از منطق الطیر تا جاناتان ،مرغ دریایی؛
فابل غربی یا هرمنوتیک شرقی؟
دکتر فتانه سمسار خیابانیان
مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چكیده
منطق الطیر ،فراتر از فابل ،یک داستان رمزی است که سفر ارواح را برای دستیابی به حقیقت در قالب داستان
پرندگان پیش روی ما قرار میدهد و آنچه آن را از فابل جدا میکند در وهلة اول همانا تأویلپذیری آن است.
از سوی دیگر داستان «جاناتان مرغ دریایی» نوشتة ریچارد باخ ،تقریبا همین وضع را دارد .در این مقاله با روش
توصیفی -تحلیلی به مقایسة گذرای این دو اثر و توضیح دالیل فراروی آنها از فابل پرداختهایم و نقاط اشتراک
و افتراق آنها را واکاویدهایم.
کلیدواژهها :منطق الطیر ،هرمنوتیک ،فابل ،جاناتان مرغ دریایی.

 .1مقدمه
منطق الطیر اثری است تمثیلی که داستان را پرندگان روایت می کنند ،اما این داستان نه از جنس داستان های سمبلیک
عادی که بیانگر روزمرگی ها باشد بلکه ،روایتی رمزی از جریان روح انسان در عالم ماورایی است با بافتی هرمنوتیکی
که رمزگشایی آن به سادگی میسر نیست.
شاید بتوان گفت تا کنون مهم ترین و بهترین اثر انسانی که به تعالی روح انسان پرداخته است ،منطق الطیرعطار
نیشابوری است .این اثر که « مانند شعر حافظ ،هر جزء آن را می توان در آثار متفکران و شاعران و نویسندگان قبل از
عطار ،پیدا کرد ،اثری است که هیچ گاه جامعه بشری و فرهنگ انسانی از آن نمی تواند بی نیاز باشد( ».شفیعی کدکنی،
 )108 :1385اجماع پژوهشگران منطق الطیر بر این است که عطار در پیرنگ منظومه خود به دو اثر رساله الطیر ابن سینا
و رساله الطیراحمد غزالی نظر داشته است( ».شفیعی کدکنی 112 :1385 ،و زرین کوب ،)94 :1383 ،بی آنکه [آنان] هم چون
عطار به توصیف واقعیت گرا از احوال پرندگان از یک سو و به کارگیری تمثیل های گوناگون و بسیار از سوی دیگر
مبادرت ورزند( .کریر) 69 :1379،
این پیشینه نشان می دهد علی رغم تفاوت های ظاهری ادیان و اقوام و انسان ها ،باور به پرواز روح انسان و
وجود عالمی غیر از این عالم و اتصال آدمی به آن در تمامی تمدن ها و اقوام بشری سابقه دارد؛ اسطوره ای که می
تواند خرد جمعی بشریت را دوباره به یگانگی و وحدت انسان و خدا فراخواند .همچنین نشان می دهد تعدد آثار
تولید شده در زمان ها و از جانب افراد مختلف نه تنها بد نیست ،بلکه توانسته است در خلق شاهکار عطار مثمرثمر
واقع شود و اثر او را از نظر موضوع به اثری جهانی مبدل سازد.
حکایت های حیوانات در آثار فارسی اعم از نظم و نثر دو شکل کلی دار .:برخی آثار ،خود حکایتها را موضوع
کار قرار دادهاند و بابها یا فصولی از کتاب را به داستانهای کم و بیش طوالنی از حیوانات اختصاص دادهاند؛ یعنی
داستانهای اصلی در آنها ،با شخصیتهای حیوانی شکل میگیرد .این ویژگی در وهله ی اول در کلیله و دمنه و
سپس مرزبان نامه به چشم میخورد و بعد در برخی بخشهای جواهراالسمار و سندبادنامه .دیگر آثار ،اغلب در زمره
آثار داستانی نیستند ،بلکه بیشتر شامل بابهایی در موضوعات متنوع اخالقی و تعلیمی هستند که به اقتضای سخن
از حکایت های حیوانات نیز در آن گنجانده شده است ،مانند جوامع الحکایات ،فرائد السلوک ،بهارستان جامی که
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فصلها و باب هایی با عناوین مختلف چون در فضایل علم یا وجود یا قناعت و ...دارند و برای تأیید سخن در باب
مسائل مختلف از آن حکایتها بهره گرفته شده است.
در حکایتهای حیوانی ،از آنجا که اصل حکایتها منشأ عوامانه و فولکوریک دارد ،انتظار این است که سبک
و بیان و زبان آنها نیز درخور فهم عوام و کودکانه باشد ،در حالیکه کمتر چنین است .از کلیله و مرزباننامه که
بگذریم ،در آثار منثور دیگر چون طوطینامه و بختیارنامه ،زبان کمی سادهتر میشود و زبان راویان قصهگو در نقل
حکایتها بهکار میرود .در فرائدالسلوک زبان داستان به آرایشهای لفظی و معنوی آراسته شده و چنانکه نویسندة
آن ،خود اشاره کرده « ...کتابی سازم و آن را موشح گردانم به عبارات لطیف و استعارات خوب و حکایات عجیب و
امثال نادر»(فرائد السلوک )81 :1368 ،سعی داشته نثری زیبا بیافریند و از اینرو از صنایع مختلف ادبی بهره برده است.
در این دست حکایات ،بهدلیل وجود شخصیتهای حیوانی ،بیشتر موضوعات معطوف به مسائلی است که بین عالم
انسانی و حیوانی مشترک است ،مانند حرص ،نیاز و طمع ،رابطه ضعیف و قوی و ...و موضوعاتی که در حوزه اخالق
فردی میگنجد مانند توکل ،تسلیم ،ایثار و جوانمردی ،ترحم و نیکوکاری ،نسبت به موضوعاتی که مربوط به روابط
اجتماعی و رویارویی با یکدیگر است ،بسیار کمتر به چشم میخورد .درحقیقت اخالقی که در این حکایتها از آن
سخن میرود اخالق دنیایی است که مبتنی بر عقل معاش است.
منطق الطیر فراتر از فابل
از منظر نقد جدید ،هنرمند در ژرف ترین مفهوم آن ،ابزار اثر هنری است؛ حـتی مـی تـوان گفت او بخش جنبی اثر
اسـت و بـه هـمین دلیل نمی توانیم متوقع تفسیر او از اثرش باشیم .او با صورت دهی به اثر هنری ،کار واالی خود
را به انجام می رساند و از دیگر سو ،خود بـا آفـرینش هـنری در حال شدن است و در مفهومی فراتر از هنرمند بودن،
انسانی ورای زمـان و مـکان خواهد بود که پیوسته بیانگر روح ناخودآگاه ،فعال و جمعی بشری است .
از منظری دیگر هنرمند مفسر و رازگشای روح زمانه خویش است و سـاختارهای هـنری و ادبـی می تواند بازتابی
از شخصیت و زندگی آفریننده نیز باشد.
