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 چكيده

و مهمس ترين ويژگي آن، نداشتن يـك معنـي مبل يكي از ابزار تصويرآفريني است

و صريح اس   به همين دليل از يـك سـمبل، معـاني مختلفـي برداشـتت؛مشخص

و منتقـدان جا كه فضاي استبدادي پهلوي از آن در دوره. شود مي ، بـه نويـسندگان

وي انتقاد صريح را نمي اجتماعي، اجازه و اد داد، در زبان ان، سـمبليب فكر شاعران

از،هاي اجتمـاعي كارگيري جدي سمبل براي هدفبه. گرفتبسيار مورد توجه قرار 

و در شعر شاعران پس از نيماي نيما آغا دوره وز شد  چون نادرپور، اخوان، شـاملو

و گسترش يافت ... مي.، رشد و از عرصهابتهاج نيز كه شاعري متعهد به نظر ي رسد

و تاب اجتماع بهو تب اي بـراي وسـيله در جايگاه دور نبوده، از سمبل هاي جامعه

و مفاهيم اجتماعي  تر توان گفت خاستگاه بيشمي. استفاده كرده است،بيان مضامين

در اشـعار اجتمـاعي. اسـت» ابزار زندگي«و»هارنگ«،»طبيعت«نمادهاي شعر او

شب، صبح، دريا، جنگـل،( مرسوم يكي نمادهاي: توان دو دسته نماد يافت سايه مي 

و  چمـن، پـرده، پنجـره، تبـر،(و ديگري نمادهاي ابداعي ...) بهار، خورشيد، چراغ

و  هم همراهـي ايـن نمادهـا بـا برخـي از آرايـه ... ). سبزه، كال چـون هـاي ادبـي

و مراعات سايه. تر كرده است ها را برجسته، جايگاه ادبي سمبل...النظير، تضاد، تشبيه
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م، از سمبل استفاده كردههي اشعار اجتماعي، بلكه در اشعار تغزليا در حيطهنه تنه

و تأثيرگذارهاي اجتماعي او برجسته است؛ اما سمبل  ي هـاي عاشـقانه تر از سمبلتر

. اوست

.ه( هوشنگ ابتهاج، نماد مرسوم،، سمبل، طبيعت، نماد ابداعياجتماع: هاي كليديواژه

.)سايه.ا

و پيشينهمسأبيان.1 ي تحقيقله

شدي مشروطه به بعد، گرايش به مضامين اجتماعي در اشعار از دوره  تا حـدي، برجسته
فر،كه در اين دوره وم را تحت شعاع قرار توجه به مضمون، و شعر از لحـاظ تخيـل داد

و  و تحـوالتي كـه او در دنيـاي شـعر هنر شعري، به شدت تنزل يافت؛ اما با آمدن نيمـا
و در عـين حـالي ايجاد كرد، شعر بار ديگر با خالقيت شاعر ،هاي شاعرانه پيوند يافـت

ت، ابزاري براي بيان مضامين اجتماعي همچون تحول ديگـري كـه. گرفتوجه قرار مورد
راه از واژگاني بـود كـه ظرفيـت ارتقـا نيما در شعر پديد آورد، استفاد  يـافتن بـه سـمبل

ا. داشتند يز زمان نيما آغاز شد؛ تمركزي كه نيما بر مقولـه پيدايش سمبل به طور جدي
و عينـي در سمبل داشت، همچون تمركزش بـر شكـست وزن كـردن مـضامين شـعري،

يكـي از ابـزار«: قـول قـايلش سـمبل بـه. جهان نقـد شـعر نيمـا، قابـل اهميـت اسـت 
گيـري بـه آن، باعـث شـكل كـه توجـه ويـژه)75: 1383شميسا،(»آفريني است تصوير

ا  و اوايل قـرن. دبي تحت عنوان سمبليسم شد نهضتي اين نهضت در اواخر قرن نوزدهم
و در واقع،بيستم ع، در اروپا شكل گرفت و جنبشي و ناتوراليـسم اعتراض ليه رئاليـسم

مي. بود) گرايي طبيعت( مي«: گويدچدويك در تعريف سمبليسم تـوان هنـر سمبليسم را
و عواطف، نه از راه شرح مست  و نه به وسيلهبيان افكار و قيم ي تـشبيه آشـكار آن افكـار

و ملموس، بلكه از طريق اشاره به چگونگي آن و استفاده عواطف به تصويرهاي عيني ها
و افكـار در ذهـن خواننـده از نمادهايي بي  ». دانـست،توضيح براي ايجـاد آن عواطـف

)11: 1378چدويك،(
و آن اما سمبليسم در ادبيات معاصر ايران با سمبليسم  اروپا يـك تفـاوت بـارز دارد
و توجـه بـه،هم اين است كه هدف سمبل در ادبيات معاصر ايران  گرايش بـه واقعيـت

، واكنـشي انـد كه گفته كه سمبوليسم اروپا، چنان است؛ در حالي) تعهد اجتماعي(اجتماع
بايـد هاي اروپـا اعتقـاد داشـتند كـه شـعر رو سمبوليست از اين گرايي بود؛ در برابر عقل

و جز اين اي براي بيان انديشه وسيله و احساسات عميق آدمي باشد اي نـدارد؛ وظيفه،ها
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بنابراين در سمبليسم اروپا به دليل گرايش شاعران به شعر محـض، توجـه بـه مـضامين
هدف سمبليسم اروپـا،. شود كه در ايران رواج يافت، ديده نمي اجتماعي، چنان-سياسي
وا«: اند كه گفته چنان و تخيالت را با تـشريحات واضـح ين است كه عظمت احساسات
و براي اين كار،صريح  بايد محيطي را كه براي شعر الزم است، به وجـود، از ميان نبريم
ج 1376سيدحسيني،(».بياوريم و احـساسات تـا چـه اما دامنه) 2:545، ي اين تخيالت

، خـواهيم دانـست كـه همـان ها توجه كنيم حد است؟ وقتي به تشريح اشعار سمبليست
و احساسات فردي است كه بر دنياي زيبـايي شناسـي شـعر، حـاكم اسـت، نـه عواطف

و گروهي  ي دو شعر سـمبليك طور كه رضا براهني با مقايسه همان. احساسات اجتماعي
و ماالرمه مي . ها به خاطر فرم سـمبل اسـت تشكل سمبل،در شعر ماالرمه«: گويداز نيما

ميتشكل سمبلشعر نيما از آنگيها مايه حقيقـت برتـر ها به سوي سوي سمبلرد تا در
و براي خود؛ شعر ماال. دست يابد ...   شعر نيمـا شـعري اسـت رمه شعري است در خود

و براي ديگران و قبيله باالتر از خود )1:244ج،1371براهنـي،(».ي نيمـاو يا براي قوم

و از آن براي مقاصد اجتماعي اسـتفاده بنابراين نيما سمبل را در خدمت اجتماع  قرار داد
و نيز تعهد«: است پورنامداريان نيز گفته كه كرد؛ چنان نيما با عقيده به جريان طبيعي بيان

