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  مقدمه
تـرين ابـزار بيـان مفـاهيمي          نماد نيز از كهن   . ادبيات مأمن هميشگي اسطوره و نمادهاست     

يكـي از نمادهـاي رايـج در        . ستيـ پذير ن   ال ديگر امكان  كها به اش    است كه به تصويركشيدن آن    
، )1950 (ي طاليـ  ةشـاخ مثال فريزر در    . فرهنگ و ادبيات ملل گوناگون جهان، نماد پرنده است        

ه روح در كـ نـد  ك ته اشـاره مـي  كها، به اين ن     ها و اسطوره     افسانه ةسنگ در زمين    اي گران   مجموعه
او داسـتاني از  ). 210(شدكـ  ه پرمـي كـ اي اسـت   باورهاي مردمي اقوام متفاوت بـه ماننـد پرنـده        

 رنـگ   اي   قهـوه  اي پرندهالبد  كه در آن پادشاهي روحش را در        كند  ك آفريقاي غربي را روايت مي    
جان او چنان بـه  .  قصر بر درختي نشسته استةنار درواز كه هميشه در    كاي    ند، پرنده ك پنهان مي 

وفايش كـه   همسر بي. ميرد شد، شاه نيز با آن مي كسي پرنده را ب   كه اگر   كاين پرنده وابسته است     
   ).785(ميرد  شد و، با مرگ پرنده، شاه نيز ميك شود پرنده را مي ياز اين راز آگاه م

از . اسـت   آدمـي بـوده  ك رشـ ةه مايـ كـ  بال آنان است ةشايد اين ويژگي پرندگان به واسط  
 “هـا      بال يقايبوط”، از   دهد يم را به موضوع پرواز اختصاص       يتابك) 1943(ه باشالر كروست   نيا

 موجودات بالدار را در شعر به       يداري شاعر و پد   يل ادب يان تخ ي م ة و رابط  آورد يمان  يسخن به م  
هـا غبطـه       پرنـدگان، بـه پـرواز آن       ةه انسان با مـشاهد    كهاست    قرن). 100-106(شدك يمر  يتصو

 از ياريها مورد توجه بـس  ه از زمان ارسطو تا به امروز آنكن امر موجب شده يهم. خورده است 
ن و آسـمان سـخن      يان زمـ  يها گاه به مانند نماد روابط م        از آن . رنديسندگان قرار گ  يشاعران و نو  

الغ مـرگ، بلبـل   كبوتر صلح،   ك مانند   ييها و گاه همچون نشانه، نشانه    ) 100-106باشالر،  (رفته  
 ي پـا را فراتـر گذاشـته و پرنـدگان را موجـودات     ي فرانـسو ي اعـران و ادبـا    يگاه. رهيعشق و غ  

بـودلر، ماالرمـه، موسـه از       : ننـد ك يمـ ها همچون نماد شاعر استفاده       نند و از آن   يب يالعاده م  خارق
هـا   ، بـا آن   نـد يگو يمـ  خـود سـخن      يتي از وجـوه شخـص     يبـه عنـوان نمـاد     مرغان و پرنـدگان     

 كه از دركـ  يان مردمـ ي و در مكي خاياين دني و آالم خود در اها  رده و از رنجك يپندار  ذات  هم
  . نندك يت مياك آنان عاجزند، حةشياند

ـ انگ ل آواز د  ي و گـاه   ي تعال يز، گاه پرواز پرندگان با آرزوي شاعر به سو        يها ن  در افسانه  ز ي
 صـور مينـوي بـه رقـص در      ةه زبان را تا سراپرد    كزند، آميزشي   يآم يالم شاعر در هم م    كآنان با   

 و نـشاط بـه ماننـد        يبال و پـراز زنـدگ     ك شاعر همچون پرندگان سـب     ةشيز اند ي ن يگاه. آورد مي
لـه  ن مقا يـ در ا . شوند  يآزاد م ) 83شله،  يم(»  پرنده يها ، شعله ك متحر يها جواهرات بالدار، گل  «

 يرديكـ  و بـا رو    يالدي قرن نوزدهم م   ي در آثار شاعران فرانسو    ينگارنده بر آن است با پژوهش     
  .ن پرندگان در آثار آنان بپردازدي نقش نمادي، به بررسي به چند شاعر فارسيقيتطب



 57  ...نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوي 

   يبحث و بررس

  . آن با احواالت شاعر ة و رابطيباشناختي زيها ف جلوهيتوص:  وصف پرندگان-1

شتر يها را در ب    ه غالبا آن  كاند    ه   پرندگان بود  ييباي ز ةفتي آنچنان ش  يبان فرانسو يشاعران و اد  
وه پـرواز   ك آوازهـا و شـ     يهـا ، گونـاگون      ها، تنوع گونه   تاللو رنگ . اند  ف كرده ياشعار خود توص  

