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سمبولیسم اجتماعی در شعر نیما یوشیج

*حشمت اله پاك طینت

چکیده
این جریان را، نیما ریان سمبولیسم اجتماعی است،شعري معاصر ایران، جيهاانیجرنیترمهمیکی از 

شاعرانی مایاز ناست. پس این جریاننخستین گام »ققنوس«افکند و نخستین شعر نیمایی یعنی یوشیج پی
. این شاعران با زبانی انددهیرساني پس از نیما هاو به دورهاندگرفتهاین مسیر و این جریان را پینیز دیگر

و خود را در برابر اندنمودهخویش را توصیف ۀسمبولیک مسائل و مشکالت اجتماعی و سیاسی زمان
اندیشمندانه و . نگاه این شاعران نگاهی استانددانستهجامعه و جریانات موجود در جامعه مسئول 

و این جریان تا به امروز نیز ادامه دارد. انددهیرسمتعهد. پس از این شاعران، شاعران دیگري نیز به ظهور 
شود.عاطفه و تخیل، بر اندیشه و تفکر نیز تأکید بسیار میدو عنصردر این جریان، در کنار 

بندي انواع نماد، بول و نماد، و تقسیمدر این مقاله عالوه بر بیان تاریخچه و تعاریف مورد نیاز سم
شود. زبان و اختصاصات شعري ي اجتماعی اشعار نیما یوشیج بررسی میها)(سمبولبسیاري از نمادها

هایی شاخص از شعرهاي گیرد و سپس نمونه. جایگاه شعري او مورد بحث قرار میگرددیموي بیان 
شرح نمادها و ابهاماتشان وآنهاوي به تحلیل با توجه به مجموع آثار ،شدهسمبولیک او بررسی 

پرداخته خواهد شد. 

تأویلنماد، نیما یوشیج، سمبولیسم اجتماعی، سمبولیسم، شعر معاصر، کلمات کلیدي: 

h.paktinat@yahoo.comآموزش  و پرورش دبیر سازمان*
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مقدمه
که ذهن مخاطب جدي شعر را آمیزي است ز علل زیبایی شعر، بیان ابهامبدیهی است که یکی ا

کشف، به ی که پس از جستجویی براي کشف معانی پنهان، جستجوی. داردیوامجستجوبه 
بحث از این نیز فراتر است، شاعران نمادگراي معاصر به »نماد«اما در انجامد.التذاذي ادبی می

خود اجتماعوخود مجال بیان صریح و آشکار دردهاي خود ۀي بستهاجهت این که در جامعه
پرورانند بیان کنند، لذا این خویش میۀو اندیشو دلتوانند آنچه را در ذهن را ندارند و نمی

ايهرا وسیل»نماد«شاعران اجتماعی نمادگرا، ریزند.می»نماد«و ذهنیات را در قالب هاشهیاند
ثیري که نماد بر مخاطبان دربند خود، و البته تأۀد براي بیان آرزوها و آمال خود و جامعنسازمی

و فراتر از سخن عریان و آشکار است.ترافزونگذارد بسیار شعر می
سخن خویش را بگویند. اتوانند آشکارخواهند و یا نمیشاعران نمادگراي اجتماعی نمی

پردازد، مفاهیم موجود را از ها، به رمزگشایی میا در مواجهه با این گونه رمزگوییمخاطب دان
کشد و با تجزیه و تحلیل آنها شاید به معانی و مفاهیمی فراتر از ي درونی شعر بیرون میهاالیه

آن چه منظور نظر شاعر بوده است، برسد.

جریان سمبولیسم اجتماعی
شعري معاصر ایران، جریان سمبولیسم اجتماعی است، بنیان این يهاانیجرنیترمهمیکی از 

این به عنوان نخستین گام»ققنوس«نخستین شعر نیمایی یعنی .یج پی افکندجریان را، نیما یوش
و اندگرفتهنیز این مسیر و این جریان را پیشاعرانی دیگرمایاز نمطرح شده است. پس جریان

ثالث، شفیعی کدکنی، . شاعرانی چون: شاملو، اخوانانددهیرساني پس از نیما هابه دوره
این شاعران با زبانی فرخزاد و تعدادي دیگر.وغمنوچهر آتشی، سیاوش کسرایی، فر

و خود را در نمودهخویش را توصیف ۀمسائل و مشکالت اجتماعی و سیاسی زمان،سمبولیک
. نگاه این شاعران نگاهی است انددانستهبرابر جامعه و جریانات موجود در جامعه مسئول 
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، عاطفه، تخیل، و زبان شعري از اندیشمندانه و متعهد، البته شاعران یادشده به لحاظ توان
. پس از این شاعران، شاعران دیگري نیز به ظهور رندنیز برخورداايهویژهايبرجستگی

عاطفه و دو عنصردر این جریان، در کنار «و این جریان تا به امروز نیز ادامه دارد. انددهیرس
در باب )1: 1380پور، سینشمیسا و ح(»شود.تخیل، بر اندیشه و تفکر نیز تأکید بسیار می

با محتواي نوعی شعر نیمایی است«به طور کلی باید گفت ماهیت جریان سمبولیسم اجتماعی 
و بینش هنري و ادراكشعري که هدف آن باال بردن ؛نانهیبروشناجتماعی و فلسفی و 

که هم با شعري ]...[شودیمپیامی اجتماعی و انسانی در آن بازگو اجتماعی است و غالباً 
خواهد خواننده او در تماس است و میۀو اندیشادراكاحساس خواننده سروکار دارد و هم با 

نوع شعر حتی عشق که نیدر او همه چیز را ببیند و حس کند. باز کندچشم و گوش خود را 
)124- 123: 1385کوب، زرین(»کند.جنبه و روح اجتماعی پیدا مینوعی گرایش فردي است 

هاي سی و چهلدههدر هاي پیشروي دیگرهاي و گرایشریان همانند بسیاري جریاناین ج
شعر «، »یجریان سمبولیسم اجتماع«شکل گرفت و از آن با عناوین مختلفی چون خورشیدي

عبیرمی شود.ت»یشعر نو حماسی و اجتماع«و»اگررمزگراي جامعه
ولیست غرب، خود را نسبت به جامعه شاعران سمبولیست اجتماعی ایران برخالف شاعران سمب

گرا هستند، اما شاعران سمبولیست دهند. این شاعران جامعهنشان نمیو حوادث آن بی تفاوت 
)1376:284میرصادقی، (»آموزندگی براي شعر قائل نبودندتعلیمی وۀهیچ گونه جنب«اروپایی 

نماد
کردن از چیزي به هنر یاد«کرده است: . سمبولیسم را چنین تعریف م1891استفان ماالرمه در 

حالی برمال شود؛ یا برعکس هنر انتخاب چیزي و وصف خرده، تا آنکه وصفصورت خرده
افزاید که این حال را ) ماالرمه سپس می1375:10چدویک، » (حالی را از آن بیرون کشیدن.

هرگاه «که: دیگویم) کاسریزجاهمان»(ک سلسله رمزگشایی بیرون کشید.ی«ق یباید از طر
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محسوس پنهان شود، شکلی از نماد ایجاد موردایدر پس حجاب شکل ـبه هر شکلـمعنایی 
. او معتقد است که نماد داراي دو ساخت است: ساخت فیزیکی یا محسوس، و ساخت شودیم

در ) 269-268: 1378احمدي، (».معنایی یا درونی، که در ساخت نخست پنهان شده است
ۀ هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم، نه به وسیلتوانیمسمبولیسم را «مجموع

ق اشاره به چگونگی آنها و یتشبیه آشکار آن افکار به تصویرهاي عینی و ملموس، بلکه از طر
»توضیح براي ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست.بیاستمداد از نمادهایی

) وقتی شاعر براي بیان ستم موجود در جامعه، جامعه را درگیر شب 1375:11چدویک، (
نمادي ساخته است تا مفهوم »شب«خواند، در اصل از می»زدهشب«اي و آن را جامعهداندیم

مورد نظر خود را، رازناك و پنهان به مخاطبان القا نماید.

