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چکیده
از زبان نمادین به عنوان یک مکتب ادبی یاد میشود .این زبان در ادبیّات نهتنها برای فرار از
واقعگرایی ،بلکه به عنوان وسیلهای راهگشا برای دستیابی به واقعیّتهای هستی به کار گرفته شده
است .از آنجا که نمادها بیانگر حاالت روانی خاصّی از انسان هستند ،با تأویل و تفسیر آنها در آثار
ادبی ،میتوان به جهانبینی شاعر و نویسندۀ اثر 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 .این مقاله با هدف بررسی نمادهای حیوانی در دو
اثر فوق مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از استخراج و بررسی آنها در دو اثر مورد اشاره ،این نتیجه به
دست آمد که استرآبادی و ظهوری شناخت عمیق و دقیقی از انگارههای کهنالگویی بهخصوص
انگارههای نمادین داشته و آنها را با استفاده از عنصرخیال در اشعار خود بهطور ویژهای بهکار بردهاند.
همچنین به نظر میرسد ،معانی بهکار رفته از نمادهای حیوانی در این دو اثر بسیار به هم نزدیک
هستند .نتیجۀ مطرح شده بهروش کتابخانهای و به شیوۀ تحلیلی -توصیفی بیان شده است.
واژههای کلیدی :نمادشناسی حیوانات ،سعادتنامه ،ساقینامه ،ظهوری ،استرآبادی ،کهنالگو،
یونگ.
* مقاله پژوهشی مستخرج از رساله دکتری میباشد.
 -1دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
zeynab.noroozali68@gmail.com

 -2استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسندۀ مسئول)

Ahmadkhatibi840@yahoo.com

 -3استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

Ali.Halabi@iauctb.ac.ir

تاریخ دریافت1399/09/15 :

تاریخ پذیرش1399/12/24 :

/ 178

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیّات فارسی /بهار و تابستان  /1400دورۀ  /4شماره 7

 -1مقدمه
زبان نمادین به عنوان یک مکتب ادبی کمتر از دو سده است که مورد توجّه ویژه
قرار گرفته است؛ این در حالی است که شعرا و نویسندگان قدیم بدون داشتن علم
نمادشناسی به معنای امروزی ،بهصورت ماهرانهای از آن بهویژه در آنجا که نیاز به
پوشیدهگویی حس میشده ،استفاده کردهاند .این زبان در ادبیّات کهن نه تنها برای
فرار از واقعگرایی ،بلکه بهعنوان وسیلهای راهگشا برای دستیابی به واقعیّتهای
هستی به کار گرفته شده است .نقد و بررسی نمادها به ما کمک میکند تا به معنا و
مفهوم نهفته در پس بسیاری از آثار و نوشتههای ادبی پیبرده و با بررسی این
مشخّصه و نحوۀ جای گیری آن در ضمن کالم شاعران به این مسأله پاسخ دهیم که
عملکرد نمادها بهعنوان قسمتی از عالئم زبان رمزی در شعر هر شاعر چه
تفاوتهایی با شاعر دیگر در همان عصر یا زمان دیگری دارد.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
بررسی و مطالعۀ نماد در شعر شاعران ناشناخته کمک شایانی در درک شعر و
اندیشۀ آنها خواهد کرد .ساقینامه و سعادتنامه از جمله آثاری هستند که
تحقیقات کافی در مورد آن ها صورت نگرفته و بسیاری از نکات ارزشمند و
ظرافتهای معنایی آنها پنهان مانده است؛ لذا با توجّه به نقش نمادها بهویژه
نمادهای حیوانی در شناخت آثار ادبی و هدف نهفته در پس آنها ،بررسی این
عنصر در دو منظومۀ منتخب ،میتواند کمک شایانی به تفسیر و شرح ابیات و
اندیشۀ شاعران آنها بنماید .از اینرو با بررسی انگارههای نمادین حیوانی و توجّه به
نشانهشناسی آنها در این دو اثر برآنیم به این سوالها پاسخ دهیم :نحوۀ کارکرد
نمادین حیوانات در سعادتنامه چه تفاوتهایی با ساقینامه دارد؟ بسامد این انگاره
در سعادتنامه و ساقینامه چگونه است؟

