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د يق ي بيبندگ   به دني رس ي برا ي رهرو واقع  يك ياز درون يل و ن  ي اثبات م  ياگر عطار پرندگان را برا    . شاعر
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  مقدمه
ـ    كـ افتد    يار اتفاق م  يبس  متفـاوت،   يخي تـار  يهـا   هـا و دوره      برآمـده از فرهنـگ     يه آثـار ادب

ه ك است   يار و احساسات  ك اف يشمول  امد جهان يها پ   ين همانند يا.  با هم داشته باشند    ييها  شباهت
قـرن   (يالدي قرن چهـاردهم مـ  يسين مقاله، چاسر، شاعر انگل   يدر ا . شوند  ي ظاهر م  يدر آثار ادب  

ل وجـود  يدل  به،ي قمر ي، شاعر قرن ششم و هفتم هجر      يشابوري، و عطار ن   )ي قمر يهشتم هجر 
 چاسـر و  انجمـن مرغـان  ه كـ بـا آن  .انـد  اس قرار گرفتهيدر آثار خود، مورد ق ييها ن شباهتيچن

اند، امـا از      ار گرفته ك   به يل مشابه كش    به آنان را   ال مربوط به  ي عطار، پرندگان و صور خ     ريالط  منطق
  . ندينما يار متفاوت ميه بسيما نظر درون

. نـد ك يم اركز اين دو اثر آش     تحقيق، اهميت اين مقاله را در درك جديدي ا          ةپيشين  به نگاهي
انجمـن  ه در كاثر چاسر پرداخته و باور دارد       به ييداي در ينك ساختارش ةچياز در ) 1999(وست  ي

اند،  ار رفتهك  به ي واقع ي رخدادها يساز   واژگون يآنان برا     به ال مربوط ي پرندگان و صور خ    مرغان
ن منظـر، چاسـر     يـ از ا .  شـده اسـت    عقاب ماده واگـذار     به  ازدواج، ة دربار  ميار تصم يه اخت كچرا  
 يازيـ ه امتكـ اش را  است و سـنت زمانـه     ي از س  يه بخش كن است   كست و ساختارش  ي فمن يشاعر

اثـر او     بـه  يخي تـار  يز از منظـر   يـ ن) 1963 (كتـاتال ). 63(شد  كـ  يچالش م   به  مردان بوده،  يبرا
عقـاب  [ا  يـ ل بوهم و آن اه  ] عقاب نر [چارد دوم   يازدواج ر   به ه داستان آن  كسته و باور دارد     ينگر
اثر چاسر پرداختـه و    به ي مطالعات فرهنگ  يةراد هم از زاو   ). 41( اشاره دارد    1382در سال   ] ماده

 يدر چشم مردمان عاد«ه كدانسته » ي عشق درباريها  بر ارزشيا نقد ي،  ي اجتماع يطنز«آن را   
 ي نقـد ز دريـ  ماچـان ن   ).78،  2001(»  است ي زندگ يت وجود ي مسخره و دور از واقع     يموضوع

گـاه  يه جاكـ  دانـسته  يمراتب   و سلسهياسير سيناپذ  بر نظام انعطافين اثر را تأمل ي، ا يستيسكمار
  ).438، 2002 (شود ين مييفرد بر آن مبنا تع

، پرنـدگان موجـود در آن را مـورد توجـه           ريالط  منطقشف رموز   كل و   يز ضمن تحل  ي ن يمتون
ه در ك«ند ك ي ميمعرف» لسوفي فيشاعر«ر، او را   عطا ييز بر نمادگرا  كروشن با تمر  . اند  قرار داده 

 از  ي از پرنـدگان او نـوع      يكه هر   ك يپردازد در حال    ين جهان م  يگاه انسان در ا   يجا  به شعر خود 
 هـم بـا     يقبـاد ). 1513،  1377(» شدكـ  ير مـ  يتـصو     به  را يانواع وجود در مراحل مختلف زندگ     

 يهـا   ي دالور ةه نـه دربـار    كـ نـد   ك ي م ي معرف ي حماس يانه، اثر عطار را شعر    ي ساختارگرا ينگاه
، 1386(دسـت و منـسجم دارد         يـك  ياسـت و سـاختار    » ي عرفان يا  حماسه«ه  كسلحشوران، بل 

سه يـ مقا» ي صـوف  ي بـشرحاف  يها  ادداشتي «ةديز اثر عطار را با قص     ياران ن ك و هم  ييرزايم). 396
رغـم    بـه  ).144،  1390(اند     عطار بر صالح عبدالصبور را مورد بحث قرار داده         يرده و اثرگذار  ك
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انـد،     عطار و چاسر پرداختـه     ريالط  منطق  به  جداگانه يكه هر   ك ييها  تابكها و     فهرست بلند مقاله  
 ي نوحة مثال، تنها در مقال   يبرا.  آثار اين دو شاعر پرداخته باشد      ةسيمقا  به هك است   يا  متر مقاله ك
ـ   يـ از ا . ته است افين دو اثر اختصاص     ياس پرندگان در ا   يق  به كيوچكبخش  ) 1387(  ةن رو مقال

ن دو شـعر در بحـث    يـ ه ا يـ ن خالء است تـا پرنـدگان و درونما        يردن ا ك پر   ي برا يحاضر تالش 
  . ق داده شونديسه و تطبي مقايمفصل

  بحث و بررسي
 شـعر و  يةآنان را بنما ال مربوط بهيه پرندگان و صور خ ك نبودند   يسانكن  يعطار و چاسر اول   

زمـان    بـه سندگانيـ آثار شاعران و نو   بهر پرندگان يع، ورود چشمگ  در واق . ش قرار دادند  يهنر خو 
ز بودن پرنـدگان در چـشم   يد اسرارآمي، شا يدادين رو يل چن يدل. گردد  يم  ارسطو و پس از آن باز     

 قدم  ي برا ي نه بخت   ه انسان ك بوده   يا   ناشناخته يها  انكم  به  پرواز آنها   ةالعاد   و قدرت خارق    انسان
صد و هفتاد پرنـده را در       يك  به بيارسطو قر . ها داشتند    از آن  يها و نه اطالع    انكآن م     به گذاشتن

ن يـ ا. رده اسـت  كـ  يبند  ها، گروه    آن ي پاها يالبدشناسك و غافل از     ك خورا يشش گروه، بر مبنا   
 و   وهيـ خـوار، م    خـوار، حـشره     خـوار، دانـه     رمكـ خـوار،     پرندگان گوشـت  «شش گروه عبارتند از     

ن يـ رغم اشتباهات موجود در آن، ا         به ).35،  1969سون،  يهار(» خوار  ك و جلب   يخوار، و ماه    اهيگ
 آن را در آثـار  ياريسندگان بـس يـ انه مورد اسـتناد بـود و شـاعران و نو      ي م يها   تا سده  يبند  طبقه

ن هنرمندان بـر آن     ي ا يپرندگان، سع   به ي انسان يها  يژگيبا اطالق و  . بردند  يار م ك  خود، به  يليتمث
  .نندكان ي بيديچ قيه ي خود را آزادانه و بيها ها و خواست آرمانها،  بود تا پنداشت

انـد    ش قرار داده  ي هنر خو  يةگر شاعران، پرندگان را دستما    ي از د  ين دو شاعر همچون برخ    يا
ها   تياك از ح  يه عطار، در برخ   ك رغم آن     به .نندكان  يه مورد نظرشان بوده است ب     ك را   يميتا مفاه 
اسـت و   يش س يهـا   كشاند و چاسـر در داسـتان      كـ  ينقد مـ    به ها را   ير نابراب يش، برخ يها  ليو تمث 

 دارنـد، امـا در   كگر اشترا يديك عشق با    يةدرونما  به ن دو در پرداختن   يند، ا ك ي م يجامعه را نقاد  
چاسـر، عـشق    . گر متفـاوت هـستند    يديكـ  بـا    يلـ ك پردازند، به   يه بدان م  ك يت عشق يفكينوع و   

 مـد نظـر   يف آن در عرفان شرق  ي تعر ي را بر مبنا   يشق اله ده و عطار ع   يشكر  يتصو    به  را يدربار
فن ي اسـت  يـة  نظر ين دو اثـر بـر مبنـا       يـ  ا ةسيمقا    به رد ما يكن رو، رو  ياز ا . ش قرار داده است   يخو

