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 چکیده:

 

، در حوزه مطالعات زبانی مطرح شد هدفش "فردینان دو سوسور "اول بار با آرای زبان شناس سویسی، نشانه شناسی که      

ح مختلف زبانی بود. نشانه شناسی پیش از آنکه خود یک علم باشد روشی وبررسی و چگونگی ارتباط دال و مدلول در سط

خود به مقتضای منعطف  و ، شکل پذیربا ماهیت سیالونشانه ها نمادها از آنجا که  .بررسی و ارزیابی متون استخاص در 

سترده آینگی کنند، از صورتی ، قادرند مفاهیم و موضوعات عمیق و ریشه داری را به شیوه ای جامع و گشرایط زمان و مکان

ه ای از زبان شناسی در دو حوزه بالغت و شناسی به عنوان شاخ علم نشانه ،، معانی و کاربردهای گوناگونی را ارائه دهندواحد

متون ادبی به تاثیر و بازشناسی گسترده دایره معنایی مفهومی عنصر نماد و نشانه در  اثر میتواندهنری  -نشانه شناسی زبانی

 . بپردازد

با  و نشانه نماد یمهادایره معنایی مف بازشناسی به ای، کتابخانه اسناد بر تکیه با بوده کیفی مقاله، این به منجر تحقیق روش     

 در منطق الطیر عطار نیشابوری می پردازد.رویکرد به نشانه شناسی 

داستان منطق الطیر عطارعالوه بر صورت ظاهری، الیه های زیرین آن بیان کننده پیوند عشقی است که شخصیت های      

این نشانه ها جنبه های زیبایی رمزگشایی ه مرحله تکامل می رسند و می توان با استفاده از داستان در سایه آن، به تدریج ب

عیان ساخت. این عملکرد باعث می شود خواننده را به سوی تالشی ذهنی  درهنرمعاصر ون را به صورت کاربردیشناسی این مت

 .، سوق دهنداشفه و ادراکی شهودی منجر می شودکه به مک

 

 

 

 

 

 .نیشابوریمنطق الطیر عطار فردینال دوسوسور، نشانه شناسی، نشانه ،کلیدی: نماد ، واژگان
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  : مقدمه     

شگفتیهای زبان شعر و رازناکی و گشودگی افق داللت های معنایی و تعبیرپذیری آن از دیرباز موضوع مطالعات ادبی و      

به ویژه در قرنی که گذشت و با پیدایش مکاتب مختلفی همچون  زبانی بوده است.با پیشرفت روزافزون دانش زبان شناسی ،

ری از رموز و اگرایی، نقش گرایی و صورت گرایی و... در دل آن و خصوصا رشد و بالندگی دانش نوین نشانه شناسی، بسیارساخت

 دقایق زبان شعر به شیوه ای نظام مند، کشف و تبیین شد.

زبان با هستی مرتبط است » نه ساز تفکر، یا به تسامح، عین تفکر است و به قول هایدگر،از آنجا که زبان امری ذهنی و زمی     

، ناگفته پیداست که هر تدفینی در امر زبان، «سکونت دارد، و متفکران و شاعران ، محافظان این خانه اندو انسان در خانه زبان 

از نشانه ها، می تواند از چشم اندازهای گوناگون روشنگر  این دلیل، نظامی است -و بخصوص نشانه های آن -به ویژه زبان شعر

 باشد.

، پایه "1فردینان دوسوسور" .، زبان شناسی جدید طرحی نو، در شیوه مطالعات، درانداختنوزدهم اواخر قرن این راستادر     

وه مطالعاتی علوم دیگر تسری گذار زبان شناسی نوین، تغییرات بنیادینی در مفاهیم این رشته ایجاد کرد که به سرعت در شی

نخستین بار مطالعه بر قواعد اجتماعی و فرهنگی که همچون یک قرارداد، در میان مردم قابل درک باشد، در علم مردم یافت . 

، مبنی بر تعریف عناصر زبانی در غالب نشانه و چگونگی معنا یافتن آن «سوسور»شناسی مطرح شد . این امر به مدد آرای 

، تبدیل به روشی در بررسی و شناخت قراردادهایی شد «2نشانه شناسی». بسط نظریات وی در قالب علمی به نام  صورت گرفت

که انسان ها آن را به کار می بردند و معانی آن را می فهمیدند . در حالی که درک آن ، از طریق دانش ضمنی و ناخودآگاه، از 

 پدیده های اطراف ، امکان پذیر می شد . 

( وی با طرح 1331)کالر،  .«اولویت روابط و نظام های روابط است »این انقالب در تاکید سوسور بر « 3کاسیرر»به نقل از      

در نظر گرفت حامل معنا و تاکید بر روابط بین این عناصر زبان را مجموعه نظام مندی « قراردادی»مفهوم نشانه به عنوان عنصر 

 ا سامان می دهد . که قوانینش شیوه اندیشیدن ر

مفاهیم اساسی زبانشناسی سوسور، پایه های دوشاخه پژوهشی نشانه شناسی و ساختارگرا را بنا نهاد که در تحلیل هر نظام      

به سوی این فکر هدایت کرد که زبان را باید »رویکرد وی مبنی بر کارکرد زبان او را  حامل معنا کارآمد است .« قراردادی»

 (1332)برتنز، « ز نشانه ها دانست.نخست نظامی ا

باید با بررسی توأم جنبه های زبانی ، هنری و محتوایی انجام گیرد . به این معنا که پس  ادبیمطالعه و بررسی آثاردر این راستا 

باید به بررسی ارزش هنری و سپس به تجزیه و تحلیل محتوای  …از حل دشواریهای واژه ای و تعبیرها و اصطالحات متن و 

 آثار بپردازیم . 

اثر شیخ « منطق الطیر»یکی از آثار ادبی سنتی ما که بی گمان از بهترین و زیباترین آثار منظوم عرفانی ادب فارسی است،       

است همواره مورد توجه عرفا و علما بوده است و  . این اثر گرانمایه که در قالب مثنویرید الدین عطار نیشابوری می باشدف

  است.پیوسته از روی آن نسخه برداری شده 

آمده است . طرح کلی « طیورنامه » و « مقامات طیور » و « منطق الطیر » نام این منظومه در آثار عطار به صورت »

و گذشتن از مراحل « سیمرغ » این داستان عبارت است از اجتماع مرغان برای یافتن رهبر و راهنما و حرکت آنها به سوی 

درگاه سیمرغ است . از میان مرغان ، هدهد که پیک سلیمان به جانب مختلف و سرانجام رسیدن به مقصد نهایی که همان 

بلقیس بوده ، برمی خیزد و سیمرغ را شایسته پادشاهی معرفی می کند . هر یک از مرغان از طی طریق عذری می آورند ، اما 

انگیزد ، در نتیجه مرغان ، او را به  هدد به آنها پاسخی شایسته می دهد ، و آنان را با بیان داستانهایی به پیمودن این راه برمی

پیشوایی برمی گزینند . هدد پس از پاسخ دادن به سؤاالت مرغان ، منازل و مراحل سلوک را برای آنها شرح می دهد . مرغان 

» ه رنجور و پرکنده و بال گسسته ، به درگا« سی مرغ » به راه می افتند بسیاری در وادی های مختلف جان می بازند، و تنها 

 (  1333)عطار نیشابوری، « می رسند ، و در آنجا درمی یابند که در واقع طالب و مطلوب یکی است.« سیمرغ 

داستان مرغان و پرواز روح آدمی ، پیش از عطار و حتی قبل از اسالم، در ایران باستان و یونان باستان نیز وجود داشته و      

 بصورت رمز و تمثیل و تشبیه قبل از اسالم در آثار متعددی به کار رفته است . بسیاری از حقایق حکمی و فلسفی و عرفانی 
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بسیار متکی بر قواعد و سنت های فرهنگی صورت می گیرد . این و نشانه ها با استفاده از نمادها بیان این مفاهیم رمزی      

 قواعد عام و صریح است و گاه فهم آن به تعامالت ، به بیان مفهوم می پردازد . گاه اینعد از طریق یک استعاره حاصل معناقوا

. قواعدی که تکرار آن، منجر به زیر از به کارگیری این قواعد است. خالق این گونه آثار ناگاجتماعی و فرهنگی اتصال می یابد

 شکل گیری قراردادی می شود که ریشه در تجربه ها و دانش ضمنی انسانها،از پدیده های اطرافشان دارد . 

به عناصری ثابت زبان سعی کردند در پس پیچیدگی های ظاهری  اندیشمندانی چون سوسور ، بارت ، اشتروس و... بنابراین     

دست یابند که همچون ساختاری، زیربنای این قواعد را می سازد و تولد معنی را امکان پذیر می کند . این شیوه تحلیل به 

 معروف شد. « 4ساختارگرایی»

نشانه ها، حاصل انتخاب شاعر، از میان بینهایت مواردی است که قادربه گزینش آنها مفاهیم رمزی در قالب ک از این هر ی     

بوده ولی درنهایت یک نشانه خاص را انتخاب کرده است . پس این نشانه، بخشی از هویت خود را این گونه بدست می آورد که 

هنرمند اثر و شیوه ای که ، ه بر این روش می توان تا حدودی به اندیشه شاعر چیزی است که سایر نشانه ها نیستند . با تکی

برای انتقال مفاهیم مورد نظرشان اتخاذ کرده اند ، نزدیک شد و به ساختارهایی دست یافت که شیوه نگرش آنها را بر ما آشکار 

یر گرفته است، امکان پذیر می سازد . برای رسیدن می کند و نحوه تاثیرپذیری شعر را از بافت پیچیده ای که آفریننده ازآن تاث

به این هدف ، نشانه شناسی ساخت گرا ، با ریشه قوی که در شیوه زبان شناسی نوین دارد ، همچون محتوای بحث در نظر 

 گرفته می شود . 

