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 ونگي يدگاه روان شناسيعطار از دن يد الديفرر يق الططمن« منِ»ت ينمادِ فرد
 

  معصومه سعيدي اول نوقابي

 ایران ،فریمان ،فریمان واحد دانشگاه پیام نور ،کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي  

 

 چکيده

 مانند ،کیدر متون کالس ها يستود کابا وج .شود يمحسوب م يروانکاو يبرا يمهم اطالعات يات از ابزارهایهنر و ادب

 با. نام بردمیتوان را  ها تیصبه ساختار روحي و رواني شخ مؤلف ایسنده ینو پرداختن عدم ،يت پردازیدر شخص ها تیمحدود

 زا متون کالسیک برخاسته يمقاله حاو این .افتیدست  ها گونه برداشت نیافت ایبه در توان مي فتریظر موشکافانه و نقدنگاه 

 همنظوم يداستان يها تیشخص .جایگاه بروز و ظهور خوبي براي این نوع نگرش روانکاوي استکه  ذهن هنرمند خالق است

در منطق  ونگیاه گدیاز د« نم»ت یبه نمادِ فرد ،مقاله حاضرهاي  شخصیتدر . شود يده مید يروانکاو هاي  ر رگهیمنطق الط

مربوط به  يها ر و نمادید تصاویبا ،ناخودآگاه روان ي شناخت جنبه يبرا ست کهامعندان ب نیا .زدپردا يم يشابوریعطار نر یالط

روح و روان  ندیفرآ يبررس ،ونگی يهدف روان شناس .قرار داد يرا در تعامل با ناخودآگاه يآن را آشکار ساخت و خودآگاه

  .شود يدر فرد م «خود»ست که منجر به تحقق یآدم

 

 .يناخودآگاه ،يخودآگاه ،ونگی ،«من»ت یفرد ،ریمنطق الط ،يت پردازیشخص ،يروانکاوهاي كليدي:  واژه
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 مقدمه

کتاب از زبان حال  هاي  تیشخص .خود انتخاب کرده است وریکتاب مقامات الط يبراقرآن  ازعطار را ر یعنوان منطق الط

 . آمده استست که در قرآن نام آن ها یمرغان

ن در مقدمه کتابش ید صادق گوهریچنانکه س ،شمندان بوده استیاز شاعران و اند ياریبسظر مورد نر از همان ابتدا یمنطق الط

 نام نهادهور نامه( ی)طآن را  يبرخده است و ینام ور(ی)مقامات ط ير( و زمانین کتاب که عطار آن را )منطق الطیا» سد:ینو يم

به  يپارسات ین جنس در زبان و ادبیکه از است ي یها  ابکت نیوا تریو ش نیتر در شمار دلکش امعن از لحاظ لفظ و .اند

 . است نموده ان عرضهیجهان

ن یبهترالحق که  اءیهمراه با عبارات اول يقرآن ،يحکمف یکه لطا ،ستیعرفان يمنظوم در قالب مثنو يمجموعه ا ریمنطق الط

 ي ن کتاب به گفتهیا ياما مضمون اصل .(43-41 ،ل مقدمهی: ذ4738 ،نی)گوهر« . ده شده استینجانگ در آن يفارسزبان الفاظ 

را معتقد یز .کند یيآنها فرمانروا يکه برا يپادشاه دنیبرگزو کردن  دایپ ياز اجتماع مرغان و جمع کردن آنها برا»فروزانفر: 

 ،نفرروزا)ف« . مشکل ساز استدشوار و  يکاردن به هدف و مقصود یو رسستن یکردن و آسوده ز يکه بدون پادشاه زندگان بودند

4734 :922) . 

 

 طرح مسأله

 يو شهود يسلوک جمعر و یسکه  را يشابوریر عطار نیمنطق الطکه  نگارنده بر آن است يسع ،پژوهش حاضر قتیحق در

بر اساس روان روانکاوانه  يساختار ن وینماد يتیهمچون روا ،ش نهادهیقتِ خویحق يایجو هاي  انسان يشِ رویپ باشد؛ يم

 يسو يعنی .وجود دارد در آن يونگی« منِ»ت یپردازد که نماد فرد مي يبه اشعارشتر یبر یمنطق الط .کند يسونگ برری يشناس

منِ شود که  ميپرسش پاسخ داده ن یبه ا جستار نیا در .دارد« من»به نام  ،شتنیدر خو يبا کانون ميوند آدیروشن روان و پ

 کند؟ ميدا یر نمود پیت تا چه اندازه در مرغان منطق الطیفردان

 

  نه پژوهشيشيپ

آورده است که هر کس به  نیدر مناقب العارف يارجمند است افالک اریبس رانینامدار ا يو شعرا فمقام عطار نزد بزرگان تصو

