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 چکیده 
حوزه واژه  دو  در  »خویشتن«  یا  »خود«  روان ی  و  فارسی  زبان  دستور  کاربرد  ی  شناسی 

عنوان ضمیر  خود« به همراه »خویش« و »خویشتن« در دستور زبان فارسی به » فراوانی دارد. 
ی  شناسی یونگ، خود مظهر »تمامیت« است. ازآنجاکه واژه و در روان  رود کارمی مشترک به 

مبنای    تاویل بر عطار نقش فراوان دارد و همچنین قابل    الطیر منطق   ی مایه در درون مذکور  
با رویکردی توصیفی    یونگ شناختی  نظریات روان  تا  است  تالش  مقاله  این    –است، در 

گردد.  تحلیل  و  بررسی  فردیت«  »فرایند  براساس  آن  مفهومی  تحول  سیر  مطابق    تحلیلی 
توان دریافت نمود  الگویی( می ای و خود کهن دو نوع خود )خود سایه   الطیر منطق در  نتایج،  

جنبه  دو  به  ناظر  سایه که  خود  است.  روان«  و  »جسم  مشترک(  ی  )ضمیر  پایان  ای  در 
شدن با الگوی  همانی یا یکی است؛ زیرا احساس این تحول یافته  مرغ  همانند سی   الطیر منطق 

برمی  انسان  در  را  )سیمرغ(  بدین اصلی  و  )وحدت  انگیزاند  واقعیت  تمامیت وسیله  را  و   )
تمام است نه کمال  شناسی نوین نیمه سازد. وحدتی که از نظر عطار و روان پذیر می تحقق 

  یابد. هم از نظر یونگ و هم از نظر عطار، خداوند تحقق می مطلق؛ زیرا کمال مطلق تنها در 
مرغ  »خود« حاصل وحدت سی .  شدگی است هدف سیر فردانیت، کمال نیست؛ بلکه کامل 

سایه  خود  یا  است.  )خودآگاه  مثالی(  خود  یا  )ناخودآگاه  سیمرغ  و  مفاهیم  ای(  این  عطار 
در    –فلسفی   نمادین  تصاویر  قالب  در  را  است.   الطیر منطق عرفانی  نموده  این    بازآفرینی 

تا آشفتگی فرایند )فردیت( سبب می  از جدایی دو ساختار  ها و نابسامانی شود  ناشی  های 
 روان و جسم از بین برود. 
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 . مقدمه 1
های راه و سرانجام  عطار شرح سفر مرغان به سوی سیمرغ و دشواری  الطیرمنطقداستان  

سی  نماد  رسیدن  پرندگان  داستان،  این  در  است.  سیمرغ  زیارت  به  مرغ  هزاران  از  مرغ 
خویشتن« »تمامیت  یا  خود  دیرین  »نسبت«  جویای  که  هستند  در   سالکانی  و  هستند 

آزمون از  با گذر  تمامنهایت  به  رازآموز هفتگانه،  یا کاملهای  )بییت  فنای کل(  شدگی 
منظومه  تخیلی در  این سفر  تمثیلی عرفانی  رسیدند.  از مشهورترین  الطیرمنطقی  ، یکی 

ها پیش از  ای عرفانی که قرنهای سمبولیک ادبیات ایران و جهان است؛ منظومهداستان
به است.  شده  سروده  اروپا  سمبولیست  می نویسندگان  بننظر  در  آن های  مایهرسد، 

 انسان فطری نیاز نوعی که دینی،های  با اندیشهشناختی نهفته باشد که  ای رواناندیشه 

 .دارد مشترک فراوانی خصوصیات شود،می  محسوب
های متعددی  تفسیرها و تحلیلعنوان یک اثر سمبولیک،  عطار به  الطیرمنطق در باب  

همان گوناگون،  تفسیرهای  این  و  است  گرفته  خود  صورت  کرده طورکه  اشاره  شاعر 
است، خاصیت شعر عطار است که با هر بار خواندن »بیشتر بخشد نصیب« و مخاطبان  

 های آثار بزرگ ادبی است:            از ویژگی تر آید« و این،را »خوش 
 ش است ایام را       ـــاب آرایــن کتــای
 ی دارد عجیبــخاصیت  نــم مــنظ 
 دتـــیسر آیمدن ــی خوانـر بســگ

           

 ب و عـام راــاص را داده نصیــخ      
 ه هر دم بیشتر بخشد نصیبــزان ک      
 ر آیدتــر بار خوشتــی هــشکبی     

 1(4507-4504ب:  1389)عطار،           

دستاوردهای » ،  یونگ نظر  از   رمزپردازی عرفانی و  اشتراک و    شناسی، روان   بین  وجوِه 
ب  یا  در کهن ویژه  ه همسانی،  تمامیت  (؛  Jung, 1959: 223)   شود«« دیده می خویشتن » الگوی 

خویشتن    الگوی کهن این مقاله در راستای کشف این وجوه اشتراک و همسانی میان  درنتیجه 
شناسی یونگ و نمادهای عرفانی عطار )سیمرغ نماد خویشتن( به تجزیه و تحلیل  در روان 

حوز واژه  دو  در  خویشتن  و  خویش  خود،  روان ه ی  و  عرفانی  ادبیات  یونگ  ی  شناسی 
ها پاسخ دهد که: آیا واژگان خود، خویش  کوشد تا به این سوال این مقاله می  پردازد. می 

عطار براساس »فرایند فردیت« قابل تجزیه و تحلیل هستند؟    الطیرمنطقو خویشتن در  
 ای وجود دارد؟  الگوی خویشتن چه رابطهها و کهن میان آن
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 پژوهش  ی . پیشینه1.1
الطیر  الگویی منطققرائت کهن »الگوها در آثار عطار مقاالتی چون: ی کاربرد کهندر زمینه

مجله   «عطار  فارسیی  در  ادب  )  نثرپژوهی  همکاران  و  محمدی  مقاله1393از  ی  (، 
ادبیات  ی  در مجله  «عطار   هایمثنوی  در  نفس  با  آن  انطباق  و  سایه   الگویکهن  ررسی»ب

اسطوره و  )شناختی  عرفانی  قشقایی  سعید  مقاله1390از  و   )« کهنی  الگویی  تحلیل 
یونگ  ینامه الهی نظریات  براساس  صالحه(  زن  )داستان  پورمند  «  عطار  و  روزبهانی  از 

مجله 1397) در  همچنین   شعرپژوهیی  (  است.  شده  افسان  یه مقال  چاپ  از    ی ه»گذر 
( از قریشی و همکاران  به خویشتن در غزلیات شمس«    ی ه( در فصلنام1394نارسیس 

از »همانندسازی« تا »فردیت«؛ چالش »خود«شدن در  »  یه چاپ گردیده و مقال  گوهرگویا
« از پروینی و همکاران  الگوی انسان کاملکهن  ی اشعار نسیمی با تکیه بر نقد روانکاوانه

 چاپ گردیده است. نقد ادبی  ی هدر مجل (1396)
 

 مسئله   بیان  .2.1
،  الطیرمنطقرسد که ضمیر مشترک خود، خویش و خویشتن در اشعار عرفانی  نظرمیبه

