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 های سیاسی و اجتماعی سامانیسمبولیسم و نقش آن در اعتراض به نابه
 (پهلوی دوم در شعر گروهی از شاعران دوره)

 مینو محمدی

 دانشجوی دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه كردستان

 دکتر نجمه نظری

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

                                                                                                                  چکیده

بسیاری از  شاعران در هر عصر نسبت به شعر برخاسته از برداشت آنان از وضعیت سیاسی و اجتماعی حاكم بر آن   دیدگاه

دار شودن  گزینود؛ خدشووه  هوای شوعرش را از زنودگی عوادی برموی     ادها و موقعیتجا كه شاعر اغلب رویداز آن. عصر است

جوا كوه   و از آن. احساسات و عواطف شاعران در دوره پهلوی دوم، باعث اعتراض و عصیان آنان بر ضد وضعیت موجوود شود  

ت مسوتقیم و آشوکار   داد، امکوانی بورای اعتوراض بوه صوور     میاستبداد، خفقان و سانسور، فضای حاكم بر جامعه را تشکیل

ای غیرمسوتقیم  گوویی بوود، شویوه   لذا استفاده از سمبل، كنایه و تمثیل كه توأم با رمز و ابهام و عدم صراحت. وجودنداشت

های ادبی در اروپاست كه به خاطر بسویاری  شد؛ البته سمبولیسم یکی از مکتببرای بسیاری از اعتراضات شاعر شمرده می

هرچند سمبولیسم در قالب سمبولیسوم  . هایی، در شعر ایران راه یافتو فرهنگی، باوجود تفاوت از مسائل سیاسی، اجتماعی

چه در این تحقیق مدنظر است سمبولیسم اجتماعی، انقالبوی و  ای طوالنی دارد؛ اما آنعرفانی و غیر سیاسی در ایران سابقه

ی برخی از عوامل پیدایش ایون گونوه ادبوی در ایوران و     در این مقاله سعی برآن است تا به بررس. شاعران متعهد ایران است

 . بازتاب آن در شعر برخوی از شاعران شاخص آن پرداخته شود

         دوم پهلوی سمبولیسم، شعر، مسائل سیاسی و اجتماعی، دوره: هاواژهکلید

                                              مقدمه                                                                        

اصل ». را نیز تحت تأثیرخود  قرارداد... سمبولیسم یکی از مکاتب بزرگ ادبی در اروپاست كه عالوه بر شعر، نقاشی، تئاتر و 

فعل یونانی است به معنی به هم چسپاندن دو قطعه مجزا كه از  sumbolonبولون سوم( نماد) sambolكلمه سمبول 

ها از تلقی سمبولیست....مشتق است وحاكی از چیزی است كه به دو قسمت شده باشد( پیوندممی) sumballoسومبالو 

تطبیقی است كه فقط جزء دوم آن به ما داده شده »: توان ازاین تعریف ژول لومتر استنتاج كردكلمه سمبول را نیز می

 ( 2/393ج:4933، سیدحسینی.)«های پیاپیاست، دستگاهی از استعاره

سمبول یا نماد آوردن یک مفهوم، معنا و یا یک مضمون است به جای معنا و مفهومی دیگور بورای بیوان مفواهیم ذهنوی و      

خواهد سرپوشویده و اسورارآمیز از   كه داللت بر موضوعی دارد كه شاعر میانتزاعی، عاطفی و احساسی شاعر، و عالوه بر این

كند و او را وادار به تفکر و تحرک كرده و او را به كشوف  تالش ذهنی كه در خواننده ایجاد میآنها بگوید به دلیل كنکاش و 

 .دهدشود به شعر زیبایی و لذّت ادبی خاصی میدنیای رازآلود واژگان رهنمون می

اد در فارسی تا ی نمای برخوردار است تا بدان حد كه كلمهاستفاده از نماد و نمادپردازی در سمبولیسم از جایگاه ویژه 

ماخوذ از سراسر )ای عینی است كه به وسایل طبیعی نشانه»: به گفته الالند نماد. استحدودی جایگزین سمبول شده

به زعم یونگ نماد بهترین تصویر ممکن برای تجسم چیزی . كندچیزی غایب یا غیر قابل مشاهده را مجسم می( طبیعت

نماد، همواره از ( 3: 4964دالشو، )« .تر بیان كردای روشنتوان آن را به شیوهمیاست و ناست كه نسبتاً ناشناخته مانده

با احساس نیاز در »بنابراین . پردازدسطح و ظاهر كلمات عبور كرده و به باطن حقیقت و عمق مفاهیم موجود در جامعه می

« .فردی و جمعی هر قوم و تمدنی استنمادهای شاعرانه همواره تجسم و تبلور رازهای ناخودآگاه . انسان مرتبط است

كردند یکی از های مختلف بیان میشاعران در دوره حکومت پهلوی دوم اعتراضات خویش را به گونه( 46: 4931زمردی، )

-ی ادبی به عنوان یکی از زیرشاخههای ادبی برای بیان اعتراض، در این عهد، شعر تمثیلی و سمبولیک است این گونهگونه

در . ای غیر مستقیم و ناآشکار برای بیان اعتراض و عصیان شاعر علیه وضعیت حاكم استت مبارزه و ستیز، شیوههای ادبیا
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ها، اغراض و آمالی ای غیرمستقیم، رمزی و رازآمیز برای بیان عواطف و احساسات، اندیشهواقع سمبولیسم در شعر شیوه

بینند و شاعر سعی در تفهیم و بیدار ها را بر بادرفتوه میه، آناست كه شاعران و روشنفکران و حتی اقشوار مختلف جامع

-یابد كه بیساختن و آگاهی بخشیدن به مخاطب درایجاد انگیزه به مبارزه، ستیز و انقالب را دارد و از آنجا كه مجال نمی

 .زدپرداپرده، صریح و بدون ابهام از آن سخن بگوید به صورت پوشیده به روشنگری مخاطب خویش می

هایش فریاد اعتوراض را  ها و نمادها و تمثیلكوشد در پس سمبولسیاسی و اجتماعی می شاعر معترض و عاصی از وضعیت

لذا منظوور از سمبولیسوم و   . ی عمل بپوشاندآل مردم اجتماع او نیز هست جامهها و آرمانهایش كه ایدهآلسردهد و به ایده

  .ا و نمادهای اجتماعی و انقالبی استهنمادپردازی دراین تحقیق، تنها سمبول

ی این تحقیق الزم به یادآوری است كه تا كنون غیر از كتاب بالغت تصویر از دكتور محموود فتووحی كوه     در مورد پیشینه

نشود،  داده است، اثور قابول تووجهی یافوت    های مختلف انجامبندی آن از دیدگاهتحقیقی جامع در مورد سمبولیسم و تقسیم

البتوه در خصووص   . اسوت های ایشان در خصوص سمبولیسم مد نظر بووده بندیدر این تحقیق برخی از تقسیمبدین جهت 

 .پور چافی  درخور ذكراستهای شعری معاصر از علی حسینسمبولیسم اجتماعی نیز كتاب جریان

 :تمثیل و ارتباط آن با سمبولیسم

پوردازد كوه در ظواهر یوا امکوان      به بیان معنا و مقصودی موی  ای بیانی است كه به صورت غیرمستقیم و كناییتمثیل شیوه

كه گوینده با این صورت بیانی قصد هنرنمایی ادبی و یا تعمق بخشیدن صراحت بیان آن برای گوینده مقدور نیست و یا این

، نه از طریوق  بیان یک عقیده یا یک موضوع: ی ادبی عبارت است ازبه عنوان یک طرز و شیوه»و  . به سخن خویش را دارد

بیان مستقیم، بلکه در لباس و هیأت یک حکایت ساختگی كه با موضوع و فکر اصلی از طریق قیاس، قابل مقایسه و تطبیق 

گوید اموا مقصوودش چیوز    آن چیزی می شود كه گوینده به وسیلهو در علم بالغت، تمثیل تصویر یا مجازی تلقی می. باشد

 ( 449: 4963پورنامداریان، )« .دیگری است

: طور معمول، هر تصویری شوامل دو نیموه اسوت   به. شودهای خیال محسوب میی صورتنماد از زمره»از نظر بالغت ادبی 

نماد همان رسانه است كه صورت مرئی آن در موتن ادبوی   . و دیگری غرض( به یا مستعار و مستعارمنهمشبه و مشبه)رسانه 

 ( 469: 4936فتوحی، )« .طور واضح به آن اشاره نشده استكه به. ن استای نامرئی و پنهاآید و غرض آن، ایدهمی

كه هور دو اشواره بوه موضووعی دارنود      ای غیرمستقیم برای بیان هستند و اینكه هردو وسیلهتمثیل و سمبول به لحاظ این

-مقصود گوینده را بازگو موی تحت ظاهر موضوعی دیگر، و نیزاجزا و رویدادهای موجود در تمثیل به صورتی نمادین معنا و 

هوا  داشوتن هور دوی آن  ی تعلیموی چنین جنبهكنند، با سمبول دارای اشترک است و به جهت ابهام آمیزبودن هر دو و هم

تصویرگر حقایق نامرئی هستند مشتركند و میان جهوان  » كنند و از این نظر كه هردو برای مخاطب، شبیه به هم عمل می

بوه   (214:  4936فتووحی،  )« .كنند؛ اما نماد قلمرو معنوایی گسوترده و گواه متناقضوی دارد    قرار میمرئی و نامرئی پیوند بر

تواند هم نماد آرامش باشود و هوم   تواند دو معنای متفاوت را به ذهن متبادر كند مثالً شب میعنوان مثال گاه یک نماد می

 .  نماد ظلم و خفقان

ی هنری بخشیدن به یک اثر، در زمان اختناق و عدم آزادی بیان بهترین جنبهتمثیل، نمادپردازی و رمزگرایی عالوه بر 

فرق بین تصور سمبلیک و تصور تمثیلی این است كه تصور تمثیلی فقط یک مفهوم »اما . برای گفتن و سرودن است وسیله

د ایده است كه محسوس كه درتصور سمبولیک، خوو حال آن. ای كه با خودش متفاوت استدهد یا ایدهدست میكلی به

 ( 341-393/ 2ج:4933سیدحسینی،)« .كندشود و ظهور میمی

ی سنایی نخستین شواعر ایرانوی اسوت كوه در گسوتره     »ای طوالنی دارد؛ استفاده از تمثیل و نمادها در ادبیات ایران سابقه

ت یافوت كوه بعودها در سونت     وسیعی به ابداع نمادهای عرفانی در شعرفارسی پرداخت و به زبانی نموادین و شخصوی دسو   

ای بورای اقنواع   های دور، در یونان باستان وسیلهچنین تمثیل از گذشتههم( 224: 4936فتوحی، )« .عرفانی رواج پیدا كرد

