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  نمادهاي حيواني در ادبيات فارسينگاهي بر 
       *ينصراهللا شاملدكتر 

     **حسن علي ياري
   ***ساجد زارع نجف آبادي

  چكيده     
 يحيـوان پـ   نمـاد و  ثيرگـذار أت به جايگاه شـگفت انگيـز و  زندگي بشر  هتاريخچ هب نگاه گذرا كدر ي     

ـ  يبشـر  رفتارهـاي  و انسـاني  حيوانات به خاطر دارا بودن برخي از ويژگي هـاي  از يآدم خواهيم برد. ه ب
چـون   يبـه دسـته هـاي   نمادها را از لحـاظ جنسـيت    پژوهشگراناز  بعضي كند.ي عنوان نماد استفاده م

تأثيرگذاري  و ي حيواني به سبب گستردگيكرده اند.دراين بين نمادهاي م بنديتقس و...ي گياه ،جانوري
ي اهـداف  اين نمادها بـراي  به خود اختصاص داده اند.ي را در ادبيات فارس ژه اي   جايگاه ويدر زندگي بشر 

مـي   نمادهـاي حيـواني را   شوند. . به كار گرفته مي..و م انتزاعي، عيني كردن مفاهيچون تحقير، تشويق
 ،خصوصي حيواني برمبنـاي تجـارب  نمادهاي  خصوصي تقسيم بندي كرد. دسته ي عمومي و دو توان به
پـذيرش جمـع    نمادهاي عمومي حيـواني كـه مـورد    امانگرش هاي فردي اشخاص وابسته اند،  روحيه و
 اعتقـادات دينـي،   اند.مي گيرند برمبناي عوامل اجتماعي پي ريزي شده  يك جامعه قرار آحاد كثيري از

 نمادهاي عمومي حيواني به شـمار  بر ثرؤد مموار يك جامعه از در واقعيوقوع رويدادهاي  باورهاي ملي و
  حيوان مي باشد. يكويژگي هاي  ،حيواني نمادهاي عمومي بر تاثيرگذارمهمترين عامل  مي آيند.

فرهنگ هـاي گونـاگون بـوده كـه سـبب       و نديشه هامحل تالقي ا ايران، شايان ذكراست سرزمين ما    
تفكـرات   ديـن اسـالم و   ،انديشه هاي زرتشـت مي توان به  آن هاازجملة  غناي ادبيات فارسي شده است.

  دارند. حيوانيهاي نماد با غيرقابل انكار شده پيوندي عميق و موارد ذكر غربي اشاره كرد.
نخست در پي توضيح نكاتي چند در باب نماد و جايگاه نمادهاي حيـواني   نويسندگان در اين جستار،    

ريشه يابي شده و عي بر آن بوده تا گزيده اي از نمادهاي حيواني در ادبيات فارسي بر آمده اند، سپس س
  همراه با شاهد مثال ذكر گردد.

                                                            
 دانشيار دانشگاه اصفهان *

      دانشگاه حكيم سبزواري  دانشجوي كارشناسي ارشد **

   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان ***
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  .، ادبيات فارسييحيوان ينماد، حيوان، نمادها: ها كليد واژه    

  . درآمد1
داشته  بي بديل يجايگاه و بسزا ينقش در زندگي انسان ،بسيار دور تاكنون ت از گذشته هايحيوانا      
 حماقـت،  حمايـت،  شـجاعت، چـون ذكـاوت،    انسـاني  و ويژگي هاي قياز صفات اخال ها بسياري آن .اند

گزينش حيوانات به عنوان  يبراي له جان مايه ااين مسأ .خود به همراه دارند با ... راوي كينه توز محبت،
بتوانند مفاهيم انتزاعي د آسان تا بوده ان پي راهي آدميان از روزگار گذشته تا به امروز در .شده استنماد 

ماد اين آرزوي ديرينه انتخاب ن .آشكار به منصه ظهور بگذارند و عينيي و خصلت هاي اخالقي را در قالب
  ه عمل پوشانيده است.  بشر را جام

قابليـت انتخـاب بـه     باشـند ي مـ  از آنجا كه حيوانات در بردارنده ي بسياري از صفات اخالقي و رفتـاري 
    داشته اند.انسان ها ي واز س عنوان نماد را

آنگاه كه قابيـل بـرادر    .انسان ها ايفا كرده اندي در زندگرا ي شايان ذكر است حيوانات نقش آموزگار     
به او بياموزد كه چگونه جسـد بـرادر   تا را واداشت تا زمين را بكاود ي (خداوند كالغ خود هابيل را كشت،
 ،مائـده (.)را دفـن كـنم   پيكر بـرادر  كالغ باشم و نهمانند اي برمن ،نتوانمي گفت وا خود را پنهان بسازد.

  .استثير رفتار حيوانات برانديشه و كردار انسان أاز تاي بارز اين نمونه  و )31
ند. بـا  شـو ي مـ  شـبيه سـازي  ي رفتارهاي حيوانات در حيطه صنعت و تكنولوژ از نيز بسياري هامروز     

انسان نيـز آرزوي پـرواز را    آمدند،ي در آسمان به پرواز در نم اگر پرندگان ،توان گفتي اطمينان راسخ م
  هواپيما برآيد.  ساز و ساخت تا انسان را واداشت در پي پرواز بود آرزوياين  .پروراندي در سر نم

دام نهـادن از   ،از زنبـور عسـل  كـردن  موميـايي   آمـوزش تـوان بـه   ي حيوانات مـ  هايه از ديگر آموز     
. پـس شـگفت   شكار كردن اشـاره كـرد  ي دن شير براكمين كر آذوقه از مورچه وسازي ذخيره  ،عنكبوت

  به عنوان نماد برگزينيم. بدانيم وي صفات انسان ها وي نيست اگر حيوانات را نمايانگر ويژگ
به جايگاه حيوانـات، نمادهـاي حيـواني و    از اين رو مي بينيم كه در ادبيات و فرهنگ كشورهاي مختلف 

   مفاهيمي كه هر كدام از اين نمادها القا مي كند عنايت بسياري شده است.   
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  مفاهيم نظري .2     

  نمادتعريف . 2-1     
هر چند در  .نماينده ترجمه كرده اند نشانه و ،درفارسي به نماد را symbol)( فارسي زبانان سمبل      

به هر حا ل  شود. مي اصل فرهنگي آن هم به كارگرفته ،از واژه هايي چون نماد و نشانه يزبان عامه جدا
، گرفته شده است. (نـاظرزاده » يوستنبه هم پ«به معناي  )symbellein( سمبل از ريشه مصدر يوناني

 ). نماد نشانه اي است كه با استفاده از عناصر عيني طبيعت چيزي غايـب و نامحسـوس را  3 ،1ج :1367
، دريا مظهري از عظمـت و بخشـندگي و چشـمه    اريمجسم مي كند. مثال كوه نمادي از پايداري و استو

   نمادي از پاكي و زايندگي مي باشد.
و تمامي زمينـه هـاي علـوم    ايفاكرده است بنيادين ي ماد در حوزه هاي گوناگون دانش بشري نقشن      

