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Abstract  
The symbols constituting the allegorical stories of different nations 

have many similarities in many facet, which continuously depict the 

real world. The similarities among metaphorical, allegorical and 

mythical stories in the world literature paves tge way for researchers 

who are interested in studying and discovering these similarities 

taking a comparative approach and makes such a research seem 

necessary. In this article, Conference of the Birds, the outstanding 

work of Attar, the seventh-century poet and Sufi from Iran and the 

Story of a White Blackbird by Alfred de Musset, a famous romantic 

French writer and poet of the nineteenth century. Different kinds of 

birds constitute the characters and the main structure of these two 

works. This study tries to give definitions of allegory in literature and 

the symbol of bird, to make a comparative study of the allegories and 

the reasons for its use in the French Romantic School and in Persian 

mystical literature. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 پردازیتمثیلبررسی تطبیقی 

 سار سفید اثر آلفرد دو موسهداستان عطار و  الطیرمنطقدر 
  پژوهشی(-)علمی

 مهناز رضائی*1

 آرزو دستا2

 چکیده:
های تمثیلی ملل مختلف از بسیاری جهات به هم شباهت دهنده در داستانادهای تشکیلنم

های تانساکشند. وجود اشتراکات و تشابهات در ددارند و همواره دنیای واقعی را به تصویر می

مندان و محققان در بررسی و ای در ادبیات جهان، راه را برای عالقهاستعاری، تمثیلی و اسطوره

 ر این مقاله ما کوشش خواهیم کرد به پژوهشد. دکنها با رویکرد تطبیقی هموار میباهتش کشف

و  الطیرهجری ایران یعنی منطق معطار نیشابوری، شاعر و صوفی سدة هفت تطبیقی اثر برجستة

و شاعر شهیر فرانسوی ه داستانی از نویسند( L'histoire d'un merle blanc)سفید داستان سار 

ها و ساختار اصلی شخصیت آلفرد دو موسه بپردازیم. انواع پرندگاننتیسم در قرن نوزده مکتب رما

پردازی تعاریفی از تمثیل و تمثیل ةاند. در این مقاله سعی داریم با ارائدو اثر مذکور را تشکیل داده

د در های موجودر ادبیات و نماد پرنده، به مطالعة تطبیقی و شناخت وجوه اشتراکات و شباهت

پردازی و دالیل استفاده از آن در مکتب رمانتیسم فرانسه و در ادبیات عرفانی فارسی تمثیل

 بپردازیم. 

 تمثیل، عطار، موسه، جستجوی هویت، ادبیات عرفانی، رمانتیسم. : ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه -1

است. بهره برده ثیل بعنوان ابزار بیانهای ادبی، نماد، اسطوره و تمادبیات همواره از آرایه

است. پرندگان و توسط نویسندگان مختلف مرسوم بودهاستفاده از تمثیل پرنده نیز همواره 

مکار است،  ،گاه نمادی مشترک در فرهنگ و ادبیات ملل مختلف دارند: روباه ،حیوانات

 نماد عشق است و .... ،نماد صلح و دوستی و بلبل ،شیر سلطان، کبوتر

 1هایلخورد. فابمثیل بیشتر در ادبیات قرون وسطی به چشم میدر ادبیات فرانسه، ت

ا امّ م هستنددر قرن هفده این نوع  نیز نمونة بسیار معروف (De la Fontaine) الفونتن

 استفاده از نماد پرنده در ادبیات رمانتیک قرن نوزده و در شعر شاعرانی همچون هوگو

(Hugo)بودلر ، (Baudelaire)مالرمه ، (Malharmé) گیرد. در رونق دوباره می ،و موسه

بینیم یا های پرندگان در کنار طبیعت و بهار را میاشعار این شاعران، بیشتر توصیف زیبایی

 گوتیهئوفیل چه تشدن شاعر و پرنده. چنانیا یکیاشاره به مضامینی همچون وطن و آزادی 

« .ستا ایشاعر خود پرنده زیراگویند، آنچه را که پرستوها میفهمم هرمی»سراید: می

(Gautier, 1947: 96 در )  نویس فرانسوی، نماد موسه، نویسنده و شاعر و نمایشنامهشعر

 شود. میدیدهپرنده بیشتر

 عرفانی تمثیلیمثنوی  این سرودن. کار نیشابوری ارعطّ از ستای امنظومه الطیر نیزمنطق

 درشناخت  مراحل. استیافته پایان( یمیالد 1177) قمری هجری ششم قرن در ،بیتی 44۵۸

ت، عشق، حرکت و پرواز ما در این مقاله، مفاهیمی چون هویّ .است منزل هفت ،الطّیرمنطق

انتخاب برای پژوهش  ،جهت شناخت حقیقت را که مفاهیم مشترک هر دو اثر هستند

با رویکرد  ،اثر و سعی داریم علل و کارکرد استفاده از نماد پرنده را در این دوایم کرده

 تطبیقی مورد مطالعه قرار دهیم.

الطیر نیز منطق. اندبا زبان ساده و شیوا بیان شدههای عرفانی اندیشهدر ادبیات ایران، 

ای سبک کند و دارقبل از هر چیز هدف تعلیمی را دنبال می های شاعرانه،رغم کیفیتعلی

)...(  استوار و شکوهمند و زیباست ائیسن شعر» .شاعرانه است هاییگساده و دور از پیچید

 شفیعی) «.است بینیجهان یک خدمت در ،ایشائبه هر از پالوده مولوی، و عطار شعر اامّ

یک شب و مثنوی مولوی هزاروشبیه  ،الطیرعالوه بر این، ساختار منطق (44 :137۸ کدکنی،
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های دیگر داستان و دارد که محور اصلی داستان است یک داستان اصلی وجود است؛ یعنی

موضوع بررسی  ،بنابراین ه است؛سفید نیز یک قصّداستان سار اند. در درون آن قرار گرفته

سی دو اثر از نظر بحث ما خارج است و ما به بررمشناسانه از یا روایت ، ژانریسبکی

 های متعدّداثری عظیم و شامل داستانالطیر ه منطقکا و از آنج پرداختمحتوایی خواهیم

از  یتعاریف ةبا ارائ ،. در این مقالهدهیمفقط داستان اصلی آن را مد نظر قرار میاست، 

پردازی و تأثیرات احتمالی یا پردازان در زمینة تمثیل، به بررسی کارکردهای تمثیلنظریه

این منظور، مکان  هب پرداخت.این دو اثر خواهیمهای اصلی های موجود در درونمایهشباهت

عنوان شخصیت در هر دو اثر و غایت نهایی ستان، هدف از گزینش پرندگان بهاد دارخد

 .کردخواهیمآنان را بررسی 

و در کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا نیز  است هفرانسخاستگاه آن  که ادبیات تطبیقی

مکتب آمریکایی بیشتر بر است. یگاه مهمی در نقد ادبی پیدا کردهامروزه جاگسترش یافته، 

و  از ادبیات تطبیقی یتعریف ةارائها تأکید دارد و مکتب فرانسوی بر تأثیر و تأثر. هتشبا

که همچنین از آنجا  رسد.سودمند به نظر می ،پردازی در قالب ادبیات تطبیقیمطالعة تمثیل

