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 2بیرانوند یوسف علی

 چکیده

شاعران عارف گاه، برای آنکه حاالت درونی و مکاشفات خود را برای مخاطبانشان بیان کنند از مفاهیم، 

قین چنان آشکار است که مخاطب ی گرفتناند. گاه این وامهای حماسی مدد جستهها و بعضاً تمثیلمایهبن

ماسی و  از حبه آثار  ،الطیرکه عطار در منطقاست؛ چناناعر، متنی حماسی را فراچشم داشتهکند که شمی

ی از شدن گونۀ نسبتاً جدیدها از سویی و به رسمیت شناختهاست. همین شباهتجمله شاهنامه نظر داشته

ه در مراحل کم و بیش مشاب دیگرسو و نیز موضوع سفر قهرمان وادبیات حماسی با نام حماسۀ عرفانی از 

ای همایهما را بر آن داشت تا به مقایسه و بررسی وجوه اشتراک، از جمله در ساختار روایی و بنآنها، 

هر دو  -1از این قرار است:  ،الطیر عطار و اودیسۀ هومر برآییم. نتایجی که به دست آمدمشترک در منطق

های مشترک زیادی در دو اثر مایهبن -2برانگیزی دارند. ث ساختار روایی، مشترکات تأملکتاب از حی

گانۀ آن، در هر دو اثر الگوی سفر قهرمان مورد نظر جوزف کمبل و مراحل سهکهن -3وجود دارد. 

 آشکار و با نظر کمبل قابل تطبیق است.  

 .مایببن الطیر،هاس کلیدس: اودیسب، ساختار روایی، منطقواژه

 

                                                           
 nooria67@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان )نویسنده مسئول(: -1 

  yossofali.biranvand@gmail.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان: -2 

 1394/ 2/12تاریخ پذیرش:                                            1394/ 27/1تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:yossofali.biranvand@gmail.com


 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     250  

 مقدمب             -1

.  دهدمی نشان آشکارتر را آنها در موجود چشمگیر مشترکات اسطوره و حماسه با عرفان، مقایسۀ

 قدسی امر اصالت و محوریت مانند مشابه، ساختاری عناصر توان این آثار را با توجه به وجودمی

 ضدِ و قهرمان شر و و خیر زندگی، و مرگ متقابل هایزوج حضور ،(156-152: 1388 مظفری،)

 و قهرمان برای حامیانی یا حامی حضور العاده،خارق نیروهای و حیوانات ،اشیا وجود قهرمان،

 و عظیم هدفی سمت به نازل گاه و معمولی موقعیتی از قهرمان سفر و  حرکت قهرمان،ضدِ

 خستینن  مأوای و مقصد به قهرمان افتخارآمیز و پیروزمندانه بازگشت پرمخاطره، ولی شکوهمند

 استدهرسی ستایشی درخور روحی کمال و تعالی به فراوان، هایرنج تحمل واسطۀ به کهدرحالی

 با هم مقایسه کرد. .... و

 مورد ثرا دو  و طورکلیبه ،حماسی و عرفانی آثار در مقایسه و تطبیق قابل مسائل از یکی

 و یعنی خودیابی ،پایانی مرحلۀ تا آن سیر و داستان قهرمان سفر موضوع خاص، طوربه بحث

جوزف کمبل  .است( خویش وجودی گوهر و حقیقی خویشتن)کمال مطلوب  به رسیدن

(Joseph Campbell،) او اساس آراء کارل گوستشناس مشهور امریکایی، برفیلسوف و اسطوره

 لگوهایاکه در پی طرح نظریۀ ناخودآگاه جمعی خود، کهن (Carl Gustav Jung)یونگ 

به  ،ودبپیر فرزانه، روح، قهرمان، سایه و جزآن را طرح، بررسی و تحلیل کرده آنیما، آنیموس،

 اندیکسان ،هامایۀ اصلی اسطورهبن» نتیجه رسید کهپرداخت و سرانجام به این مطالعۀ عمیق اساطیر 

د ای بسته رشدر محدودهین و ای معدر جامعه ،شناختیهر نظام اسطوره ...اندو همواره یکسان بوده

        شوند، در هم ها( وارد عرصۀ برخورد و رابطۀ متقابل میشناختی)اسطوره ،. سپساستکرده

 (48: 1384کمبل، « )کنید.تری پیدا میشناسی پیچیدهآمیزند، و شما اسطورهمی

ای ترین نظریهمهم» ولی ای ارائه کرده استشناختی ارزندههای اسطورهجوزف کمبل، نظریه

در کتاب  ،1949اسطوره است که در سال نظریۀ تک ،مطرح کرده درخصوص اسطوره اوکه 
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توجه اکثر  مورد کمبل، اسطورۀنظریۀ تک (78: 1384کنگرانی،« ).شد ارائه  قهرمان هزارچهره

