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 اشعار در طبیعت نمادین تصاویر رمزوارگی بررسی

 اسالمی ایرانی معاصر شاعران

 1قطبی کباری لیال
 اهدانشگ مشهد، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه دکتری، دانشجوی

 ایران. مشهد، اسالمی، آزاد
 

 *2زاده بدیع شاه محمد
 آزاد دانشگاه مشهد، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه، یار استاد

 مسئول(. نویسنده)  ایران مشهد، اسالمی،
 

 3قزلحصار مهربان جواد
 آزاد دانشگاه  مشهد، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه،  یار استاد

 ایران. مشهد، اسالمی،
 

 دهیچک
 تغییر تاریخ و زمان مسیر در که است این رمز و نماد ویژگی: هدف
 اجتماعی اوضاع با متناسب و شده معنایی اندازیپوست دچار کرده،

 میان این در. نمایند ارائه را خویش ادبی - هنری کارکرد دوره، هر
 عناصر از برخورداری دلیل به طبیعت از منبعث رمزهای و نمادها

 معاصر شاعران اشعار در را کاربست ترینبیش ماندگار، و جوهری
 .است داشته
 - توصیفی روش با حاضر پژوهش در اساس این بر: ها روش و مواد

 شاعران آثار در طبیعت از منبعث رمزوارگی ارزیابی به تحلیلی
 .ایمپرداخته ایران معاصر مطرح
 و کسمبولی هایگرایش است آن بیانگر تحقیق این نتایج :ها یافته

 اجتماعی و سیاسی اوضاع بر عالوه معاصر، ادبیات حوزه در رمزواره
 سبکی، دگرگونی و ای،رسانه سانسورهای از ترس و احتیاط و

 همچنین و -ابهام -هنری جوهر غنای برای تالش و دقت ماحصل
 لذت جهت ادبی، آفرینش و خوانش امر در خواننده دادن شرکت

 .باشدمی اثر از بیشتر
 ناییتوا و فکری استقالل از که شاعرانی میان، این در: گیری نتیجه
 سیککال هویت از مراقبت ضمن اند،بوده برخوردار بیشتری ابتکار

 ساختار در ارائه با و داده نجات روزمرگی و ابتذال از را آنها نمادها،
 رمزهای و نمادها این از ایتازه هایقرائت جدید، هنری و فکری

  .اندداده دست به طبیعت از برخاسته
 

 .نماد معاصر، شعر رمز، ادبیات،: کلیدی هایواژه
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 مقدمه
هایی شعر، کنش شاعر است از طریق ابزار تخیّلی. این ابزارها دستمایه

ل، همان تخیّکند؛ پس در واقع، هستند که شاعر آنها را بازآفرینی می
کنش و عمل شاعر است، زیرا به قول نور تروپ فرای، شاعر آنها را 

برای ابراز این همانی میان ذهن بشری و جهان خارج به کار »
طور طبیعی به اموری گرایش دارد انسان از نظر روانی به« گیرد.می

بیند. این که طبع خود را با آنها موافق و آنها را با خود سازگار می
ه هایی ککند. واژهطور ناخودآگاه در زبان انسان نیز بروز میل بهعم

دهنده به دقّت نشان -ویژه اگر شاعر باشدبه -گیردانسان به کار می
 (.1روحیات و تمایالت اوست )

به عبارت دیگر، شاعر جهان خارج را به طریقی برای خود ذهنی و 
شبهه نشانگر آن بیکند؛ گزینش عناصر از جهان خارج، درونی می

چیزهایی است که با طبع انسان شاعر سازگار است و در این میان، 
 های¬گاهگیری از نمادهای طبیعت در شعر، از زیباترین تجلیبهره
 ،میان این در. است پیرامون جهان به انسان شناسانهسنتی نگاه این

 و نماد آنکه رغم علی است آن کرد اشاره آن به باید که اینکته
رواج داشته و کم یا بیش در شعر  پیشینیان اشعار در طبیعی نمادهای

شود، های مهم شعری محسوب میشاعران معاصر نیز یکی از آرایه
 گرایش شاعران معاصر به طبیعت و دیدگاه آنان نسبت به طبیعت،

در دیدگاه گذشتگان توصیف و  با دیدگاه پیشینیان متفاوت است.
برای لذّت بیش از حد یا در نهایت توصیف تصویرسازی از طبیعت 

های قراردادی طبیعت است. منوچهری دامغانی، فرّخی زیبایی
کنند؛ آن را وصف می اند،سیستانی و امثال آنها نیز با طبیعت همراه

لکن هدفشان این است تا شنونده یا خواننده را در اعجاب هنری توأم 
زشتی در  ن زیبای مطلق است،طبیعت از دید اینابا لذّت قرار دهند، 

ها برای جلب شان توصیف به کمال این زیباییبینند و همهآن نمی
ها و تصویرهای متعدّدی توجّه ممدوح است. مثالً فرخی در توصیف

تمام توان خود را برای ارائه وصفی هنرمندانه  که از باغ ارائه کرده،
تواند ای جز این را نمیرسد اندیشهگیرد و به نظر میو زیبا به کار می