شـود  مـي  كه در قلمـرو هرمنوتيـك واقـع    ئي زدن نامرباطني و معنوي را در برمي گيرد. اين نوع حرف 
گونـاگون مـورد    ا از ابعاد، آن رشري دارد. پژوهشگران در عصر جديدبسيار طوالني در زندگي ب ةتاريخچ

و يونـگ تحقيقـات   ان بزرگي چون فرويد و كارل گوستاجامعه شناسان و روان شناسقرار داده و  ص تفح
  سانده اند.گسترده اي در اين باب به انجام ر

ا در قلم آورده انـد. چنانكـه شميسـ    نماد را در زمره ي آرايه هاي بياني بهنيزبرخي از علماي بالغت       
را در فارسي مظهر رمز و نماد مـي گوينـد. سـمبل نيـز      )symbol(سمبل «كتاب بيان خود مي گويد: 

  )211صا، س(شمي »ذكر مشبه به است و اراده ي مشبه مانند استعاره

  ، عالمت و استعارهتفاوت نماد با تمثيل .2-2    
جاي يكديگر بـر   هضرورت اين بحث از آنجاست كه برخي از روي تسامح يا به اشتباه اين واژه ها را ب     

مورد بررسـي قـرار    آن هاتفاوت نماد با هر يك از  اختصارمي گزينند. در اين قسمت سعي شده است به 
  گيرد.

  نماد با تمثيلتفاوت الف.        
حكايت و روايتي است كه جداي از معناي ظاهري يك معناي دروني و مفهـومي را نيـز در    تمثيل       

ل كساني كـه تـورات بـه    ثَخود جاي داده است. قرآن از اين شيوه بياني بسيار سود جسته است. مثال (م
15(جمعه ،  .)حمل مي كند ثل آن خر است كه كتابهايي راآنها داده شد و بدان عمل نمي كنند م(  
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و  برجسته ترين تفاوت نماد با تمثيل در آن است كه تمثيل در كـل يـك اثـر مثـل كليلـه و دمنـه            
به زباني آسان تر نماد جزئي از تمثيـل اسـت. داسـتان شـير و      .منطق الطير مي باشد و نماد در مفردات

نمـادي از   شـير  ،اين تمثيـل  بطن اما در  است.خرگوش در باب شير و گاو و كليله و دمنه بياني تمثيلي 
  بيان تمثيلي است.ي براي شجاعت و پادشاهي و خرگوش مظهر زيركي مي باشد. در واقع نماد ابزار

  عالمتفاوت نماد با تب.       
ل و مـدلول نسـبت بـه    ، كه داد. عالمت يك قرارداد اختياري استنماد اساسا با عالمت فرق مي كن      

، و آن را مبنـاي يـك   ي دارد، در حالي كه نماد از همگوني دال و مـدلول پـيش انگاشـته ا   هم بيگانه اند
، اما عالمتي است براي توقفچراغ قرمز  ). مثال26ص، 1پويايي سازمان دهنده قرار مي دهد. (شواليه ، ج

عالمـت هـا   بـين ايـن دو نبـود .    پيوندي فته بودند رابطه ورا توافقا نپذيرپيش از آنكه اجماع اين ارتباط 
هدهـد در ادب  نماد اينگونه نيست بـراي مثـال   توافقا و بدون هيچ پيش زمينه اي انتخاب مي شوند. اما 

پيغام رساني  مظهرنماد و عنوان ملكه بلقيس به  وان داستان سليم با پيش زمينه و پيش انگاشتةفارسي 
  انتخاب شده است.

  تفاوت نماد با استعارهج.      
بيش از هرچيز فرق ميان استعاره و نماد در تكرار و تداوم سمبل است. هر تصويري ممكن است يك      

نمـوداري هميشـه تكـرار     بار بصورت استعاره به ذهن برسد اما اگر هم از نظر ظاهري و هم از نظر ارزش
، ولـي نمـاد   اره از آنجا كه كالم ما مخيل است، غير حقيقي اسـت شد به سمبل تبديل مي شود. در استع

قـع نيـز امكـان    مي بايد عالوه بر جنبه خيالي كه بطور سمبليك مظهر چيزي واقع مي شـود در عـالم وا  
و در واقعيت نيز ايـن دو ويژگـي    است وفادارينجاست و براي مثال سگ نماد  .هست شدن داشته باشد

  در او وجود دارد. 

   گونه هاي نماد. 2-3     
اد و جنبه هاي گوناگون مورد فكري و نظري خويش نماد را از ابعپژوهندگان نماد با توجه به حيطة       

و بررسي قرار داده اند. گفتني است اين تفاوت نظري سبب شده تـا دسـته بنـدهاي متفـاوتي از      تحقيق
نماد ارائه گردد. برخي از محققان نماد را از بعد (كاربردي) مورد توجه قرار داده اند. در اين نـوع تقسـيم   

هسـتند و بـه   مومي مبتذل بندي نمادها به دو دسته ي عمومي و شخصي تقسيم مي گردند. نمادهاي ع
). اينگونـه از نمادهـا در   212 ،صادو مشبه صريح و روشن است. (شميس، داللت آنها بر يكي سبب تكرار
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شـعرا و نويسـندگان    اكثـر   بلبل در شعر و نوشـتة از نويسندگان به چشم مي خورد. مثال نوشتة بسياري
شـاعران و نويسـندگان   كـار  اما نمادهاي خصوصي حاصل وضع و ابت عاشقي مي باشد،مظهري از عشق و 

دگان تـازگي و  ، و معموال در ادبيات قبل از آن مسبوق به سابقه نيست و از اين رو براي خواننبزرگ است
  ).  213ص ،دشواري دارد. (همان

نويسـنده تـاثير بسـزايي در آن     هر نويسنده نمادهاي شخصي خود را داراست كه تجربه و حاالت دروني
كور هدايت از اين قبيل نمادهـا  ارسي بوف در ادبيات ف و نمادهاي ماالرمه و كافكا، ت غربد. در ادبيادار

  باشند.مي 
آن دسـته  منظر وجودي به دو گروه واقعي و غير واقعي تقسيم مي شوند. نمادهاي واقعـي  ازنمادها        

ـ  ديده مي شوند و از نمادها هستند كه با چشم ه نمادهـاي  اغلب نمادهايي كه گزينش مي شود مربوط ب
له ناشي از آن است كه بـه كـار گيرنـدگان نمـاد در پـي آننـد تـا مفهـوم انتزاعـي          . اين مسأاستواقعي 

نمادهاي غير  .دنباشي دارا م بودن را نمادهاي واقعي اين قابليت عيني محسوس جلوه دهند. ملموس ورا
ريشة نمادهـاي   .ندباشي م نداشته و بر ساختة ذهن و تخيل بشريي يت وجود خارجدر عالم واقع واقعي

 كـه انسـان هـاي    اسـطوره هـايي   .و ملل مختلف پيـدا كـرد  توان در اسطوره هاي اقوام ي را م غير واقعي
بـا گذشـت زمـان     و نـد ه اكـرد مـي   و همراه با آن ها زنـدگي داشته  راسخ اعتقادي نسبت به آنپيشين 

