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  چكيده

الّطير  در اين ميان، منطق. الطّيرها آگاهي روح است يكي از موضوعات اصلي رساله
ست كه داستان سفر مرغان و گذر آنان از هفت  هاي عرفاني ايراني ورشيد منظومهعّطار، خ

مرغ، با مالقات  سفري كه در انتهاي آن سي. كشد وادي تا رسيدن به قاف را به تصوير مي
پس از رواج مطالعات شرقي در غرب و . رسند سيمرغ، به درك ديگري از خويشتن مي

ا سرچشمة الهام و خلق آثاري در اين كشورها بوده ظهور خاورشناسان، اين منظومه باره
يكي از اين آثار، مجموعة شعر كالغ، سرودة شاعر بريتانيايي قرن بيستم، تد هيوز . است

اين مجموعه در طرح كلّي حوادث و . گزيند است كه آگاهانه شيوة عّطار را برمي
هايي چون سفر،  مايه گيري بنكار عنوان شخصيت اصلي و به ها، استفاده از پرنده به موقعيت

جستجو، شناخت خويشتن، رمزوارگي، مرگ و توّلد دوباره و هدف كه رسيدن به خالق 
گراي عطار با  وحدت الطّير نزديك است، اما عرفان است به ساختار و مضامين منطق هستي 

 عرفان ها و كه بازتاب انديشه دنياي فكري تد هيوز چنان متفاوت است كه اثر او بيش از آن
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اين مقاله با بررسي . شرقي باشد، بيانگر هويت و تفّكر انسان غربي در دنياي مدرن است
  . هاست ها و تفاوت تطبيقي، در پي كشف اين شباهت

  .الطّير، عّطار، تد هيوز، مجموعة كالغ ادبيات تطبيقي، منطق: هاي كليدي واژه
   مقدمه-1

 و نويسندگان آمريكايي از قرن هجدهم نويسندگان انگليسي از قرن شانزدهم ميالدي
در نيمة دوم قرن هجدهم، . ميالدي با فرهنگ و تمدن ايران، قبل و بعد از اسالم آشنا شدند

به قلم ) 1859(ادبيات فارسي جايگاه خود را در ادبيات انگليس با ترجمة رباعيات خيام
. ران قرار گرفتادوارد فيتز جرالد باز كرد و سخت مورد توجه نويسندگان و شاع

تأثير عّطار نيز بر نويسندگان غربي كامالً آشكار است و آثار ) 97- 98: 1387ساجدي، (
جا  نكتة جالب توجه دراين). 52 : 1388سرباراني،: نك.(زيادي ملهم از او خلق شده اند

بيني  نحوي اين تأثيرپذيري را پيش الطّير نوشته است و به ابيات پاياني است كه عطار بر منطق
  :كرده است كه

  »از تو پر عطر است آفاق جهان                    وز تو در شورند عّشاق جهان«
)4457(  

  »اي زين تذكره گر بريزد از هم اين نُه دايره                     كم نگردد نقطه«
)4488(  

. سلّم استالطّير عطار با استناد به گفتة خود او، امري م  تأثيرپذيري تد هيوز از منطق

الطّير  مدل شعري من در واقع، برگرفته از منطق«: گويد ميبا امزد حسين 1در مصاحبه وي
در پس ذهنم ايدة چنان سفري بود، موجودي كه راهي را ... است، كتاب عطار شاعرصوفي 

او همچنين،  )Amzed,1989(» .الطّير كند، درست مثل يكي از پرندگان منطق آغاز مي
:       هاي عرفاني عالقه پيدا كرده است و مي گويد فرقه  به1984ند كه در ك نشان مي خاطر

. گير شد، فقط يك اتفاق بود اين تمايل و عالقه به صوفيسم كه بعدها در دهة شصت همه« 
من دوست دارم شاهد آن . من دوست دارم ببينم دنياي شرق به تمامي به غرب نفوذ كند



 
 

27  ...از منطق الطير عطّار تا مجموعة شعر كالغ

» .كنم غرب بسيار به روح شرقي نيازمند است فكر مي. باشم كه غرب از شرق اشباع شود
  ).8: 1392صدرالعلمايي،(

  پيشينه و ضرورت تحقيق-1-1

دربارة تد هيوز تاكنون به فارسي مقالة علمي پژوهشي يا كتابي كه شعر او را از نظر 
اي  مقاالت خالصه و پراكنده. ساختاري و محتوايي معرّفي و بررسي كند، نوشته نشده است

تد «مثل . اند توان يافت كه وجوه مختصري از شعر وي را معرّفي كرده نتشريات ميدر 
اما در . اثر جان ريموند كه فرح يگانه آن را ترجمه كرده است» هيوز، شاعر ارواح زميني

بررسي تطبيقي منطق الطّير با ديگر آثار جهاني مقاالت مختلفي مثل كمدي الهي و منطق 
ها از محمد مرندي و ناهيد احمديان، از منطق الطّير  ها و تفاوت نگاهي به شباهت: الطّير

عطار تا جاناتان مرغ دريايي ريچارز باخ نوشتة فاطمه كوپا و ديگران، از سيمرغ قاف تا 
بررسي تطبيقي ساختار و محتواي منطق الطّير و دژ درون نوشتة : خداوندگار دژ درون

رسي و مطالعة تطبيقي منطق الطّير و افسانة قرون ابولقاسم رادفر و شفق غالمي شعباني، بر
هوگو از زينب مشتاق، بررسي تطبيقي مراحل سلوك در منطق الطّير عطار و 

ها هاي پانتجلي از علي صادقي شهپر و رضا صادقي شهپر كه همة اين پژوهش يوگاسوتره
 پژوهش حاضر نيز .هاست نشان دهندة اهميت منطق الطّير و توجه به آن از سوي  ديگر مّلت

با روش تطبيقي به بررسي ساختار و محتواي منطق الطّير و مجموعة كالغ تد هيوز 
هاي اين دو اثر، به شناخت  ها و شباهت پردازد تا عالوه بر معرّفي و نشان دادن تفاوت مي

 .بيشتر جهان بيني و چگونگي اين دو اثر كمك كند

   آشنايي با تد هيوز-1-2

 شاعر و نويسندة كودك انگليسي (Edward James Hughes)ادوارد جيمز هيوز
 تا هنگام مرگ داراي عنوان 1984او از سال .  درگذشت1998 به دنيا آمد و 1930در سال 