تصوّر کند. امّا شاعران معاصر، از طبیعت نه با هدف صرفِ توصیف، 
که به عنوان چاشنی مناسبی برای تصویرسازی و انتقال محتوی و پیام 

 جویند.شاعرانه بهره می
با توجه به اهمیت این مسأله در تحقیق حاضر، ضمن معرفی 

د آن در ادبیات، به ارزیابی مختصری از مفهوم نماد و رمز و کاربر
و تبیین نمادها و رمزهای برخاسته از طبیعت در شعر شاعران 

کارگیری این رمزها و همین منتخب معاصر پرداخته و نوع و شیوه به
 نماییم.طور تعابیر و تفاسیر منبعث از آنها را تبیین می

 
 پیشینه پژوهش

معاصر به طور در زمینه تصاویر شعری به طور عام و تصاویر شعر 
هایی صورت گرفته است و در ادامه به تعدادی از خاص، پژوهش

بندی تصاویر شعر ای از تقسیمشود؛ اما گونهترین آنها اشاره میمهم
معاصر که در پژوهش حاضر آمده است؛ در نوع خود مسبوق به 

های مرتبط با این موضوع به شرح ای نیست. تألیفات و پژوهشسابقه
 زیر است: 
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کتاب بالغت تصویر از دکتر محمود فتوحی رودمعجنی که در این 
ترین منبع موجود است و اساس این مقاله نیز نوع، اولین و اصلی

بندی همین کتاب بوده است. کتاب صور خیال در شعر فارسی تقسیم
کدکنی. کتاب طال در مس از رضا براهنی )دو از محمدرضا شفیعی

باحثی دربارة تصویر در شعر دارند به کتاب اخیر با وجود اینکه م
معرفی و ارزیابی تصاویر از منظری که در پژوهش حاضر پرداخته 

ای با عنوان ( در مقاله2اند(. دلبری و مهری )شده است نپرداخته
سطوح بالغی خیال در تصاویر شعر معاصر به بررسی روند 

 در اینهای ادبی در قلمرو تخیالت شاعرانه پرداختند. تصویرسازی
مقاله کیفیت طبقاتی تصاویر شعری معاصر از نظرگاه خیال و سطوح 

ها به های سطحی ومیانی تخیّل آنادراکی شاعران، گذر از الیه
های شاعران در عرصه های درونی و عمیق و نمایش تواناییالیه

( 3ها بررسی شده است. رضایی )پردازی و هنر تصویرگری آنخیال
وان مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر ای با عندر مقاله

معاصر و کالسیک فارسی، با تاکید بر تصاویر اشعار نیما، به بررسی 
خلق تصویر در شعر نو و مقایسه تصویر در شعر کالسیک و شعر 

ای با عنوان تصویر ( در مقاله4نو پرداخته است. طاهری و رحمانی )
ر شعر سپید که شعر سپید، به بررسی چگونگی خلق تصویر د

د کنای از شعر نو می باشد، پرداختند. این مقاله بیان میزیرمجموعه
که تصویرسازی بعد از دهه هفتاد بیشتر حسی و انتزاعی شده و از 

( در 5عناصر غیرطبیعی ساخته می شود. جعفری قریه و کشاورز )
ها، به بررسی انواع تصویر ای با عنوان انواع تصویر در شعرکمقاله

در اشعار کوتاه معاصر پرداخته و با تکیه بر دو ویژگی اصلی شعر 
کوتاه یعنی ایجاز و تصویرگرایی، انواع تصویر را از لحاظ نوع 
کارکرد، ساختار و سطح اندیشگی بررسی کردند. محمدنژاد 

ای با عنوان تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن ( در مقاله6زمینی )عالی
نیما، به بررسی ابعاد مختلف این  فارسی در تصویرسازی شعر

ای ( در مقاله7گیری تصویری پرداخته است. پورزینی و خاکپور )وام
شناسانه قصاید مهرداد اوستا، به بررسی سبک با عنوان بررسی سبک

های قصاید مهرداد اوستا پرداختند. پورصادقی و شعری و ویژگی
ر غزل هوشنگ ای با عنوان تصویر سایه د( در مقاله8بذرافکن )

ابتهاج، به بررسی تصویر سایه که تخلص هوشنگ ابتهاج می باشد، 
نامه خود با ( در پایان9از لحاظ تصویرآفرینی پرداختند. دهقانی )

شناسی آثار مهرداد اوستا با تکیه بر قصاید او به بررسی عنوان سبک
ان نامه خود با عنو( در پایان10آثار مهرداد اوستا پرداخت. خواجه )

بررسی صور خیال در اشعار مهرداد اوستا به بررسی صور خیال در 
نامه خود با عنوان ( در پایان11اشعار مهرداد اوستا پرداخت. مالکی )

مقایسه شیوه کاربرد تلمیح در اشعار عاشورایی پنج شاعر معاصر 
)سعید بیابانکی، سید حسن حسینی، علیرضا قزوه، علی معلم دامغانی، 

گرمارودی(، به بررسی شیوه کاربرد تلمیح در اشعار علی موسوی 
( در 12پور توچایی )عاشورایی شاعران معاصر پرداخت. کاس

