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  :دهیچک
ه کـردن زبـان   یاست که با چندال یشاعران يبرجسته يهااز مشخصه یکیکاربرد نماد در شعر معاصر، 

مواجـه   يشـتر یو مقصـود بـا لـذت کشـف ب     یافت معنیاثر افزوده و خواننده را در در ییبایخود، بر ز
بهـره بـرده و    يت هنـر ین مشخصه و ظرفیز از این یات متعهد عربیادب يان، شاخهین میدر ا. سازند یم

اند کـه  دهیخود برگز ینیآثار د يع، زبان رمز و نماد را برایبا و بدیز ییرهایشاعران متعهد با خلق تصو
  .طلبدیرا م ياز نمادپرداز یخود، گاه نوع خاص يبا توجه به موضوع و محتوا ین نوع ادبیا

ات متعهد، شاعر معاصر یادب ين شاعران رمزپرداز در حوزهید پرکاربردترین و شایتراز برجسته یکی
ـ ثان لغۀن یالحس«ارزشمند خود  يدر مجموعه يو. ل استی، جواد جمیعراق  ینیکـه بـه شـعر حسـ    » ۀی

گـر شـاعران متعهـد    یاز د یخوبرا به يرد که زبان ویگیکار مخته با انواع رمز را بهیآم یپردازد، زبان یم
 يرو در مقالـه نیـ اسـت؛ از ا  یازمند بررسـ یناقدان بدان، ن یتوجهیکه باوجود ب یزبان. سازدیز میمتما

ن مجموعـه  یـ کار رفتـه در ا به ي، انواع نمادهایلیتحل -یفین است تا با روش توصیحاضر، تالش بر ا
 ي، تنها مـوارد يکار رفته در شعر وبه ينمادها یدگیتنو درهم یالبته با توجه به گستردگ. شود یبررس
  .است يداریمرتبط با مفهوم مقاومت و پا یعشود که به نویم یبررس

  
  .ل، شعر مقاومت، نمادی، جواد جمۀیثان لغۀن یالحس :ها دواژهیکل

  

  مقدمه. 1
 یمعاصر از رونـد کلـ   يات متعهد، در دورهیادب يرشاخهیعنوان زبه يداریات مقاومت و پایادب
ـ ادب يو ساختار یآن، مراحل مختلف تحول مضمون يعقب نمانده و همپا یات عربیادب ات را ی
 یاسـ یو س یاز موارد، رنگ اجتمـاع  ياریدر بس یشعر مقاومت از نظر مضمون. کرده است یط
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هسـت   يمـرز و برون يمرزدرون يدادهایخاطر نسبت به رو يو دغدغه ینگران ینوع«دارد و 
د رمتعهیکه گاه، شعر غ يکند تاحدیخود منزجر م یکه شاعر را از پرداختن به عواطف شخص

ـ اگرچه ا) 77: 1387، يحجـاز (» .دهدیرا مورد استهزا و نکوهش قرار م ن مضـمون برخاسـته از   ی
 .درون شاعر و باورها و نوع نگاه اوست

ـ ادب. مردم اسـت  يداریات مقاومت، زنده نگه داشتن روح مقاومت و بیادب ياما فلسفه ات ی
و  یگروه يهاکند تا خواستهیم یحال که سعنیاست؛ در ع "من"ان جنگ یات بیمقاومت، ادب

ـ م پایتحک ياست که برا یاتیز برآورده سازد؛ ادبیوطنش را ن يهاآرمان وجـود انسـان،    يهـا هی
  )2009نجم، (. کندیبا دشمن تالش م ییارویرو يو آرامش و برا یر و خوبیخ يبرا

خـاص   یی، فضـا یو اجتمـاع  یاسیط سیز با توجه به شرایشعر عراق ن يان، فضاین میدر ا
ـ در ا ی، ازجمله شاعر مورد بررسـ یکرد شاعران عراقیآن، رو يجهیبوده که درنت ن مقالـه، بـا   ی

ـ یمانیا يمقاومت در عراق، همان فلسفه يفلسفه«. شودیم يریگتوجه به آن جهت و  ی، انقالب
ـ ا. کشور از اشغال شکل گرفتـه اسـت   يآزاد يشهیجهاد و اند يهیاست که بر پا يآزادساز ن ی

ا حس باشد، یار آن عقل یکه مع يفکر ی، طبق قالبياا مجموعهیست که فرد ین ياهیفه، نظرفلس
 يک سـو و رفتـار  یدفاع در مقابل مهاجم، از  يبرا يادهیکرده باشد، بلکه عق يگذارهیآن را پا

: 1391، يدیـ مج(.اندکرده يزیرهیگر است که دالوران، ضد اشغالگران آن را پاید ي، از سویعمل
کنـد، بـا توجـه بـه     یم میمعاصر ترس يعراق را در دوره یاسیت سین وضعیالبته اگرچه ا )423
سـروده اسـت، نـوع     ینیشـعر حسـ   ي، که شاعر آن را در حـوزه ةيثان لغة نياحلس يشعر يفضا

  .ردیگیبه خود م ینیو د یارزش یز متفاوت شده و مفهومیمقاومت ن
  
  قیتحق ينهیشیپ. 2
ف نشده یتأل ي، تاکنون اثرینییو آ ینیات دیادب ين شاعر متعهد در حوزهیا یرغم برجستگیعل

کنـد،   یل و بررسـ ی، تحلیکرد زبانیخصوص با رومختلف به يهارا از جنبه ياست که شعر و
 شـعر مقاومت در  شعردر  يداریپا يهاجلوه«ک مقاله با عنوان ین، تنها یگر مضامیاگرچه در د

کرمـان   يداریات پایادب يدر مجله» )اء حذفتها الرقابةيأش( يشعرتر د بر دفیبا تأک» لیجواد جم«
الزم بـه ذکـر اسـت    . ردیـ گین مقاله قرار نمیکار ا يچ وجه در راستایچاپ شده است که به ه
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  .ارزشمند است يشعر ين مجموعهیل ایکامل و جامع در تحل ين اثریسنده در حال تدوینو
 ينـه یخصـوص در زم با آثار متعهد معاصـر و بـه  سه یدر مقا يشعر ين مجموعهیشک ایب

ـ آیشمار مـ به یات عربیادب ير در عرصهینظیع و بیبد ي، اثرییو عاشورا ینیشعر حس د کـه  ی
ان یـ ن شـاعر در م یـ گـاه ا یرو از آنجا که جانیگرانه است؛ از الیتوجه نقادانه و تحل يستهیشا

طـور عـام و   نماد بـه  یاجمال یاز بررس شده نبوده الزم است پسشناخته یفارس یادب يجامعه
 يو نمادهـا  يگاه مقاومت در شعر ویشاعر و جا یدر عراق، به معرف يداریات پایت ادبیوضع

  .میکار رفته در آن بپردازبه
  
  نماد در شعر معاصر. 3

از اشعار متعهـد   ياریشعر معاصر در بس يهایژگیاز و یکیدر شعر،  ینید ياستفاده از نمادها
ندارند، اما در اشعار  یحی، شعر مستقل و صرینید ينهیاز شاعران معاصر در زم ياریبس. است

