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 چکیده

یافت که گاه به سبب اقتباس و گاه به دلیل دنبال نمودن الگوهاي مشترك توان  هاي مشترکی می ویژگیدر میان آثار ادبی جهان 
ها و  در آثار ادبی ملت مفاهیم مشتركجوي کمال و سلوك براي رسیدن به آن نیز از جمله و جست. اند بشري پدید آمده

 الطیر منطقاثر هرمان هسه، نویسندة معاصر آلمانی، و حکایت شیخ صنعان در  سیذارتا میان داستان. استهاي مختلف  فرهنگ
ضمن اشاره به  در این مقاله .هاي قابل توجهی در این زمینه وجود دارد نیز شباهت عطار، شاعر و عارف قرن ششم هجري،

که در هر دو اثر، شخصیت دهیم  مینشان کنیم و  ها تحلیل می هاي شخصیت هاي دو اثر در حوزه مفاهیم، کنش ها و تفاوت شباهت
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 مقدمه

هاي مختلف  فرهنگ ملتدر و  هاي بشر بوده است سلوك همچون کمال، جاودانگی و عشق، همواره از دغدغه
در ادبیات جهان نیز آثار بسیاري . هاي بسیار مشابهی مورد توجه قرار گرفته است با تعابیر، مفاهیم و حتی روش

از سلوك معنوي  ،در این آثار .است جوي حقیقتو آنها سلوك و جست موضوع اصلیتوان برشمرد که  را می
؛ از این شود دیده می این تعاریفا وحدت هدف در همۀ ام ،شده است هاي گوناگونی تعریف و توصیف دیدگاه

براي  ...و جویی، عشق، نفی خویشتن هایی چون زهد، ریاضت، پرهیز از لذت تجربۀ راه توان گفت رو، می
 .استهاي مختلف  ها و مشرب دستیابی به حقیقت، معنویت و کمال وجه مشترك مذهب



رهایی از  براي جوي کمال معنوي است و گاهو دگی و جسترهایی از بیهوبراي گاه  در این آثار، سلوك
به دو اثر با موضوع رهایی از  ،در این مقاله. و حرکت به سمت کمال واقعی) کمال ظاهري(مراتب نازل کمال 

 سیذارتایکی از این دو اثر رمان . اي از مراتب کمال واقعی پرداخته شده است کمال ظاهري و سلوك تا مرتبه
سیذارتا برهمنی است که از مقام و مرتبۀ . به چاپ رسیده است 1922آلمانی است که در  هسۀ  هرماننوشتۀ 

اثر دیگر حکایت . کند جوي سرچشمۀ سعادت راه درازي را طی میو جستدر خویش ناخشنود و دلزده است و 
حکایت شیخ صنعان خالصه و  .استعطار  الطیر منطقترین حکایات  از کلیدي ، بلندترین و یکیشیخ صنعان

اهللا و مقامات تبتل تا فنا که آخرین   در این مثنوي از سلوك و سیر الی«زیرا  ؛الطیر منطقاي است از  گزیده
متوجه است به ذکر ) عطار(ولی بیشتر نظر شیخ  ،شود بحث می ،اند اي است که مرغان بدان واصل شده مرحله

دو اثر اهمیت خاصی  در هرسلوك در راه رسیدن به کمال  )317: 1374 فروزانفر(» .آفات سلوك و قواطع طریق
 .سازد را موجه می شانهای ها و تفاوت و تحلیل شباهت هامقایسۀ آن این ویژگی مشترك دارد و

الیاده . خورد تذکر نیز به چشم می -اي فراموشی در داستان شیخ صنعان، عالوه بر موضوع سلوك، مفهوم اسطوره
هاي بارزي  اي هندي توصیف نموده است که با داستان شیخ صنعان شباهت ا با مثالی از اسطورهاین مفهوم ر

اشتراك مأخذ داستان شیخ صنعان با مأخذي که هسه براي بخش مهمی از رمان  )119: 1362الیاده . ك.ر(. دارد
البته دربارة مأخذ داستان شیخ صنعان نظرات . از آن الهام گرفته است نیز موضوعی قابل توجه است سیذارتا

به نقد و بررسی آنها پرداخته است  الطیر منطقگوناگونی ابراز شده است که محمدرضا شفیعی کدکنی در مقدمۀ 
اي هندي به نام  یخ صنعان از اسطورهفر عقیده دارد که حکایت ش ، اما شایگان)مقدمه 181: 1383عطار نیشابوري (

 ) 110: 1387فر  شایگان(. سرچشمه گرفته است 1ماتسیندارانات و گوراخنات
مشترك  عناصرسلوك در راه رسیدن به کمال درونمایۀ مشترك دو داستان است و از میان  ،که اشاره شد چنان

هاي دو اثر  ها و تفاوت دو داستان، شباهت ها در در این مقاله با بررسی علت کنش .آن دو اهمیت بیشتري دارد
ها تا  هاي داستانی و شخصیت ها بر کنش ها و تفاوت ثیر متقابل این شباهتأدر حیطۀ معانی و مفاهیم و ت

 . نشان داده خواهد شدحدودي 
 

 ها خالصۀ داستان
 سیذارتا. الف

را به  کمال تواند راه پنداشت که کسی نمی میخرسند بود و نا ،از آنچه داشتکه اي به نام سیذارتا  زاده برهمن
از تشنگی، تا  همراه شد )1(زندگی برهمنی را رها کرد و بر خالف میل پدر با شمنان ،دیگران نشان دهد
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شده و اندیشۀ پاك و  تهی خواهش، کامجویی و اندوه تهی شود و خویشتن خویش را بمیراند و آنگاه آرامش دل
ا در پایان ام ،ها آموخت ساختن اندیشه از همۀ گمان زخودگذشتگی را با مراقبت و تهیاو راه ا. سره را بیازماید

 ،به همراه دوست خود نبود،زندگی شمنی نیز راضی  سیذارتا که از. ها دوباره به خویشتن بازگشت همۀ راه
  :ا به بودا گفتا سیذارتام ،هاي بودا به او پیوست گوویندا با شنیدن درس. به دیدار بودا رفت ،گوویندا

، اما از ...نمایی؛ زنجیري جاودانه که با علت و معلول به هم پیوسته است تو جهان را زنجیري پیوسته و ناگسسته می
شکند و با این رخنۀ کوچک و از  می جا درهم آید که این یگانگی و توالی بخردانۀ چیزها در یک هایت چنین برمی درس

 )33: 1368هسه . (ریزد و یگانۀ جهان باز فرومی راه این شکستگی، قانون جاودانه
ا بر آن بود که هیچ کس از راه مکتب و ام ،دانست که بودا به باالترین مقصودها رسیده است می سیذارتا

اندیشید  با خود می او. یندا را رها کرد و به راه افتادوبودا و گو ،درس به رستگاري نخواهد رسید؛ به همین دلیل
شدن از  اند به او بیاموزند و آن چگونگی رها آنها یک چیز را نتوانسته ،لمان بسیار داشته استکه هرچند مع

هراس از خود، با خویشتن بیگانه مانده است؛ از این دلیل  به پنداشت او می. استخویشتن و چیره شدن بر آن 
 . یاموزدتصمیم گرفت که دیگر در پی گریختن از خود نباشد و هر درسی را از خود ب رو،

. گذر کرد و به شهري بزرگ رسید رود آشنا شد و به کمک او از) ران قایق(کش  با مردي گیل در راه سیذارتا
فرداي آن روز خود را پاکیزه کرد و به . در آنجا زنی زیباروي را دید و دریافت که او کاماال، روسپی بنام، است

افزار و پول را  پاي، اما کاماال داشتن جامه ،لمش باشداو از کاماال خواست که دوست و مع. دیدار او شتافت
توان از  کاماال به او آموخت که مهر را هرگز نمی ،در دیدار اول. شرط نزدیک شدن سیذارتا به خود قرار داد

 بنابراین ؛داند اي سرود و کاماال فهمید که او خواندن و نوشتن می سیذارتا آن روز براي کاماال ترانه. کسی دزدید
خود از بازرگان چیزهاي بسیار آموخت و  سیذارتا. او را نزد کاماسوامی بازرگان فرستاد تا براي او کار کند

