ:1386 ،
)299؛ بنابراین پیر دانا گاهی در رؤیاها به صورت مردي کامل امّا با چهرهاي جوان آشکار
میگردد.
گاهی آنیما به صورت فردي ملکوتی متجلّی میشود ()Anima as sopia sapienta
که در آن از کهنالگوي خود فراتر میرود و در این باره «شناخت آنیما ،پیششرط
فعّالشدن کهنالگوي پیر داناست( ».یاوري )124 :1387 ،درواقع پیوند آنیما و آنیموس
منجر به شناسایی ،بازآفرینی و رسش خویشتن و در نهایت فرایند فردیت میشود که این
مجموعه بهعنوان عامل یا پیشفرضی براي به سطحکشیدن ،واالیی و شناخت پیر دانا
میگردد:
کهنالگوي پیر دانا

فرایند فردیت

آفرینش کهنالگوي خویشتن

آنیما و آنیموس

یونگ نخستین روانشناسی بود که به تعریف و شناسایی پیر دانا پرداخت« .پیر دانا
سرنمون پدر یا سرنمون روح است و نمادي است از خصلت روحانی ناآگاهمان .پیر دانا
یعنی تفکر ،شناسایی ،بصیرت ،دانایی و تیزبینی .همچنین در خواب و رؤیاها در هیئت
قهرمان ،رئیس و جادوگر قبیله ،قدیس ،فرمانرواي انسانها و یار پروردگار شخصیت
مییابد( ».مورنو )74 :1388 ،گاهی از این پیر دانا به تعبیر «انسان بزرگ» یاد میکنند.
انسان بزرگ در اساطیر و افسانههاي یونانی عنوانگر جهانیبودن اوست که در روانکاوي
یونگ از آن بهعنوان «پیر دانا» یاد میشود .موجودي که در شخصیت پیر در مصیبتنامه،
هدهد در منطقالطیر و پادشاه در الهینامه تحقّق مییابد و آزادگی و رهایی را به ترتیب
براي سالک ،مرغان و شاهزادگان به ارمغان میآورد.
 .2 .4انسان کامل در عرفان
انسان کامل به صورت عام به عنوان یک مفهوم کلی به انسان شاخص و برتر اطالق
می شود و به صورت خاص انسانی است که کمال خاصی را در دوره یا بهره یا بخش
خاصی از زندگی کسب کرده باشد .سیدجعفر سجادي شیخ را همان انسان کامل معرفی
میکند( .رک .سجادي)293 :1350 ،
اوّلین کسی که تعبیر یا مفهوم «انسان کامل» را مطرح کرد ،ابنعربی بود .وي در
فصوصالحکم و فتوحاتمکیه به تعریف و بررسی این مفهوم پرداخته و آن را در عرفان
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به عنوان تعبیري کلی از انسان سالک ،تهذیب شده و به کشف و شهود رسیده بیان کرده
است« .انسان کامل خلیفهي حق است و مُهردار خزانهي دنیاست و پاسدار عالم وجود
است( ».ابنعربی )178 :1389 ،ابنعربی در فتوحات مکیه عنوان میکند که انسان کامل
«هرچیزي را آن چنانکه هست به چشم خویش میبیند و از همین رو انسان کامل را
«ابوعیون» (صاحب بصیرت) گفتهاند( .رک .شعرانی)40 :1390 ،
نیکلسون در تعریف انسان کامل میگوید« :شاید بتوانیم انسان کامل را به مثابهي
انسانی تعریف کنیم که وحدت ذاتی خویش را با خداوندي که بر صورتش خلق شده،
متحقّق ساخته است(».همدانی )62 :1389،این تعریف نشان از صحّهنهادن بر خلیفهي
الهیبودن انسان کامل است که بر پایه و هیئت پروردگارش خلق شده است که همسوي
تعریف ابن عربی در این باره است .گاهی برخی عارفان از این هم فراتر رفته و انسان
کامل و خلیفه اهلل را جامع همهي اسماء الهی معرفی ساخته و بر این نظرند که «انسان
مظهر تام و کامل و جمعی اسماء و صفات الهی گشته و خالفت الهی تحقق مییابد».
(شجاعی)116 :1362،
کمال وجودي و ارشادگري سه شخصیت (پیر ،هدهد و پادشاه) در این سه منظومه،
بیانگر تمامیتی است که هم در انسان کامل و هم در کهنالگوي پیر دانا دیده میشود.
«کهنالگوي پیردانا با پیر طریقت انطباق دارد .پیر طریقت مرید را دستگیري و در مراحل
گوناگون سلوک هدایت میکند( ».پورمند و روزبهانی )31 :1397،پیر دانا در این سه
منظومه همواره پناهگاه سالک است تا مسیر راهیابی به کمال و پشت سر گذاشتن موانع
را به او بیاموزد:
پــیـــر بــایــد راه را تــنـهــا مــرو
چــون تــو هـرگـز راه نشناسی ز چاه
نه تو را چشم است و نه ره کوته است

از ســر عـمیـاء دریـن دریـا مــرو
بـیعـصـاکش کـی تـوانی برد راه؟
پــیــر در راهــت قالووزِ ره است
(عطار)307 :1383 ،

