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 . مقدمه1
ادبی که انواع آثار رود و یکی از شمار میهای جذاب ادبیات بهمایهسلوک، مانند عشق، از بن

و  مهمهای ادبیات داستانی تمثیلی از حوزهسلوک در آن متجلی شده، تمثیل است. ومسئلۀ سیر

و  ادیبان از بسیاریتوجه مورد و شودیات غرب و شرق محسوب میدر ادب جذاب

اثر منظوم عطار  ترین، برجستهمقامات طیوریا  الطیرمنطقکتاب  .است قرار گرفته سرایانداستان

دست وک سالکان طریق عشق را بهرازآلود از سل نیشابوری است که تصویری شگفت و

تمثیلی، سفر گروهی از مرغان برای یافتن سیمرغ است. در این اثر دهد. موضوع این می

داستان، پرندگان، نماد عارفان و سالکانی هستند که آرزوی وصال معشوق واقعی خود را دارند. 

. این اثر اندهای هفتگانه، همان هفت مرحلۀ سلوک عارفاننیز مظهر حق است و وادی سیمرغ

های عرفانی و تمثیلی ارزشمند در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری/ سده

 سیزدهم و چهاردهم میالدی سروده شده است.

های تمثیلی، تانمانده از نویسندگان غربی نیز داسجایمیان آثار کهن و معاصر بردر

 هایی از این آثار هستند.هایی از جان بانین و اشمیت، نمونهجایگاهی ویژه دارند و داستان

م. در شهر لیون به دنیا آمد. این نویسندۀ مشهور فرانسوی 1960اریک امانوئل اشمیت در سال 

توان موارد زیر را میها جمله آنهای فراوانی در کارنامۀ خود دارد که ازها و نمایشنامهداستان

[، پوشخانم رز/ بانوی گلی] اسکار و خانم صورتی، نوای اسرارآمیز، مهمان ناخواندهنام برد: 

 (.2: 1388)به نقل از افشار و اتونی،  های قرآنآقای ابراهیم و گلو  پیالتوس روایتانجیل به

مبتال شده و در بیمارستان نام اسکار به سرطان خون ، کودکی بهاسکار و خانم رزدر داستان 

گیرد به خدا نامه رز تصمیم میبستری است. او با راهنمایی پرستار مسنش، خانم رز یا مامی

دهد. نگاری ادامه میبنویسد. این کودک طی مدتی که در بیمارستان بستری است، به این نامه

و خانم رز حکم پیر  صورت تمثیلی، سالِکی خام و نوپاستدر این داستان، اسکار خردسال به

کند. در این اثر، طول دوازده روز طی میو مرشد او را دارد. اسکار مراحل سلوک معنوی را در

شوند و منظر زمان، اعداد روی ساعت از یک آغاز میوجود عدد دوازده، بسیار جالب است. از
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بارت دیگر، تا آنجا های سال نیز به همین صورت است؛ به عتا دوازده ادامه دارند و تعداد ماه

واقع، دوازده روز شود، گویا دوازده، عدد کامل است. این دوازده روز درکه به زمان مربوط می

از کودکی، نوجوانی، پایانی عمر اسکار است که طی آن، وی تمام مراحل زندگی یک فرد اعم

گوید استان، او میکند. در آغاز دجوانی، ازدواج و... را در عالم پندار یا عالم معنا طی می

توان آن را با تعداد شود و میرسد. عدد هفت نیز به زمان مربوط مینظر میساله بههفت

 روزهای هفته مرتبط دانست.

سلوک و وکه همان هفت مرحلۀ سیرشده است  هفت وادی سخن گفتهنیز از  الطیرمنطقدر 

 فنا: فقر و حیرت، و توحید، معرفت، استغنا، عشق، اند از: طلب،عبارت

 هستتتت وادیل طلتتتب، آغتتتاز کتتتار  

 ستتت آنم معرفتتت پتتس سِتتیام وادی 

 هستتت پتتنجم، وادی توحیتتد پتتاک   
 هفتمتتتین، وادیل فقتتتر استتتت و فنتتتا

 