کم جهان او را به چنگ آورد و گرفتار شادکامی، آزمندي، بیکارگی و سوداگري شد  کم ، امابازرگان موفقی شد
با . اش مرده و سیذارتا آن را به بیرون افکنده است النهخوان کاماال در  تا آنکه شبی در خواب دید که پرندة نغمه

به  ،اي که درون خود داشته این رویداد سیذارتا حس کرد که به همراه آن پرنده، مرده و هر چیز نیک و ارزنده
غافل از اینکه فرزندي از آن خود در  ،کرد تركهمان شب باغ کاماال و شهر را  ؛ از این رو،بیرون انداخته است

کش آشنا  جا با مرد گیلر همان رودي رسید که زمانی در آنسیذارتا به کنا. ود کاماال به جاي گذاشته استوج
 دعاي در کالمی یاد به ناگهان اما ،به آب خیره شد و با آرزوي مرگ به سمت رودخانه خم شد .شده بود
 منصرف خود خام اندیشۀ از ،هنگام این در .خواند فرامی کمال به رسیدن و راه ادامه به را انسان که افتاد  برهمنان

 عاقبت. برود آن دنبال به و بشنود را درونش نداي و بیندیشد توانست هم باز او .شناخت باز را خود و شد 
 گفت اوکش به  مرد گیل .کرد تعریف کش مرد گیل براي را اش ماند و داستان زندگی رودخانه ساحل در سیذارتا

 . است گفته  سخن او با رود که



براي گذر از  پسرش با ،رفت که از رهروان بودا بود و براي آخرین دیدار به نزد بودا می زیبایی زن ،روزي
زن در راه دچار مارگزیدگی شده بود و آخرین لحظات  .رسید ،کش شده بود رود به سیذارتا که اکنون گیل

 نزد را سیذارتا پسر. است او خود پسر که کودكسیذارتا کاماال را بازشناخت و فهمید . گذراند اش را می زندگی
 .را ترك کرد آنجا و رها را پدر نداشت، سرانجام روزي عادت زندگی این که به پسر اام ،داشت نگه خود

 تصمیم ،بود فرزندش یگانه یاد به همۀ اوقاتکه در او  .بازگشت بدون یافتن او ولی ،رفت او دنبال به سیذارتا
 یاد به را روزي افتاد و پدرش چهرة یاد به روددر  خود دیدن چهرةاما با  ،پسرش برود دنبال دوباره به گرفت
 رادوري از فرزند  درد ند اوهمان نیز دریافت که پدرش او .پیوسته بود شمنان به و کرده رها را پدرش که آورد

 را خود درونی آرامش رود، آواي به سپردن گوش و کش مرد گیل با کردن صحبت با سیذارتا. بود چشیده
آموخته  بزرگی درس سیذارتا. ستا پابرجا نیز همیشه است، گذر در همواره آب اگرچه که دریافت و بازیافت

وابسته و  هم به ها بدي و ها خوبی ها، میل ها، رنج اهداف، ،صداها که دریافت رود، در صداي دقت با او .بود
 را انسان که ؛ کالمیشنید ،بود برهمنان دعاي که دررا  کالمی آواي رودو در ا .ندسته رود جریان یک مانند همه

 .یافته بود دوباره و سعادت را دنیا هماهنگی سیذارتا. خواند فرامی کمال به رسیدن و راه ادامه به
است  )66: 1376 اخوت(» هاي قراردادي زنجیره«طرح داستان سیذارتا طرحی با  ،شود طورکه مالحظه می همان

حوادثی که در  ،به عبارت دیگر ؛سامان یافته است) 80: همان(» انگیز و شورانگیز ترحم«و بر اساس پیرنگ 
اختیار  د و در سیر حوادث، شخصیت اصلی گاهی بینکن هر یک رسالت معهود را دنبال می ،دنده داستان رخ می

تکامل بخشیدن به «ن سیذارتا تکاپو براي درونمایۀ داستا. رسد و گاهی با تحمل شدائد به سرمنزل مقصود می
 )35: 1386 نجفی( .است» شخصیت خود، نیل به وحدت وجود و یافتن حقیقت

 

 شیخ صنعان. ب
شیخ صنعان که پنجاه سال معتکف حرم بود و مریدان بسیار داشت، در خواب دید که از حرم به روم رفته است 

این چاره اي دشوار در راهش پدید آمده است و براي یافتن  قبهاو دریافت که ع. کند و در آنجا بتی را سجده می
ایمان خود را بر شد و ترسا عاشق زیبارویی  ،شیخ در روم. با چهارصد مرید خود به سوي روم رهسپار شد کار،

عاقبت دختر ترسا از عشق شیخ  .ا سخنان آنها در او کارگر نیفتادام، شیخ را پند و اندرز دادند مریدان. باد داد
دختر چهار . دشلب وصال اطو شیخ دلدادگی خود را براي او بیان کرد . آگاه شد و علت بیقراري او را پرسید

 ها را شرط سوزي، خمرنوشی و کفر را براي رساندن او به وصال مقرر کرد و شیخ قرآن پرستی،  شرط بت
شیخ چون سیم و زري  .دختر کابینی سنگین از او طلب کردا، ه جا آوردن این شرط پس از بها ام ،پذیرفت
پیش از  مریدان او را رها کردند، اما. بانی کند که در عوض کابین، یک سال براي او خوك پذیرفت ،نداشت



یا همۀ آنها : یکی از آنها نزد شیخ آمد و از او فرمان خواست که مریدان یکی از این دو کار را انجام دهند رفتن،
. به سمت کعبه بگریزند ،توانند شیخ خود را در چنین حالتی ببینند ترسا شوند و یا چون نمی نند وه شیخ اقتدا کب

مریدي از مریدان شیخ که به هنگام سفر روم غایب  ،ا چون به مکه بازگشتندام ،شیخ به آنها اجازه بازگشتن داد
، بستید کردید و همگی زنّار می شما نیز به شیخ اقتدا میایشان را بسیار مالمت کرد و گفت چاره آن بود که  ،بود
 . دستیخوا میید و شیخ خود را از او دش میمالزم درگاه حق در باطن،  اما

) ص( مصطفیحضرت آن مرید پاکباز  سرانجامو چهل روز به اعتکاف نشستند تا  بازگشتندمریدان به روم 
کردم؛ بدان که در میان شیخ تو و خداوند غباري بسیار کدر بود را در خواب دید که فرمود شیخ را از بند رها 

شیخ . آگاه کرد و جملگی به دیدار شیخ شتافتند از این مژده مرید یاران را. که اکنون آن غبار برداشته شده است
ه سوي غسلی کرد و خرقه بازپوشید و ب ،چون یاران خود را دید .زنّار از میان گسسته بود و دل از ترسایی شسته

در  کند که به او امر میدختر ترسا در خواب دید که آفتاب به کنار او آمده است و پس از آن، . حجاز روانه شد
به باطن شیخ نیز خبر دادند که آن دختر از ترسایی بیرون آمده و . پی شیخت روان شو و مذهب او را اختیار کن

خواست که اسالم را بر او  اوراه بازگشتند و دختر از  شیخ با مریدان از. با درگاه حقیقت آشنایی یافته است
 .جان به جانان تسلیم نمود ، با دیدن شیخ،قرار گشته بود شیخ چنین کرد و دختر که از ذوق ایمان بی. عرضه کند

این داستان حدیثی نمادین از عشق صوفیانه  .مانند طرح داستان پیشین استطرح داستان شیخ صنعان نیز 
یان آن را کلید ابواب مقصود و تنها وسیلۀ رسیدن به نهایت احوال مردان خدا که کشف اسرار صوف«است که 

بنابراین درونمایۀ این  ؛)11: 1363 گوهرین(» دانند می ،عالم و برداشتن حجاب از چهرة دلبندان جهان معنی باشد
 .داستان تالش براي یافتن حقیقت با اتکا به عشق و ترك خویشتن است