 آثار دعـوت    يبند  اجتناب از رتبه      به ه محققان و منتقدان را    كخواهد بود   ) 1999 (يك زپتن يتوتز
هـا   يستيـ  و نه چيشف چگونگ كمنظور      به ل و ي تحل ينها برا ق آثار ت  يند تطب ك يشنهاد م يرده و پ  ك

 يه تـوتز  كـ  خواهد بود    يزين مقاله بر چ   يسنده در ا  يز نو كن مبنا، تمر  يبر ا ). 16(رد  يصورت پذ 
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» ندين فرا يداد ا ي رو يات مرتبط با آنان و چگونگ     يند ارتباط آثار با فرهنگ، زبان و ادب       يفرا«آن را   
ـ  ي گفتمـان  ييجـاد فـضا   ين مقاله، ا  يهدف ما در ا   ن  يبنابرا. ندك ي م يمعرف) 17( ن دو فرهنـگ،  ي ب

 اثـر  يـك  ي ساختاريا برتري يان رجحان ادبي بي است و در پيسي و انگليات پارس يزبان، و ادب  
  . م بوديگر نخواهياثر د   بهنسبت

ن ي از ايكق، هر يه بر خوانش دقكين مقاله، ابتدا با تيهدف ا     به ليمنظور ن   به ن اساس و  يبر ا 
  يـة  نظرين دو اثـر بـر مبنـا   يـ  ا ةسيمقا  به طور جداگانه مورد بحث قرار داده و سپس           به دو اثر را  

ن دو اثر را در بـستر       ي ا يها  ها و تفاوت    م شباهت يق بتوان ين طر يم پرداخت تا از ا    ي خواه يكزپتن
ـ    بـه ال مربـوط يـ  و با در نظر گرفتن نفش پرندگان و صـور خ ي و فرهنگ  يخي، تار ياجتماع ان آن

پرنـدگان موجـود        به رده و ك چاسر آغاز    انجمن مرغان ن منظور بحث را ابتدا با       يبد. مينكار  كآش
ل كشـ    بـه  عطـار را ريـ الط منطـق ن اثـر،    ي ا  يةل موضوع و بنما   يم و پس از تحل    يپرداز  يدر اثر او م   

 مطالعه را ني ايها افتهيها،  ها و تفاوت   ق شباهت يان با تطب  ي مورد بحث قرار داده و در پا       يمشابه
  .ميينما يمطرح م
ت در آثـار  ي از نقش پرندگان را با موفقيريگ ه بهرهك است ي چاسر از جمله هنرمندان    يجفر

 ي اجتماعة طبقيك از يه او در اثر خود نام برده، نماد       ك ي از پرندگان  يكهر  . خود آزموده است  
ل نبـوده اسـت   ين دليا  به تنهاعت و پرندگانيطب   بهن حال، توجه او   يبا ا . اند  ي واقع ة جامع يكدر  

نمـا و      واقع يري تصو ة ارائ ي در تالش برا   يو. ش بگذارد ينما    به عت را ي از عالم طب   يريه تصاو ك
ه در كـ  يه قـرار داده تـا عـالوه بـر نقـش     يش، پرندگان را دستماي معاصر خوةننده از جامع ك قانع

 شـعر چاسـر،     ييبايز. ز باشند ي ن ند،ك يف م يه او توص  ك ين آنان يگزيعهده دارند، جا    به داستان او 
هـا و پرنـدگان    ه در آن جهان انـسان كده است يبا و نو آفر  ي ز يه او جهان  كقت است   ين حق يدر ا 

ار گرفتـه،   كـ  ه چاسـر بـه    كـ  يا   ارسطو، چهار گروه پرنده    يبند   از طبقه  يرويبا پ . اند  دهيدر هم تن  
خـوار نمـاد    رمكان؛ پرندگان يع، نماد اشراف و ا   ياركپرندگان ش : اند  ي اجتماع ةمعرف چهار طبق  

 بـر آن بـاور دارنـد        يه گروه كطور    ا آن ي(شاورزان  ك ةخوار نماد طبق     بورژوا؛ پرندگان دانه   ةطبق
 يشناس  ختن علم پرنده  يب، با آم  ين ترت يا  به.  بازرگانان ة نماد طبق  ي؛ و پرندگان آب   )وني روحان ةطبق

  .گذارد يش مينما  به راي و روابط انساني، چاسر زندگي بزرگ هستةري زنجةو فلسف
ل يـ  تمثيـك   بـه ، چاسـر شـعر خـود را   ي مختلف اجتماعيها   پرندگان در طبقه   يبند  با دسته 

 بـر   يه سه خواسـتگار همزمـان دارد، مثـال        ك يا  ن ماده يشاه. رده است كل  ي تبد ياجتماع     ياسيس
 يه بـرا  كـ اسـت    ياند، گمان   ي واقع يها  ور نماد انسان  كه پرندگان مذ  ك نيا. ن مدعا است  ياثبات ا 

 چاسـر همچـون     يآنچه در آثار قبلـ    .  گرفت كمكگر چاسر   يتوان از آثار د     ي آن م  ياثبات درست 
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 ييها تيند، حضور شخصك يخود جلب م  توجه ما را به  يك زنان ن  ةافسان ة و مقدم  تاب دوشس ك
نظـر از     امـا صـرف   . باشـند   ي انگلستان مـ   ي سلطنت ة از افراد خانواد   يار نماد كطور آش   ه به كاست  

د گفـت آنچـه     يـ ده اسـت، با   يشكر  يتصو    به  در اثر خود   يحيطور تلو    را به  يسكه چاسر چه    كنيا
 بالدار خود چـه     يها  تي و پردازش شخص   ي معرف يه شاعر برا  كن است   يت دارد، ا  ي ما اهم  يبرا
ه عالوه بر چاسر، شـاعران و  كخاطر داشت    بهديالبته با .  را مورد استفاده قرار داده است      يا  وهيش
قبل از  «باور بنت       به .اند  ش بهره گرفته  يه از پرندگان در هنر خو     كاند    ز بوده ي ن يگريندگان د سينو

ژه يـ و   بـه گـر يانـد؛ هنرمنـدان د   ش آوردهيآثار خو  بهها را ه جغدها و بلبل   كاند     بوده يسانكز  ياو ن 
» ردنـد ك ي م ينير پرندگان استفاده تزئ   يها و سا    ي از مرغاب  -]در فرانسه  [يالنكسازان اهل     مجسمه

ـ «ه  كـ ن اسـت    يـ  چاسـر وجـود دارد ا      ةوي آنها و شـ    ةوين ش يه ب ك ياما تفاوت مهم   ش از قـرن    يپ
جـا  يكه در كـ  از پرنـدگان گونـاگون   يه در آن مجلسكشود  يافت مي يندرت شعر   به چهاردهم
ن ازدحـام پرنـدگان در اثـر چاسـر          يـ جه، ا يدر نت ). 21،  1965(» اند، وجود داشته باشد     گرد آمده 

  .ندك يگر مي اثر او را متفاوت از آثار دهكاست 
ه كـ  يا پرنـده «عت قرار دارند، عقـاب،   يشگاه الهه طب  يه در اثر چاسر در پ     ك يان پرندگان ياز م 

] That with his sharpe look perceth the sonne[» نـد ك يد را سـوراخ مـ  ينگاه نافذ او خورشـ 
ن پرنـده، قـوش   يدومـ . نـد ك ي مـ يا معرفـ م   بهه چاسر او را  ك است   يا  ن پرنده ي، اول ) 331سطر  (

 I mene[» ستيـ  رقابـت بـا او ن  ياراي را يگري دةار، پرندكه در شك يمرانكح«وتاه است، ك بال

the goshauk, that doth pyne/To briddes for his outrageous ravyne) [ 336 يسـطرها-
 ي معرفـ ي ابتـدا شـده و در ن فـرض  يتـر  فين و شـر يتـر   بيه نج كن دو پرنده    يپس از ا  ). 335

شـاه اسـت،     بـه يـك  از نجبـا و نزد يا ه پرنـده كن يده است، شاه  يها اشاره گرد   نام آن     به پرندگان
 يه پرنـدگان كـ رسـد   ي مـ كوچـ كن يشـاه   بـه  قوش و پس از او        به سپس، نوبت . شود  ي م يمعرف

