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چکیده
نگرش نمادین و سمبلیک به حیوانات از بدو استقرار بشر بر روی کره ی خاکی مرسوم بوده و 
بشر همواره برای بیان مقاصد و مکنونات قلبی خود به نمادگرایی به عنوان وسیله ای قابل اعتنا و 
تاثیرگذار در زندگی روزمره تکیه کرده است. نماد در قلمرو ادب فارسی مخصوصا شعر از قدمتی 
از شاخص ترین  یکی  است.  برده شده  کار  به  واژه ی سمبل  معادل  و  است  برخوردار  ساله  هزار 
تجلیات نماد در شعر فارسی در وجود موجودات افسانه ای و اساطیری نمود پیدا کرده است که 
نگاهی سمبلیک و نشانه  مدارانه به آنها را رقم زده است. تجلی این نماد در کلیات اشعار شوکت 
بخارایی به دلیل استفاده او از این نمادها برای بیان مکنونات رمزآلود قلبی و دقایق عرفانی از 
بسامد باالیی برخوردار است که تا به حال به آن پرداخت نشده است. در این مقاله شعر شوکت 
از جهت نمادپردازی مورد کندوکاو قرار گرفته و چگونگی بازتاب نماد در شعر وی  بررسی شده 
است. نتایج حاصل نشان می دهد که شوکت به نمادهای اسطوره ای حیوانی چون اژدها، سیمرغ، 

هما و سمندر بیشتر از سایر نمادها توجه نشان داده است.
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1- مقدمه
اند. داده  خوداختصاص  به  را  ما  وگرانبهای  وزین  ادبیات  از  عظیمی  بخش  نمادها 

نماد درلغت به معنی نماینده و ظاهرکننده آمده است ولی اصطالح نماد معنی و مفهوم 
بسیارگسترده ای دارد تا جایی که می توان ازآن برای بیان غیرمستقیم موضوعی با اشاره 
به موضوعی دیگر استفاده کرد. »نماد معادل واژه ی سمبل گرفته شده است و آن عبارت 
است از هر عالمت ، اشاره ، ترکیب و عبارتی که بر معنی ومفهوم ورای آنچه ظاهرش نشان 
می دهد داللت می کند.« )شوالیه، 1388: 18( یکی از برجسته ترین نمود های نماد در شعر 
فارسی، در وجود موجودات افسانه ای است که نگرش سمبلیک به آنها را رقم زده است. 
کاربرد تخییلی و تمثیلی و سمبلیک حیوانات مذکور از روزگاران دیر و دور در ادبیات وزین 
فارسی جایگاه شایسته و بایسته ای داشته است. فردوسی، عطار، مولوی، خاقانی و... از جمله 
شعرای بزرگی هستند که بازتاب سمبلیک و نمادین حضور موجودات افسانه ای و اساطیری 
درآثارشان قابل ردیابی و بررسی بوده و زیبایی و رمزآلود بودن شعرشان را رقم زده است.  
تجلی حضور  نشان می دهد که  نیز  آن  متفاوت  و شعر  اجمالی سبک هندی  بررسی 
موجودات افسانه ای و اساطیری از جمله اژدها )اژدر( ، پری ، سمندر، عنقا )سیمرغ( ، ققنوس 
و هما در شعر این دوره ازبسامدباالیی برخودار است . بررسی وتورق دیوان شعرای بزرگ 
این سبک همچون صائب ، کلیم، بیدل، عرفی ، فیض دکنی، غالب دهلوی، نظیری، ناظم 
هروی و.... موید این ادعاست. دیوان شوکت بخارایی نیز که به گواهی تاریخ ادبیات نویسان 
بزرگ غیر ایرانی )هرمان اته ، ادواردبراون ، اتاکارکلیما ، ایرژی بچکا و...( از تاثیرگذارترین 
شاعران سبک هندی بوده است، از جلوه های سمبلیک و نمادین موجودات افسانه ای خالی 
نبوده و بسامد باال و فراوانی حضور بعضی از این موجودات از جمله پری و سمندر و عنقا و 
هما،  برای بیان دقایق عرفانی باعث شده که ما نیز به بررسی کلیات اشعار او پرداخته وکم 

و کیف این موضوع را در شعر او بنمایانیم. 
پیشینه ی تحقیق:

»هریک از ما در طول شب وروز چه آگاه و چه نا آگاه، در گفتار، در رفتار و در رویاهای 
خود از نمادها استفاده می کنیم ، نمادها خواسته های ما را به صورت ملموس در می آورند، 
در جریان یک ماجرا تهییج مان می کنند، به منش و رفتارمان شکل می دهند ....« )شوالیه 
،1388 : ص 18(. درباره ی نماد موجودات افسانه ای و اساطیری برای بیان دقایق عرفانی 
شعر، مطالبی جسته گریخته در کتابها و مجالت ادبی و فرهنگ نامه ها نگاشته شده است 
و لیکن تا آنجایی که نگارنده به کندوکاو در این موضوع پرداخته  است، تحقیقی که در بر 
گیرنده ی موضوع این مقاله و مخصوصا بازتاب نماد در شوکت بخارایی باشد، انجام نشده 

است. در این مورد فقط اشاراتی چند به این موضوع در مقاله ی خانم دکتر پروین سالجقه 
با عنوان چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در اشعارصائب و بیدل دهلوی دردسترس است. 

روش تحقیق: 
جهت انجام دقیق و هرچه بهتراین تحقیق، ابتدا کلیات اشعار شوکت بخارایی با دقت 
نظر در خور توجهی مورد بررسی قرار گرفته و 114 بیت از ابیات دیوان او که شامل نام و 
نشان و نمادی از موجودات افسانه ای و اساطیری بود انتخاب و رونویسی شد و متعاقب این 
امر طبقه بندی ابیات مذکور به ترتیب حروف الفبا صورت گرفت.  نتیجه ی حاصله به نحو 
زیر جهت انجام کار ثبت گردید: 1- اژدها  )اژدر( )6 بار( ، 2- پری )31 بار( 3- سمندر 
)25 بار( 4- عنقا )سیمرغ ( )17 بار( 5- هما )35 بار( که در ادامه به بررسی تفصیلی آن ها 

پرداخته می شود.
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است. در این مورد فقط اشاراتی چند به این موضوع در مقاله ی خانم دکتر پروین سالجقه 
با عنوان چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در اشعارصائب و بیدل دهلوی دردسترس است. 

