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، لرمزیةية، الرموز الحیوانیة، الدالالت ااألمثال العربیة، األمثال الفارس 

 الثقافة.

 

املثل هو أقدر أنواع األدب علی تصویر ونقل الحقائق الیومیة لتجربة اإلنسان، يف 

الحقیقة أن املثل هو صورة صادقة لحیاة املجتمع بل ملختلف الشعوب واألمم. 

 املبارش يف السلوك اإلجت�عي،وتلعب دوراً فاعالً يف ثقافة الشعوب، ولها تأثیرها 

 حیث یستحرض املثل باعتباره شاهداً علی تأکید فکرة وتعزیزها أو تفنیدها ورفضها.

اإلجت�عیة وعاداته وتقالیده  عندما نطالع أمثال كل شعب وندقق فيها نلمم بحیاته

وسنن ومشاعر ذاك الشعب بشكل دقیق كأننا عشنا طوال األزمنة الطویلة مع هذا 

 ب.الشع

التعرف علی ثقافة الشعوب هو سبب التعرف علی الجذور الثقافية وأرواح الشعوب 

األخری فضالً عن تقریب الروابط اإلنسانیة، من أك� الطرق فعالیة لتنفيذ هذا الهدف 

مقارنة هذه الثقافات والتعرف علی نقاط التشابه والفروق، فدراسة أمثال مجتمع ما 

فيها یستطیع أن یكون أحد طرق التعرف علی علی أساس الرموز املستخدمة 

التشابهات الثقافية، ألن املعانی الكامنة يف الرموز يف بعض الثقافات سواسیة وهذا 

یدل علی االشرتاكات الثقافية. فهذه الدراسات الثقافية تؤدي إلی التعرف األفضل 
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 لهذه البالد وفهم عمیق لثقافتهم، ك� تؤدي إلی إثرائها.

�وبولوجیون الرمز مقولة ثقافية ویهتمون بدراسة الرموز والرمزية يف یعترب األن

املجتمعات البدائیة للتعرف علی محددات التفكیر اإلنسانی وتصنیف الرموز وتحلیل 

 ).۷م: ۱۹۹۲محتواها الثقايف (سیرنج، 

أخری فإن الحیوان یشكل جزءاً رئیسیاً يف الحیاة البرشیة ویرتبط ذلك  ومن جهة

من العالقات بین اإلنسان والحیوان ودوره املهم الذي یلعب يف الحياة  �جموعة

البرشیة من القدیم إلی اآلن، فمن الطبیعی أن نلمس حضوره الفاعل واملهيمن يف 

كثیر من األمثال العربیة والفارسية التي ترضب بها يف املناسبات املختلفة ویعلب 

 دوراً رمزيا يف هذه األمثال.

األمت� العربية والفارسیة أوارص املحبة والوّد و حسن الجوار قبل قد ربطت بین 

الدین اإلسالمی الحنیف وبعده و قد بدأت هذه العالقة حین هاجم األحباش جنو� 

)، عالوه ۱۶۷-۱۶۸: ۲۰۱۵الجزیرة العربیة، فدافع الفرس عن العرب هناک (عباس، 

الرموز واملثل وتطورها األد� علی هذا یتضح من تاریخ األدب الفاريس وتاریخ ظهور 

يف األدبین العر� والفاريس يف اإلسالم أن هذین األدبین يف نظرة إج�لیة قد تطورا 

وتكامال جنباً إلی جنب، وأن ذلك قد تضاعف خاصة بعد انتشار األدب الصويف 

 ).۶ه.ش: ۱۳۷۹(قبادی، 

املختلفة يف وانية وانسياقا من هذا فاستهدفت هذه الدراسة إلی دراسة الرموز الحي

 األدبین العر� والفاريس للكشف عن التشابهات واالختالفات يف داللة هذه األمثال.

 يسعی هذا البحث اإلجابة إلی األسئلة التالية:

 . ما الرموز الحیوانیة املشرتكة يف األمثال العربیة والفارسية؟۱

 ة يف األمثال العربية والفارسية؟. ما الرموز الحیوانیة املختلف۲

 . ما الرموز التي تفرّد بها كل من األمثال العربية والفارسية؟ ۳

ولإلجابة عن هذه األسئلة توخی البحث املنهج املقارن الذي یقوم باملقارنة والقیاس 
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بین أوجه التشابه واالختالف بین ظاهرتین أو موضوعین أو أك�. ك� أنه یعد أداة من 

ات الدراسیة والتي تسعی إلی استخراج املفاهیم الدراسیة من النصوص األدو 

املنهجیة، معتمدة علی التحلیل الفكري واملعريف القائم علی معرفة أ�اط 

 الدراسات املختلفة. 

عتیادیة وهی مقایسة بین ظاهرتین أو املقارنة اال  -۱للمقارنة أنواع مختلفة؛ منها: 

غایرة املقارنة امل -۲بینه� أك� من أوجه الخالف،  أك�، تكون قاعدة أوجه الشبه

وهی مقارنة بین ظاهرتین أو أك� تكون أوجه التشابه بینه� أقل من أوجه الخالف، 

م: ۲۰۱۶داخلیة واملقارنة الخارجية (مركز نون للتألیف والرتجمة، املقارنة ال -۳

والخالف بین هذه ). وهدفنا يف هذا البحث هو الكشف عن وجوه التشابه ۲۰۷-۲۰۹

 الرموز.

نظراً ألهمية موضوع املثل يف انعكاس الواقع الثقايف لكل شعب فاهتم به الكث� من 

الباحث� يف كل شعب، فلذلك �كننا الحصول علی بعض الدراسات التي أجريت 

يف هذا املجال يف كل من األدب� العر� والفاريس، و�ا أن كل بحث يقوم علی 

لی بعض الدراسات والبحوث التي تتعلق أكتاف البحوث السابقة فحري بنا اإلشارة إ

 �وضوعنا هذا منها:  

» )قصص الحیوانات يف األدب الفاريس( وانات در ادب فارسیهای حیحکایت«كتاب 

ه.ش)؛ یدرس الكاتب يف هذا الكتاب قصص الحیوانات يف ۱۳۷۶(محمد تقوی، 

 األثار القصصیة والتعلیمیة الفارسية حتی القرن العارش.

رؤیة رمزیة إلی حضور الَجمل يف ( لیین به حضور شرت در شعر جاهنگاهی �اد«

ه.ش)؛ یفرس الكاتب يف هذا املقال ۱۳۹۰(افخمي عقدا، » )الشعر الجاهيل

 توصیفات الشعراء الجاهلیة للَجمل ویبحث عن دوره الرمزي يف الشعر الجاهيل.

در آثار و  بررسی تطبیقیی �ادهای �ثیلی شرت، شیر و کودک«دراسة معنونة بــ

دراسة مقارنة الرموز التمثیلیة الجمل واألسد والطفل يف ( موالنا و نیچه هایاندیشه
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 ه.ش).۱۳۹۳(مجید هوشنگي،» )آثار ونظرات موالنا ونیتشه

�ادهای جانوری در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطار و مولوی «دراسة 

» )داً علی آثار سنایی، عطار ومولویالرموز الحیوانیة يف النصوص العرفانیة اعت�(

ه.ش)؛ درس الكاتب يف هذا املقال الحیوانات التي استخدم ۱۳۹۳(امین رحیمي، 

 هوالء الشعراء ترميزا للنفس اإلنسانية. 

نای اساطیر هند �ادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مب«ثم رسالة املاجستیر باسم 

(طیبه » )دمنة علی أساس أساطیر الهند وإیرانالرموز الحیوانیة يف كلیلة و ( و ایران

ه.ش) بجامعة هرمزغان؛ تطرقت الباحثة يف هذه الدراسة ۱۳۸۸گلستانی حتكنی، 

إلی رمزیة الحیوانات كلیلة ودمنة علی أساس أساطیر الهند وایران وتطبیق األساطیر 

 اب.يف هذین البلدین، وأیضاً دراسة الدالالت الرمزية للحیوانات يف هذا الكت

(صادق فتحي » رمز الطیور والحیوانات يف الشعر الفلسطینی املقاوم«بحث باسم 

ه.ش)؛ تناول الباحثان فيه رمزیة الطیور ۱۳۸۵دهكردي، روشنك جعفري، 

 والحیوانات يف األشعار الفلسطینیة املقاومة.

در  دراسة الرموز الحیوانیة يف األمثال العربیة/ بررسی �ادهای حیوانی«رسالة باسم 

ه.ش، جامعة لرستان)؛ تناول الباحث إلی مكانة ۱۳۹۱بور، (عيل ملك» امثال عربی

الحیوان يف األمثال وأشار إلی الرموز االیجابیة والسلبیة الحیوانیة املستعملة يف 

 األمثال العربیة.

وأما يف األدب العربی فمن الكتب املشهورة التي تناولت الحیوان يف األدب العربی 

م) يف ثالثة مجلدات، ۱۹۸۵(شاكر هادی شكر، » الحیوان يف األدب العربی«كتاب 

أك� اهت�م الكاتب �ركز علی تسجیل حركات الحیوان وسكناته وطبائعه يف األدب 

 العربی من الشعر والقصة والن�. 

م)، هو ۱۹۵۱(عبد الرزاق حمیدة، » قصص الحیوان يف األدب العربی«تاب و ك

 مجموعة من قصص الحیوان يف األدب العربی.

هناك كثیر من الدراسات األخری التي تطرقت إلی الرموز الحیوانیة يف أشعار 
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الشعراء. ولكنا � نع� علی بحث كامل يتطرق إلی الرموز الحيوانية يف األمثال 

 إطار األدب املقارن وهذا الذي قد تكلفه هذا البحث والله ويل التوفيق.وخاصة يف 

م� ال يفوتنا أن ننبه عليه اآلن تعريف بعض املصطلحات األساسية يف البحث 

 مش�ين إلی أهم تقسي�تها وهي: 

تسویة : للمثل معان مختلفة يف املعاجم، تتوزع بین هذه املفاهيم: ال

 آلیة،اوامل�ثلة، الشبه والنظیر، الحدیث، الصفة، الخرب، الحذو، الحجة، النّد، العربة، 

املقدار، القالب، االنتصاب، نصب الهدف، الفضیلة، التصویر، االلتصاق باألرض، 

الذهاب، الزوال، التنكیل، العقوبة، القصاص، الجهد، الفراش، النمط، الحجر، 

 ).۳۲م: ۱۹۸۸ة. (أبو علی، املنقور، الوصف واإلبان

ه ألنه ماثل لخاطر اإلنسان أبداً، یتأسی ب«یقول ابن رشیق عن املثل إنه ُسمي مثال: 

» ویعظ ویأمر ویزجر... وفيه ثالث خالل: ایجاز اللفظ، اصابة املعنی وحسن التشبیه

 ).۲۸۰: ۱م، ج ۱۹۸۱(ابن رشیق، 

ل ملختلف الشعوب واألمم، علی كل حال املثل هو صورة صادقة لحیاة املجتمع وب

فيه خالصة الخربات العمیقة التي مورست عرب السنوات الطویلة من حضاراتها، وهو 

افة، وله دور هام يف بناء الثق غضبها.الخالصة املركزة من معاناتها وشقائها وسعادتها و 

 ألن:

الحیاة، ألمثال هي مرآة الثقافة والقواعد االجت�عیة، العقائد، واآلراء، طریق ا -۱

 الحضارة، وتنقل حكمة الشعوب.

