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Introduction: Some critics believe that Abd al-Wahhab al-Bayati was the only poet 

with poetic innovations. After Badr Shakir al-Sayyab passed away prematurely and 

Nazik al-Malaika resorted to ancient poetry forms, Abd al-Wahhab al-Bayati, who 

believed in innovation, did his best to utilize innovative poetic devices (Abuahmad, 

1991). Moreover, he was superior to the other two poets in terms of the extensive 

use of symbols and their various meanings and functions (Abd Awda, 2006). He 

enriched his poems by resorting to his extensive knowledge of Arabic and world 

literature. He utilized different symbols, especially animals, to express many 

political, social, and emotional concepts in his poems. Given that he was a fighting, 

revolutionary and freedom-loving poet, Abd al-Wahhab al-Bayati exploited symbols 

to talk about revolution-related subjects, e.g. love for revolution and perseverance to 

gain victory. He used animals to entitle some of his elegies. Thus, it seems that he 

has transformed animal-based symbols into one of the main branches of symbolism. 

The present paper aims to study the use of animals in Abd al-Wahhab al-Bayati’s 

poems. The primary objective is exploring the poet’s motivation in using various 

animal-related symbols in his poems. The following are the research questions: 

1. How are animal-related symbols connected to the themes of Abd al-Wahhab al-

Bayati’s poems? 

2. How have animals been used in creating images by the poet? 

Literature review: Numerous books, theses and papers have been written based on 

al- Abd al-Wahhab Bayati’s poems. For instance, “Symbolization in the poetry of al-

Abd al-Wahhab Bayati” is the title of a thesis completed by Hassan Abd Awda in 

2006. Also, the book entitled “al-Abd al-Wahhab Bayati, his life and poetry: a 

critical study” by Nahedah Fawzi (2004) is about al-Bayati’s poetry. In this book, 

the author explores various poetic schools (including symbolism) in al-Bayati’s 

poets. Moreover, two of the papers written about al-Bayati’s poetry include 

“Obsessed with alienation and travel” written by Nahedah Fawzi (2010) and 

“Outstanding myths in Abd al-Wahhab al-Bayati’s poetry” authored by Ali Najafi 

Iwaki (2010). To date, no substantial research has been published about the 

symbolic use of animals in al-Bayati’s poems. There are only a few reports that have 

superficially examined symbolism in his poetry.  
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Symbolic use of animals in al-Bayati’s poetry: Since Abd al-Wahhab al-Bayati 

spent a considerable part of his life in exile or on trip, homesickness became a 

dominant theme in his poems. To express this emotion, he has used animal symbols 

like pigeon and chamois, which are always on the move. His symbols do not always 

refer to the same thing. In fact, sometimes the same symbol is used in different 

places to refer to totally opposite issues, indicating the poet’s distress. Utilizing 

different, and sometimes opposite, symbols has given a lot of variety to his poetic 

images. One of the most important reasons for symbolic use of animals in his poetic 

images is stimulating audience’s feelings with bitter humor. In some cases, Abd al-

Wahhab al-Bayati takes advantage of different symbols in various forms, which 

apparently are not related to each other. Nonetheless, when the referents of these 

symbols are discovered and interpreted in light of the poetic context, clear cohesion 

is drawn between the used symbols. For example, in the elegy entitled “al-Qurban”, 

which was composed for Pablo Neruda, the Chilean revolutionary and freedom-

loving poet, three symbols, namely butterfly, chamois and gazelle, are 

simultaneously and frequently used to express the zeal for freedom. One of the 

special symbols used by Abd al-Wahhab al-Bayati is deer, which connotes a mystic 

code known as Aisha. His objective in using this symbol is to draw an analogy 

between the oppression of this code and that of a deer hunted by the predator. He 

introduces deer as the symbol for his superb love, i.e. mystic love. He claims that, 

like mystics, he has found this deer hunted by the predator in his poetic discovery 

and intuition.  

Conclusion: Various and frequent symbolic use of animals in al-Bayati’s poetry has 

linked his poems to everyday life. Through artistic illustration, he has turned social 

unrest into tangible issues. He has selected particular animals to express any kind of 

pain or sorrow. Wolves and hyenas embody the cruelty of the wicked. Displaced 

pigeons and sparrows represent the oppression of defenseless people. The innocent 

deer in the desert symbolize his legendary love for a dream called Aisha. The 

frequent symbolic use of animals in al-Baati’s poetry (approximately 90 species of 

animals’ names have been used 900 times in his poems) has given meaning and 

variety to his works and made his poems sound like the surrounding environment.  

Keywords: Abd al-Wahhab al-Bayati, Contemporary Iraqi poetry, Symbolism in 

poetry, Animal in poetry. 
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 ، کرمانشاهيدانشگاه راز ،ات عربيار گروه زبان و ادبيدانشي، ار همتيشهر
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 دهيچک
شمار به او يهابارز سروده يهااز جلوه يکي، يشاعر معاصر عراق در شعر  نمادد کاربر

 يجا يدر جا .ده استيبخش وسعت معناتنوع و  يوشعر  به کهن يو معناآفر يهنر يکيتکنآيد؛ يم

به شکل  وانين حيچندنام از ذکر  در آن که شوديم افتي ياهسرودکمتر  ، يشعر يهاوانيد

 که انقالب و اوشاعر و هدف  يمبارزاتات يبا تجرب يت هنريخالقن ياستفاده نشده باشد. ا نينماد

با و  يفيتوص -يليبا روش تحلن پژوهش يا دارد. يناگسستن يونديپ ،است و عدالت يآزاد به يابيدست

 در بهرا   يهنر يهايتوانمند ،او شعروانات در يحنام مختلف  يگونه 99مورد از  191استخراج 

با  آن است که  يايگو پژوهشن يا يجهينت .نموده است يواکاون نمادها يا مناسب يريکارگ

ت نابسامان يوضعبا وان يحهر  خاص يهايژگيان ويمعنادار م يونديشاعرانه و غالباً نوآورانه، پ يتيخالق

به  متنوع ياجلوه که باشديم ياگونهبه شاعرانه يين هنرنماي. اش برقرار نموده استيجامعه خو

