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 ي عینیهقصیده  و   طوطی و شاه  داستان  اثر  دو  افتراق  و  اشتراک   نقاط  بیان  به  ايمقایسه

  اسارت   باال،  عالم  از  روح  نزول  مانندِ  هاییشباهت  اثر  دو  این  در  سرانجام  و  است  پرداخته

  و   واکنش  مانندِ  هاییتفاوت  و  روح  طلبیوصال   و  فراق  از  ي روحناله   جسم،  در  روح

  وطن   فراموشی  در   شیطان  دخالتعدم   و  دخالت   و  هبوط   پذیرش  براي  روح  واکنش  نبود

 . است آورده دست به اثر دو این میان اصلی،

 روح.  هبوط ،سیطاقد يمثنو  نراقی،مالاحمد  ،هینیع يدهیقص سینا،ابن :کليدی هایواژه 

 

 مقدمه .  ۱

  از   آن  هبوط  و  روح  ي ملکوتیریشه  به  اعتقاد  اسالمی،  عرفان  مبانی فکري مهم  از  یکی

  باال،   عالم  از  کردههبوط  روحِ  این.  است  خاکی  کالبد  در  شدنشمحبوس  و  علوي  عالم

  را   خود  گاههیچ  و  است  خویش  آسمانی  جایگاه  و  اصل  به  ي بازگشتاندیشه  در  همواره

  اسالم،  جهان در. استنالیده  خویش غربت از همیشه  و ندانسته  مادي عالم این به متعلق

  در   مکرر   هابعد  کشیده و  تصویر   به  تمثیلی  با  ه ینیع  يدهیقص   در  را   باور  این   سیناابن  ابتدا 

  کبوتر   یا   ورقا   نماد  با  سینا ابني  عینیه  این امر در  .یافته است  نمود  مسلمان   عارفان  آثار

.  شودمی  اسیر  تن  قفس  در  و  آیدمی  فرود  خود  ارفع  محل  از  کبوتر  این  و  گیردمی  شکل

  در   آن  گرفتاري  و  روح  هبوط  به   اعتقاد  نیز    (Gnostic)  ی گنوس   يها باور  در  قبل   ها قرن

  جهان    به  هبوط  با  دارد،  الهی منشأ  که  روح  یگنوس  مکتب  در.  شودمی  مشاهده  خاکی   تن

است؛  گرفتار  ماده  جهان  و  خاکی  کالبد   ي دوگانه  اسارت  در  ماده   با   تواندمی  اما   شده 

 و  منشأ  به  و  یابد  رهایی  اسارت   این  از،  است  علوي  عالم  که  خویش  خاستگاه  شناخت

گویابااین  بازگردد؛  خود  اصلی  موطن   موضوع،   این  براي  پرنده  تمثیل   از  استفاده  حال 

 .  داده است روي هینیع  يدهیقص  در بارنخستین

  در  کبوتران داستان  تأویل  به خود  رسایل از  یکی  در  الصفااخوانهم   نا یس ابن از  پیش   البته

  از   رهایی  براي   را  کبوتران  جمعی  کوشش  و  پرداخته (  المطوقه  الحمامه  باب )  ودمنهکلیله

فروزانفر،  رک.  )  بودند  کرده  تلقی  تن  دام  در  آدمی  روح  و  جان  گرفتاري  از  رمزي،  دام

1۳۷۳:  594). 
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  طریق   از  را  آن  يدوگانه  اسارت  و  روح  هبوط  يقضیه  نایسابن  اینکه  يدرباره 

ي تحقیق خواهد  دیگر، بنا به توضیحی که در شیوه  منبع   از  گرفته است یا  الصفااخوان

  هاي شکل به تمثیل همین که این است  است مسلّم آنچه اما  آمد، مدنظر این مقاله نیست؛

. شودمی  دیده  هم  حافظ  و  يمولو   ،عطار  یی،سنا  ي،سهرورد  ی،غزال  احمد  آثار   در  گوناگون

  در   که  عارفانی  از  یکی  رسیده است و  نیز  اخیر  هايقرن  به  پیشینیان  آثار  از  موضوع  این

  و   عارف  فقیه،  ،(ق1245-1186  یا  1185)   ینراق  مالاحمد  پرداخته است،  آن  به  اشعارش

  کامل   تأثیرتحت  ینراق  مالاحمد  طاقدیس  مثنوي  هرچند.  است  هجري،  سیزدهم  قرن  شاعر

داشته    نظر  اسالمی   عرفان  میراث  کل   به  آن  در   ینراق  است؛ اما  آمده  پدید  مولوي  مثنوي 

 باور  آن،  ضمن  نراقی   که   است  شاه  و  ی طوط  داستان  ،طاقدیس  هاي داستان  ازجمله.  است

  پیداست   اول   نگاه  در.  بردمی  پیش  به  پرنده  تمثیل  با  ي عینیهقصیده  همانند  را  روح  هبوط  به

عینیهقصیدهي  پرنده  و  طوطی،   ،طاقدیسي  پرنده  که   زبان   همچنین  است؛  کبوتر  ،ي 

  و   عربی  ،ي عینیهقصیده  زبان  آنکهحال    است، مثنوي  آن  شعري قالب  و  فارسی   ،طاقدیس

 بررسی   جاي  اثر  دو  این  افتراق   و  اشتراک  نقاط  حال بااین  قصیده است؛  آن  شعري  قالب

  ي اصلی مسئله  اساسبراین.  گماردمی  همت  مسئله  این  به  ي حاضرمقاله  دارد که  دقیق

  طاقدیس   مثنوي   از  شاه  و  ی طوط  داستان  میان  افتراق  و  اشتراک  نقاط  بیان  حاضر،  تحقیق

 .  است نایسابن يي عینیهقصیده ی ونراق  مالاحمد

 

 ق ي تحقی هنيش يپ. ۱.۱

  شده   نوشته  هایی مقاله  طورجداگانهبه  تاکنون   طاقدیس   مثنوي  و  ي عینیه قصیدهي  درباره

عینیهقصیده  گنوسی  ساختار»  هايمقاله  اندجمله  آن  از  است،  جاللی،)  «سیناابن  ي ي 

ابنقصیده  در  نمادانگاري»  ،(1۳84 عارفاناندیشه  در  آن  بازتاب  و  سیناي    «مسلمان  ي 

  ی عَلسینا و  ابن  -هینیعي عرفانی  قصیده  »بررسی تطبیقی دو  ،(1۳88  نظري،  و  اللهیفتح)

  س ی طاقد  ي مثنو  تحلیل   و  بررسی»(،  1۳91  مفرد،لطفی  و  سیفی)نسیب عریضه«  -ارَم  قِ یطر
  ي مثنو  و  نراق  موالناي »  و(  1۳89  نریمانی،  و   گرجی)  «يمعنو   ي مثنو  از  آن  تأثر  میزان  و
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  نویسندگان   از  یکهیچ  دهند،می  نشان  ها آن  عناوین  کهچنان  اما  ؛(1۳81  بابایی،)  «سیطاقد

 .اندنکرده  مقایسه  ي عینیهقصیده  تمثیلی  محتواي  با  را  طاقدیس  مثنوي  شاه  و  یطوط  داستان

مقالهازطرف این  از  برخی  تحلیل  دربارهدیگر  ابیاتها  برخی  گاه    عینیه  ي  و  غیردقیق 

به نظر می براي مثال در متن مقاله )بخش مشابهتنادرست  ها: »سیر صعودي  رسد که 

  نا یسابنها به تأثر  شده است. در بخش دیگري از این مقاله اي از آن اشارهروح«( به نمونه

پرداخته شده که در این مقاله و بنا به   نایسابنی و نیز تأثر دیگران از  سگنو  يهاشهیانداز 

 ي مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به  این تأثیر و تأثرها پرداخته نشده است.شیوه

 

 ق ي تحق ی وهيش. ۲.۱

اي )بر مدار مکتب آمریکایی  مقایسه  -تحلیلی  روش،  موضوع  اقتضاي   به  مقاله  این  روش

است. )در  این شیوه و در بررسی آثار، به تفاوت زبان و ارتباط تاریخی    تطبیقی(ادبیات  

  هر   ي تمثیلپایه   اینکه  به  توجه   با  شود.(  ي تـأثیر و تأثر پرداخته نمیو همچنین مقوله

  تحلیل   مشخص و  تمثیل،  این   به  پرداخت  در  هاها و تفاوتشباهت  است،  یکسان  شعر  دو

 . گیرندقرار می موردمقایسه  یکدیگر با شوند ومی

 

 ق يتحق   یمبان.  ۳. ۱

 ه يني ع یدهيقص .۱.۳.۱

  نیز   روحیه و ورقائیه را آن  گاه و اوست   اشعار مشهورترین  از که  نا یسابن  يعینیه  قصیده 

  که   است  اثري  اولین  دهند،می  نشان  تحقیقات  که  آنجا   تا  و  دارد  بیت  21  یا  20  اند،نامیده

  قصیده   این  در  شیخ.  شده است  ممثّل  کبوتر  صورتبه  ي انسانیناطقه  نفس  یا  روح  آن  در

  فراموشی   حد   تا  بدن  دام  در   اشگرفتاري  و  علوي  عالم  از آن  نزول   و  ناطقه  نفس  تجرد  به

