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 چکیده
ستجو ،یلیتمث یسفر ییطرا روا صد یدر ه سو بر یمتعال یمق  پیترپرم اطره، از متعارف یریم

ضام ستح « عرفان» ةطیدر ح یمباحث نظر یو حت یآرار ادب پیم  یهاعطار از نمونه «ریالطّمنطال»ا

شتم  یلیتمث یهاو منظومه یکام  آرار ادب ست؛ م  گرسو،یاز دح «یعرفان» میاز مفاه یابر مجموعها

وهوه افتراقش  یِتمام رغمیعل ،«یسخخکتارکوف یآندر»اررِ « اسخختاکر» یینمایسخخ تیو روا مهفیلمنا

 ةو حوز یزمان ةقالب ارر، ابنار انتقال معنا و چه از منظر دور ثیچه از ح ،«ریالطّمنطال» به نسخخخبت

از عناصر  یاپاره یو حت یفکر ةدر حوز ن،ین ییهااشتراکات و مشابهت ةمجموع یدارا ف؛یتیل یفرهنگ

ک  آرار اسخختح نگارند هامدلول نشیگنبه مربوط ها و مؤلفه پیا الیپژوهش تاش دارد تا با تطب ةو شخخِ

م تلف  یایزوابه ،ینظر یمثابه چهارچوببه« عرفان» چةیمنبور، از در اتیکارکردشخخخان در بطپ روا

 ةیدسخختما ات،یکه دو مؤلف از دو ههانِ هنر و ادب ینهمگو یو معان میباشخخدح مفاهداشخخته یآرار نگاه

مشخابه که  یپردازو نظاه اسختعاره یفُرم یهااز مؤلفه یاپاره نشِیاند، درکنار گنقرارداده شیآرار خو

سته فائال ضاتوان س انیب یابنارها یبر اقت صاد نمایدر  شعر، م سانی یقیو  مورد باث  اتیرا در روا ک

 تیفیو ک یعانمشابهتها در دامنة م یاستح توال  یو تال ریمند قاب  تفسنظاه یبستردر  رد،یکار گبه

 پیاست؛ که در باالتر یفکر یمکتب مننلةمجرد، به یهاشهیو اند میاز مفاه یدستگاه پِیّمب م،یترس

 حدینام« عرفان»را روا آن توانیم ش،یهاسطا و فارغ از گسترة خاستگاه
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 مقدمه

ادبیات ههان، های عرفانی و رمنی در یپ منظومهتراز برهسخخته« مقامات طیور»یا « الطّیرمنطال»

شابوری ابراهیم مامدبپ فریدالدیپ» سرودة سفر « نی ست تمثیلی از  صیفی ستح ایپ منظومه تو ا

 ها،گروهی از مرغان که در پی یافتپ پادشاهشان سیمرغ، عازه سفری پر م اطره شده، از پس مهلکه

«  سیمرغ»یقت مقصود خود نای  گشته، حقمصائب راه و هاکت بعضی از ایشان، نهایتاً سی مرغ به

آندری »سخخخینماگرِ روس،  ةکارنامبه ، چشخخخمیابندح اما سخخخویِ دیگر پژوهشرا در وهود خود بازمی

سکی ستاکر»ناه  بهاز وی  ایمهفیلمناو « 2تارکوف سرزمینی دارد که روایت« 3اِ سفری تمثیلی در  گرِ 

ای از معانی هالهشخخ صخخیتهای ایپ ارر، «ح خوشخخب تی مطلال»غریب اسخخت؛ برای هُسخختپ و یافتپ 

کشند و در طول سفر و یدوش متعلال دارند را برآن ی که بهاعرض و خصایصی مشترک از طبقههم

ش شان با هادر حیپ مواههه با م اطرات راه و چال شان با  ةو نهایتاً ناو« بلدِ راه»ی شب تِی »تقابل خو

 گذارندحیش منمایخود را به« و تمثیلیِ طیفِ معنایی»، هیئتی برساخته از «ما 

 :پژوهش و پیشینۀ روش

عطّار نیشخخابوری و « الطّیرِمنطال»سخخاختار به تطبیقیپژوهش برآن بوده تا با نگاهی  ةقصخخد نگارند

، برخی از مفاهیم و -مننلة ارری ادبی و مسخختق به-« آندری تارکوفسخخکی»، اررِ «اسخختاکر»مة فیلمنا

سنجیده، مؤلفه شترک در ههان هردو ارر را  سبت وهوهی از نگاهای م ه و درک مؤلفان نامبرده را ن

هایگاه به مفاهیم و نشخخخانگانِ عرفانی و نین، کارکرد آنها را در بطپ آرار، مورد تالی  قراردهدح نظربه

و دربردارندة « ادبی و تمثیلی»ای اعرف و اهلی از ارری عنوان نمونهرا بهتوان آنکه می« الطّیرمنطال»

سخخفری  گرِ طراِارر روایتاینکه هردو همچنیپ با توهه بهنگریسخخت؛ « عرفانی»های مضخخامیپ و مؤلفه

، «راه و مصخخائب آن»سخخوی مقصخخدی متعالی هسخختند، مواردی نظیر وخم بهخطیر در راهی پرپیچ

ستدالل و عق  در مقاب  عشال و شهود»، «هایگاه پیر و متابعت از وی» ماک و »، «کنش دوسویة ا

                                                        
 ( سینماگر روسح1986دسامبر29-1932آوری 4)  Andrei Arsenyevich Tarkovsky ح2

 
 آرکادی» و «اسخختروگاتسخخکی بوریس» نوشخختة «هاده کنار گردش» رمان از الهاه با مهفیلمنا ایپ«ح Stalkerح »3

پاورچیپ »معنای به «Stalk»استاکر از مصدر انگلیسی  واژة» حاست شده تیلیف ایشان همکاری با نین و «استروگاتسکی

 استح در رمان گردش کنار هاده، استاکرها کسانی بودند کهآمده « های کشیده رفتپبا قدم»و « پاورچیپ نندیک شدن

خوانده میشود، « استاکر»و  مرکنیست دانستندح ش صی که در رمان و در فیلم، ش صیتمنطقة ممنوع را میرمن ورود به
بآن منطقه را میورود به سخخخت که راهیکی از افرادی ند، ا قانونهای نامعمول و فراطبیعئی که درآن منطقه حاکمداند و 

 (140، :احمدی بازیافته، امید)«ح آشنایی دارد
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ها و مفاهیمی هستند که درکنارِ از هملة مؤلفه« مطلومبه یّت وصولکیف»و « ماکِ سنجش ایمان

برده تجلّی آرار نام وحدت نمادیپ و ترهمان عرفانیشخخخان، گاه در هیئتِ مدلولهایی مشخخخابه نین، در

ادبی و هنری و نین آرار گوناگون « روش نقد تطبیقیِ»مبنای فرایند تالی  دو ارر مذکور بر اندحیافته

و  پردازیاستعارهها، دستگاه نشانهایست که سنپ، مثابه نظریهبه« 4بینامتنیّت»مفهوه ر بهنظبا امعان

اهنایی  ةمننلمبنای اقتباس و تیرّر نگریسته شوند، به و برآنکه مستقیماًرموز آرار ادبی و هنری را، بی

یک پیکر حد و بنرگ م ةاز  نا، علی حنگردیوا طرغم وهوه افتراع دو ارر بدیپ مع که در حی  ةمنبور 

دو ههان  تاری ی نین، ازاند و از حیث حوزة هغرافیایی و دورة شخدههنرهای نمایشخی و شخعر تیلیف 