نمادشناسی حیوانات در سعادتنامه و ساقینامه با تکیه بر کهنالگوی یونگ 179 /

 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
اهمیّت کهنالگوها زمانی روشن شد که روانشناسانی چون یونگ این نوع
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.
سپس 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 تفکّر آنها اهمیّت بسیاری دارد .پیش از این
مؤلّفه های آب ،باد ،آتش و خاک در دو اثر موصوف مورد مطالعه قرار گرفته است ،در
این مقاله نیز به بررسی انگارههای نمادین حیوانی در آنها پرداخته و تالش میشود
با معرّفی آثاری چون سعادتنامه و ساقینامه که در حد نسخ خطی باقی ماندهاند،
به معرّفی این آثار و اندیشۀ سرایندگان و روزگار آنها کمک نموده و برای
عالقهمندان به مطالعات ادبی مفید واقع شود.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
در این پژوهش منابع اطّالعاتی مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت و مشخّص شد که
مطالعات کهنالگویی و انگارههای نمادین در آثار مختلف بررسی شده ،امّا
سعادتنامۀ استرآبادی و ساقینامۀ ظهوری کمتر مورد توجّه قرار گرفته است؛ از
اینرو بررسی انگارهها در این آثار هم به معرّفی آنها کمک میکند و هم زوایای
پنهان و ارزشمند آنها را برای عالقهمندان به مباحث ادبی آشکار میسازد .برخی از
پژوهشهایی که تاکنون صورت گرفته عبارتند از:
«کارکرد کهن الگوها در شعر کالسیک و معاصر فارسی در پرتو رویکرد ساختاری
به اشعار شاملو» ،)1388( ،ابوالفضل حری ،ادبیّات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال
پنجم ،شمارۀ  ،15صص .17-1
« نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی ،عطار و مولوی»،
( ،)1393امین رحیمی؛ سیده زهرا موسوی؛ مهرداد مروارید ،متن پژوهی ادبی ،دورۀ
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 ،18شمارۀ  ،64صص .173-147
«نمادشناسی حیوانات در کتاب طربالمجالس» ،)1396( ،مریم محمودی ،رضا
الیاسی ،متن شناسی ادب فارسی ،شماره  ،4شمارۀ پیاپی  ،36صص.70-57
«حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادتنامۀ استرآبادی و ساقینامۀ
ظهوریترشیزی» ،)1399( ،زینب نوروزعلی ،احمد خیالیخطیبی ،علیاصغرحلبی.
دوفصلنامۀ علمی تخصصی زبان و ادب فارسی شفای دل ،دورۀ ،4شمارۀ.6
«کهنالگوی پرورش شخصیّتهای اساطیری توسّط حیوانات و موجودات
اسطورهای در حماسهها و روایات ایرانی و غیرایرانی» ،)1394( ،نرگس محمّدیبدر،
یحیی نورالدّینمقدّم ،پژوهشنامۀ ادب حماسی ،شمارۀ  ،19صص .196-179
«بررسی کهنالگوی حیوانی در آثار نظامی» ،)1393( ،حسین مسجدی ،افسانه
بهرامیان ،گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ،دورۀ.8
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2مفاهیم و اصطالحات
ادبیّات تطبیقی :به اندیشمندان این امکان را میدهد که با مقایسۀ گنجینههای
ادبی و فرهنگی خود با جوامع دیگر به غنای قلمرو ادبیّات ملل بیفزایند.
«نویسندگان در تصویرسازیها ،شیوۀ بیان احساسها ،انتخاب قالبها ،موضوعها و
ترجمهها از هم تأثیر میپذیرند و برهم اثر میگذارند» (نوروزعلی.)3/2 :1399 ،
ی ماتقدّم برای آگاه شدن از یک
انگارههای کهنالگویی  :نوعی استعداد یا آمادگ ِ
تجربۀ بشریِ عا ِم عاطفه محور« .کهنالگوها همانقدر پرشمارند که وضعیّتهای
نوعی زندگی» (مادیورو ،ویلرایت« .)284 :1382 ،کهنالگوها را میتوان در سه دستۀ
اشخاص ،موقعیّتها و نمادها طبقهبندی کرد» (سخنور.)31 :1379 ،
نماد :انسان از دیرباز استفاده از نمادها را بهعنوان جایگزینی برای اشیاء،
حیوانات و اشخاص آموخت« .قصد انسان در استفاده از نماد بیان آن چیزی است
که او قادر نبود از طریق اشارات انتقال دهد» (مقدادی.)501 :1393 ،
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زبان نمادین :مکتب ادبی نوظهور و «مبشّر واقعی آن شارل بودلر و نمایندۀ
برجستۀ آن پل ورلن است» (رادفر« .)648 /1 :1368،این زبان در ادبیّات کهن نه تنها
برای فرار از واقعگرایی بلکه بهعنوان وسیلهای راهگشا برای دستیابی به واقعیّتهای
هستی بهکار میرود» (حکمت.)28 :1361 ،
 -2-2نمادهای حیوانی در سعادتنامه و ساقینامه
 -1-2-2اسب

