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نامه با تکیه بر نامه و ساقینمادشناسی حیوانات در سعادت
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  چکیده

فرار از  برای تنهازبان در ادبیّات نه شود. ایناز زبان نمادین به عنوان یک مکتب ادبی یاد می

 شده کار گرفتههای هستی به یابی به واقعیّتگشا برای دستای راهعنوان وسیله گرایی، بلکه بهواقع

ها در آثار گر حاالت روانی خاصّی از انسان هستند، با تأویل و تفسیر آنجا که نمادها بیاناز آن. است

نامۀ ترشیزی و سعادتنامۀ ظهوری ساقی .ثر دست یافتبینی شاعر و نویسندۀ ابه جهانتوان میادبی، 

صورت نگرفته و  هاالدّین استرآبادی از جمله آثاری هستند که تحقیقات کافی در مورد آننظام

و دیوانی در ها پنهان مانده است. این مقاله با هدف بررسی نمادهای حبسیاری از زوایای ارزشمند آن

یجه به ه، این نتها در دو اثر مورد اشارپس از استخراج و بررسی آناثر فوق مورد ارزیابی قرار گرفته و 

خصوص الگویی بههای کهنانگارهاسترآبادی و ظهوری شناخت عمیق و دقیقی از دست آمد که 

اند. کار بردهای بهطور ویژهها را با استفاده از عنصرخیال در اشعار خود بههای نمادین داشته و آنانگاره

کار رفته از نمادهای حیوانی در این دو اثر بسیار به هم نزدیک رسد، معانی بهنظر میبه همچنین 

 وصیفی بیان شده است. ت -شیوۀ تحلیلیای و به بخانهروش کتانتیجۀ مطرح شده بههستند. 

الگو، نامه، ظهوری، استرآبادی، کهننامه، ساقینمادشناسی حیوانات، سعادت های کلیدی:واژه

 یونگ. 
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 مقدمه -1

عنوان یک مکتب ادبی کمتر از دو سده است که مورد توجّه ویژه زبان نمادین به

قرار گرفته است؛ این در حالی است که شعرا و نویسندگان قدیم بدون داشتن علم 

جا که نیاز به ویژه در آنای از آن بهصورت ماهرانهمعنای امروزی، به شناسی بهنماد

 برای تنها زبان در ادبّیات کهن نه اند. اینکرده شده، استفادهگویی حس میپوشیده

های واقعیّت یابی بهگشا برای دستای راهعنوان وسیلهگرایی، بلکه بهفرار از واقع

کند تا به معنا و نقد و بررسی نمادها به ما کمک می. است شده کار گرفتههستی به 

برده و با بررسی این های ادبی پیمفهوم نهفته در پس بسیاری از آثار و نوشته

گیری آن در ضمن کالم شاعران به این مسأله پاسخ دهیم که مشخّصه و نحوۀ جای

عنوان قسمتی از عالئم زبان رمزی در شعر هر شاعر چه عملکرد نمادها به

 هایی با شاعر دیگر در همان عصر یا زمان دیگری دارد.  تفاوت

 قبیان مسأله و سؤاالت تحقی -1-1

بررسی و مطالعۀ نماد در شعر شاعران ناشناخته کمک شایانی در درک شعر و 

نامه از جمله آثاری هستند که و سعادت نامهها خواهد کرد. ساقیاندیشۀ آن

ها صورت نگرفته و بسیاری از نکات ارزشمند و تحقیقات کافی در مورد آن

ویژه ه به نقش نمادها بهها پنهان مانده است؛ لذا با توجّهای معنایی آنظرافت

ها، بررسی این نمادهای حیوانی در شناخت آثار ادبی و هدف نهفته در پس آن

تواند کمک شایانی به تفسیر و شرح ابیات و عنصر در دو منظومۀ منتخب، می

های نمادین حیوانی و توجّه به رو با بررسی انگارهها بنماید. از ایناندیشۀ شاعران آن

ها پاسخ دهیم: نحوۀ کارکرد برآنیم به این سوالها در این دو اثر آن شناسینشانه

 بسامد این انگارهنامه دارد؟ هایی با ساقینامه چه تفاوتنمادین حیوانات در سعادت

 نامه چگونه است؟نامه و ساقیدر سعادت
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 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

چون یونگ این نوع شناسانی الگوها زمانی روشن شد که رواناهمیّت کهن

اند که این ها بر این عقیدهمفاهیم ذهنی و روانی را کشف و مطرح کردند. آن

دهند. مفاهیم، در قالبی از نمادها بروز یافته و شالودۀ اصلی اساطیر را شکل می

شناسی مورد توجّه قرار گرفت و سپس این مفاهیم در دو رشتۀ ادبیّات و روان

ها در آثار شاعران و شناسان درصدد بررسی آنرواندوستان و بسیاری از ادب

نویسندگان مختلف برآمدند؛ زیرا این مفاهیم در رمزگشایی آثار شاعران و 

ها اهمیّت بسیاری دارد. پیش از این نویسندگان و شناسایی و درک تفکّر آن

در  های آب، باد، آتش و خاک در دو اثر موصوف مورد مطالعه قرار گرفته است،مؤلّفه

شود ها پرداخته و تالش میهای نمادین حیوانی در آناین مقاله نیز به بررسی انگاره

اند، نامه که در حد نسخ خطی باقی ماندهنامه و ساقیبا معرّفی آثاری چون سعادت

ها کمک نموده و برای معرّفی این آثار و اندیشۀ سرایندگان و روزگار آن به

 ی مفید واقع شود.مندان به مطالعات ادبعالقه

 پیشینۀ تحقیق -3-1

در این پژوهش منابع اطّالعاتی مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت و مشخّص شد که 

