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 مقدمه
خود از نای دب بفتاب و دب بویا ،شبان  بوز چ  باانان  و چ  ناباانان  دب ادتابنر ی  از ما دب طول 

امروزه ع  نماد توج ی م بوبندمی ما با ع  صوبت ملموس دبنای خواتت  ،نمادنام  نیممی نماد اتتداده
دب  ،ناخاد شده زیرا تدسیر نمادنا دب مهابف اونااون نقش اتاتی دابد : دب تابیخ تمدن و تابیخ ادی

مرنال  ،نعرفا ،ادعیات ،جامه  شناتی ،پجشکی ،بوانشناتی ،ننر ،قوم شناتی فرننگی ،زعان شرناتری
 م ممم و دب ا ثری  علوم عشریم و

امروزه نمی توان چنین واقهیتی با نادیده ارف  زیرا نماد ی  ع م  تررراده نیسررر  علک  ی  
 زلی   اوتتاویون  بن با الگونای ا ذننی ات پویا و تاریر اراب عا تاختاب  ،مد وم وتیع مهنایی ات 

ونمی نخسرتینم عناعراین نمادنا واقهیتی با دب عردابند    دب زندای انسان نای فرید صروبت ،نامدمی
 ،اوید : نر چ  نماد عاتتانی تر و عمیق ترمی اوید : ج ان ع  وتیل  نماد تخنمی یون م مورر نستند

نر چ  عیشرررتر ع  طبیه   ،عرعکس ،خاد تر متداوت تر و ،رد ترجمهی و  لی تر و نر چ  نماد مج
 ژبژ وبویچم شودمی شرود از خصروصیات  لی اع عابیمی خاصر  نگری و ت  واقهات بااه نجدی 

 پوشندممی شود و دب بشکابع حجا می دب زیر حجا  بشکاب ،اوید نمادمی
بتررمانی  ،طبیهی زمینی ،ملکوتی ،قربنی ،دینی ،تابیخی ،مرنبی ،ملی ،انواع اونااونی دابدنا نماد

ااتررتون عاشرر ب م دب تمام ادیان دب طول تابیخ عوده اترر نا ممم نماد طبیه  یکی از م مترین نمادم و
  ند و این چ اب عنصر با نوبمون ایمی ب  و عاد تقسیم ،بتش ،خاک ،با ع  چ اب عنصرر تنتینا نماد
 ( 61: 1831، خواندم آشوالی می خیال

ع   اب بفت  ات   ،مختلفنای ع  صروبتنا و فرنن  ناعناصرر ابعه  دب عین تمام ادیان و تمدن
پا ی و ط ابت و عر    ،زندای ،اما دب ا ثر موابد دابای مدانیم مشترک عوده اندم مث  ب  نماد حیات

صر ابعه  جایگاه دب ادعیات ما نیج چ  دب اراب شرهرای قدیم و چ  دب براب شرهرای مهاصر عنام عوده اتر 
قیصرر امین پوب نیج از عناصرر ابعه  دب اشهابع ع  صوبت نماد اتتداده  رده ات م امین م خاصری دابد

شراعران دوبان انق   ات می ایران ات  او دب تروده نایش  پوب یکی از عجباترین و تاریر ارابترین
از  ناا ان امین پوب نشاننای بین  نوبوبی و اعتکاب با عا تادای و صمیمی  دب نم بمیخت  ات م  تا 

امین پوب با ع  عنوان  ،ناا اننای بین م شودمی تدکر و اندیشر  نایی دابد    دب تراختابی نو عرضر 
ب ع  غیر شهری امین پونای از ویژایم شاعری تاریر اراب دب میان ننرمندان پیشرو وانق   تثبی   رد
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توان ع  نماد پردازی او دب می مممم و اندیشرر  نو و ،و بوانیتررادای  ،عکرنای از ع ره ایری از مضررمون
 م تروده نایش اشابه  رد

دب مقال  پیش بو ت ع عر بن اتر  م ایردمی طبیه  چون عناصرر ابعه  ال امنای قیصرر از نماد
تپس مشخص شود    ع  چ  شکل عناصر  ،مرتبط عا بن تهابیدی اباِئ  دادهنای دب موبد نماد    اعتدا

 ناا ان قیصر امین پوب ع   اب بفت  ات منای ابعه  عا  ابعرد نمادین دب  تا  بین 
 : پژوهش پیشینۀ 

ولی دب موبد نر  دام از این م دب موبد عناصرر ابعه  تا  نون  تا  مسرتقلی ع  چان نرتیده ات 
عاد و خاک( دب شرهر شاعران دیگر عصوبت  امل یا جدا مقاالتی نوشت  شده ات   ،بتش ،عناصرر آب 

    دب ت ی  این مقال  تودمند واقع شده ات م 
  از امیر عبیدی نیا و شرید "مقایس   ابعرد نمادین ب  دب غجلیات عرفانی عرّاب و موالنا "از جمل 
خاک و انمی  بن دب فرنن  م   شهبانی اصلاز فاطم "عاز تا  ب  دب فرنن  مردم ایران  "ولی نژاد 

از اعظم  "عناصر ابعه  و عاز تا  بن دب مهمابی ات می ایران  "از محمود خسروانی  "و اد  ات می 
ابزشمند ترین  تاعی    دب بن ع  مهانی و مد وم م از صمد موحد "بتش دب عرفان و فلسد   ،میر نسل

 نوشت  د تر "موالنا  غجلیاتنای فرنن  نام  بمج " تا   بمجی این عناصرر دب شرهر موالنا پرداخت 
 م بحمان مشتاق م ر ات 

 :پژوهش ضرورت
    این تحقیقات دب تا  نون تحقیقات عسرریابی صرروبت ارفت  اترر  ،دب زمین  عناصررر ابعه 

ایع بمختلف مث ً عناصرررر ابعه  و ابتباط ان عا  یمیا اری و عناصرررر ابعه  و ابتباط ان عا طنای زمین 
مم انجام شرده اترر  اما تا  نون م عشرری دب طال اتر می و دب زمین  براب اونااون ننری و مهمابی و

نیچ تحقیقی دبعابه عناصر ابعه  ع  صوبت ی  نماد دب شهر شاعران مهاصر صوبت نگرفت  ات م عناعر 
راراب ین عناصر ارتوان ااین عربتی این عناصر نمادین دببراب شاعران مررح مهاصر عایست  ات  و می
پر بن  دب ادعیات و نای با ع  عنوان عخشرری از طبیه  و تاریر بن دب عاوبنا و عقاید ع  صرروبت نماد

 م فرنن  دوبان مهاصر عربتی  رد
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 بحث 
دینی ننری مهمابی عرفان فلسد  نای از دیر عاز عناصر ابعه  ع  صوبت نماد و بمج دب تمام حوزه

این عناصر دب تمام ادیان و اقوام دب م نمچنین دب ادعیات موبد توج  عوده اتر و طال علوم مختلف و 
دب عین مسرلمانان نیج این عناصر و تاریر بن بیش  دب م جایگاه م می داشرت  اتر نا عاوبنا و اترروبه

