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 الطير منطقكاركرد داستان كالن و نگاشت نظام در خوانش 

  عطار نيشابوري

  )با رويكرد شعرشناسي شناختي( 
  

  *ليال صادقي

  
  شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران دانشجوي دكتري زبان

  

  18/6/92: پذيرش                                                22/3/92: دريافت
  

  چكيده 
ها و  ها، رابطه است كه براي يافتن شباهت مبتني نگاشت قياسية بخشي از شعرشناسي شناختي بر نظري

ها در گفتمان و ساختار كالن  جملهة ساختار خرد به اجزاي اثر و زنجير. رود كار مي هاي ساختاري به نظام
پردازش اثر نظر دارد كه بر اثر تعامل ميان اين دو ساختار، ساختار ديگري ايجاد به  ،در سطحي باالتر

كه ساختارهاي از هم گسسته را  اي است مانند اليهاين ساختار . شود ناميده مي» داستان كالن«شود كه  مي
اين داستان . دزند تا داستاني ناگفته را به وجود بياور عناصر پيرامتني و متني به هم پيوند مية واسط  به

  .سزا داردعطار نيشابوري نقشي ب الطير منطقناگفته، در چگونگي خوانش 
جهان متن هاي مختلف  حكايتچگونگي تأثير ساختار كالن بر ساخت اين پژوهش بررسي از هدف 
باعث چگونه ساختار كالن  دهيم مينشان در اين پژوهش . ، با رويكرد شعرشناسي شناختي استالطير منطق
 داستانبرآيند تعامل كوشيم  ميشود و  شود كه به خوانشي متفاوت از اثر منجر مي د داستان كالني ميايجا

   .را نمايان كنيم الطير منطقي مانند كالن و نگاشت نظام در يك اثر ادب
در  )نظام(اي  وارهة نگاشت طرحواسط  به »كثرت و وحدت«پرسش پژوهش اين است كه چگونه مفهوم 

شود و  ميمنجر گيري داستان كالن  كند و به شكل الطير عمل مي تارهاي خرد و كالن منطقي ساخگير شكل
دهد كه ساختار  نشان مي ة پژوهشنتيج ؟تواند بر خوانش اثر تأثير بگذارد داستان كالن چگونه مي

براي رسيدن طوري كه تعدد پرندگان  به گيرد؛ شده در آن شكل مي هيم ساختهكامالً هماهنگ با مفا الطير منطق
شود كه اين ساختارها، بخشي از روايت  هايي با ساختارهاي مشابه ديده مي به سيمرغ در قالب تعدد حكايت

تواند ابزار مناسبي براي  متن با اين رويكرد مية مطالع به اين ترتيب،. كنند را بازنمايي مي الطير منطقداستان 
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مفهومي ايجاد كند و بسياري از اختالف نظرهاي  هاي نگاشتة واسط  تحليل متن و ساختارهاي آن، به
  .موجود در تحليل ساختار اثر را منتفي كند

  
  .، كثرت و وحدتاي، داستان كالن وارهمتن، شعرشناسي شناختي، نگاشت طرحجهان  :كليدي گان واژ

  

  مقدمه. 1
ها در  لهجمة ساختار خرد به اجزاي يك اثر و زنجير. دارندها دو ساختار خرد و كالن  پديده

به پردازش اثر كه پيرنگ يا مفهوم كلي اثر را  ،در سطحي باالتر ،پردازد و ساختار كالن گفتمان مي
نگارنده، در اثر تعامل ميان اين دو ساختار، ة به عقيد. )Van Dijk, 1979: 143( شود شامل مي

ستان كالن، براي ساخت دا. شود ناميده مي »داستان كالن«شود كه  ساختار ديگري ايجاد مي
د كه نكن عمل مياي   گونه  ، بهاي يا نظام وارهطرحاز جمله نگاشت  ،فرايندهاي قياسي مختلفي

هاي ساختار ديگر نگاشت شود و داستاني ناگفته از ارتباط ميان  هاي يك ساختار بر سازه سازه
سكوت در يافتن برخي ردهاي متني به نام به واسطة داستان كالن . هاي اثر شكل بگيرد سازه

نقش برخي عناصر ة واسط  توانند در خالل متن به اين ردها مي«پذير است و  خالل بافت امكان
به تعريف ). 71: 1389صادقي و سجودي، (» پر كردن جاهاي خالي متن عمل كنندشناختي براي 

اي مشابهي  وارهغيرمرتبطي است كه ساختارهاي طرح هاي داستان كالن داستان«، )1391(صادقي 
اي ديگر متون با فض) در اينجا پيرامتن(اي متن  وارهطوري كه ساختار كالن فضاي طرح  دارد؛ به

  ).143: 1391صادقي، ( »شود و به فضاي جديدي منجر مي  موجود در اثر، ادغام
هاي متفاوتي وجود دارد كه همگي با ساختاري مشابه  ها و داستان حكايت، الطير منطقدر 
كنند و به طي طريقي  پرندگان از ميان خود پادشاهي انتخاب ميين اثر، در ا. شوند ارائه مي
نمادي (به مقصد سيمرغ ) ها نمادي از تكثر حكايت(پردازند كه در آن قرار است سي پرنده  مي

رسند، تصوير  وقتي اين سي مرغ به قاف مي. برسند) ها حكايتة از ساختار واحد براي هم
 همة. ها نيست شوند كه سيمرغ چيزي جز خود آن متوجه ميبينند و  خود را در درياچه مي
براي رسيدن به انتهاي داستان با هم انطباق دارند و كل روايت  ،بلندة اجزاي اين منظوم

 گيرد و مرغ هستند شكل مي سية كه مجازاً نمايند) مرغ  و نه سي(داستان از روايت هجده مرغ 
كند كه همان  پارچه از سيمرغ را ترسيم ميهاي گسسته از اين مرغان، روايتي يك روايت
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 .دهد داستان كالني است كه كل روايت شعر را شكل مي
گانه  هاي سه ، به چگونگي عملكرد نگاشت»داستان كالن«بررسي  عالوه بردر اين اثر، 

ة فرايندهاي قياسي به سه شيو) 1997(و فريمن ) 1995(تاگارد  - هوليوك ة به عقيد. پردازيم مي
معموالً براي منتقدان ادبي . كنند عمل مي) ها و ساختارها ها، رابطه درك شباهت(  نگاشت متفاوت
كمتر به بررسي كنند و  استفاده مي »2اي نگاشت رابطه«و » 1نگاشت ويژگي«هاي خود از  تحليل
 نخستين كسي است كه) 1999، 1997(مارگاريت فريمن . ندپرداز در آثار ادبي مي» 3 نگاشت نظام«
چگونگي كاركرد نگاشت نظام براي تحليل آثار ادبي و  ،آثار اميلي ديكنسون و سيلويا پالتدر 

. دهد نشان ميرا اين نگاشت توسط اي يك اثر ادبي  بازنمايي ساختارهاي طرحواره چگونگي
و ديگري شعر گانه  هاي سه اساس نگاشت برصادقي در دو مقاله، يكي تحليل رباعيات خيام 

  . كرده استاز اين شيوه استفاده  د شاملو،از احم »حكايت«
دهد و  پژوهش، اين است كه نگاشت نظام، ساختار خرد و كالن اثر را به هم پيوند مية فرضي
آيد، يك  دست مي  هاي نظام موجود در ساختارهاي كالن هر روايت به ميان نگاشتة آنچه از رابط

