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  ایات دیرینکنگاهی نو به ح

  شهناز شاهینتر کد

  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

e-mail: shahnazshahin@yahoo.com   

  یدهکچ

آورد تا خود را بهتـر بـه    می ان را فراهمکشور این امکفراتر رفتن از مرزهاي هر فرهنگ و ادبیات، با 

هنرمندان خالق دیـاري دیگـر نیـز بـا     . گردداي  تازههاي  جهانیان بشناساند و باعث پدیدار شدن دیدگاه

ن بدی. سازند می نوینی را نمایانهاي  ردکاز خویشتن خویش و پذیرا شدن سخن دیگران، رویگیري  فاصله

راه یافـت و برخـی هنـر دوسـتان آن     هـا   ه به مدد ترجمه به دیگر سـرزمین کگونه است آثار ادبی ایران 

ه هـم در  کـ ی از این شـاعران اسـت   کعطار نیشابوري ی. شاندکرا به سمت آفرینش آثاري نو ها  سرزمین

گیرد،  می سی قراره مورد بررکاثري . شور مشتاقان بسیاري داشته و داردکخارج از ایران و هم در داخل 

عطار الهی نامه ه بر گرفته از کاثر چیستا یثربی زنان مهتابی، مرد آفتابی  است معاصر به ناماي  نمایشنامه

  . آورد می دیگر و با نگاهی نو به نمایش دراي  او را به گونه كاست و درد شاعر و راه سیر و سلو

  .عطار كر و سلویاه زن، سگیهن، جاکات یاکش، حی، نمانو ینگاه :کلیدي يها هواژ

Archive of SID

www.SID.ir



 خودي از نگاه دیگران  104

 

ت یـ اکنو ح یه خود از نگاهـکم یشمر یشنامه را برمینما يها یژگیاز و یدر مقـدمه برخ

 يهـا  قـرن  یه حتـ کـ  یرتراشـ یکا پیـ  یهمچون نقاش يـداریپا يس هنرهـاکبرع. ندک یمـ

ش یه به هنگام نمـا کرا یوسته نو زیدار و پیاست ناپا يمانند، هنر تئاتر هنر یم یباق يمتماد

مختلـف   ياجراهـا . رود یان میش از میان نمایگردد و پس از پا یموقت برخوردار م یاتیاز ح

بـا   یارگردانـکهر . قبل تفاوت دارد ۀه با دفعکشود  یارائه م يز هر بار به نحویش نینما یک

 ییآرا در صحنه یراتییهر بار تغ. سازد یاجرا آماده م يشنامه را برایمتفاوت متـن نما ینگاهـ

خود  ةویبه ش يگریز هر بازیشود و هر بار ن یدار میپد يا ر ملزومات صحنهیو سا يو نورپرداز

ن یبـد . ردیـ گ یشنامه بهـره مـ  یت نمایدن به شخصیش در راه تجسم بخشیاز تمام وجود خو

  .خوانند یدار میر و ناپایش را متغیه هنر نماکخاطر است 

رد و کـ ه یته یلمیش فینما ين از اجراتوا ین روزها میم ایین است با خود بگوکحال مم

ه کـ آنچـه   یمقـدور است ولـ يـارکن یالبته چن. ردکال راحت و در منزل تماشا یآن را با خ

تماشـاخانه و ارتبـاط    ۀگران بـر صـحن  یباز ةدهد حضور زند یل مکیتئاتر را تش یاصل یژگیو

لم عرضـه  یه صورت فـ ش بینما ياجرا ینند و وقتک یه با تماشاگران برقرار مکاست  یکینزد

  .رود یان میز از میتئاتر ن یژگین ویگردد ا یم

در تـاالر   يه اثرکمثالً چنان . گذشت یتوان به سادگ یش نمینما ير فضا در اجرایاز تأث

گـر مسـلماً   ید ییا در فضـا یـ ده و کتئاتر دانش یمانند آمف یید، در جایش درآیوحدت به نما

