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 چکیده
و  یکی از عوامل زیبایی ،بدیعی در ادبیات فارسی ۀعنوان یک آرایبه ارادوکسپ

فراوانی در آثار ادبی به ۀعطار از این آرای .شودمحسوب می آثار ادبیدر  سازیبرجسته

بدیعی را در  ۀاین آرای کاربرد این پژوهش در نظر دارد تا خود استفاده نموده است.

عطار به یاری مطابق نتایج،  نماید. و تحلیل بررسی یونگ یشناسروان و الطیرمنطق

تکامل و رشد الگوی خویشتن هر دو در جستجوی کمک کهن هسیمرغ و یونگ ب

است؛ زیرا از نیروهای  بنیادپارادوکسکل یکپارچه  و اندکل یکپارچهانسانی؛ یعنی 

متضاد هستی تشکیل شده است؛ نیروهایی چون نیک و بد، عالم صغیر و عالم کبیر، 

 ۀناظر به یکپارچگی و تعادل دو جنبکه  (وحدت اضداد)جزء و کل و ماده و مینو 

که به است سیمرغ یا ناخودآگاه(  + سی مرغ یا خودآگاه) «جسم و روان»وجود، یعنی 

این فنا در آن واحد، بقاست فناست و  ،این وحدت ۀنتیج ؛شودتعبیر میمقام وحدت 

 نکربنیاد است که عارف کلچنین تمامیت پارادوکس ۀدر نتیجدر ابعاد دیگر هستی. 

در » ،«بینددرون سایه آفتاب می»برد، میبه سر  «زمانهای بیقرن»در  جوو تمامیت
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  .، یونگالطیرمنطقعطار، سیمرغ، ، خویشتن، پارادوکس :هاکلیدواژه
 24/10/1398تاریخ پذیرش :          19/10/1398تاریخ دریافت:

1E-mail: lailagholampour@gmail.com 

الطیر تحلیل پارادوکس در منطق(. 1398غالمپورآهنگرکالیی, لیال, طاووسی, محمود, اوجاق علیزاده, شهین. )ارجاع به این مقاله: 

 ,240(72 ,(doi: . 213-193زبان و ادب فارسی )نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز(. عطار و روانشناسی یونگ

10.22034/perlit.2020.10284 

 

mailto:lailagholampour@gmail.com


 192 213-193ص،  98، پاییز و زمستان 240، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

 مقدمه

 ۀدر التین از واژ Paradoxum برگرفته از» (Paradox) نمایا متناقض پارادوکس

 معنای نظر و عقیده به doxa وبه معنی مقابل و متناقض  Para از مرکب   Paradoxonیونانی

و  هنریناسازی ،نقیضیبیان ،تناقضرا به ، پارادوکس فارسیدر زبان  .(68: 1377)چناری،  «است

ترین عالیو  است کالم برجستگی زیبایامل وع از یکی ادبی ۀآرای این. اندکرده ترجمه نمامتناقض

از امکانات متضاد، یکی های پیوند پدیده؛ زیرا رودهنری به شمار میزدایی آشنایی ۀشیو

اثری  آفرینشبه  دست و هنجارستیزیزدایی هنرمند با آشناییکه  استهنری سازی برجسته

خود را تقویت  تأثیر سخنو  التذاذ هنری راه زند تا از اینمیبا کالمی تازه و ناآشنا برانگیز اعجاب

م، یکدیگر را نقض ومفه به لحاظ ،بیری است که دو روی یک ترکیوتصا»نمایی متناقض کند.

شناسی در بالغت صوفیه محور جمال» .(54: 1366، شفیعی کدکنی) «سلطنت فقر لمث ،کنندمی

 ۀلبشناسی( غرکز این قلمرو استتیک )نقد زیباییدر م .های زبانی استشکستن عرف و عادت

  .(428: 1396، شفیعی کدکنی) «شکار است آکامالًبر دیگر جوانب بیان هنری موسیقی و شطح 

به ای است و به همین دلیل هر علمی پارادوکس در علوم مختلف دارای جایگاه ویژه

در فیزیک  ،هاهایی چون پارادوکس کالغ؛ در منطق پارادوکسمشهور استخاصی  هایپارادوکس

در فلسفه پارادوکس اپیکورس یا  ،پارادوکس زمان و دوکس پدربزرگاپارادوکس دوقلوها، پار

منجر به برانگیختن خالقیت، که  ...و  ثباتی وجود دارددر سیاست پارادوکس ثبات و بی ، وشر ۀمسئل

ها وجود نظامتناقض چیزی بیش از یک صنعت ادبی است و در تمام » ند.شوتحول و نوآوری می

 این نگاه پارادوکسی. تواند باشدآن هنر می و محبوبیت جاودانگی ۀدارد. در قلمرو هنر تناقض مای

مانند  .(45: 7113داد، ) «نگرش امثال بایزید و ابوسعید ابوالخیر است ۀمیراث تصوف خراسان و شیو

اگرچه  جاری شد. بسطامی بایزید که بر زبان «چراغی ندیدم تر از خاموشیروشن»و  حالج «اناالحق»

شفیعی ) «،فان در ادبیات عرفانی جستجو کردخاستگاه پارادوکس را باید در سخنان رمزآلود عار»

اساطیر داشته باشد؛  ۀخاستگاهی به اندازباید  پارادوکسرسد که اما به نظر می (57: 1366 ،کدکنی

زیرا خیر و شر، مرگ و زندگی، خدایان و شیاطین و سایر معماهای پارادوکسی بشری به عالم 

 نهفتهانسان در وجود  ترین پارادوکس هستیبزرگبنابراین،  ؛گرددآغازین و جهان اساطیر برمی

 ماده و معنویت استهای پست شیطانی، معجونی از خصال واالی انسانی و رذیلتانسان  ؛ زیرااست
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از عناصر پارادوکسی )آب  و باد و خاک و آتش(  همجهان آفرینش  تر، یعنیدر مقیاس بزرگو 

 آفریده شده است. 

