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 چکیده        

ر بیتانگر یتن ننونتد خواهونت       است  کت     «خویشتن»های یونگ الگوترین کهنیکی از مهم

طار بتا  ع . هوغای  رشو او را نشان می ،و رسیون ب  این ننوند خواهون  آفرینش انسان اس 

الگویی خویشتن  ر ین مستیر مانتواییی از ختو  تتا ختو       های هوناهون کهنکنن مصواق

بیتر  قام فنا تعمپر از  ک   ر عرفان ب  تری میمثالی ب  بیان نهای  رشو و ا غام  ر ترکیب عالی

فعتا   اعطتار ایتن فنتا را  ر     کنو.تعبیر می «من  ر خویشتنشون حل »شو  و یونگ آن را می

هی، و یونگ ن   ر ذات ال مرغ تنها  ر فعل الهی )خویشتن( غرق شونو سی؛ زیرا  انوالهی می

سینرغ( خویشتن )یونگ ماننو عطار معتقو اس  ک   انو. آن را تکامل  ر ناخو آهاه فر ی می

 رچ  منکن اس  پیناند فیض الهی باشو.ه ؛هیر هاه جای خوا را ننیهیچ

رفت   های معالطیر بیانگر آن اس  ک  راهالگوی خویشتن  ر منطقهوناهونی ننو های کهن

 ر  شتناختی را روان –عرفانی  –شنار اما حقیق  یکی اس  و عطار این انویشد فلسفی بی

خویشتتن یتا   » ینرغ تعبیر ننو ه است  کت  ستینرغ   مرغ ننو  سنهای  ایجاز  ر تنثیل سی

مرغ اس  ک  بر اساس نظرید فراینو فر ی  یونگ، سیر تحو  شخصتی   سی «صورت الهی

 مرغ( ب  خویشتن )سینرغ( تحقق یافت  اس .سالکان از من )سی

 .  الگوی خویشتن، یونگمرغ، سینرغ، عطار، مانوای، کهنسی: هاکلیدواژه
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 مقدّمه -1

-یکتی از برجستت    ،الطیرمنطقخالق ل قرن هفتم و یارانی قرن ششم و اویعارف و شاعر اار عطّ

توصیفی اس  از ستفر مرغتان بت  ستوی      الطیرمنطقات جهان اس  و ترین آثار عرفانی  ر ا بیّ

مرغ از آن جنع انبوه ب  زیارت سینرغ. های راه ایشان و سرانجام رسیون سیسینرغ و  شواری

ساختار هنتری  او  ر  .و صرف نیس ار مقلّعط ، ار چ   استان سفر مرغان ریش   ر هذشت  اهر

مرغ از هزاران مترغ،  عبور از هف  وا ی، باقی مانون سی : استان ین مبتکر اس  هیری نتیجو 

 ر بیتان او  شتباه  و    مرغ، استفا ه از جنتاس ی سینرغ  ر سیلّتج، ب  ابعا   یگر هستی سفر

 .الطیر اس از ابتکارات منطق کنن ب  ایجاز کالم و خو شناسی مرغان

شناسی شعر خاقانی و انوری و ... الف  هرفت  باشتو و از  رون آن  کسی ک  با مبانی جنا »

منظومد فرهنگی بخواهو  ربارۀ مجنوعد فرهنگی عطار  اوری کنو، حق  ار  ک  او را شتاعری  

 ابتو،  ر آن صتورت از  یصی ب   رون منظومد ذهنتی عطتار بار  ن شخیابو. اما اهر چنیهوی باوهی

ن فکتر و  یت را عطار  ر پی القتای  یز ؛(مقوم  19: 1389، عطار)« گر  اوری خواهو کر یلونی  

غالمحستین یوستفی معتقتو است :      .شناستی ییبایوان و مخاطبان اس  تا مبانی زیش  ب  مریانو

آفرین هنوز چنوان ک  بایو شناخت  نشوه اس . شتایو  عطار  ر مقام شاعری عارف و معنیور ق»

طتور کت    هنتان  ز مرزهای زبتان فارستی بیشتتر است ؛    نام و آوازۀ عطار  ر بیرون اهف   بتوان

بینی کتر  کت  عطتار و خیتام  ر غترا از ار  و اعتبتار فراوانتی        امرسن، شاعر آمریکایی، پیش

 .(198: 1392)یوسفی، « برخور ار خواهنو شو

ا ستاختار  امّت  .یوا کنیتو توانیو پار می ر آثار شاعران و نویسنوهان قبل از عطّرا آن  ءهر جز»

-) «ات جهانآور ابواع اوس . مثل تنام شاهکارهای بزرگ ا بیّهیری شگف هنری و این نتیج 

چون مولوی و شیخ محنتو    عطار بر شاعران بعو از خو  .(108 و 110 :1389شفیعی کوکنی، 

ان شعرای بعو یر مر آثارش  ی  و اعتبار عطّار و تأثی ر اهنثیر فراوانی  اشت  اس . شبستری تأ

 شو .ت معروف از مولوی و شیخ شبستری اکتفا مییان ابیاز وی، ب  ا

 ی  و چشتم او یعطار روح بو  و ستنا  

 

 میی و عطتتار آمتتو یمتتا از پتتی ستتنا   

 (                86۵ :1366صفا، نن: )                  
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       ومتتترا از شتتتاعری ختتتو  عتتتار نایتتت 
 

 کتت   ر صتتو قتترن چتتون عطتتار نایتتو 

 (۵6: 1368)شبستری،                     
 

هتای  الگوی خو ، مصتواق آن اس  تا ضنن بررسی و تحلیل کهنبر  ر این مقال ، نگارنوه 

 یونگ نشان  هو. شناسیعطار بر اساس روان الطیرمنطقآن را  ر 

 االت پژوهشسؤ -1-1 

 ؟اس  کوام الطیرمنطق ر  «خو »الگوی های کهنترین مصواقمهم

 وجو   ار ؟ الطیرمنطقالگوها و  استان سفر مرغان  ر چ  ارتباطی میان این کهن

 روش پژوهش -1-2

هتای  قتترین مصتوا  مهم عطار مور  مطالع  قرار هرفت  و ایت پژوهش، آثاربرای رسیون ب  سؤ

 شناسی یونگ مقایس  شتوه است . روش پتژوهش   استخرا  هر یوه و با روان الگوی خو کهن

 تحلیلی اس . -ای و ب  شیوۀ توصیفی کتابخان

 پیشینة تحقیق -1-3

یت  شتیخ   نقتو و تحلیتل حکا  »هتایی چتون   ، اما مقال ای نوشت  نشوهاهرچ   ر موضوع مذکور مقال 

 ر مجلتد م  سعیو بزرگ بیگولی و احستان پورابریشت   از «فر ی  یونگ فراینوصنعان بر اساس نظرید 

 ر ( 1388) ستهیال مظتاهری  چاپ شوه است  و   1390ابستان  ر ت شناختیا بیات عرفانی و اسطوره

ی الگتو شناختی کهتن نام  با  یوی عرفانی و روان ر قالب پایان الگوی سفر  ر آثار عطاربررسی کهن

از متریم   «رعطتا  نامتد الهتی الگتویی  نقو کهن»لد اسفر را  ر آثار عطار بررسی کر ه اس . هنچنین مق

 ب  چاپ رسیوه اس . 1390پاییز و زمستان  ر  نام کاوش حسینی  ر مجلد

 چارچوب نظری پژوهش -1-4

. (3۵: 1390)الیتا ه،   «هر آیینی  ارای ین ننوند بغان  )خواهون ( و ین ننو هار آغازین اس »

نخستین بار ب  زبان فیلوجو انوس ( Archetype)ا سرننون الگو یهویو ک  واژۀ کهنیونگ می»
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کنو.  ر واقع یونتگ ایتوۀ سترننون را از قتوی       ر انسان اشاره می «تصویر خوا»آیو ک  ب  می

هایی ک  بت  ختو ی   هویو؛ انویش سخن می «های اصلیانویش »ن وام هرفت ، آنجا ک  از یاهوست

تتوان بت  زبتان ستا ه     های اصلی را میخو  پویو نیاموه، بلک   ر فهم الهی مستترنو. این انویش 

نو، انویشد مستتر  ر پت   اچنو این فراننو ها هوناهونهر. »(6: 1392)مورنو،  «تایپ نامیوآرکی

  .(۵)هنان:  «ها هنیش  یکسان اس آن

خویشتتن یتا   »هتا  تترین آن اصلی را مطرح ننو ه اس  ک  یکی از مهم یونگ چنو سرننون

الگتوی  کهتن  .(64: هنان) «ترین یید ناآهاه اس سرننون خویشتن، ننو ار عنیق»اس . « خو 

و  (29۵: 1389)یونتگ،   «ترین هستد روان )خو آهاه و ناخو آهاه( است  ننایانگر  رونی»خو  

فراننو  کلی  و تنامی  انسان، یعنی تنامی محتویات هشیار و ناهشیار اوس . جه   ستیابی »

