
 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي،  كهن
  136 -  113  ،    1394                         سال ششم، شمارة اول، بهار 

  ابن سينا الطير رسالةعطار نيشابوري با  الطير منطق مقايسة

  *سارا زارع جيرهنده

  چكيده
، يعرفـان ة دو اثـر برجسـت   يمحتـوا ة سـ يمقا ياسـت بـرا   يپژوهش حاضر تالشـ 

مطالعه و با اسـتفاده  ة ويكه به ش ،نايس ابن يرالط ةرسالو  يشابوريعطار ن يرالط  منطق
از  سـه يسـهولت مقا  يبـرا . محتـوا صـورت گرفتـه اسـت     يكم و يفيك لياز تحل
 دهد كـه  مي پژوهش نشانهاي  افتهي. استفاده شده است زين ييها و نمودارها جدول
شباهت دو اثر اشتراك در مضمون  ينتر مهم. استاثر  يمحتوا در      ًعمدتا ها  شباهت

 گـر ياز د .برجسـته اسـت   اريبسـ  »وحدت«و مضمون » مرغ«وجود رمز . هاست آن
 ةمرحلـ مقصد و مقصود پـرواز، شـروع داسـتان از     يسان كيتوان به  مي اشتراكات

 ندا عبارت يفرمهاي  تفاوت .اشاره كرد ياعتماد يبمضمون  انيب و ،»شناخت خود«
. در عناصر داستانتفاوت  .3، و ينيگز در واژهتفاوت  .2 ،انيتفاوت در قالب ب .1 :از

 يچگـونگ  درتفـاوت   .2 ،ريـ تفاوت در لـزوم پ . 1 :شامليي نيز محتواهاي  تفاوت
در نگرش به درگـاه   تفاوت. 4، عارف تيدر نگرش به قابلتفاوت  .3، اظهار وجود

در تفـاوت   .7، و داشتن طرح سفر درتفاوت  .6، ينيآفر در حماسهتفاوت  .5، ياله
  .است نگرش به انجام كار سالك

  .الطير ةرسال ،الطير منطق رمزي،هاي  داستان ابن سينا، عطار، :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
 اتيـ از فرع يكـ ي. )140: 1383 سا،يشم( اند دانسته ييادب غناة مجموعريرا ز يادب عرفان
  .دارد قرار يداستان اتيادبة مجموعرياست كه ز )symbolic( يرمزهاي  داستان يآثار عرفان

                                                                                                 

) بابلسر(دانشگاه مازندران  ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة علوم اجتماعي *
sarazaree@yahoo.com  

  21/2/1394: ، تاريخ پذيرش17/1/1394: تاريخ دريافت
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ـ  ،رونـد  مي كه گاه مترادف هم به كار ،تصوف عرفان و    انـد  بـوده  جداگانـه ة دو مقول
در شـعر   ي وبه قرون دوم و سوم هجـر  يظهور تصوف در نثر فارس .)441: 1389 ،يغن(

پس  .است )473ز ( ييسنا هيصوف مشهور شاعرترين  يميقد .رسد مي به قرن ششم يفارس
 ريـ منطـق الط  .اسـت  هياز آثـار مهـم صـوف    عطـار  متعـدد  هـاي  يمثنـو در قرن هفتم،  او از

 تـا  نمـاد سـروده شـده و    و است كه به زبان رمز) 540ز( يشابورياثر عطار نترين  برجسته
 .است شدهتوجه به آن كنون بسيار 

را كه مستعد  ييها واژه عرفا .رمزي استهاي  به كارگيري زبان نمادين ويژگي اساسي داستان
  .دنديبخش مي ها به آن قيعم يو معان ندديگذران ميحد سطح در از يافتند مي يان مقصودشانب

 ،هيزبان رمز، استعاره، كنا يعني ،يرا تنها به زبان محرم يعرفان قيحقا ه،يبه اعتقاد صوف
 اسيـ به كار بردن زبان منطـق و عقـل و ق  . بهتر يگفت وگرنه خاموش توان يم ليو تمث

و الزام  ديكامل كتم سر حق را تأك رانيعلت پ نيبه هم .و خطر كردن است ياطياحت يب
 شود يم انيدر زبان قصه و رمز ب هيصوف يها افتيمكاشفات و در تجه نيو از ا كردند يم
  .)174: 1384 ،يستار(

اسـت   يرمز جاست نيهر چه در ا .دانند مي عالم باالة يجهان محسوس را سا انيصوف
و  سـت ين ريپذ امكان يو تجسم امر كل ريجا كه تصو اما از آن... مطلق  قتياز امر كل و حق

است  ريناگز ي، شاعر صوفنديآ ينم درامثال و اشباه به عالم صور  ياريدست يب قتيحق يمعان
نشان دهد و جزء  يو جزئ يسامور حة مربوط به آن را با واسطهاي  آن كل مطلق و تجربه

 .)21: 1385 ،يفتوح(كل قرار دهد  يبرا يريو تصو ليرا تمث

ـ   يريـ گ بهرهبه  ،ها واژه ميحر به يانداز دستعالوه بر  عارفان و  ي مناسـب از انـواع ادب
اسـتفاده از  هـا   از آن يكـ ي. پرداختنـد  زين يمعان انيب فيتلطهاي  وهياستفاده از شگردها و ش

 يانتزاعـ  يايـ دن تيـ فيو ك يبه مدد داستان رازوارگـ ها  آن .است تيو روا ،تيحكا ،داستان
 .كردند مي مذاق مستمعان نديو درخور فهم مخاطبان و خوشا ينيرا ع شيخو

        ً كه غالبا   يا آماده تيقبل از تصوف عبارت بوده است از به نظم درآوردن حكا يشعر داستان
و قصـص   نيو رامـ  سيو و يمثنوو  مهشاهنا ليداستان مسلسل درآمده از قب كيبه شكل 

و عطـار و   ييماننـد سـنا   هيصـوف  يشـعرا  يول .و وامق و عذرا و امثال آن خايو زل وسفي
و به منظور  ختهيرا در هم آمها  ات مختلف و متفرق زده و آنيدست به حكا يروم يموالنا

  .)484: 1389كوب،  نيزر(اند  بردهاستفاده  يتيتصوف از هر حكا يمسائل اساس انيب

هايي روحاني است كه در سطح جهـاني   واقعهبلكه  ،نه تمثيل است و نه لغز«داستان رمزي 
 .)264: 1389پورنامداريان، (» فوق احساس، تجربه شده و در قالب داستان به قلم درآمده است
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ويژگي اين نوع داسـتان  . اند و حوادث فراواقعي ،ها مكان ،ها رمزي شخصيتهاي  در داستان
سـالمان و ابسـال و شـيخ     مانندرمزي هاي  در برخي از داستان .ال استؤحيرت و سايجاد 

سـينا و امـام     ابن هايريالط ةرسال انندكنند و در برخي ديگر م مي نمايي ها نقش صنعان انسان
 .سـازند  مـي  داسـتان را هـاي   عطار نيشابوري حيوانات شخصيت ريالط منطقمحمد غزالي و 

را دانسـت و عـالم    »عالم مثـال يـا عـالم وسـيط    «هاي  بايد ويژگيها  براي درك اين داستان
كـه ايـن   آشـنا بـود   بينـي كسـاني    جهـان فكري و هاي  ماوراي حس را باور داشت و با مايه

  .اند آفريدهرا ها  داستان
عرفـا   در بـاور . ادب عرفاني اسارت نفس يا روح در قفس تن استهاي  مايه يكي از بن

در دنيـاي   واسـت  جـدا شـده   ) منبع آفرينش و جهان واال( خودة روح انسان از موطن اولي
تـر از   پـيش  .اي كهـن دارد  سـابقه  بيني عرفاني نيز اعتقاد به اين جهان. نمايد مي مادي غريب

جا بوديم، بـه صـورت    جا بياييم آن اينكه به  پيش از اين :عرفاي اسالمي فلوطين گفته است
  ).284: 1389 پورنامداريان،( مجردبه صورت و اشخاص حاليه،  از اشخاصي غير

پس  روح. اول براي رهايي از اين اسارت و غربت آشنايي با وضع موجود استة مرحل
  پيكه به غربت خود در جهان ظلمت و زندان تن واقف شد و به تبعيدگاه غربي خود  از آن

در  .)285 :همـان ( كنـد  مـي  ديدار ،راهنماستة كه همان فرشت ،برد، با اصل آسماني خويش
راهنما او را با موانعي كه در راه بازگشت بـه شـرق و اصـل وجـود دارد     ة اين ديدار فرشت

مور اسـت  أشـود و مـ   مـي  در قالب هدهد نمايان ريالط منطقراهنما در ة فرشت. كند مي آگاه
تـوان گفـت    مـي  بنـابراين، . مستعد را از عالم تنگ ماده بـه عـالم وحـدت ببـرد    هاي  قفس

