
ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم     

(1398) يعلم 17/ ياپيپ نوزدهمسال نهم/     

 

 
  يداريپاات يگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادباستخ

 (ح القاسميسماشعار  يمورد يبررس)

 

  ، استاد دانشگاه رازي1يحيي معروف

 دانشگاه رازي کارشناس ارشدمريم معصومي، 

 
15/04/1396افت: يخ دريتار 01/09/1397رش: يخ پذيتار   

 
 دهيچک

 يها، نمادانين ميدر ا ن در آن است.يعناصر نماد يريکارگ به ،يداريات پايادب برجستة يهايژگياز و يکي

 هستند عتياز عناصر طب ي. پرندگان جزئانداومت داشتهشاعران مق يهاشهيدان انيدر ب يادينمود ز ،يعيطب

اند. بهره برده هااز آن ،نيو استفاده نمادخود  مضامين اشعارکردن پربار يبرا يداريات پايادب ةحوز که شاعرانِ

ان يب يبرا ،پرندگان اسطوره و نمادِ از يداريات پايادب ةحوزجسته از شاعران بر يکي القاسم به عنوانح يسم

ان اعتراض يب يبرا يپوششآن را به عنوان و جسته است بهرهخود  ةخواهانيآزاد طلبانه ومبارزه يهاشهياند

عمل  جامةخود ن هدف ي، به اييبايزتوانسته به  يو ؛رديگيبه کار م ينيانسان فلسط به وضع نامناسبِ

اعمال  يستمکاران و زشت ةسو چهرکياز  ،يمثبت و منف ييمعنا يهابا بار ييبا استفاده از نمادها بپوشاند و

ن، ياز آنجا که مردم و سرزم بکشد. ريرا به تصو ينيانسان فلسط يداريپا گر لزوم مبارزه ويد يينان و از سوآ

م به آنها اشاره ير مستقيغ ين پرندگان به صورتينماد يهاو صورتبرگرفته را در ياز شعر و يميعظبخش 

نماد  کاربرد ةنحواز  يبردارپرده ه واسطةبتا  آن است بر يليتحل-يفيتوصبا روش  دارد؛ پژوهش حاضر

 کند. ييرمزگشا او رااز شعر  يميبخش عظ سميح القاسم،ن در شعر پرندگا

 

 

 

 .القاسمح يسم پرندگان، ،نماداسطوره،  ،يداريات پايادب :هاواژه کليد
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 مقدمه

ها و يگرفتاربا  است کهعصر حاضر  ينيبزرگ فلسط از شاعران يکيقاسم، ال حيسم 

از شاعران دست و پنجه نرم کرده است. او ؛ شدهن يفلسطر مردم يگبانيکه گر ييهابتيمص

را به دوش ن يفلسط ةديدستممردم  يهادرد و رنج بارِ ،که با تمام صداقت است يمتعهد

و  ياسي، سيانسان يهاشهياند خورده است. ن گرهينامش با شعر مقاومت فلسطو ده يکش

 يپنهان ياياندن ابعاد و زواي، مبارزه با ظلم و نمايخواهيآزاد و يل آزادياز قب يموضوعات

ده ششاملرا  ياز شعر و يعي؛ حجم وسيريناپذمقاومت و سازش، تجاوز، دعوت به مبارزه

هستند  يرانيزند و اشعار او سفين شاعر مقاوم موج مين در اشعار ايفلسط يهاغم» .است

کنند. در شعر يت ميانِ دربند حکاينيفلسط يهاروند و از اشکيجهان م يکه به چهارسو

 يخوب مقاومت انسان در برابر ستم و ستمکاران به يبرا يقو يهازهيح القاسم انگيسم

که  ين اشغاليرعب و وحشت حاکم بر فلسط يدر فضا يو (.34 :1368 ،جديب« )ان استينما

و ترس  ياسيس يمنظور فرار از فشارها درآنجا سلب شده است و به ينيانسان فلسط يآزاد

 يگونه بر ارزش فنني؛ تا بدبرديرمز و اسطوره پناه م يايها، به دنستيونياز مجازات صه

م ياز مفاه ينيشود تا شاعر فلسطيموجب م که يگريضرورت د» د.يفزايش بيشعر خو

آن بوده  يکالم و ارزش هنر يشناسييبايز ةشتر استفاده کند، جنبيش بيهان در سرودهينماد

ال يخ يرنگو کم ييسراساحسا ةن به ورطينخست يهامقاومت در سالکه شعر  چرا ؛است

ها و شهيان انديب يم براقاسالح يسم .(47 :1390 ،روشنفکر و همکاران) «سقوط کرده بود

يش بهره ميخو يادب يهاتيگذرد از همه ظرفين ميکه در فلسط ياس خود و حوادثاحس

 يکيعت که ير بکشد. عنصر طبين را به تصويط مردم مظلوم فلسطيت و شرايرد تا وضعيگ

-يپردازريدر تصو ن آنينماد يريگکاررا در باو ال شاعران است ياز عناصر مهم صور خ

ه انداخته يپرندگان بر شعر او سا ةان، کاربرد گستردين مي. در اب کرده استيود ترغخ يها

 ةجامع يجتماعو ا ياسيس يدن فضاير کشيبه تصو يشاعر نماد پرندگان را برا .است

کاربرد و  يعيعنصر طبن ياز ا يريگبا بهره و به کار برده است ياشکل گستردهه ن بيفلسط

 يمعانخارج کرده و در  خود يمعجم ياز معانآن را خود،  يهايرپردازيدر تصو آن ةآگاهان

 برد.يبه کار من ينماد
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 ؛به خود اختصاص داده استرا  ياز شعر و يعيحجم وس يياز آنجا که نماد و نمادگرا

 يهنماد و اسطور يبه بررس يليتحل-يفيبا روش توصتا آن است  پژوهش حاضر بر

آن هم  يواسطهبهو  استبرده کارهدفمند به يصورت به که شاعر آنها را بپردازد يپرندگان

پرندگان و  نماد يريکارگ به ةو هم نحو ينيانسان فلسط يسازدر آگاه ن شاعرينقش ا

ر يز يهادادن به پرسشپاسخ ين پژوهش در پي؛ اروشن شود يآن، در شعر و يکارکردها

  است:
خود و مبارزات مردم  يهاها و آرمانشهيان انديب يز نماد پرندگان براشاعر چگونه ا -1

 ن بهره برده است؟يفلسط

موفق بوده  زانيتا چه م ن پرندگان در جهت اهداف خودينماد يريشاعر در به کارگ -2 

  است؟

 

