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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  19  شمارة پياپي - 1392بهار   – اولشماره   – ششمسال 
  
  
  

  مادپردازي در چند شاعر شعر نو و مقايسه آنها باهمنُ
  ) 189 – 204 ص(

  
  2)نويسنده مسئول(حجت اله اميدعلي،  1محسن ذوالفقاري

  21/10/91 :تاريخ دريافت مقاله
  7/12/91: ريخ پذيرش قطعيتا

  
  
  

  چكيده
تاريخ نماد نشان ميدهد كه هر موضوعي ميتواند ارزش نمادين پيدا كند بشرط اينكه فضـا و  

در ادبيـات نمـاد يكـي از    . بستر مناسب بـراي گسـترش و بيكرانگـي معـاني آن مهيـا شـود      
ـ  بنـا  پوياترين و تأثيرگذارترين نوع تصويرهاست ويكي از  صورخيال است كه ه خصوصـيت  ب

باتوجــه بــه اهميــت . چنــدمعنايي خــود، موجــب گســتردگي و پويــايي عــالم شــعر ميشــود
و جايگاه آن در درك معنا و مفهوم مورد نظر شاعر، در اين مقالـه در   نمادپردازي در شعر نو

پي اين سوال هستيم كه نمادپردازي در شعر نو به چه شيوه هايي صورت ميگيرد؟ با مطالعه 
ند شاعر شعر نـو و مقايسـة نمـادپردازي آنهـا، ايـن نكتـه روشـن شـد كـه          و تحليل شعر چ

به كار ميرونـد   )خرده نمادها، كالن نماد و نماد ارگانيك(نمادهادر بافت شعرنو به سه شيوه 
شـاعران بررسـي شـده در ايـن مقالـه       .ميباشـد  نـو  كه از بين آنها نماد ارگانيك خاص شعر

  .پهري، شاملو و شفيعي كدكنينيما، اخوان ، فروغ، س: عبارتند از
  

  كليدي كلمات
  شعر نو، شگردهاي نمادپردازي، نماد ارگانيك، خرده نماد، كالن نماد

  
  

                                                 
  دانشگاه اراكزبان و ادبيات فارسي دانشيار . 1

  omidsu@yahoo.com  دانشگاه اراكدكتري زبان و ادبيات فارسي ي دانشجو. 2
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  مقدمه
بحث مـا در  . امور ديگر از آن استفاده ميشود و نماد مختص به ادبيات نيست و در انواع هنر
از شـگردها و ترفنـدهاي    يكي در ادبيات نماد. اين مقاله صرفاً در مورد نماد در ادبيات است

و اين قابليت را دارد تا با توجـه بـه سـابقة ذهنـي و روحيـة خواننـده در        سازي استتصوير
به بيان ديگر نمـاد را ميتـوان   . زمانهاي مختلف و حتي در يك زمان، معاني متفاوتي بپذيرد

گي معـاني  اين تأويل پذيري نماد به دليل پيچيدگي و بيكران. در شرايط گوناگون تأويل كرد
نمادپردازي در شعر نو حركتي است كه هركدام از شاعران در حد توانايي . نهفته در آن است

  .و استعداد خود، در راستاي پويايي و غناي شعر گامي چند برداشتند
در اين مقاله با مطالعه و تحليل شعر چند شاعر نوپرداز، شـگردهاي نمـادپردازي آنهـا را    

با توجه به اينكه نماد در شعر نو از اهميت خاصي برخوردار اسـت  . ماي مورد بررسي قرار داده
ضرورت دارد براي آشنايي دقيق و بهتر با شعر نو، بحث نمادپردازي و اهميت آن در اين نوع 

  در ايـن زمينـه تاجاييكـه پژوهنـدگان مطالعـه      . شعر مورد تحليل و بررسي دقيق قرار گيرد
اين زمينه انجام نگرفته است فقط در كتابهايي از قبيل  اند تحقيق مستقل و مفصلي در كرده

و بعضي از مقاالت اشاره هايي مختصر ... داستان دگرديسي، خانه ام ابري ست، سفر در مه و 
  . به مقوله نمادپردازي در شعر نو شده است

  
  بندي نمادها قسيمت

بندي  طبقه ي كنند وليبند انديشمندان و منتقدان زيادي تالش كرده اند كه نمادها را طبقه
نمادها به علت ابهام ذاتي كه در نماد وجود دارد، نسبتاً مشكل است و ممكن است يك نماد 
از چشم اندازهاي مختلف قابل بررسي باشد كه اين خود باعث آميختگي ايـن طبقـه بنـدي    

  . ميشود
ي از نمادهـاي طبيعـ  « . يونگ نمادها را در دو گروه طبيعي و فرهنگي جـاي داده اسـت  

      محتويــات ناخودآگــاه روان سرچشــمه ميگيرنــد و بنــابراين معــرّف گونــه هــاي فراوانــي از  
در بسياري از مـوارد ميتـوان ايـن نمادهـا را بـه      . هاي كهن الگوهاي بنيادين ميباشند نمونه

هايي كه در قديمترين شواهد تاريخي و جوامع بدوي وجود دارند، تـا   ها و نمايه وسيلة انگاره
در حاليكه نمادهاي فرهنگـي بـراي توضـيح حقـايق     . هاي كهن الگويشان رديابي كرد هريش

آنهـا  . جاودانگي به كار گرفته ميشوند و هنوز همچنـان در بسـياري از اديـان كـاربرد دارنـد     
تحوالت زيادي كرده اند و فرايند تحوالتشان كم و بيش وارد خودآگاه شده است و بدينسان 
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: هايش، يونـگ انسـان و سـمبول  (» .ذيرش جوامع متمدن درآمده انـد ي مورد پهاي جمع به صورت نمايه