خود  اتیدر غزل يمحمد بلخ نیموالنا جالل الد .و به فهم اسرار رسد ضیمستف میسخنان عطار مشغول شود از سخنان حک

 . کند يم ادی يعطار را به بزرگ

که در  ،نقش هدهد راهنما به عنوان رهبر مرغان نمودِ ر عطاریدر منطق الط يدر مقالة نقش رهبر يد حسن سادات ناصریس

 ریگر پرندگان در مس هدهد را رهبر کنش ،انسان گرا ير روانشناسپد ،ابراهام مزلو .دهد ياز خود عطار را نشان م يلیقت تمثیحق

به  يبا عنوان نگاه انتقاد يگریدر پژوهش د زین داند و ياست م مرغیس گاهیبه جا دنیه همانا رسوب کمطل جهیبه نت دنیرس

چندان دقیق نکات باریک  ،عطارکه  ن باور استیبر ا خود در مطالعه يقدرت اهلل طاهر .پردازد يم ریمنطق الط يساختار داستان

مراعات نکرده و نتوانسته است به حکایات خویش ساختاري ن فن را ساختاري مدون ای هاي  اصول و معیار ،داستان نویسي را

دهد که در این اثر  ميهشدار  ،در پایان منطق الطیر عطار. شاید عطار خود بر این ضعف آگاه بوده است .منسجم و منطقي بدهد

با عنوان  يزاده در پژوهشادل و ع يسادات .دمعاني و اسرار نهفته در آن بنگرنهاي شعري نباشند بلکه به  به دنبال زیبایي

 هاي  رمزرمز و  يمبانحِ یبه شرح و توض ،پژوهش که در آن هستند يدر پ« ریر و رساله الطیمنطق الط يچهار رمز اساس يواکاو»

ر ابن یدر رساله الط« تیروا يمرغ راو»و « ملک مرغان»ر عطار و یمنطق الط يلیتمث يدر محتوا« مرغیس»و « هدهد» ياساس

ن یا يدر محتوا ها ن رمزیا يقه ایل سلیاست که در اثر تأو ين کار در رفع ابهاماتیت ایاهم .را نشان بدهند باشد يمنا یس

 . نه شده استینهاد يلیرساالت تمث
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 ن عطاريدالديخ فريو آثار ش يبر زندگ مرور كوتاه

او  .باشد مي يارسپاز شاعران بزرگ و نامدار زبان  ، ینِّالدملقب به فرید  يشابورین ابراهیم اسحاقابي بکر  ن محمد بنیِّالد دیفر»

سپس  .پرداخت ميکه از پدر به ارث برده بود  يبه شغل عطار ازابتدا .ا آمدیشابور به دنیاخ نیششم در شاد اول قرني  مهیدر ن

 .دیدر سفر گذران از عمر خود را يبخش ،قتیعطار به رسم سالکان طر .در آمد ان و عارفانیر حال در سلک صوفییدر اثر تغ

عطار در  .بکار برده استبه عنوان تخلص عین حال لفظ فرید را تخلص شعري او عطار و در  .(489 ،7: جلد4724، يفیعف)

سرگرم  عطاريحفظ کرده و در  ،ز بودهیاز طب ن يآن داشتن اطالعاتي  خود را که الزمه يشغل دارو فروش ،يمقامات عرفان

 :ابیات زیر را در این مورد سروده است «خسرونامه»در کتاب چنانچه  .(794 ،4: ج4737 ،)صفا .طبابت بوده است

 لم افههههروزعهههها يبههههه معنهههه ،يبههههه مههههن گفههههت ا 

 از بههههههههرتن ههههههههر نهههههههاتوان سهههههههتطهههههههب 

 

 شهههههب و روز ين مشهههههغول طهههههب گشهههههت یچنههههه 

 کن شههههعر و حکمههههت قههههوت جههههان سههههت   یو لهههه

 

 (74: 4789، خسرونامه)

 عطار آثاركوتاه بر  يمرور الف(

آثار منظوم او را  قیمانده است استاد فروزانفر به موجب شمارش دق يباق يشابوریعطار ن خینصور از شر منظوم و متنها هشت اث

اشعار و مختارنامه در  وانید ،خسرو نامه ،اسرارنامه ،نامه بتیمص ،نامه ياله ،ریعالوه بر منطق الط .رسانده است تیب 92118

سروده ات خود یش مثنویخوي  خسرونامهي  از منظومه يز شاعر خود در بخشیو ن .(489 ،7: جلد4724، يفی)عف دست است

 است:

 بت نامهههههه کهههههه انهههههدوه جههههههان سهههههت یمصههههه

 مقامهههههههات طیهههههههور مههههههها چنهههههههان سهههههههت  

 بهههههههه داروخانهههههههه کهههههههردم ههههههههر دو آغهههههههاز

 ب اسهههههتیهههههعج يچهههههو خسهههههرونامه را طهههههرز 

 

 ان اسهههههتیهههههنامهههههه کهههههه اسهههههرار ع   يالهههههه 

 کههههههه مههههههرغ عشههههههق را معههههههراج جانسههههههت   

 آن بهههههههاز چگهههههههویم زود رسهههههههتم ز ایهههههههن و  

 ب اسهههههتیز طهههههرز او کهههههه ومهههههه بههههها نصههههه   

 

 جهههههواهر نامهههههه مهههههن بهههههر زبهههههان داشهههههت     

 

 ز شههههرح القههههب مههههن جههههان در میههههان داشههههت     

 

 (441: 4789، خسرونامه)

 ريمنطق الط

واتر که یتر و ش ز از همه مهمیدل انگ يعرفان هاي  ين مثنویان ایاز م»: نویسد ميمحمد جواد مشکور مؤلف کتاب منطق الطیر 

موضوع آن بحث  .باشد ميت یب 1148بالغ بر  يرمز يمنظومه ا ریمنطق الط .دانست «عطار هاي  يمثنوتاجِ » د آن رایبا

مرغ وجود ینجا سالکان راهِ حق و مراد از سیور در ایمراد از ط .مرغ استیبه نام س يداستاني  ک پرندهیزبان ور( از یپرندگان)ط

 ياز مرغان جهان برا يحرکت دسته جمع»ينعی ،ن کتابیمضمون ا صفا ذبیح اهلل .(چاپ تهران: 4747، مشکور« ). حق است

قبل از عطار به  ،«ریمنطق الط»نام  .باشد مي دل يقاف و مسجد اقصا يآنان به سو يمرغ کوه قاف و پرواز همگیافتن سی

از گذشتن  اعظم پس ازدن به ملک یو حرکت اصناف مرغان از کوه عقاب)الموت( و رس نایس يابوعل« ریرسالة الط»ي  لهیوس

د یکه شا يامام محمد غزال« ریرسالة الط»؛ ذکر شده است اریبس يها ميت منزل پر ترس و خطر و تحمل مشقات و ناکافه

 يرفتنیآنچه پذ .(43 ،مقدمهل ی: ذ4738، نیگوهر« ). ر بوده استیعطار در سرودن منطق الط يل و راهنمایسرمشق و دل

ان مراتب یو ب يعرفان يل شاعر در به کار بردن رمزهایقدرت ابتکار و تخ»از  ير حاکیو کم نظ يالع ي ن منظومهیدرباره ا ،است

 .(791-797 ،4: ج4737، )صفا« . است يارسپدان زبان یجاو يشاهکارهاي  از جمله و م سالکان استیتعلر و سلوک و یس
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ر یمنطق الطدر  ها پرنده هاي  تیشخص تحلیل سپس به د؛پرداز مي ونگی يل روان شناسیتحلمرور به ن بخش ابتدا ینگارنده در ا

 . پرداخته استن روانشناس یدگاه ایاز د

 

 ونگي يل روان شناسيتحل

به  ميرا که آگاهانه در آد یيهمه ساز و کارها یونگ .کند ميم یتقس يو ناخودآگاه يبه دو بخش خودآگاها ر ميونگ روان آدی

 .دارد« من»شتن به نام یدر خو يبا کانون ميکه آد يوندیروشن روان و پ يسو ينعی ،نامد مي يخودآگاه ،رسد ميانجام 

 :4731 ،ي)کزاز .او خارج است يکه از محدوده آگاه ردیگ ميرا در بر ميآدک و رازناک در روان یتار يز آن سوین ياخودآگاهن

 يه مُثُل افالطونیدر روان انسان با نظر يآگاهو ناخود يونگ درباره وجود خودآگاهیه ینظر» :ان معتقد استیپورنامدار .(14-19

ر ینظ ،رانیر ایاساط( در يمنیو اهر یيگ )اهورایتینوگ و گیم جهان به دو بخش میتقس ين از نظر ویهمچن .دارد يهمانند

ن یبا ا منتهي ونگ هماهنگ استی با هیهر دو نظر .و مجازهاست ها هیق و عالم سایدوگانه افالطون از عالم حقا يم بندیتقس

 ،ریر به اعماق عالم صغیعالم کب ياز ورا مين عالیچن آوردنو ؛ است انجامرون به درون یرا از ب يم بندین تقسیونگ ایتفاوت که 

و  يبخش ناخودآگاه فردبه » ،قتیحق که .(41-41: 4788 ،انی)پورنامدار «. رار دادن انسان در مرکز عالم استق يبه معن