مندان است، شناخت وی برای پژوهشگران و عالقهداشته موسه عالقة زیادی به ادبیات شرق

نماید. در قرن نوزده، اندیشة نویسندگان و شاعران کالسیک وری میادب فارسی ضر

سم فرانسوی خصوص نویسندگان مکتب رمانتیهایرانی بر اندیشة نویسندگان اروپایی و ب

پردازی در یک اثر ایرانی و از این جهت، بررسی تطبیقی تمثیل و استبسیار تأثیرگذار بوده

 .یک اثر فرانسوی بسیار جالب توجه است

 پیشینۀ تحقیق-1-2

 ادبیات در اثری هیچ مولوی، الدینجالل شریف مثنوی از بعد شاید»که  الطیرمنطق

در گذشته و حال ، (39: 137۸شفیعی کدکنی،) «نرسد منظومه این پای به عرفانی، منظوم

های این بررسی ترجمها امّ استلیل پژوهشگران ایرانی قرار گرفتهمورد توجه و تحهمواره 

، بسیار های آن با ادبیات دیگر مللیا نظر منتقدین اروپایی در باب آن و تأثیر یا شباهت اثر

دیگری،  موسه بیش از هر نویسندة»چند ت. از طرف دیگر، هراسکم مورد توجه قرار گرفته

خوبی در ایران شناخته به(، Van Tieghem, 1968: 42« )معرف روح رمانتیک است
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ی در اند. حتّبه فارسی ترجمه نشده ،استان سار سفیدد و از جمله  است و بیشتر آثارشنشده

قرار      کمتر مورد بررسی  ،سفید در مقایسه با سایر آثار موسه داستان سار فرانسه نیز

 است. گرفته

 سفید موسه  داستان سار  -2

تن ساخ، همراه«خود»وجوی جست ،سازدرا از سایر مکاتب جدا می مکتب رمانتیسمآنچه 

توصیف مناظر طبیعی و سفر ، کردن آن بر عقل، غالبی بعضی اوقاتاحساس و قلب و حتّ

 ،ترها بر بال خیال و از همه مهمبه فضایی فراتر از دنیای محدود کنونی و گریز به دوردست

رمانتیسم »گوید: رمانتیسم می موسه خود دربارةعالقه و گرایش به شرق و ادبیات آن است. 

کند و لرزد، گلی است که پرواز میرید، شبی است که بر خود میگست که میا ایستاره

 (Bony,2001: 5)« .پراکندای است که بوی خوش میپرنده

این اثر در سال دارد.  موسههای سفید جایگاهی خاص بین دیگر نوشتهداستان سار 

. ترانسه فزونی یافشده از فارسی به فدر دورانی که آثار ادبی ترجمه است؛خلق شده 1۸42

ها به چشم تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم و بیستم بیشتر از سایر زمان

آوردن به روی کار را در ةشاعران چار ،غربی ةشدن جامعصنعتی ةدر سای زیرا ،آیدمی

ایر تأثیرپذیری از س ،د و از دیگر سودیدنادبیات فارسی می اًمخصوصو  ادبیات شرقی

شاعران  ،. در این میانستنددانآن میسازی غنیو  رای انتقال فرهنگای بها را وسیلهفرهنگ

 صاًخصوشاعران فرانسوی م ةتأثیری عمیق بر اندیش ،و فردوسی عدیسحافظ، بزرگی چون 

نویسد: می «یوان شرقیاتد»ویکتور هوگو در کتاب  2اند.شاعران عصر رمانتیک گذاشته

ایم شده شناسشرق ،ا امروزهامّ گرفتیمز ادبیات یونایی الهام میچهارده، ادر عصر لویی »

ر، یک مشغولیت صورت تفکّهصورت تصویر، چه بهی و تخیل، چه بهشرق برای آگا )...(

موسه نیز از این قاعده مستثنی نیست. دو  آلفرد (Hugo,1829: 5-6)« .استاساسی شده

موسه از عطار  ا آیاامّ آوردم سعدی را در آخر داستان مینا اًاو در داستان سار سفید صراحت

 گارسن دو تاسی ، به ترجمة صفا در کتاب شیخ صنعان خوداهللذبیحه؟ الهام گرفته یا ن

(Garcin de Tassy) نات ) شارل اسنتلی و ترجمه 1۸63الطیر در سال از منطقCharles 

Stanley Nott ) ا در واقع، امّ : ز(1341)صفا،  استدهبه انگلیسی اشاره نمو 19۵4سال در
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به زبان فرانسه  1۸۵7الطیر را در سال متن منطق تاسی کلِّ ل بار گارسن دواوّ ،در اروپا

سایر  (Attâr,1996: 7. ک: )ر. به چاپ رساند 1۸63در سال را آن  ،ترجمه کرد و سپس

بخش اندیشه و آثار الهام توان گفت عطارمی ،بنابراین اند؛دها ترجمه شدهآثار عطار نیز بع

پذیری از یرحس تأث ،پرندگانهای و شخصیتهرچند ساختار و محتوا  است،بودهنموسه 

تطبیقی انجام  یک مطالعة« تاریخ ادبیات»از طریق توان تنها نمی»البته  د.نکناین اثر را القا می

 ،یات تطبیقییعنی ادب ،ر برونل در کتاب معروف خودیپی (Chevrel,1989: 16)« .داد

های تغییریافته قولیک بافت جدید از نقل ،هر متنی»د: نویسبه نقل از روالن بارت می

و در واقع با این گفته، ما را به مسیر بینامتنیت هدایت  (Brunel, 1989: 15)« .است

 اهمیت دارد ،در یک متن جدیدچگونگی ورود یک عنصر متنی  برای او بررسی کند.می

تأثیرپذیری  تنها مسئلة ،ادبیات تطبیقیزیرا بینامتنیت مطرح نیست  مسئلةق ما، ا در تحقیامّ

  :نویسدمی پاژوگونه که همان ت؛ها نیز هسنیست بلکه بررسی شباهت

از  ،های بیان یا شناخت استکردن ادبیات به دیگر زمینه، هنر نزدیکادبیات تطبیقی»

ر زمان و مکان ممکن است از نظ ،ین ادبیاتطریق بررسی روابط شباهت، نزدیکی و تأثیر. ا

های مختلف ا شرط الزم این است که آنها به زبانامّ باشندباشند یا نداشتهاز هم فاصله داشته

 (Pageaux,1994: 12)« .باشندهای مختلف تعلق داشتهیا فرهنگ

تن به نداش خاطرکشد که بهر کوچکی را به تصویر میسفید، ساداستان سار در موسه 

یک تنها هرچند که من »: کندهای ظاهری یک سار، احساس تنهایی و تردید میویژگی

شکل و ظاهر یک دید و نه ، پدر در من نه نشانی از رنگ میهستمخاکستری مردد ة پرند

در مسیر . بنددکمر به ترک آشیانه میسار  ،بدین ترتیب (Musset,1842: 1) «.را سار

نه فاخته  ،نه زاغ ،رساننها نه کبوتر نامهیک از آخورد که هیچیپرندگان زیادی برم سفر، به

ال وی باشند. او متفاوت از سایر توانند پاسخگوی سؤنمی ،و نه هیچ پرندة دیگری

های پیش سعی در طی فراز و نشیب ،به دنبال اصالت خویش و پرندگان، تنها و درمانده

 ،کند. شادمانیشعرسرایی از اندوهش می پر از تردید و دغدغه، شروع بهسار رویش دارد. 