احمد دحبور،  -، مظفر النوابیاتیب: همچون یاند؛ شاعرانبهره گرفته ینید ين نمادهایخود از ا
از  ین، گاه ناشـ یز و نمادیان رمزآمیاز نماد و رمز، استفاده از ب يریگبهره«البته ... . و ینزار قبان

استفاده از رمز و . ستیمسئله ن ين همهیهنرمند است؛ اما ا يریاختناق و ناگز يت فضایحاکم
  .دیافزایمتن م يرگذاریو تأث ییجاز و قدرت رسانای، اییباینماد بر ز
 بدان آن، اهل از غیر که ظاهري کالم تحت است مخزون که است باطنی معنی از عبارت رمز،

 )4: 1376پورنامدارایان، ( .نیابند دست

ـ ادب يهـا از مشخصه ییگوز از صراحتیه کردن سخن و پرهیش به ابهام و چندالیگرا ات ی
حات واضح یالت را با تشریعظمت احساسات و تخ«کند یک تالش میشعر سمبل. رمزگراست

  )83: 1386ان، یپورنامدار(. ».ان نبردیح از میو صر
اق کـالم  یسازد، سیکرده و نوع مدلول آن را مشخص مآنچه بر برداشت ناقد از رمز کمک 

 یژگیان ویرو در بنید؛ از ایآیشمار مگر بهیرمز با صور د یاساس يهان امر از تفاوتیا. است
گر کلمات یاسلوب است و نه کلمات و نه براساس روابط کلمه با د یژگیرمز، و«: اندرمز گفته

 )138: 1984احمد، (» .ردیگیشکل م

و  ییگشـا از نماد و رمز، لذت کشف پـس از گـره   يریگل کاربرد و بهرهیگر از دالید یکی
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 ییها فراوان است؛ نمادهـا ملت يداریات پایمشترك در ادب ينمادها و رمزها«. هاستدرك آن
دان یف رزمنـدگان و شـه  یدر توصـ ) عـت یعناصـر طب (ا، درخت و کـوه  یآب، آفتاب، در: چون

ـ ی، دیشه در فرهنگ ملـ یگر از نمادها رید یبرخ. شودیده مید یآثار ادب يباً در همهیتقر و  ین
ز دارند؛ مثالً در یمشترك ن يمشترك دارند، نمادها ینیکه فرهنگ د ییهاملت. دارد یقوم یحت
ـ ین، عراق، لبنان و لیران، مصر، فلسطیمانند ا يایاسالم يات کشورهایادب چـون   یینمادهـا  یب

ـ م نزدیبــا مفـاه ... حـالج و وســف، فرعـون،  ین، یعاشـورا، حسـ   » .ک بــه هـم فـراوان اســت  ی
  )1390،يسنگر(

 يواسـطه د که بهیآیشمار من بهینماد ياز خود، مجموعهین ییان، واژگان عاشوراین میدر ا
ن یسندگان و شاعران عرب منعکس شده و اینو یعاشورا در متون ادب  يدار واقعه رات دامنهیتأث
طـور  بـه ... ثار، مبـارزه بـا ظلـم و   ی، ايز واژگان همچون فداکارا یجاست که برخ ر تا بدانیتأث

قـرن هنـوز    14رات پس از گذشت ین تأثیشود و ا یعاشورا استناد داده م  يناخودآگاه به واقعه
ثـاراهللا،    گـاه، فـرات،   مـه یمسموم، خ يرهایمثل عطش، آب، ت ییها ن واژهیهمچن. دار است دامنه

اند و استفاده از  ثار بدل شدهیدر شعر شاعران عرب به نماد عشق و ا ...ن ویالحس الثارات، رأسی
، ی، شاعر عراقیاتیب. ست هم مشاهده کردیالیدر شعر شاعران سوس یتوان حت ین نمادها را میا

ـ  يدهایـ اش را در تبعین شاعران، ذکر کرد که زندگیاز ا يا عنوان نمونهتوان به یرا م ـ  یپ  یدرپ
 پرگـار  ينقطـه  عاشـورا، (.در شعر او برجسـته اسـت   …د ویبال، فرات، شهکر يها گذرانده و واژه

  )www.funpatugh.com،عرب شاعران
  
  در عراق يداریشعر پا. 4

خ، ین نهضت و در طول تـار یا يریگکربال، از آغاز شکل يحماسه یعنوان موطن اصلعراق به
ـ . بوده است ياریبس يشعر يشاهد درخشش شاهکارها تـوان ادعـا کـرد شـعر     یتا آنجا که م

گونـه آثـار از   نیـ خلـق ا  ينـه یسـبقت را در زم  ي، گویعرب يان کشورهایمقاومت عراق در م
آثار برجستگان  يکه تنها به گردآور) يشعراء الغر( يچندجلد يمجموعه. گران ربوده استید

ـ و در ا. ادب اسـت  يگسـترده  ياین دریاز ا ياشعر و ادب شهر نجف پرداخته، تنها نمونه ن ی
  در شـعر عـراق    يداریـ ن مضـمون مقاومـت و پا  یبرتـر   عاشـورا،  يان، پرداختن به حماسـه یم

  .دیآیشمار مبه
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ح ی، با زبان صریان شعر عربیمعاصر، همگام با جر ياشعار شاعران عراق از گذشته تا دوره
سـم، عـراق   یبا ظهور مکتب سمبولو عاشورا سخن گفته است؛ اما ) ع(نیم از امام حسیو مستق

ـ ا ينهیدر کنار مصر و شام در زم یشعر و ادب عرب یاصل يهااز کانون یکیعنوان به ن شـعر  ی
و مبهم، شکل گرفت که جواد  يگر اشعار، شعر رمزید و در کنار دیز شاهد تحول گردیمتعهد ن

 يبه همراه شعرها يو ینیاشعار حس. نه استین زمیعراق در ا یت ادبین شخصیل، بارزتریجم
ن کشور یعراق، از مظاهر ادب مقاومت ا يگر از شاعران برجستهید یکیعبدالرزاق عبدالواحد، 

: چـون  یتوان بـه شـاعران  یم يداریات پایادب يگر شاعران عراق در حوزهیاز د. دیآیشمار مبه
، ين االزریعبدالحساب، ی، احمد مطر، سيراویم نصی، ابراهی، مظفر النواب، احمد وائليجواهر
  .گر اشاره کردید ياری، محسن ابوالحب و بسیفرطوس

 
  لیجواد جم. 5

ا آمـد و سـال   یـ جنـوب عـراق، بـه دن    ياز شهرها یکیهـ در سوق الشیوخ، 1373/ م1954به سال 
ن اشـعار خـود را در آغـاز    یاول. ل شدیالتحصفارغ یمهندس يسانس از دانشکدهیهـ با مدرك ل1395

شگامان شـاعران معاصـر   یازجمله پ يو. به چاپ رساند یها و مجالت عراقهفتاد در روزنامه يدهه
ـ ن یو فرهنگـ  یادب يهان در انجمنیرود و همچنیشمار مبه  .شـود یفعـال، محسـوب مـ    يز فـرد ی

