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 چکیده
نظریات یونگ در زمینة ناخودآگاه جمعی و در چارچوب  مكتب  تكیه بر در این پژوهش، با

عار عرفانی و اشآمریكایی ادبیات تطبیقی، به مقایسة نمادهای خورشید و پرواز در اسطورۀ ایكاروس 

مچون فنا و ای هاست تا چگونگی استفاده از این نمادها برای بیان مفاهیم پیچیدهعطار پرداخته شده

های مقایسة نمادهای خورشید و پرواز در نسخه معلوم شود. ،گ متفاوتجاودانگی در دو فرهن

کند که معلوم می ،مختلف اسطورۀ ایكاروس در شعر شاعران انگلیسی و اشعار عرفانی ادب فارسی

ستفاده شكل مشابهی ا ای نمادین است که بهاشاره به خورشید و پرندگان در هر دو دسته اشعار، اشاره

اهت بسیار زیادی به عاشقان   شب ،دهد که ایكاروسنشان می ،های این تحقیقاست. یافتهشده

کند و با ریال به عشق تكیه میشده در اشعار عرفانی دارد. او نیز برای رسیدن به خورشیدتوصیف

ایكاروس جان خود را  ،گیرد. اگرچه در پایانراه فنا را در پیش می ،کردن جسم و جانشفراموش

 سوی خورشید، همچونپرواز ایكاروس به ،مرگ او حیاتی دوباره است. همچنین ،دهداز دست می

نماد عروج به سرزمین جاودانگی و دست ،در حقیقت ،شودمیپروازی که در اشعار عرفانی دیده

کند که عرفایی چون عطار در شعر یافتن او به حقیقت است و همان فنایی را در خاطر ما زنده می

 اند. خود آورده

 .ايکاروي، عطارخورشید، پرواز، اسطوره،  ،عرفان هاس کلیدس:واژه

                                              
  p.lalbakhsh@razi.ac.ir :)نویسندۀ مسئول( یراز دانشگاه ،یسیانگل اتیادب اریاستاد -1 

 maryam.peyman93@gmail.comی: راز دانشگاه ،یسیانگل اتیادب ارشد یکارشناس یدانشجو -2 

 1394/ 9/ 24تاریخ پذیرش:                                1394/ 3/ 28 تایخ دریافت مقاله:

mailto:maryam.peyman93@gmail.com


 

 

 

 

 
 1396بهار و تابستان ، 16 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّةنشر                                     166
 

1

6

6 

 مقدمب -1
 شیدایپ مبدأ دربارۀ انسان یهاپرسش به دادنپاسخ ،یااسطوره یهاداستان یریگشكل یمبنا

ان این اند، بیدر ادبیات غرب داشتههایی که اساطیر ترین نقش. یكی از مهماستبوده جهان

ت است. در ادبیات فارسی، عرفان اسانسان برای یافتن منشأ هستی بودهجوی ونیاز و جست

 کند. به این ترتیب، انسان که همواره در پی یافتن پاسخ سوأالتکه چنین نقشی را ایفا می

تن عرفان در پی یاف با پرداختن به اساطیر و ،استدر مورد مبدأ و مقصد زندگی بوده خود

ر نظدو مقولة جدا از هم به ،نگاه نخست ، عرفان و اسطورهاست. هرچند در حقیقت برآمده

انسان به  پایاناز نیاز بی ،هر دو ات فراوان این دو را نادیده گرفت؛توان مشترکرسند، نمیمی

اند. عرفان، در پی یافتن راهی به عالم جاودانه ،گیرند و هر دویافتن منشأ هستی سرچشمه می

ایی هشود و اساطیر، تالشکند و او را به عروج رهنمون میمی انسان را از زندگی دنیوی جدا

ای مختلف بر زمین بیاورند. بر همین مبنا، کارل های اسطورهاند تا خداوند را در قالببوده

ر از سرشا ،باور داشت که ناخودآگاه جمعی مشترک بین ملل مختلف ،گوستاو یونگ

گاه های بررسی این ناخودآکنند. یكی از راهمیای را بیان نمادهایی است که مفاهیم پیچیده

 جمعی، مطالعه و مقایسة دقیق ادبیات و سنن مشترک میان ملل مختلف است.

کند، ها را معرفی میچنان که گریمال آنشر دارند و آناساطیر، قدمتی به قدمت تاریخ ب

ات و حوادث واقعی هایی هستند که از اتفاقپایه و اساس تاریخی ندارند و یا حاوی افسانه»

دادن آنها، قیافة ظاهرشان عوض شده یا منظور مذهبی جلوهسرچشمه گرفته ولی به

( در 15: 1357)گریمال، « هایی که هیچ واقعیت ندارند و زاییدۀ خیال محض هستند.داستان

خود از آن جهت است که در توضیح  ،و این هایی، نمادها حضور پررنگی دارندچنین داستان

 اند. ها غالباً به نمادها روی آورده و از آنها کمك گرفتهم پیچیده، انسانمفاهی

به  ،تاسن بودهاز سوی دیگر، عرفان هم که تالشی برای درک بهتر مبدأ و مقصد انسا

فنا همچون مرحلة گذری است که  ،است. در دیدگاه عرفاای نشان دادهفهوم فنا توجه ویژهم

شود. آنچه در وارد مرحلة بقای جاودانه می ،رسیدن به آنبا  ،عارف و سالك راه حقیقت

و  استفاده از نمادهای گوناگون است ،استرفانی بسیار مورد توجه شعرا قرارگرفتهاشعار ع

سیاری اند. جالب آنكه باز نمادها کمك گرفته ،شاعران، همواره، برای تبیین مفاهیم پیچیده
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لل مختلف مشترک هستند و این مقاله نیز در پی ها و ادبیات مدر فرهنگ ،از این نمادها

 شوند. میشعر عطار و اسطورۀ ایكاروس دیده بررسی دو نماد مشترکی است که در

 بیان مسئلب  -1-1

 ،شاهد حضور دو نماد خورشید و پرنده هستیم. ایكاروس و پدرش ،در اسطورۀ ایكاروس

ند؛ هایی با پر پرندگان و موم ساختدِدالوس، در پی یافتن راهی برای فرار از زندان میناس، بال