 .3 .4انسان کامل در فلسفه
انسان کامل یا انسان متعالی در فلسفه همواره مورد توجه فیلسوفان و صاحبنظران بوده
است .وجود و هستی جزء تفکیکناپذیر از انسان و تعالی وي است .هرچند به نخستین
موردي که در تعریف و بررسی این انسان از دید فلسفی پرداخته میشود ،عقل است .به
عقیدهي فیلسوفان گذشته «جوهر انسان فکرکردن است و انسان کامل یعنی انسانی که در
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فکرکردن به حد کمال رسیده است ،یعنی جهان و هستی را آنچنان که هست دریافت و
کشف کرده است»(مطهري)128 :1391 ،؛ پس کمال انسانی در گرو آن است که اندیشهي
وي شکوفاتر گردد تا به درک کامل از جهان و اطراف خویش دست یابد.
هایدگر از فیلسوفان عصر جدید که نظریات متفاوتی در مورد وجود ،انسان و زمان
ارائه داده است ،انسان کامل یا دازاین ( ،Da-seinانسان هستییافته و متکامل) را بهعنوان
یک کل وحدانی و جامعی میداند و تعریف میکند که براي رسیدن به کمال باید به مرگ
تن دهد« .کلیت وحدانیِ انسان از منظر هستیشناسی ،یعنی کلبودن ،وقتی میتواند روشن
شود که پدیدهي «مرگ» ( )Deathمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد( ».آچیکگنچ:1378،
 )156این نظر تقریباً نزدیک به عقیدهي عارفان در مورد طی هفت مرحلهي سلوک و
رسیدن به فنا است که سالک بعد از آن به مرحلهي بقا باهلل دست مییابد .دازاین فلسفی
ها یدگر که در آن بر وجود و اصالت انسانی تأکید دارد ،فصل ممیز انسان از حیوان است
یا به عبارتی وجود فهمنده و اندیشمند میباشد« .دازاین موجودي است که از رهگذر
بودن و وجودداشتنش ،وجود بر او آشکار میشود(».همدانی )182 :1389 ،هستی این
موجود بر پایهي درک و فهم تحقّق مییابد و توانایی تعامل با دیگر موجودات را بر
اساس این فهم واندیشمندي به دست میآورد و این وجود متکامل فقط در انسان جویاي
وجود یا هستییابنده محقّق میگردد .این انسان در وجود سی مرغ پس از رسیدن به
حضرت حق نمود یافته است و پیش از این در وجود شیخ یا پیر این جماعت ،هدهد،
تجلی یافته بود.
نیچه سالک را به صورت ابرانسانی تصور میکند که منتهاي وجودي خویش را در
ذات انسان حلول میدهد تا تمامیت انسانی را به دست آورد .گاهی ابرانسان را به صورت
واال قلمداد میکند که علو و تمامیت را درون خود مییابد نه در اطراف و بیرون خود.
این ابرانسان در کتاب چنین گفت زرتشت سالکی متعالی است که به کمک زرتشت یا
همان شیخ ،مراتب انسانیت را طی میکند .گاهی نیچه خود را ابرانسانی توصیف میکند
با فضیلتهاي کوچک« :ابرانسان در دلم جاي دارد .اوست نخست و تنها دلبستگیام ،نه
انسان( ».نیچه )302 :1381،پس ابرانسان مفهومی است که در آن انسان یا نوع بشر از
ذات وجودي خود پیشتر رفته تا انسانیتی فرارونده ،دستنایافتنی ،ماورائی و الوهی را
در وجودش راه دهد .زرتشت در مقام شیخ یا رهبري در چنین گفت زرتشت عمل میکند
که تالش دارد همگان و بهویژه ابرانسان را راهنمایی و ارشاد کند .وجود و ذات ابرانسان
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را میبیند ،وارسی میکند و به درک جامعی از وجودش میرسد؛ پس بنابر تعبیر نیچه
«زرتشت آموزگاري است که ابرانسان را میآموزد و آموزگار بازگشت ابدي اوست».
(هایدگر25 :1385،و )27زرتشت در این کتاب همانند هدهد در منطقالطیر ،پیر در
مصیبتنامه و پادشاه در الهینامه نقش خود را با هدایتگري دیگران کامل و تمام میکند.
آنها بر این باورند که راهنمایی دیگران به مقصد نهایی که همان مالقات با هستی نامتناهی
است ،تنها به عهدهي آنهاست.
 .5پيردانا در سه منظومهی عطار (منطقالطير ،مصيبتنامه و الهینامه)
همانگونه که پیش از این اشاره شد ،کهنالگوي پیر دانا در رؤیاها یا سرودههاي شاعران
یا داستانهاي نویسندگان نمود مییابد؛ امّا این کهنالگو گاهی در منظومههاي شعري به
صورت منسجم و کمال یافتهتري نسبت به رؤیاها ظاهر میشود .فریدالدین عطار سعی
کرده تا این کهنالگو را به گونهاي همسان و با بیانساختن ویژگیهاي ارشادي و هدایتی،
آن را به صورت پیر یا مرشدي کمالیافته و منتهی نشان دهد؛ امّا این کهنالگو در این سه
منظومه در حد یکسانی نبوده و در نوسان به سر میبرد .منطقالطیر از لحاظ ساخت
داستانی و سنجیدگی بیانی علت و معلولی قوي تر از دو منظومه ظاهر شده است؛ زیرا
مصیبتنامه و الهینامه پیش از منطقالطیر به نگارش درآمدهاند و در آنها نوعی ناپختگی
داستانی دیده میشود؛ هرچند از لحاظ خط فکري ،هر سه منظومه یک امر و اندیشهاي
همسان را مطرح میسازد .ناگفته نماند که پس از منطقالطیر ،تکامل زبانی و مفهومی
مصیبتنامه بیش از دیگر منظومههاي وي بوده است .سفر سالک در مصیبتنامه براي
یافتن پاسخ براي درد درونی و رهایی از مشکل معرفتی به گونهاي ابتدایی ،سفر سی مرغ
به سوي سیمرغ را یادآور میسازد؛ با این تفاوت که در اینجا فقط سالک است که نمود
بارز دارد نه مرغان بسیار .نقش شیخ در تربیت سالک و ارشاد وي در این سه منظومه نیز
جاي بسی تأمل دارد .هدهد در شخصیت پیري راهدان و راهبري تجسم یافته است که
مرغان را به سوي سیمرغ جان هدایت میکند .عطار در آغاز منطقالطیر پیش از توصیف
هر مرغ دیگري به توصیف هدهد میپردازد:
مرحبــا اي هدهـــد هـــاديشده
اي بـه سـر حدّ سبا سیر تو خوش

در حقیقت پیک هـر وادي شـده
با سلیمـان منطقالطّیر تو خـوش
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ب سـرِّ سـلیمـان آمـدي
صاحــــ ِ