و  از شعر در بيان حقايق اجتماعي، استفاده از سمبل را نه براي مفاهيم انتزاعـي گسـسته
و زندگي، بلكه در خدمت واقعيت  و حفظ جريان طبيعـي بيـان، در هاي زندگي طبيعت

تر طور كه پيش همانالبته) 173: 1381پورنامداريان،(».گيردخالقيت شاعرانه به كار مي
شـود؛ بـراي مثـال هم اشاره كرديم، اين ويژگي در شعر شاعران قبل از نيما هم ديده مي 

و نمـاد ظـالم» دزد«و» گـرگ«توان به ايـن تـصنيف عـارف اشـاره كـرد كـه در آن مي
: ديده هستندنماد مردم ستم» رمه«و» كاروان«

مـــها كه از گردش آسمان نديديچه ظلم
 در اين رمه به جز گرگ، دگر شبان نديديم

ه غير مشتي دزد، همره كاروان نديديمـب
 به پاي گل به جز زحمت باغبان نديديم

)53: 1375عارف، به نقل از سپانلو،(
و اما سمبل اجتماعي، به طو يكـي از در جايگـاهر جدي در شعر نيمـا مطـرح شـد

او شاخصه گـذار سمبليـسم تـوان او را بنيـان رو مـي زد گـشت؛ از ايـن زبـان،هاي شـعر
هاي شعر سـمبليك اجتمـاعي عـالوه بـر اولين تجربه«.اجتماعي در ادبيات معاصر ناميد

مـ،نيما و ديگران هم ديـده و البتـهي در شعر نادرپور، شاهرودي، نصرت رحماني شـود
طـور همـان)355: 1381زرقـاني،(».ن شاملو است چنا، هم ترين چهره در اين مورد موفق
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و سـمبل، همچـون كه در ادامه خواهيم گفت، سايه نيز از شـاعراني اسـ ت كـه از نمـاد
به. ابزاري براي بيان مضامين اجتماعي استفاده كرده است طـور پراكنـده بـه ايـن اگرچه

و جـدي در نمادها در مقاالت   ايـن زمينـهو آثار ديگر، اشـاراتي شـده؛ كـاري مـستقل
و آن مي صورت نگرفته است  در جايگـاه بـار، شود، براي نخـستين چه در اين مقاله ارائه

مي،نظري مستقل .پردازدبه موضوع نمادهاي اجتماعي در اشعار سايه

و سمبل.2 آن شعر سايه  هاي

ا)سايه.ا.ه(اميرهوشنگ ابتهاج و غزل، دار ادبيـات معاصـر ايـران سـرايان نـامز شاعران
و در هر دو حيطه  و نيمايي است اولين دفتـر. است شاعري موفق بوده،ي وزن كالسيك

،هاي شعري خود را با مـضموني تغزلـي ست، كه اولين تجربههانخستين نغمه شعري او 
از. در اين دفتر آورده است وهها، سراب، سيا نخستين نغمه او بعد ي گزيـده(زمـين مشق

مي) اشعار بعد از سرودن اين دفترهـا،. كند كه مضمونشان تقريباً عاشقانه است را منتشر
و جامعه را مهم او از لحاظ فكري تحول مي  و پرداختن به درد مردم و تـر از يابد  روابـط

يادگـار خـونو شـبگير اين مضامين اجتماعي در دفترهـاي. دانداحساسات عاشقانه مي
آن برجسته هستند؛،سرو چه باعث شـد شـعر سـايه جهتـي سـمبليك بيابـد، فـضاي اما

و تنگناهاي سياسـي دوره  و خالي از آزادي بيان گـرفتن قرار بـا.ي پهلـوي بـود محدود
از صـراحت شـبگيري، گوينـده 1350يو دهـه 1340يحيات اجتماعي ايـران در دهـه 

م كالمش مي  و استعارات روي و در نهايتيكاهد، به مجازها ، مانند اغلب شاعران،آورد
در) 144: 1377عابـدي،(.شـود به ناخودآگاه به سـوي نمـاد كـشيده مـي ايـن نمادهـا

.تر هستند برجسته،يادگار خون سروو شبگيردفترهاي 

 دو ابزار نمادپردازي،»رنگ«و» طبيعت«.3

ه كـه در يـك سـوي آن، انسان از ديرباز با طبيعت ارتباط داشته است؛ ارتبـاطي دوسـوي
و آرامش انسان تضمين مي و خذالن، منفعت و در سوي ديگر، طبيعت از تخريب گشت

در. آســود مــي گيــري مكتــب اروپــا، باعــث شــكلهمــين ارتبــاط متقابــل بــا طبيعــت،
شد طبيعت هايي كه در شعر معاصر جهـان كـاربرد دارنـد، به همين لحاظ، سمبل. گرايي
از بيش ش» طبيعت«تر . انددهاخذ

و تأثيرپذيري از آن بسيار ديده مي شـود؛ در شعر معاصر ايران نيز گرايش به طبيعت
و حتـي دوره منتها اين گرايش در ادبيات معاصر، با طبيعـت  هـاي قبـلِ گرايـي در اروپـا



و بررسي سمبل 143 ـــــــــــــــــــهاي اميرهوشنگ ابتهاج هاي اجتماعي در سرودهتحليل

ي فارسي، طبيعت، يك طبعيت كلي، همانند در اشعار گذشته«ادبيات ايران تفاوت دارد؛
اسـت،ي ديگران بـه دسـت آمـده هايي كه اغلب از راه تجربه ويژگيو تكراري است با

و آن كه نيما با چشم حاليدر« و نگاهي تازه ايـن طبيعـت را نگريـست چـه را هاي خود
اين نگاه تـازه بـه طبيعـت كـه) 403: 1383لي، حسن(».خود تجربه كرده بود، باز گفت 

و،يمـا از طبيعـتن. شود، نگاهي سـمبليك اسـت گفتيم با نيما شروع مي   تـأثير پذيرفتـه
و در زدگي ناشـي از ابتـذالدل هرگونه هايش را از عناصر طبيعت، بدون سمبل ، گرفتـه

اس،راستاي منفعت جامعه ايي كه در شعر شاعران پس از نيمـا ويژگيت؛ از آن بهره برده
و عظمت ببخشد، شود تا هم به شعرميهم ديده  اين«. هاي اجتماعي هم به ارزش، اوج

و طبيعت به حادثه، اهميتي خارق  و آن را از محـدوديت العـاده مـي پيوند سياست دهـد
و مكان مي )147: 1384حكاك، كريمي(».رهاند زمان

ي نمـادين رنـگ بـه محـيط زمينه«. نيز يكي ديگر از ابزار نمادپردازي است» رنگ«
و خـصايص روحـي هـر انـسان بـست و حـاالت داجغرافيايي، فرهنگي بنـا بـر ...ردگي

