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Abstract 

The majority of Arab contemporary poets, particularly those after the 

1950’s and 1960’s, have paid attention to using codes and symbols in 

their poetry. One of the reasons underlying Arab contemporary poets’ 

tendency to use mystic expression and symbols is their keen interest in 

romanticism and the deep sorrow that romantic poets express in their 

poetry. Mohammed Fitouri, a Sudanese poet who was once under the 

influence of this school, adopted Sufi language in order to express his 

sublime inner sorrow (pain) and his mystical experience. In his ode 

Awraq-Taerollayl, he has considered bird as the symbol of his 

transparent soul that praises God and sings Sufi songs. Relying on the 

symbol of the bird, this Sudanese poet illustrates his loneliness and 

sorrow. To this end, Fitouri has adopted Attar’s symbolism in Manṭiq-

uṭ-Ṭayr, and has considered its two fundamental ideas, namely, 

Seiroorat (trans-substantial motion) and achieving the unity of 

existence. This research purports to offer a mystical interpretation of 

Fitouri’s poetic experience and comparatively examine the impact of 

bird symbolism in Manṭiq-uṭ-Ṭayr on Feitouri’s work based on the 

French School. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 ادبیّات و علوم انسانی دانشکدة

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 فیتوری« اوراق طائراللیل»خوانشی عرفانی از نماد پرنده در قصیدة 

 الطیر عطاربا تکیه بر تأثیرپذیری از منطق
  پژوهشی(-)علمی

 2مریم نصراللهی، 1*اهلل فسنقریحجت

 چکیده
تمایل  یکی از دالیل گرایش شاعران معاصر عرب به استفاده از اصطالحات و نمادهای عرفانی،

به مکتب رمانتیسم و حزن عمیقی بود که شاعران این مکتب، آن را  بیش از اندازة این شاعران

اش از مکتب ای از زندگی شعریالفیتوری، شاعر سودانی که در برهه محمّدزدند. فریادمی

رمانتیسم متأثرشد، برای بیان اندوه )درد( درونی متعالی و تجربة عرفانی خود، به استفاده از زبان 

است داده ، پرنده را نماد روح شفاف خود قرار«اوراق طائراللیل»آورد. او در قصیده صوفیانه روی

این شاعر سودانی، در این قصیده، با  دهد.های صوفیانه سرمیکند و نغمهمی تسبیحکه معبود را 

برای تحقق این هدف،  و کشدتصویرمیتکیه بر نماد پرنده، حالت غربت و اندوه خود را به

صیرورت و شدن و نیل به  ، یعنیالطیر و دو اندیشة اصلی این منظومهنمادپردازی عطار در منطق

که وحدت وجود انفسی و دهد این پژوهش نشان می است.داده قرارنظر   مطمح وحدت وجود را

پرنده سعی در بیان آن  می است که دو اثر با استفاده از نماداهیترین مفاصلی به دنبال آن حیرت،

تأویلی عرفانی از تجربة شعری همچنین، دارد. وجود هایی چند در برخی موارد اختالفدارند، هر

      الطیر را تحلیلتأثیرپذیری وی از نماد پرنده در منطق ،داده و به شیوة تطبیقی ارائهفیتوری 

 است.کرده

 الطیر، فیتوری، عطار، نماد پرنده.اوراق طائراللیل، منطق های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

های شعر معاصر عربی است که البته از سرچشمة نمادگرایی، یکی از بارزترین اسلوب

تصوّف در گیری شاعران معاصر از مادة رسد بهرهنظرمیاست؛ بهبردهنیز بهره تصوّفبهای گران

گرفته از اعتقاد شاعران ها به بیان حاالت روحی عمیق خود، نشأتالی اشعارشان و عالقة آنالبه

های عرفانی را در های روحی و حالتاگر شعر و موسیقی خلجان»ن نکتة ظریف است که به ای

ما برنینگیزند، دری از معرفت به روی ما نگشایند و دورنمایی از زندگی را که هم جاذب است 

( پس 65: 1367)جیمز، « ای خواهندداشت؟ندهند، پس چه ارزش و فایدهو هم مبهم، به ما نشان

برند و ب از زبان شعر بهره ،ر عرفا برای بیان تجارب عرفانی و اشراقی خودعجیب نیست اگ

این درد مشترک آدمی  ،در واقع از زبان عرفان. ،شاعران برای بیان تجربیات و احساسات خود

در نزد » دهد.سوق می تصوّفدر دوری از معبود و اصل وجود خویش است که وی را به سوی 

هم از درد آغاز می شود، در درد  تصوّفعطار، سلوک ناشی از عشق و عشق ناشی از درد بود. 

 (157 :1378 کوب،ینزرّ) «.رسدیابد و از درد به کمال میادامه می

مربوط به تصویرهای نمادین ادبیات عرفانی  تصوّف،در زبان  های خاصدسته از واژهیک

هر کدام  را برخود دارند، های طبیعی و حسیعناصر و پدیده ناماست؛ این تصویرها که غالباً 

اشارت به دریافت معانی غیبی شاعر عارف هستند.  و کلیدهای ناگفتنی عارف رمزی از ایده

، امینبه های اساطیری، اشراقی و الهج عر عرفانی، به دلیل برخورداری ازنماد از دیرباز در ش

بیشتر تأثیر اوضاع اجتماعی و سیاسی است که اهمیت آن را در شعر  ،داشته و امروزه وجود

 کند. می معاصر افزون

 ویژه دوستداران وادی عرفان قراربهو یکی از نمادهایی که مورد توجه شاعران معاصر 

 سوی الیتناهی حرکتشاعر و سالک است که بهپرنده، سمبل روح  گرفته، نماد پرنده است.

و آواز اشتیاق پیوستن به معبود را  زندمی ، حزن و اندوه درونی خویش را فریادکندمی

گرفته از تصر عربی نیز بارزترین مظاهر تجربة عرفانی، در اندوه نشئدر شعر معا»دهد. سرمی
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های آن را در تجارب فیتوری، صالح شود که بهترین نمونهمی حزن رمانتیک مشاهده

 (1تا: بی)األوسی، « یابیم.البیاتی میعبدالصبور و عبدالوهاب 

ای از زندگی که در برهه الفیتوری، شاعر سودانی محمّددر میان شاعران معاصر عرب، 

گیری از تعالی خود، به بهرهاش از مکتب رمانتیسم تأثیرپذیرفته، برای بیان اندوه درونی مشعری

- از نماد پرنده بهرهخود، « اوراق طائراللیل»آورد. او در قصیدة می و عرفان روی تصوّفزبان 

نقطه  است.داشته الطیر، توجهعرفانی منطق ستا، به نمادپردازی عطار در حماسةبرده و در این را

چرا که  ند، بیان درد و اندوه متعالی است،های عرفانی برخوردارتالقی این دو اثر که از بن مایه

درمانی است بی ،آنوی که دار درد طلب است ،این درد» زبان عرفان همواره با درد قرین است؛

جوی جاوید و به هیچ مقام و موقع و نیک و بدی وستجسرگردانی و ؛ سرگردانی ،اشو چاره

 :1375 )پورنامداریان، «.نماندنطلب تا رسیدن به مقصود غایی باز و از فرود نیاوردن سر

ها بر نماد کوتاه و منظومة عطار، در تکیة آن های مضمونی میان این قصیدةشباهت (126ص

سوی  یعنی صیرورت و حرکت جان آدمی به ،شانها در اندیشة اساسیپرنده و اشتراک آن

سمت این  گان را بهکمال که حکایت از فطرت خداجوی این دو شاعر مسلمان دارد، نگارند

اللیل مفاهیم عرفانی اوراق طائرترین د: اصلینده پاسخها تا به این پرسشداد  پژوهش سوق

