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چکیده
عارف در بیان اشعار خود ،ابزارهایی به کار میبرد تا تجربههای روحانی خود را آسانتر به
مخاطب القا کند .یکی از این ابزارها ،اسطوره است .بر این اساس ،میتوان تصوّر کرد که ابزارهای
تصویرساز -بهویژه پسااستعارهها از جمله اسطوره -در شعر عرفانی سهمی مهم دارند .در عرفان،
گفتههای شاعر دربارۀ امور معنوی و فراپدیداری است .اسطوره نیز از جهانی متفاوت است و میتواند
وسیلهای مناسب برای بیان امور معنوی– عرفانی باشد .عطار نیشابوری در منطق الطیر با ترکیب خالقانۀ
اسطوره و تلمیح با ژرفساخت تشبیه ،تصویرهای زیبا آفریده و با صنایع بالغی تلمیحی ،تصویرسازی
کرده است .در این پژوهش ،ضمن معرفی این صنعت تلفیقی ،یعنی تلمیح اسطورهای نشان خواهیم داد
که عطار در توصیف تجارب عرفانی ،از این صنعت چگونه بهره برده و چگونه اسطوره و عرفان را با
یکدیگر پیوند زده است .به عبارتی دیگر ،هدف از این مقاله ،توجه به اسطوره و تلمیح در قالب رمزها
و نمادهایی است که در پرتو نوعی احساسات و شهودات زیستۀ عرفانی و باطنی ،فهم و تفسیر میشوند
و همچنین دگرگونی اسطوره به عرفان و گذر عناصر و نشانههای آنها از حماسۀ تاریخی و ملّی به
حماسۀ عرفانی و معنوی.

کلیدواژه :تصویر ،تجربۀ عرفانی ،تلمیح اسطورهای ،منطق الطیر.
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 .1مقدّمه
نگاه عارف در شعر و ادبیات عرفانی ،نگاهی فراحسّی است .و در مسیر رسیدن به
معرفت الهی نیز دچار حاالت معنوی فراح ّسی و فراپدیداری میشود و برای توصیف
آنها ناچار است پسااستعارهها یا «استعارهگونه»ها را به کار برد .بالغتدانان فرنگی دو
نوع آرایه به کار میبرند؛ «آرایۀ زبان 0و آرایۀ اندیشه 0که هر دو ناظر بر همنشینی و
جانشینی در حوزۀ مجاز است .در دستۀ اول ،عناصر زبان ،همنشین یا جانشین یکدیگر
میشوند؛ مانند تشبیه ،استعاره و مجاز مرسل .در دستۀ دوم ،عناصر زبان ،جانشین
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

اندیشه و ایده میشوند .تمثیل ،نماد ،تلمیح ،اسطوره و کهنالگو در این دسته قرار
ال به این صنایع در کنار
میگیرند» (فتوحی .)00 :0361 ،در پژوهشهای معاصران معمو ً
یکدیگر توجه خاص نشده است؛ در حالی که «صناعات و آرایههایی مثل نماد ،تمثیل
رمزی ،حسآمیزی ،پارادوکس ،اسطوره و تلمیحات اسطورهای و مانند آنها
شگردهای تصویرپردازی ادراکات ژرف و عمیقاند» (همان.)86 :0363 ،
شاعر عارف ،اساطیر را بازنمایی میکند و آنها را با عرفان پیوند میدهد و از این
طریق بهوسیلۀ عرفان ،بالغت را وارد حوزۀ جدیدی میکند .به عبارت دیگر ،عارف از
داستانها و عناصر اسطورهای برداشتهای عرفانی میکند.
مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که عطار در منطق الطیر چگونه اسطوره را وارد
بالغت عرفانی کرده است و عناصر اسطورهای متعلق به فرهنگ ایران پیش از اسالم
چگونه با جهان بینی و نگرش و گذر از دریچۀ ذهن او در کارکرد و معنا متحوّل
میشوند؟
تصوّف عطار ،طریقتی است در جهت پرهیز از دنیا و متعلقات آن و بیشتر تلمیحات
و کاربردهای اسطورهای او متناسب و هماهنگ با شیوۀ سلوک اوست« .اسطورهها و
داستانهای کهن ،ریشههای اصلی ملیت و پایههای استوار ادیان را نیز تشکیل میدهند»

