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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91 تابستان ـ 27  ـ ش8س 

  
  
  
  

  اسطوره سيمرغ عطار در آينة مرغ بزرگ باخ
  

  

   ـ صالحه غضنفري مقدمي بدرنرگس محمددكتر 

  ارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوراستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور ـ ك
  

  چكيده
در اين مقاله با توجه به نقشي كه عطار و باخ در بازآفريني مفاهيم عميق عرفـاني در قالـب                

اند، سعي شده است تا نـوع قرائـت آن دو دربـارة              داستاني سمبليك، در ادبيات جهان ايفا كرده      
ـ ب شـان،  رمزگونـه  اثـر  دو در رفتـه  كار بهي  ادهانمي  بررس باوجوي كمال انساني،     جست  و ،اني

وجـه   نيتـر  مهـم . شـود  داده نشان) متن (عيوقا خوانش هنگام در آنها هاي تفاوت و ها شباهت
 كـه  اسـت،  قـت يحق بـه  دنيرسـ  در واقعهي  ظاهر سطوح از گذر نهيزم در باخ و عطار اشتراك
ـ ا در. اسـت  عمـل ي  ظاهر ساحت از رفتن فراتر وي  نيد ساحت در دو آن ژهيو نگاه حاصل  ني
ي چگـونگ  وي  ريكـارگ  بهيي  چرا و اثر دو مشتركي  نمادهاي  واكاو بهي  قيتطب صورت به جستار
 فاصله اوجودب ،شود يم يافته موجودي  ها يهمگون از كهي  ريتصاو. پرداخت ميخواه آنها ادراك

 وي  فطـر ي  نمادها وجود بر كه كند يم منتقل مخاطب به راي  يكسان ميمفاه اثر، دوي  زمان اريبس
  .دارد داللت باخ و عطاري فكري ها چارچوب در بشري ذات

  

  .الطير عطار، جاناتان مرغ دريايي باخ، اسطوره، سمبل نمادهاي مشترك، منطق :ها كليدواژه

  

  26/2/91: تاريخ دريافت مقاله
  22/5/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Fghm_81@yahoo.com 
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  مقدمه

ي مشابه و همانندي  ها مؤلفه ،مختلف ملل انيم در ها اسطوره و ها فسانها ها، داستان
ي جـو و جست. دكري واكاو و پژوهش را آنهاي متفاوتي  ايزوا از توان يم كه دارند
 عطار ريالط منطق. است مشتركي  ها مؤلفه نياة  جمل ازي  آرمان انسان نمونه و كمال

ي تأسـ  مورد كه است باره نيا در شرق كيسمبول اثر نيباتريز راستي بهي  شابورين
 ازي  يكـ  - بـاخ  چـارد ير. است گرفته قرار جهان سندگانينو و شاعران ازي  اريبس
 مـرغ  جاناتـان  ييعنـ  مـشابه ي  ا نمونـه  باًيتقر – نيزم مغربي  گرا آرمان سندگانينو

ي داسـتان ي  ها يدگيچيپ وي  عرفانية  ما درون از نظر  البته كه است كرده ارائه ييايدر
  .ستين عطار ريالط منطق عظمت به

ـ ب كـه  ميهـست  رو هروبـ ي  واژگان با ريالط منطق و جاناتان در  جنبـه  آنكـه  از شتري
 كـه ي  رمـز  و نمـاد  اسـت؛  رمزگونه و نينماد باشد، مطرح آنهاي  مجاز وي  عرض

 يـا  سندهينو كه كند ينمي  فرق و است دوانده تيبشر ناخودآگاه در قيعمي  ا شهير
 حاضر قرن در غرب و تيحيمس فرهنگ از برخاسته ثار،آ نيا از كدام هر خواننده

  . شيپ سال هفتصدي رانيا –ياسالم عرفان دامان شده تيترب يا باشد،
ـ  و اسـت؟  عطار تفكر وي  شرق عرفان از متأثر سندهينو نياي  فكرة  فلسف ايآ  اي

ـ الط منطق باخ چاردير اگري  حت ،يعرفان -يادب اثر دو نياي  ها يهمانند  را عطـار  ري
 كـامالً  و هـا  انـسان  نيبـ ي  ذات وي  فطر مشتركي  ها آرمان از برخاسته باشد؛ دهيند
  است؟ي باوركردن وي عيطب

ـ آ كـه  است نيا گفت پاسخ بدان ديبا كهي  گريد پرسش ـ دل اي  دري  يكـسان  لي
ـ ا جانـب  از مرگ و سفر پرنده، نماد همچوني  مشتركي  نمادها بردن كار به  دو ني
 و معنـا  نمادهـا،  نيـ اي  ريكـارگ  بـه  از آنهـا ي  دو هر و است داشته وجود سندهينو

 نيا به دادن پاسخ ايربي  تالش نوشتار نيا ر؟يخ يا اند كرده اراده راي  واحد مفهوم
  .هاست پرسش
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 بـر  تأكيـد  كـه  - مقايـسه  گونـه  ايـن  از ما هدف كه است نيا ذكر به الزم نكته
 هنـگ فر دو از متفـاوت  انديـشة  دو فرهنگـي  و فكـري  هـاي  شباهت بيان و كشف

 افـراد  از كـدام  هر كه است واحدي نفس دوبارة كشف حقيقت در - است متفاوت
 خَلَقَكُـم «: كـه  اسـت  ريـشه  آن از منشعب اي شاخه تفكري، هر و عقيده هر با عالم
 مفـاهيم  بسياري و) 1: 4 نساء( .ديآفر» يواحد نفس «از را شما / »ٍةواحِد سٍنَفْ مِنْ
 از كـه  دارد واحد نفس همان در ريشه بريم، مي ارك به و شناسيم مي كه نمادهايي و

 تـا  شـرق  از كـه  هاسـت  انسان همة واحد فطرت اين و كنيم؛ مي ياد »فطرت «به آن
 از و بگـوييم  سخن كه زباني هر به و دارد بيان يك و زند مي حرف يك عالم غرب

 بيـان  نحـوة  يك آن و حرف يك آن باشيم، كه مذهبي و فرهنگ هر با و نژادي هر
 ادبيـات  در اشـتراكات  و هـا  شباهت ايجاد باعث همين و فهميم مي و شناسيم مي ار

  . است گشته آدميان افواه و اذهان در يكسان و مشابه نمادهاي و جهان
ـ ن و رمـز  و نمـاد  ميمفـاه  با جستار، نيا در ـ د از آن ادراكي  چگـونگ  زي  دگاهي
 ملـل  و اقـوام  انيـ م در هـا  سـمبل ي  برخـ  كه آنجا از و ميشو يم آشناي  شناس روان

 از نمادهـا ي  ريكـارگ  بـه ي  ياب شهير رود، يم كار به يكسان و مشابه طور به مختلف،
 بهتـر  فهـم  در را مـا  و رسـد  يمـ  نظـر  بـه ي  ضـرور  و ديـ مف شناسان، روان دگاهيد

  .كرد خواهدي اري يغرب -يحيمس وي شرق -ياسالم تفكر و دگاهيد دو اشتراكات
  
  )نماد (رمز فيتعر

ـ ا بـا . اسـت  داده رخيي  نمـادگرا  شود، يم محسوس معقول،ي  امر كه هنگام آن  ني
 كـردن  يحـس ي  ا گونه به كه همي  سيخوشنو وي  نقاش شعر، ،يقيموسي  حت ،فيتعر

. رنـد يگ يمـ  قـرار  نهينماد انيجر نيا در دارند، بر در را معقول ادراكات و عواطف
ـ  پر اناهيگ يا و استعالست نشان كه ثلث خط بلندقامت و دهيكشي  ها الف«  و چيپ

 جهـان  در كيـ گوت خـط ي  الفبـا  يـا  وي  اسـالم ي  هنرهـا  دري  مياسـل  نقـوش  خم
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 و سـر  چـشم  بـا  كـه  اسـت ي  زيچ آن كردن محسوس بر آشكاري  داللت ت،يحيمس
 نيتر يميقد و نينخست زمره دريي  نمادگرا ايگو. ستين لمس قابلي  كيزيف حواس

 اندنينما شةياند در هم او كه چرا است، بوده هياول بشري  هنر -يفكري  ها انيجر
 شيخـو ي  عيطب اتيح انيجر در را آنها از محسوسي  عناصر كه بودهيي  ها دهيپد
  )15: 1385ي احمد(» .است نداشته دست در

 ،ياصـطالح  مفهوم در و ست مايا و اشارتي  معن به ، عرب زبان در رمز كلمة
 آن از راي  عضب فقط و بپوشانند مردم كافه از را خود مقصود خواهند يم كه آنگاه«

ي معان تمام در چه آن .)2: 1343ي بيحب(» برند يم كار به رمز خود كالم در كنند، آگاه
 تـوان  يمـ  اوصـاف  نيا با. استي  دگيپوش ونداشتن   صراحت است، مشترك فوق
ي ها زبان در »سمبل «واژهي  براي  معادل خود،ي  معن و مفهوم وسعت تمام با را رمز

  .گرفت نظر دريي اروپا
ي موضـوع  شـود،  يم اطالقي  زيچ چه به و ستيچ قتيحق در رمز كه نيا اما
ــه اســت ــة ك ــس ذهــن آن، عيوســ دامن ــز شناســان، روان ازي اريب  شناســان، ستي
 داشـته  معطـوف  خـود  به را هنرمندان زين و سندگانينو ادبا،ي  حت و شناسان جامعه
  : است آمده نيچن رمز ازي فيتعر در. است

 به كه حواس، قيطر از تجربه و افتيدر قابل و شده ختهشنا جهان از استي زيچ رمز،
 خود، متعارف و ميمستق مفهوم جز ،يمفهوم به يا محسوس ريغ و ناشناخته جهان ازي زيچ

 مفهوم يگانه ز،ين مفهوم آن و نباشد قرارداد بري مبتن اشاره، نيا كه آن شرط به كند؛ اشاره
   )14 :1367 انيپورنامدار(. نگرددي تلق آن مسلم وي قطع

 كـار  بـه  رمـز  عنوان بهي  ا واژه هرگاه كه شود يم افتيدر نيچن فيتعر نيا از
 و كـرد  نخواهد متبادر خود، مخاطبان همة ذهن به را مفهوم و معنا ك ي شود، برده