از تـفـاخُـر تـاجـور زان آمـدي

(عطار)259 :1383 ،
عطار در مصیبتنامه نیز به وجود نقش مرشد و راهبر اذعان میکند و سالک پس از
هر مرحله از مالقات و گفتگو با هریک از عناصر طبیعی ،روحانی و اولیا به نزد پیر
بازمیگردد و با او سخن میگوید و از او طلب راهجویی میکند .پیر نقش راهگشا و
چارهجویی را در این منظومه دارد که پس از بازگشت سالک از پرسشگري از دیگران و
نیافتن پاسخ در مورد مشکل معرفتی ،او را راهنمایی میکند .عطار در مقالهي اوّل پیر را
اینگونه معرفی میکند:
جبرئیلش گفت :راه خویش گیر
سالـک آمد پیـش پـیـر راهـبـر

در سالمت رو ،صالحی پیش گیر
قصـه خـود بـازگفتش سر به سر
(عطار)168-167 :1388 ،

در الهینامه نیز نقش پیر در شخصیت پادشاه جلوهگر شده است و عطار با پندها و
عبرتهایی که به فرزندانش یادآور میشود ،شخصیت راهنما و هدایتگر او را توصیف
کرده است .پدر هم به ارشاد سالک به وسیلهي پیر و همنشینی با او توجه خاصی نشان
میدهد و این که پیر در آغاز نقش حق را براي سالک ایفا میکند:
چو دردت هسـت ،مردي مرد بنشین
چو از دردي تو هر دم سـرنگـونتـر
اگـر تــو کافـري ایمـانـت بـخـشد
ترا چون پــیر رهـبر دستـگیـر است

به مـردي بـر سـر این درد بنشین
مـرا تا چنـد گـردانـی بخـون در
وگر درمـاندهاي درمـانـت بخشد
مریدي کن که اصلِ مرد پیر است
(عطار)255-254 :1392 ،

نقش مرغان (سی مرغ) در منطقالطیر ،سالک در مصیبتنامه و شاهزادگان در الهینامه
را میتوان رهنمودي براي بازگشایی نقش نمادینه و پیشبرندهي پیر یا مرشد دانست.
بهطورکلی سالک در این سه منظومه ،پس از طی طریق سلوک ،عبادت و بندگی به
حضرت حق نزدیک میشوند؛ هرچند در دو منظومهي منطقالطیر و مصیبتنامه این قرب
الهی و وجودي سالکان محسوستر و آشکارتر مطرح شده و در الهینامه به صورت
ابتدایی در حد عبادت و بندگی حق براي رهایی از وابستگیهاي دنیوي ذکر شده است.
سالک پس از پشت سر گذاشتن عبادتهاي ظاهري و شریعتمدار به حقیقت الهی واصل
میگردد« .همهي وجود او جلوهي ذات ،اسماء ،صفات و افعال حق میگردد .روح خدا
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کامالً در وجود او ظاهر میگردد و او روح خدا است و روح خدا هم او( ».شجاعی،
 )104 :1362عطار این امر را در آشکارساختن چهرهي الهی سی مرغ پیش از طی سلوک
و رسیدن به کمال الهی همچنین در چهرهي سالک در مرحلهي مالقات با جان و دستیابی
به جان الهیوار خویش مطرح میسازد .ابنعربی این رابطهي انسان و حق را به صورت
دیگري بیان کرده که مؤید همین معنا است« .هر نقشی در عالم وجود صورتی از صوَر
الهی است و عالمتی است براي اسمی از اسماء او و چون انسان نمونهاي از همهي عالم
است که هرچه در عالم است در او نیز هست ،پس انسان صورت حق است( ».ابنعربی،
 )179 :1389ابنعربی بر این تأکید میکند که انسان همواره صورت حق و پروردگار را
کامالً نمودار میسازد و در سایهي او هویت الهی مییابد؛ مقابله و گفتگوي سی مرغ با
سیمرغ (جان سالکان با پروردگار) و مالقات سالک با جان خویش نمودي الهیوار و
خداگونه دارد .در روانشناسی یونگ این پیوند جان سالک پس از طی مراحل سلوک و
تهذیب ،کشف و شهود و رسیدن به صوَر الهی ،به صورت ارتباط و پیوند کهنالگوي
خویشتن و کهنالگوي خدا دیده میشود.

 .1 .5نمود کهنالگوی پيردانا در شخصيت هدهد در منطقالطير
منطقالطیر عطار منظومهاي عرفانی و رمزآمیز است که وي به کمک همین رمزها و نمادها
اندیشههاي شرعی و عرفانی خود را بدون تعصب و با آزاداندیشی مطرح کرده است.
بنابر نظر زرینکوب «منطقالطیر یک اودیسهي روحانی است که سیر در مقامات و احوال
سالک را تصویر میکند و مراتب و مدارج این سلوک را در رمز جستجوي مرغان به میان
میآورد( ».زرینکوب )89 :1391 ،این منظومه با توصیف خدا ،مدح پیامبر(ص) و خلفاي
راشدین آغاز میشود .سپس عطار در آن به توصیف حال هدهد (مرغ هدایتگر) که
نمودي از پیر و مرشد راه سلوک است ،میپردازد .پس از آن سفر مرغان را به رهبري
هدهد به سمت سیمرغ شرح میدهد .عطار نمونهي کوچکی از سفر من الخلق الی الحق
را در شخصیت پرندگان مجسم ساخته است .هر پرنده را ممثل طبقهاي از مردم قرار داده
که در طی این منظومه از اصول عرفانی ،یگانگی خدا ،تکیهکردن بر پیر و مرشد در سیر
و سلوک و ...پرده برداشته و آن را منظومهاي تعلیمی براي هدایت سالکان قلمداد کرده
است .بنمایهي منطقالطیر را میتوان گونهاي از عروج نفس دنیوي انسان به سوي معراج
و لقاي حضرت حق تلقی کرد که پیش از عطار میتوان «در آثاري چون سفر زرتشت به
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ایرانویج ،سفر گیلگمش به دنیاي فرودین ،ارداویراف نامه ،معراج بایزید ،سیر العباد الی
معاد سنایی یا در کمدي الهی دانته یافت که در آن با معراج روح روبهرو هستیم».
(پورنامداریان)421-420 :1383 ،
پیش از شرح رمزپردازيهاي مرغان در این منظومه ،باید یادآوري کرد که مرغ یا
پرنده به صورت کلی ،در باورهاي کهن و باستانی به دلیل وجود بال ،توانایی پرواز و
فراروي از سطح زمین و خاک براي مردمان کهن یادآور اوجگرفتن و علو جان و روح
انسانی بوده است .ستاري در این باره میگوید که «مرغ ،نماد جان یا نفس است ،بدین
معنی که نفس ،خود را به صورت ذاتی بالدار میبیند که به سوي عالم افالک که موطن
اوست ،پرواز میکند(».ستاري )119 :1389 ،رمزپردازيهاي این داستان عبارتند از :هدهد
رمزي از مرشد و دلیل راه مرغان؛ سیمرغ رمزي از حضرت حق و احدیّت که یادآور
استعالي وجودي سالکان پس از دیدار با اوست و هریک از مرغان نمودي از احوال
سالکان طریق است.
یونگ همواره بر یکپارچگی و یگانگی تن و روان تأکید دارد که این امر در میان
مرغان منطقالطیر نمایان است .آنها در زندان عالم خاکی به دام افتادهاند؛ به همین دلیل
کمال و تمامیّت از ثقل تن و سنگینی زمین میگریزد .حقیقتی که هدهدِ عطار در پی آن
است آسمانی دستنیافتنی و قافی دور از دست که براي رسیدن به آن باید از آن برگذشت.
(رک .یاوري )120 :1387 ،در این سفر فاصلهي میان تن و روان و ماده و معنا از بین
میرود .این یگانگی و اتحاد تن و روان یا خودآگاه و ناخودآگاه ،سبب کمال وجودي
مرغان (انسانها) و تعالی روح میگردد.
عطار در بخشهایی از منطقالطیر به توصیف هدهد ،شخصیت ،منش و روان و نقش
هدایتگري او توجه کرده است .در آغاز ویژگی ظاهري و پیکبودن هدهد را توصیف
کرده است:
طوطیـی را طـوق از زر سـاخـتـــه