1. Figures of language
2. Figures of thought
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(رضانژاد :0386 ،هشتادویک) و به گفتۀ اخوان ثالث« ،از خوشاقبالی شاعر خواهد بود
که بتواند هرچه بیشتر شعر خود را به ریشههای قدیمی پیوند بزند» (حریری:0386 ،
.)51
 .1-1پیشینة تحقیق
در باب موضوع این مقاله ،در منابع اشاراتی هست؛ امّا ظاهراً تحقیقی مستقل وجود
ندارد .مقالهها و پایاننامههایی را که در زیر نام خواهیم برد ،میتوان تا حدودی مرتبط
با این موضوع دانست؛ امّا جامعۀ آماری آنها و مهمتر از آن ،موضوع اصلی آنها
متفاوت است .از جملۀ این پژوهشها عبارتاند از:
مقالۀ «عوامل مؤثر در تصویرهای عطار نیشابوری» ،نوشتۀ مالمیر ( ،)0366برگرفته
از پایاننامۀ وی ،با نام «صور خیال در دیوان عطار نیشابوری» که پژوهشگر صور خیال
را به دو گروه کلیشهای و ابتکاری تقسیم کرده و از تشبیهات فشرده و گسترده و
عناصر سازندۀ مشبهٌ به در این دو نوع تشبیه سخن به میان آورده است .مقالۀ «از اسطوره
تا عرفان» ،نوشتۀ راستگو ( )0368که در آن اشاراتی به تصویر و زبان شعر و عرفان
شده؛ امّا بحث اصلی آن ،پیوند اسطوره و عرفان در داستان زال و رودابه است .مقالۀ
«حماسه ،اسطوره و تجربۀ عرفانی ،خوانش سهروردی از شاهنامه» ،نوشتۀ همدانی
( )0366که در آن ،نگاه معقوالنۀ فردوسی و نگاه رمزی و نمادین سهروردی نسبت به
اسطوره بررسی شده است .مقالۀ «کارکرد مشترک اسطوره و عرفان» از مظفری
( )0366که همانگونه که از نام آن پیداست ،وجوه مشترک میان اسطوره و عرفان با
توجه به ظرفیت های این دو موضوع در سه دین توحیدی بررسی شده است« .بررسی
تطبیقی تلمیحات داستانی در قصاید ناصرخسرو و منطق الطیر عطار و ارتباط آن با
جهانبینی شاعر» از اتقایی کردکالیی ( ،)0331پایاننامهای است که رویکرد اصلی
آن ،تطبیقی بوده ،تنها به تلمیحات داستانی دو شاعر پرداخته است .در این پژوهش
تلمیحات به انواع موضوعات دینی ،مربوط به پیامبران ،امامان ،خلفا ،صحابه و زنان
دینی ،تلمیحات درباری ،ادبی و عرفانی و اسطورههای دینی و حماسی تقسیم و برای
تلمیحات اسطورهای ،دو نوع دینی و حماسی بیان شده است .در بخش دینی ،ابلیس،
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جبرئیل ،عزرائیل و هاروت و ماروت و در بخش حماسی ،شخصیتهایی مانند
اسفندیار ،رستم ،ضحاک ،کاووس ،سام ،سهراب ،جمشید و ...بررسی شده است .مقالۀ
« سلیمان نبی در ادب فارسی و تلمیحات سلیمانی در شعر دو شاعر بزرگ ایرانی ،عطار
و سنایی» از جعفری و محمدیپور سعادتآبادی ( )0330که مرتبط با تلمیحات
قصص سلیمان (ع) است .مقالۀ «نشانهشناسی عناصر اسطورهای در روایتهای عرفانی»
از دهقانی یزدلی و مالمیر ( )0333که در آن ،عناصر اسطورهای مانند درخت ،باغ،
کوه ،حیوانات ،رنگها ،مرکز و نامها در سه اثر کشف المحجوب ،رسالۀ قشیریه و
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تذکره االولیاء بر اساس نقد اسطورهشناختی بررسی شده است .مقالۀ «کارکرد استعاره
در بیان تجارب عرفانی روزبهان بقلی در عبهر العاشقین» از فتوحی رودمعجنی و
رحمانی ( )0335که قالب موضوعی آن به این مقاله مرتبط است؛ امّا از میان صور
خیال ،استعاره مطرح شده و جامعۀ آماری آن متفاوت و در حوزۀ نثر ادبی است.
«جابهجایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان» از مالمیر و محبی ( )0335که در
آن ،کارکرد اسطوره در مباحث عرفانی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هشتم
بررسی گردیده و نشان داده شده که اندیشههای اسطورهای ،نظیر نجاتبخشی ،اشه()0

و تقدّس عناصر آب و آتش ،متناسب با چارچوب اندیشههای عرفانی در قالب
کرامات صوفیان است .مقالۀ «تشبیهات منطق الطیر،آیینۀ اندیشۀ عطار» از پشتدار و
برزگر ولیکچالی ( ،)0335که در بخش انواع تشبیه اضافی ،به اضافۀ اساطیری اشاره
شده است .مقالۀ «ابهام و ابهامآفرینی در تلمیحات اسطورهای ،حماسی و عیسوی دیوان
خاقانی» از حیدریان ،مرتضایی و صالحینیا ( ،)0336که نگارندگان به ابهامات
دوسویه در تلمیحات شعر خاقانی پرداختهاند .آنها در مقالهای دیگر با عنوان «تأملی
در اغراض بهکارگیری تلمیحات اسطورهای و حماسی در دیوان خاقانی» ،هدف
خاقانی را از بهکارگیری تلمیحات اساطیری و حماسی و مضامین آنها بررسی
کردهاند.
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این تحقیقات بیانگر آن است که پژوهشی مانند موضوع این مقاله انجام نشده،
پژوهشهای مرتبط با تلمیح نیز رویکردی متفاوت دارد.
روش این پژوهش ،توصیفی– تحلیلی و کتابخانهای است .دلیل انتخاب منطق الطیر نیز
اعتبار ادبی آن و نیز وجود بسامد کافی در صنایع تلمیحی– ترکیبی مرتبط با اسطوره
است.
 .2-1تصویر هنری و تجربة عرفانی

1

تصویر ،از مهمترین مباحث علم بیان در بالغت نوین و «اساس تخیّل شاعرانه است
و نیروی جهانبینی شاعر در یک تصویر ،منتهای فشردگی خود را نشان میدهد»
(براهنی .) 4/0 ،0361 ،این نوع تصویر ،هنری و ادبی است و در این پژوهش نیز همین
معنا از تصویر مدّ نظر است .تصویر ،مجموعهای از الفاظ را دربر میگیرد؛ امّا با
تأثیرگذاری بیشتر و عمیقتر و اهمیت آن بیشتر از الفاظ است .شاعران بهوسیلۀ این
تصاویر هنری ،میان امور به ظاهر متفاوت ،مانند عرفان و تجربیات عرفانی و اسطوره
رابطه برقرار میکنند.
نزد عطار« ،اسطوره ،خوانشی عرفانی مییابد و با عوالم متافیزیکی که فراتاریخی و
فرازمانیاند ،ربطی وثیق پیدا میکند .آنها به رمزهایی بدل میشوند که دال بر تجارب
روحانی و مکاشفههای اشراقی هستند» (همدانی.)056 :0366 ،
تجربۀ عرفانی به معنای ناخودآگاهی عارف و سالک و رسیدن به ادراکاتی عمیق و
نوعی آگاهی بیواسطه و وحدت و فنای الهی ،ذات و جوهرۀ عرفان است .نخستین
کسی که ویژگیهایی را مرتبط با تجربههای عرفانی بیان کرده ،ویلیام جیمز 0است .او
معتقد است هر نوع تجربه و آگاهی بیواسطه را نسبت به حقیقت متعالی که دارای
چهار نشانه باشد ،میتوان عرفانی نامید .0 :توصیفناپذیری؛  .0کیفیت معرفتی؛ .3
زودگذری؛  .4حالت انفعالی)0(.

