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 های رمزی و تمثیلی ایرانییاد و فراموشی در داستاناسطوره 

 1دکتر مریم حسینی

 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

 چکیده

ایل و قوام و قباتوان در میان های فراوانی از آن را میست که نمونه «یاد و فراموشی»ها، اسطوره از انواع اسطوره

هایی و نمونه ه پرداختتبیین این اسطورپژوه رومانیایی در مقاالتی به دین «میرچا الیاده»های مختلف یافت. نتمدّ

نمونه  ،ستسیثری گنواکه « سرود مروارید»رد. فی کاز آن را در میان یونانیان، هندوان، گنوسیان و مانویان معرّ

ندی خاطر آوردن در آن شباهت فراوانی با داستان ههعالی این اسطوره است که مضمون فراموشی و ب

 ی عطار دارد. «شیخ صنعان و دختر ترسا»و روایت « ماتسیندرانات و گوراخنات»

توان ست، می، حکمت هرمسی و گنوسیسینا و سهروردیهای رمزی ابنکه از آبشخورهای داستانه به اینبا توجّ

سطوره تطبیق ا ویین تب ،ها نیز یافت. هدف از نگارش این مقالهروایت ین اسطوره گنوسی را در اینهایی از انمونه

 ،«ن یقظانبحی »های ست. داستانهای رمزی و تمثیلی ایرانیای گنوسی در داستانعنوان اسطورههیاد و فراموشی ب

ردی و سهرو ی«ةربیقصة الغربة الغ»، «عقل سرخ»سینا، ابن« قصیده عینیه»و « رسالة الطیر»، «سالمان و ابسال»

 اند. مقاله های مورد بررسی در ایننمونه ،در مثنوی مولوی« ای که جادوگر او را فریفتشاهزاده»داستان 
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 مهمقدّ

 پیشینه پژوهش 

های اسطوره»ای با عنوان شناس و منتقد برجسته رومانیایی در مقالهپژوه، اسطوره( دین1986 -1907) 2میرچا الیاده

ی و گنوسی از این های هندی، یونان، نمونهاسطوره و واقعیتو  ورهاندازهای اسطچشمدر دو کتاب  «یاد و فراموشی

اشاره  «و گوراخنات ماتسیندرانات»و داستان  «سرود مروارید»مانند داستان دهد و به شباهت بیروایت ارائه می

اسطوره در فصل هفتم کتاب  اوگیرد که حکمت گنوسی بر اندیشه هندی هم تأثیرگذار بوده است. کند و نتیجه میمی

هم به همین بحث  اندازهای اسطورهچشمگوید. فصل هفتم کتاب های یاد و فراموشی سخن میاز اسطوره و واقعیت

اند، نویسنده به داستان اندازی مشترک و مشابه نوشته شدهدو مقاله که هر دو با هدف و چشم در این اختصاص دارد.

دادن حافظه دستدر قرون وسطی و چگونگی ماجرای ازهای هند ترین مرتاضان و یوگیحماسی یکی از سرشناس

 کند. شدن وی اشاره میو دچار فراموشی

در سال  یغماه جلّکه در م« شیخ صنعان»ای درباره در مقاله« کوبحسین زرینعبدال»، در میان پژوهندگان ایرانی

صلی از فی به وکند که برای بحث مقاله حاضر جالب است. به مأخذ دیگری اشاره می ،به چاپ رسانده بود 1350

ت: ن چنین اسعنوان آنگار اسالمی اشاره دارد که ث، تاریخحدّ( فقیه، م597-508« )جوزیابن»اثر  الهویذمّکتاب 

ایت ه پنج حکدربردارند الهویذمّم کتاب باب چهل و سوّ .«کارشان به کفر انجامید ،سبب عشقدر ذکر کسانی که به»

کوب در ینزر سه حکایت در همین باب. ،اهلل است و سه دیگر، حدیث مروی از حضرت رسولاست که دو تای آن

گوید که خن می)ص( از عابدی سکند که در آن حضرت رسول اکرمه میبه دو حدیثی اشار (259 :1350مقاله خود )

 سببوی به دار شب بوده است. امازندهدار روز و شبخود را به عبادت گذرانده، و روزهسیصد سال از عمر 

بد یاا درمیوی ر کند؛ ولی سرانجام خداوندشود و همه آداب عبادت را ترک میگرفتاری عشق زنی به خدا کافر می

 (408ـ409: 1998جوزی، دهد. )ابنوسیله یکی از افرادش توبه میهسبب عباداتش او را بو به
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 ه است کهاهلل فرمود: رسولشود که گفتنقل می« عمرابن»از که شباهت بسیاری به روایت پیشین دارد، روایت بعدی 

که در  ردی بوداو گفت م ؟که کرسف کیستاند. از او پرسیدند بوده« کرسف»صواحبات داوود و سلیمان و  ،زنان»

بب به س کرد. زنی اعجمی بر وی گذشت و او به خدا کافر شد. اما خداوندساحل دریا سیصدسال عبادت می

  )همان(« عباداتش وی را نجات داد و او توبه کرد.

قیقت را افتد و حدهد که ماجرای عابدی که به سبب شیفتگی زنی از ایمان به دور میهمین دو حکایت نشان می

ر طول دکه  است بوده از روایات مشهور و ماندگار ،آوردخاطر میهکند و دوباره به یاری خداوند آن را بفراموش می

    شود.دی در میان ملل مختلف دیده میهای روایی متعدّشیوهزمان به

ها باره انواع اساطیر دارد که یکی از آنمبحثی را در «شناسیاسطوره و اسطوره»المعارف بریتانیکا ذیل مدخل ةدایر

های یاد و فراموشی را بتوانیم ترین اسطورهشاید قدیمبه استناد این منبع، . اختصاص دارداسطوره یاد و فراموشی به 

اما از نظر گنوسیان، یکی از " ست که عارف گنوسی باید از آن پرهیز کند.بیابیم. فراموشی موقعیتی 3در آیین گنوسی

 ،های وصول به حقیقت آن است که سالک نخست به ورطه فراموشی افکنده شود تا بتواند در این آزمون سختراه

 :1390پور،)اسماعیل "از آن پس، عارف و شناسا گردد. و پیروز آید و حقیقت و مثال اعلی بر دلش کشف گردد

306) 

( از 1377) «وشیحکایت یاد و فرام»( و 1376) «افالطون شاعر»در دو مقاله در همین راستا « بلقیس سلیمانی»

طار صنعان ع ان شیخ)ماتسیندرانات و گوراخنات( و افالطون و داست شباهت اسطوره یاد و فراموشی در اساطیر هند

و  سطورهاین نوع ااز  اسطوره و واقعیت واندازهای اسطوره چشمیعنی راند و با تکیه بر دو کتاب الیاده سخن می

ن شیخ خذ داستامأ»ای با عنوان نیز در مقاله« فرحمیدرضا شایگان»دارد. پرده برمی موارد شباهت میان آنان

ین اپیش از  گونه که سلیمانیآورد و همان( حکایت ماتسیندرانات و مرید وی گوراخنات را می1387« )صنعان

 (112: 1387فر، کند. )شایگانیالعاده این دو داستان اشاره مه شباهت فوقب ،نشان داده بود

( از سرود مروارید به عنوان یک نمونه 1381) اسطوره آفرینش در آیین  مانیدر کتاب نیز « پورابوالقاسم اسماعیل»