 
 ها در دو داستان کنشتحلیل 
 سیذارتا

ها با تأمل سیذارتا در خود و احساس نارضایتی از آنچه  در داستان سیذارتا که حکایت دلزدگی است، اکثر کنش
اما خود  ،کنند نارضایتی از کمالی است که دیگران براي او ترسیم می به دنبالسلوك سیذارتا . دهد هست، رخ می

اندك بذر  سیذارتا اندك«: کند اعماق وجود خود احساس ناخشنودي میبار در  بدان خرسند نیست و هر
 ،گوویندا ،یافت که مهر پدر و مادر و نیز مهر دوستش اندك درمی اندك. یافت ناخشنودي را درون خود درمی

داستان حرکت از یک تجربه به این بنابراین سلوك در  ؛)9: 1368 هسه( ».همواره او را شاد نخواهد ساخت
اي دیگر با امید به اینکه  به تجربه ،اي که خشنودي به همراه نداشته است حرکت از تجربه ؛اي دیگر است تجربه

 . خشنودي در آن یافته شود



 ،و بهترین شاگرد در آموختن دانش برهمنان استا .سیما اي است بسیار دانا، باهوش و خوش زاده سیذارتا برهمن
او از برهمنان آموخته است که باید به . گردد به دنبال سرچشمۀ خشنودي می ا شادمان نیست و در درون خودام

تواند دستیابی به سرچشمۀ درون را به دیگري  ا معتقد است که کسی نمیام )2( ،راه جست» آتمن«خویشتن و به 
ت و سلوك روحی و پاك ماندن از تعلقا ،برهمنان زندگی دنیوي متعادلی دارند و به معنویت. آموزش دهد

سلوك  .ا او با خود در ستیز استام ،سیذارتا از نگاه دیگران خوشبخت و کامل است. دهند ها اهمیت می آلودگی
  :کردنی است بلکه عمل ،در نظر او معنایی آموختنی نیست

. ها و کامجویی و اندوه تهی شود سیذارتا یک آهنگ داشت و بس؛ اینکه تهی شود؛ از تشنگی و خواهش و از خواب
. اندیشۀ پاك و سره را بیازماید. شده را بیازماید آرامش دل تهی. دیگر خویشتن نباشد. ویشتن خود را بگذارد که بمیردخ

 )18: همان(. آهنگ او همین بود
کند  کنش، سیذارتا با دیدن شمنان سرگردان، مقام و موقعیت مذهبی خویش را رها میقدم و اولین اولین  در

هایی براي  ا به جز راهام ،کند او با شمنان سه سال زندگی و سفر می. شود آنان همراه میرغم میل پدر، با  بهو 
از نظر سیذارتا، شمنان با  .آموزد از آنها نمیفراموش کردن تن خاکی و گریز از خود و گم کردن خویش چیزي 

... و رها کردن تن چیست؟  مراقبت کدام است؟« :گوید او با خود می. کنند طلبی می عافیت ،ترك تعلقات درواقع
 طلبی اینان او در عافیت )20 :همان(» .گریزي کوتاه و زودگذر از شکنجۀ خویشتن. اینها گریز از خویشتن است

 .یابد مال و سرچشمۀ سعادت را نمینیز ک
بودا به . پیوندند می ،آموخت در کنش دوم، او و گوویندا به بودا که رهایی از رنج را به شاگردانش می

ا براي سیذارتا ام ،و تعلقات آن چشم پوشید ي مجازيداد که براي رهایی از رنج باید از دنیا اگردانش یاد میش
بنابراین هرچند به نظر او بودا خود به کمال درونی  ؛یابی به سرچشمه درون پذیرفتنی نیست آموختن دست

 :گوید به او می ،دست یافته است
توانی آنچه را  نمی !اي بوداي رخشان. راه مکتب و درس به رستگاري نخواهد رسیدمن بر این گمانم که هیچ کس از 

راي بسی  هاي بوداي روشن درس. ها به کسانی دیگر برسانی ها و درس با واژه ،رایی بر تو گذشته است که در دم روشن
رجمند نگنجیده است و آن راز آن ا یک چیز هست که در این دستور اام ،...آموزد گیرد، بسا چیزها می چیزها را دربرمی

 ) 34: همان( .چیز است که خود بوداي رخشان آزموده است
ذارتا پیشتر نیز در زندگی برهمنی و شمنی این اعتقاد را که کمال آموختنی نیست و براي رسیدن به آن باید سی

بودا او را از . گوید ه بودا میبار با صراحتی بیشتر این موضوع را ب اما این ،ابراز نموده بود ،به سلوك پرداخت
 . خواهد خود سلوك کند و از کسی درس نگیرد اما سیذارتا می ،دارد حذرمی هوشمندي بسیار بر

ها و معلمان پیشین رها  همچون آموزه هایش را و آموزه) بودا(آخرین معلم در کنش سوم داستان، سیذارتا 
از زندگی معنوي بیزار او دهد و  ر زندگی او روي میجا تغییر مهمی ددر این. کند تا از خود بیاموزد می
در محیطی معنوي  ،چراکه او به هر حال ؛البته هدف سیذارتا در اینجا رها کردن زندگی معنوي نیست )3(.شود می



اگر زندگی دنیوي در تعالیم معنوي برهمنان، شمنان . خواهد همه چیز را خود بیازماید می او .پرورش یافته است
. خواهد خود این موضوع را بیازماید ، سیذارتا میاست آور توصیف شده آلود و رنج و بودا حقیر، مجازي، گناه

که در انتشار بقیۀ رمان روي اي  شاید وقفه. شود دنبال می دیگر يها اي از رویدادها و کنش این کنش با مجموعه
در ابتداي این . ها و رویدادها بوده است نیز به خاطر پیچیدگی تنظیم همین کنش )41 :1373 گلن(داده است 

کند؛ بنابراین آماده شنیدن رویدادهایی بسیار متفاوت  برايذهن خواننده را  کوشد میهسه  ،مجموعه رویدادها
سپس  .کند از سیذارتا جدا می ،نماد پاکدامنی دینی در سیذارتاي برهمن دانست توان او را ابتدا گوویندا را که می

است که در ا یاي سیذارتا دربارة گوویندؤآن دو رویداد یکی ر. کند سازي را تکمیل می در دو رویداد دیگر زمینه
با زن جوانی  رویداد دوم برخورد سیذارتا. شود که نماد لذات دنیوي است آغوش سیذارتا به زنی تبدیل می

خواننده  ،داند که در این مقطع هرمان هسه می. کند خود را بر سیذارتا عرضه می ،یاؤاست که در واقعیت و نه ر
کوشد تا ذهن خواننده را آمادة قبول کنش بعدي و زندگی  ولی می رو شود، روبه پاکدامن يسیذارتابا انتظار دارد 

ر تحول بعدي داستان در این بخش تأثیر برعی دیگر را نیز با هدف هرمان هسه یک رویداد ف. نوین سیذارتا کند
خواننده پس از . ستا جا بازگشت او به همان ايران به سیذارتا بر قرار داده است و آن تذکر مرد قایق

شود که سیذارتا دوباره در همان موقعیت مکانی و  ها و رویدادهاي داستانی متوجه می اي از کنش مجموعه
 . گردد ران برمی نزد مرد قایقروحی به 

سیذارتایی که از معلمان گریخته است، اینک پس از  .شود در کنش چهارم داستان، سیذارتا با کاماال مواجه می
 ؛باشد شخواهد که دوست و معلم می رود و از او وشوي تن به دیدار این زن روسپی می تراشیدن ریش و شست

کاماال کاماسوامی بازرگان را . او بیاموزد و او را از حسن خود کامیاب سازدهاي دنیایی را به  معلمی که شادکامی
سیذارتا از کاماال و از زندگی دنیوي کام . وکار بیاموزد و ثروتمند شود کند تا از او کسب به سیذارتا معرفی می

براي رهایی از این رنج شود و  ا به تدریج گرفتار رنج زندگی دنیوي میامیابد،  به ثروت نیز دست میگیرد و  می
 )4( .آموزد سیذارتا در قمار هم مانند شاگردي، چیزهاي بسیار می. آورد روي می ،به قمار و باختن هر چه که دارد
 .ها معلم سیذارتا هستند تجربه ،سلوك است و در این مرحله مسیرها در  باید توجه کرد که این آموختن

