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چکیده
صوفیانۀ ايرانی اثر پذيرفته اند .ارزيابان ادبی وی را صوفی رئالیست نامیده؛ اما به اثرپذيریاش از انديشه و ادب
صوفیانۀ ايرانی توجه نکردهاند .اين نويسنده ،داستان تخیلی سفرنامۀ ابنفطومه را با استفاده از زبانی ادبی ،رمزآلود
و هنرمندانه ،و با درونمايهای صوفیانه نوشته است؛ بهگونهای که خواننده تصور میکند وی زبان ادبی پررمزوراز
خود در اين اثر را از منطقالطیر عطار الهام گرفته است .ابنفطومه ،قهرمان اين داستان و نماد سالك راه حق است.
او همچون دستۀ پرندگان در منطقالطیر برای کشف شهودی حقیقت به سفر میرود و هفت سرزمینی که از آنها
عبور می کند ،با تعداد منازل ،مقامات يا هفت شهر عشق عطار برابرند و دارالجبل هم با کوه قاف برابری میکند؛
اما محفوظ با تصرف هنری در زبان رمزی داستان ،اين نمادها را متناسب با انسان سرگردان امروز بهکار برده است
که در آن ،دستیابی قطعی به حقیقت ،آسان نمینمايد .وی با نقد گزندۀ وضعیت اجتماعی -سیاسی جامعۀ
مسلمانان ،دوری آنان از اسالم واقعی را نشان داده و پايانی مبهم و ناآشنا برای اين سفر کشفوشهودی حقیقت
ترسیم کرده است.
واژههای کلیدی :تصوف ،رحلۀ بن فطومه ،منطقالطیر عطار ،نجیب محفوظ.
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 .1بیان مسئله
شاعران و نويسندگان عرب معاصر با بهرهمندی از زبان پررمزوراز ادب صوفیانۀ فارسی ،1آثار
ادبی برتری را آفريدهاند که درک زيبايی آنها بدون آگاهی از زيرمتنهای 2فارسی ،میسر نمی-
شود .مطابقهگران ايرانی و عرب به تبادل زبانی و ادبی 3در ادب فارسی و عربی کهن اهتمام
بسیار داشتهاند؛ اما اين تبادل زبانی مؤثر را در دوران معاصر ،ناديده گرفته و پنداشتهاند ادب
فارسی و عربی که زمانی در آغوش هم میزيستند ،اکنون از يکديگر گسستهاند؛ درحالی که
واقعیت ،چنین نیست .شايد بازتاب زبان و انديشۀ صوفیانۀ عطار در اثر داستانی پرشور نجیب
محفوظ بهنام سفرنامۀ ابنفطومه ،شاهدی مناسب برای اثبات اين مدعا باشد.
ادب صوفیانه در زبانهای فارسی و عربی ،بسیار پربار و گسترده است؛ زيرا «هم شامل
نظم است و هم شامل نثر ،هم فلسفه دارد و هم اخالق ،هم تاريخ دارد و هم تفسیر ،هم دعا
دارد و هم مناجات ،هم حديث دارد و هم موسیقی» (زرينکوب1384 ،ش)128 :؛ اما برجسته-
ترين ويژگی شکلی آن ،برخورداری از زبان هنری 4و هنجارگريزی 5است که با استفاده از
تمثیلهای رمزی 6و کنايی ،جنبۀ روحانی و احوال انسانی را بسیار زيبا بیان کرده است و اديبان
ديگر ملل هم از ديرباز به اين شیوۀ بیان توجه کرده و هريك بهاندازۀ وسع خويش از آن بهره
برده و اثر پذيرفتهاند.
ازمیان آثار ادبی صوفیۀ ايرانی ،منطقالطیر عطار ،پردازش يك حماسۀ عرفانی 7است که
ساختاری يکپارچه و تمامعیار دارد (قبادی1386 ،ش )396 :و نوعی سفرنامۀ مرموز و روحانی
بهشمار میرود که بیانکنندۀ مبادی تصوف و مرحلۀ ورود به طريقت (پورنامداريان1375 ،ش:
 ) 247و کلیدی است برای گشايش قفلی که شهوت و نفس بر در سرای عرفان زده (شکیب،
1368ش )150 :و يا «گزارش يك جستوجوست؛ جستوجوی سیمرغ بینشان» (زرينکوب،
1378ش« )89 :که مرکز آن ،انسان و جهان و خداوند و ارائۀ تصويری روشن از اين مقوالت
است» (ريتر1377 ،ش)5 /1 :؛ از اين روی بايد آن را نمونهای برتر در ادب جهانی بهشمار
آورد.
16

دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار 1396

فصلنامۀ پژوهشهای ادبیات تطبیقی

درونمايۀ اين منظومۀ داستانی ،طلب حقیقت و سفر پردردورنج برای کشف آن است که «با
لطیف ترين بیان ممکن از رابطۀ حق و خلق و دشواری راه سلوک عرضه شده است» (عطار،
1383ش .)35 :عطار در البهالی اين داستان شگفتانگیز ،تمثیلها و حکايتهای بشری
بسیاری مانند داستان پرمغز شیخ صنعان را که نماد مرگ درونی انسان ،پیروزی بر ريای
خوفناک نفس و دارای درونمايۀ کوچ سفر است ،گنجانده (قلیزاده1387 ،ش )150 :تا
سرگردانی و رنج انسان طالب حقیقت را نشان دهد (میرزايی ،شريفیان و پروانه1390 ،ش:
 .)137منطقالطیر داستانی است با زبان نمادين که راه رسیدن به شناخت قلبی وکشف شهودی
حقیقت را به انسان نشان میدهد.
داستان سفرنامۀ ابنفطومه ازجمله داستانهای نمادين 8و صوفیانۀ نجیب محفوظ و
درونمايۀ آن ،جستوجو و کشف حقیقت هستی است .نجیب محفوظ با استفاده از قدرت
مجاز و زبان رمزی ،ماجرايی تخیلی را آفريده است که در آن ،شخصی بهنام محمد قنديل
عنابی ،مشهور به ابنفطومه بهسان سالکی سرگردان و حیرتزده درپی دستیابی به آزادی واقعی
و اسالم حقیقی است و میپندارد آن را در سرزمینی آرمانی بهنام دارالجبل خواهد يافت .وی
سفر ظاهری و زمینیِ پرفرازونشیب خود را که درواقع ،آغاز يك سفر روحانی و درونی است،
شروع میکند ،از هفت سرزمین میگذرد و موانعی را پشتسر مینهد تا به سرزمین دارالجبل
که جايگاه کمال واقعی است ،راه يابد؛ البته ماجرای اين سفر تخیلی در چهارچوبی رمزی،
مانند آنچه صوفیان طی سلوک روحانی خويش ،آن را سیر إلی اهلل میخوانند ،بیان شده است.
مشابهتهای فراوان زبانی میان اين دو اثر ،عالوهبر درونمايۀ 9يکسان آنها يعنی سفر
کشفوشهودی حقیقت ،نشان میدهد نجیب محفوظ هنگام نگارش اين داستان از عرفان
ايرانی و مخصوصاً مشرب فکری عطار در داستان منطقالطیر اثر پذيرفته است .در مقايسۀ اين
دو اثر ادبی ارزشمند ،پرسشهايی اساسی بدين شرح مطرح میشود :مهمترين وجوه
مشابهتهای زبانی و ساختاری اين دو اثر چیست و چه تفاوتهايی بین ايندو وجود دارد؟
آيا اين مشابهتها ناشی از همسانانديشی 10هستند يا نتیجۀ اثرپذيری 11نجیب محفوظ از ادب
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صوفیانۀ ايرانی و بهويژه منطقالطیر؟ آيا در اين اثرپذيری ،تصرفهای هنرمندانه هم صورت
گرفته است؟
فرض بر اين است که نمادهای زبانی در اين دو اثر ادبی ،برجستهترين مشابهتهای فراوان
میان آنها هستند که ناشی از آگاهی محفوظ از ادبیات صوفیانۀ ايرانی است و در آن ،متناسب
با سرگردانی انسان امروزی که هرچه بیشتر میکوشد ،کمتر حقیقت را میيابد ،نوآوری میکند
و برخالف منطقالطیر ،داستان سفرنامۀ ابنفطومه ،پايانی مبهم و ناآشنا دارد؛ اگرچه مانند سفر
مرغان ،منزلگه آخر ،توصیفناپذير شمرده شده است.