ش بـه اجـرا درآمـده    یه صد سـال پـ  ک ياگر اثر. بود امالً متفاوت خواهدکن اجراها یا ةجلو

رد و نـه  کگذشته اجرا خواهد  ةویارگردان امروز آن را به شکد، نه یش درآیز به نمایامروزه ن

ب زمـان  یـ ن ترتیبد. سان خواهد داشتیک یان خود برداشتینیشیتماشاگر امروز به نسبت پ

نگاه ما  یده لکدر ش يگریوناگون درگذار است و عوامل گیاجرا تأث ةز همچون فضا در نحوین

  .میشو ینو روبرو م یمؤثرند و در هر اجرا با نگاه یشیبه اثر نما

  ساختار 

، یزنان مهتاببا عنوان  یثربیستایم اثر چیپرداز یم يا شنامهیساختار نما یحال به بررس

. ه استن عطار نوشته شدیالد دیخ فریش ۀنام یالهت از یاکه بر اساس چهار حک یمرد آفتاب
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قرن ششم و  ۀانین آثار صوفیعطار است و از مهمتر یعرفان يها ياز مثنو یکیه ک نامه یاله

د یـ با یثربیسـتا یافته اسـت و امـا در مـورد چ   یل کیت منظوم تشیاکح 22، از يهفتم هجر

سـت  یب یسینو شنامهیزه اول نمایجا ةاو برند ی، مرد آفتابیزنان مهتاب شنامهیه نماکم یبگو

  .شده است ین اعتصامیپرو یزه ادبیبرنده جا 81شنواره تئاتر فجر و در سال ن جیمیکو 

ــه اکــ ییهــا زهیجــا 81در ســال  زه اول یجــا -1ش تعلــق گرفــت شــامل ین نمــایــه ب

زه یجـا  -3 یورش زارعـ کـ  يمرد برا يگریزه بازیجا -2 یثربیستایچ يبرا یسینو شنامهینما

  .بوده است یورش زارعک يبرا یارگردانکزه یجا -4وفا طرفه  يزن برا يگریباز

ان یـ موجود م یم، دوگانگینکتأمل  ی، مرد آفتابیزنان مهتاب ۀشنامیاگر در عنوان نما

د و ینور خورشـ  ةنندکه القا ک يا زن، دو واژه يمرد و مهتاب برا يآفتاب برا ةانتخاب دو واژ

ان اقـوام  یر مه دک یخاص ينمادها يسوا. ندک یدار میرا در ذهن ما ب ینور ماه است، پرسش

انگر قـدرت و عظمـت و تسـلط و    یـ د نمایخورشـ  یلـ کو ملل مختلف وجود دارد، بـه طـور   

  .ییایرؤ یگر رمز و راز و حالت یاست و تداع یوابستگ يایاست و مهتاب گو ینورافشان

عطـار  . گـردد  یز مشاهده مـ یاثر عطار ن ت شاهزاده و عروسیاکحدر  ین دوگانگیچن

همچـون مـاه    یپسر خـود عروسـ   ين شاهزاده برایخواند و پدر ا ید فر میشهرزاده را خورش

زن به صورت جمـع و   ةمورد نظر واژ ۀشنامیدر عنوان نما). 237، ص 1384عطار، (رد یگ یم

 ین اثـر، از مـرد عـارف   یـ ه در چارچوب داسـتان ا کمرد به صورت مفرد آمده است، چرا  ةواژ

 يخود را برا یروند و داستان زندگ یاش م زنده به خانه میمرده ن میه سه زن نکرود  یسخن م

از  یانـد و گـاه   را پشت سر گذاشـته  کیدردنا ین سه زن هر سه زندگیا. نندک یت میاکاو ح

  .گذارند یبه عالم زندگان قدم م یعالم ارواح، دم

ـ یدوم نامه یالهه در ک ت زن و شاهزادهیاکحه به یشب یزن اول داستان خ یشـ  ۀن مقال

بارزنـد   یصـفات  يدارا یهمگـ  نامه یالهزنان در . ندک یف میعارف تعرمرد  يعطار است، برا

