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 چکیده
شخصی خود را  ۀاست که بر اساس معرفت نفس، راز تجرب از فیلسوفان نادریسینا ابن

سینا یکی از رسائل الطیر ابن ۀرسال. است تمثیلی آورده ۀگانهای سهدر قالب رساله

سلوک آدمی به سوی حق را در  سیر و ۀنحو عرفانی اوست که حاالت عرفانی انسان و

شود که با ای تشبیه میسالک به پرنده ،در این رساله. نمایدقالب تمثیلی زیبا ترسیم می

خود را به مطلوب  ،با کمک پیر و مرشد طریقت های این دنیایی ووابستگی رهایی از

سینا را در فرایند های عرفانی ابندر این مقاله برآنیم برخی از دیدگاه. رساندمیحقیقی 

این نوشتار پس از . عالی حقیقت  تبیین نماییم ۀسیر عرفانی عارف در رسیدن به مرتب

تحلیل داستان پرداخته  تفسیر و ۀل داستان، به ارائطرح کلیات و شرح مختصری از اص

  .سینا را  بیان خواهد نمودها و عناصر اصلی عرفانی ابندیدگاه و
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  مقدمه. ۱ 

به ویژه  ،های عرفانیتألیف تمثیل ۀآثار عرفانی ، فلسف ۀهای مهم در زمینیکی از پرسش

الطیر به مهمترین ویژگی پرنده که همان پرواز کردن است،  ۀدر رسال. ها استالطیر ۀرسال

 . شوداشاره می
ً
ای وارد محیطی شود که در آن احساس غربت کند، هرگاه پرنده اساسا

الطیر ها نفوس مستعد به صورت  ۀدر رسال. پرواز در او بیشتر خواهد بود ۀتمایل و اراد

پیمایند تا به شوند که با پرواز خود موانع سفر را یکی پس از دیگری میظاهر میپرندگانی 

 پروازسینا اولین کسی است که ابن]. ۳٤۹ص ،٥[صل و پادشاه وجودی خویش بپیوندند ا

از  شعبور پرواز مرغ و ی در قالب رمز به صورت ،به سوی افالک یروح را از عالم خاک

 ،ای از زندگی خودسینا در برههکه ابن باید دانست]. ۳٥۳،ص ٥[ استها بیان کردههکو

 ۀبا هم او .آوردمیروی لیف آثار عرفانی أکند و به توافری به مباحث عرفانی پیدا می ۀعالق

در اواخر عمر به حکمت اشراق توجه خاصی پیدا  ارسطو، ۀاش به فلسفاحاطه قدرت و

 شودهای اصلی فلسفه است متمایل میاز این راه به عرفان که یکی از ریشه کند ومی

سینا مقامات فخر رازی اعتراف دارد که تاکنون کسی به دقت ابن ].۲٤٥، ص۱۲[

مهم تذکاری است  ۀاین نکت]. ۳٤۹، ص۳، ج۱[ العارفین را شرح و تبیین نکرده است

 سیناسهروردی نیز درمورد ابن .نیکو که باید به آثار او با تأمل و دقت بیشتری نگریست

ای مقدمه ۀفلسفه را به منزل تصوف است و درپی وفق دادن فلسفه و معتقد است که وی

سینا را متأثر از الطیر ابن ۀبرخی رسال]. ۱٤٠، ص۳، ج۱[ داندالزم بر طریق تصوف می

البته با این ؛ انددمنه دانسته از کتاب کلیله و"المطوقه  ۀباب الحمام"داستان کبوتران 

سینا کمتر از فکر فردی نمایان الطیر ابن ۀهمکاری اجتماعی در رسال هایتفاوت که جنبه

  .]۳۲، ص ۸[ .است

  : نموداین تحقیق به موارد زیر می توان اشاره  ۀالزم به ذکر است پیرامون پیشین

- الطیر ابن ۀها به سنجش تطبیقی رسالدر این مقاله با تحلیل و توصیف داده] ۱۱[
ها و است و ضمن بیان شباهت شده ریچارد باخ پرداختهسینا و جاناتان مرغ دریایی 

  .است دو نویسنده بررسی شدههر جهان بینی  ،هاتفاوت

سینا با جاودانگی نفس، وجود خداوند، در این مقاله معنای زندگی در نظر ابن] ۱۲[

 قدرت معرفتی عقل و امکان تکامل انسان تا مقام اتصال دائمی با عقل فعال پیوند خورده

  .است
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  الطیر ۀای از داستان رسالچکیده. ۲

های آیا کسی از برادران هست که به حرف. کندالی شروع میؤ طرح س سینا رساله را باابن

های من کاهش برخی از اندوه ، تاها بیان کنممن گوش دهد تا بتوانم اندوه خود را با آن

سپس وی . کندحقیقت مطرح میهایی را برای برادران سینا نصیحتپس از آن ابن ؟یابد

ترین کند و در پایان چند ویژگی حضرت ملک که عالیاصل داستان را مطرح می

خیزد که در پایان به مقابله با کسانی برمی. نمایدشخصیت این داستان است را گوشزد می

را  هاگونه داستانبیان این کنند وهای تمثیلی و رمزآلود خدشه وارد میبه این نوع داستان

  .دانندخروج از اعتدال مزاج می

هایی را کند که جماعتی از صیادان دامنقل می گونهاینطایر قهرمان داستان قصه را 

مرغان بودم که با فریب صیادان به همراه مرغان دیگر  ۀبودند و من در میان گل گسترانده

 دیدمگروهی از یاران را  .کردمروزی در میان این بندها به بیرون نگاه. در دام گرفتار شدیم

 از این قفس تنگ خارج شده و بودند و ها بیرون آوردههای خود را از دامبال که سرها و

ها خارج پرسیدم که چگونه این مقدار از بدن خود را از دام هااز آن .قصد پرواز داشتند

بال وگردنم را از دام  هاخود را به من نشان دادند و من نیز با کمک آن ۀها حیلآن. کردند