روان عالوه مفهوم  در  فارسی،  زبان  دستور  رایج  مفهوم  انگاربر  یعنی    ی هشناختی، 
است؛کهن بررسی  و  تحلیل  قابل  نیز  و دراین  الگویی  خویش  خود،  واژگان  راستا، 

در   سنجه  الطیرمنطق خویشتن  تناسب  با  مذکور  مفاهیم  با  که  فردیت  فرایند  از  هایی 
 شود. تجزیه و تحلیل می بیشتری دارند،

 

   پژوهش هدف  و  . روش3.1
میان پژوهشی  نظر،  مورد  تحقیق  اینکه  به  توجه  به  رشته با  رسیدن  برای  است،  ای 

پژوهش،  سوال  روانهای  و  یونگ  آثار  زمینابتدا  در  نوین  فردیت  ی  هشناسی  فرایند 
مطالعمطالعه و فیش با  و    الطیرمنطق    یهبرداری شده است سپس  ضمیر مشترک خود 

ای  و مقایسه شده است. روش گردآوری اطالعات کتابخانه   الگوی خویشتن بررسیکهن
 بهعطار،    عرفانی  هایاندیشه  تحلیلی است. ازآنجاکه از  -و روش پژوهش هم توصیفی

نمی شکل دستروان  یهنظری یک به  توانمنسجمی،  نظریات   شناختی  از  یافت، 
بهروان یونگ  یکشناختی  زیرا   نظری الگوی عنوان  است؛  شده  عنصر  »استفاده  عارف 
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میفوق تجربه  را  مفهوم طبیعی  به  قادر  ولی  نیستکند،  تجربه  این  از    )مورنو،   «.سازی 
1392  :143 ) 

 
 خود الگوییکهن  ی. انگاره4.1

گوید: »باید به یونگ از آن جهت امتیاز داد که نشان  ایگور کاروسو از پیروان یونگ می
ی آدمیان مشترک  الگوها، که در همهروح در کهن  یهدهندداد نیرومندترین قوای تشکیل

به »تصویر خدا«  الگو   کهن  یهگوید که »واژیونگ می(  9« )همان:.یابنداست، نمود می
خود پدید نیامده، بلکه در فهم  های اصلی« که به خودیکند؛ »اندیشه در انسان اشاره می

اندیشه این  مستترند.  می الهی  را  اصلی  آرکیهای  ساده  زبان  به  «  .نامید  تایپتوان 
 (6)همان:

پردازد و »این رشد شناسی به فرایند رشدی که خاص روان آدمی است، میعلم روان    
یابد که شخص به وحـدتی خیزد و تنها زمانی تحقق میهای فطری انسان برمیاز قابلیت

( این فرایند دارای مراحلـی چـون وجـود 36)همان:  «.یکپارچه و به یک کل تبدیل شود
کـه در آثـار ادبـی کـاربرد   اسـت  سایه، من، سفر، آنیما و آنیموس، پیر دانا و خویشـتن

شـدن بـرای یکپارچـهگویـد کـه مـی  «فرایند فردیـتبه این فرایند، »  یونگ.  فراوان دارد
عنـوان مرکـز ای که بـهخویشتن یا موجودیت روانی تازهخودآگاه و ناخودآگاه در قالب  

های ناشی از جدایی دو ساختار روان تا آشفتگی  شودمی  «من»شخصیت انسان، جانشین  
 برود.  و جسم ازبین

هـا تـرین آنالگوی اصـلی را مطـرح کـرده اسـت کـه یکـی از مهـمیونگ چند کهن    
ی روان )خودآگاه و ناخودآگاه( ن هستهترینمایانگر درونی»»خویشتن یا خود« است که  

تمامیت روانـی ماسـت و از خودآگـاهی و اقیـانوس  ،خود» (295: 1389)یونگ،   «.است
ی  بیــانگر یــک نمونــه خویشــتن«  » (192: 1382،ونــگ)ی.«گیردکــران روح نشــئت میبی

خداگونه، غایت رشد    یخداگونه و آغازین در آفرینش انسان است و رسیدن به این نمونه 
خداگونـه و یـک نمودگـار آغـازین   یه»هر آیینی دارای یـک نمونـدهد.  او را نشان می 

هـای پارادوکسـی ای از توانـایییونگ »خویشتن نمونه( از نظر  35:  1390« )الیاده،.است
( خویشـتن نمـاد وحـدت 65: 1392)مورنـو،  «.هاسـتاست؛ زیرا خواهان پیوند تقابـل

هـای پـژوهش( نشـان داده شناسی یونگ )در بخش یافتهنمودار خود در رواناضداد در  
 شده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
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 های پژوهش . یافته2

در دو مفهوم متفاوت    الطیرمنطقرسد که واژگان خود، خویش و خویشتن در  نظرمیبه
به کاررفته به بنابراین هم  زبان فارسی و هم  عنوان  اند؛  دستور  ضمیر مشترک )خودآگاه( 
تاویل و    توانندمی  شناسی یونگ بر مبنای روان  الگویی )ناخودآگاه(کهن  یه عنوان انگاربه

 تحلیل شود. 
 
 ای. ضمیر مشترک خود یا خود سایه1. 2

تواند در دو مفهوم متفاوت بررسی  می  الطیرمنطقخود، خویش یا خویشتن در    گانواژ
ای(  برحسب این که مرجع سالکان )وجود سایه  الطیرمنطقشود؛ زیرا واژگان مذکور در  

باشد یا نباشد، دو مفهوم متفاوت را در خود دارد. غالبا »خود« یا »خویشتن« در مفهوم  
سایه  وجود  مرجع  و  زبان  دستور  مشترک  تفاوضمیر  این  اما  است.  مرغ(  )سی  ت  ای 

پیدا می نمود  بیشتر  واژزمانی  که  جنب  یهکند  دو  با  ارتباط  در  مینوی    یهخود  و  مادی 
ای( سرشت  مادی )وجود سایه  یهجنب   یهکاررود. در عرفان اسالمی غلبسرشت آدمی به

تواند معادل »سایه« در  شود که میآدمی مانع تکامل روحانی است و به »نفس« تعبیر می 
توان سیر تحول مفهومی خود محسوب شود؛ بنابراین با این مقدمه می»فرایند فردیت«  

 الگوی »سایه« آغاز نمود:را مطابق فرایند فردیت از کهن 
 دیگــری گفــتش کــه پنــدارم کــه مــن          

ــرده ــل ک ــویش حاص ــال خ ــم کم  ام           ه
ــیس ــت ای ابل ــرور  گف ــر غ ــع پ  طب

 در   خیـــال خـــویش ممـــرور آمـــده
 ان تـو دسـتی یافتـهـــس  بـر جـــنف

                                        

ــرده  ــتنکـ ــال خویشـ ــل کمـ  ام حاصـ
ــت ــم  ریاض ــردهه ــکل ک  ام...های مش

 ن نفورــم  وز مراد مـــی« گـــدر »من
 از  فضــــای  معرفــــت  دور  آمــــده

 یافتـــه نشســـتی  ممـــزت دیـــو در
 (2917-2911ب:  1389)عطار،           

می » آغاز  زمانی  فردانیت  گشته سیروسلوک  آگاه  سایه  وجود  از  شخص  که  شود 
زیرا  43:  1392)مورنو،  «.است با  »(؛  برخورد  نخستین  روانی،  تکامل  فردیت  فرایند  در 

