
 

 

 فارسی ادب و زبان                  

 تبریز دانشگاه ادبیات دانشکده سابقة نشری

 226 مسلسل شماره ،19 تابستان و بهار ،56 سال

 

 موالنا جان طوطی تا افالطون بالدار اسب از

 *رسمی عاتکهدکتر 

 چکیده

 آثار در نکته این. است عرفان و فلسفه در مطرح مهم مسائل از یکی روح پرواز داستان

 و عینیهة قصید با و یابدمی نمود باستان یونان در بالدار اسب تمثیل با افالطون و پارمنیدس

 محبوس و طیر به ناطقه نفس تشبیه .شودمی منعکس پارسی ادبیات در سیناابن الطیررسالة

 .هاستالطیررسالة همة مشترک مایة مضمون روح، معراج برای تالش و جسم قفس در آن شدن

 هیال از را روح مشترک خصوصیات تا است آن بر هاالطیررسالة از تأثّر با نیز موالنا جان یطوط

 .کند بیان عرش در آن حضور تا گرفته روح بودن تعیّنبی و بودن

 هاالطیررسالة نیز و موالنا و افالطون آثار مورد در 1تحقیق پیشینة به توجه با مقاله این

 رد را آن پرواز و روح مشترک وجوه تطبیقی، رویکردی با و تمتفاو دیدگاهی از است کوشیده

 .دهد قرار بررسی مورد جان طوطی و بالدار اسب تمثیل ضمن
 

 رطیالرسالة جان، مرغ بالدار، اسب روح، موالنا، افالطون، :هاکليدواژه
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 مقدمه

 .است یافته هرا پارسی ادب به سینا ابوعلی الطیررسالة و عینیه قصیدة با پرنده به روح تمثیل

 و خاکی کالبد در گرفتنش قرار و افالک عالم از روح آمدن که است اسالمی فیلسوف اولین وی

 .است کرده بیانها کوه از او عبور و مرغ پرواز تمثیل با را افالک سوی به خاک عالم از آن معراج

 :مطلع با عینیه قصیدة در

 تمنّعِ و تعزّزٍ ذاتُ ورقاءُ                  فَعاالر المَحلِّ من الِیکَ هَبَطت       

 حکما آزاد، مرغان و است )کبوتر) ورقا نوع از که کندمی تشبیه طیری به را، ناطقه نفس

:  1373نیشابوری، عطار) بخشندمی رهایی قفس از را نفس حکمت، تعلیم سبب به که هستند

 باید ار آن ریشة اما است یافته راه پارسی ادب به سینا ابوعلی با تمثیل این اگرچه(. چهار و چهل

 .کرد جستجو اسالم و ایران و باستان یونان ،2مصر اعراب، هایفرهنگ در

 و سوففیل پارمنیدس کرد، عنوان را روح پرواز داستان که حکیمی نخستین باستان یونان در

 اناسب بر سوار چگونه که گویدمی و است گفته سخن خود روحانی معراج از که 3است یونانی شاعر

 و هگفت ترک را شب شده، رهسپار خویش آرمانی سرزمین به خورشید دختران راهنمایی با بالدار

 .ندک سیر مرکب این با توانستهمی کرده آرزو که را جایی هر و است کرده روی روشنایی سوی به

تا  214، 1350 راسانی،خ :ک.ر نیز) است بوده بالدار او مرکب که آیدبرمی چنین سخنان این از

215.) 

 کشیدمی صفیرها توپی درون که ارابه چرخ محور

 هاییگردونه که رو آن از) بود ورشعله پا سرا

 که هنگام آن )کشیدند،می را آن سو آن و سو این از

 ظلمت جایگاه ترک با و شتافتند خورشید دختران

 راندند، روشنی سوی به را ارابه

 کندمی جدا روز از را شب گذرگاه که است دری آنجا هم و

 (114و  113، 1311 دکرشینتزو،)

 تمثیلی با و است پرداخته مسئله بدین پارمنیدس از ترصریح یونانی فیلسوف دیگر افالطون

 را نفس وی .کندمی تکیه روح پویایی بر و است کرده مانند بالدار اسب رانارابه به را روح

 دانب تیرتک و بالدار اسب دو که کندمی تشبیه ایارابه به ار آن و داند می جاویدان گوهری

 جاو پیوسته جاویدان اسب پذیر؛مرگ دیگری و است جاودان یکی اسب دو این از اند،بسته
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 نزد .دافتمی زمین به و شکندمی هایشبال پذیرمرگ اسب اما گراید،می باال سوی به وگیرد می

 دیگر، نفوس اما. انداصیل و نجیب سه هرران ارابه و اسبان ندانفس دارای نیز آنها که خدایان

 و نجیب یکی اسب دو این از و دارد عهده به را اسب دوران ارابه .دارند آمیخته بد و خوب اسبان

 .است رنج پر و دشوار کاری آدمی ارابه راندن پس اصل، بد و سرکش دیگری و است اصیل

 وقتی .اوست با همه است نفس فاقد برآنچه رواییفرمان و است حقیقت یک جا همه نفس

 به وقتی اما ،کندمی حکمرانی جهان بر داردو فراز به میل است سالم هایشبال و است کامل

 دفرو زمین به و کندمی نشیب به میل و شودمی پژمرده هایشبال کندمی جلوه ناقص صورت

 خدا دیگربه اعضای همه از که است تن از قسمتی آن پر و بال رود،می تن قالب در و آیدمی

 و بدانجاست تن بردن وها آسمان سوی به گرایندگی آن، طبیعت خاصیت چه است، ترنزدیک

 .است خدایان مسکن آنجا

 آنجا در .براند ممکن مکان برترین تا را ارابه خواهدمی باشد خودش دلخواهبه اگرران ارابه

 این اما .شوند مشغول چرا به خدایان اسبان همراه تا ردگذا آزاد« حقیقت دشت» در را اسبانش

 هتجتواند مین اصیل اسب و کشدمی پایین را ارابه اصیل غیر اسب گاهی ندارد، همیشه را بخت

 نخستین به اوست، نابودی اشنتیجه که سقوط از احتراز برای روان گاهآن کند، حفظ را ارابه

 (.245تا  226 فایدروس، :ک.ر) بخشدمی حیات آن به و پیونددمی کند برخورد آن با که جسمی

 ایران اساطیر در و ،شودمی دیده افالطون بیان در صراحت به بالدار اسب تمثیل اگرچه

 4بهرام لمث گونه اسب ایزدان که برد نباید یاد از اما است، نشده بالدار اسب به ایاشاره کوچکترین

 ایران در حجاری نقوش هنری تصویر کردندمی پرواز انآسم در سادگی به 5ناهید و 6تیشتر یا

 رد خود مرگ از پس حیات با بد یا بالدارنیک ارواح که دهدمی نشان را اعتقاد این نیز باستان

 تمایزی هیچ که طوری به آمیزندمی زنده موجودات با ارواح این .دارند مداوم حضور زندگی جریان

 .شودنمی یدهد آنها مرگ از بعد یا قبل حیات در

 نسانا سر با حیوان از ترکیبی یا و گاو اسب، بز، شیر، انسان، بالدار ارواح باستانی، آثار در

