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 چکیده

از ابزارهای مهم شاعران و نویسندگان است. از این رو، نویسندگان معاصر بـا   نماد و نمادپردازی
انـد تـا عـالوه بـر      گیری از آن، مضامین اجتماعی، سیاسی و... را پیش روی خوانندگان گذاشـته  بهره

های مخالف نیز مصـون باشـند. در ایـن     دهند، از گزند برخوردهای گروه اینکه پیام خود را انتقال می
ایم. نماد در آثـار ایـن دو نویسـنده     به آثار عزیز نسین از ترکیه و جواد مجابی از ایران پرداختهمقاله، 

ها با استفاده از نمادهایی که گاه حیوان و گاه شیء و گاهی مکان است، به  ای دارد و آن جایگاه ویژه
غـدّار و گـرگ    میش»و « میرزا پشت خان و الک خرگوش»های  زنند. در داستان نمادپردازی دست می

خـوبی   از عزیـز نسـین بـه   « گوسفندی که گرگ شـد »و « مسابقۀ حیوانات»اثر جواد مجابی و « نابکار
هـای   توان مشابهت استفاده از حیوانات به عنوان نماد را مشاهده کرد. با این حال، به دلیل تفاوت می

ایـم   در ایـن مقالـه کوشـیده    کنند. مـا  اجتماعی و فرهنگی، در نهایت نمادها کارکرد متفاوتی پیدا می
اسنادي نشان دهیم کـه   و اي کتابخانه مطالعات بر تکیه با گیری از روش تحلیل کیفی و ضمن بهره

ها، با توجـه   اند، اما در روند داستان چگونه عزیز نسین و جواد مجابی از نمادهای مشابه استفاده کرده
 اند. کردهایی متفاوت دست یافتهبه تأثیرات اجتماعی و طرز دیدگاه شخصی آنان، به کار
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 . مقدمه3
ـ بالغـی   پـردازیم و تفـاوت آن را بـا سـایر عناصـر ادبـی       در این مقاله، ابتدا به توضیح نماد می

ــه کــارکرد نمادهــای موجــود، داســتان   برمــی ــا توجــه ب خــان و  خرگــوش»شــماریم. ســپس ب
مـیش غـدّار و گـرگ    »عزیـز و  « مسابقۀ حیوانـات »ی جواد مجابی را با داستان «میرزا پشت الک
کنیم تا در نهایـت،   از عزیز نسین مقایسه می« گوسفندی که گرگ شد»جواد مجابی را با « نابکار

ببـریم.  ها پی  های حاصل از نمادهای یکسان در این داستان های مضمون ها و تفاوت به شباهت
های نمادپردازی در آثار جواد مجـابی و عزیـز    این تحلیل دو فایدۀ عمده دارد: اول آنکه به جنبه

نسین پی خواهیم برد و خواهیم دانست که شباهت و یا حتّی الگوبرداری از نماد مشـابه، منجـر   
مـایی  آز پـذیری نمـاد را راسـتی    به درک معنایی یکسان از آثار نخواهد شـد و دوم آنکـه تأویـل   

 کنیم که وجه تمایز آن از سایر عناصر ادبی همچون استعاره، کنایه، مجاز و رمز است. می
توان سـرا    ای را می ترین عناصر ادبی است که کمتر شاعر یا نویسنده نماد یکی از کاربردی

 پـذیر  داشت که برای بیان مضامین از آن استفاده نکرده باشد. زبان نمادین، زبانی سیال و تأویل
هـای   فرد برای آن متصور بود. رابطۀ واژگان نمـادین، الیـه   به توان معنایی منحصر است که نمی

 (.47: 3113کند )ر.ک؛ پورنامداریان،  گوناگون معنایی را در ذهن مخاطب ایجاد می
اند که میان صورت و مفهوم آن، نه شباهت عینی و همجـواری کـه    ای دانسته نماد را نشانه

ای کـه   (. طبیعتـاً چنـین رابطـه   696: 3199راد،   دی وجود دارد )ر.ک؛ محسـنیان ای قراردا رابطه
ای ذاتی بـا مفهـومی کـه     خودی نیست؛ یعنی نشانۀ نمادین ما رابطه به حاصل قرارداد باشد، خود

کند، ندارد، بلکه نویسنده یا عاملی دیگر ایـن رابطـه را برقـرار سـاخته اسـت. شمیسـا        ایجاد می
کند. او به نمادهایی کـه خـود    ای ارائه می ای از چگونگی ایجاد چنین رابطه نهگا بندی سه تقسیم

بینیم، نمادهای وضعی یا  الطّیر می اند؛ مانند آنچه در حیوانات منطق شاعران یا نویسندگان ساخته
قراردادی، نمادهایی مانند شیر را کـه در میـان مـردم بـه شـجاعت معـروف اسـت، عمـومی و         

شناسـانه نیازمندنـد، نمادهـای شخصـی      اند و به تفسیری روان زتاب ناخودآگاهنمادهایی را که با
بنـدی از نـوع نمـاد     (. البته باید توجه داشت که ایـن تقسـیم  664: 3119نامد )ر.ک؛ شمیسا،  می

است. به هر حـال، همـۀ    نیست، بلکه شمیسا ارتباط نماد با سرچشمۀ وجودی آن را بررسی کرده
که نماد چیزی جدای از مفهوم اصلی است و تا با تأویل همـراه نشـود،   دهد  این موارد نشان می

آید که مگـر سـایر عناصـر     معنی درستی به مخاطب ارائه نخواهد کرد. حال این سؤال پیش می
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اَند، چه تفـاوتی بـا    بالغی ادبیات همچون استعاره، کنایه، رمز و مجاز جز این هستند و اگر چنین
 نماد دارند!