سفر روحاني انسان از عـالم كثـرت بـه عـالم     «هايي عبارت است از  تانمضمون چنين داس
  .)258 :1390كوب،  زرين(» وحدت

اثر نمادين عرفاني ديگري است از ابوعلي حسين بـن عبـداهللا معـروف بـه      ريالط رسالة
با «ابن سينا . حكمت مشاءة چهرترين  برجسته ، وفيلسوف ،حكيم، طبيب ،)428د (سينا   ابن
اش به فلسفه و حكمت مشاء در اواخر عمر به حكمـت اشـراق توجـه     عالقهاحاطه و ة هم

اصلي آن هاي  كه يكي از ريشه متمايل شد خاصي پيدا كرد و از اين راه به عرفان و تصوف
 ابسـال  و سـالمان و  ،قضـان ي بـن  يح، ريالط رسالةسه رساله يا داستان رمزي . فلسفه است

ـ الط رسـالة  .)426 :1389 پورنامـداريان، (» محصول اين دوره اسـت  هـاي   نظيـره  يكـي از  ري
ـ الط رسالةاز  اي دورتر پيشينهوجوي  جستدر . است ريالط  منطق هـا بـه آثـار ديگـري     ري

جـوي پادشـاهي بـا    و جمعي مرغان در جسـت  دستهداستان پرواز «طرح  .شويم مي هدايت
) ع(حضـرت داود  ة دربـار » ص« سورةدر . آمده است قرآن در نخستين بار »كمال و جمال
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مجتمـع  ) داود( مرغان را مسخر كرديم كه نـزد او  ؛ َ   ا و اب  َ ل ه   ُ ّك ل        م حشوره       ُالطير  و«: آمده است
و  كـريم  قـرآن از «هم  الطير منطق نام. )19 :ص(» گردند و به دربارش از هر جانب باز آيند

    َو ر ث  و« ةشـريف ة مطـابق آيـ   ؛)263: 1390كـوب،   زرين(» استخوذ أممنطق الطير سليمان 
 الفضـل   َ    ل هـو  هـذا    ا ن  َـ   ش يء    ُـ ّ ك ل      م ن اوتينا و      َالطير      ُم نط ق    ِّ   عل منا    ّ  الن اس  َ   ا ي ها يا    َقال  و     داود        ُسليمان 
  ).16: نمل( »      الم بين

 پـس ابن سينا . نگاشته است الطير منطق، ابن سينا داستاني نزديك به داستان قرآن بعد از
 كـرده  بيـان  انسان رايب رمزآميز تعبيري پرندگان ازبا استفاده كه از اسالم اولين كسي است 

  :با مطلع» ورقائيه«ة در قصيد .است
ــه ب ط ت َ   ا ل ــ ِم ن  الم ح ل  اال رف عكي ــ ــ ِ   َ  َ      َ ــ    ــاء و رقــ      ذات         ــ ُّ ِت ع ز ز ـ ــ ِت م ن ع      و  َ ـ ـ   َ  ـُّ

پورنامـداريان،  ( )به سوي تو فرود آمد بلندقدر از نشيمن بلند خود كبوتري عزيز و(
1389 :406(.  

دهد كه از عالم علوي هبوط كرده و  مي به صورت مرغي نشان ه نفس را    عيني ة اين قصيد
  .ده استش گرفتاردر دام تن 

ـ الط رسـالة پس از ابـن سـينا   . است شده تعبير پرندهنيز روح آدمي به  ريالط سالةردر   ري
. فارسي احمد غزالي در قرن پنجم شهره استة به عربي و ترجم) 450ز ( محمد غزالي  امام

خويش چنين تعبيـري سـمبوليك و   هاي  نيز در يكي از نامه) 525د ( همداني تالقضاعين 
  :نويسد مي خويشهاي  او در يكي از نامه .رمزي دارد

 بسـيار بـار  هـاي   مرغان چند سال در طلب سيمرغ بودند، چون به درگاه رسيدند، سال
 ‘  َّ   َ  َ     ِ      َ     ا ن  اهللا  غ ني عن  العـال مين ’ بعد اللتيا و اللتي جواب ايشان دادند كهخواستند و بار نبود، 

  .)12: 1386 زاده، اشرف(

ـ الط رسـالة كه او شاگرد احمد غزالي بود، تكرار مضمون داستان  با توجه به آن اسـتاد   ري
  .كند مي طرحمخود را 

صـفير  «همين مضـمون را بـه فارسـي بـا عنـوان       )549 ز( الدين سهروردي شيخ شهاب
ة ترجم )1: 1385بخش،  تاج ؛997/ 2: 1366 صفا،(كند كه به نظر محققان  مي تكرار» سيمرغ
ي دارد كه انـدكي بـه   ريالط رسالةنيز  )573 ز(الدين دايه  نجمشيخ . ابن سيناست ريالط  رسالة
  .نزديك است ريالط منطق

سـخن از پرنـدگان و پـرواز     )540 تـا  538( دمنـه  و لـه يكل در» المطوقه حمامه«در باب 
اي بـا نـام    قصـيده نيـز   )520 ز( خاقـاني  .جمعي براي رهايي از دام طرح شـده اسـت   دسته
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شايسـتگي  ) معشـوق (كه كدام گل  بر سر اين نگوناگودارد كه در آن پرندگان  »الطير  منطق«
رونـد و   مـي  هدهد نزد عنقا نهاد پيشبا در نهايت، . كنند بحث ميديگر  با يكشاهي را دارد 

ند از همـه  ا از آب و خاك ها لگگل سرخ چون از عرق پيغمبر است و ديگر : گويد مي عنقا
  ).115 -  114: 1385 زاده،  اشرف(نغزتر است 

 ،پـردازي بـا پرنـدگان    شخصـيت  ماننـد  هر چند اين دو داستان نيز در برخي عناصر
مطوقه يا معشـوق  (و وجود شخصيت آرماني و برتر  ،مضمون رهايي و رشد و بالندگي

محققـان   تر بيش. با آن ندارند نيز كمية اما فاصل ،اند نزديك ريالط منطقبا داستان  )ها گل
ـ   ريالط ةرسال ريمنطق الطاثر به  نيتر كيمعتقدند كه نزد احمـد   ةترجمـ  بـا  يمحمـد غزال

همـت   ريـ منطـق الط رسـاله بـه نظـم     نيا يكه عطار از رو كنند مياست و گمان  يغزال
  .)دههف :1388 ن،يگوهر ؛13: 1386زاده،  اشرف ؛263: 1390 كوب، نيزر(گماشته است 

كـه   انـد  شـده مقايسـه   سببعطار بدين  ريالط منطقابن سينا و  ريالط رسالةدر اين مقاله 
را كـه در   ييها تفاوتتواند  مي ها آنة سيمقا واست  ريالط منطقة نظيرترين  كهن الطير  رسالة
دو  ينـ يب انتفاوت جه كه آن تر مهم .دكنآشكار  است شده عارض يعرفاني زمان بر اثر طي
 انعرفـ  كه بعـدها بـه  است ي انيمشائة و سردست ،بيطب ،لسوفي، فميحك يكي ، كهرا لفؤم

در يـك بسـتر    اسـت،  ونياصـول اشـراق  به  بند يو پا ،يصوف ،عارف يگريو دروي آورده 
  .است نشدهتوجه  اين نكتهبه  كنون چندان تا وكرده ارزيابي 

  
 پژوهشة نيشيپ .2

رمـزي  هاي  هايي از داستان نمونه انيپورنامدار يتق يدر ادب فارس يرمز يها رمز و داستان
ة دربـار  رانيجو در تصوف او جست درز ينكوب  زرين. استتحليل بيان كرده  را با شرح و

تصوف را  قاسم غني اسالم در تصوف خيتار. استشعر صوفيه و نمايندگان آن بحث كرده 
ــاي  در دوره ــاگونه ــل   گون ــي و تحلي ــت بررس ــرده اس ــم .ك ــين  ه ــرفچن زاده در  اش
 ايـن،  بـر  وهعـال  .ها پرداخته است و ارزيابي آن ريالط منطقة به پيشين ريالط منطق دةيگز  شرح
ـ از جملـه   .اند شده پژوهشي در اين حوزه واردـ  يدر مجالت علم يمتعددهاي  مقاله ة مقال

ـ الط ةرسـال از  يا ترجمه او. بخش تاج لياز اسماع »نايابن س ريالط  ةرسالفشرده از  يليتحل«  ري
 نگارندة. است شده انيب شكوفه يتق از خرد بال دو در كه است يا نسخه اساس بر كه دارد