 پژوهش ةنيشيپ

قاسم و شعر او نگاشتهالح يسم ةا مقاله درباريدر قالب کتاب  يفراوان يهاتاکنون پژوهش

قرار  ي، مورد بررسيو مضمون يمختلف شکل يهارا از جنبه يکه شعر و ،است شده

 يموارد در ارتباط است، يکرد پژوهش کنونيها، با رون پژوهشيا ميانآنچه از  اما ؛اندداده

 عبارتند از:که  اندپرداخته يينمادگرا ةاز جنب يواست که به شعر 

، يجعفر و يدهکرد ي)فتح «» ةمقال

ن مقاله به صورت گذرا نماد پرندگان و يا .(67-78 صص ش1385

ح القاسم را يکرده و چند نمونه از شعر سم يبررس ينيوانات را در شعر شاعران فلسطيح

ه در اشعار نماد و اسطور يهگستر» ةمقال ،قرار داده است يمورد واکاو يبه طور اجمال

زبان  يهاپژوهش ةفصلنام ،ش1390، همکارانروشنفکر و )« ينيح القاسم و حسن حسيسم

ها نواع نمادح القاسم از ايسم ،ن پژوهشيطبق ا ؛(41-71 صص :ش1390، يقيات تطبيو ادب

با تنوع و ابتکار  ياستفاده کرده که عمل و يو مکان يوانيح، ي، انسانيعيطب يهاو اسطوره

 پژوهانه:ة موردات مقاومت، نمونين رنگ در ادبيگاه نمادياج» ةو مقالده است همراه بو

 که (476-500 صص :يداريات پايادب ةي، نشرش1391، ي)معروف و باقر« قاسمالح يسم



    نقد ادب معاصر عربي  4

با اين  است.شده پرداخته يها در اشعار واز رنگ يشمار نِينماد يل معانيبه تحل در آن

ن شاعر برجسته ينماد پرندگان در اشعار ا يبه بررس ييتنها که به يتاکنون پژوهشوجود، 

ن رابطه به ين پژوهش در اين جستار نخستيمقاومت پرداخته باشد، صورت نگرفته است و ا

 ياريپرده از بس ،ن پرندگانيل کارکرد نماديبا تحلتا است شده يدر آن سعکه  ديآيشمار م

 شود. برداشتهاو  يشعر ياز رمزها

 

 قاسم الح يسم يگبه زند ينگاه

و  ييابتداالت يتحص ، اود شداردن متول« يزرقا»در « م1939»در سال « قاسمال حيسم»

ل يک سال به تحصيسپس به مدت  ؛گذراند« ناصره»و « رامه» يهارا در شهرمتوسطه خود 

اما پس  کرد؛س يشروع به تدر ياداخت و بعد از آن در مدرسهفلسفه و اقتصاد در مسکو پر

س دست يست از تدريت در حزب کمونيو عضو ياسيس يهاتيبا ورود به فعال ياز چند

به خاطر  يو را منتشر کرد. يشش مجموعه شعر ،سال داشت يکه تنها س يهنگام .ديکش

 يو .ر شد و به زندان افتاديگل دستيبار در اسرائ خود دو ياسيو مواضع س يادب يهاتيفعال

ها بوده و حاضر به ستيونياهد ظلم و استبداد صهک شيکه از نزد است ياز جمله شاعران

منع  يهر کاراز انجام به سر برد و  يسال در حصر خانگچند  حيسمنشد؛ ن يفلسطترک 

مردم  يمل يو آگاه يداريشاعران را واداشت تا در ب»گر يد و اوط، ين محيور در احض .شد

 ييدايپ» .(228 :1376مان، يسل)« د کننديشان تأکيت قوميرِ هويرناپذييق تغيبر عال بکوشند و

 يانه، افکار عموميجوو مبارزه ينيد يسات و عواطف حماسقاسم با احساالح يسم يشعرها

از  يکيبه  ين اشغاليانتفاضه در فلسط ييبه هنگام برپا ير کرد. ويل را غافلگياسرائ

طور است که هم با شعر و هم به  يل شد. او کسين شاعران نهضت انتفاضه تبديبزرگتر

 يهيس اتحاديرئ ح القاسميسم .(105 :1380 دج،يو ب ينيحس« )ام حضور داشتين قيدر ا يعمل

را به  يفراوان يهاها و مقالهشنامهين بوده و عالوه بر شعر، نمايعرب در فلسط سندگانِينو

در « مواکب الشمس»او با عنوان  يشعر ةمجموعن ير در آورده است. نخستيتحر يرشته

 جمله: از يگريد يشعر يهامجموعه ،عالوه بر آن ؛ديبه چاپ رس« م1958»سال 

، م( و...1968) م( ، 1967) م( ، 1965) م( ، 1964) 
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»و رمان  «»و « »با عنوان  يشعر يهاشنامهينما

« م2014 اوت 19»ح القاسم سرانجام در يسم ادگار مانده است.يه او بو ... از 

گاه يجا ا رفت.ياز دن يدر مناطق اشغال« صفد»مارستان يدر ب« سرطان کبد» يماريبر اثر ب

ان يب ين است که براين شاعران فلسطياز بزرگتر يکيش يدر کنار محمود درو يو يادب

 رد.يگيرمز و اسطوره مدد مخود از  يو سازنده يافکار و احساسات انقالب

 

  نماد و اسطوره

 اشاره کردن است. راغب يشود به معناياد مي« رمز»از آن به عنوان  يزبان عربکه در  1نماد

 با اشاره ،غمز و است خفى صوت به معنى نيز و لب با است اشاره رمز»: گويد ياصفهان

مجمع  در . «گويند رمز ،باشد اشاره مانند که را کالم هر و است ابرو

 بکار دست و چشم و ابرو با اشاره در گاهى و لب با است اشاره رمز»: ان آمده استيالب

  :رودمي

فراتر از وجود  يميهم خودش باشد و هم مظهر مفاهند که يگو يا عملي يزينماد به چ»

ان يهنر ب» يينماد و نمادگرا 2کيچدو ةبه گفت .(500-499 :1385 داد،)« خودش ينيع

ان يب يق اشاره به چگونگياز طرا يم يرمستقيغ ياها و عواطف و احساسات به گونهشهياند

ا يدن يهاگر مکانيآن به د زا از کشور فرانسه بوده و بعد ييهاست. شروع مکتب نمادگراآن