 .2روش و هدف پژوهش
در اين پژوهش از روش دانش تطبیقی ادبیات 12با رويکردی تاريخی ،زيبايیشناسانه و مبتنیبر
تحلیل

محتوی13

استفاده کردهايم که با نشاندادن مشابهتهای درونی میان دو اثر ،داليل

درونمتنی 14اثرپذيری را بیان میکند و سپس با ذکر داليل برونمتنی ،15مبتنیبر آشنايی محفوظ
با تصوف و ادب صوفیانۀ ايرانی ،اين اثرپذيری را اثبات میکند و با تحلیل محتوا ارزش هنری
اين تبادل ادبی را نشان میدهد.
هدف از اين پژوهش ،بیان ارزش تبادل ادبی بین زبانهای فارسی و عربی در ادب معاصر
است تا مشخص شود چگونه چنین تبادلی به شکوفايی زبان و ادبیات يك ملت میانجامد؛
زيرا ادب جهانی ،16عبارت از ادبی است که بتواند از ديگر آثار ارزشمند الهام گیرد و آنها را
در قالبی زيبا و متناسب با نیاز زمانه به جهان متمدن عرضه کند؛ زيرا تمدن و انديشه ،میراث
عمومی بشريت است (غنیمی هالل1373 ،ش )43 :و اثرپذيری و اثرگذاریهای گوناگون ادبی،
مانند بذرهای هنری و فکریای هستند که در مزرعۀ ادبیات ديگران کاشته میشوند تا در زمان
مناسب رشد کنند (همان )142 :و با جهتگیری درست ،سبب باروری ادبیات ملی و جهانی
شوند.
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 .3مروری بر پیشینۀ پژوهش
درحوزۀ دانش تطبیقی ادبیات ،در پژوهشهايی ارزشمند ،آثار عطار با آثار ديگر اديبان نامور
جهان مقايسه شده است؛ مانند :مقالۀ «کمدی الهی و منطقالطیر :نگاهی به تفاوتها و
شباهتها» که در آن به شباهتهای محتوايی و روايی دو اثر پرداخته شده است (مرندی و
احمديان1385 ،ش)165 :؛ مقالۀ «در جستوجوی حقیقت و رستگاری :ردپای عرفانگرايی
شرقی در نمايشنامۀ براند ،اثر ايبسن با نگاهی بر منطقالطیر عطار» ،نوشتۀ فاطمه مدنی
سربارانی (1388ش )52 :که در آن ،تأثیر انديشههای عرفان مشرقزمین بر نويسندگان غربی با
تکیه بر منطقالطیر بررسی شده است؛ مقالۀ «جستوجوی هفت وادی عشق عطار در بنای
خانههای خدا» ،نوشتۀ ايمان زکريايی کرمانی (1385ش )18 :که در آن ،محقق معتقد است
می توان هفت وادی عشق عطار را در معماری مسجد يافت؛ زيرا هدف مؤمن نمازگزار ،يعنی
وصال معشوق با مقصود سالك طريق عشق ،يکی است؛ مقالۀ «شیخ عطار و ويکتور هوگو:
بررسی تطبیقی نماد شخصیت عرفانی در فضیل عیاض و ژان والژان» ،نوشتۀ مجید يوسفی
(1387ش )184 :که در آن ،نويسنده به وجوه اشتراک انديشههای عرفانی عطار با هوگو و
ريشههای اين شباهتها پرداخته است؛ مقالۀ «از منظومۀ فنیکس تا منطقالطیر عطار و استرالیا»،

نوشتۀ هاشم محمدی که در آن ،بررسی تاريخی شباهتهای میان منطقالطیر عطار و منطقالطیر
استرالیا سرودۀ آن فربرن 17و منظومۀ فنیکس 18صورت گرفته است (محمدی1387 ،ش)96 :؛
مقالۀ «بازتاب منطقالطیر عطار در قصیدۀ "يادداشتهای بشر حافی صوفی" صالح
عبدالصبور» ،اثر میرزايی ،شريفیان و پروانه (1390ش )145 :که در آن ،نويسندگان اثبات کرده-
اند قصیدۀ «يادداشتهای بشر حافی صوفی» ،حاصل آشنايی اين شاعر مصری با میراث
تصوف ايرانی و متأثر از انديشۀ عطار در منطقالطیر است.
دربارۀ نجیب محفوظ ،هم در جهان عرب و هم در ايران ،پژوهشهای فراوانی انجام شده
است که مهمترين آنها شمارۀ ويژۀ نجیب محفوظ در مجلۀ نقدی فصول مصر است که در
سال 2006م .منتشر شد و مقالههايی ارزشمند دربارۀ انديشه و شیوۀ نويسندگی اين
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داستاننويس برجسته را دربر دارد .اثر ديگر در اين حوزه ،مقالۀ «نجیب محفوظ و الحل
الصوفی» ،نوشتۀ حمدی السکوت (1985م )40 :است که بهاعتقاد نويسندۀ آن ،گرايش محفوظ
به تصوف در داستانهايش بهمنزلۀ گسترش افق انديشۀ مردم است .اثر ديگر ،پاياننامۀ
کارشناسی ارشد باعنوان «توظیف الصوفیۀ فی الروايۀ المصريه» ،نوشتۀ فاطمه محمود عثمان
(2004م )266 :است که در آن ،نويسنده ،وجود رويکرد صوفیانه در داستانهای نجیب محفوظ
را اثبات کرده است.
در ايران هم مقالههای درخور توجهی دربارۀ اين نويسندۀ برجسته نوشته شده است؛ مانند:
«مقايسه میان أوالد حارتنا و سنگ صبور» ،نوشتۀ حسین ابويسانی (1388ش )2 :که در آن،
نويسنده به مشترکات و تفاوتهای میان اين دو اثر پرداخته است؛ «الرمزيۀ فی أدب نجیب
محفوظ» ،نوشتۀ جواد اصغری (1427ق )16 :که در آن ،نويسنده به گرايش رمزی داستانهای
محفوظ از دهۀ شصت به بعد ،مانند اوالد حارتنا پرداخته است؛ «حافظ ،گوته ،نیچه و ...نجیب
محفوظ» ،نوشتۀ منوچهر هدايتی خوشکالام (1381ش )21 :که در آن ،نويسنده ابیات حافظ
شیرازی را در داستان ملحمۀ الحرافیش بررسی کرده است؛ «انعکاس دين و مظاهر آن در
داستانهای نجیب محفوظ» ،نوشتۀ میرزايی (1371ش )75 :که در آن ،دين و جلوههای مختلف
آن در داستانهای محفوظ بررسی شده است؛ همچنین مقالهای ديگر از همین نويسنده باعنوان
«بحران فکری و روحی قهرمان در الثالثیۀ نجیب محفوظ» که در آن ،بحرانهايی مانند بیدينی،
احساس غربت و بیهويتی ،سرگردانی در شناخت ارزشها ،احساس بیوطنی در زندگی ،و
بیثباتی و استقرارنداشتن در وطن بررسی شده است (میرزايی و مفاخر اکبری1387 ،ش:
)153؛ سرانجام ،مقالۀ «التناص القرآنی فی الروايۀ "اللص و الکالب" لنجیب محفوظ» ،نوشتۀ
خلیل پروينی و ديگران (1431ق )41 :که در آن ،نويسندگان با تکیه بر نقد بینامتنیتی ،آيات
قرآنی موجود در داستان دزد و سگها را بررسی کردهاند.
اين پژوهشهای گسترده دربارۀ نجیب محفوظ ،جايگاه برجستۀ اين نويسندۀ مصری
درمیان پژوهشگران را نشان میدهد؛ اما باوجود آن ،هنوز به اثرپذيری اين نويسنده از ادب
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متصوفۀ ايرانی توجهی نشده است .در پژوهش پیشِروی با بررسی اين مسئله ،اثرپذيری
محفوظ از زبان رمزی و هنری منطقالطیر عطار در داستان سفرنامۀ ابنفطومه را اثبات کردهايم.

 .4سرچشمۀ ادب متصوفۀ ایرانی 19در هنر داستاننویسی نجیب محفوظ
رويکرد صوفیگرايانه از ويژگیهای مهم داستاننويسی نجیب محفوظ است (عبداهلل1978 ،م:
)14؛ زيرا انديشۀ جستوجوی حقیقت بر بخشی وسیع از داستانهای وی سايه افکنده است
(طه بدر1987 ،م )251 :و تصاوير کلی و صحنههای متعددی از انديشۀ صوفیانه در داستانهای
وی وجود دارد (فؤاد1993 ،م )350 :و بهسبب نگاه سوسیالیستی به ادارۀ امور جامعه ،در
داستانهای اجتماعیاش وی را صوفی سوسیالیست 20نامیدهاند (السکوت1990،م)134 :؛ البته
به نظر میرسد گرايش نجیب محفوظ به تصوف ،متأثر از تحصیالت دانشگاهی او در رشتۀ
فلسفۀ اسالمی باشد.
گرايش نجیب محفوظ به تصوف همانند ديگر شاعران و نويسندگان عرب معاصر ،ازنوع
گرايش فکری است؛ نه انجامدادن عملی رياضت صوفیانه (الجندی2011 ،م)1 :؛ از اين روی،
او موضوع جستوجو برای فهم حقیقت را با ترکیبی از فلسفه و تصوف بهدست داده و اين
گرايش در رفتار شخصیتهای داستانهايش و نیز حوادث و ماجراهای مربوط به شخصیتها
در متن داستانهای وی کامالً هويداست (همان .)32 :جستوجوی حقیقت در انديشۀ نجیب
محفوظ« ،همان رسیدن به وحدت در عالم برتر است و دستيافتن به حقیقت هم بهمعنای
صوفیانه عبارت است از گذشتن و رهايیيافتن از ذات» (عبدالغنی1994 ،م .)14 :اين
جستو جوی حقیقت و تحمل درد ،رنج و عشقبسیار برای رسیدن به درک حقیقت هستی در