سیذارتا یک روز  .دهد دي سیذارتا از زندگی دنیوي رخ میکنش پنجم داستان در پی دلزدگی و ناخشنو
هاي  مانند مردمان عادي شود و خوشی استاو تالش کرده . گریزد گذارد و می ها همه چیز را می خسته از رنج

 است »سامسارا«و این بازي تکراري  استبازي در حکم یک اما همه چیز براي او  ،سطحی آنان را داشته باشد
سیذارتا پس از خوابی . ودر ؛ اگرچه این نیز بخشی از سلوك براي سیذارتا به شمار میاستزده کرده که او را دل

گوید که جهان و ناپایداري و زودگذر  می ،به گوویندا که در حال گذر از کنار رودخانه او را دیده است ،طوالنی
اندیشید که چرا در  سیذارتا می. استکرده اش او را بسیار شادمان  هاي تجربی بودن آن را آزموده و آموخته

ها را بر او بسته  بیش از اندازه راه یابد که دانش میو درا .نبرد شده است واردروزگار برهمنی و شمنی با خود 



اکنون سیذارتا . کرده است خودستایی ناشی از آن دانش و هوشمندي رستگاري را از او دور  و است
ران سوق  بار سیذارتا را به شاگردي قایق این کنش این. استرا آزموده  دوستی هر دو  دوستی و دنیا معنویت

. گوید سخن می ،آموزد می به هر شخصی به طور جداگانه چیز خاصی که رود آن را دربارهران  مرد قایق. دهد می
 . کند او زندگی و کار می در کنارران و  سیذارتا مدتی مانند مرد قایق

از نظر داستانی یک اتفاق الزم است تا وضعیت  ،در این بخش. رخ دهد اکنون باید کنش ششم داستان
هاي پیشین کتاب  هرمان هسه زمینۀ الزم براي این اتفاق را در فصل. سیذارتا را به صورتی آگاهانه تغییر دهد

 .باشد دهد از سیذارتا ترجیح می ،روزي کاماال به سیذارتا گفته بود که اگر فرزندي بخواهد ؛فراهم کرده است
آگاهانه و  يرییتغ«ثیر آن در این بخش یک کنش با تعریف متداول آن، أاگرچه سخن کاماال و ت) 65: 1368 هسه(

 و نیست و بیشتر یک رویداد داستانی است (١٩٩ :١٩٩١ Pfister) »يت بعدیت به موقعیک موقعاز ی یتصادف غیر
 از راهسیذارتاي کوچک، همراه با کاماال  او،فرزند . فرصتی براي تغییر موقعیت سیذارتا در داستان است

سیذارتایی که زندگی مردم عادي و . شود بیند و با فرزند خود مواجه می سیذارتا مرگ کاماال را می. رسند می
اما پسر از او دور  ،بندد به پسر خود دل میهمانند مردم عادي اینک  ،پنداشت هاي آنان را محقر می خوشی

هاي مردم عادي  سیذارتا اکنون خوشی. شود تر می سیذارتا، داستان پیچیده گین شدنر و اندوهبا فرار پس. شود می
بت خودبینی و خودستایی ناشی از دانش . را تجربه کرده است هاآن خود چون ؛شمارد را محترم و ارجمند می

مش نخواهد رساند مگر زیرا سلوك او را به سرچشمۀ شادمانی و آرا ؛بسیار در درون سیذارتا باید شکسته شود
 :آنکه او این مرحله را با شکستن بت درون خویش طی کند

هاي مهرورزي  هرگز خود را چنان در دیگري رها نکرده بود که خود را از یاد ببرد، هرگز به دیوانگی) او(راست بود که 
ترین دوگونگی  چنان پنداشته بود که بزرگ ،چنین کند و در آن هنگام ،براي دیگري تن در نداده بود، هرگز نتوانسته بود

  اما اکنون از آن هنگام که پسرش آنجا آمده بود، از اندوه و از راه مهرورزي، سیذارتا نیز بی ،او با مردم همین است
 )109: 1368 هسه( .وکاست همچون یکی دیگر از مردم شده بود کم

بت  ،و سیذارتاي کوچک با فراهم کردن زمینۀ تجربۀ عمیق مهرورزي ،کاماال با آموختن مهرورزي به سیذارتا
پس از این . رود تجربۀ مهرورزي براي سیذارتا گام مهمی در سلوك به شمار می. شکنند درونی سیذارتا را می

ز این بخش ا. گیرد، آمده است گیري هرمان هسه را دربرمی نتیجه ،انتهایی داستان سیذارتا که درواقع بخشکنش، 
در این بخش . ست، حاصل کنش آخر داستان استا ران و گوویندا هاي او با قایق داستان که شامل صحبت

در بخش مهمی از سلوك درونی سیذارتا  .دارد میوا دهد و او را به تفکر تغییري عمیق در سیذارتا رخ می
آموزد که رود گذشته و حال  میاو . ستا آموزد که صداي رود صداي تکرار رویدادها سیذارتا می. جا است همین

ام «. است» ام«ت رود تنها یک صدا دارد و آن صداي کلی. شود رود نامیده می ،ا کل طول رودام ،و آینده دارد
همان واژة مقدس و نماد وحدت وجود و آخرین درجۀ کمال خویشتن خویش است که برهمنان در دعاها و 



 ؛)128: 1386 نجفی(» .کنند را رحمت مطلق و خدا نیز معنا می رانند و آن سرودهاي خود آن را به زبان می
 . آورد صدایی که کمال را به یاد می

جوي و دریافت سیذارتا چیست که چنین آرامشی را پس از جست. سیذارتا اکنون دیگر با خود در نبرد نیست
این دریافت اختصاص داده با گوویندا را به شرح  ي سیذارتاگوو بسیار به او بخشیده است؟ هرمان هسه گفت

جوي بسیار نایافتن است؛ چراکه تنها همان چیزي را که و گوید که نتیجۀ جست سیذارتا به گوویندا می ؛است
توان به دیگري  را نمیگوید که خرد  سیذارتا می. شوي بینی و از دیدن پیش پاي خود ناتوان می می ،جویی می

جهان ناقص نیست و . شود ناقص می ،آید ها درمی واژه قالب درحقیقت کمال چندوجهی است و وقتی . آموخت
ها  ها و اندیشه واژه ،به همین دلیل ؛در هر دم کامل است ،طور که هست بلکه همان ،در راه کمال نیز نیست

ها  درس -و نه فقط از رود -توان از هر یک  می وخود چیزها هستند  ،ند و آنچه ارزش داردهست ارزش بی
 . آموخت

با طی مراحلی چون پیوستن به  ،با هدف دست یافتن به سرچشمه درون آغاز شده بودکه سلوك سیذارتا 
شمنان و ترك آنها، نزدیکی به بودا و رها کردن او، عشق به کاماال، اسارت در زندگی دنیوي و سپس گریختن از 

آموختن از رود  سرانجامه است و ران، از دست دادن کسانی که دل به آنها دل بست آن، شاگردي در محضر قایق
شامل سلوك سیذارتا  ،در حوزة بیرونی ؛دهد سلوك در این داستان در سه حوزة موازي رخ می. پذیرد پایان می
در . استبا کاماال و در انتها استقرار در کنار رود دیدار  ،بودا دیدار با ،از جامعۀ برهمنی به زندگی شمنیحرکت 

تر است، بازنگري مکرر سیذارتا به درون خود و دلزدگی از آنچه هست و شوق  حوزة دوم که اندکی درونی
سیذارتا در کنار  ؛سلوك در حوزة سوم کامالً درونی است. دهد هاي جدید، سلوك سیذارتا را شکل می تجربه

ند ران و سپس گوویندا تنها عناصري داستانی هست رود، قایق. کند رود نشسته است و در درون خود سلوك می
 .تر کنند واسطۀ آنها بتوانند فرآیند این سلوك را براي خواننده روشن تا سیذارتا و هسه به

