حيـوانات در آثـار سـعدی
دكتر احمد ذاكري ،1فايزه جماران

2

چكيده
قدمت حضور حيوانات در عرصه ي زمين بيش از انسانهاس��ت .آنگاه كه آدمي پا
به میدان هس��تي گذاش��ت و با قدرت تفكر بر مشكالت حيات در زمين چیره گرديد،
رابط��ه ي خود را با حيوانات باز تعريف نمود .در آغاز رابطه ي انس��ان و حيوان تابع
همان قاعده ي جنگل بود ،حيوانات تواناتر موجب هراس و ترس آدمي مي ش��دند و
او از آن ها مي گريخت ،حيوانات كم توان تر شكار مي شدند و غذاي انسان را فراهم
مي آوردند.
ساخت اولين ابزارها به عنوان توليد انديشه ي بشري ،معادله را در رابطه ي انسان
و حيوان دگرگون س��اخت و قواعد جبري طبيعت به دست تفكر تواناي بشر شكسته
ش��د .با تغيير نظام معيشتي انسان ،اش��كال بهره جويي از حيوانات متنوع تر گرديد.
چنان كه حيوانات اهلي نه تنها بخش بزرگی از معاش مادي آدمي را تأمين كردند بلكه
عضوي مؤثر در انجام كارها بودند و به اندازه ي اعضاي خانواده صاحب نقش شدند.
با تغيير جنبه هاي مختلف معيش��ت بش��ر و آغاز شهر نشيني ،حضور حيوانات در
عرصه فرهنگي مشاهده و آثار هنري به حضور آنان آراسته گردید.
اين پژوهش به بررسي نقش حيوانات در آثار سعدي مي پردازد تا بخشي از حضور
اين موجودات را در ادبيات ايران زمين ترسيم كرده باشد.
واژگان كليدي :حيوانات ،شتر ،اسب ،مار ،مگس ،بلبل
 - 1دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد كرج
 - 2دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
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مقدمه
حيوانات از نخستين همراهان و هم زيستان بشر هستند که در عين تخاصم و تنازع
با هم ،به یک ديگر نيازمندند .جانوران همواره برای آدمی س��بب ش��گفتي و الگوهاي
زنده ي زندگي بودند و آدمي پیوسته نيم نگاهي به آنان و نگاهي به خود داشت و در
مقايس��ه ي دايمي خود را برتر از آن ها می يافت و می كوش��يد تا آن ها را در خدمت
زندگ��ي هموارتر به كار گيرد و حيوانات بر اس��اس خصلت هاي ذاتي متفاوت تن به
زندگي با آدمي يا گريز از او دادند .اما همواره حضور اين موجودات در زندگي بش��ر
محس��وس بوده و هست .انسان گاه آن ها را ش��كار مي كرد ،گوشتشان را مي خورد
و پوستش��ان را لباس مي كرد ،از آن ها كار مي كش��يد ،س��واري مي گرفت .شبانه
قصه هايي مي س��اخت و براي فرزن��دان خود تعريف مي نمود و در قدرت حيوانات
مبالغ��ه م��ي كرد تا قدرت خود را در غلبه بر او به نماي��ش بگذارد .در آغاز تصاوير
آن ه��ا را بر ديوار غارها حك مي كرد نه ب��راي آفرينش هنري ،بلكه تا مقصود خود
را به همنوعش بيان دارد .از چوب و س��نگ پيكره هايي از حيوانات مي تراش��يد .بر
پارچه ها ،فرش ها و خيمه ها تصاوير آن ها را رس��م مي كرد .گاه تصاويري كه رسم
قصه ها واقعي نبود ند ،آن تصاوير بيش از آن كه نشانه هاي
مي نمود مانند توضيحات ّ
عظمت و بزرگي حيوانات باشد ،حكايت از تخيّل خالق آفريننده ي آن ها داشت .بر