ناخودآگاه، رویا و نمادۀ در زمین»یونگ«ۀ نظری
عبارت است از یک اصطالح، یک نام، یا حتی مینامیمآنچه ما سمبول : «دیگویمیونگ 

عالوه بر روزانه باشد، و با این حال تصویري که ممکن است نماینده چیز مأنوسی در زندگی 
آشکار و معمول خود، معانی تلویحی به خصوصی نیز داشته باشد. سمبول، معرّف چیزي یمعن

که شودیمتلقی کیسمبولیک کلمه یا یک شکل وقتی ]...[ماست مبهم، ناشناخته یا پنهان از 
»ناخودآگاه«ۀ به چیزي بیش از معنی آشکار و مستقیم خود داللت کند. سمبول داراي جنب

تري است که هرگز به طور دقیق، تعریف و یا به طور کامل توضیح داده نشده است، و وسیع
ي در وراي فهم انسانی شماربیچون اشیاء]...[دکسی هم امیدي به تعریف یا توضیح آن ندار

تا مفاهیمی را نمودار سازیم که میبریمما پیوسته اصطالحات سمبولیک را به کار قرار دارند.
این یکی از دالیلی است که به موجب آن تمام ادیان، تعریف کنیم یا کامالً بفهمیم.میتوانینم

نیز، »ناخودآگاه«ما این استعمال خود به خود، و به طور . ابرندیمزبان و صورِ سمبولیک به کار 
ناخودآگاه هر ۀجنباصل کلی این است که ] ...[دنیآفریم»رویا«هایی را به شکل سمبول
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منطقی، بلکه به شکل ۀ ، ولی نه به صورت یک اندیششودیمرویدادي، در رویاها بر ما آشکار 
و بالفصل چیزي بیش از معنی آشکارة نمایندها سمبول[...] »صورت خیالی سمبولیک«کی

هاسمبولدر رویاها، ]...[دهستناي خودبرآمدهها محصول طبیعی و ازهستند، به عالوه سمبول
ة و بنابراین منبع عمدشوندینمو ابالغ افتندیم، زیرا که رویاها اتفاق کنندیمخود به خود بروز 

)88- 22: 1378یونگ، (».دسمبولیسم هستنة تمام معلومات ما، دربار

انواع نماد از منظر نخست
به دو دسته کلی تقسیم نمود:توانیمنمادها را از یک منظر 

نیز نامید، همان است که »نماد طبیعی«آن را توانیمکه »نماد حقیقی«: نمادهاي حقیقی-1
شته است بلکه در طول نقشی در تولید آن ندا-آگاهانه-ریشه در ناخودآگاه بشر دارد و انسان

کرده و واژه از معناي حقیقی خود به سوي معنی به مرور مسیر طبیعی تبدیل را طیتاریخ زبان،
مانند اي که واژهشودینمدر این نوع نمادها، از پیش تصمیم گرفته نمادین آن چرخیده است.

به کار رود؛ »آزاديپیام آور روز«یا »بیدارکننده از خواب غفلت«در معناي نمادین »خروس«
نیز »خروس«بلکه به شکل طبیعی، انسان بدوي، ناخودآگاه این مسئله را پذیرفته است و طبیعت 

این در ) 262-245: 1376کزّازي، چنین است که با صداي خود، مردم خفته را بیدار کند. (
:شعر اخوان

زي شبستان غریب / در شب جاوید،،/ یکوکب قطببیةاین سحر گم کرد/ ،ر شبی قطبید«
ۀ از خزان جاودان بیش/ برگ زردي هم نیارد باد ولگرديـ/ ـ نقبی از زندان به کشتنگاه/من

)1372:114،ثالثاخوان(»د.خورشی
قطبی سرد، نماد ظلم و استبداد حاکم که در آن »شبِ«دو نماد طبیعی هستند، »سحر«و »شب«

زادي و رهایی که پشت تاریکی و ظلمت گم شده ، نماد آ»سحر«امیدي به روشنایی نیست، و 
چون و چرا.بیزمان شاعرۀ بر جامعاشطرهیساست. شب شبی جاودان است و 

1861

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ۀ کاین دولت خجست/ نوشتند روي باد:تار عنکبوتبا / شمارهابی، سان شمابه/ پیش از شما
)1378:387! (عباسی، جاوید زنده باد

ده است و کرفاده است» باد«و » تار عنکبوت«دو نماد طبیعی دکتر شفیعی کدکنی در این شعر از
ند.ااعتباريثباتی و بینماد بیو هر د

آن را نماد توانیمقرار دارد که » نماد گونه«در دیگر سو، نمادهاي غیرحقیقی: -2
ست و درشودیمنیز نامید. این گونه نماد کامالً آگاهانه و با تصمیم قبلی ساخته » حقیقیغیر«

:1376کزّازي، ذهن سخنور هستند. (ة ...) زادوجاز، مترفندهاي ادبی (استعارهۀ مانند هم
. در این انددسته، از این اندرفتهرمزهایی که در ادبیات عرفانی به کار «بسیاري از )262- 245

ة قاموسی به واژة تبدیل واژۀ چرخهاواژهشیوه، شاعران نمادگرا به جاي آنکه اجازه دهند 
نمادین را یکباره ة خود به خود طی کنند، معانی هنري واژراقاموسیة هنري و در نهایت واژ

در ادبیات عرفانی ما این گونه نمادها فراوانند: )257همان:(».نشانندیمدر جایگاه قاموسی واژه 
وند فیض است که فیض را از خداۀ واسط»ساقی«رمز و نماد فیض الهی است و »شراب«یا »می«

، »زنّار«،»شاهد«، »مغ«، »زلف«،»خال«یا نمادهاي دیگري چون: ؛ و رساندیمسالک ة به بند
، »محراب«، »قبله«، »کفر«، »خرابات«، »خانهبت«، »بت«،»ناقوس«، »بچهترسا«، »دیر«، »کأس«
:دیگویمموالنا . ... و»نماز«، »مناره«، »خانگاه«، »مسجد«، »شرب«، »مالمت«

شیخورونیاز بستیشمع و شاهد نعارفان را 
)1247غزل :1363مولوي، (شیشان هم خون خونخورده بادهيخون انگور

اند.نمادهاي غیرطبیعی»باده«و »ريخون انگو«، »شاهد«و »شمع«در این بیت، 

دیگراز منظرتقسیم بندي نماد 
قسیم نمود:به دو دسته تتوانیمرا هاسمبولدر تقسیم بندي دیگري نمادها و 
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به به اصطالح مبتذل هستند یعنی يهاسمبولو عمومی (مرسوم) که يقراردادي هاسمبولـ 1
، صریح و روشن است و غالباً همانند استعاره فقط بر دو مشبهسبب تکرار، داللت آنها بر یکی

د دیده که در ادبیات عرفانی ما، در آثار شاعران مقلّییهاسمبولیک مشبه داللت دارند. مثل 
سمبول محل روحانی است...میخانه که. از قبیل شوندیم
ي خصوصی و شخصی (ابداعی) که حاصل وضع و ابتکار شاعران و نویسندگان هاسمبولـ 2

بزرگ است و معموالً در ادبیات قبل از آنان مسبوق به سابقه نیست و از این رو براي 
و »شمس تبریزي«را سمبول »خورشید«النا خوانندگان تازگی دارد و فهم آنها دشوار است. مو

بوف «در »زنبور طالي«قرار داده است. »ولی اهللا«و »خدا«را سمبول »شیر«و همچنین »خدا«
و »پوستین«، مایشعر ندر »مرغ آمین«)77-76: 1370شمیسا، (است.»عاشق«رمز »کور

در شعر شفیعی کدکنی و »خگل سر«و »شقایق«و »نیشابور«در شعر اخوان ثالث، »قاصدك«
در شعر احمد شاملو نمادهایی خصوصی و ابداعی هستند.»نازلی«

نمادهاي مرده و نمادهاي زنده
نگریست. بسیاري از توانیمبه نمادها از نظر پویایی و زنده بودن، و عدم پویایی و مردگی نیز 

به کمکمو انددادهرا از دست ، پویایی خود اندشدهرمق بینمادها به علت تکرار، فرسوده و
تأثیري بر آنها نشسته و بیکهنگی و، گرداندوستهیپکاربرد کاربرد و یا کمبینمادهايۀ جرگ

تمایلی به استفاده از آنها بیش از این. نمادهایی که شاعران اندگرفتهرنگ و بوي سکوت 
نمادهایی در مقابلدها هستند.این گونه نماۀ ندارند. بسیاري از نمادهاي عرفانی ما از جمل

