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Abstract
There are various facts and events in the universe that go beyond human understanding,
and people do not have the abilities and tools to understand them; therefore, they use an
innovative tool called the symbol to describe them. Symbols are diverse in all aspects of
human life, especially in literature, art, culture and human beliefs. The use of the animal
symbolism in past works has become more prevalent than other symbols.
‘TarabolMajales’ is one of the books in which its author used animal symbolism in the
form of the debate. To better interpret and understand the text, first of all, the symbols
of this work must be recognized and decoded. For this purpose, animals represented in
this work were examined and extracted, and then, using other allegorical and symbolic
works and samples used in them, the codified roles of these animals and their symbolic
expressions were expressed to readers. This research shows that the author of this work,
using the common symbols of Persian literature and a mysterious style, has created an
abstract and rational thinking in the mind of the audience. By this method, the author of
this work has developed moral, mystical, philosophical, religious, mythological, and
folk concepts in the mind of the audience.
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واقعیتهاوحوادثگوناگونیدرجهانهستیوجودداردکهفراترازدرکوفهمانساناستوآدمییریراشایتا ت
آنهاارزاروتوانایی اصیندارد؛رههمینسببرراشریانوتوصیفآنهاازارزارشارداعیرهنامنماداسیتااد مییکتید 
نمادهاراانواعواکلهاشگوناگونومتتوع،درهمۀارکانزندگیرشرشرهویژ درادریاتوهتروفرهتگواعتقادات
انسانحضوردارند استااد ازنمادحیواناتدرآثارگذاتهریشازنمادهاشدیگررواجداایتهاسیت طیر المجیال 
یکیازکتا  هاییاستکهنویستد دررخشیازآن،درقالبمتاظر ،ازنمادهاشحیواناترسیاراسیتااد کیرد اسیت 
رراشتأویلوفهمرهترمتن،قبلازهرچیزرایدنمادهاوسمبلهاشایناثراتا تهورمزگشاییاود ریراشایینکیار،
نخستحیواناتایناثررررسیواستخراجادوسپ رااستااد ازآثارتمثیلیونمادیندیگرونمونههاشرهکاررفتیه
درآنها،نقش هاشرمزشاینحیواناتومعانیسمبلکآنهاریانادتا وانتدگانرااستتادرهاینمعانی،محتیواشاثیرو
اینپژوهشنشانمیدهدکهنویستدةایناثررارهیر گییرشازنمادهیاشراییداد فارسییو

هدفآنرارهتردریارتد
ایو  اشرمزآمیز،تاکرشانتزاعیوعقالنیدرذهنمخاطبایجادکرد استورااینروشمایاهیما القیی،عرفیانی،
فلسای،مذهبی،اساطیرش،عامیانهرادرفکرمخاطبپرورشداد است  

واژههای کلیدی 
متاظر ،نماد،طر المجال ،میرحسینهروش 
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ی،نمودشازواکتشآدمینسبترهچیزشاستکهرهآنآگیاهینیدارد ادرییاتوهتیر

میگیردواایددرمراحلارتدای
جلو گا تخیّلوعاطاهوتاکروعالیقانسانهاستورههمینسببکاررردنمادوسمبلدرآننمودریشترشمییارد؛
دراآاکارمیکتد  

زیرارخشمهمیازنماد،همانتخیالتآدمیاستکهدراکلموجودویاایئی و
نمادهاشگیاهیوحیوانی،یکیازنخستیننمادهاییاستکهانساندردورانآغیازینحییات یودریهآنپردا تیه
است درداستان«در تآسوریک» درمقارلدر تنخل،نمادگیاهی،رزقرارداردکهنمادحیوانیایینداسیتانکهین
است ادریاتفارسیسراارازنمونههاییاستکهکاررردعتاصرنمادینحیواناتدرآنره وریآاکاراست ایاعران
دانستتدوآنهاراتعریفمیکردند 


وادیبان،حیواناترانمادونشانۀیکاخصیتمی
قدیمیترینحیوانثبتاد درادرییاتفارسیی،روریا اسیت»

درکتا فرهتگجانوراندراد فارسیآمد است«:
(عبداللهی) 76:1351،؛استتادنویستد درایتجارهحکایتیاززرانسُغدشاستکهرورا درآننقشحکیمیراررعهد 
دارد اوآنداستانرااززرانمانیدردورةااکانیاننقلمیکتدکهسارقۀآنریهدوهیزارسیالپییشمییرسید متیون
ناترهجاشانساناستااد کرد وآنیانرادرموقعییتهیاشانسیانیقیرار

رسیارشدراد پارسیرهطورگسترد ازحیوا
تعلیمیرودنرکناساسیقصهاست نقشآفریتیحیواناتدرآثیارادریی،پیشییتهوسیارقهاش

داد اند؛درهمۀاینمتون،
طوالنیدارد حضورحیواناتواایادرداستانهاایو واگردشاستکهتازگیوتواناییجدیدشرهاثیرمییرخشید؛
کاهدوافزونررجذا کردناثر،رهآنتتیوعوتحیرک

هاشانسانیمی

همچتینازحضورتکرارشویکتوا تاخصیت
ریشترشمیرخشد  

نمادگراییطیسالیانطوالنی،حوزةمعتاییوکاررردش ودرادرعرصههاشنامونثرفارسیگسترشداد اسیت؛
وریمیتیوانمشیاهد کیرد 

رهگونهاشکهدررسیارشازآثارگذاتهوحالِااعرانوادیبان،اینچیرگیوحضورراره
آثارشازگذاتهمانتدکلیلهودمته،مرزراننامه،مثتوشموشوگرره،جوامعالحکایات،رهارستان،مثتوشمعتوش،همچتین
درآثارمعاصرانیمانتدااعارنیمایواید،دهخدا ،مهدشا وانثالث،سهرا سپهرش،اایعیکیدکتیو ایایدکمتیر
اثرشوجوددااتهراادکهنشانهاشازنماددرآنیافتنشود 

دراینجستارتالشاد استکهرر یازعتاصرواخصیتهاشنمادینطر المجال رررسیاود؛رتارراینارتدا
نکاترمزشوویژگیهاشنمادینهریکازحیواناتااار اد دراینمتاظر استخراجمیاودوسیپ ریااسیتااد از
آثارگذاتهومعاصراد فارسی،جتبههاشنمادینآنحیواناتدراینکتا رررسیوتحلیلمیگردد ناگاتهپیداسیت
کهردوناتا ترموزوپیچیدگیهاشاثرونمادهاورررسینقشآنهادرچتینتیألیای،نمییتیوانانتایارداایتکیه
مخاطبرردااتدرستیازپیاموسخننویستد دااتهرااد 
1ـ 1پیشینة پژوهش
تحقیقاترسیارشدررارةنمادورررسیآندریکاثر اصصیورتگرفتیهاسیت؛امیاتیاکتونپژوهشییدرزمیتیۀ
موضوعایننواتارانجامنشد است تحقیقاتزیرازمهمترینپژوهشهاییاستکهنمادونمادهاشحیوانیوحضور
حیواناتدرادریاترارررسیکرد اند 
 )1کتا حیواناتدراد فارسی(تقوش) 1376،؛نویستد دراییناثیر،حکاییاتحیوانیاترادرآثیارداسیتانیو
تعلیمیفارسیتاقرندهمرهطور الصهذکروآنهاراتحلیلورررسیکرد است  

