فصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی
س  31ـ ش  11ـ زمستان ( 71از صفحه  233تا )120

بررسی نمادها و کارکردهای کهنالگوی «دایره» با تأکید بر تفکّر
اسطورهای و عرفانی
دکتر امیرحسین مدنی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده
کهنالگوها مجموعهای از تصاویر ،صور مثالی و تجربیات زیستی ـ روانی آدمیان را تشکیل
میدهد که در قالب نماد و مضامین مشترک در اساطیر ،ادیان و آیینها ،عرفان و قصهها ،نمود
پیدا کرده است .از مهمترین این کهنالگوها ،تصویر دایره است که از دیرباز ،نمادها و
کارکردهای مشترکی در اسطوره و عرفان داشته است .از جمله نمادهای مربوط به کهنالگوی
دایره می توان به وحدت و تمامیّت ،روح ،خود ،کمال ،جالل و قدرت ،قداست و تبرّک ،بخت
و طالع ،دوستی و صمیمیّت ،زمان و ابدیّت و کارکردهایی چون حفاظت و نگهبانی ،تمایز دو
فضای ناهمگون ،درمان بخشی و تحرک ،خودشناسی ،تجلّی حقّ ،تمثّل معارف الهی و حقایق
ربّانی و اطوار هفتگانة قلب ،اشاره کرد.
این مقاله با رویکرد تطبیقی ـ تحلیلی ،به برشمردن مهمترین نمادها و کارکردهای
کهنالگوی دایره در اسطوره و عرفان و بیان خاستگاهها و وجوه مشترک آن کوشیده است
اهمیت «دایره ،مرکز و حرکت دوری» را در تفکر اسطورهای و باورهای دینی ـ عرفانی بیان
کند همچنین وضوح نقش محوری این طرحوارة تصویری را در بیان موتیفهایی چون تجلّی،
روند تکاملی عالم ،قوس نزولی و صعودی ،خلق مدام و هفتگانههای نمادین و مقدّس در
حوزة عرفان و تصوّف آشکار تر کند.
کلیدواژهها :کهنالگو ،دایره ،نمادها و کارکردها ،اسطوره ،عرفان.
تاریخ دریافت مقاله3171/01/33 :
تاریخ پذیرش مقاله3171/01/10 :
Email: a_mad56@yahoo.com
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مقدمه
پژوهشگران در حوزة مطالعات ادبیات تطبیقی ،همواره به دنبال خاستگاهها و
سرچشمههای مشترک میان اسطوره ،آیین و ادبیات بوده و همواره معتقدند در
همة مذاهب عتیق ،اساطیر ،جای باور دینی را گرفته ،به گونهای که اساطیر و
آیینها ،المثنی یکدیگر شدهاند؛ با این تفاوت که اسطوره در سطح مفهومی
میزید و آیین در سطح عمل( .روتوِن  )17 -12 :3131این خاستگاههای مشترک،
همان است که از آن به «صورتهای نوعی یا مثالی» یا همان «کهنالگو» تعبیر
میکنند؛ اصطالحی که نخستین بار یونگ آن را به کار برده است و «الگوهای
تکرار شوندة ناشی از تجربههای ناهوشیار جمعی بشر که شامل تصاویر و
درونمایههای نوعی ادبیات ،اساطیر ،مذاهب و رؤیاها» میشوند( .اژهای و همکار

13 :3176؛ قربان صباغ و همکاران )70 :3170این کهنالگوها و موتیفهای
تکرارشونده که ریشه در ناخودآگاه جمعی و قومی بشر دارند ،مجموعهای از
تصاویر ،صور مثالی ،تجربیات و حاالت روانی ،عرفانی و زیستی مردم را تشکیل
میدهد که در قالب نماد و مضامین مشترک در اساطیر ،آیینها ،قصهها و باورها
طی هزاران سال ،نمود پیدا کرده است .از این رو ،بخش عظیمی از میراث فکری
و فرهنگی شاعران ،نویسندگان و عارفان ،زاییدة کهنالگوهاست و توجه به آنها
میتواند در شناخت ناخودآگاه جمعی و یافتن سرچشمههای مشترک ایده یا
عقیدهای ،مؤثر باشد.
یکی از این کهنالگوها ،طرحوارة تصویری «دایره» و کارکردهای متنوع،
مختلف و گاه متشابه و همسان آن در اسطوره و عرفان است .آدمیان ،از زمانهای
بسیار گذشته ،چون نمیخواستند خدایان یا نیمه خدایان ابهت خویش را از دست
داده و دست یافتنی جلوه کنند ،همواره برای آیینها ،اساطیر و باورهایشان ،به
جای استفاده از نقوش انسانی ،نمادهایی را بر میگزیدند که یکی از این نمادها،
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«دایره» بود که خود شکلی تمثیل شده از کل جاودانی را به تصویر میکشید.
(لینگز  )16 :3111این تصویر کهنالگویی از دیرباز ،نمادها ،کارکردها و
خویشکاریهای مشترکی در اسطوره به معنای عام آن و تصوف ایرانی ـ اسالمی
به معنای خاص آن داشته است؛ در این خصوص میتوان به نمادهایی چون:
وحدت و تمامیّت ،کمال ،الوهیت ،کیمیاگری ،دوستی و صمیمیت ،قداست و
تبرّک ،آرامش و ایمنی ،زمان ،ابدیّت و بیانتهایی و کارکردهایی چون :حفظ جان
آدمیان ،خط و مرزی میان دو فضای ناهمگون (مقدّس و نامقدّس) ،درمان بخشی
و تحرّک ،خودشناسی و تمرکز حواس و تمثّل معارف الهی و حقایق ربّانی ،اشاره
کرد.
در تفکر الوهی و عرفانی و در ذهنیّت اساطیری ،عالم و جهان هستی ،روندی
تکاملی و دایرهوار دارد و هر یک از موجودات در این «دایرة تکوین» در دو
قوس «نزولی و صعودی» شناور هستند تا در نهایت با طی مراتب صعودی ،به
اصل خویش باز گردند و بدین وسیله «دایرة وجود» تکمیل گردد و اصلِ «پایان،
همواره مانند آغاز است» یا به تعبیر «شلینگ» 3،زمانی که آغازش عین انجام است؛
(اکنون ابدی) تحقق پذیرد( .شایگان )310 :3133

سؤال تحقیق
پژوهش حاضر سعی شده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود -3 :نمادها و
کارکردهای نسبتاً مشابه کهنالگوی «دایره» در تصوف و آنچه در اسطورة «مانداال»
نامیده میشود،کدام است؟  -2چه ارتباطی میان تصویر «دایره» با مفاهیمی چون:

1. Schelling
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«خلق جدید»« ،هفت گانههای نمادین و مقدّس»« ،خویشتنشناسی و اطوار قلب»
و «سماع صوفیانه» وجود دارد؟

پیشینة تحقیق
علیرغم کتب و مقاالت قابل توجهی که تاکنون دربارة کهنالگوی «مانداال»

)3(1

و

نقش اسطورهای آن نوشته شده ،اما تاکنون این نماد به صورت ویژه در تصوف و
منظومههای عرفانی بررسی نشده و تنها چند مقاله با عنوان «نمادهای جاودانگی»،
بیگدلی و دیگران (« ،)3136بررسی ساختار مدوّر سوانحالعشّاق احمد غزالی»،
فقیه ملک مرزبان و دیگران )3170( ،و «طرحوارة چرخشی در غزلیات سعدی و
حافظ شیرازی» ،باقری خلیلی و دیگران ،)3172( ،به موضوعاتی چون« :تکرار
آفرینش کیهانی ،کاربرد دایره در معماری سنتی ،ساختار خطی و مدوّر
سوانحالعشاق و تشابه ابتدا و انتهای متن به یکدیگر ،طرحوارة چرخشی در
غزلیات سعدی و حافظ و دیدگاه این دو دربارة زمان پرداختهاند و کمتر به وجوه
و کارکردها و مضمونسازی عرفانی این کهنالگو در ذهن و ضمیر عارفان توجه
کردهاند.