و بسیاري از آنها پرکاربرد. اندزندهو نوظهور و جوانند، تکرار دارندهستند که هنوز فرصت 
همانند نمادهایی که در شعر نیما، اخوان، فروغ، منوچهر آتشی، هوشنگ ابتهاج، شفیعی 

ه در شعردو نماد زند»زنجیر«و »کبوتر«جاري است. کدکنی، گلرخسار، اسکندر ختالنی و... 
که با من از روشنی / خوردیماست که از دهان تو آب کبوتريمن ۀبر شان«هستند:شاملو 
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شب که «؛)1382:219شاملو، (»خداهاستۀ همالنوعربو از انسان که / دیگویمسخن 
ه دستانم کزنجیرۀدر نالي مرگ را هاسرفه/ ابمییممن ز راه گوش / غمی در باغماسدیم
)177همان:(»پوسدیم

قلمرو معنایی نماد از نظر چارلز چدویک
و دیگري »سمبولیسم انسانی«چارلز چدویک دو نوع سمبولیسم را متمایز ساخته: یکی 

.»سمبولیسم فرا رونده«
: تصویري است از عواطف درونی و شخصی شاعر و مربوط است به ذات سمبولیسم انسانی

یشه در عواطف درونی و تصورات شخصی دارد. این نوع نماد فردي و رۀ فردي وي که جنب
و دیرویمآن از ذهن شاعر ۀ روانی خاص است که در نتیجۀ است و محصول یک لحظ»آنی«

. بسیاري شودیمي اجتماعی و انسانی محدود هاتجربهۀ زمینو بهشودیمدر تاریخ ادبیات ثبت 
. نمادهاي شعر نیما از اندصر فارسی از این نوعسیاسی معا-ز نمادهاي شعر نمادگراي اجتماعیا

،»شب«، »پرهشب«،»مرغ غم«، »کشتگاه«، »اوالماخ«، »همه شب«در شعر » هر جاییزن«جمله 
آغاز قرن بیستم پیوند خورده است. ایران در ۀ اجتماعی و سیاسی جامعۀ و... به زمین»مرغ آمین«

شب خامش است و خفته در انبان تنگ وي
)1372:55،ثالثپلید کودن، شهر روسپی (اخوانشهر 

جهانی آرمانی در فراسوي ة :در این نوع نماد گرایی تصاویر عینی، نمایندسمبولیسم آرمانی
کران که جهان موجود، تنها نمایش ناقصی از آن بیواقعیت هستند. نمادهایی از آن جهان

. دهدیمهیم گسترده، عام و آرمانی سوق است. نماد آرمانی فرا رونده است. ما را به قلمرو مفا
و »دریا«یافت. توانیمي زیبایی از این نمادها را در ادبیات عرفانی و متون دینی هانمونه

در شعر عطار، نمادهایی »سیمرغ«در شعر سنایی، »خرابات«و »میخانه«در شعر مولوي، »آفتاب«
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فتوحی، . (کنندیمدنیاي مجرّد را تصویر ؛ زیرا مفاهیم الیتناهی عالم جان و اندفرا رونده
1386 :197 -196(

تفاوت سمبول و استعاره
شود، با اراده می»مشبه«شود اما آورده می»بهمشبه«همان استعاره است که در آن نیز»سمبول«

دو تفاوت:
چند مشبه به سمبول، صریحاً به یک مشبه خاص و مشخص داللت ندارد. بلکه داللت آن برـ1

از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک به هم است. مثالً ايهنزدیک به هم و به اصطالح هالمشبه
است.»دنیا و تعلقات دنیوي«و »تن«در شعر عرفانی سمبول »زندان«
معناي ثانوي دریابیم، حتماً درصارفه ۀ در استعاره ناچاریم که مشبه به را به سبب وجود قرینـ2

صریحی ندارد و قرینه، معنوي و ۀ قرینالواقعیفشود، خود نیز فهمیده میيمعنادر اما سمبول 
: 1370شمیسا، (ي فرهنگی بحث است.هاآن مستلزم آشنایی با زمینهمبهم است و درك

75 -76(
نیز دارد، »صارفهۀقرین«در بیت زیر استعاره است، چرا که مشبه مشخصی دارد و »سرو چمان«

آن چمان بودن:»ۀصارفۀ قرین«ست و ا» قومعش«مشبه آن 
کندسرو چمان من چرا میل چمن نمی

)1367:154کند (حافظ، شود یاد سمن نمیگل نمیهمدم
ي جز مشبه محذوفش تفسیر کرد. توان آن را در موارداستعاره تأویل پذیر نیست و نمی

وغ استعاره چندان آشکار در«:آورده استنساختار و تأویل متدربابک احمدي همانگونه که
ي هاتأویل،اشییمعناو پیچیدگی یکرانگیبسازد. اما نماد به است که تأویل را ناممکن می

)1370:367احمدي، (»تابد.میمختلفی را بر
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از تپش «است و »قلب«ز ماند، استعاره اکه از تپش می»ساعت سرخی«در شعر احمد شاملو، 
در شعر فروغ فرخزاد نماد راهی است به رهایی آن سوي »پنجره«اآن؛ امقرینۀ صارفۀ»ماندن

قابل تأویل است و مشبه خاصی ندارد.چرا کهپنجره،

سمبولیسم اجتماعی معاصر در نگاه نو 
ي تکراري، مفاهیم ها، تجربههاما تکرار مکررات گیسوي معشوق است، تجربهۀشعر گذشت

شعر قدیم ما سوبژکتیو است. یعنی با باطن و حاالت «نیما: ر ناپذیر و محدود. به قول کلی، تغیی
فعل و انفعالی است که در باطن گوینده ۀ. در آن مناظر ظاهري نمونسروکار داردباطنی 

»وجود دارد.ج خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد که در خارصورت گرفته، نمی
عه است، تجربیاتش در بسیاري از ) اما شاعر امروز درگیر طبیعت و جام1368:88یوشیج، (

]دروغی[نوآوري «موارد جزئی و شخصی است. البته نیما به دنبال نوآوري راستین بود چرا که 
)1378:103پور، علی(»تر است و درمان آن بسی دشوارتر.کنندهپرستی ویراناز هرگونه سنت

حتی آنچه درگذشته کم یا شعر نو راستین حاصل نگاه نو است و در همه حال و به همه چیز«
بندي نو بیش، یا به این و آن صورت وجود داشته است، نه صرف وزن و قافیه و آهنگ و لَخت

نوایی و پیوند شعر با نوعی هم... شعر زمانهاتصویر مبتکرانه و امثال اینتاًیو نهایا کلماتی تازه 
)1381:229ن، حمیدیا(»هنرهاي عصر جدید است.ۀو همتمامی پدیدارهاي نو 

ي عاشقانه هم مثل بسیاري از کاالها، تاریخ شروع و انقضا دارند. نگاه جامعه و هاشعرها و نگاه
بر تن انسان ینطلبد. لباس فاخر شاعران پیشساختار امروزین، تفکر و نگاهی امروزین را می

واژه از یش را واژهقدم بزند و تصاویر شعرمعاصر برازنده نیست. شاعر امروز باید در خیابان 
و هادرد شاعر معاصر ما تنگناي قافیهخویش بیابد.ۀهاي جامعارها و آوو آههامیان زخم

دهد که وزنی آدمیانی رنجش میمقداري و بییست، بلکه بین» شارکان وزن شعر«برابري 
ي ناصواب خویشهاخصلت و خواستهوصدا اسیر خويباخته را صامت و بیقافیهۀجامع
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ي دربند هاملتیو آگاهبیداري ةکنند. صرف و نحو نگاه شاعر معاصر ما، مصروف نحومی
گردید.نمییسرنو و فضایی نو مايهر اندیشیسشده، و این مهم جز در م

ضرورت دگرگونی نگاهدرك 
پیش از نیما برخی از شاعران ضرورت دگرگونی نگاه را به انسان، جامعه و طبیعت درك کرده 

طوري ببینند و بیندیشند و بگویند. دیگرگونهیستیبایمند؛ خوب درك کرده بودند که بود
یی بودند که نشان هاو تقی رفعت نشانهاي ابوالقاسم الهوتی، شمس کسمایی، جعفر خامنه«
سنتی يهاوهیدر شایران، پیش از ظهور نیما، ضرورت دگرگونی ۀ ، ذهن بخشی از جامعدادیم

