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چکیـده
این مقاله به منظور بررسي نمادهاي پرندگان در اشعار حمید مصدق، نوشته شده است. نگارنده 
پس از استخراج تمام کاربردهاي پرندگان با استفاده از روش تحلیل محتوا به طبقه بندي، توصیف 
و بیان معاني نمادین آن پرداخته است. بر اساس یافته هاي این گفتار در اشعار قیصر امین پور، از 
9پرنده )پرستو، کبوتر، جغد، خفاش، عقاب، ققنوس،کرکس، کالغ، کبک سخن به میان آمده که 

گوشه اي از نمادپردازي مصدق را تشکیل داده است.
معاني و مفاهیم نمادین پرندگان با ویژگي هاي طبیعي آن ها مرتبط است. عالوه بر آن، آموزه هاي 
دیني، فرهنگي که در طول زمان در اطراف هر یک از آن ها شکل گرفته است، در مفاهیم ویژه اي 
از  پاره اي  گفت  مي توان  مجموع  در  دارد.  اي  فوق العاده  تأثیر  مي کند،  ارایه  آن ها  از  مصدق  که 
برداشت هاي مصدق از پرندگان کامأل ابداعي و بي سابقه است و برخي دیگر در سنت هاي فرهنگي 
ریشه دارد. شکل گیري مفاهیم نمادین پرندگان در اشعار مصدق، ناشي از برداشت هاي شخصي و 

قریحه تواناي اوست.
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1-مقـدمه
 در اشعار حمید مصدق      ، پرندگان از نقش هاي شگفت انگیز و گوناگوني برخوردار هستند. ویژگي هاي 
طبیعي پرندگان از قبیل بال و پر      ، آواز و زیبایي      ، پرواز      ، آشیانه      ، اسارت در قفس      ، دست مایه هاي تأویل 
و تفسیر و نماد پردازي پرندگان را در اختیار مصدق قرار داده و وي در بیان اندیشه هاي پیچیده و 
نمادین خود از پرندگان به صورت هاي گوناگون بهره گرفته است. نمادهایي که ازپرواز پرندگان به 
دست مي آیند      ، در ارتباط با آسمان و زمین هستند. در زبان یوناني      ، کلمه      ی پرنده مترادف با عالمت 

یا پیام آسمان بوده است      . )ر.ک: شوالیه      ، 1388      ، ج 196:2( . 
بر اساس آیات قران کریم      ، پرندگان زباني خاص دارند      . )نحل:16( حضرت سلیمان این زبان را 
مي دانسته است. در قران کریم      ، کلمه      ی پرنده غالبأ با سرنوشت مترادف شمرده شده است. چنان چه 
در آیه )و کـل انـسان الـزمناه طایــر في عنـقه(      ، )و سرنوشت هر انساني را به گردن خود او پیوسته 
ایم(      )اسراء      ، 13(. این امر آشکارا بیان شده است. عالوه بر سرنوشت      ، طایر را به معني بخت و اقبال 
که قریب االفق با مسأله      ی فال نیک و بد است      ، نیز دانسته اند. )شریعتمداري      ، 1375      ، ج56:3( در 
سنت هاي اسالمي به تعدادي از فرشتگان نام پرنده سبز داده شده است. موالنا فرشتگان را. )غیبیان 
سبز پر آسمان( لقب داده است. )مولوي      ، 970:4      ، 1376( جبرئیل طاووس المالیکه نامیده شده 
و از وي گاه با دو بال سبز و گاه با شش بال که هر کدام خود به صد بال دیگر منتهي مي شود      ، 
یادکرده اند. )یاحقي      ، 160:1369( در اسالم پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان هستند. از منطق 
الطیر که در قرآن      ، به آن اشاره شده      ، زبان فرشتگان منظور است      ، و به معني شناخت و آگاهي 
معنوي است. پرندگان مسافر      ، هم چون      ، پرندگان فرید الدین عطار و ابو علي سینا      ، در جست جوي 

معنا هستند. )شوالیه و گربران      ، 197:1388(
 در ادیان توحیدي یهود      ، مسیحیت و اسالم و نیز آیین زرتشت      ، فرشتگان داراي بال هستند. 
حزقیال نبي فرشتگان را داراي چهار بال و اشعیاي نبي داراي شش بال توصیف کرده  اند. در شمایل 
نگاري مسیحي هم فرشتگان غالباً با بال      . )دو یا چهار بال( تصویر شده  اند. فالسفه و متکلمان ادیان 
توحیدي همه متفقند که فرشتگان موجودات مجرد هستند. پس بال آن      ها هر چه باشد      ، لزوماً نظیر 

بال مرغان دنیا نیست. )خرمشاهي      ، 434:1374( 
 به باور صاحب فرهنگ نماد     ها ارواح شهدا به شکل پرنده   اي سبز رنگ به بهشت پرواز مي کنند      . 

)ر.ک: شوالیه و گربران      ، 200:1388( 
 در عرفان اسالمي یکي از مهم ترین معاني نمادین پرنده      ، روح یا جان انسان است؛ بدین معنا که 
روح به صورت ذات بالداري تصور شده که به سوي عالم افالک که موطن اصلي اوست      ، پرواز مي کند. 
قایل شدن بال و پر براي روح یا نفس رمزي بسیار کهن است و نمونه هاي متعدد دارد؛ به عنوان 
مثال      ، افالطون مي گوید: بال و پر آن قسمت از تن است که از همه اعضاي دیگري به خدا نزدیک    تر 
است؛ چه طبیعت آن گرایندگي به سوي آسمان     ها و بردن تن به آن جاست(   )افالطون138:1362( 
تناسب حاالت و ویژگي هاي طبیعي پرندگان با انسان     ها و سالکان راه حقیقت سبب شده است که 
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رساله الطیر هاي متعددي در ادبیات فارسي و عربي به وجود بیاید. هم ذات پنداري انسان با پرنده 
را به تر از هر جا در اسطوره      ها و کاربر هاي عرفاني سیمرغ در ادبیات فارسي مي توان شاهد بود. 
نماد سیمرغ در عرفان پیوند دهنده      ی اضداد است. سیمرغ را )انسان مرغ( دانسته اند      . )ستاري      ، 
134:1372( انسان بالدار و رمز )طیران آدمیت( اما گوهر انسانیت وي سرشته به حکمت دانایي       
)پزشکي( و دارو شناسي است. این بدین معني است که انساني روشن دل و راز آشنا و دست گیر و 
چاره سازو نجات بخش است. بي گمان چنین انساني مي تواند چون مرغ علوي پرواز کند. )شوالیه 

و گربران      ، 204:1388( .
 شیخ اشراق در رساله ي»في حاله الطفولیه«      ، جان یا روح را به مرغي تشبیه مي کند: »شیخ 
را گفتم که رقص کردن بر چه آید؟ شیخ گفت: جان قصد باال کند همچو مرغي که خواهد خود 
را از قفص بدر اندازد؛ قفص تن مانع آید؛ مرغ جان قوت کند و قفص تن را از جاي بر انگیزاند.«. 

)سهروردي      ، 1373      ، ج266:3( 
 احمد غزالي نیز جان را به مرغ تشبیه کرده است      ، »اگر مرغ جان آشنا باشد      ، چون آواز طبل 
ارجعي بشنود      ، پرواز گیرد..« )غزالي      ، 393:1358( و روزبهان هم به مرغ ناطقه      ی روح اشاره مي کند 

که به بانگ الست سرمست مشاهده ی بقاست. )ر. ک:روزبهان      ، 74:1349( 
القران الکریم در تأویل آیه      ی 10 سوره      ی سبا      ، پرنده رمز قواي روحاني است:»..َو  در تفسیر 
لََقد اتینا داود الروِح منا َفضال..ُقلنا یا ِجبال االعضاء او بي..معه..و الطیَر القوي الَروحانیه بِالتسبیحاِت 
الُقدسیه..و النا له الَحدید الطبیعیه الِجسمانیه «      . )ابن عربي      ، 1978      ، ج303:2( پس پرندگان نماد 

روح      ، تعالي روح و قواي روحاني اند و الحان دل انگیزشان روح بخش و جان فزاست. 
 در این پژوهش ابتدا نماد پرندگان در بین ملل مختلف      ، سپس در شعر و ادب فارسي و در 

نهایت در اشعار حمید مصدق مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است. 

