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چكيده

توان ي همانند و مشابهي دارند كه ميهامؤلّفه،در ميان ملل مختلفهاو اسطورهها، افسانههاداستان

ـاني از جملـة ايـن    ةجستجوي كمال و نمون. قرار دادد پژوهشاياي متفاوتي آنها را موراز زو انسان آرم

سمبوليك شرق در اين زمينه آثار زيباترينيكي ازنيشابوري عطّارالطّيرمنطق . ي مشترك استهامؤلّفه

ـاخ    . ي بسياري از شاعران و نويسندگان جهان قرار گرفته اسـت است كه مورد تأس ـارد ب يكـي از  ـ ريچ

ارائه كـرده  را » مرغ دريايي،جاناتان«يعني،تقريباً نمونه اي مشابهـ� آرمان گراي مغرب زمين نويسندگان 

ليـلِ در  با توجه به فاصلة زماني بسيار بين اين دو اثر، اين مقايسة تطبيقي يـك نـوع تجزيـه و تح   .است

ي، جاناتان بـه عظمـت   ي داستانهابه لحاظ درون ماية عرفاني و پيچيدگيالبتّه. زماني است؛ نه همزماني

ـار تفكّراز عرفان شرقي و تأثّرآيا فلسفة فكري اين نويسنده م. نيستعطّارالطّيرمنطق  ـا   عطّ اسـت؟ وي

را نديده باشد؛ برخاسته عطّارالطّيرمنطق ،اگر ريچارد باخحتّيعرفاني، ـ ي اين دو اثر ادبيهاهمانندي

اين نوشتار تالشي و كامالً طبيعي و باور كردني است؟اهي مشترك فطري و ذاتي بين انسانهااز آرمان

.ست؛ افزون براينكه مقايسه اي تطبيقي بين دو اثر را در بر داردهادر جهت پاسخ دادن به اين پرسش

.نيشابوري، جاناتان مرغ دريايي، ريچارد باخعطّار، الطّيرمنطق : هاكليد واژه

1 -مه مقد

ـا است كه بـه كشـف زمينـه   ادبياته در قلمرو دنياي تطبيقي رويكردي تازادبيات ي همـدلي و هـم   ه

ـا مهاجرت، ترجمه و نبـرد . ي مختلف كمك مي كندهاانديشگي آفرينندگان آثار ادبي و هنري سرزمين ي ه
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ـا تطبيقي بوده است؛ افزون بـر اينكـه همـواره گـرايش    ادبياتاقوام از جمله عوامل توسعه و گسترش  ي ه

ـين  ي شگفتهارك بين آدميان فارغ از هرگونه تقليد يا اقتباس، زمينه ساز همسانيفطري و ذاتي مشت انگيز ب

مطالعه و بررسي مقايسه اي آثاري كـه  «: در يك تعريف موجز چنين بيان مي شود. ي ادبي استهاخلّاقيت

.)25: 1386شورل ايو،(» .ي فرهنگي متفاوتندهابرخاسته از زمينه

جهان است و شايد بتوان گفـت بعـد از   ادبياتاز برجسته ترين آثار عرفاني در يكيعطّارالطّيرمنطق 

كه ظاهراً آخرين مثنوي الطّيرمنطق . منظوم عرفاني، به پاية آن نمي رسدادبياتمولوي، هيچ اثري در مثنوي

ـتجوي     «است و در زمان پختگي و كمال شاعر سروده شده است، عطّار ـتان يـك جستجوسـت؛ جس داس

مي كنـد و مراتـب و   در مقامات و احوال سالك را تصويرروحاني كه سير 1يك اوديسة . رغ بي نشانسيم

ـان مـي آورد   ـياري از  ) 1378:89كـوب،  زريـن (» .مدارج اين سلوك را در رمز جستجوي مرغان به بي بس

ـلوك،  عرفاني مي شناسند؛ گويا هفت واـرا به نوعي، منظومه اي حماسي الطّيرصاحب نظران منطق  دي س

در واقـع،  «. يـد آهفت خواني است كه پهلوان سالك مي پيمايد تا به جهان پهلواني در كمال و معرفت نايل 

تعبير شده » طير«يك نوع حماسة عرفاني است، شامل ذكر مخاطر و مهالك روح، كه به رسم قدما، از آن به 

ـباه . است ـتم و  » هفـت خـوان  «ت بـه  اين مهالك و مخاطر در طي مراحل هفت گانة سلوك كه بي ش رس

را از جهت سـمبليك و  الطّيرمنطق گروهي نيز .)207: 1373كوب،زرين(» .اسفنديار نيست، پيش مي آيد

ـار      ـاير آث ـته تـر از س ـات رمزگويي مورد توجه قرار داده اند و وجه رمزي آن را، بسيار برجس فارسـي،  ادبي

منطـق  «، خصوصاً در زيباترين اثر هنري اش عطّارزبان ابيتجذّيكي از عوامل «به طوري كه ؛برشمرده اند

.)16: 1383حجازي،(» .، رمزگرايي در شعر اوست»الطّير

پيش در منظومة خود به كار برده اسـت، در  ها، قرنعطّارتأثير اين رمزپردازي ماهرانه و هنرمندانه را كه 

به سوي سيمرغكتاب ةنويسند.توان يافتجهان، به گونه اي بسيار واضح و برجسته ميادبياتر آثار متأخّ

در مشرق زمين اسـت و  » سمبليسم«، نمونه اي از آثار ادبي عطّارالطّيرمنطق «: در اين باره چنين مي نويسد

ـار الطّيـر از منطـق  تـأثّر بلژيكي، متفكّرماثر موريس مترلينگ، نويسنده و » آبيةپرند«توان گفت مي ، در عطّ

الطّيـر را با رؤيت ترجمـة منطـق   » باخ«از اين رو اگر الگو برداري) 145: 1346ضي، قا(» .اروپاستادبيات

را بر زمينة ذهني اين نويسنده آمريكايي، نمي توان ناديـده  الطّيرنپذيريم، تأثير غير مستقيم و با واسطة منطق 

.گرفت
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. ويكردي متافيزيكي دارداست كه موضوع آن ر» تمثيلي«و » فابل«از نوع »مرغ دريايي،جاناتان«داستان 

ـتن پنـدار و       برخي از مفسران و منتقدان، بخش نخست اين كتاب را به عنـوان قسـمتي از فرهنـگ خويش

ـاخ را   تفكّرگويي اين گروه، . حده مي دانندانديشة مثبت و خود باوري معمول در اياالت متّ ات و انديشـة ب

ـا  ) به معني روح و جان(كه در اين بخش كتاب، تأكيد بر خودباوري و تقويت نفس  و كمك به خويشتن ب

كه از اعتماد به نفس نسبتاً - هابلند انديشي دارد، برخاسته از فرهنگ غالب آمريكاييالبتّهتكرار و تمرين و 

.مي دانندـزيادي در ميان ساير ملل برخوردارند 

ـاب اسـت كـه آن ر       ـته بنـدي   آن چه در اين جا الزم به يادآوري اسـت، وجهـه اي از ايـن كت ا در دس

ـيالت رمـزي و از   هاموضوعي، در گونة كتاب ي معنوي و ماورائي قرار مي دهد و مطالبي كه در قالب تمث

را الطّيـر ناخودآگاه، تمثيالت رمزي منطـق  زبان مرغان دريايي در اين كتاب به رشتة تحرير درآمده است، 

پـاي عرفـان عارفـان مسـلمان مشـرق      دّبه خاطر مي آورد و اگر قدري عميق تر به آن نگريسته شود، ر

ولي پرمحتوا ،در اين كتاب كم حجمـهرچند خودباوري آمريكايي نويسنده اش، ظاهرتر مي نمايد ـزمين

.آشكارخواهد شد

–) از نويسندگان بزرگ رمانتيك قرن نوزدهم(از سوي ديگر ريچارد باخ ظاهراً همچون ژراردو نروال 

يا همچون آليگيري دانته كه از طريـق  ـ2.تر مديون مسافرت به شرق استاش را بيشكه شهرت نويسندگي