و سفيد اولين رنگ تحقيقات انجام   زيرا اند؛ هستند كه به نماد تبديل شده هاييشده، سياه
و سـياهي شـب اخــذ كـرده اســت انـسان اوليـه بــيش ».تـرين تـأثير را از ســفيدي روز

مي؛ اما چنان)215: 1384نيكوبخت،( هاي ديگر نيز در جهـان ادبيـات راه دانيم، رنگ كه
آن» طبيعت«و» رنگ«،در هرحال. اند يافته چه دو ابزار براي شاعران سمبليك هستند؛ اما

و سـمبليك باعث مي و اهميـت طبيعـي و طبيعت در شعر شاعري وفور يابد شود رنگ
و نمـا يافتـه اسـت  و جايي كه در آن نشو و محل زندگي شاعر  پيدا كند، گاهي به مكان

و» رنـگ«و» طبيعـت«ه نيز كاربرد سـمبليك در شعر ساي. گردد، بازمي)ي اقليمي صبغه(
ي سرسـبز گـيالن يه از خطـه شـود؛ سـا تأثير اقليم در اين كاربرد، به وضـوح ديـده مـي

و برخاسته؛ ، در شـعر او بـسيار ... به همين سبب، عناصري چـون جنگـل، دريـا، سـبزه
بر. تكرار شده است از»رنگ«و» طبيعت«عالوه در» ابزار زنـدگي«، بسياري شـعر هـم

و:؛ نمادهايي چون روند به كار مي جايگاه نماد سايه در  كـه از ... چراغ، تبر، پرده، پنجره
.ها سخن خواهيم گفت آن

و ابداعينمادهاي مرسوم.4

و ابـداعي تقـسيمي توان گفت نمادها در شعر سايه بـه دو دسـته مي نمادهـاي مرسـوم
بر،نمادهاي مرسوم. شوند مي و ادبيات نمادهايي هستند كه اثر كاربرد فراوان در فرهنگ

و يا در ادبيات جهان  آن،يك ملت و مفهـوم هـا بـراي به يك مفهوم قراردادي بدل شده
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ارزش نمادهاي مرسوم در حد كاربرد يـك مجـاز زبـاني يـا. همگان شناخته شده است
تنـد اين دسته نمادها در شعر سـايه عبار) 193: 1385فتوحي،(.ي مفهومي است استعاره

و  . از صبح، شب، خورشيد، دريا، جنگل، بهار ،اگرچـه ايـن نمادهـا از لحـاظ معنـي ...
ن النظير، شان با مراعات همراهي مادهاي موجود در شعر شاعران ديگر دارند، اشتراكاتي با

و  آناي، مانع از كليشه ...تضاد، تشبيه ،عـالوه بـر نمادهـاي مرسـوم. شـود ها مـي شدن
 وجـود دارنـد كـه ابـداع خـود»نمادهاي ابـداعي« نمادها تحت عنوان اي ديگر از دسته

و حاصل تجربيات ذهني خاص او  نمادهاي شخـصي، معـاني از پـيش. هستند نويسنده
و با توجه به زمينه آني اثر است كه مي معلومي ندارند . هـا دسـت يافـت توان به مفهوم

از،اين نمادها در اشعار سايه) 193،همان(  پنجره، پرده، چمـن، سـبزه، دخمـه،: عبارتند
و . شاخه، كال .ايمپرداخته به تحليل اين دو دسته نماد در اشعار سايه،ما در ادامه...

و بررسي  بحث

 نمادهاي مرسوم.5

و چراغ.5.1  شب

اسـت؛» شـب«ي، واژه داردي خـاص يكي از نمادهايي كه در ادبيات معاصر ما جايگاه
شبش«كه نيما به طوري به » عـصر شـب«ي معاصـر را براهنـي دوره. معروف است» اعر
و مي مي منعص«: گويدنامد شب«ر جديد را و ام؛ناميده» عصر  به دليل ظلماني بـودنش

و شـبانه به دليل پنهـاني بـودن جلـوه.آلوده بودنش گسترجاهمهبه ظلمي بـودن هـايش
و حكومت حركت و روشـن ها و هايش، بـه دليـل مخـالفتش بـا روز و مـن اغلـب ...ي

و نويسندگان نيم قرن گذشته شب«ي ايران را متعلق به شاعران براهني،(».دانممي» عصر
به»شب«در شعر سايه نيز) 1:174ج، 1371 تـوان كه مـي طوريبسيار به كار رفته است،

در» شـب«ي واژه. در صدر نمادهاي اشـعار او قـرار دارد،گفت از نظر كاربرد سمبليك 
بي،سايهشعر و ستم، بي نمادي براي بيان خفقان، ظلم و و عدالتي، غفلت خبـري اسـت

و: چونيهايهمراهي اين واژه با صفت  و ...تاريك، سياه، تنگ، عبوس ، ايـن وحـشت
و حـاكم. كندهراس را تشديد مي و نيرنـگ دارد در محيطي كه همه چيز رنـگ فريـب

و آزادي با جامعه كه بايد پيام  و جوانان را چون شد، به جان مردم افتاده آور روشني است
و گل، پرپر مي  كند؛ از سوي ديگر شرايطي ايجاد شده كه كسي جـرأت شـكايت نـدارد
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توانـد ايـن فـضا را بـهمي»شب«اي بهتر از هر اعتراضي مساوي با مرگ است، چه واژه
!تصوير بكشد؟

من-  ديگر اين پنجره بگشاي كه
!گــتنبه ستوه آمدم از اين شب

)16: 1332ابتهاج،(
و سـتم اي نماد جامعـه»شب«،چنين در بيت زير هم اعر ديـده اسـت كـه شـ آشـفته

ورا)و عدالت آزادي(خواهد جويبار سحر مي و حيـات  از ميان اين سـرزمين بگذرانـد
:بازگرداند) جامعه( سرزندگي را به اين كوير

 بازخواهيم گرداند-
 مسير جويبار سحر را

ميك ماه  ...گذرد دور از كوير تاريك شب
)53،همان(

در مثال باال، چنان كه مشهود است، همراهـي نمـاد شـب بـا تعبيـر تـشبيه، مـانع از
ي واژه گـاه همچنـين سـايه.ي تـشبيهي اسـت ماللت آن شده است؛ كوير شب، اضـافه 

و بي در جايگاهرا»شب« دمـي كـه بـرد؛ مر خبري مردم بـه كـار مـي نمادي براي غفلت
و انگيـزه كننـد، بـي نسبت به شرايط بدي كه در آن زندگي مي  اي بـراي تفـاوت هـستند

و رسيدن به صبح  و پيروزي(رهايي : ندارند) آزادي
چه ثمر مژده  شكن حاجت نيستي خواب مرده را عربدهي صبحاين شب آويختگان را