  .مشخص است كه يونگ از ديدگاه روانشناسي به نماد نگريسته است )134
سمبلهاي قراردادي يـا   -1: اند در منابع فرنگيان سمبل يا نماد را  به دو نوع تقسيم كرده

هاي خصوصـي يـا شخصـي    سـمبل  -Conventional (2يـا  Public( عمومي يا سنتي 
)PersonalياPrivate (شاعر : وضعي يا قراردادي. 1« : شميسا سمبل را سه نوع ميداند

كه در افواه مـردم سـاري   : سنتي. 2. هاي منطق الطيرمثل سمبل خود سمبل را وضع ميكند
. مـثالً شـير سـمبل شـجاعت اسـت     . است و به همان وضع هم در آثار ادبي استفاده ميشود

سمبلي است ناخودآگاه مثـل زنبـور   : شخصي. 3. ز اين هر دو نوع خودآگاهانه استاستفاده ا
محققان ديگـري هـم، در طبقـه     )220: بيان، شميسا(» .طاليي در بوف كور يا پنجره در شعر فروغ

 سـي بندي نمادها، نمادهاي كيهاني، ماوراءالطبيعه، اخالقي، مذهبي، پهلواني، فني و روانشنا
اش، بـه طـور    اليـه  ه نظر لوي اشتروس هر نمادي به دليل ساختار اليهب. را مشخص ميكنند

هاي مختلف جاي بگيرد؛ زيرا يكي از كاربردهاي نماد پيونـد دادن   همزمان ميتواند در دسته
به همين دليل او در بررسيهاي اساطيري خـود، بـه عمـد از    . چندين زمينه به يكديگر است

پـس  « )60: 1فرهنگ نمادها، شـواليه، ج (. بندي اجتناب ميكند محصور كردن نمادها در چارچوبِ طبقه
مند نمادها، تا امروز ناكامل بوده است مگر بـه   بايد اذعان داشت كه تمامي طبقه بندي نظام

چنــد وجهيگــري نمادهــا نيــز ايــن عمــل را دشــوارتر . منظــوري، در بيــان مطلبــي خــاص
  )65: همان(».ميكند

  
  سبك نمادپردازي در شعر نو

لغـات   اي دنياي تصـورات و معنـاي قاموسـي   رنمادين كوششي براي رخنه در جهاني وبيان 
تواند ارزش نمادين پيدا كند چه شـيئي  تاريخ نماد نشان ميدهد كه هر موضوعي مي« . است

ولي شناخت معاني اين الفاظ نمادين، )35: 1فرهگ نمادها، شـواليه، ج (» .طبيعي باشد، چه امري مجرد
عادت . نيست؛ زيرا ما نميتوانيم اين الفاظ را خارج از متن در نظر بگيريم از راه تعريف ميسر

ذهني ما به معاني اين الفاظ در زبان معتاد، حجابي است كه مانع از كشف حقايق ميگـردد؛  
بلكه بايد اين الفاظ را در داخل متن در نظر بگيريم و سعي كنيم در جهتي حركت كنيم كه 

بياني ديگر بايد براي هر موضوع و لفظ، فضا و بستر مناسبي مهيا  به. لفظ بدان اشاره ميكند
معاني نمادين الفاظ را از راه تأويل ميتوان . شود كه بتوان معاني مختلفي را آن برداشت كرد

در شعر معاصر پيوسته اين مشكل بر سر راه خواننده اسـت كـه از چـه طريقـي     «.كشف كرد
شاعر اسـت، مفهـوم نمـادين آن اسـت يـا معـاني       تشخيص دهد كه آنچه در شعر مورد نظر 
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البته اين مشكل در شعر نمادگراي عارفانه قديم هـم بـوده اسـت ولـي     . حقيقي و بيروني آن
آنچه در شعر نو مزيد بر علت شده، اين است كه حتي طبيعيترين و بيرونيتـرين توصـيفات   

داستان دگرديسي، (» . ميشودعنادار و سمبليك تبديل اي عاطفي و م هم در ذهن شاعران به پديده

هاي نهفته در كلمـات،  اين دوره از ظرفيتبا نگاهي به شعر نو دانسته ميشود شعر  )288: حميديان
در راستاي ساخت نماد بهره فراواني برده است؛ بگونه اي كه عالوه بر معناي ظـاهري شـعر،   

ايي مختلفـي بـه گـرد    هـاي معنـ   به دليل استفاده از لغاتي با معاني وسيع كه توانسـته هالـه  
اين تصاوير نمادين . رودفضاهاي مختلف و نمادين به پيش ميخويش پراكنده سازد، شعر در 

  :كار ميرونددر بافت شعر معاصر به سه شيوه ب
  
  )ساختارساز( نماد ارگانيك  .1

يك نوع نمادپردازي در شعر نو  به اينگونه است كه شعر با توصيف يك تصوير شروع ميشود 
شعر، اين تصوير محوريت مييابد و ديگر تصاوير حول اين تصوير  كم در روند رو به جلوِوكم 

اين تصوير، مركز و هستة اصلي شعر ميشود و ديگـر عناصـر و تصـاوير شـعر، در     . ميچرخند
ايـن تصـوير مركـزي آرام    . حكم عناصر فضاساز و تكميل كنندة اين تصوير مركزي قراردارند

ه، اليه هاي معنايي متفاوتي عالوه بر معناي قاموسي خود، ميگيرد و آرام در حركتي فراروند
اين نوع نماد كه كم كم و در روند ساخت شعر به وجود ميĤيـد، نمـاد   . تبديل به نماد ميشود

