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  دهيچك
ه لحاظ اين كاركردها ب. اي استشعر دفاع مقدس در ذات و اصالت خود، داراي كاركردهاي نمادين و اسطوره

و مفاهيم وابسته به آن  نمادها. برخوردارند» فرازماني«و » فرامكاني«هاي و از ويژگيماهيت، ماندگار و پايدار 
 اند داشته عميق نقشي سشعر دفاع مقد تصويرآفريني و معناگرايي ةحوز دو در همواره مانند؛ نقاب و اسطوره،

 .گيرند قرار توجه مورد كارآمد شكلي به سرايندگي، سازوكار در تا ستا شده سبب ادبي، خصلت دو همين و
گي و ها را از خطر روزمرعنوان شاعر انقالب و جنگ با نمادينه كردن مفاهيم پايداري، آنپور بهقيصر امين

ملت مورد كه يك عالوه بر اين هنگامي. تي بخشيده استها خصلت فرازباني و فرامليابتذال دور كرده و به آن
پور به رو اميناز اين ؛شودپروري در ميان مردم احساس ميسازي و قهرمانگيرد، نياز به قهرمانهجوم قرار مي

هاي امروزين جنگ الگوهاي ديروزين را با واقعيتي و ديني پرداخته و هاي تاريخي، ملّبازآفريني شخصيت
هاي معنايي الت و دگرگونيكارگيري، تحوبر ميزان به حاضر بر آن است، تأثير جنگ را ةمقال .زده استپيوند 

روش خاص پژوهش، . پور بررسي كندها و اسطوره، در اشعار قيصر اميننماد، نقاب، فراخواني شخصيت
براي غناي را  ، نقاب و اسطورهعناصر نماد شاعر استقرايي است و در پايان اين نتيجه حاصل شد كه -تحليلي

شاعر همچنين  .ديني با فضاي جامعه استفاده كرده است ةي و پيوند انديشسازي ملّتهنري اشعار جنگ، هوي
تقسيم نمادها و  .است  نظر داشته  ها را همواره مدآن خيزشيوجه تحريكي و  مفاهيمگونه  در پرداختن به اين

كي از عالقة هاي شاعر به پنچ حوزة طبيعي، شخصي مثبت، شخصي منفي، حيواني و موارد ديگر حااسطوره
  .شاعر به غناي هنري و ادبي اشعارش است
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  يديكلهاي  هواژ
  .ها و اسطورهپور، نماد، نقاب، فراخواني شخصيتقيصر امين

  مقدمه 
ت زيادي از انقالب اسالمي و قريحه سنجي شاعران انقالب نگذشته بود كه فضاي سياسي، ادبي، اجتماعي و هنوز مد

، شده بود با وقوع جنگ ناگهاني و غير )انقالب اسالمي(كه تازه درگير تغييرات بنيادي در مجموع فضاي فرهنگي كشور 
اي مواجه شدند كه قدرت دگرگون كنندة آن از انقالب شاعران با موضوع تازه. بيني، بيش از پيش دگرگون شدقابل پيش

از . پا خواستند ان در برابر تهاجم بهدوش رزمندگبه موازات حملة دشمن، شاعران نيز هم. اسالمي بمراتب بيشتر بود
هاي دوم در دهه وي. و نسل دوم انقالب است )57(هاي محصول تالش فكري سال ،»پورقيصر امين«جمله اين شاعران 

است و در آخر عمر اغلب به دنبال صفا و صميميتي است كه يادگار زده اش شاعري انقالبي و جنگو سوم زندگي
 ةيافت و در توسعشد و قوام ميهايي كه شخصيتش در هنگامه انقالب بارور ميدر سال درست. دوران جنگ بود

وي در چنين شرايطي با الويت دادن به موضوع . داشت، جنگ آغاز شدهايش گام برميفرهنگ آن و پاسداري از ارزش
 ت پايداري كشور بهادبيا ةهاي جنگ شد و ميراث شعري ارزشمندي در عرصجنگ در شعر خود، گزارشگر واقعيت

عنوان يكي از پور كه بهبا اين توضيحات، بازتاب مسائل جنگ در شعر امين ).186ص: 1388بهداروند، ( جاي گذاشت
هاي وي رويدادهاي جنگ را نه از روي گزارش .، بسيار گسترده استشودهاي اصلي شعر جنگ محسوب ميچهره
هاي جنگ متمركز نمود ش خود را در جهت انعكاس و انتقال واقعيتلذا تال ؛كردبلكه با تمام وجود لمس مي ؛خبري