از کجا و چیست  نماد باید به چندین پرسش اصلی پاسخ گفت. نخست اینکه: مقالهدر راستای مطالب گفته شده ،در این      

بازکاوی ضرورت  سوم؟ و پرسش نکه دالیل رویکرد شاعران به کاربرد نمادها چیستایچگونه به وجود آمده است؟پرسش دوم 

 زبان پرندگان در شعر و ادبیات و رمزگشایی آثار نمادین به چه دلیل است؟و چهارم اینکه عمده ترین دالیل رویکرد شاعران به

 و اینکه آیا کاربست الگوی نشانه شناسی بر اثر مورد نظر امکان درک ژرف تری از آن را برای خواننده فراهم میکند؟ چیست؟

هم با توجه به مطالب گفته شده ، تمرکز خود را نه بر چه گفتن یک شعر، بلکه بر آنم که بر چگونه گفتن مفهوم آن ، قرار د     

از لحاظ ساختاری، محتوایی و  اثر ادبیهای بکار گرفته شده در این شانه نیا به عبارتی هدف از انتخاب این موضوع بررسی 

. همچنین بررسی سطوح معاصر استهنرمعنایی و رمزگشایی نشانه های تصویری آن در منطق الطیر عطار و استفاده از آن در 

یک نشانه را تبدیل به نماد می کند و به تولید ایدئولوژی می انجامد، بخشی دیگر ازاین معنایی و معنای ضمنی نشانه که گاه 

کنم تا از راه شناخت عناصر  مورد بحثثرمعنای امنحصر به درک  سعی شده توجه خود را مقاله در این تحلیل می باشد .

 برده و دیگر نه به فرستنده اثر و نه به شرایط یـبین پـیا دامنه تأثیرهای آن در مخاط لی آن وــثر به معنای اصاسازنده 
  .ساختارگرایانه داشته باشم تاریخی و اجتماعی و روانی پدید آمدن اثر توجه کنم؛یعنی رویکردی فرمالیستی یا

از لحاظ محتوایی در منطق الطیر و رمزگشایی نشانه های تصویری آن و نشانه ها هدف بررسی جنبه های مختلف این      

 با توجه به فرهنگ و اعتقادات قومی و ملی ایـن مرز و بوم است. هنر معاصر استفاده از این نشانه ها در 

اند راهنما و ای و بررسی نمادهای اعتقادی در آن می تو گذشته به صورت ریشه ادبیاتبا این فرضیه که پرداختن به      

  .نجاتگر هنر حال و آینده باشد

 
 نشانه و نماد تعریف 

باشد، قبل از می ی این ارتباط) رابطه نشانه با مصداق یا دوسویه ی دال و مدلولی در نشانه(  از آنجا که رهیافت ما به حوزه     

ارتباط و تعریف آن تا کنون چه نظراتی مطرح هرچیز مستلزم در دست داشتن تعریفی از آن است، ابتدا باید دید درباره این 

 شده است.

نشانه، مفهوم ساده و واحدی را می رساند؛ مثل عالیم رانندگی یا پرچم . دریافت پیام چنین نشانه هایی نیاز » عالمت یا       

[ دریافت پیام نماد و نوع آن  به بسترسازی و متن خاصی ندارد؛ از این رو، نشانه از جهت انتقال پیام ، خودکفاست . ] حال آنکه

( نشانه ها عموماً حامل معنایی یک الیه ، قراردادی ، پرکاربرد 1333داد، « ) پیام ، بستگی به متن یا عوامل پیرامون آن دارد . 

ی و همه فهم هستند و کمتر از چارچوبه مفهومی که برای آن ها وضع شده، عدول می کنند؛ اما نمادها از قابلیت معناپذیر
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بسیاری برخوردارند و در موقعیت های گوناگون انعطاف الزم را برای پذیرش مفاهیم و تفاسیر متنوع دارند . آن ها گاهی در 

بازتاب می فراسوی معنا جای می گیرند و جنبه هایی از تجربه های پیدا و پنهان زندگی و حقیقت را در سایه روشن خود 

برای نشانه و نماد قائل شد که هر دو عالوه بر پیام مستقیمی که به فراخور ماهیت خود  شاید بتوان این تشابه ظاهری را دهند.

 القا می کنند ، بر چیزی غیر از خود نیز داللت دارند . 

نشانه ها همان واژه ها هستند که برای ارجاع به چیزهای پیرامون خود به کار می بریم و نظام »در زبان شناسی سوسور      

 (1331)گیرو، « به یکدیگر دارند. عه ای که در آن نشانه ها وابستگی متقابلهمچون مجمو

 خود از نشانه را این چنین ارائه داد : نشانه تشکیل شده است از :« دو قسمتی»یا « دو وجهی»سوسور الگوی      

 ( ، تصور صوتیsignificantدال، )»     

(، مفهومی که دال به آن داللت می کند . از دید سوسور نشانه زبانی نه یک شی را به یک نام، بلکه یک signifieمدلول، )     

  (1332)سجودی، ...« می دهد مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند 

 (( نامیده می شود . )همانsignificationرابطه بین دال و مدلول، داللت )    

سوسور تاکید کرده است صدا و اندیشه ) »دال امکان دریافت و شناخت ندارد . یا آنطور که دال بدون مدلول و مدلول بدون     

 (1332)سجودی،« از هم جدایی ناپذیرند. دال و مدلول ( درست مانند دو روی یک برگ کاغذ

( impressionپنداشت )»به اعتقاد سوسور دال، یک صوت است که از طریق حواس دریافت می شود یا دقیقتر بگوییم،      

روانشناختی شنونده از صوت است، پس جنبه مادی ندارد . و اما عنصر دیگر نشانه یعنی مدلول، از نوعی انتزاعی تر است : 

ارجاع »)همان( در واقع از دید سوسور نشانه به کلی غیرمادی است . یا به عبارتی « که آن هم سازه ای ذهنی است.« . مفهوم»

ن خارج جایی در نظام زبان و فرآیند داللت از دیگاه سوسور ندارد . مدلول برابر مصداقی مادی در جهان به اشیاء موجود در جها

 )همان(  .«هیم داللت می کنند و نه به چیزهاخارج نیست، بلکه یک مقوله مفهومی ذهنی است . نشانه ها به مفا

نشانه زبانی اختیاری است، چرا که » ها پایه ریزی کرد :نتیجه این فرض سوسور نخستین اصل زبانی وی را در باب نشانه      

 (1331)کالر،« هیچ رابطه طبیعی یا اجتناب ناپذیری میان دال و مدلول وجود ندارد.

 

 

 

 در نشانه  سطوح معنایی

 معنای ضمنی»و (« denotationمعنای صریح )»قائل شدن به سطوح معنایی در نشانه، تحت عنوان      

(connotation ») بارت مطرح شد. ما در اینجا روالن اولین بار از سوی«( معنای صریحdenotation را نه اولین معنای )

مشخصی که به ذهن متبادر می شود، )که تعیین آن کاری غیر ممکن است( بلکه به طور عام تر معنایی در نظر می گیریم که 

 (1332، سجودی.« )اساساً بازنمودی تلقی می شودنشانگر اجماع همگانی است و 

 فرهنگی و شخصی نشانه-و به تداعی های اجتماعی»اما معنایی که بعدها بارت آن را حتی مقدم بر معنای صریح دانست      

این نوع داللت به عنوان داللت مرتبه دوم بازتاب »( قلمداد می شود . connotation(، معنای ضمنی )همان«)اشاره دارند

مراتب داللت، یعنی داللت صریح »( به اعتقاد بارت 1332)سجودی،« نشانه پیوند یافته است. ه به هرارزش های داللتگر است ک

(denotation( و داللت ضمنی )connotation ( در تلفیق با یکدیگر، ایدئولوژی را تولید می کنند که دیگران )و نه البته

 ()همان« داللت دانسته اند.خود بارت( آن را مرتبه سوم 

اهمیت ایدئولوژی در کشف معنی یا حداقل سعی در کشف معنی، وجود بعد روانکاوی آن است. بدین معنا که اگر »     

ایدئولوژی را بعد آگاه یک جامعه مفروض بدانیم، می توانیم به وجود ناخودآگاهی معتقد باشیم که در آن هر آن چه ایدئولوژی 

در انتظار است تا راهی به سطح  –عی، نابرابری فرصت ها، فقدان آزادی سوژه نابرابری اجتما -واپس رانده و سرکوب کرده است 

بیابد . پس می توانیم زبانی را که ایدئولوژی مورد استفاده قرار می دهد برای یافتن شکاف هایی که بر نمای سطحی وجود دارد 
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.« ذشته عمل می کند جهت سانسور کردن گ و خود گویا هستند، بکاویم . ناخودآگاه اجتماعی مانند ناخودآگاه فردی ما در

 (1332)برتنز، 

 

 
 ساختار:

در ریشه لغت التین به معنای چارچوب یک بنا یا ساختمان است . شالوده ای که بر آن می توان  structureواژه »     

عناصری را قرارداد. این چارچوب تعیین کننده مناسبات درونی عناصر یا اجزاء است و همین طور به معنای همخوانی ارگانیک 

زبان شناسی سوسور نقش ویژه ای به خود گرفت طرح نظریه ( اما این واژه در 1331)احمدی،« یز به کار می رود.میان اجزا ن

از سوی وی، بررسی روابط نشانه ها درون یک نظام داللتگر را اجتناب ناپذیر می کرد. در این بررسی « هویت نسبی نشانه ها»

 تاکید بر چگونه گفتن، مطالعه روابط نشانه ها را ممکن می کند. 

این مصرع به عنوان یک « دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود»یریم، همچون اگر یک مصرع شعر را در نظر بگ     

بدیهی است که این کار بستگی »جمله، خبری را می رساند، اما آنچه مهم است این است که چگونه این خبر را می رساند. 

