
آموزش زبان و ادب پارسى
ـــــــــــــــزز ز13131389899989 سسخسخسخست/ت/ت/ت/ت/ت/پاپاپاپاييييييييييي 99999شششمامارهره ى ى ن ن

18

در كتاب هاى درسى دوره ى متوسطه متن هايى آمده است 
كه حيوانات يا پرندگان در آن ها خودنمايى مى كنند. جالب 
اين كه از اين درس ها و متن ها بيش از محتوا و پيامشان، اين 
ــخصيت حيوانات است كه ذهن و خاطر بچه ها را  نقش و ش
تسخير مى كند و از ميان انبوه كتاب ها و متن ها، اين درس ها 
ــود؛ به ويژه متن هايى كه در  در حافظه ى آن ها ماندگار مى ش
ــى و راهنمايى خوانده اند و بى گمان در دوره ى  دوره ى ابتداي
دبيرستان نيز چنين است. اين نشان گر آن است كه درس ها 
ــى كه با حضور حيوانات و پرندگان پيش مى روند،  و متن هاي
آموزنده تر و جالب توجه ترند. بعضى متون كتاب هاى درسى 

كه حيوانات در آن ها نقشى دارند، عبارت اند از:
1. داستان شير و گاو از كليله و دمنه در سال سوم انسانى

2. داستان عدل از صادق چوبك در كتاب زبان فارسى 3، 
رشته ى رياضى و تجربى

3. قسمتى هايى از داستان سى مرغ يا منطق الطير عطار در 
سال سوم انسانى

4. داستان طوطى و بازرگان از مثنوى مولوى در سال سوم 
انسانى

5. كالس نقاشى از سهراب سپهرى در سال اول دبيرستان
6 . داستانى به نام ققنوس در سال سوم رياضى و تجربى.

7. داستان گاو از غالمحسين ساعدى در سال سوم رياضى 
و تجربى

8. داستان
طوطى و بقال 

از مثنوى مولوى 
اول  ــال  س در 

ــتان (پيش از  دبيرس
ــتان ديگرى  اين، داس

ــال هاى قبل  در كتاب س
ــم حكايتى بود  ــود كه آن ه ب

ــرگ و روباه  ــير و گ ــه در آن ش ك
ــد.  مى رون ــكار  به ش ــاق  اتف ــه  ب

ــن حكايت  ــام و مضمون اي هر چند پي
براى دانش آموزان سال اول دبيرستان قابل 

هضم نبود اما شخصيت حيوانات در ذهنشان خوب مى ماند.)
ــال سوم تجربى و  ــتانى ديگر از منطق الطير در س 9. داس

رياضى كه درباره ى پروانه ى بى پروا سخن مى گويد.
ــال سوم  ــتان كبوتر مطوقه از كليله و دمنه در س 10. داس

رياضى و تجربى
11. شعِر از ماست كه بر ماست از ناصر خسرو در سال سوم 

تجربى و رياضى
12. شعر زاغ و كبك از جامى در سال سوم تجربى

و ... .
براى آشنايى با آثار بيش تر و پيشينه ى حضور حيوانات در 

آثار ادبى، مختصرى در اين گفتار مى آيد.
حضور حيوانات و اشيا در داستان، شيوه و شگردى است كه 
ــد. دست كم، از حضور  تازگى و توانايى خاصى به اثر مى بخش
ــخصيت هاى انسانى مى كاهد و اثر را  تكرارى و يك نواخت ش
ــوران در آثار ادبى و  ــتفاده از جان جذاب و متنوع مى كند. اس
شخصيت بخشيدن به آن ها، پيشينه ى درازى دارد و در قلمرو 
ــت كه از آن با عنوان  ــات، نوعى ادبى را به وجود آورده اس ادبي
«فابل» (Fable) ياد كرده اند. در تعريف اين نوع ادبى گفته اند:

محمدرضا رهبريان
كارشناس زبان و 
ادبيات فارسى و 
دبير دبيرستان ها 
و مراكز 
پيش دانشگاهى قم
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ــت  ــاده و كوتاهى اس ــتان س «فابل در اصطالح ادبى، داس
ــتند و هدف آن  ــخصيت هاى آن حيوانات هس كه معموالً ش
آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخالقى يا معنوى است. 
ــتان هاى مربوط به موجودات  البته فابل گاهى نيز براى داس
طبيعى يا وقايع خارق العاده و افسانه ها و اسطوره هاى جهانى 
و داستان هاى دروغين و ساختگى به كار مى رود. شخصيت ها 
در فابل اغلب حيوانات اند اما گاهى اشياى بى جان، موجودات 
انسانى يا خدايان هم در آن حضور دارند» (تقوى، 1376: 92).

ــل و  ــه و براى مردمان هر نس حكايت هاى حيوانات هميش
روزگارى كشش و جذابيت خاصى داشته است. حتى بسيارى 
ــراى تعليم و تبليغ  ــوفان ب ــندگان، عارفان و فيلس از نويس
انديشه ها و عقايد خود از زبان حيوانات و گونه ى تمثيلى بهره 
برده اند. معموالً حيوانات با ويژگى هاى انسانى در نظر گرفته و 
سنجيده مى شوند؛ برخى خيرانديش و نيكوكردارند و گروهى 
خوى اهريمنى و شرانديشى دارند. «مثًال قهرمانان به صورت 
ــنديده يا شخصيت هاى  حيواناتى با خصوصيات ممتاز و پس

شرير با صفاتى ناپسند و نكوهيده ظاهر مى شوند. 

ــو و خرگوش  ــت كبوتر و ق ــوم به هيئ ــيزگان معص دوش
درمى آيند و آدم هاى بى رحم و حيله گر به شكل الش خور و 

روباه و گرگ» (ميرصادقى، 1376: 84).
ــته هاى پژوهش گران و صاحب نظران، نخستين  بنابر نوش
گونه هاى فابل را در سروده هاى افسانه اى ودا مي توان ُجست؛ 
چه، در بيش تر افسانه ها و حكايت هاى ودا جانوران هم چون 
آدميان سخن مى گويند و رفتار مى كنند. در ادبيات غرب، اين 
رشته از داستان با ازوپ، فابل نويس يونانى (620 تا 560 ق.م) 
ــت. پس از ازوپ بايد از هوراس، شاعر رومى  شروع شده اس
(65 تا 8 ق.م) ياد كرد كه پيرو ازوپ بود و فابل هايى دل انگيز 
ــته ترين فابل نويس  ــته است. برجس از خود به يادگار گذاش
دوره ى رنسانس، ادموند اسپنسر، شاعر انگليسى (1559-
1552 م) است. قصه هاى مادر هابرد (1591.م) مجموعه اى 
ــر است كه به شيوه ى فابل هاى سده هاى  از فابل هاى اسپنس
ــت. در همين دوره، جـان درايدن،  ــين پديد آمده اس پيش
شاعر انگليسى (1700-1631م) با بهره گيرى از تمثيل هاى 
حيوانى در مناظره هاى جدى مذهبى، در سال 1687ميالدى 
فابل هاى حيوانى را زنده كرد. با اين همه، سرآمِد فابل نويسان 

ژان  ــى،  دوالفونتن، شاعر و فابل نويس فرانسوى غرب
(1695-1621م) است كه نخستين 
ــال  مجموعه ى فابل هايش در س
1668 ميالدى به چاپ رسيد. وى 
ــى كه طى  ــه فابل هاي در مجموع
ــال گرد آورد، از  بيست و پنج س
طرح و شيوه ى ازوپ و مضامينى 
ــاالرى،  ــو دربار، ديوان س چون هج
ــا، بورژوازى و همه ى مسائل و  كليس
ــرى بهره جسته  ــكالت زندگى بش مش
است. فابل هاى الفونتن، ازجمله زاغك 
ــره، تابلوهايى بزرگ  ــاه و گرگ و ب و روب
از تجربه هاى انسانى اند. فابل هاى الفونتن 
ــه در پنچه تنترا  ــودش ريش به گفته ى خ
دارند.1 در روسيه، ايوان اندره ويچ كريلف 
ــهرت  (1844-1769م) در اين زمينه از ش