اسب نماد آزادی ،بخشندگی ،پایداری ،خیرخواهی ،دانش ،سپاسگزاری،
پیروزی ،فهمیدگی ،فراست ،خیرهسری ،سرسختی ،غرور و نیرومندی است« .اسبانی
که یا مستقیم از دریا بیرون میآیند یا از گشنیکردن با اسبی که از دریا خارج شده
نژاد دریایی شگفت و غیرطبیعی میزایند» (آیدنلو« .)107:1388 ،اساطیر ژاپن پیک
خدایاناند» (پیگوت« .)11:1373 ،بزرگترین خدای سلتیها ،الهۀ پرورش اسب است»
(ژیران و دیگران .)168:1386 ،اسب «در تمامی تمدّنها نماد خورشید بود» (دادور؛
منصوری « .)68:1390 ،اسب در اساطیر توان مبارزه با شیر و از پای در آوردن او را
دارد» (سرامی.)664 :1368 ،
بررراق آورد همررره گفررت برخیررز

برره عررزم المکرران توسررن برانگیررز
(استرآبادی)816 : 1391 ،

اسب نماد شاهوارگی است که در زمان معراج ،وسیلهای برای اتّصال دو عالم
است .اسب همواره در ادبیّات رمز عبور از حقیقت محسوب میشود:
اگر اسب است بر یثررب شرتابند

به آن نیّت که کام خرویش یابنرد
(همان)1004 :

کهنالگوی اسب ،در این بیت ،نمادی از زندگی است:
ز بررس زرد گررردد رد مرررد کررار

شررود نعررل اسرربش گررر آیینررهدار
(ظهوریترشیزی)146 :1394 ،
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شاعر از کهن الگوی اسب که حاملی از زندگی است ،در تعریف رزم بهره برده
است .نعل اسب در ادبیّات فارسی تبرّک و برکت را با خود به همراه دارد.
 -2-2-2اژدها

اژدها نماد اصلی زمین« ،تضاد میان روز و شب ،آسمان و زمین و خیر و شر
است» (دوبوکور« .)58:1394،در ایران انگره مینو اژدهای تاریکی است» (سرخوش،
« .)57:1389در آئین مهری نماد زمین است» (رضی« .)219:1381،در شعر پارسی
مظهر نفس پلید است» (زمردی« .)216 :1385،سیمای اژدها در تاریخ اساطیری ایران
در نهایت سهمناکی ،زشترویی و پلشتی است» (عبدلی؛ گرکنی« .)123 :1392،در
غرب ،نماد شیطان و در شرق ،آفریدهای نیکوست» (هال« .)21 :1376 ،اژدها در
اساطیر نمادی از مرگ و قحطی و بالیای اهریمنی است» (کزازی« .)11:1370،در
کیهانشناسی بابلیها اژدها نماد ظلمت آغازین است» (مککال.)80:1389،
به دست سلیمان دانش عصاسرت

برای سرر گرنج فضرل اژدهاسرت

عجب کاین چنین اژدهای سترگ

نپیچد سر از خط خررد و برزرگ
(ظهوریترشیزی)201 :1394 ،

اژدها نمادی از نیروهای ش ّر است که در مقابل فضل و دانش قرار گرفتهاند .این
ابیات ،سختی راه اهل قلم را توصیف میکند:
مرردو در قفررایش گرردایی اسررت ایررن

به ضبطش مکوش اژدهایی است این
(همان)214 :

اژدها نمادی از نیروی شر است و اینجا در توصیف شر در سخن بیان شده و
نمادی از تاریکی و سیاهی است.
 -3-2-2آهو

آهو «اساساً نماد زنانگی است؛ بهگونهای که گاهی در افسانهها ،شاهزاده خانمها
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بهغزال یا آهو بدل میشوند» (طهوری« .)48 :1391 ،در اساطیر ایرانی ،از جمله
جانورانی است که به زبان آدمیان بهسخن درآمد تا برای همراهی با زرتشت دین را
به ایشان عرضه دارد» (همان« .)49 :در فرهنگهای عبری و عربی نماد زیبایی ،پاکی،
بیگناهی و درنظر سلتیها ،نماد جستوجوی فرزانگی است» (شوالیه.)312/1 :1388 ،
که طفلی آید از مادر درین عصرر

