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اعتراض،
سمبولیسم اجتماعی و سیاسی،
شعر معاصر،
نابسامانی اجتماعی.

در دورۀ معاصر ،به ویژه از دهه چهل شمسی شاهد رشد سبک سمبولیسم در شعر و هنر در ایران
هستیم .شعر اجتماعی ،با گرایش سمبولیستی ،گستردهترین و معروفترین جریان شعر معاصر است؛
جریانی شاعرانه ـ اندیشمندانه که سهم برجستهای در تاریخ ادبیات معاصر ایران دارد .بارزترین
ویژگی این جریان ،پیوند معنادارِ شعر با جامعه است .گونهی شعر انتقادی ـ اجتماعی در این مقطع
از زمان ،نمودی آشکار مییابد؛ بر این اساس ،حساسیت انسانی و شاعرانهی شاعران از یکسو و
استبداد حاکم بر جامعهی ایرانی ،از دیگر سو ،این گروه از شاعران را به سرایش سرودههایی اجتماعی
ـ سمبلیک سوق میدهد؛ اینان با بهکارگیری این شیوه میتوانند به صورتی غیرمستقیم ،اعتراض
خویش را بازتاب دهند؛ اینان با کاربستِ شگردی ادبی :سمبل ،که از پوشیدگی ذاتی برخوردار است،
به طرح مسائل مورد نظر خویش میپردازند .در این جستار ،به شیوهی توصیفی ـ تحلیلی ،پس از
واکاوی سرودههای نیما ،شاملو ،اخوان ،فرخزاد و شفیعی کدکنی از این منظر ،مشخص میگردد که
سمبولیسم اجتماعی بازتاب گستردهای در سرودههای این گروه از شاعران یافته و اشعار اجتماعی -
اعتراضی شاعران مذکور ،در بیداری جامعهی غفلتزده ایران ،نقشی برجسته داشته است .از سوی
دیگر در آثار هنری ،این دوره چون خانهها نیز شاهد کاربست سبک سمبولیسم هستیم.
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مقدمه
بازنمود واقعیت اجتماعی ـــ سیاسی و تعهّد انسانی ،همواره یکی از رسالتهای ادبیات شمرده شده است؛ واقعیتی که
اندیشه و احساس شاعر یا نویسنده را تحت تأثیر خویش قرار میدهد و در کنش ـ واکنشی متقابل ،به حیات هنری او
سـمت و سـویی خاص میبخشـد .شـاعری که به اجتماع تعهّد دارد ،بهیقین در برابر نابسـامانیها واکنش نشـان میدهد.
کنش اجتمـاعی شـــاعر ،گاه با گرایش او به نمـادپردازی و بهرهمنـدی وی از نمـادهای گوناگون عام یا ابداعی ،صـــورت
میپذیرد .به گفته الالند ،فیلسـوف فرانسـوی ،نماد نشـانهای عینی اسـت که با وسـایل طبیعی ،چیزی غایب یا غیرقابل
مجسـم میکند [و] بهزعم یونگ ،فیلسـوف و روانپزشـک اهل سـوئیس ،نماد ،بهترین تصـویرِ ممکن ،برای
ّ
مشـاهده را
تجســم چیزی اســت که نســبتاً ناشــناخته مانده اســت و نمیتوان آن را به شــیوهای روشــنتر بیان کرد (ر.ک:
دالشــو)9:1364،؛ این در حالی اســت که نماد ،همواره از ســط و ظاهر کلمات عبور کرده ،به باطن ،حقیقت و عمق
مفـاهیم موجود در جـامعـه و احســـاس میپردازد؛ بـهکـارگیری نمـاد بیگمـان برآمـده از زمینـههـا و در پیونـد بـا نیـازهـای
آدمی است :نمادها در پیوند با نیازهای آدمیاند و نمادهای شاعرانه ،همواره تجسّم و بازتاب رازهای ناخودآگاه فردی و
جمعی هر جامعه و تمدّن انســانی اســت (ر .ک :زمردی .)1387:16 :در دورهی پهلوی دوم ،شــاعران به مثابه قشــری
تحصـیلکرده ،دلآگاه و برخوردار از عواطفی نیرومند ،اعتراضـات خویش را به گونههای مختلف بیان میکردند .شـاعر
عصـر اسـتبداد ،از آنجا که مجال نمییابد بیپرده ،صـری و بدون ابهام ،مناسـبات ناعادالنهی اجتماعی را آشـکار سـازد،
الجرم بهگونهای پوشـیده و پنهان ،با مخاطب خویش پیوند احسـاسـی و اندیشـگی برقرار میکند؛ هم از اینرو اسـت که
به گفته یک پژوهنده ،شــعر ســمبولیک دههی چهل «وســیلهی یک ارتباط مخفی و یک حرف زدن نامرئی راجع به
مســـائل حاد بود که فقط آنان که خاک میکده را کحل بصـــر ســـاخته بودند از آن ســـر در میآوردند» (لنگرودی،
 .)731:1390شــاعر معترض و عاصــی از وضــعیت ســیاســی و اجتماعی میکوشــد در پس ســمبلها و نمادها و
تمثیـلهـایش ،فریـاد اعتراض برآورد و بـه ایـدهآلهـا و آرمـانهـای خویش ،کـه ایـدهآل مردم جـامعـه نیز هســـت ،جـامـهی
عمل بپوشـاند؛ بر این اسـاس سـمبولیسـم و نماد پردازی در این پژوهش ،سـمت و سـویی اجتماعی و انقالبی مییابد و به
نمادهای اجتماعی-ســیاســی اعتراض ،در شــعر شــماری از شــاعران :نیما ،اخوان ،شــاملو ،فرخزاد و شــفیعی کدکنی
میپردازد.
دیدگاه شــاعران ،در هر برههی تاریخی ،تحت تأثیر تحوّالت ســیاســی و اجتماعیای اســت که در هر دوره به وقوع
میپیوندد؛ تحوّالتی که به انحاء گوناگون ،آشـکار و ناآشـکار ،بر گونهی نگرش و سـبک سـرایش شـاعران تأثیر میگذارد.
ادبیات ســمبولیک در ایران ،به مثابهی گونهای از ادبیات متعهّد و مســئول ،خود نمودی از همین ســازوکار فکری و
اجتماعی اسـت؛ ادبیاتی که شـناخت سـمبولها و نمادهای آن ،بدون آگاهی از وضـعیت سـیاسـی و اجتماعی امکانپذیر
نیســت .با انقالب مشــروطه و روی دادن تحوالت اجتماعی ،ســیاســی و اقتصــادی ،ادبیات فارســی نیز تحت تأثیر این
تحوّالت ،دگرگون گردید و بدین گونه ،دگرگونی شـیوهی زیسـت و تغییر در نوع نگرش ،ادبیاتی نوین را پدید آورد .در
این دوره مهمترین تحوّل مفهومی ،دسـتیابی شـاعران به بینش اجتماعی اسـت؛ برآیند دسـتیابی به چنین بینشـی ،در
پیش گرفتن موضــعی انتقادی ـــــ اعتراضــی نســبت به اوضــاع جامعه بود و بدین ترتیب ،انتقاد و اعتراض ،چونان
شـاخصـههای اصـلی شـعر دورهی مشـروطه نمودار گردید .پس از مشـروطه ،نیما ،همچنان که گروهی از شـاعران :اخوان،
شـاملو ،فرخزاد و شـفیعی کدکنی ،توانسـتند از تنگناهای هیجانات شـخصـی برهند و شـعر خویش را به عرصـهای برای
طرح خواسـتههای مردمی و عواطف اجتماعی تبدیل نمایند .پیدایش جریان سـمبولیسـم اجتماعی و گرایش شـاعران به
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کاربسـت نمادهای شـاعرانه ،بازتاب همین شـرایط اجتماعی اسـت .جسـتار پیش رو به عملکرد سـمبولیسـم اجتماعی در
اعتراض به اوضاع نابسامان جامعه در شعر شاعران نام برده خواهد پرداخت1.
