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  چکیده

در عرفان و فلسفه گزارۀ هبوط روح همواره در تصویر پرنـده نمـود یافتـه اسـت. موالنـا و      
بیان مقاصد خویش بهره بردند. این جستار با بررسـی  سهروردی از این تمثیل، بارها برای 

صـفیر  ، عقـل سـرخ  چـون  هـای تمثیلـی سـهروردی    و رسالهمثنوی  داستانِ پرندگان در
دهد که دو عامل اسـباب   نشان می قصۀ غربت غربیو  لغت موران، آواز پرجبرئیل، سیمرغ

ای گوناگون شناسا است؛ هزند؛ ابتدا حاالت و موقعیتتمایز این تصاویر تمثیلی را رقم می
گیـرد،   اینکه ادراک شناسا از یک پدیدار به واسـطۀ شـرایط خاصـی کـه در آن قـرار مـی      

شـوند، بـه   هـای رمـزی ممثـل مـی    متفاوت خواهد بود؛ بنابراین، رمزهایی که در داسـتان 
فراخور مراتب روحی فرد متنوع خواهند بـود. دوم پدیـده و تجلـی آن در سـطح آگـاهی      

ترتیب، یک  این شود پدیده در شکل خاصی نمود پیدا کند. به گاهی سبب میاست؛ اینکه آ
تواند در ارتباط با سه عامل  می» اسارت روح«گزارۀ واحد یا یک معنی ثابت و کهن همانند 

  شناسا، پدیده و زبان در قالب تصاویر رمزی متنوع بروز یابد.
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 مقدمه
اسـاس تفکـر عرفـان ایرانـی ـ      ، ایـم بازگشت به مبدأ الوهیت و اصلی که از آن دور افتاده

معرفتی است کـه   میل فطری هر اهلِ، د. گزارۀ بازگشت به موطنده می اسالمی را شکل
و با کشف و اشـراق بـه اصـل آسـمانی      نهد میهای مادی را یکسو برای نیل بدان حجاب

ت این مهجوری در ادبیات عرفانی و فلسفی ایـران همـواره در   پیوندد. سرگذش خویش می
های رمزی و تمثیلی بیان شده اسـت. قصـۀ جـدایی روح از اصـل آسـمانی      قالب داستان

ود. رهای اصلی تفکر موالنا و سهروردی به شمار مـی مایهخویش و داستان غربت او از بن
هـای گنوسـی و   د به سراغ اندیشـه شک بایبی ،اگر بخواهیم آبشخور این اندیشه را بجویم

بـرد  نام می» استاد فلسفه و امام حکمت«کسی که سهرودی از او با عنوان ، البته افالطون
» اند ـ مانند هـرمس پـدر فلسـفه    از لحاظ زمان بر افالطون پیشی داشته حکیمانی که«و 
ان کـه  ] برویم و البته حکیمان پس از او چون فلوطین و مکتـب نوافالطونیـ  74ص ، 27[
حتـی مسـئله رجـوع بـه      .]58ـ13ص ، 7» [داندبازگشت نفس را غایت فلسفۀ خود می«

 گفت کـل  توان میند. با این طرز تلقی ده می ها نسبترا نیز بدانمثنوی  ۀناممبدأ در نی
و گرفتـار در  اسـت  سرگذشت غربت روحی است که از مبدأ خویش جـدا افتـاده   مثنوی 

  شوق وصال دارد.  ، قفس تن
تصویری کهـن همچـون صـور مثـالی بـین      ، پرنده و تعبیر نمادین آن یعنی روح رمز

تـرین نشـانه از اعتقـاد بـه     قدیمی«؛ اما های جهان مشترک بوده استتمامی اقوام و ملت
 . این پرنـدۀ آتـش  شود میبدون شک در اسطورۀ فوینیکس (ققنوس) دیده ، روح ـ پرنده 

نشانۀ روح در میان مصـریان بـوده   که  یاتیترکیبی از نیروی ح؛ یعنی به رنگ سرخ است
رنـگِ صـعودِ ملکـوتی و جـاودانگی اسـت      ، ] و فوینیکس سرخ204ص ، 2ج، 20» [است

اهل عرفان همچون پیشـینیان خـویش بـرای تعلـیم و خلـق      بنابراین،  ؛]206ص، [همان
از تمثیل پرنده و پرواز بهره جستند. ، تصویری درست برای شناختِ ماهیت وجودی روح

نخسـتین گـام را در ایـن مسـیر     ، قتیدرحقبه زبان عربی  رساله الطیرسینا با نگارش ناب
رسـاله  بـه   توان میهای بسیاری نوشته شد. برای نمونه رساله الطیربرداشت که پس از او 

  .کردعطار اشاره  منطق الطیرو  غزالی الطیر
 

  پیشینۀ پژوهش
بررسـی تطبیقـی   ؛ امـا  رفته اسـت صورت گ های زیادی دربارۀ موالنا و سهروردیپژوهش
مباحثی است که از دیـد  ازجمله  های این دو با تکیه بر گزارۀ تصویری پرندۀ روحداستان
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هـای رمـزی در    رمز و داستانپژوهشگران مغفول مانده است. تقی پورنامداریان در کتاب 
فـی از  اسـت. او بـا تعری   کـرده تحلیل را سینا و سهروردی چند داستان از ابن ادب فارسی

. شـود  میهای سمبولیک از مقدمه وارد مبحث تحلیل داستان» خیال تصویر و صور، رمز«
ل روح در قالب رمزیِ«، »رساله الطیرها، پرنده«در فصلی با عنوان  » پرنده در قفـس  از تمثّ

های رمزی سـهرودی  نیز که شرح و تأویل داستان عقل سرخید. او در کتاب گو می سخن
- بازتاب رسالۀ تمثیلـی قصـه  «اشاراتی دارد.  به تصویر پرنده و مرغ وگریخته جسته، است
که به همت الیاس نورایی و مـریم  » الغربیه و جغرافیای مثالی سهروردی در مثنوی الغربه

سهروردی و جغرافیـای مثـالی آن    غربت غربیدر پی تحلیل مفهوم ، اسدیان نوشته شده
از خانقاه تا صـومعه (پژوهشـی در نمـادپردازی     ،باز روحبا شاه«است. در مقالۀ مثنوی  در

که به همت شهره انصـاری در سـال   » روح در عرفان ایرانی و آثار قدیس یوحنای صلیبی)
آواز و ، به چاپ رسید؛ نگارنـده بـه بررسـی تمثیـل پرنـده     » سخن عشق«در مجلۀ  1386

ۀ عطار و مقایسـ ، سهروردی، سیناآن در آثار عرفان ایرانی همچون ابنها  آن رنگ و تعبیر
از اسب بالدار «ای با عنوان نیز مقاله» عاتکه رسمی«پردازد.  ها با آثار یوحنای مسیحی می آن

نگاشته است که در آن به وجوه مشترک روح و پـرواز آن در  » افالطون تا طوطی جان موالنا
قفـس در   زندان جـان؛ پژوهشـی در معنـای   «پردازد. مقالۀ  موالنا میمثنوی  آثار افالطون و

بـه کوشـش محمـود مهـرآوران و عاطفـه خـدایی در نشـریۀ        » متون شـعری ادب فارسـی  
سـازی واژۀ قفـس   به طبع رسید که پژوهشگران در آن بـه مفهـوم   شناسی ادب فارسی متن

نیز مقاالتی بـه چـاپ رسـیده    » اسطوره یاد و فراموشی«اند. دربارۀ پرداخته» تن و دنیا«برای 
اسـطوره یـاد و فراموشـی در    «با عنوان  الهیات هنرای در فصلنامۀ است. مریم حسینی مقاله

به چاپ رسانده اسـت. او بـا بررسـی چنـد داسـتان از      » های رمزی و تمثیلی ایرانیداستان
    های گنوسی این اسطوره اشاراتی کرده است.سینا، سهرودی، عطار و موالنا به ریشه ابن