 نیلوفر گل به مزین انسان سر با بالدار گاو هخامنشی دورههای حجاری در .اندمحافظ هایوشیفره

 در .باشد داشته ایاشاره ارواح پرواز و بودن بالدار به تواند می که شودمی دیده( پر 12) آبی

 تصویر به ایالم و مارلیک چون مختلف مناطق در 1بالدار گاو نقش نیز، ساسانی دورة منسوجات

 .(312: 1312 ریاضی،) است شده کشیده
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 هم با فرشتگان و انسانی روح و 1دارند پر و بال مالئکه هم اسالمی روایات کریم قرآن در

 روند،می باز خود مقرّ به باز و آیندمی زمین به غیب عالم ای و آسمان از دو، هر دارند، نسبتی

 و بال آنها مانند باید نیز جان پس مرگ، از پس و خواب وقت به جان و امر ابالغ برای فرشتگان

 و بال کنندمی پرواز زمین سوی به هوا از و هوا به زمین از که مرغان همچنانکه باشد، داشته پر

 مطابق .ردندکمی تصویر و تصور بال و پر با را روح و ملک پیشینیان آنکه سبب است این دارند، پر

 فرزند ابراهیم روح آیند،درمی فام سبز مرغان صورت به بهشت در مؤمنان ارواح حدیث، چند

 مرغان نیز کافرانهای جان است، شده بهشت گنجشکان از گنجشکی )ص( اکرم رسول حضرت

 (.604و  603: 1351 ر،فروزانف) شوندمی فام سیه آتشین

 و 0افالطون از تأثّر با خود، اجتماعی و عرفانی مسائل و عاشقانه احوال بیان در نیز موالنا

 که است ذکر قابل .کندمی مطرح را جان طوطی حدیث پارسی زبان در 11مطرح هایالطیررسالة

 سبا با ارتباطبی که دهد می قرار روح به مشبه نیز را اسب جان، طوطی تمثیل بر عالوه موالنا

 طوطی موالنا، بازرگان و طوطی داستان در(. 116-1/121)ر.ک:  نیست افالطون تمثیل بالدار

 طوطی که است ایچاره همان وی خالص راه و دارد، همانندی بازرگان طوطی و حالت به جان

 تصفا از بعضی بازگویی هدف بلکه نیست مکررات تکرار غرض اینجا در .است پذیرفته بازرگان

 .شودمی پرداخته بدان ذیل در که است تمثیل این قالب در روح

 موالنا مثنوی و افالطون آثار در آن پرواز و روح مشترک وجوه

  نفس بودن الهی (الف

 ههم از و ماست به متعلق راستی، به که چیزی ترینخدایی خدایان، از پس» افالطون دیدگاه از

 تا: »گویدمی سقراط زبان از فایدون رسالة در (.125 ،قوانین) «ستما روح است ترنزدیک ما به چیز

 روح که حالی در برد فرمان و کند خدمت اینکه به است محکوم تن همند با روح و تن که دمی

 موالنا (. 11 ،فایدون« )شودمی مربوط روح، خدایی جنبة به این و راندمی فرمان و کندمی سلطنت

 است پرداخته سفر و سیر به آنجا در و دارد تعلق است الهی عالم که باال عالم به روح است معتقد نیز

 :است گرفته قرار کالبد در و کرده هبوط خداوند امر به و
 داد ینناد جننانننشهننای منننننازل از

 ستبُده خننالی زمننان،  کننز  زمانی وز

 روح سنننیمرغ او کنناننندر هنوایی  وز

 بننیننش آفننا ، از پننروازش هننریننکننی
 

 داد ینناد شرواننن سننننفننرهننای  وز 

 ستبُده اجاللی کنننه  قنندس  مقام  وز

 فتوح و پنننرواز ستدیده اینننن از پیش

 بیش مشنننتننا ، نهمننت و امینند وز
 

(1439-1442 /1) 
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 بودن مرکب یا بسيط (ب

 مرکب یا بسیط مسئلة ،شودمی دیده آن در نیز افالطون آرای تناظر که مواردی از یکی

 بسیط امری را )روح پسوخه،( نفس( 11-11) ونفاید محاورة در افالطون .است نفس بودن

 :گویدمی او (.1314 فتحی،( کندمی استدالل اشجاودانگی برای آن بساطت از و شماردمی

 مدهآ پیدا ترکیب نتیجة در که چیزهایی زیرا هستند، نابودی و زوال معرض در مرکب، چیزهای

 و غیرمرکب چیزهای اما .شد خواهند یدناپد دهنده ترکیب اجزاء تجزیة با اند،مرکب بالطبع یا

 لمس و دید توانمی را مرکب چیزهای .پذیرندنمی زوال و تغییر و مانند می حال یک به بسیط

 .افتدری توانمی تفکر راه از فقط را ثابت و بسیط چیزهای اما کرد درک دیگر حواس با یا کرد

 نامحسوس چیزهای زمرة در وحر ولی است جهانی این و مرکب و محسوس چیزهای نوع از تن

 (.11-11 ،فایدون) قراردارد الهی و بسیط و

 سبا یکی شده، بسته بدان اسب دو که کندمی تشبیه ایارابه به را روح ،فایدروس در امّا

 زنی سرکش نازیبا ظاهر بر عالوه که سیاه اسب دیگری و است رام و نیکو ظاهری با سفید

 سفید اسب عقل، از رمزیران ارابه تمثیل این در .دارد بدست را رابها زمام که رانارابه و باشدمی

 به 435 ،جمهوری) (بعد به 253 ،فایدروس) است شهوت از رمزی سیاه اسب و قلب از رمزی

 (.بعد

 هک است معتقد و داندمی مرکب را نفس تمثیلی، داستان یک ضمن در نیز تیمائوس در
 فناناپذیر جزء .است شده تشکیل فناپذیر و فناناپذیر جزء، دو از است انسان کالبد در که نفسی

 به خدایان این سپس دهند، قرار انسان بدن در تا است داده خدایان به و ساخته خود صانع را
 باشدمی پذیرفنا است، مخلو  ساخت نفس این اینکه دلیل به که اندساخته نفسی صانع، از تقلید

 اپذیرفن نفس خدایان دارد، کار اندضرورت حاصل که امید و مبی جرأت، و ترس مثل تأثراتی با و
 را ربهت جزء کردند، تقسیم جزء دو به بود دیگر جزء از بهتر جزئی که یتشنماه به توجه با را
 رتپست جزء و دادند جای سینه در بود، مربوط ویانهنجنگج اتناحساس و غضب و خشم به که
 ناف و حاجز حجاب میان مکانی در شدمی مربوط دیگر امیال و آشامیدن و خوردن به که را

 نیز خدایان خود که آنجا از .دادند قرار را حاجز حجاب فانی، جزء دو این بین و دادند جای
 .است یشانا ساخت اپذیرنفن نفس از برتر بسیار صانع، ساخت اناپذیرنفن نفس که بودند تقدنمع