 ن املثل سبب إحیاء اللغات والكنایات واملصطلحات ولغة كل مجتمع وغنائها.أل  -۲

ب وذلك بسباملجتمع وتهذيب أفكاره وعاداته  وألن األمثال تقوم بتعديل أخالق -۳

 واقتضابها وسهولتها. حالوتها

 ا خالصة آراء الناس وتجاربهم.وألنه -۴

وتكرر آمال أفراد املجتمع وسعادتها ورضاها وغضبها. (انظر: ذوالفقاری،  -۵

 ).۱۰-۹ه.ش: ۱۳۸۸
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علی الرغم من أننا ال نستطیع أن نحدد الزمن الدقیق لظهور األمثال، لكن نستطیع 

أن نقول إن األمثال كانت نشأت من أقدم العصور وأفاد منه الناس. أما سابقة تصنیف 

ه.، ويف األدب العربی فله سابقة ۱۳۰۰ريس فرتجع إلی سنة األمثال يف األدب الفا

 ).۵۷-۵۸ه.ش: ۱۳۸۸أك� ترجع إلی العرص الجاهلی (ذوالفقاري، 

الرمز هو من املصطلحات التي � یفلح العل�ء حتی اآلن يف الوصول إلی تعریف 

واحد لها یتفقون علیه وذلك علی الرغم من ك�ة ما كتب حول املوضوع ورغم 

الدراسات العدیدة حوله، وتشعب مجاالته فهو یظهر يف املنطق والریاضیات وعلم 

اإلشارات وعلم النفس والفلسفة واألدب. یعتقد أرنست كاسیر بأن اإلنسان حیوان 

 ).۳۵م: ۱۹۷۷رمزي يف لغاته وأساطیره ودیاناته وعلومه وفنونه (أحمد، 

عند إلیونان ویدل علی قطعة  یعود جذر كلمة الرمز ومعناه إلی عصور قدیمة جداً 

 Symbolفخاراً أو خزف تقدم إلی الزائر الغریب، عالمة حسن الضیافة وكلمة الرمز 

مشتقة من فعل یونا� یحمل معنی الرمزي املشرتك، أی اشرتاك شيئین يف مجری 

 ).۵۰۸: ۲م، ج۱۹۸۲واحد وتوحیده� (األیوبی، 

همس، ویكون تحریك الشفتین بكالم الرمز تصویت باللسان كال«جاء يف لسان العرب 

غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة صوت، إ�ا هو إشارة بالشفتین وقیل: الرمز إشارة 

 ).۱۷۲۷: ۲۰(ابن منظور، د.ت، ج» وإی�ء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم

ما أخفي من الكالم وأصله الصوت الخفي الذي ال یكاد «وهو عند قدامة بن جعفر 

 ).۶۱م: ۱۹۸۲(قدامة بن جعفر، » یفهم

١یحدد وبسرت ما یعنی أو یومئ إلی يشء عن طریق عالقة بینه�، كمجرد «الرمز بأنه  

 ).۳۵م: ۱۹۷۷(أحمد، » االقرتان أو االصطالح أو التشابه عارض غیر مقصود

لعل أفضل تعریف جاء حول الرمز هو الذي جاء يف املعجم العاملي لألدب بأنه هو 

اليشء الذي ینوب عن يشء آخر لكن هذه النیابة لیس بسبب التشابه الكامل بین 

                                                             
1- Webster 
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 :Shipley,1970الشيئین بل بسبب إشارة غامضة أو بسبب عالقة عشوائیة أو تعاقدیة (

322.( 

بيشء آخر بفضل وجود عالقة معینة بینه�، فالرمز هو ذلك اليشء الذي یوحي 

تختلف داللة الرموز من منطقة إلی أخری وأن معناها یتبدل باختالف األزمنة. ك� 

 :Leslie, 1949قیل بأن الرمز یستمد قیمته أو معناه من الناس الذين یستخدمونه (

طبیعیاً )، وشهد تاریخ الرمز بأن كل يشء یمكن أن یكتسب قیمة رمزیة سواء كان 35

 (أحجاراً أو أزهاراً أو حیواناً و...) أو مجرداً.

يف بعض األحیان یختلط بین مفهوم الرمز ومصطلحات أخری كالعالمة أو اإلشارة، 

التمثیل، اإلستعارة، والكنایة، وفي� ييل إشارة موجزة إلی وجه الخالف بین هذه 

 املصطلحات:

: 

العل�ء بأن الرمز یتمیز عن العالمة بأنه یشیر إلی مفهومات وتصورات  یعتقد أك�

وافكار مجردة بین� تشیر العالمة إلی موضوعات وأشیاء ملموسة، أو علی األقل إلی 

إلی  أمور أدنی يف درجة التجرید، علی إعتبار أنها ال تفعل شیئاً أك� من مجرد اإلشارة

 ).۵۸۵م: ۱۹۸۵(ابو زید، تلك األشیاء التي ترتبط بها فحسب 

نستطیع أن نقول إن مدلول العالمة هو معلوم ومعروف وتطابق الدال �دلوله، أما يف 

الرمز فاملدلول مبهم ومجهول ومحتوی غیر محدد ذو قیمة إیحائیة. اإلشارة لیس فيها 

سوی داللة واحدة وال تقبل التنویع وال یمكن أن تختلف من شخص آلخر مادام 

تواضع علی داللتها. لكن الرمز یوحي بأك� من يشء واحد وهو متحرك  املجتمع قد

 ومتنقل ومتنوع. 

عكس االستعارة: تنطلق االستعارة » P. Godetب. غودیه «إن الرمز قد یصیح �فهوم 

من فكرة (مجردة) لتصل إلی رسم، بین� ینطلق الرمز من الرسم لیكون مصدراً ألشیاء 

 ).۹م: ۱۹۹۴ری من بینها األفكار (دوران، أخ
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بأن اختالف االستعارة والرمز یرجع قبل كل يشء إلی التكرار يف » رنه ولك«یعتقد 

الرمز. ألن كل يشء یمكن أن یخطر ببال اإلنسان دفعة واحدة بشكل االستعارة لكن 

الرمز  عندما یكرر بشكل دا�ي من جهة الشکل ومن جهة القیمة البیانیة یتبدل إلی

 ).۲۱۱ه.ش: ۱۳۷۳(ولك وواران، 

إضافة إلی هذا، يف مجال االستعارة نحن نواجه قرینة صارفة التي یسوق ذهن القارئ 

من املعنی الحقیقي إلی املعنی املجازي، لكن ال یوجد يف الرمز قرینة صارفة فلهذا 

ویقبل مبهم. واالستعارة ال تقبل التأویل ألن له معنی واحد لكن الرمز عكس هذا 

 تأویالت مختلفة، ألنه؛ یمكن أن یجمع يف رمز واحد معان متناقضة ومتضادة.

 التمثیل یكون علی أساس االستعارة لكن الرمز أعلی مرتبة من االستعارة. -۱

التمثیل نتیجة تعقل لخلق حادثة أو عرضها �ساعدة الخیال، لكن الرمز هو  -۲

 تفكیر الدینامیكیة التي ترتبط بالعاطفة والحدس.التعبیر عن عملیة ال

التمثیل هو أداة الشاعر لكن الرمز هو مظهر من مظاهر روحه (قبادی،  -۳

 ).۲۱-۲۲ه.ش: ۱۳۷۷

الكنایة كاالستعارة ال یمكن أن نفهم منه إال معنی واحد والكل یفهم منه شيئاً واحداً 

ملقصود، لكن الرمز ال ینحرص إلی معنی واحد بل له معان وهذا املعنی املجازي هو ا

متعددة وتزدهر هذه املعا� عندما ترتبط بأحد التجارب العقلیة واملوضوعیة لإلنسان 

 ).۳۰ه.ش: ۱۳۸۶(بورنامداریان، 

اختلف العل�ء يف تقسیم الرموز ک� اختلفوا يف تحدید مفهوم واحد للرمز، فعلی 

لرموز إلی التعاقدیة والشخصیة أو الخاصة والرموز العامة أو سبیل املثال یقسم فروم ا

). ومنهم من قسمها تقسی�ً آخر واعتمد فيه علی األطر ۱۵ه.ش: ۱۳۶۶العاملیة (

م: ۲۰۱۵املرجعیة وُسمی بعضها تاریخية وأخری أسطوریة وأخری دینیة (العیایدة، 

)؛ ۲۷م: ۱۹۷۵» (عرفية طبیعیة وتقلیدیة أو«)، ویقسم ستیفن أوملان الرموز إلی ۱۲
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فالرموز الطبیعیة مثل الح�مة رمز السالم، والرموز العرفية التي عرفت باالتفاق 

وتختلف باختالف الثقافة والبیئة والجنس البرشی فهو مثل اللون األبیض عند شعب 

 یدل علی الحزن والحداد وعند شعب آخر یدل علی النقاء والصفاء.

للعالقة بین الحیوان واإلنسان جذور عمیقة، وترجع صلة اإلنسان بالحیوان إلی أقدم 

العصور التي عاشا فيها معاً علی صعید األرض، وقد شغل اإلنسان بالحیوان منذ ذلك 

 الزمن البعید. 

مادیة أیضاً، نشأت بینه� صلة روحیة أنشأها الخیال اإلنسا�، ونشأت بینه� صلة 

 لی أنعفتنازعا البقاء حیناً وتعاونا أحیاناً، وتلقی اإلنسان عن الحیوان دروساً ساعدته 

، یرتقي يف مدارج الحضارة، وأن ینتقل من أطوار البداوة إلی الحیاة املدنیة. (حمیدة

 ).۹م: ۱۹۵۱

إكبار  یعتقد عبد الرزاق حمیدة بأن الصلة الروحیة بین اإلنسان والحیوان تجلت يف

اإلنسان للحیوان وتقدیسه تقدیساً بلغ مرتبة اآللهة، وتجلت الصلة املادیة قدی�ً 

وحدیثاً يف فضل الحیوان علی الحضارة والناس، ألن كثیراً من الباحثین یعتقدون 

 بأن اإلنسان تعلم من الحیوان مقدمات الحضارة يف األزمنة القدیمة، ألن الحیوان هو

ع، إذ كان ضعف اإلنسان أمام قوة بعض الحیوان سبباً من الذي أرغمه علی التجم

 ).۹-۱۷أسباب تجمع الناس (املرجع نفسه: 

هذه الصلة الروحیة واملادیة كانت لها مظاهر أدبیة متعددة منها ما جاء علی شكل 

١أساطیر قصصیة تسمی املیثولوجي ٢ومنها خرافات تسمی فابل  ومنها قصص لها  

أو  جزءاً من الخرافات واملعروفة بإسم حکایات أخالقیةمغزی خلقية، ور�ا كانت 

املوعظة. أما ما یرتبط بالصلة املادیة فتظهر يف الوصف الخارجي للحیوان والتحدث 

 عن منافعه وخصاله.

