
 

 

 

 

 

صدای بال سیمرغ

 كوبعبدالحسین زرين

 

بینم هار روز مایعطار! عطار پیر بعد از سالها همدلی و دلشناختگی حاا  

بیش از پیش دنیای من و احساس و اندیشه ای که بر آن حاکم است از دنیای تا  

با وج د سالها ش د. میو آرمان و اندیشه ای که در آن فرمانرواست دور و دورتر 

کند. اکنا ن  میبسیاری ما را از یکدیگر جدا  ۀکنم هن ز فاصلمیی احساس آشنای

یش در ماه و بارف هاقاف وحدت که سارحد دنیاای مااورای حات اسات قلاه

فرام شی مح ست. صدای بال سیمرغ را که پرافشانی او نشان عزلات ززینای از 

ه آن  را شانید و کامیشن د. غیر از ت  که آن را میدنیای ماست دیگر هیچ کت ن

ای؛ عطار! باا ایان هماه نزدیکای کرد؟ چه قدر از دنیای ما فاصله زرفتهمیتکرار 

ساالهای دور  -رسادمیچقدر از هم دور مانده ایم. آشنایی ما هم به سالهای دور 

کنم. اولین برخ رد ماا کای با د؟ در آن میاما نه این قدر دور که امروز احساس 

عاری از دغدغه در اطراف من هر چه با د ی هاسالهای خرسندی و خ ش خیالی
                                                           

   کتاب ماه ادبیات و فلسفه  شمارۀ 23 و 24 )شهری ر و مهر 1378(  صص 27 تا 31.
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معجزه ب د؛ آسمان که با ی سر انسان معلق با د و زماین  کاه در فحاا حرکات 

کرد معجزه ب د  آبشار و نسیم و شاک فه و درخات و ساتاره و هار چاه با د می

معجزه ب د. مادر معجزه ب د  پدر معجزه ب د  و پدر بزرگ پیار کاه حرفاۀ تا  را 

ز معجزه ب د. ت  نیز در همان اولین برخ رد که در منظ مۀ ک تااه پیشه کرده ب د نی

ت انساتم میبیسرنامه ات با من کردی معجزه ای واقعی ب دی.  معجزه ب دنت را ن

خادا نمماه سر که شعر بگ ید و راه برود و از درد و عشق باور نکنم و انسان بی

نداشاتم و در هماان  سرکند برایم معجزه ای زیبا ب د. هن ز هشت نه سال بیشاتر

سالهای دور ب د که بیسرنامه ات مرا مجذوب ت  ساخت. یادت هست عطار؟ البته 

یادت نیست چ ن ت  در آن وقت سر نداشتی و من که با جان و دل یا  کا د  

ی بیسرنامه دل بسته ب دم و آن را از بر کرده ب دم  هرزز ت  هاخردسال  به معجزه

بایست این تان بای سار اماا میبلند درخشان که  پت آن پیشانی-را با سر ندیدم

شد؟ با این مثن ی ک تاه آکناده از افسا س و میزنده و  تپنده را هدایت کند چه 

 –حسرت ب د که با ت  آشنا شدم و آن را باور کردم. اماا تا  آن را بااور نکاردی 

چ ن بیسرنامه مال ت  نبا د. طای ساالهای بعاد  در هار فرصاتی کاه دسات داد 

هیالج ناماه  جا هر الاذات   -ی دیگر را که نام ت  روی آنها ب د خ اندمهاکتاب

مظهرالعجایب  پندنامه  زل و هرمز .... و چقدر ط ل کشید که دریافتم آنها هم از 

ت انست اتهام پرز یی و میکه  ت  نیست. خ ب شد که اینها از ت  نیست. ازر ب د

ال ت  ب د  عطار پیر  بارایم آم زناده  را از ت  رفع کند؟ اما آن چه مبیه ده ز یی 

ی هاال و عبرت ب د. منطق الطیر را بارهاا خ انادم  چا مایۀ لذت و م جب تأمّ

ات را بارها با لطف و لذت خ اندم. چه بازاری مصیبت نامه  الهی نامه  اسرارنامه

یاا  انگیز غرق لذتلزبانی!م چه بیانی. بارها از قصه ای ک تاه یا از م عظه ای تأمّ
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یات های زیباا  پرشا ر  و دردناا  کاه در مثن یهاغرق حیرت شدم. چه قصاه

