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 چکیده
هاي نهفته در زبان، یابی جامعه بدیهی است. از منظر روانکاوي الکان، ویژگیپذیري و هویتنقش مهم زبان در فرهنگ

و ورود » آینگی«یابی آنهاست. او فرهنگی شدن هر فرد را عبور از مرحله موجب فرهنگی شدن افراد و مترادف با هویت
هایی در قالب »دیگري«پذیرد. جامعه شامل  داند. این فرایند در فرد، به واسطه زبان صورت میمی» نظام نمادین«به مرحله 

ها به عنوان زبان هاست. در این چهارچوب اسطورهها، هنجارها و همچنین ادبیات و اسطورهقوانین، آداب و رسوم، ارزش
اند. نه به سینه منتقل شده و در قالب حکایت و داستان، با استفاده از تمثیل و تشابه تداوم یافتهیا روح مشترك جامعه، سی

هاي شاخص ایرانی است. خرد از اسطوره» سیمرغ«اند. ها امر فرهنگی شدن و انتقال آن را تسهیل کردهاین گونه اسطوره
کار گرفته و در ها را بهتري از اسطورهخود مفاهیم کاملها، همراه با تحوالت بینش مندي از اسطورهایرانی، در بهره

 نمادپردازي از سیمرغ نیز عمدتاً مفهوم انسان کامل را در نظر دارد.
 واژگان کلیدي: نظام نمادین، ناخودآگاه، امر واقع، سیمرغ، واقعه عاشورا

 
 مقدمه
است. در این چهارچوب، زبان فارسی با پیشینۀ کهن یابی هر انسانی حائز اهمیت تأثیر نقش زبان و کالم بر هویت      

-یابی با زبان متعارف جامعه میخود و ردپاي آن در روح مشترك جامعه، کامالً شاخص است. افراد جامعه در این هویت
شند. شمار خویش را پاسخگو باها و نیازهاي بیکوشند که در مسیر تعالی و تحول گام بردارند تا از این رهگذر، خواسته

اش به سوي تعالی است. در ها و خصوصیات هر انسانی نیاز بدیهی او در میل به تغییر و تحول فطريیکی از ویژگی
شود. این مقاله به تلفیق ادبیات عرفانی ایران، از این تغییرات و تحوالت در درون و برون فرد به سیر آفاق و انفس یاد می

طوره، در زبان فارسی پرداخته تا به وارسی این تحول درونی در انسان از و نقش اس iرویکرد روانکاوي ژاك الکان
 نگاهی نو به یک واقعه تاریخی بپردازد.

گیري از الطیر سهروردي است و نگارنده در بیانی تمثیلی، و بهرهیکی از این متون ادبی، حکایت سیمرغ در رساله 
هاي اي از امر فرهنگی شدن را در ارزشن اساطیري پرداخته تا گونهکارکردهاي زبان، به واقعه عاشورا از زبان حال مرغا

 دینی جامعه باز گوید.
 

 پیشینۀ پژوهش
هایی الطیر که به شکلی جداگانه، بازخوانیهاي جدیدي را نسبت به واقعه عاشورا و رسالهمطالعه بر روي متون، قرائت

رسد بازخوانی حاضر، قرائتی جدید از واقعه بوده و به نظر میها بسیار محدود دهد؛ اما این قرائتاند، نشان میشده
 الطیر، است.عاشورا با الهام از رساله
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کوشد تا با خواننده ارتباطی نو بیافریند و خواننده، خود به طور فعال درگیر متن شده و در عین در این شیوه، نویسنده می

ننده همراه باشد. در واقع نویسنده، خواننده را به مشارکت دعوت حال، پیچیدگی هرچه بیشتر متن، با باال رفتن درك خوا
). جامعه ایران در بیان واقعه عاشورا، 61:1392کند تا ماجراي داستان به عمقی متقابل و دو جانبه تبدیل شود(صهبا،می

 ده است.عرفانی کمتر استفاده کر-) بهره برده و از  متون ادبیii»مقاتل«غالباً از ژانر مقتل (جمع آن: 
عرفانی ایران، سیمرغ است. سیماي سیمرغ در فرهنگ ایران، در کتاب اوستا و _یکی از نمادهاي برجسته در متون ادبی

نام دیگري از مرغوسئن است و این مرغ نیز معادل سیمرغ  هدر اوستا، وارغنروایات پهلوي، موجودي خارق العاده است. 
ه.ق)، با همین مفهوم و  689نامه خواجوي کرمانی(ي فردوسی و ساماین نماد در شاهنامه). 413:1379ضی،(راست

 ).59-60: 1375درنهایت به عنوان یکی از فرشتگان مقرب، جبرئیل، یاد شده است(پورنامداریان، 
کند که ناظر به تحول باطنی فرد و خاصیت الطیر خود استفاده میه.ق) از نماد سیمرغ در کتاب رساله 359ابن سینا (

گی و معرفت آدمی به خویشتن و خداست. سهروردي این رساله را به زبان فارسی بازگردانده است. ابن سینا در نهآئی
داند. همچنین موالنا در اشعار خود به سیمرغ به عنوان مظهر انسان کامل و تعالی میي حقاش، سیمرغ را جلوهرساله
 کند.ي کمال اشاره میآئینه

الطیر ابن سینا است. در این ه.ق)، بواقع بازخوانی دیگري از رساله 540ریدالدین عطار نیشابوري(ي منطق الطیر فمنظومه
سازند تا باالخره در وحدتی عارفانه، به رهبر خود، که سیمرغ، یا بواقع قرائت یک یک مرغان، فردیت خود را ظاهر می

الطیر ابن سینا، از رساالت  ابوالرجا ار افزون بر رسالهاند، بپیوندند، سفري از خود، در خود و به خود. عطهمان سی مرغ
 450). احمد غزالی(1386چاچی و احمد غزالی و عین القضات همدانی و نجم الدین رازي بهره برده است(میر احسان، 

اي از اثر قرینه ). این13: 1389کند که همان سیمرغ است(غزالی، یاد می» عنقا«اي به نام الطیر خود از پرندهه.ق) در رساله
الطیر، به ه.ق) و خواجه یوسف همدانی در رتبه الحیاه و رساله 654الطیر ابن سیناست. همچنین نجم الدین رازي(رساله

کنند. پیش از همه این کتب، قرآن کریم هم به زبان مرغان اشاره کرده و پیامبر اکرم(ص) و امام داستان مرغان اشاره می
 ).1386پردازند والبته عطار در منطق الطیر از آن بهره برده است (میر احسان، علی(ع) به تأویل آن می

هاي کامل در عصر خود در بیان مقاتل آمده است. اغلب گزارش وقایع مربوط به شرح حال و توصیف و شهادت انسان
قش زبان و کالم در ساختاري گیري از نولی بین دو شیوه عرفانی و مقاتل تلفیقی صورت نگرفته است. این مقاله با بهره

الطیر، احوال یاران حضرت اباعبداهللا (ع) را در صحراي نینوا توصیف وار و با الهام از روایت عاشورا و رسالهناخودآگاه
 کند تا واقعه عاشورا را به زبان مرغان اساطیري باز گوید.می