                                                             
1- Mythology 
2 -Fables 
3 -Apologue 
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الحكایة علی لسان الحیوان جزء من تقلید ثقايف عرفته آداب العا� منذ أقدم العصور 

علی الثقافة العربیة والفارسية وعرف قصص  إلی یومنا هذا، ولیس بالفن الجدید

الحیوان يف األمثال العربیة والفارسية وخاصة العربیة، وعكس يف أشعارهم القدیمة 

نوعاً من أنواع  ۸۰وقصصهم الفنیة والقرآنیة، بشكل قیل بأنه ورد ذكر حوايل 

هي  الحیوانات يف قصائدهم. أشهر الكتب التي تناولت الحكایة علی لسان الحیوان

وإن كانت الحكایة علی لسان ». حكایات أیسوب«، و»خرافات لق�ن«، »كلیلة ودمنة«

حكایة السبع «الحیوان عرفتها الحضارات القدیمة جداً مثل الحضارة املرصیة يف 

عرش قبل املیالد. التي وجدت علی أوراق الربدي التي تعود إلی القرن الثامن» والفأر

ة يف التفكیر األسطوري العر�، تشهد بذلك جل ك� نالحظ حضور الحیوان بقو 

أشعار العرب وحكایاتهم ونری بأن حفلت األمثال العربیة بتوظیف الحیوان. یكتفي أن 

نعود إلی أحد أهم مصادر األمثال لنقف علی هذه الحقیقة التي تؤكد علی مدی 

الذي ألفه  العالقة الوطیدة بین اإلنسان العر� وعا� حیوانات بیئته، هذا العا�

العر� وَمثَل جانباً مه�ً من حیاته وانعكس علی واقعه النفيس وإرثه الثقايف. وال 

نبالغ إذ قلنا إن کثیراً من أمثال العرب مرضوبة بحیوانات بیئتها ألیفها ومتوحشها، أي 

الحیوانات التي رافقت العر� وخرب صفاتها وطباعها وتفرس يف أشكالها وأحوالها 

الصفات والطباع مثاالً تقاس علیه سلوك البرش و�ثل بها أخالقهم وصارت هذه 

). هذا الحضور للحیوان ساهم يف إثراء الرمزیة الحیوانیة ۹۱م: ۲۰۱۴(فرفار، 

 للمخیلة العربیة وأغنی أدب الحیوان يف املراحل التالیة.

جمة أما يف إیران فمن أقدم املصادر األدبیة التي جاءت فيها قصص الحیوان هو تر 

هـ، واألخری ترجمة  ۵۳۸أ� املعالی نرص الله منيش من كتاب كلیلة ودمنة يف سنة 

 هـ.  ۵۵۶ظه�ي سمرقندي من سندبادنامه يف سنة 

يف اآلداب اإلیرانیة القدیمة جاءت أساطیر الحیوانات يف أك� األحیان ملغزی 

وح الرازي، أخالقية وعرفانية؛ ككتاب حدیقة الحقیقة لسنا�، وتفسیر أ� الفت

نامه وراوینی، الدین الرومي، ومرزباننامه لعطار، واملثنوي لجاللوأرسارنامه والهي

نامه لنخشبي، والحدیقة الثامنة من بهارستان لجامي، وأنوار سهييل لحسین وطوطي
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 ).۸۰: ۱۳۴۷واعظ كاشا� (ساتن، 

ة كتابه وقال إن أشار حمزة األصبهانی إلی أهمیة الحیوان يف حیاة اإلنسان يف مقدم

معظم األمثال نشأت عن تشبیه بعا� الحیوان، وأن العرب هم أقرب الناس إلی 

التفكیر يف مثل هذا التشبیه، إذ أنهم یعیشون يف الصحراء مع مختلف الحیوانات، 

ولدیهم الفرصة ملراقبتها والتعرف علیها وعلی خصائصها، وبذلك بات من السهل 

احد منهم، بأخالق حیوان معین منها (األصبهانی، علیهم أن یشبهوا أخالق الو 

 ).۳۱م: ۱۹۸۸

ون إن أك� أمثال العرب مرضوبة بالبهائم. فهم الیكادون یَذمُّ «یقول األصبهانی أیضاً: 

ن ویمدحون إال �ا یجدون يف البهائم، ملا ألهمها الله تعالی من املعرفة، وأشعرها م

تفرُّد العرب باستع�ل ذلك دون سائر الفطنة و�ا یقیمها ویعیشها. والسبب يف 

األمم، أن العرب أناس إ�ا وضعوا بیوتهم وأبنیتهم وسط السباع واألحناش، والهمج 

ن الحرشات، فلیس یع�ون إال بها، وال یفتحون عیونهم إال علیها وال یرون سواها. فحی

 ).۴۹ م:۱۹۸۸(األصبهانی، » تأملوا أخالق تلك البهائم فرضبوا بأخالقهم مثالً

یعد األسد رمزاً للقوة والشجاعة عرب العصور املختلفة ومن العصور الغابرة، حتی 

نسطتیع أن نقول إنه ال یتكلم عن الشجاعة دون ذكر األسد، ال تقترص هذا الرمز علی 

ثقافة معینة أو منطقة دون أخری، ك� أن هذا املفهوم لیس مقترصا علی زمن أو 

د والثقافات، مثالً يف كتاب كلیلة ودمنة ظهر األستاریخ محدد وإ�ا یتجاوز التاریخ 

يف أك� من موضع داخل الكتاب مستحوذاً علی رمزیة القوة والحكمة والسلطة حیث 

 كان ملك الغابة وحاكم الحیوانات. 

هذا الرمز يف الثقافة اإلیرانیة والفارسية من الرموز القویة التي نشاهدها بكثیر، �ا 

وان يتمثل علی السكوك والنقوش البارزة علی الت�ثیل أننا نری رسم هذا الحی



 
 
 

 الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاویی ملکرسودهشناختی سوگبررسی زیبایی

 

٣٠ 
 

الحدیدیة واألسود الحجریة يف األزمنة املختلفه، یمكن أن نرجع خلفية رسم األسد 

يف الثقافة اإلیرانیة إلی العرص اآلریة، األسد مقابل الثعلب وإبن آوی یكون رمزاً 

سلطة، ويف األدب للشجاعة، لكن عندما یصف إلی جانب الغزال یمثل القوة وال

كلمة تعني األسد الذي یدل علی الدور الهام لهذا  ۶۰۰العر� یضم ما یزید علی 

 الحیوان يف الحیاة العربیة وثقافتها. 

علی أساس ما نری کان لألسد دوراً بارزاً يف أمثال الثقافتین، وإنّه رمٌز للقوة 

: ۱م، ج۱۹۹۸املیدا�، (» أجرأ من ذي لبد/ أجرأ من قسورة«والشجاعة. يف العربیة 

) وجاء يف ۲۵م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » أجرأ من لیث/ أجرأ من أسامة«) و۱۸۵

(دهخدا، » آن كه شیران را كند روبه مزاج احتیاج است احتیاج«الفارسية 

ه.ش، ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » جگر شیر نداری سفر عشق مكن) «۶۵ه.ش: ۱۳۶۱

 ).۷۲ه.ش: ۱۳۹۳اً له (زركوب، نظ�  »مثل ش�«)ك� ذكر املثل الفاريس ۷۴۷

الثعلب من قدیم الزمن يف آثار األدباء والكتاب ويف أذهان الناس كان رمزاً للخداع 

الثعلب هو موصوف بالروغان والخبث، «والروغان، قال الجاحظ يف الحیوان بأن 

» ویُرضب به املثل يف النذالة والدناءة، ك� یرضب به املثل يف الُخبث والروغان

) ونری هذا الرمز يف كثیر من أشعار العرب وقصصهم، ۳۰۲: ۶م، ج۱۹۶۵(الجاحظ، 

» أروغ من ثعالة) «۳۷م : ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » أخب من ثعالة«ورد يف األمثال 

 ).۳۱۷: ۱م، ج۱۹۹۸(املیدا�، 

) ويف األدب ۲۴م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » أج� من ثرملة«وجاء رمزاً للج� وقیل 

الثقافة الشعبیة أیضاً الثعلب هو أحد الرموز املستعملة للج� وجاء يف الفاريس ويف 

ه.ش: ۱۳۶۱(دهخدا، » آن كه شیران را كند روبَْه مزاج احتیاج است احتیاج«املثل 

۶۵.( 

نری حضور هذا الحیوان بشكل كثیر يف األدب الفاريس وأشهره هو قصة الثعلب 

م حیوان سجل يف األدب الفاريس والغراب، ویعتقد عبدالهي بأن الثعلب هو أقد

حیله كار زن است و روباه/ حیله «). جاء يف املثل: ۷۶ه.ش: ۱۳۸۱(عبدالهي، 



 

 

٣١ 

(املرجع » روباه مكار از دمش به تله می افتد) «۸۴۶ه.ش:۱۳۸۸ (ذوالفقاری،» روباه

 ).۱۶۱۶(املرجع نفسه: » مثل روباه) «۱۰۹۰نفسه: 

و دروباه از «سية ورد الثعلب رمزاً للكیاسة عالوة علی هذا نری بأن يف األمثال الفار 

 )، یدل علی ذكاء الثعلب.۵۹۹: ۱۳۸۰(شكورزاده، » دست به تله می افتد

للح�ر دور مركزي يف كثیر من الروایات واألدب العاملي، حیث یربز كصدیق السفر 

ح�ر ورشیك العمل وصاحب الرس ورفيق الرتحال يف هذه الحیاة، وال تقترص قیمة ال

علی عا� الروایة، لكنه یدخل يف املوروث الدینی، ولیكون له موقع ممیز یذكر يف 

 الكتب الس�ویة كالقرآن، إذ جعله آیة من آیات الله. 

وأیضاً یمثل يف األدب قدی�ً وحدیثاً، وتحظی باهت�م كبیر من قبل اإلنسان يف 

الح�ر، العیر، حیوان أهيل شدید «سالف األزمان، یقول ابن منظور يف لسان العرب 

). ویعترب ۲۱۲: ۴(ابن منظور، د.ت، ج» الصرب علی الكد یرضب به املثل يف البالدة

شائعة يف كثیر من مناطق العا�، لوصف الشخص لفظ الح�ر من الشتائم السوقیة ال

 بالغباء. نستطیع أن نقول بأن الح�ر يف الثقافة الشعبیة الفارسية والعربیة ارتبط

بكثیر من القیم السلبیة واملستهجنة اجت�عیاً، فصور الح�ر بصور الجهل والغباوة 

الف منطلقاتهم والسفه والعناد وهذه الصورة متوارثة بین األجناس البرشیة باخت

 التاریخیة وتنوع أرصدتهم الثقافية. نری كل هذه الصفات يف أمثال كلتا الثقافتین. 