سته ستق  از فُرهِ مؤلفهچه مطماِاند؛ آنمتفاوت برخا ست، هویّتِ م ی، طُرع انعکاس و های عرفاننظر ا

عنوان اهنای های مذکور بهؤلفهشخخخیوة اهرای مفاهیم در بطپ آرار ادبی و هنری اسخخختح مجموعة م

های یکسخخانی در هنر و تیریرگذار بر تیلیف نین، میتواند دارای ریشخخه، فارغ از عوام  «نگرش عرفانی»

ادبیاتِ اقواه و ادیان، در ادوار م تلف تاری ی فرض شودح بدیپ ترتیب مسیلة اصلی پژوهش معطوف 

قاب  توهیه و سخخخنجش « عرفان»ر قاموس دو مؤلف اسخخخت که د گریوهوهی از انت ام و روایتبه

ایپ پژوهش، تطبیال دو ارر منبور را حائن معنا و متماین از  عقدمننلة واسخخطةهسخختند و همیپ امر به

 کندحتطبیال با دیگر آرار ادبی و هنری می

ستند، فارغ از نمونههایی که بهدر میان پژوهش شاره ه شینة ایپ پژوهش قاب  ا هایی که عنوان پی

آرار عنوان مادّة طرحی تطبیقی برگنیده یا رویکرد تطبیال در آنها، نسخخبت بهاز آرار منبور را بههریک 

یی نامهکارگیری مفاهیم عرفانی در متپ فیلمانت ام شده، در ارهایّت قرار دارد؛ تیکید بر کیفیت به

تطبیال، مبیّپ استح در مدل ارائه شده، ماحص  هریان که برای اهرای سینمایی نگاشته شده است 

 ا وکیفیت طرا مفاهیم عرفانی در آرار ادبی و هنری استحهزمینه

 مثابه اثری ادبیبه ؛«استاکر» ۀمفیلمنا

ای برخوردارند، گسترده ةپژوهی و بررسیهای تطبیقی ایپ حوزه در آرار ادبی، از سابقه و دامنعرفان

ایپ  ة، سخخهمی کمتر در پیکر«سخخینما» ةحوزویژه متون و آرار در ایپ میان، هنرهای نمایشخخی، به اما

دالیلی است که نهایتاً  در قیاس با دیگر صُورِ آن ازهمله« هنر»هور متیخّر ایپ ح ظ5اندداشته هاپژوهش

نین، هرگن هویّت مسخخختق  از « ادبیانواع»و « هانظریه»درحیطة « مهفیلمنا»ایپ شخخخده تا منجر به

الب و رایج ههان معاصر است که نیاوردح از دیگرسو نگاهِ غدست خود را آنطور که شاید، ب« نمایش»

                                                        
  Intertextuality ح4
 پژوهشگر استح اشارةمورد  ،فارسیزبان و ادبیات  ةحوزهای ترهمهتیلیفات و تاقیقات،  ةح دامن5
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ای از هنر یا با اهداف اقتصخادی مینگرد تا گونه« صخنعت»عنوان یک به« نویسخیمهفیلمنا»مفهوه به

که « 6سخخخید فیلد»های مکتب فارغ از نگاه کاسخخخیک و مؤلفه« مهفیلمنا»نوعی از ادبیاتح ماهیّت 

ستق عنوان هایی نین میتواند بهاند، در نمونه  از فیلم و کارگردانی قائ  نبودهعموماً برای آن هویّتی م

سنده و ارری مجنّا، بررسی شودح در میان مؤلفان حوزة سینما،  «  تارکوفسکیآندرِی »عنصری خودب

ی شخخاعرانه و زبان هااز نظر هنئیات دقیال، منطقهای وی، مهفیلمناکارگردانی اسخخت که نویسخخنده و 

صادبیِ من ستربها سی ا سی»ح فردش قاب  برر ستق  از کاه مکتوم ک سینمایی را م صاویر  که ت

تارکوفسخخکی در نگارش شخخدت ادبی مینوشخختح همکاران یی بههامهفیلمناکه میدانسخخت و کسخخی

صیفگرایش بهولی هایش متفاوتند مهفیلمنا سنّتِ هاتو سی( غیرفیلمنای ادبیِ )در  متعارف در مه نوی

و توصیف عناصر ( زبان وی در بیان 9،: )مقدمة پنج فیلمنامه، اسامی« می وردحچشم به هاآن ةهم

شاعرانه و مولّد  ستر زایش تعابیری  صانه، گاه ب ضر در  ضا»حا شود که در ههانِ فیلم و ییی م«ف

ایِ پیرو مه نویسانِ حرفهفیلمناهمیپ تعابیرِ ادبیِ نام است که »رسدح یکمال متصویری آن، بهروایت 

سخخینمایِ تارکوفسخخکی را با  (9)همان: ،« دارندحیهالیوود، نوآموزانِ خود را از آن برحذر مسخخنتِ 

سمبول صاویر هادویی آن، با  صی هات ش  در »آوریم اما مییاد وی، با خانه، مادر، درخت و آم بهی 

از پیشیی که ها؛ واژهاندهانشیپِ آن تصاویر هادویی شدههایی که ها سروکار داریم؛ واژها با واژهجاین

صاویر، شک شک  شینی برای ایپ واژه هستندحگرفتهگیریِ آن ت صاویر، هان )همان: « اند و عماً آن ت

،9-8 ) 

ست، ب  بهزمان ایپ فیلم، آینده» ضر یا آیندهیسادگی مای دور نی سیار نندیک تواند زمان حا ای ب

روی انسخخان قرار معماهایی پیشِ سخخانبا همان مسخخائ  اخاقی هاودانه که به« اسخختاکر»باشخخدح در 

شته سدهدا شدهاند و  ست که ح  ن شش در برآوردن آرزوهای ها ست قدرت و کو اند روبروییمح خوا

زندگی، ح ، بیمعنایی روحی، ناتوانی از یافتپ راه های ش صیح ناامیدی از زندگی، گناهان و شکنجه

ای معنوی ، سخخویه«اسخختاکر»آشخخکارا در ناتوانی در ایجاد ارتباطی درسخخت با دیگرانح در عیپ حال، 

 (167-168)امید بازیافته، احمدی: ، «معجنه و رهاییحیشودح باور بهمطرا م

 های آنمؤلفه؛ مفاهیم و «عرفان»

 یک مکتب فکری و فلسخخفیِ متعالی و ژرف برای شخخناختپ حال و شخخناخت حقایال»مثابه عرفان به

«  یال فاسفه و حکما، بلکه از راه اشراع و کشف و شهودطرهم نه بهامور و مشکات و رموزِ علوه، آن

                                                        
نویسخخی نامهآمریکایی در حوزة فیلم پرداز(  نظریه2013نوامبر17-1939دسخخامبر19) Field Sydney Alvin ح6

تریپ ابعاد نظریات اوسخخت که همچنان نین سخخرمشخخال در تیلیف فیلمنامه، از مهم« ایسخخه پرده»ختار اسخختح معرفی سخخا

 امه استحر حوزة سینما و فیلمنبسیارانی د
 



 

 

 

 
 

 335 /«الطّیرمنطال» و «استاکر» در هااستعاره و مجرد مفاهیم تطبیقی تالی  سینما؛ در عرفان هایمؤلفه

 

صخخخیف ناپذیر برای حاالتی روحانی و تو» ةمننلو نین به( 8ای بر مبانی عرفان، سخخخجادی: ،)مقدمه

