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 چکیده

  عنوا  نماد  به  حیوانات  گزینش براي  ايمایه حیوانات در طول  اریخ بشوووریجا  ا ثیرگذار  حضوووور همیشوووگی و      

فارسی    ادبیات  در را ايویژه   ایگاه بشر  زندگی    ثیرگذاري در و  گستردگی سبب به حیوانی  نمادهاي بین  دراین .اسجشده

هاي   رین زمینهبر این اسوا  در  قیی  حارور به روت  وفویتی  قیییی به بررسوی مه   اند؛داده  اختصوا  خود به  و عربی

هاي اسواسوی نماد حیوا  را در ام ال فارسوی و ل فارسوی و عربی ررداخته و ااربسوجمشوتر  حضوور نمادین حیوانات در ام ا

هاي حضووور نمادین حیوانات در  زمینه   رینی  حاای از آ  اسووج اه مه دهی . نتایج این  قی عربی مورد ارزیابی قرار می

.  ادي و همچنین رویدادهاي واقعی اسووج هاي دینی و اعتی ايا زمینهام ال عربی و فارسووی مواردي نو  باورهاي اسوو وره

  اوار   بوه...  و  انتزاعی  متواهی   ارد   عینی   شووووی ا   قییرا  اهودافی نو   براي  نموادهوا در ام وال عربی و فوارسوووی  عموده این

 ند.اشدهگرفته

 : نمادا مجازا انایها م لا حیوانات.کلیدی  هایهواژ

 مقدمه-1

  انند؛    شوبیه  اسوجآمده  ردید آ   از  ریش  اه  حالت  به  دادهرخ اخیراً  اه  را  حالت  اآ   وسویی  به  اه اسوج  سونن   م ل

  ااالى   یا و  فونعج  حافول از  نیازا  نهایج  در  اه  ااالی   فواحب  یا  فونعتگر  دربارۀ  م الً  هسوتند؛  یكدیگر  شوبیه  دوا هر زیرا

  حالج  به را  شون   آ   حالج  سونن این  گتتن با  و  خورد«م   آب  شوكسوته  اوزۀ  از  گر»اوزه  :گویندم   اگیردنم بهره اخود

 .انندم    شبیه  ااسجخوردهم   آب  شكسته اوزه  از  سال   هاىاوزه  داشتن با  و  داشته و ود اوا  از  ریش  اه  ىگراوزه

ز دیرباز مورد  و ه و اي اه ارزت و اهمیج آ  اگونهدارد؛ بهادبیات فارسووی و عربی از  ایگاه واالیی    گسووترۀم ل در  

 اسج.  شناسا  و ادیبا  قرار گرفتهرژوهش زبا 

هایی  گی طبیعی انسوانی و یا ویژگیهاي خود را عمد اً از زندعات و مدلول متعددي هسوتند اه دالها داراي مورووم ل

ریوندي   هاآ   انات به عنوا  مو ودا ی اه زندگیدر این بین حیوانند.  ر مقیط ریرامو  و ود داردا اخذ میعنافوو اه در  

هاي فارسوی و م ل  در  حیوانات  نمادهاي  گسوترۀ  اي برخوردارند. م الع ها دارد از  ایگاه ویژه اناگسوسوتنی با زندگی انسو 

هاي گونه  سو    در  مشوتر   معنایی  متاهی   متتاوتا  هايگویش و  ها ازب  همچو  را  وسوی  حوزۀ  در  هاآ   میایسو  و  عربی

  فرهنگی   -شوناختی  اشوترااات  شوناخج   هج  در  متیدي ابزار  نه  نها  هامیایسو  م ل  عالوها به  ؛سوازدمی  آشوكار را  منتیف

 و  فرهنگ   نشودنی  دا ا زاي   میه  از  هااسوازد. م لمی  آشوكار نیز را  منتیف  هايفرهنگ   میا  مو ود  بیكه  مایزات  اسوج؛



   تكرا  طرز  دهندۀخوبی نشوا  به  اه  یافج   وا می  م ل  شوماربی هاامیج  ادبیات  در و اسوج  میل  ها    مام  میا   در  ادبیات

 . ارینی اسج  منتیف  هايدوره  در  آنا   زندگی نوع و  منش

فرهنگ و زبا     هاي مشوتر  ام ال درو  قییل زمینه  قییییا به بررسوی-بر این اسوا  رژوهش حارور با روت  وفویتی

هاي  ارینی و زبانی اشوترااات دو فرهنگ  رردازد و زمینهنمادین حیوانات در این ام ال می  اید بر نیشعربی و فارسوی با   

 ند.امیاین ام ال را  بیین  و زبا  در
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  هج این  از  دخالج دارد وي شنصی  حاالت دیگر سویی از و  هنرمند بومی   اریخ و  فرهنگ   سویی از  نمادا  متهوم  در   

   شوكیل   مبانی  همین  خاطر فوورت به  هر  در  ولی ؛باشود  بومی  یا   هانی خصووفویا  یا  عمومی اسوج  ممكن  نماد  اه اسوج

 .(163: 1385  ثروتا)  نیسج  ساده  خییی  همگا  براي آ   در   نمادا  متهوم  دهنده

  آشونایی . اندگذاري شودهرایه  اخالقی هايخصووفویج  و  فردي  روحیات  زندگیا   جربیات  مبناي بر شونصوی  نمادهاي     

 شون   روا   شوناخج براي  گونه نمادهااین از  شوناسوا روا . اسوج  هنرمند  روحیات و  درو   شوناخج  گرو  در  نمادها  این با

بانی حضوووور نمادین  حیوانی مورد بقث در این رژوهش م  نمادهاي  در عمل آمدهه  هاي باما با بررسوووی  ؛انندمیاسوووتتاده

 :ررداخجشود اه در ادامه به آ  خواهی یهاي فارسی و عربی از نند افل ناشی مالم لحیوانات در ررب

 از.  دارند  افراد  بینی ها  و نگرت  بر ییسوزاهب   ثیر   هج این  از  هسوتند؛    ثیرگذار  افراد  روا  و  عییده  اردارا  در  ادیا  

 .  شودمیمشن  نیز نمادهاي حیوانی بر  ادیا   اهمیج اسجا  انكار  غیرقابل  نمادها بر افراد نگرت   ثیر  اه   اآ 

. اسوجبوده    ثیرگذار ایرانیا   زندگی   وانب  هم   در  اسوالم  از  قبل ایرا   رسومی  دین  عنوا  به  زر شوج براي نمونه دین