 از. ابـد يدر را مرمـوز  است ممكن ش،يخو اتيروح و اتيدرون اساس بر هركس
ي ذات تيهوي  براي  نييتب و شده ارائه رمزي  كالم حوزه در تنها ف،يتعر نيا ،سويي
  .كند ينم ارائه رمز،
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 كه باشد ايگو شناسانه، روان فيتعر نيا ديشا رمز،ي  ذات وي  تيهو فيتعري  برا
 ظاهر شعور تا است،ي  خودآگاه فتنيفري  برا ،يناخودآگاه شگرف و ترفند رمز،«

ي سـتار (» .دبگذرانـ ي  بازرسـ  مـرز  از مبـدل، ي  ا جامه در را ريضم مكنونات بتواند
1376 :20(  
 در كـه  -رمـز  خـالق  ذهـن  در عيوسـ  و قيعمي  مفهوم كه گفت نيچن توان يم

 آن انيب كه شود يم درك ييماوراي  قتيحق از -است شاعر يا سندهينو همان جا نيا
 چـه  آن انيـ بي  برا است مجبور او و ستين ممكن ،يو دست در و جيرا الفاظ در

ــد،يب اقــعو عــالم دري معــادل اســت نمــوده ادراك ــد اب ــاه هرچن  و! نارســا و كوت
 بـر  كـس  هـر  البتـه  كه د،ينما منتقل گرانيد به را خود يدرون افتيدر لهيوس نيبد

 تنهـا  آن به لين و شود يم كينزدي  قيحق مفهوم آن به خود درك و تيظرف اساس
ـ اول قـت يحق همـان  ضرورت به باز كه است شهود و يدرون ادراك گرو در  در هي

ـ  يمثنـو  در الرحمـه  هيـ عل موالنـا  كـه  چنـان  بود؛ خواهدن رمز، خالق ذهن  نامـه  ين
  :ديفرما يم

 مـــن اســــرار نـجـــسـت مــــن درون از مـن  يــار  شــد  خــود  ظــن  ازي  هركـس
ـــن ســـرّ ـــة از م ـــن نـال ـ ن نــور  آن را گـوش  و چــشم  كيل ـــسـتين دور م  ستي

ـ ن مـستور  تـن  ز جـان  و جـان  ز تن ـ د را كس كيل ستي  ــست ين ســتور د جـان  ـدي
  )8-1387/1/6 مولوي(

 ميمفـاه  تـوان  يمـ  چگونـه  كـه  اسـت  نيا شود يم مطرح نجايا در كه پرسشي
ـ ادب در رفتـه  كار به اريبسي   رمزها و نينماد  و افـت يدر را هنـر  و رياسـاط  و اتي

 كـرد؟  ريتفـس  و ريتعب را آنها گردد، محققي  درست به اثر خالق منظور كهي  ا گونه به
  .است شده انيب اختصار به ،يشناس روان دگاهيد بخش ريز در پرسش، نيا پاسخ
  يشناس روان دگاهيد از رمز

 نِيتـر  برجـسته  جملـه  از اند؛ كردهي  پرداز هينظري  اريبس شناسان روان ،باره نيا در
 شـهرت  شانيا ناخودآگاه و اهايرو اساس بر افراد، تيشخص كاو و كند به كه آنها
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 ،ياريبـس ي  دانيـ م و گـسترده  قـات يتحق يونگ. است »يونگ گوستاو كارل «دارد،
ـ نظر و بست كار به افراد،ي  تيشخص مرموزات كشفي  برا  دري  ارزشـمند ي  هـا  هي
 ارائه ،)الگو كهن (پيتا آركه و نماد وي  جمع ناخودآگاه وي  فرد ناخودآگاه فيتعر
 در ،يو از بعـد ي  آوردهـا  دسـت  و ها يريگ جهينت ازي  اريبس اساس و هيپا كه كرد
  .گرفت قرار -اتيادب جمله از -علوم ريسا در زين وي شناس وانر علم

 ديتأك را مطلب نيا ،يجمع ناخودآگاه و پيتا آركه و رمز درباره يونگ سخنان
 و وجـود  نكهيا گريد است؛ ناشناخته مضمون يك ةندينما رمز، نخست كه كند يم
 شده فراموشي  ها تجربه مكان كه – روان ناآگاه ژهيو به روان، باي  بستگ آنيي  دايپ

 ضـمن  در خـود  بـه  خـود  رمـز  ا،يـ رو در كـه  همچنان ت،ينها در و دارد – است
  .گردد يم ظاهر و شكفته ،ينفسان تجارب

 رياسـاط  وي  ادب آثار در كاررفته بهي  نمادها يا رمزها  كه است بر اين باور   ونگي
 سـراغ  بـه  ا،يـ رو در كـه  استيي  نمادها مانند مانده، جا هبي  باستان آثار نيهمچن و

 فرامـوش  ناخودآگـاه  پـذير از   ريتأث تيبـشر  روان گـر، يد عبارت به د؛يآ يم انسان
 شينمـا  بـا  گـاه،  گـاه  اهـا يرو كـه  طور همان و است ناآگاه آن از كه استي  ا شده
 دارنـد،  او بـه  را انـسان  شده فراموش ناخودآگاه ييادآور قصد ،يينمادها و ميعال

ـ ادب در كاررفتـه  بهي  نمادها و رمزها ـ ن رياسـاط  و تاي  ازيي  هـا  نـشانه  و ميـ عال ز،ي
 انساني  ازل خاطراتي  يادآور قصد كه اند تيبشري  جمع شده فراموش ناخودآگاه

 در كـه  ديگشا يم ماي رو فرا را تيواقع ازيي ها هيال آن نماد،«ي عبارت به .دارند را
 را مـا  از بـرون  تيواقع ابعاد تنها نه و ماند يم مسدود ماي  رو بر صورت نيا ريغ

ـ ا ريـ غ در كـه  سازد يم مكشوف زين را ما خود ازي  ابعاد بلكه سازد، يم انينما  ني
  )177: 1380 ورياست(» .ماند يمي باق نهان صورت

 و مركـز  كـه  كرد تصوري  ا كُره صورت به راي  آدم روان توان يم اساس نيا بر
 آن سطح ازي  كوچك بخش تنها و است كيتار و پنهان ناخودآگاه آن، اعظم بخش
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 برد يم سر بهي  فراموش هيسا در آن، حجم هيبق و فراگرفتهي  خودآگاهيي  روشنا را،
 ازيي  هـا  قـسمت  كـه  اسـت  مكاشـفه  و خلـسه  حالت در يا و ايرو و خواب در و

 روانيي  قهقرا ريس«. ديآ يم ياد به يا و گردد يم مكشوفي  و بر ك،يتار ناخودآگاه
 منزلة به) ناخودآگاه كيتاري  ستوپ بهي  خودآگاه هيرو از (خواب عالم در نفس يا

ـ اند نحـوه  كـه  استي  رمز دنيشياند نحوه به بازگشت  لحـاظ  از ،يبـدو ي  دنيشي
ي كـودك  عوالم به خود كه ،يكودك دوران دنيشياند نحوه زين و است فكر صورت

 زبـان  ،يرمـز  زبـان  ،جهـت  نيهمـ  به و است؛ كينزديي  ابتدا تيبشر يا تيبشر
 .)53 :1376يســتار(» شــود يمــ محــسوب بــشر، تيــطفول دوران و انــساني كــودك

 رمزهـا  از مرموزهـا  افتيدر و برداشتچگونگي   نكهيا وجود با كه است گونه نيا
 ازي  اريبس از بازهم است، مخاطب اتيروح و تيذهن و تيشخص تابع نمادها، و

 مربـوط  كه د،كنن يم متبادر مخاطبان ذهن بهرا  ي  مشترك ميمفاه و نيمضام نمادها،
ـ  اذهان در كه است تيبشر تيطفول دوران اي ي جمع ناخودآگاه همان به ي جـا  هب

  .است شده منتقل گريد نسل بهي نسل از و مانده
 تيشخـص  شـناخت  و ايـ رو ةبـار در كهي  ا برجسته شناسان روان از گريدي  كي
 »ديـ فرو «دارد،ي  ا گـسترده  قـات يتحق ناخودآگـاه، ي  نمادها و ايرو اساس بر افراد
 ،ديآ يم دست به ديفروي  هنر وي  ادب قاتيتحق از كهي  ا عمده جينتا ازي  يك. است

 ناخودآگـاه  از دو، هر نيا او، زعم به«. ايرو باي  هنر اثري  همانند: از است عبارت
ي ناخودآگـاه  ابد،ي يم مصداق دو هر در كهي   نيقوان طبق بر و رنديگ يم سرچشمه

 وجـه ... اننـد ينما يمـ  رگـ يدي  صورت به و كرده بدل جامه يا شده نتيزي  ا چهره با را
 نماد دو، هر كه است نيا در ن،يب خواب ليتخ و شاعر ليتخ انيمي  اساس مشترك

  )53،  51: 1366 يستار(» .استي ناخودآگاه ترجمان نماد، و برند يم كار به
ـ  فـرد،  كه راي  رمز زبان نيا "ديفرو"  كـار  بـه  باشـد،  آموختـه  را آن آنكـه ي  ب

 زبان، "يگرا كهن" كاركرد وهيش نيا آثار و ميعال «.نامد يم "كهني  راثيم" برد، يم
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ـ قب از ،يفرهنگـ ي  ها يبند صورت در و رسد يم اخالف به اسالف از  و رياسـاط  لي
 بـه  نسل كهن،ي  راثيم چون است،ي  زبان قالبشان و ماده كه مردم فرهنگ و ها قصه
 نـه يع بـه  را رمزهـا  آن شان، روزه هر محاورات در مردم سرانجام، و گردد يم نسل

» برنـد  يمـ  كـار  بـه  دارد، تيـ خالق از نـشان  كـه  نوي  صورت به يا و كنند يم تكرار
 در "پرنـده " نمـاد  از كـه ي  مضمون ،نمونهي  برا و بيترت نيا به .)54: 1376 يستار(

 كـه ي  مـضمون  از متفاوت و گانهيب رد،يگ يم شكلي  غرب معاصر سندهينو يك ذهن
  .يستن است، گرفته شكل او، از شيپ ها قرن مسلمان عارف شاعر يك ذهن در

 بـه  كاركردشـان،  اساس بر را آنها توان يم نماد، يا رمز مفهومي  ياب شهير از پس
  :كرد ميتقسي كل دستة سه

 و رديـ گ يمـ  سرچشمه روان ناخودآگاه اتيمحتو از كه ؛يعيطبي  نمادها -الف
ـ نما ازي  فراواني  ها گونه معرف نيبنابرا ـ بني هـا  يالگـو  كهـن  هي  در و اسـت  نيادي

