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نمادگرایی حیوانی در ادب عامه
فرمرضیه کوکبی،بهمن رضایی،تپهلیال قربانی قره

دهچکی
نگ هر سرزمینی جز ادبیات رسمی، نوعی ادبیات در فره

ها، عالیق دیگر نیز حضور دارد که منشأ آن باورها، اندیشه
هاي رایج میان مردمان است. این ادبیات غیر و سخن

رسمی که ادبیات عامیانه نام گرفته است، نشان از عمق 
توان آن فرهنگ و اصالت مردمان یک سرزمین دارد و می

هن آنان دانست. در این نوع ادبیات، نمادها کۀرا شناسنام
شوند و در وراي هاي متفاوتی دیده میها به گونهو سمبل

اي براي بیان حقایق مبهم و ناشناخته معانی ظاهري، وسیله
اي از انواع نمادگرایی حیوانی، نمونهروند.به شمار می

نمادهاست که به سبب اشتراك رفتاري و آمیختگی زندگی 
رمزگشاییيبراو حیوان به آن پرداخته شده است.انسان 

وتیزبیننگاهیوورزیدهوخّلاقذهنیبایدنمادها،از
داشت و تمام شرایط اجتماعی، فرهنگی، قومی، موشکافانه

جفرافیایی، ... و حتی سیاسی استفاده از آن نماد را در نظر 
گرفت.

، (فابل)، فولکلور، نماد، نمادگرایی حیوانیها:واژهکلید
.نماد گشایی حیوانی
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Animal symbolism in unofficial
literature
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Abstract
There is another type of literature in the
culture of every land beside the official
literature, the source of which is the
beliefs, ideas, interests and common
speeches of the people. This unofficial
literature, known as folk literature,
shows the depth of the culture and
authenticity of the people of one land
and can be considered their ancient
birth certificate. In this type of
literature, emblem, and symbols seen in
different ways, and beyond their
apparent meanings, they are a means of
expressing vague and unknown truths.
Animal symbolism is an example of a
variety of symbols that have been dealt
with because of the behavioral sharing
and intertwining of human and animal
life.
To decode the symbols, one has to be
creative in mind and take a sharp and
meticulously look, in addition to,
consider all the social, cultural, ethnic,
geographical, and even political
conditions of symbol’s use.

Keywords: Folklore, Symbol, Animal
Symbolism, (Fable), Symbolization of
the animal.
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مقدمه
ضاي یکنواخت در گذشته انسان براي آن که بتواند ف

زندگی خود را تغییر دهد و به چیزي به جز کار و 
سازي و تالش براي زنده ماندن بپردازد، به قصه

گویی رو آورد.قصه
از طبیعت براي ساخت ،که بخواهدانسان بی آن

گرفت؛ از درخت و چشمه و هایش الهام میداستان
کم به کوه تا حیوانات و موجودات خیالی. کم

بخشید و شخصیت وگوگفتاش زبان موجودات قصه
دید یا به واقع در رفتار آنان میآنچهآنان را بر اساس 

که صورت جغد به کرد، بنا نهاد؛ چنانتجسم می
روباه و رفتارش ةاي براي او متفکر بود و چهرگونه

کرد. آهو همیشه زیبا مکر و حیله را به ذهن متبادر می
در شکار خشن و رسید و گرگ و مهربان به نظر می

ستمگر بود.
نمادین ةها و احساسات شیوتدریج بیان اندیشهبه

هاي اي در داستانگرفت و حیوانات جایگاه ویژه
که در بسیاري از جوامع هر حیوان عامیانه یافتند. چنان

نماد خاصی یافت و در ویژگی خاصی نمود پیدا کرد. 
ی از توان ناشاشتراك بسیاري از این نمادها را می«

ها دانست که شناختی مشترك میان انسانمیراث مردم
البته در عین عمومیت داشتن میان اقوام و ملل 
گوناگون بر حسب چارچوب فرهنگی خاص هر ملت 

هاي خود است. این نمادها براي داراي خصوصیت
ها تثبیت و ترویج آداب و سنن، عرف، هنجارها، آموزه

ند و اندرزهاي هاي اخالقی، اجتماعی و پو ارزش
)5: 1393(ناظمیان، .»اندرفتهحکمی به کار می

شروع ادب عامه یا ادبیات عامیانه یا فولکلور
ود و تمثیل و ـی بـات رسمـحضور حیوانات در ادبی

حیوانی از همین جا آغاز شد.ةاستعار

هاي پژوهشپرسش
نمادگرایی در ادب عامه چه اهدافی را دنبال .1

کند؟می
ها توانایی اصالح جامعه را دارند؟ا فابلآی.2
توان یک ژانر ادبی آیا نمادگرایی حیوانی را می.3

دانست؟
شیر و چهار وزیر او و «نماد حیوانات در داستان.4
چیست؟»...