 ماننـد بهـار، گـل،       ينـار عناصـر   كاند تا مرغان و پرندگان همواره در          موجب شده  يها، همگ  آن
از . ف شـوند  يتوصـ ... ا، باغ و بـستان، جنگـل و درختـان، مهتـاب           يد، سحر، در  يآسمان، خورش 

  نـــار كدر ذهـــن مـــا پرنـــده و درخـــت همـــواره در «ه از نظـــر رنـــه شـــار كـــنروســت  يا
مـثال  . ند گريگر همد  ي پرنده و بهار تداع    يه در متون ادب فارس    كطور    همان) 252شار،  (» اند هم

 گونـاگون، مرغـان آواز      يهـا   همچون سـبزه، گـل     يدن فصل بهار در شعر حافظ عناصر      يفرارس
  : داند يگر ميديك زمان الزم و ملزوم يكها را در  نار هم قرار داده و وجود آنكخوان را در 

    وظيفه گر برسد مصرفش گل اسـت و نبيـد        رســيد مــژده كــه آمــد بهــار و ســبزه دميــد
    ه كـشيد؟  فغان فتاد به بلبـل، نقـاب گـل كـ              صفير مـرغ برآمـد، بـط شـراب كجاسـت؟          

  ) 284حافظ، (
ان عناصر جهان بود، پا را فراتر نهـاده و          ي م ةافتن رابط ي يه همواره در پ   كز  ين) 1977(بودلر

  : سدينو يداند و م يفصل بهار و پرنده را واحد م

  .ند برتن ك ي خود را ميها ن پري جوان، اوليا بهار، همچون پرنده
  ) 198 (]...[ رنگارنگ، يها ند آواز در دشتك يرسد از راه، م ين ميفرورد

 ييه گـو  كـ ست، بل يـ در واقع، در شعر بودلر، سخن از بازگشت پرندگان در فـصل بهـار ن              
  . رود يگر مي به دشت ديخواند و از دشت يه پر دارد ، آواز مكست يا فصل بهار، خود پرنده

رد، پرنـده و    يـ گ ي قـرن هجـدهم الهـام مـ        ي نقاشـ  يه از تابلوها  ك يدر شعر ) 1919(ورلن
  : سدينو يدهدو م ينار هم قرار مكدرخت و مهتاب را در 

  با، ين و زيدر آرامش مهتاب اندوهگ
  )11(ا يبرد به عالم رو يه مرغانِ نشسته بر درخت را مك

  : سدينو ي ميگريو در شعر د
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  آسمان باالتر از بام، 
  !  است، چه آراميوه چه آب

  ، باالتر از بام، يدرخت
  ]... [.م آرام ش را آرايها اند برگكت يم

  نم يب يه مك ي بر درختيا پرنده
  ).272همان، (وه خود را كد شيسرا يم

 يلـ يان قلـم شـاعر و پرنـده، تخ   يـ م. بخشد يعت ميف پرندگان در شعر، به مناظر طب   يتوص
ه در اطـرافش    ك ييجسم پرنده از هوا   «:  است ي و زندگ  كه و موجب تحر   كسازنده برقرار شده    

باشـالر،  (» آورد يه او را به پـرواز در مـ  كند ك يجاد مي ايتكش، حري خويوجود دارد و از زندگ 
بـا در   يف پرندگان در اشعار خود، تنها بـه تجـسم پرنـدگان ز            ين، شاعر با توص   يافزون بر ا  ) 83
از . شدك ير م يز به تصو  يه آواز خوش آنان را ن     كند، بل ك ي خود بسنده نم   ة چشمان خوانند  يجلو

زبانـشان،  «و  ) 310(» ن آواز، آواز پرندگان است    يتر مفرح«ه  كمعتقد است   ) 2002(جمله هوگو   
 يا ساختن صحنه بـرا    يها اغلب در جهت مه     ييباين ز ي ا ةالبته هم ). 307همان،  (» زبان فرشتگان 

 معشوق و محبوب اسـت      ة شاعر دربار  ييشتر اشعار، سخن نها   يدر واقع در ب   . گر است ي د يتيغا
ـ  از ا  .ها مخـتص اوسـت     ييباين ز ي ا ةو البته هم   ـ « در شـعر    ) 1986(يـي نيرو و   ني »  چوپـان  ةخان

  : سدينو يم

  خورد تاب با باد  يه مك ي گليست پرنده به روين
  نالد پرنده  ي، نمي خوش گليندارد بو
  ).175 (ييبو يه تو مك يي حفظ هوايجز برا

نـد و از محبـوب   ك يشه زارهـا بـازگو مـ   يه شاعر خاطرات خود را در بكر يا در شعر ز  يو  
  : ديگو يسخن م» رز« نام خود به

  رد، ك يه مي خود را هديشبنم درها
   آفتابش را، يو جنگل چترها

  ها،  سپردم به طرقه يرفتم، گوش م يمن م
  ).285، 1995هوگو (و رز به بلبالن 
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بـاغ  . خـورد  يز به وفور به چـشم مـ       ي او ن  يها  ار در شعر حافظ و غزل     ي اديتقارن بلبل با    
 ةهـا و پرنـدگان از جنبـ    ه در آن حـضور همزمـان گـل    كـ  است   يشي نما ةز صحن ياشعار حافظ ن  