یان این کلمات برقرار شده اند. یعنی به ساختار دارد، اوالً به نوع کلماتی که در جمله به کار رفته اند . ثانیاً به روابطی که م

( آن ساختار کلی است langueجمله، پس در حقیقت ساختار جمله معنای آن را ممکن کرده است. به اعتقاد سوسور، زبان )

مانی، ( است که در محور همزlangueکه همچون امری ثابت قوانینش بر روابط بین نشانه ها حاکم است. به عبارتی این زبان )

 ( 1331)گیرو،.« م آن را می رساند ( در محور درزمانی پیاparoleساختار جمله را نشان می دهد و گفتار )

ناظر بر نظام « دستور بنیادی»( به عنوان نظام کلی، نظریه پردازان را بر آن داشت که به دنبال langueپذیرش نظریه )»     

در مطالعه پدیده مذهب در قبایل ابتدایی، به این نتیجه رسید که در پس  های نشانه ای، باشند. به طور مثال دورکهیم

پیچیدگی های ظاهری، هر باور مذهبی، با تمایز میان قداست و کفر آغاز می شود و در نهایت به منظور ایجاد انسجام و وحدت 

تگرا، ساختار را چنین معنا می ( لوی اشتروس، برجسته ترین مردم شناس ساخ1331)هارلند، « ه ضرورت می یابد.در طایف

( او مدعی بود 1331)دریابندری، « غیرهای آشکار.نگریستن به پدیده ها برای یافتن عناصر ثابت جهان در میان مت»کند : 

برای تحلیل پدیده های حامل معنی، می توان وجود نظام زیربنایی از روابطی را مفروض دانست و سعی در کشف این نکته »

معنی عناصر یا اشیاء ناشی از تباینشان با عناصر و اشیاء در نظامی از روابط نیست که اعضای یک فرهنگ به  داشت که آیا

 ( 1331)کالر، « گاه از آن باخبرند؟شکلی ناخودآ

و کل اشتروس نظریة سوسور را مبنی بر تمایز و تقابل های دوتایی در دستگاه زبان تایید کرد و البته پا را فراتر گذاشت »     

ساختار ذهن انسان را تقابل خواند. فرض بنیادی او این است که نیاکان ما تقابل های دوتایی را همچون یک الگو برای نظم 

دادن به دنیای اطرافشان، به کار بردند. و طبق این الگو به طبقه بندی دنیای پیرامونشان پرداختند. با مبانی بسیار اولیه که 

روشنایی/تاریکی مصنوع انسانی/طبیعی، باال/پایین، صدا/سکوت، پوشیده/عریان  –وکار داشته است همیشه با حضور و غیاب سر

)برتنز، « ( شکل داده باشند.)دوتایی -و ... . بر طبق این فرض، زنان و مردان ما قبل تاریخ باید تجربه شان را حول تقابلهای +/

 (1332)سجودی ،« یدا می کند.دارد معنی پ« روز»در تقابلی که با « شب»پس ». ( 1332

به تعیین عناصر سازنده متن یعنی سازه های »بدین ترتیب، نشانه شناسان ساختگرا چون اشتروس، بارت و ... توجه خود را      

آن معطوف می کنند . در حقیقت با مطالعه روابط همنشینی به قراردادها، یا قواعد ترکیب دست )می یافتند( که در زیربنای 

 ( ن)هما« دارند.تولید و تفسیر متون قرار 
بنابراین در ساحت ادبیات با نشانه شناسی خاص ادبی، روبه روییم که هدف از آن به کارگیری دانشی است که بر پایه      

نشانه شناسی به ادبیات همانند یک نظام داللت گرانه ی مستقل می نگرد؛ چرا  ویژگی های خاص زبان آنان شکل گرفته است.

بکار می گیرد اما آن ها را بر پایه یک نظام صوری ثانوی سازماندهی می کندکه با نظام های که متن ادبی ، نشانه های زبانی را 

نکته اصلی در این شاخه از علم این نیست که واژه ها چه معنایی دارند بلکه این است که  اولیه ارتباط زبانی پیوند خورده باشد.

 (1331) دینه سون، «واژه ها چگونه معنا پیدا می کند.
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  و نشانه ها ل رویکرد شاعران به کاربرد نمادهادالی

نمادپردازی، این بعد تفکر زایا و هنری آدمی آن چنان برجسته و نظرگیر است که برخی از نظریه پردازان، انسان را      

ای کهن موجودی نمادساز معرفی کرده اند . این چاره گری خالقانه و نبوغ آسای آدمی شاید ناشی از آن است که افسانه ه

که ماهیتاً _بسان درختان غول آسای پرشاخ و برگ و سایه افکنی هستند که هرگز بدون دگردیسی حجمی و محتوایی در شعر 

نمی گنجند؛ از این رو الزم است هویتی منعطف، سیال و جیوه آسا به خود بگیرند . بازتاب چنین  _موجز و متراکم است 

از این پس باید در زبان جستجو کرد . در این فرایند، ساخت متعارف  _ی آنها می شود که سبب جاودانگی و مانای_دگرگونی را 

زبان شکافته می شود، حادثه و جهشی در آن رخ می دهد و واژگان و تعبیرات در ماورای معنای سنتی، غبارگرفته و واپس زده 

آن ها به حقیقت اندیشه ریشه دار و دیرسال آدمی  خود پذیرای مفاهیمی عمیق و پردامنه می گردند تا بتوان در ژرفا و پهنای

دست یافت . بدیهی است که یکی از بارزترین بازتاب های چنین انقالب و خیزش بزرگ در کاربرد زبان، نمادپردازی بهنجار، 

دبیات و هنر سامانمند و زیرکانه است که از تعامل فعال و متقابل خودآگاه و ناخودآگاه آدمی حاصل می شود، قدم در عرصه ا

می نهد و در یگانگی زبان بشری و زدودن غبارهای ملول کننده تفرقه و تشتت از چهره تفکر جمعی نقشی تعیین کننده و 

 انکارناپذیر ایفا می کند . به قول اسطوره شناس بزرگ رومانیایی :

دیالکتیک تجلی قداست محسوب می  رمز یا تبدیل اشیاء به چیزی سوای آنچه در قالب ادراک مادی می گنجد، ادامه»     
شود و اشیاء با تبدیل شدن به رمز، محدودیت عینی خود را از دست می دهند و به صورت عناصر به هم پیوسته یک نظام، با 

 (1331الیاده، .« ) ند یکدیگر مرتبط می شو
و توجیه چنین روشی بسیار مؤثر بوده، به البته دیدگاه برخی از اندیشه پردازان ادبی یکی دو قرن اخیر نیز در تئوریزه کردن 

 گونه ای که پیروان مکتب نمادگرایی بر این باور بودند که :

نویسنده و شاعر، پیامبرانی هستند که می توانند درون و ماورای دنیایی واقعی را ببینند و باید با نمادهایی که به کار می »     
ر و جاودانه تر را نشان بدهند و از آنجا که آن عالم قابل توصیف نیست، نویسنده برند، آن دنیای ماورایی، یعنی واقعیت بزرگ ت

 (1333صادقی و میمنت، میر.« ) و شاعر می کوشند تا به کمک زبان نمادین، آن را به خواننده القا کنند 
 
 
 

 بازکاوي و رمزگشایی آثار نمادین  ضرورت

بب برخورداری از خصلت نمادینگی سمبولیک، کاربردی پذیرفته شده و عادی می دانیم که در آثار ادبی رمزی، زبان به س     

ندارد . عناصر و مؤلفه های زبانی در فضایی فراسوی وظیفه ارتباطی، تجربه شده و اندیشیده قرار می گیرند و لغات و تعبیرات 

پذیر می یابند و به سبب ابهام و رهاشدگی فراتر از معانی روزمره، مرده آسا و کالسیک خود، نقشی پویا، روان، منعطف و شکل 

از نظام قراردادی، بار معنایی گسترده ای را برمی تابند . بدین جهت برخی از مفاهیم به گونه ای در ساخت و زنجیره کالم و 

گرایی، بیان شاعرانه، پیچش و بافت هنری و رازورانه می یابند که بدون درک درست نمادها و فهم اصول و موازین مکتب رمز

دریافت آنها نامیسر به نظر می رسد . در چنین مواردی است که الزم می آید برای ادراک مفهوم معرفت نمای نهفته در این 

آثار، نمادها در فرایافتی تیزبینانه، تفسیر و تأویل شوند و پیچ و تاب های رمزآلود آن ها توسط رمزخوانان و رازدانان گشوده 

» تأویلگری نباید مدعی دستیابی به همه الیه های تودرتو و معمّاوار اندیشه در اثری رمزی باشد؛ زیرا شود؛ گر چه هیچ شارح و 

در آثار رمزی، کلمات به منزله رموز و طلسمانی اند که راه بردن به باطن و دست یافتن به راز وحقیقت مکتومشان جز ازطریق 

   (   1331پورنامداریان، «)گشودن آن ها میسر نیست . 

پس ما در هنر و ادب نمادگرا با زمینه و متنی که سرشار از ابهامی گنگ و مه آلود است ، سر و کار داریم؛ جهانی را تجربه      

می کنیم که در آن، زبان صراحت ندارد و داللت زبانی، دم دستی و روزمره نیست، بلکه همه چیز در پرده ای تاریک و روشن 

ی معنایی، جای خود را به پیچیدگی، رازناکی و چند پهلویگی اندیشمندانه می دهد و ویژگی هایی قرار دارد و وضوح و یکسویگ

از این دست ایجاب می کند که این گونه متون از سوی روشنگران و رمزگشایان، پذیرای تفسیرها و تأویل های اسرارآمیز 
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آثار نمادین، برخوردار بودن آن ها از بُن مایه ها و ریشه  فراوانی گردند . البته یکی از دالیل این معناپذیری های متفاوت در

 های اساطیری ژرفناکی است که تشکیل دهنده شالوده و زیرساخت بسیاری از این نمادپردازی ها هستند .

 

 

 

 عمده ترین دالیل رویکرد شاعران به زبان پرندگان در شعر و ادبیات : 

 

 وَالصّفاتِ صَفاً . فَاالزّجِرَتِ زَجراً . فاُلتَّلَیْتِ ذکراً  
 سوگند به صف کشیدگان به صف و سوگند به رانندگان ) ابرها ( راندنی و به تالوت کنندگان قرآن .               

