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چکیده
نوشتار حاضر کوششی در جهت یافتن برخی از نمادها در دیوان سعادتنامۀ استرآبادی و
ساقینامۀ ترشیزی است .نمادها در حقیقت مبیّن اشکال و مفاهیمی هستند که ما نمیشناسیم و از
آنجا که نمادها بیانگر حاالت روانی خاصّی از انسانها هستند ،میتوان با تأویل و تفسیر آنها در
اشعار ،به ویژگیهای خاصّ روانی و جهانبینی شاعران دست یافت .ساقینامۀ ظهوری ترشیزی و
سعادتنامۀ نظامالدّین استرآبادی از جمله آثاری هستند که تحقیقات کافی در مورد آنها صورت
نگرفته و بسیاری از زوایای ارزشمند آنها پنهان مانده است؛ بنابراین با استخراج نمادها در این دو
اثر ،می توان کمک شایانی به تفسیر ابیات کرد .این مقاله با هدف بررسی تطبیقی برخی نمادها در
سعادتنامۀ نظامالدّین استرآبادی و ساقینامۀ ظهوری ترشیزی مورد ارزیابی قرار گرفته است و بر
آن است که به سؤالهای مطرح شده پاسخ دهد .پس از استخراج این نمادها در هر دو دیوان ،این
نتیجه بهدست آمد که نظامالدّ ین استرآبادی شناخت عمیق و دقیقی از نمادها داشته و انگارههای
کهنالگویی را با استفاده از عنصرخیال در سعادتنامۀ خود بهطور ویژهای بهکار برده است .این در
حالی است که ترشیزی ،از موقعیّتهای کهنالگویی در اثرش بهره نبرده است .این پژوهش به شیوۀ
نظری و به روش کتابخانهای و از نوع تحلیل محتوا است.
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
نمادها دارای مفهوم وسیع و متفاوتی بوده و زمینهساز بیان بسیاری از مفاهیم
فرازمینی و ماورایی هستند .دو سویه بودن نمادها و چندوجهی بودن این عناصر
سبب شده تا آثار نمادین صورتی پایان ناپذیر به خود گرفته و با هر تفسیر و تأویل
مفهوم تازهای را به مخاطب ارائه دهند .تحلیل و بررسی نمادها ،بسیاری از
داللتهای معنایی را در شعر شاعران روشن و به مخاطب کمک میکند تا با تأویل و
تفسیر ،مفاهیم موجود در آثار آن ها را دریابد .از سوی دیگر با نشان دادن پیشینۀ
اساطیری هریک از مفاهیم نمادین یا شخصیّتهای اسطورهای ،میتوان بهرهگیری
شاعر از ساختار داستانی یا اجتماعی آن اسطوره را نیز روشن کرد و با زاویۀ دید
گستردهتری ،منظور و مقصود شاعر را دریافت .ساقینامۀ ظهوری ترشیزی و
سعادتنامۀ نظامالدّ ین استرآبادی از جمله آثاری هستند که تحقیقات کافی در مورد
آنه ا صورت نگرفته و بسیاری از زوایای ارزشمند آنها پنهان مانده است .ما با
بررسی این دو اثر و تو ّجه به نقش نمادها در آنها به این سؤال پاسخ میدهیم که
شگردهای ادبی نظامالدّین استرآبادی و ظهوری ترشیزی در استفاده از عناصر
چهارگانه در سعادتنامه و ساقینامه چگونه است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
اهمیّت نمادها زمانی روشن شد که روانشناسانی چون یونگ مفاهیم ذهنی و
روانی را کشف و مطرح کردند .آنها بر این عقیدهاند که این مفاهیم ،در قالبی از
نمادها بروز یافته و شالودۀ اصلی اساطیر را شکل میدهند .پس از آن این مفاهیم
در دو رشتۀ ادبیّات و روانشناسی ،مورد توجّه قرار گرفت و بسیاری از ادبدوستان و
روانشناسان درصدد بررسی آنها در آثار شاعران و نویسندگان مختلف برآمدند؛
زیرا این مفاهیم در رمزگشایی آثار شاعران و نویسندگان و شناسایی و درک تف ّکر
آنها اهمیّت بسیاری دارد.
بنابراین انجام تحقیقی در راستای بررسی نمادها در آثاری چون سعادتنامۀ
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نظامالدّین استرآبادی و ساقینامۀ ظهوری ترشیزی که در حدّ نسخ خطّی باقی
ماندهاند ،به معرّفی این آثار و اندیشۀ سرایندگان و روزگار آنها کمک بسیاری
خواهد کرد.
 -3-1پیشینة تحقیق
بهمنظور بررسی تحقیقات قبلی و تدوین پیشینۀ تحقیق ،منابع اطّالعاتی مرتبط
با موضوع تحقیق ،جایابی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند .در این بررسی مشخّص
شد که در مطالعات ادبی موجود ،به موضوع کهنالگو و صور مثالی در آثار کالسیک
و معاصر توجّه شده امّا بهطور ویژه در مورد سعادتنامۀ استرآبادی و ساقینامۀ
ترشیزی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است که این میتواند ناشی از ناشناخته ماندن
این دو اثر باشد .از این رو بررسی نمادها در این دو اثر هم به معرّفی آنها کمک
میکند و هم زوایای پنهان و ارزشمند آنها را برای عالقهمندان به مباحث ادبی
آشکار میسازد .در ادامه به ذکر نمونههایی از پژوهشهای انجام گرفته میپردازیم.
بررسی نمادها و کارکردهای کهنالگوی (دایره) با تأکید بر تفکّر اسطورهای وعرفانی ،از امیرحسین مدنی ،)1397( ،فصلنامۀ علمی ادب ّیات عرفانی و اسطوره
شناختی ،دورۀ  ،14شمارۀ  ،53صص.320 -281
 نمادهای کهنالگویی در مثنوی معنوی ،به قلم عاطفهسادات میرقادری و علیرضافوالدی ،)1392( ،پایان نامه ،دانشگاه کاشان ،دانشکدۀ ادبیّات و زبانهای خارجی.
 بررسی تطبیقی نماد خورشید و جایگاه آن در تاریخ اندیشۀ ایران و هندباستان ،)1398( ،از آمنه اصغریان و فاطمه رستمی ،مجلۀ تاریخ روایی ،سال چهارم،
صص .42– 21
 نمادگرایی در اشعار فروغ فرّخزاد ،)1399( ،نوشتۀ زینب رحمانیان و لیال عدلپرور ،مجلۀ قند پارسی ،سال سوّم ،شمارۀ  ،6صص.112 -95
 زبان نمادین در اشعار عارفانۀ سنایی ،)1397( ،از زهرا چراغی ،شمارۀ ،57صص .256 -235
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 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2مفاهیم و اصطالحات
ادبیّات تطبیقی« :یکی از دانشهای نوین ادبی است و بر اساس ضوابط و قواعد
ارائه شده در آن پژوهش در موارد تالقی ادبیّات در زبانهای مختلف و یافتن
پیوندهای پیچیده و متعدّدی که در ادب گذشته و حال وجود دارد ،انجام میگیرد»
(رزمجو .)447 /1 :1384 ،پژوهشگران فرانسوی نخستین کسانی بودند که شیوۀ
تطبیقی را در تحقیقات ادبی رواج دادند؛ در واقع آنچه در این شیوه مورد توجّه
محقّقان ادبی قرار گرفته ،خود اثر نیست ،بلکه تص ّرف و تدبیری است که هر قوم در
آثار مأخوذ از قومی دیگر اعمال میکند« .این دانش میتواند راهگشای تفاهم جمعی
و درک متقابل ملّتها با یکدیگر گردد؛ زیرا ،این امر خود تدارک بشردوستی نوین
میباشد» (ساجدی.)80 :1387 ،
نماد « :نمادها چیزهایی هستند که چیزهای دیگر را از طریق مقایسه یا تداعی با
آنها میتوانیم نشان دهیم ،مانند رنگ سفید که معموالً نماد بیگناهی و پاک بودن
است .نمادها در بسیاری از موارد ،از نظر معنایی ،با نشانهها و عالمتها با هم در
میآمیزند و به جای یکدیگر بهکار میروند .نشانهها و عالمت ها از قبیل حروف الفبا،
پرچم ملّت ها ،عالیم رانندگی یا عالمتهایی که در موسیقی بهکار میرود ،در معنا و
مفهوم سادهای بهکار میروند و میتوان آن ها را نیز نماد به حساب آورد ،امّا نماد در
حقیقت ،معنی وسیعتر و پیچیدهتری دارد .از این رو باید آنها را از عالمت-که
بهطور قراردادی تنها مفهوم مشخّصی را میرساند و به علّت متداول بودن برای همۀ
کسانی که آن را به کار میگیرند و معنی واحد قابل درکی دارد -جدا دانست»
(میرصادقی.)281 :1364 ،
 -2-2نمادهای کهنالگویی در سعادتنامه و ساقینامه
 -1-2-2آب – دریا