ت یاکن حیدر ا. و تحمل رنج و ستم ي، بردباری، خداپرستي، وفادارییو پارسا کیهمچون پا

پسـر از پـدر   . گذارد یاو سر به صحرا م یگرفتار آمده و در پ يا در عشق شاهزاده یعطار، زن

زن در  يبـرا  كوحشـتنا  يفـر کیفرزندش  یخالص يبراپدر  یپرسد ول یار را مک ةخود چار

  .نندکه او را چهار پاره کد یگو یرد و میگ ینظر م
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  شیز از چار سوید اسب تیبتاز  شید مویره در بندک يبه پا

  )991ت ی، ب40همان، ص (  

 ير پایاسب شاهزاده ببندند و ز يش را به پایخواهد مو یطلبد و م یم یزن از شاه حاجت

بخشـد، عشـق و    یشـود او را مـ   یه از درخواسـت زن متعجـب مـ   کشاه . شودشته کاسب او 

، 41ص (» یقـ یحق یعشـق  یاموز از زنیب«: دیگو یگران مید و رو به دیستا یاو را م يارکفدا

  ).1017ت یب

ابـد بـه   ی یخود م ۀه در خانکرا  يجسد دختر کمرد سال...  یزنان مهتابشنامه یدر نما

ـ   یاو بازم ۀبه خان يعد دخترروز ب یاندازد ول یرودخانه م و عاشـق   یولکـ  یگردد خـود را زن

اش  یه در پـ یخت مـن چـون سـا   یگر ید هر چه او از من میگو یند و مک یم یشاهزاده معرف

ر سـم  یخواهد ز یه مکد یگو یدهد و زن م یردن زن را مکشاه همان فرمان چهار پاره . بودم

و من از خونت  يردکعشق را تمام  يعناتو م«: ندک یپس شاه عنوان م. ردیاسب شاهزاده بم

اندازد  یاسب شاهزاده م ير پایزن خود را ز یاما به راست). 16، ص 1383، یثربی(» گذشتم

  .ردیم یو م

ه سـه شـب از   کـ د یـ گو یشود و مـ  یروبرو م يگریجان د یبا دختر ب کروز بعد مرد سال

ه کـ نـد  ک یف مـ یتعر یسپس داستان. اش گذشته است و او از شرم مرده است یجشن عروس

 ۀبـه گفتـ   ت عروس و شـوهر جـوانمرد  یاکحدر . خ عطار استیت شیاکبرگرفته از دو ح

 یب خـال یـ زاد از عیـ د آدمیگو ینداشت، م يه نشان از دخترکبه عروس خود  يعطار شوهر

ـ یه بکمرا  يها بیردگار عکپوشم تا  یب ترا میست، من عین زن از  یش از توست بپوشاند ول

  .ردیم یافتد و م یم يماریر بن غم در بستیا

ه زن دوم و کـ اسـت   یبخش داسـتان  الهام یزنان مهتاب ۀشنامیه در نماک یت دومیاکح

آن  یبعـد بـه بررسـ    یمـ که کـ سـت  ت زن پارسـا یاکحنند، برگرفته از ک یف میسوم تعر

  .میپرداز یم

. شـود  ید وارد مـ یسـپ  يقت به معبـد یشف حقکبه منظور  يدختر یثربی ۀشنامیدر نما

طان یننـد، شـ  ک ین مـ یمـردان او را نفـر  . ندیب یدپوش میسپ یمقدس و گرد او مردان يدمر

ـ   یاپیخواهند سه بار در سه روز پ یخوانند و م یم دان یـ اسـتاد از مر  یدر آتش بسـوزانند ول
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سـوان خـود را   ین خـاطر زن گ یبـد . رده را حرمـت گذارنـد  کخواهد رنج زن راه گم  یخود م

خواند تـا او را بـه    یاستاد او را به نزد خود م یشب. دیآ ین درمجوا کیأت سالیبرد و در ه یم

راننـد، سنگسـار    یاو را از معبـد مـ  . شـود  یزن باردار مـ . ندکش واقف یقت خویحق يایمکی

