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مقدمه
تبادل فرهنگی ميان کشورهای همجوار در حوزة ادبيات و مسائل زبانی در
گذشته ،علیرغم دشواری ارتباطات و رفت و آمدها ،وجود داشته است .از جمله
اين مراودات و تبادالت فرهنگی ،میتوان به ارتباط ميان فرهنگ و ادبيات ايران
بزرگ آن زمان ،با همسايه شرقیاش اشاره کرد .داستانهای مشترکی در آثار
نويسندگان ادبيات اين دو کشور وجود دارد و مفاهيم و معانی تقريبا يکسانی در
آنها به کار برده شده است که میتوان آن را جزء تبادالت فرهنگی ميان دو ملت
در گذشته ،محسوب نمود.

سؤال پژوهش
سؤاالت مورد نظر در اين پژوهش عبارتند از:
در حوزة ادبيات عرفانی و در خصوص بيان مباحث عرفانی ميان کتابهای مهم،
1
چه وجوه اشتراکی نسبت به برخی پرندگان مطرح شده در دو منظومة ئیچينگ
و فنگشنينآی 5با منطقالطير عطار وجود دارد؟
در راستای همين سؤال ،موارد ذکر شده چه تفاوتهايی با يکديگر دارند؟
نمادپردازی کتب مذکور ،بر نمادپردازی منطقالطير چه تأثيراتی داشته است؟

اهداف و ضرورت پژوهش
هدف کلی از نگارش اين مقاله ،تحليل جايگاه عرفانی تعدادی از پرندگان

مشترک در دو اثر ئیچينگ و فنگشنينآی از متون عرفانی چين با منطقالطير
2. Feng- Sen-Yen-I

1. I Ching
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عطار با رويکرد نمادپردازی عرفانی و کارکردهای عرفانی اين پرندگان ،در حوزة
سلوک و تأثيرات آن در زمينة عرفانی ميان کتابهای ياد شده است.

پیشینة پژوهش
آثاری از فروزانفر( ،)1959شفيعیکدکنی( ،)1952محمدرضا يوسفی( )1959و
بهروز ثروتيان( )1995به شرحها و وصفهايی مربوط به منطقالطير عطار
پرداختهاند .آنتونی کريستی ،)1969(1آن بيرل )1993(5و ...آثار مختلفی دربارة
اساطير چين نگاشتهاند .از پژوهشهای صورت گرفته دربارة پژوهش حاضر،
میتوان به مقالههای زير اشاره کرد:
حسين خسروی ( ،)1956در مقالة «نگاهی به نمادپردازی عطار در
منطقالطير» ،به بررسی شيوة خاص عطار در استفاده از سمبل و نقش رمزی و
نمادين اعداد پرداخته است؛ وليکن آنچه که مطرح شده از نظر نحوة نگرش و
کاربردها متفاوت است .خسروقلیزاده ( ،)1959در مقالة «خاستگاه سيمرغ از
ديدگاه اسطورهشناسی تطبيقی» ،منشاء اسطورة سيمرغ و خويشکاریهای اين مرغ
را در اسطورههای عقاب و مرغان شکاری در ميان اقوام هند و اروپايی بررسی
کرده است .ظفرمند و دستغيب ( ،)1992در مقالة «مطالعه تطبيقی نقوش پرنده
سفالينههای ايران در دورة عباسی و سفالهای چين» ،به مطالعة تطبيقی نقوش
پرندهها در سفالينههای دورة عباسی و سفالهای چينی(مربوط به قرن )9
پرداختهاند .به طور خالصه مقاالت ياد شده در حوزة پيوندهای فرهنگی و
تاريخی ايران و چين ،نقوش سفالينهها و منشاء اسطورههای پرندگان در چين
هستند و به مباحثی پرداختهاند که موضوع اين مقاله نيست؛ از اين جهت مقالة
حاضر سابقهای در متون پاياننامهای و يا مقاالت نگاشته شده ندارد.
2. Anne Byrrel
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تأثیرات روابط فرهنگی چین و ايران
عده ای اين پيوندها را به فراتر از دوران تاريخی ،يعنی به روزگار اساطيری ،در
زمان فرمانروايی فريدون بر ايران بازگرداندهاند( .نايبزاده و سامانيان 535 :1993؛
ترابی  )13 :1966در حوزة مذهب ،میتوان به تأثير مذهب زرتشت [پس از حملة
اسکندر] ،بودا ،مانويت و مسيحيت نسطوری که به سال 692م توسط فردی به نام
1
آـ لوـ پن به چين وارد شده ،اشاره کرد( .هاندا 9 :1921و)6
در باب تأثيرات هنرهايی چون سفالگری ميان چين و ايران ،تحقيقات نشان
میدهند که سفالهای وارداتی در قرن 9م ،تأثيراتی را بر پيدايش نقوش پرنده در
سفالهای قرون اوليه اسالمی داشته است( .ظفرمند و دستغيب )112 :1992
روابط ايران و چين با پيروزیهای مسلمانان در ترکستان و ماوراءالنهر توسعه
يافت و ايرانیها و اعراب از طريق دريا و خشکی به چين رسيدند و باعث
گسترش اسالم در چين شدند .در سفرنامة ابنبطوطه از سفر مطربان و
موسيقیدانان چينی ،فارسی و عربی به کشورهای اسالمی و برعکس سخن آمده
است و هر دو ملت چين و ايران ،مغولها را دشمن مشترک خود میدانستهاند.
(ترابی  )15 :1966خواجه نصيرطوسی در تأسيس رصدخانه از هنديان و چينيان
کمک گرفت و به تأييد استاد مينوی ،علوم چينی به فارسی در قرن 5ه.ق ترجمه
شد و خواجه رشيدالدين فضلاهلل ،وزير مقتدر ايلخانان مغول در اين کار نقش
عمدهای داشت و در بيمارستان رُبع رشيدی ،پزشکان چينی مشغول طبابت بودند.
تأثير نقاشی ،سفالگری و داستانسرايی حماسی چينيان در آثار فردوسی و نظامی
مورد تأکيد قرار گرفته است( .همان )51 :در فنگشنينآی داستانهای رستم و
سهراب ،سياووش و سودابه ،والدت زال با موی سفيد و افراسياب و کيکاووس
با اختالف ناچيزی نسبت به شاهنامه فردوسی آمده است( .همان)51 :
پـس از آن اين تأثيرات به شکلهای متفاوت و در دورههای زمـانی مختلـف
در شـعر بـسياری از شـاعران ،به وضـوح مشاهده میشود؛ سعدی از کاشغر در
1. A-Lo-Pen
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منطقة غربی چين نام برده است .حافظ از زيبارويان و مشک ختن کـه در غرب
چين قرار دارد ،بارها سخن گفته و مولوی داستان مسابقة نقاشـان چـين و روم را
سـروده است .عمـر خيام به فانوس خيال و خيمه شببازی که از چين به ايران
آورده شده بود ،اشاره کرده و نظامی بيش از ديگران به چين پرداخته است.
(طائفی و همکاران  )195 :1959منطقه خوارزم ،نقطة تالقی اين ارتباطات ميان چين
و ايران در قرنهای نخست اسالمی بوده است( .صالحی )62 :1991