های مربـوط  های مذکور به بررسی داستانشیک از پژوه هیچ شد،با توجه به آنچه بیان 
هـای تمثیلـی سـهروردی در قالـب تصـویر      ها با رسـاله  و مقایسه آنمثنوی  به پرندگان در

 یمحـور  ۀمسـئل اند. در جستار پیشِ رو تالش کردیم تـا  رمزی اسارت پرندۀ روح نپرداخته
  یدار تبیین کنیم.ها با آگاهی و پد های شناسا و ارتباط آنبا بررسی موقعیتپژوهش را 

  
  .پیشینۀ تصویر پرندۀ روح1

در ادبیات عرفانی « .]1091ص ، 2ج، 19نامیدند [می» مرغ«را در معنای عام  ای پرندههر 
در ایران اسالمی » تشبیه روح به پرنده«انگارۀ  .]713ص ،  14» [به معنی روح آمده است
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منطـق  و  شـیخ اشـراق  ، د غزالیاحم، سیناهای ابنرساله الطیرکه در . چنانشود میدیده 
در یونان باستان جست؛ در عقایـد اورفئوسـی بـا     توان میهای آن را ریشه. اما عطار الطیر

آثـار  ، م کـه ایـن موضـوع در رسـائل افالطـون     ایـ  مواجـه » تن زندان روح«عبارت معروف 
ای که اما خصیصه. ]44ص ، 4ج،  17ها و حکمای نوافالطونی نیز آمده است [گنوستیک

بال است؛ همان چیزی که انسان را از بدو خلقـت  ، دکن می پرنده را از سایر حیوانات جدا
علـت   آرزوی دیرین انسان بهعنوانِ  به »پرواز«؛ بنابراین، به امور محیرالعقول واداشته است

 علـت، مقدس بوده است. به همـین  حال،  درعینِبودنش همواره تصویری محال و  ناممکن
بـال بـرای   ، قتیدرحقچیزها در میان اموری مادی پنداشته شده است. ترین خدایی«بال 

باال برد و به قلمرو باالتر کـه مسـکن خـدایان    ، آن است که چیزی که میل به پایین دارد
است، منتقل سازد و این همان جزء از بدن است که بیشترین شـباهت را بـه امـور خـدایی     

قسم از تن است که از همۀ اعضای دیگر بـه   بال و پر آن«]؛ زیرا 332ـ331، ص  24» [دارد
ها و بردن تن بـدان  سویِ آسمان تر است، چه، خاصیت طبیعت آن گرایندگی بهخدا نزدیک

شـود؛   ]. بنابراین، بال به سبب اسباب پروازبودگی و عروج ستایش می138، ص  3» [جاست
کنـد. همـان    دل مـی های آسـمانی مبـ  های زمینی را به انگیزهزیرا این سیر صعودی دغدغه

بـانی   نفس را نه به پرنده، بلکه به دو اسب بالـدار و ارابـه   رسالۀ فدروسطور که افالطون در 
توان کرد. نزد خداوندان اسـبان   بانی مانند می نفس را بدو اسب بالدار و ارابه«کند  تشبیه می

پارمینـدس  ]. امـا پـیش از افالطـون،    137[همـان، ص  » بان هر سه نجیب و اصیلندو ارابه
مایۀ سعادت و » بال«، اساس نیبرانخستین حکیمی است که داستان پرواز روح را بیان کرد. 

رفته قدرت پرواز در ایران بعد از اسالم در برخی متـون نیـز موردِتوجـه     تمایز است؛ اما رفته
م که بینی شود. می رو، گاه روح به سیمرغ و گاه به شاهین و باز تشبیه می قرار گرفت و ازاین
] و گـاه موالنـا از   491، ص  14دانـد [ مـی » کنایـه از روح « سـیمرغ را  «روزبهان بقلی گـاه  

کند؛ درنتیجه، حرکت صعودی روح و سیر او از زمین جهـل   سیمرغ، روح و جان را مراد می
  اش به پرنده شده است.به آسمان معرفت سبب تسمیه

 
  دیالکتیکِ تصویر و شناسا .2

ای کـه نـه خـارج از    شـده  امـر بازنمـایی   )ای ساختن تصویر با کلماتتصویر به معن( ایماژ
شـده بـه ایـن     . امر بازنمـایی شود میبازنمایی و نه صرفاً همان است که در بازنمایی دیده 

ص ،  26نامیده خواهـد شـد. [  » ایماژ«، معنای خاص در حکم چیزی که باید شکل بگیرد
) و ideaد (کنـ  مـی  مقصود اصلی را بیانیکی ، است ءتصویر مرکب از دو جز، ] درواقع87
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آن دو بـر یکـدیگر    تـأثیر ] از 58ص ،  image] .(21( دیگری محمل ایـن مقصـود اسـت   
تر و موضوع هرقدر از حوزۀ صمیمانه هرچهمعنی به وجود آید. برخورد عاطفی با موضوع 

میـان   تمییـز ، آمیزش اجزای دوگانۀ تصویر بیشتر و درنتیجه، تجربیات عادی دورتر باشد
آن دو دشوارتر خواهد بود. نهایت این امتزاج وقتی است که این دوگانگی اجـزای تصـویر   

تنهـا ابـزار بیـان تجربیـات     بنـابراین،   .]32ص ،  9رسـد [ در رمز به وحدت و یگانگی می
رمز است. به طریق اولـی پیونـدی دوسـویه    ، پیوندد عرفانی که در عالم مثال به وقوع می

عرفا هرقدر در کشف عوالم «اسا و زبانش برقرار است. به این نحو که بین عوالم روحی شن
ص ،  18» [تر و نوآورتر خواهند بوددر کاربرد زبان نیز چاالک، جدید روحی تواناتر باشند

هـای  یکـی از اسـتعاره  عنوانِ  به اما تصویر پرنده در قفس و زندانی در زندان .]248ـ247
طـور  بوده است. شاید بتوان ایـن  موردتوجهمسلک  مرکزی همواره از سوی شعرای عارف

بیشتر به ایماژ انسان گرفتار در دنیای مادی و » زندانی در زندان«استدالل کرد که تصویر 
تغییـر  ، قـت یدرحقبه گرفتاری روح در بـدن مـادی اشـاره دارد.    » پرنده در قفس«تصویر 

هـای  ا در صـورت او همـواره خویشـتن ر  شـود،   مـی  وضع و حال عـارف در جهـان سـبب   
های گوناگونی اسـت کـه عـارف آن را از    تصویر کند؛ صورتی که بازتاب موقعیت، متفاوت

، یـأس ، ینـد گو مـی  هـا که اگزیستانسیالیسـت  همان طورسرگذرانده و تجربه کرده است. 
ند روالِ عادی زنـدگی  توان میعواملی هستند که ، ازجمله ترس، رنج، گناه، مرگ، شکست

بـین افـراد    تنهـا  نـه دهنـد. ایـن شـناخت    م بریزند و شناخت فرد را شکل روزمره را دره
د متفـاوت  توان ، میهای مختلفنسبت به یک فرد نیز در زمان؛ بلکه مختلف متفاوت است

یم که موالنا و سهروردی گـزارۀ هبـوط روح را در سـاختارهای    بین ، میاساس اینباشد. بر
یـک  عنـوانِ   بـه  ری انسان در دنیای مـادی ند. مضمون گرفتاکن می رمزی مختلفی روایت

هـای  در موقعیـت ها  آن آنچهرو،  ازاینسیطره دارد؛ ها  آن هایگزارۀ اصلی بر تمام داستان
ایمـاژ زنـدانی در زنـدان یـا پرنـده در قفـس       ، آفرینندتصویر مرکزی میعنوانِ  به لبه مرز
ادراک شـود،   مـی  دیگـران  آنچه سبب تمایز زبان موالنا و سهرودی بـا  ترتیب، این بهاست. 