  :  برخوردار استي خاصيشناس ييبايز

ــي     ــنم گل ــا چ ــبحدم ت ــاغ ص ــه ب ــتم ب ــي       رف ــاگهم آواز بلبلـ ــوش نـ ــه گـ ــد بـ     آمـ
    وانـــدر چمـــن فكنـــده ز فريـــاد غلغلـــي    مسكين چو من، به عشق گلي گـشته مبـتال         

ــي    گـشتم انـدران چمـن و بـاغ، دم بـه دم              مي ــر م ــأملي   ك ــل ت ــل و بلب ــدران گ     دم ان
    ايــــن را تغيــــري نــــه و آن را تبــــدلي    گل يار حـسن گـشته و بلبـل قـرين عـشق           
ــي      چــون كــرد در دلــم اثــر آواز عنــدليب     ــدم تحمل ــيچ نمان ــه ه ــان ك ــشتم چن     گ

)469(  
 عشق را  ةه معشوق اوست و بلبالن نغم     ك است   يه نام گل  ك» رز«ه در شعر هوگو     كهرچند  

  :هكست، بلي نيويد، اما در شعر حافظ، سخن از عشق دنخوانن ي او ميبرا
  ه در منقارشيزل تعبـمه قول و غـن هـيا  ض گل آموخت سخن، ورنه نبود  يبلبل از ف 

)316(  
 اسـت   ي خالق است و بلبل عاشـق      ييباي حافظ، گل نماد ز    يگر در شعر عرفان   يبه عبارت د  

 را سـر داده  يآواز پرشـور ل از آن، يـ  تجليشان شـده و بـرا     يـ ه از شدت حسن جمال گل پر      ك
ش آن  ي است و بلبل سـرود سـتا       ين در شعر حافظ، گل وجود مطلق و وحدت اله         يبنابرا. است

  .خواند يوجود مطلق را م
ــس ا ــپ ــاه ي ــوب گ ــاه ين محب ــت و گ ــوق اس ــان ي مخل ــالق، زم ــه  ي خ ــاره ب ــم اش  ه

د، يـ عتـور هوگـو در زمـان تب     يكمـثالً و  . ره دارد ي و غ  ي، جمهور يهمچون وطن، آزاد   يميمفاه
  : ديسرا ي آن مياي خود فرانسه و درهنيم ةدربار

   ژرف، ياي دريت را، ايدارم مرغاب يدوست م
  ات،  مواج در گونهيها اند خود را از آبكت يه مك

   پرو بال رنگارنگش ياز البه ال
  رت ، يكرود در امواج غول پ يفرو م
   امواجت ة گشاديها شود از دهان يرون ميو ب

  ). 50پيشين، (گردد آزاد  يآالم مه از ك يهمچو روح
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هـا    اسـت و نگـاه شـاعر بـه آن          يفي توصـ  ي اشعار بـاال نقـش     ةن نقش پرنده، در هم    يبنابرا
 يهـا  تيـ  او بـه واقع يفيگراتر باشد، پرنده توصـ   ن رو هر چه شاعر واقع     ياز ا . انه است يگرا واقع

بـرد،   ي بهـره مـ  يشتريال بيگراتر باشد، از صور خ    تر است، اما هرچه شاعر درون       يكروزمره نزد 
ه ك بطوري. شود  ي تر م  يك شاعر نزد  ي و درون  ي به احواالت روح   يفي توص ةن صورت پرند  يدر ا 

در . نـد ك يف مـ  ي خود توصـ   ي احواالت درون  يند ، از ورا   ك يآنچه را در اطراف خود مشاهده م      
نـد و البتـه   ك يا مـ ديال رواج پ  ير صور خ  يه و سا  يناكه، استعاره، مجاز و     يان استفاده از تشب   ين م يا

ر، يطور مثال در شعر ز      به. ن منابع الهام شاعرند   ي، بهتر ييباي و ز  يل تنوع، گوناگون  يپرندگان به دل  
ه آنـان بـه     يپردازد و با تـشب      ياند، م   ناره گرفته كر  يه در بندر ابوخ   ك ييها  يشتكف  ي به توص  يينيو

  : هدد يم ن بندر را ارائهي از ايزيانگ الي خيها  خفته، صحنهيقوها

  ده باشد ي مانند من ديكيد يان شما شاياز م
   را يا  خفتهي تنها، قوهاي بحريرو
  [...]اند خود را به دستان باد  ه سپردهك

  ).154(م يآسود گشت يم ن،ين چنير، ايدر جوار ابوخ

ـ  . ز دارد يت از احواالت شاعر ن    ياكا ح ي در يي قو و تنها   ييات، تنها ين اب يدر ا  وقفـه از    ياو ب
 را سـهراب    يين احـساس تنهـا    يهمـ . نـد ك يف مـ  ين توصـ  ين چنـ  يبرد و آن را ا      يرنج م  ييتنها