بى گمان 
پر آوازه ترين 
اثر منظومى 
كه پرندگان 
در آن نقش 

اصلى دارند، 
منطق الطير 
عطار (618-

540ق) است 
كه در آن 

حكايتى تمثيلى 
و نمادين از 

زبان پرندگان 
نقل مى شود؛ 
پرندگانى كه 

مى بايست 
براى دست يابى 

به سيمرغ، 
با رهبرى و 

راهنمايى هدهد 
از هفت وادى 

پرمخاطره گذر 
كنند
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بسيارى برخوردار است. گفته مى شود «خاصيت برجسته ى 
ــت كه زندگى عصر و محيط  حكايات منظوم كريلف اين اس
خود، و معايب زننده و برجسته ى مردان مقتدر روزگار خود را 
نمايش داده و گفتار و رفتار و كردارشان را به جانوران نسبت 
ــى در آن ها پايدارتر و  ــت و به همين جهت روح ادب داده اس
زنده تر است» (تقوي، 1376: 110). ديگر نويسنده ى روسى كه 
از داستان هاى حيوانات براى انتقاد از مفاسد اجتماعى و مطرح 
كردن عقايد خود كمك گرفته است، سالتيكوف شچدرين 
ــت.  اين هجونويس روسى در مجموعه  (1889-1826م) اس
حكايات خود، در قالب داستان هاى حيوانات به طرح مباحث 
ــاى ديگر و البته خوب و  ــت. از نمونه ه انتقادى پرداخته اس
ــى، مى توان به رمان قلعـه ى حيوانات  خواندنى فابل نويس
ــى (1950-1903م.)،  ــنده ى انگليس اثر جرج اورول نويس
داستان جوجه اردك زشت اثر هانس كريستيان آندرسن، 
سـلطان  و  ــى (1875-1805م.)،  دانمارك ــتان نويس  داس
بوزينگان اثر آلكسـى ميخاييلوويچ رميزوف، فابل نويس 

روسى (1957-1877م.) اشاره كرد.2
ــكل  ــوز از رواج و رونق نيفتاده بلكه به ش ــل هن ــه فاب البت
ــيعى را براى سرگرمى و  كارتون هاى تلويزيونى عرصه ى وس
ــائل اخالقى و آموزشى و اجتماعى فراهم آورده  آموزِش مس
است. مى توان گفت كه پرماجراترين فيلم هاى كارتونى كه در 
ذهن و روياى كودكان، به ويژه بچه هاى دهه ى شصت و هفتاد 
ايرانى، نقش بسته است، برنامه هايى هستند كه حيوانات در 

آن ها نقش و حضور داشته اند.3
ــوذ رايانه ها در روح و زندگى  ــانه ها و نف البته در دنياى رس
مدرن انسان هاى امروزين و پيچيدگى هاى ناشى از آن، افزون 
بر حضور پررنگ حيوانات، ُربات ها و آدم هاى آهنى، ماشين ها، 
ــفينه هاى فضايى نيز نقشى گسترده و جدى  هواپيماها و س
ــين ها و محصوالت آهنى و فضايى حرف  پيدا كرده اند. ماش
ــانى از خود نشان مى دهند و  مى زنند، اعمال و رفتارهاى انس
به دنبال خير و شرند؛ به ويژه در برنامه هاى كارتونى و پويانمايى 
(انيميشن) كه نقِش بى چون و چرايى در دنياى سرگرمى ها و 

بازى هاى كودكان دارند.
در فرهنگ و ادب فارسى آثار نسبتاً فراوانى وجود دارد كه 
ــتفاده شده است.  در آن ها به نحوى از حيوانات و پرندگان اس
در اين ميان، پيش از هر اثر ديگر مى توان از افسانه ى منظوم 
درخت آسوريك، كه شرح مناظره ى يك درخت و يك بز به 
زبان پهلوى است، نام برد. پس از ترجمه ى كتاب پنچه تنترا 
ــكريت به فارسى، آثار زيادى نوشته شده است  از زبان سانس
ــته اند. البته بسيارى  كه حيوانات و جانوران در آن نقش داش
از اين آثار را نمى توان فابل دانست ولى به دليل بهره گيرى از 
ــخصيت و نقش حيوانات، آن ها از توجه و اقبال بيش ترى  ش

برخوردار بوده اند.

ابن سـينا اولين كسى است كه معراج روح را از عالم خاك 
ــور او از كوه ها بيان  ــوى افالك، در رمز پرواز مرغ و عب به س
كرده است. قصيده ى عينيه ى وى نفس را به صورت مرغى 
ــرده و گرفتار داِم  ــان مى دهد كه از عالم ُعلوى هبوط ك نش
تن شده است (پورنامداريان، 1375: 413). بوعلى سينا هم چنين 
ــه عربى) خود كه يادآور  در رسـاله الطير (نگارش 412 ق ب
ــه الُمَطّوقه» در كليله و دمنه  ــتان كبوتران «باب الَحماَم داس
ــد كه به صحرا  ــان مى ده ــت، جماعتى از صيادان را نش اس
مى آيند و دام مى گسترند و قهرمان داستان، كه خود مرغى 
ــى آورد و با  ــان، روى به دام گاه م ــت در ميان گله ى مرغ اس
بقيه ى مرغان، اسير دام مى گردد (همان: 413). بعد از ابن سينا 
ــات 505 ق) ياد كرد كه در  ــد از امام محمد غزالى (وف باي
ــفر روحانِى عارف را به صورت داستان مرغانى  رساله الطير س
ــته ى  ــفر آغاز مى كنند، به رش ــت و جوى عنقا س كه در جس
تحرير درآورده است. غزالى اين رساله را به عربى نوشته است 
ــاله  ــا برادرش، خواجه احمد غزالى (520 ق)، از اين رس ام
ترجمه اى به فارسى به دست داده كه به رساله  الطير معروف 
ــى اين رساله كه  ــده است. متن فارس ــت و بارها چاپ ش اس
ــت، مفصل تر و شيواتر از متن عربى آن  درباره ى پرندگان اس
است. اثر ديگر، لغت موران از شيخ شهاب الدين سهروردى 
(587-549ق) است با ده داستان نمادين كه پاره اى از آن ها 
ــت، هدهد، خفاش و  ــخصيت هايى چون الك پش از زبان ش
پرندگان ديگر بيان مى شوند (ميرصادقى، 1376: 41).سهروردى 
در رساله ى عقل سرخ خود نيز از پرنده به عنوان رمِز روح و 
نفِس ناطقه ى انسانى استفاده كرده است. در داستان «عقل 
ــد، باز است (پورنامداريان،  سرخ» پرنده اى كه اسير دام مى ش

.(424 :1375
شيخ اشـراق، كه به راستى قصه نويس چيره دستى است، 
ــه ترجمه اى از  ــوان قصه ى مرغان، ك ــر ديگرى با عن در اث
ــينا يا امام محمد غزالى است، به ماجراى مرغانى  آثار ابن س
ــردازد كه «ابتدا به دام مى افتند و پس از رهايى و عبور  مى پ
ــگاه َملِك مى رسند. هنوز بندى بر  از كوه هاى نه گانه، به پيش
ــت كه نتوانسته اند آن را بردارند. خود ملك  پاهاى مرغان اس
هم، بند را برنمى دارد اما پس از شنيدن داستان آن ها و شرح 
ــان، رسولى با آن ها مى فرستد تا به آن كه بند بر پاى  اسارتش

آن ها گذاشته است، بگويد كه بند را بردارد» (همان: 18).
پس از اين آثار بايد از ارزش مندترين اثر فابل نويسى در زبان 
ــته ى نصراهللا منشى (ترجمه ى  فارسى، كليله و دمنه، نوش
كتاب 536 تا 539 ق) ياد كرد از ترجمه ى عربى عبداهللا بن 
ــى از ترجمه ى پهلوى اثرى در  مقفـع كه خود برگردان عرب
ــده است. اين اثر كه  ــى نقل ش اصل هندى بود كه به فارس
ــت، به راستى از  ــتان هايى از زبان جانوران اس مجموعه داس
شاهكارهاى فابل نويسى در ادبيات فارسى محسوب مى شود. 