در این پژوهش میسر  هاآن ۀاز این ویژگی برخوردارند که بررسی همفراوانی تمام آثار عطار به 

به هایی هم و نمونه شوداکتفا می الطیرمنطقپارادوکس در تحلیل مقایسه و نیست. در نتیجه تنها به 

میان پارادوکس در رسد که به نظر می .ذکر گردیده است و دیوان اشعار مختارنامهاز عنوان مکمل 

 ۀو اندیش «خویشتن»عنصر مشترک  ۀواسطی یونگ بهشناسروانپارادوکس در عطار و  الطیرمنطق

به این تا  در این مقاله تالش شده استلذا  .وجود داردارتباط و همسانی  «تمامیت»دست یافتن به 

ی یونگ شناسروانپارادوکس در  باعطار  الطیرمنطق پارادوکس درآیا دهد که ال پاسخ سؤ

 مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا نوشته شده است. ؟مقایسه و بررسی استقابل

 تحقیق ۀپیشین

نمایی در ادبیات متناقضدر مورد پارادوکس در کتاب را بررسی  تحلیل وترین امیر چناری مفصل
 هاآننما و توصیف های متناقضهای عبارتگیژوی» ای هم با عنوانهمقالاست.  انجام داده فارسی

این مقاله چاپ شده است.  دانشگاه شیراز علوم اجتماعی و انسانی ۀمجلدر  «در غزلیات عطار

م ذاتی های عطار را هماهنگ با ماهیت قانونمند زبان و نظمندی الگوهای کاربردی پارادوکسنظام»

 «عرفانی و بیان پارادوکسی ۀتجرب» ۀمقال ضمناً .(33: 1374)وثوق،  «کندیاشعار عرفانی او قلمداد م

در این مقاله آمده است:  است. چاپ شده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀدانشکد ۀمجلدر 

ساز، )کریمی و برج «نماستاش متناقضنماست که تجربهجهت متناقضزبان عارف تنها به این »

1385 :41). 

 بیان مسئله

و  الطیرمنطقدر یا خویشتن  خودو همچنین مضامین  اهداف عطارمیان رسد به نظر میاز آنجا که 

 هاآنتوان وجود دارد، به همین دلیل میارتباط ، یونگ یشناسروانالگوی خود یا خویشتن در کهن

بین رمزپردازی عرفانی و »، یونگنظر از  با توجه به این که .را با هم مقایسه و تحلیل نمود

 "خویشتن" الگوی تمامیت یاویژه در کهنهوجوهِ اشتراک و همسانی، ب ی،شناسروان دستاوردهای

لذا این مقاله در راستای کشف این وجوه اشتراک و همسانی  ،(223: 1959)یونگ،  «شوددیده می
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 ۀی یونگ و نمادهای عرفانی عطار به مقایسه و تحلیل واژشناسروانخویشتن در  الگویکهنمیان 

 پردازد.ی یونگ میشناسروانادبیات عرفانی و  ۀمذکور در دو حوز

 

 الگوی خویشتن()کهن چارچوب نظری

هر آیینی دارای » .در ارتباط است ،خداگونه است ۀک نمونیکه  1شتنیالگوی خوپارادوکس با کهن

آن را یونگ که ( 35: 1390)الیاده، «داگونه( و یک نمودگار آغازین استبغانه )خ ۀیک نمون

ت در هیئکه  کنددر انسان اشاره می "تصویر خدا"به الگو کهن ۀواژ»وی  از نظر  .نامدمیالگو کهن

 از شگرف ایآمیزه یونگ دیدگاه .(6: 1392)مورنو،  «کنندها نمود میانگارهها، تصاویر و اندیشه

اصلی را مطرح نموده است که یکی از  یالگوکهنچند  وی. است فلسفه و یشناسروان عرفان،

 :که است «یا خویشتن خود» هاآنترین مهم

فرانمود تمامیت انسان، یعنی تمامی  ،ضمیرناخودآگاه است ۀترین عنصر سازندمهم»

باید نخست تقابل و میمحتویات هشیار و ناهشیار اوست. جهت دستیابی به این کلیت 

به طرزی نمادین ای برکشید که به ترکیب تازه نور و ظلمت راتضاد را، یعنی نیک و بد، 

  .(63: 1392)مورنو،  «مفهوم وحدت اضداد تبیین شده است توسط

های پارادوکسی است؛ زیرا خویشتن خواهان پیوند ای از تواناییخویشتن نمونه»د: گوییونگ می

آور خیر و اتحاد شگفت حقیقت نهفته در خویشتن»کند که وی تاکید می .(65)همان:  «هاستتقابل

آن چنان  حاوی عناصر متضاد، ل فلسفیاین اص .(65: )همان «مستتر در این پارادوکس است و شر،

  :مهم است که در کمال آفرینش

اضداد است. اگر تقابل قوانین  ،ترین اصلی یونگ مهمشناسرواندر فهم مفهوم »

 است که به سبب همین تقابلاند، پس چیزی بدون ضد خود در کار نخواهد بود. کلی

نرینه و  و  آید؛ نیک و بد، مرگ و زندگیپدید می هر چیز در طبیعت به صورت جفت

   .(75: همان) «مادینه

 پدید الجرم               سور چو بود آن چنان هست چنینش ماتمیچون همه چیز به ضد گشت 

 (794: 1366)عطار،                                                                                                                     



پارادوکس در منطق الطیر عطار و روان شناسی یونگ/ غالمپور آهنگر کالبی پژوهشی تحلیل-مقاله علمی 195  

 

این دوگانگی همند و کلید پویایی شخصیت بشری هستند.  ۀکننداضداد تکمیل»گوید: میونگ ی

همچنین  .(76: 1392)مورنو،  «انسان است شرط الزم برای هر گونه رشد و تحول شخصیت

 .(87)همان:  «عدم آفرینش؛ یعنی خلق از» یونگزیرا از نظر ؛ است هستی آفرینش اساسپارادوکس 

 :معتقد است به چنین پارادوکسی همعطار 

 

 

 های پژوهشیافته

چنان در آن شاتوجهی داشته است. شاعر در مکاشفات عرفانیرشد قابلدر آثار عطار  پارادوکس

حقایق آن »زیرا ؛ است منجر شدهش آثاردر  گوییتناقضبه که  مستغرق گردیده بعد هستیمیان دو 

به این موضوع اشاره  نیز عطار خود .(327: 1393)فتوحی،  «گنجدجهان در زبان عقل و منطق نمی

  دارد:

یگانه که شبیه هیچ یک از تجارب پیشین نیست،  کامالًای است تجربه»عارف  ۀزیرا تجرب

به همین دلیل در این  .(143: 1392)مورنو،  «ای بیان نشدنی و مطلقا خارج از میدان فهم ماتجربه

شنیده » هاشنیدنی وگیرد صورت می «عقلبیفهم » است، «زبانکالم بی»فوق طبیعی عارف  ۀتجرب

 :«نه به گوش»البته  «شودمی

ویژه هب، یشناسروان بین رمزپردازی عرفانی و دستاوردهاییونگ نظر از طورکه ذکر شد، همان

در از همین رو،  شود.دیده می وجوهِ اشتراک و همسانی «خویشتن»یا  «تمامیت»الگوی در کهن

میان است؛ هم در  بنیادپارادوکسیونگ  «خود یا خویشتن»همانند که  روبروییمسیمرغ با  الطیرمنطق

                     آمدی        هیچی پدیدارتا که از           

 

 

    

 در گرفتِ خود گرفتار آمدی  

  (3747 ب:1389عطار،)                   

  ؟نبود او و او بود، چون باشد این         

 

     

    

 این  باشد   بیرون  عقل   خیال ز ا
  (3984 ب:1389عطار،)                  

 خروش                           زفان و بیپس کالم بی          

 

 

    