، از  »رنـگ معنـا   « بـه    ي مرغـ  ييشد و با سخن گفـتن از تنهـا        ك ير م يز به تصو  ين) 1383(يسپهر
  : ديگو ي خود مييتنها

  د ين بي اة شاخي است روير زمانيد
  و به رنگ معناست ك بنشسته يمرغ

   .ي، رنگييست هماهنگ او صداين
  ).21-20(ار، تنها، تنهاست ين ديچون من در ا

 يا گونـه رامـون خـود را بـه        يز شاعر با بهره بردن از حـضور پرنـدگان، جهـان پ            ي ن يگاه
نامد،  يم» ييايگورستان در «  از اشعار خود را      يكي) 1968(يمثالً والر . ندك يف م يمتفاوت توص 

ان يـ ب تـضاد م   ين ترت يدهد و به ا     يقرار م نار هم   كا، آسمان، جنگل و گورستان را در        يپرنده، در 
  : شدك ير مي را به تصويكي و تاريي، روشناييستاي، پويايي و ايمرگ و زندگ
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  نهند،  يد قدم ميبوتران سفكه بر آن كن بام آرام يا
  )147[...] (ان گورها، يتپد، در م ياج ها مكان انبوه يدر م

 بـا  ييهـا  يشتكه از يناكبوتران كآرام است و  يايات باال، منظور شاعر از بام آرام، در    يدر اب 
ست، اما شعر او   ين» اهايپشت در « در شعر    ين بام قطعاً همان بام سپهر     يا. د دارند ي سف يها  بادبان

 يشـهر . ت داردكـ ون و حرك، سـ يي و روشنايكيان جهل و معرفت، تار   يت از تضاد م   ياكز ح ين
 از ي، خـال ي از آگـاه  ي است خـال   يشهرشد،  ك ير م يبه تصو » اهايپشت در  «ةه او در آغاز قطع    ك

ست و يـ ش ني بـ ي ندارد، سرابيه در آن همه در خوابند، قهرمانك است   يشهر. ت و جنبش  كحر
ه شاعر در بخش دوم شـعر خـود بـه           ك يشهر  اما آرمان .  شب همه جا را فراگرفته است      يكيتار

 بـه نـور     هكـ  اسـت    يند، شـهر  ك يب م ي آن ترغ  يت به سو  كشد و همگان را به حر     ك ير م يتصو
 يهـا جـا    بـام «ه  كـ ست، بل يـ  ن ييايـ ان در ي از سراب پر   ين شهر سخن  يدر ا . معرفت روشن است  

 يانكـ ن شـهر همـان م     يا) 364،  يسپهر(» .نگرند  ي م ي هوش بشر  ةه به فوار  ك است،   ييبوترهاك
ه كـ  نيـ و سـرانجام ا   ) 365همـان،   (» .د در بـاد   يـ آ  ير مـ  ي پر مرغان اساط   يصدا«ه در آن    كاست  

از . ن شـهرند  يز متعلـق بـه همـ      يـ ، ن )همانان(» اند  يآب و خرد و روشن    « وارثان   ه خود كشاعران  
 ييهـا  ييرا پرنده از توانـا   يز. شود ي از اشعار جهان، پرنده نماد شاعر م       ياريه در بس  كروست    نيا

  .سازد يفته خود ميه شاعر را شك نافذ برخوردار است يهمچون پرواز، آواز و نگاه

  واز، آواز و نفوذ نگاه  پرينماد سودا:  پرندگان-2

 ي پـرواز، آوا ييتوانـا . ستي ني شناختييبايتوجه شاعران به پرندگان فقط به خاطر ابعاد ز     
 موجـودات شـده     ةان همـ  يـ  آنان در م   يه موجب برتر  كز، و چشمان نافذ پرندگان است       يانگ  دل

از پرنـدگان،   و پرو » ها مهار آسمان « ورلن از قدرت     ةتران ي ب ة عاشقان يها فيتصنتاب  كدر  . است
ن باره  يدر ا ) 1924(ن  يالمارت. ديگو يسخن م »  است ي هر انسان  يه آرزو ك يتنها قدرت «به عنوان   

  : ديسرا يم

  زي من درآميت را با صدايصدا! آه
  شنود، ي ما را ميه صداكهموست 

   تويش آسمانياياما ن
  )356(ه در انتظار توست ك يرسد به سپهر يبهتر م
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ه به موجب آن مرغان و پرندگان نماد پرواز و نفوذ نگاه            كبه فرد،    منحصر   يها يين توانا يا
ه سهراب  كگونه    رد، آن يگ  يز مورد توجه شاعر قرار م     ي ن يشوند، در شعر معاصر فارس      يالم م كو  

