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ویژه از دهه چهل شمسی شاهد رشد سبک سمبولیسم در شعر و هنر در ایران در دورۀ معاصر، به

است؛    معاصر  شعر   جریان  نیترمعروف  و  ن یترگستردهسمبولیستی،    گرایش  با   اجتماعی،   شعرهستیم.  

اندیشمندانه  شاعرانه  جریانی  بارزترین .  دارد  ایران  معاصر  ادبیات  تاریخ   در  یابرجسته  سهم  که  ـ 

  مقطع این در ـ اجتماعی انتقادی شعر یگونه است. جامعه با شعر معنادارِ پیوند  جریان، این ویژگی

  و  سوک ی   از   شاعران  یشاعرانه  و   انسانی  حساسیت  اساس،   این  بر  ؛ ابدییم   آشکار   نمودی  زمان،  از

اجتماعی    ییهاسروده  سرایش  به  را  شاعران  از  گروه  سو، این  دیگر  از  ایرانی،  یجامعه  بر  حاکم  استبداد

  اعتراض  ،می رمستق یغ  صورتی  به  توانندیم  شیوه  این  یریکارگ به  با  ؛ اینان دهدیم  سوق  ـ سمبلیک 

  است،   برخوردار  ذاتی   پوشیدگی  سمبل، که از :  ادبی  شگردی   کاربستِ   با   اینان   دهند؛  بازتاب   را  خویش

  از  توصیفی ـ تحلیلی، پس  یوهیش  جستار، به  این  در .  پردازندمی  خویش  نظر  مورد   مسائل  طرح  به

  که   گردد یم  مشخص   منظر،  این   از   کدکنی شفیعی  و   فرخزاد  شاملو، اخوان،  نیما،   یهاسروده واکاوی

  -اجتماعی   اشعار  و  یافته   شاعران  از  گروه   این   هایسروده  در   ایگسترده بازتاب  اجتماعی   سمبولیسم 

از سوی   .است  داشته  برجسته  نقشی  ایران،  زدهغفلت  یجامعه  بیداری  در  مذکور،  شاعران  اعتراضی

 ها نیز شاهد کاربست سبک سمبولیسم هستیم.دیگر در آثار هنری، این دوره چون خانه

 : اهداف پژوهش
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بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه   581 

 تبریز 
 

 زاده طوری، حسین پارسایی، سوزان جهانیان مرتضی زهره  
 

 مقدمه 

  که   یتیواقع است؛  شده  شمرده  ادبیات  یهارسالت  از  یکی انسانی، همواره تعهّد  و  سیاسی  اجتماعی ـــ   تیواقع  بازنمود

 او هنری  حیات به  متقابل،  واکنشی کنش ـ  در و  دهدیم  قرار خویش تأثیر تحت  را نویسنده  یا شاعر  احساس و  اندیشه

ویی و  ـسمت اعری.  بخـشدیم  خاص  ـس امانی  برابر  در  نیق یبه  دارد، تعهّد  اجتماع  به که  ـش ان  واکنش  هانابـس .  دهدیم  نـش

ــاعر، گاه  اجتـماعی  کنش ــورت   ابداعی،  یا  عام  گوناگون  نـمادهای از  وی  یمـندبهره و  نـمادپردازی  به او  گرایش با  شـ   صـ

وف  الالند،  گفته به.  ردیپذیم وی،  فیلـس انه  نماد فرانـس ت  عینی اینـش ایل  با  که اـس   رقابل یغ  یا  غایب  چیزی  طبیعی، وـس

اهده م  را  مـش وف  یونگ،  زعمبه[ و]  کندمی  مجسـّ ک روان و  فیلـس وئیس، اهل  پزـش ویرِ بهترین  نماد،  ـس  برای  ممکن، تـص

 ر.ک:)کرد    بیان ترروشــن یاوهیشــ  به  را آن  توانینم و اســت  مانده  ناشــناخته  نســبتاً  که اســت  چیزی  تجســم

ــو ــت  حالی  در  این ؛(9:1364،دالش ــط  از  همواره  نماد،  که  اس   عمق  و  حقیقت باطن، به  کرده،  عبور  کلمات ظاهر و  س

ــاس  ـجامـعه  در  موجود  مـفاهیم   نـیازـهای   ـبا  پیوـند  در  و  ـهاـنهیزم  از  برآـمده  گـمانیب  نـماد  یریـکارگـبه  ؛پردازدیم  و احسـ

 و  فردی  ناخودآگاه  یرازها  بازتاب و  تجسّم همواره  شاعرانه،  ینمادها و  اندیآدم  نیازهای  با پیوند  در  نمادها: است  آدمی

  قشــری   مثابه به  شــاعران  دوم،  پهلوی  یدوره  در  (.16:1387:  زمردی: ک  .ر) اســت  انســانی  تمدّن و  جامعه هر  جمعی

اعر .  کردندیم  بیان  مختلف یهاگونه به  را خویش  اعتراضـات  نیرومند،  عواطفی از برخوردار و  آگاهدل  ،کردهلیتحصـ    ـش

ر تبداد، عـص ری   ،پردهیب  ابدیینم  مجال  که آنجا  از  اـس بات  ابهام،  بدون و  ـص کار را  اجتماعی  یناعادالنه  مناـس ازد،   آـش   ـس

اـسی  پیوند خویش  مخاطب با  پنهان،  و  پوـشیده  یاگونهبه  الجرم   که  اـست رونیا  از  هم  ؛کندیم برقرار  اندیـشگی  و  احـس

ــعر  پژوهنده،  یک   گفته به ــمبولیک  ش ــ » چهل  یدهه  س  به راجع  نامرئی  زدن حرف  یک   و  مخفی  ارتباط  یک   یلهیوس

ــائل ــر  کحل را  میکده خاک  که  آنان  فقط  که بود  حاد  مسـ ــاخته بصـ ــر  آن از بودند  سـ   لنگرودی، « )آوردندیم  در سـ

ــاعر(.  731:1390 ــی  و  معترض  ش ــعیت  از  عاص ــی  وض ــیاس ــدیم  اجتماعی و  س ــمبل پس  در  کوش  و  نمادها  و  هاس

ــت،  نیز  ـجامـعه  مردم  آلاـیده  ـکه  خویش،  یـهاآرـمان  و  ـهاآلاـیده  ـبه  و  برآورد  اعتراض  فرـیاد  ،شیـهالیـ تمث   ی ـجاـمه  هسـ

 به و  ابدییم انقالبی و  اجتماعی  ـسویی و  ـسمت پژوهش، این  در  پردازی  نماد و  ـسمبولیـسم  اـساس این بر  بپوـشاند؛  عمل

  کدکنی   شــفیعی  و فرخزاد  نیما، اخوان، شــاملو،  :شــاعران از  شــماری شــعر  در  اعتراض،  ســیاســی-اجتماعی  نمادهای

 .پردازدمی

ــاعران،  دیدگاه ــی  تحوّالت تأثیر تحت  تاریخی، یبرهه هر  در  ش ــیاس ــت  یایاجتماع  و  س  وقوع به  دوره هر  در  که اس

.  گذارد یم تأثیر  ـشاعران  ـسرایش  ـسبک  و نگرش یگونه بر  ناآـشکار،  و  آـشکار  گوناگون،  انحاء به  که  تحوّالتی  پیوندد؛می

 و  فکری  ســازوکار  همین  از نمودی مســئول، خود و  متعهّد  ادبیات  از یاگونه  یمثابه به  ایران،  در  ســمبولیک   ادبیات

ناخت  که  ادبیاتی  اـست؛  اجتماعی ع  از  آگاهی  بدون آن،  نمادهای و  هاـسمبول  ـش یاـسی  تیوـض   ر ی پذامکان  اجتماعی و  ـس

 این تأثیر  تحت نیز  فارســی  ادبیات  اقتصــادی،  و  ســیاســی  اجتماعی،  تحوالت  دادن  روی و مشــروطه  انقالب  با. نیســت

ت  یوهیشـ   گونه، دگرگونی بدین و  گردید  دگرگون  تحوّالت،   در . آورد  پدید را نوین  ادبیاتی  نگرش، نوع  در تغییر  و  زیـس

اعران  یابیدـست  مفهومی، تحوّل  نیترمهم  دوره این ت؛ برآیند  اجتماعی  بینش به  ـش تیابی اـس   بینـشی، در   چنین به  دـس

ــعی  گرفتن  پیش ــی  انتقادی ـــــ   موض ــبت  اعتراض ــاع نس  اعتراض، چونان  و  انتقاد  ترتیب، بدین و بود  جامعه  به اوض