سنايي و احتماالً الگوبرداري از آن، به نوشتن كمدي الهي مي پـردازد؛  » سير العباد الي المعاد«رؤيت ترجمة 

بب ي فطري و ذاتيِ ناخودآگاه يا خودآگاه او به كمال جويي و انسان كامـل سـ  هانيست، بلكه بايد گرايش

. و جاناتان مرغ دريايي شده باشدالطّيرپديد آمدن بينامتنيت منطق 

ي فرماليستي هاي عرفاني دو اثر است؛ نه بيان شاخصهاموضوع اصلي اين نوشتار، واكاوي درون مايه

ـار زيرا هم . ي زباني و تكنيكي تأكيد مي ورزدهاكه بر زيبايي ـا گراسـت كـه چنـدان بـه       عطّ ـاعري معن ش

ـايي     هازيبايي ـاخ ، زيب ـارد ب ـايي ريچ ـا ي لفظي ارزش نمي نهد و هم در جاناتان مـرغ دري ـتي  ه ي فرماليس

ي فكري و فرهنگـي دو  هاكشف و بيان شباهت،هدف اصلي اين مقايسه. خوردچشمگيري به چشم نمي

شف دوبارة نفس در حقيقت ك. است) غربي مسيحي(و ) قي اسالميشر(از دو نگرش تأثّرانديشة متفاوت م

: ري، شاخه اي منشعب از آن ريشه اسـت كـه  كدام از افراد عالم با هر عقيده و هر تفكّواحدي است كه هر

ـاء (.آفريد» نفس واحدي«شما را از / » خَلَقَكُم من نَفسٍ واحده« ـاي    ) 1/نس ـاهيم و نماده ـياري از مف و بس
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يش از ورود به موضوع اصلي ، پ. ياد مي شود» فطرت«مشترك ريشه در همان نفس واحد دارد كه از آن به 

.ي ريچارد باخ خواهيم داشتهانگرشي كوتاه به زندگي و انديشه

ريچارد باخ    تفكّرنگاهي به ـ 2

. آمريكايي است) هواپيماهاي سبك نمايشي(، نويسنده و خلبان BachRichard David(ريچارد ديويد باخ 

ـا آمـد   ) Oak Park Illinois(» اوك پارك ايلينويز« ميالدي در 1936باخ در  ـان  . بـه دني ـان  «او از نوادگ يوه

 20th-Century”نقل ازبه. (، آهنگساز بزرگ و مشهور آلماني است)Sebastian BachJohan(» سباستين باخ

American Bestseller” available at: http://www3.isrl.uiuc.edu; Retrieved on 2006-09-09)   

ـ ي باخ را مي توان از روند زندگي، مجموعـة فع و جهان بيني كلّشخصيت ـا تالي ـار او   ه ، عاليـق و آث

ـيت هرچند تأثير فرهنگ غرب و دين زدگي طبيعي مردمان اين دوره را، در شـكل گيـري   . دريافت ي شخص

ـيدن و عمـق   ا رنسانس مذهب گرايي و جستوي، نمي توان ناديده گرفت، ام جوي مأمني براي مفهوم بخش

ـته . دادن بيشتر به زندگي افراد، در آثار و افكار باخ نيز قابل مشاهده است ـا تقريباً تمام نوش ـاني از  ه ي او نش

او تاجايي كه . ناپذير و رهايي طلب ساخته استمحدوديتي شخصيتعشق او به پرواز، از باخ، . پرواز دارد

ـار و عقايـدش،     كند و اجازه نميه هيچ قيدي نميبمقيدبتواند، خود را  دهد كه كسي بـراي او و بـراي افك

ـان و  «: فلسفه و جهان بيني باخ، در تمامي آثارش هويداست. كندايجاد محدوديت طبيعت حقيقي ما، با مك

ـاً مـي ميـريم   . » بودنيم«ما تعبير . زمان محدود نشده است و بـه ايـن   ما نه حقيقتاً زاده مي شويم و نه حقيقت

ـان   هاات با آنجهان مرئي و آشكار مي آييم براي شادي، يادگرفتن، براي تقسيم تجربي يي كه نسبت بـه ايش

ـاز عشـق ورزيـدن            ـادگرفتن چگونـه عشـق ورزيـدن و ب ـترما بـراي ي ».مسؤوليم، بـراي آزمـودن؛ و بيش

)www.Amazon.com /Soul Flight: An Interview with Richard Bach(

ـان بينـي   كـه  –قضاوت در مورد زندگي شخصي باخ، عقايد و مذهب او، بدون در نظر گرفتن اين جه

با اين وجود برخـي  . كاري بيهوده و در حقيقت به بيراهه رفتن است–آثار او را چنين برجسته كرده است 

ين بـودا، منسـوب كـرده و    يعرفان شرقي و به ويژه آمنتقدان غربي، باخ را به تأثيرپذيري از فلسفة شرق و

ين بودا، توصيه به عزلت طلبي و سخت گيري بر نفس و جان، يدهند؛ در صورتي كه در آمورد نقد قرار مي

ـين رياضـت   هامحدوديتبراي غلبه بر موانع و  ـا چن ـا و  ي حيات بشري است و ما در زندگي باخ نه تنه ه
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ـته   ،كنيمتمريناتي را مشاهده نمي ـار و نوش ـاً در آث ـا بلكه او مرتب ـتن سـدها و      ه ـيه بـه شكس ي خـود، توص

آن چه از آثار باخ بيشتر به چشـم  . اكثر توانايي ذاتي مي نمايد، براي نيل به حدهاو غلبه بر آنهامحدوديت

هـد و  مي خورد، خودباوري و اعتماد به نفسي است كه به او قدرت انجام هر آن چه را كه اراده كند، مي د

گروهي ديگر از منتقدان غربي، او .بودا زدآييناين چيزي نيست كه بتوان به آن، رنگ عرفان مشرق زمين و 

: او خود در مصاحبه اي به اين موضوع، چنين اشاره مـي كنـد  . في كرده اندرا يك مسيحي آنارشيست معرّ

بريده اند و آن را براي من پسـت  ي كوچكيهاجاناتان را به قسمت] كتاب[يي داشته ام كه هامن خواننده«

اين همان چيزي است كه من درباره كتاب تو فكر مي كردم، «: گويداند، به همراه يك يادداشت كه ميكرده

ّـار ةاين دربار» ! مسيحاي ضد ـان اسـت  ةمن نيست؛ درب May 2009/Volume 8/Number 1/(» .خودش

www.college crier.mht(

ت به آداب و سنن مسيحيمقيدكه پاي بند و يافتدر جامعة امروز غرب شايد كمتر كسي را بتوانالبتّه

ـال راهـي    ةي و كليسا باشد؛ باخ نيز از البالي تعليمات پوسيده و از كار افتادسنّت كليساي قرن بيستم، بـه دنب

ي بي قيـد و  ردمان هم عصر او، اين آزادي را در آزادچه بسياري از مراي آزادي روح بشر مي گردد و اگرب

ـين  شرط و افسارگسيخته و  بي بند وباري و دين گريزي و دين زدگي و دين ستيزي تعريف كرده اند، چن

ـارچوب و   ـبه بند نيستمقيدپذير و محدوديتهرچند ـ� به نظر مي رسد كه باخ ـايي روح، چه براي ره

او خـود  . آزادي جستن او، قانون مند است و اهداف خاصي را دنبال مي كند. صي ارائه مي كندبرنامة مشخّ

وجـدان، اخـالق، حقيقـت جـويي،     : جستجو مي نمايـد هارا پاي بند به اصولي مي داند كه آزادي را با آن

ـا خودباوري، نوع دوستي و عشق ورزي، اصولي است كه باخ براي خود پذيرفته است و به شدت به آن ه

چنان زندگي كن كه اگر گفتار و كردارت « : را مطرح مي نمايدهادر همة آثارش نيز، آنالبتّهمعتقد است و