های گوناگون است؛ به این معنـا کـه آنـان در هـر وضـعیت و در هـر       یک پدیده به شکل
ند و این تجربیات نو به نو که مربوط به عالم امـر  کن می ای نو عرضهاز خود تجربه، ادراک
؛ پهناور ناخودآگـاه اسـت   ۀعرص خانۀ رمز؛ زیرا گنجدتنها از طریق رمز در بیان می، است

یم چـون  کنـ  می در بیان مکاشفات صوفیانه خواسته یا ناخواسته از رمز استفاده«بنابراین، 
» هـای متعـددی دارد  رمز نمایندۀ یک چیز غیر از خودش نیست و بالقوه داللت بر مدلول
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تصاویری است ، آفرینندرمز میهیئت  آنچه موالنا و سهروردی دررو،  ازاین .]21ص ،  9[
ایمـاژ  عنوانِ  به با معنی به وحدت رسیده است. از این میان یک تصویرکه در عالم واسط 

ها غلبه دارد و آن تصویر اسارت در دنیای مادی است. این گزاره بنیادی بر دیگر آفرینش
یـک  عنـوانِ   آیـد، بـه   مـی یک استعاره مرکزی در سطح ناآگـاهی در هیئت  هنگامی که به

قابلیت بیان دارد؛ به ایـن معنـا کـه    شود،  می هر بار به همان شکلی که بیان، معنی ثابت
اسـت و قابلیـت تکـرار نـدارد.     متناسب با مرتبۀ روحی است که عارف در آن قرار گرفتـه 

ای نو هستند. گردند که گویی هر بار بازگوکنندۀ معنیرمزهای متنوعی خلق میرو،  ازاین
: دکن می کدکنی اشارهیعیکه شف ای نکتهاند. همان به طور عموم مفاهیم ثابت که درحالی

، تجربیات روحی عـارف ضـعیف باشـد    هرچهیعنی  ،پیوند تجربیات روحی عارف با زبانش
هر فرد ممکن اسـت   ترتیب، این به .]247ص ،  18به همان میزان زبان نیز ضعیف است [

یک یا چند تصویر کلی و محدود از خویشتن در زندگی داشته باشد کـه در سـیر ادراک   
  های گوناگون متجسم گردند.رفانی در شکلتجربیات ع

  
  های سهروردی. بازتاب تصویر پرندۀ روح در رساله1ـ2

خود نیز از تمثیل پرنـده  ، سینا به زبان فارسیابن رساله الطیر ۀسهروردی عالوه بر ترجم
اش بـا  هـای تمثیلـی  برای نمادپردازی روح در بسیاری از آثارش بهره بـرد. او در داسـتان  

طاوس سعی در تفهـیم هبـوط روح از مـوطن اصـلی     ، هدهد، سیمرغ، ی چون بازپرندگان
بـا   نـوعی  بـه همگـی  ، گزیندرمز روح برمیعنوانِ  به خویش دارد. پرندگانی که سهروردی

پیونـد تنگـاتنگی    ،]137ص ،  13[ ترین مظهر و نماد روح اسـت خورشید که خود بزرگ
سالک شخصیت خویش را در قالب پرندۀ بـاز  ، عقل سرخپاراگرافی  دارند. در رسالۀ پانزده

» روی سـاعد شـاهان اسـت   «پادشاه که جایگـاهش   نشین هم ای پرندهد. باز کن می تجسم
نـد کـه در مصـر    کن مـی  خورشـیدی یـاد   ای عنـوانِ پرنـده   به ] و از او151ص ، 1ج، 19[
شـید را  ی هوروس و عالمت خورشید بود. یونانیان و رومیان نیز در باز نشـانۀ خور  پرنده«

کنایـه از روح و ارواح قدسـی و   «در نزد اهـل تصـوف نیـز     .]23ص ، 2ج، 20» [دیدندمی
از هدهـدی سـخن بـه     صفیر سیمرغدر رسالۀ  .]180ص ، 14» [نفس ناطقۀ انسان است

شناس است که با تعبد و تکشـف بـه مرتبـۀ سـیمرغی     دان و راهکه خود راه آید میمیان 
 سـیمرغ هـدایت  سـویِ   بـه آنان را ، هادی مرغانعنوانِ  هب منطق الطیردر  رسد. هدهدمی
رسان سخن رفته اسـت.  پیک و پیامعنوانِ  به که در قرآن کریم نیز از او ای پرندهد. کن می

 ای عنوانِ پرنده به هدهد، لغت مورانند. در خوان می] 1203ص ، 2ج، 19مرغِ سلیمانش [
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در برابر بومـان روزکـور وصـف     ]302ص ، 3ج، 15» [بغایت حدّت بصر مشهور است«که 
] و انتخـاب  303ص، [همـان » ینبوع نـور «عنوانِ  به توصیف خورشید ،. از یک سوشود می

در عـالم  «د بینـ  مـی  حرکت در روز از سوی هدهد که خود را در مرتبـۀ معرفـت کشـفی   
، پیوند او با سیمرغ کـه غایـت مرتبـۀ اوسـت     ،] و از سوی دیگر303ص ، [همان» شهودم

قصـه غربـت   «خورشیدی و روحانی تبدیل کرده اسـت. در داسـتان    ای پرندهه هدهد را ب
ای است از سوی پدر از وادی ایمن برای پسر که در اینجا همـان  هدهد حامل نامه» غربی

آنـان را بـه عـالم علـوی     ، ] اسـت کـه از جانـب پـدر    375ص ،  8» [الهام و قـوت الهـام  «
قصـد   ... هار به ترک آشیان خـود بگویـد  در فصل ب«د. هدهد راهبری است که خوان میفرا

سایۀ کوه قاف بر او افتد بمقدار هزار سال ... درین مدت سیمرغی شود که  ،کوه قاف کند
هدهـد سـالکِ   ، قـت یدرحق .]315ــ 314ص ، 3ج، 15» [صفیر او خفتگان را بیـدار کنـد  

ی بـه شـوق رهـایی از آن قـدم در واد    ، آگاهی است که با معرفت نسبت به قفس تنجان
؛ بنـابراین،  کـوه قـاف برسـد   ، تا به رستگاری جاوید یعنی جایگاه سیمرغ نهد میحقیقت 

رمز روحی است که استعداد تـرک آشـیانۀ جسـم و پیوسـتن بـه اصـل خـویش        «هدهد 
عنـوانِ   بـه  ] و سـیمرغ 416ص ، 8»[سیمرغ یـا عقـل فعـال و از او بـه حـق را دارا اسـت      

] کـه  713ص ، 2ج، 19» [پادشاه پرندگان استخدا و «ی عالی مرتبه همواره رمز ای پرنده
صـفیر  ] کـه سـهروردی در رسـالۀ    129ـ128ص ،  13» [مصدر جانهاست«در عرفان نیز 

د کـه بـا توجـه بـه     کنـ  مـی  ] یاد314ص ، 3ج، 15» [مرغ بزرگوار«عنوانِ  به از او سیمرغ
عقـل  ه در جایگاه او در کوه قاف است. کوهی ک، ها و آنچه در شاهنامه رفته استاسطوره
گرد جهـان درآمـده اسـت و یـازده     « شود میف یطور توصروی ایناز زبان پیر جوان سرخ

البرز نیـز  « چراکهدانند برخی آن را با البرز کوه برابر می .]229ص ، 3ج، 15» [کوه است
 ] و از آن940ص ، 2ج، 19» [در اســاطیر زردشــتی گرداگــرد زمــین را فراگرفتــه اســت 

ـرز  جایگاه سیعنوانِ  به مرغ در شاهنامه یاد شده است. کوه هرائیتی در ترجمۀ پهلوی هربُ
و در فارسی البرز تمام ممالـک شـرقی و غربـی را احاطـه کـرده اسـت و آن نخسـتین و        

کوه قاف اسـت   قدریِ همین گران .]131ص ، 1ج، 6ترین کوه محسوب شده است[شریف
  مقصد روح یاد شده است.وانِ عن به از آن رساله الطیرهاو برخی  که در آثار سهروردی