 قرارگرفت. هنرمندان و منتقدان شناسان،اسطوره

 تر، قهرمانی با هزار چهره،هزارچهره یا به عبارت دقیقفصل اول کتاب قهرمان   کمبل در

او با بررسی   (Campbell, 2008: 1-18)قهرمان را بررسی کرد.  سفر الگویتفصیل، کهنبه

 در را خود الگو، در هر زمان و مکان،نشان داد که چگونه این کهن ،های جهانها و افسانهقصه

« کند. راهنمایی نفس شناخت و درونی سفر و سیر به را انسان تا کندمی تکرار جدید قالبی

 (106: 1392)طاهری و آقاجانی، 

الگو هم در آثار اساطیری و حماسی، حضوری قاطع و چشمگیر دارد و هم در آثار این کهن  

تن یافها و حتی در ادیان، قهرمان، برای دستها، حماسهآراء کمبل، در اسطورهاساس عرفانی. بر

ند و کشده یا جبران کمبودی از جامعه، عزیمت میبخش یا بازیافتن چیزی گمتبه پیامی نجا

لی خود به منزل اص ،بخشف، با پیامی ارزنده و سودمند یا دستاوردی نجاتپس از رهیافت یا تشرّ

 (206 – 189: 1377. ک: کمبل، گردد. )رمیباز

 بیان مسئلب -1-1

ر ب گرچه برخی، اثر عطار نیشابوری، عارف واالمقام قرن ششم و هفتم هجری است ،الطیرمنطق

ت. اسسینا نظر داشتهاحمد غزالی و ابن «الطیررساله»به  این کتاب،ند که وی در سرودن اآن

به روش تمثیلی و رمزی، به شرح مراحل  ،در این کتاب عطار( 345 -339: 1353)فروزانفر، 

ای است به جهان درونی او، از عناصری زبان عارف که دریچه»اصوالً است. سلوک پرداخته

ین ( به دلیل هم457: 1392شفیعی کدکنی، « ) گیرد.نهایت متنوع و رنگارنگ شکل میبی

 ،الطیر که هم جنبۀ عرفانی و هم حماسی داردبودن کتاب منطقرمزی»رنگارنگی زبان و بیان و 

 ( 319: 1381)رزمجو،« عرفانی دانست. -ای حماسیتوان آن را منظومهمی

(،  94-92: 1369و  119: 1372(، اسالمی ندوشن )63 -61: 1367کسانی مانند طباطبایی )

(، قبادی 254: 1380(، پورنامداریان )122و  121: 1، ج1379کوب )(، زرین24: 1372مرتضوی )
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عرفانی، ه، با عنوان حماسۀ ای از حماس(، به گونه295 -291: 1، ج1388( و رزمجو )9 -5: 1381)

اند که در آن، سالک یا عارف، قهرمان است و میدان حماسۀ روحانی یا حماسۀ صوفیانه قایل شده

د. های حماسی دارهای قابل توجهی به داستانشباهت ،الطیرمنطق مبارزه نیز درون وجود اوست. 

و  مشترک است ،از جمله شاهنامه و با آثار حماسی  ،های موجود در این کتابمایهبسیاری از بن

ز که برخی اچنان است،های حماسی بهره بردهمایهخالق آن، برای تفهیم عوالم عرفانی، از بن

الطیر، از جهاتی، بویژه از حیث سفر قهرمان،  با آثار حماسی منطق ها و مضامینمایهبنها، داستان

نیز، به دالیلی چون محوریت  (Homer) اثر هومر ،(Odyssey). اودیسه است قابل مقایسه

های قهرمان در طی این سفر ها و مخاطرهموضوع سفر و بازگشت قهرمان به وطن در آن، رنج

قیق الطیر قابل مقایسه است. در این تحو...، بیشتر از بسیاری از آثار حماسی شرق و غرب با منطق

ا هم دارد و هایی بساختار روایی آنها چه شباهتاین پرسش که  مقایسۀ دو اثر، برایکه با  آنیمبر

 های مشترکی در این دو کتاب وجود دارد؟مایهبه عبارت دیگر، چه عناصر، موضوعات و درون

 الگوی سفر قهرمان،  پاسخی بیابیم. های مربوط به کهنبویژه ازحیث مشابهت

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-2

یان آثار هومر در م در میان آثار عرفانی فارسی از سویی و اودیسۀ رعطا الطیرمنطقنظر به جایگاه 

حماسی یونان از دیگرسو و نیز نسبتی که بین ساختارها، موضوعات و مضامین حماسی و عرفانی 

 الگوی سفر قهرمان درهایی از این آثار، ازجمله بررسی کهنوجود دارد، بررسی و مقایسۀ جنبه

