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Spiritual-journey has a special position among common themes in the world’s literature. 

This article explores the notion of journey in Persian and English literature. The English 

corpus includes The Pilgrim’s Progress as a celebrated allegorical literary work written by 

the eminent author John Bunyan. Christian is the main character of the novel. The Persian 

corpus includes Samad Behrangi’s “The Little Black Fish” which recounts the challenges 

encountered by the main character in passing through different stages of the mystical 

journey. The works are compared based on the framework presented for the stages of 

spiritual-journey in Attar’s Mantegh-al-Tair (i.e., Language of the Birds). It embraces the 

following seven phases: quest, love, wisdom, independence, monotheism, amazement, 

indigence and death. The findings have revealed that the stages of spiritual-journey are 

outstandingly comparable. The main rationale behind such an amazing similarity has been 

realized to be the fact that both works belong to the area called mystical-literature and cover 

the common theme of ‘spiritual-journey’.  
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  ها:واژهکلید

 اتیسلوک، ادب ،یقیتطب اتیادب

جان  ،یعطار، صمد بهرنگ ،یعرفان

 نیبان

ای دارد. هژد  از جسژتار ضا ژر ،بررسژی     در میان مضامین مشترک ادبیات داستانی جهان، سلوک جایگاه بسیار ویژژه 
یان مقامات سلوک قهرمان داستان در ادبیات انگلیسی با مراضل سفر قهرمان در ادبیات معاصر پارسی اسژ..   تطبیقی م
تمثیلی در باب سلوک در مسیحی. اس.. -به قلم جان بانین نگاشته شده و مشهورترین اثر ادبی سیر و سلوک زائررمان 

به قلم صمد بهرنگی اس. که در آن نویسنده بژا زبژانی    وسیاه کوچولماهینام دارد.  داستان « ترسا»قهرمان این رمان 
هژای گونژاگون پرداختژه اسژ.. چهژارچوب ن ژری       تمثیلی به سفر قهرمان داستان و مراضل گذر وی از موانع و چالش

 توضید، معرف.، استغنا، عشق، طلب،»شیخ عطار شامل  الطیرمنطقگانه ی  سفر مرغان در کتاب پژوهش، منازل هف.

اس.. طبق نتایج تحقیق، اختصاص هر دو داستان به ضوزه ادبیژات عرفژانی و برخژورداری مو ژو      « ر و فناضیرت، فق
 های فراوان میان مراضل سلوک قهرمان در دو اثر شده اس..ساز بروز شباه.زمینه« سفر»مشترکی به نام 
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 مقدمه. 1

های مشترک ادبیات ایران و جهان اس.. دلیل این مایهسلوک و طی کردن مسیر تعالی از بن
از هر ملی. و نژاد، زبان و فرهنگ، یا دین و آیین  طلبی نو  بشر، فارغامر را شاید بتوان در کمال

دانس.. این مو و  نه تنها مرزهای جغرافیایی و مذهبی را درنوردیده، بلکه از مرزهای زمان نیژ   
فراتر رفته و آثار متعدّدی هم در ادبیات معاصر و هم کالسیک با مقوله ی  سیر و سلوک نگاشته 

ن یری برای نشان دادن تأثیر سفر یا عرصه ی  بی« بستر»همواره « ادبیات داستانی»شده اس.. 
(. در ایژن میژان،   131تمدنی محسوب شژده اسژ. لعلژوی    -جسمی در تغییر و تحوالت فرهنگی
 هایی با مو و  سلوک و سفرهای روضانی بوده اس..ادبیات عرفانی غالباً عرصه داستان

گیری شگردهایی ظریف، مقولژه ی   کارنویسندگان ضوزه ی  کودک نی  با هنرمندی تمام و به
انژد. نویسژندگان ادبیژات    سلوک را در قالب سفر قهرمان، با زبانی کودکانه و دلنشین عر ه کرده

هایی با کودک وظیفه ی  سنگینی در تعلیم و تربی. نسل جدید به عهده دارند. اما نگارش داستان
بیژات عرفژانی اسژ.، زیژرا ادبیژات      مضمون تعالیم اخالقی، مستل م آشنایی این نویسندگان بژا اد 

عرفانی مملو از تعالیم اخالقی اس. و خوشبختانه، از آنجا که بخژش ع یمژی از ادبیژات پارسژی     
تواننژد بژا الگوپژذیری از آثژار فژاخر      شامل ادب عرفانی اس.، نویسندگان ضژوزه ی  کژودک مژی   

 لیف نمایند. اخالقی تأ-هایی با مضامین عرفانیکالسیک، با زبانی کودکانه، داستان
سیر را به رشته ی  تحریر درآورده اس..  2سیر و سلوک زائر، رمان 1678در سال  1جان بانین
تحلیژل  "لافژروز،  « ، دارای بیشترین شهرت در میان مسیحیان اس.انجیلپس از »، و سلوک زائر

اسژ. کژه بژه قصژد      3(. قهرمان رمان، یک مسیحی یا ترسا66 "ایتطبیقی مراضل سفر اسطوره
-را ترک و پا در مسژیر تعژالی و کمژال مژی     5، وطن خود یعنی ویرانشهر4رسیدن به شهر آسمانی

توانژد  عرفانی، ترسا در واقع هر فرد مسیحی یا هر انسان مؤمن می 6گذارد. در این داستان تمثیلی
-شود. ضتی در داسژتان باشد. به عبارت دیگر، شخصی. قهرمان محدود به یک انسان خاص نمی

 تواند انسان هم نباشد و در قالب تمثیل بیان شود.انی شخصی. قهرمان میهای عرف

 __________________________________________________________________________  
1 John Bunyan 
2 The Pilgrim’s Progress 
3 Christian 
4 the Celestial City 
5 City of Destruction 
6 Allegorical 
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های تمثیلی با محوری. مو وعات عرفانی، ضیوانات ضضور پررنگی دارند. در در اغلب داستان
عطار و غیره، شژاهد ضضژور    الطیرمنطقاضمد غ الی یا  رسالة الطیورهای عرفانی از جمله داستان

های کودکانه عرفژانی نیژ  نویسژندگان از ضضژور تمثیلژی      تی در داستانمرغان آسمان هستیم؛ ض
 اس..  سیاه کوچولوماهیاند. نمونه ی  عالی در این باب، داستان ضیوانات بهره جسته

منتشژر   1347را در سال  سیاه کوچولوماهینویس شهیر کودکان، کتاب صمد بهرنگی داستان
سیاه، قهرمان داستان، جویبار را به اس. که در آن ماهی« سفر»کرد. این اثر ، ضکایتی با مضمون 

هژا و  کند و در ضقیق.، با دل بریدن از مادر و سژایر ن دیکژانش، تمژام چژالش    قصد دریا ترک می
 رسد.خرد تا اینکه در نهای. به مقصود خود میتحقیرها و تهدیدها را به جان می

عطژار اسژ.. در    الطیژر منطژق در  چهارچوب ن ری پژوهش، منازل هفتگانه ی  سفر مرغژان 
شود و چون به که از کالبد خاکی خالص می»باشند، روضی ادبیات داستانی، پرندگان نماد روح می

 (.68لعلوی « شودیابد، نماد جهان ملکوت میجهان ماوراء دس. می
س در دنیای مسیحی. جایگاه بسیار باالیی دارد، تا جایی که آن را پژ  سیر و سلوک زائررمان 