 
 »دیگري«ي اسطوره به مثابه رویکرد الکان و نقش ناخودآگاهانه

در  iiگیري سوژه در زبان، از دیدگاه فرویدو برداشت ساختارگرایانه درباره شکل iiiکان تحت تأثیر فردیناند سوسورال
کند و با قرابتی بین این دو نظرگاه، روانکاوي خود را مطرح در جریان رشد کودك استفاده می شکل گیري ایگو(خود)

زیست شناختی توضیح نمی دهد. الکان ناخودآگاه را مانند زبان  سازد. او برخالف فروید، ناخودآگاه را با مفاهیممی
اي که در نظامی مانند زبان به وجود شناسد؛ نشانهبیند. الکان، ایگو را نشانه، مجموع دال و مدلول میداراي ساختار می

تن زبان، گویی از اش است. هر فردي با آموخآید. به عبارتی بدل شدن به یک شخص، شبیه آموختن یک زبان جامعهمی
اي وجود ندارد. این نکته از نظر فلسفی کند. از دیدگاه الکان، جدا از زبان، سوژهپیش در این زبان جامعه موجود رشد می

هاي دیگر نیست و هرگاه زبان از رابطه با اي دارد، چرا که انسان به عنوان سوژه، مستقل از سوژهاهمیت تعیین کننده
 ). 1392ي اجتماع است (مهدي زاده،باشد، شکل گیري نفس هم ساخته دیگران جدایی ناپذیر



 
 ۳۰۹/  و واقعه عاشورا الطیررسالهالکانی در تبیین و قرائتی از » امر واقع«دسترسی بر 

 
-الکان مراحل رشد روانی انسان را در سه مرحله: خیالی، نظام نمادین و امر واقع بیان کرد. در مرحله خیالی (مرحله آیینه

ل از کلیت خود، کند. کودك در همین حاگی) کودك اعضاي خود را به صورت پاره پاره و گسسته تجربه و درك می
ي بیند. الکان این مرحلهتصویري مستقل و داراي هویت نداشته ولی همواره خود را با مادر و اطرافیانش یکپارچه می

بیند؛ در نظر الکان، صورت مادر یا هر چیز دیگر، همان تصویر داند که خود را در آینه میسوژه را به مثابه تصویري می
گی(خیالی) و ي عبور از مرحله آینهرحله بعد، نظام نمادین است و ارتباط کودك، بواسطهخیالی کودك در آینه است. م

شود. ذهن کودك با ورود به دنیاي نمادین، در دو استفاده از زبان، با محیط و جامعه و هنجارها و باید و نبایدها آغاز می
د. زبان و قوانین حاکم برآن، محدودیتی بر ساحت آگاه و ناخودآگاه، تقسیم شده و این خود موجد اضطراب خواهد ش

 ).82-88: 1391کند و راه برون شد از آن را ندارد (شیري و دیگران، انسان ایجاد می
خود » بودن«اش ناخودآگاه ازاي است که شخص در یک همذات پنداري در مسیر هویت یابیمرحله نمادین، مرحله

هایی است ، دال»نظم نمادین«به مثابه » دیگري«گیرد. را به عاریت می» دیگري«ها گیرد و با درون فکنی در ابژهفاصله می
 ).86:1392شود(ایستوپ،که فرد را احاطه کرده و عیان می

» فقدان«کودك با ورود به نظم نمادین، از اتصال و یکپارچگی دوران خیالی گسسته و در پرتاب شدن به مرحله نمادین با 
در صدد همانندسازي با فرهنگ و تمدن جامعه خویش » دیگري«به » میل«ي جبران آن، با شود و براشدیدي مواجه می

آید. ورود کودك به قلمروي نمادین یا همان ساختار خود زبان است که همواره کودك را با فقدان یا غیبت مواجه برمی
کنید، شیء مورد نظرتان حضور ندارد؛ اگر دنیاي شما جامعیت تمام داشت و اي استفاده میکند؛ زیرا هرگاه از واژهمی

 ).85-87: 1391غیبتی نبود، نیازي به استفاده از زبان نبود(شیري و دیگران،
که هر کدام » هاي دیگري کوچکابژه«اي وجود دارد، متشکل از، محدوده»نمادین«و » خیالی«، وراي مرحله »امر واقع«در 

هاي کودك در میل به نیازهایش است، ولی کودك در خیال یکپارچگی با مادرش بسر ادي از نخستین فقدانها نماز آن
برد. قلمرویی که در آن کودك برخوردار از یک وحدت است و این حیطه همواره از دسترس ما خارج است. امر می

ی که او خود را در آن به غلط یک وجود کامل ي بودن در ما و بیرون از ماست. در مرحله خیالی کودك، جایواقع، مرحله
گوید، اما بواقع در معرض همه نوع خیالی است؛ حتی نادیده کند با معنایی روشن و منسجم سخن میبیند و تصور میمی

است. امر نمادین، قلمرو » من کودك«یا » ایگو«نمادین که پیش روي او است؛ این مرحله قلمروي  نظم يمرحله گرفتن
از  پیشتر موجود بوده است؛ ساختاري خاص وجود دارد و» بیرون«است، با تمام قوانین و معانی نمادین که در  فرهنگ

، امر واقعی، آنجاست؛ هم در درون ما و بیرون ما، هم بیرون از زبان و داللت مقاومت در نزد الکان ها و دیگري.دال
ها در زبان، میان دال گردد. شکاف و تفاوتجا برمیاره به هماناست و همو کننده. در امر واقعی، هر چیزي صرفاً خودش

اي در خود ندارد. ما به عنوان موجودات دهد؛ اما امر واقعی هیچ رخنهفقدان و غیاب را به انسان سخنگو نشان می
ایم و ناگزیر به ورود به نظم نمادین خود هستیم انسانی، موجوداتی کوچک، در دنیاي هستی وارد شده

). در نگاه الکان، در نمادین شدن امر واقع، یک امر واقع، به یک معنا بر نظام نمادین تقدم دارد و 126:1392(ایستوپ،
یابد. امر واقع، فاقد هیچ چیز نیست؛ یک شود، به وسیله آن ساختار میمتعاقباً به محض آن که در شبکه نمادین گرفتار می

اي متعالی است؛ اش، ابژهي امر واقع، در معناي الکانیاست. از طرفی دیگر، ابژهشکاف و گشودگی در مرکز نظم نمادین 
 ).1390است (صدر الغروي،» دیگري«اي که در نظام نمادین، تحقق یک فقدان در ابژه

ع، کنیم که حصار زبان را بشکنیم. امر واقالبته این حیطه از دسترس ما خارج است و فقط زمانی به آن دسترسی پیدا می
بر عکس مرحله خیالی و مرحله نمادین، جایگاهی انباشته از وفور و فراوانی است. مصداق آن هنگامی است که فرد بر 

هاي تواند احساسبرد. اما نمیهاي اعتقادي رسمی پی میهاي مسلط اجتماعی یا نظاماثر افسردگی به معناباختگی ارزش
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آورد و ن بیاورد. این دوره گذراست ولی در فرد احساس اضطراب بوجود میها به زباها و نظامخود را درباره آن ارزش

). در این بیان، سوژه همواره در خأل شدید 1391کند (شیري و دیگران،ساختگی بودن معناي معقول جامعه را آشکار می
خود خارج » بودن«اش از کار بستن زبان جامعهبرد و سوژه با بهسر میگی بهو توهمی از میل به وحدت از مرحله آینه