فانی مؤثر و حایز اهمیت است و برای شناخت بیشتر و بهتر این گسترش تحقیقات حماسی و عر

 نماید. بلکه ضروری می و دو نوع ادبی، سودمند

 پیشینة تحقیق -1-3

است و هم در مورد اودیسه؛ شدهها و مقاالت ارزندۀ بسیاری نوشتهکتاب ،الطیرهم دربارۀ منطق

 ، نوشتۀ«تحلیل رمزشناختی داستان شیخ صنعان» لۀمقا ،مانند آنچه پیش از این ذکر شد. همچنین

سودا که نویسنده در آن، شیخ صنعان را سرنمون ازلی آدم و دختر ترسا را محمدعلی آتش
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 ،ستادادهدستای از داستان آدم و حوا بهسرنمون ازلی حوا دانسته و بر اساس آن، روایت عاشقانه

 از هم کهنچنا است، سابقه به مسبوق هاتیج از تحقیقی سودمند است. مقایسۀ سفر قهرمان نیز

 ،(1388) و( 1375)رزمجو ،(1379)کوبزرین ،(1377)ریتر  چون کسانی سوی

 در هم و( 1386) قبادی ،(1383)امیسرّ ،(1381)ازیکزّ ،(1376)شمیسا ،(1375)پورنامداریان

 این به دیگران، و( 1384)کمبل  ،(1377)یونگ  چون کسانی سوی از بویژه الگویی،کهن نقد

ا دربارۀ  مقایسۀ این دو کتاب، بویژه مقایسۀ چندوچون سفر قهرمان در امّ استشده اشاره موضوع

 داستان و صنعان شیخ داستان مقایسۀ و تطبیق»ای با عنوان شاید تنها  بتوان از مقالهاین دو اثر، 

د. اند یادکرکردهج ارائهکه نگارندگان مقالۀ حاضر، آن را در همایش ملی انجمن تروی« اولیس

به وطن  (Ulysses)در مقالۀ یادشده، مراحل سفر )دورشدن( و بازگشت شیخ صنعان و اولیس 

               روایت و عناصر و مراحلا در مقاله حاضر، امّ ، با هم مقایسه شده استشانو منزل اصلی

ه عطار، با توجه ب الطیرمنطق در مرغان داستان هومر و اودیسۀ بین داستان مشترک هایمایهبن

مبانی و  در این تحقیق، هم بهکه شود. گفتنی است الگوی سفر قهرمان مقایسه و بررسی میکهن

        ایم، هم به اصول نقد های تطبیق و مقایسۀ آثار عرفانی و حماسی در ایران نظر داشتهسنت

بنابراین،  رمان؛الگوی سفر قهی کهنبویژه اصول مورد نظر جوزف کمبل در بررس و الگوییکهن

رفان ایم. این مقایسه، به دلیل مشترکات بنیادین حماسه و عبه ضرورت، روشی تلفیقی اختیار کرده

ویژه با توجه ب ،ای حماسه استنظران مبنی بر اینکه عرفان خود، گونهو بنا بر آراء برخی از صاحب

 ین و مراحل آن در آثار حماسی و عرفانی، حتّالگوی سفر قهرمابه مشترکاتی مانند وجود کهن

ر مطالعات تطبیقی، شد، دپذیر و بلکه چنانکه پیشتر گفتهدر بین آثار ادبی ملل گوناگون، توجیه

 ضروری و سودمند است.
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 بحث -2

 الطیرداستان مرغان در منطق خالصة -2-1

کوه قاف در جستجوی سیمرغ کردن هفت وادی سلوک ازسوی مرغان، به این داستان، شرح طی

مانند و سرانجام، مرغانی است. در هر وادی این سفر دراز و پرخطر، تعدادی از مرغان از راه باز می

سند، ربرند، وقتی که به وادی هفتم و به کوه قاف که جایگاه سیمرغ است میبه در می که جان

 یابند.میزباهستند، ولی سی مرغ را که خود آنها  بینندسیمرغ را نمی

 اودیسباولیس در خالصب داستان  -2-2

ست. پس از نبرد تروا، به سبب ا (Troy)و از جنگاوران تروا  (Ithaca)اولیس، پادشاه ایتاک 

 .شونددریاها و جزایر مختلف می ، خدای دریاها، او و یارانش آوارۀ(Poseidon)کینۀ پوزئیدون 

یپسو ای به نام کالاسیر الهه و ددهاش را از دست میدلهیاران یک ،رسیدن به ایتاک او در طی مسیر

(Calypso) شین ناولمپ تا اینکه خدایان  ،کندوادار شود که قصد دارد او را به ازدواج با خود می

به  ،هشود با یاری آتناولیس را به ایتاک رهنمون شوند. اولیس موفق میکه گیرند تصمیم می