روز پرسند اماز خر می«الح�ر یكون رمزاً للسفاهة والغباوة، مثالً نقول يف الفارسية: 

پیش خر شنبه و آدینه یكی ) «۲۸۹ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » چند شنبه است

(شكورزاده، » نزد خر، خر مهره و گوهر یكی است) «۶۶۰:(املرجع نفسه» است

) أحد الرموز البارزة للح�ر يف األدب الفاريس هو سفاهته ۹۴۰ه.ش: ۱۳۸۰

 وغباوته، واستعمل بكثیر يف النصوص األدبیة.

) يف ۱۶۱۲ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » مثل خر چموش«وأیضاً جاء رمزاً للعناد قیل: 

 للعناد. هذا املثل الح�ر هو رمز 
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مثل «ك� أرشنا يف السابق أن الصرب أحد من رموز الح�ر، وجاء يف املثل الفاريس 

 ) هنا یدل علی صرب الح�ر وحمقه. ۱۴۲۸ه.ش: ۱۳۶۶، (دهخدا »خر

ومثل به لإلشارة إلی بعض الخصائص الشكلیة املالزمة للح�ر كعظم الرأس وطول 

» گوشت خر دندان سگ«الفارسية األذنین والصوت املنكر، أو لحمه. جاء يف 

» گوش خر«) الذي مثل بلحمه يف الس�كة. أو ۱۳۳۱ه.ش: ۱۳۶۳(دهخدا، 

مثل «) الذي رضب بأذنه يف الطول وحدة السمع. و۱۳۳۲ه.ش: ۱۳۶۳(دهخدا، 

 ) الذي رضب بظهره يف الخشونة والغلظ.۱۶۰۵ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » پشت خر

» �ر ثیاب خز لقال الناس یا لك من ح�رولو لبس الح«أما يف العربیة فقیل 

) ۱۸۹: ۱م، ج۱۹۹۸(املیدا�، » أجهل من ح�ر«) و۳۴۵: ۱م،ج۱۹۸۱(الثعالبی، 

يف هذه األمثال كلها جاء الح�ر رمزاً للجهالة ك� ذكرت زركوب يف كتابها املثل 

وب، نظ�اً له. (زرك» خر عيسی گرش به مكه برند/ چون بيايد هنوز خر باشد«الفاريس 

 ).۳۷۲ه.ش: ۱۳۹۳

) ك� هو معلوم جاء الح�ر رمزاً ۵۸۸: ۱م، ج۱۹۸۸(العسكری، » أصرب من ح�ر«و

 للحلم علی صیغة التفضیل. 

 ) هو یدل علی ضاللة الح�ر.۶۶م، : ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » أضل من ح�ر«و

عالوة علی هذا، الح�ر املوحول يف كلتا الثقافتین یكون رمزاً للعجز. جاء يف 

) ويف ۴۰۴: ۱م، ج۱۹۹۸(املیدا�، » أصبح في� دهاه كالح�ر املوحول«لعربیة: ا

: ۱۳۹۳و زرکوب،  ۱۴۲۹ه.ش: ۱۳۶۱(دهخدا، » مثل خر در گل مانده«الفارسية: 

۹۶(. 

الجمل بأس�ئه املختلفة هو أحد أهم اللبنات التي شكلت الثقافة العربية القدیمة، 

أهمیته يف بعض القصص الدینية التي ال یشك فيها لوروده  وقد یكون لهذا الحیوان

يف الكتب الس�ویة. ومن وجهة نظر العر� یعترب الجمل أعظم الحیوانات نفعاً فهو 

مطعم العر� وأداة انتقاله ووسیلة تبادله ومهر العروسة ودیة الدم وهو صدیق العر� 



 

 

٣٣ 

اء الذي یدخره لل�شیة ویطعن البدوي املالزم وأمه املرضعة فهو یرشب لبنه بدل امل

لحمه وغیر ذلك. نستطیع أن نقول إن الجمل احتل يف نفوس العرب مكانة مرموقة ال 

تكاد تعدله أو تدانیه منزلة أي يشء آخر لهم إال الخیل. وال تكاد تخلو قصیدة عربیة 

) أو من وصف اإلبل أو الفرس. ویعتقد العرب بأن اإلبل تُشفي الِعلل أو املس (الجنون

الَعشا، فإنها أیضاً تهدي من ضلَّ منهم يف الفالة، ولهذا الحیوان اعتقادات أسطوریة 

 عند العرب. 

ُرضبت به أمثال مختلفة لكن ما هو مشرتك يف العربیة والفارسية هو أن الجمل رمز 

للحقد ووصف بغلظة الكبد، ویعتقد بأن الجمل هو أحقد حیوان علی األرض وقالوا إن 

أحقد «ینسی من یيسء معاملته حتی وإن مرت سنوات. قیل يف العربیة الجمل ال 

(دهخدا، » كینه شرتی«) وجاء يف الفارسية ۱۱۲م: ۱۹۸۸(األصفها�، » من جمل

 :).۱۳۹۳و زرکوب، ۱۲۶۱ه.ش: ۱۳۶۱

» ملجأغیر من «جدیر بالذكر أن الجمل يف األمثال العربیة أیضاً جاء رمزاً للغیرة وقیل 

 )؛ لكن يف الفارسية ما ورد هذا املفهوم.۷۹م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، 

ارتبط الكلب �كانة رفيعة يف الرتاث العر� وهو إما رمز لذمامة خلق املرء وهجاء 

أفعاله، أو بعكس ذلك؛ ویكون رمزا للوفاء واإلخالص كصدیق ر�ا أوفی ألصحابه من 

بیة والفارسية رمزاً للوفاء البرش أو رمزا للنجاسة. نری بأنه جاء يف األمثال العر 

والنجاسة والطمع واالمتنان والشكر. لكنه جاء يف الفارسية ويف العربیة رمزاً لطول 

 ، ويف العربیة استفاد من الرموز األخری ونشیر إلیه يف ما بعد.١الزماء

) ۱۱۹۶ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » سگ به هفت دریا پاك نشود«يف الفارسية نقول 

نجاسة الكلب، ویمكن أن انتقلت هذه الداللة للكلب بعد اعتناق الذي یدل علی 

  االیرانیین بدین اإلسالم.

) يف هذا املثل یعتقد بأن ۹۸۵ه.ش: ۱۳۶۱(دهخدا، » سگ سیر رسكش می شود«

                                                             
 الزماء ما بین القتل إلی خروج النفس. -۱
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الكلب إذا شبع یصیر متمرداً ویعيص، یوجد هذا املفهوم أیضاً يف العربیة �ا أنه قیل 

 الكلب یكون سبب إطاعته وشبعه یساوي التمرد.وهنا جوع » أجع كلبك یتبعك«

) يف الثقافة اإلیرانیة یعتقد ۱۲۰۷ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » سگ هفت جان دارد«

 بأن الكلب یموت بالصعوبة والبعض یرون بأن هذا یدل علی حرص الكلب.

إن الكلب أول حیوان دجنَّه اإلنسان ألغراض الحراسة والصید، فاتخذه من «قیل: 

) فطبیعی ۲۱۹: ۳م، ج۱۹۸۵(شكر، » لعصور صدیقاً له، فكان الويف األمینأقدم ا

(دهخدا، » وفای سگ«بأن نری رمز الوفاء یكون من الرموز البارزة لهذا الحیوان، 

ه.ش: ۱۳۶۳(دهخدا، » وفاداری را از سگ باید آموخت) «۱۸۹۰ه.ش: ۱۳۶۳

 ).۶۴۸ش: ه.۱۳۸۰(شكورزاده، » سگی را لقمه هرگز فراموش نگردد) «۱۸۸۹

يف الثقافة العربیة أیضاً للكب مكانة مرموقة يف الوفاء واألنس باإلنسان والتبعیة منه: 

(عبدالرحمن، » أشكر من كلب) «۲۰۲: ۱م، ج۱۹۸۸(العسكری، » آلف من كلب«

 ).۶۰م: ۱۹۹۸

» أحرص من كلب) «۲۶م: ۱۹۹۸(عبدالرحمن، » أجشع من كلب«وجاء رمزاً للحرص 

 ). ۳۰ م:۱۹۹۸(عبد الرحمن، 

 ). ۲۹م: ۱۹۸۸(عبدالرحمن، » أحرس من كلب«وقد ورد رمزاً للحراسة 

أدخل رمز النجاسة للكلب يف الثقافة العربیة يف العصور اإلسالمیة وبواسطة التعالیم 

)؛ يف ۳۵۸: ۲م، ج۱۹۹۸(املیدا�، » أنجس ما یكون الكلب إذا اغتسل«اإلسالمية: 

ل االنتقال من جیل إلی جیل آخر وتبعاً الحقیقة تلقی هذه الداللة الجدیدة خال

لتغییر الثقافة، ألن ما کان يف العصور القدیمة للکلب هذه الداللة بل کسبه بعد 

أزمنة الکثیرة واعتناق دین الجدید، هذا املثل جاء يف کتاب املیدا� ضمن أمثال 

 املولدین.

 یطعم منه، ) ألنه إذ نال شيئاً �۲۴۷: ۱ج م،۱۹۹۸(العسكری، » أبخل من كلب«

 وإن أراد اإلنسان أن ینتزع شيئا من یده یهرشه.

جدیر بالذكر بأن العرب یرون بین الكلب والجن صلة ما. فالكالب من مراكب الجن أو 



 

 

٣٥ 

» هاروت وماروت«مطایاها، ویعتربون الكلب األسود جاناً وشیطاناً. منها ما ورد يف قصة 

 ).۲۹۷ -۲۹۸: ۱،ج۱۹۹۴(انظر: عجینة، 

وله عالقة مع » إیل ثور«الثور كان من رموز اإلله إیل إله السامیین قدی�ً ویدعی 

الكواكب، وتتمثل هذه العالقة يف التشاكل بین الهالل قر� الثور ومعنی الفحولة 

والقوة والخصب، ویوجد وحدات أسطورية أو س�ت أسطوریة تتعلق بالثور وهو یضطلع 

لق العا�، أو يف أساطیر صورة الكون، أو يف فيها بدور معین إما يف أساطیر خ

١األع�ل األسطوریة التي هي من قبیل التسلیع طلباً للمطر أو يف ما سواها. (انظر:  

 ).۲۹۴-۲۹۵: ۱م، ج۱۹۹۴عجینة، 

ء ويف األساط� اآلرية، تعتقد بقدسیة الثور وکان ممثل للقوة والقدرة ویعتقد القدما

 .)٥٧: ٢٠١٦آبادي، (اکربی موسیبأن األرض یکون عىل قرن الثور 

يف األدب الفاريس واألمثال الفارسية جاء الثور رمزاً للتخمة والبالهة والقدرة 

(ذوالفقاری، » هر آدم نفهمی زور بیست رأس گاو را دارد«واالجتهاد والشجاعة. 