  .ساختمند، ارگانيك يا ساختارساز نام دارد
ت در ساخت نماد ارگانيك، شاعر هرگـز تصـوير اوليـه را رهـا نميكنـد بلكـه بـا محوريـ        

قراردادن آن، ساير عناصر شعر را دور آن ميچرخاند تا اينكه تصوير مركزي در ارتباط با ساير 
در . تصاوير، چهره نمادين خود را آشكار ميكند و اليه هاي معنايي زيادي بـه خـود ميگيـرد   

اي از تصاوير مختلـف را هـدايت ميكنـد و     سمبول مثل چوپاني است كه گله« اين نوع نماد 
از اعمـاق   ،اي است فرورفته در درياي ذهـن  ي اينكه سمبول خود را كه مثل جزيرهشاعر برا

تخيل خـود را پيوسـته    ،آب به سوي روشنايي عينيت برساند و به آن درخشش واقعي بدهد
توصيفات در ايـن نـوع شـعرها معنـاي خـود را از نمـاد        )677: براهنيطال در مس، (».به كار مياندازد

  .دنبه تنهايي اهميت ندارمركزي ميگيرند وگرنه 
در شعر ققنوس از نيما، ققنوس نماد خود شاعر است كه در ابتدا با توصيفي ساده شروع 
ميشود و كم كم محوريت پيدا ميكند و ساير تصاوير پيرامون ققنوس ميچرخنـد  تـا اينكـه    

ت او بلكه حيا ؛اما مرگ او پايان زندگيش نيست. خود را در آتش ميافكند و خاكستر ميشود
اميدوارست كـه راه او  يعني . اند ادامه مييابد برخاسته شدر قالب جوجه هايي كه از خاكستر

  :را پيروانش ادامه دهند
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  ققنوس مرغ خوشخوان آوازة جهان
  آواره مانده از وزش بادهاي سرد

  بر شاخ خيزران
  بنشسته است فرد

  بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان
  يكند او ناله هاي گمشده تركيب م

  از رشته هاي پاره صدها صداي دور
  ديوار يك بناي خيالي... 

  .ميسازد
  از آن زمان كه زردي خورشيد روي موج

  كمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج
  بانگ شغال و مرد دهاتي  

  .كردست روشن آتش پنهان خانه را
  آن مرغ نغزخوان... 

  بر آن مكان ز آتش تجليل يافته
  وي هيبت آتش ميافكندخود را به ر... 

  ست مرغ؟باد شديد ميدمد و سوخت
  ست مرغخاكستر تنش را اندوخت

  )327: مجموعه اشعار نيما( . پس جوجه هاش از دل خاكسترش به در
توصـيفات و  بـه  نميتوان با اتكا به همان تصوير مركزي و بـدون توجـه    ارگانيكدر نماد 
 استعاره نيست كه به راحتي مشـبه  وع نماد،اين ن ؛ چونمعناي نماد را دريافت ،تصاوير ديگر

تصوير مركزي نياز بـه پـرورده    بلكه ؛به را در يك نگاه جاي مشبه گذاشت و معنا را دريافت
در اين شعر نميتوان گفت ققنوس، شاعر است بلكه زماني ميتوان آن . شدن و گسترش دارد

ديگر نيز توجه داشـت يعنـي   را نمادي از شاعر دانست كه به ايضاحات و تصاوير و توصيفات 
بنــابراين در نمــاد ... . اي كــه ناماليمــات ديــده و ديگـران آواز او را درك نميكننــد و   پرنـده 

براي معناپذيري، تصاوير و توصـيفات را بـه شـدت بـه سـوي خـود        ارگانيك، تصوير مركزي
روي  ينمانند شمعي راه تاريك را در درك معنا نشان دهد؛ از هم تصويرجذب ميكند تا هر 

چنــين اشــعاري بســيار منســجم و درهــم تنيــده انــد و نميتــوان جــزوي از آن را ناديــده   
در نيما پيرامون خود شاعر است يعني نيما  ارگانيكبيشتر نمادهاي  گفتني است كه.انگاشت

از خـود  ابتداي شعر به توصيف چيزي ميپردازد و در ادامة شعر و تكميـل تصـوير مركـزي،    
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وري او در عرصه آاين موضوع بي ارتباط با دغدغه شاعر در امر نو. Ĥوردسر بر ميمركز تصوير 
را محكـم   آنهـاي   نيما ميكوشد از خود و شيوه شاعري خود دفاع كنـد و پايـه  . شعر نيست

  . سازد
گل آفتابگردان را خطاب قرار ميدهـد و  » غزلي براي گل آفتابگردان«سرشك در شعر . م

گويـد سـحرگاهان بـاوجود اينكـه صـنوبر و سـتاره در بـاغ        براي او دعا ميكند و در ادامه مي
همچنان در خواب هستند ولي تو از هر سو چشم به راه آفتاب خود هستي  و همت وااليـي  
داري كه پيوسته در راه آرزوهاي خود، همة عمر در تالش و تكاپو هستي و گر چند رسيدني 

ان تشـخص ميدهـد و آن را از   اين توصيفات در مسير شعر كم كم بـه گـل آفتـابگرد   . نباشد
معناي قاموسي خود فراتر ميبرد و خواننده احساس ميكند كه معنايي فراتر و واالتر از اسـم  