های نمادین در آثار مختلف بررسی شده، امّا الگویی و انگارهمطالعات کهن

کمتر مورد توجّه قرار گرفته است؛ از  نامۀ ظهورینامۀ استرآبادی و ساقیسعادت

کند و هم زوایای ها کمک میها در این آثار هم به معّرفی آنبررسی انگارهرو این

سازد. برخی از مندان به مباحث ادبی آشکار میها را برای عالقهپنهان و ارزشمند آن

 هایی که تاکنون صورت گرفته عبارتند از:پژوهش

اختاری الگوها در شعر کالسیک و معاصر فارسی در پرتو رویکرد سکارکرد کهن»

شناختی، سال ، ادبیّات عرفانی و اسطوره(، ابوالفضل حری1388، )«به اشعار شاملو

 .17-1، صص 15پنجم، شمارۀ 

، «نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطار و مولوی»

زهرا موسوی؛ مهرداد مروارید، متن پژوهی ادبی، دورۀ (، امین رحیمی؛ سیده1393)
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 .173-147، صص 64، شمارۀ 18

(، مریم محمودی، رضا 1396، )«المجالسنمادشناسی حیوانات در کتاب طرب»

 .70-57، صص36، شمارۀ پیاپی 4الیاسی، متن شناسی ادب فارسی، شماره 

نامۀ نامۀ استرآبادی و ساقیحضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت»

 .اصغرحلبیخطیبی، علیروزعلی، احمد خیالی(، زینب نو1399) ،«ترشیزیظهوری

  .6، شمارۀ4دورۀ ،نامۀ علمی تخصصی زبان و ادب فارسی شفای دلدوفصل

های اساطیری توسّط حیوانات و موجودات الگوی پرورش شخصّیتکهن»

بدر، (، نرگس محمّدی1394، )«ها و روایات ایرانی و غیرایرانیای در حماسهاسطوره

 .196-179، صص 19نامۀ ادب حماسی، شمارۀ مقدّم، پژوهشیحیی نورالدّین

(، حسین مسجدی، افسانه 1393، )«الگوی حیوانی در آثار نظامیبررسی کهن»

 . 8بهرامیان، گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دورۀ

 های تحقیقبحث و یافته -2

 اصطالحات و مفاهیم -1-2

های دهد که با مقایسۀ گنجینهاندیشمندان این امکان را میبه : تطبیقی ادبیّات

ادبی و فرهنگی خود با جوامع دیگر به غنای قلمرو ادبیّات ملل بیفزایند. 

ها و ها، موضوعها، انتخاب قالبها، شیوۀ بیان احساسنویسندگان در تصویرسازی»

 (.2/3: 1399زعلی، )نورو« گذارندپذیرند و برهم اثر میها از هم تأثیر میترجمه

: نوعی استعداد یا آمادگِی ماتقدّم برای آگاه شدن از یک الگوییهای کهنانگاره

های قدر پرشمارند که وضعیّتالگوها همانکهن». محورتجربۀ بشریِ عاِم عاطفه 

توان در سه دستۀ الگوها را میکهن» (.284: 1382، ، ویلرایت)مادیورو« نوعی زندگی

 (.31: 1379)سخنور، « کرد بندیها و نمادها طبقهوقعیّتاشخاص، م

عنوان جایگزینی برای اشیاء، انسان از دیرباز استفاده از نمادها را به: نماد

است  قصد انسان در استفاده از نماد بیان آن چیزی»حیوانات و اشخاص آموخت. 

 (.501: 1393)مقدادی، « که او قادر نبود از طریق اشارات انتقال دهد
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مبشّر واقعی آن شارل بودلر و نمایندۀ »: مکتب ادبی نوظهور و زبان نمادین

 تنها زبان در ادبّیات کهن نه این» (.648 /1: 1368)رادفر،« تبرجستۀ آن پل ورلن اس

های یابی به واقعیّتگشا برای دستای راهعنوان وسیلهگرایی بلکه بهفرار از واقع برای

 (.28: 1361)حکمت،  «رودکار میهستی به

  نامهنامه و ساقینمادهای حیوانی در سعادت -2-2

 اسب -1-2-2

گزاری، اسب نماد آزادی، بخشندگی، پایداری، خیرخواهی، دانش، سپاس

اسبانی »سری، سرسختی، غرور و نیرومندی است. پیروزی، فهمیدگی، فراست، خیره

کردن با اسبی که از دریا خارج شده آیند یا از گشنیکه یا مستقیم از دریا بیرون می

اساطیر ژاپن پیک » (.107:1388 لو،)آیدن« زایندطبیعی مینژاد دریایی شگفت و غیر

« ها، الهۀ پرورش اسب استترین خدای سلتیبزرگ» (.11:1373 )پیگوت،« اندخدایان

)دادور؛ « ها نماد خورشید بوددر تمامی تمدّن»(. اسب 168:1386 و دیگران، )ژیران

را  اسب در اساطیر توان مبارزه با شیر و از پای در آوردن او»(. 68:1390 منصوری،

 (.664: 1368)سرامی، « دارد

 بررراق آورد همررره گفررت برخیررز
 

 برره عررزم المکرران توسررن برانگیررز 
 

 (816:  1391)استرآبادی، 

ای برای اتّصال دو عالم اسب نماد شاهوارگی است که در زمان معراج، وسیله

 شود:است. اسب همواره در ادبیّات رمز عبور از حقیقت محسوب می

 یثررب شرتابنداگر اسب است بر 
 

 به آن نیّت که کام خرویش یابنرد 
 

 (1004)همان: 