ها را پوشیدند و درست پیش از پرواز، ددالوس به ایكاروس هشدار داد که در میانة بال»

شوند ها ذوب میمومآسمان و بر فراز دریا پرواز کند. اگر او زیاد به خورشید نزدیك شود، 

محو  ،با وجود این، در میانة راه، ایكاروس (194: 2012)همیلتون، « افتند.میها فروبالو 

وم کند. مسمت خورشید پرواز می به ،شود و بدون توجه به هشدارهای ددالوسخورشید می

اره مورد توجه شاعران همو ،شود. این اسطورهها ذوب و ایكاروس در دریا غرق میبال

تراژیك  رگیعنوان مبه ،، مرگ ایكاروسر بسیاری از اشعار انگلیسیست و دامختلف بوده

گونه توصیف مرگ ایكاروس را این ،است. اِراسموس داروینانگیز توصیف شدهو غم

 کند:می

 های گسسته،با موم های ذوب شده و رشته

 وفایش غرق شد های بیایكاروس بینوا با بال

 (160: 2010)داروین، 

فی عار مورد توجه شاعران ،ایران، مفهوم فنا در راه رسیدن به حقیقت در اشعار عرفانی

، باید در راه رسیدن به است. در چنین اشعاری، عاشق حقیقتهمچون موالنا و عطار بوده

ست که ند و از همین روکه چیزی جز حقیقت نیست، خود را فراموش ک معشوق خود

 خواهد:ست. عطار از سالك راه حق چنین میااهلل معرفی شدهحلة سلوک، فنا فیباالترین مر

 یك آهت دهندملك دو عالم به    دهند        راهت تا   برگیر  دل ز جان

 آنگاهت دهندجویی هم آنچه می   چون تو برگیری دل از جان مردوار     

 (254: 1384)عطار، 
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ستة ار و شایسالك باید در پی رسیدن به معشوق، جان خود را ایثار کند تا سزاو ،پس

ل مختلفی نیز دالی بسیار رایج بوده و ،دیدن حقیقت شود. استفاده از نمادها در اشعار عرفانی

است، اختناق و خفقان چنان که آذرگون آوردهی مثال، آنبرا است؛برای آن ذکر گردیده

ق سخن ح»های تاریخی مختلف و سرکوب حكمرانانی که حاکم بر زندگی مردم در دوره

اگزیر ن ،شناسانسخنان و سخنصاحب»است که ، موجب آن بوده«اندشكستهگلوها می را در

گرفتن اسطورۀ ( با درنظر130: 1383. )آذرگون، باشند« هااز خلق و آفرینش نمادها و نشانه

فسیر گونة متفاوتی تتوانیم مرگ ایكاروس را بهمی ،عنوان یكی از این نمادهابه ،ایكاروس

رچه کند و اگجان خود را فدا می ،خودخواسته و در پی رسیدن به حقیقت ،کنیم. ایكاروس

این ایكاروس است که  ،رسد، در واقعنظر میانگیز بهای غمدر نگاه نخست، مرگ او واقعه

 یابد.حیات جاودانه دست میبه  ،با رسیدن به معشوق

 پیشینة تحقیق -1-2

 در سراسر جهان گسترش ،آغاز شد و سپسادبیات تطبیقی که از قرن نوزدهم در فرانسه 

گشته است  ها و ادبیات سایر ملل بدلرفته به فرصتی ارزشمند برای کشف فرهنگیافت، رفته

اند تا بر غنا و عمق آن بیفزایند. هِنری رِماک، یكی از پردازان بزرگی تالش کردهو نظریه

ر سر دو ادبیات تطبیقی ب»ون همچ ،پردازان ادبیات تطبیقی است که با چاپ مقاالتینظریه

به تبیین مفاهیم این مبحث  ،(1961« )تعریف و عملكرد ادبیات تطبیقی»( و 1960« )راهی

ایسة یك مق»ای و شامل رشتهپرداخته است. به باور رماک، ادبیات تطبیقی، موضوعی بینا

« ان است.انسادبیات با یك یا چند ادبیات دیگر و مقایسة ادبیات با سایر قلمروهای بیان 

( با تمرکز بر اهمیت جایگاه ادبیات در هر فرهنگ است که رماک، ادبیات 55: 1391)رماک،

ات از و مطالعة روابط بین ادبی، فراسوی مرزهای یك کشور خاص مطالعة ادبیات»تطبیقی را 

...  اجتماعی مانند هنرها ... فلسفه، تاریخ، علوم ،یك سو و سایر قلمروهای دانش و معرفت

 (55. )همان، داندمی« هاعلوم، دین و جز این

نظران حوزۀ ادبیات تطبیقی است که مطالعة ادبیات را رِنه وِلك نیز یكی دیگر از صاحب

یه توص« ی یا در قالب آثار پراکندهاندازی جهانی و عمومی ... نه در چشم اندازی ملّدر چشم»
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رین تی، از مهمت عمومی و ادبیات ملّادبیات تطبیقی، در کنار ادبیا» ،کند. از نظر اومی

( آلدریج نیز هدف اصلی ادبیات 14: 1391)ولك،« رویكردها در مطالعة ادبیات است.