نامه خود با عنوان تحلیل سبکی اشعار حمید مصدق، به تحلیل پایان
( در 13و بررسی اشعار حمید مصدق پرداخت. نظری و کولیوند )

حمید مصدق به تحلیل و ای با عنوان بررسی نوستالژی در شعر مقاله
بررسی آثار حمید مصدق و همچنین بررسی چگونگی خلق تصاویری 
از بهشت و دوران زندگی آدم در بهشت پرداختند. عمونیا سماکوش 

های اشعار حمید نامه خود با عنوان تحلیل درونمایه( در پایان14)
مصدق، به تحلیل و بررسی اشعار حمید مصدق از زاویه عشق و 

( 15) زادهپور و طالبگرایی پرداخته است. حسامژی و طبیعتنوستال
های ادب غنایی در شعر ای با عنوان بررسی و تحلیل گونهدر مقاله

ها های ادبی و چگونگی کاربرد آنهوشنگ ابتهاج، به بررسی گونه
در شعر معاصر با تأکید بر اشعار هوشنگ ابتهاج پرداختند. محمدی 

های ای با عنوان تحلیل و بررسی سمبلاله( در مق16و کولیوند )
های امیر هوشنگ ابتهاج )سایه(، به بررسی سمبل اجتماعی در سروده

که یکی از ابزار تصویرآفرینی می باشد، در آثار هوشنگ ابتهاج 
 پرداختند.

 
 ها روشمواد و 

از آنجا که نوع پژوهش نظری است؛ اسناد، متون ادبی، مقاالت و 
با موضوع مورد مطالعه، با محوریّت خلق تصویر های همسو پژوهش

ای برخوردار خواهد بود. در شعر شاعران امروز، از اهمیّت ویژه
ای بسیاری از اطالعات مربوط به پژوهش، از طریق مطالعه کتابخانه

گردآوری و پس از بررسی آثار مرتبط، مستقیم و غیرمستقیم، در 
بندی خواهد شد. در هبرداری و دستراستای موضوع پژوهش، فیش

های رساله، تحلیل و بررسی ها بر اساس سؤاالت و فرضیهنهایت داده
 خواهد شد.

 
 تعریف واژه نماد

سمبل را در فارسی، رمز، مظهر و نماد گویند. کلمه سمبل، از نظر 
دارد « Sympton»و « Sign ،Signal»لغوی مترادفاتی چون 

ی اوقتی اندیشه»رود. ار میکه به معنی نشانه، عالمت و نشان به ک
بینی یا نتواند موضوعی را سامان دهد، یا انسان تنها آن را پیش

 «.شود.کند نماد اصیل آشکار میاحساس

نماد یک اصطالح است، اصطالحی که بار معنایی آن بسیار فراتر از 
اش است. بیانی نمادین، ترجمانِ کوشش معنای قراردادی و روزمره

پیدا کردن و مادیت بخشیدن به سرنوشتی که از  انسان است برای
. حقایق و دگریزاش کرده است، میهایی که احاطهورای تاریکی

شماری که در ماورای درک و فهم بشر قرار دارند او را وقایع بی
ها و مفاهیمی که بیان و فهم و وادار ساخته تا برای ابراز اندیشه

های هایی از عالمتنظامها مشکل بوده است، توصیفِ کالمی آن
رایی تر گردد. نمادگها، آسانمختلف بیافریند تا درکِ آن بیان نشدنی
نیما « ققنوس»(، با شعر 1316در شعر معاصر ایران، از حدود سال )

آغاز شد. او شاعر رمانتیک و متأثر از اواسط قرن نوزدهم فرانسه 
، «ادشاه فتحپ»، «ققنوس»( با آفرینش 1316های )بود، ولی از سال

، به قلمرو شعر سمبولیک پا گذاشت و از «پاکار شب»، «مرغ آمین»
رمانتیسم به سمبولیسم گرایید. سمبولیسم ایرانی معاصر، گرایش 

ی سیاس -شدیدی به وقایع اجتماعی دارد و به تعهّد و التزام اجتماعی
پایبند است، به طوری که در شعر نمادین معاصر، آمال و آالم مردم 

شود. اغلب نمادهای شعر معاصر، شعر شاعران، منعکس می در
 شخصی و ابداع خودِ شاعرند.

 
 کارکرد رمزگونه طبیعت در اشعار شاعران معاصر
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های تفکّر خود را بر شناسانه از همان آغاز پایهنگرش جامع هستی
شناسانه عناصر آشکار طبیعت قرار داده بود. بدین معنی پایه زیبایی

نویسندگان نخستین تعابیر تشبیه خود را بر میزان آنچه  که شاعران و
نهادند. خورشید و ماه و پروین هر یک به لحاظ دیدنی بود پایه می

روشنایی، تابناکی در ظلمات و گستردگی شعاع تابش مطلع نظر اینان 
 شکای است، ساخته شده از آجر طبیعت بیاند. اگر جهان خانهبوده

اغ پروین و تابش مهتاب در ظلمات و نور و چراغ آن از چلچر
 تر از آن آشکارگری خورشید در این خانه است.درخشندگی و مهم