داستانهای دهۀ شصت و بهويژه دهۀ هفتاد از قرن بیستم میالدی مانند دزد و سگها ،حماسۀ
عیّاران و سفرنامۀ ابنفطومه بیشتر نمود دارد.
محفوظ همواره بین عقل ،روح ،فلسفه و تصوف در نوسان است .گاهی هستی نزد وی
«تبديل به انديشه و جهانبینی صوفیانه میشود» (عبداهلل1978 ،م )60 :و او به حالت صوفیان
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مشرقزمین همچون سهروردی و بسطامی نزديك میشود (الجندی2011 ،م .) 32 :مطالعۀ
داستانهايی که نجیب محفوظ از سال  1960به بعد نوشته است ،نشان میدهد يکی از ويژگی-
های اساسی آنها پرداختن به حالتهای روحانی يا شرح مقامات و چگونگی طی طريقت
صوفیانه با استفاده از زبانی تمثیلی و رمزگونه است؛ زيرا تصوف در بینش محفوظ ،راهی برای
رسیدن به آرامش و شاخت شهودی حقیقت است .مشابهت انديشههای صوفیانه در اين
داستانها و بهويژه سفرنامۀ ابنفطومه با ويژگیهای ادبیات صوفیانۀ ايرانی و آثار اديبی بزرگ
همچون عطار نیشابوری ،شگفتآور و پرسشبرانگیز مینمايد .بهراستی نجیب محفوظ چگونه
با انديشۀ صوفیانۀ عطار آشنا شد؟
بیترديد ،ايرانیان در شکلگیری تصوف اسالمی ،بیشترين سهم را داشتهاند و تصوف
اسالمی را نمیتوان بدون توجه به تصوف ايرانی بررسی کرد (شتا1978 ،م)3 :؛ از اين روی،
هر اديبی که به میراث فکری تصوف روی میآورد تا از آن برای پربارکردن اثر ادبی خود بهره
ببرد ،ناچار است با آثار ارزشمند ادب صوفیانۀ ايرانی آشنا شود .امروزه ،خوشبختانه آثار
بزرگان ادب فارسی و ازجمله منطقالطیر عطار به عربی ترجمه شدهاند .اين اثر عرفانی
ارزشمند را بديع محمد جمعه در سال  1979به عربی ترجمه کرد .وی از اين اثر ،با توجه به
نظر پژوهشگران خاورشناس ،بهعنوان يکی از بزرگترين منظومههای ادب صوفیانۀ فارسی نام
برده (جمعه2002 ،م )51 :و عطار را پساز مولوی ،برتر از ديگر شاعران عارف دانسته است
(همان .)132 :بدون شك ،يکی از راههای آشنايی نجیب محفوظ با منطقالطیر و لذتبردن وی
از تجربههای عرفانی و انديشههای صوفیانۀ عطار ،دسترسی به همین ترجمه بوده؛ بهويژه از
اين جهت که برخی آثار نجیب محفوظ نشان میدهند وی به شعر صوفیانۀ ايرانی عالقه داشته
است .او در داستان ملحمۀ الحرافیش (حماسۀ عیّاران) ،سیزده بیت از غزلهای حافظ شیرازی
را بهزبان فارسی بهکار برده است؛ بهگونهای که هرکدام از اين سیزده بیت با فضای داستان
هماهنگی دارند .تمام اين ابیات بهشکل سرودههايی از تکیۀ محله از زبان پهلوانانی که
میخواهند عدالت را اجرا کنند و بهزبان فارسی خوانده میشود و اين مسئله ،آشنايی محفوظ
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با معانی بلند غزلهای حافظ را نشان میدهد (میرزايی و رحمانی1390 ،ش .)5 :همین مسئله
بهتنهايی کافی است تا نشان دهد محفوظ با ادب فارسی و بهويژه ادبیات صوفیۀ ايرانی آشنا
بوده است.
براساس آنچه در زندگینامۀ نجیب محفوظ هم آمده ،درآمیختن معانی تصوف ايرانی با
تصوف عربی اسالمی بهسبب وجود اديبانی همچون ابنعربی و ابنفارض در نخستین
سده های اسالمی ،در شعر عربی گسترش يافته است و اين مسئله ،يکی از منابع مهم آشنايی
شاعران و نويسندگان معاصر عربی با تصوف ايرانی بهشمار میرود (الجندی2011 ،م.)1 :
افزونبر اين داليل برونمتنی ،شباهت فراوان نمادها و نامهای بهکاررفته در سفرنامۀ ابنفطومه،
بهعنوان داليل درونمتنی نشان میدهد محفوظ با منطقالطیر آشنا بوده و از آن بهصورتی
مناسب استفادۀ هنری کرده است تا بتواند سطح ادبیات ملی کشورش را ارتقا دهد وآن را پربار
کند.

 .5هفت وادی سفر عشق در منطقالطیر و سفرنامۀ ابنفطومه
مقايسۀ زبان هنری صوفیانه و پررمزوراز اين دو داستان نشان میدهد ساختار داستان مرغان در
سفرنامۀ ابنفطومه تکرار شده؛ با اين تفاوت هنری که نجیب محفوظ اين داستان را متناسب با
نیازهای انسان در جهان امروز مطرح کرده است.

 .1-5نمادهای زبانی راهنمایی ،مقصد و سالک
در منطقالطیر ،راهنمای مرغان ،هدهد نام دارد که پیامبر ،رازدار وآگاه از نشانههای رهجويی
بهسوی يکرنگی و حقیقت است:
مرحبا

ای

هدهد

در

هادیشده

حقیقت،

پیك

هروادی

شده

(عطار1383 ،ش)259 :
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از افسر سرش «نور حقیقت سوسو میزد» (شکیب1368 ،ش .)167 :وی فرستادۀ حضرت
سلیمان بهسوی بلقیس بود و بهخاطر اين تجربۀ گرانبهايش سیمرغ را معرفی کرد که در قلۀ
کوه قاف میزيست و برای ديدنش میبايست سفری پرخطر و دورودراز را درپیش گیرند .در
اينجا هدهد راهنما مقصدی را به مرغان نشان میدهد که تنها نامی دارد و هیچ نشانی از آن
نمیتوان يافت .اين درواقع ،مقصد نیست؛ بلکه فرامقصد است و مقصودی مجازی
(پورنامداريان1375 ،ش.)199 :
هست ما را پادشـــاهـــی بیخالف

درپس کوهی که هست آن ،کوه قاف

نام او سیـــــمرغ و ســـلطان طیور

او بــه ما نزديــــك و ما زو دور دور
(عطار1383 ،ش)263 :

پسازآنکه پرندگان نام سیمرغ را شنیدند ،هیبت شاهیاش بر آنان چیره شد و عشق ديدارش
قرار از کفشان ربود و جان و تنشان را به تبوتاب انداخت (شکیب1368 ،ش)221 :؛ چنانکه:
جملۀ

مرغـان

شوق

در

او

شــدند
جان

آن

ايشــان

جايـگاه

بیقرار

کرد

هريکی

کار

از

عــزت

بیصبری

آن
بســیار

پادشــــاه
کــرد

(عطار1383 ،ش)265 :

هدهد راهنمای آگاه ،پرفرازونشیبی سفر و هفت وادی پردردسر را اينچنین به پرندگان گوشزد
میکند:
بسکه خشکی بسکه دريا در ره است

تا نپنداری کـه راهی کوتـه اسـت!...