ي الکان، ناخودآگاه همچون ). در تحلیل روانکاوانه126:1392شود (ایستوپ،از خود تهی  می» دیگري«شود و فرد در می
، نمادین گیي مرحله آینههاي خودش در طول دورهاي در مواجهه با ابژهزبان داراي ساختار است و انسان به عنوان سوژه

 کند.شدت از ساحت ناخودآگاهش متأثر است و او با بدبینی به این مراحل نگاه میو امر واقع، به
 اي در ادبیات ایران سیمرغ اسطوره

در زبان یونانی به معنی شرح، قصه و خبر مترادف است.  i»میتوس«اسطوره در لغت به معنی روایت و تاریخ و با کلمه 
اي نمادین درباره ایزدان، فرشتگان و موجودات مافوق اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه). «13: 1377(اسمعیل پور، 

ن، نخستین بندد. به عبارت دیگر، اسطوره، دین و دانش انساطبیعی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می
دنیاي «). اسطوره 14-15: 1377(اسمعیل پور، » هاي شهودي و نمادین داردگیرد و جنبههاي معنوي او را در بر میداشته

هایش به تحلیل پیشامدهاي خوشایند و شود. هر قومی با اسطورههر قوم را ساخته و سینه به سینه منتقل می» مشترك
اند و به نحوي با افراد جامعه خود خواه مذهبی و غیرمذهبی ثراً به ادیان راه یافتهها اکپردازد. اسطورهناخوشایند می

 ).1393ارتباط دارد (مسکوب،
م. اسطوره را جدي تلقی 19ها در زندگی انسان وجود داشته و کارکردي اجتماعی دارد. پژوهشگران از سده اسطوره 

-شناسانه از پس این میراث معناشناسانه به بیان حقیقت آن برمهاي قو) و پژوهش14-19: 1377اند (اسمعیل پور، کرده
سازد و بیانگر حقیقتی مطلوب است، زیرا تاریخ اند. به عبارتی اسطوره بنیان زندگی اجتماعی و فرهنگ آنان را میآمده

توجیه براي تمامی ي کند، و با همین استدالل به مثابهکند. به همین سبب مانند الگو عمل میمقدسی را بازگو می
 ).23-24: 1374آید (الیاده، کردارهاي انسانی بر می

اي که از ابتدا بوده،  الگوهاي ها الگوهاي ثابت در جهان، به گونهي نمونه و الگوست. اسطورهکارکرد اسطوره ارائه
اکنون تکرار جا و هما در ایناي راند. بافت بیرونی اسطوره، معموالً آئینی است که زمان و حوادث اسطورهرفتاري بشري

 ).10-11: 1388بینی، یا هویت گروهی از مردم، بنیاد مبناست (تورستن، کند. اسطوره روایتی است که در جهانمی
شود و جامعه از آن اي از تکامل، هرگز منسوخ نمیاسطوره به مثابه مهمترین شکل تفکر جمعی در هیچ جامعه و مرحله

کند تا بتواند اسطوره نوینی را تالش می "انسان نو در جهت جستجوي جان"درکتاب  iiستاو یونگبرد. کارل گوبهره می
اي سیراب شود، و نیروهاي خالق خود را تازه کند، تا آن را به جهان نوین ارائه دهد بیابد تا انسان از منابع روحی تازه

و آن را در برداشتی مثبت از ناخودآگاه، بیان کرد. برخی اي در اسطوره شناسی گشود ). او باب تازه24-25: 1374(الیاده، 
هاي عالی اند، چرا که یونگ این ناخودآگاه را مرکز احساسگونه ناخودآگاه را معادل فطرت قرار دادهپژوهشگران، این

شتر از به نقش ناخودآگاه بی» روانشناسی و دین«شناسد و در کتاب خود تحت عنوان همچون عبادت و اخالق و... می
 ).1393دهد. یونگ براي ناخودآگاه دو سطح فردي و جمعی قائل است (ماهینی و رضوي،خودآگاه بها می

هستند. همه افراد یک » نفس مشترکی«و یا  iii»ناخودآگاه جمعی«ها برخوردار از یونگ معتقد است که اقوام و ملت 
باشند. این ناخودآگاه جمعی جامعه است که قوم، ندانسته برخوردار از نوعی ضمیرناخودآگاه قومی یا جمعی و یا ملی می

شود. به دهد و از راه تاریخ، فرهنگ و معتقدات فکري نسل به نسل منتقل میذهن افراد این جامعه را به هم پیوند می
-یاد می iiiiیده او محتواي ناخودآگاه جمعی، برخوردار از مفاهیمی مشترك است که او از آنها تحت عنوان کهن الگوعق

کند. این کهن الگوها در افراد یک قوم به صورت اساطیر مشترك، مفاهیمی از خدا، جهان، انسان، خود و غیره بوده و به 
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که انسان به ضمیر ناخودآگاه خود، منتهی می شود. البته همچناندریافت و استنباطی همانند در یک یک افراد آن قوم 

آگاه نیستند، ولی وجود این سرچشمه پنهان است که » نفس مشترك«آگاهی ندارد، افراد قوم نیز معموالً بوجود این 
اهانه ساخته ها را کم و بیش یکسان دریابند. در نظر اسطوره شناسان نیز، اسطوره، ناخودآگگروهی یا جماعتی اسطوره

» نفس مشترك«شود و به عقیده یونگ ناخودآگاهی جماعت منجر به ساخت اسطوره است چرا که در این عقیده، این می
 ).1393شود (مسکوب،از نسلی به نسل دیگر منتقل می» ناخودآگاه جمعی«همان 

لگو در فرد، تمام فرایندهاي درونی و دانست. این کهن ا» خود«توان کهن الگوي ي سیمرغ را میبنابر نظر یونگ، اسطوره
الطیر درباره داستان رساله). 1390بخشد و موجب هماهنگی در اوست (گیالنی و مولوي،بیرونی و تعامالت او را نظم می

 در این داستان به چگونگی تالش مرغاناند. سهروردي شدهپرنده است که گرفتار دام صیادان  يعدادتسرنوشت 
سفر روحانی انسان را از جایگاه اصلی خود به عالم صورت، و  ،این کتاب .کنداشاره می دشانخو براي نجات اساطیري

ي از زبان رمز و ردسهروکند. یبیان م ،روحانی او گردد ءتواند مانع شوق انسان به مبدااینکه چگونه تعلقات مادي می
ور موقتی به راه رفتن ال مثبه عنوان  ؛بیاموزدبه سالک و یا خواننده برد تا بتواند سیر تربیت نفس را کنایه و نماد بهره می

که  ايبه گونهاي خاص بر جاده حقیقت برود، است که شخص باید به شیوه بدین امر اياشاره در واقع ،کنداشاره می
ها دارد که فرد باید ی. در جاي دیگر نوشیدن زهر به وجهی نمادین داللت به تحمل دردها و ناکامنشود آگاهاز آن  کسی

کردند ولی به می که آزادانه پرواز یپرندگان شرح سرگذشتسهروردي با ). 199: 1380در مسیر طریقت تجربه کند (نصر،
دنیاي افتادن در به دام با در ازل چنین بود، لیکن امروز نیز انسان و دام صیادان افتادند، اشاره به سفر روحانی انسان دارد 