 الگوی اسب، در این بیت، نمادی از زندگی است:کهن

 ز بررس زرد گررردد رد مرررد کررار
 

 دارشررود نعررل اسرربش گررر آیینرره 
 

 (146: 1394ترشیزی، )ظهوری



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 182

الگوی اسب که حاملی از زندگی است، در تعریف رزم بهره برده شاعر از کهن

 همراه دارد. است. نعل اسب در ادبیّات فارسی تبرّک و برکت را با خود به

 اژدها -2-2-2

تضاد میان روز و شب، آسمان و زمین و خیر و شر »اژدها نماد اصلی زمین، 

، )سرخوش «ایران انگره مینو اژدهای تاریکی است در» (.58:1394)دوبوکور، «است

در شعر پارسی » (.219:1381)رضی،« در آئین مهری نماد زمین است» (.57:1389

سیمای اژدها در تاریخ اساطیری ایران » (.216: 1385)زمردی،« مظهر نفس پلید است

در » (.123: 1392)عبدلی؛ گرکنی،« رویی و پلشتی استناکی، زشتنهایت سهم در

اژدها در » .(21: 1376)هال، « ای نیکوستغرب، نماد شیطان و در شرق، آفریده

در » (.11:1370)کزازی،« اساطیر نمادی از مرگ و قحطی و بالیای اهریمنی است

 (. 80:1389کال،)مک« ها اژدها نماد ظلمت آغازین استشناسی بابلیکیهان

 به دست سلیمان دانش عصاسرت
 

 برای سرر گرنج فضرل اژدهاسرت 
 

 چنین اژدهای سترگ عجب کاین
 

 خررد و برزرگنپیچد سر از خط  
 

 (201: 1394، ترشیزیظهوری)

اند. این اژدها نمادی از نیروهای شّر است که در مقابل فضل و دانش قرار گرفته

 کند:ابیات، سختی راه اهل قلم را توصیف می

 مرردو در قفررایش گرردایی اسررت ایررن
 

 به ضبطش مکوش اژدهایی است این 
 

 (214)همان: 

اژدها نمادی از نیروی شر است و اینجا در توصیف شر در سخن بیان شده و 

 نمادی از تاریکی و سیاهی است. 

 آهو -3-2-2

ها ها، شاهزاده خانمای که گاهی در افسانهگونهاساساً نماد زنانگی است؛ به» آهو
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در اساطیر ایرانی، از جمله » (.48: 1391)طهوری، « شوندغزال یا آهو بدل میبه

سخن درآمد تا برای همراهی با زرتشت دین را زبان آدمیان بهجانورانی است که به 

های عبری و عربی نماد زیبایی، پاکی، در فرهنگ» (.49)همان: « به ایشان عرضه دارد

 .(1/312: 1388)شوالیه، « وجوی فرزانگی استها، نماد جستنظر سلتیرگناهی و دبی

 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 
 

 (719: 1391)استرآبادی، 

نمادی از فرزانگی است، در این ابیات استعاره از تمام کسانی است که در آهو که 

وجوی خرد و حقیقت هستند و شیر که مظهر بزرگی و عظمت است، استعاره جست

باشد. این دو نماد در این ابیات در کنار هم آورده شده است تا به می )ص(از محّمد

 سعادتی برسند که خلق از آن به شعف آید: 

 رغ آهررو ز قیررد سرررششررود فررا
 

 

 کند عشق، فترراک صرید سررش 
 

 (97: 1394ترشیزی، )ظهوری

وخیز و فرزانگی در این بیت که خطاب به شاه سروده شده، آهو نمادی از جست

 است:

 هرروا نرراف آهررو ز کرراالی چررین
 

 

 زمین چرد اطلس ز دیبای چرین 
 

 (102)همان: 

حریر است. این بیت خطاب به  فضا معطّر از نافۀ آهو و زمین پوشیده از دیبا و

 آرایی است. آهو در این بیت نمادی از زنانگی است.ساقی بابت هنر او در مجلس
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 بلبل -4-2-2

ها نمایندۀ ارواح، فرشتگان، امدادهای فراطبیعی، اندیشه»دار اساساً هر حیوان بال

« پر پرندگان ازجمله آیات تقدّس است»(. 219: 1389)سرلو،« و پروازهای خیالی است

نماد آرزو، »(. 199،1393)شفرد:« پرنده نماد روح انسان است»(. 278: 1392زاده،)قلی

 (.52: 1391)طهوری،« گناهی استآزادی، تنفس، جاودانگی، خورشید، رشد و بی

گ را های دور وجود داشته و احتماالً مرای بین پرنده، پرواز و مرگ از گذشتهرابطه»

 (. 71: 1392)برادران،« کردندجهانی دیگر تلقّی میپرواز به 

 بهار اسرت بلبرل بررآورده جروش
 

 

 به خنده است مینای غلغل فروش 
 

 

 (44: 1394ترشیزی، )ظهوری

بلبل که نماد شادی است، در این بیت با آمدن بهار به جوش و خروش افتاده 

 است:

 از ایشرران برره هنگررام برراغ و بهررار
 

 

 و بلبررل از یکرردگر شرمسررارگررل  
 

 

 (106)همان: 