 دو این کهاین خاطر به و سینه، در را فناپذیر سنف و دادند قرار سر در را فناناپذیر نفس بنابراین
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 آن بین را گردن باشد عقالنی نفس کنترل تحت فناپذیر نفس هم و باشند جدا یکدیگر از هم
 (.50-11 ،تیمائوس) دادند قرار راهی باریک منزله به

 گفتار در تناقضی روح، بودن بسیط یا مرکب درمورد که رسدمی نظر به چنین ظاهر در

 و دارد قبول را روح بساطت هم او که دریافت توانمی تأمل اندک با ولی .دارد وجود ونافالط

 عمل یکسان و ماندمی همان همواره و است تفکر به توانا جاویدان، خدایی، روح، که است معتقد

 وصف با را آن کندمی صحبت تنهایی به روح ماهیت از هرگاه .را آن بودن مرکب هم و کندمی

 اتمحسوس با خواهدمی یا گیردمی ر قرا کالبد در بسیط روح این که زمانی ولی آورد،می بسیط

 اردد کار و سر حواس با دیگر جز دو و عقالنی جز یک که میشود تقسیم جز سه به یابد ارتباط

  روح خردمند جزء از اند عبارت جز سه این(. 111: 1314 فتحی،( است بهره بی عقالنیت از ولی

 .استها هوس وها میل دنبال به جزء این که روح خردبی جزء .اندیشدمی آن واسطة هب روح که

 غذای دادن در رانارابه هرگاه که است فایدروس محاورة در سرکش اسب همان روح خردبی جزء

 مینز سوی به را ارابه و کندمی سنگینی تنش و شودمی سست پایش و دست ورزدمی کوتاهی او

 چون و است آرزوها و امیال دنیای و محسوس عالم همان زمین (.241 ،یدروسفا( کشاندمی

 عداًب آنچه و است آمده پدید بعداً که است چیزی پس است کالبد وجود به بسته جزء این وجود

 نفس لیتمثی داستان در افالطون که است علت همین به و است رفتنی بین از طبیعتاً آمده پدید

 سوم جزء (50-11 ،تیمائوس( داندمی فناپذیر )خشم( سوم جزء همراه به ار جزء این تیمائوس در

 ردگیمی قرار روح خردمند جزء خدمت در طبیعتاً شود، تربیت درست اگر که است خشم همان که

  .جنگدمی هوس و هوا با و
 یانم  - و شهوی جزء عقالنی، جزء :کندمی تفکیک یکدیگر از را نفس جزء سه سانبدین افالطون

 جزء یاری به آید پیش تعارضی که آنجا باشد، نشده تباه اگر اخیر جزء این .غضبی جزء -دو این

 ورحمله کند، تجاوز خود حد از خواهدمی که کنندهمیل جزء به که معنی بدین .شتابدمی خردمند

 چون عقالنی جزء یا درآید پا از یا شود پیروز که وقتی تا دهدمی ادامه چندان را مبارزه و گرددمی

 بین در(. 431-441 جمهوری،) کندمی گرفتن آرام به امر را او ،کندمی آرام را خود سگ که شبانی

 به واسطهبی و تنها روح عقالنی جزء اگر داراست را خود ویژه جایگاه روح، عقالنی جزء جزء، سه این

 اینکه خاطر به روح خردبی ءجز که درحالی .یابد دست راستین هستی بهتواند می بپردازد جستجو

 محسوس عالم با فقط شانمحدودیت خاطر به حواس و برسد حقیقت به خواهدمی حواس طریق از

 (.10 ،فایدون) یابند دست راستین حقیقت به توانندنمی هستند ارتباط در
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 کریم نقرآ مثنوی در موالنا مستند ترینمهم که گفت باید نفس ترکیب یا بساطت باب در

 النَفسَاِنَّ : »است شده تقسیم مطمئنه و لوّامه امّاره، مرتبة سه به نفس کریم قرآن در و تاس

 الی اِرجَعی المُطمئنه النَّفسُ ایَُتُها یا ( /2:16) اللوّامه بالنَّفسِ اُقسِمُ ال/  (63:12) بالسُّوءِ المّاره

 (. 21و  21: 10) مرضیهً راضِیهً رَبِّکَ

 :کندمی تقسیم دسته سه به را خلق آدمی، افراد در شهوت و عقل بةغل به توجه با موالنا

 بعط  را، ایشان ذکر و بندگی و طاعت ؛محضند عقل ایشان که اندمالئکه بعضی :صفتند سه خلق»

 که آنهایند دیگر صفت یک ...است مجرد شهوت از چون است خورش و نان و است غذا و است

 که مسکین آدمی سیم صنف .نیست تکلیف برایشان رند؛ندا خبر را عقل محضند؛ شهوت ایشان

 ؛ماهی نیمش و است مار نیمش حیوان؛ نیمش و است فرشته نیمش شهوت؛ و عقل از است مرکب

 خَلَقَ اهللَ ان» .است جنگ و کشاکش در پیوسته خاک؛ سوی مارش و کشاندمی آب سوی ماهیش

 العقلَ مفیه رَکَّبَ و آدمِبنی وخَلَقَ الشَّهوهَ فیهم رَکَّبَ و هایِمَالبَ خَلَقَ و العَقلَ فیهم رَکَّبَ و المَالئِکهَ

 ادنی وَفهُ عَقلِه علی شَهوتُه غَلَبَ مَن و المالئکهِ مِنَ اعلی فَهُوَ شَهوَتِه علی عَقلُه غَلَبَ فَمَن الشَهوهَ و

 (.311: 1341 ،موالنا« )البَهایمِ من

 اینیروه وجود به گروه، سه به خلق تقسیم ضمن ثحدی این بیان در ،مثنوی چهارم دفتر در

 اجتماعی جنبة هم تقسیم این موالنا نظر از یعنی ،کندمی اشاره فرد وجود در مخالف

 :است شده توجه آن اخالقی و روانشناسی جنبة به هم و دارد
 مجید یزدان کنه  آمند  حندینث   در
 وجود علم و عقل جمله را گُره یک

 اهو و حرص عنصننرش اندر نیسننت

 تننهی دانننش از دینگنر   گنروه  یننک

 علف و اصنننطبنل  جزکنه  نبینند  او

 بشننر و آدمیزاد هسننت سننوم این

 بود سنننفلی مننایننل خود خر ننیم 

 حراب و جنگ از آسننوده قوم دو آن

 شننندند مطلق مسنننتغر  گره یک

 جبرئیننل معنی لننیننک آدم ننقنش  

 شننندند ملحق خران با دیگر قسنننم

 رفت بود، ایشننان در جبریلی وصننف

 آفرینند گونننه سننننه را عننالم خلق 

 سننجود جز اونداند اسننت فرشننته آن

 خنندا عشنننق از زنننده مطلق، ننور 

 فربهی در علف از حیوان هننمننچننو

 شنننرف از و غافلسنننت شنننقاوت از

 خر نیمیش و افرشنننتننه ز او ننیم 

 بننود عننقننلننی مننایننل دیننگننر نننیننم

 عذاب در مخالف دو ابن  بشنننر وین

 شنندند ملحق ملک با عیسننی همچو

 قیل و قال و هوا و خشننم از رسننته

 شدند مطلق شنهوت  و محض خشنم 

 ...زفت وصنف  آن و خانه آن بود تنگ
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 را قننوم نآ کننرد کنناالنننعننام  نننام