 يت کشف نمادها به گفتهياهم .(1 :1375ک، يچدو) «افتيکا گسترش يجمله اروپا و آمر از

 رقابليغ يايبدون نماد، دن يايدن» ن است که:يچننيا ،يشناس فرانسونماد 3هيژان شوال

 يگاهآ ةانسان خواهد شد. نماد ارتباط ساد يسرعت موجب مرگ معنو تنفس است و به

ک ملت را ي ايد ک فري يهاکه مفهوم نماد يکس هاست.تيحساس يتالق ةنقط ست، بلکهين

 .(75 :1388 ، گرابران ه ويشوال) «ا ملت را شناخته استين فرد يدرک کند، اصل ا

نوشتن و اصل آن  و خط به معناى ؛گرفته شده است« »در لغت از  4و اما اسطوره 

 يعني ؛روديبه کار م« » يبه معنا« »و  مصدر است

 يداستان» ح،در اصطال . ندارد ينوشت که اصل و اساس يزيچ

موجودات  ةدر قالب چهر يعييطب يروهايان نياست که در م يازپرداليهمراه با خ يخراف
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« شوديآن ساخته م بر يات مردميبو اد کنديت ممتاز جلوه ميشخص يو دارا زنده

داشته  يقيحق يمردمان وقت، معنا يم برايکه در زمان قد يداستان» 

 ،گر سخنيشود. به ديقت محسوب نميخود، حقة يو اول يلفظ يامروزه در معنا يول

امروزه به صورت  اما ،خ مقدس(يتار خ بوده )معموالًيتار يعني history يزمان هاسطور

story (241 :1378سا، يشم« )شوديده ميداستان فهم يعني.  

                        

  يداريپاات ين در حوزۀ ادبيان نمادياسطوره و ب

به خصوص  ممتاز شعر معاصر عرب يهاياز برجستگ يکينماد و اسطوره  يريبه کارگ

اعران عرب به آوردن شيکه باعث رو ييهازهين انگيتراز مهمد يشا» .شعر مقاومت است

، يياروپا يهاو استعمار دولت يو اجتماع ياسيتحوالت و حوادث س ،اسطوره شده است

، رونياز ا .(« ن باشديبر فلسط مين رژيا ةطريل و سيشکست در مقابل اسرائ

مردم  يستم برايب قرن ياسيو س ياجتماع ةثن حاديبارترعنوان فاجعه ن بهياشغال فلسط»

سندگان و ير قرار داده است که اغلب نويتأثرا تحت يعرب يمحافل ادب يبه حد ،عرب

دانند. يات مين بر ادبير مشکل فلسطيتأث ةجينت ،را ن، نفوذ مفهوم تعهد در شعريمنتقد

اند نموده يسع ،آن ييمعنا ةرينماد و وسعت دا يريکارگشاعران مقاومت از رهگذر به

ن را به سطح يفلسط يتراژدعام برسانند و  ةک تجربيخاص خود را به سطح  ياههتجرب

شاعر معاصر عرب از  يتينارضا .(2 :1390، يچنار ياحمد« )ارتقاء دهند يانسان ةک فاجعي

ر به شتياز هر چه بيگانگان، نيها در دست بو اسارت آن يبعر يت حاکم بر کشورهايوضع

کرد. يشتر ميدار کند، بيان مردم بير مرا د يروزيش و پيزا زش،يکه بتواند حس خ يقهرمان

 در دست هنرمندان عرب درآمد تا يارن به صورت ابزيان نمادياسطوره و ب ،بين ترتيبه ا

 طور به. استفاده کننددن به اهدافشان ياز آن در جهت رس ،شيخو يهابا توجه به استعداد

اند: از سه دسته نماد بهره برده ،اندسروده شدهن يفلسط يهکه با الهام از مبارز ياشعار ،يکل

 يعرب ةشد ن غصبيک سرزميشوند و آن را ين مين فلسطيگزيکه جا يينخست نمادها»

که  يين هستند و سوم نمادهايانگر اعراب فلسطيکه نما ييهادوم آن ،دهندينشان م
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 «کننديم يمهاجم و نژادپرست و غاصب معرف ياو را قدرتو ل شده ين اسرائيجانش

 

  قاسمالح ينماد پرندگان در شعر سمکاربرد 

ف يگاه به توصکه  گر بوده است.رباز تاکنون در اشعار شاعران جلوهينقش پرندگان از د

آوازها و  يگوناگون ها،تنوع گونه تأللؤ رنگها،» ؛کنديمها اشاره آن يشناختييابيز يهاجلوه

 ياند که مرغان و پرندگان همواره در کنار عناصرموجب شده يهمگشکوه پرواز آنها، 

، باغ و بستان، جنگل و درختان و مهتاب ايد، سحر، دريار، گل، آسمان، خورشمانند به

وانات و ارتباطشان با ين حيبودن اييز از ماورايگاه ن .(86 :1386، يعلو« )ف شونديتوص

رنگ به بهشت پرواز  سبز يادا به شکل پرندهارواح شه»ان آمده است که يارواح سخن به م

که  هاست چرابال آن يواسطه فات بهين توصيد ايشا .(200 :1388، گرابرانه و يشوال« )کننديم

 که  توان گفتيت مأجر با انسان همراه است. اما بهکه ت هاسمدت ييحسرت پرواز و رها

آنجا که عارف و  ؛انه بوده استيصوفو  يات عرفانيدر ادب ،ن کاربرد نماد پرندگانيشتريب

تالش  ياز اصل خود دورمانده است و حال تمام ياست که چند يامثابه پرنده سالک به

رد. يگيخود به کار م يو ازل يمعشوق ابد يو سوخود را در جهت رفتن به سمت 

است شده  يات جهانيارزشمند و بنام در ادب يموجب خلق آثار يالت عرفانيگونه تمانيا

 يشابورين عطّار نيدالدّيب فرياد رِيالطّمنطق هااز آن يکي شوند ويده مينام« ريالطّمنطق»که 

 است. 

 يگر معناشناسيد يهابا کاربرد نشانه» ن نماديات معاصر چنانچه ايامروزه و در ادب

د که سازيم يان همراه شود، بافتي، اوج و آشييکوچ، رها متناسب با آن مانند قفس، پرواز،

آزاده و رها از تعلقات،  يهاازجمله نماد انسان .از آن کرد يگوناگون يهاليتوان تأويم

از اوضاع نامساعد و خفقان بار حاکم بر  ييون که همواره به فکر رهايروشنفکران و انقالب

ا نماد خود شاعر که با يتنگ آنان را در برگرفته است و  ياند که همچون قفسجامعه

 ،1391 ،همکارانان و ينامدارپور) «دهديسر م يخواهياد آزادياش( فرو نغمهشعرش )صدا 

طلبانه و مبارزه يهاشهيان انديب يقاسم از اسطوره و نماد پرندگان براالح يسم .(31
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در آن  ينيکه انسان فلسط يت نامناسبيان اعتراض به وضعيب يبرا يخواهانه و پوششيآزاد

سو کياز  يمثبت و منف ييبا بار معنا ييدهابا استفاده از نما يو قرارگرفته، بهره برده است.