 آوازی و شادی است.در این بیت که در وصف مطربان سروده شده، بلبل نماد خوش

 پروانه -5-2-2

ای که در شعلۀ شمعی پروانه نماد عشق، سبکی و ناپایداری است. مفهوم پروانه

گونه که پروانه به در بهگودگیتا آمده است: همان»سوزد، برای ما ناآشنا نیست، می

« رودجوی حرمان میوگونه آدمی به جستمرگش در شعلۀ آتش شتاب دارد، همان
 (. 209: 2/1388)شوالیه،

 ایررن سرررفرازی دو تررا شررد چرررد بررا
 

 

 کرره پررا بررر وی نهرری سررر برفرررازی 
 

 

 براشیک دو دم همخانره میعیسی به 
 

 برراشبره گرررد شرمع خررود پروانره می 
 

 (814: 1391)استرآبادی،
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« پروانه»، کنایه از خم شدن و در اینجا نشانی از تغییر است و «دوتا شدن چرد»

 نماد عشق است:

 برره پروانررۀ پررای شررمع و چررراغ
 

 

 رنگینررریِ اللرررۀ بررراغِ داغبررره  
 

 

 (68: 1394،ترشیزیظهوری)

ای که کنار شمع در بیت فوق پروانه نماد مرگ زود هنگام است. شاعر به پروانه

 کند:چرخد، قسم یاد میسوزد، اّما در گرد شعله میمی

 ز خمخانرررۀ غرررم ایررراغی نرررزد
 

 

 برره پروانگرری بررر چراغرری نررزد 
 

 

 (223)همان: 

ناپایداری و ضعف در بیان ماجرای بردار شدن منصور حالج  عنوان نمادپروانه به

 آورده شده است.

 پلنگ -6-2-2

پلنگ حیوانی »کشاند. غرور و جنگندگی مینام پلنگ ناخودآگاه ذهن را به

توان آن را کامالً نماد طبقۀ سلطنتی و رو میشکارگر و نمادی از غرور است؛ از این

« سبعیت و در عین حال مهارت و قدرت است جو به شمار آورد. پلنگ نشانۀجنگ
 (.236 /2: 1388)شوالیه، 

 چو در شیرمردی میان چست بست
 

 

 میررران پلنرررگ تکبررررّ شکسرررت 
 

 (54: 1394ترشیزی، )ظهوری

فروش آورده شده، همچنین پلنگ نماد غرور است، در این بیت که در وصف می

 شکند:را میداند که کمر پلنگ تکبّر قدر قدرتمند میمِی را آن

 اش بیدرنگبه خٌلقی که یک قطره
 

 

 تررفِ کِبررر چینررد ز مغررز پلنررگ 
 

 (57)همان: 



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 186

در اینجا نیز پلنگ نماد قدرت و غرور است. شاعر معتقد است شراب سرشتی 

اش بدون معطّلی حرارت کبر را از مغز مغرور همچون پلنگ دور دارد که یک قطره

 کند: می

 یسرتیکی از پلنگان به این کبر ن
 

 

 کسی از درشتان چنین زبر نیست 
 

 (270)همان: 

پلنگ در این بیت که شاعر آن را در حقیقت احوال خود سروده نماد قدرت 

 است.

 روباه -7-2-2

کنندۀ دنیای در چین، تداعی»گری، فراست و نبوغ است. روباه نماد مّکاری، حیله

عنوان یک ها از روباه در جنگل بهسلتی» (.365 /3: 1388شوالیه، )« پس از مرگ است

دانند ها این حیوان را از ارکان بارش باران میژاپنی» )همان(.« بردندراهنما بهره می

 )همان(.« جویندو عمر طوالنی و حفاظت از نیروهای خبیث را در صفات روباه می

 کجا شیر را آید آن حرال پریش
 

 

 که روباه آید بره چنگرال پریش 
 

 (268: 1394ترشیزی، )ظهوری

 گری است که در این بیت در برابر شیر تضعیف شده است:روباه نماد حیله

 کمالی کننردبه این نقص صاحب
 

 

 

 برره روبرراه بررازی غزالرری کننررد 
 

 (275)همان: 

روباه نماد مکّاری است. در این بیت شاعر به نیرنگی این حیوان اشاره دارد که با 

 برد. مکر کارش را پیش می



 187  /   الگوی یونگنامه با تکیه بر کهننامه و ساقینمادشناسی حیوانات در سعادت

 شتر -8-2-2

آشامی و با وجود حالت پر اّدعا و خوراکی و کمنماد کم»عنوان شتر عموماً به

در عرب نماد نجات، » (.74:1979)عبدالرحمان،« اش مظهر قناعت استناراضی

« یمنی، صلح، زندگی و گاه نشانۀ جنگ و نیستی استموفقیّت، برکت و خوش

« های شیاطین را داردمعتقد است بعضی از خصلت عرب»(. 189:1995)نعیمی،

 (.225:1379)کوپر،« شتر ایرانی تداعی کنندۀ اژدهاست» (.152:1992)جاحظ،

 به جران از دیردن او خّرّمری برود
 

 

 که رویش همچو روی آدمی برود 
 

 

 شررتر کررردار برروده گررردش خررم
 

 به گوش فیل گوشرش نیرز تروام 
 

 (817)همان: 

قناعت است. تشبیه گردش روزگار به رفتار شتر نیز،  همچنین شتر نماد

کنندۀ این خصوصیّت شتر است که به دلیل قناعتی که دارد، هرجا باشد تداعی

کند، با نیز روزگار مانند شتر رفتار می )ص(خوشحال است. در رابطه با یافتن پیامبر

 نشیند:کند و به انتظارش میقناعت صبر می

 گشتمینبی را اشتران در دشت 
 

 

 به شهر آمد شتربان از سوی دشت 
 

 

 شررترها را ز صررحرا کرررد ترراراج
 

 مدد فرمرا کره محتراجیم محتراج 
 

 (910)همان: 

)ص( آشامی است که در جنگ پیامبرخوراکی و کمشتر در این ابیات نمادی از کم

 و حرکت از مدینه آمده است. 