ها من به آن. این مقدار نجات را غنیمت بدان :گفتند ،وقتی بیرون آمدم. بیرون آوردم

توانستیم اول این بند را اگر می :من دربیاورید که در جواب گفتندگفتم این بند را از پای

پرواز کردیم تا از آن قدر  .ها شروع به پرواز کردیمبنابراین با آن .داشتیممیاز خودمان بر

ولی از ترس  ،در مقابل ما هشت کوه بلند بود .ها دور شدیمهای آنفریب صیادان و

 بسیار رنج و .برای استراحت فرود نیاییم ها بگذریم وصیادان تصمیم گرفتیم که از کوه

 :برخی گفتند ،وقتی به کوه هفتم رسیدیم .تا از شش کوه گذشتیم ،سختی کشیدیم

در این کوه  .شدیم زیرا از صیادان بسیار دور استراحت است؛ ایش واکنون وقت آس

ها تناول از میوه آمدیم و جا فرودآن .بناهای نیکو دیدیم زیبا و های آراسته وبوستان

الحان مرغان  ی به کوه هشتم رسیدیم،وقت. قصد رفتن کردیم ، ولی از روی ترس،کردیم

 .جا فرود آمدیمدر آن های ما سست شد وبال ،که از خوشی آن الحانشنیدیم به طوری

 ،های خود گستاخ کردوقتی والی آن والیت ما را با محبت. های بسیاری کردندها لطفآن

. رنج ما شریک بود او چنان با ما رفتار کرد که گویی در غم و. رنج خود را برای او باز گفتیم

او رنج هر مظلومی  و جاسته شهریست که حضرت ملک در آندر سر این کو :سپس گفت

جا رسیدیم خود والی وقتی به آن. تصمیم گرفتیم پیش ایشان برویم .کندرا برطرف می

. پیش از ما دیدبان ملک را خبر دار کرده بود، بنابراین ما را به پیش حضرت ملک بردند
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تیم گذشچون می. عظمتی در آن مکان دیدیم که تا به حال مشاهده نکرده بودیم شکوه و

تر با عظمت تر وباشکوه ،رفتیمگشودند و هرچه جلوتر میها را از ما برمییکی حجابیکی

ای رسیدیم که چون قدم در حجره نهادیم از دور نور جمال ملک به حجره. آمدبه چشم می

- پس به لطف خود عقل. ها مدهوش گردیدها متحیر شد و عقلدر آن نور دیده. ظاهر شد
 رنجور خود را شرح دادیم و ۀقص. سخن گفتن گستاخ نمود داد و ما را بر ا بازهای ما را به م

لذت او را  تا در خدمت او بنشینم و .از او خواستیم تا آن بقایای بند را از پای ما برهاند

من رسولی با شما  پس جواب داد که بند از پای شما کسی گشاید که بسته است و ،ببریم

همراهان بانگ برداشتند . ها را از پای شما برداردتا بند ،لزام کندتا ایشان را ا ،فرستممی

پس از  .اکنون به همراه رسول ملک در راهیم از پیش ملک بازگشتیم و. که باید بازگشت

که هرگاه در خاطر بدان :گویدکند و میسینا حضرت ملک را توصیف میبیان داستان ابن

کمالی که هیچ نقصی پیرامون او  او نیامیزد وخود جمالی تصور کنید که هیچ زشتی با 

در نیکویی وجود از همه . ها در حقیقت از اوستجمال ۀجا یابید که هماو را آن ،نگردد

 در دنیا و ،یابد و هرکه از او دوری کندسعادت ابدی می ،هرکه به او خدمت کند برتر است و

  ].۱۹۸- ۲٠٥ص، ۳، ج۱٠؛  ٤٠٠- ٤٠٥، ص۱، ج۳[ بیندآخرت خسران می

  

  الطیر ۀهای عرفانی رسالبررسی بایسته. ۳

بخش دوم  بخش اول قبل از داستان،: به طور کلی این رساله شامل سه بخش عمده است

  .بخش سوم بعد از داستان است خود داستان،

  

  قبل از داستان. ۱. ۳

تبیین مفهوم برادر  ال وؤ طرح س ؛قسمت اول: قسمت است نیز خود دو بخشاین 

  .کندسینا برای برادران حقیقت مطرح مینصایحی که ابن ؛دوم قسمتقت و حقی

طور غیر مستقیم به دردی که در کند و بهال میؤ سینا در قسمت اول از خودش سابن

اما چه . توان مطرح کردرا تنها با دوست می او معتقد است درد .نمایدسینه دارد اشاره می

 دوست دروغین در مقابل برادر و و کندحقیقت را مطرح مین باره برادر یا او در! دوستی

در نظر ]. ۸٤ص ،۷[ باشد نظر او برادر حقیقت کسی است که دردی شبیه او داشته در. را

دانند و فریب سینا برادران حقیقت کسانی هستند که مطلوب زندگی خود را میابن

اند این دنیای پست وارهیده تعلق به ۀها از مرحلآن. خورندهای دنیوی را نمیوسوسه

های ها کسانی هستند که ندااین. برای کشف عوالم انسانی ،دانندواین دنیا را ابزاری می
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دهند و به را میشنوند و سریع پاسخ آنمی ،که پیوسته در عالم جاری استرا غیبی هاتف 

راد را از خود سینا این افابن. شوندها دارد کشیده میسوی کسی که ادراکی مشابه آن

  ].۸٥ ، ص۷[ کندها مطرح میغم خود را با آن اعتماد دانسته و ۀها را شایستآن داند ومی

های شود که یکی از بایستهعرفانی دریافت می ۀاین نکت ،با توجه به مطالب مذکور 

همنشینی که بتواند غم خود را با او بیان  ،انسان عارف در این دنیا غم است و به دنبال آن