د از آن رو متفاوت هستند که اساس استعاره بر مشابهت است، اما اساس نمـاد  استعاره و نما
(؛ یعنـی مـا در   69: 3191بر یگانگی تصویر نمادین و مفهوم آن )ر.ک؛ آقاحسـینی و خسـروی،   

را « شـیر »که ویژگی شجاعت را دارد، حیـوانی ماننـد   « علی»استعاره نیاز داریم که مثالً به جای 
عت را دارد و مواردی را ذکر کنیم تا مخاطب بفهمـد کـه منظـور مـا از     بیاوریم که ویژگی شجا

آوریـم و   شیر، علی است. اما در بیان نمادین چنین نیست؛ زیرا در آنجا شیر را به عنوان نماد می
دانیم که ممکن است از آن موجود در ذهن مخاطب شـکل   آن حیوان را نماد تمام تفاسیری می

ای بیاوریم تا مخاطب شباهتی را در ذهنش ایجاد  ی نیست هیچ نشانهببندد. به همین دلیل، نیاز
 و از آن طریق معنایی را حاصل کند.

رو هستیم و منظور از آن سخنی اسـت، بـا دو معنـی دور و     گویی روبه در کنایه نیز با پوشیده
(. 327: 3191نزدیک که شنونده را از معنای نزدیک به معنای دور راهبـر شـود )ر.ک؛ همـایی،    

توان تفاسیر متعدد داشت، ولی در کنایه، معنـای دور و نزدیـک    همان طور که گفتیم، از نماد می
 نزد شنونده و گوینده مشخص است.

ای پیدا از واقعیتـی   رمز را باید نشانه»گویند که رمز نیز از آن رو با نماد متفاوت است که  می
تفاوت رمـز و نمـاد را در پیـدایی و ناپیـدایی     توان  ( و می66: 3179)پورنامداریان، « ناپیدا شمرد

ای برای اهل ادب آشنا باشد و مفهومی را در ذهـن مـا از واقعیـت     نشانه دانست؛ زیرا اگر نشانه
است، اهل ادب « عالم وحدت»رمز « خال»گوییم  ناپیدا مشخص گرداند، رمز است؛ مثالً وقتی می
سازد، امـا نمـاد، چنانچـه گفتـیم،      بر ما تصویر میبا آن آشنا هستند و معنایی از عالمی ناپیدا را 

ای پیدا و آشنا نیست، بلکه قراردادی است بین نویسنده و خواننده که در یـک اثـر شـکل     نشانه
گیرد و هر تفسیری ممکن است از سوی مخاطب داشته باشد و پس از خـوانش اثـر، پایـان     می
 پذیرد. می

 های پژوهش . پرسش6
و « خـان  خرگـوش »اوت کـارکرد نمادهـای مشـترک دو داسـتان     تـوان تفـ   چگونه مـی الف. 

 از عزیز نسین را تبیین کرد؟« مسابقۀ حیوانات»از جواد مجابی و « میرزا پشت الک»
 «نابکـار  گرگ و غدّار میش»توان تفاوت کارکرد نمادهای مشترک دو داستان  چگونه می ب.

 تبیین کرد؟از عزیز نسین را « گوسفندی که گرگ شد»و  مجابی جواد از
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 های پژوهش . فرضیه1
ای  ، جامعـه «میـرزا  پشـت  خـان و الک  خرگـوش »رسد که مجابی در داستان  به نظر می الف.

دهد و نسین در داسـتان   رفت از آن وجود ندارد، نشان می استبدادی را که هیچ راهی برای برون
ـ   با استفاده از نمادها، سعی در نشان دادن بـی « مسابقۀ حیوانات» هـای   ودنِ دمکراسـی حاصـل ب

 ظاهری دارد.
، پیـروزی همیشـگی   «میش غدار و گرگ نابکـار »رسد که مجابی در داستان  به نظر می ب.

 گـرگ  کـه  گوسـفندی » داسـتان  درنسین  دهد و ظالم بر مظلوم و استیصال مظلوم را نشان می
 را اسـتبدادی  جامعـۀ  باید که دارد رویکرد این دادن نشان در سعی نمادها، از گیری بهره با ،«شد
 داد. تغییر انقالبی روندهای با حتّی

 . پیشینۀ پژوهش4
است، امـا تـا حـال اثـری دربـارۀ       در زمینۀ نماد و کارکردهای آن تاکنون آثاری نوشته شده
است و مقالۀ حاضر اولین کوششـی   مقایسۀ کارکردهای نمادین آثار مجابی و نسین انجام نگرفته

رسد با تأمل در آثار ایـن دو نویسـنده، بتـوان     گیرد. به نظر می صورت میاست که در این زمینه 
 ها را دریافت. وجوه دیگری از مشابهت

 ـ اجتماعی نماد . کارکرد سیاسی9
 توان گفت: دربارۀ کارکرد نماد در حوزۀ سیاسی و اجتماعی در شعر معاصر ایران می

ر نمادین و سمبولیک روي در ادبیات معاصر و شعر نو، شاعران به دو علت به شع»
شرایط سیاسي و اجتماعي جامعه و اسـتبداد و اختنـاش شـدید حـاکم بــر      . 3د: آورن مي

واقع، از عواملي که سبب شد شاعران معاصر، چون  مقتضیات هنري. در. 6 .فضاي آن
فضاي سیاسي و اختناش  ،شاملو، به شعر نمادین و سمبولیک روي آورند نیما، اخوان، و
ــه، اســ ــارزان، ســرکوب آزادي  تبدادجامع ــدام مب ــر آن، اع خواهــان و  شــدید حــاکم ب

سوي شاعران در بیان عقاید و اندیشه  مصلحت از احتیاط و رعایت جانب ،رفته هم روي
شاعران معاصر را به کاربرد اشعار نمـادین و سـمبولیک    که یبود، اما عامل مهم دیگر

 (.69: 3113 ران،پورنامداریان و دیگ« )واداشت، مقتضیات هنري بود

توان با گسترش این مفهوم به ادبیات داستانی معاصر ایران و یا حتّی جهان، متوجـه   آیا نمی
های زیرین  رسد با چنین رویکردی به الیه ـ اجتماعی نمادها شد؟ به نظر می کارکردهای سیاسی
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شـود. بـه    ترین حیـوان انتخـاب مـی    کند و به عنوان باهوش همه است و در مسابقه شرکت می
ترین و... در میـان   ترین، زیباترین، بزرگ درندههمین ترتیب، گاو در مسابقات دیگر نیز به عنوان 