ـ نما و هـا  انگـاره  لةيوسـ  بـه  را نمادها نيا توان يم موارد،ي  اريبس  در كـه يي  هـا  هي
 شانيالگو كهني  ها شهير تا دارد، وجودي  بدو جوامع وي  خيتار شواهدترين   كهن

ي هـا  نقـش  و ظـروف  در كـه  »دار بـال  گاو «يا »دار بال قرص «همانند. كردي  ابيرد
 كامل برتر،ي  وجود معرف و ماندهي  جا هب باستان دوران از سنگ، بر شدهي  حكاك

: 1383 يونـگ  گوستاو( .است بوده رياساط مختلف انيخدا يا ها الهه مانند قدرتمند و
134(  

 شـود  يم گرفته كار به» يجاودنگ قيحقا «حيتوضي  برا ؛يفرهنگي  نمادها -ب
ـ ا. دارد كاربرد انياد ازي  اريبس در هم هنوز و  ويافتـه   ي  اديـ ز تحـول  نمادهـا  ني
ـ  و كم آنها، تحوالت نديرآف  صـورت  بـه  سـان  نيبـد  و شـده  خودآگـاه  وارد شيب

 غـسل  مراسم «مانند. است پذيرفته شده  متمدن جوامعاز سوي    ،يجمع يها هينما
 خـون  و كريپ مثابه به (»شراب شرب و نان تناول «و »سيتقد «و »نكاح «و »ديتعم

 بـا  خـتن يدرآم و بـه تو وي  پاكـساز  و روح ريتطهي  براي  نماد كه ،)حيمسي  مجاز
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   )135: 1383يونگ (. است شدن جاودانه و حيمس مقدس روح
 نيتــر كهــن ازي بخــش كــهيي نمــادگرا ازي گــريد نــوع ؛يتعــالي نمادهــا -ج
 ارتبـاط ي  شخـص ي  زنـدگ ي  انفعـال  دوره با و است شده شناخته مقدسي  ها سنت
ـ ا نكـه يا گـو . دارد وجود زين دارد ـ  در) يفرهنگـ ي  نمادهـا  ماننـد  (نمادهـا  ني ي پ

 و ستيـ ني  جمعـ  خودآگـاه  ازي  موقت شكل اي ي مذهب عيشرا با آموز نوي  سازگار
ـ يي  ستايا وي  سنگدل ،يناپختگ هرگونه ازيي  رها به انسان ازين انگريب عكس به  شيب
 از -يوي  تعـال  و - انـسان يي  رها نمادها، نيا هدف گريدي  انيب به. است اندازه از

  .است تر يافته تكامل و تر يعال رحلةم به او، رشد روند در تيمحدود هرگونه
ـ  تـا  كودك كه باورند نيا بر نينو شناسان روان  شتنيـ خو بـه ي  آگـاه  از شيپ

 تنها احساس نيا بالغ، انسان در. است كاملي  موجود كه كند يم احساس ش،يخو
 بـالغ،  انـسان  ،ييعن شود؛ يم يناش ذهن، ناخودآگاه اتيمحتو با خودآگاه اتحاد از

ي بـاق  وجـودش  ازي  نامكـشوف  چيهـ  اوي  بـرا  كه دارد شدن املك احساسي  زمان
 خودآگـاه  بـه  گـران يد كه باشد چنان رشيضم ناخودآگاه به او علم و باشد نمانده
 و شـود  يمـ  زاده نامـد،  يم »رواني  متعال رفتار «يونگ، آنچه اتحاد، نيهم از. دارند
 امكانات از كامل يآگاهي  يعن خود، هدف نيواالتر به آن لةيوس به تواند يم انسان
 يخـوب  بـه  ر،يـ كب عـالم  بـا  ريصـغ  عـالم  ارتبـاط  در. (يابد دست وجودش، بالقوه

 تمـام  و علـوم  تمـام  بـر ) نينـو ي  شناسـ  روان در (كامـل  انسان كه شود يم افتهيدر
ـ ا از .)دارد كامل يآگاه شهادت، و بيغ و علن و سرّ و مفقودات و موجودات  ني

ـ ا بـه ي  يـاب  دسـت ي  بـرا  انسان كوشش كه استيي  نمادها» يتعالي  نمادها «رو  ني
 از و كنـد  يمـ  فـراهم  را ناخودآگـاه  اتيمحتو نمادها، نيا«. دهد يم نشان را هدف
ـ ا. گـردد  يمـ  فعـال ي  نمودهـا  به ليتبد آنجا در و ابدي يم راه خودآگاه به آنجا  ني

 و اسـت ي  تعال نماد نيتر مناسب واقع به "پرنده" . ...دارد يگوناگون اشكال نمادها
 اسـت؛  "واسـطه " يك رفتار ترجمان كه باشد يميي  ا مكاشفه خاصي  ژگيو انگريب
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ي قيحقا اي ي افتنين دستي  دادهايرو به خلسه، لطف به است قادر كهي  فرد ،ييعن
  )226: 1383 يونگ(» .يازد دست است، نداشتهي آگاه گونه چيه آنها از كه

  
  رمز ادراكي چگونگ

 اررفتـه ك به رموز توان يم چگونه كه است نيا ،شود يم مطرح نجايا در كهي  پرسش
  د؟يفهم و كرد كشف را هنر و اتيادب ن،يد در

 يـك  ظـاهر  از بردن يپ در خواننده كوشش گفت، ديبا پرسش نيا به پاسخ در
 نـة يآ در آن، ازيي  هـا  جنبه يا شيخو »من «كشف واقع در آن، باطن بهي  رمز انيب

 و خـو  و خلـق  بـه  توجـه  بـا  – دهخواننـ  هـر  گر،يد عبارت به. است مثال و رمز
ـ كنا و رمزهـا  پـرده  پـس  در و التيتمث و اتيحكا نةيآ در – خود اتيروح  ات،ي

 ناخودآگـاه  ازي  نامكـشوف  بـه  و ابدي يم و نديب يم را شيخو شتنيخو ازي  ا گوشه
  .گردد يم آگاه خود،
ـ ب اگر كه است نيا ،شود يم متبادر ذهن به كهي  ا لهئمس اما ي ا نـه يآ ،يرمـز  اني
 يا سندهينو ريتصو دنيد ايآ پس ند،يب يم آن در را شيخو ريتصو هركس كه است

 همـواره  كه استي  در ان،يب قيطر از اثر، صاحبي  روح تجربة جو در قرارگرفتن
   دارد؟ وجود آن گشودني براي امكان يا و است مسدود خواننده بر

 قـرار  آنهـا  ابـر بر در هـركس  كه هستندي  خالي  ها نهيآ تنها نمادها، و رموز اگر
ـ اند بـه ي  يـاب  دسـت  ايآ پس ند،يبب آن در را خود رد،يبگ ـ نو شةي  وي  معـان  و سندهي

 اسـت؟  ممكن است، داشته را انتقالشان قصد كلمات نيا قيطر از كهي  ناب ميمفاه
ـ ا بـه  ،يخودشناسـ  ضـرورت  زين و اثر خالق بايي  آشنا ضرورتي  ها بخش در  ني

  .شد خواهد داده پاسخ پرسش
  اثر باخالقيي آشنا ضرورت

 و باشـد ي  عرفـان  وحال عاطفه و احساس كي ي مثال بازتاب خواه ،يرمز اثر كي«
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 داريـ د شـرط  صـورت  هر در شه،ياند وي  معن كي ي ريتصو وي  مثال بازتاب خواه
 گـر، يد عبـارت  بـه  و اتيـ ذهن بـا يي  آشـنا  به مشروط اثر، نةيآ در سندهينو "من"

    )58: 1367 انيپورنامدار(» .استي و باي روح اتحاد داشتن
 اتيـ روح و هـا  شهياند و ذهن ريتصو كه كردي  معرفي  ا نهيآ را رمز بتوان ديشا
 آن ستد،يبا آن برابر دري  گريد شخص چون و دارد يم نگاه خود در را خود خالق
 را آنهـا  زين شيخو وجود در كه ديد خواهد نهيآ در را اثر خالق ريتصاو ازي  بخش

 نيهم به. دارد وجود او، تيشخص پنهان ناخودآگاه در نكهيا يا و ابد؛ي يم و نديب يم
 ازي  بـاطن ي  معنـ  يـك  كشف و يافتن با كه كند تصور دينباي  ا خواننده چيه سبب،

ـ بـه    و گـشوده  را آن رموز شه،يهمي  برا و بار يك اثر،  آني  قطعـ  وي  حتمـ ي  معن
  .است يافته دست
 هـر  كـه  همچنـان  ،يو اتيروح وي  زندگ و اثر صاحب شناخت ضرورت در
ـ يب جهان و اتيروح با نخواهد اگر كند، يم ليتأو و ريتعب را ايرو كهي  معبر ـ  ن  اي ي
 نـه  و نـد يب يمـ ي  گريدي  ايرو در را شيخو »من «تنها شود، آشنا ايرو نندهيب نفس

 رمزهاي  جا بهي  عقالن ميمفاه كردن نيجانش با كه هم كس آن را، ايرو نندهيب »من«
 يابـد،  دست آن نهفتةي  معنا به خواهد يم ،يرمز اثر يك در محسوسي  ها مثال و

. را رمـز ي  قطعـ  وي  حتمي  معن نه و است كرده افشا را خود »من «و باطن واقع در
 مـا  كـه  دارد راي  مفهـوم  وي  معنـ  همان فقطي  رمز اثر يك كه نيا تصور نيبنابرا

 كـه ي  عاد وي  عقالن مفهوم يك حد تا رمز تنزل جزي  زيچ م،يا شده ليقا آني  برا
  .ستين است، بوده انيب قابل زين – خود شده انيب شكل جز –ي گريد شكل هر به

  يخودشناس ضرورت

 و افتيدر توان يم چگونه و شد؟ خواهد محقق چگونه رموز، و ها ينهان درك اما
 اثر خالق منظور به شتريب و رساندي  شتريب اعماق و ها هيال به آن، از را شيخو فهم
  شد؟ كينزد
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 آن بـه  را شيخـو  شتنيـ خو ،يمراحل يط با ديبا شخص كه تگف بتوان ديشا
 گـشوده ي  رتيبـص  چشم او باطن در كه دهد ارتقاي  روح مرتبة و استعداد از درجه

 يا و ها نشناخته ها، شناخته در و محسوس نا قيحقا محسوسات، در بتواند كه دوش
 تنها نه گريد كه است باطن دري  چشم نيچن گشودن با. نديبب را ملكوت ملك، در

