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  *تقي پورنامداريان
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  چكيده
بسـياري   به نظـر  .هاي مهم شعر معاصر است از جريان شعر نمادين يا سمبوليك

پردازان، از عوامل گرايش شاعران معاصر بـه شـعر نمـادين و     از منتقدان و نظريه
سمبوليك تغيير فضاي سياسي و اجتماعي جامعه و اختناق و خفقان شديد نظـام  

 توان به عوامل ديگـري چـون   ديدگاه، ميافزون بر اين . آن است مستبد حاكم بر
تغييـر ديـدگاه و    ،غرب و مكتب سمبوليسم هاي شعري جريان با شاعران آشنايي

و  ،آفـرينش ابهـام هنـري    ،جامعـه و محـيط   و نگرش شاعران به جهـان هسـتي  
ل در مبنماد يـا سـ   دهاي كاربر واقع، از هدف در. اشاره كردبه شعر  بخشيدن عمق

بهم و شـعري  مـ  بـافتي  خلـق  ،نيما، اخـوان، و شـاملو  مثل  ،شعر شاعران معاصر
او در آفرينش معناي شعر، حركـت شـعر    دادن ب و شركتمخاط درعميق، تأثير 
خواننده و مخاطب به درنگ واداشتن و  ،سوي چندمعنايي معنايي به از حالت تك

آن اسـت كـه    ، در اين مقاله سعي بررو ازاين. معنا و مفهوم شعر است درو تأمل 
، »پرنده«و شاملو مثل  ،اخوان ،با تأويل و تفسير چند نماد مشترك بين اشعار نيما

شـدن   به عامل مهم نمـادين و سـمبوليك   »پنجره« و ،»چراغ«، »سپيدار«، »جنگل«
  .شعر پرداخته شود

  .معاصر، نماد، نيما، اخوان، شاملو تأويل، شعر :ها كليدواژه

                                                                                                 

 استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *

   agradfar@yahoo.comاستاد گروه زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي **
  jalil.shakeri@gmail.com  )مسئول ةنويسند(رفسنجان ) ع(عصر  استاديار دانشگاه ولي ***

  5/4/1390: ، تاريخ پذيرش24/12/1389: تاريخ دريافت



  بررسي و تأويل چند نماد در شعر معاصر   26

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  مقدمه
گردد؛ آثاري  بازمي زي در ادبيات فارسي به آثار منثور صوفيهمه و سابقة شعر نمادين و رينپيش

روزبهـان   تشـرح شـطحيا  ، القضات همداني هاي عين نامههجويري،  محجوبُِال كشف چون
سينا مثل اَنماط آخر كتاب   ابنهاي عرفاني  ابوطالب مكي، قسمتي از نوشته القلوبِ قُوتبقلي، 

 مرصـادالعباد  و ،عقـل سـرخ  ، آثار عرفاني سـهروردي مثـل   العشق ةسالر و اشارات و تنبيهات
ويژه غزليـات   به و مولوي و ر عرفاني شاعراني چون سنايي، عطار،الدين رازي و نيز اشعا نجم

  ).58 - 57: 1375نامداريان،  پور(شيخ محمود شبستري  و شمس، حافظ،
هيجانـات   از تـأثر ، مشرايط حاكم بر بافت و ساختار شعر سبب به ،شاعر شعر عرفاني، در

و عـاطفي و انديشـة    هيجانات روحي تواند سبب، نمي همين به؛ عاطفي و روحي شديد است
كـه در   ،تأثير حاالت شديد عاطفي  تحت شاعر ،چنين موارديدر  .وضوح بيان كند بهرا خود 

. ودشـ  گنجد، متوسل به شعر نمـادين و سـمبوليك مـي    قالب الفاظ ساده و معمولي زبان نمي
معنايي و ابهام و تأويل و هـم بحـث نـوعي خـاص از      ها هم بحث چند در شعر آن رو، ايناز
القضات  گويا نظر و ديدگاه عين. كه مقدم بر پديدآمدن شعر است آيد جربة شهودي پيش ميت

  :گفت جا كه مي آن ؛همداني نيز معطوف به همين نكات بود
داني كه آيينه را صورتي نيست در خـود، امـا    آخر .دان  اين شعرها را چون آيينه !جوانمردا

و  ؛نقد روزگار او بود و كمال كار اوسـت  هركه در او نگه كند صورت خود تواند ديدن كه
كنند از  اگر گويي شعر را معني آن است كه قائلش خواست و ديگران معني ديگر وضع مي

صورت روي صيقل است كه اول آن  ةصورت آيين: خود، اين همچنان است كه كسي گويد
  .)216 /1: 1348 ،همداني القضات عين(صورت نمود 

حال خويش را در آن تواند ديد به اين  نقد گفتن اين سخن كه شعر آينه است و هركس
معـاني   نظر شاعر تنها يكي از معاني محتمل و متعدد شعر است و معني است كه معني مورد

القضات دربارة شعر نظر او را با نظرية  سخنان فشردة عين. همان اندازه اعتبار دارد  ديگر نيز به
شناسـي   ، نشـانه )structuralism(گرايي كه در ساختار نظرياتي. كند مي همسونقد مدرن شعر 

)semiology(،  و علم تأويل جديد)hermeneutics (نقد  جديدهاي  در نظريه .شود مطرح مي
كـه   نيست است، زبان ديگر ابزاري جديدنويسي  خصوص ناظر بر شعر و داستان كه به ،ادبي

پورنامـداريان،  (ده كنـد  انديشيده بـه ديگـران اسـتفا    پيش شاعر از آن براي انتقال يك معني از
وجود يك انديشه يا معنـي مقـدم بـر آفـرينش شـعر       ،در نظريات جديد ،دركل .)85: 1375

و يـا   ،رمـز، سـمبل، نمـاد    ثرود، بح وقتي سخن از تأويل مي ،رو ازاين. شود اغلب انكار مي
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قرينـه   دجـو و نبودآيد؛ ساية همين ابهام ناشي از  ميان مي هاي بدون قرينه نيز به همان استعاره
بودن  و حافظ را از صفت رمزي و نمادين ،مولوي ،عطار ،هاي سنايي ست كه بسياري از غزلا

  .كند برخوردار مي
بولـونِ   ، سـوم )symbole( لسـمب  اصـل كلمـة   .ل اسـت بمسـ  هـاي واژة نمـاد   از معادل

)sumbolon (چسـباندن دو قطعـة مجزاسـت و از ريشـة      هـم  معنـاي بـه   يوناني است كه به
نـيم شـده باشـد، مشـتق شـده اسـت        معنـاي چيـزي كـه بـه دو     بـه  ،)sumbollo(و سومبال

را بدهـد و جانشـين    ست كه معنـاي خـود   ا سمبل چيزي«پس  .)538: 1376سيدحسيني، (
از دو نيمـة  ). 274: 1377ميرصـادقي،  (» چيز ديگري نيز بشود يا چيز ديگـري را القـا كنـد   

صـورت و شـكل آن    امـا نيمـة   ،ره پنهان است، نيمة معنايي يا مفهوم داللتي آن همواسمبل
امـا   ،اي ديرينـه دارد  مـاد در ادبيـات غـرب نيـز سـابقه     نو  مبلاز س هاستفاد. آشكار ظاهر و
يك مكتب خاص ادبي، در اواخر قرن نوزدهم به اشـعار   منزلة به ،)symbolism(م سمبوليس

ل والـري   ،ماالرمـه استفان ورلن، پل رمبو، آرتور بودلر، شارل  چون ،شاعران فرانسوي و پـ، 
  .بردند ار ميك به را شد كه نمادهاي خاص و داراي جنبة القايي اطالق مي

زدن حواس  ها رسيدن به كيفيت موسيقايي شعر اهميت داشت و معتقد بودند با برهم براي آن
  .)323: 1382گري، ( بخشند تري را تجسم مي هاي عالي و تركيب تصاوير خيالي واقعيت

آن بـود كـه    گذار اين مكتب، بـر  و پايهر هاي شّ گل، سرايندة مجموعة اشعار شارل بودلر
بســياري از شــاعران انگليســي و بعــدها  .)173: 1375داد، (جهــان جنگلــي از نمادهاســت 