، جهانی از کند و بدین ترتیبدهد که با سار ماده برخورد میزمانی خود را به او نشان می

 شود. میپاسخ به رویش گشوده
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 تمثیل پردازی -3

یک شخص یا یک  ،آن ی معرفی غیرمستقیم است که به واسطةتمثیل در ادبیات نوع

کار ه یا یک مفهوم اخالقی ب رای صحبت از یک چیز محضای بنهعنوان نشاهجاندار را ب

 یک چیز عینی.  ست از بیان یک ایدة محض به واسطةا تمثیل عبارت ،ینبنابرا بریم؛می

توان به دو بخش تمثیل روایی )تمثیل تمثیل را در ادب فارسی از حیث ساختار می»

شود، و در قالب داستان مطرح می گسترده( که بیشتر شکل داستانی دارد و در آن، تمثیل

رود و شامل تشبیه تمثیلی، تمثیل توصیفی)تمثیل کوتاه( که از یک یا چند جمله فراتر نمی

  (1: 1393عبداللهی،)« .باشد تقسیم کردالمثل و استعارة تمثیلیه میاسلوب معادله، ارسال

ی از صورت اه نمونهست کا جنبة تمثیل دارد و ناظر به آن»تعدادی از آثار عطار نیز 

 :1379کوب، ین)زرّ« .دهدمدعا را  در یک شکل مشابه و قابل ادراک  نشان می یافتةوقوع

 .  شوندمحسوب می« تمثیل روایی»در واقع، هر دو داستان مورد بررسی ما  (97

 . ک:)رداند می« یک نوع استعاره»ثیل را ن تمیکانتیل، پردازان فرانسویمیان نظریهدر 

461978: intilien,(Qu ّا استعاره تنها یک معنا برای خواننده دارد امّ 3ها از نظر فونتانیام

با تمثیل، تفکری به »اللفظی و معنای مجازی. معنای تحت ؛داردوم را در خود فهتمثیل، دو م

آن را بسیار  ،شود که در مقایسه با بیان مستقیمتصویری از یک تفکر دیگر بیان می واسطة

 خواننده با خواندن (Fontanier,1830: 114) «.کندو تأثیرگذارتر بیان می ترقوی

گردد. کننده میشده و مقایسهن چیز مقایسهها و معناهای مشترک بیتمثیل، به دنبال نشانه

بین دو دنیای  در تمثیل، تطابق کامل .ن ذهنی برای خواننده استنوعی تمری ،تمثیل در واقع

ایجاد رابطة تعادل بین داستان و جنبة تعلیم »که مسئلة اصلی، امکان بل معنایی وجود ندارد

در واقع،   ),132:1977Du Marsais . ک:)ر« .در آن وجود داردانتزاعی است که 

 رفتن از ظاهر متن تولید کند.معنای متن را با فراکند تا به خواننده کمک می 4تمثیل

   فاوت دارد. از نظر تودوروف، منتقد و باشیم که تمثیل با نماد تباید در نظر داشته

ا امّ مستقل است و تأثیر و معنایی داردتمثیل همیشه » ،رانسویف -لغاریب شناس معاصرنشانه

است و ورت ناخودآگاه تولید شدهصهشده دارد. نماد ب، یک معنای قراردادی و آموختهنماد

نماد  که توان گفتمی (Todorov,1977: 235) «.شودممکن است به سختی فهمیده
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دادن و درس اخالقی دادن نیست. نمادها ، آموزشت آننوعی تمثیل است که نیّ ،در واقع

ها نداریم. تمثیل نامةا واژهنامة نمادها داریم امّه واژهبرای همین است ک و ابت هستندث

ماد الطیر از ندر منطق ،در واقعخود، قابل تفسیرند.  موزشیخاطر هدف آهها بتمثیل

« اشارت»زبان عرفانی یا صوفیانه، زبان »است. برای یک ژانر تمثیلی استفاده شدهپرندگان 

که تأویل در  ، زبان رمزی و تمثیلی است همچنان«اشارت»و زبان « عبارت»است، نه زبان 

موسه در بین نویسندگان  (۵9: 137۸)ستاری، « .مقابل تفسیر، تفسیر نمادی یا باطنی است

اه از اصول این مکتب گ زیرا استشهرت یافته« فرزند سرکش رمانتیسم»رانسه به رمانتیسم ف

در . شودمیوسه ترکیب ژانرها به وفور مشاهدهبرای نمونه، در آثار م است؛سرپیچی کرده

آموزشی با هم -های رمانتیک و تمثیلیاست، جنبه« هقصّ» یک  سفید هم کهداستان سار 

 اند. مخلوط شده

 ردازی: پرنده معرف انسان پشخصیت -4

رنگ سفید را و سار را به عنوان شخصیت اصلی داستان برگزیده  ،از میان پرندگانموسه 

 merle)« سار سفید»ا چرا سار و چرا رنگ سفید؟ عبارت امّ استکردهانتخاب برایش 

blanc ) مثبت و  هایو دارای ویژگیدر زبان فرانسه اصطالحاً به شخص یا چیزی نادر

توان گفت موسه با انتخاب می (Djalili Marand,2009 :14) شود.اطالق میص خا

ها، آنچه فرد را از سایرین برجسته سعی بر آن داشته تا بر وجه تمایز انسان ،رنگی متفاوت

    رو به یکی از پرندگان  ،در ابتداخوانیم که سار می  در این اثر کید ورزد.تأ ،سازدمی

« .استای برای من در نظر گرفته نشدهگل سرخید، چنین خوشبختیشما رنگ »گوید: می

(Musset,1842: 14) چند رنگ سرخ بیانگر زیبایی ظاهری و فریبنده است و سار با هر

کم پی به کم ،دانددر ابتدا خود را الیق خوشبختی و زیبایی نمی ،دیدن رنگ سفید

یک  ،است موهبتی است؛ یسار سفید بودن چیز دیگر»برد: بودن خویش میمتفاوت

رنگ سفید نیز نشان پاکی، ناب و خالص  (Ibid.: 22)« ویژگی است ! ویژگی خاص من !

ای نایاب و دارد که بین این همه پرنده، تنها پرنده تأکیدبودن است. موسه بر این نکته 

این پذیرد. ها را با جان و دل میکند و سختیمی را آغاز جوی خویشتنومتفاوت جست

باقی پرندگان موسه غرق در  .کنیمرا در میان پرندگان عطار نیز مشاهده می سئلهم
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ت خود کبوتر هرگز به دنبال هویّ ،برای نمونه اندیشند؛ستند و به این مسئله نمیروزمرگی ه

با گریز  (Ibid.: 7« ).دانم پدرم کیستمن نمی»نیست و سرگرم زندگی عادی خود است: 

اینکه در اصل چه  ها دغدغةیک از انسان، هرواقع یابیم که دررمید ،هابه جامعه انسان

و به  دارندمیا تنها معدود اندکی در مسیر یافتن خویش گام بردارند امّ را کسی هستند

داستان سار سفید، ماجرای همة ما »گوید: باره میدر این لدا رسند.مقصود خویش می

 ها، ها، امیدها و ناامیدینمودن عصیانا تجربهورة آغازین از بدو تولّد بهاست، دانسان

در کتاب  او (Ledda, 2010: 18) «.ها تا ترک نهایی خویشها و کشمکشعشق

از  ای متنوعمجموعهسار سفید چون »کند: می تأکید اثربر جنبة تعلیمی  ،دیگرش

رو ای خصوصیات جامعه ،هایشاننقاب هایی که پشتشخصیتشود. ظاهر می هاشخصیت

 «.هستندبیانگر کل جوامع  ،و در واقع استشدهبه فساد به تصویرکشیده

(Ledda,2013:4)  از زبان و در را انسانی  جامعة صفات انسانی وکند میسعی موسه

زاغ است و در فرهنگ  ،یکی از پرندگان موسه ،برای مثال قالب پرندگان به تصویر کشد؛

وقفه صحبت شود و زاغ داستان نیز بینه اطالق میزاغ اصطالحاً به انسانی پرچا ،فرانسه

البته در . پیشهعاشقهای انسان و نماد عاشق گل است ،بلبل نیز همانند بلبل عطارکند. می