روش تحقیق: 
جهت انجام دقیق و هرچه بهتراین تحقیق، ابتدا کلیات اشعار شوکت بخارایی با دقت 
نظر در خور توجهی مورد بررسی قرار گرفته و 114 بیت از ابیات دیوان او که شامل نام و 
نشان و نمادی از موجودات افسانه ای و اساطیری بود انتخاب و رونویسی شد و متعاقب این 
امر طبقه بندی ابیات مذکور به ترتیب حروف الفبا صورت گرفت.  نتیجه ی حاصله به نحو 
زیر جهت انجام کار ثبت گردید: 1- اژدها  )اژدر( )6 بار( ، 2- پری )31 بار( 3- سمندر 
)25 بار( 4- عنقا )سیمرغ ( )17 بار( 5- هما )35 بار( که در ادامه به بررسی تفصیلی آن ها 

پرداخته می شود.
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2- بحث و بررسی
)Dragon( اژدها

به کار می رود،  ثعبان  اژدرها و در عربی  و  اژدر  به صورت های  فارسی  »اژدها، که در 
موجودی است اساطیری به شکل سوسماری عظیم  با دو پر که از دهانش آتش می افکنده 
و از گنج های زیر زمین پاسداری می کرده است.« )معصومی، 1393، ج 2، 568( »درعالم 
نماد شناسی، اژدها نگهبان سخت گیرگنج های پنهان ، و نماد شروگرایش های شیطانی 
معرفی شده است . )همان : 569 ( اژدها درچین ، پاسدارگنجینه های خاقان بود.« )همان 
: 570( در دیوان شوکت بخارایی شش بار از این موجود افسانه ای یادشده است که پنج بار 
با عنوان اژدها و یک بار با اسم اژدر، ابیاتی آمده است. در ابیات زیر به نماد نگهبان گنج های 

پنهان بودن او اشاره شده است:
امید راحتم ز جهان چون بود که هست              این گنج را کلید ز دندان اژدها )ص 500( 
شوکت در این بیت امید راحت داشتن درجهان را به گنج و دندان اژدها را به کلید آن 
تشبیه کرده و بدین وسیله آن را عبث شمرده و بر نگهبان گنج بودن اژدها صّحه گذاشته 

است.
گنج های نیستی را پاسبانی می کنم              بیضه ی عنقا بود دندان اژدرهای من )ص 535( 
نایاب بودن بیضۀ عنقا ودندان اژدر شمردن آن نوعی پاسبانی گنج های نیستی است که 

شوکت به اژدرهای خودنسبت داده است .
نماددیگری که اژدها به آن مشهوراست نماد شر و بد بودن است که یکی ازشاخصه های 
اژدها  درکتاب  فسایی  رستگار  منصور  دکتر  که  چنان   . است  بودن  دماهنج   نماد  آن 
دراساطیرایران چنین آورده است : یکی از مهم ترین خصوصیات اژدها، "دماهنجی" است ، 
اژدها از راه های دور همه چیز را می بلعد و درکام خودفرومی بردوگویی درذهن پردازندگان 
اساطیر، آسیب حضوری اژدها کافی نبوده است و می بایستی قدرتی برای وی تصورشود که 

بتواندازدور نیززیان بار و آسیب رساننده باشد. فردوسی راست دردماهنجی اژدها:
           »بدوگفت کای بدتن بی بها                    ببین آن دماهنج نر اژدها«

)رستگارفسایی، 1379 :110و111 (
دردیوان شوکت بخارایی هم باآوردن بیت زیر به نماد دماهنجی اژدها اشاره شده است . 
شدم شوکت محیط عالم دل از تن خاکی            از این ویرانه گنجی شد بکام اژدهای من  
                                                                          )شوکت بخاری ، 1382 : 446(

شوکت به واسطۀ ریاضت دادن به تن خاکی خود،  محیط دل شده است که آن را گنجی 
می شماردکه اژدهای دماهنج تن او بکام خود کشیده وبه دست آورده است.
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آتشکام و شعله ور بودن نیز نماددیگری است که اژدهابدان مشهوراست وتاییدی برنماد 
شربودن اوست .که دراین مورددرکتاب اژدها در اساطیر ایران آمده است: »یکی ازبارزترین 
صفاتی که برای اژدها ذکرشده است آن است که ازدهان آن آتش زبانه می زند، درعجایب 
المخلوقات ، درباره اژدهایی که در زمان اسفندیارپدیدآمد می خوانیم که: اسفندیار آن شب 
برسرآن کوه رفت، همه شب ازآن حدودآتش برمی خاست ودرهوامی رفت وناپدیدمی شد، 
مردم گفتند: این حیوان دم می زندو نفس وی آتش می گردد وابوالفتح رازی راست، درباره 
عصای موسی، چون به اژدها بدل شد: "ازدهنش آتش بیرون می آمد." و چشمهایش به 

ماننددوچراغ می افروخت وازاوآتش بیرون می آمد.« )رستگارفسایی ،1379: ص 115(
شوکت هم با آوردن بیت زیربه این نمادی که اژدها بدان متصف بوده است اشاره کرده 

است :  
شعله ی گنجینه افروز گهرهای خودم                     روغن بادام می خواهم زچشم اژدها

)شوکت بخاری ، 1382 : 488(     
وارستۀ خود  افروزگوهرهای معنوی جان  را شعلۀ گنجینه  شوکت وجود خاکی خود 
می پندارد وبرای اینکه این شعله پایدار بماند از چشم های اژدها که نماد شعله ور بودن است 