 ياز معان يعيوس يشده که شبکهها سببنمادن يتنوع در مدلوالت ا ده است.ياو بخش يشعر يريواتص

   ل گردد.يتبددر شعر او  ييگرانمادمهم  يهااز شاخه يکي ت بهيجاد شود و در نهايشعر او ا در

 

 .در شعر وانيح در شعر، نماد ،عراقر، شعر معاص  ها:د واژهيکل
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 مقدمه

 ي، برخو  ،  يعني ،ان سه ضلع شعر معاصر عراقياز م

و  يينها يرا به مرحله يشعر ينوآور يفهيوظ است کهناقدان معتقدند که تنها 

کهن  يهاز به قالبين داشت و  يعمر کوتاه ،؛ چرا که هخود رساند يعال

اشعار خود را سرود و آن را به اوج خود  ،ين نوآوريمان به ايبا ا اما . بازگشت

و  نماد از فراوان ياستفادهاز نظر   ،عالوه بر آن رساند 

 شده استظاهر بهترگر ي، از دو شاعر دخود متعدد آن در شعر يهافهيها و وظداللت

ار داشته و يدر اخت يات جهانيو ادب ياو هر آنچه از ادب عرب .

 د.يافزايشعرش م يبر غنا گونهنيا رد ويگيکار مدر شعرش به ه راکسب نمود

وان يرنگ ححضور پر ،کنديخود جلب مها را بهتوجه که در شعر  ياز مسائل يکي

در او  کهي؛ تاجايخورديچشم مبه سر شعر در سرتا ،ن حضوريا که در شعر اوست

 رو بهنياز ا. وانات استفاده نموده استياز نام حز يند خود ياز قصا يبرخ يگذارعنوان

خود  ييگرانماد ياصل يهااز شاخه يکيرا به  يوانيح ينمادها ،کهرسد ينظر م

او شد. در  شعروان در يحعنصر  يبررس يبرا يازهين مسأله انگيل نموده است. ايتبد

ن يتروانات در شعر او، به مهميمختلف ح يگونه 99مورد از  191با استخراج ن مقاله يا

ر يز يهابه سؤال شود تايم يو سع برده ين کاربرد پياز ا ها و اهداف زهيانگ

 ارائه گردد: يپاسخ

 است؟ وند خوردهيپ شعر يهاهيمادرونبا چگونه  اتوانيحن نام يکاربرد نماد.1

 ؟اندنموده ينيآفرنقش ير شعريه در تصاوگونوان چيعنصر ح.2

 

 قيتحق ينهيشيپ

رود، يشمار معراق و جهان عرب به ياز شاعران برجسته يکي نکه يبا توجه به ا

قرار گرفته و  پژوهشگران يبارها مورد بررس نقاب، اسطوره و نماداشعار او از نظر 

ن يشده است. از جمله ارامون آن نگاشتهيپ يتعددها و مقاالت منامهانيپاها، کتاب



 0 «البياتي عبدالوهاب» شعر در حيوانات نام نمادین کاربرد

از  (2002) "" ينامهانيتوان به پايها منامهانيپا

 ينامه که در چهار فصل به نگارش درآمده است، به بررسانين پايا اشاره نمود. 

پرداخته و در فصل آخر ساختارها و  در شعر  ،و زن يدگرموز غربت، مرگ و زن

  .قرار داده است يرا مورد بررس ياتيب ييلوازم رمزگرا

 ""کتاب  بهتوان يم زينکتاب  ينهيدر زم

لف مخت يمکاتب شعر ،ن کتابيسنده در اياشاره کرد؛ نو از ( 1111)

 است. کرده  ياو را بررس ييگرانماداز جمله  افته در شعريظهور

 (2010) "" يتوان به مقالهيز ميشده نمقاالت نوشتهان يماز 

" يپرداخته و در مجله انواع غربت در شعر يکه به بررساز 

 ده است. يچاپ رسآن به 22شماره  "

 "برجسته در شعر  يهااسطوره" با عنوان يگريد ين مقالهيهمچن

برجسته در شعر  يهااسطوره يوجود دارد که به بررس يوکيا ينجف ياز عل (1119)

 2 ارهمشهد، شم يات و علوم انسانيدانشکده ادب ين مقاله در مجلهيپردازد؛ ايم 

 ده است. يچاپ رسبه

انجام شده  يز تاکنون مطالعاتيدر شعر معاصر ن يوانيح ينمادها يبررس ينهيدر زم

( از 2002) "" ياز جمله مقالهاست؛ 

نحوه استفاده شاعران  ياست که به بررس يو روشنک جعفر يدهکر يصادق فتح

"وانات در شعرشان پرداخته و در مجله ياز رمز پرندگان و ح ينيفلسط

 چاپ شده است.  2شماره  "

ن، ينماد يهاد بر جنبهيبا تأک داستان پرندگان در شعر " يگر، مقالهيد يمقاله

به است که  يشاد و محسن زماناصغر رواني( از عل1192) "ياسيو س ي، اجتماعيتيترب

پردازد. ياند، مدا کردهيپ ينينماد يو جنبه کار رفتهبه که در شعر  يپرندگان يبررس

، ن حاليبا ا چاپ شده است.  2، شماره يز در مجله نقد ادب معاصر عربين مقاله نيا

و  صورت نگرفته يپژوهش وانات در شعر يح ينمادهارامون يپ تاکنون
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 يهايبررس يالبهالدر که  است مختصر يتنها اشارات ،اره وجود داردبنيدر اکه آنچه 

 . او گنجانده شده است ينماد

 

 يبحث و بررس
بيان معاني شعري بهره جسته که  ي، برااز کاربست نام حيوانات 1

 عبارتند از: آنهاترين مهم

 

 شاعر یيتنهاغربت و بازتاب 

ت و ب، همواره غراتوانيح از پرندگان و يينمادها تفاده ازاسبا  

 يو يهاانتخابتوان گفت که يدر واقع م د.ينمايمجسم مش را يخو يهايدلتنگ

ان يب يهستند که برا يواناتياز ح« کبوتر، گنجشک و بز» ت اوست.يمتناسب با وضع

 خود از آنها استفاده نموده است:  ييغربت و تنها

 