  :يك گل مدنظر است
  نفست شكفته بادا و

  ترانه ات شنيدم    
  گل آفتابگردان        

  نگهت خجسته بادا و
  شكفتن تو ديدم 

  گل آفتابگردان
و /  ها سپاري همه صبر و خواب خـود را تو به آب/ ستارهدر باغ صنوبر و  به سحر كه خفته

دم همتي شگرف / نه بنفشه داند اين راز نه بيد و رازيانه.رصد كني ز هر سو ره آفتاب خود را
  .است تو را درين ميانه
  تو همه درين تكاپو

  كه حضور زندگي نيست     
  به غير آرزوها          

  و به راه آرزوها
    همه عمر    
  .جوهاجست      

و گر چنـد، رسـيدني   / تو جستجو/ رهيدني نباشد/ و گَرَم به نوبت عمر/ ن و بوية رهاييم
شـده اتحـاد   / تويي آن دعاي خورشيد كه مستجاب گشتي!/ چه دعات گويم اي گل./ نباشد

: هزارة دوم آهوي كـوهي .(ه خويشتن كن كه خود آفتاب گشتينگهي ب/ معشوق به عاشق از تو رمزي
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اي  از توصيف ساده شروع ميشـود و كـم كـم در طـول شـعر تشـخص ويـژه       گل آفتابگردان 
گل آفتابگردان نماد سالك و رهروي است  .ميگيرد و درنهايت چهرة نمادين آن ظاهر ميشود

ايـن  . كه همتي بس شگرف دارد و هميشه در تكاپو و جستجوست و گر چند رسيدني نباشد
كوشـش بيهـوده   / سندد يار اين آشفتگيمي پ: گل در اين نماد يادآور اين بيت مولوي است

در سطر آخرنيزيادآور بيتي مشـهور از منطـق الطيـر     )1819ب : مثنوي معنوي، دفتر اول.( به از خفتگي
  :عطار است

  .بي شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود    چون نگه كردند اين سي مرغ زود
مرغ آمـين،  : اره كرداز ديگر نمادهاي ارگانيك مشهور در شعر نو ميتوان به اين اشعار اش

قايق و ناقوس از نيما، زمستان، قاصدك، ميراث و باغ من از اخـوان، مـرگ نـازلي و سـفر از      
سرشك، اسب سفيد وحشي از منوچهر آتشي، غزل براي درخـت از  . شاملو، سبزي خزه از م

  ...سياوش كسرايي و 
ر آن نمـاد  اسـت ولـي د  ) چـه خـرد چـه كـالن    (هراب با اينكه سرشار از نمادهـا  شعر س

در نگاه . اين موضوع با ذهن و دنياي فكري سپهري بي ارتباط نيست. ارگانيك ديده نميشود
. او بين همة چيزها وحدت است و در چيزي محدود نميشود كه كانون تصوير شـعر او شـود  

تصاوير و نمادهاي بيان كنندة انديشه و تجربيات او، به گسـتردگي طبيعـت اسـت و پيونـد     
نمادهـا و تصـاوير هركـدام    . هـاي اوسـت   ر شعري او همين تجربيات و انديشـه دهندة تصاوي

دركنار هم، ارزش و اهميت خود را دارند؛ همانگونه كه در نگـاه نـاب او هـر آن چيـزي كـه      
موجود است، نشان دهندة نظم و تكامل و زيبايي است تا جاييكـه نميخواهـد هـيچ چيـز از     

  :طبيعت بيرون برود
/ و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيـرون / سر انگشت طبيعت بپردو نخواهيم مگس از 

و اگر خنج نبود، لطمـه ميخـورد بـه قـانون     / و بدانيم اگر كرم نبود زندگي چيزي كم داشت
  )173: هشت كتاب(. و اگر مرگ نبود دست ما در پي چيزي ميگشت/ درخت

يك تصوير كانوني بسازد  ،از همين روي در شعر وي با نمادهايي كه از يك پديده يا شي
  :و تصاوير ديگر به گرد آن بچرخند رو به رو نيستيم  و تصاوير در يك نقطه تجمع نمييابند

مـن پـر از   / راه ميبينم در ظلمت، من پر از فانوسم/ ميروم باال تا اوج، من پر از بال و پرم
/ پرم از ساية برگي در آب/ پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ و پر از دار و درخت/ نورم و شن

  )198: همان( . چه درونم تنهاست
در ... هيچكدام از كلمات بال و پر، فانوس، شن، درخت، راه، پل، رود، موج، بـرگ، آب و  

هاي عرفاني و كشـف و   شاعر تجربيات و عقايد و انديشه. اند قرار نگرفته كانون و مركز تصوير
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شاهده ميكند سرايت ميدهد و جنـبش هسـتي را   هايي كه م شهود اشراقي خود را در پديده
  .تنها مختصر در يك واژه نمادين قرار نميدهد

اين موضوع نيز داليـل مختلفـي دارد   . شكل نگرفته است ارگانيكدر شعر فروغ نيز نماد 
از ميان عناصر شـعر، فـروغ بـيش از    . كه بيش از همه به نوع نگاه شاعر به شعر بستگي دارد

اي  او بيشتر دنبال معني و بيان انديشه و عاطفة خود است بگونـه  .ه داردهمه به انديشه توج
كه بتواند احساس خود را تمام و كمال و صادقانه با خواننـده در ميـان بگـذارد بنحـوي كـه      

در فكر آن نيست كه تصويري را در ذهن خود كانون قرار دهد و با توصيفات . تأثيرگذار باشد
ابهام بكشاند تا در نهايت بتواند چهره اي نمادين از آن تصوير  و ديگر تصاوير آن را به سمت