 اخوان،: ـشاعران  از گروهی  که  همچنان  نیما، مـشروطه،  از  پس.  گردید  نمودار مـشروطه یدوره  ـشعر  اـصلی  یهاـشاخـصه

املو، فیعی و  فرخزاد  ـش تند  کدکنی،  ـش ی  هیجانات  تنگناهای از  توانـس خـص عر و برهند  ـش ه به را  خویش ـش  برای  یاعرـص

 به  ـشاعران  گرایش و  اجتماعی  ـسمبولیـسم جریان  پیدایش.  نمایند  تبدیل  اجتماعی عواطف و  مردمی  یهاخواـسته طرح
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اعرانه،  نمادهای  کاربـست رایط  همین  بازتاب  ـش تار. اـست  اجتماعی  ـش مبولیـسم  عملکرد به رو  پیش  جـس   در   اجتماعی  ـس

 1.پرداخت خواهد  برده نام  شاعران  شعر  در جامعه  نابسامان  اوضاع به  اعتراض

  ی نهیزم  در  لیکن  ؛اندافتهین  پژوهشــی  جســتار  این عنوان  با را  یامقاله  هیچ  تاکنون خویش،  در جســتجوی  نگارندگان

 ناـصر  :گرددیم  اـشاره  هابدان  ذیل  در  که اـست ـشده نوـشته  یاچندگانه  مقاالت و  هانامه  پایان  ها،کتاب  اعتراـضی  ادبیات

 مذهب  اسماعیلی خسرو، شاعرناصر یهاسروده  کتاب، این  مؤلّف.  دارپشت  محمدعلی  از ،(1385)اعترض    ادب  و خسرو

  اســت.  پرداخته  اعتراضــات این  موضــوعی  بندی  تقســیم به  داده،  قرار بررســی  مورد  اعتراض  منظر  از را  پنجم  یســده

  در   رحیمی  ابوالقاسـم  دکتر  راهنمایی به  فرگی  سـلطانی  مرتضـی  از  پارسـی،  معاصـر  ادبیات  در  اعتراض  شـعر  بررسـی

 عوامل: گوناگون  مـسائلی  و  مباحث به  مـشبع  یاگونهبهفـصل،    هـشت  در  ـشده ارائه  یادـشده،  ینامهانیپا  .ـسبزوار  دانـشگاه

 گونگونه  نمودهای و  کالســیک  شــعر  در  نبود اعتراض و  کمبود ، چراییهااعتراض  پیدایی  در مؤثر  اجتماعی و  انســانی

 از(  1391) پهلوی  دوم  یدوره ـشعر  در  اعتراض  ادبیات  یهاگونه اـست.  پرداخته معاـصر  ـشاعران ـشعر  در  اعتراـضی ـشعر

یری  قهرمان  دکتر  راهنمایی به  محمدی  مینو ت  ادبیات به  پرداختن با  مذکور،  ینامهانیپا.  محمدی ـش کـس  و گریز  و ـش

ــتیز و  مبارزه  ادبیات  آن،  انواع ــناســی گونه  منظر  از را  س   انداز چشــم»  یمقاله  .دهدیم قرار  تحلیل  و بررســی  مورد  ش

ــعر  در  اعتراض  ادب و  آزادگی ــروده به  پرداختن با مزبور  یمقاله.  دارپشــت  محمدیعل از  ،(1389)  «فارســی ش   ی هاس

  ستایش   را....  و  عفت  شجاعت،  عدالت، چون  ارزشمندی  عناصر  شاعران، این  چگونه  که  دهدیم  نشان  شاعران از  گروهی

 این  در پژوهش  روش .اندنموده  تقبی   را....  و  فجور و  فسـق  سـتم، و  ظلم چون  ناراسـتی  هرگونه  دیگر سـوی  از و  کرده

 است.  یاکتابخانه  هایداده  مبنای بر و  تحلیلی  توصیفی ـ  آن، موضوع به با توجه  جستار،

 خاستگاه سمبول.1

مبول اس  ـس تگاهها بر اـس ه  یهاخاـس یم  خویش به ـس ته تقـس اطیری   یهانیی( آب  عتی( طب: الفگردندیمدـس   ملی و اـس

 و مذهب.  نی( دج

 گونه است.آنچه در ادامه خواهد آمد، در راستای تبیین این سه

 عتیطب  .1- 1

مبولیـسم  ول ایران،  انقالبی و  اجتماعی  ـس ال  در  مرداد 28  کودتای  از  پس  پهلوی، حکومت  دوم  یدوره محـص   1332  ـس

له  در  ـشعری،  گرایش این اوج  دوران. بود عر  در  نمادگرایی روند»اـست؛    کودتا  از  پس دهه  یک   یفاـص ر  ـش  از  ایران  معاـص

ال  حدود یر با 6131  ـس عر  ـس د  آغاز  نیما  "2ققنوس"ـش ال. ـش هریور از  بعد  یهادر ـس م ،1320 ـش مبولیـس بک ـس   نیما   ـس

املو، و اخوان.  کرد  پیدا  توانمندی و  یجد  پیروان عر[ ترتیب بدین] و  گرفتند  پیش  در را  نیما یوهیشـ  ـش مبولیک ـش   ـس

  طبیعت  از  را خویش  نمادهای از  بسـیاری  دوم،  پهلوی  یدوره  شـاعران  ؛(243:1386فتوحی،  )  «گرفت  شـکل ایران  در

ــنبه که  آنجا  تا  ،کردندیم  اخذ ــروده  در  گفت  توانیم  یروش ــتر  یهاس ــاعران، از  گروه این  بیش  از  برگرفته  نمادهای  ش

ــ   اجتماعی  ینمادها  یمثابه به  را  طبیعت  عناصر  اینان. است  رفته  کار به  طبیعت  و  اعتراض  بیان  خدمت  در  سیاسی، ــ

 او. اـست ـشاعران  از گروه  همین  از ایرانی، نوپرداز  ـشاعر نیترـشاخص  نیما،.  گرفتندیم  کار به خویش  ـسمبولیک   عـصیان

طهبه تایی  یهاخصـلت  و پرورش یواـس مبل  گسـترده یاگونهبه خویش،  روـس عری  یهاـس  اخذ  طبیعت  از  را خویش ـش

 
 .گرددیم  مواجه نیز شعری دیگر یهاگونه برده، با نام شاعران شعر در پژوهنده   که است بدیهی 1-

 (.1535 ـ 1536/  3: 1362  تبریزی،  ر.ک:) برای مطالعه بیشتر -2
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 احوال و  است  راز  و رمز و جاذبه از  سرشار  هنوز  طبیعت  نیما  شعر  در: »ردیگیم  کار  به خویش یهاسروده  در  و  کندیم

(.  130:1384  آشـوری،)  دارد« او پیرامون  طبیعت  و هوای  حال و  پیرامون  فضـای با  مسـتقیم یارابطه  شـاعر،  نفسـانی

روده ب  هـست"همچون   ییهاـس ی،،)  "ـش ، (418:  همان)  "برف"، (301ــــ 302:  همان)  "آدم  آی"  ،(511  :1371  یوـش

ــ  415)  "1سیولیشه" ــ  505)  "است ابری  امخانه" ،(135 ــ ــ  نمونه....  و( 405 ــ  ـ  سیاسی  نمادهای  کاربرد  نمودگاه ــ

 ـسوی/کوه بر  از ابر،  نوباوه  باد،/اـست  باخته  رخ  رنگ /خاک  و  کرده  دم ـشب  یک   ـشب،  »هـست  :نیمایند  ـشعر  در  اجتماعی

 (.511  :همان)  «است  تاخته من

 سـرد،  یجامعه  فضـای  سـمبولیک،  بیانی با....  و  باد  خاک، شـب،:  طبیعی  نمادهایی  یریکارگبه با سـروده این  در  شـاعر

 به  شـب  نماد. خواندیمفرا    چالش به  را  سـیاسـی  نظام  گونه بدین و  کشـدمی تصـویر به  را خویش  آورخفقان و  روحیب

ــ   ـسیاـسی  کارکردی  با  طبیعت، با  پیوـسته  در  نمادی  یمثابه   ـسمبولیک ـشاعر  یزده اندوه  روان با  پیوند  در  اجتماعی،  ــ

ت نیز روده  از]بند   این: »هـس ا  چه[ ـس ویر  بـس اع تـص طراب  و ترس و ایران  اجتماعی احوال و  اوـض اع بر  حاکم  اـض  آن  اوـض

 :کندیم  ایفا  اساسی  نقشی نیز  نیما  پیروان شعر  در طبیعت(. 371:1381  پورنامداریان،)«دهدیم  نشان  را  «روزها