 . (406: 1۳89 رک. پورنامداریان،)کند می  اشاره  خود اصل

 و  سالمان  و  یقظانبنحی  ،الطیرهرسال  مانند  نایسابن  آثار  دیگر  در  تمثیل نوع  این البته 
 .  است  یافتنی هم ابسال 
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  هبوط (  1:  کرد  تقسیم  بخش   پنج  به  توانمی  محتوا  ازنظر  را  سیناي ابني عینیهقصیده

  با (  روح)  پرنده مؤانست(  2  آن؛  از اشناخرسندي  و  خویش  رفیع  جایگاه  از(  روح)  پرنده

 در  و زاري  آه   و  اشاصلی  مقام  و  منزل   یادآوردنبه (  ۳  ؛( جسم)  جدیدش  منزل   و  مهبط

  هاي وابستگی  و  هادلبستگی  از  رها شدن(  4  خویش؛  اصل  به  بازگشت  شوق  و  آن  فراق

ي  سراینده فلسفی  هاي سؤال  طرح(  5 خویش؛  اصلی   خاستگاه  به  برگشت   و  عاریتی  منزل 

 .صعود و نزول  این دالیل يدرباره قصیده

 س یطاقد ی مثنو.  ۲.۳.۱

  مخاطبان   نظر  گوناگون  هايسده  در  تنهانه  برگزید،  خود  کبیر  مثنوي   در  يمولو   که   اي شیوه

 به   که  آثاري  از  یکی.  شد  شاعران  -عارف    بیشتر  براي  آرمانی  الگویی  بلکه  کرد؛  جلب  را

  جایی  تا است، مالاحمد نراقی طاقدیس مثنوي شده است، سروده مولوي مثنوي از تقلید

 . (18:  1۳80رک. میري،)اند نامیده مثنوي هفتم دفتر را آن برخی که

  محذوف  مسدّس  رمل  بحر   در  عطّار  الطیرمنطق   و  معنوي  مثنوي  وزن  بر  طاقدیس

.  دارد  عرفانی  عالی  معانی  با  همراه  بلند  و  کوتاه  داستان  65  شده است و  سروده(  مقصور)

  به   مربوط  حکایات  و  شیعی  احادیث  از  استفاده  و  دینی  و  تاریخی   تمثیلی،   حکایات   وجود

ي  شیوه  .(۷4:  1۳81  بابایی،  .رک)است    طاقدیس  مثنوي  هايشاخصه  از(  ع)معصوم    امامان

  ي مثنو   در  که   است   ايشیوه  همانند  پیاپی،  گریزهاي  با  مثنوي  این  در  تودرتو   پردازيداستان
 . دارد وجود يمعنو

  مثنوي».  است  متمایز  مشابه،   هايمثنوي  دیگر  آغاز  از  نوعیبه  طاقدیس  مثنوي  شروع
  داستانی   شنیدن  به  را  خود  خوانندگان  بیت  آن  در  شاعر   که  شودمی  آغاز  بیتی  با  طاقدیس 

  و   الهی  ثناي  و  حمد  و  مقدمه  بدون  ي معمول،شیوه  برخالف  و  کند می  دعوت  راستان  از

  نخستین  ،طاقدیس ابیات نخستین یعنی رود؛می عرفانی اينکته سر بر( ص) رسول  نعت

خلقتفلسفه  به  آن   در  که  است  داستانی   ابیات  اورابطه  و  انسان  ي    آفریدگارش   با   ي 

  به   توانمی  جاهمین  از  و  ندارد  سابقه  يمعنو   يمثنو   در  جز  ي آغاز،شیوه  این.  پردازدمی

  مقدمه،   بدون  مثنويِ  این   درواقع.  برد  پی   ي آنسراینده  شعري  راهبرد  و  طاقدیس   ماهیت 
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  معنوي   مثنوي  زکیکن  و  پادشاه  داستان  یادآور   آن   بیت  اولین  که  یطوط  و  شاه  داستان  با

   .(1۳:  1۳89  نریمانی، و گرجی) «شود.می آغاز است،

 

 بحث . ۲

 رها يالط هرسال. ۱.۲

 به   و  هاروایت  در  اصلی  نقش   شوند،می  شناختهةةالطریرسال  کلّی  عنوان  با  که  آثاري  در

  روایت   سیر  حال بااین  است؛  پرندگان  يبرعهده  هاآن  تمثیلی  نقش  ترینمهم  دیگرعبارت

 آن  صعودي   سیر   گاه  و  کنندمی  مطرح  را   روح  نزولی  سیر  گاه  نیست؛   یکسان  هاالطریرسال

  ترک   دنبالبه  اند،نفوس  از  تمثیلی   که  پرندگان  سوم،  مورد  در.  را  سیر  دو  هر   گاه   و  را

 خاستگاه  و  وطن  به  گوناگون  هايمانع  باوجود  کوشندمی  خود  اصلی  موطن  اجباري

  بند تخته  در  روح  اسارت  یا   هبوط   مـضمون»   داشت:  نظر  در  باید  البته   بازگردند؛  خویش

.  دارد  دیرینه  بسیار  اي پیشینه  بلکه  نیست؛  اسالمی   عرفان  نوظهور  و  تازه   مضامین  از  ،تن

  مطرح   مسیحیت  صدر  عارفان  یا  انیگنوس  تر،پیش  را  تن  زندان  و  روح  ي اسـارتمایهدرون 

  روح   اسارت  و  هبوط  مضمون. است یگنوس  نیـیآي  انـدیشه جـوهر  راستیبه  و  اندکرده

دومسده  گنوسیان  را   جهان  این  در )اندکرده  مطرح  مسیحی  سوم  و  ي    پور، اسماعیل.« 

1۳۷۷:  1۷) . 

ي  رساله در »افالطون: دارد سابقه روح براي شدنقائل  وپربال  نیز هافرهنگ دیگر در

 را  آن  و  هاستي جنبشي همهسرچشمه  که  داندمی  جاویدان  گوهري  را  نفس  فدروس

 جاویدان   یکی  اسب  دو  این  از.  اندبسته  بدان  بالدار  اسب  دو  که  کندمی  تشبیه  ايارابه  به

 ضمن  ،الذهب مروج در(  ۳46  تا  ۳44  حدود  وفات)مسعودي  .  پذیرمرگ دیگري  و  است 

نفسدرباره  جاهلی  اعراب  عقاید  ذکر   نفس   که  کردندمی  گمان  گروهی:  نویسدمی  ي 

 شود،  کشته   یا   بمیرد  انسان  که هنگامی  و  گرددمی  منبسط  انسان   تن   در  که   است   اي پرنده

  بر   وحشت،  با   که  گرددمی  متصور  او  براي  اي پرنده  صورتبه  و  گرددمی  او  پیرامون   در
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ي، شاعر جاهلی[ ادیا  ابوداوودشاعران ]   از  یکی  موضوع  این   در  و  زندمی  بانگ   او  قبر

 : گویدمی  فیل اصحاب  از سخن ضمن

 هامُ  المَقابِر  صَدي فی فَلَهُم  عَلیهِم  المَنُونُ و الطّیرُ سُلَّطَ

  پرنده )هاست  مقبره  صداي  بازتاب  در  ایشان  هام  و  گشت  چیره   آنان  بر  مرگ  و  پرنده:  یعنی

   .(1۳۷: 1۳8۷  تقی،)  («نامندمی  هام را مرگ

  رمزي   و  تمثیلی   صورت به  که   کسی   اولین  اسالم   جهان  در  گذشت،  کهچنان  همهبااین

ي  قصیده   یک  در  را  روح  نزولی  سیر  ست که  نا یسابن  پرداخته است،  حکایت  نوع  این  به

  متفکران   و  و بعدها این تمثیل در آثار برخی عارفان    کشدمی  تصویر  به  بیتی  بیست  حدود

  الطریةرسال  نایسابن؛ البته باید در نظر داشت که  (۷۷۷:  1۳8۳  رک. باهنر، )شود  نیز مشاهده می

ي سفر مرغان  ترین متن موجود در حوزه لحاظ تاریخی، باید قدیمیمستقلی نیز دارد که به

 (. 11۳: 1۳88کدکنی،  باشد )رک. شفیعی

»بـاز«    يپرنده  ي  در قالبسهرورد  عقل سرخیک قرن و اندي بعد، همین تشبیه در  

اسـت )رک.    شاهان  ساعد  روي  جایگـاهش  و  پادشاه  همنشین  اي کهپرنده  شود؛می  مجسم

 (.28: 1۳99 شناس و اسپرهم،حق

نیز جان یا روح را به مرغ و تن را   الطفولیه  فی حالهي  ي در رسالهسهرورد  نیهمچن

 (.  ۳52: 1۳89کند )رک. پورنامداریان،  به قفس تشبیه می

 

 سينا . هبوط روح ازمنظر ابن۲.۲

یابیم که او در میان فیلسوفان و  سینا و مباحث مرتبط همگنان او درمیبا بررسی آثار ابن 

النفس پرداخته  ي روح یا علمقولهتر  به م عالمان تاریخ قدیم و میانه از همه بیشتر و عمیق

 (. ۳8:  1۳۷9است )رک. حقانی زنجانی، 

نفسه ارزشی واالتر از جسم دارد و جسم در اصل شایستگی  سینا روح فیازمنظر ابن

قدر واال  پذیرش روح را ندارد؛ مگر اینکه که جسم و روح همپاي هم شوند. جسم آن 

هم آمده است، از   هینیعکه در اولین بیت گونه شود که همپاي روح شود؛ اما روح آن نمی
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کند تا بتواند در جسم  دیگر هبوط و تنزل میعبارتآید و بهجایگاه واالي خویش فرود می