از این رو رویدادهای تـاریخی ،ساخت های اجتماعی و تحوالت سیاسی در کنار ویژگی های موروثی ،اکتسابی
و تجربی مؤلف ،می توانند بر نگرش ،زبان و سـبک آفـرینش او تـأثیر بگذارند و به ساختار هنری و فکری او شکل
بخشند .عطار نیشابوری نیز از این قـاعده مـستثنی نیست .او از جمله عارفان و شاعرانی است که عالوه بر سرودن
شعر به حرفه طبابت اشتغال داشته اسـت .او کـه در جـامعه ای دچار بحران های اجتماعی ،سیاسی و فکری زیسته،
به مقتضای شغل خود با اصـناف گـوناگون مـردم سروکار داشته ،درد مردم جامعه را عمیقا دیده و واکاویده است و
به همین دلیل در ضمن اشعار او نقد اجـتماع و نـاهنجاری هـای مردمانش مطرح است؛ هرچند زبان او تمثیلی و
حاوی رمز و نماد است .اگر این اصل مهم را در آفـرینش خـالقانه بپذیریم که در حقیقت ،اثر هنری به مثابه رؤیای
بیداری است ،می توانیم با طـرح این نـکته که «پرنده در رؤیا ،نماد شخصیت خودرؤیابین است( ».گاربران و شوالیه
 ،1378ج )206 :2بگوییم که پرندگان سـالک در مـنطق الطیر ،روایتگر پویایی فکری و کیمیاگری روح آفرینشگر خود
عطار هستند.
تفاوت داستان های حیوانی ایرانی با منطق الطیر
در برخی حکایات ایرانی ،داستانهای اصلی ،با شخصیتهای حیوانی شکل میگیرند و شخصیتهای حیوانی اغلب
نماینده شخصیت ها و مفاهیم انسانی هستند و پیچیدگی خاصی ندارند .به طور کلی ویژگیهای این دست حکایات
در چند مورد زیر قابل بازشماری است:
 .1زبان آنها ادیبانه و مصنوع است و کمتر با شخصیتها مطابقت دارد.
.2اغلب کوتاه و سادهاند؛ یعنی از لحاظ داستانی و تعداد حوادث و شخصیتها ،پیچیدگی و تفصیل ندارند.
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 .3طرح داستانی آنها چندان استواری ندارد و واقعنمایی خاص خود را دارند.
 .4از حیث مضمون بیشتر به اخالق دنیایی و مبتنی بر عقل معاش میپردازند.
 .5بر ارزشهای اخالقی عام تأکید میکنند.
این در حالی است که ویژگیهای منطق الطیر دقیقا برعکس موارد باالست؛ یعنی شخصیت های حیوانی در منطق
الطیر هریک به تنهایی بیانگر مفاهیم متعددی هستن و عطار با شم عرفانی باال قهرمانان داستانش را در مجرای
هرمنوتیکی به نقش آفرینی وادار می نماید و بدین نسق تمایز داستانش را از دیگر داستانهای حیوانی اثبات می کند.
تجلی هرمنوتیک در داستان سرایی عطار
یکى از راههاى شناخت اندیشه و نظام ذهنى یک شاعر یا نویسنده ،بررسى و تحلیل صورتهاى خیالى اثر اوست و
در این زمینه آنچه بیش تر مورد کندوکاو قرار مىگیرد ،آن دسته از صورتهاى خیالى است که از دیربـاز مـحل توجه
شارحان متون بوده است ،مانند تشبیه ،استعاره ،و انواع مجازها؛ اما کمتر به مبحث نماد پرداخته شده و نمادهاى به کار
رفته در آثار ادبى قدیم و جدید ،بیش تر براساس فرمول استعاره تـحلیل شـده است.
این بىتوجهى به نماد ،ضمن آنکه شارح را در دستیابى به دقایق و جزئیات اثر ادبى ناکام مىگذارد ،مانع شناخت
کامل و همهجانبه سبک و دیدگاه شاعر هم مىشود و در نهایت بر اثر پیشـفرضهاى نـادرست ،حـاصل کار با
واقعیتهاى اثر انطباق نـمىیابد.
نـماد یا سـمبل یکى از انواع صور خیال شاعرانه است که به دلیل تعدد مفاهیم و طرفیت معنایى گسترده اى که
دارد ،در مرتبهاى فراتر از استعاره قرار مىگیرد .در نماد ،یک واژه افزون بر حفظ مـعناى حـقیقى خـود ،یک یا چند
معناى غیرحقیقى(مجازى)را نیز نمایندگى مىکند.
سـمبل در مـقایسه با استعاره ،دایره معنایى گستردهترى دارد و ممکن است بر چند مفهوم مجازى داللت کند،
ضمن آن که-خالف استعاره -معناى حقیقى خود را نـیز حـفظ مـىکند.
منطق الطیرکه ظاهرا آخـرین مـثنوی عطاراست و در زمان پختگی و کمال شاعر سروده شده است«داسـتان یـک
جستجوسـت؛ جسـتجوی سیمرغ بی نشان .یک اودیسه روحـانی کـه سـیر در مقامات و احوال سالک را تصویرمی
کنـد و مراتـب و مدارج این سلوک را در رمز جستجوی مرغان بـه بـیـان مــی آورد( ».زریـن کـوب  )89:1378 ،بسـیاری
از صاحب نظران منطق الطیررا به نوعی ،منظومه ای حماسی عرفانی می شناسند؛ گـویا هـفت وادی ســلوک ،هفت
خوانی است که پهلوان سالک می پیماید تا به جهان پهلوانی در کمال و مـعرفت نـایل آیـد« .در واقـع  ،یک نوع
حماسه عرفانی است ،شامل ذکر مخاطر و مهالک روح ،که به رسـم قـدما ،از آن بـه «طیر» تعبیر شده است .این مهالک
و مخاطر در طی مراحل هفت گانه سلوک که بی شــباهت بــه «هفـت خـوان » رسـتم و اسفندیار نیست  ،پیش می
آید( ».همان )207 :1373،گروهی نیز منطق الطیررا از جـهت ســمبلیک و رمـزگویی مورد توجه قرار داده اند و وجه
رمزی آن را ،بسیار برجسـته تـر از سـایر آثـار ادبیـات فارسـی ،برشمرده انـد؛ بـه طوری که برای نمونه نوشتهاند:
«یکی از عوامل جذابیت زبان عطار ،خصوصا در زیباترین اثر هنری اش  -مـنطـق الطـیر -رمـزگرایی در شعر اوست
( ».حجازی)16 :1383،
به هر حال ،عطار در ابیات  616تا  680منطق الطیر شیوه خاصى را در استفاده از سمبل ابداع کرده است.
او در این بـخش ،که  65بیت دارد ،با سیزده پرنده گفتگو مىکند.
گفتگو با هر پرنده در پنج بیت ارائه شـده است و در هر پنج بـیت ،سـاختارى سه جزئى وجود دارد که در آن،
یک پرنده ،یک پیامبر و یک شخصیت منفى(ضدقهرمان)دیده مىشود.
پرنده در سه مفهوم طیر ،سالک و روح؛ پیامبر در مفهوم نبى ،ولى خدا ،و پیر و شخصیت منفى در معناى قاموسى
واژه ،نفس و جسم به کار رفته است .این سه مفهوم در تـمام قسمتهاى سیزدهگانه ثابت است.
مرحبا اى هـدهد هـادى شـده