سألونک عن احلجـارة،  يالرفض و املشنقة،  يد الثورة، صدينش: (همچون يمتعدد يشعر يهامجموعه
ـ دارد که دو د...) يا املنفير، للثوار فقط و حکاا البحيشظا بـه زبـان    يو» شظايا البحر، حكايا املنفى«وان ی
  )www.tebyan.net/ www.albabtainprize.org؛ 214: 1418الحسن، (. ترجمه شده است ییایاسپان

  
 لین مظهر مقاومت در شعر جواد جمیبرتر) ع(نیامام حس. 6

ت یشخصـ «: دیـ گویات معاصر میدر ادب) ع(نیت امام حسیگاه شخصیجا يد دربارهیزا يعشر
است که اگرچه نتوانست انقالب و دعوتش را به هدف  ین قهرمانان انقالبیترشان از برجستهیا

 یا کوتاهیانگر نقص انقالب و ین شکست، بیاما ا  ام او شکست بود،یخود برساند و سرنوشت ق
تر یشرافتمندتر و آرمان) ع(نیام امام حسیکه ق ن سبب بودیآن در دعوت و اصولش نبود؛ بلکه بد

. ت عصر خود که فساد در تمام ارکان آن رسوخ کرده بـود، همـراه گـردد   یاز آن بود که با واقع
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ار از آن بهـره  یخـود بسـ   يو برجسته که شاعران معاصر عـرب در شـعرها   یخیتار یتیشخص
معاصر و شهادت قهرمانان  يایدن يهادن شکستیر کشیبه تصو يقت برایشان درحقیا. اند گرفته

 .)121: 1997عشري زاید، (» .اندخود پرداخته يت امام در شعرهایشخص یخود به فراخوان

راث یـ کـرد شـاعران معاصـر نسـبت بـه م     یاشعار معاصـر، رو  یز در بررسیاحسان عباس ن
چـون   یدانیشان، شـه یاشعار ا یآورد و ضمن بررسیم یمتفاوت يهاخود را در قالب يگذشته

ز یکه همه چ یکسان. کندیم یمورد توجه شاعران معرف يهاتیاز شخص یکیرا ) ع(نیامام حس
تـا  یامـا ر  )126: 2001عبـاس،  (. ان کنـد یشان را نمایخ نسبت به ایدر تکاپوست تا جور تار یهست

او . ز برشـمرده اسـت  یموت و رسـتاخ  يهااز اسطوره یکیرا ) ع(نیت امام حسیعوض شخص
شـان را نمـاد   یونـد زده و ا یاس پیـ ح و الیمسـ  یسـ یخضر و ع: یاله يایت انبیشخصامام را به 

س و نبـرد او بـا   یجـرج  يامام را در مـاجرا  یاو حت. کندیم یات معرفیو ح یو زندگ يبارور
امـام   يگونه که براکشد؛ آنیس او را مینماد شرّ که با شکست جرج ياژدها. ابدییز میاژدها ن

  )66 -64: 1974عوض، (. بردین میگر برخاسته و شرّ را از بیرخ داد؛ اما، قهرمان بار د
ـ عنـوان نمـاد مبـارزه، ق   بـه ) ع(نیاز شاعران معاصر، امام حس ياریاگرچه در شعر بس ام و ی

-بـه  ياست که تمام نمادها يل، امام، محوریمطرح شده، در شعر جم يریناپذمقاومت و ذلت

  .ردیگیشان شکل میز ایستت و نهضت ظلمیر شخصیان تصویدر ب يو يکارگرفته
ـ یتراز برجسته یکی) ثانية  لغةنياحلس(حجم وان ارزشمند و کمید ل یـ جـواد جم  ین آثار ادب

ـ یصـفحه در قطـع ج   160روت در یرود که توسط نشر داراالسالم بیشمار م به چـاپ شـده    یب
 يصـورت شـعر  است که از همان ابتدا بـه  وان از چند بخش مختلف شکل گرفتهین دیا .است

ـ   يک قطعهین با یکتاب، قسمت آغاز يبخش اهدا: شودیآغاز م ن بخـش  یکوتاه و سـپس اول
صحنه از حوادث کربال  10سپس شاعر . استیرؤ 15اها قرار دارد که شامل یرؤ یعنیمجموعه، 

حاضر در  يهاتیز شخصا یکشد و پس از آن به ابعاد برخیر میبه تصو) المشاهد(را با عنوان 
اه، یبعد ثابت، متغیـر، ترسـان، سـ   (متناسب چون  ینیها را با عناوت آنیکربال پرداخته و شخص

  .کندیم یمعرف) اه، مجنونین، سی، خوني، زشت، خاکستریالیخ
شـتر  یب. ل شـده اسـت  یبخـش تشـک  13هاست که از ییشگویز پین يوان وید یانیقسمت پا

 يو از نظر نوع رمزهـا . ن سروده شده استیصورت نمادنو و بهاشعار مجموعه در قالب شعر 
توان گفـت  یقت میدرحق. قابل تأمل است يشاعرانه، اثر يهايرپردازیکار رفته در آن و تصوبه
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است که اشعار خود را  یعرب ییل ازجمله شاعران نوگرا و رمزپرداز در شعر عاشورایجواد جم
توان یم يک ویسمبل يهايرپردازیعنوان مثال از تصوبهن ساخته است؛ یر نمادیسرشار از تعاب

کار رفته به يو ياز سطرها يارین نماد در بسیا. است یبه کاربرد آب اشاره کرد که نماد زندگ
  .م کردیها به مورد اشاره خواهاز آن یکه به برخ
م یدر مفـاه  ينو و ابتکـار  يکار بردن نمادهال بهیجواد جم يقابل توجه در شعرها ينکته

انـواع  . ز خود قابل تأمل اسـت یر شاعر نیشعر و تصو ين نمادها با فضایتناسب ا. د استیجد
آن بخش از  ین مقاله، تنها به بررسیار بوده که در ایکار رفته در شعر او بسبه يهانماد و سمبل

از  یرخـ است و گـاه، ب  یبخشاتیو مقاومت و ح یستادگیانگر ایم که بیپردازیم يو ينمادها
ـ ن يااسـطوره  يها جنبهآن ـ   ی و  يبـارور   طوفـان،   نـور، : چـون  یینمادهـا . ردیـ گیز بـه خـود م

  ... .ده شدن ویب کشی، صليزیحاصلخ
  
 لینماد در شعر جواد جم یتجل. 7

 یینماد نور و روشنا. 7-1
 يعاشورا موجب شـده تـا نمادهـا    يادثهح ينهیدر زم يو يعنوان اثر برجستهل بهیوان جمید

 .داشـته باشـد   يریچشـمگ  کاربردش در شعر... ، صبح و فجر ویینور و شب، ظلمت و روشنا
ز به همـراه دارد،  یرا ن ییو ارعاب حاکم در آن، که مرگ نور و روشنا یکیتار يواسطهشب به

در مقابل سمبل نور کـه   یعدالتیو ب يدادگریعنوان سمبل ظلم و ستم و بات بهیهمواره در ادب
  .کار رفته استبوده، به يتگریو هدا يو عدالت، رهبر قتیمظهر حق

  

ــرحٍ ــلِّ ج ــف کُ ــوا فَخلْ   ال تبحثُ
  

ــبحٍ    ص ــن ع ــئُکُم ــفُورةٌ تنبِ صع  
 

  