ن یعردم  ابعرد اقربن از این عناصرررر طبیه  ع  عنوان بیات حق تهالی نام می دابدم و قربن و علوم مرنبی
 ،عناصرر ع  صروبت نماد فقط ی  ببای  ادعی دب اشرهاب و ادعیات نیسر ک علک  دایره عسیاب وتیهی از عقاید

نا و نم  اتررراب ال ی دبمان عیمابی ،فرنن  نا ،نای ادیان مختلفنا و اتررروبهبدا  و بترروم و بیین
  شودمت احدی  میشود    موجال تقوی  ایمان و خضوع دب عراعر ذادببفرینش طبیه  با شامل می

 ها نظریه
نا مادزیرا نم عاتتانی ات  عاتتانی و ما قبلنای امروزی ع  انساننای عامل پیوند انسراننا نماد

: مانی  اصلی بمج پویائی و اتتهداد  "دب تهریف نماد یا بمجبمده "بیشر  دب زندای ارشتگان ما دابد 
، ابیآتت "، بمج حامل و ناقل پیام مینوی ات م ات  ات  و زعان بمجی ت قیِ عالمِ غیال عا عالمِ عین

1812 :20  ) 
زیرا قاعل ف م عرای تمام افراد عشرررر اتررر  و از انجا    از بوان بدمی م نماد زعان ج انی اتررر 

علک  حضوب مشتر ی دب ناخود بااه  ،ادتابی و نوشتابی ترجم  نمی شودنای عرخاترت  اتر  ع  زعان
 ی م م و زنده    جنب نا دند یکی از این نمادمی ن با عا دنیا و طبیه  پیوندانسانا قومی دابد و نماد

ی چند عهدی دابد عناصرر ابعه  اتر     از طرفی بیشر  دب حقیق  دابد و قاعلی  ا تشاف و جستجو 
اونااون و از طرفی بیشر  دب ناخود بااه خ ق انسان دابد     ابعردی متناتال عا نای اری دب زمین 

بون د ،زمان ،مکان ،زمین ،ویژای چند عهدی بن عیانگر ابتباط بتمانم فردی و اجتماعی او دابد زندای
 م انسان عا طبیه  و  ائنات و ماوباء ات 

عناصرر ابعه  یا عناصر چ اب اان  آ ع  پابتی چاب بخشی  یا چ اب بخشی  ( چ اب عنصر ب  و نوا 
 ،اآ لغ  نام  دنخدم دانستندمی عناصر تازنده ج ان بانا    یونانیان عاتتان بن ،خاک وبتش نسرتند

ذیل مدخل(م اعن تررینا دب  تا  قانون مدعی اترر     دو عنصررر تررنگین یهنی خاک و ب  تررازنده 
 م اعضای عدن نستند و دو عنصر تب  یهنی بتش و نوا تازنده بوح نستند

خاک نماینده حال  جامد م  ردتوان از اعتقاد ع  عناصررر ابعه  عرداشرر  می مد وم ماده و انرژی با
ب  نمادی از حال  مایع و نوا یاد بوب حال  اازی اتر  ع  این ترتیال ترر  عنصر نخس  حاالت ت  
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و بتش نماینده مد وم انرژی و عیانگر تغییراتی ات     انرژی دب ماده و م شروندمی اان  ماده با یاد بوب
ند    نخستین  سی    عناصر طبیه  و احترام ع  عسیابی عر این عقیده ام بوبدمی حاالت بن ع  وجود

با عیان  رد زبتش  عود و دو پجش  مهروف ج ان اعو علی تینا و جالینوس عر این عاوب عودند    نا بن
ج ان از چ اب ب ن اصرلی و عناصر عسیط و غیر قاعل تججی  تشکیل شده ات  بن ا اعتقاد داشتند    مواد 

نا این عناصررر دب خاک و نوام عهد بتش، نای ب ، اب چیج اترر  ع  نامتشررکیل دننده ج ان و انسرران چ
جدول مندلیف ع  عنوان عناصرر اولی  ج ان توتط دیمیتری ایوانوویچ بوبده شدم د تر جمشید خدادادی از 

 خاک ب ، نوا، اویند عاید دانسر     جسم انسان و دیگر جانوبان نم  از بتش،اطبای ترنتی مهاصرر می
 اویندم ماده نم  نستی از این چ اب عنصر ات  و بن با ع  عرعی اب ان ابعه  می ،فرانم بمده

عرای پی عردن ع  براب این عناصرر عاید دید    عنصرر چیسر ه ع  عناصر اجسام تاده و عسیری 
د از دنند    عبابتنمی نسرتند    اججای اولی  عدن بدمی و موجودات زنده یا غیر زنده دیگر با تشکیل

مختلف انواع موجودات نای ب  بتش و خاک    از تر یال عناصررر ترراده عا یکدیگر ع  نسررب  نوا و
 م بیدمی مم ع  وجودم مر ال مانند انسان حیوانات جامدات و

دب نر حال عناصر ابعه  دب عین م ی مختلدی دبعابه عناصر ابعه  وجود دابدنا دب عرفان نم دیدااه
آ نا و ادیان مختلف انمی  عسرریاب و نقشرری مورّر دب تمام زمین نا اتررروبهو نا تمامی اقوام و دب عاوب

 م  مم (داشت  ات م فرننگی و ننری و ،علمی ،اعتقادی ،دینی

دانند و عناصرر ابعه  با ع  دو دتت  تقسیم  رده می ف ترد  عناصرر ابعه  با عناصرر اولی  ج ان
اآعاد(با ع  ترربال قراب ارفتن عاالی دیگر عناصررر رقیلم دو عنصررر بتش و نو-2عناصررر خدیف -1اندم

 شودمیم عناصر عناصرِ خدیف و ب  و خاک با ع  تبال حر تشان ع  توی پایین عناصر رقیل نامیده
ب  با  ،عاد با ندس لوّام  ،چ اب عنصر با صوفیان ع  چ اب ندس تشبی   رده اندمبتش با ندس امابه

 ندس مل م  و خاک با ندس مرمئن  نامیده اندم

شاعران پابتی اوی نر دام ع  نوعی خاد ع  چ اب عنصر نگریست  اندم عهضی فساد ج ان با از 
دانند اانی شراعران ع  تضراد این عناصرر اشابه  رده اندم عهضی نم نظام ج ان با و می چ اب عنصرر

 الدانند و اانی طبع نا م یم انسرران ع  ترربمی پایدابی عالم با ع  نماننگی و و تررهی چ اب عنصررر
 وجود عنصری او دانست  شده ات م
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 ،چاب عالش ،چاب ام ات ،چاب اصل ،این عناصر دب شهر شاعران پابتی اوی عا نام نای: چاب بخشیح
 ،چاب قبل  ،چاب طبع ،چاب ب ن ،چاب زنجیر ،چاب خصررم ،چابحمال ،چاب جونر ،چاب بخشرری  چاب پای عند

  اب بفت  ات مچاب دیواب ج ان ومممع   ،مادبان ،اونران، چابمیخ
 

 نماد آب
 ،بعادانی ،عشرق و دوتتی ،حیات و پا ی اتر مدب ا ثر مکاتال نماد حاصرلخیجی ،ب  نماد باانی

