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 عطار الطیر منطق در مانداال تحلیل نماد

 از منظر روانشناسی یونگ
 **آهنگرکالیی ال غالمپوریل/  *ن اوجاق علیزادهیشه      

آفرینش است که براساس  و بیانگر منشأترین نمادهای بشری مانداال از کهن چکیده:

نظم میان وحدت اضداد )ماده و مینو( شکل گرفته است. ازآنجاکه ردّ پای نماد مانداال 

تا آن است  براین نوشتار  مشهود است، الطیر منطقگیری پایانی در ساختار و نتیجه

  کند.بررسی  عطار با روانشناسی یونگ الطیر منطقنماد مذکور را در  وجوه تشابه

شدة پیشین، یعنی  جوی نظم فراموشو در جست الطیر منطقمطابق نتایج، سالکان در 

الها )کوه قاف(. از نظر یونگ نمادگرایی ماندا اندوحدت مینو و ماده در مرکز هستی

وحدت قابل مقایسه با بازگرداندن نظم پیشین ) .1از دو جهت دارای اهمیت است: 

هدف خلّاق آن شکل  .2؛ ( الطیر منطقدر یا یگانگی سی مرغ  و سیمرغ ماده و مینو 

خالقانه و تجسم دادن به چیزی است بدیع و یگانه که پیش از آن وجود نداشته است )

وحدت ماده و مینو  ، یعنیشده نمادین سی مرغ با سیمرغ برای نشان دادن نظم فراموش

از نظر یونگ مانداال نماد کامل شدن است، اند. ( که هر دو به هم وابستهالطیر منطقدر 

مرغ از هم تنها سی  الطیر منطقطور که در آید؛ همانو تنها در اندکی از افراد پدید می

 شدن رسیدند، نه به کمال )فنا در ذات الهی(.هزاران مرغ به کامل

  الطیرمنطق ، مانداال،کمالطار، ع ،تمامیت :ها واژهکلید 
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 :مقدمه
های شناخته ترین انگارهشمولترین و جهانبه عنوان یکی از قدیمی (Mandala)دایره یا مانداال 

بشر از روزگاران نخستین، هستی آغازین را ترین نمادهای بشری است. شده و از نظر یونگ از کهن

است. از همین رو، در اساطیر زرتشتی،  نمودهقالب مانداال تجسم میاست، در  که نماد تمامیت بوده

مرغ نخستین خلق شده و با گذر زمان این  هندی، اروپایی، چینی، بومیان تبت و ... جهان از تخم

گیری پایانی مشهود نیز ردّ پای این نماد در ساختار و نتیجه الطیر منطقاست. در اندیشه تکامل یافته 

روند و میشماراند و ابزار مراقبه بهمانداالها، اغلب دارای خصلتی سحرآمیز و شهودی« است؛ زیرا

حرکت  .(64و 132: 1392)مورنو، کنند دارند که معنای تمامیت را بیان می بردر کانون خود الوهیتی در

به دورانی و مانداالیی درواقع حرکت جهان آفرینش است؛ کل هستی از ذره )چرخش الکترون 

ای است؛ حرکتی که روز، ماه، سال و در یک کالم دور هستة اتم( تا کهکشان دارای حرکت دایره

این انگاره در میرد. شود و میآفریند و انسان در میان انبوهی از مانداالها متولد میآفرینش را می

امواج دریاها تا ؛ از است شعر عرفانی فارسی تصاویر بسیار زیبایی را آفریده شعر فارسی مخصوصاً

 پیچش بادها و چین و شکن زلف زیبارویان.

های لفظی است سانسکریت و به معنای دایره؛ تصویر یا نقش آن مظهر کائنات در کیش الماندا»

این لفظ به عنوان اسم خاص به اشکال هندسی مربع یا  .(236: 1370کرامتی، ) «بودائی و هندویی است

 ةی به عنوان هندسیشود که در سنت دینی هندویی و بوداق میالمدور یا ترکیبی از دو شکل اط

توان در . مانداال را میگیردهای هنری رمزگونه دینی قرار میمقدس، مبنای ساخت معبد و طرح

نظیر سیارات و انگیز یک ذره در زیر میکروسکوپ تا انسجام و هماهنگی بینظم شگفت

ترین تجلیات قداست دایره، مانداالست.  یکی از مهم» نمود.ها، یعنی کل کائنات مشاهده  کهکشان

 «شود که همه همگرا به مرکزی درونی هستند مرکز ساخته می های هم مانداال، غالباً از دایره
  .(106: 1376)دوبوکور، 

ترکیب آفرینش ) در توصیف منشأعطار  الطیر منطقازآنجاکه ردّ پای انگارة مانداال در 

شدة  جوی نظم فراموشو شود و پرندگان نیز در جست( دیده میروان و جسم دوگانةهای  جنبه

شدة  آفرینش آغازین )وحدت ماده و مینو = مانداال(( و بازیابی نمونة مینوی به عنوان نیمة فراموش

پیشین تعبیر شده  «نسبت»مرغان خویش )تمامیت خویشتن = تعادل جسم و روان( هستند که در زبان 
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 منطقاین پژوهش بر آن است تا با تحلیل انگارة مذکور در روانشناسی یونگ و  رو زاینااست، 
این پژوهش بر آن است تا به . ها را نشان دهد الگوها، تشابهات میان آناز منظر کهن الطیر

 دهد:زیر پاسخ  های پرسش

 ند؟ا در شعر عطار کدام الگوی مانداالهای کهنمصداق .1

عطار چه تشابهاتی وجود  الطیر منطقهای مانداالیی در روانشناسی یونگ و میان انگاره .2

 ؟دارد

تنها  است، اما های فراوانی بودهنماد مانداال در هنر، معماری و شعر فارسی عامل تصویرگری

توچی، ) مندله نظریه و عمل ،به فارسی ترجمه شده است زمینهطور تخصصی در این  کتابی که به

همچنین در سنت بودایی و هندو پرداخته است.  النویسنده به بنیاد نظری ماندا است که (1388

 االماند به (1369بورکهارت، ) هنر مقدس (،1389یونگ، ) سمبولهایشو انسان هایی چون  کتاب

که به ( 1379ذکرگو، ) «در معماری و موسیقی سنتی ایران التجلی ماندا»ی از قبیل الت. مقااندپرداخته

نگارة مانداال، ریختار »بهروز اتونی در مقالة ضمنا د. دهرا توضیح می مفاهیم مانداال مبسوطصورت 

 شناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهکه در  «ای و عرفانساخت اسطوره، حماسة اسطوره

ای هم با عنوان مقاله چاپ شده است، به بررسی مانداال در اسطوره و عرفان پرداخته است. (1389)

فصلنامة از مهین پناهی و همکاران در  «االعجازهای تعالی در گلشن راز و مفاتیحبررسی دایره»
 .استبه چاپ رسیده گوهر گویا