  .ارائه دهد
تـنم  / به وهم سبز درختان سپرده بود/ بهار پنجره ام را/ تمام روز در آئينه گريه ميكردم

. رده بودآلوده ك/ فضاي آن قلمرو بي آفتاب را/ و بوي تاج كاغذيم/ به پيلة تنهائيم نميگنجيد
  )379: غديوان اشعار فرو(

هر كدام از كلمات آئينه، بهار، پنجره، درختان، تاج كاغذين و قلمرو بي آفتاب نمادهايي 
  .آنكه مركزيت با يكي باشد، مفاهيم خاص خود را القا ميكنند هستند كه بي

  
  نماد خرد يا خرده نمادها. 2

اي از اشعار نو، گاه يك تصوير در يك بند يا يك جمله وارد فضاي نمادين ميشـود و   در پاره
در اين بندها يك تصوير در تعامـل خاصـي   . از سطح ظاهري به سطح نمادين جهش ميكند

كه با ديگر اجزاي شعر دارد از معناي قاموسي و ظاهري خود عبـور و وراي معنـاي خـود را    
تصاوير در قسمتي از شعر به وجود ميĤيند و در همان قسمت نيز تمـام   اينگونه. اراده ميكند

اين نوع از تصـاوير بـا اينكـه در هسـته مركـزي شـعر       . ميشوند و تصويري ديگر آغاز ميشود
درواقع در اين دست نمادها، تصـاوير  . نيستند اما معنايي بيشتر از معناي قاموسي خود دارند

تبدل ميشود بي آنكه مركزيت صـرف اثـر بـا يـك نمـاد       در معاشرت با ديگر تصوير به نماد
  : مثالً  در اين شعر فروغ. خاص باشد

كجاست خانـة  / كجاست خانة باد/ به باد بي سامان/ به باد عاشق بود/ درخت كوچك من
درخت و باد هر كدام نماد هستند كه عشق درخت به باد و تصور خانه بـراي   ) 6:319همـان (. باد

چنين نمونه . ن به وجود ميĤورد و اين دو تصوير در اين فضا نمادين ميشوندباد فضايي نمادي
غالباً در بافت يك بند يا يـك جملـه، يـك    . هايي از نمادپردازي در شعر معاصر فراوان است

  .پديده، از معناي واقعي خود خارج و به شكل نماد آشكار و جاودانه ميشود
  ست جوانآن دو دست جوان بود، آن دو د شايد حقيقت
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  ) 438: همان(. زير بارش يكريز برف مدفون شد كه
دقت در زنجيرة همنشيني اين كلمات در اين سطرها، نشان ميدهد كه بـرف عـالوه بـر    

» مـدفون شـدن  «اسناد فعل . وجود عيني خود است معناي اصلي خود، القاگر معانيِ فراتر از
عـالوه بـر   » بـرف «بنـابراين  . استرنگ كفن و كافور به برف و رنگ سفيد آن، تداعي كنندة 

خاطر به ) وقتي برف ميبارد همه جا را ميپوشاند(ربط نيست اينكه در كل تصوير، عنصري بي
معناي مرگ و فنـا را القـا ميكنـد و ايـن القاكننـدگي      » مدفون شدن«همراه شدنش با فعل 

  .خاصيت نماد است
  :يا درين شعر فروغ

  حق با شماست
  من هيچگاه پس از مرگم 
   )246 ص :همان(. جرئت نكرده ام كه در آئينه بنگرم 

مركزيت داشـته باشـند، بافـت كـالم بگونـه اي      » آئينه« و » مرگ« آنكه  در اين بند بي
است كه مخاطب متوجه ميشود كه شاعر از اين دو كلمه چيزي وراي معناي ظاهري و رايج 

ن پـس از مـرگ هـيچ كـاري     با تأمل در اين بند بـا خـود ميگـوييم انسـا    . آنها، طلب ميكند
نميتواند انجام دهد چه برسد به اينكه جرأت پيدا كند اما اين چه نوع مرگي است كه شـاعر  
ادعا ميكند كه ميتواند كاري انجام دهد ولي جرأتش را ندارد؛ عالوه بـراين نگـاه كـردن بـه     

دايي و را نمـاد جـ  » مـرگ « بنابراين احتمال ميرود كـه شـاعر   ! آئينه مگر جرأت ميخواهد؟
  .را نماد مرور خاطرات گذشته ميداند» آئينه« شكست و 

سرشـك و  . نيما، اخوان، فروغ، سهراب، شاملو، م: مجموعه اشعار شاعران نوپرداز از قبيل
هاي معنايي اين گونه نمادها با توجه به  سرشار از اين دست نمادهاست كه جستجوي اليه... 

  .فعال بودن ذهن خواننده، امكانپذير است زنجيرة زبانيِ پس و پيش آنها و همچنين
  

  كالن نماد يا نمادهاي تكرار شونده .3
بسـامد   و در شعر نو تصاوير و كلماتي وجود دارند كه در بين شاعران مختلف تكرار ميشـوند 

گاهي تصويري در يك اثر يا يك شـعر بـه حـدي تكـرار ميشـود كـه خواننـده        . بااليي دارند
اين تصوير، ديگر تصاوير و عناصر شعر را تحت تأثير قـرار  . ارداحساس خاصي نسبت به آن د

ديدگان خواننده ميچرخد تا اينكه نقطة كانوني متن را از  ميدهد و مكرر ديده ميشود و جلوِ
چنين تصويرهايي كه با تكرار در سراسر «. تا سطح يك نماد تصعيد مييابد آنِ خود ميكند و