 وي  معنـ  حـضور  بـا  كـه ي  متن هر و جهان اءياش و جهان بلكه ،يرمز اثر يك متن
 خواهـد  رمـز  همچـون  شخصي  برا باشد، نشده ديمق و محدود خاص،ي  منظور

 يـا  و نـد يب يم را نهفتهي معان و ميمفاه آن،ي  واقع وي  عيطب ظاهر پس در او كه بود
ـ . كنـد  يمـ  كشف آن در را شيخو »من «او كه بود خواهد يا نهيآ  ،يشخـص  نيچن

  .ديگو يم رمز د،يبگو چون و نديب يم رمز بنگرد، چون
 و اثر صاحب شناخت ضرورت بر افزون ،يرمز اثر بهتر دركي  برا ،رو نيا از
 و عـادات  ات،يـ روح بـا يي  آشـنا  زين وي  وي  نيب جهان و دگاهيد درك و رمز خالق
ـ ناپي  هـا  هيـ ال شناخت وي  خودشناس او، طيشرا وي  زندگ ـ ن وي  تيشخـص ي  داي  زي
 رسـد؛  يم نظر به الزم ز،ين خواننده خود اتيفطر و اتيدرون از شتريب افتني يآگاه
 و بـشر  فطـرت  در شهير نمادها، و رمزها شد، اشاره تر شيپ كه گونه همان كه چرا
 و تـر  قيعم نمادها، و رمزها نيا چه هر و دارندي  وي  خيتار وي  بدو خاطرات در

 جــهينت در و بــود خواهنــدي شتريــب نامخاطبــ شــتراكا نقطــة باشــند، تــر لياصــ
 ويي  آشـنا  با آنها، فهم و درك رو نيا از و ترند يعموم و رتريفراگ تر، شمول جهان
 عـارف . داشـت  خواهـد  ميمـستق  رابطـة  هـركس، ي  بشر نةيريد فطرت ازي  آگاه

 نيچنــ ،يعرفــان رمزگونــه اشــعار حيتوضــ در ،يهمــدان القــضات نيعــ برجــسته،
  : سدينو يم

 اما خود، در ستيني صورت را نهيآ كهي دان آخر! داني ا نهيآ چون را شعرها نيا! وانمرداج
. اوست كار كمال و بود او روزگار نقد كه دنيد تواند را خود صورت كند، نگه او در كه هر
 كنند يم وضع گريدي معن گرانيد و خواست قائلش كه است آني معن را شعريي گو اگر و
 اول كه است قليصي رو صورت نه،يآ صورت ديگوي كس كه است انهمچن نيا خود، از
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   )216: م1966  همدانيالقضات نيع(. نمود صورت آن

 نـة يآ در دارگـشته يپد ريتـصاو  بهتر درك در شتنيخو شناخت ضرورت بر او
 داند يمي  خال نةيآ همان را رمز القضات عين. كند يم ديتأك ،يعرفان رمزگونه اشعار

 مـوج ي  ا نهيآ اگر كه داد تذكر ديبا اما ابد؛ي يم آن در را شيوخ ريتصو هركس كه
 شناخت پس. نمود خواهدي  راست به نه را خود مقابل شخص ريتصو باشد، داشته

 دركي  بـرا  ز،يـ ني  ا نـه يآ نيچنـ  سـاختن  از او قصد و نهيآ ةسازند شناخت و نهيآ
  .رسد يم نظر بهي ضرور نهيآ در موجود ريتصو بهتر

  
   كتاب دو در كمشتري نمادها

  اثر دو بايي آشنا

 ديشـا  و اسـت  جهان اتيادب دري  عرفان آثار نيتر برجسته ازي  يك عطار ريالط منطق
 بـه  ،يعرفـان  منظوم اتيادب دري  اثر چيه ،يمولو معنويي  مثنو از پس گفت بتوان

ي پختگـ  زمان در و است عطاري  مثنو نيآخر گويا كه ريالط منطق. رسد ينم آن ةيپا
وجـوي   جـست  جوسـت؛ و جـست  يـك  داستان «است، شده سروده اعرش كمال و
 را سـالك  احـوال  و مقامـات  در ريسـ  كهي  روحان )1(سةياود يك. نشان يب مرغيس

 بـه  مرغـان ي  جـو و جست رمز در را سلوك نيا مدارج و مراتب و كند يم ريتصو
    )89 :1378 كوب نيزر(» .آورد يم انيب

ـ الط منطق نظران صاحب ازي  اريبس ي عرفـان  –يحماسـ ي  ا منظومه ،ينوع به را ري
 سـالك  پهلـوان  كـه  اسـت ي  خـوان  هفـت  سـلوك، ي  واد هفـت  ايـ گو شناسند؛ يم
ـ نا معرفت و كمال دري  پهلوان جهان به تا ديمايپ يم ـ آ لي  نـوع  يـك  واقـع،  در«. دي

 آن از قـدما،  رسـم  بـه  كه روح، مهالك و مخاطر ذكر شامل است،ي  عرفان حماسة
 سـلوك  گانـة  هفت مراحل يط در مخاطر و مهالك نيا .است شده ريتعب »ريط «به
 كـوب  نيـ زر(» ديآ يم شيپ ست،ين ارياسفند و رستم »خوان هفت «به شباهتي  ب كه
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 وكـرده    توجـه يي  رمزگـو  و كيسمبلنظر   از ريالط منطقبه   زيني  گروه .)207: 1373
ـ ادب آثـار  ريسـا  از تر برجسته اريبس را، آني  رمز وجه ـ  برشـمرده  ،يفارسـ  اتي . دان

 اثـر  نيبـاتر يز در خـصوصاً  عطـار،  زبـان  تيجـذاب  عوامـل  ازي  يك «كهاي   گونه به
  )16: 1383 يحجاز (».اوست شعر دريي رمزگرا ،"ريالط منطق" اش يهنر

ـ  ها قرن عطار، كه را هنرمندانه و ماهرانهي  رمزپرداز نيا ريتأث  منظومـة  در شيپ
ـ  جهان، اتيادب متأخر آثار در است، برده كار به خود  و شـن ور اريبـس ي  ا گونـه  هب

  :سدينو يم نيچن باره نيا در مرغيسي سو به كتاب سندهينو. يافت توان يم برجسته
 گفت توان يم و است نيزم مشرق در »سميسمبل«ي ادب آثار ازي ا نمونه عطار، ريالط منطق
 اتيادب در عطار، ريالط منطق از متأثر ،يكيبلژ متفكر و سندهينو نگ،يمترل سيمور اثر يآب پرنده

   )145: 1346ي قاض(. اروپاست

 است، امدهين دست به ريالط منطق از باخ اقتباس بر دالّي  مدرك هرچند رو نيا از
 ذهـن  كتـاب،  دو هر در) مرگ و سفر پرنده، (يكسان كيسمبل عناصري  ريكارگ به

ي ضـمن ي  ريرپـذ يتأث و ميرمستقيغ برداشت كه دهد يم سوق سو نيا به را خواننده
  .ندكي بررسي حدود تا ريالط منطق ميعظ منظومة از را باخ

 را آن موضـوع  و اسـت » يلـ يتمث «و »فابـل  «نوع از ييايدر مرغ جاناتان داستان
  . دهد يم ليتشك تيمعنو و كيزيمتاف

 روزمـره ي  زندگ از كه است »جاناتان «نام بهي  جوانيي  ايدر مرغ داستان كتاب،
 نكـه ياي  بـرا  و اسـت  »پرواز «عاشق او. است شده خسته غذا، افتني ي برا پرواز و

 ؛خـرد  به جـان مـي     راي  اديز هاي رنج و سختي   اموزد،يب پرواز بارةدر راي  زيچ هر
 قـانونش  و عـرف  از خـارج  ناتيتمر و پرواز به او حد از شيب عالقة كه ييتاجا

 نـات يتمر بـه  او شـدن،  طرد با وجود . شود رانده مرغان فوج از كه شود يم باعث
 ،هـا  ييتوانـا  بـه  كـه  شـود  يمـ  باعث امر نيا و دهد يم ادامهيي  تنها در خود پرواز

 آن تـصور ي  حت ،ييايدر مرغان از يك چيه كه يابد دستيي  ها تيقابل و ها مهارت
  .كنند ينم هم را
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 ازي  بـاالتر  سـطح  بـه  را او كـه  شـود  يم رو هبور درخشان مرغ دو با اوي  روز
 كـه  يدرحـال  است، بهشت پندارد يم او كهيي  جا دهند؛ يم سوق ،يهست وي  زندگ
 كـه يي  جا شترند؛يب دانستن و كمال دنبال به كهي  موجوداتي  برا است بهتري  جهان

 در جاناتـان . پروازند عاشق او، خود مانند كه نديب يم راي  گريديي  ايدر پرندگان او
 بـه  را او كـه  شـود  يمـ  آشـنا  »انـگ يچ «نـام  بـه ي  ا فرزانه مرغ با د،يجد مكان نيا

 بـه  چگونه كه آموزد يم او به ؛برد يم است، آموخته نيا از شيپ كه چهآني  فراسو
ـ اند سـرعت  بـا  و زدن بـرهم  چشم يك با تنها كند، سفر جهان دريي  جا هر ! شهي
 در اكنـون  كـه  كنـد  فكر استي  كاف كه است نيا ،ديگو يم او به انگيچ كهي  راز

 آمـوختن  البتـه  و بود؛ خواهد جا آن در و خواهد، يم كه استي  زمان و مكان همان
  .است زمان و مكان بر غلبه آموختن از ارزشمندتر اريبس» يورز عشق«

 او بـه  و كنـد  يمـ  آشـنا  »1بـزرگ  مرغ «نام بهي  مفهوم با را او انگيچ نيهمچن
 خـود  درون در بالقوه، يقتيحق شناسند، يم عنوان نيا به مرغان آنچه كه فهماند يم

 وي  درونـ ي  هـا  ييتوانـا  همـه  فاكردنشـكو  و بـستن  كـار  بـه  بـا  تنهـا  كه آنهاست
  .نمود خواهد ظهور و بروز مرغان، از كدام هر يِذاتي استعدادها

 آن يهـا  مهارت و پرواز »آموزش «كه گردد يمازب نيزم به نشيب نيا با جاناتان
ـ با او كه استي  گريدي  توانمند خود مرغان، گريد به  مـرغ  بـه  دنيرسـ ي  بـرا  دي

 پرنـدگان  تـا  گـردد  يمـ  باز پس. آورد دست به) شدن بزرگ مرغ همان اي (بزرگ
ـ ب آنهـا  به داند يم آنچه و ابديب پروازند، عاشق او مانند كه را يگريد  در او اموزد؛ي
ي ا گونـه  به هركدام كه پرواز، مشتاق جوان مرغ نيچند و شود يم پيروز تالش نيا