ـا  . وجدانت، مقياس صـداقت و خودخـواهي توسـت   . / در جهان پراكنده شود، شرمندگي از آن تو نباشد ب

ـا  در انتهاي سكون. / است» حقيقت«دين تو، راه تو، در يافتنِ ./ دقّت به ندايش گوش بسپار ت بر زمين، تنه

.)154,176,192,193: 1388باخ، (» چه قدر عشق ورزيدي؟ و چگونه ورزيدي؟: نكتة مهم اين است

اعتقاد باخ به توانايي انسان، براي غلبه بر تقدير و سرنوشت و رقم زدن آن به دست خويش، و نيـز بـه   

ـانه   يه اي كه او را از حصار زمان و مكان مي بالقوهافعل رساندن توانايي ـان موجـود افس اي رهاند و به هم

ـارش، بـه ويـژه و        تبديل  مي كند كه آرزوي هميشگي و اساطيري بشر بوده است، بـه خـوبي در همـة آث
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آرزويي در سر نمي شكفد جز آن كه تـوان  «: به چشم مي خورد) پندار(» اوهام«و » جاناتان«برجسته تر در 

.)93: 1376باخ،(» .بايدهاا، كوششد را امآرزومن. برآوردنش نيز به تو ارزاني شده باشد

خود باوري و اعتقاد به توان نامحدود و اختيار انسان به تعيين و تغييـر زنـدگي و سرنوشـت،    ةاو دربار

ما هم اكنون و هم اين جا، قـدرتي در درون  «: از جمله؛بارها و بارها و به انحاء گوناگون، سخن گفته است

ي بزرگ عالم، ايـن اسـت   هامن فكر مي كنم يكي از قانون. دن دنياي پيرامون مانخود داريم، براي تغيير دا

ـ     ـان نگـه داريـم، در واقعي ـان  ت زنـدگي كه، هر آنچه كه ما در فكرم ـان هم ـاد   طـور اتّ م ـاق خواهـد افت » .ف

)www.Amazon.com /Soul Flight: An Interview with Richard Bach(

دين، مسيح و ضدّي ضدّشخصيتبنابر آن چه تاكنون بدان پرداخته شد، در اين جستار، باخ نه به عنوان 

ـا تشكن، نه به عنوان فردي بي قيد و بنـد و بـه دور از مسـؤلي   سنّتنه به عنوان انساني هنجارگريز و  ي ه

ـادات خـود، در مـورد    يي كه ممكن است هركس بر اساهاتعريف شده فردي و به دور از قضاوت س اعتق

ـ   شخصيترفتار و سرگذشت و ةنحو آن وجهـه از  . ه قـرار خواهـد گرفـت   وي داشته باشـد، مـورد توج

ـاوراء طبيعـت      ةاين نويسندشخصيت ـاد او را بـه م موفق آمريكايي مورد نظر است كه جهان بينـي و اعتق

ـار و آرا  و روح آدمي نشان  مي دهد و طبيعتاً از اين زاويه، ) متافيزيك( ـاس افك ـا انديشـه  يقي ـا وي ب و ه

.، قياسي مع الفارق نخواهد بودعطّارين ي ژرف عارف نامي ايران، شيخ فريد الدهاديدگاه

ـار سـمبليك   » جاناتان مرغ دريايي«و » الطّيرمنطق «از آنجا كه دو كتاب  ـات به گونه اي در شمار آث ادبي

ز نمادهاي مشترك و رمز شناسي خاستگاه اين نمادها در اعماق جهان قرار دارند، ريشه يابي داليل استفاده ا

. روح و روان آدميان با باورهاي فكري و ديني  متفاوت، ضرورت مي يابد

بررسي نمادهاي مشترك در دو كتاب- 3

ـازي آن » الطّيرمنطق «و » جاناتان«در  ـا با واژگاني روبرو هستيم كه بيشتر از آن كه جنبه عرضي و مج ه

ت دوانده است و اي عميق در ناخودآگاه بشريشد، نمادين و رمزگونه است؛ نماد و رمزي كه ريشهمطرح با

 ـيحي ت و غـرب در قـرن   فرقي نمي كند كه نويسنده يا خواننده هر كدام از اين آثار، برخاسته از فرهنگ مس

به كار رفته در اين دو نمادهاي . ايراني هفتصد سال پيشـدامان عرفان اسالمي  ةحاضر باشد، يا تربيت شد

.جمعي اندةاثر، نمادهايي در فطرت بشر و روح ناپيدا و ناخودآگاه فراموش شد
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ـايي   و الطّيرمنطق در نخستين نگاه ممكن است چنين به ذهن برسد كه در  ـان مـرغ دري ـا فابـل   جانات ب

اما اين نتيجـه  . مي شودنقل هاي حكمي و آموزشي كه از زبان حيوانات و در دنياي آنهامواجهيم؛ داستان

كالم نيـز مقايسـه شـده    ةگيري زود هنگام را وقتي مي توان تأييد يا رد كرد كه با انواع ديگر مجاز در حوز

. باشد

، غرض و مقصود اصلي گوينـده  هايا حكاياتي دانست كه در آنهانوع ديگري از تمثيل را بايد، داستان

ـند، در  » Allegory« ست؛ اين نوع تمثيل را كه به انگليسيبه طور واضح بيان نشده اهااز ايراد آن مي نويس

ي اصلي هستند و حكايـت يـك   هاشخصيت، حيوانات »فابل«در . فارسي به تمثيل رمزي ترجمه كرده اند

ل، نه الزم است و نـه  نتيجة اخالقي ويژه را به وضوح، روشن مي كند؛ بنابراين در فابل، تفسير تمثيلي مفص

. حــالي كــه در تمثيــل رمــزي، ايــن تفســير الزم اســت تــا قصــد گوينــده آشــكار گــردد  مطلــوب؛ در

و الطّيـر منطق از اين روي، در اينجا با دو تمثيل رمزي مواجهيم و آثاري از قبيل ) 117: 1367پورنامداريان،(

راي دريافت فابل دسته بندي كرد و بة ه به توضيحات فوق، نمي توان در حوزرا با توججاناتان مرغ دريايي

.مفهوم و مقصود گوينده و نويسنده، رمز شكافي و تعبير و تفسير، الزم به نظر مي رسد

نماد سفر:1- 3

است كه » زيارت«يا » سفر تنهايي«يكي از رايج ترين نمادهاي روياگونه كه بيانگر تعالي است، مضمون 

البتّـه نايل مي آيد، شباهت دارد؛ »مرگ«عت بيبه نوعي زيارت روحاني كه نوآموز در خالل آن به كشف ط

اين مرگ به منزلة داوري يا آزموني با ويژگي آموزش نيست، بلكه سفري است بـه سـوي آزادي، از خـود    

گذشتگي و تجديد قوا كه به وسيلة ارواح شفيق، راهبري و پشتيباني مي شود؛ درست همانند مفهوم سفري 

ـيده  سنّتيود براي رهايي از ق» جاناتان مرغ دريايي«كه در  ، اجتماع، حرص نان و نهايتاً خود، به تصوير كش

ات و خُلـق و  قات و نفسانيكه بازهم براي رهايي از تعلّ» الطّيرمنطق «مفهوم سفر مرغان در البتّهمي شود و 

خوهاي محدود كننده و مانع حركت و عروج، شكل مي گيرد؛ و نهايت سفر در هر دوي اين آثار، تكامـل  

.                                                         و وصل و نيل او به مرغ بزرگ يا سيمرغ كمال است) سالك(نده و تعالي پر
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نيز در هر دو اثر، به وضوح بيان و شرح داده شده است و سفر مرگ به سـوي آزادي و  » مرگ«مفهوم 

، به همين » الطّيرمنطق «و هم در » جاناتان«م در ، ههارهايي، به همراه ارواح شفيق و راهبري و پشتيباني آن

.صورت مطرح گرديده است

نماد پرنده: 2- 3

ـانگر      » پرنده« ـالي اسـت و بي ـاد بـراي تع نيز، يكي ديگر از نمادهايي است كه به واقع، مناسب ترين نم

