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  شکيبمحمد خسروی

 

 چکيده 
هاي  ها و طراوتتواند تازگیهاي غیربومی میاین تجربه  هاي جدید و کاربستنظریه

ها را نشان دهد و ذهن و تلقی مخاطبان معنایی متون و همچنین استعداد و امکانات آن 

راستا طلب و اغلب جوان را، نسبت به متون کالسیک متحول کند. دراین نوگرا و تنوع 

شی  هاي ادبی جدید و نیز حرکت و تالعنوان یکی از نظریه مدرنیسم را به توان پست می

به روایترفتن قطعیت معنا و مشکوک ها و ازدست براي تزلزل نشانه هاي کالن  شدن 

داستان   کرد.  تلقی  تاریخی  و  فرهنگی  و  به   الطیرمنطق ادبی،  کالسیک  متن  یک  عنوان 

اسالمی در ادبیات   -تمثیلی، همواره یکی از متون برجسته، نمادین و تأثیرگذار عرفانی

فارسی بوده است که بیش از هر چیز بر تفکر وحدت وجودي پافشاري می کند. بررسی  

ی ترین ویژگقطعیت معنا، که مهم ازمنظر عدم الطیر  منطقي سیمرغ در  ي قصهگرایانهکل

کند تا خوانندگان امروزي را با استعدادهاي  مدرنیسم است، ظرفیتی را فراهم میپست

قطعیت  توان با توجه به عدم معنایی این متن کالسیک آشنا کند. سؤال این است که آیا می

هایی چون داشت؟ مفاهیم و گزاره  الطیرمنطق ي سیمرغ در  معنا خوانشی متفاوت از قصه

محور، مرگ خداوند، انتظار  گرایی جمععی، خودشناسی و کمالگرایی، کنش جم کثرت

زدایی از قدرت و انتشار آن، تغییر  ریختن طبقات اجتماعی، مرکزیتهمبیهوده بشري، به 
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ي غیاب کالم همگی از  ها و سویه هاي ابراز وجود، ادغام افقهاي بقا به ارزشارزش

 است.  الطیرمنطقاب سیمرغ در کتي همدرنیستی قصرهاوردهاي خوانش پست

 . قطعیت معناعدم ي سیمرغ،، قصهریالطمنطقمدرنیسم،  پست : های کليدیواژه 

 

 فرضيه و  سؤال طرح، . مقدمه1

به هنر  بهامروزه  و رقص،  فیلم، موسیقی  تکنولوژي،  صورت خاص،  نعمت  یمن وجود 

ادبیات و  سرعت درحال تسخیر جایگاه و موضع ادبیات در میان مخاطبان عام است.  به

ویژه ادبیات کالسیک که زمانی صدرنشین و کانون تجمع و توجه مخاطبان و خوانندگان  به

نشینی است و گویی در میان مخاطبان  وخاص بود، دربرابر هنرهاي دیگر درحال عقبعام

اي، شکوه و ارجمندي ادبیات در دوران معاصر متزلزل شده است. گویی دیگر  عام و توده

ها نیست. هاي ذهنی آنگویی به چالشبه نگهداري خوانندگان عام و پاسخادبیات قادر  

معاصر دارد جایگاه خود را از دست    يهقول ریچارد هارلند »ادبیات، درکل نظام جامعبه

( او  378: 1385شود«. )رک. هارلند،  تر میدهد و هرروز جاي آن در این نظام کوچکمی

ساز خود را تقویت کند. اگر ادبیات  سی و سرنوشتمعتقد است ادبیات باید جایگاه سیا 

افتاد  به مخاطره خواهد  بقایش که  با مسایل کالن و جهانی همسو کند،  نتواند خود را 

و  ادبیات  به  امروزي  پرتوقع  خوانندگان  چون  شد؛  خواهد  ناگزیر  نیز  افولش  هیچ، 

اند. ادبیات  ههاي کالسیک آن، مشکوک شدهاي این نوع هنري از جهان و دغدغهروایت

مانند دیگر انواع هنر،  فارسی نیز از این حکم کلی اسنتثا نیست. ادبیات کالسیک فارسی به

ظرفیت است؛  نیازمند  خواننده  اقناع  براي  استعدادهاي جدیدي  و  امکانات  که  به  هایی 

خواننده تنوعبتواند  و  حساس  دغدغهي  به  و  دارد  نگه  را  امروزي  سیاسی، طلب  هاي 

هاي ادبی معاصر  رسد نظریهکننده بدهد. به نظر میشناختی او پاسخی قانعروان  اجتماعی و

ي خوب طرح  طلبی خوانندهخواهی و تنوع گویی به زیادهو غیربومی که از قضا براي پاسخ

صورت ناقص  ولو به،  هاي مغفول و پنهان آثار کالسیک رااند، توانایی احیاي ظرفیتشده

پست انرژي،  و کم مؤلفهدارند.  و  یعنی عدممدرنیسم  آن  و خاص  کلیدي  از  ي  قطعیت 

تا هاي هنري گوناگونِ معماري، فیلم، نقاشی، ادبیات،  کنون در حوزهاواسط قرن بیستم 
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خوش و  جدل تئاتر  و  بحث  رویکردها،  دیگر  از  بیش  و...  ضدونقیض  نویسی  هاي 

دنبال  ن نظریه بیش از هرچیز بهاست. ایدانشگاهی و غیردانشگاهی را به وجود آورده  

هاي کالن فرهنگی، دینی، ادبی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی  تشکیک و تزلزل در روایت

آفرینی ظرفیت  و  توصیفات  براي  تالش  همچنین  باوجود و  و  است  تازه  و  نو  هاي 

ها را  هاي عقالنی و مشروعیت آنزایی براي آثار هنري، در تالش است تا اندیشهظرفیت

اعتماد و مسیر خوانش جدید  ي بیشدههاي تثبیتدار کند و خواننده را به خوانششهخد

بکشاند و معناي تازه را براي مخاطب فراهم کند. لیوتار و ژان بودریار بر این باورند که  

روایت»ریشه دربارهي  را  هاي کالن  انرژي الزم  و  توانایی  دیگر  بشر  آزادي  و  ترقی  ي 

