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    چكيده 
ادبيـات معاصـر   در ترين شاعران پيشـگام   از برجسته، الشعراب به اميرملقّ) م1932–1868( احمد شوقي
توجـه و اهتمـام   وي در شعر خـود  . يمي از خود به يادگار گذاشته استعظ كه آثار شاعرانةعربي است 

بـه تجديـد و   دسـت   زمينـه   در ايـن  شـاعر  .دارد به مسائل ملي، ميهني، اصالح و تمجيـد اسـالم  زيادي 
 او .ه اسـت رودسرا يا همان فابل  پرندگاناز جمله مختلف جانوران به زبان  يشعر ةقصو  هزدي ينوگرا

ارائـه  معين به عنوان رمز و نماد زندگي مردم  اي پرندهتصويري زنده را از ، ن شعريبا پرداختن به اين ف
بعـد از  در ايـن مقالـه    .را در جامعة خويش گسـترش دهـد  سياسي و  اجتماعي ،تربيتيمعاني دهد تا  مي

، يعنـي كبـوتر   شـوقي دارنـد   هاي شعري قصهبيشترين كاربرد را در  ي كهپرندگان، طرح مباحث مقدماتي
بـه  هاي مربـوط بـه هـر پرنـده      گاه قصهآن. شده استواقع مورد بررسي  يننماد ةاز جنب كالغ و خروس

پـژوهش  ايـن  هـاي   يافتـه . تجزيه و تحليل شده استاجتماعي و سياسي  ،منظور شناسايي مسائل تربيتي
كـار بـرده اسـت كـه اغلـب بـا        پرندگان مورد بحث را در نمادهاي متعددي بـه د كه شوقي، ده مي  نشان
    تربيـت كودكـان، خـرد    ،از سوي ديگر. ادبيات منطبق است هاي مختلف اين پرندگان در فرهنگ و نماد

، اسـتعمارگران، بيـداري ملـي    ةطلبانـ توجهي به ادعاهاي اصالح  ، بيارينيكوك، ورزي، نكوهش خيانت
 ، اجتماعي و سياسي مورد توجه احمد شوقي از طريـق داسـتان  ل و آزادي از جمله مسائل تربيتياستقال

     .استپرندگان 

  .مادنفابل،  ،پرندگان داستان، شوقي احمد :ها اژهكليد و
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   :مقدمه
ترين شاعران پيشگام در  ، از برجستهملقّب به اميرالشعرا) م1932 – 1868( احمد شوقي

ادبيات معاصر عربي است كه در شعر خود به مسـائل ملـي، ميهنـي، اصـالح و تمجيـد      
در عصـري   وي .)438- 439 صـص  ،م2005 فـاخوري، ال( فراواني دارداسالم توجه و اهتمام 

در آن زمان فقـر و جهـل    .بوداجتماعي  سر شار از حوادث مهم سياسي وكه زيست  مي
 -از ايـن رو  . سير پيشرفت جامعة شوقي قرار داشـت از بارزترين مشكالتي بود كه در م

در با تعمـق   شاعر .قرار دادمصر  كودكانرا تربيت و سرگرمي هدف  -خودش  ةبه گفت
ـ  از شعرا و نويسـندگان برجسـته    تأثير گرفتنآثار شعراي نامدار عرب و  ويـژه  هاروپـا ب

  .داد هاي جاودانه سوق عر عربي را به سوي ارزشش فرانسه
از است كـه    ييها از جمله شاهكاريا همان فابل به زبان حيوانات  شوقيهاي  داستان

شـاعر مشـهور    )م1695 -1621(١ننتالفو پذيري ازشاعر با تأثير. است ماندهوي به يادگار 
كودكـان  ويژه همصريان ب ها در بين اين داستان. يافتفراوان مهارت در اين فن فرانسوي 

 هاي درسي دانش آموزان پيدا كرد خويش را در كتابطوري كه جاي بسيار رواج يافت ب
هـاي متنـوع در اشـعار     چوبكلي چار طورب« .)129 -130 صص ،م2006شمس الدين، محمد (

، كـودك موضـوع  با  يقصايد: اول: سه جنبه محصور نمود توان در شوقي را مي ةكودكان
 زلط،( »يواناتحهاي شعري به زبان  حكايت: ، سومكودكانهاي شوقي براي  سروده: دوم

و عواطف  ها داراي گرايشبيشتر  شوقيشعري هاي  موع داستاندر مج .)111 ، صم1994
و گسـترش  تربيـت   ،اصـالح استفاده از نمادهاي متعدد در صدد  باشاعر و  انساني است

  .در جامعه است هاي اخالقي و اجتماعي ارزش
، رو دوري از تفصيل در صورت و تصـوي  رسد كه سهولت به نظر ميز طرف ديگر ا«

سـهولت،   اين... . شود ميكند و منجر به سادگي حكايت  بعضي اوقات بر شاعر غلبه مي
است كه اين نوع شعري را در نقد اجتماعي طنـز آلـود و گزنـده      ق كردهشوقي را تشوي

 ، صـص م2005 عبد التواب،( »آميز و هيجانيارچوب فكاهي تحريك استفاده كند ولي در چ

تحليلـي   -توصـيفي  اي و به شـيوة  كه بر پاية تحقيقات كتابخانهين مقاله ادر . )106 -105
 بـا تأكيـد بـر    پرندگان در شـعر شـوقي   داستان هدف اين است كه ،صورت گرفته است
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 مربـوط بـه   رو داستاناز اين. بررسي شودو سياسي  اجتماعي ،، تربيتينمادينهاي  جنبه
كالغ  ،كبوتر سه پرندةيعني دارند  ويكه بيشترين كاربرد را در اشعار قصصي پرندگاني 

   .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استخروس  و
  

  :تحقيق پيشينة
 احمـد زلـط در   :جملهآن است از  انجام شده هايي پژوهشدر راستاي موضوع اين مقاله 

بيشـتر بـه    )م1994( »2جالل احمد شوقي و عثمان طفال بينادب األ« عنوان اخود بكتاب 
اقـدام نمـوده   از نظر هنر و سبك و عثمان جالل  احمد شوقيهاي  داستانبرخي  بررسي
» القص بين الحقيقه و الخيال« خودمجدي محمد شمس الدين در بخشي از كتاب  .است

ران معاصـر از  شـاع به جايگاه الفونتن در ادبيات معاصر عرب و تـأثير وي بـر   ) م2006(
شعري وي كه اغلب درباره غير پرندگان است  ةجمله احمد شوقي پرداخته و چهار قص

در شـعر   داسـتان جـانوران  « تحت عنوان اي هعلي منتظمي در مقال. را بررسي كرده است
بـا  ) ش1384پـاييز  ، 3مشـهد، ش فردوسـي  زبان و ادبيات دانشـگاه   ةمجل( »احمد شوقي
و نيـز   دربـارة پرنـدگان   هـا  داسـتان اين اي از  رسي مفهوم پارهبه تحليل و بر نگاهي كلي

وي در  .پرداختـه اسـت  ... و، ميمـون  برخي جانوران از جمله شير، گرگ، روباه، خرس
بـه  ) ش1385( »ربـي و الفارسـي  عرنه في األدبـين ال ، دراسه مقاادب الحيوان«ود خكتاب 

از قـديم تـا   عربي و فارسي بين ادبيات  - به صورت تطبيقي -بررسي ادبيات حيوانات 
گان احمد شـوقي زيـاد نپرداختـه    داستان پرند و تفصيل  به شرح ليو اقدام كردهمعاصر 
  .است

