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چکیده
شاعران عارف گاه ،برای آنکه حاالت درونی و مکاشفات خود را برای مخاطبانشان بیان کنند از مفاهیم،
بنمایهها و بعضاً تمثیلهای حماسی مدد جستهاند .گاه این وامگرفتن چنان آشکار است که مخاطب یقین
میکند که شاعر ،متنی حماسی را فراچشم داشتهاست؛ چنانکه عطار در منطقالطیر ،به آثار حماسی و از
جمله شاهنامه نظر داشتهاست .همین شباهتها از سویی و به رسمیت شناختهشدن گونۀ نسبتاً جدیدی از
ادبیات حماسی با نام حماسۀ عرفانی از دیگرسو و نیز موضوع سفر قهرمان و مراحل کم و بیش مشابه در
آنها ،ما را بر آن داشت تا به مقایسه و بررسی وجوه اشتراک ،از جمله در ساختار روایی و بنمایههای
مشترک در منطقالطیر عطار و اودیسۀ هومر برآییم .نتایجی که به دست آمد ،از این قرار است -1 :هر دو
کتاب از حیث ساختار روایی ،مشترکات تأملبرانگیزی دارند -2 .بنمایههای مشترک زیادی در دو اثر
وجود دارد -3 .کهنالگوی سفر قهرمان مورد نظر جوزف کمبل و مراحل سهگانۀ آن ،در هر دو اثر
آشکار و با نظر کمبل قابل تطبیق است.
واژههاس کلیدس :اودیسب ،ساختار روایی ،منطقالطیر ،بنمایب.
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 -1مقدمب
مقایسۀ اسطوره و حماسه با عرفان ،مشترکات چشمگیر موجود در آنها را آشکارتر نشان میدهد.
میتوان این آثار را با توجه به وجود عناصر ساختاری مشابه ،مانند محوریت و اصالت امر قدسی
(مظفری ،)156-152 :1388 ،حضور زوجهای متقابل مرگ و زندگی ،خیر و شر و قهرمان و ضدِ
قهرمان ،وجود اشیا ،حیوانات و نیروهای خارقالعاده ،حضور حامی یا حامیانی برای قهرمان و
ضدِقهرمان ،حرکت و سفر قهرمان از موقعیتی معمولی و گاه نازل به سمت هدفی عظیم و
شکوهمند ولی پرمخاطره ،بازگشت پیروزمندانه و افتخارآمیز قهرمان به مقصد و مأوای نخستین
درحالیکه به واسطۀ تحمل رنجهای فراوان ،به تعالی و کمال روحی درخور ستایشی رسیدهاست
و  ....با هم مقایسه کرد.
یکی از مسائل قابل تطبیق و مقایسه در آثار عرفانی و حماسی ،بهطورکلی و دو اثر مورد
بحث بهطور خاص ،موضوع سفر قهرمان داستان و سیر آن تا مرحلۀ پایانی ،یعنی خودیابی و
رسیدن به کمال مطلوب (خویشتن حقیقی و گوهر وجودی خویش) است .جوزف کمبل
( ،)Joseph Campbellفیلسوف و اسطورهشناس مشهور امریکایی ،براساس آراء کارل گوستاو
یونگ ( )Carl Gustav Jungکه در پی طرح نظریۀ ناخودآگاه جمعی خود ،کهنالگوهای
آنیما ،آنیموس ،پیر فرزانه ،روح ،قهرمان ،سایه و جزآن را طرح ،بررسی و تحلیل کردهبود ،به
مطالعۀ عمیق اساطیر پرداخت و سرانجام به این نتیجه رسید که «بنمایۀ اصلی اسطورهها ،یکساناند
و همواره یکسان بودهاند ...هر نظام اسطورهشناختی ،در جامعهای معین و در محدودهای بسته رشد
کردهاست .سپس( ،اسطورهشناختیها) وارد عرصۀ برخورد و رابطۀ متقابل میشوند ،در هم
میآمیزند ،و شما اسطورهشناسی پیچیدهتری پیدا میکنید( ».کمبل)48 :1384 ،
جوزف کمبل ،نظریههای اسطورهشناختی ارزندهای ارائه کرده است ولی «مهمترین نظریهای
که او درخصوص اسطوره مطرح کرده ،نظریۀ تکاسطوره است که در سال  ،1949در کتاب
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قهرمان هزارچهره ارائه شد( ».کنگرانی )78: 1384،نظریۀ تکاسطورۀ کمبل ،مورد توجه اکثر
اسطورهشناسان ،منتقدان و هنرمندان قرارگرفت.