  
  . تبیین زبان رمزی در قصۀ هبوط روح1ـ1ـ2

تکرار چند شود،  می های تمثیلی بیانگونه به نظر برسد آنچه در داستاننخست شاید این
را از یکـدیگر متمـایز   هـا   آن ای کـه مقوله؛ اما معنی مشابه است که چندان تنوعی ندارند
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ای مندی از رموز گوناگون هر بار به شکل تازهسطۀ بهرهساختاری است که به واسازد،  می
نسبت بـه یـک شـخص    ؛ بلکه نسبت به اشخاص مختلف تنها نه«. این رمزها کند می جلوه

همین اسـت   .]269ص ،  9» [ندکن می های مختلف نیز تغییر کرده و رنگ عوضدر زمان
. شـود  مـی  تبـدیل ای خوانـدنی و پرمغـز   قصـۀ پرتکـرار بـه معنـی     که روایت هبوط روح

هـای گونـاگون   تن معانی را به زینـت ، این رمزها هستند که در قامت حجاب، قتیدرحق
برای این امر بیـان کـرد؛ نخسـت ظرفیـت محـدود زبـان       علت  آرایند. شاید بتوان دومی

عـارف بـرای جبـران ایـن     است تـا  ه شدبشری در مقابلِ گسترۀ وسیع مفاهیم که سبب 
؛ زیرا این کاستی را جبران کنند نحوی بهیال روند تا بتوانند محدودیت به سراغ عناصر خ

ند تا عالوه بر معانی اصلی خود بر معـانی  کن می صور خیال ظرفیتی را برای واژگان فراهم
عرفـانی و  ، ای فلسـفی نـد بـه اندیشـه   توان میثانوی نیز داللتمند شوند. این معانی ثانویه 

ز ایـن معـانی بـه دالیـل مختلفـی چـون مسـائل        هرکـدام ا ؛ زیـرا  ای اشاره کننداسطوره
آفـرینش  ؛ بنابراین، بیان در سطح داللت صریح زبانی نیستند عقیدتی و ... قابلِ، اجتماعی

ای از در زبـان عرفـان ـ کـه آمیختـه      ویـژه  بـه ویژگی چنـد جانبـه بـودنش     خاطرِ هرمز ب
و غـامض را بـرای    ای است ـ امکان بیان معـانی بلنـد   های فلسفی و عناصر اسطوره گزاره

تغییر چهـرۀ رمـز اسـت بـا وجـود بیـان معـانی واحـد.          یدیگر؛ اما دکن می عارف فراهم
شـود،   مـی  »چند معانی و ذوبطون«یک ساختار عنوانِ  به آنچه سبب تنوع رمز، قتیدرحق

ای کـه هایـدگر   همـان مسـئله   .]269ص ،  9» [تغییر وضع و حال انسان در جهان است«
 هـای موقعیـت  بـه  توجه، دکن می دیدارشناسی هرمنوتیکی خود اشارهپ ۀدر فلسف خوبی به

 در دازایـن  او خـود  قول به یا انسان« او ازنظرِ است. پدیدارها با مواجه هنگام انسان مختلف

 ،درنتیجـه  ؛شناسـد مـی  را جهـان  و چیزهـا  ،گونـاگون  هایحال در و مختلف هایموقعیت
 ص ، 2[ »کنـیم  دور نظـر  از خـود  بحث در را هاالح و هاموقعیت این که نباید و یمتوان مین

وضعیت یـک فـرد   ؛ بلکه ها با یکدیگر متفاوت استهای انسانحالت تنها بنابراین، نه .]89
  د.کن می های مختلف نیز تغییردر موقعیت

  
  .پیوند موقعیت با آگاهی2ـ2

یار از آن سود تصویری که موالنا و سهروردی برای بیان مقاصد خویش بسعنوانِ  به پرنده
د. البتـه ایـن   کنـ  مـی  تجلـی ها  آن های متنوعی برجویند در مقام یک پدیده به شکلمی

به دو امکان متفاوت مربـوط کـرد. ابتـدا حـالتی اسـت کـه شناسـا بـا          توان میمسئله را 
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ــرفتن  ــل    قرارگ ــدار نائ ــازه از پدی ــی ت ــه ادراک ــیدر آن ب ــد م ــفه  آی ــی از فالس . برخ
نـد کـه ایـن    کن می های مرزی را مطرحسپرس مسئله موقعیتچون یا اگزیستانسیالیست

هایی در چنین موقعیتقرارگرفتن وضعیت در زندگی انسان نقش بسزایی دارند. انسان با 
. به این معنا که شخص با توجه به وضعی کـه  یابد می ها دستبه ادراک متفاوت از پدیده

رسـد  های پیشین خود مـی حالت به ادراک و شناختی متفاوت از، در آن قرار گرفته است
صـیرورت  «د. پس گیر می های است که فرد در آن قراراعتباری موقعیت و این ناشی از بی

اسـباب شـناخت او را نسـبت بـه     ، ای است کـه درک آن از سـوی سـوژه   مسئله» و شدن
د کـه ایـن شـناخت بـه قـول      کنـ  مـی  فـراهم ، جایگاه و وضعیتی که در آن قـرار گرفتـه  

شناسا به ادارکی متفاوت از یـک   شود می صال با خداست. پیوندی که سببیرکگور ات کی
خـوده پدیـده و نسـبت قرارگـرفتنش در سـطح       امکـان دوم ؛ امـا  پدیده واحد دست یاید

ی بین اشـیا ناشـی از آگـاهی اسـت؛ یعنـی      ها تفاوت«سارتر  ۀبه عقید آگاهی شناساست.
تفـاوت   تنهـا  نـه رسـد  به نظر می .]416ص ، 9ج، 22» [بدون آگاهی تمایزی وجود ندارد

های گوناگون نیـز  نمود یک پدیدار به شکل؛ بلکه دگیر می نشئتها از آگاهی میان پدیده
، بسته به آگاهی فرد است. به این نحو که با توجه به موقعیتی که شناسا در آن قـرار دارد 

عد خاصی از آن بر او متجلی ، های دیگر شید با نفی جنبهتوان می پـس شناسـا بـا     .شودبُ
در یک شکل خـاص در سـطح   شدن  یک شی به آن امکان پدیدارهای  ویژگیتقلیل سایر 

، شـوند که چیزها برای افراد مختلف به صور متفـاوتی پدیـدار مـی   این«د. ده می آگاهی را
که اشیا به صـور خـاص پدیـدار     شود میآشکار است. و این مطلب که آگاهی باعث  کامالً

ای بـا  گونه تعبیر کند که هر آگـاهی ست. اگر هم کسی بخواهد اینشوند مطلب واضحی ا
، تا حد یک امـر بنیـادیِ مـبهم و مغشـوش    ها  دادن آن ء یا تنزلهای دیگر شینفی جنبه

این نحـوۀ بیـان هـم    ، به نحو خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار شود شی شود میسبب 
  [همان] ».قابل فهم است؛ ولی آمیز استهرچند تا حدودی تکلف

  
  . تصویر صیاد و صید در مثنوی3ـ2

یم. کن می بررسیمثنوی  ای از تصاویر دیالکتیکی درنمونهعنوانِ  به تصویر صیاد و صید را
 مسـئله پروکلـوس  «گـردد؛ جـایی کـه    پیشینۀ این تصویر به دوران یونان باسـتان بـازمی  

 را در اجسـام محبـوس  هـا   آن ارواح را تعقیـب و  هـا د که با گوزنکن می صیادان را مطرح
یکی از تصاویری است کـه مولـوی بـرای شـناخت     مثنوی  ] در167ص ، 25». [ندکن می
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یکـی  : یـم ا با دو تصویر از خداونـد مواجـه  مثنوی  درطورکلی،  بهآفریند. نسبت به خدا می
 خدای متشخص و دیگری خدای نامتشخص. گاه خدای متشخص جامـۀ انسـان بـر تـن    

غیرانسان و بـا  هیئت  مشتری و...) و گاه در، نقاش، (صیاد پذیردد و صفات او را میکن می
مولوی به دیدگاه نامتشخص هـم  ؛ اما دکن می صید و ... تجلی، آهو، دریا، تصویر خورشید

یعنی شـناخت   نظر داشته است و خداوند را تا باالترین درجه الهیات سلبی ستوده است؛
  حق در اطالق خودش. 