سؤال مهم دربارة غایت این سلوك این است که آیا سیذارتا تسلیم شده است یا دریافتی نو از جهان دارد؟ آیا او 
ها را نیز در  داند یا رنج پذیر می حملترا جزئیات رویدادها  ناشی ازهاي  با کامل دیدن جهان در کلیت خود رنج

تر اینکه آیا او با شکستن بت خودستایی و آن ستیزة پنهانی درون  پندارد؟ و مهم ذات خود شادمانی و آرامش می
 !؟خود به کمال رسیده است

 

 شیخ صنعان
 ؛ها با مفهوم سلوك در راه رسیدن به کمال و آزمون الهی در این راه مرتبط هستند کنش ،در داستان شیخ صنعان

کند و شکست عارف در آن به هبوط  می حرکتها رو به سرچشمۀ کمال  آزمونی که در آن عارف با شکستن بت



، پنجاه سال خود شیخ صنعان پیر کامل دوران خویش است که با مریدان بسیار. شود او در این چرخه منجر می
توصیف عطار . تعلیم مریدان و عبادات و کرامات شیخ را مقتداي عام و خاص کرده است. است بوده مقیم کعبه

 .تعبیر کرد» سکون در عافیت«توان از آن به  نکتۀ پنهانی در خویش دارد که مییک از حاالت شیخ 

 شیخ بود او در حرم پنجاه سال
 قرب پنجه حج به جاي آورده بود

 حد داشت او و صوم بی صلوة خود
 

 ...کمال با مریدي چارصد صاحب 
 کرده بود عمره عمري بود تا می

 نگذاشت اوفروهیچ سنت را 
 )286: 1383نیشابوري  عطار(         

 Pfister)» .علتی آگاهانه براي کنش الزم است«زیرا  ؛از نظر داستانی باید رویدادي موجب تحول داستان شود

بتی را  ،بیند که از حرم به روم رفته چندین شب پیاپی در خواب می ،شیخ با چنان مقام و کراماتی (١٩٩ :١٩٩١
از دید  .اي دشوار رسیده است یابد که در سلوك خویش به گردنه او با تعبیر خواب خویش درمی. کند سجده می

داند که اگر از این  شیخ می. استسالمت، بسیار کم  اي است که احتمال عبور از آن به ابتالي الهی گردنه ،او
 : در عقوبت خواهد افتاد ،اما اگر در پس این گردنه بماند ،تا آستان کمال خواهد رفت ،گردنه بگذرد

 گر کند آن عقبه قطع این جایگاه
 ور بماند در پس آن عقبه باز

 

 راه روشن گرددش تا پیشگاه 
 در عقوبت ره شود بر وي دراز

)286: 1383عطار نیشابوري (  
اگرچه خواب را ظاهراً باید علتی غیر ارادي تصور نمود، . کنش اول داستان بیرون آمدن از این سکون است

شیخ در سلوك خود چنان مصمم است که براي . کند یید میأتعبیر خواب شیخ عنصر آگاهی را در این کنش ت
. بیند شود و در آن سرزمین ناگاه در گلزاري دختري ترسا را می کشف حقیقت خواب با مریدان عازم روم می

زند و بت درونش را آشکار  آتش در ایمان و عافیت شیخ می ،یردگ برمیدختر ترسا چون پرده از رخسار 
ساز توهم نیل به کمال حقیقت  چون زمینه ؛بهره از عشق مورث کبر و غرور است پارسایی بیزهد و «. سازد می

اکنون شیخ باید این بت را بشکند تا رها ) 75: 1381 ستاري(» .پرستی است است و این خودپرستی بدترین بت
شیخ با عباراتی عطار در توصیف حاالت . شود عشق او چندین برابر می ،ا با وجود سرزنش مریدانام ،شود

 . کند هنرمندانه و زیبا تغییر حالت شیخ را باورپذیر می
 ها بسی ام شب در ریاضت بوده

 ام روز و شب بسیار در تب بوده
 پرداختند کار من روزي که می

 

...ها کسی شب  ندهد چنین خود نشان    
ام من به روز خویش امشب بوده  

اختندت از براي این شبم می  
)288: نهما(             

از پیر مقیم کعبه به معتکف کوي دختر ترسا  اوتحول . دشو می معتکف کوي دختر ترسابه مدت یک ماه شیخ 
 دپیوند می به وقوعر ادعاي خود بشیخ  به دنبال پایداريهاي بعدي  ها و کنش رویداد. است اوبخشی از سلوك 



 اوها دیگر تنها  دهد؛ اگرچه فاعل این رویداد را شکل می اوها سلوك درونی و بیرونی  رویدادسلسله همین  و
 . نیست

دهد  شیخ را در معرض انتخابی سخت قرار می ،دختر ترسا که از عشق شیخ باخبر شده است ،در کنش دوم
شیخ صنعان با . سوزي، خمرنوشی و رها کردن ایمان سجده بر بت، قرآن: نهد و چهار شرط پیش روي او می

رود و عقل و هوش را با گرفتن جام شراب از دست یار  ار شرط، همراه دختر به میخانه میپذیرفتن هر چه
 فر شایگان( .رساند عقل و هوش پس از خوردن شراب اسطورة فراموشی و تذکر را به ذهن می باختن. بازد می

موشی شکل عینی برد و اسطورة فرا شیخ با خوردن شراب همۀ قرآن و تصانیف دینی را از یاد می) 111: 1387
مریدان،  .دارد او را به خوکبانی وامیا دختر ام ،خواهد دست در گردن یار کند مست می شیخ. گیرد به خود می

آمیز سخن  که کنایه آید و درحالی یکی از ایشان نزد شیخ می .ردندبازگدارند به کعبه درمانده و ناامید، قصد 
 :خواهد گوید، اجازه می می

 ي کعبه بازرویم امروز سو می
 یا همه همچون تو ترسایی کنیم

 چنین یا چو نتوانیم دیدت هم
 

 چیست فرمان باز باید گفت راز 
...خویش را محراب رسوایی کنیم  

تو زین زمین زود بگریزیم بی  
)296: 1383 نیشابوري عطار(  

تا این بخش همۀ رویدادها بر علیه ایمان و پاکدامنی شیخ . شیخ استکنش سوم داستان مرید خاص فاعل 
دهد که بخش دیگر  ا کنش بسیار متفاوتی در این بخش روي میام ،اند و او را به فراموشی سوق داده رخ داده

مرید خاص شیخ که با او و دیگر  ،رسند وقتی مریدان به کعبه می ؛آورد اسطورة فراموشی و تذکر را به یاد می
وفایی به شیخ سرزنش  شود و مریدان را به علت بی ان به روم نرفته بود، با شنیدن شرح حال شیخ آشفته میمرید
جا  داستان از همین طرح گشایی اصلی گردند و گره مریدان به همراه مرید خاص به روم بازمی ؛ از این رو،کند می

هاي  که به صورت نمادین به شخصیت هایی از وجود شیخ هستند مریدان و مرید خاص جنبه. دشو آغاز می
هرچند سلوك شیخ در این  ؛هایی از سلوك شیخ است جنبهنیز این کنش و رویدادهاي آن  .اند داستانی بدل شده

 گوراخناتو  ماتسیندراتدر اسطوره هندي . دهد بخش نمودي عینی ندارد و رویدادها بدون حضور او رخ می
را از  استاد ،تا با یادآوري گذشته شود ظاهر میاي  نیز شاگرد پس از نگهبانی از جسم استاد، در لباس رقاصه

نمادین بودن شاگرد و مرید خاص در سلوك استاد و  مه جااین در) 120: 1362 الیاده( .اسارت زنان نجات دهد
 .شود می  پیر روشن

سبب توبۀ شیخ  )ص( ي مرید صادق و سرانجام شفاعت پیامبردعا ،روزة مریدان به درگاه خداوند زاري چهل
 مرید خاص کند که بین شیخ و حق از دیرباز غباري بوده است که با دعاي عطار از قول پیامبر نقل می. گردد می

دختر ترسا . از راه برخاسته و راه بر شیخ آشکار شده است و اسرار قرآن و احادیث به خاطرش بازگشته است