 جهاد اندر دگر قسنننم ینک  منانند  

 اندرکشننمکش و درجنگ شنب  و روز

 

 ... را نوم یقظه به کو نسنننبت زانکه

 بننارشنننناد حیّ نیم حنیوان،  ننینم  

 اولننش بننا آخننرش چننالننش کننرده
 

(4/1632-1401) 

 آن و داندمی ناپسند اوصاف وها بدی منشأ را امّاره نفس یوسف، سورة 53 آیة به استناد با موالنا

 .کندمی تشبیه( 4114 دفترسوم،) جادوگر و (2312 سوم، دفتر( دزد به را

 نفس بودن تعينبی (ج

 درآنچه »گوید: می فایدروس رسالة در .است آزاد تعیّن هرگونه از روح که است معتقد افالطون

 دیده به فقط کرد لمس را آن توانمی نه و دارد رنگ نه که واقعی .است یقتیحق است آسمان وادی

 (. 241 ،فایدروس« )آیددرمی است نفس بانارابه خردکه

 و انیمک جنسی، تعیّن گونه هر از وی آزادی و جان بودن تعیّنبی به متعددی ابیات در نیز موالنا

 فرماید:« اهلل طعام از فیصو دل و جان اجرای نقصان در. »است معتقد اقلیمی
 نیست بیش خود دوگز یک جسمت حدّ

 همام ای سنننمرقند و بغداد به تنا 

 چشننمتان پیه اسننت سنننگ درم دو

 

 است کنی جوالن آسنمان،  تا تو جان 
 گننام نننیننم تصننننور اننندر را روح
 آسنننمننان عنننان تننا روحننش نننور

 

(4/1114-1112) 

 :گوید دقوقی قصة در
 اسننت تن اوصنناف کوته و دراز آن

 عقل به تا نطفه ز کردی سنننفر تو

 دیر و دور در بود چونبی جان سننیر
 کنون او کرد رها جسنننمانه سنننیر

 

 اسننننت رفتن دیننگر ارواح رفنتنن   
 نقل ننه  منزل بودنی گنامی  بنه  نی

 سنننیر بیاموزید جان از ما جسنننم
 چون شننکل در نهان چونبی رودمی

 

(3/1011-1011) 
 نفس بودن محبوس (د

 سقف هایمیله پشت از را جهان و است گرفتار تن قفس در»انسان  حرو که است معتقد افالطون
 کالبد در و است کرده هبوط خداوند امر به روح که است معتقد نیز موالنا (.12 ،فایدون( نگردمی

 از نام مطروس سؤال یادآور جسم در نفس هبوط باب در قیصر رسول سؤال»: است شده زندانی انسان
: 1354 ،کوبزرین. )است« باب این در افالطون تالمذه اقوال و وی مجلس در طونافال عصر عقالء مجانین

 (115، 2ج 
 قفس در شننند چون اندازهبی مرغ

 
 

 قصص و خواند فسون جان، بر حق گفت 
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 گوش و چشننم ندارد کان هاعدم بر

 زود زود هنناعنندم او فسننننون از

 خواند چو افسنننونی موجود بر بناز 

 

 وشج به آیدهمی خواند فسون چون

 وجود سنننوی زننندمی معلق خوش

 راند موجود عدم در اسنننبنه  دو زو
 

(1/1461-1445) 

 حرکت منشأ نفس (ه

 حرکت منشأ و آوردمی در حرکت به را خود خود، که است چیزی روح که است معتقد افالطون

 ،فایدروس) (228 ،سوفیست( )105 ،قوانین( است روح ذات جزء حرکت او نظر از چیزهاست، دیگر

 دیگر سوی به سویی از را جسم که است اصلی محرک روح نیز موالنا نظر از (246

 سوار، و اسب تمثیل از استفاده با او .است محرکی نیازمند و نیست متحرک خودخودبه تن .بردمی

 :روح به را مرکب خود و کندمی تشبیه تن به را راکب و سوار
 سنننتیز وز داننند ینناوه را خود اسننننب

 جواد آن داننند هینناو را خنود  اسننننب

 سننر  خیره آن وجو جسننت  و فغان در

 وکیست کو را ما اسنب  دزدید که آن  که

 کو اسننب این لیک اسننت اسننب این آری

 گم اسنننت  نزدیکی و پینندایی ز جننان

 

 تننیننز راه در خننود اسننننب دواننندمننی 

 باد چو کرده کشننان را او خود اسننب، و

 در دربننه جویننان و پرسنننان طرف هر

 چیسننت واجهخ ای توسنت  ران زیر که این

 جو اسنننب شنننهسنننوار ای آی خود با

 خم چو خشننکی لب و پرآب شننکم چون
 

(1-1121-1116) 

 عرش در روح حضور (و

 وحر: »است آمده فایدروس رسالة در داند؛می زمانی قدیم را نفس که است کسانی جمله از افالطون

 است دیگری از بششجن که چیزی .پذیردنمی فنا است جنبش در پیوسته آنچه زیرا است، جاویدان

 جنباند،می را خود خود، که چیزی تنها پس .پذیردمی پایان حیاتش رسد پایان به جنبشش که همین

 که است هرچیزی مبدأ و منشأ چیز این .پذیردنمی پایان جنبشش شود،نمی جدا خود از هرگز چون

 زیرا .باشد آمده پدید بعداً آنکه نه است ازلی مبدأ، ولی .شودمی جنبانده بلکه نیست خود از جنبشش

 از مبدأ اگر چه .آیدنمی پدید چیزی از مبدأ خود آنکه حال و زایدمی مبدأ از ناچار آیدمی پدید هرچه

 بالضروره نیامده پدید بعداً و است ازلی چون مبدأ .آید پدید مبدأ از توانستنمی دیگر آمدمی پدید چیزی

 زا توانستندمی دیگر چیزهای نه و چیزی از توانستمی خود هن شدمی نابود مبدأ اگر چه است ابدی

 جنبشش که است چیزی بشجن مبدأ پس .آید پدید مبدأ از باید آید،می پدید چه هر زیرا .آیند پدید آن

 همة رشتة وگرنه آید وجود به است کننمم نه و شود نابودتواند می نه چیزی، چنین و است خود از
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 دیگر و گردیدمی حکمفرما سکون و سکوت و میشد گسیختهها آمدن دیدپ وها شدن همه و جهان

 همة تقریباً :گویدمی تیمائوس در (.246 ،فایدروس( باشد جنبش منشأ که داشتنمی وجود چیزی

 اولین از یکی آن اینکه یعنی .آن پیدایش دربارة ویژه به خبرند،بی روح نیروی و طبیعت ازها انسان

 گفته سخن تن از بعد روح دربارة اگرچه .اندآمده وجود به اجسام همه از یشپ که است چیزهایی