 )2مقالۀ«درآمدشانتقادشررایو هاشریانمااهیما القیدرحکایتهاشتمثیلیوجیانورش»(طیافای)1394،؛در

نماداتاسیحیواناتدرکتا طر المجال
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نارانمختلفازفارلورمزوسمبلارافۀمیاودکهارتباطنزدیکیریاادرییاتتمثیلییو

هاشصاحب

اینمقالهتعریف
ریانگزار هاشا القیدارد نویستدگانسرانجامرهایننتیجهدستمییارتدکهعلتکاررردگزار هاشا القییصیری 
رارایددرتمثیلودرسا تارتمثیلیجستوجوکرد 
 )3مقالۀ«نگاهینمادینرهحضوراتردراعردورةجاهلی»(افخمیعقدا)1390،؛نویستد دراینمقالهرهتاسیر
هاشااعرانجاهلیازاتروتحلیلمبتتیرررمزورازگشاییسمبولیآنپردا تهاست 


توصیف
 )4مقالۀ«تخیلایردررزمفردوسیورزمناامی»(سعیدش)1394،؛اینمقالهداسیتان«ررداایتنتیاجازمییاندو
ایر»رادرااهتامۀفردوسیوهاتپیکرناامیرارهر گیرشازناریۀژیلبردورانرررسیوتحلیلکرد است 
 )5مقالۀ«رررسیتطبیقیرمزهاشتمثیلیاتر،ایروکودکدرآثارواندیشیۀموالنیاونیچیه»(هوایتگی)1393،؛
نویستدگاندراینمقالهمیزانزیستمایههاشمعرفتاتا تیورنمایههاشحرکتاستعالییانسانرادرنگیرشموالنیا

رهروایتهاشتمثیلیآنانرررسیکرد اند

ونیچهرا 
توجه

تکیهررآثارستایی،عطارومولوش»(رحیمی)1393،؛نویستد درایین
شدرمتونعرفانیرا 

 )6مقالۀ«نمادهاشجانور
میپردازدکهایینسیه
مقالهتعریفساد ومختصرشازنمادوتاسیرارافهمیکتدوسپ رهتحلیلورررسیجانورانی 
هدفاینتحقیقروانکردنیکیازجتبههاشرسیارمتتوّع،یعتیتجلّینا 

ااعردرجایگا نمادنا رهکارررد اند 
درادریاتفارسیاست 

2ـ چارچوب مفهومی پژوهش
2ـ 1تمثیل (

 :)........تمثیلروایتیرادومعتاست؛معتاشظاهرشیالاایکه ودقصهاسیتومعتیاشاسیتعارش

رهتکراروایتلاایی
کهمعادلیتک 

موضوعهاییرادرررمیگیرد

کردارهایاااخاصمیاودوگاهی

کهگاهیاامل
داللتهاشفلسایوا القیوسیاسیهمرا استکهریشتردرنمادهایشتجلییمیییارید رر یی

دارد تمثیلریشتررا
معتقدندتمثیلدوموضوعرارررسیمیکتد؛یکتصویرویکماهوم؛امانمادفقطرهطیر ییکموضیوعییاتصیویر
میپردازد رهاینترتیبتمثیلمرجعمشخصیدارد؛امانمادنامشخصمیماند؛البتهنمادازنایرداللیترسییارپرمعتیی
استورههمینسببفرمررترشازریانادریاست(ر ک آررامز )442:1375،
2ی2فابل (.

معروفتریننیوعآناسیتوریه

:).....اینواژ رهمعتیقصهوحکایتودراصلتمثیلحیوانیو

حیواناتویااایاءریجانهسیتتد؛

داستانهاشا القیوترریتیمتاومیامتثورشاستکهقهرمانانآنریشتر

ریانیدیگر
هانهحیواناتواقعیاندونهانسانهاییدرلباسحیوانات؛رلکه«حیواناتی،راافکارشهستتدکهاگیرفرضیا

امادرواقعآن
هارهاکلحیواناتمسخمیادند،مسلمادارارودند»(تراویک )432:1373،


انسان
هتگامسخنگاتنازطر ییک

فارلررروایت کردنتأکیددارد ایناصطال دردورانقرونوسطیورنسان ریشتر
تهاشآنحیواناتهستتد
کارمیرفت فارلدراصطال ادریداستانکوتا وساد اشاستکهمعموالاخصی 

روایتره
وهدفآنآمو تنوتعلیمیکاصلوحقیقتا القییامعتوشاست «نویستد درفارلیکاصلا القییارفتیارش
راتشری می کتد ردینترتیبکهمعموالدرپایانآنراوشیایکیازقهرمانان،آناصیلا القییرادریکییدوجملیه
ریانمیکتد مثالسعدشازحکایتایرورورا اَلچتیننتیجهمیگیرد :
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بـــرو شـــیر درنـــده بـــا

ای د ـــل

مینـــداو ـــود را چـــو روبـــاه شـــل»
(شمیسا)251 :1831 ،

وافسانههاواسطور هاشجهیانیو

هاشمرروطرهموجوداتطبیعیویاوقایع ارقالعاد


گاهیرراشداستان
البتهفارل
اماگاهیاایاشریجیانهیم

اخصیتهادرفارلریشترحیواناتاند؛

کارمیرود «

داستانهاشدروغینوسا تگینیزره

درآنحضوردارند»(تقوش )92:1376،ازایننمونهفارلهادرادریاتفارسییریهکتیا کلیلیهودمتیه،مرزریاننامیه،
متطقالطیروچهلطوطیمیتوانااار کرد طر المجال رانیزراتوجهرهسا تارواهدافتعلیمیآنجزوایینگونیه

آثارمیتوانرهامارآورد 
نمادریانگرکلیاتومااهیمرزرگرهوسیلۀموضوعاتجزفیاسیت؛امیاایینموضیوعاتو

2ـ 8نماد ( «:).. . ...
تصاویرجزفیچتانزند وجاندارندکهذهنراتسخیرمیکتتد»(فتوحی )161:1355،کاررردنمادهیاراعیثمییایود
کلماتواصطالحات،معتاییوسیعتریاردودرارتباطرهتروموثرتر،رسیارکاراییدارد گوسیتاویونیگدرایینریار 
کارمیریریمتیا


امارشدروراشفهمانسانقراردارند،ماپیوستهاصطالحاتسمبلیکراره

چوناایاشری
معتقداست«:
مااهیمیرانمودارکتیمکهنمیتوانیمتعریفکتیمیاکامالراهمیم اینیکیازدالیلیاستکهرهموجبآنتمامادیان،
کارمیررند»(یونگ )24:1375،