 عقل و بشنو نه به گوشفهم کن بی  

  (626 ب:1389عطار،)                           
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این مفهوم متناقض دیده  «مظهر تمامیت ،خود» مونمض و هم در «مثالیخود ای و خود سایه»واژگان 

  شود.ای ابتکاری وارد این مقوله میاما عطار به گونه؛ شودمی

 عالم ذره است و ذره عالم

از نقش وحدت  «ذره و عالم»بعد از شرح خلقت آغازین هستی، با ذکر تمثیل  الطیرمنطقشاعر در 

آفرینش انسان  را بهدارد و سپس در مراحل بعدی این اصل هستی پرده برمیاضداد در آفرینش 

  شکل گرفته است. دهد که بر مبنای وحدت اضدادتعمیم می

        در چنین بحری که بحر اعظم است      

 

 عالمی ذرّه است و ذرّه عالم است 

     (151:ب 1398عطار، )                  

تناقضات از ذرات تا کیهان کارا »ای مانند قلمرو روان در قلمرو فیزیک هسته یونگاز نظر 

نما یا جهان ۀذر»پارادوکسی تصویر این کارایی در  طور که؛ همان(401: 1389یونگ، ) «هستند

هر  حرکت دورانی در»؛ زیرا شودمشاهده میدر شعر عطار  در یک سیر دورانی «نماجهان ذره

شود، ولی در خود حرکت این تضادها با هم یکی و متقابل و متضاد ظاهر می ۀتصویری بین دو نقط

 ونما جهان ۀذراتحاد دینامیک مانند  (153: 1385کاپرا، ) «متحد هستند؛ یعنی اتحاد دینامیک اضداد

. الطیرمنطقدر سیر دورانی پایان سفر مرغان در  و یا اتحاد دینامیک سی مرغ با سیمرغ نماجهان ذره

بر از یک طرف، زیرا  ؛دهندنشان میکمک پارادوکس  هبتکامل هستی را  هر دو تصویراگرچه، 

 همِ ابعاد درذره است و  ذره کیکروسکوپی( ی)می جهان هکِ ابعاد جهان در، 2نویناساس فیزیک 

و برایسن،  45: 1389تالبوت، و  122: 1395کاکو، )ر.ک:  است جهان کیکروسکوپی( ا)می جهان

است  «خویشتن»ی یونگ نماد شناسروانر دجهان از طرف دیگر،  .(42: 1371و اریک،  1388:170

اضدادی که ؛ تکامل هستی است بیانگرمذکور بیت همچنین  (322: 1389)ر.ک: یونگ، 

در حکم  151بیت در واقع  ند.اهستیشرط الزم برای هر گونه رشد و تحول  و ،هم ۀکنندتکمیل

مذکور بیت  .که سی مرغ جویای تمامیت )سیمرغ( هستند باشدمی الطیرمنطق ۀنتیجبرای فضاسازی 

و عرفانی تمثیلی های که محور تمام پارادوکس دانستتوان موجزترین پارادوکس عطار شاید برا 

تناظر تمثیل از تناظر عالم صغیر و عالم کبیر تا دهد؛ را شکل می دیدگاه وحدت وجودی شاعر

را در دیوان اشعار عرفانی  -پارادوکسی  ۀهمین اید عطاراگر چه . الطیرمنطقدر  سیمرغبا مرغ سی

 :ذکر کرده استهم تر ادبی

 است روان  بحری  ایقطره ز هر یک     هیاست                         ز هر یک ذرّه خورشیدی م      
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 «شوداولیه یا روح دنیا عنصری دوگانه و متضاد تلقی می ۀماد»در کیمیاگری هم از نظر یونگ، 

آب  ۀاولی ۀماد»مثال  .(361)همان:  «دهدهای متضاد را با هم وصلت میزوج» ( و513: 1392)یونگ، 

جز یک و فقط کیمیاگران  هایطبق نظریه دهند ولیاضداد را تشکیل می ۀو آتش یک زوج نمون

که  جهانو ه تشکیل دهند ۀاولی ۀبه عنوان مادو عالم؛ ذره ه ذرتمثیل ( مانند 296)همان:  «نیستند یک

 .هر دو یکی هستند

آن دست  به در اصل دارای حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تاویل بتوان» باید پارادوکسبنابراین 

از ذره تا  پارادوکسوجود که بیانگر  151 بیت یپارادوکس تمثیل مانند( 19: 1377)چناری،  «یافت

  است. ل هستی )عالم(ک

 ای  محقّر                      در  هر  دل  ذرّه

 

 ی     تو    که    صد   هزار    جان    بود  یگو 

 (263: 1366، عطار)                                     

 ۀزیرا انسان از یک ذرپیدایش جهان از یک ذره در آفرینش انسان نیز مصداق دارد؛  ۀضمنا اید

 .شود که تمام اطّالعات ژنتیکی و حیات انسانی در همان ذره نهفته استمیکروسکوپی تشکیل می

  نیز به آن اشاره دارد. الطیرمنطقعطار در 

 ای پرورده در صد عزّ و ناز         نطفه

  

 

 

 تا شده هم عاقل و هم کارساز

 (4308 ب: 1389، عطار)                

، (48: 1389)ر.ک. شفیعی کدکنی،  است)عالم صغیر(  راه نماد سالک کهدر شعر عطار  ذره

با عالم  عالم صغیرها )الگوی خویشتن عامل پیوند تقابلکهن متناظر باشد؛ زیرا با کل هستی تواندمی

به همین  .(42: 1392)یونگ،  «داندانسان را عالم اصغر و جهان را عالم اکبر می»است و یونگ  کبیر(

  .بیند( را میتمامیت=  عالم کبیر ۀحقایق عالی) نشانصد نشان، بی ۀدلیل شاعر در هر ذر

 نشان بود          یک ذره اگر چه بی

 

 بود چون درنگریست صد نشان 

 (263: 1366)عطار،                             

 اجزای ۀهم میکروسکوپی ماکروسکوپی وتناظر جهان  ۀبه واسط زیرا در بینش عرفانی شاعر

 .هستی همبستگی ماهوی دارند

 چون همه چیز نیست جز یک چیز   

 

 است  روز یک  ماه  و  سال  بسی  پس  

 (58 :همان)                          

  (66: 1366،طارع)                                    
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 :گیردشکل می( در سیری دورانی 151)مانند ب زیر  هایدر همین راستا، پارادوکس

 :یابددست می «کل یکپارچه تمامیت و» هستی به بهنگرانه ، عارف با نگاه کلدر نهایت

 گر تو هستی مرد کلّی، کل ببین          

 

 کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین  

 (840 ب:1389)عطار،           

( یا سی مرغ ایای )وجود سایهمعادل خود سایه الطیرمنطقاین ذره در آغاز الزم به ذکر است که 

 است:

        ای    شده در سایهام گمایذره  

 

 اینیست از هستی مرا سرمایه 

     (190)همان:                           