وي در رده بندي منتقدان مرتباً در ردة بهترين شاعران نسل . الّشعراي بريتانيا بوده است ملك
ترين نويسندة بريتانيايي نيمة دوم  و را بزرگبسياري منتقدان ا.  است شده خود انتخاب مي
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ترين نكتة آثار او اين است كه از فرهنگ غربي به ويژه  شايد مهم. نامند قرن بيستم مي
به   كه پس از عصر روشنگري(Utilitarian rationalism)گرايي كاربردي  عقل

 بي اهميت جلوه او در جواني به نسل شاعراني كه همه چيز را. كرد وجود آمد، انتقاد مي
انگلستان دهة پنجاه با آنچه او ). 379-384 :1377ردموند،(داد  دادند، واكنش نشان مي مي

تلويزيون داشت به بخش مهمي از زندگي مردم تبديل . كرد شناخت، فرق مي در جواني مي
قدار شعر تد هيوز تا م. شدند مردم بريتانيا داشتند كم كم با فرهنگ آمريكا آشنا مي. شد مي

هيوز جنگ را نتيجة . زيادي بخشي از اين دنياي در حال تغيير پس از جنگ جهاني دوم بود
اي كه بايد با آن مواجه  بيماري. دانست هاي دروني روح انسان غربي ميانحرافات و زخم

هاي هاي شعري او استفاده از ارزش يكي از ويژگي). 380همان،( شد و آن را درمان كرد
طور كه در ادامة مقاله به آن اشاره خواهد شد، به دنبال يافتن ا كه او همانجهاني است؛ چر

او همچنين، . يك بنيان معنوي و يك تازگي فكري براي درمان بيماري جامعة خويش است
  .هاي جهاني را در شهرها و روستاهاي خود بيابندشاعران را تشويق مي كرد تا ارزش

. ترين اثر تد هيوز است، به چاپ رسيد  شده تهكه شناخ 2»كالغ« كتاب 1970در سال 
 عنوان شخصيت اصلي در  در اين مجموعه شعر كه اشعار آن به هم پيوسته است و كالغ به

هاي مختلفي روبه رو هستيم كه براي كالغ  ها حضور دارد، با ماجراها و موقعيتهمة آن
جا آغاز  اش از همان فر درونيآيد و س اي كثيف به دنيا مي او در آشيانه. افتد اتفاق مي

  .شود مي
His prison is the earth. Clothed in his conviction, / Trying to 

remember his crimes.(Hughes,1972:47) 

 .هايش را به ياد آرد تا جنايت/ به تن كرده محكوميت خويش / زندان او زمين است 
  )21: 1392مكّي زاده،(

The world is dark one inch ahead / What's on the other 

side?(P:77)   

) 37(در سوي ديگر چه چيزي است؟/ جهان تاريك است يك اينچ باالتر  
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 او در اين سفر به درك جهان، اشيا، حيوانات، انسان، مرگ و زندگي، عشق و 
او در پي شناخت خويش و پس از آن خالق خويش . شود بسياري مضامين ديگر نايل مي

  .هايي چون توّلد، مرگ و توّلد دوباره از ديگر مفاهيم اين اشعار هستند مايه نب. است
در اين . پردازيم الطّير عطار مي در ادامه به بررسي تطبيقي مجموعة شعر كالغ با منطق

فرصت كوتاه، امكان بررسي همة جوانب اين دو اثر وجود ندارد؛ بنابراين، تنها به مهم ترين 
اگرچه هر عنواني كه در زير انتخاب شده است، وجه شباهت اين . تموارد اشاره شده اس

رساند، در عين حال، نشان دهندة آن است كه هر كدام از اين دو شاعر تا چه  دو اثر را مي
  .اند كارگيري اين عناصر و مضامين متفاوت عمل كرده حد در به

  

  الّطير و كالغ مقايسة منطق:  بحث-2

  روايت -2-1

اي از اجزا  و مجموعة شعر كالغ، ساختاري كالن دارند كه از مجموعهالطّير  منطق
در . رسند هايي كه در نهايت، به يك روايت كلّي و بزرگتر مي روايت. تشكيل شده است

شوند، سپس، مرغان گرد هم  روايت منطق الطير، ابتدا يازده مرغ از ميان سي مرغ معرّفي مي
خاب كنند، بعد از آن، گفتار هدهد دربارة سيمرغ آيند تا براي خود فرمانروايي انت مي
در ادامة روايت، سرباز زدن مرغان و . كند آيد و مرغان را به رفتن نزد او تشويق مي مي

شود كه در نهايت،  شود و پس از پاسخ هدهد، سفر مرغان آغاز مي ها ذكر ميهاي آن بهانه
الطّير، سير  بنابراين، در منطق. دشو به رسيدن مرغان به كوه قاف و يافتن سيمرغ ختم مي

افتند و به   است و ماجراها پشت سرهم در يك خط زماني اتفاق مي پيشبرد روايت خطي
اما در كالغ اين روند خطي وجود ندارد و  . گيرد رسند و طرحي منسجم شكل مي پايان مي

كالغ پس از . رو نيستيم دست روبه هاي مدرنِ معاصر، با يك روايت يك متناسب با روايت
گيرد و طي آن به تنهايي به  هاي مختلفي قرار مي توّلد و بيرون آمدن از النه، در موقعيت

پردازد و در نهايت، به شناختي مبني بر وجود  كشف خود و زندگي و چگونگي آن مي
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تد هيوز در جاي جاي روايت خود و به فراخور حال، از . رسد خالقي مونث براي هستي مي
روايت اين مجموعه چندان منسجم نيست كه بتوان . كند ها استفاده مي ا و اسطورهه افسانه

كه شخصيت اصلي در كالغ، كالغي سياه و كنجكاو وار نقل نمود؛ جز آن آن را خالصه
آيد و به دنبال كشف  ها حضور دارد و سواالتي براي وي پيش مياست كه در همة موقعيت

تر  اي كه در سر داشتم، خيلي مفصل  ايده«: گويد ورد ميتد هيوز درين م. راز هستي است
هايي از آن   فقط بخش]كالغ[تر بود و آن كتاب تر و طوالني بود، قصة اصلي بسيار كامل

رو، ساختار كالغ  ، از اين)Amzed,1989(» .جا انتخاب شده جا و آن است كه از اين
 دو اثر رمزوارگي و تمثيلي هاي روايي اين از ديگر ويژگي. آشفته و پراكنده است