بان پرندگان، ز» در مآثر گوناگون اغلب به زبانی نمادین به نام زبان پرندگان اشارت رفته است . روشن است که 

تعبیر  –تلقی این است که تنها خواص آن را می دانند  –عبارتی کنایی است و چون دانستن این زبان اهمیت زیادی در بر دارد 

 تحت اللفظی آن چندان دقیق نمی تواند باشد . برای مثال، قرآن کریم می فرماید :

 منا مَنطِقَ الطِّیرِ وَ اُوتِینا مِن کُلَّ شَیءٍ إِنَّ هَذَا الَهُوَ الفَضلُ المُبینُ .    وَ وَرِثَ سُلِیمنُ داوُودَ وَ قَالَ یأیهَا النَّاسُ عُلِّ
و سلیمان از داوود میراث برد و گفت : ای مردم، ما را سخن گفتن مرغان آموختند و از هر چیزی به ما دادند، بی گمان این 

 ( 23:  11همان فضل آشکار است . )قرآن کریم، 
به محض این که بر اژدها غلبه »ی دیگر درباره قهرمانان افسانه ها، مانند زیگفرید در افسانه نوردیک، می خوانیم که : جا     

می یافتند واجد دانش سخن گفتن مرغان و پرندگان می شدند کنایه مورد بحث به روشنی در این جا فهمیده می شود . 

دانگی است و این جاودانگی سببی دارد که دیوان و ددان دستیابی به آن را دستاورد بالفصل غلبه بر دیو و اژدها حصول جاو

مانع اند . حصول جاودانگی ضرورتاً به معنای اتحاد دوباره حول مرکز مرتبت آدمی یعنی کانونی است که ارتباط انسان را به 

گان تحقق می یابد و در واقع پرندگان نماد مراتب عالیه وجود میسر می گرداند . همین ارتباط است که در پرتو دانش زبان پرند

درخت همان محوری است  –فرشتگان اند که در مراتب برتر وجود جای دارند. مرغانی که در شاخسار درخت آشیان می کنند 

  1(1333)گنون، .« ر پیوند می دهد که از مرکز هر مرتبه ای از وجود می گذرد و تمامی مراتب آن را به یکدیگ

اصطالح الصَّفَّت در قرآن کریم بطور تحت اللفظی به معنی پرندگان است اما بطور کنایی به فرشتگان ) المالئکه ( اشاره می      

بر ساخت سلسله مراتب روحانی و ملکوتی وجود داللت دارد . در آیه ) گفته شده ( فرشتگان « الصَّافات صفّاً » کند . بنابراین 

قرآن کریم به »که معموالً به تالوت قرآن کریم تعبیر می شود . الزم به یاداوری نیست که : « ذِکراً  التَّلیتِ» ذکر می گویند و 

لسان بشری نازل شده لیکن صورت سرمدی آن بر لوح محفوظ ثبت است که باسریان در تمامی درجات و مراتب وجود مانند 

دِوَه ها در جهاد بر »دین سان در سنت هندوئیزم منقول است که : )همان( ب.« نردبان یعقوب از آسمان تا زمین امتداد می یابد 

نامیده می شود که  chandasعلیه آسوراها با تالوت سرودهای ودایی خود را حفظ می کردند و آن سروده ها به همین دلیل 

م مترادف با تکرار مستتر است که در تعالیم باطنی اسال« ذکر » متضمن ضرب آهنگ ) ریتم ( است . همین معنی در کلمه 

فرمول هایی آهنگین ) ریتمیک ( است . این فرمول ها به قصد هماهنگ ساختن عناصر گوناگون وجود و نیز گشوده شدن باب 

( عالوه بر این و بطور کلی این ارتباط غایت ازلی و اصلی تمامی )همان.« دد آسمان و ایجاد ارتباط با عالم باال تکرار می گر

 مناسک است . 

این بیان ما را مستقیماً به ابتدای بحث، زبان پرندگان، یابه عبارت دیگر، زبان مالئکه، باز میگرداند . این زبان در عالم بشری      

به زبان موزون ) ریتمیک ( تشخیص می یابد . دانش بر ضرب آهنگ یا وزن که کاربردهای گوناگون دارد، در واقع شالوده نهایی 

بنا به روایتی حضرت آدم در آن بهشت زمینی به نظم »راتب عالی وجود است . به این دلیل است که : هر گونه ارتباط با م

)همان( دلیل موزون و آهنگین بودن کتب مقدسه نیز همین است؛ وزن و .« سخن می گفته یعنی بازبانی آهنگین و موزون 

ر مذهبی آن ( کامالً متمایز می سازد  و البته نه از شاعری آهنگی که آنها را، علی رغم نظر سنت ستیزان از شعر ) به معنای غی

اصیل . ادبیات خنثی کنونی ثمره انحطاطی است که اکنون بخشی از سیر نزولی انسان در دور حیات گردیده است . شعر 
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یدند که می نام« زبان خدایان » علیرغم موقعیت کنونی خصوصیتی قدسی داشته است . در دوران باستان در غرب آن را 

، چونان فرشتگان به معنای مراتب برتر وجودند . در التین ابیات  devasخدایان، »مترادف با مضمون مورد بحث ما است . زیرا 

 camina . نامیده می شوند ، نامی که به کاربردشان در مناسک مربوط است ، 

را « عمل عبادی» ای اصطالحی آن یعنی است که در این جا باید معن karmaهمان  Carmenدر سانسکریت کلمه      

نامیده می شد  vatesکه چون پوششی شفاف و نازک بر کالم الهی است ، « زبان قدسی » لحاظ کرد . خود شاعر، ترجمان 

و «  diviner» به مرتبه فال بین  vatesیعنی دارنده درجه ای از درجات الهام پیامبرانه . بعدها، در اثر انحطاط بیشتر، 

Carmen  ریشه کلمه سحر ( و به مرتبه افسونگری یعنی خلق چیزی با جادوی نازل، سقوط کرد. البته سحر و جادو آخرین (

 ( 1333)گنون، .« با محو سنت برجا می ماند چیزی است که 

مریم . باید این اشارات کافی است تا پس از این داستان هایی را که از زبان مرغان و پرندگان، سخن می گویند سبک نش     

بدانیم که گذشتگان معنای زبان رمزآگین خود را خوب می فهمیدند . زیرا زبان رمزآگینی که آن نفخه الهی در آن دمیده شده 

است می تواند همواره حیات تازه ای به نمادها ) سمبل ها ( و شعایر عطا کند و معنای گم شده و خاصیت اصلی شان را به آنها 

 بازگرداند . 

سخن می گویند، بسیار می « زبان پرندگان و مرغان » در ادب فارسی نیز تجلی قدسی نمادها را در داستان هایی که از      

در  خود به آن پرداخته اند. بینیم . شاعرانی مانند رودکی، خیام، نظامی و مولوی و ... هر یک به فراخور ذوق هنری و توان ادبی

ه و آهنگین به زبان مرغان و پرندگان در آفرینش یکی از عناصر افسانه ای قابل توجه در میان این شاعران عطار رویکردی ویژ

ادبیات فارسی داشته است . افسانه سیمرغ که در ادبیات فارسی به گونه های متعددی حضور یافته و به سبب صفات برجسته 

ددی را در اختیار فرهنگ و ادب فارسی گذاشته ای که هستی او را شکل و تجسم بخشیده است، امکانات تأویلی بالقوه و متع

 است . 

 

 

  عطار سیري در جهانبینی و معرفت شناختی

به طور کلی اندیشه های عطار در همین دفتر از منطق الطیر قابل بررسی است وهر داستانی در تایید نظر عطار سخنی      

تعالی فرمود : ای موسی ! قارون تو را هفتاد بار، زارزار به یاری حق » آشکار دارد، چنانکه در داستان موسی و قارون می گوید : 
خواند و طلب عفو کرد و تو هیچ بار او را یاری ندادی و اگر مرا یک دم به زاری خطاب می کرد و می خواند ازجان او شاخ 

 (1333)عطار نیشابوری،  «شرک وکافری می کندم و خلعت دین درکنارش می نهادم . 

دیث کوتاه نشان می دهد که عطار از صمیم دل به رحمان و رحیم بودن خدا اعتقاد دارد و می گوید هر انسانی را همین ح     

 که زبان به عفو گشاید، عفو بکنید که خداوند، عفوکنندگان را می بخشد . 

ما از خدا هستیم و به او باز می  یعنی اینکه« انا هلل و انا الیه راجعون » در تحقیق همین معنی معلوم می شود که درباره      

« ) جان ها و روحهای ما نمی تواند به آفتاب حق چنان پیوندد که با او متصل شود . » گردیم، عطار بر آن باور است که 

 (1331ثروتیان،

خدا و مراقبه دل  عرفان عطار نیز همانند همه عارفان دیگر بر دل محوری استوار است و او بر آن باور است که با ذکر و یاد     

 می توان به مشاهدات عارفانه رسید و چشم دل باز کرده و دل آیینه تمام نمای حق است . 

و اگر تو دیده سیمرغ بین » رد و در منطق الطیر نیز آشکارا می گوید : اعطار در جای جای آثار خود به این نکته اشارات د     
خدا ) پادشاه جهان ( را می توانی در دل ببینی، و حاصل همه عرش  شن نیست ؛ی و رونداری، از آن جهت است که دل تو نوران

 و جهان را در یک ذره نهاده ا ند :
 پـادشـاه خـویش را در دل ببین            

 (1333عطار نیشابوری،« )عرش را در ذره ای حاصل ببین             
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و اما عشق از دیدگاه عطار نیز همانند همه عارفان، اصل حرکت در طریقت معرفت است همچنان که حکما نیز عشق را      

 اصل حرکت حتی در عالم طبیعت ) فیزیک ( به شمارمی آورند . 

م ماوراء طبیعت با توجه به عقاید عطار در هر هفت وادی، چنان به نظر می آید که عشق طبیعت ) فیزیک ( با عشق در عال     

) متافیزیک ( هر دو گرانقدر و راهبر است و ما را با راز عالم معنی آشنا می سازد و چشم دل را باز می کند و پاکی عشق عالم 

 کفر و اسالم است .  فیزیک انسان را به سوی عشق الهی سوق می دهد و حتی او بر آن باور است که عشق آن سوی

. ردی عاطفی دارد و سخن را با نفرین در حق کسانی آغاز می کند که غرق آتش عشق نیستندعطار در وادی عشق برخو     

عاشق آن کسی است که چون آتش سرکش و سوزانده است، لحظه ای عاقبت اندیشی نمی کند و صالح و احتیاط نمی داند و 

« وحدت وجود » ا و مختار نامه ، نظریه دنیا را به آتش می کشد . درون مایه اصلی سخن عطار چه در دیوان چه در مثنوی ه

 است.