  فریاد /نور  ســوی به/جنگل  ســیاهی  در  شــاخه  یک /ســرد  نشــســته  دریا،/رگاهید  ســت، خوانده خونین،  گلوی با  »شــب 

  در   عاطفه، از اندیشـمند، برخوردار عضـوی  جایگاه  در شـاعر  کوتاه، یسـروده این  در  (.346:1382  شـاملو،)  «کشـدیم

 با او.  باـشد خواهانهآزادی  یهاـشهیاند و  اجتماعی  یهادغدغه از  فارغ تواندنمی  حاکم،  اـستبداد  و  خفقان  ـستم، با مواجه

 دیگر  عبارتی به  ؛کشدیم تصویر به را  جامعه  نابسامان  وضعیت  ،دهدیم ارائه  شاخه و  دریا ـشب،  از  که رمزی تـصویر  ـسه

ب» نهاد  جا این  در  ـش ت.  زده  خفقان  و خاموش  یجامعه  یدهنده  پیـش بی،  چنین بطن  در اـس رد  دریای  ـش اکن   و ـس   ـس

ت  گرفته  قرار د مردم  یهاتوده مظهر  تواندیم  که  اـس اخه،  یک .  باـش ت  جامعه انبوه  جنگل از  بیدار و  فرد آگاه  یک   ـش   اـس

 (.99:1389روزبه،)  «دهدیم  سر  فریاد  آزادی و  رهایی سوی به  که

اعری  »فرخزاد، اعرانه همواره  نگاهی با  ـش یاهپوش،) «ـشهری  زندگی از  پذیرفته تأثیر  عمیقاً و ـش   در  نیز  (.112:1376  ـس

عر   وزدیم  باغچه برای  دلم"ـش ــ  456  :1379  فرخزاد،)  "ـس یف  با( 455ــ  جامعه  واقع  در  خویش پیرامونی  محیط توـص

  کند   باور خواهدینم  کـسی/نیـست  هایماه  فکر به  کـسی/نیـست  هاگل  فکر به  »کـسی:کـشدیم تـصویر به را  خویش عـصر

  ، هایماه و  هاگل  سـروده، این  در (.455  :همان)  «اسـت کرده  ورم  آفتاب  زیر  در  باغچه  قلب  که/میردمی  دارد  باغچه  که

د  جامعه مردم  از  نمادی تواندیم اعر، وطن خانه،  حیاطِ و  جامعه خودِ  باغچه،  و باـش  یمهریب  و  غفلت  مورد  اینک   که  ـش

 .است  مثبت  تحوّلی  انتظار  در و  شده  واقع خودخواه  حاکمان

ــعر  مجموعه  در ــتان" ش ــروده  در  و( 1383)  "زمس   کاربرد  با  همچنان نیز، اخوان( 1383:166 اخوان،)  "من  باغ" یس

ــ   طبیعی، در  ییهاسـمبل  یمثابه به.......  و باران  باد، ابر،  آسـمان، باغ،:  طبیعی  عناصـر  ناگوار  شـرایط  تبیین گزارش ـــ

ــمانش :ایممواجه  جامعه ــتین آن با ابر،/آغوش  در  تنگ   گرفته  را  »آس ــرد  پوس ــب و  روز  ،یبرگیب  باغ/نمناکش و  س  ش

 (.166:همان)«غمناکش  پاک  سکوت  با/تنهاست

عر  تمامی دفترهای  در فیعی ـش تگی  و پیوند.  یافت  را  2طبیعت  از  نمادهایی  ــــ  نمونه  توانیم نیز  کدکنی  ـش  این  دلبـس

 از  را خود  یدفترها  از  بســیاری  نام او  که اســت  چنان و  چندان  ینمادپرداز به  او گرایش  و  طبیعی  عناصــر با  شــاعر

 
 که کـسی  نماد، برای یک یمثابه  حـشره، به این  اـست، ـشده  ـسروده   1335 فروردین در که  ـسروده  این در. اـست ـسیاه  ـسوـسک معنی  به مازندرانی، گویش  در:  ـسیولیـشه -1

 .است شده  استفاده  رودیم شاعر  سراغ به سیاسی مسائل طرح یا شدن پنهان  برای ترس، دلیل به هنگام  شب

  رسـدیم  نظر به هنری، دیدگاه  از.  اسـت نهاده  خود اشـعار مجموعه  بر را سـروده   این نام اخوان  که  شـد شـمرده   مجموعه این  شـعر  نیترشـاخص  سـروده  این رو آن از2- 

 .باشد داشته  وجود مجموعه این در  سروده  این از یرومندترین یهاسروده 
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 پارسایی، سوزان جهانیان زاده طوری، حسین زهره مرتضی 

 

 مروزی،  ییکســا :ک.  ر) مروزی  کســایی شــعر  در که  همچنان  فارســی، شــعر  فضــای  در  نیلوفر .ردیگیم  طبیعت

 ـشفیعی، این  لیکن اـست؛  عادی  کارکردی  برخوردار از  ـشعری،  خیال  ـصور  در  طبیعت  عناـصر دیگر  همچون(.  76:1368

 و  دهدیم قرار  ســیاســی  و  اجتماعی  مفاهیم  بیان  خدمت  در خویش،  یزمانه  نیازهای با  متناســب  را  طبیعت از  عنصــر

ــعر  در گونه، نیلوفر بدین ــانی  نماد او،  ش   لیکن   نالیده، اندوه،  با غربت،  یهاآب  بر  که  گرددیم  غریب و وطن  از  دور  انس

ــت،  بالیده  امیدوار ــتبداد به  و  زده  غفلت  یجامعه  که  تا اس ــیدن  فرا با  گردیده،  دچار  اس   بیدار  انقالب  و  آزادی بهار  رس

ــ    1386:115  کدکنی،  ـشفیعی)  "باران  دعای" :ـسروده  همین  در نیز  مومیانی نیلوفر، باغ  دوـشادش .ـشود   ، نماد (114ــ

 بیانگر ایران،  تعبیری به  یا و باغ برای  مومیایی  صـفت  آوردن. اسـت  اسـتبداد  سـرمای  گرفتار  که  اسـت ایرانی  یجامعه

ان  شــــدت ه  در  آزادی  نبود  و  خفـق امـع ار  یمرده  ـج اآب  بر/شــــدم  »نیلوفری   :اســــت  شــــاعر  روزـگ ت  یـه  غرـب

 (.457:1386  کدکنی،  شفیعی)  «شودیم  بیدار  مومیایی باغ  این/سرما  یسلسله  انقراض  با/گفتم /نالیدم/بالیدم

 اساطیری و ملّی  یهانییآ.1- 2

: است  اساطیری و  ملّی  یهانییآ  از برگرفته  برگزیده،  شاعران  یهاسروده  در  رفته  کار به  یهاسمبل ـــ   نماد از  شماری

  وضـع  پیرامون  طبیعت  و خود  طبیعت  با  ارتباط برای بشـر  که  هسـتند  یاییمعنا  نظام از  بخشـی  واقع،  در  هااسـطوره»

ت  کرده اس، پرداختن  این  بر  (.49:1389  معمار،)  «اـس خصـ  و  هانییآ به  اـس اطیری، و  ملی  یهاتیـش  نوعی  واقع  در  اـس

اـست؛   ـشده  ـسپری  خوب  روزگار و  هاـسنت  یادآوری  رهگذر  موجود، از  وـضعیت به  نـسبت  معاـصر  ـشاعر  عـصیان  و  اعتراض

اطیر، به  رویکردی  دیگر، چنین  به بیان ی  یایگو  اـس تالوییک   حسـّ ت؛  نوـس ی  اـس کّه  روی  که  حسـّ   اعتراض  آن  دیگر  یـس

بت عیت به  نـس بات و موجود  وـض تبداد  مناـس ت  یایاـس ت نومیدی و  ویرانی آن، جز  برآیند که  اـس تین.  نیـس  نمود  نخـس

 و   روشنفکر هر  یا  نیما خود  نماد  ققنوس،»  سروده، این  در  ؛مینیبیم او  "ققنوس"  ـشعر  در  را،  ملی  اـساطیر به  نیما توجه

  « بازد یم  جان راه  این در  سرانجام و  زند می  آتش  و آب  به  را  خود دیگران، رهایی  و آگاهی  برای که  است  خواهی آزادی

 (.234:1390  چافی، پور  حسین)

 را  خود/مسـت  درونیش  یهارن،  ز  گه  آن...//سـرد  بادهای  وزش  از مانده  آواره/جهان یآوازه/خوان خوش  مرغ/ققنوس» 

 (.1371:117  یوشی،،)  «افکندیم آتش  هیبت  روی به

( 490  :همان)  "آویز شــب  مرغ"، (491  :همان)"آمین  مرغ"، (284:همان :ک.  ر)"هیبره" :خویش دیگر  اشــعار  در  نیما