رود و عاقبت پس از مسلمان شدن از  شود و در پی شیخ و مریدان می دگرگون می ،بیند ثر خوابی که مینیز بر ا
 . کند طاقتی حاصل از فراق، جان به جانان تسلیم می ذوق ایمان و بی

سلوك شیخ و مریدان از حریم  ،در حوزة بیرونی :دهد سلوك شیخ در این داستان در دو حوزة موازي رخ می
 ،و پس از طی مراحلی در روم که بیانگر تناقض روشنی با تیرگی و ایمان با کفر استشود  میغاز امن حرم آ

در حوزة دوم، پایمردي شیخ در مواجهه با عشق و پاي نهادن بر خویشتن سلوك را شکل . پذیرد پایان می
تا  کند چیز را رها می همهشیخ در این سلوك . اي عناصر بیرونی، درونی است این سلوك با وجود پاره. دهد می

گذر از نام و ناموس، ترك دین و دانش، ترك تن و ترك مریدان که گویی نماد صفات . از تعلقات عریان شود
شیخ و مرید صادق در حقیقت یک تن هستند . آیند هاي این حوزة سلوك به شمار می پسندیدة شیخ هستند، گام

براي صفت پایمردي است و همین  ،ماندهباقی یزي که از شیخ تنها چ. کنند که تنها صفت پایمردي را تداعی می
 . سلوك کافی استطی کردن راه 

 

  دو داستان شباهت مفاهیم
شیخ صنعان با . دو داستان است مفهوم مشتركترین  مهم ترك عافیت و سلوك براي رسیدن به کمال. الف

بت نقشی به ظاهر منفعل دارد، شاید بتوان  هرچند او در شکستن این. برد نمی طلبی به بت درون خود پی عافیت
. ثر استؤگفت که ترك عافیت و قراردادن خود در معرض خواست الهی و سپس پاکبازي شیخ در بخشش او م

جو در سیذارتا ویژگی و جست. هاي متنوعی دارد افتد و جنبه ترك عافیت در مورد سیذارتا چند بار اتفاق می
که بودا نیز  دانشیجو خودستایی ناشی از دانش بسیار است؛ همان و ین جستا أاگرچه منش ؛بسیار فعالی است

 . دارد سیذارتا را از آن برحذر می

طی را براي سیذارتا که وشر ،کاماال همچون دختر ترسا. نماد زن در هر دو داستان کارکردي مشابه دارد. ب
نکتۀ دیگر دربارة این دو زن آن است که . درگی می در نظر ،شمارد و از آن کراهت دارد زندگی عادي را حقیر می
عقیده . رسند اي تازه در ایمان می گردند و به مرتبه به اعتقادات خود، از آن بازمی بسیارهر دو با وجود پایبندي 

صفت معرفی کرده است و کاماال در  عطار دختر ترسا را روحانی .دارد تضادعاشق  با عقیدههر دو شخصیت زن 
مرگ . پردازد که نشان از اعتقاد او به روش زندگی خویش دارد ورزي با سیذارتا می وعی فلسفهبه ن یهر فرصت

 . هر دو زن است برايپایان اندوهباري  انمقابل دیدگان عاشقدر  در پی ایمان و
پیر به دلیل مرگ دختر ترسا پس از آگاهی شیخ صنعان آن است که اگر دختر وسیلۀ استحاله پیر بوده است، هنگامی که 

حتی اگر کلمۀ شهادت گفته و دین مسلمانی  .آمده است خود آمد و به راستی از شغل دنیا رجوع کرد، دیگر به کار نمی
  ) 112: 1381 ستاري. (گرفته باشد



در اینجا توجه ما به . مرگ کاماال و ناپدید شدن پسر سیذارتا نیز همین کارکرد داستانی و معنایی را دارد
یک جزء از کل است و کاماال یکی از این رویدادها. شود مواجه می هایی است که سیذارتا با آنت رویدادهاکلی .

دختر ترسا نیز آشکارکنندة بتی . ستا کاماال و پسرش آشکارکننده و شکنندة بتی هستند که در درون سیذارتا
شکنی بود که  ا بتدختر ترس«به تعبیري . است که در درون شیخ صنعان قرار دارد و باید شکسته شود

کاماال ) 176: 1376 کزّازي(» .خرد درهم شکست ،است» من«ترین بت را در پیر پارسا که  ترین و سهمگین سترگ
به  ،و پسرش و دختر ترسا وظیفۀ نمادین خود را که همان شکستن بت درونی سیذارتا و شیخ صنعان است

 .سودمند نیست ،نبار نباشداند و دیگر حضور آنها اگر براي سلوك زیا انجام رسانده
 آغازتحوالت اساسی در هر دو داستان با عشق زمینی . دارداي  عشق در هر دو داستان جایگاه بسیار ویژه. ج

و  آورد گناهی و زهد خویش بیرون می عشق دختر ترسا شیخ صنعان را از پیلۀ بی. رسد د و به سرانجام میشو می
تواند شیخ را از شیخی خود بیرون  تنها عشق می. سازد ا میجد ،ه داردپایمردي او در این عشق او را از هر چ

زاهد خداپرست با اطاعت از انسان مورد عالقۀ خود و بیم از « ،در حقیقت. کند و به عشق حقیقی رهنمون گردد
 ،خشم وي و باالخره تالش در جلب رضایت او همان رفتاري را که الزم است در برابر خداوند داشته باشد

طور که پیشتر اشاره  در داستان سیذارتا همان) 250و  138: 1388 ریتر(» .نماید یشاپیش تمرین و ممارست میپ
اش یاري  صداقت سیذارتا در عشق به کاماال او را در مسیر تجربه .ورویی دیگر دارد عشق به کاماال رنگ ،شد
کند و آنگاه که سیذارتا کاماال را  فراهم میتدریج  بستر بروز این عشق را به ،نویسنده با دقت خاصی. کند می
همه چیز آماده است تا سیذارتاي برهمن، سیذارتاي شمن و سیذارتاي پرهیزگار عاشق کاماالي روسپی  ،بیند می

البته باید توجه داشت که داستان سیذارتا فراز و فرودهاي مهم دیگري نیز دارد که نقش این عشق را در . شود
را او  توانستیم می حتی یافت، دوباره حضور نمیاگر کاماال در انتهاي داستان . کند نگ میر تحول سیذارتا کم

گردد و براي خواننده پیوندي  ا کاماال به همراه سیذارتاي جوان بازمیام نیم،شخصیتی فرعی در داستان تصور ک
 .کند ذهنی بین عشق به کاماال و دور بعدي سلوك سیذارتا ایجاد می

ترك عافیت و قرار گرفتن در آماج مالمت وضعیت مشابه دیگري است که سیذارتا و شیخ صنعان تجربه . د
گر سیذارتا خود او و  مالمت .کنند نمیاو را مالمت  با او مهربان هستند والبته یاران سیذارتا همواره . کنند می

هاي  سیذارتا لذت. کنند داستان مالمت میاما شیخ صنعان را هم یارانش و هم خوانندة  ،ستا خوانندة داستان او
هاي دنیوي را با تمام  گریزد و رنج که از عافیت می  گاهتنها آن. خوشبخت نیستا ام، چشد معنوي و مادي را می

به طور هاي معنوي  لذت از شیخ صنعان نیز. شود ل میئبینی و درك سعادت نا روشن به ،کند وجود احساس می
رنج مالمت را  ،او باید ترك عافیت کند. اي باالتر از کمال دست یابد تواند به مرتبه ا میام مند است، کامل بهره

ترین مراتب زندگی  هاي خویش را از دست بدهد و پست مرتبه و مقام و همۀ لذت ،بیازماید و در این آزمایش
چه تا محک تجربه به  ؛کند زیرا عبادت محض آدمی را پالوده و عناندار نفس سرکش نمی« ؛را از سر بگذراند



 )76: 1381 ستاري(» .توان دانست که در او غشی هست یا نه و عشق برترین آزمون است نمی ،میان نیاید
مرتبۀ آدم مرتبۀ بودن در بهشت است و براي آزموده . وضعیت شیخ صنعان یادآور وضعیت آدم در بهشت است

