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  هاي ادبيات پايداري در شعر شاعران نمادگراي قبل از انقالبمؤلفه
  (با تأكيد بر اشعار محمدرضا شفيعي كدكني و نيما يوشيج ) 

  
  دكتر فريده داوودي مقدم

  ادبيات فارسي دانشگاه شاهد يار زبان ودانش
  فاطمه اشرفي قهي
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات پايداري دانشگاه شاهد

  چكيده

گيري رود، با بهرهها ميستمي كه برآن سازي مردم نسبت به ظلم وشاعران معاصر براي انتقال بهتر مطلب به مخاطبان خود و آگاه    
از زبان نمادين، هر چه بهتر وبيشتر به روشنگري وارشاد مردم زمان خود مي پرداختند. بهترين نوع ادبيات براي پرداختن به مفاهيم 

در هر زمان ادبيات پايداري  اميد داشتن به آيندة روشن و پيروزي و... رهايي از چنگال ظالمان، آزادي و مداري،قانون ستيزي وظلم
گونه به مردم زبان نمادين را بهترين وسيله مي دانستند؛ چرا كه هم موضوع بوده است. شاعران و نويسندگان براي بهتر رساندن اين

  شد.منتقل مي هم پيام بهتر شد وتر ميجذاب

گذاري و ايستادگي بر روي اين نوع ادبيات كه به دار اين نوع ادبيات، در عرصة شعر فعال بود. اگرچه پايهنيمايوشيج به عنوان پرچم    
دم صورت نمادين مطرح بود، كار چندان آساني نبود ولي نيما بدين وسيله توانست خفقان و استبداد روزگار را هر چه بهتر به گوش مر

  مردم را عليه حكومت مستبد زمان بشوراند. برساند و

هزارة "و بعضي اشعار   "هااي براي صداآيينه"از پيروان نيما مي توان از دكتر محمدرضا شفيعي كدكني نام برد كه در دو كتاب        
  سازي مردم پرداخته است.به آگاه "دوم آهوي كوهي

اي ادبيات پايداري با زبان مخصوص به خود به كند. در هر عصر و دورهة ادبيات فارسي برابري ميسابقة ادبيات پايداري با سابق      
به طوري كه در دورة  اي بين مردم يافت.هدايت مردم پرداخته است. اما در دورة مشروطه وپس از آن اين نوع ادبيات جايگاه ويژه

توان از ادبيات پايداري نام برد. اين گونه ادبيات كه به صورت طالع رساني ميبه عنوان بهترين وسيله ارتباطي واپس از آن  مشروطه و
هاي قبل از مشروطه نيز در به ثمر رساندن ادبيات انقالبي شود.البته جريانساز انقالب اسالمي محسوب ميشد زمينهنمادين بيان مي

  تر از بقيه شاعران بود.هاي مردم مثمر ثمردر باروري انديشه تأثير نبودند، ولي نقش نيما وپيروان او ، خصوصاً شفيعي كدكني،بي

توانست در پيشبرد اين نوع ادبيات نمادين  سبك سمبوليسم گيري از شاعران اروپايي وبا بهره و هاي نو و آزادنيما با ابداع  قالب      
ي نيز با تأسي از نيمايوشيج توانست دين خود را به گذاري بيشتر شعر او بين مردم شد. شفيعموفق باشد و همين خالقيت سبب تأثير

گيري از واژگان نمادين با ديدگاهي جديد دست به ابتكاري نوين زدند كه تأثير آن در ادبيات پس از انقالب ادا نمايد. آنان با بهره
  گر شد.انقالب به خوبي جلوه

  

  

  ج، شفيعي كدكنينماد و نمادگرايي، ادبيات پايداري، نيمايوشي واژگان كليدي:

  

  

  



 

٢ 
 

  

  مقدمه

اي بس طوالني و پربار دارد. اگر به ادبيات كهن فارسي نگاهي انداخته شود، كمتر متن و يا ادبيات پايداري در ادبيات ما سابقه     
براي بيان شود كه خالي از ادبيات پايداري باشد. شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي زبان در آثار ارزشمند خود اي يافت ميسروده

تر آن مطالبي است كه شاعر و يا اند. يكي از داليل استفاده از نماد بيان بهتر و روشنبهتر اين نوع ادبيات از نماد استفاده نموده
  خواهد به مخاطب انتقال دهد. نويسنده مي

باشد. علت انتخاب اين دو شفيعي كدكني مي هاي ادبيات پايداري در اشعار نيمايوشيج ودر اين مقاله مبنا بر يافتن و بررسي نماد     
چه شاعر از ميان شاعران نامي ايران، اين است كه نيما با تحول در ظاهر ومحتواي شعر توانست انقالب عظيمي در شعر ايجاد كند. اگر

فقان و استبداد زمان خود آگاه تر مردم را نسبت به خعدة زيادي به مخالفت با او برخاستند ولي نيما، بدين وسيله توانست بهتر و واضح
چه بهتر ادبيات پايداري را به گوش باشد كه با زباني نمادين توانسته هرنمايد. از جمله پيروان نامي نيما، محمدرضا شفيعي كدكني مي

ت نمادين مطرح چه نيما و شفيعي در زمان خود به صورهاي الزم را به مردم زمان خود بدهد. آنمردم روزگار خود برساند و آگاهي
اي هاي انقالب اسالمي را با اشعار خود آبياري نمودند و سهم عمدهها پايهآن كردند، زمينه را براي انقالب فرهنگي در شعر آغاز نمود.

آيد ادبياتي است كه اكثراً چه به دست ميكه اگر به اشعار نيما ويا شفيعي نگاهي گذار شود،آندر ظهور انقالب اسالمي داشتند.چنان
  پايداري است. 

هاي ادبيات پايداري گرايي و نهايتاً به نماددر اين پژوهش، محقق بر آن شده تا در ابتدا به ادبيات پايداري و سپس به نماد و نماد     
كه  شايد تا آن زمان به عنوان نماد هايي گيري نيما و شفيعي كدكني از نماددر اشعار اين دو شاعر بزرگ ميهن پرداخته شود. بهره

  هاي پايداري بپردازد.گر را بر آن داشته است تا به بررسي اين نمادگري ننموده است، پژوهشمطرح نبوده و يا به اين شدت جلوه

باشد.  ر بيدادگران ميهايي است كه موضوع اصلي آن ها دعوت به مبارزه و پايداري در برابها و نوشتهادبيات پايداري، شامل سروده     
ترين موضوعات ادبيات پايداري اي گسترده و طوالني دارد. اصلياين ادبيات با توجه به فراز و فرود تاريخ ايران، در ادبيات ما سابقه

داوند، ها و مشكالت آن، ايستادگي در برابر ستمگران، راضي بودن به رضاي خشامل اين موارد است : دعوت به مبارزه و تحمل سختي
حق طلبي، انزجار از دشمنان، بيان بيدادگري ها و تصوير چهره بيدادگران، ستايش آزادي و آزادگي، نشان دادن افق روشن پيروزي كه 
ره آورد تالش و وحدت و همدلي و مبارزه مستمر است، ترسيم مظلوميت مردم، بزرگداشت و ستايش مردم مبارز و شهداي راه آزادي، 

بوم سرزمين  و تحرك دالورانة جوانان معاصر ايراني در حفاظت از مرز بازتاب سلحشوري، پايداري وع از آن و وطن دوستي و دفا
  )٣٩٠: ١٣٧٢نياكان خويش است كه در اين راستا با باورهاي اسالمي و عقايد استوار شيعي آنان همراه گشته است. (رستگار فسايي، 

گيري از نماد هاي ادبيات مقاومت بهرهازجمله ويژگي«گويد:دربارة ادبيات پايداري چنين مياي دكتر محمدرضا سنگري در مقاله      
باشد كه با استفاده از آن نه فقط حاكميت فضاي اختناق، تهديد و ارعاب، كه زيبايي ايجاز و قدرت، در رساندن مقصود تأثيرگذار مي

 خواهي،عدالت و به بيدارگري كه اجتماعي سياسي متعهد ادب ذيل است يتادبيا پايداري، ادبيات حاضر، پژوهش ديد از »بوده است.

 از بسياري از گذشت است، الزمة آن گذشت كه مقاومتي پردازد،مي تزوير و زور و زر برابر در مقاومت و قيام توصيف و تشريح يا

 ها،آن ازهمة ترمهم و دارايي و رفاه و آرامش و آسايش مانند هاست؛آن آوردن دست دنبال به به زندگي در انسان كه چيزهايي

 پايداري هاي زيرشاخ از يكي جنگ زيرا است؛ جنگ ادبيات معناي از تروسيع بسيار پايداري ادبيات معناي بنابراين. ازجان گذشتن

 هر ادبيات رو اين از. است گرفته شكل خواهيهسلط و تجاوز برابر در مقاومت دليل به و دارد جنبة تدافعي كه جنگي هم آن است،

 نداشته صرف جنبة شخصيِ و باشد فداكاري و گذشت آن الزمه كه خواهي غيرعادالنهسلطه يا عقيده تحميل برابر در مقاومتي نوع

ر و توان دامنة ادبيات پايداري را به هر نوع ايستادگي و رويارويي انسان كه در قالب شع مي«. گنجدمي ادبيات پايداري ةحوز در باشد،
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ها و  هاي نخستين انسان در ستيز با طبيعت و عوامل مرموز در سرنوشت، نوشته آيد گسترش داد. در اين صورت، سروده نثر پديد مي
هاي تاريخ  گويند و همه آثاري كه به جنگ هاي شكنده و اسارت آفرين را باز مي هايي كه ستيز انسان را با خويش و خواهش سروده

دو رويكرد عمده پايداري؛ رويكرد داخلي همچون ) ١٣٦٦:١١(شكري،». گيرد ، در قلمرو ادبيات پايداري قرار ميشود ها مربوط مي ملّت
 دشمنانة حوز در چه ادبيات پايداري« باشد.هاي نادرست حكومت و تجاوز و ظلم خارجي مثل جنگ تحميلي ميخفقان و سياست

حضورآن  هاي متعددي ازنمونه ها وشيوه ها،جريان اي طوالني دارد وپيشينه فارسي،ادبيات  تاريخ در حوزة خارجي، در چه داخلي و
 تفكيك آن به دوران فارسي، مقاومت معاصر هاي شعريكي ازتقسيم بندي. ارائه داد توانمي فارسي، مختلف شعر ادوار را در

  )١٤٨: ١٣٨٨ (محسني نيا، »آن است. روزگار پس از انقالب اسالمي و ةدور پهلوي و عصر مشروطيت،

براي تحقق اين اهداف بايد شعر شاعران نمادگراي قبل از انقالب واكاوي شود. شاعران نمادگراي قبل از انقالب سهم به سزايي        
اها اي براي صدهاي آيينهسازي مردم براي ظهور انقالب و حتي ادبيات پس از انقالب داشته اند. شفيعي كدكني در كتابدر آگاه

(هفت دفتر شعر) و هزارة دوم آهوي كوهي(پنج دفتر شعر) در اشعار قبل از انقالب خود، يكي از شاعران نمادگرايي است كه سعي در 
  سازي مردم دارد. سازي مردم زمان خود دارد. نيما يوشيج نيز در اشعار خود با استفاده از نمادهاي زيبا و نو نقش مؤثري در آگاهآگاه

توان از آن مفهوم بسيار وسيعي دارد؛ آن چنان كه مي» نماد«اصطالح  اه نماد در ادبيات پايداري بسيار مهم و ارزنده است.جايگ      
كند، براي توصيف هر شيوه بياني كه به جاي اشاره مستقيم به موضوعي، آن را غيرمستقيم و به واسطه موضوعي ديگر بيان مي

معادل واژه سمبل برگزيده »  نماد«اي طوالني و پرفراز و نشيب برخوردار است. ت و شعر از پيشينهاستفاده كرد. نماد در قلمرو ادبيا
  شده است.