  هانگرت  این از ايخرفسوترا  نمونه.  باشودداده  ارائه حیوانات به  نسوبج  خافوی  نگرت  ه   الهی  دین  این اه  اسوج  بدیهی

. هسوتند  اهریمن منیوق  و  آورزیا  ایرانیا   در اعتیادات  اه  گویند  را  درنده و  موذي  انورا   یا حشورات  خرفسوترا.  باشوندمی

 .(323: 1391)یاحییا   ... و  سا  وزغا  شپشا  رشجا  سنگ   مگسا مورا  مارا:  از  نداعبارت  اوستا  در معروف  خرفسترا 

هاا مورد و ه  اهاي عربیا حضور برخی از حیوانات به دلیل اهمیج آ  در زندگی انسبا ورود اسالم به ایرا  و سرزمین 

ز اسوالم و نه در رس از آ  همچو  شوتر و اسوب نه در ریش ااي اه حیوانا ی  به گونه  ار گرفج؛هاي اسوالمی نیز قراندیشوه

  به همین دلیل شووواعرا  اند؛ زبا  مردم نیز سووواري و  اري بوده اند و همواره در فرهنگ ومورد   یید و  مجید قرار گرفته

 . اندارده  یاد  افیل حیوانات  این از  انگیزستایش  فور ی به خود  يها ادیو  ا درو عرب ایرانی

ُقلْ ال  ): اسووجر راب ه با آ  در قرآ  اری  آمدهاند. همچو  خو  اه دشوودهچنین برخی از حیوانات مذموم واق هم   

یاً أُهِلَّ  طاعِ ٍ یَ ْعَمُهُ إِالَّ أَ ْ یَكُو َ مَیْ  ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُقَرَّماً عَیی  أَ ِدُ فی ُتوحاً أَوْ لَقْ َ خِنزیرٍ َفنِنَّهُ رِ ْسأ أَوْ ِفسووْ تَ ً أَوْ دَماً مَسووْ

 غذاخوار  اه  را نیزي  شووده  وحی  من به اه  احكامی  در بگو  (لِغَیْرِ الیَّهِ بِهِ َفمَنِ ارووْ ُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ َفنِ َّ رَبَّ َ غَُتورأ رَحی أ

 ذبیق   یا اسووج  ریید آ   اه(  خو ) گوشووج  یا  شوودهرینته خو   یا  باشوود  مرداري اهآ  مگر  یاب نمی حرام  اخورد  واند
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  رحی   و آمرزگار  و  رروردگار( بنورد و)  افراطكار یا  و  متجاوز نه باشد نانار اه هر شدها  یاد  آ   بر خدا  غیر نام اه  غیرشرعی

 .(145)انعام /  اسج

 اسج:نمود ریدا ارده  ننیننیز ایندر اندیشه نافر خسرو 

 .(168: 1388به از خو  و سگ فد باره باش  )نافرخسروا    رري گتتش اگر امّاره باش 

  اری  قرآ   اما در؛  دارند  نیش هاآ   در حیوانات  اه  دارد  و ود  بسووویاري  ما راهاي و  هاا داسوووت انجیل نیز و   ورات  در

 حضورت ما راي  م ل اند؛بوده  دین  بزرگا  و  ریامبرا  همراه  حیوانات برخی و  نداگرفته  قرار  سونن مورووع بیشوتر  حیوانات

: اهف)  اهف  افوقاب  سوگ   ا(89 ا66  ا62 ا61: هود)  شوترفوال  نو   ما راهایی نیز وحیوانات   با  گتتنش  سونن و  سوییما 

 :)انعام   ر اسووج اه رسووالج خویش را اجا قرار دهد«»اهلل اعی  حیث یجعل رسووالته: خداوند آگاه .(3:  فیل) ابابیل و(  22

124). 

 (داند شتر را اجا بنواباند)اگر عیی ساربا  اسج می

 .( 51و 50)مدثر  اسج  مانند اه از ریش شیري گریزا  شدهاي  خرا  رمنده  «:ت من قسورهه  حمر مستنتره فرّنّ ا»

 و  عنكبوت سوورۀ  نملا  سوورۀ  بیرها سوورۀ نظیر ؛اسوجشوده  نامیده  حیوانات  هاينام به قرآنی سوور  از برخی  اهآ   رومن

 اسج. بشر  فرهنگ   و  الهی  ادیا   حیوانات در   ایگاه  اهمیج  گربیا   یهمسئ این  اه  فیلا سورۀ

 :ایواسطوره  ملی  باورهای  -2-2

 خود  جرب   اه اسوج  گمنامیاندیشومندا     عم   حافول  ت مال. این ماسوج  ریشوینیا   جخالقی و   تكر ۀدبازمان هام ل

 و  بماند  یادها  در  آسوانی به   ا  گنجاندندمی  او اه  عبارا ی بدر قال  گذاشوتندامی رسو   رشوج  اه  شویرینی و   یخ  حوادث از  راا

 روایو  اخالق بر  را خویش  ا تمواع  و بردهبهره  خود  زنودگی  درهوا  آ   در  نهتتوه  من    و عیول  از  جربوهاهوا  آ    كرار  و  حتظ  بوا

 .(16: 1381الدینیا  )معین نهند بنا  حسنه

  ی  به  نسووبج  م بج نگرت عوامل  از  اه یكیرسووی   هاي عربی و فارسووی به این نتیجه میالم لروورب  سوویبا برر   

 ایرانیا  براي  حیوانا ی نو  اسوبا شترا گاوا گوستند اه  به همین  هج اسوج  ؛اسوج حیوا   آ  به  مردم  نیازمندي حیوا ا

  گزینش  در  عمی     ثیري حیوانات  به نسبج و میی اياس وره  هايطور نگرتهمین. دارند بسزایی ارزت  و اهمیج اعراب و

 .(161-160: 1375)الیادها    اسجداشته حیوانی  این نمادهاي

انسووانی و »مو ودات نیمی  رذیر نیسووتند.و بشوورا حیییتاً از یكدیگر  شوونی    رین ادوار اسوواطیرا حیواناتدر اهن   

 (.23: 1380دارند« )لوي استرا و ا هاي خدایی  نی هستند و در برخی مواق ا ویژگیحیوانیمی

طور اه به براي نمونه در فرهنگ اسواطیري ایرا ا هما   اسوج؛كیی در اسواطیر ایرانی نمود یافتهها به شو مایههمین بن

شوود اه جا به همین منوال از گاوي یاد میهاسو شوود اه حاوي  ن   مام رسوتنیمیگئواِرِ َ« اشوارهدرختی به نام »و ود 