با ظهور جریان شعر معاصر، تصاویر شعری از تنگنای تجارب ذهنی 
صرف رها شد و به سمت گستره ادراکات عینی و ملموس رفت و 

د شاعر کوشید تا صور ذهنی خود را از دنیای ملموس و تجربی خو
بر کنار  به دست آورد. شعر سپید، ترانه و غزل نو نیز از این ویژگی

این کار، صور خیال نیز به تازگی و تنوع نماندند و طبیعتاً در پی 
کاررفته از این نمادها در شعر شاعران های بهگرایید. اینک نمونه

های محسوس طبیعت گرفته امروز، که از عناصر طبیعی و پدیده
 شده است:

 
 زمین و خاک

ترین نمادهای مطرح در زمین به عنوان گهواره بشریت، از اساسی
شعر شاعران اجتماعی معاصر است. شاعران از این نماد به عنوان 

جویند. در شعر معاصر رمزی برای مادر، زایش، زندگی و... بهره می
فارسی، شعر زمین از ابتهاج در زمره زیباترین اشعار وی است که با 

اویری نو به همراه مخاطب دادن زمین، پیامی رسا و زیبا را خلق تص
 ند:کنه تنها به مخاطبان شعر فارسی، که به همه جهانیان مخابره می

ای مادر ای زمین/ امروز این منم که ستایشگر توأم/ از توست ریشه 
گزار تو و شکر توأم/ بس و رگ و خون و خروش من/ فرزند حق

ن گذشت/ تو ماندی و گشادگی روزگار گشت و بهار و خزا
ات/ طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت/ از آتش گداخته کرانهبی

اش/ غیر از تو ای ات/ هر پهلوان به خاک رسیده ست گردهجاودانه
زمین که در این صحنه ستیز/ ماندی به جای خویش/ پیوسته زورمند 

سنگ و استوار/ فرزند بدسگالی اگر چون حرامیان/ و گران
حرمت تو تاخت/ هرگز تهی نشد دلت از مهر مادری/ با جمله یب

ناسپاسی فرزند شناخت/ آری زمین ستایش و تکریم را سزاست/ از 
 (.17اوست هر چه هست در این پهن بارگاه )

ها و نمادهای کالسیک در شعر زمین بهره شاعر اگرچه از اسطوره
ای است که گونهجوید، اما محتوا و شکل چینش این عناصر بهمی

شنود برای او تازگی دارد. در حقیقت شاعر به آنچه مخاطب می
زدایی در شعر زمین، به واسطه تالقی و تعامل توأمان جریان آشنایی

 گیری از تکنیک گوناگونی روایتعناصر واژگانی و مضمونی با بهره
 و گسست زمان و حتی مکان در این شعر دست یافته است:

اند/ سهراب پهلوان و سلیمان پادشاه/ گهواره ویپروردگاران دامن و 
ای بس که تازیانه خونین برق و باد/ پیچیده دردناک/ بر گرده زمین/ 
ای بس که سیل کف به لب آورده عبوس/ جوشیده سهمناک بر این 
خاک سهمگین/ زان گونه مرگبار که پنداشتی دریغ/ دیگر زمین 

ه همان گونه سخت همیشه تهی مانده از حیات/ اما زمین همیش
پشت/ بیرون کشیده تن/ از زیر هر بال/ و آغوش بازکرده به لبخند 

آفتاب/ زرین و پرسخاوت و سرسبز و دلگشا/ بگذار چون زمین/ 
من بگذرانم شب طوفان گرفته را/ آنگه به نوش خند گهربار آفتاب/ 

 پیش تو گسترم همه گنج نهفته را ...
در طی این جریان پدیدار شد و  میل به رمزگرایی در همین دوران و
توان نمادهایی را یافت. مناظر کم و بیش در اشعار این شاعر می

طبیعت برای این شاعر تنها یک تداعی ساده نیست؛ زیرا گذشته از 
ه کند. البتّتوصیف، مخاطب را به بیانی فکری و نمادین هدایت می

ای که تردگیباید در مورد ابتهاج این نکته را در نظر داشت که گس
تردید زیاد نیست: شب، باران، بخشد، بیابتهاج در اشعارش به نماد می

جنگل، تاریکی و... این واژگان یا نماد هستند و یا توانایی تبدیل شدن 
به نماد را در ذهن مخاطب دارند که در نشان دادن غنای اجتماعی 

 رند.اشعار سهم به سزایی دارند و غالباً از افراط و ابتذال دو

خاک نیز که از عناصر اساسی زمین است، از نمادهای پرکاربرد در 
شعر شاعران معاصر است. خاک به همان نسبت که نمادِ آفرینش و 

گونه نیز، نماد گور و مرگِ او رود، همانخلقتِ انسان به شمار می
شود برخالف آب شود. از خاک با صفت تیرگی یاد میمحسوب می

راه است. خاک مانند آب، آتش و باد، یکی که با صفت روشنی هم
 ها تحتاز چهار عناصر اربعه است که در روایات ایرانی از آن

عنوان، امهات سفلی )مادران فرودین( یاد شده است، که از آمیزش 
چهار عنصر )مادران( با هفت آسمان )پدران( هستی ترکیب و 

نبات، حیوان( آفرینش یافته است و در پی آن، موالید ثالث )جماد، 
 (18)اند و گاه نماد تواضع و فروتنی است به وجود آمده

مرغان پر گشوده طوفان که روز مرگ/ دریا و موج و صخره 
/ «ست خاکسترون شده»گفتی، ای عزیز!: برایشان گریستند/ می

اینک ببین برابر چشم تو چیستند:/ هر صبح و شب به غارت طوفان 
 (.19شقایقان این باغ نیستند. )روند و باز،/ باز، آخرین 

 

 خاک: نماد زایش و پرورش.

