
سی مرغ شدن مرغان

براساس پيرنگ منطق الطير، سی مرغ گردهم می آيند تا از ميان خود شاهی را برگزينند. عاقل ترين آن ها (هدهد) پيشنهاد می دهد که بدين منظور همگی 
به اتفاق به جستجوی سيمرغ، مرغی افسانه ای، به سمت قاف حرکت کنند، مرغی که کمابيش در فرهنگ غرب با ققنوس اسطوره ای در تقارن است. سيمرغ به 
صورت تحت اللفظی به معنای سی مرغ است و در منظومه ی عطار، استعاره ای از خدا يا مرادی است که پرندگان را به سوی خدا هدايت می کند. به هنگام تجمع 
اين سی مرغ نزديک آشيانه ی سيمرغ، آن ها با ديدن انعکاس تصوير خود بر درياچه متوجه می شوند که از مجموع همه شان، سيمرغ شکل گرفته است. عطار 
شعر خود را به گونه ای تنظيم می کند که مفهوم و ساختار در هماهنگی با يکديگر قرار بگيرند و مفهوم سيمرغ شدن هم در فرم و هم در محتوا اجرا می شود. 
درواقع، ساختار اثر، از تجمع تکه های متفرق و خرده روايت های ديگری شکل می گيرد که از مجموع کل اين ساختارهای مختلف،ساختاری بزرگ تر و واحد به 
نام سيمرغ به وجود می آيد. هر خرده روايت در اين اثر از سوی مرغی متفاوت روايت می شود و در نهايت مجموع قاب های مربوط به هر پرنده روی هم رفته به 
صورت استعاری به تجمع سی مرغ مختلف اشاره می کند که به يک کل واحد، سيمرغ، تبديل می شود- ساختاری چندگانه اما منسجم به سوی شکل گيری يک 
صدای واحد. درواقع اثر عطار به خاطر همين تناظر فرم و محتوا است که به يکی از بهترين نمونه های بازآفرينی شده ی منطق الطير تبديل شده است. همچنين 

قابل به ذکر است که اين اثر يکی از نمونه های اوليه داستان کالن به شمار می آيد.

داستان کالن چيست؟ 

به باور وندايک، هر پديده ای دارای يک کليت به نام ساختار کالن و جزئياتی به نام ساختار خرد است. ساختار کالن که واحدی شناختی است ميان 
بخش ها، اجزا، عناصر و پاره های مختلف موجود در اثر ارتباط ايجاد می کند که اين ارتباط، داستان کالن نام دارد. بنابراين ساختار کالن می تواند به مثابه ی پيرنگ 
يک اثر تلقی شود و چگونگی عملکرد اين رابطه ی کليت/جزئيات می تواند منجر به ساخت داستان کالن شود. به عبارت دقيق تر، در صورت نگاشت ساختار کالن 
بر ساختار خرد و ايجاد ارتباط ميان خرده روايت های مختلف، ساختار ديگری به نام داستان کالن ايجاد می شود که عبارت است از داستان های غيرمرتبطی که 
دارای ساختارهای طرح واره ای مشابهی هستند، به طوری که ساختار کالن فضای طرح واره ای يک پيرامتن با فضای ديگر متون موجود در يک اثر ادغام شده 

فريدالدين عطار نيشابوری (۵۲۴-۶۰۰)، شاعر ايرانی، اثر ماندگار 
خود، منطق الطير را قرن ششم به نگارش درآورد. گرچه از اهالی ادب، 
کسان ديگری همچون بوعلی سينا    (۳۵۹-۴۱۶)، محمد غزالی (۴۳۷-
۴۹۰هـ.ق) و بسياری ديگر نيز همين منظومه را به زبان و با جهانی 
ديگر شکل داده اند، اما اثر عطار ماندگارترين و اديبانه ترين بازآفرينی 
منطق الطير است، چرا که دارای ويژگی هايی است که آن ديگر آثار فاقد 
آن هستند. البته الزم به ذکر است که ترجمه های بينانشانه ای بسياری 
از منطق الطير صورت گرفته است که بررسی نظام نشانه ها و چگونگی 

عملکرد آن ها در ايجاد داستان کالن متفاوت، حائز اهميت است.