دانند. این رمان تمثیلی، نثر آمیخته به ن م اسژ.، مخاطبژان آن   ترین کتاب می، مقدّسانجیلاز 
 زمین اس.. ب رگسال بوده و سبک نوشتاری آن نی  پیچیده ، مغلق و متعلق به ادبیات مغرب

به قلم صمد بهرنگی قژرار دارد. داسژتان کوتژاه و     سیاه کوچولو-ماهیدر سوی دیگر، داستان 
جمی که به زبانی ساده و روان برای مخاطب کودک نوشته شده و متعلق به ادبیژات معاصژر   ضکم

زمین اس.. هد  از پژوهش ضا ر بررسی تطبیقی میژان مراضژل سژفر ترسژای بژانین بژا       مشرق
 سیاه بهرنگی اس..ماهی

بسیاری از پژوهشگران غربی انگی ه ی  اصلی و بنیژادین سژیر و سژلوک را تژرک مژوقعیتی      
( و قژدم نهژادن    2، کمپبژل 1لسوننبرگ و رونکو معرفی کرده« منبع ضیات»برای پیدا کردن خاص 

مطالعژة  "انژد لافژروز،   را سلوک نام نهژاده « خودشناسی و خداشناسی»ی  فرد در مسیر «آگاهانه »
بر سلوک عرفژانی قلمژداد   « درآمدی»(. ضتی گاهی سیر جسمانی 14 "تطبیقی سلوک-فراتحلیلی

، الطیژر منطژق (. تحقیقاتی در باب سفر، 25 "مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی"ز، شده اس. لافرو
انجام شده اس. که در ذیل به مرور برخی از آنها  ماهی سیاه کوچولو، و داستان سیر و سلوک زائر
 پرداخته شده اس.. 

 __________________________________________________________________________  
1 Sonnenburg & Runco 
2 Campbell 
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بژا یژک    کوچولژو سیاه ماهیطور گذرا به قیاس کتاب ( به163پور و همتی بیانی لنقل در ولی
اثر جین جین اشاره نموده اس.. پس « ها از دروازه ی  اژدها پریدندماهی»داستان چینی با عنوان 

های محقق ضاکی از آن بوده اس. کژه دو اثژر   از بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو داستان، یافته
 پذیرند. در خصوص مراضل سفر تطبیق

بژا مراضژل سژفر عرفژانی      الطیژر منطژق غان افروز نی  در جستاری به تطبیق منازل سلوک مر
گیژری  پرداخته و چنین نتیجژه  1اثر اریک امانوئل اشمی. رز اسکار و خانماسکار، قهرمان داستان 
پژذیر در آنهژا   های تطبیقزمینه ی  مذهبی دو اثر مذکور، سبب پیدایش مؤلفهکرده اس. که پیش
 .(1 "بررسی تطبیقی مراضل سفر معنوی"شده اس. لافروز، 

سیاه مار و کمپبل به بررسی سفر ماهی-2زاده در نوشتار خود با ادغام چهارچوب پیرسونقاسم
زاده برزو و ریحژانی نیژ  همژین پیکژره را طبژق الگژوی       در داستان بهرنگی پرداخته اس.. عبداله

ی مرضلژه »انژد کژه   گیژری کژرده  طژور نتیجژه  اند. پژوهشگران اینکمپبل و پیرسون بررسی کرده
سژژیاه بژژروز نیافتژژه اسژژ.. هرچنژژد کمپبژژل از  مشژژهورترین در سژژفر مژژاهی« شژژ. قهرمژژانبازگ

 ,Pearsonپردازان این ضوزه اسژ. ل شناسان قرن بیستم و پیرسون نی  در زمره ی ن ریهاسطوره

Sonnenburg & Runco, Vogler, Ranieri     اما باتوجه به عرفژانی بژودن داسژتان، الگژوی ،)
-تلقی نمی سیاه کوچولوماهیهای کارآمدی در بررسی تطبیقی ارچوبای ایشان، چهسفر اسطوره

 شوند. 
 جاناتژان مژرغ دریژایی   با داستان  کوچولوسیاه ماهیپور و همتی نی  پس از قیاس داستان ولی

های مشترک دو اثر اس.. مایه و نمادپردازی از جنبهاند که زاویه ی  دید، درونریچارد باخ دریافته
را جاناتان مرغ دریژایی  به کتاب  سیاه کوچولوماهی( انتساب کتاب 175و همکاران لالبته اصغری 
دنبال « الطیرمنطق»های این اثر را باید در آثاری همچون معتقدند که ریشه کنند وصراضتاً رد می

 نمود.
پیمژودن مقامژات   »( نی  با لحژا  ایژن مو ژو  کژه     419سلیمی کوچی و قاسمی اصفهانی ل

بررسژی بینژامتنی هفژ. وادی    »اس.، به « یکی از مل ومات رسیدن به کمال»وان به عن« سلوک
-پرداخته و نهایتژاً چنژین نتیجژه   « 3ژیداز آندره تنه و مسافرشمرد نیمعطار در  الطیرمنطقعشق 

 __________________________________________________________________________  
1 Eric-Emmanuel Schmitt 
2 Carol S. Pearson 
3 Andrée Chédid 
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پیونژدی بسژیاری بژا    شژباه. و هژم  »های اصلی دو اثر ژیژد و عطژار   اند که درونمایهگیری کرده
 .(429« لیکدیگر دارد

ای قهرمان در دو داسژتان   افروز بر اساس الگوی پیرسون و مار به تطبیق مراضل سفر اسطوره
ای بررسژی تطبیقژی سژفر اسژطوره    "پرنژده پرداختژه اسژ. لافژروز،     سیاه کوچولو و مژوش   ماهی
های محقق، در هر دو داستان،  قهرمژان بژا هنجارشژکنی تنفژر خژود را از      (. طبق یافته"قهرمان
پذیری دو اثر نشان داده و سفر انفرادی را برگ یده اس.. به عقیده ی  پژوهشگر، تطبیقروزمرّگی 

شهر ریشه دارد. همچنین، افروز در مقالژه ی   های بشر در واصل شدن به آرماندر اشتراک دغدغه
سیاه کوچولو را  الطیر عطار، داستان  ماهیدیگر خود، بر مبنای چهارچوب سلوک عارفان در منطق

(. "تطبیقی مقولژه ی  سژفر  -بررسی تحلیلی"الطیور اضمد غ الی تطبیق داده اس. لافروز، رسالة با
های محقق از تطبیق کامل مراضل سفر قهرمان در هر دو اثر ضکای. دارد. تعلق آثار مژذکور  یافته

بیان  پذیری آنهابه ضوزه ی  ادبیات عرفانی و پرداختن آنها به مقوله سلوک از دالیل اصلی تطبیق
شده اس.. امروزه، مطالعات تطبیقی پا را فراتر از قلمروی یک رشته ی  خاص گذاشته و جای آن 

هژای  ای تطبیق یابد. خالء این امژر در پژژوهش  رشتهدارد که مقوله ی  سلوک نی  با مقوالت بین
از ای نیژ  ماننژد رویکژرد فراتحلیلژی     رشژته شود. در واقع، رویکژرد تطبیقژی بژین   کنونی ضس می

گشژاید لافژروز،   های نوینی فراروی پژوهشژگران مژی  رویکردهای نوین پژوهشی اس. که دریچه
(. با این ضال، تحقیق ضا ر به دلیژل پیکژره ی  مژورد مطالعژه،     "ایادبیات تطبیقی میان رشته"