هاي پژوهشفرضیه
هاي حیوانی براي پیشینیان در ابتدا از شخصیت.1

ند.بردهاي خود بهره میتنوع دادن به داستان
نمادهاي حیوانی ابتدا در ادبیات عامیانه شکل .2

گرفت و سپس به ادبیات رسمی راه یافت.
رمزگشایی نمادها بر اساس هر داستان و فرهنگی . 3

تواند در نقشی متفاوت متفاوت است و هر حیوان می
نماد متفاوتی داشته باشد.

پژوهشپیشینه
حیوانات هاي نماد و نمادگرایی و حکایتدر زمینه

ها و مقاالتی نوشته شده است که از آن جمله کتاب
موارد زیر بیشترین شباهت را به موضوع این پژوهش 

:نددار
محمد نوشته،حیوانات در ادب فارسیکتاب 

تقوي.
هومن نوشته،از ساختارگرایی تا قصهکتاب 

ناظمیان.
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،هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستانکتاب 
ورنامداریان.تقی پنوشته

نوشته ،فرهنگ جانوران در ادب فارسیکتاب 
عبداللهی.منیژه

نوشته،»درآمدي بر نمادپردازي در ادبیات«مقاله
محمدرضا صرفی.

نمادهاي جانوري در متون عرفانی با تکیه «مقاله
امین رحیمی، نوشته،»بر آثار سنایی، عطار و مولوي

زهرا موسوي و مهرداد مروارید.
هاي بیان مفاهیم درآمدي انتقادي بر شیوه«قالهم

، نوشته»هاي تمثیلی و جانورياخالقی در حکایت
شیرزاد طایفی و سعید اکبري.

اب ـیوانات در کتـاسی حـنمادشن«هـمقال
مریم محمودي و رضا الیاسی.نوشته،»المجالسطرب

نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر «مقاله 
عقدا.رضا افخمینوشته،»جاهلیدوره

فولکلور
به معناي loreبه معنی عام و folkفولکلور از دو جزء 

فرهنگ تشکیل شده است و این واژه که در کل به 
به آن بخش از دانش و هنر «معناي فرهنگ عام است 

صورت شفاهی و زبان به شود که بهو ادبیات گفته می
(جعفري، . »زبان از نسلی به نسل دیگر منتقل شود

1394 :10(
فولکلور بخشی متفاوت از ادبیات رسمی و 

که توان گفت طور کلی میفرهنگی است و به
و در هاادبیات، هنر، دانش، دین، آفرینشمجموعه«

توان به دو بخش یا یک کالم فرهنگ هر جامعه را می
رسمی و دوم : یکی حوزهکلی تقسیم کردحوزه

. »دـور نامیـد آن را فولکلـه بایـر رسمی کـغیوزهـح

)10(همان: 
این دو حوزه در کنار هم کل ادبیات یک جامعه 

توانند تغییر دهند و در طول روزگار میرا تشکیل می
که دیگري وارد شوند؛ چنانکنند و به حوزهمی

اگرچه لباس رسمی به تن ]شاهنامه[ملی ۀحماس«
عوام بر کرده است، اما محتواي آن را باید از آثار 

دلیل آن هم این است )48: 1386(محجوب، . »شمرد
چادري، مردم قهرمانان که در هر شهر و روستا و سیاه

شناسند و از کارهاي پهلوانی آنان آگاهرا میشاهنامه
ند.هست

ی هم نظم و هم نثر ادب عامه با نظم و نثر رسم
اما تفاوت عمده در هاي مشترك فراوانی دارند،ویژگی
عاطفی نثر عوام همیشه جنبه«نثر در آن است که حوزه

تر است. نثر و تخیلی دارد و جنبه هنري در آن قوي
سرا همواره اولین عوام فقط داستان است و داستان

منظورش سرگرم کردن و به هیجان آوردن و به 
)50(همان: . »شگفت افکندن خواننده و شنونده است

)Symbolنماد، سمبل (
معانیدارايلغتدر) مص. ا(]نَ/نِ/نُ[: نماد

نشان«،»نماینده«،»نما«،»نمود«: همچونمختلفی
دهخدا،(»گردانیدننمایان«،»کردنظاهر«،»دادن

: 1386معین،(» مظهر«و) نمادواژهذیل: 2ج ؛1385
،»راز«،»سر«،»رمز«همچنین .است) سمبلواژهذیل

پورنامداریان،(»نشانه«،»نشان«،»اشاره«،»عالمت«
معانی دیگري از این واژه هستند.)5و1: 1375

"Symbole"ويـسـرانـفواژهادلــمعادــنم

"Symballein"یونانیکلمهازاصلدرهـت کـاس

جزء دوازخودواژهاین. گرفته شده است
"Syn=Sym"و» با هم«،»هم«،»با«معنیبه
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"ballein"گذاشتن«،»ریختن«،»انداختن«معنیبه«،
با«معنیبهمجموعدرتشکیل شده و» کردنجفت«