 کنتار وادی عشق است از آن پتس، بتی   

 صتتفتهستتت چتتارم وادی، استتتغنا  

 پتتس ششتتم، وادیل حیتترت، صتتعبناک 
 از ایتتن رویم روش نبتتوود تتتو را  بعتتد

 

 (183: 1391)اردودری، 

توان با مراحل آشنایی این کودک معصوم با خداوند و گذر از مقاطع مختلف را می

های سلوک تک وادیخالل بیان تکدر ادامۀ این نوشتار، در سلوک عارفان تطبیق داد.وسیر

متناسب با هر وادی ذکر خواهیم را  اسکار و خانم رزهایی از داستان بخشدیدگاه عطار، از

 کرد.

 اسکار و خانم رزو داستان الطیر منطقتحلیلی مراحل سلوک در  -. بررسی تطبیقی2
(، طلب در اصطالح 307: 1367گفتۀ گوهرین )عطار وادی نخست را طلب نامیده است. به

مراد، مطلوب و محبوب. شیخ فریدالدین دربارۀ این مفهوم،  پیکردن ازجووصوفیه یعنی جست

 چنین سروده است:

 تعتتب صتتد هتتر زمتتان  آیتتد پیشتتت  طلتتب وادىل بتته آیتت وفتتر چتتون
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 دستت  بته  معلومتت  هتی   نمانتد  چتون 

 صتتفات از گتتردد پتتاک تتتو دل چتتون
 آشتتکار دل بتتر نتتور آن شتتود چتتون

 

 هستت  هرچته  از کترد  پتاک  ببایتد  دل

 ذات حضتترت، نتتور ز گیتترد تتتافتن
 هتتزار گتتردد طلتتب یتتک تتتو دل در

 

 (183: 1391)اردودری، 

، شوق و طلبی آید، نخست باید در دل سالک، بارقهوادی طلب برمیگونه که از نام همان

نهادن در مسیر دشوار سلوک پدید آید و با گذر زمان بر شدت اشتیاق او افزوده شود  برای گام

، این انگیزه یا طلب اشمیتو سالک در آتش سوزناک طلب، از تضرع دست نکشد. در داستان 

مرشد و راهنمای او در طریقت  عنوانبه اسکار با خانم رزیعنی ، داستانقهرمان ارتباط واسطۀ به

 . در نامۀ دوم اسکار به خدا، در مکالمۀ میان او و خانم رز آمده است:گیردشکل می

 امروز چه روزیه اسکار؟ -

 ]...[ امروز نوزده دسامبره. -

ز آخر سال گه که در دوازده روهای محلی ما میدونی چیه اسکار؟ یکی از داستانمی -

شکل مینیاتور، یک ماه بینی کرد. هر روز بهشه وضعیت دوازده ماه سال آینده رو پیشمی

دسامبر، سال آینده  21ست؛ مثالً نوزده دسامبر ژانویه، بیست دسامبر فوریه...، سال آینده

 است.

 جدی؟ -

کن از امروز، هر  خوام بهت پیشنهاد کنم: فکر. حاال میدوازده روز پیشگونه! یه داستانه:  -

 ت ده ساله!روزش واسه

 ده سال؟ -

 آره! هر روز ده سال! -

 شم!ساله می130پس یعنی دوازده روز دیگه من  -

 (.35-34الف: 1387آره! فکرشو بکن! )اشمیت،  -

است که هر ای گونهگذاشتن در راه شناخت او بهواقع، تأثیر آشنایی با پروردگار و قدمدر

ساله، معادل ده سال گذر عمر طبیعی وزی و قرب به خداوند برای این کودک دهاندروز معرفت
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کردن دنبال احساساست. جالب آنکه کودک در ابتدا به وجود خدا هی  اعتقادی ندارد؛ ولی به