احترام به آب در باور و اعتقاد مردم سراسر جهان جایگاه ویژهای دارد .در مذهب
بودا ،آب در حال ریزش ،یادآور گذر زندگی و یک پدیدۀ جهانی (کیهانی) میباشد.
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مسیحیان برای رهایی از ناپاکیها و گناهان ،جسم و روح خود را در آب مقدّس
میشویند .بخشی از هندیها تن خویش را برای طهارت به رودخانۀ مقدّس گنگ
میسپارند .در آیین زردشت پاکنگهداشتن آب از پلیدیها یکی از ارکان دین به
شمار میرفته است« .اقیانوس یا دریا ،به دلیل گستردگیِ ظاهراً بیانتهای خود،
تصویر بیتمایزی اولیه و بیمرزی نخستین است .دریا نماد آبهای برین ،نماد جوهر
الهی نیروانه و دائو است» (شوالیه .)216-215 /1 :1388 ،بهطور کلّی «نمادگرایی
اقیانوس به نمادگرایی آب ،بهعنوان اصل تمام زندگی میپیوندد» (همان.)217 :
ل
آیات قرآن نیز اصل حیات را در وجود آب معنی میکند« :وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَ َ
مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَ ْخرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ» (و اوست که از آسمان ،آبی فرو فرستاد
و بدان هرگونه گیاه بر آوردیم) (انعام« ،)99/وَ جَعَلْنا ِمنَ الْماءِ ُکلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ» (و هر
موجود زندهای را از آب آفریدیم) (انبیاء.)13/

معانی نمادین آب را میتوان در سه مضمون اصلی خالصه کرد« :چشمۀ حیات،
وسیلۀ تزکیه و مرکز زندگی دوباره .این سه مضمون در قدیمیترین سُنّتها متالقی
میشوند و ترکیبات تخیّلی گوناگون و در عین حال هماهنگی را شکل میدهند»
(شوالیه.)3- 2 :1378 ،
به مشکین جعد خوبان سمن ساا

عشاااا
باااه آب جویباااار چشااام ّ
(استرآبادی)654 :1391 ،

آب نمادی از تولّ د و رستگاری و تطهیر است که در این بیت ،در عشق به
حضرت محمّد(ص) برای رسیدن به نبوّت سروده شده است.
دعااا میکاارد کااه آمااد اباار پیاادا