،»گذاشتنهمبا«،»ریختنهمبا«،»انداختنهم
.است» کردنمقایسه«و» دادنسهم«،»دادنشرکت«
نمادها مظاهر برگرفته از «در تعریفی دیگر )5:همان(

تصورات و افکار و آرمان و آرزوهایی است که از 
ا نسبت به محیط و اشیا و اجزاي جهان هذهن انسان

گیرد و شاید در مراحل ابتدایی هستی سرچشمه می
نمودي از واکنش آدمی نسبت به چیزي است که به 

)58: 1396(محمودي و الیاسی، .»آن آگاهی ندارد
واژهمفهومومعنیازبرداشتزمان،گذشتبا
ريطوبهاست؛شدهتربغرنجوترپیچیده) نماد(سمبل

) طبیعیيارابطهباکه(محسوسنشانههر«بهکه
سمبل» شودمتذکررامشاهدهغیرقابلیاغایبچیزي
در تعریفی دیگر) 1389:2/538سیدحسینی،(.گویند

واقعیتیازعبارت استخود،خاصمعنايدرنماد،«
عقالنی،وعاطفیهايارزشباکهچند معناییوپویا

سرلو،(.»استآمیختهدرعیواقزندگیبایعنی
10:1389(

بهرامختلفیمفاهیم) سمبل(نمادهرچند کلمه
مفهومالقايبرايکلمات«سازد که اینمیمتبادرذهن

نیستندقادراماالوجودند،حتمینماد،یکمفاهیمیا
/1: 1384شوالیه،(.»کنندبیانراآنهايارزشتمام
19(

بیانبرايرانمادازدهاستفادیرباز،ازانسان
ترینابتدایی. آموختهایشخواستهوهاتجربهها،ایده

راآننخستین،انسانکهاستتصویريهماننمادها،
پیچیدهافکاربیانبهنیازاماکرد، رسمغارهاةدیواربر
راانسانبیان،درفشردگیوایجازخلقبهنیازوتر

.آوردفراهمتريیعبدنمادینهاينظامتاواداشت
تولیدبراينمادنوعترینکاملعنوانبهالفبا،بنابراین
نمادهايعنوانبهتوانستمیکهشدخلقکلمات
واحساساتاشخاص،حیوانات،اشیا،جايبهدلخواه

: 1368رادفر،(.گیردقراراستفادهمورد... وعواطف
1/580(

رامادیننهاياندیشهآغازنظران،صاحببیشتر
عصرپایانیبخشیاتاریخازپیشدورانبهمربوط

ازماامروزاستنتاجوآگاهی. دانندمییسنگنهیپار
تکوین«فرضیهنخستین،مردمانآغازینهاياندیشه
میمطرحرا» یسنگنهیپارعصردرنمادینهاياندیشه

وهايکارکندهبررسیطریقازآناثباتکهکند
)18: 1389سرلو،(.استگرفتهصورتا هنوشتهسنگ

شدمنکرراواقعیتاینتواننمیدیگرامروزه
شکل،. دارنداساسینقشیبشريمعارفدرنمادهاکه

ادیان،تاریختمدن،تاریخدرنمادها،تفسیروترتیب
سیاست،حتی... وهنرشناسی،روانشناسی،زبان

شوالیه،. (وندشمیآشنانمادهاباخودمسیردرهمگی
)18و1/17: 1384

»اصطالح ادبی«ک یعنوان تعریف نماد (سمبل) به. 1
در مبحث ادبیات تعاریف متفاوتی براي نماد ارائه شده 

گویندعملیایچیزيبهنماد«در یک تعریف .است
ازفراترمفاهیمیمظهرهموباشدخودشهمکه

زیتونوبرگسفید،کبوترمثل... خودشعینیوجود
داد،(» اندماندهاالیامقدیمازکهصلحمفهومبا

کهچیزي«و در تعریف دیگر آمده است )301:1371
بشودنیزدیگريچیزجانشینوبدهدراخودمعناي

بارایسرخگلوقتیمثالً . کندالقارادیگريچیزیا
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سرخگلهمانگل،کنیم،میتوصیفتکراروتأکید
کهدهدمینشانراخودشازبیشترچیزامااست،
جوانییادبهرامامثالً ؛کندیمجلبخودبهراماذهن

عیندرسرخگلیعنی؛اندازدیمعشقوزیباییو
وزیباییوجوانی» نماد«است،سرخگلکهحال
)544:1376میرصادقی،(.»هستنیزعشق

ویژگی: گفتتوانمیتعاریف،اینبهتوجهبا
» ادبیاصطالح«یکعنوانبه) سمبل(نمادمشترك
کیاولیهمعنیازثانویهمفهومکیالقايوبرداشت

آنازاستفادهمختلفشرایطگرفتندر نظر باواژه،
.استواژه

انواع نمادها. 2
دستهدوبهکلیبنديتقسیمیکدرنمادها،وهاسمبل
:شوندمیتقسیم

Conventional(مومیعیاقرارداديهايسمبل.2-1

or Public(
وصریحداللتتکرار،سبببهعمومیهايسمبل

آنهاهنرييجنبهکهگفتتوانمیودارندواضحی
نزداستممکننمادهانوعاین. استضعیفبسیار
یکمرزهايازنیزگاهیاما،کندفرقمختلفاقوام