ن و جوانمرد او را بدان ینش آفتاب ين حال مردیدر ا. ردیم یز در جان او مینند و طفل نک یم

آورد  یش درمـ یند، زن را به عقد خـو ک یم يز او پرستاربرد، ا یخود م ۀند، به خانیب یحال م

  .ردیم یاز شرم م ین شب عروسیزن در سوم یول

همچون سنگسار شـدن،   زن پارسا تیاکاز ح ییها د نشانهیم دیه بعداً خواهکهمانگونه 

ن یـ ف شـدن، در داسـتان ا  کمعت يقت در معبدیحق يأت مردان درآمدن، در جستجویبه ه

  .شود یم دهیبخت د عروس نگون

ـ ی ۀو هم در نوشت نامه یالهه هم در کضمناً عدد سه   يار دارد، عـدد یاربرد بسـ کـ  یثرب

  .انگر درد و رنجیه هم مظهر روح است و آسمان و هم نماکامل ک ين، عددیاست نماد

ن یشـ یه به دو دختر پیشب يصبح روز بعد باز جسد دختر...  یزنان مهتاب ۀشنامیدر نما

ـ . نفر بودند و هر سـه آشـنا   یکهر سه،  ییگو«. گردد یهده ممشا کمرد سال ةدر حجر  یول

  ).31همان، ص (» بود يگرینبود و دردش، درد د يروزین زن، زن دیا

و  شـاهزاده و عـروس  ت یـ اکاسـت از ح  یقـ یه تلفکـ خود را  یجشن عروس كدختر

به گـردن   يبرادر داماد گردنبند یدر شب عروس: ندک یف مین تعریچنـ ت زن پارسایاکح

 یانجیـ پـدر دامـاد م  . خواهد با خـود ببـرد   یخواند و م یانـدازد و او را عـروس خود م یاو م

داماد او را . اند افتهیند چگونه عروس خود را یبگو یکخواهد تا هر  یشود و از پسرانش م یم

دامـاد  . ده اسـت یـ ا دیـ رده است و بـرادر دامـاد او را در رؤ  ک يده و خواستگارید يداریدر ب

امـا  . شـند کنند و بکند، او را سنگسار که فرار کر ببندند مبادا یعروسش را به زنجخواهد  یم

ر یـ شند و نـه بـه زنج  ک یعشق را نه به سنگ م«ه کنند چرا کد او را رها یگو یبرادر داماد م

 یشـند و عـروس را بـه تختـ    ک یر مـ یپس برادر داماد را به زنج). 40همان، ص (» شندک یم

ده یح پرسـ یمسـ  یسیع يگرید يه در جاکند ک یم یزن سؤال. نندکخوابانند تا سنگسار  یم

بـزن،  «د یگو یزن م. شود یشقدم میداماد پ» زند؟ یاول سنگ م یسکچه «پرسد  یاو م. بود

. بنـدد  ی، آنگاه زن چشم از جهان فرو مـ »ام ه سنگ تو به من رسد، من مردهکه قبل از آن ک
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  .ابدی یمردن زن قائله خاتمه م گذارد و با یابان میز سر به بیبرادر داماد ن

ه بـر زنـان وارد   کـ  یعطار با وجود ظلم و ستم ۀز همچون منظومین یثربی ۀشنامیدر نما

پـر درد   ینند و از زنـدگ ک یخود را حفظ م يو بردبار یپرست ، حقکیشود آنها همواره پا یم

بـاز   کسـال  يمـرد  يآن سـه زن درد خـود و درد تمـام زنـان را بـرا     . ندیگو یخود سخن م

  .شدیندیب يا د او چارهیند تا شایگو یم

ان مرده کافروزد تا دختر یبرم ید آتشیآ یل سخنان به تنگ مین قبیدن ایه از شنکمرد 

زد یـ خ یل مادر مرد برمـ کبه ش یان آنان زنیاز م. ن به او ننگرندیدر آن بسوزند و چن یهمگ