نوشته: ليال صادقی

48

v
e

rs
e

ju
n

k
ie

s 
Is

su
e

 1
.1

   
   

   
   

   
   

 J
u

ly
 2

0
1

3



و به فضايی جديد منجر می شود. اين شگرد در ادبيات داستانی فارسی با منطق الطير آغاز می شود (صادقی، ۲۰۱۲). در اين ساختار، روايت های مختلفی که از 
سوی مرغان مختلف روايت می شوند (ساختار خرد) دارای الگوی قابل پيش بينی و مشابهی هستند که در آن ها همه ی عناصر چه از لحاظ واژگانی، چه از لحاظ 
نحوی يا پيش انگاشتی با هم و با موضوع مورد نظری که روايت را ارائه می دهد، در هماهنگی هستند. درواقع الگويی مشابه از لحاظ چگونگی همنشينی عناصر 
برای بيشتر روايت ها وجود دارد که صرفن برخی عناصر در محور جانشينی تغيير می کنند. به عبارت ديگر، سازه های آرمانی يک قاب واحد مدام بازتوليد می شوند 

و جای آن ها در همان قاب، سازه های قلمروهای مفهومی ديگری به صورتی نظام مند قابل جايگزينی است.
 

سه سطح يک اثر ادبی: ارزيابی ادبيت متن

هر اثر ادبی به تعبير مارگريت فريمن، دارای سه سطح نگاشت مفهومی است که شامل نگاشت ويژگی، رابطه ای و نظام  است و اين اصطالحات در تعبير 
فوکونيه و ترنر با واژه های ديگری بيان شده اند که عبارتند از نگاشت فرافکنی، کاربردی و طرح واره ای. به طور کلی، نگاشت ويژگی به معنای فرافکنی شباهت 
ميان دو پديده است (فريمن، ۱۹۹۸: ۲۵۵). براساس نظريه ی قلمروی مفهومی، يک مشخصه ی مشابه بر يک قلمرو نگاشت می شود و سپس الگوی حاصله 
در قلمروی متفاوتی بازتوليد می شود. نگاشت ويژگی يا فرافکنی می تواند بخشی از ساختار يک قلمرو را بر ديگری نگاشت کند (فوکونيه، ۱۹۹۷: ۹). نگاشت 
ديگر، نگاشت رابطه ای يا کاربردی است که به روابط ميان پديده ها حساس است (فريمن، ۱۹۹۸: ۲۵۵) و شباهت ناچيز ميان پديده ها ی مورد نظر را به روابط 
آن پديده ها، از جمله رابطه ی علی و معلولی، تعميم می دهد. اين نگاشت از حيث مجاورت پديده ها با يکديگر اهميت دارد و مجاز بخشی از آن تلقی می شود. در 
آخر، نگاشت نظام يا طرح واره ای است.اين نگاشت براساس تناظر پديده ها و روابط آن ها شکل می گيرد که به شدت با يکديگر ارتباط متقابل دارند، به طوری که 
هر عنصر در قلمروی مبدأ بر عنصری در قلمروی مقصد نگاشت می شود (هوليوک و تاگارد، ۱۹۹۵: ۳۱). اين نگاشت زمانی عمل می کند که طرح واره ، قاب يا 
الگويی کلی برای ساخت يک موقعيت در بافت مورد استفاده قرار می گيرد (فوکونيه، ۱۹۹۷: ۱۱). نگاشت ويژگی و رابطه ای در جزئيات و ساختار خرد يک اثر ادبی 
ديده می شوند، اما نگاشت نظام در ساختار کالن يا شکل کلی اثر ديده می شود. عالوه بر اين، نگاشت نظام به عنوان معيار و ابزاری در نقد ادبی برای ارزيابی 
آثار ادبی مشابه می تواند مورد استفاده قرار گيرد. از آنجايی که منطق الطير عطار، به عنوان مثال، از منطق الطير بوعلی سينا ماندگارتر، ادبی تر و چالش برانگيزتر 
است، می توان ادعا کرد که اين ساختار منظومه ی عطار، سه سطح نگاشت و همچنين سطحی به نام داستان کالن است که آن را در ادبيات عرفانی به يکی از 

درخشان ترين آثار تبديل کرده و باعث ادبی تر بودن آن شده است و نه محتوا و مفهوم اين اثر.
 