گاو پیش او «) الذي یدل علی بالهة الثور، وأیضاً هذا املثل: ۱۸۴۲ه.ش: ۱۳۸۸

). لهذا جاءت زركوب باملثل ۱۴۸۱ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » افالطون استمثل 

 ).۳۷۶ه.ش: ۱۳۹۵» (یخبط خبط عشواء«نظیرا للمثل العر� » مثل گاو«الفاريس 

) الثور يف ۷۴۱ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » جای گاو كار بكنی جای گوساله بخوابی«

لواح ری هذا األمر يف كثیر من األأك� الشعوب كان رمزاً للقدرة من األزمنة القدیمة ون

 ).۶۴م: العدد ۲۰۱۰(مجلة جهینة،  من األعرص الغابرة التي بقيت

) الذي یدل علی شجاعة الثور يف ۱۰۲۴ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » دل گاو دارد«

 الثقافة اإلیرانیة.

م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » أبلد من ثور« يف العربیة جاء الثور رمزاً للبالهة أیضاً وقیل 

                                                             
كان العرب قبل اإلسالم یستمطرون الس�ء متخذین البقر واسطة وذریعة ضمن عملیة طقوسیة اسمها  -١

 ).۲۹۵: ۱م، ج۱۹۹۴التسلیع (عجینة، 
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 ).۴۹م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » أزهي من ثور«) والتكرب ۲۰

ه.ش، ۱۳۸۲ذكر صاحب معجم الرموز بأن الذئب هو رمزاً للقساوة والرشاسة (شوالیة، 

 ).۳۰۸ه.ش: ۱۳۸۶)؛ وقال كوپر: الذئب یكون رمزاً للرش والرضاوة (كوپر، ۷۱۴، ۴ج

الجوع، ومن املعروف أن الذئاب  واستعمل يف األمثال العربیة لدالالت مختلفة منها

العربیة تفوق يف جوعها الذئاب األخری؛ ألنها ال تحصل علی طعامها بیسیر، بل 

(عبد الرحمن، » أجوع من ذئب«) وقیل ۳۵م: ۲۰۱۲تجاهد يف سبیله (الع�ري، 

 ). ۲۸م: ۱۹۹۸

لفریسة من وأیضاً جاء رمزاً للذكاء، إذ إن تقسیم األدوار واسرتاتیجیة الهجوم، وتعیین ا

 ). ۳۸م: ۲۰۱۲أهم إمارات الذكاء يف الذئاب (الع�ري، 

من رموزه األخری هو الحذر ورهافة الحس وهذه من الصفات التي لوحظت كثیراً يف 

(الهاليل، » ینام بإحدی ُمقلتیه«الذئاب؛ والذئب ك� وصفه حمید بن ثور الهاللی: 

 ). ۲۸م: ۱۹۹۸لرحمن، (عبدا» أحذر من ذئب«) وجاء يف املثل: ۱۰۵م: ۱۹۵۱

ومن صفاته املعنویة ما هو مذموم عند الناس وفيه أمثال كثیرة هو الغدر والخیانة 

 ). ۴۱م: ۱۹۹۸(عبدالرحمن، » أخون من ذئب«

» أظلم من ذئب«من رموزه البارزة هو الظلم والقساوة عند مواجهة فریسة لذلك قیل: 

ل يف أمثال العرب، وأشعار الشعراء قد ك� القو «) یقول املیدانی: ۷۱(املرجع نفسه: 

بظلم الذئب فقالوا يف أمثالهم: من اسرتعی الذئب ظلم، ومستودع الذئب أظلم، 

أخبث من «) وجاء رمزاً للخباثة ۴۴۶: ۱م، ج۱۹۹۸(املیدانی، » وكافأه مكافأة الذئب

أوقح من «) وعدم الحیاء ۱/۲۵۹م: ج۱۹۹۸(املیدا�، » ذئب الخمر/ ذئب الغضی

» أشم من ذئب«) وأیضاً رمزاً لقوة الشم وقیل ۳۸۲: ۲م، ج۱۹۹۸ملیدا�، (ا» ذئب

 ).۵۶: ۱م، ج۱۹۸۸(العسكری، 

أما يف األدب الفاريس يف القصص والحكایات، فجاء الذئب رمزاً للرضاوة والظلم 

از گرگ ) «۱۶۳۶ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » مثل گرگ گرسنه«، »مثل گرگ«والغدر 



 

 

٣٧ 

» ظاهر میش است و باطن گرگ«) و۹۴۶ه.ش: ۱۳۸۰، (شكورزاده» شبانی نیاید

 ) الذي یدل علی الغدر وخداع الذئب. ۱۳۰۶ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، 

 ).۸۲۷ه.ش: ۱۳۸۰(شكورزاده، » گرگ همیشه گرسنه است«وجاء رمزاً للجوع 

القرد ليس حيوانًا بسيطًا، بل يحتوي عىل مجموعة متنوعة من الرموز يف مختلف 

األدب العربی يف بعض األحیان یعترب القرد رمزاً للتقلید ك� قیل  . يفالشعوب

مثل «) وأیضاً يف األدب الفاريس جاء ۲۲۹: ۱ج م،۱۹۹۸(املیدا�، » أحكی من قرد«

) واملراد منه التقلید ۷۶: ۱۳۹۳زرکوب،  و۱۴۹۳ه.ش: ۱۳۶۱(دهخدا، » میمون

اشتهر بسبب رسعته األعمی يف العمل. وجاء يف كتاب معجم الرموز بأن القرد 

 ).۳۶۲: ۵ ه.ش، ج۱۳۸۲وموهبته يف التقلید (شوالیه، 

» لقردأقبح من ا«فضال عن هذا یعترب القرد يف الثقافتین الفارسیة والعربیة رمزاً للقبح 

ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » مثل میمون«) ويف الفارسية ۸۲م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، 

تر اداش میمون هر چه زشت«اء يف املثل ) واملراد به هو قبح صورة القرد، وج۱۶۴۳

 الذي یلقن نوع من اإلستهزاء.» بیشرت

ات الجدیر بالذكر أن للقرود يف أساطیر العرب شأناً كبیراً فكانوا یروون عنها الروای

 روداً الغریبة وعدوها من الجن أو املتشیطنة وما الغول والسعالة، والقطرب والبعیم إال ق

 )۱۳(املعلوف، د.ت: 

دشمن اگر پشه است «جاء الفيل يف األدبین الفاريس والعربی رمزاً للقوة والكَرب وقیل 

شب هنگام فيل و پشه با هم «) و۵۲۷ه.ش: ۱۳۸۰(شكورزاده، » فيل بش�رش

) يف هذه األمثال جاء الفيل رمزاً لألشیاء ۱۲۴۲ه.ش:۱۳۸۸(ذوالفقاری، » برابرند

گرت خوی شیر و زور پیل و سم مار نیست « الكبیرة، ويف هذا املثل ورد للقدرة:

) وقیل يف ۱۲۸۰ه.ش: ۱۳۶۳(دهخدا، » همچو مور و پشه و روباه كم آزار باش

الهند «)  قال األصبهانی بأن ۲۲۰م: ۱۹۸۸(األصفهانی، » أشد من الفيل«العربیة: 
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) وأیضاً ۲۲۰(املرجع نفسه: » تُخرب عنه أن شدته وقوته مجتمعان يف نابه وخرطومه

م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » آكل من الفيل«ء يف العربیة رمزاً لألكل الكثیر وقیل جا

۱۵( 

یعتقد شوالیة بأن الخنزیر تقریباً يف كل العا� یكون رمز للقذارة واألكل الكثیر 

) يف األدب الفاريس هو من الرموز السلبیة، أي ۱۳۳: ۳ه.ش، ج۱۲۸۲(شوالیة، 

السلبیات وأیضاً يف األدیان التي توجد يف إیران (خال الصفات التي كلها تدل علی 

الدین زرادشتي) جاء هذا الحیوان لألمور السلبیة، من هذه الرموز هو القذارة والرشارة 

(ذوالفقاری، » ماندبه خوك خوانسار می«والشذوذ الجنسی والشهوة والبالهة 

ه.ش: ۱۳۶۱، (دهخدا» مثل گراز» «كندمثل گراز توله می«) و۵۶۶ه.ش: ۱۳۸۸

) يف األدب العربی أیضاً العفر وهو ذكر من الخنزیر جاء رمزاً للقذارة وقیل ۱۴۷۷

 ).۲۲۹م: ۱۹۸۸(األصفهانی، » أطفس من عفر«

با این هوشت چرا «يف األدب الفاريس نری أن األرنب جاء رمزاً للكیاسة والذكاء وقیل 

) أما يف األمثال العربیة ف�ی بأن ۴۴۹ه.ش: ۱۳۸۸فقاری، (ذوال» خرگوش نشدی

(عبد » أكیس من قشة«القشة ـــ وهو ولد القرد ـــ هي التي تكون رمزاً للكیاسة 

 ).۸۹م: ۱۹۹۸الرحمن، 

األرنب استعمل يف األدب الفاريس للرموز أخری منها الحذر والنوم الخفيف وقیل 

) ولكن ۹۱۲ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری،  »خواب اگر خوب بود خرگوش پادشاه بودی«

يف العربیة من الحیوانات التي تكون رمزاً لحذر هي الذئب، الغراب، الظلیم، العقق. 

 )۱۳۱م: ۱۹۸۸(األصفهانی، » أحذر من الظلیم«وقیل 

أیضاً استعمل األرنب رمزاً للشذوذ الجنسی لكن يف العربیة جاء القرد لهذا املفهوم 

) ك� ورد األرنب يف كلتا األدبین ۳۲۶م: ۱۹۹۸د الرحمن، (عب» أزنی من قرد«وقیل 
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) وجاء ۳۰۱م: ۱۹۸۸(األصفهانی، » أقطف من أرنب«رمزاً للرسعة، وقیل يف العربیة: 

ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » دویدن خرگوش دیدم اما از گوشش رمیدم«يف الفارسیة 

 ) الذي یدل علی رسعة األرنب.۱۰۵۲

همة أنثی وهي رضب من السباع، وله أس�ء كثیر منها الجعار والجراالَضبُُع، والَضبُع: 

ا وأم عامر، وأم قشعم، يُقال إن الضباع حيوانات طفيلية، �عنى أنها تقتات عىل بقاي

فرائس الحيوانات األخرى. والضبع يف الذاكرة الشعبية حيوان جبان، غدار، فيه من 

ربیة رب للفساد وجاء يف الكتاب األمثال العورمز به الع .النذالة والغباء اليشء الكث�

الضبع رمز عن السنة الشدیدة املهلكة املجدبة وجاء يف «والعرص الجاهلی بأن 

 ).١٣٧م: ١٩٨٨(أبو علی، » املثل [أفسد من الضبع]

أعیث من «الضبع استعمل بكثیر يف األمثال العربیة وكلها یدل علی الصفات السلبیة 

(عبدالرحمن، » أحمق من الضبع وأم عامر«) وجاء ۷۷م: ۱۹۹۸(عبد الرحمن، » جعار

(عبدالرحمن، » إن الضبع تأكل العظام وال تدری ما قدر استها«) و۳۴و ۳۳م: ۱۹۹۸

والله ال یخفي هذا علی «) ألنه أحمق. وتقول العرب إذا رأت ما تنكره: ۱۵۷م: ۱۹۹۸

جاء أیضاً رمزاً ) و ۲۴۶: ۲م: ج۱۹۸۵(شكر، » الضبع وتنسب إلیها أشیاء يف الحمق

) وقشعم هو أحد ۱۰۲م: ۱۹۹۸الرحمن، عبد(» أهرم من قشعم«لطول العمر وقیل: 

 أس�ء الضبع.

