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 چکیده
اعران شهای های بیان دیدگاهنمادگرایی یکی از روش

عصر پهلوی در اعتراض به فضای استبداد و اختناق 
انست است. شعر و ادب فارسی در عصر مشروطه تو

با مسائل ، ست آمدههگیری از فضای بضمن بهره
سیاسی و اجتماعی پیوند پیدا کند و در قالب شعر 

اما این فضا دوام چندانی نداشت  نماید؛مسائل را بیان 
و با عصر پهلوی و شروع دوران استبداد، شعر و ادب 

ی ضفارسی برای بیان دیدگاه سیاسی، اجتماعی و اعترا
روی آورد. اگرچه شعر و ادبیات ه نمادگرایی بخود 

اما در این دوران  بوده،همیشه با نمادگرایی همراه 
اخوان ثالث و ...  ابتهاج،شاعرانی چون نیما، شاملو، 

هرچند خود شخصیتی سیاسی نداشتند با این حال 
از نمادهایی  گیریبهرهبا  شعر نوتوانستند در قالب 

« تاریکی، سیاهی، سرما و زمستان و...»چون 
های این های عصر خویش را بیان کنند. بن مایهواقعیت

نوع شعر، نشأت گرفته از مسائلی است که ارتباط 
رتباط ، امستقیمی با سیاست دارند، اما خود شعر

چندانی با سیاست ندارد. این شعر نقد و اعتراض به 
و برای  است،وضع موجود پیش از انقالب اسالمی 

و کوشد اجتماعی میتغییر اوضاع و احوال سیاسی 
 نماید.را برای مقابله با حکومت پهلوی تهییج می مردم

شدت نامساعد شعری معترض است که آن دوره را به
 ای دارد. در آن مفهوم ویژه آیندهو داند می

 ،یپهلو ،یینمادگرا ،یاسیشعرنو، شعر س ها:کلیدواژه
 .یانقالب اسالم
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Abstract 

Symbolism is one of the ways of expressing the 

views of Pahlavi poets in protesting the 

atmosphere of tyranny and repression. Persian 

poetry and poetry during the Constitutional 

Revolution managed to link the political and 

social issues with the political and social issues, 

but it did not last a long time in the form of 

poetry, but with the Pahlavi era and the 

beginning of the era of tyranny, poetry and 

Persian literature for The expression of the 

political, social, and protest views turned to 

symbolism. Although poetry and literature have 

always been symbolic, but in this period poets 

such as Nima, Shamloo, Ebtehaj, Akhavan-Saleh 

and ... although they did not have a political 

personality themselves, however, were able to 

use it in the form of new poetry using symbols 

such as darkness, blackness , Cold and winter, 

and ... »express the realities of their time. The 

poems of this kind of poetry originate from 

issues that are directly related to politics, but 

poetry itself has little to do with politics. This 

poem criticizes and protests the status quo before 

the Islamic Revolution, and tries to change the 

political situation of the people and encourages 

the people to confront the Pahlavi regime. A 

protester is one who considers the course to be 

extremely unfavorable, and the future in that 

particular sense has it. 

Keywords: Poetry, Political Poetry, Symbolism, 

Pahlavi, Islamic Revolution. 
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 مقدمه
انقالب مشروطه برای اولین بار توانست نظام 
ارزشی و ساختار اجتماعی ایران را دگرگون سازد. 

عر و ادب اول بار در ش ارزشی،این تغییر در نظام 
تا جایی که روند شعر فارسی ؛ فارسی تجلی یافت

آغازی ة را به مسیر جدیدی سوق داد و نقط
دورانی به ادبیات شد و  در« شعر سیاسی»برای

 شود.گفته می «عصر بیداری»پیوند خورد که بدان
ة اجتماعی جامعـعصر بیداری وضعیت سیاسی

ر و شع یافت،ایرانی است که در آثار ادبی تجلی 
 آیینه و سندی از عصر خویش است. این دوره

تغییراتى ۀ زاد ،تحول شعر و ادب عصر بیدارى 
سیاسى ایران روى داده  ـبود که در شئون اجتماعى

رویکردى با شعر و ادبیات ، بود. در این دوره
نیز  ة شعریو از نظر درون مای متداول شد یمردم

و توصیفات  درباریهای سرایىروزگار مدیحه
این  ادبیات بنابرایننبود؛ ها سرایىطبیعى و عاشقانه
اى تجملى و منحصر نوان پدیدهعدوره دیگر نه به

، بلکه چون امرى عمومى و خاصى هبه گرو
توجه قرار گرفت مورد  جامعه مردمۀ تودمتعلق به 

و  هابه جاى ارتباط مستقیم با دربار و گروه و
 ثر وشعر و ن باالى اجتماع، از طریق طبقات

با مردم و با محتواى سیاسى و انقالبى  ،مطبوعات
، منجر به وجود آمدهتغییرات جامعه پیوند یافت. 

؛ در های شعر و نثر گردیدبه انقالبى ادبى در عرصه
طی هزار سال از رودکی تا بهار رویداد مهمی اتفاق 

را  نیفتاد که همچون مشروطه بتواند شعر و ادب
همراه با عصر مشروطه تحت تأثیر قرار دهد. در 

شعر فارسى  مایةنثر، در درون  حوزۀتحوالت در 
. صورت گرفتهای ژرف و چشمگیرى دگرگونى

شعر و نثر این دوره توانست با افکار مشروطه 
خواهى همراه شود، هر چند که در شکل و قالب و 

 .مهمى روى نداد ساختار شعر، اصوالً تغییر
نواندیشی، عوامل مؤثر در جنبش  همةاز میان 

های و تبیین نگرش ادبیات با طرح مسائل اجتماعی
، انتقاد های مشروع و قانونی مردمجدید و خواسته

از استبداد و افشاء خرافات، نه تنها نقشی استثنایی 
داشت، بلکه  به عهدهدر تحول و نو کردن جامعه 

خود نیز، از این رهگذر در معرض دگرگونی قرار 
واهی، خمشروطهگرفت. در جریان نهضت 

ر به رویارویی با استبداد اجارویارویی با استبداد ق
که  ـاعم از نثر و شعر ـزبان هم کشیده شد. زبان

پیشتر، مخاطبانش شاه و درباریان بودند، به میان 
برای تهییج و به عنوان ابزاری و  هدممردم آ

به طور  ـ؛ اما ادبیاتکار گرفته شدبهروشنگری 
ه مخاطبانش را در میان کبرای آن ـمشخص شعر
هم برگزید و خود را با ف، زبان عامهمردم پیدا کند

 واهی همراه ساخت. خمشروطه مبارزۀ
عنوان ادبیاتی گفتنی است که شعر مشروطه به

صرفاً سیاسی نبوده بلکه در پی آن بود که  متعهد،
تمامی ابعاد زندگی و مشکالت اجتماعی را مورد 

که  ـجریان تحول در شعر فارسی. توجه قرار دهد
 ـچند دهه قبل از انقالب مشروطه آغاز شده بود

پیشگامان  ازشاعرانی که خود به همت غالباً 
 منظورشد. برای این نهضت بودند، پی گرفته 

بایست در خدمت از جمله شعر می ادبیات و
د. از شانقالب، مسائل انقالب و برانگیختن مردم با

ای بر ات مشروطه را شاید بتوان مقدمهاین رو، ادبی
سیاسی درتاریخ ادبیات ایران  ـرئالیسم اجتماعی

 .(15: 1394عبداله، ) تدانس
یری گبا به قدرت رسیدن رضا شاه و شکل

عصر پهلوی و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و 
طبیعی بود که زبان شعر  ،مدنی هایآزادیسرکوب 

شاعر هم متفاوت از یان مسائل از زبان بۀ و شیو
های اجتماعی واقعیتة گذشته باشد. بیان نمادگون

و سیاسی و استفاده از نماد و نمادگرایی سیاسی 
ویژگی این عصر است. واقعیت این است که شعر 

کلیه و است، از و داستان همیشه از نماد بهره داشته
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و بسیاری از آثار فاخر  الطیرمنطقو  شاهنامهو  دمنه
الب نماد هستند ولی در شعر نو در این ادبی در ق

زمان اوج نمادگرایی سیاسی و اجتماعی است. 
های خاص ها و شاخصاگرچه شعر نو با ویژگی
 سازی،که سمبل جاآنتا  به نماد گرایی معنا بخشید.