اند تا دنیاي واقعی سرکوب شود  هاي سرد و خاموش باعث شدهارهندارند، چون این گز

رابطه روایتو  آن  کمي  موجود  واقعیت  با  )ها  شود«  (. Lyoutard, 1984: 87رنگ 

می  روایتدرحقیقت  که  باورند  براین  بودریار  و  لیوتار  گفت  خوانشتوان  و  هاي  ها 

اي که  اي را ندارند؛ خوانندهدهکالسیک دیگر انرژي و توانایی اقناي خوانندگان عام و تو

جوي او   بیش از هرچیز با واقعیت و هستی مبهم امروزي آشناست و ذوق هنري و لذت

آثار خوب، محکم و با ظرفیت    يهعطار از زمرالطیر  منطق پذیر نیست.  راحتی اقناعدیگر به

هاي  ي نقدها و جدل و همچنین مستعد ادبیات فارسی است. این کتاب ارزشمند با همه

اقناع   و  معنازایی  براي  را  الزم  انرژي  همچنان  پیرامونش،  غیردانشگاهی  و  دانشگاهی 

تعدد  تواند با انرژي زیادي تفاسیر ممی   الطیرمنطق خوانندگان امروزي دارد. خوانش سنتی  

وجوي حقیقت، وحدت وجود و  از مراحل سیروسلوک، بررسی لزوم پیر و مراد، جست

عشق و موضوعات فراوان دیگر را در اختیار خوانندگان قرار دهد. هرچند این موضوعات  

هاي کالن فرهنگی و ادبی فارسی هستند؛  برنده و از روایتدر جاي خود ارزشمند، پیش

ها را ندارند. ذهن نوجو و پویاي  کردن آندگان و محظوظاما دیگر توان نگهداري خوانن

رقص، خواننده نقاشی،  فیلم،  مدرن  هنر  متعدد  انواع  در  محصور  ازقضا  که  امروزي  ي 

طلبد  تواند ارتباط بگیرد. او ادبیاتی را میموسیقی و... است، با ادبیات ایستا و بسته نمی

وناگون، متضاد و متفاوت درگیر  هاي گهاي متفاوت ذهنش را با خوانشکه در ساحت

طلبد  هاي غیربومی میرو لزوم بازنگري متون کالسیک با خوانش جدید و نظریهکند؛ ازاین
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نوشته  و  نقدها  روایتتا  با  متون  این  تطبیق  درجهت  تاریخی،  ها  اجتماعی،  کالن  هاي 

کهروان متون  براي خوانش  است تالش  بدیهی  یابند.  و... سامان  فلسفی  با  شناختی،  ن 

که فاقد انرژي الزم  طوريهاي مدرن نباید بربسته و نچسب باشد، بهها و نظریهکاربست

ها و تفاسیري از متون کالسیک  دیگر نباید منتظر خوانشبراي اقناع خواننده باشد. ازطرف

توان گفت  هاي امروزي همخوان باشد. با این مقدمه می بود که تمام و کمال با کاربست

عطار در کلیت خود    الطیرمنطقي سیمرغ در  مقاله این است که آیا  قصه  که سؤال این

برتابدتواند خوانشمی را  امروزي  این است که می؟ پیش هاي  ي  توان قصه فرض مقاله 

را یک متن باز و امروزي در نظر گرفت؛ چون قابلیت حمل معناها  الطیرمنطق سیمرغ در 

خود داستانی تمثیلی   الطیرو تفاسیر متعدد و کامالً گوناگون را دارد. هرچند داستان منطق

توان  تابد؛ اما می ي عرفان اسالمی برمی هاي متعدد را در حوزهو نمادین است و خوانش

هایی غیر  دهد که توانایی این متن در افقشان میمدرنیستی این متن نگفت خوانش پست

 بررسی و نقد است. از عرفان، نیز قابل

 

 ی تحقيق . پيشينه1.1

  الطیر منطق ي  هاي اطالعاتی مانند نورمگز و استفاده از کلیدواژهبا بررسی کوتاهی در پایگاه

مواجه شد؛ مقاالتی  توان با حجم زیادي از تحقیقات خوب، محکم و دقیقی  راحتی میبه

اند. این مقاالت  شناسی شرقی و سنتی بررسی کردهکه معمواًل این اثر را از دیدگاه معرفت

هاي  ها و باورهاي عرفانی و شرقی هستند و کمتر به کاربستاغلب در پی کشف ارزش 

، صورت نهایی  الطیرمنطق جدید و امروزي توجه کرده اند. تحقیقات و مقاالتی چون » 

)شنروش مکتب عشق«  از  1383اسی  به  دادبه  اصغر (  وادي عشق  بر  از  که  یکی  عنوان 

تواند  کند و معتقد است که عشق ازنظر عطار می اشاره می  الطیرمنطقتأکیدات عطار در  

کیفیت و  معنادهی  در  باعث  اومانیسم  بررسی  و  »نقد  باشد.  انسان  زندگی  به  بخشی 

ي عطار را از متن  مدارانهدغدغه هاي انسان ي نیزظاهر درضایحم( از 1389« )الطیرمنطق

در  بیرون کشیده است. مقاله   الطیرمنطق  ارادي  »بازتاب مرگ  ) الطیرمنطقي  از  1391«   )

میثربی  ییحی دیس اشاره  فنا  وادي  به  نیز  همکاران  و  مقالهی  در  پاکدل  مسعود  اي  کند. 
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ي معنایی  ترین گزاره ( به مهم1392« )الطیرمنطق باعنوان »وحدت وجود و بازتاب ان در  

که همان نظریه »وحدت وجود« است، پرداخته. »نقد و بررسی خودشکوفایی  الطیر  منطق 

، از کارهاي  همکاران  و  يری ظه ژنیب( از  1395ز« )هاي راجربراساس نظریه  الطیرمنطقدر  

هاي خودشکوفایی در  ها و راهگرانه است که ظرفیت شناسی انسانجدید و مبتنی بر روان

کند. »از خاک تا سویداي افالک با راهیان هفت شهر عشق عطار«  را بررسی می  الطیرمنطق 

دنبال اثبات و تأیید  یشتر بههاي فراوان دیگر، بی و نمونهتفضل   صادق  محمد( از  1397)