   چارچوب مفهومی. 1

 مهر ةگردون یا خورشید آریایی«به عنوان مثال هستند؛  ترین نمادهای مذهبی بشریمانداالها از کهن

آناکساگوراس از فیلسوفان پیشاسقراطی،  به صورت مانداال تصویر شده است. (119: 1386 )هینلز، »نیز

ک: کاپلستون، )ر داندمیگیری هستی نوس یا عقل را عامل حرکت دورانی جهان و عامل نظم و شکل

نماد تکامل هستی است، از رشد مارپیچی شکل گیاهان تا شکل  حرکت دورانی .(78: 1388، 1ج

 گیرد. نینی انسان و تا تکامل در جهان مارپیچی شکل را دربر میدَوَرانی ج

در باور کیمیاگران دایره بیشتر به ظرف کیمیاگری )الپی( که به شکل مانداالست، نزدیک  

 در دستورالعمل ساخت آن آمده است:  رو ازایناست. 
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تر به نزدیکترین و گردترین عنصر را بردار. نه مثلث نه مربع. عنصری مدور که ساده
ای ای که هیچ زاویهخلوص و سادگی است. باید دانست که کدام است جسم ساده

 .(219: 1392یونگ، ) ندارد

ای خط زیبایی و کمال است. زیرا زاویه بیانگر تعینات و از زواید مادی است. اما خط دایره  

 طوری که به
ای  مرحله ،انسان بدوی استآغازین  ةیپ که مطابق با مرحلاتیترین شکل آرک ابتدائی

را اغلب به صورت مار یا اژدهایی نشان  آنگویند.  است که بدان اوروبوروس می
  .(1388:50شایگان، » .گیرد دهند که دمش را گاز می می

نماد نگارة دیداری مانند ، اوروبوروسالگوی شکل و کهننگارة مانداال به همراه جهان مارپیچی

از نظر یابند. سالکان به آن دست می الطیر منطقخود در روانشناسی یونگ است که در نتیجة 

 یونگ،) »باشدالقدوس و نماد تحول میای مانداال است و نمایانگر روحتصویر مارپیچ، گونه« :یونگ

ای است و نماد بینش اشراق و بازگشت به اصل شیوة شرقی تفکر به صورت دایره .(342و  339: 1389

در  .(76: 1392)مورنو،  زمین مانداال بارزترین نماد تامل و مکاشفه است در مشرق«است. از همین رو، 

ترین، کره است. این تصویر الوهیت است ترین و کاملهمة اشکال سادهمیان از «روانشناسی یونگ 

  .(106: 1354، )یونگ » که در ماده نهفته است

به ذکر آفرینش آغازین و خلقت آسمان، زمین، افالک، ستارگان و  الطیر منطقعطار در ابتدای 

 :اندپردازد که عامل تکامل هستیای منظم از اشکال مانداالیی می... یعنی به بیان مجموعه

 آفرین     پاک     را    آفرین    جان 

 ای   بر پای  کردآسمان  چون  خیمه

 انجم  ز  زرین   حقه     ساخت   مهرة

 کرد  در  شش  روز  هفت انجم  پدید
   

 آنکه جان  بخشید  و  ایمان  خاک  را 

 ستون   کرد   و   زمینش   جای   کردبی

 با  فلک  در حقّه  هر  شب  مهره  باخت

 وز   دو  حرف   آورد   نه   طارم   پدید
 (7تا  1: 1389عطار، )                                  

قبایلی چون استرالیا،  در آیین مذهبی «سلسلة انساب»شناسان به سرودهای مربوط به اسطوره 

ند که مفاهیم ابیات ا هاشاره نمود النهرینکالیفرنیا، مصر، هند، هاوایی، اقوام خاور نزدیک و بین

ن، خورشید، ماه و کرات ستارگازمانی که آسمان،  «شود. ها دیده میمذکور در آغاز این سروده
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طرزی نمادین خلقت کیهان مانداالیی را تکرار  و بدین وسیله به .(37: 1386)الیاده،  »پدید آمد

 ةاول، تصویر عالم است و ترسیم آن برابر است با بازآفرینی ساحران ةمانداال در وهل«کنند.  می

ن همراه با نیروهای عظیم آغاز خلقت در این بازآفرینی آفرینش آغازی .(35: 1386)الیاده،  »جهان

های هفتگانه با بازیابی آفرینش نخستین، پایان هستی دوباره به آغاز به کمک ریاضت الطیرمنطق

گردد. دایره بهترین نماد برای نشان دادن یک کل منسجم و )مانند اوروبوروس( متصل می هستی

دایره نماد «به دور است. از همین رو  ،»جسم است نماد مادة زمینی و«متعالی است؛ زیرا از زاویه که 

به همین دلیل  شاید (.379: 1389)یونگ،  »انگاشتروح است. افالطون روح را مانند یک کره می

 .(243: 1389ک: یونگ، )ر نموده استتصویر ای را مانند کره «خویشتن»یونگ 

 

 

 ذره، عالم و مانداال. 1-1

 ةبازآفرینی ساحران از توصیف آفرینش جهان مانداالیی ضمن پس الطیر منطق شاعر در مقدمة

ترین مانداال و نماد سالک(  انگیز موجود در یک ذره )کوچکنظم شگفتجهان، با تجسم همزمان 

ترین مانداال(، به ترسیم دایرة میانی و کهین نگارة مانداال )= ذره( نیز پرداخت که از  بزرگ و عالم )

 ا آغاز آفرینش.نظر عطار برابر است ب

کوششی است در  الماندا. بازنمایی از جهان است در سنت هندو و بودائیال ماندا
شی است در انطباق و ارتباط آن با انسان الو ت (عالم کبیر)تصویر طرح اصلی کائنات 

 .(92:1379، ذکرگو) (عالم صغیر)

اولیه را که نماد تمامیت شود و انرژی فراوان در این بازآفرینی سالک معاصر خلقت جهان می 

 کند. است، جذب می

 در چنین بحری که بحر اعظم است          
 

 عالمی ذرّه است و ذرّه عالم است  
 (239: 1389)عطار،                               
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رمزی از )جهان میکروسکوپی( 1بیت مذکور دارای دو نماد مانداالیی است؛ عالم و ذره. ذره

جهان »ک طرف، مطابق اندیشة فیزیکدانان است؛ زیرا از ی)جهان ماکروسکوپی( عالم  ةاولیة ماد

در حکم ذرات »بنابراین،  .(122: 1395)کاکو،  «تر از یک الکترون )ذره( بوده است روزی کوچک

دیگر،  سویاز .(45: 1389)تالبوت، » اي است که کل جهان از آن بوجود آمده استاوليه ةماد

اند که از میانشان بودا زاده های نیلوفر آبیگل ند؛ا در حکم زادگاه یا ظروف زایش«مانداالها 

)باشد که( محل  ناف ویشنو»تواند معادل ذره می .(231: 1389یونگ، و  64:  1392)مورنو،  «شود می