 .  مخاطب و تعلیم و آموزندگی بوده است

 : ها عبارتند ازهایی دارند كه  اعم آنعالوه، تمثیل و سمبول باهم تفاوتبه
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و در آن عناصور  . كندگر است و فقط به یک مفهوم عقلی واحد اشاره میدر حد یک داللت. خودآگاه و عقالنی استتمثیل، 

و ذهن برفراز روایت . كنددر سطح عقالنی اندیشه حركت می. شودقصه از قبل برای بیان مفاهیم ذهنی گوینده طراحی می

دهود؛ بوا زبوان    ت؛ و با برقراری یک قیاس، به آگاهی شوکل موی  رود و بر شباهت میان صورت و مضمون استوار اسپیش می

بیوان مضومونی   : كوه نمواد  درحوالی . ای از عناصر با نظمی درونی استدهد و نیز مجموعهتصویر مفاهیم انتزاعی را شرح می

-بوه بوازی موی    كند و روح و روان و احساس را نیوز وجو در حقایق ناشناخته وارد میناخودآگاه است و خواننده را به جست

ای اسوت  ی رمزی است و تفکیک آن از محتوا ناممکن است و نشوانه كرانهلذت آن در شناور بودن روح، در فضای بی. گیرد

-موی ای از نمادهوا شوکل  كوه، یوک تمثیول گواه ازمجموعوه     نماد در یک كلمه اسوت حوال آن  . كندای میكه داللت بر ایده

 ( 219-212:همان.)گیرد

هوا در موضووع   های اندک و ظریفی كه این دو مفهوم با هم دارند به دلیول اشوتراک هوردوی آن   د تفاوتبه هر حال با وجو

 .شوندبندی میی پهلوی دوم در یک دسته طبقوههای اجتماعی و سیاسی در دورهسامانیاعتراض و عصیان نسبت به نابه

 سمبولیسم در اروپا

گویی به اشباع رسیده بود و لزوم توجه به احساس و تخیول، و  وپا صراحتای است كه در اررواج سمبولیسم مربوط به دوره

در حووالی سوال   » . آل برای انسان غربی احساس شدگریز از واقعیت و رفتن به فراسوها و ورود به دنیاهای دوردست و ایده

زنودگی و بیوزازی از تمودنی     آرامی در برابری بیدر نسل جوان ادبی و هنری، نوعی حالت روحی پیدا شد كه زاییده 4331

ای هوم برضود   ها فراتر گذاشتند و با حساسیت توازه روح پارناسیناینان قدم از چهار چوب خشک و بی. كهنه و فرسوده بود

و ادبیوات رئالیسوتی و ناتورالیسوتی عصویان      positivismی تحقیقی ها و هم برضد قاطعیت فلسفهاشعار خشن پارناسین

سید )« .های سیاسی و اجتماعی و فکری و هنری كه میراث گذشتگان بود، متنفر بودندی روشاین جوانان از همه... كردند

داد و تعهود  ای از ادبیات كه تخیل اساس آن را تشکیل میو همین انزجار، آنان را به گونه( 392-394: 2،4933حسینی،ج

 .اندیشید رهنمون شدی هنر برای هنر میمسئولیت را رها كرده و صرفاً به جنبهو 

آن بوود و  « پیشرو واقعی»رو كه بودلر از آن» . ورلن بودنداز پیشوایان بزرگ این مکتب، شارل بودلر، استفان ماالرمه و پول 

قیدهای وحشیانه را »رو كه بود ورلن از آنساخته« یرناپذمفهوم رمزی و بیان»طور قطع شعر را دارای رو كه بهماالرمه از آن

  (433: 4996هنرمندی، )« .درهم شکسته بود

سمبولیسوم  »گروهوی بوراین باورنود كوه     . های گوناگونی ارائوه شوده اسوت   در مورد پیدایش این مکتب ادبی در اروپا نظریه

رنوگ  است كه بتواند مانند افراد عادی و طبیعی همبود كه محال بردهی غربی پیهنگامی پاگرفت كه هنرمند مطرود جامعه

هوایی اسوت كوه از    ی نمادگرایی غرب در اندیشهریشه»: و برخی دیگر معتقدند (414-419: 4931ثروت، )« .جماعت شود

ای ست برای ورود به دنیو ی شرقی تمركز بر اشیاء جزئی، راهیدر اندیشه. هند و چین و ژاپن در قرن نوزدهم به اروپا رسید

 ( 462: 4933فتوحی، )« .معانی بزرگ و عمیق

دانسوت و  های خود را تنوها از طریق قطع ارتبواط با رئالیسم میآلها و ایودهیابی به دنیای آرموانشاعر سمبولیستی دست 

از نظر فلسفی .. ..نوزدهم ی دوم سدهواكنشی بود در برابر رئالیسم، ناتورالیسم و ماتریالیسم علمی نیمه»این مکتب در واقع 

انوشوه،  )« .دهود گیرد و به تخیل بیش از تفکر اهمیت موی آلیسم است كه از متافیزیک الهام میایده سمبولیسم پیرو فلسفه

4916 :321)   

 شوود، عرصوه  شاعر سمبولیست معتقد موی » گیری از واقعیت و رفتن به دنیای تخیلِ شاعر غربی، تا بدان حد بود كه كناره

 (همان)« .شود كه كه با واقعیت قطع رابطه شودجا شروع مینشعر از آ

به تدریج سمبولیسم از مرزهای فرانسه كه مهد این نوعِ ادبی بود فراتر رفت و عالوه بر اروپا به كشورهای شرقی نیز سرایت 

 .كرد

 : سمبولیسم در شعر ایران

مورداد سوال    23ی دوم حکومت پهلووی بعود از كودتوای    سمبولیسم ونمادگرایی اجتماعی و انقالبی در ایران محصول دوره

هرچند كه بعد از آن نیز ادامه یافت اما از كانون توجوه و  . یک دهه پس از كودتاست بود كه دوران اوج آن در فاصله 4992
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 ها پیش ازظهور سمبولیسم در فرانسه، درشعر فارسی ذهنیتوی بوه وجوود آمود كوه     سال». تمركز آن تا حدودی كاسته شد

هوا را نردبوان عوروج بوه آسومان و جهوان       جست و نشانهدر جزء ماهیوت كل را می. كرداشیاء را جانشین حقایق بزرگ می

فتووحی،  )« .این ذهنیت میراث هنری خود را بیش از هرجوا در ادبیوات عرفوانی برجوای گذاشوت     . ساختماورای حس می

4936 :462  ) 

هوایی  هایی از این نمادگرایی عرفانی را در كتواب ی طوالنی دارد و نمونهن سابقههرچند نمادگرایی عرفانی در نظم و نثر ایرا

در »توان مشواهده كورد؛ اموا در مجمووع نموادگرایی      می... نامه والطیر، مثنوی معنوی و كلیله و دمنه و مرزبانمنطق: چون

« .نویسندگان به زندگی، نمادپردازی نادر بوود ی شاعران و گرایانههای نخست ادبیات كهن فارسی، به دلیل بینش بروندوره

 (.323: 4916انوشه، )

بندی هایی كه با هم داشتند و تقسیم توان در سه دسته و با وجود تفاوت ی سی را میهای شعری در دههطور كلی جریانبه

دوم شوعر  ...كورد، ه تلقوین موی  ای بیمار را بوه جامعو  یکی متعلق بود به شاعران رمانتیک و احساساتی كه غالباً روحیه»: كرد

در كنوار ایون   . خیوالی گرایی منجر شد و پناه بردن بوه میخانوه و بوی   شکست و آه و ناله و گریه بود كه سرانجامش به درون

-بخش هم بتودریج در حوال شوکل   ی قومی داشت، یک جریان جاندار و حیاتدوجریان كه تأثیرات ناخوشایندی بر روحیه

« .نشوین كورد  كوه دو جریوان رقیوب را خانوه    ....گرا با گرایش عمدتاً سمبولیستیبود ازشعر جامعهگرفتن بود كه آن عبارت 

 (662: 4939زرقانی، )

گور واقعیوات جامعوه و    جا كه بیوان وقوع پیوست متفاوت بود و از آنچه كه در اروپا بهسمبولیسم در شعر معاصر ایران با آن

د و شواید بتووان گفوت در ایون زموان رئالیسوم در قوالبی دیگور رخ نموود و آن          اجتماع شاعر بود با رئالیسم در ارتبواط بوو  

های در سال.... نیما آغاز شد « ققنوس»با شعر  4946نمادگرایی در شعر معاصر ایران از حدود سال »روند .  سمبولیسم بود

ی ثالث و احمد شاملو، شویوه  مهدی اخوان. سبک سمبولیسم نیما پیروان جدی و توانمندی پیدا كرد 4921بعد از شهریور 

ی اجتماعی و سیاسوی  در واقع جنبه(  249: 4936فتوحی، )« .نیما را در پیش گرفتند و شعر سمبولیک ایران شکل گرفت

: گونوه اسوت  بنابراین سیر شعر فارسی را بعد ازانقالب مشروطه این. یافتن شعر معاصر ایران را باید از عصر مشروطه دانست

: 4931حسوینی، )« .شوعر فرمالیسوتی و مووج نوو     ←شعر سمبولیک اجتمواعی   ←رمانتیک اجتماعی  ←شعر رمانتیک»

431.) 

دهد، كمتر به تنویر افکوار موردم   مینشانبا وجود ستیزمانندی كه با حکومت و نظام حاكم از خود »برخالف رمانتیسم كه  

بخوش اسوت؛ سوالح نیسوت،     گر نیست، مسکن و آرامشود، بلکه بیشتر حالت تسکین و تخدیر دارد؛ داروی درمانمنجر می

اگر رمانتیسم شکست . سمبولیسم اجتماعی سالحی است برای مبارزه و ستیز( 462: 4931پور چافی، حسین)؛ «سپر است

ای هو برد و راه گریز را برای كاسوتن از  بوار فشوارها و دغدغوه    ای منفی به دنیای تخیل و رؤیا پناه میرا پذیرفته و با مبارزه

ی ایرانوی از وضوعیت   دار شوده گیرد؛ سمبولیسم را باید حاصل عصیان و اعتراض روح و روان خدشوه اجتماعی  در پیش می

هوا  های رمزی و سمبولیک خویش آرمانرا نوعی مبارزه و ستیز تلقی كرد كه در پس اعتراضسامان جامعه دانست و آننابه

این نوع سمبولیسم در ایوران  . داندعهد و مسئولیت را رسالت هنری خویش میطلبد و تنوعانش را میهای خود و همو آرزو

گرایوی را دو  گرایوی و رموز  كه جامعوه گرایی نامید؛ چنانتوان مظهر تعهد، مسئولیت و  مردمرا جدا از سمبولیسم فردی می

سمبولیسوم ایرانوی و ویژگوی    توان گفت كه ویژگی اول خاص می( 213-211: همان.  )دانندعامل عمده درپیدایش آن می