)مورنتو،   «مفهوم وحوت اضوا  تبیین شوه اس  ب  این کلی   ر انسان ب  طرزی ننا ین توسط

بترای تحقتق   را و آن  هویتو متی  «فراینتو فر یت   »اً ب  این فراینتو،  اصطالح یونگ .(63: 1392

ای ناخو آهاه  ر قالب خویشتن یا موجو ی  روانتی تتازه  خویشتن، یکپارچ  شون خو آهاه و 

 . بر ب  کار می ،شو می منک  ب  عنوان مرکز شخصی  انسان جانشین 

زمین ) ر مانوایها( کشف کتر .  الگوی خویشتن را  ر مشرقاز لحاظ تاریخی، یونگ کهن»

ار و ناهشتیار هتر   های هشتی الگوی خویشتن مظهر تنامیتی اس  ک  پویوهکهن ، ر فلسفد غرا

الگتوی خویشتتن ننو هتار تنامیت  و     هیر .  ر اساطیر و ا یان تطبیقی نیز کهن و را  ر بر می

بیتع،  ایتره، مانتوای و تثلیت      ننا های تر خوایی اس  و از لحاظ تاریخی ب  صورتمظهر تن

را وکستی  هتای پا ای از توانتایی خویشتن ننونت  »هویو: یونگ می .)هنان( «ننو ه شوه اس باز

هاس ؛ از ین سو چنان مشتخ  و معتین است  کت      اس ؛ زیرا خویشتن خواهان پیونو تقابل

توانو چکیوه و خالصد کلیت  بشتری باشتو و از ستوی  یگتر، چنتان نتامعین کت  ماهیت           می

-یگانگی و جاو انی، فر ی و کلی را  ر هم می ناپذیر این کلی  را فرابننایو. خویشتنتوصیف

نفست  متنتاقض باشتو. وی    بافتد متضا  واقعی اس ، چنان نیس  ک  فتی ین هم آمیز . با آن ک 

و شتر، مستتتر  ر ایتن    آور خیتر  کنو ک  حقیق  نهفت   ر خویشتتن و اتحتا  شتگف    کیو میتأ

الگوی خویشتن ک  ننا  جتامع تنتامی   الگوها از جنل  کهنکهن .(6۵)هنان:  «پارا وک  اس 

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
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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هتای تاریتن   های روشن نواشت ، بل جنب تنها جنب »اس  و ناخو آهاه اس ، ین اثر  وارزشی 

بخش شخصتی  شتوه و هتم ستبب     توانو موجب تحو  جانهم  ار . این جنبد  وهان  هم می

 .(324: 1389)یونگ،  «تحجر و مرگ جسنانی شونو

 های پژوهشتحلیل داده -2

: 3921)مورنتو،   «ست  ننو هار کلی  انسان و غای  رشو او»خویشتن ب  این  لیل الگوی کهن

  نت    ار و معتبتر است  فقط نخستین ظهور هتر چیتز، معنتی   » شناسان( ک  از  یوهاه اسطوره66

رآغاز کنتا  روز از  و فضتیل  ست   استطورۀ  » و یتا آور  (43: 1386)الیتا ه،   «تجلیات پیاپی آن

 ر های هونتاهون است  کت     شناسی یونگ  ارای مصواقخویشتن  ر روان .(70: هنان)« اس 

 ر » . هتر  ب  کار رفت  اس ، تحلیتل متی   الطیرمنطقهای آن ک   ر برخی از مصواق ،این بخش

، انسان ین سرننون تنامی  مطرح اس  ک  ب  خو ی خو   ر ننا هتایی چتون تثلیت ،  ایتره    

ا  وا   ر ننت شو . تنامی   ر بر ارنوۀ وحوت اضوا  اس ؛ زیرا اهر اضت مانوای و ... ننایان می

سیر تکامل یا  فراینو فر ی  .(132: 1392)مورنو،  «بو ونو، آن ننا ، ننا  تنامی  ننیهنجیننی

ینرغ ست مترغ )متن( تتا    از ستی  ر ین سیر مانواییی از ذره تا جهان و  الطیرمنطق ر شخصی  

 یعنی از جزء ب  کل پر اخت  اس .   ،)خویشتن(

 ذرهجهان آفرینش و  -2-1

  رمتز  کت پتر از . ایتن ذره  ر عتین حتا      ب  توصیف ذره می یرالطمنطقعطار  ر ابیات آغازین 

 1اره  ار سالن )جهان صغیر( اس ، ب  عنوان ما ۀ اولی   ر آفرینش جهان )جهان کبیر( نیتز اشت  

و  ها بی  پارا وکسی معروف زیر است  کت   ر حکتم فضاستازی    ترین آنک  زیباترین و جامع

 .اس  الطیرمنطقحکایتگر نتیجد 

 ری ک  بحر اعظم اس       عالنی ذرّه اس  و ذرّه عالم اس  ر چنین بح

     (239: 1389، عطار)
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رمزی از خویشتن است  و  ک   ما ۀ اولی بی  مذکور  ارای  و تصویر پارا وکسی اس ؛ ذره یا 

 ،«خویشتن»های اساطیری  ر میان جلوه»انوای و ننا  خویشتن اس ؛ زیرا عالم ک  آن هم ین م

بینیم ک   ر کنیم و  ر بسیاری از تصویرها انسان بزرگ را میهان را مشاهوه میاغلب تصویر ج

ای جا ویی( ک  معترف ننتا ین هستتد    ای ) ایرهکلن   ایره )مانوای( قرار هرفت  اس ؛ میان ین

اقوام بتووی هتم   ». حتی (322: 1389)یونگ،  «اصلی روان اس  و جوهر آن بر ما معلوم نیس 

«  اننتو متی  «مانتوای »ب ین موجو  بشری بلک  ب  شکل ین ن را ن   ر قالانسان بزرگ خویشت

)هنان( و عالم بزرهترین مانوای اس . بی  از  یتوهاه وحتوت وجتو ی یتا آور ایتن انویشتد       

عرفانی اس  ک  جهان صغیر برابر اس  با جهان کبیتر و از  یتوهاه علتم بیتانگر آن است  کت        

 های جهان میکروسکوپی.اس  با ویژهیهای جهان ماکروسکوپی برابر ویژهی

آغاز کائنات ب  شکل ین اتم آغتازین بتو  و کائنتات از    »کنو: ییو میأعلم نیز نظر عطار را ت

 ر حکم ما ۀ  ذرات»( و 170: 1388برایسن، )« آن تاریخ ب  بعو هنواره  ر حا  هسترش اس 

ذرۀ اولی  و اتتم  اما  .(4۵: 1389 تالبوت،)«   وجو  آموه اس ای اس  ک  کل جهان از آن باولی 

اساطیر هنو ب  تخم زرین و  ر اساطیر زرتشتی، چینتی، یونتانی و ... بت  تختم مترغ       ر آغازین 

   شو .نخستین تعبیر می

مشهورترین اسطورۀ آفرینش جهان از روایات و ایی اس  ک  طتی آن تختم زریتن جهتان     »

زرین جهان منفجتر و سترور جهتان از آن     تخم ،هزار سا  بر آا شناور بو . پ  از هزار سا 

 ر اساطیر زرتشتتی  » .(43: 1381)ایون ،  «پویو آمو. سروری ک  روح او هنانا روح جهان بو 

های یونانی آموه اس  ک  تخم مرغ نخستتین بت   و نینت  شتو و زمتین و      و بسیاری از اسطوره

توا ین تخم کیهانی وجو   اشت   ر اسطورۀ چینی  ر اب. »(48: 1386)بهار،  «آسنان پویو آمو...

: 1389)کتاکو،  « شو نیند پایینی ب  زمین بو  می اس . نین  باییی پوستد تخم مرغ ب  آسنان و

14).   

ای ک  روح  نیا  ر آن محبوس اس . از تختم، عقتاا   تخم یعنی ما ۀ اولی »هویو: یونگ می

تخم ب  شتکل  ایتره    .(261: 1392، )یونگ «کنوآیو و پرواز مییا سینرغ )ننا  خو ( بیرون می

و ننا  خویشتن. بوین وستیل  میتان متا ۀ     (379: 1389)یونگ،  « ایره ننا  روح اس »اس  و 
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شتو ؛ یعنتی روح  نیتا    سینرغ یا روح جهان )ننا  خو ( ارتباط برقرار میاولی  )ذره یا تخم( و 

کور، ننا  ناخو آهاهی است   هنچنین بحر  ر بی  مذ ر قالب سینرغ  ر ذرۀ اولی  نهفت  اس . 