 (.34 ،تیمائوس( است شده

 روح آفرینش بر که ای«پذیرنده»در  آشفته هایحرکت به ایاشاره هیچ قوانین کتاب در
 این در افالطون اما .خوردنمی چشم به دارد، تقدم محض عقل یعنی دمیورگ، دستِ به جهانی
 عرضه معال نظام و آفرینش جریان دربارة داستانی که کندنمی تصریح تیمائوس برخالف بکتا
 را آنها ،کندمی رهبری را جسم اصلیهای حرکت که روح گویدمی نیز حال این با حتی .داردمی
 .هستند آنها عامل اصلیهای حرکت این که ایثانوی هایحرکت طور همین و گیرد،می کار به

 غیره و عشق عقیده، تدبیر، اراده، است خودش با متناسب که هاییعامل راه از را کار این روح
 اندداشته وجود جسمانی خام مواد گویدمی تیمائوس که گفت بتوان اگر بنابراین دهد،می انجام

 اندبوده قراریبی و آشفته حرکت دستخوش شوند، مهار روح وسیلة به آنکه از پیش مواد این و
 با که نیست قوانین در مطلبی .شدمی ناشی تعادل فقدان چون ایجسمانی شرایط از فقط که
 ضرورت )نمایدمی غریب ما برای که« )جسمانی خام مواد»تعبیر  .باشد داشته منافات تعلیم این
 عنصرها این و عنصر چهار از است ترکیبی )افالطون عقیدة به( شناسیممی ما که جسمی زیرا .دارد
 در یعنی روح، از قبل دورة در آنها .آیندمی وجود به روح از پس که هستند آنهاهای ترکیب و

 روح گویدمی افالطون وقتی .اندداشته وجود خام صورت به فقط اشیاء، آفرینش از پیش دورة
 از عادی و اولیه هایحالت نه هستند آب و خاک هوا، آتش، منظورش است، جسم بر مقدم
 که است دلیل همین به .نیستندها نام این شایستة هنوز که صیرورت پذیرندة در آنها صورت

 شپیدای اگرچه نهاده هستی عرصة به پا جسم از پیش روح بگوید محاوره دو هر درتواند می او
-03: 11 ج گاتری،( است داشته تقدم آنها هایترکیب و بسیط اجسام بر فقط واقع در آن
02.) 

 ،زمان تعالی، باری ذات دیگر هستی چهار کنار در را« نفس»نیز  یحرّان فالسفه از بعضی

 هتوجی صورت بدین را آنها سخن باورخوش کماینح از بعضی و اندگفته ذاتی قدیم مادّه، مکان،

 قدیم و «نفس»ذات  باطن که است عقل نفس، از ایشان منظور ماالًناحت که اندکرده تأویل و

 را عقول ازلی تینوننکی پس .اندقایقنح آن رقایق نفوس، و نداقایقنح ولنعق چراکه .است زمانی

 ای زمانی قدیم نفوس، بماهی نفوس اینکه نه شمرد، هم نفوس ازلی قدمت مننمتض واننتمی
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 وجود از زیبا هاییداستان و تمثیالت با نیز موالنا(. 111-112: 1 ج ،1356 همایی،( باشند ذاتی

 تعالی باری کنار در ذاتی، قدیم نفس، که نکته این با وی .گویدمی سخن تن وجود از قبل روح

 :است عقیده هم افالطون با نفس، زمانی قدمت در اما نیست، موافق باشد
 ایننمبننوده فننرشننننتننه اول مننا گننفننت

 بنندیننم مننحننرم ، را راه سننننالننکننان 

 رود دل از کننجننا  اول پننیشنننننة 

 خننتن یننا بنینننی    روم گنر  سنننفنر  در

 ایمبوده می این مسنننتننان از هنم  مننا

 اننندبننبننریننده  او مننهننر بننر مننا ننناف

 روزگننار از ایننمدیننده نننیننکننو   روز

 فضننلش کاشننتسننت  دسننت را که ما نه

 ایننمدیننده نننوازش وی کننز بسننننا ای

 نهننادمی رحمننت دسنننت مننا سنننر بر

 

 ایمپننیننموده جننان بننه را طنناعننت راه 

 بنندیم هنمنندم  را، عنرش  سنننناکننننان 

 شننننود بننیننرون زدل کننی اول مننهننر

 الننوطننن  حننبّ رود کننی تننو دل از

 ایننمبننوده وی درگننه عنناشنننننقننان 

 اننندکنناریننده مننا جننان در او عشننننق

 بننهننار اننندر ایننمخننورده رحننمننت آب

 برداشنننتسننننت  او نننه را مننا عنندم از

 ایننمگننردیننده رضننننا گننلسننننتننان در

 گشننننادمی مننا از لطف هننایچشنننم
 

(2/2525-2511) 

 ادی کالبد در آن قرارگرفتن و روح هبوط از« پروردشان خانگی مرغ که بچگان بط»قصه  در

 قدمت بر هم تمثیل این .است ماده عالم و روحانی عالم برای تمثیلی واقع رد داستان این .کندمی

 :دارد اشاره آن بقای بر هم و نفس
 خننانننگننی مننرغ گننرچننه بننطننّی تننخننم

 بننُدسننننت  دریننا آن بننطّ تننو، مننادر

 اننندرسننننت تننو دل کننه دریننا مننیننل

 اسنننتدایه زین را تو مر خشنننکیمیل

 بنران  و خشننننک بنر  بنگننذار  را دایننه

 زآب دبننتننرسنننناننن  مننادر را تننو گننر

 ایزنننده تر بر و خشننننک بر بطی تو

 شننننهننی  آدمبنننننی  زکننرّمنننننا  تننو

 جننان بننه البحریعلی هم حملنننا کننه

 نیسنننت  راه بر، سنننوی را مالیننک مر

 ملننک از جننانی بننه حیوان تن بننه تو

 بشنننر بنناشنننند مثلکم ظنناهر بننه تننا

 دایننگننی  کننردت خننویننش  پننرّ زیننر 

 پرسنننت خشنننکی و بُد خاکی اتدایه

 مننادرسنننت  از را جننانننت طبیعننت آن

 اسنننت بنندرایننه او کننه بگننذار را دایننه

 بطننان چننون منعننننی   بنحنر   آدر اننندر

 شنننتاب ران دریا سنننوی و مترس تو

 ایکنننده خننانننه خننانننه، مرغ چو ننی 

 پننانهی دریننا بننه هم خشنننکی بننه هم

 ران پیش البرعننلننی هننم حنمننلنننننا  از

 نیسننننت آگنناه زبحر هم حیوان جنس

 فلننک بر هم زمننیننن بنر  هنم  روی تننا

 وردیننده الننیننه  یننوحننی  دل بننا
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 زمننیننن بننر فننتنناده خنناکننی قننالننب

 غننالم ای مننرغننابننیننانننم   هننمننه مننا

 

 بننریننن چننرخ آن بننر گننردان او روح

 تننمننام  مننا زبننان داننندمننی بننحننر 
 

(2/3110-3155) 