 (. 86: 1۳9۳پور، درآید )رک. سیفی و اسدي

 

 هيني ع یدهيقص یليتمث  وجه. ۳. ۲
  نا یسابنروح را کبوتري به تصویر کشیده است. ورقاي    نا یسابنگونه که ذکر شد،  همان

  که  داندمی  کلی  نفس  را  آن  ،«ورقا»   مدخل  در  و  فات یالتعر  در  روح آدمی است. جرجانی

  دریافت   براي  که  هاییصورت  در  شدهدمیده  روح  و  است  قدر  لوح  و  محفوظ  لوح  همان

 (. 24۷: 1421اند )رک. جرجانی،  یافته کمال  و آمادگی روح،

در اعتقاد صوفیه عقاب بلندپرواز )عقل اول(، ورقا )نفس ناطقه( را از عالم حضیض  

 (. 150: 8، ج 1۳68رساند )گوهرین،  اش میرباید و به عالم قدسیو جسمانی می

  ازنظر   را  آن  مهم  فرازهاي  است  الزم  ي عینیهقصیده  ي تمثیلی جنبه  به  بردنپی  براي

 :  شودمی  آغاز مطلع  این با قصیده. بگذرانیم

 اأَلرْفَعِ   المَحَلِّ  مِنَ  إِلَیْکَ  هَبَطَتْ

 

ـ َتعَ ذَاتُ اءُــوَرْقَ   عِ ــَتمَنُّ و زُّزٍـ

 ( 16: 1۳۳۳اقبال،)

  مناعت  و عزت  داراي که کبوتري  رفیع، و بلند جایگاه و محل   از  تو  بر آمد فرود: ترجمه

    .است

  هبوط   بیان  با  یکسره  تغزلی،  و  تشبیب   هیچ  بدون  را  قصیده  نایسابن  بینیم،می  کهچنان

  پردازد می  کبوتر   این  وصف  به  گاهآن  و  کندمی  آغاز  کبوتر   یا  ورقا  تمثیلی   شکل  در  روح

 : دهد نشان بیشتر را آن رمزي هرچه ماهیت تا

 عَارِفٍ   هـــمُقْلَ  لِّـ کُ  مَحْجُوبَه عَنْ

 

 َتتَبَرْقَـعِ  وَلَمْ سَفَرَتْ الَّتِی وَهْیَ 

 (1۷: همان)

 .نداشت پوشیروي سفر حین  در آنکهحال  معرفت، صاحبان ازنظر  بود پوشیده: ترجمه

 :  دهدمی ادامه چهارم و سوم  بیت در نایسابن
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 وَرُبَّمَا  إِلَیْکَ   کُرْهٍ  ىــعَلَ  تْ ــوَصَلَ

 

 َتوجُّعِ   ذَاتُ وَهْیَ فِرَاقَکَ  کرِهَتْ 

 (18: همان)

  درد   به  روزگار  و  داشت می  ناپسند   را  تو   فراق  شاید   و  رسید  تو   به  اکراه  با:  ترجمه

 گذاشت: می

 فلمّااستأنَستْ  سَکنتْ وَمَا أَنِفَتْ

 

 البَلْقَـعِ  الخَرَابِ مُجَاوَرَه  تْــاَلِف 

 (19: همان)

  ویران ي  همسایه  این  به  یافت،  انس  کهگاه  آن  اما  گرفت؛نمی  سکونت  و  بود  میل بی:  ترجمه

 . پذیرفت الفت خشک، و

  شود کهمی اشاره جسم و سپس الفتش با آن با پیوند در روح به اکراه بیت دو این در

  قبول  را   آن  وقایعی،  افتادناتفاق  اثر  در  البد   بعد  ولی  درآید؛  جسم  به   خواستنمی  ابتدا 

  واقعیت   و  نهدمی  اعتبار  را   محسوس  دنیاي  خویش  جسمانی  اسارت  در  آدمی»:  کندمی

  جهان   تعلقات  به  امر  این  به  یابیدست  براي   جوید.می  عنصري  عالم  این  در  را  هستی  پنهان 

  و   لذت  تعلقات   دیگر   تصرف  و  ثروت  کسب   یا   قدرت   به  میل  بندد،می  دل   محسوس

 چندان   و  خوردمی  غوطه  لذت  در  آنکه  نتیجه.  جویدمی  خویش  درون   در  را  جسم  آرامش

  «کندمی  فراموش  شد،می  جستجوگرش   باید  اصل  در  که  را  حقیقتی   که   کشد نمی  طول

 .(91: 1۳84 جاللی،)

 

 طوطی و شاه  داستان . ۴.۲

  اصلی   رنگپی  و   اول   يصفّه  که   است   طاقدیس   داستان  بلندترین   ،شاه  و  یطوط  داستان 

  آن   هبوط  و  آدمی  ي نفسدرباره  رمزي   و  تمثیلی  داستانی  و  شودمی  شامل   را  مثنوي  این

  اخالقی   نکات  حال،  فراخور  به  ي،مولو  همانند  داستان  این  ضمن  در  ینراق.  باالست  عالم  از

  عمق   به  هاقصه  سطح  از  را   خواننده  کوشدمی  و  کندمی  بیان  هم  را  عرفانی  و  حکمی  و

 . برساند هاآن 
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  طاقدیس   مثنوي  اول   يصفّه  اصلی رنگپی  ،شاه  و  یطوط  داستان  که بیان شد،  گونهآن 

ي  برهه  در  شده است؛   تشکیل  ي متمایز مرحله  دو  از   طوطی  حیات   تمثیل   این   در .  است

 : است پادشاه همان یا  جهان الملکمالک معشوق و مقرب  طوطی نخست،

 هان ج  کــمل در ودـــب یــپادشاه

 اي طوطی  را   او  ود ــب  انـــگلست  در 

ـ انی  هــگبی   و  هــگ  در  بود  اهش   سـ

 

 انــج ملک و جهان الملک ک ـمال 

 اي طوطی  اـزیب و زــنغ و اــدلگش

 ودــب همراه شه  جان اـب او انــج

 (1۳: 1۳90)نراقی،                   

 :  یکدیگرند معشوق و عاشق پادشاه و طوطی

 ر ــسم  هـگشت در عاشقی تن دو هر

 هست نیز عاشق معشوق،  شد  هرکه

 

 دگر  قـعاش آن و معشوق  یـهر یک 

 هست زــ شورانگی  عشق او دل  در

 (1۳: همان)

 : کندمی  جزیره راهی  بد و نیک زبان آموزش براي را طوطی شاه،

 شود   دانا  زبان  هر  از  اـــ ت   تــخواس

 دري  و   ترکی  و   ازيــت   و  ديـــهن 

 سخن   گوید  و  وزدــآم  را  هـــجمل 

 

 شود  گویا او قـ نط را انــــبز هر 

 ري ــــ ربب و یــــکابل و یـــزابل

 نـمؤتم  مستطاب اهـــش  شـــ پی

 (15: همان)

 : کندمی مقایسه انسان با را طوطی  داستان، ي ادامه در ینراق 

 ب ــنسیـــخاک  آدم  ه ـــک   همچنان

 ندید بی  پادشاه  آن  بــــ سب  نـــزی

  

 رب   منظور  او  جمله  انـــمی  دــش 

 برگزید     را  اوه  ــــجمل    انـــمی    در

 (16: همان)

  تواندمی  پادشاه  بارگاه و منظر    در  طوطی  واالي   جایگاه  بر  ینراق  مؤکد  و  مکرر   توصیف

انسان  حقیقی  منزلگاه. است آن وجود از پرتویی  جهان این  که واقع عالم  به باشد اشارتی

  وجود   این  که  است  حق  حضرت  بارگاه  و  برین  بهشت  اللهی،مقام خلیفهبرگزیده و صاحب

 .(۳: 1۳8۷ نیا،طاهري  باقريرک. ) شده است آبادخراب اسیر او  مثالی
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سوي پیله  گزیند و طوطی را بهبرمی  «پیر »   یک  طوطی  براي  گفته،پیش  هدف   دنبال به  شاه

 : کند)جزیره(  که جایگاه پیر است، رهسپار می

 نظیر بی  اهـــپادش  رارــــق   دــــش

 خَود مرغ  فرستد  هـــپیل  آن  ويــس

 

 پیر نزد خود طوطی رستدــ ف کو 

 بد  و نیک انــ زب وزدـــبیام اــت 

 (1۷: 1۳90)نراقی،              

  یاد   از  را  خود  واقعی  جایگاه  که   بندد می  پیمان   و   عهد  طوطی   با  شاه  ي داستان،ادامه  در

  دست  جزیره ریپ دامان ازدر جزیره  و نسپارد فراموشی دست به را دربار و پادشاه و نبرد

 :  برندارد

 قرار بی  انــــ ج  آرام   اي  نــــلیک

 مباد   تــفراموش  نـــم  از  ارـــزینه

 جدا   اکنون  شويمی  من  از  چه  گر 

 گیر  جاي   جزیره  آن  در  شدي  چون

  