 شیر -9-2-2

 حال نشانۀ غایت غرورپرستی است.شیر مظهر قدرت، عقل و درایت و در عین 

های نمادی از خورشید، سرشار از فضائل و رذائل ناشی از مقام سلطانی، ضامن قدرت

در اجتماعات آریایی، شیر مظهر ایزدمهر بوده است. چون » مادّی و معنوی است.
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مهر خود سمبل آریائیان کهن بوده است، ملل آن روزِ جهان هم شیر را شاخص و 

)قائم « اند که بعدها عالمت پادشاهان ایران شددانستهها میینشان آریای

آور زمان و نماد جاودانگی در زمان نمادی از قدرت مرگ»(. همچنین 116:1345مقامی،

 (.183:1386)بهار،است « پایانبی

 مخالف سوز شد با بررق شمشریر
 

 

 بزد بر خیل گوران خویش را شیر 
 

 

 

 (1014: 1391)استرآبادی، 

نماد بزرگی و عظمت است. قرار گرفتِن شیر در جمع گورخران، مانند قرار شیر 

 ضعیفی چون گورخرانند:گرفتِن پادشاه در جمع مبارزانی است که به 

 ز عدل آهرو بره پرای شریر بنردد
 

 

 به قصد گِرد نران شمشریر بنردد 
 

 

 شوندش در غالمی خلق مشرعوف
 

 سررعادت را نمایررد امررر معررروف 
 

 (719)همان: 

بوده و )ص(در این ابیات، استعاره از محمّد -که مظهر بزرگی و عظمت است- شیر

 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 
 

 

 (810)همان: 

تمام پادشاهان در برابر که شیر نماد بزرگی، سلطنت و شجاعت است. این

 است: )ص(کردند، نشانی از عظمت روحی پیامبرقالب تهی می )ص(محمّد

 قضررا را حمررزه شرریر بیشررۀ دهررر
 

 

 سرروز لجررۀ قهرررنهنررگ خصررم 
 

 

 (784)همان: 

عنوان صفتی برای بیان بزرگواری حضرت شیر نماد قدرت است و در این بیت به

 حمزه آورده شده است.
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 طاووس -10-2-2

درباری، تکبّر، جالل، شکوه، خودبینی، رستاخیز، زندگی»معنای سمبولیک آن 

است « زیبایی، سلطنت، مقام، شهرت و غرور دنیوی و موردستایش همگان

در ایران پیش از اسالم نماد زیبایی و برکت و »(. 252: 1379؛ کوپر، 115: 1392)برادران،

در آیین زرتشت مرغی » (.917: 1394ن،سازاوچیت)حسینی« ها استنماد ایزد بانوی آب

های نقش طاووس، که میراثی از آتشکده» (.223: 1395)دادور؛ داالیی، « مقدّس است

  (.199: 1390)خاتمی،« شودزرتشتی است، بار دیگر بر بناهای صفوی ظاهر می

 فضای باغ شد چون چتر طاووس
 

 

 زالل و عکس الله شمع و فرانوس 
 

 (690: 1391)استرآبادی، 

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 
 

 (64: 1394ترشیزی، )ظهوری

طاووس در این بیت نمادی از فریبندگی است. این بیت در وصف اهل روزگار 

دارد. شاعر از ساقِی مست که چون طاووس در حال سروده شده و تعریضی به ساقی 

ر از ساغرش ِمْی دهد. د -طاقت شده استکه بی-خواهد به او خرامیدن است، می

 کنایه از لطف کردن است.« پا بر سر نهادن»این بیت 

 عقاب -11-2-2

روزی، معراج، رهایی از بند، عقاب در ایران نماد همۀ ایزدان آسمان، خورشید نیم

نگری، تجلیل در حدّ خدایی، سلطنت، اقتدار، قدرت و رفعت است. پیروزی، درون

های ملحدان به بدن پرندگان زیند و جانهای مؤمنین روی درخت حیات میجان»

عنوان پیک های آفرینش بهافسانهدر » (.72:1379)کوپر،« شوندشکاری وارد می
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عقاب در اساطیر ایران رمزی از فرّه » (.510:1388)یاحقی،« خورشید معّرفی شده است

شاهین مظهر اصل روحانی و انسانی است که »(. 11:1370)کزازی،« و فرهمندی است

عقاب، نماد پدر نخستین، » (.222:1379)کوپر،« ها اوج گیردتواند به سوی آسمانمی

 (.287)همان: « اد جمعی پدر و نماد تمام اشکال پدرانه استنم

 گشرراید عقرراب ار برره پرررواز بررال
 

 

 ز تیرت شود بال خویشرش وبرال 
 

 (97: 1394، ترشیزیظهوری)

این بیت خطاب به پادشاه سروده شده است. عقاب نمادی از پدر و راهنماست 

گردد. اگر عقاب برای راهنمایی بال گشاید و تو به الملک بر میکه به شاه برهان

 کند. قصد دشمنی تیر بیندازی، به واسطۀ باِل وسیعش، تیر تو را گرفتار می

 فیل -12-2-2

وری، شانس و استقامت است. ، قدرت، بهرهموفقیّتفیل نماد شانس و استقامت، 

ای بچینید که گونهاگر هفت مجسّمۀ فیل در ابعاد مختلف را، از کوچک به بزرگ به»