حضور 
حيوانات 
و اشيا در 
داستان، شيوه 
و شگردى 
است كه تازگى 
و توانايى 
خاصى به 
اثر مى بخشد. 
دست كم، از 
حضور تكرارى 
و يك نواخت 
شخصيت هاى 
انسانى مى كاهد 
و اثر را جذاب و 
متنوع مى كند
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كليله و دمنه در تعليم آموزه هاى اخالقى، اندرزى و حكيمانه 
ــى بُرد و نفوذ فراوانى داشته  بى ترديد در جامعه ى زبان فارس
ــى  ــكال گوناگون، به نظم و نثر در ادب فارس و همواره به اَش
ــت مشتمل  ــت. مرزبان نامه اثر ديگرى اس ــده اس روايت ش
ــيوه ى  ــوز كه از زبان جانوران و به ش ــر حكايت هاى پندآم ب
كليله و دمنه نوشته شده است. اين اثر ابتدا به دست اسپهبد 
مرزبان بن رستم بن شروين در اواخر سده ى چهارم هجرى 
به لهجه ى طبرى نوشته شد و سپس دو تن در سده ى ششم 
ــتين آن دو، محمدبن  ــى ترجمه كردند. نخس آن را به فارس
غازى ملطيوى است كه آن را با عنوان روضه العقول در سال 
598ق ترجمه كرده و ديگرى سعدالدين وراوينى است كه 

اثر خود را با عنوان مرزبان نامه نوشته است.
بى گمان، پر آوازه ترين اثر منظومى كه پرندگان در آن نقش 
ــت كه در  اصلى دارند، منطق الطير عطار (618-540ق) اس
آن حكايتى تمثيلى و نمادين از زبان پرندگان نقل مى شود؛ 
پرندگانى كه مى بايست براى دست يابى به سيمرغ، با رهبرى 
و راهنمايى هدهد از هفت وادى پرمخاطره گذر كنند.4 چنين 
به نظر مى رسد كه اجتماع مرغان و هياهويشان بر سر انجام 
دادن كارى، در ادبيات فارسى نمونه ها و نشانه هاى ديگرى دارد 
و با شباهت ها و تفاوت هايى روايت شده است كه در نوع خود 
ــت و اوج آن در منطق الطير عطار است  جالب و خواندنى اس
كه خود برگرفته از آثار ديگرى پيش از خود است. نمونه هاى 
ديگرى از اجتماع مرغان يكى رساله الطير امام محمد غزالى 
ــت كه پيش تر به آن اشاره شد؛ اثرى كه بر محور اجتماع  اس
ــاهى عنقاست. خاقانى  مرغان و اتفاق آنان براى يافتن پادش
ــروانى نيز قصيده اى دارد به نام منطق الطير كه داراى دو  ش
ــت،  ــت. مطلع اول آن وصف صبح و مدح كعبه اس مطلع اس
ــف مى كند كه در آن،  ــع دوم مجلس باغ را توصي و در مطل
گروهى از مرغان گرد هم مى آيند و هريك ُگلى و درختى را 
مى ستايد و بر گفته ى خود دليل مى آورد. پس از آن كه عنقا 
را به داورى برمى گزينند، عنقا مى گويد: اگرچه همه ى گل ها 
ــرخ، نغزتر و نيكوتر از همه است؛  زيبا و دل كش اند اما گل س

زيرا عرق روى مصطفى است. 
ــان» كليله و دمنه بى گمان منبع و مأخذ  «باب البوم و الُغرب
ــده ى خاقانى بوده  ــار و قصي ــون منطق الطير عط آثارى چ
است. مطابق آن چه در كليله و دمنه آمده است، مرغان جمع 
ــوند و اتفاق مى كنند بر اين كه بوم را بر خويشتن امير  مى ش
گردانند كه كالغى سر مى رسد و با بيان زشتى ها و بى كفايتى 
ــدگان را از برگزيدن وى به اميرى منصرف مى كند  بوم، پرن
ــن زاغ و بوم  ــه ورزى بي ــث كدورت و كين ــن امر باع و همي
مى شود.5 زان پس مى توان به رساله ى هفدهم از جسمانيات 
طبيعيات رسائل اخوان الصفا اشاره كرد. طرح داستان رسائل 

اخوان الصفا چنين است:

ــاه بنى جن  ــان به پادش ــات از ظلم انس ــى از حيوان گروه
ــكايت مى برند و او فرمان مى دهد تا حيوانات  «بيراست» ش
ــه كنند. وقتى  ــور او مباحث ــوند و در حض ــور جمع ش و طي
ــول ملك به پادشاه طيور، كه شاه مرغ است، مى رسد ندا  رس
درمى دهد تا اصناف طيور بر و بحر نزد او جمع شوند. آن گاه 
ــخن به طوطى مى رسد، او خود را زعيم گروهى  كه نوبت س
از پرندگان معرفى مى كند و سپس مى گويد كه پادشاه آن ها 
ــؤال مى كند و  ــاه از جايگاه او س ــت. پادش عنقاى مغرب اس
طوطى جواب مى دهد كه جايگاه او بر كوه هاى بزرگ و بلند 
ــت هيچ كس به آن جا  ــت كه دس در جزيره ى بحر اخضر اس
ــپس، طوطى وصف جزيره و عنقا را براى  ــيده است. س نرس

ملك مى گويد (پورنامداريان، 1375: 423).
ــر از منطق الطير، در ديگر آثار خود نظير  البته عطار به غي
ــز حكاياتى نغز  الهى نامـه و اسـرارنامه و مصيبت نامه ني
درباره ى آهو، باز، زنبور، گرگ، كرم، شتر و موش و صعوه دارد 