یا خورشید  وجود ترسطح اصیلدر برابر شود که مشاهده می الطیرمنطق ۀاما در پایان و نتیج

 .)جزء( پایدار است، نه ذره و نه سایهکه  گیردقرار می خویشتن و کل یکپارچه() حقیقی

خورشید  حقیقی  بر  دوامهست    

 

مان،  نه  سایه  والسالمگو  نه   ذرّه    

(4296 ب:1389)عطار،   

دو یا ( )خویشتنتمامیت خود در ارتباط با  ۀکند که واژزمانی بیشتر نمود پیدا می هااین تفاوت

ذهن  که ذکر شد، کهن الگوی خویشتنطورهمانمادی و مینوی سرشت آدمی به کار رود.  ۀجنب

 روشنی شر، و خیر مردانه، و زنانه نیروهای –شود و عناصر متضاد روان هشیار و ناهشیار را شامل می

ی شخصیت معتقد است انسانی شناسروانیونگ در بیان اصول  .دسازمی یکپارچه را – تاریکی و

ترین سطح عارف در عمیق؛ زیرا ایجاد کندهماهنگی و کامل است که بتواند بین اضداد تعادل 

عارف  کند.رشد و بالندگی وی را فراهم می ۀمعرفتی خود با تناقض مواجه است و همین تناقض زمین

یک  خود هستی ؛ زیراکنددر پی حل این تناقض نیست بلکه در متن این تناقض زندگی می

  است:هست آمده(  نیستِ) پارادوکس بزرگ

   هستی و نیستی ما بنماید                    

 

 ایمنیستِ هست آمدهما مگر  

 (587: 1366، عطار)                

 خویش را کل دید و کل را خویش دید          

 

 هم چنانکه از پس بدید از پیش دید 

 (318 ب: 1389)عطار،                           
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دانش دنیایی اندیشه و که شود، آن است های عطار دیده میکه در پارادوکس یلقابل تامّ ۀنکت

پارادوکس عامل حیاتی در شعر است؛ عاملی که ماهیت » ؛ زیرازنددر آن موج میشناختی جهان

 (256: 1366)دیچز،  «.کندنشان دادن آن است، منعکس می متناقض جهان را که کار شعر

این جهان مادی در تحلیل »: اشاره نمودندماهیت متناقض جهان به شناسان و فیلسوفان نیز اسطوره

هستی ظاهری »ل افالطون نیز ث م   ۀدر نظری( 101 :1390)الیاده،  «نما است.نهایی به صورت نیستِ هستی

 ایتصویر اسطورهمفهوم این پارادوکس در  (300: 1353، )افالطون «جز نمودی بیش نیست

: 1392)یونگ،  «اولیه )جهان( است، ۀو مظهر ماد کندخود را خلق و نابود میاوروبوروس که »

 شود.( نیز دیده می41

                                          
 ی یونگشناسروانیا خویشتن در روان نمودار              اوروبوروس الگویکهن   شکلجهان مارپیچی       

برانگیز و معناداری را نشان ، شباهت تأملفوق تصاویر ت کهفتوان دریابا یک نگاه اجمالی می

 .دهندمی

از دو بخش اصلی خودآگاه  ؛حاوی وحدت اضداد استی یونگ شناسرواناساس  برخویشتن 

شکل مکمل  ۀارتباط میان خودآگاه و ناخودآگاه را به منزل»یونگ  .و ناخودآگاه تشکیل شده است

؛ زیرا ناخودآگاه هم حاوی وحدت اضداد است( 486: 1389یونگ، ) «ت.انگاشیک زوج متضاد می

کند. نیروی مثبت آن به صورت روح طبیعت بروز می ۀجنب»منفی.  ۀمثبت دارد و هم جنب ۀهم جنب

های منفی و تاریک جنبه هاحسد، دروغ و تمامی هرزگی. آوردخالقش انسان و دنیا را به وجد می

 دهند.را تشکیل می بخش پست و حیوانی شخصیت مایا سایه ( که همان 413)همان:  «ناخودآگاهند

های بنیادین ناخودآگاه و محتویاتش ناپذیرند؛ زیرا تناقض یکی از ویژگیاین دو جنبه تفکیک»

طور که در برابر مسیح، شیطان و در برابر مصلح آخرالزمان، دجّال وجود ؛ همان(413)همان:  «است

ناخودآگاه را هم » نماید؛ زیراناخودآگاه را وصف  دتوانی دقیقا نمیشناسروانیونگ از نظر دارد. 

)همان: « .مفاهیم متضاد توصیف نمود ۀتوان به وسیلطور تقریبی میاتمی تنها بهدرست مانند ذرات زیر
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نماد محتوایی )ی جمعو ( پذیرنماد محتوایی ادراک)فردی ی ناخوداگاه همچنین ناخودآگاه به .(489

                                                            .ها؛ یعنی ترکیبی از پارادوکسشودتقسیم می( ناپذیرادراک

 (1) خویشتن از نظر یونگ                                                         

  
 

 خودآگاه )من(          +         ناخودآگاه                                       

   

 (ناپذیرادراک) یجمع(  +  پذیرادراک)فردی                                                                     

                                                                                           

 یگانگی با خدا    +  خویشتن +   دگرگونی   ۀمرحل سایه  +  هفت                                 

 (2) رعطا الطیرمنطقخویشتن در                                                

   

                           

 ناخودآگاه ای( +خودآگاه )سی مرغ یا خود سایه                       

                                                  

 تکامل در ناخودآگاه فردی   +   تکامل در ناخودآگاه جمعی                                                           

             

 ظهور سیمرغ         +   گذر از هفت وادی                                                                   

 مرغ مرغ، سیمرغ است و سیمرغ، سیسی

پرندگان » .های راه ایشانو دشواری سوی سیمرغتوصیفی است از سفر مرغان به عطار  الطیرمنطق 

شناخته شده در  کامالًاز مظاهر  مانند عقاب و کالغ ای. سیمرغهای مکاشفهعبارتند از اندیشه

گزینش  .(260: 1389)یونگ،  «نامیممی "خویشتن" کیمیاگری است، مافوق خودآگاه و ما آن را

 ۀبندهش با توجه به اسطورست؛ زیرا «اصل نخستین اشیا» ۀسیمرغ به عنوان مظهر تمامیت یادآور نظری

از . (78: 1390دادگی، فرنبغ )ن.ک:  داندآفرینش، سیمرغ را نخستین فعل الهی در میان مرغان می

که همچون  در پارس دوران باستان، این نخستین انسان )خویشتن( کیومرث نام داشت»یونگ نظر 

به صورت یک انسان بزرگ  معموالً «خود» .(299: 1389، یونگ) «پراکندپیکر نور میموجودی غول
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( 310( و یا یک حیوان )همان: 326)همان:  پادشاهیک (، 322: 1389ر.ک: یونگ، ) یکرپو غول

ترین محبوب )وجود مثالی( مینویو )پادشاه( انسانی  )پرنده(، جانوریسیمرغ با سه بعد یابد. نمود می