   روزمرگی آنها اشاره  بلکه به نیستند هاهای انسانمعرف بدی همة پرندگان ،سار سفید

-، نیاز به کمک داشتهچون گنجشک ،انکند که هرگاه سایر پرندگ. زاغ اقرار میکنندمی

ها و نیاز بودن انساناین تأکیدی است بر اجتماعی و رسانی استکمک همیشه آمادة ،باشند

و دفاع از سایر  رسانینیستیم... همیشه آمادة کمک، قوت مردمانیما بد » آنها به هم:

جفت و  شامل سفر، زندگی خود کهکبوتر نیز که با سار از  (Ibid.:12)« .هستیم پرندگان

غرق در  ،همچون باقی مرغانکند، نماد انسانی است که صحبت میشود، میهایش جوجه

    کنیم، سفر زندگی ماست. ما ما سفر می: »کندزندگی عادی است و به آن اکتفا می

 (Ibid.:7) « .در همین استت و هستی ما لذّ ...داریم هایمان راعشق

و تحمل خود  بسته به ظرفیت ،رسیدن به مقصود نده برایهزاران پر ،الطیردر منطق

ونه که اکثر منتقدین ادب گهمانمانند. مییا از مسیر بازدهند ادامه میبه مسیر  ،هاسختی

های انسانسمبل و نشانة کدام از مرغان که عطار با خصوصیات مختلف هر»اند: فارسی گفته
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نماد برای مثال، طوطی پرندة مقلد،  ؛(24: 1374)برزی، « کنداند را معرفی میجامعه

 دوستپیشه و جمال، نمایندة مردم عاشقگل بلبل پرندة عاشقِاست. قلیدپیشه تمردمانی 

معرف  ،به اشیای قیمتی عالقهخاطر هبکبک یس است. نشان مردمان خس ،. بوتیماراست

یک رندگان هر. پاندگزیدهعزلت  کهست ا معرف افرادی ،. جغدپرست استلمردمان تجمّ

عذر و با شود که های راه باعث میهایش هستند. سختیگرفتار تظاهرات دنیا و آشفتگی

الطیر در مانند. منطقاز ادامه مسیر باز آشکار شود و برخی شانشخصیت اصلی ،هابهانه

زیست، فکر آزاد مطرح در عصری که عطار می» است:درآمدهزمانی دشوار به نگارش 

با عارفان  و مغول به تاراج ایران پرداخت ،آن زماندر  (2. :1379کوب، ین)زرّ« .نبود

 رهبر فرهنگ و قوم خود شدند.  ،هایشاننوشته

شرم « فرد»از پرداختن به  ،رمانتیک« منِ» »در مورد مکتب رمانتیسم هم باید گفت که 

 (Bony,2001:14) «.عصرانش را به تصویر بکشدکند همة همدارد و تالش می

ا جامعه برای او شخصیت سار، نماد انسان قرن نوزده است که پر از شور و هیجان است امّ

 گذارد؛پر از شک و تردید باقی می آورد و او رادر راه رسیدن به هدف چیزی به بار نمی

 گزیند. سفر و تعمق را برمی او گریز، ،بنابراین

هم  ،های عطارثیل، شخصیتمعرف انسان است. با توسل به تم ،به هر تقدیر، پرنده

آن  معرف سالک در راه عرفان هستند، هم معرف افراد جامعه و هم معرف اوضاع سیاسی

هم نمادی از افراد جامعه هستند و  ،شخصیت سار و نیز باقی پرندگان . برای موسه نیزعصر

  کنند.هم فضایی شاعرانه ایجاد می

 فضای روایی  -5
فضای مکانی متناسب با مفهوم  ،بخشدبی که به آن عمق میترین عناصر اثر ادیکی از مهم

داشتند. داستان  قة وافری به توصیف طبیعتعال ،ست. نویسندگان دورة رمانتیسماثر ا

چند در این اثر موسه به توصیف جزیی عناصر هر افتد ودر طبیعت اتفاق می ،سارسفید

یعنی  ،سار در بطن طبیعت ،دپردازشود، نمیگونه که در اشعارش مشاهده میآن ،طبیعت

دنیایی پر از  خود است؛ هایآید و باز در طبیعت به دنبال پاسخ پرسشدر جنگل به دنیا می

ه را ب اشسار زندگی»ن. یو بدون هیچ تظاهر و تزیطبیعتی عریان، ساده ، سردرگمی و رنج
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بر  چون تخته سنگی که سرنوشت قهرمان جوان ،تاریککشد. فضای عریان و دوش می

در  (Ledda,2013:38) «.کندرا برجسته می تنهاییو حس  گیردروی آن شکل می

نهایی، فکر مخوف مرگ، حزن، ت»رفته همچون کارهب و واژگانشده فضای توصیف ،واقع

که در طبیعت است که چرا ست بر حاالت روحی ساراکیدی تأ« باران، گریان، ترس، درد

کوپری در مورد شود. انسان یا خدا می دربارةیق غرق در تفکرات عم ،رمانتیک نویسندة

، طبیعت در آثار موسه اواز نظر . کندصحبت می« مذهب طبیعت»از  نویسندگان رمانتیک

شکل مادی اولوهیت که »یعنی  ،را دارد. همچنین طبیعت برای موسه« آموزگار»نقش 

« .بیندبخشد. او خدا را در طبیعت میت میطبیعت با آن خود را هویّ

(Couprie,1990:47) 

عنوان بخشی از طبیعت و محلی که در باال قرار گرفته و خداوند در آن آسمان، به

در آن  الطیرجایگاه مهمی در ادبیات عرفانی دارد. مکانی که داستان منطق ،حضور دارد

، وجودهای پاک و بالدار پاکی، روشنایی و عظمت آسمان. بستر آسمان است ،جریان دارد

یابد و به شود و در آسمان ادامه میفضای هر دو داستان از زمین شروع میخواند. میرا فرا

پرواز و شدن در قلب طبیعت، راهی، جووست برای جستا نقطة آغازی ،د. زمینرسثمر می

عنوان عناصر هب ،با استفاده از زمین و آسمان گفت هر دو شاعر توانیافتن در آسمان. میمعنا

کردن حاالت روحی و مراحل عرفانی ، سعی در برجستهصلی داستانطبیعت و فضای ا

 ها دارند. پرندگان یا همان انسان

بعُد آسمان را در داستانش  ،«Ciel Ô!»گاهی با استفاده از عبارات هر از موسه نیز 

سر به آسمان  ،شودجو میویوس از جستاست. سار زمانی که درمانده و مأهبرجسته کرد

تواند هم می «خدا»به معنای با حرف بزرگ ،  Cielزند. استفاده ازو فریاد میکند میبلند 

      ه سار نیز پاسخ خود را در آسمان، در جایی فراتر از زمین کنونی ک دهندة این باشدنشان

 خدا هم و اولوهیت معنای به هم و است آسمان معنای هم به ciel فرانسه، زبان طلبد. درمی