بحث اصلی
از دیرباز در میان مردمان و فرهنگها و تمدنهای مختلف ،از تمدنهای آغازین
هند و اژه گرفته تا سرخپوستان و بومیان قارة آمریکا ،تصویر دایره (مانداال یا
مَندَله) نقش مهمی در شکلگیری آیینها ،باورها و گاه اعتقادات و رفتارهای
آدمیان داشته است تا بدانجا که هرگونه مطالعه و تأملی در وجودشناسی،
1. mandala
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هستیشناسی ،اساطیر ،ادیان و مذاهب ،عرفان و موتیفهای عرفانی ،بدون توجه
به نقش مهم این کهنالگو ابتر میماند .توجه به تصویر «دایره» در اسطوره،
تصوف ،دین و آیین مردم و وجودشناسی به صورت زیر آمده است:
(3)2

در اسطوره ،تصویر آسمان ،خورشید و «اوروبوروس»
در تصوف ،برخی از کرامات صوفیان همچون شیبان راعی )1(،سماع درویشان،
تجلیّات دایرهوار ظهوری و شعوری حضرت حقّ ،مکاشفات صوفیان ،خلق
جدید و مدام ،اطوار قلب؛
در دین و آیین ،هالة دایرهای شکل و نورانی اطراف چهرة قدّیسان و پیامبران،
دایرة هود برای قوم صالحش ،طواف؛
در وجودشناسی ،دایرگی نطفة آدمی و مردمک چشم؛

()1

در معماری و خانقاهسازی و آرامگاههای صوفیه و حتی در جادوگری و
عزایمخوانی و کیمیاگری ،کهنالگوی «دایره» ،نقش و کارکردی مؤثر و پررنگ
داشته است و بدین سبب ،آن را کاملترین شکل و تمثیلی از جاودانگی
دانستهاند .در ذیل ،به مهمترین این ویژگیها ،نمادها و کارکردهای تصویر «دایره»
ـ بهویژه در اسطوره و آیین و تصوف ـ میپردازیم:

کلیّاتی دربارة طرحوارة تصویری «دایره» در اسطوره و عرفان
دایره و آسمان و خورشید
در دیدگاه سنتی ،آسمان و حرکات آن به شکل دایرهای فرض شده است و افق
در یک دایره جای دارد( .کمبل  )131 :3130ترکیبات فراوانی چون« :چرخ چنبری»،
«سپهر چنبری»« ،چنبر گردون» (عطار  )336 -331 :3133بیانگر دایرهای بودن چرخ
و آسمان است

()1

و حتی «عرش خداوند» ،با پایهای مدوّر تصویر شده است.
1. Ouroboros
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(شوالیه و گربران  ،3131ج )311 :1در این میان ،خورشید که مبیّن جهان معنوی و
معرّف رابطة کیهان با قدرت الهی است ،شکلی دایرهوار دارد( .پیربایار 320 :3116؛

غراب  )323 :3131در سنت هندوئیسم ،تصویر خورشید ،غالباً با تصویر چرخ،
قرین و همراه است؛ زیرا هر دو عالمات مدوّری هستند که نمایشگر جهان
هستند( .بوکور )36 :3173

دایره و مربع
در دیدگاه اساطیری ،هر اندازه دایره با آسمان و باورهای قدسی پیوند خورده
باشد؛ بالعکس ،مربع بیانگر نماد «زمین و جهان مادی» و اساساً «پایبندی و تعلّق»
است( .یونگ  )171 :3112این ویژگی مربع ،سبب شده است که با مرکز (یعنی
جایگاه من و حقیقت وجودی) فاصلة زیادی داشته باشد (کمبل  )231 :3130و
بیشتر یادآور جسم و تعلقات مادی باشد .همچنین مربع بر چهار پهلو ایستاده
است و برخالف دایره ،متضمّن تصویر استحکام( )6و استقرار و رکود و ایستایی
است( .بوکور  )301 :3173با همة این اوصاف ،دایرهای که خود نماد تقدّس و
جهان معنوی است ،در شکل ظاهری ،به نوعی وابسته و در گرو مربع است؛ زیرا
از نظر قدما شکل هندسی مثلث (نماد عدد سه) با شکل مربع (نماد عدد چهار)
است ،دایره را تشکیل میدهند .از به هم پیوستن مثلث که رأسش رو به باال است
و مربع که به زمین گرایش دارد ،به نشانة پیوند آسمان و زمین ،دایره که نماد کل
هستی است ،به وجود میآید( .شایگانفر  )311 :3103بنابراین ،دایرة بزرگ عالم را
میتوان به چهار قسمت و گوشة اصلی تقسیم کرد که همان شکل مربعی است
که زیر ساخت دایره را بنا نهاده است .به سبب همین تصور اسطورهای است که
«معابد مسیحی ،بر مبنای تربیعی منطبق بر چهار جهت اصلی (=مربع) ،در داخل
دایرهای گنجانده میشود و یا نقشة زیربنای معابد هندو نیز شکلی مربع است که
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تقسیم یک دایرة بزرگ را به چهارگان نشان میدهد و در کل نماد مدار شمسی
است( ».شوالیه و گربران  ،3131ج)312 :1

دایره و مرکز
مرکز و نقطة مرکزی در اسطوره و ادیان و عرفان ،اهمیت و کارکرد ویژهای دارد.
طبق روایت ریگ ودا ،عالم از یک هسته و یک نقطة مرکزی زاده و گسترش
یافته است( .الیاده  )11 :3131خلقت آدم نیز در نقطهای میانه و در مرکز جهان
صورت گرفته و اهورامزدا ،گیومرث و گاو یکتا آفریده ،در مرکز زمین خلق
شدهاند .بهشت نیز در میانة جهان قرار دارد( .الیاده  )10 :3131از سوی دیگر ،در
آیین و باورها ـ بهویژه در مانداالی بودایی ـ خداوند ،در مرکز قرار دارد (کمبل

 )131 :3130و هدف دائو )1(،پیوستن به نقطة مرکزی است که در همة اَشکال مندله
وجود دارد؛ نقطه و مرکزی که با عنوانهایی چون« :محرّک اعلی»« ،سرچشمة بی
مرگی» و «قدرت معجزه آسا» از آن یاد شده است( .توچّی  )313 :3133در میان
فالسفه و متفکران ،رابطة میان مرکز و دایره ،با رابطة میان خدا و مخلوق مقایسه
شده و به زعم فلوطین ،مرکز ،پدرِ دایره است( .شوالیه و گربران  ،3131ج )361 :1در
سنتهای سامی ،عروجهای آیینی به آسمان ،همواره در مرکزی صورت میگیرد.
درخت شمنی ،مرکز جهان فرض میشود و تمامی اماکن مقدّسه ،کاخها و تمامی
خانهها ،به شکلی نمادین ،در مرکز جهان قرار دارند( .الیاده  )331 :3111در تصوف
و تفکر عارفانه نیز مرکز و نقطة مرکزی اهمیت بسیاری دارد؛ چنانکه «قطب»،
مدار عالم و مرکز دایرة وجود معرفی شده است( .پارسا  )662 :3133به تبع آن،
دیگر موجودات به واسطة او ،هستی و اعتبار مییابند و هدفشان چرخیدن به دور
اوست .در همین زمینه ،روزبهان بقلی ،سه دایرة متداخل را فرض کرده است که
نقطههای باالی هر دایره ،اشاره به همّت عارف دارد؛ نقطههای زیرین ،نماد رجوع
عارف به اصل خود است؛ نقطههای وسط دایره ،اشاره به تحیّر عارف دارد و
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سرانجام نقطهای که در وسط دایرة سوم است ،همان حقیقت است( .بقلی :3131

 )131این تمثیل تصویری روزبهان ،بیانگر اهمیت مرکز و ارتباط آن با حقیقت
وجودی است.

حرکت دایرهای (دوری) و روند تکاملی عالم
در تفکر اسطورهای به طور عام و در بینش عرفانی به طور خاص ،اساس عالم بر
روندی تکاملی و دایرهوار شکل گرفته که از خدا شروع شده و به او ختم
میشود .حرکت دایرهای جهان هستی ،بدین معناست که یک بار حقّ تعالی در
حرکتی نزولی در ماده و انسان متجلی میشود و با این سیر ،نیمی از دایرة کمال
طی میشود .بار دیگر ،انسان که نمودار کمال آفرینش است ،برای بازگشت به
خویشتن از طریق پیمودن نردبان قوسی تکامل ،سیر عروجی نموده و بعد از عبور
از منازل و مراتب سلوک ،به حقّ میرسد و در اینجاست که نیمة دوم دایره نیز
تکمیل میشود( .بیدآبادی  )33 -32 :3136بنابراین ،عالم همواره در حرکت دوری
خود و در نزولها و عروجهای متعدد به تکامل می رسد .همانطور که یکی از
عارفان تصریح کرده ،این «حرکت دوری» ،بهترین حرکات برای عالم محسوب
میشود( .همدانی )331 :3111

ناسوت =
اجسام

ملکوت= عالم

جبروت=عقول و

واحدیت= اسماء

مثال

نفوس

احدیّت=

و صفات

هویت

تعیّن اول

ذاتالوجود

نمودار  .1نظام دوری بودن عالم را در بینش عرفانی و سیر از کثرت به وحدت
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حرکت دوری و روند تکاملی عالم ،در چهار حوزه ،کارکردهای خاص خود را
دارد:
الف) در تفکر مسیحی ،آمده است که همانطور که همة موجودات در خلقت
اول (لوگوس) و خلقت دوم (در عالم ماده) از خدای پدر فیضان یافتهاند ،همة
آنها (حتی دشمنان خدا و شیاطین) به واسطة مسیح ،دوباره به خدا باز گشت تا
آنکه همانطور که پولس 3گفته است ،خدا «کل در کل» باشد( .توران )36 :3170

ب) در معادشناسی سنتی ،حرکت دوری عالم ،اعتقاد «یکی شدن مبدأ و مأخذ» را
به همراه داد.
ج) در تفکر عرفانی ،نظام دایرهای عالم ،چندین نتیجه در پی دارد« -3 :کمال و
تعالی» است؛ در عالم طبیعت که خداوند زمین را حلق میبخشد تا آب را
فروکشد و گیاه از او بروید و در چرخهای پیچیده ،آنچه از خاک روییده ،هم بدو
باز میگردد