که عزّ سرمدی بر وی برود حصرر

شرررود دیرررن مبرررین او مکررررّم

ضرررراللت را برانرررردازد ز عررررالم

ز عدل آهرو بره پرای شریر بنردد

به قصد گرد نران شمشریر بنردد

شوندش در غالمی خلق مشرعوف

سررعادت را نمایررد امررر معررروف
(استرآبادی)719 :1391 ،

آهو که نمادی از فرزانگی است ،در این ابیات استعاره از تمام کسانی است که در
جست وجوی خرد و حقیقت هستند و شیر که مظهر بزرگی و عظمت است ،استعاره
از محمّد(ص) می باشد .این دو نماد در این ابیات در کنار هم آورده شده است تا به
سعادتی برسند که خلق از آن به شعف آید:
شررود فررارغ آهررو ز قیررد سرررش

کند عشق ،فترراک صرید سررش
(ظهوریترشیزی)97 :1394 ،

در این بیت که خطاب به شاه سروده شده ،آهو نمادی از جستوخیز و فرزانگی
است:
هرروا نرراف آهررو ز کرراالی چررین

زمین چرد اطلس ز دیبای چرین
(همان)102 :

فضا معطّر از نافۀ آهو و زمین پوشیده از دیبا و حریر است .این بیت خطاب به
ساقی بابت هنر او در مجلسآرایی است .آهو در این بیت نمادی از زنانگی است.

/
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 -4-2-2بلبل

اساساً هر حیوان بالدار «نمایندۀ ارواح ،فرشتگان ،امدادهای فراطبیعی ،اندیشهها
و پروازهای خیالی است» (سرلو« .)219 :1389،پر پرندگان ازجمله آیات تقدّس است»
(قلیزاده« .)278 :1392،پرنده نماد روح انسان است» (شفرد« .)199،1393:نماد آرزو،
آزادی ،تنفس ،جاودانگی ،خورشید ،رشد و بیگناهی است» (طهوری.)52 :1391،
«رابطهای بین پرنده ،پرواز و مرگ از گذشتههای دور وجود داشته و احتماالً مرگ را
پرواز به جهانی دیگر تلقّی میکردند» (برادران.)71 :1392،
بهار اسرت بلبرل بررآورده جروش

به خنده است مینای غلغل فروش
(ظهوریترشیزی)44 :1394 ،

بلبل که نماد شادی است ،در این بیت با آمدن بهار به جوش و خروش افتاده
است:
از ایشرران برره هنگررام برراغ و بهررار

گررل و بلبررل از یکرردگر شرمسررار
(همان)106 :

در این بیت که در وصف مطربان سروده شده ،بلبل نماد خوشآوازی و شادی است.
 -5-2-2پروانه

پروانه نماد عشق ،سبکی و ناپایداری است .مفهوم پروانهای که در شعلۀ شمعی
میسوزد ،برای ما ناآشنا نیست« ،در بهگودگیتا آمده است :همانگونه که پروانه به
مرگش در شعلۀ آتش شتاب دارد ،همانگونه آدمی به جستوجوی حرمان میرود»
(شوالیه.)209 :1388/2،

دو تررا شررد چرررد بررا ایررن سرررفرازی

کرره پررا بررر وی نهرری سررر برفرررازی

به عیسی یک دو دم همخانره میبراش

بره گرررد شرمع خررود پروانره میبرراش
(استرآبادی)814 :1391،
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«دوتا شدن چرد» ،کنایه از خم شدن و در اینجا نشانی از تغییر است و «پروانه»
نماد عشق است:
برره پروانررۀ پررای شررمع و چررراغ

بررره رنگینررریِ اللرررۀ بررراغِ داغ
(ظهوریترشیزی)68 :1394،

در بیت فوق پروانه نماد مرگ زود هنگام است .شاعر به پروانهای که کنار شمع
میسوزد ،امّا در گرد شعله میچرخد ،قسم یاد میکند:
ز خمخانرررۀ غرررم ایررراغی نرررزد

برره پروانگرری بررر چراغرری نررزد
(همان)223 :

پروانه بهعنوان نماد ناپایداری و ضعف در بیان ماجرای بردار شدن منصور حالج
آورده شده است.
 -6-2-2پلنگ