  .بودن نگريسته اند تخيلي ديد وهمي و دها باآدميان به اينگونه نما
  .ديو و.. اشاره كرد غول، ،وس، اژدهاققنتوان به سيمرغ ، مي هااين نوع نمادبارزي از نمونه ها

كه نمادهاي حيواني نيز  دكرده اني نمادها را از منظر جنسيت دسته بندازپژوهندگان ديگر يگروه       
  .در اين دسته بندي مي گنجد

  )الله نماد شهيد ،يچيزي ب سپيدار نماد ،جاودانگيالف) گياهان (سرو نماد 
  وست)نحكيوان نماد  ،خ نماد سلحشوري، ناهيد نماد مطربي(مريي ب) اجرام آسمان

  (آينه نماد صداقت)اشيا )پ
  خر نماد حماقت) ،شير نماد شجاعت ،جانوران (گرگ نماد درندگي )ت
  )ينماد فروتنك خا ،يچشمه نماد پاك ،ي(كوه نماد استواري طيبعي پديده ها )ث
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  . رابطة انسان و حيوان3        

  انسان يحيوان در زندگ جايگاه. 3-1       
ايـن گـره   ة تاريخچـ  .داشـته اسـت   عميقـي  حيوانات گـره خـوردگي شـگفت و    آدميان باي زندگ         
   .مشاهده كرد يمل اسطوره هاي استان هاي ديني ودتوان در ي را م خوردگي
 .باشـد  از تاريخچة اين ارتباطات مـي  اي گوشهوس و مار وطاي در بهشت با همراه ابليسخول دداستان 
ود تكنولوژي اين حلقه هاي ارتباطي كم رنگ شده است و ديگر خبري از ور وي انقالب صنعت باهر چند 
  .از آن حيوانات قرار دارند نيست كه در سويي تكرار نشدني ماجراهاي

 همـا  ،خـورد ي بـه چشـم مـ    حيواني زيـادي  را كنكاش كنيم اسطوره هاي ملياگر اسطوره هاي          
ن ايرانيـان  در اهميت حيوانات در ميـا  .اي از آن ها مي باشدسعادت ايرانيان نمونه  و اسطورة خوشبختي

شـير را   واژدهـا   ،متفاوت بر درفش خود تصوير حيواناتي چـون عقـاب   همين بس كه در دورهاي زماني
  .رسم كرده بودند

در  .خـورد ي نيز به چشـم مـ   ماجراهاي فراموش نشدني انسان و حيوان در اديان الهي و غير الهي        
ي كتاب اله يا جز اين است كه پنج سوره از سورآ .يوان در دين اسالم قابل توجه استاين بين اهميت ح

انعام را به آن  اگر سورة ؟شده استي ه نام حيوانات نام گذارب نمل) نحل و عنكبوت، فيل، (بقره،مسلمين
مـي  مشـاهده   نيز حيوانات رسد. در بسياري از داستان هاي قرآني رد پايي ش مشبيفزايم تعداد آن به 

   :نمونهي برا ،شود
 .لـوب شـد  غقرعـه م  در او قرعه زدنـد و  ،پر از مردم گريختي كشت چون به آن .(و يونس از پيامبران بود

  ).142_139 صافات،.(بوددر خور سرزنش ببلعيدش و او ي ماه
اژدهـاي موسـي نيـز حكايـت از ايـن       اسـرائيل و ي گاو بن پرندگان ابراهيم، ،خر عزير ،داستان شتر صالح

  له دارند.مسأ

  داليل گزينش نمادهاي حيواني. 3-2

  :ملموس كردن مفاهيم انتزاعيالف.       
بـا توجـه    .روبه رو گردد چالشهاي خاصيبا بيان آن همواره تا  هگي مفاهيم انتزاعي سبب شديدپيچ      
بشـر فـراهم آورده انـد تـا      نمادهاي حيواني اين  قابليت را بـراي  نمادها و به خصوصي ين شرايطبه چن

اين مسأله سبب شده تـا عارفـان طريقـت     .نمايش دهدملموس و محسوس  به گونه اي را هيم ذهنيمفا
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بـه روح و   مثال مباحـث مربـوط   ز نماد بهره گيرند.ا عرفاني ةمسائل پيچيد براي ملموس كردن مفاهيم و
ك از يـ  ايـن مشـكل  رفـع   يگيرد. عرفا براي قرار م يدر حوزه مفاهيم غير عين بازگشت آن به عالم الهي

سرچشمه  له از آنجاأ. اين مساست آدمي  مظهر روحي در زبان عرفاني طوط .سود جسته اندي نماد حيوان
ه سر لناسند كه به خاطر دوري از وطن ناشي م هنديي عنوان پرنده ا گيرد كه ايرانيان طوطي را بهي م
آن است كه دوبـاره بـه عـالم     در پي شده وي وارد عالم جسماني عالم الهاز سوي ديگر روح از  دهد،ي م

  آغازين پرواز كند.

  ترس از بيان آشكار: ب.       
 افراد ،انديشه ها گاهي ناهمگوني .ندارند يزمان ومكان، همه انديشه ها با هم يكسانك هيچگاه در ي      

را بـه   انديشهدارد اجازة ابراز ي كه از عامل زور بهرة بيشتري گروه .ه استديگر واداشتك به ستيز با ي را
 دبـر ي درجامعه اي كه از خفقـان شـديد سياسـي رنـج مـ     له أبارز اين مس نمونة قابل نخواهد داد.گروه م

نشـينند و حـق رعيـت را    ي رنگـين مـ   هنگامي كه حاكمان گرگ صفت بر سفره هاي .شودي مشاهده م
 گردند. اما از آن جا كـه حـب  ي به رو مدوستان جامعه روانسان  با هجوم روشنفكران و كنند، يپايمال م

ي اسارت و اعـدام جـواب مـ    زبان انتقادين اين گروه را با تبعيد،مقام در وجود حكام ريشه دوانيده  جاه و
مظهري از  مثال گرگ را كه ،گيرند ياز زبان نمادين بهره م به ناچار اصاشخ بنابراين گاهي اوقات. هندد

   .گزينندي بيدادگر بر م حاكمان و ستمگران به جاي باشد،ي جور و ستم م
  :تحقيرج.       