اية ذهني و رواني بزرگ است و سلطة خود را بر سراسر متن ريشه ميدواند، نماينده يك بنم
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بـازي  متن تثبيت ميكند و در پيوند با ديگر تصاوير نقش هماهنگ كننده و نظام دهنـده را  
مثالً شب يك تصوير تكرارشـونده و كـانوني در آثـار نيماسـت؛      )199: غت تصوير، فتوحيبال(» .ميكند

  . او در ارتباط با اين تصوير هستند بگونه اي كه اكثر نمادها و تصاوير ابداعي
كالن نمادها يا نمادهاي تكرارشونده نشان دهندة نقطة ثقل فكري شاعر و جامعـه اسـت   

معموالً در شعر نو هر شاعري چند نمونـه از  . كه در پسِ خود هدفي را تكرار و زمزمه ميكند
ذهن و بينش شاعر را اين دست نمادها دارد كه در سراسر اشعارش تكرار ميشود و درونمايه 

اين تصـاوير بـه گونـه اي هسـتند كـه گـويي شـاعر بـا آنهـا          . در اثر و اشعارش بيان ميكند
خويشاوندي ذهني و باطني دارد و روان خواننده را تسخير ميكند؛ بگونـه اي كـه احساسـي    

  .ژرف و فراتر از معناي قاموسي آنها به او القا ميشود
تاره، پنجـره در آثـار فـروغ، شـب و زمسـتان در آثـار       شب در آثار نيما، آيينه، كوچه، س

اخوان، آب، نيلوفر و رنگ در آثار سپهري، شب، زمستان، آفتاب، بهار و چراغ در آثار شـاملو،  
شقايق، نيشابور و كبوتر در آثار شفيعي كدكني نمادهاي تكرار شونده هستند كه عـالوه بـر   

ـ        ا دسـتگاه فكـري شـاعر همراسـتا و     ارتباط و همـاهنگي بـا ديگـر تصـاوير در يـك شـعر، ب
  .اين نمادها كليد ورود به دنياي ذهن شاعر است. همسوست

درواقـع كـالن   . كالن نمادها ديگر اجزاي شعر و خرده نمادها را تحث تأثير قرارميدهنـد 
هاله هاي . نماد مانند قلة كوه است و خرده نمادها دامنة كوه هستند كه حول قله ميچرخند

  .دها در راستاي كالن نمادها و تكميل كنندة آنهاستمعنايي خرده نما
مثالً شب كه در آثار نيما نمادي تكرار شونده است، ساير تصاوير شعري و ديگـر نمادهـا   

مرغ غـم، شـب پـره، غـراب، خـواب زمسـتاني،       : نيز با آن همسو و هماهنگ هستند از قبيل
اجتماعي تيره  –يك وضعيت روحي كه همة اينها بيانگر ... تاريكي و سرما، باد و آشفتگي و 
  .و گرفته در نظر شاعر يوش است

و شـب سـرد زمسـتان    / كيام افروختم در يك شب تار من چراغم را در آمد شد همسايه
. تاريـك ة گم شد او از من جدا زين جاد/ ها خاموش  در ميان كومه/ پيچيد با كاجباد مي/ بود

  )734:مجموعه اشعار نيما(
عنوان يك نماد تكرار شونده از عناصر مركزي و مهم اشعار اوست و شب در شعر نيما به 
، ديوارهـاي نيلـي شـب    )326ص (شب دراز : ر او با شب همراه استبسياري از تركيبات شع

،شـبان  )464ص (، شب غمنـاك  )443ص(، چركين شبي )393ص (، شب دلگزا )334ص (
  .... و )776ص (، شب دم كرده )729ص (، شب عبوس و سرد )683ص (كج 
ديگر نمادها و تصاوير نيز با آب . در شعر سپهري آب نمادي مركزي و تكرار شونده است 

شـو دادن،  ن، دريـا، مـاهي، روشـني، سـبزه، شست    بـارا : در ارتباط و همراستا هستند از قبيل
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كه همه اينها حاكي از ديد روشن و اميدوار شاعر بـه جامعـه و اطـراف    ... سيب، گل سرخ و 
  :خود اوست

  چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد
  چترها را بايد بست... 

  زير باران بايد رفت
  با همه مردم شهر، زير باران بايد رفت

  دوست را، زير باران بايد ديد 
  عشق را، زير باران بايد جست 
  زير باران بايد بازي كرد ...
  زير باران بايد چيز نوشت، حرف زد، نيلوفر كاشت 

  ن پي در پيزندگي تر شد
  زندگي آب تني كردن در حوضچه اكنون است

  رختها را بكنيم
  آب در يك قدمي است

  )172: هشت كتاب(... روشني را بچشيم
شقايق تقريبـاً در تمـام   . فراوان از شقايق استفاده ميكندشفيعي كدكني هم در اشعارش 

 -دم اسـت كـه رهـايي مـر    –اشعار او نماد قلندر مجردي است كـه بـر سـر آرمـان خـويش      
خـرده  ... چكاوك، الله، گل سرخ، نيلوفر، درخـت، گـون، نسـيم، غـوك و     . جانفشاني ميكند

  :نمادهايي هستند كه اليه هاي معنايي آنها پيرامون شقايق ميچرخد
  اي آينة روح شقايق

  همه تن شرم
  سرشارترين زمزمة شوق گياهان

  آهوبرة بيشة انديشه و ترديد
  لب تشنه و 

  .ه نگاهاناز چشمه هراسان ب
  گامي
  دو سه

  با من نه و در سحر سحر بين
  هر برگ شقايق

  آيينة جوبار و بهاري شد و
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  )319:آيينه اي براي صداها(. برخاست 
شـقايقان يريشـيده در   :سرشك هم تكرار شقايق را ميبينيم از قبيل. در ديگر شعرهاي م