 از را نايسـ  ابـن  مقاصـد  از يبرخـ  بخش تاج. است كرده استفاده ترجمه نيا از زين مقاله نيا
  .داده است شرحنيز  را ها رمز يو برخ است كرده انيب رساله نيا نگارش
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از  »رازيشة از نظر خواج ريپ«و  محمدجواد رودگر از »راهنما در عرفان و استاد«ة دو مقال
منـدي آن   سـلوك و ميـزان ارزش   راهنما در مسـير سـير و   و» پير«ة دربار يمنوچهر مرتضو

  .ستبوده ا ثرؤم» هدهد« اين مقاله در بحث از رمزگشايي از برد مطالبي دارند كه در پيش
مطالعاتي  يشها رهينظ برخي از و ريمنطق الط بين ةسيقامة دربار ،توجه به منابع مذكور با

چنـد   دجـز در حـ   نايابن س ريالط ةرسال عطار و ريمنطق الطة سيمقااما  ،صورت گرفته است
  .جمله فرو گذاشته شده است

  
  داستاندو ة خالص .3

  ابن سينا ريالط رسالة 1.3
 بينمن در . گياهان پنهان شدند بينو خود  ،دانه پاشيدند ،گروهي از صيادان به صحرا آمدند

هـاي   فـراروي مـا خـوردني   . دندصفيرزنان ما را به سوي خويش خوان. گروه پرندگان بودم
ها  دام بينبدون ترديد، شتابان به سويشان پريديم كه ناگاه خود را . فراواني بود و ياراني آشنا

روزگـاري  . هريك از ما در فكر خـويش بـود  . اما فايده نداشت ،به جنبش درآمديم. ديديم
هـا   نرمك به دام خو كـرديم و در قفـس   اما نرم ،دراز در آن بوديم كه راهي به رهايي جوييم

 روزي بر فراز خويش گروهي از پرندگان را ديدم كه آزاد و رها از قفس در آسمان. آرميديم
داشت و نه  مي بود كه نه آنان را از پرواز بازها  اي از دام بر پاهايشان بازمانده فقط .پريدند مي
قفـس  هاي  آنان را از پشت ميله! دشوكرد كه زندگي به كامشان شيرين  مي باره رهايشان يك

آنان نيرنگ شكارچيان را به ياد من آوردند و از من  .دم تا راه رهايي را به من بنمايندفراخوان
فرود آمدند و مرا در . آنان را به دوستي ديرين و پيمان ناشكسته سوگند دادم. دوري جستند
. نـد بودهـا   من روزگاري گرفتار دام مانندگفتند كه آنان نيز  ؛از حالشان پرسيدم. ميان گرفتند

از ايشان خواستم پايم را نيز . هايم برگرفتند و در قفس را گشودند اه بند از گردن و بالآن گ
  .كرديم مي توانستيم، پاي خود را از بند رها مي اگر: گفتند. برهانندها  از دام

 ،ايمن نخـواهي بـود  ها  كه در آنهست هايي  فرارويت آبادي«: مرا گفتند ،از قفس پريدم
از كوه و دره  .»در پس ما روان شو وگرنه راه به منزل امن نبريم. بگذريها  كه از آن مگر اين

. به چكاد هفتم رسيديم با رنج بسيار .فراروي ما هشت كوه بسيار بلند بود. و بيابان گذشتيم
پـس  . ما و دشمنان راهي اسـت دراز  بينآيا زمان استراحت نيست؟ : يكي از پرندگان گفت

يكـي از پرنـدگان   . خورديم و نوشـيديم . ديديم سراسر سرسبزهايي  باغ. در چكاد ايستاديم
به چكاد . برخيزيد. بيم آن است كه دشمنان ما فرارسند. همانا درنگ ما به درازا كشيد: گفت
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گرداگردش پرنـدگاني آشـيان داشـتند؛    . ساييد مي كه از بلندي سر به آسمان ،هشتم رسيديم
  .مند شديم از احسان آنان بسيار بهره و ود آمديمفرها  به نزديكي آن. آواز و زيبا بسيار خوش

 در پـس ايـن كـوه   «: راهنمايي خواسـتيم، گفتنـد  ها  بگفتيم و از آنها  داستان خود بر آن
اي كه به حضور او رسد پادشاه  ديده هر ستم. شهري است كه جايگاه آن پادشاه بزرگ است

يـابي   شـهريار رسـيديم و منتظـر شـرف    ة ما به رهنمود آنان به آستان .»سختي او را دفع كند
چون از . وارد شديم؛ فضايي فراخ كه توصيف آن نتوان گفت .واردان بار دادند تازهبه . شديم

و ديدگان ما بـه جمـال    آن گذشتيم، پرده از پيشمان كنار رفت و صحني نوراني پديدار شد
چه بـر   او از آن. دخويشتن شديم كه زبان شكايتمان بسته ش چنان بي. پادشاه روشني گرفت

. ت سخن گفتن يافتيمئجا كه جر بود، آگاه شد و آرامش را بر ما ارزاني داشت تا آن  رفتهما 
توانند بند پاي شما را بگشايند كه خـود آن   مي تنها كساني«: گفت .داستان خويش باز گفتيم

نك شادمانه بـه  اي. شما را برآورندة فرستم تا خواست مي اند؛ من به سوي ايشان پيكي را بسته
: دهم مي و شكوه شهريار را براي برادرانم شرح   ّفر . او در راهيمة ما اينك با فرستاد. راه افتيد

. كمال اسـت  أاو پادشاهي است كه از هر گونه زيبايي و آلودگي و كاستي برتر است و منش
 شـده صفرا بر مزاج تو چيره . مرا بشنود بگويد خردش آسيب ديده استة بسا كسي قص چه

سوگند به خـدا كـه مـا بـه     ... و روغن نيلوفر ببويي و  يبنوش مونيافت جوشاندةبايد  .است
  .گزندي كه به تو رسيده است، رنجوريمسبب 
  
  عطار ريالط منطقة خالص 2.3

ــ ــديمجمع ــانكردن ــانمرغ  نهـــان و آشـــكارا بودنـــدچـــهآن   جه
 اريشـهر از شـهر چيه يخالستين   زمـان در دور كـارنيگفتند اجمله
 ستين راه بودن شاه يبنياازشيب   سـت؟يرا شـاه ن ماميكاقلبودچون

  )38: 1374گوهرين، (

. طلبيم و در سپاه نظمي ايجـاد كنـيم  بديگر را ياري كنيم تا شاهي  بايد يك: مرغان گفتند
 ،ها وادي من«: گفت اي از طريقت و تاجي از حقيقت بر سر داشت،      ّ كه حل ه ،دل           هدهد  آشفته

اما بدون ياري  ،شناسم مي پادشاه را .ام سفر بوده ام و با سليمان هم طي كردهها  و بيابان ،ها كوه
او بـه مـا   . مرا ياري كنيد؛ نام شاه ما سيمرغ است .توانم نزد او بروم و دعوتش كنم شما نمي

 شـبي بـر   ا نيمـه سيمرغ در ابتد. در پيش درگاه اوست هزاران پرده. نزديك و ما از او دوريم
هر كشوري از آن پر پرشور شد و هر كس از آن  .چين تجلي كرد و پري از او در چين افتاد
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از عـزت آن پادشـاه    نمرغـا ة با شنيدن اين سخنان همـ  .»پر نقشي گرفت و كاري آغاز كرد
بلبـل شـيدا   . آوردنـد  اما چون راه طوالني بود، بعضي عـذر  .عزم راه كردند و قرار شدند بي

  .چنان در عشق گل غرقم كه از وجود خود اطالعي ندارم من آن :گفت
ــت ــ   طاق ــارد  مرغيس ــ   ن   ي    گلـ        عشـق      بود    بس راي   بلبل   ي   بلبل

  )43: همان(

  .پذيرد مي اي زوال اين قدر به عشق زيبارويي مناز كه حسن گل در هفته: هدهد گفت
 آب خضـر  كند و من در اين زندان آرزوي مي دلي مرا در قفس هر سنگين: طوطي گفت

  .دارم و تاب سيمرغ را ندارم
اگـر در  دوستي و آب حيوان  جان. فشان نباشد مرد نيست هر كه جان: هدهد به او گفت

  ؟دارد اي دهچه فاي ،راه جانان افشانده نشود
هر چند من جبرئيل مرغانم امـا مـار مـرا فريفـت و از     : گري كرد و گفت طاووس جلوه
تمام همتم رسيدن دوباره به بهشت است، مـن تـوان رسـيدن بـه      اكنون .بهشت رانده شدم

  .سلطان را ندارم و فردوس براي من مقصد خوبي است
  :هدهد گفت
         شـتافت؟    د ي  با     چرا      شبنمكيي سو     افـتي  راهي   تـوان يمـ ايـ  در به  چون

  )47: همان(

  :كه سرمست از جواهرات معدن بود، گفت ،كبك
ــق ــوهر  عش ــ   گ ــمي  آتش                   آتش خـوش حاصـلم     نيا      بس بود           زد در دل