خانه ها به درب خانه نگاه کند، برکت آن خانه بیشتر شده و احتمال صاحبچهرۀ آن

ئی های هندی و بودافیل در شمایل» (.114: 1395)عارفی، « شودشدن بیشتر می

مظهر نیروی مذکّر، مرکبی شاهانه، اسطورۀ آفرینش، نماد خرد و بردارندۀ موانع، 

ارتباط فیل با خدایان » (.60:1388)ذکرگو،« پیروزی و فراخی معاش است

های گوناگون در آثار هندیان نقش بسته که در مفهوم نمادین با وظایف صورتبه

 )همان(.« راستا هستندخدایان هم

 عرصرۀ گیرر و دارچنان فیرل در 
 

 

 ندیررده اسررت شررطرنجی روزگررار 
 

 ای در دمررشنمایررد زمررین لقمرره
 

 که پیچیده خرطروم او در همرش 
 

 (150: 1394،ترشیزیظهوری)

فیل نماد قدرت و موفقیّت است. ترشیزی در عرصۀ روزگار و در میدان جنگ او 

داند و از این نماد برای نشان دادن قدرت و موفقیّت استفاده را همواره پیروز می
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 کند: می

 های گرررانبرره فیررل تررو از تکیرره
 

 

 فتد آسمان چرون افرق برر کرران 
 

 (150)همان: 

فیل در این بیت، نمادی از قدرت است و شاعر در تعریف رزم از آن استفاده 

 کرده است. 

 کبک -2-2-13

چین هم مانند »کبک کنایه از نمادهای عاشقانه و چشمان زیبا و فتّان است. 

آیندی فریاد کبک اشاره دارد، امّا گاه آن را بانگ عشق اروپا به ناگواری و ناخوش

در شمایل انگاری هند، کبک کنایه از چشمان »(. 524 /4: 1388)شوالیه،  «خواندمی

راه رفتن چون کبک با راه رفتن زنی مغرور و رعنا »در ایران،  )همان(.« زیبا است

در شعر سنت قبائلیه، کبک نماد شکوه و زیبایی زنانه » )همان(.« شودمقایسه می

 )همان(.« تاست. خوردن گوشت کبک به نوشیدن معجون عشق تشبیه شده اس

 قرردر کبررک را خررون ز دلچکررد آن
 

 

 کرره سررازند منقررار طرروطی ز گِررل 
 

 (97: 1394ترشیزی، )ظهوری

این بیت خطاب به شاه سروده شده است و کبک نمادی از زیبایی و شکوه است. 

 ، کنایه از ترس و اضطراب از شکار شاه است. «خون از دل کبک چکیدن»

 کبوتر -14-2-2

ساده لوح معروف است، امّا با نگاهی شاعرانه آن را نماد  به کبوتر در نزد عامه

 اند. نرمی حرکات کبوتر باعث این دو تعبیر دربارۀ این پرنده شده است.عشق دانسته
توان در جفت کبوترها دید و زبان حال نمادگرایی عشق را با وضوح بیشتر می»

 (.525 /4: 1388شوالیه،)« خوار و ققنوس... استپرندگان دیگری چون اردک، ماهی

ها روح حیات، جان، عبور از یک مرحله یا جهان، روح نور، عّفت )در برخی سنّت»
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« موجود اعلی»مظهر هرزگی(، معصومیّت، نجابت و صلح هستند. این پرنده را 

قاصد »های کهن کبوتر را پیک ناهید و در اسطوره» (.307:1379)کوپر،« انددانسته

  (.662:1388)یاحقی،« نامندیز مین« پیک عشق»و « عشق

 کبرروتر ز دامررت نرردارد حررذر
 

 

 ها دارد از بررال و پررربرره او نامرره 
 

 (97: 1394ترشیزی، )ظهوری

این بیت خطاب به شاه سروده شده است. کبوتر که نمادی از عشق است، در 

 دهد. ها میبرابر شکار شاه برهان هیچ پرهیزی ندارد و از بال و پرش به شاه نامه

 کرکس-15-2-2

در میان مایاها، کرکس سلطانی است که امعاء و »کرکس نماد مرگ است. 

جایی که کرکس، از اجساد و از آن (.541 /4: 1388)شوالیه، « خورداحشاء را می

شمار آورد؛ توان او را عامل باززایندۀ نیروهای حیاتی بهمی»کند، کثافات تغذیه می

یابند و از طریق ها و فساد انواع ادامه میزیرا نیروهای حیاتی پس از تجزیۀ اندام

 )همان(.« کنندتبدیل مرگ به زندگی، حلقۀ حیات دوباره را تضمین می

 دیدم از دورشکل کرکسان می به
 

 

 گهی ظاهر شردندی گراه مسرتور 
 

 (810: 1391)استرآبادی، 

الگوی منفی برای دشمن استفاده شده کرکس، نماد مرگ است که در کهن

 است. 