 پاک يديتبع کیاز  يدنما «کبوتر»

امر سبب شد که احساس  نيو هم د گذرانديشتر عمر خود را در سفر و تبعيب 

مختلف  يهااز راهشده و لياز احساسات بارز در شعر او تبد يکيبه  ،ييغربت و تنها

کبوتر  نماد، ين تجليا يهااز صورت يکي(. ابد )ي يدر شعرش تجل

د يبه تبع اما ،يو پاک يگناهيبدارد که با وجود  ياشاعر و آزادهاست که اشاره به 

  فرستاده شده است:

1» 

شده، داللت بر هر شاعر آواره از وطن از ا همان کبوتر دوريو  شاعر گرسنه در بهار

ن معنا، داللت بر آن ياستفاده از کبوتر در اکه رسد ينظر مدارد. به جمله خود 



 0 «البياتي عبدالوهاب» شعر در حيوانات نام نمادین کاربرد

 شدهمرتکب شده باشد، از وطنش دور ياه( بدون آنکه گنياعر )انقالبداشته باشد که ش

 يدهيدر قص . است يار و سمبل پاکآزيببا، يز ياپرندهچرا که غالباً کبوتر  است؛

کار گر بهيرا بار د نمادن يکند، ايم مي، آن را به پناهندگان تقدخودکه  ""

ن موضوع را اثبات يا وکند يآن ذکر م يرا برا ""گر صفت ياو بار د .رديگيم

ت يبا عنا بوده که شدهحساب اريبس ي، کارينماد و نمادپرداز استفاده ازکه  کنديم

 :صورت گرفته است

 .(170 /2 :همان) «»

عبارت شود؛ بهيان مي( بتر، در قالب پرنده )گسترده ين مفهوم در کاربرديسپس ا

 دور از وطن است: يديهر تبع نمادپرنده،  توان گفت کهيم گريد

 (.272/ 1 :همان) «2»

 وان يد ياصل ينمادهااز  يکيعنوان به ،بار( 90با بسامد تکرار باال )حدود  نمادن يا

مانند  ين واژه با کلماتيشتر موارد، اين است که در بيقابل توجه ا يد. نکتهيآيشمار مبه

 شود.يدارد، همراه م يد و دوريکه داللت بر تبع دگاه(ي)تبع  و 

 

 یيرها ير آرزود ياز انسان ينماد ،«گنجشک»

ز در مفهوم ين واژه ني)گنجشک( است. ا ن معنا،يپر بسامد در ا يهاگر واژهياز د

ن يا در ن دارديشين واژه با موارد پيکه ا يکار رفته است؛ اما تفاوتبه يکوچ و دور عامِ

 داللت يبر افراد نمادن يگر ايعبارت دزد؛ بهيآميفهوم کوچ با فقر در مبار منياست که ا

آنان  ياز ستم برا يکوچ و دور و ،دارندنامکان مهاجرت  شدت فقر، خاطرهبدارد که 

 گشته است:ا يک رؤي بهل يتبد

  
 ابند:ييم ييرا که با کوچ و غربت، از زندان ظلم و ستم رهايز
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«

 (.221 :همان) 

ن يا قالب در نمادن يکوچ ندارد، داللت ا ييتوانا است که ياپرنده که گنجشکييازآنجا

 آيد.ينظر مبهار متناسب يمعنا بس
 
 يکسيت بینها از ينماد ،«بز گَر»

در  يورود. يکار مبهز ين يگريوانات ديبا ح د و غربت در شعريمفهوم تبع

 يدر بافتگونه نياگر همنوعانش را يخود و د ييتنها ،"" يدهيقص

 کند:يه ميتشب زيانگحزن

«

 7»  

و  ي، شاعر بزرگ جاهلت يار به بيبس ،ن معناياقالب وان در ين حيکاربرد ا

 1ک استينزد ور،همش يصاحب معلقه

 
 شعر  يدهندهليتشک ياز سه احساس اصل يکي ،که غربتييجاآن از ،بيترتنيبد

 در قالب ن احساس،يا توان شاهد بود کهيم شوديمحسوب م

 ان شده است.يب يمتعدد ينمادها
 

 يو آزاد عشق به وطن و 

 را يمختلف يهانقابو  نمادهااست که او  ياگونهبه ،يدبه انقالب و آزا عشق 

انقالب را  در اشعار خود،« » ند؛يآفرين واژه در اشعارش ميا يبرا

 :کنديم يمعرفنش يعشق نخست

  10»  



 1 «البياتي عبدالوهاب» شعر در حيوانات نام نمادین کاربرد

ان شده يب زين« يپروانه، آهو و بز کوه» واناتياز ح يمتعدد ينمادها ر قالبدن مفهوم يا

 است:

 

 ( يخاطره ي)تداع يبخشنجات از ينماد ،«پروانه»

ن يا يدربارهکه  ييهاي. در بررس ""  يهاوانيدن يتراز مهم يکي

جز انقالب و  يزيچ  ي«»شد که گرفته، مشخصصورت در شعر  نماد

از  ،ن عشق خوديف ايتوص يبرا (. اما 90 :2009 زاده،عبداهلل و صدقيست )ين يآزاد

روحمحکم دارد.  يونديبا اوصاف انقالب پ ،کيرد که هريگيمدد م يوانيح يينمادها

 دارد:بخش بودن انقالب داللت بر نجاتاست که  ياپروانه ، در قالبدر شعر او 

11»  

 ز:يو ن

«

 .(72و  71 :)همان 

ت روح مرده اس نمادم، يپروانه در اعتقادات قد»د: يگويم نمادن يرامون ايپ «»خود 

عاشقانش آشکار و گاه پنهان  يبرا ي( گاهدر حرکت است؛ ) يچون دودکه هم

جز  يزيچ  .دنبال او باشندن عالم بهيکند تا در جهنم اير مرا وادا گردد و آنانيم

ن يبد(. 29 :1991همان، ) «ستيان مرگ و به خاطر عشق و انقالب نيروح عالم متجدد از م

)پس از مرگ او( دوباره  ر کرد که روح يگونه تفسنين نماد را ايتوان ايب ميترت

ن يت کند و اين عالم هداياز شاعر براند و او را در جهنم اشود تا مرگ را يخته ميبرانگ