- سنخ خود میپس انسان عارف تنها با همباشد،  همنشین نیز باید از جنس خودش. کند
شده،  سنخ که  برادر حقیقت نامیدههای این همنشین و هماز ویژگی. تواند درد دل کند

که منجر به درد و رنج ها و شرایط این دنیاست توان فهمید که غم عارف ناشی از ویژگیمی

است را به آن ر حضرت ملک بودن سعادت خود که همان در خدمت و در کنا شود ومی او

  .دست نیابد

عارف نه تنها باید غیر . نصیحت و محتوای آن است ۀاصلی، مقول ۀدر قسمت دوم نکت

دهد یراز خود را نیز مشمول پند و اندرز قرار معارف را نصیحت کند، بلکه همنشین و هم

-چون همنشین عارف شبیه و شریک اوست، بنابراین نصیحت خود نیز محسوب می و
های پس یکی از بایسته. کندگویی مقابل آینه ایستاده و دارد خود را نصیحت می؛ شود

 در نگاه دیگر نصیحت همنشین و سینا در نگاه عالی، خوداندرزی وعارف از دیدگاه ابن

توان نصیحت را همان تذکر که در تعابیر قرآنی به ان میبا این بی .هم صحبت خود است

سینا عالوه بر بیان در بحث محتوای نصیحت ابن .قلمداد نمود آن اشاره شده است،

نصایح، تأکید دارد که برادر حقیقت باید شبیه هشت موجود زنده باشد و عالوه بر آن 

  .شودها اشاره میآن ها را نیز با خود همراه داشته باشد که بهبرخی از ویژگی

  

  )پراکنده شدن( سفر -

 .پراکنده شوندسینا معتقد است که برادران حقیقت برای کسب معارف باید در جهان ابن

ی  در نظر او نخستین اصل ریاضت برا .وجه پراکنده شدن فقط برای کسب معارف است

از تعلقات شدن کنده ،حقیقت سفر. است) پراکنده شدن(عارف پای گذاشتن در سفر 

ده اکننخست پر  ۀاین همان مرتب .جریان است پیوستن به عالم حرکت و زندگی مادی و

  ].۸۹، ص۷[ شدن است

  )گرد هم آمدن( بازگشت -

تا پرده از اسرار دل خویش  از پراکندگی دوباره گرد هم آیید معتقد است که بعد سیناابن

چ پرده با یکدیگر بیان کنید تا سبب هیبی آنچه از معارف کسب کردید خالصانه و بردارید و
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داند که ندای میسینا مسافران حقیقت را برادرانی ابن ].۸۷، ص۷[ کمال یکدیگر بشوید

 روند و از آنجا که راه واحدی دارند همدیگر را دربه دنبال آن می شنوند وهاتف غیبی را می

های یکسانی یدگاهد وها چون از یک جنس هستند خواسته کنند وآن راه مالقات می

با  ،وقتی این اجتماع تحقق یافت .آیندها نیز گرد هم میها، تنبا آشنایی جان .دارند

در نتیجه کمال فردی به دست  باطنی کمال جمعی و ضمیمه شدن آن صفای روحی و

های آید که یکی از ویژگیهمکاری به دست می اساس اصل تعاون و این مهم بر .آیدمی

 جمعی و ۀچون روحیهایی همدر این مرحله مؤلفه .عرفان اسالمی استخاص  بارز و

 پیراستن آن از زنگارها، بیان اسرار دل در اثر صفای دل، صفای دل و خلوص و تعاون،

- به کمال رسانیدن همدیگر به چشم می ۀدر نهایت دغدغ آموختن آن اسرار به همدیگر و
 .ر حقیقت براساس خصوصیت آیینگی استعارف و براد ۀمبنای گرد هم آمدن رابط. خورد

 پر .کندای است که عارف گویی دارد خود را در آن مشاهده میبرادر حقیقت همان آیینه

برای  ،خواهدآنچه برای خود می ۀهم بیند،واضح است کسی که خود را در آیینه می

  .خواهدآیینه نیز می تصویر در

  

  )پوشیدگی( خارپشت -

زمخت خود را به  که هنگام رویارویی با دشمن، قسمت قوی و خارپشت این است ویژگی

مراقب حقایقی باشد یقت باید برادر حق عارف و ،سینا معتقد استابن .گذاردنمایش می

ها دفاع کند و نامحرمان با تمام وجود از آن باید است و که در سفر به او امانت سپرده شده

چون خارپشت باشد تا حقیقت هنگام دفاع همبنابراین در . چون دشمنان بداندرا هم

سینا به برادران حقیقت ابن .زیرا این حقایق مخصوص برادر حقیقت است، نمایان نشود

برای فرار از  و )های خارپشتیکی دیگر از ویژگی( روند کند که در خود فروسفارش می

های تقویت رینتم رازداری و در ریاضت و )چه شیاطین چه بیرونی و، چه درونی( دشمن

را به کار می برد که به معنای  » تقبع«  صفت ،سینا برای خارپشتابن .نفس بکوشند

 تفحص در کار شناختن نفس است که از دقت و تحیر فروبردن و سردرگریبان اندیشه و

از خوردن طعام  به عبارت دیگر عارف باید پنهان شود و، باشدچشم ظاهر نهان می

 ،۷[یارویی با دشمن قابل خوراک نباشد ن حال به هنگام روعی در خودداری کند و

 تواندخارپشت می ند، چرا کهدانزهد می داری وخارپشت را نماد ایام روزه برخی].  ۹۲ص

تواند نماد همچنین خارپشت می]. ۲۹، ص۹[ماند حداقل چهل روز بدون غذا زنده ب

، ۱[ گیرداختیار می نامیه را در ۀقو یا ای باشد که فرد در آن روح طبیعی ورسیدن به مرتبه
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  ].٤٤٠ص ، ۳ج