ـ  عميقـاً از ايـن مكتـب    ،و اسـتيونز  ،نظيـر ييـتس، پاونـد، اليـوت     ،مريكاييا و  گرفتنـد  ثيرأت
. اس. تـي اثـر   حاصـل  سرزمين بي چونرا، ) modernism(مشهورترين آثار جنبش مدرنيسم 

 سـياق  سـبك و از نظـر  خلق كردند كـه   ،)1923(جويس اثر جيمز  اوليس و) 1922( اليوت
شـعر سـنتي كننـد     نشـين جاآنـان توانسـتند شـعر آزاد و منثـور را      چنين هم ،اند سمبوليستي

)Cuddon, 1979: 671-674(. را نـام  » رمـز « واژة عربيتوان  هاي كلمة نماد، مي از ديگر معادل
  .دارد» بلسم«و » مادنَ«برد كه تا حدودي حوزة معنايي يكساني با 

حواس كه به چيزي ازطريق و قابل دريافت و تجربه  شده شناختهست از جهان  ا رمز چيزي
محسوس يا به مفهومي جزء مفهوم مستقيم و متعارف خود اشـاره   از جهان ناشناخته و غير

قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و بر  مبتنيكه اين اشاره  آن شرط  به ؛كند مي
اي پيـدا از واقعيتـي ناپيـدا شـمرد      تـوان رمـز را نشـانه    مـي  ،بنابراين. مسلم آن تلقي نگردد

  ).22: 1375يان، رپورنامدا(
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نـوع  شناسـي، بيشـتر از    در حوزة رمزپردازي و سمبل ،كه مسئلة ادارك حال نكتة اول اين
 ملفـوظ  بخشيدن به تجربـة غيـر   انسان و نيروي تحقق معناي بنيادي ذهن احساسي است و به

كـه   و نكتة ديگر ايـن ) 148: 1365هوف، (است  شدني حس دركازطريق كه  اي گونه به است
: هـاي انتزاعـي   چيزي نيست مگر انتخاب تشبيهاتي بـراي انديشـه  «نمادپردازي و سمبوليسم 

ساخت نماد و سمبل را تشبيه  اين باور، ژرف بنابر). 178: 1371ريد، ( »)صلحجاي  بهكبوتر (
در ) symbol(ترين صورت خود تبديل به رمـز يـا مثـال     مبهم كه استعاره در چنان ؛اند دانسته

نظر نگارنده، آنچه در اين حوزه مهم اسـت مسـئلة ابهـام و      البته به. دشو معني گستردة آن مي
يكـي از آن  . شدة بين دو چيز است كه ناشي از روابط گم است آن بودن مفهوم كنايي پوشيده
. انـد  نظران بـدان پرداختـه   باشد كه صاحب) تشبيه و استعاره(رابطة شباهت  تواند ها مي رابطه

شـد و قرينـة دريافـت آن     شناخت آن دشوار نمي ،پاية شباهت بود چنانچه اين رابطه فقط بر
اما ابهام و پيچيـدگي نمـاد و سـمبل بيشـتر     . »زندان«راي ب» قفس«مانند واژة  ؛آمد دست مي به

اند روابط  ناشي از روابطي است كه براي مخاطب گم و پنهان است و كساني كه آن را آفريده
اند و مخاطب نيز فقط صورت ظـاهر آن   و به مخاطب نرسانده اند داللي آن را نيز با خود برده

با فعاليت ذهني خود  و ايي واقعي عاجز و ناتوان استرابطة معن برقراريبرد و از  كار مي را به
چيـزي  » سـليمان هدهـد و  «مـا از   اگـر  تصـور كنـيم  . كوشد تا با آن پيونـد برقـرار كنـد    مي
خوردن اين ارتباط معنايي و بدون هيچ پيشـينة ذهنـي هدهـد را     با برهم چگونه ،دانستيم نمي

  .دانستيم مي» آوري پيام«نماد و سمبل 
  

  معاصر ردازي در شعرنماد و نمادپ
 :آورند روي ميشعر نمادين و سمبوليك دو علت به ادبيات معاصر و شعر نو، شاعران به  در
 ؛شرايط سياسي و اجتمـاعي جامعـه و اسـتبداد و اختنـاق شـديد حـاكم بـر فضـاي آن        . 1
و  ،اخـوان  ،چون نيمـا  ،معاصر شد شاعران سبباز عواملي كه  ،درواقع. مقتضيات هنري  .2

به شعر نمادين و سمبوليك روي آورند فضاي سياسـي و اختنـاق جامعـه، اسـتبداد      ،شاملو
رعايـت جانـب    رفتـه  هم رويو  ،خواهان آن، اعدام مبارزان، سركوب آزادي شديد حاكم بر

كـه   ،اما عامـل مهـم ديگـر    ،شاعران در بيان عقايد و انديشه بودازسوي احتياط و مصلحت 
  .مقتضيات هنري بود شت،نمادين و سمبوليك وادا شاعران معاصر را به كاربرد اشعار

هـاي شـعري    با آگاهي بيش و كم از جريـان  ،نيما، اخوان، و شاملومثل  ،شاعران معاصر
آن داشتند تا بر ابهام و عمق شـعر   شان سعي بر غرب و نيز با تغيير ديدگاه و نگرش شعري



 29   تقي پورنامداريان و ديگران

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

بافـت و   خلـق  ،سـمبل در شـعر   نماد يـا  دكاربر درها  از اهداف آن واقع در. خويش بيفزايند
در  مخاطب دادن ، شركتمخاطب در تأثيرگذار شعري منسجم، ،ساختار شعري مبهم، عميق
 ،معنايي سوي چند معنايي به و درنتيجه حركت شعر از حالت تك ،جهت آفرينش معناي شعر

و هـا  كه نيمـا خـود بار   چنان. معنا و مفهوم شعر بود خواننده به درنگ و تأمل بر شتنو وادا
  :گفت و مي ورزيد مياين امر تأكيد  هايش بر نوشته بارها در آثار و دست

...   دست نيايد باطن شعر شما با خواندن دفعة اول البته بايد به .آنچه عمق دارد با باطن است
دهند و خواننده خـود را در برابـر    دهند، اعتبار مي كنند، دامنه مي ها شعر را عميق مي سمبل

تر بوده  تر و متناسب ها طبيعي هرقدر آن ؛ها را خوب مواظبت كنيد سمبل... د ياب عظمتي مي
  .)134 - 133: 1368ج، ينيما يوش(بود تر خواهد  عمق شعر شما طبيعي

  :گويد مي جاي ديگر و در
انسـان   .كُنه اشيا جز ابهـام چيـزي نيسـت   . بايد بدانيد آن چيزي كه عميق است مبهم است

دهـد كـه جهـاتي از آن مـبهم و      مندي نشان مي هعالق شعاري بيشترنسبت به آثار هنري يا ا
  ).167: همان(هاي متفاوت باشد  تاريك و قابل شرح و تأويل

نيما دربارة شعر ديدگاه و نگـرش او را بسـيار شـبيه بـه ديـدگاه و نظـر        نظر اظهار اين 
شاملو  زبان اخوان و چنيني را از اينهايي  نظرها و گفته اظهار. منتقدان علم تأويل كرده است
بـودن   ابهام هنري شعر، عميق ها بر شنويم كه تقريباً همگي آن و ديگر شاعران معاصر نيز مي

معنا و مفهـوم   و درنگ و تأمل مخاطب بر ،دادن خواننده در آفرينش معناي شعر آن، شركت
خوانـدن   بـار  اشعاري نيست كه با يـك ازجمله ها  اشعار آن ،سبب همين به. شعر تأكيد دارند

بلكه شعري عميق و منسجم و مبهم  ،به مخاطب برساندآشكارا را  معنا و مفهوم پنهان خود
كنـد و از ايـن كشـف     است كه مخاطب با هربار خواندن آن معنايي جديد و تازه كشف مي