در طریقت پیک هر وادى شـده
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اى بـه سرحد سبا سیر تـو خـوش
صاحب سر سلیمان آمدى
دیو را در بـند و زنـدان بازدار
دیو را وقـتى که در زنـدان کنى

با سلیمان منطق الطیر تو خوش
از تفاخر تاجور زان آمدى
تا سلیمان را تو باشى رازدار
بـا سـلیمان قـصد شادروان کنى
(عطار )620-612: 1368

در این ابیات
هدهد در سه معنى -1پروندة موسوم به شانهبهسر -2سالک -3روح؛
سلیمان در معناى -1دومین پادشاه و پیامبر بنى اسـراییل -2ولى خـدا -3پیر؛
و دیو در معناى -1موجود کژرفتار افسانهاى -2نفس -3جـسم
بـه کار رفـته اسـت
عطار در داستان پردازی هایش بـه مـنظور تـفهیم عرفانی و روانی انگاره های انتزاعی چون روح ،نفس ،سلوک و
 ...از زبان رمز و تمثیل بهره جسته است .
الهی نـامه ،مـنطق الطیر و مصیبت نامه ،سه اثر برجسته رمزی ـ تمثیلی عطار ،طرح واحد و مـنسجمی از ابـتدا تـا
انتها دارند .در این سه اثر حرکت ،طلب و جویندگی از یک مبدأ آغاز می گردد و به نهایت سـلوک مـی انـجامد که
می تواند مبین پویایی شخصیت و نگرش مؤلف نیز باشد .پرنده در مفهوم یا نـمادی از روح آدمـی که در منطق الطیر
وجود دارد ،پیش تر ،مکررا به کار رفته است و کهن ترین نمونه های آن را در هنر بـاستانی مـصر یافته اند( .سیرلو
 )27 :1962رایج ترین وجه نمادین پرنده ،حضور نوعی عنصر استعالیی در طـبیعت این آفـریده شگرف و چند بعدی
است و قدیم ترین نـشانه از اعـتقاد روح -پرنـده ،در اسطوره فونیکس (ققنوس) دیده می شـود( .گـاربران و شوالیه
 ،1378ج)204 :2