ات یح ییرسان روشناامیو پ يده که منادیر کشیرا به تصو یامام، گنجشک يهازخم ياو در ورا
کشد یر مید را به تصویا خورشیو . صفتان استوغ شب و شبیاز  يو آزاد یی، رهايداریو ب

  :بردیت با خود میو ابد یوند با جاودانگیکه امام را در پ
  

حتملُه مسرأينا الش /يف حلظة قد توارى عندها اَألبد!  
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او خطاب به امام، . مانند کرده، متعدد است ییکه شاعر در آن امام را به نور و روشنا ییرهایتعب
سـازد کـه   یرد و آن را چنـان مـ  یـ گیشـان آن را فرامـ  یکند که نور ایا مجسم مساحل فرات ر

  :بردیآن پناه م يها به کناره سراب
  

الشاطىَء الفرايتَّ بالض األسرابا/ وِءتغمر هؤوي جلرفوت  
  

ـ یبـه تصـو   يشان را بسان دشت پرنـور یا  کر امام،یتاختن اسبان بر پ یا در تداعیو  کشـد  یر م
  :پرتو درخشانده با یپوش

  

ةَ الضوِء.. جسداً/ واعربي يا بقايا اجليادواحةً ثر.../ ممطورةً بالشعاع  
  

روسـت کـه شـاعر در    نیـ سـت؛ از ا ین یرفتننیدار و ماندگار بوده و هرگز از بیشک، نور، پایب
حق بر باطل را در ذهـن مخاطـب    يروزیر پی، تعبیکیگر با تجسم نور در برابر تارید يریتصو
را در یرا دارد؛ ز يروزیبشارت غلبه و پ یکینور وجود امام در برابر تار. کندیش مجسم میخو

شاعر در . ردیگیجا را فرامبرد و همهین میرا از ب یکین نور است که تاریتقابل نور و ظلمت، ا
ن یـ مجسم کرده که اگرچه در حصار عطش قرار گرفتـه، ا  يز امام را ابرین خود نیر آغازیتصو
منبع نـور   یکیتار يات نخواهد کرد؛ چنانکه روزنهیمتوجه منبع آب و ح یبی، هرگز آسیتشنگ

  :ندارد يرا ضرر
  

 غيمةًكان احلسني، /وِء،/ حاصرها العطَشوكان نقطةً من الض /شالغب على نافذة!  
  

  :دیآیگر نماد درخشان ستاره و ماه به کمک شاعر مید يریو در تعب
  

  وعلى صدره قمر/ خلف عينيه جنمتانْ
  

اهان و درختـان در  یش گیو رو يزیخلماه با حاص«بودن ستاره و ماه،  ینوران يگذشته از جنبه
و  یمرگیت و بیابد ،قین طریمراحل ماه در آسمان نماد تولد و مرگ است و از هم. ارتباط است

ز ین یاحقی )http://www.beytoote.com باستان يدر دوره يبارور ينمادها(» .کند یم یات را تداعید حیتجد
گانه مشعل یعنوان کند که ماه بهیآن اشاره م يو مبارزه يزیستظلم يجنبه ن ماه، به یر نمادیدر تعب

  )744: 1386، یاحقی(. کندیرا رسوا م یاهیت سیدرد و عفریظلمت را م ياست که پرده يزدیا
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ل در یظهور قند يعرصه«. ل استین نور در شعر جواد جمینماد يگر کاربردهایل از دیقند
ـ در ارتبـاط هسـتند، ب   ینیکه با اعتقادات د يا نقش آن بر آثاریو مقدس و  یاماکن مذهب انگر ی

شـاعر بـا    )51: 1385، یحاتم(» .اندکرده یمعرف یل را نماد نور الهیقند. ل استیقندن بودن ینماد
پرنور  ییهاامام چون چراغدان يهازخم. کندیم میبا ترسیز يریکار بردن صنعت تضاد، تصوبه

که بر جسم امام زخم زدند، خاموش و  ییرهایر مردم بوده، اما شمشیمس يو درخشان، راهگشا
  :ک هستندیتار

  

  /والسيوف انطفاْء /واجلراح قناديلُ من وهج،
  

از خـون را مجسـم    یات، پرتگاهیز و حیآب، نماد رستاخ ير حرکت خود به سویا شاعر در مسیو 
  :ها در آب کجاستتو به آب کجاست؟ چراغ ياهایرؤ يهانهیآ: کندیند و از خود سؤال میبیم
  

  يف املاِء/ ؟أين القناديلُ/ على املاِء،/ أين مرايا رؤاك؟
  

 یحرکت و زنـدگ  ياو به سو ينانهیزبیانگر نگاه تیب -لینه، آب، قندیآ –ن شاعرین زبان نمادیا
. ش کامالً مورد توجـه بـوده  یخو يت و صداقت و صفاینه با شفافی، آیدر عرفان اسالم«. است

از  )63: 1386، یاحقّیـ (» .ندینه گوینکه مظهر ذات و صفا و اسماء حق است، آیل ایانسان را به دل
 .پاك، مؤمن و خالص دانست يهاتوان نماد انسانینه را میرو آنیا

  
 طوفان و گردباد. 7-2

ل اسـت کـه بـا قـدرت و درهـم      ین نمادها در شعر جواد جمیگر از پرکاربردترید یکیطوفان 
ـ آن را ب یتوان با نگـاه یختن مرتبط بوده و میر ـ انگر مقاومـت و پا ی ـ . دانسـت  يداری ن یهمچن
ز هماننـد بـوده و از   یبا رستاخ یدر نظر برخ عالم بعد از طوفان،  يسازات و دوبارهید حیتجد«
بـا   )570: 1386، یاحقیـ (» انـد آن دو را با هم مربـوط دانسـته   یهم بعض یرو در عرفان اسالمنیا

 يریتصو. ان انقالب عاشوراستین نماد در بیکاربرد ا  ،يو يوان شعرید یتوجه به موضوع کل
ر ین تصـو یا. است یانقالب يریکند، تصویم میل اغلب در اشعار خود از امام ترسیکه جواد جم

نهضـت   یبخشـ ان حرکـت یشاعر گاه در ب. افته استینمود  ير مختلف بارها در شعر ویبا تعاب
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ان یـ د کـه پـس از شـهادت در افـق نما    یـ گویسخن مـ  یاز طوفان  عاشورا پس از شهادت امام،
خـون   يگـاه بـر رو  نـد؛ آن یبینهر م يهارش با گلیرا در حال پوشاندن شمش او امام. شود یم

نمـودار شـدن   . هاستات در آنیدن روح حیا و دمیکه خود نماد اح یپاشد؛ آبیکشتگان آب م
  :پس از حادثه است یهست یدبخش انقالب و دگرگونیطوفان در افق، نو

  

  .عاصفةٌ فتظهر خلف األفْقِ /مثَّ يرش املاَء فوق دم القتلى، /يبدو احلسني يغطّي سيفَه بورود النهرِ
  

هـزاران طوفـان و گردبـاد را در حـال حرکـت در        از زبان امام، يگرید يریر تصویا در تعبیو 
ام امام متولد شده اسـت و  یکشد که از کربال به پا خاسته و همراه با قیر میشان به تصویا يورا