وجود، عشق، هایی مانند وحدتاند؛ روایتاسالمی و سنتی بوده  -روایات کالن عرفانی

به این مقاالت   . و...  پایداري، مراحل سلوک  پیر،  و  لزوم رهبر  حق  طلب، خودشناسی، 

ما متن  را نشان دهند؛ ا   الطیرمنطق  هاي متافیزکی، عرفانی و سنتیاند ارزش خوب توانسته 

ي  اند. نوشتههاي تفسیري و معنایی آن را محدود کردهو افق  و داستان اثر را به گرو گرفته

ي سیمرغ را  روي ضمن احترام و استناد به کارهاي گذشته، سعی دارد صرفاً قصهپیش  

امروزي  هاي مدرن و پسامدرن ارزیابی کند تا بتواند به خوانشی  را از نظرگاه  الطیرمنطقدر  

می بالد،  الطیر  منطق ما به آثاري چون    و فراگیرتر و البته متفاوت از آن برسد. اگر ادبیات

هاي تفسیري متعدد  سازي معنایی و افقضرورت دارد که انعطاف الزم را براي ظرفیت

وخیز کند و پویا شود  این اثر احیا کنیم و اجازه دهیم تا معناي این متن ارزشمند جست

هاي مدرن و پسامدرن، این  شکنانه و کاربست نظریهبا نگاشتن مقاالت ساخت  و همچنین

نظیر را از لیست متون مصرفی، خاموش و ایستا خارج و به متنی سیال و پویا تبدیل  اثر بی

کنیم. این مقاله درراستاي ظرفیت و استعدادسازي براي این متن ارزشمند، نگارش یافته  

هاي  د اجازه بدهیم که متون کالسیک ما از انحصار خوانشو نگارنده معتقد است که بای 

 سنتی و انفعال معنایی رها و آزاد شوند. 

 

 الطيرمنطقی سيمرغ در  . قصه۲

گاهی در نظر گرفت که  توان انباشت معنایی و تکیهي سیمرغ و حرکت مرغان را می قصه

موجود مانند سیروسلوک،  هاي مربوط به عرفان اسالمی و شرقی  کلیت مفاهیم و گفتمان

عشق، وحدت وجود، پیر و هفت وادي معرفت و... بر آن استوار و سازواري یافته است.  
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استخوان و  چهارچوب  قصه  پیوستگیبندي  این  و  وحدت  حافظ  همچنین  کتاب    و 
قصه  الطیرمنطق در  است.  مرغان  و  سیمرغ  نگه  الطیرمنطق ي  و  هندسه  دارندهسیمان  ي 

عرفانی و اسالمی آن است که محکم و استوار باعث شده است تا ساختار و کلیت متن  

نمود. قصه ازین  شدت مهمل، آشفته و پریشان میبه  الطیرمنطقحفظ شود و اگر نبود، متن  

دیده و خودشکوفا در میان جمعیت پرندگان  باتجربه، جهانهدهد  قرار است که روزي  

قادر که توانایی مدیریت و اصالح امور    است  مرغان را بزرگ و سروريما  کند که  نقل می 

و همتاست  . او دانا، توانا، بصیر و بینامش سیمرغ است  .شناسممن او را می   ما را دارد.

اي  بینیم، جلوه دنیوي که ما میونگار  این همه نقشقاف است.  کوه  جایگاه او در بلنداي  

اوست. باید او را بجویید و در طلب او باشید. بدون او سعادتی از آن شکوه و ارجمندي 

ها و دشواريچون از    هدهد  اي نیست.هر پرندهکوه قاف کار    هبدانید رفتن ب  نیست؛ اما

آورد  احتمالی  خطرات میان  به  سخن  بیشتر  رفتن از    پرندگاناز    تعدادي  ،راه    فکر 

خون دل  .  دی گرسنگی باید کش.  یار استبسهاي راه  ها دریافتند که سختیآن  .بازایستادند

گفتن از ارجمندي، جالل و با سخن  باتجربههدهد  .  ل کردمها باید تحرنج.  باید خورد

توانایی او، مرغان را مشتاق دیدن سیمرغ کرد.   بر کارگشایی و  تأکید  زیبایی سیمرغ و 

آن این موجود  پرندگان عاشق روي سیمرغ شدند.  براي دیدن  را  متافیزیکی و  ها خود 

از صد هزاران   کردند و هاي زیادي را تحمل  ها و سختیها گردنهمتفاوت آماده کردند. آن

و ناتندرست به کوه قاف رسیدند.  دل  شکسته و مانده و  رنجور    تنها سی تن بی بال و پر،   مرغ، 

  ت. یس از سیمرغ خبري ن   ، متوجه شدند که چون بر باالي کوه آمدند   سی مرغ، ،  ي قلیل این عده 

حال و  مرغان از خستگی و ناامیدي بی فایده بوده است.  ها گویی بی وجوي آن و جست انتظار  

گوید:  که یکی می  یدند ن ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب درربود. در خواب چنان ش 

  مرغ ی س   هرگز ها  . آن مرغ حقیقی شما هستید. ناگهان از خواب پریدند   سی ،  در خویشتن بنگرید 

 ( 1374)رک. عطار نیشابوري  .  دند ی ند   را 
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 . رویکرد نظری تحقيق ۳

دانشمند موردعالقهمدرنستپست فیلسوف و  نیچه،  از  پیروي  به  ي خود، قطعیت و ها 

ها معنا شناور، زایا و پویا است؛ زیرا  پذیرند. ازنظر آنتمرکز معنایی در هیچ نظامی را نمی

آید، ماحصل درک و  نیز از آنجا میتصور نظم و چارچوب موجود در هستی که معنا  

کنیم. »نیچه معتقد است  ها تحمیل میتدبیر ماست که درجهت منافع و بقاي خود بر نظام

که چیزي به نام عینیت علمی وجود ندارد و آنچه هست، تفاسیري متفاوت هستند که  

به )مقدادي،  هرگز  نبوده«  قطعی  و  نهایی  تفسیر  پست125:  1378معناي  از    مدرنیسم(. 