ـادر اسـ  » واسطه«ويژگي خاص مكاشفه ايي مي باشد كه ترجمان رفتار يك  ت بـه  است؛ يعني فردي كه ق

» .هيچ گونه آگاهي نداشته است، دست يازدهالطف خلسه، به رويدادهاي دست نيافتني يا حقايقي كه از آن

ي بسيار كهنِ به دست آمـده كـه در   هاو تصاوير و حكاكيهااز سنگ نوشته) 226: 1383گوستاو يونگ، (

ي نخستين به ما، ايفا هاال پيام انساني در انتقآن، پرندگان و نيز موجودات بال دار ديگر، نقش كليدي و مهم

از سوي ديگر مي توان . كنند، تا به امروز، نماد پرنده در ذهن و روان آدمي، گويي نشاني از خود اوستمي

ـار    هاهمواره بشر در آرزوي پرواز بوده و در انديشة داشتن بال« گفت  ـيش از انـدازه، بـه نظ آسـمان  ةيي ب

آل او در استيالي بر ش و برخاستي كه از ازل تا ابد همراه بشر بوده، از ايدهخيزةنشسته است؛ چرا كه انگيز

.)111: 1380پرتويي،(» .مرگ حكايت مي كند

ـاهري    انسان در هر دوره اي، مي دانسته و حس مي كرده كه در وجود خود، چيزي جز ايـن جسـم ظ

ـ     .يافته اسـت ميتماشاي پرواز پرندگان، بيشتر دردارد و آن حس را در ـان بـدوي، تجس م و هـر چنـد انس

ا از آثار به دست آمده مي توان دريافـت  در وجود خويش نداشته است، ام» روح«تعريفي از عنصري به نام 

در نهاد خود بوده است، كه حتّيكه او معتقد به وجود نيرو يا موجودي فوق جسم خود، در عالم هستي و 

كه خود نماد رهايي از همة قيود ـو تجسم پرواز » بال«تصورويژگي برجستة اين موجود مافوق طبيعه را با 

روح، به ويژه در هنگامي كه پس از مـرگ بـه   ةپرنده، نماد گسترد«. براي او در نظر مي گرفته استـ� است 

كنـد و  ي گوري پرواز ميهاپرنده مصري، بر فراز موميايي در نقاشي) ba(» با«. آسمان صعود مي كند است

ـا  دايان و فراعنه است؛ بعدها داللت بـر روح متـوفّ  نماد قدرت خ ـاني  ) psyche(» پسـوخه «ي دارد و ب يون

بسياري از اقوام باستاني، پرندگان بزرگ تر را با خورشيد، خدايان و آسمان همـراه  . شوديكسان شمرده مي

ه نسل و سينه بـه  اين كهن الگو كه ريشه در فطرت بشر دارد، همچنان نسل ب) 39: 1380:هال(» .دانستندمي
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يا نفس ناطقه است كه از » روح«پرنده، رمز «سينه منتقل شده و امروز، انسان معاصر به خوبي درمي يابد كه 

ـالي آدمـي    ،پرنده. ي رهايي يافته و به سوي عالم باال در پرواز استقات ماددام تعلّ مناسب ترين سـمبل تع

.)119: 1364پورنامداريان،(» .است

ـان  الطّيرو منطق هاالطّيررساله (در نماد شناسي پرنده در داستان پرندگان تيحايز اهمةنكت و نيز جانات

ـانگر     هااين است كه پرندگان در اين داستان)مرغ دريايي ـتند كـه خـود نش از سنخ پرندگان بلند پرواز هس

ت فيزيكي حالت و كيفيدرحتّينشان دادن اين تعالي . گزينش هدفمندانه و هنرمندانة آفرينشگران آن است

نماد هوا، حياتي «: ت پرواز استاز نماد هوا و قائمي» گاستون باشالر«اين پرندگان، يادآور تحليل روانكاوانة 

)vital( رچون سفري هوايي، سفري رو به باالـا  تصو مي شود و ارزشمند كردن چيزي، قائم پنداشتن، بر پ

ـتن و اوج   ةبه سفري هوايي طبيعتاً برانگيزنددعوت ... داشتن و عمودي خواستن آن است ـاال رف احساس ب

).1364:35باشالر،(» .گرفتن يا عروجي سبك و آسان است

Great(نماد سيمرغ يا مرغ بزرگ :3- 3 Gull(

ـيش از    الطّيرمنطق در عطّار ـا پ ـيمرغ ت ، تصوير متكامل و زيبايي از سيمرغ ارائه مي كند؛ هرچند نماد س

تر و اثر گـذارتر  ، تصويري هنريالطّيرمنطق ا تصوير سيمرغ در ي از حق تعالي بوده است، امنيز، رمزعطّار

ـير   »سي مـرغ «و » سيمرغ«با ذكاوت و ذوق خود و استفاده از جناس ميان عطّار. است ـان دادن مس ، در نش

ادي خويش را ط و استتعالي و كمال و چگونگي نيل به اين مرغ دست نيافتني و وصال بدو، به خوبي تسلّ

سيمرغ، پادشاه مرغان، ناپيدا و حقيقت كاملة . در به كار بردن الفاظ و معاني متناسب و به جا، نشان مي دهد

مرغان حقيت جو، طالـب  . جهان هستي است كه عرش در ساية اوست و در پس قاف قدرت، آشيان دارد

ـاه  گانه ميي هفتهااويند و براي رسيدن به او از عقبات صعب و وادي گذرند و خسته و مجروح به درگ

سيمرغ، كنايه از ذات باري تعالي و حقيقـت مطلـق و پيـداي    «، معلوم است كه هابا اين نشاني. رسنداو مي

ي كاملي كه نور حق پيش پايشان را روشن كرده است و سير هاناپيداست، ولي سي مرغ، اولياء اهللا و انسان

ـايه در  «اند و مرحلة فناي في اهللا كه به دنبال آن، بقاي باهللا است، رسيدهالي اهللا را آغاز كرده و باالخره به س

ـان    »المخورشيد گم شد والس ـا ، و صد هـزاران مـرغ، رمـزي از انس ـ اشـرف زاده (» .ي معمـولي اسـت  ه

.)138: 1373،ب
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طلب، ـ�  سيمرغ در اين داستان، رمزي از حقيقت مطلق است كه براي رسيدن به آن بايد از هفت وادي 

ـ   ـ� عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و باالخره فقر و فنا  ا آن گذشت تا به آن حقيقت دسـت يافـت؛ ام

چيست؟) سيمرغ(حقيقت

ـات گذشـت و در هـر وادي چيـزي را از     عطّاراز نظر « ، يعني به خود رسيدن؛ وقتي كه سالك از عقب

ـا    هاو و همة آنو صافي شد، آنگاه اـترك عالئق كردـ� وجود خويش دور كرد  كه با اويند بـه حقيقـت ي

)173: 1373،ـ باشرف زاده(» .جوهر سيمرغ دست يافته اند

استفاده شده است، كـه هماننـد   ) Great Gull(» مرغ بزرگ«ةدر كتاب جاناتان، به جاي سيمرغ، از واژ

اي ه به شرايط ويـژه ن توجبدوـ� اي ماست اساطير باستاني ايران، مرغ مرغان و معادل با همان سيمرغ افسانه

، هرچند »مرغ دريايي«و نيز نماد ـبراي تعريف سيمرغ و جايگاه او در نظر گرفته شده است هاكه در افسانه

ـ  » روح و جان«، يعني »پرنده«نماد به منظور رساندن مفهوم عامِّ تـوان آن را  ا مـي آدمي به كار رفته اسـت، ام

ريچارد باخ، كه عاشق پرواز (ات خالق اثر ه به عاليق و روحيبا توج. نوعي نماد شخصي نيز در نظر گرفت

ي هاي مرغان دريايي و مهارتهاه او به ويژگيو نيز در نظر گرفتن توج) و خود خلباني چيره دست است