ز بااران گشاات صااحن خاااک دریااا
(همان)724 :

تبدیل شدن خاک به دریا که نمادی از تولّد دوباره است ،در رابطه با تولّد
حضرت محمّد(ص) و بارش رحمت الهی آورده شده است .شاعر نشانۀ رحمت بودن
حضرت محمّد(ص) را در زمان تولّدش اینگونه بیان میکند.
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شاااده ناصااااف آب خوشگاااوارم

شااود صااافی اگاار آیاای بااه کااارم

دلااام را وارهاااان از هااار فریبااای

باااه نفاااس ناشاااکیبا ده شاااکیبی
(همان)648 :

آب که رایج ترین نماد ضمیر ناهشیار جمعی و نمادی از چشمۀ حیات است ،در
این بیت در همان مفهوم ضمیر بهکار رفته است .شاعر از خداوند میخواهد ضمیر
ناخودآگاهش را بی غلّ و غش کند.
فتااد باار روی دریااا مااوج از باااد

نبی چین از جبین زان لیک نگشااد
(همان)815 :

دریا ،رمز و رازی از ابدیّت است که در برابر قدرت پیامبر(ص) در برابر تصمیم آن
حضرت به کار رفته است.
دریاان دریااا زمااانی باااش غااوّاص

که در دست تاو آیاد گاوهر خااص
(همان)815 :

دریا در اینجا نمادی از تولّد دوباره است .شاعر از بیکرانگی دریا و توجّه به آن
در ضمیر ناهشیار برای نشان دادن هدف الهی استفاده کرده است.
چااو ماااهی دور افتااد ز آب دریااا

هالکاااش را سااابب گاااردد مهیّاااا
(همان)971 :

آب که نمادی از تطهیر و تزکیه است در این بیت ،بهعنوان دور بودن از دریای
طهارت و پاکی استفاده شده است که همین امر اسباب هالک را مهیّا میکند.
بااار آب چااارد افکنااادم مصااالّی

ز انجااایلم نباااوّت شاااد مجلّااای
(همان)820 :

آب نمادی از نوزایی و باروری و تولّ د دوباره است که شاعر برای نشان دادن
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میزان پاکی و ارجمندی نبوّت پیامبر از این عنصر استفاده کرده است.
ز آب زنااادگانی دسااات شساااته

خمیااده در ره غاام ماار

جسااته
(همان)916 :

آ ب نمادی است از مرکز زندگی دوباره که در این بیت از آن استفاده شده است.
«از آب زندگانی دست شستن» ،کنایه از آب حیاتبخش زندگی و چشمۀ حیات
بخش ناامید شدن است و از شدّت غم ،به مر دل سپردن نشانی از اوج ناامیدی
است.
همانساعت زند آب آنچنان جوش

کااه گااردد شااورش دریااا فرامااوش
(همان)1223 :

آب نمادی از نوزایی و تولّد دوباره است« .نشانی از زندگی معنوی و ذات
خداوندی است که توسّط خداوند عطا میشود» (حسینی فیروزکالیی .)22 :1399 ،در
(ص)
این بیت به جوش آمدن آب در برابر زن اغواگر و َتوَهّمش به حضرت محمّد
درین مفهوم آورده شده است.
فلااک بهاار تعمیاار دهاار خااراب

گاااال شااااادمانی گرفتااااه در آب
(ترشیزی)46 :1394 ،

آب در این بیت ،نمادی از تزکیه و تطهیر است .گل که نمادی از زندگی است،
در آب تطهیر میشود تا دهر ناآباد تعمیر شود.
بنااازم بااه آن قصاار گااردون جناااب

که بار درگهاش خضار پاشایده آب
(همان)51 :

در این بیت ،پاشیدن آب تو ّسط حضرت خضر ،نمادی از نوزایی است و نشانی از
تولّد دوباره را دارد.
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دهاای گاار از آن آب آتااش نهاااد

که حکمش روان است بر خاک و آب
(همان)60 :

در این بیت ،روان بودن حکم بر آب ،نمادی از تطهیر است .در گذشته مسیحیان
برای رهایی از ناپاکیها و گناهان ،جسم و روح خود را در آب مقدّس میشستند.
لطافاات ز گلباار ِ تاار باارده آب

مالحت نمک کرده در چشم خاواب
(همان)56 :

این بیت در وصف ساقی سروده شده است .آب در این بیت نمادی از آبروست.
زیبایی ساقی باعث شده که گلبر تازه و باطراوت در برابرش آبرویی نداشته باشد.
زناااد گااار ز اعجاااازش انکاااار دم

به دستش دهد آب و آتش باه هام
(همان)53 :

این بیت در وصف نوزایی سروده شده است .آب بهعنوان نمادی از نوزایی در
تقابل آتش قرار گرفته است.
چنااان ساایل راناام ز چشاام پاار آب

که بختم فرو شوید از دیاده خاواب
(همان)81 :

آبی که از چشم چون چشمه جاری میشود (چشم پر آب) نماد تزکیه و
حیاتبخشی است که سرنوشت و بخت را میشوید و پاکیزه میکند و خواب را از
چشم خفته میزداید.
به جامم نمک ریخت چشام پار آب

ولااای بیشاااتر گشااات زور شاااراب
(همان)81 :

چشم پر آب من به جام شراب نمک ریخت تا بسوزد و بروبد ،امّا زور شراب
بیشتر بود.
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بااه دریااا گاارو در تااری بااردهانااد

نماای در سااخن لیااک نسااپردهانااد
(همان)275 :