 .دوم مشترک با سمبولیسم اروپایی است

استفاده از بیان غیر مستقیم افکار و عواطوف؛ موبهم و پیچیوده    : اند ازاز دیگر اشتراكات سمبولیسم در ایران و اروپا عبارت  

 واسوتفاده از آن در خوش تغییر شدن قواعد ادبی و عروضی سنتی؛ توجه بوه آهنوگ و موسویقی كلموات     بودن زبان؛ دست

توانود  دانستنود كه میهای فرانسه شاعر را شاهودی میسمبولیست: هواو اما تفاوتهای آن. جهت القای بهوتر افکار و عواطف

-كوه در ایران گرایوش عمده به طورف واقوع  حال آن. بنوشیندنظاره ازپس دنیوای واقعی، صوور آرمانی و هستی مطلق را به

هوای  هوا و درد شعر سمبلیک فارسی متعهد در قبال مسوائل سیاسوی، اجتمواعی و آرزوهوا و آرموان     . استگرایی و رئالیسم 

. كه سمبولیسم اروپایی به دلیل گرایش به شعرمحض و ناب، اعتقادی به پرداختن به این مسائل نداردانسانی است؛ حال آن
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آلیسوم داشوتن سمبولیسوم    در اروپا و نیز، ریشه در ایدهتوجه به تعلیم و آموزندگی در سمبولیسم ایران و عدم توجه به آن 

هوای  اروپایی و بهادادن به تصور و تخیل بیش از تفکر برای درک حقیقت ومتفکرانه بودن سمبولیسم ایرانوی از دیگرتفواوت  

 (  211-433: همان. )هاستآن

های بسویاری بورای تأویول و    ی است كه قابلیتدهد آكنده از معانی و مفاهیمتصویری كه نماد در قالب رمز و ابهام ارائه می

. تواند مخاطبی عادی و عامی باشود بودن معنا و محتوای سخن، مخاطب آن نیز نمیبنابراین، به دلیل چند الیه. تفسیر دارد

از  سازی ادراک ومیل به امور دورگردانی از ساحت بدیهیات و ادراک عامیانه و گرایش به خصوصینمادگرایی روی»چراكوه 

 (462: 4933فتوحی،)«.های دشوواریاب استدسترس و هدف

 :گیری سمبولیسم در ایران عبارتند از های شکلزمینه - 

 عوامل فرهنگی. 2تحوالت سیاسی و اجتماعی . 4

 :تحوالت سیاسی و اجتماعی.4

یکی از عوامل مؤثر بر دیدگاه بسیاری از شاعران در هر عصر، تحووالت سیاسوی و اجتمواعی  آن عصور اسوت كوه توأثیری         

بعود در صوورتی كوه آن    . هر نوشته در ابتدا، متعهد عصر خویش اسوت ». گذاردمستقیم بر سبک سخن شاعران برجای می

ادبیوات  ( 46/ 4ج : 4914براهنوی، )« .ار دیگور هوم خواهودبود   باشد، متعهد اعصعصر قدرت تبیین اعصار دیگر را هم داشته 

تواند بركنار از وقایع سیاسوی و  ای از ادبیات متعهد و مسئول در قبال جامعه نمیعنوان گونهتمثیلی و سمبلیک در ایران به

هوا و آرزوهوا و   موان چرا كه شاعر متعهد همواره در شعر به دنبال راهی است كوه آر . ظهور و تجلی برسد اجتماعی به منصه

هوا  ای كوه شوناخت سومبول   گونوه های ملّت خویش را در قالبی هر چند غیرمستقیم و پوشیده ابراز نماید بوه دردها و دریغ

بیان مفاهیم سیاسوی و اجتمواعی در   .  ناپذیر استونمادهای این عصر بدون آگاهی از وضعیت سیاسی و اجتماعی آن امکان

هوای نیموا در بواب كوتواه و     های بعود، كوه بوا نووآوری    شاعران در دوره»در ایران رواج یافت و  مشروطه به بعد شعر از دوره

هوای  تر و بیشتر به این مسائل پرداختند و شعرشوان را در حمایوت از موردم و توالش    ها آشنا شدند راحتبلندكردن مصراع

 (443: 4934درستی،)« .كار گرفتندآنان به خواهانهآزادی

یک ارتباط مخفی و یک حرف زدن نامرئی راجع به مسائل حاد بوود كوه فقوط آنوان كوه       وسیله»چهل  دههشعر سمبلیک 

 ( 9/194ج: 4931لنگرودی،)« .آوردندبودند از آن سردرمیخاک میکده را كحل بصر ساخته 

تووان  كرد موی ر ایران فراهومآمیز دترین اتفاقات سیاسی و اجتماعی كه زمینه را برای شعر سمبلیک و رمزگرا و ابهاماز مهم

پس از بازگشت شاه از رم به ایران، و سركوب نهضوت ملوی و    4992مرداد سال 23جو اختناق و استبداد بعد از كودتای : به

-اشاره 4942خرداد سوال  43چنین حزب توده، كه مورد توجه بسیاری از شاعران بودند و نیز انقالب سفید شاه و قیام هم

خصووص بوا ركوود اقتصوادی كوه بخوش       نظر اقتصوادی، به از. های متفاوتی را از سوی شاعران دربرداشتكرد كه واكنوش

فقور و تکودّی در   ». شوده بوود  توقف استخراج و پاالیش نفت بود، موجبوات نارضوایتی موردم فوراهم     ای از آن ناشی ازعمده

درعوین  . بوود شوده  ها به مشکلی جدی بدلها و دانشگاهالتحصیالن دبیرستانها افزایش یافته و بیکاری در میان فارغخیابان

هوای  هوای سیاسوی و آشووب   از خشونت و تظاهرات خیابوانی هورروزه توا توطئوه    . )بودحال، تب سیاسی كشور را فراگرفته 

 ( 46/ 2ج: 4931لنگرودی،)« .ثباتی اجتماعی و اقتصادی بودكه هم علت و هم معلول ركود و بی( یافتهسازمان

رسماً آغواز بوه كوار كورد، امکوان      4993چنین، بسط و گسترش دستگاه امنیتی كشور با استفاده از ساواک كه در سال هم 

استبدادی حکومت و دستگاه پلیسی خشون سوبب شود     شیوه»همین . بودآورده تفتیش و بازرسی كامل را برای شاه فراهم

ترین ها از مهماین سال. این نوع شعر رواج فراوانی بیابد شود وكه جهت كلی شعرهای سیاسی، به طرف سمبولیسم تنظیم 

-محمدرضا پهولوی كوه در ابتوودای روی  (  914: 4939زرقانی،)« .های رواج سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر استدوره

یابی، فضوایی  بود در زمان قدرت ها و احزاب دادههای نسبی به گروهكار آمدنش برای تثبیت حکومت خود تا حدودی آزادی

در این فضا اسوت كوه شوعر    . كندآكنده از خفقان، استبداد، و مغایر با دموكراسی و آزادی بیان را بر مردم ایران تحمیل می

بور ایون   . دهود گرا و نسبت به مشکالت و معضالت اجتماع از خود حساسیت نشان مینمادگرای ایران كامالً اجتماعی، واقع

بیوان   یازی بوه ایون گونوه   عرفانی و خواه اجتماعی، دلیل دست از نمادگرایی، خواه از گونه ای در بحثعده»اساس است كه 
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« .داننود پیچیده را بیم از گرفت و گیرهای دینی یوا سیاسوی و نبوود آزادی بورای بیوان افکوار و عقایود در آثوار ادبوی موی          

 ( 444: 4934حمیدیان، )

معنوی و  »شوود كوه   الت اجتماعی شاعر در قالب نماد در شوعر سوبب موی   وارد كوردن ایدئولوژی و اهوداف و اغوراض و تأم

گوردد كوه   ای موی شود بلکه تبدیل به قصه و تاریخچوه ی شاعر در بطن یک واژه محدود به یک معنی نمیمفهوم ارائه شده

گرچوه در بسوط   . ودتوان آن را گشو تنها با ورود به اندیشه، موقعیت زمانی، تاریخی، خاطرات و فرهنگ حاكم بر ذهن او می

كوشود  شاعر شعر سمبولیسوت موی  ( 464: 4931ثروت، )« .افزایداین مفهوم خواننده نیز با شركت خود چیزهایی بر آن می

گویی را اسواس  ی زبان و بیان و هم در گزینش واژگان، و نیز ساختار معنایی و محتوایی شعر، رمزگرایی و پوشیودهدر نحوه

ایون امور الهوام بخوش او در     . خواهود بگویود  درآورد و آنچه دلِ تنگش میویش را از انحصوار بهكار خود قراردهد تا قلوم خ

است و بودین ترتیوب، شواعر رسوالت خوویش را      ی شعری گذشتگان خالی شود كه جای آن در تجربهسرودن شعرهایی می

 .دهدمیدرقبال مخاطب با پیامی در شعرش گزارش

 عوامل فرهنگی. 1

هوای مختلوف تواریخی، فرهنگوی و     و هسوت و در دوره  هوای فرهنگوی بووده   ترین رسوانه همواره یکی از مهمشعر در ایران 

ها با شعر و شاعران تحوالت زیوادی  اجتماعی، بسته به استعداد، فهم و آگاهی شاعران و مخاطبان آنها، نوع برخورد حکومت

اری باعث گرایش شعر به سوی سمبولسیم  اروپایی شود از  پهلوی دوم، عوامل فرهنگی بسی در دوره. استرا پشت سر نهاده

هوای اروپوایی   توان به آشنایی برخی از شاعران روشنفکر ایوران بوا زبوان   عوامل گسترش در این نوع شعر در ایران می جمله

ران با زبان فرانسه چنین شعر سمبولیسم اجتماعی در ایگذار شعور نو و هومكه نیما به عنوان بنیواناز جمله این. اشاره كرد

كه بسیووار انوودک    –سی بیشتر شاعران نوپرداز  تا اوایل دهه»البته . داشتآشنایی -بودجا آغاز شدهكه سمبولیسم از آن -

هموین امور   ( 441/ 2ج: 4931لنگرودی،)« .های خارجی كه عمدتاً زبان فرانسه بود، آشنایی داشتندبه یکی از زبان -بودند 

 . آشنا شدن شاعران با مکاتب ادبی اروپا و تأثیرپذیری از شاعران غرب داشت تأثیر بسیاری بر

ی وابسته به حزب تووده  البته به جز چند نشریه-شدند عامل دیگر نشریات بودند كه در این عصر به طور گسترده چاپ می

شود و  موی اشعار شعرای غربی پرداختوه  ها معموالً به ترجمهی آندر همه -الچاپ شدندمرداد ممنوع 23كه بعد از كودتای 

شوعرهای   چاپ ترجموه » : از جمله كارهای این نشریات. دهی به شعر نو و مدرن ایران ایفا كردندای را در شکلنقش عمده