2-بحث و بررسی

2-1-پرندگان سعد:
2-1-1-پرستو:

 در واقع      ، چنان چه رمي بلو مي نویسد پرستو      ، پیک بهار است. در عهد باستان      ، در چین      ، براي رفت 
و برگشت پرستو در اعتدال ربیعي و خریفي      ، تاریخ دقیقي مشخص شده بود. روز بازگشت پرستو 
»اعتدال ربیعي« مصادف با جشن هاي باروري بود. براي بامبارا هاي مالي      ، پرستو دستیار      ، یا مظهر- 
خداي فارو      ، ارباب آب     ها و کالم است      ، و در تضاد با زمین      ، که در اصل پلید و ملوث بود      ، عالمت 
متعالي خلوص و تزکیه است. پرستو اهمیت خود را مدیون به آن است که هرگز جایي بر روي زمین 
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مستقر نمي شود      ، و بنابراین      ، مبرا از پلیدي و کثافت است. )ر.ک :شوالیه و گربران، 189 :1388( 
 در اسالم      ، پرستو      ، نماد چشم پوشي و واگذاري است و نماد مصاحبت نیکو است      ، براي ایرانیان      ، 
چهچهه ی پرستو      ، جدایي همسایگان و دوستان از یک دیگر است. چلچله به معني تنهایي      ، هجرت 
و جدایي است، و بدون شک، این مفهوم از طبیعت مهاجر پرستو ناشي شده است      . )همان :191( 

پرستو در اشعار حمید مصدق:
در اشعار حمید مصدق، در میان پرندگان، پرستو بعد از کبوتر و عقاب از بیش ترین بسامد برخوردار 
است. در مجموع اشعار او » پرستو « 7 بار تکرار شده      ، و در برخي موارد در معناي نمادین به کار 

رفته است. به طور کلي در اشعار مصدق با 2 معني نمادین از پرستو روبرو هستیم:
» پرستو « نماد پاکي و پاکیزگي:

 این معني نمادین از » پرستو « در قصیده ی » آبي، خاکستري، سیاه « از مجموعه اشعار دفتر 
»آبي، خاکستري، سیاه « دیده مي شود: 

-درمن اینک کوهي، / سربرافراشته از ایمان است / من به هنگام شکوفایي گل      ها در دشت      ، / باز 
مي گردم / و صدا مي زنم / »   اي ! / باز کن پنجره را، / بازکن پنجره را / در بگشا! / که بهاران آمد ! 
/ که شکفته گل سرخ / » به گلستان آمد! / بازکن پنجره را! / که پرستو پر مي شوید در چشمه ی 
نور      ، / »که قناري مي خواند      ، / مي خواند آواِز سرور / »که : / - بهاران آمد / »که شکفته گل سرخ / 

» به گلستان آمد !. ) مصدق، 1389 : 81 – 82 ( 
     هم چنین در شعر 21 از مجموعه اشعار دفتر » از جدایي      ها « به این نماد از » پرستو « اشاره شده 

است: 
-تو ناز مثل قناري / تو پاک مثل پرستو / تو مثل بَدبَده خوبي / براي من تو همیشه      ، / - همیشه 
محبوبي. / تومثل خورشیدي / که شرق شب زده را / - غرق نور خواهي کرد / تو مثل معجزه / -در 
وقت یأس و نومیدي / ظهور خواهي کرد / پناهسایه ی آسایشي / پناهم ده / شبي به خلوت امن و 

امید راهم ده. )همان : 306 – 307 ( 
 » پرستو « پیام آور فصل بهار که با صدا و نغمه اش، آمدن بهار را نوید مي دهد: 

این نماد ازپرستو در شعر بهار غریب از سروده هاي دفتر سال هاي صبوري دیده مي شود. در این 
شعر      ، حمید مصدق به اوضاع اجتماعي - سیاسي عصر خود، استبداد، بیداد، خفقان، ظلم و ستم      ، 
یأس و نومیدي اشاره دارد و خود را چون آهوي دشت      ، سرگردان و سرگشته      ، چون صخره و سنگ      ، 
درمانده و چون ابر و نسیم      ، آواره مي داند و از آمدن بهار خبر مي دهد بهاري که از دل تاریکي 

مي گذرد در حالي که پرستوهایي که پیام آور بهارند      ، در خواب فرو رفته اند:
-من به درماندگي صخره و سنگ / من به آوارگي ابر ونسیم / من به سرگشتگي آهوي دشت / 
من به تنهایي خود مي مانم / من در این شب که بلند است به اندازه ی حسرت زدگي / گیسوان تو به 
یادم مي آید / من در این شب که بلند است به اندازه ی حسرت زدگي / شعر چشمان تو را مي خوانم 
/ تو تماشا کن / که بهاري دیگر / پاورچین پاورچین / از دل تاریکي مي گذرد / و تو در خوابي / و 
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پرستو     ها خوابند / و تو مي اندیشي / به بهاري دیگر / و به یاري دیگر / نه بهاري / ونه یاري دیگر؛ / 
حیف      ، / اما من و تو / دور از هم مي پوسیم. )همان :449 – 446 ( 

 حمید مصدق      هم چنین در شعر 23 از سروده هاي دفتر از جدایي      ها با توجه به اوضاع خفقان آور 
روزگار عصر خود پرستو را در همین معنا به کار برده است :

-بیا بیا برویم/ که نیست جاي من و تو / که جاي شیون نیز / نه سوِز سرما این جا، / -که خشمي 
آتش وار / به شاخه َسر نزده هر جوانه، / مي سوزد / نه پر گشوده پرنده در اوج در پرواز      ، / که 
شعله هاي غضب جوجه ی پرستو را / درون بیضه به هر آشیانه مي سوزد / تمام مرتجعان غوِل گوِل 
دنیایند / همیشه سدبلندي به راه فردایند / بیا بیا برویم / که در هراس از این قوم کینه توزم من 
/ بیا بیا برویم / کجاست نغمه ی عشق و نسیم آزادي / در این کویر نبینم نشان آبادي / نشانه ی 
شادي / دلم گرفت از این شیوه هاي شّدادي / بیا، بیا برویم / خوشا که َرستن و رفتن /- به سوي 

آزادي. )ر.ک : همان : 329 – 331 ( 

2-1-2-»عقاب«:
آتش  یا  اهورایي: خورشید      ،  بزرگان خدایان  از  یکي  قاصد  یا  و  مظهر      ، جانشین  و  پرندگان  شاه   
آسماني      ، و تن     ها کسي که جرأت دارد مستقیم به خورشید بنگرد      ، بي که چشمانش بسوزد. نمادي 
چنان نیرومند و بارز      ، که مطلقاً حالت حکایت یا خیال      ، تاریخ یا اسطوره را ندارد      ، بلکه در تمامي 
تمدن ها      ، جایي نیست که عقاب عرضه شود      ، و بزرگترین خدایان و بزرگ ترین قهرمانان را هم راهي 
نکند. عقاب مختصه      ی زئوس است و عالمت مسیح و      هم چنین نشانه      ی شاهنشاهي سزار و ناپلئون. 
و  به پیشوایان مذهبي  آفریقا      ،  و      هم چنین در  ژاپن و چین      ،  آمریکا و سیبري      ، در  در استپ هاي 
فال گیران      ، و به همان نسبت به شاهان و سرداران جنگ      ، صفات عقاب را منتسب مي کنند تا آن      ها 
را در قدرتش شریک کنند. عقاب نماد پدر نخستین      ، نماد جمعي پدر و نماد تمام اشکال پدرانه 
است. از آن جا که جهاني بودن یک تصویر      ، بر غنا و پیچیدگي نماد هاي آن تصویر مي افزاید      ، از این 
رو ما کوشش کردیم نماد هاي عقاب را از طریق نمونه هایي که در منابع مختلف دیده ایم      ، بررسي 