، پس از آن. شده است بيان، مورد بحث پرندگاننمادين ة جنبابتدا  اما در اين نوشتار
يز از وجـوه متمـا  همگي ها آورده شده است كه آن سياسي وي اجتماع ،هاي تربيتي جنبه
   .باشد مي پژوهشاين 
   نماد
 )Symbol( فرنگـي  واژة، و نماينـده اسـت و در برابـر    معني نَمود، نمانماد در لغت به «

 يءنماد شـ . باشد ، نشانه و اثر ميبه معني عالمت )Symbolo( يوناني ةآيد كه از كلم مي
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 زمفـاهيمي فراتـر ا   جان يا موجود جانداري است كه هم خودش است و هـم مظهـر   بي
نماد عبارت است از يك اصطالح، يـك   يونگبه تعبير  .)499 ص، ش1385داد، ( »خودش

باشـد و بـا    مرهوزچيز مأنوسي در زندگي ر نام يا حتي تصويري كه ممكن است نماينده
 نيـز داشـته   يمعاني تلـويحي بخصوصـ   ،اين حال عالوه بر معني آشكار و معمول خود

كـه بـه    آيـد  به حسـاب مـي  ي رمزي و نمادين بنابراين يك كلمه يا يك شكل وقت. باشد
ـ  . از معني آشكار و مستقيم خود داللت كند ترچيزي بيش » ناخودآگـاه « ةنمـاد داراي جنب
 اسـت   داده نشـده كامل توضـيح  طور يا ب دقيق تعريفطور هرگز ب تري است كه گسترده

   .)24- 23 صص ،ش1359يونگ، (
  

  :فابل
فابل به معناي قصه و حكايت است و . فابل است، هاي كاربرد رمز و نماد ي از عرصهيك

و هـا   جهاني بـه آن دسـته از قصـه   ادبيات ر است و د  شده  گرفته )fable(التين ة از كلم
باشد، مانند   شده  شود كه به زبان حيوانات گفته مي  هاي كوتاه منثور يا منظوم گفته افسانه

در مفهـوم جديـد و    فابـل « .)5235 ، ص6 ج، ش1381انـوري، ( كليله و دمنه و مرزبان نامـه 
كه به قصد انتقال يـك   -نثر و چه بهبه نظم چه  -ست از حكايتي كوتاها عبارتتر  دقيق

اغلـب   هـا تدر اين حكايت اخالقي شخصـي . است شده  سودمند گفتهيا درس اخالقي 
 »گردنـد ها و خدايان نيز ممكن است در آن ظـاهر  جان، انسان ند؛ اما اشياي بيا اتحيوان

آن است كه غالبـاً هـدف    ادبي آناين نوع ي ها از ويژگي .)142 ، صش1386پورنامداريان، (
 ، ش1383رجـائي ، ( ، گاهي هدف انساني و سياسي هم در نظر دارداست هر چنداجتماعي 

    .)185ص
در . اسـت  )Beast Fable(ابـل حيوانـات   فل، ترين نوع فابلمعمو«: گويد ميشميسا  

سـخن   كنند ومي  مانند آدميان عمل، نوران نماينده و ممثّل آدميانندجا ،اين نوع حكايات
است كه  )Aesop( هاي منسوب به ازوپ ، فابلفابلاين گونه  ةترين نمون قديم. گويندمي
شميسا، ( »و ياد آور لقمان است زيست رده بود و در قرن ششم قبل از ميالد در يونان ميب

فابل در ادبيات فارسـي   ةترين مجموع را عاليو دمنه كليله  اين مؤلف .)272 ، صش1383
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ايـن نـوع    وي شـاهكار . آورد به حساب ميي از اين نوع ديگرشاهكار نامه را و مرزبان 
 George( جـورج اورول اثـر   )Animal farm( حيوانات ةمزرعمعاصر را ادبي در دورة 

Orwell( داند مي )اج ن  هما(.  
ها و اقوام سابقة بيشتري در اين نوع ادبي دارند  ملت اين كه كدام يك از در رابطه با

كـه   بر اين نظـر هسـتند  ها بعضي از آن«. وجود دارداختالف زيادي  در بين پژوهشگران
ر به مشترك بودن باشد و بعضي ديگ االصل مي ا در شكل فني آن يونانيه اين نوع داستان

ه بعـد از فتوحـات اسـكندر كـه در     ويژهها معتقد هستند؛ ب ها و يوناني اين فن بين هندي
بـودا در  گر تناسخ كه بيان» چاتاكا«گروهي ديگر با استناد به كتاب  .شرق صورت گرفت

هاي اين  دانند چرا كه بعضي از حكايتتر مي ها را با سابقه انواع موجودات است، هندي
كـه بـه زبـان     هايي ن با اين حال داستا. رسديا بيشتر مي ميالد از كتاب به هفت قرن قبل
 غنيمـي هـالل،  ( »گـردد ها به قرن دوازدهم قبل از مـيالد بـر مـي   حيوانات است، تاريخ آن

   .)182ص ، م1999
     

  احمد شوقي پرندگان داستان درو سياسي  اجتماعي ،، تربيتينمادينهاي جنبه
آن  سـت خوا و مـي  شتدا ميدوست نش را وط، به عنوان يك شاعر ملي و ميهنيشوقي 

 ارش به نشر مبادي اخالق و اجتمـاع اشع طريق از وي .هترين شكل ممكن بسازدبا به ر
از نظر شاعر تربيت ركن اساسي  .ه استآورد  و آثار بسياري براي كودكان پديد هپرداخت

است كه استقالل و ترقي جامعه بر آن استوار است و مانند عنصري است كـه بـدون آن   
بـه   شـوقي هاي  رو در حكايتاز اين. ... شود يو عقلي ملت از هم پاشيده م حيات ادبي

نكـوهش از  ي، انديشـ دور ،سـخن گفـتن    كـم صداقت،  ،تشويق به فضايلزبان پرندگان 
 خـورد  بـه چشـم مـي   انگـاري    سهلو  ، تنبليگيري، خيانت در امانت مانند حيله ،رذائل

  .)995 - 994 صص ،ش1380، فاخوريال(
ايـن  كـه  مهـم سياسـي اسـت    دهاي و رخـدا حوادث  هم عصرشاعر از سوي ديگر 

در حكايات خـود عـالوه بـر نكـات      بلكهنمانده ش پنهان گاهاز نحوادث به هيچ وجه 
تـوان گفـت كـه     مـي  بـا ايـن توصـيف    .است اهتمام ورزيدهمسائل سياسي نيز به  ،فوق
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ـ  است بلكه  سروده نشدهبراي كودكان تنها هاي شوقي،  فابل  ساغراض ديگري هم در پ
با بيش » شوقيات«به زبان حيوانات در جلد چهارم  ويهاي شعري  قصه .آن نهفته است

ايـن   ه پرندگان است كـه در قصه مربوط ب هفده ،از اين تعداد. يت آمده استحكا 50از 
 بررسـي شـده   خروس، كالغ و كبوتريعني  قصه دربارة پر كاربردترين پرندگان نهمقاله، 
   .است
  
  :كبوتر -1
اين . كند ميشتر در زمين و مناطق بيابان زندگي است و بيخوار خوار و حشرهدانه كبوتر 

 ،عطوفت شمسـي ( »است كبوتر كوهپايه وچاهي كبوتر :از جمله انواع مختلفيداراي پرنده 

به خاطر حس جهت يابي قوي كه دارد از قديم مورد  كبوتر« .)273 – 272صص  ،ش1384
هـاي   كـرده اسـت و در فرهنـگ    يتوجه بوده است و در رساندن نامه نقش مهمي ايفا مـ 