بودلر، آرتوررمبور، مایاكوفسوکی و حتوی نیچوه از    نیس، شارلالیوت، مکاسوالری، تیپل. شاعران اروپایی و معرفی آنان بود

ایون نقود ونظرهوا    . چنین در این نشریات، مباحث نقد ادبی و معرفی مکاتب ادبی اروپایی مدنظر بودهم. .... ین جمله بودندا

از سویی دیگر، اختناق، استبداد و ( 916: 4939زرقانی، )« .در بازكردن منظر جدید برروی شعر فارسی تأثیر فراوانی داشت

كوه  ویوژه اینبود به كرده گونه نقد و انتقادی را از شاعران و روشنوفکوران ایرانی سلوببیان، امکان هر آزادی سانسور و عدم

-ای جز رمز و كنایهدر این میان چاره. های شاه و دولت بودكردهای رادیو و تلویزیون نیز هموواره در حمایوت از عملبرنامه

 .گویی نبود

خصووص كتواب از رمانتیسوم توا     بوه . دهوی بوه سمبولیسوم غافول شود     لها در شوک در این میان نباید از نقش برخی كتاب 

از ». شد، كه نقش زیادی در آشناكردن شاعران با شعر اروپوایی داشوت  چاپ 4996سورئالیسم حسن هنرمندی كه در سال 

كثیری بوه سورودن    شد و عده ادبی بر طرفداران شعر نو افزوده سی با گسترش شهرنشینی و فعالیت چند نشریه اوایل دهه

شوعر   های خارجی قادر به استفاده از منبع و مأخذ و سرچشمهیک از زباننبودن با هیچ شعر نو پرداختند كه به سبب آشنا

ناپوذیر بورای خوانودن و شوناختن شوعر اروپوایی       در چنین موقعیتی، كه عطش تسکین. نبودند –كه شعر اروپایی بود  –نو 

 ( 2/441ج: 4931لنگرودی،)« .تا سورئالیسم منشرشد كه غنیمتی باورنکردنی بود وجودداشت، كتاب از رمانتیسم

كردگان در ایران و بواالرفتن آگواهی، فهوم و درک موردم در تحلیول      عالوه بر موارد ذكرشده، باید به افزایش درصد تحصیل

سمبول در گرایش شاعران و مخاطبان های نهفته در اوضاع كشور و نیز توجه به زیباشناسی هنری ناشی از یافتن راز و رمز

 .در این نوع شعر توجه داشت
 پهلوی  سمبولیسم در شعر دوره
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شده شواعرانی هسوتند كوه سمبولیسوم را در خودمت بیوان دردهوا و مشوکالت         ها پرداختهشعرایی كه در این تحقیق بدان

: انود از این شاعران عبوارت . آیندبه حساب می شاعران متعهد اند و در زمرهسیاسی و اجتماعی مردم روزگار خویش قرارداده

در این جا بوه علوت گسوتردگی موضووع،     . نیما، اخوان ثالث، شاملو، فرخزاد، شفیعی كدكنی، حمید مصدق، منوچهر آتشی

انود بور اسواس    های سیاسی و اجتماعی عصر خوود داشوته  سامانیهایی از اشعار كسانی كه اشاره به نابهتنها به آوردن نمونه

 :كنیماست، اكتفا میای كه از نماد شدهبندیقیسمت

 :  شوداساس خاستگاه خود به سه دسته تقسیم می سمبل بر: براساس خاستگاه نماد.4

 : طبیعت(الف

كردند تقریبواً در شوعر تموام شواعران ایون دوره      پهلوی دوم، بسیاری از نمادهای خویش را از طبیعت اخذ می شاعران دوره

هایی از این نوع را دید؛ كه شاعران طبیعت را در خدمت بیان اعتراض و عصیان سمبلیک خویش از وضوعیت  توان نمونهمی

 :توان به اشعار برخی از شاعران زیر اشاره كردهای آن میاند از نمونهكارگرفتهسامان سیاسی و اجتماعی بهنابه

. گیردهای شعرش را از طبیعت میش بیشتر نمادها و سمبولاترین شاعر نوپرداز ایران به دلیل طبیعت روستاینیما بزرگ-

( شوادی، غوم، نومیودی، غوم غربوت     )در شعر نیما طبیعت هنوز سرشار از جاذبه و رمز و راز است و احوال نفسوانی شواعر   »

وی در  (494-491: 4934آشوری، )«            .ای سرراست با فضای پیرامون و حال و هوای طبیعت پیرامون او داردرابطه

اش را از طبیعوت  اجتمواعی  -نمادهوای سیاسوی  ... سوت و ام ابوری ها، برف، سیولیشه، داروگ خانهشعر هست شب، آی آدم

 : گیردپیرامون می

هست شوب  / است؛ سوی من تاخته/ كوهاز بر  -ابری  نوباوه - باد/ است؛ هترنگ رخ باخ/خاکكرده و  ، یک شب دمشبهست  

مرده / دراز بیابانبا تنش گرم، /ای راهش را؛ بیند اگر گمشده هم از این روست نمی/ ؛هواكرده تنی گرم، دراستاده  همچو ورم

 هسوت شوب، آری  / سووزد از هیبوت توب؛    بوه تونم خسوته كوه موی     /مون مانود؛    بوه دل سووخته  /را ماند، در گوورش تنوگ؛  
                (344: 4914یوشیج،).شب

-آور را به تصویر موی روح و خفقانسرد و بی فضای جامعه... شب، خاک، باد، و: این شعر، با نمادهایی طبیعی چون شاعر در

توصویف بدبینانوه و   »سوازد و  كشد و حکومت ظلمت و سیاهی و هجوم نامالیموات سیاسوی و اجتمواعی آن را نموودار موی     

بنود   ...است نگران اوضاع و احوال اجتماعی كشورش بوده ست كه در تمام طول زندگی خودسمبلیک ناشی از یأس شاعری

-آمدن مصدق و مبارزات او بورای ملوی   كار و یا روی اول شاید تصویر اوضاع و احوال اجتماعی ایران مقارن انقالب مشروطه

 ( 914: 4934پورنامداریان، . )«شدن صنعت نفت باشد و ترس و اضطراب حاكم بر اوضاع آن روزها

 : كندشعر پیروان نیما نیز نقشی اساسی را ایفا می طبیعت در -

به سووی  / جنگلدر سیاهی  شاخهیک / نشسته سرددریا /  دیرگاه/ست با گلوی خونین خوانده  /شب:  شاملو در شعر طرح

  (946: 4932شاملو، . )كشدفریاد می /نور

توانود فوارغ   استبداد و خفقان در جامعه است نمی در این شعر كوتاه شاعر به عنوان عضویی از اجتماع كه شاهد ظلم، ستم،

سوامان جامعوه   دهد به بیان وضعیت نابوه های اجتماعی باشد با سه تصویر رمزی كه از شب، دریا و شاخه ارائه میاز  دغدغه

سورداده و  زده است كوه از دیربواز فریواد رهوایی     خاموش و خفقان ی جامعهجا پیشنهاددهندهشب در این» . كنداشاره می

گلوگواه  )این تصویر به خوبی آسمان شبانگاهی  را با سرخی شوفق  . استنشسته به خاموشی گرائیدهخوناكنون با گلویی به

. های مردم باشود تواند مظهر تودهاست كه میدر بطن چنین شبی، دریایی سرد و ساكن قرارگرفته... كندتداعی می( آسمان

 "یک شاخه"...استطوفان و طغیان را ازیاد برده است و خاطره م اینک خاموش ازپا نشستهتپش و تالطییاین نیروی بالقوه

های روشن فردا و بوه  ها به سمت افقها و تباهیتنه از اعماق ساهییک فرد آگاه و بیدار از جنگل انبوه جامعه است كه یک

 (33 -33: 4933روزبه، )« .دهدسوی رهایی و آزادی فریاد سرمی

بیابان و مه برای نشوان دادن جوو اختنواق و اسوتبداد     : از نمادهایی برگرفته از طبیعت چون« مه»چنین در شعر هم شاملو

 . كندحاكم بر كشور و عدم آزادی بیان درآن استفاده می
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نفوس  / لوب بسوته  / بیابوان خسوته  / موجی گرم در خون بیابان است/ چراغ قریه پنهان است/ استگرفته مهرا سراسر  بیابان

  (443-444: 4932شاملو، .... )از هربند/ ریزدش آهستهدر هذیان گرم عرق می/ بشکسته

تصوویر  ی عصر خویش را بهبا توصیف محیط اطراف خود در واقع جامعه "سوزددلم برای باغچه می"فروغ فرخزاد در شعر -

 .كشدمی

كه قلب باغچه در / میرددارد می باغچه باوركند كه خواهدكسی نمی/ ها نیستماهیكسی به فکر / نیست گلهاكسی به فکر 

چیوزی مجورد   / و حس باغچوه انگوار  /شوداز خاطرات سبز تهی می/ كه ذهن باغچه دارد آرام آرام/ استزیر آفتاب ورم كرده

میوازه  خ/ ناشوناس  ابور  ما در انتظار بارش یوک  حیاط خانه/ ما تنهاست حیاط خانه/ استاست كه در انزوای باغچه پوسیده

 (433-443: 4913فرخزاد، ... )كشدمی

تواند نمادی از مردم جامعه باشد و باغچه خود جامعه، و حیاط خانه وطن شاعر، كوه موورد   ها میها و ماهیدر این شعر گل

 .مهری حاكمان خودخواه واقع شده و اینک در انتظار تحولی مثبت استغفلت و بی

ای های طبیعوی های زمینی نیز از سمبلزند و در شعر آیهت شب و تاریکی حرف میاز نهای« هدیه»چنین در شعر فروغ هم

برای بیان نمادین و سومبلیک خوویش در اعتوراض بوه اوضواع سیاسوی و       ... چون خورشید، زمین، صحرا، ماهیان، دریاها و

 .  گیرداجتماعی بهره می

هایی برای گوزارش وضوعیت   به ساخت سمبل... ابر، باد، باران وباغ، آسمان، : با استفاده از عناصری طبیعی چوناخوان نیز -

 : پردازدعصر خویش می جامعه

بوا سوکوت پواک     /روز و شوب تنهاسوت   باغ بی برگوی  /، با آن پوستین سرد نمناكش ابر/ را گرفته تنگ در آغوش آسمانش

گور ز   /چشوم در راه بهواری نیسوت   /بواغ نومیودان    /....جامه اش شوالی عریانی سوت  /، سرودش باد بارانساز او  /غمناكش

 /خنوده اش خوونی سوت اشوک آمیوز     /باغ بی برگوی /... ور به رویش برگ لبخندی نمی روید/ چشمش پرتو گرمی نمی تابد

 (            461-466: 4939اخوان ثالث، ).پاییزپادشاه فصلها ، /جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن

حتوی وی نوام   . هایی از نمادهوای برخاسوته از طبیعوت را یافوت    توان نمونههای شعر شفیعی كدكنی نیز میدر تمام دفتر-