 موجود  اختناق  و  اسـتبداد  سـتم، گونه بدین و  ردیگیم  مدد ایاسـطوره موجودات  از گرایانه  نماد  رویکردی  با نیز......  و

 .سازدیم  آشکار  انتقادی  نگاهی با خویش  شعر  در را  جامعه  در

اخوان،  ـشعر  در  گفت  توانیم  مـشخص  یاگونهبه  دیگر،  بیان اـست؛ به ایران  ملی  تاریخ به  متعهّد  ـشاعران از  یکی اخوان

 این  در.  انددهیبخشـ  ویژه  غنایی  او ـشعر به  زرتـشتی  دین  عناـصر  آن، موازاتبه و  اـست  پررنگ   بـسیار  گرایی ایرانی  ویژگی

  فراهم  شـعری  مجموعه  ،(1383)  "1شـاهنامه آخر"شـعر    مجموعه. دارند  چشـمگیر حضـوری  شـاهنامه  پهلوانان  میان،

  ؛( 1390:2/511  لنگرودی،)  «نما  کهن و عشـوه  پر و  صـحی  و پرصـالبت و  فخیم[  ی]  زبان» با  که سـروده 28 از  آمده

 .است ایرانی  و  اساطیری  عناصر از  یریگبهره با اخوان  سیاسی _  اجتماعی  یینمادگرا  آشکار  آشکار، نمود یاگونهبه

ــ  175:  1383)  "میراث"عنوان    با یاـسروده  در و ـشعر  مجموعه این  در اخوان ــ  (173ــ   گویای  خود  عنوان،  این که  ــ

ــ عاطفی  یاشهیاند  بازگـشت ــ  است موجود  وضع به  اعتراض از  نمودی و  شده  سپری  یگذشته به  اخوان  ــ   همچنان  ــ

 
  رسـدیم  نظر به هنری، دیدگاه  از. اسـت  نهاده  خود  اشـعار  مجموعه بر را  سـروده  این نام  اخوان که شـد شـمرده  مجموعه این  شـعر نیترشـاخص سـروده   این رو  آن  از 1- 

 .باشد داشته  وجود مجموعه این در  سروده  این از یرومندترین یهاسروده 
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 گر  روایت  فاخر،  زبانی با  و  گیردمی  کار به  ـــــ سـیاسـی  اجتماعی اوضـاع  تبیین  راسـتای  در  را اسـاطیری  یهیمادرون

 :شودیم خویش  جامعه  یهارن،

  نیاکانم  از  میراث  مانده/مانند  جاودان  ســالخوردی/غبارآلود  روزگارانی از  پیر  ینده  یادگاری/من  دارم  کهنه  پوســتینی» 

ــناســمیم را  کســی آیا  پدرم/جز/آلود  روزگار،  این مرا،  و تعابیر  تنها نه. (173:همان)  «گفتم؟  ســخن  نیاکانم  کز/من  ش

روده این  ترکیبات تین: ـس الخوردی  غبارآلود،  روزگارانی  پیر،  ینده  کهنه،  پوـس   کلک  تاریخ،  جد،  نیاکان،  مانند،  جاودان  ـس

ــیرین، ــرخ  مادیان  ش ــو ک ی  از  یتمامبه  ....و  مباد  بیاالید،  ،خفتیم: همچون  کهنی  یهافعل برد  کار  که......  و  یال  س   س

  راـستای   در  گذـشته  فرهنگ  به  بازگـشت و  ییگراباـستان  از ویژه نوعی  ـسو، گویای دیگر  از و موجود  وـضع به  انتقاد بیانگر

ــروده  این»  ؛اـندشیخو  روزـگار  و  ـجامـعه  نفی ــاعر  تـقاـبل  گوـیای  نـمادین  زـبانی  ـبا  دیگر، یاگوـنهـبه  نیز  سـ  یـجامـعه  ـبا  شـ

  وـضع  به  نـسبت  آزردگی  از  بیانی و  دفاعی  مکانیـسم نوعی  گذـشته، به  بازگـشت  ،ـشناـسانهروان نگاه  در  که  اـست؛  نابـسامان

 (.26:1395  تبار، ابراهیم)  «است موجود

ــمندانه، اخوان  ــاهنامه،  از  تنها نه  هوش ــته  این  ش ــازبیترک با  بلکه  دیگویم  کهن، ایران  یادگار نیتربرجس  آخر"  یس

 ( به1012/ 2: 1386دهخدا،  )  «اســت خوش  شــاهنامه آخر»  که  غالب تصــور خالف بر را  تلخ  طنزی  عمالً  "شــاهنامه

ــاهنامه آخر  اکنون.  آوردیم وجود ــت آوراندوه و ناخوش انگیز،  غم  ش ــت؟  هان»  :اس   قرن  آیین  دی  این  پایتخت/کجاس

 (.1383:174 اخوان،)  «آشامخون  قرن/مهر  قرار  از  دور بس  لیک /ماه  مدار  از  برگذشته/چهر  شکلک   قرن/پرآشوب

 ایرانی ـسردار  فرخزاد،  پور و  رـستم  پوردـستان،  از خویش،  یجامعه  حاکم اوـضاع به  اعتراض  در ـشاعر  فـضایی،  چنین  در 

  پریشـان   ای»: دینمایم موجود  شـرایط  با  مخالفت  یهیمادسـت را  رسـتم ناروای مرگ  و  کندیم  یاد  اعراب با  جنگ   در

 را  فرخزاد  پور  داسـتان  /مرد او  مرد، مرد،  /برد نخواهد  در نابرادر  چاه ز  جان  پوردسـتان،  /کن  دیگر پرده!  مسـکین  گوی

 (.174-175:همان)  «سرکن

  ـفاتـحان   /ـما  دیگر! آه :گوـید  و موـید  /موـید  و  ـناـلد  /دیـ آیم  یرف  ـچاهی  قعر  »از یاـناـله:  دیـ آیم بر  یاـناـله ـچاه،  قعر  از  لیکن  ؛

 (.175:  همان)«  بادیم بر  رفته  شهرهای  فاتحان  ما  /بشکسته  بال یرهایت.... مانیم  را  پیر  /پشت  گوی

  را 1جابلقا  و  جابلـسا  نامبردار و یااـسطوره ـشهر  دو خویش،  یجامعه  ناخوـشایند  اوـضاع ترـسیم برای  نیز،  کدکنی  ـشفیعی

ایی  را خود  یجامعه  و  ردیگیم  کار به ر  جابلـس راـس منی  ـس هر  آرزوی و  داندیم  بیماری و  دـش ر ـش راـس  را  جابلقا  عدالت  ـس

  گـشنامار   ز  فارغ  /خویش  درفش زیر  کند را  گیتی  هـستار  فردا/  پرطنین  طلـسم آن  با  /جابلقا  که »بادا  :پروراندیم ـسر  در

 (.145:1386  کدکنی،  شفیعی)  «جابلسا بالساغون  از  نماند  نامی  /سرما یسوده  و زمهریر وز  /برگیبی و  بیماری و

روده  در  همچنین او کار یاگونه به هرچند(  270ــــ  271:همان)  "آتش و  فریاد مرغ  آن" یـس  مرغ این  ققنوس، از  آـش

  چنین  این  مرغی  روـشنی پژوهنده، به  که  اـست یاگونه به آتش،  فریاد و مرغ  از او  وـصف  لیکن  ،کندینم  یاد  یااـسطوره

 آن برگرد  /شـب سـرتاسـر  /گونه این  از  مرغی /آتش  بال  یک   و  فریاد  بال  »یک   :ابدییم  ققنوس: موصـوف  از  یاهیکنا  را

 (.270:همان)  «کردیم  پرواز شهر

ر  کارگیری به ر  کنار  در  «فریاد»  عنـص ت  بیانی ،«آتش»  عنـص ن  اـس ی از  روـش نفکرانی  اعتراض:  اجتماعی  اعتراـض   که   روـش

ر  در رتاـس ب )  ـس تبدادـش بات و  اـس   تاتار،   خیل  غارت از  را  مردم "آتش  بال  یک   فریاد  بال  یک "  (اجتماعی  ناعادالنه  مناـس

ــتبدان) ــهر،  مردمان  که اســت  درحالی این و  دارندیم ( برحذرپیشــگان خشــونت و  مس   در  را  هاآن ســخن  تنها نه ش

 :شمارندیم  اهریمنی  و  دهندیم  قرار  شماتت  مورد  را آنان  که  ،ابندیینم
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 (.270:همان)  «خفتند آنگاه و  گفتند  /  است؛  داده پرواز  بال را مرغ  ابلیس  /جادوست /مرغ  این  /»گفتند 