 از را ازپـرو ي  ها مهارت و شوند يم جمع دورش به اند، شده رانده مرغان جامعة از
 ريسا آموزش در او نيجانش ،»نديل فلچر «شاگردش نياول ت،ينها در. آموزند يم او

 دركي  بـرا  برتـر،  و گـر يدي  جهـان ي  سـو  بـه  را آنهـا  جاناتـان،  و شود يم مرغان
_____________________________________________________________  

1. Great Gull 
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  .كند يم ترك ،»قتيحق «از شتريب معرفت كسب و باالتري ها آموزش
 ازي  قـسمت  عنـوان  بـه  را كتاب نيا نخست بخش منتقدان، و مفسران ازي  برخ
ـ ا در معمـول ي  خودبـاور  و مثبـت  شةياند و پندار شتنيخو فرهنگ  متحـده  االتي

ـ تأك كتاب، بخش نيا در كه را باخ شةياند و تفكرات گروه، نيايي  گو. دانند يم  دي
 تكرار با شتنيخو به كمك و) جان و روحي  معن به (نفس تيتقو وي  خودباور بر
 از كـه  - هـا  ييكايآمر غالب فرهنگ از برخاسته رد،داي  شيبلنداند البته و نيتمر و

  .دانند يم – برخوردارند ملل ريسا انيم دري اديز نفس به اعتماد
 را آن كـه  اسـت  كتاب نيا ازي  ا وجهه است،ي  يادآور به الزم جا نيا در آنچه

 و دهـد  يمـ  قـرار  1ييمـاورا  وي  معنوي  ها كتاب گونة در ،يموضوعي  بند دسته در
 رشتة به كتاب نيا دريي  ايدر مرغان زبان از وي  رمز التيتمث قالب در كهي  مطالب
 و آورد يمـ  خاطر به را ريالط منطقي  رمز التيتمث ناخودآگاه، است، درآمده ريتحر
 مــسلمان عارفــان عرفــاني پــا رد شــود، ستهيــنگر آن بــه تــر قيــعمي قــدر اگــر

ـ نما يمـ  ظـاهرتر  اش، سندهينويي  كايآمري  خودباور هرچند – نيزم مشرق  در – دي
  .شد خواهد دايهو پرمحتوا، كوچك كتاب نيا برگ برگ
 دسـتة  دري  ا گونـه  بـه  ييايدر مرغ جاناتان و ريالط منطق كتاب دو هر كه آنجا از

ي نـوع  كـه  رسـد  يمـ  نظـر  بـه  نيچنـ  رنـد، يگ يم قرار جهان اتيادب كيسمبل آثار
 نيبـرا  ز اين رو،  ا بود؛ خواهد ديمف و الزم باره نيا دري  رمزشكاف و وي  رمزشناس

 و روح اعمـاق  در مـشترك،  نمـاد  يـك  از اسـتفاده  ليـ دالي  يـاب  شهيـ ر كه ميباور
 زمـان  دو در و مختلـف  فرهنـگ  دو از متفـاوت  سندهينو دو يباورها و اعتقادات

 دو بهتر سةيمقاي  برا را، دگاهيد دو نيا ازي  شتريب مشترك نقاط هم، از دور كامالً
  .سازد يم آشكار كتاب

_____________________________________________________________  
1. spiritual 
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  عام صورت به دهپرن نماد

ـ  پرنـده  نماد دربرابر ،"جابز گرترود" نوشتة ها سمبل كتاب در : اسـت  آمـده  نيچن
 وي  قـوم ي  باورهـا  ؛ ...وي  زندگ روح ،ياله ذات نفس، روح،: ... كيسمبلي  معان«

: 1370 جـابز (» .كل عقل ندهينما سروش، وي  وح كننده منتقل ران،يا در: ... يرياساط
  )صيتلخ با ،28

 نهاد در كه استي  تعالي  نمادها ازي  يك پرنده شد، ياد زين نيا از شيپ كه چنان
 كهـنِ  اريبسي  ها يحكاك و ريتصاو و ها وشتهن سنگ از. داردي  ا ژهيو گاهيجا ،يآدم
 وي  ديـ كل نقـش  گـر، يد دار بـال  موجـودات  زين و پرندگان آن، در كه آمده دست به

 پرنده نماد امروز، به تا كنند، يم افيا ما، به نينخستي  ها انسان اميپ انتقال دري  مهم
 گفـت  تـوان  يم گريدي  سو از. اوست خود ازي  نشانيي  گو ،يآدم روان و ذهن در
 اندازه، از شيبيي  ها بال داشتن شةياند در و بوده پروازي  آرزو در بشر همواره« كه
 ابـد  تـا  ازل از كهي  برخاست و زشيخ زهيانگ كه چرا است؛ نشسته آسمان نظاره به

: 1380 ييپرتـو (» .كند يم تيحكا مرگ بري  الياست در او آل دهيا از بوده، بشر ههمرا
111(  

 خـود،  وجـود  در كـه اسـت    كـرده  يم حس و دانسته يم ،يا دوره هر در انسان
ـ ب پرندگان، پروازي تماشا در را حس آن و داردي ظاهر جسم نيا جزي  زيچ  شتري
 »روح «نام بهي  عنصر ازي  فيرتع و تجسم ،يبدو انسان چند هر. است افتهي يم در
 او كـه  افـت يدر تـوان  يمـ  آمـده  دست به آثار از اما است، نداشته شيخو وجود در

 دري  حتـ  وي  هـست  عالم در خود، جسم راتر از في  موجود يا روين وجود به معتقد
 و »بال «تصور با را فراطبيعي موجود نيا برجستةي  ژگيو كه است، بوده خود نهاد

 گرفته يم نظر در اوي  برا – است وديق همة ازيي  رها نماد ودخ كه – پرواز تجسم
 آسـمان  بـه  مـرگ  از پس كهي  هنگام در ژهيو به روح، گسترده نماد پرنده،«. است

ي هـا  ينقاشـ  دريي  ايـ موم فـراز  بر ،يمصر پرنده) ba ("با". است ،كند يم صعود
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ـ  بعدها است؛ فراعنه و انيخدا قدرت نماد و كند يم پروازي  گور  روح بـر  تدالل
 ازي  اريبـس . شود يم شمرده كساني ي وناني) psyche ("پسوخه" با و داردي  متوف

 همــراه آســمان و انيخــدا د،يخورشــ بــا را تــر بــزرگ پرنــدگان ،يباســتان اقــوام
  ) 39: 1380 هال(» .دانستند يم

 بـه  نهيسـ  و نـسل  به نسل همچنان دارد، بشر فطرت در شهير كه الگو كهن نيا
 رمـز  پرنـده،  «كـه  ابـد ي يـدرمـ  يخـوب  به معاصر انسان امروز، و شده منتقل نهيس
 عـالم ي  سـو  به و افتهيي ي رهاي  ماد تعلقات دام از كه است ناطقه نفس يا "روح"

 انيپورنامـدار (» .اسـت ي  آدمـ ي  تعـال  سـمبل  نيتر مناسب پرنده. است پرواز در باال
1367 :119(  

 زمـان،  مرور به و كم كم ها، انانس رياساط و اذهان به پرنده نماد يياب راه از پس
 انـواع  از كدام هري  برا انسان و گرفت خود بهيي  جزيي  ها صورت ،يكل نماد نيا

ي ها يژگيو و صيخصاي  برخ به توجه با كرد، يم مشاهده عتيطب در كه پرندگان
 پرندهي  كل نماد ق،يطر نيا به و آورد؛ نظر در جداگانهي  نمود شان، يرفتار وي  ذات
يـي  جزيي  نمادها به – بودي  آدم روح سمبل ملل، و ها فرهنگ همة در باًيتقر كه -

 گاه و متفاوتي  معان ،يقوم هر انيم در و فرهنگ هر در و كدام هر كه شد ليتبد
ي گروهـ  انيـ م در وي  شوم نمادي  قوم انيم در كه »جغد «جمله از. كرد القا متضاد

  . استي خوشبخت و بركت ازي نماد گريد
ي حت شود؛ يم دهيد پررنگ و مهم اريبس پرندگان، نقش ،يرانيا رياساط انيم در
ـ اي  باستان نييآ در »اهورامزدا «از كهي  تمثال  اسـت،  شـده  دهيكـش  ريتـصو  بـه  راني
ـ الوه و كامل قدرت نماد كهي  ا رهيدا و دار بال استي  انسان  دسـتان  در ؛اسـت  تي

 نـشان  را »خـدا  «و) روح (»پرنـده  «،»انـسان  «،يابـد  اتيحي  اصل عنصر سه ،يو
ـ يا رياساط در «پرندگان، مختلفي  نمادها انيم از. دهد يم ) عقـاب  (نيشـاه  ،يران

 شدهي  معرف "ديخورش كيپ" نام به نش،يآفري  ها افسانه در. دارد مخصوصيي  جا
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 به اهورامزدا ها، فيتوصي  برخ در. كردي  همكار مِهر با نينخست گاو كشتن در كه
 در. باشـد  اوسـتا  در) مرغيسـ  ("سـئنه " همان مقصود، ديشا كه شده هيتشب عقاب

ي هـا  افـسانه  در و رفتـه  شـمار  بـه  مقدس و يمن خوشي  مرغ نيشاه م،يقد رانيا
  )112: 1385  و منصوريدادور(» .است شده نموده آسمان مظهر ،يباستان

 ريالط منطق و رهايالطةرسال (پرندگان داستان در پرندهي  نمادشناس تياهم اب نكته
 پرندگان سنخ از ها داستان نيا در پرندگان كه است نيا ،)ييايدر مرغ جاناتان زين و

 آن نـشگران يآفر هنرمندانة و مندانه هدف نشيگز نشانگر خود كه هستند بلندپرواز
 يـادآور  پرندگان، نياي  كيزيف تيفيك و حالت دري  حتي  تعال نيا دادن نشان. است
 هـوا،  نماد«: است پرواز تيمقائ و هوا نماد از »باشالر گاستون «روانكاوانة ليتحل

 ارزشـمندكردن  و شـود  يمـ  تـصور  بـاال  به روي  سفر ،ييهواي  سفر چون 1ياتيح
ي سـفر  به دعوت... است آن خواستني  عمود و داشتن پا بر پنداشتن، قائم ،يزيچ