1. Mystical experience
2. William James
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«تجربۀ عرفانی ،از احساس قرب آغاز میگردد و به شهود وحدت و یگانگی (فنا)
ختم میشود  .حقیقت وجود آدمی و ظرفیت وجودی او ،تجربۀ پیوند با حقیقت مطلق
را مح ّقق میکند؛ امّا مسئلۀ مهم دیگر در این رابطه ،شیوۀ بیان واردات و مکاشفات
عرفانی برای دیگران و ح ّتی خود عارف پس از بازگشتن به صحو و هوشیاری است»
(فتوحی رودمعجنی و رحمانی« .)043 :0335 ،در ادبیات عرفانی ایران ...تجربۀ عرفانی،
مکرّر به بیان درآمده است ...در چنان احوال ،عارف شعور خود را از دست میدهد و
در شعور کل ،در روح هستی گم میشود و دیگر خویشتن را نمییابد ،تجربه روحانی
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

است؛ امّا در بیان آن ،صوفیه تشبیه و تمثیل خاصی دارند» (زرینکوب)053 :0364 ،
که یکی از این تشبیهها و تمثیلهای خاص ،تلمیحات اسطورهای است.
 .6-1منطق الطیر عطار نیشابوری
منطق الطیر ،مهمترین مثنوی عرفانی– هنری عطار نیشابوری است و مضمون اصلی
آن «دیدار با خویشتن خویش» (پورنامداریان )66: 0368 ،و تجربۀ دیدار معنوی با
خداوند است؛ یعنی نهاییترین مرحلۀ تجربۀ عرفانی .عطار در پرسش و پاسخهای
بیستودوگانۀ پرندگان و تعلیم غیرمستقیم بهوسیلۀ تلمیحات ،تشبیهات و اسطورهها
سعی میکند سالک را به دنیای معنوی و عرفانی نزدیکتر کند .وی «از نخستین
عارفانی است که عناصر اساطیری فرهنگ ایرانی را با جانب رمزی عرفانی تفسیر کرده
است» (شفیعی کدکنی  .)036 :0330عطار با آنکه «در دوران ضعف روحیات ملّی
میزیسته است ،در شعر خویش نوعی تمایل به اساطیر ملّی نشان داده است»
(غالمرضایی )041 :0366 ،و به عبارتی« ،با آنکه در فرهنگ اسالمی غرق است،
موضوع ایران پیش از اسالم از نظر او دور نمیماند» (اسالمی ندوشن.)413 :0330 ،
یکی از ویژگیهای این اثر ،به کار رفتن تعبیر «وادی» در بیان مقامات سلوک
است .این کاربرد پیش از عطار نیز سابقه داشته؛ امّا عطار تعداد وادیها را هفت دانسته
و با نامهای متفاوت به کار برده است .این هفت مقام یا هفت شهر عشق عطار
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بیشباهت به حماسۀ هفت خان در داستان رستم و اسفندیار نیست .عدد هفت ،خود،
یکی از عناصر اسطورهای است که در روایتها و آثار عرفانی ،بسامد باال دارد.
 .4-1پسااستعارههای تصویرساز
در بالغت کهن ،تلمیح از ابزارهای علم بدیع به شمار میآمد؛ امّا در بالغت و نقد ادبی
جدید میتواند از «استعارهگونه»ها یا پسااستعاره هایی باشد که در تصویرسازی به کار
میرود.
تعاریف مرتبط با تلمیح به دو دستۀ کالسیک و عام و تخصّصی و خاص تقسیم
میشود .تعاریف کالسیک ،متداولترین تعریفهای تلمیح هستند؛ از جمله ،در نظر

ریچاردسن 1ارجاع دادن به یک شخص یا واقعۀ آشنای تاریخی و ادبی است که برای
قابل فهم کردن ایدهها به کار میرود .بر اساس چنین تعریفی ،ادبیات میتواند به
اسطوره ،کهن الگو ،وقایع تاریخی یا عناصری از آثار مشهور ادبی ،مذهبی یا فلسفی
ارجاع دهد .تعاریف جدیدی نیز از تلمیح وجود دارد که بر اساس بینامتنیت،
نشانهشناسی و زبانشناسی است (رجبی.)01 :0336 ،
زیربنای تلمیح ،تشبیه است .به نظر جرجانی« ،تشبیه این است که معنی یا حکمی از
معانی و احکام چیزی را برای چیز دیگر ثابت کنیم؛ مثل اثبات شجاعت شیر برای
مردی و یا حکم نور را درمورد دلیل اثبات کنیم ،از این جهت که دلیل ،حق و باطل را
از یکدیگر جدا میکند» (شفیعی کدکنی .)53: 0366 ،اگر استعاره و تشبیه یا اضافۀ
تشبیهی همراه با اشارهای به شخصیتها یا موضوعات اسطورهای باشد ،نیروی اثبات
بیشتر میشود .تشبیه ،استعاره و تلمیح« ،تداعی معنایی» به همراه دارند؛ یعنی «هر معنا،
معنا یا معانی خاصی را در ذهن شاعر یا خواننده تداعی میکند» (محمدی و اسالمی
 )003 :0336و این گونه میتواند با عرفان پیوند یابد.
در ادبیات فارسی ،برخی تلمیحات ،حماسی و اسطورهای ،برخی دینی و تاریخی و
برخی برگرفته از آداب و رسوم و باورهای عامیانه است .این موارد در آثار عرفانی
کاربرد دارد؛ امّا پس از ظهور اسالم به سبب اصل شمرده شدن قصص پیامبران ،بیشتر
1. Richardson
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روایتهای افسانهای و اساطیری کهن مردود شمرده شد و به همین سبب ،کمتر تفسیر
و تأویل میشد .با وجود این ،اسطورهها اشارهوار با استفاده از ابزار و صنعت
تصویرساز تلمیح ،در شعر شاعران فارسی به کار رفت و با رواج ادب عرفانی ،عارفانی
چون عطار ،از اساطیر ،تفسیری تمثیلی و تلمیحی به دست داده و از آنها برداشتهای
عرفانی کردهاند (شامیان ساروکالئی.)60 :0330 ،
اسطوره ،تعاریف متعدّد دارد« .سادهترین تعریف اسطوره این است که اسطوره،
روایت و بیان نمادین است .این بیان میتواند نوشتار باشد یا تصویر یا جزو هنرهای
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