 زبان رمز براي بيان عوالم درون و جهان ماورا يا عالم . آن دو است)Allegorical(بودن
الطّير نيز مملو از  منطق). 23: 1370ستاري،(تر از هر وسيلة بياني ديگر است  علوي، مستعد

ستان پيوند هاي عطار به طرح اصلي دا هاي متعددي است كه مانند ساير منظومه تمثيل
كه ارتباط آشكاري با طرح اصلي آن  بي- خورد و در زمينة فكر اصلي مطرح در داستان مي

كند  رود و در طرح عمومي منظومه شركت مي  به پيش مي- داشته باشد 
هركدام از پرندگان، هفت وادي، هدهد، سيمرغ و كوه قاف، ). 426: 1375پورنامداريان،(

ها  اي از نمادها و همچنين، اسطوره غ نيز با مجموعهدر مجموعة كال. يك رمز هستند
ها درخدمت طرح كلّي هستند و  ها و اسطوره ها و استعاره جا نيز تمثيل آن.سروكار داريم

  .دهند فكر اصلي اثر را گسترش مي
   جستجو2-2

در . الطّير و مجموعة شعر كالغ، جستجوست هاي اصلي در منطق مايه يكي از بن
  .  ازهفت مرحلة عرفاني كه مرغان ملزم به گذراندن آن هستند، طلب استالطّير يكي منطق

شوند و  هاي زيادي مواجه مي در منطق الطّير ضمن اين جستجو، مرغان با پرسش
كه او  شود، اين هاي زيادي مطرح مي در كالغ هم پرسش. هاستگوي آن هدهد پاسخ

 باالتر چيست؟ اول چه چيزي كيست؟ همة اين جهان چگونه به وجود آمده است؟ از مرگ
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 Robin(»ترانة سينه سرخ«در شعرعنوان مثال،  به. بوده است و بسياري سؤاالت ديگر

Song(گويد  مي:  
I am the lost child /    Of the wind / Who goes through me 

looking for /something else / Who can't recognize me though I 

cry.(P:52) 
هر . شناسد مرا نمي. گردد كه درون من از پي چيز ديگري مي /ند گم شدة بادمنم فرز«

  )24(».گريم چند مي

ترين سوال او همراه با تقّلايي سخت   اصلي) The Black Beast(»وحش سياه« در 
 :وحش سياه كيست؟ اين است كه

-Crow flailed immensely through the vacuum, he screeched 

after the disappearing stars /Where is it? Where is the Black 

Beast?(P:28) 

كجاست : شدند، جيغ كشيد كالغ به هر سو كوفت در خأل و با ستارگاني كه محو مي
 )11(او؟ كجاست وحش سياه 

، سؤاالت فلسفي اي نظير )Crow Communes(و يا در مراسم عشاء رباني كالغ
 :مده، مطرح مي شودكه اول چي و چطور به وجود آاين

 

 -Which way? Said crow, which way first?(P:30)  
 )12(كالغ گفت چطور؟ اول چطور؟ 

  الگوي جستجو توان تحت لواي همين كهن  بسياري از آثار ادبي جهان را مي
(Archetype)طور خودآگاه يا  الگويي كه اكثر نويسندگان به كهن.  بررسي كرد

تد هيوز ). 148: 1385مرندي،(اند   آثارشان آن را دنبال كردهناخودآگاه در مسير خلق
شود، موجودي كه بي هيچ تعّلقي فقط يك خواسته  از همه چيز رها مي«كالغ : گويد مي

. خواستم او را وارد تمامي اين ماجراها و حوادث كنم دارد و آن هم جستجوست و من مي
پرندگان در جستجوي » الّطير منطق«ستان  در دا.از هفت كوه بگذرانم تا خودش را پيدا كند
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يابند  كنند و در واقع، اين سي پرنده خودشان را مي ها سيمرغ را پيدا ميخودشان هستند، آن
هيوز در مقايسه با ). Amzed,1989 (».و اين مفهوم اصلي بزرگ در پس اين شعر بود

اين جستجو براي يافتن  «: گويد داند و مي تر مي الطّير، جستجو در كالغ را گسترده منطق
تر شده، به اين معني كه كالغ با يافتن خودش در واقع، در پي  خود در داستان من گسترده

» .شناخت خالقش است، به دنبال اين است كه بفهمد چه كسي او را خلق كرده است
در عين . الطّير هدف جستجو مشخّص است گويد، در منطق  خالف آنچه هيوز مي بر) همان(

ها خود چه گم شده و مرغان در پي آن هستند، در نهايت، پيدايي است و اگر آن  آنحال،
  :را بيابند، به هدف كه همان خالق است، نيز خواهند رسيد

  هر چه گويي نيست آن چيزي مجوي  تو نكردي هيچ گم چيزي مجوي 
  خويش را بشـناس صد چندان تويـي  آنـچ گويي وانـچ داني آن تويي

  )169-168ابيات : 10(
    سفر-2-3

توان براي جستجو در نظر گرفت، سفر  هايي كه مي يكي از بارزترين زيرمجموعه
گاهي مسير اصلي داستان بوده : اند هاي مختلفي ظهور كرده سفرها در ادبيات به گونه. است

شناختي به درون  اند و زماني صورتي دروني داشته و سفرهاي روان و صورتي بيروني داشته
الطّير و مجموعة كالغ نيز  در منطق). 148: 1385مرندي، (اند  را شامل شده(Psyche)روان

الطير به ترتيب هفت وادي را طي  مرغان در منطق. سفر راهي براي شناخت روح است
هاي گوناگون و در معرض  كنند تا به جايگاه سيمرغ برسند؛ اما در كالغ، او در موقعيت مي

 پس از توّلد .شود سفر براي كالغ از لحظة توّلد آغاز مي. ردگي هاي مختلف قرار مي آزمون
  :و گذر از مادر،كالغ بايد به راه خود ادامه دهد

He tried a step, then a step, and again a step /Every one 

scarred her face for ever. /When he burst out in rage /She fell 

back with an awful gash and a fearful cry./ When he stopped she 

closed on him like a book /On a bookmark, he had to get 

going.(P:17)  
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اش زخمي ابدي بر چهرة  هرقدم/ گامي برداشت، گامي ديگر و سپس گامي ديگر« 
 از نشانة الي كتاب بايد به رفتن ادامه/ وقتي ايستاد مادر چون كتابي بر او بسته شد/ مادر
  )5(» .داد مي