عالوه بر آنچه بیان شد در منطق الطیر در اغلب مـوارد ،بین پرنده و پیامبر نوعى ارتباط و تناسب وجود دارد؛
بهطور مثال هدهد بـا سـلیمان ،مـوسیجه با موسى ،کبک با صالح(به اعتبار لفظ مشترک کوه) ،طاووس با آدم (از نظر
حـضورشان در بـهشت) ،تـذرو با یوسف (به اعتبار حضورشان در چاه) ،ارتباط و اشتراک دارند .در برخى موارد نـیز
عـطار خود بهگونهاى این تناسب را ایجاد کرده است ،به عنوان نمونه دراج را به سبب هماهنگى موسیقایى ،با معراج
همراه مـىکند ،سـپس از لفظ معراج به عیسى منتقل مىشود که به آسمان عروج کرد.
با آنچه گذشت ،داستان حیوانی منطقالطیر به واسطة معانی متکثر و تأویلپذیری متعدد آن ،خود را از سایر
داستان های همگون فرا برده است و شکلی از فرافابل آفریده است.
اثرپذیری نویسندگان خارجی از هرمنوتیک منطق الطیر
داستان ها ،افسانه ها و اسطوره ها در میان ملل مختلف ،مؤلفه های همانند و مـشابهی دارند که می توان از زوایای
متفاوتی آنها را مورد پژوهش قرار داد .جستجوی کمال و نمونه انسان آرمـانی از جـملـه ایـن مؤلفه های مشترک
اسـت .مـنطق الطیر عطار نیشابوری یکی از زیباترین آثار سمبولیک شرق در این زمینه است که مورد تأسی بسیاری
از شاعران و نویسندگان جهان قرار گرفته اسـت .تأثیر این رمزپردازی ماهرانه و هنرمندانه را که عطار ،قرن ها پیش در
منظومه خود به کـار بـرده اســت ،در آثار متأخر ادبیات جهان ،به گونه ای بسیار واضح و برجسته می توان یافـت.
نـویسنده کتاب به سوی سیمرغ در این باره چنین می نویسد« :منطق الطیرعطار ،نمونه ای از آثار ادبی سمبلیسم در
مـشرق زمـین اسـت و می توان گفت «پرنده آبی» اثر موریس مترلینگ ،نویسنده و متفکربلژیکی ،متـأثر از مـنطـق
الطـیـر عطـار ،در ادبیات اروپاست( ».قاضی .)145 :1346 ،ریچـارد بـاخ ـ یکـی از نویسندگان آرمان گرای مغرب زمین
ـ تقریبا نمونه ای مشابه ،یعنی«جـاناتان ،مرغ دریایی» را ارائه کـرده است و رو اگر الگـوبـرداری«بـاخ » را با رؤیت
ترجمه منطـق الطیـر نپذیریم ،تأثیر غـیرمـستقیم و با واسطه منطق الطیررا بر زمینه ذهنی این نویسنده آمریکایی ،نمی
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توان نادیـده گـرفت .البته به لحاظ درون مایه عرفانی و پیچیدگی های داستانی ،جاناتان هرگز بـه عظمـت مـنطق
الطـیر عطار نیست.
به هر روی ،داسـتان «جاناتان ،مرغ دریایی» از نوع فابل و تـمثیلی اسـت که مـوضوع آن رویکـردی مـتافیزیکی
دارد .برخی از مفسران و منتقدان ،بخش نخست این کـتاب را بـه عنـوان قسـمتی از فرهنـگ خویشـتن پنـدار و
اندیشه مثبت و خودباورانه مـی دانند .این گروه ،تفکرات و اندیشـه بــاخ را که در این بخش کتاب ،تـأکید بـر
خودباوری و تقویت نفس (به مـعنی روح و جـان ) و کمک به خویشتن بـا تکرار و تمرین و البته بلند اندیشی دارد،
برخاسته از فرهنگ غالب آمـریکایی ها  -کـه از اعتماد به نفس نسبتا زیادی در مـیان سـایر مـلل برخوردارند ـ می
شمارند .با این حال ،آن چـه در این جا الزم به یادآوری اســت ،وجـهـه ای از ایـن کتـاب اسـت کـه آن را از جهت
دسـته بنـدی موضوعی ،در گونه کتاب های معنوی و ماورایی قرار می دهـد و مـطالبی که در قالب تمثـیالت رمـزی
و از زبان مـرغان دریایی در این کـتاب به رشـته تـحریر درآمـده است ،ناخودآگاه ،تمثیالت رمـزی منطـق الطیـر را
به خاطر می آورد و اگر قدری عمیق تر به آن نگریسته شود ،ردپـای عرفـان عارفـان مـسـلمان مـشـرق زمین -
هرچند خودباوری آمریکایی نویسنده اش ،ظـاهرتر باشد ـ در این کـتاب کـم حجم ،ولی پرمحتوا آشـکار خواهد
شـد.
از سوی دیگر ریچارد باخ ظاهرا همچون ژرار دو نروال (از نویسندگان بزرگ رمانتیک قرن نوزدهم) که شهرت
نویسندگی اش را بـیش تر مـدیون مـسافرت به شرق است یا هم چون آلیگیری دانته کـه از طـریـق رؤیت تـرجمه
«سـیر العـباد الی المـعاد» سنایی و احتماال الگوبرداری از آن  ،به نوشتن کمدی الهی می پـردازد ،نیست ،بلکه به نظر
میرسد گرایش های فطری و ذاتی ناخودآگاه یا خودآگاه او به کمال جویی و انسان کامـل سـبب پدید آمدن بینامتنیت
منطق الطـیر و جاناتان مرغ دریایی شده باشد.
البته در جامعه امروز غرب شاید کمتر کسی را بتوان یافـت کـه پای بـند و مقید به آداب و سنن مسیحیت سنتی
و کلیسا باشد؛ باخ نیز از البهالی تعلیمات پوسیده و از کار افتادة کلیسای قرن بیستم ،بـه دنبـال راهـی برای آزادی
روح بشر می گردد و اگرچه بسیاری از مردمان هـم عـصر او ،این آزادی را در آزادی بـی قیـد و شرط و افسارگسیخته
و بی بند وباری و دین گریزی و دین زدگی و دین ستیزی تعریف کـرده انـد ،چنـین به نظر می رسد که باخ هرچند
محدودیت پذیر و مقید به بند نیست ،برای رهـایی روح ،چـارچوب و بـرنامه مـشخصی ارائه می کند .آزادی جستن
او ،قانون مند است و اهداف خاصی را دنبال می کند .او خــود را پای بـند بـه اصولی می داند که آزادی را با آن ها
جستجو می نمایـد :وجـدان ،اخـالق ،حقیقـت جـویی ،خودباوری ،نـوع دوسـتی و عـشق ورزی ،اصولی است که
باخ برای خود پذیرفته است و به شدت به آن هـا معتقد اسـت و البـته در همه آثارش نیز ،آن ها را مطرح می نماید:
« چنان زندگی کن که اگر گـفتار و کـردارت در جـهان پراکنده شود ،شرمندگی از آن تو نباشد / .وجدانت ،مقیاس
صـداقت و خودخـواهی توسـت  .بـا دقت به نـدایش گـوش بسپار /.دین تو ،راه تو ،در یافتن «حقیقت » است / .در
انتهای س کونت بر زمین ،تنهـا نکته مـهم این اسـت :چـه قدر عشق ورزیدی؟ و چگونه ورزیدی؟» (باخ:1388 ،
)154،176،192،193
اعتقاد باخ به توانایی انسان ،برای غلبه بر تقدیر و سرنوشت و رقـم زدن آن بـه دست خویش ،و نیـز بـه فعل
رساندن توانایی های بالقوه ای که او را از حصار زمان و مـکان مـی رهـاند و به همـان موجـود افسـانه ای تبدیل می
کند که آرزوی همیشگی و اساطیری بشر بوده است ،بـه خــوبی در هـمـه آثــارش ،بـه ویـژه در «جاناتان » و «اوهام»