الطیر پذیرفته فیتوری در ارائه این مفاهیم با استفاده از نماد پرنده، چه تأثیراتی از منطق؟ چیست

 است؟

نگاه و خوانشی نو از قصیدة مورد  ،سودر آن است که از یک ،اهمیت و ضرورت این پژوهش

دارد و اهمیت بینش صوفیانه برای شعر  تصوّفدهد که ریشه در عرفان و می دست بحث به

تواند می ،ارتباطی تنگاتنگ با هنر و شعر دارد و از سوی دیگردهد که را نشان می معاصر عربی

ویژه در عصر به ، آن بر شعر عربی ای از تأثیرالطیر و گوشهدادن جایگاه واالی منطقبرای نشان

 راهگشا باشد. ،نظر معاصر و بر شاعر مورد

 پیشینة پژوهش -1-1
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بان های بسیاری در دو زصورت جداگانه پژوهشبه ،الطیر عطار و شعر فیتوریدربارة منطق

الطیر، مقاالت متعددی در رابطه با نمادپردازی در منطق است.گرفتهفارسی و عربی صورت

نوشتة علی آذرگون و « الطیر عطار نیشابورینماد در منطق»شده که در پژوهش حاضر به نوشته

یک به سبک هنرمندانة ایم که هرداشتهحسین خسروی، نظرنوشتة « نگاهی به نمادپردازی عطار»

در خصوص نگاه عرفانی به قصاید  اند.کردهلف، اشارهد پرندگان مختعطار در استفاده از نما

ای با عنوان تنها در مقاله است؛نگرفته تاکنون پژوهشی صورت ،حاضر ویژه قصیدةو بهفیتوری 

صورت گذرا به برخی مضامین صوفیانه در شعر االوسی، بهنوشته سالم کاظم« التجربة الصوفیه»

شده که البته همین  اشاره« اوراق طائراللیل»نده در قصیدة گیری وی از نماد پراو و نیز به بهره

تر خوانش عرفانی این قصیده و تأثیرپذیری از اشارة کوتاه، نگارندگان را به سمت بررسی عمیق

 داد. الطیر، سوقنماد پرندة منطق

-شدهروزگار نویسنده تا روزگار ما    از  ،الطیر، منبع الهام بسیاری از شاعرانحماسة منطق

های اندیشه و هنر، جایگاه واالیی دارد. در هم در حوزة ادبیات تطبیقی و هم در حوزه است و 

 الطیر عطار نظر، به منطق«هدهد»ویژه در قصیدة به ،میان شاعران معاصر عرب، محمود درویش

 دگیرمی ای برای تحمل درد و اندوه خود کمکعنوان وسیلهبه تصوّفاست؛ آنجا که از داشته

ک: . )ر.در بند قیدها و موانع داردشود و هنوز پای گاه خودش وارد طریق سلوک نمیا هیچامّ

مراحل  ،«علی طریق إرم»( عالوه بر درویش، نسیب عریضه در قصیدة 11تا: دون منصور،  محمّد

 محمّد( 97: 1391.ک: سیفی، . )رکندمی الطیر، بیانای مشابه عطار در منطقسلوک را به شیوه

 الطیر متأثرالفیتوری، از دیگر شاعرانی است که از سبک خاص نمادپردازی عطار در منطق

 (22تا: . ک: االوسی، بیاست. )رشده

 الفیتوری و نغمة حزن محمّد-2

ع در مرزهای واق ،پایتخت دارمسالیت ،«جنینه»میالدی در شهر  1930الفیتوری در سال  محمّد

شیخ مفتاح رجب الشیخی الفیتوری، از مشایخ صوفیه بود. در  ،پدرش شد.غربی سودان متولّد
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و  و وی در این کشور نشو و نما یافتکردند اش به مصر مهاجرتسنین کودکی، خانواده

از او انسانی ساخت که در  ،پوست و بدمنظر بود و این مثلثکرد. فیتوری فقیر، سیاهتحصیل

های شعر را به روی کرد که همین، دریچهمی حساسکیان وجود خود، همواره اندوهی عمیق ا

 (60-52: 1985او گشود و طبعش را شکوفا کرد. )ن.ک: موسی، 

الیاس »و  «ابوالقاسم الشابی»ازجمله  و از شاعران رمانتیک ،شاعر سودانی در آغاز راه شعر

و  «ابوماضی»، «نسیب عریضه»، «جبران»، «فوزی معلوف»و نیز شاعران مهجر مثل  «ابوشبکه

أمالت فلسفی از جبران خلیل جبران و ت ،ا بیش از همه به لحاظ فکریامّ متأثرشد «میخائیل نعیمه»

شکسته مانند او غریب، محزون و دلکرد جبران نیز بهمیچراکه احساس عمیق او تأثیرپذیرفت،

 است. 

ای از درام و یک گونهبه عقیدة من شعر، تعبیر موسیقایی »گوید: فیتوری در تعریف شعر می

سان و نفس او، میان شعر بیان یک کشاکش ازلی و عمیق میان ان الم است.نوع درگیری در ع

( سفر شعری او، سه مرحله را 83)همان: « ست.انسان و جامعة او و میان انسان و سرنوشت او

آفریقا و مرحلة آفریقایی است که در آن، شعرش را وقف  است. مرحلة اوّل،گذاشتهسر پشت

عاشقٌ مِن »، «أغانی أفریقیا»های پوست و توجه به سرنوشت او نمود و در دیوانمسائل انسان سیاه

ی از مرحلة دوم، مرحلة وجدان صوفیانه و رهای است.یافتهتجلّی« ینی یا أفریقیااذکر»و « أفریقیا

و واقعیت انسان او در این مرحله، معتکف جهان درونی خود  ذات آفریقایی و نقمت آن است.

است. نتیجة اش برانگیختهاش را با اتّکا به میراث دینیعربی معاصر شده و قوای روحی و باطنی

است « وفة لدرویش متجوّلمعز»و « سقوط دبشلیم»این مرحله از حیات شعری شاعر سودانی، 

به  ،روازاین و پنهان در اعماق انسان عربی را بیدارکند که در آنها کوشید نیروی وجدان صوفیانة

رسد قصیدة مورد بحث نظرمی( به97ورزید. )همان: کاربرد نمادها و اصطالحات صوفیانه اهتمام

دهندة آگاهی تازه شاننیز مربوط به این مرحله از حیات شعری فیتوری باشد. مرحلة سوم، ن

بته با توجه به هایش است که الها، دردها و بحرانآوردن به زندگی با تمام تناقضشاعر و روی
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اش خارج شده و انقالبی تصوّفدر این دوره، از  ،آید؛ بنابراینمی نظر افزایش سنّ او، طبیعی به

، یکی «البطل و الثورة و المشنقة»صورت مستقیم به مشکالت انسان معاصر پرداخته که دیوان به

 از نتایج این مرحله از حیات شعری او است.