ورت گاوي  روح این حیوا  زیبا و نیرومند اغیب به فو   .«خی گیاها  سوودمند را با خود داشوجناررایا  و حتی بر  هم    ن 

 (.2: 1392زرّینا  قربانیاسج )نام »گئوت أُروَ « وفف شدهبا   -هو در برخی مآخذ گاوي ماد -نر



 به  منتیف  يها ازب  درها آ   میا    تاوت.  دارد و ود  دنیا  يها ازب  درایی    یریباً هاالم لببر این اسوووا  رووور     

  واقعی   نمودار  هاالم لروورب زیرا ؛اسووج من یه مربوط  آ   هايردیده و  مسووائل به  قومی هاينگرت  فرهنگیا  هاي تاوت

 .اند امعه  ی    فرهنگ 

 حیوان فرد به منحصر  هایویژگی   -2-3

و   دهنده هج  مبناي   رینمه  و   رینیابی  اه اسوواسوویمیهاي فارسووی و عربی درالم لبا بررسووی و واااوي روورب   

نافور  .اسوج  هاآ   هاي  سومی و رفتاريام ال فارسوی و عربی خصووفویات و ویژگیدر    حیوانی  حضوور نمادهاي  انندۀ و یه

االخالق را« انودا مر گونواگو  مردموا  منتیفهواسووونن م ولگویود: »هر یو  از  وانورا ا عوال  بیخسووورو در این مورد می

 .(175: 1363)نافرخسروا  

 نمونو   عنوا   بوه  هواآ   از  برخی  اوه نقويبوه  انود؛داده   وايخود    در  را  انسوووانی  رفتوارهواي  و  هواویژگی  از  برخی  حیوانوات   

ها وفا ا براي  عیی  و  بییغ اندیشهحتی بسیاري از نویسندگا  و عارفا  و فییس  ؛اندشدهشناخته هاویژگی این  از ايبر سته

هوا میوایسوووه و  اهواي انسووو ویژگیمعموالً حیوانوات بوا  انود.  بردهي  م ییی بهرهاگونوهعیوایود خودا از زبوا  حیوانوات و بوهو  

»م الً قهرمانا  به فوورت   ؛هی خوي اهریمنی و شوراندیشوی دارندگرو  ؛د؛ برخی خیراندیش و نیكو اردارندشوونمیسونجیده

شووند. دوشویزگا   فوتا ی نارسوند و نكوهیده هاهر می هاي شوریر بایا شونصویج  حیوانا ی با خصووفویات ممتاز و رسوندیده

 شوووكول الشووونور و روبواه و گر «  گر بوهرح  و حییوههواي بیآینودا و آدمو قو و خرگوت در می  ج ابو رئو ه هیمعصووووم بو 

 (84:  1379فادقیا  )میر

از این حیوانات اسوج براي نمونه شوتر یكی   اسوج؛از موارد دیگر ادبی نشومگیر بوده ها بیشالم لاین اارارد در رورب

 حیوا  این  ذا ی  هاياسوج. ویژگیهاي عربی بازنمود روشونی داشوتهالم لهاي فارسوی و ه  روربالم لاه ه  در رورب

 برخاسته  «دارد شتري این   فالنی»  عبیر.  شود  یاد  وشكیبایی لجا ج عنوا  مظهر  به آ  از  فارسی  ادبیات در  ا شده سبب

 بیند  خود   اي از  و ههیچ به  اند  لج شووتر  اگر  اه شووودمی  ناشووی   اآ   از یهمسووئ  این اسووج؛ حیوا   این  لجو ی نمود  از

 وفووقراهاي   شوونگی برابر  در حیوا  این  وا   و   اب  در  ریشووهه  حیوا   این  شووكیبایی  نمود.  اندنمیحراج و  شووودنمی

 .باشدداشته  خافی مقبوبیج  زیاد  ااربرد  خاطر به  عربستا   مردم نزد  در  حیوا  این اسج  بدیهی.  دارد  عیف و  آببی

  عنوا    به  باستا  ایرانیا  بین  در اسج. گاور ام ال فارسی و عربی حضور داشتهگاو نیز حیوا  دیگري اسج اه به وفور د

  ادب   در   نومند حیوا  این. اسوجبوده ممنوع  آ   ارد قربانی  زر شوج  آیین  در  نه انن  ؛شوودمیشوناخته  مید   حیوا   ی  

 .اسجداشته  گوناگونی  مظاهر  فارسی

 ررخوريا  و عربی مظهر  فارسوی  ادب  در  گاو. اسوج حیوا   ذا ی  هايویژگی از برخاسوته  مظاهر  این اغیب اسوج  گتتنی

اسوج  ا گاهی نیز به عنوا  نماد  ناآگاهی حیوانی نو  گاو مو ب شودهخبري و بی  .اسوجشوده  شومرده  زورمندي و  نادانی

  آگاه  نا  افراد  از اسوج  انایه  ز (دهل  )گاوبراي نمونه:    شووند؛ها معرفیالم ل تاوت در روربخرد و بی تكرا ا یي بها اانسو 

من   «یوم أال ال ور األبیض  هاي عربی آمده: »أال إنی أایجالم لو در روورب امعه   احوال و  اوروواع به  نسووبج  خیالبی و

 شد.شدم روزي اه گاو ستید خوردهخورده



  ي ها  او داسوت  حكایات  در  اسوج.ر ام ال فارسوی و عربی حضوور داشوتههاي فردي و رفتاري ددالیل ویژگییز بهن روباه

 مظهر  عنوا  به  ه   گاهی ؛اسووج  نیرنگ  و  حییه و  مكر  نماد   اهمه  در   یریباً.  اسووجآمده  میا  به  روباه  از سوونن  بسوویاري

 و  وانی نا  مظهر  عنوا  به آ   از  شوودمیگرفته  اار به  شویر  برابر  در  حیوا  این  اه  گاهآ  .اسوجشوده  شومرده  سویاسوج و  درایج

 .شودمی  یاد  رعف

 و  شوواعرا  اغیب.  اسووجشووده  معرفی  گريسووت  و  خوییدرنده  مظهر  هاي فارسووی و عربیالم لروورب  گر  نیز در

 .دهندیم  قرار  میش مظیومیج ربراب  در را  حیوا  این  نیز درندگی  نویسندگا 

 اسوج؛ها با انسوا  نبوده باط مسوتیی  آ و یا ار  هاآ  و ه به حیوانات در ام ال عربی و فارسوی  نها به دلیل   ه بزر  