تعدادی از اشراف به خواستگاری همسرش، پنلوپ  ،بود ویشنود که در نایتاک برسد. می

(Penelope)اولیس با  ،است. سرانجاموفادار ماندهنسبت به اولیس همچنان اند ولی او ، آمده

 خواستگاران را در قصر خود به هالکت برساند. که شود موفق می ،راهنمایی و پشتیبانی آتنه

 مقایسة ساختار کلی دو داستان -2-3

پادشاه سرزمین ایتاک و جنگاور زیرک و خردمند حماسۀ اودیسۀ هومر، روایت بازگشت اولیس، 

گیری نهایی خدایان است و در آن، مراحلی چون میل اولیس به وطن و تصمیم (Iliad)ایلیاد 

 وار و پررنج و اندوه اولیس تا رسیدن به وطنحرکت سرگردان دادن به او،مبنی بر اجازۀ بازگشت

دیدار او با همسرش، مرگ خواستگاران  ،سپس گیرد ومیو ماجراهایی که در کاخ او در خویش

 .  شودمیشرح دادهو برقراری صلح در سرزمین اولیس
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الطیر نیز روایت سفر پرندگان برای رفتن به بارگاه سیمرغ و در واقع، بازگشت آنها به منطق

استان را پس از تحمیدیه، با شرح و د ،جایگاه راستین و مأوای نخستین خویش است. عطار

ای از طریقت در هدهد با جامه ،کند. آنگاهتوصیف مجمع مرغان و نیاز آنان به شهریار آغاز می

آنان  خواند و ازخود را بَرید حق و پیک غیب می و شودحاضر می ،بر و افسری از حقیقت بر سر

و  گویدشوند. هدهد از سیمرغ سخن می با او همراه ،خواهد تا برای رفتن به بارگاه سیمرغمی

کایت ح ،هر یک از مرغان ،فتد. سپسامی« در جان ایشان کارگر ،شوق او»شوند و همه شیفته می

ان را هایشکند و پرسشحکایت شیخ سمعان )صنعان( را بیان می ،گوید. هدهدخویش را بازمی

کنند ولی با آگاهی از نخستین گوید. مرغان با پذیرش سخنان هدهد، عزم راه میپاسخ می

آنگاه عزیمت  گوید وا هدهد به همۀ آنها پاسخ میزنند امّبازمی آورند و سرها، عذرها میدشواری

شود و تنها سی هالک می ،زار آید و  در هر وادی، بسی مرغش میکنند. در راه خطرها پیمی

     زی چی ،مرغ که خودشان هستندرسند. آنان نیز در پیشگاه سیمرغ، جز سیمرغ به مقصد می

 رسند که همه صلح است و صفا.به بقای بعد از فنا می ،مرغا این سیبینند امّنمی

های راه در هر دو روایت، عالوه بر اشتراک در عزیمت قهرمانان، مخاطرات و رنج و شکنج

ری نیز دیگ و سرانجام، بازگشت پیروزمندانۀ آنان به جایگاه و وطن اصلی خویش، مشترکات

رانگیز بهای شورانگیز و اثرگذار و نیز سخنان مستدل، حکیمانه و تأملوجود دارد؛ مانند وصف

 های خاصهای سفر و خطرات و دشواریمتعدد در هر دو کتاب و نیز اشتراک در برخی از مرحله

 اند.  وبیش قابل مقایسههر مرحله که کم

 مقایسة مراحل سفر در دو داستان -4 -2

ه نیز الطیر، در اودیستوان انتظار داشت تمام مراحل هفتگانۀ سفر در منطقشکار است که نمیآ

یعنی مراحل  ،ا عالوه بر تعدادی از این مراحل، هر سه مرحلۀ مورد نظر جوزف کمبلامّ باشد

وبیش در هر دو مشابه است: در مرحلۀ نخست، مرغان عزیمت، دستیابی )تشرف( و بازگشت، کم

ار اصلی برای رسیدن به یار و دی و اولیسبه انگیزۀ یافتن پادشاه حقیقی و سرزمین راستین خود 
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وند و شرو میها و حاالت قابل قیاسی روبهکنند. در طول سفر نیز با دشواریخویش عزیمت می

 رسند. هدف نهایی می سرانجام، قهرمانان هردو اثر، به مطلوب و

الطیر، وادی طلب است. در این وادی، سالک دچار اشتیاق است و از نخستین وادی در منطق

 عمق وجود، طالب بازگشتن به معبود و معشوق و منزل و مقصد اصلی خویش است:  

ــت وادی طلب آغاز کار     هسـ

ب   وادیّ طلب ه چون فرودآیی 

                               

شق    ست آن پس زینهار... وادی ع  ا

ــد تعب...  ــت آید هر زمانی ص  پیش

 (216: 1387)عطار،                       

         خویش  شود، جویای یار و دیاردر اودیسه هم، اولیس بعد از آنکه از نبرد تروا رها می

 ( او از10: 1378)هومر، « اولیس خواستار بازگشت خویش و دیدار زن خویشتن بود.»گردد: می

تو نه مرگ را » گوید:( در برابر کالیپسو نیز می113دچار سوزوگداز است. )همان:  ،این اشتیاق

خانۀ خود بازگردم و روز خواهم و آرزو دارم بههمه هر روز میبا این ی را؛یابی و نه پیردر می

 کوشد.او برای رسیدن به خانه، از هرحیث می( 115)همان:  «بازگشت را ببینم.