میپذیرفتهجهانینمادصورتبهشدهخارجکشور
» ترازو«ودوستیوصلحنمادکه» کبوتر«مانند؛ شود

.استعدالتازنماديکه

Private(شخصییاخصوصیهايسمبل.2-2 or

Personal(
ونویسندگانابتکارحاصلکهخصوصیهايسمبل

خوانندهآنها برايفهممعموالً است،بزرگشاعران
. دکننآشکارراآنهامنتقداناینکهمگراست؛دشوار

بودهآنمبتکرخود،کهموالناعرفانیرمزهايمثل
شمس«و» خدا«ازنماديرا» خورشید«موالنا. است

دادهقرار» شیخ«و» خدا«سمبلرا» شیر«و» تبریزي
کهاستآنواقعیتاما، )213: 1376شمیسا،(است

کهجامعیبنديتقسیمیکنمادها،بنديتقسیمدر
هرواستنگرفتهصورت،باشدهمگانقبولمورد
یکیبرايکهاهمیتیبر اساسنظرانصاحبازیک

راآناند،شدهقائلنمادخاصهايجنبهاز
.اندبندي کردهتقسیم

دارايموضوعیهر«دهدمینشاننمادتاریخ
» موضوع«هرازمنظورواستنمادینخاصقابلیت

ا،رؤیتصویر،گرایش،ء،شیموجود،هراینجادر
شوالیه،(.»باشدمیغیرهورایجاصطالحممتازقانون
هايجنبهازتوانمیرانمادهابنابراین)1/35: ،1384

دینی براي مثال نمادهاي:کردبنديتقسیمگوناگون
نمادهاي،)اهریمنینمادهايواهورایینمادهاي(

نمادهاي(اياسطورهنمادهايمجرد،وطبیعی
پهلوانیاخالقی،کیهانی،نمادهاي،)زمینیوملکوتی

حیوانیوگیاهینمادهايمنفی،ومثبتنمادهايفنی،
... .و

تاریخچه نمادپردازي در ادبیات فارسی. 3
باستانایرانبهفارسیادبیاتدرنمادگراییسرچشمه

نمادهاي گیاهی و حیوانی یکی از «که رسد؛ چنانمی
دوران آغازین نخستین نمادهایی است که انسان در

رخت دحیات خود به آن پرداخته است. در داستان 
آسوریک در مقابل درخت نخل، نماد گیاهی، بز قرار 

دارد که نماد حیوانی این داستان کهن است. 
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هایی است که ادبیات فارسی سرشار از نمونه
کاربرد عناصر نمادین حیوانات در آن به خوبی آشکار 

انات را نماد و نشانه یک است. شاعران و ادیبان حیو
. »کردنددانستند و آنها را تعریف میشخصیت می

الزم به ذکر است که )58: 1396(محمودي و الیاسی، 
چشمبه) ادبیانواع(ژانرهاۀهمدرتقریباً نمادپردازي

برخیدروبیشترژانرهاازبعضیدرولی،خوردمی
خستندورهدر«براي مثال .ندرتبهگاهوکمتر

شاعرانۀگرایانبرونبینشدلیلبهفارسی،کهنادبیات
رشدبااما،...بودنادر] نمادپردازي[نویسندگانو

پدیدآورندگانعوالمشدنترپیچیدهوعرفانیادبیات
ادبیاتدر. یافتايویژهجایگاهنمادپردازي،ادبیآثار
کهاستشدهتوجهنمادپردازيبهنیزمعاصرةدور

مینوشعراجتماعیسمبولیسمدرراآنازاينمونه
)سمبولیسمواژهذیل: 1376انوشه،(.»یافتتوان

نمادگرایی در ادبیاتعلل و انگیزه. 4
رومیسمبولیکبیانورمزبهمختلفیعللبههنرمند

درخاصهنريةانگیزوجودآنترینمهمکهآوردمی
میبیاننوعاینازاستفادهبهناگزیررااوکهاوست

هم شماري در وراي فاشیاي بی«کند. به آن سبب که 
انسان قرار دارند و ما پیوسته اصطالحات سمبلیک را 

توانیم بریم تا مفاهیمی را نمودار کنیم که نمیبه کار می
تعریف کنیم یا کامالً بفهمیم. این یکی از دالیلی است 

لیک را که به موجب آن تمام ادیان، زبان و صور سمب
ازبسیارينظراز)24: 1378(یونگ، . »برندبه کار می
بیانازترکاملوارزشمندتربیاننوعایننمادگرایان