رد و با ین را بگیزن معبدنش آن ةخواهد طفل مرد یمرده در بغل دارد و از مرد م کیودکه ک

ن یز چنیمرد ن. اموزدیب یدرونش او را به عشق زنده گرداند و با عشق به او آدم يساینفس ع

ن یـ شـوند و ا  یدار مـ یـ از خواب ب یبخشد و مردگان جملگ یمرده جان م كودکند، به ک یم

  .دهد یل مکیشنامه را تشین نمایان نمادیصحنه، پا

ها  تیگر شخصیاز د يارکزیت زن با داشتن صفت پرهیصشخ ت زن پارسایاکحاگر در 

  .برخوردار است یژگین ویاز چن کمرد سال یثربیشنامه یگردد، در نما یمجزا م

انـد و   افتـه یل کیزن تشـ  یکمرد و  یکاز  يباز یافراد اصل یزنان مهتاب ۀشنامیدر نما

از  کن اثـر مـرد سـال   یدر ا. ندیفا نمایتوانند ا یم یگر اصلین دو بازیگر را همینقش ده نفر د

چرا . یا ضمنیحضور دارد و  ینیا به صورت عیه همـواره کرا یبرخوردار است ز يگاه برتریجا

اما . هاست ن درد دلیا ةنند و او شنوندک یت میاکاو ح يخود را برا یه زنان، داستان زندگک

هـا از   تیگر شخصـ یوسته حاضر در صحنه، زن پارسا است و دیت پیت عطار، شخصیاکدر ح

  . تر برخوردارند مرنگک يحضور

خـود را حفـظ    یش هنـوز هـم تـازگ   یها ه نوشتهکنوآور دانست  يتوان شاعر یعطار را م

ت را یاکن حیا. ندک یآغاز م زن پارساخود را با داستان  ۀت عارفانیاکن حیاو نخست. اند ردهک

  :ردکم یتوان به سه بخش تقس یم

ه در آن، کند ک یم یرا تداع یشود جهنم یروا م ه بر زنک یدر بخش اول جور و ستم -

  .و استقامت به خرج دهد يوسته در برابر نامردان بردباریر است پیزن ناگز

  .شدیاند یم يا ند چـارهیبـ یزن خـود را مستـأصل مـ یدر بخش دوم وقتـ -
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  .ابدی یدست م يا گونه بهشت یو در بخش سوم به زندگ -

ه با سفر همسرش به حج و سپردن او به کند ک یتجربه م را يشمار یب بیزن پارسا مصا

ن یـ ا ياز ارضـا  یرد، و وقتـ یگ یابتدا مورد طمع برادر شوهر قرار م. شود یدست برادر آغاز م

. گـردد  یشود و مستوجب سنگسـار شـدن مـ    یوم مکزند به زنا مح ین سر باز مکهوس نامم

را  یر دادگـاه شـهادت دهنـد و قاضـ    ه زن دیـ ه علکـ ند ک یم یبرادر چهار نفر را با پول راض

  .ندکه زن را مجازات کند یمجاب نما

مـار  یبـرد و ت  یدارد به خانه مـ  یمه جانیو خون ن كان خایه در مکزن را  یاعراب يمرد

انتقـام   یدن جواب رد در پـ یبازد، با شن یه دل به زن مکدارد  یاهیآن مرد غالم س. ندک یم

  .ندک یر بالش زن پنهان مین را زیارد خونکد و شک ید، فرزند ارباب خود را میآ یبرم

ابـد  ی ییند تـا از مجـازات رهـا   ک یم کمک يد، در راه به مردیآ یرون میزن از آن خانه ب

نجا بخـش  یدر ا. فروشد یم يزینکبه  یشود، او را به بازرگان یه عاشق زن مکمرد جوان  یول

، بازرگـان و تمـام   یشـت کر دن زن دیـ بـا د  يدر بخش بعد. رسد یان میت به پایاکنخست ح