گیرند که چنین  ها، حیوانات تصمیم می شود و پس از کسب تمام این عنوان حیوانات انتخاب می
ها بـه   ای را برای مقام سلطنت انتخاب کنند و چنین گفتند که روزی که اَبَرقدرت موجود شایسته

 (.13ـ71: 3129)ر.ک؛ نسین،  رسد افتند، گاو به سلطنت می جان یکدیگر می

 . جنگل، مکانی به عنوان نماد1ـ7
است. استفاده از نمـاد جنگـل بـه ایـن      کار گرفته شده جنگل در هر دو داستان به عنوان نماد به

ای بـرای   هایی در جامعه داشـته باشـند، دسـتاویز تـازه     توانند نمونه دلیل که حیوانات جنگل می
و در دنیای مدرنِ این دو نویسنده، جنگل بـه نمـادی اجتمـاعی     نویسندگان نیست، اما در اینجا

 شود. تبدیل می
دهد و آن  بنا بر نظر حکاک، این پیوند سیاست و طبیعت به حوادث داستان اهمیتی ویژه می

(. البته باید دانسـت  347: 3194کند )ر.ک؛ کریمی حکاک،  را از قید و بند زمان و مکان آزاد می
اسـت. پیونـد بـا طبیعـت، اگرچـه       ای است که در آن تولید شده ر بند جامعهکه داستان همواره د

ای داشته باشـد   تواند کارکردی مرتبط با جامعه تر می سازد، در ابعاد دقیق های جهانی می مضمون
ها وجود دارد.  هایی در آن تر با جوامعی که مشابهت است و در بُعدی گسترده که در آن تولید شده

 د نشان دهیم که چگونه نماد جنگل در دو اثر تفاوتی آشکار دارد.از این رو، بای
شـود و مـردم    نسین جنگل را نماد شهری گرفته که در آن مسابقات استعدادیابی برگزار می

روز »دهند:  ترین فرد رأی می ها به گاو به عنوان باهوش گزینند؛ مثالً آن بهترین استعداد را برمی
ترین حیوانات اسـت... بـا ایـن     دهند که گاو باهوش تفاش آراء رأی میمسابقه، تمام حیوانات به ا

هـای   اندازد... با قدم کند، موقع راه رفتن بادی به غبغب می انتخاب، رفتار و حرکات گاو تغییر می
 (.99: 3129)نسین، « رود! سنگین راه می

جامعـۀ  گیری درست همان چیـزی اسـت کـه در     شویم که این رأی با کمی دقت متوجه می
شناسـیم. جنگـل در داسـتان نسـین      افتد و آن را به عنوان دموکراسی می مدنی امروز اتفاش می

دهد. در دیگر سو، جنگل جواد مجابی قرار دارد  چنین روندی را در دل خود به خواننده نشان می
بـه   "فدراسـیون صـحرانوردی  "از طـرف  »که نهادی مدرن همچـون فدراسـیون ورزشـی دارد:    

تفاهم و احتراز از بعضی شـایعات   شود که برای رفع سوء میرزا ابال  می پشت و الک خان خرگوش
ای کـه در ایـن    (. امـا مسـابقه  634: 3191)مجـابی،  « برای مسابقۀ دیگری، خود را آماده نمایند
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ای اسـت کـه مسـابقه را برگـزار و قـوانین آن را تعیـین        شود، در یَدِ قوۀ قاهره جنگل برگزار می
کنـد! در جنگلـی کـه     دهندگان انتخاب مـی  قوۀ قاهره، حتّی جایزه را از میان مسابقه کند. آن می

رغم وجود نهادی مدرن، خبری از انتخابات یا بهتر بگوییم دموکراسـی   کند، به مجابی ترسیم می
خورنـد، چنـدان    دهندگان را مـی  نیست و نتیجۀ چنین وضعی برای حیوانات که آبگوشتِ مسابقه

چند باید پیش چشم داشته باشیم که دموکراسی جنگل نسین هـم چنگـی بـه    هم بد نیست. هر
شویم  کفایت است. به این ترتیب، متوجه می هوش و بی اش سلطنت گاو کم زند و نتیجه دل نمی

که جنگل نسین و مجابی با آنچه معموالً در آثار دیگر سمبل مرگ، آرامش، ملکوت و روحانیت 
هـای   ، زمینۀ پیامکلیله و دمنههای  و آن جنگلی که در داستان( 612: 3196است )ر.ک؛ شمیسا، 
هـای سیاسـی نویسـندگان اسـت و      آورد، متفاوت است و محملی برای پیام اخالقی را فراهم می

کـارگیری چنـین    گیرد. تفاوت عمدۀ این دو نویسـنده نیـز در بـه    سیاست دنیای مدرن را پی می
ای بـا نهادهـای مـدرن و     ز سـوی نسـین و جامعـه   ای مدرن و دموکراتیک ا نمادی برای جامعه

 استبدادی از مجابی است.

 حاصل در جامعه های بی . مسابقه به عنوان نماد رقابت4ـ7
های مختلف جامعه است که سرانجام،  حاصل بین گروه مسابقه در هر دو داستان، نماد رقابت بی

خان سرانجام، به ضـرر   و خرگوش میرزا پشت شود؛ مثالً رقابت دیرین الک به ضرر آنان تمام می
دو سـاعت بعـد وقتـی داوران رسـمی مسـابقه،      »افتند:  شود و به دیگ جوشان می ها تمام می آن

پز خرگوش را بوییـد.   پشت گریان را باالی دیگ جوشان آوردند، او یک دم بوی گوشت آب الک
ان نسین نیـز اتفـاقی   (. در داست663: 3191)مجابی، « های جوشان سرازیر شد آنگاه در بخار آب

رسد که بـه   ترین فرد به مقام سلطنت می کفایت افتد؛ زیرا با پیروزی گاو در واقع، بی جز این نمی
 شود. ضرر همه تمام می