پردازد که این کند و به ذکر این نکته میست، یاد میهای گنوسی آغاز دوره مسیحیت که به زبان سریانیاز داستان
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د، گشتگی و سرگشتگی انسان در ظلمت تن است که با ابتال به فراموشی و سپس یادآوری مجدّز گمداستان، تمثیلی ا

برد. وی از چنگال اژدهاست، پی می« مروارید»به هدف اصلی خود از سفر به سرزمین مصر که همان ربودن 

به بررسی  « صنعانمضمون گنوسی در حکایت شیخ »عنوان  با ی نورهازیرآسمانههمچنین در فصلی از کتاب 

به منابع نخستین  ،پردازد و ضمن تشریح اسطوره در داستان شیخ صنعاناسطوره یاد و فراموشی در این اثر می

 کند. ها بهره خواهیم برد، اشاره میگنوسی آن که در این مقاله نیز از آن

( عقیده خود 1388« )هالروید»اثر  ادبیات گنوسیمه ترجمه کتاب و همچنین مقدّ مذکورپور در کتاب اسماعیل

وی  و عقاید ءآرا دارد و معتقد است که مانی خود شخصی گنوسی بوده وها را ابراز میبودن مانویپیرامون گنوسی

ین اپیش از  ست کهست. البته الزم به ذکر ایناشی از چنین آرائ ،در باب نور و ظلمت و غربت بشر بر روی زمین

 (572: 5ج)گیسپل،  کند.المعارف دین نیز چنین نظری را در این باب ارائه میةدائردر مقاله خود در « گیسپل»

 اسطوره یاد و فراموشی در میان هندوان -1

هایش درباره اسطوره یاد و فراموشی، حکایت عابدی هندی و استادی جوکی به نام الیاده در فصلی از کتاب

برد و تسلیم هوی و هوس ی از یاد میکلّههویت خود را ب سبب شیفتگی بر ملکه،آورد که بهماتسیندرانات را می

شاگرد  -افتد. گوراخنات آید و دربند میبه اسارت زنان درمی 4شود. ماتسیندرانات در سرزمین کادالیمی

رود و پس از مطالعه کتاب می 5«یما»پس به قلمرو  .ستایابد که مرگ او حتمی و قطعی درمی – ماتسیندرانات

کند. سپس به هیئت رباید و سرنوشت او را دستخوش تغییراتی می، برگه مربوط به استاد را میراتمقدّ ها وقسمت

 آورد.ت را به یاد او میآمیز هویت حقیقی ماتسیندرانارود و با رقص، آواز و کلماتی کنایهزنی رقصنده نزد استاد می

  (119،  1386)الیاده، 

و فراموشی در میان هندوان است. سقوط روح در مدار وجود و در نتیجه فقدان این داستان روایتی از اسطوره یاد 

دایان دچار دانند و معتقدند که وقتی خفراموشی را برابر خواب و مرگ میها کند. آنم میشعور به هویت را مجسّ

( از نظر هندوان که به تناسخ 122)همان:  کنند.، از آسمان سقوط میشان پریشان گرددفراموشی شوند و حافظه
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عیار هم به بیداری دست یافت. بیدار تمام توان بر نادانی و غفلت غلبه کرد ومی 6با دریدن حجاب مایا ،اعتقاد دارند

 بوداست که صاحب علم کامل و معرفت مطلق است. 

 ،)بریتانیکا سوف دوره میانه هندوستان یافت.فیل 7«شانکارا»های توان در اندیشهفلسفه اسطوره یاد و فراموشی را می

و به ذکر اهمیت یاد و فراموشی نویسد های مشهور هندی در اوپانیشادها مییکی از داستان وی شرحی بر (1991

گوید که راهزنان چشمانش را بستند و به مکانی دور و پرت از مردی سخن می 8پردازد. متن چاندوگیا اوپانیشادمی

مرا با چشمانی » :گویدکند و میدی بردند و تک و تنها رهایش کردند. آن مرد شروع به فریادزدن میاز شهر و آبا

( نواری که بر چشمان مرد 148: 1391)الیاده، « اند.جا رها کردهاند، مرا با چشمانی بسته در اینجا آوردهبسته به این

یادآوردن هدف واقعی و جاب مایا انسان را از بهاست. حگشتگی شود، همان حجاب مایاست که مایه گمبسته می

فراموشی از »یافت. در این اثر دارد. با دریدن پرده و جستجوی دوباره باید راه به خانه را دراش بازمیریشه اصلی

 « یعنی گیجی و سرگردانی و نابینایی. ؛سو برابر است با خواب و از سوی دیگر برابر است با گم کردن خویشتنیک

موشی و و فرااد یاره ر گنوسی درباش به مشابهت میان تفکّطور که پیش از این نیز اشاره شد، الیاده در مقالهنهما

 زید و در آنیها باالترین حقیقت این است که فرد گنوسی در این مکند. از نظر گنوسیفلسفه هندی اشاره می

ست دگینزای »آید. ؛ بلکه از جای دیگری میبدان نداردقی اما در حقیقت از این دنیا نیست و تعلّ ،کندحرکت می

پ چ تو گینزای دس ن دنیا نیست.جا نیست، ریشه تو از ایسازد: وطن تو اینراز را بر او آشکار می ،راست مندایی

 ( 167)همان: « جایگاه تو جایگاه حیات است. جا نیست؛ینا اصل و تبار تو از ،جا نیستیگوید: تو اهل اینمی

در اصل بیگانه است و هیچ نسبتی با این دنیا  9)پوروشا( ر فلسفی هند نیز موضع مشابهی وجود دارد. نفستفکّ در

ای را که در عصر اساطیری رخ داده است، )پراکریتی( ندارد. برای فرد گنوسی و عابد هندی اهمیت دارد که آن واقعه

در  ،ای روی دادهافسانه یشان اهمیت دانستن وقایعی که در گذشتهبدانند یا بهتر بگوییم آن را به یاد بیاورند. برای ای

شود. ها از طبیعت و سرشت راستین خود باخبر گردیده و بیدار میاین است که شخص با آموختن و دانستن آن

 (168)همان: 
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 اسطوره یاد و فراموشی در یونان باستان -2

چه چه هست و هرآنچه بود، هرآنحافظه است. او هرآنم یاد و تجسّ 10«منموسین»در یونان باستان ایزدبانوی 

د. وقتی موزها شاعری را تسخیر که شاعران تحت سلطه آنان هستن 11ست«موزها»داند. وی مادر خواهد بود را می

شود و مطالب خود را مند میها و آغازها، بهرهمخزن دانش منموسین، دانش خاستگاهطور مستقیم از هکنند، بمی

باور دارند و برآنند که هرکس « فراموشی»یا  12«لته»ای به نام ها به وجود چشمهنماید. همچنین یونانیمی استخراج

 زیرا این رودخانه، رودخانه مرگ است.  .دهدکه بدان وارد شود، حافظه خود را از دست می

ه  بودند ک ر این باوربشتند و دابه تناسخ باور «  امپدوکلس»و « فیثاغورس»بسیاری از فالسفه یونان باستان مانند 

گاه ز سکونتاستم که آواره سرگردانی ه»گوید: بیاورند. امپدوکلس درباره خود میتوانند گذشته خود را به یاد می

از « ریا.ی در دوشی خامام. در اعصار پیشین هم پسر بودم هم دختر، هم گیاه بودم هم پرنده، هم ماهالهی تبعید شده

مرگ و جاودانه یبخشد تا او را بای پایدار و تغییرناپذیر میحافظه« آیتالیدس»به فرزند خود « هرمس» رواین