ها در ست تا انساني( ن) شدن انقالبختهيها در اثر برانگجز نجات انسان يزيچ

 ين صفت برايکه ا يشتر موارديل است که بين دليهمابند. بهيراه سعادت را ب ،اثر آن

شود. به ياو پس از مرگش همراه م يدوباره يزندگ يرود، با مسألهيبه کار م 

انقالب در جامعه مرده،  ظاهراً ن نماد آن است که هرچنديمنظور شاعر از ا ،گريان ديب

 مجدّد دارد.  يبخشيو زندگ ياما روح آن قدرت زندگ
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  يایرو وند آن بايو پ «آهو»

وان يجهت در دناز آ ،به غزال دن ينام .است يعرفان ي، عشقبه  عشق 

 -که متداول استچنان-محبوب ييبايان زيب يبرا نمادن يابد که او از اييت مياهم 

پور، يميمعروف و رحدارد ) يعرفان ي، نظرنمادن يکند، بلکه او در کاربرد اياستفاده نم

بر  وهعال ،نمادن يا استفاده ازن است که با يدنبال اب او بهيترتني(. بد111و  112 :1191

 يهمانند عشق عرفا( معرف يزيخود )چ ي، آن را مظهر عشق واالت اويمظلوماشاره به 

 افته است:ين غزال را در کشف و شهودش ياو همانند عرفا ا .کند

 
 

 گشته است: ياهير ظلم و سياس ،ن عشق شاعرياما ا

«
: )همان «20

221.) 

 يعشق عارفانه ين درجهياز واالتر ي، تجسّمکاربرد غزال در شعر  ،بين ترتيبد

انگر عشق به يب ،ن نمادها در شعر اويبا اوند نام يو پ است ياو از انقالب و آزاد

نام  ينيع ينمادهااز  ،() ييايک نماد رويان يب يبرا است.  يياين نماد رويا

 وانات استفاده نموده است.يح

 

 يداریپاو  يکوشسختاز  ينماد ،«يبز کوه»

و  يداريپا يبرا يآن را نماد ، يبز کوه ياسخت و صخره يبا توجه به زندگ

 قرار داده است: يروزيهم شکستن موانع پدر
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که در ظاهر کند ياستفاده م ياپيپ يبه شکل نمادن ياز چند ،موارد يدر برخ 

به شکل جداگانه و  نمادهر  يهااما پس از کشف داللت ،ستيان آنان نيم يارتباط

 يابد. براييار منسجم و هماهنگ ميبس ي، صورتيها، بافت شعرسپس تأمل در نمونه

و  يشاعر انقالب "رودايپابلو ن"نام که شاعر آن را به "" يدهيمثال در قص

 عنوانبه ،و غزال را در کنار هم يبز کوهپروانه،  نمادروده، سه س يليخواه اهل شيآزاد

 کند:يرد و در شعرش تکرار ميگيکار مبه يدن به آزاديرس يبرا ييابزارها

«

  (.121:)همان 
 

 شعرستمگران در از نفرت  تجسم

وصف حال  يبرا انتخاب معنادار  ،وانات درندهين از نام حينماد ياستفاده

را به ذهن  يخوارگخون گرگ، گربه و کفتار،ن نام ينماد يريکارگبه ستمگران است.

  د.ينما يم يمخاطب تداع

 

 ستمگرانبا  يخوهم «گرگ»

تلخ و غمبار، به ظالمان  يبا زبان طنز و گاه با زبان، گاه يمتعدد يوانيح ينمادهابا  

)گرگ(  ن معنا، يدر ا نمادهان ياز پربسامدتر يکيکند. يو حکومت آنان اشاره م

عام بر همه سران ظلم  ين واژه در مفهوميامرتبه ذکر شده است.  20که حدوداً  است

 در جهان داللت دارد:

17»   

 ز:يو ن

 :)همان   »

11.) 
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عراق  وقت کمان ظالمداللت بر حا ي، براخاص ييدر معنا را در قالب نمادن يسپس ا

 کند:يذکر م

«

  ،  

 (.217/ 1 :)همان «

 

 حقارت يخو و «گربه»

" يدهيدر قص يو)گربه( است.   ،آلود در شعر نمادوانات يح گرياز د

کشاندن يبردگ آنان در به يبه ظلم ظالمان و خودخواه ،طنزگونه يانيبا ب ،"

اشاره  ""ر يعبشمردن جان آنان، با تارزشيها و بانسان

 دارد:

«

»  

داند يکور م ييهاتر کرده و خودِ ظالمان را گربهرا پر رنگ نماد نيا ،گريد ييدرجا 

دروغ  يخود را با مشت يظالمانه يگر، حکومت موروثيکور د يهادن گربهييکه با زا

 دهند:يادامه م

(.229و  221/ 1 :)همان

مانند آن که در وصف و ن متن يدر ا زبان و کلمات توان مشاهده نمود که يم

 آنهاست. ريخته به تحقيگزنده و آم يليخ ،است يشاعران دربار يگيفروما
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  يادوگانه يکاربرد و «کفتار»

ن واژه ي)کفتار( است. ا ، واناتين نام حيکاربرد نمادکار رفته در به يهانمادگر ياز د

 رود:يکار مظلم و دشمن به نمادعنوان به ،موارداز  يدر برخ

  

از  ينمادعنوان و به م فوقمفهواز  ريغ ييدر معناز ين –  –ن واژه يهم يگاهاما 

 :روديکار مبه يانقالب و آزاد

«

 (.219 :)همان
 ياريتا حد بس ،نمادهار و تضاد در مدلوالت يين کاربرد دوگانه و تغياتوان گفت که يم