رویش این گل نیلوفر است. این نقطه همان محور اصلی مانداال است که تمام نیروهای جهان به آن 

اما عطار به گونة علمی به این موضوع پرداخته است؛ یعنی ذره در  .(98: 1379)ذکرگو،  «متکی است

بیت مذکور معادل همان نقطة مرکزی یا نقطة آغازین آفرینش در مانداالی عظیم کیهانی )طبق نظر 

همان  .(31: 1388توچی، ) «عالم است ةبیش از همه نقش»مانداال شود؛ زیرا فیزیک نوین( محسوب می

اوروبوروس که خود را خلق و نابود «گوید: می اوروبوروسالگوی طور که یونگ دربارة کهن

اساطیر هند به در اولیة آفرینش  ةذر .(41: 1392)یونگ،  »کند، مظهر مادة اولیه )جهان( استمی

تمثیل مانداالیی یعنی  به یک  تخم زرین و در اساطیر زرتشتی، یونانی و ... به تخم مرغ نخستین،

  شود.دیگر تعبیر می
آفرینش جهان از روایات ودایی است که طی آن تخم زرین  ةهورترین اسطورمش

جهان منفجر و سرور  جهان هزار سال بر آب شناور بود. پس از هزار سال تخم زرین
 .(43: 1381)ایونس، د جهان از آن پدید آم

است که تخم مرغ نخستین به دو نیمه  یونانی آمده های در اساطیر زرتشتی و بسیاری از اسطوره»

 .(48: 1386)بهار،  «شد و زمین و آسمان پدید آمد

)یونگ،  «آفرینش بود با دایره در ارتباط است تخم مرغ اولیه که منشأ»یونگ بر آن است که 

1383 :81). 

 انداال و نظم آفرینش.  م1-2

نظمی بر آن حاکم است؛ زیرا است که بی افتاده ای اتفاقدر جامعه الطیر منطقحوادث داستان 

) مورنو، » بخشندکنند و شخصیت انسان را از نو سامان مینظمی را به نظم تبدیل میمانداالها بی«

جوی پادشاهی هستند تا نظم از دست رفته )تعادل جسم و و از همین رو، مرغان در جست .(64: 1392
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کید بر جنبة مادیگرایی ظمی را در بخش عذرآوردن مرغان )تأنروان( را بازیابی نمایند؛ این بی

 دارای دو جنبة مهم نمادگرایی است: مانداال از نظر یونگ توان دید؛ زیرا وجود( می
و آن بازگرداندن نظمی است که پیش از آن وجود داشته است و هدف خالق آن 

بدیع و یگانه شکل دادن به چیزی است که پیش از آن وجود نداشته است، چیزی 
   .(341: 1389)یونگ،

ند. ا در باورشناسی ایرانی امشاسپندان، ایزدان و شهریاران با نظم و یکپارچگی هستی در ارتباط

   ، سوار بر گردونة درخشان، نظم و راستی را در جهاندر ایران باستان خدای مهر، فرمانروای کیهانی»

پیروان مهر معتقدند که وی در هنگام تولد از تخم مرغ کیهانی  .(119: 1386)هینلز، » کندبرقرار می

و به همین دلیل ایرانیان  (124: 1386)هینلز،  » ای که نماد فرمانروای کیهانی اوست، با خود داردکره«

و بدین وسیله میان شهریار، نظم، الوهیت و  (157: 1386)هینلز،  »پنداشتندشاه را تجسمی از مهر می«

ره نماد فرمانروای کیهانی و سوار برگردونه درخشان و تولد از تخم مرغ گیهانی( ارتباط مانداال )ک

 نمودند. به باور آنانبرقرار می

اشه از زیباترین امشاسپندان، نمایندة قانون ایزدی و نظم در جهان است. آنانی که اشه 
)رضی،   هستندشناسند، از بهشت محرومند؛ زیرا آنان بیرون از کل نظم خدا را نمی

1379 :72). 

 بهشت هم دایره شکل، تصویر شده»زیرا در نتیجه، بهشت هم با مانداال و نظم در ارتباط است؛ 

در این داستان این  .(104: 1376)دوبوکور،  «. تمام مراکز ماورایی به نحوی با مانداال مرتبط هستندستا

و خواهان تمامیت خویشتن  به دور استنظم و یکپارچگی )جنبة مینوی( اقلیم وجود است که از 

 است.

چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟            

 پادشاه        زان که چون کشور بود بی
 

 شاه   بودن   راه   نیستبیش  ازین   بی 

 نظم و ترتیبی نماند در سپاه
 ( 686و  684: 1389عطار، )                         

آیند و بر آنند که آشفتگی در ارتباط با احواالت آشفته پدید می مانداالها اساساً«به همین دلیل 

از همین رو، قبایل  .(64: 1392)مورنو،  »نظمی را از راه تعادل و یکپارچگی به نظم در آورندو بی

 کنند تاهای مانداالیی ترسیم میبدوی برای درمان آشفتگی بیماران نقش
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کشند و بیمار با اند، به زمان حال فرومیزمان روی دادهوقایعی را که در آغاز 
شود و زندگی خود را از نو آغاز ها، به فراوانی آغازین منتقل مینگریستن به نگاره

 .(1386: 1390)الیاده،  کندمی

 عطار در قالب یادآوری و بازیابی با فضاسازی آغازین الطیر منطقافسانة تکوین عالم در 

 :با سیمرغ )جنبة مینوی(  بیان شده است  مرغسی «نسبت»

 شود که مرغان آن را فراموشفاش می «اسرار کهن»در قالب  یک راز ازلیبدین وسیله 

 کرده بودند.

 مرغان شنودند این سخنهمه 

 جمله با سیمرغ نسبت یافتند
                       

 چون نیک   پی  بردند    اسرار       کهن 

 الجرم در سیر رغبت یافتند
 (1165و  1164: 1389)عطار،                            

هستند و به همین دلیل مویّد آنند که مرغان با آشفتگی روبرو تر آمد،  که پیش 686و  684ابیات 

نسبت »ای برای سامان بخشیدن دوبارة شخصیت خود از طریق بازیابی جوی مرکز تازهو در جست

و مرغ ( سیباشند تا بدین وسیله خودآگاه )می «شهریاری مطلوب»به واسطة « آغازین خود

 ناخودآگاه )سیمرغ( به یکپارچگی برسند.              

 پس همه با جایگاهی آمدند               
 

 سر به سر جویای شاهی آمدند     
 (687 :1389عطار، )                                         

در آیین زرتشت نظم «زیرا نظم، شهریاری مطلوب و کمال سه جلوه از هفت جلوة الهی هستند. 