 ار ــبه  را روزم و روز را مــشب اي 

 مباد  نوشت من ادـــ ی بی ايجرعه

 رهنما پیري تـــ هس رهــجزی در

 ر ـپی  انــدام از  تـدس داريـــبرن

 ( 20: همان)                    

 و داند می عهیش  امامان  همان را  ری پ نراقی، که  است الزم  ي مهمنکته این ذکر  اینجا در

 : دارد تصریح بدان بیت 20 حدود

 جهان   پیران  هـــجمل  رـ پی  تـــگف

ـ پی  هـک   هر   نبرد   پی  را  خود  وقت   رــ

   

 انــمردم امــام  قـــح نـــامی آن 

 سپرد انـ ج جاهلیت موت هــب آن

 ( 21: همان)                     

  کار   به   نشود،  گمراه   مسیر  این  در  طوطی   اینکه  براي   را  خویش  تالش  تمام   پادشاه

 : کندمی رهنمون جزیره ریپ  سويبه را او و گیردمی
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 است   من  همه گفتِ  گوید  او  کانچه

 طریق   بپیماید  پیري  بی  هـــ ک  رـه

 قدم   مسجد  در   پیر  بی  یـــنه  گر 

 سومنات   یا  رويمی  کعبه  هـــب  گر 

  

 است  من  جفت گسترينصیحت در 

 عمیق  بس  ی ــچاه  به  افتد   سرنگون 

 ندم   جز  نه  حاصلی  را   اتدهــ سج

 نجات   خواهی  گر  پیر  بی  مرو  نــهی

 ( همان)                           

 : گویدمی سخن جزیره در زندگی سختی از  ادامه در و

  است   خرم  و  شاد  گرچه  جزیره  آن

 گنجهاست  زآناي درهرگوشهگرچه

 است  غم  صد او شادي  یک با لیک 

 اژدهاست  صد  آن   گنج هر با لیک

 (22: همان)

  تا   کندمی  بیمناک  نیز  جانش  از  را  طوطی  جزیره،  در  زندگی  خطرهاي  شرح  با  پادشاه

 : به دام صیادان افتد مبادا

ـ ان  شماربی  هايهــــ ویران  آن  درـــ

 ریخته   آنجا   در  خون   را  انـــ طوطی

 کمین  صیادي  گوشه  هر  در  ردهـــک

  

 

 هزار   جغدان هاهـــ ویران آن درــون 

 هـــآمیخت  آن خاک اـــب شانـخون

 نــزمی  روي بر ردهــگست اـــ هدام

 ( همان)                          

 

 : گیردمی  پا  اشزندگی دوم مقطع  و طوطی سفر  بعد به مرحله این از

 کالم  شیرین  کاي   ودــفرم  هـــپادش

 کن  پرواز   کنون  شد  نـرفت  تــوق 

 شاه   دست از و طوطی   زد پر و بال  

 برید   هامنزل   و  کرد  یـــ ط  ا ــهراه 

  

ـ بای  هــآنچ   تمام     گفتم  من  گفت  دـ

 کن  باز   را  خودوگوشوهوش  چشم

 راه  آهنگ   ودـنم  و  روازـــپ  ردـــک

 رسید    بنگه   آن  به  قرنی  از  س ــپ  تا 

 (48: همان)

  اندرزهاي  و  پند  طوطی  شودمی  باعث  دارد،  که  ايفریبنده  زیبایی  دلیلبه  جدید  منزلگاه

 :  کند فراموش  را پادشاه  فراوان
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 مرغزار   و  صاف  آب  و  دید  زهــسب

 بال  و   پرّ  رنگین   مرغان  طرف  رــه 

  

 دار   میوه  و  درخت  پر  بستان  و  اغــب 

 الـخ  و  خطّ  پر  جملگی  یـــطایران

 (همان)

  هدف  بلکه  را،  قصر   و  پادشاه   وتختتاج  تنهانه  ي سفر،فریبنده  مظاهر  تأثیرتحت  طوطی

 :بردمی  یاد از  هم را خویش بازگشت  زمان و جزیره به آمدن از خود

 او   امیا  و  شد  شــــفراموش  هـــش

 ان یطوط  ينوا   ادشـــی  از  تـــرف

 جاه  و  تخت  آن  آمدش  خاطر  به  ین

  

  او   امـــش  و  حـ صب  يها تی عنا   وان 

 انیب  و  نطق  آن  دــش  فراموشش  هم

 شاه    يسو  تنــبازگش   انـــ زم   ین

 (۷8: همان)                         

  بهشت   از(  ع)  آدم  حضرت  جدایی  شبیه  را  آن  فراق،  این  بر  ناله  از  بعد  نراقی  ادامه،  در

  متذکر  را(  ع)  عقوبی  از  او  جدایی  و(  ع)  وسفی  حضرت  يقصه  همچنین  و  داندمی  برین

 : شودمی

  برین    خلد  از   آدم  شد   داـــج  چون

 راد   یعقوب   از  یوسف  جدا شد  چون

   پدر   از   یوسف  افتاد   داــج  ونـــچ

 

 قرین   را  محنت  و  رنج  زارانــ ه  شد 

 اوفتاد   اخوان  چنگ  در ـــان   ســبیک

 دربدر  و  زار  و  خوار  و  گشت  دهــبن

 (۷9: همان)                         

 تشویق  را  وي  و  دهدمی  قرار  مخاطب  را  خود  جان  طوطیِ  داستان،  پایان  در  ینراق 

 بازگردد: ناز« و عزّ »هندوستان به تا کند می

 کن  رواز ـــپ  من  انــ ج  اي  یئطوط

 کن   ي مقصودکعبه  وي ــس  هـب  رو 

 

 کن  ناز  و عزّ انـــهندست هـــب رو 

 کن بدرود و زن پا  را جهان نـــای

 ( ۳81: همان)                      
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 ه يني ع یدهيقص با   طوطی و شاه داستان یها شباهت. ۳

 بال   عالم  از روح  نزول  . ۱.۳

  وحدت   ،ي عینیهقصیده  با  شاه   و  یطوط  داستان  شباهت  ترینمهم  شد،  مالحظه  که   گونهآن 

  جسم   زندان  در  آن  گرفتاري  و  باال   عالم  از  روح  هبوط  به  باور  یعنی  هاآن  اصلی  مضمون

 بوده  ملکوت   عالم  به  متعلق  بشرى  نفوس:  گویند  ارسطو  ازجمله  فالسفه  از  اى»عده.  است

  افالطون به    را  عقیده  این   اساس .  است  شده  ماده  گرفتار  و  کرده   هبوط   اجسام   عالم  به  و

  ن یصدرالد  .شودمی  دیده  نیز   معنى  این  اخیر  افالطونیان  کلمات  در  و  اندداده  نسبت  نیز

به    است  بوده  ها آن  مقدس  پدر   موطن  که   قدس   عالم   از   آدمى  نفوس  هبوط  ي مسئله:  گوید

  حیوانى   نفس  موطن  و  است  گهواره  مانند  و  است  جسمانى  طبیعت  موطن  که  جسمانى  عالم

  رفته   اشارت  بدان  وحى  کتب  در  که   است  امورى  از  هاستآن  مادر  يمنزلهبه  که  است

،  1۳۷۳است.« )سجادي،    آمده   بزرگ  حکماي  و  اولیا  و  انبیا  مرموزات  در  طورهمین  و  است

 (. 21۷۳: ۳ج

 به  خود  میل  برخالف  نفس  که  است  معتقد  و  شماردمی  جبري  را  هبوط  این  سیناابن

 در  نکته  این  .(146:  1۳91  مفرد،لطفی  و  رک. سیفی) شده است  داده  کوچ  مادي  جسم  این

  برابري   جزیره  سفر  به  طوطی  فرستان  براي  شاه  گیريتصمیم  با  شاه  و  ی طوط  داستان

 . کندمی

 

 جسم  در روح  اسارت . ۲.۳

 البَلقعِ  رابِــالخ اورهـ مُج  تْــاَلِف  استأنَستْ فلمّا سَکنتْ ما و اَنَفتْ

 ( 19: 1۳۳۳اقبال،)              

  هاي این قصیده که مربوط به  قرن هفتم و از شارحی ناشناس است  در یکی از شرح

 روح  درآمدن»  ، در شرح این بیت آمده است:ی آن را تصحیح کردهانی آشت  اقبال   عباس  و  

  محبوس   قفس  در  مرغ  چون  بدن  در  را  او  آمده است و  اکراهبه  بل  نیست؛  اختیاربه  قالب،  به

  قالب   با  مدید   مدتی  چون  اما   اجبار،  و  اکراه  به  اال  نرود؛  اختیار  به  قفس  در  مرغ  اند؛کرده
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  در   شده است،  آموخته  قالب  با  چون  نبود؛  اختیار  به  هم  مفارقتش  پس  آمد؛  پدید  انسی

 .(18: همان) «گردد متأسف و شود  متفجع  مفرقت وقت

 : نالیده است تن  قفس در روح اسارت از یافته، فرصت که هرجا  نیز  نراقی

ـ ان  اممرغی  خوار   افتاده  ســـ قف  درـ

 قفس   اندر  رـــپ  رــــزی  سرکشیده

  

 

 

 

 مرغزار  زین  وفا  از  دــآری ادــی

 نفس  یک گلشن به بیفشانده رــپ

 ( ۳8: 1۳90 نراقی،)               