ای ای دارد زیرا هنوز خالء پژوهشی در ضژوزه ی تطبیژق درون رشژته   ماهی. تطبیقی درون رشته
سژیاه  ای تاکنون انجام نشده اس. که به لحا  عرفانی بودن با داستان ماهیده و مطالعهموجود بو

متناسب بوده و به لحا  تعداد و پوشش مراضل، منطبق بر مراضل سفر قهرمان داسژتان باشژد. از   
سژیاه  سوی دیگر، تحقیقی تاکنون در خصوص تطبیق مقامات سلوک ترسا با منژازل سژفر مژاهی   

 اس.. صورت نپذیرفته 
به بررسی تطبیقی یک اثر شرقی معاصر در ضوزه کودکان با یک اثر غربی در ضا ر پژوهش 

 ضوزه  ب رگسال،می پردازد  تا مشخص شود :
توان سلوک ترسا را با سفر ماهی سیاه، که یکی به غرب و ضوزه ی ب رگسژال و  ( چطور می1

 دیگری به شرق و ضوزه ی  کودک متعلق اس.، قیاس کرد؟
 ابلی. کاربس. چارچوب سلوک عطار برای هر یک از دو اثر تا چه می ان اس.؟( ق2
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پذیر اس.؟ چه عژواملی ممکژن اسژ. در    سیاه تطبیق( کدامیک از مراضل سفر ترسا و ماهی3
 پذیری دو اثر مؤثر باشند؟تطبیق

تحلیلی با رویکردی تطبیقی اس.. در ایژن شژیوه،   -ای توصیفیروش پژوهش ضا ر کتابخانه
ها و توصیف مراضل سلوک در دو اثر، از من ر مکتب آمریکژایی بژه تحلیژل    از استخراج داده پس

 شوند.ها پرداخته و دو اثر تطبیق میها و تفاوتشباه.
، امژا تنهژا   «رسژد مژی  114»هرچند مجمو  آثاری که به عطار نیشابوری نسب. داده شده به 

از مثنوی مولوی هیچ اثری در ادبیات من ژوم  بعد »وی گفته شده اس. که  الطیرمنطقدرباره ی  
کژار گرفتژه شژده در    (.  چهارچوب تطبیقی به5رسد لپناهی آن نمی« عرفانی جهان اسالم به پای

به ترتیب چنین  الطّیرمنطقاین تحقیق، منازل هفتگانه یا همان هف. وادی سلوک اس. که در 

 ، فقر و فنا. توضید، ضیرت معرف.، استغنا، عشق، ذکر شده اس.: طلب،
اس.. در مکتژب   1مبنای کلّی پژوهش نی  براساس مکتب آمریکایی و روش تطبیقی رنه ولک

دامنه ی  ادبیات تطبیقی بسیار گسترده اس. و این دیدگاه، ضتی »آمریکایی، بر خال  فرانسوی، 
مرکژ  نژدارد   و صرفاً بر روابط تژاریخی آثژار ادبژی ت   « نهدگاه پا را از محدوده ی  ادبیات فراتر می

زیباشناختی و ادبی در مرک  توجژه پژوهشژگران   -(. از ن ر ولک، الزم اس. بُعدِ هنری82لرئیسی 
این عرصه بوده و متّکی به یافتن شواهد تاریخی و مدارک اثباتگرایانه نباشد و اذعژان شژود کژه    

 (. 64-62دم ها دارد لشرک. مقها بین آثار ادبی، ریشه در روح مشترک تمام انسانبرخی شباه.
، دقیقاً بررسژی و  سیر و سلوک زائر در گام اول، مقامات سلوک ترسا، شخصی. اصلی داستان

سیاه در داستان به ترتیب در جدولی نگاشته شد. در گام بعدی، در جدولی مج ا، مراضل سفر ماهی
رمان دو طور متوالی نوشته شد. در گام سوم، هف. وادی سلوک عطار با مراضل سفر قهبهرنگی به

اثر با رویکردی تطبیقی مقایسه و وجوه اشتراک و افتراق استخراج شژد. در گژام نهژایی، شژواهد     
طور مبسوط به تحلیژل  تطبیقژی پیکژره    متنی  مستخرج، در قالب هف. وادی  مطروضه تن یم و به

 پژوهش پرداخته، و نتایج در فرجام کار ارائه شد.
 بحث و بررسی. 2

اثژر بهرنگژی    سژیاه کوچولژو  ماهیبانین با داستان  سیر و سلوک زائردر پژوهش ضا ر، رمان 
طلب، »عطار شامل:  الطیرمنطقمرغ در تطبیق شده اس.. بر این اساس، مراضل سفر عرفانی سی

 به عنوان چارچوب تطبیق برگ یده شده اس..« عشق، معرف.، استغنا، توضید، ضیرت، فقر و فنا
 __________________________________________________________________________  

1 Rene Wellek 
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 طلب 

سفر اس.. در این وادی اس. که نخس. دل سژالک بژه شژوق    اولین من لگاه « طلب»وادی 
گژردد و  کلی دگرگون میآید و اضوالش بهدم از فکر وی بیرون نمیگیرد و یکمقصود طپیدن می

، سژیاه کوچولژو  مژاهی شود. در بخژش آغژازین داسژتان    ورتر میهر ساع. آتش طلب در او شعله
 چنین وصف شده اس.:دگرگونی در اضوال قهرمان 

میلژژی از  زد. با تنبلژی و بیند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم ضر  میچ
هژا هژم از مژادرش عقژب     گشژ. و بیشژتر وق.رفژ. و بژر مژیایژن طژر  بژه آن طژر  مژی

اش کسژالتی دارد که به زودی برطر  خواهژد شژد، امژژا نگژژو   کرد بچژهافتاد. مادر خیال میمی
 (2لبهرنگی  !مژاهی سژیاه از چیژ  دیگری اس.کژه درد 

 به طور مشابه، در داستان بانین، ضال  دگرگون ترسا چنین توصیف شده: 
آنها را امیدِ آن بود که خواب، قرار و سکون را به خاطر  پریشان  وی بازگرداند  ... اشک و آه و 

ه کُنجژی نشسژ. و دسژ.ِ دعژا     ناله خواب را از چشم  وی ربوده بود.  ... طریق ع ل. گرف. و بژ 
-کرد و قژدم برآورد و بر اضوال ایشان و پریشانی  خویش آه و فغان سرداد. در کشت ارها خلوت می

 (.5کرد. لبانین خواند و گاه دعا میزنان، گاه لکتاب  خویش( می
مسئله مهم آن اس. که شوق گام نهادن در مسیر تعالی و وصال مقصود با خواندن انجیل در 

 کند:گیرد و اوج طلب در تضر  و استمداد وی تجلّی میشکل می ترسا
نگریستم، و او را دیدم که کتاب برگشود و خواندن آغاز نمود؛ و در خالل خوانژدن کتژاب   می
لرزید؛ و چون عنان تحمّل از دس. برف.، از روی استیصژال، بژا تضژرّ     گریس. و به خود میمی

اکنون او را دیژدم کژه، در گژذر از کشژت ار، بژه عژادتِ       ... « چه باید کرد؟»شیون سرداد و گف.: 
خواند و خاطرش سخ. پریشان بود؛ در خالل  خواندن، همچون گذشته، مألو ، کتاب  خویش می
 (6-5لبانین « برای نجات خویش چه باید کنم؟»به ناگاه فریادی برآورد که: 