كـه   دارد  هاي معنـايي  اليه و نظام زبان اين اشعار عناصر زباني دركل،. كند احساس لذت مي
  .عرضه كردها تأويل و تفسيرهاي نمادين و سمبوليك گوناگوني  آن توان از مي

يـاد   ست كـه مـا فقـط صـرف و نحـو و واژگـان را از آن بـه        ا اي زبان پديدة بسيار پيچيده
 )semantic(انداز تمامي عواملي كه بتوانند نقش داللي  در اين چشمكه  درصورتي .آوريم مي

ف در يك جمله يا يك واژه بگيريد تا ساختمان يـك  هاي معنايي مختل از اليه ،داشته باشند
  ).28: 1383، كدكني  شفيعي( گيرد معني عام قرار مي قلمرو زبان بهر همه د ،اسطوره يا رمز

عامـل فضـاي    بـر   افـزون  ،و ديگر شاعران معاصـر  ،نيما، اخوان، شاملورو در شعر  ايناز
 د عامـل مقتضـيات هنـري را در   سياسي و اجتماعي جامعه و استبداد و اختناق شـديد، بايـ  
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 انتـوان شـعر دور   كـه از ايـن حيـث مـي     چنان. بودن شعر افزود جهت نمادين و سمبوليك
فرخـي يـزدي، عـارف     چون ،مشروطه انشاعران دور .مشروطه را با شعر آنان مقايسه كرد

نيز تجربة اين فضاي اختنـاق شـديد و شـرايط خـاص سياسـي و       ،قزويني، ميرزادة عشقي
هـاي   ها شعر نمادين و سمبوليك همراه با اليـه  آن يك از اما شعر هيچ ،اند را داشتهاجتماعي 

بـراي   معنايي است كه مخاطـب آن  بلكه شعري تك ،معنايي عميق و منسجم و مبهم نيست
تـوان از آن تأويـل و    نمـي  ،چنين هم .نداردبه درنگ و تأمل  چنداني نياز كشف معناي شعر

را  نيما، اخوان، و شـاملو آن تأثير عميق شعر  ،سبب همين بهاد؛ دست د تفسيرهاي گوناگون به
  .مخاطب ندارد در

اين است كه با بررسي و تأويل  شده، سعي نگارندة اين سطور بر توجه به مطالب گفته با
چندين شعر از شاعران معاصر و با رمزگشايي چند نماد مشترك در اشعار آنان تأثير اين دو 

در ضمن شواهد شعري  ،البته .بودن شعر معاصر را روشن كند بوليكعامل مهم نمادين و سم
 برايها، براي اثبات معناي نمادين شعر هرجا كه اين شاعران از تشبيه يا استعاره  و تأويل آن

شـود   مـي  ذكراز شعر خودشان  هايي نمونه كشف و رمزگشايي آن نمادها بهره گرفته باشند،
كه معيار گزينش و  آن گفتني. تر باشد نوعي پذيرفتني هيم بهد مي دست تا تأويلي كه از شعر به

و  ،همـاهنگي زمينـه   ،تناسـب  ،ها در شعر شـاعران  بودن آن انتخاب واژگان نمادين، مشترك
از نظـر   ،يعنـي بافـت و زمينـة شـعر     ؛اسـت   يكديگر بـوده  مانند) context(بافت شعرشان 

  .هم بوده است  نزديك به مشترك وفرهنگي و اجتماعي و ذهنيات شاعر، تا حدي 
  

  بررسي و تأويل برخي از نمادهاي شعر معاصر
شاعران كالسـيك و سـنتي اغلـب از نمادهـاي نهادينـه و قـراردادي در شـعر         ،در گذشته
هـا از جانـب شـاعر بـراي      بـديع و كـاربرد آن   اين نمادهـا ابتـدا   اگرچه. كردند استفاده مي

اي شـد و پـذيرش آن مقبـول ذهـن      ه و كليشـه كهن رفته رفته ،بود يدهمخاطب زيبا و پسند
هـاي يكسـان    از داللـت  فراوانـي و بلبل كـه حجـم    ،شمع، گل، پروانه مانند ؛خواننده نبود

بـا ابتكـار و    ،كوشـيدند  معاصـر  اما شـاعران . گرفت معنايي را بر عاشق و معشوق دربرمي
ي بـه نمادهـا و   زبان و تغيير در بينش و نگرش شعرشان، از نمادهاي قـرارداد  نوآوري در

بسامد ايـن نـوع نمادهـا در شـعر     درنتيجه هاي خصوصي و شخصي روي آورند و  سمبل
از . دارد نيـاز  ها به تأويل و تفسـيرهاي معنـايي   كه زبان شعر آن چنان ؛تر شد فراوانمعاصر 

هاي معنـايي گونـاگون اسـت،     جا كه زبان شعر نمادين يك زبان هنري و مبهم با داللت آن
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تأويل از اين زبان و شعر نمادين باشـد، بلكـه زبـان     يگانه طعيتق تواند به نمي هيچ تأويلي
هر حـس و حـالي يـك تأويـل      بخشد كه مخاطب در سمبوليك به شعر اين ويژگي را مي

 نظران عرصة علم هرمنوتيك يا علم تأويل بـر  گادامر از صاحب. متناسب از آن داشته باشد
فرهنگي و تاريخي به بافتي ديگر، ممكـن اسـت    تبافآن است كه با رفتن اثر ادبي از يك 

بيني  كه نويسنده يا مخاطبان معاصر وي هرگز آن را پيش معنايي جديد از آن استنباط شود
؛ )189: 1373نيـوتن،  ( اصوالً هيچ تأويل درست و قطعي وجود نـدارد  ،رو ازاين ؛اند نكرده
هاي متفاوتي كرد و يا بـراي مثـال    يلتوان تأو در شعر معاصر مي» زمستان«كه از واژة  چنان

  :در شعر زير
 دانست كس نمي و هيچ

  كه نام آن كبوتر غمگين
  ها گريخته، ايمان است كز قلب

  )46: 1376فرخزاد، (
گونـه   و بـدين  كـرد  را رمزگشايي نمـي » كبوتر غمگين«شاعر واژة نمادين  دچنانچه خو

كـس   ، هـيچ »ها گريختـه اسـت   قلب دانست كه آن كبوتر غمگين از كس نمي هيچ«: آورد مي
د و هر مخـاطبي بـه   رپي بب» كبوتر غمگين«اصلي شاعر از  توانست به مقصود و منظور نمي
در ادامة مقالـه بـه بررسـي و    . داد دست مي تأويلي متناسب به هبار ذهنيت خود دراين تنسب

 شـاملو  نيمـا، اخـوان، و  تأويل طيفي از اين نـوع واژگـان نمـادين و سـمبوليك در اشـعار      
بافتي در مـتن   همديگر روابط نزديكي دارند و سبب تشكيلپردازيم كه از نظر معنايي با  مي
نـد از  ا اين واژگان گزينشي عبارت. كنند مي خلقهاي معنايي و ابهام هنري  شوند كه اليه مي

  .شاخه و ،پرنده، باغ، جنگل، سپيدار، پنجره، چراغ
 مانندهاي ديگر معناشناسي متناسب با آن  برد نشانهاين واژة نمادين چنانچه با كار :پرنده

هـاي   توان تأويل سازد كه مي بافتي مي ،آشيان همراه شود و قفس، پرواز، كوچ، رهايي، اوج،
فكـران و   هـاي آزاده و رهـا از تعلقـات، روشـن     انسـان  دنمـا ازجمله  ؛گوناگوني از آن كرد

كـه   انـد  هبار حاكم بر جامعـ  اعد و خفقانني كه همواره به فكر رهايي از اوضاع نامسوانقالبي
صـدا و  (و يا نماد خود شاعر كـه بـا شـعرش     ،همچون قفسي تنگ آنان را دربرگرفته است

  :دهد خواهي سر مي آزادي دفريا) اش نغمه
 خواند غايب از اَنظار به آن پرنده كه مي

  :عتاب كرد شريري فسادجوي به باغ
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  چه سود لحن خوش و عيب انزوا كه به خلق
  پديد نيست ترا آشيان، چو چشم چراغ