به معني به هم چسباندن دو قطعة مجزا كه  يوناني است وSumbolon از سوم بولون  Symbole اصل كلمة سمبول نماد(سمبول):
) اين ٢/٥٣٨: ١٣٧٦(سيدحسيني،  مشتق شده است وحاكي از چيزي است كه به دو قسمت شده باشد.  Sumballoاز فعل سومبالو 

به واسطة موضوع  مستقيم وتوان براي توصيف هر شيوة بياني به كار برد كه به جاي اشارة مستقيم به موضوعي، آن را غيرواژه را مي
 معادل هاي به عنوان مظهر و رمز با همراه »نماد«واژة  ادبي، طالحاتواژگان اص فرهنگ در )٩: ١٣٨٥(چدويك،  ديگري بيان كند.

 و رودمي به كار بشري دانش و شناسي معرفت علوم از وسيعي حوزة در اين اصطالح )٣٩ :١٣٦٩است. (حسيني، شده ذكر سمبل،
  است. برخوردار نشيب و فرازپر و اي طوالنيپيشينه از شعر، و ادبيات قلمرو در

در اين پژوهش مورد نظر محقق قرار گرفته است؛ سمبوليسم اجتماعي است. شاعران اين دوره، همچون شاملو و اخوان و...   چهآن    
هاي شعر آزاد و منثور با سمبوليسم اجتماعي پيوند برقرار گيري از اين نوع ادبي بايد بين قالببه اين نتيجه رسيدند كه براي بهره

گامان  و چهرة شاخص آن بر رونق سمبوليسم اجتماعي  افزود. نيما با سمبوليسم اجتماعي از پيش ١٣٣٢كنند. وقايع پس از كودتاي 
جايي )، مسير جديدي را پيش گرفت. از آن١٣١٦» (ققنوس«بود. او با تغيير مدار شاعري از رمانتيسم به سمبوليسم اجتماعي در شعر

- ٣٥٤: ١٣٨٣(زرقاني، » توان براي آن چند معنا در نظر گرفت.تابد و ميا بركه شعر سمبليك قابليت آن را دارد كه چندين معنا ر
٣٥٥(  

شرايط را براي ظهور اين گرايش شعري كامالً فراهم كرد. دورة اوج اين گرايش، در  مرداد، ٢٨آلود پس از كودتاي فضاي خفقان«      
اعي بود و اينان از شاعران متعهد بودند وبه تعقل و انديشة اجتم –دهة سي و چهل است. ...  رويكرد اصلي شاعران به شعرسياسي 

  )٥٣٣(همان: دادند.شعري اهميت فراواني مي
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بخشي آنان در انقالب برآنست تا بررسي نمايد كه نماد چه اين مقاله با پرداختن به نماد و اشعار نمادگرايان قبل از انقالب و تأثير       
مؤثر دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد اشعار شاعران نمادگراي اين دوره خصوصاً شفيعي كدكني و اندازه در ادبيات پايداري نقش 

  نيما يوشيج را مورد بررسي قرار داد.

توان گفت كردند؟ در جواب اين سؤال ميگراي قبل از انقالب در اشعارشان از نماد استفاده ميبايد دانست كه چرا شاعران نماد     
گرا مثل شفيعي كدكني و نيما با استفاده از نماد و تمثيل بسياري از موضوعات اجتماعي و معضالت جامعة خفقان دشاعران نما

هايي سازي مردم نقش تأثيرگذار داشتند. ازجمله فرضيهكشيدند و بدين وسيله در آگاهحكومت پهلوي را بهتر و روشن تر به تصوير مي
اني چون شفيعي كدكني و نيما يوشيج با نمادهايشان نقش به سزايي در انقالب و ادبيات پس ايجاد شده در ذهن اين است كه  شاعر

تواند اهداف ادبيات پايداري را به وضوح براي خوانندگان روشن سازد. هدف از هايي است كه مياز انقالب دارند و نماد از جمله آرايه
شعر شاعران قبل از انقالب با تأكيد بر اشعار شفيعي كدكني و نيما يوشيج هاي پايداري در اين مقاله اين است كه مشخص شود مؤلفه

  كدام است؟

  پيشينة تحقيق:  

نامه هاي متعددي نوشته شده است. همچنين در مورد نماد در شعر شاعراني همچون؛ در زمينة ادبيات پايداري مقاالت و پايان     
هاي ادبيات كار شده است، اما با موضوع نمادها و شاخصهمه هايي به صورت تطبيقي ناشفيعي كدكني و يا نيمايوشيج  مقاالت و پايان

  پايداري در شعر اين شاعران كاري تا به حال انجام نشده است.

  پيشينة داخلي : 

توصيفي به دوران –اي به روش كتابخانه "بررسي شعر سياسي (از نيما تا انقالب)"نامه خود تحت عنوانارباب حسني، حامد در پايان-
  فصل پرداخته است. ٨سياسي نيما در  

در مورد ادبيات پايداري "تحليل سير تكويني تعاريف ادبيات پايداري در ايران") در مقالة خود تحت عنوان ١٣٩٥جهانگرد، فرانك ( -  
  ادب مقاومت  نيز پرداخته است. توضيحاتي دارد كه طي آن تعاريف مختلفي از ادبيات پايداري  ارائه داده است و در خالل آن به

به مقومات ادبيات پايداري امام در چهارمنظر پرداخته » امام و ادبيات پايداري«اي تحت عنوان ) در مقاله١٣٨٥عيسي نيا، رضا ( -
ادبيات قيام و  گيرد. عنوان دوم، به مباني است. در عنوان اول، ادبيات پايداري امام خميني در تقابل با ادبيات شرق و غرب قرار مي

گذاري شده،  مقاومت دنيوي كه صرفاً بر عقل معاش ابتنا دارد، با ادبيات قيام و مقاومت الهي كه بر اقتضاي عقل و دستورات الهي پايه
ناخته باوري، خودباوري، بيداري، الگو داشتن و ... شهايي چون: خدا اختصاص يافته است. در عنوان سوم، ادبيات پايداري امام با مؤلفه

  شود. در عنوان چهارم، بر همراهي ادبيات پايداري با ادبيات قيام تأكيد شده است. مي

اي با نام خسرو فرشيدورد و ادبيات پايداري به اين مقاله در صدد اثبات اين نكته است مجد، اميد و درزي رامندي، هادي در مقاله -
شاهي بوده است؛ كسي كه خود در زندان مخوف آن نظام در دهة دژخيم ستمكه خسرو فرشيدورد، يكي از پيشاهنگان مبارزه با رژيم 

     سرايي پرداخته است.چهل به حبسيه

به مباني و اصول اصلي ادبيات مقاومت در  "مباني ادبيات مقاومت معاصر ايران و عرب"محسني نيا، ناصر در مقاله خود با عنوان -
نوع ادبي را در اين دو ادبيات مهم، معاصر   سر حد امكان عوامل بروز و برجسته شدن اين پردازد و تامعاصر ايراني و عرب مي  جهان

هاي مهم مورد  آورد، آنگاه، نمادها و اسطورهمقاومت در هريك از دو ادبيات سخن به ميان مي  كند، همچنين از بزرگان ادبمعرفي مي
  طور مختصر تجزيه و تحليل مي كند. ادبي را به  ع مهمهاي خود در اين نو نظر شاعران و اديبان در بيان انديشه
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هاي آن به تعاريف شعر كوتاه و ويژگي "كوتاه سروده و ادبيات پايداري") در پژوهشي با عنوان١٣٨٩معين الديني، فاطمه ( -
  هاي دفاع مقدس پرداخته است.درسروده

) به نمادها در شعر ١٣٩٠نماد و خاستگاه آن در شعر نيما يوشيج (اي تحت عنوان ياحقي، محمدجعفر و سنچولي، احمد در مقاله -  
  نيما  اشاره داشته اند.

      ادبيات پايداري:

گري در بين اي طوالني و ارزشمند دارد و همواره با هدف روشنهاي ديگر ادبي در كشور ما سابقهادبيات پايداري همچون گونه      
شود كه تحت شرايطي  چون؛ اختناق، استبداد داخلي، نبود آزادي فردي داري به آثاري اطالق ميادبيات پاي «درخشد. انواع ادبي مي

هاي ملي و ميهني شكل گيرد. بنابراين هاي قدرت، غصب و غارت سرزمين وسرودهستيزي با پايگاهگريزي و قانونواجتماعي، قانون
هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ايستادگي در برابر ي در همة حوزهجان ماية اين آثار مبارزه با بيداد دروني يا تجاوز بيرون

   )٤٥: ١٣٨٣(سنگري،  »هاي ضد آزادي است.جريان

هاي ادبيات مقاومت وجوه بارز و در مورد شاخص» ادبيات پايداري«)در مقاله خود تحت عنوان ١٣٨٣دكتر محمدرضا سنگري(      
ها، ها و بيدادگريجمله است: ترسيم چهره رنج كشيده و مظلوم، دعوت به مبارزه، بيان جنايت مشخصي را برشمرده است كه از آن

توصيف و ستايش جان باختگان و شهيدان، القاي اميد به آينده و پيروزي موعود، ستايش آزادي و آزادگي، ستايش سرزمين خود، 
توان به آيات قرآن مجيد و ي و تاريخي. در مورد ادبيات پايداري مياي و ملهاي اسطورهطرح بي هويتي جامعه و تبعيديان، طرح نماد

احاديث ائمه اطهار نيز استناد كرد. در آيات زيادي در قرآن كريم پيامبر اسالم (ص) و مسلمانان را دعوت به صبر و استقامت در برابر 
  ها مي نمايد. سختي

    گرايي(سمبوليسم)و نمادنماد( سمبل) 

گونه هاي ادبي  در مورد نماد نوشته شده است به همين چند تعريف بسنده كرده و نماد اينچه تا كنون در كتابه آنبا توجه ب     
نماد به چيزي يا عملي گويند كه هم خودش باشد و هم مظهر و مفاهيمي «در لغت به معني نمود، نما، نماينده است. شود: معرفي مي

نماد با نشانه درآن است كه هر نشانه مفهوم ساده و واحدي را در بردارد، مثل: چراغ راهنمايي، اما فراتر از وجود عيني خودش. تفاوت 
 ١٣٧٥(داد،»االيام مانده اند.نماد مظهر مفاهيم پيچيده تر از عالمت است؛ مثل كبوتر سفيد، برگ و زيتون با مفهوم صلح كه از قديم

نماد  )١٨٩: ١٣٧٠به و اراده مشبه است. (شميسا،سمبل نيز مانند استعاره ذكر مشبه) در فارسي رمز و مظهر و نماد مي گويند. ٣٠١:
تصوير ادبي است كه از دو جزء تشكيل شده است: جزء ظاهر؛ يعني همان نشانه يا صورت و جزء پنهان، يعني مفهوم و ايده. در نماد، 