  :شودیز موجب تحول مین گردباد نیام باشد، ااز ام یدر هرجا که نام
  

  !كأنها ولدت يف كربالَء معي/ أمشي وخلفي متشي ألف عاصفة
  

، از رفـتن فـرات و   يرپردازیمتضاد و با استفاده از عنصر تقابل در تصو يریل در تعبیجواد جم
شـاعر  . مانـده اسـت  ظاهر رفتـه و فـرات   است که امام به ین در حالید؛ ایگویبازگشت امام م

در نگـاه او  . کندیم میو استوار امام را ترس یطوفان يهاپرهراس و متزلزل فرات و گام يها گام
  :سازدیا میام را مهیق ينهی، زمیبخشگردد و با حرکتین امام است که اکنون بازمیا
  

  عائد خطويت عاصفَه،/ حملَته اخلطى اخلائفَه/ عائد والفرات رحيلْ
  

 يکند که رنگ خود را بر چهـره یگر هزاران تندباد را مجسم مید یین در سطرهایشاعر همچن
ن در ینمـاد  يریاند و در تصوکه اگرچه او را در حصار خود گرفته ییرهایاند و شمشامام نهاده

ا ح، امـام ر یصر یانیل در بیجم. اندن رفتهیتکه شده و از بطواف امام هستند، در برابر امام، تکه
  :کندیها حماسه قلمداد مونیمل

  

  رمـــت وعلـــى وجهِـــه  
  

    عاصـــفَه هـــا ألـــفلون  
 

 ــيوف ــر السـ ــه حاصـ   عنقـ
  

   هــم ــهاوت، مهشـــ   فتـــ
  

 ــوف ــا تطـ ــي يف عريِهـ   هـ
  

    ــه ــونُ ملحمـ ــو مليـ   !وهـ
  

  

ـ ب يوهیشـعر و شـ   يم مقاومـت را در سـاختار زبـان و محتـوا    یمفـاه  یخوبمخاطب به ان آن ی
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ـ یگر و با ارتباط متقابل و متضاد سکوت و فرید یانیدر باو . ابدی یدرم از سـکوت   یاد، از طرف
 ییپردرد امام و صدا يهاتیسکوت حکا. دیگویشان سخن میا يگر از صدایامام و از طرف د

  :آرامش ظالمان است يزندهیده شده و درهم ریر کشیکه بسان طوفان به تصو
  

ــاه   ليظــلَّ احلســني صــمت حكاي
  

  ــاض ــانُ ..خمـ ــوته طوفـ   وصـ
  

  

. کنـد یمـ  ياست که شاعر از زبان امام جار يگرین مرکب دیر نمادی، تعبيخاکستر يهاطوفان
ـ آن، مه یو آرامش کنـون  یرغم خاموشیکه با توجه به کاربرد خاکستر، عل یطوفان  یآتشـ  يای

  :ر امام، آرام گرفته استیکه بر غالف شمش يادوباره است؛ آتش مبارزه
  

 سيفيعاصفات ةٌ سكنت غمداليت بايعتين/ رمادي ت على بركة،/ ...واألكفعرت من خواء وزيف!  
  
  ابا و تمرد. 7-3

ـ است که شاعر در ب ییرهایگر تعبیچون تمرد و رفض از د یکاربرد اصطالحات ان مقاومـت و  ی
او را آغـازگر  د و یگویل از زبان امام سخن میجم. ام امام از آن بهره برده استیو ق يزیستظلم

  :ش کرده استیرا همراه خو يرفتن ظلم و ذلت، دردینامد که با نپذیبه پاخاستن م
  

  يل خماض الرفضِ،/ يل بدايات التمرد، و
  

 يسرچشمه یکیکند که یم میگر دو دست امام را مانند دو چشمه، ترسید ين در سطریهمچن
ن شاعر، کالم امـام، سـاحل،   یر نمادیدر تعب. منبع قداست است يگریو د یستادگیمقاومت و ا

  .شودیف میگل سرخ، باران، آتشفشان و کانون حرکت و تحول توص
  

  الربكانْ االمطار و يبتكران الورد و/ يف فم احلسني شاطئانْ و/  !من صاله نبعان من رفض و/ قبضتاه و
  

ن آب بـر  ینمـاد  يکار رفته است که در حـوزه بهگر، همراه با چشمه ید يار در قطعهین تصویا
نهان اسـت کـه هـر لحظـه،      یامام آتشفشان يایان او در آرمان و رؤیدر ب. کندیات داللت میح

  :ام و جوشش داردیامکان ق
  

  وبرؤياه خيتفي بركانُ/ وبِجرحِ احلسنيِ نبع يغني
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کشـد کـه از آه   یر مـ یتصـو ت بـه  یبخـش بشـر  يداریش را بیهال از زبان امام زخمیجواد جم
) بر ضد ظلـم (ان یخته با طغیآم يه و سرودیروزگار، مو يهایاهیخسته از ظلم و س يها انسان
  :دهدیسرم

 

/ وأعزف من آهة املتعـبني، / إنين أبتين خيمةً جلراحي،/ !ممراً إىل مدن امليتني/ لن تكونَ نوافذُ جرحي،
،دمواويلَ منقوعةً بالتمر  

  

  .باشد يو آزاد ییرها يبرا يریتواند تعبیز میمه نیگذشته از آن، پنجره، ممر، گذرگاه و خ
  
  ده شدنیب کشیح و به صلیمس. 7-4

دانسته » ن جهانیا یبخش زندگسعادت يرویزال و نیال يسرچشمه«ت یحیب، در باور مسیصل
ـ  )542: 1386، یاحقی(. شده است  يروزیـ مـان و پ یاب نمـاد  ی، صـل یحین در اعتقـاد مسـ  یهمچن

ونـد  یح پیده شـدن مسـ  یب کشـ یز هست که کاربرد آن اغلب با به صـل ین )543: همان(ت یحیمس
ب یصل یشناسمفهوم(. است  بودهز ین یب نماد صلح و دوستیدور صل يها در گذشته .خورده است
  )تیحیدر اسالم و مس

ح یمس. است شده  ختهیآم ياریبس ير و رمز و رازهای، با اساطيو هچهرح، یاما در مورد مس
ـ فرسوده اسـت و   يها کن جان آمدنش و انفاس خوشش زنده يهکه مژد یمنج در  ییسـا یا عی

  )1390 ،يمحمد( است  اش که نماد شهادت و عصمت و تبرك بوده گانه اران دوازدهیجمع 
 چون رنج و فدا شـدن و  یمختلف يح در قالب نمادهایت مسیاز شخص اتیدر ادب نیهمچن

  . ز استفاده شده استینماد رستاخ ،ل برخاستن و زنده شدن از قبر پس از سه روزیبه دل یحت
بـه  . ح، متفـاوت اسـت  یده شـدن مسـ  یب کشـ یان و مسلمانان در مورد به صلیحیاعتقاد مس

ده نشده اسـت و نـزد پروردگـار    یب کشیح به صلیک مسلمان و بنا به نص قرآن، مسی يدهیعق
مـردم   ییده شدن، فـدا یب کشیح با به صلیت، مسیحیدارد؛ اما از نظر مس یات و زندگیخود ح