دارد، ولژی از  « در سژر »سژفر   «قصژد »اما از آنجا که او هنوز در من لگاه طلب اس.، هرچنژد  
 «: در کدامین مسیر گام نهد»داند مسیر تعالی ناآگاه اس. و نمی

نگریس.، گویی قصد فرار در سر داش.؛ ولی همچنژان آرام  باز دیدم که این سو و آن سو می
 (6دانس. در کدامین مسیر گام نهد. لبانین ایستاده بود، چرا که، به گمانم، نمی

-سیاه ج م میی نی  شوق و طلب در واقع، ع م دانستن و آگاهی را در ماهیدر داستان بهرنگ

همگی ضژاکی از ایژن   « خبرها»و « بدانم»، «پیدا کنم»، «تصمیم»، «ضسرت»های کند. کلیدواژه
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ضسرت به دلش مانژده بژود کژه یژک دفعژژه هژژم کژژه    »سیاه بهرنگی که مو و  اس.. ماهی
تصژمیم گژرفتم خژودم بروم آخر »گوید: به مادرش می« !ببیند شانشژده، مهتژاب را تژوی خانه
 (.5-2لبهرنگی « خواهد بدانم جاهای دیگژر چژه خبرهژایی هس.جویبار را پیدا کنم. دلم می

ای که به سم. نور باز شژده، از  مرغ در عبور از دریچه، و ع م ج م سی«طلب»عطار در باب 
لعطژار  « دولتم گش. آشکار / تا که جان دارم مرا اینس. کارچون از این در »گوید: زبان آنان می

214.) 
کنژد و  بژر ترسژا تجلژی مژی     1های انجیل در هیب. فردی به نام مبشّردر داستان بانین، آموزه

« سوی دشتی فراخ و پهناور اشژارت »و « نمایدمبشّر راهِ فرا رفتن از این دنیای دون را به او می»
پس مبشّژر  « نه.»مرد گف.: « بینی؟ی کوچک را در آن دور دس. میهدرواز»گوید: کند و میمی

 (.7لبانین « بینمبه گمانم می»مرد گف.: « بینی؟آیا درخشش نوری را در آن سو می»پرسید: 
مرد این در باش تا بگشژایدت /  »، عطار فرموده: طیرمنطقدر ادامه ی  وصف وادی طلب در 

شژود:  (. مبشر نی  به ترسا دقیقاً همین نکته را یادآور مژی 214 لعطار« سر متاب از راه تا بنمایدت
دیده بر آن نور دار و راه خویش یکسر سوی آن گیژر و بعژد از آن دروازه را پژیش     »مبشّر گف.: »

پژس، در  « روی خواهی یاف.؛ اگر ل ربتی چند( بر آن کوبی، تو را گویندت کژه چژه بایژد کژرد.    
 (.7لبانین « نمود خواب، او را دیدم که دویدن آغاز

« گشوده»سیاه نی  راسخ شده اس. تا از بابی که به سم. کشف واقعی. بر او اراده ی  ماهی
شده و تکرار افعال اول شژخص مفژرد و  ژمیر    « مرد این در»و به عبارتی، او « سر متابد»شده، 

، بژه مژادرش   «ودمخواهم، راه بیفتم، بروم، ببینم، من، خام، میمن، شده»فاعلی و تأکیداتی چون 
خواهم راه بیفتم و بروم ببیژنم جاهژای   ام، میهژا خسژته شژدهمن دیگر از این گردش»گوید: می

 (.6لبهرنگی « دیگر چه خبرهایی هس.. ... من خودم خیلی وق. اس. در این فکرم
 عشق 

دانژد. در داسژتان بهرنگژی،    مژی « عشژق »شیخ نیشابوری گام دوم سلوک را عبور از من لگاه 
 سیاه را از سفر منع کند، مادر اوس.: کند ماهینخستین کسی که سعی می

هژژای  خژواهی بژروی؟ ... ایژژن ضژژر     ضتماً باید بروی؟ ... آخر، صبح به این زودی کجا می
... مژادر   !هاگُنژده گُنژده را بگژذار کنار، پاشو برویم گردش. ضاال موقع گردش اس. نه این ضر 

 __________________________________________________________________________  
1 Evangelist 
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-ام دارد از دستم مژی وای، بچه»گف.: کرد و میزد و گریه میاش میینهسیاه توی سر و سماهی

 (11-4لبهرنگی « رود. چکار کنم؟ چه خاکی به سرم بری م؟
نی  نخس. ع ی ترین و ن دیکتژرین افژراد بژه    سیر و سلوک زائر های نخستین  رمان در بخش

اندکی از من ل خویش دور نشده »: کنند او را از سفر بازدارندترسا، یعنی خانواده ی  وی، سعی می
 (.7لبانین « بود که همسر و فرزندانش خبر شدند و فریاد برآوردند که راهِ رفته را بازگرد
های سیاه را که از گردشدر بخش دیگری از داستان بهرنگی، دیگر ماهیان نی  سخنان ماهی

 ز سفر منع کند:خواهد او را اتابند و هر یک به شکلی میروزمره خسته شده برنمی
-ای و ما را خبر نکردهکوچولو، ببینم تو از کی تا ضاال عالم و فیلسژو  شژده»همسایه گف.: 

هژژا گفژ.:   های ماهی کوچولو همژه را عصژبانی کژرده بژود. یکژی از مژژاه یپیژژره  ای؟ ... ضر 
« !خواهدیفقط یک گوشمالی کوچولو م»کنیم؟ دیگری گف.: ای به تو رضم هم میخیال کرده»

 (10-4لبهرنگی 
همسایگان نی  از خانه بیرون شدند تا گریژ   او  »طور مشابه در رمان بانین چنین آمده اس.: به

ای را به تماشا نشینند؛ در این میانه، برخی او را به سُخره گرفتند و دیگران تهدیژد کردنژد و عژدّه   
 (. 7فریاد برآوردند که باز گرد! لبانین 

شژود، ایژن سژخنان    تژر مژی  ورتژر و سژوزان  های عشق مدام در درونش شعلهرقهاز آنجا که با
کنژد. در رمژان   سژیاه اثژر نمژی   یژک در مژاهی  کننده و ضتی تهدیدکننده، هیچناامیدکننده، وسوسه

راهِ گژوش بژا   »ای پوالدین یافته و از ایژن رو،  انگلیسی نی  ترسا به واسطه ی  معج ۀ عشق اراده
« زنژدگی! زنژدگی! زنژدگی  جژاودان!    »زد: رف. و بانگ میبه شتاب پیش میانگشتان سَد نموده، 

 (.7لبانین « ی صحرا گریخ. و هیچ پش.ِ سر ننگریس.پس به میانه
و سژمتو سژوی ضرکژ. سژالک را      ای دارد، زیرا جه.در این مرضله، ارادۀ راسخ جایگاه ویژه

-بژه  معنوی خژود  توان تمام با سالک شودمی سبب کند. به دیگر بیان، همّ. و اردهمشخص می

 پروا طیّ طریق نموده و از هیچ خطری نهراسد. خی  برداشته و بی ضق سم.
خواهند فکژر  سیاه میدر داستان بهرنگی نی  ماهیان هر کدام به شیوه ی  خاص خود از ماهی

اش هژیچ  دهسفر را از خاطر خود بیرون کند؛ غافل از اینکه همّ. در او به اوج رسیده اس. و در ارا
 آید:وجود نمیخللی به