 ينيانسان فلسط يداريپا و گر لزوم مبارزهيد يآنان و از سو اعمال يستمکاران و زشت ةچهر

 و يرسازيتصو و ليتخ عناصر از يکيگان ددر واقع پرنده است. يرکشيتصوبه  يخوب را به

 نينماد ميمفاه از ياريبس يرو از پرده توانيم آن کنکاش در با است که شاعر کيسمبل

که شاعر آنها را به  ينن پرندگايترمهم يو بررس لينجا به تحلياو برداشت. در ا اشعار

کار گرفته است هب بخش خودييطلبانه و رهامبارزه يهاشهيان انديب يبرا کيلبمصورت س

 شود:يپرداخته م

 

 کبوتر 

آن،  ييمثبتِ نمادگرا يهاکه همواره بر ارزش ياجتماع تينهاياست ب ياکبوتر پرنده»

القدس د مظهر روحيکبوتر که در عهد جد ،يهودي-يحيمس ييد شده است. در نمادگرايتأک

آورد؛ نماد ينوح م يتون را به کشتيکه شاخه زيهنگام يو حت ينماد خلوص، سادگ ؛است

 .(527-526 /4 :1388 ،گرابرانه و يلشوا) «افته استيرا باز يد و خوشبختي، اميصلح، هماهنگ

حماقت همچنان که در مثل آمده  يکيدو نماد مشهور است،  يدارا يکبوتر در عرب»

يافتد و ميسازد و تخمش زود ميسست و ناامن م ياش را درجاهارا النهيز 

 .(6 :1392شاد،  روان« )تر از کبوتر: محزونحزن و اندوه،  يگريشکند و د

يکه م ييجا ؛برده است عنوان نماد صلح نام از کبوتر به ياديدر اشعار ز قاسمالح يسم

 د: يگو

ز عروسان / امروز روديد و از سردابتان خارج شويزيبرخگان زدابخو يترجمه: ا

و / ديرا برافراز يشاد يهاپرچم /ديبه صدا درآور )امروز( شيها را برا/ زنگاست

صلح  انکبوتر و /ديپوشانتون بيز يهابا شاخه همه جا را و /دين جشن را آماده کنيرتبزرگ



 9   (القاسم حيسم اشعار يمورد يبررس) يداريپا اتيادب در پرندگان اسطورۀ و نماد خاستگاه

به سمت شما  ي/ بله صلح و دوستبه سمت شما آمد يد / صلح و دوستيرا به پرواز درآور

 آمد.

 يهليوس به يبلکه و ؛کنديبسنده نم يدوستصلح و  يبه معنا ن نماديبه اح ياما سم     

ن و آوارگان يکشور فلسط، مقاومت يبرا ين پرنده را نماديا ،يوصف-ياضاف يهابيترک

 کند: يم يمعرف ينيفلسط

 

 (رسانکبوتر نامه)حمام الزاجل: الـ 

که دارد، از  ييقو يابيحس جهت» :که داراست ازجمله يخاص يهايژگيو اطرکبوتر به خ

 :1380هال،« )رده استکيفا ميا يتوجه بوده است و در رساندن نامه نقش مهم م مورديقد

به وطنشان، همانند  ينيگان فلسطراد به بازگشت آويتأک ين نماد برايقاسم از االح يسم .(77

 اش بهره جسته است. رسان به النهبازگشت کبوتر نامه

 

زنان در هنگام تولد  يهاا و اراده و هلهلهيرؤ ي! به صداشخص مورد اعتماد يترجمه: ا

 کند.ينش را فراموش نميرسان، خانه و سرزمنوزاد گوش فرا ده/ و بدان که کبوتر نامه

 

 خانه( رأبراج الحمام: )کبوتـ 

اند که محل ورود کبوتران ساخته شده يه صورتو ب ندريناپذ ار نفوذيکبوترخانه بس يهابرج

ک کبوتر است و ي يبوده و تنها به اندازه يآجر يهاق شبکهيبرج و از طر ياز باال

ور ها عبن حفرهيتوانند از اينم ،بزرگتر از کبوتر هستند يکه همگ يرسانبيپرندگان آس

فرزندان  ن ويفلسط نيسرزم ين نماد را برايقاسم االح يکرده و وارد برج شوند. سم

اما  ،شده سال مورد ظلم و ستم واقع انيچه سال که اگر ينيفلسط ؛کاربرده استبه ينيفلسط

را پرورانده و آماده يکه در دل خود جوانان ينيسرزم .خواهان استيامروز مرکز توجه آزاد

آن را از کشند و يرومند در آسمانش پر مين ينبرد ساخته است که امروز مانند عقابان ي
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ن صحنه را يا يزند. ويانگيحال تعجب آنان را برمنيع کنند و دريوجود متجاوزان پاک م

 کشد: ير ميبه تصو« »دة يدر قص

ن يسفر به سرزم ز است!/يچيا بيگفتند: کودن  ،ع کردمداکه با آنان و يترجمه: زمان

مربوط  ن حرفيه پاک شود. اار گناکه آث يل( / تا زمانيرد )اقامت در اسرائيپذيرا نم ينوران

ند: / ما يگويها مخانهاما امروز با تعجب خطاب به کبوتربوده است./  شيپست سال يب به

 يهاهکه قلّ اندشده يم؛ /پس چگونه امروز عقابانيرها کرد ،بودند که کوچک يا زمانآنها ر

 ؟طلبنديرا به مبارزه م اهان راهيگو  اهيس

 

 عقاب )نسر(

از  يو قدرت، رفعت و بلند يرومنديچون ن ييهايژگيکه با داشتن و است يارندهعقاب، پ

بوده است که  يان زمان جاهلياز خدا»ات عرب حضور داشته است. يرباز در شعر و ادبيد

 نوح )ع( حضرت زمان  يهااز بت يکيعقاب داشتند و  به شکل يدند و بتيپرستيآن را م

 آن ذکر شده است:م نام ير قرآن کرکه دبوده است 

ين ميلبنان و فلسط، من که شامل شامين يسرزمبه و  

دهيقص يگذارز با ناميقاسم نالح يسم  «گفتنديم« » ؛شد

 يينش جايد، که سرزمکنيانش اشاره مينيشيپ يبه باورها به نام  يا

که  دانديم يخواهان و مبارزانينسر را نماد آزاد ياند. واستهاز آنجا برخ هااست که عقاب