است، اما در شعر شاعران یادشده تنها در معنا و شکل بیرونی ه ساس کردشعر فارسی را اح
»سطحی و گذرا، تغییراتی نسبت به شعر گذشته روي داده بود.اي شعر، آن هم به گونه

رکن و شکستنتغییر نوع مضامین و مفاهیم و یا همراه با آن، تغییر «) 1383:26لی، حسن(
. شدیم) بلکه باید نوع نگاه و اندیشه نیز متحول 1377:235پورنامداریان، (»خالقیت شعر نبود

خوب از بر بود. او رانیما هم ضرورت دگرگونی را درك کرده بود و هم مسیر دگرگونی
دید شاعر را نسبت به طبیعت و انسان عوض کرد و خود را نخستین کسی شناساند که با ة نحو«

میان شاعر و شعر را از میان برد، و خود ۀ ما فاصل. نیدوزدیمچشم انسان زمان ما به جهان چشم 
،حقوقی(»در فضاي تازه شعر خویش غوطه خورد، تجزیه شد و باز به هیأتی دیگر درآمد

1371:95(

نگاه امروز، نماد و سمبول امروز
بپذیریم که باید ذوق و دیدگاهمان را به سمت ؛ و وقتی که بناست دگرگونی شعر را بپذیریم

نیز در شعر اجتماعی حتمی خواهد بود. هاسمبولاز امروز جامعه بچرخانیم، دگرگونی ناز و نی
گذشته پاسخ گوي این تحول نیست، دیگر ة ي تکراري و کسل کنندهاسمبولچراکه دیگر 
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بچه، دیگر زنّار و طیلسان و دیر و صومعه، جایی براي حضور و ظهور شراب انگوري و مغ و مغ
ورند. شاعران معاصر این مهم را نیز به خوبی درك کرده بودند لذا ندارند و متروك و مهج

:سازدیمنماد »چراغ«و »شعله«و »پنجره«فروغ فرخزاد، از دست به خلق نمادهاي نوینی زدند. 
زاد، فرخ(»سپرده بود.به و هم سبز درختان / راامپنجرهبهار / کردممیگریهدر آیینهتمام روز«

جز بهچیزي/ سوختیمهاکه در ذهن پاك پنجره/ بنفشهاي ۀشعلآن / ارانگ«؛ )1372:396
)427همان:(»نبود.چراغتصور معصومی از 

سمبول امید »چراغ«استعاره از چشم و ذهن و »پنجره«رمز آرزو و امید باشد، تواندیم»شعله«"
)1374:109شمیسا، (".و خوشبختی و عشق

من گدایی دیدم در به در «:ندیآفریمنماد »قطار«و »پل«و »آواز چکاوك«سهراب سپهري با 
ست که قطاريزندگی سوت «؛ )1363:277سپهري، . (»خواستیمآواز چکاوكو رفتیم

)290، همان. (»چدیپیمپلیدر خواب
نماد عبور و گذران عمر »قطار«نماد زیبایی، هنر، مالطفت و عاطفه است. »آواز چکاوك«"

)89ب:1370،شمیسا("رمز هستی انسانی است که از این سري و آن سري است»پل«است و 
ي شخصی و هاتفاوتتوانیمساله 60ة در نمادهاي شخصی شاعران معاصر، در یک محدود

، »داروگ«،»کومه«: نیما از طبیعت اطرافش گرفته شدهرا دید. نمادهاي شخصیهافردیت آن
فروغ فرخزاد، نمادهایی امروزین و شهري و... ، »ققنوس«،»مرغ آمین«،»هیبره«، »آقا توکا«
طبیعت شعر ویژةینمادهایهر یک ، اخوان ثالث، احمد شاملو، منوچهر آتشی هم سازدیم

.دارندخویش 

تفاوت نمادپردازي عرفانی و سمبولیسم اجتماعی معاصر
بالغت تصویردر را معاصریاجتماعسمیو سمبولیعرفانينمادپردازهايدکتر فتوحی تفاوت

شمارد:برمیبدین گونه 
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به مسائل جامعه دارد و نسبت به نانهیبواقعشعر نمادین معاصر، کامالً اجتماعی است و نگرش ـ 1
شعر عرفانی از عالم واقع به جانب آرمان شهر و و درموقعیت اجتماعی انسان حساس است، 

ه آن جهان است.و نمادپردازي آن معطوف بزدیگریمروح ناکجاآباد
اجتماعی غالب است، دردها و آالم شاعر، درد مردم جامعه است و ۀ در شعر معاصر، عاطفـ 2

دینی غالب است ۀ آمال و آالم مردم در شعرش منعکس است، اما در شعر نمادین صوفیانه عاطف
و کمال مطلوب و عشق به حقیقت مورد توجه است.

است و هر یک از شاعران از زبان زنده و تریشخصر تصویرها و زبان شعر نمادگراي معاصـ 3
. قطعاً تصاویر تازه در زنندیمو دست به ابداع نمادهاي تازه رندیگیمپویاي روزگار خود بهره 

بیان احساسات و انفعاالت روحی جدید اقتدار بیشتري دارند. نمادهاي شعر عرفانی، مرسوم و 
. همین اندلب نمادهاي شعر معاصر، شخصی و ابداعی، اما اغاندشدهیک دست و بعضاً تکراري 

بارزي پیدا کند. هر شاعري نمادهایی ة امر باعث شده که فردیت شاعرانه در شعر معاصر جلو
خاص دارد، اما در شعر صوفیانه نمادها عمدتاً مشترکند به حدي که تبدیل به قراردادهاي ادبی 

)1386:245فتوحی، . (اندشده
، اندنمادهاي عرفانی در زمان خویش به لحاظ پویایی، بسیار زنده و جاندار بودهکه توضیح این

. به لحاظ معنا نیز اگر مخاطب معناي اندشدهاما امروز به نمادهایی تاریخی و غیرمحرك تبدیل 
کند، براي درك معناي نمادهاي عارفی دیگر با دهاي یکی از شاعران عارف را درك نما

در شعر موالنا تقریباً همان می و »شاهد«و »شراب«و »می«و نخواهد بود. روبه راي مشکل ویژه
جز در مواردي و حضور دارد»عطار«و »حافظ«و »عراقی«شراب و شاهدي است که در شعر 

بر دیبایمها نماد. اما در شعر اجتماعی براي فهم اندك معناي این نمادها تفاوتی با هم ندارد
اعر مسلط گردید چرا که هر کدام از این شاعران فضاي فکري فضاي شعري و فکري هر ش

خود را دارند.ة ویژ
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و ریسمان پیوند با آسمان تا حد زیادي اندشدهدر شعر امروز، نمادها از آسمان به زمین آورده 
پاره شده است، و براي پیدا کردن معناي نمادها در اغلب موارد نیازي به سیر آفاقی و انفسی 

ي جامعه در حال پرسه زدنند، آنها را باید دید وهااي نمادها در کوچه پس کوچهنیست و معن
کمتر جایگاهی دارد و جاي خود را به »هدهد صبا«در شعر امروز دیگر دریافت و هضم کرد.