رود و  در هر مرحله و موقعيت او با اوج و فرود و طي ماجراهايي به موقعيت بعدي مي
  : دارد گاهي تنها قدمي رو به جلو بر مي

-He comes forward a step,/and a step,/and a step.(P:68)  

  ) 32(» و قدمي ديگر / و قدمي ديگر/ دارد قدمي به جلو بر مي« 
  ه پرند-2-4

هاي افالطون و در انجيل فراز و فرودهاي روح به پرواز كبوتر شبيه شده  در نوشته
گويد كه همان روح قدسي  سينا نيز در قصيدة عينيه از هبوط كبوتري سخن مي ابن. است

اند كه در  رنه گنون معتقد است پرندگان نماد فرشتگان). 65: 1387عباسي داكاني، (است 
تشبيه روح به مرغ در قرن پنجم و ). 409 : 1373گنون، .(ارندمراتب برتر وجود جاي د

اند، در آثار ديگران به غير از سهروردي و  ششم كه رساله الطّيرها نيز متعّلق به همين دوره
سينا و قبل از سهروردي،  خصوص بعد از ابن شود و در اين ميان، به ابن سينا نيز ديده مي

اند   ديگران به اين تشبيه عالقه نشان دادهاحمد غزالي و روزبهان بقلي بيش از
 يكي از (Josef L.Henderson)هندرسن. جوزف ال). 412 :1375پورنامداريان(

اين سمبل . شمرده است» رمزهاي تعالي«اي پرنده را يكي از  شاگردان يونگ در مقاله
ه كند، يعني فردي ك نمايندة ماهيت عجيب شهود است كه از طريق يك واسطه عمل مي

قادر است با فرو رفتن در يك حالت شبه خلسه معلوماتي دربارة وقايع دور دست يا 
 ).409همان،(داند، به دست آورد  ها چيزي نميطور خودآگاه دربارة آن حقايقي كه او به

الطّير و مجموعة كالغ، هر دو براي شرح سفر ماورايي خويش، از نماد پرنده  منطق
تد هيوز كالغ و عطار . اب پرنده در اين دو اثر بسيار متفاوت استاما انتخ. اند استفاده كرده
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كه ميان اين دو  كنند، حال آن عنوان شخصيت اصلي روايت خود انتخاب مي هدهد را به
  .پرنده تفاوت بسيار است

  كالغ- 2-4-1

در ادبيات . الطّير حتي كالغ در ميان ده مرغ نام برده شده، وجود ندارد در منطق
هاي ظاهري كالغ مثل رنگ سياه و چشم و پاي سرخ او ذكر شده است و ژگيفارسي وي

  .اند، زشتي ظاهر و حتي باطن اوست آنچه بيشتر آثار ادبي بر آن همداستان
  »همچو برف از درد و غم بگداختي    زاغ اگـر زشتـي خود بشنـاختي«

  )1/116: 1366مولوي،(
كالغ به خوردن مردار، .  استصداي كالغ نيز در ادب فارسي نماد زشتي و شومي

: 1389تاج بخش،(ناپذيري معروف است  استخوان، سرگين، سر و چشم اجساد و سيري
. كند هاي درختان بلند زندگي مي ها و شاخه ها، گورستان او در كوه و صحرا، ويرانه). 32

گري، دليري،  همچنين، صفات باطني او دزدي، حرص، محتاط بودن و دورانديشي، حيله
در متون ). 37- 36همان،(تر از همه، خبرچيني است خيزي و عجيب ناداني، صبح-ركيزي

همچنين، زاهدان . عرفاني، كالغ نفس هواپرست، چشم، صورت، طبايع و دنياي مادي است
ريايي به كالغ و ادعاي كشف و كرامات و حال عرفاني آنان به كاغ كاغ تشبيه شده است 

  ).40همان،(
كالغ در بدو توّلد : كند جودي ضعيف و كثيف معرفي ميتد هيوز كالغ را مو

  .هاي بي پر لرزان در كثافت آشيانه است موجودي لرزان، با آرنج
-Black the blood in its loud tunnel/Black the bowels packed 

in furnace/Black too the muscles.(P:13) 

  )2(ها نيز سياه  ماهيچه / يگ سياهها جمع شده در د روده / خون در ماز ِ پرآوايش سياه

-Trembling featherless elbows in the nest’s filth.(P:14) 

 )3ص(هاي بي پر لرزان در كثافت آشيانه آرنج

در . انديشة آغازين كالغ، انديشة سبك بود: گويد  او در مورد انتخاب كالغ مي
او براي مراحل بعدي . رسد يبا ميهاي ز هاي فولكلور شاهزاده به اصطبلي پر از اسب داستان
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هاي كدام از اسبكند كه هيچ سفر نياز به يك اسب دارد و دختر پادشاه به او سفارش مي
كند، نپذيرد، بلكه كره اسب زشت و گر و كوچكي را  زيبايي را كه شاه به او پيشنهاد مي

. ام يدهام و كالغ را برگز ها را رها كرده چنين است كه من نيز عقاب. برگزيند
)Fass,1980:18 (  

اند و در وجود هركدام از  الطّير هر يك از مرغان نماد گروهي از افراد جامعه در منطق
در مورد كالغ اما همة . هاي نادرست اخالقي و شخصيتي وجود دارد ها يكي از ويژگيآن

ني هاي اخالقي در يك پرنده منعكس شده است و او نماد انسا هاي زشت و كاستيويژگي
يكي ديگر از پژوهشگران آثار )1998((Ann Skea)آن اسكي. سرگشته و ناآگاه است

بازي كه در برخي  هاي شخصيتي كالغ را با ويژگي شخصيت شياد و حقّه هيوز ويژگي
تواند سازنده باشد و  شخصيتي كه در آنِ واحد هم مي. كند ها آمده است، مقايسه مي افسانه

و هم منفي باشد، ديگران را فريب دهد و اغلب خودش را گول هم ويرانگر، هم بخشنده 
او مفهوم . وي معتقد است اين نوع شخصيت محدود به يك جامعة خاص نيست. بزند

 كه (Radin)داند و از قول رادين تر از اين نيز مي شناختي كالغ را گسترده روان
 (Trickster Cycles)باز هاي چرخة حقّه اي از داستان آوري كنندة مجموعه جمع