از نظر صوفیان، آنچه ما با حواس خویش درک می کنیم سایه های حقیقت هستند. این نکته قبالً توسط افالطون نیز بیان      

وبی آشکار است شده بود . او عالم مُثُل را عالم حقیقت می دانست . فلوطین که بسیاری از آرای او در اعتقادات اهل تصوف به خ

)پورنامداریان، « محسوسات صاحب وجود حقیقی نیستند و عالم جز سایه ای از خدا و انعکاسی از او نیست. » نیز گفته است : 

1331) 

حق را صوری است که تعداد »بصورت کامل نظام یافت. او می گوید: « ابن عربی» در اسالم بوسیله« وحدت وجود»موضوع      

ه در آنها ظاهر می شود نهایت ندارد. بعضی از این صور خفی است و بعضی جلی. پس اگر بگویی که این صورت آنها و مواطنی ک

یا آن صورت همان حق است، راست گفته ای زیرا که ان صورت مجالیی از مجالی او و مظهری از مظاهر اوست و اگر بگویی که 

 (همان.« )را تأویل می کنی  چنانکه صور مرئی در رویاها آن صورت چیز دیگری غیر از حق است آن را تأویل کرده ای

بر اساس این نظریه، می توان عالم و موجودات آن را رموزی دانست که هر یک به جنبه های حقیقت واحدی در ورای      

 ظاهر خود داللت دارند که همگی نماینده اسما و صفات حق اند. 

 

 

 در منطق الطیرمرغان زبانی نشانه شناسی 

فهم و درک ادبیات و هنر معاصر، بدون احاطه بر عناصر زیبایی شناسی کاری است بس دشوار. اگر بخواهیم به زبان ساده      

معنای نشانه شناسی را روشن کنیم می توان آن را مطالعه منظم و سامانمند همه مجموعه عوامل موثر در ظهور و تأویل نشانه 

 ها نامید.

همانطور که از مطالب گفته شده برمی آید، مجموعه نشانه ها، رمزگانی را تشکیل می دهند که این نشانه ها میان ارسال      

کننده پیام و دریافت کننده آن پیوند برقرار می کنند. از آنجا که معنای یک نشانه متکی به رمزی است که در آن نهفته است، 

 که در آن نشانه ها واجد معنا می شوند.  لذا رمز چارچوبی را به وجود می آورد

نشانه شناسی اشعار به طور کلی در حیطه زیبایی شناختی جا گرفته که خود نیز جزء دسته رمزگان متنی محسوب می      

 شود. 

که این عطار در منطق الطیر خویش تجربه خود را از جهان را با همنوعان خویش به صورت رمزگانی متنی مبادله می کند.      

عمل نقش بسیار مهمی در شکل گیری و تداوم واقعیات اجتماعی ایفا می کند. وی با استفاده از پرندگان به عنوان نمادهایی از 

بی تردید انسان های مختلف، موضوع منظومه خویش را به شکلی زیبا در قالب و ساختار متناسب با هم آرایش داده است. 

مه عرفانی فارسی است. در این اثر، سلوک سالکان خداجو از طلب تا فنا با بیانی رمزوار در منطق الطیر، دل انگیزترین منظو

 قالب سفر مرغ سیمرغ جو ترسیم شده است. 

با توجه به مطالب پیشین ،عطار پیش از آغاز داستان در مقدمه ای هنرمندانه به معرفی سیزده پرنده )سالک( می پردازد که      

 کلی داستان را تشکیل می دهند، عمدتاً عبارتند از :شخصیت هایی که طرح 

 سیمرغ، که قبالً به آن اشاره کردیم، رمزی است از حق تعالی.  (1
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 هدهد : رمز پیر طریقت و مرشد است که از آن گزیر و گریزی نیست. (2

 مرغان : سالکان راه حق و طالبان حق و حقیقتند.  (3

به آنچه میان مقدمه کتاب و بیت اول اصل داستان واقع شده )که  بحثی که با عنوان رمزشناسی مرغان مطرح می کنم

 عطار از آن به عنوان درآمد و مدخلی بر این منظومه استفاده کرده است( یعنی به این بخش از کتاب منطق الطیر مربوط است. 

بازیگران پیش از آغاز که بی شباهت به معرفی –به معرفی سیزده پرنده می پردازد. در این معرفی  عطار در این بخش 

به خواننده نمایانده می شود. این پرندگان سیزده « خه خه»و « مرحبا»هر پرنده با پنج بیت و به تناوب با واژه  -نمایش نیست

 گانه به ترتیب عبارتند از :

 تنگ باز )تندباز(     -1کبک           -4طوطی          -3موسیچه          -2هدهد           -1

 قمری -11تذرو          -1طاووس         -3عندلیب          -3دراج             -1

 مرغ زرین )سیمرغ( -13باز              -12فاخته       -11

 
هر بند پنج بیتی که به معرفی یکی از این پرندگان سیزده گانه می پردازد از ساختاری این چنین اندیشیده و نظام مند 

 برخوردار است :

نده را به داستان است که شاعر با آن، ورود هر پر« خه خه»و « مرحبا»نخستین واژه در مطلع هر بند به تناوب واژه  (1

 خوشامد می گوید.

( ذکر نام هر پرنده در مطلع هر بند و تالش برای ایجاد موسیقی لفظی با این نام، مانند تناسب لفظی میان هدهد و هادی، 2

 وبی و ...موسیچه و موسی، طوطی و ط

( برقراری پیوند و تناسب لفظی یا معنایی میان نام هر پرنده و نام یکی از پیامبران، مانند هدهد و سلیمان، موسیچه و موسی، 3

 طوطی و خلیل، کبک و صالح، طاووس و آدم و ...

سبا، منطق الطیر، دیو، زندان،  ( تکمیل زنجیره تلمیحی مربوط به نام هر پیامبر در هر بند، مانند هدهد و سلیمان )سلیمان و4

شادروان(، موسیچه و موسی )موسی و آتش، کوه طور، فرعون میقات و مرغ طور(، کبک و صالح )کوه، ناقه، جوی شیر و 

 انگبین( و ...

  مانند: ( تاکید بر نفس کشی با استفاده از حلقه ای از زنجیره تلمیحی داستان هر پیامبر؛1

 قمری و یونس  /  دراج و عیسی /طـاووس و آدم  هدهد و سلیمان / -

 .( هدهد و دوازده پرنده 1

، مرغان مقدمه داستان را «اشارات عطار به ویژگی پرندگان»در مقدمه مفصل منطق الطیر خود در شرح « شفیعی کدکنی»     

« باز»ین )مرغ سیزدهم( را همان ( و مرغ زر1333دوازده مرغ شامل هدهد، موسیچه، طوطی، ... می شمرد )عطار نیشابوری، 

 )مرغ دوازدهم( می داند و می نویسد :

در خطاب به باز است، این است که عطار در ارائه پرندگان، دوازده پرنده را  131-133مهمترین دلیل بر اینکه ابیات »     

دگان که در براعت استهالل داستان، توصیف کرده است و اگر مرغ زرین را پرنده ای غیر از باز به شمار آوریم، جمع این پرن

 ()همان « عدد بسیار غیرطبیعی است.دارای خطاب ویژه اند به سیزده خواهد رسید و این 

تصور دوازده پرنده و حذف مرغ زرین، وی را ناگزیر می کند تا ساختار منظم پنج بیتی عطار را در وصف هر پرنده برهم زند      

 کند :و توجیهی چنین برای آن اقامه 

ساختار کلی خطابها شامل دوازده پرنده است؛ از هدهد تا باز. وقتی به باز رسیده است به چای پنج بیت او را با ده بیت »     

 )همان(« مخاطب قرار داده است، زیرا مقامی برتر از دیگر پرندگان دارد و جایگده او ساعد سلطان است و دست ذوالقرنین.

ان که هدهد در این داستان، نماد پیر و مراد است و پرندگان نیز نماد سالکان حقیقت جو، شمار این به نظر می رسد، همچن     

         دید، نه سیزده پرنده :« هدهد و دوازده پرنده»پرندگان نیز نمادین است. از این رو، این شمار سیزده گانه را باید به صورت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


11 

 

این عدد )یک+دوازده( نه تنها غیرطبیعی نیست، بلکه نمونه « رمزی از مریدان.هدهد رمزی از راهنما و پیر و دوازده پرنده »

 های متعددی نیز دارد )برخی معانی ضمنی آن( :

 حرکت خورشید در دوازده برج، بارها و بارها در آثار ادبی ما مورد اشاره واقع شده است./ خورشید و دوازده برج -الف     
–یوسف در بیان خواب خود با پدرش یعقوب از یازده ستاره یاد می کند. این یازده ستاره / یعقوب و دوازده پسر -ب     

با خود یوسف، دوازده فرزند یعقوب را تشکیل می دهند. در قرآن سوره  -که از آنها به یازده برادر وی تعبیر شده است

 آمده است.  4یوسف آیه 
ماجرای اسباط )طایفه( دوازده گانه بنی اسرائیل در قرآن کریم چنین /  موسی و اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل -ج     

« همانا خدا از بنی اسرائیل عهد گرفت و دوازده بزرگ میان آنها برانگیختیم )که پیشوای صنفی باشند.» آمده است :

 (12)سوره مائده، آیه 
 همچنین در جای دیگر آمده است :

ن از موسی آب خواستند، خداوند به موسی وحی کرد که عصای خود را بر سنگ آنگاه در بیابان بی آب و علف، چو»     

 (111آب از آن جاری شد. )سوره اعراف، آیه « دوازده چشمه»زن. چون زد، 

دوازده حواری خاص مسیح نیز بارها در ادب فارسی مورد اشاره قرار گرفته است. بر این مسیح و دوازده حواریون /  -د     

 ، داستان های دیگر ... را افزود. «پیامبر اکرم)ص( و ائمه دوازده گانه )ع(»توان  نمونه ها می 
این استدالل و استشهاد و نیز ساختار پنج بیتی مقدمه نشان می دهد که نه تنها مرغ زرین مرغی جز باز است، بلکه      