  .توان آن را ناشي از حس ديني، انقالبي و وطن پرستي شاعر دانستكه عموماً مي
بيان درد و رنج مردم قرباني جنگ، تهييج براي مبارزه، ستايش سرزمين، مبارزان، شهيدان و ايثارگران، نمادگرايي،     

پور هاي بارز شعر امينها، از ويژگيگرايي و اعتراض به افول ارزشافشاگري و بازگويي حقايق، آرمان پردازي،اسطوره
  .است
پور، داليل متفاوتي پردازي با استفاده از ميراث تاريخي و ديني، در شعر امينگرايش به نماد، اسطوره و شخصيت    

بخشي و جستن راهي براي آفريني، عمقسازي، ابهامهويت: ره كردها اشاتوان به برخي از آنطور خالصه ميدارد كه به
  .گرايي، نمادپردازي و نماد آفرينيغناي جوهر هنري و ادبي آثار از مسير اسطوره

بندي مراحل انجام پژوهش به اين شيوه است، كه پس از كشف و طبقه. استقرايي است -؛ تحليليروش خاص پژوهش
ع و ابتكار شاعر در پردازش و استفاده از مفاهيم مورد نظر در قالب جداول و شان و تنوكاربرد ها، دامنةنمادها و اسطوره

ها و از اين رهگذر با تحليل عناصر مذكور، گسترة نمادپردازي، نقاب، فراخواني شخصيت. شودنمودارها نمايش داده مي
با توجه به حجم . وصًا، كشف و بررسي شده استپور خصسازي در شعر پايداري ايران عموماً و اشعار امين اسطوره

  . زياد عناصر، از ذكر شاهد مثال خودداري كرديم
  پيشينة پژوهش - 1- 1

ا ام ؛نامه و مقاله انجام گرفته استهاي بسياري در قالب كتاب، رساله، پايانپور، پژوهشدر حوزة شعر پايداري قيصر امين
ها ه از آمار و ارقام، به تحليل و بررسي عنصر نقاب و فراخواني شخصيتپژوهشي كه به صورت اختصاصي و با استفاد
مفاهيم پژوهش حاضر برگرفته  ،قابل ذكر است. پور پرداخته باشد، يافت نشددر كنار عناصر نماد و اسطوره در شعر امين
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ت در اشعار سميح القاسم، تحليل عناصر مقاوم«با عنوان ) يكي از نگارندگان مقاله حاضر(نامة مرتضي زارع از پايان
  .در دانشگاه تربيت مدرس از آن دفاع شده است 11/11/1389است كه در تاريخ » پورسيدحسن حسيني و قيصر امين

  چارچوب نظري پژوهش - 2
  نماد - 1- 2

د، نمايچه ظاهر آن مينماد عبارت است از هر عالمت، اشاره، كلمه، تركيب و عبارتي كه بر معني و مفهومي وراي آن
بلكه استفاده از  ؛جاي مفهوم ديگر نيستفقط نشاندن يك مفهوم به) سمبليسم(يا ) نمادگرايي(داللت كند؛ در عين حال، 

در فرهنگ واژگان ). 9: 1375چدويك، (ر انتزاعي نيز هست تصاوير عيني و ملموس براي بيان عواطف و افكا
اين ). 39 :1369حسيني، (هاي سمبل، ذكر شده است نوان معادلعهمراه با رمز و مظهر به» نماد«اصطالحات ادبي، واژة 

اي رود و در قلمرو ادبيات و شعر، از پيشينهكار مياصطالح در حوزة وسيعي از علوم معرفت شناسي و دانش بشري به
  . طوالني و پر فراز و نشيب برخوردار است

يعني همان نشانه يا صورت و جزء پنهان،  ؛ظاهر جزء: نماد تصويري ادبي است كه از دو جزء تشكيل شده است    
قراردادي يا اتفاقي است، سوية پنهان بسختي درك ) دال و مدلول(در نماد، رابطة صورت و مفهوم . يعني مفهوم و ايده

اي شوند و غالباً به عالم اعماق و ژرفيعني مفهوم آن با نوعي گنگي همراه است، نمادها به مرور زمان خلق مي ؛شودمي
گيرد؛ يعني امر ناشناخته و غير حسي به وسيلة امر محسوس اند، در نماد مقايسة انتزاعي با عيني صورت ميقروح متعلّ