کمبل در فصل اول کتاب قهرمان هزارچهره یا به عبارت دقیقتر ،قهرمانی با هزار چهره،
بهتفصیل ،کهنالگوی سفر قهرمان را بررسی کرد (Campbell, 2008: 1-18) .او با بررسی
قصهها و افسانههای جهان ،نشان داد که چگونه این کهنالگو ،در هر زمان و مکان ،خود را در
قالبی جدید تکرار میکند تا انسان را به سیر و سفر درونی و شناخت نفس راهنمایی کند».
(طاهری و آقاجانی)106 :1392 ،
این کهنالگو هم در آثار اساطیری و حماسی ،حضوری قاطع و چشمگیر دارد و هم در آثار
عرفانی .براساس آراء کمبل ،در اسطورهها ،حماسهها و حتی در ادیان ،قهرمان ،برای دستیافتن
به پیامی نجاتبخش یا بازیافتن چیزی گمشده یا جبران کمبودی از جامعه ،عزیمت میکند و
پس از رهیافت یا تشرّف ،با پیامی ارزنده و سودمند یا دستاوردی نجاتبخش ،به منزل اصلی خود
بازمیگردد( .ر .ک :کمبل)206 – 189 :1377 ،
 -1-1بیان مسئلب
منطقالطیر ،اثر عطار نیشابوری ،عارف واالمقام قرن ششم و هفتم هجری است ،گرچه برخی بر
آناند که وی در سرودن این کتاب ،به «رسالهالطیر» احمد غزالی و ابنسینا نظر داشتهاست.
(فروزانفر )345 -339 :1353 ،عطار در این کتاب ،به روش تمثیلی و رمزی ،به شرح مراحل
سلوک پرداختهاست .اصوالً «زبان عارف که دریچهای است به جهان درونی او ،از عناصری
بینهایت متنوع و رنگارنگ شکل میگیرد ( ».شفیعی کدکنی )457 :1392 ،به دلیل همین
رنگارنگی زبان و بیان و «رمزیبودن کتاب منطقالطیر که هم جنبۀ عرفانی و هم حماسی دارد،
میتوان آن را منظومهای حماسی -عرفانی دانست( ».رزمجو)319 :1381،
کسانی مانند طباطبایی ( ،)63 -61 :1367اسالمی ندوشن ( 119 :1372و ،)94-92 :1369
مرتضوی ( ،)24 :1372زرینکوب ( ،1379ج 121 :1و  ،)122پورنامداریان ( ،)254 :1380قبادی
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( )9 -5 :1381و رزمجو ( ،1388ج ،)295 -291 :1به گونهای از حماسه ،با عنوان حماسۀ عرفانی،
حماسۀ روحانی یا حماسۀ صوفیانه قایل شدهاند که در آن ،سالک یا عارف ،قهرمان است و میدان
مبارزه نیز درون وجود اوست .منطقالطیر ،شباهتهای قابل توجهی به داستانهای حماسی دارد.
بسیاری از بنمایههای موجود در این کتاب ،با آثار حماسی و از جمله شاهنامه ،مشترک است و
خالق آن ،برای تفهیم عوالم عرفانی ،از بنمایههای حماسی بهره بردهاست ،چنانکه برخی از
داستانها ،بنمایهها و مضامین منطقالطیر ،از جهاتی ،بویژه از حیث سفر قهرمان ،با آثار حماسی
قابل مقایسه است .اودیسه ( ،)Odysseyاثر هومر ( )Homerنیز ،به دالیلی چون محوریت
موضوع سفر و بازگشت قهرمان به وطن در آن ،رنجها و مخاطرههای قهرمان در طی این سفر
و ،...بیشتر از بسیاری از آثار حماسی شرق و غرب با منطقالطیر قابل مقایسه است .در این تحقیق
برآنیم که با مقایسۀ دو اثر ،برای این پرسش که ساختار روایی آنها چه شباهتهایی با هم دارد و
به عبارت دیگر ،چه عناصر ،موضوعات و درونمایههای مشترکی در این دو کتاب وجود دارد؟
بویژه ازحیث مشابهتهای مربوط به کهنالگوی سفر قهرمان ،پاسخی بیابیم.
 -2-1ضرورت و اهمیت تحقیق
نظر به جایگاه منطقالطیر عطار در میان آثار عرفانی فارسی از سویی و اودیسۀ هومر در میان آثار
حماسی یونان از دیگرسو و نیز نسبتی که بین ساختارها ،موضوعات و مضامین حماسی و عرفانی
وجود دارد ،بررسی و مقایسۀ جنبههایی از این آثار ،ازجمله بررسی کهنالگوی سفر قهرمان در
گسترش تحقیقات حماسی و عرفانی مؤثر و حایز اهمیت است و برای شناخت بیشتر و بهتر این