 عارف در این صفت که باید باطن نرم خود را با ظاهر خشن خود بپوشاند تا خارپشت و

عارف باید هم اهل جود باشد تا از صفای دل او   .برادران دروغین از او دور شوند، مشترکند

. نامحرمان تی در برابر دشمنان وتنگدس هم اهل خست و مند شوند وبرادران حقیقت بهره

به این معنا است که به سّر درون  ،»درونتان را آشکار کنید«: گویدجا که مینآاز طرفی 

، »ظاهر خود را پنهان کنید«: گویدآنجا که می .دهید را مورد توجه قرارآن خود بپردازید و

توجهی  ،جه شما بودهای ظاهری که پیش از این مورد توبه این معنا است که به پدیده

توان منظور از پنهان البته می].  ۹٥ص، ۷[ دهید را بی اهمیت جلوهآن نداشته باشید و

آشکار کردن باطن را  تفسیر کرد و ها نیزگیری از آنکناره کردن ظاهر را دوری از مردم و

  ].۳۱، ص۹[ برادران حقیقت تفسیر نمود ، در مقابلپرده از اسرار علمی درون

  

  )رهایی از خود یا نوشدگی(مارشدن  -

را مانند ماران به هنگام پوست پوست خود برادران حقیقت اینکه  یعنیمقام مار شدن 

های عالئق و وابستگی تن آدمی است که باید از سینا روح وابن منظور. بشکافند انداختن

تا سبب  ،اشددائم باید در حال دل کندن از تعلقات ب سالک به طور .خود را برهاند ،تن

پوست انداختن  .شود مکاشفه باز راه برای حدس و و مشغول شدن قوای عقالنی نگردد

 . یعنی به صورت متوالی خود را نو و تازه نمودن
ً
یعنی گذار از کهنگی  شدگینو اساسا

عارف با . بلکه منظور تعالی کهنگی در قالب نوشدگی ،بین بردن کهنگی البته نه از ؛قبلی

   ].۳۲، ص۹[ شودظهر اسم مبدع الهی میاین ویژگی  م

  

  )داشتگی در سیربی آزاری و پنهان(مورچه وکرم  -

دچار غرور گردد  ،وقتی شخص سالک توانست از تعلقات مادی خود را برهاند ممکن است

سینا برای ابن .که بتواند به دیگران آزار برساند مقام واالیی ببیند خود را در جایگاه و و

 .کندکرم سفارش می ها را به درک مقام مورچه وعارف آن برادر حقیقت ونشدن  گرفتار

اینکه فرد از هرچه که او را از  پنهان داشتن مقصود است و مورچه نماد کم آزاری و کرم و

مور یا کرم را  برخی  ].۳۳ص ،۹[ نیاز نشان بدهدباید خود را بی ،داردراه حقیقت باز می

پشت سر  ای راد و این که تا مرتبهنداندانش می لم ونماد پیمودن مراتب مختلف ع

چون مورچه و کرم باید در هم ]. ۹۷، ص۷[ توان یافتنگذاشته به مرتبه دیگر دست نمی

در نتیجه آن  ویابد غذای علم ادامه می این حرکت با .مسیر حرکت به سوی مقصود بود
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پس عارف باید ].  ۳۳٥، ص ٤[ گیردرا میتواضع جای آن بندد وغرور و تکبر رخت برمی

  .بر حرکت و متواضع باشد چون کرم و مورچه بی آزار، مصّر هم

  

  )آمادگی و نیاسودگی(عقرب  -

آزاری همیشه یعنی در عین بی ؛کند که عارف باید مانند عقرب باشدسینا سفارش میابن

پشت  را بر مانند عقرب همیشه سالح خویش .برخورد و رویارویی با دشمنان باشد ۀآماد

-هم .چرا که ممکن است شیطان از پشت به قصد نیرنگ بر او بتازد ،خود به دوش کشد
نگذارد  راه ورود دشمن درونی یعنی شیطان را ببندد و دوش، عارف اسلحه بر چنین

عارف را  و دناز پشت بر عارف  می تاز  خبر وشهوات بیاو غلبه کنند، چرا که  شهوات بر

 پس عقرب مقام هوشیاری محض و .مغلوب نشود مراقب باشد،او باید  د ونکنگیر میغافل

بدون آنکه فریب دشمنان  ،استدن در راه رام کردن قوای نفسانی نیاسو م وئآمادگی دا

  ].۳٤، ص۹[  دوست نما را بخورد

  

  )استقبال از سختی( نوشیدن زهر -

روحانیات  ،میردر او میشهوات د ،وقتی فرد در کارزار مبارزه با شهوات نفسانی قوی شود

که مرگ چیزی جز  چرا شود،میوست داشتن مرگ این امر منجر به د .شوددر او زنده می

را  زهر خورید تا خوش زندگی کنید ومرگ«: گویداو می .هایی از شهوات مادی نیستر 

زهر نوشیدن  کنایه از مقهور داشتن  پس]. ٦۱٠، ص۲[ » دوست بدارید تا زنده بمانید

[ ،  که سبب زنده شدن قوای عقالنی می شود ]۳٦ص، ۹[ است غضبی  شهوانی و قوای

استقبال از سختی برای به دست آوردن به معنای زهر خوردن  چنینهم].  ۱٠٠ص ،۷

   ].۱٠٠، ص۷[ همیشگی است اقتدار آرامش و

  