  )49: همان(

  چه ارزشي دارد؟ اي است، كرده كه سنگ رنگ ،اصل و ذات گوهر: هدهد گفت
پرورد  سايهدارم، شاهان نيز  مي اي هستم و نفس را خوار گزيده عزلتمن : گفت »هماي«
  !پرور است چگونه از شاه سرپيچي كند اش شاه سايهكسي كه  .اند من

  .اي  هتو اكنون نشاني از خسرو نداري و سرگرم چيزهاي بيهوداي مغرور، : هدهد گفت
  :گفت »باز«

 »                         چشم بربستم ز خلق روزگـار     اري             از شـوق دسـت شـهر من«
  )53 :همان(



 121   سارا زارع جيرهنده

  

  .بس و  آن سيمرغ است سلطنت واقعي از: گفت هدهد. قوتي از دست شاه برايم كافي است
  .دارم را دريا عشق اين بود كه جاي من لب درياست و »بوتيمار«ة و بهان

  آن اميد وفاداري؟ خبر، دريا پر از نهنگ و جانور است، از اي از دريا بي: هدهد گفت
. هاسـت  جاي گنج در خرابـه  زيرا .ام اي برگزيده اي ويرانه ديوانه مانندمن : گفت» كوف«

  .)همان(» كافري زر پرستيدن بود از«: هدهد گفت
 توانم بـه سـيمرغ برسـم؟ هدهـد     مي چگونهمن با اين ضعف و فرتوتي : گفت» صعوه«
  .در راه قدم بگذار و لب بدوز: گفت

چگونه به  ؛ضعيفيمة ما مشتي پرند: اي آورد و ساير مرغان از هدهد پرسيدند هر كس بهانه
ايـد و   سـيمرغ ة دانستيد شما از ساي مي ند، اگرا عاشقان جانبازان: رسيم؟ هدهد گفت مي سيمرغ

ديدار سـيمرغ  ة مرغان با شنيدن اين خبر تشن. شديد مي شد، مصمم يم نسبت شما با او آشكار
كه در راه رهبـري داشـته    براي اين: سپس گفتند. ند و عهد كردند دست از ديدار او نكشندشد

پايان و  اما راهي بود بي .مرغان به راه افتادند. قرعه بر هدهد عاشق افتاد. باشيم، بايد قرعه بزنيم
طلب، عشق، معرفـت،  : هاي بايد هفت وادي با نام: هدهد به مرغان گفت. درمان دردي بود بي

ست و بايـد  هبسياري هاي  سختي وادي در هر .را طي كنيم» استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا
خالصـه از آن   .مرغان دريافتند كه پيمودن اين راه كار هـر كسـي نيسـت    .هر چه داريد ببازيد

... ورزي و  اي در راه از رنـج گرمـا و سـرما و طـرب     عـده . همه مرغ اندكي به مقصد رسيدند
قاف درگاهي ديدند برتـر از ادراك   در. قاف رسيدندة شكسته به قل سي مرغ دل فقط. بازماندند

  ؟هستيد آواز داد كه شما كيها   ش عزت الهي بر آنوپرندگان حيران درگاه بودند كه چا. عقل
او پادشاه مطلق است به شما چه : چاوش گفت .باشدما آمديم تا سيمرغ پادشاه ما : گفتند
پروانه كي : اما برنگشتند و گفتند .با شنيدن اين ندا پرندگان نااميد شدند. برگرديد! نيازي دارد

  گريزد؟ مي از آتش
اي پيششـان نهـاد و    نشـاند و رقعـه   را در مسند قربـت ها  در اين هنگام حاجب لطف آن

سي مرغ در رقعه نگاه كردند، ديدند كه تمام سعي و اعمالشـان   كه  هنگامي .»بخوانيد«: گفت
  .تابيد و جانشان روشن شدها  آفتاب قربت بر آن. در اين راه، در آن رقعه نوشته شده است

  
  ها شباهت .4

شـباهت دو اثـر اشـتراك در مضـمون     تـرين   عمـده  .استمحتواي اثر  در      ًعمدتا ها  شباهت
). 219: 1385 داد،( »مسلط در هر اثري اسـت  فكر اصلي و مايه درون و مضمون«. هاست آن

  :شوند مي از اين اشتراك كلي ناشيها  برخي از شباهت
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  شباهت در گزينش رمز واحد براي روح 1.4
كنـد در هـر دو    مـي  جسم تحملة و مشكالتي كه روح از ناحي» روح« به معناي» مرغ« رمز

متعلق بـه   زين هاريالط ةرسالكه  ،جم و ششمروح به مرغ در قرن پن هيتشب .داستان وجود دارد
 لشـك  نينمـاد  يرا بـا زبـان   يلـ يتمث ياما مرغان عطار مجمعـ «. بود عياند، شا قرندو  نيهم
 يا در مقالـه  ،ونگياز شاگردان  يكي ،هندرسن. جوزف ال .)230: 1385 ،يفتوح(» دهند مي

افالطون  .)403: 1385 ،يفتوحبه نقل از (برشمرده است  »يتعالهاي  سمبل« از يكيپرنده را 
بـه   گـر يد ياعضـا ة بال و پر آن قسمت از تن است كه از هم«: ديگو مي      ف دروسة در رسال
و بردن تن بـدان  ها  آسمان يبه سو يندگيگرا آن عتيطب تيخاص چه. است تر كيخدا نزد

  .)405: همان(» است انيجا مسكن خدا جاست و آن
  
  وحدت مضمون انيب در شباهت 2.4
 كـه  دارنـد  ديـ تأك نيـ ا بر اثر دو هر. است برجسته اريبس وحدت مضمون داستان دو هر در

از زنـدان   يافـراد وقتـ  . ابنـد يب يهمگـان  يبينص تا زنديبپره ينيخودب و تفرقه از ديبا سالكان
در عـالم ارواح اسـت    كهرا  يوحدت باشند، داشته متحد ييها جان وخود رها شوند  تيفرد

در معنـا   ودر واژه  يوحدت صـور  ريالط منطقدر . تجربه خواهند كرد زيكثرت ن يايدر دن
ـ الط  رسـالة در . مرغيس مرحلة به دنيرس و گريد كي با مرغ يس وستنيپ رد؛يگ يمصورت   ري

  .كنند يم حركت مقصد يسو بههم  بامرغان  زين
. سي مرغ و تبديل آن به سـيمرغ اسـت  ة يكي شدن كلم ريالط منطقوحدت صوري در 

  .بسيار زيبا ترسيم شده است ريالط منطقاين ويژگي فقط در 
  
  مقصود شباهت در گزينش مقصد و 3.4

دهنـدة   نشـان الوصول است كـه   صعبو  ،پر رمز و راز ،در هر دو داستان مقصد كوهي بلند
  .است جبروت با عظمت و يپادشاه افتني پروازمقصود از  .جايگاه بلند معشوق است

  
  سفر آغاز اي واحد براي سالك در رتبهقائل شدن  شباهت در 4.4

دلتنگـي   تصوير زمينياني كه در غربـت و . زندگي در تعابير عرفاني زندان و غربتكده است
بـا   ييو آشنا تواند اولين پرده از نمايش يك داستان سمبوليك عرفاني باشد مي اند رفته  فرو
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سـالكان  . يازنـد  باالتري است كـه همگـان بـه آن دسـت نمـي     ة يي مرحلغربت و تنها نيا
 اي از مرحلـه  يعنـ ي كنند؛ مي دوم شروعة اين پرداز  خود را سفر ريالط رسالةو  ريالط  منطق

بعـد از  ة از مرحلـ  گريبه عبارت د. است ييبرده و درصدد رها  يكه روح به غربت خود پ
  .ندكن مي آغاز» شناخت خود«
  

  اعتمادي شباهت در وجود مضمون بي 5.4
، پرندگاني زميني ريالط  منطقدر . نگراني در هر دو داستان وجود دارد اعتمادي و بيمضمون 
از حركـت بـه سـوي     گونـاگون هاي  كنند و با بهانه اعتماد نمي) هدهد( اي آسماني به پرنده

كننـد   بر عكس آسمانيان به يك زميني اعتماد نمي ريالط ةرسالدر . كنند مي سيمرغ شانه خالي
  .شوند كه به او ياري برسانند نميو جز با قسم راضي 

  
  ها تفاوت. 5

  تفاوت در شكل 1.5
  تفاوت به لحاظ فرم و قالب بيان 1.1.5
 ريـ الط  منطـق اما . اي است صفحه هشتو داستان كوتاه حدود  است به نثر عربي ريالط رسالة

عطار در نظم داستان پرندگان سالك به . بيت است 4600حدود  در داستان منظوم فارسي و
مياني مفهوم داستان هاي  تمامي داستان دهد و مي داستان ميان داستان جاي دمنه و لهيكلة شيو