زرانوصورسمبلیکراره

8ـ معرفی کتاب طربالمجالس 
طر المجال  تألیفنویستد وااعرقرنهاتم،حسینرنعالمرناریالحسنملقبریهامییر(مییر)حسییتیهیروش
است موضوعکتا ا القوحکمومواعظاستودرپتدقسموپتجا وپتدفصلتدویناد اسیت:قسیماولدر
ریان لقوامر،قسمدومدراصتافذریه،قسمسومدرفضیلتوارفانسانررجمیعحیوانات،قسمچهارمدررییان
ا القحمید وقسمپتجمدراوصافذمیمه 
قسمسوماینکتا ،ترجمهوتهذیبرسالۀریستویکمازرسافلا وانالصااسیت ایینقسیم،درقالیبچهیارد 
فصلررترشوارفانسانراررهمۀحیواناتریانمیکتد درهریکازفصلها،متاظرةیکیازحیواناتراحکیمییاز
دیارشریاناد است حیواناترراشاکایتوداد واهیازرتیآدمرهنزدملکجتّیان،سلیماننبی،مییرونید؛درهیر
فصلرسته اشازحیوانات،رسولوفرستادة ودرارراشمتاظر وداد واهیرهمقارلۀحکیمیازانسانهامیفرستتدکه
هریکنمایتدةسرزمیتیهستتد مجل اینداد واهیوداورشنزدملکجتّیانررقرارمیاودورسیوالنهیررسیتهو
دستهازحیواناترراشطر اکایت ودوحکیمانهرسرزمینرراشپاسخگوییوهمچتینمتاظر راآنان،درمحکمۀ
ملکجتّیانحاضرمیاوند  
درطولداستانحکیمانسرزمینهاشحجاز،اام،ترک،روم،عراق،هتد ،راسان،هرکدامریهترتییبریارسیوالنو
فرستادگانحیوانات(اتر،مورچه،رورا ،عتکبوت،کشف،طاووس،هماش)رهمجادلهومتاظر مییپردازنیدودرپاییان
هرکدامازآنها،رهجزحکیم راسان،دراینمتاظر وجدلمغلو دالیلوررهانهاشحیوانمقاریل یودمییایوندو

میپذیرندکهرتی آدماایستگیسرورشوررترشررحیواناتراندارد؛رههمینسببرایدازظلمررسیایرموجیوداتو
حیواناتدستررداردوهمانتدسایرحیواناترااد دراینمیان،تتهاحکیم راسانریرطیرفمتیاظرة یود،همیاش،
پیروزمیاود اوررآناستکهانسانازموجوداتدیگرررتراست؛زیرا داوندرهاونعمتعقلارزانیداایتهاسیت
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ودیگرجانورانازآنریرهر اند حکیم راسانراریاندالیلمحکموررهانهاشاستوار،سرورشوررترشآدمییراریر
ودمیکتد  

چونوچراش
یوری 

سایرحیواناتوموجوداترهاثباتمیرساندوحیواناترامطیعسختانودالیلمتطق

هاشحیوانیمتعددرهایکلینمیادیناسیت هرکیدامازآنحیوانیات

ازویژگیهاشمهمایناثر،استااد ازاخصیت
توجهرهجایگا نمادینهریک،آنهیارادرمسییر
سمبلوماهرونمادشازاخصیاموضوعی اصاستکهمؤلفرا 
داستانومتاظرة ودرهکارررد است 
گوهاوفضاشکلیداستان،میتواندریافتنویستدةاینمتاظر  ودمردشاهلفضیلو

رادقترهااخاصوگاتو

دانشوحکمتاستوررعلومعقلیونقلیزمان ودآگاهیوتسلطکامیلدارد اوریامباحیثا القییآاتاسیت؛
قرآنوتاسیرواأننزولآیاترامیداندورا هترمتدشوتوانیاییضیمنطیر مقاصید یوددرقالیبمتیاظر هیاش
اشراایجادمیکتد وشرامهارتیکامل،ازعوالممختلفیعتیجهانماوراییجتّییان،عیالم

گوناگون،ارتباطچهارجانبه
جانورشحیوانات،عالمانسانیحکیمانوعالمالهیسلیمان(ع)،رراشتبییننارهاوعقاید ودرهر مییریردودرایین
مسیررااستااد ازاینعوالممختلف،ارتباطیتتگاتتگوهمسومیانهمۀاجزاشجهانهستیپدیدمیآورد؛جهانیکیه
دریکسوشآنمادیاتراهمۀاجزاشآن(انسانوحیوان)ودرسوشدیگرآن،معتویات،جتّییانوپییامبر یدا،قیرار
دارد دراینترکیبزیبا،جهانیرامی ریتیمکهاجیزاشآنریهقیدرت داونیددرارتبیاطمتقاریلریاهیمقیراردارنید؛
رهگونهاشکهحیواندرمتاطر ،راانسانسخنمیگویدوجتّیاندرمیانآنانرهقضیاوتوداورشمیینشییتتد نویسیتد 

اینگونهتوانستهاستارتباطمااهرمختلفآفریتشرارایکدیگرونیزنقشرسالتانبییاراازآدمتیا یاتمریه یوری
نمایشدهد افزون ررآننویستد راایجاداینمتاظرةسمبلیک،توانستهاستتصویرشازثبوتحکمالهیوقرآنییعتی
حاکمیتو لیاۀالهی رودنانسانرارهاثباتررساند؛البتیهایینموضیوعریهحکیمقیدرتوامتییازونعمیتعقیلو
اندیشه اشاستکه داوندرهاوعطاکرد استووشراررسایرجاندارانوجانورانررترشرخشیید اسیت نویسیتد 
هاوررهانهاشمختلفوآیاتقرآنمجیدنیزرهر میگیرد 

همچتیندرطولمتاظر ازآراشگوناگونونیزاستدالل

راتوجهرهنتیجۀنهاییمتاظر هدفدیگرنویستد نیزآاکار واهدادوآنررترشدادنحکیمهاشایرانررحکمیاش
سایررالدوسرزمینهاست اودرطولداستانرهاینمتاورنیزتوجهدااتهاست؛زیراسرانجامجایگا ومرتبیۀحکییم
یدهیدوایینگونیه
راسانراکهدرواقعنمایتدةسرزمینایرانوایرانیاناستررسایرحکیمانمللمختلفررتیرشمی 
ح وطندوستی ودرادرقالبداستانورهطورکتاییوضمتی،ره وانتد متتقلمیکتید ریرمبتیاشاییناسیتدالل
میتوانگاتهمۀاخصیتهاوقهرماناناینمتاظرةداستانی،افزونررجایگا  وددرسیرداستان،نقشینمیادیتینییز
دارندکهایننقشرهماهومیفراترازظاهر ودداللتمیکتد 
متاظرةحیواناتوانسانیکیازنمونههاش و فارلاستکهرهصورتمتاظر اشداستانیرخمییدهید؛ایینگونیه
متاظر هادراد فارسیمعموالاثرشنمادینرااستااد ازانواعنمادهاست ویژگیدر ورتوجهدرطیر المجیال آن
ررنمادهاشحیواناتازنمادهاشدیگرشمانتدسرزمینهاوموجیودات ییالینییز