در   .(66: 1368)هینلز،  » ششمین جلوة خداست و راستی دومین، شهریاری مطلوب چهارمین و کمال

او نمایندة شهریاری مطلوب مظهر توانایی و قدرت خداست. در جهان مینوی «باور ایرانیان باستان 

برای شاهان الوهیت قائل بودند. «به همین جهت ایرانیان  (.74: 1368)هینلز،  فرمانروایی بهشتی است

شود؛ مرغان از نظر یونگ هم جلوه و صورت الهی محسوب می سیمرغ، پادشاه (.153: 1368)هینلز، 

صورت الهی، همان «و از نظر یونگ  .(260: 1389)یونگ،  «سیمرغ نماد خویشتن است«زیرا 

 گر میان ما  و  او  نسبت  بدی                 

 

 

 

 هر یکی را سوی او رغبت بدی
 (1076: 1389)عطار،                               
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شود و با بنابراین شهریار مطلوب نماد و تجسم الوهیت می  .(64: 1392)مورنو، » است «خویشتن»

 تمامیت در ارتباط است.

 و هفت وادیانداال .  م1-3

آفرینش است ة کنندهفت با هفت آسمان، هفت ستاره، هفت جهان و ... در ارتباط است که تداعی

 تواند نماد جمـع آنیما با آنیموسرو، مـیهفت، مجموع سه و چهار است و از این«و بیانگر مانداال. 

نماد  ،زایندگی ، روریهفـت رمـز با همچنین عددکـه همـان نمـاد خویشتن و یا مانداالست.  باشد

زمین( که نماد مادینگی است و رقم )جمـع عـدد چهــار زیرا انسان کامـل و جمع ضدین اسـت؛ 

هم زمین و آسمان یک  .(55: 1377)سـتاری، حاصل آمـده اسـت  ،که رمز نرینگی است (سـه )آسـمان

دهد. تر را تشکیل می ها در کیهان، یک مانداالی بزرگ شود و هم مجموع آنمانداال محسوب می

: 1390دادگی، )فرنبغ « هرمزد( استهفت نماد خود )»است: هفت نماد الوهیت  در بندهشهمچنین 

ای( و سیمرغ مرغ )وجود مادی یا سایهدر یگانگی سی الطیر منطقیعنی نماد تمامیت که در  ؛(37

 .(37: 1390دادگی، فرنبغ ) «مادیزیرا هرمزد هر دو است: نخست مینو، سپس »شود؛ )مینو( خالصه می

 گوید:عطار در این زمینه می

 سایة  خود کرد  بر عالم   نثار                

 ای پیدا شود              هر چه اینجا سایه
          

 گشت   چندین   مرغ    هر دم      آشکار    

 اول  آن   چیز   آشکار    آنجا    شود
 (281: 1389عطار، )                                      

)شمیسا، « حدت استهای دوگانگی و بیانگر ومانداال ترکیب جنبه»گویند: به همین دلیل می

 .(20: 1390)الیاده، « هر چیزی در جهان دارای دو جنبه است؛ مینوی و دنیوی»از همین رو،  .(202: 1383

هفت وادی سلوک در مکتب تصوف و عرفان براساس بنیان فکری امشاسپندان و جهان » بنابراین،

درواقع این هفت مرحله در عرفان تمهیدی است  .(219: 1379)رضی،  مینوی زرتشت استوار بود

عدد با توجه به آنکه فیثاغورثیان   روز هفتم.دوباره از فعل الهی و تقلیدی است از کمال آفرینش در 

اهمیت خود  .(48: 1389)یونگ،  «انگاشتندرا الهی می عدد» و به همین دلیل دانستندمیالم اساس عرا 

دهد.  از نظر یونگ ترین مانداال و الوهیت نشان می را بیش از پیش در ارتباط با عالم به عنوان بزرگ

 .(93: 1392)یونگ،  «شودهفت باالترین درجه در عرفان نامیده می»
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 کوه قاف انداال و.  م1-4

 یسیمرغ و بارگاه خداوند جایگاهدر ادبیات عرفانی کوه قاف است که  در این سفر روحانی مقصد

       رسند.میبدان )نظم و راستی(  پس از تهذیب و تزکیه سالکانجایگاهی که  .است

 خالف      هست ما را پادشاهی بی
 

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف   
 (713 :1389عطار، )                                    

 رسند:شدگی ارتباط دارد، بنابراین گناهکاران به آنجا نمیاز آنجا که قاف با تمامیت و کامل

 دیگری گفتش گنه دارم بسی          

 خالف        چون مگس آلوده باشد بی

 

 با گنه چون ره برد آنجا کسی 

 کی رسد سیمرغ را در کوه قاف 
 (1831و  1830 :1389عطار، )                              

اند آن سوی قاف ها گفتهای که گویند محیط بر عالم است. بعضیقاف، کوهی افسانه»

قاف نام کوهی است که »و  .(298: 1374)مقدسی،  «هاست که جز خدای هیچ کس نداند عالم

ازآنجاکه کوه قاف گرداگرد زمین را احاطه کرده و  .قاف( واژه : ذیلآنندراج)« گرداگرد عالم است

 کروی شکل است، پس یک مانداال است.

اساس یک مانداالست. باشد که برالگویی میشهر روی کوه نماد شناخته شدة کهن
نمایندة آن بخش از روح است که خود )مرکز و تمامیت روان( در میان آن جای 

 .(1389:460)یونگ، گرفته است 

در مرکز جهان کوهستان مقدس واقع است و در آنجاست »پژوهانی چون الیاده از نظر اسطوره

ای مرکز و دایره نیز کنایه»و از نظر یونگ   .(351: 1389)الیاده،  «پیوندندکه آسمان و زمین به هم می

معرف رابطة  به همین دلیل مانداالها معموالً .(1392:146)یونگ،  «مشهور از طبیعت خداوند است

  .(1389:367)یونگ، کیهان با قدرت الهی هستند 

  شود.های مینوی و آفرینش آغازین محسوب میکوه قاف از نمادهای مرکز و از نمونه

آید، میشمارهای مینوی معابد و شهرها که نمادهای مرکز بهاز موارد اعتقاد به نمونه 
است که در مرکز جهان قرار دارد و محل تالقی آسمان و زمین و دوزخ کوه مقدس 
های ایرانی کوه البرز در مرکز زمین جای دارد و به  بر پنداشتشود. بناانگاشته می

 .(28: 1390)الیاده، استآسمان پیوسته
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 .(388: 1، ج1386)کزازی، » استدر ایران پس از اسالم، البرز، در نام، به قاف دیگرگون شده« 

(؛ 195: 1388)شایگان، « اندالبرزکوه را با مرکز مانداال یکی دانسته»جمله ها ازن کوهبرخی از محققا

یابد، به مرکز مانداال محل نزول محور عالم است و هر که به مرکز وجود، یعنی مانداال راه می»زیرا 

 .(193: 1388شایگان، ) «پیونددمی ،مبدأ انسان و مبدأ عالم بهمرکز هستی که نقطه اتصال است 

توان بازتابی از جهان مینوی در جهان مادی تصور نمود که سالکان در درنتیجه، کوه قاف را می