 یادب آثار به ،ترجامع و ترفراخ یمنظر از بتوان ،آن از استفاده با»داند که تطبیقی را روشی می

رابر دیگری ا که یكی را در بآن معنی، به مقایسة ادبیات ملّ»به این ترتیب،  ؛«ستینگر تملّ هر

فراتر  تاز مرزهای هر ملّ ،ادبیات تطبیقی»تأکید آلدریج بر آن است که «. دهد، نیستقرار

های مختلف در نظر بگیرد و ارتباط های ادبی را در میان فرهنگها و مكتبرود تا جریانمی

( بر همین مبنا و 170:1389 )آلدریج،« های دانش بشری بررسی کند.ادبیات را با سایر حوزه

داشتن این نكته که هدف از ادبیات تطبیقی، قیاس و یافتن نقاط مشترک میان ادبیات با درنظر

به بررسی تطبیقی نمادهای خورشید و پرواز در اسطورۀ  ،ملل مختلف است، این مقاله

 است. ختهایكاروس و شعر عطار پردا

 ،هور موالنااست که با ظیات عرفانی ایران بودهوین در ادبآغازگر فصلی ن ،عطار نیشابوری

رسد. بزرگانی همچون نیكلسون، نورانی وصال، مشكور، فروزانفر به اوج شكوفایی خود می

ی هلموت روش ،اند که در این میانت گماشتهبه بررسی و تصحیح آثار عطار همّ ،و ریتر

بت به آن نس گرفته و نگاه عطار مسائلی را»است. به گفتة موحد، او کردهل میخاص را دنبا

مثالً  نگاه عطار نسبت به زندگی، مرگ، عشق و نگاه او به  است؛مسائل را بررسی کرده

آوری با جمع ،( در میان محققان معاصر نیز شفیعی کدکنی66: 1388)موحد، « دیوانگی.

یق از قشده و دای تصحیح، در پی ارائة نسخه«رسیزبور فا»ای از دیوان عطار به نام گزیده

عنوان به ،است. ژان کلود کریر و پیتر بروک نیز با معرفی عطاراشعار این شاعر عارف بوده

 «ترین شاعران صوفی مسلكاو را یكی از بزرگ»ترین شاعران جهان اسالم، یكی از بزرگ

و م جوی ارتباط مستقیوسنت کهن عرفانی ایران تعلق دارد ]و[ در جست»اند که به دانسته

محتوای خویش را از درون شكل و  ،تو این سنّ شخصی با حقیقت مطلق و آسمانی است

 (65: 1379)کریر، « گیرد.اسالمی برمی خود فلسفة

زبان نمادین و پر رمز و راز  ،استر را درخور چنین توجه عظیمی کردها آنچه آثار عطاامّ

یكی از عوامل »قیقت است. عطار و پرداختن او به مسائلی همچون عشق، انسان، فنا و ح
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عر رمزگرایی در ش ،«الطیرمنطق» ،اشجذابیت زبان عطار، خصوصاً در زیباترین اثر هنری

ترین هعنوان یكی از پختبه ،الطیرکوب نیز با بررسی منطق( زرین16: 1383)حجازی، « اوست.

یمرغ جوی سوتجس» کند؛جویی نمادین معرفی میوستآن را داستان ج ،آثار عرفانی ایران

مراتب  کند ونشان، یك اودیسة روحانی که سیر در مقامات و احوال سالك را توصیف میبی

: 1378کوب، )زرین« آورد.زبان میجوی مرغان بهوو مدارج این سلوک را در رمز جست

89) 

 یالطیر عطار تا جاناتان مرغ دریایاز منطق»ای با عنوان کوپا و همكاران نیز در مقاله

به  ،پردازند. این مقالهکاررفتة مشابه در این دو اثر میبه بررسی نمادهای به ،«ریچارد باخ

ترین یكی از رایج»را  « زیارت» یا « سفر تنهایی»كه پردازد و ضمن آنمیبررسی نماد سفر 

 نوعی زیارت روحانی که به»را کند، آن معرفی می« نمادهای رؤیاگونه که بیانگر تعالی است

وپا و گفتة کداند. بهشبیه می ،«آیدنائل می« مرگ»به کشف طبیعت  ،نوآموز در خالل آن

ری است ه سفبلك ی یا آزمونی با ویژگی آموزش نیستبه منزلة داور ،این مرگ» ،همكارانش

ارواح شفیق، راهبری و پشتیبانی  وسیلة گذشتگی و تجدید قوا که بهسوی آزادی، ازخودبه

 (55: 1389و همكاران،  )کوپا« شود.می

ق ، به مقایسة مفهوم عش«انعكاس عشق در آیینة ادیان»ای با عنوان کوشكی هم در مقاله

ر نظریات گیرد که دپردازد و چنین نتیجه میدر آثار عرفانی عطار و آرای سنت آگوستین می

وسط ت طبیعی است کهدهد، موهبتی فوقِعشقی که ما را به خداوند پیوند می» ،آگوستین

ق است، کانون عالی« حقیقت»است. این خدا که شدهودیعت نهاده در بندگان به ،پروردگار

وسیلة به ش، یعنی خدا،به مرکز ،گونه است که آگوستیندهد. اینآگوستین را تشكیل می

 (44: 1389)کوشكی، « شود.میعشق کشیده

کهن یونان است وهمواره  دارد که یكی از اساطیراردر سوی دیگر، اسطورۀ ایكاروس قر

شاعر  ،ویداست. آتصویرگران و هنرمندان دیگر قرارداشته مورد توجه و دستمایة نویسندگان،

ن داستا ،استسال پیش از میالد مسیح نوشته شدهکه هشت  «هادگردیسی»کتاب در  ،رومی

ایكاروس  استانیك دلتون نیز هراست. چاسر، شكسپیر و میتفصیل بیان کردهایكاروس را به
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غرب نیز نمایش  اند. اسطورۀ ایكاروس در هنرهای بصریدادهرا دستمایة آثار خود قرار

ادن اندازی با افتچشم»در تابلوی  ،«پیتر بروگل» ،برای مثال است؛جالب توجهی داشته

اُدن « های هنرالهه»ساز شعر زمینه ،است که خودتصویرکشیده، این اسطوره را به«یكاروسا

داستان ددالوس را نمادی از نیاز  ،«گابریل السر ریكو»نیز « ددالوس درون»در مقالة  گردید.