-سوی مرداب، درخت در شب باران، از طبیعت موی از زبان برگ، دریا، آتش، آن: بسیاری از دفترهای شعری خود را همانند

-نمادهوایی موی  ... باران، جوی، چشمه، دریا، نسیم، گل وهایی چون شاعر از پدیده»ی شعر از زبان برگ، در مجموعه. گیرد

« .خوود  هنجار سیاسوی و اجتمواعی و فرهنگوی محویط و جامعوه     سازد برای بیان افکار و عقاید خود و انتقاد از وضعیت نابه

 ( 219: 4931حسین پورچافی، )

 های ملی و اساطیریآیین( ب 

سامان اجتمواعی  عصر پهلوی دوم در رابطه با اعتراض به وضعیت نوابوه های شاعران معاصربخشی دیگر از نمادها و سمبول

ها در واقع بخشی از نظام معنایی هسوتند كوه بشور بورای     اسطوره». های ملی و اساطیری استو سیاسی، برخاسته از آیین

 (1389:43معمار،. )«ارتباط با طبیعت خود و طبیعت پیرامون وضع كرده است

های ملی و اساطیری در واقع نوعی اعتراض و عصیان شواعر از وضوعیت   قالب نماد و سمبول به آیین هایی پوشیده دراشاره

كوه اموروز پایموال اسوتبداد و     . این سورزمین اسوت   ها و روزگاران خوب گذشتهموجود و جستن راهی برای یادآوری سنت

یان اعتراض و بیدار ساختن مخاطب از وضعیت ها به اساطیر ملی و ایرانی در بنخستین اشاره. اختناق حکومت پهلوی است

. كنود هوا و اغوراض شواعر را بیوان موی     این شعر با زبانی سمبولیک و نمادین اندیشه. جامعه در شعر ققنوس نیما آمده است

خواهی است كه برای آگاهی و رهایی دیگران خود را بوه آب و  نماد خود نیما یا هر روشنفکر و روشن بین و آزادی»ققنوس 

هوای او را  ها در آتش نشسته است، حورف آنکه دیگران كه او به خاطر آنبازد؛ بیزند و سرانجام در این راه جان میاتش می

 .درست بفهمند، یا شهامت و شجاعت او را درست بفهمند، یا شهامت و شجاعت او را نیک پاس دارند

-كه ز رنوج آن/ كه معنیش نداند هر مرغ رهگذر/ ل سوزناک و تلخبانگی برآرد از ته د/ زندناگاه چون به جای پر و بال می... 

 (294-299: 4931حسین پورچافی،. )«افکندخود را به روی هیبت آتش می/ های درونیش مست
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گیرد و ظلم و اسوتبداد و  ای مدد میاز موجوداتی اسطوره... آویز و نیما در دیگر اشعارش چون هیبره، مرغ آمین و مرغ شب

 .دهدا در جامعه نشان میاختناق ر

گری تاریخ و پایداری سر نهاده و روایتاخوان نیز در شعر میراث از ایران و حوادث و وقایعی كه تاریخ این سرزمین پشت -

رسیده با لحنی فاخر های ملی و باستانی كه به او ارثفرهنگ و آیین خویش به عنوان عضوی از اجتماع از پوستین كهنه

: واژگان و تركیبات این شعر از قبیل. گذاردكه همچنان آن را حفظ كرده و برای فرزندانش به میراث می .گویدسخن می

های قدیمی پوستین كهنه، ژنده پیر، غبارآلود، سالخوردگان جاودان مانند، نیاكان، مادیان سرخ یال، درفشانش و نیز فعل

دمت و كهنگی زبان و بیان شاعر دارد باستان گرایی و توجه او به كه نشان از قعالوه بر این... دار و خفت، میمی: چون

 4992مرداد  23كند و در پایان فریاد اعتراض خویش را كه با توفان كودتای فرهنگ و آیین ایران باستان را نیز تداعی می

 .گذاردبه میراث میكند و آن را برای آیندگان و با افتخار از این پوستین یادمی. دهداست، نشان میسركوب شده

مانده میراث از نیاكانم مرا، این / سالخوردی جاودان مانند/ یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود/ دارم من پوستینی كهنه

بوا كودامین   / تور باشود؟  كز مرقع پوستین كهنه مون پواک  / شناسی توی زربفت رنگین میكوه، كدامین جبه/ ... روزگار آلود

 اخووان .)دارآلودگوان موی   همچنان پاک و دور از رقعه!/ آی دختر جان/ كه م نه در سودا ضرر باشد؟/ سازم خلعتش آیا بدل

 (93-99: 4913ثالث،
اقتدار . های ملی و آیینی اخوان استاز استوارترین غم سروده« آخر شاهنامه»». است« آخر شاهنامه»از دیگر اشعار اخوان 

آخور  . شاعر، هم پیوند با روح روایی كالم، در این اثور از اوجوی خواص برخووردار اسوت     نمای و انسجام زبان و ذهنیت كهن

و فرّ و فروغ فرهنگ و فرزانگی آن، از رهگوذر الهوام و   « بهشت گمشده آریایی»بازگشت است؛ بازگشت به  شاهنامه اسطوره

بیند كه در حال به فسواد كشویده   ه میمعنویتی را در گذشت»در شعر آخر شاهنامه اخوان (. 43-44: 4933روزبه . )«اوهام

رسد كه اگر راهی به سوی زندگانی سرشار معنوی و اخالقی باشد جز احیای این میراث گم شده، و سرانجام به این فکر می

 (434: 4934آشوری، )« .شده در غبار غدر و بیداد و خودبینی زمانه نیست

-شاهنشاهی و صرف هزینه ساله 2311های ین برگزاری جشنشفیعی كدكنی نیز خشم و اعتراض خویش را نسبت به آی-

 :كندگونه بیان میهای بسیار در این جشن را این

/ مردابک حقیر شما را/ هنوزان،-آن سوی این همیشه!/  زیغوكان لوشخوار لجن/ مردابجشن بزرگ / ی خوابجشن هزاره

 :الوف 4933شوفیعی كودكنی،  ! ...)ارزانی شوما بواد  / خواب جشن هزار ساله/ ... آن حقیقت سوزان، خورشید/ خواهد خشکاند

444-442) 
گیورد  بهره می... شاعر در این شعر با به كار گیری زبانی فاخر و كهن از نمادهایی چون مرداب، غوكان لوشخوار، خورشید و 

ای باشود كوه   تحركیركود و بیتواند نماد مرداب می. دهددیده از استبداد و استثمار را نشان میو اعتراض خود و ملت ستم

است و تغییر وتحولی در آن راه ندارد، كه در نهایت با گرمای سوزان خورشید فتح در سلطنت موروثی حاكم بر ایران جاری

 . شدهای استبدادی آن  نابود خواهدو انقالب ریشه

كنود كوه   نوام قهرمانوان اسواطیری  یواد موی     جم از قهرمانان و مبارزان راه آزادی و آزادگی در قالوب   شفیعی در شعر آیینه

 .همچون بیژن گرفتار و چون سیاوش اسیر استبداد افراسیابند

خونی كه / جوشدپیر می افراسیابجوان در ساغر  سیاوشخون ./ آزاده در بند است بیژنصد / ای از این حصار پیرهر گوشه

بوار دگور ای موبود آتوش گوه      / جم را جان پیوند، آن آیینهآن جام / در گردش آور باز./ اش صد صبح پیوند استبا هر قطره

 (              423: الف4933شفیعی كدكنی، ).را رستمیاران / آزادگان بسته را،/ تا بنگرم در ژرفنای این حصار شوم!/ خاموش

كند وتالش و به می ای نظیر ققنوسِ نیما استفادهنیز از نمادهای اسطوره« آن مرغ فریاد و آتش»همچنین شفیعی در شعر 

-كند كه تالشش بیخبر از وضعیت حاكم را بیان میزده و بیآب و آتش زدن مبارزی نستوه را برای بیداری جامعه خفقان

 .ماندثمر می

حمیود  « كاوه آهنگرِ»از سیاوش كسرایی و در شعر « گیرآرش كمان»های برخاسته از اسطوره را باید در شعر و نیز سمبول

 . ای یاد كردهای اسطورهمحیط خفقان آور و وضعیت استبدادی زمان، در قالب سمبولمصدق از 
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 : دین و مذهب( ج

ایران، شواعران را    دینی و مذهبی جامعه صبغه. های نماد، نمادهای برخاسته از دین و مذهب هستندیکی دیگر ازخاستگاه

مردم است و نقش بیشتری را در بیدارسازی  كه مورد توجه و عالقهبگیرند  واداشت تا خواه ناخواه از نمادهایی در شعر بهره

 .مردم از وضعیت حاكم دارد

 تور از ایون شویوه   اش بویش شفیعی كدكنی به دلیل تحصیالت حوزوی و پرورش در محیطی مذهبی و گرایشوات عرفوانی  -

 . كندح حکومت پهلوی استفاده مینامه از نمادهایی دینی برای بیان تشریدر شعرمعراج. گیردمینمادپردازی بهره

 با هیبت و مهابت خود ایستاده/ بودند، اما هنوز او،از پایه خورده/ هاكه موریانه/ را عصا و تخت سلیماندیدم / تر شدمنزدیک

 شوفیعی كودكنی،  ... )سوت و پیکور و سوریرش در انتظوار جنوبش بوادی     / سوت باور نداشتند كه مرده/ زیرا كه مردمان/ بود،

 (               411: الف4933

دهود و هیبوت   های حکومت پهلوی را سست نشان میكارگیری دوسمبل عصا و تخت سلیمان پایهدر این شعر كدكنی با به

 داند كه با اندک حركتی از جانوب موردم از  نمود، پوسیده میناپذیر میو عظمت حکومت پهلوی را كه در نظر مردم شکست

 .آمد رخواهد د پای

ای سومبولیک انحطواط   خواه ناخواه ازبرخی متون دینی كمک گرفتوه وبوه شویوه   « های زمینیآیه»فروغ فرخزاد در شعر -

هسوتی در حوال    آخرالزمان است كه در آن هموه  كشد؛ كه بسیار شبیه به دورهتصویرمیفکری و اخالقی عصر خویش را به

فوروغ فرخوزاد، زبوان گویوای     » در ایون شوعر  . به اصالح وجوود نودارد  ها رخت بربسته و امیدی نابودی است و ایمان از قلب

گردد كه از انواع مختلف انحطاط و سقوط و فساد در ادوار گوناگون تاریخ و فرهنگ بشر بوه حود كوافی سوهم     اجتماعی می

، اعتوراف  «زمینوی هوای  آیوه »رو از ایون . اسوت انحطاط گوردن نهواده   برده و گویی سقوط را به اوج رسانده و به تکرار تجربه

اجتمواعی بوه او دیکتوه     زدههای ساقط و جنایتهایش را فرشتهاست كه الهامش از زمین است و وحی پیغمبری خردكننده