 (76: 1389یونگ، و یکی از نقاط بسیار مناسب برای پیوایش محتویات ناخو آهاه اس  )

ب ر قالت را بارهتا    «خویشتن»ک  و تقابل اضوا  و جنبد  وهاند شاعر ب  نحو بارزی پارا و

 طترف زیترا از یتن    وحوت ذره و جهان نشان  ا ه اس ؛ تقابلی ک  فی نفس  متناقض نیست ، 

رف و از طت  (67: 1392)مورنتو،   «شونوعناصر متضا  هنگی  ر خویشتن با یکویگر متحو می»

قتابلی  ت، بیت  مشتهور   الطیرمنطق ر مقومد شاعر  هاس .خواهان پیونو تقابل «خویشتن»،  یگر

-ستی »زمیند ایوۀ خالقانتد  نوان پیشعرا ب   «عالنی ذرّه اس  و ذرّه عالم اس » عرفانی -علنی

ابتل  ر ایتوۀ تق برای نتیجد  استان تصویر کر ه و  ر این راستا برای تبیین بهت «قابل سینرغمرغ م

نیتز از   یتر الطمنطتق طور ک  نتیجد  استتان  هنان  بی طر  و عک  استفا ه ننو ه اس ؛از آراید ا

و آن  بتو  ایتن یتن آن   ) 426۵بیت   توان هف  ک  طوری ک  میهیر ؛ ب  ها شکل میاین تقابل

هتا  ر  تقابل این ر آغاز  استان.  (239) برابر اس  با بی  مذکور ر نتیجد  استان  این( ین بو 

ان های هوناهون  ر تصتویر جهتان بت  عنتو    ب  شکلعطار پارا وک  عرفانی  ر شعر قالب ین 

یتز  ن «نیست  هست  آمتوه   »هستتی را   ک  وی طوری  ؛ بترین مانوای )ننا  خویشتن( آموهبزره

 :توصیف ننو ه اس 

 هف  کاین هر  و جهتان بتای و پست    

 

 هستتتتتی و نیستتتتتی متتتتا بننایتتتتو  

 
 

 ای آا اس  ن  نیس  و ن  هس قطره 

 (271 :1389، عطتتار)                     

 ایتتم متتا مگتتر نیستت آ هستت  آمتتوه   

 (۵87: 1388 عطتتار،)                     
 

این جهتان متا ی   »ا   ارنو ک  ین باره اعتقشناسان و فیلسوفان نیز  ر اهنان طور ک  اسطوره

 هو، بلک  بت  صتورت    ر تحلیل نهایی چیزی ب  نام جهان  ر معنی واقعی کلن  را تشکیل ننی

 ر نظرید مثل افالطون  .(101: 1390)الیا ه،  «ننا، ننوند اعالیی اس  از غیر واقعینیس آ هستی

 .(19: 1389، فروغتی ) «ن  نبو اما عوم هم نیس ، ن  بو  اس  و  .عالم ظاهر حقیق  نوار »نیز 
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ای مقابتل  مرغ سای سی»و « ذره و عالم»توان تقابل می «نیس آ هس  آموه»  ر تعبیر پارا وکسیِ

طور ک  ایتن پتارا وک    هنان ننو  ک  هنگی ننا  خویشتن هستنو؛ را مشاهوه «سینرغ حقیقی

 «ما ۀ اولیت  )جهتان( است    کنو و مظهر اوروبوروس )اژ هایی( ک  خو  را خلق و نابو  می» ر 

هتا  با آن تقابل، الگوی وحوت اضوا  اس  «خو »شو . اهرچ  ( نیز  یوه می41: 1392یونگ، )

هناننو بطتن الوهیت ، تقابتل     «خو »هاه ب  ویژه  ر الگوی وحوت یعنی ناخو آ  ر» خیز .برمی

هتا ماننتو زمتان    هیتری آیو ولی ب  محض ظهور ناخو آهتاه، جبهت   میاضوا  ب  حال  تعلیق  ر

 .(44)هنان:  «شو آفرینش آغاز می

 الگوی خویشتنداستان سفر پرندگان و کهن -2-2

کرّات از توصیف ذره و جهان، ذره و سالن و ... سخن بت   ک   ر آن ب  الطیرمنطق بعو از مقومد

  ر  استان سفر مرغان هم، متوار ی ماننتو اجتنتاع مرغتان، انتختاا شتهریار،       میان آموه اس ،

شتو  کت    مترغ مشتاهوه متی   رهبری هوهو، پرسش مرغان، سفر مرغان و تجلی سینرغ بر ستی 

؛ زیرا فراینتو فر یت  و   اس مل أالگوی خویشتن قابل تهنگی از منظر تحلیل و بررسی با کهن

با هتذر   و های رازآموزکنن آزمون ب ک   کنورا بیان میسیر تحو  شخصی  مرغان یا سالکان 

از نظر رسنو و مرغ( ب  تنامی  روحی یا خویشتن )سینرغ( مییعنی من )سی فراینو فر ی ،از 

 های فطری انسان اس .یونگ، این رشو از قابلی 

 اجتماع مرغان و کمال گروهی -2-2-1 

طوری ک  مرغان   ب شو ؛ یوه می اجتناع مرغانالطیر  ر قالب  ر منطق «کنا  هروهی سالکان»

سفر کنالی ختو  را بترای رستیون بت  بارهتاه       )هزاران مرغ( ب  صورت هروهی و  ست  جنعی

از « ناآهاهانت   ر حتالتی  »و  «ای پیشتین پویتوه » ر جستتجوی  سفری کت    کننو؛سینرغ آغاز می

 هیر .البواه  شکل میو فی «های وراشخصییی »

 مجنعی کر نو مرغان جهان             آنچ  بو نو آشکارا و نهان

 (262: 1389، عطار)                                                            
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شتاب   مهتای  های وراشخصی  ر ناخو آهاه مستلزم تجلی ویژهتی وجو  یی » هویو:یونگ می    

  نیست   های جنعی عارفانت  ر هند افرا  بشر اس . محتویاتی از این  س  چیزی جز هنان انویش 

 ر  وحوت راستتین نت   ر یتن فتر  کت      » .(10: 1392)مورنو،  «ک  لوی برو  وصفش را  ا ه اس 

 )هنتان:  «کنتو جنع اس  ک  یونگ آن را نوعی هناننوی محوو   ر ناآهاهی مشتتر  توصتیف متی   

 شبت  پتاس ارز  »( و 24 :1389)یونتگ،   «لوی بترو  آن را اشتترا  عرفتانی نامیتوه است      »و ( 13

الم عت نتواری مر متان ابتتوایی بتا قبیلت  و      پذاتاحساس جنعی اس  ک  برو  ننو های جنعی )هم

و کنتا    اجتنتاع مرغتان  از طترف  یگتر،    .(170و  13: 1392)مورنو،  «خوانوهستی( را عارفان  می

نتی  ؛ یعک  ما جزئتی از یتن کتل هستتیم    هروهی سالکان برای یکی شون با سینرغ بیانگر آن اس  

 ی ابتکتاری ابیر اس  ک  عطار ب  شیوهیا آور این انویشد عرفانی اس  ک  جهان صغیر هنان جهان ک

ت شتگرف  هویتو ایتن قتور   یونگ می» تعبیر ننو ه اس . «عالنی ذرّه اس  و ذرّه عالم اس »آن را 

و بتوین   (24: هنتان )« آیتو وجو  می  ب ها از این احساس ک  ما جزئی از ین کل هستیمتایپآرکی

شتتن  الگتوی خوی رستنو و بت  کهتن   می سی مرغ )جزء( ب  سینرغ )کل( ،ترتیب  ر این سفر تنثیلی

ت عرفتانی و  عطتار یکتی از ننا هتای برجستتد ا بیتا      الطیرمنطقسینرغ  ر ». پیونونو)خو  برتر( می

وه شت کتل  ر ایتن ستینرغ متبلتور      س . محتوای اتحا  جزء بتا ننوند اعالی اتحا  صورت و محتوا

ارنتوۀ     ر بر( نامی  )خویشتنت؛ هنان طور ک  یونگ معتقو اس  ک  (166: 1393)فتوحی، « اس 

  ر هتم مترغ و ستینرغ(   )ستی  «فر ی و کلی»شو  ک  ب  هنین  لیل سبب می .وحوت اضوا  اس 

 .(76 :1392)مورنو، « کننوۀ هم و کلیو پویایی شخصی  بشری اس اضوا  تکنیل»بیامیز ؛ زیرا 

 انتخاب شهریار -2-2-2

رای بت هوف این اجتنتاع را انتختاا شتهریار     شو  و مرغاناجتناع بزرهی از مرغان تشکیل می

 .کننومیخو  بیان 

 جنل  هفتنو این زمان  ر روزهار      نیس  خالی هیچ شهر از شهریار

 (262: 1389، عطار)
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 مراستمِ ، شتهریاری شناس انگلیسی،  ر کتاا محقق و مر م (A. Hocart)آرتور هوکارت »

ن و بووی مور  بررستی قترار  ا ه است  و ایتن     بر هاه نشستن شهریاران را  ر میان اقوام متنو

شتو ، مقایست  کتر ه    آموزی ک  نوعی تولو جویو محسوا متی های راه و رسممراسم را با آیین