وحدت اضداد »؛ زیرا شودمحسوب می الطیرمنطقدر داستان پارادوکسی و مشهورترین شخصیت 

گونی بسیاری در معانی و مراتب وحدت است که از قلمرو مادی تا سپهر معنوی چنان گونهدارای آن

 .(137: 1392)مورنو،  «شده استگسترده 

 

 

چنان از ذهن به دور افتاده که گاه است و آنآنا ۀترین الیخویشتن نمودار عمیق»از نظر یونگ 

های انسانی )الهه، ملکه( باز نمود؛ توان به طرزی نمادین و به یاری چهرهن را میآتنها بخشی از 

)مورنو،  «شیر، فیل و جز آن( بیان کردنمادهای مجرد عینی ) ۀباید به وسیلبخش دیگر را ناگزیر می

های چهرهی )شهریاربخشی از خویشتن در قالب  جستجوی ،که در آغاز سفرطورنهما ؛(64: 1392

سیمرغ )نماد مجرد عینی(  بخشی دیگر در قالب الطیرمنطق ۀدر نتیجاما  بازنمایی شده است،انسانی( 

 شده است. یانب

الگوی در ترکیب نهایی که کهن ستیزهای همیونگ نسبت به این اصل که جفت»    

تا به آخر وفادار  (68: 1392)مورنو، « رسندخویشتن نماد آن است، به وحدت می

روند  ۀدر واپسین مرحل»: شودمشاهده می الطیرمنطقطور که در پایان همان ماند؛می

شود. هدف تری ادغام میتقابل هماهنگ شده و در ترکیب عالی، دوگانگی و تکاملی

  (76: 1392)مورنو،  «همین وحدت و یکپارچگی است واقع انسان نیز به

            ور   نظر  در هر دو کردندی  به  هم 

 

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم   

 (58: 1366)عطار،                                        

هرچند این »شود. از نظر یونگ، میان خویشتن و فرانمودهای آن هم تناقض دیده میهمچنین 

طور که (؛ همان6همان: )«همیشه یکسان است هاآنمستتر در پس  ۀفرانمودها گوناگونند، اما اندیش

و  داستانآغاز در  مرغان جهانتمام ) ی گوناگونفرانمودها ۀمستتر در پس هم ۀاندیش الطیرمنطقدر 

اضداد را در ترکیب  ۀالگوی خویشتن همکهن»زیرا ؛ ، تنها سیمرغ است(پایان داستان در سی مرغ

 نام او سیمرغ سلطان طیور          

 

 او  به   ما   نزدیک   و   ما   زو   دور  دور 

 (714 ب:1389)عطار،                               
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( 136)همان:  «شود.نمادین می کامالًوحدت اضداد  ۀکند و بدینسان تمامیتش به وسیلبرین متحد می

مرغان از این پارادوکس که با منطق عادی حاکم بر جهان منطبق نیست، اظهار شگفتی به همین دلیل 

 شدند:  «حیرت پارادوکسی»و حتی در تحیر نیز دچار ( زدایی)آشناییکرده 

 آن  همه   غرق  تحیر   ماندند

 

 ماااناادنااد     در    تفکر    تفکربی 

 (4270ب: 1389عطار، )               

یک سیر دورانی روند تکاملی را نشان  درکمک پارادوکس ابیات با  الطیرمنطقدر پایان داستان 

تری، ادغام مرغ در صورت عالیرود و سیمرغ و سیمرغ از میان میدوگانگی و تقابل سی ؛دهندمی

تعبیر  «تمامیت»ی  یونگ به شناسرواندر گویند و شود که در عرفان به آن مقام وحدت میمی

؛ (76: 1392)مورنو،  «است بیان شده "خویشتن"هدفی که به طور نمادین به یاری سرنمون »شود. می

های ابتکار عطار در بنابراین یکی از زمینه ؛سیمرغ نماد خویشتن استطور که ذکر شد، همانزیرا 

به  روانشناختی باشد که در پس داستان مستتر است. ۀتواند مرهون همین جنبمی الطیرمنطق ۀنتیج

 «بقا»در نهایت به  «فنا»که  است بر این باورخویشتن است که عطار  ۀهمین کارکرد دوگان ۀواسط

 گیرد.شکل میمتفاوت ؛ زیرا در دو بعد انجامدمی

 فانی مطلق شود از خویشتن           

    کز    شو      فنا     خواهی    بقا     گر

 فنا        

  کیمیاست این  طالب   کو   دلی   هر 

 زاید   بقاستکمترین  چیزی  که   می

  (34: 1366)عطار،                             

 یتعبیر دهد، بارها درهای اساسی وی را تشکیل میعطار در توصیف مقام فنا که یکی از اندیشه

پارادوکسی بقای این جهان را عین فنا و فنا از آن را سبب بقا در عالم دیگر دانسته است؛ زیرا فنا 

 .در ابعاد دیگر هستی بقاست زمانهمیعنی گیری پارادوکس است؛ خود عامل شکل

 چون بقای این جهان عین فناست        

 

 محو  ما  گردید  در  صد  عزّ  و   ناز    

 عااالاام بااقااایاای بااریاامبااو کااه زان  

 (531: ب1389عطار، )                            

 تا   به   ما  در،  خویش   را   یابید   باز

 (4285 همان:)                                      

مرکز ثقل وجود از من  یعنیشناختی انسان است؛ خویشتن جابجایی مرکز روان ۀالزم»

گردد و انسان و از انسان به خدا. پس من در خویشتن حل میشود به خویشتن منتقل می

فنا در افعال » عطار ۀاندیشحل شدن من در خویشتن در  (66: 1392)مورنو،  «در خدا.
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 .شودمینامیده ( و یا وجود مینوی صورت الهیسیمرغ یا نخستین تجلی و) «الهی

کند و غالبا به صورت اضداد را در ترکیبی برین متحد می ۀالگوی خویشتن همکهن»

صورت الهی از یک  وخویشتن »، زیرا (136: همان) «کند.فرانمود الوهیت تجلی می

 (64: همان)«ماهیت و یک گوهرند. صورت الهی، همان خویشتن است.

 اید       چه بسیاری به سر گردیدهگر

 

نیااد و خود را دیااده  ی ب  ایاادخویش را 

 (4277ب: 1389عطار، )             

در این مرحله مرکز شخصیت از من به خویشتن منتقل شده است؛ یعنی »فردیت  فراینداساس بر 

تکامل در ناخودآگاه و  مجازیاین فنا، فنا شدن از خود بنابراین،  (43)همان:  «به وحدت و تمامیت.