شود؛ يعني مفهوم آن با نوعي گنگي پنهان به سختي  درك مي رابطة صورت و مفهوم (دال و مدلول) قراردادي يا اتفاقي است، سوية
شوند و غالباً به عالم اعماق و ژرفاي روح متعلقند، در نماد مقايسة انتزاعي با عيني صورت همراه است، نمادها به مرور زمان خلق مي

) با اين همه، ٢١٠: ١٣٧٣لك وآوستن وارن، شود. (وحسي به وسيلة امر محسوس و عيني قياس ميگيرد؛ يعني امر ناشناخته و غيرمي
رغم اين كه نماد عبارت از چيزي است كه نمايندة چيزي ديگر باشد، اين نماينده بودن نه به علت شباهت دقيق ميان دو چيز؛ علي

  )٩:  ١٣٦٤هاي اتفاقي و قراردادي است. (پورنامداريان، بلكه از طريق اشارة مبهم يا از طريق رابطه

 گام آن نخستين مشابه تصاوير از نماد ساختن جدا و دارد متنوعي معاني نماد، كه دريافت توانمي گذشت، چهآن به توجه با          

-هشيو به را معني نه تنها و گيردمي جاي معني وراري در هميشه نماد كه شد داده نشان همچنين،. است ادبي آثار نمادپردازي در
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 يگانه و نيست پذير تعري نماد رو، اين از. زندمي كنار را هاحجاب خود خاص شيوة به هم باز بلكه پوشاند؛-مي حجاب با خاص هاي

  .است تفسير و تأويل آن، صحيح معني درك راه

نماد عبارت است از هر، عالمت، اشاره، كلمه تركيب و عبارتي كه بر معني و مفهومي وراي آنچه ظاهر آن مي نمايد، داللت كند؛       
ر عين حال، (نمادگرايي) يا (سمبوليسم) فقط نشاندن يك مفهوم به جاي مفهوم ديگر نيست؛ بلكه استفاده از تصاوير عيني و د

استفاده از طبيعت به عنوان بهترين و غني ترين عنصر براي  )٩: ١٣٧٥ملموس براي بيان عواطف و افكار انتزاعي نيز هست. (چدويك، 
رار دارد و يكي از بهترين پل هاي ارتباطي بين افكار شاعر و مردم مي باشد.شاعراني هم چون؛ نمادسازي در اختيار شاعران ق

نيمايوشيج و شفيعي كدكني با استفاده از طبيعت هر چه شيواتر و رساتر توانسته اند افكارشان را به مردم زمان خود و زمان پس از 
  هتر و دقيق تر تشريح كنند.خود منتقل كنند و وضعيت جامعة آشفتة ايران را هر چه ب

سمبولسم از واژة سمبول گرفته شده است كه به عنوان اسم در معني، رمز دال يا نشانه اي كه معرف چيز ديگري است، به كار مي      
كه سرآغاز شعر جديد  ١٨٥٧مجموعه شعر شارل بودلر در سال "هاي شرگل"مكتب سمبوليسم در فرانسه با انتشار كتاب       رود.

اند.(سيد ناميده "پدر سمبوليسم"بودلر را  آرتوررمبو، استفان ماالرمه و... ادامه يافت. شد و به وسيلة كساني مانند: است، شروع 
ح، يك نام و حتي يك تصويري كه ممكن ناميم، عبارت است از: يك اصطالآن چه را كه ما سمبول مي« )٥١٥: ٢، ج١٣٧٦حسيني، 

ء يا چيزي در زندگي روزانه باشد و با اين حال عالوه بر معني آشكار و معمول خود معاني تلويحي به خصوصي نيز است نمايندة شي
  )٣٣: ١٣٧٧(يونگ،» داشته باشد. سمبول معرف چيزي مبهم، ناشناخته يا پنهان از ما است.

-ها عالوه بر معني حقيقي خود، تداعيسم در شعر يكي از شيوه هاي ارتباط و انتقال مفاهيم است كه واژهنمادگرايي يا سمبولي     

هاي عاطفي و احساسي گوناگون در خواننده كننده معاني و تصاوير متعدد و حتي متناقضي هستند كه موجب برانگيخته شدن واكنش
فهمد، به اي اثر ادبي را به نسبت درك و احساس خود ميت كه هر خوانندههاي مهم مكتب سمبوليسم آن اسشود. يكي از ويژگيمي

همين سبب سرودن شعر سمبوليك با توجه به گستردگي حوزة مفهومي نماد بسيار دشوار است و نياز به پروردگي ذهن، تخيل عميق، 
ادگرايي يا سمبوليسم به معناي عام، استفاده از نم )١٤٦: ١٣٨٣انديشة ژرف شاعرانه و نيز تجربه كافي در اين زمينه دارد. (حميديان
چدويك دربارة  )١٧٢: ١٣٧٥اي ديرينه اما پراكنده دارد. (داد، نماد و مفاهيم نمادين است.نمادگرايي به اين مفهوم در ادبيات سابقه

وسيله تشبيه آشكار آن افكار و  توان هنر بيان افكار و عواطف نه از راه شرح مستقيم، نه بهسمبوليسم را مي«گويد: سمبوليسم مي
توضيح براي ايجاد آن عواطف و ها و استفاده ازنمادهايي بيعواطف به تصويرهاي عيني و ملموس، بلكه از طريق اشاره به چگونگي آن

راه بود. ازآن نماد و نماد گرايي در شعر معاصر و شعر نو، با داليل خاصي هم     )١١: ١٣٧٥افكار در ذهن خواننده دانست. (چدويك ،
جمله؛ يكي به دليل شرايط اجتماعي و سياسي موجود در جامعة خفقان حكومت پهلوي، كه سبب بروز فضايي سنگين در ايران آن 
زمان شده بود، مثل: اعدام مبارزين و يا سركوب آزادي خواهان و يا تبعيد و شكنجه روشن فكراني كه با حكومت پهلوي هم سو نبودند 

ل مقتضيات هنري آن زمان، شاعراني چون نيما به علت مطالعة وسيع ، خصوصاً در زمينه ادبيات اروپايي، دست به و ديگر به دلي
آفرينش شعر نو زدند وكساني چون شاملو واخوان و... از سبك او پيروي كردند. از ديگر داليل به وجود آمدن شعر نو، تكراري وكليشه 

ديگر اين كه به خاطر خفقان و استبداد زمان، شاعران جرئت صراحت گويي را نداشتند و اگر اي بودن اشعار شعراي گذشته بود.دليل 
كساني لب به سخن مي گشودند، پاسخ تندي از حكومت دريافت مي كردند. پس اين مبهم گويي و در لفافه سخن گفتن و سرودن 

  شتر شود و مردم نيز آگاه تر شوند.  اشعار نمادين سبب مي شد كه قدرت بيان شاعران نسبت به صراحت گويان، بي

(مختاري،  گردد.هاي سنتي فرهنگ كهن، به دوران مشروطه باز ميهاي انساني نو با ارزشتعارض ارزش سابقة رويارويي و        
هاي به دگرگونيتر كم رو استوار بود وميانه تر بر گرايش تجددگرايانه ودر دورة نيما اساس اين برخوردهاي ادبي بيش )٢٩: ١٣٦٨
تمام از خود نبود. حال آن كه نيما ديدگاه ديگري گشود و  به همين سبب نيز قادر به ارائة هويتي تام و گراييد.بنيادي مي اي وريشه
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 ها وصرانه كوشيد كه در برابر مجموعه ارزشم هاي نو سپرد وانديشه را به ارزش و در مقابله با هر مخالفت يا مانعي عرصة شعر
  )٢٩: ١٣٦٨، (همان هاي كهنه، گرايشي نو را سامان دهد.گرايش

گيري از مكتب ادبي نيمايوشيج اولين كسي بود كه به هنجارشكني و ساختار جديد روي آورد و مضاميني نو آفريد. او با الهام       
غيرمستقيم  به مفاهيمي اشاره كند كه براي سمبوليسم، توانست به اين هدف نزديك شود. او با  بيان واژگان نمادين توانست به طور 

  مخاطب الزم بود. او و همة شاعران سمبوليسم براين عقيده بودند كه بتوانند مفاهيم ذهني را  به مفاهيم عيني تبديل نمايند.

ا شناخت و در زبان فارسي نيما چون ديگر شاعران نوپرداز پيش از خود، شعر آزاد را از طريق زبان فرانسه و آشنايي با شعر اروپ«       
رفاً  به كار بست. ولي فرق نيما با شاعران نوپرداز اين بود كه احتماالً ديگران (شايد جز تقي رفعت) دقيقاً به فلسفة كار، آگاه نبودند و ص

ي شعر آزاد در ايران و گيراز روي تازگي و تنوع و امكان آزادي به نماد دست زده بودند. در حالي كه نيما عميقاً به علت ظهور و شكل
شد كه به خودي خود، صورتي نوين ريخت و ساماندهي نويني جايگزين آن ميبايد فرو ميجهان آگاهي داشته است. مناسبات شعر مي

  )١٥: ١٣٨١(لنگرودي، » شد نه برعكس.بايد تابع سيرت شعر مييافت.يعني صورت ميمي

  علي اسفندياري معروف به نيمايوشيج 

نام يوش، از توابع نور مازندران، ديده به  اي به  ) در منطقه١٢٧٦ماه سال  يكم آبان و  هـ . ق (بيست ١٣١٥در پاييز                   
كرد و به ها دنبال مياو مرا در كوچه باغ«گويد: جهان گشود. نيما خواندن و نوشتن را  نزد آخوند ده، آموخت. خودش مي

ساله بوده كه به تهران آمد و پس از گذراندن دورة دبستان براي فراگرفتن زبان فرانسه به   ١٢نيما  »گرفت.باد شكنجه مي
) تحصيل در اين مدرسه از جهاتي، مسير زندگي نيما را تعيين كرد. ٢٦٦: ١٣٧٢، ٢رفت. ( آرين پور، ج» سن لوئي«مدرسه 

روز و به خصوص شاعران پيرو مكتب سمبوليسم فرانسه، و از طرفي از طرفي آموختن زبان فرانسه آشنايي وي با آثار هنري 
شود. نيما در بيست سالگي موفق به دو عامل گذار در روند شعري نيما محسوب مي» نظام وفا«آشنايي با فردي چون 

اتفاق  شود و اين پايان تحصيالت رسمي اوست. پس از آن مدتي بهمي» سن لوئي«نامه از مدرسة عالي دريافت تصديق
نخستين اثر منظوم نيما  .برادرش الدبن، در مدرسة خان مروي، نزد مرحوم آقا شيخ هادي يوشي، زبان عربي آموخته است

اش را آغاز كرد، اما شعري كه تالش نوگرايان»  افسانه«است. او با سرودن منظومه » قصة رنگ پريده« ١٢٩٩در سال 
هاي سمبوليسم از شعر او سربرمي آورند. بود و نخستين جوانه» ققنوس«يد، بيشتر سردمداران ادبيات را عليه او شوران

با ظهور شعر نو تعداد مخالفان او  مشكالت جامعه بود. و درد مردم  و مضمون اصلي اشعار نيما رنج  )١٩: ١٣٨٨(نوري، 
نيما همچنان مصمم به سرودن شعر خواستند كه دست از سرودن اين نوع شعر بردارد ولي از نيما مي شد وزيادتر مي زياد و

-ديگر آثار او مي از لقب دادند. "پدر شعر نو" صر بود كه او رااو آن قدر در زمينه سرودن شعر نو م در قالب نو مي پرداخت.