شاعرانی  هر چندنو شد.  برجسته شعر ویژگی
 به کامل اعتمادیبی با چون نیما و برخی دیگر

 شعر ویژگی مادگراییناما  سرودند؛ شعر سیاست
سازی و سمبل با ایران نو است، شعر ایران در نو

 .شد زاده نمادگرایی
شاعران عصر پهلوی مانند نیما، شاملو، سیمین 
بهبهانی، اخوان، ابتهاج، پروین اعتصامی و فروغ 

اند. با فرخزاد، و... به بیان مسائل جامعه پرداخته
های اجتماعی و انتقادی بررسی و تحلیل درونمایه

شود که اشعار این شاعران، این نتیجه حاصل می
این افراد با استفاده از نمادهای مختلف، به بیان 

اند. مسائل اجتماعی و سیاسی عصر خود پرداخته
سنجی خود شاعران این دوره با زبان شیوا و نکته

سازی جامعه و احقاق حقوق اجتماعی در آگاه
بسیار  ذا زبان شعری این عصر. لکوشیدندبسیار 

 سنجیده و ورزیده است.
 مرحلةبه چند  پهلوی،به لحاظ تاریخی عصر 

 شود، عصر رضاشاهیتاریخی تقسیم می
 28تا کودتای  1321(، از شهریور 1321ـ1299)

، از حدود 1341تا  1332، از کودتای 1332مرداد 
مبارزه مسلحانه( و از  گیریاوج) 1349تا  1341
. (9: 1387شفیعی کدکنی، ) 1357تا بهمن  1349

یک روش تاریخی در تحلیل شعر عصر پیش از 
دیگر توجه به شعر از  شیوۀانقالب اسالمی است. 

سیاسی شاعر است. نگاه محتوای مرام و مسلک 
عنوان نمونه شعر شاعران مسلکی چون الهوتی و هب

 یا فرخی یزدی. 
، تالش تحلیلی ـروش توصیفیدر این نوشتار به

رایی سیاسی و اجتماعی در گاست که نماد این بر

شعر عصر پهلوی تا انقالب اسالمی بدون توجه به 
مورد بحث قرار گیرد و با  شاعر،نگاه مسلکی 

شناسایی نمادهای استفاده شده در اشعار شعرای 
فقط در شعر نو( وضعیت سیاسی ) عصر پهلوی

 اجتماعی این عصر به تصویر کشیده شود.

 ف نمادتعری
ار و وانمود غرض و معنای اظهدر لغت به نماد

؛ اما در معنای اصطالحی نماد، رمز نشان دادن است
از دال یا ظرف برای مفهوم  استو سمبل عبارت 

ای از کلمات و معنایی واحد یا چندگانه؛ مجموعه
یا یک تصویر و گاه مجموعه یک داستان یا یک 

ر معنای بروایت که ساختار آن در مجموع عالوه
ظاهری خود به معنای پنهانی که آشکارا در متن 

نماد  جا کهآنکند. از نیز داللت می استنیامده
ای ظاهری و لفظی دارای معانی پنهان است، قرینه

ای برای آن در جمله وجود ندارد؛ چرا که اگر قرینه
دارای معانی بسیار و  توانستنمیداشت، لفظی می

طور مطلق، ت که نماد بهمبهم باشد. بدیهی اس
واند باشد؛ زیرا اگر چنین بود، هرگز ترینه نمیقبی

امکان نداشت بتوان معانی دیگری را برای آن در 
ای باشد تواند قرینهنظر گرفت. فضای کلی متن می

 .(271: 1389قبادی، ) برای درک معنای نماد
 از استفاده عام، معنیبه )سمبولیسم( نمادگرایی

 این به نمادگرایی است که نمادین فاهیمم و نماد
 از کهچنان دارد، دیرین ایسابقه ادبیات در مفهوم
 حماسه، هایداستان در رمز و راز وجود به قدیم
 هیچ به نمادگرایی از گفتن سخن و اندداشته باور
 در شعر معاصر، بررسی اما ندارد؛ تازگی وجه

 راز و نمادها شناخت و شاعران شعر در نمادگرایی
 راه در است کوششی حقیقت در شعر هایرمز و

 بیان هنر توانمی را نمادگرایی .شعر بهتر شناخت
 تشبیه با نه مستقیم، شرح راه از نه عواطف، و افکار

 و عینی هایتصویر به عواطف و افکار آن آشکار
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 و هاآن چگونگی به اشاره طریق از بلکه ملموس،
 آن ایجاد برای توضیح،یب هاینماد از استفاده
 باید. دانست خواننده ذهن در افکار و عواطف
 در را اثر است آزاد نمادین اثرۀ خوانند که دانست

 مطابق یا دریابد قاموسی و قراردادی واقعی، معنی
 بر و خود روحیات و شخصی هایبرداشت با

 دوم، معنای در را آن خویش، «ناخودآگاه» اساس
: همان) کند درک است نمادین معنی همان که

 .(272ـ273

 گرایی اجتماعینماد
گذارند. هم اثر می ادبیات و جامعه هر دو بر

مردم در ارتباط هستند.  نویسندگان باو شاعران شاع
دانند که نویسندگان و شاعرانی که خود می

ناچار آثار هایشان را به مردم منتقل سازند. بهاندیشه
خاطبانی مخصوص اینان مایه و رنگی ویژه و م

را از آثاری که در وضعیتی دیگر  هاآندارد و 
 (.26: 1374کتبی، ) سازدد، متمایز میاننوشته شده

 ادبی، اصطالح یک عنوانبه اجتماعی، نمادگرایی»
 در نمادپردازی و نماد به که شودمی گفته مکتبی به

 نام ایران، معاصر شعر در ولی دهدمی اصالت شعر،
 نمادگرایی مکتب برخالف که مادینن است جریانی
 او زندگی هایدغدغه و اجتماعش و انسان اروپایی،

 انسانی آزادگی و آزادی محور حول بیشتر که
 از ایعمده بخش که ادبی جریان این در. چرخدمی

 دارند قرار شاعرانی گیرد،می بر در را نو شعر حیات
 یان،ب و زبان در نوآوری عین در هاآن از کدام هر که

 به اجتماع و مردم برابر در تعهد ها،آن اصلی رسالت
 .( 17: 1391 دالویز،) است نمادین زبانی

 اختناق سبببه پیش از انقالب اسالمی شاعران
 و صریح سخن مجال که جامعه، بر حاکم خفقان و

 معنای که واژگانی از بردن بهره نداشتند با را آشکار
 هاینماد و شدزده می پیوند هاآن به دیگری

هر  داشتند.اعتراض و انتقاد خود را بیان می گوناگون

 فرهنگ در ریشه نمادها این از بزرگی بخش چند
 و دینی ریشة نمادها این بیشتر و دارد، باستان ایران
 ادبیات در توانمی را هاآن ردپای و دارند آیینی

یافت. اما برخالف ادبیات گذشته، شاعران به  گذشته
تماعی روی آورده و مضامین اجتماعی را مسائل اج

در آثار خود وارد کرده اند. اگرچه نمادگرایی 
عنوان یک شیوه و مکتب متداول در اجتماعی به

های ادبیات گذشته وجود نداشت؛ از ویژگی
نمادگرایی اجتماعی پیش از انقالب اسالمی این بود 
که گاه مفهوم آن عمدًا و آگاهانه پنهان و مبهم است 

 (.126: 1393قاری و همکاران، )
 : برخی از نمادها عبارتند از

 خورشید و صبح ـ
آید و این دو نماد صبح معموالً با نماد خورشید می
نمادی که رایحه  .در ارتباط با هم باید معنا شوند

اند: که گفتهحقیقت را همیشه با خود دارد. چنان
دا ها اگر خورشید خود خدر باور بسیاری از ملت»

 /1 :1387 ،)شوالیه« نیست، مظهر الوهیت است
 و آگاهی صبح نماد نیز،در شعر معاصر  (.117

 ،(سایههوشنگ ابتهاج )در شعر  آزادی است که
سپیده دم مترادفات آن نمادی برای طلوع یا صبح 

 .خورشید آزادی و رهایی از ظلم و ستم هستند
کیوان نماد  ،مثالً در شعر )کیوان ستاره بود(

کنند تا راه سپیده ارزانی است که تالش میمب
 زده بنمایانند )ابتهاج،آزادی را به مردم غفلت

 جایگاه در را شب واژۀ ابتهاج که(. 361: 1361
 برد؛می کاربه مردم خبریبی و غفلت برای نمادی
 زندگی آن در که بدی شرایط به نسبت که مردمی

 رهایی برای ایانگیزه و هستند تفاوتبی کنند،می
 : ندارند( پیروزی و آزادی) صبح به رسیدن و

 مرده/ صبح مژده ثمر، چه را آویختگان شب این»
: همان) «نیست حاجت شکن،خواب عربده را

111.) 
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صبح نماد روز آزادی و پیروزی  ،شعر این در
 آزادی( بر) است و شاعر آرزو دارد که خورشید

؛ در زده بتابدجامعه( آشفته و غم) ه غماین درّ
 نتیجه سراغ آزادی را از سواران خورشید

 : خواهان( باید گرفتآزادی)
وز  /دامن صبح بگیر/ ارغوان، پنجه خونین زمین!