به چشم می خورد « :آرزویی در سـر نـمی شکفد جز آن که تـوان برآوردنش نیز به تو ارزانی شده باشد .آرزومند را
اما ،کوشش ها باید( ».بـاخ )93 :1376،
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در اینجا آن وجـه از شخصیت این نویسنده آمـریکایی مـورد نظر است که جهان بینـی و اعتقـاد او را بـه مـاوراء
طبیعـت (متافیزیک) و روح آدمی نشان می دهـد و طـبیعتا از این زاویه ،قیـاس افکـار و آرای وی بـا اندیشـه هـا و
دیدگـاه هـای ژرف عارف نـامی ایران ،یعنی عطار ،قیاسی مـع الفارق نخواهد بود.
در «جاناتان» و «منطق الطیر» بـا واژگـانی روبه رو هستیم که بیش تر از آن که جنبه عرضی و مـجـازی آن هــا
مـطرح بـاشد ،نـمادین و رمـزگونه است؛ نماد و رمزی که ریشه ای عمیق در ناخودآگاه بشریت دوانده است و فرقی
نمی کند نویسنده یا خواننده هر کدام از این آثار ،برخاسته از فرهنگ مسـیحیت و غـرب در قـرن حاضر باشد ،یا
تـربیت شده دامان عرفان اسالمی -ایرانی هفتصد سال پیش .نمادهای به کار رفته در این دو اثر ،نمادهایی ریشهدار در
فطرت بشر و روح ناپیدا و ناخودآگاه فراموش شده جمعی اند.
در نخستین نگاه ممکن است چنین به ذهن برسد کـه در مـنطق الطیر و جاناتـان مـرغ دریـایی بـا فابـل مواجهیم؛
همان داستان های حکمی و آموزشی که از زبان حیوانات و در دنیای آن ها نقل می شود ،اما این نتیجـه گیری زودهنگام
را وقتی می توان تأیید یا رد کرد که بـا انـواع داستانهای حیوانی شناخته شوند .نوع دیگری از تمثیل را باید ،داستان
ها یا حکایاتی دانست که در آن ها ،غرض و مقصود اصلی گوینـده از ایراد آن هـا به طور واضح بیان نشده اسـت؛
این نـوع تمثیل را که به انگلیسی «  »Allegoryمی نویسـند ،در فارسی به تمثیل رمزی ترجمه کرده اند .در «فابل»،
حیوانات شخصیت های اصلی هستند و حکایـت یـک نتیجه اخالقی ویژه را به وضـوح ،روشـن می کند؛ بنابراین در
فـابل ،تـفسیر تمثیلی مفصل ،نه الزم است و نـه مطلــوب؛ درحــالی کــه در تمثیــل رمــزی ،ایــن تفســیر الزم
اســت تــا قصــد گوینــده آشــکار گــردد»(پورنامداریان  .)117 :1367،بر این اساس ،در اینجا با دو تمثیل رمزی
مواجهیم و آثاری از قبیل منطق الطیـر و جاناتان مـرغ دریایی را بـا توجه به توضیحات فوق ،نمی توان در حوزه فابل
دسته بندی کرد ،زیرا برای دریافت مفهوم و مقصود گوینده و نویسنده ،رمز شکافی و تعبیر و تفسیر ،الزم به نظر می
رسد.
یکی از رایج تـرین نـمادهای رویاگونه کـه بیانگر تعالی است ،مضمون «سفر تنهایی» یا «زیارت» است که به نوعی
زیارت روحانی که نوآموز در خالل آن به کشف طـبیعت «مرگ» نایل می آید ،شباهت دارد؛ البتـه این مرگ به منزله
داوری یا آزمونی با ویژگـی آمـوزش نـیست ،بلکه سفری است بـه سـوی آزادی ،از خـودگذشتگی و تجدید قوا که
به وسیله ارواح شفیق ،راهبری و پشتیبانی می شـود؛ درسـت همانند مفهوم سفری که در «جاناتان مرغ دریایی» برای
رهایی از قیود سنت ،اجتماع ،حرص نـان و نـهایتا خـود ،به تصویر کشـیده می شود و البته مفهوم سفر مرغان در
«منطق الطیر» که بازهم برای رهـایی از تعلقات و نفسانیات و خلـق و خوهای محدودکننده و مانع حرکت و عروج،
شکل می گیرد؛ و نـهایت سفر در هر دوی این آثار ،تـکامـل و تـعالی پرنده (سالک ) و وصل و نیل او به مرغ بزرگ
یا سیمرغ کمال است .
مفهوم «مرگ» نیز در هر دو اثر ،به وضوح بیان و شرح داده شده است و سفر مرگ به سـوی آزادی و رهایی ،به
همراه ارواح شفیق و راهبری و پشـتیبانی آن ها ،هم در «جاناتان » و هم در «منطق الطیر» ،به همین صورت مطرح
گردیده است .
«پرنده« نیز ،یکی دیگر از نمادهایی است که به واقع ،مناسب ترین نمـاد بـرای تعـالی اسـت و «بیـانگر ویژگـی
خـاص مکاشفه ای می باشد که ترجمان رفتار یک واسطه است؛ یعنی فردی که قـادر اسـت بـه لطف خلسه ،به
رویدادهای دست نیافتنی یا حقایقی که از آن ها هیچ گونه آگاهی نداشته است ،دست یازد»( .گوستاو یونـگ)226 :1383 ،
از سـنگ نوشته ها و تصاویر و حکاکی های بسیار کهن به دست آمـده کـه در آن ،پرندگان و نیز موجودات بال دار
دیگر ،نقش کلیدی و مهمی در انتقال پیام انسان های نخستین به ما ،ایفا می کنند ،تا به امـروز ،نـماد پرنده در ذهن و
روان آدمی ،گویی نشانی از خود اوست .از سوی دیگر می توان گفت «همواره بشر در آرزوی پرواز بوده و در اندیشه
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داشتن بال هایی بـیش از انـدازه ،بـه نظـاره آسـمان نشسته است؛ چرا که انـگیزه خـیزش و بـرخاستی که از ازل تا
ابد همراه بـشر بـوده ،از ایده آل او در اسـتیالی بر مرگ حکایت می کند( ».پرتوی)111 :1380،
اشتراکات تمثیلی جاناتان و منطق الطیر
بخش اعظم کتاب جاناتان ،بـه تـوصیف تالش های مستمر و بی وقفه «جان» برای کشف حقیقت و نیل بدان می
پردازد .حقیقتی که باخ آن را کشف خویشتن خویش و شناخت حقیقت وجود خود معرفی کـرده و از آن به «مرغ
حقیقت» که در درون همه مـرغان نـهفته و بالقوه اسـت ،یاد می کند .بنـابراین حجـم اصـلی کتاب ،مراحل مختلف
تالش و مبارزه جاناتان با موانع و سختی های این راه است و حتی پس از او ،ســایر مرغانی که به شاگردی نزد «جان»
می آیند نیز ،این تالش خستگی نـاپذیر و این مـبارزه بـا نومیدی ،شکسـت ،طرد شدن و مقابله و مخالفت دیگران را،
ادامه داده و دنبال می کنند.
مرغان در منطق الطیر نیز هر کدام بهانه ای بـرای نـرسیدن به سیمرغ دارند کـه حـاکی از تعلقـات ایشـان است؛
تعلقاتی جزئی و ناچیز که در مـقابل آرزوی وصـل سـیمرغ ،ذره ای از گـرد راه ،بـیش نیسـت .مرغـان عطار با
وجودی که خود را طالب و عاشق سیمرغ می دانند ،اما رسیدن بـه آرزوی دنـی خـویش را غایـت هدف و توان خود
بیان کرده و به همان بسنده می کنند:
بـلبل:
طـاقـت سـیــمـرغ نـارد بــلــبـلـی