 ر نز  بومیان فوجی ) ر اقیانوسی (، مراسم انتصاا رئی  قبیل  آفرینش عالم نامیوه  اس ؛ مثالً

حتو و حصتر بت      اه با وفور و فراوانی بتی خواهو زمان ازلی را هنرشو . بوین معنی ک  میمی

 ر هن  جای جهان آغتاز ستلطنتی جویتو  ر     تقریباً»( و 88: 1390)الیا ه،« زمان حا  برهر انو

میان ین قوم با تجویو تاریخ هذشتد آن قوم و یا حتی با تجویو تاریخ جهتان یکستان انگاشتت     

شتو  و از  خلق  عتالم تکترار متی     ر آیین تکوین عالم، نخستین»؛ زیرا (91)هنان: «شوه اس 

 .(۵4: 1386)الیا ه،  «آیواین رهگذر، برک  وفور نعن  اولی   وباره فرا چنگ می

ب  ننا هایش وابست  اس ، ب  خصوص ب  ننا   سرننون خویشتن عنیقاً»با توج  ب  آن ک   

بتوین وستیل     ( و جهان هم بزرهترین مانوای و ننا  خویشتن اس ،64: 1392)مورنو،  «مانوای

 . کر الگوی خویشتن )تجویو آفرینش جهان( ارتباط برقرار توان میان انتخاا شهریار و کهنمی

شتنار ننو هتای خویشتتن است . حضترت آ م،      شکل انسانی، تنها یکی از بتی » هنچنین 

( شتهریار و یتا   301: 1389)یونگ،  «هایی از آن هستنوکیومرث پارسی و پوروشای هنوو ننون 

ای کت  یونتگ  ر   اس . نکت  «خویشتن»ننا های پیر خر منو و مظهر  صی  قورتننو ازهر شخ

شنار اما حقیق  )خو  مثتالی(  عبارت فوق ب  آن اشاره کر ه آن اس  ک  ننو های خویشتن بی

شنار است ،  های معرف  الهی بیراه هویو:یکی اس . این امر هنان اس  ک  عرفان اسالمی می

شنار مرغ ک  بیانگر ننو های بی. عطار این ایوۀ عرفانی را  ر ترکیب سیاما حقیق  یکی اس 

 معرف  الهی  ر مقابل سینرغ ک  ننا  یگانگی خویشتن و حقیق  اس ، ب  کار بر ه اس . 

 هدهد -2-2-3

 ر »، پیتر  انتا   شناستی یونتگ  هوهو نقش پیر و راهننا را بتر عهتوه  ار .  ر روان   ، ر این سفر

هتم   .(61: 1392)مورنتو،   «شتو  تا  و یا هر شخصی  صاحب اقتوار ظاهر متی هیئ  معلم، اس

اوس  ک  از هن  چیز با خبر اس ؛ از مشکالت بین راه تا مقصتو نهتایی و ختو  ستینرغ. بت       
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الگوی پیتر خر منتو و تجستم    ننا  کهن»گوی پرسش مرغان اس . راهننا ک  هنین  لیل پاسخ

مظهر سرننون روح، تفکر، شناستایی و تیزبینتی   »( و 399: 1389)یونگ،  الگوی خو  اس کهن

شتو   هاه پویوار میآن ،(61: 1392)مورنو،  «اس  و ننا ی اس  از خصل  روحانی ناآهاهنان

ریزی است  و قتا ر نیست     هیری و برنام بینی، تفاهم، پنو نیکو، تصنیمک  انسان نیازمنو  رون

-هم  رس   ر چنین زمتان  الطیرمنطقهوهو  ر  .(61)هنان: « آور تنهایی این نیاز را برخو  ب 

خصتل   او ک   .آیوبینی خو  ب  کنن مرغان میشو  و با  انش و  رونظاهر می یهای حساس

تا سالکان را بت  تنامیت  و غایت  رشتو      ، آموه اس را  ار روحانی سالکان )اسرار کهن( آهاه 

 برسانو.

 سفر مرغان -2-2-4

 رطتو  جوزف کنبل ب اسطورۀ سفر قهرمان اس  ک   ، بیات جهانیکی از مضامین مشهور  ر ا

 : ین عصر هذار چیزی اسبنیان ای معنویًقهرمان افسان »آن پر اخت  اس .  واکاوی ب  مفصل

ویم قایو ساح  ای از زنوهی ک  برای  س  یافتن ب  آن بتازه،  ین تازه، شهر تازه یا شیوۀ تازه

ز ایتن قهرمتان   » ،از نظتر وی  .(206: 1384ل، )کنبت « ر از را تر  هویو و ب  جس  و جو بپت 

ا آغتاز  رالطبیع  های ماوراءآمیز ب  حیطد شگفتیکشو و سفری مخاطرهزنوهی روزمره  س  می

ایت  بت    رسو و  ر نهشو  و ب  پیروزی قطعی میکنو. با نیروهای شگف   ر آنجا روبرو میمی

 «ازلتی  جای او »هنان « جای او  مرغان»این سفر، .  ر (40)هنان: « هر  جای او  خو  برمی

صتاویر  انتو کت   ر هیئت  ت   های نوعی و کلی  ریاف ها صورتسرننون»اس .  «عالم مثالی»یا 

 رفتتار متا   تصاویری ک  بر الگتوی جنعتی   شونو؛ازلی، انباشت  از معنا و قورت بسیار پویوار می

  هنتین  بت  .(6: 1392)مورنتو،   «آورنوان مینهنو و برای ما رستگاری ب  ارمغثیری شگرف میأت

 )یونتگ،  «است  « خو آهتاه خویشتتن  »کار اصلی اسطورۀ قهرمان انکشتاف  » لیل از نظر یونگ 

 رسانو.و تنها اوس  ک  انسان را ب  غای  رشو می (164: 1389

 ب   نبا  شهریاری تازه )سینرغ( و  ر جایگاهی تتازه بت  نتام کتوه     قهرمانان ، ر این  استان

تکرار »ها ب  منزلد قاف هستنو تا  ر آن ب  کشف خو آهاه خویشتن  س  یابنو؛ زیرا حرک  آن
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 شتو . پویتوار متی  با کشف ین سترزمین تتازه    «هیئ  تصاویر ازلی»اس  ک   ر « کار آفرینش

برای مر م اسکانویناوی، کشف و هشو ن ین سرزمین جویو، معا   بو ه اس  با تکرار کتار  »

آمیز مرغان برای رسیون بت  جایگتاهی تتازه    هنچنین سفر مخاطره .(91 :1390 ه، )الیا «آفرینش

ها ننا  یتافتن راهتی بت  ستوی     و سرهر انی  ر بیابان شهریاری تازه ب  نام سینرغ ر کوه قاف، 

 مرکز و خو ، یعنی رسیون ب  مرکز هستی خویشتن اس  ک  ب  آن اشاره خواهو شو.

و مقصتو یکتی    أشو  آن اس  ک   ر این سفر مبواهوه مینکتد مهنی ک   ر سفر مرغان مش

هش  ب  خو  )مثالی( اس ؛ یعنی حرکتتی  ای( و بازسفر حرک  از خو  )سای  أاس ؛ زیرا مبو

 «اوروبتوروس »تایپ ک  بوان ترین شکل آرکیماننو ابتوایی کننو؛ای و مانواییی را سیر می ایره

ابوی   ،ها ر غالب تنون»؛ زیرا ابوی  و جاو انگی اس بیانگر  ،هوینو ک  عالوه بر تنامی می

 .(77: 1376) وبوکور،  «شو ب  شکل  ایره تصویر می

بت  جتای   هر ین از ما  ر بر هیرنوۀ کل کائنات اس ، ب  هفتتد عرفتا   »هنچنین از آنجا ک   

 .(36۵: 1389)تتالبوت،  « جس  «خو »را بایو  ر « آنجا»، «آنجا»جستجوی واقعی  روحانی  ر 

 وار  ار .یل، این سفر شکلی  ایرهب  هنین  ل

 پرسش مرغان -2-2-5

 ا سر ب  سر کر نو از هوهو سؤ    جنلد مرغان چو بشنیونو حا      

 (280: 1389، عطار) 

کننتو و  ر جستتجوی   الی اس  ک  مرغان از هوهتو متی  ؤچ   ر این میان اهنی   ار ، سآن

 و.با سینرغ هستن «نسب  خویشتن»یافتن 

  هو:ک  ننا  خصل  روحانی ناآهاهنان اس ، این هون  پاسخ می هوهو

 هتتوی راز  او  بتتا  چیستت  متتا  نستتب  

 هتتتر میتتتان متتتا  و  او  نستتتب   بتتتوی                   

 

 

 

 جتتوی  عنیتتا راززان کتت  نتتتوان شتتو بتت 

 هتتر یکتتی را ستتتوی او رغبتت  بتتتوی   

 (280 هنتتتان:)                                
 

 هشتت  چنتتوین متترغ هتتر  م آشتتکار                     نثتتتار  بتتتر عتتتالم   کتتتر ختتتو ستتتاید
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ثیری مرغتان تتأ   تصاویری کت  بتر الگتوی جنعتی رفتتار      حاوی تصاویر ازلی اس ؛« آنجا»

 برستنو.  «رستگاری و انکشاف خویشتتن »ا وا ار ب  این سفر ننو ه تا ب  ها رنها ه و آن شگرف

هتر تصتویری  ر   »  ر پیوایش جهان آفرینش آموه است :  ویسپر و  بنوهش ر هنین مور ،  ر 

، بنو ویسپر و  37: 1390،  ا هیفرنبغ) «جهان  ارای  و جنب  اس ؛ جنبد مینوی و جنبد  نیوی

ایشراق ستهرور ی  هنین نکت  از نخستین اصو  کلی فلسفد پارس و حکن  .(میکم، کر ۀ یک

بتر   بنتا  ک  نامنوو  ر فلسف  آن را مُثُل افالطونی می  ر فلسفد افالطون آموه اس  اس  ک  عیناً

ستهرور ی،  نن: ) «تصریح شیخ اشراق، افالطون آن را از حکن  و فلسفد پارسیان هرفت  اس 

1377 :8).  