هـدهـدي را پیک ره برساختــه
(عطار)234 :1383 ،
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عطار گاهی هدهد را از زبان خودش توصیف کرده است .او در این داستان نماد
رسالت و هدایت است و به پیشینهي خود در سفارت بین سلیمان و بلقیس و راهنمایی
او در تشخیص آبها اشاره میکند:
هـدهـد آشـفـتـه دل پــر انــتــظـار
گـفـت اي مـرغان مـنم بیهیـچ ریب
هـم ز حـضـرت مـن خـبـردار آمـدم
بــا سـلیـمـان در سـخـن پیش آمـدم
نـــامـــــهي او بــردم و بــاز آمـدم
هــرکـه او مـطـلـوب پـیـغـامـبر بُوَد

در مـیــــان جـمــع آمـد بـیقـــرار
هم بَریـــدِ حضرت و هم پیک ِ غیب
هـم ز فـطـــنت صاحب اسرار آمـدم
الجــرم از خـیــــل او بـیـش آمـدم
پـیـش او در پــــرده هـمـراز آمـدم
زیـبـدش بـر فـرق اگـر افســـر بُوَد
(همان)263 :

افسرداشتن او نشان از رهبربودن اوست .درواقع تاج سر داشتن او نمادي از فروغ
ایزدي بوده که شاهان گذشته همواره بر سر داشته و با این نشانه به رهبري مردم
سرزمینشان میپرداختهاند .این تاج بر سر طوطی میتواند «نمادي از هدایت الهی نسبت
به او باشد که انبیا و اولیاي ما همواره از این عنایت الهی برخوردار بودهاند».
(شفیعیکدکنی )171-170 :1383 ،حتی گاهی از این فراتر میرود و خود را شناسندهي
راه سلوک به مرغان میداند و چون سیمرغ را میشناسد ،مرغان را به درگاه حضرت حق
راهنمایی و هدایت میکند:
پــادشــاه خــویــش را دانـســتــهام
لیـک بـا مـن گـر شـمـا هـمـره شوید
نــام او سـیـمـرغ سـلـطـان ِ طـیـــور

چـون روم تـنـهـا چـو نـتوانـستـهام
محـرم آن شـاه و آن درگــه شـویـد
او بـه مـا نـزدیـک و ما زو دور دور
(عطار)264-263 :1383،

مرغان پس از دیدن هول راه پیش هدهد آمده و از او تقاضاي راهنمایی میکنند.
هدهد رهبر که احساس میکند مرغان دچار ترس و تردید گشتهاند به تشویق آنها و
شرح بیشتر مراحل سلوک میپردازد و آنها را راهنمایی میکند« .هدهد که رمز شیخ و
نماد مرشد راهبین است این بار بر کرسی مینشیند .شرح راهها ،واديها و دشواريهاي
خطر سیر را براي مرغان سالک بازمینماید( ».زرینکوب)91 :1391 ،
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پــس بــدو گـفـتـنـد «اي دانــاي ِ راه
راي مـا آن اسـت کـاین سـاعـت بـنقد
بـر سـر مــنـبـر شـوي ایـن جـایـگـاه
شــرح گـویی رسـم و آداب ِ مــلـوک
جواب هدهد به تقاضاي راهنمایی آنها:
بعـد از آن هـدهـد سـخـن را ساز کرد
هــدهـد بـا تـاج چـون بـر تـخت شد
پـیـش هـدهـد صـد هـزاران بـیـشـتـر

بــیادب نـتـوانشـدن در پـیش شاه
چـون تـویـی مـا را امام ِ حلّ و عقد
پـس بـسـازي قـوم خود را ساز ِ راه
زانکه نتوان کرد بر جهل این سلوک»
بـر سـر کـرسـی شـد و آغـاز کــرد
هـرکـه رویـش دیـد عـالی بخت شد
صـف زدند از خیل مرغان سر به سر
(عطار)304 :1383 ،

عطار گاهی از توصیف صرف هدهد فراتر میرود و بر نقش هدایتگري و رهبریش
در شرح سختیهاي راه و طی کردن مراحل سلوک براي رسیدن به جان جانان تأکید
میکند:
زو بـپـرسیـدنـد کــاي استـاد ِ کــار
هـدهـد رهـبـر چنـین گفت آن زمان
چـون بـه تـرک ِ جـان بگوید عاشقی

چون دهـیـم آخـر درین ره داد ِ کار
کان که عاشق شد نه انـدیشد ز جان
خـواه زاهـد بـاش خـواهـی فاسقی
(همان)284 :