 و خود مقر به او میل و بازگشت به او تقاضای و ارواح عالم به نیز جان شدن منجذب»در 

 عرش از که کندمی یاد روح غریبی از« اندروح باز پای کنده که اجسام اجزای از شدن منقطع

 :دارد بازگشت قصد و آمده
 فرشنننیم پسننننت اجننزای ای گننوینند

 روان آب و سننننبننزه  در تننن مننیننل

 اسنننت حی در و حیات اندر جان میل

 علوم در و حکمتسنننت در جنان  مینل 

 شننننرف و تننرقننی اننندر جننان مننیننل

 جان سننوی هم شننرف آن عشننق و میل

 شنننود حنندبی این شنننرح بگویم گنر 

 

 معرشنننی مننن تننر تننلننخ مننن غننربننت 

 آن از آمنند او اصننننل کننه بننود زان

 اسنننت وی اصنننل المکان جان زانکنه 

 کروم و راغسننننت و بنناغ در تن میننل

 علف و اسنننباب و کسنننب در تن میل

 بنندان را یننحننبننّون و را یننحننبّ زیننن

 شنننود کنناغننذ تننا هشنننتنناد منثننوی  
 

(3/4441-4436) 

  نفس بقای( ز

 آغاز در نفس که گویندیم و معتقدند، روحانی بقای و جسمانی حدوث به فالسفه از ایدسته

 به استکمالی جوهری حرکت با تدریجاً اما دارد، را جسم در منطبع مادی قوای حکم حدوثش

 یدجاو عالم به و گرددمی پایدار و باقی نفس که است مرحله این در و رسدمی روحانی تجرد مقام

 (.114: 1، ج 1365 همایی،( پیونددمی

 و مانندمی حال یک به همواره نادیدنی چیزهای اینکه نبیا با فایدون رسالة در وننافالط

 هرگاه .است نادیدنی روح و دیدنی تن رو این از اند،دیلنتب و تغییر دستخوش دیدنی چیزهای

 تن حال آن در دازد،نان کار به را گوش و چشم یعنی جوید یاری تن از چیزی دریافتن برای روح

 ردانرگنس و گمراه روح سانبدین و نیست باقی حال یک به هرگز که کشاندمی چیزی سوی را او

 تن طةنواسبی و تنها اگر ولی دهدمی دست از را خویش تعادل سست، مردمان چون و گرددمی

 ماند،می حال یک به وارهنهم و است داننجاوی و مجرد و پاک آنچه به فقط پردازد، وجوتنجس به

 اندنممی آن نزد در کند یاری تشنبخ راگ دارد ینخویش حال آن با خود چون و رددنگمی آگاه

 هنآنچ با همنشینی سبب به و ابدنیبازمی را خود آرامش و دنرسمی پایان به شنسرگردانی و

 دانایی را روح حالت این و ماندمی اننیکس و حال یک به موارهنه نیز خود است هنفتدریا
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 و است روح خدمت به محکوم تن باهمند، تن و روح که زمانی تا چون دیگر سوی از .خوانیممی

 کوممح تن صورت این در پس فناپذیری، از نشان فرمانبری و است الوهیت دلیل فرماندهی، چون

 که روح پس .جاویدان و فناناپذیر به شبیه چیزی الاقل یا جاویدان و فناناپذیر روح و فناست به

 آسمانی و پاک و نادیدنی جایی به تن بند از آزادی از پس و است نامحسوس و نادیدنی خود

 جدایی از بعد ندارد امکان پس پیونددمی دانا و بزرگ خدای به ارواح عالم در و گرددمی رهسپار

 (10-11 ،فایدون. )برود میان از و شود نابود تن از

 ترسیم ضمن فایدون محاورة در ولی کرده صحبت روح از دیگرش محاورات در اگرچه افالطون

 برای او که دالیلی .پردازدمی آن بقای و روح مسئلة به اخص وربط سقراط زندگی لحظات آخرین

 :از اندعبارت آوردمی روح جاودانگی

 چون .برعکس و کند، از تند بزرگ، از کوچک آمدن پدید مثل ضد از ضد آمدن پدید 1-

 شودمی زادهمرده از زنده همچنانکه آیند پدید هم از توانندمی پس یکدیگرند ضد مرگ و زندگی

 حیات چرخة تا بمانند باقی دیگر جهان در باید ارواح بنابراین .آیدمی پدید زنده از هم مرده

 (.11-12 ،فایدون) نشود متوقف

 نفس یعنی .است دوباره یادآوری آموختن، نظریة بنابراین که است تذکر نظریة دوم، برهان 2-

 یدند با و برده یاد از را آنها تجسد هنگام به کرده، مشاهده را اموری کالبد در گرفتن قرار از قبل

 راث بر است ممکن تصور این که شودمی ایجاد فرد در ایتازه تصور محسوسات، عالم در چیزی

 (.12-11 ،فایدون) نیست دوباره یادآوری جز تصور این پیدایش و باشد شباهت عدم یا شباهت

 چیزهای و فسادند و نابودی معرض در مرکب چیزهای فقط اینکه و نفس بودن بسیط 3-

 از ضد آمدن پدید که دهدمی توضیح افالطون (.11-11 ،فایدون( جاودانی و فسادناپذیر بسیط

 آن ضد نه چیزی« خود»که  معقوالت عالم در نه دارد امکان محسوسات عالم در فقط خود ضد

 پیوند دگیزن با روح چون که کندمی استنباط و را آن ضد خاصیت نه و دهدمی راه خود به را

 بدهد راه خود در را خودش خاصیت متضادتواند مین روح بنابراین است زندگی ضد مرگ و دارد

 (.113-115 ،فایدون) است جاودانی روح پس هست هم فناناپذیر ناپذیر،مرگ چون و

 بودن الهی دلیل فرماندهی و حاکم روح و است محکوم تن روح، و تن متقابل رابطة در 4-

 (.11 ،فایدون) است آن بودن فناناپذیر دلیل بودن الهی و روح

 هم و است جنبان خود هم روح چون و است رنفناناپذی است جنبش در پیوسته چهنآن 5-
 د؛باش نیز ابدی باید است ازلی چون و است ازلی پس تن، جمله از دیگر یزهاینچ جنبش مبدأ
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 آمده پدیده زنجیرة صورت این رد چون .برود بین از نباید شودمی واقع مبدأ که چیزی که چرا
(. 103-100 قوانین :ک.ر نیز و 245 ،فایدروس) شودمی پاره هم از است ازلی مبدأ به وابسته که

 یانب را روح غربت و ابدیت احساس که است نامه نی بیت هجده گویای شرح نیز مثنوی تمامی
 .دارد بازگشت قصد انسان نفس و جان چگونه اینکه و کندمی

 اصل به بازگشت اشتیا  .دارد قرار نزولی قوس برابر در صعودی سیر موالنا، فکری امنظ در
 موالنا .دهدمی تشکیل را مثنوی مایة مضمون ترینمهم سیر این در آدمی کوشش و خویش
 جسم، به پیوستن از بعد و است آلودگی از دور به و پاک وجودش آغاز در روح که است معتقد
 هب دوباره جسم از شدن جدا از بعد و شودمی متأثر طبیعتهای ناپاکی زا گرفته، جسمانی رنگ