در اینجا به مفهوم عقیم شدن خاک است که گویی دیگر هیچ بذری 
پرورد و خاصیت دهد و هیچ جوانی را نمیرا در خود، پرورش نمی

پروردگی خود را از دست داده است. شهیدانی که تا پای جان، 
ها بر ایشان و صخره و موجدالوری و شجاعت کردند، حتی دریا 

گریستند، این مبارزانِ نستوه در رهایی وطن از چنگال ظلم و استبداد 
زمان، که تا پای جان، از خود و خونِ خود گذشتند در رسیدن به 
این آرمان طالیی و هر چند که دالورانه، جان نثار کردند، امّا زمین 

نان را ادامه شود و مبارزان دیگری راه آاز وجودشان خالی نمی
اه گخواهند داد و پرچم نبرد و ستیز و استبداد و خودکامگی، هیچ

ماند. غزلی که در یاد شهیدان وطن و آنان که تن به بر زمین نمی
ها را روشنی بخشیدند: تیرگی استبداد ندادند و چون آذرخش، اندیشه

های خود زیستند و در این راه به شهادت رسیدند و مثل با آرمان
غ طوفان، ترسی از حوادث زمانه و تبعات آن نداشتند. شعری مر

 سیاسی، با تأثر شاعرانه. -است از دل نمادهای اجتماعی

همچنین خاک در سعید بیابانکی نماد، سرشک، نماد فراگیری و 
وسعت، گستردگی و پروردگی، زایش و پرورش، ناپاکی جسم خاکی 

رش و تواضع آمده در برابر روح پاک، نماد آفرینش و زایش، پرو
 است.
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 میان خاک سر از آسمان برآوردیم

 آشیان درآوردیمچقدر قمری بی

 وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم

 چقدر خاطرة نیمه جان در آوردیم

 چقدر چفیه و پوتین و مهر انگشتر

 چقدر آیینه و شمعدان درآوردیم

 ات را شبانه از دل خاکلبان سوخته

 ر آوردیمدرست موسم خرما پزان د

 به زیر خاک به خاکستری رضا بودیم

 (20عجیب بود که آتشفشان درآوردیم)

تصاویر این شعر در موضوع تفحّص برای یافتن پیکرهای شهدای 
های موثّر در خلق تصاویر مفقوداالثر است و واژه خاک که از واژه
بار تکرار شده است. که  6این شعر است، به جای ارجاع با ضمیر، 

زدایی معنایی و عاطفی از طریق ارتباط با موضوع شعر، آشناییدر 
کند. خاک در فرهنگ نمادها زمین تغییر ساختار نحوی ایجاد می

پرورد مادر است. اوست که در خود تن و جان حیوان و نبات را می
و از همین روست که آنچه در دامان و به تعبیری زهدان خاک قرار 

مادر خواهند بود. زیرا در عناصر اربعه پذیر زمین گیرد فرمانمی
 خاک )زمین مادر( از محوریت اقتداری برخورداراست.

 
 آب

آب یکی از چهار عنصر اصلی است که نزد ایرانیان مقدس و ایزدی 
رفته است. معنی نمادین آب در سه مضمون: چشمه به شمار می

شود. نماد حیات، وسیله تزکیه و مرکز حیات دوباره خالصه می
 مرگ و زندگی.

پاره، رها، محو/ آب ها: گم/ ابرها: پارهدورها: دور و نزدیک
 (.21سرگرم آیینه داری )شفی

 
 آب: نماد صفا و روشنی.

گرایی یا حتی ای از ذهنیت م. سرشک به طبیعتبخش عمده
شود. مفاهیم مختلف را در طبیعت و ستایی او مربوط میطبیعت

برای بیان مفاهیم بلندی چون آزادی، گیرد و های آن به کار میجلوه
کند. آب در اینجا همچون انسانی از ابزار و عناصر طبیعت استفاده می

دهد. توصیفی از سال است که داری را انجام میاست که کار آیینه
های مردان بزرگ و مبارز و همیشه در همگان در بحبوحه دالوری

ند. باغ و دشت برصحنه وطن و حوادث پرآشوب زمان، به سر می
های )ایران( در آغاز بهار آزادی است و شاعر تصویری از جلوه

مختلف طبیعت: آب، باران، جوی، ابر، باد، باغ، مرغابیان و... به 
کشد و با نگاهی به انقالب که در مرحله پیروزی است، تصویر می