شود. در نخستین نامۀ او وک میاحتیاج و طلب در وجود خود، وارد اولین مرحلۀ سل

 خوانیم:می

کنم؛ چون سرطان نظر میام. در بیمارستان زندگی میساله بههستم. هفتمرغی تخممن کله

کنم تو وجود داشته دارم. تا حاال باهات حرف نزده بودم؛ چون راستش اصالً فکر نمی

ذاری[!؛ کنی ]نمیشه! دیگه محلم نمیجوری بنویسم که بد میباشی. خوب اگه این

 (.12کنی! )همان:  صورتی که من احتیاج دارم تو به من توجهدر

کند و وقتی متوجه در نامۀ دوم، او حتی احتیاج خود به پیر و مرشد را کامالً درک می

شود و شدت اندوهگین میشود خانم رز قرار است هر چند روز یک بار به او سر بزند، بهمی

 کند:گریه می

 !نویسمکنم! اگه شما هر روز نیایید، منم به خدا نامه نمیشوخی نمی -

 کنم!باشه! سعی می -

کردم چقدر احتیاج به کردن. قبالً حس نمیرز خارج شد و منم شروع کردم به گریهمامی

 (.32دونستم که واقعاً مریض هستم! )همان: کمک دارم! نمی

 عطار مرحلۀ دوم سلوک را گذر از وادی عشق دانسته است:

 پدیتتد آیتتد عشتتق وادىل، از یتتنبعتتد
 مبتتاد آتتتش جتتزهبتت وادى دریتتن کتتس

 باتوود  آتتش  چتون  کته  باشتد  آن عاشتق 
 شتتد بتتاز غیبتت  چشتتم آن تتتو را گتتر

 نظتتر بگشتتای  عقتتل چشتتم بتته ور
 

 رستتید کانجتتا شتتد کستت  آتتتش غتترق 
 مبتاد  خَتوش  عیشتش  نیستت،  آتش وانک

 بتتوود ستترکَش و ستتوزنده رو،گتترم
 شتتد همتتراز جهتتان ذرات تتتو بتتا

 ستتر و پتتا نبینتت  هرگتتز را عشتتق
 

 (183: 1391)اردودری، 

ی صمیمی و عاشقانه میان گیری رابطههای نامۀ دوم اسکار نیز حاکی از شکلاولین جمله

ت از اینکه نامهاهلل! صد آفرین! خیلی باهوشی! قبلخدای عزیز! بارک»این کودک و خداست: 

 (.23الف: 1387)اشمیت، « رو پست کنم، جوابم رو دادی!
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عشق کودک به مالقات با خداوند  آخرین سطرهای همین نامۀ دوم نیز حاکی از شدت

 است:

کنم خواستم بگم من کامالً موافقم برای یک مالقات، یک دیدار در روحم. احساس میمی

باید خیلی قوی باشه. دوست دارم که این مالقات رو با من انجام بدی. من از ساعت هفت 

ها وسط روز هم خوابم. بعضی وقتصبح تا نُه شب بازم. بقیۀ وقت رو تعطیلم؛ یعنی می

وقت زنم؛ ولی هرها یه چرتی میآلودگی ناشی از دارو و[ درمانخاطر خستگی ]و خواببه

دو دقیقه این ور و  -خاطر یکیطوریه، هی  تردید نکن؛ چون خیلی حیفه که بهدیدی این

 (.36دست بدم )همان: ور، این مالقات رو ازآن

(. وی معرفت را نور 418: 1340ت. غنی )عطار مرحلۀ سوم را وادی معرفت نامیده اس

تابد. شیخ این رحمت الهی معرفی کرده و معتقد است این نور تنها به قلب سالکِ مستعد می

 وادی را چنین توصیف کرده است:

 نظتتتر پتتتیش بنمایتتتدت آن ازبعتتتد

 باتتوود وى کمتتال تتتا کتتسهتتر ستتیر
 ستتتیافتتته تفتتاوت زینجتتا معرفتتت

 معرفتتتت آفتتتتاب بتابتتتد چتتتون
 ختتویش قتتدر بتتر شتتود بینتتا یکتت هتتر

 

 ستتتروپتتتابتتت  ایوادی را معرفتتتت 

 باتوود  وى حتال  حستب  هترکس  قترب 
 ستت یافتته  بتت  آن، و محتراب  یکت   این

 صتتتفتعتتتال  رهِ ایتتتن ستتت هرم از
 ختتویش صتتدر حقیقتتتدر بازیابتتد

 