. بپذیرد  را  مظاهرگوناگونی عربی  و  فارسوی  ادبیات  در  ا  اسوجشوده  سوبب موریانه  رفتاري و   سومانی  هايبراي نمونه ویژگی

 خواطر  بوه  دیگر  دیودگواهی  از؛  اننودمعرفی  حیوارت  و  نوا وانی  مظهر  را  آ    وا  شوووده  سوووبوب  حیوا   این  روووعیف    و   و  انودام

 آ   آذوقه  سوازيذخیره  ویژگی همینبه  و ه  با  اما؛  انددانسوته  طم  و  حر   مظهر را  آ   ازمسوتا  براي  آذوقه  سوازيذخیره

 .اندآورده  شمار به  ه   رشتكار  و  اوشیسنج  نماد  را

  اسوج. مار هاي فارسوی و عربی حضوور داشوتهالم لرباون ا همواره در رو   رغ     عییمار نیز حیوا  دیگري اسوج اه  

  ادب   در حیوا  این  هاي یوه از  یكی. اسووج  حاا  آ  به  نسووبج  منتی  نگرت  ی   و  دارد  ناسووتوده  نیشووی  ایرانیا  بین  در

  یه مسوئ  این  ؛اردمشواهده دوتبه  مار  روقا   داسوتا   در  وا می  را  گزینی  نماد این  راي  رد. اسوج  اهریمنی خوي  فارسوی

 و  نداگرفته  خشو   نماد  را  مار دیگر  گروهی.  دارد  مار و  طاوو   ام   و  همراهی با  بهشوج به ابییس  ورود  داسوتا   در  ریشوه

 .انددانسته  روزگار سیرت و آدمی نتس نماد  ریید باطن  و  فریبنده مظاهر  خاطر به مار عربی  و  فارسی ادب در  گاهی  رایا  در

 و  خردمندا   ریشووگاه  در  اسووبا. حیوا  متیدي نو  شووودمی هاي فارسووی و عربی مشوونالم لبررسووی روورببا 

  ؛ اندداده نسبج  هوت   یز و دانا  آدمیا   به  برگرفتها فر   از را  ترّ  و فراسج  .اسج فراسج و هوشیاري مظهر  رردازا انكته

 عنوا  به  دانسوووتها نوردعرت و  ریماآسوووما   سوووتر   مرابحیوانی نو  اسوووب را   ایرانیا بزر   حتی در ادبیات عارفا 

فرهنگ فارسووی و ه  در فرهنگ و به هر روي اسووب ه  در    ؛اندارده وفوویف  المكا   سوووي به حیوا    رینشووایسووته

 .ظهر و نماد خیر و براج و ثروت اسجمنقصر به فردت م  ايههاي عربی به خاطر ویژگیالم لررب

. اسووجشووده   ییّی  رسووتگاري و  خوشووبنتی و  ریروزي و  نجات  مظهر اسووب  دلیرا ا و  گردا   اامیرا   ارادشوواها  نظر  در

 با نبرد  عرفوو   در  ریكارگرا ا  .اندشووناختهمی  زندگی سوورمای   و فراوانی و  براج نشووان  را  آ  ایرانیا  اارورزا  و  دهیانا 

 .بالیدندمی  بدا  و  اردندمی  زندگی  آ  با  دانستهمی  اطمینا  و  امیّد و  سرافرازي و  فرخندگی  مای  را  آ   دشمنا

 واقعی   رویدادهای  -2-4

  عینی    ها  به  نماد  مولد   الی  هرنه  و  شوووندمیمن ب   نوعی  فووورت  ی    الگوي بر منتیف  نمادهاي  ازما   گذشووج با

 آ   واقعی  نماد اما  اسوج؛   رروعیف  آ   نمادي   نب   نسوبج  هما  به  باشودا  رنزدی    زندگی روزانه   جارب به و  مقسوو 

  شوودا مییافته  باز اقوام  بیشوتر نزد  شوا مضوامین  اه  هاییقصوه  و  هاافسوانه و  اسواطیر .باشود خروار نمون   مشوج آ   در  اه اسوج

  رایه   اه  شویاطینا  و  خدایا   گلا  درخجا  غارا  مارگنجا  اژدهاا نو   گیرعال   صوویرهاي و  اند معی  نمادهاي  بارز هاينمونه



 هاهر  بنیادي  هايخواب  در  خافوه  هسوتندا بشوریج   مام  فرهنگی و  مذهبی  نمادهاي و  اسواطیر  هااقصوه  هااافسوانه  مشوتر 

  سوتاريا )  اندیافته  بنیا   هما  براسوا  و  دارندم ابیج   معی  ناخوداگاهی  نوعی  فوور با نیز  مذهبی  نمادهاي و  شووندمی

1366 :464). 

  در   نوعی فوور  اه  هسوتند  روشوشوی  رردازنیش  انندامی رسوی    ها    كوین و  آفرینش از  زنده  صوویري اه  ه   اسواطیر

 نیسوج  شوگتتی   اي اسوجا  مشوتر   اقوام و  میل همه  میا   اسواطیر  افویی  سواختما  نو  و  شووندمی بدیل  نماد به  آ  زیر

  كرار  همواره و  باشودرراانده  سوراسور ها   در  شوا مضوامین و شووند  گر یوه  همانند و  یكسوا    ا  همه و  همیشوه  اسواطیر  اه

 .  (465  -464)هما :    انند  ههور  خار ی هايانگیزه و  عوامل   ثیربی  بار هر و شوند

ائیل(  اسوربیرۀ بنی)الم ل قرآنی  همانند رورب  .شوودمیانتناب  مه  و واقعی  رویدادي  رای  ها نیز برالم لرورب  از برخی

  الم ل ریشو  ین روربا  شوود. رین ام الی اسوج اه در فرهنگ عربی اسوتعمال می رین و ررااربردمعروفاسورائیلا از  گاو بنی

 اه  داسوتا  اول  اسوج؛اشویده   صوویر به  زیبایی اسویوب و  عجیب طرز  با را اسورائیلبنی  گاو  داسوتا   اری  قرآنی دارد. قرآ 

  گاو   ذب  ما راي  داسوتا  آخر وشوده   م رح  اثناي آیات  در بودها اسورائیلبنی  از  شونصوی  شود اشوته و  درگیري به مربوط

 اسج.
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   اریخ »  .بردخواهی ری  حیوا  و  نماد    ثیرگذار و انگیزشوگتج   ایگاه به بشور  زندگی   ارینچ  به  گذرا نگاه  ی    در       