نمایشی یا حتّی موسیقی» (اسماعیلپور .)8 :0363 ،این تعریف از اسطوره کامالً با
کاربرد آن در عرفان و بهویژه موضوع این پژوهش هماهنگ است؛ برای مثال ،برخی
عناصر و موجودات و شخصیتهای اسطورهای و دینی مانند مرغ و سیمرغ ،دیو،
اژدها ،قاف ،خضر ،انبیا ،خورشید و ...به نمادها و تصاویر عرفانی مبدّل میشوند.
«آن قسمت از بحث اسطوره که در علم بیان مطرح است ،همان بحث تلمیح است
که در کتب بدیع ذکر شده» (شمیسا)085 :0330 ،؛ امّا «اسطوره ،داستان است و تلمیح،
اشاره به داستان» (همان .)053 :بنابراین ،اسطوره را نیز مانند تلمیح میتوان از ابزار
تصویرساز دانست و «به این دلیل وارد حوزۀ تصویر میشود که در ساخت اسطوره،
شاعر ابتدا عالم بیرون را درون خود منعکس میکند و بعد با توجه به ادراکی که از آن
دارد ،آن را به صورت تلمیح یا تعریض در شعر میآورد» (رضایی راد .)05 :0366 ،در
این پژوهش نیز تأکید بر اسطورههایی است که با نگاهی عرفانی به آنها تلمیح شده
است؛ زیرا اساطیر و داستانهای کهن ،یکی از امتیازات شعر عرفانی است و عارف،
مطالب و تجربههای عرفانی خویش را با آنها بیان میکند.
 .5-1تلمیح اسطورهای
صنایع تلمیحی -از جمله تلمیح اسطورهای -ابزارهایی است که برای پیبردن به
وجه شبه آنها باید با اساطیر و داستانهای اساطیری آشنا بود .در تلمیح اسطورهای،
تلمیح و اسطوره با هم ترکیب میشود و ممکن است به صورت اضافۀ تشبیهی یا
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استعاری نیز به کار رود؛ اضافهای که مشبه آن در دنیای اساطیری به صورت مشبهٌبه
وجود داشته است؛ مانند ترکیب «مرغ جان» یا «مرغ روح» .به دلیل آنکه بیان اساطیری
مانند بیان تلمیحی ،غیرمستقیم است ،جنبۀ هنری آن قوی است و میتواند از ابزار
تصویرسازی و صور خیال در علم بیان به شمار آید .عطار برای اینکه «تجربۀ جهان
درون را با جهان بیرون بسنجد» (فوالدی ،)351 :0366 ،این ابزار را به کار گرفته است.

 .2تلمیح های اسطورهای در منطق الطیر
 .1-2تلمیح به موجودات اسطورهای
آن دگر گفتش که دیوت راه زد

گفت دیوی کو ره ما میزند

تـــــــیر خذالن بر دلت ناگاه زد

گو بزن چون چست و زیبا میزند
( 0066و )0063

این ابیات از زبان مریدان شیخ صنعان است .به او میگویند که دست از آن عشق
بردارد .واژۀ دیو میتواند اشاره به دیو در اعتقادات ایران باستان و شیطان در اعتقادات
اسالمی باشد .در متون قدیم فارسی در موارد بسیار ،منظور از دیو ،شیطان یا ابلیس
است .بعدها در فرهنگ نمادها دیو ،بهعنوان «نشانۀ قدرتی کور و درنده» (شوالیه و
گربران )038/0: 0366 ،مطرح شده است .دیو حتّی میتواند همانند حیوانات داللت بر
نفس امّاره داشته باشد و «در کلیت بافت معنایی و روایی متن ،جلوهای از تجربههای
مرتبط با امر قدسی است» (دهقانی یزدلی و مالمیر.)008 :0333 ،
عطار در جای دیگر میگوید:
دیوت از ره برد و ال حولیت نیست

از مسلمانان به جز قولیت نیست
()0156

خر بسوز و مرغ جان را کار ساز

تا خوشت روحاهلل آید پیشباز
()848

یکی از موجودات و پرندگان اسطورهای پربسامد در منطق الطیر ،مرغ و سیمرغ
است .ترکیب مرغ جان ،اضافهای تشبیهی یا اساطیری و به عبارتی ،تلمیحی اسطورهای
بر پایۀ تشبیه است .در بیت مورد بحث ،عطار میگوید برای رسیدن به تجربۀ عرفانی و
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حالت انفعال در آن باید خر نفس را از میان برداشت و کار روح را سامان بخشید تا

روح الهی به استقبال سالک آید« .تمثیل روح به پرنده و نمود این رمز در منطق الطیر
عطار -که جریان پرواز مرغان و پیوستن آنها به سیمرغ است -ریشه در ساخت
اساطیری گردونۀ مهر در میتراباوری دارد» (زمرّدی .)348 :0368 ،میتوان پنداشت که
بشر کهن ،روح را در حکم پرندهای میدانسته است؛ زیرا بر کفنهای کهن ،نقش
شاهین دیده شده است (شمیسا .)081 :0330 ،نیز میتوان تصوّر کرد که جان به
صورت مرغی در هنگام مرگ از بدن خارج میشده است .در اساطیر ،مرغ ،این عنصر
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

اسطورهای ،نماد جان یا نفس است (اسماعیلپور )00 :0330،که در این ابیات نیز به
کار رفته:
نطفۀ ملک جهانها همّت است

پرّ و بال مرغ جانها همّت است
()0803

هریکی خود را در آن نوعی که بود
الجرم من نیز همچون رفتگان

کرد لختی جلوه و بگذشت زود
جلوه دادم مرغ جان بر خفتگان
()4500-4501

گاهی رکن تلمیح اسطورهای ،استعاره است و با عنوان «استعارۀ اساطیری» مطرح
میشود« .استعارۀ اساطیری ،استعارهای است که در عصر اساطیر – دوران قبل از
ادبیات– جنبۀ حقیقی داشته و بعد از آنکه به کلّی فراموش شده است ،ناگاه در زبان
شاعری مجدداً رخ نمایانده است ...مشبهٌبهی است که در حقیقت ،حاصل تشبیه نیست؛
بلکه در دوران اساطیری با مشبه خود مساوی بوده است ...عطار در منطق الطیر در مورد
باز که رمز روح است ،میگوید:
مرحبا ای مرغ زرّین خوش درآی