 بازیابی یک نمونة مینوی است.منزلة  سلوکی درونی به آن دست یافتند و به نوعی به

ها در  توان بازتابی از جهان معنوی در این جهان دانست. همگرایی دایره مانداال را می
مانداال، آن را به محلی برای تمرکز حواس، سلوک درونی و نمودار سیر سالکان 

 .(291: 1379)کوپر، تبدیل کرده است 

را در بسیاری از زی»به یک اندازه اهمیت دارند؛ از نظر یونگ هر دو جنبة نمادگرایی مانداال  

 .(341: 1379)کوپر، «کند، عنصر خالق جدید را نیز در خود داردموارد آنچه نظم قدیم را برقرار می

شدة قدیم همان جنبة مینوی وجود است که سالکان آن را با عنصر  در این داستان نظم فراموش

بازیابی سلوک درونی  خالق جدید، یعنی تمثیل نمادین تناظر و تقارن سی مرغ با سیمرغ از طریق

  :به همین دلیل از نظر محققان پردازد.به معرفی هر دو می 713اند و هدهد در بیت نموده
 .توانید، پیدا کنیدار میاز عطّ پیشدر آثار شاعران و نویسندگان را  الطیر منطق ءهر جز

شاهکارهای آور ابداع اوست. مثل تمام گیری شگفتا ساختار هنری و این نتیجهامّ
 .(108و   110 :1389شفیعی کدکنی، ) »ات جهان.بزرگ ادبیّ

داند که پیش از طور که ذکر شد، یونگ هدف خالق مانداال را شکل دادن به چیزی میهمان 

چیزی بدیع و یگانه که در تجسم نظم و یگانگی هستی با وحدت سی مرغ آن وجود نداشته است، 

  با سیمرغ قابل مقایسه است.

شدگی چه در اوستا و چه در متون پهلوی قابل توجه تقدس کوه و ارتباط آن با تمامیت و کامل

های کردند و محرابمیها برای اهورامزدا قربانی های کوهایرانیان باستان بر بلندترین قله«است. 

ث نخستین انسان در اسطورة آفرینش زرتشتی، کیومر«  .(32: 1368)هینلز، » ها بودها بر بلندی کوه آن

در بندهای نخستین یشت  (.166: 1368)هینلز،  »و در شاهنامه نخستین شاه، مسکن او در کوه بود
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آفرینش گیتی از آنجا شروع شده «ها تقدس خداگونه دارند؛ زیرا کوه –زامیاد یشت –نوزدهم 

 شده، آمده است: سهروردی در این زمینه و نظم فراموش عقل سرخدر  .(30: 1390)الیاده، » است

آیی؟ گفت: از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان گفتم ای پیر از کجا می
 .(228-229 : 3، ج1372)سهروردی،  ن جایگاه بود، اما تو فراموش کردی تو نیز آ

فراموش شدة کهن  «نسبت»گردد تا این تمام تالش سالکان بر آن معطوف می الطیر منطقدر 

 )اسرار کهن( بازیابی گردد.
سوی مرکز خاص خویش دارد،  ز نظر الیاده هر انسانی حتی ناهشیارانه گرایش به«

سان مانداالها توان یافت. بدینجایی که در آن واقعیت یکپارچه یعنی امر قدسی را می
الها در انسان مظهر دهد. ماندامرکز مورد تفسیر قرار میة را در پرتو ارتباط با اسطور

: 1392)مورنو،  یافتن خویشتن در دل واقعیت، در مرکز، جایی که خدایان سکنی دارند

132 ). 

هم  مجمعی را که تمام مرغان جهان تشکیل دادند، در همین راستا شکل گرفت؛  الطیر منطقدر 

جویای شاهی )= گرایش به  سر به سر )همگی = هر انسانی( و: واژگانی چون  687زیرا در بیت 

سوی مرکز خاص خویش داشتند؛  ید آن است که همگی برای  ایجاد نظم گرایش بهمرکز( مؤ

مرکزی که هم با بهشت، هم با ناف زمین و هم با کوه در ارتباط است و همة موارد مذکور نماد 

 «قرار داشته استبهشت عدن، ناف زمین بوده و مطابق یک روایت بر فراز کوهی »مانداال هستند. 
 .(309: 1390)الیاده، 

همان طور که ذکر  .(3آیه  ، 35)اشعیاء فصل  «بهشت روی کوهی قرار داشت»در نزد یهودیان نیز  

 ست؛ بنابراین با مانداال، کوه و الوهیت در ارتباط است.ا ، تصویر شدهدایره شکل بهشد، بهشت هم 
)یونگ،  » دستیابی به خودآگاه خویشتن دارد ةبه ارادصعود از کوه اشاره «شناسی، از دیدگاه روان

 کنند.دیدار می خویشتنمرغ  با  سیمرغ یا سی همان طور که در پایان داستان (؛196: 1389

 محو ما گردید در صد عزَ و ناز       
 

 تا به ما در، خویش را یابید باز 
 (4285: 1389عطار، )                             

اند از نظر کاهنان بودایی مانداالهای واقعی همیشه یک تجسم و تصویر درونی»گوید: مییونگ 

طور که در همان (؛132: 1392)یونگ،  «آیندکه به تدریج از طریق مراقبه یا تخیل فعال به وجود می

شود که نماد تحت تاثیر مراقبة سالکان )سی مرغ( مانداالیی به نام کوه قاف تجسم می الطیر منطق
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ای = سی مرغ( محسوب مرکز و پیوند آسمان )جهان مینو یا سیمرغ( و زمین )جهان مادی یا سایه

ای که در آن این مفهوم یگانگی واقعیت را جهان واحد نامید؛ یعنی جهان یگانه»یونگ شود. می

)یونگ،  «فته بودندماده و روان هنوز نه از یکدیگر متمایز شده بودند و نه هرکدام جداگانه شکل گر

کند که با سی مرغ یکپارچه هم سیمرغ یا خویشتن زمانی نمود پیدا می الطیر منطقدر  .(491: 1389

شود؛ نه روان کامل و نه مادة کامل، یعنی رسیدن به تمامیت )یگانگی جسم و روان( که یونگ می

 «های هستیم پدیده= روان و جسم( در تما psycho physicsیگانگی پسیکو فیزیک )»آن را 

مانداال نمودار هستة »ده است؛ زیرا ترسیم کرنامد که آن را به شکل مانداال می (491: 1392)یونگ، 

 .(331: 1368)یونگ، « روان است

 انداال و سیمرغ .  م1-5

نمونة برای کمال انسان است. این یک نمونة خداگونه و آغازین هدف تعالیم عرفانی معرفی 

 سیمرغ است. الطیر منطقدر شود،  تعبیر می 2«خویشتن»از نظر یونگ به یا صورت الهی که  خداگونه
)یونگ، « نامیمشده در کیمیاگری است که ما آن را خویشتن می سیمرغ از مظاهر کامالً شناخته»