شان يگاه اصليکه جا يستند؛ عقابانيم در مقابل دشمن ظالم نيوجه حاضر به تسلچيه به

تواند به آنجا برسد؛ ياست که دشمن پست و زبون نم يادهيسر به فلک کش يهاهمان قله

ها يکه به بلند يکند کسيم يادآوري ياند. ور شدهيگنيدشمن زم ه گماناگرچه اکنون ب

هرچند که  ؛رددگيم اش بازيگاه اصليگر به جايشود و بار ديع نمها قانيتعلق دارد به پست

 نيک مبارز خشمگيعنوان  نماد خود شاعر به  نسر در قطعه دشوار به نظر برسد.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=71&AID=23
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=71&AID=23
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چ ترس و يکه از ظلم غاصبان به تنگ آمده و اکنون آنچنان قدرتمند است که بدون ه ي؛ کساست

 :رديگياش منهيريشمن دانتقام خود را از د ياواهمه

 لجنموزش را به مر يو چهره /هم خواهم شکسترا در ترجمه: قلب از جنس گلش

و او را جزء  /و پرتاب خواهم کرد /او را خواهم گرفت يچ رحميبدون ه /مالميم

 رد. يگيقله را به مسخره م م کهايدهم، /تا بداند که من عقابيها قرار مالمثلضرب

ةديو قص در قطعات يو

آنان را  گريد يهانيخواهان در سرزميج قهرمانان و آزادييق و تهيتشو ظورمنبه 

 تحمل کنند، يدن به آزاديط سخت امروز را به شوق رسيد شرايکه با خوانديم ييهاعقاب

 شوند . يديأس و ناامياوقات دچار يگر چه ممکن است در بعض

 يحد و اندازهيدوستدار ب ياباال برو،  و بزن / يلي)دشمن( س ترجمه: با دو بالت به باد

... کوچک و پست.../ دست هغم و اندوه ترساند يهاو را با درَ يکه زندگ يعقاب يا /يآزاد

نور  ياق به سويا اشتب /يچيپيو به خود م يزنيو خار غلت م زارلجن ودالدر گ و پا بسته

 يهاگاهش شاخهيجاکه  /شتابب يبزرگ يوبه سپس  /يشويشده باالتر و دورتر مافروخته

 است.  يعزت و بزرگ يدر قله ده،ييتازه رو

ل ياسرائ يهايدشمن ةبا وجود هم که کنديد ميتأک مجدداً 6«سيريأوز»در قطعه  شاعر     

دشمن  ين فشارهايد و ايکش ن و مردمش هرگز دست از مبارزه نخواهنديغاصب، فلسط

 نسر را در کنار يراند. ويش ميرومندتر به پيرا هر چه ن بلکه آنان ؛اندازدينم يآنان را از پا

دهد ين است، قرار مينش فلسطيکه نماد سرزم «شمس»و  يزيکه نماد حاصلخ «سيريأوز»

ها کرم آخر از آنِ و سکون است و دست يحرکتيکه نماد ب نامديم «يمرداب»ل را يو اسرائ

 است.  يخوش نابودو دست
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که آتش و  يپس کس هاست /رمکِ از آنِ سرانجام ،حرکتيراکد و ب يهامردابترجمه: 

د يبا ،انت کرده استياش خهمان خانيطان فروخته است و به عهد و پينور درونش را به ش

سرکش از آن  يهاو قله/ هاستراکد از آن کرم يهامرداب /.باشد قانع سکونشبه 

دار ما آماده کن يد ي، خود را برادور خدا يآباد يپس ااست /باک يب و چشمِ ديخورش

ما بازگشت /و  يهابه قلب يو شاد بال عقابان رشد کرد / ،دن بادهايرغم وزيعل/

 و محکم شد.  يما قو يهاشهير

 

 گنجشک )عصفور(

وانش  يد يجاين نماد را در جاياتوان يمرد و يگين نماد بهره مياز ا ياديشاعر در اشعار ز

 م: يروبه رو هست عصفورن يمتعدد و نماد يبا معان يوافت. در شعر ي

 دهيدر قص يچنانکه و ؛دانديم ينيفلسط مظلوم از کودکان ينماد را گنجشکشاعر 

 نيفلسط يکه در مورد مسئله يالمللنيخود را از جوامع ب يديناام 

دو به  يااشاره ،«» و« » يهن با دو واژيهمچن. ندکيان مياند، بشه کردهيسکوت پ

ن و کودکان مظلومش را در رنج و يکه مردم فلسط کنديم ت و مسلمانيحيمس ةجامع

 ندارند:  ياوريچ ياند و هرها کرده يو گرسنگ يآوارگ

 و هزار کودک /ندکرديه ميگرکه  يانو برادر /هاچشم از يشبها ابانيدر خترجمه: 

ح را به يمس يزد چه کسياد ميکه فر يادم و فروشندهيرا د يگردشگران /دميرا د شدهگم
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فلج که در  يدم و کودکيد يزخم يگنجشک ،هادر دودکش /فروشد؟يدو کاسه آرد م

 داد.يه سر ميها گرگلدسته

که  گناهيب يرد، گنجشکيگين ميمردم فلسط يبرا يگنجشک را نماد يو در موارد

ندارد.  يتيو امن رامشچ آياو را گرفته، و ه ةالن يکه مار يشده در حال ييهاطوفاندچار 

تفاوت يتواند ساکت و بينه م ؛بست سکوت و گفتن قرار گرفته استز در بنيشاعر ن

 جانش در خطر است: ،ديبگو يکشد و اگر هم سخنين سکوت او را ميچرا که ا ؛باشد

 
 يبردگان» م؟يکشد چه بگويز مرا ميگفتن ن م؟ / ويکشد...چه بگويسکوت مرا مترجمه: 

در  کشنده يمارو  /خسته کردندها او را که طوفان يم به گنجشکيچه بگو /«که مالک شدند

 «.که مالک شدند يبردگان» / ان کرده استيکشتزارها را عر ،آتشالنه است و 

 يرا برا« عصفور» ةشاعر واژ يگاه ين اشغالياستبداد حاکم بر فلسط يبا توجه به فضا

 رد: يگيه مياش به عارناگفته يهار حرفيتعب

 

 يو دو برگ گل زنبق در دهان مرده /توست يهدر دهان بست ياگنجشک مردهترجمه: 

 توست. 