باعث »فردیت شاعرانه«در شعر نمادین امروز نیما داده است.»هیبرة«و »ققنوس«و »مرغ آمین«
جدي شعر ة ي فکري و حتی شخص شاعر در شعرش آشکار باشد و خوانندشده است تا فضا

به سهولت بتواند شاعر نمادگراي شعر را تشخیص دهد. اما در شعر عرفانی ما این گونه نیست، 
شعري عرفانی را از حافظ در دیوان خواجوي کرمانی جاي داد و یا شعري را از توانیمگاه 

آنکه تغییر محسوسی در معناي نمادها ایجاد شود. گاهی بیخواجوي کرمانی در دیوان حافظ،
.میشوینمییجاجابههم که اصالً متوجه این 

نیما یوشیجسمبولیسم اجتماعی در شعر 
چرا که »نیمایینو«این شعر آغازي شد بر شعر منتشر کرد.»ققنوس«شعري به نام 1316سال درماین

از دو جهت شعر را اوالً با شعر گذشتگان تفاوت داشت. امبه لحاظ وزن و قافیه و تخیل و اندیشه ک
دگرگون کرد: یکی ساختار و قالب دیگري محتوا و مضمون. او ساختار و قالب را تغییر داد به این 

گردید. شعر نیمایی وزن عروضی دارد اما »شناور«و بلند شدند و قافیه ه معنا که سطرهاي شعر کوتا
متفاوت باشد. قافیه هم در جاي خود تواندیمموجود در یک سطر با سطر دیگر »فاعیلا«تعداد 

اما نه بدان گونه که در شعر گذشتگان است. دیآیم
یش هادردها و رنجۀنیما محتواي تکراري و مالل آور شعر سنتی را کنار گذاشت و جامعه را با هم

تغییر مضمون و ه طبیعت خود نزدیک نمود.وارد شعر کرد. او طبیعت را به شعر نشاند و شعر را ب
ي جامعه، تا دردهاي جامعه، تا نازها و نیازهاي جامعه موضوع آشکار و هامحتوا باعث شد تا زخم

پنهان شعر و شعور شاعران امروز قرار گیرد.
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پرورش نمادها در شعر نیما
اجتماع و »من«ست شخصی نی»من«او »من«، دیگویمنیما شاعري نمادگراست، شعر اجتماعی 

او پریشانی زلف پیچاپیچ معشوق نیست، بلکه تشویش و پریشانی ارکان ۀ انسان است. دغدغ
در آغاز راه (در هر چند نیماي سمبولیستزمان خویش است.ة زخم دیدۀ جامعۀ درهم ریخت

،نو پس از آ»ققنوس«) نیمایی تقریباً رمانتیک است، اما نیماي شعر »افسانه«شعرهایی چون 
تا پس از آن دیگر، شاعران، خیل دیگشایم، و راهی را شودیمتبدیل به نگاه و زبان مردمش 

معرفی سمبول کاري است مربوط به تکنیک شاعرانه، ولی مفهوم و «نباشند.»شاعران تماشا«
ي خود را، اغلب در هاسمبولحتواي شعر. نیما برخالف ماالرمهمعناي سمبول مربوط است به م

ي دقیق به سمبول، حیات هاو بعد، از طریق وصفکندیمیک قطعه شعر تمثیلی معرفی آغاز 
نیز تا حدي روشن شود هاسمبولمعناي اجتماعی و یا حتی شخصی کوشدیمو بخشدیمعینی 

عمیقی در پیش مسئلهدلیل عمیق به نظر نیاید، بلکه عمق شعر مربوط به این باشد که بیتا شعر
از تاریکی ذهنیت به سوي روشنی و هاسمبولسمبول یا ۀ به وسیلمسئلهبوده است و این

و »مرغ غم«نگاهی به سطرهاي آغازین)1380:673براهنی، (»ت.درخشانی عینیت رسیده اس
دهد که چگونه وي در آغاز شعر به معرفی نمادهاي شعر خویش به خوبی نشان می» هاآي آدم«

پردازد.می
ن دود رفت بر زبر،ین دیوار غم چوروي ا

دائماً بنشسته مرغی، پهن کرده بال و پر
)1375:225یوشیج، از بس فکر غم دارد به سر (جنبدیمگه سرش 

که بر ساحل نشسته شاد و خندانیدهاآي آدم
جانسپاردیمیک نفر در آب دارد 
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زندیمیک نفر دارد که دست و پاي دائم 
)301همان:... (دیدانیمین که روي این دریاي تند و تیره و سنگ

هر زمانی حاصل محصول خاصی است و باید درست و : «دیگویمنیما ین روست کهازهم
)1368:18یوشیج، (»زمان خود بود.ة حسابی چکید

زبان نیما، واژگان نیما
ت. نیما شاعر زبان زمان خویش است، طبیعت زبانی او با زبان طبیعت اطرافش درهم آمیخته اس

نمادهاي او در حوالی زندگی او ساکن هستند: سنگ و آب و جنگل، کوه و دره و دریا. او 
تر ساده.ي زبانی نیستهانیما به دنبال پیچیدگی.ق دارد و در عین حال جاري و روانزبانی دقی

د تر از آنی که در بیان آیو سادهندیچیماز آنی که به تصور آید واژگان زبان را در کنار هم 
:رودینمو نمادها راه دوري هاواژه. براي پیدا کردن کندیممعانی را خلق نیترقیعم

که بساطی نیستیبر بساط
با آن نشاطی نیستاي تاریک من که ذرهۀ در درون کوم
ترکدیمي نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش هاو جدار دنده

چون دل یاران که در هجران یاران
)1375:504یوشیج، باران (رسدیمي داروگ! کی قاصد روزان ابر

در »باران«و »داروگ«از او دور نیست، »ي نیهادنده«دارد، یسکندر نزدیکی او »کومه«
با همین از اشعار دیگر نیماي سمبولیست. در این شعر و بسیاريکنندیمش زندگی ایهمسایگ

ما در شعرش، بدون آنکه خواننده یا بیننده زبان نی«.زندیمي دم دست، دست به آفرینش هاواژه
. نیما آن قدر در این شودیماي توجه کند و بفهمد، ناگهان داراي یک خصوصیت مکالمه

تصنع، ۀ نشاننیترکوچککه کندیمو آنها را قسمتی از طبیعت خود شودیممکالمات غرق 
)1380:392براهنی، (».شودینمتحمیق خواننده، یا به رخ کشیدن معلومات ادبی دیده 
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فضاسازي، الگوهاي شعر، محتواي اثر، شکل شعر، همه و همه نشانه از کار شاعري دارد که از 
وفایی یاران به بینو، اندوه شهري خود را ازة روستایی شعر دل کنده و به شیوۀ روش کهن

ظاهراً با ،ابدییمکه نیما به خلق آن دست اي این زبان و شکل تازه«توصیف کشیده است.
ي رمانتیسم و هاآگاهی او از زبان و فرهنگ و ادب فرانسه و خالصه آشنایی او با شیوه

ارتباط نیست و ظاهراً نیما با بیماالرمهو استفانسمبولیسم و به خصوص شعر رمبو، ورلن 
ن آشنایی و اطالع از انقالبی که در شعر فرانسه رخ داده است به شعر فارسی که سنت تکرار، آ

)1385:126،کوبزرین(».دهدیماي حاصل کرده است، جان تازهبیرا فرسوده و

نمادهاي شخصی نیما 
عمومی و مشترك، نیما نمادهاي ابداعی و اختصاصی بسیاري نیز دارد که يبر نمادهاه عالو

ارند: ر دموقعیت به او قرانیترکینزدمعموالً این نمادها در طبیعت پیرامون نیما یعنی در 
اوال، کک کی، ناقوس، پادشاه فتح، مرغ مجسمه، توکا، داروگ، شاه ققنوس، مرغ شباویز، ماخ

و...کوهان، وازنا، هیبره، شب پره، و چراغ 
انمرغ

نماد نساخته است. اگر شعر سنتی هادر شعر امروز هیچ شاعري مثل نیما تا این اندازه از مرغ
یی را که نیما هاي نمادین است. مرغهااستفاده از مرغار درعط، نیما تالی بگیریمدر نظرراهم 

:دهدیمو هویتی نمادین به آنها بردیمبه کار 
ي مردم است.هاتودهة ي گمشدهایش نواگر نالهها: این مرغ با دعا کردنمرغ آمینـ 
ر، ققنوس در این شعآفرینی یکی از نمادهاي اساطیري است.در اصل این مرغ باز:ققنوسـ

آواز و مشهور اما تنها و سرگردان، که در پایان ناامیدي متوقف شده است، مرغی است خوش
. دلش در پی نور و آتش است، بر آتش بردیماز زندگی محدود به خور و خواب، رنج 

. ققنوس دیآیمبیرون اي ، و از خاکسترش جوجهسوزدیم، دهدیمجانسوزي سر ۀ ، نالندینشیم
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ي بعد را در خود دارد که در هایی، یگانگی، استمرار و جاودانگی در نسلتنهانیما همان
کهن ققنوس هم محسوس است. ة اسطور

نیما شکل خوف برانگیزي در طرف مقابل.است گیلکی به معنی هیبت واي واژه:رههیبـ
: کندیمنمادین شده است این گونه وصف اي خود این مرغ را که در شعرش تبدیل به اسطوره