ـيرجه و اوج و نيـز       ع و متفاوت اينبسيار متنو ـام پـرواز و ش ـاير پرنـدگان در هنگ گونه پرنده، نسبت به س

. پرواز هواپيماهاي نمايشي به اين نوع پرواز، شخصي بودن اين نماد خاص، بيشتر تأييد مـي شـود  شباهت

: نماد به كار رفته استت به نظر مي رسد، مفهوم عامِّيي داستان، آنچه كه حايز اهمحال آن كه، در فرآيند كلّ

.  روح جستجوگر و كمال طلب و آزاد آدمي

از دو ديدگاه چگونگي نيل به مقام كمال - 4

و الطّيرمنطقبر چند محور اصلي متمركز است كه اين مطالب را در جاناتان مرغ درياييمطالب كتاب 

:كنيم، جستجو و رديابي ميعطّاربر اساس مفاهيم عرفان اسالمي 

تالش بي پايان در راه هدف و پذيرفتن مشكالت :1- 4

براي كشف حقيقت و نيل » جان«وقفة تمر و بيي مسهابخش اعظم كتاب جاناتان، به توصيف تالش

في كـرده  حقيقتي كه باخ آن را كشف خويشتن خويش و شناخت حقيقت وجود خود معرّ. پردازدبدان مي
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ـلي    . ه است، ياد مي كندكه در درون همة مرغان نهفته و بالقو» مرغ حقيقت«و از آن به  ـابراين حجـم اص بن

ـاير  حتّيي اين راه است و هااناتان با موانع و سختيكتاب، مراحل مختلف تالش و مبارزه ج پس از او، س

آيند نيز، اين تالش خستگي ناپذير و اين مبارزه با نوميدي، شكسـت،  مي» جان«مرغاني كه به شاگردي نزد 

. كنندطرد شدن و مقابله و مخالفت ديگران را، ادامه داده و دنبال مي

ـاكي از تعلّ  هانهنيز هر كدام بيرمنطق الطّمرغان در  ـان   اي براي نرسيدن به سيمرغ دارند كـه ح ـات ايش ق

ـيش نيسـت   قاتي جزيي و ناچيز كه در مقابل آرزوي وصل سيمرغ، ذرهتعلّ. است ـان  . اي از گـرد راه، ب مرغ

نـي خـويش را غايـت    ا رسيدن به آرزوي ددانند، امبا وجودي كه خود را طالب و عاشق سيمرغ ميعطّار

:كنندهدف و توان خود بيان كرده و به همان بسنده مي

ـلـي: بلبل ـب ــل ـارد ب ـمـرغ ن ــي ت س ـاـق ط

ـاب: طوطي مرغ  ت ر سـي ـارم  در ـب مـن  ني

من نه آن مردم كه درسلطان رسم: طاووس

ه:كوف م در عـشـق او  مـرداـن ايمـن نـي

ر دارم نه پا نه هـي: صعوه ه ـپ زمـن ـن چ نـي

ـلــي  ـود عــشــق گ ـس ـب ـبلـي را ـب ـلـ ب

ك  آب ود از چـشـمة خـضـرم ـي س ـب ـب

ـم كـــه در دروان رســـم   ــن ود اي ـس ـب ـب

ـرانــه   ــد و وـي ـاـي جـم ب ــن ايعــشــق گ

ــز   ـمــرغ عـزـي ــي كــي رسـم در گـرد س

)767,809,829,1071,1034: 1387ار، عطّ(

تي و براي توجيه دون همت خويش را مطرح مي كنندو دنائت طبع، عجز و ناتواني و محدودي:

وان         ـيف و ناـت ـتي ضـع وانما هـمه مش ن نه ـت ر و بي بال ، نه ـت بي ـپ

ـيع      مرغ رف ـيم آخـر به سـي عكـي رس سي باشـد بدـي گر رسـد از ما  ـب

)1073,1074ب: همان(

سازد و تحريض وي، آتش عطش و طلب را در وجود مرغان شعله ور ميا سرانجام هدايت هدهد ام

سوزاند و خاكستر آن را بر باد مي دهد، تا براي مرغان چيزي جز قات ايشان را در خود ميو تمام دنيا و تعلّ

ـاي در وادي طلـب مـي نهنـد و       تمناي سيمرغ باقي نماند و با هدايتگري هدهد كه سفير سيمرغ اسـت، پ

:    ي راه طلب سپر مي كنندهايت مي شويند و جان در برابر سختيدست از عاف
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ـناسـد او ز آرزوي آن كــه سـر ّبشـ

كفـر و لعنت گر به هم پيش  آيدش

ـتان نهـراسـد  او ـان س ز اژدهاي ج

دش ـاـي گـش ـا دري ـب ـرد ت ذـي در ـپ

)3270,3271ب: همان(

ـاخ در بخـش او   . كنيما در جاناتان به خوبي مشاهده ميريرمنطق الطّبازتاب اين ابيات  ل تأكيدي كـه ب

ي بيشتر پـرواز  هابراي كسب مهارت» جان«كتاب بر استقامت و استمرار تمرينات سخت و طاقت فرساي 

ـاعي  مقبوليحتّيو هاتو لذّهاو گذشتن از همة راحت» از جان گذشتگي«دارد و تصويري كه از  ت اجتم

ـاطر عشـق پـرواز و      و پذيرش طرد  ـا بـه خ شدن از جامعة مرغان و زندگي و پرواز در تنهايي و انزوا، تنه

ير اسـت كـه حـدود    در منطق الطّعطّاررسيدن به مقصودي واالتر و مطلوبي برتر ارائه مي دهد، همان بيان 

:   هشت قرن پيش از باخ گفته شده است

ـايدت گش ـا ـب ـاش ت ن در ب مـرد اـي

تو پيوسته نيستبسته جز دو چشم 

دت ـاـي ـم ــن ـا ب ـاب از راه ت ــت سـر م

تو طلب كن زانكه اين در بسته نيست

)3354,3355ب: همان(

ـاطرات و موانـع راه را در همـة    مراحل سلوك را بسيار مفصعطّار ل و كامل شرح مي كند و طبيعتاً مخ

ـادين  . طريق ذكر مي كندشناسد و براي طالبان و سالكاناي كه برشمرده است، ميهفت مرحله در زبان نم

:   ، پس از وادي طلب نيز موانع بي شمارنديرمنطق الطّ

زان همه مرغ اندكي آنجا رسيد          از هزاران كس يكي آنجا رسيد

ي بسياري كه در آغازين مرحلة سلوك براي سـالك پـيش مـي آيـد،     هاپس از ذكر موانع و سختي

يق و تحريك وي براي ادامـة حركـت وجـود داشـته باشـد، چـه بسـا كـه         طبيعتاً بايد عاملي براي تشو

ه، سـالك را از ادامـة راه نااميـد كنـد و در او     ليت در مراحل اوفقيي بي شمار و عدم كسب موهاسختي

آن چه كه باخ از آن به عنوان عامل تشويق و تحريك و اميـد  . القاء بن بست و ناتواني و شكست نمايد

، دوبـاره او را  »جـان «د، ندايي دروني است كه پس از شكست خوردن و تسليم شـدن  كنبخشي ياد مي

ـ درسي كه او از شكست مي گيرد، برايش پلي به سوي مو�به ادامة تالش و حركت فرا مي خواند ت فقي
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كرد، چرا كه توانسته بـود تـرس   او زنده بود و از شعف و غرور در خود لرزشي احساس مي«. سازدمي

موانـع بسـيار و   و هـا ي پـي در پـي، مخالفـت   هاو پس از شكست) 24: 1387باخ،(» .ار كندخود را مه

ـ    توانست بزرگكه ميرانده شدن از جمع  او پـرواز را  «: ف حركـت باشـد  تـرين عامـل نوميـدي و توقّ

جاناتان پي برد كه تـرس، مـالل و   . آموخت و از بهايي كه در برابر آن پرداخته بود، افسوس نمي خورد