نام پلنگ ناخودآگاه ذهن را بهغرور و جنگندگی میکشاند« .پلنگ حیوانی
شکارگر و نمادی از غرور است؛ از اینرو میتوان آن را کامالً نماد طبقۀ سلطنتی و
جنگجو به شمار آورد .پلنگ نشانۀ سبعیت و در عین حال مهارت و قدرت است»
(شوالیه.)236 /2 :1388 ،

چو در شیرمردی میان چست بست

میررران پلنرررگ تکبررررّ شکسرررت
(ظهوریترشیزی)54 :1394 ،

همچنین پلنگ نماد غرور است ،در این بیت که در وصف میفروش آورده شده،
مِی را آنقدر قدرتمند میداند که کمر پلنگ تکبّر را میشکند:
به خٌلقی که یک قطرهاش بیدرنگ

تررفِ کِبررر چینررد ز مغررز پلنررگ
(همان)57 :

/
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در اینجا نیز پلنگ نماد قدرت و غرور است .شاعر معتقد است شراب سرشتی
دارد که یک قطره اش بدون معطّلی حرارت کبر را از مغز مغرور همچون پلنگ دور
میکند:
یکی از پلنگان به این کبر نیسرت

کسی از درشتان چنین زبر نیست
(همان)270 :

پلنگ در این بیت که شاعر آن را در حقیقت احوال خود سروده نماد قدرت
است.
 -7-2-2روباه

روباه نماد مکّاری ،حیلهگری ،فراست و نبوغ است« .در چین ،تداعیکنندۀ دنیای
پس از مرگ است» (شوالیه« .)365 /3 :1388 ،سلتیها از روباه در جنگل بهعنوان یک
راهنما بهره میبردند» (همان)« .ژاپنیها این حیوان را از ارکان بارش باران میدانند
و عمر طوالنی و حفاظت از نیروهای خبیث را در صفات روباه میجویند» (همان).
کجا شیر را آید آن حرال پریش

که روباه آید بره چنگرال پریش
(ظهوریترشیزی)268 :1394 ،

روباه نماد حیلهگری است که در این بیت در برابر شیر تضعیف شده است:
به این نقص صاحبکمالی کننرد

برره روبرراه بررازی غزالرری کننررد
(همان)275 :

روباه نماد مکّاری است .در این بیت شاعر به نیرنگی این حیوان اشاره دارد که با
مکر کارش را پیش میبرد.
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 -8-2-2شتر

شتر عموماً بهعنوان «نماد کمخوراکی و کمآشامی و با وجود حالت پر
ناراضیاش مظهر قناعت است» (عبدالرحمان« .)74:1979،در عرب نماد
موفقیّت ،برکت و خوشیمنی ،صلح ،زندگی و گاه نشانۀ جنگ و نیستی
(نعیمی« .)189:1995،عرب معتقد است بعضی از خصلتهای شیاطین را
(جاحظ« .)152:1992،شتر ایرانی تداعی کنندۀ اژدهاست» (کوپر.)225:1379،
به جران از دیردن او خّرّمری برود

که رویش همچو روی آدمی برود

شررتر کررردار برروده گررردش خررم

به گوش فیل گوشرش نیرز تروام

ادّعا و
نجات،
است»
دارد»

(همان)817 :

همچنین شتر نماد قناعت است .تشبیه گردش روزگار به رفتار شتر نیز،
تداعی کنندۀ این خصوصیّت شتر است که به دلیل قناعتی که دارد ،هرجا باشد
خوشحال است .در رابطه با یافتن پیامبر(ص) نیز روزگار مانند شتر رفتار میکند ،با
قناعت صبر میکند و به انتظارش مینشیند:
نبی را اشتران در دشت میگشت

به شهر آمد شتربان از سوی دشت

شررترها را ز صررحرا کرررد ترراراج

مدد فرمرا کره محتراجیم محتراج
(همان)910 :

شتر در این ابیات نمادی از کمخوراکی و کمآشامی است که در جنگ
و حرکت از مدینه آمده است.