د را د خوتولّ کنند که دوران پیش ازعا می( نظیر همین اعتقاد را جادو طبیبان آمریکای شمالی اد155ّسازد. )همان، 

 ست.شده ارده دست فراموشی سپی بهان مردم عادّشناسی ایشان در میای بنابر اسطورهآورند. چنین خاطرهیاد میبه

 (1991 )بریتانیکا،

های پیشین فرد و دیگر یکی حافظه تاریخی و زندگی ی داشته است:دو شکل کلّ ،یادآوردنپس در یونان باستان به

افالطون تعبیر شود. اما ها مربوط میحافظه ازلی که به وقایع آغاز جهان و آفرینش گیتی و پیدایش خدایان و انسان

گوید روح در میان دو زندگی بر روی دهد که به حکمت گنوسی سخت شبیه است. وی میای ارائه میو تفسیر تازه

داً در جسمی شود. اما هنگامی که مجدّدانش و شناختی تازه برخوردار می کند و اززمین، صور مثالی را مشاهده می

ه در صورت بالقوّکند. اما این دانش بهن دانش و شناخت را فراموش مینوشد و آتازه حلول یافت، از چشمه لته می

چه از اسطوره یاد اهمیت دارد، یادآوری دست آورد. نزد افالطون آنهجان وی مکتوم است تا روزی دوباره آن را ب

م محسوس و اثر هبوط به عالولی بر  ،ها وقوف یافتهحقایق عالم مثال است که روح در حیات پیشین خود به آن

شدن در جسم و پرداختن به هوی و هوس، آن حقایق را فراموش کرده است. به این دلیل افالطون معتقد است زندانی
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ست. و سقراط کسی بود که وظیفه به امعنای یادآوری ؛ بلکه بهدانش به معنی آموختن و کسب حقیقت نیست

 اش می گوید: هد. او در دفاعیآوردن مردم خفته را بر عهده گرفته بودیا

کنم از خون من بگذرید و بگذارید زنده بمانم. به گمانم شما جا که مشکل بتوانید کس دیگری مثل من پیدا کنید، به شما توصیه میاز آن

خیلی ناراحت و عصبانی  ،ایدگیر کرده و ناگهان از خواب پریده و بیدار شدهزدن غافلکسی پیدا شده که شما را حین چرت از این که

که خداوند از سر مگر آن ،طور در خواب بمانیدتوانید بقیه عمر خود را همینوقت میآن ،هستید و شاید فکر کنید اگر مرا اعدام کنید

 (160-159: 1391)الیاده،  تان بفرستد.سراغتش یک خرمگس دیگر را بهلطف و محبّ

اند. یادآوری، فضیلت است برای آنان که فراموش کرده ستارای کسانی فلوطین بر آن است که حافظه و یادآوری ب

ه جا باید به این نکته نیز توجّ( در این151: 1391)الیاده،  اند و کامالن را نیازی به یادآوری نیست.که از خاطر برده

فرستد میا استادی نزد وی بدیلی که به نوع انسان دارد، آموزگار یت مفرط و بیدلیل عشق و محبّکرد که خداوند به

ه به این مهم نیز ضروری ست، بیدار سازد. پس از ذکر این نکته، توجّاتا او را از خوابی که برابر با جهل و نادانی 

عنوان اندیشه مرکزی مورد نظر است، مسأله به یادآوردن تاریخ ازلی و چه در این پژوهش بهاست که آن

تواند یادآوری ه دانش بنیادی جهان در دسترس همگان نیست، اسطوره یاد میجا کست؛ از آناناخودآگاهی جمعی 

 شکلی از نوستالژی جمعی باشد.

 اسطوره یاد و فراموشی مضمونی گنوسی -3

ست. فراموشی و راه رسیدن به حقیقت در آثار امایه خواب و فراموشی درون ،ای گنوسیاناز مضامین اسطوره

تر تأکید بر این نیز بدان اشاراتی شده است که از همه مهم« انجیل حقیقت»دارد که در گونه گنوسیان، روایتی تمثیل

سبب او آشکاره گشت. به کهای که نه از پدر، بلفرزند آشفتگی وحی ناشده بود. اندیشه ،فراموشی»نکته است که 

در را بشناسد. فراموشی پدید های نور پ)گنوس( از او پدیدار شد، پس فراموشی باید پاشیده گردد تا پاره معرفت

را  نور ،«فراموشی»آمد تا کسی پدر را نشناسد. پس هنگامی که او شناخته شود، فراموشی ناپدید گردد. او به پاس 

پور، )اسماعیل «برای آنان به میان ظلمت افکند. آنان را روشناگر شد. راه بدانان نمود. آن راه، راه حقیقت است...

درباره یاد و فراموشی در آیین  ،پور که مطالعات فراوانی درباره آیین گنوسی و مانوی داشته( اسماعیل306: 1390

منزله هبوط در ظلمت و هیاد، پایه زندگی و خالقیت است و فراموشیِ بُن و سرچشمه خویش، ب»نویسد: سی میگنو

 ( 70: 1387« )مرگ است.
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ره است. س امّاگذر از آزمون دشوار سلوک و ستیز با نفمضمون سرود تمثیلی مروارید نیز فراموشی و خواب و 

رده منتشر ک ارزش میراث صوفیهدر ضمیمه کتاب « جامه فخر»کوب با عنوان ترجمه این روایت را استاد زرین

ا که رشود تا مرواریدی ان پدر از مشرق زمین راهی مصر می( شاهزاده پارتی به فرم284: 1382کوب، )زرین است.

تا  بازگردد ن خودخلعت فخر پوشد و پس از آن به سرزمی ،ژدهایی اسیر شده به چنگ آورد و متعاقب آندر دهان ا

اب گیرد و به خویمشاهزاده را فراموشی فرا  ،ی و دنیویعات مادّبرجای پدر بر تخت شاهی بنشیند. به جهت تمتّ

ی صلی ورزمین اسو مادر،  ای از پدرنامهست که با خواندن آوازی و آوردن اای رود. منجی وی پرندهجهل فرو می

 کند. آوردن مروارید ترغیب میدستوی را به حرکت و جدال اژدها و بهآورد و را به یاد وی می

از ت فرستاده بودند را بدان علّکه پدر و مادرم م گوهر را نیز ها تن در دادم.ام و به بردگی پادشاه آنزادهمن از یاد بردم که خود پادشاه»

 (.286: 1362کوب، )زرین« ها به خوابی گران درافتادمهای آنیاد بردم و از گرانی خورش

نوسیان ای از گتوان در میان اساطیر مانویان که خود شاخه، مضمون فراموشی و خواب را میجز منابع گنوسی

ها منتشر وسیاره گنکه کتابی مستقل درب هاآردتاز تمثیالت ایشان را به نقل از  پور یکیهستند، یافت. اسماعیل

 آورد:کرده، چنین می

درنگ جانم را زیناوند کرد/ آهنگ حیات بر من فراخواند/ و دستیارانی برایم سوی من فراز آمد/ و بی 13)آگاهی زنده( مندای حیه»

خدای رازها را برخیزاند/ انسان را که در آفرید/ دستیارانی از بن نور،/ خروش برکشید و شنوایم کرد/ روحم را از خواب برخیزاند/ 

 (33-32: 1387)هالروید،  «میان اجساد پراکنده بود، برخیزاند/ و مرا از خوابی برخیزاند/ چه حیات در من پدید آورده بود.