ي اسیر، نماد انسان این جهان از زندان تن رهایی یابد و به سوي اصل و مبدا خویش بازگردد. پرندها ت شدکومادي می
است. سازگاري با چنین شرایطی و قبول آن (در این دنیا) به عقیده سهروردي بزرگترین خطر براي سفر روحانی است 

. روي به جستن حیله آوردیم تا به چه حیلت خویش : «...گویداو از زبان مرغان چنین می). 229-233: 1378(حقیقت، 
 ).200: 1380(نصر، » را برهانیم

هاي عرفانی، چنین بینشی را نوعی رستاخیز هاي اشراقی سهروردي در تمثیلدر ضمن برشمردن ویژگی iiهانري کربن 
رسد، می »تخیل فعال«موجب پیوند عرفان و فلسفه است. در این شناخت سالک به نوعی معرفت به واسطه  کهشناسد می

تخیلی نیکو که در خدمت عقل، صورت پذیرفته است. در این تمثیل سفر عرفانی، سالک  به تمامی معناي خود رسیده و 
بخشد. سهروردي در این گذار به به آن عینیت می کند وبه عنوان رویدادي در روان، جهان جسمانی بیرون را درونی می

سه نکته توجه دارد، خود رویداد، جهانی که رویداد در آن اتفاق افتاده و اندامی که عامل دریافت رویداد است. او عامل 
شناسد هاي محسوس و عالم عقول ناب، عالم مثال میدریافت رویداد را در جهانی میانه، بین عالم ادراك

). کربن در تحلیل نگاه سهروردي به عالم مثال، آن را ناکجا آباد معرفی می کند؛ اصطالح خود 289-290:1392،(شایگان
ي جغرافیایی، مکانی بیرون از قراردارد. جایی خارج از نقشه iسوي کوه قافسهروردي، مدینه یا یک آبادي است که آن

دي اشاره به از سرگذراندن ظواهر بیرونی داشته و ناپیدا، پیدا ی که هیچ جا نیست. این مفهوم در نظر سهروری»جا«مکان، 
گیرد. پس این محل در جایی نیست و خودش پوشاند و آن را در بر میشود. از آن پس دیگر جان است که ماده را میمی

کربن در این  شود.جا دهنده است. به عبارت دیگر ناکجا آباد، فضاي روانی یا نفسی است که ذاتش بر خودش آشکار می
داند تا به درك بیشتر در تحلیل از سهروردي، تخیل فعال در خدمت تعقل را اندام ادراکی براي درك ماوراء محسوس می

 ).294-295:1392عالم مثال یا همان ناکجاآباد برآید (شایگان،

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۳۱۲

 
معناي انسان  عمدتاًرود ولی یکار مبه معانی مختلفی باب عرفانی به کار رفته و اي است که در اد، مرغ افسانهسیمرغ

و ترکیب سیمرغ ازل را کنایه از  )ص(روزبهان، گاه آن را کنایه از روح، گاه کنایه از پیامبر اکرم شود.افاده میکامل از آن 
 ).491: 1379(سجادي،  عقل مجرد و فیض مقدس دانسته است

سابقه این مرغ اساطیري در  .از نمادهاي بسیار قابل توجه در ادبیات فارسی است ،دل عربی آن عنقا استاه معکسیمرغ 
آید، رسد. از آنچه در آثار اوستا و پهلوي، پیش از اسالم بر میفرهنگ ایران، چنان که اشاره شد، به پیش از اسالم می
گاه یمرغ در فرهنگ و روایات اسالمی س آشیانه دارد.» ویسپوبیش«مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام 

د. عین القضات همدانی، این درخت طوبی قرار داریا المنتهی و ي فرشته جبرییل است که بر درخت مقدس سدرهبه مثابه
 ).72-76: 1375کند (پور نامداریان، طوبی را تأویل به نور محمدي می

کنند تا به خدمت ملک خود هاي صعب و دشوار طی میکوه الطیر ابن سینا، مرغان سفر دشواري را از میاندر رساله
سهروردي با » عقل سرخ«برسند. این ملک همان سیمرغ است که در آخرین کوه آشیان دارد. مفهوم سیمرغ در رساله 

-سی مرغ به سیمرغ می کند که سرانجامالطیر عطار، ذات باري تعالی را لحاظ میهمین نام وجود دارد. سیمرغ در منطق 
-رسند و بیانگر وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است. شهاب الدین سهروردي از سیمرغ چنین تصویري ارائه می

ها از اوست و او شود، همه نقشقطع اماکن نزدیک میپرد و بیکند، بی پر میدهد که این مرغ بدون جنبش پرواز می
 ).7-9: 1389(طباطبایی، رنگ است و همه به او مشغول و او از همه فارغ است خود بی

است. عطار همین صفات را به » عقل فعال«دهد، در واقع صفات همۀ این صفات، که سهروردي به سیمرغ نسبت می
دهد. سیمرغی که به ما نزدیک است از ما دور و در حریم عزت خود، در وراي کوه زبانی دیگر به سیمرغ نسبت می

 غول و او فارغ از همه است:قاف، آرام و مستقر است و همه به او مش
 در پس کوهی که هست آن کوه قاف                ما را پادشاهی بی خالف       هست 

 او به ما نزدیک و ما زو دور دور                  نام او سیمرغ سلطان طیور           
سیمرغ جمال خود را به تو نشان دهد، هر که در صحراي جهان آمده، سایه سیمرغ است. اگر دهد هر صورتی و ادامه میا

 .)60-62: 1375(پورنامداریان،  ها از اوست و او خود رنگی نداردیابی که همه نقشآنچه ببینی، در می
 سیمرغ زیبا آمدستي سایه                     هر لباسی کان به صحرا آمده ست      
 خیالسیمرغ یعنی بیي سایه                    گر ترا سیمرغ بنماید جمال            
 سیمرغ بودي هر چه دیدي سایه                  گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود     

این همان پرتو عقل فعال است که به جهان افاضه شده نور دریافت کرده است  از او ،در اینجا هر نقشی به تناسب خود
 )76-79است. (همان: 

شناخته است. » انسان کامل«ترین پروازهاي روح و و مظهر عالی» مرغ خدا«و » عالم باال«ي را نماینده والنا هم سیمرغم 
تواند باشد. همان طور که شمس تبریزي او را در نقطه کمال نیز می» آیینه کمال«و » تجرد«او به دلیل ناپیدا بودن، مثال 

 ).7-8:1389دیدار حق رسند(طباطبایی، روند تا به شناسد که دیگر مرغان به سویش میمی
واقعه کربال نه اسطوره، که حقیقتی وقوع یافته است، گرچه واقعه تاریخی با اسطوره در تضاد است، ولی در شکل  

کند. روایت مقدسی که به بیان حوادث سرنوشت ساز کارکردي این واقعه، از شدت آن، به سوي اسطوره سوق پیدا می
 ).9-10: 1388پردازد(تورستن، می
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الطیر سهروردي، بواقع روایتی اساطیري است اما سهروردي به حقیقتی اشاره دارد که این حقیقت، با گر چه داستان رساله

گوید که می iiواقعه کربال تالقی دارد. تورستن در رساله دکتري خود در بیان روایت کربال، به نقل از بروس لینکلن
 رامون، بلکه ایدئولوژي در قالب روایت است.اسطوره دسته بندي کردن جهان پی

الطیر باشد مند است. خواه رسالهجامعه شیعی چه از حیث کارکرد و معنا و چه از حیث روایت و داستان، از اسطوره بهره
 که واقعی نیست و خواه واقعه عظیم کربال که واقعی است و از شدت کارکرد، غیر واقعی می نمایاند.