ستاید. در نظرگاه او خوشا بـه حـال   ی و گاه مقام صیدی را میموالنا بعضاً مقام صیاد
شکارگری که مطلوب حق و تجلیات او را صید کند و خوشتر صـیدی کـه در دام عشـق    

هـای  الهی گرفتار آید که این اسارت عین بشارت است. دام بـه قـول موالنـا یـا موقعیـت     
بـه  هـا   آن درقرارگرفتن با معنای تنگناهایی است که انسان «مرزی به تعبیر یاسپرس به 

آنچـه  ، بنا بر این وضـعیت  .]218ص ،  28[به نقل از » بردهای خویش پی میمحدودیت
د با یکدیگر متفاوت خواهند بود؛ مکان کن می از این حاالت خاص تجربه هریکانسان در 

 نـوع نگـاه او را بـه   ، دگیـر  مـی  حالت خاصی که انسان در آن قرار، ایستادن یا به اصطالح
د. به همین خاطر است که موالنا گاه مقام صیادی و گاهی صـیدبودن  ده می پدیدار شکل

اتصال با خـدا دسـت یافتـه     مرتبۀچون او در موقعیت مرزی یا دام عشق به ، ستایدرا می
امکان بیان و وصف ابعاد گوناگون یک گـزاره را  ، گزینش زبان رمزی، تنها؛ بنابراین، است
نـد؛ زیـرا   ده مـی  های لبۀ مرز تشـکیل لمرو زبان رمزی را وضعیتق چراکهد. کن می میسر

خود را از وضعیت در لبۀ مرز بـودن  ، آن کس که تاب تحمل زبان نوسانی رمزها را ندارد«
هـا اگـر انسـان در زنـدگی     بنا بر عقیده اگزیستانسیالیسـت  .]49ص ،  29» [دکن می آزاد

 اخت خویشـتن عـاجز خواهـد بـود.    همـواره در شـن  ، هایی را تجربه نکنـد چنین موقعیت
شـدن   های است که به قول موالنا شخص با واقعیکی از موقعیت» یا صیدبودنشدن  صید«

یکـی از مضـامینی   » وصـال . «آیـد  مـی در آن به مرتبه شناخت و در پی آن به وصال نائل 
است که موالنا با خلق تصویر صید و صیاد سعی در تبیین آن دارد. او معتقد است صـید  

 شود میهجران به وصال تبدیل ، شود قتی شکار صیادو
  ]411تر از صیادی است [دفتر پنجم،  گوید به گوشم پست پست  /  صیدبودن خوش عشق می 

ای مسـتقیم  یک گزارۀ دوسویه بـا رابطـه  مثنوی  در» صید و صیاد« ۀرابططورکلی،  به
آن را بـاالترین درجـۀ   یرکگـور  ای کـه کـی  انجامد. مرتبهمی» وصال«است که به مضمون 

واالترین مرتبۀ تحقق بخشیدن فرد به ذات «داند؛ تحقق بخشیدن فرد به ذات خویش می
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» خویش پیوستگی با خدا است؛ اما نه به معنای وجود کلی یا اندیشۀ مطلق؛ بلکه تویِ مطلـق 
نـدنِ  که از دیدگاه او درست نقطۀ مقابل پراک» فردشدن«تر ]. به بیان دقیق331، ص 7، ج23[

یرکگـور  ]. زیرا ازنظـرِ کـی  332خویش در هرکسی یا فروبردن خویش در کلیت است [همان، 
ی صـیدِ  وجـو  جسـت رو، گاه انسان کامـل در نقـش صـیاد در     کلیت برابر با شرک است. ازاین

عشق الهی خواهان وصال و فردشدگی با خداوند است و گاه در نقش صـید. گـویی موالنـا در    
ـهُ  «وار در تصویر صـیاد بـه آیـه    ص انسانطرح مسئلۀ خدای متشخ [مائـده،  » یُحـبهُم و یحبونَ

ای که عرفا با توجه بـدان معتقدنـد ابتـدا کوشـش از جانـب      ] استناد کرده است. گزاره1][54
حضرت حق بود و کشش ما پاسخی بود بدان که این گزاره خود سنگِ بنای آفـرینش تصـویر   

  بوده است.وی مثن وار درصیاد برای خدای متشخص انسان
  

  .خواب، تصویری از صعود موقت  4ـ2
مـا ذاتـی   «موالنا همچون پیشینیانش افالطونیان و نوافالطونیان معتقد اسـت  طورکلی،  به

] کـه  101ص ،  30» [بخشی از ما خدائی است و بخشـی دیگـر حیـوانی   : دوگانه هستیم
 ای پرنـده چـون  هم بخش خدایی وجودمان از عالم باال به جهان محسوسات نزول کرده و

برای این پرنده در دو حالـت امکـان رهـایی وجـود     ؛ اما در قفس جسم گرفتار آمده است
از جسـم جـدا    اًدارد؛ ابتدا زمان مرگ است و دیگری زمان خواب؛ هنگامی که روح موقتـ 

 :  فرمایندچهل و دو سورۀ زمر اشاره کرد که خداوند می به آیه توان می باره دراین. شود می
وَفَّیهُ اللَّ«  نْفُسَ حِ یتَ الَّتِیالْأَ تِهَا وَ وْ تْ فِ ینَ مَ ـ  یمْسِکُ الَّتِیمَنَامِهَا فَ یلَمْ تَمُ لَ یقَضَ ـا  یعَ هَ

وْتَ وَ رَیالْمَ خْ سِلُ الْأُ لٍ مُسَم یإِلَ یرْ جَ وْمٍ یذَلِکَ لَآ یإِنَّ فِ یأَ ونَ یاتٍ لِقَ ـرُ خـدا روح  ] 1»[تَفَکَّ
را که در [موقع] خوابش نمـرده   یروح ستاند و  یاز مب یمردم را هنگام مرگشان به تمام

گـر را تـا   یدارد و آن دی] را که مرگ را بر او واجـب کـرده نگـاه مـ    یپس آن [نفس. است
کـه   یمردمـ  ین بـرا یـ در ا قطعـاً فرستد  یا] بازپس میدن یزندگ ین [به سویمع یهنگام

صـورتِ   به کل دائم و دگر بارخداوند یک بار به ش؛ بنابراین، »ستا ییها شند نشانهیاند یم
هللا بـرای  د. موالنا نیـز بـا اشـاره بـه کـالم     کن می موقت ارتباط میان روح و جسم را قطع

  زند.خواب را مثال می، بدن بودنِ قفس
  ی الواح را  کن می رهانیمی/    هر شبی از دام تن ارواح را

  ]389ـ388[دفتر اول،  رهند ارواح هر شب زین قفص / فارغان از حکم و گفتار و قصصمی
های تمثیلی سهروردی نیز رویاگون و همانند خـواب اسـت.   فضای داستانی در رساله
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گـویی جهـان   ، های گسسته و حوادثی که مناسبتی با دنیای واقعی و مادی ندارنـد روایت
، کشد. شاید بتوان گفت فراموشی که بر فضای داسـتان حـاکم اسـت   رویا را به تصویر می

فراموشی برابر بـا خـواب و مـرگ    «زیرا  ؛ها در فضای رویاگون استان رسالهعلت اصلی بی
پیوندند  هنگام به وقوع میدر تاریکی و یا در شب اًها که عمومقصه. ]122ص ،  5» [است