ه در صحنه حـضور دارنـد، از        ك يگريپرندگان د . نندك يار م ك را ش  كوچكند و پرندگان    ياركش
انـد،    ه پرندگان او در آن گرد آمـده       ك يمجمع.  برخوردارند يمتركت و رتبه    يمنظر چاسر از اهم   
، »خوانـد   ي مـرگ مـ    يه آوا كـ «، قو   »بي نج يبا چشمان  «يبوتر وحش ك: ر است يشامل پرندگان ز  

، »اهويـ پـر ه «، زاغچـه   »دزد«، زاغ   »ريـ  ز يبـا صـداي   «، درنا   »آورد  يه طالع نحس مرگ م    ك«جغد  
ه كـ «، سار »د و بدذاتي پل ةپرند«ط  ي، ابوط »ها  يدشمن مارماه «ل  ي، حواص »نندهكء  استهزا«جاق  يج
، »دهـد  يد را آواز سر مـ يه طلوع خورش ك«، خروس   »ريز  رام و سربه  «سرخ    نهي، س »ار است كانتيخ

اد يصـ «، چلچلـه  »دهـد  ي عشق سـر مـ  يه نواك«، بلبل »ونوس در دل دارد   بهه عشق ك «كگنجش
، قرقـاول   »وارش   بـراق و فرشـته     يبا پرهـا  «، طاووس   » وفادار يقلببا   «ي، قمر »كوچكحشرات  
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 ك، ارد»پـر از ظرافـت   «ي، طوط»بيشه عجيهم«، فاخته »نندهك داريب«، غاز  » خروس ةنندكريتحق«
، غـراب   »صيآزمنـد حـر   «غـاز     ، قـره  »ياركآن دشمن زنا   «كل  ك، ل »ها  ك ارد يگو  قصه «يوحش

» ده از بـرف ي پوشـ يبـا پرهـا  «ا كـ ، و تو  »ريپ «ك، باستر » گوشخراش ييبا صدا «الغ  ك،  »خردمند«
 ةويار برده اسـت، شـ     ك   به  هر پرنده  يه چاسر برا  ك يصفات   ضمن توجه به   ).330-364 يسطرها(

 از  يارك جـدا سـاختن پرنـدگان شـ        يآنان نشانگر قصد چاسر برا        به ينسبت دادن صفات انسان   
  . هاست  آني اجتماعيبند ر پرندگان و طبقهيسا

عت، پرندگان ي طبةه اله ك يدهد؛ روز   ي م ين رو ير چاسر در روز سنت والنتا      شع يدادهايرو
او عقـاب نـر را      . ش فـرا خوانـده اسـت      يمحـضر خـو     به  آنان يمراتب   گاه سلسله ي جا يرا بر مبنا  

خطـاب  ) 393-395 يسـطرها (» ني شاهانه، خردمند، ارزشمند، مقدس، استوار و راست      يا  پرنده«
 و يدارد، برتـر  يغ مـ يـ ر پرنـدگان در يهـا را از سـا   ه آنكـ  ي صفاتنيار بردن چن ك ند و با به   ك يم

 ردن آنـان  كـ ل  يدهـد تـا تبـد       يد قـرار مـ    ييـ  مـورد تأ   يا  گونـه   بـه  ها را   ت متفاوت عقاب  يشخص
 اسـت،   يه آن هم از جنس متفاوت     كعشق آنان را      به ، پرداختن يا   متفاوت و اسطوره   يموجودات     به

  :ندكه يتوج

  دانند، ي مه همگانكگونه  عقاب نر، آن
  . باالتر از شماستيگاهي شاهانه، با جايا پرنده

  .)393-395(ن يخردمند، ارزشمند، مقدس، استوار و راست

ن اسـت  كـ ه ممكـ بـا آن .  عـشق اسـت    ةورزد، داستان دربار    يد م كيه چاسر بر آن تأ    كآنچنان  
 را موضـوع بحـث خـود        يه عـشق دربـار    كـ  از پرنـدگان     ي گرد هم آمدن گروه    ة دربار يشعر

ن يش را مـصروف چنـ  يه چاسر هنر خـو كنياحتمال از ا  ند، و اگرچه به   ك جلوه   يمعن  ياند، ب   دهرك
ج در يـ دو موضـوع را «شـود    يادآور م يپس  يليه ف كم، آنچنان   يشو  يرده، در شگفت م   ك يموضوع

 ر عـشق، آن يـ  نظي بودن احـساس  يرمنطقيغ. زمان چاسر، حسادت و رقابت در عشق بوده است        
ه كـ  اسـت    يلكستند، مـش  يـ  و صادقانه ن   يشگي هم ة رابط يك، مناسب   ه دو طرف  ك ييهم در جا  

ه او بـا  كـ شـده اسـت، چـرا     ي محسوب ميا  همچون ذهن چاسر دغدغه ي ذهن ي برا كبدون ش 
، 2002(» ده اسـت يشياند  يمند و با قاعده م       نظام ينشي و آفر  يالت جنس ين تما يرابطه ب   به تيجد

284.(  
 يهـا  هيـ ه درونماكـ ند ك يز توجه ما را جلب مي ن مهم  ية صورت داستان، دو درونما    يدر ورا 

 سـو سلـسله مراتـب    يـك ا، از   يـ ه بـر رو   كيـ چاسر با ت  . شوند  يمحبوب عصر چاسر محسوب م    
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عصر   ه مردمان هم  كدهد    يگر نشان م  ي د يشد و از سو   ك ير م يتصو  به ش را يموجود در عصر خو   
ه پرندگان شعر كست ي نكيش. اند  آن داشته   ة دربار يرده و چه نظر   ك ي م كاو عشق را چگونه در    

 ييها ز برشينش آنان نكهاست و   مانند انسان     ردارشان به كه گفتار و    كاند    ي واقع يچاسر، پرندگان 
ن داسـتان  يـ ه اكـ درسـت اسـت   . گـذارد  يش مينما  بهرا -ه هستكطور  آن -ها  انسانياز زندگ 

  .  استي واقعييايست، اما رؤيا ني رؤيكش از ي بيزيچ
 نـر صـورت     يهـا   ن عقاب يدست آوردن عشق عقاب ماده ب       ه بر سر به   ك يثه، بح ك جالب آن 

 خـود را  يآنان ناخرسند.  ندارديتي مردمند جذاب ةه نماد عامك از پرندگان ي گروهيرد، برا يگ  يم
دستور او، مطـابق بـا          به دهد، تا بنا    يآنان اجازه م    به زيدارند و او ن     يان م يعت ب ي طب ةشگاه اله يدر پ 

ـ  يارك شيا ه پرندهكن يشاه. نندكان يود، نظرات خود را ب  گاه نوع خ  يجا  يا ن پرنـده ي اسـت، اول
ان، يـ ن ميـ در ا. نـد كش را انتخاب يند خود عقاب ماده جفت مطلوب خو     ك يشنهاد م يه پ كاست  
ه غاز كن است يرد؛ باور او بر ا    يگ  يدوست است، مورد تمسخر قوش قرار م         آب يا  ه پرنده كغاز  

ه خـود را    كـ ز  يـ  ن يقمـر . تواند جلو دهان خود را نگاه دارد        يگز نم ه هر ك احمق است    يجانور
 ةد و فاختـ يـ نما  ي ناتوان م  يخواند، در داور    يخوار م    دانه ةپرند» نيتر  بيفر  يو ب ... ن  يتر  فروتن«

د يگو  يخوار سخن م    رمك از پرندگان    يندگينما  به -كند  ه چاسر او را معرفي مي     كآن گونه    - نادان
. رديـ گ ي است، قرار مـ يارك شيا  پرندگان و پرندهيه از نجباك كوچكن يشخند شاهيو مورد ر  

ش را انتخـاب  يدهد تا او خود جفت مطلـوب خـو   يار ميعقاب ماده اخت عت به ي طب ةدر آخر، اله  
ش ين را چـراغ راه خـو      يحت شـاه  يار نـص  كـ ن  يه در انجام ا   كسازد    ياو خاطرنشان م      به ند، اما ك