منفی و   ی هسایه نمودار جنب» شناسی  ( در روان46)همان:  «.ناخودآگاه، کشف سایه است
این حال  فرومایه با  پلید نیستی شخصیت ماست.  طورکه در  همان  (44)همان:  «.الزاما 

می مشاهده  فروابیات  خود  دام  در  دم  هر  است،  شده  سایه  مسخر  که  »کسی   شود، 
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می46)همان:  «.غلتدمی سبب  و  همان  (  منی  این  و  شود  گم  »منی«  در  شخص  تا  شود 
حوز گسترش  و عدم  معرفت  از  دورشدن  خیالی سبب  غرور  و همانند    ی هسایه است 

میخودآگ )من(  در  اه  به  مختارنامهشود.  مشترک  ضمیر  این  »خود  هم  مرجع  عنوان 
شیوسایه به  تمامیت(  )مظهر  حقایق  خورشید  مقابل  در  شده    یه ای«  اشاره  روایتگری 

 کند: است؛ گویی شاعر یک داستان بلند را با ایجاز تمام حکایت می 
 خودی که من در آن افتـادم         این بی    
       خورشید بتافت سایه دیدم خـود را              

          

 
 

 ادمــشرحش بدهم که از چسان افت
 ادمـــم و در  آن میان افتـــبرخاست

   (382الف: رباعی1389)عطار،     

مثبت و سازنده   یاهشود و جنبموقع سایه سبب تسهیل فرایند فردیت میشناخت به
میدارد.   جنبهآگاه»گوید:  یونگ  تشخیص  متضمن  سایه،  حضور  از  تاریک  شدن  ی 

است باز  سایه  گرچه  (  45:  1392)مورنو،  «.وجودمان  را  فردی  ناخودآگاه  »محتویات 
)همان:می »می 44نمایاند«  باشد(،  هم  خودآگاه  به  مربوط  (؛  257:  1389  )یونگ،  «تواند 

شاعر از وجود آن آگاه شده است و به همین دلیل، برعکس    382طورکه در رباعی  همان
شرط  2915بیت   نخستین  »خودشناسی،  بنابراین،  یافت؛  تحول  بلکه  نشد؛  گم  آن  در   ،

است  سایه  با  رودررویی  الزمه 46:  1392)مورنو،  «.الزم  به (  معرفت  خودشناسی،  ی 
سایه  )خود  خویشتن  )جنبعیوب  مقبولیت  عطار  نظر  از  که  است  به   یهای(  را  مثبت( 

 دنبال دارد:
ــمولیی           ــتن مش ــب خویش ــه عی ــر ب  گ

          
   یـــی مقبولیــس معیوبیـــه بـــگرچ 

                                          (3040ب:  1389)عطار،                    
پس نخستین شرط سالمت اخالقی، »تواضع و فروتنی است که برای شناخت سایه و     

است ضروری  بسیار  انسان  دوزخی  ژرفنای  از  آن 47:  1392)مورنو،  «.ترس  از  سایه   )
گم که  است  منفی  می جهت  تمامیت  و  خویشتن  به  نرسیدن  سبب  آن  در  و شدن  شود 

 مخلّ »فرایند فردیت« است:
گشتی   گم  تو  سایه چون  در   ای          چنین 

           
   ای؟د سرمایهـــت رســی ز سیمرغــک 

                      (1129ب:  1389)عطار،                   
ای( سبب تحول شخصیت و تحقق »فرایند فردیت«  شدن خود« )وجود سایه »گماما  

 شود:   می
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 شدن خود، از تو نشان بس بودم       گم
           

      و زیان بس بودمــودای توام از ت ــس 
                             (71الف: رباعی 1389)عطار،         

در   )جنب  الطیرمنطقشاعر  سایه  گوناگون  موارد  به  تفصیل،  شخصیت  ی  هبه  منفی 
ویژگی از  که  جنبآدمی(  عذرآوردن   یه های  قالب  در  است،  )خودآگاه(  انسان  مادی 

 ها شده است:مرغان اشاره کرده است که مانع »فرایند فردیت« آن
دانــو کج ـــت  انـا  که  ترا                   ـــی  تن   در 
کــم و  ت ــ ار  در  پردهـــژدم  زیر   اند                         و 

           

 را    ـــن ت ــه گلخـهاست چچه پلیدی 
ـ انخفته  اند م کردهـــد و خویشتن گـ

 ( 3751-3750ب:  1389)عطار،        

تمامیت )خویشتن به  برای رسیدن  باید  با مارها و کژدمانسان  های وجود )سایه(  ( 
درونی    ی هبجنگد. مار در اساطیر ایران نماد اهریمن و ضد اهورا است. مار و کژدم جنب

چشم از  و  پرده  یه دارند  زیر   =( ناخودآگاه  و  می انددرون  »کهن(  زیرا  الگوی  جوشند؛ 
تاریک  )شولتز و همکاران،  «تر ما( بخش پست و حیوانی شخصیت ماستسایه )خود 

آثار ادبی و هنری در قالب حیوانات نشان داده میهمین(؛ به496:  1378 شود.  دلیل در 
تا خویشتن در تاریکی سبب می  ای،سایه و خودِ سایه های آن گم شود. عطار در  شود 

 گوید:ی این مطلب میبخش عذرآوردن مرغان درباره 
          اند از خود گم بودهـه در نـــآن هم

           
ــوده  ــرو آسـ ــود فـ ــرور خـ  انددر غـ
 (2515ب:  1389)عطار،                   

 سایه                                                
 من )مرکز خودآگاه(                                                                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                      

 
 خودآگاه                                                                                                            

 ناخودآگاه = ناخودآگاه فردی  
 معی                                                                    خود             + ناخودآگاه ج

    شناسی یونگنمودار خود در روان                                       

               

 الگویی خودی کهن. انگاره2. 2
در  همان سی  الطیرمنطقطورکه  یعنی  قهرمان،  گونه  دو  سیمرغ با  و  )خودآگاه(  مرغ 

   یهــ توان استنباط نمود که ناظر بر جنبروییم، دو نوع »خود« را نیز می )ناخودآگاه( روبه
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ای است، ضمیر  مرغان یا وجود سایهسرشت آدمی است؛ آنجا که مرجع آن  ی  هدوگان
آنجا که خود    ای نامید. اما سایه توان آن را خودِمشترک دستور زبان فارسی است که می 

با سیمرغ هماهنگی و همسانی دارد، می الگوی  کهنتوان آن را در قالب  از نظر مفهوم 
تمامیت   ؛ زیرا »ناخودآگاه همواره به شکل نمادها پدیدار  تاویل نمودخویشتن و مظهر 

)مورنو،.شودمی پیش40:  1392«  داستان  آغاز  در  )عالوهزمینه(  قالب  بر  هایی  در  سایه 
داستان    یه الگویی »خود« را در نتیجکهن  یه شود که انگارعذرآوردن مرغان( مطرح می 