كه هر كدام بيان گر رمزى از رموز عرفانى است.
ــش دفتر  جالل الدين محمد بلخى (672-604 ق) در ش
ــنايى و به  مثنوى معنوى به پيروى از مثنوى هاى عطار و س
ــيوه ى حكايت در حكايت، به بيان تمثيلى تعاليم عرفانى  ش
پرداخته است. جانوران در بسيارى از اين حكايت هاى تمثيلى 
ــير و  حضور دارند كه حكايت هاى «طوطى و بازرگان»، «ش
ــر»، قصه ى «آهو در  ــير و خ نخجيران»، قصه ى «روباه و ش
آخور خران»، قصه ى «شكار رفتن شير و گرگ و روباه» از آن 
شمارند. البته بسيارى از اين حكايت ها در آثار گذشتگان چون 
ــيده شده اند و مولوى با برداشت ها و  كليله و دمنه به نظم كش
ــت.  ــيوه هاى بيانى و تمثيلى خود، آن ها را نقل كرده اس ش
هم چنين چهل طوطى داستانى است عاميانه و مجموعه اى 
از چهل حكايت است كه طوطى اى آن ها را در چهل روز براى 
زنى كه همسرش به سفر رفته، نقل مى كند تا او را از افتادن 
ــاز دارد. اين اثر  ــى كه قصد فريبش را دارد، ب ــه دام پير زال ب
نخستين بار به قلم عماداهللا فقير در سال 1927ميالدى در 
پاريس چاپ شد. چهل طوطى خود اقتباسى از طوطى نامه 
است كه اصل آن سانسكريت بوده اما بارها به فارسى تحرير 
ــت. موش و گربه ديگر  ــده و به ادب فارسي راه يافته اس ش
ــكل نمادين و تمثيلى  ــت كه در آن حيوانات به ش اثرى اس
در قصيده ى انتقادى عبيد زاكانى (قرن هشتم) نقش آفرينى 
مى كنند. اين اثر بى شك از عالى ترين آثار طنزآميز و عميق 
فارسى و چيزى است كه در ادبيات غرب «الگورى»6 شمرده 
مى شود. آثار ديگرى چون حديقه ى سنايى، پنج گنج نظامى، 
بوستان و گلستان سعدى، بهارستان جامى، روضه ى خلد 
ــكل  مجد خوافى و جوامع الحكايات محمد عوفى نيز به ش
پراكنده از زبان حيوانات حكايت هايى در خود دارند. هم چنين 
چند سروده ى ايرج ميرزا (1334-1291ق) كه برخى از آثار 
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ــت؛ نظير شعر «شير  ــى ترجمه كرده اس الفونتن را به فارس
ــاد» و «دو موش» و نيز  ــوش»، «كالغ و روباه»، «دو صي و م
مثنوى معروف و زيباى «عقاب و زاغ» از پرويز ناتل خانلرى و 

«مناظره ى زاغ و طاووس» از پروين اعتصامى.
در شعر نو نيز نيما يوشيج در اشعارى چون «مرغ آمين»، 
ــراب»، و مهـدى اخوان ثالـث (1369- ــوس» و «غ «ققن

ــتان»،  ــهر سنگس ــعرهاى «قصه ى ش ـــ.ش) در ش 1307ه
«سگ ها و گرگ ها» و «بازگشت زاغان» از حيوانات استفاده 

كرده اند.
حضور حيوانات در داستان فارسى معاصر بى گمان بى شمار 
و فراوان بوده و در شكل ها و به شيوه هاى متفاوتى به كار رفته 
است؛ از ژانر فابل نويسى گرفته تا هم زيستى انسان با حيوان، 
يا روايت داستان از نظرگاه حيوانات كه در يك چشم انداز كلى 

مى توان به اين موارد اشاره كرد:
نيما يوشيج (1338-1274هـ.ش) در داستان هايى چون 
توكايى در قفس، و آهو و پرنده ها از عناصر فابل به خوبى 
ــتان ها پيام تمثيلى خود را  ــت. او در اين داس بهره برده اس
در قالب داستان هاى حيوانات ارائه مى كند. چند حيوان در 
جست و جوى آب، غازى را به راهنمايى برمى گزينند اما غاز 
به مرور، مقام سركردگى مى يابد و حاصل تالش هاى همگان 
ــفيدى از راه مى رسد و  را از آن خود مى كند. عاقبت، غاز س
ــات را به تفكر برمى انگيزد (ميرعابدينى،  با نويدهايش حيوان

.(182 :1377
ــه ى  ـــ.ش) در «قضي صـادق هدايـت (1330-1282ه
ــر فابل به هجو و طنزى  ــر دجال» با بهره گيرى از عناص خ
جان دار از دستگاه حكومت دست مى زند. «استعمار درصدد 
دست يابى به گوهر شب چراغ (نفت) كشور «خر در چمن»، 
ــكل روباه دم بريده روانه ى آن جا مى كند  عامل خود را به ش
ــفندها  ــاه) را به جان گوس ــاى لندهور» (رضاش و او «َدوالپ
مى اندازد. در اين افسانه، مردم گوسپندانى هستند كه براى 
ــلطه ى هر قلدرى را  ــه از «چريدن علف» نيفتند، س اين ك

مى پذيرند (همان: 178).
ـ.ش) نيز داستانى  محمدعلى جمال زاده (1376-1270ه
در مايه ى طنز دارد با عنوان «گفت و گوى دو پشه» كه در آن 
ــيوه ى داستان حيوانات، غرور و خودپسندى  با به كار بردن ش
ــر را به انتقاد گرفته است: «دو پشه سخت مشغول بحث  بش
ــوم و  ــه ى س ــتند كه پش در مقوالت و درباره ى كاينات هس
عارف مسلكى وارد بحث مى شود. حضرات پشه ها نزديك است 
ــه  ــر را بزنند كه ناگهان ادرار كردن يك موش هر س هم ديگ
ــيلى در ميان مى گيرد و غرقشان مى كند. در آخر  را چون س
داستان مى بينيم كه جسد پشه ها غذاى دو مورچه شده است 
كه ضمن خوردن آن ها، حرف هاى گنده گنده مى زنند و بحثى 

در مابعدالطبيعه مى كنند» (مجله ي الفبا: شماره ي 4).

ــتان «شغال شاه» از زبان حيوانات،  احسان طبرى در داس
ــاه را بازگو كرده است.  اختناق حاكم بر ايران در عصر رضاش
ــرزمين فرضى  ــل تاريخ و مكان آن س ــتان، ماقب زمان داس
ــاه اند تا اين كه  ــت: «ماكيان طعمه ى شغال ش «ماكيان» اس
ــرزمين همسايه به سرزمين آن ها  روزى كالغى زخمى از س
مى آيد و در خانه ى خروسى شجاع ساكن مى شود. كالغ پس 
از بهبودى، به آگاه كردن ماكيان ها مى پردازد. خروس شجاع 
راه كالغ را ادامه مى دهد و بر سر آن جان مى بازد. هنگامى كه 
كشور ماكيان دچار تحوالتى مى شود، شغال شاه از بين مى رود 

و زندگى شادى آغاز مى شود» (ميرعابديني، 1377: 180).
ــتانى با عنوان  جـالل آل احمـد (1347-1302) در داس
ــه توصيف زندگى  سرگذشـت كندوها با نگاهى تمثيلى ب
زنبورهاى عسل پرداخته است. كمند على بك بى هيچ زحمت 
ــيره ى جان زنبورها بهره بردارى مى كند و  ــى از ش و كوشش
ــع موجود، چاره اى جز اين  ــان اعتراض به وض زنبورها به نش

نمى بينند كه به سرزمين ديگرى كوچ كنند.
ــت كه مى كوشد  ديگر نادر ابراهيمى (1378-1315) اس
ــيا و حيوانات، مفهومى اجتماعى به آثار  با انسانى كردن اش
خود ببخشد. ابراهيمى در فابل هاى خود از وراى كنايه هايى 
ــرارت هاى اجتماعى  ــف ش ــه توصي ــات، ب ــاره ى حيوان درب
ــير  ــتان «خانواده ى بزرگ» پرنده اى اس ــردازد. در داس مى پ
ــس، زندگى اش را براى مرغى تعريف مى كند كه به زودى  قف
ذبح مى شود. داستان «دشنام» ماجراى سنجابى است كه به 
ــنام دادن به شير، از جنگل رانده مى شود و هيچ جا  خاطر دش
پناهى نمى يابد تا عاقبت به زير چرخ گارى مى رود و مى ميرد. 
ــه ات برگرد» كبوترى كه  ــتان «كبوتر چاهى به خان در داس
به دنبال جفتش همه جا را مى گردد، او را با كبوتر ديگرى در 
حال پرواز مى يابد؛ كبوتِر نوميد، تن خسته ى خود را تسليم 

باد مى كند.
ــتو» نوشته ى اپرام  ــتان «موش و پس نمونه ى ديگر، داس
ــت كه آرزو دارد از  ــت و آن داستان موشى اس شـهيدى اس
پستوى تنگ و تاريك بگريزد. روزهاى بسيار نقب مى زند اما 