بــلــبلـی را بــس بــود عــشــق گـلــی

طوطی:
مـن نیـارم در بـر سیـمرغ تـاب

بـس بـود از چـشـمة خـضـرم یـک آب

طاووس:
من نه آن مردم که درسلطان رسم

بــس بـود ایـنــم کـــه در دروان رســـم

کوف:
مـن نیـم در عــشـق او مـردانـه ای

عــشــق گـنـجـم بـایـــد و ویــرانــه ای

صعوه:
مـن نـه پـر دارم نه پا نه هیـچ نیـز

کــی رسـم در گـرد سـیــمــرغ عـزیـــز
(عطار)767،809،829،1071،1034 :1387،

و برای توجیه دون همتی و دنائت طبع ،عجز و ناتوانی و محدودیت خویش را مطرح می کنند:
مـا هــمه مشـتی ضـعـیف و ناتـوان
کـی رسـیم آخـر به سیـمرغ رفـیع

بی پـر و بی بال ،نه تـن نه تـوان
گر رسـد از ما بـسی باشـد بدیـع
(همان )1073،1074 :

پس از ذکر موانع و سختی های بسیاری که در آغازین مرحله سلوک برای ســالک پـیش مــی آیـد ،طـبیعتا باید
عاملی برای تشویق و تحریک وی برای ادامـه حرکـت وجـود داشـته باشـد ،چـه بسـا کــه سـختی های بی شمار
و عدم کسب موفقیت در مراحل اولیه ،سـالک را از ادامـةه راه ناامیـد کنـد و در او القاء بن بـست و نـاتوانی و
شـکست نماید .آن چه که باخ از آن به عنوان عامل تشویق و تحریک و امیـدبخشی یاد می کند ،ندایی درونـی اسـت
که پس از شکست خوردن و تسلیم شـدن «جـان» ،دوبـاره او را به ادامه تالش و حرکت فرامـی خـواند .درسـی که
او از شکست می گیرد ،برایش پلی به سوی موفقیـت می سازد« .او زنده بود و از شعف و غرور در خود لرزشـی
احـساس می کرد ،چرا که توانسته بـود تـرس خود را مهار کند( ».باخ  )24 :1388،و پس از شکست هـای پـی در پـی،
مـخالفـت هــا و موانـع بسـیار و رانده شدن از جمع که می توانست بزرگ تـرین عامـل نومیـدی و توقـف حرکـت
باشـد« :او پـرواز را آمـوخت و از بـهایی کـه در برابر آن پرداخته بود ،افسوس نمی خورد .جاناتان پی برد که تـرس،
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مـالل و خـشم عـلل کوتاهی عمر مرغان اند و با پاک کردن آنها از ذهن خود ،زندگی طـوالنی و مسـرت بخشـی را
برای خود تـداوم بـخشید» (همان)38 :
بـخش دوم کـتاب ،مربوط به تالش « جان» در عالم دیگـر اسـت؛ عالمی کـه بـاخ آن را بـه صورت عالم پس
از مـرگ تصویر می کند و اعتقاد دارد ،همان تالش ها و تمرینات در سطحی عالی تر از گذشته و با وسـعت عملی
بـسیار بـیش تر از قبل و بدون محدودیت ها و موانع گـذشته ،ادامـه دارد و افـقی فـراتر در عـالم جسـتجو و طلب
کـشف حـقیقت را به روی «جان» می گشاید.
در این کتاب ،باخ عالم پس از مرگ را نیز عالم عمل و تکلیف می داند و اعتقاد دارد کـوشش و تــالش انـسان
برای کشف حقیقت و نیل بدان هم چنان ادامـه مـی یابـد و بـا مـرگ مـتوقف نمی گردد .او معتقـد اسـت پس از
مرگ ،تنها دامنه عمل انسان وسیع تر و موانـع و محـدودیت هـای فکـر و اندیشـه او بـرای ادراک حقیقت کمتر از
قبل می گردد و حرکت هم چنان ادامه دارد و توقف و نهایتی بــرای آن نیسـت« .در طـول روزهایی که سپری شد
جاناتان مشاهده کرد که در قیاس با زندگی پیشین ،در اینجا چیزهایی بسـیار بـرای یادگیری درباره پرواز وجود دارد.
با این تفاوت که در اینجـا مرغـانی وجـود دارنـد کـه بــا او هـمفکرنـد( ».باخ  )46 :1387،تأکید وجود مرغان همفکر
در واقع ،تأکید بر عدم وجود مخالفان و مانع سازی ایشـان در عالم قبل است .
اما عطار در منطق الطیرو به عبارت عام ،عرفان ایرانی  -اسالمی هرچند حـرکت دنـیایی انسـان را ممتـد در
عالم دیگر می داند ،برای رسیدن به مراحل باالتری از سلوک الی اهلل و طـی طریـق حقیقـت ،تعبیـر مرگ را صرفا
همان اجل مسمی نـمی داند .در نـظر عارف مسلمان ،مرگی ارزشمند اسـت کـه ارادی و انتخابی باشد؛ چنان که قول
معروف پیامبر خاتم بیان می کند« :موتوا قبل ان تموتوا ».و شرط سـلوک را گذشـتن از جان می داند:
جان چو بی جانـان نـیـرزد هــیچ چیـز
گـــر تــو جـــانی برفـــشانی مـــردوار

همچـو مـردان بـرفــشان جــان عزیــز
بس که جانان جـان کنـد بـر تـو نــثار
(عطار)735-736 :1387 ،