 يا تنها فرزندش شراگيم منتشر شده اشاره كرد. توسط دوستان و سروده شده و ١٣٠٥كه در سال "خانوادة سرباز"توان به 
  اوست. و... از ديگر آثار  "مانلي"، "چهار قصة كوتاه" و  "محبس" و "شباي "

  محمدرضا شفيعي كدكني(م.سرشك)            

در كدكن از روستاهاي تربت حيدريه (خراسان) متولد شد. او دورة نوجواني و جواني  را در مشهد  ١٣١٨به سال            
در اين شهر گذرانيد. وي از دانشكدة ادبيات مشهد در رشتة ادبيات فارسي سپري كرد و تحصيالت ابتدائي و متوسطه را 

ليسانس گرفت و در كنار آن علوم اسالمي و فلسفة قديم را از استادان مدارس قديمي خراسان از جمله: مرحوم اديب 
اهللا ميالني(در فقه و آية اهللا حاج شيخ هاشم قزويني ونيشابوري، مرحوم آقا سيد احمد مدرس يزدي (در ادبيات عرب) وآية
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اصول) فراگرفت. در دانشگاه مشهد از محضر اساتيدي چون مرحوم دكتر رجائي و مرحوم دكتر يوسفي و دكتر فياض سود 
برد تا  اين كه به تهران آمد و در دانشگاه تهران به تحصيالت عاليه ادامه داد و دكتراي ادبيات فارسي را از اين دانشگاه 

كه شامل هفت دفتر  "اي براي صداهاآيينه"توان به مجموعه شعري با نام از آثار او مي )٦٤٥: ١٣٧٣مدي،اخذ نمود. (مح
 سرودن و هاي نشابور، مثل درخت در شب باران، از بودن وها، شبخواني، از زبان برگ، در كوچه باغزمزمه؛ شعر با عناوين

هزارة "كدكنياثر بعدي شفيعي است. سروده شده ١٣٣٧- ١٣٥٥باشد .اين مجموعه بين سال هاي بوي جوي موليان مي
هاي سرو كاشمر، خطي از دلتنگي، غزل براي گل مرثيه" هاي:كه شامل پنج دفتر شعر با نام "دوم آهوي كوهي

 است. ١٣٥٥از پس هايسال در شاعر هايحاوي سروده باشد ودار و در ستايش كبوترها ميآفتابگردان، ستارة دنباله
سقوط  موسيقي شعر، صور خيال در شعر فارسي، ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا؛ تأليفات ديگر استاد با عناوين

    باشد.و... مي مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير نت، احوال وطسل

اي با كه هر خوانندهريطوم.سرشك يكي از پيروان متعهد به سمبوليسم اجتماعي است و اين، در اشعارش به خوبي هويدا است، به     
تواند پي به اين نكته ببرد. شعر شفيعي كدكني مانند شعر نيما، شاملو، اخوان، فرخزاد و... شعري هميشه مردمي و خواندن اشعارش مي

هاي گوناگون ادبيات گذشته و معاصر ايران و جهان، به كمك بينش با رسالت اجتماعي بوده است. دانش گستردة شفيعي در حوزه
شاعرانة او آمده است تا شعر او را شعري محتواگرا و انديشه ورز كند. اما اين انديشه ورزي و محتواگرايي طراوت و تازگي شعر او را از 

دارد: به شهادت همة دفترهاي باره پورنامداريان چنين بيان ميدر اين بين نبرده است، تا تبديل به شعاري خشك و بي روح گردد.
» شاعري متعهد وحساس، نسبت به اوضاع اجتماعي جامعه و حال و روز مردم و شيفتة حق و عدالت است.شعرش، در مقام 

  )١٣٥: ١٣٧٦(پورنامداريان،

  ها در بعضي اشعار نيمايوشيج و اشعار قبل از انقالب شفيعي كدكنيترين نمادمهمبرخي از 

  .شب١

آن مرغ فرياد و «و نماد ظلم و ستم حاكم بر روزگار است؛ در سرودة  باشداز پربسامدترين نمادهاي شفيعي و نيمايوشيج مي      
  :چنين آمده است"اي براي صداهاآيينه "در كتاب ١٣٤٩كه در سال »  آتش

  )٢٦٩: ١٣٧٦(شفيعي، » كرد/...يك بال فرياد و يك بال آتش:/ مرغي از اين گونه،/ سرتاسر شب،/ برگرد آن شهر پرواز مي«

گذاري. آنان افكار بزرگي براي مبارزه با كساني را كند كه هم اهل شعارند و هم اهل تأثيرهايي ميسخن از انسانشفيعي كدكني       
طور شده مردم را آگاه كنند و ايران را از كنند هراي پر از ظلم و ستم و استبداد به وجود آورده است. اينان تالش ميدارند كه جامعه

  زند.گران زمان رها ساچنگال ستم

شاعران فارسي گرچه از  ناميده اند. "شاعر شب"كه او را  چنان ترين تصوير است.پربسامد ترين ودر شعر نيما محوري "شب"      
پيوندي كه اين تصوير با روح او دارد، شب او را از شب ديگران متمايز  و اند، اما نيما به شبها ساختهتصوير شب بسيار سخن گفته و

 با سوهم نيما شعر و نمادهاي تصاوير همة وضعيت، اين تأثير تحت .است اجتماعي –شاعر يوش نماد يك وضعيت روحيشب  كند.مي
نمادهاي ابداعي  بيشتر كه بينيممي كنيم، فرض نيما خيال هايخوشه مركزي تصوير را شب اگر .كندمي ايفا را خود نقش شب تصوير

  )٢٠٢:  ١٣٨٦(فتوحي،  اند.مقاومت شب مرتبط پايداري و، اميدخفقان، بيدارگري،  وي با مفاهيم هول و
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هاي او رخ نموده است و در ها بار در سرودههاي مختلف، صدهاي پركاربرد، ويژه و كليدي شعر نيماست و به گونهاز واژه "شب"     
كار شب پا، در شب تيره و....(حسن لي،  شعر) واژة  شب به كار رفته است؛ اشعاري چون:  اي شب،١٨عنوان تعدادي از اشعار او (

٢٩٢: ١٣٩١(  

قدر از اين نماد در اشعارش استفاده كرده كه او را به عنوان نماد ظلم و ستم است. او آن "شب"در اشعار زيادي از نيمايوشيج       
ديگر شاعران "شب"نيما با  "بش "كنند وليشناسند. اگرچه اكثر شاعران معاصر از شب به صورت نمادين استفاده ميشاعر شب مي

تر شعري از اشعار او به اين واژة نمادين اشاره نشده است. او با اين اشارة نمادين مخاطبان كه در كمطوريگيري دارد. بهتفاوت چشم
  خواند.خود را به رهايي از ظلم و ستم فرا مي

  ماد به وضوح پرداخته شده است.سروده به اين ن١٣٣٤كه در سال » هست شب«به عنوان نمونه، در سرودة 

هست شب يك شب دم كرده و خاك/رنگ رخ باخته است./باد، نوباوة ابر، از بركوه/سوي من تاخته است./هست شب، هم چو ورم «
  )٥٢١: ١٣٩٢(نيما، »اش راهش را.بيند اگر گمشدهكرده تني گرم در استاده هوا،/ هم ازين روست نمي

ها به كند كه قابل تحمل نيست و تمام مشكالت و سختياي پر از ظلم و ستم اشاره ميدر اين جا نيز نيما به فضاي خفقان جامعه     
قدر پر ازهرج و مرج و استبداد است و همين كند كه چهسمت شاعر (يا مبارزان) فشار آورده است. او در وصف جامعه چنين بيان مي

  كس نتواند به زندگي راحت و همراه با امنيت خود ادامه دهد. چامر باعث شده كه هي

  . صبح و سپيده ٢

صبح در اشعار شعرا و خصوصاً م.سرشك و نيما نماد سرآغاز و روشني، آزادي و رهايي از ظلم ظالمان، پيروزي و در بعضي اشعار      
كه در سال » در كجاي فصل«باشد. در شعر نماد؛ نور پاك و خالص و اميد داشتن است. همچنين نمادي از اميد و آگاهي نيز مي

  خوريم؛سروده شده، به اين نمادها برمي"اي صداهااي برآيينه "در كتاب ١٣٤٩

با صنوبري كه روي قله ايستاده بود، /گونه روي گونه سپيده دم نهاده بود، /موج گيسوان به دوش بادها گشاده بود، /از نشيب يخ «
  )٤١٩-٤١٨:  ١٣٧٦(شفيعي،  »گرفت دره، گفتم:/ اين نه ساحت شكفتگي ست/ در كجاي فصل ايستاده اي...

گونه در آرامش و شادي به سر ببري، فهميم كه اكنون زمان شادي نيست كه تو اي انسان ايندر اين سروده از افكار شاعر مي       
هاي كبود از چنگال دشمنان، در غم و افسردگي و ناراحتي هستند و ديگر زدهببين كه جوانان آشفته و پريشان وطن همچون شب

هاي خود؛ اعم از جوانان، فرهنگ و تمدن چند هزار ساله است و ايران سوگوار از دست رفتن همة  ثروت جاي آرامشي در ايران نمانده
  برند.ها را به چپاول ميهاي ملي  است كه استعمارگران آنو ثروت

  از نيما چنين آمده است: ١٣٢٧كه در سال »مهتاب«در شعر 

: ١٣٩٢(نيما،  »كز مبارك دم او آوردم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر/...خواهد از من/ نگران با من استاده سحر/صبح مي«.../ 
٤٧٩(  

  آوري براي اميد و آزادي و پيروزي است.توان نتيجه گرفت كه سحر نماد پيامبا توجه به شعر مي

  است: سروده شده است، چنين آمده ١٣٤٥در سال  "اي براي صداهاآيينه "كه در كتاب» چشم روشني صبح«در شعر

 »هاي تُرد، بلوغ جوانه ها/ باران به چشم روشني صبح آمده است./با شاخه -همسايه سراچه فروردين - در منزل خجسته اسفند/«
  )١٧٦: ١٣٧٦(شفيعي، 
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پردازد و آورد، در كنار آن به مدح و ستايش آزادي خواهان ميجويي به ميان ميم.سرشك، هرجا كه سخن از مبارزه و حقيقت      
رسيده است  و او از كشوري گويد: اكنون زمان پيروزي و آزادي فراكند. او ميتأثير ظلمت را بر همة مردم و حتي بر طبيعت مطرح مي

زده بوده و هم اكنون فرورديني (نماد شكوفايي و پيروزي) شده و زده و ظلمتگويد كه تا كنون هم چون اسفند سرد و استبدادمي
  كند.ها اميد را در دل همة مردم زنده ميداند و با بيان اين واژهزي و آزادي ميباران را نشانة پيرو

  . روز.٣

 ١٣٢٣كه در سال » ناقوس« روز هم، همچون صبح و سحر نماد اميد، پويايي، تحرك ، رسيدن به هدف و پيروزي است. در شعر     
  خوانيم:سروده شده، از نيما مي

برد/سوي هر آن فراز كه داني،/ اندر هر آن نشيب رم در دل سرد سحر به ناز/ آواي او به هر طرفي را مينواز/جا برده گناقوس دل«.../ 
كند./ او روز و هاي ما،/در هر كجا كه مرده به داغي ست،/ يا دل فسرده مانده چراغي ست/تأثير ميهاي تيره ويرانهكه خواني،/ در رخنه

  )٤٨٨- ٤٨٧: ١٣٩٢(نيما، »كند/تفسير مي سرد) روزگار بهي را / (گمگشته در سرشت شبي

آور آزادي و رهايي از بار ظلم و ستم است. او از دهندة ناقوس كه پيامكند كه صداي نويدنيما در اين قسمت شعر، بيان مي      
اند. او نويد پيروزي و شدهگويد كه نااميد و مأيوس كند. او از افكاري ميگويد كه در جامعه خودنمايي ميمشكالت و حوادث سخن مي

ها، آرامش و خوشي در راه است. او در قسمت ديگري از  همين كند كه پس از تحمل اين سختيدهد و ابراز ميزمانة بهتر را مي
  گويد:سروده، به نوعي تكرار همين نماد را دارد و مي

هان، همه آورد اين خبر،/گوش از پي نوازش/ بگشاي دينگ دانگ! دينگ دانگ!/برجانب فلك بشد اين نوشكفته بانگ/ و ز معبر ن«
فزايد/ او با سرير كنم كم/ و اميد ميآيد/ ترديد ميآيد،/ وز روز، كان ميتر./ طرح افكنيده است/ رقص نواي او/ از روز، كان ميخوب

  )٤٩٠(همان: »خاك/ پيوند بسته است.