پس « هرمزدبغ»بینیم. شی یکی از ایزدان آفرینش نخست میصورت بیهومایه فراموشی را بهدر اساطیر مانوی، درون

افتد. بیهوشی و اسارت او نماد اسارت بیهوش فرومیخورد، در ژرفای دوزخ  شکست میکه از نیروهای شرّآن از

بهشت  وی از( 310یابد. )همان:نجات می« مهر ایزد»اش بند تن است که سرانجام به دست منجیروح انسان در تخته

هوش در چون هرمزدبغ بی»با پادشاه ظلمت برود.  آید تا در مرز دو جهان نور و ظلمت به نبرد اهریمننور فرومی

شنید و نه چیزی میدید، عرفا از این وجه زندگی او به فراموشی، کوری و کری ته ظلمت افتاده بود، نه چیزی می

انسان در عالم خاکی تعبیر کردهاند.« )اسماعیلپور، 1383: 26( با توجّه به آنچه گذشت، میتوان گفت که تنها با 

                                                           
 ه نمود.سینا توجّابن« زنده بیدار»و « حیّ بن یقظان»مانند این تعبیر با جا باید به شباهت بی. در این14



9 
 

أس یرفتن مرگ و هوشی است که وضعیّت واقعی هر شخص برای او روشن و موجب از بینبیدارشدن از حالت بی

 شود.می

یت این مرحله در میان به اهم« نجات در آیین گنوسی»( با عنوان 55 :1384) ایدر مقاله« سادات شاهنگیاننوری»

است. با « نجات»انگار آیین گنوسی مستلزم وجود آموزه گانهد. وی معتقد است که طبیعت دوپردازگنوسیان می

پس خویشتن  ،ه و خدا و جهان گذاشته شدهانگاری روح و مادّکه مبنای فلسفه گنوسی بر پایه دوگانهه به اینتوجّ

روحانی در این جهان غریب است. هدف گنوسی رهاساختن شخص درون از بندهای دنیا و بازگرداندن او به قلمرو 

باشد. اما بیداری، نجات و آزادی وی در گرو آگاهی و کسب معرفت است. این معرفت از انسان اش میاصلی

نیز این جهل  جهل است. در سرشت و طبیعت انسان ،زیرا جوهره وجود دنیوی و اصل و اساس جهان ،بازداشته شده

داشتن انسان از طبیعت جز غافل نگاهها هستند که هدفی پرورش یافته است و هم آن« هاآرخون»بر اثر نفوذ 

توان گفت که ترتیب میگردد. بدینزدوده و محو می ،واسطه معرفت وحیانیهراستین خویش ندارند و این جهل ب

آور آن از جهان روشنی است و خدای شود و پیامطریق تجربه وحی حاصل می ست که ازاشناختی « گنوسیس»

آید. ها به جهان درمیالک گذر کرده و پس از فریب آرخونفرستد. او از حصار افمیی فرو متعال او را به دنیای مادّ

 رساند. ها مینآبخش را از بیرون به ب زمینی بیدار کرده و معرفت نجاتاو ارواح انسانی را از خوا

 های گنوسی و هرمسی:سینا و سهروردی به رسالهه ابنتوجّ -4

در « هرمس»ء هرمسی است. اساطیر و روایات گنوسی در عرفان اسالمی، آراهای نفوذ ترین راهیکی از مهم

پیامبر که نام وی در قرآن آمده « ادریس»یل، و نیز با اسرائ، یکی از پیامبران بنی«اخنوخ»با های اسالمی نوشته

شمارد ت اشراق میخوانند. سهروردی او را از جمله پیشوایان حکمده شده و او را پیامبر صابئین میاست، یکی شمر

حنین »ای هرمسی بود که هم در اصل رساله بسالسالمان و آکند. همچنین های عرفانی او را یاد میو برخی تجربه

سینا و های رمزی ابن( دیگر رساله311 :1389پور، اسماعیلبه زبان عربی ترجمه کرده است. )را آن « بن اسحاق

ای هرمسی مایهبن ة الغربة الغربیةقصّو بیش از همه  یلئجبر آواز پر و عقل سرخهای سهروردی چون برخی رساله

 گنوسی دارند. -

ی اساس حکمت اشراقی خود را به او کند و حتّیاد می« ب اآلباءأ»و « والد الحکما»سهروردی هرمس را با القاب 

د از جهان بیرون و عوالم خود نیز با تجرّگزار نظریه نوراالنوار است که دارد. از نظر وی این پیامبر، بنیانمنسوب می
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های حکمت هرمسی که مه مترجم( یکی از بخشمقدّ 18: 1384 و گندی، بروک) آفاقی آن را مشاهده کرده است.

روایت خود را با خوابی  ،ف هرمس است. هرمس که خود راوی این ماجراستروایت تشرّ ،تازگی کشف شدههب

 کند:آغاز می

خبرانه/ بل یک خأل هوشیارانه و آگاهانه/ از آلودگی از سر خستگی و بیفانی از کار بازماند/ نه یک خوابعرحواس من در خوابی 

ا ندا درداد: گرفتم، پنداری،/ هستی وسیع و بیکرانی را دیدم که مرامی که اوج میراتم فرو رفتم/ و هنگجسم خویش رها گشتم/ در تفکّ

جا با همیشه و همه خدای واحد/ 14ر آتومعلی/ تفکّأمن راهنمای توام، عقل »کیستی؟/  توپرسیدم: «/ ای؟هرمس در جستجوی چه»

 ( 61)همان: ...«  توام/

وره یاد ا از اسطت. امفراوان سخن رفته اس ،های تمثیلیاستانتاکنون درباره هبوط انسان و تکرار اساطیری آن در د

ته کمتر گف مثیلیهای رمزی و تدر تحلیل داستان ،طیر استهای مشترک و موازی اساو فراموشی که یکی از اسطوره

جه وه به وجّبه ماجرای فراموشی و یاد بدون ت سینا و تمثیل عرفانیابندر کتاب « هانری کربن»است.  شده

واسطه ه تنها بهبر آن است ک داند و( میGnosis) کند؛ وی این فراموشی را فراموشی حکمتطیری آن اشاره میاسا

او  به یاد ،ه استبخش است که خاستگاه آن جهانیِ آدمی را که در دامگه حادثه در این جهان افتادرهایی معرفت

ه صّقداند )که در یدر عالم گنوسی م« نمونه»رفتن او این فراموشی را همان به خواب (15: 1387)کربن،  آورد.می

 فته است،واب رهای طبیعی به خمحسوس و بداهت شود( و معتقد است که نفس در اشیاء، داستانش نقل میمروارید

 (303 )همان: گردد.یمشود و به عالم فرشتگان واقف و با ادراک مراتب باالتر وجود، مراتب عالم ملکوت، بیدار می

 فااسطوره یاد و فراموشی در رسائل اخوان الصّ -5

و  به نگارش درآمدهط گروهی سرّی گوناگون است که توسّ یهادانشاز ای مجموعه «فااخوان الصّ»رسائل 

ها یکی از مراکز مهم دانش شهر بصره بوده که در آن سال ،همحل اقامت و مرکز بحث این عدّ آوری شده است.جمع

ها جای این رسالهقابل ذکر است که در جایآمد. شمار میههای گنوسی، مندایی و صابئین بو عرفان و اندیشه

در  هاآنخورد. ها به این مکتب فکری دارد، به چشم مینشان از تمایالت نگارندگان آن گنوسی که ءاشاراتی به آرا