 (Musset,1842:6)« خداوندا! پس با من بگو من کیستم؟»لهی: ا تمشیّ یحتّ و

       آنچههرشود. دیالکتیک زمین و آسمان مشاهده می ،دو شاعرنزد هر  ،بنابراین

در سایه و  ،آیدچه پایین میهر ،شود. برعکسبودن و وجود بیدار می خیزد، به سمتِبرمی
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بوطیقای »مبحث  درون باشالر در کتابش گاست گونه کهرود. همانمیناآگاهی و نیستی فرو

شود، پراکنده میهمه چیز  ،[ زمینیگونه که برای یک ]نویسندةهمان: »کنداشاره می« هابال

گرفتن آید. همه چیز با باالرفتن و اوجگرد هم می همه چیز ،[ آسمانیبرای یک ]نویسندة

 ((Bachelard,1943:66« .یابدغنا می

 تجوی هویّوجست -6

جوی وجست ،رمانتیسماز تکاپوهای اصلی نویسندگان دورة گونه که اشاره شد، یکی انهم

به خودی که  یشند؛اندودی فراتر از خود کنونی میبه خآنان ت خود است. هویّ و خود

یکی از بهترین  ،خورد. داستان سارسفیدشکند و با خود حقیقی پیوند میمرزها را می

 ن باب است. های عصر رمانتیک در اینمونه

 شروع با یک پرسش و طی مراحل -6-1

، اینکه سؤالشود، با یک الطیر با حس طلب آغاز میطور که سفر پرندگان در منطقهمان

گردد. سار کوچک شروع می سؤالسیمرغ کیست و کجاست، داستان سارسفید نیز با یک 

با  د.گذارمی خود ت و اصالتهویّقدم در راه یافتن  ،«است چه کسی»که  سؤالبا این 

 کبوتر ،لین پرندهاو پرسد.میهویت خود  و از کندپرندگان بسیاری در مسیر برخورد می

به سار گیرد. شروع داستان سار با نمادی از پیک و سفر شکل می ،. در واقعرسان استنامه

نه  ،، نه فاختها نه کبوترکسی هستم؟ امّ من چهکه پرسد می ،خوردای که برمیهر پرنده

 نیستند به او پاسخ دهند؛ یک قادرهیچدر زندگی خود غرق هستند، که و نه زاغ قمری 

 .دهندبه راه خویش ادامه می ،و سپسزنند میهای خود حرف یک از ویژگیهر

چون ا این مراحل همیابد امّبه حقیقت دست می ،در این اثر، سار پس از طی مراحلی

 ،با این حال .ملموس نیستدارند،  رای خود نامییک بهای پرندگان عطار که هروادی

 و یعشق و آگاه، کند: وادی طلباز چند وادی مشابه عبور می نیز توان گفت سارمی

از  یو حتّااست. و پرسش وادی طلب  ،کندکه سار تجربه میای . اولین وادیمعرفت

هرچند آنها  ،ندکزمانی که با قمری و زاغ برخورد می طلبد.آسمان نیز پاسخش را می

، آنها را از هم های رفتاری و رنگتفاوت ،کنند تا سار را شبیه یکی از خود بدانندتالش می

به  دهد. او در ادامة راهمیبه راه خویش ادامه  ،و سار دوباره تنها و درمانده سازدجدا می
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تصمیم ت و نوعی پرنده اس پس حتماً ،رسد که چون دو بال، پر و پنجه دارداین نتیجه می

در ادارد. وبه واکنش تحت تأثیر قرار دهد و گیرد اشعاری بنویسد که تمامی پرندگان را می

 هایغم ما به. کننداظهار همدردی می با خواندن اشعار وی، با اواین میان، برخی پرندگان 

ای سار! بدبختی » گوید: مینیز پرندة چینی  (Musset,1842:25)« .مسوزانیشما دل می

بیانگر  ،یک از پرندگانهای هر، تفاوتدر واقع (Ibid.:26)« .فرساتر استطاقتبسی ن م

 آساندیگران برای آنها دردهای  شود درک تنهایی وهاست که باعث میهای انسانتفاوت

آگاهی از شباهت سار  شود؛می، دری تازه به روی سار گشودهپس از گذشت مدتی. شود

پس از شود. سار عاشق می ،توان آن را وادی عشق نام نهادکه میدر این مرحله  .او بهماده 

ما  و است جوی آنودر جست ،های بسیارای است که سار پس از فراز و نشیبمرحله ،این

 پرداخت. در ادامه به توضیح آن خواهیم

هدف آنها یافتن خود نیست بلکه برخالف سار، ا امّ پرندگان عطار نیز هدف دارند 

وادی  ،آنهالین اوّ. ، باید از هفت وادی عبور کننداومرغ است. برای رسیدن به یافتن سی

 نتیجة. اندو معرفتعشق  ،وادی بعدیدو . استحقیقت طلب  ، جدایی از تعلقات وطلب

برد. در ، از حقیقت بهره خواهدم خودعشق و فه کس به اندازةهر معرفت است. ،عشق

 است و توحید ،ندی به خدا کافی است. وادی پنجمنیازم تنها ،وادی استغنا ،وادی چهارم

ست. وادی اخاطر دیدن جمال الهی هحیرت بوادی وادی ششم،  .خدابه وحدت بردن پی

 . دیدنخود را در آینة حق فقر و فناست و  ،ینهای

 حرکت و پرواز -2 -6

تواند از تنها جانداری است که می پرنده، ها باید به حرکت و جنبش افتاد.برای طی وادی

، عروجبه آن برسد.  تواندکه انسان نمی ییدا کند؛ جایدست پ و به آسمانشود زمین جدا 

پرنده بیشتر در  ،تر است. در ادبیات فرانسهتر و عرفانیشاعرانه ،پرواز، آواز و زیبایی پرنده

پرواز  ی به سوی خداوند.نهایت و حتّاست: پرواز به سوی تعالی و بیدهشه کار گرفتهشعر ب

 را آغاز  جوی خویشتنووقتی انسان به جست .بیانگر آزادی و رهایی نیز هست ،پرنده

داستان در موسه  گیرد.شود و اوج میشود، از سایرین جدا میاز تعلقات جدا می ،کندمی



 

 

 

 
 
 

 سار سفید... الطیر عطار وپردازی در منطقبررسی تطبیقی تمثیل                           102

« خودت را بشناس! ،خودت»کند : با بیان این جمله به خودشناسی اشاره می ،سفیدسار 

(Musset,1842:13) 
است. نزد « رفتن»و « حرکت»باور  ،بخشدمعنا می ،آنچه به عرفان و شناخت حقیقت

 شود: سالک می -نماد طالب ،مسافر -پرنده ،عطار

 پای در ره نه، مـزن دم، لـب بـدوز   

       

 گر بسوزند این همه تو هم بسوز  

 (66: 13۸4)عطار،                    

توان در آسمان که با آن میرزشمندی است چراتوان گفت نزد عطار، بال وسیلة امی

داشتن، بیان رمزی توانایی پرواز و بال»ظر الیاده، به نحقیقت پرواز کرد و به آن رسید. 