  .آب٤

بخشي و حيات، زندگي و عمر در اد پاكي، صفا، جاودانگي، ماندگاري، پايداري، جانهاي زيادي از اشعار م. سرشك نمآب درسروده      
  چنين آورده است:اين"اي براي صداهاآيينه ")در كتاب ١٣٥٦ميالدي( ١٩٧٧باشد.شفيعي در سال حال گذر مي

ها/ آبي آب در جاري جوي/از رها خته با خزهداري./در هم آميها: گم/ ابرها: پاره پاره رها، محو/ آب سرگرم آيينهدورها: دور و نزديك«
اي تر؛/ بال مرغابيان فراري./ شاخه در باد و تصوير در آب/ آب در جوي و جوبار در باغ/ باغ اي خشك يا نيمهگشتن سنگ در آب/ نيمه

  )٣٥٣: ١٣٧٦(شفيعي،  »شد آيند، جاري. در نيم روز بهاري/ وين همه، در

داري اي دارد و نماد صفا و روشني است. از ديد او آب هم چون انساني است كه كار آيينهآب نقش عمده» ١بهاراقليم  در«در شعر      
بردند. باغ  و دشت نماد ايران است كند كه در هنگامه حوادث به سر ميرا مي ١٣٥٦دهد. او توصيفي از مبارزان در سال را انجام مي

هاي مختلف طبيعت چون؛ باران، جوي، ابر، باد، مرغابيان و...نزديك شدن به پيروزي تصوير جلوه كه در آغاز بهار انقالب است. شاعر با
گويد كه پاره پاره ( نماد در حال فرار بودن) هستند. در دهد. در ابتدا از ابرها (نماد حكام ظالم پهلوي) سخن ميرا به مردم نويد مي

  طبيعت زيباي خود را در آبي آب، بنگرد.             كند كهدار معرفي ميچنين شرايطي آب را آيينه

پردازد كه چگونه همگي با اتحاد  براي م.سرشك در اين سروده به توصيف تمام اجزاي طبيعت و در واقع به همة افراد وطن مي         
ها ( نماد انسان هايي كه در ابتداي خزهها (نماد حركت براي پيروزي) روانند وهاي زالل در همة جويپيروزي در تكاپو و همراهند. آب
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هاي درختان (نماد مردم ) در باد ( نماد اند و مرغابيان در حال فرار (نماد ظالمان حكومت) هستند. شاخهاين راهند) در آن روييده
  روند. اند و به استقبال بهار (نماد پيروزي) ميحوادث) به حركت و رقص ( نماد شادي و نشاط) در آمده

ها بسيار زياد به صورت شود. او از اين واژهدر اشعار نيمايوشيج، آب شامل دريا، رود، باران، جوي، موج، سيل، مرداب و ساحل مي      
كه در سال » آي آدم ها«نمادين استفاده كرده است. شايد بتوان بهترين نمونه براي اكثريت اين نمادها را در شعر مشهور 

  سروده شده، ديد:١٣٢٠

زند / روي سپارد جان./يك نفر دارد كه دست و پاي دائم ميها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد!/ يك نفر در آب دارد ميآدم آي«
كند بيهوده جان قربان!/..../يك دانيد./ .../ در چه هنگامي بگويم من؟ /يك نفر در آب دارد مياين درياي تند و تيره و سنگين كه مي

ها بيرون/گاه سر، گه پا./ .../ از كند زين آبتابيش افزون/ ميد شما را./.../آب را بلعيده در گود كبود و هر زمان بيخواننفر در آب مي
  )١٨-١٧: ١٣٩٢(نيما،  »:»هاآي آدم«-ها:/هاي دور و نزديك/ باز در گوش اين نداميان آب

  . آتش٥

خاكستر، اجاق و روشني در اشعار نيما از بسامد بااليي برخوردار است و در در اشعار نيما و م.سرشك واژة آتش همراه ديگر مظاهرش؛ 
-آيد كه مفاهيم نمادين ديگري را به ذهن ميهايي ميباشد. گاهي آتش همراه صفتهر دو نماد پاكي و گاهي نماد جنگ و مبارزه مي

-ور نشده تا تيرگيتا وقتي انقالب فعليت نيافته و شعله رساند. مثالً: آتش نهفته و يا آتش پنهان خانه، نيروي بالقوة مردمي است كه

كنند. خاكستر نيز به همين  هاي حكومتي را از بين ببرد، همچنان براي رهايي ايران از چنگال دشمنان و حكام زمان تالش مي
  صورت در اشعار اين دو شاعر معاصر كاربرد پيدا كرده است.

  سروده، آمده است: ١٣٤٧كه آن را در سال  "اي براي صداها آيينه "از كتاب» يغامپ«به عنوان مثال؛ در شعر شفيعي با نام

هايي از آتش و برق و گذرد،/كاروانهايي/ از خون و جنون ميخوابت آشفته مباد!/ آن سوي پنجرة ساكت و پر خندة تو/كاروان«.../
  »باروت.

  )٢٦٤-٢٦٣: ١٣٧٦(شفيعي، 

كنند. شاعر هايي كه در آرامش و ارتباط خوش با هم زندگي را سپري ميدر اين شعر صحبت از افكار و رؤياهاست، انديشة انسان      
شود كه در مقابل افرادي چون شما، كساني هستند كه كارشان مبارزه و جنگيدن در برابر ظلم آور ميخيالي يادهاي بيبه چنين انسان

  و ستم است .

باشد. در سرودة هاست و به عنوان نمادي از اميد و حركت ميدر شعر نيما ،آتش نماد نور و روشنايي، پاكي و سوزانندگي بدي     
  چنين آمده است: ١٣١٩نيما در سال » همسايگان آتش«

شديدتر/ با هر تفي به لب،/  زنند./ .../ ليك آتش نهفته به هر دمهمسايگان آتش، مرداب و باد تندند،/ بر آتش شكفته عبث دور مي« 
  )٥٢٢: ١٣٩٢(نيما،  »سوزد آن چه هست در اين ره پليدتر/...دل پراميدتر،/ هم رنگ بامدادان، رويش سفيدتر/ مي

كنندگي نيز دارد. نيروهاي هاست، مثل باران خاصيت پاكها و زشتيدر اين شعر، آتش كه نمادي براي از بين بردن پليدي      
گر، اجازة خواهند از آتش مدد گيرند اما فطرت آتش پاك است و به ديگر عناصر ويرانزند و براي شكست ديگري ميطبيعت در ستي

باشد كه با تمام توان از ويراني ميهن توسط حكام ظالم زمان جلوگيري دهد. همچنين آتش در اين شعر نماد مبارزاني ميتخريب نمي
  كنند.مي
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  . باد ٥

آور شادي، مظهر حيات و باران و رمز ناجي، محرم باد مثل باران، گستردگي معنايي دارد و نماد؛ بهترين شاهد، پيك ايزدي، پيام      
شاعر باد را » برگ از زبان باد«گر انديشه و نيروي پليدي  است. در شعر گر، تهاجم و دشمني و گاهي نماد ويرانراز و گاهي ويران

خواهد كه بيايد و با پيغام شادي و داند  و از او ميچيز را ميشمارد كه در روزگار تلخ و سياه حكومت پهلوي، همهمي ترين شاهدخوب
گويد: اي خضر (نماد راهنما) گاهي بيا هاي (نماد عمال ظالم حكومت) رهايي دهد.او ميسعادت براي اين سرزمين، آنان را از خيل ملخ

كنيم، بيا و تسكين گاهي در اين بحبوحة حوادث تلخ و مشكالت زياد، نيستي و ما احساس تنهايي مي و ما را دل شاد كن. اگرچه
  كند:چنين بيان مي "اي براي صداهاآيينه "در كتاب ١٣٤٤دردهايمان باش. شفيعي در سال 

شفاعت دستان روستايي/ اين خشك  اين يادگارهاي صد قهر و آشتي/ يادآور  -اين چرخ چاه كهنة كاريز/ با ريسمان پر گره خويش/«
كند؟.../اي باد! اي صبورترين سالك طريق!/اي خضر ناشناس،/ كه گاهي به شاخ بيد،/ گاهي به موج بركه و /گاهي دشت را سيراب مي

ز شكوفه شكرريز ها مپرس/آنجا كه اهاي ساحل درياچهكامي ما را، / از ياسايام تشنه»/كنينمايي و پرهيز ميديدار مي«به خواب گرد،/
  »كني.مي

  )١٩١-١٨٩:صص١٣٧٦(شفيعي، 

  خورد):(در اين شعر تضمين به شعر سعدي نيز به چشم مي

  )٦٧: ١٣٧٧(سعدي، » كنيكني          بازار خويش و آتش ما تيز ميديدار مي نمايي و پرهيز مي«

ها و عوامل گيرد و فضاي استبدادي جامعه و افسردگيينيمايوشيج از باد براي بيان مسائل اجتماعي و اوضاع سياسي بهره م       
دهد. تركيباتي كه در اشعارش با  باد همراه مي شود به  توصيف بهتر او از نامساعد را كه خود با آن دست به گريبان است، توضيح مي

  ي دور ونزديك، بادهاي گرم و... .پردازد؛ باد شديد، بادهاي سرد، باد چست و چابك و توفنده، تازيانة تندباد، بادهاجامعه مي

گونه تالش گير حوادث و مشكالت پياپي است و هركند كه دراي ميصحبت از جامعه ١٣٢٧به سال »او به رؤيايش«او در سرودة       
آورد كه سخن به ميان مياند. او با نااميدي از ايراني است و همه اميد به زندگي را از دست دادهبراي تحول و زندگي بهتر از بين رفته 

  اند. اميدي به بهبود وضع آن نيست و به خاطر استبداد زياد رو به ويراني است و همة مردم آن در سختي و تنگنا قرارگرفته