نگارندگان در جســتجوی خویش ،تاکنون هیچ مقالهای را با عنوان این جســتار پژوهشــی نیافتهاند؛ لیکن در زمینهی
ادبیات اعتراضـی کتابها ،پایان نامهها و مقاالت چندگانهای نوشـته شـده اسـت که در ذیل بدانها اشـاره میگردد :ناصـر
خسرو و ادب اعترض ( ،)1385از علیمحمد پشتدار .مؤلّف این کتاب ،سرودههای ناصرخسرو ،شاعر اسماعیلی مذهب
ســدهی پنجم را از منظر اعتراض مورد بررســی قرار داده ،به تقســیم بندی موضــوعی این اعتراضــات پرداخته اســت.
بررسـی شـعر اعتراض در ادبیات معاصـر پارسـی ،از مرتضـی سـلطانی فرگی به راهنمایی دکتر ابوالقاسـم رحیمی در
دانشـگاه سـبزوار .پایاننامهی یادشـده ،ارائه شـده در هشـت فصـل ،بهگونهای مشـبع به مباحث و مسـائلی گوناگون :عوامل
انســانی و اجتماعی مؤثر در پیدایی اعتراضها ،چرایی کمبود و نبود اعتراض در شــعر کالســیک و نمودهای گونهگون
شـعر اعتراضـی در شـعر شـاعران معاصـر پرداخته اسـت .گونههای ادبیات اعتراض در شـعر دورهی دوم پهلوی ( )1391از
مینو محمدی به راهنمایی دکتر قهرمان شـیری محمدی .پایاننامهی مذکور ،با پرداختن به ادبیات شـکسـت و گریز و
انواع آن ،ادبیات مبارزه و ســتیز را از منظر گونه شــناســی مورد بررســی و تحلیل قرار میدهد .مقالهی «چشــمانداز
آزادگی و ادب اعتراض در شــعر فارســی» ( ،)1389از علیمحمد پشــتدار .مقالهی مزبور با پرداختن به ســرودههای
گروهی از شاعران نشان میدهد که چگونه این شاعران ،عناصر ارزشمندی چون عدالت ،شجاعت ،عفت و ....را ستایش
کرده و از سـوی دیگر هرگونه ناراسـتی چون ظلم و سـتم ،فسـق و فجور و ....را تقبی نمودهاند .روش پژوهش در این
جستار ،با توجه به موضوع آن ،توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای دادههای کتابخانهای است.
.1خاستگاه سمبول

سـمبولها بر اسـاس خاسـتگاههای خویش به سـهدسـته تقسـیم میگردند :الف) طبیعت ب) آیینهای ملی و اسـاطیری
ج) دین و مذهب.
آنچه در ادامه خواهد آمد ،در راستای تبیین این سهگونه است.
 .1-1طبیعت

سـمبولیسـم اجتماعی و انقالبی ایران ،محصـول دورهی دوم حکومت پهلوی ،پس از کودتای  28مرداد در سـال 1332
بود .دوران اوج این گرایش شـعری ،در فاصـلهی یک دهه پس از کودتا اسـت؛ «روند نمادگرایی در شـعر معاصـر ایران از
حدود سـال  1316با سـیر شـعر "ققنوس "2نیما آغاز شـد .در سـالهای بعد از شـهریور  ،1320سـبک سـمبولیسـم نیما
پیروان جدی و توانمندی پیدا کرد .اخوان و شـاملو ،شـیوهی نیما را در پیش گرفتند و [بدین ترتیب] شـعر سـمبولیک
در ایران شـکل گرفت» (فتوحی)243:1386 ،؛ شـاعران دورهی پهلوی دوم ،بسـیاری از نمادهای خویش را از طبیعت
اخذ میکردند ،تا آنجا که بهروشــنی میتوان گفت در ســرودههای بیشــتر این گروه از شــاعران ،نمادهای برگرفته از
طبیعت به کار رفته است .اینان عناصر طبیعت را به مثابهی نمادهای اجتماعی ــ ـ سیاسی ،در خدمت بیان اعتراض و
عصـیان سـمبولیک خویش به کار میگرفتند .نیما ،شـاخصترین شـاعر نوپرداز ایرانی ،از همین گروه از شـاعران اسـت .او
بهواسـطهی پرورش و خصـلتهای روسـتایی خویش ،بهگونهای گسـترده سـمبلهای شـعری خویش را از طبیعت اخذ
-1بدیهی است که پژوهنده در شعر شاعران نام برده ،با گونههای دیگر شعری نیز مواجه میگردد.
 -2برای مطالعه بیشتر (ر.ک :تبریزی 1536 /3 :1362 ،ـ .)1535
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میکند و در سرودههای خویش به کار میگیرد« :در شعر نیما طبیعت هنوز سرشار از جاذبه و رمز و راز است و احوال
نفسـانی شـاعر ،رابطهای مسـتقیم با فضـای پیرامون و حال و هوای طبیعت پیرامون او دارد» (آشـوری.)130:1384 ،
سـرودههایی همچون "هسـت شـب" (یوشـی" ،)511 :1371 ،،آی آدم" (همان302 :ــــ" ،)301برف" (همان،)418 :
"سیولیشه 514( "1ــ ـ " ،)513خانهام ابری است" ( 505ــ ـ  )504و ....نمونه ــ ـ نمودگاه کاربرد نمادهای سیاسی ـ
اجتماعی در شـعر نیمایند« :هسـت شـب ،یک شـب دم کرده و خاک/رنگ رخ باخته اسـت/باد ،نوباوه ابر ،از بر کوه/سـوی
من تاخته است» (همان.)511 :
شـاعر در این سـروده با بهکارگیری نمادهایی طبیعی :شـب ،خاک ،باد و ....با بیانی سـمبولیک ،فضـای جامعهی سـرد،
بیروح و خفقانآور خویش را به تصـویر میکشـد و بدین گونه نظام سـیاسـی را به چالش فرا میخواند .نماد شـب به
مثابهی نمادی در پیوسـته با طبیعت ،با کارکردی سـیاسـی ــــ اجتماعی ،در پیوند با روان اندوه زدهی شـاعر سـمبولیک
نیز هسـت« :این بند [از سـروده] چه بسـا تصـویر اوضـاع و احوال اجتماعی ایران و ترس و اضـطراب حاکم بر اوضـاع آن
روزها» را نشان میدهد»(پورنامداریان .)371:1381 ،طبیعت در شعر پیروان نیما نیز نقشی اساسی ایفا میکند:
«شــب با گلوی خونین ،خوانده ســت ،دیرگاه/دریا ،نشــســته ســرد/یک شــاخه در ســیاهی جنگل/به ســوی نور/فریاد
میکشـد» (شـاملو .)1382:346 ،در این سـرودهی کوتاه ،شـاعر در جایگاه عضـوی اندیشـمند ،برخوردار از عاطفه ،در
مواجه با سـتم ،خفقان و اسـتبداد حاکم ،نمیتواند فارغ از دغدغههای اجتماعی و اندیشـههای آزادیخواهانه باشـد .او با
سـه تصـویر رمزی که از شـب ،دریا و شاخه ارائه میدهد ،وضعیت نابسامان جامعه را به تصویر میکشد؛ به عبارتی دیگر
«شـب در این جا پیشـنهاد دهندهی جامعهی خاموش و خفقان زده اسـت .در بطن چنین شـبی ،دریای سـرد و سـاکن
قرار گرفته اسـت که میتواند مظهر تودههای مردم باشـد .یک شـاخه ،یک فرد آگاه و بیدار از جنگل انبوه جامعه اسـت
که به سوی رهایی و آزادی فریاد سر میدهد» (روزبه.)99:1389،
«فرخزاد ،شـاعری با نگاهی همواره شـاعرانه و عمیقاً تأثیر پذیرفته از زندگی شـهری» (سـیاهپوش .)112:1376 ،نیز در
شـعر "دلم برای باغچه میسـوزد" (فرخزاد 456 :1379 ،ــــ  )455با توصـیف محیط پیرامونی خویش در واقع جامعه
عصـر خویش را به تصـویر میکشـد«:کسـی به فکر گلها نیسـت/کسـی به فکر ماهیها نیسـت/کسـی نمیخواهد باور کند
که باغچه دارد میمیرد/که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده اسـت» (همان .)455 :در این سـروده ،گلها و ماهیها،
میتواند نمادی از مردم جامعه باشـد و باغچه ،خودِ جامعه و حیاطِ خانه ،وطن شـاعر ،که اینک مورد غفلت و بیمهری
حاکمان خودخواه واقع شده و در انتظار تحوّلی مثبت است.