  .شودو عيني قياس مي
از اين رو . كه با آن تفاوت دارندبرخي از تصاوير ادبي ممكن است با تصاوير نمادين، يكسان تلقي شوند؛ در حالي    

تصاوير مشابه با . درستي تفكيك كرداند، بالباً با آن اختالط يافتهنمادين را از تصاوير ديگري كه غ الزم است كه تصوير
، مثل و حكايت؛ عنصر مشترك بين همة اين كاربردهاي متداول، شايد 2، عالمت1كنايه، تمثيل، خاصه: اند ازنماد عبارت

با اين همه، ). 210: 1373ولك و آوستن وارن، (شد مفهوم نماياندن چيزي ديگر يا داللت كردن بر چيزي ديگر با
ت شباهت دقيق ميان كه نماد عبارت از چيزي است كه نمايندة چيزي ديگر باشد، اين نماينده بودن نه به علّرغم آن علي

كه در حاليدر ). 9: 1364پورنامداريان، (اي اتفاقي و قراردادي است بلكه از طريق اشارة مبهم يا از طريق رابطه ؛دو چيز
بنابراين، در . گيردهايي در كالم صورت ميساير تصاوير، اين نماينده بودن به سببِ بودنِ شباهت دقيق و با وجود قرينه

ها و حال و هواي حاكم بر يك اثر، فهم معناي نمادين كلمات و آثار ادبي الزم است كه پيش از هر چيز با توجه به قرينه
كه يك نماد كارگيري نمادها را در آن بررسي كرد و با توجه به اينهاي بهات رساند و شيوهرا به اثبنمادين بودن آن

آوري موارد استفاده از آن پرداخت و پس از تعيين استعداد به جمع ،ممكن است بيشتر از يك معنا و مفهوم داشته باشد
  .ها را تأويل و تفسير كردواژگاني كه بار نمادين دارند، آن

عي دارد و جدا ساختن نماد از تصاوير مشابه آن، توان دريافت كه نماد، معاني متنوچه گذشت، مينتوجه به آبا     
گيرد و نه همچنين، نشان داده شد كه نماد هميشه در وراري معني جاي مي. نخستين گام در نمادپردازي آثار ادبي است

از . زندها را كنار ميخاص خود حجاب ةكه باز هم به شيوبل ؛پوشانداي خاص با حجاب ميتنها معني را به شيوه
  .رو، نماد تعريف پذير نيست و يگانه راه درك معني صحيح آن، تأويل و تفسير است اين
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  اسطوره و نماد  -2-1-1
بوده هاي موجود در آن و ارتباط انسان با آن گر تالش انسان باستان در تفسير كالمي هستي و پديدهاسطوره نشان«    

را و معناي آن) سطر(اند از ريشه اي عربي دانستهاسطوره را واژه«فرهنگ نويسان عرب، ). 20: 2002فاروق، (» است
، به معني )Historia(اين واژه از اصل يوناني «). 2-1: 1385ازي، كزّ(» اندآور آوردهبنياد و شگفتها و سخنان بيافسانه

اصل التين اين واژه از ). 3: 1374آموزگار، (» اهي و داستان گرفته شده استخبر و سخن راست، جستجوي راستي، آگ
History  گرفته شده است و مصدر آنHistorian در انگليسي به دو . به معني شرح دادن و بررسي كردن است

واژه غربي . رودكار ميبه معني تاريخ و روايت به Historyه تاريخي و به معني حكايت، داستان و قصStory صورت 
به معناي  Mythosيوناني  در آلماني از واژة Myth-eدر فرانسه و  Mythدر انگليسي،  Mythبرابر با آن معادل 

  ).34: 1389زارع برمي، (شرح، خبر و قصه گرفته شده است 
اي كه در يك گونهبه اسطوره«: گويدباره ميمالينوفسكي در اين. ها براي انسان بدوي صورتي حقيقي دارنداسطوره    
بلكه واقعيتي است  ؛تنها عبارت از داستاني نيست كه روايت شود ،غير متمدن به شكل بدوي خود حضور دارد ةجامع

اند و از اي در زمان ازلي رخ دادههاي ابتدايي بر اين باور بودند كه حوادث اسطورهانسان. كه زماني حيات داشته است
ها بيهوده حيات ندارند؛ جعلي و يا حتي رواياتي اسطوره. اندوشت انسان تأثير گذار بودهآن زمان تاكنون بر جهان و سرن