نماد صـلح و آشـتي   ، در بين مسيحيان نخستين. است   مختلف به عنوان نماد به كار رفته
است و حتي حواريون را هم گـاه گـاهي بـه     ها وجود داشتهدر مراسم مذهبي آن و  بوده

 ،ش1383،هـال  ( »اسـت  ها هم نمـاد صـلح بـوده    در نزد ژاپني. دهند شكل قمري نشان مي
   .)77ص

ان كه در مثل آمـده  ، يكي حماقت همچندر عربي داراي دو نماد مشهور استكبوتر 
»مامن حأخرَقُ مسـازد و تخمـش زود    امن مـي اش را در جاهاي سست و نـا  زيرا النه ؛ه

ن  «، و ديگري حزن و اندوه .)279 ، ص1ج ،م2003، ميـداني ال( »شكند افتد و مي مي أشجي مـ
  .)421ص ،همان( »ترتر از كبومحزون: هحمام

. تربيتـي دارد  ةهاي گوناگون آمده كه بيشتر جنبـ هاي شوقي در نمادكبوتر در داستان
است كه در آن صـحبت  » و كبوتر )ع( سليمان«داستان ، هاي قابل تأمل از جمله داستان

  :آن استسوء از خيانت در امانت و عواقب 
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�������� ��  !�"��#    ��$�% &'�(�)*�+ ,��-�  
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�  �+E �� �! �Q��Q� M�' Y     �+ �1� �# �E �ZG �B �!A"���1  

 �5�;� �+E5# -2+ �E     AU�� V)� �7 �� �[�� �R����  
 ��# �* �2 �� ! ��+ \�] �4 ,���?     �J �̂  _ �:�'6 �? A4�� `�?��  
 ��  �+E �� �a� Abc !  �Z���J     �+ �H-� : A��� ��� ����$  

 ���O! : ��# �� �2�� �:? �01– ��     �̀ _-�e  �6�� �f�E �����  
 �# ���.;:  �� �. N A]�� �!g`     �
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 �� �2� �� �\�D ,L�-�     �� �B  ���  �B �c����52�� ��1!  
  )169-168 ، صص4 ج ،م1992شوقي،(    

  
روزي ايشان كبوتر را با چند نامه . داشتمقرّبي  كبوتر) ع(سليمان حضرت «: استاند

كه در آن  -ها كبوتر نامه. فرستد م خويش به سمت كارگزاران خود ميبراي رساندن سال
در . افتـد  را زير بال خويش گذاشته و به راه مي -و احسان شده بود نسبت به وي لطف

؛ نامـة  تا به قصد حضرت پي ببـرد  كند ها را باز مي نامه ز روي كنجكاوين راه كبوتر ابي
و در سـفر و  اول پيامي است براي خليفه در منطقة رامه كه تـاجي بـراي كبـوتر بسـازد     

در تهامـه بـه كبـوتر    بوسـتاني را  ، دوم دستور داده بود در نامة. حضر مراقب كبوتر باشد
رياسـت و   ،داده بـود  در آن دسـتور  كهكند  سوم را نيز باز مي شرمي نامة بي او با. بدهند

 ؛كند شده و گريه مي  كبوتر بعد از اين كار پشيمان. تعلق بگيرد به او فرمانروايي پرندگان
ترسد با استعانت از پروردگـار   كه بر جان خويش مياو  .اما پشيماني ديگر سودي ندارد
 .ام هگم كردين يمامه در سرزمها را  نامهاي سرورم  :گويد  مي به سمت پيامبر خدا آمده و
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پا شود، ولي  زديك بود قيامت برتو ن عملبه خاطر : شنود كه جواب مياين در اين حال 
 ي هـم بـه او خيانـت   ، بزرگـوار خيانت كنـد  كسكه هر ، تو را همين عقوبت بس است

  .»كند مي
، كـه خيانـت  اول ايـن  :كنـد  مهم تربيتي اشاره مـي  ةشوقي در اين داستان به چند نكت

كـه كسـي كـه خيانـت      دوم ايـن . بسيار زشت و عقوبت آن بسيار سنگين اسـت عملي 
كـه پشـيماني بـراي     سوم ايـن . آورد مي رو گوييبراي توجيه كار خود به دروغ، كند مي

گيري شاعر  و بهرهاستمداد ، جا مشهود استآن چه در اين. انسان سودي نخواهد داشت
در خود را پيام داستان  وي. اطب بگذاردي بر مختأثير بيشتر است كه قصد دارداز امثال 

كنـد،  كسـي كـه خيانـت    : »ه، خانَتـه الكرامـ  مـن خـانَ  «ست كه اين مثل خالصه نموده ا
  .كند بزرگواري هم به او خيانت مي
، نصـيحت  »سـليمان و كبـوتر  «ه شوقي در خـالل داسـتان   از جمله معاني مورد توج

سـاالن  را بـراي بزرگ  عاقالنـه ي تصوير، از طريق حكمت است تا از اين طريقدوستانه 
  .خلق كند بطور خاص ساالن  خرد و براي عامطور ب

اسـت كـه   هاي مربوط به كبـوتر   از ديگر حكايت »كبوتر و سگ«زير به نام داستان 
  :ستادر انسان و احسان نيكو كارانه  بيانگر روح

 �H���� : �h-��� �:�j �0�)�2�� �����  
 �# �k �Q�� ����=���� � �� �8����*< ��  
 ��  ��6��@��� ���?�(��� ��E A&� �J  
 �� ��*) �2�� �l�6(�+ ,��-�+ !����[��c  

 A[�� �� �� A5��� �� A5�� j�  �����  
 AS�� �m�)�1�� �0�)�2�� �n�*���#o�5� �k  

 ��  A4�� �]��Ap�����$��� ����� �q�*  
  

   �5�� �r�� A4�� � ,�O���s �f�� �h-  
 AS�� ���c;� �� ,��t�D�14���6 ����U  

 ��6�2���)�� �8��O��-�� �!�AO�5��#  
 ��  ���*� �'��# ,u�5����c ���+�5�����c �  

 �+�E A&��v ����1���*)�� �m����w� V�  
 AU�� ���]4�6��o�� �]�c�E ?��O ����� �R  

��������9� ����Q��?�3 !����'�D��#         
  )173 ، صنهما(

بود كـه يـك     غ غرق در خوابروزي سگي در ميان بااست كه   شده  آورده«: داستان
 شـد و قصـد غـافلگيري    ن از پشت سر داشت به او نزديك ميافعي بزرگ همانند شيطا
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سـوخت و  بيچـاره  لش به حال سـگ  گر اين صحنه بود؛ د كبوتر كه نظاره .را داشت وي
اين  .داد  را نجاتخود و شد  بيداراز خواب و وي  با منقار خويش به سگ زددرنگ  بي

كـه   -پس سگ به سوي درختـي  .به باغ آمد) براي شكار(ب باغ گذشت تا روزي صاح
؛ كبوتر هـم  كرد  كردن از خطر آگاه را با پارسگرفت و كبوتر  پيشي -كبوتر روي آن بود

  .»داد  شد و خود را نجات  متوجه
 قـرآن كـريم در   .اسـت   اصيل اسالمي عربي واضحبر فرهنگ  شوقي تأكيد جادر اين
ن  ما تُقدموا لأنفسـ و «: موكّد اين معني است جمله اين آية كريمه تعددي ازآيات م كم مـ

ايـن مثـل معـروف     گوياي داستان شوقيعالوه بر اين،  .)110: بقره( »خَيرٍ تَجدوه عند اهللا
كسـي كـه كـار    : يهجوازِ معديالخَيرَ العل من يف«: است كهاست كه حطيئه بر زبان رانده 