 اند؟کند که چرا از معناي عمیق و زیباي این واقعه دور ماندهدر مقام شاعر از شیعیان حلب، گالیه می در مثنوي، مولوي،
 روح سلطانی ز زندانی بجست                جامه چه درانیم؟و چون خاییم دست؟

 که ایشان خسرو دین بوده اند                وقت شادي شد چو بشکستند بندچون
 ت تاختند                         کنده و زنجیر را انداختندسوي شادروان دول

 روز ملک است و گش شاهنشاهی                  گر تو یک ذره از ایشان آگهی
 ورنه آگاهی برو برخود گري                      زانکه در انکار نقل و محشري

 ند جز این خاك کهنبر دل و دین خرابت توجه کن                     که نمی بی
 ور همی بیند چرا  نبود  دلیر                   پشت دار وجان سپار وچشم سیر؟

 یسخ گر بدیدي بحر کو کفی                در رخت کو از می دین فرخ
 خاصه آن کو دید آن دریا و میغ                آنک جو دید آب را نکند دریغ

 ).243-248: 1378(زمانی،                                                                                        
از نگاه موالنا جالل الدین مولوي، واقعه کربال، یک واقعه بی بدیل عالم هستی با گرایشی فکري و معنوي از منظري 

 ).25755: 1392کند(مختاري، ي میتوحیدي و عرفانی است که مولوي آن را واکاو
 الطیر در تلفیق با واقعه عاشورا پرداخته می شود.در ذیل به روایت رساله

 سیمرغ در دشت نینوا
هاي خویش گسترانیده است و نجواهایش در صحراي عرفه در صحرایی که از سیمرغ نشانی است، حال سیمرغ جان بال

 خیزد:از جان برمی
ی پدیدار شود از فضل توست و اگر بدي رخ دهد به عدل توست و از آن توست حجت بر من، الهی اگر از من زیبای

 چگونه واگذاري مرا با آنکه کفیل منی و چگونه زیر پا شوم و تو یار منی...(مفاتیح الجنان، دعاي عرفه امام حسین (ع).
کدیگر را به چشم حقیقت نگرند و زنگار شک هاي یالهی برادران و یارانی همراه کن که از قربت الهی و الفت علوي، دل

و پندار از خود بزدایند و چون تو ایشان را خوانی گردهم آیند که این راه دشوار است و پر خطر... و جماعتی گرد نیایند 
 اال به حق تو خوانی وانگه این وصیت قبول کنند.

و مرغانی به گرد او آمدند و او لب به سخن  زندغوغایی در این صحرا برپا است، سیمرغ بالهاي خود را بر هم می
 گشوده است:

آورد و برادران به جستجوي خویشتن خویش برآیید و چنان طلبش کنید که خار پشت صحرا، باطن خویش به صحرا می
 ظاهر خویش را به خارها پوشانده است و نجوایی که باطن شما بر او آشکار است.

 اي حقیقت جویان بدانید که بسیاري برگشتند و اندکی ماندند، از این اندك نیز معدود افرادي بمانند. 
اند و این راه را باید رفت. برادران شما بر این راه بارها از پوست خود دانی هم اکنون صیادان در پی ما آمدهالهی تو می

باید روید، چون مور که آواز پاي شما به گوش صیادان نرسد ان میدر آیید و بزرگ شوید، چنان مار که پوست اندازد. چن
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آیند و تلخی زهر برگیرد که در این تلخی، حیات و بر مثال کژدم که سالح شما از پسِ شما باشد که شیاطین از پس بر

ه صیادان مرغان را از اي جاي نگیرید کاست و مرگ را دوست بدارید تا جوانمرد باشید تا به ذلت نگرایید در هیچ آشیانه
 آشیان گیرند و اگر بال ندارید که بپرید بر زمین خیز برآیید.

جو آموخت و ادامه داد: مرغان حق، برادرانم چونان شترمرغ باشید، گر اینچنین سیمرغ راه و روش را به مرغان حقیقت
ز باشید و تیز بین که سختی فرو دهد، پرد تیز می دود و چونان شتر آتش به جان فرو دهد یا چنان کرکس تیز پروانمی

یاران بسان سمندر باشید که پیوسته میان آتش است که چنین به شما گزندي نیاید و در وقت لزوم چنان شب پره که در 
 پرد تا دست صیادان بدو نرسد.تاریکی می

ار زشت کند از اینرو که آن اي برادران که به جستجوي حقیقت بر آمدید، گر فرشته به فحشا نرود و بهیمه دستوري ک
یک آلت ندارد و این یک عقل. عجب از کار آدمی است که فرمانبر شهوت است و خویشتن را با نور عقل شهره شهوت 

تر خواهید تر و چون شما بر شهوت چیره آیید از فرشته افزونآیند از بهیمه پستکند و اینچنین صیادانی از پیش ما می
 بود.

هاي مکرر دعوت کردند تا پیش رویم و اند، و صفیر زدند و به خواندنپیش و از پس به صحرا آمدهچنین صیادانی از 
ایشان را از ظلم صیادان نجات دهیم. چنان که ما را به گمان افکنند که راه هموار است و جاي بوستان حق پس هیچ 

 شک در راه نیامد و راه صحرا پیش گرفتیم.
 

-هاي مکرر نوید آن دادهراهی مرغان جز به قصد خیر کوچ نکردیم ورنه آنچه را در خواندنالهی تو گواهی که من به هم
 اند را واگذاشتیم، مگرنه هر کوچی بهر محیطی امن و آسایش بیشتر است.

کرد سیمرغ در پیش و دیگر مرغان از پس به پرواز خود ادامه دادند و سیمرغ که اینگونه در دل با خداي خویش نجوا می
سوي آن صحرا نهاد و ادامه داد: الهی هیچ شک در راه نیامد و هیچ مشقت ما را از صحرا باز نداشت، چون روي بدان رو 

اند، نه راه پیش رفتن بود و نه راه بازگشتن. هر یک از صحرا نهادیم و خویش را در حصار صیادان یافتیم که راه بر بسته
و نه جسم خاکی خود قصد حرکت کردیم. پس حرکت به معنا برداشتیم  بار به قصد نجات جان خویشما، بلکه همه این

 و به سوي آسمان نگریستیم که اینجا کرب بالست.
-داد و از سوي دیگر، صیادان را بیش از پیش به آگاهی میسیمرغ از یک سو مرغان همسفر را به سفر آسمانی توجه می

 کنید؟میکنید تامل گفت: آیا اندکی بر آنچه میخواند و می
اي بود که بیش از همه گرفتار صیادان شده بود، لیک آزاداندیش بود و حرّ میدان و در آن غوغاي در این میان پرنده

صحرا در غوغاي خویش بود و چنین گفت: پس روزي در میان این بندها بیرون نگریستم، جماعتی را دیدم ز یاران خود 
کردند و یک یک ایشان به دور هاي تنگ بیرون آمده و آهنگ پریدن میقفسها از دام رهانیده و از این سرها و بال

داشت و گویند، که بدن ایشان را از پریدن باز نمیاند و از بهجت و سرور سفري که به آسمان دارند میسیمرغ جمع آمده
 زود بود که این بند بدن را واگذارند.