تر و نيكوتر است كه زندگي، سرنوشت و اعمال بلكه در نزد بوميان توجيه يك واقعيت ازلي عظيم ؛حقيقي هم نيستند
  ). 341: 1382پور، اسماعيل(» شودكنوني انسان به واسطة آن معين مي

عناصر بازيگر در اساطير چون؛ . كنندت وجودي يك پديده، منشأ آن، آيين و آداب و رسوم را تبيين ميها علّسطورها    
ها موجوداتي ا اين الههام«. يابنداند و تجسمي انساني الهي ميزنده... طبيعت، آسمان، زمين، ابر، دريا، سنگ، باد 

: 1948األيوبي، (» شوندني بشر حضوري پويا دارند و با انسان همراه ميبلكه در بطن زندگا گير و منزوي نيستند؛ گوشه
 ).95-94ص

اسطوره در اصل يك پيام  .اسطوره به لحاظ مفهوم و پيام و نيز به لحاظ ساختار و قالب، بيشترين پيوند را با نماد دارد    
نمادها، . خ است نه زاييدة طبيعت اشيااسطوره، گفتار برگزيده و نمادين تاري. نمادين و نوعي داللت رمزناك است

كنند و با تأثير بر ناخودآگاه اي را از تك مخاطبي و شخصي شدن زماني و مكاني نمودن دور ميرويدادهاي اسطوره
ي و از زماني و مكاني به فرازماني و شوند كه اسطوره از حالت مصداقي به مفهومي و از جزئي به كلّمخاطب، باعث مي

  ).116: 1386قبادي، (هاست ها در زبان نمادين آنديل شود؛ از اين روي بقاي اسطورهفرامكاني تب
در آغاز هيچ يك از نمادها به «بر اين باور است كه » كاسيرر«. نماد و اسطوره هر دو ريشه در ناخودآگاهي دارند    
» ها بايد از زهدان مشترك اسطوره بيرون آيدشوند؛ بلكه هريك از آناي مستقل و متمايز از ديگر نمادها پديدار نميگونه

  ).97: 1367كاسيرر، (
چه دربارة آن«. مگر به زباني نمادين؛ براي آشنايي با زبان اساطير بايد زبان نمادها را دانست ،شوداسطوره بيان نمي    

ن رمز مبي. ق دارداني تعلّرمز مانند اسطوره به جوهر زندگاني روح. اسطوره صادق است، در مورد رمز نيز مصداق دارد
ترين يترين ساحات واقعيت است و بنابه ضرورت به وجود آمده و كاركرد خاصي دارد كه همانا آفتابي كردن سرّعميق

  ).151: 1381ستاري، (» كيفيات وجود است
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بار ديگر از آن ژرفاها به برد، اگر چه كه راه به ژرفاي اسطوره ميآن«: گويدازي در باب پيوند نماد و اسطوره ميكزّ    
ناچار ريخ به نهفتگي اسطوره راه جويد؛ باي كه از آشكارگي تابه عبارتي ديگر هر پديده. نماد است ،روية تاريخ برسد

  ).57: 1385ازي، كزّ(» بايد به نماد ديگرگون شودكه بازگردد و به نمود بيايد، ميبراي آن
  هانقاب و فراخواني شخصيت - 2- 2

، »استلهام التراث«، »استدعاء التراث«يان اصطالحات ناقدان عرب در كتب و مقاالت، به تعابيري همچون در م    
توظيف الشخصيات «، »استخدام الشخصيات التراثية«، )التاريخية، القرآنية(استدعاء الشخصيات التراثية «، »توظيف التراث«

هاي مختلف واژگان التين بوده و همگي به مذكور حاكي از ترجمهتعابير . كنيمبرخورد مي» قناع الشخصيات«و » التراثية
. است) نقاب(تعريفي از فراخوان و قناع  ةارائ ،چه ضروري استا آنام. باشندهاي قديم ميمفهوم فراخواني شخصيت

  .)43-42: 1389رخشنده نيا، (
موروثي است؛ بدين معني كه طراز شخصيت هاي تاريخي و قديم، شخصيت شاعر همدر فراخواني شخصيت    

ها، شخصيت شاعر و شخصيت فراخوانده شده هر كدام در جايگاه خود قرار دارند و هدف شاعر از فراخواني شخصيت
به عبارت ديگر شاعر در اين ). 29: 2007السليماني، ياسين(باشد ها، مخاطب قرار دادن و استشهاد ميفقط بيان شباهت