مثل «و» مثل كفتار پیر«يف األمثال الفارسية جاء الضبع رمزاً للدنائة والنحوسة وقیل: 

 ).۱۶۲۱ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » كفتار

دالالت یعنی الفساد والحمق والبالهة لكن يف الفاريس الحیوان الذي استفاد لهذه ال

والغدارة والدنائة هو ابن آوی. ويف كتاب كلیلة ودمنة مثالً ابن آوی كالثعلب رمز 

يف مرزبان نامه (موسوعة » شغال خر سوار«للدهاء ونستطیع أن نری غدره يف حكایة 

 ).۵۹۷۷: ۱عا� االسالم، مدرسة فقاهت، ج

ه.ش: ۱۳۸۰(شكورزاده، » ان شغاالن النه دارندجای شیر «جاء يف األمثال الفارسیة 
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» ماندشغال پیر را می«) يف هذا املثل ابن آوی هو رمز لألفراد الدون. و۳۶۴

 ).۱۶۲۴ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » مثل شغال«) و۱۲۵۵ه.ش:  ۱۳۸۸(ذوالفقاری، 

أما يف » خوردنمثل گاو «يف األدب الفاريس استعمل الثور رمزاً لألكل الكثیر ونقول 

» آكل من الفأر«األدب العربی فيستعمل الحوت والفأر والفيل والسوس جاء يف املثل 

) ۱۵م: ۱۹۹۸(عبدالرحمن، ». آكل من السوس«و» آكل من حوت«و» آكل من الفيل«

نظیرا لهذا املثل » مثل گاو می خورد«ولهذا نستطیع أن نذكر املثل الفاريس 

 ).۶۴ه.ش: ۱۳۹۵(زركوب، 

علی هذا الثور يف األدب الفاريس یكون رمزاً لالجتهاد والعمل الصعب وقیل  عالوة

(ذوالفقاری، » آب خوردن را از خر و كار كردن را از گاو و وفا را از سگ یاد بگیر«

) لكن يف العربیة الفرس ۱۶۳۴(املرجع نفسه: » مثل گاو نر«) و۱۷۵ه.ش: ۱۳۸۸

 ). ۳۸۹: ۱م: ج۱۹۹۸ا�، (املید» أشد من فرس«هو رمز لالجتهاد وجاء 

(ذوالفقاری، » هر كه را ریش بزرگ است خرد كوسه بود«جاء يف املثل الفاريس 

) يف هذا املثل سمك القرش ۱۰۱۵ه.ش: ۱۳۸۰؛ شكورزاده، ۱۹۰۵ه.ش: ۱۳۸۸

هو رمز للحمق والبالهة، مع أن سمك القرش لیس له لحیة یستعمل يف الفارسیة 

» ما یخفي هذا علی الضبع«عربیة جاء الضبع رمزاً للحمق وقیل لإلستهزاء، لكن يف ال

 ) ألن الضبع هو أحمق الدواب.۲۹۵: ۲م، ج۱۹۹۸(املیدا�، 

أشم من ذئب/ «من الرموز التي جاء يف العربیة للشم القوی هو الذئب والنعامة وقیل 

فالكلب هو ) أما يف األدب الفاريس ۵۶۰: ۱ج م،۱۹۸۸(العسكری، » أشم من النعامة

مثل سگ «یملك أقوی حاسة الشم بین جمیع الحیوانات ولهذا جاء رمزا لهذا املفهوم 

 ).۱۶۲۰ه.ش: ۱۳۸۸(ذوالفقاری، » بو دارد



 

 

٤١ 

» مثل الك پشت«السلحفاة یعترب يف الثقافة اإلیرانیة رمزاً للسیر البطيء وقیل 

ن رمزاً للبطء. أما يف ) واملراد به سیره الذي یكو ۱۶۳۷ه.ش، ۱۳۸۸(ذوالفقاری، 

(عبد الرحمن، » أبلد من السلحفاة«العربیة فيكون رمزاً للبالهة والحمق وقیل 

 ).۲۰م، ۱۹۹۸

نستطیع أن نلخص الحیوانات املستخدمة اس�ؤها يف األمثال الفارسية والعربیة 

 ورموزها يف الجدول التايل:

التمرد، الج�،  الكلب

الحرص، الشم 

القوي، طول 

الزماء، الوفاء، 

الغضب، 

النجاسة، 

اإلطاعة، 

الحراسة، 

البخل، 

اإللحاح، حدة 

البرص، النوم 

 الكثیر

أحرص من 

 كلب.

 آلف من كلب.

أنجس ما یكون 

الكلب إذا 

 اغتسل.

أنعس من 

 كلب.

 أبرص من كلب.

 

التمرد، الج�، 

الحرص، الشم 

القوي، طول 

الزماء، الوفاء، 

الغضب، 

النجاسة، 

 اإلطاعة

 مثل سگ هار.

 مثل سگ.

 جان سگ دارد.

سگ به هفت 

 دریا پاك نشود.

سگ وفا دارد 

 ندارد آدمی.

الثور ذو جبین 

 أبیض

گاو پیشانی  الشهرة  

 سفيد

أشهر من  الشهرة الفرس األبلق

 الفرس األبلق

  

أخلی من  بال جدوی، خلو جوف الح�ر

 جوف ح�ر

  

 مثل بز اخفش. األحمق   عنزة أخفش



 
 
 

 الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاویی ملکرسودهشناختی سوگبررسی زیبایی

 

٤٢ 
 

أصبح في�  العجز الح�ر املوحول

دهاه كالح�ر 

 املوحول.

مثل خری كه در  العجز

 گل مانده

الرسعة، دقة  سمع

 السمع

أرسع من 

 سمع

  

سهل اإلنقیاد،  التيس

 ألیف

أتیس من 

 البیاعتیوس 

سهل اإلنقیاد، 

 ألیف

 مثل بره

 مثل گربه كوره. ناكر للجمیل   القط األعمی

العداوة، ،  الحیة

الظلم، طول 

الزماء، حدة 

السمع، 

الحرص، طول 

 العمر

أطول زماء من 

 الحیة

 أظلم من حیة

 أرشه من حیة

مار در آستین  العداوة

 پروردمی

ظاهر جمیل  األرقم

 لكن خطیر

كاألرقم إن 

ینقم وإن  یقتل

 یرتك یلقم.

ظاهر جمیل 

 لكن خطیر

مثل مار خوش 

 خط و خال.

القدرة، كرب  الفيل

الحجم، كثیر 

 األكل (أكول)

آكل من 

 الفيل.

 أشد من فيل.

القدرة، كرب 

 الحجم

دشمن اگر پشه 

است فيل 

 بش�رش.

السفاهة،  الح�ر

الحلم، الدنائة، 

 الضاللة،

أصرب من 

 ح�ر.

 أذل من ح�ر.

أجهل من 

 ح�ر.

السفاهة، 

الحلم، الدنائة، 

الضاللة، ناكر 

الجمیل، 

االجتهاد، 

 منحل

 مثل خر.

پرسند از خر می

امروز چند شنبه 

 است.

  أشأم من  الشؤمخمیرة (اسم 

                                                             
 ولد الذئب. - ١
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 ُخمیرة. فرس)

النوم الكثیر،  الفهد (النمر)

 عفن الرائحة

أثقل رأساً من 

 الفهد.

 أبخر من فهد.

الشجاعة، 

 القدرة، الغرور

آواز روبه نرتسد  ز

 پلنگ.

پلنگ ابر را 

باالی رس خود 

 تواند ببیند.�ی

أغیر من  الغیرة الفحل

 الفحل.

  

املنافق،    أنقلیس

 املتقلب

به مار ماهی 

مانی نه این 

 �ام و نه آن.

الغیرة، نطن  الجمل

الرائحة، الحقد، 

 طفيف العقل

أبخر من 

 جمل.

أحقد من 

 جمل.

كرب الحجم، 

 الحقد

 شرتی.كینه 

 مثل شرت.

زرعة (اسم 

 كلب)

كثیر األكل 

 (أكول)

أجوع من 

 زرعة.

  

   أزهی من وعل. الغرور الوعل

القبح، التقلید،  القرد

الشذوذ 

الجنسی، 

الحمق، 

الشهوة، 

 الحرص، القذارة

 أزنی من قرد.

 أحكی من قرد.

أقبح من القرد.

 أولع من قرد.

 مثل میمون. القبح، التقلید

تقلید كار 

 میمون است.

اإلجتهاد،  الفرس

اإلطاعة، حدة 

السمع، حدة 

البرص، طول 

أسمع من 

 فرس.

 أشد من فرس.

أعدی من 

كثیر األكل، 

االجتهاد، 

التمرد 

 والعصیان

مثل اسب جو 

 خورده.

-مثل اسب می

 خورد.
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 فرس. النظر، الرسعة

آواز روباه  الشؤم   صوت الثعلب

 بدشگون است.

   أشأم من قارش الشؤم قارش

به سگ نازی  العقور   كلب نازی آباد

ماند نه آباد می

-غریبه می

شناسد و نه 

 خودی.

تر پوست كلفت الس�كة   جلد الح�ر

 از خر است.

پوست خر و  الحدة   أسنان الكلب

 دندان سگ.

أتخم من  كثیر األكل الفصیل

 فصیل.

  

الدنائة، الخبث،    ابن آوی

الخدعة، 

واملراوغة، 

 البالهة

جای شیران 

شغاالن النه 

 دارند.

شغال پیر را 

 ماند.می

   أجوع من لعوة. كثیر األكل لعوة (كلبة)

البكورة،  الخنزیر

 القذارة، الحرص

أبكر من 

 الخنزیر.

أقبح من 

 خنزیر.

القذارة، 

الشهوة، 

البالهة، 

 الغضب، القبح

به خوك 

-خوانسار می

 ماند.

 مثل خوك.

كثیر النوم،  ظربان

 الرائحةنطن 

أن� من 

 ظربان.

 أنوم من ظربان
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َدّم الحیة/ 

 الكلب

خون مار/سگ  الشؤم  

 شوم است.

ثعلب (ثعالة، 

 هجرس)

االتزان، الجهل، 

الغرور، الشهوة، 

البالهة، 

القذارة، الج�، 

 الغضب

أخیل من 

 ثعالة.

أخب من 

 ثعالة.

أغلم من 

 هجرس.

الطبع البخیل، 

الخدعة، 

الروغان، 

 الج�، الضعف

شیر رفت و روباه 

 برگشت.

حیله كار زن 

 است و روباه.

الرشف    صغیر املَهر

 والحشمة

كره اسب از 

نجابت پهلوی 

 مادر رود.