یی مریدان در این میان جماعت فرشتگان درونی و گو. دیهاي مرتبۀ خاك را چش شدن در راه کمال باید رنج
  .اند و آن مرید صادق و زیرك و کارآزموده قلب آدم است بیرونی
 

  دو داستان تفاوت مفاهیم
حقیقت مفهومی درونی و . سلوك شیخ صنعان در راهی است که تا پیشگاه خداوند امتداد یافته است. الف

ا ام ،کند ها بروز می در این سلوك ناگزیر سختی. آن راه است بیرونی است و سعادت بشر در گرو سلوك در
 : رو شود هروب اي واقعهواقعۀ شیخ صنعان مخصوص او نیست و هر کس در این راه ممکن است با چنین 

 نیست یک تن بر همه روي زمین
 

اي در ره چنین کاو ندارد عقبه   
)286: 1383 عطار نیشابوري(  

جویی و جست؛ این سلوك حرکت به سوي سرچشمۀ سعادت و آرامش استسلوك در داستان سیذارتا 
سعادت و آرامش چیزي نیست که از ابتدا براي سیذارتا   .ادراك هستی خویشبراي است در درون خویش و 

جوگر کمال رویدادها را تعبیر و جست. کند تدریج سرچشمۀ آرامش درونی را کشف می بلکه او به ،روشن باشد
بر این . بخشد جو میو ثري در جستؤدرونی او به هر رویداد بزرگ یا حتی کوچک نقش م کند و تفکر می

 . توانند وحدت یابند و یک مفهوم را القا کنند زمان و اشیا می ،جوگر حوادثو جست در فضاي فکري ،اساس
 .دوها پاك ش و در هر گردنه از آالیش مسیر کمال عبور کندهاي  از گردنه سالک بایددر حکایت شیخ صنعان 

ادراکی که همه چیز را  ؛است جهان کمال ادراك ،در داستان سیذارتا. این مسیر تا پیشگاه خداوند امتداد دارد
 سیذارتا .بیند گونه می جهان را این بودا. کند بیند و رود و سنگ و انسان را اجزاي یک واحد تلقی می پیوسته می

آلوده شدن . چنین ادراکی داردران نیز  ، قایقاوو حتی از دید یابد  میبه چنین ادراکی دست انتهاي داستان  نیز در
که آلودگی شیخ صنعان  درحالیاي ضروري براي رسیدن او به کمال است،  به تعلقات دنیوي براي سیذارتا تجربه

تن به هرچند شیخ صنعان نیز با رف. شود ها می از کمال و گرفتار شدن در یکی از گردنهاو محرومیت منجر به 
گرفتاري  توان گفت ؛ از این رو، میشود می پاكباخبر و در انتها از آن آالیش  ،روم از آالیشی که در درون دارد

 .استشیخ بخشی از پاالیش او در مراحل سلوك 
 خود سازد که شیخ با کمال و سعادت عطار با توصیف حاالت شیخ در ابتداي داستان این نکته را روشن می

اما در داستان ، گردد هاي تعالی و سیر الی اهللا بر می این ویژگی به تعریف کمال بر مبناي چرخه .چه خواهد کرد
 .الگویی دارد در این داستان، کمال مفهومی کهن. ماند سیذارتا این مسأله مبهم می



 رسیدن به کمال در شیخ صنعان برايدلزدگی مکرر سیذارتا از وضع موجود و طی کردن مراحل متعدد . ب
 این یابد که گمگشتۀ او در درمیبا آموختن دانشی  که هربارآموزي است  دانش مانندسیذارتا . شود دیده نمی

ا از برهمنان، شمنان، بودا، کاماال و مردم ام، خواهد سعادت را بیاموزد یا به آن دست یابد او می. نیست ها آموزه
ویژه زمانی که از  هب .شود دلزدگی موجب ترك تعلق میشود و  آموزد و دلزده می باره چیزي نمی در اینعادي 

نگاه  باآنجا که ؛ شود  به پذیرش اهمیت تعلق منجر می ،ترك تعلق تدریجی است و در نهایت. گریزد سامسارا می
شیخ صنعان تنها شاگرد عشق دختر  ،بر خالف سیذارتا. بیند کردن به تصویر خویش در آب چهرة پدرش را می

ترك تعلق براي او یکباره و پس از  .رسد به کمال می پایمرديو  با کنار گذاشتن همۀ تعلقات شود و ترسا می
 .دهد عشق روي می

در کالس  اوالبته . بیاموزد تا پخته شود نکتهباید چندین او . درپی عشق را تجربه کند باید پیسیذارتا . ج
برخی از  .آموزد را نیز می ه به پول و همصحبتیآراستگی، کامجویی از زن و دنیا، توج ،عشق عالوه بر مهرورزي

سیذارتا تا پیش  .معلم است ،کاماال براي سیذارتا بیش از آنکه معشوقه باشد ؛هاي سیذارتا از کاماال است آموخته
برخالف  .شود شکسته میدر درون او این بت ا با دیدن کاماال ام ،از مواجهه با کاماال، در همه چیز برترین است

. هایش را ترك کند تمام آموختهکند و در این کالس باید  تا، شیخ صنعان تنها در کالس عشق شاگردي میسیذار
 .شود در این کالس تنها پایمردي و صداقت شیخ صنعان آزموده می

به  ،کاماال بر خالف دختر ترسا. رسد هایشان، مهم به نظر می تفاوت زنان در دو داستان با وجود شباهت. د
به  اوعالقۀ . مند است گو دربارة گذشتۀ سیذارتا عالقهو پردازد و حتی به گفت مبارزه با عقاید سیذارتا نمی

براي  او . در این رابطه قابل ذکر است ،شود صحبت دربارة بودا که بخشی از اعتقادات سیذارتا محسوب می
ا دختر ترسا ام ،رساند را به اوج می اوفت ثروت مادي و شأن اجتماعی است و در این دو صخواستار سیذارتا 

 . گیرد همۀ شأن اجتماعی شیخ صنعان را از او می
کاماال از همان ابتدا با سیذارتا مهربان است؛ هرچند سیذارتا شمنی است که نباید براي کاماال اهمیتی داشته 

روش کاماال براي تغییر . ن نیستدر مقابل، دختر ترسا با وجود اهمیت و منزلت شیخ، هرگز با او مهربا. باشد
در تغییر عقیدة دو شخصیت زن در  تفاوت دو روش .عقاید سیذارتا نیز در برابر روش دختر ترسا قرار دارد

عقیده دختر ترسا ا ام ،کند تدریج و با گذشت سالیان تغییر می کاماال به. قابل مشاهده استي دو داستان نیز انتها
 . گرود شود و دختر ترسا به مذهب شیخ می کاماال البته پیرو بودا می. ندک به طور ناگهانی تغییر می

دختر ترسا با وجود آنکه تفاوت مهمی محسوب  بودن صفت روسپی بودن کاماال در مقابل ترسایی و روحانی
ات سیذارتا براي پرداختن به لذ. اقتضاي داستان است ،بیش از آنکه بار معنایی یا رمزي داشته باشد ،شود می

اي تندخو و نامهربان چندان کمکی به پیشبرد داستان  رو شود و معشوقه همادي باید با کسی همچون کاماال روب
 . کند نمی



 

   نتیجه
هاي دیرینۀ بشر بوده،  هاي مختلف و از دغدغه سلوك در راه رسیدن به کمال که از جمله مفاهیم مشترك فرهنگ

هاي  ها، شباهت در این دو داستان با وجود برخی تفاوت. صنعان استمایۀ اصلی دو داستان سیذارتا و شیخ  بن
ها یکی پس از دیگري به دلیل دلزدگی  داستان سیذارتا حکایت دلزدگی است و کنش .شود دیده می نیز زیادي

اي دیگر است و  سلوك در این داستان حرکت از یک تجربه به تجربه. دهند سیذارتا از وضع موجود رخ می
عشق به زن و دنیا و  طریق از ،ست که در پایانا و خودستایی ناشی از دانش بسیار بت درونی سیذارتاخودبینی 