گریزد و مدعی است که از  جو میهاي سلطههایی است که از خدمت به ایدئولوژينظریه

هاي کالن و درکل مدرنیسم پایان روایتتقلید و انتظارات محدودکننده متنفر است. پست

تک مطلق پایان  و  پستروایتی  است.  میداناندیشی  طرفدار  به مدرنیسم  دادن 

مدرنیسم را  . ایگلتون نیز »پست(218:  1395  ،یمیتسل.  رک)هاي متعدد است  روایتخرده

:  1386  گلتون،یا) کند  شده« معرفی میهاي تضمیناي بدگمان به حقوق و قطعیتنظریه 

با    مدرنموقعیت پسامدرنیسم نیز در کتاب  ي پست لیوتارد از دیگر منتقدان حوزه  (.319

عدم و  متون  پیوسته  معنازایی  زبان،  استقالل  منش  بر  آنتأکید  معنوي  را  قطعیت  ها 

می دال (482-480:  1380  ،ياحمد رک.  )کند  خاطرنشان  به  نظریه  این  ازآنجاکه  هاي  . 

می  همواره  دارد،  گرایش  تفسیرپذیر  و  ایدئولوژیکی، چندمعنایی  کارکردهاي  تا  کوشد 

گویند حقیقت و مدرنیسم میضعیف و تحقیر کند. پستآور زبان را ت ارجاعی و اسارت

جهت با منافع خود، واقعیت را تحریف  قطعیتی وجود ندارد؛ بلکه این انسان است که هم

بیان سادهمی به  اگر روایتتر می کند.  داستان  توان گفت که  از  ما  ادبی و فرهنگی  هاي 

نظریه  الطیرمنطق  میفقط  دریافت  را  وجودي  وحدت  واقعیت  کنندي  تحریف  این   ،

بقاي ماست. هرچند این نظریه   با منافع دینی و اسالمی و درنهایت  درجهت همسویی 

وخیز معنایی  قطعیت، مسیر را براي خوانش و جستقدري بدبینانه است؛ اما اعتقاد به عدم

مدرن  شناس پست عنوان یک جامعه گشاید. »لیوتارد بههاي پیدا و پنهان در متون میاشارت

خوانی و همچنین معنا و ارزش غایی و ثابت است. او نیز حقایق  خالف ایدئالیسم، تکم

طلبانه و  گرایانه، منفعتداند که جانبهاي حاکم میهاي سودمند افراد و گروهرا دروغ



ـ   162  ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــ

 

( است«  پستLyoutard, 1984: 47خودخواهانه  مرکزیت  مدرن(.  فاقد  را  جهان  ها 

تواند  جهانی بدون مرکزیت و قطعیت، پیوستگی و معنا نمیگویند در  ها میدانند. آن می

وجود داشته باشد. در چنین جهانی آثار ادبی و هنري نیز مرکزیت معنایی ندارند )رک.  

ثابت در دریدا نیز هرچند به ساختارشکنی و عدم  (.127:  1378مقدادي،   وجود معناي 

کند که متن ادبی داراي کژتابی  میزبان معتقد است؛ اما به پیروي از نیچه و هایدگر بیان  

و ابهام است. متن هنري از معناهاي ثابت و قطعی گریزان است و تالش براي رسیدن به 

تري ایگلتون    .(Selden, 1989: 53معناي واحد و نهایی آثار ادبی و هنري بیهوده است )

نظریهبه یک  نظریهعنوان  و  پست پرداز  که  است  معتقد  ترین  نیهبمدرنیسم، خوششناس 

این نظریه همچنین  و  دارد  اجتماعی  نهادهاي  و  تجارب  در  ریشه  است؛ چون  ادبی  ي 

گونه نقد و الگوي عقالنی ثابت و همیشگی از  نگرش با ناخرسندي آگاه است که هیچ

(؛  323:  1386ي دیگري وجود ندارد )رک. ایگلتون،  ي زندگی امروزي یا هر شیوهشیوه

زدایی، سیالیت، ناپیوستگی، التقاطی و یسم که به دنبال مرکزمدرني پستبنابراین نظریه

هاست، وجود الگوهاي معنایی ثابت و ي نظامقطعیت در همههچنین بازیگوشی و عدم

هاي متعدد و کوشد راه را بر خوانشکند و میکالن را براي آثار هنري و ادبی نفی می 

به دارد.  نگه  باز  پست متفاوت  کریستوا  ژولیا  بهقول  قلمروي  مدرنیسم  بسط  دنبال 

(. در این مقاله سعی شده است  115:  1381پذیري متون ادبی است )رک. یزدانجو،  داللت

برسیم.    الطیرمنطقي سیمرغ در  هاي کمتر آشنا، از قصه تا با کاربست این نظریه به خوانش

از قصه فقط  اگر  این است که  ي سیمرغ سخن میبدیهی است که  این  گوییم، مقصود 

پستخوانش داستانهاي  جزئیات  با  شاید  در  مدرنیستی،  موجود  جور    الطیرمنطق هاي 

صورت  ها را پس بزند؛ اما بهگونه از خوانشاین  الطیر منطقي  نشوند و نگاه جزءگرایانه

برمبناي قصه  هاي معنایی جدید را حمایت و  تواند افق ي سیمرغ و مرغان، می کالن و 

قصه کند.  سیمتصدیق  در  ي  و همان  الطیرمنطقرغ  باورها  تأیید  و  تثبیت  براي  که  قدر 

قدر نیز نیرو و توانایی تفسیري الزم را دارد  تفاسیر متافیزیکی و عرفانی انرژي دارد، همان

عملی  تا بتواند در این باورها تشکیک و تزلزل ایجاد کند و بدون اینکه به انفعال و بی

ي امروزي را برتابد. حال در ادامه  دات متفاوت خوانندهمتهم و تفسیر شود، باورها و اعتقا
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افقساحت و  قصه ها  امروزي  و  تازه  معنایی  کتاب  هاي  در  مرغان  دیگر  و  سیمرغ  ي 

 شود.بررسی می الطیرمنطق

 