  اين ويژگي. قابل خوانش است) شدگي رغسيم(ثر قاب كلي اة نگاشت نظام كالن است كه به مثاب
شتر اي به نام داستان كالن ايجاد شود كه پي شود كه مقوله باعث مي ،پذيري ساختار كالن خوانش

   .توضيح داديم
  

  پيشينة تحقيق. 2
 مخاطره ذكر« است در عرفاني اي حماسه، اثر عطار نيشابوري، 1177 سروده به سال الطير منطق

 )126: 1362كوب،  زرين( »شده تعبير طير به آن از قدما متداول رسم به هك سالك روح مهالك و
برخي مطالعات به بررسي مفهومي . هاي مختلفي مطالعه شده است تاكنون اين اثر از ديدگاه .است

؛ فدوي و 1386، پي نيك(اند  ادين آن تأكيد كردههاي نم اند و بر جنبه اثر از ديدگاه عرفاني پرداخته
هايي  بندي و تقسيم) 1389 ؛ رضي و اكبرآبادي،1387؛ خسروي، 1384؛ چهرقاني، 1389ديگران، 

 نوع سه قالب را در پرندگان، براي نمونه اند؛ ارائه دادههاي مختلف پرندگان  باب شخصيت در

 شكل را چندگانه نظامي با يكديگر ارتباط در يك اند كه هر تقسيم كرده سيمرغ و راهنما گير، بهانه

 آميختگي منتهي به مرغ  سي هيأت در اثر، عرفاني خاستگاه بر بنا كه سرانجام، نظامي ند؛ده  مي

   ).31: 1389رضي و اكبرآبادي، (شود  مي
 

1
 Attribute mapping  

2
 Relational mapping  

3
 System mapping 
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سينا،  غزالي، ابن الطير رسالهبا را عطار  الطير منطقبرخي مطالعات با رويكردي تطبيقي 
مرغ  جاناتانآثار غير ايراني مانند  ياو ) 1384فضيلت، ( كليله و دمنهالمطوقه  حمامهسهروردي و 

 سفرهاي، )1385مرندي و ديگران، ( كمدي الهي، )1390؛ كوپا، 1389كوپا و ديگران، ( دريايي
هايي هم از  بررسي. اند مقايسه كرده) 1387محمدي، ( منظومة فنيكسو ) 1384واردي، ( اوديسه
اي براي خوانش آن  تازه دريچةكه  پردازي بر اين اثر انجام شده است داستاني و روايت ديدگاه
 هدهد دررضي و اكبرآبادي، ة به عقيد). 1383؛ طاهري، 1389رضي و اكبرآبادي، (گشايد  مي

 در فروپاشي نوعي سرانجام، و كند مي پيدا ديگران آواي با مشابه آوايي با سيمرغ، رويارويي

در جايي  ها آن). 33: 1389رضي و اكبرآبادي، (دهد  مرغ، رخ مي سي هدهد، استعاليي شخصيت
 رويارويي در) هاي مختلف من( پرندگان اين از يك هرمبني بر اينكه  ؛دنده ديگر، نظري متناقض مي

 گراي وحدت غايت اين نظر، .يابند دست خود از نهايي معرفت به توانند مي )ديگري( سيمرغ با

  ).31: همان(كند  مي تأييد الطير منطق در را عرفان
انتخاب  اند و گفته اند نگاهي انتقادي به ساختار اين اثر داشته ،)1383(طاهري برخي مانند 

 اول اشكال :داردهيچ تبييني ندارد و سه اشكال اساسي  ،عنوان رهبر به صورت قرعه هدهد به
 بسا چهشود،  مي صاحب حقي قرعه طريق از كه كس آن و ندارد عقالنياينكه قرعه حجيت 

مربوط  داستان ساختار به دوم اشكال ؛)قرعه عقالني تحجي(باشد  يعقالي فاقد شايستگي
) اشكال ساختاري( دارد وجود معلولي و علّية رابط منطقي، در روندث آن حواد بين كه است
 با هرگز شيخ و پير كه ارتباط دارد تصوف اهل فكري مهم مباني يكي از اب سوم اشكال و

طاهري، ) (اشكال محتوايي(رسد  نمي مرشدي قامم به حكم قرعه، به هم آن سالكان، انتخاب
 و نقايص نبايد باشند، كرده احراز برابر مقامي مرغان كه اگر طاهري باور دارد .)100: 1383
  ).110: همان(شد  مي مطرحها  آن عيوب

ظ ساختاري به وضعيت اين اثر از لحا كهنشان دهيم  خواهيم مي در اين مقاله
هاي مختلف به يك  حكايت رصداي مرغان در قالب حضو رسد و تكثر بودگي مي سيمرغ

ايرادهاي موجود بر ة تبيين هم. شود تبديل مي) مشابه تبعيت از يك ساختار(صداي واحد 
  .هدف ديگر ما است ،تعامل نگاشت نظام و ساختار كالنة واسط  به ،الطير منطقساختار 
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 گانه هاي سه نگاشت. 3

ها ذهن انسان جهان خود  آنة واسط  هاي قياسي كه به فرايندشناختي با نشان دادن  شعرشناسي
زيرا  كند؛ ني كه به صورت قياسي فكر ميذه« ؛پردازد ، به بررسي آثار ادبي ميكند را معنادار مي

). 110: 1390صادقي، (» دهد اساس آن رخ مي تر صناعات شعري برقياس فرايندي است كه بيش
ة واسط  طحي از شباهت را ميان قلمروهاي مختلف بهاساس قياس، س هاي شناختي بر نگاشت

 از عيني به انتزاعي به ،توانايي ذهن براي ايجاد فرافكني مفهوميو كنند  فضاهاي ذهني ايجاد مي
انسان از اين توانايي براي فرافكني . دهد از يك فضا به فضاي ديگر رخ مي ،فرايند نگاشتة واسط 

يك مفهوم را بتواند به مفهوم ديگر مرتبط  تاكند  استفاده مي افكار خود بر فضاي مكاني يا زماني
 ).Fauconnier, 1997: 43(شود  ها منجر  سازي جديد تجربه نگاشت به مفهوم ،نتيجه كند و در

فضاي « نا دخيل هستند؛گيري مع كم چهار فضا در شكل دستفضاهاي ذهني، ة اساس نظري بر
عنوان فضاي مفهومي  به »داد فضاي برون«ي مبدأ، عنوان فضاي مفهومي قلمرو به »داد درون

عنوان فضايي كه در آن عناصر انتزاعي مشترك ميان فضاهاي  به »فضاي عام«قلمروي مقصد، 
كه در آن بخشي از ساختار فضاهاي » فضاي ادغام«شود و  داد نگاشت مي داد و برون درون
صادقي، (دهد  ختاري نوظهور را شكل ميشود و معنايي جديد يا سا داد منتقل مي داد و برون درون
اساس همين  كه بر كنيماستفاده  يمتوان از فرايندهاي قياسي مي ،تحليل متنبراي ). 111: 1390

 اين استدالل قياسي بر. شود عنوان ماهيت زبان منجر مي فضاهاي چهارگانه به ساخت استعاره به
  .نظام نگاشت اي و رابطهشت نگانگاشت ويژگي،  ؛دهد رخ مي مبناي سه نگاشت شناختي

و ) Freeman, 1998: 255(نگاشت ويژگي يا سطح اول، درك شباهت ميان اشياء است 
. )115 -112: 1390صادقي، ( هاي شمايلي مورد نظر پيرس اشاره دارد تقريباً به همان نشانه