ذئب (ذئب 

الخمر، ذئب 

 الغضی)

الخبث، الظلم، 

الخدعة، 

العداوة، 

الوقاحة، 

الدنائة، الحذر، 

الرسعة، الذكاء، 

القساوة، 

العنیف، كثیر 

 األكل

أخبث من ذئب 

 الخمر.

 أظلم من ذئب.

أجوع من 

 ذئب.

العنیف، طول 

الذماء، الروغان 

والخدعة، 

الشجاعة، 

الطمع، الجشع، 

كثیر األكل، 

 القساوة القدرة

ظاهر میش 

است و باطن 

 گرگ.

مثل گرگ 

 گرسنه.

 مثل گرگ.

البالهة    سمك القرش

والحمق، 

 ضعیف العقل

هر كه را ریش 

بزرگ است خرد 

 كوسه بود.

البالهة،  الثور

 الحمق، الغرور

 أبلد من ثور.

 أزهی من ثور.

البالهة، 

الحمق، 

الشجاعة، كثیر 

األكل، القدرة، 

 الوقور، االجتهاد

هر آدم نفهمی 

زور بیست رأس 

 گاو را دارد.

 دل گاو دارد.

گاو پیش او مثل 
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 افالطون است.

أبلد من  الحمق، البالهة السلحفاة

 سلحفاة.

 مثل الك پشت. بطیئ

أظلم من  القساوة الظلم، التمساح

 التمساح.

  

ظاهر میش  الوقور، البساطة   النعجة

است و باطن 

 گرگ.

الرسعة، كثیر  الظبي (الغزال)

 النوم

 أنفر من ظبی.

 أنوم من غزال.

 مثل آهو. الج�ل، الرسعة

نوكر شود آهو را 

 گیرد به دو.

مثل آهوی  الجهل   ظبي أبو جهل

-ابوجهل می

مانی خیر 

 نداری.

مثل اسب سفيد  كسالن، الغرور   األبیضالفرس 

با همه تنبلی به 

خودش مغرور 

 است.

مثل اسب  الرسعة   فرس الربید

 چاپار.

أضل من ولد  الحیرة ولد الیربوع

 الیربوع.

  

الشجاعة،  األسد

الكرم، الرحمة، 

الجشع، نطن 

 الرائحة

أكرم من 

 األسد.

أبخر من 

 األسد.

أسد عيل ويف 

الشجاعة، 

 القدرة، الحیاء

شیر رفت و روباه 

 برگشت.

جای شیران 

شغاالن النه 

 دارند.
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 رشم شیر. الحروب نعامة.

الج�، الفطن،    العنز

 الرسیع

 مثل بز.

 بز دل.

الرسیع،  عیر، عیر الفالة

الفطن، الغیرة، 

 الرسعة، الحقیر

أنشط من عیر 

 الفالة.

 أغیر من عیر.

  

أج� من  الج� الرباح(ولدالقرد)

 الرباح.

  

   أذل من حوار. الحقارة حوار

أذل من بعیر  الحقارة بعیر سانیة

 سانیة.

  

داحس (اسم 

 فرس)

أشأم من  الشؤم

 داحس.

  

ألین من  اللیونة خرنق

 خرنق.

  

 مثل پشت خر. الخشونة   ظهر الح�ر

 مثل پنجه سگ. الحدة   مخالب الكلب

جلد الحیة (رداء 

 الشجاء)

رداء أرق من  اللیونة

 الشجاء.

 مثل پوست مار. اللیونة

أصفي من عین  الج�ل، الصفاء عین الظبی

 الظبی.

 مثل چشم آهو. الج�ل

أسمن من  السمنة الدب

 دب.

السمنة، كثیر 

 األكل

 مثل خرس.

القهقری    الرسطان

 واالنحراف

 مثل خرچنگ.

مثل خرس تیر  الغضب   الدب الجریح

 خورده.

مثل سنجاب  الحركة   سنجاب
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 پرد.می

 مثل شاخ آهو. غیر املثمرة   قرن الغزال

الضبع (الجعار، 

أم عامر، جیأل، 

 قشعم)

الدنائة، الوغاد، 

طول الزماء، 

الخارس، 

القساوة، 

الروغان 

والخدعة، 

املخرب، 

الحمق، أكل 

 املوتی

أعیث من 

 جعار.

أحمق من أم 

 عامر.

أهرم من 

 قشعم.

أفسد من 

 الضبع.

 مثل كفتار. الوغادالدنائة، 

 مثل قوچ. القدرة   الكبش

الحیرة، الحلم،  الضب

الوغاد، التمرد، 

 الروغان

 أحیر من ضب.

 أخب من ضب.

 أضل من ضب.

 مثل سوس�ر. القبح

القط (الهرة، 

 السنور)

الشهوة، 

الحمق، 

القذارة، الوغاد، 

أكل املیت، 

العطف، 

الرسعة، 

الغضب، الغرور، 

 الحسن، العقور

 قط. أزنی من

 أزهی من قط.

 أعق من الهرة.

 أثقف

 بالسنور.

 

عدم الحیاء، 

طول الزماء، 

 الرسعة

گربه هفت جام 

 دارد.

-مثل گربه بی

 چشم و روست.

أحمق من  الحمق العجل

 عجل.

الحمق، نوم 

 الكثیر

پیش گوساله 

نشاید كه قرآن 

 خوانی.

جای گاو كار 

                                                             
 األخذ بالرسعة. - ١
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بكنی جای 

 گوساله بخوابی.

 گوسفند.مثل  الحمق   الخروف

الفأر (الفأرة، 

 الجرذ)

املخرب، 

الرسقة، اللون 

األسود، كثیر 

األكل، قصیر 

 األجل

 ألص من فأرة.

حتی یبیض 

 الفأر.

أفسد من 

 الجرذ.

الج�، الصغر، 

 الضعف

 مثل موش.

 

أقطف من  الرسعة األرنب

 األرنب.

الشذوذ 

الجنسی، 

 ر، الذكاءالحذ

خواب اگر خوب 

بودی خرگوش 

 پادشاه بودی.

 مثل خرگوش.

الظلم، القساوة،  افعی

 طول الزماء

أطول ذماء من 

 األفعي.

أظلم من 

 أفعي.

آنقدر مار خورده  القدرة

 افعی شده.

الدلدل (اسم 

 فرس)

أرسع من  حدة السمع

 دلدل.

  

أبغض من  اإلكراه الطلیاء، الجرباء

 الطلیاء.

  

 مثل شكم قاقم. اللیونة   بطن قاقم

 أحیر من الحیرة الورل

 الورل.

  

أحزم من  البصیر الحرباء

 الحرباء.

  

العطش، كثیر  الحوت

 األكل

أظ� من 

 حوت.

 آكل من حوت.

كثیر األكل، 

 الشجاعة

 مثل نهنگ.

وقت خودن مثل 

نهنگ است 
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وقت كار كردن 

 بی�ر.

العقیم، الدنائة،  البغل، البغلة

 كثیر األكل

 أعقر من بغلة.

البغل نغل وهو 

 لذلك أهل.

اإلجتهاد، 

 العمل الصعب

خوردن خر و كار 

 كردن یابو.

الجدیر بالذكر أن أك� الحیوانات املستعملة جاء بشكل نكرة وقلیل ذكره بصورة 

معرفة. ولبعض الحیوانات صلة باألساطیر منها الجمل والناقة، ذكر عجینة يف كتابه 

: ۱، ج۱۹۹۴( »وریةللبعیر صلة بالشمس والشیطان ویقول بأن لها رؤیة أسط«أن 

وعدم انتفاع » بحیرة«و» سائبة«لذلك یشیر عجینة إلی تحریم الجمل والناقة  .)۲۸۵

تكون لناقة «وأیضاً ». ناقة صالح«أو » البلیة«و» الحامي«أصحابها بها، وكذلك شأن 

البسوس التي رضب بها املثل يف الشؤم قیمة رمزية هي من بقایا تقدیس الناقة 

 ).۲۸۶ (املصدر نفسه:» عموماً 

لها أساطیر عن خلق الخیل من الریح، أو من شجر الجنة، أو من املاء. وأیضاً لها 

بالقصص وأساطیر العرب » آمن من غزالن مكة«أساطیر عن الغزال والظبي وصلة َمثل 

قبل اإلسالم وقصة احتفار زمزم. كذلك الغزال كان رمزاً من رموز الشمس وتسمی أیضاً 

نثوي. والغزال والظبي وشادن من النعوت التي تطلق علی الغزالة، وكاله� رمز أ 

املرأة يف الغزل من أقدم العصور. وأیضاً أساطیر تتعلق بتحریم صید الظباء ألن 

الظبي كان حیواناً مقدساً عند العرب ویعتقدون بأنه ماشیة الجن. ولذلك حرموا صیده 

 يف الحرم. 

 األساطیر اإلسالمیة أیضاً وال سی� للحية أیضاً شأن عظیم يف الرتاث الجاهيل، ويف

خالل أساطیر صورة الكون ويف أساطیر خلق اإلنسان وإغواء الحیة لحواء حتی أكلت 

 ). ۳۱۱: ۱، ج۱۹۹۴من الشجرة املحرمة وله أیضاً صلة بالجن (عجینة، 

إضافة إلی ما سبق ذكره، نری أن بعض الحیوانات استعملت يف األمثال الفارسية 

وعلی العكس، علی سبیل املثال: حیوانات كظربان، الفصیل، التمساح  دون العربیة

والحرباء، والعیر، حوار، ولد الیربوع، وعل، الورل، والسمع، و.. وبعض األس�ء الخاصة 
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للحیوانات، كالزرعة (اسم كلب)، خمیرة (اسم فرس)، لعوة (اسم كلبة) ورد يف العربیة 

 دون الفارسية.

يف الفارسية دون العربیة فهي: قاقم، الخروف، كبش،  أما األس�ء التي جاءت

السنجاب، الرسطان، وبعض األس�ء الخاص للحیوانات وما يتعلق بهم، كمخالب 

الكلب، عنز أخفش (اعمش)، القط األعمی، أنقلیس، جلد الح�ر، كلب نازی آباد، 

 الفرس األبیض، فرس الربید، ظبی أبو جهل. 

ت الحیوانات بسبب تشاكل و�اثل بین عاملها وعا� اإلنسان، قد أصبحت رموزاً ذا -۱

أبعاد متعددة التصالها �ستویات عدیدة من حیاة البرش، بعضها عقائدي وبعضها 

اجت�عي، بعض من هذه الرموز متغیرة من حیث داللتها تبعاً للنظام الفكري 

فيها. فمن الطبیعي أن تختلف الرموز والعقائدي واإلجت�عي والبیئة التي اندرجت 

بسبب اختالف الثقافات والعقائد والسنن والتقالید املتوفرة يف كل مجتمع. الرمزیة 

ل الحیوانیة تستند إلی الرمزیة األن�وبولوجیة املشرتكة بین جمیع أبناء البرش وتدخ

ن اإلطار يف باب ما یسمی بالكلیات البرشیة ولكن لها أیضاً خصوصیاتها النابعة م

 الحضاري الذي تتنزل فيه.