  .)382 ، ص2ج ،التا، عسكريال( »دهد آن را از دست نمي ، پاداشخيري را انجام دهد
در  زيـرا  ؛تربيتي و اجتمـاعي دارد  ةجنب نيز» ادكبوتر و صي«با عنوان اما داستان سوم 

  :ندارددر دست  را شاست كه اختيار زبان يآن صحبت از حماقت كبوتر
. �x �c�� yL�� �� ! �)�; AS�� V �o5k  
 �# Az�� �N*O; �:�j �
��6  �� �h-  
 ��# �) �{ & �� �? AU) �R  �# ��6  �| A$  
 ��# ��* �5 �} �� �: ��  �S �9� �' �8���  
 �+ �. �H-� ,$'  �� A�� �% `] �?G6 �~:  
 �# �D1�� Az�� �! �6 �� �
� Az�� ��- �:-  
 �# �� �U� �� ! ��  ��5 �r2w� �'  
 �+ �H-�  �O �� �H- 	>��  �� ��n:  
  

   ��� �4 �� � ,L �� �'�S �1� ���o  
 ��  A5�� �H-3 �h�3 �3 À E �f� �h-  
 ��  �J A&  �� A5�� �� �r3 �N63 A$  
 ��  �9� �� y8�
 �n��  �� ��  �
 �8��  

 ��E �� �+ A&� M����cP� �' �G* �l�  
 ��  �� �- �% o �% �
A? �:-w� �&'  
 ��  �� �<O �O � ! ���� �L"* �2 �r  
» �c �!2�)�� ��D �� Z �� �!2�)�� - �U4Z�«!  

  )172 ، ص4ج، 1992شوقي،(            
روزي . خود در آرامش و امان مخفـي بـود   كبوتري بر باالي درخت در النة«: داستان

نيافـت ) بـراي شـكار  ( اي چرخيد و چون پرنده باغاطراف در اد به طرف باغ آمد و صي، 
ـ   كبوتر احمق از النه. آهنگ ترك باغ كرد كـه چـه عاقبـت    ناش بيرون آمد و غافـل از اي

اد هم متوجه صدا ؟ صياد زد كه اي انسان دنبال چه هستي؛ فريشومي در انتظارش است
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در قبضة چـاقو  و راحت خود امن  رفت، پس از النة  به سويش نشانه شد و تير مرگ را
ـ  حافظ جـانم «: گويد سخن عارف با تجربه است كه مياين  .فرو افتاد ودم اگـر اختيـار   ب

  .»زبانم را داشتم
ينَ فَكّيـه   رّجلِمقتَلُ ال«: گويد ف است كه ميپيام اين داستان مفهوم اين مثل معرو بـ :

 ، ص2ج ،التـا ، عسـكري ال( »فك اوست كه مقصود همان زبان است مرگ انسان در ميان دو

 :م و قَليـلٌ فاعلُـه  كَالصمت ح« :فرمايند مي در اين مورد) ص( پيامبر گرامي اسالم .)228
  .)270 ، صش1385 ،نهج الفصاحه( »3اند كم گزينان خاموشي است و خردمندي خاموشي

در اين حكايت شوقي از نماد حماقت براي كبوتر استفاده نمـوده و در مقابلـه بـا آن        
تربيتـي   ةكند و با گوشزد به نوجوانان به اين نكتـ  فهوم صبر و دور انديشي را طرح ميم

  .توان از هالكت نجات يافت مي داري خويشتناشاره دارد كه با 

  

   :كالغ– 2
گيـرد كـه از لحـاظ تكـاملي      مـي در بر اسـان ر  ترين پرندگان گنجشـك  اين تيره، بزرگ«

وش بـاال و  هـ  ةو پاهاي درشت و سختي دارند و از درجمنقار . اند سايرين ازتر  پيشرفته
هـي ديـده   صورت گروهوالً باند و معم نر و ماده همشكل. صداي ناهنجاري برخوردارند

همـه  . سـازند  نه ميها آشيا يا درون صخرهپروازي پر توان داشته و در درختان . شوند مي
منصـوري،  ( »خورنـد  مـي  چيز خوارند و اغلب تخم و جوجه پرندگاه ديگـر را ربـوده و   

كالغ كوهي، كالغ هندي، كـالغ  : داراي انواع مختلفي است از جمله كالغ .)412: ش1379
  .)422-412 ، صصهمان( غ كويري و غرابزا ،ابلق ، كالغسياه

كـار  ب آنترين نمادي كه بـراي   در ادبيات عربي معروف .هاي مختلفي داردكالغ نماد
3[��� ��«: استدر مثل آمده  كهچناناست   محتاط بودن، رود مي�E  	��5��s  :تـر   يعني محتاط

پر و بال سـياه   )ژاپنچين و ( در ميان مردم شرق« .)396 ، ص1، جالتاالعسكري، (» از كالغ
  .)84 ، صش1383 هال،( »دساز ميبيني مربوط ا با مرگ و بد، آن ركالغ

به مسائل و مشكالت عصـر خـود    »ور خادمدها و نُ پادشاه كالغ« شوقي در داستان
ـ  .داردو سياسي نقد اجتماعي  ةپردازد كه جنب مي و ذلّـت  از خـواري   يه تعبيـر منتظمـ  ب
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خواسـتار  زنـد و   ريشخند مـي ، هامردم به آنمخلصانة  اي ه پادشاهان در مقابل نصيحت
، مبـارزه  شدت بيشتري پيـدا كنـد   كه بايد با شرّ و بدي از آغاز، قبل از ايناين است كه 

  : خوانيم ميدر اين داستان  .)29 ، صش1384، منتظمي( كرد
 ����  �� �() �<�� � ����5 �� �5z �m6)  

 �. �8� �� �o �c ,��- �? �h
��� ���  
 �H�O: � -)w� ��5# � �\ r9�Az��  

 �% yL%-    �c�� �)� ! ���� V �+ �5z �? ���  
� ����5�(�� l�<���# �'��$J   

 �W �G ���� �m �� ���U) �J H��w� �]  
 �cE �_ � ��cE  �J � �5 ��@� `] ��-  
 A��  �� �� ���� �  �?<� yh��  �h��  
 ��  A4�� �j  �-OE �L)t �. � ��]�'  
 ��# �' �- �� �: �� �f�� �1�� �2�� �N �R*  
 �# �?J ���� � ���U)  ��� �j �H-'w� �0U  

�� ����?�c �� �R �z���� ��<%E 6��  
 �H�O : �+ _ �̀ _-� �� �;� �c H �?��  
  

   ��  �� A4�� � � �2�� �L)t ��E �� �m�  
 ��  �*�� � �-J �}�9� �r�@� ��� �h  

G ���A4�� K0 �/ �!�}�� �!cEr  
 �. ���� �:}� �� M �5z  �
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  )135 ، ص4ج ،1992شوقي،(            
اهي داشتند كه روي نخلي بزرگ تخـت و  ها پادش در روزگار گذشته، كالغ«: داستان 
نزد پادشـاه آمـد و   انديش بود ردو درباني امين ومتكار كه روزي ندور خد .داشت تاجي

ـ . كنندگاني تو همواره دوستدار نصيحت ن صالح،پادشاها اي نوادة: به او گفت اي  هموريان
قبـل از  . است  به ريشه رسيده آن گذشته و تنة از داد جوالن مي) نخل(كه كه روي قصر 