که از  (66: 1392)مورنو« نمودگار کلیت انسان و غایت رشد اوست»خویشتن به این دلیل  (.260: 1392

« دار و معتبر است، نه تجلیات پیاپی آنفقط نخستین ظهور هرچیز، معنا»شناسان دیدگاه اسطوره

ن فعل الهی در میان مرغان در اسطورة آفرینش در بندهش، سیمرغ نماد نخستی (.43: 1386)الیاده، 

ارزشمند و یکی و به همین جهت مانند نخستین انسان، کیومرث، ( 79: 1390دادگی، فرنبغ ک: )راست 

  (.301: 1389ک: یونگ، ر)از نمودهای خویشتن است 

به آن وابسته  ترین نمادهای خویشتن است و خویشتن عمیقاًاز نظر یونگ مانداال یکی از مهم

عطار هم  .(322: 1389)یونگ، « داننداقوام بدوی هم خویشتن را به شکل یک مانداال می»حتی  است،

بارها ذکر کرده است که سی مرغ تنها در خویشتن به تمامیت و  الطیر منطقدر نتیجة پایانی 

 .(62: 1392)مورنو، « ام مسئلة فردانیت را حل خواهد کردخویشتن سرانج»؛ زیرا اندیکپارچگی رسیده

یک مانداال را به  مرغ با سیمرغ در ابیات پایانی، سیر دورانی ابیات طبعاً در توصیف یگانگی سی

راه منتهی به هدف دَوَرانی است و روند »شدگی است ؛ زیرا آورد که نماد تحول و کاملوجود می

 .(48: 1392)یونگ،  «دهدتحول سیری دوّار را نشان می
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 چون نگه کردند آن سیمرغ زود

 خویش را دیدند سیمرغ تمام

 ور به سوی خویش کردندی نظر
 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بودبی 

 مرغ مدامبود خود سیمرغ سی 

 بود این سی مرغ ایشان، آن دگر
 (4268تا   4263: ابیات 1389عطار، )          

خصوص به نماد  به نمادهایش وابسته است، به الگوی خویشتن عمیقاًکهن»از نظر یونگ 

 نشانة نیاز به رستگاری است نه«و نماد مانداال هم از نظر یونگ و پیروانش  (64: 1392)مورنو،  «مانداال

از ابیات ذکر شده چنین  (.135: 1392)مورنو،  «پندارند، نشانة یکپارچگی کاملآن طور که بعضی می

تمامیت و وحدتی «مرغ به وحدت تام نرسیدند؛ زیرا که رسیدن به خویشتن شود که سی استنباط می

-» استنیافته تمام است و نه تمام. چه وحدت تام و تمام که خدا را نیز دربر دارد، هنوز تحققنیمه

های است که آن همه ریاضت الطیر منطقاین اندیشه قابل مقایسه با ایدة عطار در  (.135: 1392)مورنو، 

سالکان را در گذر از هفت وادی، تنها در افعال الهی یا الوهیت نهفته در درون آدمی )= تمامیت( 

 کمال(.تر ناخودآگاه جمعی = های ژرفداند، نه در ذات الهی )الیهمی

 ایداین همه وادی که از پس رفته

 ایدرفتهجمله در  افعال  ما می
 

 ایدوین همه مردی که هرکس کرده 

 اید وادی  ذات  و  صفت   را   خفته
 (4282و  4281 :1389عطار، )         

 .نایافتنی استدستاز نظر عطار ذات الهی  

 هیچ کس  را  دیده  بر  ما  کی رسد؟

 ای موری که سندان بر گرفت                 دیده

   

 چشم  موری  بر  ثریا   کی  رسد؟ 

 ای   پیلی  به  دندان  بر گرفتپشّه
 (4279و  4278: 1389)عطار،       

تر ضمیر ناخودآگاه چیزی است جمعی و مستلزم وجود الیة ژرف»گوید: یونگ نیز می

یونگ نیز مانند عطار معتقد است که  .(10: 1392)مورنو،  «تصاویری چون ارواح و خدایان است

شناختی خدای یونگ درون جان آدمی جای دارد که به زبان روان» :نایافتنی استخدای برین دست

 «نایافتنی استتصویرخدا )خویشتن( است، نه بر موجودیت خدایی برین که به نظر وی دست

قابل مقایسه با تصویر خداست نه خدای برین و  الطیر منطق، سیمرغ درنتیجه .(86: 1392)مورنو، )
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تر ناخودآگاه های ژرفنایافتنی است. بنابراین، سی مرغ به تکامل در الیهپروردگار عالم که دست

 اند.جمعی یا فنا در ذات الهی نرسیده

 هرچه دانستی، چو دیدی، آن نبود     
 

 وآنچه گفتی و شنیدی آن نبود 

 (4280 :1389عطار، )                      

تعبیر نموده  «خود»فنای کل( و بازگشت به بر همین اساس، سفر تکاملی مرغان را نیمه تمام )بی

 است:                        

 بعد از آن مرغان فانی را به ناز              
 

 باز بی فنای کل به خود دادند 
 (4298 :1389عطار، )                           

توان نماد خویشتن را از صورت شناسی نمییونگ بر آن است که از لحاظ علم روان
الهی متمایز ساخت؛ زیرا هر دوی این مفاهیم از یک ماهیت و یک گوهرند. صورت 

 .(64: 1392)مورنو،  است «خویشتن»الهی، همان 

گیرد، گر چه ممکن است گاه و به هیچ روی جای خدا را نمی خویشتن هیچ»اما معتقد است که 

 (.139: 1392)مورنو، « پیمانة فیض الهی باشد

 بیند نه خداوند را.بنابراین در این جایگاه هر کس خود را )صورت مثالی خود( می

 هر  که  آید  خویشتن    بیند   درو  

 اید               چه بسیاری به سر گردیدهگر
 

 درو   جان  و  تن   هم   جان  و  تن   بیند 

 ایدخویش را بینید و خود را دیده
 (4277و  4278 :1389عطار، )                         

  :یونگ معتقد است   

ای صرفا مفهومی فرق میان شناسی امکان ندارد که به شیوهبرای علم روان
دهندة  تصویر خدا و خود خدا تعیین کنند؛ زیرا حتی مفهوم خویشتن نیز نشان

چیزی است برین و استعالیی که در آن باب حتی علم تجربی نیز هرگز سخن 
  (140: 1392)مورنو،  درستی نتواند گفت

 به دلیل همین قرابت است که برخی محققان سیمرغ را نماد خدا دانستند نه صورت الهی.    شاید 

ز نظر وی هدف سیر ا«بیند. شدگی و کمال تمایز قاطعی مییونگ میان تمامیت یا کامل

من )ایگو( ممکن است به «زیرا  ؛(97: 1392)مورنو، » شدگی استفردانیت کمال نیست، بلکه کامل
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دنبال کمال باشد، اما خویشتن تنها به دنبال تمامیت و کامل شدن است و نه کمال که هدف عالی هر 