  .اندز دانستهیز نیرو او را نماد مرگ و رستاخنیشد؛ از ا
اق شعر ید بتوان گفت آنچه با سیح، شایده شدن مسیب کشین به صلینماد یبا توجه به معان

شـهادت امـام از   شـاعر، ضـمن اشـاره بـه     . ل مناسب است، مفهوم شـهادت اسـت  یجواد جم
که  يند؛ نوریبیاو امام را در امتداد نور و خون، جاودانه م. دیگویز سخن میشان نیا یجاودانگ
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  :که در ارتباط با مفهوم شهادت است یقت است و خونیو حق يتگریخود نماد هدا
  

،الضوِء والدم بني املمتد هوحد هو / خلف املصلوب هوحد للماِء، جنازةهو /يف زمن رمادي ...ممهش 
  

ز یاستفاده از نماد آب و خاکستر ن. شاعر، کالم خود را با انواع نماد، مبهم و رازآلود کرده است
گاه معنایی متفاوت  ،»آب«نماد « .سازدیدن به مقصود شاعر افزون میرس يتالش خواننده را برا

گاهی نیـز معنـاي    و ستگاري، کامیابی و موفقیتزندگی و گاه ر: دهدو گاه متضاد را انتقال می
وسیع نمادین آب، دریا و  يحوزه ،طور کلیکارل گوستاو یونگ به. کندمی نابودي و فنا را القا

آب و  ،در ادبیات عرفانی کالسیک. داندیمتطهیر  و تولد، مرگ، رستاخیز ،رودها را راز خلقت
رمز و راز حقیقت، وحدت، رحمـت،  ... باران و مشتقات مربوط به آن مانند رود، دریا، چشمه،

  )156 :1387ان، یپورنامدار(. »است... بخشی و حیات وپاکی، جان
  )162: 1376گرین، (است  رشد و باروري رستگاري، تطهیر، رستاخیز، مرگ، تولد، آفرینش، راز آب،

نامد که یم یو جاودانگ یا، رو به زندگیرو به در يال که امام را دروازهین شعر جمیمانند ا
  :دیزدایرا م يخبریغبار خواب و ب

  

 ي احلسنيابةَوأُمسالبحرِ، بو /وطني ليغفو معي غبار 
  

ـ را برساند، کاربرد جنازه همراه با آن، مـرگ ا  یاگر آب، مفهوم زندگ ين ویشیاما در شعر پ ن ی
 سـمت  بـه  زمان جاري و پایانبی روحانیت پاکی، ا مفاهیمیو . کندیم یات را در ذهن تداعیح

  .رسدیآن، امام به شهادت م يابدیت که در ورا
 )http://vahoman.blogfa.com، یینورآقـا (. انـد دانسـته نماد رسـتاخیز   یز برخیرا نخاکستر ، یاز طرف

شـمار  بـه ز یکه هر دو نماد رسـتاخ  باشدققنوس  يارتباط با آتش و پرنده يواسطههن بید ایشا
، شرم، طلب، مغفرت و نجابت ی، افسردگيسوگوار ينشانه« يرنگ خاکستر یاز طرف. ندیآیم

ـ   یحیان مسـ یان، مظهر خود و در میان عبریاست؛ اما در م روح را  یمرگـ یان، مـرگ جسـم و ب
روح یسرد و ب یراتیشهادت امام با تعب يان، شاعر از زمانهین بیبا ا )170: 1379کوپر، (.»رساند یم

  .دیگویام سخن میق ين و چه بسا آمادهیو شرمگ
ـ تـوان ب یز میر را نیالبته کاربرد خاکستر در سطر ز . ز دانسـت ین مفهـوم رسـتاخ  یانگر همـ ی

شـود کـه از خاکسـتر آن    یبه ذهـن متبـادر مـ    یت چون ققنوسیم والیحر يسوخته يهامهیخ
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  :شودیدوباره متولد م یاتیح
  

،و/ وكسرةُ سيف،/ مل يزلْ يف خيامِ احلسنيِ رماد رفض!  
  

ـ تعب. کنـد یت میام را تقویز مفهوم مقاومت و قیرفض ن يشکسته و کاربرد واژه يرهایشمش ر ی
  .ل تکرار شده استیجم يرماد بارها در شعرها
ب یبه صل ییدرهم شکسته و آرزو يازهیاستوار بر فراز ن یگر، امام را کوهید ییشاعر در سطرها

ـ اح يد، روزین امیک مسلمان، ایکشد؛ اما از نگاه یر مین به تصویخون يهاخیده با میکش ا خواهـد  ی
  :ات مقاومت استیم متداول در ادبیز از جمله مفاهید نیام. ح زنده استیرا مسیشد؛ ز

  

  قـــد توكَّـــأْت يـــا جبـــلْ
  

  حمطَّـــمِ.. فـــوق رمـــح   
  

  ــلب ــذا يصـ ــلْهكـ   األمـ
  

  !مبســـــامري مـــــن دمِ   
  

  

ام و خشـم  یـ رد که قیگیبهره م ییرهایگر از زبان امام، از واژگان و تصوید يرین در تعبیهمچن
شـده مجسـم   دهیب کشـ یاز خشم به صل ییایامام را دن يهااو لب. دهدیسرشار امام را نشان م

  :کندیا میکند که خشم را در جان مردگان احیم
  

  الغضـبِ املصـلوبِ   شفيت عالَم من
  

ــابا    ــت غض ــوتى، فهب ــس امل   م
  

  

ـ  ینمـاد  يز شاعر، رود را، که در حوزهیر نیر زیدر تعب ونـد  یب پیرد، بـا صـل  یـ گین آب قـرار م
ند؛ چه یبیشده مدهیب کشیر رودها را بر دستان امام عطشان، به صلیتصو يریاو در تعب. دهد یم

  :گر سربرآوردیبار د يات جان داد تا روزیو ح یزندگن گفت که با شهادت امام، یبسا بتوان چن
  

  قلـت وابتسـمت ملـوت   .. ظاميٌء
  

    ــار األ ــه ــوق كفِّ ــلبت ف ص  
 

  

ب یعطـش امـام، نهـر فـرات را بـه صـل      . شـود یگر، تکرار مید يدر سطر ین معنیک به اینزد
  :باشد هاو مرگ آن يانگر نابودیده شدن رود و فرات، بیب کشیچه بسا به صل. کشد یم
  

ظمئي: و قلت هيصلب املكفَّن الفرات  
  

ـ یـ ح يگر، امام را سرچشمهید يریا در تصویو  هـا بـر آن   کـرده کـه تمـام سـاحل     یات معرف
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  :شودیده میب کشیاز شاعر که به صل ياهیند و سایگر یم
  

 ظالً، لتصلب جوعي/ مسرتين... و يف الظما/ الينبوعِ؟ جنازةَ/ ما للشواطىء تبكي
  

امام و حضور او در عصر حاضر سخن گفته و با بهره گرفتن  یل در شعر خود از جاودانگیجم
ن بـار، نمـاد   یسازد؛ اما ایان مردم را مجسم میدر م یبخشاز نماد کوچ و رود، تحول و حرکت

ز یرسـتاخ  يشاعر خطاب به امام، انتظار بـرا . انگر درد و رنج استیمتفاوت ب يریب با تعبیصل
  :کندیف میخکوب توصیب آن میدردناك و خود را در صلرا  یدرون