سلطان از اين سـخن  . بفرستها را براي نابودي وي  كه در دام او هالك گرديم كالغاين
ـ    اي :را پيش خود فـرا خوانـد و گفـت   و خدمتكار گرفت   اش خنده ه ايـن  نـدور مـن ب

 ال به سال  باد بر اين قصر وزيدنپس س .پردازم كنم و به آن نمي خرد نگاه نمي چيزهاي
و چـون تلـي   شـد    لي شده بود، كندنش براي باد آسـان درخت تو خا ةگرفت و چون تن 

اين مصـيبت  . رو ريختافتاد و تخت و ديوان هم با آن ف فروشد و   از جاي كنده بزرگ
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اي نـدور بـه   : ادم  گرانقدرش را فراخوانـد و گفـت  آمد و خ  طان سختبر سلسهمگين 
ـ    :داد  جواب باد با ما چكار كرد؟بيني  ينم. فرياد ما برس ه سرورم از ندور نپـرس، مـن ب
  .»دهم نمي  كنم و اهميت خرد نگاه نمي اين چيزهاي

 رتبدين صو ؛اي است و ريشه عميق، به مسائل اجتماعي وقياين داستان نگاه ش در
موجود را به  يتضعونوعي اعتراض نسبت به ، وه بر بعد تربيتي و نكات اخالقيكه عال

بـه  تـوجهي حاكمـان    گر بيتواند بيان كه مي رفتار موريانهتوجهي به  بي ؛ مثالًهمراه دارد
اين از غرور و اعتماد به نفـس   عالوه بر. باشدمسائل كوچك ولي در عين حال مخرّب 

خـاطر  بجـا  نيـز در ايـن  كـالغ   .استنابودي  و خسران ةزيرا ماي ؛ددار جا بر حذر مي بي
بخت و تخـت  ، گزار خير خواهشدمتخو به كار نبستن پند غرور و كم توجهي به امور 

نمـادين   ةجنبـ شاعر در اين قصـه   كهاست  اينجالب  ةنكت. دهد خويش را از دست مي
ه پادشـا درمـورد  ولـي  ه گرفتـ نظردر  خـدمتكار كالغ  ةدرباركالغ كه محتاط بودن است 

ـ حادثه وقوع بعد از ها  زيرا پادشاه كالغ ؛استچنين نكرده ها  كالغ دنبـال اصـالح آن     هب
چنـان كـه عبـد    هم -توان گفت هدف شاعر مي .ست كه با طبيعت كالغ سازگار نيستا

هـاي خـوب و بـد     لتخصـ  است كه  بيان اين نكته -است  ره كردهحرّ بدان اشاالالمجيد 
  .)178 ، صم1992حرّ، ال( وجود دارددر افراد ان صورت توأمب

  :است» گوسفند و كالغ«داستان ديگر 
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  )141، ص 4ج ،1992شوقي،(            
در حـال   و دردمنـد  با قلبي زخميبود و   كرده گوسفندي فرزند خود را گم«: داستان

گوسـفند بـا   دادن بـه   بـه جـاي آرامـش   ( گذشـت  از آنجا ميكه كالغي . ريه كردن بودگ
ن كـه كـالغ هـذيان    ين زمـا در همـ . درد نـاك اسـت  اين عـذابي   :گفت به او )حرفيپر
كـه   بيان كردكالغ دوباره  .وسيلة گرگ رسيدگفت، خبر مرگ بره و خورده شدن او ب مي

گوسـفند در  . اسـت  و انـدوه  غمي هر روز زبانش از خطا و اشتباه در امان است و براي
ـ    ؛است گويي ولي اين سخن قديمي  راست مي: جواب گفت : انـد  هچرا كه قـوم مـن گفت

  .»چهرة كالغ شوم و نحس است
گـويي و   بحـث يـاوه  ، كردن اهداف تربيتي و اجتمـاعي   بالبا دناين داستان شاعر در 

بـه  نماد كـالغ  وي با استفاده از . ددار مي را به ميان كشيده و از آن برحذركالغ ي يژاژخا
گاه آنكند و  ن عاقل از زياد سخن گفتن دوري ميكه انسااست ساختن آدمي   هدنبال متنب

  .گيرد يت مخاطب خويش را در نظر ميگشايد حالت و موقع كه لب به سخن مي
 توجهي و موقعيـت نشناسـي   ، بياين داستان نيز همچون داستان قبلدر  ترتيببدين 

خجستگي غ در اين داستان نماد شومي و نااز سوي ديگر كال. گيرد مد نظر قرار ميكالغ 
   . ساز نباشدسخنش در مخاطب كار، شود له باعث ميباشد كه اين مسأ نيز مي

  :بينيم ن چنين ميكه در آاست » فرزند كالغ« ا عنوانداستان ديگر ب
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  )194-193 ، صص4ج ،همان(           
سـري  . داد خود را بـزرگ نشـان مـي   ، غي فرزندي داشت كه با رفتارشكال«: داستان

آزمايش تصور كـرد كـه او    كميمادرش با . نبود آنبزرگ داشت ولي عقل و منطقي در 
توانـايي  كـه از  آن كرد بي  براي پرواز در آسمان رهايش اينبنابرراستي بزرگ شده است ب

ديـوار   كالغ بعد از رها شدن به در و فرزند. باشد  كرده حاصلكامل او بر پرواز اطمينان 
از روي  .افتـاد در اين حـال مـادر بـه نالـه و زاري     . آمدكرده و از پاي در خانه برخورد 

هرگز او را در فضا رها  ،كردي هاي او را به دقت امتحان مي اگر بال: به او گفتمدلسوزي 
زنـدت  تـو بـا فر   ،به تو مهرباني و خوشرفتاري كردنـد ت چنان كه والديننآردي و ك نمي

  .»چنين نكردي
داند كه بايد نهايت سـعي و   ن ميشاعر تربيت فرزندان را وظيفة والديدر اين داستان 

بـه  رفق و مهربـاني  ، در كنار تربيت صحيحالبته . داشته باشندت خود را در اين زمينه دق
گوشي داشـته   كه فرزندان به اقتضاي سنشان بازيهر چند  ،كنار بگذارندكودكان را نبايد 
مقدمات آن فـراهم گـردد   يد قبل از اقدام به هر كاري بااز سوي ديگر . و شيطنت نمايند

كـه بسـياري از امـور را    سرانجام ايـن  .گيردصورت در اين زمينه دقت و امتحان الزم و 
كه فريب اندام درشت و ظاهر فرزند خود خورد در اينجا كالغ . نبايد حمل بر ظاهر كرد

 ناكـام  ،بـود  به پـرواز درآوردن فرزنـدش  دستيابي به هدفش كه همان در اين باعث شد 
  . دوش

   
   :خروس-3
ال و پرهـايي بسـيار زيبـا    ندان ماكياند كه هيكلي زورمند و يها پرندگاني از خا خروس«

اصـلي   ةي امروز به صورت پرنـد هاي گرمسيري است ولاصل اين پرنده از كشور. دارند
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هـاي متعـددي از جملـه     اين پرنده كنيـه . شود اد در همه نقاط عالم يافت ميبه تعداد زي
    .)9736-9735 ، صص7ج ،ش1377 دهخدا،( »دارد، ابوحسان قظان، ابونبهانابوي

داشـت و از لحـاظ   و غـرب نمـاد متغيـري     )چين و ژاپن(خانگي نر در  ةاين پرند«
اداري مسـيحي اسـت و   هاي عـز در هنر عيسوي خروس يكي از ابزار. بود نمادين متغير