 دوازده پرنده( دست زده است. عطار تعمداً و با آگاهی کامل به ترسیم این دسته بندی سیزده گانه )هدهد و

 ( مرغ زرین3

است، مرغ زرین در میان این پرندگان، مرغ شگفتی « مرغ زرین»آخرین پرنده )پرنده سیزدهم( از مقدمه داستان، 

نیست و از سویی دیگر در « در متون کهن و آثار ادب فارسی و جانورشناسی پرنده ای بدین نام و نشان»است، از سویی 

مرغی است »و نشان دقیق و درستی از آن دیده نمی شود. توصیف این مرغ در آنندراج به این شکل است:  فرهنگها نام

برابر ماکیان. مشابه به شکل دراج و اندکی به طاووس نیز مشابهت دارد و پر و بالش مانند زر درخشان لمعان دارد، مگر 

 (1331، محمد پادشاهلون او به سبزی مایل باشد.  )

ظاهراً از روی همین بیت عطار، »جه جستجو دکتر شفیعی کدکنی در متون و آثار ادب فارسی و فرهنگها چنین است: نتی     

آفریده اند و شعر مالطغرا را که استعاره ای از جام شراب بوده است به « مرغ زرین»فرهنگ نویسان متأخر پرنده ای به نام 

( به نظر می رسد هویت مرغ زرین بر خالف دیگر پرندگان هویتی 1333ی، )عطار نیشابور« کرده اند.عنوان شاهد آن تلقی 

شگفت و ناساز است؛ اما قصد عطار از این انتخاب چیز دیگری است. داستان منطق الطیر، داستان سلوک است. هر کدام از این 

برای رسیدن به سیمرغ و مرغان رمز سالکند و حتی هدهد نیز، که رمز پیر و مراد است، خود در این راهنمایی سلوک می کند 

 یا حضرت حق. 

دیگر پرندگان نیز هر کدام در سلوکند و پس از این سیر نفْس کشی می توانند مانند یکی از انبیاء شوند.عطار در خطاب به       

ا در هر کدام از این پرندگان، کمال هر یک را رسیدن به یکی از انبیاء و همدمی و همراهی و همگامی با وی می شمرد، ام

( برای درک بهتر 1است، نه کسی دیگر. جدول شماره )« حق»، سخن از فنا و رسیدن به 1خطاب به پرنده سیزدهم )مرغ زرین(

 خوانندگان معنای رمزی این پرندگان را بیشتر مشخص می کند.
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 (1معناي رمزي پرندگان )شخصیت هاي اصلی داستان( )جدول  

  

ان
ست
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ی

صل
ی ا

ها
ت 

صی
شخ

 

ف 
دی

 ر

 (1معناي ضمنی ) معناي صریح پرندگان
معناي ضمنی 

(2) 

 هدهد 1

پرنده ای با خطوط الوان مختلف بدبوی. چون آشیانه 

خود را در زباله ها گذارد. به آن پوپک شانه به سر، 

 پوپو و شانه سرک هم گویند.

مرغی افسانه ای که بسیار باهوش و در 

دربار سلیمان می زیست و در منقار 

جامعه و لطیفه قدسی  خویش کلمه

را حمل می کند. قاصدی و « بسم اهلل»

 پیام آوری نیز از آن استفاده می شود.

رمزپیر طریقت 

 و مرشد

 

 

2 

 

 

موسیچه 

 )صعوه(

مرغکی سپیدگون، شبیه قمری. عجم آن را فاخته 

گوید. کوچک جثه است و برخی آن را صعوه و ابابیل 

 گویند. یکی از گونه های قمری است.

نماد کسانی که فریب کار و چرب زبان 

اند که با ظاهر آرایی دیگران را می 

فریبند. نماد ضعف بشری اند. طالب 

دیدار حق ستیز و خود را همیشه و 

خود را همیشه به ناتوانی و خستگی 

 می زنند.

ان
ید

مر
از 

ی 
مز

ر
 

 طوطی

پرنده ای رنگارنگ و اغلب سبزرنگ. بسهولت تقلید 

تواند انجام دهد. شیرین تکلم، آوای آدمی را می 

خوش نوا و خوش حرف. عموماً در نواحی گرم و 

 رطوبتی زیست می کنند.

نمودار رهایی اندیشه ها آرزو و تمایالت 

عشقی که هنوز کامیاب نشده اند. حله 

پوشان دروغین که به دنبال برکات 

ناچیزند. نماینده عاشقان حیات زمینی 

 است.

 کبک

دسته ماکیان که به جهت استفاده از پرنده ای از 

گوشت وی آن را شکار می کنند. قدی کوتاه و تنه ای 

خپله دارد، دمش کوتاه و سرش کوچک و بدون کاکل 

است. منقارش کوتاه و ضخیم است، نر آن رنگی زیباتر 

 دارد.

نمادی برای مردم زرطلب و دنیادوست 

و خوشگذران دلبستگان به گوهر و 

چشم آن نمادی  ثروت. بسته بودن

است از محدود بودن نظر و فکر این 

پرنده که چشمانش را بر بقیه آثار و 

 نعمات بسته است.

تنگ باز 

 )کبوتر(

پرنده ای است که در قدیم بعنوان نامه رسان از أن 

استفاده می شده از سار بزرگتر و از کبک کوچکتر. 

رنگ های کبوتر: سفید، زاغ، سبز، گلی، زرد، قهوه ای 

و کاغذی، نقره ای، هفت رنگ. از مرغان پاک محسوب 

 می شود. 

نماد کسانی است که باید پیغام الهی را 

نند و روانه بشوند و بر دل خود حک ک

 دیدار حق گردند. 

 دراج

مرغی رنگین تاج. به فارسی پور و جرب گویند. مانند 

خروس سخت زیبا و آوازی ملیح دارد. خوش منظر 

باهایش از بیرون تیره و خاکی و از درون سیاه و شکل 

... است اما از آن لطیف تر است. پرنده ای است 

 فرخنده و آمدن بهار را مژده می دهد.

سیده اند ر اشخاصی که به معراج الست

 و بر وجود کردگار آگاه اند. 
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 (1معناي ضمنی ) معناي صریح پرندگان
معناي ضمنی 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

نوعی گنجشک. هزاردستان که به آوازهای رنگارنگ  عندلیب

 بانگ کنند.

نماد اشخاصی که به مال کم دنیا قانع 

 اند. 

 

ان
ید

مر
از 

ی 
مز

ر
 

 

 

 

 طاووس

پرنده ای است با پرهای رنگارنگ. خودپسندی و تکبر 

و در پر خویش به شگفتی نگریستن از دم خوش طاق 

بستن به ویژه هنگامی که جفت وی ناظر و متوجه 

اوست. این پرنده را با وجود حسن زیبایی که دارد به 

فال بد گیرند و شاید که مسبب دخول ابلیس را در 

آدم را از بهشت بهشت طاووس داشته اند و خروج 

 بوی نسبت دهند.  

نماد ظاهربینان و خیانتکاران. آنانی که 

لذایذ بهشتی را بدون توجه به خداوند 

می پرستند و به اصل موضوع توجهی 

 ندارند.

 

 قمري

پرنده ای است خوش منظر. دارای طوق بر گردن و 

خوش آواز. دو نوع سفید و زرد دارد. جثه آن به اندازه 

 کبوتر ولی باریک اندام.بچه 

نماد شخصی که غمگین و تنگدل 

است. چون در هوی و هوس دنیا 

 گرفتار است. 

 

 فاخته

پرنده ای خاکستری با طوق سیاه بر گردن و آوازی 

نیکو دارد. خوش نگاه. از کبوتر کوچکتر است. به 

 جهت آوازش آن را کوکو نیز گویند.

نماد انسان های دروغگو و بی وفا و بی 

 مهر. 

 

 بلبل

پرنده ای رنگین اغلب زردرنگ. خوش آواز و کوچک 

جثه به اندازه گنجشک و باید همیشه با جفتش 

 نگهداری شود.

نمودار افرادی است که عاشق عشق 

های دنیوی اند و خود را چنان می 

دانند که انگار تمامی رموز و اسرار 

 عشق به زیبایی ظاهری است نه درونی. 

 

 باز

پرنده ای شکاری، مشهور و معروف که سالطین آن را 

شکار می کردند. در سابق برای شکار پرندگان آن را 

یونانیان آن را مقدس می  تربیت می کردند. مصریان و

شمردند. اغلب به رنگ قهوه ای و سیاه است و بالهای 

 یار بزرگ و پاهای قدرتمندی دارد.بس

نماد رمز هوش و مشاورات شاهان، 

پیشوا و رهبر است. رمزی برای مردم 

ظاهرپرست. نماد اشخاصی است که 

طالب قرب سلطان اند و قدرت دنیوی 

 را می پرستند. 

 

 

3 

 

 سیمرغ

جانوری است مشهور که هو لون که در پر هر مرغ 

باشد همه در پرهای او موجود است. در کوه البرز بنا 

به روایات آشیانه دارد. دوراندیشی هایی نیز بدین 

 پرنده منسوب دانسته اند.

 رمزی از وجود حق تعالی

 

 

 

 هفت وادي :

مراحلی است که سالک جهت سلوک معنوی باید آن ها را طی کند . در اصطالح شیخ « هفت وادی»یا « هفت شهر عشق»     

عطار مراحلی است که سالک باید طی کندو طی این مراحل را به بیابانهای بی زینهاری تشبیه کرده است که منتهی به 

مقصود از عبور از این بیابانهای مخوف وگردنه های مهلک ناگزیر کوههای بلند و بی فریادی می شود که سالک برای رسیدن به 

 است و آن را به وادی ها و عقبات سلوک تعبیرکرده است . 