در مجموعه شــعر "زمســتان" ( )1383و در ســرودهی "باغ من" (اخوان )1383:166 ،اخوان نیز ،همچنان با کاربرد
عناصـر طبیعی :باغ ،آسـمان ،ابر ،باد ،باران و .......به مثابهی سـمبلهایی طبیعی ،در گزارش ـــ ـ تبیین شـرایط ناگوار
جامعه مواجهایم« :آســمانش را گرفته تنگ در آغوش/ابر ،با آن پوســتین ســرد و نمناکش/باغ بیبرگی ،روز و شــب
تنهاست/با سکوت پاک غمناکش»(همان.)166:
در تمامی دفترهای شـعر شـفیعی کدکنی نیز میتوان نمونه ــــ نمادهایی از طبیعت 2را یافت .پیوند و دلبسـتگی این
شــاعر با عناصــر طبیعی و گرایش او به نمادپردازی چندان و چنان اســت که او نام بســیاری از دفترهای خود را از
 -1سـیولیشـه :در گویش مازندرانی ،به معنی سـوسـک سـیاه اسـت .در این سـروده که در فروردین  1335سـروده شـده اسـت ،این حشـره ،به مثابهی یک نماد ،برای کسـی که
شب هنگام به دلیل ترس ،برای پنهان شدن یا طرح مسائل سیاسی به سراغ شاعر میرود استفاده شده است.
 -2از آن رو این سـروده شـاخصترین شـعر این مجموعه شـمرده شـد که اخوان نام این سـروده را بر مجموعه اشـعار خود نهاده اسـت .از دیدگاه هنری ،به نظر میرسـد
سرودههای نیرومندتری از این سروده در این مجموعه وجود داشته باشد.
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طبیعت میگیرد .نیلوفر در فضــای شــعر فارســی ،همچنان که در شــعر کســایی مروزی (ر .ک :کســایی مروزی،
 .)1368:76همچون دیگر عناصـر طبیعت در صـور خیال شـعری ،برخوردار از کارکردی عادی اسـت؛ لیکن شـفیعی ،این
عنصــر از طبیعت را متناســب با نیازهای زمانهی خویش ،در خدمت بیان مفاهیم اجتماعی و ســیاســی قرار میدهد و
بدین گونه ،نیلوفر در شــعر او ،نماد انســانی دور از وطن و غریب میگردد که بر آبهای غربت ،با اندوه ،نالیده ،لیکن
امیدوار بالیده اســت ،تا که جامعهی غفلت زده و به اســتبداد دچار گردیده ،با فرا رســیدن بهار آزادی و انقالب بیدار
شـود .دوشـادش نیلوفر ،باغ مومیانی نیز در همین سـروده" :دعای باران" (شـفیعی کدکنی 115:1386 ،ــــ  ،)114نماد
جامعهی ایرانی اسـت که گرفتار سـرمای اسـتبداد اسـت .آوردن صـفت مومیایی برای باغ و یا به تعبیری ایران ،بیانگر
شــــدت خفقـان و نبود آزادی در جـامعـه مردهی روزگـار شــــاعر اســــت« :نیلوفری شــــدم/بر آبهـای غربـت
بالیدم/نالیدم/گفتم/با انقراض سلسلهی سرما/این باغ مومیایی بیدار میشود» (شفیعی کدکنی.)457:1386 ،
.1-2آیینهای ملّی و اساطیری

شماری از نماد ـــ سمبلهای به کار رفته در سرودههای شاعران برگزیده ،برگرفته از آیینهای ملّی و اساطیری است:
«اسـطورهها در واقع ،بخشـی از نظام معناییای هسـتند که بشـر برای ارتباط با طبیعت خود و طبیعت پیرامون وضـع
کرده اسـت» (معمار .)49:1389 ،بر این اسـاس ،پرداختن به آیینها و شـخصـیتهای ملی و اسـاطیری ،در واقع نوعی
اعتراض و عصـیان شـاعر معاصـر نسـبت به وضـعیت موجود ،از رهگذر یادآوری سـنتها و روزگار خوب سـپری شـده اسـت؛
به بیان دیگر ،چنین رویکردی به اسـاطیر ،گویای حسـّ ی نوسـتالوییک اسـت؛ حسـّ ی که روی سـکّهی دیگر آن اعتراض
نسـبت به وضـعیت موجود و مناسـبات اسـتبدادیای اسـت که برآیند آن ،جز ویرانی و نومیدی نیسـت .نخسـتین نمود
توجه نیما به اسـاطیر ملی را ،در شـعر "ققنوس" او میبینیم؛ در این سروده« ،ققنوس ،نماد خود نیما یا هر روشنفکر و
آزادی خواهی است که برای آگاهی و رهایی دیگران ،خود را به آب و آتش می زند و سرانجام در این راه جان میبازد»
(حسین پور چافی.)1390:234 ،
«ققنوس/مرغ خوش خوان/آوازهی جهان/آواره مانده از وزش بادهای سـرد/.../آن گه ز رن،های درونیش مسـت/خود را
به روی هیبت آتش میافکند» (یوشی.)1371:117 ،،
نیما در اشــعار دیگر خویش" :هیبره"(ر .ک :همان" ،)284:مرغ آمین"(همان" ،)491 :مرغ شــب آویز" (همان)490 :
و ......نیز با رویکردی نماد گرایانه از موجودات اسـطورهای مدد میگیرد و بدین گونه سـتم ،اسـتبداد و اختناق موجود
در جامعه را در شعر خویش با نگاهی انتقادی آشکار میسازد.
اخوان یکی از شـاعران متعهّد به تاریخ ملی ایران اسـت؛ به بیان دیگر ،بهگونهای مشـخص میتوان گفت در شـعر اخوان،
ویژگی ایرانی گرایی بسـیار پررنگ اسـت و بهموازات آن ،عناصـر دین زرتشـتی به شـعر او غنایی ویژه بخشـیدهاند .در این
میان ،پهلوانان شـاهنامه حضـوری چشـمگیر دارند .مجموعه شـعر "آخر شـاهنامه ،)1383( "1مجموعه شـعری فراهم
آمده از  28سـروده که با «زبان [ی] فخیم و پرصـالبت و صـحی و پر عشـوه و کهن نما» (لنگرودی)511/1390:2 ،؛
بهگونهای آشکار ،نمود آشکار نمادگرایی اجتماعی _ سیاسی اخوان با بهرهگیری از عناصر اساطیری و ایرانی است.
اخوان در این مجموعه شـعر و در سـرودهای با عنوان "میراث" ( 175 :1383ــــ )173ــــ که این عنوان ،خود گویای
بازگشـت اندیشهای ــــ عاطفی اخوان به گذشتهی سپری شده و نمودی از اعتراض به وضع موجود است ــــ همچنان
 -1از آن رو این سـروده شـاخصترین شـعر این مجموعه شـمرده شـد که اخوان نام این سـروده را بر مجموعه اشـعار خود نهاده اسـت .از دیدگاه هنری ،به نظر میرسـد
سرودههای نیرومندتری از این سروده در این مجموعه وجود داشته باشد.