چون به جايى نمى رسد به پستو باز مى گردد.
عباس حكيم نيز در داستان «كبوتر» از مجموعه ى «گل 
ــراب دائم،  ــر مى كند كه اضط ــواس»، كبوترانى را تصوي ري

زندگى شان را تهديد مى كند.
ــته، ايرج  ــى توجه داش ــانى كه به فابل نويس از ديگر كس
ــت كه چند افسانه ى زيبا از  پزشك نيا (1340-1310) اس
نظرگاه حيوانات مى نويسد. وى در داستان هاى «خرگوش ها» 
ــكارگاه پرخطرى توصيف مى كند كه  و «پرواز» زندگى را ش
ــكار ضعيفان اند. «خرگوش ها» از  ــا در كار ش در آن قوى تره
ــك نيا در  ــود. پزش ــوش كوچك روايت مى ش ــد دو خرگ دي
صحنه اى زيبا و عاطفى، نفرت خود را از شكار نشان مى دهد. 
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ــتان «پرواز»، قنارى اى كه از قفس آزاد شده است، با  در داس
شادى به پرواز درمى آيد تا شب مى شود، خسته و ترسان، در 
تاريكى پناهى نمى يابد. مى خواهد بر بامى بنشيند اما از گربه 
مى ترسد؛ عاقبت درحالى كه آرزوى بازگشت به قفس را دارد، 

خود را به باد مى سپارد.
ــتانى به نام «بزى» به  اميـر گل آرا (متولد 1307) در داس
بن بست رسيدن آرزوهاى آدميان را در فابلى از زندگى يك بز 
باز مى گويد: بز به زندگى مى انديشد اما نمى داند كه همراه گله 

به سوى قصاب خانه روانه است (همان: 338-364).
داستان بلند شهر هشتم نوشته ى محمد قاسم زاده (متولد 
ــكل از شخصيت هاى غير انسان، و  1334) اثرى است متش
ــخصيت اصلى آن هستند. اين داستان نقيضه اى  پرندگان ش
از داستان مرغان منطق الطير عطار است. پرندگان با هدايت 
ــفر خود را آغاز مى كنند اما رخ دادهاى راه سخت  هدهد، س
ــيرى مى اندازد كه هيچ پيش بينى  ــوار، آنان را در مس و دش
نمى كردند. هر بخش داستان از قول پرنده اى روايت مى شود. 

لحن طنزآلود داستان جالب توجه است.
ناگفته روشن است كه در داستان امروز فارسى، نمونه هاى 
ــات در مجاورت و  ــا حيوان ــود دارد كه در آن ه ــادى وج زي
هم زيستى با انسان توصيف شده اند. حيواناتى كه يا با برخورد 
ــان روبه رو شده اند يا در سايه ى  ــونت بار و آزارنده ى انس خش

ترحم و دوستى آدمى قرار گرفته اند.
غالمحسين سـاعدى (1364-1314) در داستان پنجم 
ــونت آدم هاى  ــوزى و خش ــزاداران بََيل» به جدال دل س «ع
ــبت به حيوان مى پردازد. عباس، قهرمان داستان  روستا نس
كه بى كس و بى كار است، دلش را به مراقبت از سگى ولگرد 
ــه كار و زندگى  ــوش مى كند؛ تا آن جا ك ــر و مردنى خ و پي
ــود  ــگ ش خود را رها مى كند تا جواب گوى عاطفه ى اين س
ــوار مى كنند تا سگ را  ــه اى س اما بََيلى ها براى رفع بال نقش
ــند؛ پس در فرصتى به بهانه ى زن دادن عباس، او را در  بكش
خانه ى اسماعيل سرگرم گفت و گو مى كنند و در دل تاريكى، 
پسر مشدى صفر با هم دستى بََيلى ها، خشونت انسانى خود را 

به نمايش مى گذارد.
ــاعدى كه قصه ى  ــتان «گاو» غالمحسين س البته از داس
ــت كه در  ــردارد، نبايد گذش ــزاداران بََيل را درب ــارم ع چه
ــن به گاوى كه تنها  ــتگى بيش از حد مشدى حس آن، وابس
ــرمايه ى اوست، مرگ حيوان را برايش باورناپذير مي كند؛  س
بنابراين، روح گاو در وجود او حلول مى كند و او را مسخ و از 

خودبيگانه مى سازد.
ــت،  ديگر اثرى كه در آن حيوان يا پرنده اى محور اصلى اس
داستان «خروس» از ابراهيم گلستان (متولد 1301) است. 
ــته و در سال 1374 در لندن  ــال 1349 نوش اثرى كه در س

منتشر شده است. ماجراى داستان چنين است:

ــت، پَر  «خروس كه بانگش همواره در خانه طنين انداز اس
ــه، كه حرمتى دارد  ــده در خان ــايد و بر بِز گچ مال ش مى گش
ــتوانه ى آن است، فضله مى اندازد. خروس چون  و سنتى پش
نماد آگاهى و اخطار، توقع جنبندگى و بيدارى را برمى انگيزد؛ 
ــت. همه ى اهل خانه به فرمان  يعنى، آن چه آرزوى راوى اس
ناخدا در پى خروس مى دوند. سنگ هايى كه آنان براى خروس 
پرتاب مى كنند، به بز مى خورد و آن درهم مى شكند و ارباب 
خرافاتى را در بيم وقوع حادثه اى ناگوار قرار مى دهد. اطرافيان 
ــه فرمان او مثل خروس آواز مى خوانند و بال مى زنند. جدا  ب
از آنان، پسرِك ساكت و تنها و همواره مورد عتاب ارباب، در 
ــتان  اتاق َدم كرده مدام بادبزن را به حركت درمى آورد... داس
پس از اسارت و كشته شدن خروس از نفس مى افتد» (همان: 

783 و 784).
داستان «مرغ پاكوتاه» از نجف دريابندرى (متولد 1308) 
ــت كه هريك بدبختى  ــاكن خانه اى اس ماجراى آدم هاى س
خاصى دارند و در فقر و بيچارگى جان مى دهند. آن ها تالفى 
همه ى نتوانستن هايشان را بر سر مرغى درمى آورندكه يگانه 

مونس آدم هايى تيره روزتر از خودشان است (همان: 399).
ــان آمده  ــتانى كه در آن حيوان در مجاورت انس ديگر داس
است و احساس ترحم و نفرت انسان به حيوان به طور هم زمان 
ــتان كوتاهى با عنوان «سگى زير  ــود، داس در آن ديده مى ش
باران» از نسيم خاكسـار (متولد 1322) است كه مى تواند 
درخور توجه باشد (ميرعابدينى، 1384: 45). راوى تنها و كسل 
ــهرى كه از بارش هاى پى درپى خيس است، سرگردان  در ش
ــگى  ــچ هم دم و هم صحبتى ندارد جز س ــت و هي و آواره اس
ولگرد كه زير باران مانده است و همين سگ است كه حس 

تنهايى اش را به كابوس تبديل مى كند.
داستان «سبز مثل طوطى، سياه مثل كالغ» هوشنگ گلشيرى 
(1379-1316) از عالقه ى فردى به طوطى سخن مى گويد. 
ــتان،  خواهان يك طوطى است كه با آن  ــخصيتى از داس ش
ــار كه طوطى اى مى خرد  ــرف بزند و درد دل كند اما هرب ح
ــك و  ــس، پرنده جز قارقارى خش ــد، برعك تا همدمش باش
ــى برايش ندارد يا پرهايش مثل كالغ به  گوش خراش ارمغان
ــورى و عصبانيت  ــياه درمى آيد و همين باعث دلخ رنگ س