 آسان و سبكي  عروج يا گرفتن اوج و رفتن باال احساس زندهيبرانگ عتاًيطبيي  هوا
   )35:1364 باشالر(» .است
            خاص صورت به مرغيس نماد

ـ الط منطـق ي  اصـل  تيشخص همان كه -)رنگيس عنقا، (مرغيس« يي نهـا  آرمـان  و ري
"مورو نيس" همان - است سالك مرغان

ي معنـ  »نيسـ  مـرغ  «كـه  اسـت ي  پهلو 2
 بنـد  در او فروهر كه "سئنه" معروف، ميحك نام با نكهيا بر عالوه "نيس". دهد يم

ي شكار پرنده يك بر دارد،ي  معنو وي  لفظ ارتباط شده، هستود يشت نيفرورد 97
: 1386ي  يـاحق (» شود يم اطالق اند، كرده ترجمه عقاب و نيشاه ن،يمستشرق كه زين

ي هـا  داسـتان  ،يفارس اتيادب در. استي  ا شده شناخته پرنده ما،ي  برا مرغيس .)503
ـ الط منطـق  و امهشـاهن  از ريغ. است شده ذكري  ا افسانه پرنده نيا ةدرباري  اريبس  ،ري

_____________________________________________________________  
1. vital     2. Senmurv  
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ي ا پرنـده  قـاف،  كـوه ي  بـاال  بـر  را مرغيسـ  كـه  دارد وجـود ي  گـر يد اريبس منابع
 از كـه ي  ا پرنده كند، يم معجزه يا و شكند يم طلسم او پر كهي  ا پرنده ن،يگز عزلت
ـ  ... و رديگ يم خوراكي  آدم كودك ـ اي  باسـتان  رياسـاط  در. كننـد  يمـ ي  معرف  ران،ي
ـ پ فرشتة بهرام، زديا «كه ستا آمده نيچن مرغ،يس ةدربار  و فـتح  نگهبـان  وي  روزي

ـ نام مرغـان  مرغ كه "وارغن" كريپ در خودي  تجل نيهفتم در نصرت،  و شـده  دهي
 نمـاد  بعدها كه شود يم ظاهر كند، يم تيحما زرتشت از و دارد را نيشاه صفات

ـ ا كـه  اسـت ي  ا پرنده مرغ،يس ،رو نيا از .)113: 1385 دادور(» گردد يمي  انيك فرّ  زدي
ـ الط منطق در بعدها نكهيا و استي  الهي  نماد پس است، افتهي ي تجل او در بهرام  ،ري

ـ پد رود، يم كار به خداوند ازي  رمز عنوان به ـ ن ديـ جد و بيـ غري  ا دهي  در«. ستي
 و بـوده  ايـ دني  رانيو شاهد بار سه او. است پرندگان سلطان مرغ،يس ران،يا رياساط

 جابز(» .است انيخداي  خدا ةندينما رو نيا از د؛داري  آگاه ها، دوران علوم تمام از
1370 :160(  

 هرچنـد  كند؛ يم ارائه مرغيس ازي  باتريز و متكامل ريتصو ،ريالط منطق در عطار
 ريتـصو  امـا  اسـت،  بـوده ي  تعـال  حـق  ازي  رمـز  ز،ين عطار از شيپ تا مرغيس نماد

 ذوق و ذكاوت با عطار. است اثرگذارتر و تر يهنري  ريتصو ،ريالط منطق در مرغيس
 وي  تعـال  ريمـس  دادن نشان در ،»مرغ يس «و »مرغيس «انيم جناس از استفاده و خود
 و تـسلط ي  خـوب  بـه  بدو، وصال وي  افتنين دست مرغ نيا به ليني  چگونگ و كمال
. دهـد  يمـ  نـشان  بجا، و متناسبي  معان و الفاظ بردن كار به در را شيخوي  استاد

 در عـرش  كـه  اسـت ي  هـست  جهـان  كاملة قتيقح و دايناپ مرغان، پادشاه مرغ،يس
 و نـد ياو طالب جو، قتيحق مرغان. دارد انيآش قدرت، قاف پس در و اوست ةيسا
 و خـسته  و گذرنـد  يمـ  گانه هفتي  ها يواد و صعب عقبات از او به دنيرسي  برا

 از] يرمز [مرغ،يس «كه است معلوم ها، ينشان نيا با. رسند يم او درگاه به مجروح
ـ پ و مطلق قتيحق وي  تعال يبار ذات ـ اول مـرغ، ي  سـ  و داسـت، يناپي  داي  و اهللا اءي
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ـ  ريسـ  و است كرده روشن را شانيپا شيپ حق نور كهي  كاملي  ها نانسا  را اهللاي  ال
 اسـت،  بـاهللا ي  بقـا  آن، دنبـال  بـه  كـه  اهللاي  فـ ي  فنا مرحلة به باالخره و كرده آغاز
 ازي  رمـز  مـرغ،  هـزاران  صـد  و ،»والسالم شد گم ديخورش در هيسا «و اند دهيرس

   )138: ب1373 زاده اشرف(» .استي معمولي ها انسان
 آن بـه  دنيرسـ ي  بـرا  كه است مطلق قتيحق ازي  رمز داستان، نيا در مرغيس

 و فقر باالخره و رتيح د،يتوح استغنا، معرفت، عشق، طلب، –يواد هفت از ديبا
  ست؟يچ) مرغيس(قتيحق آن اما يافت؛ دست قتيحق آن به تا گذشت – فنا

 در و گذشـت  عقبـات  از سالك كهي  وقت دن؛يرس خود بهي  يعن عطار، نظر از«
 شـد، ي  صـاف  و -كرد قيعال ترك – كرد دور شيخو وجود از راي  زيچي  واد هر
» .انـد  يافتـه  دسـت  مرغيسـ  جـوهر  يـا  قتيحق به ندياو با كه آنها همة و او گاه آن

  )173:  الف1373 زاده اشرف(
ـ برگز و مرغـان  جماعت رد »هدهد «حضور نيهمچن  ،ييراهنمـا  يبـرا  او دني

 اسـت  سلوك و ريس راهي  طي  برا ،يهاد يا و مرشد ر،يپ وجود ضرورت ازي  رمز
ـ پ وي  تگريهدا نقش و مانيسلي  قرآن داستان ازي  تأس با عطار كه -  هدهـد ي  امبري

ـ برگز آني  بـرا  راي  نمـاد  و نقش نيچن سبا، قوم ازي  نب مانيسل نمودن آگاه در  دهي
ـ ن دسـت  عـالم  رمـز  كـه  ،»قـاف  كـوه «زين و - است ـ نما يمـ  الهـوت ي  افتني  در. دي
 بـه  توجـه  بـا  كـه  انـد  سـالكان  ازي  گروهـ  ازي  رمز مرغان، از كدام هر ،ريالط منطق

  .رسد ينم نظر به ديبع چندان آنها مرموز كشف عطار، اشارات
 كه است، شده استفاده »1بزرگ مرغ «واژه از مرغ،يسي  جا به ،جاناتان كتاب در
 ماستي  ا افسانه مرغيس همان با معادل و مرغان مرغ ران،ياي  باستان رياساط همانند

 او گاهيجا و مرغيس فيتعري  برا ها افسانه در كهي  ا ژهيو طيشرا به توجه بدون –
 رسـاندن  منظـور  بـه  هرچند ،»ييايدر مرغ «نماد زين و – است شده گرفته نظر در

_____________________________________________________________  
1. Great Gull 
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 تـوان  يمـ  اما است، رفته كار بهي  آدم »جان و حرو«ي  يعن ،»پرنده «نماد عام مفهوم
 خـالق  اتيـ روح و قيعال به توجه با. گرفت نظر در زيني  شخص نمادي  نوع را آن
ـ ن و) اسـت  دسـت  رهيـ چي  خلبـان  خـود  و پـرواز  عاشـق  كـه  باخ، چاردير (اثر    زي
 و متنـوع  اريبسي  ها مهارت ويي  ايدر مرغاني  ها يژگيو به او توجه نظرگرفتن در

 اوج و رجهيشـ  و پـرواز  هنگام در پرندگان ريسا به نسبت پرنده، گونه نيا متفاوت
 نمـاد  نيا بودن يشخص پرواز، نوع نيا بهي  شينماي  ماهايهواپ پرواز شباهت زين و

ـ ااهمب كـه  آنچه داستان،ي  كل نديفرآ در آنكه، حال. شود يم دييتأ شتريب خاص،  تي
 و جـوگر و جـست  روح: تاسـ  رفتـه  كـار  بـه  نمـاد  عـام  مفهـوم  رسد، يم نظر به

  .يآدم آزاد و طلب كمال
  مرگ و سفر نماد

ـ را ازي  كي ـ ب كـه  اگونـه يروي  نمادهـا  نيتـر  جي  اسـت، ي  تعـال  راه از ،يآزاد انگري
 در نوآموز كهي  روحان ارتيزي  نوع به كه است »ارتيز «اي» ييتنها سفر «مضمون

ـ ا البتـه  دارد؛ شباهت د،يآ يم لينا »مرگ «بعتيط كشف به آن خالل  بـه  مـرگ  ني
ـ ن آموزشي  ژگيو باي  آزمون اي ي داور منزلة ي سـو  بـه  اسـت ي  سـفر  بلكـه  ست،ي
 وي  راهبـر  ق،يشـف  ارواح لةيوسـ  بـه  كـه  قـوا  ديتجد وي  گذشتگ خود از ،يآزاد
ي بـرا  ييايـ در مـرغ  جاناتـان  در كهي  سفر مفهوم همانند درست شود؛ يمي  بانيپشت
 دهيكـش  ريتـصو  بـه  ود،خـ  تيـ هادر ن  و نان حرص اجتماع، سنت، وديق ازيي  رها

 تعلقـات  ازيي  رهاي  برا هم باز كه ريالط منطق در مرغان سفر مفهوم البته و شود يم
 شـكل  عـروج،  و حركـت  مـانع  و محدودكننـده ي  خوهـا  و خُلـق  و اتينفسان و
 و) سـالك  (پرنـده ي  تعـال  و تكامـل  آثـار،  نياي  دو هر در سفر تينها و رد؛يگ يم

  .است كمال مرغيس يا بزرگ مرغ به او لين و وصل

 مـرغ  جاناتـان  در هم و ريالط منطق در هم ،»سفر «نينماد مفهوم كه است روشن

 سـفر  اسـت؛  سندهينو و شاعر كمال وي تعال ريس دادن نشاني  براي  مفهوم ،ييايـ در
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 و درون به برون از راي  ريمس ،يا گونه به كدام هر باخ، هم و عطار هم كهي  درون
 كه اند گذاشته سر پشت راي  مراحل و مودهيپ شيخوي  وجودي  ها هيال نيتر يدرون