    

 فراق از روح  ی ناله  .۳ .۳

 بِالْحِمَى   عُهُودا    ذَکَرَتْ  إِذَا   َتبْکِی

 

 َتتَقَطّعِ   مـلَ  و  یــَتهْمِ  عٍــبِمَدَامِ 

 ( 21: 1۳۳۳اقبال، )            

 . انقطاع بدون و جاري هاییاشک  با افتاد، یار دیار عهدهاي   یاد و گریست: ترجمه

  از   غریبِ  این  و  دارد  تعلق  دیگر   عالمی  به  که  است  موجودي  انسان  بیت،  این  مبناي  بر

  کند؛ می  بیگانگی   احساس   دنیا  این  در  و  نالدمی  فراق  درد  پیوسته از  جدامانده،  دیار  و  یار

  و   یطوط  داستان  ،نامهین  نیز  مولوي  مثنوي  در.  است  دیگري  جاي   او  اصلی  وطن  چون

 بازرگان  و  یطوط   داستان  در: »است  موضوع  همین  گویاي  دیگر،  داستان  چندین  و  بازرگان

  در   که  آزادي  طوطیان  دیگر  براي  قفس  در  محبوس  غریب  طوطی  دردآلود  پیغام  ذکر

  آدمی   جان  غربت  و  غریبی  بیان  درحقیقت  گذرانند،می  روزگار  شادکامی  به  هندوستان

شده    دور(  وحدت  عالم)دوستان    عزت  مجمع  و  وصال  باصفاي  يعرصه  از   که   است 

   .(58:  1۳81 طغیانی،)  «است

 :  کندمی بیان گوناگون ابیات با  طاقدیس جاي چند  در را برداشت نراقی همین
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 آزادگان اي نــم از  دـــآری ادـــی

 نفس  کـی ترحم از  دــــآری ادـی 

ـ ب اـــشم  اي    وطن اندر یکدگر  اــ

 ها ایام آن و دوران آن وشـــخ اي

 اشتیاق از  مــسوخت  یـــجدای در 

  

 بوستان در شما گلخن این در نـم 

 قفس  محبوس و دام رــــ اسی زین

 من  ز گاهی اــوف از   دــــآری یاد

 ها شام و هاحـــصب ونــهمای وي

 راقـالف حَرِّ نـــمِ الهـــواوی و آه

 (۳9: 1۳90نراقی،)                   

  سر  ناله  گونهاین  اصلی  وطن  فراق  از  متوالی  بیت  صدوبیست  طی  مورد،  یک  در  وي

 :  دهدمی

 من  گویاي   یـطوط  اي  غـــدری  اي

 قدسیان   گروه  اي  د ـپسندی  ونـــچ

 غریب  تن  شما یک  پسندیداز  چون

 گاه  عرش   شمارا  پسندید اي  چون 

ـ افت  ريـــ طای   قفس   دــبن  در  ادهــ

 

 نـــم  آرايانـــبوست  بــــعندلی 

 مکان   و  جا  قدسیان  کـمل  هــب  اي

 نصیب بی  عشرت  و  اديـ ش  از  مانده

 چاه  محبوس  اـــشم  از  یــــبینوای

 هوس   پروازش  نه  و  یــرهای  یـــن

 ( 15۳-148: همان)                   

 

 روح  یطلبوصال. ۴ .۳

  غربت   احساس  خاکی  جهان  در  و  است  اسیر  تن  زندان  در  و  دارد  آسمانی  اصل  آدمی  روح

غریب    احساس.  شده است  تبعید   ظلمت   مغرب   به  نور   مشرق   از   که   فهمدمی  و  کند می

ي  الزمه.  اندیافته  دست   خودآگاهی  این  به  که  است  حکمایی  و  ي عرفاهمه  احساس  بودن،

 از  روح  که  اصلی  وطن  همان  یعنی  است؛  دیگر  وطنی  در  سابق   حضور  احساس  این  درک

  اجراي   دنیا،  زندان  از  رهایی  راه  .(2۳6:  1۳89  رک. پورنامداریان،) شده است   تبعید  آنجا

  که   کاري  همان  یعنی  است؛(  5۷:  69، ج1۳۷5  )مجلسی،  «تموتوا  أن  قبل  موتوا»  دستور

  طورمفصل به  شاه  و  یطوط  داستان  بین  در  ینراق.  داد  انجام  بازرگان  و  یطوطي  قصه  طوطی

 : شرح داده است حدیث را این



ـ ــــ رقيه اسدی خانشان.../حکایت هجران، از ورقا تا طوطی   17 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جدا   کن  خاکی وارـــدی این  از دل 

  خاک دیوار این  از کندندل  چیست

 شد    پاک نـــت  شـ آالی از  دل  کی

 پسر  اي  دـــنباش  آن گشتن خاک

 تو   کیشمحنت جسم کاین بود آن

 آن   ودـــس   و زیان از پوشی  دیده

 یـــبرکن  نــت   این از  آساذبیح دل 

 

 مجتبا   جان  طاق بر نـک  بـــنص 

 پاک  و صاف  تن زآالیش شــ کردن

 شد   خاکوجسمش مُرد چون آدمی

 ر ـــیکدگ  از  ا جد   اعضایت کافتد

 وــت  شــ پی خاکی  چو باشد بها بی

 آن بود   و ودـنب از  باک ودتــــنب

 افکنی  انــجان رخسار رــب دهــدی

 ( ۳6- ۳5:  1۳90نراقی، )          

 :  است قدس  بارگاه به دوباره وصال  خواهان متوالی  بیت وپنجپنجاه  طی همچنین

 اسیر   دانــزن  در  بخشخالصی  اي

 ده  ازـــب  را  او  روازــــپ  وّتــــق

 کن   ادی   را  دردربه  بـــ یغر  نـیکا 

 من  بسته   ارـــشک  آن  اــــ خدای  اي 

  

 دستگیر   را    ان ــــافتادگ  ا ـــپ   ز   اي 

 ده  روازــ پ  تــرخص  دادي  چونکه

 کن   بیداد   و  تــ محن  از   ش ــــفارغ

 من   بشکسته   پر  مرغ   آن  داــــخ  اي

 ( 156-15۳: همان)                   

     

   یماد   عالم  ی رانگ ی و . ۵.۳

  که  است ايویرانه يمنزلهبه شاعر دو هر دیدگاه از آمده، فرود  آن در روح که مادي عالم

  دنیاي   این  به  آمدن  از  روح  اکراه  بر  مبنی   نایسابن  اعتقاد.  شده است   هاآن  قراريبی  باعث

 یابد:می ادامه  آخر تا  و کندمی بروز آغازین بیت همان از  خراب

 فلمّااستأنَستْ   سَکنتْ  ما  و  اَنَفتْ

 

 البَلقعِ   الخرابِ مُجاوره الِفتْ 

 ( 19: 1۳۳۳ اقبال،)

  بدن   در  که  آمدمی  ننگ  وهلت  اول   به  را  روح  که  است  آن  ظاهرش  معنی»  بیت  این

  الفتی   آمد،  پدید  موافقتی  و  مواصلتی  ایشان  میان  چون  اما  گیرد؛  تعلق  وي  به  و  شود  ساکن

 .(19: همان)  «گرفتند آرام و قرار  همدیگر با  و گشت حاصل بدن با را روح
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 :  پرسدمی قصیده  آخر ابیات  در نایسابن

 شَامِخٍ   مِنْ  أُهْبِطَتْ  شَیْءٍ  فَلِأَيِّ

 

 اأَلوْضَعِ   الحَضِیضَ  قَعْرِ  إِلَى  عَاٍل 

 ( 25: همان)                    

 شده است؟  آورده فرود  پست  گودال  این  ژرفناي به واال  باالي آن از چه براي: ترجمه

  درحال   پیوسته  و  نکوهدمی  را  آن  دلبستگان  و  دنیا  داستان،  جايجاي  در  نیز  ینراق 

 :  بپردازد  اوست،  وصال   و  دوست  یاد   غیر   چه  هر   از   دل   تا  است  آدمی  جان  ترغیب   و  تشویق

 وطن  در باشد دوست  ادـی ه ــک دل 

ـ ب  اي  نــک  هــپیش   را   او ادــی   رادرـ

 دل   پاي   از  پسر  اي  ردارـــب  دـــبن

 شکوه  پذیرایدمی  انـــجان  ز  انــج

 الحَبیب   صَوبِ  یـــاِل الرُّوحَ حّرَّکوا 

 بیگانه است    ده  ویرانه  این  در  انــج

 پسر   اياستجان    زندان  انـجه  این

 ضیا  و  نور  و  بهجت  و  سرود  آن

 بود   ان ـــ ج  ارـــدی  رـــتأثی  هـجمل

 تار   زندان   اندرین  وسـ محب  انـــج

  

 تن   ظلْمات   در   تـاس  وان ـــحی  آب 

 کن  اندیشه   هر  گــچن  از  اـــره  دل 

 دل   افزاي   روح  جوالن  نـببی  ســـپ

ـ اَحبّ  اــــی  وهـــــحَرَّکُ  هِـاِلی  ائیــ

 غَریب  اـ الدّنی   ِذهــ ه  یـــف  هُــــاِنّ

 ه است  ـخان  را  او  دس ــ ق  ارـــدی  در

 نگر   کشور  آن  ويـــس  را  آن  لـــمی

 نوا  و  عود  از  دــوج  و  اطـــنش  وان

 بود  ناالن   شب  روز و  ز هجرش  جان

ـ نال  بـــش  و  روز  بهار   هجران  ز   دــ

 (۳8: 1۳90)نراقی،                   

    