عطار در جریان رهبرشدن هدهد بعد از قرعهانداختن و آمدن نام او براي رهبري
مرغان ،در سفر به سوي سیمرغ ،او را پیشوا ،حاکم ،عاشق ،سرور و پیشرو راه مرغان که
از ویژگیهاي پیر دانا به شمار میآید ،قلمداد کرده است:
جـملـه گـفتند ایـن زمان ما را به نقد
قـرعـه افـکنـدنـد بـس الیـق فـتــاد
جـملـه او را رهـبـر ِخـود سـاخـتند
عهـد کـردند آن زمان کو سرور است

پـیشـوایـی بـایـد انـدر حـلّ و عقد
قـرعـهشـان بـر هـدهـد عـاشق فتاد
گـر هـمـی فـرمـود سـر مـیباختند
هم دریـن ره پیشـرو هم رهبر است
(همان)303-302 :

 .2 .5نمود کهنالگوی پير دانا در شخصيت پير در مصيبتنامه
این منظومه دربارهي سفر سالک فکرت و گفتگوي او با تمام کائنات زمینی و فرازمینی
است که او پس از مالقات با موجودات مختلف ،جماد و نبات ،عناصر اربعه ،مجردات،
حیوانات ،آدمی ،انبیا و حواس و پرسش از آنها در مورد مشکل معرفتی خود ،از آنها
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میخواهد راهحلی به او نشان دهند؛ امّا همهي آنها ناتوان از راهنماییاش میباشند و او
را به صورت غیرمستقیم به سوي جان هدایت میکنند .او در هر مرحله به نزد پیر
بازمیگردد و از او چاره میجوید و ناتوانی خود را از حل مشکل معرفتی ابراز میکند؛
امّا پیر نیز سالک را به طی مراحل دیگر و پرسشگري بیشتر هدایت میکند .سالک در
پایان پس از جستجوهایی درمییابد که آنچه به دنبالش بوده (مانند سفر مرغان در
منطقالطیر به سوي سیمرغ) همان «جان» است« .سالک فکرت در اینجا تصویري از یک
حیّبنیقظان است که میکوشد حقیقت را از وراي ظاهر احوال کشف نماید .سیري هم
که این حیّبنیقظان در کشف سرّ حقیقت آغاز میکند ،سیر صوفیانه است؛ الجرم بدون
هدایت و ارشاد پیر دست نمیدهد .از همان آغاز هم گفتوشنود سالک با این پیر،
شورمند هیجانانگیز و محرک شوق و تکاپوست( ».زرینکوب )87-86 :1391 ،پیر در
هر مرحله نقش ارشادگري خود را به بهترین شکل براي سالک ایفا میکند و در
کوچک ترین معضالت فکري و معرفتی او همراهش است و از راهنمایی او دریغ
نمی ورزد .عطار در این منظومه ،پیر را «کبریت احمر» که نمودي از نایابی و ارزشمندي
است قلمداد میکند و سینهي او را بحر اخضر میداند و سالکی که بدون پیر و رهبر
مسیر سلوک را طی کند« ،کور عصاکش» مینامد و او را مانند قطب آسیا میداند؛
همانطور که آسیا بدون قطب نمیگردد ،جهان نیز بدون پیر پایدار نخواهد ماند:
پـیــر ره کبـریـت احـمـر آمـدسـت
هـرکه او کحلی نسـاخت از خاک پیر
راه دورسـت و پـر آفــت اي پـســر
کـور هـرگـز کـی تـواند رفت راست
کـی جـهـان بـی قطـب بـاشد پایدار
گـر نـمـانـد در زمیـن قـطـب جهان

سیـنـهي او بـحـر اخـضـر آمـدست
خـواه پـاک و خـــواه نــاپـاک میـر
راهـــرو را مــیبــبـایـــد راهـبــر
بـیعصاکش کور را رفتن خطاســت
آسـیـا از قـطـــب بـاشــد بـرقــرار
کـی تـوانـد گشت بی قطب آسمان
(عطار)146-145 :1388 ،

بهعنوان مثال عطار براي شرح نقش هدایتگري پیر در مقالهي شانزدهم ،در آغاز به
بیان نحوهي مراجعهي سالک به نزد باد پرداخته است که سالک مشکل معرفتی خود را با
آن در میان میگذارد؛ امّا باد که «ابزار قدرت و جلوهي موهبت الهی است» (شوالیه و
گربران ،)8 :1382 ،مشکل او را بیپاسخ می گذارد و در این باره ،اظهار عجز و ناتوانی
میکند .سالک ناامید نزد پیر بازمیگردد و از گفتگوي خود با باد و بینتیجهماندن آن

واکاوی مقایسهای کهنالگوی پیردانا در سه منظومهی /...پروین گلیزاده ــــــــــــــــــــ 121

میگوید .پیر نیز او را به صورت غیرمستقیم به جان یا یوسفِ جان راهنمایی میکند ،امّا
چون سالک هنوز به مرحلهي کمال و تمامیت وجودي خود نرسیده است ،به مالقات و
گفتگو با دیگر عناصر و موجودات زمینی و ماورائی روي میآورد تا اینکه در مقالهي
چهلم به مالقات جان میرسد و مشکل معرفتی او حل میشود :گزینشی از مقالهي
شانزدهم؛ سخن سالک با باد:
سالـــک ِسلـطـــان دلِ درویـش زاد
گفت «اي جـان پـرورِ خـلق آمـــده
هم ترا لـطـف است و قوّت بســـی
جواب باد به سالک:
گفت «من خـود بـر سر پایم مـــدام
گـر جهان صـد باره پیمایم به ســـر
سالک آمـد پـیـش پـیـر مـقـتــــدا
پیر گفتش« :باد ،خدمتگار جانســت
ت او انس و جان را شامل است
راح ِ
یوسـفی در مـصـر جان داري مقیـم