)ارزش میراث صخخوفیه، « وهدانذوع و بلکه بهبرهان، واسخخطه با وهود مطلال، نه بهبیدرک ارتباطی 

شانه ها ومؤلفه( دارای 10کوم: ،زریپ ستقلیهان سج آرار ادبی و ی فکری و عملی م ست که در ن

زمینة  درهای آن همواره مباحثی هنری، قاب  تیوی  و تفسیر استح در بررسی مفهوه عرفان و مؤلفه

تیریر و تیرّر، ادیان و مذاهب از حیث یش عناصخخر عرفانی، هایگاه آن نسخخبت بههای پیداسخخرچشخخمه

شین سیای، هری ةپی شات عرفانی م سامی و مواردی ازیپگرای صوّف ا ست مطرا مانات ت گرددح ید

عنوان بهروا آن به پردازد،یشناخت عرفان و سیر تطوّر آن مکرد ایپ پژوهش ورای مباحثی که بهروی

  از اص ترگستردهعرفان بیانگر چینی است »ظر داردح ها نپدیدهامور و یکی از انااء نگرش نسبت به

فان، مبیّپ نوعی گرایش نای خودح عر هب روحی کلّی و ههانی اسخخخت، زیرا آن و مب مذا ماه  را در ت

« شخخمار میرودحمییابیم و غالباً حیاتیتریپ عنصخخر درآنها بهراسخختیپ  ادیان ةشخخناخته شخخده و در هم

 (19)مطالعاتی در عرفان، اسمیت: ،

 سلوک و طریقت یا سفر

« پیمودن راه»های عرفانی در معنای ههانی آن، تصخخخویری از یکی از رایجتریپ مفاهیم و نشخخخانه

قالب تمثی  و در های بسخخیاری طریال، سخخفر، سخخیر و سخخلوک و نمونهاسخختح مصخخادیقی نظیر طیّ

صوفیان هرعصر و عهد، ترقّی زندگی »هستندح « سفر»داستانهای منظوه و منثور، دربرگیرندة مفهوه 

)تاریخ تصوف، « د و از همة تشبیهات، ایپ تشبیه، هامعتر استحانسفر و ِسیر تشبیه کردهروحی را به

، غالباً در «عم  و حرکت»معنایی  ةو اشخختمال آن بر حوز« سخخفر»متون عرفانی  ( در189غنی، ،

ِصرف تقاب   کشف و معرفت  ةاساس شیو»شودح یو اناصار در باث و هدل مطرا مبا تئوریپردازی 

درک حقایال موهودات تنهایی برای تاصخخی  معرفت و لی بهبر ایپ نکته اسخختوار اسخخت که منطال عق

( ماهیّت 29)مبانی عرفان، انصاری، ،« کافی و وافی نیست و بر حواس آدمی اعتمادی نمیتوان کرد

مطرا  موازات یکدیگرسخخفر و مصخخائبِ راه، همواره در بافت آرار ادبی و حتی مباحث نظریِ عرفان، به

هایی است که سالک وری مییابدح ن ست؛ شناخت دشوارینقش ما میان چند مفهوه یپدر اندحشده

کند که خود، سخخهمی گناف در معرفتی دارد که عارف یرا تجربه م هامیان منازل آن در طول راه و در

شدح  ص  خواهد صل»بدان وا سالهرمننلی تا مننل دیگر ممکنمیان  ةفا شد و هیچ  هاست  طول بک

سالک بتواند هم ست که یک  ضمینی نی شناخت منازل و ةت مقاماتی  منازل و مقامات را طی نمایدح 

سیدن به سالک تا ر صد که یک  شتری بهکند مباید طیمق صیرت بی سفر عطا یتواند ب او در طی ایپ 

مندی از پیر و راهنما اسخختح دو دیگر، لنوه بهره (307مبانی و اصخخول عرفان، شخخریفی، ،)« حکند

صول طریقت برگرفته از امور » ضتح ا ست برانگی ته از عم  و بر پایة مجاهده و ریا صوّف علمی ا ت

ذوقی و درونی اسخخت و با حواس ظاهری چندان کاری ندارد و همیپ کارِ سخخالک را سخخ ت میکند و 
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، مبانی عرفان)« ای نداردحدامانِ پیر، چارهخود به برای ح  س تیها و مشکات خویش، هن پناه دادن

 (201حلبی، ،

تاواّلت »کنار  ی عرفانی و درهانین در بستر روایت« شیخ»یا « پیرِ طریقت»مفهوه راهنما در قالب 

توهه برخوردار اسخختح در عرفان عملی، کیفیّت متابعت از پیر و ، از نقشخخی شخخایان«روحی سخخالک

سپردگی کام  در اهرا شرع نین  که گاه ظاهری غریب-ی مطالباتِ وی سر و حتّی برخاف عرف و 

صر حائن ا -گیردیخود مبه ست؛ اما عن سیارانی بوده ا ضارم آراء ب همیّت در بطپ ایپ همواره ما ّ ت

های ، بیراهه«طریقت»ی هااسخخت که سخخالک را از پیچ و خم« پیر»حضخخور و وهود آرار، معطوف به

 دهدح یمها نجات اناراف و مهلکه

زبان و ادبیات فارسخخخی، چه در قالب تمثی  و  ةو عناصخخخر مقارن با آن در حیط «سخخخفر عرفانی»

ستان ست ی رمنی وهادا ستح در  ةمایچه در مباحث تئوریک، همواره د سیاری بوده ا آرار نظم و نثر ب

شابوری، به« الطّیرمنطال»ایپ میان  ستان ةعنوان ارری منظوه که در مجموععطّار نی و « فاب »ی هادا

کاملی از   ةبر مجموعای متعارف از ارری ادبی اسخت که مشختم گیرد، نمونهیی تمثیلی قرار مهاروایت

پیر و راهنما، م اطرات راه، وصخخول اسخخت؛ مفاهیمی نظیر « عرفان» ةمفاهیم رایج و پذیرفته شخخد

ضوا بازتام دارندح ش صیتعرفانی، در آن به« مقامات»اتب و حال و مربه صلی ایپ روایتتنی هاو  ة ا

شده ی که در متپ منطالهای« الاکایة و التمثی »نظر از صرف- ستالطّیر ذکر  ستند  -ا پرندگانی ه

شک « نوعی»که هریک  صیت»گیری از تاوالت خُلقی و رفتاری را نمایندگی کرده، روند  را « ش 

 از ایمجموعه با «الطّیرمنطال» واقع درکنندح بهیم یِ کلّیِ تمثی ، ترسخخیمهاعنوان اهناء و سخخمبولبه

ح ندست، در ت اطبراهنما مننلةکه به« هدهد» با دو تپ،وبیست میان،ازآن که هستیم روبرو پرندگان

 را ابیاتی تفصخخی ،به جوید،یم بهره نآاز «الطّیرمنطال» در مؤلف که ییهاشخخ صخخیت تعدّد ةواسخخطبه

ایپ درحالی است  حپردازدیم ایشان ش صیت رسیمتبه هدهد با مااوره در داده، ت صیص پرندگانبه

ستان  ستاکر»که در دا سافر« ا ستاکر»اتّفاع به دو م سفر خویش را«ا « خوشب تی مطلال»سوی به ، 

 کنندحیآغاز م

 « سه مسافرِ منطقه»یا « مرغانِ عازمِ کوه قاف»سالِک؛ 
توحید، نعت پیامبر اساه به رااسامی، پیشگفتار کتام -عطّار، برابر رسم و آئیپ نویسندگان ایرانی