کنیم. )ر.ک:شوالیه و گربران      ، 286:1388( 
 شاه پرندگان:

 عقاب تاج نمادهایي است که بر تارک کساني قرار مي گیرد که مقام معنوي واالیي دارند      ، از جمله 
فرشتگان. هیئت عقاب نشانه      ی سلطنت است      ، گرایش به سمت اوج      ، پرواز سریع      ، چستي و جلدي      ، 
تیرهوشي و تیزیابي      ، هوش مندي براي یافتن غذاي مقوي      ، قدرت و وسعت دید      ، نگاهي مستقیم 
و بدون انحراف براي دیدن شعاع هایي که سخاوت خورشید      ، خداي گونه بر آن مي افزاید. عقاب 

مستقیم در خورشید مي نگرد      ، و نماد رسوخ مستقیم در نور است      . )همان ( 
»عقاب« در ادب فارسي:

 نام هاي فارسي پرندگان شکاري در متون مختلف و نیز در فرهنگ      ها، به دلیل همانندي هاي بسیار، 

نماد »پرنده« در اشعار حمید مصدق
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با یک دیگر در آمیخته شده و نوعي خلِط معني صورت گرفته، چنان که بازشناختن آن      ها از یکدیگر 
.نام  دشوار مي نماید. پرنده ی مورد بحث »عقاب «نیز از این مشتبه سازي در امان نمانده است 
فارسي عقاب »آله « است، اما در متون اوستایي دو واژه ی Saena  و Vareghah با عقاب پیوند 

یافته است      . )ر.ک:عبداللهي، 725:1381( 
» عقاب « در اشعار حمید مصدق: 

در اشعار حمید مصدق »عقاب« و »کبوتر« نسبت به پرندگان دیگر داراي بیش ترین بسامد هستند 
در اشعار او »عقاب« 7 بار تکرار شده و در اکثر موارد در معناي نمادین به کار رفته است و نماد 
پرنده   اي تیزهوش و تیزیاب است با قدرت و وسعت دید باال که به سمت اوج گرایش دارد، این نماد 
از عقاب در شعر »2« از مجموعه اشعار دفتر درفش کاویان دیده مي شود. شاعر چشمان کاوه را 

چون چشمان عقاب تیز مي داند و به چستي و جلدي عقاب نیز اشاره کرده است .
-نگاه کاوه آن گه چون عقابي بیکران دور را پیمود / دل و جانش در آن دم با اهورا بود / به سوي 
آسمان دستان فرا آورد / -یاران هم چنین کردند - / نیایش با خداي عهد و پیمان میترا آورد. ) 

مصدق، 1389 : 42( 
در این شعر، مصدق حمله ی کاوه براي مبارزه با بیدادگر را چون عقابي که به سوي صید خود 

پرواز کند      ، مي داند و کاوه را چون عقاب تیزهوش      ، تیز یاب، هوشمند و با قدرت مي داند:
-پس آن که کاوه رویش را / به سوي کوره ی آهنگري گرداند / زمین با زانوانش آشنا شد / کاوه 
با خود / نیایش را دگر باره چنین برخواند / سپس برخاست / به نیزه پیش بند چرمي اش افراشت 
/ نگاه او فروغ و فر فرمان داشت / کنون یاران به پا خیزید! / و بر پیمان بسته ارج بگذارید / »عقاب 
آسا و بي پروا / به سوي خصم روي آرید! / به سوي فتح و پیروزي / به سوي روز بهروزي. )همان: 

 )45 – 44
      هم چنین در شعر »خاطره کودکي« از سروده هاي دفتر »شیر سرخ« به بلند پروازي و اوج گرفتن 

عقاب اشاره شده است: 
اما / ناگهان چشم  -ناز خاتون مي گفت: / »دیده را بر بندیم / تا مبادا که در آن خواب بیاید / 
گشودیم، / دریغ / کودکي را دیدیم / که به هم راه صفا همچو عقاب / پرکشان رفت بر این اوج فلک 

/ آسمان زیر پرخویش کشاند / و بجز خاطره   اي مبهم از آن / هیچ نماند.. )همان: 710 – 711( 

2-1-۳-کبوتر:
کبوتر      ، در افواه به عنوان یک ساده لوح معروف است      ، اما با نگاهي شاعرانه آن را نماد عشق دانسته  اند. 
نرمي حرکات کبوتر باعث هر یک از این دو تعبیر      ، در مورد این پرنده شده است. نمادگرایي عشق را 
با وضوح بیش تر مي توان در جفت کبوتر     ها دید      ، و زبان حال پرندگان دیگري چون اردک      ، ماهیخوار 

و ققنوس است      ، این عشق تا بدان جا است که کبوتر نر هم بر تخم      ها مي نشیند.
 در چین باستان      ، بر طبق گردش فصول      ، تناوبي بین یین و یانگ بود      ، و بدین ترتیب باز به 



1۰5 /

کبوتر      ، و کبوتر به باز تبدیل مي شد      ، از این رو کبوتر نماد بهار بود و ظاهر شدن آن با اعتدال ربیعي 
در ارتباط بود.

 در سراسر نمادگرایي یهودي- مسیحي      ، کبوتر که در عهد جدید مظهر روح القدس است      ، نماد 
خلوص      ، سادگي و حتا هنگامي که شاخه      ی زیتون را به کشتي نوح مي آورد      ، نماد صلح      ، هماهنگي      ، 
امید و خوشبختي بازیافته است. در تمام تصاویر حیوانات بالدار که در حال و هواي مشابه ارائه شده 

است      ، کبوتر هم تصویر غریزه   اي متعالي      ، و بخصوص تصویر عشق است.
 در باور یونان باستان      ، که به طرز متفاوتي بر مفهوم خلوص ارزش گذاري مي کند      ، نماد کبوتر 
نه تن     ها در تضاد با عشق جسماني نیست      ، بلکه مرتبط با آن است. در واقع کبوتر      ، پرنده      ی آفرودیته 
نشانه      ی عمل عاشقانه   اي است که عاشق نسبت به معشوق خود به جا مي آورد. بدیهي است که تمام 
این نمادگرایي منتج از زیبایي و شکوه این پرنده است      ، بخصوص کبوتر سفید بدون لکه و آهنگ 
خوش بغبغویش. در این جا است که در زبان عوام و      هم چنین در زبان خواص      ، از زبان جاهلي تا غزل 
غزل هاي سلیمان      ، واژه      ی کبوتر      ، استعاره   اي جهاني براي زن است.به هر تقدیر کبوتر پرنده   اي است 
بي نهایت اجتماعي      ، که همواره بر ارزش هاي مثبت نمادگرایي اش تأکید شده است      . )ر.ک: شوالیه 

و گرابران      ، 1388: 527-525( 
»کبوتر « در ادب فارسی: 

پرنده      ی معروف      ، توضیح ویژه   اي داده نشده است. فرهنگ  به معني  در فرهنگ      ها درباره کبوتر 
نام هاي پرندگان واژه ی کوتر      ، کفتر      ، کووتک و کبوتر را در زیر عنوان کبوتر ثبت کرده است. فرهنگ 
معین نیز کفتر و کبتر را به معني کبوتر دانسته است. و صورت پهلوي این کلمه را kapotar از 