ريخت در آن ديري است كه آتش مرده/ ليك در كومه (در اندوة  تاريك پي» كله«روبد/ جادة ترسان را./ در درون كوبد، ميباد مي«
 »كه بيفسرده اميد)/ پس زانويش بنشسته، زني خاموش است./ در همان دم كه در اندودة تاريكي، زن خاموش است/... بس

  )٥٨: ١٣٩٢(نيما،

داند و به او به چشم مخالف گري مي، باد را نماد غارت»در شب سرد زمستاني« و» همسايگان آتش«هاي نيما در سروده         
اند. به طوري گري هستند كه وطن را به ويراني كشاندههاي ويرانباد نماد انسان» خانه ام ابري ست«در شعر نگرد. خواهان ميآزادي

  دهد.كس را نميبرگرفته است و اجازة پيشرفت به هيچكه حتي تفكر و انديشة شاعر را نيز در

  . خاك٦

آن «داند. مثل سرودة . شفيعي، خاك را نماد زايش و پرورش ميقابل توجه است ديدگاه شفيعي و نيما به خاك نيز بسيار زيبا و       
  سروده شده است: "هااي براي صداآيينه"در كتاب  ١٣٥١كه در سال » عاشقان شرزه
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آن عاشقان شرزه، كه با شب نزيستند/ رفتند و شهر خفته ندانست كيستند/ فريادشان تموج شط حيات بود/ چون آذرخش در سخن «
ست گفتي، اي عزيز! سترون شدهگشودة طوفان كه روز مرگ/ دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند/ ميمرغان پرخويش زيستند/ 

 »خاك./ اينك ببين برابر چشم تو چيستند:/ هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز،/ باز، آخرين شقايق اين باغ نيستند.
  )٣٨٨: ١٣٧٦(شفيعي،

سروده آشكار است سخن از مبارزاني است كه با ظلم و ستم مبارزه كردند و به شهادت رسيدند و مردم گونه كه در اين همان       
- غافل پي به ارزش آنان نبردند. شعارها و كالم ارزشمند آنان همچون رود جاري و باقي و پايدار بود و به زندگي ديگران حيات مي

حقيقت زودگذر) آمدند و تا پاي جان دالوري كردند و به شهادت رسيدند و  بخشيد. آنان كساني بودند كه چون صاعقه (نماد: نور و
قدر مظلومانه بود كه حتي  جماداتي همچون؛ دريا و صخره و موج برايشان گريه كردند. اين شجاعان مبارز براي آزادي مرگشان آن

گاه زمين از وجود امثال آنان خالي نخواهد هيچوطن از چنگال مستبدان تا پاي جان، از خون خود گذشتند. اگرچه آنان رفتند ولي 
شد و مبارزان ديگر راه آنان  را ادامه دادند. آنان چون مرغ طوفان از مشكالت نترسيدند و با حوادث جنگيدند و در اين راه به شهادت 

  رسيدند.

م خاكي در برابر روح افالكي و تواضع خاك در بعضي ديگر از اشعار شفيعي، نماد: فراگيري، گستردگي و پروردگي، ناپاكي جس     
  آمده است.

واي « خاك از ديدگاه نيما، سرزمين و وطن مادري اوست كه توسط حاكمان ظالم و مردم ناآگاه  رو به ويراني است. او در سرودة      
  چنين مي گويد:»بر من

هاي مردگان را/ به غبار هاي خونين كلهست./پس به جاده واي بر من! مي كند آماده بهر سينة من تيرهايي/ كه به زهر كينه آلوده«.../ 
كسي ها جنبان/چهچيند/.../واي بر من!/ در شبي تاريك از اين سان/ بر سر اين كلهقبرهاي كهنه اندوده/ از پس ديوار من بر خاك مي

/ كي كه بشكافد؟/ - بافددي فسون تازه ميكاندر آن هر لحظه مطرو- ها آيا سكوت اين شب سنگين/آيا ندانسته گذارد پا؟/ از تكان كله
  )٥١٦: ١٣٩٢(نيما، /...»يك ستاره از فساد خاك وارسته 

هايي از ايران به كند و قسمتگويد كه قحطي و ظلم و ستم در آن بيداد مياي سخن ميو جامعه ١٣١٨در اين شعر نيما از سال       
اش رو اند و جامعهگويد كه در دفاع از ميهن از بدن جدا شده. او از سرهايي مياندهاي زيادي كشته شدهتصرف دشمن درآمده و انسان

هايي را كه به كند كه حاكمان ظلم و زور خون انسانگويد و اشاره مياش سخن ميبه ويراني و نابودي است. او از اوج ظلم در زمانه
آيند و ايران رو به تباهي را نجات كند كه ميهاي مبارزي صحبت ميكنند. او در چنين شرايطي از انساناند، پايمال ميشهادت رسيده

  دهند.مي

  . باران٧

هاي شفيعي است. باران نماد تازگي و طراوت و شويندگي، پاكي و عالم قدس و حيات بخشي، بسامد درسرودههاي پرباران از واژه      
آوري و قاصد آزادي و پيروزي است. البته در تعداد باران بيشتر نماد پيامگاهي نماد انديشه و تفكر متحول كننده است. در اشعار نيما 

آور نشاط و باروري باران نماد پيام» تنهايي ارغوان«گري است. براي مثال، در شعر رحمي و گستاخي و ويرانمحدودي از اشعار نماد بي
شود كه مردم ساده را ري) با آگاهي مردم همراه است و سبب ميشود كه باران (نماد طراوت و بارواست. در اين سروده شاعر يادآور مي

اي (ايران) است كه مبارزان با شعارهايشان خبر از تنها بودن ارغوان جا صحبت از جامعهآگاه كند و از خواب غفلت برهاند. در اين
  ان و به دنبال آرامش هستند.دهند با توجه به خشكي (حوادث وحشتناك زمان پهلوي) روزگار اير(مبارزان يا رهبر) مي
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گونه آمده است، شفيعي اين»تنهايي ارغوان«با عنوان ١٣٤٥به سال "اي براي صداهاآيينه "اي از شفيعي كه در كتابدر سروده    
كند كه يشود كه آزادي وآگاهي در راه است. او بيان مكند و يادآور ميآوري باران به عنوان  قاصد آزادي مينمادين سخن  از پيام

رسد. سادگي و زندگي راحت نزديك است. در جامعة پر هرج و مرج ، نداي پيروزي همراه آگاهي و اشتياق به مبارزه به گوش مي
  اي كه خواهان آزادي است.مبارزات مبارزان بسيار ارزشمند است در جامعه

كرانه مرغي خواند:/ (با نغمة خرد /سالمي داد./در جنگل بيدر خلوت بامدادي باران/ بيداري روشن خروس صبح/ خواب خوش قريه را «
  )١٩٢: ١٣٧٦(شفيعي،  »هاي دشت دور.روشني/ پرشور)/تنهايي ارغوان چه شيرين است/ بر يال گريوه

  چنين آمده است: ١٣٤٧به سال ١٣٤٥به سال "اي براي صداهاآيينه "از كتاب» سفرنامة باران«و يا درسرودة بسيار زيباي 

  ) ١٦٣(همان:  »اين است:/ كه زمين چركين است. ن برگ سفرنامة باران،/آخري«

  گرفته است.گويدكه جامعه را ظلم وستم فراآوري و قاصد بودن باران سخن ميدر اين شعر نيز، م.سرشك از پيام 

  چنين آمده است: ١٣٢٨از نيما به سال »برفراز دودهايي«در سرودة 

 »گوي روز باران باز خواناست./ و آسمان ابراندود/...سوخته برپاست/و ز خالل كورة شب/مژدهبر فراز دودهايي كه ز كشت «
  )٧٨: ١٣٩٢(نيما،

چيز، باز هم اميد به طراوت و شادابي از راند كه با وجود از بين رفتن همهاي سخن ميدر اين سروده نيما از جامعة ويران شده      
توان تغييرات اساسي در كشور ايجاد كرد و دوباره وضع را به دهد كه با تحوالت فكري ميمردم ميبين نرفته و شاعر اين نويد را به 
  شود.قدر داراي اهميت است كه شاعر در پايان شعر دوباره آن را يادآور ميحالت بهبود برگرداند. اين بند آن

  . برف و زمستان٨

باشد. نيما مستان استفاده شده است و نماد جامعة استبدادي و خفقان و افسرده ميدر اشعار زيادي از نيمايوشيج، از واژة نمادين ز     
  گويد:، از زمستان مي١٣٢٠سروده به سال » خواب زمستاني«يوشيج نيز در 

واب سرشكسته وار در بالش كشيده،/نه هوايي ياريش داده،/آفتابي نه دمي با بوسة گرمش به سوي او دويده،/ تير پروازي به سنگين خ«
  )١٩٩: ١٣٩٢(نيما، »بيند جهان زندگاني را،/ در جهاني بين مرگ و زندگاني.روزانش زمستاني/خواب مي

ارزش است. اينان كند كه انقالبيون (و يا خود شاعر) نااميد هستند و گذران زندگي برايشان بينيما از روزگار متشنجي صحبت مي     
  منيتي ندارند و در خيالشان به فكر زندگي سالم و موفق هستند و به نوعي روزمرگي دارند.  كنند و اهيچ كمكي از ديگران دريافت نمي

هزارة دوم آهوي  "در كتاب» سياه قلم«باشد. براي نمونه در سرودة هاي نيما ميزمستان در اشعار م.سرشك نيز، همچون نماد     
  چنين آمده است:١٣٤٨به سال "كوهي

 »جا،/هيچ باغ و بهاري نبوده است.سان ربوده ست/كز شگفتي تو گويي، در اينها را بدانباغ/ رنگدست خشك زمستان ازين «
  )١٨١: ١٣٧٦(شفيعي، 

قدر اين ظلم و ستم غيره منتظره و ناباورانه است كه انگار شاعر حكايت از روزگاري دارد كه در ايران استبداد ريشه دوانده و آن      
  نداشته است.هيچ خوشي و نشاطي وجود 



 

١۵ 
 

 "هاي شفيعي كدكني معموالً نماد استبداد، پوشاننده و گاهي نماد دشمن و يا شيطان است. براي نمونه در شعربرف در سروده     
  آمده است؛ "هزارة دوم آهوي كوهي

هان را،/كه پر افشانده ات/ از ميان برخيز؟ / نفس گرم گوزن كوهي،/ چه تواند كردن؟ /سردي برف شبانگاچه بگويم كه دل افسردگي«
  )١٩٤(همان:  »به دشت و دامن؟

از برف سرد و استبداد زمان كه همة دشت و دمن (كشور) را در سرماي خود  ١٣٤٥سروده به سال » چه بگويم«در شعر        
تواند وضع موجود را تغيير گويد كه حتي كالم ارزشمند مبارزان نيز نميآلود زمان خود ميگويد. او از اجتماع خفقانپوشانده سخن مي

  ها را پوشانده است.ها و خوشبختيكه ظلم ظالمان همة سعادتدهد چرا

 كه آورده وجود به را سنگينيي فضا كه است ايزدهاستبداد و تحرّك بدون ةجامع در شده ايجاد شرايط نماد برفاز ديد نيما،       

 اختالل دچار پيرامون، اتّفاقات و حقايق برابر در را انسان بينش و شودمي مشكل دچار واقعيت به رسيدن و حقيقت درك آن اثر در

  چنين مي گويد: ١٣٣٤سروده به سال  »برف«اي با عنوان . او در سرودهكندمي

» وازنا«اما / » ازاكو« كوه طرف آن از شده پيدا صبح ،/ديوار بر ديخوبي/است نينداخته رنگ زيقرم/اند نشده قرمز خودبي زردها«
  )٧٦: ١٣٩٢(نيما،  »پيدا نيست/گرتة روشني مردة برفي همه كارآشوب/ برسر شيشة هر پنجره بگرفته قرار.