نوعی متأثر از مضامین مربوط به اندوه ادب معاصر عربی را به با اینکه گرایش به حزن در

توان تأثیر دانند که در پی غلبة تمدن مادی بر روح غربی پدیدارشد و نمیشاعران اروپایی می

وی را بر « سرزمین سوخته»ویژه قصیدة مستقیم یا غیرمستقیم ترجمة اشعار تی. اس. الیوت، به

عنوان لدین اسماعیل که نغمة حزن در شعر معاصر عربی را بهعزا ،شعر معاصر عرب انکارکرد

یکی از محورهای اساسی عقاید شاعران معاصر عرب بررسی کرده است، سرچشمة اندوه نهفته 

داند؛ معرفتی که هر دو بعد مادی و معنوی وجود آدمی می« معرفت»در اشعار شاعران معاصر را 

آنها  عران معاصر عرب برآمده از دیدگاه گستردهحزن عمیق شا ،گیرد؛ در حقیقترا دربرمی

( درست در همین نقطه، پویایی 354تا: .ک: اسماعیل، بیبه اشیا، در جوانب مختلف آن بود. )ر

کند. میبه شاعر کمک ،ای برای کشف جوهر حیات و زیبایی آنعنوان وسیلهبه ،تصوّف

در میان شاعران معاصر های موجود را از بارزترین گرایش تصوّفگرایش به  ،احسان عباس

سیاسی و رنج  ت این توجه ویژة به تجربة صوفیانه را نابسامانی شرایطاست و علّمعرفی کرده

ه آرامش تواند از نومیدی جهان مادی ب، شاعر میتصوّفچراکه به مدد  داند،شاعر از آن می

 (208: 1978.ک: عباس، برد. )رعالم معنویت پناه

 شود،ی شناخته میگرای اجتماععنوان شاعر واقعالفیتوری اغلب به محمّدبا اینکه 

با  ،درواقعو  آوردروی تصوّفاش به ای از حیات شعریوی در مرحله ،که گذشتهمچنان

یابیم که با احساس غربت او همراه است. این تأملی در شعر فیتوری، حزن عمیقی را در آن می

-را درهم تصوّفدارد، با نبوغی نادر، شعر و شهرت« حنجرة زخمی آفریقا»نی که به شاعر سودا

: 2007یابد. )الشعاره، آمیخت تا با الهام از نظرگاه صوفیانه، از واقعیت تاریک دوران خود رهایی

ها و در این مسیر، از اسطوره و کردسفری معنوی را برای فنا در حقیقت مطلق آغاز ،رو( ازاین9
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یابد، مینمود« اوراق طائراللیل»ها که در قصیدة کرده که یکی از آنختلفی استفادهمادهای من

 نماد پرنده است.

 نماد پرنده در ادبیات -3

-ها و اوجردش در پرواز به دوردستفهای منحصربههای دور، پرنده به دلیل ویژگیاز گذشته

 است. های مختلف بودهگرفتن در آسمان، مورد توجه شاعران فرهنگ
بعد از آگاهی  ، مرحلةرساله الطیرها از نظر موضوع» ویژه ایرانیان(،ه)ب در ادبیات مسلمانان»

است و به ای که روح شرایط و وضع خویش در غربت را دریافتهدهند، مرحلهروح را نشان می

ر این حال قدم در راه سفر است و دخود آگاه و واقف شدهموانع بازگشت به وطن اصلی 

در رمز  ،اندهم از این روست که در این سفر نفوسی که به این سفرها دست زده است...گذاشته

  (403 :1386 )پورنامداریان، «.اند که به سوی مقصد در پروازندپرنده یا پرندگانی ممثل شده

در رمز  ،اند که معراج روح را از عالم خاک به عالم افالکسینا را از اولین کسانی دانستهابن

  (409  همان: )ن.ک: است.کردهها بیانعبور از کوه پرواز مرغ و

 دارد و تجربةشناسی توجهکه به ادبیات از منظر روان ها، شاگرد یونگدر بین اروپایی

باره میداند و در اینتعالی میهای کند، پرنده را یکی از سمبلمی أییدعرفانی را به نوعی ت

از طریق  اتحاد خودآگاهی با محتویات ناخودآگاه ذهن انجام می ،احساس کمال» نویسد:

شودکه یونگ آن را عمل متعالی روح نامید که بدان آن چیزی ناشی می ،گیرد. از این اتحاد

عبارت است از آگاهی کامل از  ،ترین هدف خود برسد و آنتواند به عالیوسیله انسان می

 (403 :1386 نقل از پورنامداریان،به  )هندرسون،  «.امکانات بالقوه خود

ماهیت عجیب  ، نمایندةترین سمبل تعالی است، این سمبلپرنده مناسب»به عقیده هندرسون، 

رفتن در فردی که قادر است با فرو ،یعنی د؛کنشهود است که از طریق یک واسطه عمل می

طور خودآگاه ، معلوماتی درباره وقایع دوردست یا حقایقی که او بهخلسهیک حالت شبهِ 

 (405 )همان: «.آورد دست داند، بهها چیزی نمیدربارة آن
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ه در تری برخوردارند و هموارهای عادی از روح لطیفگویی شاعران که نسبت به انسان

 شماریروح خود که برای رهایی از کالبد خاکی لحظهاند، میان سوی الیتناهیآرزوی سفر به 

 اند،عروج به عوالم باالتر است، اشتراکات زیادی یافته هایش وسیلةای که بالکند و پرندهمی

 ، کلمةدر ادبیات یونانی»اند تا آنجا که که آن را نماد روابط میان زمین و ماورا دانستهنحویبه

)علوی، « ای شد در آثار شعرای جهان.گرفت و خود اسطوره امپرنده به مفهوم پیام آسمانی ن

توانند شود، میمیها یادکه در ادبیات ملل گوناگون از آن پرندگان مهاجر ،( بنابراین102: 1386

دارند. این حالت تقدّس پرندگان برمیشناسی گام باشند که در راه معرفتهایی نماد روح انسان

 «الصافّات صفّاً، فالزّاجرات زجراً، فالتّالیات ذکراً»کنیم: می هدهرا در قرآن کریم نیز مشا

- عنوان رمز ارواح متعالی و مالئکه استفادهاز پرندگان به ،ای نمادین(  که به شیوه3-1)صافّات: 

-تواند از دالیل رویله میمسئ( و این 98ق:  1403عصام صبری،  و . ک: غینوناست )رشده

 ن به نماد پرنده برای بیان مقامات و معانی واال باشد.آوردن شعرای مسلما

روند که میکارهای مختلف شخصیتی شاعر بهیعنوان نمادی برای ویژگگاهی پرندگان به

و در میان مردمی که از ها و آالم خود در این دنیای خاکی و از رنج پنداریذاتها همبا آن

 ( 90کند. )همان: می او عاجزند، شکایت درک اندیشة

ای به اندوه خود را در قالب نماد پرنده ،«اوراق طائراللیل»فیتوری نیز در قسمتی از قصیدة 

 کشد: میتصویر

: گنجشک ماده از شدت اندوه، نوکش را به زناًحُ طِلی الحائِعَ صافیرِی العَنثَأُها نقارَت مِغَرَمَ

 .مالید دیوار

 ناپذیر شاعر به وطن اصلی تبدیلفنماد و سمبل اشتیاق وصدر اشعار عرفانی، پرنده به 

سرایی شاعر عالوه بر این، در برخی موارد، نماد پرنده با نشان نوستالژی و نغمه است.شده

گیری عرفانی از نماد رود. در راستای بهرهکارمیاش نیز بهسرگشته در غربت، برای وطن زمینی

کشیده توسط فلکسربه      های های گوناگون و کوهو وادیشاعران از پیمودن دریاها »پرنده، 
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درونی و در سفر روحانی خود با عنوان نماد مواضع و خطراتی که سالک در سیر پرندگان، به

های الطیر عطار از بارزترین منظومهکنند. در این میان، منظومة منطقمی شود، یادمیها مواجهآن

ا در یک ساختار شعری سرشار از خیال وسیع و تصاویر ابتکاری صوفیانه است که زبان نمادین ر

ن حدّ ممکن خود تریترین و کاملبه پخته ،کارگرفته و چه بسا نماد پرنده در منظومة اومتنوع به

 (303: 1978نصر،  )جوده« است.رسیده

 الطیرعرفانی منطق حماسة -4

سوی آفریدگار و فنای او در ذات  بهالطیر، گزارشی است از سفر روحانی و عروج روح منطق

دانند که در یک وحدت سلوک عرفانی می ترین اثر رمزی در زمینةمه را مهمیکتا. این منظو

 ( 407: 1383است. )کفافی، شدهکشیده تصویر به ،داستانی و انسجام باشکوه

دی دوباره و وارستگی انسان از تمام تعلقات و سیر و سلوک جسمانی و روحانی او برای تولّ