پـذيرش ذهـن   ة ديريـاب آمـاد   مفهومي عرفـاني و  ،به اين ترتيب. كنند مي اصلي را حمايت
آشـنايان سـلوك عرفـاني فرصـتي بـراي       كـم اين شيوه براي ناآشنايان يا  .شود مي مستمعان

 نيـ پوشـش ا  ريـ عـارف در ز » بـرتلس «ة به گفت. انديشيدن و هضم كردن مطالب قبلي است
 ريخود به تفسـ  ةموعظ يو در كنار موضوع اصل اردگذ يالزم را م ينظر ةيپا و امثله اتيحكا
از شـرح   استهدف عبارت  نيا .بداي يرهگذر به هدف خود دست م نيو از ا ازدپرد يآن م
 اطبـان اغلـب مخ  زيـرا  ؛بـر مخاطـب عـام    ريو تأث نينماد يخود در زبان يعرفان يها افتيدر

ة دهنـد  نشـان كارگيري اين شـگرد داسـتاني    به .)65: 1376 برتلس،(اند  مردم بوده ةعام هيصوف
تر به مردم ساده و عاري  عطار بيش«: اند كه گفته چنان .اهميت دادن عطار به مخاطبان عام است

 .)258 :1390 كـوب،  زريـن ( »گويـد  مي شعرها  كند و براي آن مي ادبي خطاب هاي باز تهذي
  .گذارد مي دهد و به شعور شنوندگان خود احترام مي وار آموزش معلم
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چيني براي تحكـيم   مقدمهپردازي و  به داستان.                             شكل بيان ابن سينا م درسي نيستاما 
معني در ذهن مخاطب چندان توجهي ندارد؛ گويا رسالتي كه يك عارف بـر دوش دارد  

بيان عطـار و ابـن سـينا    ة حجم داستان و شيو بنابراين، .كند نمياو سنگيني هاي  بر گرده
  .بسيار متفاوت است

  گزيني تفاوت در واژه 2.1.5
) عددي مقدس و پر رمـز و راز ( در هفت وادي ريالط منطقمراحل سير و سلوك مرغان در 

 .گيـرد  مي در هشت چكاد صورت ريالط ةرسالتصوير شده است؛ اما مراحل سفر مرغان در 
  .)10: 1385بخش،  تاج(بطلميوسي » گانه شايد به اعتبار افالك هشت«

زمين نشيب و همـوار و   وادي. اند       ً      تقريبا  مخالفة دو واژ» چكاد« و» وادي«اصطالح  دو
اولـين  ). 4935 ،1300 :1371 معـين، (صحرا و بيابان است و چكاد سر كوه و قله را گويند 

  .و عرفان و دومي با رنگ حماسه و نبرد و قدرت همراه است ،سكوت ،واژه با بار آرامش
 .رسيدن به حضرت حق در قالب نام و توصيف نيامده استة هفت مرحل الطير ةرسالدر 

 .و استغنا اسـتفاده نشـده اسـت    ،معرفت ،عشق ،سلوك نظير طلبجا از اسامي مسير  آندر 
 تـر از  مهم .شوند مي خوانده» پرندگان«و » پرنده«عام ة قهرمانان داستان نامي ندارند و با كلم

 واژة دوبسـيار ظريـف    رمزآلـود سـيمرغ و آن تناسـب هنـري    ة هنـري از واژ ة همه استفاد
  .ندارد وجود »سيمرغ«با  »مرغ  يس«

  تفاوت در عناصر داستان 3.1.5
، مايـه  درون از جملـه  .سـازد  مـي داسـتان را  ة مواردي است كه پيكر عناصر داستان مجموعه

به لحاظ برخي  الطير  ةرسال و ريالط منطق .فضاسازيو  ديالوگ، ديد،ة زاوي پردازي، شخصيت
  .اند با هم متفاوت از عناصر داستان

  تفاوت در ديالوگ 1.3.1.5

 ؛ زيـرا است فيتوص ارزش سنگ همعبارتي وگو در داستان يكي از عناصر مهم يا به  گفت
و عمل  ،معرفي شوندها  مايه ظاهر شود، شخصيت شود پيرنگ گسترش يابد، درون مي سبب

  .)406: 1385 داد،(داستاني پيش برود 

بسـيار در  هـاي   اسـتفاده از ديـالوگ   عناصر داسـتان  از نظرچشمگيرترين تفاوت دو اثر 
 الطيـر  ةرسـال و عدم برجستگي آن در  ،كردن اين عنصر داستاني در آن  برجسته ،ريالط  منطق
  .سينا است  ابن
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ترين حجم داستان را پر كرده است و جـاي   متعدد كوتاه و بلند بيشهاي  وجود ديالوگ
وگوها سخنان هدهد  گفت تر بيش. گري يا توصيف باقي نگذاشته است چنداني براي روايت

حـريم   وگو در انتهاي داستان از چاوش عزت و چند گفت فقطبا مرغان و بالعكس است و 
سازي  رهبر براي آماده. گر برجستگي نقش پير در مسير سفر است اين بيان. درگاه الهي است

  .داردنياز وگو  گري به گفت روشن ذهن مخاطبان و استدالل و
كنـد، در جـدول    مي ها حجم زيادي از مقاله را پر ديالوگاز آن جايي كه تفكيك تمامي 

براي نشان دادن بسامد استفاده از ديالوگ در مقايسه با عنصر توصيف و روايـت فقـط   ذيل 
 نمايانـده  وگوهايي و گفت ،ها جواب هدهد به آن ،ابيات مربوط به قسمت عذرآوري مرغان

  .شود مي هفت وادي بيانة كه دربار شود مي
  بسامد استفاده از ديالوگ. 1جدول 

  تيروا و فيتوص  وگوها گفت  
 تيب 9 تيب59 سفريبراراپرندگانهدهديسازهآماد

 بلبلعذر
  هدهد جواب

 تيب19
  تيب 6

  تيب 3

 يطوطعذر
  هدهد جواب

 تيب6
  تيب 4

  تيب 3

 طاوسعذر
  هدهد جواب

 تيب8
  تيب 9

  تيب 2

 بطعذر
  هدهد جواب

 تيب11
  تيب 4

  تيب 1

 كبكعذر
  هدهد جواب

 تيب19
  تيب 5

  تيب 3

 يهماعذر
  هدهد جواب

 تيب9
  تيب 6

  تيب 2

 بازعذر
  هدهد جواب

 تيب10
  تيب 10

  تيب 2

 ماريبوتعذر
  هدهد جواب

 تيب10
  تيب 11

 تيب 1
 -  

 كوفعذر
  هدهد جواب

 تيب9
  تيب 5

  مصراع 1
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چنان بر فضاي داستان عطار چنبره انداخته است كـه   گو و سر و صداي پرندگانو گفت
تمـامي در قالـب    بهتوصيف هفت شهر عشق . گيرد مي خدمت توصيف و روايت را هم در

اين ويژگي فضاي . سخنان هدهد با پرندگان است و سهم راوي از روايت بسيار اندك است
وگوي مستقيم وجـود   پنج گفت الطير ةرسالدر  .دكن مي نمايشي داستان را زنده و پرهياهو و

اين اندازه از . ا يكي از پرندگان با اوستاصلي با ساير پرندگان ية سخن پرند              ًدارد كه عمدتا 
  .است ديالوگ با توجه به حجم داستان مناسب

  تفاوت در فضاسازي 2.3.1.5
 رنگ هوايي است كه خواننده به محض ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي استنشاق فضا و«
ـ     .)361 :1385داد، ( »كند مي ه فضاسازي يكي از عناصر مهم داستاني اسـت كـه خواننـده ب

فضاسـازي آغـازين   . گـذارد  مـي  و قدم به دنياي آن شود ميكمك آن با محيط داستاني آشنا 
. كند مي آشكارنيز محتويات فكري نويسنده را  و استثر ؤم داستان در جذب خواننده بسيار

جـايي كـه    از آن .اسـت  ي اسـتفاده شـده  تـر  يعـ يو طب تر شيب يفضاساز از ،ريالط  منطقدر 
بنـدي بـه اصـول     پـاي  ،دارنـد  يفاتيو توصـ  يخود نـام  يبرا كيهرها  يو وادها  تيشخص

و  اسـت  بـوده  ثرؤجلوه دادن داسـتان مـ   يعيطب درخورد و اين  مي تر به چشم داستاني بيش
  .كند يم و آشناتر تر ينيع نامخاطببراي  مسير عرفاني راحوادث 

دو ة جملـ بـا نگـاهي بـه اولـين     . تفاوت فضاسازي آغازين دو داستان قابل توجه است
گروهـي از  « .2و  »مجمعي كردند مرغان جهـان «. 1 :برد توان به اين تفاوت پي مي داستان