                                                           
تقویت  شکل مصری آن انده اند تابرگرد« آتوم»نام خدا را به بروک و گندی که مجموعه ای از حکمت های هرمسی را فراهم نموده اند، در متن این مقاالت . 15

 شود.
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به  نزولشی انسان از عالم روحانی و آمدن و ش چهل و هشتم درباره هبوط نفس جزئبخ ل خود،رسائجلد چهارم 

 ست.اری اسطوره یاد و فراموشی ها در یادآونظر مأخذ بسیاری از داستانهکنند که بعالم دنیا از تمثیلی استفاده می

و ناپاکی و  15غریب افتاده، ،در این عالم اما با هبوط ؛روحانی برخوردار است ایاز مرتبه این گروهی نزد نفس جزئ

ها در . آنکنندشکلی تمثیلی بیان میتمامی معارف خود را به تقریباًفا الصّفساد تن و کالبد او را آلوده است. اخوان 

گرفتار عشق  ،کنند که در بالد غربتی را به مرد حکیمی مانند مینفس جزئ نیز از این شیوه استفاده کرده واین مورد 

ین و های زرّروبات و لباسو با مأکوالت و مشدارد ناپاک طبع و سرشتی زنی رعنا شده که بدکردار و جاهل است و 

، تمامی وجود خود را صرف سبب عشق مسکنی فاخر او را محو و شیفته خود کرده است. و مرد حکیم به

است. )فراموشی( هبوط نفس سرزمین مألوف و خانواده و نزدیکان خود را از یاد برده کند و های وی میخواسته

الیذکر  )و یاد نکند ،ن مشغول بودهچه پیش از این بداشود تا وی گرفتار بالیا و شدایدی شود و از آنموجب می

 ( 152: )همان. (ا کان فیه قبالًممّ شیئاً

 اخوان( 37 :افاتالصّ)« روا الیذکرونوإذا ذکّ»: که وصف حال ایشان است کنندای را ذکر میجا آیهاخوان در این

در  قیقی خودوهر حجبینایی نفس را به  ،بیدارشدن از خواب کاربردن تعبیر مجازیِهپس از توصیف این حاالت با ب

نان آ دهند.یم، توضیح شودو نور عالم ازلی حقیقی بر او آشکار می بردعالم پی می درنفس به غربت خود  زمانی که

برخی زیرا  ؛بینندیابند و میست که ذات خود را درمیاویژه نفوسی  تنهااین احوال  کنند کهبه این نکته نیز اشاره می

و ظلمت  وشناییست که رانابینایی  همچونل ایشان ثَمانند و در نتیجه مَنفوس از جوهر و حقیقت خود غافل می

  (153)همان،  بیند.اصلی و سرزمین مجازی نمی موطنمیان  فرقییابد و غربت را در نمیاو  کند.تفاوتی نمیبرایش 

 سیناهای رمزی ابناسطوره یاد و فراموشی در رساله -6

گانه وی های رمزی سهعرفانی وجود دارد و داستان ساحتی عمیقاً (ه.ق 416-359) سیناهای ابوعلیدر اندیشه

های گذاری و تشریح شد. تمثیلبنیان ،ط سهروردیست که پس از وی توسّاهای رازآشنایی از حکمت اشراقی واقعه

ها این تمثیل گیرد.را در بر می بسالآ سالمان و، و حکایت رسالة الطیر، حیّ بن یقظانعرفانی بوعلی سه رساله 

از غربت  شاز قید و بندها و عروج تدریجی و خروج حلی هستند که نفس، پس از رهاشدنگر شرح مرابیان

                                                           
 ( 4/151ج: 2005 فا،)اخوان الصّ هی علیه من غربتها الجسمانی... ة، مع شرف وجودها و مایّئفس الجز. مثل هذه الن16ّ
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فرشته، این راهبر درونی،  ،کند. دیداری که طی آننفس با فرشته شخصی خویش دیدار میپیماید. در این سفر می

به چشم سه مرحله  ،هان واقعهای الزم به ذکر است که در تمامی. سازدرهرو را با راز کشف و شهود آشنا می

دیدار نفس با فرشته رهبر یا همزاد  (2. اش به غربت خویشبیداری نفس و آگاهی (1: خورد که عبارتند ازمی

سطوره یاد و فراموشی در همان ا (270: 1387)شایگان،  شود.( سلوک درونی که به ملکوت کشیده می3 .آسمانی

قلمداد  «در جهان غربتشبیداری نفس و آگاهی به »همان مرحله که کربن آن را  گردد؛دریافت میآغاز سفرها 

 است.سینا کاری در سه رساله ابنخویشچه در ذیل خواهد آمد، اشاراتی به آن( 271 :)همان .کندمی

 

 حیّ بن یقظاناسطوره یاد و فراموشی در   -1-6

دیدار سالک با زنده بیدار در آغاز برخوردار است، ای هرمسی مایهاز بن در داستان حیّ بن یقظان که

خاطر هحقایق عالم باال را ب ،شود که راویجا شروع میدر حقیقت داستان از آنپیوندد. وقوع میبهداستان 

آوردن نفس از بیرون ،وظیفه حیّ بن یقظان در این میان در آغاز راه شناخت معرفت است. اکنونآورده و 

 ست.اتاریکی 
ال مرا خود بدو ، و إبه بیدارکردن توکنم ب همیاگر نه آنستی که من بدین که با تو سخن گویم، بدان پادشاه تقرّ»گفت که پیر 

 (290 :1387)کربن،  «سپس من بیا. ،ست که به تو نپردازم، و اگر خواهی که با من بیاییاهایی شغل

 

 رآید و چشمان وی را ببه دیدار سالک می است کهبن یقظان همان انسان نورانی و یا فرشته شخصی  حیّ

کردن مشرق وجود گشتی سالک را که گمکند تا گمفرشته تالش میربن، به تعبیر کُ گشاید.میحقایق 

ق تشویق ل و تعمّدارد و به تأمّاز معاشرت دوستان ناپاک برحذر میوی را رو ؛ از ایندریابد ،خویش است

 (14)همان:  کند.می

 

 رسالة الطیرمضمون یاد و فراموشی در  -6-2

های اخوان رساله ،سینا در آفرینش آثارشجا الزم است یادآوری کنیم که یکی از آبشخورهای ابندر این

ند پیش از آن نمونه دیگری از چهر ؛آمده لاین رسائبار در قه برای نخستینفاست. داستان کبوتر مطوّصّال

اند و از نقش داشته هاهای بسیاری در آفرینش رسالة الطیر. کتاباسته آن در کلیله و دمنه موجود بود

سبک نگارش اخوان پس از قرآن، توان گفت که می»شکارتر است. ها تأثیر کالم الهی و قرآن، آمیان آن
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 «صوان الحکمة»ه ( بیهقی در تتم195ّ :1387)تقی،  «سینا بوده است.های اصلی ابنفا از سرچشمهصّال

سینا نه تنها ده و ابنکرل میفا را مطالعه و تأمّصّالسینا اسماعیلی بوده و رسائل اخوان که پدر ابن نویسدمی

 (238: )همان بلکه از آن تأثیر فراوان گرفته است. ،شنا بودهل آئبا رسا

و  «فراموشییاد و »مایه از درون سینا بررسی کرده،ابن رسالة الطیرکه عرفان و فلسفه را در  «شکوفه تقی»

ه کرده است. در فصلی که وی به غافل نمانده و در تحلیل خود در داستان به آن توجّ «خواب و بیداری»یا 