ـ يداشتن قلب«  بها نر ريها ن، او عقابيهمچن. سازد  Beth of[»  خـدمت صـادقانه  ة صاف و ارائ

good herte and serveth,) [ خـود  يستگيـ شاق بتوانند ين طريند تا از اك يه ميتوص) 660سطر 
  . اثبات برسانند    به عشق عقاب مادهيرا برا

 در  يتـ ير پرندگان از اهم   ي، سا ياركه جز پرندگان ش   كن است   يد ا يآ  ين ماجرا برم  يآنچه از ا  
شـود، مـورد      ي، و فاخته بيـان مـ      يه از زبان غاز، قمر    كنظرات آنان   . ستندين جمع برخوردار ن   يا

 در ياركر شـ  يـ  پرنـدگان غ   يه انتخاب جفـت بـرا     ك يدر حال . رديگ  يشخند قرار م  يتمسخر و ر  
 شده و موجب يار طوالنيها از عقاب ماده بس      عقاب يرد، خواستگار يپذ  يوتاه صورت م  ك يزمان

 ه چاسـر آن را    كـ  باشـد    يا  تـه كن موضـوع ن   يد همـ  يشود و شا    يگر پرندگان حاضر م   ي د يتاب  يب
ن بـوده اسـت   يـ د منظور چاسر ا يشا. دهد  يخود قرار م  ) دييا تأ ي(قاد  ت سربسته مورد ان   يصورت به
ا ي(دهد، آن جامعه را نقد و         ي م ي رو يشدت طبقات   به يا  واقع در جامعه    ه با نشان دادن آنچه به     ك
عنـوان    بـه - يد عـشق دربـار  ييـ ا تأيه چاسر قصد رد   ك نينظر از ا    ن حال، صرف  يا ا ب. ندك) دييتأ
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 ةن گفتـ  يرد، ا يگ  يد ما قرار م   يي ما مهم بوده و مورد تأ      ي را داشته، آنچه برا    -شي اثر خو  يةدرونما
ه عـشق پرنـدگان   كـ ن اسـت  يان ا كي پرندگان حاضر در مجلس ما     يباور درون «ه  كپس است   يليف

خـود    به  را يتر  نيي پا ةه طبق ك ياركرشي، با عشق پرندگان غ    ياركپرندگان ش  يعني اشراف،   ةطبق
 برخـوردار  يشتري بي و وفادارييايه از ظرافت، پا   كدهند، متفاوت بوده و ضمن آن       ياختصاص م 

  ). 283، 2002(»  برخوردار استيشتري بي ادبيها يژگيز از ويان نياست، در ب
شد، عطار، شاعر ك ير ميتصو  بهه اوك يا  شده يبند   طبقه ةها دور از چاسر و جامع       اما فرسنگ 

  استفاده از پرندگان   يعنيرده است،   كه چاسر انتخاب    ك يا  وهيار گرفتن همان ش   ك ن، با به  يزم  رانيا
 بدان پرداخته شـده     يه در عرفان اسالم   ك را، آنچنان    ي اثر خود، عشق اله    يها      تيعنوان شخص    به

نـد  يآ  ي از پرندگان گرد هم م     يز گروه ي او ن  ريالط  منطقدر  . دده  ي اثر خود قرار م    يةاست، درونما 
 پرنـدگان چاسـر   يين موضوع با موضوع گردهما    يرند، اما ا  يم بگ يمرغ تصم يدار با س  ي د ةتا دربار 

عـت گـرد هـم      ي طب ةشگاه الهـ  يـ ن و در پ   يپرندگان چاسر در روز سنت والنتا     . ار تفاوت دارد  يبس
  و ابـراز عـشق  يننـد و هـم شـاهد خواسـتگار      ي برگز شي خو ي برا ياند تا هم جفت مناسب      آمده

ه كـ انـد   ستهيـ  و شايقـ ي حقي پادشـاه ي آن باشند، اما پرندگان عطار در جستجوي دربار ةويش به
 البته اگر خـود در      -زوال  ي جاودان و ب   يشاد  به لي و ن  ير رستگار يت آنان را در مس    ي هدا ييتوانا

  . داشته باشد-باشندن يع عشق راستيقدم و مط ق دشوار ثابتين طري ايط
ن يست، چنـ  يـ  پرنـدگان داسـتان روشـن ن       يمرغ، بـرا  ي سـ  يعنـ ين پادشاه،   يت ا يه هو ك با آن 

دربـار    به يم محض، راه  يامل و تسل  كه بدون اطاعت    ك است   يه منظور از او خداوند    كد  يآ  يبرم
ه گـا يا جايـ  ك، نـوع خـورا  ريـ الط منطقمرغ در ي س يل برتر يه دل ك جالب آن .  او نخواهد بود   ياله

گـاه واالتـر او   ير پرندگان، جايسا  بهمرغ نسبتي سيبرتر. ستي نيي ارسطو يبند  برتر او در طبقه   
انـه اثـر عطـار را    ي نمادگرايرديكـ ه بـا رو كان يباور دزفول   به.ستيات هم ن  ي بزرگ ح  ةريدر زنج 

ه كـ پوشـاند و داشـتن ت       يوه را مـ   ك دو   ةم او فاصل  ي عظ يها  ه بال ك يمرغيس«رده است،   كل  يتحل
مـال مطلـوب   كت و  يـ د، نماد واقع  ينما  ين م كر مم يها را غ    ست انسان ك از او ش   يا پر يتخوان  اس

عطـار، هدهـد را     ). 34،  1377(» گـر اسـت   يل وجـود هـر موجـود د       يـ باشـد و وجـود او دل        يم
مرغ برخـوردار   يبارگاه مقـدس سـ      به ت پرندگان ي هدا ييه از توانا  كداند    ي مجرب م  يساالر  قافله
ا يـ  ارسـطو    يبند  گاه او در طبقه   يا جا ي كل نوع خورا  يدل    به زيخاب هدهد ن  ه انت ك جالب آن . است

شتر يمان را خدمت گزارده و پ     يه سل ك بزرگ است    يلسوفيهدهد، ف . ستي ن ي بزرگ هست  ةريزنج
ـ ين تلميه بر اكيبا ت. ت سپاه او را بر عهده داشته است  يهدا ه شـاعر، انتخـاب   كـ  اسـت  يح قرآن

ل يه تا زمـان تبـد     كند  ك ي م ي معرف يا  د و او را پرنده    ينما  يه م ي توج  برتر ةعنوان پرند   به هدهد را 
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  فـراوان يهـا  رده و رنـج كـ ار تجربـه  ي بـس ي، سفرهايت و رهبري با قدرت هدايا پرنده  به شدن
  .ده استيجان خر به

 يهـا   يژگـ ي از افـراد اجتمـاع بـا و        ينيدام از پرندگان عطار، نماد گروه مع      كه هر   ك يدر حال 
ه در كـ  يا آورد تـا در سـفر پرمخـاطره    ي مـ يا  از آنان بهانهيكند، هر   يآ  ير م شما  به خاص خود 

ـ  ي در توج  يها سع    انسان ةويهمان ش   به هر پرنده درست  . ديت نجو كش است، شر  يپ  خـود   ةه بهان
ن سـفر   يت در ا  ك عدم شر  يه برا ك ييها  ه بهانه ك ن سفر دارد و جالب آن     يت در ا  ك عدم شر  يبرا

 هماهنـگ  ين پرندگان در فرهنگ پارسي از ايك هر ي مفروض برايها  يژگيشند با و  ك يش م يپ
عنـوان    بـه   آن و فقـط    ينـ ي زم ةه عـشق را تنهـا از جنبـ        كـ  است   يبلبل عطار، نماد عاشقان   . است

ه تنها نام عاشـق     ك«داند    ي م يسانكان، بلبل را نماد     يدزفول. اند  رفتهي پذ ي و جسمان  ي ماد يا  دهيپد
ت ك مـشار  يل بلبل برا  يعدم تما . شناسند  يب عشق را م   ياز و نش  نند فر ك يبر خود دارند و ادعا م     

  ). 325، 1377(» داند ي ميافك خود يگل را برا  بهه عشقكن روست يدر سفر از ا
ــستغرقم   ــل م ــشق گ ــان در ع ــن چن كــز وجــود خــويش محــو مطلقــم       م
كه مطلـوبم گـل رعنـا بـس اسـت            زآن    در سرم از عشق گل سـودا بـس اسـت          