ریشه ی کبود »آبي« دانسته است. )فرهنگ نام  هاي پرندگان : 115( 
 در لغت نامه دهخدا      ، درباره ی کبوتر با نام هاي »کفتر، کبتر، حمام، حمامه، نامه بر، کوتر، ورقاء، 
سعدانه، صلصله نامیده شده است و نیز با انواع مختلف »صحرایي، معلقي، زرهي، چاهي شناخته 

شده است« )دهخدا : ذیل مدخل کبوتر(
»کبوتر« در اشعار حمید مصدق:

 همانطور که پیشتر ذکر شد در میان پرندگان بکار رفته در اشعار حمید مصدق »کبوتر« و »عقاب« 
از بیش ترین بسامد برخوردارند. در اشعار او کبوتر 7 بار تکرار شده و در مفاهیم نمادین متعددي به 

کار رفته است. در اشعار او با 3 معني نمادین از »کبوتر« روبرو هستیم:
»کبوتر« نماد عشق و محبت:

 در شعر» 15« از مجموعه اشعار دفتر »از جدایي ها« این معني نمادین از »کبوتر« دیده مي شود: 
-اگر تو بازنگردي / قناریان قفس، قاریان غم گین را / که آب خواهد داد / که دانه خواهد داد ؟/ اگر 
تو باز نگردي / کبوتران محبت، کبوتران جوان را / شهاِب ثاقِب دستاِن مرگ خواهد زد / شکوفه هاي 

درختاِن باغ حیران را / تگرگ خواهد زد. )مصدق، 1389 : 302 -303( 
»کبوتر« نماد پرنده   اي مظلوم که در چنگال پرندگان و حیوانات قوي و ظالم گرفتار است: 

نماد »پرنده« در اشعار حمید مصدق
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این معناي نمادین از »کبوتر« در شعر »37« از سروده هاي دفتر از جدایي      ها یافت مي شود. 
مصدق این شعر را براي همسر خود الله سروده است:

تو   / اعجاز است  تو در شب قرین  پاِک  / طلوع  آفتاب درخشان چو خوش درخشیدي  -چو 
مهرباني خود را نثاِر من گردان / غلط اگر نکنم آفتاب فیاض است ./ ز ترکتاز حوادث دمي تغافل 

کرد / کبوتر دلم از آن به چنگ شهباز است. )همان: 372 – 373( 
      هم چنین در شعر »امید وفا« از سروده هاي دفتر سال هاي صبوري این نماد از »کبوتر« را مي دید:

-من آن کبوتر، بشکسته بال در دامم / که بهر صید من این چرخ دانه   اي نفکند / مرا به همت آن 
مرغ آسمان رشک است / که رخت خویش به هیچ آشیانه   اي نفکند. )همان: 461( 

»کبوتر« نماد پرنده   اي چست و چابک:
 این معناي نمادین از » کبوتر « در شعر » جوان جنگجوي ایل « از سروده هاي دفتر سال هاي 

صبوري دیده مي شود:
 تو همچون اسب خود چاالک و نیرومند / کبوتر وار و چابک مي پري / آري / به هنگام فرود خویش 

/ عقاب خشمگین را یاد مي آري. )همان : 492( 

2-1-4-کبک: 
هر چند چین هم مانند اروپا به ناگواري و ناخوش آیندي فریاد کبک اشاره دارد      ، اما گاه آن را بانگ 
عشق مي خواند. در شمایل نگاري هند      ، کبک کنایه از چشمان زیبا است. راه رفتن چون کبک با 
راه رفتن زني مغرور و رعنا مقایسه مي شود .در شعر سنت قبائلیه، کبک نماد شکوه و زیبایي زنانه 
است. خوردن گوشت کبک      ، به نوشیدن معجون عشق تشبیه شده است .سنت مسیحي کبک را 
نماد وسوسه و خسران مي داند      ، و آن را تجسد شیطان به شمار مي آورد. در اساطیر یونان      ، کبک 

پرنده      ی خبیثي معرفي شده است      . )ر. ک : شوالیه و گربران      ، 1388      ، ج 4 : 525-524( 
»کبک« در اشعار حمید مصدق:

 در اشعار حمید مصدق »کبک« بسامد بسیار کمي دارد. در مجموع اشعار او، »کبک« تن     ها 1 بار 
به کار رفته است .در شعر او »کبک« در معنایي دیده مي شود که در اشعار فریدون مشیري وجود 
دارد. به عبارتي دیگر در شعر مصدق به قهقهه و خنده هاي کبک اشاره شده است. این معني در 

شعر »ِگرد و گردو« از مجموعه اشعار دفتر سال هاي صبوري یافت مي شود :
-کبک بس قهقهه سرداد که / سرو، / تیرِک تارم افالکي نیست / کبر یک سوي ِنه، / این نُه گنبد 

/ پي ایجاد تن خاکي نیست. ) مصدق، 1389 : 489 ( 

2-1-5-»ققنوس«: 
کار  به  غریب  و  عجیب  موجودات  براي  نامش  که  است  اسطوره   اي  موجودات  از جمله  ققنوس   
مي رود به طور کلي پرندگان وابسته به آتش و پرتو هاي خورشید را ققنوس مي نامند زیرا بنا به 



1۰7 /

اعتقادات کهن تولد این پرنده خود به خود و از میان خاکستر صورت مي گیرد. )ر. ک: امیني الري 
و محمودي      ، 1388 : 51( 

 در بیش تر فرهنگ هاي ادیان و ملل مانند مصر، یونان، ملت یهود، روم، چین، آمریکاي شمالي 
و .. ققنوس نماد تولد دوباره، امید، خلوص، پاکدامني، ازدواج، ایمان، ثبات، جاودانگي »ابد و ازل«      ، 
باور  اثیري است که در  از آتش  پرنده تصویري  این  نور است.  و  تابستان، خورشید،  فناناپذیري، 
گروهي، دنیا با آن آغاز شده است و با آن پایان مي پذیرد. در دوره ی امپراتوري روم، ققنوس نماد 

پرستش امپراتور به عنوان خدا بود. )ر.ک : هال، 1380 : 76 و کوپر، 1379 : 278( 
 »در اساطیر مردم یونان، ققنوس پرنده   اي است که در عربستان زندگي مي کند او هر روز صبح 
تا غروب در آن شستشو مي کند و آوازي زیبا مي خواند      ، آنقدر زیبا که خداي خورشید گردونه اش 

را متوقف مي کند تا به این آواز گوش فرا دهد«. )کوپر، 1379 : 278( 
 در افسانه هاي ملت یهود، نام ققنوس » ملیخام « است .طبق سنت، هنگامي که حوا میوه ی 
ممنوع را خورد، به فناناپذیري و خلوص سایر موجودات بهشتي حسادت کرد و تمام حیوانات بجز 
ققنوس را که در برابر خواسته حوا مقاومت کردند وادار به خوردن میوه ی ممنوع نمود. خداوند به 
سبب خودداري ققنوس در برابر اغواي حوا، به او پاداش داد و وي را در مکاني قرار داد تا بتواند 

به مدت هزار سال در صلح و آرامش زندگي کند. )ر.ک : امیني الري و محمودي : 1388، 51( 
 چینیان معتقدند زبان ققنوس ادا کننده اخالص و آوایش سراینده ی ترانه است و گوشش از 

موسیقي لذت مي برد. )کوپر، 1379 : 278 و کریستي      ، 1373 : 68( 
 قدیمي ترین منبع از متون فارسي که اطالع دقیقي از این پرنده ی افسانه   اي در آن دیده مي شود و 
مي تواند مستند سخنان عطار درباره ی ققنوس باشد، سخنان ابوالبرکات بغدادي، فیلسوف اول قرن 