ت بخشـي  زندگي طـوالني و مسـرّ  ،اند و با پاك كردن آنها از ذهن خودعلل كوتاهي عمر مرغانخشم 

)38: همان(» را براي خود تداوم بخشيد

ـالك و     هانيز پس از ذكر موانع و سختيعطّار ي بسيار راه طلب، عامل و انگيـزة حركـت و تشـويق س

ك در فوج عامل محرّ. از نايستد و نوميد نگرددطالب را ذكر مي كند تا كسي از ترس اين موانع از حركت ب

ـاد    . ، هدهد است يرمنطق الطّمرغان  هدهد راهنما كه هرچند از او به عنوان سفير سيمرغ و رسـول بـرون ي

:                 توان او را به عنوان رسول درون و هدايتگر فطري سالك به سوي حقيقت نيز در نظر آوردا مياند، امكرده

ـان    هدهد  ـين گفـت آن زم رهبـر چنـ

ـاي در نــه همـــچو مــردان و متــرس  پ

چنــد ترســي دســـت از طـــفلي بــدار

ـتد      ـاه اوفـ ـبه ناگـ گر تـو را صــد عقـ

ـان     كان كه عاشق شـد نـه انديشـد زج

درگـــذر از كـفـــرو ايـــمان و متــرس

ـار     ـيرمردان پيــش ك باز شو چـون شـ

ـتد     باك نبــود چــون در ايـن راه اوفـ

) 1188،1179- 1190ب : 1387، عطّار(

به قيمـت رانـده   حتّيو گذشتن از آنها هابنابراين دعوت به ادامة حركت و نترسيدن از موانع و سختي

ـاخ مـورد تأكيـد    عطّاربه بهاء جان، امري است كه در هر دو ديدگاه حتّيشدن و كافر خوانده شدن و  و ب

.است

تالش در عالم ديگر: 2- 4

عالمي كه باخ آن را به صورت عالم پس . در عالم ديگر است» جان«ه تالش بخش دوم كتاب، مربوط ب

و تمرينات در سطحي عالي تر از گذشته و با وسـعت  هاكند و اعتقاد دارد، همان تالشاز مرگ تصوير مي
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ـتجو و  هاعملي بسيار بيشتر از قبل و بدون محدوديت و موانع گذشته، ادامه دارد و افقي فراتر در عالم جس

. مي گشايد» جان«طلب كشف حقيقت را به روي 

داند و اعتقاد دارد كوشش و تـالش  در اين كتاب، باخ عالم پس از مرگ را نيز عالم عمل و تكليف مي

او معتقـد اسـت   . گرددانسان براي كشف حقيقت و نيل بدان همچنان ادامه مي يابد و با مرگ متوقف نمي

ـا يع تر و موانـع و محـدوديت  پس از مرگ، تنها دامنة عمل انسان وس ي فكـر و انديشـة او بـراي ادراك    ه

در طـول  «. ف و نهايتي بـراي آن نيسـت  حقيقت كمتر از قبل مي گردد و حركت همچنان ادامه دارد و توقّ

ـيار بـراي    روزهايي كه سپري شد جاناتان مشاهده كرد كه در قياس با زندگي پيشين، در اينجا چيزهايي بس

ـا او همفكرنـد       . واز وجود داردگيري دربارة پرياد ـاني وجـود دارنـد كـه ب ـا مرغ » .با اين تفاوت كه در اينج

ـان در  ) 46: 1387باخ،( تأكيد وجود مرغان همفكر در واقع، تأكيد بر عدم وجود مخالفان و مانع سازي ايش

. عالم قبل است

ـان را ممتـد   اسالمي هرچند حركت- و به عبارت عام، عرفان شرقييرمنطق الطّدر عطّاراما  دنيايي انس

طريـق حقيقـت، تعبيـر     در عالم ديگر مي داند، ام ا براي رسيدن به مراحل باالتري از سلوك الي اهللا و طـي

در نظر عارف مسلمان، مرگي ارزشمند است كه ارادي و انتخابي . داندمرگ را صرفاً همان اجل مسمي نمي

ـتن از   » .موتوا قبل ان تموتوا« : كندچنان كه قول معروف پيامبر خاتم بيان مي؛باشد ـلوك را گذش و شرط س

:       جان مي داند

ـيچ چيـز     ـان نيـرزد ه جان چو بي جان

ـاني برفـــشاني مـــردوار  گـــر تــو جــ

همچــو مــردان برفـــشان جــان عزيـــز

ـ      ـان كنـد بـر تـو ن ثارـبس كه جانان ج

)735- 736ب:1387، عطّار(

ازگشتتالش در مرحلة ب:3- 4

در شـرايطي كـه او   . ، تالش در مرحلة بازگشت و براي هدايت خلـق اسـت  »جان«بخش سوم تالش 

گردد و حقيقت عشق را در مي يابد و اين عشـق  وادي طلب را به نهايت مي رساند و وارد وادي عشق مي
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ـت    ) مرغان(او را به سوي خلق  مرار و در باز مي گرداند، مرحلة ديگري از تـالش و تمـرين و تكـرار و اس

ق جان و سفر به عالم ديگر سو پس از گذشتن از تعلّ. نتيجه كشف و شهود و صعود و كمال آغاز مي گردد

اي فراتـر  ، نوع ديگري از تالش، در مرحلههاتو كشف بسياري حقايق و رفع بسياري از موانع و محدودي

ـ باخ . خوردو متفاوت از دو نوع گذشته در كتاب جاناتان به چشم مي ه در اين مطالب به اين موضوع توج

حقيقت جويي خويش نيسـت  حسِّيكرده است كه سالك حقيقي و طالب حقيقت، تنها به فكر ارضا

اي در ف گردد؛ بلكه پس از كشف اسـتار، ميـل و نيـاز و انگيـزه و خـواهش تـازه      كه با كشف آن متوقّ

ن مراحل و منـازل را نپيمايـد، در خـود    گيرد؛ نيازي كه تا بدين مرحله نرسد و تا ايوجود وي شكل مي

در حقيقـت بـاخ، وادي دوم   . اسـت » ميل به بازگشت و هدايت خلـق «احساس نخواهد كرد و اين نياز 

عشق را، عشق ورزيدن بـه حقيقـت   ،او در اين وادي. كندم ميپس از طلب، يعني وادي عشق را مجس

ديگران را با خويشتن خـويش، يـا همـان مـرغ     مي داند و در نتيجة آن، يكي دانستن و همانند پنداشتن 

و ميل به بازگشت و آگاه كـردن ايشـان   هاحقيقت درون و در نهايت احساس عشق و مهرورزي به آن

: را مطرح مي نمايد

جاناتان مرغ دريايي يك مربي به دنيا آمده بود و روش او بـراي نشـان دادن عشـق ايـن بـود كـه       «

» .بـود بـه مرغـي ببخشـد كـه در جسـت و جـوي ديـدن آن بـود         بخشي از حقيقتي را كه خود ديـده 

.)64: 1387باخ،(

ضرورت پيروي از رهبر طريق - 5

باخ بر اين باور است كه مرغ هدايتگر همان مرغ دريايي از جنس سـاير مرغـان اسـت كـه تنهـا بـا       

. شوداي نسبت به ديگران نايل هي فوق العادهاتالش و استقامت خود توانسته به توانمندي

كند كه راهنمايان بشـر از جـنس ايشـان و از دنيـاي     نيز به طريقي اين حقيقت را يادآوري ميعطّار

اي برديگران ندارند، جز آن كـه در علـم و معرفـت نسـبت بـه حقيقـت،       هالعاداند و برتري خارقايشان

تبعـيض ازلـي و   پيش تر از ديگران اند كه آن هم به واسطة تالش و كسب فيض خود ايشان است و نه

انتخاب هدهد را بـه جمـع مرغـان واگـذار     عطّاردر زبان رمزي مرغان، . مافوق بشر آفريده شدن ايشان