  .»صيادان به صحرا آمدند
شود و سـخن از كـنش    مي آغاز» مرغان«اصلي داستان يعني هاي  اول با شخصيتة جمل
 پـس داسـتان بـا   . جمعي بـه انجـامش برسـانند    است كه بايد دسته) انتخاب شهريار( مهمي

اصـلي نيسـت و   هـاي   دوم با شخصيتة اما آغاز جمل. شود مي محوري آغازهاي  شخصيت
  .شود مي اي آغاز داستان با فضاسازي حاشيه

ساده و مسـتقيم او بـر سـرعت و    ة جمل. گويا عطار در بيان مقصود خويش شتاب دارد
  .تندي انتقال معنا و مهم بودن آن داللت دارد

  يپرداز شخصيتتفاوت در  3.3.1.5
داسـتاني  هـاي   انتخاب شخصـيت . مهم داستان است يكي از عناصر» پردازي شخصيت«

» پرنده« عامة نمادين خود را با كلمهاي  ابن سينا شخصيت. پردازي است جزئي از شخصيت
كـرده   پرندگان اساطيري مثل سيمرغ و هدهد اسـتفاده  اما عطار از اسامي كرده است، ممثل
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سـيمرغ  « .)190: 1385 فتـوحي، (» ملي و اساطيري استهاي  آيين« خاستگاه نماد او. است
 »كنـد  مـي  زيرا مفاهيم اليتناهي عالم جان و دنياي مجـرد را تصـوير   .نمادي فرارونده است

، الطير ةرسالدر . محوري دو داستان نيز متفاوت استهاي  شخصيتموقعيت  .)196: همان(
موقعيت اين پرنده زميني و  نظراز . طلبد مي اي در بند از گروهي از پرندگان آزاد كمك پرنده

عكـس ايـن    ريـ الط منطـق در  .شده آسماني و آزادند اما پرندگان فراخوانده ،گرفتار بند است
آزاد و وارسته و منسوب به آسـمان و درجـات واال سـاير    ) هدهد(اي  موقعيت است؛ پرنده

  .اندخو مي روحاني فرا يپرندگان گرفتار زمين و ماديات را به سفر
  ديدة تفاوت در زاوي 4.3.1.5

داستان ة دهند ديد يكي از عناصر شكلة زاوي. ديد استة تفاوت ديگر دو داستان در زاوي
. شخص را براي روايت انتخاب كنـد  شخص يا سوم ديد اولة راوي ممكن است زاوي. است
اين نكته هر چنـد  . شخص است سوم ريالط منطقشخص و در  اول الطير ةرسالديد در ة زاوي

بـه صـورت    داسـتان از زبـان مـرغ گرفتـار داسـتان و      الطيـر  ةرسالدر . جزئي اما مهم است
اين اظهـار   .شخص به نوعي اظهار وجود است استفاده از فعل اول .شود مي شخص بيان اول

 عطار غيرمسـتقيم بـر يكـي از    .شود مي شخص محو ديد سوم ةزاويبا  ريالط منطقوجود در 
شخص در  انتخاب اول«اما  .گذارد مي عرفاني يعني عدم اظهار وجود سالك صحههاي  آموزه

  .)417: 1389 پورنامداريان،( »داستان ابن سينا باعث صميميت شده است
  
  تفاوت در محتوا 2.5

  .محتوايي نيز دارندهاي  فرمي تفاوتاي ه تدو اثر عالوه بر تفاو

  تفاوت در لزوم پير و راهنما 1.2.5
كردن لزوم پير و راهنما در مسير سير و سلوك در   ترين تفاوت محتوايي دو اثر برجسته مهم
هدهد از ابتداي داستان تا انتهـاي آن  . ستا الطير ةرسالو عدم برجستگي آن در  ريالط منطق

» آگاهي است كه ميان بومان روزكور افتـاده اسـت   رمز پير و حكيم دل« فعال دارد وحضور 
 .)421: 1389پورنامداريان، (

مدار طريقت بر پير است كه « ديالتوح اسرارصاحب ة در سير و سلوك عرفاني بنا به گفت
ي به خويشتن به هيچ جاي نتـوان  سو محقق و مبرهن است ك     ُ     َ    ُ     ِ  ّ        الشيخ  في ق وم ه كالن بي  في ا م ت ه 

 .)همـان (» اين مسئله اولين ركـن خانقـاه اسـت   « .)170: 1333 وي،به نقل از مرتض(» رسيد
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وجود اشعار بسيار در ادبيات عرفاني ما مبني بر لزوم پير و دليل بر اهميت او در راه سـير و  
  :گويد مي كه موالنا چنان .سلوك است
ـ كهنيرا بگزريپ  خطرو خوف و آفت پر يبسهست   سـفرنيـ اريـ پيب

ــآن ــويره ــا ت ــه باره ــهك ــ   يارفت ــالوزيبـ ــدر قـ ــفته آن انـ  يا آشـ
  )167: همان(

  :ندا نيز بر واجب بودن پير راه خوب آگاه الطير منطقمرغان سالك 
 عقــد و حــل انــدر ديــباييشــوايپ  نقـدبـهرامازماننياگفتندجمله
ــا ــرتـ ــا را رهبـ ــود در راه مـ  يخودســر راه رفــت نتــوانزانكــه   يبـ

  )47: 1386 زاده، اشرف(

جامعيت علمي و عملي، بار يافتن به « :اند از شرايط پير و راهنما اين اوصاف را برشمرده
» داشتن حسن سابقه نزد اربـاب معنويـت و سـلوك   و اهللا، صاحب نظر بودن،  فيمقام فناي 

  .)158: 1388 رودگر،(
اسـت؛ زيـرا   پرندگان برتر ة علم از هماز نظر  ؛را دارد ريپ كي طيشرا تمام هدهد

                 ً                      كند؛ گويي خود قبال  اين راه را طي كـرده   مي مرغان را از آفاتي كه به آن دچارند آگاه
گويد طي كردن  مي اوست كه به مرغان. كرده است است يا از منبع وااليي كسب خبر

پاكبـازي زاد ايـن ره بـس    « :مسير سلوك عرفاني كار هر كس نيست و بايد پاكباز بود
  .)142: 1374 گوهرين،(» بود

  :دهد مي و هم او به بلبل هشدار
ــة در شــبوروز   كشـدكـارتدرگرچـهگلخندة«  »كشــد زارت نال

  )43: همان(

  :نمايان است ذيلدر ابيات  د كهحسن سابقه دارهدهد چنين  هم
ـ  مانيسـل بـا«  آمـــدم شيبـــ او ليـــخازالجـــرم   آمــدمشيدر سـخن پ

ــاو   عجبيشد ز ملكش ابيكه غاهر ــرد و دينپرسـ ــب را او نكـ  طلـ
  »    روان   ي     كـار        طلـب     يي    سـو  هـر  كرد      زمانكي          گشتم او رابي    چو غا من

  )39: همان(

  :نيز
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     حـق       بـه    ي   برد     سبق    ما   از چه به تو     سـبق   بـردهي        گفـتش كـه اي   سائل «
 يدمـ  كيـ  مـا  بـر  افتادسـت چشم   يرا همــمانيســائل ســلياگفــت

ـ افتمينياميبه سنه  »نظر كي زان مرا دولتنياهست   بـه زريمن ن
  )92: همان(

عطشـي بـراي   . كنـد  مـي  وفور پرندگان را تبشـير و انـذار   به ريالط منطق هدهد در
. اي ايـن مسـئوليت را بـر دوش او گذاشـته اسـت      گويي وحي پيامبرانه هدايت دارد؛

. كشـد  مـي  رنج و ،كند مي شود، استدالل دهد، نااميد نمي مي حوصله به خرج بنابراين،
مرغـاني كـه در    رسالة الطيـر  در. تري دارد راه توجه كم پير و مرشدة سينا به مسئلابن 

بـا   فقـط  .و وارستگي هدهد را ندارند آسمان در پرواز بودند خودشان هنوز در بندند
برجسـتگي   از حسـن سـابقه و   كننـد و  مي اصرار مرغي گرفتار براي كمك به او اقدام

  .نيستند خاصي برخوردار
از راهنماي ديگري با  الطير ةرسالتوجه ديگر در اين زمينه اين است كه در  درخورة نكت

. گـردد  شود كه به خواست ملك با مرغان به زمين برمـي  مي ياد »ملكة فرستاد رسول و« نام
  .رسول الهي است و اين فرستاده از جنس پرندگان نيست

بقاياي بند را از پاي  بايد مرگ است وة كه فرشت اند الموت خوانده ملك برخي اين رسول را
اين رسول را همـان   داند و مي اين نظر را قابل قبول اما ناكافي ‘         ه نري كربن’. مرغان بردارد