وچون چراغی فروزان ، ازروغن بادام ، شعله ور است، روغن بادام طلب می کند.  
 زهرآگینی نماددیگری است که اژدهارامظهرواقعی آن شمرده اند تا تاییدی بر نماد شر 
بودن او باشد. در این باره آورده اند: »مار اول فرشته بود در بهشت، ابلیس را در دهن گرفت 
و در بهشت برد، آفریدگار بر وی خشم گرفت و دست وپ ای وی باز ستد، رفتار وی بر 
شکم کرد، دهن وی که ابلیس درآن شد ، چشمه ی زهرکرد .گرچه عقیده فوق الذکردرباره 
ماراست، اما پردازندگان افسانه های اژدها ، اژدها را نیز موجودی زهرافشان و زهرآگین 
توصیف کرده اند که گویی با زهر زندگی می کند، بازهرخود زندگان را نابود می سازد وگیاه 
و سبزه راخشک میسازد و چون سام اژدهای کشف رود راکشت از زهراژدها سخن گفت : 

        زبانگش بلرزید روی زمین                      ززهرش زمین شدچودریای چین
)همان: 121(

شوکت نیزبه نمادزهرآگین بودن تمام وجوداژدها با آوردن بیت زیربه گونه ای شاعرانه 
و ماهرانه اشاره کرده است: زهربیرون می دهدنم ازدم شمشیرمن دسته تیغم بودازاستخوان 
اژدها )همان: 490( شوکت در این بیت آنچنان به نماد زهرآگین بودن اژدها اشاره کرده 
است که به زعم اوحتی به واسطه ی ساخته شدن دسته شمشیرازاستخوان اژدها نیز ازدم 

تیغ نم زهر بیرون می زند.
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  )Fairy( پری
»پریان دیوان مونث هستند که ضد زمین و گیاه و آتش و ستوران مخصوصا باران می 
باشند و خشکسالی می آورند. اینان از یاران اهریمنند .ظاهرا به شکل های متعدد در می آیند، 
مانند ستاره ی دنباله دار و پری سگ پیکر. در گذر به فرهنگ اسالمی پری معادل فرشته 
شده است ....آنها با جادوگری آفریدگان را تباه کنند و زدن و سوختن و شکست دادن جادو 

و پری وظیفه-ی آتش بلند سوداست«  )قلی زاده ، 1388 : 152(
پری )fairy( موجودی است موهوم، افسانه ای و زیبا ودلپذیر. چنان که از روایات کهن 
بر می آید پری وجودی است لطیف و بسیار زیبا که اصلش از آتش است و با چشم دیده 
نمی شود و با زیبایی فوق العاده اش آدمی را می فریبد روی هم رفته پریان در این روایات 
دارای منشی مبهم  و ناروشن و سرشتی شرور و بدخواه هستند که گاهی به صورت زنانی 
جذاب و فریبنده ظاهر می شوند و مردان را می فریبند،ز یرا هر لحظه قادرند خود را به 
شکلی درآورند. مطابق روایات کهن، جمشید و ضحاک و سلیمان، دیوان و پریان و پرندگان 
را زیر فرمان خود داشتند. در قصه های عامیانه، اغلب قهرمان داستان با دختر شاه پریان 
ارتباط پیدا می کند و باالخره با عبور از موانع دشوار و کشتن اژدها، پری محبوب خود را 
بدست می آورد. در ادبیات فارسی از جمله شاهنامه که خود بر فرهنگ کهن ایرانی استوار 
است، پری مظهر لطافت و کمال و زیبایی و مشبه به جمال تصورشده است وگاه سیمایی 
همچون فرشتگان یافته است: جداگشت از اوکودکی چون پری/ به چهره بسان بت آذری 

)شاهنامه :10/3(« )یاحقی،1394: 244و245(  
»پری، صاحب جادو، نماد قدرت های خارق العاده ی روح و یا ظرفیت های طرارانه ی 
تخّیل است . پری می تواند تغییرشکل دهد و دریک آن باالترین آرزوها را به ثمر برساند 
یا تغییردهد. شاید پری نشانه ی قدرت های انسان در ساختن ذهنِی برنامه هایی است که 
نتوانسته عینا به تحقق برساند.... سلسله ی انساب پریان دراصل به زمین مادرمی رسد.

اماجریانی تاریخی بنابرسازوکاری خاص،آنها را از سطح زمین به عمق آن فروبرده، جایی 
که پریان، در روشنایی ماه، روح آبها و نباتات ظاهر می شوند. محل ظهور پریان به وضوح 
خاستگاه آنان را نشان می دهد، آنان اغلب روی کوهها، نزدیک گودال ها و سیال ب ها یا در 
اعماق جنگل ها، نزدیک غارها و لهجه ها ، درون دودکشها و یا درکناره ی رودهای خروشان یا 
کنارچشمه ها ظاهر می شوند....پری با ما فوق طبیعت در ارتباط است ، زیرا زندگی اش دایمی 

است، نه غیردایم مثل زندگی ما انسان ها و یا هر مخلوق زنده ی دیگر در دنیا.    
 )شوالیه ، 1388 : 218-222(

پری رانمادزیبایی وفریبندگی ودلربایی شمرده اندوشوکت بخارایی نیز باتشبیه معشوق 
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خودبه پری به این موضوع اشاره کرده است: 
رنگ رخم به بال پریزاد می پرد                امشب که شوخی تو مرابی قرار داشت  

)شوکت بخاری ، 1382 : 200(
شوخی و زیبا رویی یار باعث شده است که شوکت بی قرار او شده و یار را درجلوه گری 
و زیبایی و فریبندگی به پری تشبیه کرده و پریدن رنگ رخش را که نشانۀ بی قراری است، 

بر محمل بال پریزاد به تماشا بنشیند. 
حسن می ریزد چو رنگ از خوابگاه ناز او             بهر بالین پر ز مژگان پریزاد آورد  

)همان : 246(
پری نماد لطافت است و شوکت برای ساختن بالین یار زیبای خود که زیبایی چون رنگ 

از خوابگاه ناز او سرریز کرده است مژگان پری را به جای پرمناسب تشخیص داده است.  
  خورده ام بازی شوخی که پی صید دلم           مردم چشم پری را گره دام کند

)همان : 295 ( 
شوکت خودش را صید یار شوخ و زیبایی می داند که برای صید دلش مردمک چشم 
خود را که چون مردمک چشم پری دلرباست گره دام قرار داده است و بدین وسیله یار خود 

را در زیبایی به پری تشبیه می کند. 
از  درابیاتی  شوکت  و  نیزهست  بودن  موهوم  و  سیالی  و  نازکی  و  ظرافت  نماد  پری 