زندگي او را  ،چه كه در متون ذكر شده استندگي شخصيت فراخوانده شده و با توجه به آنحالت فقط با استفاده از ز
دهد اي نوين و متناسب با دوران معاصر انجام نميد آن به شيوهدهد و هيچ تالشي براي خوانش مجدشرح مي

  ).11-10: 2006الدين،  زين(
    فراخوانده شده وجود دارد و شاعر و شخصيت مورد نظر ا در نقاب، كنش و واكنش متقابل بين ذات و شخصيت ام

شاعر با استفاده از نقاب در قصيده خود . باشندكه قابل تشخيص و تمايز نميطوريشوند، بهوي در هم ذوب و ادغام مي
وان دهد؛ بلكه كالم شاعر و رويداد معاصر به عنگويد و او را مخاطب قرار نمينه تنها از شخصيت تاريخي سخن نمي

» من«لذا در اين ضمير در شعر، نه . شود تا وي از زبان شاعر و خود سخن بگويدامانت به ميراث شخص سپرده مي
گيرد و تشخيص و ايجاد اي از ابهام و پيچيدگي شعر را فرا ميكه هالهطوريميراث شخصي، به» من«شاعر است و نه 

شاعر در شعر نقاب بدون ). 33: 2007السليماني، ياسين(كند يتمايز بين شاعر و شخصيت را مشكل و بلكه غير ممكن م
تواند آشكارا هر كالمي را بر زبان آورد؛ چراكه در قصيده از شخصيت ديگري تكيه بر ذات يا صداي دروني خود مي

  خود را به هايشود و با خلق دوباره شخصيت، افكار و ديدگاهكند، با او متحد ميجويد، لباس او را بر تن ميمدد مي
  ).140: 2008احمد علي الزبيدي، (نمايد طور كامل به او تحميل مي

نام ديگر من / هابيل/ آورياين روزها به ياد نمي/ ديگر/ هابيل را كه نام نخستين بود/ شمار نام شهيدانتاز بي     
  ).264: 1388پور، امين( بود
اين بوي زخم !/ نه/ در باد/ بوي غريب پرهني پاره/ شايد/ يبمبوي برادران غر/ آيدكه مي/ اين بوي غربت است    

  ).335 ،همان( شناسماز دور مي/ پناهي رامن بوي بي/ گرگ نبايد باشد
س، پاسخي عيني پردازي، ذكر حوادث و وقايع تاريخي و ديني، در شعر دفاع مقدسازي، قهرمانپور با شخصيتامين    

گناه خونش عنوان اولين كشته و اولين انساني كه بيوي از نام هابيل به. دهدي جامعه ميو خردمندانه به نيازهاي فرهنگ
  .كندپناهي استفاده ميعنوان نمادي از معصوميت، تنهايي و بيبه) ع(بر زمين ريخت و از نام يوسف
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كه جزئي از تاريخ شده  هاي قديمي باشدتواند براي شخصيتنقاب فقط مي«: گويداحسان عباس در همين رابطه مي    
  ).125: 1992عباس، (» اندها به الگو تبديل شدهو در تار و پود، آن

 بايد داراي ويژگي نوگرايي هم باشد و اگر چهرة به ،گر هدف شاعر استها در عين حال كه بيانكارگيري نقاببه«    
چراكه بعضي . ستگي ارتقاء به عنصري هنري را نداردشاي ،كار رفته توانايي تعبير از دغدغة انسان معاصر را نداشته باشد

» سوي آينده را ندارنداي يا تاريخي قابليت عصري شدن و خروج از زمان و مكان خود بههاي اسطورهاز شخصيت
  ).137: 1995عزام، (

/ صل شكفتندر خاك شد صد غنچه در ف/ ها گفتند و ما باور نكرديمتقويم/ عمري بجز بيهوده بودن سر نكرديم    
حتي خيال / لبيك گفتن را لبي هم تر نكرديم/ دل در تب لبيك تاول زد ولي ما/ ما نيز جز خاكستري بر سر نكرديم

زان رو كه / دست و پاتر از دل خود كس نديديمبي/ همسايه با تصويري از خنجر نكرديم/ ناي اسماعيل خود را
  ).392: 1388پور، امين( سر نكرديمرقصي با تن بي

داند كه سمبل جانبازي و اسوة فرمانبرداري از پور با استفاده از ميراث ديني، رزمندگان را مانند اسماعيلي ميامين    
گر تالش ديگران در مسير شعر مذكور نگاهي انتقادي دارد، اعتراض آن به جماعتي است كه نظاره. فرامين حق هستند