ئیچینگ و فنگشنينآی از متون عرفانی و ادبیاتی چین
چين کشوری مملو از باتالقهای وحشی ،رودخانهها ،جنگلها ،کوهها و در کل
سرزمينی غنی از لحاظ طبيعت است که دارای آداب و رسوم متنوع میباشد ،که
بنا بر نظر ايزوتسو ،1همين امر اين سرزمين را با عميقترين شکل از انديشههای
متافيزيکی پيوند میدهد )91 :1993( ،و به بيانی ديگر از زمانهای دور برای مردم
چين و هنرمندان آن ،طبيعت عميقاً الهامبخش بوده است( .يوـ الن)91 :1951 5
«ئیچينگ» که با تاريخی متعلق به بيش از چهارهزار سال ،کهنترين متن به
جامانده از چين باستان است ،از دو واژة ئی به معنای کتاب و چينگ به معنای
تغيير يا ديگرشدن ،تشکيل شده که ماحصل کار جمعی حکيمان چينی است و به
جهت ارتباط با ناخودآگاه فردی ،انسان را به سوی خودشناسی سوق میدهد.
سودابه فضائلی که از اولين مترجمان ئیچينگ میباشد ،در مقدمة اين کتاب
آورده است که برای دريافت مفاهيم تمثيلی اين کتاب مقدّس ،شناختی عرفانی
نسبت به هر لحظه از تقدير بايد داشت تا اشارات ئیچينگ را بتوان درک نمود و
با اندرزها و رهنمودهای آن و با جمع بين علم حصولی و نظر عرفانی ـ اشراقی،
فراز و نشيبهای درون و برون خود و تغييرات پيچيدة جهان هستی را
بازشناخت .او اين اثر را ،از نظر عمق حکمی و عرفانی و از نظر اعتقادی (تفأل
2. Ye Lan
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مردم بدان) با ديوان خواجة شيراز قياس میکند؛ ايرانيان به حافظ ،لسانالغيب
لقب دادهاند و چينيان ،ئیچينگ را دارای روحی ناظر بر روح مردمان میدانند.
(داگالس15 :1966 1ـ )11با بررسی قسمتهای مختلف اين اثر از تعدادی پرنده
همچون غاز ،5درنا ،9خروس 3و سيمرغ 2نام رفته است که ما در ادامه به نقل و
بررسی آنها میپردازيم.
فنگشن ينآی ،همانند شاهنامه کتابی حماسی با داستانهای پهلوانی و از بلند
آوازهترين افسانههای دينی و سرودهای شاعرانة چين کهن است؛ همانندیهای
بنيادی و ساختاری بسياری ميان اين دو اثر به چشم میخورد.
در اين اثر در خالل شرح افسانهها ،از پرندگانی نام برده شده که برای مردم
چين مهم بوده است .از اينرو سعی داريم به پرندگانی که در اين منظومه اشاره
شده است ،نگاهی متفاوت داشته باشيم و جايگاه اين پرندگان را بررسی کنيم.

خروس
اين پرنده در نزد بوميان چينی ،از باالترين درجة اهميت برخوردار است و در
ساختار منطقالبروج آن کشور جای دارد و از آن به ميمنت و مبارکی ياد شده
است .منقار باز ،پنجة خنجرگونه و دُم افشان خروس ،نشان از روحية ستيزهجويی
و مبارزهطلبی اين حيوان دارد که میتواند معرّف شهامت و مظهر غرور اين پرنده
باشد .در متن ئیچينگ ،هم از قرقاول و هم از خروس نام آمده و آن دو را به
يک معنا اتخاذ نکرده است.
الف) کنش بازگشت به اصل خود :خروس همچون ديگر پرندگان پر دارد ولی
اين پرها قدرت پرواز به او نمیدهد؛ امّا او را تا سرحد پرش به سوی بلندیها
میکشاند .پرواز از زمين به سوی آسمان ،مفهوم رهايی از سنگينیهای زمين
2. Mandarin
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است و اين پر بايد فارغ از تعلقات برای پرواز باشد .خروس اين تعلقات و
تلوّنها را که در خور صعود برای او نيست هنوز در خود نگاه داشته است و مانع
از عروج روح او میشود.
متن ئیچينگ در ابتدا با نگاهی اعتاليی از خروس ياد میکند و میگويد« :او مثل
خروسی است که با بانگ خود میخواهد به آسمانها برسد .حتی اگر او با ثبات
و درستی عمل کند ،باز هم نکبت وجود خواهد داشت( ».داگالس )959 :1966
خروس پايبند تعلقات جسم ظاهری خود شده است .خروس بار گران اشتغال
به زيبایهای دنيوی را با خود دارد .او با رؤيت شعاع نور پر و بال باز میکند و
در پی پرواز و وصال به چشمه نور برمیآيد و موطن اصلی خود را طالب است،
اما خوش صدا بودن کافی نيست و الزم است دلبستگیهای اين جهانی را بزدايد.
تمام اين تفاسير به جهت توجه به ماهيت رفتار خروس به ديدگاه مشترکی اشاره
دارد .در پشت اين هياهو و خودنمايی ،تظاهر و رياکاری جلوهگر است .خروس
با بانگ خود میخواهد کمال يابد؛ ولی با صوت و حرف ،کسی به مقامات عاليه
دست نمیيابد و چون اعالن کرده و حفظ اسرار ننموده است ،تيره بخت میشود.
ب) تناسب خروس و آسمان :استفاده از اين تقريب داللت بر برتری و جايگاه
اعتاليی خروس دارد .خروس در زمرة معدود پرندگانی است که به سبب داشتن
تاج ،اين ويژگی طبيعی ،بر ديگر پرندگان سيطره دارد؛ گويی تاج پادشاهی را نيز
بر سر نهاده است .پادشاهی با صدايی بینظير ،بانگ رهايی را سرمیدهد و
ديگران را با بيدار نمودن به سوی روشنايی و حقيقت برمیانگيزد و خود را
نزديک به حقيقت بسيط و رها در آسمان میبيند.
ج) مرغ بامدادی :خروس يا مرغ بامدادی در متن فنگشنينآی نيز خود را به
شکلی برجسته نشان میدهد و با نگاه به سيمايی که از اين پرنده شکل میگيرد،
میتواند پيوند دهنده شکل اساطيری و عرفانی باشد.
د) کنش بلعیدن خورشید :بعد از آمدن سحر و طلوع خورشيد است که جان
تازهای به کالبد زمين و زمينيان دميده میشود .پگاه صبحگاهی و دريافت نور و
اشعة اوليه ،هميشه مورد توجه نخبگان بوده است .در اين گزارش ،مرغ بامدادان
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در نخستين پگاه شادمانه به پرواز درمیآيد و ناپديد شدن شب و پديدار شدن
بامداد روشن را آرزو میکند .از اين رو خروس نويد دهندة صبح است و چون
رفتن شب را خبر میدهد ،خوش يُمن است و در راندن و دور کردن بدیها
نقش دارد .بر اساس اين متن ،خروس بخش بزرگ و مؤثر ،خورشيد را میبلعد و
خود به کالبد پرندهای سه پا درمیآيد و بر درخت فوـ سنگ که درخاستگاه
خورشيد در ميان دريايی خاوری روييده است ،مینشيند(.کوياجی 51 :1951ـ )69در
اين متن بلعيدن بهرة معنوی را میرساند و مرغ بامدادی يا همان خروس به
جهت طلب دورنی و رغبت ،خواهان بهرة بيشتر از اين انوار وابسته به عالم
حقايق است و به جهت انرژی برتری که دريافت میکند ،سعی بر آن دارد تا
ديگران نيز از اين تجليات و انوار حقائق بهره ببرند.