  

 !على صليبِ اإلنتظار/ و حنن مسمرونَ... وجع/ علِّمنا الرحيلَ مع النهار،/ يا أيها املمتد بني جراحنا واألمسِ،
  

 یات دوباره و زنـدگ یح در شعر خود مفهوم بعث و حیکار بردن نماد مسشاعر گاه آشکارا با به
ن مقصود شاعر ین خود به ایم نمادیز با مفاهیا نیکاربرد رمز در. سازدینو را به مخاطب منتقل م

  :ز و رجعت آن استیات و رستاخیو ح یر سرشار از مفهوم زندگیز يقطعه. کمک کرده است
  

  يوماً، جيـيُء البحـر سيجيُء احلسني  
  

  يف خطْــوه ... جيــيُء املســيح  
  

  

آن، که البته  یحیو گاه مس ین نماد در شعر شاعر، گاه با داللت اسالمیا توان گفتیرو منیاز ا
  .کار رفته استر شده، بهیفراگ

  
  يو بارور يزیحاصلخ. 7-5

توان آن یم يابوده که به گونه یات جهانیع در ادبیشا ياز جمله نمادها يو بارور يزیحاصلخ
دن و ثمـر دادن،  ییرو يرخوت و تالش برانماندن در . ز دانستین يداریرا در ارتباط با ادب پا

تـوان  یات را نمـ یـ عـت و برداشـتن موانـع رشـد و ح    یطب يروهـا یر شدن با نید قوا، درگیتجد
ـ یچون تموز، س ییر و نمادهایاساط. ات دانستین نوع ادبیارتباط با ا یب کـه  ... س ویاوش، ادون

عت چـون گنـدم و   یمظاهر طب یا برخیاست و  یحاصلیاز حزن و اندوه و ب یها حاکمرگ آن
  ... .سنبل و باران و

او چنـان   يرپردازیکار نرفتـه، تصـو  م بهین نوع نمادها مستقیل، اگرچه ایدر شعر جواد جم
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ام و یـ ن مفهـوم در شـعر اسـت و گـاه بـا ق     یا يکنندهانیب يکالم و ياست که در موارد متعدد
 يزیو حاصـلخ  يسرسبز يارکنندهدیامام ب ير، صدایدر بخش ز. خوردیوند میات پید حیتجد

  :ات دوباره استیام و حیق يبوده و مناد
  

  ــت فاســتيقظَ اخلصـــبمثَّ أن  
  

ــا    ــثم احملراب ــلّي، يل ــلُ يص   والنخ
  

  

  .شان استیا يداریانگر مفهوم مقاومت و پایز خود بیامام ن يافزون بر آن، کاربرد نخل برا
امام  -ابر، باران -زیات و رستاخیمرتبط به ح يگر نمادهایمشابه با کمک د يریشاعر در تعب

ثمـر   يزیآن، حاصـلخ  يجهیکند که در نتیم یمعرف یبخشن حرکتیشه و آغاز ایرا اصل و ر
  :ندیآیز به تکاپو درمیو قساوت، ن یها، نماد سختسنگ یدهد و حتیم

  

 احلجرحيكي ... ليستيقظَ اخلصب/ و بدَء املطر/ له أنْ يكونَ جذور الغيومِ،
  

ات در یـ گر حیدهد تا بار دیپندارد که جان میمرده م ین را بعد از شهادت امام، انسانیا زمیو 
آورد و آن یگـر سـربر مـ   ید یاتیرد و از مرگش حیمیآن از سر گرفته شود؛ چون ققنوس که م

  :شودیم يزین حاصلخیا يکند و منادین برپا میکه امام در زم یست مگر آتشین
  

اخلصب فهي بعد ليهب ى الدخانُ و ...فيها/ احلسنيِ ماتمات حت!  
  

متقابل و با بهره گرفتن از عناصر متضاد در شعر،  يریگر از زبان حر و در تصوید یو در بخش
کند و پس از آن یف میثمر توصیو خود را خشک و ب يزیات و حاصلخیامام را سرشار از ح

ـ باشد؛ ز يدیتواند نماد خفقان و ناامیدود م. ندیبیز را نابود شده میگر، همه چید يبا نماد را ی
  :قرار گرفته است -و غم يدیخفقان، ناام -یذهن یاست که در خدمت مفهوم ینیع يامر

  

  الدمعِ وأبكي مع الذبولِ القاحلْ/ كانَ يبكي فينطوي اخلصب يف
  

ـ است که بـر برکـت و خ   ییگر نمادهایعت همچون گندم از دیمظاهر طب یاستفاده از برخ ر و ی
او در . کار گرفته شده اسـت ف امام بهیز در توصیل نیکند و در شعر جمیداللت م يزیحاصلخ

انباشـته از   ییرد و دسـتان امـام را نهرهـا   یگی، از دو نماد رود و گندم کمک ميریتصو یبیترک
 يو گندم ظاهر یاو گرسنگ یقیشک مقصود حقیگرسنگان است؛ اما ب يند که منادیبیگندم م
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و  يش و سرسـبز ین نماد زایر و برکت و همچنیو نشان خ یو فراوان يگندم، نماد روز. ستین
  :ات نو استیح

  

  تنادي اجلياع /كانت يداه سواقي قمح، و
  

ـ رد تـا از  یـ گیز کمک میسنبل، از نماد درختان ن يهاگر در کنار خوشهید ياا در قطعهیو  ک ی
ات را یـ و ح یگر، زنـدگ یباشد و از طرف د يرغم شهادت ویامام، عل یانگر جاودانگیطرف ب

  :م کندیخ ترسیر حرکت امام در طول تاریدر س
  

 مرت على خطاه السنابلْ و/ رافقته األشجار يف رحلة الذبحِ
  

فناناپـذیري   صورت نمـاد به را درخت يدوباره زندگی از سرگرفتن و هر دوره در حیات تجدید
نیکوبخـت و  (. کندمی تداعی را باروري و حیات تداوم مثالی صورت ن اینیهمچن. سازدمی مطرح

 )159: 1388همکاران، 
 یروان یو انکشاف زندگ ینماد بالندگ ،گریاه کهنسال دیا هر گیدرخت ن گفته شده یهمچن

رامون نماد درخت یپ ینکات(. شمار رفته استبه یمرگیو ب یرمز جاودانگ ،هم درخت یگاه. است
ـ آن با امام، ب یز کاربرد درخت و همراهیرو ننیاز ا )/www.zanjansadra.com در شعر  یانگر جـاودانگ ی

 .شان استیا

  
  زیرستاخ. 7-6

م یر مستقیصورت تصوز نهفته بوده، شاعر گاه بهیگر نمادها نین مفهوم گاه در ضمن دیاگرچه ا
ن یشیم پینمادها و مفاه يرد که دربردارندهیگیکار مرا در شعر خود به یح، معانیصر یانیو با ب

. دیـ گویمردگان غافل توسط امام سخن مـ  يداریل از بیر جمیعنوان مثال در سطور زاست؛ به
  :ستندیش نیب یمردگان يخبریغفلت و ب يجهیکه درنت ییهاات در کالبد انسانیدن روح حیدم

  