ل مرو به قلمروي ديگر منتقمشابه از يك قل  قلمروهاي مفهومي، ويژگية اساس نظري بر
بخشي از «دهد كه  ادغام فوكونيه، اين نگاشت وقتي رخ مية اساس نظري اما بر شود؛ مي

اين نوع نگاشت، ). Fauconnier, 1997: 9(شود نگاشت  »ديگريقلمروي ساختار يك قلمرو بر 
هاي  شود كه همان نگاشت ناميده مي »4فرافكني  نگاشت«شناسي فوكونيه و ترنر،  در اصطالح

ة تفاوت نگاشت در نظري. آيد شمار مي  ي بر شباهت موجود ميان چند پديده بهاستعاري و مبن
وي اوليه به ثانويه قلمروها، يك مفهوم از قلمرة قلمروها و ادغام در اين است كه در نظري

به ) قلمرو(توانند از چند فضا  زمان مي اما در ادغام، يك يا چند مفهوم هم شود؛ منتقل مي
 

4 Projection   
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رود و  كار مي  اي از اين نگاشت در تكلم و تفكر هر روزه به گونه. دفضاي ديگر منتقل شون
  ). Ibid: 18(اي از آن كه تازه است، استعاره نام دارد  گونه

اساس  بر )Freeman, 1998: 255(ميان اشياء ة اي به معناي درك حساسيت رابط نگاشت رابطه
تواند به دليل نوعي  نيه، يك هستي ميتعريف فوكو رمعلولي يا مجاورت است كه بنا بو ي علّة رابط

همان مفهوم مجاز است و آن را  ة خالل فرافكني شبيه شود كه توسع به همتاي خود در ،مجاورت
در اين نوع نگاشت، دو قلمروي مرتبط . )Fauconnier, 1997: 11( نامد مي »5نقش كاربردي  نگاشت«

نقش كاربردي بر يكديگر ة واسط  يگر، بهدة هاي دو پديد در مجاورت يكديگر و متناظر با مشخصه
  .اي پيرس در ارتباط هستند هاي نمايه اي با نشانه شوند و به گونه نگاشت مي

هايي است كه  واسطة روابط پديده مفهوم بازشناسي الگوهاي موجود به نگاشت نظام، به 
اين . )Holyoak & Thagard, 1995; Freeman, 1997: 255( كنند تري ايجاد مي ساختار انتزاعي

شود، وقتي  ناميده مي »6اي وارهنگاشت طرح«فوكونيه،  شناسي نوع نگاشت كه در اصطالح
 براي ساخت يك موقعيت در بافت به ،الگويك عام، يك قاب يا ة واركند كه يك طرح عمل مي

هاي نمادين مورد نظر پيرس مرتبط  كه اين با نشانه )Fauconnier, 1997: 9- 11(كار رود  
ساخته  »lCM«الگوهاي آرماني شناختي ة واسط  به نقل از ليكاف فضاهاي ذهني به. تاس
به . اي است طرحوارهاي نگاشت  گونه فوكونيه بهة كه به عقيد) Lakoff, 1987: 4(شوند  مي
هاي الگوي ديگر  هاي يك الگو به سازه تر، اين نوع نگاشت به انتقال متناظر سازه دقيق سخن
زمان شكل بگيرد  شعر ممكن است از ساختارهاي موازي يا متداخل يا هم يك. شود گفته مي
در . شوند نگاشت نظام ناميده مياند،  هاي مختلفي شكل گرفته ز قاباين ساختارها كه اة كه هم

كاري (يك مشخص كنيم  به يك الطير منطقگانه را در  هاي سه نگاشت خواهيم نمياين مقاله 
چگونه  دهيماين است كه نشان  ما هدف اثر را تحليل كنيم؛ساختار خرد و  )استتوصيفي 

شود و برآيند تعامل  مختلف باعث ايجاد داستان كالن ميهاي  حكايتساختار كالن در 
  ساختار كالن و نگاشت نظام در يك اثر ادبي چيست؟

  

 الطير منطقتعامل نگاشت نظام و ساختار كالن در . 4

ها الگـويي   ساختار حكايت. است بيت 15حكايت  هر تقريبي ه ميانگينك دارد حكايت فرعي 196الطير  منطق
سمت حركت روايـت از  . كنند يك تغيير مي هاي دخيل در ساخت شخصيت در هر يكسان دارد و تنها سازه

 
5 Pragmatic function  
6 Schema   
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ها يكي است؛ اما زاويـة ديـدهاي فرعـي     بودگي است و زاوية ديد اصلي در همة داستان چندبودگي به يكي
ـيت   ير زاوية ديد اصلي خاموش ميديگري كه تحت تأث شوند، تكثر صداها و نمودهاي مختلف يك شخص
در اين اثر از لحاظ ساختاري، بنا بر رسم زمان خود، برخي ساختارهاي مرسوم بـه  . كنند را بازنمايي مي

شـكل  (بخشي از پيكرة اصلي تبديل شده است كه در خوانش آن و ترسيم طرحوارة كلي اثر اهميـت دارد  
  . اي با ستايش پروردگار و نعت پيامبر و حكاياتي دربارة چهار خليفه ز جمله مقدمه؛ ا)1

در اين بخش سيزده . بيت دارد كه هر پنج بيت به يك پرنده اختصاص دارد 65براعت استهالل 
به يك پرندة پاياني، يعني ) به صورت مجازي از سي پرنده(شوند كه دوازده پرنده  پرنده معرفي مي

ها يكي است؛ اما  دهندة سيمرغ با ديگر پرنده هاي تشكيل شمار بيت. شوند يا سيمرغ، تبديل مي مرغ زرين
حكايت دوازده مرغ كه به صورت مجازي نمايندة سيمرغ هستند و تصوير . ساختار آن متفاوت است

زيني شود؛ به صورتي كه ساختار روايي هر مرغ براي مرغ ديگر با جايگ هر مرغ در پنج بيت ارائه مي
دوازده مرغ، استعاره از سالكان و مرغ آخر استعاره از . شود عناصري مرتبط در هر پنج بيت تكرار مي
  .يكسان هستند) ساية حق(به جز روايت آخر ) سالكان(ها  ساية حق است كه ساختار همة روايت

راعت بو شود  اصلي اثر از لحاظ ساختاري با مقدمه و سپس براعت استهالل، آغاز مية پيكر
اي لطيف و  آغاز كردن شعر يا نثر با كلماتي زيبا و ساده و روشن است كه با اشاره«استهالل، 
» يابدآن را درة چنانكه خواننده ادام ؛به اصل مقصود رهنمون باشد - صريح ته و نه ب - متناسب 

ن سخن اي براي مت براعت استهالل در حكم مقدمه ).7علوي مقدم، دايره المعارف اسالمي. ك. ر(
: 1363ورد،  فرشيد(گويد  اين مقدمه در متن كار خود سخن مية است كه شاعر يا نويسنده بر پاي

خود را  ةآغاز سرود يسندهنو ياست كه سخنور ا آن ،يآغاز  شگرف«، به تعريف كزازي. )554
خواننده با  يعني ؛سروده در آن گنجانده شده باشد يمطلب اصل زمينة يشكه پ يسدبنو ينچن
  .)156: 1373كزازي، (»  ببرد يشعر پ ياصل يةما شعر به درون ينآغاز يتاندن چند بخو