تجدید حیات و داردیسری و نماد عقل و خرد اتر م دب بی  ودا نخستین موجودی    پس از تر یال 
ترر  و ب  ویژای محرک نخسررتین و ماده بغازین یهنی ب  پدید بمد عقل عودمب  مایع شررده نوب ا

دترر  یافت  اند ع  نحوی  عردمعرای نمین اترر     ع  نوب مهرف  یا حکم می حکم  نوب با ع  ابث
شوندمب  دب عیشتر ادیان تمبل تر یر ات  چون ط ابت عا ب  می شوند    از بوی ب  بدمی تصروب
بودمب  دب عین اقوام می شود و ط ابت عازاش  ع  پا ی ات  و ب  نماد نوزایی نم ع  شمابمی انجام

 و ادیان مختلف مقدّس ات م
شمردند نقش بفرینندای و زایایی ب  از بوزاابان می ایرانیان عاتتان ب  با یکی از ایجدان مقدس

  ن عرای ایرانیان عاترتان شناخت  شده عودمبنانیتا نیج ع  عنوان ایجد عا نوب ب  و عابوبی و پا یجای و 
یری و اتاطنا مختلف تتوده شده عر طبق عاوبنای و قدبت عابنا ع  مناتب  عشق و دوتتی و بعادانی

ششگان  بفرینش بفریده شده ات  و زمان بفرینش نای از ااننباب ،ایرانیان عاتتان ب  دب ااننباب دوم
بفرینش ب  پس از بفرینش بترررمان عود و عیش از نا بن میران  تیر ماه عوده اتررر م عرطبق این عاوب

ت  عنصر ب  دو فرشت  نگ بان داش ،ترایر موجودات صروبت پریرفت  ات منجد ایرانیان عاتتانبفرینش 
اتر میکی آدایم نایات(ودیگری بنانیتا    ع  عنوان فرشرت  مخصود ب  عسیاب مقدس و عا اعتباب و 

 بوی زمین عوده ات  و دب ایران عاتتان دب بعان بوز از ماه بعان    بوز دنمنای تررچشرم  نم  ب 
  ردندممی بعان ماه عود جشنی عا نام بعانگاه عراجاب

 آب :های نماد
یومی  مسررلمانان نای بود نمازمی نماد پا ی اتر  و ع  صرروبت وترریل  پاک  ننده ع   اب ب -1

 ند خود می آص ه( وقتی  امل ات     نماز اجاب عا ع  جا بوبدن بیین وضو    از قواعد دقیقی تبهی 
 شررود و دوعابه زندهمی ب  حیات    دب ظلمات مکشرروفم م نماد زندای اترر 2م شرردبا مر ر  رده عا

دوعابه زنده شد    این نماد م دب تروبه   ف بن مانی    دب ملتقای دو دبیا پرتا  شرده عود  م ندمی
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ارائی از مضررمونی عرفانی عرخوبداب اترر  مضررمون غوط  خوبدن دب چشررم  جاودانگی    دب تدکر 
م ب  این توده عی شرکل نشانگر نا محدود 8( 11ج اول د : ،شرود آشروالی می دیدهعرفان اتر می 

م م دب ترن  ی ودی و مسریحی ب  عیش از نر چیجی نماد اصا افرینش ات 0م عودن امکانات اتر 
م نددمی نشان  مادب و زاندان ات  و مبداء نر چیج عرتر با نشانم آمیم( میم عبری نشان  ب  مورر ات 

م ب  دب دو عهد  ام  متضاد : ب  تر چشم  6( 13-24اول د:ج ، ر قدتی ات مم آشوالی و ی  مظ 
م ب  نماد 1م م ب  دب نجد شرقیان نماد عر   ات 1م خلّاق ات  و ناعود ارم زندای اتر  و مر  ات 

م ب  دب ع د عتیق نماد زندای 3م شودمی زندای مهنوی و ذات خداوندی اتر     توتط خداوند عرا
م دب بتیا ب  شکل جونری ظ وب 1(  11د ،نمانآم شرودمی و دب ع د جدید نماد ذات خداوندی عود

اصرل حیات و عنصر تولد دوعابه جسمانی و بوحانی ات  نماد عابوبی حکم  و عر   و فضیل  ات م 
  بدب متون نند و بمده نم  جا ب  عود دب متون دائوئی بمده : م ب  ماده نخستین یا پرا ریتی ات 14

م دب غسل 12م م ب  نماد جاودانگی و چشم  جوانی و ب  حیات ات 11(  نمانمم آم استرده و عی  نابه
م 16م م ب  نماد بفرینش ات 10م م ب  نماد ناعودی مانند طوفان نوح18م شرویدمی تهمید ب  انانان با
مقدس نشررران  نای عجب  دب  تا نای ب م توانرد  راب مر  با انجرام دندمی ب  نمراد مر  : ب 

چون م م ب  نماد دواانگی عاال و پایین ات 11  مخشم بع ا نشان  علی  بتمانیم ال ی نستندنای بزمون
نشرران  صررلح و نظم نا م ب 11ب  عابان پاک اترر  و ب  دبیا نمکین و شرروب (م آب  عابان و ب  دبیا 

 ب  متبرک با    از بتمان ا فرودقربن م م دب تن  ات می ب  نماد عسیابی از حقایق ات 13م نستند
بن  س ات     عیافرید ند  بتمان و ند  زمین و فرتتاد ، پروبدااب-م داندمی بید ع متی ال یمی

 تانا و بوان  رد شررما با  شررتی ،بوزی شررما بام از بتررمان بعی تا عیرون بوبد ع  بن ب  نم  میوه نا
خدا از بتررمان فرو فرتررتاد و عدان زمین با پس از پژ  (/ بعی   1بود دب دبیا ع  فرمان اوآتروبه ق می

 م ب  محل ال ام شرراعران اترر     عرای ب  شررهر11( 03-01 فرقان ترروبهآ مردنش زنده داشررت  
توان دب ت  دتت  می ع  طوب  لی مهانی نمادین ب  بام نا خود اااهنای م ب  نماد نیرو24م تررودندمی

 ل  تج ی  ج : مر ج زندای دوعابهمخ ص   ردم الف: چشم  حیات   : وتی
 

 آتش
ای ایران عاترررتان اتررر م بتش دب عین ایرانیان جایگاه ویژهنای ال   بتش از ال   نمانبذب  ر  

تخت  جمشید و ببامگاه نای دب نگابهنا مهاعد عر بوی تک نا حضروب بتشردان دب ترن  نگابه ،داشرت 
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عنصر دب ایران عاتتان ات مبذب حرابت و ارمی بفرین وممممنشان دننده نقش این نا دابیوع و بتشکده
ات مماه ن م تال و بوز ن م ماه ایرانیان ع  نام بذب یهنی بتش نامیده شده ات  و جشن بذباان یا بذب 

 بفتند و نماز مخصودنا میجشرن ع  بوای  اعو بیحان عیرونی    مردم دب این بوز ع  زیابت بتشکده
 ردندمبتش بوشرن نماد نشران  مرئی حضروب اوبمجد عوده ات متقدس و یم بتش و بتش نیایش عراجاب

 زیرا عاید دوب از ناپا ی عاشد جسد و، بیشر    ن دابدم زبتشتیان بتش با نمی بالیند ارامی عودن بتش
ی پنچگان     نا الشرر  با دب بتش نمی ترروزانند حتی مراقبند    عخاب دنان ع  بتش نرترردمدب نماز