خـروس  ... رفـت  سنتي به شمار مي ةعاشقان ة، يك هديدر يونان باستان. نماد توبه است
هـاي   يكي از داسـتان . )47 ، صش1383 هال،(» خوري استجسم مراقبت و شهوت و پرت

لـيس در  تعمارگري انگاسـ  كه در آن معضل» خروس هندي و مرغ محلي«احمد شوقي 
 ، صش1385، منتظمـي ( دهـد  براي كودكان نشان مـي در رو  روب و مصر را به شكلي جال
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  )128 ، ص4ج ،1992شوقي(            
زدند، ناگاه  ظريف خود قدم مي هاي ضعيف روستا در خانة كه مرغ در حالي«: داستان

يستد و شروع به تعريـف  ا ها ميآن يال بزرگش مثل ميهمان بر در خانة خروس هندي با
دهـم و  گسـترش  ام تا فضيلتم را در ميان شما  پيش شما آمده: گويد مي .كند ها مي از مرغ
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عقل در را به روي او گشودند،   خرد و سبك هاي كم مرغ. كنم  بين شما به عدالت داوري
 خانـة جديـدش  در  يخوشـ به  آن شب. داد ها جوالن ميهمچون پادشاه ميان آناو هم 
خـروس   ،صبح كه فـرا رسـيد   .ت و خواري شب را سپري كردندها در ذلّ يد و مرغخواب
شدند  ها هراسان از صداي ظالم بيدار مرغ .كه منزل جديد من مستدام بادبرداشت   بانگ

خـروس   .دادي  فريـب آشـكارا  به خدا كـه تـو مـا را     .ا نبودو گفتند چنين شرطي بين م
اين جهالت چيست؟ شما از كي اختياردار زبان  ها اي احمق: افتاد و گفت خندان بر زمين

  .»كرديد بيني مي را از قبل بايد پيشاين  ايد؟ ارباب شده
كه در آن شوقي دعوت بـه بيـداري ملـي در    است هايي اين داستان از جمله داستان

ر را در نماد خروس هندي بـه  وي استعمارگ. كند مقابل خطر استعمار در كشور خود مي
 سـرزمين و منـافع  ، ملل شـرق بين در عدالت ايجاد  و ة عمرانبهان بهكه  كشد مي تصوير

 زودهستند به علت كـم خـردي    حكام مصرها كه در نماد كند و مرغ ها را تصرف ميآن
و با گذشت ايام اين اجنبـي   دهند مي  تقالل و آزادي خويش را از دستكرده و اسقبول 
، همـان  بـرد  سالياني از آن رنج مـي ر مصر كشو كهچه  شود و گويا آن ها مسلط ميبر آن

  .كشيده استبه تصوير نسبت به آن هشدار داده و آن را شوقي  چيزي بود كه
و با ادعـاي اصـالح    خيرخواهانهبا لحني ابتدا در اين ويژگي استعمارگران است كه 

ـ دار بعـد از مـدتي نقـاب از چهـره بـر مـي       د ولينشو ميوارد  و بـه منـافع خـويش    د ن
در نماد پـر  ن پرنده ، ايدر معرفي خروس ديديم طور كهاز سوي ديگر همان .ندانديش مي

 نكتـة . مناسـبت دارد  گراناستعمار ورزيبا طمعموضوع اين ، آمده كه باز همنيز خوري 
 ارتبـاط  بياست كه صفت هندي خروس   ، اينشد  جا نبايد ازآن غافلگري كه در ايندي
كه در ابتدا با ادعاي خيرخواهي و ايجاد  نيستنيز استمارگري انگليس در هند  ئلهمسبه 

  .سپس به استعمارگري پرداختند ،عمران و آبادي وارد اين سرزمين شدند
دانـد؛ زيـرا    نمـي  ريقصـ ت هاي مسـتعمره را بـي   ملتشاعر  دور از نظر نيست كه البته
شـان،   ح كشورشـان و عـدم شـناخت دشـمنان    صـال توجهي ايشان به م انگاري و بي سهل
  .استعمارگران بگشايندمنابع كشور خود را به روي منافع و  يدرهاكه  شود مي ب موج
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و نوجوانـان  مفاهيم اجتماعي كـه در ادبيـات كودكـان    است كه يكي از الزم به ذكر 
جا شاعر به نوعي حس ناسيوناليستي يا همان حب وطن است كه در اين، شود آورده مي

هـاي   بسامد آن با توجه به بحران حسي كه«. دكن كمك ميكودكان به ايجاد اين حس در 
سـالجقه،  ( »شـاعران كـودك و نوجـوان در نوسـان اسـت     اي هـ  اجتماعي و تنوع ديدگاه

  .)470-469 ، صصش1387
زيـرك  فـردي  خـروس در نمـاد   . است »روباه و خروس« تحت عنوانداستان ديگر 
د و فريـب ظـاهر   گيـر  قـرار مـي   گـر  داستان قبل در مقابل روباه حيلـه  آمده كه بر عكس

  : است آمدهداستان در اين . كند خورد و به سخنانش اعتماد نمي هاي او را نمي نمايي
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  )150 ، ص4ج ،1992شوقي،(            

رفت و  مي  راه پس در زمين. ظاهرشد كنندگان موعظهروباه در لباس روزي «: داستان
اي بندگان خدا توبه : گفت او مي. داد مي  گران را دشنام حيلهگفت و  هذيان مي كهحال آن

كنيد كه براسـتي    و در مورد پرندگان زهد پيشه يد كه خدا پناهگاه توبه كنندگان استكن
كه  خروس را بطلبيد :گفت مي )نماييدر اين پارسا(وي . ، زندگي پارسايان استزندگي
بـا زيركـي متوجـه    كـه  (خروس . اذان بگويددر بين ما ز صبح بانگ برآورده و براي نما

 ترين هـدايت  اي گمراه: واهي به فرستادة روباه جواب دادبا عذرخ )بودروباه شده  يلةح
، و جماعت تاجداراني كه داخـل شـكم نفـرين    اجداد درستكار من ،من ، از قولشدگان 
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دار  روبـاه ديـن  كه كند   گمانروزي  هر كس« :به روباه پيغام رسانيد اند شدة روبهان شده
  .»در اشتباه است )سخت(، است

و صـفات  ، روبـاه  ة نمـادين از اسـتفاد بـا  دارد سياسي  ةبغكه صدر اين داستان  شاعر
بر خالف داسـتان قبـل بـر    محور اين داستان . شمارد مي استعمار گران را برهاي  ويژگي

از عقل و خـرد   انساناگر  بدين صورت كهزيركي و استفاده از عقل است،  ،فراست ةپاي
كار بردن قوة تعقل و تفكر بطور كه خروس با همان شد  پيروز خواهد، خود استفاده كند

اين دعوت به هوشياري، خود به نوعي يك راه حـل يـا يـك     .خويش بر روباه فائق آمد
  .دوش ميبيان از طرف شاعر كه ست ا در مقابل دشمناناعالم خطر 

كـه روزي در   اشاره به بيداري ملـي دارد  نيزحكايت روباه و خروس از سوي ديگر 
 گـر ، بيدار كننده صبح، بيـان رآور فجخروس پيام. كند شد ميها شروع به ر نفوس مصري

 گـر همچنـين بيـان  . اسـت و آزادي هوشياري و بيـداري و خواسـتار اسـتقالل     ،مراقبت
دكان است كه كو با اين وجود ممكن. اشغالگران است ةدر مقابله با خدعها ملت پيروزي

را از  ي كـه ايـن حكايـت   ا گونـه ب كنند، دنبالهاي رمزي آن  اين داستان را دور از داللت
هاي مثبـت مثـل احتيـاط، بيـداري،      كرده و برخي از ارزش  طريق معاني مستقيم دريافت