( 14: 1989داند )ریكو، جهانی انسان به هنر و ایكاروس را نمایانگر شوق انسان به آزادی می

های بین ایكاروس و ، به شباهت«ددالوس، ایكاروس و سقوط پردیكس»و فابر نیز در 

ا طة آنان باست و رابنمایشی از شوق جوانی معرفی کرده ین دو راپردیكس پرداخته و ا

 (183: 1998است. )فابر، ددالوس را بررسی کرده

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

حلیل طور جداگانه ترغم مطالعات متعددی که تا کنون شعر عطار و اسطورۀ ایكاروس را بهبه

به چشم  ،اشدبزمان این دو اثر پرداختهو هم لیاند، پژوهشی که به مقایسة تحلیو بررسی کرده

آن است که به بررسی و مقایسة دو نماد پرنده و خورشید در  ،خورد. اهمیت این مقالهنمی

پردازد. بر این اساس، نمادهای پرنده و خورشید اشعار عرفانی عطار و اسطورۀ ایكاروس می

ه بر اساس ک« یاد آرواز درآمدم را بهزمانی که به پر»با عنوان  ،«خوزه روزادو»در شعری از 

، مورد مقایسه با نمادهای مشابه در اشعاری از عطار ،استشدهاسطورۀ ایكاروس نگاشته

ای درکی نو از نماد و اسطورۀ ایرانی و غربی را در بستر مطالعه ،اند تا از این راهگرفتهقرار

 تطبیقی میسر سازند.  

 ـ بحث2

دآگاه دارای ناخو ،ها عالوه بر ناخودآگاه فردیداشت که انسان اعتقاد ،کارل گوستاو یونگ

منتج از ناخودآگاه جمعی است که  ،ناخودآگاه فردی ،. طبق نظریات اوهستند جمعی نیز

شوار د ،ردیاست. درک ناخودآگاه فها شدهمفاهیم مشترک میان انسان گیریباعث شكل

 گفتة او:است چرا که به
 بلكه فطری و همگانی کند و نه حاصل تجربة شخصی استمینه فرد خود آن را کسب »

در  بیشو برخوردار از محتویات یا رفتارهایی است که کم  ،است و برخالف روان فردی
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دهد که دارای شكیل میزمینة مشترکی را ت ،یكسان است... از این رو ،کسجا و همههمه

 ( 14: 1368)یونگ، « یك از ما وجود دارد.هرفردی است و در ماهیتی فوقِ

کردن مبدأ و منشأ جهان ، نیاز به پیداهاهای مشترک بین تمامی انسانیكی از زمینه

دادن با نشان ،اند. اساطیرگرفته، در اساطیر بارها مورد بحث قرارآفرینش است. چنین مفاهیمی

پاسخی به نیازهای  ،در واقع ،دها در حرکت هستنموجوداتی خداگونه که در زمین و آسمان

       ،تالش انسان برای رسیدن به مبدأ هستی همواره اند. در عرفان نیزمعنوی بشر بوده

به فنا  ،است. توصیف سالكان راه حقیقت که در راه رسیدن به آنشدهتصویرکشیدهبه

 است.رها در آثار عرفانی صورت پذیرفتهبا ،اندرسیده

های پیام ،سرشار از نمادهای گوناگون بوده و با استفاده از این نمادها ،عرفان و اسطوره

گوید می چنین ،در توضیح استفاده از نمادها ،اند. یونگها رساندهپیدا و پنهان خود را به انسان

 وسته اصطالحات سمبولیكدارند، ما پیشماری در ورای فهم انسانی قراریچون اشیاء ب»که 

« همیمنیم تعریف کنیم یا کامالً بفتواتا مفاهیمی را نمودار سازیم که نمیبریم میکاررا به

ها همواره مورد توجه انسان همچون منشأ آفرینش که ،ایمفاهیم پیچیده ؛(24: 1352)یونگ، 

، هاییاند. چنین نمادگرفتهدر اسطوره و عرفان مورد بحث قرار ،شكلی نمادین به ،استبوده

دارای جنبة  ،گیرند. طبق نظریات یونگ، نمادت میها نشئانساناز ناخودآگاه جمعی 

ح           ، توضیطور کاملتعریف یا به ،طور دقیقتری است که هرگز بهناخودآگاه وسیع»

( 23-24: 1352)یونگ، « است و کسی هم امیدی به تعریف یا توضیح آن ندارد.نشدهداده

سازی از ظرفیت و استعداد اسطوره ،ها در شعراسطورهکار بردن به»البته شایان توجه است که 

ن بخش تریوسیع ،زیرا مضامین ابتدایی انسان گیردودآگاه قومی ذهن شاعر نشئت میناخ

مادین ای نگونهغالباً به ،ناخودآگاه قومی هستند که در روند فرافكنی خود به جهان خارج

 ( 360: 1373)تبریزی، « شوند.گر میجلوه

اعر ، دستمایة شدر بسیاری از اشعار شاعران انگلیسی، ماجرای مرگ ایكاروس كهبا آن

کمتر  ،است، نمادهایی همچون خورشید و پرنده که در این اسطوره بسیار بارزندقرارگرفته

فرض بر آن است که آنچه  ،در اساطیر کهن»در حالی است که  ،اند و اینمورد توجه بوده

، تصویر یا انعكاسی از جاودانی دارد و آنچه در زمین استی آغازین و ا، جنبهآسمانی است
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، منجر به مرگ ظاهری او سمت خورشید( پرواز ایكاروس به52: 1380)بهزادی، « آن است.

شروع حیات جاودانة ایكاروس است و نمایانگر فنا در راه حقیقت  ،ا در حقیقتامّ شودمی

ا پرواز ایكاروس ر ،است. خوزه روزادوه قرارگرفته، بسیار مورد توجکه در اشعار عرفانی

 کند:گونه توصیف میاین

 / به جهان نور پرواز کردم. رها شده از قیود/  برخاسته با آرزو و امید

 (6ـ8: سطرهای 2008)روزادو، 

های زندگی دنیوی و با تكیه بر امیدی که با رهایی از قیود و محدودیت ،پس ایكاروس

ن گیرد. به همیاوج می ،کند و در آسمانسمت جهان نور پرواز می به ،ر داردای بهتبه آینده

مطلوب  در راه رسیدن به ،شود که طالببه این موضوع تأکید می ،ترتیب هم در اشعار عرفانی