  .دهند ین از دست میملوانان دل و د

  »عاشق زار يشوند القصه بر و  بار یکبه  یشتکبه آخر اهل آن «

  )32، ص 1384عطار، (  

دارد و به درگاه پروردگـار اسـتغاثه    یه زن صراحتاً دست به دعا برمکن هنگام است یدر ا

شود و  یا به پا میدر در یدهد، آتش یرخ مـ يا د معجـزهیآ یزن مـ کمکخداوند به . ندک یم

در . ابـد ی یمـ  یین برزخ رهایز از این بار نیسوزند و زن ا یدر آن آتش م یشتکهمـه مردان 

و اموال آن را به  یشتکشود، تمام  ید با لباس مردانه وارد مین جدیبخش سوم، زن در سرزم

زن  ۀخواسـت . ش بسـازد یرابـ  يخواهـد معبـد   یند و از او مک یش مک شین پیشاه آن سرزم

آنهـا را بـه    ۀشهرت جوان عابـد همـ   ةآواز. د مجازات شوندیز بایاران نکاما بد. شود یم یعمل

ج شده بودنـد هـر سـه بـه گنـاه خـود اعتـراف        یور و افلکه کسه مرد ظالم . شاندک یمعبد م

  .ابندی ینند و سالمت خود را بازمک یم

را  یبهشـت  یاسـت و زنـدگ   یشناسـ  و حـق ه همه جا سخن از اعتماد کن ین سرزمیدر ا

او به زن بـودن خـود   . نندیگز یبرم یأت مردانه به پادشاهیند، زن پارسا را در هک یم یتداع
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شرو عطار را یدگاه پیه دک يا تهکن. نندیب یاو نم یپادشاه يبرا یباز مانع یند ولک یاعتراف م

  .رساند یدارد به اثبات م یه هنوز هم تازگک

ـ . گـردد  یمواهب برخوردار م ۀند از همک یلباس مردانه به تن م هک یزن از وقت ن بـا  یکل

شـنهاد  یپ یپادشـاه  يخود، همسرش را بـرا  يم، او به جایه در زن پارسا سراغ دارک ینجابت

ه مردم کن یطرفه ا. بخشد یز شغل وزارت میبه او ن یند و به منظور سپاس از مرد اعرابک یم

در . پوشـانند  یعمل مـ  ۀاش جام ست، به خواستهیاو مرد نه کفهمند  یم یوقت یار حتیآن د

  :دیگو یه مکبرادر خود را  يها همسـرش تهمت یار خـود حتـیـه در دک یحـال

  یگواه یجب قومــعاي   بـدادنـد  یـاهیس یکـرد آن زن زنـا با که ک«

  »یم سنگسارش گشت راضکبه ح  ین سخن زان قوم، قاضید ایچو بشن

  )35، ص 1384عطار، (  

ن یـ امـا در ا . دهد یزن از خود نشان نم یگناه ینسبت به ب ینشکن وایمترکرد و یپذ یم

  .گذارند ین به انتخاب زن حرمت میسرزم

  يریگ جهینت

توان در قالب مشاهده  یاو را هم م يالبته نوآور. میپرداز یم یثربیستایچ يحال به نوآور

نـد و از  یگز یش برمـ یان مقصـود خـو  یب يشنامه را برایقالب نما یثربی. رد و هم در محتواک

رد و یـ گ یو بازگشـت بـه گذشـته و بازگشـت بـه حـال بهـره مـ         يدر بـاز  يبـاز  يهـا  وهیش

  .نندک یروان صحبت م يش به نثریها تیشخص

ق یـ گـر از طر ید یتوانـد بـا نگـاه    یز مـ یـ ارگردان نکه کن است ین انتخاب در ایحسن ا

  .نو به اثر عطار ببخشد یگران، نگرشیات بازکم حریانتخاب لباس و تنظ

عطار، سـخن از   يت زن پارسایاکحس کبرع ی، مرد آفتابیزنان مهتاب ۀشنامیدر نما

شـنامه اسـت و گرداگـرد او را    یعنـوان نما  یه همان مرد آفتابکد یآ یان میعارف به م يمرد