  : ديسرا ي در قفس مة در باب پرنديسپهر

  . بال و پر استيان پرنده و پرواز فراموشيم« 
  ]...[ است يينايدر چشم پرنده قطره ب

  )191(»  گرفته استيشيها پ ر و بم شاخهيسرودش به ز

 يايـ ن سـودا و رو    يه اشاره به هم   ك را سروده    ياتياووس اب كيك پرواز   ةز در قص  ي ن يفردوس
واز آسـمان  . رديـ گ  يزبال بر فراز ابرها اوج م     يه توسط چند عقاب ت    ك يپرواز دارد، پرواز پادشاه   

ان يه شـاتوبر  كـ  ييايـ رو.  شود و راز آسمان را بدانـد       ند تا از اسرار سپهر آگاه     ك ي عبور م  يشهر
مانـد، بـا      ي مـ  يسيه به حسب حال نو    ك رنهتاب  كپروراند و در      يز در سر م   ي ن يفرانسو) 1999(

  : سدينو ينده از شعر و شور مك آيلحن

آمدنـد، بـا نگـاهم دنبـال         ي سرم به پرواز در مـ      يه باال ك را   ياغلب ، مرغان مهاجر   « 
رفتنـد، تجـسم    يه بـدان مـ  كـ  را ي دور دسـت   يهـا  نيشـناخته و سـرزم    سواحل نا  .ردمك يم
  )72(» شان باشميها ه سوار بر بالكو همواره آرزو داشتم  نمودم، يم

ه كـ ننـد   يب ي را مـ   يه در پرنـدگان نمـاد آزاد      كـ  است   ييها  انسان يايان، رؤ ي شاتوبر يايرؤ
 تـوان  يچ انـسان يه هكم نهد قد ينيان بردارد و به سرزم  ي را از م   يني زم ي حصارها ةتواند هم  يم

 يا  ناشناخته و دست نخـورده  يها  نيپس، پرنده نماد پرواز به سرزم     . افتن به آن را ندارد    يدست  
  .پروراند يدن به آن را در سر مي رسي آرزويه هر انسانكشود  يم

هـا    آن يانگر سرمست ي است، ب  يها از آزاد    آن يمند  ه نماد بهره  ك نيپرواز پرندگان عالوه بر ا    
 و  ي، تعـال  يتنـاه ي ال يز بـه سـو    ين پرواز پرنده از نگاه شاعر نشان از گر        يبنابرا. ز در فضاست  ين

ـ از ا .  خداسـت  ي نماد عروج روح به سـو       را بال ي خداوند را دارد، ز    ي به سو  يحت رو هوگـو     ني
ت كـ  مرغان با خدا و حر     ين به نجوا  ي نماد ي آسمان را، در شعر    ي، پرواز مرغان به سو    )1995(

  : سدينو يند و مك يه ميتشب او يبه سو

ن بود ، يآسمان زر  
  خوانًندش،  يو همه مك يسك آن يو مرغان رو به سو
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  گفتند،  يان ميشان سخن از آدميه با خداكد يشا
  ).521(دادند  يو آواز مقدسشان را سر م

پرندگان .  فرشتگان دارد   ات اغلب اشاره به بال    يشود، ادب   يه سخن از عروج م    ك ياما هنگام 
ان يدر آثـار مـصر  . رود يها م  آسمانيالبد آنان به سو   ك در    شوند و روح انسان    ياد فرشتگان م  نم

 همچـون   يا   از موجـودات اسـطوره     ياريردنـد و بـس    ك ي خود صعود م   يها  باستان، ارواح با بال   
  .اند انينيان و زميان آسمانيرا رابط مياند، ز ، بالدار تصور شدهيقي شعر و موسةا الهيپگاز، 

 برخوردارند، تن   يفيه از روح حساس و لط     كن، شاعران   ي زم ي موجودات رو  ةان هم يدر م 
 يشـود، سـودا   ي فراخوانده م  يه توسط مرب  ك يدانند و همچون عقاب     ي م ي را همچون قفس   كيخا

پرنـده بـا دور     ) 1956( باشـالر  ةبه گفتـ  . پرورانند  ي را در سر م    يي ماورا ي جهان يهجرت به سو  
 خـود پـرواز   يه به خودكبل«ست ي زنده نيگر موجودي آسمان، دين و رفتن به سويشدن از زم 

 امـواج  ي بـه پـرواز روح خـود بـر رو    ييايـ ورلن با الهام از پرواز مرغان در      ) 50-51(» شود يم
  : ديسرا يند و مك يا اشاره مي درةآشفت

  دانم چرا  ينم
  ام  روح آرزده

  ند، ك ياها پرواز مي دريشان و آشفته بر ماوراي پريبا بال
  دارم،  يز ميو هر آنچه را عز

  )273، 1902-1905 (]... [.ندك يا پنهان ميعشقم آن را در امواج در

بـرد، شـوق پـرواز بـه         ي خود رنج مـ    يه از آالم روح   كز  يماالرمه ن » ييايم در يشعر نس «در  
  : ديسرا يپروراند، م ي را در سر مي آسمان الجورديسو