()3

و همچنین برای سالکی که وقتی روح او از اسفلالسافلین نزول

کرد ،بر مرکب قالب سوار میشود و با عروج ،به مقام اول خود میرسد( .نسفی

 -2 )331 :3133رسیدن به «وحدت» و رستن از کثرت است؛ وحدتی که در قوس
عروجی دایرة عالم شکل میگیرد و مبدأ آن «نقطة دل انسان است که صورت
احدیتِ جمعی نشأة کاملة انسان است( ».الهیجی  -1 )102 :3131تطبیق مفهوم
قیامت با انسان کامل است؛ زیرا همانگونه که «آفرینش و قیامت» در عرفان
نظری ،اشاره به دو قوس نزولی و صعودی دارد که الزم و ملزوم یکدیگرند،
«انسان کامل» نیز پیوندگاه دو قوس هستی است( .رحیمیان )213 -212 :3173

د) در تفکر شیعی نیز ،حرکت دوری سبب میشود که میان «دایرة نزول و عروج»
و «دوایر نبوّت و والیت» مماثلة کامل برقرار شود .همچنانکه دایرة «نزول» با
1. Polus
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شروع از درجة احدیّت به انسان کامل میرسد ،همانگونه آدم که پیامبر آغازین
است ،در آخرین نقطه به محمد(ص) میرسد که تجلّی کامل حقیقت محمدی
است .از سوی دیگر ،همانطور که عروج از انسان آغاز میشود تا به منشأ آغازین
بپیوندد ،دایرة والیت نیز به ظهور «مهدی»(ع) (امام دوازدهم) میانجامد و
بدینسان دایرة تکامل معنوی یا همان «دایرة والیت» به کمال خود میرسد.

مهمترین نمادهای تصویره «دایره» با تأکید بر اسطوره و عرفان
کهنالگوی «دایره» در اسطوره ،ادیان و مذاهب ـ بهویژه نزد بوداییان ـ
شمایلنگاری مسیحیت ،فالسفه ،متألّهان و عارفان ،همواره تداعیکنندة نمادها و
رموز بوده است و هر گروه برای تسکین و آرامش روانی خود و اثبات عقاید و
سخنان خویش ،از نماد و سمبل ویژهای بهره میگرفتهاند .مهمترین این نمادها،
عبارتند از:
نماد وحدت و تمامیت :دایره به لحاظ کامل بودنش از نظر شکل ،در اسطوره
و عرفان ،نماد وحدت و تمامیت و مطلق بودن است؛ (لینگز  )261 :3111تمامیّتی
که به تعبیر یونگ ،حیاتیترین جنبة زندگی آدمی است )261 :3112( .فخرالدین
عراقی در لمعة سیزدهم« ،محب و محبوب» را (به لحاظ وحدت و یگانگی)
دایرهای فرض کرده است که خطی آن را به دو نیم میکند .اگر آن خط ،وقت
منازله (یعنی ظهور محبوب به صفات محب) از میان محو شود ،دایره چنانکه
هست ،یکی نماید( .عراقی  )30 :3131ویژگی «وحدت و تمامیت» دایره ،بیش از
هر چیز در حلقة ازدواج( )7جمع شده است که یک شخص ،یک نیمه و دیگری،
نیمة دیگر را دارد و سپس آنها در یک دایره ،کنار یکدیگر قرار میگیرند( .کمبل
)136 :3130
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نماد روح :کمبل به روایت مویرز 3،در یکی از سخنرانیهایش ،دایرهای کشیده و
گفت« :این روح شماست» .وی سپس تصریح کرده که این شگرد آموزشی را از
«افالطون» فرا گرفته است؛ زیرا افالطون نیز جایی گفته است که« :روح یک دایره
است»( .کمبل 231 :3130؛ ر.ک .بوکور  )117 :3173نجمالدین کبری هنگام بحث از
دایرههای چهره ،از ترکیب «دایرة روح» استفاده کرده است و جالب اینکه «آسمان
و روح» را یک چیز انگاشته است که هر دو در دایرهای از «نور» فانی و غرق
هستند .وی بدینسان پیوندی ظریف میان «دایره ،روح و آسمان» از یک سو و
«نور» از سوی دیگر برقرار کرده است)11 -16 :3133( .

نماد خود :نخست یونگ دایره را نماد «خود» دانست ( )113 :3112و سپس «فون
فرانتس»( 2از پیروان یونگ) همین نماد را برای دایره ذکر کرد( .بزرگ بیگدلی و

همکاران  )33 :3136نزد عارفان نیز ،خودشناسی و پی بردن به حقیقت نهان آدمی،
ساختاری حلقوی و تودرتو دارد که سالک با تأمل و تمرکز در اعماق وجودی و
الیههای روح خود ،دایره مانند وادیهای سلوک را یکی پس از دیگری پشت سر
میگذارد و فیالمثل از «طلب» شروع کرده و به «فقر و فنا» ختم میکند( .همانجا)

نماد کمال :از آنجا که دایره همواره کاملترین شکل محسوب میشده که اول
آن به آخرِ آن پیوسته است؛ سمبل «کمال» نیز تلقی میشده ،چنانکه از نظر
هراکلیتوس 1دایره مظهر کمال است( .کاسیرر  )223 :3131و در فرقة بودایی «ذِن»
نیز ،نماد روشنگری و کمال انسانی محسوب میشده است( .یونگ  )132 :3112به
نظر میرسد شکل و حرکات دایرهای آسمان در اسطوره ،زمینهساز این نماد شده
است و در عرفان نیز اعتقاد به حرکت دوری و روند تکاملی آفرینش و همچنین

2. Von Frans

1. Moyers
3. Herakleitos
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تجلّی الیتناهی و بیپایان خداوند در هستی ،منجر به چنین اعتقادی (نماد کمال)
شده باشد.
نماد جالل و قدرت :به گفتة یکی از خاورشناسان در ادیان ،عموماً و در اسالم
ـ علیالخصوص ـ شکل مدوّر (دایره) ،تنها شکل کاملی دانسته شده که قادر به
بیان جالل خداوندی است( .بوکور  )301 :3173همچنین قدرت جادویی و ماورایی
سلیمان ،به واسطة حلقه و انگشتری او بود که تسلط بر جن و انس را برای وی
میسّر ساخت؛ به دلیل همین ویژگی حلقه و قدرتِ جادویی آن است که در
الهینامة عطار ،پسر پنجم از پدر ،طلب انگشتری میکند تا همچون سلیمان ،پری
و دیو در فرمانش آید و فلک با همة عظمت و بلندی ،زیر دست او شود:3131( .

 )101نجم الدین کبری نیز از دایرهای که زمین در آن فنا شود ،با عنوان «دایرة
قدرت» نام برده است)16 :3133( .

نماد قداست و تب ّرک :قداست دایره و پیوند آن با جهانِ معنوی ،سپندی و
خجستگی را به همراه داشته است .در اساطیر ،دایرة جادو ،دایرهای بوده است که
گرداگرد هر چیز یا هر کس کشیده میشده است ،آن چیز یا کس را سپند و تابو
میکرده است( .بوکور  )71 :3173پیوند قداست و خجستگی در برخی فرهنگها
به گونهای است که عبور کردن از سنگهای دایرهای ،عالوه بر اینکه نوعی غسل
تعمید پنداشته میشده ،خوش یمن و دافع طلسم و جادو نیز بوده است( .الیاده

 )223 :3116این خجستگی و خوش یمنی ،یادآور بخت و طالع نیز بوده است؛
چنانکه به گفتة سوفوکل 3،چرخ بخت ،دایرهوار میچرخد( .بوکور )33 :3173

بنابراین ،بخت و طالع نیز همچون خجستگی و سپندی ،دایرهای (چرخی) داشته
است .عالوه بر اسطوره ،در ادیان ـ بهویژه اسالم ـ تقدّس دایره در هالة نورانی و
1. sophocles
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مقدّسی نهفته است که عمدتاً چهرة پیامبر(ص) و دیگر امامان معصوم(ع) را
پوشانده است و در اصل ،در سنّت زرتشتی برای حرمت و تقدّس شخص شاه به
کار میرفته است .حتی به نظر میرسد که ترکیب دایرة حقیقت که صوفیان به
کرّات از آن یاد کردهاند (بقلی 120 :3131؛ فرغانی 3173ق )111 :بیارتباط با تقدّس
این تصویر کهنالگویی در عرفان نباشد.
نماد دوستی و صمیمیّت (عشق) :شک نیست که نماد وحدت و تمامیت دایره
که بیش از هر چیز در حلقة ازدواج نمود پیدا کرده است ،میتواند سمبل دوستی
و صمیمیت و مهربانی و یکدلی نیز باشد( .بوکور  )71 :3173ترکیباتی چون «دایرة
عشق» که به کرّات در ادبیات عرفانی به کار رفته است (ر.ک .حافظ  )133 :3131و
«دایرة شوق» (ر.ک .میبدی  ،3163ج )211 :1گواه بر این ادّعاست .این نماد ،بیانگر
آن است که «محبت و دوستی» ،در نهاد «محب و محبوب» ،خاصیت دوری و
چرخهای دارد که اوالً دوستی و عشق ،انتها ناپذیر و تمام نشدنی است؛ ثانیاً
همانطور که محب در چرخة وجودی خویش ،نیازمند محبوب است ،محبوب
نیز برای بروز احکام وجودی و غمزهها و کرشمههای خویش ،مشتاق محب
است؛ ثالثاً کاملترین شکل در هستی؛ یعنی دایره ،میتواند واالترین و کاملترین
عنصر هستی؛ یعنی عشق و محبّت را در برگیرد.
نماد زمان :باید دانست که نماد زمان حرکت کامل ،دَوَرانی و بدون شروع و
انتهای دایره را ساخته است؛ زیرا زمان نیز ،توالی مدام و بیتغییر لحظات است؛
لحظههایی که هر یک مشابه دیگری است و نوبهنو و مستمر تکرار میشوند.