پیامبر(ص)

 -9-2-2شیر

شیر مظهر قدرت ،عقل و درایت و در عین حال نشانۀ غایت غرورپرستی است.
نمادی از خورشید ،سرشار از فضائل و رذائل ناشی از مقام سلطانی ،ضامن قدرتهای
مادّی و معنوی است « .در اجتماعات آریایی ،شیر مظهر ایزدمهر بوده است .چون
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مهر خود سمبل آریائیان کهن بوده است ،ملل آن روزِ جهان هم شیر را شاخص و
نشان آریاییها میدانستهاند که بعدها عالمت پادشاهان ایران شد» (قائم
مقامی .)116:1345،همچنین «نمادی از قدرت مرگآور زمان و نماد جاودانگی در زمان
بیپایان» است (بهار.)183:1386،
مخالف سوز شد با بررق شمشریر

بزد بر خیل گوران خویش را شیر
(استرآبادی)1014 :1391 ،

ن شیر در جمع گورخران ،مانند قرار
شیر نماد بزرگی و عظمت است .قرار گرفت ِ
ن پادشاه در جمع مبارزانی است که به ضعیفی چون گورخرانند:
گرفت ِ
ز عدل آهرو بره پرای شریر بنردد

به قصد گِرد نران شمشریر بنردد

شوندش در غالمی خلق مشرعوف

سررعادت را نمایررد امررر معررروف
(همان)719 :

شیر -که مظهر بزرگی و عظمت است -در این ابیات ،استعاره از محمّد(ص)بوده و
در کنار آهو آورده شده است تا به سعادتی برسند که خلق از آن به شعف آید:
دگر گفتا چه دیدی امشب اینجرا

که شیران را تهی شد قالب اینجا
(همان)810 :

شیر نماد بزرگی ،سلطنت و شجاعت است .اینکه تمام پادشاهان در برابر
محمّد(ص) قالب تهی میکردند ،نشانی از عظمت روحی پیامبر(ص) است:
قضررا را حمررزه شرریر بیشررۀ دهررر

نهنررگ خصررمسرروز لجررۀ قهررر
(همان)784 :

شیر نماد قدرت است و در این بیت بهعنوان صفتی برای بیان بزرگواری حضرت
حمزه آورده شده است.
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 -10-2-2طاووس

معنای سمبولیک آن «تکبّر ،جالل ،شکوه ،خودبینی ،رستاخیز ،زندگیدرباری،
زیبایی ،سلطنت ،مقام ،شهرت و غرور دنیوی و موردستایش همگان» است
(برادران115 :1392،؛ کوپر« .)252 :1379 ،در ایران پیش از اسالم نماد زیبایی و برکت و
نماد ایزد بانوی آبها است» (حسینیوچیتسازان« .)917 :1394،در آیین زرتشت مرغی
مقدّس است» (دادور؛ داالیی« .)223 :1395 ،نقش طاووس ،که میراثی از آتشکدههای
زرتشتی است ،بار دیگر بر بناهای صفوی ظاهر میشود» (خاتمی.)199 :1390،
فضای باغ شد چون چتر طاووس

زالل و عکس الله شمع و فرانوس
(استرآبادی)690 :1391 ،

طاووس در این بیت ،نمادی از خودنمایی است که به زیبایی باغ اطالق شده
است:
بیا ای خرامنرده طراووس مسرت

بنه بر سرم پا کره رفرتم ز دسرت
(ظهوریترشیزی)64 :1394 ،

طاووس در این بیت نمادی از فریبندگی است .این بیت در وصف اهل روزگار
ی مست که چون طاووس در حال
سروده شده و تعریضی به ساقی دارد .شاعر از ساق ِ
ی دهد .در
خرامیدن است ،میخواهد به او -که بیطاقت شده است -از ساغرش ِم ْ
این بیت «پا بر سر نهادن» کنایه از لطف کردن است.
 -11-2-2عقاب

عقاب در ایران نماد همۀ ایزدان آسمان ،خورشید نیمروزی ،معراج ،رهایی از بند،
پیروزی ،درون نگری ،تجلیل در حدّ خدایی ،سلطنت ،اقتدار ،قدرت و رفعت است.
«جانهای مؤمنین روی درخت حیات میزیند و جانهای ملحدان به بدن پرندگان
شکاری وارد میشوند» (کوپر« .)72:1379،در افسانههای آفرینش بهعنوان پیک

/ 190

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیّات فارسی /بهار و تابستان  /1400دورۀ  /4شماره 7

خورشید معرّفی شده است» (یاحقی« .)510:1388،عقاب در اساطیر ایران رمزی از فرّه
و فرهمندی است» (کزازی« .)11:1370،شاهین مظهر اصل روحانی و انسانی است که
میتواند به سوی آسمانها اوج گیرد» (کوپر« .)222:1379،عقاب ،نماد پدر نخستین،
نماد جمعی پدر و نماد تمام اشکال پدرانه است» (همان.)287 :
گشرراید عقرراب ار برره پرررواز بررال