ماجرایی پر از حوادث شـگفت کـه    آواز پر جبرئیلزند. می دامنها  آن به فضای رویاگون
یک شـبی غسـق شـبه شـکل در     «د کن می الم رویا نزدیکآن را به ع مکانیزمان و بیبی

ر فلک مینا رنگ مستطیر گشته بود  قصه غربت غربـی ماجرای  .]209ص ، 3ج، 15» [مقعّ
به انفصال موقتی حواس ظاهری و اتصال نفس ناطقه به عـالم   آواز پر جبرئیلنیز همانند 

ول گشـته و سـیطرۀ   حواس ظاهری انسان معـز «امر اشاره دارد؛ همانند هنگام خواب که 
د به عالم علوی برآیـد و صـور   توان میند در این حالت نفس ناطقه ده می خود را از دست

این تجربیات ماوراطبیعی به واسـطۀ ماهیـت    .]497ص ،  4» [معقوالت را مشاهده نماید
ویلیـام جیمـز دو ویژگـی    «قابلیت بیان در ساختار زبان معیار را ندارنـد.  ، ذوقی که دارند

ص ،  10[بـه نقـل از   ». دانـد ناپذیری و ارزش معرفتی میتجارب عرفانی را وصف اساسی
و کسـانی چـون سـهروردی و     آیـد  میقلمرو صورخیال به کمک زبان  ترتیب، این به .]35

گمارنـد. در   مولوی با بستری تمثیلی و زبانی رمزی به بیان تجربیات خـویش همـت مـی   
ای بـه تصـویر    عـالم فراحسـی  ؛ زیرا نورددرمیهای سهروردی رمز عرصۀ تمثیل را درساله

ابتـدا محـدودیت زبـان و دوم    : گنجـد در بیان صریح نمـی علت  که به دو شود میکشیده 
پوشـاندن اسـرار از   «یکـی از کارکردهـای اصـلی رمـز     ؛ بنابراین، ماهیت اسرارگون معانی

ر است ماهیـت  ایـن اسـرار بـه سـبب      .]92ص، [همـان » نامحرمان برای تقیه و کتمان سّ
اش کـه بیـانگر   صفت ذاتی«رمز به واسطۀ ؛ اما ربا هستند عقل، معرفتی و کشفی که دارند

شدنی نیست در قلمرو دیانات و ماوراءطبیعه  بیان، زبان رمز وسیلۀ بهمعنایی است که جز 
خواب و قطع اتصـال روح   یموالنا حالت ربودگ .]26ص ،  13» [به وضوح محسوس است

  :دکن می چنین وصف نیز» چنگی پیر«ن در داستااز جسم را 
  چنگ و چنگی را رها کرد و بجست/   خواب بردش مرغ جانش از حبس رست

  ]2090ـ 2089گشت آزاد از تن و رنج جهان / در جهان ساده و صحرای جان [دفتر اول، 
  

  بازتاب تصویر هبوط پرندۀ روح .3
بـه  ، کـه بـه هنگـام تجسـد    در کالبد در عالم غیب سکنی داشت قرارگرفتن روح پیش از 
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از یـاد   ،از زندگی در عالم تجرد به خاطر داشـته اسـت   هرآنچه د وکن می عالم خلق نزول
برد. این دوری از وطن برای او نـوعی اسـارت و احسـاس غربـت بـه همـراه دارد کـه        می

انـد. ایـن تفکـر کـه بـه دوران      پیشینیان این امر را به گرفتاری مرغ در قفس تعبیر کرده
 اسـاس تفکـر عرفـانی را شـکل     گیگسترد به، های گنوسی متعلق استری و آموزهاساطی

از غربت روح و نزولش به دنیـای مـادی   مثنوی  د. تا جایی که برخی معتقدند تمامده می
احسـاس غربتـی کـه روح عـارف در عـالم جسـمانی دائـم بـا آن         «آن  یـد. گو مـی  سخن

گـون در  هـای گونـه  دارد که به صورتبرای موالنا حکم نوعی اندیشۀ ثابت را ، درگیرست
خبـری ازمـوطن   زیـرا هرگـاه روح در بـی    .]114ص ، 1ج، 11» [یابـد  مـی  آثار وی جلوه

مادام تن به اسـارت داده و بـدان خـوگر شـده     ، شود اش در عالم جسمانی مستغرق اصلی
به یاد منزلگاه بیفتد و نسـبت بـدان معرفـت    » وحی«هنگامی که با یاری عنصر ؛ اما است

احساس غربت بر او غالب آید و هر لحظه در اشـتیاق بازگشـت بـه عـالم ملکـوت و      ، ابدی
[دفتـر  » تو به تن حیوانی بجانی از ملـک «؛ زیرا دده می فغان سر، ترک این تنگای خاکی

بـا اسـتعارۀ   » قصۀ بط بچگان کی مرغ خانگی پروردشان«موالنا در حکایت  .]3776، دوم
  دکن می زول آن در عالم حس و تجسدش اشارهبه ن پرندههیئت  مرکزی روح در

  ]3766، زیر پرِّ خویش کردت دایگی [دفتر دوم/    تخم بطّی گرچه مرغ خانگی 
در کالبـد عنصـری گرفتـار     موقتـاً ؛ امـا  از عـالم روحـانی هسـتی    ای انسان تو فطرتاً«
  ]920ص ، 2د، 12» [ای آمده
  ]3767، [همان د و خشکی پرستات خاکی بُدایه/    ستمادر تو بطِ آن دریا بُده 

د که بـدین جهـان محسـوس تعلـق     ده می موجودیت تو را ماهیتی غیرمادی تشکیل
اما بنیت تـو بـا آن سـنخیتی نـدارد. موالنـا روح را بـا        ؛هرچند لباس تن پوشیدی، ندارد

به مرغابی تشبیه کرده است که با سرپرستی مرغ خانگی به دنیا آمده است. مراد  ظرافت
جسم است که به محیط خانـه (دنیـای مـادی) تعلـق دارد و تـوان      ، از مرغ خانگی موالنا
در دریا را ندارد. دریا همان عالم ملکوت و روحانی است که تنهـا مرغـابیِ روح   کردن  شنا

  .در آن استکردن  قادر به شنا
  ]3770، اندر آمد بحر معنی چون بطان [همان/    دایه را بگذار بر خشک و بران 

جسم و عالم جسمانی را ترک گـویی و بـه مـوطن    ، ید همچون ارواح مردان الهیتو با
  اصلی خویش بازگردی.

  ]3778، روح او گردان بر آن چرخ برین [همان/    قالب خاکی فتاده بر زمین 
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جانشین خداونـد و انسـان کامـل بـر روی     عنوانِ  به در اینجا اشاره به افرادی دارد که
آنـان را بـه    نـد؛ اش توختفتند و جانشان را به منشأ آسمانیزمین به مرگ اخضر دست یا

  :  دکن می سلیمان تشبیه
  ]3780، در سلیمان تا ابد داریم سیر[همان/    ما چون طیر، پس سلیمان بحر آمد 

پذیر نیست. بـه ایـن   که با ارشاد این پیران طریقت امکان وصول به حقیقت الهی امکان
یابـد؛   خاطرِ زندگی در عالم حس بدان تعلق خاطر مـی  ی بهمعنا که بط با وجود منشأ آسمان

» وحـی «تواند او را به دریای ملکوت هدایت کند، پیک الهی یا به قول گنوسیان  اما آنچه می
 عقـل سـرخ  شـود. در داسـتان    است که سبب معرفت و آگاهی و تغییر موقعیت انسان مـی 

ایـن داسـتان بـا سـلیمان. بنـا بـه        سهروردی این بارقۀ هدایت با هدهد انجام پذیرفت و در
شود، جهل اسـت و   گفتۀ گنوسیان آنچه مانع معرفت به جایگاه حقیقی در جهان مادی می

  پندارد. موالنا نیز آن را سدی در راه وحدت با سلیمان (پیک الهی) می
  ]3783، [همان ما از وی ملول او به پیش ما و/    فضول خوابناکی و تا زجهل و 