ه رّاین د کی بر /سواران خرامنده خورشید بپرس
 (.177: 1385 ابتهاج،) ...گذردغم می

دیدگان خورشیدی که سمبل آزادی است و ستم
 : کشندمیصبرانه انتظار طلوعش را بی

کام کاین تشنه/ ای نفس صبح بسی دیر ماندی
 در آرزوی لعل شدن مرد... /چشمه خورشید

 (.56: 1361ابتهاج، )
 رفتن فرو از زیر بیت نیز در حسین منزوی

 که گوید،می سخن مبارزانیة سین در سربی گلوله
 حقیقی است:  آزادی و راستین صبح طلب جرمشان

 مذاب ستین/ سربرا صبح خواستن جرم به آری
 (.188: 1388منزوی، ) تو سوال جواب بود

 کالن از کدکنی،شفیعی  شعر صبح در
 الله چراغ با نسیم. دارد مثبت جنبة و نمادهاست

 نابسامان اوضاع دیدن با شاعر و بنددآذین می را آن
 خواهد صبح آن عاقبت»اندیشدمی خود با جامعه
شعر  (. وی در256: 1385شفیعی کدکنی، ) «رست
عدالت  و آزادی امید، از رمزی صبح را زیر،

 : استدانسته

 است زشت/ استآمده صبح روشنی چشم به باران
در / سحر ساغر هم همدم و قدیم یار /من که اگر

شفیعی ) نجویمش خلوت و خامش هایکوچه
 .(176: 1376کدکنی، 

 را جامعه منفی، ذهنیتی با اغلب نیما یوشیج
آن  مـردم که داندمی تباه شده و و ستم ظلم گرفتار

 چنانچه شعر زیر، اند. درشده ناامید و مأیوس نیز
ظلم  چون مفاهیمی دربردارندۀ را ظلمت و تیرگی

 مفاهیمی باید آن با تقابل در صبح بدانیم، استبداد و

 و برساند را و روشنگری آزادی و عـدالت چـون
 ثعب را صبح تالش شعر در این بیان این با نیما
 است:  مأیوس و ناامیـد و داندمی

 در هست شب هر گوشة از است/ خاموش جاده
 ایتازان/ رخنه اشپی از صبح جنگل/تیرگی،

 .(466: 1374یوشیج، نیما) جویدمی بیهوده

  جنگل و دریا ـ
 بسیار معاصر، شعر در ،نمادین واژۀ نوانعجنگل به

 انیم شعر در جنگلۀ واژ. استشده گرفته کاربه
 جنگل منفی، ذهنیتی با اغلب و دارد باالیی بسامد

 تباهی و ومرج هرج گرفتارای جامعه نماد را
 .(93: 1391 ودیگران، پورنامداریان) داندمی

 نوع گمگشتگی نور و فقدان از نمادی جنگل
 واژه این از کدکنیشفیعی  است. تاریکی در بشر
 استفاده حاکم استبداد و خفقان فضای ترسیم برای
 قرار مردمی و جامعه از رمزی را آن و کندمی
 خفه گلویشان در اعتراض صدای که دهدمی

 : استشده
/ بودند، جوان: بگو!/ خاموش چه برای! بگو

 برایای آیینه) خاموش جنگل برومند هایجوانه
 (.231: صداها

ابتهاج در شعرش جنگل را نماد سرزمین و وطن 
ز درختان شاخه در داند؛ سرزمینی که زمانی پر امی

شاخه )مردم متحد( بود؛ اما اکنون دچار تالطم شده و 
 از آن وحدت و آرامش خبری نیست: 

، ریشه در ریشه /شاخه در شاخه /جنگلی بودیم 
وینک انبوه درختانی  /همه پیوند همه آغوش،

 (.59: 1361 ابتهاج،) تنهاییم...
 ،«خورده باران هایجنگل» نیز شاملو شعر در

 شـعر نیما، تـار و تیـره و مغموم جنگل ابلتق در
 و هاقیام که باشد مردمی و جوامع نماد تواندمی

 یا و استنشسـته بـه ثمـر انقالبیشان هایجنبش
ة اندیش و بیان آزادی آن در که باشد جوامعی نماد
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 است:  حاکم واقعی دموکراسی
 از / بگذار.اندمن تقدیر خواهران تو دستان
 پرحاصل هایخرمن از خوردهرانبا هایجنگل
 سخنک مشتر تقدیر دهکدۀ از بگذار/ بگویم سخن

 !دلپذیر نیست، خودم فریب من بگویم/ قصد
 (266: 1387 شاملو،)

 که است شفیعی کدکنی شعر نمادهای از ،دریا
 خشم بیکرانگی، جنبش، و شور صفات با

ة جامع تصویرگر گوناگون هایشکل به... وخروش
 جامعة و مردم از شودمی رمزی هیگا. است شاعر

 : توفنده و خشمگین

 دارد طوفان دریا همیشه/ دریاست دریا همیشه
 (298: 1376، یشفیعی کدکن)

 صدف تار گر و/ آرام صخره و خموش ساحل اگر
 قرار/ هرگز نیاساییم دریا و من/ ستانتظاری چشم

: 1385شفیعی کدکنی، ) ستقراریبی بر ما کار
417). 

 گرو در آن هستی که شودمی جامعه مزر گاه و
 : است شهیدانش پرواز

 قلب مد و جزربی/ : بپرسم نسیم از خواهممی
 هایمرغای  /امروز؟ تپدمی چگونه دریا /آه،/ شما

: 1376شفیعی کدکنی، ) بلند... پروازتان /!طوفان
314) 

و « خروشندگی»در شعر ابتهاج دریا به دو ویژگی 
آشفته و  جامعة، زمانی نماد اشاره دارد« آرامش»
 خبری درای که غفلت و بیجامعه است،سامان بهنا

 زند و کسی به فکر تغییر وضعیت نیست: آن موج می
چشم هر اختر چراغ زورقی / این دریای کور بنگر در

افسون،  کشدمی /ای دریغا شبروان! کز نیمه راه/ است
 (.38: 1361 شب در خوابشان... )ابتهاج،

ی هم دریا نماد پاکی، آرامش و آزادی است زمان
 برد: شوید و از بین میکه سیاهی ظلم خفقان را می

به  /این سرزمین سیاه را /پیوند خواهیم زد...
  (.53: 1332 ابتهاج،) دریاهای سپید...

 نشسته ساحل بر که ها!آدمای » شعر نیما در
 سپاردمی دارد آب در / یک نفرخندانید و شاد

/ زندمی دائم پای و دست که دارد نفر یک جان/
 «...ددانیمی که سنگین و تیره و تند دریای این روی

 ندایی ندا، (. تکرار317ـ316: 1374نیمایوشیج، )
 کار در یکدیگر غم از دور که هاییآدم منادایش که

 را غریق تا خواندمی را هاآدم نیما. اندزندگی
 خود دشای؟ کیست غریق این دهند؛ نجات

 حال در که نیما ایران از ایپاره یا ایران یا نیماست،
 به را آدم، یا نیما بنیاست ایران پیکر از شدن جدا

 خواندمی همدیگر خواریغم و پرسیاحوال
 .(15ـ11: 1372زارعی،)

 تاریکی و روشنی ـ
 ستمگری است. برابر در آزادی و داد از نمادی
دانست اما نسبت  توان شاعر سیاسیرا نمیفروغ 

به مسائل سیاسی حساس است و دید انتقادی دارد. 
سامان آزار هاو در مقام یک زن آنقدر از اجتماع ناب

دیده و از اوضاع ناخشنود است که در اکثر 
توان در پس مضامین مطرح و ظاهری، می اشعارش

 شعر، یک درد عمیق باطنی را احساس کرد.
 اجتماعی. ایران عاجتما از باشد توصیفی تواندمی
که  مادیات و پول ،ایمان دادن دست از خاطربه که

 هرچه که آن روشنفکران است،شده چیز هر محور
 و یأس دچار ند،انبرده پیش از کاری نداکرده تالش
 .(271ـ271: 1382 ،شمیسا) دانشده الکل به معتاد
 /ها رفتاز زمین / و برکتخورشید سرد شد /آنگه

دگانش و خاک مر /ه صحرا خشکیدندها بو سبزه
شب در تمام  /زان پس به خود نپذیرفت /را

 .(9: 1353فرخزاد، ) ...های پریده رنگ پنجره
 دولت و ملت دست در شعر خود از اخوان

 خود فکر به فقط که ملت نادانی از. نالدمی خود
 شاه از و ندارد اهمیتی هاآن برای کشور و هستند،