 (183: 1391)اردودری، 

با خداوند،  کردن کودکخانم رز در دنیای اسکار، بسیار نیرومند است و بنابراین برای آشنا

گوید اسکار، این کودک ضعیف کند و مینخست از صفت برجستۀ وی یعنی قدرت آغاز می

تو باید به خدا بنویسی! اون »یا همان سالک نوپا و ناتوان باید با قادر مطلق ارتباط برقرار کند: 

 (.30الف: 1387)اشمیت، « تره!از من قوی

است که مرشد معارف دیگری به سالک از مرحلۀ توصیف خداوند، اکنون وقت آن پس

به خداوند و دیدار با او سخن  تر(بیاموزد؛ بنابراین از نزدیکی بیشتر )قرب معنوی عمیق

 گوید:می
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 ت واسۀ خدا تعریف کن! ازش بخواه که بیاد تو رو ببینه!همۀ اینا رو تو نامه -

 کنه؟ ]...[اون حرکتم می -

 مالقات... . تو فکر و روحت به مالقاتت میاد.نه! اون یه مدل مخصوص داره واسۀ  -

 نظر میاد خیلی قوی باشه!آها! این خوبه! خوشم اومد! به -

 (.32-30قدر دیدنش حال آدمو جا میاره...! )همان: بینی! اونحاال می -

اما اسکار خردسال یا همان سالک نوپا که هنوز در مراحل میانی سلوک قرار دارد، با 

گیرد برای برآوردن نیازهای طلب که خداوند توانا و قادر است، تصمیم میمعرفت به این م

دادن این مسئله که خدا بابانوئل نیست، به او مادلی خود به او متوسل شود؛ اما خانم رز با تذکر

گیری بیشتری از نور ای ارزشمندتر برگیرد و با بهرهگوید بهتر است در وادی معرفت، توشهمی

 خود شود:« های تاریک ذهنشدن قسمتروشن»معرفت، باعث 

 بازی، آبنبات، ماشین...!تونم سفارش بدم: اسبابچیز دلم بخواد، میباشه! پس من هر -

تونی چیزهای روحی و فکری رو ازش نه اسکار! خدا پاپانوئل نیست! تو فقط می -

 بخوای!

 مثالً؟ -

 (.22تاریک ذهنت )همان: های شدن قسمتمثالً پشتکار، شهامت، جرئت، روشن -

-های مرشد متوجه میبنابراین با توجه به آنچه در نامۀ دوم آمده است، سالک با راهنمایی

های معنوی و روحی ارزش واالتری دارد و بهتر است او از مادیات دل بکَند و با شود خواسته

(، 432: 1336ری )عقیدۀ هجویبهنهادن در وادی استغنا شود. ها آمادۀ قدمکردن به آنپشت

مقام و حطام این دنیای دون ومنال، جاهونیازی و الزمۀ آن، قطع عالقه از مالمعنی بیاستغنا به

 شیخ نیشابوری در توصیف وادی استغنا گفته است:است. 

 باتتتوود استتتتغنا وادىل از ایتتتن،بعتتتد

 باتتوود اینجتتا شَتتمور یتتک دریتتا هفتتت
 ستتتایمتترده اینجتتا نیتتز جنتتت هشتتت

 

 باتتوود معنتتا نتته و دعتتوىل دورو نتته 

 باتتوود اینجتتا شتترر یتتک اخگتتر، هفتتت
 ای ستت افسترده  یتخ  همچو دوزخ، هفت

 

 (183: 1391)اردودری، 
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قول عطار، چشم غیبی و در اوایل نامۀ سوم، در گذر از وادی عشق و معرفت، گویا به

من که »ند: اغافل هابیند که دیگران از آنچشم معرفت اسکار باز شده است و او چیزهایی می

برش وتره. دورطور کبود، خوشگلنظر من پگی بلو همینکنم خیلی حیفه؛ چون بهفکر می

کنه تو یک عبادتگاه شه، فکر میهمیشه نور و سکوت هست. وقتی آدم بهش نزدیک می

 (.39الف: 1387)اشمیت، « هست

ن روی، عشق را تجربه کرده و تعبیر عطار، با چشم عقل، نظر نگشاده است و از ایاسکار به