 . شود ميم یتقس يا گروهی يناخودآگاه جمع

ه یبر ال يرد و خود متکیگ مياز روان ناآگاه را در بر  يه سطحیک الیتنها  4يشخص ناخودآگاهد معتقد است یونگ برخالف فروی 

 ناخودآگاه از .است يو همگان ياوست بلکه فطر يشود و نه حاصل تجربه شخص ميق تر است که نه توسط فرد کسب یعم يا

 ،ن رویاز ا .است يفوق فرد يتیهو يدهد و دارا ميل یرا تشک يمشترک ينه روانیر است که زموردابرخ یيات و رفتارهایمحتو

 ،گرید عبارتبه  .(19 :4783 ،یي؛ فدا41 :4718 ،ونگی) «. نامد مي 9«يناخودآگاه جمع»ناآگاه را  ن بخش از روانِیونگ ای

ر ناخودآگاه یشود اما ضم مي مربوطاست که به خود فرد  یيادادها و خاطرات و آرزوهیرنده رویدر بر گ ير ناخودآگاه فردیضم

  .(31 :4783 ،لسکری)ب .رندیگ ميات بشر بهره یراث همه تجربیاز م يجمع

از روان ناخودآگاه جوانه  يتوان گفت خودآگاه مي ،قائل است مين دو جنبه از روان آدیا يونگ برایکه  يزیبا وجود تما ،نیبنابرا

شناخت  يکه برا» :است ين بدان معنیا .(93 :4788 ،)فوردهام .پردازد ميآن به عمل  علیهبه  يا حتیآن و زند و همراه با  مي

قرار  يرا در تعامل با ناخودآگاه يمربوط به آن را آشکار ساخت و خودآگاه ير و نمادهاید تصاویبا مياخودآگاه روان آدجنبه ن

 ،ونگیدر واقع  .شود ميدر فرد « خود» است که منجر به تحقق يانان انسدر رو يندیفرآ يبررس ،ونگی يهدف روان شناس .داد

ل شده و به عنوان یکار تشیار و ناهشیهوش هاي  ه جنبههماز  کهداند  مي يتیتمام نظام شخص ين الگویاز مهم تر 4«خود»

کامل  يکپارچگیه ن را بکوشد آ ميوحدت و ثبات فراهم کرده است و  ،تیشخص وجود ميتما يبرا ،تینده تکامل شخصینما

 ابه معن 9دُّا تفریت یروند فرد .انجامد ميت یفرد يریند شکل گیبه فرآ يکپارچگین وحدت و یا .(44 :4784، ينی)ام «. برساند

 .متضاد روان است يروهاین يوستگیو پ يکپارچگی يع و جامع به سویخود وس ير و محدود به سویاز منِ اس يمتعال يسفر

  .(44 :4783، يقَّ)تر

خواهانه من را  ميتما يکنترل رفتارهااست که  ميد همان بخش از روان آدیفرامن در مکتب فرو ،پژوهشگران يبرخي  به گفته

  .(921 :4781 ،يو قائم ياحقی) .کند مير یتعب 4ونگ از آن به وجدانیرد و یگ ميبر عهده 

 ،يعاطف يبرون گرا -9 ،متفکر يبرون گرا -4» است: کرده يت را دسته بندیگونه شخص 8در آثارش ونگ ی ،ان ذکر استیشا

 -8 ،يجانیه يدرون گرا -3 ،يعاطف يدرون گرا -1 ،متفکر يدرون گرا -4 ،يشهود يبرون گرا -1 ،يجانیه يبرون گرا -7

                                                           
4 . Personal Unconscious 

9 . Collective Unconscious 

4 . Self 

9  . Individuation 

1 .Conscience  
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؛ رار دادکه در دسته برون گراها ق يپرنده ا نینخستده نگارنده یبه عق .(439: 4734، يهال و نوردبا« ) . يشهود يدرون گرا

 . باشد ميهدهد 

 د:یسرا مي که هدهد رهبري  د به آغاز کتاب دربارهیبنگر

 شههههههههده يهدهههههههههد هههههههههاد  يا ،مرحبهههههههها

 ر تهههههو خهههههوش یبسهههههر حهههههد س هههههبا سههههه    يا

 يمان آمهههههههههدیسهههههههههل ِّسهههههههههر يصهههههههههاحب

 و را دربنهههههههههد و زنهههههههههدان بهههههههههاز دار  یهههههههههد

  يکهههههههه در زنهههههههدان کنههههههه  يو را وقتهههههههیهههههههد

 

 شههههههههده يک هههههههههر وادیههههههههقههههههههت پیدر حق 

 