ششم است در کتاب معروف وي، المعتبر چنین آمده:
 »گویند ققنوس نر و ماده   اي ندارد، همواره یک تن از این نوع وجود دارد که نري – مادگي در آن 
دانسته نیست و راه زاد و ولد آن این است که همان یک تن چون به پیري رسد و روزگارش به پایان 
آید، بر چکاد کوه هاي سر به فلک کشیده رود و بر خویشتن خویش نوحه سر کند با اصواتي شگفت 
آور و محزون که از سوراخ هاي منقار وي بیرون مي آید درست به مانند سوراخ هایي که در »ني« 
وجود دارد و در هر سوراخ از سوراخ هاي منقار وي برآمدگي   اي است که با برداشتن آن برآمدگي 
آن را مي گشاید و باز آن را به همان گونه فرو مي بندد، به هر شکل که بخواهد درست همانند کاري 
که مرد ني زن با انگشتان خود مي کند و مردمان از براي شنیدن آن آواز هاي شگفت آور و محزون 

کمین مي کنند«. )ابوالبرکات، 1358 : 266 – 267( 
 از قول سقراط نیز نقل شده است که چون ققنوس مرگ خویش در یابد      ، الحان خویش به طرب 
و سرور زیاد گرداند که سوي مخدوم خویش »خداوند« مي رود .. و بدین گونه وي آواز ققنوس را 

نشان شادي از رسیدن وصال معبود مي داند )ر. ک مایر، 1378 : 280( 

نماد »پرنده« در اشعار حمید مصدق
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» ققنوس« در اشعار حمید مصدق :
 در مجموع اشعار حمید مصدق، »ققنوس« بسامد بسیار کمي دارد و در اشعار او »ققنوس« به 
تنهایي 1 بار استفاده شده و در معني نمادین به کار رفته است و نماد ثبات، جاودانگي »ابدو ازل« و 
فناناپذیري است. این نماد از ققنوس در شعر »تا بارگاه قدس ِخرد، بارگاه توس« از مجموعه اشعار 

دفتر »شیرسرخ« دیده مي شود. شاعر، فردوسي را چون ققنوسي جاودان مي داند:
-خاوران / از مرز خاوران / با عزم پاي بوس / تا بارگاِه روشِن فردوسي / آن زنده ساِز باِد دلیران 
/ آن پاسدار ِ کشور ایران / آن زیسته هماره چو ققنوس / -مي روم / تا توس مي روم ... )مصدق، 

 )696 : 1389

2-1-6-»شاهین« 
 پرنده   اي باشد شکاري و زننده از جنس سیاه چشم )برهان قاطع(، پرنده   اي است که بدان شکار 
کنند. )شرفنامه منیري( یکي از مرغان شکاري بسیار جسور و با شهامت است و بعلت جسارتي که 
دارد      ، گاه به عقاب حمله مي کند. این پرنده هوشیار و چابک در همه جا دیده مي شود. به ویژه در 
سرزمین هاي بیشه زار و کوهستاني ایران هم نشیمنگاه این مرغ بوده و هست. این مرغ دو بار به 
نام »سئن« در اوستا یاد گردیده است و اوستاشناسان اروپایي آن را به معني عقاب برگردانده  اند. 
از این که سئن همان شاهین است مورد شک نیست و صفت شاهین از واژه      ی شاه در آمده و این 
پرنده به مناسبت شکوه و توانایي و تقدس خود شاه مرغان خونده شده است      . )فرهنگ ایران باستان، 

ص 296 به بعد( 
 در کلیه فرهنگ      ها عقاب در فارسي »آله« نامیده مي شود. در بسیاري از لهجه هاي کنوني ایران 
نیز چنین آمده است و در لهجه   اي بهیأت شائین بجاي مانده.در وجه تسمیه این پرنده به شاهین 
گویند چون در سیري و گرسنگي نهایت اعتدال را نگاه مي دارد و به شاهین ترازو در اعتدال تشبیه 

شده است. )ر. ک : دهخدا : ذیل مدخل شاهین( 
 پرنده   اي باشد شکاري و زننده از جنس سیاه چشم )برهان قاطع(، پرنده   اي است که بدان شکار 
کنند. )شرفنامه منیري(. یکي از مرغان شکاري بسیار جسور و با شهامت است و بعلت جسارتي 
که دارد گاه به عقاب حمله مي کند. این پرنده هوشیار و چابک در همه جا دیده مي شود به ویژه 
در سرزمین هاي بیشه زار و کوهستاني ایران هم نشیمنگاه این مرغ بوده و هست. این مرغ دو بار 
به نام »سئن« در اوستا یاد گردیده است و اوستاشناسان اروپایي آن را به معني عقاب برگردانده 
اند از اینکه سئن همان شاهین است مورد شک نیست و صفت شاهین از واژه      ی شاه در آمده و 
این پرنده به مناسبت شکوه و توانایي و تقدس خود شاه مرغان خونده شده است. )فرهنگ ایران 

باستان، ص 296 به بعد( 
 در کلیه فرهنگ      ها عقاب در فارسي »آله« نامیده مي شود. و در بسیاري از لهجه هاي کنوني 
ایران نیز چنین آمده است و در لهجه   اي بهیأت شائین بجاي مانده. در وجه تسمیه این پرنده به 
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شاهین گویند چون در سیري و گرسنگي نهایت اعتدال را نگاه مي دارد و به شاهین ترازو در اعتدال 
تشبیه شده است. )ر. ک، دهخدا : ذیل مدخل شاهین( 

»شاهین« در اشعار حمید مصدق:
 در اشعار حمید مصدق »شاهین« از پرندگان کم بسامد است و در مجموع اشعار او »شاهین« 2 
بار به کار رفته است و نماد سیطره و قدرت، جالل و شکوه است. در شعر »غروري است در من« از 

سروده هاي دفتر »سال- هاي صبوري« به شکوه و جالل »شاهین« اشاره شده است .
-غروري ست در من / پدیدار / که از شوکتش چشم شاهین به وحشت در افتد / که هر شیر 

شرزه / به هر بیشه از شوکت خشم من / مضطر افتد. )مصدق، 1389 : 54( 
      هم چنین در شعر »نیماي غزل« از سروده هاي دفتر »شیرسرخ« به شهامت، جرأت و جسارت 

شاهین اشاره شده است:
- این حرِف آخرین است / این جا سخن ز سیمین، / از صعوه نیست      ، / نیست، /ز شاهین است 
/ وقتي / بردوش خود رداي شهامت / بر قلب خویش ناوک تهمت را / هموار مي کند / تن     ها به جز 
سپاس و ستایش سرودنم / کاري نمي کنم / افسوس مي خورم که چرا / هرگز در این دقایق بحراني 

/ اسطوره ی شهامت و رادي را / یاري نمي کنم. )همان : 720 – 721( 

2-2-پرندگان نحس و شوم:

2-2-1-جغد:
 از آنجا که جغد     ها نور روز را نمي بینند      ، نماد اندوه      ، ظلمت      ، انزوا      ، و خلوتي مالیخولیایي هستند. 
اساطیر یونان      ، آتروپوس معّبر را      ، که یکي از پارکا     ها بود و نخ سرنوشت را قطع مي کرد      ، جغد دانسته 
است. در مصر جغد نشانگر سرما، شب و مرگ بود.در چین باستان جغد نقش مهمي برعهده داشته: 
حیواني وحشتناک که مادرش را از هم مي دریده      ، جغد یکي از قدیمي ترین نماد هاي چین است، 
با اژدها- مشعل      ، عالمت  و به دوره      ی اساطیري باز مي گردد. به عقیده      ی برخي از مؤلفان      ، جغد 
سلسله      ی دوم      ، مخلوط شده است. جغد عالمت صاعقه است      ، و روي پرچم سلطنتي نقش شده است.