دو نوع ادبی ،سودمند و بلکه ضروری مینماید.
 -3-1پیشینة تحقیق
هم دربارۀ منطقالطیر ،کتابها و مقاالت ارزندۀ بسیاری نوشتهشدهاست و هم در مورد اودیسه؛
مانند آنچه پیش از این ذکر شد .همچنین ،مقالۀ «تحلیل رمزشناختی داستان شیخ صنعان» ،نوشتۀ
محمدعلی آتش سودا که نویسنده در آن ،شیخ صنعان را سرنمون ازلی آدم و دختر ترسا را
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سرنمون ازلی حوا دانسته و بر اساس آن ،روایت عاشقانهای از داستان آدم و حوا بهدستدادهاست،
تحقیقی سودمند است .مقایسۀ سفر قهرمان نیز از جهاتی مسبوق به سابقه است ،چنانکه هم از
سوی کسانی چون ریتر ( ،)1377زرینکوب( ،)1379رزمجو( )1375و (،)1388
پورنامداریان( ،)1375شمیسا( ،)1376کزّازی( ،)1381سرّامی( ،)1383قبادی ( )1386و هم در
نقد کهنالگویی ،بویژه از سوی کسانی چون یونگ ( ،)1377کمبل ( )1384و دیگران ،به این
موضوع اشاره شدهاست امّا دربارۀ مقایسۀ این دو کتاب ،بویژه مقایسۀ چندوچون سفر قهرمان در
این دو اثر ،شاید تنها بتوان از مقالهای با عنوان «تطبیق و مقایسۀ داستان شیخ صنعان و داستان
اولیس» که نگارندگان مقالۀ حاضر ،آن را در همایش ملی انجمن ترویج ارائهکردهاند یادکرد.
در مقالۀ یادشده ،مراحل سفر (دورشدن) و بازگشت شیخ صنعان و اولیس ( )Ulyssesبه وطن
و منزل اصلیشان ،با هم مقایسه شده است امّا در مقاله حاضر ،مراحل روایت و عناصر و
بنمایههای مشترک بین داستان اودیسۀ هومر و داستان مرغان در منطقالطیر عطار ،با توجه به
کهنالگوی سفر قهرمان مقایسه و بررسی میشود .گفتنی است که در این تحقیق ،هم به مبانی و
سنتهای تطبیق و مقایسۀ آثار عرفانی و حماسی در ایران نظر داشتهایم ،هم به اصول نقد
کهنالگویی و بویژه اصول مورد نظر جوزف کمبل در بررسی کهنالگوی سفر قهرمان؛ بنابراین،
به ضرورت ،روشی تلفیقی اختیار کردهایم .این مقایسه ،به دلیل مشترکات بنیادین حماسه و عرفان
و بنا بر آراء برخی از صاحبنظران مبنی بر اینکه عرفان خود ،گونهای حماسه است ،بویژه با توجه
به مشترکاتی مانند وجود کهنالگوی سفر قهرمان و مراحل آن در آثار حماسی و عرفانی ،حتّی
در بین آثار ادبی ملل گوناگون ،توجیهپذیر و بلکه چنانکه پیشتر گفتهشد ،در مطالعات تطبیقی،
ضروری و سودمند است.
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 -2بحث
 -1-2خالصة داستان مرغان در منطقالطیر
این داستان ،شرح طیکردن هفت وادی سلوک ازسوی مرغان ،به کوه قاف در جستجوی سیمرغ
است .در هر وادی این سفر دراز و پرخطر ،تعدادی از مرغان از راه باز میمانند و سرانجام ،مرغانی
که جان به در می برند ،وقتی که به وادی هفتم و به کوه قاف که جایگاه سیمرغ است میرسند،
سیمرغ را نمیبینند ولی سی مرغ را که خود آنها هستند ،بازمییابند.
 -2-2خالصب داستان اولیس در اودیسب
اولیس ،پادشاه ایتاک ( )Ithacaو از جنگاوران تروا ( )Troyاست .پس از نبرد تروا ،به سبب
کینۀ پوزئیدون ( ،)Poseidonخدای دریاها ،او و یارانش آوارۀ دریاها و جزایر مختلف میشوند.
او در طی مسیر رسیدن به ایتاک ،یاران یکدلهاش را از دست میدهد و اسیر الههای به نام کالیپسو
( )Calypsoمیشود که قصد دارد او را به ازدواج با خود وادار کند ،تا اینکه خدایان اولمپنشین
تصمیم میگیرند که اولیس را به ایتاک رهنمون شوند .اولیس موفق میشود با یاری آتنه ،به