()30

در چین باستان ،زمان را به صورت دایره نشان میدادند( .شایگان )333 :3133

بابلیان نیز از دایره برای اندازهگیری زمان استفاده میکردند .آنها دایره را به 160
درجه تقسیم میکردند و آن را به شش قسمت  60درجه تقسیم میکردند که نام
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آن «سهر 3به معنی سپهر یا فلک بود( .شوالیه و گربران  ،3131ج )367 :1این سپهر و
فلک و ارتباطش با «دایره» و «زمان» ،قابل تأمّل است؛ سپهر و حرکات آن،
دایرهوار است؛ دایره نیز نماد زمان است؛ زمانی مستمر و تکرار شونده که از
نقطهای شروع میشود و بعد از حرکت و چرخهای ،در نقطهای دیگر به پایان
میرسد تا زمینهساز شروع چرخة بعدی باشد.
نماد ابدیّت و بیانتهایی :این نماد دایره در واقع ،نتیجة اجتنابناپذیر نماد
پیشین است و از آنجا که زمان ،ازلی و ابدی است و شامل اجزاءِ جدا و مجزّا
نیست؛ (شجاری  )67 :3133بنابراین ،ابدیت و بیانتهایی ،جزء الینفک آن محسوب
میشود .در شمایل نگاری مسیحی ،شکل دایره ،نماد ابدیّت است( .همانجا)

اوروبوروس (مار دُم خور) نیز که همیشه به شکل دایره است و از دُم خویش
تغذیه میکند ـ نماد ابدیّت و ازلینه بودن ،انگاشته شده است( .توچّی 313 :3133؛

ر.ک .پیربایار  )320 :3116در تصوف اسالمی نیز از ترکیب «دایرة ازل و ابد» سخن
رفته است که تسلط بر این دایره ،مختص اهل معرفت و بزرگانی است که از
کدورات جسمانیت پاک شده باشند و کونین و خافقین ،تَبَع وجود ایشان شده
باشد( .نجمالدین رازی 11 :3136؛ مایل هروی  )111 :3131ترکیبِ «دایرة ازل و ابد» از
یک سو ،یادآور آن است که روند چرخشی و تکاملی عالمِ طبیعت و عالمِ روح و
قلب ،از ازل آغاز شده و پیوسته و مداوم ،تا ابد نیز ادامه خواهد داشت؛ از سوی
دیگر ،این ترکیب ،یادآور ماهیت و سرشت دایرهای زمان است که همواره بر
محور جاودانگی میچرخد؛ درست بالعکس ماهیت خطی زمان که به مرگ و
نیستی ،ختم میشود( .ر.ک .باقری خلیلی و دیگران )311 :3172

1. shar
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کارکردهای دایره در اسطوره
کهنالگوی دایره ،همواره در اسطوره و تصوف کارکردهایی ویژه برخوردار است
که در این بخش ،به مهمترین این کارکردها میپردازیم:
حفظ جان موجودات ،بهویژه آدمیان :بیشک طرحوارة تصویری دایره ـ که
در متون مختلف با نامهای حصار ،بارو ،دیوار ،حلقة جادو و حصن امان آمده
است ـ اولین و مهمترین کارکردش حفاظت و نگهبانی از افراد و موجوداتی بوده
است که در آن جای گرفتهاند تا بدانجا که در بسیاری از اقوام و سنن ،دایره
انسان را در برگرفته و از او محافظت میکرده است( .بوکور  )11 :3173کشتیگیران
برای حفاظت از خویش ،پیش از شروع پیکار ،دایرهای اطراف پیکرشان
میکشیدند .حفر خندق و شیاری محافظ ،سنّتی است که قدمتش به قدمت عالم
میرسد و وسیلة دفاع از خود در برابر هجوم قوای زیانکار بوده است .حتی در
برخی از روستاها ،دور گلّه ،دوایر جادو میکشیدند تا آنان را از گزند گرگ
مصون دارند( .همان )71 :همچنین شکل سنتیتر این کارکرد ،در میان قبایل
سرخپوست دیده میشود که به گفتة یکی از رؤسای آنها ،چادر خود را درون
یک دایره برپا میکنند ،یا وقتی که عقاب ،النهای میسازد ،النه در یک دایره قرار
دارد( .کمبل  )131 :3130این کارکرد بیش از هرچیز ،متناسب و در ارتباط با شکل
ظاهری و غیرقابل نفوذ دایره است.
ایجاد خط و مرزی میان دو فضای ناهمگون (مقدّس و نامقدّس) :این
کارکرد تا حد زیادی در ادامه و نتیجة کارکرد قبلی است و بیش از همه ،در
کارکردهای «حصار و بارو و حلقة جادو» دیده میشود .حصار و بارو ،پیش از
آنکه بنایی نظامی باشند ،خاصیت حفاظ جادویی دارند؛ زیرا سبب جداسازی
مسکن دیوان و اشباح از فضاهای مقدّس میشوند .حلقة جادو نیز که در بسیاری
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از آیینهای جادویی ـ مذهبی ،سخت مورد توجه است ،خط و مرزی میان دو
فضای مقدّس و نامقدّس ،ایجاد میکند( .الیاده  )113 -117 :3116همچنین این
کارکرد در شکل مذهبیتر آن ،در «صحن» نیز دیده میشود؛ زیرا صحن در
کهنالگوها و مبانی اعتقادی ،نماد حد و مرزی مقدّس و مکانی غیرمجاز برای
عموم بوده است( .شوالیه و گربران  ،3131ج)312 :1

شگرد جادوگران :از دیرباز و در میان باورها و آیینهای مختلف ،حلقة جادو و
هنرنمایی شخص جادوگر در درون حلقه و دایرهای خاص ،مورد توجه بوده
است .در اساطیر آمده است هنگامی که یک جادوگر میخواهد جادوی خود را
انجام دهد ،دایرهای گرد خود رسم میکرده و در درون دایرة بسته و مهر و موم
شده ،میتوانسته نیروهای پراکنده در خارج از دایره را در کنش متقابل با یکدیگر
قرار دهد( .کمبل  )131 :3130حلقة جادو و شگردهای جادوگران در این حلقه،
همان است که در فرهنگهای دیگر ،به عنوان خط عزیمت از آن یاد میکنند؛
یعنی خطی که عزایمخوانان و افسونگران به شکل دایره رسم میکردند ،و
همچون جادوگران در درون آن مینشستند و شروع به خواندن ادعیه و اوراد و
عزایم میکردهاند( .ابنمنظور  ،3770ج)100 :32

جلوگیری از شیوع بیماری :از دیگر کارکردهای نقشهای حفاظتی دایره،
ممانعت از رواج و شیوع بیماری بوده است؛ به گونهای که در میان بیشتر اقوام
باستانی ـ بهویژه در شمال هند ـ در زمان بحرانی همچون شیوع بیماریها ،همة
ساکنان شهر گرد هم میآمدند و به هیئت دستهای مذهبی ،دور دیوار شهر حلقه
میزدند تا بدین وسیله دیوان بیماری و ناخوشی را از نفوذ به درون دایره باز
دارند( .الیاده  )117 :3116این کارکرد در واقع ،زیر مجموعة کارکرد حفاظت و
نگهبانی است.
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درمانبخشی و تحرک و انرژی :کهنالگوی دایره به جز کارکرد سلبی پیشین،
کارکردی ایجابی نیز دارد و آن نوعی درمان بخشی و بهبودی حال است .تصویر
دایرة متحرک ،کنشی درمانی دارد و به سان جریان آبِ رودخانه ،مانع از توقّف و
رکود کارمایه (انرژی) و زندگی میشود و روان را با گردش و جهش کارسازِ
خود ،به گردش و جنبش وا میدارد( .بوکور  )73 :3173این روان درمانی و تحرک
و شور و انرژی بخشیدن ،نوعی اطمینان و آرامش و ایمنی را برای شخصی به
ارمغان میآورد که همچون دایره ،متحرک و پر انرژی باشد و از ورود صفات
مذموم و اهریمنی به فضای مقدّس درون و روح ،ممانعت به عمل آورد .اطمینان
و ایمنی نیز خود ،مقدمهای برای تمرکز و عمیق اندیشیدن دربارة موضوعی
خاص و در نتیجه از قبض به بسط رسیدن است( .همانجا)