ــارد   ــيمرغ نــ ــت ســ ــيطاقــ ــي     بلبلــ ــشق گلـ ــود عـ ــس بـ ــي را بـ بلبلـ
)742 -740(  

ات جـاودان را  يـ  حةه چـشم ك آن دارد ياي از قفس است و رؤيي رهايز تنها در پي ن يطوط
 هكـ  اسـت    ييهـا   او نمـاد انـسان    . ابدي جاودان دست    ياتيح  به  از آب آن بنوشد و     يا  افته، قطره ي

چ ين هـ ي عاشـقان راسـت  ي و از خودگذشتگثاريه از اكها  اند؛ آن مان آوردهي خود ايويات دن يح به
 هـا  ه پرسـتش آن كـ  است ي مغروريها  ان، نماد انسان  يز از منظر دزفول   يطاووس ن . اند   نبرده ييبو
 ي آنـان ينمـا   تمامةنيطاووس، آ ). 327،  1377( از بهشت است     يا  دست آوردن گوشه      به جهت به

ن يانـد و البتـه هدهـد چنـ          رفتـه يپذبهـشت     به يابي دست ي برا يعنوان راه     به ن را تنها  يه د كاست  
ه هرگز كنگر است  يز نماد افراد سطحيبط عطار ن . داند  ين نم يق و راست  ينداران صد ي را د  يافراد
ه در  كـ دانـد     ي مـ  ي را نماد آنان   ريالط  منطق ةن پرند يان ا يدزفول. نندك ي نم كن را در  يت راست يواقع

ن است يمان و باور راستيفاقد خلوص، اها  ه عبادت آن ك ينند، آن هم در حال    ك يعبادت افراط م  
 دانسته و فـرض بـر       يكخدا نزد   به ه خود را  كاند    ي از خود راض   ييها  نان انسان يا). 329،  1377(

هدهد .  آنان استةش از اندازيز عبادت بيها ن  آنين ادعايل ايدل. اند  شدهيكيه با او  كآن دارند   
 دني بـر سـر راه رسـ   ي آنان را حجاب و مـانع ر خود قرار داده و عباداتين گروه را مورد تحق   يا

ه هدهـد  ك است يپرستان و زراندوزان   ادآور مال ين عطار هم    يبلدرچ. داند  ي م ي واقع يرستگار به



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  200

  . داند ي ميرستگار  بهدني در رسي را مانعيزراندوز   بهها عشق آن
جـواهرات   و انـدوختن  يآور جمع  به عمر راةه همكادوستان است   يز نماد دن  ي داستان ن  كبك

  سفري برايليچ تمايآنچه جمع آورده قانع است و ه    به  هم كبك. گذرانند  ي م يمتي ق يها  و سنگ 
 نـد، ك ي مـ  ي را تـداع   يـك  سعادت است و طالع ن     ةه پرند كز  يهما ن . مرغ ندارد يمقصد بارگاه س   به
 قـصد   بـه   خـود را   ي ظـاهر  يهـا   ه عبـادت  ك است   يطلب  طلبان جاه   اضتيان، نماد ر  يباور دزفول    به
ار خودخـواه و    ين گـروه را بـس     يـ هدهـد ا  ). 333،  1377(دهنـد     ي انجـام مـ    يويسب منافع دن  ك

توانـد آنچـه را    يه چـون مـ  كـ ن باور است يشد بر اك ينقد م  بهه اوك ييهما. خواند يلوح م  ساده
  . مرغ ندارديدار سيد   بهيازيند، نكها عطا  آن  بهگران در طلب آن هستنديد

 دربارنـد و    بـه  ه وابـسته  ك است   ييماكگر، نماد نخبگان و ح    ي د يقوش داستان عطار، از سو    
ن بـاور را در ذهـن    يدربار پادشاه ا    به  قوش يكيان، نزد ير دزفول يتعب    به .نندك يته افتخار م  كن ن يا به

ـ  يدار س يه او از د   كاو موجب شده است       شـاه را      بـه   او يكـي از اسـت، امـا هدهـد نزد       يـ ن  يمرغ ب
بارگـاه    بـه   سـفر  ي بـرا  يز رغبتـ  يمار ن يبوت). 334،  1377(ند  ك يه م يشراره آتش تشب    به يكينزد به
گـران و   يه د كداند    ي م يسي نظرتنگ و خس   يها  ان او را نماد انسان    يدزفول. دهد  يمرغ نشان نم  يس

ن، نمـاد   يشـاه ). 235-6،  1377(دارنـد     ي آن محروم مـ    يها  ا و لذت  ي خود را از مواهب دن     يحت
 ين افـراد  يچنـ . نگرند  ير م ي تحق ةديد  به تر از خود را     نيي پا ه افراد طبقات  ك است   ينجبا و اشراف  
 ةشيـ ر و اند  ك و ف  ي ذهن يدانند، قوا   يگران م يتر از خون د     نيش را رنگ  يه خون خو  ك افزون بر آن  

، آنـان را از     ي دربار يدربار و تجمالت زندگ       به يكينزد. نندك يز برتر و باالتر تصور م     يخود را ن  
ز يـ طـالع ن  جغد بدشگون و نحـس . دارد ين، و دربار مقدس او بازم  يتمرغ، پادشاه راس  يس    به عشق

 انـد و عزلـت را    ده از جامعـه   يـ  بر يان عارفـان  يـ  دزفول ةگفتـ   به هكن است   ينش  نماد زاهدان عزلت  
ه كـ  ييهـا   رانهي است تا در و    يا  دهيجغد برگز . اند  دهيش برگز ي مطلوب خو  يوه زندگ يعنوان ش  به

 ياركـ چ  يه هـ  كـ  بـا آن   ين افراد يچن). 336-7،  1377(ند  كش نهان دارند سر     ي در دل خو   يگنج
ه ك هم يا ن پرندهيآخر. نديجو ي ميي و تنهاينينش  را در عزلت يهوده رستگار يدهند، ب   يانجام نم 
 يه ضعف جسمانك است كدارد، گنجش   يمرغ را اعالم م   يبارگاه س   به  سفر يل خود برا  يعدم تما 

 از ييهـا  ن بهانـه يه با چنك است يقت نماد آنانيقآورد و در ح يش را بهانه م ي خو كوچك ةو جث 
  . نندك ي ميت شانه خالير بار مسئوليز

شوند  ي ظاهر مريالط منطقز در ي نير شد، پرندگانكنجا ذيها در ا ه نام آنك يعالوه بر پرندگان 
 ت در ك عـدم شـر    ي برا ييها  ز بهانه ين گروه ن  يا. سازد  يه عطار ما را از نام و نوع آنان مطلع نم          ك

 در قـدرت    يكـي . ننـد ك ي خود آگـاه مـ     يمرغ دارند و هدهد را از عدم همراه       يشگاه س يپ  به سفر
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. دانـد   ي هدهـد مـ    يف و نـاتوان از جـستجو      ي خود را ضـع    يگريد دارد و د   ي هدهد ترد  يرهبر
 مقـدس همچـون بارگـاه    يبارگـاه   بـه سته تقـرب يب گناه شده است و خود را شا ك مرت يگريد
 را تـا  يهمراهـ   بهتواند قول و تعهد خود      ير نظر داده و نم    ييتب تغ  مر يگريداند و د    يمرغ نم يس
 يگـر يشـوند و د     يه مـانع سـفر او مـ       كـ  دارد   يشـش ك پر يهـا    هوس يكي. ان سفر نگاه دارد   يپا

ح ي تـرج  يگـر يز د يـ  ثـروت را بـر هـر چ        يكي. ندكمرغ را جستجو    يه س كمغرورتر از آن است     
. تواند از آن دل بردارد      يه نم كرده است   كعادت  ار خود   ياشانه و د  ك   به  آن قدر  يگريدهد و د    يم

 در ره  يه از مـرگ دارد پـا      كـ  يل هراس يدل    به يگريسوزد و د    يش م ي در عشق معشوق خو    يكي
ب و يـ دهد و ضمن ترغ يشان، هدهد همه را هشدار ميها  ان و بهانه  كين ما يا  به در پاسخ . نهد  ينم