اگر بروی و بعدش »دومی گف.:  «وجبی!توهین نکن، نیم»ها از دور داد کشید: یکی از ماهی
ی جژوانی اسژ.،   هژای دوره اینهژا هژوس  »سومی گف.:  «دهیم!پشیمان بشوی، دیگر راه. نمی
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ری در کژار نیسژ.،   دنیای دیگ»پنجمی گف.:  «مگر اینجا چه عیبی دارد؟»چهارمی گف.:  «نرو!
-وقژ. باورمژان مژی   اگر سر عقل بیایی و برگردی، آن»ششمی گف.:  «جاس.، برگرد!دنیا همین

آخر مژا بژه دیژدن تژو عژادت      »هفتمی گف.:  «ای هستی!شژود کژه راستی راستی ماهی فهمیده
 (11لبهرنگی «. ایم...کرده

انژدیش اسژ.،   -فاً معاشگوید، عقل ج وی و صرالبته، عقلی که ماهی ششم از آن سخن می
-های آغازین رمان بانین نیژ  فژردی شژیطان   باشد. در بخششک ممدوح مینه عقل کلّی که بی

دنیژوی و ضسژابگر در   کوشد با بیدار کردن عقژل می 1دنیاطلبنام عاقلصف.، اما ظاهرالصاّلح، به
ه عاقژل در نژام   های عشق را در دل وی خاموش سازد. واژذهن ترسا، و ضتی ترساندن وی، بارقه

 گردد:باز می« عقل ج وی»وی نی  به 
بدین مشقّ. رهسپار کدام من لی؟ راهی که در آن قدم نهادی قرین اس. با »عاقل  دنیاطلب: 

درماندگی و محن.، گرسنگی و مخاطرات، برهنگی و لزخم ( شمشیر، چندین شیر و اژدها، تاریکی 
منازلی چند در اینجا توانی یاف.، خالی از سژکنه و   جاس.. اکنونو ظلمات و ... عالج  واقعه همین

به قیم.ِ معقول. خورد و خوراک نی  مطبو  و نیک و ارزان خژواهی یافژ.. آنچژه سژعادتمندی و     
 (17-15اینک ترسا را تردیدی در دل پدید آمد. لبانین ...«. ات را تضمین نماید خرسندی

یابد و در مسژیر تعژالی   دنیاپرس. نجات میقلاما ترسا در نهای. به مدد مبشّر از اغوای آن عا
 دهد.ادامه طریق می

 معرفت 

دارد، سطح معرفتی و نقطه ی   استفهام انکاریسیاه با طرح سواالتی که بیشتر جنبه ی  ماهی
 نماید: تمای  خود از دیگران را آشکار می

ننژد کژه زنژدگیشژان کهژا، موقژع پیژری شژکا ی. مژیام کژه بیشژتر ماهیایژن را فهمیژده
خواهم بدانم که، راستی راستی زندگی یعنژی اینکژه تژوی    اند. ... مژن میخژودی تلژف کردهرا بی

یژک تکژه جژا، هژی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکژه طژور دیگژژری هژژم   
خژواهم بژژه ا  م و نمیاهژا خسژته شژدهشود زندگی کرد؟ ... من فقط از این گردشتژوی دنیا می
خوش باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثژل  کننده ادامه بدهم و الکیهای خستهیژن گردش

 (8-5ام که بودم. لبهرنگی ام و هنژوز هژم همژان مژاهی چشژم و گژوش بستهشماها پیر شده

 __________________________________________________________________________  
1 Mr. Worldly Wiseman 
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-خژوش ، الکژی طلبی، گری  از خودفریبی یا به قول ویهایی چون اتال  عمر، تحولکلیدواژه

سژیاه در قیژاس بژا    بسته بودن، همگی از جایگاه معرفتژی ویژژه ی  مژاهی   بودن و چشم و گوش
 تژا  هرکس سیر»طور که عطار نی  در وصف این وادی سروده، دیگران ضکای. دارد. البته، همان

(، سطح معرفتی قشرهای مختلف 223لعطار « بود وى ضال ضسب هرکس بود / قرب وى کمال
بچژه  »شود: سیاه آشکار میهای داستان، سطح معرفتی مادر ماهیس.. در آغازین بخشمتفاوت ا

جان! مگر بژه سژرت زده؟ دنیا! دنیا!... دنیا دیگر یعنژی چژژه؟ دنیژژا همژژین جاسژژ. کژژه مژژا        
 («.7لهمان « هسژتیم، زندگی هم همین اس. که ما داریم

سژر در رمژان   وگوی ترسا با خیژره اد گف.سیاه در داستان بهرنگی ما را به یاین سخنان ماهی
دو تن از شهروندان ترسا هستند که برای بازگردانژدن وی بژه    2سرو خیره 1خواندازد. نرمبانین می

اش اینچنین ترک دنیا جویی، که در پیسر گف.: چیس. آنچه میخیره»اند: دنبال او رهسپار شده
! ... پندم را گوش گیر و راهِ بازگش. در پیش. ... خژردد  گویی! کتاب. را کنار نِهای؟... یاوه میگفته

 (9-7لبانین « پیشه کن و بازگرد.
کدام ضا ر بژه همسژفری بژا قهرمژان داسژتان      سیاه بهرنگی هیچسر بانین و مادر ماهیخیره

سیاه، هر کژدام تژا قسژمتی از مسژیر،     خو در رمان انگلیسی و برخی دوستان ماهینیستند. اما نرم
که این امر ضاکی از سطوح مختلف معرفتی افراد اس.. در —کنندداستان را همراهی میقهرمان 

ام، مرا عژ م همراهژی    سر، تصمیم  خویش گرفتهخو گف.: خوب، خیرهنرم»خوانیم: رمان بانین می
مرد اس.، تا دس.ِ تقدیر، خود برایمان چژه رقژم زندژد. ... از ایژن رو ایشژان دوشژادوش        این نیک
 (. 9لبانین « به راه افتادندیکدیگر 

سژن و سژالش او را تژا آبشژار    چنژد تژا از دوسژتان هژم»در داستان بهرنگی نی  چنین آمده: 
خو در مواجهه با اولین چالش در طریق در رمان بانین نی  نرم«. همراهی کردند و از آنجا برگشتند

پشژیمان شژده و بژا گفژتن ایژن      ، از همراهی ترسژا  3تعالی، یعنی سقوط کردن در مرداب نومیدی
 سخنان، راهِ آمده را برگش.: 

راندی؟ اگژر در بژدای.ِ سژفر، مژا را بخژ.      این بود لذّتی که طول  سفر دمادم از آن سخن می
چنین نامبارک اس.، پس چه جای امید اس. به میانه راه و نهای.ِ سفر؟ ... این را بگف. و تقلّایی 

 __________________________________________________________________________  
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جاور بود، از مرداب بیرون شد: ... و ترسا دگر بار هرگژ  او را  چند نمود و از سمتی که من لش را م
 (12-11ندید. لبانین 

 استغنا 

عطار از آن اقتباس شژده اسژ.  لمجاهژد     طیرمنطقکه  رسالةالطیور به اعتقاد غ الی، صاضب
(؛ سالک پس از معرف. اندوزی باید به انجام اعمژالی روی آورَد کژه  مجموعژاً از    103، فدوی 16
آوردن بژه  نیژازی از خلژق و روی  تعبیر کرد. عبادت، در واقع اظهار بژی « عبادت»می توان به  آنها

-نیاز اس.. به عبارت دیگر، وادی  معرف. در نهای. به آستانه ی  وادی استغنا منتهی میخالق بی

شود. از دیدگاه شیخ عطار نی  من لگاه چهژارم سژالک، وادی اسژتغنا اسژ.. در داسژتان بهرنگژی،       
اما در جژواب دیگژر ماهیژان کژه     « امخیلی چی ها هم از این و آن یادگرفته»گوید: سیاه میهیما

من خودم عقژل و هژوش   »گوید های ضل ون دانا بوده، میمدعی هستند او فقط تح. تأثیر آموزه
عامژل درک  « معرف.»(. در ضقیق.، آگاهی و 8لبهرنگی « بینمفهمم، چشم دارم و میدارم و می

 اس..« استغنا»
ضتی سالک از جسژم  —نیازی سالک از هرچه غیر معشوقالبته، استغنا از یک جنبه، یعنی بی

نیازی ضضرت مقصود از سژالک  گذرد. از جنبه ی  دیگر، استغنا به بیو تن خود نی  در این راه می
 اشاره دارد. 