جایگاه بزرگ مرد (خداوند) :این کارکرد ،بیشتر در میان سرخپوستان رواج
دارد .ویلیام 3طی گفتوگویی از سرخپوستی درخواست میکند که تصور بومیان
را از خداوند برایش توضیح دهد .سرخپوست ابتدا میکوشد با کالم خود،
مقصودش را برساند؛ هنگامی که از این کار عاجز میشود ،بر زمین دوایری
متحدالمرکز میکشد و با نشان دادن مرکز ،جایگاه بزرگ مرد (خداوند) را آنجا
معرفی میکند( .ستاری  )363 :3131همین کارکرد و تصویر در عرفان اسالمی نیز
دیده میشود و اینکه نقطة مرکزی دایرة وجود« ،احدیت مطلقه و حقیقت هویت
غیبیه» است( .همدانی  )336 :3111در اسالم نیز این جایگاه ،مختص پیامبر(ص)
دانسته شده (فرغانی  3173ق )101 :و همانطور که حقیقت ،در میانیترین نقطة
دایرة وجود قرار دارد ،پیامبر(ص) نیز« ،حقیقت و مرکز دایرة هستی» تلقّی
میشود( )33(.بقلی  )120 :3131این کارکرد دایره با ویژگی مرکز و نقطة مرکزی ،در
1. William
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اسطوره ،ادیان و آئینها ،ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بدین لحاظ عالم هستی را میتوان
مجموعهای از دوایر متّحدالمرکز و متداخل دانست که خداوند ،قدّیسان ،پیامبران
و عارفان هریک ،مرکز یکی از این دایرهها را به خود اختصاص دادهاند و آنچه
مسلم است این است که همة این دایرهها ،نور و مرتبة وجودی خود را از
مرکزیترین دایره یا همان «هویّت ذاتالوجود» اخذ میکنند.
کارکردهای «دایره» در تصوّف :با نگاهی اجمالی به کتب صوفیه ،در مییابیم
که کهنالگوی «دایره» در عرفان نظری و عرفان عملی ،کارکردهای ویژه و مهمی
داشته است که گاه مشترک و همسان با کارکردهای قبلی و گاه متمایز و جدا از
آنها بوده است .این کارکردها ،حد و مرزی نداشته است و در همة زمینهها ،از
کرامات صوفیه گرفته تا مکاشفات و واقعهها ،هفتگانههای نمادین ،خودشناسی،
سماع صوفیانه ،خلق جدید و حتی معماری خانقاهها و بقاع متبرّکه به چشم
میخورد .در ذیل به مهمترین این کارکردها ،اشاره میکنیم:
حفاظت و نگهبانی :کهنالگوی «دایره» در تصوف نیز همچون اسطوره ،به منزلة
«حصن امانی» بوده است که تا آدمیان و دیگر موجودات از آفات و تهدیدات و
«خطر چرخ و خطای زمان» در امان بمانند:
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(جامی )132 :3110

این نوع کارکرد دایره ،انواع و نمونههای فراوانی در تصوف دارد که عبارتند
از:
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الف) طالب و سالکی که خداوند او را در پناه عزت خود میگیرد« :هُوَ
او [طالب] را بر تخت اهلل و الهیت بنشاند .دایرة هو او را با پناه عزت گیرد».
(عینالقضات همدانی ،بیتا )113 :ترکیب «دايرة اهلل» (همان )11 :که عین القضات آن را
در جای دیگر به کار برده است ،قابل تأمّل است و به کارکرد حفاظت و در پناه
گرفتن سالک از سوی حقّ اشاره دارد.
ب) دایرة محافظی که موالنا به گِرد کاروان کشید تا از حملة حرامیان و
دزدان در امان بمانند:
«روزی حضرت موالنا جهت تسکین نایرة آن فتنة ضایره (غیبت شمس) بعضی
اصحاب و اعقاب را برگرفته ،آهنگ دیار شام کرد .چون به سِنور شام درآمدیم،
از ناگاه لشکری پیدا شد .قرب سیصد مرد حرامی پرساز و سلب به طرف
کاروان ما عزیمت نموده و جمیع اهل کاروان بیچاره گشتند .حضرت موالنا
فرمود که بهاءالدین تا غم نخورند که سرِ لشکر با ماست .همچنان گرداگرد
کاروان ،دایرهای برکشید ،مثال دایرة هود نبی علیهالسالم تا امّت او را باد مهلک
صرصر بر باد ندهد( )32(».افالکی  ،3111ج)231 :3

ج) پیری که در بیابان ،در دایرهای نماز میخواند تا باران به او نرسد:
«روایت کردهاند که عیسی(ع) وقتی در بیابانی میشد .باران درایستاد .وحی آمد
که یا عیسی(ع)! میخواهی جایی که بدو باز شوی؟ گفت :خواهم .گفت :در این
وادی شو که آنچه میخواهی یابی .عیسی(ع) وارد شد .پیری را دید که در نماز
بود .آن پیر به دست اشارت کرد که ماذا تُرید؟ چه میخواهی؟ عیسی(ع) گفت:
مرا باران گرفت ،جایی طلب کردم که بدو باز شوم .اینجایم نشان دادند .پیر
خطی گرد خود درکشیده بود و در آن دایره نماز میکرد و هیچ قطرة باران به
وی نمیرسید .عیسی(ع) را گفت :قدم در این دایره نه تا باران به تو نرسد.
همچنان کرد»( .میبدی  ،3111ج)11 :6

د) دایرهای که شیبان راعی برای محافظت از خطر گرگ ،گرد گوسفندان خود
میکشید :در شرح حال و کرامات وی نوشتهاند :هرگاه برای اقامة نماز جمعه از
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شهر بیرون میرفت ،گرد گوسفندان خود خطی میکشید به گونهای که نه
گوسفندان از آن خط ،بیرون میآمدند و نه گرگ میتوانست بدان خط داخل
شود و بر گوسفندان حمله کند( .ابنتغری بردی  ،3712ج )12 :2مولوی نیز داستان
وی را بعد از حکایت «دایرهای که هود گرد مؤمنان کشید» ،آورده است:
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(مولوی  ،3111ج)317 -362 :3

هـ) جوشیدن آب از میان دایره :کرامت دیگری که به کمک تصویر دایره و
تقدّس و کارکرد ویژة آن ،به صوفیه نسبت دادهاند ،جوشیدن آب از دایرهای بود
که ایوب سختیانی آن را کشیده بود:
«گویند جماعتی با ایوب سختیانی در سفر بودند .چند روز آب نیافتند؛ رنجور
شدند .ایوب گفت :اگر بر من بپوشید تا زنده باشم ،شما را آب دهم .گفتیم
بپوشیم .دایرهای درکشید؛ از میان دایره آب برآمد؛ همه آب خوردند .چون باز
بصره آمدیم ،حمّاد زید را از آن خبر دادیم .عبدالواحد حاضر بود آن جایگاه.
گفت :چنان است که میگوید .من نیز آنجا حاضر بودم( .عثمانی )661 :3111

و) مکاشفات صوفیه و به تصویر درآوردن معارف الهی و حقایق ربّانی
به کمك شکل دایره :حقایق و معارفی که به صورت مکاشفه و واقعه در
بیداری و خواب بر صوفیه عارض میشده است ،در برخی از موارد ،به شکل و
تصویر دایره بوده است تا صوفیه بتوانند تجارب صوفیانه و معرفت ناشی از آن را
در قالب مثالهای عقلی و صورتهای حسی ،ادراک و ارائه کنند .به تعبیر موالنا،
بیان و ادراک این تجربههای روحانی ،جز از طریق صورتهای مثالی (و در اینجا
تصویر دایره) ممکن نیست« :چیزهایی که آن نامعقول مینماید ،چون آن سخن را

س  31ـ ش  11ـ زمستان  71ـــــــ بررسی نمادها و کارکردهای کهنالگوی «دایره» با تأکید103 / ...