جان را  ،چشم بپوشد. شمس تبریزی ،باید از جسم که یكی از قیود رسیدن به معشوق است

اب است، جز آن یكی یك حج ،هاهمة حجاب» :داندقت مییكی از موانع رسیدن به حقی

( بدین ترتیب، 103: 1356)شمس تبریزی، « این وجود است. ،آن حجاب هیچ حجاب نیست؛

 همین به شود وابی است که مانع از رسیدن میدر راه رسیدن به حقیقت، جان همچون حج

 گوید:وری میعنوان راه چاره پذیرفت. عطار نیشاب، باید فنا را بهدلیل

 عاشــقی چیســت ترک جان گفتن 

ــت ک    ــق آن اسـ نه اعاشـ  و چو پروا

                     

ــرّ  بی        ســ ین   ن تن      کو ف گ ــان   زب

ــه  می  ــد ب تن      توان ف گ  ترک جــان 

 (527: 1384)عطار،                      

اولین قدم در راه دراز رسیدن به حقیقت است و  ،جان و فراموشی آن در حقیقت، ترک

عزم جدی بر  ،شود. پس ضروری است که سالكجز به این طریق پیموده نمی ،این راه

از پیش چشم خود  ،ستا را که جان او نیز یكی از آنهاهپیمودن راه داشته باشد و حجاب

 بردارد:

ــه اگر مردی درین کــار      قــدم در ن

        

بردار               یش  پ یی از  تو تو   حجــاب 

 (314)همان:                                     
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ا گونه که ایكاروس بفرد طالب معشوق باید فنای خود را بپذیرد و همان ،بر این مبنا

ه امید اوج و ب ،سمت خورشید پرواز کردبه ،هایشافتادن بالفتن فنا و با آگاهی از فروپذیر

 بال بگشاید: ،طیران در عالمی متفاوت

دانستم که عروج مرا می/  شنیدممیو هشدارهای پدر را /  افتادندمیهایم فروگرچه بال

 (26ـ29سطرهای  :2008 روزادو،)  .خواندمیفرا

اشق تنها فنا پایان راه عنهشود، چنان که در اشعار عرفانی بر آن تأکید میحال، آنبا این

ایان این ی دست یابد؛ وصلی که در پدوباره برای اوست تا به حقیقت غایبلكه شروعی  نیست

 پاداش پذیرفتن فنا است. ،شودعاشق میمسیر نصیب 

ــل   او    ید  وصــ  در  ره   او  بر  ام

گر           غرقــه در خون ج ــه  مچو الل    ه

            

ــدن بــهخــاک راه تن   تن  بــایــد شــ

ــدن       ــایــد شــ فن ب ک یر  ــده در ز  زن

 (530: 1384)عطار،                      

ه یعنی جانی ک یكی جان مادرزاد،» کند:دو تعریف متمایز برای جان ارائه می ،ا عطارامّ

هر جان که پاک و منزه از »و دوم  « ناخالص است ،اند و در حقیقتاعراض بر آن وارد شده

هنگامی قادر است که به اصل خویش بپیوندد و باقی به اهلل شود که  ،ا جاناعراض است ... امّ

 (61: 1368)محمدی، « از اعراض عاری گردد؛ یعنی از زندگانی ظاهر بمیرد.

  اند که فانی شو از وجودبا من بگفته

       

 اندها  بدادهکاندر فنای نفس روان 

 (230)همان:                               

اه رتنها  ،در شعر عطار بسیار مورد توجه واقع شده و او بارها ،شدن در راه معشوقفانی

 است:آوردهنامه در الهی ،است. از همین روگشتن معرفی کردهرسیدن به مطلوب را همین فنا

ــا  تن        فن ف گر بر تن دل از جــان   گشـــ

        

تن                ف گر بر تن  آن   خ ــدا  همــه  ان

 (111: 1381)عطار،                         

کند و شدن را از عاشق خود طلب می، فناالبته نباید فراموش کرد که معشوق نیز بارها

 خورد: میچشمدر اشعار موالنا نیز به ،حقیقتی است که عالوه بر اشعار عطار ،این

 گفت که تو کشته نیی، در طرب آغشته نیی      پیش رخ زنده کنش، کشته و افكنده شدم
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 شدم پر و پرکندهگفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم        در هوس بال و پرش، بی

 (728: 1386)مولوی،  

بینیم. او هم در پی رسیدن به حقیقت، به همین روند را در داستان ایكاروس نیز میمشا

ا آنچه سرنوشت ایكاروس را از امّ کندسمت خورشید پرواز میو بهجسم خود را فراموش 

الوس است که مانعی بر سر راه عقل و دوراندیشی دد ،کندپرواز او، ددالوس، متفاوت میهم

یاد  ای است که باز هم ما را بهن به منبع روشنایی است و این نكتهشدگرفتن و نزدیكاوج

مس گونه که شاند. همانها معرفی کردهاندازد که عقل را نیز به منزلة یكی از حجابعرفا می

ست حجاب ا ،عقل ،برد. آنجاا اندرون خانه ره نمیامّ بردعقل تا درگاه می: »گویدتبریزی می

که خوزه روزادو از زبان چنانآن (195: 1356)شمس تبریزی، .« ، حجابحجاب و سر ،و دل

 نویسد:ایكاروس می

شار از سر/  شده بر او بانگ زدمو مسخ/  کردکه محتاطانه پرواز می/  از کنار پدر گذشتم

 (43-46: سطرهای 2008)روزادو،                .شور دانستن

ردار فتار و کر ،تیاط که پیامد عقل استکند چون حزم و احمحتاطانه پرواز می ،ددالوس

و  استدن به معشوق، عقل را فراموش کردهاز عشق رسی ،ا ایكاروسامّ کنداو را هدایت می

است که با درک عارفی همچون عطار از عشق عاشق نسبت به خود شدهای از خودبیگونهبه

 نزدیك و همخوان است: ،ورزیمعشوق و نقش عقل در فرایند عشق

ــت    ــرنگون گش ــق تو عقل س  در عش

    

ــت   ــة جنون گشــ  جــان نیز خالصــ

 (99: 1384)عطار،                           

 یا 

ــوی       ــق شـ عاشـ باشـــد اگر   الزمت 

         

 ترک کردن عقــل و مجنون آمــدن 

 (531)همان:                                        
 