ديوارهاي حمام ،تصاوير اين موجودات را نگاش��تند .مجسمه ها ي آن ها را در اماكن
عموم��ي و بر س��ر در منزل ها نص��ب نمودند .تا آنجا پيش رفتند كه نام فرزندانش��ان
را از ن��ام آنان عاريه گرفتند« :كان��ت العرب اصحاب حرب فكانت تهول علي العد و
باسماء اوالدهم» چون مردم عرب ،اهل جنگ بودند با گذاشتن اسم هاي جنگي روي
فرزندانش��ان در دشمن ايجاد ترس مي كردند( .مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،104ص،130
از ام��ام رضا (ع)) .در ميان برخي اقوام س��ال ها را به ن��ام حيوانات می نامند (بهروز،
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تقویم نوروزی ش��هریاری )36،زيرا كه معتقدند رويدادها و حوادث س��ال ،با خلق و
خوي حيوانات مرتبط مي باشند و حيوانات در سرنوشت انسان دخالت دارند .در بين
برخي ملل ،بعضي از حيوانات نماد فضايل و گروهي نماد ش��رارت هستند .حيوانات
در عرصه ي اخالق هم حضور دارند تا آنجا كه در برخي متون ديني انس��ان ها را بر
اساس اعمالشان ،به حيواني مانند مي كنند.
در كتب آس��ماني ،حيوانات ظهور و بروز دارند .هم در قصه ها و هم در س��اير
زمين��ه های��ی چون معجزه ها ،عبرت آموزي ها و احكام و غيره .در قرآن كريم نام 35
حيوان ذكر ش��ده كه در برخي موارد از نامهاي مختلف يك حيوان ياد ش��ده اس��ت.
اين كتاب مقدس به حيواناتي چون :ابابيل ،اژدها ،اس��ب ،اس��تر ،االغ ،بز ،پروانه ،پشه،
خوك ،زنبور عس��ل ،سگ ،شانه به سر ،شتر ،شير ،عنكبوت ،فيل ،قورباغه ،كالغ ،گاو
و گوس��اله ،گرگ ،گوس��فند ،مار ،ماهي ،مگس ،ملخ ،مورچه ،موريانه ،ميش و ميمون
اشاره دارد .چند نمونه از آن ها را در زير مي آوريم:
ابابيل( :پرس��تو) «ارس��ل عليهم طيرا ً ابابيل» (فيل« :)3 ،بر آنان فرستاديم پرندگاني
چون ابابيل( ».خرمشاهی)601،
اس��ب« :واعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل» (انفال« :)60 ،هر نيرويي
در قدرت داريد براي مقابله با دش��من فراهم س��ازيد از جمله اس��ب هاي ورزيده».
(خرمشاهی)184،
س��گ« :فمثله كمثل الكل��ب ان تحمل عليه یلهث» (اع��راف« :)176 ،مثل او چون
س��گي اس��ت كه اگر ب��ه او حمله كني دهانش را ب��از و زبانش را بي��رون مي آورد».
(خرمشاهی)173،
گاو« :ان اهلل يامركم ان تذبحوا بقره» (بقره« :)67 ،خداوند به ش��ما دس��تور مي دهد
ماده گاوي را ذبح كنيد(».خرمشاهی)10،
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ماهي« :فالتقمه الحوت و هو س��ليم» (صافات« :)142 ،ماهي عظيمي او را بلعيد در
حالي كه مستحق سرزنش بود(».خرمشاهی)451،
نام حيوانات در آيات فوق ،به داليل متفاوتي ذكر شده است كه آن ها به قرار زيرند:
حيوانات ،در خدمت اعجاز الهي بودند و ابزار و وس��يله ي جاري ش��دن امر الهي.
چون ماهي كه يونس را خورد و يا حيواناتي كه با سليمان سخن مي گفتند يا جانوراني
كه به عنوان عذاب بر بشر نازل شدند ،مانند :ابابيل ،ملخ و . ...
وجود حيوانات ،مايه ي تنبيه و تدبر و آگاهي است .مانند :نگريستن به خلقت شتر.
در برخي آيات ،نام جانوارني در خدمت توصيف شرايطي خاص است .مثل :تشبيه
مردم به پروانه ،يا برخي به سگ .يا االغي كه کتاب حمل می کند.
گاه ،به قصد بیان حقارت و کوچکی و سستی بر صفتی از حیوانات تمرکز می شود،
مانند :سستی خانه عنکبوت و ناچیزی مگس و پشه.
در برخی آیات رفتار حیوانات ،الگوی اعمال آدمی اس��ت .مانند :کالغی که زمین
را کند و کاو می کرد.
در پاره ای از آیات به کارکرد واقعی حیوانات می پردازد .مثل :اس��ب ها و استرها
و االغ ها که عالوه بر بار بری ،زینت بخش زندگی و سرمایهی زندگی بشر هستند.
در مواردی هم احکام حالل و حرام ،در استفاده از گوشت حیوانات بیان می شود.
مانند :آن چه در مورد گوشت خوک یا استفادهی یهودیان از چربی گوسفند و گاو در
بعضی از آیات آمده است.
گونه های متنوع اس��تفاده از نام حیوانات در قرآن ،نش��انگر حضور مادی و معنوی
این موجودات به صورت پیوس��ته در زندگی آدمی اس��ت .قرآن کارکردهای حیوانات
را در تاریخ بشر به نمایش می گذارد و همان گونه که بشر برای تمثیل و توصیف از
آن ها بهره می جوید ،خداوند جهت ایجاد مش��ابهت و نزدیکی ذهنی به همان روش
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بشری کار می کند تا مقصود خود را بهتر به انسان بنمایاند.

حیوانات در ادبیات فارسی
در تاریخ زندگی بش��ر ،زمانی فرا رس��ید که انسان به حیوان به عنوان موجودی
می نگریس��ت که با او در حیات جس��می و روحی ش��ریک بود و حتی در برخی
زمینه ها او را برتر از آدمی می دانس��ت و این تجربه ها به شکل گرفتن اعتقادهای
خاص��ی درب��ارهی حیوانات انجامید که حاصل آن تجس��م اس��طوره ه��ا در قالب
حیوان��اتخ��اصی��اترکی��بچن��دحی��وانب��ود.
اس��طوره ها چند ش��کل دارند :یا انس��انی اند یا حیوانی یا تلفیقی .اسطوره های
انس��انی چ��ون میترا و آناهیتا ،اس��طوره های حیوانی چون س��یمرغ ،هم��ا یا عنقا و
اسطوره های تلفیقی مانند :انسان یال دار با بدن گاو و شیر که نماد نگهبانی و محافظ
معاب��دوکاخه��ایحکومت��یب��ود.
در همهی این اش��کال متنوع از اس��طوره ها ،حیوانات با آدمی و کنار اویند .نقش و
قدرت جادویی سیمرغ در شاهنامه از او چهره ای برتر از انسان را به نمایش می گذارد
که نمایندهی خدای خدایان اس��ت و آن جا که قهرمانان انس��انی درمانده می شوند ،تنها
راهنمای اوست.
حیوان��ات پی��ش از فرهنگ مکتوب بش��ری ،در اذهان ،تخیل ،فرهنگ ش��فاهی و
زندگی واقعی انس��ان نقش ایفا می کردند .با اختراع خط ،ثبت اندیش��ه ها و تجارب
سالیان دراز بشر ،جانوران در عرصهی مکتوبات رخ می نمایند.
یک��ی از قدیم��ی ترین داس��تان هایی که از گذش��ته برای ما باقی مانده اس��ت،
حکای��ت مناظرهی بز و درخت نخل اس��ت از درخت آس��وریک که پژوهش��گران
معتقدند به دورهی اش��کانی تعلق دارد.
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«درختی رس��ته است ،سراسر کشور سورستان ،بُنش ،خشک است .سرش ،است تر.