ـ ا بـر  وجـود،  قـت يحق ازي  قيحقا و شده ليناي  كماالت و مدارج به آن اثر بر  شاني
  .است دهيگرد مكشوف
 سـفر  و است شده داده شرح و انيب شنيور به اثر، دو هر در زين »مرگ «مفهوم

 آنهـا، ي  بانيپـشت  وي  راهبر و قيشف ارواح همراه به ،ييرها وي  آزادي  سو به مرگ
  .است دهش مطرح صورت نيهم به ،ريالط منطق در هم و جاناتان در هم

 اثـر  دو هـر  در ،يخودشناسـ  و سـلوك  از مرحله يك انيپا توان يم را »مرگ«
 و دوبارهي  تولد شود، پرداختهي  گريد كشف به مرحله نيا پس در اگر و ؛انستد

 عطـار  كـه  چنـان  بود، خواهد يخودشناس مراحل از گريدي  وادي  برا گريدي  آغاز
 مـرگ  نيا به را سالك ،يواد هر در و كند يم هيتوص مرحله هفت در را مرگ نيا

 عرفـان  عـام،  عبـارت  بـه  و الطيـر  منطـق  در عطـار  خواند؛ يم فراي  انتخاب وي  اراد
 امـا  دانـد،  مـي  ديگر عالم در ممتد را انسان دنيايي حركت هرچند اسالمي -شرقي
 مرگ تعبير حقيقت، طريق طي و اهللا الي سلوك از باالتري مراحل به رسيدن براي

 اسـت  ارزشـمند  مرگي مسلمان، عارف نظر در. داند نمي مسمي اجل همان تنها را
 موتـوا « :كنـد  مـي  بيان خاتم پيامبر معروف قول كه چنان باشد انتخابي و ارادي كه

 از فراتـر  حتي و مادي تعلقات از كندن دل حقيقت، در را مرگ او .»تموتوا ان قبل
 ايـن  و اسـت  جـان  تعلـق  تعلقات، آن همة از باالتر و داند مي معنوي تعلقات آن،

  :كند مي زنده طيبه، حياتي به را انسان كه است مرگي همان
 از كس هر/  »ةًطَيب ةًحيا يِينَّهفَلَنُح مؤمِنٌ هو و اُنثي� ذَكَرٍاَو مِن الِحاًـ�ص عمِلَ من«
 ،يا زهيپـاك ي  زنـدگ  بـا  را او قطعـاً  باشـد،  مـؤمن  و كنـد ي  ا ستهيشا كار زن يا مرد

  )97: 16 نحل( .ميبخش] يقيحق[اتيح
  :داند مي جان از گذشتن را سلوك شرط نيز، عطار و
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ــان ــي ج ــان ب ــه جان ـــد را ك ــه آي ــار ب ــر ك ــو گ ــردي ت ــي جــان م ـــان ب ــدار جان  م
ـــرد ــي مـ ـــد مـ ـــمام بايـ ـــن تـ  را درگــــاه ايـــن ايــــدب فــــشاندن جـــان را راه ايـ
ــا مــردوار جــان از شــست بايــد دســت ــوان ت ــتن ت ــه گف ــستي ك ــرد هـ ـــار م  ك

ــان بــي چــو جــان ــو چيــز هــيچ نيــرزد جان ــردان همچ ــان برفـــشان م  عزيـــز ج
ــان كــه بــس مـــردوار  برفـــشاني جـــاني تــو گـــر ــر كنــد جــان جان  نثــار تــو ب

  )736-732 ب: 1387 عطار(

 رسـوم  و عـادات  و تعلقـات  تـرك  و خلـق  از گزيدن دوري بر آن، بر افزون و
  : كند مي تحريض بدان را خود مخاطب و دارد ديتأك گيرآنها پا و دست

 انــد  مـــرداري  ايـــن  و دنــيــا  پــي در انـــد  طــراري  در خــلــق  هــزاران  صـد
ـ نـگـرديـد خــود  از نـفــس  يـك مــا  بـشـنـيـديـم  و ديـديــم  هـمـه ايـن  مـا  ـمي
 نمـاز  بـي  گــداي  مــشـت  ايـن از چـنـد دراز مـــا  بــر  شــد خــلــق از مـا كـار
 پــاك  حــلــق  از مــا  جـان نـيــايـد بـر پــاك  خــلق،  از و خـود از نمـيـريـم تـا

 نيــست  پــرده  ايــن  مـحرم كاو ، او مـرد نيــست  مــرده  كـلّي خـلق از او كـه هـر
 اسـت  سرسـري  كـار  نه اين است، اين كار اسـت  كـافري  گـر  بطل كاين دان يقين تو

  )1771، 1768- 1765 ،1760  ب:همان(

 را آن بلكـه  دانـد؛  نمـي  مـرگ  معنـي  به را جان و جسم تعلق از گذشتن عطار
 كـه  »جـان  «حـب  گـويي  نامـد،  مي حقيقت معرفت كسب براي ارزشمند گوهري

 افتـاده  فـرو  او بـين  معرفت ديدة رب اي پرده مانند است، آدمي دارايي ارزشمندترين
  :است

ــه آن ــي هــم شــد ك ــم خـــبر ب ــي ه ــر ب ـــان از اث ـــله، ميــ ـــر دارد او جـمــ  خـبــ
ــا ــردي ت ــي نگ ــر ب ــسم از خب ــان و ج ــي ج ــر ك ــابي خب ــان ز ي ــك جان ــان ي  زم

  )4029، 4028ب: همان(

 سلوك مراحل تمامي در را »تموتوا ان قبل موتوا «اين و ارادي مرگ اين عطار
 راه در پـاي  توانـد  نمـي  نگـذرد،  جان از سالك تا طلب، وادي در. شود مي وريادآ

  :نهد خطر
ــون ــرو چـ ــي فـ ــه آيـ ــب وادي بـ  تعـــب صـــد زمـــاني هـــر آيـــد پيـــشت طلـ
ــك ـــجا ملــ ـــدت اينــ ــداختن بايــ  بــــاختن در بايـــــدت اينـــــجا ملــــك انــ

ـــيان در ـــت مــ ـــد خونْــ ــدن بايــ ــه وز آمــ ـــد بيرونْـــــت همــ ـــدن بايــ  آمــ
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ــهآن زآرزوي ــرّ كـــ ــشناسد ســـ  او نهراســــد ســــتان جــــان اژدهــــاي ز او بـــ
  )3270، 3261، 3260، 3257ب: 1387عطار (

  : دشو نمي نايل معشوق حقيقي عشق به نگذرد، جان از تا عشق وادي در
ــق ــد آن عاش ــه باش ــون ك ــش چ ــود آت ـــرم ب ـــوزنده رو، گـ ــركش و سـ ــود سـ  بـ

ــال وز نقــد بــه دربـــازد پـــاك دارد هرچـــه ـــت وص ــي دوس ــازد م ــه ن ــد ب  نق
ــا ــسـوزد تـ ـــش نـ ـــي را خويـ  خـــوارگي غـــم از رســــت توانــــد كـــي يكـبارگـ

  )3367، 3365، 3360ب: همان(

 نخواهـد  معرفـت  كمـال  بـه  درنيايـد،  جان، حجاب از تا نيز، معرفت وادي در
  : رسيد
 ســــر و پــــا بــــي وادي را، معـرفــــت نظــــر پيــــش بنـمايــــدت آن از بعــــد

ــشـنـگي ـــر تـ ـــال، ب ـــجا كم ـــود اين ــد ب ــزاران ص ــون ه ــالل، خ ــا ح ــود اينج  ب
ــويش ــر در را خ ــان بح ــرق عرف ــن غ ــه ور ك ــاري، ن ــاك ب ــر ره خ ـــرق ب ــن ف  ك

  )3523، 3521، 3502ب: همان(

 مراحـل  همـة  در را خـويش  از مـردن  و جـان  از گذشـتن  طريـق  همـين  به و
 خويـشتن  از بايـد  لحظـه  هـر  عطـار،  سـلوك  در گويي كند؛ مي تأكيد و يادآوري
   بمانـد،  جـان  قيـد  در كـه  زمـان  هـر  سـالك  و سـپرد  جانـان  بـه  جـان  و گذشت

 سـرانجام  و واصـل؛  واقـف  نـه  محـروم  واقـف  است؛ واقف و نبوده سالك ديگر
 جان تعلق از گذشتن درجة باالترين عطار كه فنا و است فقر وادي وادي، هفتمين

 حقيقـي  وصـل  را آن ثمـر  و كـشد  مـي  تـصوير  بـه  وادي اين در را) ياراد مرگ(
  : داند مي

ـــي فـنـــا و اســت فـقـــر وادي ايــن از بـــعد ـــود ك ـــجا ب ـــن سـخـــن اين  روا گفـت
ـــي بـــــود فــرامـــوشــــي وادي عـــيـــن  ـــرّي و گـنـگ ـــي و ك ــود بـيـهـوش  ب

ـــزاران صـــد ـــة ه ـــد، سـايـ ـــو جـاوي  تـــو خورشـــيد، يــك ز بيـــني گـمــشـده ت
  رسـي  ال و هيــچ  بــه  منــزل  بديــن  تـو رسـي  اينجـا  تـو  كـه  خـواهي  مـي  تـو  گـر

ــي خــود ز اول را خــويش  كـــن پـيـــش در عـــدم از براقـــي پـــس كــن خــويش ب
 تـــو نـــوش كـــن فـــنا، از پـــر اي كاســـه تـــو درپـــوش نيـــستـي از اي جـامـــه

ـــود گـــر ـــن ب ـــمت زي ـــويي عال ـــر م  خبـر  مــويي  را تــو  عـالــم  زان نيـسـت اث
  )4013، 4006-4004، 3970-3968 ب :همان(
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 دانـد،  مـي  خويش هستي از و كل از شدن فاني ثمرة را حقيقت وصل تنها نه و
  :دهد مي نويد زين را حقيقي بقاء به شدن باقي بلكه
ــا تــو پــيش داري چـــه تــا دانـــي چــه تـــو ـــود ب ـــر، آي خ ـــش آخ ــو فـروانـدي  ت
ـــا ـــو جـــان نـگـــردد ت ـــردود ت ـــي شـــاه م ــوي ك ـــول ش ـــاه، مقب ــاه آن ش  جايگ
ـــا ـــي ت ـــا در نـيـاب ـــم فـن ـــي ك  راسـتـــي نـبـيـنـــي هـرگـــز بـقـــا در كاسـت
ـــاز رهــــت در خـــواري  بــــه انـــدازد  اول ـــرد  ب ـــه بـرگـي ـــزّت ب ـــهت ع  نـاگ