ایتاک برسد .میشنود که در نبود وی ،تعدادی از اشراف به خواستگاری همسرش ،پنلوپ
( ،)Penelopeآمدهاند ولی او همچنان نسبت به اولیس وفادار ماندهاست .سرانجام ،اولیس با
راهنمایی و پشتیبانی آتنه ،موفق میشود که خواستگاران را در قصر خود به هالکت برساند.
 -3-2مقایسة ساختار کلی دو داستان
اودیسۀ هومر ،روایت بازگشت اولیس ،پادشاه سرزمین ایتاک و جنگاور زیرک و خردمند حماسۀ
ایلیاد ( )Iliadاست و در آن ،مراحلی چون میل اولیس به وطن و تصمیمگیری نهایی خدایان
مبنی بر اجازۀ بازگشتدادن به او ،حرکت سرگردانوار و پررنج و اندوه اولیس تا رسیدن به وطن
خویش و ماجراهایی که در کاخ او درمیگیرد و سپس ،دیدار او با همسرش ،مرگ خواستگاران
و برقراری صلح در سرزمین اولیسشرح دادهمیشود.
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منطق الطیر نیز روایت سفر پرندگان برای رفتن به بارگاه سیمرغ و در واقع ،بازگشت آنها به
جایگاه راستین و مأوای نخستین خویش است .عطار ،داستان را پس از تحمیدیه ،با شرح و
توصیف مجمع مرغان و نیاز آنان به شهریار آغاز میکند .آنگاه ،هدهد با جامهای از طریقت در
بر و افسری از حقیقت بر سر ،حاضر میشود و خود را بَرید حق و پیک غیب میخواند و از آنان
میخواهد تا برای رفتن به بارگاه سیمرغ ،با او همراه شوند .هدهد از سیمرغ سخن میگوید و
همه شیفته میشوند و «شوق او ،در جان ایشان کارگر» میافتد .سپس ،هر یک از مرغان ،حکایت
خویش را بازمیگوید .هدهد ،حکایت شیخ سمعان (صنعان) را بیان میکند و پرسشهایشان را
پاسخ میگوید .مرغان با پذیرش سخنان هدهد ،عزم راه میکنند ولی با آگاهی از نخستین
دشواریها ،عذرها میآورند و سر بازمیزنند امّا هدهد به همۀ آنها پاسخ میگوید و آنگاه عزیمت
میکنند .در راه خطرها پیش میآید و در هر وادی ،بسی مرغ زار ،هالک میشود و تنها سی
مرغ به مقصد میرسند .آنان نیز در پیشگاه سیمرغ ،جز سیمرغ که خودشان هستند ،چیزی
نمیبینند امّا این سیمرغ ،به بقای بعد از فنا میرسند که همه صلح است و صفا.
در هر دو روایت ،عالوه بر اشتراک در عزیمت قهرمانان ،مخاطرات و رنج و شکنجهای راه
و سرانجام ،بازگشت پیروزمندانۀ آنان به جایگاه و وطن اصلی خویش ،مشترکات دیگری نیز
وجود دارد؛ مانند وصفهای شورانگیز و اثرگذار و نیز سخنان مستدل ،حکیمانه و تأملبرانگیز
متعدد در هر دو کتاب و نیز اشتراک در برخی از مرحلههای سفر و خطرات و دشواریهای خاص
هر مرحله که کموبیش قابل مقایسهاند.
 -4 -2مقایسة مراحل سفر در دو داستان
آشکار است که نمیتوان انتظار داشت تمام مراحل هفتگانۀ سفر در منطقالطیر ،در اودیسه نیز
باشد امّ ا عالوه بر تعدادی از این مراحل ،هر سه مرحلۀ مورد نظر جوزف کمبل ،یعنی مراحل
عزیمت ،دستیابی (تشرف) و بازگشت ،کموبیش در هر دو مشابه است :در مرحلۀ نخست ،مرغان
به انگیزۀ یافتن پادشاه حقیقی و سرزمین راستین خود و اولیس برای رسیدن به یار و دیار اصلی
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خویش عزیمت میکنند .در طول سفر نیز با دشواریها و حاالت قابل قیاسی روبهرو میشوند و
سرانجام ،قهرمانان هردو اثر ،به مطلوب و هدف نهایی میرسند.
نخستین وادی در منطقالطیر ،وادی طلب است .در این وادی ،سالک دچار اشتیاق است و از
عمق وجود ،طالب بازگشتن به معبود و معشوق و منزل و مقصد اصلی خویش است:
هســـت وادی طلب آغاز کار