  .اند ردهکن احاطه یو اندوهگ یزنان مهتابـ

 ۀدگاه جامعـ یـ دهـد بـا د   یمونه ارائه مت زن نیه عطار از شخصکر است آنچه کالزم به ذ

بـه وقـت    ینگرنـد و حتـ   یعطـار نمـ   یرا آنها به زن با نگاه آرمـان یندارد ز یزمان او همخوان
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ا به کدستگاه قضاوت در زمان عطار تنها با ات. دهند یدفاع از خود را نم ةت به او اجازیومکمح

  .ندک ینابخردانه صادر م یمک، حیجعل ییها شهادت

زن تاب تحمـل   ییبایه در برابر زکند ک یم میترس يا مرد را به گونه يها تیعطار شخص

ار قبـل  یو بس يار قبل از تمام مدافعان حقوق زن، در قرون ششم و هفتم هجریندارند و بس

 يگشـتن بـه دنبـال الگوهـا     يپردازد و به جا یگاه زن و حقوق او میان به دفاع از جایاز غرب

 یدار مـدافعان حقـوق زن تلقـ    هیـ توانند عطار را به عنوان طال یمان به جرأت یرانی، اییاروپا

  . نندک

د کیـ نش خشـونت بـارش تأ  کداماد و وا ۀرد مردساالرانیکخود بر رو ۀشنامیدر نما یثربی

ت بـرادر  یتر از برادر است، شخص ه داماد در حفظ عروس خود محققکنیورزد و با وجود ا یم

دو  ییجابجـا  یت عطار به نـوع یاکند و به نسبت حک یم میتر ترس یتر و منطق شیرا آزاد اند

  .زند یت دست میشخص

ند تا به عبادتگاه برسـد بـا   ک یم یه زن پارسا طکرا  يا ر پرمخاطرهیتوان س یان مـیدر پا

. ابنـد همسـان پنداشـت   یمرغ دسـت  یند تا به سیمایپ ی، مرغان مریالط منطقه در ک یراهـ

» اسـت  یمرغ وجود حق تعـال یان راه حق و مراد از سکلسا«ن راه، یمقصود از پرندگان، در ا

از  يز در تمام راه بـا برخـوردار  یزن پارسا ن). 16خ، ص یور، بدون تارکتر محمدجواد مشکد(

گذارد و جـان سـالم    یرهد، تمام مصائب را پشت سر م یلطف پروردگار، از همه مخاطرات م

وسـتن بـه   یگردانـد و بـا پ   یدت خداوند مز نه تنها خود را وقف عبایان نیدر پا. برد یبه در م

اش بـه گـوش    ییحایزهـد و دم مسـ   ةه آوازکابد، بلی یا به بهشت دست مین دنیحق، در هم

  .گردد یآنها م يند و موفق به شفاک یرسد، مجرمان را شرمنده م یهمگان م

جامعه و  یه از نابسامانکت عطار باشد یاکخود ح ت زن پارسایاکحه کرسد  یبه نظر م

تـاب و  کغم دل بـا  «ند، یگز یبرم ینینش ش به ستوه آمده خلوت و گوشهیخو یط زندگیمح

ان، یـ تـر بهـروز ثروت  کد(» نـد یب یدرد درون نم يبرا ید و جز آن درمانیگو ینوشته خود بازم

د یشـا » خود مـن هسـتم   يمادام بوار«گفت  یه فلوبر مکباالخره همانگونه ). 21، ص 1378

  .ان زن پارساستز همیه عطار نکبتوان گفت 

شـود و درد از نگـاه عطـار،     یه با درد آغاز مـ کاست  ی، جهان عطار، جهانیثربی ۀبه گفت
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خـود او، حاصـل    ۀز به گفتین یثربی ۀشنامی، و نماكر و سلویهمان درمان است و تنها راه س

ـ ی(نـد  ک یش مکشیقت پین درد مقدس را به تمام دوستداران حق و حقیدرد است و ا ، یثرب

  ).5ص 
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