 . کنش جمعی و حذف طبقات اجتماعی ۴

معاصر   و  منتقدان کالسیک  اجتماعی  و  ادبیات سیاسی  در  از کنش جمعی  مانند  بحث 

اي دارد. مارکس، دورکهایم، میل و همچنین چالز تیلی، ملوچی و هانتینگتون جایگاه ویژه

دانند  سیاسی می -هاي جمعی را تغییري اجتماعیاغلب منتقدان ازجمله چالز تیلی، کنش

گیرد. او معتقد است که تضادهاي اجتماعی  گذاري براي کسب قدرت شکل میکه با هدف

بو منفعت (. 20:  1385تیلی،  رک.  )شوند  می  1گیري این نوع از بسیجاعث شکلطلبانه 

شدت سیاسی  نگر و اجتماعی هستند؛ اما از آن روي که بهها کالنگونه از نظریههرچند این

ها  گونه کنشدهنده به اینهاي فرهنگی و نظام باورهاي شکلاند فرایندهستند و نتوانسته

  الطیر منطقي سیمرغ و دیگر مرغان در  رسند. در قصهنظر میرا بیان کنند، ناقص و نارسا به  

شوند و بر مبناي یک انتخاب و قصد آگاهانه، دست به کنشی  تعدادي از پرندگان جمع می

هاي  ها به دور از رقابت، تهدید و سرکوب که خاص کنشزنند. آنفکري می  - فرهنگی

دنبال نظم نوین فکري و یک است و فقط برمبناي کنش فرهنگی به  2تهاجمی و تدافعی

  الطیر منطق ي سیمرغ در  بخش براي خود هستند. عطار با قصههویت مشترک و وحدت

به  و خود  همگانی  و  مدنی  فرهنگی،  کنش  یک  توصیف  و  چگونگی  آموزش  دنبال 

می نشان  او  است.  میفراسیاسی  الجرم  موفق،  کنش جمعی  که  منفعت  بایسدهد  به  ت 

جمعی ختم شود و منافع همگان و طبقات گوناگون را تأمین کند تا بتواند بقا و حیات  

اندیشانه فردیت و چنین پیشتوان یافت که اینخود را نیز تضمین کند. کمتر کتابی می

هاي آگاهانه را  فردگرایی مفرط جهان معاصر ما را به چالش بکشد و جاي خالی کنش

ي سیمرغ و دیگر مرغان  توان گفت که این خوانش امروزي از قصهمی  نشان دهد. در کل

هاي موفق فرهنگی و باورمند  ي لزوم و ضرورت کنشدهندهتواند نشانمی الطیرمنطق در  

به درنهایت  که  شکافباشد  و  طبقات  حذف  و  است  مشترک  منفعت  یک  هاي  دنبال 

 کند.  یغ میاجتماعی را براي رسیدن به یک اتفاق و هویت جمعی تبل
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 3. مرگ خداوند۵

(. این  22:  1384م« )نیچه،  خواهان زیستن ابرمرد هستی   هنوزما  و  اند  خدایان مرده  يهمه»

ها را ترویج و تبلیغ  ها و تشکیک در آنگفته از نیچه ضرورت بازنگري در کالن روایت 

موردبحث واقع شده  ي نیچه موضوع خداوند با نگاهی امروزي و مدرن  فلسفه  کند. درمی

کند تا مرکز و مصدر قواعد اخالقی  ي »خدا مرده است«، تالش میاست. نیچه با نظریه

تواند و  مطلق را از خداي مسحیت نفی کند. او بر این باور است که انسان امروزي نمی

بپذیرد؛  نمی مبناي نظام کیهانی  بر  باورهاي خود را  خواهد وضعیت ارزشی، اخالقی و 

هاي حاکم و مسلط به معناي نفی اخالق و باور فردي و درونی  قاد به این نظامزیرا اعت 

تفکر  (. در قصه38- 37:  1373افراد است )رک. استرن،   این  ي سیمرغ و مرغان دیگر، 

وشبهه هم نیست. گروهی از توان گفت خالی از شکدریافت است؛ هرچند مینیچه قابل

وجوي  هاي شناختی و معرفتی در جستغهسري مالحظات و دغدپرندگان برمبناي یک

می قاف  کوه  تا  سیمرغ  همان  یا  مطلق  از  حقیقت  زیادي  تعداد  که  است  بدیهی  روند. 

مانند و حاضر  آسایی و نوعی انفعال معرفتی از راه بازمی خاطر ناتوانایی و تن پرندگان به

ادامه نیستند. آن،  ي راه براي رسیدن به سیمرغبه  تلقی  ها به هماخداوند،  ن شناخت و 

هاي جدید و پویا را از حضور سیمرغ  مرسوم و قدیمی از سیمرغ قانع هستند و خوانش

مینمی سیمرغ  جایگاه  یا  قاف  کوه  به  پرندگان  از  اندک  تعدادي  آنخواهند.  ها رسند. 

هاي کیهانی و فراواقعی ها برمبناي ارادههاي آنها و ارزشگیري باوریابند که شکلدرمی

نیچهتوجیه خوانش  به  الجرم  و  نیست  سیمرغپذیر  موضوع  از  می،  وار  رسند.  خداوند، 

می باور  این  به  ارزشپرندگان  این  تثبیت  و  نیست  دیگر  خدا  که  باورهاي  رسند  و  ها 

کیهانی، حاصل انفعال و ترس از تفسیر و تغییرات فکري است. پرندگان مانده در راه با  

عنوان  دنبال پذیرفتن تفسیر مرسوم از خداوند بهد بهفرافکنی و طرح توجیه و ناتوانی خو

آن  هستند.  خود  آمال  منبع  و  مرکز  دغدغهمصدر،  دیگر  یا  ي جستها  حقیقت  وجوي 

اند و نیازي و تمنایی براي  سیمرغ را ندارند و به این تفاسیر متداول و کیهانی قانع شده 

اف در وجود سیمرغ، خداوند،  که مرغان رسیده به قبینند، درحالیوجوي بیشتر نمیجست

ها خود در جایگاه رسند که خدا مرده است و آن کنند و درنهایت به این باور میشک می 
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این امکان را    الطیرمنطقي سیمرغ در  و توانایی خدایی هستند. این خوانش جدید از قصه