های طبیعت در تکاپویِ رسیدن به همگان، حتی تمام عناصر و جلوه
اند و اکنون آبِ باصفا و روشن و زالل، وظیفه ادی و طبیعتبهار آز

گرفته است تا طبیعتِ زیبا خود را در آبیِ آب، داری را بر عهدهآیینه
بنگرد. شاعر به توصیف همه اجزای طبیعت و همه افراد وطن 

پردازد که چگونه همگان، متّحد برای آغاز این آزادی و در تکاپو می
ها در آن اند و خزهها رواندر همه جویهای زالل هستند. آب

اند و مرغابیان در حال فرار )ظالمان حکومت که همچون روییده

های درختان در باد به حرکت و رقص مرغابیان، سیاه پوشند(. شاخه
 روند.اند و با شادی به استقبال بهار میدرآمده

یعت بگیر برای وارد کردن تصاویر طحمید مصدّق نیز در تالشی همه
 گونههای شخصی خود و پیوند زدن آن با شعر اینبه مرکز تجربه

 سراید:می

 گاهی چو آب هستم و گاهی چو آتشم

 کشم...ست که بس درد میاز این دوگانگی

 با پای خویش ز آتش عشق تو بگذرم

 (22آزمای خویشم و روح سیاوشم)خویش

اند و شدهعناصر خیال در اشعار مصدّق، اغلب از طبیعت گرفته 
اند از: آب، آتش، دریا، گرداب، سمند، هاله، باد، کالغان سیاه، عبارت

آسمان، خورشید، صبح بهاری، عقاب، آهن، زهر، شیر، آتشفشان، 
توفان، سیل، موج و صبح که همگی متعلّق به طبیعت هستند. عناصر 
طبیعی در شعر او غالباً نوعی سمبل اجتماعی هستند. درواقع عناصر 

ی گرایگرایی و اسطورهاو دارای سه جنبه نمادگرایی، طبیعت خیال
مایه اجتماعی هستند. همچون همه است که همگی دارای درون

 -که عمل او هستند -ها و عناصر بیان هر شاعر نیز، واژهاعمال انسان
 زاده تمایل اویند.

 
 جنگل

در مناطق گوناگون، جنگل بکر، یک حرم واقعی بوده است. در عهد 
باستان، نماد زندگی بود. نشانه ربط و پیوند، واسط میان زمین و 

رود و گنبد های درخت در زمین فرو میآسمان )جایی که ریشه
 شود( .آسمان به نوک درخت وصل یا با آن مماس می

همیشه دریا دریاست./ همیشه دریا طوفان دارد./ بگو! برای چه 
ومند جنگل خاموش های برخاموشی!/ بگو جوان بودند،/ جوانه

(23.) 

 جنگل خاموش: ایران.

ایرانی که در بحبوحه ظلم و ستم است امّا جوانانش ساکت و 
گوید: ویژگی دریا، جوش و خروش و عظمت اند و شاعر میخاموش

گوید: شما همیشگی آن است و خطاب به جوانان برومند وطنش می
گل خاموش های این جنباید همچون دریا، پرخروش باشید تا جوانه

 را، رو به رشد و سر به فلک کشیدن آن گیاه و درخت برسانید.

هوشنگ ابتهاج نیز در اشعار خود از جنگل و عناصر آن به عنوان 
نمادهای کلیدی در تصویرسازی اشعار اجتماعی و حتّی سیاسی 

کند. در بیت زیر جنگل، سرزمینی است که گرفتار ظلم استفاده می
ت و سروهایش که نماد آزاد خواهان هستند، و ستم و خفقان شده اس

 شوند:در این محیط غم زده، نابود می

 ای جنگل ای انبوه اندوهان دیرین

 (17) جا چه آمد بر سر آن سرو آزاد؟آن

گیری از این نمادها و تصاویر حاصل از اشعار اجتماعی سایه با بهره
داد ستبهایی است که از مصیبت اطبیعت، حکایت درد و رنج انسان

و خفقان به ستوه آمده و سرنوشتشان از سرنوشت دیگران جدا 
نیست. سرنوشت وطن سرنوشت شاعر است و شاعر درد او را درد 

آید داند. از این رو هر زمانی که غم به سراغ وطن میخویش می
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آمیزد. به شود و اشک و خشم را درهم میشاعر نیز با او هم ناله می
 سراید:می« یه جنگلمرث»عنوان نمونه، در 

ستاره!/ خورشید تاریک!/ اشک سیاه ای جنگل ای شب!/ ای بی
های گسسته!/ آیینه دیرینه زنگار بسته/ ... ای جنگل ای کهکشان

های ماتم!/ در سایه افکند کدامین ناربن غم!/ چنگی هزار آوای باران
 ریخت/ خون از گلوی مرغ عاشق؟.