دریا نمادی از پاکیزگی و حیاتبخشی است که در این بیت ،تری مجاز جزء از
کل در برابر دریاست که متأسّفانه سخنسنجان بهرهای از آن دریای معرفت پاکی و
حیاتبخش نبردهاند.
به هرجا که لفظم از آن خاک پاست

دو صد معنای آب حیاوان فداسات
(همان)286 :

آب در این بیت نمادی از زندگی است ،زندگی که حیات دوباره میبخشد .شاعر
بدین نکته اشاره دارد که هر جا سخنم سرشار از فروتنی است ،در معنی آن آب
حیاتبخش وجود دارد.
در آب سااخن آتشاای باار بااه کااار

کااه گااردد نفااس شااعلۀ مااوج دار
(همان)209 :

آب در این بیت نمادی از نوزایی و تولّد است که در سخن متبلور میشود و
شاعر از آن بهره برده است.
 -2-2-2خاک

خاک بهعنوان یکی دیگر از عناصر اربعه زیرمجموعههایی دارد که به چند نمونه
از آن اشاره میکنیم:
 -1-2-2-2باغ
باغ بر خالف جنگل که نماد ناخودآگاه است ،نمادخودآگاهی است« :باغ مفهوم
زنانه دارد و این بهخاطر شاخصهاش به عنوان یک حریم است .باغ اغلب در خواب دیده
میشود و بهصورت جلوۀ سعادتآمیز عاری از تمام اضطرابهاست .باغ موجب رویش و
کِشت پدیدههای زنده و درونی است ،امّا برای ورود به باغ فقط میتوان از دری باریک وارد
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شد .رؤیابین برای پیدا کردن این در اغلب مجبور است دور باغ بگردد .این گردش به دور
باغ تصویر تکامل جسمانی دراز مدّتی است که از طریق غنای درونی بهدست آمده است.
این باغ ممکن است تمثیل خود شخص باشد ،وقتی در وسط آن درختی یا چشمهای وجود
دارد .الگوی باغ در اسالم و مسیحیّت همان الگوی کیمیاگرانۀ گلستان فالسفه است که ما
آن را توسّط رسالههای مربوط به کیمیاگری و خیلی از حکّاکیهای زیبا میشناسیم» ( ژان
شوالیه؛ آلن گاربران.)49 :1388 ،

نهااااال گلشاااان توفیااااق دایاااام

چاااااراغ دودماااااان آل هاشااااام
(استرآبادی)672 :1391 ،

توفیق مانند باغی است و حضرت محمّد(ص) چون نهالی بود که قصد داشت
گلستانی از نور و آگاهی بنیاد کند که در این بیت گلشن نمادی از بهشت است.
فضای باغ شد چاون چتار طااووس

زالل و عکس اللاه شامع و فاانوس
(همان)690 :

در بیت باال نیز باغ نمادی از بهشت است که با عناصری از زیباییها آراسته شده
و شاعر در این بیت تولّد سیّدمختار را اینگونه توصیف میکند.
ز مااه خورشااید رویااش باارده آرام

گااال بااااغ امانااات آمناااه ناااام
(همان)682 :

تشبیه صورت حضرت آمنه(س) به گلی از باغ ،نمادی از بهشت معصومیّت است
که در این بیت به آن اشاره شده است.
گلی پیادا ناه گلشان پار ز باویش

وزان هااار ساااو نسااایم آرزویاااش
(همان)829 :

گلشن باغی با گلهای فراوان است که در توصیف پیامبر

(ص)

آورده شده است.

باغ نمادی از بهشت است که آرامش و عشق را با خود به همراه میآورد.
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مااارا بااااغ بقاااا پژمااارده گشاااته

تاان از باااد فنااا افساارده گشااته
(همان)799 :

این بیت زبان حال ابوطالب است؛ زمانیکه متوجّه میشود ،عدّهای کینۀ
محمّد(ص) را به دل دارند .در اینجا زندگی به باغی زیبا تشبیه شده است .باغ نمادی
از سعادتآمیزی است که در بهشت وجود دارد و در این بیت به آن اشاره شده
است.
ز ماااادر آماااده باااا بخااات تاااوام

بااااود گلدسااااتۀ گلاااازار عااااالم
(همان)800 :

گلزار در معنای باغ ،تشبیهی است که حضرت خدیجه

(س)

در زمان فوتشان به

پیامبر(ص) اطال میکنند .گلزار نمادی از بهشت است.
به باغی نیز یک روزی وضو سااخت

ز روی مکاار وجااه آباارو ساااخت
(همان)1223 :

باغ نمادی از جلوهگاه سعادت برای بیان مکر زن اغواگری است که در مورد
حضرت محمّد(ص) مکر میکند.
بااه پروانااۀ پااای شاامع و چااراغ

بااااه رنگیناااایِ اللااااۀ باااااغ داغ
(ترشیزی)68 :1394 ،

در این بیت که در قسم نامه آورده شده ،باغ نمادی از بهشت است و شاعر به
رنگینی اللۀ باغ قسم یاد میکند.
از ایشااان بااه هنگااام باااغ و بهااار

گاال و بلباال از یکاادگر شرمسااار
(همان)106 :

در این بیت که در وصف مطربان سروده شده است ،باغ نمادی از زیبایی است و
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در توصیف مطربان و زیبایی آنها سروده شده و فضا تشبیه به محیطی بهشت گونه
شده است:
بیاااا ای ساااهی سااارو بااااغ امیاااد

که میلرزم از غصّه چون شااد بیاد
(همان)60 :

در این بیت ،باغ نمادی از بهشت است ،شاعر امیدِ به ساقی را به باغی بخشنده و
زیبا و امیدبخش چون بهشت تشبیه کرده است.
گلستان و صحرا و بااغ مان اوسات