  . پردازد يم و ارشاد آنان ميتعل  بهانجام سفر ق آنان بهيتشو
 دارنـد و از هدهـد   يني معيها يژگي بارز و ويها تيه شخصك ين حال، هستند پرندگان يبا ا 
نـد و  ك ي مـ  ي خـود معرفـ    ةژيـ  اطاعت محض را خصلت و     يا  پرنده. طلبند  ي و ارشاد م   ييراهنما

 باال و رغبت    ةزي هم دارد از انگ    يفي ضع ةه جث ك يگري د ةپرند. رديگ  ين هدهد قرار م   يمورد تحس 
شف كـ  ةه الزمـ كـ  ي اساسيژگين دو ويحفظ ا   هدهد او را به   .  سفر برخوردار است   ي برا يوافر

ه عـدالت و  كـ گـر عـادل و وفـادار اسـت و از آنجـا             ي د يا  پرنده. ندك ياند، سفارش م    رمز عشق 
ر قرار ين و تقدياند مورد تحس  عبادت و پرستش   ي طوالن يها  تر از ساعت    ار باارزش ي بس يوفادار

ن يـ ز بـا ا   يـ خواهد اطاعـت را ن      يه هدهد از او م    كر است   ي شجاع و دل   يا  رنده پ يگريد. رديگ  يم
ر كذ  به ند و هدهد او را    ك ي از هدهد طلب م    ي و دلگرم  يي راهنما يگريد. ندكصفت خود همراه    

ن يـ  ا يگري د ةپرند.  همواره شادمان داشته باشد    يله قلب ينوسيند تا بد  ك يمرغ دعوت م  ي س ةوستيپ
نـد و پاسـخ هدهـد طلـب       كد از او طلب     ي با يزيمرغ چه چ  ياجهه با س  ه در مو  كدغدغه را دارد    

مرغ، ي سـ  ي بـرا  يا  هيـ  فراهم آوردن هد   ةشي در اند  ة است؛ و سرانجام پاسخ پرند     يدانش و آگاه  
  . ه استين هديه اطاعت محض بهتركن است يا

 دچار  مرغي خود با س   ة رابط ةه دربار كاند    يسانكن پرندگان،   يان ا يه در م  كرد  كد فراموش   ينبا
او هـشدار     به زند و هدهد    يمرغ دم م  يس  به ق خود يان و عم  يپا  ي از عشق ب   يكي. اند   شده يتوهمات

 هكـ شد  يـ اند  ي م يگريد. ستي ن ياركزدن و اغراق       را با الف   يقين و حق  يه عشق راست  كدهد    يم
مـال مطلـوب   ك  بـه  مرغ متحمـل شـده اسـت،      يه در طلب سـ    ك فراوان   يها  ل تحمل مشقت  يدل   به

شتن مورد انتقاد قرار يش از اندازه از خو يت ب يل غرور و رضا   يدل  به ده و هدهد او را    يش رس يخو
 ةسـرانجام، پرنـد  . ش محـدود اسـت  ي خـو ي هستةه دانش او دربار كشود    يادآور م ياو      به داده و 

شـود و هدهـد در پاسـخ          يا مـ  يـ مرغ را جو  يبارگاه سـ    به دني مسافت و زمان سفر تا رس      يگريد
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 يسكـ مرغ بازنگشته و مـسافت و طـول مـدت سـفر بـر       يدار با س  ي از د   پس يه احد كد  يگو  يم
ـ   كـ  ينـد سـفر   ك يد م كين حال، تأ  يبا ا . ستيمعلوم ن   هفـت مرحلـه     يش رو دارنـد، دارا    يه در پ

. رت، و فقر و فنا    يد، ح يطلب، عشق، معرفت، استغنا، توح    : ب عبارتند از  يترت  ه به كاست  ) يواد(
 يشـان را بـرا   ي از مرغـان آمـادگ  يه سـرانجام گروهـ  كن همه بحث و گفتگو آن است    ي ا  ةجينت
  :نندك يمرغ اعالم نموده و عزم سفر ميقلمرو س  بههدهد و سفر   بهوستنيپ

ــن     چون همه مرغـان شـنيدند ايـن سـخن          ــرار كهـ ــد اسـ ــي بردنـ ــك پـ نيـ
الجـــرم در ســــير رغبــــت يافتنــــد   جملـــه بـــا ســـيمرغ نـــسبت يافتنـــد

ــسر ــهزيــن ســخن يك ــد   ب ــاز آمدن  همـــدرد و هـــم آواز آمدنـــدجملـــه  ره ب
)1162 -1158(  

ز يست و در متن شعر نيدهد، روشن ن   ي م ين سفر پرمخاطره رو   ي ا ين حال، آنچه در ط    يبا ا 
ه پرنـدگان مـورد بحـث او    كـ ند ك يته اشاره مكن ن يا    به شاعر تنها . مورد بحث قرار نگرفته است    

ب كـ ه مرتكـ  يو اشـتباهات  خطاهـا  ةپس از پشت سر گذاشتن مخاطرات فراوان و با وجود همـ   
 در ره  يار پـا  كـ  يه در ابتـدا   كـ  ي پرندگان ةان هم يه از م  ك جالب آن . رسند  يمقصد م     به شوند،  يم
تر   في ظر ةتكن. رسند  يمرغ م يوه س كبارگاه باش   به ان رسانده و  يپا  به  مرغ سفر را   ينهند، تنها س    يم

ن جـا   يست و در همـ    يـ ها ن   ن جز خود آ   يسكمرغ  يابند س ي يها درم   ه آن كن است   يان ا ين م يدر ا 
 يـة نـد، درونما  ك ي مـ  ييان سفر خودنما  ي مرغ پا  يمرغ و س  ين نام س  يه ب ك ييبايه جناس ز  كاست  

  :دينما يش ميتر از پ شعر شاعر را برجسته
ــرة  هــم ز عكــس روي ســيمرغ جهــان    ــان   چهـ ــد از جهـ ــيمرغ ديدنـ  سـ
ــرغ زود  ــد آن ســي م مـرغ، آن سـيمرغ بـود       شك اين سـي     بي  چــون نگــه كردن

)4236 -4235(  
فرد     به وه و منحصر  كار باش يه بس ك است   يري اساط يا  مرغ نام پرنده  يه س ك  ب، باآن ين ترت يا  به

 واقـع   يا   پرنـده  ي پرندگان است، نام او نمـاد سـ        ةن هم يگاه در ب  ين جا يگاه او باالتر  يبوده و جا  
  . دان دهيان رسانيپا  بهب داستان رايماجرا و پر فراز و نش ه سفر پركشود  يم

  ريان غـافلگ ي با پايامل داستانكدهد، مصداق   ي مرغ خود ارائه م    يه عطار از سفر س    ك يتيروا
ارمغان . النفس است   ابند، معرفت ي يآن دست م      به ن داستان يان ا يآنچه پرندگان در پا   . ننده است ك

ه كـ ن اسـت  يـ انـد ا  ردهك تحمل ي و بردبارييباكيه آنان در طول سفر خود با شك يرنج و مشقت 
قـت،  يدر حق . ها نبوده است     جز خود آن   يزياند، چ    آن بوده  يه آنان در جستجو   ك يمال مطلوب ك

دن يـ ش پرداختـه و بـا بر  ي نفس خو  كيةتز    به ن سفر، يآنان با پشت سر گذاردن هفت مرحله در ا        
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 ييها لتيساخته، در واقع رذ ين مك مقصود را نامم   يسو  به ه پرواز آنان  ك ي ماد يرهايغل و زنج  
 ي مرغ يس. اند  دهيمطلوب خود رسان    به ن برده و خود را    ي بوده از ب   ين سفر ي مانع انجام چن   هكرا  

 آن را رهـا  ي مـاد يا و محتـوا يـ دن  بـه ه عشقكاند    ني راست يرسانند عاشقان   يان م يپا    به ه سفر را  ك
ان و  يه در پا  كل است   ين دل يهم  به .اند   داده يش جا ي را در قلب خو    يرده و عشق ناب و مقدس     ك

مـال  كوه و عظمـت و  كه تبلور شكمرغ يس  بهفرسا، آنان الت طاقتكاز عبور از موانع و مش  پس  
  . شوند ياست مبدل م