  حیواناتا  هااگیاه  هااسونگ   مانند)  طبیعی  اشویا :  اند  ریدا  سومبولی    اهمیج  واندمی  نیز  هر  اه  دهدمینشوا   سومبولیسو 

  مانند )  مجرد  اشوكال  حتی  یا(  هاا ومبیل یا  هاقای   هااخانه)  انسوا   سواخت  یا(    آ ش و آب  و  باد ماها  خورشویدو  هاادرّه  اهااوه

 .(36:  1352)یونگا   اسج  بالیوه  نماد  ی    ها    مام  حیییج  در(. دایره  و مرب   م یثا  اعدادا

  در  .اندارده  بندي یسوی ...  و  گیاهی نو   انوريا  هاییدسوته به   نسویج  لقاظ  از را  نمادها گرا  نیزرژوهش  از بعضوی

  خود به  فارسووی  ادبیات  در را ايویژه   ایگاه بشوور  زندگی    ثیرگذاري در  و  گسووتردگی  سووبب به  حیوانی  نمادهاي  بینا این

  . شوووندمیگرفته  اار به...  و  انتزاعی  متاهی   ارد   عینی   شوووی ا   قییرا اهدافی نو  براي  نمادها  این. اندداده  اختصووا 

  ا  جارب  برمبناي حیوانی  خصووفوی  نمادهاي.  ارد  بندي یسوی   خصووفوی و  عمومی  دسوت   دو به  وا می  را حیوانی  نمادهاي

  ی   آحاد  از   م  ا یري  رذیرت  مورد  اه  حیوانی  عمومی  نموادهاي  اما  اند؛وابسوووتوه  اشووونوا   فردي هاينگرت و  روحیوه

  در  واقعی  رویدادهاي وقوع  و  میی  دینیا باورهاي  اعتیادات.  اندشوده  ریزيری  ا تماعی عوامل  برمبناي  گیرندمی  قرار   امعه

  عمومی   نموادهواي  بر  ثیرگوذار و   عوامول   رینمه .  آینودشوووموار می  بوه  حیوانی  عمومی  نموادهواي  بر  مؤثر  موارد  از   وامعوه  یو  

 .باشدمی  حیوا   ی    هايویژگی  حیوانیا

 رردازی :ات در ام ال عربی و فارسی میها و اغراض نمادین حیوان رین ااربسجدر ادامه به مه 
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  ریش   از  بیش  طبیعوج  بر   سووونیرت   دامنو   اوه  عینی  عی :  دارد  اختیوار  در  وسوووییوه  دو   هوا    غییر  براي  انسوووا »

  در  اه بشور نوع  آرما  با  را   ها  اسورارا مذاهب  و اسو وره و شوعر  وسواطج به  اه ذهنی یا انتزاعی   نیل و  یابدمیگسوترت



 رهگذر  از  نماد   بدیل  نمادا  زمین   در  شوناسوی امعه و  ااويروا    قیییات  نتیج .  اندمی  سوازگار  اسوجا  خوشوبنتی  آرزوي

 شواعرانه  خوداگاهی  فوق  عال  به  را ما  خودا   قیییات  رایا   در باشوالرد  اما اسوج؛  خودآگاه  متهوم به  اسواطیر  یا  رؤیا  عالمات

 «اسوج  رردازيخیال  یعنی  اشوعر از   رریرایهبی و  رروا   و آزاد ر  زبانی  خافوه   م یالت و  لغات  آ ا  بیا  وسویی   اه  بردمی

 .(22-23:  1364  لوفیرا)

  ننین  به  و ه با. دشوو  روروبه  خافوی  هاينالش  با آ   بیا  همواره   ا  شوده  سوبب انتزاعی  متاهی   ریچیدگیطور ایی  به

  يا گونهبه  را  ذهنی   ا متاهی   اندآورده  فراه  بشووور براي  را  قابییج این  حیوانی  نمادهاي  خصوووو  به و  نمادها  شووورای ی

یعنی  ؛  عالمج برگردانی ارد نیاب واسووج اه آ  را بیبراي  تسوویر هر رمز همین بس   دهد.نمایش  مقسووو  و  میمو 

این نظر ایودلوي   .هاي ریام »رمز« را روشوون سوواخج  ا بتوا  آ  را در نظام رمزي فرهنگی مشوون   ا انداخجنشووانه

ی شووناختی« را اه خود بنیا  نهادها براي شووناخج میررات  شووناسوو اسووج اه همین روت معمول در »انسووا اسووترو  

)سوتاريا    اسوج«شوكنی عیوما هنرها و مذاهب به اار بردهو نیز در شوالوده  اعد خویشواونديا مناسوبات اقتصواديا قوزناشوویی

1372 :53). 

 انود براياوه در میوام نیود  وام  خویش بوده  آورانیبوا ارد  متواهی  انتزاعی سوووبوب شوووده  وا زاهمیوج میمو 

عودم  عودالتیا  بعیض و  بی  بوه  مربوط  مبواحوث  م الً.  گیرنود  بهره  نمواد  زا  ریچیودۀ ا تمواعی  مسوووائول  و  متواهی   ارد میمو 

بیا  این  گیرد و از ام الی اه حیوانات به عنوا  مقور افویی آ  هسوتندا برايمی قرار  غیرعینی سواالري از مواردشوایسوته

 عنوا  نمونه:هب اسج؛گیري شدهمتاهی  بهره

 ندارد  واقعی قیمج  خر           غاز   ی   به بود شتر اه   ایی

و یا زمانی اه    آیندنمی  حسوواب  در  اشوونا  عادي  شووودانمی  و هی  ار مند  اشوونا   و ود به  هرگاه در سوورزمینی

آورا ا از بیانی نمادین  هج بیا  میصوود  اندا زبا امیی اه متهومی انتزاعی اسوج در  امعه شویوع ریدگرایعمل  ی مسوئ

 اند:یه ررداختهمسئگونه به نید این  این اخود بهره برده

ها بدو  ق این م ل اسوانی هسوتند اه عی  آ مصودا( یعنی شوتربانی اه شوتر ندارد.  کالحادی و لیس له بعیرمَ َل ) 

 اهل را مدح گویند.عمل اسجا و نیز اسانی اه افراد نا

 النه  شوغاال   شویرا   گویند: ) ايمیسویاسوی و یا رفتاري ررداخته و یگر به طنز به نید مسوائل ا تماعیا  ی دو در  ای