با سـري پر خـاک ،آمـد پـیــش بـاد
همـدم و پـیوسـتـهي حـلــق آمــده
قوّتـم ده ،پـس بـه لـطـفم کن کسـی
زیـن مـصیبـت بـاد پـیـمـایـم مـدام
هـم نـخواهـد بـود ازیـن سـرّم خبر»
کــرد حـــال خـویـش پـیـش او ادا
ریـح از روح است ،روحِ او از آنست
در دو عالم انس وجان زو کامل است
هـر زمـانـت مـیرسـد از وي نـسیم»
(همان)269-268 :

پیر در این مقاله بر وجود جان تأکید و باد را خدمتگزارش معرفی میکند و کمال
اِنس و جن را در دو عالم ،از وجود جان و روح یا دم روحانی میداند که پروردگار
دربارهي آن میفرماید« :و نفخت فیه من روحی» (حجر )29 /یوسفِ جانِ انسانها ،نسیم
خوش وصال الهی را براي همگان به ارمغان میآورد و آدمی علو الهی و منزلتی واال را
در سایهي این یوسف جان درک میکند .این همان چیزي است که مرغان در منطقالطیر پس
از دیدار سیمرغ و حضوریافتن در درگاهاش دریافتند .ابنعربی در این باره میگوید« :حقتعالی
ت آن موجود طلب میکند ،هست( ».ابنعربی،
در هر موجودي از عالم ،به قدري که حقیق ِ
 )165 :1389که این هستی و باشندگی روح الهی در وجود آدمی به صورت جان یا روح
تصوّر میشود .سخن سالک با جان در مقالهي چهلم ،از این حقیقت پرده برمیدارد که ارزشی
هموزن با دم رحمانی دارد و موجب رفعت و درک علو ذاتی سالک است:
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سـالـک راحـت طـلـب ریـحـانِ راه
گفـت «اي عکسـی ز خورشید جالل
چـون تـو بیذات و صفت باشی مدام
سـالکـان را آخـرین مـنـزل تـویــی
چـون تـو هم جـان هم جهان مطلقی

پیـش روح آمد به صد دل روح خواه
پـرتـویـــی از آفــتـــاب الیـــزال
هـم صـفـت هم ذات جاویدت تمام
صد جهان در صد جهان حاصل تویی
هـم دم رحـمن و هـم نـفـح حـقـی»
(عطار ،همان)438-437 :

پایان منطقالطیر عطار و مصیبتنامه شبیه هم است و هر دو برآنند تا اصل و هستی
حق در ذات و جان هر طالبی یافت میشود؛ هرچند براي درک این امر باید به تهذیب
نفس ،طی مراحل سلوک و کشف و شهود دست یافت با وجود این ،تصویر جان در
مصیبتنامه با تصویري که از سیمرغ در منطقالطیر ارائه شده همسنگ نیست؛ زیرا سیمرغ
(حضرت احدیّت) بر پایهي منطق و علت و معلولی استوارتر و محکمتري مطرح شده
امّا تصویر جان در نمود فروتري از خداوند در مصیبتنامه آمده که به صورت سادهتر و
ابتداییتر مطرح شده است .نقش کهنالگوي پیر مصیبتنامه با هدهد منطقالطیر تا حدي
شباهت دارند؛ امّا شخصیت هدهد ،توصیفات عطار در مورد او ،نقش کهنالگویی (دانایی
و کمالیافتگی) و ارشادگري و رهبرياش نمایانتر ،طبیعتیتر و محسوستر است.

 .3 .5نمود کهنالگوی پير دانا در شخصيت پادشاه (پدر) در الهینامه
الهینامه از مثنويهاي مشهور شیخ فریدالدین عطار به شمار میرود که به احتمال قوي
دومین مثنوي عطار پس از اسرارنامه بوده است .وي در این مثنوي مضامین و مفاهیم
عرفانی و صوفیانه را بسیار سطحی و ابتدایی و در حد توجیه سالکانی که در پی تهذیب
نفس و دوري از تعلقات مادي و دنیوي گام برمیدارند ،به کار برده است .امّا در دو
منظومهي بعدي (منطقالطیر و مصیبتنامه) این دید و نگرش عطار به کمال عرفانی
میرسد و با تعبیرات عرفانی به معرفی مراحل سلوک ،رسیدن به فنا فیاهلل و ...پرداخته
است .داستان الهینامه بر پایهي گفت وشنودهاي میان پادشاه و فرزندان جوانش شکل
گرفته است .پدر از شش فرزند خود میخواهد که آرزو یا خواستهاي داشته باشند تا آن
را برآورده سازد .هریک از فرزندان آرزویی که بیشتر جنبهي مادي دارد ،بیان میکند و
پدر در نقش پیر یا مرشدي هدایتگر آنها را از پوچی و بیهودگی خواستههایشان آگاه
میسازد و از آنها میخواهد که به جاي توجه به این امور دنیایی ،خواستهها و اهداف

واکاوی مقایسهای کهنالگوی پیردانا در سه منظومهی /...پروین گلیزاده ــــــــــــــــــــ 123

واالتري را براي خود بگزینند .کل داستان هم بر پایهي پرسش و پاسخ شاهزاده و پادشاه
در مورد بیان خواستهها و ردکردن آنها از سوي پدر استوار است .پسر اوّل طالب دختر
شاه پریان ،پسر دوم خواهان جادوگري ،پسر سوم در پی دستیابی به جام جم ،پسر چهارم
خواهان آب حیات ،پسر پنجم طالب انگشتر سلیمانی و پسر ششم در پی علم کیمیا است؛
امّا پدر حرص را بر آنان چیره میداند و به هدایتشان میپردازد.
عطار در این منظومه بیشتر بر رفع تعلّقات و نادیدهگرفتنشان اصرار میورزد و تالش
ي کهنالگوي پیر دانا را در شخصیت پدر نمایان سازد؛ در واقع «الهینامه
ش رهبر ِ
میکند تا نق ِ
معرکه بر خود و تعلّقات است[ .و] جستجوي حقیقت و تکاپو در راه طریقت ،بدون رهایی
از این تعلّقات ممکن نیست[ .این منظومه] این نکته را در خاطره مینشاند که پیران چون
شور و احساس جوانان را پشت سر گذاشتهاند میتوانند آنها را با احتیاط و اعتدال بیشتر
ارزیابی کنند(».زرینکوب )82-81 :1391 ،عطار تعلّقات دنیوي را با زیرکی و ترفند خاصی
در ضمن گفتگوها و پرسش و پاسخهاي پادشاه و فرزندانش بیان میکند.
عطار در الهینامه متفاوت با منطقالطیر و مصیبتنامه به توصیف ظاهري پادشاه
(خلیفهي پیر) توجه چندانی نداشته است و بیش از آنکه در بند توصیف پادشاه هدایتگر
باشد ،به توصیف و تحلیل نقش کهنالگویی (دانایی) او در ارشاد و نصیحت فرزندانش
میپردازد و به بیان پندهایی که در مورد لزوم پیروي از رهبر و مرشد در مسیر زندگی
است ،توجه میکند:
گـر از دیـن خـلیلـت رهبـري نیست
گـرت بیسیمی است و بی زري هم