داستان هفت شهر عشق در ادبیات جهان هر جا به گونه ای دیگر حکایت شده و این خود نشان روشنی است که شوق سفر      

و هر چه از ادبیات خاور و باختر که دلها را صید کرده و جانها را شیرین افتاده  به سوی سیمرغ در نهاد آدمیان نهفته است
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همان است که گوشه ای از سیر ابدی انسان را به سوی آفریدگار جهان که زیبایی و نیکویی و دانایی بی انتها است بازگو می 

بازگشت به موطن اصلی و سختیهای راه و جنگ با کند . داستان اودیسه اثر هومر، به گونه ای اساطیری از تالش انسان برای 

 دیوها و شکستن طلسمها و افسونها و هالک شدن بسیاری از روهروان و رسیدن اندکی حکایت دارد . 

نیز همه داستان سیر و سلوک انسان از ژرفای جهنم غفلت به فراخنای بهشت دیدار است و نمایشنامه « کمدی الهی دانته»     

 ز همان سه کتاب دوزخ . برزخ و بهشت دانته را به زبانی دیگر بر صحنه آورده است . های شکسپیر نی

در کنار تقسیمات هفتگانه از مراحل عشق برخی از اهل معرفت آن را هزار و یک منزل و برخی صد میدان و عده ای چهل      

  .  ک گام دانسته اندیا چهار مرتبه و گروهی دیگر سه گام یا دو گام یا حتی ی

 . وادي طلب :  1      

چون به وادی طلب گام نهی، در هر دمی، صد رنج و تعب پیش آید و در هر نفسی صد بال خیزد و طوطی گردون، یعنی       

 آفتاب، مگسی گردد و ذره ای نماید . 

و مال در دستت نماند و دل از هر اینجا سالها جدّ و جهد باید و حالها دگرگون شود، باید ز همه دنیا بیرون آیی و هیچ زر      

چه هست پاک بشویی تا نور دلت بتابد . چون آن نور در دل آشکار شود، هر طلبی صد برابر گردد و باطن و سرّ راهرو همه 

می باقی طلبد و چون جرعه ای بنوشد هر دو عالم را پاک از یاد ببرد و از بادة حق و  طلب گردد و از ساقی خویش جرعه ای

جانان طلبد، اگر کفر و ایمان با هم و آمیخته به هم پیش آید، در پذیرد تا دری گشاده گردد و چون در حق باز شود،  جان سرّ

 ( 1331) ثروتیان : آنجا کفر و دین یکی است و آنکه آن سوی در این و آن نیست. 
 

 . وادي عشق :  2      

وزد، عاقبت اندیشی نمی داند و خوش خوش دنیا را ترک می هر آن کس که به وادی عشق برسد، غرق آتش شده می س     

کند، نه دنیا می فهمد و نه دین و نه کافری . و از شک و یقین نیز چیزی نداند . غرض آن نیست که عاشق هر کار غلطی را 

کی هیچ نداند و در او بکند و بگوید در عالمِ عشق این سخنان نیست . عاشق هر آنچه دارد، پاک و کامل به نقد دربازد و جز پا

هیچ عیبی جز پاکی نماند . اگر تو را از عالم غیب چشمی راست بین ببخشند، اینجا می بینی که اصل عشق از کجاست، هر 

 برگ و نوای از عشق می زاید و از عشق در میدان هستی انداخته می شود . 

 

 . وادي معرفت: 3     

همه در این راه دگرگون می شود، و راه ها همانند هم نیست و راه دو کس همانند سر و تهِ وادی معرفت ناپیداست، حال      

 هم نیست . 

جان و تن نیز در حال کمال یا بر عکس در راه زوال است . پیل یشّه هم سیر و راه نیست . صد هزاران مرد دایم در این راه      

وادی می بیند که بسیاری روی در حق دارند و از حق غافلند و از گم می گردد تا یکی اسراربین کامل پیدا آید . سالک در این 

 سویی عاشقان را میبینند که همگی در فراق معشوق شکوه و زاری می کنند.

 
 . وادي استغناء : 4    

ینجا هفت در آن وادی، نه ادعا هست و معنا، بلکه از عالم بی نیازی بادی تند وزد که در یک دم کشوری را در هم ریزد . ا     

دریا، آبگیر و تاالبی است و هفت اختر فلک، شراره ای بیش نیست، هشت جنت نیز در وادی استغناء، بی جان است و هفت 

 دوزخ یخ بسته و منجمد شده است . 

 هشـت جنـت نیز اینجا مـرده ایست                        

 هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست

 نجا بــود                              هفـت دریـا یک شَـمَر، ایـ

 ودهفـت اخـتر یک شــرر اینجا بــ
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عجبا ! این جاست که موری بی هیچ سببی زور صد پیل دارد، تا کالغی را چینه دان پر شود ، در صد قافله کسی زنده نمی      

 اینجا !ماند و همه را می بلعد، صدهزار فرشته از رشک سوختند و آدم را خلیفه کرد 

تا آدم درودگری کند و کشتی سازد، صد هزاران جسم از روح خالی شد و همه غرق شدند . صدهزاران یشّه در لشکر نمرود      

افتاد تا ابراهیم از میان سر برداشت، صد هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم اهلل صاحب سرّ شد، صد هزاران خلق زُنّار بستند تا 

 به معراج رفت .  –صلی اهلل علیه و آله  –م اسرار شد . صد هزاران جان و دل را غارت کردند تا محمد بسی سرور قوم و محر

اینجا نه نو، قدر دارد و نه کهنه، اینجا . خواهی کار کن یا هیچ کاری نکن، همه یکی است اینجا اگر همه تن های جهان به      

باکی نیست و اگر به یک باره این نه طشت افالک نابود شود، گویی قطره ای خاک ریزد و بمیرد گویی مویی از حیوان افتاده و 

 (1331ثروتیان،از هفت دریا گم شده است . )

 

 . وادي توحید : 5     

آنجا منزل تنهایی و یکتایی است .آنجا دل راهرو و سالک از هر چه جزخدا خالی شود و سالک به حق پیوندد . آنجا بیابان      

چون به این بیابان رسند، همه سر از یک گریبان بیرون آورند . عددها و شماره های بسیار و اندک، همه در این  وحدت است و

راه یکی باشد و شمار شمارش از میان برود ... چون ازل و ابد، جاودانه برای ما ناپیدا و گم می شود و در میان آن دو هرگز هیچ 

 () همان  ست . ، پس در اصل این همه جز پیچش و گرهی بیش نینماند . و چون این همه هیچ در هیچ است

  

 . وادي حیرت : 6     

در این وادی، کار تو همه درد و حسرت است . اینجا هر نفس چون تیغی و هر دم از زندگی همراه با دریغی است . مرد این      

 وادی، آتشی یخ زده و یا یخی سوخته را ماند .

 آتشـی باشـد فسرده، مـردِ این                                              

 یا یخی بس سوخته از دردِ این 

مرد حیرت زده در این راه، از حیرانی، راه را گم می کند و هر چه بر جانش در وادی توحید رقم زده، همه را و هم خویشتنِ      

 سند هیچ نداند که او چیست وآن کیست ؟ و تنها می گوید :خویش را گم می کند . هر چه از وی بپر

 من عاشق هستم، لیکن نمی دانم به کدام کس عاشقم، دلی پر از عشق و خالی از عشق دارم، این است عالم حیرت . 

 

 . وادي فقر و فنا: 7      

صدهزاران سایة جاودانه از یک خورشید، این وادی، عین فراموشی و گنگی و کری و خاموشی است . در هر دم می بینی که      

گم و نابود شده و می شود . اگر از این گم بودگی ها به دل باز دهند و او را به فنا برسانند، او اسرار صنع را می بیند و رازدان 

 می شود . 

این مرحله هیچ فایده ای سالکان پخته و مردان مرد، چون در میدانِ این درد رفتند، در نخستین گام گم شدند و پس از      

نیست و دیگر برای کسی جای قدمی نمی ماند . تا از جسم و جان بی خبر نباشی، از جانان خبری نیابی و آن را که خبر باشد 

                                           از وی اثری در میانه نباشد . 

ت و هر یک به گونه ای در جذب دلهای مستعد به کیمیای عشق بی گمان این تقسیمات همه اعتباری و برای عبرت اس     

برای درک بهتر خوانندگان از این منازل، معنای رمزی آن که هفت مرحله تکامل آدمی )در سالکان را چراغ هدایت تواند بود . 

( تهیه شده است که در آن معنای رمزی سیمرغ با طی کردن این مراحل مشخص  2مقام سالک (  می باشد جدولی ) جدول 

 می شود .     
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


16 

 

 ( 2معناي رمزي سیمرغ از لحاظ تکامل آدمی ) در مقام سالک ( جدول شماره ) 

 

هفت مرحله پیاپی 

 تکامل آدمی :

اشکال 

خودآگاهی 

متناظر با این 

 مراحل :

 

 دوره :

 

 معانی ضمنی :

 

 طلب

 

 احساس

ی (
ماد

 ( 
ی

صر
عن

م 
جس

ی 
گان

ند
ز

* 
اولین قدم در تصوف است و آن حالتی است که در دل سالک پیدا می شود که او  

را به جستجوی معرفت و تفحص در کار حقیقت وامیدارد و او را از شهوت طبیعی 

 و لذات نفسانی بر حذر می دارد .

عقل در فلسفه . بزرگترین و معیار سنجش و بزرگترین رکن طریقت است . مقابل  عواطف عشق

 سهمناکترین وادی که سالک در آن قدم می گذارد.

 

 معرفت

 

 هوش

نزد علما همان علم است. هر کس درحد استعداد خود به راهی می رود. هر عالم 

به خدای تعالی عارف است و هر عارفی عالم . انسان به طبقه بندی خیر و شر می 

 پردازد.

 کشف و شهود استغنا

 ) 
ی

اله
ن 

روا
 ( 

ی
کب

کو
م 

جس
ی 

گان
ند

ز
 

سالک احساس می کند که حق تعالی از همه کائنات بی نیاز است. باده بی نیازی 

 حق است که می وزد. ربطی به سالک ندارد.

 

 توحید

 

 معنویت

منزل تجرید و تفرید است . در این مقام غیر حق به دیده سالک نمی آید و جز او 

مرحله سالک به کلی فانی می شود . گم شدن و محو کسی را نمی بیند. در این 

 شدن است.

سرگردانی که بر قلب سالک وارد می شود. انسان با عزمی راسخ در شاهراه تابناک  اراده حیرت

 ادراکات ناخود آگاه پیش می رود.