-مژی  سیاه به دریا و درک ع م. دریا به استغنای مقصود پیدر داستان بهرنگی، ورود ماهی

-سیاه، مادر و ن دیکان و آشنایان خود را ترک مینیازی، ماهیبردد. در نمایش سطحی دیگر از بی

پژس  »گوید ضتی ضا ر اس. جان خود را فدا کنژد:  شود، میکند و زمانی که با تهدید روبه رو می
  .(10لبهرنگی « مرا هم بکشید

روی از خانژه  »ی اس. که «پوشژنده»رمان بانین نی  ترسا اسیر مادیات دنیوی نیس.: او  در
ی «ویرانشژهر »یا « شهرفنا»و با خواندن انجیل و درک اینکه دیارش، « و کاشانه خویش برگرفته

(. او 5بسوزاند لبژانین  « نازل شده، همه چی  را»آن « آتشی سوزان از آسمان بر»اس. که بناس. 
ی نیسژ.،  «ویژران »و « فنژا »که چی ی ج  « خانه و کاشانه»نیازی و دل کندن از اس بیبا اضس
شود لهمان(. در ایژن  کند و راهی شهر آسمانی میخود را ترک می« هایجگرگوشه»و « همسر»

نیازی شده اسژ.؛ بژه   ناشی از خواندن انجیل و مواجهه با مبشّر سبب این بی« معرف.»رمان نی  
 رسانده اس..  « استغنا»، ترسا را به وادی «معرف.»از وادی  عبارت دیگر، گذر

 توحید 
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در میژان  « خژود »مرضله ی  پنجم، وادی توضید اس.. در من لگاه توضیژد، دیگژر صژحبتی از    
اس. و بس! بنابراین، در این مرضله اس. کژه سژالک بایژد    « مقصود»نیس.؛ هر چه هس.، فقط 

د تا بتواند این وادی را نیژ  بژه سژالم. بگذرانژد. در     را از تن خود بیرون کن« خودپسندی»ردای 
دانژد و  سیاه عامل خودپسندی آنها را جهل و عدم معرف. آنان میها، ماهیماهیمواجهه با کفچه

هژا را از روی  قژدر خودپسژژند باشژید. ... ایژن ضژر     کردم شما اینمن هیچ خیال نمی»گوید: می
ها توان گذر از این من لگاه را ندارند چرا ماهیوس. که کفچه(. از این ر13لهمان « زنیدنادانی می

سیاه آنها چی  شأنی قائل نیستند؛ ولی، نهایتاً ماهیکس و هیچکه خودپسندند و ج  خود، برای هیچ
دهد. در واقع، همین بخشش و آمرزش هم به نوعی ضژاکی از  بخشد و به راه خود ادامه میرا می

ز صف. خودپسندی و رسیدن به مقامی اس. که با تأسژی بژه صژف.    و جدایی ا« خود»فراموشی 
 یابد. آمرزندگی خداوند، قدرت بخشش و آمرزش می

نژام دارد. او   1شود که آپولیون، ترسا با دیوی دهشتناک روبه رو میسیر و سلوک زائردر رمان 
سژا بنژدگی او را   کنژد؛ امژا تر  خود را واجد مقام خدایی دانسته و ترسا را ج و بندگانش خطاب مژی 

ام، اربابی را که اکنون زیر  بیژرقش ایسژتاده  »داند و بس: پذیرد و تنها خود را بنده ی  خدا مینمی
یارای  آن اس. که گناهانم بیامرزد ... یقین دان که من بیش از آن که از تژو و متعلّقاتژ. را ژی    

(. در اینجژا نیژ    57لبژانین  « اویمباشم، خرسندم به خدم. و پاداش  او ... من از بندگان و پیروان  
پنداری و یگانه« خود»آید و ارتباط تنگاتنگ آن با فراموشی سخن از آمرزش و غفران به میان می

 معبود تبیین شده اس.. 
 حیرت 

سیاه را در سقوط او از آبشار در مرضله ی  ششم، وادی ضیرت اس.. ضیرت و سرگردانی ماهی
کند، ولی بعژژد  می« دس. و پایش را گم»که او هرچند در آغاز  برکژه ی  پژر آب شاهدیم، جایی

(. البته در ادامه نی  او بعد از گف. و گو با مارمولژک دانژا دچژار    12آید لبهرنگی کم به خود میکم
 گونه در قالب واژگان نمایش داده اس.:شود. بهرنگی این تحیّر را اینضیرت و سرگردانی می

طژور سؤال پش. سر سژؤال بژود کژه دایژم از خژژودش  اد. امژا همینسیاه ناچار راه افتماهی
ریژ د؟ نکنژد کژه سژقائک زورش بژه مژن برسژژد؟  کژرد: ببیژنم، راسژتی جویبار به دریژا میمی

-ی مژاهی هژای خژودش را بکشژد و بخژورد؟ پرنژدهآیژد هژم جژنسماهی دلش میراسژتی، اره

 (23دارد؟ لبهرنگی خوار، دیگر چه دشمنی با ما 

 __________________________________________________________________________  
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باید توجه داش. که داستان بهرنگی داستانی برای کودکان اس. و او تالش خود را کرده کژه  
خوبی برای مخاطژب خژاص خژود نمژایش     با نهای. ظراف.، وادی ضیرت را در این سطح ویژه به

ب  قژرار  ، این ضیرت و سرگردانی باز هژم در قالژ  سیاه کوچولوماهیدهد. به هر ترتیب، در داستان 
ماه نتوانس. ضرفش را تمام کنژد. ابژر سیاه رسژژید و  »گرفتن در تاریکی به نمایش درآمده اس.: 

سیاه، تک و تنها ماند. چنژد دقیقژژه، مژژات و    رویژش را پوشژاند و شب دوباره تاریک شد و ماهی
 (. 29لبهرنگی « متحیر، تاریکی را نگاه کرد

، ضیژرت و سژرگردانی ترسژا را بژه     «تژاریکی »ده از عنصر در رمان انگلیسی نی  بانین با استفا
 کند:خوبی توصیف می

رسید، دو مرد به مالقاتش درآمدند ... آنها شتابان راهِ « مرگ یسایه»آنگاه که ترسا به مرز  

اسژ.، ... در آنجژا ...    سییاهی  بیب  آن درّه خود به »... بازگش. پیش گرفته بودند ... مردها: 

بود ... گژذرگاه بژه    تاریکاند ... گذرگاه نی  بس تنگ و بر فراز  درّه گردانیو سر ابرهای  به.