برگش به نی ماند .ب َ َرش ماند به انگور .شیرین بار آورد ،برای مردمان .آن درخت بلند

با بز ،نبرد کرد که :من از تو برترم ،به بس��یار گونه چیز و مرا به زمین خونیرث (اقلیم
چهارم) درختی نیس��ت هم تن .چه ش��اه از من تناول کند چون نو آورم بار .چون آن
گفته شد به وسیلهی درخت آسوریک ،بز پاسخ داد :که تو با من پیکار می کنی؟ چون
از کرده های من ش��نیده ش��ود ،بود ننگ که با سخن هرزه ات پیکار کنم .درازی ،دیو

بلند ،کاکلت ماند به گیس دیو .تا به کی بردباری کنم از تو بلند بی سود .اگرت پاسخی
دهم ،ننگی گران بود .بشنو ای دیو بلند! دین ویژه مزد یسنا که هرمزد مهربان آموخت
جز از من که بزم کس نتواند ستود ،چه شیر از من کنند ( ». ...آبادانی)208،
جانوران همین که وارد حوزه های انسانی می شدند ،نماد و نشانهی یک شخصیت
م��ی گردیدند .آن چه بین مردم در مورد حیوان��ات رایج بود ،از فرهنگ عامه ،اعتقادات
دینی ،تجارب شخصی ،شکل و ظاهر حیوانات ،نحوهی زیست آنان و همهی اطالعاتی
که بشر در مورد آن ها داشت ،در شکل دهی به شخصیت داستانی حیوانات مؤثر بود.
«قدیمی ترین حیوان ثبت شده در ادبیات فارسی ،روباه است .این داستان ،حکایتی
از زبان سغدی که روباه در آن یک حکیم است و راوی این داستان ،مانی می باشد .اما
پیش از او ،این داستان در بین مردم رایج بوده است( ».عبداللهی ،ص )112
البته نق��ش حیوانات در فرهنگ ه��ای مختلف ،دگرگونه اس��ت« .مث ً
ال در ادبیات
فارس��ی پیش از اسالم ،ش��یر جزء حیوانات اهریمنی بود .اما پس از اسالم ،با توجه به
مبادلهی فرهنگی با اعراب ،شیر به نماد شهامت بدل می گردد( ».عبداللهی ،ص )170
ُ
		کنام پلنگان و شیران شود
دریغ است ایران که ویران شود
						

(شاهنامه،ج،2ص)127

نمونه های دیگری از دگرگونی ارزش��ی حیوانات در ادبیات و فرهنگ ایران زمین
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قابل مش��اهده اس��ت .مانند خوک که در ایران باس��تان محبوب و بعد از اسالم منفور
است .یا جغد که در برخی حکایات ،مظهر دانایی و فرزانگی و در برخی جاها ویرانه
نشین شوم می گردد.
اما حضور حیوانات در ادبیات ،اس��باب مختلفی داش��ته است که برخی از آن ها را
بر می شمریم.
در برخی ادوار به دالیل سیاسی از جانب حکومت ها ،امکان صریح نویسی نبوده
و استفاده از حیوانات ،گزش اعتراض ها را اندکی التیام می بخشید.
بین جامعهی انسانی و گروه های حیوانی ،شباهت های فراوان وجود داشت و بهره
جویی از این شباهت ها و تفاوت ها کیاست خالقان آن آثار را به نمایش می گذاشت.
ش��باهت افراد انس��انی به برخی از انواع حیوانی (انسان حیله گر به روباه) رذایل و
فضایل اخالقی انسان ها را ترسیم می کرد بدون آن که کسی به صورت مستقیم مورد
تعرض قرار گرفته باشد.
تعلیم اخالقی غیر مس��تقیم نتیجه بخش تر است و این آثار غالب ًا بخشی از فرهنگ
عوام است که واقع گرا و کنایه آمیز است و به این حکایت ها فابل می گویند زیرا که
«از زبان حیوانات نقل شده اند و کوتاه ،ساده ،اخالقی یا متضمن تعلیم اخالقی به ویژه
اخالق اجتماعی هستند( ».تقوی ،ص )90
از کهن ترین روش های اس��تفاده از حیوانات در ادبیات فارس��ی« ،تمثیل» اس��ت.
داس��تان های تمثیلی را بر اس��اس شخصیت داستان به دو قسمت پارابل و فابل تقسیم
می نمایند .در پارابل ،قهرمان داس��تان ،انس��ان اس��ت و در فابل ،غالب ًا شخصیت های
اصلی ،حیوانات اند که دو هدف را دنبال می کنند یا تعلیم اخالقی و عرفانی و یا نقد
سیاسی و اجتماعی.
برخی پژوهش��گران س��اختار فابل ها را یک گونه نمی دانند و بین کلیله و دمنه و
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مرزبان نامه با منطق الطیر و موش و گربهی زاکانی فرق می نهند .گروه اول را فابل می
نامند .اما گروه دوم را به سبب تمثیل رمزی ،الگوری می نامند« .الگوری ،شیوهی بیانی
است که در آن یک شخص ،یک عقیدهی مطلق یا یک واقعه ،هم نشان دهندهی خودش
است هم نشان دهندهی دیگری .الگوری ،استعاره گسترده است( ».عبداللهی)90-97 ،
در این زمینه به کتاب بیان دکتر سیروس شمیسا ( 104-107و  176-177و -213
 )205و کتاب حکایت های حیوانات ( )90-97می توان مراجعه کرد.
مهم ترین آثاری که در ادبیات ایران زمین از زبان حیوانات بیان ش��ده اند ،به قرار
زیرند:
کلیله و دمنه ،اگر چه اثری پارسی نیست اما اثر زیادی بر ادب فارسی داشته است.
مرزبان نامهی سعد الدین واروینی.
سندباد نامه ،ظهیر الدین سمرقندی که در آن به حیوانات اشاره شده است.
جوامع الحکایات ،محمد عوفی که اشاراتی به حیوانات دارد.
منطق الطیر ،عطار که در زمرهی تمثیل رمزی یا الگوری است.
منظومهی موش و گربهی عبید زاکانی که در آن زاکانی متعرض مس��ایل سیاس��ی
می شود.
تأثیر داستان هایی که با شخصیت حیوانی نوشته می شوند آن قدر فراوان است که
موجب پیدایش آثار متنوعی از زبان جانوران برای کودکان گردیده است و شرکت های
بزرگ انیمیشن سازی ،شخصیت های برجستهی فیلم ها و کارتون های کودکان را از
حیوانات انتخاب می کنند و برخی از این شخصیت ها به چهره های جهانی مبدل می

شوندِ ( .شرِک ،پاندای کونگ فو کار ،الک پشت های نینجا و )...