الطیر را بر آن رستن از بند آرزوها و امیال مادی، اساس تفکّری است که عطار مثنوی منطق

مه به غربت روح بشری از حیث ( عطار در این منظو111: 1378 ین کوب،است. )زرّنهاده

گرفتن در وجود جسمانی فانی اشاره دارد؛ روحی که به دلیل گرایش دائمی به کمال و قرار

 ( 18: 1350آن، همواره در سوزوگداز است. )الکبیسی،  ة، برای پیوستن به سرچشمجمال

های های متفاوت و نماد طیفهایی با ویژگیعنوان نماد نفسعطار، از پرندگان مختلف، به

، مانع از حرکت های زمینیستگیگیرد که هواهای نفسانی، ترس و وابمی ها بهرهمختلف انسان

ها، خطای تکیه بر راحتی ا هدهد با تحریک همّت آنامّ شودشان میحماسة عرفانیدر مسیر ها آن

هفت وادی را در برابرشان  ،آن از کند و پسخطر را برایشان بازگومیو زندگی مألوف و بی

اند از: وادی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. با کند که عبارتمی تصویر

وجود و تجربه  الطیر، وحدترسد فلسفة اصلی منطقنظر میت ذکرشده، بهتوجه به مقاما

در پرتو عشق به خداوند،  د. محو خودآگاهی و ظهور خداآگاهیباش دریافت خود متعالی

نکته توجه داشت  این البته باید به شود.میحاصل و فنای در حق « بی نفسی»معرفت راستین او، 
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له را غیرممکن میئچرا که این مس حاد با ذات مطلق نیست،دت وجود، اتکه مراد عطار از وح

شناسی است که منجر به خداشناسی و استغراق در این حالت عرفانی میودخمقصود وی  داند؛

 شود.

له اشاره کرد که اثر مذکور، ترکیبی از ئالطیر باید به این مسا در مورد طرح اصلی منطقامّ

 ؛غزالی است محمّدالطیر امام سینا  و رسالهالطیر ابنهرسال

است که با نتایجی گرفته ،ار از دیدار مرغان با سیمرغطاگرچه نظرگاه و ذوق عرفانی ع» 

 ،عنوان یک فقیه و متکلم و در عین حالعنوان یک فیلسوف و غزالی بهسینا بههای ابننظرگاه

اصلی که سفر به سوی حقیقت از فرش به سوی عرش  ةا مضمون مایگرا تفاوت دارد، امّعرفان

پس از قطع تعلقات مادی است و در تصویر پرواز مرغان به سوی ملک با گذشتن از مراحل 

 (144 :1375 )پورنامداریان، «.شده، در هر سه رساله مشابهت دارددشوار و پرمخاطره راه نموده

 اوراق طائراللیل -5

آنچه فیتوری در اوراق کشد. فیتوری با الهام از نماد پرنده، تجربة عرفانی خود را به تصویرمی

طائراللیل به نمایش درآورده، بیش از هر نمایة دیگری، بسط اندیشة انقالب و تغییر است. به نظر 

 ،یشود. به لحاظ مضمونمی رسد در جوهرة شعر مذکور، راه نجات، از مسیر عرفان تعریفمی

در بخش نخست، پرندة تندباد زمستانی که  کرد.توان به سه بخش تقسیمرا می این قصیده

اش برای های واقعیت بیرونی با میل و رغبت درونیاستعاره از خود شاعر است، از ناهماهنگی

 کند:میحرکت، غمناک است و از آن شکوه

طائرَ َبَ کتَ یَ  َقَ فَ رَهذاَالَ بصَ لَتَ .../َهَ ةَ تمَ العَ َکَ لَ یاَمَ َينَ نَتّوجَ /َمَ یلَ هذاَاللَ َأوراقَ َي/َفيتَوالشَ َةَ فَ العاصَ َشیئاًَ
َةمیَ الدَ َصَ فَ ق َ َيفَينقَ لَ نَعَ ینی؟؟/َوَمَ فیَعَ َسَ المشمَ 

نویسد/ ای پادشاه های این شب چیزی میترجمه: پرندة طوفان )تندباد( زمستانی در برگ

بینی؟/ چه افق آفتابی را در چشمان من می تاریکی چه کسی تاج بر سر من نهاد...؟/ آیا این

 است؟کرده کسی مرا در قفس عروسک آویزان
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ها به جسم و بعد مادی گرایی و توجه انسانکه از سطحیدر ادامة این بخش، درحالی

 گوید:ناراحت است، می
َءيالشَ َدَ سَ إّلَجَ َکَ لَ لَنمَ َقلیال؟/َثمَ َءَ يالشَکَ اذاَنملَ مَ لَ 

 اندکی از هر چیزی هستیم؟/ چرا تنها جسم هر چیزی را در اختیارداریم؟ ترجمه: چرا مالک

باره یکدر این ابیات، درواقع شاهد تصویرسازی شاعر از دنیای بیرونی هستیم تا اینکه به

ها و تضادهای شویم؛ جایی که شاعر از دوگانگیوارد بخش دوم و نقطة عطف قصیده می

این که رسد میگوید. به نظر میا خالق خویش سخنبرد و بیم موجود، به جهان درون خود پناه

 است: الت عرفانی شاعر و وحدت او با حقیقت وجودی اشبخش از قصیده، اوج ح
َلَ کَ ی َلَ  َفإنَّوتَ بالمَ َالقاتلَ َرَ سکَ یَ ن/و َالخَ َکَ بَ حَ َيرتی/خمَ کرَ سَ َکَ ب ََي/ َأَزمرَ ل َو َفمَ تنَ َةَ لوهیَّالَ َهارَ / َيو
َ...يیالخَ َساتینَ بَ 

شوم/ درمیشود/ من با تو از خود بهگونه شود/ قاتل باید با مرگ مستآری باید اینترجمه: 

 های خیالم رشدهای الوهیت در باغشراب من عشق و محبت توست نه شراب ظاهری/ و شکوفه

 کند.می

-شطح   رود که مبهوت از جمال و جالل حق، به میفیتوری در این وحدت تا آنجا پیش

 آورد:میگویی روی

َأتَ فَ مثلماَانطَ َ/أضأتَ کتَ حَ ماَضَ ثلَ مَ َیتَ کَ یء/بَ جَ لمَتَ َوَجئتَ  ب/ذهَ لمَتَ َذهبتَ 
-شدی بدانگونه که خندیدی/ روشنرفتی اما نرفتی/ آمدی اما نیامدی/ گریستی همانترجمه: 

 شدی.سان که خاموش

قصیده، رنگ در این قسمت، با انقالب درونی شاعر مواجه هستیم که در بخش پایانی 

-که انقالبی در انقالبی دیگر غسلگیرد؛ هنگامیاجتماعی و به بیانی دیگر، آفاقی به خود می

ای عمیق بوده که توانسته عشق و اندازهشود. گویی که سیر درونی شاعر بهمیکند و زادهمی
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بارقة نور  ترزمان حضور پررنگدهد و همهای جهان، تسرّیاش را به تمام پدیدهغلیان درونی

 کند: خدا را درخواست

َسک ن ي/َأَ يأرضَ َيفَکَ مجدَ َيجعل.../َاَ رَ طَ المَقَ دائَ حَ َيفَ َنهارَ الَ َلَ سَ غتَ ماَتَ ثلَ حینًا/َمَ َالثورةَ َيفالثورةََ َلَ غتسَ تَ 
َراءَ قَ الفَ َبیوتَ َ/َوَأبوابَ َالتوابیتَ َوَأعشابَ الطینََ َلَ یاکَ هَ 

های باران رودها در باغگونه که همان کند/میترجمه: گاه، انقالب در انقالب غسل

ها و بر درِ های گلی، تابوتات را در سرزمین من قرار بده/ در پیکرهکنند.../ بزرگیشستشومی