 .هستند بیگانگان به تهوابس که درباریان و
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 با برآمد دریاها/ پشت کاهدود درون از سیاهی
 دنبالش به آویزان/ اشکی با گرحیله نگاهی
 در تشنگان گروه / .../ را از آمدند دیگر هایسیاهی

 پی کاندر ستیابر /همان این آیا» : افتادند پچپچ
 لبخند با گفت دروگر پیر آن دارد؟/ روشنی هزاران

 باردنمی هرگز ولی دارد،می تیره را فضا /:زهرآگین
 .(53ـ56: 1369 اخوان،)

 ، با دادنایران جامعة در استبداد که این به رهاشا
 کلمه با که شودمی حاکم شیرین بسیار هایوعده

 هم کشور این مردم .است مشخص شعر در سیاهی
 بسیار ابتدا در هستند، گرسنگی و فقر در همیشه که

 در روشنفکرانی هر چند وار،امید و خوشحال
 «دورگرد پیر=  دروگر پیر»نام با هاآن از که جامعه

 هاوعده این که دهندمی هشدار شود،می یاد
 است. دروغین

 نماد «شب» زیر از ابتهاج بیت در همچنین
 شاعر که است دیدهستم و آشفته ایجامعه

 از را( عدالت و آزادی) سحر جویبار خواهدمی
 را سرزندگی و حیات و بگذراند رزمینس این میان

 سیر گرداند/ خواهیم باز »: گرداند باز کویر این به
 تاریک کویر از دور گذردمی که را/ سحر جویبار

 .(53: 1332ابتهاج، ) «ما شب
 شعر در که است نمادهایی از یکی هم چراغ

 چراغ نمادگرایی. یابدمی معنا شب با همراه ابتهاج
 .(492: 1387 شوالیه،) دارد یبستگ نور تابش به

 اشعار برخی در راهنماست؛ یک نماد چراغ معموالً
 است مبارزانی و خواهانآزادی نماد چراغ ابتهاج،

 کندمی تأسف اظهار هاآن آزادی از شاعر که
 (.35: 1361 ابتهاج،)

 بیشتر خویش، عرفانیة اندیش به سهراب سپهری
 سپهری عاراش در شرق عرفانة اندیش. کندمی تکیه
 اندیشة که جاآن از شود ومی مدرن فرینیآباز

 اعتراض صدای ما، است آرامش در آن محوری
 دیده هاییرگه اول هایمجموعه در اما شنویم،نمی

 دیوار و در تاریکی/ این در نیست ایرخنه» .شودمی
 .(53: 1363سپهری، ) «... پیوس بهم

 خواب ـ
 و وهم ینب سهراب سپهری، «وهم» شعر در

 جهان که رایز .استبرگزیده را حقیقت، سرگردانی
 بیدار خود وهم در راوی و است، خوابۀ آلود

 دارد؟ حقیقت چیزی چه پس. است
 خود وهم در من و است خوابۀ آلود جهان»

 در زیست/ فریب ریزدمی طرح دیگر چه بیدار/
: همان) «است؟ دیوار نقش حیرت که خلوت این
87). 

 را خشک سرزمین در ساکن ناخوان مردما
 تواندنمی بارانی هیچ و داندمی عقیم و ثمربی

 وجود از را جاوید سالیخشک دوران هایآلودگی
 امید توانمی هم باز حال این با. کند پاک ایشان
 سرزمین این بر پاکی و آگاهی باران که داشت
 ببارد. آلوده و خشک

 بس از و ستهخشکید جوی هیچ/ بگویم؟ چه
 پونه و بارهنگ هایبوته جو لب رب دیگر/ شنگیت
 خویشتن،بی تنی ت/ باسهبرد وابشانخ ختمی/ و

 بشانآ نیز/ شاید آب، دشانبرمی رویا/ در که گویی
 .(93: 1364 اخوان،) ستبرده

 وظیفة خورشید شفیعی کدکنی، شعر در
 آزادی، از رمزی خورشید .داراست را بخشیحیات
 و بیداری عامل را آن اعرش و است امید و رهایی
 : داندمی خشیبآگاهی

 باز/ خواب قرص و خواب قرص و خواب قرص
شفیعی ) آفتاب؟ کجاست پس/ است شب هم

 (.111: 1385 ،یکدکن

 آتش ـ
 : گویداخوان در شعر زیر می

 هر / جانسوز آتش ساعت، گرفته آتش ماخانه
 را، هافرش ها وپرده آتش/ این سوزدمی طرف
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 در گریان/ دوممی سو هر به من پود/ با نتارشا
 امداد/ پی از همسایگانم پردود/ مهربان آتش نهیب

ای  فریاد، کنممی بنیاد/ بیدادگر آتش این وزدمس
 .(86ـ84: 1369اخوان، ) «!فریادی ا !فریاد

 چیز همه که جانسوز آتش آن و ایران نماد خانه
 .است جامعه بر حاکم ستبدادا کند،می نابود را

 بر که را ایران کامالً که است طوری شعر فضای
 .دهدمی رود، نشانمی ویرانی سمت به استبداد اثر

 طاقت که است و مبارزی روشنگر فریاد نیز فریاد
 اخوان .ندارد را خود باستانی سرزمین شدن ویران

 ما برای کاری همسایگان، که رسیده نتیجه این به
 کنندمی تماشا را ما ینابود و فقط دهندنمی انجام

 (.293ـ287: 1389 احمدی،)

 (سرما) خزان و زمستان ـ
 جریان شاعران شعر در عموماً و معاصر شعر در

 و ظلم، استبداد رمز زمستان اجتماعی، سمبولیسم
 ناجوانمردانه بس هوا»در شعر .است جامعه مرگ
 «!باد خوش سرت و گرم آی/ دمت است سرد

 شعر مشهورترین شاید (119ـ117: 1369 اخوان،)
 توصیف رسدمی نظربه که باشد زمستان اخوان،
 اول بند در. است روزگار آن خفقان از پر جامعه
 خفقانی کند؛می اشاره جامعه شدید خفقان به شاعر

 سالم به دادن پاسخ از حتی مردم، شودمی سبب که
 کندنمی جرأت کس هیچ و کنند خودداری دیگران
 .کند دراز دیگران سوی به دوستی دست

 شعر این نمادهای تفسیر در یوسفی غالمحسین
 با است شاعر برخورد نمودار شعر این»: نویسدمی

 را او چهآن و 1332 مرداد 28 از پس کشور فضای
 خاموش، بسته و و تنگ محیط است، آزردهمی

 ا،هآرمان نابودی بیان، و قلم آزادی نبودن
«. ...همفکران و ارانی پراکندگی تلخ، هایتجربه

 (735: 1374 یوسفی،)
 شب آن گفتممی هان/ داشتم آمد یادم»در شعر 

 چه کرد/ ومی بیدادها دی، سرمای سورت نیز/
 خوان (25: 1364 اخوان،) «!سرمایی چه! سرمایی

 در ایرانة جامع بر نقدی ثالث اخوان هشتم
 اخوان، نظر از که ایدهه است؛ چهل دهه هایسال

 سیاست تاریخ در دهه ترینپرستم و رینتسخت
 . است معاصر ایران

 است/ هنگام پاییز آورمالل هایشب » شعر در
 جهان هایغم همه است/ گویی انگیزغم هایغزل

 ابتهاج،) «است یک ریز بارش این زاری امشب در
 .(171ـ171: 1378
 خزان، پاییز،. گویدمی سخن پاییز از ابتهاج 

 این در که سردی روزگار هر و نبهم دی، زمستان،
 در است. ابتهاج ستمۀ دور نماد بگنجد، مجموعه

 سخن پاییز بودن آورمالل از اول بیت همان
 هایشعر فقط توانمی آن در که پاییزی گوید،می

 . سرود غمگین
 منزوی چون اندیشمندی و نگرژرف شاعر

 نظام در زمان، آن در که هم اندکی تحوالت رغمبه
 صورت آزادی برای تالش جهت در عی،اجتما
 نداشت آزادی بهار آمدن به امیدی هیچ ،بود گرفته

 زمستان به را، جامعه در شده ایجاد تحوالت و
 که ویرانگری عامل همان است؛داده نسبت بیدادگر
 را وطن باغ طبیعت هایفصل توالی و چرخش

 : استزده برهم
 خود است/ که زمستان از پس زمستان نیست، بهار

 از قدم ایمنهاده /...را توالی من تقویم زده هم به
 را انتقالی فصل مده نام حیات /عدم سوی به عدم

 (.31: 1371 منزوی،)
 تحقق برای ایزمینه وقتی معتقد است منزوی

 و شکوفا سبز باغ از نباید پس نیست فراهم آزادی
 «پاییزها تسلسل دور»گفت سخن تماشا شکوه