گذارد، بخشی را به تأثیر رساله چهل و هشتم ه میسینا صحّابن رسالة الطیرفا بر تأثیر رسائل اخوان الصّ

هبوط و سقوط روح، غربت و درد روح و دهد و در ضمن آن از اختصاص می رساله الطیراخوان بر 

کس که این کتاب را از نگارش این اثر این است که هر سیناهدف ابنبه زعم وی گوید. شدن نفس میبیدار

و به گوش دیگران  ق بخشدمطالب آن را تحقّ ومحتوای آن را بیابد و مطابق آن عمل کند،  ، وبخواند

انب خدا به جست که از اکنایه از پیامی  ،ه است. رسالة الطیربرساند، رسالت خود را در زندگی انجام داد

، که در خواب غفلت فرو رودگیرد. اما آنتحت تأثیر آن پیام قرار می ،زندگی فرد د ورسمرغ روح می

 ( 155همان: خبری و نارضایتی از دست برود. )بسا در بیچه

ب ظلمات سخن رفته آه و گرفتاری وی در دریای هیولی و یّدرباره هبوط نفس جزئهمچنین در رسائل 

اند و هریک برای آزادی دهد که گرفتار دام شدهحال را به حال پرندگانی نسبت می سینا ایناست. ابن

گذرد تا تی بدین منوال میمدّ کشد.سبب جمعیت ایشان به تفرقه میاندیشد و بدینخویش تدبیری می

 گیرند:شود و در قفس آرام میهریک بر آن حال خوگر می

 
هایمان بسته شد شد و بندهای تور بر بال حلقه مانگردن بر دام هایحلقهها سرنگون گشتیم. و دام به ناگاه در میان بندها و»

نابودی باره در جنبش شتافتیم، دستاوردی غیر از تنگی و ماندگی نیافتیم، تن به های تله بر پاهایمان گره شد. یکو رشته نخ

 ( 271: )همان «ها آرمیدیم.دیم تا به دام خو کردیم و در قفسچندی بر آن حال بو ... سپردیم و هریک سرکار خویش گرفتیم

پس از آن در رسائل  مقایسه کرد.ین گنوسی با مرحله فراموشی و خاموشی در آئ تواناین مرحله را می

آید که از خواب غفلت بیدار شده، ذات خود را می، پیش تی در این دام ماندوقتی روح مدّ ید کهآمی

روح را به غربتش در این  و شناخت، گاهین به جوهر خویش آگاهی یابد. این آآ ینتیجه مشاهده کند، در

 :ای بجویدچاره ،ی بریدن از تاریکی و یافتن نوررادارد که باو را بر آن می ،واقف نمودهه عالم مادّ
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در آورده هها بها از دامبندها دیده گشودم و برفراز خویش گروهی از پرندگان را دیدم که سرها و بالروز که از میان تا آن

چه را که فراموش نآمن با دیدن ایشان  بندی داشتند.پاره ،ها رهانیده بودند و فقط در پاهایشان بازماندهبودند و تن از قفس

   (22: ه( )همانسیتُأن فذکّرتنی ماکنتُ). به یاد آوردم ،کرده بودم

احساس مشابهی به هنگام مالقات با مرغان آزاد و یادآوری ایّام گذشته  ،از زبان مرغ زندانی رسالة الطیرسینا در ابن

آوردن واژه ذکر پس  .شودممکن می به هدایت مرغان آزاد ،چه گذشته و فراموش شدهیادآوردن آن دارد.ن میابیرا 

طوطی و »توان با داستان این بخش از داستان را می ست.ااز نسیان در عبارت باال، همان یاد پس از فراموشی 

مرگ دیون مرهایی خود را آزادی و  ،اسیر قفس در مثنوی مولوی مقایسه کرد. در آن داستان هم طوطیِ «بازرگان

ست که بازگشت به آن آرزوی هر او وطن اصلی ان سرزمین موعود هندوستان همست. انمادین طوطیان هندوستان 

 ی است. اطوطی

 بسال آسالمان و اسطوره یاد و فراموشی در  -3-6

اشارات و کتاب در نمط نهم که های آن یکی از روایتدی در دست است. های متعدّ، روایتبسالاز سالمان و آ

 سالمان گیرد.مورد بررسی قرار میجا در اینبا مفهوم یاد و فراموشی قابل تحلیل است، سینا آمده، و ابن تنبیهات

 .یابد، پرورش مینام دارد بسالآ که دایه خودط شود و توسّست که بدون مادر و از نطفه پدر زاده میاای شاهزاده

خواهی ع و کامکه به تمتّ گیردمیچنان باال عشق آنآید و این شیفتگی و عشقی پدید می ،میان شاهزاده و دایه

سالمان را  ،. پدر سالمان که پادشاه مصر و یونان و روم استخواهدو نمی کندکشد و سالمان جز دایه طلب نمیمی

الحیلی به لطایف ،بسال را بر او سرد کند. شاه به مشاورت حکیمآبیند و درصدد است تا عشق یسته جانشینی نمیشا

که حکیم او را با شدن زن در دریاست. اما سالمان هنوز بیمار عشق است تا اینسرانجام آن غرقهشوند که ل میمتوسّ

نماید و او وع عشق و زیبایی زهره را به او میالنّصورت ربّ ،برد و پس از روزه و ریاضتخود به درون غاری می

ز خواب هوسناک فراموشی بیدار برد و اعشق زمینی و مجازی را از خاطر میشود و گرفتار عشق حقیقی می

در این داستان هم  (373: 1378 )کربن،و  (139: 1374 )سجادی، یابد.داری و شهریاری میاستعداد ملک شود ومی

برد و سرانجام با )از طرف دایه( جایگاه و نژاد اصیل خود را از خاطر می با برخورداری از خورش دنیوی سالمان

 .گشایدشود و چشم به دنیای حقیقی میمرگ بیدار میهدایت حکیمی الهی از خواب 

 های رمزی سهروردیاسطوره یاد و فراموشی در رساله -7
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حکمة »صاحب کتاب  «شیخ اشراق»( مشهور به ه.ق 587-549) «ین یحیی سهروردیالدّشهاب»

یونانی و عرفان ، خسروانیهای گرفتن از حکمتست که با مایهاترین فیلسوفان ایرانی از بزرگ «االشراق

سینا دارای های عارفانی را گذاشته است. سهروردی همچون ابنترین فلسفهارج بنای یکی از پر ،اسالمی

، یلواز پر جبرئآ، عقل سرخرساله  توان بهها میآنترین مهماز میان ست که ارسائل رمزی فارسی و عربی 

 اشاره کرد. الغربة الغربیة ةقصّو  اقمونس العشّ

های ست. کربن که پژوهشاگنوسی ـ هایش بیشتر برگرفته از حکمت هرمسی حکمت سهروردی در رساله 

 هرمس پدر حکما و کلّ ،معتقد است که برای سهروردی ،فراوانی را بر روی آثار سهروردی به انجام رسانده

سالک را از عالم سینا تالش کرده تا مسیر سفر ( وی به پیروی از ابن76: 1384کربن، معرفت است. )

حال  ،ثارآهای کوتاه داستانی بیان کند. وی در این ظلمت به جهان نور و روشنایی با تمثیل و رمز در رساله

 . نمایدید و با وی دیدار میآکند که درصدد یافتن فرشته شخصی برمیحکیم اشراقی را بیان می

های رمزی سهرودی که در آن به شرح و بسط برخی رساله عقل سرخدر کتاب « تقی پورنامداریان»