قبل  بنان بوشرنایی و نوب اتر  ع  نر شرکلی    تجلی نمایدمزبتشتیان ، بوبدندمی یزبتشرتیان ع  جا
 ردن  ع  مهنی جایگجین ،بتش پرت  نبودند بتش پرت  ع  مهنی پرتتابی و نگ  دابی از بتش ات 
 شودمبنان ع  بتش احتراممی بتش عا خدای یکتا نیسر م خدای یکتا دب نجد زبدشتیان انوبا مجدا خوانده

بمده اتررر  آاو نوب  86دانندمدب قربن مجید ترروبه نوب بی می ارابند زیرا بنان تجلی خدا با دب نوبمی
بمده ات  چون  18-14و زمین اتر  و دب تروبه ط  بیات نا السرموات و االب((خداوند نوب بترمان

   ن   تو نهلین از خود ع  دوب، ندا بمد    موترری من پروبدااب توام، موترریآع(ع  بتش نجدی  شررد
 ا نون دب وادی مقدس قدم ن ادیمدب انجیل و توبات نم ع  این مسئل  اشابه شده ات م

بتش دبون بتشرری اترر     نراج نمی میرد و مظ ر دوام و عقای جان اترر  ، دب ادعیات عرفانی
بتش نامیرای عشرق و بتش جاودان جان ات معناعر این ادعیات اتاطیری و عرفانی ما ترشاب از  نمان
و بتش زمینی پاک تازنده و توزنده پلیدی و پلشتی و اناه  ،ی و شرهل  ی این بتش نامیراتر بوشرن

 مانی عرزخی و بت ،ات مبتش دب عیشتر ادیان نماد تر یر ات م بتش ت  دتت  ات  بتش عالم خا ی
 آتش:های نماد
نماد -2نگ بان بتش مقامی مقدّس عوده اترر م م بتش نماد ال ی اصررل بیین مجدیسررنا اترر -1

اانی جاودانگی دب چین عاتتان عا -8( 14تر یر  ننده و مولد آ از غر  تا ژاپن ( آشوالی  ج :اول د 
اجاق دبونی عا اودی مهد و چا ره    دب یواا تح   آم بترریدندمی بتش اجاق دبونی ع  این جاودانگی

 بیین دائو    وابد بتش مانند پیروان –نماد بنایی از قیودات عشری -0م شود(می ع م  بتش مهرفی
دب علم  یمیا اری غرعی یاد بوب بتشی ات     -6م شوند تا خود با از قیودات عشری بنایی عخشندمی

دب تراتر ج ان -1ات م ، شرود و نماد بن ترمندبمی و وضرو یا تر یر  یمیائی خواندهم نمی تروزاند
دبون با جانشین بتش قرعانی دب بیین عودا بتش -1م بئین بتش عرای اربات عی انانی وجود داشت  ات 

تررروزان دب یواای نندو بتش دبونی دب ایین تنتره تب  از نمین مد وم بمده نای نمرادم ننردو  رده
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بتش نماد -1م بتش نم منشراء ال ی دابد و نم منشاء شیرانی دابدم بتش چند وج ی اتر -3م اتر 
ی  دب عین حال نماد تج  ،عردمی ند و تحلیلتوزامی بتش نم مانند ب  دب عین اینک  –تج ی  و اشراق 
نشان  ج ش  ،بتش عاالبونده ع  توی بتمان-11م بتش بوحانی –بتش نماد نوب -14وعاز یاعی اتر م 

دب عرفان بتش بمج ق ر و محب  اترر  و شرر ود -18نماد نوب و حقیق -12ع  ترروی مهنوی  اترر م 
 ترد  اتر می بتش ی  عنصر عسیط از نظر ف -10آتجلی حق دب مظ ر بتش( شر ود موتری آع(م 

 ،نماد انرژی-11نماد ال ی -11نماد ارمای نی  ترررر -16اتررر     طبیهتی ارم و خشررر  دابدم 
 مردانگی ،نیجان

 
 باد

دب ادعیات پ لوی دابای دو نیم  خو  و عد ات     دب اوتتا نیم  نی  او    دشمن دیوان ات  
عنوان ایجدی م م موبد تتایش قراب ارفت  ات  و این  تتوده شده ایجدوایو دب یش  پانجدنم اوتتا ع 

ترتایش تا دوبان اشرکانی و تراترانی ادام  داشت  ات  و دب فرنن  ایران قدیم وایو ایجد یا ال   عاد 
خدای عاد ات  دب تمدن  اتر م دب اتراطیر ایران ایجد عاد عا عنوان وایو یا وایوی دواان یا بمده ات  و

و دب اترراطیر نند عاد از ندس غول ج انی و ابواح خدایان پدید بمده اترر م  ،نندی نم وایو وجود دابد
 ،دب اتراطیر ایران وایو نماد عی طرفی نم عوده ات  نم بفریننده مر  ات  و نم زندای عخش ات 

 نردمعراد پدید بوبنده زندای دباعر عابان زا و مر  دب می نم عرای اوبمجد و نم عرای انریمن قرعرانی
 (1-14ج: اول د ،و نیج ایجد عر  مآشوالی  طوفان ات 

وجاع  جائی دب طبیه  مادّی و نمادی از خشم  جنبش و تداوم، عاد دب ا ثر مکاتیال نشران حر  
طبیه  و موجال عروز اخت ل دب تهادل میان طبایع اترر م دب قربن ترروبه مرترر ت ع  چ اب عاد دب 

 طبیه  اشابه شده ات م
 باد:های نماد

 اد چندین وج  دابدنماد ارایی ع
عاد مترادف عا ندخ  اتررر  و دب  -2 نماد عی رباتی و ناپایدابی و ع  دلیل انق   دبونی اعم -1

قربن عاد با پی  ال ی و نمسرررن   -8نتیجر  مترادف اتررر  عرا بوح و جونر بوحی از مبدائی ال ی
 دندممی ،بوح االمین آبوح القدس( ،داند حتی عاد اتم خود با ع  جبرئیلمی فرشتگان
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ندخ   ی انی و  لم  او اترر م او واتررط میان زمین و  نمانعاد آدایو(  ،دب نماد ارائی نندو -0
عاد اعجاب تدأل عر مایهات عود آخروط ناشی از عبوب جریان نوا از ترحی از  ،دب چین -6بترمان ات م 

ن عاد نقش پشتیبان ج ان دب تن  اوتتائی دب ایران عاتتا -1شد( می ب  یا فلج مرا  بینده پیشگوئی
عناعر تن  ات می  -1 مداومم عر ع ده دابد عناعر قانون خلق  و تنظیم  ننده توازن ج انی و اخ قی با

نماد نوید دننده  -14 نماد ویرانگری -1عاد نماد حر   و جنبش و جاع  جایی  -3عاد مو ل بع ات م 
 نمادی از خشم طبیه م -12نماد عر    -11

 

 خاک
نای ا زمین یکی از عناصر ابعه  ج ان عاتتان دب فرنن  یونانی و عسیابی از دیگر فرنن خاک ی