)111: 1360ابتهاج،(
دي طور كه در مثال همان در» شـب«ي هاي واژه شود، از ديگر ويژگي ده مي هاي باال

و آفتاب است؛ مثالً در سـايه شعر سايه، تقابل آن با واژگاني چون صبح، سپيده، روشني
؛ ايـن)105 همـان،(. شام سياه را در تقابل با صبح سپيد آورده است»بهار سوگوار«شعر

و تقابل .افزايدمي نيز عالوه بر تازگي نمادها، بر تأثير شعر،تضاد
با،هم يكي از نمادهايي است كه در شعر سايه» چراغ« . يابـد معنـا مـي»شب« همراه

ج 1378شـواليه،( نمادگرايي چراغ به تابش نور بـستگي دارد و معمـوالً نمـاد) 2:492،
و مبـارزاني اسـت كـه چراغ نماد آزادي، در برخي اشعار سايه.يك راهنما است خواهان

و تأسف مي شاعر از نابودي آن   در شـعر زيـر)35: 1360ابتهاج،(. كندها اظهار ناراحتي
 سـروده شـده اسـت، چـراغ، نمـاد نـاظم،ي تـرك شاعر آزاده،»ناظم حكمت«كه براي
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مي،است كه براي رهايي از شبِ ظلم) مبارز راه آزادي(حكمت آن تالش و از جـا كنـد
)جغـدها: به تعبير نمادينش(هاي استبدادي گر است، حكومت كه همچون چراغ، هدايت 

و او را سرنگون مي : كنندتاب تحملش را ندارند
تب- مازده جغدها در شب ي ميهن

 فشانند به خاكمي
 ...هر كجا هست چراغي تابان

)40: 1332ابتهاج،(
و خفقان، بيمِ،گاهي هم فانوس و اميدي است كه در شبِ ظلم  نابوديِ نماد بيداري

:رودآن مي
 از طوفان شب استب-

 ...كوبد مشت هول بر پنجره مي
 فانوس مرا خواهد كشت، باد

)40: 1360ابتهاج،(
ي تشبيهي است كه تركيب تـشبيهي، نمـاد وفان شب نيز همچون شب كوير، اضافهت

از(در خصوص نماد چراغ. از ابتذال، رهايي بخشيده است،رايج را تا حدي و معدودي
ا)مادهاي ديگرن و ملي را در استعمال، ريشه فزود كه گاه، بايد  اين نمادهـا هاي فرهنگي

و اطالق اصـطالح«: اين را هم كه گفته شده است. توان ديد مي هـاي مربـوط بـه مـرگ
و شـمع، در كيهـان هاي بي زندگي، به پديده  و جـاني همچـون چـراغ، فـانوس شناسـي

. يـد از نظـر دور داشـت، نبا)149: 1384حكـاك، كريمي(».فرهنگ زردشتي ريشه دارد 
مي،در ارتباط با صبح» چراغ«زماني هم در معنا و پيروزي است كـه و همان آزادي يابد

و با اين حال، فروغـي از گـنج،هاي بسياري فداكاري نتيجه ي خانـه به دست آمده است
: دل ماست

ز بام شماچراغ صبح كه برميي دل ماستفروغ گوهري از گنج خانه دمد
)12: 1378هاج، ابت(

در،چراغ صبح و رهـايي اسـت؛ و خورشـيد هـم نمـاد آزادي  استعاره از خورشيد
. نماد با استعاره همراه شده است،نتيجه
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و سحر( صبح.5.2 )آفتاب(خورشيدو) سپيده

هــا، ســمبل كــه واژگــاني هــستند بــراي بيــان آغــاز روز، در جهــان» صــبح«و» ســحر«
و شـروعد كه همواره بيان كنن كاركردهايي پيدا مي  و گر آغاز  اسـت؛ مـثالً آغـاز تحـرك

ز و ندگي ديگر، براي از نو شـروع كوشش براي  نمـاد،دمسـپيده«. آغـاز زنـدگي كـردن
. آفرينِ بيداري در نور بازتابيده است شادي و آمـاده،دمسپيده...  رويش كشت را اعـالم

ج 1378شواليه،(».كندمي آن»دم سـپيده«،هدر اشعار ساي) 3:534،  نمـادي،و مترادفـات
و ستم هستند؛ مثالً و رهايي از ظلم كيـوان سـتاره« در شعر براي طلوع خورشيد آزادي

 آزادي را بـه مـردميِكننـد تـا راه سـپيده نماد مبارزاني است كه تالش مـي،كيوان» بود
» ورشـيدخ«اد بـا نمـ معمـوالً همچنـين صـبح) 136: 1360ابتهاج،(.دنزده بنمايان غفلت

و اين دو نماد مي را نمـادي كـه رايحـه. در ارتباط با هم بايد معنا شوند،آيد ي حقيقـت
 اگـر خورشـيد خـود،هـا در باور بسياري از ملت«: اند كه گفته چنان. هميشه با خود دارد

ج 1378شواليه،(»خدا نيست، مظهر الوهيت است  خورشيدي كه بودنش نماد؛)1:117،
و نب و پيونـدهاي زندگي ود او نشان مرگ است؛ درسـت ماننـد باورهـاي عميـق دينـي

و صبح، هاينماد. ستايي درست حقيقت  و سـياهي معموالً خورشيد  در تقابـل بـا شـب
مي مي و در كنار اين تضاد است كه تأثير كالم شاعر دوچندان ،در شـعر زيـر. شـود آيند

و شاعر آرزو دار و پيروزي است بـر ايـن) آزادي(د كه خورشـيد صبح نماد روز آزادي
و غم جامعه(ي غم دره  سراغ آزادي را از سواران خورشـيد،بتابد؛ درنتيجه) زدهي آشفته

:بايد گرفت) خواهان آزادي(
!ي خونين زمين ارغوان، پنجه-

 دامن صبح بگير
ي خورشيد بپرسوز سواران خرامنده

مياين دره كي بر  ...گذردي غم
)177: 1385ابتهاج،(

و سـتم را ديـدگان بـي خورشيدي كه سمبل آزادي اسـت  صـبرانه انتظـار طلـوعش
: كشند مي
 بس دير ماندي اي نفس صبح-

ي خورشيدكامِ چشمهكاين تشنه
 ...در آرزوي لعل شدن مرد

)1360:56ابتهاج،(
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و پيروزي بر ظلم است، در عين حال، در تقابل با شب اين خورشيد كه نماد آزادي
مي)و ستمظلم( و همين تضاد، تأثير نماد را دو چندان :كندآمده است