گفت :ما را هـفت وادی در ره اسـت

چون گذشـتی هفت وادی ،درگه است

وانیـامد در جهــان زين راه ،کـــس

نیست از فـــرسنگ آن آگـــــاه ،کس

چون نیامــد باز کــس زين راه دور

چون دهنـــدت آگهــی ای ناصـــبور؟

سربهسر

کی خبـــــر بازت دهــــد از بیخـبر؟

چون

شدند

آن

جايگاه

گم

(همان)380-264 :
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درنتیجه ،هدهد در داستان مرغان ،نماد راهنمايی آگاه است که عشق به مقصد را در جان
مرغان برمیافروزد و سختی راه را به آنان گوشزد می کند تا بدانند تنها کسی به سرمنزل
مقصود خواهد رسید که از جان گذشته و ترک سر کرده باشد.
در سفرنامۀ ابنفطومه ،اين نماد زبانی ،شخصی بهنام شیخ مغاغۀ جبیلی است .او معلم
ابنفطومه است و به او قرآن ،حديث ،زبان ،حساب ،فقه ،ادبیات و تصوف ياد میدهد؛ لذا
شیخی بزرگ است که رفتاری راهنماگونه دارد (محفوظ2005 ،م .)644-643 :سخنان اين شیخ
از اسالم واقعی و انتقادهايش از وضعیت نابهنجار مسلمانان ،بهويژه سخنان شورانگیز او دربارۀ
سفرهايش به شرق و غرب ،آتش عشق به سفر را در جان شاگردش شعلهور میکند و اين
شیخ همچون راهنمايی آگاه ،ابنفطومه را عاشق دياری ناشناخته بهنام دارالجبل میکند؛ زيرا در
سرزمین اسالم ،چیز جديدی يافت نمیشود و همگان آيین و رسومی همانند دارند و از روح
اسالم حقیقی دورند؛ لکن سرزمینی جديد و شگفتانگیز در بیابان جنوبی بهنام دارالجبل وجود
دارد .ابنفطومه احساس میکند «اين سخنان آتش به جانش زد» (همان)644 :؛ اما هیچ کس
اين سرزمین رؤيايی را که جايگاه کمال حقیقی است ،نديده و دربارۀ آن ،چیزی نمیداند.
ابنفطومه از معلمش میپرسد:
سرای کوه (دارالجبل) چه اهمیتی دارد؟» .او آهی کشید و گفت« :سخن بسیاری دربارۀ آن
میشنوی .گويی معجزۀ کشورهاست و کمالی باالتر از آن نیست» .گفتم« :بیترديد،
جهانگردانی دربارۀ آن نوشتهاند .»...با صدای اندوهگینی گفت« :در زندگیام کسی را نديدم که
آنجا را ديده باشد و نوشتهای دربارۀ آن نیافتم...؛ چون يك راز سربسته است و مانند هر راز
ناگشوده ،مرا به خود جذب کرد .»...شیخ مغاغۀ جبیلی عقل و جانم را روشن و تاريکیها را از
من دور میکرد و انگیزۀ دستیابی به شريفترين چیز زندگی را در من شعلهور میساخت
(همان.)644 :
درنهايت ،ابنفطومه تصمیم میگیرد به اين سفر پرمخاطره برود؛ زيرا «اين رنجها برای
طالب دانش و حکمت ،سخت نیست و میخواهم بیاموزم و با داروی شفابخش به سرزمین
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مريضم برگردم» (همان .)647 :ازجمله ويژگیهای فکری انسان ،دستیابی به کیفیت و حالتی
است که او را به سرچشمههای اصلی حقیقت برساند و اگر اين اسباب برايش فراهم نشد ،او
سرگردان و حیرتزده میشود و راه سفر را درپیش میگیرد .اين سرگشتگی و حیرت
ابنفطومه برای دستیابی به داروی شفابخش ،مانند سرگشتگی مرغان منطقالطیر برای رسیدن به
سیمرغ است؛ لذا هم پرندگان منطقالطیر بهرهبری هدهد و هم ابنفطومه با آگاهی تمام و با
نیروی عشق به کمال ،سفر پرمخاطره را به جان میخرند.
شیخ مغاغۀ جبیلی در سفرنامۀ ابنفطومه ،مانند هدهد ،نماد مرشد ،پیر و ياریدهنده ،و
کارکردش هم دقیقاً مانند کارکرد هدهد ،عبارت است از برانگیختن شوق سفر و بیان
دشواریهای آن .شیخ مغاقۀ جبلی و هدهد با بیان مقصد و ارزش آن ،عشق به سفر را در جان
پیروانشان شعلهور و خطرهای چنین سفری را بیان میکنند و از هفت وادی پیشِرو نیز نام
میبرند؛ همچنین ابنفطومه و پرندگان منطقالطیر ،هردو نمادسالکانی هستند که دنیا را ترک
کردهاند و عازم سفر میشوند تا با تحمل سختیهای راه ،حقیقت را کشف کنند .در منطقالطیر،
«موضوع آرزوی مرغان ،حقیقتی است در رمز سیمرغ که يگانه است» (پورنامداريان1375 ،ش:
 )245و در سفرنامۀ ابنفطومه هم موضوع آرزوی ابنفطومه ،کمال واقعی است که در سرزمینی
بینظیر بهنام دارالجبل وجود دارد و هنوز کسی به آنجا پای ننهاده است.
شگفت آنکه نماد زبانی مقصد سفر در هردو داستان ،کوهستانی (قاف و دارالجبل) است و
در آنجا آرزوی رهايی ،تکامل و عروج نفس متبلور میشود و قهرمان به جاودانگی میرسد .در
اساطیر ايران ،کوه و غار نماد رحم مادر و محل انجامدادن رياضت و برگشتن به اصل خود و
آغاز جهان است (زمردی1382 ،ش .)444 :در سفرنامۀ ابنفطومه هم آزادی و کمال حقیقی در
مکانی بهنام دارالجبل (سرای کوه) قرار دارد و اين شباهت زبانی ،قابل توجه است .هم کوه
قاف در منطقالطیر و هم سرای کوه در سفرنامۀ ابنفطومه ،نماد اوج شناخت انسانی و دستیابی
به جايگاه بلند انسان کامل هستند.
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 .2-5وادی طلب /الوطن
از نظر عطار ،طلب ،نخستین وادی سلوک است؛ اما در اين وادی ،سالك بايد با آگاهی از
وضعیت نابهنجار ،از آن دلزده شود و درصدد طلبکردن حقیقتگمشده برآيد .اين ،آغاز کار
است و طیکردن اين وادی نیز بی مشقت نیست:
هدهدش گفت :ای فسرده! چند از اين؟

تا به کـی داری تــو دل دربنــد از اين؟

چون تو را اين جايگه ،قدر اندکی است

خواه میرو ،خواه نی ،هردو يَکی است

سـربهسر

خــلق مــیمیــرنـد در وی دربــهدر

اين طلب گر از تـو و از من خطاسـت

گر بمـیريم اين دم از غم هـم رواست

مــرد چــون افــتاد در بـحر خــطر

کِی خورَد يـك لقـمه هرگز بیجـگر؟

هست

دنیا

چـون

نجاست

(عطار1383 ،ش)309 :

چــون فرود آيــی به وادیّ طلـــــب

پیشت آيد هر زمــانی صـد تــعب

صــد بــال در هــر نفــس ،اينـجا بود

طوطــی گردون ،مــگس اينجـا بود
(همان)381 :

وادی طلب ،آغاز «تقرب سالك است به پروردگارش بهوسیلۀ طاعت و دوام ذکر در نهان و
آشکار» (حلبی1385 ،ش .)198 :اين وادی ،آغاز سفری پردردسر از حیوانیت به انسانیت
حقیقی و الهی ،و درنهايت ،اتصال به ملکوت است.
در سفرنامۀ ابنفطومه ،آغازين وادی ،وطن نام دارد که بیانگر وضعیت کنونی دنیای اسالم
است .شیخ مغاغه وضعیت نابهنجار آن وادی را بارها به ابنفطومه گوشزد میکند و وی چنان
از اين وضعیت تلخ ،دلزده میشود که میپندارد همه به او خیانت میکنند« :خاننی الدين،
خاننی أمی ...أال لعنۀ اهلل علی هذه الدار الزائفه» (محفوظ )647 :2005 ،و بدين صورت ،همه
چیز در نظرش تلخ مینمايد؛ لذا وی تصمیم میگیرد به سفر برود« :سأزور المشرق و الحیره و
الحلبه ...سأزور االمان و الغروب و دار الجبل» (همان .)647 :او احساس طلب سفر به اين
وادیهای ناشناخته را چنین بیان میکند:
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رؤيا بر من چیره گشت و واقعیت را فراموش کردم .دارالجبل در چشم خیال ،مانند ستاره-
ای دوست داشتنی که بر عرش ستارها بر تخت نشسته ،نمايان شد .عشق به سفر ابدی در من
شعلهور گشت و خود را آمادۀ سفر کردم و از راهنمايیهای استادم ،شیخ مغاغه بهره بردم .سفر
همۀ وجودم را فراگرفت و آهسته در تاريکی اندوه گفتم« :خدا سفر را بر من آسان گردان!»
(همان.)647 :
داللت دو نماد وادی طلب و وطن بر رنج و عذاب ساکنان آن نشان میدهد آفرينندگان اين
دو اثر ادبی از يك انديشه تغذيه میشدند؛ لذا وادی وطن در سفرنامۀ ابنفطومه بهسان وادی
طلب در سفرنامۀ مرغان است .ناخشنودی از وضعیت کنونی ،جان ابنفطومه و مرغان
منطقالطیر را برای رهايی از موقعیت ناخوشايند و رسیدن به هدف بیقرار میکند؛ البته هردو
اثر ادبی ،راهی عاشقانه و عارفانه (نه عاقالنه) را پیشنهاد میکنند.

 .3-5وادی عشق /دارالمشرق
دومین مرحله از سفر معرفتی عطار ،وادی عشق است و اين عشق ،درونمايۀ بسیاری از غزلها
و مثنویهای اين شاعر عارف را فراگرفته؛ بهگونهای که عشق« ،مرزهای سرحدی مجاز تا
حقیقت را فرامیگیرد» (قراگوزلو1383 ،ش .)22 :عطار در شرح اين وادی میگويد :اينجا
عشق چون آتش است و عقل همچون دود .عشق که آمد ،عقل میگريزد؛ زيرا عقل در سودای
عشق ،استاد نیست و عشق نیز کار عقل مادرزاد نیست (شجیعی1373 ،ش .)194 :وادی عشق،
دشوارترين و مهمترين رکن طی طريقت است:
بعداز

اين،

وادیّ

عاقبتانـديــش
لحظهای
مرد

نه

عشــق
نبــوَد

کـافــری

کـارافتـــاده

بايـد

آيــد
يـك

دانـد

نه

عشـــق

پديد

غرق آتــش شد کســی کانــجا رســید

زمـان

درکشد خوشخوش بر آتش صد جهان

دين

ذرهای نـــه شـــك شناســد نـه يقــین

را

مـــردم آزاده بـايـــــــد عشــــــق را
(عطار1383 ،ش)386 :
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دارالمشرق در سفرنامۀ ابنفطومه ،دومین ايستگاه پردردسر برای کسی است که در پاسخ
آنان که میگويند« :پیامبر تاجر بود» ،میگويد« :وی (ص) همچنین جهانگرد و مهاجر هم بود»
و اعتقاد دارد« :زندگی تنها تجارت نیست؛ بلکه سفر هم هست» (محفوظ2005 ،م.)648 :
مردمان دارالمشرق ،ماهپرست هستند و زندگیشان پر از شادی و خشنودی است و بايد از شر
و دشمنی دوری کنند؛ اما مانند وطن پر از مظاهر فقر و بدبختی است (همان 651 :و  .)652در
اين منزلگه ،ابنفطومه عاشق و ديوانۀ دختری زيبارو بهنام عروسه میشود که در مشرق نظیر
ندارد و هر جوانی او را ببیند ،عاشقش میشود (همان .)653 :آن دختر شرط ازدواجش با
ابنفطومه را ترک دين اسالم ،رهاکردن سفر حقیقتجويیاش و گرويدن به آيین او قرار
میدهد « :ديننا عظیم و حیاتنا وثنیه! ...إنضمَّ إلینا إذا شئت کما فعل فام فتندرج فی جملۀ العبید
و تتمتّع باألمن و الرضی و الجاريۀ معاً» (همان 655 :و  )656و ابنفطومه هم میپذيرد« :برايم
سخت بود که عالقهام را نسبتبه او از دست بدهم و آرزو کردم که برای همیشه کنار او باشم»
(همان .)650 :ابنفطومه از سفر کشف حقیقت دست برمیدارد؛ اما پساز جدايی میان او و
عروسه ،بازهم به سفر ادامه میدهد .درطول داستان ،عروسه هم به اسالم روی میآورد و
صوفیوارانه و زودتر از ابنفطومه به دارالجبل راه میبرد .داستان عشق ابنفطومه به عروسه،