تـرا پـس جـز طـریق آزري نیـسـت
تــرا نـمــرودي اسـت و آزري هـم
(عطار)357 :1392 ،

پادشاه بر لزوم آشنا بودن به راه حق و پیروي از کسانی در این راه که روشنگر آن
هستند ،تأکید میکند:
اگــر ذرّه نـیـابــد روي خـورشـیــد
و گــر یـک ذرّه یـابــد آشـنــایــی

شـود مـحـجـوب چون بیگانه جاوید
ز خــورشیـدش بود صد روشنـایـی
(همان)363 :
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پسر در مقالهي بیستویکم بر پندپذیري از پدر تأکید میکند و در اینجا شاعر به
نقش هدایتگر کهنالگویی پدر اشاره میکند که وي با بیان سخنانی سودمند که «مفید»
و «بلند» است ،راه راست را به او نشان میدهد:
پسـر گـفتـش :بـه هـر پندم که دادي
مـرا صـد مـشکـل از پندِ تو حَل شد
سخـنهـاي تـو یکـسر سودمند است

بـه هـر پـنـدي مـرا بـنـدي گـشادي
مــنِ مــن بــا زرِ رُکـنـی بـدل شـد
بـغایـت هـم مـفیـد و هم بلند است
(همان)37 :

شیوهي پنددادن پدر به فرزندانش نیز بسیار شیوا ،بدون پیچیدگی و بیشائبه بیان
شده است .بهعنوان مثال ،پدر در پاسخ به پسر سومش که خواستار جام جم است به او
هشدار میدهد که ممکن است به غرور و تکبر متهم شود؛ بنابراین تالش میکند تا به او
بفهماند که با اطاعت و فرمانبرداي از خداوند میتوان به جاه رسید؛ همانگونه که هدهد
در منطقالطیر علّت برتریش را عبادت و توفیق الهی دانسته و مرغان را به اطاعت و
عبادت در درگاه سیمرغ دعوت میکند:
پـدر گـفـتـش« :درین شوریده زندان
اگـر خـواهـی بـلنـدي بـرتـر از چاه
پیـمبـر گـفـت« :آخـر وصـفِ مستور
ب ِ ماه است»
ب ِ جاه و ح ّ
بالشـک ح ّ

به طـاعـت میتوان شـد از بـلـنـدان
تـوانـی کـز طـاعـتی یابی بِه از جاه»
کـه آن از مـغـز صـدّیـقـان شوَد دور
تـرا ایـن جـاه جُستن پس وبال است
(همان)232 :

نمونهي دیگر از پنددادن پدر به فرزندانش را نیز میتوان در مقاله بیستودوم دید که پدر
در آن بر کیمیاي مرد الهیساز و درونی تأکید میکند:
اگـر تــو کـیـمـیـاي عـالـمافـروز
چـه سـازي کیمیـا از سیم و زر هم
تنـت را دل کـن و دل درد گــردان

نـمـیدانــی ،ز افـالطـون در آمــوز
ز قـشـر بـیـضـه و از مـوي سـر هم
کـزیـن سـان کـیمیـا سـازنـد مـردان
(همان)389 :