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درونمایهی اسـاطیری را در راسـتای تبیین اوضـاع اجتماعی ـــ ـ سـیاسـی به کار میگیرد و با زبانی فاخر ،روایت گر
رن،های جامعه خویش میشود:
«پوســتینی کهنه دارم من/یادگاری ینده پیر از روزگارانی غبارآلود/ســالخوردی جاودان مانند/مانده میراث از نیاکانم
مرا ،این روزگار ،آلود/جز/پدرم آیا کســی را میشــناســم من/کز نیاکانم ســخن گفتم؟» (همان .)173:نه تنها تعابیر و
ترکیبات این سـروده :پوسـتین کهنه ،ینده پیر ،روزگارانی غبارآلود ،سـالخوردی جاودان مانند ،نیاکان ،جد ،تاریخ ،کلک
شــیرین ،مادیان ســرخ یال و ......که کار برد فعلهای کهنی همچون :میخفت ،بیاالید ،مباد و ....بهتمامی از یکســو
بیانگر انتقاد به وضـع موجود و از دیگر سـو ،گویای نوعی ویژه از باسـتانگرایی و بازگشـت به فرهنگ گذشـته در راسـتای
نفی جـامعـه و روزگـار خویشانـد؛ «این ســـروده نیز بـهگونـهای دیگر ،بـا زبـانی نمـادین گویـای تقـابـل شـــاعر بـا جـامعـهی
نابسـامان اسـت؛ که در نگاه روانشـناسـانه ،بازگشـت به گذشـته ،نوعی مکانیسـم دفاعی و بیانی از آزردگی نسـبت به وضـع
موجود است» (ابراهیم تبار.)1395:26 ،
اخوان هوشــمندانه ،نه تنها از شــاهنامه ،این برجســتهترین یادگار ایران کهن ،میگوید بلکه با ترکیبســازی "آخر
شــاهنامه" عمالً طنزی تلخ را بر خالف تصــور غالب که «آخر شــاهنامه خوش اســت» (دهخدا )1012 /2 :1386 ،به
وجود میآورد .اکنون آخر شــاهنامه غم انگیز ،ناخوش و اندوهآور اســت« :هان کجاســت؟/پایتخت این دی آیین قرن
پرآشوب/قرن شکلک چهر/برگذشته از مدار ماه/لیک بس دور از قرار مهر/قرن خونآشام» (اخوان.)1383:174 ،
در چنین فضـایی ،شـاعر در اعتراض به اوضـاع حاکم جامعهی خویش ،از پوردسـتان ،رسـتم و پور فرخزاد ،سـردار ایرانی
در جنگ با اعراب یاد میکند و مرگ ناروای رسـتم را دسـتمایهی مخالفت با شـرایط موجود مینماید« :ای پریشـان
گوی مسـکین! پرده دیگر کن /پوردسـتان ،جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد /مرد ،مرد ،او مرد /داسـتان پور فرخزاد را
سرکن» (همان.)174-175:
؛ لیکن از قعر چـاه ،نـالـهای بر میآیـد :نـالـهای «از قعر چـاهی یرف میآیـد /نـالـد و مویـد /مویـد و گویـد :آه! دیگر مـا /فـاتحـان
گوی پشت /پیر را مانیم ....تیرهای بال بشکسته /ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم» (همان .)175:
1
شـفیعی کدکنی نیز ،برای ترسـیم اوضـاع ناخوشـایند جامعهی خویش ،دو شـهر اسـطورهای و نامبردار جابلسـا و جابلقا را
به کار میگیرد و جامعهی خود را جابلسـایی سـراسـر دشـمنی و بیماری میداند و آرزوی شـهر سـراسـر عدالت جابلقا را
در سـر میپروراند« :بادا که جابلقا /با آن طلسـم پرطنین فردا /هسـتار گیتی را کند زیر درفش خویش /فارغ ز گشـنامار
و بیماری و بیبرگی /وز زمهریر و سودهی سرما /نامی نماند از بالساغون جابلسا» (شفیعی کدکنی.)1386:145 ،
او همچنین در سـرودهی "آن مرغ فریاد و آتش" (همان 271:ــــ )270هرچند به گونهای آشـکار از ققنوس ،این مرغ
اسـطورهای یاد نمیکند ،لیکن وصـف او از مرغ فریاد و آتش ،به گونهای اسـت که پژوهنده ،به روشـنی مرغی این چنین
را کنایهای از موصـوف :ققنوس مییابد« :یک بال فریاد و یک بال آتش /مرغی از این گونه /سـرتاسـر شـب /برگرد آن
شهر پرواز میکرد» (همان.)270:
به کارگیری عنصـر «فریاد» در کنار عنصـر «آتش» ،بیانی اسـت روشـن از اعتراضـی اجتماعی :اعتراض روشـنفکرانی که
در سـرتاسـر شـب (اسـتبداد و مناسـبات ناعادالنه اجتماعی) "یک بال فریاد یک بال آتش" مردم را از غارت خیل تاتار،
(مســتبدان و خشــونت پیشــگان) برحذر میدارند و این درحالی اســت که مردمان شــهر ،نه تنها ســخن آنها را در
نمییابند ،که آنان را مورد شماتت قرار میدهند و اهریمنی میشمارند:
 - 1برای مطالعه بیشتر (ر.ک :شمیسا)295/1 :1377 ،؛ (ر.ک :بلعمی.)116:1386،
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«گفتند /این مرغ /جادوست /ابلیس مرغ را بال پرواز داده است؛  /گفتند و آنگاه خفتند» (همان.)270:
گفتنی اسـت که پایان ققنوس شـفیعی ،پایانی اسـت غم انگیز ،لیکن پایان ققنوسِ نیما ،پایانی خجسـته اسـت :پس از
آن کـه ققنوس نیمـا از «رن،هـای درونیش مســـت /خود را بـه روی هیبـت آتش میافکنـد»» (یوشـــی )223:1371 ،،و
میسـوزد ،جوجههایی چند ،از میانهی خاکسـتر مرغ سـوخته بر میآیند .این روایت نیما ،روایتی اسـت نو و بدیع از یک
اســطورهی کهن .در روایت کهن این اســطوره ،از خاکســترِ ققنوس ســوخته ،تنها یک ققنوس برمی خیزد؛ لیکن از
خاکستر ققنوس نیما ،ققنوسانی چند بر میخیزند؛ نمادی دیگر از گسترش فریادهای اعتراضی.