تحقيـر و  ديگـر از شـيوة   ك شود تا براي سركوبي يي ش اشخاص جامعه سبب مبين نگرش و تفاوت     
ي وانـات موجـودات  كنـد. حي ي مـ ي شايانك در اين راه كم ها را نآي حيواني نمادها د.گيرنسرزنش بهره 
از يـك جامعـه   افـراد   دميـان بـه خـرد آنهاسـت.    اسـت كـه ارزش آ   اين در حالي وخرد اند  فاقد شعور و

كنند. مثال آنگـاه  ي اده متحقير شخص مورد نظر استفتمجيد يا  منفور برايمحبوب يا ي وانحينمادهاي 
و كسي هستند او را به شير كه نماد شجاعت و قدرت است تشبيه مي كنند، به دنبال وصف شجاعت  كه

اسـت   پستي از واژه سگ كه مظهرنجاست و دآيني پست شمردن شخص بر م دشنام ويا چنانچه در پي 
  .بهره مي گيرند

  تشويق:د.       
گاه كه احسـاس شـعله ور   آن كنند. احساس را برانگيخته مي د وننشين اساسا نمادها بر ژرفاي وجود مي 

د. شو يقلمداد م ياجتماعك محرك امعه به مانند يجدر  دنما شود. ياراده نيز پوالدين م همت و ،گردد
ي بهره م شخص از عنصر نمادهاي حيوانيك تحري تشويق وي برا. ..معلمين ،شعرا، نويسندگان، والدين و
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كنند. آنگاه ي افراد ايفا مو انگيزش  كيي در تحرجامعه نقش بسزا كمثبت در ي حيواني.نمادهاي گيرند
  .كرده ايمدو چندان  را قدرتششهامت وخوانيم ي قهرمان را شير م ،يهاي پهلوان كه در ميدان

  نمادهاي حيواني مباني. 3-3
دخالـت   ويي حاالت شخص رديگي از سوي و هنرمند در مفهوم نماد از سويي فرهنگ و تاريخ بومي      

شد ولي در هر صورت با جهاني يا بومي ،ن است عمومي يا خصوصيممكدارد از اين جهت است كه نماد 
 ص ثروت ،( .ان خيلي ساده نيستهمگ درك آن براي ،به خاطر همين مباني تشكيل دهنده مفهوم نماد

163(  
پايـه گـذاري    خصوصيت هاي اخالقي روحيات فردي و ،ات زندگيتجربي نمادهاي شخصي بر مبناي     

روان شناسـان از اينگونـه    .استروحيات هنرمند  اين نمادها در گرو شناخت درون و با ييآشنا .شده اند
ي عوامــل اجتمــاعي عمــوم امــا در نمادهــاي د.نــكني شــناخت روان شــخص اســتفاده مــي نمادهــا بــرا

     :از ندباشد كه عبارت ثيرگذارميأت
   باورهاي ديني:الف. 

بـر نگـرش و جهـان    ي ثير بسـزاي أاز اين جهت ت ،دنباش يثيرگذار مأروان افراد ت عقيده و ،اديان در كردار
است، اهميت اديـان بـر نمادهـاي    ثير نگرش افراد بر نمادها غير قابل انكار أا كه تجاز آن د.افراد دارني بين

ايـن   كه  اي به گونه بوده است ي مقدسي حيوانك و. مثال درنزد ايرانيان خشودي نيز مشخص م حيواني
نسبت به اين حيـوان  باستان  سبب شده تا ايرانيان همعرفي شده است. اين مسأل  "خوب" هواژه هم ريش

ايـن جريـان    ،زمـين از جانـب مـردم ايـران     پـذيرش آن  اما با ظهور اسالم و .دنداشته باش ي مثبتنگرش
پسـت   و حيـوان پليـد  ك در نزد ايرانيان بـه عنـوان يـ    كه باعث شده تا خواين مسأل شود. مي دگرگون

  .شناخته گردد

   :واسطوره ايي ملي باورهاب.       
از همين باب  مردم به آن حيوان است. نيازمندي ،حيوانيك  گرش مثبت نسبت به يكي از عوامل ن      

 ره اي واسطو نگرش هاي د.دارني بسزايارزش  واهميت  عرب هاي شتر برا ايرانيان و است كه اسب براي
  دارد. ينش نمادهاي حيوانيدر گزثيري عميق أنسبت به حيوانات ت ملي
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  :منحصر به فرد حيواني ها يويژگج.       
                         باشـد.  ت آنهـا مـي  اخصوصـي ي جهـت دهنـدة نمادهـاي حيـوان      يمهم ترين مبنـا  ترين وي اساس      
خـود   را در رفتارهـاي انسـاني   و از ويژگي هاي حيوانات برخ ذكر گرديد،ي بلگونه كه در مباحث ق همان

شـناخته شـده   هـا   اين ويژگي از ن ها به عنوان نمونة بر جسته اياز آ خيكه بر به نحوي ،جاي داده اند
شـكيبايي شـتر در   . شـود  يـاد  ي انسـاني هـا آن هـا بـه عنـوان نمـاد رفتار     از اين نكته سبب شده تا .اند

  شود. اين حيوان به عنوان مظهر شكيبايي معرفي ب وعلف سبب شده تاآي ب صحراهاي

  : واقعي هايرويداد د.      
بلقيس كه در  داستان سليمان و .شودي انتخاب م ي حيواني بر پاية رويدادي مهم د هااز نما برخي      
  داشته است. رسانيش هدهد به عنوان مظهر پيغام در گزين يواالي نيز به آن اشاره شده نقش قرآن

  نمادهاي حيواني در ادبيات فارسي آبشخورهاي. 3-4     

  :تشتدين زرالف.      
گذار بوده  ثيرأايرانيان ت يايران قبل از اسالم در همه جوانب زندگ به عنوان دين رسميدين زرتشت      

سـتران  خرف باشـد. ائـه داده  نسبت به حيوانـات ار  كه اين دين الهي هم نگرش خاصياست  بديهي .است
درنـده را گوينـد كـه در     و حشـرات يـا جـانوران مـوذي     ،خرفستر .دنباشي نمونه اي از اين نگرش ها م

 ،مـور  ،مـار  :ن معروف در اوستا عبارتنـد از فستراخر اعتقادات ايرانيان زيان آور و مخلوق اهريمن هستند.
  )323ص (ياحقي،  . و... ساس خبزدو، وزغ، ،شپش ،سنگ پشت مگس،

بـر   تصـاوير ادبـي   "ناخود آگـاه جمعـي  "جالل الدين بلخي  با استفاده از اين نگرش باعث شده تا موالنا 
 تصـاوير، موالنـا اغلـب از حيوانـاتي     اين از آن روست كه در بررسي را بيافريند. اين ادعا "غم" ساخته از

مـي  ي تبـاه موجب   و اند "سدگانگرگ " و "خرفستران"بهره جسته است كه در ايران باستان از زمره 
  ايفا كرده است. نقش مهمي ،اين حيواناتخدام است در شعور ناخودآگاه موالنا شوند.

  دين اسالم:ب.       
 ءجـز  ،تـوان گفـت  ي ر دين اسالم واقع شده است به طوري كه مـ ثيي به شدت تحت تأارسدبيات فا      
 خـاص  اديان ديگـر احكـامي  همچون دين اسالم نيز  .عنصر اسالم گرايي آن استي ارسادبيات فك الينف

امـا   .روندي س به شمار مجسگ ن و در اين دين الهي دو حيوان خوك .نسبت به جانوران ارائه داده است
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سگ بـه عنـوان    كه در ايران باستان، داشته اند تاجاييي ان جايگاه مقدسهمين دو حيوان در ايران باست
امـا   برخوردار است.ي ويژه تقدس و احترام از ب آسايش مردمان است،وفاشناس كه موجو فداكار  جانوري

تا آنجا مطـرح  س و پست جبه عنوان حيوان نسگ غالبا  يبا تأثير از انديشه هاي اسالمي در ادبيات فارس
  )470-469ص  ،(همان .حكم فراواني در اين مورد پديدار گشته است امثال و است كه اشعار و