 کند و عقل نیزیاری می پس عطار نیز معتقد است که در راه حقیقت، عشق انسان را

چنین عشقی را که سبب  ،کوبهمچون جسم، تنها مانعی در راه رسیدن به آن است. زرین

( 504: 1379کوب، ک: زرین)ن.  .داندشود، بازتاب محبت الهی میفنای عارف در حق می
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بهاتر نگرا کند که بسیارحقیقت را به طالب عرضه می ،پایان راه نیست و معشوق ،این ،البتهو 

دوام  و سد و در دریا فانی گردد بلكه بقاای به دریا رکه قطرهچنانآن» ؛از جسم و جان است

و به  مستغرق و فنا کند ،منتهاخود را در آن بحر بی ،عاشق حق که به حق رسید ،جاوید یابد

ین مرحلة باالتر ،فنا ،( در واقع93: 1388پژوه، )دانش« همیشه باقی و جاوید بماند. ،بقای او

واالترین »توان گفت که می ،توان به آن نائل شد و بر این اساسسختی میعرفان است که به

این وحدت  ،یعنی اصل جهان است. در عرفان اسالمی ،اتحاد با خداوند ،هدف هر نوع عرفان

و سیمای  ت، هیئدر نزد عارفان ،شود و البتهیك سلسله صور گوناگون عرضه می طیّ ،عارفانه

عطار در شعر خود آورده است نیز مؤید همین  آنچه (227: 2، ج1377)ریتر،.« یكسانی ندارد

 نكته است: 
ــاب   روی    او  ــت ــدم   آف ــدی ــا   ب  ت

ــدم در راه او    چون بــه جــان فــانی شــ

ــا  ــدیــدم  در فــن  چــون بــقــای خــود  ب

                                

ــدم بــر مــثــال  ذرّ  ــرگــردان شــ  ه  ســ

نا     نان   شــــدم     در   ف جا تة   ــ  شــــایسـ

ــه آنچــه می   ــتم ب ــدم  جسـ  کلّی آن شــ

 (410: 1384)عطار،                          

 ،با پذیرفتن آن ،یافتن به منزلگاه معشوق است و طالب حقیقتکلید راه ،به این ترتیب، فنا

اِبایی ز فنا است و ا، عاشق خود این موضوع را پذیرفتهشود. البتهشایستة یافتن حقیقت می

 آگاه است: ،آورددست میندارد زیرا خود از آنچه به

كه   بی   زیمجان   می من  غیرم   زان

 در ره عشق تو چون جان زحمت است  

                    

نان م         جا به   زیمیجان نخواهم چون 

 زیم زحمــت   جــان  می  الجرم   بی  

 (502)همان:                                     

کلی شود که جان و جسم خود را بهاز آن کسانی می ،باید بداند که مطلوب طالب

 جویندۀ مولی را از بال و محنت»چرا که  ،ترسی ندارند ،اند و از بالیا و مصائبفراموش کرده

راه دیگری برای رسیدن  ،( و جز پذیرفتن این بالیا208: 1356)شمس تبریزی، « چاره نیست

به مرحلة  ،گرفت. پس از رسیدن به حقیقت است که فردتوان درپیشنمیبه سرمنزل مقصود 

از حقیقت را  خبرهای معمولی و بیرسد و دیگر توانایی بازگشت به میان انساناهلل میفنا فی
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قت كه کسانی که دم از حقی، نباید آن را فاش کند. جالب آنچرا که دانای به حقیقت ،ندارد

 خبرند که:یدر واقع از آن ب ،زنندمی

 اثر           از میان جمله او دارد خبرخبر هم بیکه شد هم بیآن

 (192: 1386)عطار، 

یكی از بارزترین نمادهای معشوق یا حقیقت در شعر عرفانی ایران، نماد خورشید و در 

 ،است. خورشیدشكل شمع نیز از آن یاد شده نماد نور است که گاهی به ،شكل جامع آن

ور پررنگی دینی نیز حض کاربردترین نمادهای ادبیات است و حتی در تعالیم و متونریكی از پ

رین نماد بارزت ،شود، خورشیدمیپرستی خواندهدر آیینی که میترا برای مثال، داشته است؛

 ن است: رسیدن به آ ،حقیقت است و باالترین مرحلة ایمان برای کسی که چنین آیینی دارد
، از فلزی خاص          هفت پله داشت و هر پله ،تی، نردبان آیینیدر رموز میتراپرس»

، در ربیطریق زیر بود: نخستین پله: سبه ،ها با فلزات و سیاراتبود. ارتباط این پلهشدهساخته

، در نجینسومین پله: بر ، در ارتباط با زهره؛دومین پله: رویین ارتباط با سیارۀ کیوان )زحل(؛

لز ممزوج پنجمین پله: ف ، مرتبط با مریخ؛چهارمین پله: آهنین )ژوپیتر(؛ارتباط با مشتری 

 ،ینله: زرّهفتمین پ ، در ارتباط با ماه؛ششمین پله: سیمین ، در ارتباط با عطارد؛مسكوکات

به  نوردید ومرتبط با خورشید رازآموز. با باال رفتن از این نردبان، هفت آسمان را در می

 (434: 1376الیاده، « ) رسید.جایگاه رفیع می

 ،ساز دارد و در حقیقتحضوری پررنگ و سرنوشت ،در داستان ایكاروس هم خورشید

 هز سرمستانة ایكاروس بزند. پرواخورشید است که فرجام ناخوشایند ایكاروس را رقم می

جام ظار انانت ،استبه هشدارهایی که پدر به او داده چیزی نیست که با توجه ،سمت خورشید

شدن كزدیداند که با نحال، اگرچه ایكاروس میباشیم. با اینآن از جانب ایكاروس را داشته

ایگاه در ترین جافتند، در تالش برای رسیدن به آن که در باالمیهایش فروبه خورشید بال

دهد. خوزه مید و هدف خود را رسیدن به آن قرارکنتعلل نمی ،استآسمان قرار گرفته

 کند:این اشتیاق رسیدن به خورشید را از زبان ایكاروس چنین توصیف می ،روزادو

 تا رازهای روشنایی را برمال سازم /  خواندچگونه خورشید مرا فرا می

 (24ـ25: سطرهای 2008)روزادو، 
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ا نماد حقیقت هستند و ب ،پس در نظر ایكاروس، روشنایی و خورشید که منبع آن است