احساس غربت و دورافتادگی از عالم نور و  ،احساس حکیم اشراقی در این جهان»پرداخته، بر آن است که 

اندوه  ... تبعیدگاه جان و یا نفس ناطقه است ،ه و ظلمت یا غربست. عالم مادّامشرق یا عالم روحانی 

احساس دلتنگی و غربت، حکیم را باید به سیر و سلوکی معنوی و جهادی عرفانی دوری از یار و دیار و 

ی در برای رهایی از زندان غرب بکشاند. تشخیص موقعیت اسارت و تبعید خویش در غرب یا عالم مادّ

نتیجه شناختن اصل و حقیقت نوری و روحانی خویش، سپس مجاهده و سیر و سلوک عرفانی برای رهایی 

« .ها بکوشدق آنست که حکیم باید برای تحقّادگاه غرب و بازگشت به اصل خویش، مراحلی از این تبعی

  (43: 1390)پورنامداریان، 

ست ازند که یکی از لوازم آن اسطوره یاد و فراموشی ینی را رقم می، اسطوره سفر آئسیر این سفر روحانی

اسطوره غربت آدمی و  ،سینا و سهروردیابنهای شود. داستان سالک در روایتتجربه می ،که هنگام غربت

سطوره بیداری ه به اا توجّب ،شودشنایی و معرفت که از پس آن ظاهر میآی و هبوط است و سپس گگشتگم

 شود.و فراموشی بررسی می

اسطوره یاد و فراموشی را  ،سهروردی عقل سرخهای مورد بحث نتواند همچون یک از رسالهشاید هیچ

روشن است و شباهت فراوانی با روایت هندی ماتسیندرانات دارد  مایه گنوسی این رساله کامالً. نمایدتبیین 

که شود دیده می )که رمز روح است( ماجرای گرفتاری بازی ،عقل سرخدر داستان که پیش از این ذکر شد. 
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نگریزد. پس از از جای خود نهند تا ل بر وی میدوزند و چهار بند و ده موکّو دو چشم وی را می شدهاسیر 

باز نمایند. روزی جهان را چنان که هست به وی می و گشایندمیتدریج باز اسیر شده را به انتی چشممدّ

نهد و در صحرا با خزد و با بند لنگان روی سوی صحرا میای میبه گوشه .بیندغایب میبرخود الن را موکّ

شمار ر خود سرآغاز مرحله نوینی از زندگانی ماورائی وی بهکه این دیدا کندپیرمردی نورانی دیدار می

  رود. می

 

برای آن  ،و نهادن موکل و نگهبان بر وی بستن چشمان بازدر فرایند قرائتی نمادین می توان اذعان کرد که 

فراموشی بر وی غالب است تا مبادا او خاطره سرزمین اصلی خود را به یاد بیاورد. برای رام کردن باز باید 

زمانی که موکالن را غایب می بیند در حالیکه هنوز اسیر است با مشاهده بارقه نوری راهی  اواما  گردد.

نات هم اصحرا)رمز عالم مثال( می شود. این حرکت راه رهایی و به یاد آوردن است. در داستان ماتسیندر

ن مألوفش به قصری می کشانند و وی در آنجا می بینیم که چشمان وی را می بندند و وی را از سرزمی

 چنین واقعه ای رخ می نماید:نظیر  نیزتمامی خاطرات گذشته را از یاد می برد. در داستان آواز پر جبرییل 

 
برفتم و این یک شبی که ... در روزگاری که من از حجره زنان نفوذ برون کردم و از بعضی قید و حجر اطفال خالص یافتم، 

 (267 :1364...)پورنامداریان، ا کردمشهر بود محکم ببستم و بعد از رتق آن قصد فتق در صحر در که در

 

، ترک محکم کردن و رتق در دنیا و فتق در صحرا، کنایه از روی گرداندن از عوالم زمینیناگفته پیداست که 

 می باشد. نی و باز کردن چشمان و بیدار شدن در عالمی مثالی و روحا عالقه با عالم محسوسات 

  

ساختار روایی این است. به زبان عربی  «قصة الغربة الغربیه»از جذاب ترین رساله های رمزی سهروردی 

در این داستان، شیخ  رساله شباهت فراوانی به ترانه مروارید و یا همان داستان جامه فخر دارد.

ی رویا گونه و در قالب سفری تجربهی یک اش را به گونهاشراق دیدار انسان نورانی با جفت آسمانی

این داستان سرگذشت هبوط روح و اسارت در سالسل و اغالل جهان ماده و  درونی به تصویر می کشد.

زندان تن است؛ و مجاهده ی نفس برای گذشتن از این موانع؛ که سرانجام با رسیدن به طور سینا و صومعه 

ل رمزی به مشابهت این داستان با یپژوهشگران حوزه رسا رسد.دیدار با او به پایان می  ی افسانه ای پدر و
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 سرود رساله غربت غربی چنان با که ویسدنمی  «انسان نورانی»جامه فخر اشاره کرده اند. کربن در کتاب 

مروارید همپایی نزدیکی دارد که همه چیز آن چنان رخ می دهد که گویی سهروردی درست در حال 

خواندن داستان شهزاده جوان ایرانی بوده که خانواده اش او را از خاور به مصر فرستادند تا مروارید را به 

قیروان یا شهر  دیارکه همان در داستان سهروردی کودک خاور به باختر  (44: 1383)کربن، دست آورد. 

در این شهر به زنجیر بسته و به چاهی افکنده می شود. او احساس فرستاده می شود. وی  است،  ستمگران

می کند که از فراموش زدگی و بیزاری هردم ناتوانی اش فزونی می گیرد. آنگاه هدهدی پیام خانواده اش را 

 (45: )همان... از دوردست می آورد و او را به طی طریق می خواند

 
وادی ایمن، و بر آن ، سالم کنان در شبی روشن با مهتاب، و در منقارش رقعه ای که صادر شد از هدهدی درآمد از روزن

آرزومندتان کردیم، آرزومند نمی شوید، بخواندیم شما را رحلت  نمی کنید، و اشارت کردیم فهم نمی رقعه نوشته: 

 (385 :1364کنید....)پورنامداریان، 

 

در این داستان هم همچون روایت گنوسی سرود مروارید شاهزاده به خواب و فراموشی دچار می شود و  

سیر و سلوک را از یاد می برد. هدهدی نامه ای از پدر و مادر برای او می آورد و غرض از سفر و هدف از 

ز بیداری و حرکت به و این آغااو با به یاد آوردن گذشته خود و وطن اصلی اش دوباره راهی می شود. 

 سوی طلب مشرقی ست. 