شبستان و شمع و چراغ من اوسات
(همان)205 :

در این بیت نیز باغ نمادی از بهشت است که در توصیف سخن آورده شده است.
گلاای روزی از باااغ کااون و فساااد

به دست یکای ز اهال عرفاان فتااد
(همان)230 :

باغ نمادی از انبوه گلهاست که در این بیت در معنای متناقض از آن استفاده
شده است؛ باغی که پر از تباهی و فساد است.
-2-2-2-2بیشه

«نماد عمومی بیشه ...نشانۀ خرد و علم فو بشری است» (شوالیه/ 2 :1388 ،
« .)152بیشه یا جنگل مقدّس مرکز زندگی است ،خزانهای از طراوت ،آب و گرما با
هم ،مثل یک زهدان» (همان.)152 :
هژباااار بیشااااۀ توفیااااق یاااازدان

امیاار ملااک هسااتی شاااه مااردان
(ترشیزی)766 :1394 ،

بیشه در این بیت نمادی از خرد است که صفتی برای هژبر (حضرت علی(ع))
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بهکار برده شده است.
قضااا را حماازه شاایر بیشااۀ دهاار

نهنااگ خصاام ساااوز لجااۀ قهااار
(همان)784 :

بیشه که در این بیت نمادی از علم و آگاهی است؛ به عنوان صفتی برای بیان
بزرگواری حضرت حمزه آورده شده است.
هژباارِ بیشااۀ گااردان بااه هیجااا

حریاافِ غالااب مااردان بااه هرجااا
(همان)979 :

بیشه در این بیت نمادی از خرد و آگاهی است که در توصیف حضرت علی
مطرح شده است( .در ساقی نامه از نماد بیشه استفاده نشده است).

(ع)

 -3-2-2-2بیابان -صحرا

گورین معتقد است که صحرا دارای دو نمادگرایی اساسی است ،یکی نشانۀ
بیتمایزی اوّلیه و دیگری نشانۀ سطحی پهناور و بایر که حقیقت باید در پشت آن
کشف شود.
«در عرفان اسماعیلی ،وادی ،موجودیّ ت بیرونی یعنی جسم ،دنیا و پوستۀ ظاهر است
که چشم بسته با آن درگیریم بیآنکه حقیقت حقّانی پنهان در پشت این ظاهر را ببینیم .از
سویی چنانچه در انجیل متّی آمده ،بیابان مملو از شیاطین است ،ا ّما بر عکس ریشاردسن
ویکتور ،صحرای دل را محل زندگی زاهدانۀ درونی می داند .این تناقض در معنا کامالً واضح
نیست؛ چرا که حضرت عیسی هم در بیابان اقامت کرد و هم در آنجا چلۀ ریاضت داشت یا
آنتونیوس قدّیس که در بیابان تهاجم شیاطین را دید ،امّا معتکفان صحرای دل به یقین از
این صحرا نمیگریزند و در صحرای آنها هوسها و تصاویر شیطانی مسخّر شدهاند»
(شوالیه.)138 :1388 ،

بیابااان گاارم و آب برکااهها شااور

شاابم تااار و عماااری دار شااب کااور
(استرآبادی)652 :1391 ،
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بیابان ،نمادی از نومیدی است که شاعر در نیایش با خداوند برای رهایی از
ناامیدی استفاده کرده است.
ز سااایر موکاااب سااالطان اعظااام

جااوی از خاارمن جااوزا نشااد کاام

در آن صحرا همای شاد فاارغالباال

اسد همچون سگ افتادش به دنبال
(همان)826 :

صحرا نمادی از نیست انگاری است که در این بیت شاعر برای بیان قدرت پیامبر
در برهوت معنوی که با وجود پیامبر(ص) به گلستان تبدیل میشود ،از آن بهره برده
است.
گروهاای آمدنااد از صااحن صااحرا

مساالمان گشااته بااا امااوال دنیااا
(همان)1202 :

صحرا نمادی از نیست انگاری است که در دوستی دنیا به آن اشاره شده است.
فاااروغ ناااور قیّاااومی بَااارو تافااات

به صحرای مقادّس جلاوهگر یافات
(همان)668 :

صحرا و بیابان ،نمادی از برهوت معنوی است؛ صحرایِ مقدس ،پارادوکسی است
که نشان دهندۀ قیامی است که این برهوت را به انتهای خیر میرساند و جز خیر و
نیکی در آن نیست .این بیت در مورد قیام پیامبر(ص) علیه تاریکی سروده شده است.
رساااایدند از بیابااااان کاااااروانی

تفحّص کرده شد زیانساان نشاانی
(همان)836 :

در این بیت نیز بیابان نمادی از برهوت معنوی افرادی است که برای یافتن و
درک کردن به خدمت پیامبر(ص) رسیدند.
مهمّااای جاناااب صاااحرا ناااداریم

به شهر خویش هار یاک شاهریاریم
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سااواد شااهر خااود را قلعااه سااازیم

لاااوای کیناااه جاااویی برفااارازیم
(همان)971 :

در این شعر ،صحرا نمادی از نومیدی و شهر نمادی از امید است .این ابیات
فرازی از تصمیم پیامبر(ص) برای پیروزی در جنگ است.
به دشامن در بیاباان زان دهاد آب

کااه گااردد بیشااتر امّیااد احباااب
(همان)1221 :

در بیت زیر که نامهای است به ذیالکالع یکی از سالطین طائف ،از بیابان به
صورت نمادی از نومیدی استفاده شده است.
باااه صاااحرانوردان ملاااک جناااون