 روح  هبوط   دليل . ۶.۳

  هبوط   ملک  عالم  به  ملکوت  عالم  از  چرا  پرسدمی  روح  زبان  از  قصیده  این  در  نایسابن

 :  دهدمی  گونهاین را  خود پاسخ  سپس کرده است و

ـ فَهُبُوطُهَ  ه الزمٍ ـــضَرْبَ  انَـــکَ  إِنْ  اـ

   

 َتسْمَعِ  مْــــلَ  بِمَا  هــ سَامِعَ  ونَـــلِتَکُ 

 (26:  1۳۳۳اقبال، )                   
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  آنچه   شنیدن  به  بیابد  گوشی  تا   بود  آن  براي  بود،  کاري  ضربتی  اگر  هبوط  این:  ترجمه

 .نشده است شنیده

  خردمندان  بر  است که  دیریاب  حکمتی  آدمی،  جسم  در   نفس  هبوط   دلیل  مبنا   این  بر

  در   باید  که  است  کیفیاتی  و  قوا  داراي  نفس  اندازچشم  این  از.  نیست  مکشوف  هوشیاران  و

  قوت  چون.  قواست  این  یافتنفعلیت    و  تحقق  در  نفس  کمال  و  درآیند  فعلیت  به  عمل

  مقصود   این  به  ي حصول وسیله  جسم  بنابراین  دارد؛  بروز  توان  بدن  ازطریق  نفس  عملی

  حقیقت   و  ماندمی  عبث  و  باطل  او  در  مکنون  قواي  پیوست،نمی   جسم  به  نفس  اگر  و  است

 همین   بر(.  45-44:  1۳68  رک. مجتبایی،) رسیدنمی  نیز   کمال  به  و  شناخت نمی  را  خود

  یافتن آگاهی  و  علوم  کسب  براي   مادي  عالم  به   قدس  عالم  از  را   نفس   آمدن  دلیل  نایسابن  مبنا

 :  داندمی  الزم  جهان هايراز به

 خَفیَّةٍ   لِّـــه بِکُـــعَالِمَ  ودَـــوََتعُ

 

 یُرْقَعِ   لَمْ  فَخَرْقُهَا  نِـــالعَالَمَیْ  یـــفِ 

 ( 2۷:  همان)                           

  تن   به  برگشتنش  توان  و  داناست  جهان  دو  هاينهانی  به  کهدرحالی  گرددبازمی  و:  ترجمه

 .نیست

 : شماردمی علم را آموختن نفس  هبوط دلیل جایی در هم ینراق 

 شود   دانا  زبان  هر  از  تا  تـــ خواس

 دري  و   ترکی  و   ازيــت   و  ديـــهن 

 

 شود   گویا  او  نطق  را  انــــ زب  رـــه 

 ري ــــ برب  و  یــــکابل   و  یــــزابل

 (  15:  1۳90نراقی،)                    

 

 قدس بارگاه  یفراموش دليل . ۷.۳

  زمان هم: » اندنوشته  بارهدراین.  داندمی  جسم  فراموشی  باعث  را  جسم  به  روح  تعلق   نایسابن

  اتصال  براي  ي خاصیعالقه  نفس،  در  و  شودمی  حادث  فعال   عقل  از  نفس  جسم،  ایجاد  با

:  1۳88  نظري،  و  اللهیفتح)  «آیدمی  پدید  جسم  از  هدایت   براي  و  آن  از   مراقبت  بدن،  به

 : است گفته بارهدرهمین شیخ .(1۷
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ـ اتَّصَلَ  إِذَا  ىـــحَتَّ  هُبُوطِهَا   بِهَاءِ  تْــ

 فَأَصْبَحَتْ   الثَّقِیلِ  ثَاءُ  اــبِهَ  تْـــعَلِقَ 

  

 اُأَلجْوَعِ  بَِذاتِ  مَرْکَزِهَا  مِــــمِی  نْـعَ 

 الخُضَّـعِ   وَالطُّلُوِل  مِــالمَعَالِ  نَــــبَیْ

 ( 20: 1۳۳۳  اقبال،)                    

  فرودین   عالم  که   هبوط   هاء  به،  باالست  عالم  که  نخستین  مرکز   میم  از   کهزمانی  تا:  ترجمه

 در  و  بازداشت   پرواز  از  را  او  مادي   عالیق  و  درآویخت  او  به  ثقیل   ثاء  شد،  متصل  است،

 . جست آشیان ویران و پست خاکدان این

  مؤانست   را   اش اصلی  خاستگاه  کردنفراموش  و  روح  غفلت  هايدلیل  از   یک ی  زی ن  ینراق 

 :  داندخاکی می عالم  عالیق و خاکی کالبد با روح

   کیقباد  اهـــش آموزتـــ دس رغـــم

 او   ایام  و  هــ ش  شـــ فراموش  دـــش

ـ ی  از  تـــرف  وطن   و  انـ رفیق  ادش ـ

 شاخسار   در ـان  پروازش هم  هـــگشت

 زاغ آهنگ  بر نغمه ديـــکشی هــگ

 طوطیان   نواي   ادشـــی  از  ت ــــرف

                         

 اوفتاد   جزیره  در  ذارش ـــگ  ونــچ 

 او  شام  و  ح ــصب  اي ـــ هعنایت  وان

 زغن  و  بوم  با  د ــگردی  نـــهمنشی 

 مردارخوار   ســ کرک  و  شوم  ومـــب

 باغ   طرف   بر  زغن  چون  چمیدي  هـگ

 بیان  و  نطق  آن  شد  فراموشش  مــه

 ( ۷8:  همان)                            

شود که در  افزون بر این، دلیل دیگري نیز براي این فراموشی عنوان می  سی طاقددر  

 ها بدان اشاره خواهد شد.بخش تفاوت

  

 روح  ی صعود ري س . ۸.۳

  شدن خاموش  و  برق  درخشش  به  را   جسم  در  روح  قرار گرفتن قصیده،  انتهاي  در   نایسابن

 :  کندمی  تشبیه آن سریع

 ى ــــبِالحِمَ  قَــــَتأَلَّ  رْقٌــبَ  فَکَأَنَّهَا

 

 یَلْمَعِ   لَمْ  هُــفَکأَنَّ  وَى ــــانْطَ  مَّــــثُ 

 ( 28: 1۳۳۳اقبال، )                     
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  انگار   کهچندان  برچید،  دامن  سپس   و  درخشید   یار  دیار  در   که  بود  برقی  گویی:  ترجمه

 . نتابید

  و  گرفت تعلق قالب به روح»: مربوط به قرن هفتم آمده است  عینیهي شرح در نسخه

  ظلمانی   خاک   در  را  قالب  و  کرد  مفارقت  بعدازآن  و  نمود  روشنایی   را   قالب   چند  روزي

  سال   هزار  بدن  با  او  مواصلت  مدت  اگرچه  را،  ندیده است وي  هرگز  که  پنداري  بگذاشت،

 .(28: همان) «نماید اندک مفارقت  تلخی  چشیدن از پس  سال، هزار  از بیشتر یا باشد

(  ع)  لیاسماع  حضرت  کردن   قربانی  و(  ع)  لیخل  میابراه  داستان  بیان  به  وقتی  نراقی نیز

 : گویدبازمی چنین عشق مسلخ به گذاشتنگام  در را  ذبیح لیاسماع حال پردازد،می

 کن   پرواز   من  ان ــــج  اي   ايطوطی

 کن   مقصودي  هــــکعب  سويبه  رو 

 رویممی  جانان  سوي   انــ حریف  اي  

  

 کن  ناز   و  زّــ ع  هندوستان  هــــب  رو 

 کن   بدرود  و  زن  پا   را  انـــجه  نـای

 رویممی  گلستان  وي ــس  ســـ قف  از

 (۳81: 1۳90نراقی،)                 

 :  کندمی بیان ساناین  را درونش  سوز ،الهوتی  هندوستان یاد با خود گاهآن  و

 دوستان   اي  رسید  اینجا  سخن  ونـچ

 اوفتاد   یادم  به  انــــهندست  ازـــب 

 من   پنهان   شـ آت   د ـــش  ورهــــشعل

 طایران   پرافشان  دم ـــ دی  واـــه  در 

 کرد   پرواز  هوا در یـــمرغ دـــدی 

  

 استخوان   و  مغز   به   ادمــافت  ش ــــآت  

 اوفتاد   نهادم  در  وــــن  از  وريـــش

 من    پایانبی   بحر  دــ ش   زنوجـــم

 پرفشان  جانم مرغ  د ـش  ســـ قف در

 کرد   آغاز  زدن  پر  مـــجان  رغــــم

 (۳81: همان)                        

: برخی در شرح این بیت، »برق« را از جنس »برق منزلگاه لیلی«  نظر  یک  بر  نقدي)     

اصطالحات اهل ذوق  این »برق«  دانند و با استناد به است، می که در بیتی از حافظ آمده