 شوند:الطیر که وادی عشق است، خطرات بیشتر میدوم منطق در وادی

عد از  ید     ا ب پد ید  ــق آ  ین وادی عشـ

ــارگی         کب ی ــا نســـوزد خویش را   ت

                                            

 غرق آتش شد کسی کانجا رسید....    

ــت از غم خوارگی   ند رســ  کی توا

 (221: 1387)عطار،                            

 که وقتیچنان به خانه در درون اولیس وجود دارد،در اودیسه هم، سوز عشقی برای رسیدن 

بیند: وگدازی میاش را به او بدهد، او را در چنین سوزآید تا خبر آزادیمی (Hermes)هرمس 

« یخت.رگریست، دلش با سرشک و ناله و غم فرومیبود، همیشه در همانجا میدر کرانه نشسته»

   (110: 1378)هومر، 

الطیرکه وادی معرفت است، به خودشناسی و آگاهی از ظرفیت و استعداد وادی سوم منطق

 خویشتن و چندوچون راه مربوط است: 
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ــیر هرکس تـا کمـال وی بود    سـ

 گر بپرد پشـــه چندانی که هســـت

                                              

 قرب هرکس حسب حال وی بود  

صرصرش آید      بدست کی کمال 

 (221: 1387)عطار،                       

، است )هومرگری اولیس سخن رفتهدر چندجای اودیسه نیز از خودشناسی، خردورزی و چاره

و...( و اولیس خود با آگاهی از نیروها و استعدادهایش و البته پشتگرم به  115و  35و  18: 1378

گذارد. )هومر، ، قدم در راه ایتاک می(Zeus)زئوس بویژه آتنه و  و دریغ خدایانهای بیحمایت

 ( …و 167-170: 1378

  گوید:می ،عطار در  شرح وادی چهارم که وادی استغناست     

بود            ــا  غن ت ــ ین وادی اســ  بعــد از

هد از بی می ــری  ج ــرصـ یازی صـ  ن

 

بود           نی  ع م ــه  عوی و ن ــه درو د  ن

شوری... ه زند بر هم بمی  یک دم ک

 (231: 1387)عطار،                         

 ،خواهندشد ناگزیر با آنها مواجهبه ،هایی که قهرمانانعطار در این ابیات، به  خطرها و رنج

است. کمبل به پیروی از یونگ و با توجه به داستان حضرت یونس)ع(، از این مرحله با پرداخته

 (178-175: 1377. نیز ن.ک: یونگ،  222: 1384کند. )کمبل، یادمی« شکم نهنگ»تعبیر 

     ولی  شود، دیده نمیباشده شباهت آشکار به این وادی داشتهای کدر اودیسه، مرحله

وان یافت. تدر اودیسه می ،با این اوصاف و های عطار در این مرحلههای شگفتی بین گفتهشباهت

وان تگذراند؛ بنابراین، میشود که قهرمان آنها را میها و بالهایی اشاره میدر اودیسه نیز به رنج

ق کمبل منطب« شکم نهنگ»این مرحله را در دو داستان، مشابه دانست و آن را کامالً بر مرحلۀ 

مام شکند و تمیبر اثر تندر زئوس درهم ،ساخت:  در جزیرۀ اوژیژی کشتی اولیس و همراهانش

رسد که تی به ایتاک میاولیس وق ،همچنین (154: 1378)هومر، سپارند. یاران اولیس جان می

 است. داده اش را از دستیاران یکدله

 :گویدشدگی است، میعطار دربارۀ وادی حیرت که وادی گم
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سد این جایگاه     مرد حیران چون ر

جانش رقم      ید بر  چه زد توح  هر

                                

ــده و گم کرده راهدر تحیّ   ر مــان

له گم گردد از   و گم نیز هما جم

 (241: 1387)عطار،                     

دهد، با قرارگرفتن قهرمان در مرحلۀ حیرت که در درگاه سیمرغ، به پرندگان دست می  

نجا را در آتنه آ ،رسداولیس وقتی به ایتاک می ،در اودیسه همقابل قیاس است.   ،آستانۀ تشرّف