اما در آثار سعدی ،حیوانات حضور فعالی دارند و بسیار متنوعند .سعدی از  74نوع
آن ها سخن به میان آورده است .بسامد حیوان هایی چون بلبل و پروانه در غزلیات و
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خر و سگ ،مار ،زنبور ،شیر ،شتر و ماهی در بقیه آثار او فراوان است.
رتبهی اول و دوم ،به سگ و خر تعلق دارد.
او حیوان��ات را غالب ًا در مقابل هم می آورد تا صفات مربوط به آن ها را برجس��ته
تر نماید و صفات متضاد حیوانات را در خدمت مفاهیم تعلیمی می گیرد تا به اهداف
عالی تر خود دست یابد .تقابل طاووس و مار ،زغن و کرکس ،اسب و خر ،بوم و هما،
طوطی و زغن ،پش��ه و عنقا ،خارپش��ت و سنجاب ،س��یمرغ و راز ،عندلیب و غراب،
گرگ و گوسفند ،گنجشک و شاهین و صعوه و شاهین از جملهی آن هاست.
س��عدی از حیوانات اس��طوره ای هم مانند س��یمرغ و هما س��خن می گوید و به
کاربرد متنوع حیوانات به وسیلهی انسان (همان گونه که قرآن یادآور می شود) توجه
می نماید .در البالی آثار او به برخی از اعتقادات عامه در مورد حیوانات اش��اره می
ش��ود .مث ً
ال رابطهی گنج و مار ،پنیر و یوز را مک��رر یادآوری می نماید که البته هیچ
دلی��ل عقلی بر این رابطه وجود ندارد اما در افواه مردم آن زمان رایج بوده و ریش��ه
در فرهنگ ،مذهب و یا تجارب گذش��تگان داش��ته اس��ت.
س��عدی در آثار خود به کش��یدن نقش ه��ای حیوانات بر روی پارچه ها اش��اره
دارد و از خ��روس ب��ازی و جنگاندن آن ها با هم ب��ه عنوان یک بازی یاد می نماید.
گذاشتن پر طاووس در البالی صفحات قرآن و استفاده از آن در زمان خواندن قرآن
از یادآوری های دیگر س��عدی اس��ت.
او به حیواناتی که در متون دینی از آنان یاد ش��ده ،اشاره می نماید .خر عیسی ،خر
دجال ،شتر صالح ،گربهی بوهریره و سگ اصحاب کهف از جمله آن هاست.
ّ
گزارشی مختصر از حیوانات در آثار سعدی را در ذیل می آوریم:
 -1آهو :در بوس��تان ش��کار آهو و غرم در مقابل لگد خوردن از گوسفندان آورده
شده تا قدرت را در مقابل عجز به نمایش گذارد.
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لگـد خوردی از گوسفـندان حـی

							

(بوستان)301 ،4 ،

 -2اس��ب :اسب در شعر س��عدی ،نشان سرعت و شتاب اس��ت و در روز میدان،
همراه سزاوار آدمی.
اسب تازی دو تک رود به شتاب

و اشتر آهسته می رود شب و روز

							

(گلستان)139 ،6 ،

یا:
اسـب الغــر مـیان بـه کـار آیـد

روز میـــدان ،نـه گـاو پــرواری

							

(گلستان)39 ،1 ،

 -3باز :سعدی باز را پرنده ای شکاری می بیند که آن قدر فاخر است که شکاری
در خور او باید چون تیهو نه موش .این نگاه خبر از فخامت مقام باز در نظر مردم دارد.
مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر

چنان اسیر گرفتی که باز تـیهو را

							

(غزل  19ب)406 ،

و
قارون ز دین برآمد و دنیا برو نماند

بازی رکیک بود که موشی شکار کرد

							

(قصاید)798 ،

 -4بُختی :شتر دو کوهانهی پشم دار که طاقت سرمای بسیار دارد و در آثار سعدی

				
نماد جان سختی و تحمل است.

(دهخدا)

«گفت :ما به سختی بنمردیم و تو بر بُختی بمردی			».

							

(گلستان)74 ،2 ،

 -5بَط :نوعی مرغابی که در بوس��تان و گلستان با عبارت معروف «بَط را ز طوفان

چه باک» همراه شده است.
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گر از نیستی دیگری شد هالک

تو را هست بط را ز طوفان چه باک؟

							

(بوستان)216 ،1 ،
(برهان)

 -6بلبل :هزار دستان ،عـندلیب				.

چهرهی این پرنده در غزلیات س��عدی روشن تر است .از او وفاداری توقع داشتن
پس��ندیده نیست .او هر دم بر گلی س��رود می خواند و همیشه مشغول تماشای باغ و
تسبیح زبانی است و بزرگترین مصیبت بلبل ،هم قفسی با غراب است.
		که هـر دم بر گلـی دیـگر سـرایـند
وفـاداری مـدار از بلـبالن چشم
							

(گلستان)137 ،6 ،

 -7بوتیم��ار :همان پرنده ای که او را غم خورک هم می نامند .او پیوس��ته در کنار
آب می نش��یند و از غم آن که مباداآب کم ش��ود ،آب نمی خورد .س��عدی بوتیمار را
در مقابل بلبل می آورد و بلبل فرومانده و محروم را همان بوتیمار می بیند( .دهخدا)
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت

بلبالن از تو فرو مانده چ��و بوتیمارن��د

							

(غزل  229ط)514 ،

 -8بوم :همان پرنده ای که به نحوس��ت اش��تهار دارد و به فارس��ی جغد نام گرفته
است و سعدی به همین معنا توجه دارد و او را در مقابل هما می نشاند.
تـو کوته نـظر بـودی و سست رأی	کـه مشغول گشتی به جـغد از همای
							

(بوستان)258 ،2 ،

و
کسی نیاید به زیـر سـایهی بـوم ور هـمـای از جـهان شـود مـعدوم
							

(گلستان)40 ،1 ،

 -9پروانه :نماد عش��ق به شمع در غزلیات سعدی حضوری پر رنگ دارد .در باب
غرایی
س��وم بوستان ،در حکایتی پروانه از حریم عشق خود دفاع می نماید و خطبهی ّ
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می سراید( .ص )279-280
کـسی گفـت پروانه را کـای حـقیر

برو دوستی در خور خویش گیر

							

(بوستان)279 ،3 ،

 -10پشه :پشه نماد کوچکی و حقارت است و در مقابل عنقا می آید.
قسمت خود می خورند منعم و درویش

روزی خود می برند پشه و عنقا

							

(غزل  1ط)395 ،

 -11پلنگ :سمبل اقتدار و هراس انگیزی است.
هر بیشه گمان مبـر که خـالی است

باشـد کـه پـلنـگ خــفته باشد

							