ن دیگر نیز دیده در سخن محققا بارة مانداالاین نگاه محتاطانه در (.97: 1392)مورنو،  »انسان است

رو که فاقد آغاز و  توان گفت دایره ازآن می» کنند:تعبیر می «نوعی کمال اولیه»شود؛ یعنی آن را  می

 .(140: 1379)کوپر،  «کند پایان و فراز و فرود است، نوعی کمال اولیه و تمامیت و کلیت را القا می

و با ( 4298و  4282، 4279،4280، 4278ابیات: رک: )ست شدن و کمال تمایز قائل اعطار هم میان کامل

 داند:    پذیر نمیدانش موجود آن را امکان

 آن   کجا    اینجا   توان    پرداختن            
 

 نو کتابی باید آن را ساختن  
 (4303 :1389عطار، )                                

طور همزمان دیده  الطیر وحدت وجود مینوی و مادی به در سیر دورانی ابیات نتیجة منطق

 گوید:     عطار در بیان این یکپارچگی و وحدت محتاطانه سخن میاما شود،  می

 ور نظر در هر دو کردندی به هم             
 

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم     
 (4268 :1389عطار، )                            

تر های ژرفبرد؛ زیرا کمال مطلق در الیهکار می را به «بیش و کم»بنابراین، شاعر الفاظ 

مرغ  که یکپارچگی سی شود که هنوز نامکشوف است. درحالیناخودآگاه جمعی حاصل می

)وجود مادی( تنها در سیمرغ )وجود مینوی( به عنوان نخستین فعل یا تجلی صورت الهی )الوهیت 

های نامد و دارای ویژگیاست که یونگ آن را خویشتن مین آدمی( تحقق یافته نهفته در درو

 و ... ( است.  ،پارادوکسی )ماده و مینو، خیر و شر

شوند و این نه بدان ر این حالت عناصر متضاد همگی در خویشتن با یکدیگر متحد مید

خویشتن شر را هم دربر است؛ زیرا  است، بلکه کامل شده معناست که انسان به کمال رسیده
مورنو، ) شدگی که خصلت ذاتی بشر است، فاقد کمال استگیرد ... حالتی نزدیک به کاملمی

 ( 68و  67: 1392

در بیان کامل شدگی مرغان در کوه قاف همزمان با سی  4268تا   4263ابیات همان طور که در 

واسطة نسبت  مرغ و سیمرغ به یشود و بلعکس. با وجود آنکه میان سمرغ، سیمرغ نیز دیده می

شود، اما جناس موجود، جناس تام نیست تا بر کمال مطلق اشاره پیشین همانندی و جناس دیده می

ترین الیة ناآگاه است و آنچنان از ذهن به دور افتاده که خویشتن نمودار عمیق« زیرا داشته باشد؛

همان طورکه عطار به  .(64: 1392)مورنو،  »توان به طرزی نمادین باز نمودتنها بخشی از آن را می
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واسطة نماد سیمرغ به بازآفرینی بخشی از ناخودآگاه )تجلی صورت الهی یا الوهیت نهفته در درون 

 آدمی( پرداخته است.

                  زفان آمد از آن حضرت خطاببی

                     مرغ اینجا آمدید چون شما سی
 

 حضرت چون آفتاب ست این کاینه 

 سی   درین   آئینه  پیدا   آمدید
 (4275و  4273)همان:                       

: 1392)مورنو، » داشتندکم هستندکسانی که در راه فردانیت کامل توفیق «کند که کید مییونگ تأ

به  آید، ولی عمالًباید پدید ای جمعی است و در هر کس میمانداال پدیدهنماد «از نظر وی  .(135

هم مانداال تنها  الطیر منطقدر  (.65: 1392)مورنو، » آیدشکلی مشخص تنها در اندکی از افراد پدید می

 یابد. تجلی می «نسبت پیشین»مرغ از هزاران مرغ جویای بر سی 

 گوید: مییونگ 
ل بر کشیده مانداال یا نمادی است از یک هستی الهی که در تن انسان پنهان بوده و حا

داند که در آن دگردیسی انسان است و یا در حکم جایگاهی می ای یافتهو حیات تازه
 .(133: 1392)مورنو،  استبه یک موجود الهی صورت گرفته

 «الوهیت نهفته در درون آدمی»یا  «هستی الهی»هر دو نماد مانداال وجود دارد؛  الطیر منطقدر  

است. ای یافته است و حال حیات تازهمرغ پنهان بوده  که در وجود سیتواند همان سیمرغ باشد می

مرغ، در جایگاهی به نام کوه قاف )نماد مرکز( آن یافته بر روی سی همچنین با دگردیسی صورت

ونی مانداال )کوه قاف( از طریق است. این تجسم دررا به یک موجود الهی یا سیمرغ ارتقا بخشیده 

شود و با پیدایش نظمی آغاز میکه در بی [است] فرایند نمادینی»الکان، بیانگر مل و مراقبة ستأ

 .(64: 1392)یونگ، « رسدسیمرغ به پایان می

      :نتیجه
آفرینش است که براساس نظم میان وحدت اضداد  های پژوهش، مانداال بیانگر منشأمطابق یافته

گردد. های روان میها سبب رفع آشفتگی )ماده و مینو( شکل یافته است؛ زیرا تعادل و نظم میان آن

 به همین دلیل این تصویر هم نمایندة جهان مادی است و هم نمایندة جهان مینوست. 

با نماد مانداالیی، یعنی با توصیف جهان حس و پیدایش آن از ذره )نماد دایرة کهین  الطیر منطق

شود و با تصویر مانداال )کوه قاف و نماد مرکز هستی( که محل پیوند و مرکزی مانداال( آغاز می
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مانداالی دیگری است، در سیری دورانی به پایان یعنی  ،وجود مادی )سی مرغ( و مینوی )سیمرغ(

 سد. رمی

جوی کمال نبودند، بلکه در اندیشة کامل و مرغان جهان در مجمع اولیه در جست الطیر منطقدر 

های روانی و غرق جنبة که دچار آشفتگی-شدن )یافتن نسبت خویش( و رسیدن به تمامیت خویش 

از طریق پیوستن به نیمة گمشدة خویش )سیمرغ = وجود مینوی( بودند که در  -مادی شده بود 

ورشناسی ایرانیان مقدم بر وجود مادی است و عامل نظم و تعادل روان است. از نظر یونگ با

 شود که به شکل مانداال ترسیم نموده است.= روان و جسم( نامیده مینگی پسیکو فیزیک )یگا

است که  بازگرداندن نظمیاز نظر یونگ نمادگرایی مانداالها از دو جهت دارای اهمیت است؛ 

و هدف خالق آن شکل دادن به چیزی است که پیش از آن وجود نداشته  پیش از آن وجود داشته