هماهنگی فرم و محتوا: وحدت در کثرت

منطق الطير شامل ۱۹۶ خرده روايت است که هرکدام شامل تقريبن پانزده بيت است. همه ی آن ها از يک الگوی مشابه تبعيت می کنند و برای شکل دادن 
هر روايت مختلف، صرفن تغييرات اندکی در واژه ها و عناصر معنايی بر محور جانشينی رخ می دهد. ساختار روايی از تکثر به وحدت حرکت می کند و اين حرکت 
در همه ی داستان ها تکرار می شود. البته طبق اين الگو، تکثر صداها و تنوع شخصيت ها بازنمايی می شود که درنهايت همه به يک صدا ختم می شود. در سنت 
ادبی، براعت استهالل آينه ای است که ساختار کل اثر را منعکس می کند و به مثابه ی پيرامتنی بر متن اصلی حضور می يابد، درنتيجه نگاشت پيرامتن بر ساختار 
تمام متن و ايجاد طرح واره ی مشترک از ارتباط پيرامتن و متن، منجر به شکل گيری داستان کالن می شود. در اين منظومه، مقدمه نيز که پيرامتنی ديگر به شمار 
می آيد، به بخشی از ساختار متن اصلی تبديل می شود، درنتيجه حرکت از وحدت به تکثر و از تکثر به وحدت، از همان ساختار مقدمه آغاز می شود که از ستايش 
خداوند، نعت پيامبر و مدح چهار خليفه شروع شده و به سالم بر سيزده مرغ می رسد که تا بدينجا حرکت از وحدت به کثرت است، اما اين حرکت دوباره از تکثر 
مرغان به سوی يکی شدن و سيمرغ شدن ادامه می يابد. درنتيجه نگاشت نظام در اين منظومه بدون مقدمه و براعت استهالل امکان پذير نيست. همچنين، سطر 
آغازين هر حکايت در براعت استهالل شامل سه واژه و عنصر معنايی است که در همه ی پرندگان مشترک است، گويی يک الگوی واحد در محور همنشينی در 
نظر گرفته می شود که برخی عناصر در مجور جانشينی در هر حکايت تغيير می کنند و بدين گونه طرح واره های مشابهی برای همه ی مرغان شکل می گيرد. اين 

سه عنصر معنايی عبارتند از:
خوش آمدگويی، نام مرغ، صفت مرغ.

مرحبا+  ای هدهد + هادی شده
خه خه+  ای موسيچه + موسی صفت

مرحبا + ای طوطی + طوبی نشين
خه خه + ای کبک + خرامان در خرام

و الی آخر. 
داستان مرغان در پيکره ی اصلی اثر نيز (به عنوان مثال، از بيت ۷۴۹ به بعد، نسخه ی گوهرين) از همين الگو تبعيت می کند. اين الگو در بخش های 
مختلف اثر اجرا می شود تا تکثر را بازنمايی کند. بدين معنی که پيکره ی اصلی اثر نيز در هر حکايت، از سه عنصر معنايی شکل می گيرد که عبارتند از: نام مرغ، 

کنش مرغ، صفت مرغ:
طوطی + آمد+  با دهان پر شکر

کبک+ بس خرم خرامان + در رسيد
بلبل شيدا + درآمد + مست مست
بعد از آن طاوس + آمد + زرنگار

و الی آخر. 
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الگوی تمام مرغان به غير از سيمرغ در اين منظومه تکرار می شود و البته سيمرغ سيزدهمين مرغ در براعت استهالل است که پيوند ميان براعت استهالل 
و پيکره ی اصلی اثر به شمار می آيد و باعث پيوند مرغان در پيرامتن و متن اصلی می شود. از جمله ظرافت های اين اثر اين است که مرغان در براعت استهالل از 
مرغان در پيکره ی اصلی متفاوت هستند، اما از الگوی واحدی پيروی می کنند که نشان از تکثر مرغان و يکسانی جهان همه ی آنان دارد. عناصر هر حکايت به 
صورت متناظر در حکايت های ديگر نگاشت می شود، درنتيجه نگاشت مفهومی از يک ساختار به ديگر ساختارهای موجود رخ می دهد و اين تکثر در برابر ساختار 
يگانه و واحد سيمرغ قرار دارد که از هيچ الگويی تبعيت نمی کند و بازنمايی وحدت است. در نگاشت نظام نيز ديده می شود که همه ی پرندگان با يک خط مرکزی 