 وشو خهههههر تهههههیهههههمان منطهههههق الطیبههههها سهههههل 

 ياز تفهههههههههاخر تههههههههها جهههههههههور زان آمهههههههههد 

 راز دار يمان را تههههههههو باشهههههههه یتهههههههها سههههههههل 

 يشهههههههادروان کنهههههههمان قصهههههههد یبههههههها سهههههههل

 

 (74: 4789، ری)منطق الط

 رياشعار منطق الطت )من( در ينماد فرد

ن از یو همچن .شود مياز زبان پرندگان نقل  يکه به گونه ا .ر وجود داردیت )من( در منظومه منطق الطینماد فرد در این جستار

ر و یاساط ،اهایخود از رو ير روان شناختیدر تفس» .مکاشفه و اشراق در خود دارد ،از شهود يگونه ا ،ونگی يمنظر روانکاو

 يگذاشته است که ب ياتیبه ناچار اساس کار خود را بر فرض يریاساط هاي  تیو روا ها افسانه يامبران و برخیپ هاي  داستان

 ياها و تجارب روحانیز رویو ن ها رد که اسطورهیپذ ميک سو یاو از  .ستیمثال ناز تصور عالم  يناش اتیشباهت به فرض

 يناآگاه شامل ناآگاه يروان انسان بخش يگر براید ياز سوو کنند؛  ميعت روح را آشکار یهستند که طب يروان هاي  دهیپد

خاطرات و همه  ،يو حافظه شخص يه حافظه جمعمانند عالم مثال به منزلکه  .ل شده استیقا يجمع يو ناآگاه يشخص

 (943: 4781 ،انی)پورنامدار« . است يفرد در طول زندگ هاي  و خاطرات و تجربه ها ن زمانیتر ميیقد از ،ات نوع انسانیتجرب

ه دور از تقلید ب ،هدهدا راهنمایي و یاري خودآگاهِ سالکان و عارفان که ب« منِ»نمادِ  ،ریپرندگان منطق الطده نگارنده یبه عق

ان انواع پرندگان که اجتماع یاز م»ان ذکر است: یشا .گذارند ميت یکمال و فردي  در چرخه ين پاینماد يا به گونهکورکورانه 

 يکه به عذر يهر پرنده ا ،يو يعنی .ر مرشد انتخاب شدیبه عنوان پو  رفتیآنان را پذ یيکرده بودند هدهد سِم ت راهنما

سخت  يآورد و بعد از هفت واد مي مرغ به حرکتیدر طلب س ،خ صنعانیراه و تمثل به ش هاي  يکر دشوارشدند با ذ ميمتوسل 

در آمدند و از آن  ياز پا يل گوناگونیاز آنان به دال ياریباشد؛ بس مي و طاقت فرسا که اشاره به هفت مرحله از مراحل سلوک

مقبول  ،يسخت يافتند و در آنجا بعد از کلیمرغ راه یبه حضرت س ماندند که يباق بال و رنجور يمرغ ب يهمه مرغان تنها س

  .(791 ،4: ج4737، صفا« ) . دندیدرگاه پادشاه گرد

برخورد  يان از نظر روانیمختلف آدم هاي  ق با گونهین طریکه داشت از ا يل شغل پزشکیعطار به دل ،است يرفتنیآنچه پذ

دا ینمود پ يروان هاي  گونه شهای  ن در داستانیهم يبود و برا ين شناس خوبهمه روا ش ازیتوان گفت: عطار ب ميداشت؛ پس 

  .کند مي

ونگ ظاهر شده یدگاه یاز دت)من( یفرد يت روانیشخصباشد و در آن  ميرا انتخاب کرده که از زبان پرندگان  ينگارنده اشعار

 . است

 هدهد .1

م شان را از یخود هستند تا اقل يبرا يخواهان انتخاب پادشاه ،يپرندگان در انجمن ،گفته شد از پیشآن طور که  ،قتیدر حق

 : پردازد ميهدهد به وصف خود  .شود ميقرار ظاهر  يهدهد ب ،انین میدر ا .ندنجات ده مينظ يب

 بیهههههک غیهههههد حضهههههرت و ههههههم پیهههههههههههم بر  بیهههههچ ریهههههه يبههههه مهههههنممرغهههههان  يگفهههههت ا
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 ههههههههههم ز حضهههههههههرت خبهههههههههردار آمهههههههههدم

 افههههههههتیآنههههههههک بسههههههههم اهلل در منقههههههههار   

 م در غههههههم خههههههود روزگههههههار  گههههههذارد مههههههي

 دم در غههههههم خههههههود روزگههههههار  گههههههذار مههههههي

 الجهههههههرم ،آزادم از خلقهههههههان مهههههههنچهههههههون 

 