 
 های دیگر طبیعیپدیده

 اش بهرهو صحرا، کوه، سرو و... برای خلق تصاویر شاعرانهمثل وادی 
 گیرد:می

 ای رفته از این وادی، با شوکت بهرامی
 (20ست)باز آی که این صحرا، صد گور دگر زاده

اوستا نیز از عناصر موجود در طبیعت همچون دریا و توفان در اشعار 
 جوید:خویش بهره می

 ها گشودهدریای خون بادبان ... به

 (24به توفان درون هر دو لنگر گرفته)

این قصیده در ستایش امام خمینی و نهضت اوست و شاعر در آن با 
گیری از برخی از عناصر طبیعی، عالوه خلق تصاویر از طریق بهره

بر ستودن شخصیت جهانی و تأثیرگذار امام خمینی، از رشادت و 
یین نهضت مردمی کند که با ایمان به آدلیری مردان و زنانی یاد می

 روند.با پارسایی و عصمت به نبرد اهرمن می

ی شکلی، هستهای آغازین، آشفتگی اولیه، بیدریا و اقیانوس نماد آب
پایان، غیرقابل درک، مرگ و تولّد دوباره و ابدیت مادی، حرکت بی

و مادر کبیر است. نماد وجود واحد است. دریا نِماد پویایی زندگی 
تی زودگذر میان امکانات نامعلوم و واقعیات است و نماد وضعی

معلوم است. هم تصویر زندگی است هم مرگ. وضعیتی چندوجهی 
دهد و ممکن که وضعیتی نامطمئن، مُرَدّد و بدون تصمیم را نشان می

 .است به خوب یا بد منجر شود
دریا، گنجینه گوهر و مروارید )به سبب وجود صدف( است. دریا 

 (.24خروش است )همواره در جوش و 

 سراید:گیری از این نماد میشفیعی کدکنی با بهره

گهی در گونه ابر و گهی در گونه باران/ همه از تو به تو پویند 
 جوباران که دریایی.

 
 نیازی و تشخّص.دریا: قدرت، عظمت، گنجینه گوهر و بی

نه گوید: تو گنجیشاعر در توصیف و تمجید از مقام شامخ فردوسی می
معرفت و دانایی هستی و همگان به تو نیازمندند و همه آن  گوهر

پیوندند و تو قدرتمند و با عظمتی جویبارهای علم و معرفت، به تو می
 های پیوسته به دریایِ وجود تو هستند.و بقیه شاعران شاخه

 سراید:وی در دفتر آیینه می

همیشه دریا دریاست/ همیشه دریا طوفان دارد/ بگو! برای چه 
 های برومند جنگل خاموش.اموشی!/ بگو: جوان بودند،/ جوانهخ

 
 دریا: نماد عظمت، قدرت، حکومت و آزادی.

شاعر در این شعر )در آن سوی شب و روز(، معتقد است که همه 
مردم در بیداری و آگاهیِ یکدیگر، مسئولیت دارند و خاموشی و 

عظمت و سکوت برای آنان هرگز روا نیست و باید همچون دریا با 
پرخروش باشند. در شعر معاصر، دریا، نماد اجتماعی است و مُهر 

خواهان و مبارزین و آزادی است و نیز نماد مبارز همیشه آزادی
دوست و نماد خود های غیور و وطنپرخروش و در صحنه، انسان

 ( آمده است.265شاعر )آیینه، 

 شن بود و باد، نخل شقایق تبار عشق

 (20ای در غبار بود)شدهتندیس واژگون

ستعاره ا« نخل شقایق تبار عشق»در بیت فوق از بیابانکی ترکیب 
مصرّحه از اباعبداهلل )ع( است که به تندیس مانند شده، سپس این 

مقیّد شده که بر مفهوم شعر افزوده « شدهواژگون»واژه با قید وصف 
 راز تصاویر بدیعی است که شاعر به کا« شدهتندیس واژگون»است. 

سوار امام حسین )ع( را در غم برده است. ضمن آنکه آمدن اسب بی
 و غباری عجیب با زین واژگونش به تصویر کشیده است.

ریزی تصاویری است هوشنگ ابتهاج نیز در اشعار خود در صدد پی
 های موجود در طبیعت:برخاسته از عناصر و پدیده

آید دم به بار مینسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل/ کجا نهال امی
(16.) 

ابتهاج نیز سعی دارد از عناصر و اشیای پیرامونی در جهت خلق 
اج ها، ابتهگونه تصویرسازیتصاویر نوی شاعرانه بهره جوید. در این

همه متعلقات جسمی و ذهنی خود از قبیل: شعر، خوی و خصلت، 
ه کافکار و اندیشه و اعضای بدن را به عناصر گوناگونی تشبیه کرده 

ه کاررفته در این نوع تشبیهای بهبهاغلب با تفاخر همراه است. مشبه
 شامل جانداران، عناصر طبیعی، اشیاء و... است.