  فرهنگ غرب:ج.       
ديگـر  ك شده و تأثيرگذاري آن ها در ي تر فرهنگ ها محكم ي ارتباطياهه زنجير ،در دو سدة اخير      
و... منحصـر بـه    اقتصادي ،عنوان يك قدرت صنعتيدر اين بين جايگاه غرب به  .پيش بوده است يش ازب

داشته را در خود  توان مقابلة فرهنگي با اين غول اقتصاديبه ندرت كشورهاي جهان سوم  باشد.ي فرد م
ثير اين گرايش از نماد هاي غربـي در  أب، تحت تشاعران اصالح طل روشنفكران و ،نويسندگان يبرخ .اند

   خود بهره گرفته اند. نوشته ها و سروده هاي
امـا در   .اسـت  بـوده  ر فرهنگ پارسيان مظهـر پيغـام رسـاني   د همثال كبوتر پيش از انقالب مشروط براي

گويـا   .رودي بـه شـمار مـ    و آشـتي  اش نماد صلح ادب نوين كبوتر به سبب آرامي و بي آزاري فرهنگ و
  )1152ص شريفي،( .بهار است الشعرايك ز ملا فارسيدر شعر  اولين كاربرد اين معني

از ايـن  ي يشـديم تـا گزيـدها    آن گنجد ،پس بـر ي در اين مختصر نمي حيواني نمادهاي همة معرف      
  .كنيمهمراه با شاهد مثال ذكر  را نمادها

  آهو      
خصوص سـيه  از زيبارويان (به ي مظهر ،رسيت آهو سبب شده تا در ادبيات فاشدر چشمان سياه و      

بـه   ،اسـت بـودن   يو فـرار  دگينـ گردد. يكي ديگر از ويژگي هاي اين حيوان رمي معرف چشمان زيبارو)
  .مي آيدگوشه گير نيز به شمار  سو ورتنماد انسان هاي  همين دليل آهو

  را اي ماداده  توكوه وبيابان ه بكه سر               لطف بگو آن غزال رعنا را ه صبا ب    
  )6 :1388 (حافظ،

      برميدم يزآدم يوحش يكه من چوآهو               ن دلخواهگردو  گناه چشم سياه تو بود    
  )436 ،همان( 
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  اژدها       
اژدها موجودي افسانه اي و اساطيري است كه به شكل  سوسماري عظـيم، بـا دو پـر كـه آتـش از             

  )108ص دهان مي افكند و نگهبان گنجهاي زير زمين است شناخته مي شود. (ياحقي،
اينچنين مخلوق پيچيده اي از كهن ترين دوران در اساطير و افسانه هاي بيشتر اقـوام و ملـت هـا ديـده     

د. در ادبيات فارسي، مظهري از شرارت و ستيز كاري به شمار آمده است. بديهي اسـت اژدهـا در   مي شو
  زمرة نمادهاي غير واقعي قرار مي گيرد و بر مبناي ملي استوار است.  

  اسب      
 روايت هاي اساطيري از اين محبوبيت ناشي .در بين ايرانيان اسب است بترين حيوانات،محبو يكي از     
گزينش نامهـاي متعـدد    سنامه ورَچون فَ جود كتاب هاييو .ستايرانيان به اين حيوان توانا  نيازمنديو 

ـ  .مي باشدحيوان دال بر اهميت آن اين  براي ه نجيـب تـرين حيوانـات مشـهور     به هر حال اين حيوان ب
  )133ص (شريفي، است. ومظهري از فراست، چاالكي، زيبايي و دليري

روايت هاي اسالمي نيز شواهدي مبني بر وفاداراي ايـن حيـوان نجيـب بـه انسـان       از سوي ديگر در     
وجود دارد كه جاري شدن اشك از چشم اسب امام حسين (ع) پس از اينكه حضرت بر زمـين افتادنـد و   

  اين روايات است.    هبه شهادت رسيدند، از جمل

  باز       
منزلـت اجتمـاعي     و پايگـاه  يكـه در جامعـه دارا  ي است از انسان هاي نشانيي باز در ادبيات فارس       
كـرده انـد   ي مـ برخاسته از آن است كه پادشاهان در درگاه خود باز تربيـت   ،اين نشان .دنباشي م وااليي

  نشانده اند.ي م خود ساعد بر روي آن را ،وپس از تربيت
  ستا ها داده ه مژدـبم چم غيـروش عالـس          خراب    ميخانه دوش مست وه گويمت كه بچه    
            اسـت  آبـاد  حنت م جـنـك ه اين ـن تو نمنشي            شينــدره نـاز ســـاهبـظر شـلند نـب يا  هـك   

  )54ص، (حافظ

  بلبل      
تا  گل سبب شده شعف اين پرنده نسبت به بوستان و شوق و .ي استبلبل از شيفتگان ادبيات فارس      

بل در برابر مـور بـه كـار گرفتـه     است هر آنگاه بل گفتني .به عنوان مظهر عاشقي ودلداري ياد شود از آن
  .محسوب مي شودبلبل نماد عشق  مور نماد عقل و ،شود
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  گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش    ارش        ي شد ل ـلبل همه آنست كه گـفكر ب        
  )375 ،ص(حافظ

  در منقارش  تعبيه  غزل ول وـمه قـاين ه               نبود فيض گل آموخت سخن ورنه از بلبل      
  )375ص همان،(

  بوتيمار      
 .دردمنـد وغمگـين   ياست از انسان هـا  ييد نمادآي بر م اندوه) همانگونه كه از نام اين پرنده (پدر      

را  حالـت انسـان هـاي غمگـين     از آن است كه مدام اين پرنده سر به گريبان فرو بـرده و  اين نكته ناشي
سـالكان  ( :از اين حيوان ذكر كرده كه عبارتند ازي در فرهنگ خود مظاهر ديگري شريف .كندي م نمايان

ومايه مردم خسيس طبع و فر تا از عشق راستين و نادري ل اصلثَاه مگ تفكر و اهل قبض و زاويه نشين و
  )308ص( و آزمند و گرسنه چشم).(

  بنشينم بوتيمار كه من بلبل چوي روادار   آيد              ي لبت باهم نم يدنتو همچون گل زخند       
  )624صغزليات،  (سعدي،

  پروانه       
پروانـه را  شـود. ادبـا   ي معشوق كرده و فنا مـ  جان را فداي نهد وي بر شعله زرين شمع م پرپروانه        

حـال آنكـه در ادبيـات عربـي از زاويـه اي       دانستند.ي و جان بر كف نهاده وناكام مك باي نماد عاشقان ب
ديگر به اين موضوع نگاه شده و پروانه به عنوان نماد انسان احمق به شمار مـي آيـد، چنانچـه در ضـرب     

  .أحمق من الفراشة فالنالمثل هاي عربي آمده است: 
 لمثـا اند. در مجمع األ دانستهرا ابله خوانده و رمز جهالت  د اوانسوزي در آتش م را كه خودنجا از آ       

 ،اسـ ي(شم. 1"بنفسـها فيهـا فتهلـك    يلقـ فتُ رطلب النـا تنها أل اشةفرالل من  هجأ"است آمده نيز ي ميدان
  )230ص