 

 )سنونو( پرستو

و  يپوشدر اسالم نماد چشم و ييو جدا ييها، عدم اقامت، تنيرگر سفر دائميپرستو تصو

ک يز به صورت يبهار نآمدن او در » .(191-190/ 2 :1388 ه و گرابران،يشوال) است يواگذار

 يازگشت آزادآور بهار و باميقاسم پالح يدر شعر سم .(38 :1380 هال،) «ز استينماد رستاخ

همراه  ،م دارديمستق ةرابط ياست و با آزاد ييپنجره که نماد رها ةبا واژ چرا که ؛است

 است: 
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شه بالکن يپرستو به ش ها را از ماه روح کنار بزن /پرده گر بگشا /يد ياترجمه: پنجره

رو  ز /يک برخيبه سمت باد نزد راکد / ياز مرگحجم اتاق پر است  شود /يک ميبسته نزد

  .رو به پرستو گر بگشا، /يد ياپنجره بايز يهاسهيبه قد

 به وطنشان اشاره دارد:  ينيطيگر بر بازگشت آوارگان فلسيد ييدر جا و

دم. نه بعد دهيهمراه با سپ /گردم يمن باز مپرستوها بازگردند  يآنگاه که دستهترجمه: 

 مان. يبا ا يروشن همراه با مردمان يراه يهبلکه در پهن از دو هزار سال، نه بر بال عقاب/

 

 )غراب( کالغ

اهش آن را با مرگ و يپر و بال س» ؛مراه بوده استه ينيکنون با بدبکالغ از گذشته تا

 )مردار(ه فيرا که از جيطان بوده، زيش يسويک نماد عياه، يس کالغ .سازديمربوط م يمنيبد

نگرد و آن را به ين پرنده ميبه ا يمنف يديز با ديشاعر ن .(84 :1380هال،« )کنديه ميتغذ

 کند:يم ياز دشمن معرف يعنوان نماد

ا يا با شمع يبا غم و اندوه « رفح» يهاه: درخت فتنه شکسته است و دروازهترجم

/ شديم را از آن عبور دادهکه نان و دارو  ييهاهدرواز بسته شده است./ يحکومت نظام

 /ابان را بر او بسته بودنديکه خ يدر حال ؛مه شب بازگشتيه بعد از نک يمجروح يبرا

  ته بودند.کردند و هدف گرفيتوپخانه او را رصد م يو باد و دهانه هاچشمان کالغ
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، در يرانگر درونيو يروهاياز احساسات مخرب و ن يگر کالغ را نماديد ييدر جا يو

ند و خطاب به آنان تفاوتينشان بيل در سرزميداند که نسبت به حضور اسرائيم ييهاانسان

 د: يگوياز تمسخر م يبا حالت

 يکيرانگر و تاريو وحشت و يخوابيب هوده است /يدن بيخواب يترجمه: تالشت برا

 تْبالشَ ن در بستر توست /يهزار مار خشمگ بسترت را رها کن. شده است / و مقدرت يبرا

-يتو منت يط درون بد در هاکالغ از يااز خارها و آتش، پر حرارت گشته است! /دسته

تالشت  .يخوابيپس هرگز نم ؛تو را فرا گرفته استها و برف، شب و طوفان / چرخند

  .هوده استيدن بيخواب يبرا

 

 )بوم( جغد

، ينيتاجد« )هاسترانهيگاهش در وياست و جا يا بوم نماد شوميا غالباً جغد يات دنيادب در»

مردم، جغد را  يطبق اعتقادات عامه  ةديز در قصيقاسم نالح ي. سم(239 ،1388

 يش ندارد ويبه سو ين که صنعا از او دور است و راهيداند؛ با وجود ايم ياز شوم ينماد

 کند: يافت ميصنعا در ةدربار يبد يق جغد خبرهايطر از

 يرغم خبرها يعل /سته ب ياهو دروازه/ اندنيکه در کم ييهاترجمه: با وجود فاصله

که در  يدار يهاو چوبه/ با وجود جغد شوم  /تگانوکشگان وکشتگان نحس از کشت

زانند.يشب در اطراف من آو يکيتار

رد و جغد را يگيخود بهره م يان افکار انقالبيانه در جهت بين باور عاميح از اياما سم

 يرانياما جز و ،دارد يو برادر يصلح و دوست يکه ادعا يدشمن ؛داندياز دشمن م ينماد

کند، ناگهان يکه همواره به صلح دعوت م يشاعر نجاستيگذارد و در اينم يبر جا يزيچ
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ه يکه شب ياشغالگران ةير سايکند که در زيان مين بين چنيا رد، ويگيمخالف م يموضع

 تواند آواز صلح سر دهد. ي، نمندياهغو کال هاجغد

و  يو برادر يبه دوست يگريکه د باشد آواز صلح سر دهد، / يگريترجمه: باشد که د

يآواز م من رانيو يهاشادمان در خانهکه  هاکالغ ين براجز م يکس بخواند / صلح فرا

 آواز بخواند.ند، يهاکبوترخانه يهاکه در خرابه ييهاجغد يو برا خوانند /

گر دشمن را ي، بار د""خطاب به  ةديدر قص يو

 د:يگوينامد و مي)جغد( م 

در  را يو سنگ / يدور کرد ،مدهوش مردگانِ يه)دشمن( را از جناز شوم ةپرندترجمه: 

 ترسناک آن متفرق شد.  يهارهيکه در دا / يپرتاب کرد يوانگيچاه د

 

 خفاش

 .(367 :1389)سرلو،  ؛دارد يضينقضد و  يهامبهم، داللتعت ين جانور به سبب داشتن طبيا

يد ميآن را سمبل قدرت خورش ان باستان،ينماد روح شر است و مصر ،لر بابِيدر اساط»

 يجمله معان از يوانگياه، حرص، طمع و ديس ي، جادويکيتار يکل طور به دانستند...