 را با خوشخخامدگویی« الطّیرمنطال»گاه داسخختان ی  خلفای راشخخدیپ اختصخخا، داده، آنو ذکر فضخخا

سپس از دوازده مرغ با نامیآغاز م« هدهد»به سیچه، طوطی، کبک، باز، درّاج، عندلیب، هاکندح  ی: مو

در طلب سخخیمرغ، عطّارِ عارف »ر ادامه برد و دیطاووس، تذرو، قمری، فاخته، چر  و مرغ زریپ ناه م

قشر و هرکند و از زبان یاصناف و اقشار عالم را در ده گروه تقسیم م ةکند و همیرمنپردازی را آغاز م

گوید که صخخنفی را از زبان هدهد پاسخخخ میهرگاه بهانة آوردح آنای میسخخازد و عذری میصخخنفی بهانه

«  اسختحپ متفکر و شخاعر بنرگ قرن شخشخم ایران زمیپ ای ةعارفانها و باورهای واقع همة اندیشخهدر
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ناه میبرد که  ( در نمادپردازی ده مرغ بهانه سخخخاز، از بلب 40الطّیر، رروتیان، ،)شخخخرا راز منطال

حیات؛ طاووس رمنیسخخت برای عاشخخقانح طوطی، خضخخرِ مرغان ههان اسخخت و درکار خواسخختپ آم

شت ب ست که مار ز شده و هبرئی  مرغان ا ص  ا وی همراه  ست؛ بط که ا شت، بیرونش رانده ا از به

ست که به داند و هموارهیعالم را بر آم م ست برای مرده زر دو ست؛ کبک نمادی شغول ا س  م در غ

شغولندبه کوهها سپهکان کندن م ست از  شکریان و مرده ظاهر؛ باز، نمادی ا ست؛ بوتیمار داران، ل پر

گذراند و یداری مگنجبه عمر را ،هادر خرابه گنیدگان راه عشخخال؛ کوف کهایسخخت از خلوتکه نشخخانه

 ح 7نالدیای چون یعقوم در فراع یوسف مپیشه در گوشهصعوه که نماد مردمان ناتوان و عبادت

کمّی موهنتری برخوردارند و درآن تنها سه تپ  ة، از دامن«استاکر»ی روایت هااز دیگرسو، ش صیت

دانشخخمندی »و « نویسخخنده»یک  دو مرد قرار دارند؛بلد )اسخختاکر(، شخخوندح درکنار راهیعازه سخخفر م

هریک تکاملی ویژه « استاکر»سه مسافر »شودح یخطام م« پروفسور»یا « استاد»که گاه « دانفینیک

کامل با یکدیگر چینی  که  ند  ند و درآن هرکداه نقش ویژیرا م تردار ند ةسخخخاز )امید «ح خود را دار

ةاسخختاکر اغلب به( »268بازیافته، احمدی: ،  اسخختح مثاً تمثیلی توصخخیف شخخده  عنوان یک غصخخّ

شوندح شناخته می سکی، « ش صیتها نامی ندارند؛ درعوض با کاری که انجاه میدهند  )آندری تارکوف

امروزی هنرمند در تولید صخخخنعت فرهنگ  گر موقعیّتدر برابر نویسخخخنده که بیان»( 221مارتیپ: ،

ترامی قائ  نیستح که نویسنده برای او چندان احنشینی قرار دارد ، ایپ حاشیه«استاکر»است، خود 

ستاکر» سه مرد هرچند ( »253)امید بازیافته، احمدی: ، « میجویدحست و ایمان را شاعر« ا آن 

ژرفا  هاآنبه ، همبیناه، شخخ صخخیتهایی کاماً پ ته و عاق  هسخختند که رگبار هدلها و اهانتهایشخخان

مضطرم و  هایچهرهکندح تارکوفسکی با تمرکن بر یبرانگینشان مهمدلی ب شد و هم خوشایند و یم

یپ تریکی از بنرگ« اسخختاکر»آکندح درواقع یسخخه نفر را با شخخکوه و متانتی خاموش مها، هرآن ةتکید

 (222،: مارتیپ تارکوفسکی، آندری)«ح استانسان ساخته شده  ةچهر ةیی است که دربارهافیلم

 «استاکر»یا « هدهد»مفهوم پیرِ راهنما؛ 

ااء « پیر»گیری از لنوه بهرهباث  قت و ان عت از وی، هنو مواردیدر طری تاب سخخخت که م تلف م

بنابرایپ در اکثر فِرَع عرفان و ح اسخختبوده « عرفان»یاری در مبانی عملی همواره ما ّ مجادالت بسخخ

تجربه باشد که یر و رهبری کار افتاده و باشرط مجاهده آن است که تات اشارت و ارشاد پ»تصوّف 

 (31،: کومزریپ صوفیه، میراث ارزش)« او را مرشد و شیخ می وانندحفیه صو

است که در ابتدای روایت مرغان، از او « هدهد»نین، « الطّیرمنطال»یکی از مهمتریپ ش صیتهای 

در سرزمیپ سبا « تاهور»و « صاحب سرِّ سلیمان»، «پیک وادی»، «هادیهدهد »با عناوینی چون 

                                                        
 اند.اجماالً ایراد شده  73-41بهروز ثروتیان، صفحات  نوشتة« عطّار ریالطّمنطقشرح راز »ها از کتاب . نمادپردازی7

 



 
 
 
 
 
 
 

 97بهار  – 39شماره پی در پی  –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  338

ابراز  هاعیت، نقش ماوری و صخخفات خا، هدهد در میان سخخایر شخخ صخخیتشخخودح در چند موقییاد م

وضخخعیت د پیش از آغاز سخخفر مرغان را نسخخبت بهتوانیاوسخخت که م« قدرت اقناع»شخخودح ن سخخت یم

، «الطّیرمنطال»یی که در روایت هاشان آگاه کرده و ایشان را بر حرکت، اغراء کندح ازدیگر موقعیتیفعل

سخیگر ماهنما بیش از پیش هلوهعنوان ررا به« هدهد»نقش  ست در مقاب  سازد، قدرت پا گویی او

شخخخودح یوی مطرا مبه راه خطام ةی مرغان که پیش از سخخخفر و حتی در میانهاها و تعلیلیهویبهانه

بهره یب« سخخالک»دهدح او یمندی از پیر و راهنما را در چند مرحله مورد تیکید قرار معطّار، لنوه بهره

 کندحینابینای بدون عصاکش و راهنما تشبیه مبه را« پیر»از 

نی تو گر ی ییبخخه بنشخخخ نهخخا  بسخخخی ت
 

 کسخخخخیبخخی  بخخریخخدن بخخنخختخخوانخخی ره 
 

 مخخرو تخخنخخهخخا را راه بخخایخخد پخخیخخر
 

 مخخرو دریخخا دریخخپ عَخخمخخیخخا سخخخخرِ از 
 

 چخخاه ز نشخخخنخخاسخخخی راه هرگن تو چون
 

 راه؟ بُخخرد تخخوانخخی کخخی عصخخخخاکخخش بخخی 
 

 (1709-1712الطّیر، بیت:)منطال             

داسخختان آخریپ » اشو شخخوریده از شخخمای  پیامبرگونه فارغ «اسخختاکر»داسخختان  اما در مقاب ،

شغ  ان، باور داردح امکان شادی، مستق  از اراده و ظرفیّت انسبه ست کهیگراستح داستان مردآرمان