؟ ناالن گفت: این چه بدبختی استبه یک جست برخاست... »کند. جلوی چشمان وی ناشناس می

 (294: 1378)هومر، « ام؟به سرزمین کدام آدمیزادگان آمده

 گوید:می ،عطار دربارۀ وادی هفتم که فقر و فناست    

 زان همه مرغ اندکی آنجا رسید

                                                                       

 رسید از هزاران کس یکی آنجا 

 (255: 1387)عطار،                    

 ،الگوی جوزف کمبلبا مرحلۀ بازگشت در اسطورۀ تک ،سفر قهرمان عرفانی وادی هفتم

 (274-251: 1384قابل قیاس است. )کمبل، 

 اند؛ گویی یکمرغان اگرچه در این وادی سی تا هستند، باز هم چونان نفسی واحده، یگانه

)آن کثرت، نمودی است از این وحدت(. اولیس هم وقتی  سیمرغ است مرغ آنجا رسیده و آن

ه خود اند کزدهتقدیر وی را چنین رقم ،که خدایان، تنهاست، چرارسدکه به سرزمین فئاسی می

 .تنها و بدون یاران خود به آنجا برسد

 هاس مشترک دو داستان  (motif)مایب ها و بنمؤلفب -2-5
 انگیزۀ بازگشت: الف

نزل م ،الطیربازگشت به وطن اصلی و حقیقی است. در منطق ،هر دو داستان، هدف قهرماناندر 

دست  به کمال خود ،رسیدن به این جایگاه وه قاف است که مرغان با تحمل رنجحقیقی مرغان، ک

ست. در ایافتن داستان شده، باعث توالی حوادث و جریانیابند. در اودیسه هم انگیزۀ بازگشتمی

شرح بازگشت قهرمانان دورافتاده از منزل و مأوای راستین خویش است و  ،هر دو داستان واقع،
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در ست. اکرده انگیزۀ بازگشت و احساس نیاز برای رسیدن به وطن، در جان آنان اشتیاق ایجاد

 مرغان سر از پا نشناسند: شده است تاباعث  ،شوق دیدار سیمرغ ،الطیرمنطق

 شــوق او در جان ایشــان کار کرد 

                         

ــیـار کرد  یکی بیهر  ــبری بسـ  صـ

 (108: 1387)عطار،                    

ه هایش بپیمایند. در اودیسوادی را با تمام سختیهفت تا شودهمین شوق است که باعث می 

هومر، )است. ای بسیار قوی انگیزه ،اشتیاق دیدار زن و فرزند و شهر و دیار خود ،هم برای اولیس

 و...(  115، 113، 10: 1378

 راهنما یا پیشوا ب:

با انواع  ان،آسیب است که قهرمانغالباً مقصد چنان دور و دراز و پرهایی، در چنین داستان

دد؛ گررسیدن به مقصود برای آنان عمالً ناممکن می ،شوند و بدون راهنماها درگیر میدشواری

ابد و یدر جریان روایت حضور می ،عنوان راهنما و راهبر، بهیرو یا شخصیتی فراتربه همین دلیل، ن

او، هرچند  را برعهده دارد؛و پیر هدهد نقش هادی  ،الطیرکند. در منطقآنان را ارشاد و هدایت می

شناسد و هم با خرد و شود، تنها کسی است که هم راه را میظاهر از میان مرغان انتخاب میبه

یاز به رفتن به لۀ نرا دارد. بر این اساس است که مسئ تدبیرش شایستگی پیشوایی و راهنمایی آنان

 کند:بارگاه شاه را در میان مرغان طرح می

 ای بود از طریقــت در برشهحلــّ

 گفت ای مرغان منم بی هیچ ریب    

ــرت خبردار آمدم    هم ز هر حضـ

                                               

 افســری بود از حقیقت برســرش... 

 هم برید حضرت و هم پیک غیب

 هم ز فطنت صــاحب اســرار آمدم

 (94: 1387)عطار،                        

 ،ااندازند و از قضعه میقر ،رهبری خود تعیین کنند کسی را  به و آنگاه مرغان برای آنکه

 افتد؛ بنابراین:قرعه نیز به نام هدهد می

ــه ــر را او جملـ ــود رهبـ ــاختند خـ  سـ

  
 باختنـــد در ســـر فرمـــود همـــی گـــر
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 (144: 1387)عطار؛                                                                                              

 انگیزد که: مرغان را برمی وی نیز در نقش رهبری خود، 

هیــد       ن نیــد و قــدم در ره  ــا  جــان فشــ

 بس که خشکی بس که دریا بر ره است         

                                                                    

ــای  هیــد      پ ن ــدان درگــه  ــان ســـر ب  کوب

ــت...        ته اســ که راهی کو نداری   تا نپ

 (108 -107: 1387)عطار،                    

یزد که انگرا برمی است و اوبرای بازگشت اولیس  رهبر و حامی ،تنهآنیز داستان اودیسه در 