 ر هنت    «ای پیشین و ماقبل تجربتی پویوه» ر مقام « خویشتن»»هویو: این باره می یونگ  ر

 «اهانت  ناآهک  حضور  ار ؛ جاو ان  و ورای تولو و مرگ فر ی؛ ولی ب  حکم قانون  ر حالتی 

و ی هوهو  ر جس  و جوی حقیق  وجراهننایی  ر این سفر، مرغان با  .(67: 1392)مورنو، 

و، بتا  کنت از آن یتا  متی   «استرار کهتن  »ک  عطار  ر قالب  «پویوۀ پیشین»ب  عنوان ین خویشتن 

زیترا   شتو ؛ می مرغاننسب  یافتنو و هنین امر، سبب ترغیب زمیند سفر  «الگوی خویشتنکهن»

بتاره  تولو ننتا ینی  و آن بخشو ک  هوف ی مینوی مییب  شخ  نیرو با زمان ازلی یکی شون»

  .(82 :1388الیا ه، )« اس 

 ار  کت   اشاره « صورت الهی»تصویر ازلی  ر قالب ب  خر منو هنچنین  ر بی  زیر، هوهو 

 .(64: 1392)مورنو، « اس  «خویشتن»صورت الهی، هنان »یونگ از نظر 

 ای پیتتوا شتتو                هتتر چتت  اینجتتا ستتای    

 

 شتتتتو او  آن چیتتتتز آشتتتتکار آنجتتتتا  

 (281: هنتتتان)                                
 

            هن  مرغان شنو نو این ستخن چون 

    جنلتت  بتتا ستتینرغ نستتب  یافتنتتو             

 

 

 

 نیتتتن پتتتی  بر نتتتو  استتترار کهتتتن

 یجتتترم  ر ستتتیر رغبتتت  یافتنتتتو  

 (284: 1389، عطار)                     
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 خبرساید اوس  این بوان ای بی          سرب صورت مرغان عالم سر

 (  281 :1389عطار، )                                                                                        

 سیمرغ -2-2-6

 عینیت   قصیوۀ با پرنوه ب  روح تنثیل»( و 97: 1392)یونگ،  «نوپرنوهان معرف روحانی  هست»

 کت   است   اسالمی فیلسوف اولین یافت  اس . وی راه پارسی ا ا ب  سینا ابوعلی الطیر رسالۀ و

 ستوی  بت   ختا   عالم از آن معرا  و کالبو خاکی  ر هرفتنش قرار و افال  عالم از روح آمون

  ر»و  (46: 1391ی، رستن ) «بیان کتر ه است    هاکوه از او رعبو و مرغ پرواز تنثیل با را افال 

فیلسوف و شاعر  پارمنیوس کر ، عنوان را روح پرواز  استان ک  حکینی نخستین ،باستان یونان

 .(284: 1370)خراسانی،  «اس  هفت  سخن خو  روحانی معرا  از ک  اس  یونانی

هذار چیزی تازه اس  و برای رستیون  نبنیا ای معنویًقهرمان افسان هنان طور ک  ذکر شو، 

کنتو.  ر ایتن ستفر    الطبیعت  آغتاز متی   متاوراء های ب  حیطد شگفتیرا آمیز ب  آن، سفری مخاطره

نسب   ارنتو کت    « ناآهاهان حالتی » ر هنان سینرغ اس  ک  مرغان با آن،  «چیز تازه» ، استانی

 یابو.تغییر می «اهان آه»ب  حال  « ننا  خصل  روحانی ناآهاهنانهوهو، »توسط 

کنو تا سفر کنالی خو  را برای رستیون بت    جنعی  عوت میمرغان را ب  صورت  ست هوهو 

ب  صورت ین حیتوان ننتا ین ننتو      خویشتن معنویً»؛ زیرا کننوآغاز  خویشتن(بارهاه سینرغ )

از هنتین روست     کنو.  رست  کنو و طبیع  غریزی ما و پیونو آن با محیط را ننا ین میپیوا می

)یونتگ،   «کنتیم  هنوه برختور  متی  شنار حیوانات یاریهای پریان با بیها و افسان ک   ر اسطوره

ای. ستینرغ ماننتو   هتای مکاشتف   نو از افکار و انویش اپرنوهان ب  طور کلی عبارت» .(310: 1389

ا ها مافوق خو آهاهنتو  شوه  ر کینیاهری اس . تنام این ننشناخت  عقاا و کالغ از مظاهر کامالً

است  کت  از   « ختو  »غ ننتا   ستینر  ، ر ایتن  استتان   .(260 )هنتان:  «نتامیم می «خو »و ما آن را 

، ستینرغ ابتتوا  ر   الطیرمنطقو ازلی برآموه اس ؛ زیرا  ر آغاز  استان  «شب نخس »ناخو آهاهی 

اس  و « خویشتن»نام ب  « پویوۀ پیشین»و « نسب »شو  ک  یا آور هنان شب ظاهر میچین و نیم

 .(49: 1374، الیا ه) «کننوننوند ازلی را تکرار و تقلیو می»بوین وسیل  
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 شبهر بگذش  بر چین نیمابتوای کار سینرغ ای عجب       جلوه

 (26۵: 1389، عطار)

هتای  ک  آستاند خو آهاهی پایین اس  و ننایت   اس  شب ننا  ناخو آهاه، یعنی هنگامی»

ا   نیتا و  ( و چین  ر عرفان نن473: 1389)یونگ،  «اننو از ورای آن بگذرنوتوناخو آهاه می

هنتان:  )« های ناخو آهاه، زمینی و غیتر آستنانی است    ننایانگر جنب »شناسی یونگ،  ر روان

انوه، تنام مروح انسان را ک  از شب نخس  نین  ،این شب ک  هنان شب مراقب  اس . »(461

. ا بتا وی و  ر وی تنامیت  کامتل )خویشتتن( حاصتل هتر        ساز  تت ب  خواونو متوسل می

 :1392نتو،  )مور« بر  تا ب  انوار الهتی واصتل هتر     بنابراین، جان آ می ناهزیر رنج بسیار می

144).  

 پ  ز نور النور  ر پیوس  کار   حجابی آشکارجهان بی شو

       (  42۵: 1389، عطار)

 قلع قوسی حیرت و مورک  هایپویوه هند ننوۀرنگ و فناکبی ک  اس  الهی ذات شب،»   

   .(2۵8: 1384 )شایگان، «اس  الهی هوی  نیافتنی س  جال  برابر  ر

 مرغعدد سی در سی -2-2-6-1

ارتبتاطی   -ست   اک  مضرا آن  -میان عو  س  و سی  ،رسو بر اساس انویشد یونگب  نظر می

ها نآبارها ب   ها اعتقا   ار  و  ر آثارشآنوجو   ار ؛ زیرا وی ب  ارتباط میان اعوا  و مضرا 

 کنو.اشاره می

 ،نخستتین  ب  هنین  لیل است  کت   ر مرحلتد    .اس  اتنام و کنا  و صالح عو  س  ننا »

 - ابن»  تثلی ، ر آیین مسیحی  .(497 :1383)هینلز،  «انوکر ه ظهور تثلی  صورت ب  خوایان

-انگره –و مینسپنو –اهورامز ا »تثلی    و ب  تشتیزر آیین اس .  ر ننایان «القوس روح - اا

 اهنی  یانزرتشت( 8: 1380 ، ا هیفرنبغ)خوریم برمی «اهرینن –زروان  –اهورامز ا »و  «مینو

 تطهیر بار  س را آتشی هر و هون  بو ه س  بر آتش ،آیین این نو.  راعو  س  قائل برای ایویژه

 .(137: 137۵ بهار،کننو )می
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)یونتگ،   «عو  س  و هفت  ارزش عتالی و مقوستی  ارنتو     ، ر تفکر جنعی» ،یونگ از نظر