 کند. بیشتر تقویت می 
 . کهن الگوی سفر و ارتباط آن با خود 1. 2. 2

ادامه  »من« )سی  به سوی »خود« )سیمرغ(  را  تکاملی خود  از »سایه« سیر  با گذر  مرغ( 
های ناشناخته نمودار  غالبا با سمبلی از سفر برای کشف سرزمیندهد. »فرایند فردیت  می
در  430:  1389)یونگ،  «.شودمی ناشناخته  سرزمین  این  است.    الطیر منطق(  قاف  کوه 

(،  430حرکت به سوی کوه قاف، یعنی »صعود ناخودآگاه به نظرگاه واالی من« )همان:
های فراوانی نیاز دارد؛  یها و تحمل سختکردن آن به ریاضتراهی است دشوار که طی

انداز به  اگر  منیت  یه زیرا  از  کوچک»مویی  بماند،  باقی  )سایه(  نشانه ها«  از  ترین  ای 
 »حقیقت من« )خویشتن یا همسانی جان و تن( پدیدار نخواهد شد:  

           د از »منِ« من یـک مـویی           ــمانا میـــت 
 ا خود و بـا خویشـتنم        ــهیچم همه تا ب

          

 مــویی نشــود پدیــد چیــزی کــه مــنم 
 هستم همه تا با خود و با جان و تـنم

 (375الف: رباعی 1389)عطار،        
 نظمیبخشیدن به بی . خود، نماد نظم 2. 2. 2

نظم سپاه  بخشیدن به اوضاع بیمرغان علت اصلی جستجوی سیمرغ )خویشتن( را نظم
ناخودآگاه حاوی تمام کمبودهای خودآگاه است،  » دانند. ازآنجاکه از طرفی،  )جامعه( می

مناسبات و روابط   خودو از طرف دیگر »  (69:  1389)یونگ،  «کننده داردتمایلی جبران
بنابراین، از    (؛333  :1382یونگ، )  «بخشدها نظم میکند و به آن انسانی ما را رهبری می

می ابتدا  )ناخودآگاه(  سیمرغ  خودآگاه(،  )من=  مرغان  آشفته  نظر  اوضاع  به  تا  کوشد 
 برسند.  جان و تن از نظر عطار(یعنی سالکان به تعادل جسم و روان ) سروسامان بخشد؛

 پادشـاه        زان که چـون کشـور بـود بـی
          

ــپاه  ــد در سـ ــی نمانـ ــم و ترتیبـ  نظـ
 (686ب:  1389)عطار،                   
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بیانگر  می  الطیرمنطقحیث  زاینا بی»تواند  در  که  باشد  نمادینی  آغاز فرایند  نظمی 
وسیله مرغانِ  (، تا بدین64:  1392)یونگ،  «رسدشود و با پیدایش سیمرغ به پایان میمی
رسیده )من( بتوانند به کمک ناخودآگاه )سیمرغ( »همانندسازی« نمایند؛ زیرا در آگاهیبه

دهد و محتویات  یک فرد یا یک گروه »منِ« خود را گسترش می»فرایند همانندسازی،  
کهن  یک  میفراشخصی  جای  آن  در  را  اوداینیک،  «.دهدالگو  در  40:  1379)والتر   )

الگوی خویشتن  خود را گسترش دهند تا به کهن گروه مرغان بر آنند تا »من«    الطیرمنطق
)اسطوره سیمرغ  قالب  در  که  میبرسند  نمود  زیرا  (  نمود »یونگ  یابد؛  را  اسطوره 

«  .تابندهای هنری باز میهای گوناگون در رؤیا و آفرینشداند که به صورتمی  الگو کهن
 یافته »خود« است نه »منِ« تنها: در آن صورت، این منِ گسترش (162:  1387،)یاوری

 داند و بس         این خود نه منم خدای می
           

 تا آنگاهی که بـودم و اکنـون کیسـت  
 (274الف: رباعی 1389)عطار،        

بارها در   ،  458،  375،  301،  140،  129،  111)ابیات:    مختارنامه به همین جهت عطار 
و    541،  524 به 4285و    1002)ابیات    الطیر منطق و...(  می (  بیان  در  صراحت  که  کند 

:  1389  )یونگ،   «یابد. از تباهی نجات می   خود به یاری    من » جستجوی »خویشتن« است؛ زیرا  
که    نی( است آفرینش انسا شده )نظم  ( ازآنجاکه »خود« حاوی صورت آغازین فراموش 296

است،   یافته  شکل  مینو(  و  )ماده  اضداد  وحدت  محسوب  بی از  سایه  مصادیق  از  نظمی 
بی شود می  زیرا  و  ؛  تکامل  با  تضاد  در  تباهی  و  هست. نظمی  طبیعت  کلی  قانون  »   قانون 

هر   غایی  هدف  که  آگاهی  سوی  به  کیهان  نظم  کل  و  هست  طبیعت  کلی  قانون  تکامل، 
به بی پی   ( 72:  1392)مورنو،   «یابد. تکامل می موجود است،   بیانگر آن است که  بردن  نظمی 

)غلبه  سایه  وجود  از  )من(  شده مرغان  آگاه  مادی(  وجود  منزل ی  به  این  و  آغاز    ی ه اند 
در   مرغان  که  است  فردانیت  پی   الطیر منطق سیروسلوک  آن  لزوم  نیز،  بردند.  به  زیر  رباعی 

مفهوم   دربرداشتن  تقابل ضمن  پیوند  خواهان  اضداد،  وحدت  نماد  یعنی  هاست خویشتن  ؛ 
 ای به نام »خویشتن« است: خواهان رسیدن به همسانی »جان و تن« در انگاره 

 بایـد          جان و تـنم جـان و تـنم مـیبی
 خبــرمخویشــتنم ز خویشــتن بــی بــا

          

ــی  ــنم ب ــه م ــیآنچ ــنم م ــه م ــدآنچ  بای
 بایـــدخویشــتنم خویشـــتنم مــیبــی

 (458الف: رباعی1389)عطار،           
های پارادوکسی است«  ای از توانای ی یونگ که »خویشتن نمونه بیت دوم به این اندیشه 

 شود؛ زیرا شاعر در مصراع اول با آن که »با خویشتن« است،  ، نزدیک می ( 65:  1392)مورنو، 
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خویشتن و خواهان خویشتن  بودن، بی خبر است و در عین با خویشتن »خویشتن« بی اما از  
خبری  ای است که سبب بی ی وجود سایه رسد »با خویشتن«بودن، یعنی غلبه نظرمی است. به 

از مصادیق بی از خویشتن می  دلیل مرغان به سوی آگاهی که  همین نظمی است؛ به شود و 
 = پیوند ماده و مینو( است، سفر نمودند. رسیدن به تمامیت روان )خویشتن  

 . پرسش مرغان از هدهد برای رسیدن به خود  3. 2. 2
ــوی                 ــا او راز گ ــت ب ــا چیس ــبت م                نس

 گـــر میـــان مـــا و او نســـبت بـــدی                 
          

 د بعمیا راز جوی ـــوان ش ــزان  که نت 
 رغبـت  بـدیهر یکـی را سـوی او   

   (1076-1075ب:  1389)عطار،          
شود که »در هیئت استاد،  تواند نماد پیر دانا در فرایند فردیت محسوب  هدهد می 