 های اجتماعی و سیاسی . نمادهای گروه9ـ7
، گاو، نماد افرادی در حکومت دموکراتیک است که به مناصب باال «مسابقۀ حیوانات»در داستان 

ها با پروپاگاندای افراد پشـت صـحنه روی    رسند، اما لیاقت حضور در آن جایگاه را ندارند. آن می
کنند. در این داستان، سگ گلّـه   ها عمل می آیند و بدون آنکه بدانند، در راستای منافع آن کار می

د تـرین افـرا   هـا را بـاهوش   کنند و نسین آن و روباه، نقش افراد پشت صحنۀ سیاست را بازی می
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کشـند تـا از رقابـت     ای ماهرانه مـی  است. سگ و روباه دور از چشم دیگران، نقشه جامعه دانسته
 استفاده کنند و به نتیجۀ مطلوبشان برسند: های اجتماعی سوء میان گروه

روباه و سگ گلّه یک جلسۀ سرّی تشکیل دادند! روبـاه بـدون رودربایسـتی سَـرِ     »
 صحبت را باز کرد و گفت:

تر باشـد و نتوانـد    هوش کنیم کسی را انتخاب کنیم که از خود ما کم ما باید سعی
 ضرری به ما برساند.

 های روباه را تصدیق کرد و گفت: سگ گلّه هم گفته
ترین حیوانات را انتخاب کنیم تا منافع او بیشتر به مـا   به نظر من، حتّی باید احمق

 برسد!...
عالم کرد و قـرار شـد هـر دو بـا     روباه با خندۀ مکرآمیزش موافقت جدی خود را ا
 جدیت به جستجوی کاندیدای مورد نظر اقدام کنند!
: 3129)نسین، « ترین حیوانات است نتیجۀ جستجو و تحقیق این شد که گاو احمق

 (.93ـ99

شوند، به این شـکل بـه    اما سایر حیوانات که بر اساس استعداد خود وارد مسابقات بعدی می
گیرنـد و گـاو را بـه خـود تـرجیح       لکه به این دلیل از مسابقه کناره مـی روند، ب نفع گاو کنار نمی

خواهند رقیبشان در مسابقه پیروز شود. ایـن اقشـار از پشـت پـردۀ دموکراسـی       دهند که نمی می
تـوان   اند. در داستان نسین، این اقشار را مـی  ظاهر آرمانی خبر ندارند و در بازی همیشه بازنده به
انداز، قاطر و اسب که  مثالً در مسابقۀ اسب و قاطر بر سَرِ بهترین جفتک روشنی مشاهده کرد؛ به
کنند تا در مسـابقه شـرکت    خواهند رقیبشان به پیروزی نرسد، نزد گاو رفته، او را ستایش می می

 کند و رأی بیاورد:
رود و  بینـد، یـک روز صـبح پـیش گـاو... مـی       اسب که آبرویش را در خطر مـی »
 گوید: می

زن  ترین حیوان دنیا هستی، بلکه بهترین جفتک ترم! تو نه تنها باهوشای گاو مح
 باشی... و لگدپران در بین حیوانات می

 گوید: رود و می های اسب، پشت سرش قاطر پیش گاو می بعد از حرف
نثـار بـا کمـال افتخـار، برتـری و       انداز دنیا، حضرت گاو! جان ترین جفتک ای قوی

ام رأی خودم را به شـما   ندازی و لگدپرانی پذیرفته و آمادها قدرت شما را در امر جفتک
 (.97ـ92)همان: « بدهم
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آید و خرگوش در دشمنی با تازی نـزد گـاو    در مسابقۀ تیزروترین نیز چنان وضعی پیش می
انـداز هسـتی، بلکـه     ترین و بهترین جفتـک  ای گاو عزیز، تو نه فقط باهوش»گوید:  رود و می می

 (.99)همان: « باشی!... می تندروترین حیوان هم
شـود! )ر.ک؛ همـان:    ترین حیـوان هـم برنـده مـی     گاو در مسابقات زیباترین حیوان و درنده

ـ سیاسی در داستان نسین به سه دستۀ افـراد پشـت    های اجتماعی (. به این ترتیب، گروه19ـ91
کـاره، امـا بـا     راد هیچپرده، مسئوالن نادان که با پروپاگاندای افراد پشت پرده انتخاب شدند و اف

 شوند. گیرند، تقسیم می استعدادی که خودخواسته از بازی قدرت کناره می
داستان مجابی متفاوت است. در این داستان، افرادی وجود دارند که با هم مسابقۀ نمایشـی  

هـایی   دهنـدگان نمـاد گـروه    کنـد. مسـابقه   دهند و قوانین این مسابقه را فدراسیون تعیین می می
کند که مسـتبدان   ها تا وقتی ادامه پیدا می د که در کنترل طبقۀ مستبد قرار دارند. بازی آنهستن

شوند و در واقع، هیچ راهی جز پذیرش سرنوشـت   دهندگان در بازی قربانی می بخواهند. مسابقه
 پشت و خرگوش، این سرنوشتِ محتوم آشکار است: خود ندارند. در گفتگوی الک

 دارد بدهد. کمی فکر کرد، بعد گفت: بیا فرار کنیم!پشت دید جوابی ن الک»
 بعد خودش پکی خندید و گفت: کجا؟ چطور؟

« بست، یأس مطلـق  ایم؛ بُن بعد لحن فلسفی به کالم خود داد و گفت: ما محاصره شده
 (.631: 3191)مجابی، 

شـود.   ای، هر واکنشی نسبت به حکومت، منجـر بـه نـابودی و تبـاهی مـی      در چنین جامعه
ستم در پی نابودی مخالفان است و مکانیزم آن طوری تعریف شـده کـه بـرای مانـدن بایـد      سی

ای از  پشـت بـا جـواب هوشـمندانه     طلبـی الک  مخالفان را از میان بردارد. در داستان نیز شهادت
 های باهوش است: شود که نمایندۀ انسان رو می سوی خرگوش روبه

بود، گفت: مـن خـودم را بـرای     پشت که از خستگی روی خاک دراز کشیده الک»
انـد! تـو    ها تـو را بـرای ذبـح انتخـاب کـرده      ام. خرگوش گفت: آن شهادت آماده کرده