شود. چنان که باید و شاید، میسر میسمت خورشید، آگاهی از حقیقت، آن پرواز به

هایی از شی در بخدر پی رسیدن به منشأ روشنایی است تا حقیقت را دریابد و حتّ ،ایكاروس

عنوان خداوند و سرچشمة حقیقت خورشید را به ،بینیم که آشكارامیاو را  ،شعر روزادو

 کند:توصیف می

 به یاد داری؟ /  رو شدمهزمانی را که به پرواز در آمدم و با خداوند روب

 (33ـ34 همان: سطرهای)

 ،قیقتبرای تبیین نیاز انسان به یافتن منشأ ح ،جالب آن است که استفاده از چنین نمادهایی

چنان که بهزادی خورد. آنمیچشمهای گوناگون بهو در سرزمین در تمامی ادوار تاریخی

 دارد: اظهار می

ازد. سآشكار می ،گرایی آن جنبه از واقعیات را که از دیگر مفاهیم دورتر استنماد»

صورت یك سنت درآمده است، هایی که در طی اعصار و قرون بهپردازیبسیاری از رمز

این  رود.فراتر می ،دهد و از مرزهای ارتباطیها را تشكیل میش مشترک میان ملتیك دان

ناگون یاهای اقوام گوهای بسیار کهن شكل گرفته و در اندیشه و تفكرات و رؤدر دوران ،امر

بدون  رانگیزد و انسان را به فراخنای تفكّآدمی را برمی ، اندیش،است. نمادشدهگنجانده

جهت یافتن و تجسم مفاهیمی است که از ورای  ،و در واقع، کوشش بشرکشاند گفتار می

 (52: 1380)بهزادی، « او را احاطه کرده است. ،هاابهامات و تخیالت و تاریكی

ها شود. اسطورهها نیز توجیه میبا استفاده از چنین نمادهایی، وجود و لزوم اسطوره

روهی از گ ،یونگ اند. طبق آراءِبوده ها به حقیقتنیز تالشی برای توضیح  نیاز انسان

 .رندشوند، نمادهای فرهنگی نام دامیگرفتهکارنمادها که برای توضیح حقایق جاودانه به

 (134: 1377ک: یونگ، .)ن

سطوره و عرفان مورد استفاده ا یكی دیگر از نمادهای فرهنگی که بارها در اامّ

ندگان بودن پرویدادی، شاید اسرارآمیزیل چنین ردل»نماد پرنده است.  ،استقرارگرفته

ای بوده که های ناشناختهپرواز آنها به مكان العادۀها و قدرت خارقچشم انسان در

 «.اندها و نه اطالعی از آنها داشتهگذاشتن به آن مكان، نه بختی برای قدمهاانسان
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دانشمندان و شاعران، بر این     تالش بسیاری از ،از همین رو (193: 1393بخش، )لعل

توجیه  ودهند و آن را توضیح کنند فرد را کشف بهاست که راز این قدرت منحصربوده

ن غبطه همواره به پرندگا ،هانآن است که انسا ،قابل انكار در این بینکنند. اما نكتة غیرِ

د و انزبان آوردهاند و بارها شاعران مختلف آرزوی پرواز را به اشكال مختلف بهخورده

رای ب اند؛نجیرۀ هستی را به بحث گذاردهالعاده در زفالسفه جایگاه این موجود خارق

آن  ،ربال و پ» :گویدمی ،نمونه، افالطون در توصیف بال و پر و خاصیت جاودانگی آن

ی چه خاصیت طبیع تر است،اعضای دیگر به خدا نزدیك قسمت از تن است که از همة

 (137ـ138: 1362)افالطون، « ها و بردن تن به آنجاست.سوی آسمانی بهگرایندگ ،آن

 ،است. مصریان باستانی از عروج بودهپس پرنده، هم نمادی از رهایی و هم نماد

ل آسمان، محکردند تا عروج روح آنان را به آسمان نشان دهند. ارواح را بالدار ترسیم می

سمت  هبا رفتن ب ،اند و پرندگانآن را ستایش کرده ،هااست و انسانو جایگاه خدایان بوده

 همزاد آسمانی»ه پرند :گویداند. هانری کربن میحسرت انسان را برانگیخته ،آسمان

ر پناه ما را د شود،ماورایی است که راهبرمان می افتادۀ ما است. شخصیتیغربتوجود به

تعجبی ندارد که در  ،( پس279: 1371)شایگان،« دهد.گیرد و به ما الهام میخود می

 هاییبال ،اسطورۀ ایكاروس، باز هم شاهد حضور این نماد هستیم. ایكاروس و پدرش

اسباب رهایی خود را از زندان  ،گرفتن در قالب پرندگانسازند تا با قراربرای خود می

رود یماز رهایی فراتر  ،ا پرواز ایكاروسامّ ای کرت، فراهم آورنددشاه اسطورهمیناس، پا

راه خورشید را در پیش  است،و او همچون روحی که از قالب جسمانی خود رهایی یافته

چراکه بنا به گزارشی که  خوزه روزادو از ماجرای  ،کندطرف آن پرواز می گیرد و بهمی

 دهد:او به ما می

 است های  روشنایی  نهفتهپاسخ/  در این پرواز جسورانه به بهشت

 (31ـ32سطرهای : 2008)روزادو، 

نمایشی از نیاز انسان برای عروج و  ،شدن در آنسمت خورشید و فناواز ایكاروس بهپر

است و در ادیانی ، جایگاه خدایان بودهدر ادیان مختلف ،رفتن به آسمان است. آسمان
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 ،همان بهشت جاودان است که مؤمنان ،در حقیقت ،همچون مسیحیت و اسالم، آسمان

جه ، همواره مورد تویابند. در اشعار عرفانی ایران نیز پرواز و پرندگانسرانجام به آن راه می

شوند که با صورت پرندگانی ظاهر میبه ،الطیرها، نفوس مستعددر رساله»اند. داشتهشعرا قرار

کنند تا به اصل و پادشاه خویش پرواز خود، موانع سفر را یكی پس از دیگری طی می

داستان گروهی از  ،الطیر عطاردر منطق ،برای مثال ؛(394: 1364)پورنامداریان، « دند.بپیون

 نمادی از حقیقت ،خوانیم که در راه رسیدن به سیمرغ که همچون خورشیدپرندگان را می

پذیرند. ا فنا را برای رسیدن به معشوق میشوند امّعازم سفری سخت و پر از بالیا می ،است

که برای پیوستن به ذات الهی، عشق حقیقی، پیش از هر چیز دیگر باید »ند کعطار ثابت می

عشق  ،بود مگر شخصرا تجربه کرد و این میسر نخواهد طور که عرفا بدان معتقدند ـفنا ـ آن

هایش، گروهی در یكی از حكایت عطار (203: 1393بخش، )لعل« الهی را در دل داشته باشد.