تر و نگرشی امروزيهاي متافیزیکی را با  کند که بتوانیم باورها و ارزشبراي ما فراهم می

یابند که از سیمرغ  که پرندگان درمیالطیر هنگامیپویاتر بپذیریم. در پایان داستان منطق 

تنها نوعی پندار و تصور بوده است، نوعی واقعیت گرایی و  خبري نیست و حضور او 

  مرغ« هستند و   ها خود »سییابند که آنآید و درمیها به وجود میعملگرایی پویا در آن

ي  هاي خداگونهها از نیرويبایست سرنوشت خود را خود بسامان کنند و انتظار آنمی

 شود. هاي متافیزیکی متزلزل میبیرونی و کنترل 

 

 های ابراز وجود های بقا به ارزش. تغيير ارزش۶

نظریه از  ولزل  کریستین  و  اینگلهارت  حوزهرونالد  در  سرشناس  و  مطرح    ي پردازان 

مراتب نیازها« آبراهام  هرم »سلسله  هاآن  ي مبناي اندیشه    .هستند  هاي پساماتریالیسماندیشه

در این هرم، مازلو معتقد است که نیازهاي    .است  ،گراي آمریکاییشناس انسانروان،  مازلو

  انسان، شامل پنج گروه اصلی »جسمانی، ایمنی، اجتماعی، نفسانی و خودشکوفایی« هستند 

  هاي رده  شود،  برطرف  پایین  رده  نیاز  هرگاه  که  سازدمی  را  نردبانی  نیازها  این از  هریک    که

حسینی،  می  ترفعال   نیازها  باالیی و  اطهري  جامعه 139-137:  1394شوند)رک.  ي  (. 

در آغاز حرکت و کنش جمعی خود براي پیداکردن سیمرغ، در    الطیرمنطق پرندگان در  

هاي بقا  سطح باالیی از اعتقاد و باورهاي مطلق و پذیرش اقتدار سنتی و همچنین ارزش

آن نیازهاي  تصعید  نشان میبودند.  پایان قصه  در  و همچنین  در طول سفر  که  ها  دهد 

هاي کیفی و عالی  ها و نیازمعیار هاي کمّی و موردنیاز براي بقا، به  ها و وسوسهدغدغه

تبدیل شده است. رسیدن به یک ساختار شخصیتی دمکراتیک، سی مرغ، خودشناسی،  

هاي عرفانی و احساس عمیق و ادراک تازه و مداوم، پذیرش، عالقه و ارتباط با  تجربه

توانایی و  خود  پذیرش  متافیزیک،  تخریب  و  واقعیت  تصدیق  نفی  جمع،  خود،  هاي 

هاي کیفی و متعالی بودند  اندیشی، استقالل از باورهاي سنتی و ارزش یی و جزماقتدارگرا

ي سیمرغ، تغییرات کیفی  شود. در پایان قصهکه رهاورد این سفر و کنش جمعی تلقی می

ها را از  شود که خواننده تکامل شخصیت و حرکت آنو متعالی در پرندگان باعث می



ـ   166  ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــ

 

اینگلهارت و  هاي عالی ابراز و تأثیرگذاري ببیند.  سوي ارزشارزش هاي دانی و بقا، به

از سطوح پایین نیازها به سطوح باالتر را در هرم  هاي جمعی  کنش  گونه  نیز این  ولزل 

و متافیزیکی  گرایانه  هاي فراماديه به اولویتگرایان هاي ماديمازلو، دگرگونی از اولویت

که می  تعبیر معتقدند  و  کنش  کنند  از  نوع  ناین  ومایانها،  حرکت  از    گر  دگرگونی 

( پرندگان در  74:  1384رک. بشیري،  کیفی است )  هايارزش  سويکمّی، بههاي  اولویت

بهقصه داستان  پایان  در  تأثیري سیمرغ،  اعمال  و  انفعال  از  گذاري هستند. دنبال خروج 

است و بودن فاصله گرفته  شکل سی مرغ دیگر از انفعال و سوژهها بههویت جمعی آن 

ي کمّی آغاز  اند و همچنین دغدغهگر تأثیرگذار بدل شدهها دیگر به فاعل و یک کنش آن 

 ي کیفی، معرفتی و شناختی تصعیدیافته است.داستان در پایان به دغدغه

 

 4ی بشریی غياب کالم و انتظار بيهوده. سویه۷

  و انتظارهاي   باورها  تمامیو فروپاشی   ، بیهودگیکه احساس سرخوردگی  رسدبه نظر می

ي بشري که  مدرنیسم است. انتظار بیهودهمدرنیسم و پست  يپیشین، خصیصه  سالکهن

(، در پایان  42:  1382مدرن و پوچ گراست )رک. رابرتس،  هاي پستویژگی نمایشنامه

رغ در  ي سیمشود. پایان قصه نیز دیده می   الطیرمنطق ي سیمرغ و دیگر مرغان در  قصه

می   الطیرمنطق  محسوب  سورئال  و  متافیزیک  در  کنجکاوي  نوعی  بهکه  شدت  شود، 

طرزي نمایشی و نوآورانه، نمایشی، مینیاتوري و مدرن تدوین شده است. پایان این قصه به

دهد که ناامید از وجود موجودي کیهانی و  ي گروهی از مرغان را نشان میانتظار بیهوده

ها فقط  وجوي آنیابند که چنین موجودي وجود خارجی ندارد و جستبخش درمینجات

هاي سال با این باور که موجودي  وجو و بیهوده بوده است. مرغانی که سال براي جست

هاست و جایگاه آن در بلنداي کوه قاف است،  کیهانی و فرازمینی در فکر تدبیر امورات آن

شدهبالیده بزرگ  و  می اند  متوجه  حال  وجود  اند،  سیمرغ،  موجود،  این  اصالً  که  شوند 

ها را از زندگی دنیوي  خارجی ندارد و فقط یک پندار و تفکر بوده است که روایت آن 

دهد که سیمرغ عطار چون گودوي سامویل  نشان می  الطیرمنطقپایان  کرده است.  کامل می

حال  درعینچیز باشد و  تواند همه(. سیمرغ اینجا می 90:  1382بکت است )رک. بکت،  
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توان آن را تفسیر کرد. سیمرغ سراب بوده خودش هم نیست. امري است غایب که می