ها تالش ما را براي مقابله با مشكلي  ها در اين داستانگونه شخصيت نويسد اين هاست، مي
اي ذهني كه در آن مبارزة انسان با خودش و جهاني كه به  دهند، آينه در حال رشد نشان مي

وي در يك مرحلة . شود زور و بدون اراده و رضايت به آن پرتاب شده، نمايش داده مي
هاي پست  كند كه همان ويژگي شناسي مشابه به تفسير يونگ و مفهوم سايه اشاره مي وانر

اي است كه  شود كه كالغ سوژه در آن مقاله همچنين، اشاره مي. در شخصيت افراد است
او هدفي براي آموختن انسانيت است تا روح را پيشرفت . بياموزد و آزمايش بدهد

  ).Skea,2000(.بدهد
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  دهد ه-2-4-2

. الطّير هدهد است چه در كالغ مشاهده كرديم، پرندة اصلي در منطق برخالف آن
» مرحبا اي هدهد هادي شده«: آورد عطار در آغاز داستان پرندگان را با اصوات تحسين مي

، )627(» نشين مرحبا اي طوطي طوبي«و ) 622(»صفت خه خه اي موسيچة موسي«، )617(
در سفير سيمرغ سهروردي، هدهد تمثيلي . هبر پرندگان استهدهد جايگاهي واال دارد و را

در ادبيات فارسي معموالً هدهد كه پوپو، پوپوك يا مرغ سليمان نيز ناميده . از روح است
گردد و در آثار عرفاني به منزلة راهنماي روحاني  آور محسوب مي شود، قاصد و پيغام مي

الطّير شاهكار عطار  ترين صورت در منطق ترين و ظريف ن را به حساسآكارگيري  به. است
اي از طريقت در بر دارد و افسري  هدهد به روايت عطار حلّه). 13: 1383فر، معين(بينيم  مي

نامد و بر هر مرغ ديگري  هدهد خود را مذكور خدا و مطلوب پيامبر مي. از حقيقت بر سر
و مرد كامل و ) عج( عصربا اين اوصاف، هدهد مثال اعالي ولي. يابد برتري و ترجيح مي

: 1387عباسي داكاني،(اند پير دليل و مرشد راهروان است كه اسم اعظم را در منقار او نهاده
با وجود چنين راهنما و مرشدي كه پيشينة نيكويي در روايات ديني و ادبيات فارسي ). 69

د همچنين، در مجموعة كالغ، راهنمايي وجو. دارد، كالغ بسيار كوچك و حقير است
  .ندارد و كالغ بايد به تنهايي مسير سفر را طي كند

    تعداد پرندگان-2-4-3

اما سفر در مجموعة كالغ شود،  الطّير سفر مرغان به شكلي گروهي آغاز مي در منطق
از ديگران پرندگان » كالغ و پرندگان«درين مجموعه، تنها در شعر . شود تنهايي انجام مي به

ر اين شعر، ديگر پرندگان به شكل و حالت زيبايي وصف د. آيد نيز سخن به ميان مي
  . اي له شده خيره است هاي سياه به بستني اند، اما كالغ در ميان زباله شده

 -While the bullfinch plumped in the apple bud/And the 

goldfinch bulbed in the sun/And the wryneck crooked in the 

moon /And the dipper peered from the dewball / -Crow 

spraddled head-down in the black beach-garbage, guzzling a 

dropped ice-cream.(P:37) 
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دانته نيز در كتاب خود كه با . اين نوع تفكر غربي در كمدي الهي نيز مشهود است
تاري و با وارد صورت اول شخص مفرد گف الطّير قابل تطبيق است، با روايت داستان به منطق

چنين . بخشد  به اثر مي(Individualistic)كردن احساسات شخصي، ماهيتي فردگرايانه 
الطّير روح جمعي پرندگان است  در منطق. الطّير نيست اي به هيچ وجه در منطقفردگرايي

هاي ابتدايي بيشتر در صدد آن است كه توجه  شود و جز بخش كه به تصوير كشيده مي
  ).155مرندي، ( سكنات روحي جميع سالكان معطوف بدارد خود را به

    مقصد سفر-2-5

شناخت نفس در عين حال،  .شناسي است هاي مهم در سفر روح، خود مايه يكي از بن
هدهد هر ). 409 :1375پورنامداريان،. (شناخت اصل آسماني نفس و شناخت خداست

كند، در طول مسير هم   ميشان آگاه كدام از مرغان را نسبت به وجوهي از شخصيت
دهند و در نهايت، سي مرغ،  هاي درونشان به سفر ادامه مي پرندگان ضمن آگاهي از كاستي

آور وجود ندارد و  در مجموعة كالغ، اين پايان شگفت. يابند خود را با سيمرغ يكي مي
د  كالغ خو)A Disaster(»يك فاجعه«در شعر . شناسد كالغ تنها درون سياه خود را مي

ها را مي كشد، شهرها را بيند كه انسان مي. را منشأ فساد و ويراني بر روي زمين مي يابد
  :سوزاند كند، فضوالت او زمين را سمي مي كند و نفسش زمين را مي ويران مي

There came news of a word./Crow saw it killing men. He ate 

well./He saw it bulldozing/Whole cities to rubble. Again he ate 

well./He saw its xcreta poisoning seas./He became watchful./He 

saw its breath burning whole lands 

To dusty char./He flew clear and peered.(P:33) 

انديشد و باز  ، به خودش مي)Crow’s Nerve Fails(»ضعف اعصاب كالغ«در 
او به چرايي اين وضعيت . بيند و زمين را زندان اهي ميهم خودش را منشأ فساد و تب

 به )A Grin(»پوزخند«در شعركالغ همچنين، . انديشد و به چگونگي رهايي از آن مي
 .گردد كند و به دنبال مسكني ابدي مي هاي ديگري دّقت مي ها و موقعيت چهره

It wanted a permanent home.(P:29) 
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شود كه كالغ هر انساني  شگران آثار هيوز، متذّكر مي يكي از پژوه(Sagar) ساگر 
خواهد اذعان كند كه هر آنچه او بايد از آن متنّفر باشد و بترسد در درون  است كه نمي

ها و احساسات  كند به كالغ مهارت خداوند تالش مي).  Sagar,1972: 27(اوست
در . ي او را تغيير دهدكند تا طبيعت خودپرست و غيراخالق انساني را بياموزد، تالش مي