 هههههههم ز فطنههههههت صههههههاحب اسههههههرار آمههههههدم   

 افهههههههتیاسهههههههرار  يدور نبهههههههود گهههههههر بسههههههه

 افهههههههتیاسهههههههرار  يدور نبهههههههود گهههههههر بسههههههه

 چ کههههاریههههه مههههنسههههت بهههها  یچ کههههس را نیههههه

 ز ههههههههمیهههههههن مهههههههنخلهههههههق آزادنهههههههد از  

 

 (72: 4789، ر ی)منطق الط

 بلبل  .2

: 4781، انی)ثروت« . دانان جهان يقیامبران و موسید پینوازندگان و شا ،شاعران ،عاشقان ياست برا يلبل نماد و رمزب» ،در واقع

 سفرشان بشود؛ي  کند که مانع ادامه ميذکر  يلیگر دالیبلبل به همراه پرندگان داما  .(14-14

 يمرع نههههههههههارد بلبلهههههههههه یطاقههههههههههت سهههههههههه 

 مههههههراچههههههون بههههههود صههههههد بههههههرگ دلههههههدار     

 يچههههههون دلکشههههههبشههههههکفد  يگههههههل کههههههه حههههههال

 

 يرا بهههههههس بهههههههود عشهههههههق گلههههههه    يبلبلههههههه 

 مهههههههراکهههههههار  يبرگههههههه يبهههههههود بههههههه يکههههههه

 يخنهههههههدد خوشههههههه  مهههههههن ياز همهههههههه در رو

 

 (988: 4789 ،ریمنطق الط)  

 طاووس .3

ن همه او عاشق یرانده اند با ارون یل مرغان است که مار زشت با او همراه شده و از بهشت او بیجبرئ» مرحلهن یطاووس در ا 

  .(14: 4781، انی)ثروت« . خواهد ميمرغ را نیاست و س ياضبهشت است و به بهشت ر

 کیهههههههل مرغهههههههانم و لیهههههههگرچهههههههه مهههههههن جبر

 ک جهههها مههههار زشههههتیههههه ار شههههد بهههها مههههن بهههه یهههه

 مههههههن يچههههههون بههههههدل کردنههههههد خلههههههوت جهههههها

 

 کیهههههنهههههه ن يرفهههههت بهههههر مهههههن از قضههههها کهههههار 

 از بهشهههههههت يفتهههههههادم بهههههههه خهههههههواریتههههههها ب

 مهههههن يمهههههن شهههههد پههههها  يتخهههههت بنهههههد پههههها 

 

 (912: 4789 ،ری) منطق الط 

 يطوط .4

در کار آب غرق شده و به آب عشق  ين جهانیخضر مرغان است و در زندان ا يطوط»د گفت: یبا يطوط يژگیوي  درباره 

: 4781 ،انی)ثروت« . کنند ميکه به خاطر بهشت عبادت است  یيزاهدان و مردم پارسا يبرا ينماد و رمز يطوط ،یيگو .ورزد مي

شتن یزند و از زبان خو ميسفر سرباز ي  کند از ادامه ميندان قفس تجسم شه در زیچون خود را هم يطوط ،قتیدر حق .(14

 مرغ را ندارم:یبا س یيد تاب و توان روبرویگو مي
 ن زنههههههدان آهههههههن مانههههههده بههههههاز یههههههدر ا مههههههن

 پهههههههوشخضهههههههر مرغهههههههانم از آنهههههههم سهههههههبز   

 مرغ تههههههههابیارم در بههههههههر سهههههههه یههههههههن مههههههههن

 

 آب خضهههههههههههههههههرم در گهههههههههههههههههداز  يز آرزو 

 بههههههوک دانههههههم کههههههردن آب خضههههههر نههههههوش    

 ک آبیههههههخضههههههرم ي  مهبههههههس بههههههود از چشهههههه

 

 (918: 4789 ،ری) منطق الط 
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 (يبَط )مرغاب .5

در آب  ياو شناور يشه به غسل و وضو مشغول است و برایداند و هم مياصل عالم را بر آب  ،يا مرغابیبط »ان ذکر است: یشا

 . (14: 4781، انیثروت« ). مرغ نداردیس ياست و پروا يکاف

 د:یسرا مي

 خبههههههر گفههههههت در هههههههر دو جهههههههان ندهههههههد 

 بهههههر صهههههواب يکهههههرده ام ههههههر لحظهههههه غسهههههل 

 يکهههههیبهههههر آب چهههههون اسهههههتد   مهههههنهمچهههههو 

 پهههههههاک يبههههههها ر  مهههههههنمزاههههههههد مرغهههههههان  

  آب سهههههههود يابم در جههههههههان بهههههههیهههههههن مهههههههن

 