 .دارند(

 شتر  نو (  ر   از)  ها نگ   در  اه  حالی  در  ؛اسج شیر  همچو  من  بر)( یعنی:  نعامة الحروب  فی   و  علّی  أسدٌو یا : )

 .(اسج مرغ
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 با  سووتیز به  افراد را هاااندیشووه  ناهمگونی  گاهی. ندارند  یكسووانی  ه  با  هااندیشووه  هم   مكا ا  و  زما   ی    در  گاههیچ

  نمون   ؛داد ننواهد  میابل  به گروه را  اندیشوه ابراز ا ازۀ  دارد بیشوتري بهرۀ  زور  عامل  از اه  گروهی. اسوجواداشوته  دیگری  

  بر  فوتجگر   حااما   اه  هنگامی.  شوودمیمشواهدهدا  برمیرنج  سویاسوی  شودید  ختیا   از  اه  ايدر امعه  یهمسوئ این  بارز



 روروبه   امعه  دوسووتا   انسووا   و  روشوونتكرا  هجوم  با  انندامی  را رایمال  رعیج  ح  و  نشووینندمی  رنگین  هايسووتره

  اعدام  و  اسارت   بعیدا  با  را  گروه این  انتیادین زبا  ادوانیده  ریشه  حكام و ود در  میام و  اهحب  اه  اآ   از اما  ؛گردندمی

 و از  ور  مظهري  اوه  را  گر    ًم ال  گیرنود؛میبهره  نموادین  زبوا   از  نوانوار بوه  اشووونوا   اوقوات  گواهی  بنوابراین  ؛دهنودمی واب

 گزینند:میبر  بیدادگر  ستمگرا  و  حااما    اي به  ااسج  ست 

 .خوردمی  دنبه  گر  با  و بردمی  گیه  شبا  با

  ر( از گر . ر )حری ی گرسنه( یعنأَ ْوَعُ مِنْ ذِئْبٍ)

 همچنین:أهیَ  مِن الذِّئب( و )

  ر و خونریز از گر .( یعنی هال )أعدي مِن الذِّئب

 را  افراد  ر بو   و  منزلوج  رعوایوج  اوهاین  متهوم  بوه(  راننودمی  نوب  یو    بوا  را  گواو  و  خر)وینود:  گعودالتی میو یوا در بیوا  بی

 .انندنمی

 یوسووف و  آلودهدهن  اما در میام دفاع از در اسووتیصووال در آیند گویند: )گر  شوووند؛می واق یا هرگاه مورد هی  وسووت

 .باشدشده  مته    یصیر بدو   اهاسی  (؛ یعنی  ندریده

  اه اسوی یعنی نو   (األسود  عرّیسو   فی  الصّوید  فی امبج)و یا هرگاه شونصوی با قدر ی بزر ا یا حاامی در افتد گویند:  

م یوب خت  ننواهد شود و   ر اسوج. ثانیاً این اار به نتیج یعنی اوالً این اار بسویار ررخ   .گرددمی  فوید  ری  در  شویر الن   در

 مگیر.  بازي به اسج  شیر  دم همچنین اسج: این ریامد و  بعات بدي به دنبال خواهد داشج.

 تحقیر  -3-3

. گیرندبهره و سورزنش   قییر  شویوۀ از  دیگری    سوراوبی براي   ا  شوودمی  سوبب   امعه  اشونا   بینش و نگرت   تاوت 

 اه  اسوج  حالی  در  این ؛خرداند  و  مو ودا ی فاقدشوعور  حیوانات.  اندمی  شوایانی  ام    راه این  در  را هاآ  حیوانی  نمادهاي

 مورد  شون    قییر  یا   مجید  براي  منتور  یا  مقبوب حیوانی  از نمادهاي   امعه  ی    افراد. سوجهاآ   خرد به  آدمیا   ارزت

 اسوج  قدرت و  شوجاعج  نماد  اه  شویر به را  او  هسوتند  اسوی  شوجاعج  وفوف  دنبال به  آنگاه اه  م الً  ؛انندمیاسوتتاده نظر

 انند:می   شبیه

 و یا:  ندارد  ماده و نر بیشه  شیر

 شیر هما  شیر اسجا اگرنه به زنجیر اسج.

 گویند:  شده و میي عربی نیز از همین نماد استتادههاالم لو در ررب

 اسج شترمرغ  نو (   ر  از)  ها نگ   در  اهحالی  در ؛اسج شیر همچو   من بر)نعام ( یعنی:   القروب  فی و  عییّ )أسدأ

) 

 .شیر  نگل. این استعاره در بسیاري از اشعار عرب و ود دارد(  د الغابگوید: )أسییی شجاع میعرب به شن  خ

  رسوتی  و  نجاسوج مظهر  اه خو واژۀ   از  اآیندبرمی شون   شومرد  و زشوتی سویرترسوج و  دشونام  ری  در نهآ  نن  یا

 گیرند:میاسج بهره



  ر از خو .»أقب  من الننزیر «: زشج

 گویند:انند و میه سازند از نماد االغ استتاده میو یا وقتی بنواهند اسی را به حماقج  شبی

ثیري در  ایگاه و فه  و شوعور  غییر لبا  و هاهر افراد احم      خر هما  خر اسوجا اگرنه راالنش دیگر اسوج. یعنی

 آنا  ننواهد داشج.

گویند:  و هرگاه بنواهند افرادي اه موقعیج دارند ولی سووودي براي خود و دیگرا  ندارند را مورد  قییر قرار دهند می

 انند.ي را حمل میأستاراً« یعنی همانند االغی اه فرقی برایش ندارد نه بار  یقمل  القمار  »ام ل

  خط  گویند: فالنی مار خوتدهند میشونصوی را مورد شوما ج و  قییر قراربود  يگیري و موذو هرگاه بنواهند حییه

 نادرسج. و  گرحییه  شن : از  انایه .خال اسج و

ا   یند: )خر همگودهند میفردي را نشا ثیر شرایط بر زندگی و  ایگاه   افالتی فرد و عدمهمچنین هرگاه بنواهند بی

  .(خر اسج اگرنه راالنش دیگر اسج

ی روباه اه از نظر انند. یعن  ادرار  روبها  سورت بر اهآ   شود خوار  (.ال عالبُ  عییه  بالج مَن  ذَلّ  )لید  شود:همچنین گتته

اسوج. انایه از رین نوع اهانج را به او اردهاگر بر سور حیوانی دیگر ادرار اندا شودید  ؛ رین حیوانات اسوجر بها  ز  رسوج