 (113 :13۸۵)الیاده، « .یافتن به واقعیات غایی استبرتربودن از مقتضیات بشری و دست

در ردیف  پرواز، واقعیت پرنده رایابد که گویا واقعیت قدری اهمیت میپرواز برای عطار به

د، به خاطر نگرفتن در آسمان را دارفرصت اوجپرندگان اگر »دهد. دوم اهمیت قرار می

پرواز است. زیبایی بال  ،زیبایشان نیست، آنچه نزد پرنده زیباست، قبل از هر چیز هایرنگ

رای خیال انسان دیگر زمانی که او ب بینیم؛، مینشیندو پرش را تنها زمانی که به زمین می

ما را از توجه به  ،حرکت ،بدین ترتیب ((Bachelard,1943:86-87« .پرنده نیست

 سازد.تری متمرکز میند و توجه ما را بر اهداف متعالیکزیبایی ظواهر جدا می

است. سار تا زمانی که در و پرواز در داستان سار بهره بردهموسه نیز از ویژگی حرکت 

توانست پاسخ خود را نمی ،بود سؤالبا اینکه پر از دغدغه و  ،کرددگی میآشیانة خود زن

درهای ناگشودنی به رویش باز شدند و حاالت و احساساتی  ،زمانی که بال گشود اامّبیابد 

که  هاییمن رنجبر  بخشیده باد»بود : تجربه نمود که قبل از حرکت، تجربه نکردهرا 

« .استتر از انتظار را برایم نگه داشتهفرا ایکه آسمان تسلیام، چراکشیده

(Musset,1842: 28) 
باعث  ،پرواز به سوی عشق و شناخت. حرکت ، به پرواز ختم شد؛سرانجام حرکت سار

بیابد و عشق را برایش به  ،معشوق خود را نیز که به دنبال رهایی از انزوا بود ،سارکه شد 

 به رهایی دست یابد. ،سازد و سرانجامارمغان آورد و او را از تعلقات زمینی رها 
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 عشق و آگاهی  -6-3

 کلیدی نقشی ،شناخت مسیر در ایمرحله و راهتغذیة  منزلة به عشق داستان، دو هر در

او در پیشروی آنان به سمت غایت، از  اهنمای پرندگان است؛ر ،عطار هدهد .کندمی ایفا

کند و به سفر تشویق می را به ادامة گوید و پرندگانخن میهای مسیر سها و چالشسختی

و رهایی از تعلقات به با صبر  ،شود که شناخت حقیقت و تغییر و تحولآنان یادآور می

و به دنبالش کنند می. سایر پرندگان به او اعتماد داردرا و راهبر او مقام پیامبر د. آیدست می

کند تا برای رندگان را راسخ میپ عشق و سخن از عشق، ایمان و ارادةآیند. به پرواز درمی

« کی هستند»مرغان این نیست که  اولیة سؤال کنند.تالش زیادی  ،رسیدن به کمال اخالقی

عشق سار سفید.  سؤالیعنی همان  رسند؛، میا در آخر به این جواب که کی هستندامّ

ردگار و ای برای تقرب به پرودارد و وسیلهایرانی جایگاهی مقدس بین شاعران و عارفان 

محوری بر دل ،عارفان دیگر عرفان عطار نیز همانند همة»آید. شمار میهرسیدن به حقیقت ب

 ها با جان و دل و ادامةها و چالشتحمل سختی ،الطیردر منطق (27 :13۸1)ثروتیان، « .است

ماند. یمراه باز از ادامة ،نباشد که عاشقای شود. هر پرندهتر میآسانبه سیمرغ مسیر با عشق 

 .شودبه معرفت و شناخت درون منجر می ،عشق

شان تردید دارند. هدهد آسایش وجود زمینیدر مورد جدا شدن از  ،پرندگان در شروع

ور و عشق به سیمرغ در وجودشان شعله کندداستان شیخ صنعان را تعریف می شانبرای

 بخشد: رغبت سفر را در آنها افزونی می ،شود و همینمی

ــ ــن چن ــد بســی در  راه عشــق ای  ین افت

 سـت ا ه ممکـن گوینـد در ر هرچه می

 

 این کسی داند که هست آگـاه عشـق   

 سـت ا رحمت و نومید و مکر و ایمـن 

 (۸9: 13۸4)عطار،                              

 :شودمیپرندگان راه  زاد ،غن عشق شیخ صنعان و هم عشق به سیمرهم داستا
ن، اصل حرکت در طریقت معرفت همة عارفاعشق از دیدگاه عطار نیز همانند » 

آید که عشق طبیعت )فیزیک( با چنان به نظر می ...در تحقیق داستان شیخ صنعان ...است

هر دو گرانقدر و راهبر است و ما را به سوی  ،طبیعت )متافیزیک( عشق در عالم ماورای

 (2۸: 13۸1)ثروتیان، « .دهدعشق الهی سوق می
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شود. مرغان پس از سفری طوالنی، زمانی به باید وقف  ،است هر چیزی که مانع رسیدن

 . کنندمی که خود را فراموشرسند میمقصد 

ــد  ــیش آمدنـ ــه در پـ ــوایانی کـ  پیشـ

 

 که را در عشـق چشـمی بـاز شـد    هر

 

 خویش آمدنـد پیش او از خویش بی 

 (73: 13۸4)عطار،                           

 کوبـــان آمـــد و جـــان بـــاز شـــد پـــای

 (6۸)همان:                                       

سار  مشهود است. ،همچون زندگی شاعر ،پای عشقهای موسه نیز رددر اکثر داستان

چشم با » همه چیز: برای او نیز عشق یعنی ند: عشق به سار ماده.کسفید نیز عشق را تجربه می

تمام  ،او کوچک وجود سار کوچک،عمل پوشاندم.  ةهای سار سفید را جامخواستهبسته 

قلم  ،موسهدر نظر  (Musset,1842:28) «.داشتروح و جسم را با خود ی هاوبیخ

آید. موسه همچنین با برمی او ست که از دلا نالة جانگذازینویسنده و شاعر همچون 

را که بیان دردهای  خطیر شاعر تالش کرده تا وظیفة ،شعرسرایی سار استفاده از ویژگی

سار نیز  خود (Ibid.:16) «.شماستگفتن حقیقت بر دوش : »شمول است بیان کندجهان

سرایی و خروسان را ها را به غمکشیدن، قمریا به آهمن مرغان ر»به این وظیفه آگاه است : 

سار با شعر به  (Ibid.:23)« کشیدن!ن پیر را به فریادجغداو تمام  داشتخواهمبه اشک وا

ذکر این نکته خالی از  ،رسد. همچنینیآگاهی و پذیرش خویشتن مبه عشق، به خود، 

عاشق گل سرخ من : »گویدموسه از زبان بلبل چنین می ،لطف نیست که در انتهای داستان

ا امّ (Ibid.:32)« است، از آن سخن گفتهشاعر ایرانی ،همان گل سرخی که سعدی هستم؛

شعر  د که موسه براینسبت دااحترامی  هم بهتوان بردن از سعدی را میاستفاده از رز و نام

اینکه من دانست که پرسیدن ن نکته ایهم تأکیدی بر و مقام نویسندگی قائل است پارسی و 

گیرد. جای میشک در زمرة حقیقت بی ،هنری منجر شود یاادبی  اگر به آفرینش ،کیستم

 کنیم.عنصر آگاهی را در هر دو اثر مشاهده میترتیب،  بدین

به سرودن سار آوردن ، منجر به رویز عدم نیل به شناختدر واقع، نومیدی و آگاهی ا

سار سفید که تنها و درمانده به  زیرا شودق میمنجر به پیدایش عش ،شود و نوشتنشعر می

خود را شادمان  ،ای از ساری دیگربود، پس از دریافت نوشتهسرودن شعر روی آورده
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طور هماندانند. ا خوشبخت میخود ر شود و هر دوی آنهاند و عاشق وی میکاحساس می