،  شـهري كـه آن سـوي    )388 :همان( باز آخرين شقايق اين باغ نيستند) 299: همان(نسيم
هـزارة دوم  (ها ، پيام برگ شقايق حيف آن شقايقها و عاشـق )472:همان(طالعشود شقايق مي

، چو شقايق از دل سـنگ بـرآر رايـت    )291: همان( ، منزه است شقايق )146: آهوي كوهي
  ... و ) 434: همان( خون 

يدهد كـه شـاعر از   اي دارد و نشان م سرشك تشخص و تكرار ويژه.نيشابور هم در شعر م
عمق جان با اين كلمه ارتباط دارد و آنقدر آن را پرورش ميدهد كه از معناي قاموسي خـود  

. عرش را تسخير ميكندكه اسم شهري است بسيار فراتر ميروند و ذهن شاعر و به تبع آن، ش
هـا و   شهري است كه نماد زندگي اجتماعي و حيات فرهنگي ايران در طول سدهنيشابور كالن

در كنار اين نماد محوري خرده نمادهايي وجـود دارنـد از   . عصرهاي گوناگون به شمار ميĤيد
كه حركت آنها بـه سـمت قلـة    ... كوهبيد، كوچه باغ، سرو كاشمر، حالج، آيينه جم و : قبيل

نمادين نيشابور است و هركدام بگونه اي اشاره به سير فرهنگي شـاعر و كشـورش در قـرون    
  .گذشته دارد

  ابورم و جوياي نشابور هنوزدر نش
  !وه
  هاست ها فاصلهچ

  اينجاست    
  درين نقطه كه من      

  در دل شهرم و هر لحظه شوم دور هنوز
  در نشابورم و جوياي نشابور هنوز

  پرسم از خويش
  نه با خويش    
  كجاست: در اين لحظه        

  جاي آن جام، كه در ظلمت اعصار و قرون
  وز؟اش از دور دهد نور هن پرتوِ باده

  )43:همان(. نشابورم و جوياي نشابور هنوز در
سرشار از ترنم مجنون خواهـد  / هاي نيشابوردر كوچه باغ: و در شعرهاي ديگرش از قبيل

، از )278: همان(،  ديوار پست نشابور )276:همان(  ، رندان سينه چاك نشابور)249:آيينه اي براي صداها( .شد
در زيـر    ،)347: همـان ( زننـد  پر در هواي صبح نشـابور مي / آنگاهو ،  )327: همان(آفتاب صبح نشابور 
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ري    )484: همان(  در هرم آفتاب نشابور ،)445:همان(آسمان نشابور  الجورد افق صـبح نشـابور و هـ  ،
،  مـن ايـن حـزن را از رخ    )75:همـان (، ايـن زن گُـرد نشـابوري سـت     )18:هزارة دوم آهوي كوهي( ست 

آسـمان هاسـت ز فيـروزه     ،)182:همـان (ل سـرخ خـواهم سـتردن    بـه بـرگ گـ   / كودكان نشابور
سرشك، نيشابور از مرز . در شعر م... و  )250: همان(كه مرا در آن سير و سفري ست / ينيشابور

تاريخي خود فراتر رفته و تبديل به رمز شده است؛ رمز و نمـاد دنيـاي آرمـاني و خواسـتني     
وي و ارزشهاي فرهنگي در مرز يورش غـز  و  شاعر؛ سرزميني است كه با آن همه ذخاير معن

  .تاتار و اقوام وحشي جسمش پوسيده اما روانش باليده است
با بررسي كالن نمادها در شعر شاعران، ميتوان به تفاوتهاي دنياي شاعري آنها پي برد و 

كالن نمادها با توجه به نوع جهان بينـيِ ويـژة هـر    . بينش هر شاعري را تفسير و تبيين كرد
عر، سيما و سيرتي ديگر ميگيرند كه بيانگر مفاهيمي هستند كـه خـاص انديشـه و نگـاه     شا

درواقع با وجـود اينكـه   . شاعر به نظام هستي است...  سياسي، اجتماعي، عاطفي، شخصي و 
نمادها ثابت هستند اما با توجه به ديدگاه فردي يا جمعي و اجتماعي، اليه هاي معنايي آنها 

از آنجاييكه كالن نمادها بيانگر ايده بنيادين و دسـتگاه  . ر پيدا ميكننددر شرايط خاص تغيي
منسجم فكري شاعر است گاهي اوقات يك كلمه كه به عنوان نماد در بين شاعران مشترك 

مـثالً سـرما در شـعر    . است، اليه هاي معنايي آن، در شعر  شاعران مختلف، متفاوت ميشود
 نماد جور و ظلـم اجتماعي است،  –كه بيشتر سياسي  اخوان با توجه به دستگاه فكري شاعر

  :است استبداد و خفقان و
  و گر دست محبت سوي كس يازي

  به اكراه آورد دست از بغل بيرون 
  )51: آنگاه پس از تندر(. كه سرما سخت سوزان است 

ما نمـاد  اما در شعر فروغ با توجه به روحيه شاعر كه بيشتر عاطفي و شخصي اسـت، سـر  
  :ستو غربت و افسردگيتنهايي 

  من سردم است
  )427:ديوان اشعار فروغ( . من سردم است و انگار هيچوقت گرم نخواهم شد 

بنـابراين   ؛اسـت عارف مسـلك  شاعري  او. سرما در شعر سهراب كاركردي ديگرگونه دارد
در . معنـايي هسـتند   ةحاالت و روحيات خاص خود را دارد و كلمات شعريش نيز در اين هال