.استمستقیم

دشواريوپیچیدگیعلتبههنردررمزگاهی
ومسلکصوفیشاعرانماننداست. هنريموضوع

خداوندازتعریفآنهااعتقادبهکهعارفنویسندگان
سمبولیکورمزيبیانبدون... وطبیعتوتیهسو

.نداردسودي
برخاصیسیاسییااجتماعیشرایطنیزگاهی

آمدنوجودبهموجبکهگرددمیحاکمادبیات
سخنورشرایطاین. شودمینمادپردازيورمزگرایی

پسدرخود،عقایدوافکاربیانبرايکندمیواداررا
: 1387سعید،محمد(.ودشپنهانتمثیلورمزةپرد
)22و21

انواع نمادها در ادبیات. 5
گاه. داردمختلفیاشکالادبیآثاردرنمادپردازي

سرخمانند عقلاست؛نمادیناثریکساختار
یاوشیءِحالت،رویداد،حادثه،یکگاهی.سیناابن

ذیل: 1376انوشه،(.داردنمادینکاربرديشخص
حرفعمل،موضوع،یکتکرارنیزگاهی)نمادواژه

.باشدداشتهنمادینمفهوماستممکنتصویریا
کهنامیحتی... وهامکانافراد،اسمنیزگاهی

کاربهنمادینصورتبهگذارد،میاثرکلرويبر
هاشخصیتدیگروقهرماننامداردامکان. رودمی

خاصیهايپیامیامطلبحاويیاشخصیتمعرف
کهعطارالطیرمنطقدرسیمرغاستجملهآناز. باشد

بهکهاستواقعیسالکسیومرغسیازنمادي
اند.رسیدهمقصودسرمنزل

بقیهادبیات،خاصنمادیناشکالازغیر
مربوط،اندیافتهنمادینارزشادبیاتدرکهعناصري
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وانسانحیوان،نبات،جماد،هايحیطهازیکیبه
.استفرشتگان

ژانرها و نمادپردازي حیوانی.6
هاییگونهدرحیوانینمادپردازيگفتیمکهطورهمان

ظرفیتعلتبههمآنوداردبیشتريرواجادبیاتاز
حیوانینمادگراییمقاصدبیانبرايادبیگونهآن

حیوانینمادپردازيازاستفادهدلیلتریناست و مهم
واجتماعیلمسائبیانواخالقیتعالیمادبیات،در

.استاستبداديۀجامعیکدرویژهبهسیاسیاغراض
اشکالبهحیوانینمادگراییفارسی،ادبیاتدر
کهطوريبهاست؛رفتهکاربهادبیانواعدرمختلف

شروعنویسندگانوشعرااشعاردرمختصراشاراتاز
.رسدمیطوالنیهايفابلبهشده و

بیات شفاهی و عوامنمادپردازي حیوانی در اد. 7
بسهمینعامهفرهنگدرحیواناتاهمیتبیاندر
. اندبودهمردمزندگیالینفکوجزحیواناتکه
گذاريخود و نامنامیدنبرايبدوياقوامکهطوريبه

همهوهمه... واساطیروخدایاننیزوآسمانیافالك
حضورهمچنین. کردندمیاستفادهحیواناتاز

بیندرهاآنازخیلیهک-شفاهیادبیاترحیوانات د
-دارندايمالحظهقابلتشابهاتمختلفمللواقوام

ادبیاتدرحیوانینمادگراییاهمیتبرتأکیدي
.استعواموشفاهی

کهدهدمینشانایرانعامهفرهنگدرمطالعه
وکردهگذارينامحیواناتنامباراهاسالگذشتگان،

هاییبینیپیشوان براي آن سالحینام آنطبق
بهالصبیاننصابکتابدرگذاريناماین. کردندمی

است:شدهآوردهزیبایی

مـوش و بقر پلنگ و خرگوش شمـار 
و ماردینهنگ آيچار چـو بگذرنزی

وانگاه به اسب و گوسفندست حساب
رو مرغ و سگ و خوك آخـر کاحمدونه

)58:1349،یاه(فر
نامبههاي سالقدیم ماههايتقویمدرهمچنین

ترتیببههاناماین: استشدهمیگذارينامحیوانات
:ازاندعبارت

.4؛)جوزا(رـدوپیک.3؛)ورـث(گاو. 2؛)حمل(بره.1
؛)هـسنبل(خوشه.6؛)اسد(شیر.5؛)سرطان(خرچنگ

کمان.9؛)ربـقـع(ژدمـک.8؛)زانـمی(رازوـت.7
ماهی.12و)سطل(دلو.11؛)جدي(بز.10؛)قوس(
.)حوت(

رکه از مشرق بـرآوردند سدمیها دبرج
موتیالیّ حـلیو تهلحیه در تسبجمل

حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسدچون
و دلو و حوتيو عقرب قوس و جَدزانیمسنبله،