 (4/211ج: 4914براهنی،)« .كنندمی

خواک   و/و ماهیان به دریاها خشکیدند/سبزه ها به صحراها خشکیدند و/ و بركت از زمین ها رفت /خورشید سرد شد /آنگاه 

و بره هوای گمشودهء   /گاههای الهی گریختنداز وعده  /پیغمبران گرسنه و مفلوک ....زان پس به خود نپذیرفت /امردگانش ر

دانست نام آن كبووتر  كس نمیو هیچ/ خورشید مرده بود/... در بهت دشتها نشنیدند /دیگر صدای هی هی چوپانی را /عیسی

 (961-964: 4913فرخزاد، .....)/ها گریخته ایمان استغمگین كه از قلب

خصوصاً باب آخر كه شوامل مکاشوفات یوحنوای    )ها، عمدتاً از تورات، انجیلتایپوری از آركیاین قلمرو ادبی عالوه بر مایه»

 (414: 4933روزبه، .)«متأثر است... ، قرآن و(عهد عتیق و عهد جدید)، كتاب مقدس(نبی است

كوه  / اسوت ات از صوبری عفونت/ پرسممن این را می/ اممن این را پرسیده/ گرید؟گیر میچرا شب»شاملو  نیز در این  شعر 

/ چمنوی  سوبزینه / به هر قدم/ خضروارت/ بودیپای برخاسته به/ كه از این پیش اگر/ تو ایوبی/ وهن به هاویه/ ایكردهپیشه

همیشوه  / همیشوه / اممن این را گفتوه ./ بروبد/ های خارهبوتتا نظم كاغذینِ گل/ تندبادی/ و باد دامانت/ گسترد،می/ به خاک

 (141-146: 4932شاملو، )« .گویممن این را می

دهد كه صبر ایوبی  بر ای تحمل وضعیت ظلوم  با استفاده از نام پیامبرانی چون ایوب و خضر، به مخاطب خویش هشدار می

تحركی و نیز تواند نماد ركود و بیجا میكه در این)ر ایوبی صب های جامعه را درتمام بدبختی وی ریشه. و ستم جایز نیست

خواهد چون خضر كه نماد تحرک و پویایی است قودم بردارند داند و از آنها میمی( پذیرای هر نوع بال و سختی بودن، باشد

 . ها بزنندسامانیو دست به حركتوی انقالبی علیوه نابه

 نوآوری در کاربرد نماد.  1

 :شوندنمادها از نظر نوآوری و یا عدم آن به دو دسته تقسیم می 

 نمادهای ابداعی( الف

از محویط پیراموون و یوا     وجه بوه فکور و ذهون و تجربیوات خوویش     ها را با تنمادهای ابداعی نمادهایی هستند كه شاعر آن

 .گیردكار میبهسازد و به صورتی پوشیده در كالم برای بیان مقاصد خویش انتزاعات ذهن خود می
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هوایی كوه   تموامی سومبول . ای دارنداسطوره كه بیشوتر جنبوهاند یا اینگرفتهنمادهای ابداعی در شعر نیما از طبیوعت الهام

ابداعی دارند زیرا قبل از او رواج نداشوته و یوا    گیرد، تقریباً جنبهكارمینیما برای بیان مقاصد سیاسی و اجتماعی خویش به

-ای اسطورهها مرغ آمین است وی در شعر مرغ آمین پرندهد یکی از این سمبولهای دیگران دارمتفاوت با سمبلكاربردی 

او از . زبوان حیوانوات، جنگول و دریاسوت    . هاسوت شعر نیما زبان اشیاء و پرنده». گزیندای را برای بیان مقاصد خویش برمی

بینی نیما یوک  جهان...است دست ندادههیچ شاعری در زبان فارسی بهدهد كه تا پیش از او دست میاینها چنان تصویری به

 (4/331ج: 4914براهنی،)« .جویداو از استعاره و سمبل بیش از همه سود می. العاده تصویری استبینی فوقجهان

رنجوری نه سوی آب نوه  بازگشته رغبتش دیگر ز / سوی این بیدادخانهرفته تا آن/ بمانده/ دردآلودی است كاواره مرغ آمین

گفتونش،  با صدای هردم آمین / دیده مردمان را/ جو(/ گوش پنهان جهان دردمند ما)بین نهانان  شناسد آن نهانمی/ ....دانه

/... با نهوان تنگنوای زنودگانی دسوت دارد    / او نشان از روز بیدار ظفرمندی است/ ... دهد پیوندشان درهمآن آشنا پرورد، می

 (439-434: 4914یوشیج، !/ ...)آمین:/ داردبانگ برمی/ گشایدزبان با درد مردم میمرغ آمین را 

گوید و هر دعایی  كه با آموین او قورین   می« آمین»كند و ایست كه همواره در آسمان پرواز میدر اصل، فرشته»مرغ آمین 

ای كوه ایون   مانوده دردآلوود آواره : اسوت شعر توصیفی از مرغ آمین است كه وصف خود نیم مقدمه....شودگردد مستجاب می

بین نهانی است است كه در انتظار روز گشایش در پی چاره است نهانرنجوری از آب و دانه گسسته. شناسدبیدادخانه را می

: 4934پورناموداریان،  )« .دهود كه گوش دردمند جهان ماست مردمان جوردیده را با صدای هردم آموین گفتونش پیونودمی   

426 ) 

است كه در واقع شاعر آن شده كار گرفتهاین نمادهاست كه برای نخستین بار در شعر او به دک در شعر اخوان ازجملهقاص-

 . كار برده استهنجار سیاسی و اجتماعی بهاست و آن را برای گزارش وضعیت نابهرا از محیط اطراف خویش اقتباس كرده

/ گوردی ثمور موی  بوی / گرد بام و در من/ خوش خبر باشی اما، اما/ اوردی؟ از كجا وز كه خبر/ هان چه خبر آوردی؟ قاصدک

هوای هموه   در دل من همه كورند و كرندم دست بردار ازاین در وطن خویش غریبم قاصد تجربوه / ...انتظار خبری نیست مرا

 (             443-441: 4913ثالث، اخوان.)گریندقاصدک ابرهای همه عالم در دلم می/... كه دروغی تو دروغ/ گویدبا دلم می/ تلخ

مرداد به كارگرفته، كه در ضمن ایجواد یوک    23دادن ناامیدی و سرخوردگی ناشی از كودتای اخوان این نماد را برای نشان

-و بسویاری از هوم   خوود  ها و آموال سیاسوی  کست آرمانی شاعر را از شای سمبولیک، روح خسته و درماندهفضای محاوره

آوری است  اما شاعر دلزده و ناامید، كه دیوارهوای اعتمواد بوه    قاصدک در این شعر سمبل پیام. سازدنمایان میعصرانش را 

ای كه نه چشمی برای دیدن و نه گوشی برای شنیدن وجود دارد، و ركوود و  بیند در جامعهحکومت و اصالح را شکسته می

بنابراین هیچ خبر و پیامی برای . بیندویه بر آنچه از دست رفته، نمیای جز ناله و ماست چارهتحركی جامعه را دربرگرفتهبی

 .او ارزش ندارد

 ...و وكتیبهگیرد مثل شعر میراث كه نمادهای ابداعی او در فضایی نمادین شکل سمبلیک به خود مییا این

وعصویان واعتوراض علیوه ظلوم     هایی است كه رهبر مبارزه وقیوام  نمادهای ابداعی شاملو بیشتر در قالب ساخت شخصیت-

تووان  این نمادهای ابداعی می از جمله .سپارندگری ملت خویش جان میدر نهایت در راه روشن عدالتی هستند ووستم وبی

ستیز با اسوتبداد   به شعر مرگ نازلی از شاملو اشاره كرد نازلی در این شعر سمبل تمام آزاد مردانی است كه در راه مبارزه و

 .تی خویش را فدا نمودند تا بهار پیروزی را به ارمغان آورندوخفقان هس

مورغ  ! سخن بگو! نازلی !/... دست از گمان بدار/ در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر/ بهار خنده زد وارغوان شکفت!  نازلی»

موژده  /گول دادو :/ه بوود نوازلی بنفشو  /نازلی سخن نگفت/ ...«!در آشیان به بیضه نشسته است/ مرگی فجیع را  سکوت، جوجه

 (        494-499: 4932شاملو، ...)رفت/و!/«زمستان شکست»:داد

ای را  كه مردم سرزمینش به سونگ  دو كبوتر اوضاع واحوال شاهزاده شهر سنگستان طی محاوره چنین شاملو در قصههم-

و در فضایی كامال نموادین بوه تشوریح اوضواع     زند با نمادهای كامال ابداعی به وضعیت حاكم در ایران پیوند می اندبدل شده

 .پردازدایران می
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: اشواره كورد  « سوفر بخیور  »توان به شعر آنها می ازجمله. اندنمادهای ابداعی در شعر كدكنی بیشتر از طبیعت الهام گرفته-

ری  مبوارزان  سمبلیک به اوضاع حاكم در ایوران وظلوم وسوتم، اسوارت وگرفتوا      طی یک محاوره "گون و نسیم"دراین شعر

 .دهدفکران را در آن نشان میوروشن

همه آرزویوم،  »-/ ؟بیابانزغبار این / هوس سفر نداری/ دل من گرفته زین جا-/ پرسید نسیماز  گون/ به كجا چنین شتابان؟

بوه  / تی،چو از این كویر وحشوت بوه سوالمتی گذشو    / اما،تو ودوستی، خدا را!سفرت بخیر –.../ ... چه كنم كه بسته پایم/ اما

 (    249-242: الف4933شفیعی كدكنی،. )ها به باران برسان سالم ما را شکوفه

نسیم مظهور مبوارزی آزاد ورهوا    (. شاهیایران دوران ستم)آلود خفقان زده وستم نمادی است برای جامعه« كویر وحشت»»

تقوالی رهوایی اسوت ودر ایون      تمنوا و است كه قصد هجرت دارد وگون نیز سمبل مبارزی درمانده ودربنود كوه سرشوار از    

اند كوه بایود نشوان از آنهوا در فراسووی مرزهوای ایون كوویر         شکفتن شور و آبادی و مظهر آزادی و« ها وبارانشکوفه»نگره،

 (461:4933روزبه،.)«وحشت جست

 : نمادهای رایج(ب

هوا معنوا و   بویش از حود از آن   علوت اسوتفاده  نمادهایی هستند كه تقریباً در شعر اكثر شاعران این دوره كاربرد دارند و بوه  

ها برای مخاطب روشن و آشکار است و دیگر نیازی به كنکاش ذهنی از سوی مخاطب بورای دریافوت مقصوود از    مقصود آن

كاهد و در این میوان نمادهوایی محبوبیوت دارنود كوه قابلیوت تأویول و        ها نیست و همین امر از لذت ادبی یک شعر میآن