يادآور قصۀ دلباختن شیخ صنعان به دختر صاحبجمال ترسا در وادی عشق در منطقالطیر
است .دخترترسا با شیخ صوفی پارسا بسیار بد رفتار میکند و او را به خفتآورترين کارها
وامیدارد :شراب بنوشد ،قرآن بسوزاند ،زنار ببندد و حتی خوکبانی کند .درنهايت ،شیخ از اين
عشق صرفنظر میکند و پساز توبهکردن به دين اسالم برمیگردد .بازگشت شیخ سبب
میشود دختر ترسا به اسالم روی آورد ،دواندوان درپی شیخ روان شود ،در آغوش او جان
بسپارد و مصداقی شود برای «دل برِ دلدار رفت جان برِ جانانه شد» (کزّازی1387 ،ش.)70 :
اين عشق زمینی ،همان ويژگی عشق آسمانی را دارد .بیترديد« ،تجربۀ عشق ،تجربۀ عرفان
است که اسرار هستی را برای اهل تصوف کشف میکند و مانند شناخت ،نقطۀ آغاز تجربه و
ابزار و غايت آن است» (ادونیس1385 ،ش )194 :و بنابه عقیدۀ بیشتر صوفیان ،عشق مجازی،
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صوری و مادّی ،مقدمۀ عشق معنوی و الهوتی يا بهقول فرنگیها عشق افالطونی است (حلبی،
1385ش.)208 :
عاقبت مــا را بدان شــه رهبـر است

عاشقی گر زين سر و گر زان سر است

(مولوی1388 ،ش)234 :

از اين روی ،ابنفطومه که شیفتۀ عروسه شده است ،ادامۀ سفر برايش اهمیتی ندارد.
اکنون ديگر سفر و مأموريتم مهم نیست! تا آخر عمر هم اينجا میمانم! آثار مادری با
زيبايیهايش آمده است . ...ديگر آرزوی زندگی آرامی دارم؛ حتی اگر تا آخر عمر ،مرا در
دارالمشرق نگه دارد و آزروهايم را تغییر دهد .با خود پوزخندکنان گفتم« :گويی برای عشق
آفريده شدم؛ نه برای سفر!» (محفوظ2005 ،م.)657 :
تجربۀ عشق در اين دو اثر ادبی ،نماد يك انگیزۀ نیرومند است که توشۀ سفر سالك می-
شود .عشق ابنفطومه به عروسه در ابتدا مانند مانعی برسر راه وی ظاهر میشود؛ ولی حوادث
داستان بهگونهای رخ میدهند که همین عشق ،انگیزۀ ادامۀ سفر برای کشف حقیقت میشود؛
به عبارت ديگر ،عشق به عروسه به يك عشق معنوی تبديل میشود؛ لذا باآنکه به او گفتهاند
جهانگرد نبايد عشق دائمی داشته باشد (همان ،)658 :او همچنان در همۀ منزگلههای سفر،
بهدنبال عشق عروسه و دستیابی به اوست (همان .)673-671 :عروسه نیز همچون ستارۀ سهیل،
دستنايافتنی است (همان)674 :؛ اگرچه ابنفطومه بويش را همراه بوی سیب و سبزه حس
میکند (همان .)685 :هردو نماد زبانی ،يعنی وادی عشق در منطقالطیر و دارالمشرق در
سفرنامۀ ابنفطومه بر معنای عشق دگرگونکننده داللت میکنند که خواه حقیقی و خواه
مجازی ،همچون کیمیا درون انسان را دگرگون میکند .کار عشق در اين مرحله ،تصفیه و
تهذيب نفس است.

 .4-5وادی معرفت /دارالحیرة
وادی معرفت با راه های فراوان و بسیار گوناگونش آغاز و پايان ندارد .چون آفتاب معرفت،
تابیدن گیرد ،هرکس درحد قدر و منزلت خويش بینا میشود (شجیعی1373 ،ش )196 :و
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نورش بازتاب نار عشق است؛ از اين روی ،آدمی تا عاشق نشود ،به معرفت حقیقی دست
نمیيابد (الهی قمشهای1376 ،ش.)252 :
بعداز آن
معرفت ز

مــعرفـت را وادی بــیپاوســـر
اينيکی محراب و آن ،بت يافته است

بنمايـدت پــیش نظــر
اينجا تفاوت يافته است

(عطار1383 ،ش)392 :

معرفت از عشق بهدست میآيد و عشق هم با معرفت تکامل میيابد .ازطريق معرفت ،راز
هستی هويدا میشود:
صـدهزار
مغز

بیند

اسـرار
از

درون

زير

از
نه

پوست

نقاب

روز

میبنمـايدت

او

خود

ذرهای

نبیند

چون
جز

آفتـاب
دوست

او

(همان)393 :

در سفرنامۀ ابنفطومه ،آغاز سفر به دارالحیرۀ همراه با دستدادن دل و عقل است« .أين
القلب و أين العقل أين؟» (محفوظ2005 ،م )658 :و میکوشد فقط بهفکر ادامۀ سفر تا رسیدن
به دارالجبل باشد تا شايد داروی شفابخش وطنش را بهدست آورد (همان .)659 :حیره ،مرکز
دارالحیره ،جذاب و پرزرقوبرق است .پاسبانان آنجا مشعل در دست دارند و شهر پر از نور
است (همان .)659 :در اينجا معبود و دين مردم ،پادشاهشان است .او تصمیم گرفته است
دارالمشرق را تصرف کند و اين مسئله ،سبب نگرانی ابنفطومه میشود (همان .)660 :اگرچه
دارالحیرۀ ظاهری زيبا ،متمدن ،نیرومند و نظاممند دارد ،پر از ديوانگی است (همان )661 :و
بنابه ادعای حکیم کشور (ديزنج) ،هرکس بهاندازۀ خود از سعادت بهره میبرد (همان.)662 :
ابنفطومه در دارالحیرۀ بهخوبی میفهمد مردمان در هر حال ،بردهاند و بین کسی که ادعای
خدايی میکند با کسی که قرآن را درخدمت منافع شخصیاش بهکار میبرد ،تفاوتی نیست
(همان .)663 :ابنفطومه بهعلت دسیسهای که حکیم کشور طراحی کرده است ،به زندان میافتد
(همان )664 :و درمیيابد انسان همیشه بین واقعیت تلخ و آرمانهای دستنیافتنی ،سرگردان
است (همان .)665 :او نتیجه میگیرد همیشه خردورزی ،انسان را قانع و آرام نمیکند؛ لذا
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ً :لتکن مشیئه هّللا...
ُ مستسلما
اختیار خود را به خدا میسپارد« :قلت
ُ نفسی لقدری» (همان.)665 :
همت
ه ما جاءنی من عنده .سل
فکل
ابنفطومه در اين منزلگه بیآغازوانجام درمیيابد جهان انسان ،پر از رمزوراز و رنج و
عذاب است و همین مسئله ،عشق به يافتن دارالجبل را بیشاز گذشته در نهاد وی شعلهور می-
کند« :نه! هرگز برنمیگردم! همیشه جهانگرد خواهم ماند! اين سرنوشت من ،کار و خیال من،
و آغاز و انجام من است! پیش بهسوی دارالجبل!» (همان.)667 :
شباهت معنايی اين دو وادی به هم بسیار دقیق و شگفتانگیز است؛ بدين شرح که هردو
بر شناخت حیرتانگیز جهان پررمزوراز داللت میکنند؛ با اين تفاوت که نزد مرغان عطار،
شناخت يقینی و شگفتآور است و نزد ابنفطومۀ نجیب محفوظ ،متناسب با انسان امروزی،
حیرتزا و پردردسر؛ اما نتیجۀ هردو يکی است :عزم بیشتر برای ادامۀ سفر تا رسیدن به کوه
قاف يا سرای کوه.