.1-3دین و مذهب

خاســتگاه دیگر نماد ،دین و مذهب اســت .جامعهای مذهبی ،هماهنگ با باورها و اعتقادات خویش ،نمادهایی مذهبی
پدید میآورد؛ نمادهایی که در سـیری طبیعی ،در شـعر شـاعران آن جامعه نیز نمود مییابد .کاربرد نمادهای مذهبی
توســط یک شــاعر ،الزاماً بیانگر پای بندی شــاعر به باورهای مذهبی نیســت؛ او چه بســا نگاه نو و اندیشــههای تازهی
خویش را ،با به کارگیری نمادهای مذهبی باز مینماید و بدین گونه ،این طیف نمادها را در راستای اندیشههای خاص
خویش بـه کـار میگیرد .پیشـــینـهی مطـالعـاتی و زمینـههـای تربیتی از عواملی اســـت کـه در کـاربرد و نیز میزان کـاربرد
نمادهای مذهبی نقش دارند .شـفیعی کدکنی ،تحصـیالت حوزوی داشـته اسـت (ر .ک :بشـردوسـت .)39:1379 ،این
تحصـیالت به گونهای آگاه و ناآگاه ،شـفیعی را با نمادهای مذهبی هر چه بیشـتر آشـنا سـاخته اسـت .در شـعر "معراج
نامه" (شــفیعی 401 :1385 ،ـــــ  :)400با نمونهای دیگر از نمادهای دینی و مذهبی آشــنا میشــویم .شــاعر این بار
سلیمان ،این پیامبر ـــ سلطان برجسته که ذکر او نه تنها در عهد عتیق (ر .ک :عهد عتیق )432-398 :1397،که در
عهـد جـدیـد (ر .ک :عهـد جـدیـد... :1387 ،و )118و قرآن (ر .ک :قرآن کریم... :1374 ،و )379-380نیز آمـده اســـت را
همچون دست مایهای برای نماد پردازی به کار میگیرد:
«نزدیکتر شـدم /دیدم عصـا و تخت سـلیمان را /که موریانهها /از پایه خورده بودند ،اما هنوز او /با هیبت و مهابت خود
ایسـتاده بود /زیرا که مردمان/باور نداشـتند که مرده اسـت /و پیکر سـریرش در انتظار جنبش بادی اسـت» (شـفیعی
کدکنی.)400:1385 ،
شفیعی در این سروده با بیانی توصیفی ـ داستان گونه و با به کار گیری زاویه دید اول شخص (ر .ک :عالی عباس آباد
 ،)142:1389که کارایی و واقع نمایی کالم او را دو چندان مینماید ،با تمرکز بر دو نماد قدرت :عصـــا و تخت ،تختی
که موریانهها پایههای آن را خوردهاند ،به گونهای نمادین حکومت به ظاهر اســتوار و در بنیاد ســســت زمان خویش را
مورد اشـاره قرار میدهد و شـکوه ظاهری آن را با زبان نماد و هنر ،واهی میشـمارد؛ حکومتی که مردمان باور نداشـتند
که با استبدادی آن چنان ،عمالً به پایان رسیده است.
آن چه فرخزاد در "آیههای زمینی" ( 240 :1379ـ  )239آورده است ،خود گویای مفهومی آخر الزمانی -دینی است.
ســـروده ،از وقوع رویدادی شـــگفت و عظیم میگوید؛ رویدادی که پیش از آن به مثابهی آرکی تایپ طوفان در متون
باستانی از آن یاد شده است( .ر .ک :وارنر)5043 :1389 ،
«آن گاه خورشـید سـرد شـد /و برکت از زمینها رفت /و سـبزهها به صـحراها خشـکیدند .... /آنها غریق وحشـت خود
بودند /و حس ترسناک گنهکاری /ارواح کور و کودنشان را /مفلوج کرده بود» (فرخزاد.)239 :1379 ،
این تصویر ـ نماد مذهبی (رویدادهای شگفت آخرالزمانی) ،بیانی است از جامعهای دل مرده ،تکیده و مبهوت که:
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«در زیر شــوم جســد هاشــان /از غربتی به غربت دیگر میرفتند /و میل دردناک جنایت /در دســتهایشــان متورم
میشد» (همان.)239:
فرخزاد در این سـروده به گونهای سـمبولیک و با تصـاویری بدیع ،توانمندانه و هنری ،انحطاط اندیشـه و احسـاس جامعه
را به تصویر میکشد .در چنین فضای بسته و دل مردهای اگر گاهی ،جرقهای (یای نکره ،در این کاربرد فروغ ،همچنان
که خود تصری میکند ،گویای ناچیزی است) پدید آید برآیند آن ،باز ویرانی است:
«گـاهی جرقـهای ،جرقـهی نـاچیزی /... /مردان گلوی یکـدیگر را /بـا کـارد میدریـدنـد /و در میـان بســـتری از خون /بـا
دخترانه نابالغ /همخوابه میشدند» (همان.)240:
اکنون دیگر ایمانی به روابط انسانی و مناسبات عادالنهی اجتماعی در میانه نیست؛ اکنون:
«خورشید مرده [است] /و هیچ کس [نمیداند] که نام آن کبوتر غمگین  /کز قلبها گریخته ،ایمان است» (همان).
و این تصاویر ،نشان اوج سقوط است:
«آیههای زمینی اعتراف خرد کنندهی پیغمبری اسـت که الهامش از زمین اسـت و وحیهایش را فرشـتههای سـاقط و
جنایت زده اجتماعی به او دیکته میکنند» (براهنی.)277:1371 ،
سـرودههای شـاملو ،این شـاعر اومانیسـت ،با گرایشهای نیرومند سـیاسـی و اجتماعی (ر .ک :مناجاتی ،)73:1389 ،نیز
در بردارنده ی شماری نمایان از تلمیحات دینی و مذهبی است؛ تلمیحاتی که به گونهای نمادین با انگیزه-کارکردهای
نوین ،در سـرودههای او به کار گرفته شـدهاند :در مجموعه شـعر "هوای تازه" ( .)1382و در سـرودهای با عنوان «آخرین
انزوا» ( 272:1382ــــ  .)270شـاملو با پرداختن به ظلماتی که خضـر در آرزوی دسـت یافتن به آب حیات ،در آن گام
نهاد بود ،خود را اسکندری مغموم مینامد:
«و من -اسـکندر مغموم ظلمات آب رن ،جاویدان ــــ /چگونه در این داالن تاریک /،فریاد سـتارگان را سـرودهام؟ /آیا
انسان ،معجزهیی نیست؟ /انسان ،...شیطانی که خدا را به زیر آورد /جهان را به بند کشید» (همان.)271:
این اســکندر مغموم که در داالنی تاریک ،فریاد ســتارگان بر آورده اســت ،شــاملویی اســت ســیاســی و نمادگرا که
هوشمندانه ،نمادهای مذهبی ـ ـ دینی را در راستای نگرش سیاسی ـ ـ اجتماعی و پیشاپیش اومانیستی خویش به کار
گرفته اسـت؛ که آب رن ،جاویدان به گونهای شـاخص در این سـروده ،نمادی برآمده از فضـای باورهای دینی و مذهبی
اسـت؛ اشـارتی به آب حیات خضـر در همسـفری با اسـکندر (ر .ک :ناصـری و یوسـفی .)278:1396 ،در راسـتای همین
رویکرد انتقادی ـــ ـ اعتراضـی اسـت که او ،عیسـی و روایت بردار کردن او را در آثار چندگانه خویش بارها و بارها در
چنـدین جـای بـه کـار میگیرد .در شـــعر "آیـدا ،درخـت ،خنجر و خـاطره" ( )1382شـــاملو بـا نگـاهی نوامیـدانـه کـه خود
برآیند مناســبات اســتبدادی اســت ،از بیهودگی جســت و جوی باغ میگوید و فرجام تلخ دادخواهان را به تصــویر
میکشد:
«اما به جستجوی باغ /پای /مفرسای /که با درخت /بر صلیب /دیدار خواهی کرد» (شاملو.)582:1382 ،
و او ،پیش از این نیز در همین ســروده ،روایت این شــخصــیت مذهبی را همچنان با انگیزههای خاص خویش به کار
گرفته است .در نگاه این شاعر ،هر زنِ مبارزِ فرزند از دست داده ،مریمی است پاک ،که عیسایی بر صلیب دارد:
«که اکنون /هر زن /مریمی است /و هر مریم را /عیسایی بر صلیب است» (همان.)582 :
در این سـروده ،صـلیب ،نمادی مذهبی و بر صـلیب کشـیده شدگان ،مبارزان راه آزادی ،نمادهایی از آرمانهای به فرجام
نرســیده و مبارزان به پیروزی دســت نیافتهاند« :صــلیب همان زهرآگینترین درختی اســت که بر زمین روییده؛ زیرا
مخرب نیروهای جان واال گراینده ی انسانی است» (دستغیب.)130:1373 ،
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و در ادامه همچنان نمادهای دیگر« :شام آخر» و «یهودا» ،حواری سستعنصر عیسی:
«و هر شـام /چه بسـا که شـام آخر اسـت /و هر نگاه /ای بسـا که نگاه یهودایی» (همان)؛ بدینگونه در نگرش شـاملو،
عیسـی ،هر بردار کشـیدهی اسـتبداد ،مظهر مصـلحان اجتماعی و مدافعان مناسـبات انسـانیاند که سـرمایهی هسـتی
خویش را بر سـر اهداف انسـانی خویش گذاشـتهاند و دار مبارزه با بیداد را پذیرا گردیدهاند (ر .ک :سـالمیان و دیگران،
.)78:1391
.2نمادهای ابداعی

ویژگی برجسـته و شـاخص نماد ،پذیرش معنای یک وایه در معنای مرسـوم خود و در عین حال ،تداعیبخشـی مفاهیم
چندگانه و چندگونه توسـط آن وایه اسـت (ر .ک :سـتاری42:1379 ،؛ ر .ک :شـمیسـا)211 :1376 ،؛ بر این مبنا گاه
شاعر ،آگاه و ناآگاه ،با توجه به دغدغههای اندیشهای ــ عاطفی خویش ،یک یا چند مفهوم ــ وایه یا تصویر را ،با چنان
بسـامدی در سـرودهی خویش به کار میگیرد که خوانندهی جدی و هوشـمند ،در خوانش متن ،به روشـنی احسـاس
ویژهای نسـبت بدان وایه ــــ مفهوم یا تصـویر مییابد .در این حالت« ،این تصـویر [خاص شـده] ،دیگر تصـاویر و عناصـر
شـعر را تحت تأثیر قرار میدهد و مکرّر دیده میشـود جلوی دیدگان خواننده میچرخد تا این که نقطه کانونی متن را
از آن خود میکند و تا سـط یک نماد تصـعید مییابد» (امید علی .)197:1392 ،همین جا اسـت که مبحث نمادهای
ابداعی چهره مینماید؛ نمادهایی که شـاعر توانمند با اتّکا به تجربههای شـخصی خویش ،مبتنی بر محیط پیرامونی و با
در نظر داشتِ شرایط زیستی و اجتماعی خود ،آنها را به کار میگیرد و بدین گونه دریچهای نو بر خواننده میگشاید.