است، چیزی بدیع و یگانه، که هر دو جنبه دارای اهمیت است؛ زیرا از نظر وی در بسیاری از موارد 

داستان، نظم در این کند، عنصر خالق جدید را نیز در خود دارد. آنچه نظم قدیم را برقرار می

شدة قدیم یگانگی و وحدت ازلی وجود مینوی و مادی )با تقدم مینو( در جایگاهی مقدس  فراموش

و آرمانی به نام کوه قاف )نماد مرکز پیوند( است که عطار آن را با عنصر خالق جدید، یعنی تجسم 

ای( مادی یا سایه نمادین سیر دورانی )نماد تحول و راه منتج به هدف( پیوند مجدد سی مرغ )وجود

با سیمرغ )مینو( با محوریت سیمرغ، عینیت بخشیده است؛ همان ابتکاری که از نظر محققان 

 بازیابی گردیده است. سلوک درونی خالقیت عطار در آن نهفته است که از طریق 

آید در ای جمعی بودن، تنها در اندکی از افراد پدید میاز نظر یونگ مانداال با وجود پدیده

 یابد.مرغ از هزاران مرغ تجلی میهم مانداال تنها بر سی  الطیر منطق

مرغ از هزاران مرغ به هم تنها سی  الطیر منطقدر . یافتگان این راه کم هستدتوفیقاز نظر یونگ 

 رسند.تمامیت می

مانداال نماد نیاز به رستگاری و کامل شدن است، نه کمال. از نظر عطار هم از نظر یونگ 

 نه به کمال )فنا در ذات الهی(. رسند میسالکان تنها به فنا در افعال الهی )رستگاری و کامل شدن( 

شدن است نه کمال؛ زیرا وحدت تام و تمام از نظر یونگ هدف سیر فردانیت تمامیت و کامل

تر ناخودآگاه جمعی( و این امر )فنا های عمیقربر دارد، هنوز تحقق نیافته است )الیهکه خدا را نیز د

 نایافتنی است. در ذات الهی( از نظر عطار دست
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   89                   از منظر روانشناسی یونگ                                                                  عطار الطیر منطق در مانداال تحلیل نماد

 :هانوشتپی
از نگارنده )لیال  «علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار -بازخوانی اساطیری » همقال ک بهر .1

عطار نخستین » مقالهو  1395، پاییز و زمستان ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا هفصلنامغالمپور( در 

نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای در « پردازندة ایدة شکافت ذره در شعر عرفانی
 انی ارائه شد. ( که در قالب سخنر1391)دانشگاه مازندران، اسفند  آن

 ، مجله)لیال غالمپور(از نگارنده « عطار الطیرمنطقر د« خویشتن»الگوی تحلیل کهن» الهک:  مقر .2

 .1395، پاییز 194، دانشگاه فردوسی مشهد، شجستارهای ادبی

 نامه: کتاب

 ( .1389اتونی، بهروز ،)»ای و عرفاننگارة مانداال، ریختار ساخت اسطوره، حماسة اسطوره« ،

 . 9-43. ص21. ش6، سشناختیادبیات عرفانی و اسطوره

  .طهوری. تهران: سرکاراتی. بهمن ترجمه .جاودانه بازگشت اسطورة، (1390)الیاده، میرچا 

 ______ ( .1386)، توس. تهران:ترجمه جالل ستاری:  ،اندازهای اسطورهچشم 

 ______ (.1389.رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاری، تهران: سروش ،) 

 ( .1381ایونس، ورونیکا)، اساطیر. تهران:باجالن فرخی:  ترجمه، اساطیر هند 

 ( .1386بهار، مهرداد،) تهران: آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران . 

 به کوشش محمد دبیر سیاقی( 1363) .فرهنگ آنندراج ، . 

 ( .1392پناهی، مهین، بهمنی، کبری ،)»االعجازمفاتیح و  گلشن رازهای تعالی در بررسی دایره 

 . 25 -62. ص25، سال هفتم. شماره دوم. پیاپی )گوهر گویا(های ادب عرفانی پژوهش 

 ترجمه ع. پاشایی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب. ،مندله نظریه و عمل ،(1388) .توچی، جوزپه 

 ترجمه جالل ستاری. تهران: مرکز. ،جانرمزهای زنده ،(1376) .دوبوکور، مونیک 

 ( .1379رضی، هاشم،) تهران: بهجت.حکمت خسروانی . 

 (. 1377ستاری، جالل)، تهران: طوس.بازتاب اسطوره در بوف کور .  

  ،تصحیح سید حسین نصر، ،مجموعه آثار فارسی شیخ (،1372الدین یحیی. )شهابسهروردی 

 پژوهشگاه علوم انسانیتهران: 

 (. 1383شمیسا، سیروس،) تهران: فردوسی. ،داستان یک روح 

  .تهران: امیرکبیر. ،ازلی  ذهنی و خاطره های بت (،1388)شایگان، داریوش 
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  .ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.منطق الطیر(، 1389)عطار، فریدالدین ، 

 ( .1380فرنبغ دادگی،)  توس. تهران: دوم، اپچ گزارش مهرداد بهار، ،بندهش  

 .مازیار. :تهران، سارا ایزدیار و علی هادیان ترجمه های موازی.جهان (،1395) کاکو، میچیو 

 انگلستان. چاپهِنری مارتین و ویلیام گِلِن: ترجمه  م.یقد ه، ترجم (2000) مقدس. کتاب 

 تهران: چکامه. ،فرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهای تجسمی ،(1370) .کرامتی، محسن 

 تهران: سمت. ،باستان نامه (،1386) الدین.کزازی، میر جالل 

 ،فرشاد تهران: ان.یکرباس حهیمل هترجم .یسنت نمادهای مصورفرهنگ  ،(1379) ی.س .یج کوپر. 

 ( .1392مورنو، آنتونیو،) .داریوش مهرجویی: نشر مرکز. ترجمه یونگ، خدایان و انسان مدرن 

 ،اساطیر.تهران ،فرخی باجالن ترجمه ،ایران اساطیر شناخت ،(1386راسل. ) جان هینلز :  

 ( .1388کاپلستون، فردریک چارلز،) تهران: علمی.  جالل مجتبوی، ترجمه ،تاریخ فلسفه 

 ( .1389یونگ، کارل گوستاو.) تهران: دیبا.  محمود سلطانیه، ، ترجمههایشانسان و سمبل 

 تهران: جامی.  ترجمه محمود بهفروزی، ،شناسی وکیمیاگریروان (،1392ـــ . )ــــــــــــــــــــــ 

 ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی. ،و دین روان (،1354ـــ .)ـــــــــــــــــــــ 

 مشهد: آستان قدس  ،ترجمه پروین فرامرزی ،چهار صورت مثالی ،(1368ــــ .)ـــــــــــــــــــ

 رضوی.

 ترجمه پروین فرامرزی. تهران: به نشر. ،آیون (،1383ـــــ .)ـــــــــــــــــ 
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