ک يم ساعت در يتوانم نينم»د: يگويرامون خود ميگردد. او پيباز م تيبه شخص

که مجبور باشم. اما چنانچه آزاد باشم، دائماً در حرکت خواهم نم؛ مگر آنيمکان بنش

کند؛ يب او خودش را ملزم به حفظ مدلوالت نمين ترتيبد  «بود

 کند، نظر دارد.يشعر به او الهام مرودن سدر هنگام  شبلکه به آنچه که احساسات

 

 شعر  در ياجتماع يهاينابسامانان يب

قورباغه،  مناسب با آن مانند ينمادها ، ازياجتماع يان دردهايب يبرا «»

  کند:يخرافات دارند، استفاده م يبر مبنا ييهايژگيو که و خرگوش يشپش، طوط

 

 یينفاق و دورو از ينماد ،«قورباغه»

ا يو با زبان جد  ديگويسخن م يمختلف اجتماع يوسته از دردهايپ ،در شعر خود 

نفاق در  يک به اندازهيچيد هيها دارد. اما شادن و درمان آنير کشيتصودر به يطنز، سع

وسته با يدارد و پ نفاقار سخت در برابر يبس يموضع رنگ نباشد. شعر او پر

نقد ده و ير کشيتصورا به زشت يدهين پديا متفاوت، يهاهيمختلف و از زاو ينمادها
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)قورباغه(  ، باشديمز يد او نياز قصا يکيکه نام  يينمادهان ياز ا يکي. کنديم

 که از ترس قدرت رديگيقرار م يشاعر منافق نمادعنوان بهوان معموالً ين حياست. ا

 پردازد:يم يچاپلوسحفظ منافع خود، به  يو برا حکام

«

 /

 »

کند:ين شاعران اشاره ميدروغ يهاييسراهيبه مرث يگريد يو در جا

 /  
 (.212/ 1:)همان

رنگ، يبا نرد که يگيقرار م يحاکمان ظالم نماد «قورباغه» ،"" يدهياما در قص

نند و خود ينشيخالفت م يبه کرس ،دهيدنفاق و سوءاستفاده از رنج و زحمت ملت ستم

 نامند:يرا جوانمرد م

«

 (.19و  11 :ن)هما «22

شعر  يجا يدر جا و شوديده ميد يين انتقادها از تظاهر و دورويتندتر در شعر 

م يترس يمتفاوت يگوناگون و با نمادها يهاشکلها بهاز انسانن گروه يا يچهره ،او

 شده است.

 

 يگیاز فروما ينماد «شپش»

 )شپش( بنامد: ز يرا ن منافقانکه اشعار شده سبب  منافق از شاعران نفرت 

«
27 »
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د که چون ينمايان ميت حقارت آنها را بينها ،ه مداحان به شپشيتشب باشاعر در واقع،

کنند.يه ميآنها تغذ چسبند و ازيگران ميانگل به تن د

 

 چاپلوسخواران رهيج صف حالوو  «يطوط»

 ديکنند، از ديد و مدح مييوسته او را تأيکه پ زيخوار پادشاه نرهيان جياطراف
 يگوتملّقعنوان به يکاربرد طوط يهان شکلياتريگواز  يکي. هستنديچون طوطهم

 ده شده است:ير کشيتصوبه ،در قالب طنز "" يدهيپادشاه، در قص

21»  

 

 دوگانه يکاربردبا «خرگوش»

قرار  يمنافق نماد، گاه نمادن يا .)خرگوش( است ، نمادهان نوع از يگر ايد ينمونه

زد که يرين ميدروغ يهادر برابر پادشاه اشک ي؛ از طرفدارددوگانه  يرد که رفتاريگيم

اب پادشاه يدر غ ،گريگردد و از طرف دياو نزد پادشاه م يبرا يسبب عزت و مقام بلند

 رود:يه او فرو ميسه عليو دس يدر گِل ذلت، خوار

«

     /

 (

 يانسان نماد ،باً متضاديتقر ياگونه، به"" يدهيدر قص واژهن يهم گر،يد يدر جااما 

و  شدهت در چنگال او گرفتارياما در نهاکند، ياز دشمن فرار م که شودزدل ميترسو و ب

کند:يم ياريبا خونش انقالب را آب
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(.29/ 2 :همان)

 شاعر با نمادها يدينااماحساس  ونديپ

شاعر در  يحالشانيپر احساس انيب يبرا ينماد ،مانند جغد، کرم و سگ يواناتيح

  اوست. يگو آوار يزندگ

 

  يو خراب يتباه از ينماد «جغد»

کار به يرانيو و يديناام نمادعنوان به «»، "" يدهياز جمله قص در شعر 

 جغدبودن نينشرانهيبر اساس و ،ن مضمونيوان در اين حيد کاربرد ايشود. شايگرفته م

 باشد:

»   

ده، خوانن شوديمشاهده مفراوان  شعر يجا يکه در جا ،ات و مانند آنين ابيدر ا

نام به يارانهيند که در ويبيش ميخو مقابل شدت افسرده دربه يرا با روح ياعرش

 ده است.يکس آرميدگاه خاموش و بيتبع

 

 ينابوداز  ينماد «کرم»

ک در يکه هرکار رفته به يوانات مختلفيح در قالب در شعر  ،مرگ و ترس از آن

ن نظر که يد از اي، شا«رمک»ان ين ميدر ا خود دارند. يبرا يخاص ييکنار مرگ، بار معنا

مرگ  نماد دانند، در شعر يها مکرم يو در درون قبر، طعمهجسد را پس از مرگ 

 :قرار گرفته است يو نابود
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 /»  

بار داللت بر مرگ نيا ،ن معنا که مرگي؛ به ابرديار مکبرتر به يين واژه در معنايسپس ا

است که شاعر از  يظلم و ستمبار و پر از ذلت يزندگ ،ندارد، بلکه منظور از آن يزندگ

 نالد:يم ين زندگيچناين  شدنيطوالنبار از ني؛ پس استوه آمدهآن به

«

 
/ 2 :)همان «12 ،  

12.) 
پر  ين زندگيبودن ايشود و شاعر از طوالنيه تکرار موستيپ ،دهين قصير در ايعبارت اخ

که از  يدردناک يزندگاناز طول  ياعنوان نشانهرم را بهبار کِنينالد و اياز درد و رنج م