 از این مرحله به بعد انسان قادر به ادراک مستقیم الوهیت است.

 

 فقر و فنا

 

 وجدان مطلق

ی
اله

ت 
حیا

 

عدم احساس سالک ) انسان ( به عالم ملک و ملکوت  در عظمت باریتعالی و 

مشاهده حق است . انسان قادر به ادراک مستقیم الوهیت از طریق ناخودآگاهی 

 است. به حقیقت کامله جهان ) سیمرغ ( دست می یابد.

 

آمده است : روان ، جسم کوکبي ) نجمي يا فلکي ( و جسم عنصري. روان الهي است ، جسم عنصري مادي و  اصحاب علوم خفيفه معتقدند که وجود آدمي از ترکيب سه بخش فراهم *

ان ميان افالک و کواکب در گردش اند. در جسم کوکبي متعلق به افالک يعني دنيايي که روابط بين جهان مرئي و جهان قواي نامرئي در آن برقرار است .و آن قواي  نامرئي نيز در کيه

ن و غيب آموزان و عارفان و غيره نيز م عضي از حاالت از قبيل رؤيا ، مي توان به مرتبه فلکي ارتباط داشت و گذشته و آينده را دانست ، و بعضي اشخاص چون ديده وران و پيشگوياب

 (6831عالم خبر يابند.) لوفلر . توانند از آن 

 

 نتیجه گیري

و وصف های شاعرانه ای که از او در کتاب های متعدد دیده می شود همان است که در اوستا و دیگر  داستان منطق الطیر      

کتب مذهبی زرتشتی و اسالمی از آن بسیار سخن رفته است. این پرنده شگفت که هر یک از صفات آن نشان دهنده حقیقت و 

رد و در حقیقت وجود آن را به هیچ وجه در زمین نمی رمزی در جهان است, همان است که تا باالترین قله ملکوت اوج می گی

  .توان یافت
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را با حمل معانی عرفانی و اخالقی در اثرش داستان پرداخته اند, بی تردید عطار,  داستاندر میان شاعرانی که به ذکر این       

 ز خود, دوباره به مردم بازگرداند. با زبانی ساده و خالی از پیرایه های شعری در مقایسه با شاعران پیش ا« منطق الطیر»

این که شعر عطار در نظر شاعران سبک هندی, اعتباری خاص داشته و مورد تتبّع صائب بوده, شاید به رمزوارگی آن ربط 

 داشته باشد.

زبان ها  شعر عطار, به رغم رازناکی, از اواخر سده هفتم در بیشتر اقالیم شرق جهان اسالم بر ذهن ها رسوب کرده و بر     

جاری بوده است. رمزوارگی سروده های عطار طبعاً تأمل بیشتر در کالمش را می طلبیده است. همانطور که گفته شد رساله 

الطیرها بی شک تاثیر فراوانی در نفس شیخ عطار داشته است و او از آنها در سرودن منطق الطیر خود الهام گرفته است. اما 

شینیان خود ربوده و این قصه را به طرزی بدیع و شیرین و دلنشین کرده است که خوانندة الحق عطار گوی سبقت را از پی

و بازی کردن با آن « سیمرغ»صاحبدل کمتر از خواندن آن سیر می شود. شاهکار عطار در بیان این داستان استفاده از کلمه 

نر وی و دقت وی در این تجنیس است تا صدها که تنها راز ه« سی مرغ»با « سیمرغ»کلمه از نظر فن بدیع و جناس آوردن 

مرغ طالب سیمرغ را در سفر پرمصائب خود به سی مرغ رسانیده و آنان را در برابر آیینه حقیقت وحدت وجود, محو در جمال 

 خویش کند, می باشد. 

ومه های عطار به طرح گذشته از طرح کلی داستان, منطق الطیر مملو از تمثیل های متعددی است که مانند سایر منظ     

بی آن که ارتباط آشکاری با طرح اصلی -اصلی داستان پیوند می خورد و در زمینه فکر اصلی )سیمرغ( مطرح شده در داستان 

 به پیش می رود و در طرح عمومی منظومه شرکت می کند.  -داشته باشد

خصوصیاتی که یک انسان می تواند داشته باشد در گفته شد متوجه می شویم که تمامی  مقالهبا توجه به مطالبی که در     

این داستان و در قالب پرندگان توضیح داده شده است. مسلماً پرنده در حالت عادی نمی تواند دارای این ویژگی ها باشد. 

ان دارای ضعف و انتخاب پرنده از میان دیگر جانداران هم به این علت بوده که نمادی از روح انسان است و هر اندازه که این انس

ناتوانی و عیب باشد, می تواند روح خود را آزاد نماید و به دیدار حق بشتابد. پرنده به طور عام رمز روح است. زیرا هرگاه از 

زمین بر فراز شود روی به سوی آسمان ها دارد و در اوج آسمان می پرد. اما گاهی نیز رو به سوی زمین دارد, پس به عنوان 

خدا و خلقت است. روح دارای دو قطب است, قطبی به سوی حق و قطبی به سوی خلق. قطب به سوی حق  روح برزخ میان

 حقیقت روح است و قطب به سوی خلق, دلیل خلقت و پدیداری نفس.

صفات و خصائل هر پرنده, در حقیقت صفات و خصال نفس است. نفس میان دو وجه یا دو جنبه وجود انسانی قرار دارد.      

 همانگونه که موجب پایداری نفس است. اگر خود را از توجه بدان نرهاند همواره در بند خصال نفس خواهد بود. روح 

به طور خالصه عیب های که پرندگان عطار در وجود خود دارند یا به عبارتی سالکانی که این نقص ها را دارند به این ترتیب 

 از سفر دور می کنند :درجه بندی می شوند و به ترتیب خود را باخته و 

 عاشقان ظواهر و زیبایی های دنیوی )بلبل( -1

 حله پوشان دروغین که به دنبال برکات ناچیزاند. )طوطی( -2

 ظاهربینان و خیانتکاران. )طاووس( -3

 زاهدان متظاهر به تقوی. )مرغابی بط( -4

 دلبستگان به گوهر و ثروت. )کبک( -1

 متکبران. )همای( -1

 (طالبان قرب سلطان و دربار. )باز -3

 زاهدان افراطی و عزلت نشین. )بوتیمار( -3

 انسان هایی که خسیس هستند. )کوف( -1

 انسان های ضعیف النفس و چرب زبان. )صعوه( -11

 در ادامه سیمرغ پرنده ای که شایستگی پادشاهی مرغان است و آرزوی لقای او مرغان را به راهی دشوار      

می کشاند, با توصیفاتی که از سیمرغ ارائه داده شده می توان گفت که این پرنده نشانه ای از وجود پروردگار است. خداوند پری 
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از سیمرغ )نشانه وجود خدا( را به جهانیان عرضه می دارد ولی تصویر کامل و مشخصی از سیمرغ نشان نمی دهد با همین یک 

دند. سیمرغ نور هدایت بندگان خداست و ابتدا در چین که سرزمین دور و عجیب آن زمان پر همه عالم عاشق دیدار حق می گر

 به حساب می آمد پدیدار شده است. 

و سخن آخر اینکه باید دانست تخیل آفرینی گام آغازین, دانش و باور آدمی است ارزش آن از داشتن بیشتر است. آدمی       

 واقعیت موجود را کوتاه و با تخیل خود ناممکن را ممکن جلوه گر می نماید. بدین شیوه و آئین فاصله میان آرزو و 

بین عوامل محیطی و هیجانات درونی  درمی یابیم که انسان ابتدا چگونه با قدرت تخیل و خالقیت خوداینگونه اشعار با نگاه به 

ش قادر به ایجاد هر گونه ارتباطات مجازی است. خود ارتباط پیدا می کند و برای آرام ساختن و به عبارتی قانع کردن نهاد خوی

اگر چنین است آیا آنچه ما امروز می طلبیم و به آن دسترسی نداریم و آنچه که دور می نماید و با تخیل خود به آن تجسم 

اشد که هنری و فلسفی می بخشیم می تواند نمایانگر چیرگی بر سختی ها و آرزوی پیروزی ما بر ناممکن ها و دشواریهایی ب

زندگی را برای ما ناروا کرده است و نیز شاید روزی در هزاره های آینده باورهای ما توسط دیگران مورد قضاوت قرار گیرد و 

 افسانه ای بیش جلوه نکند در حالیکه برای ما ارزشی غیر از این دارد. 
 

 پی نوشت 
1- Saussure   Ferdinan de(1331-1114.زبان شناس سوئیسی ،) 

2- semiology 
3- Ernst Cassirer (23 1141 آوریل 13 – 1334 ژوئیه )و  گئورگ زیملاست. او از شاگردان  نگار فلسفه غربتاریخو  آلمانی فیلسوف نوکانتی

 بود. هانری کربن و لئو اشتراوسو استاد فیلسوفانی چون  هرمان کوهن

4- Constructivism 

1- Rene Guenon (، 1331 - 1113 ) است. فرانسویگرای یا شیخ عبدالوحید یحی محقق سنت 

اول استاد زرین کوب نیز ضمن بازخواندن منظومه منطق الطیر به حماسه ای عرفانی، این منظومه را شامل ذکر مخاطر و مهالک روح که به رسم متد -1

ب مناسبات روح های مختلف که به تقری»از دوازده پرنده یاد می کند:  -بدون ذکر از هدهد–قدما از آن به طیر تعبیر شده است، می داند و در این میان 

)زرین کوب، « ین درآمده اند.اخالقی به صورت موسیچه و طوطی و کبک و باز و دراج و عندلیب و طاووس و تذرو و قمری و فاخته و چرخ و مرغ زر

1331) 

 

 فهرست منابع 
 انتشارات گام نو. چاپ دوم، تهران،، ساختار و هرمنوتیک ،1331، احمدی، بابک -1

 سروش. در تاریخ ادیان ، ترجمه جالل ستاری، تهران، انتشارات، رساله 1331،الیاده، میرچا  -2

 انتشارات آهنگ دیگر.، نظریه ادبی ، ترجمه فرزان سجودی، تهران ، 1332،برتنز، یوهانس ویلم -3
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