گرم شو در کار و چون آتش درآی

در عصر اساطیر ...شاهین یا عقاب (عالوه بر روح) سمبل خورشید بود و از این رو
در آیین مهرپرستی جنبۀ تقدس داشت و از این روست که شاعر ،ناخودآگاه صفت
زرّین را که در اصل ،صفت خورشید است ،برای آن ذکر کرده است (و گویی گفته
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است مرغ روح یا مرغ خورشید)» (شمیسا .)013 :0330 ،در این بیت ،شاعر با
استعارهای خطابی ،باز را که «رمزی از انسان قبل از ورود به عالم سلوک» (عطار،
مقدمۀ مصحح )46 :0330 ،است به راه معرفت و رسیدن به تجربۀ عرفانی دعوت
میکند.
مرغ روحــانیش گفت ای پیر راه

دردمنـــدی میگذشت این جایگاه

برکشید آهی ز دل پاک و برفت

ریخت اشک گرم بر خاک و برفت
()4484-4883

سیمرغ یا مرغ روحانی ،استعاره از انسان کامل است و انسان کامل در عرفان و
تجربۀ عرفانی -که نمادی از حق و حقیقت است -با اسطورۀ مرغ و سیمرغ پیوند یافته
است.
نام او سیمرغ سلطان طیور

او به ما نزدیک و ما زو دور دور
()604

«داستان سیمرغ در منطق الطیر عطار و دیگر شاعران ایرانی ،متأثر از اسطورههای
اصیل ایرانی است» (اسماعیلپور .)80 :0330،سیمرغ ،این پرندۀ افسانهای که تا عصر
شاهنامه دچار تغییرات متعدّدی شده ،در شاهنامه درمانگر و چارهگر است« .هفت
(گونه موجود) که (اندر) دین همانند هفت امشاسپندند که به هفت جای بود ...از
آبزیها ،از نوع ماهیان ،اَرَ َز  arazنام ،از سوراخزیها قاقم سپید و سمور سپید ،از
پرندگان کرشفت  karŠiftمرغ و نیز سیمرغ ...ایشان به زبان مردم ،دین را از هرمزد
پذیرفتند و به سرکردگی پنج گونه (جانوران) گماشته شدند که تا همۀ جانوران نیز به
آواز خویش ،چندان که ایشان را دانش ،توان و نیرو است ،دین را برشمارند» (بهار،
 .)018 :0380سیمرغ «در اساطیر ایران ،تجسّمی است از موجود کامل .این موجود
چون میبایست بر هوا هم تسلّط داشته باشد ،به صورت مرغ تصوّر شد» (اسالمی
ندوشن .)403 :0330 ،این هوا میتواند هوای نفس نیز باشد که سالک در طی سلوک
عرفانی خود بر آن مسلّط میشود« .در دورۀ اسالمی ،سیمرغ نهفقط مرشد عرفانی و
مظهر ذات حق بود ،بلکه نماد نفس پنهان نیز بود .بر این مبناست که فریدالدین عطار
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در منطق الطیر از این پرندۀ افسانهای بهعنوان نماد جستوجوی نفس سخن میگوید»
(شوالیه و گربران .)600/3 :0366 ،با ورود عرفان ،سیمرغ نیز صبغۀ عرفانی به خود
میگیرد و رمزی از خداوند متعال میشود (عطار ،مقدمۀ مصحح .)30 :0330 ،عطار در
جای دیگر میگوید:
ای به زر سیمرغ را بفروخته

دل ز عشق زر چو شمع افروخته
()0043

در دو بیت اخیر نیز سیمرغ اسطورهای به رمزی عرفانی تحوّل یافته است که پایهای
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

تشبیهی دارد و بنا بر ویژگی «توصیفناپذیری» میتوان «تص ّورات ناهمگون از مشهود»
را زیرمجموعهای از تجربههای عرفانی عطار دانست که هر صاحب تجربهای ممکن
است معشوق را به گونهای و به فراخور احوال خود درک کند (جمشیدیان و دیگران،
 .)01 :0335عطار نیز معشوق را به یاری اسطوره و عناصر اساطیری ،اینگونه به تصویر
کشیده است.
پای در عشق حقیقی نه تمام

نوش کن با اژدها مردانه جام
()0038

یکی دیگر از موجودات اساطیری مورد نظر عطار ،اژدها است .اژدها– که
اسطورهای است جهانی و در اسطورههای ایرانی نیز حضوری مؤثر دارد -استعاره است
از نفس پلید درون آدمی« .اژدها همچون نگاهبانی سختگیر ...بهعنوان نمادی شیطانی با
مار همسان میشود» (شوالیه و گربران  .)003/0 :0366عطار در ابیاتی میگوید:
خه خه ای طاووس باغ هشت در

سوختی از زخم مار هفت سر

صحبت این مار در خونت فکند

وز بهشت عدن بیرونت فکند
()853- 850

در منطق الطیر برخی عناصر اسطورهای با نام شخصیتها مرتبط است و این
موضوع «بیشتر در مورد شخصیتهای تمثیلی از قبیل هدهد ،سیمرغ و مرغان به کار
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رفته است...؛ برای مثال در مورد «طاووس» از بهشت و مار استفاده شده است که در
واقع اینها عناصر و مضامین فرهنگی مرتبط با مرغان در قصص و اساطیر است.
بعـــد از آن طاووس آمد زرنگـــار