 وسـتن ي پيه براكرساند  ياثبات م  بهته راكن ني عارف است ايه شاعركب، عطار  ين ترت يا   به
رفـا بـدان   ه عكـ طور   آن-د فنايگر بايز ديش از هر چيست، پي نيقيه جز عشق حق ك يذات اله    به

 را در دل يه اشـخاص، عـشق الهـ   كـ  سر نخواهد بود، مگـر آن     ين م يرد و ا  ك را تجربه    -معتقدند
دام كـ    به است ويا  از چه طبقهكه سالك نخواهد داشت    يتيگر اهم ين منظر، د  ياز ا . داشته باشند 

 ي برا يه نام كم آن است    يار دار ين ادعا در اخت   ي اثبات ا  يه برا ك يشاهد. گروه جامعه تعلق دارد   
 عطار از پرنـدگان در شـعر   ةاستفاد. ده استير نگردكرسانند، ذ  يان م يپا    به ه سفر را  ك ي مرغ يس

ف و يـ  ظريصـورت    بـه  راي عرفـان يرد و او موضـوع    يـ گ  ي جلب نظر صورت مـ     يخود، تنها برا  
  . دهد يش قرار ميهنرمندانه موضوع بحث پرندگان خو

ها    زمان ةها در هم     انسان ي تمام ةرندياست، دربرگ رده  كه عطار ارائه    ك يرين گونه، تصو  يا  به
شـمول و روشـنگرانه اسـت و عـشق         واقع جهان   به  او ينيب  جهان.  است يژگيط و و  يو با هر شرا   

ونـد  ي عـشق پ ةسرچـشم   بـه شد و معشوق راك ي زبانه مي واقع ك سال يكه در قلب    ك را   يمقدس
خدمت گرفته   بهيالي خيياينش دني آفرياو پرندگان را برا .  خود قرار داده است    يةزند، دستما   يم

  :مينك ك پرندگان او درياي دنةني خود را در آي زندگةويم خود و شيق بتوانين طريتا از ا
ست ايـن حـضرت چـون آفتـاب          كاينه  بي زفـان آمـد از آن حـضرت خطـاب          
جان و تن، هم، جان و تـن بينـد در او             هـــر كـــه آيـــد خويـــشتن بينـــد درو

)4247 -4246(  
ت داسـتان، او    يـ  روا يال مرتبط با آنـان بـرا      يه بر پرندگان و صور خ     كيرغم ت   به ن حال، يبا ا 

  . رديگ يدهد فاصله نم يما م  به عارفيكعنوان   بههك ياميهرگز از پ
 ي چاسـر طنـز    انجمـن مرغـان   ه شعر عطار تمثيلي نقادانه اسـت،        ك يين اساس، در جا   يبر ا 
ن شـعر را  يـ ان، ايابجد. شدك ينقد م  به راي واقع يها  و انسان  ي واقع يداديه رو كز است   يانتقادآم

 ة از چنـد طبقـ    يشوند، نماد   يه در آن ظاهر م    ك ي پرندگان يها  ه گروه كداند    ي م ي اجتماع يليتمث
 ةاز اين جهت، شعر چاسـر فرديـت را تنهـا دربـار            . اند  شور او بوده  ك معاصر شاعر در     ياجتماع
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اند و براي طبقـات پـايين          جامعه اختصاص داشته   طبقات باالي     به كساني در نظر گرفته است كه     
 يـك ه در آن    كـ دانـد     ي م يا  ابجديان شعر چاسر را انتقاد گزنده     . جامعه فرديتي قائل نشده است    

ه كـ  اسـت    ين در حـال   يـ  عقاب مـاده اختـصاص داده شـده، و ا          يك ةگفتگو دربار   به املكروز  
دن دارنـد،  ي انتخاب و بخت برگزها حق عقاب. گردد ي مقدر ميوتاه زمانكگران در  يسرنوشت د 

 يخواستگار  به  اعتراض پرندگان  يحت.  محرومند ين موهبت و فرصت   يگران از چن  يه د ك يدر حال 
 زمانـه  ياسي و سيت مردم از اوضاع اجتماعي است از عدم رضايز نماد ي نر ن  يها   عقاب يطوالن

شـوب برداشـتند    ان و آ  يـ طغ  بـه  ات شاعر سر  يه در زمان ح   ك است   يشاورزانكادآور شورش   يو  
)1998 ،206.(  

 را  يگـر يال مرتبط با آنـان هـدف د       ي چاسر از پرندگان و صور خ      ةاس با عطار، استفاد   يدر ق 
 را در   يمـات فلـسف   ي عرفان گذارده و نه بر آن بوده است تا تعل          يايدن  به او نه قدم  . ندك يدنبال م 

ه با در نظـر     ك دارد   ياسيس   يخي تار يا  نهيزم  شيشعر او پ  .  دهد يه سروده جا  ك يتار و پود شعر   
ا آن را مـورد     يـ  پرداختـه    ين عشق دربار  يتحس    به ه او كن باره   يداشتن آن منتقدان هنوز هم در ا      

ار ياس با عقـاب چاسـر بـس       يمرغ عطار در ق   ين حال، س  يبا ا . انتقاد قرار داده، اختالف نظر دارند     
 يرش راهبريه با پذ  ك با آنان    زياند ن   عت جمع شده  ي طب ةه گرد اله  ك يد و پرندگان  ينما  يمتفاوت م 

 يشناس  ا علم پرنده  ياگرچه از نظر نام     . ار متفاوتند يرند، بس يگ  يش م يمرغ را پ  يهدهد راه دربار س   
 شـاعر   ةت پرندگان مورد اسـتفاد    ين پرندگان چاسر و عطار وجود دارد، ماه       ي ب ياريتشابهات بس 

 مـشابه آنـان از پرنـدگان       ةرغم استفاد    به زين دو شاعر ن   ياهداف ا . دينما  يار متفاوت م  ي بس يرانيا
  را يد و چاسـر عـشق دربـار       يـ گو  ياهللا سخن مـ     يمعبود و فنا ف     به عطار از عشق  : متفاوت است 

  . شدك ير ميتصو به
ـ يديكن دو شاعر با يه نوع عشق مورد بحث ا  كاز آنجا    ن يـ رد ايكـ ن رويگر متفاوت است، ب
ـ كـ  ي و تفاوتينظر فاضل   به اگر. وجود دارد  يريز تفاوت چشمگ  ي عشق ن  يةدو با درونما   ن يه او ب

ه هـر  كـ  ي از نـوع عـشق  ي بهتركدر   به م،ينك دقت   يمكشود،    ي قائل م  يويردني و غ  يويعشق دن 
، با وصال آتش عـشق فـرو        يويدر عشق دن  . ديم رس ياند، خواه   ن دو شاعر بدان پراخته    ي از ا  يك

،1374(نـد   ك يچنـدان مـ    ، وصال حـرارت آتـش عـشق را دو         يويردنيند، اما در عشق غ    ينش  يم
 مـورد  ي متعاقـب عـشق الهـ    ييوفاكه ش كم  ينكد اذعان   يم، با يريف را بپذ  ين تعر ياگر ا ). 7-246
ت اسـت و  ي بـر اثبـات انـسان    ي و شاهد  يمال هست كوه و   كن ش ي راست ك در  ةجي، نت يد فاضل كيتأ

ربـه   را تجين عـشق يه حـرارت چنـ  كـ  يسكه عطار از انسان دانستن      كل باشد   ين دل يهم  به ديشا
  ).206، 1374(زند  يننموده است، سر باز م
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ه خـود  كـ  پرندگان عطار   ييايند و از پو   يستاي ا ييها  تيگر، پرندگان چاسر شخص   ي د ياز سو 
 يا  سهي، شعر عطار را اد    يدرست  به وب،ك نيزر. ستندياند، برخوردار ن    اوج رسانده     به ضيرا از حض  

ر يتـصو   بـه ش رايقـت خـو  ي حقيجون در جـست ي راسـت  ك سال يكط و حاالت    يه شرا كداند    يم
ه كـ ن باور اسـت  ي بر ايشناخت  روان يرديكه بر رو  كيز با ت  يان ن يپورنامدار). 89،  1380(شد  ك يم