  .)156: 1374يوشيج،  نيما(

جويان  نشين دارد و عيب خوش و دل) شعري(كه صدايي  ،اين پرندة منزوي از آشيان را
با توجه به بافت متن، ارتباط آن با ساير كلمـات و تركيبـات، زمينـة     ،كنند او را سرزنش مي

ه در آن خـودش را بـه پرنـده تشـبيه كـرده      سرودن شعر و شواهدي ديگر از شعر شاعر، ك
گونـه   را اين اين نماد ،كه شاعر، در قالب تشبيه چنان. شاعر دانست دتوان نماد خو است، مي

  :مزگشايي كرده استر
 هاي شهر، اسير من در اين خانه

  همچو پرنده در ميان قفس
  )108: همان(

ده اسـت كـه خودسـر    اي تشـبيه كـر   و يا در شاهدي ديگر، شاعر خودش را بـه پرنـده  
  :او بيشتر جنبة پرخاش دارد خواند و اين آواز مي

  ام، خوانده چون پرنده به هر طرف خودسر
  خواندنم بود پرخاش

 .)109: همان(

 اجتماعي شاعر در برابـر  دتعه را تأويلي بدانيم از همان احساس اگر اين پرخاش پرنده
گاه تأويلي كه ما  برند، آن سر مي ه بهنامساعد جامع خبري از اوضاع مردمي كه در غفلت و بي

كـه در تأييـد ايـن معنـاي نمـادين       چنان. بود تر خواهد ايم پذيرفتني دست داده از اين نماد به
  :اند ديگران نيز گفته

اي از  اي نشـانه  ققنوس مـرغ افسـانه  . شاعرند داز خو ليسمبنيما، اغلب پرندگان  در اشعار
را بـه آتـش    خـود، خـود   آثـار  تدر آرزوي ابدي ،راس هنرمند است كه غرورآميز و حماسه

كس  چهيشاعر است كه  دنيز سمبل ديگري از خو ،محلي مازندران مرغ ،كشد و آقاتوكا مي
  .)86: 1368احمد،  آل(دهد  سرايي او گوش فرانمي به نغمه

خـوان،   صـبح  غ شباويز، مرغ غم، مرغو از اين نمونه است پرندگاني چون مرغ آمين، مر
در شعر زير از شـاملو نيـز   . جيدهكده در شعر نيما يوش  و خروس ،خوان، غراب شخو مرغ
  :شاعر باشد دخو دتواند نما معنايي شعر، مي تبا توجه به باف ،پرنده
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 خوشا ماندابي ديگر

  به ساحلي ديگر
  به دريايي ديگر

  پركشيدن، خوشا رهايي خوشا
  !خوشا اگرنه رهازيستن، مردن به رهايي

  خواند تنگ نمي ده در اين قفسآه، اين پرن
  )546: 1387، شاملو(

آرزوي پركشيدن و رهايي از ماندابي دارد كه باعث رخـوت  ) شاعر(در اين شعر، پرنده 
و  است اي كه چون قفسي تنگ او را دربرگرفته و سستي او شده و يا فضاي نامساعد جامعه

تأييد اين  در. حداقل آزاد و رها بميرد ،نَزيدآرزو دارد كه از آن نجات يابد و اگر آزاد و رها 
اي  را بـه پرنـده   دهد شاعر خـود  دست است كه نشان مي معناي نمادين، شواهدي ديگر در

  :تشبيه كرده است» جغد«خاص مثالً 
 شب در كمين شعري گمنام و ناسرود

  نشينم در زيجِ رنجِ كور چون جغد مي
  نورد جويمش به كنگرة ابرِ شب مي

  )99: همان(
  اه من كه بودم جغد سكوت النة تاريك درد خويشگ آن

 )329: همان(

اي ديگر از اخـوان در   دست داديم، نمونه در تأييد اين معناي نماديني كه از واژة پرنده به
تيـزبينش، تشـبيه كـرده     هاز محيط با نگا يتأثيرپذير سبب به ،دست است كه او نيز شاعر را

پرعطش و تيـزبينش   هرود و با نگا خويش بيرون مي اي كه صبحگاهان از النة است به پرنده
  :گيرد نظر مي چيز را زير همه

 اي كه سحر چون پرنده

  اش با تكاندن حوصله
  خويش ةپرَد ز الن مي

  با نگاه پرعطشي
  رود برون شاعر مي

  خويش ةخان دم ز صبح
  )47: 1388، اخوان ثالث(
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و نيز كلمـاتي چـون كـوچ،     ،دن آنزمينة سرو ،شعر تپرنده با توجه به باف ،در شعر زير
شـاعر   ياران و دوستان و عزيـزان  دتواند نما ها مي اشك شاعر در رفتن و كوچ آن و تاالب،

 كنوناند و ا فكراني باشد كه از وطن كوچ كرده اند و يا نماد روشن باشد كه وي را ترك كرده
  :ريزد ها اشك مي جدايي و دوري از آن غم شاعر در

 ه هواشب، خامش استاد

  وز آخرين هياهوي پرندگانِ كوچ
  .گذرد ها مي ديرگاه

  ام آيا بهانه اشك بي
  تلخة اين تاالب نيست؟

  )1040: 1387، شاملو(

فكرانـي باشـد كـه     خواهـان و روشـن   آزادي دتواند نمـا  زير مي پرنده در شعر ،چنين هم
  :ها هستند آزار و سركوب آندرپِِي همواره كساني 

 ماه به نوكردن

  ام شدمب بر
  .با عقيق و سبزه و آينه

  داسي سرد بر آسمان گذشت
  .است كه پرواز كبوتر ممنوع

  صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
  گان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند و گزمه

  ماه بر نيامد
  )742: همان(

 باشد كه پرواز گر ستمو  گرحكومت استبداد عوامل دتواند نما گان مي در اين شعر، گزمه
را در آسـمان  ) شـاعر ازجملـه  خواهـان و   فكـران و آزادي  روشن(كبوتر ازجمله رندگان و پ

  .اند ها را سركوب كرده اند و آن ها نهاده اند و به هياهو شمشير بر آن ممنوع كرده
ي نيـز از آن در  نتدر شـعر كالسـيك و سـ   شاعران معاصر، كه  از نمادهاي شعر :سپيدار

ايـن   معاصـر،  در شـعر . اند، سپيدار است حاصلي بهره گرفته ثمربودن و بي معناي نمادين بي
خود در معنايي متفاوت بـا شـعر كالسـيك     معناي نمادين و سمبوليك با تغيير واژة نمادين

  :شود كار گرفته مي شاعران معاصر بهازسوي 



 35   تقي پورنامداريان و ديگران

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

 كشد و مردي كه اكنون با ديوارهاي اتاقش آوار آخرين را انتظار مي

  دوزد؛ سپيداري خشك نظر مي كوتاه كلبه بهة از پنجر
  .آن آشيان كرده است به سپيدار خشكي كه مرغي سياه بر

  بود اش نگران كوچه هاي حماسه و مردي كه روز همه روز از پس دريچه
  :گويد اكنون با خود مي

  .اگر سپيدار من بشكفد، مرغ سيا پرواز خواهد كرد
  اگر مرغ سيا بگذرد، سپيدار من خواهد شكفت

  )296 :همان(
آن آشيان كرده اسـت و مـردي كـه از پـس دريچـه بـه آن        سياهي كه بر سپيدار و مرغ

توجه به زمينة سـرودن   با ،در اين شعر. اند كار رفته نگرد در معناي نمادين و سمبوليك به مي
است، آثار يأس و نااميدي شـاعر از   1334  كه آبان ،شعر كلي آن و نيز سال سرودن تو باف

هـاي مردمـي عليـه اسـتبداد و      هـا و قيـام   نرسيدن جنـبش  نتيجه عه، و بهجام اوضاع آشفتگي
 1332مرداد  28جامعه بعد از كودتاي  درشديد  شدن دوبارة استبداد و خفقان سرانجام حاكم

شاعر با حالتي حاكي از يأس و  در اين بند از شعر، .بينيم واژگان مي را در مفهوم نمادين اين
آن  كه مرغي سياه بر ،دريچه و پنجرة اتاقش به سپيدار خشكي كه از پس حالينااميدي و در