بدیهی اسـت که هر شـاعری برخوردار از چنین توانی نیسـت و تنها شـماری از شـاعران بدین جایگاه دسـت مییابند؛ نیما
جزء همین شـاعران برجسـته اسـت؛ شـاعری نو ،با نگاهی بدیع ،برآمده از تحقیق و تأمل .نیما بر آن اسـت که «نوبت آن
رسـیده [اسـت] که یک نغمهای ناشـناس باز شـود» (نیما )1368:16 ،و ادامه میدهد« :شـعر قدیم ما سـوبژکتیو اسـت؛
یعنی با باطن و حالت باطنی سـر و کار دارد [و شـاعر چنین شـعری] نمیخواهد چندان متوجه چیزهایی باشـد که در
خارج وجود دارد» (همان .)88:برآیند نگرشــی این گونه به شــعر و گرایشــی این چنین به ابداع ،از نیما شــاعری به
راسـتی نو میسـازد؛ از این رو اگر پژوهنده در خوانش شـعر نیما با نمادهای بسـیار ،نو و بدیع مواجه گردد ،وجود چنین
کیفیتی را باید طبیعی تلقی نمود «:جهان بینی نیما ،یک جهان بینی فوق العاده تصــویری اســت که از اســتعاره و
سمبل بیش از همه سود میجوید» (براهنی .)597:1371 ،از جملهی این نمادهای ابداعی "مرغ آمین "1است:
«مرغ آمین ،درد آلودی اسـت کاواره/بمانده/رفته تا آن سـوی این بیداد خانه/بازگشـته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سـوی
آب و دانه» (یوشی.)492:1371 ،،
در شـعر اخوان« ،قاصـدک» ( 148 :1383ــــ  )147چنین جایگاهی را یافته ،نمادی ابداعی گردیده اسـت؛ نمادی که
برای نخسـتین بار ،شـاعر آن را برای گزارش وضـعیت نابهنجار سـیاسـی و اجتماعی جامعهی ایرانی به کار برده اسـت.
اخوان این نماد ابداعی را از محیط خویش :خراسان ،برگرفته و برکشیده است« :عامهی مردم توس (مشهد)[ ،قاصدک
را] خبر کش مینامند و میپندارند که از جایی ناشـــناخته یا از مســـافر یا کســـی دور افتاده خبر میآورد» (اخوان،
.)148:1378

 -1به گفته پورنامداریان «مرغ آمین در اصل فرشتهای است که همواره در آسمان پرواز میکند و آمین میگوید و هر دعایی که با آمین او قرین گردد ،مستجاب میشود»
(پور نامداریان.)126:1381 ،
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«قـاصـــدک! هـان چـه خبر آوردی؟/از کجـا وز کـه خبر آوردی؟/خوش خبر بـاشـــی؛ امـا ،امـا/گِرد بـام و بر من/بی ثمر
میگردی» (اخوان.)1383:147 ،
دوبند مذکور همچنان که بندهای بعد:
«دست بردار ازین در وطن خویش غریب/قاصد تجربههای همه تلخ» (همان).
«با دلم میگویم/که دروغی تو ،دروغ/که فریبی تو ،فریب» (همان.)148:
و .....گویای چند نکتهاند :الف) نمادین بودن قاصــدک ب) انتقادی -اعتراضــی بودن ســروده ج) نومیدیم .امید 1گفته
شـده اسـت که او این نماد را برای بیان ناامیدیها و سـرخوردگیهای ناشـی از کودتای  28مرداد به کار گرفته ،ضـمن
ایجاد فضایی محاورهای ــــ سمبولیک ،روح خسته و درماندهی خود را از شکست آرمانها و بی فرجامی آمال سیاسی
خود و بسیاری از هم عصرانش نمایان میسازد( .ر .ک :محمدی آملی.)141 :1379 ،
نمادهای ابداعی شـاملو بیشـتر در قالب سـاخت شـخصـیتهایی اسـت که پیشـوای مبارزه ،قیام و عصـیان و اعتراض علیه
ظلم و سـتم و بی عدالتی هسـتند و در نهایت در راه روشـنگری ،برای ملت خویش جان میسـپارند( .ر .ک :فیروزی و
دیگران.)1398:145 ،
از جملهی این نمادهای ابداعی ،میتوان به شــعر "مرگ نازلی" (شــاملو )131-133 :1382 ،اشــاره کرد« .نازلی» در
این سـروده ،سـمبل آزادی خواهانی اسـت که در راه مبارزه و سـتیز با اسـتبداد و خفقان حاکم ،سـرمایهی جان خویش را
فدا نمودهاند تا بهار آزادی و مناسبات انسانی را برای مردم ایران به ارمغان آوردند:
«نـازلی! بهـار خنـده زد و ارغوان شـــکفـت/در خـانـه ،زیرِ پنجره ،گـل داد یـاس پیر/دســـت از گمـان بردار!/نـازلی! ســـخن
بگو!/مرغ سکوت ،جوجهی مرگی فجیع را/در آشیان به بیضه نشسته است» (همان.)133:
«نازلی» ،نامی ترکی ،در معنای دارندهی ناز ،در این ســرودهی ،به مثابهی نمادی ابداعی برای وارطان ســاالخانیان ،از
شــخصــیتهای مبارز حزب توده که پس از کودتای  28مرداد  1332دســتگیر و به گونهای وحشــیانه و غیرانســانی
شـکنجه میشـود و سـرانجام به قتل میرسـد به کار گرفت (ر .ک :محمدی .)427:1374 ،این که یک شـخصـیت مبارز،
بدین گونه و با نامی دیگر ،نامی برخوردار از لطافت و ناشــناختگی ،در شــعر شــاملو جایگاهی برجســته مییابد ،کاری
اسـت شـگفت؛ به بیان دیگر ،دیگر شـدگیِ آوایی ـــ ـ معناییِ دو نام «وارطان سـاالخانیان» و «نازلی» چندان و چنان
شگفت و نوآورانه است که به روشنی گویای نوآوری شاملو و یادآور ابداع گری او ،در خلق نمادهای تازه است.