به يکديگر پيوند داده می شوند و اين خط مرکزی همان سير و سفری است که سی مرغ را به سی مرغ می رساند.
بر طبق نظر فوکونيه، نظريه ی ادغام می تواند بر بيش از يک قلمرو يا فضا عمل کند و بخشی از يک ساختار مرتبط به يک فضای درونداد را بر بخشی 
از ساختار ديگر فضاهای درونداد نگاشت کند و منجر به ساختاری نو شود. در خالل خواندن يک اثر، خواننده با شماری از پديده ها مواجه می شود که يکی به 
ديگری نسبت داده شده اند تا در نهايت، پديده ای نو و تازه ايجاد شود. براساس سطرهای اول اين منظومه، به عنوان مثال، هدهد و سليمان در هم ادغام می شوند 

و موجودی جديد که مخلوطی از هدهد، پيامبر و عارف است، شکل می گيرد.
همچنين در جدول ۱ که تمام عناصر فضای پيامبر سليمان با عناصر فضای پرنده ی مورد نظر، يعنی هدهد ادغام می شوند و البته فضای درونداد سالک 
نيز در همه ی اين الگوها حضور دارد و تکرار می شود، برخالف فضای درون داد پيامبر و پرنده که جايگاه خود (فضای عام) را حفظ می کنند، اما واژه ها بر محور 
جانشينی تغيير می کنند. بنابراين، برخی از فضاهای درونداد برای شکل دادن به پديده ای به نام عارف به مثابه ی پيامبر+ پرنده در هم ادغام می شوند و اين ادغام 
برای تمام پرندگان رخ می دهد. برای ديدن چگونگی ادغام اين سه فضای درونداد، به جدول شماره ی ۱ نگاه کنيد که ديگر پرندگان هم از همين الگو برای 

شکل دادن به جهان متن خود استفاده می کنند.
مرحبا ای هدهد هادی شده            در حقيقت پيک هر وادی شده
ای به سر حد سبا سير تو خوش      با سليمان منطق الطير تو خوش

صاحب سر سليمان آمدی                از تفاخر تاجور زان آمدی
ديو را در بند و زندان باز دار                  تا سليمان را تو باشی رازدار

ديو را وقتی که در زندان کنی            با سليمان قصد شادروان کنی         (منطق الطير، ۱۳۷۴)

جدول ۱ـ ادغام مفهومی روايت هدهد در براعت استهالل
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در اين براعت استهالل، صدايی واحد به عنوان رشته ی پيوند همه ی صداهای ديگر شکل می گيرد. درواقع، سيمرغ به مثابه ی ساختاری کلی باعث پيوند 
همه ی حکايت ها می شود و طبق جدول ۱ می توان پيرنگ جهان متن هر پرنده را اينگونه بيان کرد:

۱.هدهد همچون سالکی است که اگر مرادش سليمان باشد، می تواند طی طريق کند و از ديو درون رها شود و به وصل الهی که همچون شادروان 
است، برسد.

۲.موسيچه همچون سالکی است که اگر مرادش موسی باشد، می تواندطی طريق کند و از نفسی که همچون فرعون است، رها شود و به وصل الهی 
که همچون کوه طور است، برسد.

۳.طوطی همچون سالکی است که اگر مرادش ابراهيم باشد، می تواندطی طريق کند و از نفسی که همچون نمرود است، رها شود و به وصل الهی که 
همچون گلستان است، برسد.

۴.کبک همچون سالکی است که اگر مرادش صالح باشد، می تواندطی طريق کند و از کوه درون او ناقه ای ظاهر شود و به وصل الهی که همچون راندن 
ناقه است، برسد و الی آخر.