بيش تر او مى شود (گلشيرى، 1380: 305).
ــون»، سـيمين دانشـور  ــى از رمان «سووش در فصل هاي
ــتى و ارتباط بين انسان  ــه اى از دوس (متولد 1300) به گوش
ــب مى پردازد. صحنه هاى مربوط به اين دوستى گذرا و  با اس
كم رنگ اند اما در زمينه چينى و گسترش رمان نقش مؤثرى 
دارند. وقتى يوسف به ِده رفته است، از خانه ى حاكم مى آيند 
ــب خسرو ـ پسر يوسف ـ را براى دختر حاكم براى چند  تا اس
ــر ناچارى، بى آن كه پسرش  روزى به امانت ببرند. زرى از س
بويى ببرد، اسب (سحر) را به فرستاده ى حاكم مى دهد. وقتى 
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خسرو از شكار بازمى گردد، ابتدا سراغ اسبش را مى گيرد. به 
او مى گويند كه سحر به خاطر بيمارى مرده است. خسرو به 
هق هق مى افتد و مى گويد: «آخر چه طور ممكن است؟ هيچ 
كره اى در دنيا جاى سحر را براى من نمى گيرد.» خسرو سر 
قبر ساختگى اسبش با حضور هم كالسى هايش ختم مردانه اى 
مى گيرد تا اين كه يك روز حيوان، در حالى كه دختر حاكم را 
بر خود سوار دارد، با پاى خود برمى گردد. خسرو اسبش را بر 
باالى تپه اى مى بيند و آن را دوباره به دست مى آورد. توصيف 
ــب به دست خسرو، درحالى كه افسرها از  پايانى رام كردن اس

مهار كردن آن عاجزند، خواندنى است.
ــد 1319) در «جاى خالى  محمـود دولت آبـادى (متول
ــت را به  ــان با حيوان مس ــه اى از جدال انس ــلوچ» صحن س
ــى از صحنه هاى  ــوان آن را يك ــذارد كه مى ت نمايش مى گ
ــر مرگان،  ــت. عباس، پس زيبا و به يادماندنى اين رمان دانس
ــتربانى مى پردازد و شترهاى سردار را به صحرا مى برد.  به ش
روزى در صحرا لوِك سياه به ارونه ى پير مى پيچد و عباس با 
ضربه هاى چوب به شانه و پاچه و گيج گاه لوك، آن را از شتر 
پير جدا مى كند. شتر مست كينه ى عباس را به دل مى گيرد 
و در فرصتى، سر به دنبال او مى گذارد. عباس از ترس، پيش 
ــت و پاى لوك له شود، خودش را به درون  از آن كه زير دس
ــت و همان جا لب چاه  ــتر ول كن نيس چاهى مى اندازد اما ش
ــر مى دهد. وقتى عباس به هوش  ــتد و خشم ناله س مى ايس
مى آيد، شب شده است و مى بيند كه شتر مست هم چنان 

بى قرار و كف بر لب بر سر چاه نشسته. 

ــمت او  ــاس مى كند كه مارى به س چند لحظه بعد، احس
پيش مى آيد؛ مار نرم نرم از روى زانو، شكم، و سينه و شانه و 
گردنش به باال مى خزد و عباس از فرِط وحشت يك باره تمامى 
موهايش سفيد مى شود و اگرچه زنده مى ماند اما ديگر شبيه 

به آدم هاى زنده نيست. (دولت آبادى، 1388: 246 تا 260).
البته بايد از چند داستان كوتاه ديگر كه با نگاه هايى متفاوت 
ــده اند ياد كرد؛ بيژن نجدى  ــگردهايى ديگر نوشته ش و ش
ــتان «روز اسب ريزى» از مجموعه ى  (1376-1320) در داس
«يوزپلنگانى كه با من دويده اند»، مى كوشد تا رابطه ى عاطفى 
انسان و اسب و پيوند بين آن ها را نشان دهد. داستان بيان گر 
اندوه و نگرانى اسبى است كه سركشى كرده است و صاحبش، 
ــيه،  ــراى تنبيهش آن را به گارى مى بندد. از يك طرف آس ب
دختر خان، با اسب پيوندى عاطفى دارد و از سويى قاالخان، 
صاحب اسب، برخوردى ظالمانه و سخت گيرانه نشان مى دهد. 
نكته ى هنرمندانه ى داستان نجدى، درهم آميزى چند زاويه ى 
ديد و تغيير ظريف راوى از اول شخص به سوم شخص است؛ 
ــتان و درون اسب را از  به گونه اى كه گاه توصيف حوادث داس
زبان خود حيوان، و گاه از زاويه ى ديد نويسنده، خان و دختر 

خان دنبال مى كنيم.
ــنده ى ديگر رضـا بابامقـدم (1366-1292هـ.ش)  نويس
ــب» به از خودگم گشتگى فردى  ــت كه در داستان «اس اس
ــب نما دارد، پرداخته است. داستان «اسب»  كه چهره اى اس
به روش يادآورى خاطرات نوشته شده است. راوى از دوست 
دوران دبستان خود ياد مى كند كه صورتى شبيه اسب داشته 
ــب شباهت مى يابد تا اين كه  ــت. او به مرور بيش تر به اس اس

باالخره اسبى واقعى مى شود و به صحرا مى زند. 
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راوى كه گويا از تنهايى و بى دوستى در رنج است، ناخواسته 
و ناگزير با انسان اسب نما احساس دوستى و هم دردى نشان 
ــد تا دوستش را به خانه برگرداند،  مى دهد و هرچه مى كوش
ناكام مى ماند اما سرنوشت و عاقبت دوست اسب نما هيچ گاه 
ــه، زندگى اش چنان با  ــرش بيرون نمى رود؛ درنتيج از خاط
ــود كه در و ديوار اتاقش را، از عكس ها و  ياد او عجين مى ش
تابلوهاى گوناگون اسب ها مى پوشاند. بابامقدم در اين داستان 
از يك طرف بيگانگى انسان با حيوان را نشان مى دهد و از سوى 
ديگر، رفتار ناپسند مردم را با كسانى كه از نقص جسمى رنج 

مى برند، نكوهش مى كند.
داستان يادداشت هاى يك اسب نوشته ى يارعلى پورمقدم 
ــه و طنز نگارش يافته  ــد 1330) با بن مايه اى از نقيض (متول
ــت و در آن، ماجراى رستم و سهراب از نظرگاه يك اسب  اس

(رخش) روايت مى شود.
ــيار  در ادبيات كودك، حيوانات و پرندگان البته جايگاه بس
گسترده و ويژه اى دارند. بى شك، بخش شاخص و برجسته ى 
ــخصيت پردازى حيوانات  ــات كودك با نقش آفرينى و ش ادبي
ساخته شده است كه از معروف ترين آن ها مى توان به «ماهى 
ــياه كوچولو» و «اولدوز و كالغ ها» نوشته ى صمد بهرنگى  س
ـ.ش) و «خروس زرى، پيرهن پرى» اثر احمد  (1347-1318ه
شـاملو (1379-1304) اشاره كرد. هم چنين، نمايش نامه ى 
معروف «شهر قصه» نوشته ى بيژن مفيد را نبايد ناديده گرفت 
كه شخصيت هاى آن در قالب حيواناتى چون سگ، خر، خرس، 
موش، سوسك و... نشان داده شده اند. «شهر قصه براى اول بار در 
سال 1347 در جشن هنر شيراز به روى صحنه آمد. بيژن مفيد 
داستان نمايش نامه ى خود را بر قصه ى مشهور «خاله سوسكه» 
بنا مى نهد و در آن خاله سوسكه و آقا موشه به صورت بچه هاى 
ده دوازده ساله ظاهر مى شوند و شخصيت ها با ماسك حيوانات 
هستند و هريك تيپى را در اجتماع ايران نشان مى دهد» (تاريخ 

كاروان حسن، جوادى، 1384: 353).