غاز
در ئیچينگ چندين بار از اين پرنده نام برده شده ولی در متن فنگشنينآی
نامی از غاز نيامده است .در تفسير و نمادپردازیها بايد به ساختار جسمی پرنده،
رفتارهای زيستی نظير بال و پر ،حرکت دسته جمعی با همنوعان ،پرواز در مسير
مقدّر شده به هنگام کوچ ،رو به سوی آفتاب پرواز کردن و اوج گرفتن ،توجه
شود.
الف) الگوی سفر :غاز در اين متن نشان از يک قدرت معنوی است که بايد
سالک معنوی را با سير خود هدايت و کمک نمايد .در اين سفر حرکت غاز در
محيطهای فراخ ،صعب ،هموار ،ساحل و کوه را میتوان مشاهده کرد .شايد اين
سفر به سود او نباشد؛ وليکن ترديدی ندارد زيرا در مسير نجات مرد حرکت
میکند« :غاز به تدريج به ساحل نزديک میشود .مرد جوان در خطر است و بر
عليه او صحبت خواهد شد .اما خطايی نخواهد رفت( ».داگالس )591 :1966
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ب) غاز و پرواز :اين همراهی تحت تأثير انديشة تائوئيسم )1(1ايجاد شده است.
غاز و پرواز دو موضوع وابسته به هم هستند .تصويری که از اين مرغ و پروازش
عرضه میشود ،تداعیکنندة آرامشی خاص است .پرواز به سوی آسمان ،مفهوم
رهايی از سنگينی و تعلّقات زمينی است .پروازی که اين مرغ در هنگام نزديکی
به ساحل دارد همراه با آرامشی است که وی به هنگام نزديک شدن به غايت
دارد .پرواز به جهت شکلگيری آن در پهنة گسترده آسمان ،میتواند سرگردانی ـ
سرگردانی آزادانه ـ را به ما القاء کند؛ انسان کامل همچون اين غاز بايد اين
سرگردانی آزادانه را تجربه کند و بايد با تائو و طريقت آن يکی شود و در نتيجه
اين حالت درونی بتواند به سرمنزل مقصود برسد؛ دنبال کردن برای رسيدن به اين
غايت او را درگير انتقادهايی خواهد کرد ،هر چند نمیتواند او را از سير در اين
مسير بازدارد؛ ولی مرد جوان بايد مثل غاز مسير صحيح را در اعمال و پروازش
دنبال کند.
برای غاز که درمسير پرواز قرار دارد ،رسيدن جايگاهی امن به او کمک میکند
تا بال بر زمين گذارد و استراحتی را تجربه کند .لذا در ئیچينگ آمده است« :غاز
به تدريج به صخرههای عظيم نزديک میشود و با حالی شادمان میخورد و
میآشامد .بخت مساعدت خواهد کرد( ».داگالس )595 :1966
اين پرواز آزاد حاکی از استقالل مطلق روحی اوست که مشخصة حالت
روحی او در دنيا است و او به جهت همراه بودن با تائو به هيچ چيزی وابسته
نيست و حتی در مراحلی از سلوک نيز بر آن مسلط است و اين برابر با زندگی و
بهرة او از طبيعت است که میتواند اندک اضطراب و تشويش حاصل از مسير را
کنترل کند تا بتواند به نهايت نائل آيد .او میداند که نمیتواند آگاهی کامل به
آيندة خود داشته باشد و هر مسير يا عملی را انتخاب کند ،به دليل عدم آگاهی
محکوم به شکست است .پس بايد خود را به دائو 5بسپارد و تسليم مطلق باشد تا
هر چيز را آن طور که هست ببيند.
2. Tao

1. Taosim
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ج) کنشهای متضاد مکانی :غاز در اين سرودهها همواره معنای مثبتی را به
ذهن نزديک میسازد؛ چرا که بيانگر برخورد پويای آن در مکانها و کنشهای
متقابل است .در اين سرودهها داللت غاز ،مرد برتری است که در شرايط متفاوت
حضور دارد .غاز بر پهنة آسمان است و چون نوای رهايی از تعلقات را دربيابد،
بر جايی بلندتر مینشيند .بر ساحل امن دريا که در تماس با امواج متالطم قرار
دارد ،آرامش و سکون را تجربه میکند .غاز برای رسيدن به غايت ،حضور در
مکانهای سخت و پست را نيز تجربه کرده است که اين امر به حرکت بی
محابای غاز اشاره دارد و از آن به پيشروی تهورآميز ياد میکند که بر اثر آن در
مسير مقدّر با هر شرايطی حرکت و طی طريق را انجام میدهد .ئیچينگ آورده
است« :غاز به سرزمينهای خشک پيش میرود .بدبياری و کج بختی وجود
خواهد داشت .مثل موقعی که شوهری به لشگرکشی گسيل میشود و
بازنمیگردد ،يا زنی حامله است؛ اما فرزندش را دوست نمیدارد .مقاومت در
مقابل دشمنان مفيد فايده است( ».داگالس )595 :1966
سالک برای يکی شدن با طريقت تائو بايد نگاه به ويژگیهای طبيعت داشته
باشد .برای غاز رسيدن به منزلگاه مهم است .با اينکه در اين راه سختیهايی
وجود دارد ،مقاومت در پيش میگيرد و سرانجام به مقصد میرسد .اين سختی و
کج بختیها در متن طبيعت است و برای رهرو نبايد سختی و آسانی آن مهم
باشد؛ بايد آنها را رها کند و به جوالن آزادانة خود در آسمان بيانديشد .اگر
اينگونه باشد ،به فضائل ،آراسته میشود و همچون شاخهای سخت و خشکيده
نمیشکند و در انتها کاميابی حاصل میشود« :غاز به تدريج به طرف سرزمينهای
مرتفع پيش میرود ،بخت مساعدت خواهد کرد ،مثل زنی که تا سه سال حامله
نمیشود بعد حامله میشود( ».همانجا)
د) تناسب میان پر ،پرواز ،مکان مرتفع و کامیابی :کنش حرکتی غاز ،فرا رونده
و صعودی است .اين کنش ،متناسب ميان پر ،پرواز ،مکانهای مرتفع و آسمان به
صورتی مثبت نمود يافته و در کنار کارکردهای کاميابی و موفقيت است .اين مدل
حرکت با کنش مکانی آسمان که با نور در ارتباط است ،نوعی هماهنگی معنايی
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را نمايان میسازد و در کل حرکت همة کنشها رو به باال است« .غاز به تدريج
به سوی بلندیهای باالدست حرکت میکند .از پرهای او میتوان در جشنها
استفاده کرد و اين امر کاميابی را تضمين میکند( ».داگالس)599 :1966
در متن فوق متذکر اين است که انسان کامل در عين تعالی که با پرواز کردن
برايش حاصل میشود ،بر زمين نيز نظر دارد .حال که انسان کامل به هدف خود
رسيده است ،میتواند پيشروی را متوقف و از اندوختههای ذهنیاش برای خير
همگان استفاده کند .او در اين تعالی ،جدای از تمام متعلقات دنيای عادی،
آرامشی ويژه و خاص را تجربه میکند ،تا آنجا که هيچ امری قادر بر همزدن
تمرکز او نخواهد بود.