تر داند و آن را سختيمرگ م را ين نوع زندگيرا او ايبرد؛ زيکار ماست، به يآن شاک

 خواند:يم ياز مرگ واقع

 (. 170 /2:همان) «19»

 

 مرگ دردناک از  ينماد ،«سگ»

  با اشعار ،)سگ(  نمادسخت و دردناک باشد،  يکه سخن از مرگ يهنگام

 وان در شعر اوستيح مرتبط با ينمادهان ياز پر بسامدتر يکي نمادن يشود؛ ايهمراه م

تلخ و  يداللت بر وقوع مرگ ياريدر موارد بساست و  مرتبه ذکر شده 79که حدوداً 

 ظالمانه دارد:

«

 
 

 
 /  
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حاکمان ظالم در  يها، ابزارهستند يشکار يهاکه همان سگ هامنظور از سگدر واقع 

 هاست:گرفتن جان انسان

«

 
 (.129/ 2 :همان) «17

و  ت نداشتيامندگاه هم ياو در تبع ،نبود يآوارگ صرفاً ،درد و رنج شاعردر واقع 

را سندباد  ياتيب ن سبب است کهيبه هم بودند. يت و آزار وياذ يوسته در پيپ

 اند.دانسته هطراخمپر يرهاشه در سفيآواره و هم

 

 بحث يجهينت

 ن شرح قابل استنباط است:يبد يجين بحث، نتاياز ا

شده که سبب ،يم مختلف شعريوانات و استفاده از آن در مفاهينام ح ي( بسامد باال1

 ل شود.يتبد  ييگرانماد ياصل يهااز شاخه يکيبه  نمادهان يا

از  ،خود يو احساسات شاعرانه ي، اجتماعياسيسم ياز مفاه ياريان بسيدر ب (2

خواه است، يو آزاد يانقالب ينکه شاعريبا توجه به ا و کندياستفاده م يوانيح ينمادها

در راه  يداريدر طرح مسائل مربوط به انقالب چون عشق به آن و پارا  نمادهان يا

 .برده است کاربهدن به آن يرس

ن درد جامعه، يتريعنوان اصلا بهيخصوص نفاق و ربه ير طرح مسائل اجتماعد ( او1

 کند.ياستفاده م يچون قورباغه و طوط يمختلف ناتوايح ينمادهااز 

کرد،  يد، سفر و دور از وطن سپريعمر خود را در تبع اکثر نکه ي( با توجه به ا2

اس ن احسيان ايل شد. او در بيشعر او تبد ياصل ياز محورها يکياحساس غربت به 

 مانند کبوتر و بز استفاده کرده است. اناتويح در قالب يينمادهاز از يش نيخو

 ا متضادير ينداشته، بلکه متغ يشکل ثابت  يوانيح ينمادهااز مدلوالت  ياري( بس9

  ر او باشد.ييتغ يهين امر در اضطراب و روحيل ايد دليکه شا هستند
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دن يبخشعمق و بخشديخاص م ياجلوه ير شعريبه تصاو اتوانيح ينمادها( 2

وانات يل کاربرد حين دالياز مهمتر يم عقليبه احساس مخاطب، طنز تلخ و تجسم مفاه

 اوست. ير شعريدر تصاو

 

 هانوشتيپ
در بغداد، نزديک مزار صوفي معروف،  (يشمس 1109) يالديم 1922در سال   .1

فقير به دنيا آمد. تحصيالت دبيرستان و دانشگاه را در بغداد گذراند و در  اي، در خانواده

 :1110شفيعي کدکني، از دانشسراي عالي بغداد، ليسانس ادبيات عرب گرفت ) (يشمس1129) 1990سال 

شد.  و شاعر بزرگ  ن دانشسرا، عامل آشنايي او با شاعر جوان، ي(. ا112

 :1111)شبستري، وجود آوردند که انقالبي واقعي در شعر عراق بهه تن از نسل دهه ي پنجاه بودند اين س

گريز او، وي را در صف مبارزان عليه رژيم فاسد عراق و حکومت فکر انساني و استعمار(. 11

وستانش آن را را که او و د« فرهنگ نو»ي مجله ،گيري مبارزه، حکومتهاي اوجقرار داد. در سال 

ي کشورهاي لبنان، مصر، سوريه و شوروي منتشر مي کردند، توقيف کرد و او و يارانش را آواره

در  يداد و او به وطن بازگشت. و يعراق رو 1991بود که انقالب  ير و دار و آوارگين گيساخت. در ا

(. در سال 117 :1110شفيعي کدکني، د )يکش ياريبس يش رنج هايخو يد و آوارگيدوران تبع

حکومت وقت، گذرنامه عراقي او را باطل کرد و تابعيت عراقي از وي سلب شد؛  (يشمس 1122)1921

ن يا(. 192و  199 :همانمجدداً تابعيت عراقي را به او بازگرداندند )( يشمس 1122) 1927اما در سال 

عراق، سبب شد که  ياسيو س ياد در اوضاع اجتماعيز يهايهمراه با آشفتگ يسخت و آوارگ يگزند

خود، در جهت  ينماداشعار  يهيکند تا بتواند در سا يخواه ياو شعر خود را وقف مبارزه و آزاد

 اصالح جامعه گام بردارد.