 .6نتيجهگيری
شیخ ،مرشد ،امام ،راهنما ،رهبر ،راهبین و ...اصطالحاتی است که در تصوف و عرفان به
سالک منتهی و انسان واصل و کامل اطالق میشود که شریعت و طریقت را طی کرده تا
به حقیقت برسد پس از این به راهنمایی و ارشاد سالکان براي طی راه سلوک میپردازد
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و در فلسفه ،انسان کامل به صورت روح انسان یا رهبري در نظر گرفته میشود که
میتواند در قالب انسان هستییافته به ابرانسان یاري برساند .امّا کهنالگوي پیردانا با توجه
به روانشناسی تحلیلی یونگ در رؤیاها یا منظومههاي ادبی به صورت خصلت روحانی
روان ناخودآگاه نمایان میشود که به معناي جنبهي متفکر و صاحب بصیرت و دانایی
انسان است با وجود این انسان کامل جداي از نمود روانکاوي پیرد انا نیست و در حیطهي
راهنمایی ،هدایت ،بصیرت ،دانایی و تیزبینی تا حدي همسوي هم بودهاند .سه منظومهي
منطقالطیر ،الهینامه و مصیبتنامه تکرار روایت یکسانی است که سه مرحلهي سلوک
شریعت ،طریقت و حقیقت در آنها بازنمایی شده به گونهاي که در منطقالطیر اوج کمال
و رهایی جان سالک و رسیدن به کشف و شهود آشکار است .کهنالگوي پیردانا در
منطقالطیر در شخصیت هدهد ،در مصیبتنامه در شخصیت پیر و در الهینامه در
شخصیت پدر (پادشاه) نمایان است.
کهنالگوي پیر دانا در منطقالطیر با نمودیافتن در شخصیت هدهد جلوهاي انسانوار،
حکیمانه ،عقلمدار و هدایتگر پیدا کرده؛ امّا در مصیبتنامه در شخصیت پیر ،وجودي
واقعیتر و محدودتري نسبت به جان سالک داشته و در الهینامه با تجلییافتن در
شخصیت پادشاه (پدر) بیشتر جلوهاي مشفقانه یافته و بیپیرایه مطرح شده است .هدهد
حکمت بیشتري نسبت به پیر و پدر دارد و نقش او نسبت به آنها در پیشبردن داستان
و هدایت سی مرغ محسوستر است؛ هرچند پیر در مصیبتنامه این نقش را ایفا میکند،
امّا ارشاد و راهبریش کمرنگتر و نامحسوستر از هدهد است .در الهینامه از جلوهي
این نقش به مراتب کاسته می شود و عطار او را در حدّ فردي اندرزگو توصیف کرده که
چندان در بند بیان راهحل یا نمایاندن راه سلوک نیست.
منابع
قرآن کریم .)1391( .ترجمهي مهدي الهی قمشهاي ،قم :یاسین نور.
آچیکگنچ ،آلبارسالن .)1378( .مطالعهاي در هستیشناسی تطبیقی (وجود از دیدگاه
صدرالدین شیرازي و مارتین هیدگر) .ترجمهي محمدرضا جوزي ،تهران :مؤسسه
مطالعات اسالمی دانشگاه تهران -دانشگاه مکگیل.
ابنعربی ،محمدبنعلی .)1389( .فصوصالحکم .ترجمه و تحلیل محمدعلی موحد و
صمد موحد ،تهران :کارنامه.
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احمدي ،بابک .)1388( .ساختار و تأویل متن .تهران :مرکز.
بوخنسکی ،یوزف ماري .)1380( .راههایی به تفکر فلسفی «درآمدي به مفاهیم نمادین».
ترجمهي پرویز ضیاءشهابی ،آبادان :پرسش.
پالمر ،مایکل ).1388( .فروید ،یونگ و دین .ترجمهي محمد دهگانپور و غالمرضا
محمودي ،تهران :رشد.
پورمند ،حسنعلی و روزبهانی ،رویا« .)1397( .تحلیل کهنالگویی الهینامهي عطار
(داستان زن صالحه) براساس نظریات یونگ» .شعرپژوهی (بوستان ادب) ،شمارهي ،1
صص .44-23
پورنامداریان ،تقی .)1383( .رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسی (تحلیلی از
داستانهاي عرفانی – فلسفی ابنسینا و سهروردي) .تهران :علمی و فرهنگی.
زرینکوب ،عبدالحسین .)1391( .صداي بال سیمرغ (دربارهي زندگی و اندیشهي عطار).
تهران :سخن.
ستاري ،جالل .)1389( .مدخلی بر رمزشناسی عرفانی .تهران :مرکز.
سجادي ،سیدجعفر ).1350( .فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی .تهران:
کتابخانهي طهوري.
سجادي ،سیدضیاءالدین )1385( .مقدمهاي بر مبانی عرفان و تصوف .تهران :سمت.
سیاسی ،علیاکبر .)1386( .نظریههاي شخصیت یا مکاتب روانشناسی .تهران :دانشگاه
تهران.
شجاعی ،محمد .)1362( .انسان و خالفت الهی .تهران :مؤسسهي خدمات فرهنگی و
رسا.
شعرانی ،عبدالوهاب .)1390( .طالي سرخ (گزارشی از اندیشههاي عارف نامدار ابنعربی
در فتوحات مکیّه) .ترجمهي احمد خالدي ،تهران :سروش.
شوالیه ،ژان؛ گربران ،آلن .)1382( .فرهنگ نمادها .ج ،1ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی،
تهران :جیحون.
شولتز ،داونپی و سیدنیالن شولتز .)1386( .نظریههاي شخصیت .ترجمهي یحیی
سیدمحمدي ،تهران :ویرایش.
طاهري ،محمد و همکاران« .)1393( .بررسی کهنالگوي پیرفرزانه در داستان زال».
ادبپژوهی ،شمارهي  ،28صص .179-155
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___________________« .)1392( .بررسی و تحلیل کهنالگوي پیرفرزانه در
رسالههاي سهروردي» .مجلهي پژوهشهاي ادب عرفانی ،شمارهي  ،24صص -105
.134
عطار نیشابوري ،فریدالدین محمدابراهیم .)1383( .منطقالطیر .تصحیح و تعلیقات
محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)1388( .مصیبتنامه .تصحیح و تعلیقات
محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1392( .الهینامه .مقدمه ،تصحیح و
تعلیقات محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران :سخن.
کالوین ،اس.هال .)1375( .مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ .ترجمهي محمدحسین مقبل،
تهران :مرکز فرهنگی و انتشارات دانشگاهی.
محمدي ،فرزانه )1391( .نقد کهنالگویی منطقالطیر عطار نیشابوري .پایاننامهي
کارشناسیارشد دانشگاه یاسوج.
مطهري ،مرتضی .)1391( .انسان کامل .تهران :صدرا.
مورنو ،آنتونیو .)1388( .یونگ ،خدایان و انسان مدرن .ترجمهي داریوش مهرجویی،
تهران :مرکز.
نسفی ،عزیز( .بیتا) .انسان کامل( .بیجا)( :بینا).
نفیسی ،سعید .)1320( .جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوري .تهران:
کتابفروشی و چاپخانهي اقبال.
نوریان ،سیدمهدي و اشرف خسروي« .)1392( .بررسی کهنالگوي پیرخرد در شاهنامه».
شعر پژوهی (بوستان ادب) ،شمارهي ( 1پیاپی  ،)15صص .186-167
نیچه ،فردریش ویلهلم .)1381( .چنین گفت زرتشت .ترجمهي داریوش آشوري ،تهران:
آگاه.
هایدگر ،مارتین« .)1385( .زرتشت نیچه کیست؟» .گزیده و ترجمهي محمدسعید حنایی
کاشانی ،مجموعه زرتشت نیچه کیست؟ و مقاالت دیگر ،تهران :هرمس.
همدانی ،امید .)1389( .عرفان و تفکر :از تأمالت عرفانی مولوي تا عناصر عرفانی در
طریق تفکر هایدگر .تهران :نگاه معاصر.
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یاوري ،حورا .)1387( .روانکاوي و ادبیات (دو متن ،دو انسان ،دو جهان از بهرام گور تا
راوي بوف کور) .تهران :سخن.
یونگ ،کارل گوستاو )1372( .روانشناسی ضمیر ناخودآگاه .ترجمهي محمدعلی امیري،
تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
____________ .)1386( .انسان و سمبولهایش .ترجمهي محمود سلطانیه ،تهران:
جامی.
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