 هما -16-2-2

سعادت بر شانۀ کسی مندی است. اگر همایهما مظهر خوشبختی و سعادت

های ایران، خواهد بود. هما، در افسانهبنشیند، او همنشین ابدی خوشبختی 

در ادبّیات ایران  ، صاحب کرامت است. همایونان و مصر در اساطیر ققنوس انندم

 است: سعادت نماد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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 همررای عرصررۀ پرررواز او شررو
 

 

 امین وحی و صراحب راز او شرو 
 

 (816)همان: 

و شروع سفر )ص(در برابر پیامبر -که نماد سعادت است –در این بیت از هما 

 معراجش استفاده شده است:

 همرررررای روح را پررررررواز داده
 

 

 عرررررروج آسرررررمان را راز داده 
 

 (897)همان: 

یمنی و سعادت معروف است. در این بیت، ای است که به خوشهما، پرنده

 به پرندۀ هما تشبیه شده است. )ص( سعادت در روح پیامبر

 تیجه گیری ن -3

دست آمد که جان نامه، این نتیجه بهنامه و ساقیسعادتنمادها در  از بررسی

نگری نسبت به حقایق هستی، بیدار و روح آگاه استرآبادی و ترشیزی، با ژرف

صورت ساختاری ارزنده استفاده کنند.  الگویی و نماد بهاند از مفاهیم کهنتوانسته

 تقریباً مشابه و یکسان است.دو دیوان فراوان و الگویی در هر نمادهای کهن
 در هر دو دیوان نماد شاهوارگی و زندگی است. اسب:

 نامه نماد شّر است. نامه نیامده و در ساقیدر سعادتاژدها: 

 در هر دو دیوان نماد فرزانگی و زنانگی است.  آهو:

آوازی نامه نماد شادی و خوشنامه استفاده نشده و در ساقیدر سعادت بلبل:

 است.

هنگام و نامه نماد مرگ زودنامه نماد عشق و در ساقیدر سعادتپروانه: 

 ناپایداری و ضعف است. در استفاده از این نماد میان هر دو دیوان تفاوت وجود دارد. 

 ه نماد غرور و قدرت است.نامنامه نیامده و در ساقیدر سعادت پلنگ:

 گری است. نامه نماد حیلهنامه استفاده نشده و در ساقیدر سعادت روباه:

نامه نیامده ساقیآشامی و در خوراکی و کمنامه نماد قناعت، کمدر سعادتشتر: 
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 است.

نامه استفاده نامه نماد بزرگی، عظمت و سلطنت و در ساقیدر سعادت شیر:

 نشده است. 

 در هر دو دیوان نماد خودنمایی و فریبندگی است. طاووس:

 نامه نماد پدر و راهنماست. نامه نیامده و در ساقیدر سعادتعقاب: 

 نامه نماد قدرت و موفقیّت است. نامه استفاده نشده و در ساقیدر سعادت فیل:

 نامه نماد عشق است. نامه نیامده و در ساقیدر سعادت کبوتر:

 نامه نماد زیبایی و شکوه است. امه استفاده نشده و در ساقیندر سعادت کبک:

 نامه نیامده است.نامه نماد مرگ و در ساقیدر سعادتکرکس: 

نامه استفاده نشده یمنی و در ساقینامه نماد سعادت و خوشدر سعادت هما:

 است.
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 کتابشناسی

 تهران: سخن.، چاپ دوّم، از اسطوره تا حماسه (،1388آیدنلو، سجاد، ) -1

تحقیق و  ،اسـترآبادیالدیندیوان اشعار نظام(، 1391استرآبادی، مالنظام، ) -2

 اسالمی.شورای لو، تهران: کتابخانۀ مجلسوردیتصحیح شایسته ابراهیمی و مرضیه بیک

پور، تهران: ، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلاز اسطوره تا تاریخ (،1386بهار، مهرداد، ) -3

 چشمه.

ها و کاربرد جستار در فرهنگ نمادین نشانه(، 1392زاده، غالمرضا، )حسنرادرانب -4

 ، تبریز: اختر.آن از ایران باستان تا هنر دورة معاصر

 ترجمۀ باجالن فرّخی، تهران: گلشن. ،اساطیر ژاپن (،1373پیگوت، ژولیت، ) -5

محمد هارون، جلد هفتم،  تحقیق عبدالسّالم ،الحیوان(، 1992جاحظ، ابوعثمان، ) -6

 بیروت: دارالجمیل.

الگوها در شعر کالسیک و معاصر فارسی کارکرد کهن»(، 1388حری، ابوالفضل، ) -7

شناختی، سال پنجم، ادبیات عرفانی و اسطوره، «در پرتو رویکرد ساختاری به اشعار شاملو

 .17-1شمارۀ پانزده، صص 

بررسی طرح و نقش »(، 1394سازان، امیرحسین، )حسینی محراب، ملیحه؛ چیت -8

باف دانشگاه بیرجند، همایش ملّی فرش دست، «فرش مود با تأکید بر نمادگرایی کلهاسبی

 .927 – 910صص 

 چاپ دوّم، تهران: برنیاد قرآن. ،امثال قرآن(، 1361حکمت، عرلی اصرغر، ) -9

ترجمه تهران:  ،ای برای هنر ایرانیپیش درآمد فلسفه(، 1390خاتمی، محمود، ) -10

 و نشر آثار هنری.

ها و نمادهای ایران درآمدی بر اسطوره(، 1390دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام، ) -11

 ، چاپ دوّم، تهران: دانشگاه الزهرا.و هند در عهد باستان

مبانی نظری هنرهای (، 1395.................، داالیی، آزاده، )...............................، .............. -12

 تهران: دانشگاه الزهرا. ،سنّتی ایران در دورة اسالمی

، ترجمۀ جالل ستاری، چاپ پنجم، رمزهای زندة جان(، 1394دوبوکور، مونیک، ) -13

 تهران: مرکز.