(گلستان)39 ،1 ،

 -12پیل :نماد قدرت است اما همین موجودات مقتدر در ِگل می لغزند و در مقابل

مهربانی و لطف رام می گردند.
بگفت آن جا پری رویــان نـغزند

چو گل بسیار شد ،پیالن بلغزند

							

(گلستان)129 ،5 ،

و
به شیرین زبانی و لطف و خوشی

تـوانی که پیـلی به مویی کشی

							

(گلستان)107 ،3 ،

 -13تذرو :مرغی رنگین و خوش رفتار و شبیه خروس( .برهان)
زیبا رویان به تذرو مانند ش��ده اند و راه رفتن تذرو مد نظر س��عدی اس��ت و او
جانوری شوخ می باشد.
		که فـرو دوختـند دیـدهی بـاز
مگر از شوخی تذروان بود
							
و

(غزل  311ط)555 ،
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با همه رفتن زیبای تذرو اندر باغ	که به شوخی برود پیش تو زیبا نرود
							

(غزل  264ط)530 ،

 -14تیهو :پرنده ای شبیه به کبک و اندکی کوچک تر( .دهخدا)
تیهو شکاری ارزشمند برای صیادی ارزشمند چون باز است.
مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر

چـنان اسـیر گرفتـی که باز تیـهو را

							

(غزل  19ب)406 ،

ُ -15ج ّره باز :باز سپید نر است که او را شاهباز هم می گویند( .دهخدا)

هر نوع این حیوان ،گرانقدر و ش��اهباز ،از همهی انواع بازها گرانقدرتر است .زیرا
در اوج می پرد و به ذلت و پستی عادت ندارد.
بر اوج فلـک چـون پ«رد جـره باز	که در شـهپرش بسـته ای سـنگ آز
							

(بوستان)316 ،6 ،

ِ -16حربا :س��مندر یا آفتاب پرست( .دهخدا)معرب کلمهی هورپا که پیوسته هور

را می پاید.
در آثار سعدی از عالقهی حربا به آفتاب سخن به میان می آید.
شب سردشان دیده نا ب«رده خـواب

چـو حـربا تأمـل کنـــان آفــتاب

							

(بوستان)296 ،4 ،

 -17حمام :هر نوع مرغ طوق دار ،کبوتر( .دهخدا)
خورش ده به گنجشک و کبک و حمام	کـه یک روز افــتد همایی به دام
							

(بوستان)259 ،2 ،

 -18خار پشت :جوجه تیغی.
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست	کیمخت خار پشت ز سنجاب خوشتر است
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(غزل  68ط)433 ،

 -19خبزدو :سوسک سیاه ،سرگین گردان( .برهان)
نشانهی بی قدری است و قادر به تغییر این جایگاه نیست .زیرا بی قدری او ،ذاتی
است.
خبزدو همان قدر دارد که هسـت

و گــر در مــیان شــقایق نــشست

							

(بوستان)288 ،4 ،

 -20خر :نماد بالهت اس��ت که تغییر اوصاف او متصور نیس��ت .اگر چه از همهی
حیوانات پس��ت تر است اما از آدمیان مردم آزار بهتر است و انتساب با بزرگان بر قدر
او نمی افزاید.
		
اسـب تـازی وگـر ضعـیف بود

هـم چـنان از طـویله ای خـر بـه

							

(گلستان)39 ،1 ،

و
گـــاوان و خـــران بــار بـردار

بــ��ه ز آدمـــیـ��ان مـــ��ردم آزار

							

(گلستان)54 ،1 ،

 -21خرچنگ :در بوس��تان سرگش��تگی و خیال پردازی یک انسان را به تصویر
می کش��د .گویی که خرچنگی چنگ در مغز او برده اس��ت.
خیالش خرف کرد و کالیوه رنگ

به مغزش فرو برده خرچنگ ،چنگ

							

(بوستان)365 ،9 ،

 -22خروس :اس��تفاده س��عدی از تصوی��ر خروس ،متنوع اس��ت .آوای او هنگام
صبحگاه ،چش��م سرخ رنگ او و جنگ خروس ها در کوی و برزن مطمح نظر سعدی
بوده است.
گر چه شاطر بود خروس به جنگ

چـه زنـد پیـش بـاز رویـین چنـگ
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(دیباچهی گلستان)34 ،

 -23خفاش :این تنها پرندهی پس��تاندار در آثار س��عدی به همان صفات واقعیش
ش��ناخته می ش��ود که با طلوع خورشید و روشنایی رابطهی خوبی ندارد و در تاریکی
می زید.
همچو بلبل همه شب نعره زنان تا خورشید روی بنمود چو خفاش نهان گردیدیم
						

(غزل  436ط)620 ،

 -24روباه :مثل همیشه نماد حیله گری و مکر است.
جـوان��ان پیـ��ل افکـ��ن ش��یـر گیرنداننــ��د دس��تان روبـ��اه پــی��ر
						

(بوستان)236 ،1 ،

 -25زاغ :غراب .در آثار س��عدی به سیاهی زاغ اشاره شده است .ضمن آن که زاغ
اگر چه در نظر مردم پرنده ای ارزشمند نیست ،اما به فراهم کردن اشیاء ارزشمند عالقه
مند می باشد.
یـا به تـشـویش و غصـه راضـی باش	یــا جـــگر بـنـد پیـش زاغ بنـــه
						

(گلستان)50 ،1 ،

و
شـد آن ابـر ناخـوش ز بـاالی بــاغ

پـدیـد آمـد آن بیــضه از زیـر زاغ

						

(بوستان)330 ،7 ،

 -26زراف :ظاهرا ً سعدی تصویر زرافه را بر روی پارچه هایی که بافته شده بودند،
دیده است.
چه خوش گفت شاگرد منسوج بـاف

چـو عنـقا بـرآورد و پیـل و زراف

						

(بوستان)312 ،5 ،

 -27زغن :جزو بازهای متوسط القامه است که بسیار چابک و دارای دمی دو شاخ
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است( .دهخدا)
مناظره و گفتگوی زغن با کرکس ،مضمون یکی از حکایات بوس��تان می باشد که
در آن ج��ا زغ��ن چهره ای واقع بین از خود به نمایش می گذارد ،اگر چه به ظاهر قدر
کرکس را ندارد.
		که نــبود ز من دوربیــن تر کسی
چنین گفت پیش زغن ،کرکسی
							

(بوستان)311 ،5 ،

 -28زنب��ور :در نظم و نثر س��عدی ،زنبور با نیش��ش ،هراس عام��ه از نیش او ،بی
حاصلی برخی زنبورها از تولید عسل معرفی می شود.
		