کوچند و میاز دیار خود با احساس عشق و شور،  شدن توسط هدهد وبا آگاه که پرندگان

 ایستند، در انتها راضی و خرسندند. باز نمی آن سی مرغ که از ادامة مسیر

، عشق سار ماده است؛عشق بین عاشق و معشوق بیان کرده صورتهموسه این عشق را ب

شوند، هدهد آنها که خسته یا دچار تردید می شود. پرندگان عطار نیز زمانیار میراهبر س

ای متعهد، نویسنده گوید و ماننداز عشق می گوید؛می هاکند و حکایترا راهنمایی می

به همین کند. ترغیبشان می گوید و به ادامة راهها میداستان ،ادیب، سخنور یا پیامبری

هم دیگران را تحت تأثیر  کند تافضایی خالق ایجاد می ،وشتن و سرودنترتیب، سار نیز با ن

 آرام به سمت شناخت خود گام بردارد. آرام قرار دهد و هم 

سار تا زمانی که طور که اشاره شد، همان .دارد سار سفید عشق مفهوم مهمی در داستان 

سرانجام تش بود. سؤاالل در کنج تنهایی خود، آواره و سرگردان، به دنبا ،بودعاشق نشده

روز، باور متا به ا»سرانجامی که دری از پاسخ را به رویش گشود:  ؛سار به عشق ختم شد

احساس  ت، لیک حال با نگاه در چشمان...ناپذیری محکوممایانداشتم که به تنهایی پ

قبل از آنکه تو » همچنین : (Musset,1842:28) «.غمخوار دارمکنم یک حامی و می

چون  این تنهایی، ن بیایی، تنهایی من چون تنهایی یک یتیم تبعیدی بود، امروزپیش م

   .Ibid):(30 «.اه استتنهایی یک پادش

 فرجام داستان، دستیابی به حقیقت-7

تنها سی پرنده  ،معنا و مفهوم خاصی دارد. در نهایت ،فرجام پرندگان در هر دو داستان

زمانی که سیمرغ  ،و سرانجامشوند میهای راه موفق به عبور از هفت وادی و تحمل سختی

 : یابندند، چیزی جز خود حقیقی را نمیو در وی نگرکنند میرا پیدا 

 چون نگه کردنـد آن سـی مـرغ زود   

 در تحیــر جملــه ســرگردان شــدند   

ــام  ــیمرغ تمـ ــد سـ ــویش را دیدنـ  خـ

 چون سـوی سـیمرغ کردنـدی نگـاه    

 سـوی خــویش کردنـدی نظــر  ه ور بـ 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بودبی 

ــدند     ــران ش ــر حی ــوعی دگ ــاز از ن  ب

ــود خــود ســیمرغ ســی   مــرغ مــدام ب

 بود ایـن سـیمرغ ایـن کـاین جایگـاه     

ــر    ــان دگ ــیمرغ آن ایش ــن س ــود ای  ب
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 دنــدی بــه هــمور نظــر در هــر دو کر

 

 هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم

 (212 :13۸4)عطار،                        

ای برای تمثیل ذات تنهایی سیمرغ نیز بهانهادبیات فارسی، در دوردست بودن و در 

و در  استصف گشتهالطیر به صفات رفیع و بلند متّسیمرغ در منطق»خداوند به اوست. 

 :13۸2)زمردی، « استمظهر ذات خداوند دانسته شده یات ما با آفتاب یکی شده و نهایتاًادب

ما را از اینکه سیمرغ را  ،ر پایانشویم که در واقع عطار دمتوجه می ،ا با دقت بیشتر( ام220ّ

 کند:با خدا اشتباه بگیریم منع می

 کس را دیـده بـر ما کـی رســـد هـیچ

 ای مـوری کـه سـندان برگرفتدیـده

 

 چشـــم مــوری بـر ثریّـا کـی رســـد  

 ای پــیلی بــه دندان بـرگرفت...پشّــه

 (213-212)همان:                         

برای  است؛مشابه  ،الطیرفرجام داستان منطق دربارةفارسی  ادب منتقدین بیشترنظر 

بیان اختالف نظر است از آن جهت که از  ،مقصود»نویسد: باره میفروزانفر در این ،نمونه

« .دیدند جز یگانگی نبودو چون هر دو را با هم می خلق در حق نگرند یا از حق در خلق

یکی هستند. طالب  ،بیننده و دیده»( از نظر پورنامداریان 317-316 :1340-1339)فروزانفر، 

کوب نیز ینزرّ (11۵ :137۵)پورنامداریان، « .ان مطلوب و مطلوب همان طالب استهم

کنند و بقای بعد از فنا حاصل می .شوندهمه در سیمرغ محو می» دیدگاه مشابهی دارد: 

کی رسد  ،ودی خویش را نفی نکندشود که سالک طالب تا محو فنا نگردد و خمعلوم می

ناظر و منظور و شاهد و » ،و به همین ترتیب (92 :1379کوب، ین)زرّ« .بقا اثباتش از عزِّ

جمال  یقت یکی است و اوست که در آینة جهان، جلوةمشهود و عارف و معروف، در حق

 (9۵: 137۸)ستاری، « .بیندخود را می

شناس معاصر فیلسوف و ایران ،ی کوربنهانر منتقدین فرانسوی همچونز دیدگاه ا

یعنی هویت در  ،سیمرغ واحد است. این ،دو سیمرغ وجود دارد و با این حال»  ،فرانسوی

 نویسندة ،یریکلود کاراز منظر ژان (Corbin,199:35)« .تفاوت و تفاوت در هویت

ایشنامه صورت نمرا به الطیرمنطقادبیات فارسی و کسی که  قق در زمینةفرانسوی و مح

 ،مگیری در فرانسه به روی صحنه بردبا موفقیت چش 1979را در سال  بازنویسی کرد و آن
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چیز غیر انسان وجود ندارد. چخواهد بگوید که فقط انسان هست و هیمی الطیرمنطق آخرِ»

بوداست که برطبق آن از چیزی غیر از خود نباید انتظار  ، نمایانگر فلسفةاین کتابآخرِ 

 ,Bernard et Ferreira) «منکر خداست الطیرمنطقگفت که  توانمیی داشت. حتّ

 . وجود انسان اشاره دارد معنوی الطیر بر جنبةآخر منطقا در واقع، امّ ((2010:14

 مرغان است و مرغان آینة ةآین ،سیمرغنمایان است.  الطیرمنطقپایان در  درونمایة آینه

 گشایند.خود هستند و راه را برکشف وجود می بازتاب اولوهیت در روح ،مرغان سیمرغ.