بااه کشااتی نشااینان دریااای خااون
(ترشیزی)67 :1394 ،

صحرا در این بیت نمادی از کشف حقیقت است که شاعر به آن قسم خورده است.
گلستان و صحرا و بااغ مان اوسات

شبستان و شمع و چراغ من اوسات
(همان)205 :

صحرا نمادی از کشف حقیقت است که در توصیف سخن آورده شده است.
ورع زود صااااحرا نااااوردی کنااااد

نگه گر چناین کوچاه گاردی کناد
(همان)222 :

صحرا نمادی از کشف معنوی است که در زمان آمدن ورع شخص را به آگاهی
میرساند.
ز شهر آ برون گریاه در خااک کان

به داماان صاحرا رُخات پااک کان
(همان)227 :

/ 244

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

صحرا نما دی از سطحی وسیع و کشف حقیقت است .شاعر در این بیت ،پند
میدهد که اشکت را در برهوت صحرا پاک کن و به حقیقت برس:
به صحرا خوشی ،پیش کان گَلّاهای

بناااه بااار ره گااار

غااام تَلّاااهای
(همان)191 :

در این بیت صحرا ،نمادی از سطحی پهناور و بایر است که از آن به شیوۀ
تعلیمی استفاده شده است.
 -3-2-2آتش

آتش در ایران باستان و در آیین مزدیسنا یکی از عناصر چهارگانۀ مقدّس
محسوب می شود که با آیین و مراسم خاصّی در آتشکدهها از آن نگهداری میشده
است؛ در نتیجه ،آتش تصویر نیرویی است که میتواند در دو زمینۀ تمایالت حیوانی
و تمایالت روحانی یافت شود .نظریۀ هراکلیتی در مورد آتش ،مبنی بر عامل انهدام
و تولّ د دوباره ،هم در حماسۀ هندی پورانا و هم در کتاب مکاشفات یوحنّا ،باز آفریده
شده است« .آتش نماد الهی آیین مزدیسنا است .نگهبان آتش مقدّس مقامی بوده
که از روم باستان وجود داشته است .نماد آتش تطهیرکننده و مولّد است .آتش در
اجداد کیمیاگری مفهوم جاودانگی دارد» (شوالیه.)61 -59 :1388 ،
« وجه نابودگر آتش ،وجهی منفی در بر دارد و مهار آن نیز عملکرد شیطانی است .آتش
در آئینهای سرسپردگی نشانۀ مر و باززایی است .مفهوم جنسی آتش نشانهای از عمل
جنسی است .آتش به بر و تیر متعلّق است و ارزش تزکیه و اشرا را دارد» (همان-62 :
.)67

باااهساااان آن سااافیهان سااایه روز

به خاار کیناه کردناد آتاش افاروز
(استرآبادی)811 :1391،

آتش در اینجا نمادی از مر

است و آتشی که از کینه بر پا میخیزد ،پرتویی از

امیال است که در بیان کینۀ مشرکان به پیامبر(ص) آورده شده است.
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ز هاار سااو آتااش کااین زد زبانااه

تااارحّم برطااارف شاااد از میاناااه

(همان)936 :

است که در این ابیات در چهرۀ تاریکیها

کینه در صفت آتش ،نمادی از مر
نمود پیدا میکند و نابودگر است:
ابودجانااه چابااک بااود در جنااگ

جهان را ساختی بر کیناهجاو تناگ

شاادی ماننااد آتااش در صااف کااین

عاادو را ساااختی از خاااک بااالین
(همان)981 :

آتش در اینجا نمادی از مر است که پرتوی از آن سرچشمۀ تطهیر و اشرا
است .مانند آتش مر زا بودن در برابر دشمن ،نوید نوزایی را با خود به همراه دارد.
ساایه دیااوی بااهسااان دود ساارکش

دو چشمش چاه سااری پار ز آتاش
(همان)997 :

آتش در این بیت ،نمادی از مر

ن چون دیو دشمن که از
است .تشبیه چشما ِ

آن آتش فتنهگری و نابودی متبلور میشود:
ز بااااد پااارّ آن روح سااابک خیاااز

باه دل شااد آتااش شاو نباای تیااز
(همان)815 :

تشبیه اشتیا پیامبر(ص) به آتش در نماد سرچشمهای قدسی که رمز تولّد دوباره
و تطهیر و اشرا است ،در این بیت نشان داده شده است:
چااو ریزنااد خااوی از رد آتشااین

زنااد جااوش یاااقوت شاارم از زمااین
(ترشیزی)53 :1394 ،

این بیت در وصف خوبان سروده شده است .آتش در این بیت نمادی از تمایالت
روحانی است که منجر به جاودانگی می شود .سرخی روی پاکیزۀ خوب رویان ،باعث
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میشود تا از دل زمین ،یاقوت (رنگ یاقوت سرد است) شرم جوشیده شود.
زناااد گااار ز اعجاااازش انکاااار دم

به دستش دهد آب و آتش باه هام
(همان)53 :

در این بیت که در صفت مِی فروش سروده شده است ،آتش نمادی از تمایالت
است که با آب ِمیِ ساقی در هم تنیده میشود.
دهاای گاار از آن آب آتااش نهاااد

که حکمش روان است بر خااک و آب
(همان)60 :

آتش در این بیت -که در خطاب به درون زاهد نوشته شده است  -نمادی از
تمایالت است که بر خاک و آب روان میشود و همهجا را پاک و مطهّر میکند:
بااه حساان جهانسااوز آتااش ماازاج

بااه عشااق تهیدساات باای احتیاااج
(همان)68 :

آتش -در این بیت که از اشعار قسمنامه آورده شده است -نمادی از خشم است
که از نابودگری میآید.
به خاوبی کاه آتاش باه عاالم زناد