درنا
اين پرنده بعد از سيمرغ ،جايگاهی خاص را در اسطورههای چين به خود
اختصاص داده است .نوع بالهای کشيده و بلند درنا و توانايیاش برای پروازهای
طوالنی در عمق آسمان از نگاه مردمان اين سرزمين پهناور دورنمانده است و با
توجهی ويژه ،آن را مرهمی بر زخمهای خود قرار دادهاند .نزد چينيان ،کاج و
سرو ،ويژگی درمانگری و زندگیبخشی دارد؛ از آنجا که درناها بر شاخههای اين
درختان مینشستند ،آنها را روان اين درختان میپنداشتند( .کوياجی )31 :1929
الف) کنش صدا :در متن ئیچينگ ،صدا و نفخه سر دادن درنا ،نويد بيدار شدن،
بيداری و زندهشدن است .پيامی طنينافکن که داللت بر حقيقتی فرامادی دارد .در
متن ئیچينگ ،درنا آن را از آشيانه مخفی خود سر میدهد ،اما اين پيام برای هر
کس قابل شنيدن و درک شدن نيست .اين پيام با درنای ماده مرتبط است و درنای
ماده را بايد مولد آن دانست .بازمیتوان بين اين پيام و صدای آن با هر کدام يک
از موجودات ديگر ،اين تعلق وجودی را مطرح کرد و از اينرو میتوان گفت که
اين صورتها و پيامهای مربوط به آن شئونات متعددی دارد و حيات هر
وجودی را میتوان شأنی از شئونات آن دانست .درنا حامل اين سخن ،نفخه و
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فيض وجودی است و ابالغ آن را به ديگران مضايقه نمیکند .در اين متن از
جوجههای درنا که موجودات مادون وی به حساب میآيند ،نام برده شده است.
ايجاد صدا و نفخه همان توجهی است که اگر درنا از آن اعراض کند،
جوجههايش از بين میروند .خالصه آن که اين صدا و نفخه همان فيض حيات و
عالم خلقت است« :درنای ماده از آشيانة پنهانی خود ،صدا در میآورد و
جوجههايش پاسخ میگويند .اين درست مثل آن است که کسی بگويد« :من
پيالهای از می ناب دارم و آن را با تو شريک خواهم شد ».يک چنين صميميت
بیخدشهای ،پاسخی گرم را موجب میشود( ».داگالس )955 :1966
پاسخ جوجهها ،حکايت از طلبی است که موجودات مادی بر حسب ظرفيت
خود آن را مطالبه میکنند و با طيب خاطر اين فيض را پذيرا هستند .اين پاسخ
در نهاد جوجهها به واسطة ارتباط سرشتی که با درنا دارند ،به وجود میآيد.
ب) الگوی کوچ جمعی و پروازهای طوالنی :تيت پيتر 1بر اين باور است که در
افسانه فنگشنينآی ،اين پرنده به جهت ويژگیهای جسمی و زيستی خود،
بهويژه به هنگام پروازهای گروهی مورد توجه انسانها است و در کشورهايی
همچون يونان ،مصر و چين به واسطة مسيرهای مواصالتی تجاری ،ردّپای اين
خصايص منجر به شکلگيری افسانههای نزديک به هم شده است)95 :5116( .
کوچهای ساليانه نوعی از فعاليت گروهی است .در کار گروهی و جمعی ،پيروی
شرط مهمی است که افراد به نحو احسن ،پيرو و تابع رهبر گروه باشند .اين شرط
در ارتباط بين استاد و شاگرد بسيار با اهميت است و نشان از ميزان اخالص
شاگرد در تبعيت از رهبر و شيخ دارد .همراهی با جمع ،پايداری در مسير و اين
حرکتهای گروهی میتواند جهتنما برای مسيرهای خاص باشد .کوچ اين
پرندگان از آنجا که خود جهتياب هستند ،برای افراد در سفر ،نقش هدايت به
مسيرهای امن و سالمت را دارد و اين مهم داللت بر نخبگی و تکبودن اين
پرنده دارد .در بحث رهبری ،تحرک و عدم ثبات شرط است؛ اين خود عاملی بر
حرکت است و بايد سلوک را يک کوچ به شمار آورد.
1. Tate Peter
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ج) کنش رنگ سفید و درنا :در فنگشنينآی برای نشان دادن بیآاليشی و
پالوده بودن ،رنگ سفيد به کار برده شده و لباس و ردای سفيد اليق حال بزرگان
است .برای ارواح ،جدای از ابدان نيز رنگ سفيد را استفاده میکنند و با ناميرايی
از اين جهت قرابت دارد .آنچه که در وصف تانگ تين چيائو چو 1به عنوان پير
تائويسم مدرن نقل شده از درنای سفيد گلدوزی شده بر ردای بلند قرمزرنگ وی
حکايت دارد( ،ورنر )116 :51125که میتواند دالّ بر اهميت اين پرنده در نزد
نخبگان چينی باشد .اين پرنده قادر است گردونههای شاهان و بزرگان را به
حرکت درآورد و همراه بودن با آن ،سبب حصول کاميابی و شکوه و نمود رهايی
از کدورات صفات نفس است.
د) تناسب درنا ،پادشاههای نامیرا و قدرت خارقالعاده :ورنر در اسطورهها و
افسانههای چين ،افسانههايی را از فنگشنينآی روايت میکند و درنا جزء يکی
از پايههای اين افسانهها است .شينکونگپائو 9به واسطه شارالتانبازی اقدام به
جداکردن سر خود میکند و تزويا 3برای جلوگيری از مرگ او از ناميرای پير مدد
میگيرد و ناميرا ،درنايی سفيد و جوان را مقدر میکند و به او ماموريت میدهد
تا سر شينکونگپائو را برگرداند( .ورنر  )116 :5112اين ماموريت از جانب اين
ناميرا ،بر جايگاه درنا به عنوان واسطهای مطمئن که میتواند امور خارج از
توانايی افراد را انجام دهد ،تاکيد دارد و از سويی ديگر حضور درنا در کنار
ناميراهای مقدّس که از آوازة بااليی برخوردارند ،سبب اعتالء و شهرت اين پرنده
نيز شده است .نزديکی درنا با پادشاه شينکونگپائو ،جالل و شوکت بسياری را
برای درنا به همراه دارد و از سوی ديگر با خود داشتن و بردن سر اين پادشاه نيز
دارای اهميت بسياری است و برای خود فرد ،اُبهت را به همراه دارد .به او تاکيد
میشود که فرصت محدودی برای انجام ماموريت و جلوگيری از تبعات منفی
عملکرد شينکونگپائو دارد و از او میخواهند از فاصلهای که سر را بر پشت
خود حمل میکند ،بايد آن را به پايين و به نحوی بياندازد که سر ،به طور دقيق بر
2. Werner
4. Tzu-ya

1. Tung- Tien Chiao-chu
3. Shen Kung- pao
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بدن شينکونگپائو قرار گيرد؛ در نهايت او اين ماموريت را به اتمام میرساند.
(همانجا) در اين افسانه نقل است که درنا سر شينکونگپائو را بر پشت خود
حمل و با خود میبرد و در اصل اين يک باور ديرين است که پرندگان کوچک
بر پشت درناها به هنگام کوچ ساليانه مینشستند( .کوياجی  )66 :1951ورنر در
افسانة نبرد شن سرخ ،نزاع بين ناميرای پير و چانگشوآ 1را شرح میدهد و در
آنجا نيز درنای سفيد جوان ،مأمور ناميرای پير برای دورکردن چانگشوآ میشود
و درنا با گرز جواهرنشان خود با موفقيت آن را انجام میدهد( .همان )115 :حمل
کردن سر بر پشت توسط درنا ،بازتاب عملکرد طبيعی اين پرنده است که چينيان
از اين پرنده میديدند؛ درناها پرندگان کوچکتر و يا سنگ را در ضمن
مهاجرتهای خود بر پشت خود از يک سرزمين به سرزمين ديگر انتقال میدادند
و تيت پيتر نيز در کتاب خود در معرفی اين پرنده به آن اشاره میکند)99 :5116( .
احترام فراوان را از در برکردن ردای بلند با نقش درنا ،نيروی سحرآميز و جادويی
درنا در بازگرداندن حيات و نيز باور به قدرت اين مرغ و خروج پيروزمندانه از
نبردها با حضور اين پرنده ،تندروتر و شتابانتر بودن درنا از همه دوندگان و
روندگان که سبب واگذاردن مأموريتهای حياتی و باور به کاميابی و بهروزی و
شکوه از صفت درمانگر بودن اين ماکيان است ،قابل برداشت است.