ــست ــو ني ــا ش ــستي ت ــي از ات ه ــد پ  رســد كــي تــو، در هــست هــستي، تــو تــا رس
ـــا ـــردي ت ـــو نـگ ـــواري مـح ـــا خ ـــي فـن ـــد ك ـــت رسـ ـــزّ از اثـبـات ـــا عـ  بـق

  )4319-4314ب: 1387عطار (

 ديگـر  عـالم  در »جـان  «تـالش  به مربوط ،ييايدر مرغ جاناتان كتاب دوم بخش
بـر ايـن     و كند مي تصوير مرگ از پس عالم صورت به را آن باخ كه عالمي. است

 وسـعت  با و گذشته از تر اليع سطحي در تمرينات و ها تالش همانباور است كه  
 افقي و دارد ادامه گذشته، موانع و ها محدوديت بدون و قبل از بيشتر بسيار عملي
 باخ. گشايد مي »جان «روي به را حقيقت كشف طلب و جوو جست عالم در فراتر
 و كوشـش  كـه  دارد اعتقاد و داند مي تكليف و عمل عالم نيز را مرگ از پس عالم

 مـرگ  بـا  و يابـد  مـي  ادامـه  همچنان بدان نيل و حقيقت كشف براي انسان تالش
 و تر وسيع انسان عمل دامنة تنها مرگ، از پس كه است معتقد او. دشو نمي متوقف

 قبـل  از كمتـر  حقيقـت  ادراك بـراي  او انديـشة  و فكـر  هـاي  محـدوديت  و موانع
  . نيــست آن بــراي نهــايتي و توقــف و دارد ادامــه همچنــان حركــت و گــردد مــي

 مرگ، از پس عالم در حركت بيشتر وسعت و ادامه بر تأكيد براي نمونه، عنوان به
  : آورد مي چنين باخ

 بهترين سرعت برابر دو. بگيرم سرعت برابر دو توانم مي پيشين تالش از نيمي با آري
  )43: 1387 باخ(! زمين سيارة در پروازهايم

 در پيشين، زندگي با قياس در كه كرد مشاهده جاناتان شد سپري كه روزهايي طول در
 اينجا در كه تفاوت اين با. دارد وجود پرواز دربارة يادگيري براي بسيار چيزهايي اينجا

   )46: همان(. همفكرند او با كه دارند وجود مرغاني
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 سازي مانع و مخالفان وجود عدم بر تأكيد واقع، در فكر هم مرغان وجود تأكيد
ـ ن باخي  تعبار به. است قبل عالم در ايشان ـ پا تنهـا  را مـرگ  زي  از مرحلـه  يـك  اني

ـ ا او به و داند يم خود سالك مرغ سلوك  و مـرگ،  بـا  كـه  دهـد  يمـ  را امكـان  ني
 شـهود  و ادراك از باالتري  سطح در و يابد راه گريدي  عالم به عالم يك از گذشتن

 ازي  بلنـدتر  افـق  و فكـر  وسـعت  و عمـل ي  آزاد بـه  مرحله آن در و گردد متولد
  : يابد تدس آرزوها

 در پيشين، زندگي با قياس در كه كرد مشاهده جاناتان شد سپري كه روزهايي طول در
 اينجا در كه تفاوت اين با. دارد وجود پرواز دربارة يادگيري براي بسيار چيزهايي اينجا

   )همان(. فكرند هم او با كه دارند وجود مرغاني

 سـازي  مانع و مخالفان وجود عدم بر تأكيد واقع در فكر هم مرغان وجود تأكيد
  .تر عيسر رشد امكان و شتريب عمل وسعت هماني يعن است، قبل عالم در ايشان
  

  جهينت

 قـرار  جهـان  كيسـمبل  يادب آثار زمره در ،ييايدر مرغ جاناتان و ريالط منطق كتاب دو هرـ  

�.اند گرفته

  .خورد يم شمچ به آثار نياي دو هر در »مرگ «و »سفر «، »پرنده «مشتركي نمادهاـ 

ي عـ يطب ست،ين دست در ريالط منطق از باخ گرفتن الهام و اقتباس بر دالّي  مدرك هرچندـ  

 فطـرت  نكهياافزون بر آن،    . ميريبپذ را باخي  ضمن و ميرمستقيغ اقتباس لهئمس اگر است

ي بـرا  حـرف  يـك  تنهـا  مكـان،  و زمان و زبان و مذهب از جدا ما، همة واحده نفس و

ـ الط منطـق  در عطـار ي  بـرا  كـه ي  اصـل  همان ؛است اصل به بازگشت آن و دارد گفتن  ،ري

�.است قتيحق مرغ يا بزرگ مرغ ،جاناتان داستان در باخي برا و مرغيس

 اقياشـت  و التهاب كه است اثر خالق روح انگريبي  روشن به ،"پرنده" نماد اثر دو هر درـ  

 شينمـا  بـه  رحلت و وچك و سفر و پرواز و تكاپو و تالش در را مطلق كمال به دنيرس

�.گذارد يم
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 از گريد مرحلة بهي  ا مرحله از عبوري  براي  پل منزلة به را "مرگ" نماد سندهينو دو هرـ  

 هـا  علقه ترك و تعلقات از دنيبر دلي  معن به (آن بر مشتاقانه و دانند يم كمال هاي باديه

�.كنند يم ديتأك) بندها و

 اساس گفت توان يم كهي  ا گونه به شده، مطرح اثر دو هر دري  خوب به زين "سفر" نمادـ  

 قالب در كمال بهي  ياب دست و رشد مراحل و شده بنا آن ةيپا بر كتاب دو هر در داستان

�. است دهيگردي معرف سفر

ي خـاك  موجـودات ي  زنـدگ  دري  عطفـ  نقطه اثر دو در مرغاني  طلب اوج ويي  جو كمال -

ـ  ،رود يمـ  انحـراف  بـه  امـاره  نفوس يقوا و اتيماد ةليوس به ازين نيا گاه كه است ي ول

 نيبـرا  را او همـاره  و انـد  بـوده  رهنمون قتيحقي  سو به را بشر اثر، دو هر در ماي  ادبا

 در اسـباب  نيهمـ  بـا  و ايدن نيهم قيطر از مطلق كمال به وصول كه اند داده سوق باور

�.استي شدن و ممكن ار،ياخت

�

  نوشت پي

ـ  «كـه  اسـت يي  ماجراها شامل ،»هومر «به منسوبي  يونان حماسة ،»سهياود«) 1(  »سياول

. گذرانـد  يمـ  سـر  از خـود ي  جنگـ  سـفر  از بازگـشت  در ،ييونـان  پهلـوان ) وسياودس(
  )89: 1378 كوب نيزر(

  

  كتابنامه

  .قرآن كريم

�.سنبله: مشهد .1 چ .داريب نانيابيرو .1385 .دايو ،ياحمد

ـ تبر .1 چ. يروزنـو  نيحـس  ةترجم. ينيد زبان فلسفة .1380. آر.دان ور،ياست  مؤسـسه : زي

�.زيتبر دانشگاهي انسان –ي اسالم علومي قاتيتحق

�.رياساط: تهران .1 چ .يشابورين عطار شعر در تيروا و رمزي تجل . الف1373. رضا زاده، اشرف

�.رياساط: تهران .1 چ .ريالط منطق دهيگز شرح .ب1373 .ـــــــــــــ 

�.بهجت: تهران .13 چ .جهانسوز الدن ةترجم. ييايدر مرغ جاناتان .1387 .چاردير باخ،
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�.توس: تهران .1 چ .يستار جالل ةترجم. آتشي روانكاو .1364 .گاستون باشالر،

ـ ادب دانشكده مجله .»عروجي  نمادها ويي  استعال تصورات« .1380 .ابوالقاسم ،ييپرتو  اتي

�.1،2 ش. 34س  .مشهدي فردوس دانشگاهي انسان علوم و

 وي  علمـ : تهران .2 چ .يفارس ادب دري  رمزي  ها داستان و رمز .1367 .يتق ان،يپورنامدار

�.يفرهنگ

�.مترجم: ناشر .1 چ .بقاپور محمدرضا ةترجم .ها سمبل .1370 .گرترود جابز،

 ليمحمداسـماع : شرح و قيتعل .يجام آبسال و سالمان بهي  نگاه .1343 .يعبدالح ،يبيحب

�.يجام انجمن: افغانستان .مبلغ

�.واريا: مشهد .1 چ .عطار نگاه در كامل انسان .1383 .السادات تبهج ،يحجاز

 در هند و رانياي  نمادها و ها اسطوره بري  درآمد .1385 .الهام ،يمنصور  و ابوالقاسم دادور،

�.الزهرا دانشگاه كلهر،: تهران .باستان عهد

�.يعلم: تهران .8 چ .حلّه كاروان با .1373. نيعبدالحس كوب، نيزر

�.سخن: تهران .1 چ .مرغيس بالي صدا .1378. ـــــــــــــ ـــــــــ

�.اطالعات: تهران .اول دفتر .يمعنوي مثنو جامع شرح .1387 .ميكر ،يزمان

�. مركز: تهران .يقدس هنر وي شيرمزاند .1376 .جالل ،يستار

�. توس: تهران .1 چ .يروانكاو در مثل و رمز .1366. ــــــــــــ 

 شيرايـ و .يكدكن يعيشف محمدرضا: حيتصح و مقدمه. ريالط منطق .1387 .يشابورين عطار

�.سخن: تهران .4چ . 2

  و رانيعـس  فيـ عف: حيتـصح بـه   . القـضات  نيعـ ي  هـا  نامـه  .م1966 .يهمدان القضات نيع

�.رانيا فرهنگ اديبن: تهران .يمنزوي نق يعل

  .روزيپ :تهران. 2 چ .مرغيسي سو به .1346 .اهللا نعمت ،يقاض

�.يجام: تهران .4 چ .هيسلطان محمودة ترجم. شيها سمبل و انسان .1383. لكار يونگ،

 . رقيـه بهـزادي    ةترجمـ  .اي نمادها در هنر شـرق و غـرب         فرهنگ نگاره  .1380 .هال، جيمز 

�.فرهنگ معاصر: تهران

  .فرهنگ معاصر:  تهران.ها در ادب فارسي واره فرهنگ اساطير و داستان .1386 .احقي، محمدجعفري
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