  .)162 ، صش1994 زلط،( و ضمير ناخودآگاه آنان نفوذ كند در عقل، وجدان... تجربه و
  :است» روباه و خرگوش و خروس«سومين داستان به نام 
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ي بر بـاال  خروساين است كه وقتي خرگوش ديد كه  ترين اخبار از شگفت«: داستان
 گر بخـاطر  حيله كه روباه ردك   ، تصوردهد به روباه دشنام مي يت و آرامشامندر ديواري 

از رو وي نيـز  از ايـن  .كند گويي وي را تحمل مي و دشنام ضعف به خروس كاري ندارد
روبـاه   ين وقـت همـ در . دادن بـه روبـاه كـرد     شروع به دشنامس روي غفلت مانند خرو
ريخـتن خـون تـو در    : فـت گبه او حمله كـرد و  كند،  ره حمله ميهمچون گرگ كه به ب

در ايـن حـال خـروس بـه     . شـود  باعث آرامشـم مـي  ، دارم كه نسبت به خروسناكامي 
شان به  ات زبانچنين نيست كه تمام موجود: كند مي  بيانكرده و  رو ،شده  خرگوش ذبح

شـود بـه زبـان بياينـد و      ه و موقعيت افراد است كه باعث ميسودشان باشد بلكه جايگا
  .»سخن بگويند

گـاه كـه لـب بـه     كـه انسـان آن  است  ربيتيله تمسأ، به دنبال اين شاعر در اين داستان
بايد موقعيت و امنيت خويش را در نظر بگيرد و بيهوده سخني نگويـد   ،گشايد سخن مي

جـا نيـز   خـروس در اين . الكت رسيدن وي شـود كاري را انجام ندهد كه باعث به ه و يا
. كند مي  سرايي ه به جايگاهش سخنوجاست كه با ت انند داستان قبل نماد شخص داناييم

هـاي   ويژه با قـدرت هام مصر بايد در مناسبات سياسي بسياسي داستان كه حكّ البته جنبة
اعر دور نمانـده  دهند نيز از نظر شـ  را مد نظر قرار امنيتي مصر -بزرگ، موقعيت سياسي

  .است
ـ      ، درمـي به نكات باالبا توجه  اوت در متفـ  ةدو چهـر  ايـابيم كـه شـاعر خـروس را ب

ايـن پرنـده همـاهنگي و تناسـب      هاي متغيـر هاي خود بكار برده است كه با نماد داستان
  .دارد
 ة، جنبخورد به چشم مي وقي كه قبل از وي كمترهاي ش هاي داستان از جمله ويژگي 

ـ   از وي داستان پيشكه حالي است اين در. ستا ها انساني داستان فـردي   ةها بيشـتر جنب
هاي  در وراي قصهني انساني كه معااما  ؛عواطف شخصي بوده است ةو در محدود داشته

ام مـ ارتباط محكم و تاو با اوضاع و احوال عصر ، استاحمد شوقي قرارگرفته پرندگان 
 كـرده طور عميق احسـاس  هيد دارد كه شاعر اين معاني را بتأك ين امر بر اين نكتها. دارد
 شدر شعربه راحتي را  يمضامين چنين كهرا قادر ساخته  ، وياين احساساي كه  بگونه
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اسالمي هاي ارزششوقي بيشتر به مضاميني كه با البته دور از نظر نيست كه . سازد جاري
و بر يك ارزش واحد يـا فكـر   كرده  توجه، همراه باشدمخاطب عربي متناسب و  و ذوق

مضـامين  . شـود  مي  دد شكوفامضامين متعها و  ارزشنزد او بلكه در كند  واحد تكيه نمي
 بعـد داراي  ،سياسـي  و جتمـاعي ، اتربيتـي  دارا بودن ابعـاد هاي شوقي عالوه بر  حكايت
  .باشد مي نيزفكاهي 

   

  :نتيجه
ويژه فرانسه هاطالع از ادبيات اروپا بو راي نامدار عرب در آثار شعشوقي با تعمق احمد 

، توانسـته  هـاي سياسـي و اجتمـاعي زمـان خـود      دقت در اوضاع، احوال و دگرگوني و
  .هايي به زبان حيوانات خلق كند در قالب حكايت شاهكارهاي زيبايي را

بـا  اسـت كـه اغلـب      بـرده   مورد بحث را در نمادهاي متعددي بكـار ، پرندگان اعرش
ماننـد   مختلفـي  از نمادهاي وي. در فرهنگ وادبيات منطبق است هاآنهاي مختلف  نماد

، شوم و ناخجسته براي كـالغ و فريبكـار   ،محتاط ، احمق و خائن براي كبوتر ونيكوكار
  .است  كرده  براي خروس استفاده ، زيرك و داناطمع ورز، مراقب

  اهتمـام هـا  به آن اي خوده حكايتدر  شوقي كه اجتماعي -مسائل تربيتي  ترين مهم
داسـتان سـليمان و   (يي گـو دروغ، نكـوهش خيانـت در امانـت   : عبارتنـد از است   داشته
حماقـت،    ، نفي)سگ داستان كبوتر و(آن  دريافت پاداشنيكوكاري و  احسان و، )كبوتر

داشتن از غرور و اعتمـاد بـه نفـس    برحذر ، )صياد داستان كبوتر و(انديشي   صبر و دور
، پرهيـز از  )و ندور خـادم  اه داستان پادشاه كالغ(گيري از پند خير خواهان  بهره وجا يب

رفـق و  تربيـت كودكـان و   ، )داستان گوسـفند و كـالغ  ( و درك متقابلزياد سخن گفتن 
) داستان روباه و خروس(استفاده از عقل و خرد  ،)داستان فرزند كالغ( ا ايشانمهرباني ب

و توجهي به مظلوم نمايي استعمارگران  بي، شوقيمورد توجه از جمله مسائل سياسي  و
و آزادي اسـتقالل   ،وطـن  ، حـب بيـداري ملـي  ، هـا عاهاي اصالح طلبانة آنشعارها و اد

شناسـي و در   موقعيت و) ستان روباه و خروساستان خروس هندي و مرغ محلي و داد(
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روبـاه و خرگـوش و   داسـتان  (امنيتي در مناسبات سياسـي   -اسي نظر گرفتن مسائل سي
  .است) خروس

ـ      ها  در بيان داستان شوقي از ، ويژه الفـونتن عـالوه بـر تأثيرپـذيري از ادبـاي غـرب ب
 حكايـات توان پيام  مي كه  بطورياست،  فتهتأثير پذيرنيز اسالمي و ميراث عربي  فرهنگ
 يزبان عربهاي  المثل  از ضرب آيه از قرآن كريم يا يك حديث و يا يكي  را در يكوي 

  .نمود  خالصه
  
  نوشت پي

فرانسـه در  » شـامپاني «واقـع در ايالـت   » شـاتو تيـري  «در ) م1621(ژان دو الفونتن در سال  -1
 ناحيه شاتو آبياري و باني جنگل بخش رئيس وي كه پسر. اي از طبقه متوسط به دنيا آمد خانواده

 هـا،  جنگـل  ارع،دلبسـته مـز   سـخت  و گذرانـد  محل در همان را خود دوران كودكي بود، تيري

 طـوالني  ممارسـت  اثـر  الفـونتن بـر  . شـد  نواحي آن زنده موجودات همه و جويبارها درختان،

 همين پرداخت، نويسندگي كه به گاميو هن كند پيدا آشنايي مختلف جانوران توانست به عادات