  روانه با شمع گفت:ــشنيدم كه پ    فت              نخ ـم چشم اد دارم كهـيي شب                         
ـ وز ـــ س ترا گريـه و     ـسوزم رواست             ن عاشقم گر بـكه م                                                  چراسـت؟  يراب

  )230صبوستان،  ،(سعدي
آواز  كـان سـوخته را جـان شـد و      ز پروانه بياموز                مرغ سحر عشقي ا                          
  نيامد

                                                            
 نادان تر از پروانه (نديدم)، چرا كه او خواهان آتش است تا خودش را در آن انداخته و بسوزاند.  1
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خبر شد خبـري  بـاز   كه كان را     رانند             خب  ـش بيبلعيان در طمد ناي                          
  نيامد

  )50ص ،(همان

  يلف       
چنانكـه در   شناخته شـود.  يو درشت اندام بزرگياز ي يل سبب شده تا به عنوان مظهرف يتنومند       
ديگر از مظاهر اين ي يك .باشدي ي مورد نظر ميل ساخته شده است اين ويژگفاز تركيبات كه با  يبسيار

الشاة نظيفة والفيـل  " ت بهتر.مقيه نه هرچه بقامت مهتر ب" .كثيفي است وي زشتي حيوان در ادب فارس
  )59ص ،(سعدي 1"جيفة

  جغد      
ست كه الي ااين در ح و .اوستا را از بردارد باشگون است و جغد مطابق روايات كهن ايراني پرنده اي      

                         )289ص ،ي(يــــا حقــــ .دشــــمن زاغســــت و ا بــــه نحوســــت مشــــهور اســــالميدر فرهنــــگ 
شريفي در فرهنگ خود   .شمرده شده استي ممظهر شو أثير از فرهنگ اسالميهم با ت درادبيات فارسي

  )466ص( .اين پرنده ذكر كرده است ي نماد خردمندي را هم برايماز شو جداي
     ازگذارــوم بــــه بــد بـخبر ب     يار         بــهار ب ةــــــژدال مــبلب                     

  )174صگلستان، (سعدي، 

  خر      
 .ل اينهاسـت امثا و ي و پندناپذيريو بار كش يكودن و حماقتمظهر غالبا ي فارسخر يا االغ در ادب       
 و تمـايالت نفسـاني  ي ان كالبـد جسـمان  به عنوي از اين در ادب عرفاني غالبا ) جدا574 :1387ي،(شريف

(در رفتارت راه ميانه گزين  :سورة لقمان 19 ثير پذيري از آيةأست. گفتني است با تانسان شناخته شده ا
 يدر ادب فارسـ  يخـر مظهـر بـد صـداي     بانگ خران اسـت) بانگ، زيرا ناخوش ترين  آوازت را فرود آر، و

  شود.ي شمرده م
ــوش دار                 ــ  ،لحــن خ ــه ك ــون ب ــيـچ ــك           وه آي ــ وه راــ ـــب ــه  رـانگ خ ــايي چ                      فرم

  )42ص ،(سنايي

                                                            
 گوسفند تميز است و فيل كثيف همچون مردار. 1
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  خروس      
 ،(يـاحقي  انـد.  نگريسـته  همقدس و مثبـت بـه ايـن پرنـد    نگرشي  باهمراه مسلمين ايرانيان باستان       
 اما گاهي هم مظهـر شـومي،   است. خوش صدايي مظهر سحر خيزي وي خروس در ادب فارس ) 326ص

  شهرت دانسته شده است. زشتي و
  هر لحظه همي چرا كند نوحه گري              داني كه سپده دم خروس سحري           
ــي ك         ـــيعن ــد در آيــ ـ ـــه نمودن ــر گ     ح            ـنه صب ـــكزعم ــ ذشت وـ ــري  وـت ــي خب                          ب
  )156ص ،(خيام

  خفاش         
 ،بـه همـين جهـت    را دشمن آفتاب خوانده اند. او خفاش چون درشب پرواز كند گويند كور است و       

  )592ص ،(شريفي .روشني است گريز از آفتاب و وخفاش درادب فارسي مظهر شب پرستي 
                         كاهدـــــق بــازار آفتــاب ن ــــــرون         نخواهــد     آفتــاب  شــب پــره گروصــل                    

  )138 گلستان، ،(سعدي
  شب رو خفاش بددل و همچو   رو            ـــت خسوالي درـــمنم ان                          

ـــب روز از                           ـــدل دــ ـــم              يـ ــم    خفـاش ــيدكس باش ــه ص ــواهم ك ــه نخ                          ك
  )28ص ،(سنايي

  خوك        
 ،عـد اسـالم  ايـران ب . اما در فرهنـگ  شده استي مخوك در ايران باستان حيواني مقدس محسوب        

ت ايـن  . شايان ذكـر اسـ  حرامي دانسته اند نجاست و ،پذيري از اسالم آن را مظهر پليديثير أايرانيان با ت
  .به نفس آدمي گرفته شده استادب عرفاني به مثا حيوان در
                   نـد ا سـگ  و كوـروي ناشسـته همچوخـ   سسـت رگنـد             ت جان وـالجرم سخ                      
  )134ص ،(سنايي

  هروبا       
در همه جا نماد مكـر   اوتقريب .به ميان آمده است هت وداستان هاي بسياري  سخن از روباادر حكاي       

  نيرنگ است و گاهي هم به عنوان مظهر درايت و سياست شمرده شده است. حيله و و
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حيوان در برابر شير به كار گرفته مي شود از آن به عنوان مظهر نا تواني و ضعف يـاد مـي    اين  نگاه كهآ
  .شود
ــ                       ـــاه شــــــروب مينــداز خــود را چــو   ل     ده بــاش اي دغــــــر درنــــرو شيـب                  لـ

  )880ص بوستان،  ،(سعدي
ـــب                      ــو اـــ ـــزب را او ت ــت و هرـ ــاه    نعم ـــملـح    ج ــــه چـ ــوـوش ــاه روحيله چ             روب

  )186ص ،(سنايي

     سگ        
ثير پذيري از فرهنگ اسالمي أبرخي با ت اين حيوان در ادبيات فارسي مظاهر گوناگوني را پذيرفته است. 