استکهدرجریاناینداستان،عالو 
رهر ررد اد است 

4ـ معرفی و بررسی شخصیتهای داستان
درسیرداستانیاینمتاظر ،حیواناتیکههریکنمایتدةرسیتهاشازجیانورانهسیتتد،ریاحکیمییازسیرزمیتیمتیاظر 
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میکتتد دراینمیاناترراحکیمیازحجاز،مورچهراحکیمیازاام،رورا راحکیمیازترک،عتکبوتییاحکیمییاز
روم،کَشَف(الکپشت)راحکیمیازعراق،طاووسراحکیمیازهتدوهماشراحکیمیاز راسیانمتیاظر مییکتید؛
همچتینگروهیدیگرازحیواناتحاضردراینمتاظر ،ریاستیکگرو ازحیواناترارهعهد دارندوآنانرسیوالن
طرفمتاظر رامعینومشخصمیکتتد دراینگرو ازحیوانات،کالغفرستادةهمهحیوانیات،ریهنیزدملیکجتّییان
استوپ آناسبریاسترهایم،ایرارز ریاستسباع،سیمرغریاسیتطییور،عقیا ریاسیتایکاریان،نهتیگ
ر یاستحیواناترحرش،اژدهاریاستهوام(موجوداتزهرشوموذش)وزنبورعسیلریاسیتحشیراتراریهعهید 
دارد افزونرراخصیتهاشاصلی،جانورانیکهدراینمتاظر راحکیمیانیازسیرزمینهیاشگونیاگونحضیوردارنید،
حیواناتدیگرشمانتدکالغ،اسب،ایر،سیمرغ،عقا ،نهتگ،زنبورعسلواژدهانیزنقشدارندکیهدرقسیمتهیاش
مختلفاینداستانازآنهانامررد میاود ریانوار جتبههاشگوناگوننمیادینوسیمبلیکهمیۀایینحیوانیاتاز
حجموحوصلۀاینمقاله ارجاستوناگزیرار جلو هاشنمادینوتمثیلیآنهارهتحقیقیدیگرسپرد میاود 
4ـ 1دستهبندی شخصیتهای نمادین مناظره
رهاعتقادنگارندگاناینجستار،پیشازار واتا تاخصیتهاوقهرماناننمادیناینمتیاظر یعتییحیوانیات،
ارتدارایدراپژوهشدرآثارتاریخیوادری،زمیتههاوحوادثتاریخیگذاتهرااتا تتاریهاتکیاشاییندانسیتههیا،
رراشآنکهدرآیتۀنماد،نهتتها ودرارلکهااعریا

نقشنمادینوسمبلیکحیواناترارتوانتجزیهوتحلیلکرد؛زیرا«
گویتدةکالمراربیتیم،رایداعورورصیرتیهمسازوهمستگراگویتد پیداکتیم رراشکسبچتینرصیرتی،گذاتهاز
آاتاییعملیراتجار ااعرانونویستدگاننمادگراکههمهک رادرهمهزمیانیمیسیرنیسیت،راییدریاتوغیلدر
هاشوش،رهاستخراجمعانیحملاد ررنمادهاازطریقتشبیهو

احوالواندیشههاشااعرواستقراءدرااعارونواته
مجازواستعار ،اواهدشراجمعآورشکتیمکیهامکیانحیدس هیاشمیاونیهصیحتوقطعییتآنهیاراتأیییدکتید»
(پورنامداریان  )65:1367،
دراینمتاظر جایگا وموقعیتهریکازحیواناتوحکیمانحاضردرصحتههیاشداسیتان،درارتبیاطریامعتیاش
نمادینآنهاستکهراآناتا تهاد ومعروف اند البتهمسلماستکیهمعیانینمیادینییکعتصیرنمیادین،ثاریتو
همیشگیومتاردویگانهنیست؛حتیگاهیممکناستیکعتصرواحددرزمیانهیا،مکیانهیاوایرایطگونیاگون،
معانیمتااوتوحتیمتضاددااتهرااد اینموضوعریشتررهسببتایاوتفرهتیگهیا،اعتقیادات،رییتشهیاوتتیوع

کاررردشاستکهازآنهادرجوامعمختلفرشرشرهعملمیآید 
رهنارمیرسددرطر المجال  ،ارایططبیعیورفتار اصمتسو رهجانوردرایجادنقشنمادینآن،افزونریر
قوةتخیلنویستد ،تأثیردااتهاست نویستد درانتخیا حیوانیاتطیرفمتیاظر ریاحکیمیانسیرزمینهیاشدیگیر،
تتاسب هاش اصیرادرناردارد؛اوهریکازنمایتدگانوفرستادگانحیواناتراراحکیمیازسرزمیتی اص،مقارل
همقرارمی دهد؛درحقیقتمیانآنحیوانوسرزمینومردمآن،مستقیمیاغیرمستقیم،نوعیارتباطوجودداردکیهدر
ادامهرهآنهاااار میاود دراینمیاناگر وانتدگاندقتواطالعکافیازاینسارقههادااتهرااتد،مقاصدنویسیتد را
یارتدوراکشفاینتتاسبهاوحلمعماشآن،لذتورهرةریشترش واهتدررد 

ره وریدرمی

4ـ 2حیوانات و مفاهیم نمادین آنها
توجهریهویژگییهیاشطبیعیی،نمیاد
هاشرسیاردوردرآثارنویستدگانوذهنمردم،را 

4ـ2ـ 1روباه :رورا ازگذاته
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فریبکارشوحیلهگرشاست اینویژگیآاکارترینومشهورترینویژگینمادیناوست رورا درادریاتفارسیریشتر
حالیکهدوستانرهاووفادارنید؛هیمچتیینروریا صیاتکسییاسیتکیهازپشیت
است؛در 

ماهر یانتکاردردوستی
میکتد رتارراینرورا ،نمادکسیاستکهاطمیتانواعتمادرهاو،ااتبا رزرگیاست 
تجرشراراضررهفرو 
راتوجهرههمینویژگی هارهارتباطمتاورنویستد درمتاظرةمیانرورا وحکیمترک،درفصلدهم،میتواناایار 
کرد یکیازموضوعاتمهمدردورانسامانیان،استاادةاقشارمختلفمردم،رهویژ دررارامراوسیالطین،ازغالمیانو
کتیزانترکوآمیزشنژادشراآنانرود است درایندورانرهسببرونقاقتصادشوثروتروزافزونایرانیان،میلریه
استااد ازاینغالمانوکتیزکانافزایشیافتهرود؛ره ویژ آنکهآناندرمیانایرانیانرهزیبیارویینییزایهر رودنید ریه
همینسبباینغالماندرطیاندکزمانیتوانستتدمراتبومقاماتناامیوحکیومتیراکسیبکتتید البتیهپی از
قدرتیافتنراریارمیورهقصدانتقامازدوراناسارتورردگی،رهولینعمتان ود یانتمیکردنیدوازپشیتریه