عاترتانی اتر مخاک تررد و خشر  ات متن  ویکاآویکان: نوعی بجه  مدبن ع  ادیان چند خدایی 
فصل زمستان و بن  تبج مرتبط ات مخاک مهموال عا ، ج ان پیش از مسریحی (خاک عا ج   شمال

خوان و اتت ،جوانرات ،ضرعان قلال ،شیر ،تک  و طلسم پنچ اوع ،پوتر  حیوانات، طبل، مرعع تربج
ز خاک ا، شودم خاک نمایش دننده قدبت پایدابی و زنانگی ات مدب منات می چو  علند نمایش داده

ی  ندمتجلمی ایانان یا تراخ  اشرکال عا چو  یا تن  حضوب پیدا، طریق دفن  ردن اجسرام دب بن
غاب و عاغ ات معنصرخاک عخشی از ، و جنگلنا  ع  شرکل ایانان و دبختان  وهعنصرر خاک مهموال

مادب زمین اتر  و عخشری از طبیه م خاک ماده اولی  تشرکیل دننده حیات مادی و زندای جسمانی 
انسان و نمچنین عستری عرای مر  و اضمح ل و پایان حیات ات مبفرینش انسان از خاک ات  دب 

 یندای و بشد ات متمام مکاتیال تمبل زا
 خاک نمادهای

بوند تا تجدید حیات  رده و ع  می نمراد تجدید حیات: مرداان ع  زیر خاک-2نمراد ترررردی -1
جوان  زدن و -6تدأل عر خاک -0خا سررترآخاک و خا سررتر(نشرران  مر  -8صرروبتی نو ظانر شرروندم 

 تواضع و فروتنی-3زایندای و بشد-1نماد خشکی و تردی-1عازاش م 

 اد در شعر قیصر امین پورکارکرد ب

ن او ناا انای بین  دب دفتر شهری ات  واز جمل  نماد نایی    قیصر امین پوب شاعری نماد پرداز
و عا ا و صمیمی  مد وم ارا ات  دب عین ترادای عکاب بفت  عناصرر ابعه  اتر م زعان شرهر امین پوب
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  ند    نشان از ارایشمی عمیقی با عیانعاد و بتش و خاک مدانیم  ،چو ب  تادهنای اتتداده از نماد
م دغدغ  ی ذننی شاعر ات     عجباترین اجتماعی خرد ارایان  دابد و ته د ع  مسائل ع  تدکر شراعر

و ا ناا اننای دب اشهاب بین م عرفان و اجتماع ات  پیرامون شرهر وی نمگانی ومحوب شرهرع عیشرتر
ااه ارب زمان و مر    ندمی با عیان دبدمندی ااه عا حس نوترررتالژی  وجود دابد نوعی غم غرع 

و جرا  ات   دامن  خیال او عسیاب وتیع و متنوعم اندیشی با و ااه  م بن  شدن ابزش ا و ببمان نابا
ااه عاد با نماد  عردمی مختلف ع   اب اوید و بن نابا عا مضررامین و مدانیممی او عا زعان نماد تررخن

 و ااه نماد ناعودی و مر  و ااه پیام بوب مر  ااه زیبائی عخش ،شاراه نماد حر   و جنب ،عیقرابی
ببام  ،زندای عخش ،عابوب  ننده ،حیات عخش ،او عنصر ب  با دب مدانیم نمادین پاک  نندایم داندمی

ویران  ننده و نماد حقیق   ،و بتش با دب نمادنا ی توزانده عردمی و نماد ترردی و تری ع   اب عخش
پیام بوب  ،تلف شرردن ،ویرانگری ،حر   و جاعجائی ،تررردینای و عاد با دب نماد عردمی و نوب ع   اب

 عردم می زیبائی عخش و نماد خشم و ت ع عی وده ع   اب ،زنده  ننده ،مر 
 نمادآب

مگر ع   ف ببید و عگربید ای عا بعروی ب  چ  عاک از غباب عاد / نان پابهم ب : نماد پا ی اتررر 
 (146:1831 ،آامین پوب

 مداندم زیرا ب  ع  خودی خود فضیلتی تج ی   ننده دابدمی امین پوب دب این شرهر ب  با نماد پا ی
ین امم تاده و  ام  شداف ات م زایدمی شود ب  نر اون  بلودای بامی ع  نمین دلیل مقدس شمرده

 ند یم اب ارفت  بعی    پاکب  دب مقاعل عاد قرم اوید    عا وجود ب  ترتری از غباب عاد نیس می پوب
بتد شاعر عا اتتداده از زعان نماد می ع  نظرم شوید نر انچ  با    عاد بن با غباب بلوده  رده ات می و

 ند شرراعر نسررب  ع  مشررک ت مادی ومهنوی واخ قی می از ظلم دب جامه  واخت ف طبقاتی انتقاد
   ات ممردم عی تداوت نیس م دغدغ  او اجتماع ومردم جامه

 (164:1831 ،آامین پوب          دل خویش با ب  و جابو  نیم / عیابیم م مانی از بیین 
ن  توانیم م مانی از جنس بییمی بین  خود اینجا نماد ات  یهنی اار دل خود با از  ین  خالی  نیم

ل  بیینگی ع  مرح دل ع  زاللی و شدافی  بین  شود وقتی داشت  عاشیم پس دل با عاید ا  و جابو  رد تا
شاعر شاعر از جاع  جا شدن مهیاب ابزش ا وجایگجین  متواند منهکس  ننده انواب ال ی عاشدمی بتید حاال

ا و ع  دنبال جامه  ببمانی  ،شردن ضرد ابزشر ا ناباح  اتر  از دبوغ وبیا از  م بن  شدن ابزع نا
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وجابو  نیم تا نوب ال ی دب بن     دل با عاید ب   ندمی اتررر  ع  نمین دلیل مخاطبان با تشرررویق
 او از نماد ب  دب مد وم عرفانی بن اتتداده  رده ات  زیرا شاعری ات  عرفان ارام متجلی شود

دند دبخ  دبد می ااه ااه من / ب نای ب  : نماد زندای حیات عخش و عابوب  ننده: ارچ  اری 
 ( 22:1831 ،آ امین پوب با

اه ااه و عی انای  ردن و حیات عخشی ب  ال ام ارفت     اش دب اینجا شاعر از ویژای زندای 
ی شراعر چون دبختی ات     ع  دلیل بعیابی بن توتط اش  نا دبدم  ندمی او دبخ  دبد با بعیابی
طوب    ب  تضمین زندای ایانان ات  و زندای دبخ  واعست  ات م  نمانم چشرم خش  نمی شود

شرود    دبد زنده عاشد و ع  فراموشی تپرده می فراوانش موجال شراعر ع  دلیل غم و اندوهنای اری 
دب اینجا شاعر عا اتتداده از تخیلی زیبا عمق غم و م نشرود و دبخ  دبدع خشر  نشود و از عین نرود

 ند و اینک  دبد نایش   ن  نمی شررود اانی این دبد عرای شرراعر فردی اترر  و ناباحتی اع با عیان می
  ندم دب نر حال شاعر از ویژای حیات عخش عودن نماد ب  ع  زیبایی اتتداده می اانی دبد اجتماع ات م