شود كه البته به اين  ماية اثر به صورت خالصه در آغاز داستان بيان مي از خالل اين صنعت، درون
پـردازد و از لحـاظ    دليل كه اين خالصه قرار است زيبا و دلنشين بيان شود، فقط به بيان مفهومي نمـي 

بينـي بـودن    براعت استهالل صنعتي است كه قابل پيش. انعكاس مفهوم داستان در ساختار اهميت دارد
دهـد و   بيني دارند، شـكل مـي   خالف ويژگي آثار امروزي كه عدم قطعيت و پايان غيرقابل پيش اثر را بر

يرد، كانون توجه گ ماند و راه و مسيري كه اثر در آن شكل مي مخاطب در انتظار چگونگي پايان اثر نمي
گيرد؛ زيرا مرغان در طول سير و سلوك قرار است به كيفيتي دست يابند كه يكي شوند و ايـن   قرار مي

 
7 http: //www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=866  
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  .شود ماية اثر با ساختار اثر هماهنگ مي نتيجه، درون شود و در كيفيت در مسير راه ايجاد مي
ود و گويي پيوند ش پس از پايان يافتن براعت استهالل، روايت داستان با سيمرغ آغاز مي

كه مرغ پاياني براعت استهالل و مرغ گيرد  شكل ميمرغي ة اصلي به واسطة سرآغاز با پيكر
آغاز ديگر پس از پايان حكايت سيمرغ، حكايت پرندگان ). 1شكل ( استاصلي ة آغازين پيكر

دند و اي كه در براعت استهالل ذكر شده بو پنج پرنده. دارندشود كه همگي ساختار مشابهي  مي
يكي از . ددهن اثر را شكل مية ها نرفته بود، ساختار روايي پيكر ر ذكر آنشتديگري كه پية پنج پرند
هر دوازده مرغي كه در براعت اين است كه  الطير منطقبه ساختار  )1383(طاهري انتقادات 

نگاشت و  به ساختار اثر توجهبا . اند به كار نرفتهدر پيكرة اثر استهالل معرفي شده بودند، 
را » كثرت در وحدت«ة ماي كشد، درون ان اثر را به تصوير ميكه ساختم) نظام(اي  وارهطرح
  . داستان استة ماي بينيم كه همان درون مي

هاي فرعي بسيار،  نكاتي مانند تفاوت مرغان براعت استهالل با مرغان پيكره، وجود حكايت
ة كارگيري ساختار كالن يكسان براي هم هباي در ثناي پيامبر و چهار خليفه و  وجود مقدمه

رسد  به نظر مي. اصلي وجود داردة ماي درونجز سيمرغ، بازنمايي تكثري است كه در  ها به حكايت
كه براي است  نخست اين دليل. داردكه تفاوت نام مرغان براعت استهالل با پيكره، دو علت اصلي 

شود كه خواننده با  كند و باعث مي راواني اشاره ميبازنمايي تكثر، چنين تمهيدي به تنوع و تكثر و ف
ها اشاره شده  كه در براعت استهالل بدان) بلبل، طوطي، باز، كبك و طاووس(هاي آشنا  برخي نام

براعت به اين ترتيب،  .مواجه شود) ي، بط و كوفصعوه، بوتيمار، هما(هاي ناآشنا  بود و برخي نام
ة اثر تبديل رود، به بخشي از پيكر اثر به كار مية ماي ونهالل كه براي ترسيم دورنماي دراست
هدهد، موسيچه، كبوتر، دراج، تذرو، قمري و فاخته تنها در براعت استهالل حضور  زيرا شود؛ مي

  . شود تر اثر مية اثر، باعث تكثر بيشها در پيكر نام آن نشدن دارند و ذكر
كل اثر  اي از استهالل كه قرار است جلوههاي ذكر نشده در براعت  دوم اينكه حضور نام دليل

ة شوند، به صورت مجازي به مثاب شود كه هفده مرغي كه به سيمرغ تبديل مي باشد، باعث مي
ها در براعت استهالل  ها در پيكره و برخي نام برخي نام ؛ زيرادر نظر گرفته شوند »مرغ  سي«

رند كه بنا به حضور دا، اند ذكر نشده كه هاي ديگر آيد كه برخي نام هستند و اين استدالل پيش مي
ساختاري حذف، بازسازي عنوان سكوت  به) 73 :1389صادقي و سجودي، (فرض خواننده 

شود و  پذير مي يابد، اثر خوانش خواننده نقشي فعال در بازسازي اثر مي ،اين تمهيدبا . شوند مي
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  .شود هاي متفاوت انجام مي بازنمايي تكثر به شيوه
آمد،  ة خوشكلم: معنايي اصلي شكل گرفته استة ل در براعت استهالل از سه سازمصراع او
  :قيد براي مرغ /نام مرغ، صفت
   شده هادي + اي هدهد  + مرحبا
   صفت موسي + ةاي موسيچ  + خه خه

   نشين طوبي + اي طوطي + مرحبا 
   خرامان در خرام + اي كبك +  خه خه
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                     

  
  

 الطير منطقنگاشت نظام در  1شكل 
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گويد و از سه  مصراع اول از ورود مرغان سخن مي نيز) به بعد 749بيت (ها  ر حكايتد
  :متناظر با مصراع اول براعت استهالل است و گيرد ميمعنايي اصلي شكل ة ساز

   شكر با دهان پر + آمد + طوطي
   در رسيد +بس خرم خرامان  + كبك
   مست مست + درآمد + لبل شيداب

   زرنگار + آمد +بعد از آن طاوس 
  سر فراز +پيش جمع آمد  + باز
   برون آمد ز آب +به صد پاكي  + بط

  بخش سايه + هماي +پيش جمع آمد 
   بوتيمار پيش + زود + پس درآمد
   اي چون ديوانه + آمد پيش + كوف
  نزار ضعيف و تن دل + آمد + صعوه

  : شوند هاي زير با الگوهايي يكسان بيان مي مايه تيب درونتر هاي بعدي به در مصراع
مرغ براي نپيوستن به ة توصيف مرغ از زبان راوي، توصيف مرغ از زبان خود مرغ، بهان

  . سيمرغ، پاسخ هدهد
شود و همانند براعت  اند، تكرار مي ها بيان شده ده مرغي كه در حكايتاين الگو براي هر 

هاي روايت  سازه. مرغان متفاوت استة ايت سيمرغ است كه با بقيتنها ساختار حك ،استهالل
هاي براعت استهالل  ديگر وجود دارد و حكايت در هر حكايت به صورت متناظر براي حكايت

نگاشت مفهومي اثر  ،اي گونه كه به خورند كايت سيمرغ به هم پيوند ميحة اثر به واسطة و پيكر
كه محور  يمرغاز تكثر هستند، با ورود س يا كه جلوه ها يتحكا يناة هم. بر ساختار اثر است

، به )ياصل يةما درون( يمرغبه س) متكثرهاي  يتحكا(مرغ  يس يوستنداستان است و پ ياصل
 شود يم يدهاثر د يدر ساختار كل ،تكثر به وحدت يلتبد ينكه ا شوند يم يلتبد) 2 ش(واحد  يتيروا

  . ودش يم يتلق يگربر قاب د قاب يكو نگاشت 
در شكل . و نگاشت نظام در ساختار كلي اثر شود ديده مياي در اجزاي اثر  نگاشت ويژگي و رابطه