که در بهار گرسنه است،  يشاعر يستاره / براتک ن يا يدگاه، برايبرف در تبع يغربتم، برا يبرا .2

 ياز وطنم که در زندان يکشزحمت ي/ براامبوده شدهو رد يانقالب شه ي/ برارها شده يکبوتر يبرا

 .د منيجد يهارهيجز يده/ قسم خوردم اين قصيا يرد/ برايميدور م

 رها شده. ي/ همانند کبوتردست دور ياهايدر يگردم/ به سويم يبا فرات جار .1

 بازگشت. هادگاه با پرندگان و ابريزند؟/ او از تبعيدر م يناظم بازگشت! چه کس .2

شوند، و ياه تشنه/ پژمرده ميس يهاها/ و زنبقپروانه يها/ و تکان باليميقد ير احمق، و خانهيانج .0

 نند.يبير بال خود برده اند، خواب کوچ را ميکه سر به ز يدرحالگنجشکان گرسنه/  يهادسته



    نقد ادب معاصر عربي  11

شق ع يام/ ايماه آب يخواند:/ ا يخواند/ از آزاد يااز زنبق/ ترانه ي/ در قفسيآب يگنجشک  .6

و  ،گانه ماه سبزي ،اهميوطن دورم/.../ من در شب س يدهد/ ايم را جان ميصحراکه رود/  ينم/ اينخست

 .قفس زنبق بودمآن در  يگنجشک آب

نان/ مانند يم!/.../ و من و تو و ايحاصل، من تنهايب يم!/ مانند قطره باراني/ و تو؟/ من تنها... و من .0

 م.يتوانياشته/ نمم که گله او را تنها گذيهست يبز گر

 به کار رفته است ياتيوان بيناً در ديگر از طرفة عيت ديت و چند بين بيالزم به ذکر است که ا .8

 

 تنها شدم. ،گر يدند، و مانند شتريگز يتا آنجا که همه بستگانم از من دور .1

 .هاي سرخ آرزواي انقالب! اي عشق نخستين من! اي پرچم .21

/ که در ظهر است کوچک ياپروانه که يدر حالشود/ يخته مير شاخه نخل برانگيز شه دريعا .22

 ا.يد بيگويکوبد/ به من ميلوفر قنماد به چهره مرگ مياست که ن ين همان کسيکند/ ايپرواز م

وار عبور ي/ از درها است ياپروانه که يدر حالد/ يمايپينم که باغ را ميبيشه مرد اما من او را ميعا .21

 است. زيسحرانگن باغ ياو در ا ياها/ غذايخوابد/ اندوه و بنفشه پژمرده و رؤيکند و نمينم

را رها کردم  آن/  اما من ه داديرا به من هدآهويي نکه بر من آشکار شد، يپس از ا/ هو صاحب جالل .29

ههاي وطن را شکار کردند در حالي که در چراگا آنها تا در پس نور در عمق شهرها بدود/  پس غريبه

 .قرار داشت گم شده

)پادشاه مقتدر فاتح بابل و  بينم که بر روي آهويي نشسته/ و آشور بانيباليبر ساحل کرکسي را م .20

-يهاي اعدام مو اسيران را بر چوبه ،زندياش به خورشيد غروب ضربه مبينم/ که با سرنيزهيرا م الم(يا

 آويزانند.هاي سخت و ترسناک بينم/ در حالي که در تاريکي

گردد/ مانند يباز م ديخورشکند/ مانند يمن/ انقالب مانند پرندگان مهاجرت م يحتم سرنوشت يا .20

کرده/  لگدمالآن را  يکه دردها و گرسنگ يني/ در درون زمزنديجوانه مرد/ مانند بذرها يميها مشهير

ن آن ظهر رخنه يشود/ که از بيجاد ميا بزرگ يزنند/ در آن شکافيشاخ م يکوه يوار محال را/ بزهايد

 .کنديم

 _آهو _يبز کوه _تو پروانه ين زمانمان بکشانم/ و براياد گرفتم که چگونه آتش را به اياز رودها  .26

 .ماه شکار کنمو 

م و ييآيم/ ميندار  ،هان پليجز عبور از ا،  يحق کنند/ ما يها بر آن حکومت مکه گرگ يجهان يا .20

 م.يکنيمان با خود حمل ميهاقبر تاا که فقرريدر حال ،ميرويم

نان گرسنگان  ،هاگرگ يهاشود/ و دستهکه چراغ خاموش  يهنگام !چقدر شب ترسناک است .28

 .خورندبرا زحمتکش 
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د يخورش يبهار، و به سو ي/ به سويهست و تنها رسنهآن گ يهاقطار گذشت؛ و تو در واگن .21

ها/ با مردگان گرگ آگاه باش، ياکه برهنهيال/ در حيرويخ مي يقلبم،/ بر رو ي، اتن سرخيسرزم

قلبم، و تو بر  ياند، ابستهگرگ  يهادستهعراق است/ را  يکه به سو يراه هان!کشند/ يزوزه م

 .يکنيها حرکت من گرگيا يچنگها

ها ن قبريپوشاند/ و ايم آن را نمين يکيچرخد/ وتارين نميد زميخواهيمسروران من اگر شما  يا .11

/ هست/ و هر آنچه که بوده و دهدينم يدر خود جا را هاشکوفهها و يبازها و اسبابوسکجز عر

و  بد اخالق يهاآدم/ و ما در دربار شما ديو حاکمان هست شما سروران فقط/ است مقدر و نوشته شده

ر چشمان م/ که به خاطيي/ ما در جنگ سربازان شماديکن يد از ما در آغل نگهداريبام که يهست يخادمان

جنازه ع ييتشم/ و ما در يريميم سوزان يهادزدها و تاجران در خندق ير و درخشش طاليام يهاگربه

 است. مباح شمردهخون آنان را ختن يرم که مغول ياگرسنه و شکست خورده ،ريفق يغروب/ ملت

ند/ پس گماشت هافهيساختند/ خلها دند/ شاعريکلمات زرد رقص يهاختند/ بر داميآب بر آب ر .12

 .نديزايکور م يهاکور/ گربه يها/ از شتر صحرا/ گربهآورديبه وجود نممرغ ي/ سين تهيکلمات دروغ

سازنده  يخورند/ ايگشتگان و کفتارها گوشتم را م/ راهزنان و مسخبيبر صل ،تنها هستم، نجايمن ا .11

 .بمينجا تنها بر صليام/ من ايملت دوست داشتن يآتش/ ا

 يهان الشهيو کفتارها را/ که ا ،نم/ سم اسبانيبيب ميبا چشم غ ،يگگشتگمتمدن سقوط و  يا .19

 .برندين ميتکاران را از بيو جنا ،ب و شکستيکنند/ نسل عيخورند/ شهر را جارو ميشده را م نينفر

سند/ ينويند، ميگويم گانيفروماچه را که ستمگران و رند/ آنيگيکه قلم به سمشان م ييهاقورباغه .10