  :سطر
  ) 252: هشت كتاب(. آب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم دريچه
چـون در اينجـا كلمـه اشـراق نشـان      . سرد در اينجا نماد بي خبري و عدم آگاهي اسـت 

  .ميدهد كه شاعر در چه دنيايي از شعر و شاعري و حاالت است
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؛ اسـت  كبوتر رمز روح، احساسهاي معنوي، آرمان، آرامـش مثال ديگر اينكه در شعر سپهري 
  :چون شالودة نظام فكري سهراب عرفان است

  و نترسيم از مرگ
  )174:همان(مرگ پايان كبوتر نيست 

هاي شاعرست و فكـر   اما در شعر شاملو بخاطر اينكه دردهاي انساني از مهمترين دغدغه
  :او بيشتر در مسائل بشري و انساني سير ميكند، كبوتر نماد صلح و آشتي و آزادي است

  ه فروريختجنگل آئين
  و رسوالن خسته به تبار شهيدان پيوستند 
  و شاعران به تبار شهيدان پيوستند 

  شوندپروازي كه به دست غالمان ذبح مي چونان كبوتران آزاد
  )466:مجموعه اشعار شاملو(. تا سفرة اربابان را رنگين كنند 

  :و در اين شعرش
  نوكردنِ ماه به

  بر بام شدم                
  .نهيو سبزه و آ قيعق با

  سرد بر آسمان گذشت يداس
  )742: همان(. پروازِ كبوتر ممنوع است كه

  :ميĤورد» كبوتر آشتي«گفتني ست كه شاملو در جايي ديگر تركيب 
  و دلت

  كبوتر آشتي ست 
  در خون تپيده 
  )722: همان(. به بام تلخ 

خرده نمادها در تفسير  همچنين ارتباط و پيوند بين آنها بانمادها  بنابراين شناخت كالن
   از ايـن راه ميتـوان   . شعر و ورود به دنياي ذهن هر شاعر از جايگـاه مهمـي برخـوردار اسـت    

  .هاي معنايي آن را بهتر تفسير كرد هاي مسكوت هر شعر را به صدا درآورد و اليه نقطه
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  نتيجه 
ي در شـكلگيري و  نماد عنصر پويايي است كه در شعر نو زياد به كـار ميـرود و نقـش زيـاد    

نمادها به سه شيوه ديده مي شوند؛ نماد در بافت شعر نو . تكميل ساختار وحدتمدار آن دارد
از اين سه نوع، نماد ارگانيك خاص شـعر  . ، خرده نمادها و كالن نمادها)ساختارساز(ارگانيك

در طـول سـاختار منسـجم شـعر هويـت      نو است كه در روند شكلگيري شعر بوجود ميĤيد و
خرده نمادهـا  . ذيرد و خارج از بافت هيچ است و از طرفي خود باعث انسجام شعر ميشودميپ

هم در شعر هر يك از شاعران بوفور ديده ميشود وبسياري از آنها نمادهايي شخصي هسـتند  
كـالن نمادهـا نيـز بـه     . و مفهوم آن بسيار گنگ و غيرقابل دسترس است كه گاه كشف معنا

نده در شعر هر شاعر، نمايندة افكار محوري و اصلي شاعر هسـتند  عنوان نمادهايي تكرار شو
كه در شعر او ريشه ميدوانند و ديگر نمادها هم راستا با اين نمادهاي تكرارشونده و محـوري  

  .هستند
  

  منابع 
: ، اخوان ثالث، مهدي، چاپ ششـم، تهـران  )منتخب هشت دفتر شعر(آن گاه پس از تندر . 1

  .1390سخن،
  .1385سخن، : براي صداها، شفيعي كدكني، محمدرضا، چاپ پنجم، تهراناي  آيينه. 2
  .1385جامي، :يونگ،كارل گوستاو،مترجم محمود سلطانيه،تهران هايش،انسان و سمبول. 3
  .1389سخن،: بالغت تصوير، فتوحي، محمود،  چاپ دوم، تهران. 4
  .1385، ميترا: بيان، شميسا، سيروس،  چاپ نخست از ويرايش سوم، تهران. 5
  .1381نيلوفر،: داستان دگرديسي، حميديان، سعيد، چاپ اول، تهران. 6
  .1376مرواريد،: ديوان اشعار، فرخزاد، فروغ، چاپ پنجم، تهران. 7
  .1371نويسنده،: طال در مس، براهني، رضا،جلد دوم، تهران. 8
چـاپ سـوم،    فرهنگ نمادها، شواليه، ژان و گربران، ترجمـه سـودابه فضـائلي، جلـد اول،    . 9

  .1388جيحون،: تهران
ثالـث،  : هاي نوآوري در شعر معاصر ايران، حسن لـي، كـاووس، چـاپ دوم، تهـران     گونه. 10

1386.  
  .1388ققنوس، : مثنوي معنوي،مولوي،جالل الدين محمد،  دفتر اول، چاپ نهم، تهران. 11
  .1389نگاه،: مجموعه اشعار، شاملو، احمد، چاپ، تهران. 12
  .1389نگاه،: اشعار، يوشيج، نيما، گردآوري و تدوين سيروس طاهباز، تهرانمجموعه . 13
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  .1388سخن، : هزاره دوم آهوي كوهي، شفيعي كدكني، محمدرضا،چاپ پنجم، تهران. 14
  .1389آدينه سبز،: هشت كتاب، سپهري، سهراب، چاپ دوم، تهران. 15
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