اند  ها عبارت ترين آن كه مهم گيرند اي بسياري در اثر شكل مي هاي ويژگي و رابطه نگاشت بينيم كه مي 2
  :از
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  ة عزم راه به سوي سيمرغ است؛گوي پرندگان به مثاب و گفت  - 
  ة موانع سفر هستند؛ها به مثاب وادي  - 
  ؛سالكان هستندة پرندگان به مثاب  - 
  ة حق است؛ساية سيمرغ به مثاب  - 
  .مايه هستند ة تكثر يك درونها به مثاب حكايت  - 

  :كشد ختار كلي اثر را به تصوير مينمايي از سا ،نگاشت نظام اثر 1در شكل 
  

  
  

  سي مرغ                                                                 يك مرغ                                     
  

  

  الطير منطقساختار  2شكل 
  

منظومه را شكل  ينساختار ااساس نگاشت نظام،  بر، »در كثرت وحدت«نگاشت طرحوارة 
 به كار رفته در ساختار خرد و يها همة سازه يدمانساختار، با چ يندهد و از آنجا كه ا يم

و هم از  يهم از لحاظ كالم را يمرغس يتكه روا دارد يكالن در تعامل است، داستان كالن
چه در صورت و  يز،داستان ناگفته، همه چ يناساس ا بر. كشد يم يربه تصو يلحاظ ساختار
كه به ... امامان، مذاهب و  يامبران،ها، پ يفهخلاگر است و  وحدتاز  يا جلوه ي،چه در معن

هدف  يكد، به نرا در خود داشته باش يهست يمحور مركز، دنشو يرح ممطصورت كثرت 
كه ساختار كالن در  يطور به ؛واحد هستند يقتيمتكثر حق يها ها جلوه همة آن ؛ زيرادنرس يم

كالن  يساختارها ينابه وحدت است و نگاشت نظام  ينتكثر در ع ينا ييبازنما يت،هر روا
  .دهد شكل مي
هاي حكايت هر پرنده در براعت استهالل براي پرنده ديگر نيز  ، سازه1اساس شكل  بر

شود و هفده روايت متكثر از هفده پرنده ديده  متناسب با فضاي روايي آن پرنده ساخته مي
؛ زيرا صداي )1بخش خاكستري شكل (شوند  شود كه همگي به يك خط مركزي متصل مي مي

البته . كند شدن را ايجاد مي شدن و يكي مرغكند، قاب سي ها را روايت مي واحدي كه اين حكايت

 ها خليفه
 مرغان

  ها عذرها و حكايت هاوادي  
 ها حكايت
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دهد كه كالم آخر و وضعيت آخر در قاب  روايت آخر، روايت سيمرغ است و اين نشان مي
 ،الطير منطق شهودي و عرفاني خاستگاهبه گفتة رضي و اكبرآبادي، . دهد شدن رخ مي سيمرغ
 است؛ داده آن به... يي و غا حقيقت به رسيدن وحدت، تكامل، جمله از خاصي، مفاهيم و معنا

رضي و (دارد  مركززدايي و تكثرگرايي از ارزشي بيشتر عرفاني، بافت آوايي در تك رو، اين از
  ). 22: 1389اكبرآبادي، 
 دانند، يم ييغا يقتبه حق يدنرا رس الطير منطقية ما پژوهشگران، درون يشترچنانكه ب

و  شود مي، بر ساختار اثر نگاشت »است يمرغوحدت، س«و  »كثرت، مرغان هستند«ية ما درون
 يمحور اصل ينا. شوند يتشدن روا يمرغدر محور س ياربس يفرع هاي يتحكا شود يباعث م
محور  ينهدهد در خالل داستان ا يكه صدا يطور به شود؛ يطول داستان مشاهده م در
صداها را  ينهدهد ا يمتكثر متفاوت، صدا يصداها يدنو پس از شن شود يرا متذكر م ياصل

  . كند يم يتشدن، هدا يمرغدعوت به س يعنيداستان،  يمركز يبه صدا
 يارمتفاوت و بس هاي يتاثر، تكثر را به صورت روا يندر ا يا طرحواره يانظام  نگاشت
. مختلف يها سازه يثابت برا يو وحدت را به صورت به كار بردن الگوها دهد ينشان م
 عناصر يةبق دارد،متفاوت  يساختاران است و كه محور اصلي داست يمرغس گذشته از
  .دهند را نشان ميوحدت  ينتكثر در ع و دارندواحد  يساختار

هاي مشابهي در  و سازه شود مي ريزي پي واحدي ساختار در براعت استهالل،
پس از مقدمه و براعت استهالل، در ديگر  .شوند مي ارائه دفعات به ساختارهاي مشابه

را  گوناگون هاي بيني كه جهان شود ايجاد مي ها  شخصيت و راوي بين كالمهم نوعي ها، حكايت
گر  اي كه از لحاظ ساختاري به صورت تكثر نمايان گونه دهد؛ به در خالل داستان نشان مي

كند و نقش سيمرغ به  شوند و درنتيجه، يك صداي واحد همة صداها را به هم متصل مي مي
   .شود ت داستان بازنمايي ميمثابة كليتي ساختارمند در رواي

هـاي براعـت    تـوانيم بـه روايـت    عنوان نمونة بارزي براي تكرار اين الگوهاي ثابـت، مـي   به
هر پنج بيتي كه در براعـت اسـتهالل، داسـتان    . هاي پيكرة اصلي اشاره كنيم استهالل و حكايت

انـد كـه    شـده داد اصـلي تشـكيل    داد و بـرون  كنند، از سـه فضـاي درون   يك مرغ را روايت مي
اين سـه فضـا در فضـاي عـام بـا يكـديگر تركيـب        . »سالك«و » پرنده«، »پيامبر«: اند از عبارت
بـا دو  » پيـامبر «داد  عناصر فضـاي درون . كنند شوند و روايتي واحد براي سلوك ايجاد مي مي



  1393آذر و دي ، )20پياپي ( 4ش،  5د                                                                             جستارهاي زباني

 

 137

آيد؛ براي نمونـه، زنـدان    يك به وجود مي شود و معناي جديدي براي هر فضاي ديگر ادغام مي
نفس همچون زنـدان  «و ديو در داستان سليمان با ادغام با فضاي پرنده و سالك به طرحوارة 

. گيـرد  ها شكل مـي  هاي مختلف هر حكايت در همين نگاشت مايه شود كه درون تبديل مي» است
توانـد طـي طريـق كنـد و از      است كه اگر مرادش يك پيامبر باشد، مـي » پرنده همچون سالكي«
هـا تكـرار    ايـن الگـو بـراي همـة پرنـده     . رها شود و به وصل حق برسد» نفس همچون زندان«
  :شود مي
تواند طي طريق كند و از  هدهد همچون سالكي است كه اگر مرادش سليمان باشد، مي .1

 .ديو درون رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون شادروان است
طي طريق كند و از  دتوان يمموسيچه همچون سالكي است كه اگر مرادش موسي باشد،  .2

 .نفسي كه همچون فرعون است، رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون كوه طور است
طي طريق كند و از  تواند يمطوطي همچون سالكي است كه اگر مرادش ابراهيم باشد،  .3

 .نفسي كه همچون نمرود است، رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون گلستان است
طي طريق كند و از كوه  تواند يمي است كه اگر مرادش صالح باشد، كبك همچون سالك .4

 .اي ظاهر شود و به وصل الهي برسد كه همچون راندن ناقه است درون او ناقه
طي طريق كند و از  تواند يمكبوتر همچون سالكي است كه اگر مرادش محمد باشد،  .5