از پلیدي به هم چسبیده، غذایش خون شیهابالکم آکنده، ، شمرغی است عجیب، بدبوي«
به گوش جانگزاییو از منقارش بانگ خوابدیمسازدیمآدمی، بر دیواري که از خون انسان 

ریزرا ها. سینهمیپرستیمآنکه به سود و زیانش بیندیشیم بی. ما به هیبره نیازمندیم، او رادیآیم
تا او راحت بخوابد. عمري میمانیمبیدار تا برجاي ناهموار، پاي نگذارد.مییگشایمشیاپ

ما جداتا او لذت ببرد، اما این مرغ شوم در واپسین لحظات که از میخریمعذاب به جان 
ة آیا هیبره اسطور]...[سازدیمو زندگی شیرین را بر ما تلخ کندیمهوا را زهرآگین شودیم

)292- 1386:291فتوحی، (»شهوت و میل جنسی، روشن نیست.ة ی است یا اسطوردانای
: نماد و اسطوره موقعیت انسان در جهان و بیهوده کاري وي. مرغ شباویزـ
شعر نیماست.ة شدنیز از دیگر مرغان نمادین:مرغ مجسمهـ 
ه به نیایش براي ، پیوستاندآرزوي رستگاري و امید به رهاییاگرانیخنمرغان شعري نیما «

)291همان:(»آزادي مردم در شب اساطیري مشغولند.
بش

که او سازدیمخویش ۀ ي جامعهاگريدو بیداهانیما تا آن اندازه شب را نمادي براي بیان ستم
نمادهاست. شب یعنی خوف یعنی . نماد شب در شعر نیما پربسامدترینِاندنامیده»شاعر شب«را 

ي هافقان، اسارت، دلگیري محض، شب یعنی تکرار در تکرار تاریکی، خریزنجترس یعنی 
نصر سمبولیک شعر ، و مکررترین عنیتربرجسته، نیتريقو، نیتريمرکزشب «تودرتو.

ي مشروطه، سرکوبی چندین جنبش انقالبی، استبداد هارفتن آرمانبادنیماست. نیما بر
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چشم دیده است و از این روست که هر جا را به1332مرداد 28رضاخانی و سرانجام کودتاي 
)1373:195مسعودي و دیگران، (»، شب است.نگردیم

مانند شده است که ايهغمبار شب گسترده است. شب به پیر سیاه سالخوردۀ در شعر زیر سای
قبرهاي مردگان و ۀ . شب چنان گسترده دامن که ساین استیش در حال ریختهادندان

:زدیآمیمهم ي زندگان درهاخانه
طول شبدر تمام

زدیریمش هاکاین سیاه سالخورد انبوه دندان
ي مزور هاوز درون تیرگی

)1375:424یوشیج، (زدیآمیمي زندگان درهم هاي قبرهاي مردگان و خانههاسایه
در نیماست. ۀ ي جامعهاو تالشهاکانونی قرار دارد. مرکز تباهیۀ شب در شعر نیما در نقط

شب به کار رفته است: اي شب، کار شب پا، هست ة ان هجده شعر از شعرهاي نیما واژعنو
فتوحی خوشه دکتر. ...ودر شب تیره، شب است، اندوهناك شبشب، شب همه شب، 

فتوحی، است. (کردهارائه دیآیمپس از اینکهاي گونهه را در آثار نیما ب»شب«تصویر 
در کانون قرار دارد، با چهار جهت: مقاومت، بیداري، تصویر، شب نیدر ا)203: 1386

سماجت و خفقان که براي معناي هر جهت نیما شعرهایی سروده است. این شعرها حول محور 
.دارندقرار»شب«این کانون یعنی 
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موج، صخره، شاه کوهان، تخته سنگ، ماخ اوال،
صبح

ستاره
آفتاب

مرغ غم
خروس

ب پرهش
داروگ

مرغ شباویز
پادشاه فتح

مرغ مجسمه
مرغ مجسمه

خواب زمستانی
مرغ آمین

تاریکی و سرما
آقاتوکا

باد و سیاهی
ناقوس

زوزه ي شغال
چراغ

زن هر جایی

وازنا

مقاومت

شب

سماجت

خفقانبیداري

انجیر، باد، کاج کج، شب موذي، درخت خشک،
شب گرم، زمستان، یخ گور

1876

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


قافله
شهر مرده

برف شب

غراب
، همگان خوابند و غافل. کندیم، نگاه او روشناي صبح و سحر را تقال خواهدینمنیما شب را 

، یا نهدینمایماو بیدار و رنجور با کوله باري بر دوش، نومید و مردد، برود یا بماند، بیداري رخ 
!؟نهایین کورسوي امید خورشیدي خواهد شد ا
مهتابتراودیم
تابشبدرخشدیم

لیکنیست یکدم شکند خواب به چشم کس و
چندۀ غم این خفت

...شکندیمخواب در چشم ترم 
آراي تن ساق گلی نازك

که به جانش کشتم
جان دادمش آبو به
]...[شکندیمبرم بهغایدراي 

بردم دهکده مردي تنها
کوله بارش بر دوش 

با خوددیگوی، ماو بر دردست 
چند ۀ غم این خفت
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)445-444: 1375یوشیج، د. (شکنیمر چشم ترم خواب د
که در برابر چشم شاعر به ییو آرزوهانماد امیدها »گل«و غافالنند »خفتگان«، در این شعر

شعرش مانند در دیوار جامعه تیرگی واریو داز در واعر شب استشنیما.دشویمامیدي بدل نا
ۀ هر زخم را شکاف سینو داندیمرا فریادي مردمشۀ نالنیترکم. او باردیمو نومیدي و رنج

يدیو خورشو شادروشن اي امیدي او را به آیندهۀ ، هرچند که همیشه بارقايهاز هم درید
تا هم برسد به آن رودیم» شکوله باربر دو«، رودیم»باران رهایی«د . او به امیکندیمامیدوار 

د.شکوفان شوو»برسد«م ، وهاستچه در تکاپوي آن 

یاهی) ، سیرگی، ت(تاریکینماد شب
)322(همان: میسرودیمدر دل رنجور با هم / آور رایک شب اندوهو سرودـ 
)280همان: ت (سرووهر چیز زیرۀ هنگام شب که سایـ 
)324همان: ن (در شبی تاریک از این سا/ واي بر منـ 
)488همان: (كچراغ از ایراامافروخته/ دمان در این شب گرمتا صبحـ 
)489همان: ر (در او شبگیخواندیمهنوز از شب دمی باقی است ـ 
)517همان: (گوش بر زنگ کاروانستم/ شب همه شبـ 
)490همان: ن (شبی پس تیرگی دمساز با آ/ شب استـ 
)332همان: (دیپایمهناروایی به را/ شب به تشویش، در گشاده در اوـ 
)510همان: ک (هش در شب تاریوك!... گم کرده راچچوك وـ 
)487همان: د. (سوزینمگرم چراغ من ة ، چون کورهمدیخورشة کور/ در شب سرد زمستانیـ 
)424همان: د (زیریمش هاانبوه دندانکاین سالخورد/ در تمام طول شبـ 
)466همان: تیرگی(/شب هست در جنگلۀ از هر گوش،جاده خاموش استـ 
)516همان: ت (شت افزاسشب پر از حادثه، دهـ 
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)418همان: ز (شب دیجور دارد دلفریبی باـ 
)412همان: ز (و درایو گرمچه شب موذي ـ 
)453همان: (سنگچینی از اجاقی خرد/ بر مسیر خامش جنگل/ ي دورادورهامانده از شبـ 
)490همان: ن (رخید، چمرادش کار رنج افزاست/ به شب آویخته مرغ شباویزـ 
)336همان: ه (همه چیز است به غم بنشست/ ساحل چو بنشیند پی کینشب به ـ 
در / ،شب، دریده به دو چشم آن مطرود/ نیست دیگر سر مویی به ره این افق گمشده نورـ 

)337همان: ق (سیاهی نگاهش همه غر

پیدي) ، سروشنی، روزر (و سحنماد صبح 
)289همان: (آي آمد صبح خنده بر لبـ 

)288همان: (فسردهندینشیم/ ان دزد زده،صبح چون کارو
)300همان: (لیک افسوس/ آمد از ره این صبحـ 
)415همان: و (ازدیمتا دم صبح صدا ـ 
مبارك دم او آورم این قوم به جان باخته کز/ از منخواهدیمصبح / نگران با من استاده سحرـ 