 ب  :نماد زندای عرای عموم موجودات 
بوزی    عاغ تبج الدبا / بوزی    مشق ب  عمومی ات  / دبیا و بفتا  / دب انحصاب چشم  سی 

 ( 10:1831 ،آ امین پوب                                   منیس 
و ابتباط ا  عا عاغ ترربج الدبا ع  م اینجا دوعابه ع  ب  ع  عنوان نماد زندای عخش اشررابه شررده دب

و اینک  شاعر عا لراف  ع  عمومی عودن و نمگانی عودن ب  و بفتا  م صروبت تخیل بمیجی عیان شده
تیاتی  شایندشاعر از اوضاع نا خوم  ند    این نهمات نمی تواند دب انحصاب  سی عاشدمی و دبیا اشابه

واجتماعی بوزااب خود ناباضری ات  و نسب  ع  ظلم دب جامه  مخصوصا نسب  ع  قشر ضهیف جامه  
  ندم اعترا( می

 ب  نماد : تردی و تری و ببامش عخش عودن 
 (38:1831 ،آامین پوب      چشم وا  ردم تکوتم ب  شد / چشم عستم عسترم بتش ارف م

توان نماد تردی عاشد عهنی غم نایش با تسلی می نر  سریاوید ب  چشرم    عرای می شراعر
چشمش تبدیل ع  بتش شود و ای دند عرای او ن  تن ا ببمش عخش نبود علک  عاعش شد از شدت اندوه

 عسترع بتش عگیرد وببامش و زندای اع ناعود شودم
ید زمستانی پردب زدم  سی این قدس با عاز نکرد / پر زدم عال و پرم بتش ارف  / از ترم خوا  

  (30:1831 ،پوب امینآ                       / ب  دب چشم ترم بتش ارف 
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 نداو مانند می ب  دب اینجا اشر  چشرم اتر  شراعر احساس غم و ناباحتی و بن  خود با عیان 
 ندم شرراعر از نماد ب  و بتش دب مقاعل نم ع  صرروبت اضررداد دب قدس عرای بنایی ت ع میای پرنده
ده  ردهم او عنصر ب  با    ترد و تر ات  دب مقاعل عنصر بتش    ارم و خش  ات  بوبده ات م اترتدا

ب  چشرم آاش ( از شدت غم و ناباحتی تبدیل ع  بتش شد و توزاندم شاعر عااتتداده از بمج مد وم بزادی 
  ندمی پر زدن عیان، قدس ،تتایش بزادی وبنایی با عا نمادنایی چون پرنده ، ندبا عیان می

 نماد آتش
دب زدم  س این قدس با وا نکرد / پر زدم عال و پرم بتش  بتش : نماد توزاندن و ویران  نندای:

ع ت م (م دب اینجا شراعر از نماد توزاندن و ناعود  نندای بتش ال ام ارفت 30:1831 ،ارف  آامین پوب
م ودشمی یع تر ع  مر  نجدی  ند تررمی شراعر عرای بنائی نمانند پرنده دب قدس    نر چ  ت ع

ت ع عی نتیج  عرای بنائی نمانند پر زدن مدام پرنده عرای بنائی از قدس ات     ن  تن ا بزاد نمی 
ب د شاعر آنمانند ققنوس(م تروزدمی ایرد دب بتشمی شرود علک  دب ارر پر زدن مدام عال و پرع بتش
ن ترروخت ،بتش  ،قدس ،پرنده عردمی عابه بزادی ع رهاینجا از زعان نماد وبمج عرای عیان عقاید خود دب 

 عال وپر نماد نائی عرای بزادی نستندم
 م    نمانند بتش ناعود  ننده ات  بتش: نماد یاس و نا امیدی 

 (30:1831 ،آامین پوب            از ترم خوا  زمستانی پرید / ب  دب چشم ترم بتش
شودم اما غم بتشین موجال شده ن  تن ا می ماندوه و غم دبون موجال جابی شردن اشر  از چش

م  ندیم تررازیر شدن ب  چشم موجال تسلی و تسکین نشده علک  تبدیل ع  بتشی شده    او با ناعود
 آ نوتتالژی دبد مندی (م بتشین نشان از غم و اندوه فراوان شاعر ات نای اش 

 بتش: نماد ناعود  ننده و ویرانگر
 ( 30:1831 ،آ امین پوب         ن / دتت ایم دفترم بتش ارف حرفی از نام تو بمد عر زعا

نام تو مانند بتشری اتر     عا نوشرتن و ع  زعان باندنش نم دفترم و نم دفترم و نم دتررت ایم 
آاشرابه ع  توزانندای و ناعود  نند ای بتش ( او دب این شهر حسرت ارشت  با م بتش ارف  و تروخ 

 بن  وعوئی فلسدی وعاطدی دابدم دابد ومر  وزندای    دب اینجا
لحظ  ویران شدن خان  نات  / جشن چراغانی ویران  نات  / مجبع  شمع بتش ارف  / خرمن 

 (181:1831 ،آامین پوب                          خا ستر پروان  نات م
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قوه آلحظ  ویران شردن خان  نات  ( وشاعر عا م دب اینجا نم ع  نماد ویرانگری اتش بشرابه شرد
 م نامدمی وبوشنائی حاصل از بن با جشننا تخیلش توختن خان 
 (111:1831 ، شاندم آامین پوبمی دیگر عخواند / نیستان با ع  بتشای اار نی پرده

 ند    از نی پرده دیگری با عخواند صرردای غمگین نی می ع  ترروزناک عودن صرردای نی اشررابه
اشابه ع  غم واندوه شاعر و ببمان ارائی او دابدم م ین عرودشرود    نیسرتان بتش عگیرد و از عمی عاعش

 م دوبی او از اصل و عالم مهنا واتیر شدن دب زندان تن  دنیا
 بتش نماد: حقیق  و نوب 

      (160:1831 ،آامین پوب        توزشان : بتش طوب موتی/ داغشان : م ر محرا  زبتش 
 م  ند ات  و نماد حقیق  و تجلی از انواب خداونداز وجود خداوای دب اینجا بتش نماد جلوه 

 14اشابه ع  ای  م از خود با دب بتش طوب نشران پیامبرع موتری دادای دب زمانی    خداوند جلوه
بتش م دب عرفان بتش بمجی از ق ر و محب  اترر م ع  عبابتی تجّلی حق دب مظ ر بتش –ترروبه ط  

چ  چنانم ارداندمی تازد و ع  طبیه  خود مستحیلمی بمج ق ر اتر  زیرا نر چ  با ع  ان عرترد فانی
بتش بمج محب  ات  زیرا تر چشم  نوب ات  م  ندمی تجلی حق نیج  وه نستی تال  واصل با فانی

   محبو  ع  ذات ات  اما ش ود موتی آع( ش ود  امل نبود زیرا عا توج  ع  ای  توبه ط  حق تهالی 
نگی ات  دب حالی    مقام ش ود حقیقی مرحل  فنای مشاند دب عا او ترخن اد  و مکالم  شان  دواا
پس اتش بمجی از عشرق و محب  ات  و تال  عشق از بتش م مشراند و عاشرق دب مهشروق اتر 