از آنجايی که همه ی داستان ها از همين الگو پيروی می کنند، می توان گفت که همه ی آن ها به طرح واره ی تکثر واقعيت ها (مرغان) که به وحدت وجود 
(سيمرغ) می رسند، اشاره دارند. به عبارت ديگر، وحدت در کثرت طرح واره ای است که به صورت نگاشت نظام بر کليت ساختاری اثر و با تناظر عناصر موجود در 
هر جهان به تصوير کشيده می شود و اين طرح واره در هر يک از ساختارهای کالن موجود در روايت ها و همچنين در ساختار کل اثر موجود است. البته ساختارهای 
خرد هر يک از حکايت ها نيز تا حدی بازنمايی اين طرح واره هستند، چرا که از جايگاه هايی مشابه در محور همنشينی استفاده می کنند که در اين جايگاه ها، عناصر 
مشابهی قرار می گيرد و ساختارهای مشابهی شکل می گيرد. به طور خالصه، ساختار خرد و کالن هر دو، طرح واره ی کثرت در وحدت را نشان می دهند و اين 

تصوير را می توان در شکل ۱ به وضوح ديد.

شکل ۱. نگاشت نظام در منطق الطير عطار نيشابوری
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در نمايی دورتر به نگاشت نظام در شکل ۲، نگاشت های ويژگی و رابطه ای باعث شکل دهی به استعاره های زير می شوند: منطق الطير به مثابه ی راهی 
به سوی سيمرغ، وادی ها به مثابه ی موانع سفر، مرغان به مثابه ی سالکان، سيمرغ به مثابه ی سايه ی حق، حکايت ها به مثابه ی تجلی تکثر، هسته ی مرکزی اثر 

به مثابه ی تجلی وحدت، راه به مثابه ی بردار و غيره.

 شکل ۲. داستان کالن در منطق الطير عطار نيشابوری

همانطور که در شکل ۲ ديده می شود، ويژگی های طی کردن راه، مانند کنشگر، راه، مانع، راهنما، هدف و غيره بر ساختار کلی شعر نگاشت می شود و 
داستان کالن شکل می گيرد که اين داستان کالن در تفسير بينانشانه ای حائز اهميت است تا مفهوم اصلی اثر را منتقل کند و نشان دهد آثاری که از يک اثر واحد 

منشعب می شوند، چگونه داستان های ناگفته ی مختلفی را به عنوان داستان کالن خود به واسطه ی ساختار کالن مشابه به تصوير می کشند.

ترجمه ی بينانشانه ای: از متن به تصوير

طرح واره ی اصلی شعر مبدأ، راه، هدف است و نشان گر راهی است که پرنده/جستجوگر (معادل سالک) علی رغم موانع و مراحل مختلفی که پيامبر/
راهنما نشان می دهد، قدم در آن می نهد. راه اصلی شامل بسياری راه های فرعی (تکثر) است که جستجوگر سفر خود را از يکی از اين راه ها آغاز می کند. درواقع، 
جستجوگر حرکت خود را از خالل تکثر (مبدأ) به وحدت (مقصد) شکل می دهد. اين ساختار کالن منطق الطير است که در بازآفرينی در رسانه های ديگر، مانند 

هنرهای مفهومی، عکس و غيره بر جهان متن اثر مقصد نگاشت می شود.
منطق الطير، اثر يوان فورد در مرکز هنرهای فوت اسکری (Footscray Community Arts Centre) در سال ۲۰۱۱ به نمايش گذاشته شد. 
در اثر فورد که از لحاظ مفهومی در تقابل با اثر عطار قرار دارد، گروهی از مرغان برای آغاز سفری گردهم می  آيند، اما يک مرغ جدای از گروه مرغان بر زمين 
نشسته، مشغول دانه برچيدن است. گروه مرغان، همانند لکه ای سياه از انواع مختلف مرغان و در حالت های کاملن متفاوت تشکيل شده و نقطه ی اشتراک همه در 
اين است که در حال پرواز هستند. اين اثر فورد در تقابل با منطق داستان عطار است و فاقد جهت مندی، خط سير از وحدت به کثرت/کثرت به وحدت و همچنين 
خط مرکزی سيمرغ است. ساختار کالن مشابه است و تکثر پرندگان، هيأت بزرگی را شکل دادهاست. در اين اثر، انبوهی از مرغان برای آغاز يک سفر گردهم 
آمده اند، درحالی که در اثر عطار انبوه به اندک تبديل شده و انبوه غافل به کناری رفته و مشغول کار دنيا شده اند، برخالف اين اثر که اندک به لحظه می انديشد و 
انبوه مشغول کار آخرت شده اند که البته اين مفاهيم از طريق تغيير روابط ميان ساختارها منتقل می شوند. در اين اثر تنها يک پرنده از گروه جدا شده است و به 

جای آنکه جوينده ی چيزی ورای زمين باشد، جوينده ی روزی خود در زمين است. 