شعرخویش به این موضوع پرداخته است:
ز شوخی هاخیالش رابه خاطرنیست آرامی

پری ازشیشه ام چون رنگ بیرون می زند خود را
)همان : 63(    
به سبب زیبایی و ظرافت ، خیال یار در خاطر شوکت آرام نمی گیرد و این خیال مانند 
پری زیبایی  است که بخاطر سیال و موهومی بودن چون رنگ از زندان شیشه خود را بیرون 

زده و جاری می شود . 
محیط عشق دارددردل هرقطره ای حسنی            پری جای هوادرشیشه باشد هرحبابش را

)همان : 70( 
شوکت محیط عشق را اقیانوسی میداند که در دل هرقطره اش حسنی نهفته است واین 
حسن را مدیون پری رویان خود است چرا که هرحباب این اقیانوس به جای هوا پری زیبا 
رویی را در آغوش گرفته اند .واینگونه شاعرانه به نمادین بودن زیبارویی پری اشاره می کند . 

به نیم نشاه سبکروح گشته ایم ازمی                بود به رنگ پریزادمی به شیشه ما 
 )همان : 123(
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و  اشاره کرده  پری  بودن  لطافت  و مظهر  انگیزی  نماد خیال  به  بیت  این  در  شوکت 
سبک روح گشتن خود از نشئۀ ناشی از می را به خاطر لطافت و خیال انگیزی پری واری 

می داند که در می نهفته است.
صورت آن کمر شوخ چو نقاش کشد                      قلم موی ز مژگان پریزاد کند     

)همان : 294( 
در این بیت هم شوکت برای شرح زیبایی دلبر خود دست به دامن لطافت و خیال انگیزی 
پری شده و کمر یار را آنچنان باریک تصور می کند که نقاش برای کشیدن آن بایستی قلم 

مویش را از مژگان پریزاد که نماد لطافت است انتخاب کند. 
 هست در شیشه ی هر برگ پریزاد دگر       صحن گلزار بود رشک پریخانه ز تاک

)همان : 386(
شوکت در این بیت شاعرانه و ساحرانه زیبایی صحن گلزار را با نماد سحرآمیز، خیال 
انگیز و رویایی بودن پری به شرح نشسته و هر برگ تاک گلزار را شیشه ای می داند که پری 
زیباروِی خیال انگیزی )کنایه ازانگور( در درون آن اطراق کرده است و بدین طریق صحن 

گلزار به  واسطۀ وجود تاکهایش رشِک پریخانه را برانگیخته است. 
غبار راه آن گلگون قبا رنگ دگردارد         به جای گرد برخیزد پری ازجلوه گاه او

)همان : 455(
شوکت در این بیت هم بامقایسۀ پری و گرد برخاسته از جلوه گاه یارکه در حال آمدن 
است به نماد لطیف بودن پری اشاره کرده است وبه نحوی از انحاء یار خود راتکریم کرده 

است.
پری نمادجادو و نماد قدرت های خارق العاده ی روح و یا ظرفیت های طرارانه ی تخّیل 
است. پری می تواند تغییر شکل دهد و در یک آن باالترین آرزوها را به ثمر برساند یا تغییر 
شکل دهد. شوکت با لحاظ کردن موضوعات مورد اشاره و اینکه پری در شیشه کردن نماد 

سحر و جادوگری است ابیات زیر را به رشته نظم کشیده است:
ز شوخی ها خیالش را به خاطر نیست آرامی

پری از شیشه ام چون رنگ بیرون می زند خود را
)همان : 63(
شوکت در این بیت اشاره ای کنایه وار به نماد سحر و جادو بودن پری با بیرون زدن او از 
شیشه کرده است و به نحوی به نماد خیال انگیز بودن و قدرت خارق العادۀ پری نیز اشاره 

دارد. 
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خاک به بادرفته آن شوخ جلوه ایم                   گردد پری به شیشه هوا ازغبارما
  )همان : 119(

شوکت آنچنان خود را خاک به باد رفتۀ معشوق زیبا رویش پنداشته است که اگر پری 
که خود نماد سحر وجادوست در طلسمات غبار او گرفتار شود ، حتی اگر درشیشه باشد 
به هوا تبدیل می شود.واو اینگونه به زیبایی به نماد سحر وجادو بودن پری اشاره می کند . 
جداگردیدن از نازک خیاالن آورد سودا         پری زین شیشه گر بیرون رود دیوانه می گردد
)همان : 227(
مخالطت  از  ودوری  وجادو  سحر  بوسیلۀ  شدن  درشیشه  بواسطۀ  پری  وجود  انقباض 
کسانی که بهره ای از نازک خیالی نبرده اند بنحوی از انحاء سالمت وجود او )پری(را در 
ذهن شوکت رقم زده است بطوری که شوکت آن را دستمایه ای برای مصرع اول و این 
مضمون که جدایی از نازک خیاالن جنون می آورد کرده است و با این مضمون شوکت نازک 
خیاالن را مترادف عاقالن شمرده و به نوعی طرز خیال بندی را که خود از بزرگان این شیوه 

از سبک هندی است ستوده است: 
اول پری گداخته ام شیشه کرده ام                روزی که می بیاد نگاهت کشیده ام

)همان : 394 (
شوکت افشردن دانه های انگور و درست کردن می را که همراه با جوشش و گدازش بوده 
است به گداختن پری و در شیشه کردن او که نماد سحر و جادوست تشبیه کرده است تا به 
معشوق خود بگوید که می بیاد نگاهت خوردن به این آسانی و بی مقدمه نبوده است بلکه 

سحر و جادوها به کار بسته ام تا می بیاد نگاهت کشیده ام.
   )Salamander( سمندر

باستان  رومیان  و  باوریونانیان  به  که  به سوسماران  شبیه  دوزیستی  حیوان  »سمندر: 
می تواند در آتش زندگی کند بی آن که بسوزد. سمندر با آتش همذات پنداری شده و مظهر 
زنده آتش به حساب آمده است .ازسوی دیگربه دلیل سرمای استثنایی اش به او قدرت 