خفقان و استبداد يـا عوامـل   (گويد اگر اين مرغ سياه  با خود مي نشسته، نظر دوخته است و
عليـه   خـواهي و قيـام   روح آزادي(سـپيدارِ مـن    ،بگـذرد ) پديدآورندة اين اختناق و استبداد

) جامعه خشكيده اسـت  شاعر و مردم ددر وجو ميدي كه ريشة آنااستبداد و ظلم و ستم يا 
اميد در وجود شاعر و مـردم و حتـي    شدن بذر يأس و نااميدي و خشكيده. خواهد شكفت

ند در ب شود، ديده مي كه در اشعار ديگر او نيز ،مردم شدن شاعر به نفسِ قيام و انقالب بدبين
  :بعدي شعر تصوير شده است

 حصار بد به زنجير بسته شد گفت، در و مردي كه از خوب سخن مي

  .شد حجاب به كوچه نمي چرا كه خوب فريبي بيش نبود، و بد بي
  جست گاهي استوار مي چرا كه اميد تكيه

  خشتي پوسيده بود اين شهر و هر حصار
  )297 :همان(

 با توجـه  ،گرفته شده است كه كار فرخزاد نيز اين تقابل سپيدار و كالغ به فروغ در شعر
  رفتهكار  متفاوتي به شعر، در معناي نمادين و سمبوليك به تغيير زمينه و بافت و ساختار كلي

 يـك هركـه   اي گونـه  بـه شاعر نهفته اسـت   دنمادين اين دو واژه در نها مفهوم ،درواقع. است
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 دمـثالً سـپيدار نمـا    ؛تجربگي و رو به تكامل شـاعر اسـت   هايي از ذهنيت يا دوران بي جنبه
كه كالغ نمـاد   ر گذشتة شاعر است و حال آنحاصل و تلخ و نابارو ي خشك و بيها تجربه

 ديگـر عبـور كـرده    ه است كه از شب و تاريكي و موانـع باز و طرز فكري تاز  بينش و ذهن
ضمن . هاي تلخ و نابارور گذشته به اين سوي ديوار آمده است باري از تجربه و با كوله است
كه از دل سياهي و تاريكي و نابـاروري نيـز    اين سياهي است و اي ميان كالغ و كه رابطه اين
عميق و بارور اسـت،   كه رمز اشراقِ شاعرانه و بينش ،هاي شبانه را مزرعه و عطر است آمده

  :براي شاعر به ارمغان آورده است
 ... به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد

  به ابرها كه فكرهاي طويلم بودند
  رهاي باغ كه با منسپيدا به رشد دردناك

  كردند هاي خشك گذر مي از فصل
  هاي شبانه را هاي كالغان كه عطر مزرعه به دسته

  آورند براي من به هديه مي
  )144: 1376فرخزاد، (

مبوليك معاصـر، اسـتفادة شـاعران از    ي شـعر نمـادين و سـ   هـا  ويژگي ديگر از :جنگل
آن ناحيه در معناي نمادين  صاقليمي خا تطبيع گيري از عناصر نمادهاي خصوصي و بهره

متفـاوت بـا شـعر شـاعران      يدر شعر شاعران ناحية شمال كشور نمادهاي ،مثال رايب. است
سـبك بـا مقايسـة شـعرهاي      تاين تفاو .شود ناحية جنوب يا ناحية شرق و غرب ديده مي

واژة نمـادين جنگـل از   . شـود  خـوبي مشـاهده مـي    ج و منوچهر آتشي بـه ييوش نمادين نيما
اما در شعر نيمـا ايـن واژة    ،اني است كه شايد شاعران ديگر نيز از آن بهره گرفته باشندواژگ

اي گرفتار ظلم و  جامعه دبا ذهنيتي منفي، جنگل را نما ،اغلب نيما. نمادين بسامد بااليي دارد
داند كه مـردم آن   اي گرفتار اختناق شديد مي شده و نيز جامعه ومرج و تباه ستم و پر از هرج
  :اند ميد شدهانيز مأيوس و نا

 شب هست در جنگل ةجاده خاموش است، از هرگوش

  اش تازان تيرگي، صبح از پي
  .جويد اي بيهوده مي رخنه

  كنجي يك نفر پوشيده در
  گويد پوشيده مي ةبا رفيقش قص

  )466: 1374يوشيج،  نيما(
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استبداد، خفقان،  چنانچه تيرگي و ظلمت را دربردارندة مفاهيمي چون ظلم، ،در اين شعر
صبح در تقابل با آن بايد مفاهيمي چـون عـدالت و آزادي و    ،تباهي بدانيم و ،دوران اسارت

ميـد و  اداند و نا گري را برساند و نيما با اين بيان در شعر باال تالش صبح را عبث مي روشن
  :گويد كه در جايي ديگر نيز مي چنان. مأيوس است

  در همة جنگل مغموم دگر
 .زيباصنَمان را خبرينيست 

 ربايي ز پي استهزا دل

  گه گذري اي كرد و پس آن خنده
  )301: همان(

در تقابل جنگل مغموم و تيـره و تـار شـعر     ،»خورده هاي باران جنگل«در شعر شاملو نيز 
ثمـر نشسـته    بـه  شان هاي انقالبي ها و جنبش جوامع و مردمي باشد كه قيام دتواند نما نيما، مي

  :جوامعي باشد كه در آن آزادي بيان و انديشة دموكراسي واقعي حاكم است دمااست و يا ن
  .اند دستان تو خواهران تقدير من

  هاي پرحاصل سخن بگويم خورده از خرمن هاي باران بگذار از جنگل
  بگذار از دهكدة تقدير مشترك سخن بگويم

  !پذير قصد من فريب خودم نيست، دل
  )266: 1387، شاملو(

كه ما از واژة جنگـل   را، شود كه اين تأويل و معناي نماديني شواهدي ديده مي ،شاملودر شعر 
  :كند كه در آن شاعر جامعه و مردم آن را به جنگل تشبيه كرده است تأييد مي ،ايم دست داده به

  امروز، شعر
  حربة خلق است
  زيرا كه شاعران

  اند اي ز جنگل خلق خود شاخه
  )142 :همان(

، »زده خـزان «در شعر معاصر، اغلب با صفت و قيدهايي همچـون   ،نمادين اين واژة: باغ
با توجه به بافت و سـاختار كلـي    ،كار رفته است كه به» فسرده« و ،»باروبر بي«، »شده غارت«

و سـاير تركيبـات و    ،با مسائل پيرامـون  دشخصي شاعر در برخور تشعر، ذهنيت و تجربيا
  :براي مثال. رود كار مي وتي بهواژگان نمادين شعر، در معاني متفا
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  و نارون خموش
  ها كه هست و باغ ديده غارت، بر حرف

  بسته است گوش
  گزاست و هرچه دل

  )473: 1374يوشيج،  نيما(
  تر بود از خواب در آن دم هرچه سنگين

  خواند خروس صبح هم حتي نمي
  به يغماي ستير بادها باغ

  سر فسرده بود يك
  )403: همان(

ر باغي بگرييمبيا اي ابر ب  
  كه اميد بهاري هم ندارد

  )338: 1387 ،اخوان ثالث(
  ماسد غمي در باغ شب كه مي

  پايم من ز راه گوش مي
  پوسد زنجير دستانم كه مي ةهاي مرگ را در نال سرفه

  )177: 1387 ،شاملو(
و  شده و گرفتار استبداد اي غارت جامعه دتواند نما واژة نمادين باغ در هر چهار مورد مي

و شـاعر از مخاطـب    اسـت  ميدي بـر مـردم آن چيـره شـده    اظلم و ستم باشد كه يأس و نا
هـاي نگارنـده از    يكـي از معيارهـا و هـدف   . خواهد كه بر حال و روز اين جامعه بگريد مي

بـا معـاني تقريبـاً يكسـان و مشـابه در شـعر شـاعران         ،گزينش و آوردن يك واژة نمـادين 
 تايم و نيـز اهميـ   دست داده نا و تأويلي است كه از آن واژه بهبر مع د، تأييد و تأكيگوناگون