 در ضمن      ، مي توان جغد را چون پیک مرگ به حساب آورد      ، و بنابراین عالمت نحوست: وقتي 
جغد مي خواند      ، سرخپوست مي میرد. جغد شاخدار تحت تأثیر مسیحیت      ، در دیدگاهي منفي بررسي 
شده      ، و نمادگرایي جغد بدون شاخ مساعد و سازگار      ، و احتماالً قدیم تر و پیشا مسیحي است. جغد 
که  عالماتي  طریق  از  اما  است      ،  باطني  دید  نماد  جغد  مي شد      ،  شمرده  پیش گویان  مختصات  از 
پیش گو تفسیر مي کند      ، جغد      ، پرنده      ی آتنا      ، نماد عکس العملي است که بر ظلمت     ها مسلط مي شود      . 

)ر.ک:شوالیه و گربران، 435:1388( 
 در میان آزتک ها      ، جغد بدون شاخ و عنکبوت حیوان هاي نمادین خداي دوزخ هستند. در 
چندین لوح چوبي به دست آمده      ، جغد بدون شاخ به عنوان نگهبان خانه      ی ظلماني معرفي  مي شود.

نماد »پرنده« در اشعار حمید مصدق
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جغد بدون شاخ در ارتباط با نیرو هاي اهریمني      ، و در ضمن مظهر خداي شب      ، باران و طوفان است. 
این نمادگرایي در عین حال هم با مرگ و نیرو هاي ناخودآگاه ماه زمین در ارتباط است و هم با 
آبها      ، گیاهان      ، و رشد به طورکلي.امروزه      ، هنوز هم براي بسیاري از اقوام سرخپوست آمریکایي      ، جغد 
خداي مرگ و نگهبان گورستان     ها است. اما حیرت آور آن است که شعاع مفهوم این نماد      ، به عنوان 
نماد ظلمت و نحوست که این چنین جهان شمول است      ، در افسانه هاي التیني به صورت نماد 
زنان زیبا درآمده است و از آن جا به صورت عالمت فال نیک در هر کاري گرفته شده است. )ر.ک: 

همان:436-438( 
جغد در ادب فارسي:

 در فرهنگ هاي مختلف، بوم و بوف »=کوف « و جغد به یک معني آمده و نام پرنده   اي است که 
فرهنگ معین آن را این چنین معرفي مي کند :

 پرنده   اي از رده ی شکاریان شبانه که با داشتن یک زوج کاکل در باالي گوش      ها متمایز است و شب 
     ها از النه اش براي شکار خارج مي شود و حشرات مضر و جانوران کوچک مزارع و باغ      ها را شکار 

مي کند، بوم، بوف و کوف.     )ر.ک:فرهنگ معین : ذیل مدخل جغد( 
جغد در ادبیات عرفاني:

 جغد در ادبیات عرفاني      ، داراي بار معنایي نمادین منفي شمرده شده است. همان گونه که استاد 
زرین کوب اشاره کرده اند: »جغد نمادي از عالم ماده و تعلقات حسي است.«       )زرین کوب      ، 1351: 

 )191
 در عرفان      ، جغد      ، نمادي از انسان هاي دنیاپرست و منکرات نبوت پیامبران و مخالفان انسان کامل 
شمرده شده است که به شدت به ویرانه ی دنیا چسبیده اند و از ظلمت اندوه و ناداني خود      ، راهي به 

سوي نور و دانایي نمي یابند.
موالنا مي گوید:

-ولوله افتاد در جغدان که      ها    باز آمد تا بگیرد جاي ما
)مولوي      ، 1372      ، ج2: 1139( 
 جغد همیشه در مثنوي در مقابل باز قرار دارد. از این رو      ، این دو پرنده نسبت به هم      ، هم پوشي 
دارند و معناي یکي      ، معناي دیگري را نیز روشن مي کند. در جایي دیگر، دشمني جغدان و بازان را 

نمادي از دشمني انسان هاي ناآگاه با انسان هاي کامل و پیامبران شمرده و گفته است:
کور مرغانیم و بس ناساختیم   کان سلیمان را دمي نشناختیم
هم چو جغدان دشمن بازان شدیم   الجرم واماندة ویران شدیم
 )همان: 3755(

 در عرفان، جغد در معاني نمادین زیر به کار رفته است:
 دنیاپرستان      ، منکرات نبوت و حاسدان انسان کامل      ، روح تعلق یافته به دنیاي خاک      ، انسان هاي 
دنیاپرست و اسیر لذت هاي زودگذر      ، انسان هاي پست که براي حفظ قدرت خود حاضرند دنیایي را 
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به جنگ و آشوب بکشند      ، انسان هاي عادي که قدرت دارند با همت خود      ، ماهیت وجودي ارزششان 
را تبدیل کنند و ارزشمند شوند      ، معاني عادي. )ر.ک: صرفي      ، 1386: 69-68( 

»جغد« در اشعار حمید مصدق:
 در اشعار حمید مصدق، »جغد« از پرندگان کم بسامد است .در مجموع اشعار او جغد 3 بار تکرار 
شده و در همه موارد در معناي نمادین به کار رفته است و نماد پرنده   اي شوم، انزوا طلب و گوشه 
گیر است و آواز او از وقوع مصیبتي حکایت مي کند. به طور کلي در اشعار مصدق جغد داراي بار 
معنایي منفي است و شاعر به شیون و زاري و ناله ی جغد اشاره کرده است. این نماد از جغد در 
شعر » 12« از سروده هاي دفتر »در رهگذر باد« دیده مي شود. در این شعر مصدق از روزگار خود 
و تزویر و نفاق حاکم بر آن سخن مي گوید و معتقد است که وقت آن رسیده که نفاق و دورویي که 

چون جغِد شومي هستند به عدم و فراموشي سپرده شوند: 
-اکنون      ، / لبخند خنجري ست / آغشته، / -زهرناک      ، / و اشک، / - اشک، دانه ی تزویر زندگي 
ست / آیا      ، / هنگام نیست که دیگر      ، / دالله ی وقیح، / هیزم کش نفاق -/ این پیر زاِل رانده ی وامانده      ، 
/ در دادگاِه عشق / به قصِد اعتراف نشیند؟ / یا / این جغِد شوم سوي عدم بال و پر زند، / در عمِق 

اعتکاف نشیند. )مصدق، 1389 : 149( 
      هم چنین در شعر »14« از مجموعه اشعار دفتر »از جدایي      ها« به آواز شوم جغد     ها که حوادث 
بد و مصیبت را به دنبال دارد      ، اشاره شده است. در این شعر، مصدق از نبود امید، صبر و طاقت، 
آزادي ونبود همدم شکایت مي کند و به نظر او تن     ها چیزي که در آن عصر دیده مي شود فغان جغد 

شوم و سکوت انسان      ها در برابر ظلمت است:
-شبي، ادامه ی آن بي طلوع خورشیدي/ نه صبر بود مرا در دل و نه طاقت بود / کدام پنجره ؟/ 
مي دیدم و نمي دیدم / چرا، / که وحشتم از دیدن صداقت بود / سکوت، ُسرب گدازنده بود / -جان 
فرسود / میان وحشت من یک پرنده پرنگشود / اگر نه بال کبوتر      ، / فغان جغد   اي کاش ! / سراسر 
شب من قصه ی مصیبت بود / صداي سرزنش ذهن در سکوت گذشت / سکوت / سکوت / سکوت / 
مگر صداي من از قعر چاه مي آمد ؟ / مگر صداي من از ذهن من عبور نکرد؟ )همان : 298 – 299( 
      هم چنین در شعر »لبخند دره« از سروده هاي دفتر سال هاي صبوري شاعر از شیون و ناله ی 

جغد و سکوت و خاموشي حاکم برجامعه سخن مي گوید :
-و سکوتي سرد و صامت / در فضا گسترده سنگین بال / ناگهان پژواِک »واِي« مرد در دره 