کردنشخخان ، انگار که روحانی منطقه باشخخد، آدمها را برای شخخاد «اسخختاکر»زندگیش معنا میدهدح او به

 (98)گفتگو با آندری، هانویتو: ،« جا هدایت میکندحآنبه

 طریقت مصائب و مخاطرات

سو بادر مباحث مربوط به ضوع راهنما، و «پیر» طرا هایگاه عرفان عملی، هم   «راه» یهام افت مو

آن یاد ید بر لنوهِ وهود راهنما نین، ازتیک دالی  مهمتریپ از یکی عنوانبه همواره که شخخخودیم ایراد

صادالعباد»شودح در یم سالک« مر صی  بیان مبه شیخ، وهوهیبه در بام احتیاج  شود که عموماً یتف

شواریها و مهلکهناظر بر  صیفاتهای د صویرپردازی راه و تو ستندح ت سالک را با به راه ه ست که  ناوی

پایان، یقیپ باشخخخدکه بی بیبیابانی چنیپ »بهره از راهنما برحذر میداردح طریالِ بیاز طیّقطعیت، 

سیارند، بیُسرّاع و قطّاع»، همچنانکه دریپ راه «ب ش، نتوان رفتدیده 8دلیلیِ بدرقه نتوان الطریال ب

سیارست و عقبات گود بیشمار، تا فاسفه 9منّالت»، «رفت تنها رَوی در چنیپ به و آفات و شبهات ب

اان گوناگون که روندگان را از ابتا و امت»، «ادندباد دهای ِ شخخخبهات افتادند و دیپ و ایمان به ةورط

سر ایپ راه از سیار افتدسرا ست، وقفات و فترات ب دریپ راه، رونده را عل  و امراض در نهاد »، «آن ا

                                                        
 راهنمایی و رهبری.8

 ها. لغزش9
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شود پدید سد غالب  ضی مواد فا ش»و یا « آید و بع سلوک راه، نمای آید و  از غیب پدید هارونده را در 

)مرصخخادالعباد، « مریدحنقصخخان و زیادت هریک اشخخارتی بود از غیب، بوقایع براو گشخخاده شخخود و آن ه

چه پیش از « هدهد»نین، از زبان « الطّیرمنطال»راه در  ةکنندابیات توصخخیف( شخخمارِ 235-226،:

سامد باالیی برخوردار استح هدهد  ةشروع سفرِ مرغان و چه در میان پیش از عنیمتِ مرغان، راه، از ب

 کند:یم گونه وصفراه را این

شکی که بس ست بر دریا که بس خ  ره ا
 

 اسخخخخت کوتخخه راهی کخخه نپنخخداری تخخا 
 

 شخخخگرف را ره ایپ بخخایخخد شخخخیرمردی

 

یا و دور اسخخخت ره کهزان   ژرف ژرفِ در

 (728-729الطّیر، بیت:)منطال               

شونده در شدن عدّ ةباریکی از مفاهیم تکرار  سیاری در  ةراه در بطپ دو روایت مورد باث، تلف  ب

صول ستح در به راه و سفر مرغان دریپ راه هان «الطّیرمنطال»مطلوم ا سانی که پیش از  ، هم از ک

مرغِ باقیمانده که از بیپ هناران مرغ، هان سخخالم از اسخخت و هم از خودِ سخخی میان به اند، سخخ پداده

 اندحبردهدر های راه بهمهلکه

 دور ز درگخخه بخخدیپ کخخامخخد کسخخخخا بس
 

خت گه  خت گه و بسخخخو  نور و نار از فرو
 

 رسخخخید مقصخخخودیبه عمری از پس چون

 

 ندید مقصخخخودی و گشخخخت حسخخخرت عیپِ 

 (1810-1811)همان، بیت:                 

 کخخس راه زیخخپ هخخهخخان در نخخیخخامخخد وا
 

 کس آگخخاه آن فرسخخخنخخگِ از نیسخخخخت 
 

 دور راهِ زیخخپ بخخازکخخس نخخیخخامخخد چخخون
 

هنخخدت چون  هی د گ بور؟ ای آ  نخخاصخخخخ
 

 (3249-3250)همان، بیت:                   

: اسخختاکر»کند؛ یمسخخافرانش، منطقه را پر از داه توصخخیف مبه خطام« اسخختاکر»موازات آن به و

سیار ایمجموعه «منطقه» ست، هادام از پیچیده ب شه ا «  حمرگبارند همه هادام ایپ و بوده طوراین همی

 توافال که طورهمانح گرددینم بر جااین از کسهیچ: اسخختاکر»  (226پنج فیلمنامه، تارکوفسخخکی: ،)

 نشخخان شخخمابه را راه مپ بارهر» ،«بود خواهم مراقب سخخرپشخخت از مپح رفت خواهیم پیاده کردیم،

 مسختقیم راه از ما: اسختاکر» (224همان: ،)« حاسخت خطرناک مسخیر ازیپ شخدن منارفح دهمیم

سیر یک از رفت، ن واهیم ستقیم، راه «منطقه» درح رویمیم فرعی م ست راه یپترکوتاه م  که راهح نی

 (226همان: ،)« حشد خواهد رترخطکم باشد، تریطوالن

پرسخخخد، با یی آن مهاراه از دلی  م افت ةمرغی که در میانخطام به« هدهد»، «الطّیرمنطال»در 

 کندحییاد م« عّنِ پادشاه»راه، از تعبیر « تقدّس»تیکید بر 

 عخجخخب ای السخخخّخیخخرخخخالخی راهخی بخود
 

یر نخخه و شخخخرّ نخخه ایذرهّ   عجخخب ای خ
 

 درو آرامخخش و خخخامخخوشخخخخخیّ بخخود
 

 درو کخخاهخخش نخخه و بخخود فخخنایخخش نخخه 
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 چراسخخخت خالی ره که گفتش سخخخالکی

 

هدش  فت هد  پادشخخخاسخخخت عِنّ ز ایپ گ

 (1625-1627الطّیر، بیت:)منطال           

منطقه را یادآوری « حرمت»مسافری که از قوانیپِ راه ت طّی کرده است، به نین در پاسخ« استاکر»

 وگرنه گذاشخخت، احتراه «منطقه» به باید حنیسخخت یکشخخنبه روز گردش برای جااین :اسخختاکر»کندح یم

 (226پنج فیلمنامه، تارکوفسکی: ،: )« حکرد خواهد مجازاتتان

 عقل و عِلم در تقابل با عشق

 ةشخخده در حیططرا یهایپ باثتربرانگین تریپ و چالشی، از قدیم«عق  و عشخخال»تقاب   ةمسخخیل

شود، از بسامد باالیی برخوردار یدر اشعار متصّوفه یافت م« عق »استح ابیاتی که در مذمّت « عرفان»

اسخخختح حتی سخخختایش هنون نین، مقارن با باث پیرامون عق  و علم، در آرار شخخخعرای عارف، یافت 

ّسعیم سیاری که در مدا و ذهّ عقشودح با اندکی تو سی ابیات ب توان یاند، مگردیده  طبعنظر و برر

صی  میان نمونه درنکات مشترکی را  و « عق  هنوی»بندی یافت؛ ن ست اهمیّت تقسیم هاآنهای ا

سوه مثنوی« عق  کلّی» ست که موالنا نین ابیاتی را در دفتر  صا، داده به ا شریا مفهوه آن، اخت ت

ستح ستیهمان توانایی درک کلیّات و حقایالِ »اهمال، عق  کلّی به ا ستبه ه سانی ا « حقدر طاقت ان