 سرزمین باغ که است خفقان و استبداد گستردگی
 دیگر و ستانموده بدل ویرانی و خزان به را شاعر
 دور به پاییزها»: نیست وطن باغ شکوفایی به امیدی
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 سخن شکوفا سبز هایباغ از اند/رسیده تسلسل
 بیهوده ست/اندیده حقارت غیر دیده دیریست مگو/

 (.31همان: ) «مگو سخن تماشا شکوه از
از شهر که مجاز از شعر زیر شفیعی کدکنی در 
 است. کشور است خسته شده

ای  جای تو /این شهر سرد یخ زده، در بستر سکوت
 .(25: 1389)شفیعی کدکنی،  مسافر آزرده پای نیست
که با کلمات سیاهی،  بر آناز استبداد حاکم 

کند. او از زده، زمستان و ... یاد میشام، سرد، یخ
کند که تمام ی یاد مییازحاکمان به نام دژخیم مرگ

کرده و باعث شده بهار از  بر آبامیدها را نقش 
 : این سرزمین و شادی و نشاط برود

 /پیش رویم، گرد راه کاروانی رفته تا بس دور
پشت  /سوی آفاقی دگر، سرشار از شادابی و شادی

: 1389احمدی، ) سر گسترده دشت روزگاران تهی
 (.323ـ314

 و تاریکی، زمستان، شب، نیما، شعرهای در
سـکوت،  سـکون، رمزهـای و نمادهـا سردی

 ای استجامعه صفات از که جمودند و افسردگی،
 فضای آن بر اختناق و تباهی، ظلم، استبداد، که

 .است حاکم
 چون هم، خورشیدۀ زمستانی/ کور سرد شب در

 من/ چراغ به مانند / وسوزدنمی من چراغ گرمۀ کور
 .(488: 1374هیچ )نیمایوشیج،  چراغی افروزدمی نه

 شب ـ
 شعر در نمادها پرکاربردترین از یکی شب

 معنی کهآن از بیشتر بسیار و است انتقادیـاجتماعی
در شعر  .دارد نمادین مفهوم باشد، داشته واقعی
طوری که ست بهار رفتهاکهبسیار ب« شب»ابتهاج

توان گفت از نظر کاربرد سمبلیک در صدر می
شب در شعر ۀ واژ و قرار دارد.ا های اشعارنماد

عدالتی ابتهاج نمادی برای خفقان، ظلم و ستم، بی
خبری است. و همراهی این واژه با و غفلت و بی

هایی چون تاریک، سیاه، تنگ، عبوس و ... صفت
 کند. این وحشت را تشدید می

ام از به ستوه آمده /دیگر پنجره را بگشای که من
 (.16: 1332 بتهاج،ا) این شب تنگ

شب در جایگاه نمادی برای غفلت و ۀ گاهی واژ
؛ مردمی که نسبت به رودار میکخبری مردم بهبی

تفاوت کنند، بیشرایط بدی که در آن زندگی می
 ای برای رهایی و رسیدن به صبحهستند و انگیزه

 : آزادی و پیروزی( ندارند)
ده را مر /این شب آویختگان را چه ثمر، مژده صبح

: 1361 ابتهاج،) شکن، حاجت نیستعربده خواب
111.) 

 : نیما نیز در شعر زیر به شب اشاره دارد
 چشم، ز و دراز/ شب این کشش در نشسته تنها

 غیربه چیزی شب/ این پایان /...سترود خود اشک
: 1374نیمایوشیج، ) نیست سپید روز روشن

 .(234ـ233
ا و مفهوم از شاملو نیز در شعر زیر به این معن

 است: کند و در پی آفتاب و صبح شب اشاره می
 را آفتاب هاشب وحشت انگیزترین در من که چرا
: 1387شاملو، ام )میکرده طلب/ نومیدوار دعایی به

388). 

  چراغ ـ
 منفی بار که سمبولیکی و نمادین واژگان کنار در

 و اندمثبت نماد مفاهیم که دارند قرار واژگانی دارند،
 نمادپرداز شاعران البته. هنددمی انتقال رای مثبت معانی
 ناامیدی و خوردهشکست روحیـة قدرآن معاصر
 کاربه شعر از بافتی در نیز را هاواژه آن که دارند

ۀ واژ. است شاعر اندوه و غم گربیان که گیرند،می
 بنـابر کـه است نمادین واژگان این از چراغ
 و بافت شعر، سطح در ژگانوا های دوگانـةتقابـل
 لوازمی و ،یتشبیههای زیرساخت شعر، سرودن زمینة

 شانتیجه کهی روشنای و ،یگرمابخش همچون نور،
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و  ،یمـاینحقیقت هدایت، ،یراهنمای ستیزی،ظلمت 
 شعر در مثبتی نمادین معنای تواندمی است افشاگری

 باشد. داشته
 با مقایسه در چراغ نمادینۀ واژ شعر نیما، در
در شعر  .دارد باالیی بسامد شاملو و اخوان شعر
شب »مانند دارند ی منفیمعنای بار که هاییواژهزیر 
را  چراغۀ ، واژ«باد» ،«زمستان سرد شب» ،«کتاری

 : ندادربرگرفته
 در افروختم ماهمسایه رفتن آمد در را چراغم من
 بود/ باد زمستان سرد شب و /تاریک شب یک

 .(488: 1374یوشیج، نیما) کاج با یچیدپیم
 چراغ عنوان با سمبولیک و تمثیلی شعری نیما

 و دل جان به را چراغ توانیم شعر این در دارد.
 اوست ،یزمستان سرد شب در که کرد تعبیر شاعر

 سرد شب خود با روشنی و گرمی با تا سوزدیم که
 به و دارد نگه هادل در را امید و بستیزد زمستان
 بنمایاند را بهاریگرم ی فردا سوی به راهی مردم،

 .(361: 1377پورنامداریان، )
 هر سوزش/ دم آخرین رد را/ چراغ...  پیت پیت
 دیرین/ شب گردش به او اب ست/یسماجت دم

 .(486: 1374نیمایوشیج، ) ستیشکایت پنهان
 چراغ یکی از نمادهایی است که در شعر

یابد. همراه با شب معنا می هوشنگ ابتهاج
، شوالیه) ادگرایی چراغ به تابش نور بستگی داردنم

 .نماد یک راهنماستچراغ معموالً  (.492: 1387
خواهان و چراغ نماد آزادی ابتهاج،در برخی اشعار 

ها اظهار مبارزانی است که شاعر از آزادی آن
 (.35: 1361 ابتهاج،) کندتأسف می

برای رهایی از  یچراغ نماد نیز،در شعر زیر 
جا که کند و از آنتالش می است و شب ظلم

به ) های استبدادیحکومت، گر استهدایت چراغ
جغدها( تاب تحملش را ندارند و : تعبیر نمادینش

 : کننداو را سرنگون می
 خاک/فشانند به می ما/جغدها در شب تب زده میهن 

 (.41: 1361 تابان )ابتهاج، هست چراغی هر کجا
 را، چراغ واژۀک سمبولی شـعری در شاملو،

 و شعر قلم نیز و خود تفکر و اندیشه بیان برای
 ونهگاین است، ستیزجهل و روشنگر که خویش،

 : استکشیده به تصویر

 جنگ به منبرابرم ب در چراغی دستم به چراغی
 .(389: 1387شاملو، ) رومی میسیاه

 باغ ـ
 قیدهایی و صفات با اغلب معاصر، شعر در باغ

 فسرده و بر و ارببی شده، غارت ه،دزخزان همچون
 کلی ساختار و بافت به توجه با که ستارفته ارکبه

 برخورد در شاعر شخصی و تجربیات ذهنیت شعر،
 نمادین واژگان و ترکیبات سایر و پیرامون مسائل با

 نمادینۀ واژ. رودمی ارکبه معانی متفاوتی در شعر،
 و ستبدادا گرفتار و شده ای غارتجامعه رمز باغ،
 آن مردم بر ناامیدی و یأس که ستم است و ظلم
: 1391 دیگران، و پورنامداریان) ستاشده چیره

 کلیدی واژگان از باغ شفیعی کدکنی در شعر. (94
 قرار وی استفاده مورد مکرر صورتبه و است
 : استگرفته

 شد بیدار باران/ بوی از و گل هاینفس از باغ
 شفیعی کدکنی،) برداشت ناز خواب ز چشمان
1376 :111) . 
 کـه/ شب صحاری در سرخ، گل نام به بخوان

 (.293: همانگـردنـد ) بـارور و بیدار همه هابـاغ

 که است شاعر جامعة نماد باغ ها،نمونه این در
 هم، دیگر جای در. عتناستابی جاری مسائل به