)444همان: ر (را بلکه خب
)453همان: همرنگ گردیده (نقش نا/ ی داشتروز شیرینم که با من آشتـ 
/ به گلشنخواندمیمبا نواي این سحر خوان شادمان من نیز / چشم بودم بر رحیل صبح روشنـ 

)299همان: در نهانی جاي این وادي(
)300همان: ن (رویااین تیرهرمندیم/ صبح طالییرسدیمـ 
)421همان: ر (سفصبح تا زنده صبح دیر / شکندیمبا تن خاك بوسه ـ 
)238همان: د (ي شبی تیره دل پدیهاعطسهید زآک/در انتهاي شب/ همچون سپیده دمـ 
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و خروسنماد مرغ 
)420همان: از درون نهفت خلوت ده(/ خواندیمقو! خروس یقو قولـ 
)443همان: داده خروس من(/ ابجد ز صبح دیرـ 
)222همان: جهان (ة واز، آققنوس مرغ خوشخوانـ 
همان: ر (و پدائماً بنشسته مرغی، پهن کرده بال / روي این دیوار غم چون دود رفته بر زبر،ـ 

225(
)233همان: ج (مرغی دگر نشسته به شاخ درخت کاـ 
)491همان: ه (رفته تا آن سوي این بیداد خان/ واره بماندهآست کيمرغ آمین دردآلودـ 
)490همان: ن (رنج افزاست، چرخیدمرامش کار / به شب آویخته مرغ شباویزـ 
)119همان: ام (من، نالندهخوانمیم/امخوانندهمن مرغک ـ 
)403همان: فسرده بود یکسر(/ به یغماي ستیز بادها باغ/ خواندینمخروس صبح هم حتی ـ 
)422همان: د. (خوانیم/جیب سحر شکافته ز آواي خود خروسـ 
، روي اندهمه رفته/ !آقا توکا-دودوك دوکا/ دیآیمدور ز مردي در درون پنجره آواز راه ـ 

)439همان: ه (از ما بپوشید

شعرهاي نیمانیترنینماد
،تاسکردهرائه اسمطال درتوجه به تحلیلی که رضا براهنی در شعر بادر این : مرغ آمین

این مثلث عبارتند ازسه بازیگرثلثی اجتماعی که سه عامل یام؛ا با یک مثلث رو به رو هستیمم
ةمرغ آمین به عنوان چهرـ 3؛قاعدهخواره به عنوان عمود بر جهانـ 2؛خلق به عنوان قاعدهـ 1

ارآغاز شعر آنمرغ آمین سنبلی است که نیما در ؛درخشان آرزوهاي انسان براي رهایی
:کندیممعرفی 

واره بماندهآست کمرغ آمین دردآلودي
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خانهدادسوي این بیتا آنرفته 
و دانهبازگشته رغبتش دیگر ز رنجوري نه سوي آب 

نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده

بار مظهر کاستندعاها ومبول استجابت ، سگفتنش»مینآ«او جانب مردم را گرفته است وبا 
: 1380براهنی، ت. (و سپیده دم اسيو آزادرستگاري ودیامخلق و سمبول تسکین و گران
غم و رنج و ة که سیطرکنندیمو دعاندیگویمیشان هامردم در این شعر از درد)683- 682

يباشد نوید روزها»یمان«د از خويااستعارهدیشاکه »مرغ آمین«و برسد پایانه ستم ب
نوید نابودي شب ستم و دمیدن صبح رهایی.،دهدیما ر»يستگارر«
رستگاري روي خواهد داد«

»صبح روشن گشت خواهدتیره بدل باو شب
دیگویممرغ 

:میذهنی موسیقی روبرو هستيوگوهاگفتچون ییوگوهاگفتا با ، مشعرۀدر ادام
گوید:مرغ می
»جدا شد نادرستی.«

:ندیگویمخلق 
»باشد تا جدا گردد.«
گوید:مرغ می
».رها شد بندش از هر بند، زنجیري که بر پا بود«
گویند:خلق می
»باشد تا رها گردد.«
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به زیر بکشد و از میان بردارد، تا مخلوق ستمگر رابر آن است که آن ضلع قائم »رغ آمینم«
بها خلق رستگاري را هم آغوش گردد. مرغ آمین پدیدار شود، تصبحسامان، سامان یابد. تا بهنا

)685همان: (»سمفونی سمبولیک«نی است، یک مفوک سیگونه که براهنی گفته راستی همان
و در پایان این ماجراي شعري:؛ دیگرايهو بار دیگر اوج قلستندیایمرسند، صداها به اوج می
آمین گفتن مردمهر دمو به واریز طنین 

مرداب آن گه گم.)ۀ(چون صداي رود از جا کنده، اندر صفح
مرغ آمین گوي

گرددیمدور 
از فراز بام

خروس از دورخواندیمآرام، ۀر بسیط خطد
جرم دیوار سحرگاهانشکافدیم
خاموشةبر آن سرد دود اندودزو

افزایدتجلی، رنگ در پیکر میبا رنگهرچه، 
شبزدیگریم

)497: 1375یوشیج، آید. (صبح می
ستم نماد»شب«نماد رهایی و »صبح«و »سحرگاهان«، »گريربیدا«در این شعر نماد »خروس«

ئم ستمگر در خویش ویران و ضلع قاشودیمي مرغ آمین محقق هاوعدهرونده است.
:گرددمی

خواندیمخروس 
خواندیمخروس قو!یقو قول

از درون نهفت خلوت ده
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از نشیب رهی که چون رگ خشک
در تن مردگان دواند خون

سرد سحربر جدارتندیم
...به هر سوي هامونتراودیم

پیداۀخطقو! زیقو قول
گریزد سوي نهان شب کورمی

چون پلیدي دروج کز در صبح
به نواهاي روز گردد دور...

قو! گشاده شد دل و هوشیقو قول
)422- 1375:421یوشیج، ... (خواندیمصبح آمد. خروس 

ي خرگوشی غفلت را به هاتا خوابخواندیم.در این شعر نماد بیدادگري است»خروس«
بر در این شعر بیدارگر، تأکید و تکراري است »قو!یقو قول«تکرار ي جاودانه بدل کند.اهبیداري

(دروج) نخواهد پایید، با »صبح دروغین«که باید بیدار شد. صبح رهایی در پیش است، فریب نیا
نواي صبح رهایی این دروغ فریبا دور خواهد شد دور.

هاآي آدم
.دیو خنداند نشسته شابر ساحلکه هاآي آدم

جانسپاردیمیک نفر در آب دارد 
زندیمیک نفر دارد که دست و پاي دائم 

...دیدانیمروي این دریاي تند و تیره و سنگین که 
بساط دلگشا داریدبر ساحلکه هاآي آدم

بر تنتانجامهنان به سفره 
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شما را...خواندیمیک نفر در آب 
و صداي باد هر دم دلگزاتر

اي باد بانگ او رهاتردر صد
ي دور و نزدیکیهااز میان آب

باز در گوش این نداها:
)302-301همان:(»هاآي آدم«

با آدمی اًاز جمله اشعار زیباي نیما همین شعر است، تأثیرگذار و نمادین. در آغاز شعر ظاهر
خواند. اما در نجات خویش میروییم که در حال غرق شدن است و دیگران را بهروب

گریم:متفاوت را نظارهۀگونه طوري باید نگریست. در این شعر دو طبقمعناي آن دیگرژرف
یشانی اضالع وجودشان را دیگر آنانی که پرايه، دارا و بی درد، و طبقو آسودهسیر ايهطبق

کبت ظلم به کامشان ، نانددیده است، آنانی که غرق شدن را معنایی هماره یافتهدرهم نور
ایان نگاه نیما فرامیهنی و انسانی است. این نگاه را در پناکامروا و درد آلود به فریادند.کشیده و 

از «/ در صداي باد بانگ او رهاتر/ ترو صداي باد هر دم دلگزاکند:شعر این گونه آشکار می
ي دور و هااز میان آب«. هاآي آدم/ باز در گوش این نداها:/ »ي دور و نزدیکهامیان آب