 گزین.های فقیران سکنیخانه

 الطیرآغاز صیرورت و طلب در اوراق طائراللیل و منطق -6

است. اساساً سالک در راه حق گرفته محور تعالیم صوفیانه، همگی بر صیرورت و تغییر قرار

ای به سکون برسد و از همین روست که حتی پس از رسیدن به تواند در نقطهگاه نمیهیچ

شود. صیرورت درونی و تغییر، اصل اساسی میمرحلة وحدت، جهانی نو به روی او گشوده

ن خویش انقالب در ابتدا فقط از درون خویشت ،دیگرعبارتیاست و به تصوّفطریقت 

 های جسمانی و زمینی است.گردد و الزمة آن، کنار گذاشتن تعیّنات و وابستگیآغازمی

دهند و نالة یادها را که تنها بوی خاطره میهایی به تعبیر پرندة تندباد فیتوری، مجسمه

آلوده و ضعیف را برای صفاتی هستند که تنها یک آگاهی جسمانی مه منزلةدهند، بهسرمی

ثر آن، سکوت، رود و در امی بین سرعت ازهمراه دارند که همین آگاهی اندک نیز به انسان به

ای برسد که مرگ و عشق و آمرزش، همه در برابر سالک باید به نقطه ،پس گیرد.زمین را فرامی

-اش شود؛ در اینجاست که خداوند را مورداو یکسان باشند تا آنجا که حتی مرگ، مایة مستی

من با تو از خود  :مرَ الخَ  لَکَ بَ حَ َيرتی/خمَ کرَ سَ َکَ ب ََيفإنَّگوید: دهد و مییخطاب قرارم

 .نه شراب ظاهری ،شوم/ شراب من عشق و محبت توستدرمیبه
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 ،شود و هدهدمی سیمرغ عطار با شکوة مرغان از حالت سکون و رخوت آغازترتیب،  بدین

پروراندن سودای رسیدن به مطلوب، ره که معتقد است با نشستن و اد روح شاعر عنوان نمبه

 نماید.برد، مرغان را تشویق به حرکت و رسیدن به حق میتواننمیجاییبه

ات شست تا نور حق کرد و دست از دامن عادبه عقیدة عطار، در طریق طلب باید جانبازی

 کشد:میتصویراو، وادی طلب را چنین به تابیدن آغازکند.

ــه وادی ط   ــی بـ ــرو آیـ ــون فـ ــبچـ  لـ
 

ــد تعــب        پیشــت آیــد هــر زمــانی ص
 

 در میـــــان خونـــــت بایـــــد آمـــــدن
 

 وز همــــه بیرونــــت بایــــد آمــــدن     
 

ــاک گــردد از صــفات  ــو پ  چــون دل ت
 

ــور ذات    ــرت نـ ــرد ز حضـ ــافتن گیـ  تـ
 

 چــون شــود آن نــور بــر دل آشــکار    
 

 در دل تــو یــک طلــب گــردد هــزار     
 

ــد   ــش پدیـ ــود در راه او آتـ ــون شـ  چـ
 

 ور شـــود صـــد وادی نـــاخوش پدیـــد 
 

ــه  ــوق او دیوانــ ــویش را از شــ  وارخــ
 

ــه   ــد پروانــ ــش زنــ ــر آتــ ــر ســ  واربــ
 

ــویش   ــتاقی خ ــردد ز مش ــب گ ــر طل  س
 

 خواهـد از سـاقی خـویش   ای مـی جرعه 
 

 ای زان بـاده چـون نوشـش شـود    جرعه
 

 هــر دو عــالم کــل فراموشــش شــود           
 

 (186: 1394)عطار،                                                                                                   

در حقیقت تا  جهد فراوان سالک همراه خواهد بود.شک با شوق پیوستن به معبود، بی

این  که نور الهی مایة سرمستی او شود. تواند به حالتی برسدنکند، نمیجانسالک در این راه بذل

که به تعبیر عطار، طلب با تعب همراه است، چنانیابیم؛ همرا نزد هر دو شاعر می مضمون

َوقَ إّنَهذاَالشَ نامد: هایی که به دنبال دارد، تراژدی میفیتوری نیز این اشتیاق را به سبب دشواری

 يأساتمَ 
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های وادی طلب را درخواست می از ساقی شود، عطار نیز یکی از نشانهمیکه مالحظهچنان

های خیال های الوهیت در بستانه تعبیر فیتوری، شکوفهداند تا بواقعی، یعنی پروردگار می

 شود. سالک، شکوفا

 وحدت وجود آفاقی در اوراق طائراللیل -7

بدهد،  که خدا خواست به ممکنات، وجودهنگامی»گوید: ابن عربی دربارة وحدت آفاقی می

دیدند... خدا غیر از ها خودشان را در وجود خدا برای آنها به قدر استعدادشان ظاهرشد و آن

صورت ممکنات ظاهر است. او وجودی است که بههویت خود را به مخلوقات نپوشانده

 (92تا: بی)ابن عربی، « است.شده

اش با حقیقت، از گویی و بیان حاالتی از وحدت انفسیالفیتوری، پس از شطح محمّد

های فقیران ن و خانهر زمیگوید و خواستار حضور مجدد خداوند دمیوحدت آفاقی سخن

بر اثر  ،به بیانی دیگر، چون شاعر در تجربة عرفانی خود وحدت انفسی را دریافت شود.می

باره از یکانقالبی که به کند؛محیط پیرامونش نیز احساس می اش، انقالبی درانقالب درونی

اینجاست که با عباراتی  گیرد ومحیط اطرافش را نیز در برمیو تمام شود مید درون او متولّ

های سفیدی دارد و آوازش، زندگی گوید که بالمی از حضور آشکار آفریدگار سخن ،تمثیلی

آورد. درمی جنبش و به کندمی ورها، دریاها و درختان را شعلهکشد و کوهمی را درآغوش

گوید، می سخنتعالی در تمام هستی  جالب آنکه در شرایطی که از وحدت آفاقی و حضور حق

مؤیّد  مسئلهداند که تنها دیوانگان قادر به درک این حالتش هستند؛ همین خود را مجنونی می

کرده و اش را حفظآن است که حتی در این اوضاع نیز شاعر، حیرانی و سرگشتگی عرفانی

 آشنایان، توان دریافت سخنان او را دارند:تنها سالکان و راه که معتقد است

َتَ الثورةََ َيفَةَ ورَ الثَ َلَ سَ غتَ تَ  هاَدائَ رَ َي/َفالعذراءَ َالخالدةَ َیظَ قَ ستَ ر/َتَ طَ المَ َدائقَ حَ َيفَرَ نهاالَ َلَ سَ غتَ حینًا/َمثلما
َبَ  َیَ ینَ الجناحَ َیضاءَ الحمر/ َویَ صوتَ َالحیاةَ َقَ عانَ / َوالبحارَ بالَ الجَ َلَ شعَ ها/ َوالشَ ، َسَ جَ ، َبقَ يتدَ یَّر/ ماََدرَ /

َأَ ةَ یَّمادَ الرَ َرَ هالقَعَ وارَ شَ َيفَضتَ رکَ  َمجنونًا َ...کَ ب ََينَ غَ / َولَتَ ینَ إلَالمجانَ َينعَ سمَ لَیَ / َیونَ عَ َإلََّينفَ عرَ /
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َبقَ داءَ هَ الشَ  َأنتَ َدرَ / َوأبوابَ وابیتَ التَ َابَ /َوأعشَ ینَ الطَ َهیاکلَ َينَ سکَ اَ /َ...يأرضَ َيفَ َکَ جدَ مَ َيلَ /َاجعَ ما /َ
َراءَ قَ الفَ َبیوتَ 