آنان تجرمیزدند آنانرافریبکارشوحیله،قدرترادردستگرفتتد ار اینترکتازشهاو یانیتهیادرتیاریخ
ثبتوضبطاست اینویژگی،ازنارادیبانوااعرانایرانیرهدورنماندورسیارشازآنان،چتیینافیرادشراریاایین
ویژگیهاشا القی،رهرورا تشبیهمیکتتد؛رراشنمونهمولوشدردیوانام تبریزشچتینمیسراید :

روبهکـی دنهـه بــرد شـیر متــر فتـه بــود

جان نهرد ود و شـیر روبـه کـور و کهـود

قاصــد ره داد شــیر ور نــه ک ـه بــاور کنــد

این چه که روباه لنگ دنهه و شیری ربـود...
(مولوی)853 :1832 ،

راتوجه رهاینسارقۀتاریخیترکانوتقارلرورا دراینمتاظر راحکیمترک،میتوانگاترورا مانتدترکیان،نمیاد
حیلهگرشوافرادشاستکهازپشت تجرمیزنتدو یانتمی ورزند دراینرراریرشِروریا وحکییمتیرک،مسیافل
تاریخیازنارنویستد دورنبود است دراینداستانایر،رورا راریراشمتیاظر ررمییگزیتیدواوراچتیینوصیف
میکتد«:اومتارشومخبرشنداردوالحان وشوتقریراودلکشنیست؛امامزاجدانوراریکناراستوایایدکیه
اایستۀایناغلرااد»(میرحسیتیهروش )90:1352،
افزونرراینرورا ویژگیهاشنمادیندیگرشنیزداردکیهرر ییازآنهیاعبیارتاسیتاز:آسییبرسیانی،احتییاط،
ودریتی ،ود واهی ،ودستایی،دزدش،زیرکیوکیتهتوزشودورههمزنی(کو نور،ج )154:1353،2
رخشیازمتاظرةمیانرورا وحکیمترک :
حکیمترکگات:توراوجمعتوراکهجملهسباعانددرایینسیخننمییرسیتدزیراکیهازحیوانیاتهییوگروهییدر

«
قساوتقلبوقلتمتاعتوکثرتمضرتزیادتازامانیستوهیوموجودشرهحرصوار ورغیوعدوانریاایما
مقارلنی رورا گات:ایندرسباعازتعلیمانساناستوپیشاز لقتآدمجانورانرااینعیادتنبیودکیههییوزنید را
صیدنمیکردندورسمزدنوآیینکشتنازدورهاریلوقاریلظاهراد است »(میرحسیتیهروش )105:1352،
4ـ2ـ 2شتر:اترازحیواناتیاستکهانسانها،رهویژ ساکتینصحراوریاران،دردور هیاشگونیاگونریاآنرسییار
ارتباطدااتهاند؛رههمینسببازدیررازدرجایگا نماددراعرواد حضوردااتهاست درقرآنکریمرهاینحیوان
توجهی اصاد استوآدمیرارهتاکردررارةاینحیوانتشویقمیکتد«:أَفَلَایَتاُرُونَإِلَىالْإِرِلِکَیْیفَ ُلققَیت»آییا
مردمدر لقتاترنمینگرندکهچگونه(رهانواعحکمتومتاعترراشرشر) لقاد است؟(غاایه )17:
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حضوراتردراعروادریاتعر رهسببارایطاقلیمی،ریشازملتهاوسرزمینهاشدیگررود اسیت درایین
متاظر راتوجه رههمینارتباط،اتر،درفصلهشیتم،دررراریرحکیمییازسیرزمینحجیاز،عررسیتان،قیرارمییگییرد؛
سرزمیتیکهماهر شکیوگرمیوریارانهاشگسترد است درچتینسرزمیتیتتهااتراحتیاجونیازساکتانصحرارا
کتدتارهایکلی،

میتواندررآورد راتوجهرههمیننکتهمیتواندریافتنویستد رهطورعمدشاینرویاروییرامطر می
رهصاحبانوساکتاناینسرزمینهانشاندهد اتردراینمتاظر نمادوماهیررردریارشو


اعتراضاینحیوانرانسبت
تحملوقدرتوتواناییاستودرمقارلحکیمیازسرزمینحجاز،نمادمحیطوارایطاقلیمیگرمو شیک،قیرار
میگیرد اترقبلازمتاظر ازسوشحیواناتدرمقامرسولنزدملکجتّییانمییرودوایکایتآنهیاراازرتییآدمریه
گوشملکمی رساند دراینرسالتاترنمادمحبّتوصل وصااوزندگیاسیت درایعرعرریینییزایترسیمبل
رارورشورالتدگیومحبتاست اورراشادامۀزندگیرااستقامتوتواناییمیکوادورا داواروپر طرسارراریر
)؛همچتیندررینعر هارراشررقرارشصیل وآایتیرییندوقیوم
ودهموارمیکتد(ر ک ناصف،ریتا 102-99:
ستیز جو،ازاتررراشدیهاستااد میاد است(ر ک همان )112:رواناستکهدرایتجااتردرجایگا یکپدییدة
طبیعیرهیکنمادوپدیدةادریتبدیلاد است 
دررخشیازمتاظر میاناتروحکیمحجازآمد است :
«حکیمحجازگاتنطقحیواناتررزرانحالاست نطقانسانرهزرانقالاستاینصری استوآنمخای ایتر
گاتغلطکرد اشحیواناترانیززرانقالداد اند؛اماچونتوراماهومنمیاودنطقایشانرامیپتدارشکهزرانحال
است نشتید اشکهسبحانهوتعالیازقصّیۀمیوروهدهید بیرداد قَالَیتْ َن ْملَیۀيیَیا َأ ایهَیاال ُتمْیلُا ْد ُلُیوا َمسَیا قک َت ُک ْم »
(میرحسیتیهروش )95:1352،
4ـ2ـ 8طاووس :درفصلسیزدهماینمتاظر رهطاووسااار اد است اهرتوحضورطاووسدرداستانهاو
ذهنعموممردمومعانینمادینآنررکسیپتهاننیست درآثارمختلفادریودیتی،رهاهرتطاووسازنارزیبایی
وزاتیرهدواکلمتااوتتوجهاد است اهرتزیباییطاووسرهسببپرهیاشرنگارنیگوزیبیایشوایهرت
زاتیاشرهسببپاهاشزاتآناست ازسوشدیگرطاووسیکیازنمادهاشردیمتیواومیاست اینپرند راریا