خویشـتن را از قفـس   ، بـه مـرگ  کردن  طوطی در دفتر اول با وانمودنکه  همان طور
ا«نیز مرگ اختیاری است  راه رهایی از زندان تن، رهانید وتوُ ن تَمُ وتوا قَبلَ اَ ای مسـئله ». مُ

هـای تمثیلـی   رسـاله  اًد. عمومـ کنـ  مـی  بـدان اشـاره  » تولد دوباره«که سهرودی با عنوان 
. مسیری که از نزول بـه ورطـۀ فراموشـی    شود می سهرودی با سرگذشت هبوط روح آغاز

سقوط در این «: انجامدرسد و از آنجا با دیدار یا پیامی به صعود و بازگشت به اصل میمی
، در مسـیر بازگشـت  ، قرارگرفتن شنیدن آوای فراخوانی، اصل خویشکردن  فراموش، دنیا

وحِ ســالک را ] آرمــان معنــوی ر77ص ،  25» [تولــد دوبــاره و نیــل بــه مرتبــت خــدایی
ای بـا دیگـری   سیر داستانیِ سرگذشت روح در شـکل نمـادین در هـر قصـه    سازد؛ اما  می

بـا   عقـل سـرخ  که گویی داستانی نو در حال روایـت اسـت. رسـالۀ     نحوی ، بهمتمایز است
روزی صیادان قضـا و قـدر دام تقـدیر    « شود میروایت اسارت نفس ناطقه از زبان باز آغاز 

، 15[ »نۀ ارادت در آنجا تعبیه کردند و مرا بدین طریق اسیر گردانیدندبازگسترانیدند و دا
بـا قیـد و    آواز پـر جبرئیـل  اما مضمون اسارت در دنیای مـادی در   ؛]227ـ226ص ، 3ج

در روزگاری که مـن از حجـرۀ زنـان نفـوذ     «شود:  میدلبستگی کودکی به تصویر کشیده 
ایـن جهـان    .]209: [همـان » تمبرون کردم و از بعضی قیـد و حجـر اطفـال خـالص یـاف     

دارد از زبان اول شـخص راوی  زندانی که بر زندانی خویش جفا روا میعنوانِ  به محسوس
پس بیفتـایم ناگهـان بـه دیهـی کـه اهـل آن       «شود:  می گونه روایتاین قصۀ غربت غربی

در چـاهی  ها و اغالل و به زندان کردند مـا را  اند... بگرفتند ما را و ببستند به سلسلهظالم
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» اسارت روح در تن و انسـان در دنیـا  «گزارۀ  .]111ص ،  8» [که قعر آن را نهایت نیست
هـای موالنـا و   در قالب استعارۀ مشترک زندانی در زندان یا پرنـده در قفـس در داسـتان   

ها عالئـق  هر اندازه که انسان«: یدگو می که سارتر همان طورسهروردی تجلی یافته است. 
، 22» [شـوند صورت مشابهی پدیـدار مـی   بهها  آن اشیا هم برای، دارند و مقاصد مشترک

بینـی  جهـان ، دکنـ  می آنچه موالنا و سهروردی را به هم نزدیکبنابراین،  ؛]416ص ، 9ج
در ، انجامد. درنتیجهمشترک و عوالم روحی همانند است که این امر به ادراکی مشابه می

هـا   آن ها بـر پدیدهشود،  می شف معرفتی حاصلهای عرفانی که به واسطۀ کجریان تجربه
ها یا تصاویر مرکزی کـه  کالن استعاره شود می و این سبب کند می به اشکال مشابه تجلی

  مشابه باشند.، شونداز ناخودآگاه در سطح آگاهی ممثل می
 

 . مضمون یاد و فراموشی1ـ3
وح پـس از هبـوط   مصیبتی اسـت کـه ر  ، فراموشیِ آن موضوعی که زمانی در خاطر بوده

ـهُم  « :فرمایند. خداوند در سورۀ حشر میآید میبدان گرفتار  نفُسَ نسـاهُم أَ وا هللاَ فَأَ ] 1»[نَسُ
کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا هم نفوسشان را از یادشان برد. آنان چنـان غـرق   

ون برنـد. افالطـ  شوند که زندگی نخستین خویش را از یاد مـی در تمنعات عالم سفلی می
در اثر هبوط ؛ اما به حقایق عالم مُثل وقوف داشته است، معتقد است روح پیش از تجسد

رو،  ازایـن آن حقـایق را فرامـوش کـرده اسـت.     ، در جسمشدن  به عالم محسوس و زندانی
و گـویی کـه    هسـتند  داند که دانش و آموختن برابرنهاد آنیادآوری را نوعی فضیلت می

ص ،  5یـاد و فراموشـی بـا جامـۀ مبـدل اسـت [       ۀان افسانتذکر افالطون هم ۀاین نظری
ماهیت دوگانه وجود انسان است؛ مـاهیتی   ،نظر دور داشت که نباید از ای نکتهاما  .]128

صرف بودن انسـان در جهـان مـادی    «که فرآوردۀ دو عالم جسمانی و روحانی است. پس 
دو عالم خلق و امر  معجون عجیبی است که از، این موجود؛ زیرا موجب غربت وی نیست

این است که وی عالم امر خـویش را   شود می دارای نشان است. آنچه موجب غربت انسان
فراموش کرده و در عالم ماده محصور مانده باشد. به این ترتیب منشـأ از خـود بیگـانگی    

باید جسـتجو   شود میانسان را در فراموشی وی نسبت به آنچه عالم امر و یگانگی خوانده 
انسان کامل را قدرت نسـیان و  های  ویژگییکی از مثنوی  موالنا در .]502ص ، 4[ »نمود

هللا با قدرت تصرف در باطن سالک قادر به انجام این داند؛ به این معنا که اولیاءتذکیر می
، هرچه در یاد و خاطر سالک بـود ، د از راه نسیانتوان میدو عمل در وجود سالک است. او 

  ه ورطۀ غفلت و فراموشی اندازدپاک کند و وی را ب
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  ]1676هایِ خلقان قاهرند [دفتر اول، چون به تذکیر و به نسیان قادرند  /  بر همه دل
آگـاه از ورطـۀ   روحِ سالک پس از مواجهه با پیرجـان ، های تمثیلی سهروردیدر رساله

عقـل   آورد. درو موطن اصلی خویش را به خاطر مـی  شود می هدایت، نورسویِ  بهتاریکی 
 بازی گرفتار زندان است که هر دو چشمش بردوختند و ده موکل براو گماردند؛ تـا ، سرخ

من اولین فرزند آفرینشم و من پیـری  «ید گو می د کهبین می شخصی را، او در صحرااینکه 
. سازد میآگاه ، ] سپس پیر او را از جایی که از آنجا آمده بود228ص ، 3ج، 15». [نورانیم

ص ، [همان ».ای تو فراموش کردهد؛ اما جایگه بوآشیان تو نیز آن«قاف است مقام من کوه 
تمـام تـالش را    رمـزی از ، بر باز» گماشتن در بند نهادن و موکل، چشم بردوختن« .]229

از مـوقعیتی  کردن  نقش پیر آگاه، قتیدرحقبرای فراموشی اصل و مبدأ است.  کاربردن به
ادآوری مکانی است که قبل از تجسد در آنجـا بـوده   است که سالک در آن قرار گرفته و ی

د و در بینـ  مـی  سـیما را  ه پیـر خـوب  دَ، جوان پس از فتق صحرا آواز پر جبرئیلاست. در 
 غربت غربیپیر در داستان ». از ناکجاآباد«ید گو ، میاندجوان که از کجا آمده سؤالجواب 

ـ کن می پدرِ سالک تجلیهیئت  در  آنچـه د. از دهـ  مـی  اره بشـارت د و او را به بازگشت دوب
از خواب غفلت در کننده  و بیدارکننده  گفتیم پیداست صورت مثالی پیر در مقام یادآوری