من آن مورم که در پایم بمالند

نه زنــبورم که از دســتم بنالنــد

							

(گلستان)92 ،3 ،

 -29س��گ :اعتقاد به نجاست سگ به سبب اعتقادات دینی در سعدی بارز است و
سگ در آثار او به طمع ورزی و پلیدی معروف می باشد.
دجال
چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد	کین ش��تر صالح اس��ت یا خر ّ
							

(گلستان)155 ،7 ،

و
سگ بـه دریای هفت گانه بـشوی	که چـو تر شـد پلیـدتـر باشــد
							

(گلستان)142 ،7 ،

 -30سمندر :مرغی است به هند که در آتش نمی سوزد( .برهان)
به دریا نخواهد شـدن بـط غریق

سمـندر چـه داند عـذاب حریق

							

(بوستان)268 ،3 ،

 -31سنجاب :پوست سنجاب ،نشانهی نرمی است و ظاهرا ً از پوست او ،رو اندازی
جهت خواب فراهم می نمودند.
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خــار اســت بـه زیر پهــلوانم

بــی روی تو خــوابگاه سنجاب

							

(غزل  26ط)410 ،

و
		
خفـتنت زیر خاک خواهــد بود

ای که در خـوابگاه سنــجابــی

							

(قصاید)842 ،

 -32س��یمرغ :عنقا .س��یمرغ بیانگر فنا ناپذیری و رس��تاخیز و زندگی بعد از مرگ
است .نقش او را بر دیوارها ،فرش ها و پارچه ها ترسیم می کردند .او در کوه قاف می
زید و از َک َرم خداوند برخوردار است و نماد بلندی و بزرگی و وحدت است.
سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن

سیمرغ ما چه الیق زاغ آشیان توست

							
 -33سیه گوش :جانوری که پیشاپیش شیر می آید.

(غزل  56ب)427 ،
(دهخدا)

«سیه گوش را گفتند تو را مالزمت و صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد		 ».
							

(گلستان)49 ،1 ،

 -34ش��اهین :پرنده ای شکاری ،به قدرت و بلند پروازی و صیادی مشهور است.
سعدی شاهین را در مقابل گنجشک می آورد.
گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست بیچاره در هالک تن خویشتن عجول
							

(غزل  349ط)575 ،

 -35شپره :شب پره ،خفاش .همان طور که سخن رفت از آفتاب گریزان است.
شــپره گر وصل آفتـاب نخواهد

رونـق بــازار آفــتاب نــکاهــد

							

(گلستان)124 ،5 ،

و
گر نــبیند به روز شپــره چـشم

چشـمهی آفـتـاب را چـه گنــاه
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(گلستان)43 ،1 ،

 -36ش��تر :این حیوان در آثار سعدی ،بس��امد فراوان دارد .چهره اش غالب ًا واقعی
است و نماد تحمل ،صبر و قناعت می باشد.
حاجی تو نیستی ،شتر است از برای آنک	

بیچـاره خار می خورد و بار می برد

							

(گلستان)148 ،7 ،

 -37ش��غال :موجودی نگون بخت که معموالً ش��کار اقویا می گردد و منشاء هیچ

خیر و اثری نیست.
ش��غال نگون بخت را ش��یر خورد

بمـاند آن چه روبـاه از آن سیر خورد

							

(بوستان)252 ،2 ،

 -38ش��یر :با صالبت و َس ِر حیوانات اس��ت .اگر بمیرد نیم خوردهی دیگران نمی

خورد و صاحب حق است بر دیگر حیوانات.

نخورد ش��یر ،نیم خوردهی س��گ ور بمـیرد بـــه سـختی انـدر غــار
							

(گلستان)97 ،3 ،

و «س��ر جملهی حیوانات گویند شیر است و اذل جانوران خر و به اتفاق خر باربر
					
به که شیر مردم َدر »...

(گلستان)1 ،54 ،

سعدی ،در دو بیت دیگر ،محل زیست شیرها را غار می داند.
		
 -39صعوه :مرغی است شبیه به سینه سرخ.

(دهخدا)

نماد کوچکی ،ناتوانی و بی مقداری است.
بسی نماند که در عهد رأی و رأفت او

به یک مقام نش��ینند صعوه و ش��اهین

							

(قصاید)834 ،

 -40طاووس :نماد زیـبایی و ناز اسـت و پَر رنگارنگ او را در اوراق مصـاحف

مــی نهادند.
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پَر طاووس در اوراق مصاحف دیدم

گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش

							

(گلستان)104 ،3 ،

 -41طوطی :او را به شکر خایی و سخن گویی می شناسند .اما سعدی او را سخن
گوی نادان معرفی می کند.
به نطق است و عقل آدمیزاده فاش

چـو طوطـی سخـنـگوی نـادان مبـاش

							

(بوستان)328 ،7 ،

 -42عقاب :دور پروازی ،بلند پروازی و تیز پروازی ،اوصاف اوست.
بـیابان نوردی چو کشـتی بر آب	کـه بـاالی سـیــرش نــپرد عـــقاب
							

(بوستان)254 ،2 ،

 -43عنکبوت :النه س��ازی و شکار کردن عنکبوت برای سعدی جالب توجه بوده
است.
بـر آمد طنــین مــگس بامــداد	کــه در چـــنبر عنــکبوتی فتــــاد
							

(بوستان)298 ،4 ،

ُ -44غرم :میش کوهی( .معین)
پس از ُغرم و آهو گرفــتن به پی

لگـد خـوردی از گـوسـفــندان حی

							
					
 -45غزال :آهو بره.

(بوستان)301 ،4 ،
(برهان)

معشوق جفا کار گریزان از عاشق در غزل سعدی ،غزال است.
عاقبت سر به بیابان بنهد چون سعدی

هر که در سر هوس چون تو غزالی دارد

							
 -46غوچ :گوسفند شاخ دار( .برهان)
همین شاخ مورد توجه سعدی بوده است.