 نيز جاايندر ؛دشومي كم ديدارة محدود و شودمي كاسته انسان ديد توانايي بارد؛مي برف زماني واقعيت عالم در طوركه همان      

 صحيح درك عدم به نيما نگاه جااين در و ببيند را )كوهي اسم( وازنا ندتوانمي اماه، رسيدفرا صبح كه اين وجود با كندمي بيان شاعر

  .است استبداد موانع اثر در حقيقت از

  . باغ ٩

زده، همچون؛ خزانهايي هاي م.سرشك و نيما يوشيج نماد ايران است. البته معموالً اين واژه همراه صفتباغ  و دشت در اكثر سروده
گويد كه زماني سر سبز و با طراوت بوده و در زمان حكومت رود كه از ايراني سخن ميبار و بر، فسرده و... به كار ميغارت شده، بي

به سال "اي براي صداهاآيينه "از كتاب» باغ برهنه«اي است. براي مثال، در سروده اندازهپهلوي دچار حوادث زياد و مشكالت بي
اي را مجروح هاش (نماد: انواع شكنجه و آزار) عدهسخن از زاغ سياه و خسته (نماد: حكام ستمگر پهلوي) است كه با مقراض بال١٣٤٣

جا نماد جامعة پر از ظلم است در برابر مشكالت و فكر با ديدن باغ برهنه كه در اينهاي مبارز و روشنو يا به شهادت رساندند. انسان
اي روشن و همراه با حقيقت در انتظار شما ه دادن آگاهي كرده و در عين ناباوري  اميدوارشان خواهد كرد كه آيندهها شروع بسختي

دهند كه اين حكام و عمال ظالم به زودي از بين خواهند رفت و نويد ميمردم است. در روزگار دور (در آينده مبارزان در ندا سر
  پيروزي در راه است.)

هاش،/ پيراهن حرير شفق را بريد و رفت./من در حضور باغ برهنه/ درلحظة عبور شبانگاه/پلك سته، به مقراض بالزاغي سياه و خ«
كنند؟/در دور دست احساس مي -گويم:/آيا،/ اينان/رؤياي زندگي را /در آفتاب  و باران/ بر آستان فرداگشايم و ميها را/ آهسته ميجوانه

شود/ بيداري هاي جوان/ باز ميسرايد: / اين چند برگ پير،/ وقتي گسست از شاخ،/ آن دم جوانهباغ برهنه چكاوكي،/ برشاخه مي
  »شود.بهار/آغاز مي

  )١٤٦-١٤٥: ١٣٧٦(شفيعي، 

سروده شده است، چنين آمده ١٣٣٠كه در سال » مرغ آمين«تر به كار رفته است.در شعر زيبايواژة باغ در اشعار منتخب از نيما كم
  است:
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برد با غارت/... /و خراب وجوع آنان را ز جا برده است/ و بالي جوع آنان را ز جا خورده / و بيابان شب هولي/ كه خيال روشني مي«... 
  )١٣٩٢:٤٥٣(نيما، » شان را در شكسته. هايشان ويران/ باغاست/ اين زمان مانند زندان

دانستند كه چه كار و عقايد مردم را به غارت برده بود ومردم نميراند كه افخاني(هولي) سخن مينيما از فضاي خفقان حكومت رضا
  رفت و ايران نابود شده بود.سره در تباهي فرو رفته بود و كشور رو به ويراني ميبايد بكنند وايران يك

  .دريا١٠

ادين استفاده كرده و بر زيبايي دريا نماد عظمت، قدرت، حكومت، آزادي است. شفيعي از واژة دريا در شعرهاي زيادي به صورت نم     
گونه آمده اين»ناميدن«با عنوان   ١٣٥٤در سال "اي براي صداهاآيينه "اي از كتاباشعارش افزوده است. به عنوان نمونه در سروده

  است؛

 »ها و هيهاي غم را.ميان دل خويش و دريا/ براي تو جايي دگر بايدم ساخت/ در ايجاز باران و جايي/كه نشنفته باشد/صداي قدم«.../ 
  )٣٣٧: ١٣٧٦(شفيعي، 

تري ساز بين آرزوها و اميدهاي خودم و جامعه، جاي باالهاي بزرگ و سرنوشتبا توجه به اين شعر، شاعر معتقد است براي انسان       
  ام. در زمان پيروزي و جايي كه غم و اندوه وجود نداشته باشد.را انتخاب كرده

خواهان و مبارزان و آزادي است. همچنين گاهي نماد مبارزان عرهاي شفيعي نماد اجتماعي است و مسير آزاديدريا در بعضي از ش     
اي براي آيينه "از كتاب» دريا«جوش و فعال است كه هميشه در صحنه حاضرند. گاهي نيز نماد خود شاعر است. مثل سرودة خود

  سروده شده است: ١٣٤٦كه در سال  "صداها

به خواب آن مرداب/كآرام درون دشت شب خفته ست./ دريايم و نيست باكم از طوفان:/ دريا همه عمر، خوابش آشفته  حسرت نبرم«
  )٢٦٥(همان:  »ست.

) ١٣٢٠»(آي آدم ها«در شعر نيما، دريا نماد اجتماعي است پر از فراز و نشيب و پر جنب وجوش كه پر از آشوب است. در شعر      
  نيما بسيار زيبا به اين واژة نمادين اشاره داشته است:

زند /روي كه دست و پاي دائم ميسپارد جان./يك نفر دارد ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد!/ يك نفر در آب دارد ميآي آدم«
تان برتن؛/يك نفر در آب ها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد!/نان به سفره، جامهدانيد./.../آي آدماين درياي تند و تيره و سنگين كه مي

را ز راه دور ديده/آب  هاتاندارد دهان با چشم از حسرت دريده/ سايهكوبد/باز ميخواند شما را./ موج سنگين را به دست خسته ميمي
  )١٨-١٧: ١٣٩٢(نيما، »تابيش افزون/...را بلعيده در گود زمان و هر زمان بي

 شدن غرق حال در آدمي .است غوغا و آشوب پرة جامع نماد دريا اين. است دريا همان منظور رفته، كار به كه آب شعر اين در     

 اين در كه است آدميت كلّ جا اين نيست، فرد يك عنوان به شخص يك آدم، يك از منظور. كندنمي توجهي او به كسي و است

 نماد شدن غرق حال در آدم كه گفت توانمي ديگر تعبير يك با .است همين جامعه اين كردعمل و شودمي قرباني قاتل،ة جامع

 توانمي كل در. نيست هاآن به كمك فكر به كسي ولي هستند شدن غرق درحال جامعه درون در كه و يا مبارزاني هستند نيما خود

 فكر به كسي و است كرده ورغوطه خود در را انسان كه استاي كشنده اجتماعي شرايط و اجتماع نماد دريا شعر اين در كه گفت

 خواهد تا به مبارزان كمكهاي مرفهي كه درون جامعه فقط به فكر پيشرفت خود هستند كمك مينيست. نيما از انسان آن نجات
كند كنند تا زودتر به هدفشان كه پيروزي است، برسند. او براي بهتر روشن شدن وضعيت جامعة استبدادي وصف بيشتري از دريا مي

  رسند.تري براي رسيدن به اهداف انقالب به شهادت ميكه هر روز عدة بيش
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  .موج١١

 "شفيعي، در كتاب»آيا تو را پاسخي هست؟«د. در شعرموج نيز نماد مبارزان دالور و شجاعي است كه عاشق وطن وآزادي هستن    
  به وضوح به اين نماد پرداخته است؛ ١٣٤٧در سال  "اي براي صداهاآيينه

  )٢٥٧: ١٣٧٦(شفيعي،  / ... » - هاي نگارين تاريخخويش،/ در كوچهبردت از خويش بيهايي كه چون موج/ ميآن لحظه«...

اي سكوت اختيار كردند ولي ها و مشقات ، عدهاند و با وجود سختيراند كه مردم آگاه شدهسخن ميهايي جا شاعر از انساندر اين     
  هاي مبارزي با حركت و جنبش خود تو را با محيط آشنا كردند و تاريخ را به تو يادآور شدند.انسان

  ه است؛) نيما به وفور از موج و حاالت آن سخن گفت١٣١٩(در سال » اندوهناك شب«در سرودة 

اي رميده به كنجي خزيده است،/سوي چيز زير و روست/ درياي منقلب/ در موج خود فروست،/ هر سايههنگام شب كه ساية هر«
هاي ساحل شكافد اين ره را كاندران/ .../در اين زمان/ بر سوي ماندههاي گريزان موج/ .../ با هر شتاب موج باشد شتاب ها/ او ميشتاب

هاي گريزان ز راه دور/ بركرده از درون موج دگر تر / افكنده موجهاي وزينتر عبور./كوبيده موجكند آرامته ميخاموش/ موجي شكس
  )٥٢(همان:  »كاودش دو چشم./....سر./ او گوش بسته بر سوي موج  و از آن نهان/ مي

طلب و دور از حوادث روزگار) هاي آسودهانساننشين (اي ساحلهاي موجود در جامعه و عدهدر سراسر اين شعر تالش وتكاپو      
شود و شكل بهتري به خود تر ميها بزرگها و حركتها جنبشگويد ولي بعدتر سخن ميشود. در ابتدا از تحرك و پويايي كمديده مي

شان را از شود و به نوعي انگيزهميخيال از تحركشان كاسته هاي بياند ولي در برخورد با انسانهايي كه در حال مبارزهگيرد. انسانمي
شوند كه ديگر حركتي ندارند و به سكون تبديل هايي ميهاي ظاهر بين مثل انساندهند. تا جايي كه بعضي از اين انساندست مي

قند كه نه ها به قدري اثربخش وعميشود كه اين جنبشدهد و در بخش بعدي يادآور مياند و البته شاعر اميدش را از دست نميشده
- تفاوت هم اثر خواهد گذاشت و در زندگي آنان نيز تغيير ايجاد خواهد كرد. او در بخشهاي بيها، بلكه روي انسانتنها روي اين انسان

 اي پر از تحول ايجاد كند وبگيرد و جامعهبرجا را درتواند همهگويد كه اين حركت و جنبش ميهاي انتهايي اين شعر، اميدوارانه مي
  سلطة ظالمان از بين خواهد رفت.