  )پرش به سمت عالم معنا(پرواز  -

سینا به برادر گی روحانی، ابنتولد زند  شهوات نفسانی و مرگ لذات و ۀپس از تجرب

از اینجا به بعد پیوسته روح از قید جسمانیات آزاد . کند که پرواز کندحقیقت سفارش می

بر یک آشیان باز  د ونمواره بپر که ه کندسینا به برادر حقیقت سفارش میابن .شودمی

قطع کردن  لکوت وپریدن عبارت از قبول فیض از م. د که پرندگان را از آشیانه بگیرندننگرد

، بال گرفتن است طور که کمال پرنده در پریدن وهمان. سعادت استموانع رسیدن به 

 ،آشیانه  ].۳٦ص ،۹[است کسب معقوالت  کمال نفس نیز در درک کردن عوالم روحانی و
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از محبتی که به جسد وجود است در آشیانه بودن کنایه است و  کنایه از بدن و تن انسان

  ]. ۱٠۲ص ،۷[ دارد

منظور از دزدی چیست؟ بال داشتن ، چرا عارفی که بال ندارد مجوز دزدی دارد حال

بنابراین دزدیدن یعنی تحصیل علم از  حدس، یعنی دست یافتن به دانش مکاشفه و

دزدی به معنای این است  ۀپس واژ]. ۳۷، ص۹[ اندحدس رسیده ۀکسانی که خود به مرتب

 راه حدس و ،برهان کتاب و، معلم، مرشد ،استاد ۀواسط که عارف از طریق تحصیل علم به

  .مکاشفه را برای خود باز کند

  

  )بردن خشم فرو(  شترمرغ -

 .تواند پرواز کنداما هنوز گرفتار عالیق مادی است که نمی ،ممکن است فردی بال در آورد

وگانه زیرا شتر مرغ نیز دارای طبیعت د ؛است این شخص مانند شترمرغ سینا نزد ابن

دیگر این که  ؛دودپرد و درعوض با سرعت فراوانی میاول این که بال دارد ولی نمی: است

 :گویدسینا میابن .خورداش سنگ داغ صحرا را میبرای آسیاب کردن غذا در درون معده

عارفینی است که نیمی زمینی  ۀاین حالت ویژ  .ای آتشین بخوریدهسنگ ،مانند شترمرغ

ای مانند لقمه ،بردن خشم خود در مقام شترمرغی عارف باید با فرو .اندنیمی آسمانی و

]. ۱٠٤، ص۷[ شهوانی غلبه کند بر این فشار نفسانی و درون را بسوزاند و ۀهم ،آتشین

 به همچنین فرو بردن سنگ داغ].  ۳۹، ص۹[ استشده تشبیهنیز سنگ گرم به غضب 

 است هشدتشبیه  ،کشدحیوانی خود می صبر کردن بر رنجی که فرد در راه تربیت قوای

   ].۱٠٥، ص۷[

  

  )سپاری به کارهای سختتن(افعی  -

 ،همچون افعیان بایدسینا برای این که عارف به دام بالی خوک صفتی نیفتد، ابننزد 

زیرا که  ،نماد تجربه کردن مرگ است ،استخوان خوردن .های سخت را نرم کنداستخوان

ای است که فرد باید این نماد مرتبه .حیوانی است ۀتن یک الش استخوان در واقع بقایای

خوار به مانند یک مرده در درون بریزد و انرژی شهوانی خود را به جای آنکه بیرون بریزد،

 کنایه از تن سپردن به کارهای سخت و ،استخوان خوردن. نرم کردن آن بپردازد تحلیل و

، ۷[ آیندهای نفس اماره استخالف خوشدر عین حال حرکت کردن بر  طاقت فرسا و

  ].۱٠٥- ۱٠٦ص
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  )تقوای کامل(سمندر  -

سالکی که در . دارداهمیت تقوای کامل جنسی عارف تأکید  نماد سمندر بر سینانزد ابن

زیرا  هراسد،خویش نمی ۀیا اتهامات نفس لوام های مردم ومقام سمندر است از تهمت

 سمندر نشان از رسیدن به مقام عصمت و ].۱٠۸، ص۷[ داند که وجودش پاک استمی

قوی را  ۀبردن خود در آتش که این خود یک اراد اینکه انسان با فرو گو .کامل استتقوای

سپس همچون ، رهاندخود را از ناپاکی ها می سوزاند وخودیت خود را می ،طلبدمی

  .یابدمعصوم از آن نجات می ابراهیم پاک و

  

  )استغنای محض(خفاش  -

برقش  زرق و فرد نباید با این دنیا واست، چرا که استغنای محض  نمادسینا خفاش ابننزد 

چون خفاش باشد که حتی از باید هم .، فریب بخوردنمایددر آنچه به نظر نیکو می

- خفاش را نماد حکیم می برخی ]. ۱٠۸، ص۷[گریزد میهم  )محسوسات( خورشید
 های پرندگان استاما دارای توانایی ،ان را نداردخفاش اگرچه صورت پرندگ ، زیرادندان

بی نیازی از محسوسات و توجه  :گونه جمع نمودرا این این دو نظرتوان می ].٤٠، ص۹[

  .به معقول از طریق حکمت

  

  )نگرانی از سرنوشت(نگرانی  -

خود است  ۀکسی است که نگران آیند بیناترین مردمکه کند سینا سفارش میدرپایان ابن

 .پردازدروح خود می ۀبه آباد کردن خان ،فراگیری دانش با پرداختن به پرهیزکاری و و

هم  نزد او انسان .کندهای زودگذر میترین مردم کسی است که خود را غرق هوسسست

 .تر برودمقام حیوانات پایین تواند از مرتبه وهم می تواند به مقام فرشتگان دست یابد ومی

شهوانی ندارد تا در اثر آن به مراتب  ۀقو ،انسان است که فرشته فرشته ومنتهی فرقی بین 

ولی انسان هر  ،حیوان نیز نفس ناطقه ندارد که به مراتب عالی سیر کند پایین نزول کند و