 .وحدت است چارچوب طبع خود رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون غار
طـي طريـق كنـد و از     توانـد  يمـ دراج همچون سالكي است كه اگر مرادش عيسي باشد،  .6

نفسي كه همچون خر عيسي است، رها شود و به وصل الهي برسد كـه همچـون وصـل جـان     
 .اهللا است عيسي به روح

تواند طي طريق كند و از  يمعندليب همچون سالكي است كه اگر مرادش داوود باشد،  .7
برسد كه همچون در عشق گرم شدن  كه همچون آهن است، رها شود و به وصل الهينفسي 
 .است
طي طريق كند و از  تواند يمطاووس همچون سالكي است كه اگر مرادش آدم باشد،  .8

 .نفسي كه همچون مار است، رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون بهشت است
طي طريق كند و از  تواند يماشد، تذرو همچون سالكي است كه اگر مرادش يوسف ب .9

نفسي كه همچون چاه است، رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون عزت پادشاهي 
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 .يوسف در مصر است
طي طريق كند و از  تواند يمقمري همچون سالكي است كه اگر مرادش يونس باشد،  .10

 .ماه استنفسي كه همچون ماهي است، رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون سودن 
طي طريق كند و از  تواند يمفاخته همچون سالكي است كه اگر مرادش خضر باشد،  .11

 .نفسي كه همچون خرد است، رها شود و به وصل الهي برسد كه همچون آب زندگاني است
طي طريق كند و از  تواند يمباز همچون سالكي است كه اگر مرادش ذوالقرنين باشد،  .12

 .ت، رها شود و به وصل الهي برسدنفسي كه همچون دو دنيا اس
شوند  مرغ زرين همچون روح حق است و مرغان با طي طريق به مرغ زرين تبديل مي .13

 . شود و وصل الهي ميسر مي

هاي يك فضا بر فضاي ديگر در يك الگوي ثابت،  براي نشان دادن چگونگي نگاشت سازه
نشان دهيم كه چگونه ، )1997(توانيم در چارچوب نظرية فضاهاي ذهني فوكونيه و ترنر  مي

بر  پيامبر سالك و فضاي پرنده، فرافكني مفهوم سه در سيزده حكايت موجود براي هر مرغ،
. شود ساخته مي اي پيامبرگونه گيرد و مفهوم سالك به مثابة پرنده فضاي ادغام صورت مي

  :حكايت نخست بدين شرح است

ــادي  ــد هــ ــا اي هدهــ ــده مرحبــ   شــ
  

ــر وادي  ــك هـ ــت پيـ ــده در حقيقـ   شـ
  

  خـوش  ،اي به سر حـد سـبا سـير تـو    
  

ــا ســليمان منطــق ــو ب ــر ت   خــوش ،الطي
  

ــرّ  ــاحب ســ ــدي  صــ ــليمان آمــ   ســ
  

ــاجور ــاخر تـــ ــدي ،از تفـــ   زان آمـــ
  

ــاز دار   ــدان بـ ــد و زنـ ــو را در بنـ   ديـ
  

ــي رازدار   ــو باشـ ــليمان را تـ ــا سـ   تـ
  

  ديــو را وقتــي كــه در زنــدان كنــي     
  

   روان كنــيبــا ســليمان قصــد شــاد  
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 )يمانسل(هدهد  1جدول 

  
  :است زير، به شرح اي به نام موسيچه ة پرندهدربارحكايت دوم، ساختار 
  صـــفت موســـي ةاي موســـيچ  خـــه خـــه

  

ــت  ــيقار زن در معرفــ ــز موســ   خيــ
  

  شــناس گــردد از جــان مــرد موســيقي   
  

  لحـــن موســـيقي خلقـــت را ســـپاس
  

ــده ــي ديـ ــو موسـ ــش ز دور اي همچـ   آتـ
  

ــيچه ــرم موس ــور اي  الج ــوه ط ــر ك   ب
  

  هـــم ز فرعـــون بهيمـــي دور شـــو
  

ــه م  ــم ب ــو  ه ــور ش ــرغ ط ــات آي و م   يق
  

ــي   ــالم ب ــس ك ــي  پ ــان و ب ــروش زف   خ
  

  بشــنو نــه بــه گــوش ،عقــل فهــم كــن بــي
  

  
  

 سالك: داد فضاي برون پرنده: داد فضاي درون پيامبر: ادد فضاي درون  فضاي عام

 )در وادي(سالك  هدهد سليمان  شخصيت
 راه حق رفته جلد شده شده هادي  صفت

 اهل وادي پيك برپيام  نقش

 حق) مقصد(  سبا) مقصد(  مقصد

 زبان سليمان  پيوند
  الطير منطق

 )زبان پرندگان(
 )زبان راز(عرفان 

 راز تاجور/ ازدارر راز/ سر   شيء ارزشي
  نفس    ديو  مانع
  زهد    بند و زندان  مانع
  وصل    شادروان  پايان

  
  
  

  
روي هاي مرتبط با قلم سازه

  سليمان

  
هاي مرتبط با  سازه
  روي هدهدقلم

  
هاي مرتبط با  سازه
  روي سالكملق

  
  

  فضاي ادغام
  

هدهد به ة سالك به مثاب
  سليمانة مثاب
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  )يموس( يچهموس 2 جدول
  

 سالك: داد فضاي برون پرنده: داد فضاي درون پيامبر: داد فضاي درون  فضاي عام

 سالك موسيچه موسي  شخصيت

 معرفت) موسيقي خلقت( زن موسيقار دعوت به حق  صفت

 )مناجات( شودسپاسگزار  )آواز(موسيقي  )هكنند مناجات(شناس  موسيقي  نقش
 )حقة نشان(  )مقصد(آتش   مقصد
 عرفان موسيچه كوه طور  پيوند

  راز  مرغ طور  ميقات  شيء ارزشي
  نفس  بهيمي  فرعون  مانع
  زهد    خروش زفان و بي كالم بي  مانع
  وصل    عقل شنيدن بي  پايان

 

 

  هاي قلمروي سالك هاي قلمروي موسيچه            سازه زههاي قلمروي موسي          سا سازه              

  

  
و  بينيم را ميعناصر سه فضاي ذهني متفاوت با يكديگر  چگونگي تلفيق تصاوير باال،در 
جهان متن عطار را  كه استاي جديد از هر سه فضاي ذهني  آيد، پديده مي به دستآنچه 

ة تن به مثاب«، »زندانة نفس به مثاب«، »مرغة روح به مثاب«جهاني كه در آن  كند؛ نمايان مي
كند  كمك ميدهي ساختار كلي اثر  به شكلاين مفاهيم  است و »سلوكة راه به مثاب«و » قفس

تصوف در  و عرفان اصول از يكي و جهان و خدا تحاديعني ا ،»وجود وحدت« كه همان
شود كه موانعي دارد و در مسير آن  راهي تلقي ميعنوان  بهعرفان  .است روزگار عطار

راه حركت  در هر مانعيموانع آن نفس، ديو، زندان، مار، خود و . شهرهاي مختلفي وجود دارد
تكاملي براي رسيدن به ة حلهفت مرحق است و هفت شهر آن مانند  به سوي يكي شدن با

صورت  نه ايب بينيم؛ مي ها يتتك روا در ساختار تكبه وحدت را  يدنرس يتكثر برا. مقصد است