دیدن دختربچۀ های ظاهری و زیبابه معارفی دست یافته است و اکنون استغنای او از زیبایی

هایش، تمام بدن و صورتش کبود شده، علت نرسیدن خون کافی به ششبیماری که به

ای از هالهنظر اسکار، آن دخترک، زیباست؛ چون ورود او به وادی استغناست. در دهندۀنشان

کسی قادر به دیدن آن زیبایی معنوی و روحانی نیست؛ زیرا نور او را احاطه کرده و البته هر

و به وادی استغنا پا  اندنگرند و هنوز از برخی معارف، محرومدیگران غالباً با چشم عقل می

 اند.ننهاده

رنگ جلوه برایش کمهای مادلی را خانم رز هم در استغنای کودک، نقشی مهم دارد و جنبه

ترین داشتۀ کند. در اواخر نامۀ سوم، او جسم را که مهمدهد و بر جوانب معنوی تأکید میمی

تو، اسکار کوچولوی »داند: ، ناچیز می«گرمای قلب»برابر روح یا همان مادلی یک فرد است، در

استخوان من! استخونات خیلی سبکه؛ گوشت زیادی هم نداری؛ ولی محبوبیت به گوشت و 

 (.48)همان: « نیست. مهم گرمای قلبه که مال تو هم خیلی گرمه

اعتنایی به نظر ایشان، و احساس نیازی از دیگران و بیمسئلۀ استغنا و رضایت، حس بی

گونه کنند، همگی در نامۀ چهارم، اینعین حال که دیگران مخالف آن گمان میخوشبختی، در

 توصیف شده است:

وای! چشمتون روز بد نبینه! وای! وایبخش، ما رو با هم دید...، وای صبح که سرپرستار

زدن؛ پرستار شب هم با فریاد همراهیش پا کرد! شروع کرد به فریاددونید چه اُپرایی بهنمی

یکی به هم کرد؛ بعدش با همدیگر فریاد کشیدند؛ بعدش رو پگی؛ بعد رو من؛ درها یکی
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که ما خیلی صورتی؛ در«هابدبخت»گفتند: رفتند؛ به ما میگخورد؛ بقیه رو هم شاهد میمی

 (.54خوشبخت بودیم! )همان: 

 عطار مرحلۀ بعد را وادی توحید خوانده و چنین سروده است:

 آیتتتدت توحیتتتد از ایتتتن، وادىلبعتتتد
 درکننتتد بیابتتان زیتتن چتتون هتتاروی

 انتتدک  گتتر عتتدد، بینتت  بستت  گتتر
 

 آیتتتدت تجریتتد  و تفریتتد  منتتزل  
 برکننتتد گریبتتان یتتک از ستتر جملتته

 یوکتت  در ره در ایتتن باشتتد یوکتت  آن
 

 (183: 1391)اردودری، 

داشتن به موجودی عوض، اعتقادنداشتن به خداوند و دردلیل اعتقاداسکار والدین خود را به

 داند:نام بابانوئل، نادان میخیالی و توهمی به
 ولشون کنین! پدر و مادر من احمقن! -

 هرگز از خدا باهات حرف زدند؟البته! ولی آیا  -

چرا! فقط یک دفعه؛ اونم واسۀ اینکه بگن خدا رو قبول ندارن. اونا فقط پاپانوئل رو  -

 قبول دارن.

 (31الف: 1387تا این حد احمقن؟ )اشمیت،  -

شود و زده میها در انکار خداوند و ن ذیرفتن توحید، شگفتخانم رز نیز از حماقت آن

دهد. طی این سلوک، فردی که منکر وجود خدا سلوک اسکار را نشان میهمین مسئله، اهمیت 

شود که عاشقانه با خداوند ارتباط بوده و والدینی ظاهراً کافر داشته است، به انسانی تبدیل می

 کند.برقرار می

دانستن حق و گفتن و یکی(، توحید یعنی یکی56: 1363عقیدۀ مستملی بخاری )به

معنی اعتقاد به خداوند احد توان توحید را بهراین در ابیات مذکور نیز میکردن وی؛ بنابمنزه