ها از وجود  گرداند. انتظار آنها، تشنه و خایب برمیاست که پرندگان را از وراي مشقت

شود. سیمرغ عطار چون گودوي بکت  و حضور سیمرغ بیهود و بربادرفته نشان داده می 

تواند معانی متعدد و متفاوت و گاه متضادي را به خود  سیال که می  تمثیلی است نامعین و

حقیقت و خداوند،  ،  که از سیمرغبگیرد. حال و روز پرندگان در پایان قصه و هنگامی

اثري نیافتند، حال و روز انسان معاصري است که دچار معناباختگی شده است و گویی  

هاي  ها و باورهاي بنیادین دورهوایتشدن ررفتن و سستاندیشی معلول ازبیناین پوچ

آویخت و خود را از شک، ناامیدي و  پیشین است؛ باورهایی که انسان کالسیک به آن می

راحتی و وضوح آویختن به مناسبات و نظام    ي سیمرغ، بهداد. پایان قصه پوچی نجات می

ظاري عبث و کشد و آن را انتکیهانی براي ساماندهی امور دنیوي بشر را به چالش می 

طلبی گروهی سازواري و طرح شده است.  داند که درجهت منفعتقرائتی نادرست می

اي است با اشارات تلخ  عطار چون گودوي بکت نمایشنامه  الطیرمنطق ي سیمرغ در  قصه

به نمایش  ها میو تراژیک در پایان که از فراز قرن تواند عادات و زندگی امروز ما را 

بیهودهبگذارد؛   که  جستنمایشی  براي  گی  کیهانی  موجود  و  ابرقهرمان  یک  وجوي 

 دهد. ساماندهی دنیاي کنونی ما را نشان می

 

 زدایی از قدرت و تالش برای انتشار آن . مرکزیت۸

ها یا طبقات حاکم یا  فوکو معتقد است که »قدرت آن چیزي نیست که در مالکیت دولت

یک   را  قدرت  او  باشد.  حاکم  می شخص  تفکر  و  همه استراتژي  که  و  داند  طبقات  ي 

)دریفوس،   هستند«  گرفتار  آن  در  پایین،  تا  باال  از  مدنی،  قصه 45:  1379نهادهاي  ي  (. 

روایت گروهی از مرغان است از طبقات پایین اجتماع که برحسب    الطیر منطق سیمرغ در

درتی که تا کنون  کنند؛ ق دانش و معرفت و مقاومت، خود را در مناسبات قدرت سهیم می

ها شهریار مطلق  سیمرغ، بوده است. از نظرگاه پرندگان، سیمرغ براي آن، در دست حاکم

ها را در  راحتی بر همه حکومت کند و مدیریت دنیا و آخرت آنتوانست بهاست. او می

دست بگیرد. جالل و شکوه و توانایی او بی مثل و مانند است. او قدرت مطلق است. این  
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خواهی پرندگان در بستر مناسبی از معرفت، طلب و مقاومت دربرابر  بی و سهمطلقدرت 

سیاسی    -گیرد. در تفکرات اجتماعیها و خشنونت ذاتی قدرت مطلق شکل میسختی

معناي حاکمیت است و این حاکمان و رهبران هستند که امتیاز و  ، قدرت بهدنیاي معاصر

دارند. مقاومت در را  اعمال قدرت  هاي رسیدن و در  ها و دشواريبرابر سختیتوانایی 

خواهی است. این تلقی و تفسیر  شدن، ویژگی ذاتی انتقال قدرت و قدرتقدرت سهیم

ي حاکم  ي تضاد طبقهدهندههاي سیاسی، نشانگونه از جدال نوین از قدرت و همچنین این

و نیز خوانش  و محکوم یا همان فرادستان و فرودستان است؛ اما برحسب تفکرات فوکویی  

بایست  توان گفت که قدرت و حاکمیت می، میالطیرمنطقي سیمرغ در  فوکویی از قصه

اي از سازوکارهایی باشد که بر تمام جوارح و نهادهاي مدنی جاري باشد. پرندگان شبکه

بینند که زبردستی و زیردستی آنجا از  دانند و میدر کوه قاف خود را با سیمرغ یکی می

ها  اند. آن ي پرندگان و خود سیمرغ در مسیر اعمال قدرت قرار گرفته رفته است. همهبین  

دنبال انحصار  کند و نه بهکند و نه سرکوب مییابند که قدرت اینجا دیگر نه طرد میدرمی

گذارد  جمعی را به نمایش می  ي سیمرغ نوعی از انتشار قدرت و اقتداراست. پایان قصه

حاکم، خارج و  ،  و نهادهاي اجتماعی جاري است و از انحصار سیمرغکه در تمام ارکان  

و  به نهادها  میان  روابط  کثرت  همچنین  و  پیچیده  و  استراتژیکی  وضعیت  یک  عنوان 

ي  دهد که قدرت، دیگر ارادهپذیرفته شده است. این خوانش نشان می  5نیروهاي مدنی

ت دیگر دستوري نیست؛ بلکه نوعی  تواند باشد. قدر فردي و ابالغی از باال به پایین نمی

کند  از روابط فراگیر و پیچیده است که تعامالت گروهی نهادها را به سامان و سازواري می

ي  گفتهتوان براي آن تصور کرد؛ بلکه بهو دیگر مصدر و منشأ واحد و متمرکزي را نمی 

شده است.   ماند که در تمام جوارح مدنی جاريمی 6ي مویرگی«فوکو چنان چون »شبکه

کند  نوعی از اقتدار جمعی را تبلیغ می   الطیرمنطقي سیمرغ و مرغان در  درحقیقت قصه

می  تمام  که  و  است  سازنده  و  مولّد  که  باشد  ماندگاري  و  حقیقی  قدرت  مصدر  تواند 