نقش پرّش صد چه بل که صد هزار

چون عروسی جلوه کردن ساز کرد

هـــر پر او جلــــوهای آغـــاز کرد

گفت تا نقاش غیـــبم نقـــش بست

چینـــیان را شد قـــلم انگشت دست

گرچه من جبـــریل مرغــانم ولیک

رفت بر من از قـــضا کاری نه نیـک

یار شـــد با من به یک جا مار زشت

تا بیفـــتادم به خــــواری از بهــشت
(اخالقی)018-014 :0366 ،

«جی .ال .هندرسون توضیح میدهد ...:جنگ میان قهرمان و اژدها ...مفهومی
الگویی دارد و به معنی پیروزی من بر گرایشهای قهقرایی است» (شوالیه و گربران،
 .)031 :0366نبرد با اژدهای نفس و تلمیح به این موجود اسطورهای ،از مراحل مهم
سیر و سلوک عرفانی برای رسیدن به معرفت و دریافت تجربههای عرفانی است .عطار
در جایی دیگر نیز «اژدهای هفت سر» را مانند «مار هفت سر» در ابیات پیشین به کار
برده است:
هر که را با اژدهـای هفت سر

در تموز افتاد دائم خفت و خور

زین چنین بازیش بسیار اوفتاد

کمـــترین چیزیش سردار اوفتاد
()0300-0301

هر که او در باخت هرچش بود پاک

رفــــت در پاکی فـــــرو آســود پاک

دوخته بر در دریـــــده بر مـــدوز

هرچــه داری تا سر مویی بــــسوز

چون بسوزی کل به آهی آتشیــن

جمــع کن خاکسترش در وی نشین

چون چنین کردی برستــی از همه

ورنه خـون خور تا که هستی از همه
()0583-0581

این ابیات -غیرمستقیم -تلمیحی است به اسطورۀ «ققنوس» و واژۀ «خاکستر» نیز
میتواند نشانی از آن باشد« .ققنوس ،از اساطیر چین و مصر به ادبیات فارسی راه یافته
است ...اسطورۀ ققنوس در شعر عطار ،تمثیلی برای پذیرفتن حقیقت مرگ ...است و به
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تولدی دیگر– که رمز جاودانگی– است اشاره میکند .هدهد در جواب مرغی که
ترس از مرگ را سدّ راه خود میکند ،اسطورۀ ققنوس را نقل میکند ...با سوختن
ققنوس ،ققنوسی جدید متولد میشود .داستان ققنوس ،متناقضنمایی شگرفی – یعنی
متناقضنمایی میان تحققپذیری مرگ و جاودانگی و به تعبیر عرفانی بین فنای فی اهلل و
بقای باهلل– را به تصویر میکشد ...ققنوس در شعر عطار با رویکردی عرفانی به عالم
الوهیت نزدیکتر است» (بختیاری .)6–5 :0335 ،بهطور کلّی در ادبیات فارسی ،در
رنج خود بودن و از «من» جدا شدن و تولد دوباره یافتن و به قول عطار درهم شکستن
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

هر آنچه جز حق و حقیقت است و خود در آتش فنا سوختن ،نشانی از اسطورۀ ققنوس
است .این موضوع ،نشانی است از مقام فنا که نوعی تجربۀ عرفانی است .عطار در این
ابیات نیز به این موضوع اشاره دارد:
بنده را گو بازکــــش از غیر دست

پــــس به استحقاق ما را میپرست

هرچه آن جز ما بود در هـــم فکن

چون فکندی برهمش در هم شکن

چون شکستی پاک در هم سوز تو

جـمع کن خاکسترش یک روز تو

این همه خاکستر آنگه برفشـــان

تا شــــــود از باد عزّت بینشـــان

چون چنین کردی تو را آید کنون

آنـــچه میجویی ز خاکستر برون
()3133–3135

و در جای دیگر در باب سوختن در آتش فنا و رهایی از تع ّلقات دنیوی میگوید:
هرچه داری آتشـــی را بر فــــروز

تـا ازار پای بر آتـــش بســوز

چون نماندت هیچ مندیش از کفـن

برهنه خود را به آتش درفکن

چون تو و رخــت تو خاکستر شود

ذرهای پنــــدار تو کمـتر شود
()4140–4133

به عبارتی دیگر ،ققنوس در اشعار عطار نیشابوری« ،قهرمان تجربۀ عرفانی»
(همدانی )054 :0366 ،است که در نهایت به فنا و بقا ،یعنی «اوج لحظۀ اشراق و تجربۀ
عرفانی» (همان )058 :میرسد.
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 .2-2تلمیح اسطورهای به شخصیت دینی -اسطورهای
گر درآیی و برون آیی ز خود

سوی معنی راه یابی از خرد

چون خرد سوی معانـیت آورد

خضـر آب زندگانیت آورد
()860-861

همانند ققنوس ،موجود اسطورهای« ،خضر شخصیتی افسانهای و اساطیری [است]
که رمز جاودانگی و بیمرگی است و طبق افسانهها از آب زندگی نوشیده» (عطار،
یادداشت مصحح )300 :0330 ،و جاودانه شده است؛ «به همین جهت گاهی از این
چشمه به آب خضر و چشمۀ خضر یاد شده» است (یاحقی« .)01 :0363 ،صوفیان خضر
را مرد کامل و ولیاهلل و امام و پیشوای زمان میدانند که به علت دست یافتن به نور
باقی و سیراب شدن از چشمۀ فیّاض حقایق دارای جانی جاوید است...؛ پس مصاحبت
با اولیاءاهلل و استفاده از محضر و سخنان آنان ،در حکم آب حیات و آب زندگی
است» (عطار ،یادداشت مصحح.)315 :0363 ،
آب زندگانی یا آب حیات ،خود اسطورهای مهم و جهانی با موضوع جاودانگی
است که در اینجا با مختصات اسالمی مطرح شده است .جاودانگی که میتواند از
موضوعات و عناصر اسطورهای باشد ،در عرفان همان رسیدن به مقام فنا و بقای باهلل
است .خاصیت اصلی چشمه ،جوشش آب از زمین است و میتوان آن را رمزی از
استمرار زندگی جاوید دانست .عطار با تلمیح به شخصیتی دینی -اسطورهای ،خطاب
به فاخته ،نماد سالک راه حق ،میگوید که به سوی حقیقت رو تا به زندگی جاوید
دست یابی؛ کافی است از خودی خود بیرون شوی و به تجربه و آگاهی بیواسطۀ
عرفانی برسی.
یکی از انواع اساطیر ،اساطیر پیامبران و قدّیسان است« .اساطیر ملل گوناگون
سرشار است از این بنمایههای اسطورهای دربارۀ معجزات و شگفتیهای زندگی
پیامبران ،قدّیسان و اولیا .نظیر این روایات را در کرامات مشایخ صوفیه میبینیم»
(اسماعیلپور .)86 :0330 ،این موضوع از قرن ششم هجری که جلوۀ عرفان در شعر
فارسی بیشتر میشود ،نمایانتر است .به عبارت دیگر« ،تجلّی افکار و عقاید مذهبی در
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مضمون و معانی شعر این دوره ،تنها از طریق اقتباس معانی آیات قرآن و احادیث نبوی
نبود ،بلکه اساطیر دینی نیز جلوۀ خاصی به اشعار همۀ شعرای این دوره بخشید»
(شجیعی)056 :0365 ،؛ برای مثال ،سلیمان ،از ظهورات من ملکوتی در مکاشفههای
عرفانی در قالب شخصیتهای دینی و اسطورهای است (مشعوفی.)046 :0363 ،
در ابیات زیر نیز عناصر اسطورهای با نام شخصیتها مرتبط است و «در پرداخت
شخصیت هدهد از عناصری چون سبا ،سلیمان ،منطق الطیر ،دیو ،بند و شادروان
استفاده شده است.
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