شود و او را به بارگاه شمارند که بر بنده آشکار میرا فروغی زودگذر ازسوي خدا می

 (. 151: 1۳91مفرد، کند )رک. سیفی و لطفیالهی دعوت می

 اول اینکه: برقی  که در این بیت حافظ به کار رفته است:
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 کرد   چه  افگاردل   مجنون  رمنخ   با  که  وه  سحر   دی بدرخش   ی لیل   منزل   از   یبرق

 (191: 1۳89 حافظ،)                     

اش غلبه دارد، بنا  در معنی صاعقه به کار رفته است و صفت سوزندگی آن بر روشنی

 ي خرمنی که در مصرع بعد آمده است.به قرینه

دادن این »برق« به اصطالحات مربوط به احوال صوفیه، مغایر با روایت    دوم اینکه: ارتباط

هاي قبلی است، مضاف بر اینکه  ازنظر نحوي نیز مشخص است  قصیده و نیز  معناي بیت

 است.  روحعاید به  کأنّهادر  هاکه ضمیر 
  

 ه يني ع یدهيقص با   طوطی و شاه داستان  ی هاتفاوت. ۴

  بین   نیز  هاییتفاوت  ،ي عینیهقصیده  و  شاه  و  یطوط  داستان  میان  بسیار  شباهت   باوجود

 ،عینیه  در   که)داستان    اصلی  شخصیت   در  تفاوت   از  نظرصرف  که   شودمی  دیده  دو  این

  فارسی   ،طاقدیس  در  و  عربی  ،عینیه  در  که)زبان    و(  است  طوطی  ،طاقدیس  در  و  کبوتر

  ، طاقدیس  در  و  قصیده  آید،برمی  نامش  از  کهچنان  ،عینیه  در  که)شعري    قالب  و(  است

 :  کنیممی بیان اختصاربه را هاآن ،(است مثنوي

 

 تفاوت نوع پرنده در دو داستان . ۱.۴

بههمان مقدمه  در  که  تمثیلی  گونه  اثر  دو  این  در  که  تفاوتی  اولین  شد،  اشاره  اختصار 

می متفاوت  احساس  پرندهشود،  نوع  است.  بودن  داستان  دو  این  را  نایسابني  کبوتر   ،

زند، در زمین آشیانه  پر میوها بال برگزیده است. کبوتر جانداري است که اگرچه در آسمان

نوعی  مهاجر  کنند. روح نیز بهنظر از آن، برخی کبوتران مهاجرت نیز میسازد و صرفمی

بهتر رباطی در عالم  عبارتاز عالم علوي به عالم خاک است و براي خویش آشیان یا به

 رسد.است؛ بنابراین چنین تمثیلی مناسب به نظر می  خاک ساخته

پرندگان،  طوطینراق دیگر  ازطرف بین  از  خویش  داستان  در  می  ی  انتخاب  کند.  را 

طوطی عالوه بر اینکه مانند کبوتر امکان پرواز و تغییر مکان دارد، بُعد دیگري دارد که  



ـ ــــ رقيه اسدی خانشان.../حکایت هجران، از ورقا تا طوطی   23 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ی هجرت طوطی، تغییر  نراقزدن. در داستان  کبوتر آن را ندارد؛ قدرت یادگیري و حرف

بیند و سخن  اي مقلّد است، در این سفر آموزش میمکان صرف نیست. طوطی که پرنده

 رسد. تر به نظر میمنظر تمثیل طوطی کاملوزد. ازاینآممی

صورت  دیگر در احادیث شریف، از امکان رؤیت ارواح مومنان در بهشت بهازطرف

مرغان سبزفام  سخن رفته و شاید هم از این بابت است که بارها ترکیب »طوطی جان«  

 .(1۷: 1۳88 نظري، و اللهیرک. فتح)بینیم را در شعر موالنا می

 

 هبوط  پذیرش   برای روح واکنشنبود  و . واکنش ۲.۴

 :دهدمی فراق سفر  به تن اکراه با کبوتر ،ي عینیهقصیده در

 وَرُبَّمَا  إِلَیْکَ  کُرْهٍ  ىـــعَلَ  تْـوَصَلَ

 

 َتوجُّعِ  ذَاتُ  وَهْیَ  کَـ فِرَاقَ  تْـــ کرِهَ 

 ( 18: 1۳۳۳  اقبال،)                    

  درد   به  روزگار  و  داشت می  ناپسند   را  تو   فراق  شاید   و  رسید  تو   به  اکراه  با:  ترجمه

 . گذاشتمی

  و   نیست  اينشانه  سفر،  این  پذیرش  براي   طوطی  واکنش و اکراه  از  طاقدیس  در  اما 

 :  رفته است سخن او قراري بی از بیت یک ضمن تنها

 قرار بی طوطی است راه رـــس رــب

 

 بیار   داري   دگر   عهدي  ر ــاگ  اهـــش 

 (22: 1۳90)نراقی،                   

 

 اصلی وطن  فراموشی در شيطان دخالتعدم و  دخالت . ۳.۴

 ،طاقدیس  در  و  است  بدن  با  روح  فقط انس  ،ي عینیهقصیده  در  باال   عالم  فراموشی  دلیل

 شیطان نیز است:   دخالت و افسون آن، بر افزون

 برد  یاد   از  دانشت  انـــ شیط  کـــلی

 

ـ ب  را  اتیـــدانای  رـــدفت   برد  اد ــــ

 (  61: 1۳90)نراقی،                   

 نیز یکی از  عوامل فراموشی انسان، شیطان معرفی شده است:  میکر قرآندر 
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 (:68)انعام/ «الظَّالِمِینَ.  الْقَوْمِ مَعَ  الذِّکْرى بَعْدَ َتقْعُدْ  فَال الشَّیْطانُ یُنْسِیَنَّکَ إِمَّا وَ» -

 »اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد، پس از به یادآوردن با گروه ستمکاران منشین.«

فَإِنِّیالصَّخْرَه  إِلَى  أَوَیْنا  إِذْ  رَأَیْتَ  أَ  قاَل»  -   أَنْ   الشَّیْطانُ  إِلَّا  أَنْسانِیهُ  ما  وَ  الْحُوتَ  نَسِیتُ  ي 

در کنار آن سنگ جاي گرفتیم، من ماهی را از یاد  »آیا ندانستی چون    (:6۳)کهف/  .«أَذْکُرَهُ

 بردم و جز شیطان از خاطرم نبرد که آن را به یاد داشته باشم.«

 

 نزولی  سير  در راهنما حضورعدم و  حضور . ۴.۴

 در  آنکهحال    آید،نمی  میان  به  سخنی  روح  نزولی  سیر  در  پیر  نقش  از  هینیع  يدهیقص  در

 . فرستدمی پیر نزد آموزش براي را طوطی شاه، ی،نراق داستان

اینجا نماد هدایت تشریعی  و تمثیلی از پیامبر است که آنچه ازسوي خدا بدو   پیر 

سینا نیز نیز رسالت را رساندن حقیقت امر الهی  کند. ابنها منتقل میرسیده است، به انسان

که ذکر شد،     گونه. درهرحال همان(1۳:  1۳89  داماد،  رک. قاسمی و محقق)داند  به بشر می

ابن  عینیه در   نیست. شاید  تمثیالت مربوط از  آن اثري  خاطر محدودبودن سینا بهو در 

ي هبوط روح بوده  قالب و ابیات یا فقط به این خاطر که هدفش از این تمثیل فقط مقوله

است، از کنار آن گذشته است )باید در نظر گرفت که  نراقی داستان را مفصل در  حدود  

 کند.( بیت روایت می 21سینا مختصر در اما ابن بیت، 280

 

 فلسفی اصطالحات  و  مباحث  از استفادهعدم و  استفاده . ۵.۴

  نوعی   هبوط،  دلیل  و  خلقت   يدرباره  هایی سؤال   طرح  با   سیناابن  ،ي عینیهقصیده  انتهاي   در

  وارد   ینراق  اساسا   و  نیست  خبري  آن  از  طاقدیس  در  که  دهد می  نشان  را   فلسفی   حیرت

 .شودنمی  ي فلسفیپیچیده  مباحث

  از   ه ینیع  يدهیقص  در  خود  بودن  فیلسوف  به  توجه  با  نایس ابن  اساس،  همین  بر

 و  ي خطابیشیوه  به  طاقدیس  در  نراقی  ولی  جوید؛می  سود  فلسفی  و  علمی  اصطالحات
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  ثقیل   کلمات  کاربرد  گوید؛ بنابراین ازمی  سخن  خویش  روزگار  ي مردمعامّه  براي  منبري

 . پرهیزدمی  فهمغیرقابل و

 

 گيری جهي نت. ۶

  شعري،   قالب  و  زبان  تفاوت  از  نظرصرف  مثنوي طاقدیسطوطی و شاه در    داستان  گمانبی

ابني عینیهقصیدهبا    مضمون،  و  تمثیلی  ازنظر دارد  سیناي    دو   در  شباهت  این.  شباهت 

  از   روح  ي هبوطاندیشه  معنی،  ازجهت.  است  رفته   پیش   صورت  و  معنی  ي اصلی جنبه

  این   از  رهایی  براي  وي  کوشش  و  تن  زندان  در  او  اسارت  و  ماده  عالم  به  ملکوت  عالم

  بر   اثر  دو  هر  صورت،  ازنظر  همچنین.  است  داده  تشکیل  را  اثر  ي دومایهدرون  زندان،