 و یأس در که است شاعر جامعة از رمزی باغ
 هایسامانیهناب علت به و بردمی سر به ناامیدی

 : نیست شاعر خوشایند گاههیچاجتماعی 

 نه و/ اینجا جنبد آب نه/ ستخموشی در باغ همه
 / ...باشد؟ باغ و بهار چه/ شکوفه نه و برگ

 .(141: 1385شفیعی کدکنی، )
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 آشفته، نابسامان،ة جامع از انتقاد در نیز منزوی
. شودمی ناگریز ادنم از استفاده به بیدادزده و ویران

 برای ایران عظمت و شکوه دوران یادآوری با او
 اوضاع به اعتراض در خود مقصود و مراد رساندن
 کشور برای نمادی عنوانبه «باغ»از کشور، داخلی
 وسواس «آیا» هزار تشویش»  .جویدمی بهره ایران
 بیماریم/ همه نه، ور بینیم،نمی و کوریم «/اما» هزار

 که ست/امروزرفته خاطرمان از باغ شکوه دوران
 منزوی،) «باریمبی و خشکیده صف در صف
1387 :25). 
 و قدرت هایپایگاه رمز «باغبان» زیر شعر در

 و است ایران دیدهستم و دردمند مردم «گل»
 با را، قدرت هایپایگاه بیداد و ستم و ظلم منزوی،

 باغبان من گل کن نگاه»: داردمی ضحاک بیان رمز
 را/ ماران رستگاه آن را، هایششانه و را/ غتبا

 از بریمی گونهچ بارورگشتی/ و شکفتی که گرفتم
 (.28: 1388 منزوی،) «را یاران داغ یاد،

 زنجیر ـ
 بودن مستأصل توانسته خوبیبه پریا شاملو در شعر

 دارند پس راه نه پری سه بکشد. تصویر به را پریا
 جیرینگیرینگج صوت دو کاربرد پیش، راه نه و

 توانسته ها،آن سمت دو در شبگیرة نال و زنجیر
 را بوده شاعر نظر در که خفقانی و ترس فضای
 غروب حال در آن خورشید که شهری دهد؛ نشان
 هستند:  بند در و اسیر مردمانش و است کردن

 پشتشون اسیر/ غالمای شهر افق تو شونورهروب
 افق زا /پیر افسانه قلعة سیاه و سرد

 از عقب از/ اومدمی زنجیر صدای جیرینگجیرینگ
 (.231: 1387، شاملو) اومدمی شبگیر نالة برج توی

 عناصر طبیعی مانند باران و... ـ
مایه اصلی تحوالت سیاسی، اجتماعی و تاریخی بن

صورت شعر شفیعی هستند که در سراسر آثار او به
نماد محتوا ظهور پیاپی دارند. شفیعی با تمام 

خواهانه و ها، سعی به تصویری آزادیمایهنب
ها به آزادی و مایهپذیر دارد. این بنمسئولیت

شوند. طبیعت در تحوالت سیاسی جامعه ختم می
ویژه ارکان زایی دارد. بهسنقش به فیعی،ش شعر

باران، باد، آب، سبز، بهار، پاییز و ... او به  طبیعی،
الی بهدر السراید و ای شیوا طبیعت را میگونه

دهد و برگ و باد و باران فریادهای انسانی سر می
 : داردها ابراز میسامانیهاعتراض خویش را به ناب

ها که باغ شب/بخوان، به نام گل سرخ، در صحرای 
بخوان، دوباره بخوان، تا  /همه بیدار و بارور گردند

 /خونین دوباره برگردند آشیانةبه  /کبوتران سپید
که موج  سکوت/نام گل سرخ، در رواق  بخوان ،به

پیام روشن باران ز  گذرد/ها و اوج طنینش ز دشت
 بردکه رهگذر نسیمش به هر کران  /بام نیلی شب

 (.36: 1376کدکنی،  شفیعی)
ة پیام روشن باران پیام رهایی آزادی است. جامع

است و او ایران، همیشه پاییز و زمستان بوده آن روز
است. در انتظار حظه شماری کردهدر انتظار بهار ل

 و سرانجام:  ها و باران بهارشکوفه
پایان خواب زمستانی  باران/ابر است و باران و  

 (.81: 1372زارعی،) آغاز بیداری جویباران باغ/
 به( 1352) رستاخیز مجموعه بهبهانی از سیمین

 نقد بیشتری صراحت با را شاهیستم نظام بعد
 آوریخفقان فضای را هجامع فضای او. کندمی
 صداهاشاه ستمتنفس برای هوایی حتی که داندمی

 و نشینیگوشه ناچاربه افراد و شوند،می خاموش
 را، بر جامعه حاکم مستبدان او .گیرندمی پیش انزوا

 مانند خرگوش به را مردمان و داند،می پلنگانی
 آرامش و خواب جامعه پلنگان ترس از که، کندمی

/ را کهسار این خرگوشان رنگ لعلی چشم».ندارند
 نیست/ آه نیست، خوابی تاب پلنگان بیم از دیگر

 همزبان /: توست پاسخگوی ناله بازگشت سیمین،
 بهبهانی،) «نیست نیست، جوابی این جز را، کوه

1391 :431.) 
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 این در آزادی نبود از سیمین بهبهانی همچنین
 را مندیدرد این و. ستا دردمند( پنجاه دهه) دوره

 هوا نیست، نسیم» .ستاداده بازتاب خود اشعار در
 خفقان، این درون نیست/ شادی و نور نیست،
 صدا است، تهی فضا منم؟/ نیست و هست هرچه

 هاگوش به رساند پیک کدام میرد/می سکوت در
 (.472همان: ) «سخنم؟

 خون و آتش ـ
 کرد رها را عاشقانه اشعار ابتهاج پس از یک دوره

 پرتب هایسال حاصل که خود «شبگیر» کتاب با و
 اجتماعی شعر به است 1332 سال از پیش تاب و

 روشن راه «یلدا از برگ چند» ةمجموع. روی آورد
ة عاشقان هایغزل. گشود معاصر شعر در ایتازه و

 در نهفته اجتماعی مضامین با همراه ابتهاج هوشنگ
 بدیلت معاصر هایغزل بهترین به را وی غزل آن،

 ارمنی دختریة دلباخت جوانی در ابتهاج. تاسکرده
 این و، بود ساکن رشت در که شد گالی نام به

 ایعاشقانه اشعارة مای دست جوانی دوران عشق
 غرق ایران که بعدها سرود ایام این در که شد

 دیرست) کاروان نام به شعری ابتهاج شد بحران
 در اشعاشقانه روابط همان به اشاره با( گالیا

 گالیا/ دیرست» .سرود سیاسی مسائل اررودگی
 رنگ هر چیز نیست/ عاشقانه غزل و بوسه هنگام
 و هالب رهایی هنگامه زمان/ دارد،این خون و آتش
  ابتهاج،) «...زندگیست عصیان هاست/دست
1385 :111.) 

 و کندمی شکایت خود زمانة از همچنین منزوی
 سامانهناب و نیدگرگو روزگار چرا که است مندگله
 صدها ستم و جور و بیداد کهاین با چرا است؟شده
 مرد است،کشیده خون و خاک به را نستوه مبارز

 .کندنمی آنان جانشین را دیگری مبارز و میدانی
 را هابیدبن بست/ لخته خون درختی هر شکاف در»

 خاک بر آه ؟/شد چه را چناران آمد؟ پیش چه

 با چرا خون ماند/ و جوشید خونشان شهیدان،
 نسل از شد؟ / دیگر چه را باران ابر؟ نشوید خون

 نزاید، میدانی مرد کردگان/ خون با عشق وضوی
 (.188: 1388منزوی، ) «؟شد چه را روزگاران

 کاخ ـ
اشعار سیمین بهبهانی بیشتر مضامین اجتماعی را 

 را اشرافی زنی حال زبان شعری، در او دربردارد.
 و بدبین بسیار، خود زندگی به بتنس که سرایدمی

 استقالل که و آزادی هرگونه از و ناراضی است
 در مختلف امور در دخالت با روستایی زنان

 به و. کشدمی عذاب است دارند، محروم زندگی
 حسرت است، کشزحمت شوهرش که زنی حال
 شوی خریده بنده تنها نه زنی چنین که. بردمی

 در و اوست شریک و همکار هک نیست خود
 کنند. درمی ایفا مؤثر نقشی، مشترک زندگی
 اندیشة در بهبهانی سیمین گفت توانمی مجموع
 حقوق همگان تا برآمده معمول ذهنیت اصالح

 سینه میان » .بشناسند رسمیت به را انسانی زن
 نصیببی شادی هرگونه از که هست/ دلی تنگم،
 نه دیآزا نه در آن/ که کاخی از آید عار مرا/ است

 «است خلق اندوه ،از عیش این مرا دارم/ استقالل
 (.74ـ72 :1391بهبهانی،)

 کویر ـ
 غربت دلتنگی، دوری، خشکی، تشنگی، ،کویر نام
 جامعةفضای  در. کندمی متبادر ذهن به را...  و

 کویر پنجاه، و چهل دهة شعر در زده، استبداد
 گاهی رمزی است؛ نفرت و خشم و یأس از نمادی

 .جامعه اوضاع سختی نهایت دادن نشان رایب

 این از چو/ را خدا دوستی، و تو اما،! بخیر سفرت
به  شکوفه ها، به/ گذشتی المتیس به وحشت کویر
: 1376شفیعی کدکنی، را... ) ما سالم برسان /باران
249). 