ت  گفتنی فیعی،  ققنوس  پایان  که اـس ت  پایانی  ـش ته  پایانی  نیما،  ققنوسِ  پایان  لیکن انگیز،  غم  اـس ت  خجـس  از  پس: اـس

ــت  درونیش  یـهارن،» از  نیـما  ققنوس ـکه  آن ــی،،)  ««افکـندیم آتش  هیـبت  روی ـبه  را  خود  /مسـ  ( و223:1371  یوشـ

  یک  از بدیع  و  نو  اـست  روایتی  نیما،  روایت این.  آیندمی بر  ـسوخته مرغ  خاکـستر  یانهیم  از  چند، ییهاجوجه  ،ـسوزدیم

ــطوره ــطوره،  این کهن  روایت  در.  کهن یاس ــترِ  از اس ــوخته،  ققنوس  خاکس  از  لیکنخیزد؛   برمی  ققنوس  یک   تنها س

 .اعتراضی  فریادهای  گسترش  از دیگر  ؛ نمادیزندیخیمبر   چند  نیما، ققنوسانی  ققنوس  خاکستر

 مذهب  و  دین.1- 3

ــتگاه   مذهبی   نمادهایی خویش،  اعتقادات و  باورها  با  مذهبی، هماهنگ   یاجامعه. اســت مذهب و  دین  نماد، دیگر  خاس

  مذهبی   نمادهای  کاربرد.  ابدییم  نمود نیز جامعه  آن  شـاعران  شـعر  در  طبیعی،  سـیری  در  آورد؛ نمادهایی کهمی  پدید

  ی تازه  هایاندیشــه و نو نگاه  بســا چه او  نیســت؛  مذهبی  باورهای به  شــاعر  بندی  پای شــاعر، الزاماً بیانگر  یک   توســط

  خاص   هایاندیشه  راستای در  را  نمادها  طیف این گونه،  بدین و  دینمایم باز  مذهبی  نمادهای  کارگیری به با  را، خویش

ــ یپ  .گیردمی  ـکار ـبه خویش ــت  عواملی  از  تربیتی  یـهاـنهیزم و  مـطالـعاتی  یـنهیشـ  ـکاربرد  میزان  نیز و  ـکاربرد  در  ـکه اسـ

 این(.  39:1379 ،بشـردوسـت :ک.  ر) اسـت داشـته  حوزوی تحصـیالت  کدکنی،  شـفیعی. دارند  نقش  مذهبی  نمادهای

یالت فیعی  و  آگاه یاگونه به  تحـص تر چه هر  مذهبی  نمادهای  با را  ناآگاه، ـش نا  بیـش اخته  آـش ت  ـس عر  در .اـس   معراج " ـش

ــ  401  :1385  شــفیعی،)  "نامه  بار  این  شــاعر.  میشــویم  آشــنا  مذهبی و  دینی  نمادهای  از دیگر یانمونه با (:400 ـــ

ــ   پیامبر این  سلیمان،   در   ( که432-398: 1397،عتیق  عهد :ک.  ر)  عتیق  عهد  در  تنها نه او  ذکر  که برجسته  سلطان ــ

ــت  آـمده نیز( 379-380و...:  1374  کریم،  قرآن :ک.  ر)  قرآن ( و118: ...و1387  ـجدـید،  عـهد  :ک.  ر)  ـجدـید  عـهد  را  اسـ

 :ردیگیم  کار به  پردازی  نماد برای  یاهیما دست  همچون

 خود  مهابت و  هیبت با  /او هنوز  اما بودند، خورده  پایه از  /هاانهیمور  که  /را  ـسلیمان تخت و  عـصا  دیدم  /ـشدم  ترک ینزد» 

  شـفیعی ) «اسـت  بادی  جنبش  انتظار  در  سـریرش  پیکر و  /اسـت مرده  که  نداشـتند  باور/مردمان  که زیرا /بود  ایسـتاده

 (.400:1385  کدکنی،

 آباد  عباس  یعال :ک.  ر) شخص  اول  دید زاویه  گیری  کار به با  و گونه  ــ داستان  توصیفی  بیانی با سروده  این  در  شفیعی

  تخت، تختی  و  عصـــا:  قدرت  نماد دو بر  تمرکز با  ،دینمایم  چندان دو  را او  کالم  نمایی  واقع و  کارایی  که  ،(142:1389

 را  خویش  زمان  ســســت  بنیاد  در و  اســتوار  ظاهر به حکومت  نمادین یاگونه به ،اندخورده  را آن  یهاهیپا هاانهیمور  که

اره  مورد   نداـشتند  باور  مردمان  که  حکومتی  ؛ـشماردیم هنر، واهی و  نماد  زبان  با را  آن ظاهری ـشکوه و  دهدیم  قرار اـش

 .است  رسیده  پایان به  عمالً  چنان،  آن  استبدادی با  که

. است  دینی  -الزمانی آخر  مفهومی  گویای  خود است،  آورده( 239ــ    240: 1379)  "زمینی  یهاهیآ"در   فرخزاد  چه آن

 متون  در  طوفان  تایپ  آرکی  یمثابه به آن  از  پیش  که  رویدادی  ؛دیگویم  عظیم و  شـــگفت  رویدادی وقوع  ســـروده، از

 (5043: 1389 ،وارنر :ک. ر).  است شده  یاد آن  از  باستانی

ید  گاه  »آن  رد  خورـش د ـس بزه  و  /رفت  هانیزم  از برکت و  /ـش حراها به هاـس کیدند  ـص ت  غریق هاآن....    /خـش  خود وحـش

 (.239: 1379  فرخزاد،) «بود  کرده  مفلوج  /را  کودنشان و  کور ارواح  /گنهکاری  ترسناک حس  و /بودند

 :که  مبهوت و  تکیده  مرده،  دل یاجامعه  از است  بیانی  ،(آخرالزمانی  شگفت  رویدادهای)مذهبی    تصویر ـ نماد این
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ــوم  زیر  »در  ــد ش ــان  جس ــت  در  /جنایت  دردناک میل  و  /رفتندیم دیگر غربت به  غربتی  از  /هاش ــانیهادس   متورم   ش

 (.239:همان)  «شدیم

 جامعه  احـساس و  اندیـشه  انحطاط هنری،  و توانمندانه  بدیع، تـصاویری با  و  ـسمبولیک  یاگونه به  ـسروده این  در  فرخزاد

  همچنان  فروغ، کاربرد این نکره، در  یای) یاجرقه  گاهی،  اگر یامرده دل و بسته فضای  چنین در.  کشدیم  تصویر  به را

 :است ویرانی باز  آن، برآیند  آید  پدید(  است  ناچیزی  ، گویایکندیم  تصری  خود  که

اهی ه  »ـگ ه  ،یاجرـق اچیزی  یجرـق دیگر  گلوی  مردان  /...  /ـن ا  /را  یـک ارد  ـب دیـ دریم  ـک ان  در  و  /دـن ــتری  مـی ا  /خون  از  بسـ  ـب

 (.240:همان)  «شدندیم همخوابه  /نابالغ دخترانه

 :نیست؛ اکنون  میانه  در  اجتماعی  یعادالنه  مناسبات  و  انسانی روابط به  ایمانی دیگر  اکنون

 همان(.) «است  ایمان  گریخته،  هاقلب  کز  /  غمگین کبوتر  آن  نام که[  داندیکس ]نم  هیچ و /[استمرده ]  »خورشید

 :است  سقوط اوج  نشان تصاویر،  این و

ت  پیغمبری  یکننده  خرد اعتراف  زمینی  یهاهیآ»  ت  زمین از  الهامش که اـس ته را  شیهایوح  و اـس اقط  یهافرـش  و  ـس

 (.277:1371  براهنی،)  «کنندیم  دیکته  او به  اجتماعی  زده  جنایت

روده املو، این  یهاـس اعر  ـش ت،  ـش ی  نیرومند  هایگرایش  با  اومانیـس یاـس  ، نیز(73:1389  ،یمناجات :ک.  ر)  یاجتماع  و  ـس

  های کردکار-انگیزه با  نمادین یاگونه به  که  تلمیحاتی است؛  مذهبی و  دینی  تلمیحات از  نمایان  شماری  ی بردارنده  در

 آخرین»  عنوان با  یاـسروده  در (. و1382)  "تازه هوای"ـشعر    مجموعه  در:  اندـشده  گرفته  کار به او  یهاـسروده  نوین، در

ــ   272:1382) «انزوا   گام   آن  در  حیات،  آب به  یافتن  دـست آرزوی  در  خـضر که  ظلماتی به  پرداختن  با ـشاملو (.270ــ