مجبوری! اینکه اسمش شهادت نیست. میرزا تنها شعری را کـه از اوان کـودکی از بـر    
 )همان(.« شود بود، خواند: هرچه خدا خواست همان می

شـود.   افراد در جامعۀ استبدادی نشان داده مـی  خواند، سرنوشت پشت می در شعری که الک
بیننـد. چنـین    رفـت در پـیش خـود نمـی     سپارند؛ زیرا راهی برای برون ها خود را به تقدیر می آن

پشت  شود، همان گونه که در وجود الک دیدگاهی از کودکی در نهاد افراد این جامعه نهادینه می
 است. نهادینه شده
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تماشـاگر سرنوشـت دهشـتناک     ؛انات هستند کـه تماشـاگرند  گروه اجتماعی سوم، سایر حیو
دهند... سـکوت مبهمـی    آخرین نفر خبر آورد که آن را به تماشگران می»پشت:  خرگوش و الک

خورنده بر آن را فراگرفت. یک پیشنهاد دهشتناک، آن هـم در قـرن ترقیـات     تپه و جمعیت وُول
 (.637ـ632)همان: « محیّرالعقول مسابقات

شوند و در خوردن گوشت خرگوش  ای، این جماعت وارد مسائل سیاسی نمی جامعه در چنین
دست هستند. بنابراین، مجابی سه قشرِ حاکمـان مسـتبد، بازیچگـان     پشت با حاکمان هم و الک

دهـد کـه    هستند( و مردم عادی را نشان مـی   پشت که در جامعه فعال حکومت )خرگوش و الک
 نمادهای نسین دارد.تفاوتی بنیادین با کارکردهای 

ای استبدادی است، امـا نسـین    مجابی با استفاده از نمادهای مشابه در پی نشان دادن جامعه
های  ای ناهمگون با بنیان سیاسی آن دارد و دست دهد که نتیجه ای دموکرات را نشان می جامعه

با توجه به افکار  گذارند تا مردم طعم شیرین دموکراسی را بچشند. به این ترتیب، پشت پرده نمی
های این دو نویسنده،  توان دریافت که تأویل حاصل از نمادهای داستان و جامعۀ دو نویسنده، می

 متفاوت است.

گوسفندی که گرگ »و « میش غدار و گرگ نابکار». مقایسۀ کارکرد نمادهای دو داستان 9
 «شد

 . خالصۀ داستان میش غدار و گرگ نابکار3ـ9
رونـد تـا آبـی بنوشـند و      دسـت رودی مـی   که دو گرگ جوان به پـایین هوا گرگ و میش است 

خورد و بـه   برخالف طبیعت خود، علفی بخورند. در همین هنگام، میشی در باالدستِ رود آب می
شـوند کـه    های جوان مدعی می کنید؟ گرگ کند که چرا آب را گل آلود می ها اعتراض می گرگ
هـا   ها متفـاوت هسـتند. گـرگ    ا ندارند و با دیگر گرگها قصد آزار رساندن به میش محترم ر آن
هـایی متمـدن    های اسالف خود، تحول فکری پیدا کرده، به گرگ گویند که با خواندن کتاب می

ها حتّی خـوی درنـدگی را کنـار گذاشـته بودنـد و بـه جـای گوشـت، علـف           اند. آن تبدیل شده
شـده از   نـاحق ریختـه   هـای بـه   از خـون ها، میش که در پی انتقـام   خوردند. با تمام این حرف می

دانسـت. پـس از    ها را از سَرِ نیرنگ می کرد و ادا و اطوار گرگ ها پرخاش می اجدادش بود، به آن
ها دمشـان را   طلبی آنان و انکار میش در این زمینه، گرگ ها بر صلح مدتی گفتگو و اصرار گرگ

هـای   هـای جـوان، بـره    این گـرگ  شود که روند. سپس معلوم می گذارند و می روی کولشان می
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ها بـه سـوی خانـه     جوانی بودند که لباس گرگ به تن کرده بودند تا ماجراجویی کنند. وقتی آن
هیکـل را در   گردنـد، گرگـی قـوی    رسد و تا برمی رفتند، صدای آشنای میش به گوششان می می

 (.631ـ697: 3191خورد )ر.ک؛ مجابی،  ها را می بینند که حمله کرده، آن برابر خود می

 «گوسفندی که گرگ شد». خالصۀ داستان 6ـ9
ای گوسـفند داشـت. او بـه گوسـفندانش خیلـی سـخت        در روزگاران قدیم، چوپانی بود که گلّـه 

رحمانـه رفتـار    شدت با گوسفندان بـی  آورد، اما به ها پول درمی گرفت. از پشم تا استخوان آن می
شـد. در میـان    هایشان خون جاری مـی  که از پستاندوشید  قدر از گوسفندان شیر می کرد. آن می

خواست از او به اندازۀ گاومیشـی بـزرگ شـیر بدوشـد.      ای بود که چوپان می این گوسفندان، بره
اش ادامه  رحمانه گفت که رحم داشته باش، او به کارهای بی هرچه برۀ کوچک و نحیف به او می

هـای تیـز    آرام به چنگال های بره، آرام ها، سُم هداد. در پی آزارهای چوپان و دواندن بره در کو می
هـای بـره کـه     داد و بـه حـرف   رحم به ظلم و ستم ادامـه مـی   تبدیل شد. با این حال، چوپان بی

خـورد، گـوش    گفت من شیر زیادی ندارم، الغر هستم و گوشت و پوسـتم بـه درد تـو نمـی     می
هـایش ریخـت و    کـم پشـم   کـم  داد. در همین مدت، شکم بره تو رفت، قدش بلندتر شـد و  نمی
ای کوتاه به جایش رویید. چوپان که از تغییر شکل ظـاهری بـره ناراحـت بـود،      های قهوه کُرک