مثال گویند ،معقول گردد و چون معقول گردد ،محسوس شود( ».مولوی :3167

 )366در این قسمت ،تنها به ذکر دو مکاشفه بسنده میکنیم:
 -3مکاشفة عبدالسالمبن سهالن الهَنَکی است که میگوید «در بیداری پارة
دایرههای سیاه دیدم و بر آن پاره ،دایرهای از نور سپید .در سیاهی به سیاهی
چیزی نبشته و از آن حرف ،بیش از این مفهوم نشد« :اسم اهلل األعظم»» و در ادامه
پاسخ و تعبیر «عبدالرحمان اسفراینی» که« :آن دایرة سیاه ،دایرة طور خفی است.
آن نور سپید ،اشعّهای است که از طور سِرّ در روزنة طور خفی تافته است .اسم
اهلل اعظم هم شهود سالک است( ».اسفراینی )12 -13 :3131

 -2سیّدحیدر آملی ه در بغداد به سال  111ق .رؤیای دیده است که:
«در کنار پل ایستاده بودم و در سمت شرقی پل به آسمان مینگریستم که در
سمت شمال ،جسمی مربع شکل دیدم که به چهارده دایرة مساوی تقسیم شده
بود( .ارتباط «مربع و دایره» قابل تأمل است) هر دایره حاوی یکی از اسامی ائمة
دوازدهگانه بود و پیامبر(ص) و فاطمه(س) که با طالی سرخ بر آن نوشته شده
بود ...به گونهای که در هر زاویة دایرة بزرگ ،اسم محمد(ص) نوشته شده بود.
در این هنگام عالم روشن بود و از انوار آن ،دایرهها و شکلها میدرخشید».
(آملی )216 -211 :3161

ن) تجلّی خداوند به صورت دایره و ارتباط این کارکرد با مفهوم «خلق
جدید» :از نظر عارفان ،جمیع اعیان موجودات ممکنه ،به نور حقّ؛ یعنی به تجلّی
او پیدا و روشن گشتهاند و به واسطة تجلّی او به صورت اشیاست که نسبت
وجود به اشیا کردهاند و به حقیقت ،غیر حقّ ،هیچ موجودی نیست( .الهیجی :3131

 )13حال ،برخی از مراتب تجلّیات ظهوری و شعوری حضرت الهی «مصوّر به
صورت دایره گشته و از مقام احدیت تا مرتبة انسانی به قوس نزولی و از مرتبة
انسانی تا مقام احدیّت ذات ،به قوس عروجی معبّر شده است( ».همان )31 :نکتة
مهم در این باره ،ارتباط تجلّی خداوند با مفهوم «خلق جدید یا مدام» در عرفان
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است .به بیان ساده ،تجلّی خداوند در آفرینش ،همچون دایره و چرخهای است که
به صورت الیتناهی و بیپایان ،هر دم تکرار میشود و این تجلّی در هر لحظه
پس از لحظهای دیگر ،به صورت فنا و بقا بروز میکند و سرعت تجدّد فیض
رحمانی به گونهای است که آمدن و رفتن آن را نمیتوان ادراک کرد؛ بلکه
آمدنش ،عین رفتن است و رفتنش ،عین آمدن .این تجلّی پیوسته و مکرر در
عرفان« ،خلق جدید» نامیده میشود که در آن همه چیز در جریان نو شدن
لحظهبهلحظه ،حرکت میکند و وجود از «قبل و بعد منقطع» است( .ایزوتسو :3131

 )311طبق این نظریه ،نزد عارفان ،حدوث عالم واقعهای نیست که یکبار رخ داده
باشد و پس از آن در حال بقا به سر ببرد؛ بلکه ،به استناد جود و فضل نامتناهی
الهی ،هر آن و هر لحظه ،خلقتی نو و حدوثی جدید مییابد.
جهان کل است و در هر طرفةالعین
دگر

باره

شود

پیدا

جهانی

عدم
به

گردد
هر

لحظه

و

الیبقی

زمانین

و

آسمانی

زمین

(الهیجی 131 :3131؛ ر.ک .رحیمیان :3173
)233 -222

ی) دایره و هفتگانههای نمادین و مقدّس :در ابتدا باید بدانیم که قدما برای
دایره ،عدد هفت را قائل بودهاند؛ زیرا دایره را متشکل از دو شکل هندسی مثلث
و مربع میدانستند که جمع بین سه (مثلث) و چهار (مربع) ،عدد هفت میشده
است( .شایگانفر  )313 -317 :3173از سوی دیگر ،عدد هفت در فرهنگهای
مختلفِ اساطیری ،ایرانی ،مذهبی و عرفانی ،رمزآمیز و مقدّس بوده است .برای
نمونه ،در اسطوره با هفتگانههای نمادینی چون :هفت آسمان ،هفت دریا ،هفت
اقلیم ،و هفت اشعة خورشید روبهرو هستیم( .بوکور  )36 :3173در فرهنگ ایرانی:
هفت امشاسپند ،هفتخان رستم و اسفندیار ،هفتسین نوروز ،هفتپیکر نظامی
و هفت مقام سیر و سلوک در آیین میترایی (زمردی  )110 :3116وجود دارد .در
آیین اسالم ،به هفتگانه هایی چون :هفت آیة سورة فاتحه ،هفت سُبع قرآن،
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هفت بار طواف و سعی میان صفا و مروه و هفت طبقه و پلة معراج ،بر
میخوریم و سرانجام در طریقت عرفانی از هفت مرحلة سلوک یا هفت شهر
عشق و هفت دوره دایرة نبوّت و حضور هفت امام در هر دوره ،سخن به میان
آمده است( .کربن  )310 :3131به نظر میرسد بجز ارتباطی صوری که میان این
هفتگانههای نمادین و دایره (جمع میان اعداد سه و چهار) وجود دارد ،در تفکر
عرفانی ،حداقل از دو جهت دیگر نیز این پیوند ،قابل تبیین است:

هفت طور «دل» یا «قلب منقلب» و اَشکال دایرهای هر طور
بحث اطوار قلب از جمله مهمترین مباحث عرفان ایرانی است که بیگمان پیشینة
این بحث به اندیشههای مانوی و ایران باستان میرسد( .مایل هروی )601 :3131

عارفان بسیاری قائل به اطوار چندگانه و مختلف قلب بوده و هر طوری را
مظهری از مظاهر اسماء اهلل میدانستند .از جملة این عارفان ،سعدالدین حمویه
است که در این موضوع ،رسالة مستقلی به نام قلبالمنقلب نوشته و به تفصیل،
این موضوع را بسط داده است .او میگوید:
«مشایخ و مکاشفان معانی از س ِر دید ،دوایری برکشیدند و هر دایره را نامی
کردند و بر هر دایره اسمی از اسماء اهلل بر حسب معنی نهادند و به قرآن تمسک
کردند و به حدیث مسجّل کردند» .دایرة اول «صدر» است و «صمد» بر وی
کشیدند .دایرة دوم «قلب» است و «قادر» بر وی نوشتند .دایرة سوم را «شغاف»
نام نهادند و «رحیم» بر وی نوشتند .دایرة چهارم را «فؤاد» نامیدند و «فتّاح» بر
وی نوشتند .دایرة پنجم را «حبه القلب» نام نهادند و «فالق وحی» بر وی نوشتند.
دایرة ششم را «سویدا» نامیدند و «سالم» بر وی کشیدند و هفتم را «مهجّه» نام
نهادند و «جالل و جمال و مهیمن و اهلل و نود و نه اسم» بر وی کشیدند( .همان:
)601 -631
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جاللاهلل

سالمسویدا

مهجّه

تجلّی
فالقالوحی
حبۀااللقلب

تجلّی
فتاح فؤاد

تجلّی

تجلّی

تجلّی

رحیمشغا

قادر قلب

صمدصدر

ف

نمودار  .2اشکال هفت طور دل یا قلب از دیدگاه سعدالدین حمویه

از آنجا که دوایر اطوار قلب با حرکت دوری و تکاملی عالم در ارتباط است،
میتواند یادآور حاالت و اوصاف سالک در طی سلوک نیز باشد؛ درست همان
نکتهای که اسفراینی در جواب شخصی که از رموز دایرههای بزرگی که در
مکاشفات خود پرسیده بود ،گفته بود« :دایرههای بزرگ ،دوایر اطوار قلب است و
دایرههای کوچک ،دوایر بروج اوصاف سالک( ».اسفراینی )13 :3131

ساختار حلقوی و تودرتوی معرفت نفس و هفت وادی سلوک
در تفکر عرفانی ،وادیها و مراتب سلوک و تمام مشقتها و ریاضتهای نهفته
در آن ،برای رسیدن به معرفت نفس و در نهایت معرفت حقّ ،تعبیه شده است.
حال از آنجا که معرفت نفس و پی بردن به گوهر درون ،همیشه سیر خطی و
صعودی نداشته است؛ و سالک با تمرکز و تکرار اوراد و اذکار ،تالش میکرده تا
با نفوذ در اعماق وجودی خود ،به حقیقت و خودشناسی دست یابد و به جای
توجه به بیرون ،به اعماق وجود و یا اقیانوس روح خویش متمرکز شود( )31و
فیالمثل در ساختاری حلقوی و دایره مانند از طلب شروع کند و به فقر و فنا
ختم کند .در مثالی دیگر ،عارف درمی یابد که معرفت حقّ جز با معرفت خلق
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میّسر نمیشود ،اما ناگهان و همزمان متوجه این معنی نیز میشود که خلق ،چیزی
جز صفات حقّ نیست .پس عالم چیزی جز تجلّی حقّ در آیینة اعیان ثابته نیست
و وجود اعیان بدون وجود حقّ ناممکن است؛ پس این حقّ است که بر حسب
قابلیت و پذیرندگی اعیان ثابته ،در صُور موجودات جلوهگر میشود( .ابنعربی

 )123 :3171این نمونهها نشان میدهد که اوالً رسیدن به معرفت نفس و حقّ،
ساختاری حلقوی و از حقّ به حقّ دارد؛ ثانیاً این شناخت و معرفت درون ،گاه در
هفت وادی یا مقام شکل میگیرد و ثالثاً این هفت وادی ،خود نماد کمال و تعالی
است.