همۀزیباییوجلو اشرهفالردمی گیرند  استگا اینراوردینومذهباست؛زیراطیاووسعامیلورودارلیی ریه
رهشتونیزا راجحضرتآدمازآنجارود دراینواقعهارلی  ودرارهطیاووس،فرایتهاشمعرفییکیرد اوراریه
زیباییستودوگات:هیوحیلتیتوانیکردکهدررهشتاومو داشراریتم؟اگرچتینکتیتوراسهسخنرییاموزم
کههرگزپیرنگردشوریمارنشوشوازرهشتدرنمانی طاووساورارهمارحوالتدادوارلی راحیلهوتبدیلایدن
رهماررهرهشتآمدوآدمراراریاتواورارهدر تگتدمکهطاووسردونمود رود،را نمودوچونهمیۀایتهیااز
همدسیتیریاارلیی درگمراهییآدم،
رهشتراند ادند،طاووسرهمیان،داتمیشانکتونی،افتاد طاووسرهسبب 
گاهیدراد فارسینقشیناستود یافتهاست؛رههتگامریانتعبیراتعرفانی-فلسایازداستانآدم،درمییانکسیانی
کهازرهشتریرونآمدند،طاووسرااهوت،آدمرارو وحواراجسمدانستهاند(یاحقی  )293-295:1355،
راتوجهرهاینمطالبمیتوانگاتازمیانهمۀحیواناتیکهدراینمتاظر نامررد اد اسیت،ایایدتتهیاطیاووس
جلو ونمادشقدسیوعارفانهوگاهینیزمذمومنسبت ریهسیایرحیوانیاتدارد درارتبیاطریاجهیانمیاورایی،آنرا
نمادشعارفانهوآسمانیوالهیمیتوان رهامارآورد اوازسوشسیمرغکه ودجتبۀالهیوعرفانیدارد،ریراشایین
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متاظر ررگزید میاودوراحکیمهتدش،نمادشازعرفانمشرقزمین،متاظر میکتد افزونرراین،طیاووسنمیادشاز
سرزمینهتداستکهدراصلرهآنتعلقدارد استااد ازطاووسرراشاینمتاورریهطیورقطعیییکییازجتبیههیاش
متاورنویستد رود است نمونۀایناستاادةسمبلیکرادرداستانطوطیورازرگانمثتوشمعتوشنیزمیتواندییدکیه
درآنطوطینمادشازسرزمینهتداستوررایناساس استگا طبیعیدارد 
رخشیازمتاظرةمیانطاووسوحکیمهتد :
«حکیمهتدگات:ذریّۀآدمرادرهرحالتاوصافیهسترهغیرازایتکهگاتیمکیهریدانسیببرجحیانایشیانریر
جملۀموجوداتظاهروراهراستچوناجاعتوسخاوتوقتاعتومؤانستوتسیلیموصیبروامثیالآنکیهدر
هیوحیواناینمعانیصورتنمیرتدد طاووسگات:اشارلهایناوصافرهحیواناتنسبتریشاستکهرهانسیانو
یکدلیلواض ررجهلتوفوقیتجتسیّترهاجاعتندانستهاشکهاگراینصاتدلیلفضیلتمردمرودشمهترعالم
نارمودشکلُاُجاعاَحمق »(میرحسیتیهروش  )121:1352،
4ـ2ـ 4عنکهوت:سور اشدرقرآنمجیدرهناماینجانوراست؛همچتیناینحیوانپیوستهییادآورواقعیۀهجیرت
پیامبرازمکهرهمدیتهاستکهپی ازورودریه غیاردرمیانیۀرا ،عتکبیوتیریهاذن داونیدریردرآنتیاررسیتو
تعقیبکتتدگانپیامبرراره طااندا تودرنجاتجانپیامبرچار گرافتاد عتکبوتازآنزماندرذهنمسلمانانریه
نمادشمعتوشتبدیلاد رر الفایننمادمعتوش ،استگا اصلیاییننمیادراراییددرطبیعیتجسیتجوکیرد دیید
عمومیرهعتکبوتمثبتنبود استومردمآنرامعموالماهرپلیدشوردرختیوکثیایمییدانتیدوازوجیودآندر
هرجاییمتتارومتزجرهستتد اینجانورورافتههاشاودررر یازجوامع،نمادسستیونااستوارشچییزشاسیتکیه
نهدالبالغهدروصفکسانیکهداورشمردمراریهعهید 
انسانرهآنتکیهواعتماددارد موالعلی(ع)در طبۀهادهم 
میگیرندامااایستۀآننیستتد،چتینمیفرمایتد«:جَلَ َرَیْنَالتُاسِقَاضقیاضَامقتالقتَخْلقیصِمَاالْتَبَ َعَلىغَیْرِ ق،فَإنْنَزَلَیتْ
رِهقإحْدَىالْمُبْهَمَاتقهَیَّاءَلَهاحَشْوارَثّامقنْرَایِهقثُمَّقَطَعَرِهق،فَهُوَمقنْلَبْ ِالشُّبُهاتقفقیمقثْلِنَسْدِالْعَتْکَبُوتق،الَیَدْرِشاصیا َ

امْا ْطَاءَ.فَإنْاصا َ َافَانْیَکُونَقَدْا ْطَاءَ،وَإنْا ْطَاءَرَجاانْیَکُونَقَدْاصَا َ»جمعى درمیانمیردمریهقضیاوت
نشستوررعهد گرفتکهآنچهراکهدیگراندراتا تشدرماند اندررایشانآاکارکتد اگیرریامشیکلومبهمیى
رویاروىگردد،رراىگشودنآنسختانىریهود ازرأى ویشمهیاکتدکهآنراکالمىقیاطعپتیداردوریرقامیتآن
اىمىرافد،درسستى،چونانتارعتکبوت نداندرأشاىکهداد صوا استیا طا اگیرصیوا رااید،ریمتیاک


جامه
(نهدالبالغه )20:
استکهمبادا طاراادواگر طارااد،امیدمىداردکهآنچهگاتهصوا رااد 
دهدواورااینگونهوصیفمییکتید«:رارییکریتییو

اژدها،عتکبوترانمایتدة ودویارانشرراشمتاظر قرارمی
رد  کارشایوةاوست درهراانهرتواندرافت اگرچهنسّاجرارهنقصانعقلوقلتفهیمنسیبتکتتیدرسییاردانو
اندکفضولرااد»(میرحسیتیهروش  )92:1352،
ازگذاتهاینحیواندرجایگا جانورشظریفریافوقاریلومیاهرایتا تهاید اسیت؛ازسیوشدیگیریکییاز
هاشظریفدستانسان،نوعیحریررهنامدیبایادیورافاستوسرزمینرومازدیررازرهداایتنصیتعتگرانیدر

رافته
رافتایننوعحریرِرسیارظریفاهرتدااتهاست ایندانستههارهماکمکمیکتدکهریدانیمنویسیتد درررگزییدن
طرفمتاظرةعتکبوتکهدر فصلیازدهمکتا آمد استرهایننکتهناردااتهاستورههمینسبباورادررراریر
حکیمروم،نمادسرزمیندیباشظریفراف،قرارمیدهد 


،دورةجدید،سالنهم،امارة(،4پیاپی)36زمستان1396
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رخشیازمتاظرةمیانعتکبوتوحکیمروم :
«حکیمرومگات:حجّتیدیگر،علمکتارتاستکهرهترینصتعتهاشفرزندآدماستوچتدینهزارمعانیلطییف
ازصحیاۀدلررصاحۀکاغذرهواسطهآنثبتمی اودوحقیایقودقیایقاسیرارملیکوملکیوتدرسیلکحیروف
مقطعاترهسببآنانتااممییارد عتکبوتگات:جوا اینگاتیهاید اسیت مگیرمعلیومنکیرد اشاگیررهتیرین