در این میان اهمیت دارد، 112:1368« )یونگ،.شودمعلم، روحانی و... ظاهر می ( آنچه 
می  هدهد  از  مرغان  که  است  آنسوالی  با  کنند.  خویشتن«  »نسبت  یافتن  درصدد  ها 

نماد پیر دانا و  هدهد که  .  صورت آغازینسیمرغ هستند؛ یعنی بازگرداندن نظم پیشین یا  
: 1392)مورنو،  «مظهر سرنمون روح، شناسایی و نماد خصلت روحانی ناآگاهمان است»

 دهد:گونه پاسخ میاین ،(61
 ی  خــود کــرد  بــر عــالم نثــار                ســایه

ــایه ــا س ــه اینج ــود              هرچ ــدا ش  ای پی
          

 ارــــگشت چندین مرغ  هردم آشک  
ــود ــا ش ــکار  آنج ــز  آش                                                                     اول  آن چی

 (1095و   1085:  ب1389)عطار،

مقام پدیده»گوید:  یونگ می پیشین در همهخویشتن در  دارد، ولی ای  کس حضور 
حالتی   جست67:  1392)مورنو،  «.ناآگاهانهدر  در  هدهد  راهنمایی  با  مرغان  جوی  و( 
الگو یا  )= کهن   اسرار کهن«پیشین« که عطار در قالب »  ی هعنوان یک »پدیدخویشتن به

مینمونه یاد  آن  از  کهن(  ترغیب  ی  سبب  امر،  همین  یافتند.  »نسبت«  خویشتن  با  کند، 
شود که »منِ خویش« به آن شود؛ زیرا »ناخودآگاه تنها زمانی آشکار می مرغان به سفر می

 ( 244: 1389)یونگ، «.آگاه شود

 همه مرغان شنودند این سـخن               چون
ــد                ــبت یافتن ــیمرغ نس ــا س ــه ب  جمل

 

  
 

ــن ــرار کهـ ــد اسـ ــی بردنـ  نیـــک پـ
ــد ــت یافتنـ ــیر رغبـ ــرم در سـ  الجـ

 (1165  -1164:  ب1389)عطار،     
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ی مینوی( و بهشت  در باورشناسی ایرانی، نظم با خداوند، امشاسپندان )هفت جلوه
ارتباط است:   در  امشاسپندان،  »الهی  زیباترین  از  در  نمایندهاشه  نظم  و  ایزدی  قانون  ی 

نمی را  اشه  که  آنانی  از کل  جهان است.  بیرون  آنان  زیرا  محرومند؛  بهشت  از  شناسند، 
 ( 72: 1379« )رضی،.نظم خدا هستند

 . سیمرغ نماد خود  4. 2. 2

در این داستان تمام مرغان جهان جمع شدند تا به وصال سیمرغ برسند؛ زیرا هدف تعالیم  
معرفی   نمون عرفانی  آغازین   ی ه یک  و  این    خداگونه  است.  انسان  کمال    ی ه نمون برای 

آغازین   خداگونه  است.    الطیر منطق در    یا  شناخته » سیمرغ  کامال  مظاهر  از  در  سیمرغ  شده 
از نظر یونگ »صورت    ( 260: 1389یونگ، )   «نامیم. را »خویشتن« می کیمیاگری است که ما آن  

خویشتن به این دلیل »نمودگار  الگوی  کهن (  64:  1392الهی، همان خویشتن است.« )مورنو، 
فقط نخستین  » شناسان  ( که از دیدگاه اسطوره 66)همان:   کلیت انسان و غایت رشد اوست«

( و از دیدگاه  43:  1386)الیاده،   «تجلیات پیاپی آن دار و معتبر است نه  ظهور هرچیز، معنی 
(  168« )همان: تنها چیزی که اهمیت و اعتبار دارد، نخستین تجلی آن است. » شناسان هم  روان 

داند.  آفرینش نخستین آفریدگان در میان مرغان می   ی ه اسطور با توجه به  سیمرغ را  بندهش  
(  79:  1390دادگی، )   .«ریده شده است مرغان و اولین مرغ آف   ی ه سیمرغ پیشوا و سرور هم » 

انداز اندیشه  به  قدمتی  مذکور  دارد.    ی ه ی  بشری  این  » تاریخ  وجود  به  بشر  قرون،  طی  در 
فرد می  روح  را  آن  بود. مصریان  شده  آگاه  مکاشفه  از طریق  )خود(  به  مرکز  که  انگاشتند 

  «کردند. همزاد انسان تکریم می ی  ه ها آن را به مثاب ای با سر انسان بود و رومی شکل پرنده 
با سی 242:  1389)یونگ،  قابل مقایسه  پرنده و سی ( که هر دو  مرغ همزاد سیمرغ در  مرغ 

ضمیر ناآگاه است؛    ی ه تنها راه رسیدن به این مرکز )خود( وحی و مکاشف   است.   الطیر منطق 
( در غیر این صورت، شخص  39:  1392)مورنو،   ، شود زیرا یکپارچگی و فردیت حاصل می 

 شود:  در این فضای پارادوکسی حاکم، از »خود« دور می 
 کس را دیـدی ز خـود نفـور افتـاده

 طلبـی         الجملـه اگـر نشـان مـا مـیفی
          

ــاده  ــبور افت ــتن  ص ــت خویش  در  فرق
ــاده  ــویش دور افت ــه  ز خ ــاییم  هم  م

   (301الف: رباعی 1389عطار،)         
آمیز، سرگردانی در  راهی است دشوار. سفرهای مخاطره » زیرا همواره راه رسیدن به خود  

به  بیابان  راهی  یافتن  پی  در  سالک  که  هستی  خود ها  مرکز  به  آن خویشتن  ،  مواجه  با  ها 
 وی  ــ وه هزاران مرغ در سفر به س از انب   الطیر منطق طور که در  ( همان 32:  1390)الیاده،   «شود. می 
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ی روانی تنها زمانی  ی خالق هسته زیرا »این جنبه مرغ به مقصد رسیدند؛ )سیمرغ( تنها سی خود 
 ( 245:  1389)یونگ، «ها برهاند. تواند وارد عمل شود که »من« خود را از تمامی دلبستگی می 

                    ردــوین کار قوی نه سرسری باید ک  خود را سوی خود رهگذری باید کرد            
 ( 140الف: رباعی  1389)عطار،      

ریاضت  و  مشکالت  به  دوم  زیرا  مصراع  دارد؛  اشاره  فردیت  فرایند  فردیت  »های 
 ( 37:  1392)مورنو، «.آور استتکلیفی است به غایت دشوار و فرایندی رنج

می زیر  بیت  نمود. در  استنباط  را  خود  نوع  دو  میان  در  موجود  پارادوکس  توان 
با کلیت انسان خودآگاه از یک » ناخودآگاه از  ویژگی متناقض مفهوم خود  انسان  سو و 