 ز سیل اشک من ای خواب من ندیده هنوز

 (16چه بستری تو که دریا کنار را مانی)

تر نیز اشاره کردیم از نظر منتقدین جدید، سعی طور که پیشهمان
در خلق تصاویر بکر و تازه، تا حلول شاعر در اشیاء،  شاعران نوگرا

پیش رفته است. برای نمونه حمید مصدّق برای این کار، دامنه 
تخیاّلت ذهن خود را بیش از پیش گسترده و توانسته میان خود و 

هایی را پیدا کرده و آنها را به تصویر بکشد، جان، شباهتعناصر بی
نه تشبیهات، بیانگر ذهن پویای در واقع به تصویر کشیدن این گو

 شاعر در توجّه به تخیّل است:

 باغ ز گُل تهی شده، بلبل زار را بگو:

 شودها، گوش تو کر نمیاز چه ز بانگ زاغ 

 ای تو بهار و باغ من، چشم من و چراغ من

 (22شود)تو به سر نمیهمگان به سر شود، بیبی

ز صاویر نو، امکان بروکنیم برای اینکه تدر نگاهی دیگر مشاهده می
هایش باشد، در شعر معاصر را داشته و شعر شاعر تجربه لحظه

ها را بیاموزند، بنابراین شاعران معاصر تالش کردند گستره ناآزموده
الزم دیدند در تصویر، به عنوان یکی از عناصر سازنده شعر، تحوّلی 

با  السیک وایجاد نمایند تا بتوانند با رهایی از دام تصاویر محدود ک
توجّه به توالی ابیات و یا سطرها.... طیف وسیعی از مضامین نو و 

های شعری خویش نمایند و به هدف یکی تصاویر تازه را وارد قالب
ساختن شعر با هستی و زندگی روز، جامه عمل بپوشاند. همانند آنچه 

 بینیم:در اشعار سعید بیابانکی می

 کار آیدای شعر؛ مگر امشب، تیغ تو به »
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 (20«)کار دل ما را ساخت، دردی و غمی کاری

 
 سراید:شفیعی کدکنی نیز می

ماند./ آه،/ بگذار من چو آید:.../ از پای و پویه باز نمیآید، میمی
قطره بارانی باشم،/ در این کویر،/ که خاک را به مقدم او مژده 

 دهد؛/ یا حنجره چکاوک خردی که/ ماه دی از پونه بهار سخنمی
 گوید می
 

کویر: ایران، حکومت ظالمانه و مستبد زمان و فضای تاریک و 
 وحشتناک.

آید، بهار طبیعت و آزادی. آرام میتوصیف بهاری است که آرام
بهاری که نیاز است کسی مژدة فرارسیدنش را به همگان و به همة 

خواهد این پیک و قاصد شادی ها و کویرها بدهد. شاعر میدشت
مِ فرارسیدن بهار را، به نیکی به کویرهای سرزمینش باشد و پیا

داند که خاک همچون قطره بارانی شود و این پیام را برساند و می
این کویر، منتظرِ آمدنِ یک قطره باران و روزنة رحمت الهی است 
)ایران کویر گونه و آغشته به سیاهی و ظلم اهریمن زمان، منتظر 

 است(.
 

 گیرینتیجه
های برخاسته از طبیعت در شعر شاعران اجتماعی نمادها و رمز

معاصر در خدمت واژه، مضمون، معنا و اجتماع است. این نمادها و 
میهنی،  -های ملیرمزها در شعر شاعران معاصر، اغلب خاستگاه

 ها، طبیعی است. تمثیلیترین آنمذهبی و طبیعی دارند که برجسته
ای شعری این شاعران هبودن نمادها به شکلی نمادین، از شاخصه

دهد شاعران اجتماعی معاصر تنها به است. نتایج این تحقیق نشان می
کنند، بلکه توصیفِ طبیعت را با حاالت و توصیف مبادرت نمی

 دهند. بررسیهای سمبل بروز میافکار انسان آمیخته، سپس در جلوه
دهد این چرخه رمزوارگی در اشعار شاعران این پژوهش نشان می

اندیشند، بلکه بیشتر سعی در پیدایی عمق ران به سطح مسائل نمیشاع
های طبیعی دارند. نکته بعدی اینکه معرفت روحی و اشیا و پدیده

های پیرامونی و طبیعی در چرخه رمزپردازی، فکری آن از پدیده
رای ها بعالوه بر بیرونی، درونی نیز هست. بنابراین، دیدن این پدیده

دیدن است، اما درک عمق این رمزها و نشان دادن هر دیدگانی قابل 
هنری آنان به مخاطب امری است که این شاعران به خوبی از عهده 

خواه، در پشت نقاب نمادهایشان اند. این شاعران آرمانآن بر آمده
به دنبال جهانی آرمانی هستند، نه همچون مدینة فاضله افالطون، 

طلبند که از تاریکی استبداد، به انتزاعی، بلکه جهانی اهورایی را می
درآمده باشند و پیغامشان را همچون پیامبران به همة افراد دورانشان 

رسانند و همه عناصر طبیعت از آب، باد، خاک، آتش، جنگل، می
طلبند گل، موج، صخره، همه و همه را در این امر خطیر به یاری می

آنان را به حمیت تا صدایشان را به گوش مردان تاریخ برسانند و 
خواهی برانگیزانند. این چنین زبان و بیانی، حاکی از هوش و وطن

نبوغ شاعران معاصر و پیوند ذهن و زبان تاریخی و اجتماعی و 
شان های درونیطبیعت در یک نگاه آنان است که احساس و حرف

ه کنند و با شیوایی، برا با پیوند این عناصر مختلف به هم، ایجاد می
 کشانند.تصویر می رشتة
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