سیمرغ
در ئیچينگ ذکری از سيمرغ ديده نمیشود و تنها نام درنا به چشم میخورد ،امّا
به آن صورت که در فنگشنينآی آمده است ،بنابر نقل ايسون 5در چين و ژاپن
ظهور سيمرغ در يک خواب ،نمايانگر آمدن يک امپراطور بزرگ يا فرد خردمند
است و حتی تصاوير اين پرنده نيز میتواند حامل سالمتی و زندگی طوالنی يا
جاودانه برای افراد باشد؛ قابل ذکر است که در چين سيمرغ ماده که پرندهای
2. Eason

1. Chang Shu A
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سرخ رنگ است ،برآمده از آتش و نماد نيروی فعال يانگ ،1در ارتباط با
خورشيد است؛ وليکن سيمرغ نر سمبل يين 5است و پرندهای است که در ارتباط
با ماه شناخته میشود( ايسون )61 :5115
الف) تناسب سیمرغ و پادشاه :در افسانههای چينی مندرج در منظومه
فنگشنينآی پرندهای معادل درنا ،به نام «سیان ـ هو »9يا «سين ـ هو »3بسيار
توجه شده است .اين پرنده نام خود را از ريشه «سين» يا «سيان» به معنای زاهد
گوشه نشين که به نيروی گياه زندگی بخش ،در شمار جاودانها در آمده ،گرفته
است و مورد توجه نامداران است .بنابر يک داستان چينی حدود سال  661ق.م
فرمانروا وئیلیگونگ 2با قبايل وحشی درگير نبرد شد .اين فرمانروا نسبت به اين
پرنده عالقه وافری داشت و بر حسب ارجمندی اين پرنده ،در پيش سپاه و بر
روی ارابة جنگی خود آن را نهاده بود .سپاه مقابل ،اين عمل فرمانروا گونگ را
تمسخر کردند و شکست خوردند .اين افسانه رسانندة اين مفهوم است که
بیاعتقادان به نيروی سحرآميز درنا و شگفتکاریهای او شکست میخورند و
در مقابل معتقدان به آن ،پيروزمندانه به پيش میتازند .در اين اساطير ،اين پرنده
به تندروتر و شتابانتر بودن شهره است .همين پرنده پهلوان سنتارو 6را يکشبه به
جزيرهای در ورای اقيانوس که گياه درمانبخش در آن میرويد ،میبرد و
بازمیگرداند( .کوياجی  )95 :1929سيمرغ که در محور همنشينی با پادشاه است به
دارندة خود ،کاميابی و شکوه میبخشد و گويی که بهروزی همدوش با اين درنا
گام بر میدارد.
ب) تناسب سیمرغ ،دانايی و قديس :کوياجی بنابر شواهدی ،معتقد است که
اين پرنده در فنگشنينآی عالوه بر مطابقتی که با «وارغن» و «مرغوسئن» ( درنا
در کردة پانزدهم بهراميشت) دارد ،با واژههای «سين» يا «سئن» ايرانی در اوستا
نيز نزديک است؛ همچنين نام يکی از نخستين پيروان زرتشت ،در سلک معتکفان
2. Yin
4. Sen Ho
6. Sentaro

1. Yang
3. Sien Ho
5. Wei L Kong
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و دينمردان نيز است و به اين جهت معنی سيمرغ را عالوه بر نام پرندة افسانهای
مشهور ،به حکيم و دانائی نيز نوشتهاند( .کوياجی )99 :1929و بدين ترتيب
برحسب دانايی فرا انسانی سيمرغ و نزديکی همنشينی اين پرنده شکوهمند با
پارسايان است که گاه پارسايان به صورت اين پرنده و گاه عکس آن ترسيم
()5
میشوند .نکته جالب اينجا است که اين ارتباط ميان پرنده و قديس در مرغ رخ
فنگشنينآی به خوبی به تصوير کشيده شده است؛ زيرا سيمرغ در اين منظومه
با دارابودن سرشتی دوگانه؛ گاه به شکل يک مرغ و گاه به شکل يک قديس به
نام «ژانتنگتائو ژن »1در میآيد .در اين افسانة چينی ،اين پرندة چينی به کالبد
اين قديس پارسا درمیآيد و به پهلوان لی جينگ 5که گفته میشود نزديک به
نقش رستم در شاهنامه فارسی است ،مدد میرساند و جان او را از مرگ حتمی
توسط رقيبش نجات میدهد( .همان )95 :همانطور که ياریرسانیهای سيمرغ در
شاهنامه خودنمايی میکند.

چند پرنده پر آوازه در منطقالطیر به همراه معانی عرفانی آن
سیمرغ
سيمرغ نقطة ثقل تفکر عطار نيشابوری در سرايش و تنظيم منطقالطير بوده است.
اين پرنده در تاريخ ادبی ايران به دانايی و آگاهی از رازهای نهان شهره است.
سيمرغ با نماد آتش در عطار ،با سلطان و پادشاه پيوند دارد .پيکرة عظيم ،پرهای
متلوّن ،بالهای فراخ سايهگسترده ،سرکشی و سکونت در کوه قاف از ويژگیهای
اين پرنده است و عطار آنها را در اشعار خود بر شمرده است.

2. Li Ching

1. Jan Teng Tao Jen
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الف) خاستگاه فکری :سيمرغ در متون عرفانی پيش از اسالم به صورت
«مرغوسئن» در اوستا وجود داشته است و در متون پهلوی به شکل «سينمرو» به
معنای پيشوا و سرور مرغان و نخستين آفريده ،ياد شده است که بر فراز درختی
در ميان دريای فراخکرت يا فراخگرد آشيانه دارد( .پورداود 913 :1922ـ )919سيمرغ
در شاهنامه ،مرغی بزرگ ،سخنگو و چارهجو است که رهنموده حقّ و موجب
خير به خلق است (فردوسی  ،1969ج )111 :1که نقشی ماوراءطبيعی و مقدّس
میيابد( .پورنامداريان  )65 :1993بعد از اسالم ،اين پرنده تنها با شخصيت و ظرفيت
بالقوه تأويلپذيری اسطورهای خود ،به مفاهيم عرفانی نزديک است و بين
خصوصيات ظاهری سيمرغ و جبرئيل نزديکی میيابند( .همان 61 :و )61

ب) سیمرغ در نزد عطار :مراد حقيقی عطار به غير از برخورداری از نام نمادين،
ويژگیهای خاصی از اين پرنده است که او را در شبکهای از تناسبها و الگوها
قرار میدهد و سبب تمايز آن میشود .نماد به دليل تعدد مفاهيم و ظرفيت معنايی
گسترده ،يک يا چند معنای غيرحقيقی و يا مجازی را نيز نمايندگی میکند.
(خسروی )66 :1956

ج) الگوی حقّ و ذات اليتناهی :عطار ،خصايصی برای سيمرغ ذکر کرده که
داللت بر عدم تعيّن و نامحدود بودن آن است .اين مقام اشاره به مرتبة صرافت
ذات در حضرت حقّ میباشد که نمیتوان چيزی دربارة آن گفت .عطار دربارة
وصف سيمرغ میگويد:
در حريم عزت است آرام او

نيست حدّ هر ز فانی نام او
(يوسفی )56 :1959

نمونههايی از توصيفناپذيری و دور از دسترس بودن مقام سيمرغ در
منطقالطير عطار چنين است:
او به سر نايد ز خود آنجا که اوست

کی رسد علم و خرد آن جا که اوست
(همانجا)
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ج) الگوی پرده و حجاب :عطار ذات حقّة حقيقيه را در حجابی سرتاسری و
خارج از فهم بشری میبيند که در مراتب تجليّات ،خود را به صورتهای متکثّر
به مخلوقات می نماياند .لفظ حجاب ،رعايت حريم و فاصله را برای محجوبانش،
ضروری میسازد .عطار در نمادپردازی خود از کلمات و واژگانی نظيرحريم
عزّت ،استغراق در کمال عزّ ،عدم دسترسی ،سايهوار بودن استفاده نموده است:
تو بدان کان گه که سيمرغ از نقاب