البته توحید به این معنا تنها در اسالم وجود دارد و معادل آن در مسیحیت، تثلیث  دانست؛

دلیل وجود دانند؛ بنابراین در مسئلۀ توحید بهاست. مسیحیان حضرت عیسی را نیز خدا می

 ی، تطبیق کامل میان این مرحله از سلوک در دو اثر وجود ندارد.های دینتفاوت در آموزه

 کند:عطار مرحلۀ ششم را وادی حیرت معرفی می
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 آیتتتدت حیتتترت از ایتتتن، وادیلبعتتتد

 جایگتتاه ایتتن رستتد چتتون حیتتران متترد
 

 آیتتدت حستترت و درد دائتتم کتتار 

 راه گتتم کتترده  و مانتتده تحیتتر در
 

 (183: 1391)اردودری، 

رود، مجسمۀ حضرت خانم رز به عبادتگاه واقع در انتهای بیمارستان میوقتی اسکار همراه 

هایی از قالب سؤالشود و این شگفتی و حیرت را دربیند و غرق در حیرت میعیسی را می

 دهد:خانم رز بروز می

ت رو دیدم، شوکه شدم؛ از حالتت که لخت و الغر روی صلیب بودی با وقتی مجسمه

بس درد اومد و ازخاطر خارها خون میزخمی بود و از سرت بهبدنی که همه جایش 

ها منو به فکر تونستی راحت اون رو رو گردنت نگه داری. همۀ این صحنهداشتی، نمی

 گذاشتم این کارها انجام بشه.خودم انداخت. ناراحت شدم. اگه منم مثل تو خدا بودم، نمی

ودین، یک قهرمان بزرگ بودین، یر بگرز لطفاً راستشو بگید! شما که کشتیمامی -

 (.57-56الف: 1387تونید به این خدا اعتماد کنید؟ )اشمیت، نمی

کند که نشان موالنا را به ذهن متبادر می مثنوی معنویها ابیات زیر از دفتر دوم این پرسش

 زده شده است:دهند گویا مولوی از این عقیدۀ ترسایان عصر خویش شگفتمی

 هامتتتتان انگیختتتتتجهتتتتل ترستتتتا بتتتتین 
 قتتول اوستتت مصتتلوب جهتتود ه چتتون بتت

 

 ز خداونتتتدی کتتته گشتتتت آویختتتته   ا 
 او را امتتر کتتی تانتتد نمتتود؟   پتتس متتر  

 

های ناشی از حیرت اسکار و بیان توجیهاتی در این دادن به پرسشالبته خانم رز با پاسخ

بنابراین، کند و نظر ایشان، خدا( را استوار میزمینه، عقیدۀ این کودک به حضرت عیسی )از

 گذرد.سالمت میسالک از مرحلۀ حیرت نیز به

 عطار مرحلۀ آخر سلوک عارفانه را وادی فقر و فنا دانسته است:

 فنتتتا و فقرستتتت از ایتتتن، وادىلبعتتتد

 تتتتو جاویتتتد، ستتتایۀ هتتتزارانصتتتد
 

 روا؟ گفتتتنستتخن اینجتتا بتتود کِتت  

 تتتو خورشتتید، یتتک ز بینت   شتده گتم 
 

 (183: 1391)اردودری، 
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مسئلۀ مرگ را خانم رز با خورود. مرحلۀ وصال است که با فنای سالک رقم میاین وادی، 