  :شعراين اما واژة باغ در . است گوناگونشاعران  دآن واژة نمادين در نز
  برگي، باغ بي

  روز و شب تنهاست
  با سكوت پاك غمناكش
  .ساز او باران، سرودش باد

  ست اش شوالي عرياني جامه
  )166 :1388، اخوان ثالث(

  .شاعر باشد دخو دتواند نما هاي پيشين، مي تفاوتي با نمونهدر معناي م
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 د، واژگاني قرار دارند كه نمادارند بار منفي ي كهوليكبدر كنار واژگان نمادين و سم :چراغ
قدر روحيـة   البته شاعران نمادپرداز معاصر آن. دهند و معاني مثبتي را انتقال مي اند مفاهيم مثبت

گر  كه بيان گيرند كار مي بهها را نيز در بافتي از شعر  ند كه آن واژهميدي دارااخورده و ن شكست
هـاي دوگانـة    تقابـل  رواژة چراغ از اين واژگان نمادين است كـه بنـاب  . غم و اندوه شاعر است

و لوازمي همچون  ،هاي تشبيهي واژگان در سطح شعر، بافت و زمينة سرودن شعر، زيرساخت
و  ،نمـايي  حقيقت ،هدايت ،ستيزي، راهنمايي اش ظلمت تيجهو روشنايي كه ن ،نور، گرمابخشي

  :تواند معناي نمادين مثبتي در شعر داشته باشد ست مي ا افشاگري
  ام افروختم در يك شب تاريك من چراغم را در آمد رفتن همسايه

  و شب سرد زمستان بود،
  پيچيد با كاج باد مي

  هاي خاموش در ميان كومه
  جادة تاريكگم شد او از من جدا زين 

  )488 :1374يوشيج، نيما (

شـب  «  مانندهايي كه بار معنايي منفي دارند  شود در شعر فوق واژه كه مشاهده مي چنان هم
واژة چـراغ را  » جـادة تاريـك  «و  ،»هاي خـاموش  كومه«، »باد«، »زمستان دشب سر«، »تاريك

ي در شعر شاعران نمـادگرا  هاي مثبت به واژگان منف واژه دكاربر تكه نسب ؛ چناناند دربرگرفته
  .چيرگي يأس و نااميدي بر روحية آنان است گر بيانتوان يك به ده دانست و اين  را مي

  در شب سرد زمستاني
  سوزد خورشيد هم، چون كورة گرم چراغ من نمي ةكور
  مانند چراغ من  و به

  افروزد چراغي هيچ نه مي
  افروزد نه فروبسته به يخ ماهي كه از باال مي

  )مانه(

و سردي نمادهـا و رمزهـاي سـكون، سـكوت،      ،شب، زمستان، تاريكيدر شعرهاي نيما، 
و اختناق بر فضاي  ،تباهي ،ظلم ،ست كه استبداد ا اي جامعه تو جمودند كه از صفا ،افسردگي

اي با اوضاع سياسـي و   تصوير سمبوليك جامعه» زمستاني دشب سر« ،بنابراين. آن حاكم است
توان در معني مجازي بـه   شب و زمستان را مي تاست كه تمام خصوصيااجتماعي نامطلوب 

قريحه و طبـع شـاعر و شـعر و     دتواند نما هاي يادشده، مي در نمونه ،واژة چراغ. آن نسبت داد
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. ستيزي آن مشهود اسـت  و ظلمت ،راهنمايي ،افشاگري ،نمايي انديشة او باشد كه جنبة حقيقت
و چـراغ حقيقـت    ،هايي چون چراغ هدايت، چراغ علـم  بكه در شعر كالسيك نيز تركي چنان

در شـعر  ). 361 - 359: 1377پورنامداريان، (اين واژه است  تحاكي از استعداد نمادپذيري مثب
نيمـا شـعري    .واژة نمادين چراغ در مقايسه با شعر اخـوان و شـاملو بسـامد بـااليي دارد    نيما، 

مقـام   شاعر از چراغ در ،اول ددر بن ؛داردد تمثيلي و سمبوليك با عنوان چراغ دارد كه شش بن
 دگويد و در بن بعدي چراغ خود در مقام متكلم از خود سخن مي دسوم شخص و در چهار بن

توان چراغ را بـه جـان و    در اين شعر نيز مي .گويد سخن مي» چراغ خود«آخر دوباره شاعر از 
زد تا با گرمي و روشني خـود  سو اوست كه مي ،در شب سرد زمستاني ،دل شاعر تعبير كرد كه

سوي فـرداي گـرم    به يها نگه دارد و به مردم راه زمستان بستيزد و اميد را در دل دبا شب سر
  ).361: همان(د انبهاري را بنماي

  چراغ را... پيت پيت 
  خرين دم سوزشآدر 

  .ست هردم سماجتي
  با او به گردش شب ديرين

  .ست پنهان شكايتي
...  
  ليكن،سوزد آن چراغ و مي

  تنگ ةدارد به دل به حوصل
  .طرح عنايتي

  با او هنوز هست به لب با شب دراز
  ...هر دم حكايتي 

  )486: 1374يوشيج،  نيما(

العـادة خـويش، در شـعري زيبـا و      ل قوي و استعداد و نبوغ خارقيبا نيروي تخ ،شاملو
فكر خود و نيز قلم و براي بيان انديشه و ت ،واژة چراغ را كبامحتوا مفهوم نمادين و سمبولي

  :تصوير كشيده است گونه به اين ،ستيز است گر و جهل كه روشن ،شعر خويش
  .چراغي به دستم چراغي در برابرم

  .روم من به جنگ سياهي مي
...  

  فرياد من همه گريز از درد بود
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  ها آفتاب را به دعايي نوميدوار انگيزترين شب چرا كه من در وحشت
  ام كرده طلب مي

  )388 :1387، وشامل(

 .رود هـا مـي   سياهي گدر اين شعر، شاعر با چراغي در دست و چراغي در مقابل به جن
چنانچه مخاطب اين شعر هر مفهومي را براي سياهي در  ،هاي دوگانه بنابر همان اصل تقابل

مثالً اگر سياهي پليدي  ؛تواند بر چراغ داللت داشته باشد مقابل آن مفهوم مي ةنقط ،نظر گيرد
هاست و چنانچه سـياهي را در ذهـن    ها و ارزش منظور از چراغ پاكي ،ها باشد ارزش دو ض

گـر و قلـم و شـعر     تواند انديشه و تفكر روشـن  مدلول چراغ مي ،خود جهل و ناداني بگيرد
  :گويد كه شاعر خود در پايان شعر مي چنان. ستيز شاعر باشد استبدادستيز و ظلم

  من
  !خيزم برمي

  .چراغي در دلم چراغي در دست،
  .زنم زنگار روحم را صيقل مي

  گذارم ات مي ي برابر آينها آيينه
  تا با تو

  ابديتي بسازم
  )390: همان(

هـاي گونـاگوني    ال دارد و در حالتيواژة چراغ مفهوم و معنايي متغير و س ،در شعر زير
ايـن واژه   شـاعر و مـرادي كـه از    تكه بكوشيم به ذهنيـ  اين. تواند معاني مختلف بپذيرد مي

تـرين تأويـل بـدانيم     هـا رجحـان دهـيم و قطعـي     را بر همة تأويل  داشته است برسيم و آن
نادرست است، بلكه اكنون كه شاعر درگذشته و فضاي شعر نيـز شـكل گرفتـه اسـت هـر      

شايد اگر شـاعر دوبـاره   . دهد دست مي حال خود، تأويل مناسبي از آن به تبه نسب ،مخاطبي
  :كند متفاوت با قبل شود شعري و تأويلي كه از آن ميبرگردد، اين تجربة 

  در اين بن بست كج و پيچ سرما
  آتش را

  بار سرود و شعر به سوخت
  .دارند روزان ميف

  به انديشيدن خطر مكن
  ست، نازنين روزگار غريبي
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  كوبد شباهنگام كه بر در مي آن
  .به كشتن چراغ آمده است