 اسج.اردا  و را حییر  ر از خود ساختهسج اه اگر شن  حییري به  و اهانجآ  ا

 تشویق  -3-4

  شوونید   به  ریدااند انگیزه  امناطب  اهاین  براي اسووج  ايمعناي بالغی میدمه  این.  شوووق برانگینتن  یعنی  شوووی    

 امور  از  امري  انجوام  بوه  را  منواطوب  در این غرض بالغی ام والا گوینوده.  آیودمی  در وراي متهوم و منظور یو   میوه  اوه  نوهآ 

 (141 :1407  بسیونیا)اند  می  مشتاق

 و  همج  گردداور  شوعیه احسوا   اه  گاهآ .  انندمیبرانگینته  را احسوا   و  نشوینندمی و ود  ژرفاي بر  نمادها  اسواسواً   

  والدین   نویسوندگا ا  شوعراا  اهامعی   .شوودقیمدادمی  ا تماعی مقر   ی    مانند به   امعه  در  نماد.  شوودمی  روالدین نیز  اراده

 .گیرندمیبهره  حیوانی  نمادهاي  عنصر  از شن    قری   و  شوی  براي... و

  ي هاا مید  در  گاه اهآ .  انندمی  ایتا  افراد انگیزت و  قر   در سووزاییهب  نیش   امعه  ی    در  م بج حیوانی  نمادهاي

 گویی :ای  و میارده  نندا   دو  را  قدر ش  و شهامج  خوانی می  نهنگ  را  قهرما   رهیوانی و  نگا

 ندهد. اما   خص  به   نگاوري اسج اه از  انایه اسج؛  نبرد  نهنگ   فالنی

نشویند  دَ ا َه ... و من  یوم عَجا َه( اسوی اه دائماً مرغش میگویند: )من  یعد  دار میدر  شووی  ی  ز  خانه  یا م الً

رود اه در  زنانی به اار می  در مورد  حراج و فعالیج دائمی اسوج و عمد اً  خیزد. این م ل انایه ازو گرد و غبار رایش برمی

 ال و رویا هستند.داري بسیار فعّخانه

 وعید و تحذیر  -3-5

  هما : )  «بردارد  دسووج  ادهدمیانجام  اه یسوووئ  رفتار  از  فرد   ا ااسووج  داد  انگیز ر   وعدۀ و   هدید  معناي به  وعید»

134). 



ر و منشوی اسوج از رفتا  ها اشوده در فرهنگ فارسوی و عربی به منظور برحذر داشوتن انسو هاي یاد  الم لبسویاري از رورب

ر در فرهنگ فارسوی و عربی ها به وفوالم لگونه از رورباینننواهد داشوج.  شوده اه سورانجام خوشوی  اه به  جربه آموخته

 از  میه:  شود؛یافج می

یعنی اگر از دسوج شویر  ا  سوال  به در برديا در ری شوكارت نبات. این فویده.(؛    فی    م   فال األسود  من سویمج  )إذا

و عافیج رند بگیردا با   این خ ر  اه ازو انسوووا  به  اي این  اندمیم ل در  ایی ااربرد دارد اه خ ري از انسوووا  عبور  

 او بوه  نكنودفوات را  مكتومی  سووور  اوه  اننود   هودیود  را  اسوووی  بنواهنود  گواه همچنین هررود؛  سوووري بوه دنبوال خ ر میخیره

 ازآ   نودیودي  را  نیزي  و  نودادهرخ  ايواقعوه  اوهاین  م ول  و  بگیر  «نوادیوده»  را  «دیوده»  یعنی  «نودیودي  دیودي  شوووتر»  گوینودمی

 ندیدي(.  دیدي  ان )شترفراموت  راآ  و  درگذر

 مگیر.  بازي به  اسج شیر  دم  گویند: اینو رنجه نرم ارد  با فردي قوي می  همچنین در بیا  عواقب شوم دسج

 نكن.بات دیگرا  را مته یعنی حساب اار خود را داشته نگو( هیز  همسایه به مرغ  ببند را خروسج  )راي

 و دعوت به تعقل بیان حکمت  -3-6

ا  عرفوا  و معرفوج  دانشاوتا قرآ ا انجیول و زبورا فیسوووتوها  فوووبر و بردبواريا نب  اییعودلا دانوا  یعنیحكموج در لغوج  »

 .(376 :1375  )سیاحا  «یولا اردار درسج و حیییج هر نیزياالم مواف  ح ا االم مع  ایفرزانگ

اف  و دانشوی متید را اا ر ناقدا  ادبی حكمج االم مو ز و بییغی اسوج اه اندرزي ن  ۀبنابر عیید  افو الح ادبینظر   از

 .(9 :1994س وحیا  ال)  در بر دارد

حكمج االمی اسووج بییغ و اسووتوار اه از اندیشووه و اند: »میگونه حكمج را  عریفالمنع  ختا ی نیز اینداتر عبد

سوندیده و روح و روا  ریرو آ  اسوج« ها آ  را رمسویّ  اسوج اه اندیشوهشوود و حكمی  میزندگی حافول ب  جر آموزه و

 .(141: 1992نتا یا  ال)

ها و ا براي بیا  حكمجهاي فارسوی و عربی اه حیوانات در آ  به عنوا  مقور اسواسوی قرار دارندالم لبسویاري از رورب

ر باشوی ا آ   نها بیا  حكمج  ها متصووّالم لهدف براي رورب  ور ایی اگر  نها ی  طبه  اند؛نكات اخالقی و فكري ذار شوده

و عربی اه مورد بررسوی  ها در فرهنگ فارسوی  الم لطیبد. این روربع و شورای ی اسوج اه آ  االم را میبا  و ه به اوروا

 باشند. براي نمونه:اند بسیار زیاد میقرار گرفته

ویند:  گاسوج میشوود  عیل و او اهی داشوتهاه به او وارد می  یا رورر و زیانیزمانی اه شون  خودا در میابل حادثه  

 .بمیرد( شب سر  بگذار ابردمی  فب   شغال  اه  را  )خروسی

 هر اس به فكر مناف  و مصیقج خویش اسج..  دنبه(  فكر به  قصاب اسجا   ا   فكر به  )گوستندگویند:  همچنین می

  بازي  به  اسوج  شویر  دم این  :اسوجآمده گونهاین  مضومو   همین نیز  فارسوی  زبا   در  .سود(األ  عرین   فی  الصوید  یا: )ا الب

 مگیر.