هاشرتیآدمکتارتاستچرامهترعالمکه الصۀ موجیوداتوعصیارةمکونیاتریودریدینفضییلتمشیرف

صتعت
نگشت؟»(همان )112:
4ـ2ـ 5کشف (الکپشت):اینحیواننمادصبورش،دقّت،آیتد نگیرشوپشیتکارواسیتمراردرکیاراسیتوایین
صااتازطبیعتاینحیوانسرچشمهمی گیرد اودراینمتاظر نمایتدةنهتیگواعیوانوجتیوداوسیت نهتیگاورا
میفرستد؛زیرامعتقداست«:اومسافررحروررّاستوراترو شکتواندسا ت»(همان  )92:

فصلدوازدهماینمتاظر ویژةاینحیواناستونویستد درآندررارةمعتاشنمادیناینحیوانسخنگاتهاسیت 
عبارتکتایی«سردرالک یودداایتن»درایینفصیلتاحیدّشآایکار اسیت ایینکتاییهرییانگرتوجیهریه یودو
د التنکردنوجستوجونکردندرکارواسراردیگرانوریتوجهیرهدیگراناست رههمینسببالکپشتدراین
متاظر درتقارلراحکیمعراققرارمیگیرد؛آننمادمردمیاستکهرهکاروزندگی ودمیپردازندودررزنگیا هیاش
حساستاریخریتوجهرهوقایعپیرامون،تتهاره وداهمیتمیدهتدوسردرالک وددارند ایینویژگییدرریارةمیردم
سرزمینعراقسارقۀتاریخیطوالنیداردرهویژ دردورانامامتحضرتعلی(ع)ایننکتهرسیارررجستهودر ورتوجیه
توجهیوپشتکردنرهدیگرانوعهدوپیمان یود،هیمچتیین یودرادورازآسییبو طیرقیراردادن،

است اینکم

آنچتاننمودوجلو دااتهاستکهامیرالمومتیندرنکیوهشونایرینمیردمعیراقدر طبیۀ71درنهیدالبالغیهریهآن
میپردازد«:أَمَّارَعْدُیاأَهْلَالْعقراقِفَإِنُماأَنْتُمْکَالْمَرْأَةِالْحامقلِحَمَلَتْ!فَلَمَّاأَتَمَّتْأَمْلَصَتْوَماتَقَیِّمُهاوَطیالَتَأَیامُهیاوَوَرِثَهیا
اىمردمعراق!هماناامارهزنراردارىمىمانیدکهدرآ رینروزهاىراردارىجتین ودراسقطکتیدو

أَرْعَدُها» امارعد
(نهدالبالغه )55:

سرپرستشرمیردوزمانىطوالنىرىاوهرماندومیراثاورا ویشاونداندورغارتکتتد

رخشیازمتاظرةمیانکَشَفوحکیمعراق :
« حکیمعراقگات:اگردرهمۀانواع،ابههایرادکردشدررسوموعاداتوترتیبییکیهتعلیقریهانسیانداردچیه
میگوییومجال پرفاید ومحافلپرماید چهایبههدارشودرتیتعموتمتعییکیهدررییاضریانزهیتورسیاتین
راراحتوایوانرفیعوقصرمشیدکهایشانرامهیّاومهتّاستچهمیگویی؟کشفساعتیسردرگریبانکشید گایت:
توراحکیمعراقمیگویتدورهجهتآنآمد اشتارهعلموحکمتدلییلوحجیتگیویی،ایینایط وطامیاتو
رافاتاستکهرهعبارتمز رفواستعارتررهمرافته اشحقاکیههمیهریرعک قیولحکمیاو یالفمیذهب
عقالست »(میرحسیتیهروش )117:1352،
4ـ2ـ 6مورچه:مورچه(مور)ازحیواناتیاستکهرراساسطبیعتشورهسببکوچکیجثّهوسختکوایی،نمیاد
پشتکاروتالشرسیاراست اینجانوررانامسلیماننبی(ع)همرا استورههمیینسیببدرذهینادیبیانوایاعران
ماندگارشریشترشیافتهاست مورچهنمادمشخصیازرراررشوهمنشییتیومصیاحبتموجیودشنیاتوانریااخصیی
رااکو ورااوکتاستوهم چتینماهررخشتدگیاست؛زیراراوجودناتوانیظاهرشرانملخیرارهدرگا سیلیمان
نبی(ع)پیشکشمیکتدورهاینترتیب استگا دیتیومذهبیمییارد 
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پرویناعتصامیدراعرشرهگاتوگوشماررامورمیپردازدودررارةعاقبتاندیشیودورشاوازآزار لقچتیین

میگوید :

آسوده آن کـه در پـی جنجـی کشـید رنـ

شاد آن که چون منش ،قـدمی بـود اسـتوار

بیهش چه وانیام که ندیده است هـی کـس

ماننــد مــور ،عاقهــتانــدیش و هوشــیار
(اعتصامی)243 :1832 ،

موردراینمتاظر درفصلنهمایااشنقشمیکتدونمایتدةیعسو (زنبورعسل)ومتعلقاناوست یعسو دررارة
اومیگوید«:موراگرچهصورتمختصرداردوحرصوار رراوغالباستامااتید امکهوقتیریاسیلیمانپیغمبیر
علیهالسالممتاظر کرد استوالااظستجید وکلماتپستدید درمیانآورد ودرمجل اوسؤالیوجیواریرشیرط
ایرادکرد است»(میرحسیتیهروش )93:1352،طرفمتاظرةاو،حکیمیازااماستوحضرتسلیماننیزرهکمیک
میکرد؛رتارراینریهطیورقطعییایین
علموقدرتیکه دارهاوعطاکرد،ررسرزمیناامومتاطقپیرامونآنحکومت 
ارتباطمتاورنویستد رود است رهریاندیگرموردرایتجاهمانمورداستانحضرتسلیمان(ع)استکهرهپیشگا او
حاضرمیاود اامنیزنمادهمانسرزمینسلیمانداووداستکهرر یآنرااورالیموریتالمقدسنامیید انید؛البتیه
درگذاتههمۀآنسرزمینهاااماتنامید میاد رتارراینحکیماام،نمادالوهیتوپییامبرشحضیرتسیلیمان(ع)و
مورچهنماد دمتگزارشوحضورموجوداتدرپیشگا اوویادآورهمانداستاناست 
رخشیازمتاظرةموروحکیماامچتیناست :
« حکیماامگات:نصقرآنمجیدررصحتقولمندلیلاستچتانچه بردادند:لَقَدْ َلَقْتَیاالْإِنْسَیانَفقییأَحْسَینِ
تَقْوِیم ،هرآیتهازاینوجهماراررجملۀموجوداتفضیلترااد مورگات:مارانیزازکالمحقدراینمعتییدالییل
است چتانچهفرمودند:أَحْسَنَکُلُاَیْءٍ َلَقَهُوجاییدیگرفرمود:أَعْطَىکُلَّاَیْءٍ َلْقَهُ ازاینطریقاگراما یودرا
ررماترجی میدهیدمقبولنیستودرحسنصورتهمهموافقومطارقیکدیگریم »(همان )104:
هماشراتوجه رهجتبۀاساطیرشآن،درهرحکایتیاداستانی،حضورشنمیادینوسیمبلیکداردواز