- این خود سبب نگرانی انسان سالک می .تواند به هر دو مقام نایل آیدمی دو را دارد و
 زیرا باید از این دو وی ،گردد

ً
از این جهت است که  .یکی را انتخاب کند ،مخالف ژگی کامال

    .های عارف  نگرانی استیکی از مؤلفهسینا نزد ابن

 نخالصه آنکه اب
ُ
 مقام خارپشت؛ ه مقام را مطرح می کندسینا در این نصایح ن

-آزاری و پنهانبی( مورچه مقام کرم و؛ )رهایی از خود و نوشدگی( مقام مار؛ )پوشیدگی(
پرش به سمت عالم (مقام پرنده ؛ )آمادگی و نیاسودگی(مقام عقرب  ؛)داشتگی در سیر
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مقام ؛ )سپاری به کارهای سختتن( مقام افعی؛ )فرو بردن خشم( مقام شترمرغ؛ )معنا

که این نه مقام مساوی است با   ؛)استغنای محض( مقام خفاش و ؛)تقوای کامل(سمندر

تا  گذاردسر میدر بخش سفر روح پشت الطیر ۀدر رسال سیناهایی که مرغان ابنعدد کوه

  .دبه شهر ملک اعظم برس

  

  اصل داستان . ۲. ۳

  :ها و رموز در اصل داستان عباتند ازنماد

  

  )الصور حکیمواهب( شکارچی -

او وجودش مقدم بر پدیدار شدن پرندگان . های داستان شکارچی استیکی از شخصیت

چنین هم. داندها را میضعف آن ۀنقط ظاهر خواهند شد وداند که به زودی می است و

 .جهات علم دارد ۀپس او به معلول خود از هم .ها را به دام بیندازدداند که چگونه آنمی

    ].۱۱۲، ص۷[ است) عارف(علت ایجادی پرندگان  منظور از شکارچی واهب و

  

  ) زخارف و تمتعات دنیوی( دانه ها -

تولید مثل  قوای جسمانی و ۀبردارند در یا روح نباتی است و کثرت وماد ندر داستان دانه 

پس دانه نماد تمتعات دنیوی ، تواند پرنده را در زندان طبیعت نگه داردمی دانه. است

    ].۱۱۲، ص۷[ افتدها است که در اثر آن به دام میآناز است که انسان ناگزیر استفاده 

  

  )زندگی مادی(دام  -

-هبوط پرندگان به طرف دانه ۀسئلم. ارت انسان در این زندگی مادی استاسدام نشان از 
ن در افتاد  ].۱۱۲، ص۷[از بهشت است  واح همانند هبوط آدم و ،گرفتاری در دام ها و

 هرچه تالش بر رهایی گونه است کهآنبدن  میان نفس و دام به این معنی است که عالقه

 ].٥۹ص، ۹[ شودشدیدتر می شود، وابستگیمی
  

  )روح پرعطش(پرنده  -

 .شودسرانجام اسیر آن می شتابد وپرنده نماد روح است که به شوق دانه به سوی آن می 

 ۀاز سرچشم باید انسان .است تقدیر قطعی انسانسپاری به دانه و دام شکارچی، البته تن

به  دنیای خاکی ۀدر عرص جدا شود و نور کامل است، خرد محض و خود که پیوستگی با
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  ].۱۱۲ ص، ۷[ ی که برای او نوشته شده را به ظهور برساندیهاتدریج توانایی

  

  )زندانی(قفس در  مرغ  -

 فرد زندانی غیر از .است که اسیر طبیعت است یزندانیک مرغ در این مرحله به مانند 

  ].۱۱۳ص، ۷[ بیندصانع خود کسی یا چیزی را نمی خود و

  

  )دانشمندانحکیمان و (مرغان دیگر  -

 هاآندانشمندان هستند که مرغ شخصیت داستان با دیدار  نماد حکیمان و مرغان دیگر

که فرد را از خواب  همان منادیان حقنداین مرغان  .آیدخبری بیرون میبی از خواب و

 برادران حقیقت و]. ۱۱٤ص، ۷[ کنندبرادران حقیقت را گرد هم جمع می و کرده بیدار

-از دردش با ایشان می زیرا وقتی او کند؛آن دو در اینجا معنا پیدا میدرد مشترک میان 
واقع با  در اند وبوده گویند که ایشان نیز پیش از آن در چنین زندانی اسیرها میگوید آن

درد مشترک در حقیقت دور . از زندان نجات یابند ،اندحکمت توانسته پیمودن راه دانش و

به  عارف .بودن در زندان تاریک نفس حیوانی است اسیر دانش و نور و ۀبودن از چشم

به  یعنی به طور تدریجی خود را مرتبه آموزد که با قفس بپرد،می ،عنوان یک مرغ زندانی

انسانی  تقویت قوای هر چه فرد در کار آموختن و .کندکمال نزدیک  ۀمرتبه به سرچشم

وقتی آلودگی بدن از عرفای  .دشوبر لذتش افزوده می میزان دردش کاسته شده و ،است

به  سعادت رفته و به عالم قدس وه، دشموانع جدا  از بازدارندگان و ،پرهیزکار برداشته شود

]. ٤۱٠ص ،۳ج، ۱[ کنندجا کسب میآن لذت بزرگ را دردر نهایت . پیوندندکمال برتر می

دارد و دارای سفری روحانی در عالم زندگی  دهد انساننشان میمرغان با قفس  پریدن

او به سفارش مرغان، نخست سر خود را که نماد ]. ۱۱٦ ص، ۹[سفر معراج گونه است 

-امور بدنی هم بدن و .های خود رابعد بال آورد وانسانی است بیرون می قوای عقالنی و
اکتساب معقوالت معنای  بهنیز پریدن  .چون مرغ استنفس هم و استحلقه  چون دام و