رود می ،پسر اولیس ،(Telemachus)به سراغ تلماک  ،همچنین بازگردد. ،ایتاک ،به شهر خود

ه تا در پی پدرت ک»... تا در پی پدر برآید:  « است... نژاد نمردهاولیس آسمانی»گوید: و به او می

 اولیسبه یاری ، همآتنه در ایتاک ( 21 -17: 1378)هومر، « برخیز. ،این دیرگاه ناپدید است

 برد. از بین می ،نمایندرقیبان را که بسیار هم جسور می ،با راهنمایی او آید و اولیسمی

 ،خردمندی و دانایی نظر از ،راهنما دو هرشده است و قام و منزلت هر دو راهنما، شناختهم

نامۀ سلیمان به سوی  ، برندۀ( آمده30که در قرآن کریم )نمل: چنان ،هدهد .دارند واالیی جایگاه

 است:شدهاشارهاین موضوع الطیر نیز به در منطقو  سبا بوده ملکۀ

 ای به ســرحد ســبا ســیر تو خوش

ــرّ   مان آمدی     صـــاحب سـ ــلی  سـ

                                        

مان منطق     ــلی  الطیر تو خوشبا سـ

ــاجــور زان آمــدی   از تــفــاخــر ت

 (103: 1387)عطار،                      

 قدرت زیادی دارد. ،آتنه هم که یکی از خدایان است، دختر زئوس است و در میان خدایان

مراقب  ،آتنه» (90 -84: 1383ایزدبانوی خرد، تدبیر و جنگاوری و حامی شهر آتن است. )شفا، 

« رد.کاری میسازش و وفاداری همسران بود و از حرمت کانون خانواده و تندرستی افراد آن پاسد

 ( 8: 1387)اشمیت، 
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 تقدیر و فراموشی ج:

ت خبر از سیمرغ که شاه آنان اسالطیر، مرغان بیدر هر دو داستان، نشانی از تقدیر هست. در منطق

ی بدون آنکه نیازی به و کنند،و بارگاه قدس او، منزل و جایگاه حقیقی آنان بوده، زندگی می

 تا اینکه:  ،استاحساس کنند؛ گویی تقدیر، آنان را به این فراموشی ژرف واداشته

جهــان            مرغــان  ــد  کردن عی  جم  م

مان در روزگار            ند این ز  جمله گفت

یاری کنیم      ید ار  ــا کدگر را شــ  ی

                                                   

نهــان        ــد آشـــکــارا و  بودن  آنچــه 

شهریار...      شهر از  ست خالی هیچ   نی

یم            کن بکــاری  ل ط هی را  ــا ــادشــ  پ

 (106: 1387)عطار،                           

زن و فرزند و  ،کند که در ایتاکفراموش می ،«اوژیژی»جزیرۀ در  ،در اودیسه نیز اولیس

الیپسو( کآن فرشته )» نهد:میبا یاد وطن، دیگران را فرو تا اینکه اند،منتظر بازگشت وی شپدر

ت ا خواسامّ ، در غار ژرف بیاسایدبایست در کنار اوها میدیگر دلربایی برای او نداشت. شب

 شودمی( او کامالً در چنبرۀ تقدیر گرفتار 113: 1378)هومر، « دیگر با خواست او برابر نبود. ،وی

افقت مو ،تا اینکه زئوس و خدایان دهد،زگشت به خانه، میلی نشان نمیو چندی، حتی برای با

 اش بازگردد. سیطرۀ تقدیر تا آنجاست که حتی نحوۀبه خانه ،طوالنیکنند که بعد از آوارگیمی

 ( 108: 1378کنند. )ن.ک: هومر، بازگشت اولیس را هم مقدر می

 رفتن و خطرکردنعنوان انگیزۀ  راهد: عشق بب

 ت:البته عشق، بی درد، ناتمام اس برای پوییدن راه است؛ای نیرومند الطیر، عشق انگیزهدر منطق

مان         هدهد رهبر چنین گفت آن ز
 

 کان که عاشق شد نه اندیشد ز جان     
  

مدام            مد  نات آ کای ــق مغز   ...عشـ

                        

مام      ــق بی دردی ت یک نبود عشـ  ل

 (127: 1387)عطار،                           

شقی ع رای پوییدن راه پردردسر خانه است؛اولیس ب بخشسویی انگیزه در اودیسه هم عشق، از

  ور است.که از سویی در وجود اولیس و از دیگرسو، در جان پنلوپ شعله
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 بودن راه و مدد ستن از پیشگویی : مبهم و تاریکه

     ر بسیا ،گیرنداز سرانجام و آیندۀ مبهم و ناپیدای راهی که در پیش می ،الطیرمرغان منطق