بااه کااویی کااه از کااربال دم زنااد
(همان)70 :

آتش در این بیت نمادی از تطهیر است .این بیت در شعر قسمنامه آمده است.
آتش در معنای تطهیر و تزکیه و شفای عالم توسّط خوب استفاده شده است.
دل از عشق اگر نیست آتاش فاروز

کنااد شااعلۀ حساارتش خااامسااوز
(همان)80 :

آتش در این بیت نمادی از جاودانگی است .شاعر در این بیت که در وصف عشق
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آورده ،مینویسد :دل از عشق اگر جاویدان نیست ،شعلۀ حسرتش او را که هنوز با
آتش عشق پخته نشده است ،خواهد سوزاند.
در آب سااخن آتشاای باار بااه کااار

کااه گااردد نفااس شااعلۀ مااوجدار
(ترشیزی)209 :1394 ،

در این بیت که در شکرگزاری از سخن سروده شده ،آتش نمادی از ویرانگری
است که در برابر شعله کشیدنِ نفس به کار برده شده است.
 -1-3-2-2خورشید

خورشید منبع نور ،گرما و زندگی است .شعاعهایش نشانۀ اثرات آسمانی یا
معنوی هستند که به زمین میرسند .شعاع خورشیدی از یک سو حیاتبخش و از
سوی دیگر آشکار کنندۀ چیزهاست« :همانقدر که موجودیّ ت خورشید پر از تضاد
است ،نمادگرایی آن هم چند وجهی است .در باور بسیاری از ملّتها اگر خورشید
خودِ خدا نیست ،مظهر الوهیّ ت است .گاه خورشید را پسر خدای متعال و برادر
رنگینکمان در نظر میگیرند» (شوالیه.)117 /3 :1388 ،
ز دور آساااامان خورشااااید انااااور

ز برجی سااخت منازل بارج دیگار
(استرآبادی)672 :1391 ،

خورشید در این بیت نمادی از گرمی است که در استعاره از پیامبر
شده است.

(ص)

ثناهااااا همااااه ایاااازد پاااااک را

ثریّااااااا ده طااااااارم تاااااااک را

که خورشید را صورت جام از اوست

شراب شفق در خام شاام از اوسات

سروده

(ترشیزی)43 :1394 ،

خورشید در این بیت نمادی از گرما و زندگی است .جام که درون صافی عارف
است ،تجلّی گرمایش از ایزد پاک سرچشمه میگیرد:
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سااحر سااایه پااروردۀ فاایض شااام

ز قنااادیل خورشاااید در زیااارِ وام
(همان)52 :

ش
در این بیت خورشید نمادی از الوهیّت است و سحر که نازپروردۀ بخش ِ
شبانگاهی است ،زیر دینِ مشعلۀ خورشید است .خورشید گرمابخش است و نمادی
از اولوهیّت دارد.
به نوری که از عکاس جاامش ساها

بااه خورشااید بخشااد زکااات ضاایا
(همان)57 :

که تا دور خورشید کنعاان گذشات

چه گویم ز سختی چه بر جان گذشت
(همان)98 :

خورشید در این بیت -که در خطاب پادشاه سروده شده است -نمادی از
روشنایی است .شاه برهان زمانی که دور خورشید شهر کنعان گذشت ،سختیهای
زیادی را متحمّل شد:
سااتانم ز خورشااید و مااه رونمااا

کااه گیاارد نگااه را رُخاام در جااال
(همان)98 :

خورشید نمادی از زندگی است .این بیت خطاب به شاه سروده شده است .از
خورشید و ماه رونمایی کردم که صورتم از نگاه به خورشید و ماه روشنایی بگیرد.
بیااا ساااقی ای مجلااسآرای ماان

بیااا ماااهِ خورشااید ساایمایِ ماان
(همان)102 :

خورشید نمادی از روشنی است؛ ای چو ماه درخشان با سیمای روشنی بخش،
ای ساقی بیا و مجلس را بیارای.
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 -4-2-2باد
نمادگرایی باد چندین وجه دارد« :به دلیل انقالب درونیاش ،نماد بیثباتی ،ناپایداری
و بیاستحکامی است .از سوی دیگر باد مترادف با نفخه است و در نتیجه با روح و جوهر
روحی از مبدأ الهی مترادف است .در سنّت اوستایی در ایران باستان ،باد در نقش پشتیبان
جهان است و تنظیم توازن جهانی و اخالقی را بر عهده دارد» (شوالیه.)7-6 /2 :1388 ،
لعینی شد جدا بشاتافت چاون بااد

بااه صاافیان واقعیهااا را خباار داد
(استرآبادی)1011 :1391 ،

بادها ابزاری از قدرت هستند و نمادی از پیامرسانی را بر عهده دارند که در این
بیت در نماد پیامرسانی و سرعت عمل استفاده شده است.
ز بااااد پااارّ آن روح سااابک خیاااز

باه دل شااد آتااش شاو نباای تیااز
(همان)815 :

در سنّت اوستایی در ایران باستان ،باد نقش پشتیبان جهان و تنظیمکنندۀ
(ص)
توازن جهانی و اخالقی را برعهده دارد و در اینجا در بیان روح سبکخیز پیامبر
در این نماد استفاده شده است.
فتااد باار روی دریااا مااوج از باااد

نبی چین از جبین زان لیک نگشااد
(همان)815 :

باد نمادی از زندگی است و «افتادن موج از باد» کنایهای از آرامش است که در
اینجا در نمادی از کیفر و تعلیم دادن استفاده شده است.
چو شه خواهد آرد ز خشامش فارو