      

                 ادغام   فضاي             
      

سالك به مثابة موسيچه به مثابة  
  موسي
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شكل  يتداد در پنج ب درون يكه از ادغام سه فضا دارند يمشابه يكه دوازده پرنده ساختارها
  . گيرند يم

فرد  ين،نش فرد عزلت هد،شاه، زااز پاد ينماد...) و  صعوه(داستان ة يكردرون پة پنج پرند
گوي الاست كه  گفتني .كنند از همين ساختار تبعيت ميو  و فرد زراندوز هستند يدناام يشههم

سيزدهم يا ة اما ساختار پرند ؛شود براي هر دوازده پرنده تكرار مي 2و  1 ساختاري در جدول
  . داردسيمرغ به دليل تبعيت نكردن از اين الگو خوانش متفاوتي 

تقدان ادبي مورد بحث ت استهالل كه مربوط به مرغ زرين است، از ديد منبراعآخرين پنج بيت 
مقدمه مرغ زرين همان باز است و در  كه داردباور  )1388(شفيعي كدكني  .فراوان قرار گدفته است

 نجپپرنده، ساختار منظم  12مسئله اين است كه تصور . پرنده 13نه  پرنده سخن رفته است، 12از 
حكايت باز به  ،كدكنية شفيعي به عقيد. زند هم مي بيتي براي هر پرنده را بدون استدالل خاصي بر

ديگر برتري باز نسبت به پرندگان  به الطير منطقجاي در هيچ  ؛ اماده بيت داردمقام برتر او، دليل 
تري در مقدمه ات بيشبايد ابياي به دليل مقام برتر،  پرندهو از سوي ديگر اگر  استاي نشده  اشاره
در پي،  ة نيكبه عقيد. استتري  ة مناسبراهنما پرندة رسد كه هدهد به مثاب باشد، به نظر ميداشته 
شود كه  راهنما قلمداد مية به مثابو اي برتر  اند و هدهد پرنده پرنده معرفي شده 12مقدمه 

هاي  نشانه ت نمادين باعدد دوازده را به صور او. عهده دارد را برديگر سرپرستي پرندگان 
گانه  دوازده پسر، موسي و اسباط دوازدهديگري از جمله خورشيد و برج دوازده، يعقوب و 

: 1386، پي نيك(داند  گانه، محمد و دوازده امام مرتبط مي اسرائيل، مسيح و حواريون دوازده بني
، به الطير منطقمتني  درون توجه به فضاي ، در نگاه اول، با)1389(و اكبرآبادي  يبه باور رض). 86

را شخصيتي سيمرغ  يرسد كه با ورود مرغان به پيشگاه سيمرغ و فناي در او، قلمرو نظر مي
چنين ادغامي ؛ اما )رسد مي پايانسفر مرغان با ادغام صداهاي گوناگون در سيمرغ به ( شكند مي
اين و دارد سستني پيوندي ناگبا اقتدارش  يمرغگفتمان س .گيرد صورت نمي الطير نطقمدر 

كند   ايجاد مي) حقيقت(و سيمرغ ) سالكان(، هميشه نوعي فاصله و گسست را ميان مرغان موضوع
و  يرض(د نكن گذاري مي  دائمي را پايه يجوو جست ها عين حال، نرسيدن ها و در سيدنو همين ر
جديد، بين   قاب هر پرنده در يك يقلمرو ، جداسازييشاناة يدعق به ).37- 36: 1389 اكبرآبادي،

كند؛ تا جايي كه گفتار هر پرنده نسبت به صداي   آواي راوي و آواي هر پرنده گسست ايجاد مي
  . شود راوي، عنصري بيگانه تلقي مي
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 اهنگياثر و هم ييد، از لحاظ ساختار اجراننام يم يگانهب يعنصر و اكبرآبادي يآنچه رض
واحد در  ييصدا يها به سو ان و حركت آنمرغ يبه صورت تكثر آوا ،ساختار و مفهوم يانم

ة راوي در بازنمايي آواهاي گوناگون، از مجموع ،ايشانة به گفت. شود يم يجادنگاشت نظام ا
 ييهاي آوا تكثر جلوه يها به معن ييآوا البته مجموعه تك ؛)27: همان(كند  ها استفاده مي آوايي تك
اي از حقيقت واحد است و پرندگان  نشانه ينگرش، سراسر جهان هست يناساس ا بر. صدا است يك

مرغي  معرفت سي ياو در پرتو اين حقيقت واحد به معرفت خويشتن  يدر فرايند ديگرشدگ
 ).32: همان(رسند   مي

سيزدهم الگوي ة پرندوجود دارد، سيزده پرنده  الطير منطقدر كه  در اين مقاله معتقديم
زنمايي كثرت در عين وحدت و با ،سيزدهمة متفاوتي دارد و تفاوت الگوي ساختاري پرند

هاي پاياني  پنج بيت آخر، بيت ؛ زيرامرغان به سيمرغ استة پيوستن هم شدگي مرغان و سيمرغ
  .گيرند شوند و سيمرغ نام مي جمع مي ديگر براعت استهالل هستند و گويا در اين پنج بيت، پرندگان

است، تفاوت تعداد پرندگان در براعت ه بحث كشاندديگري كه برخي منتقدان را به ة نكت 
ها متفاوت  مرغ زرين با بقية اين نكته را كه ساختار مرغ )1383(طاهري . تة اثر اساستهالل و پيكر

ضعف اثر ة پيامبري داشته باشد، نقط اي است كه اشاره به است، بدين صورت كه فاقد سازه
 داستانة پيكر در بايد انديشيد،  مي نداستا منسجم ساختار به شاعر به باور او، اگر .داند مي

 به شمار آوردن اما بدون كرد؛ مي بيان مرغان مذكور در براعت استهالل را همان حال حكايت

 .شوند باز هم در براعت استهالل و هم در پيكره ذكر مي و طاووس بلبل، كبك، طوطي، تنها هدهد،
 بايددر براعت استهالل و پيكره  مرغان داستان، شمار منطقي براي حفظ ساختار ،طاهري به باور

طاهري، (رود  به شمار مي الطير منطقيكسان باشد و رعايت نشدن اين موضوع نقطة ضعف ديگر 
1383 :105.(   

اند و به جاي  رسد كه منتقدان بر سر ساختار اثر و شمار پرندگان به توافق نرسيده به نظر مي
با بررسي اين اثر در الگويي كه . اند را براي اثر تجويز كردهآنكه به تحليل اثر بپردازند، ساختارهايي 

شود و هماهنگي  محور فراهم مي كنيم، امكان خوانش اثر به گونة متن در اين مقاله پيشنهاد مي
  . شود اساس متن پيش رو، نه به صورت سليقة منتقد، ايجاد مي ساختارهاي مختلف و نگاشت نظام بر

يان براعت استهالل مطرح در پاكه مرغ زرين يا سيمرغ  اي، وارهحاساس نگاشت نظام يا طر بر
 اي متفاوت است و از تجمع پرندگان پرنده دارد؛ زيراديگر پرندگان  باساختاري متفاوت  شود، مي
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ديگر به همين دليل ساختار و عناصر به كار رفته در سيمرغ، در پرندگان  و آيد به دست مي ديگر
گي و وحدت پرندگان را شد پنج بيت انتهايي، قرار است سيمرغرسد  وجود ندارد و به نظر مي