 :نامدیم  مغموم  اسکندری  را خود بود،  نهاد

کندر  -من  »و  تارگان  فریاد  /تاریک،  داالن این  در  چگونه  /ــــ   جاویدان  رن، آب  ظلمات  مغموم  اـس روده  را  ـس  آیا  /ام؟ـس

 (.271:همان)«  کشید  بند به  را جهان  /آورد زیر به  را خدا  که  شیطانی ،...انسان  /نیست؟  ییانسان، معجزه

ــکندر این ــتارگان  فریاد  تاریک،  داالنی  در  که  مغموم  اس ــت، آورده بر  س ــاملو اس ــت  ییش ــی اس ــیاس   که   نمادگرا و  س

ــ   مذهبی  هوشمندانه، نمادهای ــ اجتماعی  سیاسی نگرش  راستای  در  را  دینی  ـ   کار  به خویش  اومانیستی  پیشاپیش و  ـ

ت؛  گرفته اخص ایگونه به  جاویدان  رن،  آب  که اـس روده، این  در  ـش ای  از برآمده  نمادی  ـس   مذهبی  و  دینی  باورهای  فـض

ت؛ ارتی اـس ر  حیات  آب به  اـش فری  در خـض کندر با  همـس ر :ک.  ر)  اـس فی، و یناـص تای  در(.  278:1396  یوـس   همین   راـس

ــ   انتقادی  رویکرد ت  اعتراضـی  ـــ  در  بارها بارها و خویش  چندگانه  در آثار  او را  کردن بردار  روایت و  عیسـی  او، که  اـس

ــعر    در.  ردیگیم  ـکار  ـبه  ـجای  چـندین ــاملو1382)  "ـخاطره و  خنجر  ،درـخت  آـیدا،"شـ  خود  ـکه نوامـیداـنه  نـگاهی  ـبا ( شـ

ــبات برآیند ــتبدادی  مناس ــت،  اس ــت  بیهودگی  از  اس ــویر به را  دادخواهان  تلخ  فرجام  و  دیگویم باغ جوی  و  جس  تص

 :کشدمی

 (.582:1382  شاملو،)  «کرد  خواهی  دیدار  /صلیب بر  /درخت با  که  /مفرسای  /پای  /باغ  جستجوی به  »اما

ــروده، روایت  همین  در نیز این  از  او، پیش و ــیت  این س ــخص   کار  به خویش  خاص هایانگیزه با  همچنان  را  مذهبی  ش

 :دارد  صلیب بر  عیسایی  پاک، که  است  مریمی  داده،  دست از  فرزند  مبارزِ  زنِ شاعر، هر این نگاه  در. است  گرفته

 (.582  :همان)  «است  صلیب بر  عیسایی  /را  مریم هر و  /است  مریمی  /زن هر  /اکنون  »که 

به فرجام    یهاآرماندر این ـسروده، ـصلیب، نمادی مذهبی و بر ـصلیب کـشیده شدگان، مبارزان راه آزادی، نمادهایی از 

درختی اســت که بر زمین روییده؛ زیرا   نیترنیزهرآگصــلیب همان  »  :اندافتهیننرســیده و مبارزان به پیروزی دســت  

 (.130:1373مخرب نیروهای جان واال گراینده ی انسانی است« )دستغیب،  
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 :عیسی  عنصرسست حواری  ،«یهودا» و «آخر  شام: »دیگر  نمادهای  همچنان  ادامه  در و

 شـاملو، نگرش  در گونهبدین  ؛(همان)  «یهودایی  نگاه  که بسـا  ای /نگاه هر  و /اسـت آخر  شـام  که  بسـا چه  /شـام هر  »و 

  هسـتی   یهیسـرما  که  اندیانسـان  مناسـبات  مدافعان و  اجتماعی  مصـلحان مظهر  اسـتبداد،  یدهیکشـ   بردار عیسـی، هر

ر بر  را خویش انی  اهداف  ـس ته خویش انـس الم :ک. ر)  انددهیگرد  پذیرا را  بیداد  با  مبارزه  دار و  اندگذاـش  دیگران،  و  انیـس

78:1391.) 

 ابداعی نمادهای.2

ته  ویژگی اخص  و برجـس وم  معنای  در  وایه  یک   معنای  پذیرش  نماد، ـش یتداعی  حال،  عین  در  و خود مرـس   مفاهیم   بخـش

  گاه   مبنا  این ؛ بر(211  :1376  ،سـایشـم :ک.  ر  ؛42:1379  ،یسـتار :ک.  ر)  اسـت وایه  آن توسـط  گونهچند و  چندگانه

ــ وایه  چند  یا  یک   خویش،  ــ عاطفی  یاشهیاند  هایدغدغه به توجه با  ناآگاه، و  آگاه  شاعر،   چنان  با  تصویر را،  یا مفهوم 

  احسـاس   روشـنی متن، به خوانش  هوشـمند، در  و جدی  یخواننده  که  ردیگیم  کار به خویش  یسـروده  در  بسـامدی

ــ مفهوم  بدان  نـسبت یاژهیو   عناـصر  و  تـصاویر دیگر  ،[ـشده  خاص] تـصویر  این»  حالت، این  در.  ابدییم تـصویر  یا  وایه ــ

عر ودمی  دیده  مکرّر و  دهدمی  قرار تأثیر  تحت را  ـش  را  متن  کانونی  نقطه  که این  تا  چرخدیم خواننده  دیدگان جلوی  ـش

ط   تا و  کندمی خود آن  از عید  نماد  یک   ـس ت  جا  همین  (.197:1392  علی،  امید)  «یابدمی  تـص   نمادهای   مبحث  که اـس

 با  و پیرامونی  محیط بر  مبتنی خویش،  ـشخصی یهاتجربه به  اتّکا با  توانمند  ـشاعر  که  نمادهایی  ؛دینمایم چهره  ابداعی

.  د یگشایم خواننده بر  نو  یاچهیدر گونه بدین و  ردیگیم  کار به  را هاآن خود،  اجتماعی و  زیستی شرایط  داشتِ نظر  در

  نیما   ؛ابندییم  دـست  جایگاه بدین  ـشاعران از  ـشماری  تنها و  نیـست توانی  چنین  از برخوردار  ـشاعری هر  که  اـست  بدیهی

 آن  نوبت»  که  اـست آن بر  نیما. تأمل و  تحقیق از برآمده  بدیع، نگاهی  نو، با  ـشاعری اـست؛  برجـسته  ـشاعران  همین  جزء

یده ت]  رـس ناس  یانغمه  یک   که[ اـس ود  باز  ناـش عر»:  دهدیم ادامه  و(  16:1368  نیما،)  «ـش ت؛  ما  قدیم  ـش وبژکتیو اـس  ـس

ر  باطنی  حالت  و باطن  با  یعنی اعر ودارد ]  کار و ـس عری  چنین  ـش د  چیزهایی  متوجه  چندان خواهدینم[ ـش   در   که باـش

ــی برآیند(.  88:همان)  «دارد وجود  خارج ــعر به  گونه این نگرش ــی و ش ــاعری  نیما از ابداع، به  چنین  این  گرایش  به  ش

  چنین  وجود  گردد، مواجه  بدیع و نو  بـسیار،  نمادهای  با  نیما  ـشعر  خوانش  در  پژوهنده اگر  رو این  از  ؛ـسازدیم نو  راـستی

 و  اســتعاره  از  که اســت  تصــویری  العاده فوق  بینی  جهان  یک   نیما،  بینی  »جهان :نمود  تلقی  طبیعی  باید  را  کیفیتی

 :است  "1آمین مرغ"ابداعی    نمادهای این یجمله از (.97:13715  براهنی،)  «دیجویم  سود  همه از  بیش  سمبل

 ـسوی نه  رنجوری ز  دیگر  رغبتش  بازگـشته/خانه  بیداد این ـسوی  آن تا  رفته/بمانده/کاواره اـست  آلودی  درد  آمین، »مرغ

 (.492:1371  یوشی،،) «دانه و  آب

عر  در ــ  148: 1383)  «قاـصدک» اخوان، ـش ت؛  گردیده  ابداعی  نمادی  یافته،  را  جایگاهی  چنین( 147ــ   که   نمادی اـس

تین برای اعر  بار،  نخـس عیت  گزارش برای را  آن  ـش ی  نابهنجار  وـض یاـس ت برده  کار به ایرانی  یجامعه  اجتماعی و  ـس . اـس

  قاصدک ]  ،(مشهد) توس  مردم  یعامه: »است  برکشیده و  برگرفته  خراسان،:  خویش  محیط  از را  ابداعی  نماد این اخوان

ــناخته  جایی  از  که  پندارندیم و  نامندیم  کش  خبر[ را ــافر یا یا از  ناشـ  اخوان،)  «آوردیم خبر  افتاده  دور  کســـی  مسـ

148:1378.) 