خاموش کردن آتش را نسبت می دهند.« )شوالیه ، 1388: ج 3 ، 624(
 )salamandera( از کلمه یونانی والتینی ساالماندرا ) سمندر ) سمندور ، سمندول«
تیره ای از خزندگان و نام جانوری است از این تیره که به اعتقاد قدما درآتش پدید می آید 
و چون ازآتش برمی آید می میرد . سمندرپوستی تیره رنگ با لکه هایی زرد و تند دارد 
و در مکان های نمناک و تاریک داخل غارها زندگی می کند ،گاهی که  از آتش بر می آید 
آن را می گیرند و از پوستش کاله و دستمال و دستار درست می کنند.... و این حیوان 
تقریبا با همین صفت زندگی درآتش در ادبیات غربی شناخته شده است و درآثار الکساندر 
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پوپ و شکسپیرباهمین صفات نامبرداراست . کتابهای جانورشناسی و فرهنگ های عربی و 
فارسی او راجانوری می دانندکه ازآتش آسیب نمی بیند وتولدوزندگی اودرآتش است،گاهی 
اورامرغی دانسته اندکه دایم درآتش است و نمی سوزد . ارتباط این جانور باآتش و زندگانی 
درآن درادب فارسی مو جب خلق مضامین زیادی شده است .                                     

من نمی گویم سمندرباش یاپروانه باش
                                                چون به فکرسوختن افتاده ای مردانه باش

)مرتضی قلیخان ناظم االطباء(
هرکجا نور است چون پروانه خود را باختن

                                               هرکجا نار است خود را چون سمندر داشتن
 )پروین : 45(« )یاحقی ، 1394 : ص 483(
»سمندر salamander: درافسانه ها ، سمندر نوعی مارمولک است که می تواند به 
میان آتش برود و با استفاده از دمای پایین بدنش حرارت آتش را خنثی کند، از این رو آنرا 
نماد فردی می دانند که قادر است گرمای زیاد را تحمل کند؛ همچنین سربازی که ازآتش 

گلوله نهراسد ؛ شعبده باز آتش خوار ؛ وسیله ایمن ضدحریق.
درحال  چهارپا  جانوری   ، خانوادگی  نجابت  های  درنشان  واساطیری:  قومی  باورهای 
عبورازآتش به نشانه ی مصونیت دربرابرآتش، نزد معتقدین به علوم خفیه ، فردی که قادربه 
غلبه برمزاج آتش خویش است.درمسیحیت، سمبل ایمان غرورآمیز،ثبات ، غسل تعمید.«  

)جابز،: 1395،48(
» سمندر: پیشینیان درباره ی این حیوان گفته اندکه درآتش پدید می آید وچون ازآتش 
بیرون بیفتدمی میرد. برخی شکل آنرا شبیه پرنده و برخی نظیر موش یا مار دانسته اند. 
عارفان صاحب حق الیقین راکه بی واسطه درآتش ذات الهی می افتند، سمندر خوانده اند.

اندرآتش کی رود بی واسطه                                 جزسمندرکو رهیداز رابطه
)مثنوی دفترپنجم بیت 229 (« )تاجدینی ، 1388 : 564(

شوکت نیز در باره ی سمندر که نماد زندگی در آتش است و دامن آتش را هرگز رها 
نمی کند وتشبیه آن به دود خاکسترنشین کوی معشوق بودن خودچنین آورده است:

دود خاکسترنشین بودم بخاک کوی تو         کی سمندردامن آتش کندازکف رها
 )شوکت بخاری، 1382 : 496(

و یا با تشبیه عارفان به سمندر و سمندر طینت خواندن آنان که پشت گرمیشان به 
سوختن است، تار پیرهن سالکان واصل را که آتش قبایشان می خواند از رگ برق سوزان 

دانسته و چنین می سراید:



37 /

 سمندر طینتان را پشت گرم از سوختن باشد 
                                                   رگ برق است تارپیرهن آتش قبایان را

)همان : 83(
پر  پرنده ای است شاید ققنوس که درون آتش خود  این که سمندر  با تصور  شوکت 

می زند و خود را به آتش می سپارد تا تولدی دیگر را تجربه کند می سراید: 
غبارخاطر خاکستر کسی نشویم              درون آتش خود پر زند سمندر ما

)همان : 121(
شوکت با تشبیه سمندر به تذرو که نماد آتشخواری است و پرنده ی آتشخوار نامیده 
شده است  و در حقیقت هر دو در ارتباط تنگاتنگ با آتش هستند بیت زیر را سروده است: 
به خاک از سایه بالم سمندر نقش می بندد            تذرو شعله ام کی آشیانم خار و خس باشد

)همان: 271( 
شوکت چون اهل ریاضت است و شراره های عشق از جانش شعله می کشد، بریدن از 
تعلقات دنیوی را که  بر وجودش حاکم است این گونه به تعبیر می نشیند که آنچنان عشق 
در وجودم شعله می کشد که وقتی سایۀ بالم  بر خاک می افتد سمندر نقش می بندد و  من 
تذرو آتشخواری )کنایه از تهذیب نفس( هستم که خار و خس )کنایه از تعلقات دنیوی( 

نمی تواند مسکن و ماوای من باشد چون همجواری آتش و خار وخس ممکن نیست.
 سمندر را نماد عارفان صاحب حق الیقین که بی واسطه در آتش ذات الهی می افتند نیز 

شمرده اند و شاید شوکت با عنایت به همین موضوع است که سروده است: 
شود گر صاحب معنی سمندر جای آن دارد             که باشد شعله ادراک آتشگاه زر دشتش

)همان : 356( 
شوکت می گوید: اگر سمندر )نماد عارفان واصل( صاحب معنی شده و به ادراک باطنی 
آتشگاه زردشت نشات  از  او  ادراک  نیست چرا که شعلۀ  برانگیزی  امر تعجب  یابد  دست 