  نور را در پستوي خانه نهان بايد كرد
  )824: همان(

بـا   طواژة نمادين چراغ و مالزم آن يعني نور در ارتبا ،و منسجم ،عميق ،در اين شعر زيبا
آزادي  نبـود شـاعر از   تگر شـكوه و شـكاي   كلي شعر كه بيان تهم و با توجه به زمينه و باف

ـ  چنين همو انديشه و  ،عقيده ،بيان  هجاشـدن جايگـا   هحاكي از شكوه و شكايت شاعر از جاب
 ،شعر مثل آتـش، سـرود   تدر ارتباط با ساير تركيبا چنين همهاست و  ارزش دها و ض زشار

نـور را در  «كليـدي   تو سرانجام با توجه به عبـار  ،هنگام، كشتن چراغ شعر، انديشيدن، شب
مـواردي   لبتواند نماد و سـم  و متغيري دارد كه مي سيال، معناي »پستوي خانه نهان بايد كرد

ايمـان و   .4 ؛آگاهي و بيداري سياسـي  .3 ؛اميد و آرزو .2 ؛ش و تفكر شاعربين .1 :چنين باشد
بـراي   ،حال. ستيز شاعر باشد شعر ظلم دگري و راهنمايي و يا نما هدايت .5 و ؛اعتقاد راستين

نـور را در پسـتوي   «جملة كليدي  تشدن بحث، اين معاني نمادين گوناگون را در باف روشن
كلمات، با توجه به بافت و ساختار كلـي   نشيني همر جانشيني و در محو» خانه نهان بايد كرد

  :كنيم بررسي مي ،شعر و ارتباط آن با ساير تركيبات و عناصر شعر
  ست، نازنين روزگار غريبي
  كوبد شباهنگام آن كه بر در مي

  به كشتن چراغ آمده است
  :سپ
  ؛ذهن نهان كرد خواهانه را بايد در پستوي خانة نور چراغ انديشه و تفكر آزادي - 
  ؛آرزوهاي خوش را بايد در پستوي خانة دل و سينه نهان كرد ميد وانور چراغ  - 
 ؛نور چراغ ايمان و اعتقاد راستين را بايد در پستوي خانة دل نهان كرد - 

 ؛در پستوي خانة ذهن و انديشه نهان كردبايد گري و راهنمايي را  نور چراغ هدايت - 

 .ستيز شعر را بايد در پستوي خانة ذهن و دل نهان كرد ظلمبخشي و  نور چراغ آگاهي - 

ايـن اوضـاع و احـوال و     كـه گويـد   در بندهاي مهم ايـن شـعر، مـي    ،كه شاعر نيز چنان
  .ستها ها و ضد ارزش جاشدن جايگاه ارزش جابه

  :پس

  ؛عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد - 
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  ؛شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد - 
  :جامو سران

  .خدا را در پستوي خانه نهان بايد كرد - 
. شويم مي در ساير اجزا و عناصر اين شعر، متوجه انسجام و ابهام عميق و هنري آن تبا دق
كه پيش از اين نيز در چكيدة مقاله و مقدمة آن اشـاره شـد يكـي از اهـداف نگارنـده، در       چنان

بـر   افـزون  ، رو ازاين. ن شعر معاصر استبود ضمن تأويل نمادها، بيان علت نمادين و سمبوليك
شـديد حـاكم بـر فضـاي آن،      دعامل تغيير فضاي سياسي و اجتماعي جامعه و اختناق و استبدا

آوردن شاعران معاصر به شعر سمبوليك و نمادين شـد مقتضـيات    رويسبب عامل ديگري كه 
آفرينش معنـاي   تدادن مخاطب در جه بخشيدن به شعر، شركت ابهام و عمق ازقبيلهنري شعر 

شعر از حالت  تو سرانجام حرك ،خواننده به درنگ و تأمل بر معنا و مفهوم شعرواداشتن شعر، 
هـايي كـه تـاكنون     با دقت و تأمل بر نمونه. معنايي و تأويل و تفسير بود سوي چند معنايي به تك

گونـه   در ايـن . مكنـي  خوبي مشاهده مـي  شده را به ويژه شعر اخير، نقش عوامل ياد و به ،ذكر شد
وجود همان زمينة اسـتبداد و خفقـان شـديد و      مشروطه با انخالف شعر دور شعرهاست كه بر

كالسيك، عمق و ابهـام هنـري را، كـه نيمـا      انقصايد مدحي و شعرهاي تعليمي دور فبرخال
معنـايي و سـاده نيسـت كـه      اشـعاري تـك   ،گونه اشعار اين .بينيم همه بر آن تأكيد داشت، مي  آن
سـت كـه بـا هـر بـار       ا بلكه اشـعاري  ،مفهوم و معناي آن پي ببرد  بار خواندن به   يكواننده با خ

شود و خواننده با كشـف   هايي از معاني مكتوم و ناشناختة آن آشكار و كشف مي خواندن گوشه
  .برد هريك از معاني مختلف و پوشيدة آن لذت بيشتري مي

كـار بـرده اسـت كـه      ذير چراغ را در شـعرش بـه  پ فرخزاد نيز واژة نمادين و تأويل فروغ
  :ستا آندرپي و خوشبختي باشد كه شاعر همواره  ،سعادت ،آرزو ،اميد ،عشق دتواند نما مي

  اگر به خانة من آمدي اي مهربان چراغ بيار
  بنگرم خوشبختو يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچة 

  )96: 1376فرخزاد، (
خورد كه اين چراغ حقيقت ندارد  راغ است افسوس مياما او كه پيوسته در طلب اين چ

  :كند ميد مياو يك تصور دروغين و نامفهوم بيش نيست و شاعر را سرخورده و نا
  سوخت ها مي گاه آن شعلة بنفش كه در ذهن پاك پنجره آن

  جز تصور نامفهومي از چراغ نبود هچيزي ب
  )28: 1374فرخزاد، (
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  :بصيرتي باشد و بي نبودن آگاه تواند نماد  مي» غيچرا بي«و در جاي ديگر در شعر او 
  ما هرچه را كه بايد، از دست داده باشيم

  ايم از دست داده
  چراغ به راه افتاديم ما بي

  )50: همان(
با توجه به بافت و ساختار كلي شعر،  ،شعر معاصر است كه تپنجره از نمادهاي مثب: پنجره

توانـد   سرودن شعر مي ةو تركيبات و زمين ،ير كلماتهاي شخصي شاعر، ارتباط آن با سا تجربه
  :سوي آزادي و رهايي باشد اي به فكران و دريچه نماد و رمز ديدگاه و بينش شاعر و روشن

  هاي پنجره بر شيشه
  آشوب شبنم است
  ره بر نگاه نيست

  تا با درون درآيي و در خويش بنگري
...  

  ست كه سرمايش اين فصل ديگري
  از درون
  يح زيبايي رادرك صر
  كند پيچيده مي

  )701: 1387، شاملو(
در  ،كه در شـاهدي ديگـر   چنان ؛تواند نماد و رمز دل شاعر نيز باشد اين واژة نمادين مي

  :تأييد اين معناي نمادين، شاملو دلش را به پنجره تشبيه كرده است
  شب گرداگردم حصار كشيده است

  كنم و من به تو نگاه مي
  كنم هاي تو نگاه مي ه ستارههاي دلم ب از پنجره

  )223 :همان(
  :پذيرد هاي گوناگوني مي با وسعت معنايي، تأويل ،اين نماد در شعر فروغ فرخزاد نيز

  يك پنجره براي ديدن
  يك پنجره براي شنيدن

  يك پنجره مثل حلقه چاهي
  رسد در انتهاي خود به قلب زمين مي
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  رنگ يسوي وسعت اين مهرباني مكرر آب شود به و باز مي
  يك پنجره كه دست كوچك تنهايي را

  ها عطر ستاره ةاز بخشش شبان
  كند سرشار مي
  )59: 1374فرخزاد، (

خواهـد بـا    جـايي كـه مـي    ن  تواند نماد يا رمز شعر شاعر باشد از آ جا پنجره مي در اين
فـروغ فرخـزاد در   . عميق و حسي شاعرانه به عالم روشن هنر برسـد  هبينش و تفكر و نگا