 (1بخساب مهشوق مهنی انی انا او عشنود آبتش دب عرفان :
 نماد سردی باد

 ،پوب امینآجریان دابد ترررد/دب شررهر من نای خوبشررید زبد مقوائی/ و بتررمان ترررعی/ عا عاد
116:1831)                              
اعترا( شراعر نسب  ع  جریانات اجتماعی ،  ندمی تررد یاس و نا امیدی شراعر با عیاننای عاد

ات  ومقوایی عودن خوبشید و بتمان ترعی نشان دننده تصنهی و دبوغین عودن زندای ش ری ات  
وپر زبق وعرق ش ری ات  او خود نیج بن  وعوی زندای ش ری ارفت  و از  عا بتمان بلوده وظانر فریبنده

  ندمتادای وصدای زندای بوتتائی فاصل  ارفت  واز بن دوبه یهنی زندای بوتتایی عا حسرت یاد می
 عاد نماد حر   و جاع  جایی 
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                                                                                                                                                                                                               نند می عاد تررردرنای  انی / عا این حروف تررررعی ترررنگین / عر عالنای نر چند این عر  
  ( 116:1831 ،آامین پوب

ع  عاد  اشابهم  نندمی عاد تدرنای  انی عا عالنای اوید    عر می شراعر عا تصویر تازی قوی
 او دباینجا از نماد عاد عرای جنبش وحر   اتررتدادهم  ندمی ع  عنوان نماد حر   و ترردر و جاعجائی

دعوت ومخاطال با ع  مقاوم   حر   عرای بتریدن ع  اصرل وجودی خویش و مال انسانی  ، ندمی
  ندممی ببمان نایش تشویقوحر   عرای بتیدن ع  
 عاد : نماد ویرانگری 

نر چ  با  اشرت  عودیم / طوفان ع  عاد داد / دب ار  و میش بتش و خا ستر / جج ال ولی ننوز 
 (111:1831 ،آامین پوب                               شیدمی / ندس

ندب بفتن ع   اب بفت  دب اینجا طوفان و عاد دب  ناب  ،نماد عاد دب اینجا دب مهنای  نایی ع  عاد دادن
نم ع   اب بفت  اترر  یهنی نر چ  با     اشررت  عودیم طوفان ع  عاد فنا و نیسررتی داد و نم  چیج از 

اد عادا مب:عاد نمادی از خشم طبیه  ات  عاد نم بفریننده مر  ات  و نم حیات عخش –دتر  بف  
 (34:1831 ،دب الو شکس  آامین پوب« چرا»اد بف  و زی« بیا»اش  و مبادا ع  عاد بف /

تان نیس  شدن ات م دب ایران عات –ضایع اشتن و ناعود شدن  ،ع  مهنی تلف شدن -عرعاد بفتن
و نندی و خدای عاد ات م وای چ ره دواان  دابد خو  و عد  وایو یا دیو وایو از ایجدان مشرترک ایرانی

وایو از تررویی بوبنده عابان زندای اترر  و از ترروی دیگر م اربدمی یرا عاد از نر دو ج ان نی  و عد
شخصی  وحش  انگیج و شومی ات     عا مر  پیوند دابد و  سی توانایی مقاعل  عا او با ندابد او نیکو اب 

تازد و اینجا ع  ویژای ناعود  نندای و دب مد وم ات  و دب عین حال ویرانگر ات  و نم   س با ناعود می
نی پردازد یهدغدغ  ذننی خود می نمانع   ی تلف شدن و ندب بفتن ع   اب بفت  ات م شاعر دب اینجا نای

 وبیا  جا نا پس از جن  ا  حتی نمتوانیم عپرترریم چرا اینگون  شررددبد جامه  و  م بن  شرردن ابزع
 اشتبانی تر زد    جامه  وعرخی از مردم ز انداف ات م وانسانی فاصل  ارفتندم

 نماد پیام بوب مر  عاد: 
 (:183193 ،آامین پوب   عاز موتیقی تاب شال و قانون تکوت / عادنا عاز نم بوزا عجا تردادند

صردای وزع عاد نمراه عا غرع و خشون  نشان از وقوع حادر  عد و نگران  ننده دابد بواز عاد دب 
 انق   ونای از ببمان اوید فاصررل  ارفتنمی اینجا پیام بوب مر  و ناعودی اترر مدب حقیق  شرراعر

 ات م بوز عجا و مصیب  ات  و عاد بواز عجا تر داده داندم
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بف  / عا می تر ش/ دب عاد ،از م  و دود / بوحی ترراتریم ای از ترای  خود نراتران / عر جاده
 ( 121  122: 1831آامین پوب            بف می  دش نایی از بتش به!/ او مثل من باه

م  و دود و تراتیم  و بتش ع   اب عرده ات     از  ،قسرم  شراعر عنصر عاد با  ناب بوحدب این 
ویژای ناپایدابی و ناعودی و مر  دب نماد عاد و بتش اتتداده  رده ات  و شاعر نگرانی و تردبامی و 

ا ع   ندم دب انجمی از م  و دود و عا عدبق  عاد عیانای مر  با ع  صرروبت بوحی تررراترریم  دب جاده
 م موضوع مر  اندیشی شاعر اشابه شده و نگرانی از ارب زمان

 زیبایی عخش و جنبش ،عاد : نماد زنده  ننده
اندازد/ دب ایسوی ط یی اندم زاب/ خوبشیدنای می اندم خوبشید بوتتا ات / وقتی    عاد موج

 (111:1831 ،آامین پوب شهر من بن جات !
عنوان ع  حر   دببوبنده و اانی زیبایی عخش و دلپریر و  قیصر امین پوب ااه از عنصر عاد تح 

عادنا ندخ  خداوند نستند و زنده  ننده اندم دب  ،اانی زنده  ننده اترتداده  رده اتر  دب تن  توبانی
ادعیات ما نیج عاد زنده  ننده و حر   دننده ات  و نماد جنبش و تداوم و جاع  جایی دب طبیه  مادی 

 بوتررتا دیدهنای داند    فقط دب عین اندم زابمی شررهر نایش با خوبشرریدی اترر م دب اینجا شرراعر
 او بوشررنی عخش اترر  اما این خوبشررید با بوتررتاییان عا صرردا و عدون  ین نای شررود یهنی شررهرمی
وتادای وصمیمی  بن موجال دلتنگی شاعر ات م شاعر حسرت  توانند عبینند دوبی از فضای بوتتامی

 اشابه ع  نبوط بدم نیج وترادای زندای بوترتائی با دابد وشاید منظوب او از اندمعازاشر  ع  فررت 
 ومیل ع  بجه  وعاز اش م عاشد و دوبی از اصل خودع

ن آامی ایردمی قدیمینای ترن اده ما / عوی ع ان نای وزد / دلمی این عاد عی قرابی/ وقتی   
 (184:1831 ،پوب

عی قرابی و جاع  جایی مداوم عاد اشابه شده وقتی    عاد عی  و ،جنبش ،دب اینجا عر ویژای حر  
 غم غرع  آحس نوتتالژی افتندمدب اینجا شاعرمی ارشت نای پریشان یاد ع ان نای وزد دلمی قرابان 
نای    شرراعر عا مدانیمی چون عی قرابی عاد و دل و اندوه ارشررت   ند نوعی حسرررتمی ( با عیان