دانسژ. گژام    گذاشژ.، نمژی  بود و غالب  اوقات هرگاه قدمی پیش مژی  ظلمانیو  تاریکغای. 

گیاه فکیر    « ... چیه بایید کیرد    »اندیشید که: بعدی را کجا بنهد. ... اکنون ترسا با خود می

که بیش از نیمژی از راهِ وادی را سژپرده    اندیشیدباز مینمود و به ذهنش خطور میبازگشت 

فراگرفته بود که ضتّی صدای  خویش را لاز صژدای  بیگانژه(    و حیرت اس. ... ترسا را چنان به.

 (62-63لهمان « داد.تمی  نمی
هایی که در متن باال پررنگ شده، همگی از ضیرت و سرگردانی ترسژا ضکایژ. دارد.   کلیدواژه

ریکی، ناآگاهی و غفل. در جای دیگری از رمان انگلیسی باعث سرگردانی ترسا و همسژفر وی،  تا
 شود:، می1آقای امیدوار
رغم ع م راسخ و مهارتشان، آن شب نتوانستند راهِ نردبان بیابنژد. از ایژن رو، در پناهگژاه    علی

بودند که همانجا خواب  محقّری که یافتند، نشستند تا صبح شود، اما آنچنان خسته و فرسوده شده
و اربژاب  « 2دژ-تردیژد »ایشان را در ربود. اکنون، اندکی فراسوی جایی که خفتند، دژی بود به نام 

 (121بود و آنان در ملکِ وی آرمیده بودند. لهمان، « 3غول یأس»آن 
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در این مرضله، نکته ی  قابل تطبیق در داستان بهرنگژی و بژانین، همسژفر داشژتن  قهرمژان      
 صبح»شوند: نکته ی  دیگر اینکه هر دو گروه همسفران، بامدادان در دام دشمن گرفتار میاس.. 

 سژیاه ماهی دیدند کردند. تاپچ میپچ با هم که دید ری هماهی تا چند سرش شد. باالی بیدار زود

خیژر!  بژه  گفژ.: صژبح   و شژناخ.  را آنها زود سیاهگفتند: صبح به خیر! ماهی صدا یک شد، بیدار
 و آمژد  باال برشان و دور آب که دیدند بیفتند، راه خواستند تا افتادید! ... اما من راه دنبال خرهباال

 سژیاه مژاهی  .نمانژد  هژم  گری ی راه و شد یک تار جاهمه و شد گذاشته سرشان سرپوشی روی

 (.30-29لبهرنگی « اندافتاده گیر سقامرغ کیسه ی  در که فهمید فوری
-سقا در داستان بهرنگی و اسیر شدن در سژیاه در کیسه ی  تاریک مرغ سیاهگیر افتادن ماهی

 پذیر اس.:چال تاریک غول در رمان بانین نی  کامالً تطبیق
داشژ.، ترسژا و   پس صبحگاهان که غول از خواب برخاسته بود و در کشژت ارش گژام برمژی   

شژان سژاخ. ... غژول،    امیدوار را در آنجا خفته یاف.. پس خشمگین و عبوس فریاد کشید و بیدار
چالی تاریک افکند که در ن ر آن دو تن بس کریه و مژتعفّن  آنها را تا دژ خود پیش راند و در سیاه

 (121نمود. ... ایشان در دام اهریمن ... گرفتار آمده بودند. لبانین می
خواهنژد  پذیر دیگر آن اس. که هم سژقائک و هژم غژول یژأس هژر دو مژی      نکته ی  تطبیق

همسفرلان( خودشان به دس. خودشان به زنژدگی یکژدیگر خاتمژه دهنژد. در داسژتان       قهرمان و
که می بود سقاپیچید. مرغ آب در ترسناکی قهقهه صدای ناگهان»خوانیم: ( می32-31بهرنگی ل
 را شژما  ضژاال  همین خواهمبدهم! ... نمی قورتتان آیدنمی دلم گف.: هیچخندید و میخندید. می

 «.دس. آوریدبه را آزادیتان تا کنید خفه را فضول ماهی اینبدهم. ...  قورت
 در رمان انگلیسی هم چنین آمده اس.:

بژا شژوی  خژود    « تردیژد »نام. ... شب  بعد، پس از آنکه  1«تردید»غول یأس همسری داش.، 
ایشان را بژه خودکشژی پنژد و    »اند، گف.: راجع به آنها بیشتر سخن گف. و دریاف. که هنوز زنده

های ای عبوس به ن د ایشان رف. و دریاف. که از زخم تازیانههنگام با چهرهپس صبح« رز ده.اند
چال هرگ  امیدِ رهژایی نیسژ.،   از آنجا که شما را از این سیاه»دیروز ملول و رنجورند، پس گف.: 

 و سژم  بژا  خژواه  دار؛ طناب  با یا قدّاره، با خواه—تان را خاتمه دهیدهای خود زندگیپس با دس.
 (123-122 بانینل «.زهر

 __________________________________________________________________________  
1 Diffidence 
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بینیم، جایی که او رو بژه  در این بخش از رمان بانین اس. که اوج ضیرت را در کالم ترسا می
 گوید: امیدوار می

ام کژه  بار و دشوار گشته اس.. من کژه درمانژده  برادر، چه باید کرد؟ زندگی بر ما بسیار مالل.
دس.ِ او آسوده گردیم. روضژم، مژردن و خفگژی را بژه      کدام بهتر اس.: زنده بمانیم یا بمیریم و از

 (123چال برایم بهتر اس.. لبانین دهد. قبر از این سیاهزندگانی ترجیح می
 دهد:های دینی، به او امید میاما امیدوار با اشاره به آموزه

شژما نبایژد قتلژی مرتکژب شژوید، و      »پروردگار  سرزمینی که سوی آن رهسپاریم گفته اس.: 
پس چه مذموم و نکوهیده اس. کژه بژه رِی  غژول  یژأس،     «. ان به خون  دیگری آلوده گردددستت

جان  خود بگیریم. ... شاید خواس.ِ پروردگار  جهان آفرین آن اس. که غول  یأس هالک شژود یژا   
ضس شود. و اگر گاهی از غل و زنجیر کردنمان غفل. ورزد. یا شاید دیگر بار اندامش کرخ. و بی

کنم که از چنگال وی بگری م. ... ای برادر، بگژذار انژدکی بیشژتر    ع م خویش ج م می چنین شد،
تاب و تحمل کنیم. آن زمان فرا خواهد رسید که آزاد و رها شویم، اما نبایژد هرگژ  جژان  خژود را     

 بگیریم. لهمان(
ر پژذی سیاه و همراهانش در داستان بهرنگژی بسژیار تطبیژق   وگو با مکالمه ی  ماهیاین گف.