  الم ل روورب این. (بز  حرف  او با  بعد شوووا سوووار  عزب االغ بر  ابتدا(: )حَدِّثهُ و  األعزَب  حِمار  إراَب)شوود:  همچنین گتته

 زد. حرف  خودت زبا  به  شن  هر با  باید  یعنی  ؛انندبیا   را  افراد با  سنن آداب و نوع  خواهندمی  اه  دارد  ااربرد  زمانی



رود اه بنواهند فرد  این م ل در  ایی به اار می  انند(  زنجیر  دبیر  انندا  اسوویر  اه را  همچنین در ام ال آمده: )شوویر

قوي اه موقتاً او بنواهند او را به هوشویاري در میابل رقیبی  اه  یا این رنجه فراخوانند؛آوردي قويبه  دبیر در میابل ه   را

 اسج رند دهند.را مغیوب ساخته

 گیرینتیجه

وع اواربسوووج نموادهواي حیوانی در  هوا و ناوها اشوووترااوات زیوادي میوا  زمینوههواي این رژوهش حواای از آ  اسوووج داده

 انداارده ایتا را مؤثري بسویار نیش فارسوی و عربی ادبیات در نمادها گونهاین  د.هاي فارسوی و عربی و ود دارالم لرورب

  شوووی ا  قییرا نو  اهدافی براي خا  زمانی و مكانی شوورایط به  و ه با نویسووندگا  بسوویاري و شووعرا اه ايهگونبه

 و  اریخ مظهر هاي عربیاالم لرورب مانند ه  فارسوی هايالم لرورب  .اند سوته  بهره هاآ   از  ...ایده و ارد  میمو

 شود.می غیره و سیاسج و آداب و رسوم و اخالق شامل اه اسجمردم گذشته دانش دهندۀنشا  و فرهنگ 

  ریا  بر ... و غربی اسووالمیا زر شووتیا ايهاندیشوو   اریخا طول نتایج این  قیی  همچنین حاای از آ  اسووج در

 ج.اسهافكند فارسی سایه درادب حیوانی نمادهاي

 نمادهاي افوویی مبانی فرد حیوا  به منقصوور هايویژگی و حیییی رویدادهاي همراه به ايهاسوو ور و میی باورهاي

معنایی اسوج. زیرا بسویاري از  هاي فارسوی و عربیا اشوترا  لتظی والم لاشوترا  رورب بیشوترین حوزۀ  .هسوتند حیوانی

منظور از هاي واژگانیا معنایی و سوبكی )م ابیج  .احادیث نبوي هسوتندسوته از قرآ  و هاي مشوهور فارسوی برخاالم لرورب

و نیز منظور از م ابیج   هاهاا م ابیج معناییا اشترا  در متهوم و ااربرد آ ژگانی اشترا  در معانی لتظی واژهم ابیج وا

یا ا بیشوووترین م ابیج بین ین مدر ا  ؛ها در ام ال هر دو زبا  اسوووج(در نوع بیا  و اسوووتتاده از آرایه سوووبكی اشوووترا 

 .اي معنایی اسجهاي فارسی و عربی مربوط به م ابیجهالم لررب

 مآخذمنابع و 

 قرآ  اری . -1

 دو  یديا  هرا : انتشارات سنن.  ا  فرهنگ ام ال سنن  (ا  1384انوريا حسنا ) -2

 وهب .  مكتب   الیاهرها  المعانیا  لمسائل  نیدی  و  بالغی   دراس   المعانیاعی ا  (1407)  ا  عبدالتتاح  بسیونیا -3

 سنن.   انتشارات:  هرا . ادبی  هايمكتب با  آشنایی   ا(1385)    امنصور ثروتا -4

 .الجییل دار نشر  االسالمیا  و الجاهیی الشعر  فی دراسات ا(1992)المنع ا   عبد النتا یا -5

 ا ناپ هجده ا  هرا : انتشارات امیرابیر. ام ال و حك الف(ا 1390اابرا )دهنداا عیی -6

 . هرا   وسف  ااويا  روا   در  م ل و رمزا  (1366)ا  الل  ستاريا -7

 .داراالعتصام  قاهرها العريا  الشعر  فی  القكمه  ا(1994)ا  الستار  عبد  الس وحیا -8

العربی   الشوعبی ا الداراالم ال  هووووو.ق( القیوا  فی1435م ا  2014ا )ریاض أحمدا و فوبقی نایفا نجاح  العراقیا -9

 .1لیموسوعاتا بیرو ف لبنا . ط

 .  32شناسی ت نامه ادبیات عرفانی و اس وره(ا فصل1392ا )قربانی زرین اباقر -10



 و  عرفوانی  ادبیوات  فصوووینوامو   عربیا  اهن  ادبیوات  در  گواو  بوه  اياسووو وره  نگرت  ا(1392)  ا  بواقر  زرینا  قربوانی -11

 .650 -656  رفرنس  اد  ا32  شماره  ا9  سال  شناختیااس وره

 فرهنگ مصور نمادهاي سنتیا  ر م  مییقه ارباسیا . ناپ دوما  هرا : فرهنگ نشر نو.  (ا1386ا )اوررا  ین -12

فارسویا  رایا  ا یا    حك   و  ام ال 5000)    ها  و ایرا   از برگزیده  هايالم لرورب  ا(1389)  شوعبانعییا  المعیا -13

 رامند.  انتشارات (ا  وسط...و  عربیا ارورایی

 نشور  هرا :  روالدا   ها   عیی  و  الریجانی  فارول   ر م   مدر ا   تكر  و اسو وره  ا(1380)ا  ایود اسوترا و الوي -14

 .افراز

  سنن  هرا :  دوما  ناپ.  داستانی  ادبیات  ا(1379)ا   مال  میرفادقیا -15

 هرا : نشور ا  دوم و  بیسوج  ناپ.  شوعار   عتر   وروی   .خسورو  نافور  اشوعار  گزیدۀ  ا(1379)ابومعینا ا  نافورخسورو -16

 ق ره.

 .طهوري  اتابنانه  هرا : اربنا  هنري و  معین  مقمد  اهتمام به  القكمتینا ام   ا(1363) ابومعینا  انافرخسرو -17

 طالبا  هرا : امیرابیر.  فارمیا  هایشاسمبول و ا انسا (1352)گوستاوا   یونگا اارل -18

  فرهنگ  انتشارات : نهارما  هرا  ناپ . فارسی  ادبیات در  ها وارهداستا  و اساطیر  فرهنگ  ا(1391) امقمد عتر یاحییا

.معافر  