 
 شود«یم مستجاب گردد، قرین او آمین با که  دعایی هر و  گویدمی آمین و کندمی پرواز  آسمان  در همواره  که است ایفرشته اصل  در آمین مرغ»  پورنامداریان  گفته به -1

 .(126:1381 نامداریان، پور)
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ــدک  ــی؛  خبر  خوش/آوردی؟  خبر  ـکه  وز  کـجا  از/آوردی؟  خبر  ـچه  ـهان!  »ـقاصـ اشـ ا،  ـب ا  اـم ام  گِرد/اـم  ثمر  بی/من  بر  و  ـب

 (.1383:147 اخوان،)  «یگردیم

 :بعد  بندهای  که  همچنان  مذکور  دوبند

 همان(.)  «تلخ  همه یهاتجربه  قاصد/غریب  خویش وطن  در  ازین بردار  »دست 

 (.148:همان)  «فریب تو،  فریبی  که/دروغ تو،  دروغی  که/گویممی  دلم  »با

ــدک بودن  نمادین(  الف: اندنکته  چند  گویای.....  و ــی  -ی( انتقادب  قاص ــروده بودن  اعتراض   گفته   1امید. میدینوم(  ج س

ده ت  ـش رخوردگ  و  هایدیناام  بیان برای را  نماد این او  که اـس ی  یهایـس من   گرفته،  کار به  مرداد 28  کودتای  از  ناـش   ـض

ــ   یامحاوره  فضایی  ایجاد   سیاسی  آمال  فرجامی  بی و  هاآرمان  شکست از  را خود  یدرمانده و  خسته  روح  سمبولیک، ــ

 (.141: 1379  آملی،  محمدی: ک.  ر).  سازدیم  نمایان عصرانش  هم  از  بسیاری  و خود

  علیه   اعتراض و  عـصیان و  قیام  مبارزه،  پیـشوای  که  اـست  هاییـشخـصیت  ـساخت  قالب  در  بیـشتر  ـشاملو  ابداعی  ینمادها 

تم و  ظلم تند  عدالتی  بی و  ـس نگری، برای  راه  در نهایت  در و  هـس پارندیم  جان خویش  ملت  روـش  و  فیروزی: ک  ر.).  ـس

 (.145:1398  دیگران،

  در «  نازلی. »کرد  اشــاره( 131-133: 1382شــاملو،  )  "نازلی مرگ"شــعر   به توانیم  ابداعی،  ینمادها این  یجمله  از 

 را  خویش جان  یهیـسرما  حاکم،  خفقان و  اـستبداد  با ـستیز  و  مبارزه  راه  در  که اـست خواهانی  آزادی  ـسمبل  ـسروده، این

 :آوردند  ارمغان به ایران  مردم برای را  انسانی  مناسبات و  آزادی  بهار تا  اندنموده  فدا

ــکـفت  ارغوان  و  زد  خـنده  بـهار!  »ـنازلی ــت/پیر  ـیاس  داد  ـگل  پنجره،  زیرِ  ـخاـنه،  در/شـ ــخن !  ـنازلی!/گـمان بردار  از  دسـ   سـ

 (.133:همان) «است  نشسته بیضه به  آشیان  در/را  فجیع  مرگی یجوجه سکوت، مرغ!/بگو

ــروده  این  در ناز،  یدارنده  معنای  ترکی، در  »نازلی«، نامی ــاالخانیان،  وارطان برای  ابداعی  نمادی  یمثابه ، بهیس  از  س

ــتگیر 1332  مرداد 28  کودتای  از  پس که  توده حزب  مبارز  هایشــخصــیت ــیانه ایگونه به و  دس ــانی   و  وحش   غیرانس

رانجام  و  ـشودمی  ـشکنجه   مبارز،   ـشخـصیت  یک   که نیا  (.427:1374  ،یمحمد :ک.  رگرفت )  کار به  رـسدمی  قتل به ـس

  کاری   ،ابدییم  برجســته  جایگاهی  شــاملو  شــعر  در  و ناشــناختگی،  لطافت  از برخوردار  ینام  دیگر،  نامی با و  گونه بدین

ــ   آوایی  شـدگیِ  دیگر دیگر،  بیان به  شـگفت؛ اسـت   چنان  و  چندان  «نازلی»  و  «سـاالخانیان  وارطان» نام  دو  معناییِ ـــ

 .است تازه  نمادهای خلق  در  او، گری ابداع  یادآور  و شاملو نوآوری  گویای  روشنی به  که است نوآورانه و  شگفت

عر فیعی  ـش ویه،  چند و  عمیق یاگونه به  کدکنی  ـش ت  یافته پیوند  طبیعت با  ـس ماری  در  تنها  نه را  ویژگی  این. اـس  از  ـش

 بن"  در  یا  و( 127 ــ  128: 1386) "برائت  یسوره" همچون: او  گوناگون  یهایپرداز مضمون  در  که او  شعری  عناوین

 نیز(  1386)  "کوهی آهوی  دوم یهزاره" او:  شــعری  یهامجموعه  از  یکی نام  در  ایناز   فراتر که (.134:همان)  "بســت

 .اندعتیطب  با پیوند  در  و  گرفته بر  شفیعی  ابداعی  نمادهای  مبنا این بر.  دید  توانیم

 این  گردن؛ برگرد..... یا و سرخ تیره،  یهارنگ   با کبوتران،  خاص از یاگونهاست؛   «طوقی»  شفیعی،  ابداعی  نمادهای  از 

ــت  درحالی ــم  مفهوم  کبوتر، در  که  اس ــعر  در  جنس،  اس ــاعران دیگر  ش ــت )  یافته  نمادین  کاربرد  ش  اخوان،: ک.  راس

 
ی  محمد   ر.ک:بود ) ســاخته اندیش تلخ و ناامید شــاعری او از اجتماعی و ســیاســی شــرایط. گذراند  روزگار  ناداری و رن، در پیوســته  نیز شــخصــی زندگی  در  اخوان -1

 :سرود(  1379)  "اوستا این  از" مجموعه در که بود رسیده   نیز شاعر خود  به  تخلّص، این علت درباره  پرسش یهازمزمه گویا  (.141:1379آملی،

 (.5:  1379  اخوان،)  «خویشم یمرده   وطن گوی مرثیه  من/ ندانند!  نومید«  چه و  »امید که »گویند 
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 بر را  کبوتر از گونه  این  شـفیعی،  ؛ لیکن(174:1385  سـپهری،  ؛386:1379  فرخزاد،  ؛466:1382 شـاملو،  ؛1378:164

 :دینمایم  مطرح  معاصر شعر  یعرصه  در  را آن  دیگر، نگرشی با  و  نمایدمی بدان  تازه  نگاهی  ،کشدیم

 طوافِ  آهن/در از  ییهابراده چون  /رگبار  این زیر  در  کفتران/خیس هوای  در/ســویاســوی  آســیمه  پردیم مژ و  کژ  هی»

 (.321:1385  کنی،  کد  شفیعی) «....طیفِ مغناطیس

  در   ،«تنها» یاگونه به  کبوتران،  دیگر از فراتر  آسمان،  بلندای  در  گردن، بر ی  «طوق ـ زنجیر»  وجود با  کبوتری  که این

ین  دل  پروازی گفت و نـش ته ابداع  یک   نمود  نماید،  پرواز آور  ـش   در  یاآزاده: اـست هنری  نمادپردازی  چارچوب  در برجـس

 .اجتماعی  مناسبات  آسمان  یگستره  در  بلند پرواز  و استوار  لیکن  تنها، و  زنجیر

 برآیند  این، و  دارد وجود  نیز دیگری  ابداعی  ینمادها(  طوقی)  یابداع  ینمادها این جز به  کدکنی  شـــفیعی شـــعر  در 

 .است  برجسته  شاعر این  یاب نکته و نو  نگاهی

 ها و نمادها در خانه مشروطه تبریز.سمبل3

ــروطه تبریز که نام واقعی آن خ ــت یکی از معروفخانه مش تاریخی  های  ترین و پر افتخارترین خانهانه کوزه کنانی اس

»حاج مهمدی کوزه کنانی« معروف به ابوالمله اـست. این فرد از رهبران مـشروطه  و رئیس   تبریز اـست. بانی این خانه،

  (.85: 1389نژاد، شیرازی،  )کی انجمن ایالتی آذربایجان بود

 

 
 ( 1395: نمایی از درب ورودی خانۀ مشروطه تبریز، مأخذ:)شبستری و گری سرای:  1تصویر
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ــوب میخانۀ  ــتبدادی  محس ــمبل مقابله با حکومت اس ــروطه خود نوعی س ــود که ملجئی برای گردهم آمدن مش ش

این خانه در ناحیه مرکزی ـشهر و در ـضلع غربی بازار تاریخی ـشهر تبریز در محلی به نام راـسته  مـشروطه خواهان بود. 