ان دلتنگی ع  خاطر فاصل  ارفتن از دوبم  ندمی ع  عمق این دلتنگی اشابه دیمیقنای افسرده و ع ان 
 م  ود ی وزندای تاده بوتتا و عازاش  ع  ابزش ا

 عاد: نماد خشم 
  شیون عابان و خشم عاد/ دب پش  شیش  عغض الوایر پنجره ،این توی شیش 

-  
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 ( 101:1831 ،آامین پوب                                           
 ویرانگری ،عرد    نتیج  بنمی اانی نماد عاد با امین پوب دب مد وم عصررربانی  و خشرررم ع   اب

  نندم عغضمی عواطف خود با عا خشمی طوفانی منتقل ،ات  عادنا ع م  اند و ننگامی    عخوانند
ث ودب مقاعل حوادنشان از ته د ا الو ایر واندوه وخشرم فرو خوبده شراعر نسرب  ع  مسائل پیرامونش

نای جامه  وعی تداوت نبودن شراعر دابدم واندوه ودبد شراعر نسرب  ع  وضهی  جامه  مهاصرع ودبد
 تیاتی وفرننگی    موجال عغض الو ایری شده ات م اجتماعی

 عاد : نماد عدم ربات 
طرف  عریم/ دب عصر ش  و شاید / دب عصر پیش عینی نوا/ از نرمی ما دب عصرر احتمال ع  تر

                                                         (68 - 60: 1831پوب امینآ         عاد عیاید //دب عصر قاطهی  تردید/عصرجدید
دب این شرهر ع  ویژای نماد عاد از نظر عدم ربات و حر   بن توج  شررده اترر م ش  و تردید و 

ترمتی عوزد عیان  رده دب حقیق  شاعر عا عیان این ویژای عدم قاطهی  با عا این ویژای عاد    از نر 
 نند او عرای عصر جدید پابادو س می دب عصر جدید    ع  دنبال منافع خود نستند انتقادنا از انسران

او ارایش عدال  خوانان  دابد عناعراین دب شرهر عصر جدید از حا می   عردمی قاطهی  تردید با ع   اب
 بن نا اوید از زوال اعتماد او از وضررهی  اجتماع و عی بن  شرردن ابزعمی تردید واحتمال تررخن

 م عرد زیرا شاعری عی تداوت نیس می
 عاد : نماد ت ع عی وده 

  زندمی  نم     سی دب عاد / فریادمی نر بوز / احساس ،اربدمی این بوزنا   

 (1:1831 ،آامین پوب                                            
 عرد طوبیمی غم انگیجی ع  ترنای دب عاد فریاد زدن  نای  از ت ع عی وده اتر م شاعر دب بوز

بمیجد می اما صردای او عا صرردای عاد دب نم ،زندمی  ند     سری دب عاد فریادمی    نربوز احسراس
 و غمگین  سیصدای ناالن  ،اربدمی تختی    عر اونای شراید این خیال شراعر اتر  ع  دلیل بوز

او م شودمی پیچد و اممی خواندم اما عی وده ات  چون صدای او عاب صدای عاددب نممی    از او یابی
 نشرران از دبک عمیق او نسررب  ع   ندم زیرا عاطد  ووجدان بااه اومی با عا تمام وجود احسرراسنا دبد

انی    تا  س فریاد عجند نالیدن ند ع  جای می ولی تهی دابد ومصرائال پیرامونش اوضراع نا عسرامان
 م داند عی فایده ات می نر چند ،خود با ع  خوا  زده اند شاید عیداب شوند
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 نتیجه گیری
 بفت  اب  ع  نماد صوبت ع  عیشتر پوب امین قیصرر ناا اننای بین  شرهری دفتر دب ابعه  عناصرر

 وضاعا خواندنا مینماد  ردن عینی عا شاعر بتدمی نظر ع  مدابد شاعر نمادین تدکر از نشان    ات 
 عازتا  پوب امین شررهر دب نانماد این تجلی اصررلی عاملم  ند عیان خود مخاطبان عرای با اجتماعی
فردی نای و از بن  لحن غم و اندوه دابد ،  م اوم ات  اعتقادی ااه و تریاتری و اجتماعی جریانات
 اوضرراع ترریاترری و اجتماعی وفرننگی دوبان مهاصررر انتقاداز  اویداو عا زعان نمادمی تررخن واجتماع

اشررهابع دب  تا  ،  ند و دب ببزوی جامه  ببمانی اترر     خبری از بن  ومصررائال انسرران نباشرردمی
غم واندونی    ااه بن  وعوی شخصی دابد وااه بن   ،نا ا ان ترر شاب از غم واندوه ات نای بین 

انق عی اتر     عیشتر مسائل اجتماعی با تر لوح  مضامین قیصرر امین پوب شراعر م وعوی اجتماعی
ماد  ند مث  نمی خویش قراب داده ات  او عا اتتداده از نمادنا عواطف و عقاید واندیش  نایش با عازاو

ب  با اانی نماد پا ی و اانی نماد جنبش وحر   عرای بتیدن ع  اصل وجودی خویش وبتیدن ع  
نا ابزشرر ا و  م بن  شرردن ببمان نی از نماد عاد عرای عیان از دترر  دادنداند وممم اامی  ما مرلق
 ند و ااه عرای عازاشر  ع  فررت و تادای وصدا وصمیمی  زندای می اترتداده انق  نای وابزع

ع  طوب  لی او از عناصرر ابعه  عیشترعرای عیان احساتات نوتتالژی و حسرت  عردمی بوترتائی ع   اب
اتیر  ،عازاشر  ع  فررت انسانی ،ودوبی از زندای بوترتایی مانند غم غرع  ، ندمی واندوه اترتداده

دوبی از   ،ومر  اندیشررری و حسررررت ع  خاطر ارب زمان وزندانی شررردن دب زندان دنیا وتهلقات بن
اندوه وبن  عردن از جاع  جا شردن ابزشر ا و مهیابنای انسانی  ویا   ،دوبان  ود ی ونوجوانینای بویا

احسرراس از دترر  بفتن اصررال  وتررادای وغرق شرردن دب   ،عهد از جن  ناشرردن ابزع  م بن 
دغدغ  مشک ت مادی و اخ قی ومهنوی مردم پرداختن ع  مدانیم  ،دبوغین شر ر نشینینای زیبائی
 پوب امین قیصر ناا اننای بین  دب نماد ترین عسامد پرم و فرنن  شر ادت وایثاب ببمان ارایی ،بزادی
 او نماد ب  باع  صوبت نمادینم ات  نرفت   اب ع  شهری دفتر این دب اص ً خاک نماد اما ات م عاد نماد
تاده  عاب( ع   اب عرده اتر م شراید اترتداده از این نمادنا 10عاب( ونمادعاد با آ1عاب( و نماد بتش با آ 3آ

ننرمند دبدمند  ،مین پوبفرق دابد و قیصررر انا وتکرابی ع  نظر عرتررد اما نحوه اتررتداده از این نماد
 مته دی ات     توانست  عا نمین نمادنای تاده مضامین عمیق اجتماعی با عیان  ندم
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