ز خاكستر برآورد دال ديدي كه خورشيد از شب سرد  چو آتش سر

)143،همان(

 جنگل.5.3

و گوناگوني، نقش ي مختلـف داشـته هـاي در ميراث فرهنگي ايران، جنگل، به مقدار تنوع
و گـاه بيشه گاه،. است و نمادي است براي تكثر و گـاه،ي انديشه است ، محـل آرامـش
و روحانيـت اسـت،جنگل«: شميساي به گفته. خطر ». سـمبل مـرگ، آرامـش، ملكـوت

 ايفـا كـرده، جنگل در تاريخ معاصر ايـران، نقـشي مهـم همچنين) 236: 1382شميسا،(
و واقعه در شـعر. اسـتي بارز در اين مـورد دو نمونه،ي سياهكلاست؛ نهضت جنگل

و صبغه.1: اهميت داردروي از دو سايه نيز جنگل   بـه.2؛ي اقليمي به دليل رنگ محلي
ي يـادآوري اسـت، كـه شايـسته نقش جنگل در تاريخ سياسي ايران؛ از طرفي چنان دليل

و زمان با نهـ كه هم پدربزرگ سايه،، خان ابتهاج الملك رشتي ابراهيم ضت جنگـل، نـام
در،رسمي داشت، با تيري كـه در قلـبش نشـست، در همـان روزهـاي نهـضت جنگـل 

و اين مورد هـم شـايد در گـرايش سـايه بـه)6: 1385بهنود،(.ي گيالن جان داد خطه
و جنگل نماد در شعر سايه. تأثير نبوده باشد، بي دادن آن اطب قرارخمآوردن نماد جنگل

و وطن شاعر است؛  مـردم(خه در شـاخه سرزميني كه زماني پر از درختانِ شـا سرزمين
و آرامش خبري نيستبود؛ اما) متحد و از آن وحدت :اكنون دچار تالطم شده

 جنگلي بوديم-
 شاخه در شاخه

 ريشه در ريشه، همه پيوند
 ...وينك انبوه درختاني تنهاييم

)59: 1360ابتهاج،(
شاالنظير بين درخت، مراعاتدر اين ابيات مي، جنگل، و ريشه، نماد را همراهي .دكنخه

و و خفقان شده است و ستم در بيت زير هم جنگل، سرزميني است كه گرفتار ظلم
غمسروهايش كه نماد آزادي ميخواهان هستند، در اين محيط :شوندزده، نابود

 جا چه آمد بر سر آن سرو آزاد؟آن اي جنگل اي انبوه اندوهان ديرين

)70،همان(
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و باغ يابـد؛ نا مـيمع،تبر هم يكي از نمادهايي است كه در ارتباط با جنگل، درخت
ميجا كه جزواما از آن .پردازيم نمادهاي ابداعي است، به طور جداگانه به آن

 دريا.5.4

و بعضاً متضادي است هايداراي ويژگي» دريا« وسيع، از آن با صفاتي چون گاه. فراوان
و آر  و گاه ام ياد مي بخشنده و بي كنند در. كنندهمراه مي رحمي آن را با صفت خشونت
و هم تصوير مرگ است«: آمده فرهنگ نمادها ، 1378شـواليه،(».دريا هم تصوير زندگي

مي،دريا در شعر سايه) 3:216ج شدگونهو همانخورد فراوان به چشم ايدشـ، كه گفته
و» خروشـندگي« شعر او با توجه به دو ويژگي در دريا. سببش گيالني بودن سايه است 

مي،»آرامش« و نابسامان است، جامعه شود؛ يك زمان نماد جامعه مطرح اي كـه اي آشفته
و بي ميغفلت و كسي به فكر تغيير وضعيت نيستخبري در آن موج : زند

 بنگر درين درياي كور-
 چشم هر اختر چراغِ زورقي است

 راههكز نيم! اي دريغا شبروان
 ...كشد افسون شب در خوابشان مي

)38: 1360ابتهاج،(
و مراعات كه باي و خواب كـه بـر نمـادد به وجوه تناسب و زورق، شب النظير ميان دريا

و آزادي است كه سياهيِ ظلـم. اثر گذاشته، توجه كرد  زماني هم دريا نماد پاكي، آرامش
ميو خفقان را مي و از بين :بردشويد

زد پيون-  ...د خواهيم
 اين سرزمين سياه را

 ... به درياهاي سپيد
)53: 1332ابتهاج،(

هافصل.5.5

هم-يكي از عناصر طبيعت كه در اشعار سياسي و چنين در شـعر سـايه، ديـده اجتماعي
و خيلي جاها شرايطيها توجه فصل سايه به ويژگي.ستا»فصل«شود، مي  خاص دارد

مي نام فصل جامعه را با ذكر سـرايان چه سايه را در برابر تمام غزلآن«. كشدها به تصوير
 همين است كه او ظرايف بوطيقـاي حـافظ را در خـدمت، امتياز بخشيده، بعد از حافظ 
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و زمستان از: كدكنيشفيعي(».هاي تاريخي انسان درآورده است تصويرگري بهارها نقـل
 فصلي كه در شعر سـايه بـسيار آمـده، فـصل ها،از ميان فصل) 211: 1387ساور سفلي، 

و پيروزي بهار است كه سم از«: گويـد كـدكني مـي شـفيعي. است بلي براي آزادي سـايه
و است كه ستايش شاعراني  در آواز مـي»به نام گل سـرخ«گر آن بهار تاريخيند خواننـد،

،مـانه(». جاودانـه كـرده اسـت،زمستاني كه اخوان ثالث تصوير آن را با شعر خـويش 
در.ي او پيونـد دادي اميدوارانـه توان با روحيه را مي اين توجه سايه به فصل بهار) 211

و سرزندگي است كه در جامعه، بهار شعر زير ديده هنوز هـم يـادشي ستم نماد آزادي
دلمردم ستم(هاي زرد در خاطرِ برگ و :هست) مردهديده

و ياد خوشش ب بهار آن سوي ديوار ماند جاست هاي زرد اينا غم اين برگهنوز

)250: 1378ابتهاج،(
و برگ زرد هم تضاد ديده مي و نمـاد آزادي،در شعر زيـر هـم بهـار. شودبين بهار

ُكنده :آرزوي ديدار آن را دارد) ديده يا انسان ستمجامعه(سرزندگي است كه
ط هنوز اين كنده را روياي رنگين بهاران است  بازِ خاكستربع آتش خيال گل نرفت از

)88: 1360ابتهاج،(
و نابسامان جامعه را بـا فـصل،»پاييز«همچنين سايه در شعر » خـزان« شرايط آشفته

و پـر در شعر زير هم خزان،) 171: 1378، ابتهاج(. كندتوصيف مي  نماد شرايطي آشفته
و شاعر اميدوار است كـه ايـن خـزان، بـا شكوفاشـدنِ گـل و ستم است سـرخ از ظلم

و آزادي( : نابود شود،)پيروزي
 وگر خود صد خزان آرد تباهيگل، خواهي نخواهي برآيد سرخ