)59(همان: 
وانات در نمادپردازينقش حی. 8

واجزاازیکیعنوانبهحیوانات در ادبیاتحضور
پیوندونزدیکۀرابطبیانگرنمادها،مهمانواع

ازاستفاده. استحیوانوانسانمیانناگسستنی
انسانتوسطنمادهاآفرینشازبعدحیوانی،نمادهاي

خودبهتقدسومذهبیرنگکهرودمیپیشآنجاتا
،را بپذیردانساننقشاینکهازقبلخدا«. گیردمی

انساننظردرویابدمیتجسمحیوانشکلبهمعموالً 
زمردي،(.»استاسرارآمیزترانسان،ازحیوان،بدوي،
ترینمقدسدرحیوانحضور«همچنین)1382:255
خودعظیمهايمجسمهیانقاشیشکلبههامکان
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بدويهايانساننزدحیوانمنزلتومقامازحکایت
)99:1376تقوي،(.»دارد

نمادهاقلمرودرکه–اساطیردرحیوانات
ازبسیاري. اندداشتهمحسوسحضورينیز-هستند
برايبایدکهشوندمیحیواناتیبهمربوطاساطیر
یونگ،(.شوندقربانیآفرینشنیکبختییاوباروري

362:1383(
میدیدههمآسمانیادیاندرحیواننمادگرایی

نمادیننظرازمسیحخودمسیحیت،درمثالً . شود
اسبگاهیوشیرمار،ماهی،خداوند،ةبرصورتبه

)263و 262: همان(استیافتهتجسمشاخدار

نمادگرایی حیوانی در ادبیات فارسی. 9
ونثرقالبدرحیوانی،نمادگراییفارسیادبیاتدر

تحت عنوان فابل یا شود ومییافتفراوانیبهنظم
یابد. نکته مهم اینکه هاي حیوانات نمود میحکایت

هایی است که در آن حیوان تعلیمی بودن اساس قصه
فرهنگ جانوران در کتاب کند.نقش انسان را ایفا می

ترین حیوان ثبت قدیمی«آمده است که در ادب فارسی
: 1381(عبداللهی، . »شده در ادبیات فارسی روباه است

روباه در حکایتی که به زبان سغدي نوشته شده )76
درخت آسوریک که ۀنقش حکیمی را دارد. در منظوم

از بزي نام برده شده است از متون قدیم فارسی است
کند.که با درخت مناظره می

فابل
هاي حیوانات که در اروپا به نام فابل شناخته حکایت

زگفتنبامعنیبهFabulaالتینریشهاز«شود می
)92:1376تقوي،(» داردتأکیدکردنروایتبرواست

کهاستکوتاهیوسادهداستان«ادبیاصطالحدرو
آنهدفوهستندحیوانآنهايشخصیتمعموالً 
» استمعنويایاخالقیحقیقتواصلیکتعلیم

و در تعریف دیگري آمده است که فابل )جاهمان(
ها به اگر فرضاً انسانحیواناتی با افکاري هستند که«

. »شدند، مسلمًا دارا بودندشکل حیوانات مسخ می
هاي هرچند اغلب شخصیت)432: 1373(تراویک، 

فابل را حیوانات بر عهده دارند، اما گاهی اشیاي 
پذیرند.جان نیز نقشی میبی

فارسیادبدرتازههايحرفکتابنویسنده
: استمعتقدوگرفتهدر نظرافسانهمعادلرافابل

انگلیسیهايزباندرFableهمانافسانهازمامنظور«
تمثیلیداستاننوعیآنازغرضواستفرانسويو
وگیاهانوپرندگانوجانورانکهاستاستعاريو

افسانهمانند،شوندمیظاهرانساننقشدرآنها،جز
)241:1370کامیار،وحیدیان(.»ودمنهکلیلههاي

یکی:داردوجوداساسیعنصردوابلفهردر
نویسنده «. اخالقیقانوندیگريوحکایتهايتمثیل

کند. در فابل یک اصل اخالقی یا رفتاري را تشریح می
بدین ترتیب که معموًال در پایان آن راوي یا یکی از 
قهرمانان آن اصل اخالقی را در یکی یا دو جمله بیان 

)250: 1380(شمیسا، . »کندمی
بسیاربديونیکیسمبلبینجدالفابلرد

هاییسمبلبایدفقطواستآشکارومؤکدمشخص،
. باشدخاصاخالقیمفهومنمایانگرکهکردپیدا

)139:1380فسایی،(
وجوداست،مشخصفابلدرآنچههر حالبه

برايآنانبهبخشیدنتشخصوانیـغیرانساصرـعن
.باشدمیخاصهدفیبهرسیدن
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استفاده از فابلعلل و انگیزه. 1
وعامنزدهافابلاساسی،دلیلدوبنا برکلیطوربه

خاصیتیکی:برخوردارندايویژهاعتبارازخاص
شخصیتباعمومآشناییسبببهکهاستآنتعلیمی

ازهمگانآنها،پیامبودنالوصولسهلوحیوانات
ازهایتحکاایناصلدر«. برندمیلذتآنشنیدن

تقوي،(» شودمیمحسوباستداللگاهوبیانابزار
واخالقیپیامونصیحتکهآنجااز) و 15:1376

صورتبههموارهتربیت،وتعلیمکلیطوربه
اثرحکایاتنوعایندارد،بیشترياثرغیرمستقیم

تردیدبیوگذارندمیمخاطبرويبرايالعادهفوق
بلندمفاهیمتعلیمدرطریقینااز«ادبوعلمبزرگان
کامیابخود،هدفبهرسیدنواخالقیومعنوي