شااود آب و خاااک آتااش و باااد او
(ترشیزی)158 :1394 ،

باد در این بیت ،نمادی از پشتیبان است که در برابر حمایت پادشاه آورده شده است.
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گااه پویااۀ باااد و گااه قطاارۀ آب

گران چون درنگ و سبک چون شتاب
(همان)158 :

در این بیت که در تعریف اسب سروده شده ،باد نمادی از سرعت است و در بابِ
زمان دویدن اسب توصیف شده است.
دلاات کاای بااه باااد هااوا بشااکفد

نشااد از غماای غنچااه تااا بشااکفد
(همان )224 :

باد در این بیت نمادی از انقالب درونی است که دل را شکوفا میکند.
ز بااس دیاار روزی یکاای تنااد باااد

کااز آن نفخااه ای بااود طوفااان عاااد
(همان)258 :

تند باد در این بیت ،نمادی از تحوّ ل و انقالب است که با تلمیح بر طوفان قوم
عاد بیان شده است.
 -3نتیجه گیری
از زبان نمادین بهعنوان یک مکتب ادبی یاد میکنند .این زبان در ادبیّات کهن
نه تنها برای فرار از واقعگرایی ،بلکه بهعنوان وسیلهای راهگشا برای دستیابی به
واقعیّتهای هستی بهکارگرفته شده است .در اینجا به تطبیق برخی نمادهای
کهنالگویی در سعادتنامۀ استرآبادی و ساقینامۀ ترشیزی میپردازیم:
آب -دریا :احترام به آب در باور و اعتقاد مردم سراسر جهان جایگاه ویژهای دارد.
آب در سعادتنامۀ استرآبادی در مفاهیم نمادی تولّد ،رستگاری ،تولّد دوباره ،چشمۀ
حیات ،ابدیّت ،تزکیه ،تطهیر و مرکزیّ ت زندگی بسامد دارد .در دیوان ترشیزی نیز
نماد آب همواره با بسامد باال حضور داشته است .مفاهیم نماد آب در دیوان ترشیزی
نیز تزکیه ،تطهیر ،نوزایی و تولّد دوباره ،آبرو و حیاتبخشی زندگی است؛ در واقع هر
دو شاعر از تمام مفاهیم نمادین آب بهره بردهاند ،هرچند این بسامد در دیوان
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سعادتنامه به دلیل حجم زیاد آن بیشتر است.
خاک :خاک یکی دیگر از عناصر اربعه است که در کهنالگوی باغ و درخت مورد
ارزیابی قرار گرفته است و بیابان ،بیشه و باغ را نیز میتوان زیر مجموعۀ آن دانست.
بیابان -صحرا :این نماد در سعادتنامه نمادی از نومیدی ،نیستانگاری و برهوت
معنوی است؛ این در حالی است که ترشیزی از این نماد در مفهوم کشف حقیقت و
کشف معنوی استفاده کرده است .نگاه ترشیزی به بیابان ،نگاهی معنوی است و آن
را غمانگیز میبیند و نگاه دو شاعر در این نماد با هم متفاوت است.
باغ :باغ در سعادتنامه نمادی از بهشت و سعادت است .در ساقینامه نیز باغ در
نماد بهشت ،زیبایی و انبوه گل ها استفاده شده است .معنای بسامدی هر دو نماد
بسیار به هم نزدیک است و معنای نمادین باغ در هر دو دیوان به هم شباهت دارند.
بیشه :بیشه در سعادتنامه نمادی از خرد ،علم و آگاهی است .این نماد بسامد
کمی در کل دیوان دارد .ترشیزی از نماد بیشه در اشعارش استفاده نکرده است.
آتش :آتش یکی از عناصر چهارگانۀ مقدّس در ایران باستان و در آیین مزدیسنا
محسوب می شود که با آیین و مراسم خاصّی در آتشکدهها از آن نگهداری میشده
است.
آتش در سعادتنامۀ استرآبادی در مفاهیم نمادین مر  ،سرچشمهای قدسی و
تمایالت ،پر بسامد است؛ ای ن در حالی است که ترشیزی در ساقینامه آتش را در
مفاهیم نمادین خشم ،تطهیر ،جاودانگی و ویرانگری بهکار برده است .در مورد نماد
آتش در اندیشه و نگرش هر دو شاعر همسویی دیده میشود .بسامد آتش در دیوان
سعادتنامه بیشتر از ساقینامه است.
خورشید :در دیوان استرآبادی ،نمادی از گرمی است؛ در حالی که ترشیزی
خورشید را هم در نماد گرما و هم در نماد الوهیّت ،روشنایی و زندگی به کار برده
است .بسامد خورشید در دیوان ترشیزی بیشتر است .از منظر نماد گرمابخشی میان
دو دیوان شباهت وجود دارد.
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باد :باد نقش پشتیبانی جهان را بر عهده دارد .باد در دیوان سعادتنامه با
مفاهیم نمادین پیام رسانی ،پشتیبانی جهان و نمادی از زندگی آمده است .در دیوان
ترشیزی ،باد نمادی از پشتیبانی ،سرعت و انقالب درونی است که نگاه هر دو شاعر
به این نماد مثبت و حمایتگر است .باد در هر دو دیوان بسامد کمی دارد.
هر دو شاعر از شگردهای ادبی برای استفاده از نمادها استفاده کردهاند و بسامد
تشبیه در هر دو دیوان بیشتر از بقیۀ آرایهها است.
استفاده از نمادها (عناصرچهارگانه) در هر دو دیوان تقریباً مشابه و یکسان بود
که به آن پرداختیم.
در سعادتنامۀ نظام الدین استرآبادی نمادهای مذهبی بر سایر انواع برتری داشته
است .در دیوان ترشیزی ،نمادها شاخصاند.
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