سماع درویشان و ارتباط آن با حرکت کیهان و گردش سیارگان به دور
خورشید
سماع درویشان ـ بهویژه در فرقة مولویه ـ دایرهوار و حلقوی است و به گفتة
موالنا از رمزگرایی کیهان سود برده

()31

و جنبه تقلیدی دارد .در واقع ،گردش

دوازده سیاره پیرامون خورشیدی که محور و مرکز و مظهر خداوند است ،طلب
خداوند منظور است .این درویشان به سان صور فلکی ،بر محور خویش
میچرخند و در عین حال ،همة گروه ،دور درویشی که در مرکز میرقصد و
نمودگار خورشید است ،چرخ میزنند .حلقه زدن و چرخیدن به دور شخصی
مقدّس ،به معنای سهیم شدن در قدرت سحرآمیز و یا قدرت بخشیدن به آن
شخص خاص است .چرخش و سماع رقصندگان شدت میگیرد تا آنکه سرانجام
اتصال زمین به آسمان را به نحوی رمزی تمثیل کند( .ر.ک .بوکور 33 -37 :3173؛

شیمل  )101 -136 :3111در رمزگرایی سماع ،از یک سو ،درویشان به سان آسمان و
حرکات آنکه به شکل دایره فرض شده است ،حرکاتی دایرهای و حلقوی دارند و
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از سوی دیگر ،مرکز و چرخش به دور آن ،کانون توجه سماعکنندگان است؛
مرکزی که در بسیاری از آیینها و باورها ،مقدّس و جایگاه قطب و خداوند
انگاشته شده است.

معماری مدوّر خانقاهها و آرامگاههای صوفیه
نقش و تأثیر کهنالگوی دایره را حتی میتوان در ساختمانِ خانقاههای صوفیه نیز
مشاهده کرد .یکی از این خانقاهها به روایت اسرارالتوحید خانقاه سراوی در شهر
نسا است که استاد بوعلی دقاق آن را به اشارت مصطفی(ص) بنا کرده است:
«چون استاد بوعلی به نسا آمد ،به زیارت تربت مشایخ و صوفیان را بقعهای
نبود .آن شب بخفت .مصطفی را به خواب دید که او را فرمود که «از جهت
صوفیان آنجا بقعهای بساز» .و بدان موضع که اکنون خانقاه است ،اشارت کرد و
«خطی گِرد آن درکشید» که چندین باید ساخت .دیگر روز بامداد ،استاد بوعلی
برخاست و بدان موضع آمد .آن خط که مصطفی برکشیده بود ،بر زمین همچنان
باقی بود و همگنان بدیدند و استاد هم بر آن خط ،دیوار خانقاه بنا نهاد و تمام
کرد( ».میهنی  ،3116ج)17 :3

به طور کلی نقشهای هندسی به کار گرفته شده در بناهای اسالمی ـ بهویژه
خانقاهها و آرامگاههای صوفیه ـ اغلب تقسیم «دایره» به شکلهای هندسی منظم
است که عمدتاً به اَشکال هشتوجهی ،نماد هشت درِ بهشت ختم میشود.
جالب اینکه در غرب ،معابد مسیحی را نیز ،اغلب مدوّر میساختهاند و نشانههایی
از این کهنالگو در آن دیار نیز به چشم میخورد .برای مثال در پریگو و الون (دو
استان فرانسه) معابد رومی مدوّر بود و در یک مربع بنا شده بود که نشانة رابطة
دوسویة آسمان (دایره) و زمین (مربع) است( .شوالیه و گربران  ،3131ج)310 :1
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تحلیل شناختی
از مجموع ویژگیها ،نمادها و کارکردهای دایره در اسطوره و عرفان ،پنج گزارة
زیر حاصل میشود:
 .3مهمترین جنبة اهمیت طرحوارة تصویری «دایره» در اسطوره ،کامل بودن این
شکل و در نتیجه جاودانگی و ابدیّت است.
 .2برجستهترین ویژگی کهنالگوی «دایره» در عرفان ،نظریة روند تکاملی دایرة
وجودی عالم و اثبات دو قوس نزولی و صعودی از سوی عارفان است که در
نهایت به مفهوم «خلق جدید یا مدام» میانجامد.
 .1عمدهترین شاخصههای اهمیت تصویر «دایره» در اسطوره و عرفان ،دو ویژگی
بارز «مرکز و نقطة مرکزی» و نقش «حفاظت و نگهبانی و امنیّت» دایره است.
 .1از اسطورههای مشرق زمین و همچنین عرفان اسالمی برمیآید که شیوة شرقی
تفکّر ،عمدتاً به صورت دایرهای و نماد بینش بازگشت به اصل و مبدأ است؛ در
حالی که شیوة غربی تفکّر ـ که عمدتاً خطّی است ـ بیشتر ،راه را برای بسط
عقالنی و استداللی هموار میکند و بیش از «عشق و ایمان و هدایت» ،به عقل و
تحلیل اهمیت میدهد.
 .1با تأمّل در ژرفساخت تصاویر و کارکردهای کهنالگوی دایره در عرفان،
درمییابیم که در عمق و بطن این کهنالگو ،نوعی «جبرگرایی» صوفیه و تحت
«پنجة تقلیب رب» بودن نهفته است؛ چنانکه در کشفالمحجوب ،عارفی که به
حقیقتِ معرفت رسیده است؛ حواس و هوای او مسخّر خداوند شده تا «در هرچه
کند و گوید و نگرد ،همه اندر «دایرة امر» باشد( ».هجویری  )121 :3137گرایش به
این تفکر برای آن بوده تا ناتوانی آدمی را در اندیشیدن تدبیر در برابر تقدیر
بنمایاند و او را نقطة تسلیمی بیش در دایرة قسمت قلمداد نکند.
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نتیجه
کهنالگوی «دایره» ،همواره ویژگیها ،نمادها و کارکردهای مشترک و گاه
همسانی در اسطوره و عرفان داشته است .این نمادها و کارکردهای مشترک را
میتوان ذیل هشت محور کلی طبقهبندی کرد :اول ،نماد «ابدیت و بیانتهایی»
است که در هر دو شاخة فوق تکرار شده است .دوم ،ویژگی حرکت دایرهای و
تقدّس آسمان و افالک و خورشید در اسطوره و عرفان .سوم ،کارکرد محوری و
مهم «مرکز» و نقطة مرکزی و تقدّس و اهمیت آن در خلق مضامین قدسی.
چهارم ،نماد «روح و خود» بودن دایره و مباحث مهم خودشناسی و تمرکز روانی.
پنجم ،نماد «خجستگی و قداست» دایره و نقش این نماد در دایرة جادو در
اسطوره و عبور از سنگهای دایرهای در مسیحیت و کرامات عرفانی .ششم،
کارکرد «حفاظت و نگهبانی» که موجب شده است دایره« ،حصن امانی» برای
آدمیان و سایر موجودات باشد .هفتم ،نقش موقعیتی و جایگاه دایره که در
اسطوره ،جایگاه مرد خدا ،در اسالم ،جایگاه پیامبر(ص) و در عرفان ،جایگاه پیر
و قطب محسوب میشده است و هشتم ،هفت گانههای نمادین و مقدّس در
اسطوره و عرفان .این اشتراکات نشان میدهد که هیچ قلمروی از «روح عینی» را
نمیتوان یافت که زمانی با اسطوره ممزوج نبوده و با آن وحدتی انضمامی
(کانکریت) نداشته است.