می گیرد .
سیمرغ )عنقا(

»سیمرغ چنانکه از شاهنامه بر می آید مرغی است ایزدی که برکوه البرزآشیان دارد و 
زال را با بچگان خویش می پرورد. هنگامی هم که زال به آغوش خانواده بر می گردد ، پری 
از سیمرغ با خود می آورد تا هنگام درماندگی وی را به یاری طلبد ..... سیمرغ از هنگام 
قدرت یافتن زال و رستم تا روزگار ناپدید شدن آنان عامل بهروزی و کامروایی آن دو به 
شمارمی رود و از این رو، برخی نظر داده اند که این مرغ فرشته ی نگهبان یا "توتم" قوم سکا 
)خاندان رستم( محسوب شده است .... سیمرغ در بندهش نگهبان دروازه ی ماه و خورشید 
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پنداشته می شود. در اوستا جایگاه مهر نیز در میانه ی ماه و خورشید دانسته شده است. 
تصویری که شهاب الدین سهروردی از سیمرغ بدست داده است: "پرواز کند بی جنبش، و 
بپّرد بی پر، و نزدیک شود بی قطع اماکن، و همه ی نقش ها از اوست و او خود بی رنگ، همه 
بدو مشغول و او از همه فارغ ..."مبّین این است که سیمرغ را چیزی درحّد "جلوه ی حق" 
دانسته است. موالنا نیز او را نماینده ی "عالم باال" و "مرغ خدا" و مظهرعالیترین پروازهای 
روح و "انسان کامل" شناخته است که به دلیل ناپیدابودن آن، مثال "تجرد" و "آیینه ی 
کمال" نیزتواند بود. مرشد مولوی ، شمس تبریزی...نیز او را نقطه ی کمالی یافته است که 
دیگر مرغان به سوی او می روند و به دیدارقاف"خرسند می شوند. پهنه ی شعر فارسی نیز 
سرشار است از خیال های نازکی که پیرامون سیمرغ )عنقا( درذهن شاعران جوشیده است 

... لغت فرس سیرنگ را نام دیگر سیمرغ دانسته و این بیت فّرخی را شاهد آورده است:
همه عالم ز فتوح تو نگارین گشته است   

                                                  همچو آگنده به صد رنگ نگارین سیرنگ
برخی سیمرغ و سیرنگ را در هم آمیخته و آن را "خردپوینده" تعبیرکرده اند.....سیمرغ 
و سیرنگ افسانه ی مرغی است که زاییده ی پندار فرزانگان ایرانی است.«  )یاحقی،1394: 

 ) 503 -508
به  که  است  نامی  سیمرغ  معناست.  پر  نمادی  سیمرغ  فارسی،  عرفانی  ادبیات  »در   
دسته ای از پرندگان افسانه ای داده شده، ..... اما در ادبیات فارسی آشیانه ی سیمرغ برکوه 

افسانه ای قاف است که پریان و دیوان برآن ماوی دارند. سعدی در نیایش خداوند گوید: 
چنان پهن خوان کرم گسترد                        که سیمرغ در قاف روزی خورد

سیمرغ به زبان آدمی سخن می گوید و مامور پیام آوری و حفظ اسرار است .... معروف 
است که پر سیمرغ زخم ها را شفا می دهد و سیمرغ خود به عنوان یک حکیم شفابخش 
معرفی شده است  ...... در دوره ی اسالمی، سیمرغ نه فقط مرشد عرفانی و مظهر ذات حق 
بود، بلکه نماد نفس پنهان نیز بود. بر این مبناست که فرید الدین عطاردرمنطق الطیر ازاین 
پرنده ی افسانه ای به عنوان نماد جستجوی نفس سخن می گوید. درکلمه ی سیمرغ بازی 
با کلمه ی سی مرغ شده و سی نفر که به جستجوی حقیقت هستند. سیمرغ را جستجو 
می کنند و سرانجام در می یابند خود سی مرغ بوده اند.«  ) شوالیه ، 1388: 711 – 710 (  
»سیمرغ پرنده ای افسانه ای است که درادب عرفانی بسیار به کار رفته است و اگرچه معانی 
مختلفی از آن ارائه کرده اند، اما عمدتا نماد انسان کامل است. شادروان همایی درباره سیمرغ 
و کوه قاف می نویسد: سیمرغ وکوه قاف از کنایات معروف عرفانی است به معنی مردان کامل 
و ابدال حق که از نظرها پنهانند و دست یافتن به ایشان دشوار است، و گاهی سیمرغ راکنایه 
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کنند ازذات حق و تجلی ذات لذات و مرتبه ی کنز مخفی ، وکوه قاف کنایت ازجبل انّیت 
که تا مندک نشود جلوه ی حق برسالک عارف میسر نیست . َفلّما تّجلی َربّه للَجَبِل َجَعلَُه 

دکا.« ) تاجدینی ، 1388 : ص ....(
سیمرغ یا عنقا  نماد موجودی دست نیافتنی  و گمنام و دور از دسترس  شمرده شده 

است که شوکت با توجه به این مقوله ها ابیات زیر را رقم زده است: 
به پرواز ندامت ها گرفتم اوج گمنامی        صدای بال عنقا از کف افسوس می آید

  )شوکت بخاری،1382: 330(
من هنگامی چون عنقا )که نماد نادر بودن وگمنامی است( به اوج گمنامی رسیدم که 
با بال ندامت از کرده های خویش پرواز را دل بستم و اگر خوب گوش کنید خواهید دید که 

صدای بر هم خوردن کف افسوس من در حقیقت همان صدای بال عنقاست.
   آن قدر آن سویم از عنقا که عنقا از جهان        اوج گمنامی گرفت از بس دل آواره ام

 )همان:394( 
از بس دل آوارۀ من به اوج گمنامی رسید به همان اندازه که عنقا از جهان دور است من 

هم از عنقا دور هستم یعنی من از عنقا نیز گمنام ترم.
 عنقا قاف نشین است وکوه قاف جایی که مرغ خیال راهم بدوراهی نیست چه رسد به 
موجودات ،  و آشیانه داشتن سیمرغ یا عنقا در کوه قاف او را به نماد عزلت گزینی تبدیل 

کرده است که شوکت با توجه به این موضوع بیت زیر را آورده است:
طینت ما را خمیر از خون عنقا کرده اند       آشیان خود به کوه قاف می خواهیم ما

) همان : 127(
عنقا یا سیمرغ، همانگونه که گفته شد نماد باقی در فانی بودن است و شوکت را در این 

باب ابیاتی است که بیتی را جهت پرهیز از اطالۀ کالم می آوریم: 
پا به دامن در حریم نیستی پیچیده ام        گر فشانم دست،گرد از بال عنقا می رود

)همان : 311(  
بقای خود را در فنای فی اهلل یافته ام و طومار هستیم را در حریم نیستی پیچیده ام پس 
تصور نکن که من نیستم چرا که اگر اظهار وجود و دست افشانی کنم گرد وجود من بر بال 

عنقا به پرواز در می آید.  
 )Homa( هما

پرنده ی اسطوره ای معروف در ادبیات فارسی که رمزپردازی های آن با مفاهیم دولت و 
اقبال مرتبط می شود. 