 کند:گونه مطرح میاسکار، این

 میرند!میری! پدر و مادرتم یه روزی میدونی اسکار؟ تو یه روزی میمی -

 از این حرف یکه خوردم! هرگز بهش فکر نکرده بودم! ]...[ -

میرند! پدر و مادرت! من! همه...! )اشمیت، میری! همه میفقط تو نیستی که می -

 (.75-74الف: 1387

گیرد که قدری در وجود اسکار شدت میدر مراحل پایانی، اشتیاق به دیدار خداوند به

 هشتم و نهم او چنین است: هایهای پایانی نامهجمله

 (.79خواد به دیدنم بیای! بوس تا فردا! اسکار )همان: خیلی دلم می -

دونی که خیلی منتظر دیدنت هستم. تردید نکن! بیا! اگرچه طور! خدا! میاینخالصه  -

 (.83کنه )همان: امروز، خیلی]ها[ واسۀ دیدنم میان؛ ولی دیدن تو واقعاً خوشحالم می

 شود:اینکه در نامۀ یازدهم، او گویا در عالم معنا به دیدار حضرت عیسی نایل میتا

ای رو انتخاب کردی که من اصالً اومدی! درست همون لحظهخدای عزیز! مرسی از اینکه 

حالم خوب نبود. ]...[ وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم نود سالمه. سرم را برگردوندم برای 

قدر تماشای برف... . حدس زدم که داری میای. صبح بود. من تنها روی زمین بودم. اون

کردن صبح زود بودی؛ حال آمادهو تو در ها هم خواب بودن. ]...[زود بود که حتی پرنده

دادی. اینجا بود که فهمیدم ای میزدی؛ به دنیا زندگی دوباره]...[ داشتی شب رو کنار می

کنی: اینم روز! اینم شه؛ مدام داری کار میفرق تو با ما چیه. تو هرگز خستگی سرت نمی

رز! ... چه سالم! فهمیدم اینم مامی شب! اینم بهار! اینم زمستون! اینم پگی بلو! اینم اسکار!

«. نگاه کن! هر روز انگار اول دنیاست!»خوای رازت رو به من بگی: که اینجا هستی و می

ها رو، حیوونا رو، هوایی رو که تو ها رو، درختا رو، پرنده]...[ نور رو نگاه کردم؛ رنگ

کردم. از احساس می کشیدم. حس کردم. ]...[ خودم رو زندهرفت و نفس میم میبینی

کردم! مرسی خدا از اینکه این داشتن! عشق میلرزیدم. خوشبختیم وجودخوشحالی می

بری تا کردم که دستمو گرفتی و داری منو به قلب راز میم کردی! احساس میکارو واسه

 (.86-85بتونم راز رو تماشا کنم. مرسی! )همان: 
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از نگارش آن، او به مقام فنا ن کودک است و پسنهایت، سیزدهمین نامه، آخرین نامۀ ایدر

)همان: « میرمکنم که دارم میسالمه. خیلی زیاده. فکر می 110خدای عزیز! امروز من »رسد: می

90.) 

شدن به مقام فنا و صبری زایدالوصف اسکار در نایلاز بی« خیلی زیاده»عبارت کلیدی 

شدن خواننده در دو اثر، غافلگیرجالب در هرکند. یکی از نکات رسیدن به خداوند حکایت می

 یابد سی مرغی که تا مرحلۀ آخر سلوک پیش، خواننده درمیالطیرمنطقانتهای داستان است. در 

ای خودشان سیمرغ هستند. در واپسین بندهای اثر اشمیت نیز با خواندن نامه واقع،روند، درمی

واقع، پیر و مرشد خانم رز بوده و چراغ کار دریابیم اسنویسد، درمیکه خانم رز به خدا می

معرفت را در دل او روشن و قلبش را مشحون از نور ایمان کرده است؛ به عبارت دیگر، 

 اند:دو یکی شدهنهایت، پیر و سالک، هردر

رز نیستم! فقط واسۀ اسکار، کوچولو مارد! من خانم رز هستم! دیگه مامیخدای عزیز! پسر

امروز صبح ما رو ترک کرد )در نیم ساعتی که من و پدر و مادرش رفتیم  رز بودم!مامی

خواست ما لحظۀ کنم منتظر بود و نمیقهوه بخوریم(! این کارو بدون ما انجام داد! فکر می

واقع، اونه که مواظب ماست! ]...[ مرسی از اینکه اسکار رو به سخت جدایی رو ببینیم! در

ها از خودم درآوردم. ]...[ از من عجیب و غریب شدم. داستانخاطر اون، من شناسوندی! به

لطف وجود او من شادی رو شناختم. او به من کمک کرد تا به تو ایمان بیاورم. االن پر از 