 .5-5وادی استغنا /دارالحلبة
بعداز وادی معرفت ،سالك و عارف پای در وادی چهارم ،يعنی استغنا (بینیازی) مینهد که در
آن ،هفت دريا يك شَمَر و هفت اخگر يك شرر است .راه ،بس طوالنی و بیپايان مینمايد و
درد بیدرمان (شجیعی1373 ،ش .)196 :اين وادی ،چنان بزرگ است که هزاران جان در آنجا
همچون شبنم و قطرهای در هشت درياست .شیخ عطار سختیهای اين مرحله را شرح میدهد
و چارۀ انسان عاشق کمال را در ترک جان و دل میداند:
بوَد

نــه درو دعـــویّ و نـه مــعنا بوَد

بـعـداز

ايــن،

وادیّ

اســتــغنا

هفت دريا يـك شَــــمَر اينجــا بوَد

هفت اخگــــر يك شــــرر اينجا بوَد

گر به يك ره گشت اين نُه تشت گم

قطــرهای در هشــت دريا گشت گم

خیــز و اين وادیّ مشــکل قطع کن

بازبر از جــان و از دل قــطع کـن

جان برافشان بر ره و دل کـن نثار

کــار

ورنــه

استــغنــا

بــگردانیــد

(عطار1383 ،ش)397 :
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اين مرحله ،وادی آزادگی ،قناعت ،مهتری و بینیازی است و در آن ،سالك حیرتزده از
خود میپرسد« :اين چگونه معشوقی است که همه نديده عاشق او هستند و چگونه اين
معشوق دلبر ،اينهمه نوا و ناله و سرود و گريه را ناديده میگیرد؟» (الهی قمشهای1376 ،ش:
.)252
دارالحلبه در سفرنامۀ ابنفطومه نیز وادی آزادی و بینیازی است« :به حلبه ،مرکز دارالحلبه
و خانۀ آزادی خوش آمديد! ...بهنظر میآيد که همه در اينجا آزادند» (محفوظ2005 ،م 667 :و
 .)668از همان لحظۀ نخست ،ابنفطومه احساس میکند به شهری بسیار بزرگ آمده است که
انسان در آن گم میشود (همان .)667 :در آنجا پیروان همه نوع دينی وجود دارند :مسلمان،
يهودی ،میسحی و بودايی .حتی کافر و بتپرست هم در اينجا آزادند و با همگان ،عادالنه رفتار
میشود و ايمان آنان بیريا و حقیقی است (همان)669 :؛ زيرا کسی به ديگری احتیاج ندارد .در
اينجا سالك احساس میکند اگر پیامبر دوباره برانگیخته شود ،اين اسالمی را که در کشورهای
مسلمان حاکم است ،نمیپذيرد (همان .)669 :در اين ديار ،مراکز دانش ،فراواناند و دانشمندان
هرگونه آزادی را خیر میشمارند و هرگونه قیدوبندی را شر میدانند (همان.)673 :
در اين ديار ،ابنفطومه بینیاز میشود؛ چون هم شغل میيابد و هم زندگی؛ اما چارۀ کار را
در ترک جان و مال میبیند و شوق رسیدن به دارالجبل ،او را وادار میکند از هردو دست
بکشد« :غیر أن الرغبۀ الکامنۀ فی الرحلۀ استیقظت فی روعه و وثبت إلی المقدمۀ متطلّعۀ إلی
الغد بإراده صلبه ال تلین» (همان )677 :و راهی سرزمین بعدی شود تا شايد به دارالجبل برسد.
هردو وادی بر بینیازی و آزادی داللت میکنند؛ اما محفوظ با امروزیکردن معنای
استنغنای منطقالطیر ،آن را متناسب با وضعیت انسان امروزی بهکار میبرد؛ يعنی آن را درمعنای
نظامی بهکار میگیرد که آزادی شهروندانش را تأمین میکند تا بینیاز شوند.

 .6-5وادی توحید /داراألمان
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اين وادی ،منزل تجريد و تفريد و محل خالیشدن قلب از ماسویاهلل است .وادی توحید،
سرزمین برهنگی و يگانهبینی است .برهنگی بدان معناست که رهرو از هر چیز برهنه شود،
خانه از هر کااليی خالی کند و ازهرچه هست ،دست بشويَد (شکیب1368 ،ش.)353 :
بعداز

تـوحــید

آيـدت

منزل

بســـی بینی عــدد گــر

اندکـی

آن يَکی باشد در اين ره در يَکـی

چون بسی باشد يَك اندر يك مدام

آن يك اندر يك ،يکی باشد تـمام

گر

ايـن

وادیّ

تــفريـد

و

تجــريـد

آيـدت

(عطار1383 ،ش)402 :

در اين وادی ،عارف با فراموشکردن خود ،تنها به يگانگی خدا میانديشد و مرگ منیت او
در اين مرحله صورت میگیرد .هرکس در خودش بمیرد ،در خدا زندگی خواهد کرد و در اين
صورت ،فنا عالمت بقا و سرحد آن است (شجیعی1373 ،ش .)205 :اين وادی يعنی حاکمیت
يکدست الهی بر وجود انسانی.
داراالمان در سفرنامۀ ابنفطومه ،همان ويژگیهای وادی توحید در منطقالطیر را دارد؛ با
اين تفاوت که اين مرحله ،زمینی ،مادّی و سیاسی است و آن وادی ،آسمانی و عرفانی.
مهمترين ويژگی داراالمان ،تساوی همگانی است که همگان را از هرگونه مالکیت خصوصی يا
امتیازی بر ديگری محروم کرده و همۀ امور در دست نظامی يکسان و ظاهراً قانونمدار است
که به آزادی فردی هیچ اعتقادی ندارد (محفوظ2005 ،م .)678 :در اين نظام حکومتی ،همه
بايد بهاندازۀ توانشان کار کنند و بهمیزان نیازشان پاداش بگیرند .اينجا تنها سرزمینی است که
غنی و فقیر ندارد (همان .)679 :در اين سرزمین ،همه چیز ازآنِ دولت است ،همه موظفاند
کار کنند و فرقی بین رئیسجمهور و نظافتچی نیست .در اينجا قانون حکومت میکند؛ نه
آزادی (همان .)681 :آزادی صدای شهوت و توهم است (همان )682 :و «مجازات آزادی
فردی ،اعدام است!» (همان .)683 :درواقع ،نوعی نظام اجتماعی بیطبقۀ يکسان (توحیدی) در
داراالمان حاکم است .درنهايت ،سالك احساس میکند کمال واقعی در دارالجبل است؛ لذا
بهمنظور رسیدن به اين مرحله ،راهی دارالغروب میشود.
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همانگونه که در وادی توحید منطقالطیر ،سالك بايد خود را فراموش کند ،در دارالمان هم
انسان بايد نیازهای فردی خود و ازجمله آزادیاش را ناديده بگیرد و خود را دراختیار نظامی
سیاسی و حاکم مطلق قرار دهد تا در امنیت باشد؛ وگرنه نابود خواهد شد؛ همچنین نظام حاکم
بر جهان عارف در منطقالطیر ،از نوع توحیدی و يگانه است و در داراالمان نیز نظام سیاسی
حاکم ازنوع يکدست ،مطلق و يگانه است.

 .7-5وادی حیرت /دارالغروب
وادی حیرت يعنی درد و حسرت .مرد حیران در اين وادی ،آتشی افسرده با يخی سوخته است
که از هر بن مويش با درد و دِريغ ،خون میچکد .در اينجا از مستی و هوشیاری ،هستی و
نیستی ،نهان و عیان ،فنا و بقا ،و کفر و مسلمانی خبری نیست (صارمی1373 ،ش:)226 :
بــعــداز

اين،

آه

بـاشـــد

مرد

حـیران

وادیّ
درد

حـــیرت

باشــــد

چـون

رسد

سوز
اين

آيـدت

کـار دائـم درد و حســرت آيـــدت

هـم

روز و شب باشد ،نه شب نه روز هم

جايگاه

در تــحیر مــانـده و گــمکـرده راه
(عطار1383 ،ش)407 :

حیرت در مقامات صوفیه« ،حاصل معرفت ربوبیت است .حالی است که از خود رهايی و
فنا از خود شرط نیل به آن است( »...زرينکوب1373 ،ش)543 /1 :؛ از همین روی ،دل هم پر
زعشق است و هم تهی:
لیکن

از

عشقم

ندارم

هم

آگهی

دلی

پرعشق

دارم

هم

تهی

(عطار1383 ،ش)408 :
وادی حیرت مانند حال مشاهده نزد عارفان است؛ يعنی عارف ،محبوب را در دل چنان
ببیند که گويی دربرابر ديدگانش است (حلبی1385 ،ش.)198 :
دارالغروب در سفرنامۀ ابنفطومه ،ويژگیهايی شگفتانگیز دارد :سرزمینی است پر از خیر
و برکت؛ نه مرزی دارد ،نه ديواری و نه نگهبانی (محفوظ2005 ،م)684 :؛ در آنجا کسی با
ديگری سخن نمیگويد و خیرات ،بیحسابوکتاب است؛ گويی بهشتی است بدون مردم و
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حاکم هم ندارد (همان .)685 :درواقع ،اينجا ايستگاهی است که مسافران را برای ورود به
دارالجبل آماده میکند؛ لذا آنان بايد نزد مرشدی پیر و باتجربه آموزش بینند تا نیروی دورنی
خود را آشکار کنند .ابنفطومه نیز پای درس اين مرشد حکیم زانو میزند تا خود را از
ناخالصیها پاک و ضمیرش را روشن کند ،دنیا و مافیها را ازياد ببرد و بتواند بدون هیچگونه
مانعی بهسوی دارالجبل پرواز کند .اين مرشد پیر اعتقاد دارد:
هر انسانی گنجهای سربهمهری دارد که بايد قبلاز ورود به دارالجبل ،آنها را بگشايد...؛
زيرا در آنجا زندگیشان براساس اين گنجهای نهان است و حواس و جوارح ظاهری در آنجا
کاربردی ندارد ...و زمانی کشف اين گنجها ممکن میشود که انسان بتواند بدون بال پرواز کند
(همان.)686 :
ابنفطومه حیرتزده میپندارد حکیم دارالغروب ازروی مجاز سخن میگويد؛ اما بعد
میفهمد «بیکموکاست عین حقیقت است . ...سرای کوه براساس اين نیروهای درون برپاست
و با آنها انسان به کمال میرسد» (همان.)686 :
ابنفطومه در پايان اين ديار حیرتآور ،احساسی شگفتانگیز دارد« :به خود بازگشتم.
روزی را تصورکردم که نیروهای درونم را بر هر انحرافی در وطنم حاکم کردهام تا آن را ازنو
بهنیکويی بسازم تا جايگاه نیکويی برای نیکوکاران بشود» (همان )687 :و با اين آمادگی روحی
حیرتانگیز ،راهی سرای کوه (دارالجبل) میشود.
اين دو وادی در اين دو اثر ادبی بر يك معنا داللت میکنند و آن عبارت است از شگفتی و
حیرت جستوجوگر حقیقت در مرحلهای که بايد خود را برای دريافت کمال حقیقی آماده
کند .همانگونه که در منطقالطیر میبینیم ،در دارالغروب نیز درد و حسرت وجود دارد؛ زيرا
قبلاز آنکه سالك به آمادگی کامل دست يابد ،اشغالگران متجاوز به اين ديار حمله میکنند و
وی ناچار میشود شتابان همراه کسانی که میخواهند به دارالجبل بروند ،آنجا را ترک کند تا
اسیر نشود (همان)688 :؛ بدين ترتیب ،دارالغروب ،منزلگه حیرت و حسرت میشود.
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 .8-5وادی فقر ،فنا و بقا /البدایه
هفتمین وادی از سفر عشق عطار ،فقر و فناست .در اين مرحله ،سالك نمیتواند کلمهای بر
زبان آورد؛ زيرا گنگی و فراموشی سرتاسر وجودش را فرامیگیرد .شرح اين مقام که از اسرار
است ،میسر نمیشود؛ مگر وقتی چشم بدين اسرار بینا شود (شجیعی1373 ،ش.)223 :
بعداز