هنتان طتور    .(93: 1392)مورنو،  «عو  س  خیر اعلی و مکاشفد انسان اس »زیرا  ؛(211: 1392

ک  یونگ ارتباط نز یکی میان عو  سی و  و و تثلی  )ست ( قائتل است  و آن را بت  حکنت       

مرغ هتم  ارتباط نز یکی میان عو  س  و سی  ر سی ،(266: 1392منتسب  انست  اس  )یونگ، 

مرغ از هزاران مرغ توانستنو ب  مکاشتف  برستنو؛ زیترا    توان یاف ؛ یعنی ب  این  لیل تنها سیمی

تثلیت  )ست ( از   »سی ماننو س  ننا  حقیق  مطلق و خیر اعلی اس . یزم بت  ذکتر است  کت      

)هنتان:   «انتو هنان اعتبار و اهنی  صورت الهتی و ب  ( »99: 1392)مورنو،  «ننا های خویشتن

و  (9۵: 1387 ،هالینگ  یل) « انستنومیاساس عالم را عو  »با توج  ب  آن ک  فیثاغورثیان  .(63

بیش از پتیش  ر   این عو اهنی   ،(48: 1389)یونگ،  «انگاشتنورا الهی می عو » ب  هنین  لیل

   .شو ننایان می م ب  عنوان بزرهترین مانوایارتباط با عال

 الطیرمنطقهفت وادی  -2-3

-هف  با هف  آسنان، هف  ستاره، هف  جهان و هف  افال  و ...  ر ارتباط اس  ک  تتواعی 

هتای   ر ر یتف شتکل   (7کننوۀ آسنان و آفرینش عالم اس . عو  هف  از نظر شکل هنوسی )

نان، عتالم و  ایتره هتر    جا ک  آست شو . از آنمجنوعد آن محسوا میمنحنی اس  ک   ایره زیر

 کوام  ر حکم ین مانوای هستنو، با خویشتن  ر ارتباطنو.

ک  جهان بر اساس اعوا  ساخت  شوه اس  و ب  هنین  انو اعتقا   اشتفیثاغورث و پیروانش 

نتو و از نظتر   ااعوا  مظهر هناهنگی عتالم  ،ظر افالطونن از» .بو ها مقوس  لیل اعوا   ر نظر آن

   .(16۵: 1386 زا ه،)حسن « نشأ و جوهر هن  چیز اسسطو، عو  مار

 خو  را  اش  ک  از مجنوع  و عو  ست  و چهتار  ۀ مفهوم ویژ عو  هف  ،یانبرای فیثاغورث

نتز  ریاضتیوانان عهتو    )چهار و ننا  زمتین(  و مربع )س  و ننا  آسنان(  مثل . شو تشکیل می

و عو  هف  ب  عنتوان مجنتوع ست  و    شونو، از این راشکا  هنوسی کامل محسوا می ،باستان

 ایره بت    ،زمین هستنو و ک  آسنان از پیوستن مثل  و مربع» .ها عو  مقوسی بو چهار برای آن
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ننتا  هستتی،    کت   کنتو القا متی نیز  ایره را  هف ،از این رو . آیو ک  ننا  هستی اس وجو  می

 (.1390 ،فرشایگان) «کنا ، آفرینش، الوهی ، تولو و مرگ اس 

: آمتوه است    مجیتو  قترآن متور  از آیتات    هفت   ر   ر شتش روز  آفرینش جهان بح  از

 .(۵4اعتراف،  ) «هتا و زمتین را  ر شتش روز آفریتو    پرور هار شنا خواونوی اس  ک  آسنان»

 نعت  تعبیتر  جروز یا مرحلد هفتم، زمان کنا  آفرینش اس  ک  ب  عقیوۀ مسلنانان بت    ،اینبنابر

     اس .شو  ک  روز استراح  می

رینش را با فرارسیون روز هفتم، خوا کتار آفت  » :هویوچنین می نیز  ر این باره کتاا مقوس

 یتوایش، ، ستفر پ مقوس کتاا) «تنام کر ه و روز هفتم را برک   ا ه، آن را مقوس اعالم فرمو 

   بنابراین هف  عو  عالم و کنا  آفرینش اس . .(3ت1 بنو باا  وم،

: 1392)یونتگ،  اس   منظومد شنسی بو ه سیارۀهف  مظهر الوهی  عو  هف   ،از  یرزمان

ر آیین و بایترین  رج  و لذا   (111)هنان:  اس از هف  مرحلد  هرهونی . هف  عبارت (96

 معترف  اًاهر این تعبیر کت  هفت   قیقت   (. »93 )هنان: شو تشرف و عرفان غای  آما  نامیوه می

تتوان نتیجت  هرفت  کت  رونتو تکامتل ضتنیر        ، متی  رس  باشتو  بایترین مرحلد اشراق اس 

کوفا ناخو آهاه فر ی ب  پایان رسیوه و  ر مرحلد بعو، ناخو آهاهی جنعی است  کت  بایتو شت    

  .(94 )هنان: «شو 

مرغ بت  وا ی هفتتم، آن هنت     با ورو  سی الطیرمنطقشایو ب  هنین  لیل اس  ک  عطار  ر 

سیر و ستلو  شتنا  ر وا ی   » انو و معتقو اس  ک  ها را کافی ننیها و تحنل سختیمر انگی

)شتفیعی   «ذات و صفات ما حقیقتی نواشت  و سیر شنا سیری مجازی بو ه است  و  ر ختواا  

 یعنی فنای شنا افعالی بو ه اس  ن  ستیر  ر وا ی صتفات و ذات الهتی.    ؛(762: 1394کوکنی، 

تجلتی افعتا     دنتیجت  ک ی افعا  اس  فنا ی،انو: فنای ظاهربرخی عرفا فنا را بر  و قسم  انست »

اما فنای باطن فنتای صتفات و ذات    .الهی اس  و صاحب این فنا مستغرق بحر افعا  الهی شو 

 )ستجا ی،  «وساوس فانی هر   داو مستولی شو  ک  باطن او از جنلچنان وجو  حق بر اس . 
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مرغ تجلتی  الهی بر سیسینرغ ب  عنوان فعل  ،هنان طور ک   ر نتیجد این  استان ؛(628 :1389

 ننو  و آنها  ر فعل الهی غرق شونو ن   ر صفات و ذات الهی.  
 

 ایتتوایتتن هنتت  وا ی کتت  از پتت  رفتتت 

 ایتتورفتتت متتا متتی  افعتتا  جنلتت   ر

 

 ایتو وین هن  مر ی ک  هرک  کر ه 

 ایتتوخفتتت  اصتتف  ر وا ی ذات و

 (427: 1389، عطتتتار)                 
 

 کزکوه قاف و نماد مر -2-4

بلنوی بیتانگر  »مقصو، کوه قاف اس  ک  جایگاه سینرغ  ر آن قرار  ار .  ، ر این سفر روحانی

توانتو روی  محل الهام اس  ک   ر آن تغییتر و استتحال  متی    کوه غالباً بالنوهی خو آهاه اس  و

 .(460 :1389)یونگ،  « هو
 

 قاف  ر پ  کوهی ک  هس  آن کوه       خالفاهی بیتت  ما را پا شتهس

 (263: 1389، عطار)

-انو آن سوی قاف عتالم ها هفت ای ک  هوینو محیط بر عالم اس . بعضیقاف کوهی افسان »

هاس  ک  جز خوای هیچ ک  نوانو. برخی عقیوه  اشتنو  ر آن سوی قتاف مرزهتای آخترت    

بتا   (حجتابی جهان بتی تری ) ر جهان  یگر و کامل مرغزیرا سی .(298: 1374)مقوسی،  «اس 

و نور اصتیل و شتریف    نور هنواره تواعی خو آهاه اس »انو و سینرغ متناظر خو   یوار کر ه

 .(240و  127: 1392)یونگ،  «اشراق اس 

هذر از کوه ننا  هذر از ین مرحل  ب  مرحلد  یگر اس . از این رو بای رفتتن و  »از طرفی، 

-ذر روح از  نیتا را نیتز تجستم متی    صعو  از کوه ن  تنها برای رسیون ب  قواس  اس ، بلک  ه

کوه اشاره ب  ارا ۀ  ستتیابی بت     ( و از طرف  یگر، صعو  از126: 1366)راشو محصل، « وبخش

ستینرغ   جهتانی بتا  مرغ اینسی ،بوین ترتیبو  (196: 1389)یونگ،  اس « خو آهاه خویشتن»

   کننو.آن جهانی )خو آهاه یا صورت مثالی خو (  یوار می
 

 ونو آن زمانیرغ  تتنینرغ جهان        چهرۀ سیس هم ز عک  روی

 (426: 1389، عطار)     
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س ، بتوان  ای مینوی ک  الگوی آن اچ  توسط ننون پیرامون ما اعتباری نوار . جز آنجهان »

شتهرها کت     هتای مینتوی معابتو و   از موار  اعتقا  بت  ننونت   » .(24: 1390)الیا ه، « ارزانی شو 

یونتو ،  پجا ب  هتم متی  مقوس اس  ک  آسنان و زمین  ر آن آیو، کوهمی ننا های مرکز ب  شنار

-ر پنواش ب شو . بنا ر مرکز جهان قرار  ار  و محل تالقی آسنان و زمین و  وزخ انگاشت  می

خلقت   . »(28)هنان: « کوه البرز  ر مرکز زمین جای  ار  و ب  آسنان پیوست  اس  ،های ایرانی

ای  ر نقطت   قرار  ار ، –عالم کبیر  –غیر  ر نقطد مقابل آفرینش جهان آ م ک  ب  عنوان عالم ص

رز،  ر نتام،   ر ایران پ  از اسالم، الب. »(30)هنان: «   و  ر مرکز جهان صورت هرفت  اس میان

 )کتزازی، « ب  قاف  یگرهون شوه اس  ک  آن نیز کوهی اس  ننا ین و جایگاه ستینرغ است   

1386 :1/388  .)  