و ديگران ) 1386(پي  ، نيك)1383(، طاهري )1388(كدكني گونه كه  بود آن اگر قرار . نشان دهد
داشته  باشد و ساختاري مشابهديگر مانند پرندگان اند، مرغ زرين نيز مرغي  دهانتقاد يا تحليل كر

قوت ة گويا نقط. هماهنگ نبودها با ساختار داستان  غان و يكي شدن آن، داستان تجمع مرباشد
در بند معني نمانده و به صورت و ساختار و هماهنگي صورت و معنا  فقطاين است كه  الطير منطق

شود، در ساختار نيز  اثر بيان مية ماي آنچه به صورت درون طوري كه ه است؛ بهنيز اعتنا كرد
  .شود بازنمايي مي

  

  گيري نتيجه. 5
مرتبطي در نظر گرفته  هاي غير عنوان داستان هاي پيشين نگارنده، داستان كالن، به اساس پژوهش بر

طوري كه ساختار كالن فضاي   ؛ بهدارنداي مشابهي  طرحوارهكه هريك ساختارهاي است شده 
وجود  فضاي جديدي بهو   شود موجود در اثر ادغام ميديگر اي متن با فضاي متون  طرحواره

مگر حكايت  كنند؛ از ساختار مشابهي تبعيت مي هاي موجود در اثر حكايت همةبر اين اساس، . آيد مي
اجزاي اين منظومة بلند براي رسيدن  همة. مربوط به سيمرغ كه نماد وحدت و خط محوري اثر است

) مرغ  نه سي(مرغ وايت داستان از روايت هفده با هم انطباق دارند و كل ر) سيمرغ(داستان  پايانبه 
هاي گسسته از اين مرغان، روايتي يكپارچه از  روايت. سيمرغ هستندكه مجازاً نمايندة گيرد  شكل مي

 يك يرتكث .دهد د كه همان داستان كالني است كه كل روايت شعر را شكل مينكن سيمرغ را ترسيم مي
واحد به چند صورت  يمعن ير، تكثيمركز يتروا يكمختلف و وجود  هاي يتدر حكا طرحواره

 يفرع ياتحكا ،مرغان مختلف يتبه صورت حكا يزن الطير منطقتكثر در متن  ينمختلف است و ا
اند،  كه در براعت استهالل وجود نداشته رغيمرغ و افزودن چند م يك يتمرتبط به ساختار كالن روا

   .شود ديده مي
پايان براعت استهالل مطرح در ه كمرغ زرين يا سيمرغ  اي، وارهاساس نگاشت نظام يا طرح بر
تجمع اي متفاوت است و از  سيمرغ پرندهدارد؛ زيرا ديگر پرندگان  باساختاري متفاوت شود،  مي

به همين دليل ساختار و عناصر به كار رفته در سيمرغ، در  آيد و ديگر پرندگان به دست مي
شدگي و وحدت  است سيمرغ پاياني قرارپنج بيت رسد  به نظر مي. وجود نداردديگر پرندگان 



  ...كاركرد داستان كالن و نگاشت               ليال صادقي                                                              

 

 144

و ) 1386(پي  ، نيك)1383(، طاهري )1388(دكني ك چنانكهبود  رندگان را نشان دهد و اگر قرار پ
ها داشته  ساختار آن مانند ديگر پرندگان باشد و ساختاري مشابهاند، مرغ زرين نيز  گفتهديگران 
ديگر،  سخنبه  نداشت؛هماهنگي ها با ساختار داستان  شدن آن ، داستان تجمع مرغان و يكيباشد
 ساختار و هماهنگي به صورت، و است در بند معني نمانده تنهااين است كه  الطير منطققوت ة نقط

شود، در ساختار  اثر بيان مية ماي آنچه به صورت درون. صورت و معنا نيز اعتنا كرده است
از زبان مرغان مختلف،  يتروا تكثر با وجوددر ساختار كالن،  يلدل ينهم به شود و بازنمايي مي
 يعني ينو ا كند يمتصل م يگرد يترا به روا يتهر روا يها سازهة بخش هم وحدت يساختار

ساختارهاي ة دهند خالل ارتباط عناصر بافتي ارتباط كه داستاني ناگفته است و از يداستان كالن
  .گيرد مختلف شكل مي

  

  ها نوشت پي. 6
1. attribute mapping 
2. relational mapping 

3. system mapping 

4. projection   

5. pragmatic function 

6. schema   

7. http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=866 

  

  منابع. 7

. »گويي و الطير عطار و منطق گفت منطق«). 1389(رضي، احمد و محسن بتالب اكبرآبادي  •

  .46 - 19صص . 46ش . فصلنامة زبان و ادب فارسي

 .جاويدان :تهران .5ج . )ادبي نقد مجموعة( كاروان حله با ).1362(عبدالحسين  كوب، رينز  •

تقاطع سكوت در (شناسي  گفتمان داللي سكوت از ديدگاه زبان«). 1387(صادقي، ليال   •

دانشگاه بوعلي ( پژوهش علوم انساني ةدوفصلنام. »)تعامل اجتماعي و سكوت روايي

 .183 -163صص  .24ش  .10 س ).سينا

خوانش شعر حكايت اثر احمد شاملو با رويكرد شعرشناسي «). 1391( ---------  •
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. 3د . )سابق زبان و ادبيات تطبيقي هاي پژوهش ( جستارهاي زباني مجلة. »شناختي

 .167 - 149صص . 4ش 

اساس نگاشت نظام با رويكرد  شناخت جهان متن رباعيات خيام بر«). 1391( ---------  •

 .129-107صص . 175ش . 44د . صلنامة جستارهاي ادبيف. »شعرشناسي شناختي

مندي روايت  كاركرد گفتماني سكوت ساخت«). 1389(صادقي، ليال و فرزان سجودي   •

 .1د  .)سابق زبان و ادبيات تطبيقي هاي  پژوهش(مجلة جستارهاي زباني  .»هداستان كوتا
   ..88- 69صص  .2ش 

 نامة. »الطير منطقبه ساختار داستاني  نگاهي انتقادي«). 1383(اهللا  طاهري، قدرت  •

 .111-99صص . 23ش . فرهنگستان

  .ماد نشر :تهران. 2چ  .يعبد: 3 يسخن پارس يباشناسيز ).1373(الدين  يرجاللم ي،كزاز •

   .اميركبير :تهران .ادبيات و نقد ادبي ةدربار). 1363(ورد، خسرو  فرشيد  •

 عطار محمد فريدالدين شيخ آثار نقد و احوال شرح ).1340(الزمان  بديع فروزانفر،  •

  .ملي آثار انجمن :تهران .1ج . نيشابوري

  .سخن: تهران. به اهتمام صادق گوهرين .الطير منطق ).1374(فريدالدين محمد  عطار،  •

  .سخن :تهران. كدكني شفيعي محمدرضا تصحيح .الطير منطق ).1388( ---------------   •

 فصلنامة. »الطير عطار و استراليا فنيكس تا منطقاز منظومة «). 1387(محمدي، هاشم   •

  .98-81صص . 12ش . 4س . شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره

نشرية دانشكدة ادبيات . »الطير عطار طرح سه ديدگاه در منطق«). 1386( پي، مهدي نيك  •

  .309-291صص ). 19پياپي ( 22ش . د جديد. و علوم انساني دانشگاه كرمان

  ).1/2/1390: تاريخ مراجعه(براعت استهالل . المعارف اسالمي ايرهد. علوي مقدم  •
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=866 
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