(غزل  173خ)486 ،
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تو که بازی کنی به سر با غوچ

							
					
 -47غوک :وزغ.

(گلستان)166 ،8 ،
(برهان)

آواز شبانهی آن ها مورد توجه سعدی است.
«غوکان در آب و بهایم از بیش��ه .اندیش��ه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و
من به غفلت خفته».
							

(گلستان)79 ،2 ،

 -48فاخته :کوکو ،قمری( .برهان)
ش��هرت این پرنده به آواز خوانی اس��ت .اما س��عدی در بیتی آن ها را متهم به بی
مهری می نماید.
با همه جلوهی طاووس و خرامیدن کبک	

عیبت آن است که بی مهرتر از فاخته ای
(غزل  513خ ،ب)660 ،

						

 -49قاقم :حیوانی نظیر س��مور .پوس��تش به غایت س��فید و مالیم باش��د و از آن
پوستین می سازند( .آنندراج)
راست می خواهی به چشم خار پشت

خـار پشـتی خوشـتر است از قاقمی

							

(قطعات)953 ،

 -50کبک :به خرامیدن و نازیدن شهرت دارد.
باری به ناز و دلبری گر سوی صحرا بگذری واله شود کبک دری ،طاووس شهپر بر کند
							

(گلستان)139 ،6 ،

 -51کبوتر :حیوانی است اهلی و خانگی که دشمنان فراوان دارد.
عجب است اگر توانم که سفر کنم زدستت به کجا رود کبوتر که اس��یر باز باش��د
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(غزل  ،194ط)494 ،

 -52کرکس :نماد و نشانهی الشه خواری و عدم اهلیّت.

بگـفت ار پلنـگم زبـون است و مــار دگـر پیل و کرکـس ،شــگفتی مدار
						

 -53کِرم :در آثار سعدی ،انیس انسان در گورند.

پس از بردن و گرد کردن چو مور

(دیباچهی بوستان)198 ،

بخور پیش از آن کت خورد کِرم گور
(بوستان)261 ،2 ،

						
و

طمع کرده بودم که کـرمان خورم	کـه ناگـه بـخوردند کـرمـان ســرم
(بوستان)220 ،1 ،

						

 -54کژدم :عقرب .حرکت ،راس��ت و چپ دویدن کژدم ،نیش زدن و شر انگیختن
این جانور مد نظر سعدی است.
شـر انگیز هـم بر سـر شر شـود

چـو کـژدم که با خـانه کـمتر شـود

						

(بوستان)221 ،1 ،

س��عدی ،اعتقادی غلط ولی رایج را نقل می نماید که« :کژدم والدت طبیعی ندارد.
بلکه نوزادان کژدم ،امعاء و احش��اء مادر را می خورند و ش��کمش را می درند و راه
صحرا می گیرند».
						

(گلستان)147 ،7 ،

 -55گاو :به نام بقر هم در آثار س��عدی آمده اس��ت .او به زور آوری اشتهار دارد.
سعدی استفاده از گاو را در کارهای کشاورزی یادآوری می نماید.
«هر که علم خواند و عمل نکرد ،بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند( ».گلستان)166 ،8 ،
 -56گاو عنبر :ماهی پستاندار عظیم الجثه که عنبر فضلهی اوست .وال( .دهخدا)
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به همان مادهی خوشبو شناخته می شود.
گر بی هنر به مال کند کبر بر حکیم	کو  ...خرش شمار و گر گاو عنبر است
							

(گلستان)153 ،7 ،

 -57گربه :سعدی به پیکر و جسم گربه نگریسته است که بدنش پوشیده از موست
و از س��رما در امان .گربه به عنوان حیوان اهلی ،چون در تنگنا قرار بگیرد به ش��دت
هراس انگیز می شود.
نبینی که چـون گربه عـاجز شـود

بـرآرد بــه چـنگال ،چـــشم پلــنگ

							

(گلستان)45 ،1 ،

 -58گرگ :دش��من شناخته شدهی گوسفند و تیز دندانی بی رحم است و همواره
با گله و شبان و گوسفند همراه.
		
نیاید به نزدیک دانا پسند

شـبان خفـته و گـرگ در گـوسفـند

							

(بوستان)199 ،1 ،

 -59گنجشک :نماد کوچکی و ضعف و ناتوانی.
		
گربهی مسکین اگر پرداشتی

تخم گنجشک از جهان برداشتی

							
					
 -60گور :خر دشتی.

(گلستان)98 ،3 ،
(برهان)

ظاهرا ً گوشت این حیوان در گذشته به وفور خورده می شد.
		
اگر بریان کند بـهرام گوری

نه چون پای ملخ باشد ز موری

							

(گلستان)80 ،2 ،

 -61گوسفند :حیوانی که هیچ وسیله ای برای دفاع از خود ندارد و مقدر او کشته

شدن و خورده شدن است .معموالً در مقابل گرگ می آید.
		
شنیـدم گوسپــندی را بــزرگی

رهانیــد از دهــان و دست گرگی
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(گلستان)82 ،2 ،

و
		
در برابر چــو گوســپند سلـیم

در قفــا همچو گــرگ مردم خوار

							

(گلستان)68 ،2 ،

 -62مار :خصلت ذاتی او نیش زدن است .زاییدن مار بهتر است از فرزندان ناهموار
و هر جا که گنجی هست مار بر آن النه کرده است.
		
گل به تاراج رفت و خـار بماند

گنـج برداشـتنـد و مـار بــمانـد

							

(گلستان)127 ،5 ،

و
		یا بـوم که هر کـجا نشـینی بکنی
ماری تو کـه هـر را ببـینی بزنی
							

(گلستان)58 ،1 ،

 -63ماهی :صیدی لذیذ که به دام به دست می آید.
		