اين،

وادیّ

فقر

است

و

بوَد

اينجا

ســـخنگفتـن

روا؟

فنا

کی

و

کرّیّ

بیهوشی

بــود

عیـــــن

وادیّ

فراموشـــی

بوَد

گنگی

صدهزاران

سايۀ

جــــاويد،

تو

گمشده بینی ز يك خورشیـد ،تو

و

(عطار1383 ،ش)413 :

فنا يعنی پاکشدن از صفات نکوهیده و دستيابی به اوصاف ستوده «و هرکه بديد که تصرف
و احکام به قدرت اوست ،گويند از گردش زمانه فانی گشت و از خلق ،و چون از پندار وجود
آثار خلق فانی گشت و بدانست که با ايشان هیچ چیز نیست ،به صفات حق باقی شد»
(فروزانفر1374 ،ش 106 :و :)108
سالــکان

پختـه

و

مـردان

چون

مـرد

فرورفتــند

در

میدان

درد

گمشدن اول قدم زين پس چه بود

الجرم ديگر قـــدم را کـس نبود

رود

از وجــود خويــش ناپــیدا رود

لیك

اگر

پاکـی

دريـن

دريـا

(عطار1383 ،ش)414 :
آخرين مرحلۀ سفر ابنفطومه ،البدايه نام دارد که آستانۀ دارالجبل است .در اين مرحله ،همۀ
تاجران ازراهمانده برگشتهاند و فقط جهانگردان و مهاجران ماندهاند« :کاروان ،صبحگاهان،
دارالغروب را ترک کرد .اولین باری بود که همۀ اهل کاروان ،جهانگرد و مهاجر بودند .حتی
يك تاجر هم نماند» (محفوظ2005 ،م .)688 :بعداز چند ماه ،آنان به رشتهکوهی سبز میرسند
که از شمال تا جنوب امتداد دارد و وقتی از اين رشتهکوه باال میروند ،شیخی فرياد میزند:
«هاکم دارالجبل!» (همان )688 :و به آخرين کوهی که ديده میشود ،اشاره میکند .کاروان به
راهش ادامه میدهد و بهسختی به آخرين مکانی که میتوان رفت ،میرسد .در آنجا صاحب
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کاروان میگويد« :هنا ينتهی سیر القافلۀ يا سادۀ!» (همان .)688 :تنها راه عبور ،گذری بسیار
تنگ است که جز با پای پیاده نمیتوان از آنجا عبور کرد .همۀ اهل کاروان تصمیم میگیرند راه
را ادامه دهند .ابنفطومه هم سفرنامۀ خود را به يکی از همراهان میدهد تا آن را با خود ببرد و
اگر از سفر دارالجبل بازگشت ،سفرنامهای جداگانه برای آنجا بنويسد ،و سپس خود را با
ارادهای آهنین برای آخرين ماجراجويی آماده میکند (همان.)689 :
مرحلۀ پايانی سفرنامۀ ابنفطومه ،مفهومی سخت نزديك به مقام فنا در منطقالطیر دارد که
در آن ،سالکان رسیده به مقام فنا توانايی توصیف آن را ندارند و در هیچ کتابی هم دربارهاش
سخنی نگفتهاند .روايت سفرنامۀ قنديل محمد عنابی مشهور به ابنفطومه با اين سخنان پايان
میيابد« :و ديگر در هیچ کتابی سخنی از او نیامده است .آيا وارد دارالجبل شد؟ آيا به وطنش
بازگشت؟ ...فقط خدای آگاه به آشکار و نهان میداند و بس» (همان.)689 :
البته در روند داستان سفرنامۀ ابنفطومه مانند منطقالطیر در هر مرحلهای گروهی از راه
بازمیمانند و درنهايت ،فقط خواهندگان مخلص دارالجبل به مقصد میرسند؛ اما چگونگی
وصل آنان را کسی نمیداند .در منطقالطیر ،پساز آنکه هدهد ديگر پرندگان را از سختیهای
راه آگاه میکند ،درحالی که هرکدام از اين پرندگان« ،نماد روحیهای خاص و بیانگر منشهای
گوناگون نهفته در جان آدمی هستند» (میرزايی و شريفیان و پروانه1390،ش ،)134 :بهنحوی
برای سرباززدن از سفر ،هرکدامشان عذر و بهانهای میآورند و از ادامۀ راه بازمیمانند.

 .6نتیجهگیری
درپی مقايسۀ نمادهای زبانی منطقالطیر عطار با سفرنامۀ ابنفطومه ،اثر نجیب محفوظ،
يافتههای زير را بهدست آوردهايم:
الف) شباهتهای فراوان بین نمادهای زبانی اين دو اثر نشان میدهد نجیب محفوظ از
منطقالطیر اثر پذيرفته و اين اثرپذيری در نمادهای زبانی ،شامل اين موارد ،بهخوبی آشکار
است :راهنمايی ،مقصد و سالك؛ وادیهای متناظر زبانی ،شامل :وادی طلب /الوطن ،وادی
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معرفت /دارالحیرۀ ،وادی استغنا /دارالحلبۀ ،وادی توحید /داراألمان ،وادی حیرت /دارالغروب،
وادی فنا و بقا /البدايه.
ب) مهمترين شباهت نمادين دالّبر محتوای هردو اثر ادبی ،درونمايۀ سفر کشفوشهودی

برای دستيافتن به حقیقت است که نماد زبانی آن در سفر مرغان ،کوه قاف و در سفرنامۀ
ابنفطومه ،دارالجبل (سرای کوه) است.
ج) عشقبازی ،اصلیترين بازی جهان و زندگی و بنابه تأويل عارفانه ،اصل و اساس
حکمت وجود و معنای هستی است که مهمترين درونمايۀ هردو داستان را از ابتدا تا انتها
تشکیل میدهد .ماجرای عاشقشدن ابنفطومه به عروسه همانند قصۀ شورانگیز عاشقی شیخ
صنعان با دختر ترسا است.
د) ساختار و ترتیب رخدادهای هردو داستان با هم شباهت بسیار زياد دارد و بدين ترتیب،
محفوظ از ساختار هنری منطقالطیر بهره برده است.
ه) پژوهش تاريخی تاحدود زيادی نشان میدهد محفوظ با ترجمۀ آثار ادب عرفانی فارسی
مانند اشعار حافظ شیرازی و منطقالطیر عطار آشنايی داشته و از مضامین و نمادهای زبانی
آنها در داستانهای خود و بهويژه سفرنامۀ ابنفطومه بهره برده است.
و) نجیب محفوظ با تصرف در نمادهای زبانی داستان پرندگان عطار ،آن را بهزيبايی،
متناسب با وضعیت انسان روزگارکنونی بهکار برده و درواقع ،داستان پرندگان را

بازآفرينی21

کرده است تا راهحلی عارفانه برای غلبه بر مشکالت و بحرانهای انسان امروزی بهدست دهد.
ز) پرندگان منطقالطیر با پشتسرنهادن دشواریهای راه معرفت ،برای دستیابی به سیمرغ
که همان کمال و معرفت واقعی و به ديگر سخن ،فناء فی اهلل است ،ديگر خواهان بازگشت
دوباره به همان مقام و جايگاه اولیۀ خويش نیستند؛ برخالف ابن فطومه که هدفش از سفر به
دارالجبل و رسیدن به کمال واقعی ،اين است که با کسب نیرويی درونی ،دوباره به سرزمین
خود بازگردد و دوای دردهای سرزمین خويش را بیابد و با خود بیاورد .هدف ابنفطومه از اين
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سفر ،تنها تزکیۀ نفس خويش نیست؛ بلکه وی بهدنبال تزکیۀ نفس جامعه است؛ اما با شگفتی،
او هم بازنمیگردد.
ح) در سفرنامۀ ابنفطومه ،سالك در همۀ سرزمینهای سرراه ،وضعیت سرزمین جديد را با
سرزمین مادری ،يعنی وطن خود مقايسه میکند تا نابسامانیهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
مردمان وطنش را يادآور شود و بدين صورت ،درواقع با کسب شناخت جديد ،بهنوعی با
آسیبهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی وطنش هم آشنا میشود.