  ).413: 1389 پورنامداريان،( خواند مي عقل فعال يا جبرئيل

 يـاد  »رسـول « با نامجبرئيل از  تكويرة دليل او براي اين سخن اين است كه در سور
 حضـور  ريـ الط منطـق  اين رسول كـه در ). 19: تكوير( »   َ َ  ُ       َ   ه ل ق ول  ر سول ك ريم  َّا ن  « :شده است

 ريـ الط منطـق سفر  آنان مانند گذارد سفر نمي مور برگرداندن مرغان به زمين است وأندارد م
رسول ملك يا عقل فعال يا «با اين تفاوت كه  يابد مي به انتهاي خود برسد؛ زندگي ادامه

خود سـيمرغ   و ها اكنون خود فرشتگاني در زمين هستند آن .همراه است  اه با آن جبرئيل
  .)414 :همان( »اند هانسان كامل شد و

  تفاوت در اظهار يا عدم اظهار وجود 2.2.5
 اي پرنـده  الطيـر  ةرسـال در . تفاوت مهم ديگر دو داستان اظهار يا عدم اظهـار وجـود اسـت   

خودي وجود ندارد كه اظهار وجود  ريالط نطقم اما در ،خواهد خود را از دام نجات دهد مي
  .خواهد جمعي را به رهايي و رستگاري برساند مي اي پرندهبلكه  ،كند



 131   سارا زارع جيرهنده

  

  نگرش به قابليت عارف تفاوت در 3.2.5
رمزي است از دنيا و قيد و  ،كه پاي تمامي مرغان اثري از آن دارد ،»بند صياد« الطير ةرسالدر 

ابن سينا سالكان نزديك به مقصد را هـم هنـوز در بنـد تصـور و     . بندهاي مادي يا قيد اجل
مگـر بـه    ،دنيايي ميسر نيسـت هاي  از نظر او امكان جدا شدن سالك از علقه. كند مي تصوير

تـر از   گيـرد بسـي كـم    مي مقامي كه او براي انسان سالك در نظر .)خدا(دست خود پادشاه 
با ارشاد هدهـد از   ريالط منطقمرغان  زيرا ؛گيرد مي مقامي است كه عطار براي انسان در نظر

يا در طي  آيند توانند به سفر نمي هايي كه نمي آن .از تعلقات مادي جدا شوند همان ابتدا بايد
 توانـد  مـي  رسـند، امـا ايـن    مي سي مرغ به مقصد و مقصود فقطميرند و هر چند  مي طريق

  .عارف باشدة العاد فوقگر توانايي  يانب
       رسـيد       جـا     آن       يكـي     كس     هزاران از      رسـيد جـا آني   انـدك   مرغ  همه  زان

  )230 :1374گوهرين، (

  آفريني تفاوت در حماسه 4.2.5
. سـت يسـخن از كشـتگان راه سـلوك ن   . حوادث چندان فوق طبيعي نيستند رسالة الطيردر 

سرسبز و هاي  كنند و از باغ مي شوند استراحت مي پرندگان در چكاد هفتم خستهكه   زماني
 برنـد و  مـي  يـاد  گويي درگاه الهـي را از . شوند مي مند روان بهرههاي  درختان پرميوه و آب

شـايد درنگشـان بـه     ،يكي از پرندگان نبود اگر هشدار .چندان عطشي براي رسيدن ندارند
ة حماسـ  بنـابراين، ؛ رسـند  مـي  رگـاه مرغان به سالمت به دة در انتها نيز هم. كشيد مي درازا

اي  رابطـه طي طريقت با استراحت و پرورش تـن   ريالط منطقاما در . آيد نميعرفاني پديد 
ندارد و هر استراحتي به معناي توجه به خـود و غفلـت از مقصـود و در نتيجـه بازمانـدن      

 ،مهالـك  بسـياري  اتيـ ابدر . است يو سرافشان يباز جان ريمنطق الطمرغان ة يسرما. است
كـه رنـگ    اسـت  بـه تصـوير درآمـده   هولنـاك  هاي  يو جان كندن مرغان در واد ،مسالك

  .بخشد مي حماسي داستان را قوت

  تفاوت در نگرش به درگاه الهي 5.2.5
يابنـد و   مـي  راحتي در درگـاه الهـي بـار    بهپس از طي هشت چكاد  الطير ةرسال درپرندگان 

ة گويند و اين ديدار چندان عجيب و پرسوز و با مبالغـ  مي واسطه و مستقيم با خدا سخن بي
نيازي معشوق از  بي تهديدي كه از درگاه الهي مبني بر استغناي الهي و. عرفاني همراه نيست

تـر از   ياب كند آسان مي خدايي كه ابن سينا ترسيم. گيرد ها را نمي مشتي پرنده باشد دامن آن
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ما بـه   دگانيسو رفت و د كيها به  پرده: كند يم شيخ الرئيس اذعان زيراخداي عطار است؛ 
 در نـه ينهاد يعرفان شكوهبا عظمت و  نيا). 1385 ،بخش تاج(گرفت  يجمال پادشاه روشن

در ايدئولوژي ها  با خدا و خدا با آن پرندگان ميمستق گفتن سخن. دارد ها فاصله ريالط منطق
عظـيم اسـت كـه كسـي را      حضرت حق در شعر و شعور عطار آن قـدر . عطار جايي ندارد

  .و جالل او نيست يا توان ديدن جمال جرئت سخن گفتن مستقيم با او
  .بيند نميعطار طي اين راه را در توان عقل 

ــل   سـتينپاكجانكارچوناووصف« ــرماراعقـ ــتين ادراك ةيسـ  »سـ
  )40: همان(

 »اوست كه جا آن خرد و علمرسديك   كه اوستجاآنخودزديناسربه او«
  )همان(

كند كه  مي پيش از رسيدن به درگاه حق، چاوش عزت بر مشتي مرغ بال و پركنده عتاب
  ؟دانيد مگر عظمت او را نمي ؟خواهيد بار يابيد مي تيئبا چه جر

ــ   شـما؟نـامحاصالنيبياستيچ« ــاايـ ــما؟ آرام بودســـت كجـ  شـ
 »نــاتوان يمشــت دييــآ كــارچــهبــا   در جهـانديشما را كس چه گواي

  )231: همان(

خادمـان درگـاه متعجـب از ايـن      و چون گفتند كه ما آمديم تا سيمرغ پادشاه ما باشـد، 
 پر به رخشـان  بال و  بية نيازي خدا را از مشتي پرند كنند و بي مي جسارت پرندگان را انذار

  :گويند مي كشند و مي
 »ريـ حق يمشـت  يا ديـ گردپـسباز   ريـ جـز زح زديـ شما آخر چه خاز

  )232: همان(
چه كار كنند، متحير  دانند اميد و بيم وصال چنان در جان مرغان جريان دارد كه هيچ نمي

  :شنوند مي باز تهديد. اند هو آشفته و خست
ــرق:گفــت« ــآعــزتب  دمـار  هـا  پس بر آرد از همـه جـان     آشــكاردي

  )232: همان(

 بـيم و  از درد و غـم و  را پر الطير منطقاين ابيات و بسياري ديگر از اين دست فضاي 
جبروت معشوق را بسيار  عظمت و ،بخشد مي هيجاني عميق به داستان عشق ،كند مي اميد
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كنـد   مـي  مثلثي طراحي الطير منطق عطار در .آفريند مي داستاني تراژيك و ،كند مي جسته بر
دريـاي   سوم آنضلع  و ،ضلع ديگر ناتواني و ناچيزي بنده، كه يك ضلع آن استغناي الهي

اين خصايص در داستان ابن سينا با اين كيفيـت مشـهود   . لطف بيكران حضرت حق است
درگـاه معشـوق جـواب سـنگين      كشـند، از  نمـي چندان انتظـار   رسالة الطيرمرغان . نيست
فضاي داستان ابن سينا بسـي  بنابراين، . لرزاند نميو بيم و انذاري وجودشان را  ،شنوند نمي

  .است الطير  منطقتر از  آرام امن و

  براي سفر تفاوت در داشتن طرح و برنامه 6.2.5
ايـن سـفر   . شود مي ريزي آغاز برنامهسفر مرغان از آغاز تا پايان با طراحي و  ريالط منطقدر 
رساني به همگان  اطالعو  ،پرندگاننظرهاي رد و بدل شدن  ،نهاد از طرف هدهد پيشارائة با 

خواهد مرغان بـا درك و   مي هدهد .يا نه سفر كنداي مختار است كه  پرندههر  .همراه است
 گذاري به شعور انسان را از اين جايگاه هم ارزشة وجه. فهم و عشق و درد طي طريق كنند

و  ،مهالـك  ،از خطرات ،بنابراين .لشكر نيست او در پي جمع كردن سياهي .توان دريافت مي
. گويد مي سخنها  و شكوه و نسبت سيمرغ با آن گويد و در عين حال از زيبايي مي مسالك