قرار دارد. این بنا توـسط معمار تبریزی کوچه واقع اـست که در کنار بناهای منفرد متعددی همانند مـسجد جامع ـشهر  

ال    به نام »حاج ولی معمار« اخت این بنا ـس ت. تاریخ ـس ت. این خانه مانند1247اـس های ایرانی، پس  خانه  تمام  ه.ق اـس

های کاربندی آجری پوـشانده ـشده اـست. های آجری و پوـششاز ورودی اـصلی وارد هـشتی ـشده که این هـشتی با بدنه

مت حیاط یک ای توندر ـس ت. این خانه به علت ی را از بارببا ارتفاع دو طبقه، نمای جنو وان ـس ندگی در پناه گرفته اـس

در فهرـست آثار ملی ایران به ثبت رـسید و   9/171به ـشماره  1354اهمیت تاریخی و ـشیوه معماری ـسنتی بنا در ـسال  

 توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد. 1367در سال  

 

 
 (.1397های حیاط خانه مشروطه تبریز. مأخذ: )نژاد ابراهیمی:ز مجسمه: نمایی ا2تصویر  

 

اند. پس  زیبایی تمام با فضا هم کالم شده های ایستاده ستارخان و باقرخان در حیاط و زیر بالکن طبقه دوم بهمجسمه

ه یـش ر گذاـشتن درب ـش ایی  از عبور از حـضوخانه و پـشت ـس اداری و فـضای آموزـشی ای، در طرفین آن بخـشهایی از فـض

واره ای یافتهجای گرفته بودند. اتاق طنبی و گـش اهای دائمی موزه اختـص ا را میهای طرفین آن به فـض توان اند. این فـض

ایه ور نور و بازی نور و ـس تر  ها، زیبائیش را کاملها و ترکیب آنها با ارـسیبه جرأت زیباترین قـسمت بنا دانـست که حـض

 (.725-715: 1396شبستری؛ نازیال گری سرای،   چیکند)اکرم فطورهمی

وب می تبداد دورۀ قاجار محـس مه نماد مبارزه با اـس مبل  این دو مجـس ته اند در نوع خود این بنا را به ـس وند و  توانـس ـش

 خواهی تبدیل کند.آزادی
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 (.1397ابراهیمی:)نژاد    های خانه مشروطه تبریز. مأخذ:ای از ارسینمونه :3صویرت

 گیرینتیجه 

بات  و پیرامونی  محیط از  فرهنگی اجتماعی ــــ   نهادی  یمثابه به  ادبیات، ی  اجتماعی،  گوناگون  مناـس یاـس  تأثیر....  و  ـس

 به  که ـشعری  اـست؛  معاـصر  ـشعر جریان نیترمعروف و  نیترگـستردهـسمبولیـستی،    گرایش با  اجتماعی ـشعر .پذیردمی

  ـشاعر   عـصیان و  اعتراض  بیان به  ناآـشکار، و  غیرمـستقیم  یاوهیشـ  به  ـستیز، و  مبارزه  ادبیات  یهاـشاخه  زیر  از  یکی  عنوان

 از  بعد پهلوی  حکومت  دوم  یدوره محصـول ایران  در  انقالبی و  اجتماعی  سـمبولیسـم  .پردازدیم  حاکم  وضـعیت  علیه

  پیوندی   .است کودتا از پس  دهه  یک   یفاصله در شعری،  گرایش این  اوج دوران.  بود  1332 سال در مرداد، 28 کودتای

 وجود سو دیگر  از  اجتماعی ـــ   سمبولیک  شعر و سویک   از  معاصر  شاعر  تفسیر و  نگرش نوع  یانهیم  در استوار  و وثیق

  راسـتای   در گوناگون  نمادهای طرح به  نیرومند و  برجسـته یاگونه معاصـر، به  گرای  نو  شـاعر نیترشـاخص  نیما  .دارد

 به پرورش  این از برآمده هایخصـلت  و  روسـتایی پرورش.  پردازدمی خویش  اجتماعی و  سـیاسـی  مسـائل به  پرداختن

 از  ییهانمونه.....  و داروگ و  آمین  مرغ  ققنوس، باد،  سیولیشه، شب،: است  یافته  تجلّی او  پردازی  نماد  در گوناگون  انحاء

 .ندیآیم  شمار به  نیما  اجتماعی ـ سیاسی  نمادهای

:  طبیعی  نمادهای با  گاه  نیما، همچون  نیما، شعری  سنت  یبرجـسته و  ـشاخص  دهندگان  ادامه از  یکی  یمثابه به اخوان

  نمادهای  نیز  و  .....و  فرخزاد  پور  رسـتم،  دسـتان، پور:  ملی و  اسـاطیری  نمادهای با  زمانی  و......  و  باران  باد،  آسـمان، باغ،

دک  :ابداعی ائل  طرح به.....  و  قاـص ی مـس یاـس ت  پرداخته  اجتماعی و  ـس نجش  در  را اخوان آنچه. اـس اعران  دیگر با  ـس   ـش

ــ ـسیاـسی  ـسمبولیـسم یحوزه  در  بررـسی  مورد  نمادهایی بر  کاربرد به او  نیرومند گرایش  ،دینمایم ـشاخص  اجتماعی ــ

 .است  ملی  و یااسطوره  یهانهیزم از  آمده
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  نماد   در چه  آن. اـست  اجتماعی و  ـسیاـسی نیرومند  هایگرایش  با  اومانیـست  ـسپید، ـشاعری  ـشعر  ـشاخص ـشاملو، چهره

  های اندیشــه  راســتای  در  مســیحی  ینمادها ویژه به  مذهبی  نمادهای  کاربرد اســت، توجه خور  در  شــاملو  پردازی

  ـشهری   زندگی  از  پذیرفته تأثیر  ـشدیداً  احـساـسی و  زبان  با  فرخزاد، ـشاعری فروغ  .اوـست  فکری  هایگرایش  و  اومانیـستی

ــ   دینی  طبیعی،  ینمادها خویش  یهاـسروده  در نیز   گرفته   کار به خویش  انتقادی  نگرش  راـستای  در  را......  و  مذهبی  ــ

  ی هایآگاه از  برخوردار سرایش، در توانمندی  بر بررسی، افزون مورد شاعران  دیگر با سنجش در  کدکنی  شفیعی  .است

 یهاسروده،  (شاعری  توان  و  ادبی  یگسترده  آگاهی) یژگیو  دو  این آیی  هم با.  است......  و  تاریخی فرهنگی، ادبی، بسیار

فیعی یار  ـش ت، نموده  تأثیرگذار و  توانمند  را، بـس روده  که  جا آن  تا  اـس ترده یاگونه به  او، یهاـس   ی نمادها  گاه  تجلی  گـس

  ققنوس   جابلقا،  جابلسا،:  اساطیری ــ   ملی  ،.....و  گل  نسیم،  دریا،  چشمه،  جوی، باران،:  طبیعی  نمادهای  از  اعم  گوناگونی

بررسی عناصر کالبدی و تزئییناتی در خانۀ  .است  گردیده  .....و  طوقی: ابداعی.....  و  عصا  سلیمان،: مذهبی و  دینی  ،.......و

مـشروطه قاجار نیز حاکی از کاربـست نمادهای طبیعی چون نور و نمادهای انـسانی چون مجـسمه اـست که این خانه را 

 اند.رزه با استبداد تبدیل کردهبه سمبل مبا
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(. »نقد و بررسـی احیای خانه مشـروطه)خانه کوزه کنانی( از 1395چی شـبسـتری، اکرم؛ گری سـرای، نازیال. )فطوره

انی نظری مرـمت   اـفتدـیدـگاه مـب اـها و ـب اریخی«، چـهارمین کنفرانس بینبـن ـهای نوین در عمران،  المللی پژوهشـهای ـت

 معماری و شهرسازی.

ن  فیروزی، ماعیل؛  حـس م،  پور  اـس علی  ،وفایی و  ابوالقاـس عر  نمادهای  لیتحل» (.1398)  .عباـس عار  در  پایداری  ـش   احمد   اـش
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ر  ناـصری، فی  ؛ناـص املو  یهااـسطوره  در  نامیرایی  و  جاودانگی(. »1396. )لعیا  ،یوـس لنامه  ،«ـش   اـسطوره   عرفانی  ادبیات  فـص
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