  .ام  ها را خوانده تابك ةو من هم! ن است، افسوسيتن اندوهگ
  ه كنم ك يمرغاني را احساس م! ز به آنجايگر! ختيد گريبا

  )38، 1945ماالرمه ! (ها سرمستند ا و آسماني درةف ناشناختكان ياز بودن در م

ختن را در   يشود و همواره شوق فـرار و گـر          ي خسته م  كيالبد خا كروح شاعر از بودن در      
 آن بـه  ةاها و امواج آشفتي در يه گاه بر ماورا   كگردد    يم يپرنده نماد روح شاعر   . پروراند  يسر م 

نـد و گـاه آنچنـان زخـم خـورده و سـرگردان              ك يها پرواز م     ناشناخته يد، به سو  يآ  يپرواز در م  
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روان » انـدوه المپيـو   «مثالً هوگو در شعر     . ندك ي سقوط م  يت و نابود  ك هال ةه به ورط  كگردد    يم
  :سدينو يشد و مك ير ميخورده به تصو  زخميها  با باليا ن را همچون پرندهياندوهگ

  هامان  شهي است، اندكه روح اندوهناكام، يپس در آن ا
  نند، ك ي مصدوم پرواز ميها  را با باليا لحظه

  ).522(گردند  ين واژگون ميگر به ناگاه بر زميپس از آن بار د

 اگـر  يتـ انگر سقوط، حي بال بيستگك صعود و عروج است و شياي پرواز، رويپس سودا 
بـال    و  جـه پـر   يند، و در نت   ك ي م يچيپ   سر يه از فرمان اله   كطان  ي باشد، همانند ش   يا  فرشته يها بال

شد ك ير م ين سقوط را به تصو    يتور هوگو ا  يكو» طانيان ش يپا«در شعر   . دهد  يخود را از دست م    
سـت  رود، پـر و بـال خـود را از د       ي فـرو مـ    يكين فرشته در تار   يه چه گونه ا   كدهد    يو نشان م  

  :رديگ ي وجود او را فرا مةدهد و وحشت هم يم

  رفت،  ي فرو ميكياو هراسان، در غبار و تار
  ، ي ازليها تنها بود، و، از پس او، در آن شب

  .ختير يتر م ش، آهستهيها پر بال
  رفت،  ين و خاموش فرو ميمبهوت، غمگ

  ، ك رو به فليي باز و پاهاين، با دهانياندوهگ
  ).309، 1995هوگو (فزود  ياش م  چهرهيبودكه بر كهراس مهل

 در شـعر    يحتـ .  است ي تعال ي پرواز به سو   ييانگر عدم توانا  يمحروم بودن از پرو بال، نما     
 ي پـرواز در فـضا  يرا برايرد، زكد حفظ ي بايمتيت را به هر ق   يز پر و بال معنو    ين) 1379(موالنا  

  :  استيوت، داشتن پروبال ضروركمل

  ند؟ كهستت آنچه گور را روشن   آگند كن چشم را خاكيدر لحد 
   جان بر پرد؟ پرّ و بالت هست تا   بردرد تيه دست و پاكآن زمان 

)48(  

نـد و معتقـد اسـت،    ك يه مـ يموالنا عدم تجـانس روح و جـسم را بـه مـرغ و قفـس تـشب            
  : ديد تا روح بتواند به پرواز درآي بايشود، پر و بال يه مرغ جان از قفس جسم رها مك يهنگام
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   تني پايپرد با پر دل ب يم   تنين مجرد گشته از غوغاجا
  )87همان، (

شـود    ي، مشاهده مـ   يرانيا ا ي يسندگان فرانسو ير اشعار نو  ين شعر موالنا، همچون سا    يدر ا 
 منحصر بـه  يها ييها و توانا ييبايف پرندگان و مرغان تنها به خاطر زي شاعران به توص   ةه عالق ك

ـ انـد، ز  شـاعران مجـذوب پرنـدگان   . ستيـ گـر ن ي ديهـا  يژگـ يا ويفرد آنان در پرواز و    ه كـ را ي
ه پرنـده نمـاد خـود شـاعر     كـ  ييابنـد، تـا جـا   ي يان خود و پرندگان م    ي را م  ي فراوان يها  شباهت

  .شود يم

   پرنده، نماد شاعر -3

ــر او ن  ست؟يبار از چي به طرف جوي قمرةندانم نوح ــمگ ــن، غمــ  ي دارد  يز همچــون م
  يشبانروز

  )397حافظ،(

ن يـ ز افزون بـر ا    يمرغان و پرندگان ن   .  خلقت است  يها ييبايعت و ز  يگر طب  فيصشاعر تو 
ته موجب شده تا شـاعر  كن نيهم. ز هستندياند، مداح آن ن يعي طبيها ييباي از زيا ه خود جلوه ك

ز همچـون شـاعر از چـرخ روزگـار     يـ آنـان ن : ابديان خود و پرندگان ب    ي را م  ي فراوان يها شباهت
  ...اند، از اسرار آگاهند عت خوشبختينار طبكند، در يسرا ينند، عشق را مك يوه مكش