تواند به خودآگاه )خود  ( خود مصراع اول می34:  1392)یونگ، «.سوی دیگر تطابق دارد
بهای(  سایه  بخشد؛  گسترش  را  من  تا  دارد  تالش  که  باشد  داشته  به  همیناشاره  دلیل 

 پردازد تا تمامیت )خویش( را بشناسد: سیروسلوک در ناخودآگاه )در پس پرده( می
 ی دمسـاز شـناخت          تا مرغ دلم شیوه

 هر روز هزارساله ره در خـود رفـت
          

  ی  راز  شناختدر سوز روش قاعده   
 تا در پس پرده خویش را باز شناخت  

   (541الف: رباعی1389)عطار،             
روند  »های راه، یعنی  نمودن سختیز نظر یونگ گذر از هفت آزمون رازآموز و طیا 

در مرحل  و  پایان رسیده است  به  فردی  ناخودآگاه  جمعی    ی هتکامل  ناخودآگاهی  بعد، 
شود شکوفا  باید  که  بدین 1392:94مورنو،)  «.است  سایه(  »خودِ  با  ترتیب  همگام  ای« 

ی ناخوداگاهی جمعی مرغ به تکامل رسیده و تحول معنایی یافته سپس وارد حوزهسی
حیطه  که  است  کهنشده  میی  مرحله  این  در  خود  بنابراین،  معادل  الگوهاست؛  تواند 

 شود: الگوی خویشتن تعبیر کهن
ــد درو           هــر کــه آیــد خویشــتن  بین

 
 جان و تن هم جان و تن بیند درو 

 (4278ب:  1389)عطار،             
ها را برای رسیدن  مرغ به وادی هفتم، تحمل آن همه سختیعطار بعد از ورود سی

نمی کافی  کمال  که  به  است  معتقد  و  فعل  آنداند  در  تنها  نظم ها  نماد  )سیمرغ  الهی 
پیشین الهی است که بر اساس وحدت اضداد شکل یافته است( به تمامیت رسیدند، نه  

 در ذات الهی )کمال مطلق(. 
ــی ــا م ــال  م ــه در  افع ــهجمل ــدرفت  ای

 
 دــایت را خفتهـــوادی ذات و صف 

 (4282:  ب1389)عطار،            
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به دنبال تمامیت و  »زیرا   تنها  شدن است و نه کمال که هدف عالی  کامل خویشتن 
ها تویی و تو،  شدن، تمام دریافتکامل   یه در مرحل(  97:  1392)مورنو،  «.هر انسان است

  یافته )خویشتن(.یعنی منِ گسترش
 آنچه گویی و آنچه دانـی آن تـویی          

 
 خویش را بشناس صد چندان تویی   

   (1002:  ب1389)عطار،           
 شود:ی فنا در افعال الهی بازیابی میشدن( تنها به واسطه)کامل خویشتناز نظر عطار  

 و ما گردید در صـد عـزو و نـاز         ـمح  
 

 ازــد بـــتا به ما در، خویش را یابی 
   (4285)همان:                       

همه مراقبه،  و  تامّل  یاری  به  »عرفا  است،  معتقد  آیینهی  یونگ  همچون  را  ی  عالم 
می پروردگار  )مورنو،کماالت  زیرا  15:  1392بیند«  مجموعه (؛  الهی  عالم،  اسماء  از  ای 

 یافته به صورت عینی است:تحقق
خطاب بی حضرت  آن  از  آمد                     زفان 
                      مرغ  اینجا  آمدید   ی ــون شما سـچ

           

    حضرت چون آفتابکاینه است این  
 دا آمدید ـــه پیـــئینآن ـی دریــس

 (4275و   4273:  ب1389)عطار،     
پایان   در  عطار  تاکید  و  حقیقت  »،  الطیرمنطق تالش  به  دائمی  توجه  برای  کوشش 

ی »خود« مانند کوششی است که انسان بخواهد در آن واحد در دو جهان متفاوت  زنده
مرغ در کوه قاف، یعنی در  که در پایان، سیطوری (؛ به319:  1389)یونگ،    «.زندگی کند

به سیمرغ )= با رسیدن  نمود  مرز دو جهان  در  الگو(  کهناسطوره  آن واحد  بعد  در  دو 
زندگی می  همکنندمتفاوت  یعنی  نگاه، سی ؛  یک  در  در  زمان  و  بودند  مادی(  )بعد  مرغ 

 ی سرشت آدمی است:ناظر به دو جنبه نگاهی دیگر )بعد مثالی( سیمرغ، این مسئله 
ــیمرغ زود ــد آن س ــه کردن ــون نگ  چ
 خـــویش را دیدنـــد ســـیمرغ تمـــام
 چــون ســوی ســیمرغ کردنــدی نگــاه
 ور به سـوی خـویش کردنـدی نظـر

 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بود...بی 
 بــود خــود ســیمرغ ســی مــرغ مــدام
 بـود آن سـیمرغ، ایــن کـاین جایگــاه

 دگـربود ایـن سـی مـرغ ایشـان، آن  
 (4268-4263:  ب1389عطار،)       

مـرغ بـا سـیمرغ در مـرز مالقات سی یهعرفانی عطار در نتیج یهامری که در اندیش
 کائنات به »فنا« تعبیر شده است:
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 خویش با خویش آمدند        چون همه بی
 

 دـــش آمدنـــا بعد از فنا پیــدر بق 
     (4298:همان)                          

شناختی انسان است؛ بدین معنا که مرکز ثقل  جایی مرکز روان »خویشتن« جابه   ی ه الزم »      
می  منتقل  خویشتن  به  من  از  حل  وجود  خویشتن  در  من  پس  خدا.  به  انسان  از  و  شود 

شدن من در خویشتن در  ( حل 66: 1392)مورنو،   «گردد و در مراحل باالتر انسان در خدا. می 
»من« تنها در »خویشتن« حل شده    الطیر منطق شود. در  عرفان »فنا« در افعال الهی نامیده می 
 تر ناخودآگاه جمعی قابل تحلیل است:  ژرف   ی ه است و نه در وجود الهی که در حوز 

 ایـد      چه بسیاری بـه سـر گردیـدهگر  
 

 ایــدخــویش را بینیــد و خــود را دیــده 
 (4277:  ب1389)عطار،                    

زمان هم جهان  هم(  4268-4263)الطیر  منطقای در پایان  در سیر دایره   دلیلهمینبه
مرغ( و هم جهان الوهیت )سیمرغ( هر دو )اضداد( حضور دارند و تمامیت  حس )سی

همان مینو؛  و  ماده  وحدت  اضداد  طورکه  یعنی  وحدت  توسط  خویشتن  یونگ  نظر  از 
 کند: به این امر اشاره می  الطیرمنطق تبیین شده است و عطار نیز در آغاز داستان 

 سـتهر لباسی کان بـه صـحرا آمـده
ــال  ــد جم ــیمرغ بنمای ــو را س ــر ت  گ
ــدا ــود ج ــون نب ــیمرغ چ ــایه از  س  س
 گر تو را پیـدا شـود یـک فـتا  بـاب

 

 تـــسرغ زیبا آمده ــی سیمهــسای 
ــی ــی ب ــیمرغ بین ــایه را س ــال...س  خی

ــود روا... ــویی از آن نب ــدا گ ــر ج  گ
 ی آفتابــه بینــــو درون سایــــت 
 (1130  -1124:  ب1389عطار،)     