ــان معاصر كه با نگاهى ويژه  يكى از مهم ترين داستان نويس
ــت. حيواناتى چون  به حيوانات مى پردازد، صادق چوبك اس
ــتان «عدل»، ميمون در «انترى كه لوطيش  اسب در داس
مرده بود»، توله سگ ها در «يك شب بى خوابى»، سگ ماده 
ــمانش  در «مردى در قفس»، گربه در «بچه گربه اى كه چش
باز نشده بود»، كفتر در «كفترباز»، كالغ در «اسائه ى ادب» 
ــس»، مـوش در «پاچه خيزك»،  مـرغ و خـروس در «قف
عنكبوت در «سنگ صبور» و گاو و بز و يك سگ گرسنه در 

بخش هايى از داستان بلند «تنگسير».
البته حضور حيوانات در داستان هاى چوبك به دو گونه ديده 
مى شود؛ در دسته اى از اين داستان ها محوريت با حيوان است 
ــتان هايى  و طرح قصه پيرامون يك حيوان جريان دارد. داس
چون «عدل» كه تصوير اسب دست و پا شكسته اى است كه با 
درد و ناله در جوى آب افتاده يا «انترى كه لوطيش مرده بود» 
ــت ميمون درمانده و آواره اى است كه صاحبش،  كه سرگذش
ــر و جبِر زندگى  ــان، مرده و ميمون در بند زنجي لوطى جه
ــت. داستان «قفس» مبين حال و روز مرغ و خروس هايى  اس
ــت كه در تنگناى قفس و در لجن و كثافت فرورفته اند و  اس
ــتان «بچه گربه اى كه چشمانش باز نشده بود» محور  در داس
داستان، بچه گربه اى است كه در گودالى افتاده و پسر بچه اى 
در فكر بيرون آوردن آن است. داستان «پاچه خيزك» نيز بر 
محور موشى گرفتار در تله است كه عده اى گرداگرد آن جمع 

شده اند تا با كشتن موش، تفريحى براى خود بسازند.
در دسته ى دوم داستان هاى چوبك، حيوان در كنار يك انسان 
ترسيم مى شود؛ معموالً در اين داستان ها وابستگى غريبانه اى 
ــود. آدم هايى كه اغلب از  ــان و حيوان مشاهده مى ش بين انس
همه جا مانده و از جامعه رانده شده اند و در بدبختى و فلك زدگى 
ــتگى خود را به حيوانى به مراتب بدتر و  زندگى مى كنند، وابس

مفلوك تر از خود مى بينند. 

البته عطار 
به غير از 

منطق الطير، در 
ديگر آثار خود، 
نظير الهى نامه 
و اسرارنامه و 
مصيبت نامه، 
نيز حكاياتى 

نغز درباره ى 
آهو، باز، 

زنبور، گرگ، 
كرم، شتر و 

موش و صعوه 
دارد كه هر 

كدام بيان گر 
رمزى از رموز 
عرفانى است
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ــب بى خوابى» مردى پريشان خواب  ــتان «يك ش در داس
ــت كه  ــگ هايى اس ــال و بيمار در غم و فكر توله س و بى ح
مادرشان به زير ماشين رفته و مرده است يا داستان «مردى 
ــه گير و  ــت گوش ــس» تصويرگر روحيه ى مردى اس در قف
ــل كه در غم تنهايى خود فرو رفته و تنها تعلق خاطر و  علي
دل بستگى اش به ماده سگى است به نام «راسو». نيز در رمان 
«سنگ صبور» احمدآقا، روشن فكر سرخورده و معلم بى چيز 
ــت كه با عنكبوت گوشه ى اتاقش درد دل  و بى چاره اى اس
مى كند. در بخش هايى از رمان «تنگسير»، زارمحمد با گاو 
ياغِى سكينه يا سگ تيپاخورده ى گرسنه اى انس مى گيرد 
ــا و درد دل هايش را با اين حيوانات واگو مى كند و  و غصه ه
ــتان «آتما، سگ من» مردى عزلت گزيده و بيزار  باز در داس
ــته صاحب سگى مى شود كه خلوت  از اطراف خود، ناخواس
ــاف بدل مى كند.  ــفته و خيال ب خاموش او را به درونى آش
ــتان «كفترباز» دايى شكرى حيوان دوستى است كه  در داس
تمام دل خوشى زندگى اش انواع كبوترهاى معيرى، چترى، 

همدانى، ياهو و رسمى است.
ــايد هيچ نويسنده اى در ايران به اندازه ى صادق چوبك  ش
حيوانات را در داستان هايش راه نداده و به روان كاوى آن ها 
نپرداخته است. البته روان كاوى و حيوانات ورود به پهنه ى 
ــان قرار  ــورد كنج كاوى انس ــه م ــى آنان هميش روان شناس
داشته و در قلمرو آثار ادبى همواره مورد توجه نويسندگان 
ــاخص ترين و تواناترين  ــك يكى از ش ــت ولى چوب بوده اس
نويسندگان در كار روان كاوى حيوانات است. هرچند بعضى 
ــاخص ادبيات ايران ازجمله صادق هدايت و  چهره هاى ش
ــى و راه يابى  شـهريار مندنى پور درخصوص حيوان شناس
حيوانات به آثارشان مى توانند در رديف چوبك قرار بگيرند. 
ــه با چوبك توجه نسبتاً بيش ترى به  اين دو حتى در مقايس

حيوانات كرده اند.
صادق هدايت، نابغه ى بى نظير ادبيات ايران، كه ذاتاً حيوان دوست 
ــاتى بود، در يكى از بهترين داستان هاى خود «سگ  و احساس
ولگرد» به روان كاوى سگ مى پردازد و ترحم و دل سوزى خود را 
به اين حيوان نشان مى دهد. «پات» سگى از نژاد اصيل، هنگامى 
كه به دنبال ارضاى تمايالت جنسى خود مى رود، گم مى شود و 
هركس به نوعى آن را مى آزارد. درواقع، صادق هدايت از زاويه ى 

ديد يك سگ به زندگى سگى آدم ها مى نگرد.
ــنده ى  در آثار شـهريار مندنى پور (متولد 1335)، نويس
نوگراى هم روزگار ما نيز، كم و بيش حضور حيوانات خودنمايى 
مى كند. از جهتى، حضور حيوانات در آثار مندنى پور به حضور 
ــينى  ــباهت دارد و آن، هم نش و نقش آنان در آثار چوبك ش
ــت. ازجمله در  ــان و حيوان اس ــت گاهى انس ــت زيس و قراب
ــگى را» از مجموعه ى موميا  ــتان هاى «بشكن دندان س داس
ــروزى» از مجموعه ى ماه نيمروز،  ــل، «رنگ آتش نيم و عس

ــه، و «سايه اى از  ــرق بنفش ــتان «بانو» از مجموعه ى ش داس
ــايه هاى غار» كه هركدام  ــايه هاى غار» از مجموعه ى «س س

به نوعى به پيوند و مجاورت انسان با حيوان مى پردازد.
داستان «رنگ آتش نيمروزى» از مجموعه ى «ماه نيمروز»، 
ماجراى يك شكارچى است كه پلنگى دخترش را شكار كرده 
است و او مى خواهد به هر شكلى كه شده، با كشتن پلنگ انتقام 
بگيرد اما وقتى به پلنگ نزديك مى شود، از كشتن آن صرف نظر 

مى كند و با اين بيان تكان دهنده خواننده را غافل گير مى كند:
ــت بچه ام توى تنش است...  ــود. گوش ــد... نمى ش «نمى ش
ــود. خون بچه ام تو رگ هايش هست... و تا پايين كوه،  نمى ش