ت و خواري بر سر ريختن، اختالف دل و زبان و ترس از مبارزه، از تر ذلّگذران عمر به بيهودگي، خاكس. مبارزه هستند
طلبي سو كنايه به جماعتي است كه حتي خيال رفتن به جبهه را نداشتند و از سوي ديگر تأكيدي بر شهادتيك

  .سلحشوران اين مرز و بوم است
ميراث ديني، تاريخي، ادبي، صوفي : نج منبعهاي خود را از پ، معتقد است كه شاعر پايداري، شخصيت»عشري زايد«    

  ). 93: 1978عشري زايد، (كند و فولكلور دريافت مي
هاي مقدس چون؛ فرشتگان و اشخاص فرومايه مثل؛ شيطان و قابيل پيامبران، شخصيت: ميراث ديني از سه بخش    

  ).97-98 ،همان(شود تشكيل مي
بخش اول، قهرماناني كه در قيام عليه ظلم به خاطر : شودش تقسيم ميميراث تاريخي در شعر پايداري به چند بخ    

ا در تاريخ به عنوان نمادهاي زندة ام ؛و عبداهللا بن زبير) ع(اند؛ مانند امام حسينخيانت و فساد پيروان خود ناموفق بوده
هاي كه قيام بخش دوم شامل شخصيت حاكمان مستبدي است. شوندانقالب عليه انحراف و فساد شناخته مي

شود، بالفاصله نام يزيد و مي) ع(مثالً هر جا صحبت از امام حسين. كنندطلبانه را سركوب ميخواهانه و عدالت آزادي
گروه سوم نيز اميراني . اج قيامش را سركوب كردشود يا أبوذر و معاويه، و عبداهللا بن زبير كه حجبن زياد مطرح ميا

  . صالح الدين أيوبي هستند كه عدالت را در زمين گسترش دادند خالد بن وليد، طارق و: مانند
هاي متعلق به ميراث ادبي كه شاعر پايداري با توجه به مسائل سياسي، اجتماعي، فكري، تمدني، عاطفي و شخصيت    

  ).173 ،همان(كند ها براي بيان افكارش استفاده ميفني عصر حاضر، از آن
سو حالج مانند از يك: عران پايداري با شخصيت حالج در دو سطح اعتالء يافته استميراث صوفي، در آثار شا    

مجموعه آثاري كه به حالج » عشري زايد«. رمز رهايي است و از سوي ديگر رمز سرپيچي از نظام حاكم است) ع(مسيح
  ).147 ،همان(داند هاي صوفي ديگر مياختصاص يافته است را بيش از تمام شخصيت



  ٤١/  پورنماد، نقاب و اسطوره در شعر پايداري قيصر امين

  

 

هاي مردمي آن سرزمين است كه در ادبيات ها و سيرهاث فولكلور در ادبيات پايداري معاصر نيز منشعب از داستانمير    
و كتاب كليله و ) بني هالل، عنتره و سيف ذي يزن(هاي مردمي هاي هزار و يك شب، سيرهعربي از سه منبع؛ داستان

  ).202،همان(دمنه است 
  ارتباط نماد با نقاب - 3- 2

كه به طوري. نقاب جزئي خاص و دقيق از اجزاي مختلف نماد است. ط نماد با نقاب از نوع ارتباط جزء با كل استارتبا
اگر متن نقابدار همچون ظرفي قلمداد گردد كه شخصيت شاعر و شخصيت موروثي در آن با هم ارتباط يافته و تركيب 

- ياسين(هندة اين تعامل با ساختار متن جديد است شوند، نماد در اين جريان، همچون ريسماني است كه ارتباط د

ر در كاربرد نماد هاي مؤثّشود و نقاب يكي از شيوهدر اينجاست كه نماد به نقاب نزديك مي). 34: 2007السليماني، 
ماد كند و زماني كه شاعر، نقاب خود را به نگردد؛ چراكه نماد بين ابعاد حسي و غير حسي ارتباط برقرار ميقلمداد مي
كند، چون بر آن است با ربط تجربه خود به سازد در حقيقت بين احساسات خود و ديگران اتحاد برقرار ميتبديل مي

  ).66-65: 2003كندي، (تجارب بشري، به كالم خود اصالت و گستردگي ببخشد 
  مفاهيم نمادين در شعر دفاع مقدس - 3