صـورت عقـل    گاه بـه آید،  میصورت فرشته در گاه به«؛ یابد می های گوناگون ظهورئتیه
صورت معشوق ازلی در مذهب عشق و گـاه   گاه به، فعالی که روشنگر بینش فلسفی است

های گوناگون یک صورت مثالی واحـد  صورت امام در دایرۀ والیت معنوی. پس تمثیل هب
شناسی ویژه و وجهی نوعی انسان؛ بلکه تعیین کنندۀ طبیعت و وجه شناخت است تنها نه

این کشف ذاتی همان یادآوری زنـدگی   .]95ص ، 16» [نهد میاز کشف ذاتی را نیز بنیان 
دادن  معـادل بـا ازدسـت   «فراموشی ؛ زیرا ه بر نسیان استقبل از نزول به عالم حس و غلب
 هنگـامی کـه روح   .]121ص ، 5» [کـوربینی و نابینـایی  ، هویت یعنی همسنگ گمراهـی 

از مـنِ آسـمانی   ؛ زیرا دده می هویت اصلی خویش را از دست، دکن می لباس کالبد به تن
اول قـدم  شود؛ زیرا  می خود به فراموشی منجر، و این از خودباختگی شود می خویش جدا

شناخت خویشـتن اسـت و شـناخت خویشـتن معـادل بـا       ، آوردن معرفت دست بهدر راه 
آیـد؛   مینبه دست معرفت به حق است. این شناخت نسبت به خود در زمان نسیان هرگز 

  .  شود می یادآوردن زندگی ابتداییِ پیش از هبوط حاصل با شهود و بهبلکه 
که به دستور پادشاه بـر   شود مین طاوسی حکایت داستا، لغت موراندر فصل هشتم 

هتنش چرم می خـود را و  «که او بعد از طی مدتی  طوری نهند. بهمی پوشند و بر سرش سلّ
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ه   .]306: 1380، 3ج، [سـهروردی » ملک را و باغ را و دیگر طواویس را فراموش کـرد  سـلّ
ه   همان حجابی است که طاوسِ سالک را به ورطۀ فراموشی کشـاند کـه     جـز محـیط سـلّ

  مکانی برایش متصور نبود.
بـازی از نـزد پادشـاه بـه خانـۀ زنـی       » یافتنِ پادشاه، باز را در خانۀ کمپیـر زن «در داستانِ 
چینـد. سـرانجام   گریزد و پیرزن ناخن و پروبالش را همچون مرغان خـانگی مـی  سالخورده می

  یابد:   و گرد بود میهای فراوان باز را در حالی که غرق در دود وجو جستشاه پس از 
  ]330، شه بر او بگریست زار و نوحه کرد [همان/   دید ناگه باز را در دود و گرد 

همان گرد غفلت و فراموشی است که بر باز چیره گشـته  » دود و سیاهی«، قتیحق در
بین او را به واسطۀ جهل گنده پیر بسته بوده است؛ مهر جاهل را چنـین  و چشم حقیقت

  ].328، [هماندان ای رفیق 
در آرزوی آن  افتـد و حال باز اندوهگین با دیدن شاه به یاد موطن اصلی خـویش مـی  

  .است تا دوباره نزد پادشاه بازگردد
  ]342، [همان شومنو مسلمان می، توبه کردم/  شومای شه پشیمان می: باز گفت

لـی پیـر   تج، بر باز در حقیقـت » اشتجلی«و » حضرت حق«در این داستان رمز » شاه«
سازی نفسِ سـالک را برعهـده دارد. بـاز (پرنـده)     آگاهی است که رسالت آگاهازلی و جان

و اکنون بـا وقـوف بـه وضـع     است نماد روح است که از سرزمین اصلی خویش دور شده 
بار خویش خواهان بازگشت به اردوگاه پادشاه (عالم امر و ملکوت) اسـت. موالنـا در   نکبت

  :  دکن می اشاره» ز سلطان و ویرانکدۀ جغدانبا« ۀهمین دفتر به قص
  باز کور است آن که شد گم کرده راه/  باز آن باشد که باز آید به شاه 

  ]1133ـ 1132راه را گم کرد و در ویران فتاد / باز، در ویران بر جغدان فتاد [دفتردوم، 
روحی که  . پرندۀشود میشدگی روایت گزارۀ فراموشی باز در این داستان در قالب گم

هـای هبـوط   موالنا در داستانبنابراین،  آید؛ میدر عوض ساعد شه در جمع جغدان فرود 
و سـپس،   ای به فراموشـی او گیری از رمزهای گوناگون به گونهبا بهره نیزمثنوی  روح در

  احساس غربتش اشاره دارد.
  
  گیرینتیجه

شناسـا بـا   ؛ زیـرا  انـد قابل بیانتصاویر ذوقیِ حاصل از تجربیات عرفانی تنها با زبان رمزی 
رسد؛ به تعبیر های گوناگون به ادراک نویی از یک پدیده واحد میدر موقعیتقرارگرفتن 
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  تغییـر اسـت و ایـن   ِ همواره درحـال ؛ بلکه گاه ثابت نیستدیگر وضع انسان در جهان هیچ
 درشـدن   د. حاالتی که شخص با واقـع ده می های مرزی رخو صیرورت در موقعیتشدن 

شناسد. از طرفی نباید نسبت پدیـده بـا سـطح    خود را میدرنهایت، اشیا و جهان و ها  آن
د تـا بـه   کن می آگاهی را از یاد برد؛ به این معنا که آگاهی برای پدیده این امکان را فراهم

تصویر پرنده همواره به شـکل  ، که در نزد اهل عرفان همان طورشکل خاصی ظهور یابد. 
بـر   تأکیـد عطار و موالنـا بـا   ، سهرودی، سیناافرادی چون ابندرواقع، د. کن می روح تجلی

آنچـه  ؛ امـا  انـد در تصویر روح در آگاهی را دادهشدن  به پرنده امکان پدیدار، ویژگی پرواز
کـه  چنـان  کند، چهرۀ گوناگون رمزهـا اسـت؛   های مولوی و سهروردی را متمایز میداستان

طی، بط و گاهی سرگذشت قصه غربت غربی و باز. ایـن  نشان داده شد، گاه حکایت نی، طو
مایـۀ واحـد و ثابـت    کنندۀ یک درونها بیاندر حالی است که خمیرمایۀ بیشتر این داستان

بـودن   است.گزارۀ اسـارت روح در بـدن و زنـدانی   » اسارت روح در بدن و دنیای مادی«یعنی 
نِ یک گزاره کهن و ثابت، بسـته بـه   عنوا های موالنا و سهرودی، بهانسان در دنیا در داستان

نمایانـد؛ امـا   ها در سطح ناخودآگاه، در قالب رمزهای گونـاگون چهـره مـی    مراتب روحی آن
های مختلـف  های تمثیلی آنان است. در رسالهمسئلۀ حائز اهمیت شباهت رمزها در داستان

کری آنان از مشی ف از وجوه اشتراک سهروردی و موالنا بسیار صحبت شده است. اینکه خط
هـای بـین افـراد،    تأمل در شباهت آبشخورهایی واحد سرچشمه گرفته است؛ اما نکته شایان

صورتِ مشابه و در نتیجۀ شباهت رمزها است. به این معنا کـه هـر انـدازه     ها بهتجلی پدیده
 سـان بـر  هایی همافکار و مقاصد افراد همانند باشد، پدیدارها در میان اشکال متنوع به گونه

یابند و درنتیجه، رمزها که پیوند مستقیم بـا مرتبـۀ روحـی، ادارک و شـعور     ها نمود می آن
روسـت کـه ایمـاژ پرنـده در      شوند. ازاینشناسا دارند، در تصاویری نزدیک به هم ممثل می

عنـوانِ اسـتعاره مرکـزی در     شـمار تصـاویر بـه   قفس یا زندانی در زندان در بین تعـداد بـی  
  کند. موالنا و سهرودی نقش اساسی را ایفا می های تمثیلیداستان
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