عکس ۱. منطق الطير، يوان فورد، ۲۰۱۱
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انتقاد فورد به اثر عطار و جهان بينی شرقی، در همين تغيير بخش کوچکی از ساختار اثر شکل می گيرد. اما بخش ديگری از زاويه ديد فورد از طريق 
چگونگی ارتباط ساختار خرد و کالن شکل می گيرد که منجر به داستان کالن ناگفته ای می شود. به عبارتی، جهت حرکت کل توده ی سياه و جهت حرکت هر 
يک از مرغان، نشان دهنده ی سرگردانی مرغان است که اين همان داستان کالنی است که راه به جايی نبردن را بيان می کند. لکه ی سياه بزرگ به مثابه ی 
هيواليی ديده می شود که از تجمع لکه های ريزتری که همان مرغان هستند، شکل گرفته است و سيمرغ در اثر فورد همانند هيواليی بی شکل به تصوير کشيده 
شده که به سمتی نامشخص پرندگان را حرکت می دهد. اين هيوالی بزرگ، نقطه ی اتصال همه ی مرغان و نقطه ی مرکزی آن هاست که همانند ساختار کالن 
منطق الطير عطار، اين نقطه ی مرکزی از تجمع ديگر نقاط شکل گرفته است، با اين تفاوت که نوع ارتباط ميان نقطه ها يا خرده روايت ها در اثر فورد نسبت به 
اثر عطار تغيير کرده است و تغيير ارتباط اين خرده روايت ها منجر به شکل گيری داستان کالن متفاوتی شده است. تجمع مرغان به مثابه ی يک پديده ی واحد، 
همان ساختار کالن منطق الطير عطار است که در شکل ۲ مشاهده شد. اما يک مرغ از سفر ممانعت کرده و اين برخالف اثر عطار است که بيشتر مرغان ممانعت 
کرده اند و تنها سی مرغ به سفر ادامه داده اند. نکته ی ديگر اينکه مرغان در اثر فورد به سمت جلو حرکت نمی کنند و سرگردان هستند که البته اگر هر پرنده را 
يک خرده روايت بگيريم، ارتباط اين خرده روايت ها با يکديگر مخدوش شده و هيأت کلی شکل گرفته را ناموزون جلوه داده است. نکته ی آخر اينکه در اثر عطار، 
پرندگان می توانند سخن بگويند و مانند انسان رفتار کنند، درنتيجه استعاره ی پرنده انسان است به صورت نگاشت ويژگی شکل می گيرد و کل داستان های مربوط 
به پرندگان بر داستان انسان نگاشت می شود. در اثر فورد اما عنوان اثر به مثابه ی يک پيرامتن به اين استعاره شکل می دهد و داستان کالن متفاوتی در شکل گيری 

اين استعاره دخيل است.

شکل ۳. داستان کالن منطق الطير، اثر فورد

به طور خالصه، فورد با تغيير بخش کوچکی در ساختار کالن و تغيير روابط ميان ساختارها، داستان کالن اثر عطار را تغيير داده که خود منجر به تفسير 
متفاوتی از منطق الطير شده است. او نگرش خود درباره ی زندگی را با جدا کردن يک پرنده از ديگر پرندگان به نمايش گذاشته که خود داللت بر فلسفه ی 
هستی شناختی متفاوتی نسبت به نگرش عطار دارد، فلسفه ی رها نکردن نقد، زندگی در لحظه و لذت بردن از بودن. به نظر می رسد که فورد نگاه عطار و نگرش 
شرقی نسبت به زندگی را مورد انتقاد قرار می دهد که مبنی بر آن تعداد کثيری از پرندگان به دانه برچيدن و زندگی در لحظه فکر نمی کنند و در فرازمين به دنبال 
هدفی سرگردان هستند. انديشه ی اصلی موجود در اثر فورد چيست؟ اغتنام لحظه، لذت از زندگی؟ شکل ۳ نشان می دهد که فورد چگونه با تغيير بخشی از ساختار 

کالن اثر عطار و همچنين ايجاد پيوند متفاوت ميان خرده روايت ها به داستان کالن متفاوتی رسيده است.