بى صدا گريه مى كرد» (مندنى پور، 1376: 23).
در داستان «بشكن دندان سنگى را» از مجموعه ى «موميا 
و عسل»، مردى كه گويا تبعيدى است، هيچ هم دم و انيسى 
ــگى كه مورد نفرت و حمله ى اهالى روستاست  ندارد، جز س
ــى آدم ها و پناه بردن  ــون، يعنى تنهايى و بى كس (اين مضم
ــت) و او با  ــتان هاى چوبك فراوان اس او به حيوانات در داس
فداكارى سعى در محافظت از حيوان دارد «اما حمله ى اهالى 
ــگ بى دفاع، َسم دادن به آن، به دار آويختن و به  محل به س
ــيدن آن در حالى كه حيوان مستأصل روى زمين  آتش كش
ــم هايش گذاشته است،  ــت هايش را روى چش خوابيده، دس
ــانيت خود شرمنده مى كند» ( اوليايى نيا،  هر انسانى را از انس
1379: 287). در جريان اين داستان، مقايسه هاى زيادى بين 
انسان و سگ صورت مى گيرد. داستان «بشكن دندان سنگى 
ــتعارى بيان گر آن است كه گاه انسان در  را» در مفهومى اس
ــونت از حيوان سبقت مى گيرد. خشونت  درنده خويى و خش
ــتان، يادآور حيوان آزارى در  ــنگ دلى انسان در اين داس و س
داستان هايى چون «سگ ولگرد» هدايت، «انترى كه لوطيش 
ــزاداران بيل  ــك، و قصه ى پنجم ع ــود» صادق چوب مرده ب

غالمحسين ساعدى است.
در داستان ديگرى از شهريار مندنى پور با عنوان «سايه اى از 
ــايه هاى غار» از مجموعه ى «سايه هاى غار»، شاهد نزديكى  س
ــتيم. خانه ى آقاى «فروانه» در مجاورت  ــان با حيوان هس انس
يك باغ وحش است و بو و سر و صداى حيوانات باغ وحش او را 
مى آزارد. از ميان ساكنان مجتمع آپارتمانى، او تنها كسى است 
ــد. وى درباره ى حيوانات تحقيق مى كند و  كه اعتراض مى كن
ــب زندگى حيوانات تهيه مى كند و با  حتى مجموعه اى از كت
دوربينى حركاتشان را زير نظر مى گيرد. ميله اى مقابل پنجره ى 
اتاقش مى كشد و در واقع خود را هم چون حيوان گرفتار قفس 
ــى  مى كند اما ديگران او را درك نمى كنند و اعتراضش را ناش
ــى مى پندارند. تا اين كه آقاى فروانه در عزلت و غربت  از ديوانگ
مى ميرد و بوى تعفن او همه جا را فرامى گيرد اما مفهوم كنايى 
ــتعارى داستان قابل تأمل است. به قول هلن اوليايى نيا،  و اس
ــتان، يعنى تبديل انساني  منتقد آثار مندنى پور «كنايه ى داس

بنابر نوشته ى 
پژوهش گران و 
صاحب نظران، 
بايد نخستين 
گونه هاى 
فابل را در 
سروده هاى 
افسانه اى ودا 
ُجست؛ چه، 
در بيش تر 
افسانه ها و 
حكايت هاى 
ودا جانوران 
هم چون آدميان 
سخن مى گويند 
و رفتار مى كنند
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چون «فروانه» كه مدعى دو آتشه ى انسانيت است، به حيوانى در 
قفس، با تصاوير حيوانى در داستان عجين مى شود. درجاى جاى 
ــتان، «فروانه» به حيوانات تشبيه شده است» و باز به قول  داس
همان منتقد، «داستان، يادآور مضمون داستان كوتاه كافكا به 
نام «هنرمند گرسنگى» است كه جاى انسان هنرمند را حيوانى 
درنده پر مى كند؛ بدون اين كه كسى از فقدان انسان دچار اندوه 
ــأن و  ــود. بدين ترتيب، فروانه كه خود از تصور هبوط از ش ش
هويت انسانى بر خود مى لرزيد، به حيوانات غار مى پيوندد و خود 

سايه اى مى شود از سايه هاى غار» (همان: 275 و 276).
ــخصيت هاى انسانى  به هرحال، حضور حيوانات در كنار ش
آثار مندنى پور، رنگى نمادين و استعارى دارد. انسان ها خويى 

اهريمنى دارند و گاه تا حد درنده خويى تنزل مى كنند.

پي نوشت 
1و 2. دانش نامه ي ادب فارسي، حس انوشه، ذيل واژه ي «فابل».

3. كارتون هايى چون پلنگ صورتى، بامزى، قوى ترين و مهربان ترين 
خرس دنيا، تام و جرى، بنر (داستان سنجاب خاكسترى)، پسر شجاع، 
رامكال (52 قسمت)، هم زيستى انسان و حيوان را نشان مى دهند. 
حيوانات،  دهكده ى  رابين هود،  ماجراهاى پينوكيو،  بل و سباستين، 
و  خاطره انگيزترين  از  ديگر  فراوان  كارتون هاى  و  گوريل انگورى، 

جذاب ترين فابل هاى كارتونى هستند.
از ميان توليدات ايرانى مى توان از شهر موش ها، مدرسه ى موش ها، و 
خونه ى مادربزرگه ياد كرد كه از فيلم هاى موفق عروسكى هستند كه 
حيوانات در آن ها نقِش محورى دارند. اين فيلم ها در ياد و خاطره ى 

بسيارى از كودكاِن سال هاى نه چندان دور باقى مانده اند.
4. شايد پرندگان بيش از حيوانات ديگر در آثار عرفانى و تمثيلى زبان 
فارسى نقش داشته باشند. تقى پورنامداريان در كتاب ارزش مند رمز 
و داستان هاى رمزى در ادب فارسى در بخش «پرنده، رساله الطيرها» 
درباره ى سفرهاى روحانى از اين كه در رمز، پرنده يا پرندگانى مثل 
شده اند، به تفصيل سخن گفته و در بيانى تحليلى، داستان مرغان و 
گونه هاى مختلفش را نشان داده است. سفرهايى كه «نفس يا روح 
انسانى به صورت مرغى مجسم شده است كه سفر يا معراج روحانى نفوس 

بى باكى را كه دست به اين سفر پر خطر زده اند، تصوير مى كند.» 
5. كليله و دمنه، تصحيح مينوي، 202.

6. الگورى (Allegory). الگورى از ريشه ى الگورياى يونانى به معناى 
طورى ديگر سخن گفتن است. الگورى شيوه اى بيانى است كه در آن، 
يك شخص، يك عقيده ى مطلق يا يك واقعه، هم نشان دهنده ى خودش 
به عنوان  مى توان  را  الگورى  ديگر.  چيزى  نشان دهنده ى  هم  و  است 

«استعاره ى گسترده» تعريف كرد (تقوي، 1376: 90).
كتاب  در  گوشت خوارى،  از  پرهيز  و  تنفر  ضمن  هدايت  صادق   .7
فوايد گياه خوارى به ويژه در مقاله ى «انسان و حيوان» سرسختانه و با 
تمام احساس به دفاع از حقوق حيوانات پرداخته است. او در مقايسه 
با حيوانات كه باهوش، مهربان و بى آزارند، هم نوع خود را خودپسند، 
سنگ دل، ناپاك و خون خوار مى شناساند و اين «مجسمه ى اخالق» 
و «شاهكار خلقت» را مظهر سنگ دلى و سبعيت مى خواند. انسانى كه 
براى جاه طلبى و خودخواهى خود يك جانى، يك ظالم، يك راهزن و 
يك جالد تمام عيار است (مراجعه شود به نوشته هاى پراكنده ى هدايت، 

مقاله ى «انسان و حيوان»، ص 286 به بعد).
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