دهد تا بتواند به نوعی هویت  ي قدرت دخالت میها و نهادهاي مدنی را در شبکهظرفیت

که پرندگان در پایان داستان به این هویت و ذهنیت یگانه  برسد، همچنانو ذهنیت واحد 

یابند که با حذف مصدر واحد قدرت  و واحد رسیدند. سی مرغ رسیده به کوه قاف درمی
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سی مرغ و -  و همچنین انتشار قدرت در ارکان و نهادهاي مدنی  -سیمرغ و دیکتاتوري–

ود که کارآیی، توانایی و ماندگاري بیشتري  ش، نوعی هویت و اقتدار تولید می -دموکراسی

 ي قدرت، تلقی شود.روزتري از مقولهتواند خوانش بهدارد و می

 

 گيری . نتيجه۹

حاکمیت و نظام ارزشی و باورهاي یک جامعه، توانایی این را دارد که قدرت و قابلیت  

را به متون مصرفی،  ها  ها را متوقف و آنمعنادهی متون را محدود کند و زایایی معنایی آن

خاموش و البته ایستا تبدیل کند و برعکس. هرچقدر یک متن ساحت معنایی متفاوت و  

باشد، دامنهمتنوع  بود و همچنین  تري داشته  بیشتر خواهد  توانایی نفوذ آن  ي قدرت و 

هاي تاریخی مختلف، به  ها با مردمان گوناگون، فرهنگ ها و دورهتواند از وراي قرنمی

ها  هاي سیاسی بسته، گاهی کتابروي است که در نظاموگو بنشیند. ازاینمکالمه و گفت

هاي بسته،  گونه از نظامکنند. در اینها را محدود و کنترل میرا ممنوع و افق معنادهی آن

تا جایی مفتوح می هاي کالن سیاسی، مذهبی و  باشد که با روایتمسیر معنادهی متون 

ها و آثار  ي حاکم در تضاد و تخالف نباشد؛ اما متنی آن گروه و طبقه طلبهمچنین منفعت

به و  هستند  منعطف  و  معناگریز  و  سیال  سرکش،  منفعتبزرگ  تنگناي  از  هاي  راحتی 

ي تاریخی دیگر، ساحت و داللت  کنند و از یک دوره  به دورهگروهی و شخصی عبور می

می عوض  را  خود  گفتمعنایی  باب  و  مکنند  و  و  وگو  مردمان  طبقات،  با  را  کالمه 

گونه متون است  عطار و پیرنگ قوي آن، از این  ری الطمنطقگشایند.  خوانندگان مختلف می

هاي معنایی متفاوت و گاه متضادي را بپذیرد و با  تواند افقکه قدرتمند و تأثیرگذار می

نظیرترین  الطیر یکی از بیوگو بنشیند. منطق شماري به گفتکنندگان و مخاطبان بیدریافت

هاي مورد نیاز  ترین گفتمانمتون موجود در ادبیات جهان است؛ متنی فربه و پویا که کالن 

هاي پَسامدرن از  کشد. خوانشتمدن بشري را، قبل از ظهور تمدن جدید، به تصویر می

معنایی  هاي  دهد که اشارات و داللتنشان می  الطیرمنطق ي سیمرغ و مرغان دیگر در  قصه

تواند آن را به یک ابرمتن سیال، فرازمان  روزي در این قصه وجود دارد که میفعال و به

به خاصیت گفت توجه  با  کند.  تبدیل  فرامکان  منطقو  انعطاف  و  توان  الطیر می وگویی 
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گرایی جمع محور، مرگ  جمعی، خودشناسی و کمال گرایی، کنش و بسیج  گفت که کثرت

سویه غیابخداوند،  بیهوده  ي  انتظار  و  بهکالم  بشري،  اجتماعی،  همي  طبقات  ریختن 

مرکزیت و  ارزشدموکراسی  تغییر  همچنین  و  آن  انتشار  و  قدرت  از  به  زدایی  بقا  هاي 

افق ارزش و  ساحت  وجود،  ابراز  تازههاي  معنایی  نگاه  هاي  ماحصل  که  هستند  اي 

 نظیر است.  ي کماین قصه طلبانه و غیرمتعصبانه بهپَسامدرنیستی و البته غیرمنفعت 

 

 ها تیادداش
ي بسیج ماهیت و بار فرهنگی بیشتري دارد و براي  ي کنش نسبت به واژهرسد واژه. به  نظر می1

 تر است. مناسب  ریالطمنطقتحلیل داستان 

و سوم، بسیج    ؛ دوم، بسیج تهاجمی  ؛برد: یکم، بسیج تدافعیتیلی از سه شکل بسیج نام می.  2

اعضا خارج،  از  تهدیدي  تدافعی  بسیج  در  را    ي تدارکی.  گروه  مییک  بسیج  کتد.  تهدید  در 

هاي فراهم آمده براي تحقق منافع خود به  العمل نسبت به فرصت تهاجمی، یک گروه در عکس

می منابع  گروه  گردآوردن  تدارکی،  بسیج  در  فرد  پردازد.  پیش یا  تحلیل  بینیبا  و  فرصت   و  ها 

 (.113-104: 1385تیلی، رک. )دهد ، واکنش نشان می هدیدهاي آیندهت

انجامد که گذشته ي قدرت میانسان و اراده. تالش نیچه براي اثبات مرگ خداوند به تولد ابر3

 کند. آور را به ذهن متبادر میاز امروزین بودن آن، خود نوعی خداپنداري خطرناک و یأس

براي توصیف سبک نگارش و موازین    ،مارتین اسلین، منتقد ادبیبار  این اصطالح را نخستین.  4

به نمایشنامه  کار  ادبی  در  اوژن  ي  رفته  بکت،  ساموئل  چون  نویسندگانی  غیرمتعارفِ  و  بدیع 

ها به کار برد که به اعتقاد او اکثر منتقدان و نیز مخاطبان را مبهوت  یونسکو، ژان ژنه و امثال آن

 . و خشمگین کرده بود

به.  5 نه  را  پیچیده و  فوکو قدرت  و  استراتژیکی  بصورت یک وضعیت  بلکه  متمرکز،  صورت 

 بیند.  همچنین کثرت روابط میان نهادها و نیروهاي مدنی می

 ي فوکو است. . اصطالح موردنظر و مورد عالقه6
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