 يقصـه سـرا   مقـام  بـه  تا وادارد سخنگويي به را پا چند فيلسوفان اين كه بود كافي قدر برايش
وي . سازد جايگزين مردم نفر ها ميليون خاطر در را خويش نام و يابد ارتقا» ازوپ« چون بزرگي
 چـاپ  در آنجـا بـه   را منظوم خـود  هاي قصه جلد به پاريس رفت و نخستين) م1658(در سال 

 مـدت زمـاني تمـام مجلـدات     از پس و داد ادامه منظوم هاي قصه به نگارش بعد چندي. رساند

ويـل  (گذشت در) م1695(سرانجام وي در سال . را منتشر كرد خود سحرانگيز وممنظ هاي فابل
  .)141-140 ، صص8ش، ج 1365دورانت، 

تان بني يوسف از توابع اس» ونا القيس«در شهر  )م1828(در سال محمد عثمان يوسف جالل -2
كه قرآن را اين بعد از. وارد شد» القصر العيني«به مدرسه  )م1839(در سال . در مصر به دنيا آمد

در تسلط بـر  ش به علت نبوغ .رفتها  به مدرسه زبان ،فظ كرد و مبادي حساب را فرا گرفتح
و بعد از آن  راه يافتبه ديوان و دستگاه خديوي  اين زبان ه عنوان معلم و مترجمزبان فرانسه ب

صـبي را  هاي حكومتي به كارهاي ترجمه و كتابت مشغول شد و آخـرين من  به تدريج در ديوان
 )م1898( درسـال  كـه در همـين حـين   ناف قـاهره بـود   يار شد قضاوت در دادگاه استد هكه عهد

العيـون اليـواقظ،   «: از جمله است ندهجا ماهاي گوناگوني ب از وي تأليفات و ترجمه .وفات نمود
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، »يـد الروايات المفيدة في علم التراج«، »راتاربع روايات من نخب التيا« ،»ظي االمثال و المواعف
، و »هفي لغتي العـرب و الفرنسـاوي   هالسني هالتحف«، »هي و المنة في حديث قبول و ورد جناالمان«

امه پيشـگامان نمايشـن  يكـي از  وي  اين عالوه بر. »االسكندر االكبر«و » بول و فرجيني«رمانهاي 
 ، ص7ج، التـا  ركلـي، زّال(و  )19 ، صش1994زلـط، ( آيـد  جديد و معاصر مصر به حساب مـي 

145(.   
 ،التـا ، العسكري(شده است  نسبت داده )ص(پيامبر اكرم  مثال نيز اين مثل بهاأل در جمهره -3 
به لقمـان حكـيم نسـبت    آنرا ولي مؤلف العقد الفريد و نيز مؤلف مجمع األمثال  .)569، ص1ج
   .)435–434 ، صص1ج، م2003الميداني، (و ) 302 ، ص2ج، التا، ابن عبد ربه( اند داده

  

  و مĤخذ منابع
  .ن كريمآقر -
و گردآورنـده  تـرجم  ، م)ص(هـاي حضـرت رسـول اكـرم      سخنان و خطبه ،)ش1385( نهج الفصاحه -

   .اتم األنبياء، خاصفهان چاپ دوم، اسم پاينده،ابوالق
د قميحـه      التا، ابن عبد ربه، احمد بن محمد، - يـروت، دار الكتـب   ، بالعقد الفريـد، تحقيـق مفيـد محمـ

  .العلميه
  .ن، تهرانفرهنگ بزرگ سخ ،)ش1381( ي، حسنانور -
شـركت  ، تهـران  چـاپ ششـم،   هاي رمزي در ادب فارسـي، رمز و داستان ،)ش1386(نامداريان، تقي  -

  .انتشارات علمي و فرهنگي
، دار الكتـب  غنـاء، بيـروت  احمد شوقي امير الشـعراء و نغـم اللحـن و ال    ،)م1992( ، عبد المجيدحرّال -

  .هالعلمي
  .، تهران، چاپ سوم فرهنگ اصطالحات ادبي ،)ش1385( اسيم، داد -
انتشـارات و چـاپ   سسه ؤم، ، تهران ز دورة جديدچاپ دوم ا همنا لغت ،)ش1377( اكبر ، عليدهخدا -

  .دانشگاه تهران
تخصصـي زبـان و ادبيـات دانشـگاه      ةشـعري در ادب عربـي، مجلـ    ةقص ،)ش1383( رجائي، نجمه - 

  .دوم ةفردوسي، مشهد، شمار
  .بيروت، دارالعلم للماليين، ، الطبعه الخامسه عالماألالتا ، زركلي، خير الدين،ال -
اهره، دارالنشـر للجامعـات   قـ ال، طفال بين احمد شوقي و عثمـان جـالل  األ  ادب ،)م1994( زلط، احمد -

   .هالمصري
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تهـران،  ، چـاپ دوم   ، )هـاي نقـد شـعر كـودك    نظريه( از اين باغ شرقي ،)ش1387( سالجقه، پروين -
   .كانون پرورش فكري كودك و نوجوان

   .فردوس ،، تهران همدچاپ ، انواع ادبي ،)ش1383( شميسا، سيروس -
، دار هقـاهر ال، رس الشعر العربـي فـي العصـر الحـديث    مدا ،)م2005( عبد التواب، صالح الدين محمد -

  .الكتاب الحديث
  .، بيروت، دار الجيلنيه ، الطبعه الثاه االمثالجمهر التا، ،ابوهالل، عسكريال -
  .بدرقه جاودان ،تهران ،المعارف حيوانات ايران هداير ،)ش1384( عطوفت شمسي، مسعود -
  .، تهران، توسالطبعه الثانيه ، تاريخ االدب العربي، )ش1380(فاخوري، حنّا ال -
   .دار الجيل، بيروت، االدب الحديث  -الجامع في تاريخ االدب العربي ،)م2005( ، حنّاخوريفاال -
القص بين الحقيقه و الخيـال، القـاهره، الهيئـه المصـريه العامـه       ،)م2006( محمد شمس الدين، مجدي -

   .للكتاب
، ، الطبعـه األولـي   بي و الفارسـي ، دراسه مقارنه في األدبين العرادب الحيوان ،)ش1385( منتظمي، علي -

  .تهران، مؤسسه الصادق
 ةمجلـ ، )شاعر معاصر عـرب (شوقي احمد داستان جانوران در اشعار  ،)ش1384پاييز ( ،منتظمي، علي -

  .ومستخصصي زبان و ادبيات دانشگاه فردوسي، مشهد، شماره 
  .ان ايران، تهران، ذهن آويزپرندگ ،)ش1379( منصوري، جمشيد -
  .لالهال ه، دار و مكتببيروت، تحقيق قصي الحسين، مثالاأل مجمع ،)م 2003( ميداني، ابو الفضلال -
 ،دوم  اپچـ ، شرق و غرب، ترجمه رقيـه بهـزادي   اي نمادها در فرهنگ نگاره ،)ش1383( هال، جيمز -

  .، فرهنگ معاصرتهران
  .مقارن، بيروت، دار العوده دب الاأل ،)م1999( هالل، محمد غنيمي -
ان، تهـر  گـران، ياحمـد آرام و د  ة، ترجم)چهاردهم ييعصر لو( تمدن خيتار ،)ش1365( دورانت  ليو -

   .يو فرهنگ ينشر علم
، تهران، وم چاپ د، هايش، ترجمة ابو طالب صارميانسان و سمبول ،)ش1359( يونگ، كارل گوستاو -

  .كتاب پايا
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 1علي اصغر روان شاد
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