برايرانفسادبهمودرسادبهمواندبوده
)119و 118: همان(.»اندآوردهارمغانبهمخاطبان

اینازکهاستآنانتقاديخاصیتدیگري
بنا برجامعهروشنفکرانومتفکراننزدویژهبهمفهوم،
. استشدهمیاستفادهمکان،وزماناتمقتضی

هرکهدهدمینشانحیواناتهايحکایتتاریخچه«
وروشنفکرانکردهمیاقتضاوبودهمناسبزمان

وخودعقایدابرازبرايهاآنازقلماهلواندیشمندان
: همان(.»اندگرفتهبهرهاجتماعینیشدارانتقادهاي

108(
ازیکیعنوانبههالفابازغربدرکهحالیدر

شود،میاستفادهحکومتوجامعهعلیهانتقاديابزار
منظوربدینحیواناتحکایاتازندرتبهایراندر

حکایت،آوردنۀبهانهمیشهو«استشدهاستفاده
ۀلفافدرگاهوبودهاخالقیتعالیمپیش کشیدن

اکتفاسیاسیهاينکتهبرخیتذکر دادنبههاداستان

ةاشارکهاستايگونهبهکالملحنواستهشد
اخیرقرندرحتی)119:همان(.»تابدبرنمیرامستقیم

مقاصدبیانبرايکارآمد،ابزاريعنوانبهفابلازهم 
وکمکشورهاهمهادبیاتدرشده واستفادهسیاسی

.شودمیگرفتهکاربهادبینوعاینبیش

نمادگشایی حیوانی
حیوانینمادهايگشاییگرهکهرسدمینظربهچنین
وگیردمیصورتترآسانبسیارنمادهاسایربهنسبت

وانسانبینمشتركوبارزطبیعیویژگیدلیلبهاین
میدیگريجایگزینکییراحتیبهکهاستحیوان

هزلیات،وهجویاتدرنیزوعامهفرهنگدرمثالً . شود
تخریبوتوهینمقامدرکهجاآننویسندگانوشعرا

کنندمیاستفادهحیواناتازناسزا،وفحشوشخصیت
متصفبدانکهحیوانآنۀ برجستویژگیبالفاصله

دركرانویسندهیاگویندهاصلیپیامشده،پدیداراست
کنیم. پس آنچه نقش جانوران را در ادبیات به وجود می
ت که تخیل انسان و نوع رفتار خاصی اسةآورد، قومی

طوري که گاه حتی شاعر و به؛شودبدان منتصب می
،دانندنویسنده آن حیوان را نماد نشانه یک شخصیت می

وضوح،وروشنیاینبهحیوانینمادهايهمیشهاما
ازگشاییگرهبرايونیستندخودنمادینمفهومبیانگر

وجامعهوفرهنگشناختبهنیازنمادین،مفاهیماین
ملتوقومکیتاریخیحتیواقلیمیویطبیعشرایط
درراخودمفهومنمادهاازبرخیچنانچه. داردوجود
مفهومیبهتبدیلگاهیاودادهدستازتاریخطول
سگباستان،ایراندرمثالبراي.اندشدهمتضادکامالً

گناهیآنکشتنوبودهاحترامموردوعزیزحیوانی
بودهکیفرمستوجبکههآمدمیشماربهنابخشودنی

موردگوسفندوشترواسبردیفدرسگ. است
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عنوان بهبارچندیناوستادرواستبودهاحترام
اما،)250:1375یاحقی،(استشدهیادعزیزموجودي

عنوانبهاسالم،مقدسشرعبنا براسالم،ازبعد
یاوجستدوريآنازبایدپلیدونجسموجودي

وشومینمادعنوانبهشرقفرهنگدرکهجغدمثالً 
نمادعنوانبهزمینمغربدرآید،میشماربهنامبارکی

.شودمیمحسوبفرزانگیودانایی
نماد نه تنها خود را ۀبراي آن که در آین«بنابراین 

بلکه شاعر یا گوینده کالم را ببینیم باید شعور و 
. براي سنگ با گوینده پیدا کنیمساز و همبصیرتی هم

کسب چنین بصیرتی گذشته از آشنایی علمی با 
تجارب شاعران و نویسندگان نمادگرا که همه کس را 
در همه زمانی میسر نیست باید با توغل در احوال و 

هاي وي هاي شاعر و استقراء در اشعار و نوشتهاندیشه
به استخراج معانی حمل شده بر نمادها از طریق تشبیه 

آوري کنیم که شواهدي را جمعو مجاز و استعاره 
هاي ما و نه صحت و قطعیت آنها را تأیید امکان حدس

)68: 1367(پورنامداریان، .»کند

داستان شیر و چهار وزیر او و برهمنی که از مجاملت 
دو وزیر آسوده شد و از مناقشت دو وزیر فرسوده 

ماند
نامه آمده است که در بیست و یکمین داستان طوطی

کسی به شتري گفت: چگونه راضی هستی روزي کر
که کودکی افسار تو را به دست گیرد و به هر سو 

بکشاند؟!
خبري؛ شتر گفت: اي کرکس تو از حال من بی

زیرا تو با دنیاي مردگان سر و کار داري و من با دنیاي 
زندگان.