وادی ع شق ا ست آن پس زینهار...

چون فرودآیی به وادیّ طلب

پیشــت آید هر زمانی صــد تعب...
(عطار)216 :1387 ،

در اودیسه هم ،اولیس بعد از آنکه از نبرد تروا رها میشود ،جویای یار و دیار خویش
میگردد« :اولیس خواستار بازگشت خویش و دیدار زن خویشتن بود( ».هومر )10 :1378 ،او از
این اشتیاق ،دچار سوزوگداز است( .همان )113 :در برابر کالیپسو نیز میگوید« :تو نه مرگ را
در مییابی و نه پیری را؛ با اینهمه هر روز میخواهم و آرزو دارم بهخانۀ خود بازگردم و روز
بازگشت را ببینم( ».همان )115 :او برای رسیدن به خانه ،از هرحیث میکوشد.
در وادی دوم منطقالطیر که وادی عشق است ،خطرات بیشتر میشوند:
ب عد از این وادی عشـــق آ ید پد ید

غرق آتش شد کسی کانجا رسید....

تــا نســـوزد خو یش را یکبــار گی

کی توا ند رســــت از غم خوارگی
(عطار)221 :1387 ،

در اودیسه هم ،سوز عشقی برای رسیدن به خانه در درون اولیس وجود دارد ،چنانکه وقتی
هرمس ( )Hermesمیآید تا خبر آزادیاش را به او بدهد ،او را در چنین سوزوگدازی میبیند:
«در کرانه نشستهبود ،همیشه در همانجا میگریست ،دلش با سرشک و ناله و غم فرومیریخت».
(هومر)110 :1378 ،
وادی سوم منطقالطیرکه وادی معرفت است ،به خودشناسی و آگاهی از ظرفیت و استعداد
خویشتن و چندوچون راه مربوط است:

مقایسۀ سرگذشت مرغان در منطقالطیر عطار و سرگذشت اولیس در اودیسۀ هومر

ســـیر هرکس تـا کمـال وی بود

قرب هرکس حسب حال وی بود

گر بپرد پشـــه چندانی که هســـت

کی کمال صر صرش آید بد ست
(عطار)221 :1387 ،

در چندجای اودیسه نیز از خودشناسی ،خردورزی و چارهگری اولیس سخن رفتهاست (هومر،
 18 :1378و  35و  115و )...و اولیس خود با آگاهی از نیروها و استعدادهایش و البته پشتگرم به
حمایتهای بیدریغ خدایان و بویژه آتنه و زئوس ( ،)Zeusقدم در راه ایتاک میگذارد( .هومر،
 170-167 :1378و…)
عطار در شرح وادی چهارم که وادی استغناست ،میگوید:
بعــد از ین وادی اســــ ت غنــا بود

نــه درو د عوی و نــه م ع نی بود

میج هد از بین یازی صـــرصـــری

میزند بر هم به یک دم ک شوری...
(عطار)231 :1387 ،

عطار در این ابیات ،به خطرها و رنجهایی که قهرمانان ،بهناگزیر با آنها مواجه خواهندشد،
پرداخته است .کمبل به پیروی از یونگ و با توجه به داستان حضرت یونس(ع) ،از این مرحله با
تعبیر «شکم نهنگ» یادمیکند( .کمبل . 222 :1384 ،نیز ن.ک :یونگ)178-175 :1377 ،
در اودیسه ،مرحلهای که شباهت آشکار به این وادی داشتهباشد ،دیده نمیشود ولی
شباهتهای شگفتی بین گفتههای عطار در این مرحله و با این اوصاف ،در اودیسه میتوان یافت.
در اودیسه نیز به رنجها و بالهایی اشاره میشود که قهرمان آنها را میگذراند؛ بنابراین ،میتوان
این مرحله را در دو داستان ،مشابه دانست و آن را کامالً بر مرحلۀ «شکم نهنگ» کمبل منطبق
ساخت :در جزیرۀ اوژیژی کشتی اولیس و همراهانش ،بر اثر تندر زئوس درهممیشکند و تمام
یاران اولیس جان میسپارند( .هومر )154 :1378 ،همچنین ،اولیس وقتی به ایتاک میرسد که
یاران یکدلهاش را از دست دادهاست.
عطار دربارۀ وادی حیرت که وادی گمشدگی است ،میگوید:
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مرد حیران چون ر سد این جایگاه

در تحیّر مــانــده و گم کرده راه

هر چه زد توح ید بر جانش رقم

جم له گم گردد از او گم نیز هم
(عطار)241 :1387 ،

مرحلۀ حیرت که در درگاه سیمرغ ،به پرندگان دست میدهد ،با قرارگرفتن قهرمان در
آستانۀ تشرّف ،قابل قیاس است .در اودیسه هم ،اولیس وقتی به ایتاک میرسد ،آتنه آنجا را در
جلوی چشمان وی ناشناس میکند« .به یک جست برخاست ...ناالن گفت :این چه بدبختی است؟
به سرزمین کدام آدمیزادگان آمدهام؟» (هومر)294 :1378 ،
عطار دربارۀ وادی هفتم که فقر و فناست ،میگوید:
زان همه مرغ اندکی آنجا رسید