ز من خالل انتقال الثقافات، لكن ال یجدر بنا أن نفكر بأن الرموز تنتقل الرمو  -۲

تنتقل بكل دالالتها ومفاهیمها األسطوریة يف عملية انتقالها، بعض الرموز عندما 

تنتقل من ثقافة إلی ثقافة أخری أو من مجتمع إلی مجتمع آخر یمكن أن تقبل 

 الت جدیدة إضافة إلی دالالتها السابقة، وإما أن تتلقی دالالت جدیدة يف البیئةدال

الجدیدة وتنسی دالالتها السابقة. حتی یمکن أن تقبل هذه الرموز دالالت جدیدة 

 خالل االنتقال من جیل إلی جیل آخر يف ثقافة واحدة أیضاً.

والفارسیة: األسد، الثعلب،  ن الرموز الحیوانیة املشرتكة بین الثقافتین العربیةم -۳

 ین.الح�ر، اإلبل، الكلب، الثور والذئب. هذه الحیوانات لها دالالت واحدة يف الثقافت

من الرموز املختلفة للحيوانات يف هذین املجتمعین هي األرنب، الضبع، الثور،  -۴
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سمك القرش، الخنزیر والسلحفاة التي لها دالالت مختلفة ویمكن أن یستعمل كل 

حد منها يف األدب العر� لداللة خاصة لكن يف األدب الفارسی استعمل لتلك وا

 الداللة حیوان آخر.

بعض الحیوانات استعملت يف األمثال الفارسية بشكل رمزیة دون العربیة  -۵

وبالعكس، مثالً حیوانات كظربان، الفصیل، التمساح والحرباء، والعیر، حوار، ولد 

ع، وبعض أس�ء خاصة للحیوانات، كالزرعة (اسم كلب)، الیربوع، وعل، الورل، السم

 خمیرة (اسم فرس)، لعوة (اسم كلبة) استعمل يف العربیة لكن ما وردت يف الفارسية.

أما الحیوانات الرمزیة التي وردت يف الفارسية دون العربیة فهي: قاقم، الخروف،  -۶

 انات وصفاتها،كبش، السنجاب، الرسطان، وهناك بعض األس�ء الخاصة للحیو 

مخالب الكلب، عنز أخفش (اعمش)، القط األعمی، أنقلیس، جلد الح�ر، كلب نازی 

 آباد، الفرس األبیض، فرس الربید، ظبي أ� جهل. 

*** 

، وزارة األعالم، املجلد م)، ۱۹۸۵أبو زید، أحمد، (_ ۱

 .۳-۲۸العدد الثالث، الكویت: عا� الفكر. صص  السادس عرش،

، الطبعة األولی، م)، ۱۹۹۸أبو علی، محمد توفيق، (_ ۲

 بیروت: دار النفائس.

 ، بیروت: دار الصادر.ابن منظور، ج�ل الدین محمد بن مكرم، (د.ت)، _ ۳

 القاهرة: دار املعارف. م)، ۱۹۷۷أحمد، محمد فتوح، (_ ۴

، دراسة وتحقیق: م)، ۱۹۸۸األصفها�، حمزة بن الحسین، (_ ۵

 فهمی سعد، الطبعة األولی، بیروت: عا� الكتب.

، مجله )، ۱۳۹۰افخمی عقدا، رضا، (_ ۶

 .۳، ش�ره ۳دوره  ادب عربی،
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)، ۲۰۱۶آبادي، مریم (اکربی موسی_ ۷

، تابستان و پاییز و زمستان، صص ۹۳و ۹۲، ۹۱، مجله دراسات األدبیة، ش�ره پیاپی 

۶۸-۳۷. 

ولی، ، الطبعة األ م)، ۱۹۸۲األیو�، یاسین، (_ ۸

 بیروت: املؤسسة الجامعیة للدراسات والنرش والتوزیع.

، چاپ ششم، )، ۱۳۸۶پورنامداریان، تقی، (_ ۹

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

، چاپ اول، تهران: )، ۱۳۷۶تقوی، محمد، (_ ۱۰

 روزنه.

 الطبعة الثانیة، القاهرة: الدارم)، ۱۹۸۱الثعالبي، أبو منصور، (_ ۱۱

 العربیة للكتاب.

، تحقیق ورشح: عبد السالم م)، ۱۹۶۵الجاحظ، ابو عث�ن عمرو بن بحر، (_ ۱۲

 محمد هارون، الطبعة الثانیة، مرص: مطبعة مصطفي البابی الحلبي.

 .۶۴، مجلة جهینة، العددم)، ۲۰۱۰جربیل، فادیا، (_ ۱۳

، ترجمة عيل املرصي، الطبعة الثانیة، م)، ۱۹۹۴دوران، جیلرب، (_ ۱۴

 بیروت: املؤسسة الجامعیة للدراسات والنرش والتوزیع.

 www.lib.ehia.ir. تا)، دائرة املعارف فقه اسالمی، (بی_ ۱۵

 ، چاپ ششم، تهران: چاپ سپهر.)، ۱۳۶۳دهخدا، علی اكرب، (_ ۱۶

، چاپ اول، تهران: )، ۱۳۸۸ذوالفقاری، حسن، (_ ۱۷

 معین.

)، ۱۳۹۳رحیمی، امین، و دیگران، (_ ۱۸

 .۱۴۷-۱۷۳. صص۶۲، مجله م� پژوهی ادبی، ش�ره 

، ، الطبعة األولیه.ش)، ۱۳۹۳زركوب، منصورة، (_ ۱۹

 ایران: مطبعة جامعة أصفهان.

. ۴، مجله آرش، دوره سوم، ش�ره )، ۱۳۴۷ساتن، الوان، (_ ۲۰

 .۷۹-۸۱صص

، ترجمة ك�ل برش، القاهرة: مكتبة م)، ۱۹۷۵أوملان، (ستیفن، _ ۲۱

 الشباب.
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، ترجمة: عبد الهادي م)، ۱۹۹۲سیرنج، فيلیب، (_ ۲۲

 عباس، الطبعة األولی، دمشق: دار دمشق.

، )، ۱۳۸۰شكورزاده بلوری، ابراهیم، (_ ۲۳

 چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، رشكت به نرش.

، الطبعة األولی، مرص: مكتبة م)، ۱۹۸۵شكر، شاكر هادي، (_ ۲۴

 النهضة العربیة.

، ترجمه سودابه فضایلی، چاپ )، ۱۳۸۴شوالیة، ژان، و آلن گربران، (_ ۲۵

 انتشارات جیحون. دوم، تهران:

، مجلة م)، ۲۰۱۶عباس، دالل، (_ ۲۶

 .۲۰۵-۱۶۶، صص ۹۳و  ۹۲، ۹۱الدراسات األدبیة، الرقم املتسلسل 

، الطبعة األولی، م)، ۱۹۹۸عبد الرحمن، عفيف، (_ ۲۷

 لبنان: مكتبة لبنان نارشون.

، القاهرة: مكتبة م)، ۱۹۵۱عبد الرزاق، حمیدة، (_ ۲۸

 األنجلو املرصیة.

، تهران: انتشارات )، ۱۳۸۱عبدالهی، منیژه، (_ ۲۹

 پژوهنده.

، الطبعة م)، ۱۹۹۴عجینة، محمد، (_ ۳۰

 األولی، بیروت: دار الفارابی.

، حققه: أبو الفضل إبراهیم، عبد م)، ۱۹۸۸العسكري، أبو هالل، (_ ۳۱

 املجید قطامش، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الجیل.

، ریاض: إدارة النرش م)، ۲۰۱۲الع�ري، فضل بن ع�ر، (_ ۳۲

 العلمی واملطابع.

م)، ۲۰۱۵ة، عاطف خلف سلی�ن، (العیاد_ ۳۳

 ، جامعة موتة.

م)، ۲۰۰۶فتحی دهكردی، صادق، وروشنك جعفری، (_ ۳۴

 .۴، العدد ۲، مجلة اللغة العربیة وآدابها، املجلد

، ۴۲، عدد م)، ۲۰۱۴فرفار، آمال، (_ ۳۵

 .۸۹-۱۰۶مجلد أ، مجلة العلوم اإلنسانیة. صص
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، ترجمه ابراهیم امانت، چاپ چهارم، تهران: )، ۱۳۶۶فروم، اریك، (_ ۳۶

 انتشارات مروارید.

، ۹، ش�ره )، ۱۳۷۷قبادی، حسینعلی، (_ ۳۷

 .۱۳-۲۶تربیت مدرس علوم انسانی. صص 

ش)، ۱۳۷۹قبادي، حسینعيل، (_ ۳۸

 .۱-۲۰، جامعة تربیت مدرس: دراسات يف العلوم اإلنسانیة. صص۱، عدد۸. دورة 

، تحقیق: محي الدین عبد الحمید، الطبعة م)، ۱۹۸۱القیروا�، ابن رشیق، (_ ۳۹

 الخامسة، بیروت: دار الجیل.

 ، بیروت: دار الكتب العلمیة.م)، ۱۹۸۲قدامة بن جعفر، (_ ۴۰

، ترجمه ملیحه كرباسیان، چاپ )، ۱۳۸۶كوپر، جین، (_ ۴۱

 دوم، تهران: فرهنگ نرش نو.

)، ۱۳۸۸گلستانی حتكنی، طیبه، (_ ۴۲

 ، دانشگاه هرمزگان.

، نرش جمعية م)، ۲۰۱۶مركز نون للتألیف والرتجمة، (_ ۴۳

 املعارف اإلسالمیة الثقافية.

 وت: دار الرائد العر�.، بیر املعلوف، امین، (د.ت)، _ ۴۴

، پایان نامه )، ۱۳۹۱پور، علی، (ملک_ ۴۵

 کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.

، حققه: محمدد محیي الدین م)، ۱۹۹۸املیدا�، أبو الفضل أحمد، (_ ۴۶

 .یدا: املكتبة العرصیة للطباعة والنرشص-عبد الحمید، بیرون

، الطبعة األولی، بیروت: دار م)، ۱۹۷۸نرص، عاطف جودة، (_ ۴۷

 األندلس للطباعة والنرش، بیروت: دار كندي للطباعة والنرش.

، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، )، ۱۳۷۳ولک، رنه، ارن آوستین، (_ ۴۸

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

، تحقیق: عبد العزیز م)، ۱۹۵۱هاليل، حمید بن ثور، (ال_ ۴۹

 املیمنی، القاهرة: دار الكتب املرصیة. 



 
 
 

 الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاویی ملکرسودهشناختی سوگبررسی زیبایی

 

٥٦ 
 

)، ۱۳۹۳هوشنگی، مجید، و دیگران، (_ ۵۰

دوره دوم.  های ادبیات تطبیقی،، مجلة پژوهش

 .۲۴۳-۲۷۰. صص ۲ش�ره 

1 - Joseph T. Shipley, , London, 1970. 

2 - Leslie. A, White, 

, Farrar, Straus & Cudahy; N, Y, 1949. 