بخش سوم تالش «جان » ،تالش در مرحله بازگشت و برای هدایت خلـق اسـت .در شــرایطی کــه او وادی
طلب را به نهایت می رساند و وارد وادی عشق می گردد و حقیقت عشق را د می یابد و این عشـق او را به سوی
خلق (مرغان) باز می گرداند ،مرحله دیگری از تـالش و تمـرین و تکـرار و اسـتمرار و در نتیجه کشف و شهود و
صعود و کـمال آغـاز می گـردد .پس از گذشتن از تعلق جان و سفر به عالم دیگر سو و کشف بسیاری حقایق و رفع
بسیاری از موانع و محدودیت ها ،نـوع دیگری از تالش ،در مرحله ای فراتـر و متفاوت از دو نوع گذشته در کتاب
جاناتان به چـشم مـی خورد .بـاخ در این مطالب به این موضوع توجـه کرده است که سالک حقیقی و طالب حقیقت،
تنها به فکر ارضای حس حـقیقت جـویی خویش نیسـت که با کشف آن متوقف گردد ،بلکه پس از کشف اسـتار،
میـل و نیـاز و انـگیـزه و خــواهش تــازه ای در وجود وی شکل می گیرد؛ نیازی که تا بدین مرحله نرسد و تا این
مراحل و منـازل را نپیمایـد ،در خـود احـساس نخواهد کرد و این نیاز «میل به بازگشت و هدایت خلـق» اسـت .در
حقیقـت بـاخ ،وادی دوم پس از طلب ،یعـنی وادی عشق را مجسم می کند .او در این وادی ،عـشق را ،عـشق ورزیدن
بـه حقیقـت می داند و در نتیجه آن ،یکی دانستن و همانند پنداشتن دیگران را با خویشتن خـویش ،یـا همـان مـرغ
حقیقت درون و در نهایت احساس عشق و مهرورزی به آن ها و میل به بازگشت و آگاه کـردن ایشـان را مطرح می
نـماید« :جاناتان مرغ دریایی یک مربی به دنیا آمده بود و روش او بـرای نشـان دادن عشـق ایـن بـود کـه بخشی از
حقیقتی را که خود دیـده بـود بـه مرغـی ببخشـد کـه در جسـت و جـوی دیـدن آن بـود( ».باخ  .)64 :1387،باخ بر
این بـاور اسـت که مرغ هدایتگر همان مرغ دریایی از جنس سـایر مرغـان اسـت کـه تنهـا بـا تالش و استقامت خود
توانسته به توانمندی های فوق العاده ای نسبت به دیگران نایل شود.
عطار نیز به طریقی این حقیقت را یادآوری مـی کند کـه راهنمایان بشـر از جـنس ایشـان و از دنیـای ایشانند
و برتری خارق العاده ای بردیگران ندارند ،جز آن کـه در علـم و معرفـت نسـبت بـه حقیقـت ،پیش تر از دیگرانند
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که آن هم به واسطه تالش و کسب فـیض خـود ایشان است و نه تبعـیض ازلـی و مافوق بشر آفریده شدن ایشان .در
زبان رمزی مرغان ،عطار انتخاب هدهد را بـه جمـع مرغـان واگـذار می کند و انتخاب او را براساس قرعه قرار می
دهد که نهایت درجه برابـری و یکـسـانی مـرغـان را نـشـان می دهد و البته تأیید مـی کـند کـه هدهد لیاقت این
انتخاب را دارد ،چرا که او نسبت بـه دیگـر پرنـدگان از معرفت بیش تری نسبت به سیمرغ برخوردار است:
قـرعــه افـکــنـدنـد بـــس الیــق فـتــاد
جـمـلـه او را رهــبــر خــود سـاخـتـنــد

قــرعــه شــان بــر هـدهـد عـاشــق فـتــاد
گــر هــمـی فـرمـود ،سـر مـی بـاخـتـنـــد
(عطار)1611-1616 :1387،

اعتقاد به ضرورت وجود رهبر و راهنما در طی طریـق بـرای سـالک ،مسـئله ای کـه هـم در مـنطق الطـیر و هـم
در این کتاب باخ به وضوح بدان پرداخته شده است .در منطق الطـیر ،ضـرورت وجـود رهبر ،در همان آغاز کتاب با
انتخاب هدهـد از سـوی مرغـان ،مطـرح گردیـده و در مراحـل مختلـف سلوک ،هدایت هـا و راهـنمایی های او،
راه را برای سایر مرغان روشن کرده و مـی گشـاید .در «جاناتـان» از ابتدا بحث رهـبری مـطرح نیست و جان پس از
طی مراحلی ،به نزد استاد مـی رود و تعـالیم پیشـرفته پرواز را از او فرامیگیرد و چون طالبی مشتاق است ،مـراحل
بـعدی را نـیـز بـه سـرعت تحـت تربیـت استاد خویش می پیماید.
باخ ،اولین موهبت ناشی از تـالش بـی وقـفه جاناتـان بـرای کشـف حقیقـت وجـودی خـویش را ،کسب
توانمندی های فراتر از سایر مرغان می داند .بـه عـبارتی ،در هــر مرحلـه ،تـالش «جـان» ،او را بـه استعداد نهفته
دیگری در وجود خویش ،آگاه می کند و آن استعداد بـالقوه را بـه بالفعـل بـدل مـی سـازد .مجاهدت و کوشش او
برای کشف حقیقت ،پله پله محقق می گـردد و بـاخ ،در واقـع ،نتیجه طبیعـی هـر تالشی را کشف گوشه ای دیگر از
حقیقت پنهان در وجود «جان» قرار می دهــد .او بــرای ایـن کشـف ،هیچ حدو مرزی و هیچ پایانی قائل نیست؛ از
این روی ،نه «جان» و نه پیشوای او «چـیانگ» و نــه هــیچ مرغ دیگری ،ادعای رسیدن به مرغ حقیقت را ندارد .کسی
مرغ حقیقت نشـده اسـت ،امـا هــرکس بــر حسب توانایی که با تالش و استمرار به دسـت مـی آورد ،قـدمی بـه
او نـزدیـک تــر شــده و شـبیه تـر می گردد .در تفکر باخ در این کتاب ،موجودی بـه نـام مـرغ حقیقـت ،وجـود
خـارجی نــدارد و مــرغ حـقیقت در وجود تک تک مرغان نهفته است «هر یک از ما ،در واقع صورتی از مرغ
حقیقت هستیم؛ صـورتی از آزادی مطلـق ....و آمـوختن دقـیق و کـامل پرواز ،یک قدم ما را به درک جوهر و باطن
خود نزدیک می کند( ».باخ )69 :1362،
عـطاردر مـنطق الطیر ،مطلب را به گونه ای دیگر طرح مـی کند .او وجـودی خــارجی بـه نـام سـیمرغ می
شناسد که مـرغان دنـیا تصمیم می گیرند او را به سروری خود برگزینند ،حال آن که او پادشاه مرغـان عالم است ،و
آنـگا ه گـروه پرندگان بر آن می شوند تـا بـه سوی او پرواز کـنند و بـه بـارگـاه او برسـند و در این مسیر تمام سختی
ها و مـشقات راه را بـه جان می خرند و در سـر انجـام زیبـای داسـتان ،سـی مـرغ واصل را در برابر آینـه سـیمرغ
مطلوب قرار می دهد و بدین صورت ،عـطار نیـز بـه نـوعی سـیمرغ را در وجـود مـرغان سالک می بیند ،اما در عین
حـال ،او را وجـودی مستقل و منزه از همه مرغان مـی دانـد و ایـن دقیقه ای است لطیف در فرهنگ اسالمی او:
هـــم ز عکـــس روی سـیـــمرغ جــهـــان
چـــون نـگـــه کـردنـــد آن ســـی مــرغ ،زود
در تـحـــیر جمـــله سـرگـــردان شـدنـــد