هما در بلندی های آسمان در طیران است و فضایل و نیکویی های خود را به کسانی که 

بررسی نماد موجودات افسانه ای و اساطیری در دیوان شوکت بخارایی
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با بال های خود پوشانده عطا می کند. سعدی گاه هما را مقابل بوم که نماد نکبت و بدبختی 
است قرار می دهد:

کس نیاید به زیر سایه ی بوم                          ور همای از جهان شود معدوم
هما به خاطربزرگواری ، شرف وقناعتش ، دقیقا نقطه ی مقابل کالغ قرارمی گیرد که 
نمادحرص و ولع است. درفرهنگ مردمی است که هماازته مانده ی استخوان تغذیه می کند 

تاحیوانات رابه مضیقه دچارنکند :
همای برسرمرغان از آن شرف دارد               که استخوان خوردوجانور نیازارد

)سعدی( 
»یک استاد معنوی با هما قیاس می شود و این به خاطر عزت و شرف روحی و برکتی 
است که می آورد. بدین ترتیب تمامی آنچه که ارتباط با نیرویی سعید و متبرک دارد مختص 

این پرنده است.« )شوالیه ،1388:ج5 588-589(
»مرغی افسانه ای همانند سیمرغ است که فرخنده فال و پیک سعادت پنداشته می شده 
و به همین دلیل به "مرغ سعادت" نیز معروف است. قدما معتقد بودند که مرغی است 
او را پادشاه کنند. پس  نیازارد و هر گاه بر سر کسی بنشیند  استخوان خوار که جانوری 
ازروزگاری دراز این هما ناپدید شد.... در ادبیات فارسی، به طورعام هما را مظهر فّر و شکوه 

و سعادت می دانند و به فال نیک می گیرند: 
تو فرّ همایی و زیبای گاه                تو تاج کیائی و پشت سپاه )شاهنامه:85/3(.«

)یاحقی، 1394: 889 – 888(
»هما: هما به گفته اهل لغت مرغی است استخوان خوار و سایه او برسرهرکس افتد 
به دولت و اقبال رسد . شادروان دکتر معین درذیل کلمه هما آورده است : هما )همای( 
در لغت به معنی فرخنده است وآن پرنده ای است ازراسته شکاریان روزانه ، دارای جثه 
ای نسبتا درشت .هما با  آن که درطبقه بندی جزوپرندگان شکاری است، غذای آن فقط 
استخوان است. هما استخوان ها را ازروی زمین می رباید و از باال برروی صخره ها رها 
می کند و پس ازقطعه قطعه شدن می خورد.اورا عقاب استخوان خوار هم گویند. قدماآن 
راموجب سعادت می پنداشتند و می گفتندکه اگرسایه اوبرسرکسی افتداوراخوشبخت کند.

درادب فارسی همارامظهرفّروشکوه دانسته اند.
مولوی اهل تاویل یا راسخان درعلم راهمای می نامد و در مقابل مفسران خودرای راکه 

نابجا تفسیر می کنند مگس می خواند:
گر مگس تاویل گرداند به رای                      آن مگس را بخت گرداند همای

)مثنوی، دفتر اول بیت 1089(
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در جای دیگر موالنا هما را رمز بی خودی و مقام فنا دانسته است.
چون همای بی خودی پرواز کرد                          آن سخن را بایزید آغاز کرد

)مثنوی دفتر چهارم بیت 2123(
هما را نماد سعادت و دولت و اقبال شمرده اند و شوکت در این مورد ابیات زیادی سروده 

است که دو مورد را می آوریم:
ای ز رایت محفل اهل سعادت را ضیا               تار شمع بزم اقبالت ز مژگان هما

  )شوکت بخاری،1382: ص493( 
است  راقم مشهدی سروده  در مدح  که  قصیده ای  در  را  رای ممدوح خویش  شوکت 
نوربخش محفل اهل سعادت دانسته است چرا که تار شمع بزم اقبال ممدوح خویش را از 
مژگان هما که نماد سعادت است پنداشته است و بدینگونه به نماد سعادت و دولت و اقبال 

بودن هما اشاره کرده است:
بود موج سعادت سطر مکتوب حصیر من                   کتاب طالع من مسطر از بال هما دارد
)همان : 231(
شوکت فقر خویش را سعادتی می داند که در سایۀ ریاضت نصیبش شده است، چرا 
با موج سعادت رقم خورده است و  او  زندگی  )کتاب(  که می انگارد سطر مکتوب حصیر 
مسطرکتاب طالعش از بال هما که نماد سعادت و نیکبختی است می باشد و به نوعی الفقر 

فخری را که رسول گرامی فرموده است تداعی کرده است.
هما را نماد شرف و قناعت نیز شمرده اند و در فرهنگ مردمی روایت کرده اندکه هما از 
ته مانده ی استخوان حیوانات تغذیه می کند تا دیگر حیوانات را به مضیقه دچار نکند. نماد 
استخوان خواری که هما را به آن متصف کرده اند در ابیاتی چند از شعر شوکت تجلی یافته 

است که در اینجا به بیتی اکتفا می کنیم :
تنم را بس که ضعف تیره بختی ناتوان دارد             کند چشم هما مژگان تصور استخوانم را
)همان:ص78(

شوکت ضعف تیره بختی را عامل ناتوانی جسم نحیف خویش شمرده است و بنابر این 
می پندارد که چشم هما که نماد استخوان خواری است درحال پرواز بر باالی سر او، استخوان 

های بدنش را )از بس ضعیف و نحیف است( مژگان تصور خواهد کرد.
هما را نماد تقابل و تضاد با جغد نیز شمرده اند جغد را نماد شومی و هما را نماد خوش 
یمنی و سعادت دانسته اند و در این مورد بسیاری از شاعران داد سخن داده اند. شوکت نیز 