ضلی: ، شة عطّار، فا صلات201)اندی خود را »طلب قرار میگیرد که ( که در مقاب  عق  هنوی و م

«  کار میبنددحهدف و دیگران را وسخخیله میداند و نیروی خویش را در راه برآوردن خواسخخت نفس به

 (200)همان: ،
 بخخنخخد  پخخای بخخر ازل عشخخخخال ةنخخامخخ

 

 بنخخد مگشخخخخای را نخخامخخه آن ابخخد تخخا 
 

 بَخخدَل دل بخخا کخخپ مخخادرزاد عخخقخخ 

 

 اَزَل بخخا را اَبَخخد بخخیخخنخخی یخخکخخی تخخا 

 (638-639الطّیر، بیت:)منطال               

اندیشخخی و مادودیّت فکری هنه توان گفت کهیو اقوال عرفا، م در تبییپ عق  مذموه در اندیشخخه

ت ضدیّ»معنی عق  مذموه گشته استح ست که مجازاً هنو رفاصول فلسفه و حکمتِ صِ به باورمندان

و روحانی  شخخود که باز داند که عق  قهرمان آبادانی دو عالم هسخخمانییجا ماقال معق  و عشخخال این

شی خرمن شال آت ست و ع ستحا شقپس به« »سوز و وهود برانداز ایپ دو عالم ا ست که حقیقت ع

)رسالة عق  و عشال: « نرساندحش معقول بی  را بهمعشوع رساند و عق  عاقبه قده نیستیبه عاشال را

اه  ظاهر را  هااند و آننگریستهیتاقیر م ةدیدنین از خیلی قدیم فقها و مادّران را بهصوفیه ( »63،

شمرده سرار مو خود  اندمی صاحب ا ستهیرا  )ارزش  «اندحبودهاند و مدّعی معرفت باطپ و علم قلب دان

صوفیه، زریپ شال، در  ( در مورد عطّار161کوم: ،میراث  و « الطّیرمنطال»نین، باث تقاب  علم و ع

صیبت» ست و هالبطرا « نامهم سع»که تر آنشده ا نظر و احاطه بر علوه  ةبا وهود کثرت اطّاع و 

ست و فید بودن باث و استدالل را منکرعقلی و برهانی مانند اغلب صوفیه، صاّت مبادی فلسفه و م

 ( 44روزانفر: ،)شرا احوال، ف« میکندحفلسفه را انتقاد 
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نیخخان دولخختِ شخخخخنخخاسخخخخی کی  روحخخا
 

 یخخونخخانخخیخخان حخخکخخمخختِ مخخیخخانِ در 
 

 تخخو فخخرد نخخگخخردی حخخکخخمخخت تخخا ازیخخپ
 

 تو؟ مرد دیپ حکمخخت در شخخخوی کی 
 

 عشخخخخال راه در بخخرد آن نخخاه هخخرکخخه
 

 عشخخخال آگخخاه دیپ دیوان در  نیسخخخخت 
 

فر کخخاف نجخخا ک ی اال ا عرفخخه ب م ل  ا
 

 فخخلسخخخخخفخخه فخخای ز داره دوسخخخخختخخر 
 

 (4559-4562الطّیر، بیت:)منطال             

ثر معلّمان و متعلّمان ست که روش اکحکمت و فلسفه آننسبت به ظاهراً علت اصلی مذمّت عطّار»

صر فارابی و ابوعلیآن روزگار تاقیال و باث در ایپ فپ در صنّفات ابون بر آراِء سینا و همود احوال وم

)شخخرا « اندحنمیکردهنظر مجّرد و فکر حرّ، مطالعه به حقایال وهود،منقول از حکماءِ یونان بوده و در 

« طرع شخخناخت»نمود ایپ اختاف نظر میان عرفا و فاسخخفه در  مهمتریپ (47احوال، فروزانفر: ،

نهدح یمصلات اندیشی و استدالل نمبه طریقت و مصائب و م اطرات راه، وقعی ةاستح عارف در میان

متابعت نتواند رفتح عق  را اینجا  ةزماه کشخختی عشخخال و قده ذکر و بدرقهب در ایپ مقاه رونده هن»

ست زیرا که عتب سیر در عالم  ةمجال هوالن نی ست و عق  را  ستی ما  ا ست و راه بر نی عالم فنا

بقاسخخت و صخخفت آم داردح هرکجا رسخخد آبادانی و ننهتی پیدا کند و چون آم روی در نشخخیب دارد، 

شال آبادانی دو عالم کندح ام ست و چون آتش ع ستی ا سیر او در عالم نی صفت آتش دارد و  شال  ا ع

آتش عشال پرتو  ةندح هرکجا شعلعق  و عشال ضدّان الیجتمعانجا ت دارد اینمرکن اریر وحدانیّبه سیر

( و از همیپ منظر عطّار، 61-62، : عشخخال و عق  رسخخالة)« خانه پردازدحاندازد، عق  فسخخرده طبع، 

 بیان میکندح« سیمرغ»شناخت حال و سیمای ناتوانی عق  را در 

 نیسخخخت پاک هانِ کار چون او وصخخخف
 

 نیسخخخخت ادراک ةسخخخخرمخخایخخ را عقخخ  
 

ند خیره هان هم و عق  هم الهره  ما
 

فاتش در  ند تیره چشخخخم دو با صخخخ  ما
 

 نخخدیخخد او کخخمخخال دانخخایخخی هخخیخخچ
 

 او نخخدیخخد هخخمخخال بخخیخخنخخایخخی هخخیخخچ 
 

 نخخیخخافخخت ره آفخخریخخنخخش کخخمخخالخخش در
 

 نیخخافخخت ره بینش و رفخخت پی از دانش 
 

 (721-724الطّیر، بیت:)منطال                 

 شخخ صخخیت نویسخخندهپردة های بیانتقادها و کنایهصخخورت به اسخختاکر، تقاب  مذکور، ةمفیلمنادر 

کرده تا از تقاب  میان وضخخوا قاب  مشخخاهده اسخختح تارکوفسخخکی تاشدان( به)فینیکدانشخخمند به

برای بیان ایپ مفهوه اسخختفاده کند؛  عنوان ابناریهبه،مفیلمنای خا، ایپ هادر موقعیت هاشخخ صخخیت

صیت»بیانی دیگر با خلال به شیدن دو دیدگاه متفاوتبه یی از دو فرهنگ،هاش  صویرک زندگی را به ت

شانه ستاکر در میانن ستاده؛ آن ةگرفته بود: پروفسور منطقی است، اما نویسنده شهودی استح ا دو ای

سکی ممردی اه   سه،یایمان که تارکوف شتری مبه گفت از بیپ ایپ  ساس نندیکی بی کندح در یاو اح

ستاد، بارها نویسندههاو مشکات، در میان پرخاش هاراه و با شدّت گرفتپ تنش ةمیان سنده و ا  ی نوی
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  تان برداریدییپ تجربه گرایی تدریجدسخخت از»کندح یاشخخاره م« اسخختاد»فکری  ةنالبه اسخختهناء،به

( و در موقعیّتی 234پنج فیلمنامه، تارکوفسکی: ،)« های تجربی فرار میکنند شرّ نظریهها از نهمعج

کنیم و یم پرهای کهنه پارهها و ه شارسنجمان را از فاستاد. کوله پشتینویسنده: دخطام به»دیگر؛ 

«  میکنیمحنظارت ها معجنهگریمان بر همة میشخخخویم و با علم مااسخخخبهوارد « منطقه»غیرقانونی به