صد هزاران سايه بر خاک او فکند

آفتاب

پس نظر بر سايه پاک او فکند
(يوسفی )115 :1959

آشکارا

کرد

رخ

چون

اين اشعار داللت بر برتری حقّ ،ظهور و تجلّی او از ورای حجاب و همچنين
مصراع دوم از پيدايش کثرت در اثر تجلّيات ،توجه و لطف حقّ حکايت دارد.
د) الگوی ناپیدايی و بیهمتايی :سيمرغ اسطورهای ،نام دارد؛ ولی نشان ندارد و
همين ناپيدايی و فرد بودنش ،فضايی را برای عطار ايجاد کرده است که بتواند آن
را برابر با حقّ تعالی بگيرد:
من کجا سيمرغ را بينم به خواب

چون کنم بيهوده سوی او شتاب
(همان)119 :

سلطنت را نيست چون سيمرغ کس

شاه آن باشد که همتا نبوَدَش

زآن که بیهمتا به شاهی اوست و بس

مدارا نبودش
(همان)113 :

جز

وفا

و

جز

سيمرغ يکتا و يگانه است و زمانی میتوان چنين اطالقی بر او داشت که
دومی نداشته باشد .سی پرنده در منطقالطير ايفای نقش میکنند؛ وليکن در
میيابند که يکی هستند تا وحدت کلی برای ايشان حاصل شود .الزمة صفت شاه
اين است که همتايی ندارد و اهل مدارا و وفاداری به عهد است .شاه در مقام
واليت و پير طريقت است و راه طريقت را طی کرده است و پيمان و تعهدی
دارد که ديگران را به سر منزل مقصود هدايت کند.
ه) کنش مکانی :جايگاه سيمرغ از نگاه عطار ،در ابعاد مکانی و مادی ترسيم
نمیشود و او طريقی دنيايی برای رسيدن به آن نمیيابد:

س  16ـ ش  69ـ تابستان 1311ـــــــــــــــ بررسی رابطة نمادپردازیهای عرفانی دو اثر111 /...
نه بدو ره ،نه شکيبايی ازو

صد

هزاران

خلق

سودايی

ازو

(يوسفی )56 :1959

پير معرفت ،راه عبور به منزلگه سيمرغ را در هفت وادی سير و سلوک میبيند.
(همان)96 :

از ديگر ويژگیهايی که عطار از زبان هدهد در خطاب مرغان برای متمايز
بودن منزلگه سيمرغ از ماديت میبيند ،عدم رؤيت آن با چشم بصر است .وی
برای درک باطنی قائل به تهذيب و زدودن تعلقات مادی است که بر دل سالک
نشسته است و در ارتباط با اين معنا از تناسب آئينه با تصوير سيمرغ سخن
میگويد و از مردان طريق حقّ ،آيينهوارگی دل را میطلبد تا شهود سايه و جمال
آن که در واقع تجليّات ذات حقّ هستند ميسّر گردد ،نه خود حقيقی سيمرغ.
ديده سيمرغ بين گر نيستت
دل چو آيينه منوّر نيستت

هست آن آيينه دل ،در دل نگر
تا ببينی روی او در دل مگر
(همان)119 :

و) تناسب سیمرغ و سايه :عطار از سيمرغ و نقش پر آن سخن گفته است .به
اعتقاد وی اين پرنده صد هزار سايه بر خاک افکند و همه مرغان سايههای اويند
و اين همان نسبت معنوی و ارتباط عميق با انسان کامل است؛ اين نشان سبب
ذوق ديدار سيمرغ برای مرغان گشته است:
صدهزاران سايه بر خاک اوفکند

سايه خود کرد بر عالم نثار

پس نظر بر سايه پاک او فکند

گشت چندين مرغ هر دم آشکار
(همان)115 :

باور عطار بر آن است که سالک بايد با گذر از سايه به اصل رسد .اين
تجلّیها که ساية وجودی حقّ هستند ،میتوانند حجاب و مانعی برای رؤيت
واقعی حقّ باشند:
گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود

هر چه ديدی سايه سيمرغ بود

سايه از سيمرغ چون نبود جدا

گر جدا گويی از آن نبود روا

هر دو چون هستند با هم بازجوی

در گذر از سايه وانگه راز جوی
(همان)119 :
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ز) تناسب سیمرغ و آيینه :عطار متناظر با سايه از تمثيل آيينه نيز استفاده میکند
و مقصود او از آيينه همان دل است تا نشان دهد تمام ماجراهای مرغان و ديدار
آنان با سيمرغ در درون و مقام قلب ايشان واقع شده است.
ديده سيمرغ بين گر نيستت

دل

چو

آيينه

منوّر

نيستت

(يوسفی )119 :1959

رؤيت سيمرغ به شهود مادی رخ نمیدهد .اين ديدار ،رؤيت قلبی و باز شدن
چشم بصيرت است .دل ،به عالم غيب تعلق دارد و از جنس نور است ،از اينرو
تنها دل است که شايستگی شهود متعلقات غيب را دارد.

بط
بط از پرندگان مورد توجه مولوی در مثنوی (صرفی  )62 :1956و عطار در
منطقالطير است.
الف) الگوی حضور همیشگی در آب (طهارت ظاهر) :اين پرنده دارای ظاهر و
پرهای زيبايی است که پيوسته در آب غوطهور میباشد و در عين حالیکه درکنار
ديگر همنوعان خود است؛ توجه به خود دارد ،همچون زاهدی است که از
عبادات و لوازمش تنها طهارت ظاهری را ديده و غرّه به خود در جايگاه اولياءاهلل
و مشايخ صوفيه برای خود کراماتی قائل است و دل در بند فهم باطن ندارد.
عطار در حکايت گفتگوی بط با هدهد ،بيمناکی اين سنخ از افراد را از
نشستن آاليش بر تنشان به خوبی توصيف میکند و در شرح خوش کردن دل به
پوسته و غفلت از مغز ،از زبان بط چنين میسرايد:
گفت در هر دو جهان ندهد خبر
کردهام هر لحظه غسلی بر ثواب
هم چو من بر آب چون استد يکی

کس زمن يک پاکروتر يک پاکتر
پس جــاده باز افکنده بر آب
نيست باقی در کراماتم شکی
(يوسفی )92 :1959
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ب) الگوی زيست گروهی و عدم تأثیر از آن :در بيت ذيل عطار بط را مشير به
اين سنخ از افراد میبيند که با وجود حضور در جمع خيس نمیشود و با
نگاهداری خود ،آلودگیهای مکان ناپاک را نمیپذيرد ،نظير زاهدی که در جمع
است و چيزی از آاليشها را قبول نمیکند:
بط به صد پاکی برون آمد ز آب

در

ميان

جمع با خيرالثّياب
(يوسفی )92 :1959

ج)کنشهای حرکتی :کنش حرکتی بط ايستادن دائمی و ثابت در جوار آب،
توانايی حرکت و در عين حال شستن خود است که در عين اين که چيزی از آب
او را نمیآاليد؛ وليکن او را قادر میسازد تا از آلودگیها جدا شود .اين ثبوت در
عين تحرّک برای هر موجودی نيست و از اينرو میتوان اين کنشهای حرکتی
را با کرامت نزديک دانست و او را نماد زاهدانی شمرد که غم خودش را با آب
زهدش میشويد و صوفيانی را مینماياند که خود را اهل عبادت و سخت پايبند
رفتارهای آيينی نشان میدهند و ادعای کرامت را دارند .همدمی با آب به معنای
همراهی با رحمت رحمانيّت حقّ است که با زدودن بدیها به همه میرسد:
زاهد مرغان منم با رای پاک

دائمم هم جامه و هم جای پاک
(همانجا)