بدیدم ابتداي کار خودونَسی خویش از خود یادم آمد و آنچه با او ساخته چنین حرّ این میدان ادامه داد: چون آن و این
بودم و الفت گرفته بر من منَغَص شد. خواستم که از اندوه بمیرم یا از آن باز گردیدن ایشان جان از تن جدا شود. آوازي 

 کار من به جان رسید. آیید و با من در رنج شریک باشید کهدادم ایشان را و زاري کردم که به نزدیک من می
ي آزاد ز بند نفس گفت: سوگند بر ایشان دادم به دوستی سیمرغ و دیگر مرغان این سخنان شنیدند و اینگونه آن پرنده

 قدیم و صحبتی که هیچ کدورت بدو راه نیافته بود، و بیچارگی عرضه کردم پیش آمدم، سیمرغ مرا التفاتی کرد.
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کردند مرا معرفت بدادند تا گردن و بال خود را از دام بیرون کردم و در قفس باز یپس هم بدان طریق که ایشان عمل م

 کردند تا با بال آزاد، گردن خویش به سیمرغ سپارم پس چون بیرون آمدم ... 
 داد ...اینگونه سیمرغ همگان را از گذشته و آنچه به زیبایی در پیش رو است خبر می

همه را فرا خواند و داستان آنچه گذشت را باز گفت: آنگاه برگزیدیم ماندن یا پس سیمرغ جان و دل مرغان، آن شب 
پریدیم درگذشتیم و به صفیر رفتن، بودن یا شدن، آنگاه میان دو راه را بگرفتیم چنین وادیی بود با آب و گیاه خوش می

یم، در پس زمانه گذشته ما هشت هیچ صیاد باز ننگریستیم و به سر کوهی رسیدیم و آن جبل الرحمه بود و چون نگریست
رسید پس به یکدیگر گفتیم فرود آمدن شرط ها نمیکوهی پشت سر گذاشتیم که چشم بیننده از بلندي، به سر آن کوه

ها گذشتیم که در هر کوهی جماعتی بودند که قصد ما را نیست و هیچ امن، وراي آن نیست که بسالمت از این کوه
-ها بماندیم سر عقبه نمیهاي آن جايها و به مراجعتشدیم و به خوشی آن نقشول میداشتند و اگر به ایشان مشغ

 رسیدیم. پس رنج بسیار برداشتیم تا بر شش کوه بگذشتیم و به هفتم رسیدیم و هفت مرحله پشت سر گذاشتیم. 
ها ادامه داد: پس بعضی هاي سفر گفت که بر این کاروان و احوال یک یک آنها رفته، وسیمرغ آن شب از شادي و رنج

گفته بودند که وقت آسایش است که طاقت پریدن نداریم و از دشمنان و صیادان دور افتادیم و مسافتی دراز آمدیم و 
آسایش یک ساعت ما را به مقصد رساند اگر بر این رنج بیفزاییم هالك شویم پس بر این ارتفاع وجودمان فرود آمدیم تا 

 سفر به اوج گیریم. 
گر به زبان حقیقت سخن گفت و مرغان در آن شب هر یک به بلندي وجود هاي مرغان نیایششب سیمرغ بر جانآن 

ي هاي خویش بر پهنهاندیشیدند و بر این تأمل بالخویش دست یافت و هر یک از ایشان خلوتی گزیده و به راه آمده می
 سجاده گذاشتند.

برند، سپیده سر رسید پس آواز بر کردند که چنان در میان بهشت بسر میآن شب مرغان حق تا سپیده دم در حالی سپري 
آمد که قصد رفتن باید کرد که هیچ امنی وراي احتیاط و هیچ حصنی استوارتر از بدگمانی نیست. اینجا این صیادان را 

اند و ایشان ملک دنیا برگزیده رو کهاند، زانهاي خویش تیزتر کردهاي بیشتر تیر و نیزههیچ امیدي نیست که آنها بهرلقمه
 همی آیند و خبرها همی پرسند تا یک به یک ما برگیرند. 

جوي این نینوا، که سر بر آسمان داشتند، چنان در میدان یک به یک سیمرغ، مرغان حق را آماده ساخت و مرغان حقیقت
 خواندند که بر صحنه این حیات، جمله زیبایی بود.رجز می

آفریدند والی حقیقی آن والیت، ها میآنجا که مرغان یک به یک به پرواز در آمدند و با رجزخوانی زیباییدر آن میدان، 
آنها را با خویشتن گستاخ کرد و انبساطی پدید آمد. پس گفت بشتابید و هر مظلومی که به حضرت او رسید و بر وي 

 ه ملک راه یافتند.توکل کرد، آن ظلم و رنج از وي برداشته شد. پس یک یک ایشان ب
داد و روز دهم، مرغان اساطیري غوغایی در میدان به پا کردند. هر یک در عشق به والیت با رجزها آواز خویش سر می

شنید که هر کس این سفر طی کند به شهري رسد راند و به گوش جان میآمد. لب تشنه، به زبان سخن میبه میدان می
 و هر چه گویم خطا بود که او افزون از آن بود ...که حضرت ملک آنجاست؛ و از صفت ا
: شنیدند و شاهد بودند که حق یک سو و تمامی ظلم آن سوي میدان است گفتندپس مرغان که این کالم حق به جان می

م گرفتی پس ما را بدین سخن که از وي شنیدیم آسایشی در دل پدید آمد زان رو که لب تشنه بودیم اما نوید آب زندگانی
 هایمان مسیر را گشودیم و آمدیم تا بدین شهر به فضاي حضرت ملک نزول کردیم... .و با قطره قطره از خون

رفتند، لیکن سیمرغ جان یک به یکشان را به آغوش گرفته، خود گشودند و به پیش میاین مرغان با خون خویش راه می
یک از ایشان به لب و داغ دیده شان به جان، و چون رفت هاي ایشان در دل داشت و سخن هر به میدانی شتافت که جان
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و چون جان بداد که صیاد لعینی این همه بزرگی نتوانست دید و آن بکرد که از بهیمان پست تر باشد. تیغ بر گلوگاه 

 سیمرغ کشید و سر ز جان جدا ... اینگونه خورشید به غروب نشست... 
ا دادن خون خود به شهري که حضرت ملک بود فرود کردند و آنچه سیمرغ در پیش و مرغان یکی پس از دیگري ب

بان ملک را خبر داده بود و فرمان بیرون آمد که واردان این جهان را دیدند و گفتند: خود حضرت ملک پیش از ما دیده
ن بگذشتیم پیش حضرت آرید، پس ما را بردند. در آن عالم کوشک و صحنی دیدیم که فراخی آن در دیده ما نیاید، چو

که صحن اول را با ضمانت این صحن وا تر. چنانتر و فراخحجابی برداشتند، حصنی دیگر پدید آمد از آن خوش
 اي رسیدیم ....گذاشتیم، پس به حجره

بان حضرت ملک، سیمرغ و مرغان که جان بر کف آن صحرا گذاشته بودند، حال به دیار دیگر شتافته بودند و اکنون دیده
-اي رساند و چنین دیدند: و چون قدم در حجره نهادیم از دور نور جمال ملک پیدا آمد، در آن نور دیدها به حجرهها رآن

هاي ما باز داد و ما را بر سر ها رمیده گشت و بیهوش شدیم پس حضرت ملک به لطف خود عقلها متحیر شد و عقل
 سخن گفتن گستاخ کرد.