 دادن نشان برای استشده رمزی هم گاهی
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 : روزگار اوضاع به جامعه خشم
 مگر/ نسیم؟ و ابر کدام/ ران؟بها روح کدام
 عروق در/ است شرم و وحشت عبور/ بینیدنمی

 کویر نگاه در/ است خشم و نفرت هجوم/درخت؛
 .(231ـ211: همان)

 پنجرهـ 
 با که است معاصر شعر مثبت نمادهای از پنجره
 هایتجربه، شعر کلی ساختار و بافت به توجه

 و کلمات، سایر با آن ارتباط شاعر، شخصی
 رمز و توانـد نمادیم شعر سرودن زمینة و ترکیبات
ای به دریچه و روشنفکران و شاعر بینش و دیدگاه
 : باشد رهایی و آزادی سوی

 نگاه بر هر است/ شبنم شوبآ پنجره/ هایشیشه بر
 بنگری خویش در و درآیی درون با ات نیست/

 .(711: 1387، شاملو)

 شاعر دل رمز و نماد تواندمی نمادین واژۀ این
 این در تأیید دیگـر، شـاهدی در کهچنان باشد؛ نیز

 تشبیه پنجره به را دلش شاملو نمادین معنای
 : تاسکرده

 تو به من است/ و کشیده حصار گرداگردم شب»
 نگاه تو ایهستاره به های دلمپنجره میکنم/ از نگاه
 .(223: همان) «کنممی

 وسعت با نیز، فرخزاد فروغ شعر در نماد این
 : پذیردمی گوناگونی هایتأویل معنایی،

شنیدن/  برای پنجره یک دیدن/ برای پنجره یک
 به خود انتهای در چاهی/ حلقه مثل پنجره یک
 وسعت به سوی شودمی باز و /رسدمی زمین قلب
 دست که پنجره یک آبی رنگ/ مکرر مهربانی این

 ها/ستاره عطر شبانة بخشش را/ از تنهایی کوچک
 .(59: 1374فرخزاد، ) کندمی ارسرش

 شاعر شعر رمز یا نماد تواندمی پنجره جااین در
 تفکر و بـا بینش اهـدخومـی کـه ـاییجآن از باشد

 هنر روشن عالم به شاعرانه حسی و عمیق نگاه و

 معنای همان به پنجره نیز زیر نمونة در. برسـد
 : استرفته کاربه نمادین

 به پنجره یک ست/فیکا من برای پنجره کی»
 .(63ـ62: همان) سکوت و نگاه و آگاهی لحظة

 شاخهـ 
 باری معاصر شعر در که است واژگانی از نیز شاخه

 شعر، سرودن زمینةبـه  توجـه با که دارد نمادین
 کلمات سایر با ترکیب و همنشینی، نحوۀ ساختار،

 به را مخاطب و آفریندمی سـمبولیک بافتی شعر
 : کشاندمی شعر از هثانوی معانی

 سکونی/ ماندن در نه بود/ حرکت رفتن در نه
 /چینسخن باد و نبود/ جدایی ریشه از را هااخهش
، شاملو) دبشای که نگفت/ چنان رازی هابرگ با

1387 :366). 

 ریا/د دیرگاه/ ستواندهخ خونین/ گلوی با شب
 سوی به جنگل/ سیاهی در شاخه یک سرد/ شستهن

 (.346: همان) کشدیم فریاد /نور

 و واژگان به توجه با باال شاهد دو هر در
باد » ،«سکون و حرکت» مثل شعر، ترکیبات

 سیاهی» ،«جدایی نداشتن ریشه از» ،«چینسخن
 زمینة و ،«شیدنک فریاد نور به سوی» ،«جنگل

 تواندمی شاخه آن، کلی ساختار و شعر سرودن
 که باشد انقالبی مبارز و روشنفکر هر رمز یا نماد

 تواندنمی و دارد بستگیدل خود جامعة و وطن به
 جامعه بر فضای کهحالی در و بکند دل آن از

 جامعه مردم و است، حاکم شدید استبداد و اختناق
 علیه به تنهایی اند اوشده ناامید و مأیوس نیز

 فریاد جامعه، بر حاکم خفقان و ظلم و استبداد
 شاعر خود نماد ندتوامییا  و دهدمی سر اعتراض

. دهدمی سر اعتراض فریاد خویش شعر با که باشد
 به دست نمادین واژۀ این از تأویلی که تأیید در

 شاملو و اخوان، نیما، اشعار در اییهنمونه دادیم،
 تشبیه شاخه به را خود که خوردبه چشم می
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 .(43: 1391پورنامداریان و همکاران، ) نداکرده

 در شاخه یک مثل/ تسلیم امگشته  و فرد شده ام
 اَلَم/ و صعب هایهنگامه برده امواج/ کف
 یکّه تن کجا هر اماندهم /تاراج گه مرا هایبرگ

 (111: 1374 نیمایوشیج،)

 ندهد خضارتی خزان ابر که نشد کم غَمم باده ز ولی
 (.21: 1385 ثالث، اخوان) را زدهخـزانة شـاخ

 از «ایاخهش» به را شاعران نیز شاملو هکچنان
 : گویدمی و کندمی تشبیه خلق جنگل

 خود شاعران/ که زیرا است/ خلق حربة شعر/ امروز،
 .(142: 1387شاملو، ) نداخلق جنگل ای زشاخه

 خروس ـ
 : خوانیمدر شعری از نیما می

از درون نهضت / خواندقوقولی قو، خروس می
در  /ز نشیب رهی که چون رگ خشکا /خلوت ده
 /تند بر جدار سرو سحرمی/ ان دواند خونتن مردگ

 تراود به هر سوی هامونمی
 ،خروس نماد پیک آزادی است، در این شعر

آمدن صبح  سر تندرو و تیز هوش است که آسیمه
دهد و نوایش که سرود رهایی است در را مژده می

نشیند. آوای دلنشین خروس گوش جان می
اور بة تصویر تکراری و بن مای «قوقولی وق»

شناختی این قطعه است. از سوی دیگر در شعر 
آید نیما هرگاه سخن از رفتن شب به میان می

شد و رنگ سیمای صبح به تصویر کشیده میدبی
قدر در این باور پا برجاست که یاران و آن گاهی

طلبد و گواه این گفتار سرایی میهمسفران را به هم
 .(8ـ5: 1372زارعی،) بازهم خروس است

 تا رفته بمانده/ کاواره ستدردآلودی آمین رغم
 ز دیگر رغبتش بازگشته بیدادخانه/ این سویآن

 گشایش روز نوبت دانه/ و آب سوی نه رنجوری
 .(69: 1374نیمایوشیج، ) بمانده چاره پی را/ در

. است نیما شعر ترینسیاسی آمین مرغ شعر

 مرغ که است قرار این از بلند شعر این محتوای
است  آوارگی و دردمندی تماماً وجودش که آمین

 در ؛فهمدمی نیز را خلق درد حال، همان در و
 به تا آیدمی است، استبداد ازای نشانه که غروب

 که دهدمی نوید آنان به او. بدهد دلگرمی مردم
 و رسیده، پایان به عذاب و رنج ، سختی دوران
 رقدآن مردم اما است؛ نابودی حال در خوارهجهان

 که دارند وحشت او از و دترسنمی نخوارجهان از
 بیشتری تأیید با مرغ اما کنند نمی باور را او حرف

 پیدا اطمینان و کرده باور مردم گوید،می آنان به
 برای ارکان، همة در را نابودی مردم سپس. کنندمی

. گویدمی آمین نیز مرغ و کنندمی آرزو ستمگر
 و استبداد نماد که شب در شعر این فضای تمامی
 شعر، پایانی بند در اما گذرد،می است خفقان

 و بشارت نماد که خواندمی خروس که هنگامی
 و امید نشان که صبح و گریزدمی شب است، فتح

 تاریخ به توجه با. آیدمی بیرون است پیروزی
 توانمی است 1331 زمستان که شعر شدن سروده

 محمد کترد از نمادی و سمبل را، آمین مرغ
 آمال مظهر که دانست، وقت وزیر نخست مصدق،

 سه دوران در و بود ایرانی روشنفکر آرزوهای و
 همه دل در آینده به امید او، وزیری نخست یساله
 از شعری تنها این ،کهاین دیگر نکتة بود. شده پیدا
 پایان و دارد شادی فضای گونهاین که است نیما
 آن، از بعد و قبل چه است، فتح پیروزی با شعر
 کندنمی ترسیم خود جامعة از فضایی چنین نیما

 (.252ـ267: 1389 احمدی،)

 جغدـ  
 زیر: شعر  مانند بدیمنی است. و شومی جغد نماد

 در را/ خروس امشب فریاد/ بشارت ای صبح/ای 
 .(33: 1351 ابتهاج،) اندبریده سر آمدنت آستان

 تعبیر به) استبدادی هایابتهاج نیز حکومت
 را او و ندارند را تحملش تاب( جغدها: نمادینش
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 : کنندمی سرنگون
 به فشانندمی ما/ میهن زدۀتب شب در جغدها»

  ابتهاج،) «تابان چراغی هست هر کجا خاک/
1361 :41.) 