در ادامه طوطی داستان خود را براي زن چنین 
مردي بازرگان و کند که در سرزمین گجراتآغاز می

ثروتمند بود که پس از مدتی بخت او برگشت و 
روزگارش به مفلسی و درماندگی رو کرد. تصمیم به 
سفر گرفت تا شاید بتواند برکتی به کار و زندگی 

خویش دهد.
اي رسید و ناگاه چشمش به شیري افتاد؛ به بیشه

از ترس بر جا ماند. وزیران شیر در آن روز آهو و 
ند. وقتی آن دو مرد بازرگان را دیدند، پیش گوزن بود

از آن که شیر، مرد را ببیند، به نزد شیر رفتند و گفتند 
اي پادشاه این مرد به نیابت از آدمیان براي عرض ادب 
به خدمت آمده است. شیر بازرگان را به حضور طلبید 

ي خود بسیاري و با گرمی با او دیدار کرد و از گنجینه
به مرد بخشید.

مرد بازرگان با گنجی که از شیر گرفته بود به 
اما پس ،اش رونق گرفتدیار خود بازگشت و زندگی

ور شد و دوباره به از مدتی آتش حرص در او شعله
بیشه بازگشت تا بتواند از شیر گنجی بگیرد.

این بار وزیران شیر، گرگ و شغال بودند. 
زبان هنگامی که آنان مرد بازرگان را دیدند، پیش شیر

به شکوه گشودند که انسان چگونه به خود جرأت داده 
به قلمرو شاه حیوانات وارد شود؛ باید این گستاخ 

مجازات شود.
رار ـازرگان فـشیر به بازرگان حمله برد و مرد ب

کرد و از درختی باال رفت. گوزن و آهو که از دور 
دیدند، براي نجات جان او دست به کار ماجرا را می

تر پیش شیر آمدند و گفتند: این مرد که پیششدند و
لطف و مهربانی شیر شاه را دیده است، این بار آمده 
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ي این لطف را به گوش پرندگان برساند. به تا آوازه
همین سبب است که از درخت باال رفته است.

شیر سخن گوزن و آهو را پذیرفت و بازگشت. 
د و پا به مرد بازرگان نیز با هراس از درخت پایین آم

فرار گذاشت.

شیر و چهار «نمادگشایی حیوانات در داستان .1جدول 
نامهطوطیاز کتاب »...وزیر او و 

نمادنام حیوان
کرکس

شتر
طوطی

آهو
گوزن

شیر
شغال
گرگ

همتیتنبلی و حماقت و کم
شکیبایی و تالش

شیرین سخنی و دانایی
رفتاري و دوراندیشیخوش

خردمندي و نیکویی
بینیدرت و دهنق

نیرنگ و فریب و ستمگري
طلبیگري و فرصتستیزه

گیرينتیجهبحث و 
در گذشته زندگی انسان پیوندي تنگاتنگ با زندگی 

انسان ،بنابراین.حیوانات داشت و وابسته به آن بود
شد و به شباهت متوجه رفتار و حرکات حیوانات 

ذر زمان کم در گبرد. کمرفتاري خود با حیوانات پی 
ها در هر رفتاري به حیوانی نسبت داده شد و انسان

اي که براي هم نقل کنندههاي سرگرمها و قصهداستان
کردند از حیوانات به جاي شخصیت انسانی بهره می
بردند. البته این نوع کاربرد حیوانات جدا از جذاب می

ها، به دلیل پنهان سخن گفتن و ترس از کردن داستان
که در کار برخی موضوعات نیز بود. چنانبیان آش

گویی به همین شیوه بیان محضر قدرتمندان نصیحت
شد.می

گوید، سخن در واقع آن چه حیوان در قصه می
هایش را در هر گویی که شخصیتگوست؛ قصهقصه

که یا در حیوان -هاي رفتاري حیوانی با همان ویژگی
اي داده ج-مورد نظر دیده یا براي آن متصور شده

است تا بتواند شنونده را بعد از پایان قصه به کنکاش 
شک ذهنی وا دارد و اثر قصه را ماندگارتر کند. پس بی

ذکاوت پیشینیان ةدهندنمادها نشانکه توان گفت می
ها سعی در اصالح نآوسیلهدر خلق آثاري هستند که به

اند.انسان و جوامع داشته
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