د) تناسب بط و محدوديت زندگی در آب :عطار در بيان آموزههای خود ،از
تصاوير آب و بط مدد میگيرد .بط يک راه را میداند و آن هم راه آبی است و با
آن خود را پاک میکند .او بلد راه است؛ وليکن مسير برتر و باطنی عرفان را آگاه
نيست.
آن که باشد قلهای آبش تمام

کی تواند يافت از سيمرغ کام
(همان)96 :

ه) تناسب بط و بال :عطار بين بالهای بط برای پريدن و پرواز نيز تناسبی برقرار
کرده است .بط بال دو سمت ندارد و جهت پريدن ،دو بال دراختيارندارد و با
سيمرغ و مسيرش که حقيقت وطريقت است ،همراهی نمیکند.
من ره وادی کجا دانم بريد

زآن که با سيمرغ نتوانم پريد
(همان)96 :
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خروس
اين پرنده هم در آموزههای اديان و هم در اسطورههها دارای جايگاه خاص و
مثبتی است .خروس متعلق به فرشته بهمن و نيز از ياران سروش است که از
طرف او منادی گذر از تاريکی و آمدن روشنايی میباشد( .ياحقی )169 :1969
عطار در خطاب هدهد ،از خروس به تَذَرو ياد میکند .تذرو در لغتنامه دهخدا
به مرغی سخت رنگين تعريف شده است ( ،1992ذيل واژه تَذَرو) و آن را شبيه
خروس دانستهاند و يا معادل خروس صحرايی است .خروس به جهت ظاهر
خوش ،پرهای متلوّن و قامت استوار و نيز سر دادن لحن خوش ،دوربين بودن ،بر
بلندی ايستادن و سر برآوردن به سوی خورشيد ،مورد ستايش عطار است.
الف) کنش عدم حرکت :عطار علیرغم جهات مثبتی که برای خروس
برمیشمارد ،متوجه ناتوانی در پروازش است .همين کنش سبب آن شده تا
خروس را نماد کسانی بداند که خود را در چارچوب تعلقات دنيايی اسير کردهاند
و میگويد:
ای ميانِ چاهِ ظلمت مانده

مبتالی

حبس تهمت مانده
(يوسفی )51 :1959

ب) الگوی بیداری :عطار در نمادپردازیهای خود از واژگانی که نشانگر الگوی
بيداری است استفاده میکند .برخوردار از بصيرتی قوی ،رهايی از ظلمت و
تاريکی با گشودن پلکها و رؤيت نور را ميتوان در اين کنش مشاهده کرد .از
اينرو مخاطب ،آدمی است که به واسطه خبطی ،از عرشی که شايسته وی بود،
بازمانده و مبتالی کنج اين دنيای سفلی شده است.
خويش را زين چاه ظلمانی برآر

سر ز اوجِ عرشِ رحمانی برآر
(همانجا)

ج) تناسب خروس و چاه و ظلمت :استفاده از اين چاه ظلمت نيز بی مناسبت
نيست و تشبيهی است که بين دنيا و چاه تاريک برقرار کرده و انديشه طلب در
وی ،میتواند او را از تاريکی تن و ظلمت دنيا برهاند و به وی نويد نور و
روشنايی دهد و با تالش و کوشش ،به اوج رحمانی برساند.
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هم چو يوسف بگذر از زندان و چاه

تا شوی در مصر عزت پادشاه
(يوسفی 55 :1959ـ)51

د) تناسب خروس و چشم دوربین :عطار از تصاوير خروس و چشمهای
دوربين برای بيان آموزههای خود بهره میجويد و تنها اين چشمان دوربين است
که تجليات وسيع خداوند را میبيند؛ اما چشمان خروس ،توان مقابله با انوار
شديد اين تجلی را ندارد و ازاينرو چشم بر هم مینهد و تنها در جايگاه پيک
خورشيد ،به دميدن در نفير خود برای بيداری غافالن بسنده میکند.
مرحبا ای خوش تذرو دوربين

چشمه دل غرق بحر نور بين
(همان)51 :