)28: 1360ابتهاج،(

 پرندگان.5.6

و رهـايي در جايگاه هميشه» پرواز«و» پرنده« . مـدنظر بـوده اسـت، نمادي براي آزادي
،(». مترادف با عالمت يا پيام آسمان بوده است،ي پرنده كلمه« ) 2:196ج،1378شـواليه

مي،در ادبيات معاصر ما و نيما از اين لحاظ توجه به پرندگان بسيار ديده  برجـسته،شود
مي. است و از اين ميـان توجه به پرندگان در شعر سايه هم ديده  نمادهـايي چـون،شود

و جغد . كبـوتر يكـي از نمادهـاي سـايه اسـت. دارنـدتر بيشي كاربرد،كبوتر، خروس
و آرامش است بوتر رمز روح، احساسك« از)68: 1384داربيدي،(».هاي معنوي، آرمان ؛
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در اشـعار اجتمـاعي. رودنمادي براي صلح نيز به كار مـي در جايگاه، كبوتر سوي ديگر
و آزادي بيش، كبوتر سايه شـود؛ بـراي مثـال در خواهي مطرح مـي تر در ارتباط با آزادي
و رنج بسياري كشيده رزاني است كه در راه آزادي كبوتر نماد مبا» شكسته«شعر  . اند، درد

و مبـارزاني اسـت كـه در در شعر زير هم كبوتر نماد آزادي)29: 1360ابتهاج،( خواهان
و شادي در اين دره  پيچد، سرمستمي) ديدهي ستم جامعه(ي غم صبح آزادي كه غلغله

:و شادان هستند
مي كي برين دره-  ...گذردي غم

 بامدادان كه كبوترها
ميبر لب پنجره  ...آغازندي بازِ سحر، غلغله

)177: 1385ابتهاج،(
. شـودي آمدن صـبح اسـت، در شـعر سـايه ديـده مـي هم كه نويددهنده» خروس«

 نمادي خورشيدي است؛ زيرا بانگ خروس، طلوع خورشـيد،خروس در سراسر جهان«
ج 1378شـواليه،(».دهدرا بشارت مي ي نويددهنـده، خـروس در اشـعار سـايه)3:91،

و خورشيد آزادي است؛ در شعر و ثمر، بانگ خروس نشانه»شبگير« صبح دادني آزادي
 آمـدن سـحر،در شعر زير هـم بانـگ خـروس)17: 1332ابتهاج،(.خون شهيدان است 

و پيروزي( مي) آزادي : دهدرا نويد
 بانگ خروس از سراي دوست برآمد-

و ي سحر آمد صفا كن كه مژدهخيز
)117: 1360ابتهاج،(

و سحر( النظيري باال، مراعات در نمونه ، بر زيبايي دو نماد مـذكور، افـزوده)خروس
. است
و در غرب،از پرندگاني است كه در شرق» جغد«  به انديشمند بـودن، به شوم بودن

 جغـد،»به نـاظم حكمـت« شعرِدر. جغد نمادي شوم است،در شعر سايه. مشهور است
و طغيان انسان نماد در شعر زير هم جغد نماد ظـالم)40: 1332ابتهاج،(. گر است ظالم

اي آن را پايدار نمي سلطه،است كه شاعر  و نماد-ميدوار است كه با طلوع خورشيد داند
و ستم نابود شود-آزادي  : ظلم

ب الاليي شوم!مخوان اي جغد شب يدار است خورشيد كه پشت پرده

)22: 1360ابتهاج،(
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 رنگ.5.7

و سپيد.5.7.1  سياه

و پاكي است؛ البته گاهي سپيد غالباً نماد آرا» سپيد«رنگ  براي ملحقات مرگ مش، صلح
و نمـاد آرزوي سـعادت،پوشيدن كفن سفيد براي مردگان«. كار رفته است هم به منـدي
، در اشعار اجتماعي سـايه) 216: 1384كوبخت،ني(».بخيري در جهان برين است عاقبت

و بيش رنگ سپيد  رنگ سـياه. آيدمي» سياه« در تقابل با رنگ معموالًتر نماد آزادي است
و گويي كاركرد منفي آن، منحصر به فرهنگ ايران نيست و غم است . نماد ظلم، وحشت

هـا شـناختهم رنـگ اغلب به عنوان سرد، منفي، ضد رنـگ تمـا،سياه از نظر نمادگرايي«
سـياه را نمـاد» پايان براي آغاز«سايه در شعر) 694-2:693ج،1378شواليه،(».شود مي

و رهايي دانسته است  و سپيد را نماد آزادي در شعر زيـر هـم)54: 1332ابتهاج،(.ظلم
و سـپيد،سياه و سـتم و شـاعر آرزو دارد ايـن، نماد ظلم و آرامـش اسـت  نمـاد آزادي

: سپيدي تبديل شودبه،سياهي
و به  كه هست در پي شام سياه، صبح سپيد خريم هنوزمي دل عشوه گذشت عمر

)105: 1360ابتهاج،(
و سياه( تضاد ميان نمادها،در مثال اخير و صبح، سپيد آن) شام هـا افـزوده بر زيبايي

.است

و سرخ.5.7.2  سبز

و زنـ نشانه» سبز« و شادابي است در،سـبز«. آورد دگي دوبـاره را فرايـاد مـيي طراوت
و آهنگـين اسـت بخش، تازه برگيرنده، آرام ج 1378شـواليه،(».كننـده در شـعر) 2:517،

و سايه، اين رنگ نشانه  و درد اسـت و نمادي براي رهـايي از ظلـم و شادابي ي طراوت
عا« را آيد؛ رنگ سرخمي» سرخ« همراه رنگ معموالً و و زندگي مـل مـؤثري نماد حيات

و بيان  و تشديد رويش گياهان و شور دانسته كنندهدر سازندگي يوهانس،(».اندي هيجان
و) 241: 1367 و حماسي ايران، نماد خون شهيدان است از«سرخ در فرهنگ عاشورايي

: 1381لوشـر،(».شودلحاظ نمادين، شبيه به خوني است كه در هنگام پيروزي ريخته مي
سر) 87 و و رنگ سبز و نمـاد شـادابي معمـوالًخ در شعر سايه بسيار آمده ، خوشـبختي

و نماد جامعه، باغ،در شعر زير. رسيدن به آزادي است ي شاعر است كه از بند ظلم رها
و سرزنده(ز اكنون سب و سرخ) آزاد و(گل شده است : در آن روييده است) حيات آزادي
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 بلبل عاشق بخوان به كام دل خويش-
و سرخب  ...گل به برآمد اغ تو شد سبز

)118: 1360ابتهاج،(
و كبـود و اكنون به بـنفش و خوشبختي است و شادابي و سبزي كه نماد شور سرخ

دل( و و از آن سرزندگي) مردگيرخوت : خبري نيست،تبديل شده
و سبز شد آن سرخ و كبود ز غروب چمن بگـو سايه، بنفش سرو سياه من