 .شود ضرورياتي براي ستاندن و چيزهايي براي افشاندن نياز دارد مي سفري كه با برنامه آغاز
پروايـي، سـوز    بـي بازي، همت، انصاف و وفا،  برند پاك مي با خود ريالط منطقچه مرغان  آن

  :و درد دل است ،جان
 »تـو  زيـ دهل نيـ ا در يگامينهيك   تـوزيـ چكيكيخود زينبرتا«

  )همان(

زر و زور . تـوان يافـت   مي هايشان                               دل بب رند، از عذرهاي مرغان و الفها  چه را بايد از آن و آن
. شود مي ها به سوي قاف وحدت پيچد و مانع پرواز آن مي مرغان چونان بندي به پاي برخي از

  :آورد مي كه سالك را دنيادوست و عذرتراش بار ُ               ُ                   ُ       ن ه پرنده، نماد ن ه بند دنيايي است؛ ن ه بندي 
/ طوطي ←عمر جاويد / هماي و بط ←ريشه  بيزهد و رياضت / كبك ← وستيد    مال
 ←بخل و خسـت  / بلبل ←عشق زميني و غرور / طاووس ←دوستي  بهشتبيني و  كوتاه

  .صعوه ←عجز و ناتواني / كوف ←گيري  گوشه/ باز ←دوستي  جاه/ بوتيمار

  تفاوت در نگرش به انجام كار سالك 7.2.5
ـ پايان داستان . اند با هم متفاوت ،استكه پايان راه سالك هم  ،پايان دو داستان نيز سـينا   ناب

  .ستها آن بينسخن از بازگشت پرندگان به سوي زمين و زيستن در 
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و  ندرا عقل مستفاد خوان انسان آن است كه نفس او عاقل به فعل گردد؛ آن گاه اوترين  كامل
وجود چنين شخصي در عالم جايز اسـت   ... اخالق جميل در وي پديد آيد صالح وت ئهي
  .)414: 1389 نامداريان، پورسهروردي به نقل از ( در بقاي نوع انساني واجب است و

شـود و او وظيفـه    مي سالك گذاشتهة رسالت برگشت به ميان مردم بر عهد گاهبنابراين، 
ـ  الحـق  مـن به سفر  الحق يال الخلق مندارد پس از كسب معرفت و بعد از سفر   الخلـق  يال

  .كند مي سالك تمامة ابن سينا داستان خود را با اين وظيف. بپردازد
رسالت مردان حق است؛ يعني عارف به كمال رسيده موظف اسـت كـه   ة اين همان مرحل

 منـد كنـد   بهـره چه خود يافته است ديگـران را   آناز  به سوي تشنگان حقيقت باز گردد و
  .)12: 1385بخش،  تاج(

رساني به مردم و حيات  شيخ الرئيس هدف از سير و سلوك عرفاني را در نهايت خدمت
مند است كه در خدمت بشر و حيات تجربـي   به اين معنا كه عرفاني ارزش .داند مي بشريت

  .رسد به پايان نمي» فنا« داستان ابن سينا با مفهوم عرفاني بنابراين،. باشد او
پيوستن قطره به دريا و سايه به  و اما پايان داستان عطار سخن از ذوب شدن در معشوق

 ديام و ميب از پس، مرغان به وادي هفتم رسيدند هنگامي كه ،ريالط منطقدر . خورشيد است
و  ،يسـرانداز  ،يسـوز  جـان  آن در مرغان و گذارد يم ششانيپ يا رقعه لطف حاجب اريبس

  .بودند گذاشته كنار رينظ يب يقدرت با را »من« و »بود« يتمامو  ننديب يم را خود يباز پاك
ــاب« ــتآفت ــانيپازقرب ــتش  »بتافـت  جـان  آن پرتـو ازراجمله   بتاف

  )235: همان(

  :و از پرتو سيمرغ خود را سي مرغ ديدند
 »بودمرغيس آن مرغ يس نياشكيب   زودمرغينگــه كردنــد آن ســچــون«

  )235: همان(

. تواند خود را در او ببيند مي اي كه هر كس آينه .اي است چونان آينه خدا در اين داستان
پس ديدار پرندگان بـا سـيمرغ ديـدار     .كه سي مرغ در مقابل اين آينه سيمرغ را ديدند چنان

كه بودن و نبـودن   و اين» خورشيد«و » سايه«تصوير زيباي . است) خود(پرندگان با خويش 
  .سته است گوياي اين مفهوم استوابسايه به بودن و نبودن خورشيد 

ــو« ــتنداومح ــرگش ــرآخ  »گم شد والسالم ديدر خورشهيسا   دوامب
  )236: همان(
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 گيري نتيجه .6

. شد دو اثر آشكارهاي  تفاوت وها  عطار شباهت ريالط منطقابن سينا و  الطير ةرسالة با مقايس
گزينش رمزي واحد براي روح، شباهت در بيان مضمون  از شباهت در ندا عبارتها  شباهت

اي واحد براي  سفر، شباهت در قائل شدن رتبه مقصود وحدت، شباهت در گزينش مقصد و
   .عتماديا يشباهت در وجود مضمون بو سالك در ابتداي سفر، 

  :اند هجداگانة دو مقول دردو اثر  يها تفاوت
تفاوت  )ب ،قالب بيان از نظرتفاوت ) الف :ند ازا شكل عبارتفرم و در ها  تفاوت. 1

ديـالوگ كـه    تفـاوت در  جملـه  تفاوت در برخي عناصر داسـتان از ) جو  ،گزيني در واژه
 و زيـاد  بسيار الطير منطق داستان مرغان درهاي  ديالوگ. تفاوت دو اثر استترين  برجسته
 مـوارد  ديد نيز از ديگـر ة و زاوي ،پردازي تفاوت در فضاسازي، شخصيت .است دار هدف

نـامي و توصـيفاتي   هـا   و شخصيتها  كه وادي اينسبب به  الطير منطقدر . است اختالف
 از نظــر .تــر ترســيم شــده اســت ن عينــيادارنــد، حــوادث مســير عرفــان بــراي مخاطبــ

ملـي و اسـاطيري   هـاي   نماد محوري داستان عطار ازهاي  پردازي نيز شخصيت شخصيت
ها نـامي ندارنـد    كه شخصيت اينسبب اين ويژگي به  يرالط ةرسالدر . گيرند مي سرچشمه

ة زاويـ  از نظر. ندا موقعيت نيز با هم متفاوتسبب به  ي دو اثرها شخصيت. مشهود نيست
ة سوم شخص بـودن زاويـ   .اول شخص است رسالة الطيرسوم شخص و  الطير منطقديد 

عرفـاني  ة گويـد وجهـ   نمـي سـخن  » مـن «كـه عـارف از    اينسبب به  الطير منطقديد در 
  .تري پذيرفته است بيش
  :ازاند  عبارتكه تفاوت در محتوا . 2

ابـن سـينا    تر از بيش رهبر و پير بسيارة عطار به مقول: راهنما تفاوت در لزوم پير و) الف
  .دهد مي اهميت
 اش، سـخن از  نظيرهخالف  بر الطير منطقدر  :تفاوت در اظهار يا عدم اظهار وجود) ب

  .رهايي خود نيست
خالف ابن سينا معتقد اسـت   عطار بر: توانايي عارف تفاوت در نگرش به قابليت و) ج
در نگـاه او روح انسـان بسـيار     .تواند در قيد حيات از بندهاي زميني جـدا شـود   مي عارف
  .ترسيم شده است مندتر قدرت
حـوادث چنـدان    ،يـر منطـق الط  بـر خـالف   الطير ةرسالدر  :آفريني تفاوت در حماسه) د
  .ميز نيستندآ  طبيعي و مبالغه   فوق
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در  حـريم عـزت الهـي   ة از ناحي ديام و ميبعتاب و  :تفاوت در نگرش به درگاه الهي) ه
  .تر است رنگ كم نايكه در اثر ابن س نديآفر مي يزيانگ جانيه يتراژد ريالط  منطق
سفر  الطير ةرسالخالف  ، برريالط منطقدر  :برنامه براي سفر تفاوت در داشتن طرح و) و

  .پيوندد مي سازي به وقوع زمينهو  ،آگاهي ،برنامه ،با طرح
فنـاي فـي اهللا و    ريالط منطقپايان سفر عارفان : تفاوت در نگرش به انجام كار سالك) ز

بـا توجـه بـه ايـن     . شوند به زمين برگردند مي مورأم الطير ةرسالاما عارفان  .برنگشتن است
هنوز تا تبديل شدن به يك اثر عرفـاني محـض فاصـله     الطير ةرسال :توان گفت مي ها تفاوت
  .است يعيار تماماثر عرفاني  ريالط  منطقليكن  .دارد
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