دهد كه نهايت درجة برابـري و يكسـاني مرغـان را نشـان     كند و انتخاب او را براساس قرعه قرار ميمي
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چرا كه او نسبت بـه ديگـر پرنـدگان    تأييد مي كند كه هدهد لياقت اين انتخاب را دارد، البتّهمي دهد و 

:از معرفت بيشتري نسبت به  سيمرغ برخوردار است

ـاد    ـتـ ــس اليــق ف د ـب دـن ــن كـ رعــه اـف ـق

ـنــد    ـت ـاخ ـبــر خــود س ـلـه او را رهـ جـم

ـاد   ـتـ ـاشــق ف ر هـدهـد ع ـان ـب رعــه ش ـق

ــن ـت ـاخ رمـود، سـر مـي ب دــگـر هـمـي ـف

)1611- 1616ب: 1387،ارعطّ(

اي كـه هـم در   طريـق بـراي سـالك اسـت؛ مسـأله     اعتقاد به ضرورت وجود رهبر و راهنما در طيِّ

، ضـرورت وجـود   يرمنطق الطّدر . و هم در اين كتاب باخ به وضوح بدان پرداخته شده استيرالطّمنطق

ـ      ده و در مراحـل مختلـف   رهبر، در همان آغاز كتاب با انتخاب هدهـد از سـوي مرغـان، مطـرح گردي

» جاناتـان «در .اير مرغان روشن كرده و مـي گشـايد  ي او، راه را براي سهاو راهنماييهاسلوك، هدايت

مراحلي، به نزد استاد مـي رود و تعـاليم پيشـرفتة    از ابتدا بحث رهبري مطرح نيست و جان پس از طيِّ

حل بعدي را نيـز بـه سـرعت تحـت تربيـت      گيرد و چون طالبي مشتاق است، مراپرواز را از او فرا مي

.استاد خويش مي پيمايد

لين موهبت ناشي از تالش بي وقفة جاناتـان بـراي كشـف حقيقـت وجـودي خـويش را،       باخ، او

، او را بـه  »جـان «به عبارتي، در هـر مرحلـه، تـالش    . ي فراتر از ساير مرغان مي داندهاكسب توانمندي

. و آن استعداد بالقوه را به بالفعـل بـدل مـي سـازد    كند، آگاه مياستعداد نهفتة ديگري در وجود خويش

ق مي گردد و باخ، در واقع، نتيجة طبيعـي هـر   ه محقّه پلّقت، پلّمجاهدت و كوشش او براي كشف حقي

او بـراي ايـن كشـف،    . قرار مي دهـد » جان«قت پنهان در وجود اي ديگر از حقيتالشي را كشف گوشه

و نـه هـيچ   » چيانگ«و نه پيشواي او » جان«پاياني قائل نيست؛ از اين روي، نه و مرزي و هيچ هيچ حد

ـ   . عاي رسيدن به مرغ حقيقت را نداردمرغ ديگري، اد ا هـركس بـر   كسي مرغ حقيقت نشـده اسـت، ام

تـر  حسب توانايي كه با تالش و استمرار به دسـت مـي آورد، قـدمي بـه او نزديـك تـر شـده و شـبيه        

باخ در اين كتاب، موجودي بـه نـام مـرغ حقيقـت، وجـود خـارجي نـدارد و مـرغ         ر در تفكّ. گرددمي

را تـداعي  » همه خـدايي «يا 3» پانته ايسم«رحقيقت در وجود تك تك مرغان نهفته است كه به نوعي تفكّ

و آمـوختن  ....هر يك از ما، در واقع صورتي از مرغ حقيقت هستيم؛ صـورتي از آزادي مطلـق  «: مي كند

)  69: 1362باخ،(» .رواز، يك قدم ما را به درك جوهر و باطن خود نزديك مي كنددقيق و كامل پ
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او وجودي خـارجي بـه نـام سـيمرغ      . كنداي ديگر طرح مي، مطلب را به گونهيرمنطق الطّدر عطّار

گيرند او را به سروري خود برگزينند، حال آن كه او پادشاه مرغـان  مي شناسد كه مرغان دنيا تصميم مي

لم هست، و آنگاه گروه پرندگان بر آن مي شوند تا به سوي او پرواز كنند و به بارگـاه او برسـند و در   عا

ات راه را به جان مي خرند و در سـر انجـام زيبـاي داسـتان، سـي مـرغ       و مشقّهااين مسير تمام سختي

ي سـيمرغ را در  نيـز بـه نـوع   عطّاردهد و بدين صورت، واصل را در برابر آينة سيمرغ مطلوب قرار مي

دانـد و ايـن   ه از همة مرغان مـي ا در عين حال، او را وجودي مستقل و منزّام،بيندميوجود مرغان سالك

:اي است لطيف در فرهنگ اسالمي اودقيقه

ـان   ــ ـــمرغ جـه ـــس روي سي ـــم ز عك ه

ــرغ، زود  ـــد آن ســـي م چــون نگـــه كردن

ـي ــ ـــد  در تح ـــردان شـدن ـله سـرگ ــ ر جم

ـــ  م ــي ـــرة س ـان چـه ــ ـــد آن زم دن رغ دـي

ـيمرغ بـود       بي شـك ايـن سـي مـرغ، آن س

ــ  ـا آن شـدـن ــ ـــد ايـــن، ت ـن ـت س دـمــي نداـن

)4262- 4264ب: 1387،عطّار(

كه هم سيمرغ كمال را در وجود خويش مي بينند و هم او را - ر و سرگرداني مرغان را ، اين تحيعطّار

ـيح مـي دهدكـه     - ابندقائم به ذات و فراتر از خويش مي ي ـين توض آينـه اسـت ايـن    «از زبان سيمرغ، چن

:» حضرت چون آفتاب

ـنــــد در او ـي ـتن ب شـــ هركــــه آيـــد خوـي

ــد  ـــجا آمدي ـــرغ اين چـــون شــما، ســـي م

ـاز   ــ ـــد ب ـي ـــرغ آي ـــجاه م ـــر چـــل و پن گ

ـند در او    ـان و تـــن هـم، جــان و تـن بيــ ج

ـــن  ـــداســـي در اي ـي ـــه پ ـن ــي آمـــديدآي

ـــرده ا ـــد پ ـي ـــش بگـشاي ــي از خـوي ازـب

ـان( )4274- 4276ب: همـ

مسـيحي بـاخ در ايـن آخـرين و اصـلي      ـ، با ديدگاه غربيعطّاراسالمي ـتفاوت ديدگاه شرقي

دو نفر، اصل حقيقت جويي و كمال طلبي را مطـرح مـي كننـد    رين مطلب آشكار مي شود؛ هرچند هرت

و سـدها را هـم برونـي و هـم درونـي      هـا راه و وادي سلوك را در درون سالك و موانـع و سـختي  و

دهنـد، دو  ا تعريفي كه از وصل و رسيدن به كمال و نيـز از خـود كمـال مطلـوب ارائـه مـي      دانند، اممي

ديدگاه اگزيستانسياليستي غربـي بـاخ، اصـالت وجـود را بـه شـخص       . دهدديدگاه متفاوت را نشان مي

داند و رسيدن به كمال را رسيدن به نهايت تـوان و بالفعـل   دهد و حقيقت را حقيقت دروني وي ميمي
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شناسد و حقيقت و كمال را چيزي جـداي از شـخص و بيـرون از    ة او ميتمام استعدادهاي بالقوكردن

. شتر از روز پـيش هر روز كمي بي. تو نيازداري كه به شناختن خود ادامه دهي« : او و غير از او نمي داند

»!] فلـچ [تـو بايـد او را بشناسـي و تمـرين اش كنـي      . او مربـي توسـت  . فلچر مرغ دريـايي نامحـدود  

.)109: 1387باخ،(

ـ     عطّاراسالمي ـا ديدگاه عرفاني  ام ت همـة  ، وجودي حقيقي و مطلـق را مـي شناسـد كـه موجودي

افـروز اوسـت و رسـيدن بـه     ان و عـالم اي از پرتو درخشكائنات و از جمله رهروان طريق وصل، سايه