مقصد سالک را رسیدن به در وادی فقر و فنا به همین دلیل شاعر  .است فنا در افعال الهی() فردی

 :    داندمی فنا در افعال الهی() «بودگیعالم گم»

 طمس کن چشم و ز هم بگشای زود           

       آسودگی    بدین       رومی     همچنین

 بعد از آن در چشم کش کحل نبود 

 گم بودگی   عالم   در   رسی   تا 

  (4010و  4012ب: 1389)عطار،            

جستجوی در این مکاشفات عرفانی در  عارفگوید که به صراحت میدر مختارنامه شاعر 

 از نظر یونگطور که ؛ همانداندمی «جان و تن»و همانند یونگ آن را معادل  است «خویشتن»

 .(101: 1392)مورنو،  «خویشتن است ۀآورد مکاشفتمامیت در انسان دست»

 باید          جان و تنم جان و تنم میبی

 خبرمبا   خویشتنم   ز  خویشتن  بی  

          

 بااایاادآنااچااه مااناام آنااچااه مااناام ماایباای 

 بااایاادخااویشااااتااناام خااویشااااتااناام ماایباای

 (458 الف: 1389، عطار)                              

با کمک تصویر پارادوکسی اشاره شده  «خویشتن» ۀبه کارکرد و مفهوم دوگان در ابیات فوق

تمامیت را که در آن  ۀالگوی خویشتن در جان هر آدمی است و اندیشکهن»گوید: است. یونگ می

  .(95: 1392)مورنو،  «سازدرسند، تحقق میتضادها به وحدت می

یکی شدند؛  «خود»فنای کل تنها با بی، ای فانی شدندسایهوجود پایانی سفر، مرغان از  ۀدر مرحل

رسیدن به  با؛ زیرا (62: 1392)مورنو، « فردانیت را حل خواهد کرد ۀم مسئلخویشتن سرانجا»زیرا 

 چون ؛(135)همان: « دارد، هنوز تحقق نیافته استبروحدت تام و تمام که خدا را نیز در»خویشتن 
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عطار  .شودوارد نمی این مقوله روانشناختی است و یونگ در ۀتجرب ۀپروردگار عالم خارج از حیط

 را تاویل نموده است:  گونه اینهم بر این اساس ابیات پایانی سفر مرغان 

 باز بعد از آن مرغان فانی را به ناز              بی فنای کل به خود دادند                        

 (4298 ب: 1389عطار، )                                                                                              

 .؛ یعنی خویشتنها تویی، تمام دریافتتکامل در ناخودآگاه فردی ۀدر مرحلنتیجه، در

 آنچه گویی و آنچه دانی آن تویی                 

 

 خویش  را  بشناس  صد  چندان  تویی      

 (1002ب: 1389عطار، )                          

ها مجال بیشتری پارادوکس ،خویشتن عملی ۀیک نمون ۀارائ ۀبه واسط الطیرمنطق در، از این رو

است و هم نماد  )تکامل در ناخودآگاه فردی( ؛ خویشتن هم نماد تمامیتیابندبرای حضور خود می

از نظر و  جمعیناخودآگاه تر های ژرفالیهتکامل در  از نظر یونگ چوننیست؛  وحدت تام و تمام

 زمانهم الطیرمنطقدر پایان ای دایره در سیر ، به همین دلیلاست تحقق نیافتهفنا در ذات الهی عطار 

و تمامیت یعنی  حضور دارند )اضداد( هر دو)سیمرغ( و هم جهان الوهیت مرغ( )سیهم جهان حس 

، شدگی استو کاملالگوی خویشتن تنها به دنبال تمامیت کهن»از نظر یونگ   .وحدت ماده و مینو

)بیش و کم( محتاطانه مطلق و کمال عطار هم در بیان یکپارچگی  .(97: 1392)مورنو،  «نه کمال

 گوید:     سخن می

 ور نظر در هر دو کردندی به هم               

 

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم       

 (4267ب: 1389عطار، )                         

 های پارادوکسی )ماده و مینو، خیر و شر( است. دارای ویژگی «خویشتن» جا کهاز آن  

شوند و این نه بدان در این حالت عناصر متضاد همگی در خویشتن با یکدیگر متحد می»

است؛ زیرا خویشتن شر را هم است، بلکه کامل شدهمعناست که انسان به کمال رسیده

شدگی که خصلت ذاتی بشر است، فاقد کمال لحالتی نزدیک به کام ،گیرددر بر می

: 1392مورنو، )« کنم، شر نیز با من استاست؛ زیرا به حکم قانون، هر گاه کار خیر می

68 - 67.) 

 چون درش بگشاد، چه کفر و چه دین               

 

 زان که نبود، زان سوی در، آن و این    

 (3272 ب:1389عطار، )                      
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( منفی ناخودآگاه ۀ؛ جنبکه شر )سایهاست های ذاتی بشر خصلت خویشتن نماد تمامیتِ ،بنابراین

 الطیرمنطقخصلت ذاتی بشر با کمال تفاوت دارد. در پایان  تمامیتِ . در نتیجه،باشدآن می ءهم جز

و بد  یکسانی و همسانی نیکمرغ به سیمرغ رسیدند، در واقع به تمامیت خود که همان هم که سی

  گوید:میباره  ندر ای؛ همان طور که عطار خود است

    خود چو عشق آمد، نه این نه آن بود     نیک و بد در راه او یکسان بود

 (3363 ب:1389عطار، )                              

نیک و بد در حکم عناصر اصلی موجود در انسان و سایر عناصر متقابل همگی »یونگ  ۀبه عقید

به همین جهت  (101: 1392مورنو، «)یابند.در خویشتن متحد شده و به ترکیب برتری دست می

قدر ضروری شر برای انسان همان»؛ زیرا (131)همان:  «وحدت اضداد است ۀتمامیت در بردارند»

 (120)همان:  «ای روانی در کار نخواهد بود.است که خیر. بدون شر تقابل و تنشی و در نتیجه انرژی

های روشن تنها جنبه»الگوی خویشتن یک اثر دو ارزشی است و الگوها از جمله کهنبنابراین، کهن

و تواند موجب تحول شخصیت شده دوگانه هم می ۀهای تاریک هم دارد. این جنبنداشته، بل جنبه

  .(324: 1389)یونگ،  «هم سبب تحجر و مرگ جسمانی شوند

 کی رسد اثباتت از عزّ بقا؟        فنا     خواریّ    محو    نگردی     تا

 (3363 ب:1389عطار، )                              

باشد که ماندن در میمنفی ناخوداگاه(  ۀ)جنبالگوی سایه تاریک خویشتن همان کهن ۀاین جنب

بازماندن  سبب ،آندلبستگی بسیاری از مرغان به  به دلیلهمان عاملی که ؛ آن سبب تحجر گردد

یگانگی با خودآگاه )نا مثبت ۀجنبتکامل در همان روشن آن  ۀو جنبده است گردیز سفر ا هاآن

ای در قالب تازهمرغ ( است که سبب تحول شخصیت سییا الوهیت نهفته در درون صورت الهی

 است.رسانده ( 3363)ب  «عزّ بقا»به  «مرگ جسمانی»را از  هاآنو در پایان سفر گردیده )سیمرغ( 