م های آیندهقدر به من داده که برای تمام سالسوزونه. اینعشق هستم؛ طوری که منو می

ر زندگیش یک تابلو روی میز کنار تختش گذاشته سه روز آخ -دارم. ]...[ راستی اسکار دو

« فقط خدا حق داره منو بیدار کنه!»شه. او نوشته بود: کنم به تو مربوط میبود که فکر می

 (.92-91)همان: 

  . نتیجه3
زبانان، نقشی مهم ویژه فارسیطور کلی، تمثیل همواره در آثار مشاهیر ادبیات جهان و بهبه

اند. شاعران نامداری همچون متون منظوم عرفانی در این قالب سروده شدهداشته است و برخی 
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ها و مضامین ، داستانمثنوی معنویو  الطیرمنطقعطار و مولوی در دو اثر گرانسنگ خود، 

میان آثار نویسندگان کهن و معاصر غرب نیز اند. درتعلیمی را با استفاده از تمثیل بیان کرده

یگاهی ویژه دارند و جان بانین و اشمیت از این دست نویسندگان های تمثیلی، جاداستان

 هستند.

آشنایی اشمیت با عرفان اسالمی و اثرپذیری او از یکی از عارفان برجستۀ اسالم، یعنی 

های بزرگ مقدس از بازگشت به اروپا در متنپس»خود گفته:  کهموالنا قطعی است؛ چنان

ها از میالرپای بودایی تا سن ژان دوالکروا، و در مذهبور شدم؛ در شاعران عارف تمام غوطه

 13-12ب: 1387)اشمیت، « شدمبار از معنا سیراب میرهگذر مولوی صوفی غرق شدم و هر

گونه که در مقدمه گفتیم، اشمیت بر این، همانعالوه(؛ 24: 1388به نقل از افشار و اتونی، 

را  های قرآنآقای ابراهیم و گلو  پیالتوسروایت انجیل بهآثاری با مضامین دینی همچون 

 (.2است )همان: تألیف کرده 

از آنجا که در برخی آیات مصحف شریف از این سبک استفاده شده است و شاعرانی مانند 

ها عطار با کتاب وحی، پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته و از اعجاز لفظی و معنوی آن بهره

اند؛ به همین آموخته قرآن کریمان مسلمان این سبک را از توان ادعا کرد شاعراند، میبرده

های مسیحیت، حاکی از تأثیر ویژه آموزههای دینی و بهصورت، آشنایی عمیق اشمیت با آموزه

 شده در این مقاله است.دو اثر بررسیهای آسمانی در خلق چشمگیر کتاب

دارد و بر این اساس، سلوک در هایی وجود میان عرفان مسیحیت و عرفان اسالمی، تفاوت

طور مبسوط که در مقالۀ حاضر بهتوان کامالً یکسان دانست؛ اما چناناین دو مکتب را نمی

-سلوک اسکار، شباهتوعطار و مراحل سیر الطیرمنطقشرح دادیم، میان هفت وادی سلوک در 

 دهند.اثر را نشان می دوزمینۀ دینی هرها پیشتوان یافت و این مشابهتهای قابل توجهی می

 منابع. 4
 . اصفهان: نگار.سلوک زائروسیر(. 1391اردودری، محمود ) -
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 گستر.رایان. ترجمۀ فروغ طاعتی. تهران: سبزاسکار و خانم رزالف(. 1387اشمیت، اریک امانوئل ) -

 نی. جو. تهران: نشر. ترجمۀ تینوش نظممهمان ناخواندهب(. 1387) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

با آثار اریک  مثنویبررسی تطبیقی افکار و عرفان موالنا در (. »1388افشار، حمیدرضا و بهناز اتونی ) -

 .24-1ص. ص1. ش1. دهای ادبیاندیشهفصلنامۀ «. امانوئل اشمیت

 سینا.. تهران: ابنتاریخ تصوف(. 1340غنی، قاسم ) -

 نشر نی.. تهران: شرح اصطالحات تصوف(. 1367گوهرین، صادق ) -

 . تهران: اساطیر.شرح تعرف(. 1363مستملی بخاری، اسماعیل محمد ) -

 . تهران: امیرکبیرالمحجوبکشف(. 1336هجویری، علی بن عثمان ) -