 ک پههههاک رو تههههر پههههاک تههههر  یهههه مههههنکَههههس ز  

 

 سهههههههجاده بهههههههاز افکنهههههههده بهههههههر آبپهههههههس 

 يدر کرامههههههههاتم شههههههههک  يسههههههههت بههههههههاق ین

 پهههههاک يمهههههم ههههههم جامهههههه و ههههههم جههههها   یدا

 در آن بههههههههودمههههههههن ز آنههههههههک زاد و بههههههههود  

 

 (934: 4789، ری)منطق الط

 كوف .6

-4374 ،7: ج 4719، يزیخلف تبر«). ندیز گوین آن را بوم و جغد نیمشهور است و همچن يو نحس مياست به شو يپرنده ا»

4379) . 

 د:یسرا ميت کوف یند فردیفراي  دربارهعطار 

 مهههههههههههههنزاده  يم در خرابهههههههههههههیعهههههههههههههاجز

 افتمیهههههههخهههههههوش  يبسهههههه  يگرچههههههه معمهههههههور 

 نشسهههههههههتخواههههههههههد  يتهههههههههیهرکهههههههههه در جمع

 

 مهههههههنبهههههههاده  يروم بههههههه مهههههههي يدر خرابههههههه 

 افتمیهههههههههههههههم مخهههههههالف ههههههههم مشهههههههوش  

 دش رفههههههتن چههههههو مسههههههت یههههههبا يدر خرابهههههه

 

 (933: 4789 ،ری) منطق الط 

 كبک .7

 . زر استافتن ی يبرا ،که محل اقامتش کان )معدن( و پول پرست مردم زردوست از يکبک نماد

 وسههههههته در کههههههان گشههههههته ام  یپ مههههههنگفههههههت 

 رغ و کمهههههههیهههههههوسهههههههته بههههههها ت یبهههههههوده ام پ

 زد در دلههههههههههم يعشههههههههههق گههههههههههوهر آتشهههههههههه

 

 بهههههههر سهههههههر گهههههههوهر فهههههههراوان گشهههههههته ام    

 تهههههههها تههههههههوام بههههههههود سههههههههرهنگ کهههههههههر 

 ن آتهههههش خهههههوش حاصهههههلم  یهههههابهههههس بهههههود  

 

 (934: 4789 ،ری) منطق الط 

 يهما .8

 :4781 ،انی)ثروت «. ستیگانه ندر فهرست مرغان دوازده  ،اشاهان و بزرگان هر دو عالم صورت و معن ياست برا ينماد يهما»

 ،يزی)خلف تبر« . خورد مياست مشهور و معروف که استخوان  يمرغ»کند:  مي ينطور معرفین پرنده را ایان قاطع ابره .(19

 . (9714 ،1: ج 4719
 چهههههو مرغهههههان دگههههههر   يم مرغههههههینههههه  مهههههن   پرنهههههههههدگان بحهههههههههر و بهههههههههر يگفهههههههههت ا
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 م در کههههههههار آمدسههههههههت یهمههههههههت عههههههههالم 

 نقههههههههش سههههههههگ را خههههههههوار دارم الجههههههههرم 

 انهههههههد مهههههههنه پهههههههرورد یپادشهههههههاهان سههههههها

 دهههههههم مههههههي ينقههههههش سههههههگ را اسههههههتخوان 

 ن اسهههههههتخوان دادم مهههههههدام نقهههههههش را چهههههههو 

 

 دار آمدسههههههههتیههههههههعزلههههههههت از خلقههههههههم پد

 دون و جههههههمیههههههافههههههت افری مههههههنعههههههزت از 

 انهههههد مهههههنمهههههرد  يطبهههههع نههههه يبهههههس گهههههدا

 دهههههههم مههههههي ين سههههههگ اَمههههههان یههههههروح را ز

 مقهههههام ين عهههههالیهههههافهههههت ایزان  مهههههنجهههههان 

 

 (937: 4789، ر ی)منطق الط

 مار يبوت .9

 يند و از غم آن که مبادا آب کم شود با وجود تشنگیوسته کنار آب نشیند؛ و او پیز گویخورک ن است که او را غم ينام مرغ»

 . (747 ،4: ج4719، يزی)خلف تبر« . آب نخورد

 د:یسرا مي

 مههههههن ياسههههههت خوشههههههتر جههههههایبههههههر لههههههب در

 يمهههههههههن هرگهههههههههز دمههههههههه   ياز کهههههههههم آزار

 نم دردمنههههههههدیا نشههههههههیههههههههبههههههههر لههههههههب در 

 