()31

بر این اساس ،متدیّنان و عارفان در بخشی از سخنان ،رفتارها ،ایدهها و
کرامات خود ،از اسطوره و اندیشة اسطورهای تأثیر پذیرفته و کهنالگوهای برآمده
از اندیشة اسطورهای ،در ضمیر ناخودآگاه و تجربیات و حاالت و مکاشفات
عرفانی آنها ،حضوری غیرمستقیم داشته است.
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پینوشت
( )3مَندَلَه 3که آن را در فارسی به صورت غیرفنی «مانداال» آوانویسی کردهاند ،در سانسکریت
به معنی «دایره» است که به همین شکل و معنی و نیز به صورت «مَندَل» (= خط عزیمت که
معزّمان کشند) در فارسی به کار رفته است( .توچّی  )3 :3133از نظر اصطالحی مانداال ،عبارت
از دوایری هم مرکز یا چند مرکز ،محاط در مربع است که دارای کارکردها و رموزی چون:
ب تصویر جهان معنوی و سیر آفاقی و
معبد رمزی جمیع خدایان( ،الیاده  )110 :3116بازتا ِ
انفسی سالک( ،بوکور  )301 :3173روح کلی و تج ّلیّات الهی (بورکهارت  )22 :3110تمرکز و
مراقبه (شایگانفر  )311 :3173و بازپیوستن به کل (توچّی  )3 :3133بوده است .در طریقت
بودایی ،جانداران به پنج دودمان عارفانه تقسیم میشدهاند که هر دودمانی ،مندلة مخصوص به
خود را داشته است( .همان)73 :
( )2ماری که همیشه به شکل دایره یا چنبر است.
( )1شیبان راعی :ابو محمد شیبان راعی (م  )313از کبار فقیهان ،زاهدان و عابدان ،اصالتاً اهل
دمشق بود .دنیا و متاع او را ترک گفت و بر کوه لبنان گوسفندان را شبانی میکرد( .ابنتغری
بردی ،3712ج )12 :2امام شافعی (م  )201در کودکی اواخر عمر وی را دریافت و گویند در
مجلس درس وی به دو زانو و همچون کودکی مینشست و وقتی به این نوع دانشآموزی او
اعتراض کردند ،پاسخ داد« :أنَّ هذا وَفَّقَ لما أغفلناه»( .حقّ تعالی وی را توفیق آنچه ما
نمیدانیم ،داده است)( .غزالی  ،3172ج )61 :3ابنعربی نیز او را مانند فضیل عیاض و ذوالنون
مصری ،صاحب علم لدّنی دانسته است( .زمانی  ،3113ج)3223 :6
( )1در اندیشة انسان سنّتی ،میان دایرگی نطفة آدمی با دایرة آفرینش ابتدایی کیهان ،میان کروی
بودن چشم انسان با کروی بودن سیارات ،ستارگان و افالک آسمانی و میان دایره بودن مردمک
چشم با نقطة بی تعیّن ذات ،هم نهادگی وجود دارد تا عالم صغیر را به نمایندگی عالم کبیر
معرّفی کند( .کمالی و دیگران )31 :3176
( )1طبق اعتقادات ودایی ـ بر خالف سنت متداول و معمول ـ زمین را به چرخی مانند
میکردند و آن را دایره شکل میدانستند( .بهار )311 :3136

1. mandala
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( )6در فرهنگ نمادها ،مربع ،نشانة «قدرت» معرفی شده است( .شوالیه و گربران  ،3131ج:1
)313
( )1دائو یا تائو (=تائویسم) نام آئینی باستانی در کشور چین است که همراه با آئین
کنفوسیوس ،بیشترین پیروان را داشته است .برای اطالع بیشتر بنگرید به :بایرناس ،3136 ،فصل
نهم با عنوان «دین چینیان و مذهب تائو».
( )3مقصود ،ابیات ذیل از موالناست:
حلق بخشد خاک را لطف خدا

تا

خورد

باز خاکی را ببخشد حلق و لب

تا

گیاهش

چون گیاهش خورد ،حیوان گشت زفت

گشت

باز

خاک

آمد،

شد

اکّال

بشر

و

آب
را

حیوان

بروید
خورد

لقمة

صد

گیا

اندر

طلب

و

رفت

انسان

چون جدا شد از بشر روح و بصر
(مولوی  ،3111ج)22 -21 :1

این مضمون در بسیاری از مزامیر نیز آمده است« :نباتات را برای بهائم میرویانی و سبزهها را
برای خدمت انسان( ».باربور )131 :3171
( )7کمبل ،ذیل بحث دربارة «حلقة ازدواج» ،به ریشهشناسی واژة نماد  symbolپرداخته و آن
را متشکل از دو بخش  symو  bolبه معنی جمع کردن دو چیز با یکدیگر دانسته است( .کمبل
)136 :3130
( )30هر نفس نو میشود دنیا و ما

بیخبر

عمر همچون جوی نونو میرسد

مستمری

از

نو

شدن

مینماید

اندر
در

بقا
جسد

(مولوی  ،3111ج)3311 -3313 :3
( )33کسایی مروزی در بیت زیر ،جزء نخستین شاعران و تصویرگرانی است که پیامبر(ص) را
مرکز دایرة دین معرفی کرده است:
این دین هدی را به مثَل دایرهای دان

پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار
(درخشان )11 :3166

بعد از وی احمدبن زید طوسی تصریح میکند که« :همگنان خط دایرهاند و تو [پیامبر]
نقطة پرگاری( ».طوسی )637 :3132
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( )32در داستانها آمده است که وقتی قوم عاد نافرمانی و گستاخی کردند ،به نفرین هود،
تندباد و «صرصر»ی آمد که هفت شب و هشت روز متوالی وزید و آن قوم را همگی نابود
کرد ،مگر مؤمنانی که هود گرد آنها خطی دایرهای کشیده بود:
کشید

نرم

میشد

هود

گرد

مؤمنان

خطی

هر که بیرون بود زان خط جمله را

پاره

پاره

باد،

کآنجا

میگسست

میرسید
اندر

هوا

(مولوی  ،3111ج)311 -313 :3
( )31در هند ،مانداال در اصل وسیلة تمرکز معنوی و مراقبة فکری است .با تمرکز و توجه پی
گیر به مرکز مانداال ،انسان به تدریج به مرکز وجود خویش رخنهای پیدا میکند و بعد از مراقبة
واقعی ،با «برهمن» که مبدأ هستی است ،یکی میگردد( .شایگان )331 -331 :3133
( )31پس حکیمان گفتهاند این لحنها

از

بانگ گردش های چرخ است این که خلق

میسرایندش

چرخ

دوار
به

طنبور

بگرفتیم

ما

به

حلق

و

(مولوی  ،3111ج)112 -111 :1
( )31جهت اطالع بیشتر از گستردگی قلمرو «اسطوره» و وحدت انضمامی آن با بسیاری از
نظامها و مفاهیم؛ ر.ک .کاسیرر .11 -11 :3131

کتابنامه
آملی ،سیّدحیدر .3161 .المقدّمات من کتاب نصالنصوص .تحصیح و مقدمة هانری کوربن،
عثمان اسماعیل یحیی .چ .2تهران :توس.
ابنتغری بردی .3712 .النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره .مصر :دارالکتب المصریه.
ابنعربی ،محمدبن علی .3171 .فصوص الحکم .درآمد ،توضیح و تحلیل محمدعلی موحد و
صمد موحد .چ .1تهران :کارنامه.
ابنمنظور ،ابیالفضل . 3770 .لسان العرب .بیروت :دار صادر.
اژهای ،تقی و عرب جعفری ،مهدی« .3176 .مقایسة کهنالگوهای یونگ با شیوة عرفانی
ابوسعید» .فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
س  .31ش  .11صص.71-61
اسفراینی ،نورالدین عبدالرحمن .3131 .کاشف األسرار .به اهتمام هرمان لندلت .چ .2تهران:
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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فرهنگی.
بزرگ بیگدلی ،سعید و حبیباهلل گندمانی و علیرضا محمدی کلهسر« .3136 .نمادهای

جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری)» .پژوهشنامة زبان و ادبیات
فارسی «گوهر گویا» .س .3ش .3صص .17-71
ت صوفیان .ترجمه .شرح و تدوین :قاسم میرآخوری .تهران:
بقلی ،روزبهان .3131 .مکاشفا ِ
شفیعی.
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نشر فرهنگ اسالمی.
طوسی ،احمدبن محمدبن زید .3132 .السّتین الجامع للطائف البساتین .به اهتمام محمد روشن.
چ .1تهران :علمی و فرهنگی.
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الهیجی ،شمس الدین محمد .3131 .مفاتیحاإلعجاز فیشرح گلشن راز .مقدمه ،تصحیح و
تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی .چ .1تهران :زوّار.
لینگز ،مارتین .3111 .هنر خط و تذهیب قرآنی .ترجمة مهرداد قیومی بیدهندی .تهران:گروس.
مایل هروی ،نجیب .3131 .این برگهای پیر .چ .2تهران ،نشر نی.
مولوی ،جاللالدین .3167 .فیه ما فیه .با تصحیحات و حواشی بدیعالزمان فروزانفر .چ.6
تهران :امیرکبیر.
ـــــــــــــــــ  .3111 .مثنوی معنوی .به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش .چ.1
تهران :علمی و فرهنگی.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین .3163 .کشفاألسرار و عدةاألبرار .به سعی و اهتمام علیاصغر
حکمت .ج1و ج .6تهران :امیرکبیر.
میهنی ،محمدبن منوّر .3116 .اسرارالتوحید .مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی
کدکنی .چ .1تهران :آگاه.
نجم الدین کبری .3133 .نسیم جمال و دیباچة جالل .تصحیح :فریتس مایر ،ترجمه و توضیح:
قاسم انصاری .تهران :طهوری.
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نجم رازی .3136 .مرموزات اسدی در مرموزات داودی .مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا
شفیعی کدکنی .چ .1تهران :سخن.
نسفی ،عزیزالدین .3133 .االنسان الکامل .تصحیح و مقدمه ماریژان موله .چ .7تهران :طهوری.
هجویری ،ابوالحسن علیبن عثمان .3137 .کشفالمحجوب .مقدمه ،تصحیح و تعلیقات
محمود عابدی .چ .1تهران :سروش.
همدانی ،میر سیّدعلی .3111 .اسرارالنقطه .ترجمة احمد خوشنویس ،مندرج در کتاب مقامات
عارفان .تهران :بوذرجمهری.
یونگ ،کارل گوستاو .3112 .انسان و سمبولهایش .ترجمة ابوطالب صارمی .تهران :امیرکبیر.
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