ر و دربنـد تعلقـات      يـ ه روح درگ  كـ  يه از ناخودآگاه آنان، زمان    ك است   ين پرندگان سفر  يسفر ا 
 وجود آنـان را فـرا   يگاهه خرد و آ   ك ي زمان يعني است، آغاز شده و تا خودآگاه،        يوي و دن  يماد

 ده ويـ گـاه فرشـتگان د  يه انسان خـود را در جا ك ييخودآگاه، جا    -افته و در فرا   يرد، ادامه   يگ  يم
، 1375(نـد   ك يدا مـ  يابد، ادامه پ  ي ي دست م  يروبكت  يش با همان نوران   ي خو ي از خدا  يريتصو   به
ه تنها خداوند اسـت     ك مرغ نماد خداوند است، چرا    يه س كز معتقد است    يان ن يپورنامدار). 8-57
ه كـ نـد   ي او كدر  بـه   قـادر  يسانكـ  نمود و تنهـا      كه بر حواس در   كيتوان با ت    يه وجود او را نم    ك

 پرندگان  يةاتحاد اول . ت پشت سر گذارده باشند    ي نفس را با موفق    كيةمراحل صعب شناخت و تز    
ـ  و يي غـا  ياتحـاد   بـه  ش همراه است،  ي آنان از موطن خو    ييه با جدا  كار،  ك يدر ابتدا  زوال و  ي ب

ن يـ ا  بـه  .ر سـفر بـوده اسـت      يدست آمده در مـس        به النفس   معرفت ةجيه نت كشود    يجاودان بدل م  
مرغ يشود؛ سـ  يمرغ برمال ميش مواجه شده و رمز س    ي خو ير اله ي با تصو  يوي دن يب، وجود يترت

  ).120-1، 1375(كنند   را تداعي ميياند، وجود واحد ستهي شايانكه سالك ي مرغيو س
 قابل يها ان هر دو شعر همراه با نظم و آرامش است، باز هم تفاوت            يه پا كقت  ين حق يارغم    به  

اجتمـاع    بـه  عشق و     به ان مجلس شعر چاسر نظم را     يپا« ماچان   ةگفت  به. ها وجود دارد    ن آن ي ب يتوجه
عقـاب مـاده فرصـت       بـه  ساليكش را اعمال نموده و   يعت قدرت خو  يه طب كآنگاه  . گرداند  يباز م 

 يسرعت جفت خود را يافته و سرود          به ان برسد يپا    به ه شعر ك ش از آن  يگر، پ يپرندگان د ... دهد    يم
در مقابـل، پرنـدگان عطـار      ). 438،  2002(» ننـد ك ي مـ  ييعـت همـسرا   يش بهار، عشق و طب    يدر ستا 

ر يدار بـا خـود برتـر آنـان در تـصو           يـ ان د يه از منظر پورنامدار   كنند  يب  ي م يزيآرامش خود را در چ    
هـر  . رسـند  يشناخت مـ   بهان داستان، پرندگان ياز نظر او در پا    ). 136،  1375(مرغ است   ي س وهكباش

 لي حواس است و ن   ةار فراتر از گستر   يه بس كرسند    ي از وجود م   ي باالتر كدر    به ن پرندگان ي از ا  يك
قت مبارزه با نفـس اسـت،   يه در حقك يا ن مبارزهيدر چن. ستيسر ني ميافت حسيق دريآن از طر     به
). 54-5، 1375(د يـ آ ي خـود نائـل مـ     يوير دن ي در معشوق غ   يدار و فنا  يد  به هك است   يسكهرمان  ق

  . و آرامش جاودان نداردي جز شادمانيا جهي با معبود نتيگانگين يچن  بهيابيدست
ـ ةرسد رابطـ  ينظر م    به ينجا ضرور ير آن در ا   كه ذ ك يا  تهكن ن يآخر ـ  ايهـا  تين شخـص ي ب ن ي

چـشم     بـه يكيم و نزدي مستقةچ رابطي داستان چاسر هيها تين شخصيبه ك يدر حال. اشعار است 
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ـ آ يچشم م  بهه در اثر عطار وجود دارندك ين پرندگاني بيمكق و مح يار عم ي بس ةد، رابط يآ  ينم . دي
 با پرنـدگان حاضـر در محـضر خـود           يكي چندان نزد  ةعت رابط ي طب ة چاسر، اله  انجمن مرغان در  

 باالترنـد احـساس     ةه از طبقـ   كـ  ي و پرنـدگان   ياركا با پرندگان شـ    ه تنه كرسد    ينظر م     به ندارد و 
 يا مرغ رابطـه يز آورده است، سيوب نك نيه زرك عطار، آنچنان ريالط منطقاما در  . ندك ي م يهمدرد

ـ آور ياد مي  بههكند ك يشتر جلب توجه مي بيته زمانكن ني از پرندگان دارد و ايك با هر  يكنزد م ي
ـ ن، علـت آفر   يمرغ بر زم  ي س ية آمده است، سا   يه در فرهنگ پارس   كآنچنان   هـا و    ده شـدن گونـه    ي

 يمرغ عطـار بـا سـ   ي سـ ةه رابطكد بهتر آن باشد يشا). 135، 1380(انواع مختلف جانداران است    
 پرنـدگان  ة از همـ يريمرغ، تـصو يسـ : ميريان آورده است بپذيه پورنامداركگونه  مرغ او را، همان   

  ).124، 1380(ذات و مستقل است    به قائمين حال موجودياست و در ع

  جهينت
 هكـ دهـد   ي تـوتزي نـشان مـ   ة عطار بر مبناي نظريريالط منطق چاسر و انجمن مرغان  ةسيمقا

 را  ين دو شاعر اهـداف متفـاوت      يآنان، ا   به ال مربوط يرغم استفاده آن دو از پرندگان و صور خ         به
 متفـاوت و البتـه بـستر    ينـ يب  هـان  و ج  يرك برخاسته از خط ف    ياديه تا حد ز   كاند    ردهك يدنبال م 
 يچاسر، پرنـدگان را بـرا     . اند  ستهيز  يه در آن م   ك بوده   يا   زمان معاصر و جامعه    ياسي س  يفرهنگ

 رده،كـ  كه خود شـاهد آن بـوده و آن را در          كطور    ، آن ي واقع ي از زندگ  يدن برش يشكر  يتصو به
ـ يزيخدمت گرفته و پرندگان او چ     به  يهـا  هـا و گـروه    طبقـه ةنـد يه نماكـ  را ييهـا  م ش از نـا ي ب

 - جز در چند مـورد     - او يها  عالوه بر آن، پرنده   . نندك ي نم يند، تداع ي معاصر او   ة جامع ياجتماع
ه كـ  او است ريالط منطقدر مقابل چاسر و شعر او، عطار و  .  ندارند ي مستقل يت و صدا  يچ هو يه

ن موضـوعات  يتر قيگان، عم با استفاده از پرندي واقعي از زندگ  يدن برش يشكر  يتصو    به عالوه بر 
ننـدگان منفعـل و خـاموش    ك تكپرندگان او با شـر . ندك ي مياوك زمانه و دين خود را وا   يعرفان

طـور فعـال        بـه  ر عـشق،  يـ  نظ ي موضوعات مهم  ةچاسر تفاوت دارند و در بحث و مناظره دربار        
ود در   موجـ  يار طبقـات اجتمـاع    كتوان نمـاد آشـ      ي از آنان را م    ياگرچه برخ . نديجو  يت م كشر

 هكـ  ي اجتمـاع  ةشـأن و رتبـ        بـه  ان داسـتان نـه    ي آنان در پا   يم، بلندمرتبگ يعصر او بدان     هم ةجامع
د بتوان تفاوت عطار و چاسر يشا. اند ه آنان از خود نشان داده    ك است   ياقتي و ل  يستگيزان شا يم   به

 و  ينواختكيآموزد، اما آموزش او از        يند و م  ك يه عطار سرگرم م   كرد  كن جمله خالصه    يرا در ا  
 آن است و از اين      ي آسمان ةبرداشت او از عشق، گون    . دور است    به يمي تعل يها  لي تمث يآور  مالل

  . جهت با چاسر كه بر عشق زميني و جسماني تمركز دارد، متفاوت است
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