شـعر شـفیعی کدکنی به گونهای عمیق و چند سـویه ،با طبیعت پیوند یافته اسـت .این ویژگی را نه تنها در شـماری از
عناوین شعری او که در مضمون پردازیهای گوناگون او همچون" :سورهی برائت" ( 128 :1386ــ  )127و یا در "بن
بســت" (همان .)134:که فراتر از این در نام یکی از مجموعههای شــعری او" :هزارهی دوم آهوی کوهی" ( )1386نیز
میتوان دید .بر این مبنا نمادهای ابداعی شفیعی بر گرفته و در پیوند با طبیعتاند.
از نمادهای ابداعی شفیعی« ،طوقی» است؛ گونهای خاص از کبوتران ،با رنگهای تیره ،سرخ و یا .....برگرد گردن؛ این
درحالی اســت که کبوتر ،در مفهوم اســم جنس ،در شــعر دیگر شــاعران کاربرد نمادین یافته اســت (ر .ک :اخوان،

 -1اخوان در زندگی شــخصــی نیز پیوســته در رن ،و ناداری روزگار گذراند .شــرایط ســیاســی و اجتماعی از او شــاعری ناامید و تلخ اندیش ســاخته بود (ر.ک :محمدی
آملی .)141:1379،گویا زمزمههای پرسش درباره علت این تخلّص ،به خود شاعر نیز رسیده بود که در مجموعه "از این اوستا" ( )1379سرود:
«گویند که «امید و چه نومید»! ندانند/من مرثیه گوی وطن مردهی خویشم» (اخوان.)5 :1379 ،
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1378:164؛ شـاملو466:1382 ،؛ فرخزاد1379:386 ،؛ سـپهری)1385:174 ،؛ لیکن شـفیعی ،این گونه از کبوتر را بر
میکشد ،نگاهی تازه بدان مینماید و با نگرشی دیگر ،آن را در عرصهی شعر معاصر مطرح مینماید:
«هی کژ و مژ میپرد آســیمه ســویاســوی/در هوای خیس/کفتران در زیر این رگبار /چون برادههایی از آهن/در طوافِ
طیفِ مغناطیس( »....شفیعی کد کنی.)321:1385 ،
این که کبوتری با وجود «طوق ـ زنجیر» ی بر گردن ،در بلندای آسمان ،فراتر از دیگر کبوتران ،به گونهای «تنها» ،در
پروازی دل نشـین و شـگفت آور پرواز نماید ،نمود یک ابداع برجسـته در چارچوب نمادپردازی هنری اسـت :آزادهای در
زنجیر و تنها ،لیکن استوار و بلند پرواز در گسترهی آسمان مناسبات اجتماعی.
در شـــعر شـــفیعی کدکنی به جز این نمادهای ابداعی (طوقی) نمادهای ابداعی دیگری نیز وجود دارد و این ،برآیند
نگاهی نو و نکته یاب این شاعر برجسته است.
.3سمبلها و نمادها در خانه مشروطه تبریز
خانه مشــروطه تبریز که نام واقعی آن خانه کوزه کنانی اســت یکی از معروفترین و پر افتخارترین خانههای تاریخی
تبریز اسـت .بانی این خانه« ،حاج مهمدی کوزه کنانی» معروف به ابوالمله اسـت .این فرد از رهبران مشـروطه و رئیس
انجمن ایالتی آذربایجان بود (کینژاد ،شیرازی.)85 :1389 ،

تصویر : 1نمایی از درب ورودی خانۀ مشروطه تبریز ،مأخذ(:شبستری و گری سرای)1395 :
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خانۀ مشــروطه خود نوعی ســمبل مقابله با حکومت اســتبدادی محســوب میشــود که ملجئی برای گردهم آمدن
مشـروطه خواهان بود .این خانه در ناحیه مرکزی شـهر و در ضـلع غربی بازار تاریخی شـهر تبریز در محلی به نام راسـته
کوچه واقع اسـت که در کنار بناهای منفرد متعددی همانند مسـجد جامع شـهر قرار دارد .این بنا توسـط معمار تبریزی
به نام «حاج ولی معمار» اسـت .تاریخ سـاخت این بنا سـال 1247ه.ق اسـت .این خانه مانند تمام خانههای ایرانی ،پس
از ورودی اصـلی وارد هشـتی شـده که این هشـتی با بدنههای آجری و پوشـشهای کاربندی آجری پوشـانده شـده اسـت.
در سـمت حیاط یک ایوان سـتون با ارتفاع دو طبقه ،نمای جنوبی را از بارندگی در پناه گرفته اسـت .این خانه به علت
اهمیت تاریخی و شـیوه معماری سـنتی بنا در سـال  1354به شـماره 171/9در فهرسـت آثار ملی ایران به ثبت رسـید و
در سال  1367توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد.

تصویر  :2نمایی از مجسمههای حیاط خانه مشروطه تبریز .مأخذ( :نژاد ابراهیمی.)1397:

مجسمههای ایستاده ستارخان و باقرخان در حیاط و زیر بالکن طبقه دوم به زیبایی تمام با فضا هم کالم شدهاند .پس
از عبور از حضـوخانه و پشـت سـر گذاشـتن درب شـیشـهای ،در طرفین آن بخشـهایی از فضـایی اداری و فضـای آموزشـی
جای گرفته بودند .اتاق طنبی و گشـوارههای طرفین آن به فضـاهای دائمی موزه اختصـای یافتهاند .این فضـا را میتوان
به جرأت زیباترین قسـمت بنا دانسـت که حضـور نور و بازی نور و سـایهها و ترکیب آنها با ارسـیها ،زیبائیش را کاملتر
میکند(اکرم فطورهچی شبستری؛ نازیال گری سرای.)725-715 :1396 ،
این دو مجسـمه نماد مبارزه با اسـتبداد دورۀ قاجار محسـوب میشـوند و توانسـته اند در نوع خود این بنا را به سـمبل
آزادیخواهی تبدیل کند.
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تصویر :3نمونهای از ارسیهای خانه مشروطه تبریز .مأخذ( :نژاد ابراهیمی.)1397:

نتیجهگیری
ادبیات ،به مثابهی نهادی اجتماعی ــــ فرهنگی از محیط پیرامونی و مناسـبات گوناگون اجتماعی ،سـیاسـی و ....تأثیر
میپذیرد .شـعر اجتماعی با گرایش سـمبولیسـتی ،گسـتردهترین و معروفترین جریان شـعر معاصـر اسـت؛ شـعری که به
عنوان یکی از زیر شـاخههای ادبیات مبارزه و سـتیز ،به شـیوهای غیرمسـتقیم و ناآشـکار ،به بیان اعتراض و عصـیان شـاعر
علیه وضـعیت حاکم میپردازد .سـمبولیسـم اجتماعی و انقالبی در ایران محصـول دورهی دوم حکومت پهلوی بعد از
کودتای  28مرداد ،در سال  1332بود .دوران اوج این گرایش شعری ،در فاصلهی یک دهه پس از کودتا است .پیوندی
وثیق و استوار در میانهی نوع نگرش و تفسیر شاعر معاصر از یک سو و شعر سمبولیک ـــ اجتماعی از دیگر سو وجود
دارد .نیما شـاخصترین شـاعر نو گرای معاصـر ،به گونهای برجسـته و نیرومند به طرح نمادهای گوناگون در راسـتای
پرداختن به مسـائل سـیاسـی و اجتماعی خویش میپردازد .پرورش روسـتایی و خصـلتهای برآمده از این پرورش به
انحاء گوناگون در نماد پردازی او تجلّی یافته است :شب ،سیولیشه ،باد ،ققنوس ،مرغ آمین و داروگ و .....نمونههایی از
نمادهای اجتماعی ـ سیاسی نیما به شمار میآیند.