ها از هدهد در مورد سيمرغ الطّير، هدف مرغان پيش از سفر مشخّص است، آن منطق
اما كالغ به مهندسي . كنند دانند او پادشاه است، پس سفر خود را آغاز مي شنوند و مي مي

 :جهان و چيدمان منظّم آن مي نگرد

He imagined the whole engineering/Of its assembly, repairs 

and maintenance –/And felt helpless.(P:23) 

كالغ مهندسيِ اين همه قطعة بر هم سوار شده را، تعمير و نگهداري اش را در خيال 
  )8ص.(ناگزير پرواز كرد/ خود مجسم كرد 

 در مجموعة كالغ مقصد نامشخّص است، كالغ در پي جستجوي خالق خويش است، 
   .داند او كيست اما نمي

Crow realized God loved him-/Otherwise, he would have 

dropped dead. / So that was proved./Crow reclined, marvelling, 

on his heart-beat./And he realized that God spoke Crow-/Just 

existing was His revelation./But what Loved the stones and 

spoke stone?(P:35) 

اين ثابت شده . / و گرنه، از پا افتاده مرده بود/ - كالغ دريافت كه خدا او را دوست داشت
/ و او دريافت كه خدا  با كالغ سخن گفت./ كالغ لميد، حيرت زدگي در تپش قلبش./بود

ها سخن گفته ها را دوست دارد و با آن اما چيست كه سنگ./تنها وجود وحي او بود
 )15(است؟

اي كه طي اين ماجراها به همراه دارد، اين است  تنها نشانه« كالغ، : گويد تد هيوز مي
كه توسط يك موجود مؤنث خلق شده كه ممكن است خالق او مادرش باشد يا خالق او 

ها به چه اي است، الهة مادر و اين عالم وجود باشد كه به نوعي جنسيت مونث دارد يا الهه
 »  .خود طلب است... ث سوژة طلب استمعني است؟ شايد خود اين خالق مون

)Amzed,1989(  
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نوع تفّكر هيوز در برداشتي كه از سيمرغ و مقصد مرغان دارد، به آن تعبيري از 
 در توضيح رمز سيمرغ (Henry Corbin)سيمرغ نزديك است كه هانري كربن 

دار  آينهسيمرغ نيز كه . عنقا در لغت عرب، مؤنث است، همچنين، سئنة اوستايي«: گويد مي
ست، سيماي جبرئيل امين و عقل فعال و روح القدس هم هست و روح القدس »او«طلعت

القدس را  كه مسيح در انجيل به روايت عبراني روح در زبان آرامي لغتي مونث است، چنان
كربن، (نامد و به همين جهت در مسيحيت، كبوتر ماده، رمز روح القدس است مادر خود مي

و به گفتة ستاري، سيمرغ تصوير ديگري از همان بانوي آسماني دستگير ) 212- 226 :1387
هاي دئنا و شاكتي و شيخنا و  و شفيعي است كه مظهر رحمت پروردگار است و به چهره

گردد و از اين لحاظ نيز عامل اتحاد و پيوند ميان دو قطب هستي يا زمين و  غيره پديدار مي
  ). 37: 1370ستاري، (آسمان است

  فنا و توّلد دوباره -2-6

رسند، پس از مرحلة فنا، مرحلة  الطّير مرغان به هفتمين مرحله يعني فنا مي در منطق
، (Sophie Polard)به گفتة سوفيا پوالرد. بقاست، در واقع، فنا در اينجا عين بقاست

مجموعة كالغ، شناسايي روح بشر است كه شامل موضوعات توّلد، مرگ، و توّلد دوباره 
). Pollard,1392(اين موضوعات در چند شعر اين مجموعه تجلّي يافته استاست و 

 توش و توان از دست )Crow’s Battel Fury(»خشم نبرد كالغ«كالغ نيز سرانجام در 
  :دهد مي

Blood blasts from the crown of his head in a column. (P:68) 

) 31(» .تواند بود  جهان نميگويي در اين/ كند از تاج سرش ستوني ازخون فوران مي«
  : )Truth Kills Everybody(»كشد حقيقت همه را مي«و در شعر

He was blasted to nothing. (P:83) 

كالغ و «و توّلد دوبارة او را در شعر ) 40.( منفجر شده بود و هيچش نمانده بود
 :توان ديد  مي)Crow and Stone(»سنگ
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And still he who never has been killed/Croaks helplessly / And is 

only just born.(P:84) 

و تازه زاده / نوميدانه قارقار مي كند / و هنوز او آن كس كه هرگز كشته نشده است « 
  )41( ».شده است

اي در مورد سيمرغ عطار   مقايسه( Jorge Luis Borges)خورخه لوئيس بورخس 
اشخاصي كه « : گويد مي.  انجام داده استو عقاب عدالت دانته در سرود هجدهم بهشت

بينند،  شوند، درحالي كه مرغاني كه سيمرغ را مي دهند، در او گم نمي عقاب را تشكيل مي
دهند، در  سازند، هويت خود را از دست نمي كساني كه عقاب را مي. خود سيمرغند

 مجموعة در). 109- 110: 1373بورخس،(سازد  كه سيمرغ يك هويت واحد را مي حالي
در اينجا نيز . كالغ نيز مرگ كالغ و توّلد دوبارة او بسيار متفاوت از فنا و بقاي عرفاني است

  .رسد رود و سالك با معشوق به وحدت نمي فرديت هرگز از ميان نمي
   عشق-2-7

الطّير چنان است كه مرغان بايد اين مرحله را با موفقيت  اهميت عشق در منطق
اي است كه لياقت اين سفر و رسيدن به سيمرغ را   نباشد، سالك مردهاگر عشق. بگذرانند

ها و جستجوهاي او پاسخ به چيستي و چگونگي  در مجموعة كالغ، يكي از تالش.ندارد
آموزد و در شعري به همين نام  در اين مجموعه، نخستين درسي كه كالغ مي. عشق است
خواهد تا  وند سه بار از او مي عشق است و خدا،)Crow’s First Lesson(آمده است

تنها خيره نگاه . تواند با عشق رابطه برقرار كند اين كلمه را تكرار كند، اما او هرگز نمي
  . آور است اي پوچ و تهوع كند و در ذهن او عشق تنها رابطه مي

-God tried to teach Crow how to talk./“Love,” said God. 

“Say, Love.”  / -“No, no,” said God, “Say Love. Now try it. 