  !مس الذهوال ناغى األسى، و و/ وابدئي، فاحلسني قد أيقظَ املوتى،
  

خواهـد تـا   یشان مـ یشاعر خطاب به امام از ا. ز مشهود استیر نیز ير در قطعهین تعبیمشابه ا
ـ نما حکادار کردن غافالن مردهیدار کند؛ بیشان بد که با آن مردگان را از خوابیبگو یسخن ت ی
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  :شان داردیا ییایدوباره و حرکت و پو یاز زندگ
  

  !وإنْ كانت وداعا/ منه، واحدة كلمةًأمسعينا / ونطعمها اجلياعا/ نوقظْ ا املوتى،.. كلمةًأمسعينا 
  

 يهـا امام است که قلب ين صداین بار، ایا. شودیان میز بین يگریصورت دبه يرگذارین تأثیا
  :کندیخارج م يخبریاز غفلت و بلرزاند و یمردمان را م يزنگاربسته

  

  يهز القلوب الصديئَه/ يومها كانَ صوت احلسنيِ،
  

ظلـم   شـب  یکیاز تـار  ییو رهـا  يداریـ ات و بی، حییانگر روشنایدار شدن صبح، که خود بیب
  :آن است يامام، مناد يکه صدا یاتیح. ان باشدین بیح از ایصر يریتواند تصویز میاست، ن

 

 يوقظُ الصبحالورد يشرب ،هاجلداولْ/ صوت ترتديه ،حكاياه 
  

 يهـا امام است که هنوز خون در رگ یات و جاودانگیانگر حیگر بید ياز به گونهیر نیر زیتعب
  !تپدان دارد و همچنان مییده، جریبر

  

احلسنيِ املقطّعِ نبض مل يزلْ يف وريد! 
  
  جینتا

ـ  ير و شاهکارینظیب يا، مجموعهیعراقاثر شاعر » ةيثان لغة نياحلس« يمجموعه  يدر دوره یادب
 یبررسـ . رودیشـمار مـ  بـه  ییات عاشورایخصوص ادبو به يداریات پایادب يمعاصر در حوزه

ن و موضـوع  یبـا زبـان نمـاد     شتر نو سروده شـده، یک و بین اثر، که در دو قالب کالسیاشعار ا
  .شودیز میگر آثار متمایمستقل خود از د

شـتر اشـعار،   یک نماد، بلکـه در ب یاست که در آن نه  يزبان رمز ل، یجواد جم يشعرزبان 
  .به مخاطب منتقل کند يریتصو یانیشود تا مقصود شاعر را به بیده میانواع نمادها درهم تن

عت گرفته شده است؛ همچون طوفان، یکار رفته توسط شاعر از عناصر طببه يشتر نمادهایب
ـ ین ینید يان گاه نمادهاین میدر ا... شب و باد، آب، نور، صبح،  خـورد؛ ازجملـه   یز به چشم م

شـود؛ چـون بـه    یآن انتخاب م يهاا اسطورهیت و یحیمس ينمادپرداز يکه از حوزه یینمادها
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  .ح که در اشعار، بدان پرداخته شدیده شدن و نماد مسیب کشیصل
ـ ار، کـه در چـارچوب ادب  اشـع  يمحتوا يکار رفته در اشعار در راستابه يغالب نمادها ات ی

  .است يداریانگر مفهوم پایب  مقاومت و متعهد سروده شده،
امـام و حضـور مفهـوم مبـارزه در عصـر       یجـاودانگ   شان،یامام و نهضت ا يات دوبارهیح

امام چـون مبـارزه و    ياشهیاند یت از حضور مبانیامروز بشر یو سرزندگ يزیحاضر، حاصلخ
ـ دنبال بذکرشده به  يکار گرفتن نمادهااست که شاعر با به یمیازجمله مفاه يزیستظلم ان آن ی

  .ز باشدیش از آنچه گفته شد نیبوده است که چه بسا مقصود شاعر ب
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  ليشعر املقاومة جلواد مج ة يفيالرمز

  
  يس أنصارجنر

  قزوين ةيالدول ينياإلمام اخلم  جبامعةيف قسم اللغة العربية و آداا   مساعدة  ستاذةأ
 

Narjes_ansari@yahoo.com 
  

صملخ:  
ـ ع  ضفون دالالت متعددةين يالذ من ميزات الشعراء املعاصرينف الرمز يف الشعر املعاصر يتوظ  إنّ  يل

و قد اسـتفاد  . ه املعينيد لذة أکثرعند تلقجي ياملتلقّعل جيد الشعر مجاالً و يزية و هو مما يلغتهم الشعر
لغة الرمز  ية و أقبل الشعراء امللتزمون عليفن اتالرمز من طاق مما يف -هريشأن غ-امللتزم  األدب العريب

  .ته و مضمونه نوعاً خاصاً من الرموزيقتضي بنوعيين الذي يهم الدرشع عة يفيو ابتدعوا ا صوراً بد
ة و يامللتزم بالرمز مز شعرهين متين الذيل من أبرز الشعراء املعاصريجواد مج يالشاعر العراقعترب يو 

 لغة نياحلس«ة يو قد تناولت جمموعته الشعر. للرمز و الغموض ستعماالًاالغموض و لعلّه من أکثرهم 
 ؛ية األخريال الشعرن األعممة يتاز لغته الرمزمت من أبرز األعمال اليت ية و هيني احلسنياملضام» ةيثان
  .ةعنايالحق ا النقاد  هتميالذکر مل  ةت خامليالّ أنها بقإ

و   استعملت يف هذه اموعة اليت  ةيالرموز الشعر  ةيکشف جوانب من مجال املقالة هذه إيل يتسع
ع يتشمل مجح لنا أن نقوم بدراسة کاملة يتيإالّ أنّ اال ال  التحليلي؛-من خالل املنهج الوصفيذلک 

املقاومـة   تـرتبط مبعـين   اليتللرموز   اختيارنامتّو من هنا . تداخلي وکثرعددها يإذ  ؛أنواع  الرموز
  .فحسب

  
  ةي لغة ثاننيل، احلسيشعر املقاومة، الرمز، جواد مج :رئيسيةال الکلمات
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Abstract: 
In contemporary poetry, symbolism is one of the outstanding features used 
by poets to bestow several layers to their language, make the poem more 
beautiful and confront to the reader in order to discover the meaning and 
purpose of the poem with much more joy. Arabic Committed Literature has 
used this artistic feature and Arab poets have created beautiful and elegant 
imageies through the symbolic language. Committed Literature seeks a 
special kind of symbolism due to its topics and themes. 

One of the great poets of symbolism in Committed Literature, which may 
also be considered as the most practical one, is the contemporary Iraqi poet, 
Javal Jamil. His famous collection 'Al Hossein Loghat Saniyah' deals with 
poems of Hosseini. It uses language mixed with symbolism; a language that 
needs to be explored since it has been neglected by the critics. Thus, the 
present article aims to use a descriptive-analytical method to study the kinds 
of symbolism used in this collection. However, considering the widespread 
and entanglement of the symbols used, the ones that are only related to the 
concepts of resistance will be taken into account. 
 
Keywords: Poems of Resistance, Symbol, Avad Jamil, Al Hossein Loghat 
Saniyah. 
 
  