شـدت کـتکش زد. بـره خـود را بـرای       ای گیر انداخت، به دنبال او دوید و وقتی بره را در گوشه
گ را پیـدا کـرد و   خوابی، چشمانش برش چشمان گر مبارزه با چوپان آماده کرد و با دویدن و کم

ای کـه هـر روز از    های گلۀ چوپان نیز از بـره  بَعش به زوزه تبدیل شد. حاال دیگر سگ صدای بَع
ترسیدند. در روزی برفی کـه چوپـان بـا چـوب و فالخـن آمـد تـا از         خورد، می چوپان کتک می

،  مـوده وپـاره ن  هـا را تکـه   گوسفندانش به اندازۀ میش، شیر بدوشد، متوجه شد که گرگ همۀ آن
است. برۀ کوچولو که در کناری ایستاده بود،  ها را هم تلف کرده ها افتاده و آن حتّی به جان سگ

هـای چوپـان در او هـیچ تـأثیری نگذاشـت و       خـواهی  با خشم به چوپان حملـه کـرد و معـذرت   
: 3129های تیز گوسفندی کـه گـرگ شـده بـود، گلـوی چوپـان را دریـد )ر.ک؛ نسـین،          دندان
 (.64ـ31

 های اجتماعی و سیاسی . نمادهای گروه1ـ9
های گلّه در این داستان، نماد دستگاه حاکم هستند و چوپان هر ستمی را در حـق   چوپان و سگ

 دارد: گوسفندان روا می
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گذشـت، خیلـی سـختگیر     ها مـی  اش از آن او[ نسبت به گوسفندهایی که زندگی»]
آورد و باز با  ها پول درمی خوان آنبود... از گوشت و پوست و روده و یا حتّی سُم و است

هـا   دوشید کـه از پسـتان آن   قدر گوسفندها را می کرد... آن ها رحم نمی این حال، به آن
بردار نبود و از گوسفندی که سی کیلـو وزن داشـت، چهـل     آمد! باز هم دست خون می

طـرف  کوفت و یا فالخن سنگ به  ها می دوشید!... با چوبدستی به سر آن کیلو شیر می
 (.39: 3129)نسین، « کرد ها پرتاب می آن

هـا   ، ابزارهای نظامی است که حاکمـان بـرای سـرکوب از آن   «سنگ فالخن»و « چوبدستی»
کنند. در کنار این ابزارها، حاکمان به سربازان و گماشتگانی نیـاز دارنـد کـه در ایـن      استفاده می

ها بـا قـوی شـدن بـره از او      . این سگکنند های گلّه نقش نمادین آنان را ایفا می داستان، سگ
کردند به طرف برۀ کوچولو حمله کنند. یک بـار کـه    های گلّه دیگر جرأت نمی سگ»ترسند:  می

ها نزدیک او رفت، بره کوچولو چنان با پنجۀ قوی خود توی سَرِ گرگ زد که سـگ   یکی از سگ
 (.69)همان: « گلّه از باالی کوه به ته درّه پرت شد

انـد، امـا در داسـتان     معه، مردم هستند که گوسفندان نماد این قشر از جامعـه طرف دیگر جا
کننـد و   شوند: گروهی که در برابر ظلم حاکمان سـکوت مـی   نسین، مردم به دو گروه تقسیم می

دهند. کـار گـروه اول    دهند و گروهی که اعتراض به حاکم را ترجیح می هیچ واکنشی نشان نمی
 اند، بکشند: رسد که مجبورند جور کسانی را هم که مرده یاز سَرِ بدبختی به جایی م

ماندنـد،   ها که باقی می شدند. آن مردند و راحت می هر روز چندتا از گوسفندها می»
خواسـت شـیر و پشـم و     ها را هم بکشند. چوپان سـنگدل مـی   مجبور بودند جور مرده

اند، تأمین  زنده مانده ها که رفت، از آن مرد و از بین می گوشت هر گوسفندی را که می
)همـان:  « شـد!  تـر مـی   کند و چون این امر امکان نداشت، چوپان احمق هر روز دیوانه

 (.32ـ39

ایستند. نماد این  ای، گروه دومی هم وجود دارند که در مقابل حاکمان می اما در چنین جامعه
و اذیت گوسفندان بردارد  کند تا دست از آزار گروه، برۀ کوچولو است که ابتدا با چوپان گفتگو می

 کند: گرانه را در برابر چوپان انتخاب می و در واقع، روشی اصالح
خواست از این برۀ  رحم می ای هم بود. چوپان بی در میان این گوسفندان یک بره»

کوچولو هم به اندازۀ یک گاومیش شیر بدوشد!... بیچاره بره که طاقتش تمام شده بود 
گفـت: چوپـان    ای بـه چوپـان مـی    ین تحمل کند، با زبان بـره توانست بیش از ا و نمی

محترم، من یک برۀ ضعیفی هستم، پاهای من قادر به تحمـل ایـن همـه دونـدگی و     
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قدر مرا کتک نزن، این اندازه به مـا فشـار نیـاور،     کنم این ناراحتی نیست. خواهش می
 (.32: 3129)همان، « رحم داشته باش

هـا ادامـه    او و گوسفندان، یـا بـه تعبیـر، بهتـر دوشـیدن آن      با این حال، چوپان به دوشیدن
گیـرد در برابـر سـتم     هم باشد، تصـمیم مـی  « نسل جوان»تواند نماد  دهد. برۀ کوچولو که می می

شود و  کم شبیه گرگ می چوپان بایستد و او را به سزای اعمال خود برساند. برای این منظور، کم
تغییـر رونـد   »توانـد نمـاد    کند. همین تحول بره می دا میآورد و خشونت گرگ را پی چنگال درمی

باشد که نتیجۀ ادامۀ خشونت حاکمان به مردم است. نسین در روند « اصالحی به سمت رادیکال
دهد که سرانجام، چنین روند رادیکالی منجر به شکست حاکمان خواهـد شـد؛    داستان نشان می

شـود:   اسـت،( کشـته مـی    ه تبدیل به گرگ شدهکه چوپان در پایان داستان به دست بره )ک چنان
هـای   های تیز گوسفندی که گرگ شده بود، گلوی چوپان را درید. خون گرم چوپان برف دندان»