از هزاران کس یکی آنجا رسید
(عطار)255 :1387 ،

وادی هفتم سفر قهرمان عرفانی ،با مرحلۀ بازگشت در اسطورۀ تکالگوی جوزف کمبل،
قابل قیاس است( .کمبل)274-251 :1384 ،
مرغان اگرچه در این وادی سی تا هستند ،باز هم چونان نفسی واحده ،یگانهاند؛ گویی یک
مرغ آنجا رسیده و آن سیمرغ است (آن کثرت ،نمودی است از این وحدت) .اولیس هم وقتی
که به سرزمین فئاسی میرسد ،تنهاست ،چراکه خدایان ،تقدیر وی را چنین رقمزدهاند که خود
تنها و بدون یاران خود به آنجا برسد.
 -5-2مؤلفبها و بنمایب ) (motifهاس مشترک دو داستان
الف :انگیزۀ بازگشت

در هر دو داستان ،هدف قهرمانان ،بازگشت به وطن اصلی و حقیقی است .در منطقالطیر ،منزل
حقیقی مرغان ،کوه قاف است که مرغان با تحمل رنج رسیدن به این جایگاه ،به کمال خود دست
مییابند .در اودیسه هم انگیزۀ بازگشت ،باعث توالی حوادث و جریانیافتن داستان شدهاست .در
واقع ،هر دو داستان ،شرح بازگشت قهرمانان دورافتاده از منزل و مأوای راستین خویش است و

مقایسۀ سرگذشت مرغان در منطقالطیر عطار و سرگذشت اولیس در اودیسۀ هومر

انگیزۀ بازگشت و احساس نیاز برای رسیدن به وطن ،در جان آنان اشتیاق ایجاد کردهاست .در
منطقالطیر ،شوق دیدار سیمرغ ،باعث شده است تا مرغان سر از پا نشناسند:
شــوق او در جان ایشــان کار کرد

هریکی بیصـــبری بســـیـار کرد
(عطار)108 :1387 ،

همین شوق است که باعث میشود تا هفتوادی را با تمام سختیهایش بپیمایند .در اودیسه
هم برای اولیس ،اشتیاق دیدار زن و فرزند و شهر و دیار خود ،انگیزهای بسیار قوی است( .هومر،
 115 ،113 ،10 :1378و)...
ب :راهنما یا پیشوا

در چنین داستانهایی ،غالباً مقصد چنان دور و دراز و پرآسیب است که قهرمانان ،با انواع
دشواریها درگیر میشوند و بدون راهنما ،رسیدن به مقصود برای آنان عمالً ناممکن میگردد؛
به همین دلیل ،نیرو یا شخصیتی فراتر ،بهعنوان راهنما و راهبر ،در جریان روایت حضور مییابد و
آنان را ارشاد و هدایت میکند .در منطقالطیر ،هدهد نقش هادی و پیر را برعهده دارد؛ او ،هرچند
بهظاهر از میان مرغان انتخاب میشود ،تنها کسی است که هم راه را میشناسد و هم با خرد و
تدبیرش شایستگی پیشوایی و راهنمایی آنان را دارد .بر این اساس است که مسئلۀ نیاز به رفتن به
بارگاه شاه را در میان مرغان طرح میکند:
حل ـّهای بود از طریقــت در برش

افســری بود از حقیقت برســرش...

گفت ای مرغان منم بی هیچ ریب

هم برید حضرت و هم پیک غیب

هم ز هر حضـــرت خبردار آمدم

هم ز فطنت صــاحب اســرار آمدم
(عطار)94 :1387 ،

و آنگاه مرغان برای آنکه کسی را به رهبری خود تعیین کنند ،قرعه میاندازند و از قضا،
قرعه نیز به نام هدهد میافتد؛ بنابراین:
جملـــه او را رهبـــر خـــود ســـاختند گـــر همـــی فرمـــود ســـر در باختنـــد

259

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

260

(عطار؛ )144 :1387
وی نیز در نقش رهبری خود ،مرغان را برمیانگیزد که:
جــان فشــــا نیــد و قــدم در ره ن هیــد