 .6پینوشت
1. Persian SufismLiterature
2. Beyond Texts
3. CommunicationLanguage and Literature
4. Art Language
5. Deviation
6. Signifying Similes
7. MysticalEpic
8. Symbolic Tales
9. Theme
10. Sympathizing Reflection
11. Affective Fallacy
12. Comparative Literatur
13. ContentAnalysis
14. ContextualSigns
15. ExtratexalSigns
16. WorldLiterature
17. Anne Fairbairn
18. Phoenix
19. IranianSufism Literature
20. Socialistic Sufism
21. Reconstruction

 .7منابع
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 ابويسانی ،حسین (1388ش)« .مقايسۀ میان أوالد حارتنا و سنگ صبور» .فصلنامۀ لسان مبین .س.1ش .2ص.14-2
 أدونیس (1385ش) .تصوف و سوررئالیسم .ترجمۀ حبیباهلل عباسی .تهران :سخن. اصغری ،جواد (1427ق)« .الرمزيۀ فی أدب نجیب محفوظ» .مجلۀ اللغۀ العربیۀ و آدابها .السنۀ األولی.العدد  .3ص.17-5
 -الهی قمشهای ،حسین (1376ش) .نگاهی به عطار :مجموعهمقاالت .تهران :روزنه.

 پروينی ،خلیل و ديگران (1431ق)« .التناص القرآنی فی روايۀ "اللصّ و الکالب"» .مجلۀ اللغۀ العربیۀو آدابها .س .6عدد  .11ص.43-21
 پورنامداريان ،تقی (1375ش) .ديدار با سیمرغ :هفت مقاله در عرفان ،شعر و انديشۀ عطار .چ.2تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -جمعه ،بديع (2002م) .ترجمۀ منطقالطیر لفريدالدين العطار النیسابوری .بیروت :دار األندلس.

 الجندی ،احمد (2011م)« .الجانب الروحی و البعد الصوفی فی حیاۀ و ادب نجیب محفوظ» .جريدۀالنهار .العدد  .1188القاهره.
 حلبی ،علیاصغر (1385ش) .مبانی عرفان و احوال عارفان .چ .3تهران :اساطیر. ريتر ،هلموت (1377ش) .دريای جان .ترجمۀ عباس زرياب خويی و مهرآفاق بابیوردی .تهران:الهدی.
 زرينکوب ،عبدالحسین (1373ش) .سرّ نی .ج .1چ .5تهران :علمی. _____________ (1378ش) .صدای بال سیمرغ .چ .2تهران :سخن. _____________ (1384ش) .ارزش میراث صوفیه .تهران :امیرکبیر. زکريايی کرمانی ،ايمان (1385ش)« .جستوجوی هفت وادی عشق عطار در بنای خانههای خدا».مجلۀ پژوهش زبان و ادب فارسی .ش .7ص.20-1
 زمردی ،حمیرا (1382ش) .نقد تطبیقی اديان و اساطیر در شاهنامه ،خمسه و منطقالطیر عطار .تهران:نشر زوار.
 السکوت ،حمدی (1985م)« .نجیب محفوظ و الحل الصوفی» .مجلۀ ألف .ش .5ربیع. __________ (1990م) .دراسات فی األدب و النقد .الطبعۀ األولی .القاهره :المکتبۀ األنجلوالمصريه.
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 شتا ،ابراهیم الدسوقی (1978م) .التصوف عند الفرس .القاهره :دار المعارف. شجیعی ،پوران (1373ش) .جهانبینی عطار .تهران :مؤسسۀ نشر ويرايش. شفیعی کدکنی ،محمدرضا (1378ش) .زيور پارسی :نگاهی به زندگی و غزلهای عطار .چ .1تهران:آگاه.
 شکیب ،قاضی نعمتاهلل (1368ش) .بهسوی سیمرغ .چ .5تهران :سکه. صارمی ،سهیال (1373ش) .مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار .تهران :پژوهشگاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 طه بدر ،عبدالمحسن (1987م) .الرؤيۀ و األداۀ .القاهره :دار الثقافه. عبدالغنی ،مصطفی (1994م) .نجیب محفوظ :الثورۀ و التصوف .الطبعۀ الثانیه .القاهره :الهیئۀ العامۀللکتاب.
 عبداهلل ،محمد حسن (1978م) .االسالمیۀ و الروحیۀ فی ادب نجیب محفوظ .الطبعۀ الثانیه .القاهره:مکتبۀ مصر.
 عطار نیشابوری ،فريدالدين محمد بن ابراهیم (1383ش) .منطقالطیر .مقدمه ،تصحیح و تعلیقاتمحمدرضا شفیعی کدکنی .تهران :سخن.
 غنیمی هالل ،محمد (1373ش) .ادبیات تطبیقی .ترجمه ،تحشیه و تعلیق سید مرتضی آيتاهللزادۀشیرازی .تهران :امیرکبیر.
 -فروزانفر ،بديعالزمان (1374ش) .ترجمۀ رسالۀ قشیريه .چ .4تهران :علمی و فرهنگی.

 فؤاد ،هاله (1993م)« .طريق نجیب محفوظ بین األسطورۀ و التصوف» .عرض طارق شبلی .مجلۀالفصول .المجلد  .12الرقم  .1ص.356-349
 قبادی ،حسینعلی (1386ش) .آيین آينه :سیر تحول نمادپردازی .تهران :دانشگاه تربیت مدرس. قراگوزلو ،محمد (1383ش) .چنین گفت شیخ نیشابور :رسالهای درباب سلوک شناخت عطار .چ.1تهران :نگاه.
 -قلیزاده ،حیدر (1387ش)« .بازخوانی داستان شیخ صنعان» .فصلنامۀ کاوشنامۀ يزد .س .9ش .16

ص.162-129
 کزّازی ،میرجاللالدين (1387ش) .پارسا و ترسا :گزارشی از داستان شیخ صنعان در منطقالطیر عطار.چ .2و .2تبريز :آيین.
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 محمدی ،هاشم (پايیز 1387ش)« .از منظومۀ فنیکس تا منطقالطیر عطار و استرالیا» .مجلۀ زبان وادبیات فارسی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب .ش .12ص.98-81
 محفوظ ،نجیب (2005م) .األعمال الکامله .رحلۀ بن فطومه .القاهره :دار المعارف. محمود عثمان ،فاطمه (2004م) .توظیف الصوفیۀ فی الروايۀ المصريه .أطروحۀ لنیل درجۀ الماجستیر.جامعۀ المنیا.
 مدنی سربارانی ،فاطمه (فروردين و ارديبهشت 1388ش)« .درجستوجوی حقیقت و رستگاری:ردپای عرفانگرايی شرقی در نمايشنامۀ براند ،اثر ايبسن با نگاهی بر منطقالطیر عطار» .مجلۀ نیايش.
ش 115و .116
 مرندی ،محمد و ناهید احمديان (1385ش)« .کمدی الهی و منطقالطیر :نگاهی به تفاوتها وشباهتها» .مجلۀ پژوهش ادبیات جهان معاصر .دانشکدۀ زبانهای خارجی دانشگاه تهران .د.12
ش .33ص.166-147
 مولوی ،جاللالدين (1388ش) .مثنوی معنوی .براساس نسخۀ اصلی رينولد الین نیکلسون .بهکوششکاظم دزفولیان .چ .2تهران :طاليه.
 میرزايی ،فرامرز (پايیز و زمستان 1371ش)« .انعکاس دين و مظاهر آن در داستانهای نجیبمحفوظ» .فصلنامۀ دانشکدۀ علوم انسانی .دانشگاه تربیت مدرس .د .1ش 9و  .10ص.88-75

 میرزايی ،فرامرز و ابوالفضل رحمانی (ارديبهشت 1390ش)« .انعکاس غزلهای حافظ در رمان ملحمۀالحرافیش نجیب محفوظ» .همايش بینالمللی حافظ در ادبیات جهان .دانشگاه تهران.
 میرزايی ،فرامرز و مظفر مفاخر اکبری (پايیز و زمستان 1387ش)« .بحران فکری و روحی قهرمان درالثالثیۀ نجیب محفوظ» .پژوهشنامۀ ادب غنايی .دانشگاه سیستان و بلوچستان .ش .11ص-153
.164
 -میرزايی ،فرامرز ،مهدی شريفیان و علی پروانه (تابستان 1390ش)« .بازتاب منطقالطیر عطار در

قصیدۀ "يادداشتهای بشر حافی صوفی" صالح عبدالصبور» .فصلنامۀ پژوهشهای زبان و ادبیات
تطبیقی .ش 2پیاپی .ص.127-147
 -هدايتی خوشکالم ،منوچهر (1381ش)« .حافظ ،گوته ،نیچه» .مجلۀ گیالن ما .س .3ش .1ص.28-21
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 يوسفی بهزادی ،مجید (1387ش)« .شیخ عطار و ويکتور هوگو :بررسی تطبیقی نماد شخصیتعرفانی در فضیل عیاض و ژان والژان» .مجلۀ مطالعات ادبیات تطبیقی .دانشکدۀ زبانهای خارجی
دانشگاه اصفهان .ش .5ص.189-171
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