تصوير ۲. منطق الطير، تام بالک، ۲۰۰۹
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اثر ديگری به نام منطق الطير از سوی تام بالک بازآفرينی شده است که می تواند ترجمه ی بينانشانه ای ديگری از اثر عطار به شمار آيد. اين اثر در گالری 
ديستريکت هاميلتون (District's Hamiltonian Gallery) در ۲۰۰۹ به نمايش درآمده است. بالک در اين اثر، ساختار کالن اثر را تغيير نداده است، اما 
در ساختار خرد، زندگی شهری را به تصوير کشيده که حکايت انسان هاست. درواقع، او ساختار کالن عطار را در نوع ارائه اثرش مورد استفاده قرار داده و داستان 
کالن مورد نظر او از طريق چگونگی ارتباط تکه های منفرد اثر برای شکل گيری يک کليت ساخته شده است. اثر او از تکه های مختلفی به ارتفاع۶ پا شکل گرفته 
که مجموع تکه ها در کنار هم به عرض ۶۲ پا است. بالک همان الگوی شعر عطار و همچنين نگاشت نظام را در اثر خود به کار برده است. او کثرت در وحدت 
را در نوع اجرای اثرش بازنمايی کرده و تکثر تکه ها و بخش های مختلف که به اثری واحد به نام منطق الطير منجر می شود، طرح واره ی کلی اثر را شکل می دهد. 

پس ساختار کالن اثر به صورت بينانشانه ای از منطق الطير عطار به اين اثر منتقل شده است، اما با ابزاری متفاوت.

تصوير ۳- سه بخش از منطق الطير، تام بالک، ۲۰۰۹  

هر تکه ی رسم شده بر بوم به تنهايی ممکن است در نگاه نخست به عنوان اثری درهم و آشفته به نظر بيايد، درحالی که با نگاهی از نزديک می توان به 
عناصری انسانی و زندگی شهری در ساختار خرد اثر توجه کرد که به نحوه ی تعامل انسان با جهان می پردازد. مرغان همانند انسان در عطار به صورت استعاری 
گردهم می آيند تا سفری را در زندگی خود آغاز کنند، اما اين استعاره در ساختار خرد در اين اثر ناديده گرفته شده و خود قلمروی مقصد مستقيمن به تصوير کشيده 
شده است. در اثر عطار، جمعی از پرندگان به عنوان يک جامعه ی انسانی به پايان راهی رسيدند که خود آغاز ديگری بود برای سفری ديگر. بقيه ی پرندگان از 
تجربه ی سفر محرو می شوند، آن ها درواقع از هدف، تکامل، شيوه ی درست زندگی کردن، تجربه ی بودن بخشی از يک کليت و ديگر مفاهيم مشابه محروم 
می شوند. اثر بالک همچون ارکستری از تصاوير است که صدای سی پرنده ی عطار را از زبان انسان ها به گوش ديگران می رساند. آنچه بالک در ترجمه ی خود 
از اين اثر انجام داده، تمرکز بر قلمروی مقصد به جای مبدأ، شيوه ی زندگی مردم و جامعه ی انسانی آن هاست که اين ها از جمله ساختارهای خرد اثر به شمار 
می روند. گرچه اثر فورد نشان دهنده ی علمکرد جستجوگرانه ی انسان بود و ساختار کالن و داستان کالن اثر به منظور رسيدن به تفسيری متفاوت تغيير کرد، اثر 
بالک همان مفهوم را با حذف قلمروی مبدأ پرندگان نشان می دهد. درواقع، عطار در اثر خود بر زندگی مرغان به عنوان قلمروی مبدأ تمرکز می کند تا زندگی 
انسان به عنوان قلمروی مقصد را نشان بدهد. اما بالک برخالف او، الزمه ی هدفمندی در عرفان را کنشگری می داند و نه تسليم شدن.بالک در اثر خود بر 

زندگی اجتماعی متکثری تأکيد می کندکه هدفش رسيدن به تمدن واحد بشری و وحدت اجتماعی است.
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