ه شـاعر   كـ را  يـ ز«: ديسرا مي» نديگو يآنچه پرستوها م  « شعر   ةدر قطع ) 1947(هيل گوت يتئوف
 يه حتـ كـ ابد ي ي عاشق و تنها ميشاعر را همچو بلبل) 2002(تور هوگويكو). 96(» است يا پرنده
  : ديسرا يمچنان شعر خود را منده از ظلمات، هك آيايدر دن

  ها خاموشند،  وت، شعلهكد، همه جا در سيشب از راه رس
  ها ناالن   چشمهيك تاريها در بيشه

  اش، گشته پنهان بلبل، در ظلمات النه
  همچو شاعر، همچو عاشق 

  ). 287(سر داد شعر خود را 

 تـا شـاعران معاصـر،        خـود گرفتـه    ييناي ناب يكين شاعر تنها و فرورفته در تار      يازهومر، اول 
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ات جهان مطرح شده و آواز پرنده با سرود و شعر شـاعر          ي شاعر همواره در ادب    – پرنده   ةاسطور
  : خته استيدر هم آم

  ييگو ، حافظ به غزليبلبل به نواساز  دي، در گلشن شاه آيهر مرغ به دستان
  )397حافظ، (

 كتـوان بـه عمـق اشـترا     ين شود، ميگزيه نام حافظ با شاعر جا ك يت دوم در صورت   يدر ب 
  ».يي به غزل گو]شاعر[ يبلبل به نواساز«:  برديشاعر و پرنده پ

). 53(دانـد  ي متفـاوت زبـان شـعر مـ        يجـاد زبـان   يآواز پرنـدگان را نمـاد ا      ) 1956(باشالر
ـ ، ا )مـرغ طتفـان   (» آلبـاتروس « خود به نام     يستيدر قطعه شعر سمبول   ) 1975(بودلر ن پرنـده را     ي

  :  سدينو يامد و من يم»  ابرهاةشاهزاد«

  ماند  ي ابرها مةشاعر به شاهزاد
  ) 22(خندند  يرانداز ميآزارد و به ت يه توفان را مك

 كين جهان خـا ي قرن نوزدهم، خود را متعلق به اين شاعران فرانسو  يقت، نامدارتر يدر حق 
ام آور يـ پ زئوس، ة، پرنديا  اسطورهةن، پرند ياس شاعر و شاه   ي، در ق  )1924(ن  يالمارت. دانند ينم

  : ديسرا  يان، مي خدايو سخنگو

   زاده شدم كمن از خا« : ديگو يان ميرايه به مك ييگو
  )192(» !ميز يها م اما در آسمان

 را ييزهـا ي دارد و چيه شاعر نگاه نافـذ    ك، از آن لحاظ     يا   اسطوره ةن پرند ياس شاعر باا  يق
دارد،   ي برحذر م  يا  هك را از هر مهل    ند و قدرت پرواز، او    يب  يستند، م يدنش ن يگران قادر به د   يه د ك
  : ندك يسم فرانسه، به آن اشاره مي، پدر رمانت)2002(ه هوگو ك است ياسيق

  ]...[پرنده ام 
  است،  يپروازم حتم

   دارم در مقابل طوفان ييها بال
  ).469( الجورد آسمان يو برا

 ياتين ابيباتري از زييك. ن اسطوره در اشعار خود بهره برده است   يز از ا  ي ن يالبته ادب فارس  
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نـد،  ك يه مـ ي تـشب يا  اسـطوره  ةن پرند يپردازد و آن را به ا       ي م يامل و آرمان  ك انسان   يه به بررس  ك
  : ديگو يه مك است ين عراقيشعر فخرالد

  رمـام بر پـيف اكه از ـكناگه بود   ست در خورميار جهان نكشهبازم و ش
  )223به نقل از رزمجو ، (

ه يه شاعران همـواره خـود را بـه آنـان تـشب            كاند    يلچله، پرندگان ا چ ين، پرستو   يبلبل، شاه 
 يـك ژه در عـصر رمانت يـ  خود را در شعر فرانسه، به ويش از همه جا   يه ب ك يا  اند، اما پرنده    ردهك

 از  يمنـد  ، بـا بهـره    يا   آپولون، بـا آوازِ افـسانه      ة است، همان پرند   يا   اسطوره يداشته است، قو  
 يا  العـاده  ا، او نمـاد موجـود فـوق       ين، آسمان و در   ي زم ير رو ت ب كاش در حر     سه گانه  ييتوانا

 گرفتـار آمـده   ينيالبد زمكه در ك يهمچون روح شاعر. د شده استين تبع ي زم يه بر رو  كاست  
 يسـوزد، آرزو  ي مكين جهان خايه از بودن در ا    ك يآواز قو، آواز مرگ است، آواز شاعر      . است
پروراند، و اندوه خود را در اشـعارش بـازگو            مي از دست رفته را در سر        ي به خوشبخت  يابيدست
  : ندك يم