 :گریزدمی روحانی تجرد عالم
 بننود عننلننیننیننن   پنناک روح جننای

 

 بود سنننرگین وطن کش بنناشننند  کرم 
 

(3/3604) 

 دانة و دام به را ما ارواح مرغان «اهبطوا»امر  به که خدایی ای» :فرمایدمی سبعه مجالس در
 راه غیب عالم گشاد به صعب دامگه این از خویش فضل کمال به کردی، محبوس خاکی قالب
 خانهضراب آن از عالم که پنداری بس»گوید: می فیه ما فیه در(. 11: 1356، موالنا« )نمای
 ما اجزای جمیع یعنی انّا .راجعون الیه انّا و هلل انّا که کنندمی رجوع دارالضرب به باز و آیندبدرمی

 موالنا،) حیوانات و بزرگ و خرد از کنندمی رجوع آنجا باز و آنجااند انموذج و اندآمده آنجا از
1348 :53-52.) 
 به روزی چند خداوند، بخشش خاطر به و است بوده عرش در جسم از قبل نفس که آنجا از
 شودمی شمرده او احسان از نیز، دوری و فرقت این رو این از است، گرفته تعلق خاکی کالبد این
 :برسد وصال به دوباره که است آن پی در نفس باز و

 است بخشش و لطف و داد نقدش  اصنل 

 اسننننت آبسنننتن اگر قهرش از فرقننت

 گوشنننمننال فراقش را جننان دهنند تننا
 اسنننت رانده زپیشنننم که روزی چنند 
 عجننب ای قهر چنین رویی چنننان کز

 حادثسنننت کان ننگرم را سنننبنب  من
 کنننممننی نننظنناره را سننننابننق لنطنف  

 

 اسنننت غش از غباری چون بروی قهر 
 اسنننت دانسنننتن او وصنننل قنندر بهر

 وصنننننال ایننام قنندر بننداننند  جننان
 اسننتمانده خوبش روی در من چشننم

 سننبب در گشننته مشننغول کسننی هر
 بنناعثسننننت را حننادثی حننادث، زانکننه
 کنننممننی دوبنناره حننادث، آن هنرچننه 

 

(2/2330-2531) 
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 :گوید تعیّنبی و آبگون جهان به مرگ از بعد عارفان روح بازگشت در
 فالن آن مسنننکین، مرد گوینند لنق خن 

 اسنننت خفتنه هنا  تن همچو من تن گر

 آبننگننون جننهننان در جننان، زننندمننی

 بدن اینبی جنان  زیسنننت نخواهند  گر

 زیسنننت تو جننان بنندنبی نخواهنند گر

 

 غننافننالن  ای امزنننده بننگننویننی  تننو 

 ...اسننت بشننکفته دلم در جنت هشننت

 یننعننلننمننون  قننومننی یننالننیننت نننعننرة

 بنندن خواهنند کی ایننوان فننلننک پننس

 کیسننننت روزی رزقکم ءالسنننمننا فی
 

(6/1143-1135) 

 نتيجه

 جروا عرفان و فلسفه حوزة در را خود افکار که اندیشمندانی عنوان به دو هر موالنا و افالطون

 تن، قفس در روح مرغ بودن زندانی دو هر آثار در مطرح مسائل از یکی .هستند مطرح اندداده

 بقای و اصلی مبدأ به بازگشت برای روح ندیآرزوم خلقت، از قبل عالم از روح یادآوری و تذکر

 هک است علوی و پاک جاک ترجمان است افالطون بالدار اسب یادآور که طوطی تمثیل .است آن

 قبل از که هویتی و آزادی به دوباره خود مرگ با و است اسیر تن قفس در و باالآمده عالم از

 .یابدمی دست است داشته

 هانوشتپی

 پژوهندگان مسلمان، صوفیان بین در آن رواج و افالطونی هایاندیشه میتاه به توجه با 1-

 از گذشته .اندکرده تحقیق است افالطونی افکار مروج که فلوطین و افالطون آثار باب در زیادی

 با نهاآ آراء تأثر و تأثیر افالطونی، هایاندیشه و افکار منشأ و خاستگاه به نیز دیگری آثار آن

 .شودمی اشاره آن مورد چند به ذیل در که اندپرداخته زمین  مشر فیلسوفان
 مطالعات مؤسسه تهران بدوی، عبدالرحمن علیها علق و حققها نصوص االسالم،فی افالطون

 .1353 تهران دانشگاه کانادا، گیل مک دانشگاه اسالمی.
 وم،د چاپ دانشگاهی، نشر مرکز پورجوادی، نصراهلل تألیف افالطون، فلسفة به درآمدی

 .57 اسفند
 محمد نوشتة خلدون، ابن عصر تا آغاز از اسالمی عالم در زدگی یونان و دینی حکمت
 .1316 سوره اول چاپ مددپور،
 وم،د چاپ آرام، احمد ترجمة اولیری، دلیسی نوشتة اسالمی، عالم به یونانی علوم انتقال
 .دانشگاهی نشر مرکز 1314
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 ایران، فهفلس انجمن پانوسی، استفان تألیف افالطون، بر ایران بینیجهان و فرهنگ تأثیر
2635. 

 .1361 توس، معین، محمدباقر ترجمة نیکلسون، رینولد تألیف تصوف، سیر و پیدایش
 . 1314 روزنه انتشارات اول چاپ حیدری، فاطمه از مثنوی، در یونانی پندارهای

: 1351 فروزانفر،( گیرندمی خود به بوم شکل فرشتگان روح که بودند معتقد جاهلی اعراب 2-

 انسان، سر و پرنده بدن با .داشتند ایمان (Ba) بع به موسوم روحانی موجودی به مصریان (.630

 چون لیکن، .کندمی پرواز میت جسد فراز بر واپسین، دم در و داد قرار او شکم یا قلب روی در که

 همان در .است باقی او وجود در هنوز آشامیدنی و خوردنی به قدیم، عالقة جسد، با را روح آن

 شخص دماغی قوای مظهر که (Ka) کع به موسوم داشتند اعتقاد نیز دیگری روح به مصریان حال،

 روحی و کرده دراز طرف، دو هر از که بازوست، دو را او و است آدمی تفکرات و حرکات منبع و

 و تاس رفتهمی اندکردهمی دفن او کالبد پهلوی که میت شخص اولی، روان مانند که است ثانوی

 تماشا پیوسته اندکرده تصویر و نقش گورها دیوار بر که را او گذشته عمر خاطرات و حوادث

 گاهی را آن .اندبوده جدا و متمایز یکدیگر از کلی به« عب» روان با «کع»، ظاهر به .است کردهمی

 دصعو آسمان به کرده، پرواز و شده خارج بدن از که اند،دادهمی نشان انسانی بازوی دو صورت به

 نآ که دارد وجود سفلی روح یک علوی، روح این برابر در و اندنامیده نیز« ایخو» را آن و کندمی