سی راستا،  درهمین  میان  تداخل  و  انتقال  نماد  در  که  دورانی  سیری  در  سیمرغ  و  مرغ 
الگوی خویشتن عمیقا  کهن » توان تجسم نمود؛ زیرا  می تحول و تکامل است، یک مانداال را  

( و نماد مانداال هم  64:  1392)مورنو،  «خصوص به نماد مانداال به نمادهایش وابسته است، به 
یونگ   پیروان  نظر  نشان نشانه » از  نه  است  رستگاری  به  نیاز  کامل«  ی ه ی    یکپارچگی 

نرسیدند؛ زیرا در این تجسم هنوز نیمی  مرغ به یکپارچگی کامل  بنابراین، سی   (؛ 135)همان: 
مرغان تنها به تمامیت )وحدت روان و    دهد و تشکیل می (  جهان حس ) مرغ از مانداال را سی 

است که فناشدن از    بر این باور عطار هم    جسم( رسیدند، نه به کمال یا فنا در ذات الهی. 
 شود: ی ای( سبب بقا )تکامل وجود مینوی( م خویشتن )وجود مادی یا سایه 
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مطل شــفانی  ازـــق   ن            ـــخویشت  ود 
 ز فنا         ــ ا شو کـــی فنـخواه اــبق گر

 و طالـب ایـن کیمیاسـتـــهر دلی ک  
 زاید بقاسته میــزی کــکمترین چی 

   (34: غزل  1366عطار،)            
ای( به خویشتن منتقل  پایانی سفر، مرکز ثقل وجود از من )خود سایه  یهدر مرحل      

  ی هشده است، بدون آن که در حقیقت هستی فانی شوند؛ زیرا »خویشتن سرانجام مسئل
کرد خواهد  حل  را  )مورنو،. فردانیت  خویشتن  62:  1392«  به  رسیدن  و  فردانیت   )

تمام. چه وحدت تام و تمام که خدا را نیز  تمام است و نه تام و  »تمامیت و وحدتی نیمه
اساس ابیات پایانی  ( عطار هم برهمین135« )همان:.در بر دارد، هنوز تحقق نیافته است
 سفر مرغان را تصویر نموده است: 

 بعــد از آن مرغــان فــانی را بــه نــاز      
 

 بـاز  بی فنـای کـل بـه خـود دادنـد 
 (4298:  ب1389عطار،)             

)کامل تمامیت  میان  قاطعی مییونگ  تمایز  کمال  و  هدف  »بیند.  شدن(  وی  نظر  از 
. من )ایگو( ممکن است به دنبال کمال  شدن استسیر فردانیت کمال نیست، بلکه کامل

کامل دنبال  به  تنها  خویشتن  اما  انسان  باشد،  عالی هر  که هدف  کمال  نه  و  شدن است 
شدن و کمال مطلق تمایز قائل است و آن  کامل ( عطار هم میان 97:  1392« )مورنو،.است

 داند:نایافتنی میرا دست
 پرداختن       وانــا ت ـــ ا اینجـــ آن کج

 
         نـــد آن را ساختـــــی بایــنوکتاب 

 ( 4303: ب1389عطار، )              
 گوید: دلیل، در بیان این یکپارچگی محتاطانه سخن میهمینبه

 ور نظر در هر دو کردندی بـه هـم            
 

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم 
 (4267همان:)                         

مرغ )سالکان( به وحدت  شود که سیچنین استنباط می   4298و    4267های  از بیت
»بیش و  فنای کل« و  بیی کاربرد تعبیرات »واسطهشاعر بهتام و تمام  نرسیدند؛ زیرا که  

اشاره نمی  کم«   یکپارچگی کامل  زیرا  به  به » کند؛  نزدیک  تحقق خویشتن حالتی است 
همچنین ازآنجاکه خود )بزرگترین    (67:  1392)مورنو،  «.شدگی که فاقد کمال است کامل 

مرغ و  دهند، میان سی ای( تمامیت روان را شکل می وی روان(، سایه و من )خود سایه نیر 
بر کمال  سیمرغ همانندی و جناس دیده می  تا  نیست  تام  جناس  اما جناس موجود  شود؛ 
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ناآگاه است و آنچنان از  ترین الیه خویشتن نمودار عمیق »   مطلق اشاره داشته باشد؛ زیرا  ی 
(  64)همان:   «توان به طرزی نمادین باز نمود. تنها بخشی از آن را می ذهن به دور افتاده که  

 ی نماد سیمرغ به بازآفرینی بخشی از ناخودآگاه پرداخته است: طورکه عطار به واسطه همان 
عک ز  جهان       ــهم  سیمرغ  روی   س 

 
 د آن زمان     ـــرغ دیدنــسیمی  چهره 

 ( 4262: ب1389عطار، )             
می »الیهیونگ  ژرف گوید:  و  ی  جمعی  و  وراشخصی  است  چیزی  ناآگاه  ضمیر  تر 

است« خدایان  و  ارواح  چون  تصاویری  وجود  و 10:  1392)مورنو،  مستلزم  »خدای    ( 
روان زبان  به  که  دارد  جای  آدمی  جان  درون  بر  یونگ  نه  است،  خدا  تصویر  شناختی 

دست   وی  نظر  به  که  برین  خدایی  استموجودیت  )همان:.نایافتنی  هم  86«  عطار   )
تصویر خدا( می یا  یا خویشتن  الهی )= سیمرغ  افعال  در  فنا  از  بعد  که  بالفاصله  گوید 

 نایافتنی است:یگانگی در ذات الهی دست
سندیده که  موری  گرفت                  ــ ای  بر   دان 

دی چو  دانستی،  نبود                   ــ هرچه  آن   دی، 
           

 ت ــی به دندان برگرف ــای پیلهــپشّ 
 ودــدی آن نب ـ ی و شنیــه گفتـوآنچ

 (4280-4279: ب1389)عطار،    
نتیج راستا،  درهمین  از  تاکید می   ی ه عطار بعد  کند که شرح چنین سفری بسیار  داستان 

بنابراین   است؛  گردیده  ذکر  مثال  برای  تنها  اما  است،  دور(  )دور  تواند  می   الطیر منطق بعید 
 شناسی تعبیر شود که ذکر گردید. معادل همان بازنمایی ناخودآگاه به کمک نماد در روان 

 نیست هرگز گر نوسـت و گـر کهـن   
 همچنان کـو دور دور اسـت از نظـر

          ا        ــــال اصحابنــــن از راه مثـــلیک

 نـا و زان  بقا کس را سخـــزان فن 
 رـشرح این دور است از شرح و خب

      اـا بعد فنـــد از بقــرح جستنـــش
    (4302-4300ب:  1389)عطار،   

نظر پژوهشگرانی چون شفیعیهمینبه از  »دلیل  )آن    ءهر جز کدکنی  (  الطیرمنطقرا 
ا ساختار هنری و این  امّ  .توانید، پیدا کنید ار میآثار شاعران و نویسندگان قبل از عطّدر  