 های باران شستشوکند/ همچنان که رودها در باغمیغسلترجمه: گاه، انقالب در انقالب 

هایی سفید/ صدای این شود/ با بالمی کنند/ باکرة جاویدان، پوشیده در ردای سرخش بیدارمی

کند/ بانوی من، می ورها، دریاها و درختان را شعلهگیرد/ و کوهمی آغوش باکره، زندگی را در

خوانم/ تنها میوار برایت آواز هر دویدی/ دیوانهاکستری قهای خای که در خیاباناندازهبه

ات را در شناسند/ بزرگیتنها چشمان شهیدان به اندازة تو، مرا می شنوند/دیوانگان آواز مرا می

 گزین. های فقیران سکنیها و بر درِ خانههای گلی، تابوتسرزمین من قرار بده/ در پیکره

 الطیرطائراللیل و منطق وحدت وجود انفسی در اوراق -8

دانند و شدن و فنای سالک در ذات حقّ میرفانی، توحید خاصّه را معادل محودر متون اصیل ع

 عبارت از آن است که 
ایستاده و  ،جلّ و بنده در باطن و وجد و قلب چنان باشد که گویی در حضور خدای عزّ»

تصرفات تدبیر و احکام قدرت الهی بر او جاری است؛ پس بنده در جریان احکام و مشیت الهی 

-آفریده طوری که قبل ازبنده همان ،بر خود، چنان گردد که پیش از وجود بوده است؛ یعنی

 ( 53: 1380)السراج، « یافتن، در سلوک عرفانی به فنا برسد.، پس از وجوداستبوده شدن، فانی

النوع ربّ     شخصی و  ربّ ،دیگر بیانی بهیافتن، درک وجود متعالی و وجود مقصود از این

 ممکن است.درک ذات مطلق و یگانگی با آن غیرچرا که  سالک است،

)کاکایی، « محو خودآگاهی و ظهور خدا آگاهی.»تجربة عرفان انفسی عبارت است از 

انفسی یا فنا، دیگر وجودی برای خود قائل نیست  ( عارف در وصول به وحدت وجود31: 1382

، «غیب هویت»، «ذات»داند. ابن عربی از این مقام، به و خود را محو در وجود واحد می

 (272کند. )همان: مییاد« واحدیت»و « احدیت»
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 یابد که دوگانگی، منشأ مشکل است و دباره شاعر درمییکدر اوراق طائراللیل، گویی به

آنگاه که پرنده یا  کند، چالش همچنان پابرجاست.فرض تا انسان خویش را دیگری ،رواقع

برد، به اوج مالل و ناامیدی سرمیهمان شاعر از واقعیت جهان بیرونی و غربتی که در آن به

قرارداده و محو در وجود واحد کند، پروردگارش را مخاطبمیرسد، به درون خود رجوعمی

درواقع حزن  شود.ه شاعر، به وحدت وجود انفسی نائل میدر این لحظ ،گرشود؛ به بیانی دیمی

 شود:آوردن او به مذهب وحدت وجود میای برای رویشاعر، تبدیل به سرچشمه و انگیزه

َمَ أَ فَ  َلَ أنمَّکَ ََبَ لَ ست َ /َمَ ةَ هایَ النَ َيهَ نتَ ت ََ/َاآلنَ ةَ دایَ البَ َأَ بدَ ت ََ/َاآلنَ يمالَ نَجَ مَ َ/َفیضَ عَ ائَ الرَ َقَ فَ الَ َاذ/َوهَ نکَ نا مَا
َ.نتَ أ ََینَ ینَ العَ َةَ ؤَ ؤلَ ل ََي/َفَ ةَ قطَ النَ َيفَ َةَ قطَ النَ َنَ کَ تَ 

-گرفته سر / لبریز زیبایی من است/ اکنون، آغاز از ترجمه: وجود من از توست/ و این افق زیبا

نیست/ تو در ای در این نقطه یابد/ به یغما رفته، گویی که نقطهمی شود/ اکنون، فرجام، پایانمی

 مروارید چشمان هستی.

الطیر اوج حالت عرفانی یا همان فنا و وحدت انفسی را در قسمتی از داستان منطق این لحظة

شاهد عارضهستند، جوی سیمرغ وکاری پرندگانی که در جستیابیم؛ آنجا که در خویشمی

به پیشگاه  ،ی بس دشوارها هستیم؛ آنگاه که خسته و درمانده از راهشدن این حالت برای مرغ

رسند و در حالی که حیران از دریافت خود از نور حقیقت هستند، زبان حالشان چنین سیمرغ می

 است:

ــاب   ــن آفت ــب ای ــد ای عج ــه گفتن  جمل
 

ــاب    ذرّة  ــن حسـ ــیش ایـ ــت پـ  محوسـ
 

 کـــی پدیـــد آیـــیم مـــا ایـــن جایگـــاه
 

ــه راه     ــا را بـ ــرد مـ ــج بـ ــا رنـ  ای دریغـ
 

ــی    ــو ب ــان چ ــه مرغ ــدآن هم  دل ماندن
 

 بســـمل ماندنـــد همچـــو مـــرغ نـــیم   
 

 بودنــد و گــم نــاچیز هــم   محــو مــی 
 

ــم   ــز هــ ــا برآمــــد روزگــــاری نیــ  تــ
 

ــی   ــالی درگهــ ــان عــ ــر از پیشــ  آخــ
 

ــزّ   ــاوش عــ ــد نــــاگهی چــ  ت برآمــ
 

ــاز    ــده ب ــرف را مان ــرغ خ ــی م ــد س  دی
 

 ...بال و پر نـه جـان شـده در تـن گـداز      
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 جـــان آن مرغـــان ز تشـــویر و حیـــا   
 

ــا   ــای محــض و جــان شــد توتی  شــد حی
 

 چون شدند از کل کـل پـاک آن همـه   
 

 یافتنـــد از نـــور حضـــرت جـــان همـــه 
 

(188: 1394)عطار،     

الطیر نطقاز این بخش از م ،د از زبان پرندهفیتوری برای بیان این حال خو که رسدمی رنظبه

الطیر با مالقات سیمرغ، خود را رسیده در منطقمقصدمرغان بهطور که همان است.ثر شدهأمت

از این وحدت سخن می «أنا منک» دانند، فیتوری نیز با بیان عبارتمحو و گمگشته در او می

ا های به آنکند و جان تازهت برای مرغان عطار تابیدن آغاز میفتاب عزّآطور که همان و گوید

 داند و با درک زیبایی وآغاز و پایان را یکی می ،خودیای از بی، شاعر عرب در نقطهبخشدمی

چرا که  داند،عظمت حقیقت و ذات متعالی خود، خود را در آغاز مسیر شناخت و معرفت می

 است.شکار شدهآمعرفت حقیقی تازه برای او 

خودی را بارزترین ویژگی گفته و بی از مقام فنا، سخنز هایش نیضمن حکایتدر عطار   

 داند:این مقام می

ــد    محــو گشــتم گــم شــدم هــیچم نمان
 

 پــــیچم نمانــــد  مانــــدم ذرةســــایه  
 

 قطــره بــودم گــم شــدم در بحــر راز    
 

ــاز   ــره بـ ــابم آن زمـــان آن قطـ  مـــی نیـ
 

 (184: همان)                                                                                                

 الطیراهلل و بقای باهلل در اوراق طائراللیل و منطقفنای فی -9

ها و درک ارتباط ی مخلوقات و توجه به احوال آنسوبازگشت فیتوری از فنای در حق و رفتن به

توان می که ذکر آن گذشت،ی او در ذره ذرة موجودات را ها با خداوند متعال و تجلّاین پدیده

پس از آنکه شاعر به  ،در واقع .و بقای باهلل طریقت صوفیه دانست اهللمترادف با تجربة فنای فی