هاي ذاتي سـگ آن را   ويژگيگروهي با توجه به  از نا پاكي و فرومايگي معرفي كرده اند.ي سگ را مظهر
  .سخت جاني دانسته اند پاسباني و ،مظهر وفاداري

                         د نــوبتش ســنگصــ يزنــ ور نگــردد     مــوش      ي هرگــز فراا ســگ را لقمــه                            
  )186صگلستان، ، (سعدي
                    ســگ  زيـخيــ ز،ــــورنــه رستخي          كــن رگ تهــيگ ســات ـازصفــ                            
  )171ص،(سنايي

  شتر       
بـه عنـوان مظهـر لجاجـت     ات فارسـي از آن  ويژگي هاي ذاتي اين حيوان سـبب شـده تـا در ادبيـ          

ايـن   باشـد. استه از نمود لجوجي اين حيوان مي برخ "شتري دارد ةفالني كين"تعبيرد شود. وشكيبايي يا
حركت نمي  نمي شود و دكند به هيچ وجه از جاي خود بلن له از آنجا ناشي مي شود كه اگر شتر لجأمس
وصحراهاي بـي آب    توان اين حيوان در برابر تشنگي شكيبايي اين حيوان هم ريشه در تاب و . نمودكند

زياد محبوبيت خاصي داشـته   كاربردبديهي است اين حيوان در نزد مردم عربستان به خاطر  .داردوعلف 
  باشد.
  بار مي برد بيچاره خار مي خورد و            حاجي تو نيستي شتر است از براي آنك                   

    )159صگلستان، ، (سعدي
                       دل رـشتـ   نــــ ركيــشت شـتربان           مل     ـــ ون بربسـت مح ـشب هنگام چـ                        

  )68ص ،1ج ،به نقل ازبهار(
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                                                                                                                                                                         طاووس      
ع) نيز در علي ( ماما. ي، خودپسندي و شهوت معرفي شده استدر ادب فارسي مظهر زيبايطاووس       

  :ووس اشاره فرموده اندشهوت طا خود پسندي و ،نهج البالغه به زيبايي
شـكل مـوزون    اسـتوار تـرين  درطـاووس اسـت كـه آن را     ،رينشترين پرندگان در آف از شگفت انگيز و"

طاووس بـه رنـگ هـاي زيبـاي خـود مـي نـازد و         ..بياراست.هايش را به نيكو ترين رنگ ها پر ريد وبياف
آن سو مي چرخاند و سوي ماده مي تـازد چـون خـروس     خوشحال و خرامان دم زيبايش را به اين سو و

 " :خطبـه مـي فرماينـد    و در ادامـة  "ميزدآجفت خويش مي  با ،شهوت حيوان نر مستمي پرد و چون 
  )165(خطبه  "ه ميرودرور راغطاووس چون به خود بالنده م

             او خجل از پاي زشـت خـويش   تحسين كنند و        اري كه هست     س رابه نقش ونگـوطاو           
  )89ص گلستان، ،(سعدي

  طوطي       
و تقليـد گرايـي اسـت. در     ينماد شيرين سخن ،سخن گويي وآدميان  سخن تقليدطوطي به سبب        

  .اديبات فارسي از اين پرنده به عنوان مظهر روح ياد مي شود
                         منچـه اسـتاد ازل گفـت بگـو مـي گـوي      آ داشته اند                صفتم  در پس آينه طوطي               

  )518ص ،(حافظ
                     ريل نشسـت ـــ فـرق جب  بـر  رفـت و     ـس بشكسـت             جانش چـون قفـ   طوطي                   

  )70ص ،(سنايي

  عقاب        
بيني و بلند پروازي پادشاه پرندگان به شـمار آمـده و   روزگار گذشته تا كنون به جهت تيزعقاب از        

  آزادگي است. و فارسي مظهر قدرت، تكبردر ادب 
فرجام كبر و خودبيني را  و تكبر عقاب را به تصوير كشيدهو نمادين ي زيبا در قصيده ا ناصر خسرو       

ابيات آغازين اين قصيده كه حال انسان هاي متكبر را نشـان مـي دهـد در    چيزي جز نابودي نمي بيند، 
غرّه شده و ساكنان روي كرة خاكي را زير بال و پر خـود كوچـك   وصف عقابي قدرتمند است كه به خود 

  :مي بيند
  در طلب طعمه پر و بـال بيـــاراستوانـ         روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خاست                   
  »ر ماستــر پزي ملك جهانامروز همه «       بـر راستـي بـال نــظر كرد و چنين گفت                  
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                          )238ص(
چنانچـه سـعدي    ،در شعر فارسي غالبا بزرگي و قدرت عقاب در برابر كوچكي و ضعف مگس آمده اسـت 

در يكي از غزل هايش در وصف ناتواني و درماندگي عاشق در برابر جايگاه واال و شـأن   )760صكليات، (
  د:مي زن مگس و عقاببه ترتيب دم از  معشوقعشق و رفيع 

  كجا تواند كه بيفكند عقـــابي يـمگسرآيد               ـنست كه با غمش بآدل من نه مرد             

  كبك       
 .زمين قدم مـي گذارنـد  رامان بر روي ادب فارسي نماد كساني است كه با ناز و غمزه و خ كبك در       

از ديگر مـواردي كـه در آن بـه كبـك      .زاغ آرزوي راه رفتن كبك را دارد ،در داستان ها گفته شده است
  )994ص، 2ج (شميسا، .ابكيچعدم  ،ضعف در پرواز آزاري،بي  از: عبارتندمثال زده مي شود 

               كـرد  ه زاهـد نمـاز  ــــ ه گربــــ ك ه مشـو رّـاي كبك خوش خرام كجامي روي بايست        غ             
  )180ص (حافظ،

  كبوتر     
ثير تـأ  با مظهر پيام رساني معرفي شده است اما در فرهنگ نوينبه عنوان كبوتر در ادبيات كالسيك      

گويـا اولـين    .شتي بـه شـمار مـي رود   آاز فرهنگ غرب و به سبب آرامي و بي آزاري نماد صلح و ي پذير
  .استبهاردر شعر ملك الشعرا  آن كاربرد
  خود به خود نامه من شوق پريدن دارد ـد      وتر نكشم اي قاصــمنت از بال كب                

  )662ص همان،(

  كركس      
برخي نيز  .مظهر درازي عمر هم شمرده شده استكركس در ادب فارسي جداي از زشتي و پليدي       

  كرده اند.بيني معرفي آن را نماد تيز
   او آزار ي از ـه نبيند كســـك   ار        ـود بسيـعمر كركس از آن ب                 

ـــت                  ـــانــج او از اـــ ـــني ورـــ ــ      ازارد   ــــ ــ رــــــس ردارـجزبــــه مــ ــارد روـفــ                          نــ
  )306ص ،(سنايي
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  گاو     
ت تشـ شناخته مي شود چنانچه در آيـين زر  ايرانيان باستان به عنوان يك حيوان مقدسگاو در بين      

 .اين حيوان تنومند در ادب فارسـي مظـاهر گونـاگوني داشـته اسـت      .قرباني كردن آن ممنوع بوده است
گـاو در ادب فارسـي مظهـر     .يژگي هاي ذاتـي حيـوان اسـت   گفتني است اغلب اين مظاهر برخاسته از و

  .ه شده استدرماني و زورمندي شناد ،پرخوري
ــدر                 ــا اوـــــگ دــــافت ان ــا       ر    ــــجــوع البق ب ــــــب ت                      ســربه ســر او چــرد راـه شــب آن

  )494ص ،(مولوي

  گرگ      
. اغلـب شـاعران و   ده خويي و ستم گري معرفي شـده اسـت  رند گرگ در حكايت و افسانه ها مظهر      

  .ش قرار مي دهندينويسندگان درندگي اين حيوان را در براير مظلوميت م
ــ                ــرگ زادهـع ــگ  اقبت گ ــ  رگــ ــگ        ـود  ش ـــرچه بــ ـــا آدمـ ـــي بـ ــودـ                      زرگ ش

  )62صگلستان، ، (سعدي
ــــــش ان تنــگـآن چــ                                        وارـمــردم خــ گــرگ چــو دمــي شــدآكــه  شان كــار        ـتد براي