  :گويد ميجايي 
من . شود خود باز مي  روم خود به ست كه هروقت به طرفش مي اي شعر براي من مثل پنجره

هـا   كنم، با عكس درخـت  زنم، گريه مي خوانم، داد مي كنم، آواز مي نشينم، نگاه مي جا مي آن
كـه  ] مخاطـب [پنجره يك فضـا هسـت و يـك نفـر      فدانم كه آن طر و مي مشو قاطي مي

  .)2: 1376 لي،جال( ... شنود مي
  :كار رفته است به همان معناي نمادين بهپنجره زير نيز  ةدر نمون

  ست يك پنجره براي من كافي
  يك پنجره به لحظة آگاهي و نگاه و سكوت

  )63 - 62: 1374فرخزاد، (

كه با توجـه بـه    باري نمادين دارد در شعر معاصر ست كه ا ياز واژگاننيز شاخه : شاخه
شعر بافتي سـمبوليك   تو تركيب با ساير كلما ،نشيني همنحوة  ،ساختارزمينة سرودن شعر، 

  :كشاند و مخاطب را به معاني ثانويه از شعر مي آفريند مي
  نه در رفتن حركت بود
  نه در ماندن سكوني

  ها را از ريشه جدايي نبود شاخه
  چين و باد سخن

  ها رازي چنان نگفت با برگ
  كه بشايد

  )366: 1387، شاملو(
  ا گلوي خونينشب ب
  ست ديرگاه هخواند
  دريا
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  نشسته سرد
  يك شاخه در سياهي جنگل

  سوي نور به
  كشد فرياد مي

  )346 :همان(

 دبـا «، »حركـت و سـكون  «مثل  ،باال با توجه به واژگان و تركيبات شعر ددر هر دو شاه
ينة و زم ،»سوي نور فريادكشيدن به«، »سياهي جنگل«، »نداشتن از ريشه جدايي«، »چين سخن

اي  فكر و مبارز انقالبي تواند نماد يا رمز هر روشن سرودن شعر و ساختار كلي آن، شاخه مي
كـه بـر    حاليتواند از آن دل بكند و در بستگي دارد و نمي باشد كه به وطن و جامعة خود دل

اند  ميد شدهافضاي جامعه اختناق و استبداد شديد حاكم است و مردم جامعه نيز مأيوس و نا
دهـد و يـا    مـي  رتنهايي عليه استبداد و ظلم و خفقان حاكم بر جامعه فرياد اعتراض س هاو ب
در تأييد تأويلي . دهد مي رشاعر باشد كه با شعر خويش فرياد اعتراض س دتواند نماد خو مي

چشـم   بـه  نيما، اخـوان، و شـاملو  هايي در اشعار  دست داديم نمونه كه از اين واژة نمادين به
  :اند ود را به شاخه تشبيه كردهخورد كه خ مي

  ام تسليم ام فرد و گشته شده
  مثل يك شاخه در كف امواج

  هاي صعب و اَلَم برده هنگامه
  هاي مرا گه تاراج برگ
  ام هر كجا تن يكّه مانده

  )111: 1374يوشيج،  نيما(

 زده را خضارتي ندهد شـاخة خـزان    ولي زباده غَمم كم نشد كه ابر خزان
  )21: 1385، ثاخوان ثال(

  :گويد كند و مي از جنگل خلق تشبيه مي» اي شاخه«كه شاملو نيز شاعران را به  چنان
  امروز، شعر

  حربة خلق است
  زيرا كه شاعران

  اند اي ز جنگل خلق خود شاخه
  )142: 1387، شاملو(
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  گيري نتيجه
بـر   نافـزو شاعران معاصـر،   سويكه برگزيدن زبان نمادين و سمبوليك از حاصل سخن اين

ها بـا   عوامل سياسي و اجتماعي و استبداد شديد حاكم بر فضاي جامعه، ناشي از آشنايي آن
 درهاي شعري غرب، افزودن به عمق شعر، آفرينش ابهـام هنـري، تـأثير     ها و جريان مكتب

خواننـده بـه    شتنسوي چندمعنايي و وادا معنايي به و سرانجام حركت شعر از تك ،مخاطب
 ،هاي تعليمي مايه تي با بنسنحركت شعر  ،درواقع. عنا و مفهوم شعر استدرنگ و تأمل بر م

  .بودن شعر است مدرن دهندة شانسمت شعر نمادين و سمبوليك ن مانتيك بهرو يا  ،اخالقي
اسـت و دربنـدكردن و    سـيال پـذير و   كه زبان نمادين و سمبوليك زباني تأويل ديگر آن

كننـد   روابطي كه واژگان نمادين با هم برقرار مي ها و تناسب. معنايي آن ناممكن تمحدودي
مقتضيات زماني و  برشود كه بنا هاي معنايي گوناگون مي هايي با اليه گيري بافت سبب شكل

زبان نمادين شاعران  بررسي كه نكتة ديگر آن. پذيرد مي گوناگونيهاي  روحية مخاطب تأويل
هاي مثبت و عناصـر زبـاني    لمادها و سمبن نكاربرد بهها در  آندهد كه ميل  معاصر نشان مي

 آفرينـد  مـي آور و نويدبخشـي   كند و فضاي نشـاط  ميكه معاني اميدوارانه را در ذهن متبادر 
  .دارندبار معنايي منفي  است كه بلكه اغلب حاكميت با عناصر زباني ،بسيار كم است

  
  منابع

: كوشـش سـيروس طاهبـاز، تهـران      ، بهيوشيج يادمان نيما در ،»يوشيج مشكل نيما« .)1368( احمد، جالل آل
  .مؤسسة فرهنگي گسترش هنر

  .زمستان: ، تهرانارغنون .)1385( ثالث، مهدي  اخوان
  .زمستان: تهران ،ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم .)1387( ثالث، مهدي  اخوان
  .زمستان: ، تهرانزمستان .)1388(ثالث، مهدي   اخوان

 .سروش :، تهرانست ام ابري خانه .)1377( پورنامداريان، تقي

  .علمي و فرهنگي: ، تهرانهاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان .)1375(پورنامداريان، تقي 
  .مرواريد: تهران ،زيستن در اوج ماندن جاودانه. )1376( جاللي، بهروز

  .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبي .)1375(داد، سيما 
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة نجف دريابندري، تهرانني هنرمع .)1371(ريد، هربرت 

  .نگاه: ، تهرانهاي ادبي مكتب .)1376( سيدحسيني، رضا
  .نگاه: ، تهرانشاهي ، به كوشش نياز يعقوبشعرها :مجموعة آثار دفتر يكم .)1387( شاملو، احمد

  .سخن: ، تهراننتادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلط .)1383( كدكني، محمدرضا  شفيعي
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نقي منزوي و عفيـف عسـيران،    ، به تصحيح عليالقضات همداني هاي عين نامه). 1348(القضات، همداني  عين
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهران1  ج

  .مرواريد: ، تهرانسرد  آغاز فصل  بياوريم به  ايمان .)1374(فرخزاد، فروغ 
  .يدمروار: ، تهرانديگر تولدي .)1376( فرخزاد، فروغ
پژوهشـگاه علـوم   : زاده، تهـران  ، ترجمة منصورة شـريف فرهنگ اصطالحات نقد ادبي .)1382( گري، مارتين

  .انساني و مطالعات فرهنگي
 .كتاب مهناز: ، تهراننويسي نامة هنر داستان واژه .)1377( ميرصادقي ميرصادقي، جمال و ميمنت

  .دفترهاي زمانه: روس طاهباز، تهرانكوشش سي  ، بهدربارة شعر و شاعري .)1368(نيما يوشيج 
  .نگاه: كوشش سيروس طاهباز، تهران  ، بهمجموعة كامل اشعار فارسي و طبري .)1374(نيما يوشيج 
  .4، ش 1، س ارغنون، ترجمة يوسف اباذري، »هرمنوتيك« .)1373( .ام .نيوتن، ك

 .اميركبير: تهران ، ترجمة نسرين پرويني،گفتاري دربارة نقد .)1365(هوف، گراهام 
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