طنین افکند / جغد زد شیون / چرخ زد کرکس / دره زد لبخند. )همان : 398( 

2-2-2-کالغ:
 در مطالعات تطبیقي در مراسم و باور هاي اقوام گوناگون نتیجه گرفته شده است که در نمادگرایي 
کالغ جنبه یي کاماًل منفي وجود نداشته      ، و این جنبه فقط در دوران اخیر و به تقریب عمدتاً در 
اروپا بوده است. در واقع در تعبیر روان شناختي کالغ در رؤیا      ، آن را به عنوان عالمت نحوست      ، و در 

نماد »پرنده« در اشعار حمید مصدق
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ارتباط با ترس از نکبت و بدبختي به شمار آورده  اند. کالغ پرنده      ی سیاه رمانتیکها      ، بر باالي میدان 
جنگ پرواز مي کند و از گوشت اجساد سربازان مي خورد. در کالغ با پیام آور مرگ مقایسه مي شود. 
به مثل در چین و ژاپن کالغ نماد حق شناسي از والدین است      ، زیرا کالغ پدر و مادر خود را اطعام 
مي کند. سلسله هان کالغ را عالمت برقراري نظم اجتماعي مي دانستند. در ژاپن کالغ را نشانه ی 

عشق خانوادگي مي دانن      . )ر.ک:شوالیه و گربران      ، 581:1388( 
 هم چنان در ژاپن      ، کالغ پیک الهي است      ، و براي چینیان پرنده      ی سعد و بشیر فتوحات و عالمت 
افسانه هاي  از  بسیاري  به رنگ خورشید نقش مي کردند.در  را سرخ      ،  آنان کالغ  فضایلشان است. 
سلتي      ، کالغ حضور دارد و در همه      ی آن      ها نقشي پیشگو دارد.کالغ      ، پیک خداي صاعقه در میان 
مایا     ها است.نقش راهنما و روح حامي در میان آفریقاي سیاه      ، براي کالغ گواهي شده است. کالغ 
در ضمن نماد تنهایي است      ، یا بیش از آن نشانگر انزواي عمدي کسي است که تصمیم گرفته در 
جایي باالتر زندگي کند.از سوي دیگر      ، کالغ نشانه      ی آرزو است. بدین ترتیب در اغلب باور     ها کالغ 
به عنوان قهرماني خورشیدي و اغلب به صورت خدا یا پیک خدا      ، و یا راهنما      ، و یا حتي راهنماي 
ارواح در سفر آخرشان ظاهر مي شود      ، که در این حالت نقش هادي ارواح را دارد. او بي که گم شود 
در راز ظلمت     ها نفوذ مي کند. احتماالً جنبه      ی مثبت کالغ به باور هاي صحرانشینان      ، شکارگران و 
ماهي گیران وابسته است      ، در حالي که براي خشکه نشینان و کشاورزان کالغ جنبه   اي منفي دارد      . 

)ر.ک:همان: 585-581(
»کالغ« در ادب فارسي:

در فرهنگ هاي فارسي، میان کالغ و زاغ تفاوتي ویژه قایل نشده اند و آن را معادل »غراب « عربي 
از  و  راسته ی سبکباالن  از  .پرنده   اي  مي کند  توصیف  را چنین  معین      ، کالغ  فرهنگ  دانسته-  اند. 
دسته ی شاخي نوکان که داراي قدي متوسط » به جثه تقریباٌ یک مرغ خانگي « که داراي پر هاي 

سیاه مي باشد و آن      ها را کالغ سیاه یا زاغ سیاه مي نامند. ) ر.ک:عبداللهي، 815:1381( 
زاغ در ادبیات عرفاني:

 در مثنوي      ، زاغ با توجه به ویژگي هاي طبیعي خود      ، غالباً در معاني منفي به کار رفته است. رنگ 
سیاه      ، زشتي      ، جناس آن با اصطالح قرآني »مازاغ« تناسب آن با زمستان      ، بهمن      ، صداي ناخوش      ، 
دفن هم نوع خود در برابر چشمان قابیل و در شمار یکي از پرندگان حضرت ابراهیم »ع« شمرده 
شدن او      ، دستمایه هاي گوناگوني در اختیار موالنا قرار داده است. تا این پرنده را در معاني نمادین 
گوناگون مورد استفاده قرار دهد. جزوي مصلحت بین و حاسد و منکر انسان هاي کامل شمرده است.

براساس بیت زیر:
چونک زاغان خیمه بر بهمن زدند   بلبالن پنهان شدند و تن زدند
)مولوي      ، 1376: 40(

زاغ مظهر انسان هاي ناالیق و مدعیاني شمرده شده است که به قدرت رسیده اند.
 در واقع در این داستان آنچه مورد توجه موالنا قرار داشته      ، این است که انسان هاي ناقص و 
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عادي نیز تحت تأثیر تربیت انسان کامل      ، قدرت آن را دارند که کمال      ، پذیرند و صاحب همت شوند.
و  نیافتني  آرزو هاي دست  نماد  را  زاغ  به روشني      ،  موالنا  ابراهیم      ،  مرغان حضرت  داستان  در 
طالبان عمر جاوید به شمار آورده »5/31« و سپس گفته است که زاغ با این آرزو هاي خود قصد 
دارد تا هر چه بیش تر از مردار دنیا بهره مند شود و خود را غرق در پلیدي هاي آن سازد. )5/765( 

 در عرفان و باالخص در مثنوي      ، معاني نمادین زاغ فهرست وار به این قرار است :
مشبه به نوحه گران      ، زشت سیرتان دنیا پرست      ، مدعیان حقیقت      ، دانایي و عرفان      ، معناي عادي 
پرورش یافته ی انسان کامل      ، مظهر شومي      ، نفس و نفس پرستان، آرزو هاي دست نیافتني      . )ر.ک: 

صرفي      ، 1386: 53( 
»کالغ« در اشعار حمید مصدق:

 در اشعار حمید مصدق »کالغ« از پرندگان کم بسامد است. در همه اشعار او »کالغ« 3 بار تکرار 
شده و در همه ی موارد نماد پرنده   اي شوم و بدیمن است که با آواز ناهنجار خود پیام آور خبر     ها و 
حوادث شوم و تلخ است. به طور کلي در اشعار شاعران فارسي گوي، زاغ و کالغ در معني منفي و 
بدیمني، نمادینه شده اند و در بیش تر موارد با نماد هاي مثبت پرندگاني چون بلبل و هما در تباین 
معنایي قرار مي گیرند. »درباره ی دلیل نقش منفي نماد این دو پرنده شاید بتوان رنگ سیاه آن      ها 
را که در فرهنگ نماد هاي جهاني معادل مرگ، ضمیر نابهشیار، مالیخولیا است در نظر گرفت.« 

)گرین و همکاران، 1376 : 124( 
 در فرهنگ اساطیر ایراني کالغ معادل با بخش تاریک و روشن جهان »دیو در برابر اهورامزدا 
است«، و همین را مالک داللت معناي شومي آن      ها قرار داد. اما به هر حال این دو جانور      ، پیوسته 

با مفاهیم مرگ، خزان، سیاهي و فالکت هم راهند      . )ر.ک: سالجقه، 1390 : 135( 
 در شعر شاعران کالسیک نیز به شومي و بدبیني این دو پرنده »زاغ و کالغ« اشاره شده است براي 

مثال در دیوان صائب تبریزي اینچنین آمده است:
-در هجوم زاغ جاي خنده بر گل تنگ شد     زین سیاهي زود از این گلزار، بلبل مي شود

)صائب، 1375 : ج 3 : 152( 
 مصدق در شعر 2 از سروده هاي دفتر درفش کاویان براي بیان اوضاع و شرایط خفقان آور 
حاکم بر جامعه تصاویر متعددي را به کار برده است و از آواز ناهنجار و شوم کالغان یاد کرده است:

-کالغان سیه / - این فوج پیش آهنِگ شام تار / فراز شهر با آواز ناهنجار / رسیدند آن زمان 
چون ابر ظلمت بار / زمین رخت عزاي خویش مي پوشید / زمان / -ته مانده هاي نور را در جام 
خاک خسته مي نوشید / فرو افتاده در طشت افق خورشید / میان طشت خون خورشید مي جوشید 
/ سیاهي برگ و پربگشود / پیچک وار / بر دار و در و دیوار / مي پیچید / شبانگاهان به گلمیخ زمان 
/ شوالي شوم خویش مي آویخت / و بر رخسار گیتي رنگ هاي قیرگون مي ریخت. )مصدق، 1389 

 )28 – 27 :
      هم چنین در شعر »اندوه باغبان« از مجموعه اشعار دفتر »شیرسرخ« به این معناي نمادین از 

نماد »پرنده« در اشعار حمید مصدق
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کالغ »زاغ« اشاره شده است، همان طور که پیش    تر ذکر شد و در این شعر مي بینیم زاغ در کنار 
خزان و فالکت آمده است:

-پاییز ! / آغاِز این سروده ی حزن انگیز / تسلیِم برگ در برابِر بادي که مي وزد / و باغ در سکوِت 
شبي وهمناک      ، /- آه / در زیر نوِر ماه / ماِه پریده رنگ / بي برگ و بي گیاه / مرغاِن نغمه خوان 
همگي کوچ کرده اند / و بانِگ زاغ / در تمامي باغ / و باغ / غرِق داغ / و باغباِن غمزده / تسلیم این 

طبیعت بي رحم، / کور، الل / قلبش پُر از مالل. )همان : 643 – 644( 
      هم چنین مصدق در شعر »بوسه      ی سرد« از مجموعه اشعار دفتر » براي بیان استبداد و بیداد 
حاکم بر جامعه و نبود آزادي و مناسب نبودن اوضاع و شرایط روزگار خود از بسته بودن پنجره 
     ها و در     ها، از نعره هاي موحش و قار و قار شوم غراب      ها که باعث ایجاد اضطراب در دل     ها شود یاد 

کرده است:
پیوسته درِز پنجره      ها کیپ بسته است / و پرده ی ضخیم / پوشانده است پنجره هاي اطاق را / 
اما، / این ازدحاِم گرد و غبار / چون موج انفجار / بر چشم و گوِش من یورشي دارند / لب بسته است 
پنجره /- حتي دِر اتاق / کیپ بسته است / پنهان شدم چون شب پره الِي کتاب      ها / در متِن قاب 
     ها / این چهره هاي سنگي / -ناخوانده میهمان -/ چونان غراب      ها / با لغزه هاي موحش و با قارقاِر 

شوم / افکنده اند در دِل من اضطراب      ها )همان : 680 – 681(

2-2-۳-»کرکس«:
 در میان مایاها      ، کرکس سلطاني      ، که امعاء و احشاء را مي خورد، نماد مرگ است. اما از آنجایي که 
کرکس      ، اجساد و کثافات را تغذیه مي کند      ، مي توان او را عامل باز زاینده      ی نیرو هاي حیاتي به شمار 
آورد      ، زیرا نیرو هاي حیاتي پس از تجزیه      ی اندام     ها و فساد انواع ادامه مي یابند      ، و به عبارت دیگر 
کرکس چون یک تصفیه گر یا تردست      ، از طریق تبدیل مرگ به زندگي      ، حلقه      ی حیات دوباره را 

تضمین مي کند.
 کرکس در آفریقا و آمریکا نماد باروري و فراواني در همه وجوه ثروت است      ، اعم از حیاتي      ، 
مادي یا معنوي. کرکس در سنت یوناني - رومي پرنده   اي پیشگو است و یکي از پرندگان متعلق به 
آپولون است. زیرا از روي پرواز کرکس نیز      ، مانند قو      ، زغن یا کالغ تطهیر مي کردند      . )ر.ک:شوالیه و 

گربران      ، 542:1388( .
»کرکس« در اشعار حمید مصدق:

 »کرکس« در اشعار حمید مصدق از پرندگاني است که از بسامد باالیي برخوردار است در همه 
اشعار او »کرکس« 4 بار تکرار شده و در اغلب موارد در معني نمادین به کار رفته است. در اشعار 
مصدق »کرکس« در ارتباط با مفاهیم منفي چون تباهي، مرگ استفاده شده و در برخي اشعار به 
نابودگرایي، ولع، حریص و رهزن بودن آن اشاره شده است. این نماد از »کرکس« در شعر » لبخند 
دره« از سروده هاي دفتر سال هاي صبوري دیده مي شود مصدق در این شعر براي توصیف زمانه 
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نامساعد و خفقا ن و استبداد حاکم بر آن و سکوت ناشي از آن از »جغد« و »کرکس« که هر دو از 
پرندگان شوم هستند بهره گرفته است:

-و سکوتي سرد و صامت / در فضا گسترده سنگین بال / ناگهان پژواِک »واِي« مرد در دره 
طنین افکند / جغد زد شیون / چرخ زد کرکس / دره زد لبخند )مصدق، 1389 : 398( 

 در شعر »کرکساِن کویري« از مجموع اشعار دفتر »شیرسرخ« به مردار خواري کرکس و رهزن 
بودن آن اشاره شده و از آن      ها به جانیان تعبیر شده است:

- و باز بي گمان / پرواِز کرکسان / بر اوِج آسمان / آیا نعِش کدام عزیزي را / در این کویر تفته 
فکندند / جانیان. )همان : 625( 

از  نمادین  معناي  این  دفتر »شیرسرخ«  از سروده هاي  برکه«  در  »ستاره  در شعر       هم چنین 
»کرکس« دیده مي شود .

-در شِب تیره / پشت تپه ی روشن / در میان کویر      ، در بَرهوت / نیمه یي تن نهان به توده ی 
خاک / نیمه یي تکیه داده بر تپه / مانده در زیر آسمان / مبهوت ! / هر دمانش نصیِب کرکس      ها / 
گودي چشم از نگاه تُهي / حفره- هایي از آسمان کاوند / جوید آن اختري که بختش نام / اخترش 

کو      ، / که بیند این فرجام )همان : 653 – 654(

بسامد در اشعار اسامي پرندگانردیف
مصدق

7پرستو1
3جغد2
2شاهین3
7عقاب4

1ققنوس5
1کبک6
7کبوتر7
4کرکس8
3کالغ »زاغ «9

38مجموع
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۳-نتیجه گیري
 بر اساس آن چه گذشت      ، مهم ترین معناي نمادین پرنده در اشعار حمید مصدق      ، معانی اجتماعي- 
سیاسي هستند. مثاًل بر اساس آن چه که بیان کردیم، پرستو نماد انسان هاي آزاد و ر     ها است؛ یا 
جغد نماد انسان هاي انزوا طلب و گوشه گیر است که بر خرابه      ها مسکن گزیده اند و به همین ترتیب      ، 
هر کدام از این ده پرنده نمودار قشري از اقشار مختلف جامعه است. به طورکلي مي توان گفت 
پرندگان نماد هاي سیاسي و اجتماعي جامعه هستند و نماد پرندگان در اشعار حمید مصدق      ، در 
فرهنگ قرآني واندیشه هاي عرفاني ریشه دارد. البته الزم به یادآوری است که در اشعار مصدق      ، 
پرندگان شوم و نحس نسبت به پرندگان سعد کم تر هستند و به تعبیری می توان به این نکته اشاره 
کرد که با وجود خفقان و استبداد حاکم بر جامعه عصر مصدق      ، او از رخت بربستن خفقان      ، استبداد 
و خفقان حاکم بر جامعه سخن می گوید و به عبارتی آن      ها را بهبه تر شدن اوضاع و احوال حاکم بر 
جامعه امیدوار می سازد و سعی بر این دارد که تخم و ریشه محبت را در دل های مردم جامعه بکارد. 
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