  )188، ص(سنايي

  مار      
يكـي از جلـوه    .يك نگرش منفي نسبت به آن حاكم است ستوده دارد ون ايرانيان نقشي نامار در بي      

گزينـي را مـي تـوان در داسـتان     رد پاي اين نماد  هاي اين حيوان در ادب فارسي خوي اهريمني است.
له ريشه در داستان ورود ابليس به بهشت با همراهي و كمك اين مسأ .دوش مشاهده كردمار به ضحاك 

ادب فارسي و عربي مار  در پايان گاهي در گروهي ديگر مار را نماد خشم گرفته اند و .طاووس و مار دارد
) نيـز در  امام علـي (ع  .دانسته اندآدمي و سيرت روزگار  نفسفريبنده و باطن پليد نماد به خاطر مظاهر 

  .تشبيه كرده است به مار آن را ،توصيف دنيا
ــار             ــ م ــ رگ ــهـچ ــد   ه ب ــيت ب ــت         خاص ــ     خوس ــبان درخ ــت صنـپاس ـــــ                        تـدل اوس

  )153ص ،همان(
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  مورچه        
ـ  ياين حيوان سبب شده است تا در ادبيـات فارسـ   يو رفتار يجسمان يها يژگ وي         ي مظـاهر  وعرب
ي و حقـارت معرفـ  ي مظهر نـاتوان اندام و جثه ضعيف اين حيوان سبب شده تا آن را  .را بپذيردي گوناگون
 .طمع دانسـته انـد   زمستان آن را مظهر حرص و يآذوقه برا يديگر به خاطر ذخيره ساز از ديدي .كنند

 .به شمار آورده اند همو پشتكار يوشك آذوقه آن را نماد سخت يذخيره سازي گژاما با توجه به همين وي
  .شود يعقل شمرده م و يمظهر دور انديشاگر چنانچه اين حيوان در برابر بلبل به كارگرفته شود 

  بود ورــع ار،ـع انا زــه همـن   بود               مور ه چوارنــه انبـــركـه           
  ردد مار ـگ زود آن كه آن مور ز   درون سينه مدار              حرص از ورِـم           
                         جـــوي دنيـــا ز  امـــل  صحـــر و  رنـــج               پـــوي و كتـــ مـــدام در دـاشــــب مـــور           

  )196ص ،همان(

  هدهد      
جايگاه و نقش خبـر رسـانيش    وبه حضرت سليمان (ع)  نزديكي اشبه سبب  يهدهد در ادب فارس     

ي شـريف  همان طور كه در فرهنگاز آن  ياست. جدا يداستان سليمان و ملكه بلقيس نماد پيام رساندر 
  :  ن شدهبيا
و بارزترين نمونه اين نقش در منطق  راه است  هدهد مظهر شيخ و پير طريقت و دليل ،يدر ادب عرفان«

  )1484ي، ص(شريف». الطير مشهور است
                         فرسـتمت مـي   كجـا بـه   بنگـر كـه از كجـا     مت        سـت مـي فر ا هدهد صـبا بـه سبــ   ي ا              

   )125 ، ص(حافظ
       آمدهدهد خوش خبر ازطرف سبا باز      اد صبا باز آمد      دل كه دگر ب يمژده ا              
  )134ص (همان،  

  هما     
را  آن ةشـكوه و سـاي   را مظهر فرَ و يهما يا هما ي،مل يبا الهام از اساطير و افسانه هاي درادب فارس     

  .انددانسته خجسته  و ميمون
                        زغـن باشـد   كـم از  يآن ديـار كـه طـوط    در  ن سـايه شـرف هرگـز         كـ فو مـرا گـ ي هما             

  )216ص (حافظ،



٢٠ 
 

                         ودپر دولــت نبــن شــهـزغــ زان كــه بــا زاغ و    او     هيســا دولــت از مــرغ همــايون طلــب و            
  )383ص (همان،

 

  فارسي ادبياتترين نمادهاي حيواني در  جدولي از پركاربرد

  نماد   حيوان  نماد  حيوان  
  آهو

  اژدها
  اسب
  باز
  ببر

  بلبل
  بوتيمار

  قلمونبو
  پروانه
 پشه

  روانه پ
  جغد
  غول

  فاخته
  فيل
  كبك
  كبوتر

  كركس
  كژدم
  گاو

  گنجشك

  رميدگي زيبايي،
  شرارت
  فراست نجابت،
  يواالمقام
  قدرت
  يعاشق

  ياندوهناك ،يدردمند
  يدوروي
  لتاجه ،يعاشق
 ريزي ،يناتوان

  يعاشق
  شومي

  تنومندي، درشتي
  خوش آوازي، بد مهري

 تنومندي، پليدي

  خوش خرامي، تنبلي
  پيام رساني، صلح و دوستي

  درازي عمر
  بد ذاتي

  پرخوري، حماقت
  ناتواني

  خرگوش
  خفاش
  خروس
  خوك
  روباه
  زاغ

  زنبور
 سگ

  سيمرغ
  شاهين

  شتر
  يطوط
  عقاب

  گوسفند
  مار

  ماهي
  مگس
  مورچه
  نهنگ
  هدهد
  هما

  زيركي
  كوري

  سحرخيزي
  پليدي

  حيله گري
  ، حقارتيمشو ،يسياه

  ييبيهوده گو ،يمردم آزار
  يوفادار نجاست،
  انسان كامل پروردگار،

  جسارت ،يتيزبين
  شكيبايي ،يكينه جوي

  تقليد گرايي ،يشيرين سخن
  ، آزادگي، قدرتغرور

  مظلوميت
  خوي اهريمني، خشونت

  تازگي، شادابي
  بي ارزشي، پستي

  تالش، ناتواني، حرص
  بزرگي

  پيغام رساني
  سعادت
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  سخن آخر    
عينـي كـردن    نمـاد  .نمادين مي باشـد ني شيوة بياافراد احساسات  و بيان انديشه ها راه هاي يكي از     

اي گونـاگوني دسـته   ازجنبـه هـ   را محققان نمـاد  طبيعي است.ديده هاي پ استفاده از بامفاهيم انتزاعي 
   است. نمادها يجنسيتجنبة  مربوط به يكي ازاين دسته بندي ها اند.بندي كرده 

   كرد.اشاره نمادهاي حيواني به  گسترده ي اين نوع دسته بندي مي توان شاخه هاي بسيار از
نويسندگان  و گونه اي كه شعرابه  است، ايفا كرده ثري راؤم نقش بسيارادبيات فارسي  درينگونه نمادها ا

ملموس كـردن ايـده    تشويق، زماني خاص براي اهدافي چون تحقير، توجه به شرايط مكاني و بسياري با
  ازآنها بهره جسته اند. ..و.

جريان نمادهـاي حيـواني درادب فارسـي     بر غربي و... ،اسالمي ،شتيتانديشه هاي زردر طول تاريخ،      
به فـرد   ژگي هاي منحصروي اسطوره اي به همراه رويدادهاي حقيقي و باورهاي ملي و .است سايه افكنده
 باشند. ني اصلي نمادهاي حيواني ميحيوان مبا
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