ـامالن   حتّيناممكن و محال؛ چرا كه جايگاه او، خواجة لوالك كه پيشرو سالكان حقيقت و كامل تـرين ك

چنـد بـه   مي رسد و باز فاصله و فرقي هر) 9/نجم(» فَكانَ قاب قَوسينِ اَو اَدني« طريقت است نيز به مقام

در عين حال نهايت مرتبة كمال را براي سالكان ايـن طريـق،   عطّار.قدر دو قوس كمان، براي او باقي است

ـان مـي  محصول و ممكن الوصول بيان مي گويـد،  كند و اين درجه، منافاتي با آن چه كه باخ در كتاب جانات

اي فراتر از باخ ايستاده و جايگاهي را مي بيند و به تصوير مي كشد كـه  ، بر پلهعطّاربه عبارتي ديگر، . ندارد

اگر از ديدگاه باخ، مرغ حقيقت در وجود همة مرغان . باخ بدان نرسيده است و شايد از آن بي خبر نيز باشد

نهفته است و هر كس كه به كشف توان خويش و به شناسايي وجود حقيقي خود بپردازد، تا هر اندازه كـه  

ـناخته   ـتري از او را ش اسـت، و ايـن كشـف و    پيش برود، بدان مرغ حقيقت نزديك تر گشته و وجوه بيش

ـار گردد، براي گاه پايان نمي پذيرد و محدود نميشناخت مرغ حقيقت هيچ ـالك، مـرغ     عطّ ، سـي مـرغ س

سـي  . يابنـد حقيقت وجود خويش را كشف مي كنند و او را به عين مي بينند و او را خود و خود را او مي

ـاف خـود منخلـع    قات و قيوادي فقر و فنا كه از جميع تعلّپس از طيِّعطّارمرغ  د و بندها و افعال و اوص

ـيمرغ، بـه    عطّاراند، به حقيقت وجود خويش مي رسند و گشته ـاه س ، حقيقت وجود ايشان را در آينة بارگ

ـتعدادها  ، فراتر از باخ مي نگرد، حقيقتي برتر از آينهعطّارا آن چه كه تصوير مي كشد؛ ام ايست كه نهايت اس

ات و گوشه گوشة وجو تمامي ذر    ـازد و آن ذات مقـد ـان مـي س س واجـب  ود هويدا شدة مرغان را نماي

ه از افعال قائم به ذات خويش، منزّ، )103/انعام(» ال تُدرِكُه االَبصار و هو يدرِك االَبصار«الوجود است كه 

:شناختني استو اوصاف خلق، دست نايافتني و  نا
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واصفان را وصف او درخـورد نيسـت  

ـير  ـا معرفـت   عجز از آن همش 4ه شـد ب

برتر ازعلم است و بيـرون از عيانْسـت  

ـاني كـس نيافـت    زو نشان جـز بي نش

اليق هـر مـرد و هــر نامــرد نيــست   

ه در شـرح آيد و نــه در صـفت   كو ـن

زان كه در قدوسي خود بـي نشانْسـت  

چاره اي جز جان فشاني كـس نيافـت  

)104,105,108,109ب: 1387،عطّار(

ر و قـوي بـراي رفـع    ، پيروي از رهبر طريق را تداوم مي بخشد و يك عامل مـؤثّ مهرورزي و عشق

چـه موانـع   ؛موانع راه سلوك در تعاليم تمام اديان آسماني به خصوص عرفان مسيحي و اسالمي اسـت 

با طرد تـو مرغـان ديگـر فقـط بـه      ! فلچر مرغ دريايي، بر آنان سخت مگير«:دروني و چه موانع بيروني

هـا آن. و روزي آنچه را كه تو ديدي مي بيننـد . مي زنند و روزي آنان اين را مي فهمندخودشان صدمه 

) 69: 1387باخ، (».را ببخش، كمك شان كن كه بفهمند

عشق ورزيدن را هم از نوع عشـق بـه هـم    عطّاردر عشق ورزي، گامي جلوتر از باخ است؛ زيرا عطّار

ـاند؛ او     نوع و همة هستي مي شناسد و هم عشق را فراتر  از آن برده و به آسمان و معشـوق ازلـي مـي رس

اگرچه باخ عشق . عشق و مهرورزي را، عامل يگانگي و وحدت دانسته و بدان ترغيب و تشويق مي نمايد

. آن را وادي دوم از هفت وادي كمال  به شمار مي آوردعطّاره راه كمال مي داند؛ را آخرين پلّ

نتيجه گيري- 6

. سمبليك جهان هستندادبياتدر شمار آثار اتان مرغ درياييجانوالطّيرمنطق 

سفر، مرگ وپرنده نمادهاي مشترك هر دو اثر است كه ترجمه، مهاجرت و رويارويي و نبرد بين اقـوام  

ريشه در ناخودآگاه هر دو شاعر دارد هاي مشترك ندارد؛ بلكه اين هماننديهانقشي در پديد آمدن اين نماد

ـار الطّيـر منطـق  فطري و ذاتي ناخودآگاه به كمال جويي سبب پديد آمـدن بينامتنيـت   ي هاو گرايش و عطّ

.  ريچارد باخ شده استجاناتان مرغ دريايي
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ـال    تالشي بيالطّيرجاناتان همچون هدهد و ساير مرغانِ منطق وقفه براي كشف حقيقت و نيـل بـه كم

به الطّيرمنطق كه سفر مرغان در نهايي طي مي كند؛ در حاليبا اين تفاوت كه جاناتان اين مسير را به ت. دارند

. رهبري هدهد ، سفري جمعي است

ـالقو هااگزيستانسياليستي به فعليت رسيدن تواناييةاز نظر باخ حقيقت بر اساس غلبه انديش آدمـي  ةي ب

) ص(پيامبر اكـرم  ـ�  اكمل كامالن حتّي، حقيقت وجود مطلقي است كه عطّارعرفاني ةاست؛ ولي در انديش

ت، استعداد و افزايش باخ رمز پيروزي انسان را منحصر به قابلي. دو قوس كمان با او فاصله داردةنيز به انداز

ـافوق طبيعـي يعنـي بـه عظمـت و عنايـت       افزون بر اين به علّعطّاركه آگاهي افراد مي داند؛ در حالي تي م

. حضرت حق نسبت مي دهد

زي در هر دو داستان وجود دارد، با اين تفاوت كه باخ، عشـق را آخـرين   بروز احساس عشق و مهرور

ـالي و غلبه بر موانع ميهاو بعد از كسب توانمنديهامرحله و نتيجه همة تالش كـه در نگـرش   داند؛ در ح

.كمال و محرّك آدمي در غلبه بر مشكالت استة، عشق دومين مرحله از هفت مرتبعطّار

هايادداشت

پهلوان يوناني، ) اودسيوس(» اوليس«، شامل ماجراهايي است كه »هومر«، حماسة يوناني منسوب به »هاوديس«- 1

.)89: 1378كوب،زرين(گذراند در بازگشت از سفر جنگي خود از سر مي 

ه پيروان اين نظري. سيستمي كه در آن خداوند و جهان را يكي مي دانند و از يكديگر جدا نشدني مي شمرند- 2

ملكوتي بودن طبيعت، حكمت اشـراقيه، وحـدت مطلقـه،    . تقدند وجود خداوند يك حقيقت غير قابل انكار استمع

عقيده وحدت وجود كه تمام موجودات را جلوه اي از وجود خداوند مي داند، اعتقاد بر اين كه خدا همه چيز و همه 

)85: 1367خدايار،.] (يسم بر شمرده مي شوداز ديگر تعاريف و اعتقاداتي است كه براي مكتب پانته ا[چيز خداست 
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كتابنامه

. انتشارات اساطير: تهران.چاپ اول.نيشابوريعطّاري رمز و روايت در شعر تجلّ.)الف1373(.، رضااشرف زاده

.انتشارات اساطير: تهران.چاپ اول.الطّيرمنطق ةشرح گزيد.)ب1373(.ــــــــــــــــ 
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