شام پیمودند تا باز گویند از عرشیان که به پرواز بر آمدند و باقی به ایشان وا  و دیگران چو ماندند راه خویش را به
ي قتلگاه به خواهر خویش بگفت: بعضی از دوستان من جویاي صفت حضرت ملک گذاردند و سیمرغ در پرواز بر پهنه

ه هر گاه در خاطر خود جمالی و وصف شکوه و زیبایی او بودند، و اگر چه بر آن نتوانیم رسید اندکی موجز گوییم، بدانک
تصور کنید که هیچ زشتی با او نیامیزد و کمالی که هیچ نقص پیرامون او نگردد، او را آنجا یابید. گاه نیکویی همه روي 
اوست، گاه جود همه دست است. هر که خدمت او کرد، سعادت ابد یافت و هر که از او اعراض کرد خسر الدنیا و 

ا نه از یک سو باشد که خیرمان باشد بلکه از هر سو بندگی است و خواهر! پیش رو و با نشان االخره شد که پرستش خد
 ها آن است که ضایع شود و لیکن استعانت من با خداي است.این داغ که بر سینه داري، قصه ما  بازگو و بدترین سختی

هاي زیبا بر زمین برمی انوار خورشید در حلقهسیمرغ و مرغان به ملک راه یافتند، خورشید در آسمان باز تابانیده شد، 
گشت و پیام مهر و عشق ملک را به زمین و زمینیان می رساند: هر روز عاشورایی است و هر زمینی کربال، و من همان 

 گنجم که به عاشورا پیدا شدم.
 

 تحلیل نمونه داستان نگارنده
، انسان کامل و در این جا امام حسین(ع) است. حضرت امام الطیردر تحلیل نمونه داستانی، منظور از سیمرغ در رساله

هاي امامت و پیشوا و راهنما در صحراي عرفات با آگاهی و علم بر مسیر تعالی انسان اذعان حسین(ع) برخوردار از نشانه
یبایی هر فعلی داند زدارد که آدمی از خود هیچ ندارد و هر آنچه زیبایی است از فضل پروردگار است. امام به خوبی می

پذیرد، قبول بر میزان عدل الهی است. امام شود و اگر بدي صورت میاز یگانگی و وحدت با پروردگار محقق می
حسین(ع) با اشراف کامل بر این حقیقت، پرسشی از پروردگارش دارد که پیشتر جواب آن را داشته است. پرسش امام از 

ر یگانگی و یکپارچگی امام با پروردگارش محقق شده است، امام در این پروردگار حاکی از اطمینان قلبی اوست که د
داند چنین پرسش از چگونگی واگذاري خودش و اینکه زیر پا قرار گیرد، سخن می گوید، حال آنکه با اطمینان می

 نیست!
گیرد. در نمادین سوژه می گی به مرحله نظام نمادین صورتاز منظر الکان فرایند هویت یابی سوژه با عبور از مرحله آینه

کوشد تا به تمامیت و یکپارچگی در آید. این گونه سوژه میبر می» دیگري«به » میل«عظیم در » فقدان«در پی مواجه با 
هاي جامعه از پیش در قالب زبان تعریف شده ها و قالبشامل ارزش» دیگري«اش دست یابد ولیکن این گیمرحله آینه
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گی، توهمی بیش نیست و این تالشی است که سوژه به این مرحله همچون مرحله قبلی در آینهاست. در نگاه الکان 

:). در این حال 85-91:1392،کند؛ مراحلی که با ناخودآگاهی سوژه همراه است (ایستوپیابی بر هویت میمنظور دست
است و امام به عنوان یک سوژه  اش واقفامام(ع) به خوبی بر هیچ بودن و تهی بودن این زندگی اجتماعی و جامعه

کند. در اینجا امام به است، حرکت می» دیگري«ها و قوانین جامعه در قالب واقعی و ابژه متعالی است که فراتر از ارزش
 جامعه است! گشودگی و شکاف بر نظام نمادین جامعه.» دیگري«بر » دیگري«عنوان 

گیرد. در نگاه الکان ز امر واقع به طور ناخودآگاه در سوژه صورت میخبري اگی به نمادین و در بیعبور سوژه از آینه
یابد. هرگاه سوژه حصار زبان را که در قالب نظام رسمی است، شکسته و از آن فراتر عمل کند، به امر واقع دست می

متعالی خواهد کرد که چون اش، او را متوجه ابژه و آزادي» اراده«آگاهی سوژه از فقدانی عظیم در نظم نمادین و همراه با 
 آینه کامل است. 

نگارنده در داستان از مفهوم سیمرغ به عنوان انسان کامل بهره برده و در بهره مندي انسان کامل از علمش، او را بري از 
داند. انسان کامل به مثابه سیمرغ در این داستان، اشراف بر اش میدر مفهوم الکانی» دیگري«خطاي هویت پذیري بر 

کشد. امام(ع) به عنوان انسان ها بیرون میها و قراردادهاي دروغین داشته و در این مسیر خود را از قالب دیگريارزش
گر هر عضو این خواند تا در این راه  هدایتکامل با این اشراف نه تنها خود را بلکه هر عضو دیگر این جامعه را فرا می

ی در وحدتی در عین کثرت است. نگارنده داستان، در یک بیان تمثیلی از جامعه باشد که خواهان یگانگی ویکپارچگ
کند و در ناکجاآباد فضاي روانی یا نفسی الطیر سهروردي ورود میصحراي عرفات و نیایش امام حسین(ع) به رساله

رو یارانی را مسیر پیش کند. سیمرغ درهاي امام(ع) را از منظر سیمرغ دنبال میسهروردي وارد شده و ادامه فراز و نیایش
که پردازد و ایناز زبان جامعه هستند، سیمرغ به تشریح مسیر می» دیگري«طلبد؛ یارانی که در جستجوي چیزي وراي می

 شود.این مسیر جز به تحقق حق ممکن نمی
 ). 198:1380نصر به نقل از سهروردي،»(الهی برادران و یارانی همراه کن...«

الکانی است تا در یگانگی و وحدت با پروردگار » امرواقع«، یعنی امام حسین(ع) در جستجوي در اینجا انسان کامل
جایگاهی انباشته از وفور، نعمت و » امر واقع«گی و مرحله نمادین برآید. از منظر الکان خویش نسبت به مرحله آینه

اباختگی ارزش هاي مسلط اجتماعی یا نظام اي است که سوژه به معنفراوانی است و بهترین زمان دسترسی وفهم آن دوره
خوبی وقوف دارد و ). حضرت اباعبداهللا(ع) براین امر به87-88: 1391هاي اعتقادي رسمی پی می برد(شیري و دیگران،

جوید. امام اجتناب از این نظام نمادین جامعه را براي یاران خویش نیز از خداوند طلب می کند. خود از آن تبري می
به یارانش، جستجوي خویشتن » امر واقع«یگانگی و وحدتی با خداي خویش در برخورداري از وفور نعمت از  ایشان در

هاي الزم را براي مواجه به یارانش شود. او در این جستجو عالوه بر دشواري مسیر شیوه و استراتژيرا متذکر ایشان می
 کند.گوشزد می