متوجه حضور حق و  شود،خود میاوج حالت عرفانی، وحدت و حیرت رسیده و از خود بی

 ک بیشتر این حضور را خواستار است.شود و درهای مختلف نیز مییات آن در پدیدهتجلّ

کند همانند انقالب گویی که با درک وحدت، جهانی تازه در برابر او آشکار شده و آرزو می
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حقیقت، در خانه د؛ انقالبی در سایه ظهور مجدافتداتفاقاش، انقالبی در جهان خارج نیز رونید

  .هاتابوت و نرایهای فق

، اندیشه اصلی بقای بعد از فنا گذردنمیالطیر از بقای بعد از فتا دراینکه سفر مرغان منطقا ب

گفتن رو، سخنداند؛ از اینتوصیف میشنویم، عطار این مقام را غیرقابل را نیز از زبان مرغان می

الطیر عطار، آنجا که مرغان پس از پیمودن در منطقکشد. در حقیقت، باره را به درازا نمیدر این

شوند، این می نور حقرسند و با درک مقام فنا، باقی با فرسا به حضور سیمرغ میراهی طاقت

 سراید:آن چنین می کند که عطار دربارةمیمقام، ظهور

ــ  ــانی را بـ ــان فـ ــازه بعـــد از آن مرغـ  نـ
 

ــاز       ــد ب ــود دادن ــه خ ــل ب ــای ک ــی فن  ب
 

 چون همـه خـویش بـا خـویش آمدنـد     
 

ــد      ــیش آمدنـ ــا پـ ــد از فنـ  در بقـــا بعـ
 

 نیست هرگـز گـر نوسـت و گـر کهـن     
 

ــخن    ــس را سـ ــا کـ ــا و زان بقـ  زان فنـ
 

 و دور دورســت از نظــر اهمچنــان کــ 
 

ــر    ــرح و خب ــت از ش ــن دورس ــرح ای  ش
 

 لیـــــــک از راه مثـــــــال اصـــــــحابنا
 

 شــــرح جســــتند از بقــــا بعــــد الفنــــا 
 

ــرداختن  ــوان پــ ــا تــ ــا اینجــ  آن کجــ
 

ــاختن   ــد آن را ســــ ــابی بایــــ  نوکتــــ
 

ــا   ــد الفنــ ــا بعــ ــرار البقــ ــک اســ  زانــ
 

 و بــــود آن را ســــزااآن شناســــد کــــ 
 

(190)همان:    

آورد و از نمیشد، عطار در این مقام، سخنی از وحدت آفاقی به میان طور که مالحظههمان

 این نظر با فیتوری متفاوت است.

 الطیرنطقمحیرت در اوراق طائراللیل و  -10

محو خودآگاهی  رسد که در نتیجهحالتی از حیرت میعارف در پی شهود تجلیات حقّ، به 

 : شود؛ به بیانی دیگرمیحاصل

وحدت وجود، نسبت بین خدا و خلق، یکسانی در نایکسانی است. عارف  در نظریة»

با شهود حق و درنتیجه ادراک فنای خویش و عالم، معتقد است که غیر از حق که  ،طرفازیک
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 ،ست و از سوی دیگرو ذات او از هرگونه کثرت مبرّا وجود مطلق است، چیزی وجودندارد

 ،لذا کند؛واند باشد، کثرت را ادراک میتهمین عارف با حس خویش که منکر آن نیز نمی

با یکی،  بیند و با چشمی دیگر، کثرت را؛میعارف ذوالعینین است. با یک چشم، وحدت را 

 (394: 1382)کاکایی، « خلق کثیر را و با دیگری، حقّ واحد را.

عقل در جمع بین »از همین حیرت است: تناقض در گفتار عرفای وحدت وجودی، ناشی 

بین ضدین، بلکه   جمع ،هابیند که جمع بین آنمی کثرت و وحدت، خود را با دو گزاره مواجه

 ای که بر مبنای وحدت وجود بنابینیجهان» ،( بر این اساس396)همان: « جمع بین نقیضین است.

 (441)همان: « عین حیرت است. بلکه وحدت وجود، انجامد،باشد، نهایتاً به حیرت میشده

ای است که گیرد، لحظهمی ای که حیرت حاصل از غلبة حال وحدت وجود، شکللحظه

-رای نشانخورد و بمی دقیقاً تجربة مشترک سی مرغ عطار و پرندة تندباد زمستان فیتوری رقم

که اندیشة چنانتر از تصویر جمع نقیضین نیست. دادن آن تجربة عظیم، هیچ تصویری مناسب

اجتماع  پندارد؛ پسمیها را یکیرسد، همة تناقضکه به نقطة صفر حقیقت میعرفانی هنگامی

ترین تجربة ترین اصل منطقی به شهودیدهد و از بدیهیمی دست نقیضین، ابطالش را از

 :شودصوفیانه بدل می
َ.کتَ حَ اَضَ مَ ثلَ مَ َیتَ کَ ئ/َبَ مَتجَ ل ََئتَ ب/َوَجَ ذهَ مَتَ ل ََبتَ هَ /َذَ اتَ هایَ النَ َفرَ /َالیَصَ دایاتَ رَالبَ فَ اَصَ مَ یثَ نَحَ مَ 

ا نرفتی/ آمدی اما ها/ رفتی امّسوی نقطه صفر پایانترجمه: ازآنجاکه نقطه صفر آغازهاست/ به

 گونه که خندیدی.گریستی هماننیامدی/ 

عرفا، به رسد، به سبک آگاهی در ذات خود میدیگر، چون فیتوری به حالت خداانبیبه

 آورد.می گویی و شطح رویتناقض

شد، در  آمیز بیاناین حالت حیرانی که از زبان پرندة شعر فیتوری در قالب زبانی تناقض

 الطیر عطار نیز با جمع اضداد همراه است:منطق

ــم  ــوز هــ ــد ســ ــد، درد باشــ  آه باشــ
 

 روز و شب باشد نـه شـب نـه روز هـم     
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 آتشـــی باشـــد فســـرده مـــرد ایـــن    
 

 یخــی بـــس ســوخته از درد ایـــن  یــا   
 

 مــرد حیــران چــون رســد ایــن جایگــاه
 

ــرده راه    ــم کـ ــده و گـ ــر مانـ  در تحیـ
 

 ایگـــر بـــدو گوینـــد مســـتی یـــا نـــه
 

ــه      ــا ن ــتی ی ــه هس ــویی ک ــتی گ  اینیس
 

 در میـــــانی یـــــا برونـــــی از میـــــان
 

ــان    ــا عیــ ــانی یــ ــا نهــ ــاری یــ  برکنــ
 

 ی یـــا هردویــــی افـــانیی یـــا بــــاقی  
 

 تــویی هــر دو یــا تــویی یــا نــه یــا نیــی 
 

 گویــد اصــالً مــن نــدانم چیــز مــن     
 

 ن نـــدانم هـــم نـــدانم نیـــز مـــن    وآ 
 

 

(213: 1394)عطار،    

ا امّ زندمیر این ابیات عطار نیز موجبینیم، تناقض حاصل از وحدت و فنا، دکه میهمچنان

شان و ادراک نور حقّ، در مسیر وحدت انفسی الطیر، در ادامةکاری مرغان منطقدر خویش

بینند و از سوی خود را می ،رسد که از یک سوشان به اوج میای تحیر و سرگردانینقطه

همان سیمرغ است! و این اوج  شوند که سی مرغ،متوجه می ،ر سیمرغ را و در نهایت،دیگ

در » به بیانی دیگر، ی دریافت حقیقت است؛الطیر در سفرشان به سوعرفانی مرغان منطق تجربة