 

 اسطوره یاد و فراموشی در داستانی از مثنوی -8

شاید بیش از هر عارف دیگری بتوان نمونه های کهن الگویی و اسطوره ای را در دیوان و یا مثنوی موالنا 

( یافت. حاالت ناخودآگاهی و رویایی که مولوی تجربه کرده بهترین نمونه و 672-604جالل الدین)

طه با ویژگی خالص ترین شکل تجربه های درونی  و فرایند فردیت است. پژوهش های بسیاری در راب

که ثار مولوی صورت پذیرفته است. اما در اینجا یکی از نمونه های عالی آن را آهای اسطوره ای 

دربردارنده کهن نمونه های برجسته ای ست  مطرح می کنیم تا نشان دهیم که جز عطار در داستان شیخ 

حکایتی با  مثنوی دفتر چهارم درد توجه عرفای ایران بوده است. صنعان، چگونه مقوله فراموشی و ذکر مور

داستان پادشاهی موجود است که  «حکایت آن پادشاهزاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود.»عنوان 

او  یراپس تصمیم می گیرد تا ب ،پسری دارد و در رویا می بیند که او را از دست می دهد ست که برنا
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او  اشق شاهزاده می شود و با جادو کردن شاهزادههمسری مناسب برگزیند. در این اثنا کمپیرکی جادوگرع

را فریفته خود می کند و نزدیک به یک سال رنج و اندوه بر دل پادشاه می نشیند اما راهی به رهایی نمی 

او . دیانو راه رهایی فرزند را به وی می نما آمدهبیند تا اینکه از شدت یارب یارب او ساحری استاد نزد او 

با باز  بگشاید.هایی را در درون گور  به گورستان برود و گور سپیدی را باز کند و گرهاز شاه می خواهد 

شدن گره ها پسر شاه از گرفتاری عشق کمپیر نجات می یابد و عروس زیباروی خود را می بیند و پیر 

 زشت رو از غصه جان می دهد:

 
 آن پسر با خویش آمد شد دوان     سوی تخت شاه با صد امتحان

 ی کمپیر از غصه بمرد     روی و خوی زشت فا مالک سپردجادو

 شاهزاده در تعجب مانده بود    کز من او عقل و نظر چون در ربود

 (4/466نوعروسی دید همچون ماه حسن   که همی زد بر ملیحان راه حسن)مولوی،                  

یاد آوردن آن است. شاهزاده)رمز به شی حقیقت و بنای این قصه هم بر فرامو از فحوای شعر برمی آید،همانطور که 

تا اینکه  ،اسیر نابینایی و جهل می شود و همه راه ها برای نجات وی بسته می ماند کمپیر، با جادوی 16جان شاه(

ورود به گور نمادی  را درمی یابد و راه نجات وی را در گور می نماید. )پدر(استادی الهی و راهنمایی روحانی شاه

از ورود به ناخوداگاهی و باز کردن گره ها کنایه از یافتن راه و هدایت است. این داستان نیز در پیرنگ خود شباهت 

همانگونه که شاه با رفتن هایی با داستان ماتسیندرانات دارد. در آن داستان هم مرید شیخ به زیر زمین می رود و 

 . سازددفتر سرنوشت استاد را دگرگون می بخشد، درون گور شاهزاده را نجات می 

 نتیجه گیری

سهروردی و مولوی نقل شد فقط بخشی از میراث اسطوره ای و کهن الگویی  ،نمونه داستان هایی که از ابن سینا

میراث ارزشمند اساطیری ایرانی را یافت که متأثر از فرهنگ ایرانی ست که در آن می توان نمونه های عالی برای 

اسالمی و عرفانی و حکمت های خسروانی و ماندایی و مانوی و گنوسی و هرمسی پیش از آن است. اسطوره یاد و 

فراموشی یکی از اسطوره های مشهور گنوسی ست که نمونه های فراوانی در فرهنگ اسالمی و متون عرفانی دارد. 

                                                           
 (254: 1387.)رک:هالروید،پسر است. در ادبیات گنوسی پدر و پسر یکی هستند. پدر بواسطه پسر شناخته می شود و نام پدر 18
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در تمامی این ماجراها حکایت نفس جزیی  ،ل دریافته اندیقت همانطور که برادران صفا، نویسندگان رسادر حقی

انی مطرح می شود که بواسطه فراموشی و از دست دادن بینش به هبوط دچار می شود. اما در جان برخی از این سان

و از  زدهینی و کسب معرفت به آن چنگ هبوط شوندگان بارقه های نور هنوز موجود است که می توانند با درون ب

ه و هوا و هوس ها و خواهش اصلی و حقیقی خود سراغ بگیرند. در بیشتر این داستان ها زن سمبول نفس امارّ وطن

های نفسانی ست که سالک طریق را از طی مسیر بازمی دارد. دختر ترسا در داستان شیخ صنعان، ملکه زیبارو در 

 از این گونه اند. ابسال در داستان سالمان و ابسال، کمپیر جادو در داستان مثنویداستان ماتسیندرانات، 

سرود مروارید می بینیم که سرزمین مصر نماد دنیا و خاور و یا دنیای شرق رمز وطن است.  گنوسیِ روایت کهنِدر 

خود را از چنگال اژدهای  شاه می تواند مروارید وجود و شاهزاده که رمز جان و روح است سرانجام به هدایت پدر/

تکرار  یک بن مایه صورت ه رهایی دهد و با شناخت و معرفت به وطن اصلی بازگردد. این روایت را بهنفس امارّ

یک کهن  ،اسطوره ایمکرر سهروردی و مولوی می توان دید. این داستان  ده در برخی داستان های ابن سینا،شون

بواسطه نافرمانی ست.  آن مکاناز  آفرینش آدم در بهشت و رانده شدنشنمونه اصیل و ازلی دارد و آن ماجرای 

که دی پیرنگ روایت های متعددی بوده هبوط آدمی بر زمین و ماجرای غریبی و غربت وی در این جهان ما

یاد زادی و رهایی را با آنویسندگان آن رساله ها تالش کرده اند تا راه نجات وی را از این جهان به وی بنمایند و 

 آوردن و دیدار با فرشته شخصی خود هموار سازند. 

اسطوره فراموشی و یاد را جز در عالم قصه ها و روایت ها می توان در کتاب مقدس مسلمانان قرآن نیز یافت. 

وردن حق و حقیقت است. در قرآن داستان آبه یاد  ،اهمیتی که قرآن برای ذکر)به یاد آوردن( قائل است معطوف به

و این ( 13)الصافات/ «و إذا ذکروا الیذکرون» :ز یاد برده اند و با هیچ ذکری به یاد نمی آورند آمده استاآنانکه 

همچنین احوال آنانکه با   (یوسف/)« هفأنساه الشیطان الذکر ربّ»شیطان است که آنان را از به یاد آوردن بازمی دارد 

 أال بذکراهلل تطمئنّ»: دریچه نور بر ایشان گشوده می شود ذکر و یادآوری نام حق قلب هایشان آرام می گیرد زیرا

ا خلقناه أوال یذکر اإلنسان أنّ» ن بارها خلقت انسان و چگونگی آن به وی یادآوری شدهآدر قر( 28)الرعد/« القلوب

امر شده که پیروی کسانی را نکنید که قلب هایشان از یاد ما غافل است و ( و نیز 67مریم/) «من قبلی و لم یک شیئا

و همچنین آنگاه که از کافران .  28الکهف/«و ال تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبّع هواه»مطیع نفس شان هستند 

کر را از ایشان سخن می راند آنان را کسانی می داند که بر چشمان شان پرده و بندی ست که فرصت یادآوری و ذ

خداوند مثال های ( 101)الکهف/ «عن ذکری و کانوا الیستطیعون سمعاالّذین کانت أعینهم فی غطاء »می گیرد 
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( 25)ابراهیم/ «رونهم یتذکّاس لعلّو یضرب اهلل األمثال للنّ»فراوان می آورد تا تذکری و یادآوری باشد برای مردمان 

فعل امر أذکروا از آنجاست که آدمی فراموشکار است و راه نجات و رهایی اش تأکید فراوان قران بر ذکر و فراوانی 

 (3طه/) «ا تذکرة لمن یخشیإلّ»و قرآن خود تذکره است.  با ذکر هموار می شود.
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