توانيم تعريف  بريم تا مفاهيمي را نمودار سازيم كه نمي كار ميرا به نمادينپيوسته اصطالحات « ؛دفاع مقدس در شعر
كه به نحوي  ...و  روح ،مفاهيمي از قبيل شهادت، شهيد ).15ـ16ص: 1367 شعر شهادت،( »را بفهميمً آن كنيم يا كامال

ش كالم نمادين شعر ، همه و همه از عوامل وجودي پيدايغلبه داردشان   هاي مادي ها بر جنبهاشراقي و تجريدي آن هجنب
 اشعارشانمفاهيم نمادين در به  دفاع مقدس،شعر  سرايندگانتا موجب شد  ضرورت ديگري كه. هستنددفاع مقدس 

 ،هاي نخستيندر سال دفاع مقدسكه شعر  چرا ؛شناسي كالم و ارزش هنري آن بوده است زيبايي ةجنب ؛كنندتوجه  بيشتر
ژرفاي كالم  حجم و بي معنا و محتواي عميق آن در ظرف كم سنگينيه بود و رنگي خيال سقوط كرد شعار و كم ةبه ورط

هاي يكي از راه. آميز بود لهاي تخيارتقاي كالم به سمت افق تدبير تازه سرايندگان شعر دفاع مقدس،. گنجيد شاعران نمي
  ).22 :1384ورچافي، پ( است، كاربرد كالم نمادين در اين نوع ادبي تثبيت و رواج خيال شاعرانه ،پيدايش

3-1- ساسطورة قهرمان در شعر دفاع مقد  
اين اشعار با استفاده از . اي داردس و در ادبيات معاصر ايران جايگاه ويژهاي در شعر دفاع مقدرويكرد اسطوره    
مين مورد هجوم كه يك سرزپردازند؛ زيرا هنگاميها مياي و بيان نمادين به بازآفريني اسطورههاي اسطورهمايه بن

هاي تاريخي، رو شاعران با بازآفريني شخصيتاز اين. پروري داردسازي و قهرمانگيرد، نياز به قهرمانبيگانگان قرار مي
ملي و ديني، احساس قدرت، دوام، پايداري و بقا در مقابل سلطة بيگانگان را تقويت كرده و استقرار و ثبات خويش را 

ها به عنوان نماد استفاده كرده و از آن براي كشف و شهود و بازآفريني ن در اين راه از اسطورهآنا. به رخ دشمنان كشيدند
  ).69و64، 1384لك، (جويند حقيقت ياري مي

د هايي كه دربارة تولّداستان«. ترين نوع اسطوره استترين و شناخته شده، رايج)تايپ قهرمانآركي(اسطورة قهرمان     
اي بينوا، عاليم قدرت فوق انساني او در كودكي، رسيدن سريع او به قدرت يا موقعيت در خانواده آساي قهرمانمعجزه

: 1377يونگ، (» آيدشنويم همگي جزو اسطورة قهرمان به حساب ميعالي و كشمكش پيروزمندانة او با نيروهاي شر مي
اي از تاريخي هستند كه بر اثر گذشت زمان هاله اغلب افراد واقعي و. لي نيستندا اين قهرمانان هميشه تخيام). 162ص
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. اي در راهبري مردم به سوي اهداف واال نقش مهمي دارندهاي اسطورهچهره. گيردفراطبيعي بودن ايشان را در برمي
هاي ازلي آورد كه نمونهها از روي الگوهاي پيش ساخته، يك فرد تاريخي را به صورت پهلواني درميحافظة جمعي ملت

به عبارت ديگر ذهنيت بشر از ابتدا تا به امروز امور جزئي و فردي را تبديل به . كندا تقليد و افعال مثالي را تكرار مير
و براي كاري كه خودآگاه، خود بتنهايي يا دست كم بدون ياري منابع نيرويي كه در ناخودآگاه «كند ي و مثالي ميامور كلّ
  ).181،همان(» گيردكند و اسطوره قهرمان شكل ميودآگاه نياز پيدا ميتواند انجام دهد، به ناخنمي ،است
هاي ديگر كه شايسته اين نام گردد، بايد متصف به صفاتي شود كه آن صفات در انساناي براي اينقهرمان اسطوره    