  رمزي   تمثیل  گونهاین.  استوارند  طوطی،  دومی  و  کبوتر  اولی   پرنده،  رمزي   ي تمثیلپایه

  آخرین   از  یکی  ینراق  آمده است و  طورمکرربه  الطیرهاهرسال   در  ي عینیهقصیده  از  پس

  بیت   هزار  ده  از  بیش  طاقدیس  مثنوي.  بوده است  هارساله  دست   این  زنجیره  هايحلقه

  اصلی   رنگ پی  بیت،  ۳05  با   ،شاه  و  یطوط  داستان   شده است که  تشکیل  صفّه   دو  از  و  دارد

  این   بر  عالوه  طاقدیس  مثنوي  ضمن  مالاحمد نراقی.  کرده است  ایجاد  را  آن  ي اول صفه

  هبوط   داستان  دیده است به  الزم  هرجا  منبري  و  خطابی  ي شیوه  از  استفاده  دلیلبه  ابیات

  که   سخنی  مناسبت  به  و  است   پرداخته  تن  زندان  در  آن  گرفتاري  و  باال   عالم  از  روح

ي  نتیجه  به  تا  است  یافته  ادامه   قصه  این  و  آورده  داستانی  یا  تمثیل  بگوید،  خواستهمی

  اي شیوه  به  و  ندارد   بیشتر  بیت  21  ،سیناي ابنعینیه  که  است  درحالی  این  برسد،  دلخواه

 .  شودمی  متذکر  فلسفی نگاه  با صورت، و ي معنیجنبه دو هر در را مطلب کل فشرده

  باال،   عالم  از  روح  نزول :  از  اندعبارت  اثر  دو  این  مضمونی  هايشباهت  طورکلیبه

  علت   مادي،  عالم  ویرانگی روح،  طلبیوصال   فراق،  از  ي روحناله  جسم،  در  روح  اسارت

باعث  روح،  هبوط که  می  بارگاه  فراموشی  مؤانستی   روح.  صعودي   سیر  و  شودقدس 

 :از  اندعبارتنظر از تفاوت زبان و قالب شعري  این دو اثر صرف  مضمونی  هاي تفاوت

پرنده، جنس    و   دخالت  هبوط،  پذیرش   براي   روح  واکنشنبود    و  واکنش  تفاوت 
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 استفاده   و  نزولی  سیر  در  راهنما  بودن یا نبودن  اصلی،  وطن  فراموشی  در  شیطان  دخالتعدم

 .فلسفی اصطالحات  و مباحث  از استفادهعدم و

 

 یادداشت

 است. نقل شده    مهر یرئوف  محمدي آقاي  از ترجمه  ه ینیع  يدهی قصي فارسی  بخشی از ترجمه.  ۱

 

 منابع 

 . لوفرین وی جام خرمشاهی، تهران:بهاءالدین ي (. ترجمه1۳81. )قرآن کریم

)ابوالقاسم  پور،اسماعیل   اشعار   و  معنوي  مثنوي  يباچهید  یقیتطب   یبـررس»(.  1۳۷۷. 

 .41- 14ص  ص ،11 يشماره ،شناخترانیا .«یگنوس

  از   یفارس   زبان  به  نفس  احوال   در  نایسابن  يعینیه  يقصیده  »شرح(.  1۳۳۳. )عباس  اقبال،

 ،1  سال   ،ادبیات دانشگاه تهران  يدانشکده  يمجله  .هفتم«  قرن  در  نامعلوم  يا سندهینو

 . 28  -16 صص  ،4 يشماره

)رضا  بابایی،   ، ۷۳  ي شماره  ، پژوهش  يآینه.  «طاقدیس  مثنوي  و  نراق   ي»موال(.  1۳81. 

 .9۳-8۳صص

  رسانی اطالع  و  فرهنگی  يمؤسسه:  قم.  طاقدیس  شمیم(.  1۳8۷. )علی  نیا،طاهري  باقري

 . تبیان

)مینا  باهنر،   ، یفرهنگ  هانیک  .«(پرواز  ي ها رازنامه)  الطیرهاهرسال   یخی تار  »روند(.  1۳8۳. 
 . 8۳- 66صص  ،221 يشماره

)تقی  پورنامداریان،  و  یعلم  تهران:  .فارسی  ادب   در  رمزي  هايداستان  و  رمز(.  1۳89. 

   ی.فرهنگ

 . مرکز تهران: .سیناابن الطیرهرسال در فلسفه و  عرفان(. 1۳8۷. )شکوفه تقی،

 .العلمیه دارالکتب: لبنان .التعریفات(. ق.ه 1421. )محمدبنجرجانی، علی
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)علیرضا  جاللی، ،  یفلسف  ي نامه  .نا«یسابن  ي عینیه  ي قصیده  ی گنوس  ساختار»(.  1۳84. 
 .102-85صص  ،2 يشماره

 علیشاه.کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفیبه دیوان حافظ.(. 1۳89افظ. )ح

زنجانی، )نیحس  حقانی   .روح«  اثبات   درمورد  نایس ابن  آثار  در  ی»پژوهش  (.1۳۷9. 

 . 4۳- ۳8صص  ،8  يشماره  ،40  سال  آبان ماه، اسالم، مکتب از  ییهادرس

  يسهرورد  و  يمولو   ي ریتصو  خوانش  لی»تحل(.  1۳99شناس، مریم؛ اسپرهم، داود. )حق

  . «(یلیتمث يهارساله  و يمثنو   در  پرندگان  يهاداستان)  روح  ي پرنده اسارت مفهوم  از

 . 42-2۳صص،  1ي ، بهار و تابستان، شماره5۳، سال  عرفان و انیاد

 ،1۳  يشماره،  مهر  حافظ  . نا«یسابن  عینیه  يقصیده  ي»ترجمه(.  1۳85. )محمد  مهر،رئوفی

 . 41-40 صص

 .شم کوتهران:  ،  ۳. جعرفانی  تعبیرات   و  اصطالحات   فرهنگ(.  1۳۷۳. ) سیدجعفر  سجادي،

  بررسی   ،یعرفان  اثر  دو  نیمضام   یقی تطب  ی»بررس(.  1۳9۳)  ی.عل   پور،اسدي  ؛محسن  سیفی،

  محمد   الدینشمس  االرواح  مصباح  و  سینا ابن  ي عینیه  عرفانی  اثر  دو  مضامین  تطبیقی

  ، ۳9  يشماره   ،10  يدوره   ،بهار  ،(انیاد  و  عرفان)  یاسالم   عرفان  .کرمان«  بردسیري

 96-۷9ص ص

  یعرفان ي دهی قص دو یقیتطب ی »بررس(. 1۳91. )فاطمه نیاسري، مفردلطفی محسن؛ سیفی،

ص  ص  ،8  يشماره  ،نی مب  لسان  .ضه«یعر  ب ینس–  ارم  طریق   علی  و  نایسابن  -  عینیه

140-158. 

محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران:   ح یتصح  و  مقدمه  .ریالطمنطق(.  1۳88)  عطار نیشابوري

 . سخن

)اسحاق  طغیانی، دورهيکاربرد  یشناسجامعه  .شمس«  »غربت(.  1۳81.   و  بهار  ،1۳ي  ، 

 .66-51ص  ص ،1۳ يشماره تابستان،

)علی  نظري،  علی؛  اللهی،فتح  در  آن  بازتاب  و  عینیه   يقصیده  ي»نمادانگار (.  1۳88. 

 26-1صص   ،14  يشماره  ،یفارس   اتیادب  و  زبان  پژوهش  .«مسلمان  عارفان  يشهیاند
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 زوار. تهران: دوم،  جزء معنوي.  مثنوي شرح . (1۳۷۳) الزمان.بدیع فر،فروزان

  . نا«یسابن  نزد  نبوت  ي»معنا  .(1۳89)  ی.دمصطف یس  داماد،  محقق  ؛هیسم  ،ینراق  یقاسم

 . 124- 106صص  ،4۳ یشماره تابستان، و  بهار ،14 سال   ،ينویس حکمت

  تأثر   زانی م  و  طاقدیس  مثنوي  لیتحل  و  ی»بررس(.  1۳89. )احمد  نریمانی،  مصطفی؛  گرجی،

 . 21-12صص   ،156 ي، شماره4سال   ،اتیادب  ماه  کتاب .«معنوي  مثنوي از آن

 زوّار.  تهران:، 8. ج تصوّف  اصطالحات شرح (. 1۳68) گوهرین، صادق.

  گرانویل   ادوارد  از  سعدي  تا  فردوسی  از  ایران  ادبیات  تاریخ(.  1۳41. )اهللفتح  مجتبایی،

 . دیمروارتهران:  ،رانیا یادب  خیتار دوم جلد از  نخست ينیمه يترجمه. براون

 .هی اسالم ، تهران:69 . جبحاراالنوار(. 1۳۷5. )محمدباقر  مجلسی،

)سیدعباس  میري،   مناسبت  به  ینراق  مالاحمد  یفرهنگ   یعلم  آثار  به  ی»نگاه(.  1۳80. 

 .19- ۳، صص54 و5۳ يشماره، نید ماه  کتاب  .«ینراق  نیفاضل  ي کنگره  يبرگزار

 .  يهاوندنتهران:  علی افراسیابی، تصحیح. طاقدیس مثنوي(. 1۳90. )احمد نراقی،

 

 

 

 

 

 