 همراه انسان، با جا همه که)همزاد( « مثالی قالب» یعنی .انددانستهمی خایبیت« آدمی سایة» را

 (. 61، 1313)ناس، « اوست از والینفک

 لیکیوسسیمپ وسیلة به است، شده ریخته نظم قالب در که پارمنیدس فلسفیهای ندیشها 3-

 در شعر این .است شده حفظ آیندگان برای رساله چند شرح ضمن در ارسطو آثار شارح و پیرو

 «. حقیقت راه»و « عقیده یا گمان راه» نام به است، بخش دو و مقدمه یک دارای و یونانی اصل

 اختصاص که چهاردهم یشت در .معناست همین به نیز او نام و است یروزیپ ایزد بهرام 4-

 و یگراز و گشن شتری سفید، اسبی نر، گاوی تند، بادی چهرة به که است ایزدی وی دارد او به

 بادی شکل به داده اهورا بهرام آمد، چنین :است آمده یشت بهرام در .است شده تصویر مرغی

 زدانای ترینمسلح سرو، زرین زیبای نر، گاوی شکل به داده، مزدا نیک فرّ، مزداداده، زیبای تند،

 کردة :ک.ر( داده اهورا برآمد چنین لگام زرین گوش، زرد و زیبا سفید، اسبی شکل به مینوی،

 ( 22تا  1
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 ضبط باران فرشتة معنی بهها فرهنگ در «تشتر» یا تیشتر است آمده دهخدا نامة لغت در -6

 ایزد النتیجهب و باران فرستندة تشتر آنکه معنای به البد اند.کرده تطبیق یکائیلم با را او و شده

 تسرش او که است آمده ایزد این شخصیت شرح در. است روزی فرشته هم میکائیل و است ارزا 

 شدمی خوانده یمانی شعرای عربی در. ست)هاآب تخمة( نپات اپام از نژادش و تواناست و دارد آب

 :است آمده چنین اوستا تیر در اپوش با او نبرد شرح و

 اریی به و راندمی باال را آب باد، ایزد همکاریوایو با و خرد مینوی یاری به باران ایزد تیشتر

 روز بانهش مدتده به نخست تیشتر رود،می خشکسالی دیو اپوش نبرد به ایزدان سایر و نپات اپام

 ینزم بر ابرها از کندو پرواز آسمان در تا آیددرمی متقا بلند و ساله پانزده جوان مردی صورت به

 پیکر به دوم روز شبانه ده در .برود میان از مؤذی جانوران و فراگیرد را زمین آب تا بفرستد باران

 روز شبانه ده در .باراندمی باران ابرها از و کندمی پرواز آسمان در و آیدمی در شاخ زرین نر گاو

 از و کندمی پرواز آسمان در لگام زرین و گوش زرین سفید، زیبا، آیدمیدر اسبی شکل به سوم

، کردة 0 بند /6 کردة ،6 بند /3 کردة ،4 بند/2 کردة اوستا سوم یشت :ک.ر) باراندمی باران ابرها

 (21و21و25و26و24و22و21و2و15و  13/ بند 5

 آمده چنین اوستا پنجم تیش در وی تصویر .شده نامیده یسوررسورا اردو اوستا در ناهید -5

 ایجامه و برمیان کمربندی و زرینهای کفش با اندامخوش و زیبا ها،آب بانوی ایزد ناهید: ... است

 ابر باران، باد، نر، اسب چهار را او گردونة .بردمی سر به ستارگان میان در او .است پرچین و زرین

 (. 151: 1311 پورداوود) بردمی تگرگ و

 و دارد تعلق میالد از پیش سال 011 یا 111 مارلیک تمدن دورة به بالدار گاو و دال شیر جام -1

 ایافسانه شیر نقش زرین، جام این باالی قسمت در .است شده کشف گیالن استان در مارلیک تپة در

 .باشدیم )عقاب( دال دیگرش نیم و شیر بدنش از نیمی دال، ایافسانه شیر .دارد وجود

 زیدُی رُباعَ و ثُلثَ و مثنی اَجنَحهٍ اُولی رُسُالً الملئکه جاعِلِ االرضِ و السمواتِ فاطِرِ هللِ اَلحَمدُ -1

 زمین، وها آسمان پدیدآورندة را، خدا مر ستایش :قدیرٌ شیءٍ کلَِ عَلی اهللَ اِنَّ یَشاءُ ما الخَلقِ فی

 ایدافزمی چهارتا تا چهار و تا سه تا سه و دوتا دوتاها بال صاحبان رسوالن، و فرشتگان گردانندة

 مطهری، :ک.ر) نیز و( 21:36) تواناست چیز همه بر خدا که درستی به خواهدمی آنچه آفرینش در

21:1313) 

 رفتهگ یونانی منابع از لنتمثی این اینکه احتمال با فروزانفر استاد جان طوطی بیان در -0

 و لیلهک از مأخذ کدام از را لنتمثی این سینا ابن که نیست ومنمعل بنده بر» :نویسدمی است شده
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 این .است یافته تمثیلی چنین یونانی مأخذ در که شاید .است گرفته جاهلیت عرب عقیدة روی از یا دمنه
 آن هتشبی و روح از تعبیر جنس این سینا،ابن رسالة و قصیده از پس حال هر به .دانمنمی درست را مطلب

 در دکنمی اقتضا من محدود اطالع که آنجا تا و است شده متداول دام و سققنو به بدن تمثیل و مرغ به
 (. 326: 7631 فروزانفر،( است نیامده تعبیر این سامانیان دورة اشعار و فردوسی شاهنامه
 انداست توضیح و شرح به مختلف، بیانات با نیز دیگری افراد (ق.ه 824 متوفی( سیناابن از پس -71
 ).ق.ه 521 وفات) غزالی احمد و )ق.ه 525 مقتول) همدانی القضات عین جمله، آن از که پرداختند، مرغان
 پرنده و پرواز از سمبلیک، صورت به هایشنوشته دست تمام در تقریباً که دیگری مهم شخصیت .است
 عقل نظیر اوهای رساله .است (ق.ه 543 متوفی) سهروردی الدینشهاب اشراق شیخ است، گرفته بهره

 یهقیب الطیررسالة ها،رساله این دیگر از اند.جمله این از سیمرغ بال صدای و الغربیه الغرب قصة سرخ،

 فانی به متخلص نوائی امیرعلی الطیرلسان و (ق.ه 535 وفات) فندق ابن به معروف زید بن علی ابوالحسن
 در نیز خلیفه حاجی .برد نام وانتمی را خاقانی الطیرمنطق و جغتایی ترکی زبان به (ق.ه 613 وفات)

 تا پنج و سی ،7611 نیشابوری، عطار .ک.ر) است برده نام دیگر الطیرهایمنطق برخی از الظنونکشف
 نعبهرالعاشقی در که است معتقد هم رمزیهای داستان و رمز نویسندة پورنامداریان دکتر (.چهار و پنجاه

 (.652: 7644 پورنامداریان،) داد نشان توان می را الطیرةرسال از متعددهای نمونه نیز بقلی روزبهان
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