مثالً نمواد شوب كوه در شوعر     . ببرداش به مقصود شاعر پیاوت را داشته باشد و خواننده خود با تالش ذهنیتفسیرهای متف

مشروطه به بعود بوا هموین كواربرد در      است كه از دوره... اكثر شاعران این دوره نماد ظلم وستم و استبداد و حوادث شوم و

نمواد  )، چشومه  (نماد شوهادت )الله: و یا نمادهایی چون .به نداردشعر شاعران بعداز آن هم رایج بود دیگر برای مخاطب جاذ

 ...و نمادهایی از این دست( نماد مرگ و زندگی)، و طلوع و غروب،(روشنی، تحرک و پویایی

 قلمرو معنایی نماد(9

 :شودنماد در این حیطه به دو دسته تقسیم می

 نمادهای انسانی(الف

های شواعر از  هاویا تجربهسرودهها ویا زندانسرودهتوان در بسیاری از سوگم را میهای انسانی در عصر پهلوی دونمادگرایی

 .ظلم وخفقان و بیداد رژیم پهلوی دوم جستجو كرد عدالتی،ستم،مبارزه و ستیز وعصیان واعتراض او علیه بی

از جملوه تقوی ارانوی را در     انقالبوی و عام مبارزان  قتل كشتار و عدالتی وبی و شاملو اعتراض وعصیان خویش را علیه ظلم-

نامد چورا  می« انسان ماه بهمن»احمد شاملو در شعر بلندی تقی ارانی را ». دهدشعر زیر در یک فضاسازی نمادین نشان می

یوک   وقتوی كوه در شوکنجه   / دانوی غریوو یوک عظموت    تو نمی» -بود در گذشته ...بهمن  44كه وی در حبس رضاخان در 

لبانت بوه   و/ استخوان وآجرانباشتی دانی هنگامی كه گور او را از پوست،خاک ونمی و..[ ./ ]ه كوهی ستچ/ نالدشکست می

 حماسوه  و/ در قلوب آبوادان،  / در نبض زیور آب، / آورداش را به نوا در میچگونه او طبل سرخ زندگی/ لبخند آرامش شکفت

 (1446:493درستی،.)«انسان با كلمه/ خون ا قافیهب/ با سه دهان صددهان هزار دهان/ توفانی شعرش را آغاز كرد

هوای رژیوم را   هایی است كه در آنها با وصف یاران ومبارزان انقالبی شعر وفجوایع وسوتم  سرودهچنین دارای زندانشاملو هم

-بیوان بوی  است كه به دلیل « باغ آینه»ترین اشعار ایدئولوژیک واجتماعی یکی از مهم« فرشبرسنگ» »دهد شعرنشان می

-،در زندان موقت شهربانی ودر پنج بند سوروده  4996این شعر در سال .تر فجائع استبداد، معروفیتی بیشتر یافته استپرده

/ كوه گفتوی دیگور زموین    / انود سورد  چندان به خاک تیوره فروریختوه  / چون اختران سوخته/ امیاران ناشناخته»... استشده

 (419:4934سالجقه،)«.ستاره ماندبی/ همیشه

از اشعار ایدئولوژیکی است كه در خودمت  » است وشدههای اوست كه در زندان قصر سرودهنیز از دیگر سروده« كیفر»شعر 

 (416:همان.)«عقیدتی شاعر است سیاسی و های اجتماعی،بیان اندیشه

سورخوردگی شواعران    یوأس و  های قومی واقلیمی در قالبی سومبلیک مایهها با بنپیمان ها وآتشی در شعر خنجرها، بوسه-

قومی خود روح  آتشی با مدد از تجارب حسی وحافظه»این شعر  دهد درمرداد را نشان می 23فکران بعد از كودتای وروشن
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ای سمبلیک از جغرافیای مایهی خود دمید وتابلو وتندیس این شکست تاریخی را با رنگسرودهی سوگاقلیمی را در پیکره

این شعر اگرچه حدیث شکست ونشست است ،به دلیل غنای روح حماسوی،از  . آورد وبه تماشا گذاشتزخم وزمخت خود بر

 (933-933: 4933روزبه،.)«ها مبراستآلود آن سالتپش وتحرک آكنده، واز سردی وسکون اشعار یأس

/ سوت سووخته  خورشید قلعهاندوهناک / هاستمفلوک دشت اندیشناک سینه/ سربر آخور ایستاده گران/ سفید وحشی اسب

-جویای عزم گمشوده  -/ ست یال خشماسب سفید سركش بر صاحب نشسته گشوده/ ... با سر غرورش،اما دل با دریغ،ریش

خنجر شکسته در تون دیوورا عوزم    / نه تركش وخفتان،شمشیر مرده است/ با صاحب شکسته دل اما نمانده هیچ... ی اوست

هوای  گنجشوک / اسوت مهتاب سوخته اندیشناک قلعه/ د وحشی اما  گسسته یالاسب سفی/ ... ستسترگ مرد بیابان فسرده
 (             91-4/26ج:4936آتشی،.)اندبازكردههای سوخته، رهدر قلعه/ هاشیاد عنان گسیختگی/ اندپرواز كرده/ گرسنه از گرد آخورش

پس این جدال جدالی است بین مورد   ست؛سوار ا« خویشتن خویش» اسطوره»در این شعر اسب كه سمبلی از نجابت است

هوای  صوحنه » وخالصه این اسب، نماد وجدان ناآرام سوار است كه او را از بستر سردی وسکون به ولولوه ... او« من پنهان»و

 (933: 4933روزبه، .)«خواندپیکار وپایداری فرامی« گرم

 را در قالب شکست از زالوی جغود وجوادو در عرصوه     رزمانششکست خود وهم اخوان نیز در شعر آنگاه پس از تندر تجربه-

كشد وآنگاه در پایوان توأثر خوویش را از    دهد و در فضایی تمثیلی وسمبلیک به تصویر میبازی شطرنج سیاست را نشان می

 .داردشکست بیان می

گریزم سوی درهایی كوه  من می/ ... های منبی آنکه یک دم مهربان باشند باهم پلک/ هایی سحر كردمدانی چه شباما نمی

آنگواه فووجی فیول وبورج     / «...شوطرنج !/ بنشین»:/ گوید/ ...خنددقهقاه می/ رسد از راهآنگاه زالی جغد و جادو می/... بینممی

اموا گموانم   / خوب یوادم نیسوت   یا كی، یا روشنای روز،/ شب بود وتاریکیش/ تازان بسویم تند، چون سیالب/ بینمواسب می

بورد  شباهت با زنم می شکل و/ گیسو كه بسیاری،با پیردختی زردگون/ ... دیدمی همسایه میدر خانه/ وانیهای فراروشنایی

 (                     43-41: 4913اخوان ثالث، ...)جانان بود های گرم وجنگی از جنگ/ ی شطرنج بودم منغرق عرصه

كوه چوون یوک زنودانی تموام امیودها و       دهد و ازایون شکست خود را سرمی نامهغم« دلی غمناک»چنین در شعر اخوان هم

 .نالداست میگیر ملّت و وطنش شدههای سال گریبانبیند و از استبداد و ظلمی كه سالآرزوهای خود را بربادرفته می

یوز عناصور طبیعوت چوون     ای و انتزاعی چون مرغ آتش و نبا استفاده از عناصر اسطوره« در رهگذار باد»مصدق نیز در شعر 

 . دهدناامیدی و یأس خود را از پیروزی نشان می... پایان، و تندباد، توفان سیل و صاعقه، شب بی

دیگور بوه   / توفان سیل و صاعقه هر سوی سرگشاد!/ تندباد/ ای داد/ ...این عشق سركشم سوزم از شرارهمی/ -مرغ آتشممن 

.... نیسوت  پگواه گوویی شوب را   / ...پایاناین شب بی/ شبدر ژرفی / باران وهمناک/ بگذار تا ببارد باران/... اعتماد كه باید بود

 ( 414-419: 4936مصدق، )

 : نمادگرایی آرمانی( ب 
دهود و شواعر بورای اعتوراض و عصویان نسوبت بوه        دست میاقعی بهاین گونه نمادپردازی تصویری از جهانی آرمانی و فرا و

بنابراین در جو اختناق، خفقان و استبداد رژیم پهلوی .  كندوضعیت موجود گاه از نمادهایی عرفانی و یا آرمانی استفاده می

-آلان آمال، آرزوها و ایوده بود و شاعر می وشنفکران جامعه سلب شدهبیان از شاعران و ر كه قدرت انتقاد، اعتراض و آزادی

اندیشوید و بورای   كرد به دنیایی آرمانی در شوعر خوویش موی   سامان جامعه تطابقی احساس نمیهای خویش و موقعیت نابه

 . كردبیان اعتراض خود نسبت به وضعیت موجود، مخاطب را نیز در آمال و آرزوهای خود شریک می

پوردازد  شهر موی در یک فضای سمبلیک و نمادین به ترسویم یک آرمان« كسی كه مثل هیچ كس نیست» فروغ در شعر   

 .عدالتی و استبداد خبری نیست و مساوات و برابری در تمام اركان آن جاری استكه در آن از ظلم، بی

وقتوی كوه خوواب    /خواب آن ستاره ی قرمز را من/دیده ام ستاره ی قرمزمن خواب یک /من خواب دیده ام كه كسی میآید 

كسی كه از باران ، از صدای شرشر باران ، از میان پچ و پوچ  /.... كس نیستكسی كه مثل هیچ/...آیدكسی می/نبودم دیده ام

و پپسوی  /كنود و نان را قسمت می/ اندازدو سفره را می/آیدكسی كه از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می/گلهای اطلسی

 (462-436: 4913فرخزاد، ...)من خواب دیده ام /دهدو سهم ما را می/... كندرا قسمت می
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كند كوه كوه   ای را طلوب میهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، و او منوجیاین شعر فروغ در واقع اعتراضی است به نابرابری 

و احساسی كه در عین فردی بودن قابلیت عموومی   با تخیلی نیرومند»او . بخشدبتواند آمال و آرزوهای او و ملتش را تحقق

كند كه قابول  شدن دارد از پشت تصاویر ساده و صمیمی شعرش كلمات را مبدل به انعکاس چیزی در مورد انسان بودن می

 ( 463: 4933معمار،). «شودبیان نیست، اما به خوبی حس می

شهر شفیعی لزوم عصیان و كلید ورود به آرمان: سازدمی« فصل پنجم»شهری را شفیعی كدكنی در شعر نظیر چنین آرمان

گویی »او در این شعر . چون آذرخشی خواب غفلت را از دیدگان بشوید و بساط ظلم و ستم را برچینداعتراضی است كه هم

ایل تاتار كوه  قب شود و خیمهرحم شستهای كه در آن رنگ كهنگی خواب در بارانی بیمدینه: ای استفاضله به دنبال مدینه