چـهـــره سـیـمـــرغ دیـدنـــد آن زمـــان
بـی شــک ایـن سـی مـرغ ،آن سـیمرغ بــود
مــی ندانـسـتـنـــد ایـــن ،تـــا آن شـدنـــد
(عطار)4262-4264 :1387 ،

عطار ،این تحیر و سرگردانی مرغان را  -که هـم سـیمرغ کمال را در وجود خویش می بینند و هـم او را قـائم به
ذات و فـراتر از خـویش مـی یابند -از زبان سیمرغ ،چـنـین توضـیح مـی دهد کـه:
هرکـــه آیــد خویـشـــتن بـیـنـــد در او
چـــون شــما ،ســـی مـــرغ اینــــجا آمـدیــد

جـان و تــن هـم ،جــان و تــن بیــند در او
ســــی در ایـــن آیـیــنــــه پـیـــدا آمــــدید
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گـــر چـــل و پنــــجاه مــــرغ آیـیـــد بـــاز

پـــرده ای از خـویـــش بگـشایـیـــد بـــاز
(همــان )4274-4276 :

اکنون به تفاوت دیدگاه عطار ،با دیدگاه بـاخ میرسیم که در ایـن آخـرین و اصــلی تـرین مـطلب آشکار می
شود :هرچند هردو  ،اصـل حـقیقت جـویی و کـمال طـلبی را مـطـرح مـی کننـد و راه و وادی سلوک را در درون
سالک و موانـع و سـختی هـا و سـدها را هـم برونـی و هـم درونـی می دانند ،اما تعریفی که از وصل و رسیدن به
کمال و نیـز از خـود کمـال مطلـوب ارائـه مـی دهنـد ،دو دیدگاه مـتفاوت را نشان می دهد .دیدگاه اگزیستانسیالیستی
غربـی بـاخ ،اصـالت وجـود را بـه شـخص می دهد و حقیقت را حقیقت درونی وی می داند و رسیدن به کمال را
رسیدن به نهایت تـوان و بالفعـل کردن تمام استعدادهای بالقوه او می شناسد و حقیقت و کـمال را چـیزی جـدای از
شـخص و بیـرون از او و غیر از او نمی داند « :تو نیازداری که به شناختن خود ادامه دهی .هر روز کمی بیش تر از
روز پـیش .فلچر مرغ دریـایی نامحـدود  .او مربـی توسـت  .تـو بایـد او را بشناسـی و تمـرین اش کنـی» (بـاخ :1387،
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مهرورزی و عشق ،پیروی از رهبر طریق را تداوم می بخشد و یک عامل مـؤثر و قــوی بــرای رفـع موانع راه
سلوک در تعالیم تمام ادیان آسمانی به خصوص عرفان مسیحی و اسالمی اسـت؛ چـه موانـع درونی و چه موانع
بیرونی« :فلچر مرغ دریایی ،بر آنان سخت مگیر! با طرد تـو مـرغـان دیگــر فقـط بـه خودشان صدمه می زنند و
روزی آنان این را می فهمند .و روزی آنچه را که تو دیدی می بیننـد .آن هـا را ببخش ،کمک شان کن که بفهمند(».باخ
)69 :1387 ،

عطاردر عشق ورزی ،گامی جلوتر از باخ است؛ زیرا عـطارعشق ورزیدن را هـم از نـوع عشـق بـه هـم نوع و
هـمه هـستی مـی شناسد و هم عشق را فراتر از آن برده و به آسمان و معشـوق ازلـی مـی رسـاند؛ او عشق و
مهرورزی را ،عامل یگانگی و وحدت دانسته و بدان ترغیب و تشویق مـی نـماید .اگـرچه باخ عشق را آخرین پله راه
کمال می داند؛ عـطارآن را وادی دوم از هـفت وادی کمال به شمار می آورد.
نتیجه
عطار بحق از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام آور تاریخ ادبیات ایران است .منطق الطیر یکی از آثار این شاعر،
منظومه ای عالی و کم نظیر که حاکی از قدرت ابتکار و تخیّل شاعر در به کار بردن رمزهای عرفانی و بیان مراتب سیر
و سلوک و تعلیم سالکان است ،از جمله شاهکارهای زبان فارسی و یکی از برجستهترین آثار عرفانی در ادبیات جهان
است.
این اثر گرچه در ظاهر فابل گونه و روایت از زبان مرغان است اما ،بحری است مواج از هرهنوتیک که در هر موج،
مفاهیمی بدیع به دست سالک می دهد ،متنی رازآلود که غواصش فروشود و د’ر یابد.
در منطق الطیر برخالف داستان های حیوانی ایرانی صرفا بر عقل معاش و اخالقیات عام تاکید نمی شود ،بلکه،
زندگی ماورایی و روح انسان مخاطب اصلی شاعر است که حکایات را تمثیل گونه پیش می برد.
از سوی دیگر ،ریچارد باخ با آفریدن «جاناتان مرغ دریایی» گویی به منطق الطیر عطار نطر داشته است ،تا جایی که
اوالً این کتاب نیز تمثیل رمزی است و ثانیاً اشتراکاتی با منطق الطیر دارد که این اشتراکات ،افتراقات آنها را کم رنگ
کردهاند.
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