 ، تهران: متن. بوداییهای هندویی و فیل در شمائل (،1388ذکرگو، امیرحسین، ) -14

 دانشگاه تهران. ، تهران: انتشاراتادبیفرهنگ بالغی(، 1368رادفرر، ابروالقاسم، ) -15
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آیین مهر: تاریخ آیین رازآمیز میترایی در شرق و غرب از (، 1381رضی، هاشم، ) -16

 ، تهران: بهجت.آغاز تا امروز

 .تهران: زوّار ،ساطیرنقد تطبیقی ادیان و ا(، 1385زمرّدی، حمیرا، ) -17

 چاپ سوّم، تهران: کارون. ،اساطیر آشور و بابل (،1386دیگران، )و  ژیران، فیلکس -18

 .، تهران: رهنمانقد ادبی معاصر (،1379سخنور، جالل، ) -19

 ، تهران: فرهنگ معاصر.نامۀ میراث ماندگارواژه(، 1368سرامی، قدمعلی، ) -20

 ، تهران: ترفند.اسطورة زمین و آسمان در باور ایرانیان(، 1389سرخوش، فائقه، ) -21

اوحدی، تهران: ترجمۀ مهرانگیز  ،فرهنگ نمادها (،1389ادواردو، )سرلو، خوان -22

 دستان.

ترجمۀ آزاده بیداربخت و  ،نماد در هنر و اسطوره(، 1393شفرد، راونا؛ راپرت، ) -23

 نسترن لواسانی، تهران: نی.

ترجمۀ سودابه فضائلی، چاپ  ،فرهنگ نمادها(، 1388آلن، )؛ گربرانژانشوالیه  -24

 .جلدی، تهران: جیحون5سوّم، مجموعۀ 

 تهران: علمی و فرهنگی.، هاملکوت آینه(، 1391طهوری، نیّر، ) -25

اصغر باباساالر و تصحیح علی نامه،ساقی (،1394محمد، )ترشیزی، نورالدینظهوری -26

 ه پرنیان دریاباری، تهران: دانشگاه تهران.سید

 تهران: راشدین.، الگو و نمادهاآشنایی با کهن(، 1395عارفی، راهب، ) -27

 تهران: جمال هنر. های شرق،اسطوره (،1392عبدلی، محمد؛ گرکنی، راضیه، ) -28

القاهره: ، الفنیه والموضوعیهالشعرالجاهلی قضایاه(، 1979عبدالرحمان، ابراهیم، ) -29

 الشباب. مکتبه

، «هاشیر و نقش آن در معتقدات آریایی»(، 1345مقامی، جهانگیر، )قائم -30
 .141-91سال اوّل، شمارۀ سوّم، صص ،های تاریخیبررسی

، نامۀ اساطیری جانوران و اصطالحات وابستهدانش(، 1392زاده، خسرو، )قلی -31

 تهران: پارسه.

 تهران: مرکز. ،مازهای راز(، 1370، )الدّینکزازی، میرجالل -32

ترجمۀ ملیحه کرباسیان،  فرهنگ مصوّر نمادهای سنتی،(، 1379کوپر، جین، ) -33

 تهران: فرشاد.

الگوی پرورش کهن»(، 1394مقدّم، یحیی، )بدر، نرگس؛ نورالدّینمحمّدی -34
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وایات ها و رای در حماسههای اساطیری توسط حیوانات و موجودات اسطورهشخصیت

 .196 -179، صص11، سال 19نامۀ ادب حماسی، شمارۀ پژوهش، «ایرانی و غیرایرانی

نمادشناسی حیوانات در کتاب »(، 1396محمودی مریم؛ الیاسی رضا، ) -35

-57، صص36، شمارۀ پیاپی 4، شماره 9متن شناسی ادب فارسی، دورۀ  ،«المجالسطرب

70. 

نمادهای »(، 1393زهرا، )مروارید مهرداد؛ امین رحیمی، امین؛ موسوی، سیده -36

متن پژوهی ادبی، ، «جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطار، مولوی

 .173-147، صص 64، شمارۀ 18دورۀ 

 الگوی حیوانی در آثاربررسی کهن»(، 1393مسجدی حسین ، بهرامیان افسانه، ) -37

 .8گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دورۀ ،«نظامی

، تهران: نامۀ نقد ادبی از افالطون تا به امروزدانش(، 1393مقدادی، بهرام، ) -38

 چشمه.

ترجمۀ عبّاس مخبر، تهران:  النّهرینی،های بیناسطوره (،1389کال، هنریتا، )مک -39

 مرکز.

قاهره:  ،االسالمالشعرالعربی قبلفیاالسطوره (،1995)نعیمی، احمداسماعیل،  -40

 سینا.

حضور »(، 1/1399) اصغر،خطیبی احمد؛ حلبی، علینوروزعلی زینب؛ خیالی -41

، «نامۀ ظهوری ترشیزینامۀ استرآبادی و ساقیعناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت
-229صص ، 6، شمارۀ4ورۀد ،نامۀ علمی تخصصی زبان و ادب فارسی شفای دلدوفصل

254. 

تطبیق » ،(2/1399)...............................، ...............................، ...............................،  -42

 ،«نامۀ ظهوری ترشیزینامۀ استرآبادی و ساقیالگوهای صورمثالی در سعادتکهن
 .254-229صص، 58پژوهشی دهخدا، دورۀنامۀ علمیفصل

ترجمۀ منوچهر طبیبیان، تهران: دانشگاه  ،ُبعد پنهان(، 1376هال، ادوارد تی، ) -43

 تهران.

، ها در ادبیّات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان (.1388یاحقّی، محمدجعفر، ) -44

 تهران: فرهنگ معاصر.

 
 