اخوان به مثابهی یکی از ادامه دهندگان شـاخص و برجسـتهی سنت شعری نیما ،همچون نیما ،گاه با نمادهای طبیعی:
باغ ،آسـمان ،باد ،باران و ......و زمانی با نمادهای اسـاطیری و ملی :پور دسـتان ،رسـتم ،پور فرخزاد و .....و نیز نمادهای
ابداعی :قاصـدک و .....به طرح مسـائل سـیاسـی و اجتماعی پرداخته اسـت .آنچه اخوان را در سـنجش با دیگر شـاعران
مورد بررسـی در حوزهی سـمبولیسـم اجتماعی ــــ سـیاسـی شـاخص مینماید ،گرایش نیرومند او به کاربرد نمادهایی بر
آمده از زمینههای اسطورهای و ملی است.
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شـاملو ،چهره شـاخص شـعر سـپید ،شـاعری اومانیسـت با گرایشهای نیرومند سـیاسـی و اجتماعی اسـت .آن چه در نماد
پردازی شــاملو در خور توجه اســت ،کاربرد نمادهای مذهبی به ویژه نمادهای مســیحی در راســتای اندیشــههای
اومانیسـتی و گرایشهای فکری اوسـت .فروغ فرخزاد ،شـاعری با زبان و احسـاسـی شـدیداً تأثیر پذیرفته از زندگی شـهری
نیز در سـرودههای خویش نمادهای طبیعی ،دینی ــــ مذهبی و ......را در راسـتای نگرش انتقادی خویش به کار گرفته
است .شفیعی کدکنی در سنجش با دیگر شاعران مورد بررسی ،افزون بر توانمندی در سرایش ،برخوردار از آگاهیهای
بسیار ادبی ،فرهنگی ،تاریخی و ......است .با هم آیی این دو ویژگی (آگاهی گستردهی ادبی و توان شاعری) ،سرودههای
شـفیعی را ،بسـیار توانمند و تأثیرگذار نموده اسـت ،تا آن جا که سـرودههای او ،به گونهای گسـترده تجلی گاه نمادهای
گوناگونی اعم از نمادهای طبیعی :باران ،جوی ،چشمه ،دریا ،نسیم ،گل و ،.....ملی ــ اساطیری :جابلسا ،جابلقا ،ققنوس
و ،.......دینی و مذهبی :سلیمان ،عصا و .....ابداعی :طوقی و .....گردیده است .بررسی عناصر کالبدی و تزئییناتی در خانۀ
مشـروطه قاجار نیز حاکی از کاربسـت نمادهای طبیعی چون نور و نمادهای انسـانی چون مجسـمه اسـت که این خانه را
به سمبل مبارزه با استبداد تبدیل کردهاند.
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سیاهپوش ،حمید .)1376( .یادنامه فروغ فرخزاد .زنی تنها .تهران :نگاه.
شاملو ،احمد .)1382( .مجموعههای آثار .تهران :نگاه.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1385( .آیینهای برای صداها .تهران :سخن.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .1386 .هزاره دوم آهوی کوهی .تهران :سخن.
شمیسا ،سیروس .)1366( .فرهنگ تلمیحات .تهران :میترا.
شمیسا ،سیروس .1376 .بیان .تهران :فردوس.
شمیسا ،سیروس .1377 .فرهنگ اشارات ادبیات فارسی .تهران :فردوس.
عهد جدید .)1387( .ترجمه پیروز سیار .تهران :نی.
عهد عتیق .)1397( .ترجمه پیروز سیار .تهران :نی و هرمس.
فتوحی ،محمود ( .)1386بالغت تصویر .تهران :سخن.
فرخزاد ،فروغ .)1379( .دیوان اشعار .تهران :مروارید.
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کسـایی مروزی ،ابوالحسـن .)1368( .کسـایی مروزی ،زندگی ،اندیشـه و شـعر او .تحقیق و تألیف محمد امین ریاحی.
تهران :طوس.
لنگرودی ،شمس .)1390( .تاریخ تحلیلی شعر نو .تهران :مرکز.
محمدی آملی ،محمد رضا .)1379( .آواز چگور .تهران :ثالث.
محمدی ،محمد حسین .)1374( .فرهنگ تلمیحات شعر معاصر .تهران :میترا.
معمار ،داریوش« .)1389( .تفریق جمعی تحلیل آثار  13نو پرداز از نیما تا امروز» .تهران :نگاه.
وارنر ،رکس .)1389( .دانشنامه اساطیر جهان .برگردان ابوالقاسم اسماعیل پور .تهران :اسطوره.
یوشی ،،نیما .)1368( .درباره شعر و شاعری .گرد آوری و تدوین سیروس طاهباز .تهران :دفترهای زمانه.
یوشی ،،نیما .)1371( .مجموعه کامل اشعار .تهران :نگاه.
مقاالت
ابراهیم تبار ،ابراهیم« .)1395( .تحلیل ســاختاری "میراث" اخوان ثالث» .فصــلنامه پژوهشهای ادبی .شــماره .53
صص.9-32
امید علی ،حجت« .)1392( .نمادپردازی در چند شـاعر و مقایسـه آنها با هم» ،فصـلنامه تخصـصـی سـبک شـناسـی نظم و
نثر فارسی .شماره  .19صص .189-204
سالمیان ،غالمرضا؛ محمد ،آرتا و حیدری ،دنیا« .)1391( .بررسی تطبیقی داللت معنایی نمادها در ادبیات کالسیک و
اشعار احمد شاملو» .فصل نامه زبان و ادبیات پارسی .شماره  .73صص .67-98
شهیدی ،سید جعفر« .)1365( .شعر و اثر آن در اجتماع» .فصلنامه رشد و ادب فارسی .شماره  .2صص10ـ .6
عالی عباس آباد ،یوسـف« .)1389( .تحلیل سـاختاری شـعر اسـطورهای .معراج نامه شـفیعی کدکنی» .فصـلنامه تخصـصـی
پیک نور .شماره  .2صص .132-155
فطورهچی شـبسـتری ،اکرم؛ گری سـرای ،نازیال« .)1395( .نقد و بررسـی احیای خانه مشـروطه(خانه کوزه کنانی) از
دیـدگـاه مبـانی نظری مرمـت بنـاهـا و بـافـتهـای تـاریخی» ،چهـارمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهـای نوین در عمران،
معماری و شهرسازی.
فیروزی ،حسـن؛ اسـماعیل پور ،ابوالقاسـم و وفایی ،عباسـعلی« .)1398( .تحلیل نمادهای شـعر پایداری در اشـعار احمد
شاملو» .دانشگاه شهید باهنر کرمان .شماره  .20صص .131-154
کینژاد ،محمدعلی؛ شـیرازی ،محمدرضا« .)1389( .خانههای قدیمی تبریز» ،فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران،
تهران :مؤسسه تألیف و ترجمه نشر آثار هنری.
ناصـری ،ناصـر؛ یوسـفی ،لعیا« .)1396( .جاودانگی و نامیرایی در اسـطورههای شـاملو» ،فصـلنامه ادبیات عرفانی اسـطوره
شناختی .شماره  .41صص .265-298
پایاننامهها
مناجاتی ،علیرضـا .)1389( .اومانیسـم در اشـعار شـاملو و فدریکوگارسـیا لورکا .پایان نامه ارشـد دانشـگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات تهران .به راهنمایی ناصر حسینی.
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