با  ،حکایت شیخ صنعان نیز داستان ابتالي الهی در راه سلوك است و سالک در این ابتال. شود فرزند شکسته می
خویش آتش در ایمان و عافیت  دختر ترسا با جمال. کند شمۀ کمال را طی میها مسیر رو به سرچ تشکستن ب
 .رساند شکنی است که شیخ را به کمال می سازد و هم او بت زند و بت درون شیخ را آشکار می شیخ می

در حقیقت در هر دو . دو داستان است  ترین شباهت جوي کمال و رها کردن عافیت به خاطر آن مهمو جست
پردازند و با طی  و سلوك بیرونی و درونی می جوي کمال به سیرو هاي اصلی براي جست شخصیت ،داستان

ترك عافیت و آزمودن . یابند اي از کمال دست می به بیداري و مرتبه ،ترین آنها عشق زمینی است مراحلی که مهم
 سالکرسانیدن   واسطۀ ها و ابتالها آزمون. کنند شیخ صنعان تجربه می رنج وضعیت مشابهی است که سیذارتا و

در این دو داستان نیز  .شود نهایی هستند و چشم باطن سالک پس از گذر از آنها گشوده میبه مقصود و هدف 
نماد زن در هر دو داستان . شوند به کمال نزدیک می ،سالکان طالب کمال پس از گذار از مراحلی از سلوك

به خود اختصاص  ،لاي را در نزدیک گرداندن قهرمانان به کما کارکردي مشابه دارد و عشق جایگاه بسیار ویژه
 . هایی با یکدیگر دارند شده از کمال در این دو داستان تفاوت هاي زن و مفهوم ترسیم البته شخصیت .داده است

توان به دلزدگی مکرر سیذارتا از وضع موجود و طی کردن مراحل متعدد  دو داستان می دیگر  تفاوتدر باب 
 ،تجربه کند تا پخته شودعشق را سیذارتا باید . شود دیده نمیدر رسیدن به کمال اشاره کرد که در شیخ صنعان 

هایش را ترك کند باید با عشق آموختها شیخ صنعان ام. 

 

 نوشت  پی
که این واژه با اصطالح  درحالی ،ترجمه شده است» شمن«به  Samanaدر ترجمۀ متن سیذارتا واژة ) 1(

Shaman اي دینی مربوط به سیبري و آسیاي مرکزي است  پدیده شمنیسم به معناي دقیق آن،«. تفاوت کلی دارد
هاي شمن، حکیم، ساحر و جادوگر براي  شناسان از واژه از آغاز قرن بیستم، قوم. و مساوي است با فن خلسه



شوند،  مذهبی هستند و در همۀ جوامع ابتدایی یافت می -نامگذاري افراد خاصی، که داراي نیروهاي جادویی
تر آن است که شمنیسم را  صحیح. این آشفتگی مانع از درك صحیح پدیدة شمنیسم شده است. اند استفاده نموده
 ) 46-39: 1387الیاده (. شود بندي کنیم تا با آنچه معموال دین نامیده می هاي عرفانی طبقه در میان نظام

. نظر داشته است مد را Shramanaرسد مفاهیم مرتبط با  ر میرا به کار برده است و به نظ Samanaهسه واژة 
شرامنان . بندي کرد به دو شاخۀ متضاد برهمنی و شرامنی تقسیم ،توان از یک منظر وسیع فلسفۀ هندي را می

هاي  به ریاضت ،آلود به مفهوم دور باطل زندگی رنج» سامسارا«گروهی از مردمان هند هستند که براي رهایی از 
. زندگی شرامنی زندگی رهاشده از هر تعلقی است. ندهست سخت هدایت شخصی از طریق مراقبه معتقد

هایی براي  شرامنان حتی راه. ازدواج، دارایی، مالکیت و حتی نظافت شخصی براي یک شرامن بایسته نیست
یید أها و کتب ودایی، ت انکار هرگونه خالقی براي جهان، انکار اندیشه. فراموشی تن خاکی و افکار خویش دارند

هاي جدي و ترك  کید بر لزوم ریاضتأمفاهیم دایرة تولد مجدد در رنج و تناسخ روح، ت ،»اراسامس«و » کارما«
ثیر قربانی و تشریفات مذهبی دیگر براي پاکی فرد، و رد هرگونه سازمان طبقاتی أهمۀ تعلقات، مردود دانستن ت

ظاهراً بودا نیز در ابتدا زندگی . ویژه طبقۀ کاهنان از جمله اعتقادات فلسفی منسوب به شرامنان است هجامعه و ب
برهمنان از . رسد و به روشنایی می کشد میگزیند و سپس از رنج دادن به تن خویش دست  شرامنی را برمی

زندگی عادي دارند و  آنها. کنند اعمال مذهبی ودایی پیروي میاز معتقدان به تعالیم ودایی هستند و  ،سوي دیگر
بینی  بر خالف شرامنان، زندگی برهمنان با خوش. شمارند زندگی را مجاز می ازدواج و مالکیت و سایر ملزومات

و اعتقاد به عدم  ههاي شرامنی در برهمنان نفوذ کرد تدریج بخشی از اندیشه به. نسبت به دنیا همراه است
گی پاداش و مجازات در زند(، تناسخ و تولد مجدد، کارما »سامسارا«آلود  خشونت، ریاضت، چرخۀ هستی رنج

ه همچنین پرستش حیوانات و مظاهر مختلف خدایان رو به ضعف نهاد. ه استدر برهمنان قوت گرفت) مجدد
  (۶٣٩ :٢٠٠١ Lochtefeld).است

به مفهوم گوهر  )Upanishads(به معنی خود و خویشتن است که در اوپانیشادها  )Atman(واژه آتمن ) 2(
درونی انسان و ذات او به کار رفته است همان ذاتی که ابدي، ثابت و هویت بخش به انسان است و در کمال 

نگرش اوپانیشادها به عالم وجود  )۶٩:٢٠٠١ ,Lochtefeld( .خود با برهمن که مبدأ همه چیز است یکی است
ود در ژرفایی ژرف وحدت دارند و و کل وجنگرشی است مبتنی بر وحدت وجود؛ آتمن در همه حضور دارد 

که عین برهمن است، چون رشتۀ نامرئی میان تسبیح، همۀ موجودات هستی را به یکدیگر مرتبط ساخته  آتمن
 )VI: 1374نادري ( .است

به تعبیر گلن، در حقیقت هسۀ جوان و همتایش در داستان سیذارتا هر دو از رفتن به مسیري که پدرانشان ) 3(
: 1373(. کنند تابند و بر این حق که به راه سرنوشت خود بروند، پافشاري می روي برمی ،اند نها تعیین کردهبراي آ



زمینۀ  ستیزه با هر چیز براي دست یافتن به رهایی صفتی است که ریشۀ آن را باید در پس ،براي سیذارتا )50
 )181-165و  15: 1386 نجفی. ك.براي اطالع بیشتر ر( .زندگی هسه بازجست

و آنگاه تاسبازي «به  (۵٧ :١٩٢٢ Hesse) »und einige Würfelspieler«در ترجمۀ پرویز داریوش عبارت ) 4(
 and«ت رعبارت آلمانی فوق به صو ،جمۀ انگلیسی داستاندر تر. ترجمه شده است )125: 1368هسه (» جنگاور

some gamblers with dice« ترجمه شده است .(Olesch et al. ١ :٢٠٠٨۴٧) در هر دو متن آلمانی و انگلیسی، 
کید أبر حالت نکره تنیز  »some«واژة  ،و در ترجمۀ انگلیسی استمتعدد بودن و نکره بودن  نشانهعالمت جمع 

. است» و قماربازانی در بازي با تاس« یا» و سپس تاسبازانی جنگاور« تر این عبارت دقیقترجمۀ  ؛ از این رو،دارد
بلکه اشارة سیذارتا به  ،دهد که شخصیتی قمارباز در داستان وجود ندارد وضوح نشان می هاصل آلمانی ب

گاه مبناي آن پاکبازي و به بازي گرفتن همۀ  ودو یا چندطرفه است  یک بازيهایش در قمار است که  آموخته
 .است ها دارایی
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