LOVE.”/Crow gaped, and a bluefly, a tsetse, a mosquito Zoomed 

out and down / -“A final try,” said God. “Now, LOVE.”/Crow 

convulsed, gaped, retched.(P:20) 

دهان كالغ با / بگو عشق :خدا گفت/ خداوند كوشيد سخن گفتن را به كالغ بياموزد 
كالغ با دهان ! ع ش ق. حاال سعي كن. نه، نه، بگو عشق: خداوند گفت...باز خيره نگاه كرد
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لرزيد كالغ، خيره ماند قي / عشق . آخرين بار، حاال: خداوند گفت.../ باز خيره نگاه كرد
 )6ص .(كرد

الطّير در شرح عشق به خوبي مقابل ديدگاه تد هيوز در وصف  يكي از ابيات منطق
  :گيرد رار ميعشق ق
  )3345(».تپد تا بوك در دريا فتد مي    ماهي از دريا چو بر صحرا فتد«

  بيني  جهان-2-8

تفّكر . بيني عّطار و تدهيوز مقايسة دو انديشة متفاوت شرقي و غربي است مقايسة جهان
او . از نظر او آفريدگار جهان شايستة حمد و ستايش است. عطار تفّكري توحيدي است

  . ي است كه جهان و انسان را آفريده است خالق يكتاي
  )1(» كه جان بخشيد و ايمان خاك راآن    آفرين جان آفرين پاك را«

: گويد ساگر مي. در مجموعة كالغ اما اين ستايش نسبت به خلقت وجود ندارد
حرمتي كالغ نسبت به شعائر مذهبي  او اين بي. جوست گر و برتري شخصيت كالغ مداخله

باز مربوط  خي اشعار هيوز ضربه زده است، به همان ويژگي شخصيت حقّهرا كه به بر
او . طور سنّتي، اين نوع شخصيت، تابوشكن و ويران كنندة مقدسات است داند كه به مي

خوبي با احساسات سوررئال و  داند كه به باز مي كالغ را گونة بسيار مدرن شخصيت حقّه
، هنرمنداني چون فرانسيس بيكن (Kafka)كافكاپوچ ديگر نويسندگان قرن بيستم چون 

(Francis Bacon)و ديگر شاعران اروپاي شرقي متناسب است )Sagar,1972: 

ترين و  كالغ قديمي:  نوشته است(Alan Bold)اي به االن بولد خود تد هيوز در نامه).27
 از واردات جعلي كند، اما اين انگلستان به شير تظاهر مي...واالترين موجود توتم بريتانياست

رو،  ازاين )Bold,1976:234. (توتم بومي و محلي انگلستان، كالغ است. اخير است
  .كنندة تفّكر بريتانيا در قرن بيستم است كالغ، منعكس

شايد «: گويد الطّير دارد و در مورد آن مي اي ملهم از منطق ژان كلود كارير، نمايشنامه
م و آن اين است كه تصميم گرفتيم كه واژة خدا را اي فقط يك بار به عطار وفادار نبوده
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ياري  گويد اين همت انسان براي استعالء بي و ستاري در مورد آن مي» .هرگز به كار نبريم
نگري ژان كلود كارير و فرق اساسي دو  حق، بزرگترين تفاوت ميان بينش عطار و جهان

طلب در آن براي بازجست شوق و . عرفان ناسوتي و عرفان الهوتي است: گونه عرفان
( طلب هست و به يك معنا، عرفاني است؛ اما عرفاني كه بالّضروره راهياب حق نيست 

كه معتقد است دنياي غرب يك بنيان معنوي كم دارد،  با آنتد هيوز ). 27 : 1370ستاري، 
« :ويدگ مي. كند كه مايل نيست اين معنويت را در انسانيت يا مذهب پيدا كند اما تصريح مي

پس همه چيز به گشتن و . ما واقعيت معنوي جديدي الزم داريم كه كشف نشده باشد
كنيم شايد آن را در شرق بيابيم، شايد، شايد آنجا  شود و فكر مي گشتن و گشتن ختم مي

شايد بايد آن را از . دانيم دقيقا چه چيزي چيزي براي يادگرفتن وجود داشته باشد، اما نمي
دانيم  مان بسازيم؛ اما باز هم نمي يم، شايد بايد آن را دوباره در درونجاي ديگري بگير

خوبي  و اين جمالت سرگشتگي و سرگرداني دنياي او را به) Amzed,1989(» .چطور
  .دنيايي كه با نظام منسجم و هدفمند عطار فاصلة بسيار دارد. دهند نشان مي

تواند  ي دارد، اما اين آلودگي ميهاي الطّير درون آلوده است و انسان كاستي در منطق
چيز سياه است، هم وجود كالغ و هم دنياي  درمجموعة كالغ اما در ابتدا همه. پاك شود

او با روحي سياه و لكنتي بزرگ خورشيد را بر . بيروني و كالغ در پي رسيدن به نور است
  .آيد كالغ در همين سياهي و در تهي به دنيا مي. آورد زبان مي

Black was the without eye/Black the within tongue /Black 

was the heart / Black the liver, black the lungs /Unable to suck in 

light /Striving to pull out into the light / Black the nerves, black 

the brain / With its tombed visions / Black also the soul, the huge 

stammer / Of the cry that, swelling, could not Pronounce its 

sun.(P:13) 

/ جگر سياه، شش ها سياه / سياه بود دل / سياه بود زبان دروني / سياه بود چشم  بيروني 
روح نيز سياه، / با رويايي مدفون در گور / عصب ها سياه، مغز سياه / ناتوان از مكيدن نور 

 )2ص. (خورشيد را به زبان آورد/  كرده از فريادي كه نمي تواند ورم/ با لكنتي بزرگ 
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هاي مختلف، هنوز سياه است؛   او پس از شروع سفر و قرار گرفتن در موقعيت
توصيف شده است؛ اما در اين شعر، كالغ از ساية مهتاب » كالغ فام«طور كه در شعر  همان

در شعر . بيند ل روشنايي را نيز سياه ميها و اص تراست، يعني شاعر حتي مايه و خورشيد سياه
 .،نيز دنيا را تيره و تار مي بيند)Crow’s Vanity(»بيهودگي كالغ«

-Looking close in the evil mirror Crow saw / Mistings of 

civilizations towers gardens / Battles...  /But it was no good he 

was breathing too heavy / And too hot and space was too 

cold.(P:44) 