گریز حضور در برابر خویش یا حضور در مقابل گی راز دشوار و عقلمت، عطار چگوناین قس

 (114 :1375 )پورنامداریان، «.کندوجه تصویر میبه زیباترین و رساترین ربّ  خویش را 

 مــرغ زود چــون نگــه کردنــد آن ســی
 

 مرغ آن سیمرغ بـود  بی شک این سی 
 

ــدند  ــرگردان شـ ــه سـ ــر جملـ  در تحیـ
 

 شـــدندبـــاز از نـــوعی دگـــر حیـــران  
 

 خـــویش را دیدنـــد ســـیمرغ تمـــام   
 

ــدام     ــرغ م ــی م ــیمرغ س ــود س ــود خ  ب
 

ــدی نگــاه   چــون ســوی ســیمرغ کردن
 

 بودی آن سـیمرغ ایـن کـاین جایگـاه     
 

ــدی نظــر  ــه ســوی خــویش کردن  ور ب
 

 بـــود ایـــن ســـیمرغ ایشـــان آن دگـــر 
 

ــم  ــدی بهـ ــر دو کردنـ ــر در هـ  ور نظـ
 

 هر دو یک سیمرغ بودی بـیش و کـم   
 

 یـک بـود ایـن    نبود این یـک آن و آ 
 

ــن   ــنود ایـ ــالم کســـی نشـ ــه عـ  در همـ
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(232 :1394 )عطار،   

در این  شخصی است. بیان این مطلب ضروری می نماید که مقصد عطار از فنا، فنای در ربّ

  مقام:

حق مطلق نیست، حق  سیمرغ ،همان طالب است؛ بنابراین ،همان مطلوب و مطلوب ،طالب»

آنان برای  مرغان است. تجسم استعداد و اندیشةشخصی  حق شخصی یا ربّ مضاف است؛

من عرف نفسه فقد » درک حق و از حق است؛ تجلی نقش برتر و آسمانی آنان است؛ تحقق

 «.من»است. سیمرغ و سی مرغ دو نام است برای دو بعد آسمانی و زمینی یک « عرف ربّه

 (115 :1375 )پورنامداریان،

 گیرینتیجه -11

الطیر عطار، وحدت وجود تجربة صوفیانة پرندة تندباد فیتوری و منطق ترین وادی دراصلی. 1

ا تفصیل ذکرشده امّالطیر بهانفسی و فناست؛ با این تفاوت که مراحل رسیدن به فنا در منطق

 .همان اتّحاد شاعر با گوهر حقیقی وجودش است ،«اوراق طائراللیل»ترین مقام اصلی

گیری فیتوری از این نماد هرهتر از ببسیار جامع ،الطیردر منطقاستفادة عطار از نماد پرنده . 2

-به    های گوناگون عنوان سمبل شخصیتالطیر، پرندگان مختلف، بهچراکه در منطق است،

ی کرده و حتّاهلل اشارههای مختلف در مسیر سلوک الیشاعر به موانع گروه و روندکارمی

، از «اوراق طائراللیل»این در حالی است که فیتوری در  دهد.حلی برای هریک پیشنهادمیراه

-، استفادهحالت وحدتش با حقیقت ،درنهایتنماد پرنده تنها برای بیان اندوه و غربت خود و 

اشای وحدت ذات خود با ذات به احوال شخصی خود توجه دارد و چنان محو تم است وکرده

  .کندیمکس را فراموشهمه ،لحظاتی است که برایحق شده

در تمام پرندة فیتوری به وحدت آفاقی رسیده و خدا را  ،«اوراق طائراللیل»در بخش پایانی . 3

ا با توجه به اینکه عطار دغدغة دعوت طبقات مختلف جامعه را که امّ بیندهای موجود میپدیده

و مراحل سلوک عرفانی کند می حفظ اشظومهدر سراسر من اند،در قالب نماد پرندگان ذکرشده
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است که در « یانفس»تنها وحدت وجود  ،درواقع کند،میه فقر و فنای نفس را بیانتا رسیدن ب

 کند.می جلوه مقامات الطیور عطار

 فهرست منابع
مجلة ادبیات فارسی دانشگاه آزاد «. الطیر عطار نیشابوریمنطق نماد در(. »1383آذرگون، علی. )-

 .151-130، صص 2 شمارة .اسالمی خوی

، االداب کلیه«. التجربه الصوفیة دراسه فی الشعریة العربیة المعاصرة»تا(. االوسی، سالم کاظم. )بی -

 جامعة قادسیه.

 . بیروت: دارالصادر.4. ج فتوحات مکیهتا(. الدین. )بیعربی، محییابن -

 . دارالفکر العربی.ظواهره الفنیةالشعر العربی المعاصر قضایاه و تا(. اسماعیل، عزالدین. )بی -

 .مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و . تهران:رغدیدار با سیم (.1375). تقی پورنامداریان، -

علمی و  تهران:. های رمزی در ادبیات فارسیرمز و داستان (.1386). پورنامداریان، تقی -

 .فرهنگی

 . بیروت: دار االندلس، دار الکندی.الصوفیةالرمز الشعری عند (. 1978جودة نصر، عاطف. ) -

 مهدی قائنی. قم: انتشارات دارالفکر. ترجمة دین و روان.(. 1367جیمز، ویلیام. ) -

ادبیات عرفانی و «. الطیرنگاهی به نمادپردازی عطار در منطق(. »1387خسروی، حسین. ) -

 . 80-65، صص 12. شماره شناختیاسطوره

 تهران: سخن.صدای بال سیمرغ.  (.1378عبدالحسین. )کوب، ینزرّ  -

تحقیق و تقدیم دکتر عبدالحلیم محمود و طه عبداهلل سرور. اللمع.  ه.ق(. 1380السراج، ابونصر. ) -

 مصر: دارالکتب الحدیثة.

جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطار (. »1391لطفی مفرد نیاسری، فاطمه. ) محمّد؛سیفی، -

 . شمارةنامة ادبیات تطبیقیکاوش«. ریضه در علی طریق إرمالطیر و نسیب عنیشابوری در منطق

 .116-97، صص 7
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 للحصول علی درجة«. الفیتوری محمّدرسالة التراث فی شعر (. »2007الشعار، سلطان عیسی. ) -

 المجاستیر فی اللغة العربیة. جامعة مؤتة عمادة الدرسات العلیا.

 . الکویت: عالم المعرفة.اتجاهات الشعر العربی المعاصر(. 1978عباس، احسان. ) -

نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میالدی با نگاهی به ادب (. »1386علوی، فریده. ) -

 .70-55، صص 37 . شمارةخارجیهای پژوهش زبان«. فارسی

. به کوشش سید عبدالهادی قضایی. الطیر و الهی نامهمنطق(. 1394عطارنیشابوری، فریدالدین. ) -

 قم: نشر کومه.

التراث «. لغة الطیر من کتاب رموز علم المقدس(. »1403غینون، رونی و عصام صبری، فاطمه. )محرم  -

 .101-96، صص 9. عدد العربی

 .26-13، صص 1. عدد المورد« مقدمة فی الشعر الصوفی.(. »1350عراء. ) الکبیسی، -

دبیات تطبیقی، )پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر (. ا1382عبدالسالم. ) محمّدالکفافی،  -

 نشر.دی. مشهد: شرکت بهد حسین سیّسیّ ترجمةروایی(. 

. الصوفی فی الشعر العربی المعاصر، األثر تصوّفلشعر و التا(. امنصور، ابراهیم. )بی محمّد -

 مصر: جامعة طنطا.

 -های ادبیپژوهش«. الطیر عطارموانع و مراحل سلوک در منطق» (.1392فرد، جلیل. )مسعودی -

 .63-48. سال اول، شماره چهارم، صص بالغی

. بیروت: دارالفکر الفیتوری شاعر الحس و الوطنیة و الحب محمّدتا(. موسی، منیف. )بی -

 اللبنانی.

 
 