شگفتنتیجه ادبیّگیری  بزرگ  شاهکارهای  تمام  مثل  اوست.  ابداع  جهانآور   .«ات 
الگوی سایه، پیر دانا، سفر  فرایند فردیت چون وجود کهن  ( 110و    108  :ب1389عطار، )

-روان  –فلسفی    -گیری عرفانیعارفان مشهود است. اما چنین نتیجهو... در غالب آثار  
الگوی »خویشتن« حاصل وحدت  کهن است. ظهور    الطیرمنطق شناختی مختص عطار در  
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)سی عالی  (مرغ  خودآگاه  ترکیب  سیمرغ  چون  اما  است،  )سیمرغ(  ناخودآگاه  و  و  تر 
بهنمونه است،  اصلی  بیشتری  ی  نمود  خویشتن  مرکز  عنوان  »خود  آنکه  ضمن  دارد؛ 

 (325و  322:  1389« )یونگ،.ناخودآگاه و بزرگترین نیروی روان است
ای که  جهان واحد« نامید؛ یعنی جهان یگانهیونگ »این مفهوم یگانگی واقعیت را »

در آن ماده و روان هنوز نه از یکدیگر متمایز شده بودند و نه هرکدام جداگانه شکل  
کند  الطیر هم سیمرغ یا خویشتن زمانی نمود پیدا می( در منطق491ن:گرفته بودند.« )هما

ی کامل؛ یعنی رسیدن به تمامیت  شود؛ نه روان کامل و نه مادهمرغ یکپارچه می که با سی 
رایونگ    که )  آن  فیزیک  پسیکو  تمام    physics psycho»یگانگی  در  جسم(  و  روان   =

میپدیده )همان(  هستی«  را  های  یگانگی  مفهوم  این  نیز  عطار  منطقنامد.  در  در  الطیر 
 نماید: مرغ با سیمرغ تصویر میقالب نمادین وحدت سی

 گر همه چل مرغ و  گر سی مرغ  بود
ــدا ــود ج ــون نب ــیمرغ چ ــایه از س  س
 هر دو چون هستند بـا  هـم بـازجوی

 

 ی ســیمرغ بــودهرچــه دیــدی ســایه 
 گــر جــدا گــویی از آن نبــود روا

 ویـــاز سایه  وانگه راز جدر  گذر 
 (1128  -1126:  ب1389عطار،)     

نتیجه در  نیز  شاعر  آنکه  داستان  ضمن  بیت    الطیرمنطق ی  سیر  4278در  از  بعد   ،
 بیند. وادی )تکامل در ناخودآگاه فردی( خویشتن را معادل جان و تن میهفت

 
 گیری . نتیجه3

پژوهش نشان مییافته  ای و خود دو نوع خود )خودِ سایه  الطیرمنطق دهد که در  های 
میکهن جنبهتوانالگویی(  دو  به  ناظر  که  روان یافت  مطابق  روان«  و  »جسم  شناسی  ی 

های عرفانی عطار است؛ نظم آفرینش آغازین بر تعادل  یونگ و جان و تن مطابق اندیشه
 ی وجود بنیان یافته است. این دو جنبه

سایه      نتیجخودِ  در  سی  الطیرمنطق پایانی    یهای  زیرا  همانند  است؛  یافته  تحول  مرغ 
این یکی احساس  یا  برمیهمانی  انسان  در  را  )سیمرغ(  اصلی  الگوی  با  و شدن  انگیزاند 

 سازد.پذیر میاصلی( را تحقق یهوسیله واقعیت )وحدت با نمونبدین
ای )نفسانیات( است. اما بعد از طی  لبه بر خودِ سایهدر آغاز داستان، غ  الطیرمنطق در      

هفت )کامل   یه گانمراحل  تمامیت  نماد  به  خود  فردی(  ناخودآگاه  در  )تکامل    رازآموز 
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هدف سیر فردانیت،    شود. هم از نظر یونگ و هم از نظر عطار،شدن نه کمال( مبدل می
که حکایت از    الطیرمنطق سیر دورانی ابیات پایانی  شدن است.  کمال نیست؛ بلکه کامل 

بیانگر کمال نیمهتحول و تکامل دارد، از نظر روان تمام )تمامیت( است؛  شناسی نوین، 
در    تر ناخودآگاه جمعی(ی ژرف)الیهوحدت تام و تمام که خدا را  زیرا از نظر یونگ  

و از نظر عطار هم، فنا در ذات الهی تحقق نیافته )کمال    ارد، هنوز تحقق نیافته است بر د
این امر هم از نظر یونگ و هم از نظر عطار، مطابق ابیات پایانی    .( استوحدت تامو  

باز«، جناس  بینایافتنی است. مضامینی چون »، دستالطیرمنطق  فنای کل به خود دادند 
اندیشهمرغ و سیمرغ و  سی نبودن  تام   »هر دو یک سیمرغ بودند بیش و کم« موید این 

کهن  ؛است سیبنابراین،  وحدت  حاصل  »خویشتن«  )خودآگاه(الگوی  سیمرغ    مرغ  و 
عالی ترکیب  سیمرغ  چون  اما  است؛  نمونه)ناخودآگاه(  و  بهتر  است،  اصلی  عنوان  ی 

دارد. بیشتری  نمود  از    خویشتن  خود  مفهومی  تحول  انگارسیر  تا  مشترک  ی  هضمیر 
روانکهن در  که  است  همان  می الگویی  تعبیر  فردیت«  »فرایند  به  سبب  شناسی  و  شود 

های ناشی از جدایی دو ساختار وجود )جسم و روان( از بین  است تا آشفتگیگردیده  
 برود. سیر تحول مفهومی خود در نمودارهای زیر ترسیم شده است:

 خویشتن از نظر یونگ                .                    1   

  
 

 خودآگاه )من(          +         ناخودآگاه                        
  

 الگویی( ناخودآگاه فردی   +    ناخودآگاه جمعی)صور کهن                               
                                                                                            

 ی دگرگونی + خویشتن )مرکز ناخوداگاه( + یگانگی با خدا = کمالمرحله  سایه+ هفت
                                                  

 شناختی(    ی روان تر و خارج از حیطهی ژرف شدگی( )الیهتمامیت)کامل                  
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 عطار  الطیرمنطق .                  خویشتن در 2   

 
 ای(  +   ناخودآگاهخودآگاه )سی مرغ یا خود سایه          

  
 تکامل در ناخودآگاه فردی   +   تکامل در ناخودآگاه جمعی                      

              
 فنای کل فنا در ذات الهی = بی   -عبور از سایه +  گذر از هفت وادی   + ظهور سیمرغ 

                                                     
 شدن نه کمال( )عذرآوردن مرغان(      )تمامیت، یکپارچگی جان و تن(          )کامل   
 

 الگوی خویشتن( فنا در افعال الهی )کهن                       
 

 هایادداشت
به    مختارنامهدر ارجاع به  ،  ی بیت ی صفحه از شماره، به جای شمارهالطیرمنطق. در ارجاع به  1

ی صفحه از به جای شماره  عطاردیوان  ی رباعی و در ارجاع به  ی صفحه از شمارهجای شماره
 شماره غزل استفاده شده است. 
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