 .]٥۱، ص۹[ است
ها که پریدن به سمت کوه همراه آدمی است، ر این دنیا چون عالیق نفسانی قرین ود

از  .هستند هاآسمان نمادها کوه. وجود دارد ،افالک عبارت است از شناختن علم هیئت و

ها پرندگان هر کوه همان نفوس انسان. کندآسمان بعدی را طلب می آسمانی، هرطرفی 

- در آن بسیار چشمموجود بروج  ن هشتم به جهت ثوابت ونزهتگاه آسما زینت و .ندسته
- ه جا که گفتنآ .نیازمند استاد آن صناعت است به طوری که درک این عظمت، ،گیر است
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از این جهت است که سعادت کلی در شناختن علم  ،»ها ایمنی نیافتیمدر این کوه« شده

 نیز حقایق اصلی وکلی را بشناسد و نیز الزم است که مفارقات را .ریاضی نیست هیئت و

 ها عبارت است از شناختن علم طبیعی که علم اسفل است وفرود در این کوه .تصور کند

  ].٥۳ص، ۹[ علم اوسط که علم ریاضی است ها عبارت است ازسفر کردن در میان آن کوه

  

  )نفوس ناطقه(طیور افالک نهم  -

  ].٥۸ص ،۹[ شودا میسر میهمنظور نفوس ناطقه است که شناخت و علم از طریق آن

  

  )علم اعلی( شهر -

نظری  علوم اول آن همان ۀاین شهر که ورای کوه بود عبارت است از علم اعلی که مرتب

... قوه وفعل و تضاد و کثرت و چون وحدت وهمان معانی عام جمیع موجودات هم.  است

  ].٥۹،ص۹[ است

  

  )علوم عامه( صحن خوش منظر -

ای از علم الهی است منظور علوم عامه است که مرتبه ،بود منظر صحنی که بسیار خوش

  ].٥۹،ص۹[ منطقی در آن است ریاضی و که مبادی علوم طبیعی،

  

  ) ای از علم الهیمرتبه( پادشاه -

ابتدا  که  سوم علم الهی که همان نظر به اثبات خدای تعالی است ۀعبارت است از مرتب

آنکه او یکی  باشد و دیگرمی شریک برای او ۀتحالسپس اس جاللت او و و توحید ۀمرتب

منظور از مدهوش شدن از جالل پادشاه این است که او . واجب الوجود لذاته است است و

یعنی در این  فرستد،رسول می ،آنجا که ملک. آرامش داد به لطف خویش به ما ثبات و

  ].٦٠،ص۹[ شودبه درک مقام وحی نائل می مرحله عارف

این بدان . کندات داستان این است که پادشاه خود بند را از مرغان باز نمییکی از نک

بلکه از آن جهت است که سالک خود باید بند را  جهت نیست که او قادر بر این کار نیست،

پس رسولی  ،تواند خود را از بند وارهدچون سالک به تنهایی نمیاز طرفی  .از خود وارهد

وحی و والیت، سالک  ۀبدون سرچشماین بدان معنا است که . شودهمراه او فرستاده می

  .تواند موانع خود را برطرف کند و به نهایت کمال خود دست یابدنمی
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 نون به همراه رسول ملک در راهیم،ککه ا کنددر آخر داستان اشاره می ،دیگر اینکه

رسول در راه به همراه  ،نشان می دهد که عارف تا زمانی که در دنیای خاکی استاین 

شود که عارف تنها زمانی بند از پاهای او باز می .است است و هنوز بند از پای او باز نشده

دن بندها به عبارت دیگر رسول شرط الزم برای باز ش ؛از این دنیای خاکی رخت بربندد

در این داستان به  این مهم نیز اشاره شده از طرف دیگر . هست ولی شرط کافی نیست

توانند نور جمال حقیقت را رسند که میحضرت ملک به جایی می ۀان با مشاهدکه مرغ

شود  سالک به ای است که گفته میاین مرحله همان مرحله .دل خود ببینند ۀدرآیین

 ].۱۲۱، ص۷[ یابدعقل قدسی دست می ۀمرتب
  

  پس از داستان . ۳. ۳

مرغ  .ه بعد از داستان استمهمترین واقع ،توصیف پادشاه که در پایان سفر مشاهده شده

 ،شکوه ممکن نیست قهرمان داستان اشاره دارد که توان درک و توصیف آن همه عظمت و

نیکوترین و زیباترین حقیقتی که باالتر  باالترین،. کندولی به اختصار مطالبی را مطرح می

بیان رشحه  ند،فقط اسما و صفات قادر البته  .تنها توصیف حضرت ملک است از او نیست،

این عینیت تنها با  مبانی تشکیکی  .ئه دهندااز او ار به نحو تشبیه در عین تنزیه ای گونه

  .قابل تبیین است

کند که ممکن است برخی در اثر بیان این داستان سینا اشاره میپایانی ابن در بخش 

- ابن .بدهند ویبه  ...یا نسبت بیماری ناشی از خشک شدن دماغ و زدگی ونسبت جن
معتقد است  وجوید از او استعانت می وها به خدا پناه برده رابر این نوع دیدگاهسینا در ب

، ۹[ به زودی خواهند فهمید که کجا خواهند رفت و چه خواهند دیدزنندگان تهمت

صویری غیر حقیقی از خود به تعارف در انظار عموم این بدان جهت است که ]. ۱۳ص

  ].۳٤٠،ص٤[ راه هضم این شرایط پناه بردن به خداوند است گذارد که تنهانمایش می

  

   گیرینتیجه

- ابن ۀگونعرفان اسالمی نکات و دقایق ارزشمندی را می توان در البالی بیان رمان ۀر دربا
کند آن است که این سخنان از تر میرا شنیدنی و خواندنیآنچه آن. سینا دریافت نمود