هایت کنار ت انند با اندیشهمییت را بگ  و بگذار آنها که نهاعطار پیر قصه هست 

بهره نمانند. از بین دیگر آثارت که بی هابیایند  دست کم از لذت زیبایی این قصه

ه برایم معماست. دست زدن به نظم ایان هن ز به نام ت  در دست است خسرو نام

مثال  یخ استمیمثن ی عاشقانه  در آن سالهای پیری که دائم از خطا و زناه عذر 

دانم که این ممکن نیسات میآن است که بر همه آثارت خط بطالن کشیده باشی. 

دانم چه کسی و چرا این منظ مه را به ت  منسا ب داشات؟ ماتارناماه ات میو ن

بگذار بگ یم غیر قابل قب ل. ازر تا  در یا  لحظاه  -ایۀ تعجب استم هم برایم

کند با فراغ خاطر میدرد و ش ر ی  دوکتاب را بش یی و بس زانی  دیگر که باور 

ی هاها را انتااب کنی و آنها را در باببنشینی و از بین رباعیات خ یش این ترانه

هار و خزان  در باب شمع در باب ب  ی معش قهااندام ۀدربار -مناسب جای دهی

 بااقی اسات و ردّ هااهایی قادیم از ایان کتابدانم نساهمیو زل و امثال اینها. 

که آنها را  در واقع انتساب آنها را به ت  بااور آنانتساب آنها آسان نیست اما برای 

بایست خ دت را  ت  را عطار پیر  بااور نکانم  و ایان بارای مان ممکان می کنم

 نیست.

ه ای به زمنام ماندن  بی نام و نشان ماندن داشتی  عطار. در ز شه چه عالق

دردمندان ب د  با چاه فراغتای از خلاق  ۀت  و داروخان ۀدکان خ یش  که دردخان

کنار زرفته ب دی و در عشق خ یش  در روح خ یش  و در خدای خ یش محا  

ره بارنم ک شم دامن خرقه ات را با ز شۀ ردای تااری  زامیب دی. هن ز هر چه 

قاات اهال یابم با چه سماجتی از تاری   از زمان و از تعلّمیخ د را دچار مشکل 

سازی  میکشی و انب ه اسط ره و افسانه را بین خ د و تاری  فاصله میزمان کنار 
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آخر ت  کیستی  پدرت کیست و با اهل عصرت چه رابطه ای داریی؟ چاه عجاب 