قاسم خفاش را الح يسم .(53 :1371 جابز،) «ر اقوام مختلف استيک خفاش در اساطيسمبل

جا حضور دارد و که همه يبرد. دشمنيدشمن به کار م يروهايجاسوسان و ن يبرا ينماد

د يپاينم يريمعتقد است د يو ،وجود نياما با ا .لب کرده استسو مردمش  اورا از  يآزاد

 ،اعرکه ش چرا ؛نابود شود ،است يکيرگاهش تايظاهر قدرتمند که جا ن دشمن بهيکه ا

 نور خواهد گشود: يسو به يدر
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آنها در  کنند/يم را ضبط ميصدا /)جاسوسان( در پشت پنجره هستند هاخفاشترجمه: 

کنند يم ييناسامرا ش يهاها و درگوشه کنارها گامو در پشت روزنامه امخانه يورود

مکت ين يبه رو يابان پشتيخ ها درخفاش ق مرا/يو عال کنند( /يم ي)اقدامات مرا بررس

دگاهيکه چگونه د ننديبيم /ر نظر دارنديها را... زيفروشکتاب يهانيتريآنها و اند/نشسته

 انديآنها دستگاه ه هم هستند.يوان همسايها در افاشخ /ر شده استيمن فراگ يها

چرا که من  /ندايخودکش يها در آستانهو خفاش /اندوار پنهان شدهيکه در د (يجاسوس)

 !ميگشايم يبه سمت روز و روشن ياروزنه

 

 قاسمالح يدر شعر سم ياپرندگان اسطورهکاربرد 

از تمام  ،ييخود و دعوت به مبارزه و رها يهاها و آرمانشهيان انديب يقاسم براالح يسم

نامبرده، از پرندگان  پرندگانِ و عالوه بر استفاده ازا .رديگيش بهره ميخو يدبا يهاتيظرف

زش يد و ختجدّ، يداريدعوت به پاخود و  يکردن گفتمان شعرتريغن يبرا يااسطوره

 رد.يگيبهره م ،دوباره

 

 ققنوس )عنقا(

ر و بال پ يشد دارايکه تصور ماست  يرياساط ياپرنده يبرا يروم-يونانيققنوس، نام 

ابان يمشهور، ققنوس تنها پرنده از نوع خود بود و در ب يک افسانهي بر بنا .باشد يباشکوه

توده يخود را به رو عمر،ان يدر پا .ديرسيست و عمرش به پانصد سال ميزيعربستان م

 ،قتي. در حق(76 :1380هال، خواست )يکرد و دوباره از خاکستر خود برميم يزم قربانيه يا

آزاده و نستوه و  يهاانسان يش، برايدوباره است از خاکستر وجود خو ياتينوس رمز حقق»

مبارک  يليرند، تمثيگيرو ميش نيشتنِ خوين، آنها که از خوياستوار و راست يهامانيا يبرا

 (. 42 :1356نژاد،  يانزاب) «است
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 ،ن با مرگيطوسته مردم فلسيپ ييارويقاسم با توجه به وجود اشغالگران و روالح يسم

 يعنوان نمادهرا بعنقا  ةبرد و پرنديبه اسطوره پناه م انآن يزيستظلم وان مقاومت يب يبرا

ن نماد از يل کاربرد ايدلرد. يگيبه کار م نيز دوباره ملت فلسطيو رستاخ ن تجدديا يبرا

 شود؛يخته ميش برانگيعنقا از خاکستر خو ةطور که پرندن است که همانيشاعر ا يسو

ن ين پرنده و ملت فلسطيتشابه ا .شونديخته ميزندان برانگ يکين از رنج و تاريملت فلسط

حرکت  زش ويتواند خيرا ندارد و نم انبرابر آن هکس توان مقابلچين است که هيادر 

 آنها را متوقف کند.  يتجدد

 

 
 

 

درون  که آتش را يم و از خاکستريريگيآتش م م.ييوطن(ما ققنوس تو ي)ا .1ترجمه: 

شکنجه و درد، دل و دست ما را، با هم متحد  .2 م.ييآيبه پرواز در م ،خود نگاه داشته است

 گر رايهمد ،پشت به پشت چگونه ما که بنگر پس .3 !کجا ماني و سيق و کجا ماکرد. 

 بند و ديق زندان در و .4 دهنديم ما به يجوان نسبت و ميکنيم يبازهوس ؛ميکنيم تيحما

 .افتديم هيگر به زندانبان ،آن ينهيک از کهچنانآن ؛شويميم و سرافراز ميئجويرا م

 

آن  ةانيصوف هکند، اما وجياد مي ر يبا تعب ياافسانه ين پرندهيح از ايگاه سم

 که ياپرنده است. يشابوريرِ عطّار نيالطّمرغ منطقيرعد، س ةا پرنديگو نظر است. شتر مدّيب

 يبيغ يامدادها يبرا يدارد و رمزيحق واصل م را به ياست که صوف يعنوان رمز به

ن از جور و يمردم فلسط ييدر جهت رها يااسطوره ةن پرنديرو و قدرت اياست. شاعر از ن

 :«» رديگيستم مدد م
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 يميقد يهاکه در غبار راه ياچهره /ديايبد يبه همراه خورش ،ديايب هد است کيامترجمه: 

ار يبس يزيم است...چيدر صدا يزي،/ چديبازآ يقحط يبعد از خودکشو  /زشت شده است

بدان رسيديم/ به ما  /ديايد بيبا  /شود!يده ميرعد نام يپرنده هاکه در ترانه يزيچ /!بيعج

  م!دييمرگ رس ةقل

 کند:ياشاره م ياافسانه يهن پرنديگر به ايبار د« » ةديو در قص

 يو راحت يرومنديزمان ن /دادن استبه خرج تينون زمان قاطعاک «ميز» يترجمه: ا

زار هزاران ه /و رفاه است يسازيو زمان صنعت /کردن استيشدن و ملزمان مانع /است،

 /ندارد يمانع «ميز» يا /دردهاست بر ياکنون زمان صبور /ستا انيس يمرگ در صحرا

 !استهرعد بر قله يکه پرنده يدر حال /شکافميم ست من باد راين يمشکل

 

 يريگجهينت

عرب، به خصوص ممتاز شعر معاصر  يهاياز برجستگ يکينماد و اسطوره  يريبه کارگ

از نماد و اسطوره  ينيفلسط يهبرجست يهسنديقاسم شاعر و نوالح ياست. سم يداريپاشعر 

 ش بهره جسته است. يخو يانقالب يهاشهيان انديب يبرا

استبداد و استعمار از ، ک شاهد ظلمياز نزداست که  ياعراناز ش يکي ياز آنجا که و

ن و ترس از يفلسط ةآور جامعخفقان يفرار از فضا يبرا ،ها بودهستيونيصه يسو

ن در ينماد يهااز صورت يکي .آوردينماد و اسطوره پناه م يايمجازات توسط آنها به دن

، يسازريجهت تصواو از نماد پرندگان در  ، پرندگان است.دارد ييکه بسامد باال يشعر و

 يشاعر يو جسته است.اش بهرهزانهيان افکار ظلم ستيب نيشعرش و همچن يت هنريتقو
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 به اوپرندگان در شعر  عمل بپوشاند. ةن هدف جامي، به اييبايست توانمند که توانسته به زا