آمیتز پهلوانتان بترای بت   ست  آور ن چیزهتای شتگف ،        ستفرهای مختاطره  »،  ر حقیق 

هستتی   هایی ک  سالن  ر پی یافتن راهتی بت  ختو ، بت  مرکتز     ها،  شواریسرهر انی  ر بیابان

رکتز،  مخطرنو؛ چون  ر واقع حرک  ب  سوی شو ، هن   شوار و پرها مواج  میخویشتن با آن

ه، )الیتا  « ی  و جاو انگی و از انستان بت  ختوا   وم ب  واقعنوعی آیین عبور و انتقا  اس  از موه

-نتا  کفراینو فر ی  از نظر یونتگ  ارای  و جنبت  است : پیراستتن روح و     »زیرا  ؛(32: 1390

ها  ر مانتوای »طور ک   ر ستفر مرغتان بت  آن اشتاره شتو،      ( و هنان41: 1392)مورنو،  «پذیری

رایش هت شیاران  هر فر  انسانی حتی ب  نحوی ناه ، هکانون خو  الوهیتی  ر بر  ارنو. از نظر الیا

پارچت  و کتل   ب  سوی مرکز  ار  و ب  سوی مرکز خاص خویش، جایی ک   ر آن واقعی  یتن 

ز ستطورۀ مرکت  توان یاف . بوین سان وی مانوایها را  ر پرتو ارتبتاط بتا ا  یعنی امر قوسی را می

ر مرکتز،   یتافتن خویشتتن  ر    واقعیت ،      هو. مانوایها  ر انسان مظهرمور  تفسیر قرار می

 .(132: هنان)« جایی ک  خوایان سکنی  ارنو

 آیینه -2-5

 ا بهتر نشانرمرغ و سینرغ برای این ک  تناظر ین ب  ین سی الطیرمنطقعطار  ر پایان و نتیجد 

 س .اننو ه شاره طور ک   ر آغاز  استان بارها ب  آن اهنان کنو؛تنثیل آین  استفا ه میاز  ، هو
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 بتتین هتتر نیستتت   یتتوۀ ستتینرغ

 

    چتتتو آیینتتت  منتتتور نیستتتت      

 (1096: 1389، عطتتار)                 
 

ای اس  و  ر ایتن  هویو ک   ارای خاصی  آین از جایگاهی سخن می الطیرمنطقوی  ر نتیجد 

یینت  ظتاهر   مرغ بو نو،  ر قالب سینرغ  ر این آچون سی. بینوک  فقط خو ش را میجایگاه، هر

ای ناشتی از  مکاشتف  »و  (320: 1389)یونتگ،   «آینت  ننتا  انویشتد واقعتی  رونتی     »شونو؛ زیترا  

. بت  هنتین  لیتل  ر ایتن     اس های ارتباط با خو  و یکی از راه (1۵6: 1392)یونگ،  «ناخو آهاه

اری عرفتا بت  یت   »یابنتو و  مرغ انویشد  رونی واقعی خو  را  ر سینرغ )ختو  برتتر( متی   سی ،آین 

   .(1۵: 1392)مورنو،  «بیننوکنایت پرور هار می یند، هند عالم را هنچون آیمراقب 

 زفتتان آمتتو از آن حضتترت خطتتاا  بتتی

 متترغ اینجتتا آمویتتو   چتتون شتتنا ستتی  

 ایتتوستتر هر یتتوه بستتیاری بتت  چتت هتتر

 

 ینتت  ستت  ایتتن حضتترت چتتون آفتتتاا کآ 

 آمویتتتو  ینتتت  پیتتتوا  آی یتتتن ا  ر ستتتی

 وایتتبینیتتو و ختتو  را  یتتوه   ختتویش را 

 (  427: 1389، عطتتتار)                        
   

متا را   وتوانت متی  و ین  ب  عنوان  ستگاه ضروری هوای  کنای  از خر  و استوی  اس آی»   

ناپذیری بترای هتوای    نگری شناسایی کنیم و راهننای اجتناامتقاعو ساز  ک  خو  را با ژرف

   .(1۵4: 1392)یونگ، « انسان  ر  ریاهای ناشناخت  اس 

 محو ما هر یو  ر صو عزَ و ناز      تا ب  ما  ر، خویش را یابیو باز

 (426: 1389، عطار)         

اشاره شوه اس :  ر قالتب   «خویشتن»های مختلف ب  سرننون  ر ابیات فوق ب  هون     

تکرار واژهان خویشتن، خویش، خو ، آینت  و آفتتاا )خورشتیو(. خورشتیو مظهتر چشتند       

 ایره ننا  خو  اس  و بیانگر »؛ زیرا (120: 1392)یونگ، « و کلی  غایی انسان اس زنوهی 

هایش از جنل  رابطد میتان انستان و طبیعت . ختواه ایتن ننتا   ر       تنامی  روان با تنام جنب 

 :1389)یونتتگ،  «پرستتتش خورشتتیو باشتتو یتتا  ر شتتکل مانتتوای و یتتا  ر کتترۀ اخترشناستتان

 36۵). 
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 2ایجهان قرینه -6-2

مثتالی   ای مینتوی و ای  ر هیتتی ننونت   هر پویتوه  ،مطابق روای  زروانی کیهان شناخ  ایرانی»

بتد مینتوی   وار  ار  ک  برین و ناپیواس . هر چیزی  ر جهان  ارای  و جنب  اس ؛ جنافالطونی

ستین اقعی  راو جنبد  نیوی.  ر برابر زمین خاکی ما، زمین مینوی وایتری قرار  ار  ک  مظهر و

ای و ر سای تفک ،عطار ب  فراوانی و وضوح .(37: 1390،  ا هیفرنبغو  20: 1390الیا ه، )« اس 

  وهنی بو ن جهان ملن و عالم محسوسات را  ر شعر عرفانی فارسی متواو  ننو ه است  کت  

 قریند یکویگرنو.

ن را یعت ذهنی  ابتوایی، ذهن و »هویو: های جنعی عارفان  میلوی برو   ر توصیف انویش 

ها نآهویی هر  وی  ؛کنوهیر  و هر  و را ب  ین صورت احساس میجن  میواحو هم  ر آنِ

  عطتار  چت . اهر(13: 1392)مورنو،  «نوامیای از صفات مشاب  سهاز ین هوهرنو یا  ر مجنوع 

ای ستای   مرغ ر عین حا  معتقو اس  ک  سیاما  ،«بو  این ین آن و آن ین بو  این»هویو: می

 الطیتر نطقم ر نو. شاعر اعین هم نیستنو؛ زیرا  ر جوهر متفاوت سینرغ )صورت الهی( لزوماًو 

تت   فتاوت پر اخ ت، اما  ر  یوان اشعار ب  ذکر  لیل ایتن  اکتفا ننو ه« بیش و کم»تنها ب  ذکر لفظ 

                     اس .

 نان اس چ  بو  آن صورت سینرغ ولیکن     چون جوهر سینرغ ب  عین  ن  ههر

 (1388:60، عطار) 

ت تتوان ننتا  خویشتتن را از صتور    شناسی ننییونگ بر آن اس  ک  از لحاظ علم روان»

ی،   و ین هوهرنتو. صتورت الهت   الهی متنایز ساخ ؛ زیرا هر  وی این مفاهیم از ین ماهی

-یچخویشتن ه» ر عین حا  معتقو اس  ک  اما  ،(64: 1392)مورنو، « اس  «خویشتن»هنان 

هنان: )« چ  منکن اس  پیناند فیض الهی باشوهیر ، هراه و ب  هیچ روی جای خوا را ننیه

 نتو بینتو نت  خواو  بنابراین  ر این جایگاه هر ک  خو  را )صورت مثتالی ختو ( متی    .(139

 را. 