نتیجه
بررسی و مقايسه ميان متون عرفانی دو کتاب ئیچينگ و فنگشنينآی و نيز
نمادپردازی عرفانی در منطقالطير از چند جهت صورت گرفته است ،اولين وجه
قياس ،در خصوص نامهای پرندگانی است که در آن دو اثر چينی و منطقالطير به
کار برده شده است .دومين وجه مقايسه ،کاربردهای اين پرندگان در حوزة
عرفانی است .سومين وجه مقايسه در خصوص کارکردهايی است که در آن دو
اثر عرفانی چينی و منطقالطير از اين پرندگان ذکر شده است و در نهايت با توجه
به اين سه وجه و حوزه ،بحث عرفان و به خصوص عرفان عملی و سيروسلوک،
تحليل و نتيجهگيری صورت میگيرد.
توجه به مظاهر دنيای مادی نظير پرندگان و ويژگی ممتازی که در پرواز
پرندگان و معلق بودنشان بين زمين و آسمان ديده میشود ،زمينهای برای توجه
خاص انديشمندان و بويژه عرفاء بوده است که از پرواز آنها ذهن خود را به
رهايی روح از اسارت تن و پيوستن به اصل و مبداء حقيقی سوق دادهاند.
از غاز در ئیچينگ بيان رفته است و در منطقالطير عطارنيشابوری از بط
سخن آمده است؛ وليکن در متن فنگشنينآی نمونهای که مطابق با اين پرندگان
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يا از گونههای نزديک به آن باشد ،ذکری نيامده است .غاز در ئیچينگ نماد
سالکی است که توان معنوی و مشی او مثالی برای ديگران در اين طريق است و
بط در انديشة عطار با فريفتگی نسبت به خود نمادی برای همنوعان خود است و
در سطح ديد ظاهری خود محدود شدهاند .هر دو در مسير سلوک خود درگير
انتقادهايی میشوند؛ وليکن غاز با نگاه به سوی هدف ،به پرواز به سوی آن
مینگرد .بط هر چند شوق برای سير در راه را دارد ،اما محصور در توانايیها و
وابستگیهای خود است و در عين حال غاز توان و قدرت رهايی از تعلقات را
دارد .هر دو سرخوش از تالطمهای وجودی خود هستند؛ اما اين سرگردانی برای
غاز شناخته شده است و به اين سرگردانی به عنوان الزمه اين هجرت مینگرد.
التزام به طهارت از ديگر اشتراکاتی است که به چشم میآيد که برای غاز در کنار
تقيّد به ظاهر ،طهارت و تهذيب باطنی را با پای نهادن در مسير صعب سلوک به
جای میآورد و برای بط به نحو افراطی محدود در طهارت ظاهر میشود .کرامت
برای غاز با پرکشيدن به سوی برترينها و گذر از طريق و پرواز طوالنی و فراز و
فرود بر صخرههای صعب و ساحل آرام قابل اطالق است و برای بط با ايستادن
بر روی آب توصيف میشود .تالش برای رسيدن به غايت ،نيازمند تالش در حد
توان است که برای يکی در پهنه فراخ آسمان و برای ديگری بر برکهای از آب
حاصل میشود.
در منطقالطير عطار به پرنده اساطيری سيمرغ که دارای نامهای متفاوت نزد
اقوام ديگر است ،توجه نشان میدهد .سيمرغ در فضايی که عطار ترسيم میکند،
ماوراءطبيعی و رمزی از ذات حق است و دور از دسترس آدميان است .در
صفاتی که انديشمندان و عرفاء فنگشنينآی از اين پرنده برمیشمرند ،توجه به
متفاوت بودن آن از ديگر پديدههای مادی و آثارشان به چشم میخورد و به
جاودانگی ،قداست ،بزرگ پيکری و بسيار نيرومندی توصيف میشود و
منطقالطير عطار در اين ويژگیها با منظومه فوقالذکر سهيم است .در اين انديشه،
سیان ـ هو يا سيمرغ از قدرت برتری برخوردار است که شهرياران و نامداران و
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دليرمردان آرزوی آن را دارند ،اما آرزوی محالی که هيچگاه به حصول آن نائل
نمیآيند؛ وليکن قرار گرفتن در سايه پرتوی از فرّ آن ،میتواند افراد را به سوی
کاميابی و بهروزی برساند و عدم بهره از اين فرّ الهی نمیتواند فرد را به مقصود
رساند و در طی سلوک روحانی خود ،قادر به آزاد ساختن روح خود از اسارت
جسم و دنيای خاکی نخواهد بود .جاودانگی از ديگر ويژگیهايی است که در
نمادپردازی اين دو متن ادبی چين و ايران به چشم میآيد که منبعث از دانايی فرا
انسانی سيمرغ است که میتواند مبين آگاهی و پی بردن روح انسانی به اسارت و
غربت خود در اين دنيای مادی و نيز به موانع بازگشت به وطن اصلی باشد .در
چين سی ان-هو به درنا نيز گرفته شده است که از نظر ظاهری مشابهت با ظاهر
پرنده افسانهای سيمرغ دارد؛ وليکن حرکت دستهجمعی درناها در فصول برای
اختيار کردن سکنای مناسب ،يکی ديگر از تشابهاتی است که در اين دو تفکر
مورد استفاده قرار گرفته است که مسافتهای بسيار طوالنی و با صعوبت و
سختی بسيار که در طی پرواز پشت سر گذاشته میشود ،نزديک است با طريقی
که سالک بايد برای رسيدن حقيقت و خويشتن خويش بپيمايد و روح خود را با
رياضت و جهاد اکبر با نفس اماره و آزادی از تعلقات کالبدی جسم به طيران
درآورد .اگرچه استفاده از اين پرنده افسانهای در نزد مولفان فنگشنينآی و
عطار در بعد و جنبه اهورايی و مقدسگونه آن ديده میشود؛ اما سرشت دوگانه
سيمرغ که گاه در فنگشنينآی به شکل مرغ و گاه در تصوير قديسی به نام ژان
تنگ تائو ژن در میآيد ،در نزد عطار دارای نمونه متناظری نيست.
بين سيمرغ و درنا شباهتهايی وجود دارد که سبب در نظرگرفتن
يکسانیهايی مابين آنها است .در افسانههای چينی و ايرانی برای سيمرغ بالهای
کشيده و بلند نقل شده است که آن را برای پروازهای طوالنی و در عمق آسمان
آماده میسازد و اين ويژگیها برای درنا نيز تصوير گشته است .درنا دارای
ويژگیهای خاصی همچون نماد سالمتی است و برای صاحبان خود شکوه،
سربلندی و بهروزی را به ارمغان میآورد که با صفات ذکر شده آن در افسانههای
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فنگشنينآی مطابقت دارد .اين نوع از پرنده در انديشهپردازی عرفانی عطار
جايگاهی ندارد؛ وليکن اين نقش معروف در منظومه چينی ديده میشود و در
متن ئیچينگ به صورت مستقل و به عنوان پرندهای اجتماعی و تأثيرگذار مورد
توجه واقع شده است .بنابر نوشته عطار در منطقالطير ،سيمرغ نيز به جهت
صفاتی که با خود دارد در جايگاه آرزومندان مینشييند و بر دل و انديشه مرغان
سايه انداخته است و از اينرو مرغان خواستار وصال آن میشوند.
در منظومه فنگشنينآی و متن ئیچينگ ،صفاتی که برای درنا آمده ،مثبت
است و بر جنبه تقدّسگونة آن تاکيد دارد و برای مفاهيم عالی و گاه ملکوتی
استفاده شده است و در قلمرو ويژگیهای متافيزيکی سير میکند ،و از اين جهت
اختالفی نيز بين اين متون و منطقالطير عطار ديده نمیشود.
اطالق مرغ بامدادی و سحرگاهی تنها در اختيار خروس قرار میگيرد که از
منظر مولفان متون چينی و صاحب منطقالطير بسيار مورد توجه است و به بعد
مثبت آن توجه شده است .دقت به خصوصيات ظاهری اين پرنده در شکلگيری

تفکرات هر دو طرف نقش داشته است و من جمله اين ويژگیها ،نوای طرب-
انگيز اين پرنده به وقت سحر که او را به سحرخيزی شهره ساخته و در هر دو
تفکر مورد توجه قرار گرفته است .اولين صفت را دوربين بودن آن میداند و
معتقد است که اين سنخ از افراد که خروس نماد آنان میباشد ،متوجه و نگران به
مقصد هستند و در سفر دل ،احتياج به توشه معنوی را نيز ضرورت میيابند؛
هرچند اين دسته از آدميان در فضای بين نور و ظلمت در سرگردانیاند؛ اما درون
و روح او به سوی نور که خود از آن برآمده گرايش دارد و پرتوافشانی ظريف
خورشيد را در در کنار زدن پردههای سترگ تاريکی تواناتر میيابد و نوايی را از
وجودش سر میدهد که از حقّ تعالی برگرفته شده است و در هوی و به طلب
او ،صدای خود را در سراسر گيتی میگستراند .در عين حال عطار معترف به
زمينگيرشدن اين پرنده است و با تذکر از اين سنخ از افراد میخواهد تا خود را
از اين ظلمتکده جدا سازند که صرف مقصدبين بودن ،آگاهی و فرياد طلب سر
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دادن ،فرد را به هدف نمیرساند و از اين منظر مولفان چينی خطوط مشترکی را با
عطار دنبال میکنند .در متن فنگشنينآی ارتباط بين طلب برای بهره معنوی و
دريافت آن با بلعيدن خورشيد توسط مرغ بامدادی وجود دارد و انوار وابسته به
خورشيد و گرايش مرغ بامدادی به سوی آن آمده است.
تأثيرات اين دو کتاب بر فرهنگ ايرانی زمان عطار ،با توجه به دادوستدهای
فرهنگی ميان چين و شرق کشورهای اسالمی ،هم در حوزة توجه به مباحث
عرفانی و معنوی و انديشههايی نظير مفهوم جاودانگی ،فراتر رفتن از طبيعت،
توجه به امور پايدار و ماندگار ،مورد نظر قرار دادن مسائل اخالقی و عدم توجه
به زودگذری دنيا بوده است .البته همه اين مفاهيم مورد تاکيد مذهب اسالم و
مورد توجه مسلمانان قرار داشته است .اما به طور خاص ،میتوان به تأثيرپذيری
در حوزة نمادپردازی و کاربرد پرندگان خاص و استناد برخی از خصوصيات
عرفانی به آنها و استفاده از آن در سيروسلوک و تربيت مريد اشاره کرد .هر چند
ذوق شخصی و استنباطهای عطار در کاربرد اين واژگان ،با توجه به مذهب
اسالم و عرفان اسالمی تغييراتی را در کارکرد اين مفاهيم ايجاد کرده است.

پینوشت
( )1دينی منسوب به الئوتسه ،1حکيم باستانی چينی ،که نقل است در قرن شش پيش از ميالد
میزيسته و کتابی به نام «تائوته چينگ» 5را نگاشته است .انديشه اين حکيم پيرامون تائو که به
معنای طريقت و قانون ثابت جريان اشياء و اصلی مطلق و شناخته ناشدنی و قديم است و همه
چيز از آن منشاء گرفته است( .ايزوتسو 915 :1993و)599 ،919
( )5در حماسه چين گزارش همانندی درباره پرندهای به نام رخ آمده است که با «لی جينگ»
قرينة چينی رستم پيوند دارد .اين پرندهی شگفت به شکل پارسايی در میآيد و به «لی جينگ»
ياری میرساند و جان او را نجات میدهد( .کوياجی )19 :1929
2. Tao Te Ching

1. Lao Tzu
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