در بیتی به این موضوع اشاره کرده وآورده است:

بررسی نماد موجودات افسانه ای و اساطیری در دیوان شوکت بخارایی
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جغد بی پر بودم این دیر خراب آباد را           از دو دست تربیت دادی مرا بال هما
)همان : 497( 
شوکت خود را جغد بی پری می داند که به عنوان نماد شومی در دیر خراب آباد رها 
شده است تا بدین وسیله ممدوح خویش را که او را تربیت کرده و بال های حمایت خویش 

را )که چون بالهای هما که نماد سعادت است .( بر سر او گسترده مدح کند.
شمارۀ صفحه ابیات دیگر مرتبط با نماد موجودات اساطیری که جهت جلوگیری از اطالۀ 

کالم مورد استفاده قرار نگرفتند که طی این جدول آورده می شود.  

 ابیات دیگر مرتبط با نماد موجودات اساطیری که جهت جلوگیری از اطالۀ کالم مورد استفاده
قرار نگرفتند که طی این جدول آورده می شود. ا

 شماره
صفحه

پری
334       پری از آشیان دیده ی من می پرید امشب   سحرگاه آن پری خسار را دیدم که می آید

 456           پری رویی که بیهوشی است راه جستجوی او    پرد مرغ دلم ازخود به بال آرزوی او
            512            دل چون توان ربود ز دستت که چشم تو    دام نگه نهاد و پری را شکارکرد

سمندر
182             شعله آشام خماری دارم                                که می از خون سمندر زده است

190     عندلیبم ازبرم خون سمندرمی چکد   سیرباغ وگشت آتشخانه درچشمم یکی است
359               زگرمی چون تذروشعله صیدکس نمی گردد                               کنید از حلقه چشم سمندر حلقه دامش

457            چون حریف چشم گیرایت شود مشت پرم          خون گرم صد سمندر می خورد شهباز تو
534   مزرع من آب ازخون سمندرمی خورد        شعله می روید به جای الله ازصحرای من

عنقا )سیمرغ(ن
بود هم آشیان شهپرعنقاپرتیرم 409        دراین صحرا شکاری غیرگمنامی نمی بینم

511            مرغ روح عدوت چون عنقا  زآشیان وجود بیرون باد
زگرد شهپر عنقا سرای خود تعمیر 526                مقیم کشور گمنامیم چنان که کنم

جبرئیل آید برون از بیضه عنقای من 537         نیستم اما فنایم را وجود دیگر است
540         خارخارکشور فقرم بیابانمرگ کرد  شد سواد شهر عزلت سایه عنقای من

هما
کبوتراستخوان من زمنقارهما گیرد 248    به ازخود عاشقان رانیست مکتوبی پس ازمردن
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267               بوددرآستین فیض سعادت ترک دولت را   چوبرداری زعالم دست خودبال هماباشد
باشد به یاد لعل تو چون نیشکر لذیذ 341                 بعد از فنا به کام هما استخوان من

3- نتیجه گیری
همان طور که نوشته آمد، شاهدهای شعری زیادی از کلیات اشعار شوکت بخارایی ارائه 
شدکه داللت بر وجود نمادهای موجودات افسانه ای و اساطیری در دیوان شوکت داشته و 
نشان می دهد که تجلی این نماد در کلیات اشعار شوکت بخارایی از بسامد باالیی برخوردار 
است، آنچنان که بنظر می رسد این فراوانی و بسامد باال معنی دار و عمدی بوده و با عنایت 
به اینکه 114 بیت درخصوص موجودات افسانه ای و اساطیری در شعر شوکت آمده است، 
احتمال عمدی بودن این ویژگی و خصیصه حتی به عنوان ویژگی خاص تقویت می شود و 
خاطرنشان می سازد که رویکرد شاعر به بیان کالم خویش با استفاده از زبان نمادها برای 
بیان دقایق عرفانی شعر خود، رویکردی کامال عمدی بوده و شاعر کوشیده است بخش مهمی 
از مکنونات قلبی و معانی مستتر در مافی الضمیر خود را که در کسوت شعر عرفانی تجلی 
یافته است با استفاده از این مشخصه ی قابل اعتنا عمق بخشیده و بهره مندی از صورخیال، 
باریک بینی، نازک خیالی و تشّخص بخشیدن به اشیا و جانوران را سرلوحه ی سرودن خویش 
قرار دهدف کما اینکه در شعر شاعران بزرگی چون عطار، مولوی، سنایی، خاقانی، نظامی 
و....این مشخصه جاری و ساری بوده و نیز این ویژگی از دستمایه های شعرای بزرگ سبک 

هندی چون صائب، بیدل، کلیم، عرفی، فیض، نظیری و .... در سرودن شعر ماندگار است.
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بقاپور، چاپ اول، تهران: نشر اختران.
3- رستگار فسایی، منصور. )1379(. اژدها در اساطیر ایران، شیراز: انتشارات دانشگاه 

شیراز.
4- سالجقه، پروین. )1390(. »جستاری در چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در اشعار 
وادبیات  زبان  فصلنامه ی علمی پژوهشی پژوهش  دهلوی،«  بیدل  و  تبریزی  صائب 

فارسی، شماره 22.

بررسی نماد موجودات افسانه ای و اساطیری در دیوان شوکت بخارایی
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انتشارات  تهران:  اول،  ، چاپ  5- شمیسا، سیروس. )1382(. دیوان شوکت بخاری 
فردوس.

6- شوالیه، ژان و گربران، آلن.)1387(. فرهنگ نمادها، ترجمه ی سودابه ی فضائلی، 5 
جلد، چاپ اول، تهران: انتشارات جیحون.

7- قلی زاده، خسرو. )1388( فرهنگ اساطیر ایرانی )برپایه متون پهلوی(، چاپ 
دوم ، تهران: شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه.

8- معصومی، غالمرضا. )1388(. دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان، 
سه جلدی، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره ی مهر.

ادبیات  ها در  و داستان واره  اساطیر  فرهنگ   .)1392( محمد جعفر.  یاحقی   -9
فارسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.