 ند:ابیمناک

یم راه          ب هول و  مرغــان ز   جملــۀ 
 

ــد آه        برآوردن خون  پُر  پر  ــال و   ب
 

ــد  راه مــی ــدی ــاپ ــان ن ــای ــد پ ــدن  دی

 

ــاپــدیــد    درد می دیــدنــد درمــان ن
 

 (145: 1387)عطار،                       

 کند: موضع پیشگویانه پیدا می -گویدها سخن میآنجا که از وادی بنابراین، هدهد،

 اســـت  ره بر وادی هفت  را ما : گفت 
 

 ...است درگه وادی، هفت گذشتی چون 
 

ــت جم     هســ ن  پــاک توحیــد    وادی پ
 

ــم  پس  ــشـ ناک  حیرت وادی شـ ــعب  صـ
 

ین          م ت ف قر    وادی ه ــت ف ــا   و اســ  فن

 

 را تــو نــبــود روش روی ایــن از بــعــد 

 (216: 1387)عطار،                         
 

        نماید و او ناچار، چندبار از پیشگویان مدد در اودیسه هم، سرنوشت اولیس نامعلوم می

  (270 -265 و 240: 1378)ن.ک: هومر،  خواهد.می

  نگ و ستیز و:

ی یر را کتابالطتوان با طرفداران نظریۀ حماسۀ عرفانی همداستان شد و منطقمی ،از این نظر

با نفس  ،باید از سوییاساس آن، سالک ، چراکه بر(319: 1381)رزمجو، عرفانی نامید -حماسی

ی مانند قهرمان ،زیرا از یک طرف ل خود را تقویت کندخود در ستیز باشد و از سوی دیگر، د

یس به آن ای است که نباید ابلمانند قلعه ،است که باید با نفس و شیطان بجنگد و از طرف دیگر

 گوید:با لحنی حماسی سخن می ،هاراه یابد. عطار در بیان این ستیز و جدال

مان چنین      نافر  کافر اســــت این نفس 
 

ــان چنین...          ــتن او کی بود آســ  کشـ
 

ــوار مـمـلـکــت آمــد مـقـیـم         دل، ســ
 

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

ــگــران    ــر ز خــون دی ــت ــه  خــاک او ب

 (111: 1379)عطار،                               
 

ها و سیکون (Cyclope)از جمله سیکلوپ  ،دشمنان مافوق طبیعیدر اودیسه هم، نبرد با 

(Cycones) ...خواستگارانی که نبرد با  ،همچنین و الطیر استهمانند نبرد با ابلیس در منطق ،و

ند به هرچ ر، نبرد به صورت جدالی درونی است،البته در داستان مرغان عطا روح شیطانی دارند؛

 است.شدهصورتی بیرونی و ملموس بیان

 گیرس نتیجب -3

هایی یجهنت در اودیسۀ هومر« اولیس»سرگذشت الطیر عطار و با مقایسۀ سرگذشت مرغان در منطق

 شد:از این دست حاصل

ای هشباهت ،کتاب از نظر روایی و بویژه از حیث چارچوب و خطوط کلی روایی اوالً این دو

الطیر و هم وادی منطقاسطورۀ کمبل، هم هفتتکدر تطبیق با نظریۀ برانگیزی دارند؛ ثانیاً تأمل

 ان هستند.ف و بازگشت قهرممراحل مختلف داستان اودیسه، قابل تقلیل به سه مرحلۀ عزیمت، تشرّ

اند ) عزیمت( و پس از یار و دیار حقیقی خود دور افتاده ،در هر دو روایت، قهرمان یا قهرمانان

ند رسد و مقصود اصلی میف( و  به مقصند )تشرّکنمیدستاوردهایی حاصل  ،از رنج بسیار

داشتن راهنما و  (1ز: های مشترکی دارند که عبارتند امایهها و بنمؤلفهدو اثر، ثالثاً  )بازگشت(؛

( نقش تقدیر و فراموشی در هر 2 ؛الطیر، هدهد راهنماست و در اودیسه، آتنهپیشوا که در منطق

 ؛بودن عشق در هر دوبخش( محرک و انگیزه4 ؛دو داستان ( انگیزۀ بازگشت در هر3 ؛دو داستان

( جنگ و ستیزکه البته در 6 ؛بودن راه و مددجستن از پیشگویی در هر دو اثر( مبهم و تاریک5

ت ورصبلیس( است که در داستان مرغان بهالطبیعی )انبرد با عوامل ذهنی و ماوراء ،الطیرمنطق

سامح، توان با تاز هفت وادی در داستان مرغان، می ،است. همچنینملموس و البته نمادین بیان شده

توان از مقام معرفت نیز می یافت؛پنج وادی طلب، عشق، استغنا، حیرت و فقر و فنا را در اودیسه 

 هایی در اودیسه جست. نشانه
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