  ن بار ي آخريه در هنگام مرگ براك ييباي زيهمچون قو
  ]...[شد و ك ي ميآه

  )10، 1966شنيه،  (]...[يد وداع آخر را با زندگيسرا يقبل از رفتن م

 شـاعر، بـه     ييپور، تنها    حق ةبه گفت . ني زم يد شده بر رو   ي است تنها و تبع    يا  را قو پرنده  يز
  : مانند

  ييتنها
   استيپرنده ا

  ه آنقدرك
  در قفس ماند

  ن برگ جنگليتا آخر
  در خاطرش

  ) 276به نقل از تسليمي، (گم شد 

، او را بـه سـرودن       يدار  شتني و خو  يي، تنها يمانيست، پش كه ش كشود    ي م يقو نماد شاعر  



  فريده علوي  68

  : سدينو يش مي وصال اصل خويه براك يشاعر. ندك يت مي هدايكاشعار رمانت

  سترمـ بال گيكيائنات ك يوـزآن س  ستكه پرّ و بال من شكن قفس يبگذارم ا
  ) 189به نقل از رزمجو، (

يكي شدن نماد پرنده و شاعر در آثار بسياري از شعراي قرن نوزدهم مشاهده و تبديل بـه              
ز شاعر كه در قرن بيستم نيز هنوز در آثار شعرايي همچـون بلـ             -اسطوره پرنده . شود  اسطوره مي 

پا بر جا مانـده اسـت، بيـان از حـاالت درونـي يـا             ... ساندرار، ايو بنفوا، روبر ساباتيه، ژيرُدو و        
  .رفتارهاي اجتماعي شاعر دارد

  گيري نتيجه
اي از    هرودوت بر اين باور بود كـه هـومر و هزيـور اولـين كـساني بودنـد كـه مجموعـه                     

 يگـونگ   هـاي فرابـشري و چـه         آن قـدرت   آوردند تا در    العاده را به نگارش در      هاي خارق   داستان
هـا خلـق     ه اسـطوره  كـ  را به تصوير كشند و به اين ترتيب بـود            ي آنان را در جهان انسان     ةمداخل
از همـان زمـان، پرنـدگان بـه واسـطه           . حتي پس از مدتي، خود شعرا نيز اسطوره شدند        . شدند

 ةدر ادبيـات يونـاني، كلمـ      به شكلي كه    . نعمت پرواز، نماد روابط ميان زمين و ماوراء آن شدند         
اي  اسـطوره . اي شد در آثار شعراي جهـان   آسماني نام گرفت و خود اسطوره       پرنده به مفهوم پيام   

پـس  . كه ريشه در تمايل انسان به گذر از دنياي زمينـي و قـدم نهـادن در جهـان كائنـات دارد                     
هـان مـاوراء    شـود و چـون بـه ج          گشتند كه از كالبد خاكي خالص مي       يز نماد روح  يپرندگان ن 
به اين ترتيب، نبرد ميان پرندگان و مارها، نماد ستيز          . شود  ييابد، نماد جهان ملكوت م      دست مي 

كـه در ادبيـات برخـي از كـشورها مثـل ادبيـات                تا جايي . شود  ملكوتيان در مقابله با زمينيان مي     
 فرانـسه در قـرن   البتـه شـعر  . آوران ملكـوتي گـشتند   چيني، پرندگان نماد پريان، ناميرايان و پيام  

هـا،     پرندگاني كه نماد حاالت روحـي انـسان        ةاسطور. هاست  نوزدهم نيز سرشار از اين اسطوره     
شـوند كـه در راه      هـايي مـي     پرندگان مسافر يا پرنـدگان مهـاجر نمـاد روح انـسان           . اند  فرشتگان
كات اشـترا . شـود   زبان مشترك آنان، زبان شناخت و معرفت مـي        . دارند  شناسي گام برمي    معرفت

نامند و در نهايـت       شود كه يكديگر را برادر، همزاد، و آينه مي          ميان شاعر و پرنده آنقدر زياد مي      
  .آورند پرنده را به وجود مي- واحد شاعرةاسطور

هاي خيـالي   ها و فيلم توان به داستان از جمله، مي.  انسان با پرنده همچنان ادامه دارد  ةمشغل
ه در بيـشتر مـوارد از   كـ بينـيم   ها، پرندگاني را مي ها و فيلم  تاندر اين داس  . ردكروزگارمان اشاره   
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نژندي انـسان معاصـر       روان ةاين را نشان  . خيزند  مي  آيند و با انسان به جدال بر        عالمي جهنمي مي  
ار سـاختن   ك آشـ  ةردن ناخودآگاه آدمي، در زمين    ك با برمال   كبا اين حال،  شعراي رمانتي     . اند  دانسته

تـوان ميـراث    هـاي امـروزي را نيـز مـي     پرندگان شر و شرور فـيلم . ندردكروي ديگرش تالش    
  . طلبد او آنان در اين قلمرو دانست كه پرداختن به آن بحثي ديگر ميكندوك
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