پــای کوبــان ســـر بــدان درگــه نهیــد

بس که خشکی بس که دریا بر ره است

تا نپ نداری که راهی کو ته اســــت...
(عطار)108 -107 :1387 ،

در داستان اودیسه نیز آتنه ،رهبر و حامی اولیس برای بازگشت است و او را برمیانگیزد که
به شهر خود ،ایتاک ،بازگردد .همچنین ،به سراغ تلماک ( ،)Telemachusپسر اولیس ،میرود
و به او میگوید« :اولیس آسمانینژاد نمردهاست » ...تا در پی پدر برآید ...« :در پی پدرت که تا
این دیرگاه ناپدید است ،برخیز( ».هومر )21 -17 :1378 ،آتنه در ایتاک هم ،به یاری اولیس
میآید و اولیس با راهنمایی او ،رقیبان را که بسیار هم جسور مینمایند ،از بین میبرد.
مقام و منزلت هر دو راهنما ،شناختهشده است و هر دو راهنما ،از نظر دانایی و خردمندی،
جایگاه واالیی دارند .هدهد ،چنانکه در قرآن کریم (نمل )30 :آمده ،برندۀ نامۀ سلیمان به سوی
ملکۀ سبا بوده و در منطقالطیر نیز به این موضوع اشارهشدهاست:
ای به ســرحد ســبا ســیر تو خوش

با ســـلی مان منطقالطیر تو خوش

صـــاحب ســـرّ ســـلی مان آ مدی

از تــفــاخــر تــاجــور زان آمــدی
(عطار)103 :1387 ،

آتنه هم که یکی از خدایان است ،دختر زئوس است و در میان خدایان ،قدرت زیادی دارد.
ایزدبانوی خرد ،تدبیر و جنگاوری و حامی شهر آتن است( .شفا« )90 -84 :1383 ،آتنه ،مراقب
سازش و وفاداری همسران بود و از حرمت کانون خانواده و تندرستی افراد آن پاسداری میکرد».
(اشمیت)8 :1387 ،

مقایسۀ سرگذشت مرغان در منطقالطیر عطار و سرگذشت اولیس در اودیسۀ هومر

ج :تقدیر و فراموشی

در هر دو داستان ،نشانی از تقدیر هست .در منطقالطیر ،مرغان بیخبر از سیمرغ که شاه آنان است
و بارگاه قدس او ،منزل و جایگاه حقیقی آنان بوده ،زندگی میکنند ،بدون آنکه نیازی به وی
احساس کنند؛ گویی تقدیر ،آنان را به این فراموشی ژرف واداشتهاست ،تا اینکه:
م ج م عی کردنــد مرغــان جهــان

آنچــه بودنــد آشـــکــارا و نهــان

جم له گفتند این ز مان در روز گار

نی ست خالی هیچ شهر از شهریار...

ی کدگر را شــــا ید ار یاری کنیم

پــادشــــاهی را ط لبکــاری کنیم
(عطار)106 :1387 ،

در اودیسه نیز اولیس ،در جزیرۀ «اوژیژی» ،فراموش میکند که در ایتاک ،زن و فرزند و
پدرش منتظر بازگشت ویاند ،تا اینکه با یاد وطن ،دیگران را فرومینهد« :آن فرشته (کالیپسو)
دیگر دلربایی برای او نداشت .شبها میبایست در کنار او ،در غار ژرف بیاساید امّا خواست
وی ،دیگر با خواست او برابر نبود( ».هومر )113 :1378 ،او کامالً در چنبرۀ تقدیر گرفتار میشود
و چندی ،حتی برای بازگشت به خانه ،میلی نشان نمیدهد ،تا اینکه زئوس و خدایان ،موافقت
میکنند که بعد از آوارگیطوالنی ،به خانهاش بازگردد .سیطرۀ تقدیر تا آنجاست که حتی نحوۀ
بازگشت اولیس را هم مقدر میکنند( .ن.ک :هومر)108 :1378 ،
د :عشق ببعنوان انگیزۀ راهرفتن و خطرکردن

در منطقالطیر ،عشق انگیزهای نیرومند برای پوییدن راه است؛ البته عشق ،بی درد ،ناتمام است:
هد هد رهبر چنین گ فت آن ز مان

کان که عاشق شد نه اندیشد ز جان

...عشـــق مغز کای نات آ مد مدام

ل یک نبود عشـــق بی دردی ت مام
(عطار)127 :1387 ،

در اودیسه هم عشق ،از سویی انگیزهبخش اولیس برای پوییدن راه پردردسر خانه است؛ عشقی
که از سویی در وجود اولیس و از دیگرسو ،در جان پنلوپ شعلهور است.
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ه :مبهم و تاریکبودن راه و مدد ستن از پیشگویی

مرغان منطقالطیر ،از سرانجام و آیندۀ مبهم و ناپیدای راهی که در پیش میگیرند ،بسیار
بیمناکاند:
ج ملــۀ مرغــان ز هول و ب یم راه

بــال و پر پُر خون برآوردنــد آه

راه مــیدیــدنــد پــایــان نــاپــدیــد

درد می دیــدنــد درمــان نــاپــدیــد
(عطار)145 :1387 ،

بنابراین ،هدهد ،آنجا که از وادیها سخن میگوید -موضع پیشگویانه پیدا میکند:
گ فت :ما را ه فت وادی بر ره اســـت

چون گذشتی هفت وادی ،درگه است...