چون مردم و  يميپرستو و مفاه و ، عقاب، گنجشکمثبت که شامل کبوتر يشکل نمادها

روشن را در بر  ياندهيد به آيدر مقابل ظلم و ام يستادگين، لزوم مبارزه و ايلسطن فيسرزم

د يپل يانگر چهرهيب، شونديکه شامل کالغ، جغد، خفاش م يمنف ينمادها و رنديگيم

رد تا يگيز مدد ميعنقا ن يااسطوره ةن نماد پرندگان، ازپرنديدر کنار ا يدشمن است. و

 زيو رستاخ اءياح، ديتجد يبرا ين مردم، آن را رمزيبت در يربکردن حس ععالوه بر زنده

 يپرده از افکار عرفان  ياافسانهقرار دهد و با آوردن پرنده ن يملت فلسط ةدوبار

از  يبيغ يرا در مردم زنده کند و آنان را به امدادها يشياندرد تا حس مثبتيگيخود برم

 .د دهديخداوند نو يسو

 

 اهنوشتپي

1. Symbol 
2. Chadwick 
3. Jean Knight 
4. Legend; myth 

ر ين نخست وزياستمدار و اوليس، (Patrice Émery Lumumba)لومومبا  يس امريپاتر.5

 .ک استيرهبر استقالل کنگو از استعمار بلژ يو ک کنگو بود.يدموکرات يکشور جمهور
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8

C%   
 يکه بر رو يين خداين و اولير مصر، پسر آسمان و زمياساط ياصل يخدا :سيريزوا .6

 .(351 /1 :1388 گربران، ه وي)شوال کرد ان حکومتين ظاهر شد و بر آدميزم

 

 و مآخذ منابع
 .ميقرآن کر -

 يزنان در شعر فدو يداريپا ينمادها» ،(ش1390) ،يبيحب اصغر يعلو  اکبر ي، عليچنارياحمد -

 .23-1صص :ات عرب مشهد، شماره چهارميمجله زبان و ادب ،«طوقان
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 -41، صص: 149، شماره ني، مجلة نگ«ر هنگام در دو منظومهيد يريس»ش(، 1356نژاد، رضا، )يانزاب -

43.

ادبستان فرهنگ  ،«نيفلسط ير دردهايسف ح القاسم،ي: سمشعر معاصر جهان» ،(ش1368) ،يج، موسديب -

 .35-34صص :3و هنر شماره 

ل چند نماد در شعر يو تأو يبررس» ،(ش1391) ،يشاکر ليجل و ابوالقاسم رادفر، يتق، انيپورنامدار -

 .48-25صص :اولشماره  سال دوم، ،معاصر يات پارسي، ادب«معاصر

 .سروش ،، تهرانموالنا يشهيها در اندفرهنگ نمادها و نشانه ،(ش1388) ،ي، علينيتاجد -

 .محمدرضا بقاپور، تهران، مترجم، ترجمة )کتاب اول، جانوران( هاسمبل، (ش1371) ،جابز، گرترود -

 .نشر مرکز ،تهران چاپ اول، ،يسحاب يهدم ترجمة سم،يسمبول ،(ش1375) ،ک، چارلزيچدو -

سندگان يشتن در گفت وگو با شاعران و نويبه خو ينگاه، (ش1380) ،دجيب يو موس حسن ،ينيحس -

 .سروش ،تهران ،اول اپچ، معاصر عرب

  .ديانتشارات مروار ،، تهرانيفرهنگ اصطالحات ادب، (ش1385) ،مايداد، س -

د بر يبا تأک يداستان پرندگان در شعر احمد شوق» ،(ش1392) ،يزمان محسن و اصغر يشاد، علروان -

: ، دوره سومينقد ادب معاصر عرب يپژوهش يعلم ةنامفصل ،«ياسيو س ي، اجتماعيتين، تربينماد يهاجنبه

 .23-1صص 

گسترۀ نماد و اسطوره در شعر » (،ش1390) ،يقباد ينعليو حس يمزارع بر يو مرتض يروشنفکر، کبر -

 .71-41صص :يقيات تطبيزبان و ادب يهاپژوهش ةفصلنام «ينيح القاسم و حسن حسيسم

 .دستان ،، تهرانيز اوحديمة مهرانگ، ترجفرهنگ نمادها ،(ش1389) ،وسرلو، خوان ادوارد -

ن فرزاد، يو عبدالحس ي، ترجمة شهره باقرعربن و شعر معاصر يفلسط، (ش1376) ،مان، خالديسل -

 .چشمه ،تهران

 .يانتشارات فردوس ،تهرانچاپ دوم، ، انيب ،(ش1378) ،روسيسا، سيشم -

 ،تهران چاپ دوم، ،يليترجمة سودابه فضا فرهنگ نمادها، ،(ش1388) ،گرابران و آلن ه، ژانيشوال -

  .حونيانتشارات ج
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به  ي، با نگاهيالديقرن نوزدهم م ينماد پرنده در آثار شاعران فرانسو» ،(ش1386) ،دهي، فريعلو -

 .70-55صص  :37 ، شمارهيخارج يه پژوهش زبانهاي، نشر«يادب فارس

- 

 ،تهران ،يه بهزادي، ترجمة رقنمادها در هنر شرق و غرب يافرهنگ نگاره ،(ش1380) ،مزيهال، ج -

 .فرهنگ معاصر

 ،تهران پ دوم،چا ،ي، ترجمة ابوطالب صارمشيانسان و سمبولها ،(ش1359) ،ونگ، کارل گوستاوي -

 .ايکتاب پا
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Abstract 

One of the prominent features of Resistance Literature is the use of 

symbolic elements. In this respect, natural symbols have had a great role in 

expressing the thoughts and ideas of the resistance poets. Birds are among 

those natural elements that such poets have employed symbolically in order 

to enrich their poems. As a leading poet in the resistance literature, Samih 

al-Qasim has utilized the symbol and myth of birds to express the defiant 

and liberal ideas and, as a pretext, to object to the poor conditions of 

Palestinians. In addition, by employing symbols with positive and negative 

connotations, the poet has depicted the cruelty of tyrants, the viciousness of 

their deeds, and the necessity of Palestinians’ struggle and resistance. Since 

people and their homeland are the main themes of his poems and the 

symbolic images of birds imply those themes, the present study seeks to 

analyze the bird symbols used in Qasim’s poems. To do so, a great part his 

poems are deciphered. 
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