مرحـــــبا ای هدهد هادی شده

در حقیقت پیک هر وادی شده

ای به سر حدّ سبا سیر تو خوش

با سلیـمان منطق الطیر تو خوش

صاحب سرّ سلیمــــان آمــدی

از تفــاخر تاجور زان آمدی

دیو را دربند و زنــــدان بازدار

تا سلیــــمان را تو باشی رازدار

دیو را وقتی که در زنـدان کنی

با سلیمـان قصد شادروان کنی»
(اخالقی)015 :0366 ،

در این ابیات ،عالوه بر آنکه به دیو ،این موجود اسطورهای اشاره دارد ،آن را با
سلیمان (ع) ،شخصیت دینی– اسطوره ای همراه کرده است ،در ضمن آن به کرامات
و معجزات او از جمله سخن گفتن با پرندگان و تخت سلیمان اشاره دارد .عطار در
جای دیگر ،معجزات موسی (ع) را با کوه بهعنوان عنصری اسطورهای و مرغ و پرنده
بهعنوان حیوانات اسطورهای همراه کرده است که میتواند جلوهای از تجارب روحانی
و معنوی باشد« .قصههای عرفانی همچون دیگر روایتهای باطنی و قدسی ،از کوه
برای بیان و توصیف تجربههای دینی استفاده میکنند . ...کوه را محل حضور امر
قدسی ،عروج و تجربۀ دینی میدانند . ...کوه ،نماد مرکز است (دهقانی یزدلی و
مالمیر .)003-000 :0333 ،همانگونه که در مثال مربوط به «دیو» اشاره شد« ،یکی از
کارکردهای ذکر حیوانات در روایتهای عرفانی ،داللتگری حیوان بر نفس امّاره
است» (همان .)005 :در اینجا فرعون بهیمی ،نفس است که باید از آن دوری جست و
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تبدیل به حیوانی رام مانند مرغ طور شود« .حیوان رامشده ،نفس امّارهای است که در
نتیجۀ مجاهدت و سلوک سالک رام شده است و گوش به فرمان و ارادۀ اوست»
(همان.)008 :
همچو موسی دیدهای آتش ز دور

الجــرم موسیجهای بر کوه طور

هـــم ز فرعـــون بهیـــمی دور شو

هم به میقات آی و مرغ طور شو
( 804و )805

یا در بیتی دیگر میگوید:
کوه خود در هم گداز از فاقهای

تا برون آید ز کوهت ناقهای
()843

در این بیت نیز نام حیوانی با عنصر اسطورهای کوه مطرح و در ضمن آن ،به معجزۀ
حضرت صالح (ع) اشاره شده است.
 .6-2تلمیح اسطورهای به فلکیات (سماویها)
هرکه داند گفت با خورشید راز

کی تواند ماند از یک ذرّه باز
()636

در این بیت ،خورشید استعاره از خدا و رسیدن به اوست که آخرین مرحلۀ عرفان و
تجربۀ عرفانی است« .اولین اقوامی که خورشید را به خدایی شناختند ،فنیقیها و
مصریها بودند . ...در زبان فنیقی[ ...خورشید] مظهر خدای دادگر است .او همه چیز را
می بیند و هیچ جنبشی در روی زمین از نگاهش پوشیده نیست .مصریها عقیده داشتند
که خورشید ،سرآغاز عالم است ...در میان مسلمانان ،پیروان اسماعیلیه برآناند که
اهورامزدا خدای نور است و در خورشید جلوه میکند ...در میان فرقههای تصوّف،
پیروان مولوی حلقات رقص و سماع برپا میکنند و با اوج گرفتن نوای موسیقی،
صوفیان به گرد پیر درمیآیند؛ چراکه م ظهر شمس است و در این لحظه ،لحظۀ بزرگ
فنای فی اهلل فرارسیده است» (صدقه« .)040-036 :0361 ،آفتاب از منظر نمادشناسی و
اسطوره ای خصوصیاتی را داراست که در نظر شاعران و هنرمندان میتواند محمل
خوبی برای بیان ناخودآگاه باشد .در تجربیات عرفانی که سهم ناخودآگاهی بیشتر از
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خودآگاه است و هشیاری مرتبۀ نازلهای از آگاهی میباشد ،این ویژگیها بیشتر نمود
پیدا میکند» (مشعوفی.)015: 0363 ،
محو او گشتند آخر بر دوام