 بندیجمع
در این نوشتار با مروری بر آثار شاعران عصر 

 1357تا  1311زمانی سالهای ة پهلوی در بره
ش به عمل آمد که نمادگرایی سیاسی در شعر تال

شاعران این عصر بیان شود. شاعرانی که پس از 
انقالب مشروطه در فضای عصر بیداری شعر را 

های جمعی و حامل اندیشه رسانةعنوان یک به
اجتماعی و سیاسی قلمداد کرده و برخالف عصر 
مشروطه که در شعر و ادب فارسی صراحت در 

د، شاعران این عصر در قالب شعر نو بیان مفاهیم بو
به نمادگرایی روی آوردند. بررسی شعر نو در 

ام این دوره چون نیما، نهمجموعه اشعار شاعران ب
اخوان، شاملو، ابتهاج و... نشان داده شد که در 

عنوان نمادی از اعتراض به فضای استبداد، شعر به
ای عصر هفضای خفقان و اختناق حاکم سیاست

و  است، و نمادگرایی و بیان نمادین آمالپهلوی 
انتقال  شیوۀبهترین  انقالب،آرزوهای نسل پیش از 

این اعتراض و اندیشه است. این شعرا اگرچه مرام 
سیاسی و یا مسلکی خاصی نداشتند ولی در یک 

به تصویر کشاندن فضای  روش مشترک بودند و آن
با نمادهایی چون  پهلوی،اختناق و استبداد عصر 

شب، زمستان و خزان، تاریکی، سرما و زنجیر و ... 
آن عصر را با نمادهایی چون  مرداندولتاست. و 

در شعر  چهآنجغد، شبگیر و... به تصویر کشاندند. 
این است که برخی از این  است،این عصر مهم 

شاعران با نمادهایی چون صبح، چراغ، خروس و... 
وشن نگه امید را در دل خوانندگان خود ر بارقة

و عظمت و  داشتند و امید بخش جامعه خود بودند
اصالت اجتماعی سرزمین ایران و تاریخ کهن مردم 

این سرزمین را نمادهایی چون دریا، رود، جنگل 
 و... به تصویر کشاندند. 

 منابع 
 هران: صفی علیشاه.ت .سراب (.1332) هوشنگامیر ابتهاج،

 ارنامه.ک :تهران .تاسیان (.1385)  ـــــــــ.

 توس. :تهران .یادگار خون سرو (.1361) ـــــــــ.

 کارنامه.: هرانت .سیاه مشق (.1378) ـــــــــ.

مفهوم وطن در شعر شاعران  (.1389) امین احمدی،
 .انشگاه عالمه طباطبایید: هرانت ،معاصر مشروطه و

 هفتم. چاپ. اوستا این از. (1364)مهدی  ثالث، اخوان

  .دمرواری: تهران

 تهران: مروارید. .چاپ دهم .زمستان .(1369) ـــــــــ.

 .دارم دوست بر و بوم کهنی ا ترا (.1387) ـــــــــ.
 .زمستان: تهران

 نگاه. : تهران .مجموعه اشعار (.1391) سیمین بهبهانی،

: تهران .ستیابر ماخانه. (1377) تقی پورنامداریان،

 سروش.

 جلیل ،شاکری والقاسم؛اب ،رادفر ؛تقی پورنامداریان،

 «.شعر معاصر در نماد چند تأویل و بررسی». (1391)

 .48ـ25صص. 1ش. 2س .معاصر پارسی ادبیات

 .های شعر معاصر فارسیمایهنب (.1372) علی زارعی،

 .طباطباییانشگاه عالمه د: تهران

 .جلد اول .نقد ادبی .(1369) عبدالحسینکوب، زرین

 بیر.امیرک: تهران .چاپ چهارم

ترجمه  .نقد ادبی در سده بیستم .(1378)تادیه ژان ایو 

 نیلوفر.: تهران .چاپ اول .شهید نونهالی

 .ماندن اوج در جاودانه زیستن( 1376) بهروز جاللی،

 مروارید.: تهران

 نخست. چاپ. نمادگرایی. (1375) چارلز چدویک،

  .مرکز نشر: تهران

 و اصول ی،اجتماع لیسموسمب» (.1391) مسعود دالویز،

 .ماه کتاب .«فارسی معاصر شعر در آن هایشکل

 .58ش

. پنجم چاپ. کتاب هشت. (1363) سهراب ،سپهری



 5211ستان زمو  پاییز، 1 یاپی، پدومچهارم، شمارة  سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  501

 .طهوریتهران: 

. دوّم و سی چاپ. کتاب هشت (1381) ـــــــــ.

 .طهوری: تهران

 .شعرها: یکم فتر، دآثار مجموعة. (1387)احمد  شاملو،

 نگاه.: تهران یعقوب شاهی، نیاز کوشش به

از : ادوار شعر فارسی .(1387) محمدرضاشفیعی کدکنی، 
  .تهران: سخنچاپ سوم.  .مشروطیت تا سقوط سلطنت

 چاپ .کوهی آهوی دوم هزاره .(1385) ـــــــــ.

 . سخن :تهران .چهارم

 . سخن :تهران.صداها برای ایآیینه. (1376) ـــــــــ.

 . سخن :تهران .چاپ دهم. شبخوانی (1389) ـــــــــ.

چاپ . سبک شناسی شعر (.1382) سیروس شمیسا،

 . فردوس: تهران نهم.

 .رهنگ نمادهاف (.1387)آلن گربران،  ژان و شوالیه،
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 شعر با سیاست پیوند .(1394)عبدالمطلب عبداله، 
 طباطبایی. عالمه دانشگاه: تهران .مشروطه عصر

 یازدهم. چاپ .دیگر تولدی .(1353) فروغ ،فرخزاد

  .مروارید: تهران

 .سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان .(1374) ـــــــــ.

 .مروارید: تهران

 اشرف روشندل، اعظم؛ آبادی، نیک محمدرضا؛قاری، 

 شعر بر تکیه با معاصر شعر در سمبولیسم» (.1393)

فصلنامه  .«ابتهاج هوشنگ و ثالث اخوان مهدی
 .125ـ97صص .21ش .5د .بیاد شناسیزیبایی

ادبیات فارسی، انقالب  .(1389)حسینعلی قبادی، 
تهران:  .چاپ اول .اسالمی و هویت ایرانی

 جهاد دانشگاهی.  اجتماعیپژوهشگاه مطالعات 

 تهران. .جامعه شناسی ادبیات .(1374)مرتضی کتبی، 

)جلد اول  تاریخ تحلیلی شعر نو .(1377)شمس لنگرودی، 

 تهران: نشر مرکز. .هجری شمسی( 1332تا  1284

فرهنگ  .(1363) متخلص به شاد() پادشاه محمد
 خیام.: تهران .چاپ دوم .آنندراج

 .با عشق در حوالی فاجعه (.1371) حسین منزوی،

 اژنگ.پ: هرانت

 تهران: آفرینش. .حنجره زخمی تغزل (.1387) ـــــــــ.

. حسن فتحی جموعه اشعارم (.1388) ـــــــــ.

 نگاه. آفرینش و: انتهر

تاریخ : چون سبوی تشنه .(1375)محمدجعفر یاحقی، 
  .جامی: تهران چاپ سوم. ادبیات معاصر فارسی.

چاپ  .چشمه روشن (.1374)غالمحسین یوسفی، 

 علمی.تهران:  .چهارم

 .یطبر و فارسی اشعار کامل مجموعة .(1374) یوشیجنیما
 .نگاه: تهران .طاهباز سیروس کوشش به