مه گرفتگي تمدن ها، برج ها، باغ ها، / به نگاهي از نزديك در آيينة شرّ كالغ ديد
به شدت داغ نفس هايش و / وضع خوبي نبود، اما سنگين نفس نفس مي زد / .../ نبردها 

  )20ص.(فضا بسيار سرد
هايت، مرغان به اصل خويش الطّير نااميدي و يأس جايي ندارد و در ن در منطق

 :يابد بيني عطار، جهان جمله هيچ است، اما اين هيچ با خداوند معنا مي در جهان. رسند مي

  »هيچ هيچست اين همه هيچست و بس  پس همه بر چيست بر هيچ است و بس«
  » فكـر كـن در صنـــــــعت آن پادشـاه           كيـن همــه بـر هيــچ مـي دارد نــگاه«

)122-123(  
اي  شود و اگر جايي كلمات و زبان عطار زشتي الطّير يك جهان زيبا خلق مي در منطق

كند، معتقد است كه اين ناپاكي و زشتي با عشق و وصال معشوق تبديل به  را توصيف مي
  :زيبايي خواهد شد

  »ميرند در وي دربه در هست دنيا چون نـجاست سر به سر           خلق مي«
  »ميــرند در دنيا به درد زار مي   خلق همچون كرم زردصد هزاران«
  »به كه در عين نجاست زار زار  ما اگر آخر درين ميـــريــم خـوار«

)1746-49(  
  .انگاري و مرگ دو مضمون پررنگ در مجموعة كالغ است هيچ
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- To hatch a crow, a black rainbow Bent in emptiness 

over emptiness  . (P:13) 

  )2ص(بر فراز تهي / خم شده در تهي /  سرزدن يكي كالغ، رنگين كماني سياه از تخم
آيد، پس از آفرينش مواردي چون خون،   در روند آفرينشي كه در شعر كالغ مي

به . شود شوند؛ دو بار واژة هيچ و پنج بار واژة هرگز تكرار مي كه خلق مي... چشم، ترس و 
 ):Lineage(عنوان مثال، در شعر شجره نامه

Who begat Nothing / Who begat Never / Never Never 

Never.(P:14) 

. شود انديشي او آغاز مي  هنوز كالغ كامالً قدم به اين دنيا نگذاشته است كه مرگ
ها،  ها، روده هاي دمنده، تنپوش عضله پاهاي الغر كوچك، چهرة پرموي سوخته، ريه

 همه و .ن بدكار، زمين سراسر باراني سنگيسو، زبا مغزهاي مشكوك، خون پليد، چشم كم
مرگي كه از اميد، عشق . ها كه به دور از زيبايي و پاكي هستند، از آنِ مرگ هستند همة اين

 .تر است و زندگي نيرومند

Who owns the whole rainy, stony earth?     Death./ Who owns all 

of space?     Death./ Who is stronger than hope?     Death./ Who 

is stronger than the will?     Death. /Stronger than love?     Death. 

/Stronger than life?/    Death.(P:15) 

 ./تمام فضا از آن كيست؟   مرگ /.اين زمين ِ سراسر باراني سنگي از آن كيست؟  مرگ

از عشق نيرومدتر؟     /.اده؟   مرگكيست نيرومندتر از ار/ .كيست نيرومندتر از اميد؟  مرگ
 ).4ص(.ز زندگي نيرومندتر؟   مرگ/.مرگ

   گيري  نتيجه-3

توانند در نوع روايت و  الطّير عطار و مجموعة شعر كالغ تد هيوز، مي منطق
هايي چون جستجو،  مايه كشند و در بن كه سفري روحي را به تصوير مي) Form(شكل

هاي تطبيقي قرار گيرند، اما دوباره، در حوزة پژوهششناسي، عشق، فنا و توّلد  خويشتن
تصوير كشيدن اين سفر، چگونگي آن و انتخاب  كاربرد هر كدام از اين عناصر در به

الطّير، هدهد  شخصيت اصلي در منطق. مقصد، با توجه به ديدگاه هر شاعر متفاوت است
 همچنين، مقايسة اين .سليماني و در مجموعة شعر تد هيوز، كالغي كثيف و ضعيف است
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جهان ساختة عّطار . دهد بيني، تفاوت دو تفّكر شرقي و غربي را نشان مي دو اثر از نظر جهان
جهان عّطار زيباست، با خالقي . منظّم و هدفمند است، اما جهان تد هيوز آشفته و پراكنده

آميز   هيوز، يأسشود، اما دنياي تد ها با عشق به او محو مي ها و زشتي يكتا كه همة آلودگي
هاي روحي و كمبود بنيان  دهد كه گرچه او براي درمان آسيب و سياه است و نشان مي

ويژه انگلستان قرن بيستم به دنياي معنوي شرق نزديك شده است، اما اثر او  معنوي غرب، به
  .تر است بيني غربي نزديك به جهان

  ها يادداشت

عر آسيا كه در داكاي بنگالدش برگزار ، در جشنوارة ش1989 اين مصاحبه در سال .1
  .شده، انجام شده است و تد هيوز مهمان ويژة اين جشنواره بوده است

ضمن نوشتن اين مقاله بر اساس متن اصلي انگليسي، مترجم گرامي، حسين مّكي . 2
هاي تد هيوز را در  زاده، لطف كرده، ترجمة كامل و آمادة انتشار خود از مجموعة كالغ

  .اند گارنده قرار دادهاختيار ن
  فهرست منابع

نه مقاله دربارة دانته و هزار : سيمرغ و عقاب) 1377(بورخس، خورخه لوئيس، -1

  .انتشارات آگه: ، مترجمان كاوه سيد حسيني و محمدرضا رادنژاد، تهرانو يك شب
: ، تهرانهاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان). 1375.( پورنامداريان، تقي-2

  .ات علمي و فرهنگيانتشار
، مجلة »كالغ در ادب فارسي«).1389.(بخش، اسماعيل و آسيه فرجي قرقاني تاج -3

  30-46، صص 3/62تاريخ ادبيات،شمارة
، ترجمه فرح يگانه،مجلة »تدهيوز، شاعر ارواح زميني«) 1377.(ردموند، جان -4 

  ).379- 384،بهمن ماه، صص4بخارا، شمارة 
). مجموعه مقاالت (از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي).1387.( ساجدي، طهمورث-5

 .انتشارات اميركبير: تهران
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