 
)226: 1378ابتهاج،(

 نمادهاي ابداعي.6

 چمن.6.1

، داردي فـراوان كـاربرد، ابـداعيي نمـاد در جايگـاه هايي كه در شعر سايه يكي از واژه
و جامعهبه. است» چمن« ا طور كلي اين واژه نماد سرزمين هـايي ما صفتي شاعر است؛

به، تغيير مي هاي مختلف موقعيت آيند، معناي آن را در كه همراه اين واژه مي  طـور دهند؛
و خطاب به او سروده شده است، مثال، چمـن« در شعر زير كه در سوگ مرتضي كيوان
و ستم نماد جامعه» زرد و قهرمانـانش، روز بـه اي آشفته ديده است كه با نابودي مبارزان

و. شودميترروز ويران   غمگين زعيم اين ملت است كه از غم آن باغبان هم نماد بزرگ
:است

ش و روي چمن زرد تـــدل باغبدــتو رفتي پــــان شدــو ر درد

)164: 1360ابتهاج،(
و سـتمي اسـت كـه در آن ريـشه كه غمش حاكي از بـي)ييجامعه(چمني پنـاهي

:دوانده است
 هاي پريشان به من بگواندوه سبزه غم سبز چمن بگوبا اين غروب از

)225: 1378ابتهاج،(

 پنجره.6.2

د و حايل اسـت؛.هاي ابداعي سايه است يگر از واژه پنجره نيز يكي  اين واژه سمبل مانع
و خفقان است،مانعي كه يك زمان : مانع ورود هراس
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 باز طوفان شب است-
 ...مشت كوبد هول بر پنجره مي

)40: 1360ابتهاج،(
و واسطه ميو زماني هم رابط و انسان را از پس اي است كه و مبارزه باشد تواند بيداري

شبپرده و خفقان(يِ تارِ و آرامش(به صبح) ظلم :برساند) آزادي
 آري اين پنجره بگشاي-

 ...ي تاردرخشد پس اين پرده كه صبح مي
)16: 1332ابتهاج،(

 ردهپ.6.3

و مرحله است؛ مانعي كـه حكومـت معموالً،در شعر سايه» پرده«ي واژه هـاي نماد مانع
و آزادي بر سر راه مبا) جغد(ظالم  دهند تـا مـانع از بيـداريميقرار) اختر(خواهان رزان

:مردم شوند
 جغدها-

 آيزندپرده مي
 ...پيش هر اختر پاك

)41: 1360،ابتهاج(
و دوره،ي پـرده هـم واژه» اميد«در شعر اي اسـت كـه بايـد بگـذرد؛ نمـاد مرحلـه

و طلـوع خورشـيد سـپري مـي،اي كه با آگـاهي مـردم مرحله را محقـق) آزادي( شـود
)22: 1360ابتهاج،(. سازد مي

 تبر.6.4

و جنگل پيوندي تبر كه در واژه مي، با درخت، باغ و ستم است؛ مثالً معنا  يابد، نماد ظلم
.هاي زيادي ريخته اسـت تبر نماد ظلمي ديرينه است كه خون،»جنگلي مرثيه« در شعر

و گـل(هـا نماد ظلمـي اسـت كـه انـسان،در شعر زير هم تبر)73، همان( را) درخـت
مي ريشه و مانند اژدهاييكن هركند مي، :بلعدچه را بر سر راهش است،

بي- ما آه در باغ  درختي
؟اين تبر را به جاي گل كه نشاند
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 ر، اژدهايي از دوزخچه تب
ب هركه و ريشه دوانده  ...سو دويد

)18، همان(

 سبزه.6.5

هايي نماد انسان،اين واژه در اشعار سايه. نيز از ديگر نمادهاي ابداعي سايه است» سبزه«
و ستم  و بر باد رفته است كه زير بار ظلم و افـسرده شـده،نااميد در شـعر. انـد پريـشان

ا،»غروب چمن« غم) پريشانيامعهج(ز چمن شاعر سـخن) مـردم(ها زدگي سبزهو از
(گويدمي از سبزه،چنين در شعر زيرهم) 225: 1378ابتهاج،. ها نماد مردمي هـستند كـه

و خفقان  دل،شبِ ظلم و و پيـروزي مـرده شـده پريـشان و در انتظـار بـارانِ آزادي انـد
:هستند

مي باد بوي خاك باران-  آوردخورده
 ها در رهگذار شب پريشانندسبزه

 باردآه اكنون بر كدامين دشت مي
)62: 1360ابتهاج،(

 شاخه.6.6

 نمـادي از مـردم كنـد؛ گـاه معموالً دو معني را تـداعي مـي،در اشعار سايه» شاخه«نماد
و ستم شد  خـشك،اند؛ مردمي كه اگرچه در شرايط اكنـونه جامعه است كه گرفتار ظلم

وو بي و پرطـراوت بار هستند و پيـروزي، شـاد  اميدي به زندگي ندارند؛ در بهار آزادي
:خواهند شد

 چو فردا بنگري پر بيدمشك استي بشكسته خشك استمبين كاين شاخه

)27،همان(
و شـاعر از جـدايي ايـن شـاخه) دوستي(و گاهي هم نماد اعضاي يك پيوند هـا اسـت

اسگله) دوستان( :تمند
كه داس تو بر شاخهي اشكرواست گر بگشايند هزار چشمه  هاي اين تاك است چنين

)155: 1378ابتهاج،(
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 دخمه.6.7

مي» خمهد«ي واژه در شعر. رودهم در اشعار اجتماعي سايه، در جايگاه يك نماد به كار
ا اي ستم اين واژه، نماد جامعه،»خون بلبل« ست كه اميدي به رهايي از اين وضعيت ديده

و حتي كوچك  .بر ايـن سـرزمين نتابيـده اسـت) آزادي(ترين فروغي از خورشيد ندارد
و خفقـان نمـاد سـرزمين سـتم، در شعر زير هم دخمه)168: 1360ابتهاج،( ي زدهديـده

و پيـروزي بـه آن سـرزمين كند تا شاعر است كه شاعر جانش را فدا مي  خورشيد آزادي
:بتابد

زيــتنم افتاده خوني ي خورشيد بگشادمدري زين دخمه سوي خانهر اين آوار شب اماـن

)222: 1378ابتهاج،(

ي كال ميوه.6.8

و،اين واژه در شعر سايه و نوجـواني و كودكـاني اسـت كـه در خـردي  نمـاد جوانـان
و مقصود، خاكسار شده :اند نارسيده به مطلوب

 ...ل اي جنگ-
 پر كرده دامن

 ...هاي كالِ چيدهاز ميوه
)72: 1360ابتهاج،(

 هاي عاشقانه در شعر سايهنگاهي به سمبل.7

و هـاي اجتمـاعي هاي سايه تنها بـه سـرودهي مقاله يادكرديم، سمبل كه در چكيده چنان
در،د؛ بنابراينشو اصطالحاً متعهد او ختم نمي اشـعار سمبل عالوه بر اشـعار اجتمـاعي،