  ها وگياهان. گل١٢

هاي مبارز ويا شهدا هستند.البته در بعضي در اشعار هر دو شاعر مذكور از گل و گياه به وفور استفاده شده است كه معموالً نماد انسان
  ) از نيما چنين است:١٣٠٣(» رسگل زود« در سرودة باشد. براي مثال از اشعار نيما گاهي نماد افكار خود شاعر مي

 »حيف/ كه چنين يكه برشكفتي زود/..."آن گل زودرس چو چشم گشود/به لب رودخانه تنها بود./گفت دهقان سالخورده كه:«
  )٣٨٣: ١٣٩٢(نيما،

ي قدرشان را ارزشي است كه در جامعه وجود دارند و كسفكر و باهاي روشنآيد گل نماد انسانطور كه از ظاهر شعر برميهمان      
خواني نداشته ولي او توان گل را نمادي از خود نيما دانست كه افكار بلندش با سطح فكر مردم روزگارش همداند. از طرفي مينمي

- چنين مي١٣٢٧سروده به سال » مهتاب«همچنان به كار خود ادمه داده و مردم را با  اشعارش آگاه  نموده است. همچنين در شعر 

  گويد:

  )٤٨٠(همان: »شكند.از آراي تن ساق گلي /كه به جانش كشتم/ و به جان دادمش آب/ اي دريغا! ز برم مين«.../ 
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ها كند كه انديشهكند ولي نااميد و مأيوس بيان ميهايش در ادبيات معاصر ميآورينيما در اين شعر، صحبت از افكار بلند و نو      
گيرند و خواهان و پيروان كافي و الزم را در زمان خود ندارم تا جايگاه اشعار و قرار ميتوجهي (اشعارم) در مقابل چشمانم مورد بي

  هايم حفظ شود.انديشه

  گويد:چنين مي ١٣٥٤در سال  "هزارة آهوي دوم كوهي "از كتاب» غزل كالغ«در سرودة 

  )١٧٩-١٧٨: ١٣٧٦(شفيعي،  »هزار سوي، تنهاستپرنده، ز وزش نسيمكي را / به روايت گل سرخ/ توان ز دور ديدن/ كه بهار بي«...

-تحرك است كه مبارزان تنها كساني هستند كه براي اهداف انقالب تالش مياي ساكت و بيبا توجه به كل شعر صحبت از جامعه   

  كنند.

  . پرندگان١٣

هاي فراواني است كه ققنوس يكي از مرغ«برخوردارند. اي اساطيري در اشعار نيما از جايگاه ويژهپرندگان چه اساطيري و چه غير     
ها برسد يا آن ها و احوالي كه آرزو دارد بدانگيرد، چه براي بيان احوال و وضعيت  و موقعيت كنوني خود و چه آرمانشاعر به كار مي

شان براي عجيب صوري و سرشتي آرمان در وجود مرغان پليد. پرندگان به دليل تنوعكند و يا ضدچه در وجود ديگري جستجو مي
  )١٧٤: ١٣٨١(حميديان،» سازي بوده اند.ترين منبع از جهت نمادنيما مهم

ها را به عهده دارند. هايي كه در همه حال نقش هدايت انسانسيمرغ در اشعار شفيعي كدكني نماد راهنما و مراد است. انسان       
  گويد؛چنين مي ١٣٤٢سروده به سال "براي صداها ايآيينه "از كتاب»سيمرغ«براي نمونه در شعر

هاي دور،/ بال بگشاي از كنام خويش/ اي آلوده/ يا حرير رازبفت قصهاز ستيغ آسمان پيوند البرز مه - "زند فرياد: /در گذار باد/ مي«...
  )١١٤: ١٣٧٦(شفيعي،  »سيمرغ رازآموز...

اند و نيازمند كمك كه در جامعة مستبد پهلوي در تنگنا و مشكالت قرار گرفتهگويد در اين شعر، شاعر از مبارزاني سخن مي       
  گيري از كالم ارزشمند ايشان بتوانند اين راه سخت را بپيمايند.رهبر و پيشواي خود هستند تا با بهره

بخشند. اينان شهدايي هستند كه بنا گذشتگي، به ديگران زندگي تازه ميهاي مبارز است كه با از خودققنوس نيز نمادي از انسان       
خورند. (و ال تَحسبنَّ الَّذين قُتلوا في سبيل اهللا اند و نزد خدا روزي ميميرند و زندهگاه نميآل عمران) هيچ١٦٩به فرمايش قرآن (آيه 

  بيان حال ققنوس است:"اي براي صداهاآيينه "در كتاب ١٣٤٨در سال » پرسش«اَمواتا بل اَحياء عند ربهِم يررقونَ). در شعر

(نيما،  »ايم هرگز.شان را/ در اوج،/ اوج مردن،/ اوج دوباره زادن،/نشنيدهزدنجا هزار ققنوس/آتش گرفته است؛ /اما صداي بالآن« 
٢٨٠: ١٣٩٢(  

را فدا كردند و با شهادتشان به كند كه براي رهايي ديگران از حكومت مستبد پهلوي جان خود هايي ميشاعر صحبت از انسان        
  طوري كه قبل از آن وجود نداشته است.مردم ديگر آگاهي دادند و با اين به ظاهر مردن به اوج زندگي دست يافتند، به

ا، در اي از هنرمند است كه غرورآميز و حماسه سراي نشانهدر اشعار نيما، اغلب پرنده سمبلي از خود شاعرند. ققنوس مرغ افسانه«      
كس به كشد و آقا توكا، مرغ محلي مازندران، نيز سمبل ديگري از خود شاعر است كه هيچآرزوي ابديت آثار خود، خود را به آتش مي

  )٨٦: ١٣٦٨(آل احمد، » دهد.سرايي او گوش فرا نمينغمه

  ) از نيما چنين آمده است:١٣١٦»(ققنوس«در شعر
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اره مانده از وزش بادهاي سرد، /بر شاخ خيزران،/ بنشسته است فرد./ برگرد او به هر سر خوان، آوازة جهان،/ آوققنوس، مرغ خوش«
ها صداي دور،/...از آن زمان كه زردي خورشيد روي هاي پارة صدكند،/ از رشتههاي گمشده تركيب ميشاخي پرندگان/ او ناله

ست روشن آتش پنهان خانه را/.../ناگاه چون بجاي پر و تي/كردهرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج/ بانگ شغال، و مرد دهاموج/كم
هاي درونيش مست،/ خود را به روي گه ز رنجزند/ بانگي برآرد از ته دل سوزناك و تلخ،/ كه معنيش نداند هر مرغ رهگذر،/ آنبال مي

  »به در. هاش از دل خاكسترشدمد و سوخته ست مرغ! / پس جوجهافكند/باد شديد ميهيبت آتش مي

  )٣١١- ٣٠٩: ١٣٩٢(نيما،

زند هاي ايران و عزت ايراني، خود را به آتش ميرسند) است كه به خاطر حفظ ارزشققنوس خود نيما (مبارزاني كه به شهادت مي     
ها و وسختي هاي ديگر كه طالب حقيقتند از مضايقگشايد و در براي انساناي استبدادي و پر از ستم لب ميها) و در جامعه(سختي

بيند كه به خاطر توان ققنوس را خود شاعر دانست كه خود را در قفسي ميراند. البته ميشود، سخن ميهايي كه بر مردم ميظلم
داند در آتش وجود خويش بسوزاند و تابي و انزوا را تحمل كند و خود را محكوم ميافكار جامعه حاضر است اين بار سنگين تنهايي، بي

هاي هاي آغازين ويژگيباشد. در بندشود تا افكارش بهتر به گوش ديگران برسد. اولين مخاطب نيما در اين شعر، خودش ميخاكستر 
گويد كه مانند پرندگان ديگر نيست و نوع آوازش (افكار بلند شاعر و نوآوريش در شعر معاصر) متفاوت است كند. او ميخود را بيان مي

يابد احتماالً مورد تهمت و سرزنش قرار خواهد كس افكار او را  در نميشهور است. او معتقد است كه هرو به همين دليل در جهان م
-سوزاند. يعني خود را فنا ميزند و مياند.) در پايان شعر خود را به آتش ميگرفت. (چون افكار عقب مانده دارند و رشد فكري نداشته

اي جز ري اجتماع آن زمان بوده كه تفهيم آن به راحتي امكان پذير نبوده است. پس نيما چارهكند تا به بقا برسد. او خواستار تحول فك
  انزوا پيشه كردن ندارد.

بعضي نماد منفي دارند. مثالً: مثالً وقتي از شير،  شفيعي نام حيوانات زيادي آورده شده است كه بعضي نماد مثبت و در اشعار نيما و
 هاي مبارز است و سگ، گرگ، شغال، بوزينه، جغد، عنكبوت و... نماد حاكمان ستمگويد نماد  انسانيآهو، كبك و يا پروانه سخن م

  وظالم هستند.

  

  :گيرينتيجه  

هاي همچنين به بررسي نماد. جامعي از ادبيات پايداري و نماد و نمادگرايي ارائه شود در اين پژوهش سعي برآن شد تا تعريف كامل و
  زير حاصل شد:پايداري در بعضي از اشعار  نيمايوشيج و شفيعي پرداخته شد و نتايج 

 و قيام توصيف و تشريح يا خواهي،عدالت و به بيدارگري كه اجتماعي سياسي متعهد ادب ذيل است يتادبيا پايداري، ادبيات -١
. اين نوع ادبيات سابقة طوالني در پردازدميآينده روشن داشتن و...گريزي، وطن دوستي، اميد به و زور، قانون زر برابر در مقاومت

  گري نموده است. هاي مختلف جلوههاي مختلف به صورتادبيات ما دارد و در زمان

به عبارت ديگر خواننده  ،استعداد مخاطب، توان ايجاد معني داشته باشد يا سمبل چيزي است كه با توجه به ظرفيت ذهن و نماد -٢
دريافت كند، زيرا نماد به يك  مفهوم تازه كشف و زباني خود بتواند به صورت دائم از آن، معني و شنونده با توجه به ظرفيت ذهني ويا 

   شود، حتي معاني متناقض را نيز دربردارد.معني واحد منتهي نمي

گذار شعر نو فارسي است، از حدود سال سمبوليسم در شعر معاصر، آن هم با زمينة اجتماعي، به وسيلة نيما يوشيج كه بنيان -٣
  ، يعني با سرودن شعر ققنوس آغاز شد.١٣١٦
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ارعاب بعد از  خان و خصوصاً تهديد ونماد در ادبيات پايداري در دورة مشروطه به اوج خود رسيد. علت آن نيز خفقان حكومت رضا -٤
هاي الزم را به نويسندگان وشاعران براي آگاهي بيشتر مردم سعي كردند به صورت نمادين آگاهي ١٣٣٢مرداد  ٢٨شكست كودتاي 

  دادند.مردم مي

نام برد. و شفيعي كدكني  "پدر شعر نو"توان از نيما به عنوان گامان نماد پرداز ادبيات پايداري قبل از انقالب مياز جمله پيش -٥
  ساز انقالب اسالمي بودند.اينان كساني بودند كه زمينه

 "هزارة دوم آهوي كوهي"و "هااي در صداآيينه"هاي ادبيات پايداري در اشعار منتخب نيمايوشيج و دو كتاب با بررسي برخي نماد -٦
ينه را براي آگاهي مردم و شور وهيجان انقالب فراهم ها زمگونه نمادگيري از اينچه به دست آمد، اين بود كه اين شاعران با بهرهآن

  شد.

ها وگياهان گانه (آب، آتش، باد و خاك)، دريا، موج، باران، باغ، گلبسامد در اين پژوهش، شب، روز، صبح،عناصر چهارهاي پراز نماد -٧
  كنند.گري ميبعضي به صورت منفي جلوهگراي قبل از انقالب، برخي به صورت مثبت و و پرندگان، در آثار اين شاعران نماد
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