ز تیرت شود بال خویشرش وبرال
(ظهوریترشیزی)97 :1394 ،

این بیت خطاب به پادشاه سروده شده است .عقاب نمادی از پدر و راهنماست
که به شاه برهانالملک بر می گردد .اگر عقاب برای راهنمایی بال گشاید و تو به
ل وسیعش ،تیر تو را گرفتار میکند.
قصد دشمنی تیر بیندازی ،به واسطۀ با ِ
 -12-2-2فیل

فیل نماد شانس و استقامت ،موفقیّت ،قدرت ،بهرهوری ،شانس و استقامت است.
« اگر هفت مجسّمۀ فیل در ابعاد مختلف را ،از کوچک به بزرگ بهگونهای بچینید که
چهرۀ آن ها به درب خانه نگاه کند ،برکت آن خانه بیشتر شده و احتمال صاحبخانه
شدن بیشتر میشود» (عارفی« .)114 :1395 ،فیل در شمایلهای هندی و بودائی
مظهر نیروی مذکّر ،مرکبی شاهانه ،اسطورۀ آفرینش ،نماد خرد و بردارندۀ موانع،
پیروزی و فراخی معاش است» (ذکرگو« .)60:1388،ارتباط فیل با خدایان
بهصورت های گوناگون در آثار هندیان نقش بسته که در مفهوم نمادین با وظایف
خدایان همراستا هستند» (همان).
چنان فیرل در عرصرۀ گیرر و دار

ندیررده اسررت شررطرنجی روزگررار

نمایررد زمررین لقمررهای در دمررش

که پیچیده خرطروم او در همرش
(ظهوریترشیزی)150 :1394،

فیل نماد قدرت و موفقیّت است .ترشیزی در عرصۀ روزگار و در میدان جنگ او
را همواره پیروز می داند و از این نماد برای نشان دادن قدرت و موفقیّت استفاده
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میکند:
برره فیررل تررو از تکیررههای گررران

فتد آسمان چرون افرق برر کرران
(همان)150 :

فیل در این بیت ،نمادی از قدرت است و شاعر در تعریف رزم از آن استفاده
کرده است.
 -2-2-13کبک

کبک کنایه از نمادهای عاشقانه و چشمان زیبا و فتّان است« .چین هم مانند
اروپا به ناگواری و ناخوشآیندی فریاد کبک اشاره دارد ،امّا گاه آن را بانگ عشق
میخواند» (شوالیه« .)524 /4 :1388 ،در شمایل انگاری هند ،کبک کنایه از چشمان
زیبا است» (همان) .در ایران « ،راه رفتن چون کبک با راه رفتن زنی مغرور و رعنا
مقایسه میشود» (همان) « .در شعر سنت قبائلیه ،کبک نماد شکوه و زیبایی زنانه
است .خوردن گوشت کبک به نوشیدن معجون عشق تشبیه شده است» (همان).
چکررد آنقرردر کبررک را خررون ز دل

کرره سررازند منقررار طرروطی ز گِررل
(ظهوریترشیزی)97 :1394 ،

این بیت خطاب به شاه سروده شده است و کبک نمادی از زیبایی و شکوه است.
«خون از دل کبک چکیدن» ،کنایه از ترس و اضطراب از شکار شاه است.
 -14-2-2کبوتر

کبوتر در نزد عامه به ساده لوح معروف است ،امّا با نگاهی شاعرانه آن را نماد
عشق دانسته اند .نرمی حرکات کبوتر باعث این دو تعبیر دربارۀ این پرنده شده است.
«نمادگرایی عشق را با وضوح بیشتر میتوان در جفت کبوترها دید و زبان حال
پرندگان دیگری چون اردک ،ماهیخوار و ققنوس ...است» (شوالیه.)525 /4 :1388،
« روح حیات ،جان ،عبور از یک مرحله یا جهان ،روح نور ،عفّت (در برخی سنّتها
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مظهر هرزگی) ،معصومیّت ،نجابت و صلح هستند .این پرنده را «موجود اعلی»
دانستهاند» (کوپر« .)307:1379،در اسطورههای کهن کبوتر را پیک ناهید و «قاصد
عشق» و «پیک عشق» نیز مینامند» (یاحقی.)662:1388،
کبرروتر ز دامررت نرردارد حررذر