یت آورده ای. اما با آن که ی  هار مثن یکه نام خ د  نام محمد را  در ی  دو شع

نقل کرده ای  هیچ جا نام پدرت را یااد نکاردی. در  جا این نام را از زبان پدرت

بین اهل عصرت خ د را   با فروتنی و با بی ادعایی  به نام سادۀ عطار کاه شامل 

پدرت ب د خ اندی. کمتر کسی نام واقعی پدرت  و حتی خ دت را دانست  حتی 

ه شمندی مثل خ اجه نصیر که در اوایل عهد بل غ خ یش ت  را شاناخت ج ان 

و ست د  نت انست نام خ دت و نام پدرت را چنان که ب د دریابد. از همین عالقاه 

و پادرت را  -به زمنانی ب د که نام ت  را بعحی ساعید و بعحای فریاد خ اندناد

ت  در واقع کجاا  بعحی محم د  بعحی ی سف و بعحی ابراهیم یاد کردند. زادزاه

بعد برای زادزاه ت  یاد کردند ب د آیا از ده به شهر آمده ب دی؟ نام کدکن را قرنها 

داند که آیا با آن جا ارتباطی داشتی و یا عمداً کسانی که دوست داشاتند میو که 

ت  را از پیروان قطب الدین حیدر با انند این ناام را بارای زادزااه تا  انتاااب 

دانم میعطار   چه وقت چشم به جهان زش دی؟ تا آن جا که من کردند راستی   

هیچ قرینه ای در این باب در سانان خ یش به دست ندادی. کی چشم از جهاان 

یی که هست چنان باا هام اخاتالف دارد کاه هاپ شیدی  در این باب هم روایت

داوری درست آسان نیست با این حال عطار  عطار پیر تا حال هیچ کت حکمات 

ینی و عرفان ص فیانه را   به قدر ت  به زیبایی ت  به بیان نیاورده است. باآن همه د

ی ش رمند و عبرت انگیز. سالم بار تا   عطاار دوساتت دارم و دوساتت هاقصه

 هابرند. اما صدایت از دور دستمیبرم و لذت میدارند. از شعر و قصه ات لذت 

پندارم عمداً صدایت را میبسیار دارد.  آید از دنیای روح که با دنیای ما فاصلهمی

کنی. ازر نه  چرا صدای حالج  صدای ب سعید و صادای آن میدر زل یت خفه  
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نالد از صدای ت  به ما نزدی  تر است؟ اما جاای تعجاب میکت که از زبان نی 

بال سیمرغ کاه جباروت آن تماام  اینیست. صدای ت  صدای سیمرغ است. صد

کند و نه هر ز ش را طاقت ادرا  آن ت اند با د از میک ت کائنات را الزام به س

سراید  و هرکسای میآید هیبت شاهانه دارد تنهایی را میی دور دست قاف هاقله

 شن د.میآن را ن

در ت  حیرانم عطار  در ت   در این غزلیاات شا رانگیزت کاه انساان را از 

در ت  حیارانم و در ایان آورد. میکند و در وی ش ق پرواز به وج د میمین بر ز

و از  -زیاردمیمثن یات ت  که جان و دل انساان را زیار تازیاناه عبارت و انتبااه 

 ةسازد. در ت  حیارانم و در ایان تاذکرمیزندزی حقیر هر روزینه بیزار و دلزده 

خ اهد هر چیز غیر ممکن را برای میا ولیاء ساده و لطیف و خ ش آهنگ ت  که 

ی هانهیت کاه تماام صاحها. در ت  حیرانم و در این قصهانسان ممکن نشان دهد

ش ند و سنگ و درخات و مید جامعه در آنها تص یر حیات و تمام طبقات و افرا

آیناد. دوساتت دارم  از میکنناد و باه زباان میآب و خا  هم شاصایت پیادا 

کنم عصاری کاه مان در آن مایاین حال احسااس  در و برم میحرفهایت لذت 

دهد در همه چیز با تا  همادلی کانم. میکنم حا  دیگر به من اجازه نمیزندزی 

افس س  عطار پیر  بین آرمانهای ما خیلی فاصله افتاده است. آیا این طناز تقادیر 

یا خیاام کاه هایچ  –نیست که اکن ن ت  را با خیام در ی  خا  جای داده است 

نیست؟ طرفه آن که بااز ی ت  دورتر هاچیز از او و از حکمت سینائی او از آرمان

  ی فلسفی ساینائیهای ت  را با آن چه در رسالههاکه ترتیب مثن ی کسانی هستند

یابند اما در عصاری کاه تا  با دی و در دنیاایی کاه میآمده است. قابل مقایسه 

ی هاکرد ت  را با کسانی که از فلسافهمیحاکم ب د که جرأت  نی ت  بر آهاآرمان
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 یسه کند؟زدند مقامیعقلی دم 

سات ااین همه هست  و با این همه قرن ما که این قدر از ت  فاصله زرفته 

ات را  دوست دارد با ت  آشنائی پیدا کند  احساس و آرمان ت  را دریاباد و چهاره

ز تا  ای اسط ره بیرون بیاورد.  جرم از ت  تص یری که هاو آشفتگی هااز تیرزی

آنهاا  ا در عصر و در آثارت کاه در انتساابزیرم و ت  رمیفاصله  در خاطر دارم 

هااا و می  ک فه هاااجاا یم. امااا از ورای ایاان همااه کاا  خ انیمیتردیااد نیساات 

که ام ر دنیای عصر ما حکمفرماست سیمای واقعای تا  را چگ ناه  هاک اندیشی

 ریبه استغت ان بازسازی کرد و با اندیشه و آرمان ت  که این قدر در دنیای ما می

 ت ان آشنائی زرفت؟میتا چه حد 
 1377شهريور  -لندن

 