 مهههههههههن يآوا ينشهههههههههنود هرگهههههههههز کسههههههههه 

 يازارد ز مهههههههههن در عهههههههههالمیهههههههههکهههههههههس ن

 ن و مسههههههههههههتمندیمهههههههههههها انههههههههههههدوهگ یدا

 

 (931: 4789 ،ری) منطق الط 

 صعوه .11

وسف ی عقوب نشسته در فراقیچون  يشه است که در گوشه ایو عبادت پ ننماد مردم ناتوا ،گنجشک کوچک است ينوع»

 . (17: 4781، انی)ثروت« . نالد مي

 د:یسرا ميآن ي  عطار درباره

 ران و فرتههههههوت آمههههههدم یههههههح مههههههنگفههههههت 

 سههههههتیم نیههههههبههههههازو و زور يهمچههههههو موسهههههه

 زیههههچ نینههههه پههههر دارم نههههه پهههها نههههه ههههه    مههههن

 رسهههههد يعهههههاجز کههههه ن مهههههرغ یهههههش او ایپههههه

 سهههههههتیدر جههههههههان او را طلهههههههب کهههههههاران بس

 دیدر وصههههههههال او چههههههههو نتههههههههوانم رسهههههههه   

 

 ت آمههههههدمَّقُههههههوت و قههههههو  يدل و بهههههه يبهههههه 

 سههههههههتیم نیقههههههههوت مههههههههور  يفیوز ضههههههههع

 زیههههههمرغ عزیرسههههههم در گههههههرد سهههههه   يکهههههه

 رسههههههد يمرغ هرگههههههز کههههههیصههههههعوه در سهههههه

 سههههتیکس مههههن ق چههههونیههههال يوصههههل او کهههه 

 دیهههههههههراه نتهههههههههوانم بر يبهههههههههر محهههههههههال 

 

 (932-938: 4789، ر ی)منطق الط

 سيمرغ .11

بوده مرتاض به در کوه البرز مسکن داشته و با مردم  ميینام حک مرغیچند س هر نام نهادند رنگیرا س مرغیباستان س رانیدر ا

 . نداشته است زشیآم

 :گفته يعبدالباسط جبل 

 فهههههامنسهههههوخ شهههههد مهههههروت و معهههههدوم شهههههد و

 

 زیههههن هههههر دو نههههام ماننههههد سههههیمرغ و کیمیهههها      
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 يريجه گيبحث و نت

 .باشد مير یمنطق الط ابیاتونگ در ی يت)من( بر اساس روانشناسینشان دادن نماد و سمبل فرد تالش بر ،در پژوهش حاضر

پیش از مانطور که ه .باشد مير یها در داستان منظق الط ت پرندهیاز فرد ينماد من؛ کند مير اول شخص من را مشخص یضم

را که آگاهانه در  یيکند و همه ساز و کارها ميم یتقس يو ناخودآگاه يخودآگاه را به دو بخش ميونگ روان آدیگفته شد:  این

« من»شتن به نام یدر خو يبا کانون ميکه آد يوندیروشن روان و پ يسو يعنینامد؛  مي يخودآگاه ،رسد ميانجام سربه  ميآد

آنچه  .او خارج است يرد که از محدوده آگاهیگ ميدر روان انسان را در بر ترسناکک و یتار يز آن سوین يناخودآگاه .دارد

توانست به هدهد صورت  ،هدهدي  در چهره قت به عنوان مرشد و رهبریر طریپ يت پردازیاست: عطار با شخص يرفتنیپذ

پروراند و با توجه به رشد روحي و رواني فرد را به  ميود را اي که مرید خر فرزانه ینطور پیو هم ارفع هدهد، ببخشد ياسطوره ا

نشان دهنده نماد  ها و هرکدام از پرنده .باشد يخاکي  ن کرهیا هاي  آدم تک تکتواند نماد  ميهر کدام از مرغان  .رساند ميکمال 

مرغ یبه س يازیست و نا يشت راضکه به بهکسي  طاووس نماد ،عاشقان ياست برا يبلبل نماد مانند .باشد مي رمز و رازيو 

شه شناور که یهم بطِ ،کنند ميد به خاطر بهشت عبادت یان که شایزاهدان و پارسا ياست برا ينماد و رمز يطوط ،ندارد

و  يرانیند باعث ویشهرت دارد و هرجا بش يو نحس ميبه شو يات فارسیشه در ادبیکوف)جغد( هم ،مرغ نداردیاز س یيپروا

هم نماد شاهان و بزرگان  يهما ،زردوست و مال پرست است يها از آدم يکبک هم نماد .شود ميو خانه  نیآن سرزم يخراب

سرانجام صعوه که نشان دهنده افراد ناتوان  ،هست يوسته در حال غم خوردن و زاریاست که پ يمار هم نماد افرادیبوت ،است

 . باشد مي
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