 اند و در پی رسیدن به حقیقتجمع شده ،د که در اطراف شمعکناز پرندگان را توصیف می

ا جان خود ر ،هاا یكی از آنامّ شود، اندکی به شمع نزدیك میهاآن هستند. هر یك از پروانه

  دهد:در این راه از دست می

ست می  ست      دیگری برخا ست م  شد م

ــت  در کش کرد  با  آتش  به هم    دسـ

                         

ــت   پای   ــسـ ــر آتش  نشـ  کوبان  بر  سـ

به هم    با او خوش  ــتن گم کرد   خویشـ

 (192: 1386)عطار،                                

 ،تن فناکه او هم با پذیرف، چراانكارناشدنی است ،شباهت پروانة عطار با اسطورۀ ایكاروس

ه تنها راه رسیدن ب ،شمعفنا در نور  ،برد. برای اوبه حقیقت نور و رازهای روشنایی پی می

 مطلوب است:

ــان  چو  دید  او  را  ز  دور      ناقد  ایشـ

ــت و بس        گفت این پروانه در کار اسـ

          

با  خود کرده  هم   ــمع   رنگش ز نورشـ

 ســت و بس ا کس چه داند این خبردار

 (192)همان:                                           

 ،شقچرا که عا ،ای استموضوع پیچیده ،معشوق ابدی، فنا در راه رسیدن به این با وجود

کردن رازهای حقیقت رمالدهد وتوانایی بمی، جان خود را ازدستهنگام رسیدن به معشوق
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گیرد؛ یعنی در زمان صورت میهم ،شدن در موضوع معرفت، با محوعمل معرفت» :را ندارد

شود؛ )پارادوکس( حاصل میآمیز سان یك نتیجة تناقضبدین ، با آن یكی است وحقیقت

رود. از آنكه خبری          بین میعنوان معرفت از به ،در عین حال ،عامل معرفت ،یعنی

 ( 248: 2، ج1377)ریتر، « ماند.نمی، خبری بازآوردمیدستبه

ها نتواند از رازهایی که به آرسد و نمیبه مرحلة فنا می ،پس از رسیدن به مطلوب ،طالب

 سخنی بگوید: ،استیافتهدست

 خبر گشت    و در حقیقت بیاو کا آن خبر دارد از

 نشان شدنشانی بیوان اثر دارد که او در بی                                                                        

 (205: 1384)عطار، 

ورۀ روایت روزادو از اسط ،سازدو آنچه شباهت فنای عرفانی و فنای ایكاروس را برجسته می

ایكاروس است. در شعر روزادو، ایكاروس، لحظة رسیدن به خورشید را چنین توصیف 

 کند:می

 آنگاه یكی از ایزدان بودم. /  زمانی که به پرواز درآمدم را به یاد داری؟

 (12ـ13سطرهای  :2008 روزادو،)

ی زندگ ،همچون ایزدانو  استبه حقیقت رسیده ،ایكاروس ،پس با رسیدن به خورشید

 یابد.جاودانه می

 گیرسنتیجب -3

است تا با تكیه بر اسطوره و عرفان، خدا و انسان بر این بوده ،ویژه شاعرانها و بتالش انسان

اند که طبق نظریات هم نزدیك سازند و در این مسیر، هردو از نمادهایی بهره گرفتهرا به

 ،گیرند. در اسطورۀ ایكاروس، خورشیدها سرچشمه میاز ناخودآگاه جمعی انسان ،یونگ

در راه رسیدن به آن از همه  ،عنوان معشوقبه ،نمادی از حقیقت و مطلوب است که ایكاروس

ره سمبل نور و حیات دوباره هموا ،پوشد. در اشعار عرفانی ایران نیز خورشیدچیز چشم می

 است. ری در اشعار نمادین داشتهرد بسیاست و کارببوده 
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یكی دیگر از نمادهای پرکاربرد در اسطوره و عرفان، نماد پرنده و پرواز است. پرواز 

ها، مأوای خدایان، به آسمانهمواره سبب غبطة انسان و نمادی از عروج و رسیدن  ،پرندگان

ن در شعر شاعرا های مختلف اسطورۀ ایكاروسدادن و مقایسة نسخهاست. کنار هم قراربوده

در هر  ،کند که اشاره به خورشید و پرندگانمعلوم می ،انگلیسی و اشعار عرفانی ادب فارسی

د استفادۀ این شاعران               شكل مشابهی مورای نمادین است که بهدو دسته اشعار، اشاره

ار عرفانی عشده در اششباهت بسیار زیادی به عاشقان توصیف ،است. ایكاروسقرار گرفته

، م و جانشکردن جسکند و با فراموشتكیه می به عشق ،دارد. او نیز برای رسیدن به خورشید

مرگ  دهد،، جان خود را از دست میایكاروس ،گیرد. اگرچه در پایانمیراه فنا را درپیش

پروازی که در  سوی خورشید، همچونپرواز ایكاروس به ،او حیاتی دوباره است. همچنین

افتن ینگی است و دستنماد عروج به سرزمین جاودا ،در حقیقت ،شودمیر عرفانی دیدهاشعا

کند که عرفای بزرگی همچون عطار و او به حقیقت، همان فنایی را در خاطر ما زنده می

 اند.آن را در اشعار خود متذکر شده ،مولوی
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