 اس.:  
« ... فژرار نژداریم.   راه دیگژر  مژا »گف.:  شانیکی زاری، و گریه به کردند شرو  هاری هماهی
 کلّیبه هم فرار راه اما ایم،افتاده گیر سقامرغ کیسه ی  در دوستان! ما»گف.:  کوچولو سیاهماهی

 سژیاه مژاهی « هیم.خوامی آزادی ما کنیم، اتخفه باید»گفتند:  ری ه هایماهی«. ... نیس. بسته

 را گژولش  کنید،نمی پیدا فراری هم راه باز بکنید هم خفه مرا پریده! اگر سرتان از عقل»گف.: 
 (33-30لبهرنگی «. نخورید

برد و چنان سرگردان و ضیران اس. که در رمان بانین، ترسا اکنون در وادی ضیرت به سر می
تواند از این وادی تاریژک سژرگردانی،   میضتی فراموش کرده در جیب خود کلیدی دارد که با آن 

رسژد و او را  چال غول نومیدی، نجات یابد. تا اینکه، باالخره دعای سحرگاهان به دادش مژی سیاه
 :1دهداز وادی ضیرت نجات می

 __________________________________________________________________________  
اندازد: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / واندر آن ظلمت مي را به خاطر ديوان حافظ 183اين صحنه، بيت اول غزل   1
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از نیمه شب ... تا سحرگاه به دعا و نیایش پرداختنژد. اکنژون پژس از طلژو  آفتژاب، ترسژای       
توانسژتم آزادانژه   ام، هرچنژد مژی  چال  متعفّن آرمیژده که در این سیاهچه نادانم »نیکوخصال گف.: 

که قفل هر دری را در این « 1نوید»بیرون از این سرا گام بردارم. در جیب  خود کلیدی دارم به نام  
چال آزمود و آن را به سهول. گشاد و هر پس ترسا کلید را بر در  سیاه« ... دژ خواهد گشاد.-تردید

ارج شدند. ... غول یأس ... شتابان برخاس. تا در پی  زندانیان روَد، اما دیگر بار اندامش دو از آن خ
 (126-125ضس شد و از تعقیب ایشان فروماند. لبانین کرخ. و بی
پژذیر اسژ.. نژاتوانی    در رمان بانین با خنجر مارمولک در داستان بهرنگی تطبیق« نوید»کلید 

دقیقاً با عج  غول در دنبال کژردن ترسژا قابژل تطبیژق اسژ.:       سیاه نی مرغ سقا در تعقیب ماهی
در  و شژکاف.  را کیسژه  یدیژواره   ژرب.،  یک و به کشید را خنجرش وق.، همان سیاه،ماهی»

 را دنبال کوچولوماهی نتوانس. اما کوبید، آب به را سرش و کشید درد فریادی از سقا رف.. مرغ

 (.36-35لبهرنگی « کند
 فنا 

سیاه به دریا، مقصود غژایی  اس.. در داستان بهرنگی، ماهی« فنا»سلوک من لگاه آخرین مقام 
 کند:را درک می 2«بودگیگم»رسد و به تعبیر شیخ عطار، ضال. خود، می
 و بژود  شژده  دره تمام و کوه دیگر شد. ضاال ظهر تا رف.، هم باز و رف.، و رف. سیاه ماهی
 آن بژه  هم دیگر رودخانه ی  کوچک چپ چند و راس. گذش.. ازمی همواری دش. از رودخانه

 خژود  به برد. ناگهانمی لذت آب فراوانی از سیاهکرده بود. ماهی برابر چند را آبش و بود پیوسته

 مژاهی  کژه  بژود  آب برنخژورد. آنقژدر   به جژایی  رف.، ورآن ور رف.،ندارد. این ته آب دید و آمد

گفژ.:  کرد و بژه خژودش مژی   سطح دریا شنا می... آرام و خوش در  !بود شده گم تویش کوچولو
 (.38-36لبهرنگی « تواند االن به سراغ من بیایدمرگ خیلی آسان می»

اکنون که قهرمان داستان برای مرگ، تسلیم تن، رهایی روح از قفس تژن و تقژدیم روح بژه    
واقژع،   (. در38لبهرنگژی  « ماهیخوار آمژد و او را برداشژ. و بژرد   »منشاء هستی خود آماده اس.، 

سیاه را با خود برده اس. و روح او را به دریا، معشوق و مقصژود نهژایی وی،   ماهیخوار جسم ماهی

 __________________________________________________________________________  
1 Promise  

 (247بودگي )عطار نيابد هيچ جز گماشاره به اين بيت از شيخ نيشابوری دارد: دل درين دريا بدين آسودگي / مي  2
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از ماهی سیاه کوچولژو هیچ خبری نشد و تا به ضال هم هژیچ خبژری   »سپرده اس. و پس از آن، 
 .1ید(. هرچند، انت ار هم نباید داش. که از آنان که خبر شدند، خبری بازبیا44لبهرنگی  نشده

 های پایانی رمان بانین نی  چنین آمده اس.:در بخش
سپس زائران لدل به دریا زدند و( به رودخانه اندر شدند و ... جامگان  فناپژذیر  خویشژتن را در   
رودخانه باقی گذاشتند: هرچند با تن و جسم خاکی به رودخانه اندر شژدند، ولژی بژدون آن از آب    

 (175-173ی و شتاب صعود کردند. لبانین بیرون آمدند. پس ایشان با چاالک
خژود را  « بدن خاکی»کنند و ، ترسا و امیدوار از رود فنا عبور میسیر و سلوک زائردر داستان 
کند. به لحا  تطبیقی، از وجوه گذارند و روضشان به سوی شهر آسمانی ضرک. میدر آن جای می

 توان گذش.. گی نمیاشتراک دو صحنه ی  توصیف شده در این دو اثر، به ساد
 گیری. نتیجه3

پذیری مراضل سفر قهرمان در هر دو اثر اس.. به عبارت های جستار ضا ر ،مؤیّد تطبیقیافته
-سیاه در داستان بهرنگژی شژباه.  دیگر، مقامات سلوک ترسا در رمان بانین با مراضل سفر ماهی

وان بحث و بررسی شژد. درجژه ی    های بسیار زیادی دارند که به تفکیک، با ذکر شواهد متنی فرا
گانه سفر قهرمان در هر دو اثر بطژور کامژل در   پذیری در ضدّی اس. که تمام مراضل هف.تطبیق

 گنجد. چارچوب سلوک عطار می
هرچند دو اثر بهرنگی و بانین از ن ر سبک بیان، مخاطب، خاستگاه و زمان نگارش متفاوتند، 

ای به وجود آورده اس.: تعلژق هژر دو اثژر بژه     پذیری  ویژهاما جوانب مشترک میان دو اثر، تطبیق
-های تطبیژق ادبیات داستانی، ژانر عرفانی، تمثیلی بودن، و مضمون اصلی مشترک از جمله مؤلفه

 پذیر اس..
مایژه ی   طور موج ، اختصاص دو اثر ادبی مذکور به ضوزه ادبیژات عرفژانی و داشژتن درون   به

های زیاد میان مراضل سلوک دو قهرمان شژده  از جلوه ی  شباه.سزمینه« سفر»مشترکی به نام 
توان عوامل زیر را  نادیده انگاش.: لالف( تأثیرگذاری پذیری نمیاس.. در ظهور چنین آثار تطبیق

مندی نویسندگان غرب و شرق در باب سژلوک  مفاهیم عرفانی بر دل تمام ابناء بشر، لب( دغدغه
 ح مشترک بشری. و، در تأیید رنه ولک، لج( رو

 __________________________________________________________________________  
سوخته را جان شد و آواز نيامد// اين مدعيان در طلبش  مأخوذ از اين ابيات سعدی: ای مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز/ کان  1

 (5خبرانند/ کان را که خبر شد خبری باز نيامد )سعدی بي
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محژور غژرب و شژرق، میژ ان     -توانند با تمرک  بر دیگر آثار ادبی سلوکپژوهشگران آتی می
های ن ری ب رگانی از شرق لهمچون عطژار( و یژا غژرب لماننژد کمپبژل،      قابلی. اِعمال چارچوب

  مار( را بررسی کنند.پیرسون و هیوکی
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