هـا نوشـت: کـاری     سفید بیابان را رنگین کرد و این جمله را برای عبرت سایرین بـر روی بـرف  
 (.64نکنید که گوسفندان گرگ شوند )همان: 

دهد: اول چوپان که  تان نسین نماد چهار گروه اجتماعی را به ما نشان میبه این ترتیب، داس
ها که نماد بازوهای اجرایی حاکم هستند، سوم گوسـفندان کـه    نماد حاکم ظالم است، دوم سگ

کننـد و چهـارم بـره کـه نمـاد       گیرنـد و سـکوت مـی    نماد مردمی هستند که مورد ظلم قرار می
 شود. ر پایان، بر او پیروز میایستادگی در برابر ظالم است و د
 گوسفندان، در داستان او. ستا ـ اجتماعی نشان داده شده یاسیدر داستان مجابی، دو گروه س

در  هرچنـد  .است و گرگ در جایگاه ظالم است هشدستم  ها نآه بها  نماد گروهی هستند که سال
( در روزگـار  گرگ یندر پوست = گوسفندانها ) شود که انگار گرگ با روندی آغاز میداستان  ابتدا

ار نیسـت. مجـابی ایـن    دیگر آن مناسبات سابق بین ظالم و مظلوم برقـر اما اند،  ما متمدن شده
 دهد: ین شکل نشان میدوضعیت را ب

انگاری در عصر مذاکرات صلح مسلح، خوی سـتیز از گرگـان و صـفت گریـز از     »
گویا در کودکی قصۀ گـرگ و  رود که  است. میش پروار باالدست می میشان زایل شده
گوید: اوهوی! چـرا   هیچ گونه حیای طبقاتی می است، ابتدا به ساکن بی میش را خوانده

 (.699: 3191)مجابی، « آلود کردی؟ موقعی که من خواستم آب بخورم، آب را گل

 شنویم: یا در جای دیگری از داستان، از زبان گوسفندانِ پوست گرگ بر تن کرده، می
خـوبی   کنـیم. بـه   ات متمدنی هستیم و در عصر رعد و برش زندگی مـی ما موجود»
دانـیم   دانیم که نباید بدون مذاکرات کافی وارد جنگ و جدل شد و این را هـم مـی   می
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هذا ما  گدار به آب زد. عَلَی که قبل از شروع مذاکرات نباید گزک دست دشمن داد و بی
تفاوت جهانیان به عنوان مهـاجم و   ر بیپوزه و پنجه به آب نزدیم تا در نظر شما و انظا

 (.699)همان: « مخاصم معرفی نشویم

شـویم گـرگ اصـلی در پوسـتین      کند که متوجه می این سخنان وقتی معنی خاصی پیدا می
میش است. با این دریافت، چرا نتوانیم به غیر از نمادهای ظالم برابر با گرگ در پوست مـیش و  

هـا را   داستان را نماد کشـورهای جهـان و کشـمکش آن   های  مظلوم در پوست گرگ، شخصیت
قدرت در جهان مدرن بـدانیم؟ گـرگ بـا اینکـه در      ها و کشورهای کم معادل مخاصمۀ اَبَرقدرت

هـا سـخن    نمایی ظاهری دارد، اما پیوسته بـه تنـدی بـا گـرگ     است و مظلوم پوستین میش رفته
ایسـتند و   شت دموکراسی و ظاهر خود میها در جهان امروز که پ گوید. درست مانند اَبَرقدرت می

کنند. در جایی از داستان، از زبان گـرگ داخـل پوسـتین     در واقع، به سایر کشورها زورگویی می
پنداریـد کـه مـن، مـیش      گـر، مـی   گرگان حیله میش غرید که: ای توله»خوانیم:  میش چنین می

دهم کـه بـه    و به شما راه می خورم های غدارانۀ شما را می کهنسال پرتجربه، فریب این التماس
(. یا در جـایی دیگـر، نویسـنده    633)همان:  «پناهگاه من نزدیک شوید و منتظر فرصت گردید؟

ها که اولین بـار   گرگ»کند:  حالت ترس گوسفندانِ در پوست گرگ رفته را این گونه توصیف می
ای تحویـل   میشـانه  شدند و در برابر نـرمش گرگانـۀ خـود، سـبعیت     رو می با چنین ماجرایی روبه

کشـد کـه بـه     (. کـار بـه جـایی مـی    639)همان: « خاطر شدند گرفتند، سخت نگران و آشفته می
شاید پرخاشگری شما هم بدین سبب است که داغدار شهادت جد »گویند:  افتند و می التماس می

 (.691)همان: « گناهیم دهیم، ما بی پدری خود هستید، ما حق را به جانب شما می
های قدیمی، شاید اسـتعمار مسـتقیم،    کند که با تغییر روش این واقعیت نیز اشاره می متن به

انـد، تـا گوسـفندان یـا همـان       هـای جدیـدی روی آورده   ها بـه روش  ها یا همان اَبَرقدرت گرگ
افتد و گـرگ بـا تعقیـب گوسـفندان      قدرت را ببلعند. در پایان نیز چنین اتفاقی می کشورهای کم

 د:خور ها را می آن
ن صدای مـیش  ها خوشحاالنه برگشتند و مثل سنگ بر جای خشک شدند. آ بره»

آمـد. دو   های تیز و حالتی دوان می ر گرفته و هیوالوار با دنداناز یک گرگ پیر بود، گُ
بازی کنند، درید و یکی را  توانند یک دو روزی گرگ کردند می برۀ جوان را که فکر می

 (.631)همان: « الحال به تنور شکم فرو انداخت برای چاشت گذاشت و دیگری را فی
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ای کوچک و چه در جامعۀ جهانی بازشناسیم، در اینکه  به این ترتیب، چه نمادها را در جامعه
کند. عالوه بر این، مجابی نشان  های ظالم و مظلوم در جامعه هستند، فرقی نمی ها نماد گروه آن
 است. را و پیروزی ظالم بر مظلوم ایجاد نکردهدهد که گذر زمان هیچ تغییری در اصل ماج می