 (223-223: 4933كووب،  زریون )« .رحم زمان در هم بریزد و سراسر آتش بگیورد و بسووزد  سمبل است برای بیدادگران بی

بواران اسوتوایی بوی    / آغاز شود / سیالب سرفراز/ هو انفجار صاعق/ با آذرخش و تندر و طوفان/تی كه فصل پنجم این سالوق»

آتش / بلند آالچیق شب تا قله/ خیمه ی قبایل تاتار/ درنگ كهنگی خواب و خاک را رنگ/ شست از تمام كوچه و بازار/ رحم

/ و كوچوه بواغ هوای نشوابور    / دیوارهای واهمه خواهد ریخوت / آغاز شد/ وقتی كه فصل پنجم این سال/ ... / گرفت و سوخت

شوفیعی  ).«آغواز شود  / وقتوی كوه فصول پونجم ایون سوال      / مجنون بوی قوالده و زنجیور   / سرشار از ترنم مجنون خواهد شد

 (243-241: الف4933كدكنی،

در دل /مون  كوه  درین نقطوه /اینجاست/!چه ها فاصله/!وه/هنوز نشابوردر نشابورم و جویای : وجوی نشابوراودر شعر در جست

 نیشوابور را بوه عنووان   ( 42: ب4933شفیعی كدكنی،)/... در نشابورم و جویای نشابور هنوز/حظه شوم دور هنوزل/شهرم و هر

 . كند كه همواره آرزوی رسیدن به آن را داردشهر توصیف مییک آرمان

كنود كوه اورا سومبل شوهامت و     هایی عرفوانی از شخصویتی عرفوانی یوادمی    در قالب سمبل« حالج»چنین در شعر وی هم

مانود  خویش می كشد و تا پای جان بر سر عقیدهداند كه در همه حال از ابراز عقاید و آرمان خویش دست نمیشجاعت می

كدكنی در این شعر عالوه بر اشاره به شهامت آزادمردان راه مبارزه با استبداد، به ترغیوب جامعوه   . بازدو در این راه جان می

-های ظلم و بیداد رژیم پهلوی را به باد انتقاد موی پردازد و با بیانی پوشیده و نمادین شحنههایشان میبرای تأكید بر آرمان

 .گیرد

توو در نمواز عشوق چوه     / ورد زبوان اوسوت  / سرود سرخ انواالحق باز آن / با ابر گیسوانش در باد/ آینه دوباره نمایان شد در   

شووفیعی ...)پرهیووز مووی كننوود/ از موورده ات هنوووز/ شووحنه هووای پیووربوواالی دار رفتووی و ایوون / كووه سالهاسووت/ خوانوودی ؟

 (               211-213: الف4933كدكنی،

در ایون شوعر بوه    . گیردمیسامان روزگار خویش بهرهشعر مرد و مركب ازنمادی عرفانی برای بیان اوضاع نابهاخوان نیز در -

ای هستند تا آنان را به آمالشان برساند اما در پایان اخوان بوه دلیول   پردازد كه در انتظار منجیهای جامعه میتوصیف توده

 .شودی را منکر میی مأیو س و ناامیدی كه دارد وجود چنین كسروحیه

مورد و مركوب هور دو    /سوی نور و سایه دیگر گشت/پیچ و تابی یافت ، پندارم /در فراخ دشت /اده ی هموار ج/ناگهان انگار  

بوی  / همچو میخ اسوتاده بور جوا خشوک      /كم/ رم / كم / كردند  / كم كردند/ رم كردند ، ناگه با شتاب از آن شتاب خویش

: راوی گفوت /آی/تو كه هستی؟! هی ، سیاهی / وای / در دل/بی كه هیچ از لب برآید نعره شان/ تکان ، مرده به دست و پای

مواه و اختور    /رخیوزد ب دم كه صبح راستین از خوواب پیشتر ز آن .../ها ، ای داد /های/ سایه شان اما چه پاسخ می تواند داد

بر دروغ راویوان  : گفت راوی /  آرایان شیرینکار ، پنهانیروشن / می آراست / بامدادان نازینین خاوری چون / نیزشان دیدند

 (93-4913:26اخوان ثالث، .)بسیار خندیدند

 نتیجه

های بیانی مهم در عصر پهلوی دوم بود كه هرچند ریشه در ادبیات غرب داشت اما شاعران متعهود  سمبولیسم یکی از شیوه

آن بود، آن را  مدههوای عكه از ویژگی... كردن سخن، و دارد الیهایرانی باتوجه به پوشیدگی، اسرارآمویز بودن، خاصیوت چن

هایی كه با سمبولیسم اروپایی داشت، در شعر برای بیان مقاصد سیاسوی و اجتمواعی و نیوز بیوان وضوعیت      رغم تفاوتعلی

فتنود، و در عصور   كارگركردن اقشار مختلف جامعوه از ظلوم و سوتم و اسوتبداد پهلووی دوم بوه      حاكم بر كشور به قصد آگاه
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حکومت استبداد و گسترش ظلم و خفقان و سانسور عالوه بر بیدار كردن مردم، به ترغیب آنان جهت مبارزه با اركان نظوام  

از شاعران بزرگ این جریان ادبی در . پهلوی پرداختند و از این راه حس مسئولیت و تعهد خویش را به ملت ایران ادانمودند

ثالث، شاملو، فرخزاد، آتشی، كدكنی و بسیاری از شاعران دیگر نام برد كه هرچند ناچیز دین خود را  توان از اخوانایران می

كردند كه تاریخ و فرهنگ و وضعیت ریزیاز این طریق به كشور و مردم ایران اداكردند و سمبولیسمی ایرانی و انقالبی را پی

شناسی ادبی نیز شوعر  ثبت كرده، و عالوه بر آن، از نظر زیباییسیاسی و اجتماعی ایران در عصر حکومت پهلوی را در خود 

یافوت و  كرده است و به نوآوری خاصی در زبان و بیان دستادبی ایران عرضهای متفاوت با گذشته به جامعهو هنر را به گونه

 .و آگاهان سیاسی واجتماعی جامعه قرارداد طرف سخن خویش را قشر روشنفکر و فرهیخته

 منابع

 .انتشارات نگاه: ، جلد اول، چاپ اول، تهراناشعار مجموعه(. 4936. )آتشی، منوچهر -

 . نشر مركز: ، چاپ چهارم، تهرانشعرو اندیشه(. 4934. )آشوری، داریوش -

 .انتشارات مروارید: ، چاپ چهاردهم، تهران(ی شعرمجموعه)آخر شاهنامه(.4913. )اخوان ثالث، مهدی -

 .انتشارات مروارید: چاپ یازدهم، تهران ،(4993تا 4944ی شعر مجموعه)از این اوستا، (. 4913....................... . ) -

 . انتشارات مروارید: ، چاپ بیست و یکم، تهرانزمستان(. 4939....................... . )-

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنوگ  : تهران ،(ادبی فارسی نامهدانش) ادبی فارسی فرهنگنامه(. 4916. )انوشه، حسن -

 و ارشاد اسالمی 

 .ناشرنویسنده: جلد اول، تهران ،(در شعر وشاعری)طال در مس (. 4914. )براهنی، رضا -

 .انتشارات سروش: ، چاپ دوم، تهران(شعر نیما از سنت تا تجدد)ام ابری استخانه(. 4934. )پورنامداریان، تقی -

 . انتشارات علمی و فرهنگی: ، چاپ سوم، تهرانهای رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(. 4963......................... . )-

 .انتشارات سخن: ، چاپ دوم، تهرانهای ادبیآشنایی با مکتب(. 4931.)ثروت، منصور -

: چواپ سووم، تهوران    ،(4931)تا انقالب( 4992)های شعری معاصر فارسی از كودتاجریان(. 4931.)حسین پورچافی، علی -

 . انتشارات امیركبیر

 . انتشارات نیلوفر: چاپ اول، تهران، (های شعر نیماییدگرگونی)داستان دگردیسی(. 4934. )حمیدیان، سعید -

 . انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی: ، تهرانپهلوی دوم شعر سیاسی در دوره(. 4934. )درستی، احمد -

 . انتشارات توس: تهران ، چاپ اول ،دكتر جالل ستاری ها، ترجمهزبان رمزی افسانه(. 4964. )لوفلر. الشو، مد -

 .انتشارات حروفیه: ، چاپ اول، تهران(شرح، تحلیل و تفسیر)شعر نو فارسی(. 4933.)روزبه، محمدرضا -

 . نشر ثالث: تهران ، چاپ اول،انداز شعر معاصر ایرانچشم(. 4939. )زرقانی، سید مهدی -

 .انتشارات توس: ، تهرانانداز شعر نو فارسیچشم(. 4933.)كوب، حمیدزرین -

 .انتشارات زوّار: ، تهراننمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی(. 4931. )زمردی، حمیرا -

 . انتشارات مروارید: ، چاپ اول، تهران(شاملو)های كاشیامیرزاده: نقد شعر معاصر(. 4934.)سالجقه، پروین -

 .نشر آگاه: ،جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهرانهای ادبیمکتب(. 4933. )سیدحسینی، رضا -

 . انتشارات نگاه: ، چاپ چهاردهم، تهران(شعرها: دفتر یکم)ی آثار، مجموعه(. 4932. )شاملو، احمد -

 . انتشارات سخن: ، چاپ پنجم، تهرانصداهاای برای آیینه. (الف4933.)شفیعی كدكنی، محمدرضا -

 . انتشارات سخن: ، تهرانی دوم كوهیآهوی هزاره(. ب4933.................................... . )-

 .انتشارات سخن: ، چاپ اول، تهرانبالغت تصویر. (4936. )فتوحی، محمود -

 . انتشارات مروارید: چاپ هفتم، تهران ی،بهروز جالل دیوان اشعار، با مقدمه. (4913.)فرخزاد، فروغ -

 .نشر مركز: ، جلد دوم و سوم، چاپ ششم، تهرانتاریخ تحلیلی شعر نو(. 4931.)لنگرودی، شمس -

 .انتشارات نگاه: ، تهران(تحلیل آثار سیزده شاعر نوپرداز از نیما تا امروز)تفریق جمعی. (4933.)معمار، داریوش -

 . انتشارات نگاه: ، چاپ اول، تهرانی اشعارمجموعه (4936)مصدق، حمید -
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 .انتشارات امیركبیر: ، تهراناز رمانتیسم تا سورئالیسم(. 4996.)هنرمندی، حسن -

 . انتشارات نگاه :تهران ، تدوین سیروس طاهباز، چاپ دوم،(فارسی و طبری)ی كامل اشعار مجموعه(. 4914. )یوشیج، نیما-

 :هامجموعه

 ،(نقد و بررسی ادبیات معاصر) ، سفر در آینه،عباسعلی وفایی ،«تأثیر شعر غربی بر شعر نو ایران» .(4931) .حسینی، مریم-

212-431ص انتشارات سخن،ص: تهران  
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