 وا جان و تن هم جتان و تتن بینتو  ر        وا بینتتتو  ر هتتر کتت  آیتتتو خویشتتتن   
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 کتت  را  یتتوه بتتر متتا کتتی رستتو؟هتتیچ

 

  ؟رستتوثریتتا کتتی  بتترچشتتم متتوری 

                                                     (  427: 1389)عطار،                      

وی  یگر عقیوه  ر باا خوا از س انو وننا های خویشتن از ین سو،  ا  بر تنامی  روانی»

ننا  خویشتتن صتورت الهتی    ( ک   ر این  استان، سینرغ، 132: 1392مورنو، ) «نناینومیرا فرا

 .تصویر شوه اس 

 چتتون نگتت  کر نتتو آن ستتینرغ زو          

 ختتتویش را  یونتتتو ستتتینرغ تنتتتام            

 

 شن این سی مرغ آن سینرغ بو  بی 

 بو  ختو  ستینرغ ستی مترغ متوام     

 (426: 1389، عطتتتار)                      
 

ان اس ؛ بوین معنا ک  مرکز ثقل وجتو   شناختی انسجایی مرکز روان جاب «خویشتن»یزمد »

هر   و انسان شو  و از انسان ب  خوا. پ  من  ر خویشتن حل میاز من ب  خویشتن منتقل می

: 1392)مورنتو،   «ها و  هرسانی شخصتی  است   ها حاصل  هرهونی نگرش ر خوا و هند این

شتو  و  نا نامیوه متی حل شون من  ر خویشتن و انسان  ر خوا هنان اس  ک   ر عرفان ف .(66

 تنها من  ر خویشتن حل شوه اس ؛ یعنی  ر صورت الهی و ن   ر وجو  الهی.  الطیرمنطق ر 

 ایوخویش را بینیو و خو  را  یوه      ایو      چ  بسیاری ب  سر هر یوههر

         (427: 1389، عطار)        

-هتای هتم    ب  این اصل ک  جف مانو، از جنلیونگ ب  اصو  خویش تا ب  آخر وفا ار می»

 «رستنو ستیز، هنگی  ر ترکیب نهایی ک  سرننون خویشتتن ننتا  آن است ، بت  وحتوت متی      

 .(68: 1392)مورنو، 

 هر  و ین سینرغ بو ی بیش و کم   ور نظر  ر هر  و کر نوی ب  هم    

 (426 :1389، عطار)       

 یمفهومی فرقت  ای صرفاًار  ب  شیوهشناسی امکان نوبرای علم روان»یونگ هفت  اس  ک     

 هنوۀ چیزی اس  میان تصویر خوا و خو  خوا تعیین کننو؛ زیرا حتی مفهوم خویشتن نیز نشان

)مورنو، « برین و استعالیی ک   ر آن باا حتی علم تجربی نیز هرهز سخن  رستی نتوانو هف 

هتر  و  »و « آن ین بتو  ایتن   بو  این ین آن و»هویو ک  ب  هنین  لیل عطار می .(140: 1392
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ب   لیل هنین قراب  اس  ک  برختی محققتان ستینرغ را ننتا      . «ین سینرغ بو ی بیش و کم

     خوا  انستنو ن  صورت الهی.

 ی نشنو  اینتتم کستتن  عالتتبو  این ین آن و آن ین بو  این       ر ه

 (  426 :1389، عطار)         

ش  ی شاعر و یگانگی با کل کائنات را بیش از پتی بی  مذکور هنچنین تجربد وحوت وجو

متی  وی ختاص روان آ  شناسی نتاهزیر بت  فراینتو رشت    علم روان» ، هو. از نظر یونگنشان می

ق زمانی تحق خیز  و تنهاهای فطری انسان برمیپر از  و این رشو از قابلی می )فراینو فر ی (

   .(36: 1392)مورنو،  «یل شو یابو ک  شخ  ب  وحوتی یکپارچ  و ب  ین کل تبومی

 وتتونتتمانتفکر تفکر  ر  یتتب      مانونو تحیر غرقهن   آن

 (426: 1389، عطار)       

عتا ی   ا منطتق از این شباه  فراوان و از ایتن کت  بت   مرغان  ،(4270) الطیرمنطق  ر بی  آخر

هتر   هتویی  ایتن کت   از  هار شگفتی کر ه و غرق حیرت هشتنو؛آیو، اظننیحاکم بر جهان جور  ر

مترغ  یست بیشتر مشتهو  است ؛ زیترا     426۵ی  یگری بو نو و این قرین  بو ن  ر بی  کوام قرین 

 کتامالً  آمتو؛ یعنتی هتر  و   مرغ ب  نظر متی خو  سینرغ، سی یونو؛ اما خویش را سینرغ کامل می

ایتن   یی را  رواینو ک  ابیات ین مسیر  ورانتی و مانت  ابیانگر آن هم بو نو و ابیات  یگر هم دقرین

و تحتو ،  رونت »و تجلی تنامی  و کنا  اس ؛ زیرا کننو ک  بیانگر رونو تحو  سازی طی میقرین 

و آهتاه و  سازی نقطتد او  پتذیرش ناخ  قرین » و (48: 1392)یونگ،  « هوسیری  وّار را نشان می

ازی پایتانی،  سقرین  عطار با این ،بوین وسیل  .(222)هنان:  «ورو  آن ب  تصویری کلی از  نیاس 

 پیوس .از جایگاهی ک  جزء ب  کل )صورت الهی(   هو؛ارائ  می «آنجا»تصویری کلی از 

-ضتاع بتی  شو  تا مرغان ب  او ر جستجوی شهریاری آغاز می الطیرمنطقاز آنجا ک   استان 

 نظم خو  نظم بخشنو؛

  ر سپاه یبی ننانوتتم و ترتتتپا شاه        نظزان ک  چون کشور بو  بی

 (262: 1389، عطار)         
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شو  و با پیوایش سینرغ ب  نظنی آغاز میک   ر بی اس  ننا ین فراینو»این امر بیانگر ین 

قتانون  »( ک  ننا  خویشتتن، تنامیت  و تکامتل است ؛ زیترا      64: 1392)یونگ،  «رسوپایان می

هتوف غتایی هتر موجتو      س  و کل نظم کیهان ب  سوی آهاهی ک  تکامل، قانون کلی طبیع  ا

تنهتا   الطیتر منطتق ( و این تکامل، تنامی  و آهاهی  ر 72: 1392)مورنو،  «یابواس ، تکامل می

رسیون ب  ین ننوند خواهون  ب  نام سینرغ اس  و نت  وجتو  الهتی؛ زیترا بتر استاس نظریتد        

  مرکز شخصی  از من ب  خویشتن منتقل شتوه است ؛ یعنتی بت     ، ر این مرحل » ،فر ی  یونگ

 .(43)هنان: « وحوت و تنامی 

 نتیجه -3

بیانگر ین ننوند خواهون  و ین ننو هار آغازین  ر آفرینش انسان است    «خویشتن»الگوی کهن

هتای هونتاهون   عطار با کنن مصواق و رسیون ب  این ننوند خواهون  بیانگر غای  رشو اوس  و

ع مرغتان و کنتا  هروهتی ستالکان،     الگویی  ر ین مسیر مانواییی از ذره تتا جهتان، اجتنتا   کهن

مرغ، سینرغ، هوهو، سفر مرغان، پرسش مرغان، کوه قاف، هف  وا ی، عتو   انتخاا شهریار، سی

 ای سفر از خو  )جزء( بت  ختو  مثتالی   سازی و با استفا ه از سیر مانواییی و  ایرهسی، آین ، قرین 

ان، هنان چیز ک  عرفان از آن بت  مقتام   )کل( و سیر  ورانی ابیات ب  بیان نهای  رشو و تکامل انس

کنتو. از  تعبیتر متی   «من  ر خویشتتن حل شون »، پر اخت  اس  ک  یونگ از آن ب  کنوفنا تعبیر می

-یا صورت الهی( بتر ستی  )سینرغ ب  عنوان فعل الهی این فنا  ر افعا  الهی اس ؛ زیرا  ،نظر عطار

شناستی   ر روان .و ن   ر صفات و ذات الهتی ها تنها  ر فعل الهی غرق شونمرغ تجلی ننو  و آن

از شو  و این رشو و تکامل از نظر یونتگ  تعبیر می «تکامل  ر ناخو آهاه فر ی» ب  این امر ،یونگ

 .نام  ار  «فر ی  فراینو»خیز  ک  های فطری انسان برمیقابلی 

ای ختوا را  هاه و ب  هیچ روی جت خویشتن )سینرغ( هیچیونگ ماننو عطار معتقو اس  ک   

 «ختو  ختوا  »و  «صورت الهی»هرچ  منکن اس  پیناند فیض الهی باشو. از آنجا ک   هیر ؛ننی

برختی محققتان ستینرغ را ننتا  ختوا       ،هر  و برین و استعالیی هستنو، ب   لیل هنین قرابت  

     انستنو ن  صورت الهی.
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