برره او نامررهها دارد از بررال و پررر
(ظهوریترشیزی)97 :1394 ،

این بیت خطاب به شاه سروده شده است .کبوتر که نمادی از عشق است ،در
برابر شکار شاه برهان هیچ پرهیزی ندارد و از بال و پرش به شاه نامهها میدهد.
-15-2-2کرکس

کرکس نماد مرگ است« .در میان مایاها ،کرکس سلطانی است که امعاء و
احشاء را میخورد» (شوالیه .)541 /4 :1388 ،از آنجایی که کرکس ،از اجساد و
کثافات تغذیه میکند« ،میتوان او را عامل باززایندۀ نیروهای حیاتی بهشمار آورد؛
زیرا نیروهای حیاتی پس از تجزیۀ اندامها و فساد انواع ادامه مییابند و از طریق
تبدیل مرگ به زندگی ،حلقۀ حیات دوباره را تضمین میکنند» (همان).
به شکل کرکسان میدیدم از دور

گهی ظاهر شردندی گراه مسرتور
(استرآبادی)810 :1391 ،

کرکس ،نماد مرگ است که در کهنالگوی منفی برای دشمن استفاده شده
است.
 -16-2-2هما

هما مظهر خوشبختی و سعادتمندی است .اگر همایسعادت بر شانۀ کسی
بنشیند ،او همنشین ابدی خوشبختی خواهد بود .هما ،در افسانههای ایران،
مانند ققنوس در اساطیر مصر و یونان ،صاحب کرامت است .هما در ادبیّات ایران
نماد سعادت است:
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همررای عرصررۀ پرررواز او شررو

امین وحی و صراحب راز او شرو
(همان)816 :

در این بیت از هما – که نماد سعادت است -در برابر پیامبر(ص)و شروع سفر
معراجش استفاده شده است:
همرررررای روح را پررررررواز داده

عرررررروج آسرررررمان را راز داده
(همان)897 :

هما ،پرندهای است که به خوشیمنی و سعادت معروف است .در این بیت،
سعادت در روح پیامبر(ص) به پرندۀ هما تشبیه شده است.
 -3نتیجه گیری
از بررسی نمادها در سعادتنامه و ساقینامه ،این نتیجه بهدست آمد که جان
بیدار و روح آگاه استرآبادی و ترشیزی ،با ژرفنگری نسبت به حقایق هستی،
توانستهاند از مفاهیم کهنالگویی و نماد به صورت ساختاری ارزنده استفاده کنند.
نمادهای کهنالگویی در هر دو دیوان فراوان و تقریباً مشابه و یکسان است.
اسب :در هر دو دیوان نماد شاهوارگی و زندگی است.
اژدها :در سعادتنامه نیامده و در ساقینامه نماد ش ّر است.
آهو :در هر دو دیوان نماد فرزانگی و زنانگی است.
بلبل :در سعادتنامه استفاده نشده و در ساقینامه نماد شادی و خوشآوازی
است.
پروانه :در سعادتنامه نماد عشق و در ساقینامه نماد مرگ زودهنگام و
ناپایداری و ضعف است .در استفاده از این نماد میان هر دو دیوان تفاوت وجود دارد.
پلنگ :در سعادتنامه نیامده و در ساقینامه نماد غرور و قدرت است.
روباه :در سعادتنامه استفاده نشده و در ساقینامه نماد حیلهگری است.
شتر :در سعادتنامه نماد قناعت ،کمخوراکی و کمآشامی و در ساقینامه نیامده
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است.
شیر :در سعادتنامه نماد بزرگی ،عظمت و سلطنت و در ساقینامه استفاده
نشده است.
طاووس :در هر دو دیوان نماد خودنمایی و فریبندگی است.
عقاب :در سعادتنامه نیامده و در ساقینامه نماد پدر و راهنماست.
فیل :در سعادتنامه استفاده نشده و در ساقینامه نماد قدرت و موفقیّت است.
کبوتر :در سعادتنامه نیامده و در ساقینامه نماد عشق است.
کبک :در سعادتنامه استفاده نشده و در ساقینامه نماد زیبایی و شکوه است.
کرکس :در سعادتنامه نماد مرگ و در ساقینامه نیامده است.
هما :در سعادتنامه نماد سعادت و خوشیمنی و در ساقینامه استفاده نشده
است.
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