کند و آینه روح قدر نزدیک مجسم میسیمرغ راز اولوهیت را که هم دور است و هم آن

سفید، داستان سار در مگر بعد از طی مراحلی دشوار.  ،ماست و به آن دست نخواهیم یافت

او  آینة ،ز جنس خود اوی اا. فقط پرندهکندمیت سار سفید را مشخص نهویّ ایهیچ پرنده

  بیند.میو او خود را در او  شودمی

خت خود توسط خود منجر شناخت سیمرغ به کشف خود معنوی و شنا ،الطیرمنطقدر 

پاراللی بین  توانمی ،. بدین ترتیباستیک عنصر اصلی از عرفان ایرانی و این  شودمی

 مفهوم برقرار کرد.و پایان این داستان و داستان سار سفید در همان معنا 

راز واقعی وجود خویش را  ،در واقع ،مادهپرندگان و سار سفید با یافتن سیمرغ و سار 

که  ایعنوان پرندهبه «سیمرغ»به  موسه نیز  ،اثراین در الزم به ذکر است که یابند. می

به سار آن زمان که  است.کردهای اشاره ،بین سایر پرندگان دارد جایگاه خاص و واالیی

 :کندمیسیمرغ فرض  ردیف و برابردر مقامی همخود را  ،یابدمیدست  عشق و معرفت

و پرندگان  رغ رفتار کنم، نه بیشتر و نه کمترهمانند سیمباید همتا هستم. ای بیپرندهمن »

ق را شناخته و سار که عشبینیم در انتها می (Musset,1942: 22)« .قدر بدانمدیگر را کم

« ستارهایی از همه و آزادی »که از نظر موسه  ایبه آگاهی ،استشناختهخود را نیز 

(Ibid.:31،) که  ابی به حقیقت استدستیهمان  ،وادی نهایی برای ساراست. دست یافته

 . استبه ارمغان آورده رهاییبرایش 

شخص در  کهمراحلی است گذشتن از  ،هم استآنچه در این تحقیق م ،هر حال به

پادشاه در وجود  گفت توانمیحقیقت وجودی خود دست یابد.  بهکند تا میطی زندگی 

قادر به  ،ی درونی خویش عبور کردهاخود انسان قرار دارد و انسان زمانی که از وادی
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باید به این نکته اشاره کرد که پرندگان عطار برای یافتن  .شودمیشناخت خود و پادشاهش 

هویتی که عین  ؛یابندمیت خویش را هویّ ،انتها درولی  کنندمیحقیقت آغاز به سفر 

من چه  سؤالنماید. او که با میحقیقت است. در داستان موسه، سار سیری مشابه را طی 

نماید. سار عاشق که میعشق را تجربه  ،مسیرطی در  ،کندمیسفرش را شروع  ،کسی هستم

میآگاهی را خویش ،و از عشق ، هویت را در عشقهخویش را فراموش کرد سؤالدیگر 

 ،ت خویشهویّکشف سار به دنبال  ،واقع بیند. درمییابد. سار خود را وجود معشوق 

ت و را عین هویّحقیقت پرندگان  ،گفت که در هر دو داستان توانمییابد. میحقیقت را 

 یابند.میت را عین حقیقت هویّ

 گیرینتیجه -8

سازد. تر میفهم را برای خواننده آسان ها،با آنهر ادبیاتی، تکیه بر اصول و فنونی دارد که 

استفاده  است.بودهمعنا  یروش القامنبع الهام و همواره  ،در ادبیات مختلف حیواناتتمثیل 

ادبیات دهد که نیاز به رمزگشایی دارد. زبان رمزداری را ارائه می ،در واقع ،از تمثیل

در داستان تمثیل پرندگان  پرندگان است. سرشار از نمادهایرن نوزده فرانسه نیز رمانتیک ق

ادبیات  توانیممی کهیطورهب ،ددارهای زیادی به هم شباهت، الطیرمنطقسار سفید و 

ها به و عالقه رمانتیک تأثیرنباید  ،در این بابم. ادبیات عرفانی نزدیک بدانیرمانتیک را به 

جنبة عرفانی ادب کالسیک  ا ازاست امّفتهموسه از عطار الهام نگرادبیات ایران را از یاد برد. 

کارکرد توصیفی  ،ثراین دو ایک از هیچپرنده در است. ثیرات فراوانی پذیرفتهایران تأ

خودداری ی پرندگانهاتوصیف زیبایی و صور خیالکاربرد از هر دو نویسنده و د ندار

گاه به احوال روحی . پرنده است واقعیات جامعهاز پرندگان، تصویری از یک اند. هرکرده

گیرد. آموزشی به خود می-عرفانی اه جنبةگو  شودمیقی انسان نزدیک و درونی و اخال

به دو شاعر  ،و فلسفی دارد و در واقع های معنایی، ذهنیدر این دو داستان،  ارزشتمثیل 

از  کند.ت ی از آن دریافمدلولتا خواننده  اندننده انتقال دادهبه خوا دالی ،پردازیمدد تمثیل

-. پرندهشودآسمان میای رابط میان زمین و که پرنده توانایی پرواز دارد، به گونهنجا آ

فت و حقیقت و عشق به پرواز است که به سوی معر سالک -معرف روح انسان ،مسافر

از طریق طی هفت وادی و مفاهیم عرفانی  ،ای همچون عطارشناخت برای صوفیآید. میدر
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از طریق سیر و سلوکی مشابه. حرکت هر  ،شاعر مکتب رمانتیک ،هاست و برای موس

شناخت و اراده و توانایی او در رسیدن به  ید،د، ترپرسشاز  ایدرجهبه مسافر  -پرنده

د نتوانمی ،عشقبه یاری نیروی به لطف سفر و  ،سارپرندگان عطار و  ستگی دارد.هدف ب

 ،شناخت یم با شناخت است وارتباط مستق معنای عشق در شناسد. برای آنانوجود خود را ب

 در عشق و آگاهی دارد. خود ریشه 

است که نزد پرندگان ظاهر  ایدر کشمکش درونی ،تطبیقی اصلی این مطالعة نکتة

نداشتن بودن و خاطر زمینیهبدبختی انسان که بشدن از خود برای کشف : خارجشودمی

 ایدو نویسنده موافق اصالح اخالقیهر بدین ترتیب، . استاخت و حرکت ایجاد شدهشن

رشد ذهنی و  خیزد و به سمتانسان با اراده و شایستگی خود برمی ،هستند که به کمک آن

به قیمت تالشی طوالنی و را در هر دو داستان، ما این حرکت آرام . کندمیمعنوی حرکت 

 کنیم.مشاهده میفرسا طاقت

 هایادداشت
گردد، شود که اغلب از زبان حیوانات بیان میمیه و حکایت کوتاهی گفتهه قصّ. فابل در ادبیات فارسی ب1

 پذیرد.حاوی پیامی اخالقی است و با اندرزی حکیمانه پایان می

از لویی آراگون  ا،الز اثر مارسیلین دبردوالمر و مجموعة ،سعدی هایگلتوان به . از جمله آثار مشهور می2

و  1634سعدی از سال آثار است، اشاره کرد. الزم به ذکر است که نگاشته شده لیلی و مجنون که با الهام از

به علت محتوای  ،که دیوان حافظاند، حال آنبه فرانسه ترجمه شده 1۸26فردوسی از سال شاهنامة 

طور کامل ترجمه به ،کوربود و تنها در دورة معاصر به دست شارل هانری دو فوشه، ترجمه نشدهاشعرفانی

 دید.گر

 شناسی و نویسندة کتبی در این زمینه.های ادبی و سبک. متخصص فرانسوی در حیطة آرایه3

 Du Marsais, 1977: 132) )ن. ک: .دهدها قرار میها را هم در ردة تمثیلالمثلدومارسه ضرب .4
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