هـا   ترین تفاوت مجابی و نسین در کارکردهای نمادهـای مشـترک بـه نـوع نگـاه آن      اصلی
کنند،  های مورد ظلم استفاده می ها از گوسفند به عنوان نماد گروه گردد. اگرچه هر دوی آن برمی

گیرد و مجابی گوسـفندانی را   تقام میشود و ان دهد که گرگ می اما نسین گوسفندی را نشان می
ها در جهـان مـدرن، بـا تغییـر      رو هستند. آن دهد که با سرنوشتی محتوم و جبری روبه نشان می

توانند از چنگال گرگ رها شوند. به این ترتیب، بـا توجـه    شکل یافتن و دیگرگون شدن نیز نمی
های ایـن دو   صل از نمادهای داستانتوان دریافت که تأویل حا به افکار و جامعۀ دو نویسنده، می

 های قبلی متفاوت است. نویسنده، همچون داستان

 گیری . نتیجه1
مسابقۀ »و « میرزا پشت خان و الک خرگوش»های  جواد مجابی و عزیز نسین، به ترتیب در داستان

کننـد کـه در آن روابـط دنیـای      به عنوان نماد شهر و کشوری استفاده می« جنگل»از « حیوانات
حاصل در چنـین جـوامعی اسـت کـه      مدرن برقرار است. مسابقۀ بین حیوانات نیز نماد رقابت بی

ـ سیاسی در داستان نسین، به سه دسـته   های اجتماعی شود. گروه به ضرر مردم تمام میمعموالً 
افراد پشت پرده، یعنی سگ گلّه و روباه، مسئوالن نادان که با پروپاگانـدای افـراد پشـت پـرده     

کاره، اما با استعدادی که خودخواسته از بازی قـدرت کنـاره    انتخاب شدند، یعنی گاو و افراد هیچ
شوند. امـا مجـابی سـه قشـِر حاکمـان مسـتبد، یعنـی         ند، یعنی باقی حیوانات، تقسیم میگیر می

پشت و مـردم عـادی، یعنـی     فدراسیون صحرانوردی، بازیچگان حکومت، یعنی خرگوش و الک
دهد که تفاوتی بنیادین با کارکردهای نمادهای نسـین دارد. در واقـع،    سایر حیوانات را نشان می

ای  ای اسـتبدادی اسـت. امـا نسـین جامعـه      نمادها در پی نشان دادن جامعه مجابی با استفاده از
هـای پشـت    آن دارد و دسـت   ای ناهمگون با بنیان سیاسی دهد که نتیجه دموکرات را نشان می

گذارند مردم طعم شیرین دموکراسی را بچشـند. در دو داسـتان، مـیش غـدّار و گـرگ       پرده نمی
شد. نسین نیـز تفـاوت کـارکرد نمادهـا را شـاهد هسـتیم.       نابکار مجابی و گوسفندی که گرگ 

دهد: اول چوپان که نماد حـاکم ظـالم    داستان نسین نماد چهار گروه اجتماعی را به ما نشان می
ها که نماد بازوهای اجرایی حاکم هسـتند، سـوم گوسـفندان کـه نمـاد مردمـی        است، دوم سگ

و چهارم برّه که نماد ایسـتادگی در برابـر   کنند  شوند و سکوت می هستند که مورد ظلم واقع می
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دهد، اما در داستان مجابی، گرگ نمـاد ظـالم اسـت و     ظالم است و در نهایت، او را شکست می
گوسفند مظلوم. در داستان مجابی، هیچ گاه جایگاه ظالم و مظلوم تغییر نخواهد کـرد و همیشـه   

جبرگرایانه را به مجابی نسبت دهیم، ماند. شاید درست باشد که نگاهی  مظلوم زیر ستم باقی می
داند. بـا   در حالی که نسین به تغییر امیدوار است و هیچ راهی را برای رسیدن به آن مسدود نمی

کـارگیری نمادهـای    توان دریافت که چرا مجابی و نسین در بـه  تکیه بر همین درک اساسی، می
تـوان   ایـن رویکـرد تطبیقـی مـی    رسند. عالوه بر این، بـا   های متفاوتی می مشترک، به مضمون

 پذیری نماد در کارکردهای متفاوت را به اثبات رساند. تأویل
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«. و تأویل چند نماد در شعر معاصر بررسی(. »3113. )شاکریو جلیل رادفر  ابوالقاسم، پورنامداریان، تقی

 .47ـ69. صص 3. ش 6. س ادبیات پارسی معاصر
 .فرهنگی و تهران: علمی. 4 چ. های رمزی در ادبیات فارسی داستان رمز و (.3179. )تقی پورنامداریان،

 . تهران: میترا.بیان(. 3119شمیسا، سیروس. )
 صدای معاصر. تهران: .نگاهی به سهراب(. 3196ـــــــــــــــ . )

 . ترجمۀ مسعود جعفری. تهران: مروارید.طلیعۀ تجدد در شعر فارسی(. 3194کریمی حکاک، احمد. )
. تهـران:  های هجایی کاتـب  های طنزآمیز و طرح ها و یادداشت نیشخند ایرانی: گزینۀ داستان(. 3191مجابی، جواد. )

 روزنه.

 هران: سروش.. ت7چ . شناسی ارتباط(. 3199محسنیان راد، مهدی. )
 . تهران: توسن.گوسفندی که گرگ شد(. 3129نسین، عزیز. )
. چیسـتا ترجمـۀ ژالـه صـمدی.     («.عزیز نسین از زبـان خـودش  )تو چی هستی؟ (. »3192ـــــــــــ . )

 .933ـ992. صص 649ش
«. یاجتماعی در اشعار نصرت رحمان ـ نمادپردازی سیاسی(. »3199نظریانی، عبدالناصر و الهام منفردان. )

 .329ـ311. صص 69ش  .علوم انسانی دانشگاه سمنان ۀدانشکد مجلّۀ
 تهران: اهورا. .فنون بالغت و صناعات ادبی(. 3191الدّین. ) همایی، جالل



 

 