هســــت پ ن جم وادی تو حیــد پــاک

پس شـــشـــم وادی حیرت صـــعبناک

ه ف ت م ین وادی ف قر اســــت و فنــا

بــعــد از ایــن روی روش نــبــود تــو را
(عطار)216 :1387 ،

در اودیسه هم ،سرنوشت اولیس نامعلوم مینماید و او ناچار ،چندبار از پیشگویان مدد
میخواهد( .ن.ک :هومر 240 :1378 ،و )270 -265
و :نگ و ستیز

از این نظر ،میتوان با طرفداران نظریۀ حماسۀ عرفانی همداستان شد و منطقالطیر را کتابی
حماسی -عرفانی نامید (رزمجو ،)319 :1381،چراکه براساس آن ،سالک باید از سویی ،با نفس
خود در ستیز باشد و از سوی دیگر ،دل خود را تقویت کند زیرا از یک طرف ،مانند قهرمانی
است که باید با نفس و شیطان بجنگد و از طرف دیگر ،مانند قلعهای است که نباید ابلیس به آن
راه یابد .عطار در بیان این ستیز و جدالها ،با لحنی حماسی سخن میگوید:
کافر اســــت این نفس نافر مان چنین

کشـــتن او کی بود آســــان چنین...

دل ،ســــوار مـمـلـکــت آمــد مـقـیـم

روز و شب این نفس سگ او را ندیم...
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هر که این ســــگ را ن هد ب ندی گران

خــاک او بــهــتــر ز خــون دیــگــران
(عطار)111 :1379 ،

در اودیسه هم ،نبرد با دشمنان مافوق طبیعی ،از جمله سیکلوپ ( )Cyclopeو سیکونها
( )Cyconesو ،...همانند نبرد با ابلیس در منطقالطیر است و همچنین ،نبرد با خواستگارانی که
روح شیطانی دارند؛ البته در داستان مرغان عطار ،نبرد به صورت جدالی درونی است ،هرچند به
صورتی بیرونی و ملموس بیانشدهاست.
 -3نتیجبگیرس
با مقایسۀ سرگذشت مرغان در منطقالطیر عطار و سرگذشت «اولیس» در اودیسۀ هومر نتیجههایی
از این دست حاصلشد:
اوالً این دو کتاب از نظر روایی و بویژه از حیث چارچوب و خطوط کلی روایی ،شباهتهای
تأملبرانگیزی دارند؛ ثانیاً در تطبیق با نظریۀ تکاسطورۀ کمبل ،هم هفتوادی منطقالطیر و هم
مراحل مختلف داستان اودیسه ،قابل تقلیل به سه مرحلۀ عزیمت ،تشرّف و بازگشت قهرمان هستند.
در هر دو روایت ،قهرمان یا قهرمانان ،از یار و دیار حقیقی خود دور افتادهاند ( عزیمت) و پس
از رنج بسیار ،دستاوردهایی حاصل میکنند (تشرّف) و به مقصد و مقصود اصلی میرسند
(بازگشت)؛ ثالثاً دو اثر ،مؤلفهها و بنمایههای مشترکی دارند که عبارتند از )1 :داشتن راهنما و
پیشوا که در منطقالطیر ،هدهد راهنماست و در اودیسه ،آتنه؛  )2نقش تقدیر و فراموشی در هر
دو داستان؛  )3انگیزۀ بازگشت در هر دو داستان؛  )4محرک و انگیزهبخشبودن عشق در هر دو؛
 )5مبهم و تاریکبودن راه و مددجستن از پیشگویی در هر دو اثر؛  )6جنگ و ستیزکه البته در
منطقالطیر ،نبرد با عوامل ذهنی و ماوراءالطبیعی (ابلیس) است که در داستان مرغان بهصورت
ملموس و البته نمادین بیان شدهاست .همچنین ،از هفت وادی در داستان مرغان ،میتوان با تسامح،
پنج وادی طلب ،عشق ،استغنا ،حیرت و فقر و فنا را در اودیسه یافت؛ از مقام معرفت نیز میتوان
نشانههایی در اودیسه جست.
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