کند.می، بیدادیعنی همه جا، یعنی هر آن کجا که گرداب بیداد»نزدیک

هست شب
هست شب یک شب دم کرده و خاك

رنگ رخ باخته است
ابر از برِ کوهة باد، نوباو

سوي من تاخته است
ه هواهست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاد
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راهش راايهبیند اگر گمشدهم ازین روست نمی
با تنش گرم، بیابان دراز

مرده را ماند در گورش تنگ
من ماندۀبا دل سوخت

سوزد از هیبت تب!به تنم خسته که می
)511همان:هست شب، آري شب! (

د چون: دارنیو خشنو کلماتی که بار معنایی سنگین »شب«ةدر این سطرها، تکیه بر واژ
کردن، خسته، گرم، تب، هیبت، سوخته، گم شده، بیابان با صفت دراز، گرم ورم، باختن

. عالوه بر این، مخاطبندن در ذه»شب«ستادن هوا، همه و همه درصدد تثبیت و القاي معناي یادر
قرارگرفته، دل سوخته، تن گور تنگکه در ايهکرده تن، مردي مرکبی چون: ورمهاتشبیه
) و 1387:406،مباشريسوزد، همین کارکرد را دارند. (که از هیبت تب میياهخست

تکرار »هست شب«آگاهاند. کامل شب میةهمگان را به سیطر»هست شب«ةتکرار چهاربار
شود تا مبادا ماندگاري شب بیداد را عادت کنیم.می

گیرينتیجه
ت: عاشقانه، عارفانه، حکمی و شعر فارسی در طول تاریخ رویکردهاي متعددي داشته اس

...، از میان این رویکردها، آنچه در شعر معاصر بیش از اخالقی، حماسی، اجتماعی، سیاسی و
گرفت و بوده است.»اجتماعی«دیگر رویکردها مورد توجه بوده است، رویکرد نمادین 

گ، اجتماعی، فقر، جني سیاسی و هاگیرهاي سیاسی و اجتماعی جوامع دربند، خفقان
شعر ن ي پیشیهانگاهنیما یوشیجعدالتی و تبعیض، همه و همه باعث گردیده تا برادرکشی، بی

ر نمادگرا را ابزار و یر داده و آن را به سمت نگاهی مردمی و نمادین چرخانده، و شعرا تغی
د براي رویارویی با این گرفت و گیرها.سالحی ساز
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العات و تأمالتی که در شعر فارسی و جریانات با توجه به مط»افسانه«نیما یوشیج پس از 
جدیدي را آغازید و شاهراهی ۀمرحل»ققنوس«ۀاجتماعی زمان خویش داشت با سرودن قطع

شاگردان نیما و خود او نوین را به روي شعر فارسی و شاعران هم عصر خویش گشود.
انقالبی توجه به شعارهاي اجتماعی و هیجانات زودگذر »عصر بیداري«برخالف شاعران 

در حقیقت نیما و پیروانشروي آوردند. »گرانمادین جامعه«ننمودند. بلکه به شعرهاي عمیق 
و هاتا بی عدالتی و تبعیضر آنندد. بي ملت خویشنها، و رنجهادر پی انعکاس دردها، جراحت

.را با شعر نمادین خویش به همگان نشان دهندهانابرابري
شعر دیریاب شود و همگان این توانایی را نداشته باشند که به آسانی به کهشودیمنماد باعث 

انعی است بر سر راه شاعر نمادگرا وارد شوند. به عبارتی دیگر، نماد مۀفکر واندیشة محدود
شعرهاي نمادین، تأمل به سهولت به این ساحت وارد شوند.نگر تا نتوانند مخاطبان سطحی

ست که ارزش و اعتبار هاو تأویلهاچند وجهی هستند و همین تأملبرانگیز، تأویل پذیر و گاه
شاعران نمادگرا حرص مانایی و جاودانگی دارند و کند.اري شعر نمادین را تضمین میو ماندگ

شعر را ژرفا و »نماد«سازند.ن به این مانایی وسیله میاز این رو نمادها و رمزها را براي رسید
به تصریح شخص خاص، جریان و تیپ شخصیتی خاصی را نو چودهد عمق دیگري می

تواند به موارد مشابه دیگري قابل تأویل باشد.گیرند لذا میهدف نمی
ي سنتی قابلیت هانیما یوشیج از دو جهت شعر را متحول کرد: یکی قالب و ساختار، چون قالب

مضمون و محتوا، چرا که عصرانش را نداشت، دوم تغییر همافکار نوین او وۀو ارائگنجایش 
مصرف شده و به فرسنگ از مردم هاي تکراري، خسته کننده و گاه بیشعر فارسی درگیر محتوا

کرد.ترمحتواي شعر را به مردم نزدیکبدین طریق »نیما«فاصله پیدا کرده بود. 

ذمنابع و مآخ
.مرکزتهران: ، چاپ اول، ساختار و تأویل متن،)1370(احمدي، بابک
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.مرکزتهران:چاپ چهارم،، زیباییو حقیقت ، )1378(ـــــــــــ ــ
.تهران: مرواریدچاپ یازدهم، ، آخر شاهنامه، )1372(ثالث، مهدي خوانا

.زریابتهران: چاپ اول،جلد دوم، ، طال در مس، )1380(براهنی، رضا
.سروشتهران:،ام ابري استخانه، )1377(پورنامداریان، تقی

.تهران: مرکزمهدي سحابی،ۀ، ترجمسمبولیسم،)1375(چارلزچدویک، 
وینی و قاسم محمد قزتمام ه اه، بدیوان، )1367(محمدالدینحافظ شیرازي، خواجه شمس

.زوارتهران:غنی،
.تهران: ثالثچاپ اول، ، هاي نوآوري درشعر معاصر ایرانگونه، )1383(لی، کاووس حسن

روایت.تهران:،نو از آغاز تا امروزشعر، )1371(دحقوقی، محم
: تهران، هاي شعر نیما یوشیجداستان دگردیسی: روند دگرگونی، )1381(حمیدیان، سعید

.نیلوفر
.توستهران: ،انداز شعر نو فارسیچشم، )1385(کوب، حمیدزرین

.طهوريتهران: ، هشت کتاب، )1363(سپهري، سهراب
.نگاهتهران:چاپ چهاردهم،،دفتر یکمثار شاملو:ۀ آمجموع، )1382(شاملو، احمد

.تهران:  فردوسیچاپ نخست،، بیان، )1370(شمیسا، سیروس
.مرواریدتهران: ،نگاهی به شعر سهراب سپهري، )ب1370(ـــــــــــــــ 
.مرواریدتهران:،نگاهی به شعر فروغ فرخزاد، )1374(ـــــــــــــــ 

،»ایرانجریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر«، )1380(پوریحسین علو شمیسا، سیروس
.تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 3ة، شمار5ةدور، مدرس

.روزگارتهران:،بارانسفرنامۀ، )1378(اهللاعباسی، حبیب
.تهران: فردوس، ساختار زبان شعر امروز، )1378(پور، مصطفیعلی

.تهران: سخنچاپ اول، ، تصویربالغت، )1386(فتوحی، محمود
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.مروارید: تهرانچاپ دوم، ، دیوان اشعار، )1372(زاد، فروغفرخ
چاپ دوم، ابوطالب صارمی، ۀ، ترجمهایشانسان و سمبول، )1378(کارل گوستاویونگ،

.تهران: جامی
.چاپ نخست ، تهران: روزبه، پرنیان پندار، )1376(الدینازي، میرجاللکزّ

.تهران: سخن، چاپ اول، قاصد روزان ابري: سفر در آینه، )1387(مباشري، محبوبه
.ارغنونتهران:،: یادمان نیما یوشیجتراود مهتابمی، )1373(مسعودي، مجتبی و دیگران

الزمان فروزانفر، ع، تصحیح بدیکلیات شمس تبریزي، )1363(دین محمالدمولوي، جالل
.امیرکبیرتهران: 

.کتاب مهنازتهران: چاپ دوم،، هنر شاعريۀنامواژه، )1376(میرصادقی، میمنت
سیروس طاهباز، کوششبه،شعر و شاعريةدربار، )1368((علی اسفندیاري)نیما،یوشیج

.تهران: دفترهاي زمانه
چاپ چهارم، ، تدوین سیروس طاهباز،کامل اشعارۀمجموع، )1375(ـــــــــــــــــــــــ ــــــ
.: نگاهتهران
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