4ـ2ـ 3همای:
اینناریکیدیگرازجلو هاشنمادینوم اوراییدرآثارادریوعرفانیاست اینپرند گاهیراسیمرغوعتقایکسان
پتدااتهاد استکهالبتهصحی نیست؛زیراهمامرغیازراستۀاکاریانواستخوان واراست :
لیواج او چه میشوم است؟ او آنکه جوشت برباید

همـا ایـرا مهـارک شـد کـه قوتش استخـوان باشـد
(عنصری)823 :1841 ،

اینپرند اسطور اشاست؛اماجتبۀعرفانینیزدارد درمتطقالطیرعطارکیهمثتیوشاشعرفیانیوتمثیلییونمیادین
استدر طا دیگرپرندگانوهدهدقرارمیگیرد درافسانههاآمد استکههرگا پادااهیمیمردوجانشیتیرراش
؛همچتینسایۀاینپرند ررسرهیر
نشستاوفرمانروامیاد 

اونبود،هماشرارهپروازدرمیآوردند؛ررسرهرک می
ک میافتادآنرانیکمیانگااتتدو وابختیرادرانتااراومیدانستتد ازسوشدیگرهرگا اینفرّ ایزدشرهسبب
نافرمانیویاظلموستمازآنفرددورمیاد،همۀقدرتواوکتوفرمانروایی ودراازدستمیداد؛رراشنمونیه
هتگامیکهجمشیدرا تکبروناسپاسیودورشازایزدرادرپیشگرفت،فرّ ایزدشدرصورتمرغی(مرغوارغتیه 
هما)ازاوگسستوپادااهیوتأییدایزدشازاودوراد  
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چـو ایــن جفتــه شــد فــرز یـــ دان و اوی

بتشـت و جهــان شـد پــر او جفـتوجــوی

هنــر چــون بییـوســت بــا کـردجــار

شکســـت انـــدر آورد و برجشـــت کـــار

چه جفت آن سـخنتوی بـا تـرس و هـو

کــه ســرو شــدی بنـــدجی را بکــو

بــه یـ دان هــر آنکــس کــه شــد ناســیاس

بــه دلــش انــدر آیــد و هــر ســو هــراس

بــه جمشــید بــر تیــرهجــون جشــت روو

همــیکـــاست آن فـــرز جیتـــیفـــروو
(فردوسی)45 :1831 ،

همادراینمتاظر نمایتدةعقا وپیرواناوسیت عقیا اوراچتیینتوصییفمییکتید«:اومرغییاسیتمقبیلو
فالواخصیاستمیمونلقاومرغیاست جسیتهطیالع»(میرحسییتیهیروش )91:1352،ارتبیاطایینپرنیدة

فر تد 
اساطیرشکهدرفصلچهاردهماینداستانراحکیمیاز راسانرهمتاظر میپردازد،راجتبۀسمبلیکآندر ورتوجیه
وتأملاست؛زیرااینمرغاساطیرشنزدایرانیانورهویژ درآثاراساطیرایرانی،ریشازمللدیگرحضوروجلیو دارد 
دررسیارشازماجراهاوداستانهاشااهتامهازاودرجایگا فرّ ایزدشنیامریرد مییایودکیهسیایۀآنریرپادایاهان
توجهرهایین
گسترانید اد است؛رتارراینرااتیدنناماینپرند ریا تیارماجراهاشااهتامهره اطرآورد میاود را 
مطلباستکههمادراینمتاظر ،نمادشازمردموسرزمینایرانواکو وعامتآناست متاظرةهماراحکیمیاز
سرزمین راسانکهویژةایراناستایننکتهرارهترتأییدمیکتد نتیجۀمتاظر دراینقسمتتأییدکتتدةآناسیتکیه
مؤلفازچتدناررهاینرویاروییتوجهدااتهاست؛اوهمرهجتبۀنمادینمثبتواسطور اشهماوهیمریه راسیان
درجایگا سمبلی راسانرزرگ،ماهرایرانوایرانیان،توجهکرد است  
رخشیازمتاظرةمیانهماشوحکیم راسان :
« حکیم راسانگات:ارفمردمردان اصیتاستکهراطنایشانتسویهمییاردونا اوتزکیهمیپیذیرد پی 
رهواسطۀعلمرهاوصافالهیموصوفمیاوندواین اصیترهغیرازانسانهیوموجودشرانیست هماشگات:میا
رانیزرهتهذیبا القوتبدیلاوصافاراادمی کتتد نبیتیکیهحیوانیاتوحشییریهانیدکروزگیارچگونیهاهلیی
میاوندواوصافسبعیرارهچهنوعازراطن ودمحومیکتتدوطییورجیوار راهمیین اصییتسیببالایتو
مؤانستاد استودررعضیهوامارضهمینصاتمیتوانیافت»(همان  )127:
5ـ نتیجهجیری
کتا طر المجال  میرحسیتیهروشاثرشرسیارتأثیرگذارونمادینوتمثیلیاست؛نویستد درآنکواید اسیتریا
استاادةکاملازنمادهاشرایدوآاتادراد فارسیورارهر گییرشازعتاصیرواخصییتهیاشجیانورشواییو اش
رمزآلود،تاکرشانتزاعیرادرذهن وانتد رتیاننهد نویستد دراینمتاظر یکماهوموپیامرارهطیورغیرمسیتقیمو
پواید ریانمیکتدورهاینوسیلهجرقهاشازآنرادرذهن وانتد روانمیکتد؛سپ ریاایرار اشکیهدرفکیراو
یارد؛اینگونه ،وانتید نییزریا

میافروزد،رهجلو وتارشدر شانمااهیمعالیدرونیآثار ودنزدمخاطبدستمی
اودودرنتیجه،راتالشذهتیودرونی،رهاوجکشفواهوددراثردستمیرارد 

اعجا همرا می
نمادوسمبلواستااد ازآن،ازارزارهاواگردهاشهترشدرطر المجال میرحسیتیهیروشاسیت نویسیتد ریه
اینوسیلهتوانستهاستسخن ودراراپویاییوتحرک اصیهمرا کتیدو وانتید راریهتأمیلوتاکیرریشیتردر

نماداتاسیحیواناتدرکتا طر المجال
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محتواشپتهانکالموحکایتهاوداستانهاش ودواداردکهالبتهاینایو ریهلیذتورهیرةمعتیوشودرونییریشیتر
مخاطبمی انجامد رهاینترتیبمااهیمرلتدا القیی،عرفیانی،فلسیای،میذهبی،اسیاطیرش،عامیانیهدرذهینوفکیر
رشمییارد نویستد سرانجامرارهر گیرشازهمینایو ،رهمقاصدعالیوآرمانیوهیدفنهیایی یودی

مخاطبپرو
« ررترشنوعرشرررسایرموجوداتوتثبیتجایگا رلتدالهیاودرعالمهستیواثباتاارفمخلوقیاتریودنشرادر
موجوداتنمادیندستمییارد 

یدرقالبهمیناخصیتهاوقهرمانانو
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