دام هــر بــار مـاهــی آوردی

مـاهی ایـن بار رفــت و دام ببرد

							

(گلستان)102 ،3 ،

 -64مرغابی :پرنده ای دریایی که از آب نمی هراسد .سعدی ،نبودِ مرغابی در دجله

را به هراس این پرنده از آب خروشان دجله نسبت داده است.
در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی	کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده است
							

(غزل  62ط)430 ،

 -65مگس :مگس ،حشره ای مزاحم که فقط جایی که شیرینی جات هست حضور
می یابد و مردم از آن گریزانند.
تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش
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مگــس جایــی نخــواهد رفــتن از دکـان حلوایی
(غزل  497ط ،ب)651 ،

						

 -66مل��خ :آفتی اس��ت که م��زارع و گیاهان را از بین می برد .ام��ا در ایام قحطی،
خودشان غذای مردم می شوند و برخی ملل در غیر قحطی هم از آن ها تغذیه می کنند.
ملخ بوستان خورد و مردم ،ملخ

		
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ

(بوستان)216 ،1 ،

						

 -67مور :توجه سعدی به این حیوان فراوان است .دور اندیشی ،زندگی گروهی و
پر کاری آن ها ،مطمح نظر سعدی است.
شـیر ژیـان را بـدرانند پـوست

		
مورچـگان را چـو بـود اتـفاق

(گلستان)108 ،3 ،

						
و
		
مـور گـرد آورد بـه تابسـتان

تـا فـراغت بـــود زمسـتانش
(گلستان)152 ،7 ،

						

 -68موریان��ه :ظاهرا ً س��عدی در اوصاف موریانه گزاف گویی م��ی نماید و آهن
خوردن را به او نسبت می دهد.
		
آهـنی را که مـوریانه بخورد

نتوان بـرد ازو به صـیقل زنگ

						

(گلستان)75 ،2 ،

 -69موش :موش با گربه در مقابل یکدیگرند.
		
دمادم بشویند چون گربه روی

طمع کرده در صید موشان کوی

						

(بوستان)302 ،4 ،

 -70موش کور :از نور آفتاب گریزان است و هر جاهلی که بصیرت دیدن حقایق
را ندارد به او مانند می شود.
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نور گیتی فروز چــشمهی هور

زشت باشد به چشم موشک کور

							

(گلستان)112 ،4 ،

و
		
به رغم دشمنم ای دوست سایه ای به سر آور
که مـوش کــور نـخواهد که آفتـاب بــرآید
							

(غزل  281ط)539 ،

 -71نهنگ :موجودی دریایی و بزرگ که سعدی او را مردم خوار می شناسد.
غواص گر اندیشــه کند کام نهنگ

هـرگز نکند ُد ّر گرانـمایه به چنگ

							

(گلستان)109 ،3 ،

 -72هزار پا :حشره ای با پاهای کثیر که سعدی از این ویژگی بهره جسته و می گوید:
		
«دست و پا بریده ای هزار پایی را بکشت».

(گلستان)102 ،3 ،

ُ -73هما :یکی از کمیاب ترین نوع پرندگان الش��ه خوار اس��ت و فرهنگ معین او
را اس��تخوان خواری معرفی می نماید که در کوهس��تان های مرتفع می زید و فرخنده
معنی می دهد و سایه اش سبب خوشبختی می گردید.
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد	که استخوان خورد و جانور نیازارد
							

(گلستان)49 ،1 ،

و
		که بال ُهمای افکند بر سرم
طمع بود از بخت نیک اخترم
							
		
 -74یوز :جانوری شکاری کوچک تر از پلنگ.

(بوستان)208 ،1 ،
(برهان)

پر قوت است اما نه به اندازهی شیر .ارتباط او با پنیر در شعر سعدی مورد توجه
است که علت و رابطهی این عالقه نا معلوم می باشد.
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راضیم اکنون به پنیری چو یوز

							

(گلستان)139 ،6 ،

نتیجه گیری
تنوع حیوانات در آثار سعدی فراوان است .سعدی این موجودات واقعی و
اسطوره ای را در خدمت مفاهیم تعلیمی خود می گیرد و برای تسهیل بیان اهداف
آنان را به کمک فرا می خواند و نسبت به قالب شعریش از برخی از آن ها بیشتر
بهره می جوید .این شیوهی بیان قبل از سعدی و بعد از او هم رایج بود .اگر چه شیخ
اجل در حکایت هایش هیچ کس را جایگزین آدمی نمی سازد .او بیشتر حکایت های
بوستان و گلستان را با نقش آفرینی انسان ها آغاز می کند ،حیوانات را غالب ًا در خدمت
مفاهیم بلند قرار می دهد و حیـوانات با همان سرعتی که حاضر می شـوند ،غایـب
می گردند و در آثار سعدی ،اوصاف برجستهی آن ها باقی می ماند ،همان اوصافی که
به آن شناخته می شوند.
هیچ سراینده ای را نمی شناسم که به اندازهی سعدی از جانوران گوناگون نام برده

عطار در منطق ّ
باشد ،حتّی ّ
الطیر.
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 -5تقوی ،محمد ،حکایت های حیوانات در ادب فارسی ،تهران ،انتشارات روزنه،
چاپ اول 1376 ،ش.
 -6خرمشاهی،بهاالدین،ترجمهی قرآن کریم،تهران،نیلوفر،چاپ اول 1374،ش.
 -7خلف تبریزی ،محمد حسین ،برهان قاطع ،به اهتمام دکتر محمد معین ،تهران،
زوار 1330 ،ش.
 -8دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،تهران ،دانشگاه تهران 1373 ،ش.
 -9سعدی ،مصلح الدین ،کلیات آثار ،تصحیح محمد علی فروغی ،تهران ،هرمس،
 1385ش.
 -10شمیسا ،سیروس ،بیان ،تهران ،انتشارات فردوس 1370 ،ش.
 -11عبد الباقی ،محمد فؤاد ،المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم ،بیروت ،دار
احیا التراث العربی 1939 ،م.
 -12عبداللهی ،منیژه ،فرهنگ نامهی جانوران در ادب فارسی ،تهران ،نشر پژوهنده،
چاپ اول 1381 ،ش.
 -13فردوسی،ابوالقاسم،شاهنامه،جلد ،2چاپ مسکو ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول،
 1963م.
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 -14مجلسی ،محمد تقی ،بحار االنوار ،مکتب اسالمیه ،تهران ،انتشارات اسالمیه،
 1394هـ  .ق.
 -15محمد پادشاه ،متخلص به شاد ،فرهنگ آنندراج ،به کوشش دکتر محمد دبیر
سیاقی ،تهران ،خیام 1357 ،ش.
 -16معین ،محمد ،فرهنگ لغت ،تهران ،امیر کبیر 1364 ،ش.