ستاکر بیش از دیگر ش صیتههان»( در حقیقت 237، )همان: ستاد در ا روحیه و به ی آنهابینی ا

شنگران، پژوهشِ حقیقت  شاگرد وفادار رو ست، ایپ  ستح نند ایپ ماتریالی سان مدرن نندیک ا فهم ان

د ریاضخخی را ی مجرهادان اسخخت و حتی تعمیمش علمی مدرن ممکپ نیسخختح او فینیکیاری روبه هن

ند آزمون است که در آغاز بردح پوزیتیویستی مادود و دربیشان زیر سئوال میدلی  منش غیرتجرببه

فراموش نکرده آده دانا و دقیال دیگری ابنار ضخخروری برای سخخفر را هرممنوع، مث   ةمنطقسخخفرش ب

سنده( »264)امید بازیافته، احمدی: ،« استح ستاد. همیپ فناوری به : دخطامنوی  ةشماست، هما

کند تا یسخخخت که مرده را قادر مها، ایپ همه هیاهو و تکاپو، همینهای لعنتیدندهها و چر ایپ کوره

هیچ نیسخخت مگر چند پشخختوانه و  هاکمتر کارکنند و امکانات بیشخختری برای اسخختراحت بیایندح این

سکی: ،)« گاهحتکیه ستانة ورود به239پنج فیلمنامه، تارکوف شة ویران اتاع، هن( و درآ گامی که اندی

شمند»کردن اتاع در ذهپ  شتی گذرد و بمبی اتمییم« دان آورد،  ش صیت یش بیرون مرا از کوله پ

نویسنده: »پردازد؛ یتمس ر استاد مبه گر است، دوبارهیداند آن وسیله بمبی ویراننویسنده که هنوز نم

شما در مقاب  شاهده مبفرمایید   ستاد را م ستاد برای تالی  هان یتان آخریپ اختراع ا کنید  ابنار ا

 (253)همان: ،« سنج هانانسان  یک 

 محکِ عیارِ سالکایمان و عشق؛ سنگ

گوناگون، روی ها و عل  بهانهبه مقاطعی مسخخخافران،نظر، در هردو سخخخفر تمثیلی مورد در هریان 

ای دیگر یپ شرایط سویهدر کنندحیرو ابراز انصراف مة راه و مصائب پیشناسازگاری نشان داده، از ادام

معانی و مفاهیمی که هدف غاییِ عنیمت سخخالکان اسخخت، یادآورندة بهعنوان از نقش پیر و راهنما، به

شکار م شتر آ سم حرکت، برای مرغان عذرهایی هداگانه شودح در منطالیهرچه بی الطّیر پیش از مو

شود که هدهد به سخ میگوید ذکر می ستر الزه مبه و درنهایت خطامآنها پا رغان، از ایجاد زمینه و ب

 کندحیمطلوم، در درون خودِ سالکان اشاره مبه برای وصول

 گخخه گفخخت کخخای بیاخخاصخخخانآنهخخدهخخد 
 

 عشخخخخال کخخی نخخیخخکخخو بخخود از بخخد دالن 
 

لیای  یاخخاصخخخ ب یپ  چنخخد از  گخخدایخخان 
 

لی  قی و بخخد د  راسخخخخت نخخایخخد عخخاشخخخخ
 

 از شخخخخدب که را در عشخخخال چشخخخمیهر

 

 پخخایخخکخخوبخخان آمخخد و هخخانخخبخخاز شخخخخد  

 (1080-1082الطّیر، بیت:)منطال           
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و دلی   مایههان ةمننلبه یپ اشخختیاعازسخخوی سخخیمرغ، به در انگینش مرغان برای حرکت« هدهد»

مثابه اضخخخماال روا حیات کندح گویی فقدان ایپ معنا در نظر راهنمای مرغان، بهیزیسخخختپ یاد م

 استح

یش ار در را خو  کپ غرع عرفخخان ب
 

 کخخپ فخخرع بخخر رَه اکِخخخ بخخاری ورنخخه 
 

فتخخه، ای، ایگر نخخه نیخخت اهخخ  خ ه  ت
 

 تخخعخخنیخخت نخخداری را خخخود چخخرا پخخس 

 (3523-3524، بیت:همان)                 

سخ شان را کنندهگویی قانعو پس از پا « همله در خوام»اش در مقاب  عذر و تعلی  مرغانی که ای

 گشایدحیقده و فترتشان ملغنشگایه از به انتباه مسافران، لببه کند، نظریخطام م

 راه دردِ از دلخخم ایخخپ گخخویخخم، چخخنخخد
 

مد ده یک و شخخخخد خون  یا  راه مردِ ن
 

هودهبخخه مپ ی  گوی بسخخخیخخار شخخخخده ب
 

ما وز   اسخخخرارهوی نشخخخد تپ یک شخخخ
 

 

 (3713-3714)همان، بیت:                  

تیلیفات  ةهنو عناصخخر بنیادی و تکرار شخخوند« امید»و « ایمان» ةتارکوفسخخکی، مسخخیل ةدر کارنام

ایپ عنوان « هوی ایمانحوهسخخت»شخخاید بتوان تمامی آرار او را در عنوانی کلی گرد آوردح »اوسخختح 

وهود مطلال باشد، باور اینکه یقیپ بهاز کشف امر مطلال استح ایمان پیشبه روشنگر اشتیاع هنرمند

حقیقت دسخختیابیمح خواسخخت تارکوفسخخکی برای آن میکوشخخیم تا بهسخخت که درامکان یافتپ راهی ابه

ستیابی به ستحد ( 252)امید بازیافته، احمدی: ،« حقیقت از تاش او برای آفرینش زیبایی هدا نی

ستاکر اما، به ستح « ایمان»طور اخصّ، تکیه و تیکید بر مفهوه در فیلمنامة ا ست »ا ستاکر فیلمی ا ا

ان و سخخ تیهایی که هسخختجوگر در ایپ راه بر خود هموار میکندح با ایپ دید دربارة هسخختجوی ایم

شود به سکی، مارتیپ: ،« انداز رواحیک چشممنطقه بدل می ( در فیلم، زمانیکه 223)آندری تارکوف

جا را علنی میکند، استاکر برای فقدان ایمان اتاع قصدش مبنی بر ویران کردن آندانشمند درآستانة 

سکی در فیلم تنها» گریدحیمقلبی  ستگاری فردیِ هویندگان توهه ندارد، بلکه نگران یک به تارکوف ر

بی ایمانی ههان سوگواری میکندح مادامیکه انسان توانایی مثابه یک ک  نین هستح او برای به هامعه

در « اسخختاکر( »226)همان: ،« ای را میپرسخختدحباور و عشخخال را دارد، مهم نیسخخت چه خدا یا الهه

های تنها و تنها بازتام اندیشخخه« منطقه»وضخخوا اشخخاره میکند که مسخخافرانش بهطعی خطام بهمقا

خوشب تی است که پیوسته هستجو شده تاقال خوشب تی، درحقیقت خودِ شما، بهشماستح ایمان 

ستح  شند که اتاع م»ا شته با ست که دو نفر دیگر اعتقاد دا شان را یبرای او مهم ایپ ا تواند آرزوهای

شوندح حتی اگر درعم  هیچ اتفاقی نیفتدح  ستاکر»برآورده کند و وارد آن  دارد در ههانی که نیاز « ا

گفتگو با )« معتقدندحچینی کند که به چین اعتقاد ندارد کسخخخانی را پیداهیچبه کسآن دیگر هیچدر