 ).199:1380نصر به نقل از سهروردي»(طلبش کنید...  برادران به جستجوي خویشتن برآیید و چنان«
هاي حقیقی رنگ باخته است و حسین بن علی(ع) یاران خود در نظام نمادین جامعه یزید بن معاویه، بیش از پیش ارزش
م یاران اند. اماکند که از پیش و پس به قصد جان ایشان برآمدهرا که در داستان به مثابه مرغان است، متوجه صیادانی می

را بر هرآنکه بر این توهم الکانی در نظام نمادین واقف  راهمند است و دهد که خود از آن بهرهخود را به وحدتی نوید می
 گشاید.است، می

شود و سوژه تا پایان عمر گرفتار است. اما در همین از نظر الکان رشد روانی سوژه در مرحله نظام نمادین متوقف می
هاي حاکم، شاید بتواند هاي کوچک و با پی بردن بر پوچی ارزشرد در صورتی سوژه به وسیله دیگريحال او اشاره دا
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اي به بودن در ما و بیرون از ما ). الکان امر واقع را مرحله1391هر چند نسبی، به امر واقع تقرب جوید(شیري ودیگران،

گی است و به غلط خود را رحله خیالی یا همان آینهداند؛ بودن در ما وقتی که سوژه در کودکی است و هنوز در ممی
که هر چیزي به کننده روبرو است، جائیبیند و بیرون از ما هرگاه سوژه بیرون از زبان و داللت مقاومتوجود کامل می

» قعامر وا«یک گشودگی در مرکز نمادین است و ابژه » امر واقع«پذیرد. اي بر خود نمیحقیقت خودش است و هیچ رخنه
گی و معرفت خویش و خداست که در نگاه در معناي الکانی، ابژه متعالی است. سیمرغ، داستان انسان کامل و مظهر آینه

» دیگري«الکانی بر ابژه متعالی خویش به امر واقع دست یافته است؛ یاران او نیز در این سیر تحول روانی بر ابژه متعالی 
طوري که در داستان عالوه بر مرغان همراه سیمرغ، ی با خداي خویش برآیند. بهچون امام خود راه یافته تا بر یگانگ

شود. مرغی در اسارت، در اینجا حر، در برخورداري از لحظات پوچی در نمادین، متوجه ابژه متعالی(امام) در امرواقع می
شی و ناآگاهی خویش در نظام نمادین گسلد؛ حر در این میدان بر فراموحر در تالش، خود را به امام رسانده و بندها می

دهد تا او یابی در نظام نمادین به صورت ناخودآگاه، بهاي گزافی است که سوژه میگردد. ازمنظر الکان هویتواقف می
کند؛ هرگاه سوژه بتواند از این هاي از پیش نوشته را بر سوژه تحمیل میاش بپذیرند و زبان جامعه ارزشرا در جامعه

بیند و در کمال بدبینی، سوژه یابد. الکان این امر واقع را دور از دسترس میرا خارج کند به امر واقع دست می زبان خود
شناسد که به فریب سوژه می» من آرمانی«را نیز » آرمان من«کند؛ الکان با نگاهی نامهربان این را در این ناامیدي رها می

 ه سخت به مطمئن بودن از خودش دارد، نشان می دهد.آمده است و انسان مدرن را در تردیدهایی ک
در فرهنگ عاشورایی این ناممکن دور از دسترس نیست و براي انسان کامل جستجوي خویشتن در فقدان عظیم نمادین 

 ابد.یگی، در معرفت پروردگار است و براي یاران نیز، خود امام به منزله ابژه متعالی دیگري حضور میبا ابژه متعالی آینه
 

 نتیجه گیري
شود، بسیار یابی افراد جامعه، نقش زبان و آن چه از طریق زبان به هر عضو جامعه یا سوژه منتقل میدر فرایند هویت

-اي ناخودآگاه عمل میحائز اهمیت است. در این انتقال فرهنگی و هویت یابی سوژه، نقش زبان با ساختار خود به گونه
گی به مرحله نظام نمادین، همواره با فقدانی روبرو است و در این فقدان به عبور از مرحله آینهکند. سوژه در این انتقال و 

گی در ذهن داشته است. در نگاه الکان جایی که وفور و فراوانی وجود دارد و جستجوي وحدتی است که در دوره آینه
بژه متعالی است و برخوردار از وحدت و از دسترس سوژه خارج است، امر واقع است: جایی که دیگري براي سوژه، ا

آید. این فقدان و خالء از چشم عرفا و حکیمان پوشیده نمانده یگانگی خواهد بود ولی این مهم به سادگی به دست نمی
 پردازد.است: موالنا به آن اشاره دارد، و سهروردي نیز به آن می

در توجه به مراتب سیر و سلوك و هدف خود، به رسیدن به  الطیر، سهروردي به سفر اساطیري پرندگان،در رساله      
آباد یابد. ناکجاپردازد. در این ناکجاآباد، سالک پیراسته از ظواهر، به معنا راه میجایی در ناکجاآباد، آن سوي کوه قاف، می

واسطه یک عالم شود. سهروردي رسیدن به این مرحله را به آشکار می فضاي روانی یا نفسی است که ذاتش بر خودش
بیند. سهروردي، در تمثیل عرفانی خود از سفر این مرغان اساطیري میانجی یعنی عالم مثال و قوه تخیل فعال، ممکن می

یابد. کربن در توضیح این مرحله که هر فرد و یا سالکی چگونه ها، به این مهم دست میاي از همذات پنداريدر رشته
کند که سالک با آگاهی به رویداد به عنوان چیزي که در کند، بیان میدر روان تبدیل مییک اصل اعتقادي را به رویدادي 

او به وقوع پیوسته است، بیاندیشد و باز، آن را در وجود خویش بیدار کند. این دگردیسی تدریجی نفس است. در این 
بیند نه چشم سر. او به م جان میاش دست یافته و آن را با چشمرحله سالک به انسجام و وحدت در نیروهاي درونی

شود. از آن پس دیگر ی که هیچ جا نیست. براي سالک، ناپیدا، با گذر از ظواهر بیرونی، پیدا میی»جا«ناکجاآباد راه یافته؛ 



 
 ۳۱۹/  و واقعه عاشورا الطیررسالهالکانی در تبیین و قرائتی از » امر واقع«دسترسی بر 

 
دهنده گیرد. پس این محل در جایی نیست و خودش جايپوشاند و آن را در بر میجان سالک است که هر چیزي را می

 شود.روانی یا نفسی است که ذاتش بر خودش آشکار میاست. فضاي 
در این حال، امر واقع و سرشار از وفور ولی ناممکن و دور از دسترس به بیان الکان، از منظر سهروردي با بیداري        

در همین جان و دل سالک و البته دست یافتن به مسیر روشنی از نقش ناخودآگاه زبان و کارکرد آن، ممکن خواهد بود. 
مندي از زبان ادبیات عرفانی و در نگاهی الطیر و واقعه عاشورا، نویسنده با بهرهحال، در قرائت جدید این مقاله از رساله

پندارانه به وقایع داستان پرندگان اساطیري و واقعه عاشورا و یاران حضرت ابا عبداهللا(ع)، بیان دیگري از فرهنگ همذات
 کشد.اش را به تصویر میههاي غنی معنوي جامعارزش
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i Jacques Lacan 
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