م عاشقانه ي او نـسبت بـه هـاي عاشـقانه با اين تفاوت كـه سـمبل شود؛يي او هم ديده
بهكم،شهاي اجتماعي سمبل و معنايشان هم متفاوت است؛ در» صـبح«،طور مثال تر كـه

و آزادي  او ست، در اشعار عاشقانه اشعار اجتماعي سايه نماد پيروزي  نماد وصـال بـا،ي
: معشوق است

و پنداشتم كه اوست» اهمتخومي«-  شنفتم
 ...ي آن صبح روشن است پنداشتم كه مژده

)83: 1330ابتهاج،(



و بررسي سمبل 157 ـــــــــــــــــــهاي اميرهوشنگ ابتهاج هاي اجتماعي در سرودهتحليل

و كه در اشعار اجتماعي سايه» سياه«چنين رنگ هم و ظلم ستم اسـت،، نماد خفقان
و دوري از معشوق استدر اشعار عاشقانه :ي او نماد فراق

سپيد كردي چشمم در انتظار سپيده اهيِ شب هجران چه خواهي از سر من اي سي
)32: 1378ابتهاج،(

 گيري نتيجه.8

به دليل اوضاع بسته( يكي از ابزار تصويرآفريني است كه در ادبيات معاصر ايران،سمبل
ل نمايـد، از سـمب سايه هم كه شاعري متعهـد مـي. كاربرد فراوان داشته است)و محدود 
هـاي بـسامد ايـن نمـاد. كنـد اسـتفاده مـي،ابزاري براي بيان مفـاهيم اجتمـاعي همچون

و يادگار خون سرو، اجتماعي در دفترهاي  و» رنـگ«،»طبيعـت«. تـر اسـت بيش شبگير
و سـمبل. سه خاستگاه سمبل در شعر سايه هـستند،»ابزار زندگي« هـايش را او نمادهـا

مي بيش و از آن تر از طبيعت ي سرسـبز گـيالن برخاسـته اسـت،ا كـه از خّطـه جـ گيـرد
و مي،در شعرش ... نمادهايي چون جنگل، دريا، سبزه ي صـبغه(خـورد فراوان به چشم

 در تقابل بـا معموالًكه» سحر«و»شب«ي دو واژه،از ميان ديگر عناصر طبيعت ). اقليمي
در» بهـار«ا نيز فـصلهاز ميان فصل. آيند، در اشعار سايه بسيار تكرار شده است هم مي

و از روحيه ميي اميدوارانه شعر سايه بسيار آمده است -سايه از رنگ. كندي او حكايت
و«كند؛ ها نيز در زبان سمبليك خود استفاده مي و سبز«و» سپيد سياه در شعرش» سرخ

. تري دارند كاربرد بيش
شـب،(مرسـوميي نمادهـا توان نمادهاي سـايه را بـه دو دسـتهمي،از سوي ديگر

و  چمـن، تبـر، پـرده، سـبزه،(و نمادهاي ابداعي ...) صبح، خورشيد، بهار، جنگل، دريا
و  النظيـر، تـشبيه، تقسيم كرد كه همراهي نمادهاي مرسوم او بـا مراعـات ...) شاخه، كال

و  آن مانع از كليشه، ...تضاد سمبل در اشـعار تغزلـي سـايه هـم. ها شده است اي شدن
از» صبح«ي ود؛ با اين تفاوت كه مثالً اگر واژهشديده مي  در اشعار اجتمـاعي او سـمبلي

و آزادي است، در اشعار عاشقانه  او پيروزي و ديـدار معـشوقي سـمبلي بـراي وصـال
. است

 منابعفهرست

(ابتهاج، هوشنگ .كارنامه: تهران.تاسيان). 1385.
.هشاصفي علي: تهران.سراب). 1330(. ابتهاج، هوشنگ
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.كارنامه: تهران.مشقسياه). 1378(. ابتهاج، هوشنگ
.زوار: تهران.شبگير). 1332(. ابتهاج، هوشنگ
.توس: تهران.يادگار خون سرو). 1360(. ابتهاج، هوشنگ

(براهني، رضا .نويسنده:، تهران1ج. طال در مس). 1371.
ي نامـه ادب.»)يهگـذري بـه زنـدگي سـا(همه بهانه از توسـت«.)1385(.بهنود، مسعود

و ادب: شرق صص11ي، شماره)ي هوشنگ ابتهاجويژه(فرهنگ ،104-97.
(پورنامداريان، تقي .سروش: تهران.ستام ابريخانه). 1381.
(چدويك، چارلز . مركز: مهدي سحابي، تهرانيترجمه. سمبليسم). 1378.

(لي، كاووسحسن ايگونه). 1383. .ثالث: تهران.رانهاي نوآوري در شعر معاصر
(داربيدي، يوسف و شرح ). 1384. ينامـه پايـان . هاي شعر سهراب سپهري سمبلبررسي
.دانشگاه بوعلي سينا همدانارشد كارشناسي
(زرقاني، مهدي . ثالث: تهران.انداز شعر معاصر ايران چشم). 1381.

(ساورسفلي، سارا .سخن: تهران.اي عشق همه بهانه از توست). 1387.
(سپانلو، محمدعلي .علم:جابي.شهر شعر عارف). 1375.
. نگاه:، تهران2ج.هاي ادبيمكتب). 1376(.سيدحسيني، رضا
(شميسا، سيروس و بيان). 1383. .فردوس: تهران.معاني
.صداي معاصر: تهران.نگاهي به سهراب). 1382(. شميسا، سيروس

: تهـراني سـودابه فـضايلي، ترجمـه،3و2و1ج.فرهنگ نمادها ). 1378(. ژان،شواليه
. جيحون

و شعر هوشنگ ابتهاج(در زالل اشعار ). 1377(.كاميار عابدي، .ثالث: تهران.)زندگي
(فتوحي، محمود . سخن: تهران.بالغت تصوير).1385.

(حكاك، احمد كريمي  مسعود جعفري،ي ترجمه.ي تجدد در شعر فارسي طليعه). 1384.
.دمرواري: تهران

(لوشر، ماكس .درسا: زاده، تهران ويدا ابيي ترجمه.هاشناسي رنگنروا). 1381.
و (زاده، سيدعلي قاسمنيكوبخت، ناصر  هاي نمادين رنگ در شعر معاصر زمينه«). 1384.

و موسـوي گرمـارودي( ي دانـشگاه شـهيد نـشريه.»)با تأكيد بر اشعار نيما، سپهري
صص18ي، شمارهكرمان باهنر ،238-209.

(يوهانس، اتين .سوره:ي محمدحسين حليمي، تهران ترجمه.كتاب رنگ). 1367.