ستاکر104، هانویتو: ،آندری ست که به( ا شب تقدرت ، تنها مردی ا باوری « منطقه«کنندگی خو

کند، نیروی ایمان اوستح توان هستپ و یافتنی یآنچه استاکر را از دیگر مسافران متماین م قلبی داردح
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داندح تارکوفسکی درقالب ایپ یخوشب تی مبه را ماک وصولیگوید و تنها آنکه پیوسته ازآن س پ م

صیت و در صائب رین و گیر ش  شتِ راه، ژر و دارِ م در گذاردح ینمایش مخویش را به« ایمان»فایِ در

های آشکار افراد بلکه آرزوهای پنهانی که در اعماع قلب هرکس نهفته نه آرزو»اتاع آرزوهای استاکر 

)همان: « هماهنگندحند که با ههان درونی هرکسخخی ه میشخخوندح اینها آرزوهای حقیقیاسخخت برآورد

سته105، شدن خوا ست که تنها عمیقتریپ و واقعیتریپ آنها آرزوها معتقدو  ها( او دربارة برآورده 

شوندح  ستاکر: مپ درواقع هیچ»اهابت می سانی را با خوده بها آورهح هیچ جا میاینوقت نمیدانم چه ک

جا، وقتی که دیگر خیلی دیرسخخخت روشخخخپ همین امکانی برای حدس زدن وهود ندارد و همه چین

( و نهایتاً در مقابله با دشواریهای راه و موقعیتهایی که 236،: تارکوفسکی فیلمنامه، )پنج« میشودح

یابد، او تنها ملجیِ التیاه ب ش را باور قلبی آنها ها بیدفاع میهرمسخخخافر، خود را در آسخخختانة مهلکه

سفر بگذارند، هیچ دل»میداندح  صانه پا در راه  سافران با آرزوهای خال سندح در اگر م یلی ندارد که بتر

: هانویتو آندری، با )گفتگو« ه چین تغییر میکند و آن مکان خطرناک میشخخخودحصخخخورت هماینغیر

،107) 

ستاکر با تماه وهودش به سی « منطقه»مفهوه ا سم مرگش فرا یکه مایمان دارد، ک گوید هرگاه مو

سد، خود را ساند تا درآنمنطقه مبه ر خاطر مه گرفتگی، چندی حرکت به جا هان دهد و زمانی کهیر

شهکند بهیرا متوقف م صدای »کند؛ یمنطقه زمنمه مبه  ند و تنها، زیر لب خطامیای مگو ستاکر:د ا

زنده بمانند، بگذار همه  هاآن ةاسخخختح بگذار همبوده روی تصخخخویر. بگذار چنان باشخخخد که همواره 

شند و  شب ت با سبت بهخو ستکم مپ ن ست، پس بگذار د مهربانی چنانچه ایپ، بر همگان مقدور نی

 (240،: تارکوفسکی فیلمنامه، )پنج «بیرحمی، مهربان باشمحنسبت بهبیرحم و 

 :گیرینتیجه
آندری تارکوفسکی، «ِ استاکر» ةمفیلمناعطّار نیشابوری و  « الطّیرِمنطال» ةدر نگاه ن ست، منظوم

و  دو اررهرحال با رویکردی تطبیقی، اهناءِ در عیپبرآمده از دو ههان متماینند؛  دو ارر ادبی و هنری

شان، مش صه شابهتمجموعههای شتراکات را در بر م هاای از م  گیرند که از چند بعد قاب  بررسییو ا

مسخخخافرانی که با  ةاز حیث طرا کلّی روایت، با دو سخخخفر تمثیلی روبرو هسخخختیم؛ مجموع حهسخخختند

اسخخختعانت از یک راهنما و برای هُسخخختپ و یافتپ مقصخخخدی متعالی، پای در راهِ سخخخفری پرم افت 

سالکان، « متابعتِ»راهنما و نوع « پیرِ»، نقش کردن آنمصائب طیو « راه»گذارندح نشانگانی نظیر یم

تاع»تریپ آرزوها در یموازات تاقال درونبه حقیقی سخخخالک« طلب»پاالیش درون، شخخخوع و  و « ا

ساحت مطلوم به «وصول»سرانجاه،  ژه دو ارر از نقش و کارکردی ویهرکه در بافتار -وهودِ مطلال و 

نمایندح یدرکنار یکدیگر و در بطپ نظامی فکری و فلسخخفی، قاب  تفسخخیر و تالی  م -نین برخوردارند

رغم وهوه تبایپ در ابنارهای ، علیدو مؤلفهررویکرد  ةاشتراکات ماتوایی، با مقایس ةنظر از دامنقطع

نین، « فُره»مه و سخخخینما، در گنینش و اهرای فیلمنابیان و ماهیّتِ شخخخعر کاسخخخیک در مقاب  



 

 

 

 
 

 345 /«الطّیرمنطال» و «استاکر» در هااستعاره و مجرد مفاهیم تطبیقی تالی  سینما؛ در عرفان هایمؤلفه

 

همراه وهوه نمادینشان به شدهی خلالهاگرددح ترسیم ش صیتیتوههی پدیدار می شایانهامشابهت

تبَعِ آن، پردازش ابعاد زمانی و مکانی ایپ عنیمت، در شخخخمای  سخخخفری و به« مسخخخافر»در هیئت 

هدف به کرده، مرتبط با یکدیگرعم  «سیستم»همگی در حکم اهنای یک پذیر، ماسوس و تجّسم

بیانی دیگر، شاهد توضیا و تبییپ مفاهیمی مجرّد به شوندحیممنجر « شک »متشابه در و کارکردی 

شعر و سینما و با وهود  ةو انتناعی مث  سعادت، آرزو، اشتیاع، عشال و ایمان هستیم که در دو حیط

اندح ایپ گرفتهقرار هایی یکساناستعارهی مشابه و گاه، هاابنارها و موادّ متفاوت، عموماً در بطپ سمبول

های هغرافیایی خلال ایپ دو ارر، حتی در  نسج ارری سینمایی که ادوار زمانی و حوزهانت ابها از پس 

انتقال معنا مبادرت میکند، در مقایسه با شعر، که استوار با مادّة نور، تصویر، رنگ، کاه و موسیقی به

گر اسختعانت هردو مؤلف، از نظاهِ اسختعاری و بیانی نمایاناتّفاع اسخت و از هنس واژه، بهبر مادّة زبان 

ست؛ گونه شابهی ا شترک م ستردة آن–ای زبان م ست را که انتقال مفاهیمی ازیپ  -به معنای گ د

 یتوان، م«عرفان»ماهیّتِ  ةدربارتمامی تعاریف و ویژگیهای مطروحه به الوصف، نظردار استح مععهده

معنا، اگر هسخختح بدیپعنوان چهارچوبی تئوریک در تبییپ عناصخخر ماتواییِ آرار منبور، بهرهآن بهاز

ستاکر» ةمفیلمنا سیرشان را همانند «ا سافرش و مقصود و م ستانِ دو م و عنیمت « الطّیرمنطال»، دا

سیمرغ، ارری با مؤلفهپرندگان به شابهتها و شمار آوریم، نهایتاً مجموعة به های عرفانیسوی  ایپ م

را در قاموس توان آناشخختراکات، نشخخان از روا مشخخترکی در نگرش و زبان ایپ دو مؤلف دارد که می

 حهایش، بازشناختای فراتر از خاستگاهمثابه یک مکتب فکری و با سابقه و گسترهبه« عرفان»
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