 :شاعر چنین وضعیتی را به کمک پارادوکس به زیبایی نشان داده است

 گر   تو  را  سیمرغ   بنماید   جمال

 گر تو  را  پیدا  شود  یک  فتح باب 

 

 

 

خیالسایه     را    سیمرغ     بینی     بی  

درون      سایه      بینی     آفتابتو       

  (6108 و 7108 ب:1389)عطار، 

کوشش برای »مبین آن است که  الطیرمنطقدر پایان  «دخو» ۀتالش و تاکید عطار بر واژتمام 

مانند کوششی است که انسان بخواهد در آن واحد در دو  "خود» ۀتوجه کردن دائمی به حقیقت زند
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نشان بهتر در پارادوکس خود را  «کوشش»این  .(319: 1389)یونگ،  «جهان متفاوت زندگی کند

؛ یک بعد متناقض سازدی میبعد یکی از شگردهایی است که کالم را دوپارادوکس دهد؛ زیرا می

  بر دارد. که حقیقتی را درو بعد دیگر که عجیب و باور نکردنی است  آن

 تا تو هستی، هست در تو کی رسد؟        ات از پی رسدنیست شو تا هستی

 (4318 ب:1389عطار، )                              

 «بینددرون سایه آفتاب می»، (4304) «رسددر فنا به بقا می»در این مرحله است که عارف 

خبر، بی»و  (4298) «رسددر عدم به وجود می"، (4298) «رسدخویشی به خویش میدر بی»، (1087)

شود و میتر محسوب بقا در جهان کامل زمانهمم در جهانی، ؛ زیرا عد(4028) «شودمی خبردار

ی دو جهان زمانهماین  خواهد شد. مینویخبر شدن از دنیای مادی سبب باخبر شدن از جهان بی

و  (الگوی خودکهن) یونگظریات بر اساس نکوه قاف  ۀانگار ۀبه وسیل)فنا و بقا( متفاوت 

  .قابل تفسیر و تبیین استمینوی(  ۀشناسان )نموناسطوره

 خویش با خویش آمدند           چون همه بی   

 

 در بقا بعد از فنا بیش آمدند      

   (4298 ب:1389عطار، )                              

 "خود"آن بخش از روح است که  ۀالگویی است و نمایندکهن ۀشهر روی کوه نماد شناخته شد»

از نمادهای  کوههمچنین  .(460:1389)یونگ،  «)مرکز و تمامیت روان( در میان آن جای گرفته است

های مینوی معابد و شهرها که از موارد اعتقاد به نمونه». شودهای مینوی محسوب میمرکز و از نمونه

آید، کوه مقدس است که در مرکز جهان قرار دارد و محل تالقی آسمان میشمارنمادهای مرکز به

های ایرانی کوه البرز در مرکز زمین جای دارد و به بر پنداشتشود. بناو زمین و دوزخ انگاشته می

توان بازتابی از جهان مینوی در در نتیجه، کوه قاف را می .(28: 1390)الیاده، «است آسمان پیوسته

بازیابی  ۀجهان مادی تصور نمود که سالکان در سلوکی درونی به آن دست یافتند و به نوعی به منزل

 در نظر یونگ هماهنگی دارد. «خود»و ارتباط آن با  «روح»که با  مینوی است ۀیک نمون

را در مینوی  و جهان دیهای میان جهان ماداستان برای این که تفاوت ۀعطار بعد از نتیج   

که ظاهرا با کند را مطرح می 3 «زمانهای بیقرن»گذرگاه کوه قاف بیان نماید، ترکیب پارادوکسی 

 : کنددر دنیای مادی مطابقت نمیاصول زمان 

          چون بر آمد صد هزاران قرن بیش 

 

 شیپ، نه پس نه زمانهای بیقرن 

 (4297)همان:                                 
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کنون در باب مفهوم ابدیت آورترین سخنانی است که بشر تااین مصراع عطار یکی از شگفت»

ذهنی او و دیگر عارفان  ۀپارادوکسی است، در منظوم کامالًگفته است و با این که اسلوب بیان او 

جهان مادی در  ۀقابل تفسیر است؛ زیرا از دیدگاه عارف ماضی، مستقبل و حالی وجود ندارد و هم

 (762: 1389)شفیعی کدکنی، «یک لحظه است.

هایی هستند برای بیان جوهر وجودی خارج های متناقض خود، کوششسماین تج»از نظر یونگ 

 –خودآگاه ما از زمان )از نظر بعد زمانی  ۀورای تجرب خود»(؛ زیرا 299: 1389)یونگ،  «از زمان

و از  رنگ و شکل استشعر متافیزیکی عرفانی تجسم جهان بیو  (301)همان:  «مکانی( قرار دارد

رنگ را ( و عطار این جهان بی331: 1393فتوحی، ر.ک: )این جهت پارادوکس اساس شعر است. 

 در قالب یک پارادوکس ترکیبی با صراحت بیان کرده است.

 آشکار      حجابی جهان      بیشد      

 

          پس    ز    نور النور    در پیوست    کار 

 (4227)همان:                                       

در ناخودآگاه به ویژه در الگوی وحدت، یعنی خویشتن همانند بطن الوهیت، » ،از یک طرف

 الطیرمنطق یپایان ۀنتیجطور که در (؛ همان44: 1392)مورنو،  «آیدتقابل اضداد به حالت تعلیق در می

ها از نگاه هر کدام از قهرمانان به حالت ها و دوگانگیرسند، تقابلزمانی که سالکان به وحدت می

بیند و مرغ )خودآگاه( خود را سیمرغ )ناخودآگاه( می؛ سیآید و در یک سیر دورانیمیتعلیق در

 گوید:  طور که عطار در وادی حیرت میمرغ؛ همانسیمرغ خود را سی

 مر مرا اینجا شکایت، شکر شد                کفر ایمان گشت و ایمان کفر شد               

 (3946 ب:1389عطار،)                                                                                             

با اضداد خود شناخته  پارادوکس بر این اصل منطقی استوار شده که اشیا»از طرف دیگر، 

: 1386)بصیری،  «شدشوند. مطابق این الگو، اگر ضدی نبود، واقعیتی شناخته و حقیقتی درک نمیمی

  سی مرغ.  ۀواسط شود و سیمرغ بهسیمرغ شناخته می ۀواسط طور که سی مرغ بههمان(؛ 103

 خویش را دیدند سیمرغ تمام

 چون سوی سیمرغ کردندی نگاه

 خویش کردندی نظرور به سوی 

 

 بود خود سیمرغ سی مرغ مدام 

 بود آن سیمرغ، این کاین جایگاه

 بود این سی مرغ ایشان، آن دگر

 (4263  - 4268 ب:1389عطار، )      

 ه این که:نتیج
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           این یک آن و آن یک بود اینبود 

 

 در همه عالم کسی نشنود این  

 (4269)همان:                                       