سایه در خورشید گم شد والسالم
()4068

هست خورشید حقیقی بر دوام

گو نه ذ ّره مان نه سایه والسالم
()4038

ذرّه را سرگشتگی بینم صواب

زانکه او را نیست تاب آفتاب

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

()0480
گر تو را پیدا شود یک فتح باب

تو درون سایه بینی آفتاب
()0031

چون بتابد آفتـــاب معــــرفت

از سپـــــهر این ره عالی صـفت

هر یکی بینا شود بر قدر خویش

باز یابد در حقیقت صدر خویش
()3503-3500

گم شدم در خویشتن یکبارگی

چارۀ من نیســــت جز بیـــــچارگی

آفتاب فقر چون بر من بتافت

هر دو عالم هم ز یک روزن بتافت
()4048-4045

در اعتقادات ایرانی نیز خورشید (مهر) مقدّس است و از ایزدان .مهرپرستی در ایران
سابقهای کهن داشته و اعتقادات مربوط به آن ،به آیینهای دیگر سرایت کرده است.
زردشتیان ظاهر ًا به سوی نور نماز میخواندند .آنها «در شبانهروز پنج بار با تنی پاک و
روانی آماده رو به سوی نور ...در برابر ماه یا آتشی روشن یا شمعی یا چراغی فروزان
میایستند و اهورامزدا را نماز میگزارند» (خورشیدیان .)006 :0366 ،تقدّس آتش نیز
به سبب نور آن است .آوردن خورشید در این ابیات هم میتواند نشانی از تأثیرپذیری
عطار از اساطیر ایرانی باشد.
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اسطورههای پرکاربرد در منطق الطیر
عنوان

آتش

آفتاب /خورشید

یوسف

مرغ

سیمرغ /عنقا

هدهد

ماه

زور ،کلیم اهلل)

تابوت ،ید بیضا ،طور،

موسی (عصا ،فرعون،

سگ

انگشتری ،باد)

منطقالطیر ،ملک،

سلیمان (مور ،هدهد،

هفت

تعداد

66

56

58

54

50

06

08

08

00

00

00

عنوان

دوزخ

خورشید

لیلی و مجنون

بهشت /باغ هشت در

آدم

چهل (چل)

ابلیس

مرغ عیسی ،دم عیسی،روح اهلل ،مسیح)
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* در جدول فقط اسطورههای پرکاربرد مرتبط یا غیرمرتبط با بیان تجربه عرفانی
که پنج مورد و بیشتر آنها در منطق الطیر موجود است ،در نظر گرفته شده است.

نتیجهگیری
عطار نیشابوری ،از جمله شاعرانی است که به پیرابیانها و پسااستعارهها نظر دارد و
در پرتو تجربههای عرفانی ،اسطورهها را در قالب نمادها و رمزها بیان میکند و برخی
عناصر اسطورهای را با تلمیح تلفیق کرده است .از میان این عناصر در منطق الطیر بیشتر
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

به اساطیر دینی بهویژه شخصیتهای دینی ،مانند خضر و پیامبران و معجزات آنها
مانند موسی (ع) ،سلیمان (ع) و صالح (ع) ،اساطیر ملّی مانند سیمرغ و اساطیر
بینالمللی مانند دیو ،اژدها ،ققنوس و خورشید اشاره شده است .تلمیحهای اساطیری
در منطق الطیر بیشتر با روح و جان مرتبط است .سیمرغ ،رمز خداوند در عرفان،
ققنوس ،نماد از میان بردن نفس درون و دیو و اژدها استعارهای از نفس امّاره در وجود
آدمی است .همۀ اینها ابزاری است برای بیان معانیای که عارف برای رسیدن به
تجارب عرفانی و آگاهی بیواسطه از حقیقت به آنها نیاز دارد؛ معانیای که
بازگوکنندۀ تجربۀ زیستۀ عرفانی هستند؛ مانند گرایش به سوی معنویت ،در
جستوجوی خدا بودن و از خود جدا شدن و به خدا رسیدن .عطار با بهرهگیری از
ابزارهای هنری تلفیقی تصویرساز ،از جمله تلمیح اسطورهای ،مضامین و تجارب
عرفانی را به عرصۀ تصویر و هنر برده است.
به عبارتی ،بخشی از مفاهیم مطرحشده در کالم عطار نیشابوری در منطق الطیر،
تلمیحهایی اسطورهای است به آنچه در تجارب روحانی و عرفانی و ذات خداوند
وجود دارد .عطار از این طریق بیشتر به مواردی که برای رسیدن به تجارب عرفانی یا
گذراندن مراحل آن الزم است ،اشاره کرده و نشانههایی از تجربۀ روحانی و دیدار با
امر مقدّس را آورده است .اجزا و عناصر اسطورهای ایرانی در نگاه عارفانۀ عطار به
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رمزهایی از عالم جان مبدّل می شوند و معانی مرتبط با تجربۀ عرفانی و مکاشفههای
اشراقی را بیان میکنند.

پینوشتها
« .0اشه از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است .راستی ،درستی ،تقدّس ،قانون ،آیین
ایزدی و پاکی ،از جمله معانی آن است .این کلمه بسیار در اوستا استعمال شده است و فقط در
گاتها ...صدوهشتاد بار کلمۀ اشا تکرار شده است .تشخیص معانی آن نیز دشوار است؛ بسا در یک
قطعه یا یک جمله گهی به یکی از معانی مذکور است و گهی از آن فرشتهای اراده شده است .در
سانسکریت رتا  rtaو در التینی راتوس  ratusگویند .بسا در گاتها از خانه یا بوستان اشا فردوس
مقصود میباشد (پورداوود.)30 :0346 ،
 .0در کتاب تنوع تجربۀ دینی ،این موارد به این معناست :توصیف ناپذیری ) (Ineffabilityبه
معنای گزارشی کامل و مناسب از جزئیات است که نمیتوان آن را در قالب کلمات آورد .کیفیت
معرفتی ) (Noetic qualityبه این معناست که این حاالت اشراق ،مکاشفه و الهام احساس حجیتی
به آدمی میبخشند که تا پایان عمر اثر آن از بین نمیرود .زودگذری) (Transiencyبه این
معناست که این حاالت به مدت نیم ساعت یا حداکثر یک یا دو ساعت طول میکشند و حالت
انفعالی ) (Passivityزمانی است که این حاالت به عارف دست میدهد ،احساس میکند ارادهاش
را از دست داده است (جیمز.)403-400 :0330 ،
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