-الطیر ابن ۀزیر را از رسالنکات و نتایج . است صادر شدهفیلسوفی مشایی  فردی حکیم و
  :توان استنتاج نمودسینا می
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با تصنع و تکلف نتوان بر آن . هنر هر کسی نیست ،ورود به صحنه و گلستان عرفان. ۱

ور شود علهبلکه درد و دغدغه و عطش و طلب باید در سالک الی الله ش وادی پای گذاشت،

دلخوشان  و وابستگان به خاکدان عالم چندان رهی به آن مقام  .دو رنج فراق را درک کن

  .ندارند

انتخاب مصاحب هم جنس که  همنشینی با یاران همدل و همدرد و صحبت و. ۲

در سلوک معنوی آشنایی و .  د از مقوالت جدی در سلوک استنباشخواه ناصح و خیر

گویی در اجتماع و . نهدگشت میسینا بر آن انهایی است که ابنها  از ضرورتتالقی جان

. نمایانندگر را بر هم مییوار عیب و هنر یکدتعاون است که سالکان بر هم می تابند  و آیینه

های نفس جز با حضور در اجتماع برای سالک دقیقی است که بعضی از حیله ۀاین نکت

  .شودآشکار نمی

طریق باید کمر همت را  ۀندخوانی ندارد، روسلوک الی الله با تنبلی و سکون هم. ۳

ای از جان و ذهن شوق پرواز لحظه. و سفر در پی کسب معارف تالش کند ربربندد و با سی

به ر خود گیرد یسختو زبان سائرالی الله نباید مغفول شود و شب و روز وجود او را در 

  .تر از مرغان هوا بال بگستراندپران کهطوری

در رویارویی با موانع، وجودی زمخت داشته سالک طریقت باید چون خارپشت . ٤

باشد، ناالیقان و نامحرمان در روح او قدرت نفوذ نداشته باشند و از سویی صفت 

در سلوک، صرف . العین خود قرار دهدفروروندگی خارپشت را در ریاضت و رازداری  نصب

را همیشه به بلکه چون عقرب  باید فعاالنه سالح خویش  ، پرهیز و اجتناب کارساز نیست

گویی عالوه . پشت حمل و در موقع ضرورت به ستیز شیاطین درونی و بیرونی اقدام نماید

  .تقوای ستیز نیز باید ممشای سالک باشد ،پرهیز بر تقوای

. عارف نباید در مسیر خود درجا بزند، بلکه باید هر لحظه برای او عیدی دیگر باشد .٥

بسان  مار . های عارف سالک استوح از شاخصههای ر های مکرر و خلع و لبسنو شدن

های ژنده را از قامت روح خود برکند و خود خارج شود و لباس ۀباید از جلد و پوست کهن

  .باشد تحلیه و تجلیه را هر آن در سیر خود داشته

باید کوچکی و آرامی را از مورچه . غرور و تکبر و غوغاساالری در مشی سالک نیست. ٦

چون خفاش اهل سلوک در شب عارف هم .م آزاری و پنهانی را از کرم فرا گیردبیاموزد و ک

  .کندبرق دنیا  او را مفتون نمی نماید و توجه به زرق واز ظاهر نمایی پرهیز می. است

های مبارکی دارد و تولدی دوباره موت اختیاری مرگی است که در پی خود زایش. ۷

نماید و ها به منزله نوشیدن زهری است که تلخ میریاضت. آوردبرای او به ارمغان می
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کند که زهر خورید سینا به عارف توصیه میابن. گرددمنجر به مرگ شهوات نفسانی می

 ،قطع تعلقات از خوراک. تا خوش زندگی کنید و مرگ را دوست بدارید تا زنده بمانید

حیات مبارکی به مقامات و شهوات دنیوی مصداقی از مرگ اختیاری است که  ،پوشاک

  .سازدآورد و پرواز سالک را سبک بارتر میدنبال خود می

های آدمی است ساحتی از ویژگی داشتن طبیعت دوگانه و برخورداری از وجود دو. ۸

بلکه بسان شتر مرغ است  محض نیست، ۀسالک پرند .که واقعیتی اجتناب ناپذیر است

عنایت عارف  .نیمی زمینی و نیمی آسمانی .کندرود و هم پرواز میکه هم در زمین راه می

البته بعد  باشد و به این امر و ادای حق هر دو ساحت باید در اندیشه و جان او وجود داشته

  . آسمانی قرار دهد ۀزمینی را در خدمت نیم

ترین مانع در مسیر حق عمده .سالک مسیر سخت و پرسنگالخی در پیش دارد. ۹

ها وارد مقام فنا و بقا آتش عشق او را بسوزاند تا با محو انانیتخود آدمی است که باید 

 ،طالب حق. وفاداری و با تمام وجود به میدان آمدن شرط تحقق این مهم است. شود

به  ،مند نشودها گلهها و نامهربانیتهمت از. سمندر گونه باید از ورود به آتش واهمه نکند

های خود بپردازد تا قوی به پاالیش ناپاکی ۀادهای نفس بی اعتنا باشد و با ار وسوسه

  .ای برای ورود به مقام عصمت او باشدزمینه

های مهمی است که سالک الی الله همیشه باید در نگرانی و دلواپسی از ویژگی. ۱٠

 .خویش است ۀهمیشه به نفس خود ظنین و نگران عاقبت و آیند عارف .خود زنده بدارد

  ۀشود که عقرباعث میویژگی دو ساحتی انسان ب
ً
بین ماده و معنا در نوسان  وجود او دائما

 .اینکه به کدام سو بچرخد از نکاتی است که توفیق الهی مدخلیت تام در آن دارد .باشد

سرنوشت و نگرانی از  تقدیر الهی باشد، ۀلذا همچنان که سالک باید اهل توکل و پذیرند

  .امری ضروری است، خوشعاقبت 
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