را برای وحدت اضداد ( 491: 1392)یونگ،  «ست و او همه استهمه او»یونگ هم عبارت 

= روان و جسم( در تمام  physics psychoیگانگی پسیکو فیزیک )»آن را برد وبه کار می

 : ما نیز شناختی شاعرجهان ۀدر اندیش. نامد( می491: همان) «های زندگی.پدیده

 نیست تن از جان جدا، جزوی ازوست          

 

 ست نیست جان از کل جدا، عضوی ازو 

 (1908 :ب1389)عطار،                           

= جهان واحد( نامید؛  Unus mundus) این مفهوم یگانگی واقعیت را اونوس موندوس»یونگ 

ماده و روان هنوز نه از یکدیگر متمایز شده بودند و نه هر کدام  ای که در آنیعنی جهان یگانه

الگوی خویشتن زمانی نمود ( سیمرغ به عنوان کهن491: 1389)یونگ،  «جداگانه شکل گرفته بودند

کامل و این، یعنی رسیدن به  ۀمادشود؛ نه روان کامل و نه کند که با سی مرغ یکپارچه میپیدا می

به هنگام بروز یک رویداد  الگوکهن»که  کندمیبیان  سانبدین و و روان(تمامیت )یگانگی جسم 

: همان) «گرددای تقریبا مادی میروانی ناب بل جنبه ۀروانی، یعنی نه یک جنبشبه ۀدارای جنب زمانهم

 باشد.می در کوه قافسیمرغ سی مرغ و ی زمانهمرویت  که قابل مقایسه با (491

ها اساسا به همزیستی روان و ماده گرایش دارند. لذا ما باید به دانش الگوکهن»از نظر یونگ 

(؛ زیرا از 491)همان:  «ماده و روان وجود دارد، بسیار بیفزاییم آنچه در قلمرو ۀرابط ۀخودمان دربار

و سالمت آرامش سبب ها در تمام جنبه (وحدت اضداد) قلمرواین دو این هماهنگی میان نظر وی 

 شود:هر یک از این دو سبب آشفتگی روانی می ۀتعادل و غلبروان و عدم 

 نتیجه

از این امکان  شود. ویعطار محسوب میآثار آفرینی در یکی از عوامل زیبایی و شگفتیپارادوکس 

در کالم خود بهره مفاهیم بلند عرفانی آموزش در جهت تسهیل سازی معنایی برجسته زبانی عالوه بر

 جسته است.

 ای وجودت با عدم آمیخته          

 تا      نیابی      مدتی      زیر      و      زبر

 لذّت     تو      با      الم     آمیخته 

 کی  توانی  یافت  ز  آسایش  خبر 

 (4137و  4138ب: 1389)عطار،     
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کمک  و یونگ با الطیرمنطقدر سیمرغ عطار به یاری  دهد کههای پژوهش نشان مییافته

ها از نظر آنکل یکپارچه  و اندکل یکپارچهتمامیت و الگوی خویشتن در جستجوی کهن

نیک و بد، عالم نیروهایی چون است؛  شکل یافتهزیرا از نیروهای متضاد هستی بنیاد است؛ پارادوکس

ناظر به یکپارچگی و تعادل که  (وحدت اضداداصل ) صغیر و عالم کبیر، جزء و کل و ماده و مینو

 . هستند (سیمرغ یا ناخودآگاه + سی مرغ یا خودآگاه) «جسم و روان»وجود، یعنی  ۀجنبدو 

عطار برای این که از نقش پارادوکس در تکامل و رشد انسانی پرده بردارد، به نقش پارادوکس 

 اشاره کرده است. با عالم و بالعکس( تناظر ذره)و تکامل آن  در آفرینش هستی

ای که ؛ یعنی جهان یگانهدرک مفهوم یگانگی واقعیت است مناسب برایای پارادوکس شیوه

این  ند.یابمیو نه هر کدام جداگانه شکل  هستندمتمایز  کامالًنه از یکدیگر در آن ماده و روان 

های ناشی از جدایی دو ساختار وجود )جسم و روان( است تا آشفتگیسبب گردیده  یگانگی واقعیت

 .از بین برود

طور که کند؛ هماناضداد را در ترکیبی برین متحد می ۀالگوی خویشتن همکهناز نظر یونگ 

به وحدت و نماد مینو(  سی مرغ مختلف و نماد جهان حس در ترکیبی برین )سیمرغ  الطیرمنطقدر 

 هک کندغالبا به صورت فرانمود الوهیت تجلی میاین ترکیب برین  همچنین از نظر یونگ رسند.می

            قابل مقایسه با سیمرغ عطار است.

تا قلمرو قلمرو فیزیک  ها ازپارادوکسبود که مانند یونگ معتقد ها پیش از یونگ( رنق)عطار 

 پارادوکسی هایتمثیل گیریمنجر به شکل مذکور ۀاید .نددار ییاز ذرات تا کیهان کاراروان و 

ساز که زمینه «با عالم و بالعکس ذره»تناظر  هایی چونتمثیل ه است؛شد الطیرمنطقدر ای برجسته

دارای و  باشندالگوی خویشتن نماد کهن دنتوانمیکه  «و بالعکس مرغ با سیمرغسی»تناظر 

)سیمرغ(  و ناخوداگاه)سی مرغ( خودآگاه  شامل ،از یک طرفزیرا ؛ هستندهای پارادوکسی توانایی

 ( و منفی )سایهیابی به سیمرغو دست مثبت )روح خالق ۀجنبگاه با آناخود ،و از طرف دیگر است

سایه و گذر از هفت ) فردی ضمنا ناخودآگاه هم حاوی محتویات. است (عذر آوردن مرغان یا

 زمانهم الطیرمنطقای در پایان در سیر دایره ( است.خویشتن) جمعی( و هم حاوی محتویات وادی

( هر دو و ناخودآگاه )سیمرغ و مینو ( و هم جهان الوهیتو خوداگاه مرغ)سی و ماده هم جهان حس

این  ۀنتیج ؛شودتعبیر میمقام وحدت به که تمامیت نماد  خویشتناین، یعنی )اضداد( حضور دارند و 

چنین تمامیت  ۀنتیج در. واحد، بقاست در ابعاد دیگر هستی این فنا در آنوحدت مقام فناست و 
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درون »برد، میبه سر  «زمانهای بیقرن»در  جوو تمامیت نکراست که عارف کل بنیادپارادوکس

سی مرغ، » ،«شوندنیک و بد یکسان می»، «گرددمی  کفر، ایمان و ایمان، کفر» ،«بیندسایه آفتاب می

 «رسدخویشی به خویش میدر بی« »عالم است و عالم، ذره ،ذره» ،«شود و سیمرغ، سی مرغسیمرغ می

تقابل  ،از یک طرف، در الگوی وحدت زیرایعنی جهان واحد؛ ؛ «یابددست میدر عدم به وجود »و 

 شوند.اشیا به ضدّ خود شناخته می آید و از طرف دیگر،اضداد به حالت تعلیق در می

 ها:نوشتپی
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