ن يا ،د/ هر صبحيستايت را ميو جنا ياست/ که سرکش (زردو منافق )تو يته يهان همان روزنامهيا_

 .کندي/ با قلبش قمار ميدر قفس است و شاعر يافهيکنند/ .../ خليشهر را پر م

-يگر شراب ميد يهاند/ قورباغهيد از دست رفته را رثا گويآمدند تا فق يها از هر سوراخقورباغه .10

 .کنندياستفراغ مخورند/ شعر يم )آبگوشت(ديتر نوشند/

دم/ يمه د يهاابانيجهان، در خ يها را در شهرهانامند/ آنيم "مرد"که خودشان را  ييهاقورباغه .16

 کنند/ ياها و سرنوشت را جعل ميها فردا و رؤکه وجدان نداشتند/ آنيخانه، در حالدر بازار، در قهوه

جا آن( بلندتر از ابرها/ تا ييها/ )قلعهسازنديکشان، قلعه مخون زحمت خوداز عرق گرسنگان، و يبرا

گرسنگان سخن  يبراکه دم/ يا ديحکوت در ر يکور را بر کرس يهان قورباغهيد، ايده دميسپ چون که

 .ندکنيآنان فرش م يحان براين را با گل و ريند و زميگويعاشقانه م

خزه در اشعارشان  _ شپش  .../ هستند هاپادشاهان در قفس _کردند يمدح مرا  ، خادماننامردان .10

 .دنکيرشد م
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ره نان روزانه ما يج _سلطان/  يدرخشد ايب تو مي/ از جيمجان ،ديها:/  بله سرورم! خورشيطوط .18

ها را م، شبييشوين را ميزم يبه زود _/ رحمن)نام خاص خداوند( يبه ما ببخش ا خودت،را از نزد

-يگر را پاک م يهاها و کفشکتف يم/ به زوديشويخواجه م يت خادمانيبرا يزود م/ بهيکنيجارو م

 .ميکنيمدعا  بلند يباصداتو  يکه برايها، در حال/ بر طنابميرقصيم غروب در  يبه زود_م/ يکن

-يها را لمس م زهيکه ر يکرد همچون مگسيم يمست زندگ يمجانبطورآنها  تياو در حما رايز .11

، کنديدار ميرا ب "روزيف"مگس که  ي/ هنگامورزديمبا سلطان نفاق که  /  ترسو يشخرگو اي /کند

و غرق  آلودهکه  يحالرود/ دريها فرو مدهيدر گِل پد يازد/ .../ اما او پس از لحظهيرياشک مخرگوش 

 .است و عار بيدر ع

! سند تولد را يشکارچ يدرند/ ايها او را مغرق در مِه/ سگ يکيتار راهدر  زده،وحشتخرگوش  .91

ده/ خونش چنگال ين خرگوش ترسي/ مُرد و اديزا يم يکه زندگين در حالي؟/ کاتريفروشيچند م

که يرد/ در حاليميم ير گام شکارچي/ در ززدهوحشتکند/ .../ و خرگوش ياهان را رنگ ميسگان و گ

 کند.ين ميها را رنگلبا خونش، گُ

 يز به نام او نامگذارين "سدوم"مشهور بود و شهر  يستمکار از پادشاهان قوم لوط که به يکي 

شده است 

/ زنديدور مکشند، و بوم يازه ميها در اطراف آن خمن با ستارگان/ شبحيمسجد متروک، و شب مز .91

اهد؟/ خويم چه ميهارانهيسدوم از من و و_رقصد/ يها و بوم/ و زبانه آتش تنور، در سکوت مرانهيو

 يها، همراه با ابرها/.../ ايام را حمل خواهند کرد/ در امتداد خشکبادها همراه با ابر جنازه ي.../ به زود

وحشتناک/ در انتظار ماست/  يهاکند و راهيم/ بوم صدا ميکنيختن تالش ميگر يهوده برايمردگان ب

 .کنديصدا م ي!/ بوم با پستيايرانيم؟ عجب ويمانيمنجا يا

 .بهار مرا بخورند ،ها و سرماا در سرما رها نکن/ که کرممر .99

د/.../ يز خاکستر بر جنگل پاشييها برهنه گشت/ و پاها خشک شد/ درختن چاهيو ا ،ديآب گند .90

 ،اهايرؤ خواب و يهاش خشک شد/ و عروسيهاش افتاد، و استخوانيهاتکه شد/ و دندانتکه هامهيخ

ها به من گفتند/ ها/ بلبل و بادرم بر صورتش به جنبش آمد و در کاسهکِ/ و او، به دور شدند يدارياز ب

 .گشت يطوالن يشد، زندگ يشب طوالن_

 .ا آرامش استي رخواستنبدون ب ي/ خوابيمرگ در زندگ .90

ن کرده است/  .../ و يدشت را رنگ يهازهيرزنند و خون/ سنگيها در چشمان تو نوک مباد و کالغ .96

 يهازنند/ و سگيها آن را نوک مکالغ ورد در چشمان تو/ يميرد/ ميميدور م يآب يدر فضا يبال عقاب

با  کند/ ويدشت پاک م يهازهيسنگر را از خون ،يگيتو/ با فروما يکنند و قاتل ترسويآنان پارس م

و زنند يها در چشمان تو نوک مزند/ .../  باد و کالغيکه تو را نابود کرد بوسه م يريبه شمش يپست
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ها پارس پشت سر آن سگ وشود/ يده ميکه بدون پوشش کش يبدون گل/ و تابوت يافضا/ جنازه

 کنند.يها پارس مآنان/ سگ يهاکنند/ سگيم

 يهاخانهپناهندگان و قهوه يهامهي/  و در خاعدامدان يشوم/ در ميبعد از هزار سال زنده م .90

پادشاه و  يهاکنند/ دلقکيمرا دنبال م ،مرگ يارشک يها/ سگياا خانهيبدون وطن  ،جهان يهاشهر

 گذارند.يها ممن دام يبرا ،ي، در قبال اندک دست مزدخادمان خاقان
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