اني به خود بگيرد و يافت نشود؛ يعني كارهاي شگفت و خارق العاده انجام دهد، تا چهرة او بعد فرازماني و فرامك
درفش «ا با ذكر عبارت كند؛ ام، اگرچه به نام كاوه اشاره نميشعري براي جنگپور در امين. تمجيد و تكريم گردد ةشايست
ناپذيري ايرانيان در اندازد و بر ايستادگي و تسليماك ماردوش ميخواننده را به ياد قيام كاوة آهنگر بر عليه ضح» قيام

  :كندثي، در هر شرايطي كه باشند تأكيد ميبرابر دشمن بع
    بشكسته زانوان و / هرچند/ اينان/ لرزندوقت وقوع فاجعه مي/ چه ساده و صبور/ هاي گرد گرفتهاين شانه/ اام

فتواي استقامت و  -/ شان كالم امام استدر گوش/ - بي هيچ خان و مان  -/ اند فاتح و نستوهاستاده/ كمرهاشان
  ).388: 1388پور، امين( شان درفش قيام استر دوشب/ -ايثار 
به ) عاشورايي(طرف رنگي حماسي و آييني هاي گُرد، يل و زين از يكبا استفاده از واژه زين خالي،پور در غزل امين    

ي اهاي شيعي و ميراث اسطورهكارگيري مفاهيم و آموزهبخشد و از طرف ديگر هنر شاعري خود را در بهشعرش مي
  :كشدبراي بيان موضوعات امروزي به رخ مي

بر اين زين خالي، يلي چون تو !/ دال زين غم ار خون نگردي، نه مردي/ بر اين زين خالي نه گردي، نه مردي    
كجا پر شود جاي گُردي به / نه من پر كنم جاي همچون تويي را!/ چه دردي! من آن دل ندارم، چه دردي/ بايد

  ).398، همان( گَردي؟
    هاي عقالني آن ات عيني و آموختهشعر دفاع مقدس، با بازخواني حوادث و جريانات تاريخي گذشته، از تجربي

پردازد كه با يادكرد مفاهيمي هايي ميبه بيان ديگر، شعر جنگ با رويكردي اجتماعي، به بيان عوامل و زمينه. استفاده كرد
اين شاعران با . كندهاي ازلي را در مباني هويت ايراني بازگو ميهنظير شجاعت، رشادت، شهامت و آزادگي، خاطر

ي و ديني سعي دارند، غرور ايراني را زنده كرده تا با تكيه بر ها و قهرمانان ملّها و طرح شخصيتاستفاده از اسطوره
  ).132-111: 1384لك، (هاي ديني و ملي، روح دفاع از فرهنگ و هويت ايراني را بيدار نمايند ارزش

  هاي پژوهشتحليل داده - 4
پور، به طراحي نمودارهايي پرداختيم تا عالوه بر جهت شناخت بيش از پيش گسترة كمي مضامين نمادين اشعار امين    

مجموعه كامل اشعار . كارگيري اين مفاهيم، بر انسجام و نظم ساختار پژوهش نيز بيفزاييمآشنايي خواننده با ميزان به
  .تحليلي، نگارندگان است -هاي استقرايي ، منبع نمودار و جدول)انتشارات مرواريد( ورپقيصر امين

  پورها و اسطوره در شعر قيصر امينگستره كمي مفاهيم نماد، نقاب، فراخواني شخصيت - 1- 4
) 77(تعداد . هاي تاريخي و ديني و اسطوره استمورد نماد، نقاب، فراخوان شخصيت) 39(، شامل )1(نمودار شمارة     

درصد به دست آمده در هر يك از موارد بر مبناي تعداد . شعر، داراي مضامين مورد نظر است) 306(شعر از مجموع 
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از مجموع %) 18(، در »آيينه«عنوان مثال واژة به. كار رفته استها بهاي در آننمادين يا اسطوره ةاشعاري است كه آن واژ
شعر داراي چندين نمونه متفاوت بودند كه در تعيين ) 306(بعضي اشعار از مجموع . كار رفته استاشعار شاعر به

با توجه به توازن در . درصد بود) 8/0(و كمترين ميزان %) 18(حداكثر استفاده از يك نماد . درصدها لحاظ شده است
) 1(نمودار شمارة . اندوي شدهپور، تعدادي از ارقام با يكديگر مسافراواني برخي از عناصر مورد نظر در اشعار امين

ذكر اين نكته . پور، بيانگر عالقه شاعر به هر يك از مفاهيم استعالوه بر نمايش كمي عناصر مورد نظر در اشعار امين
  .خاطر تعداد زياد عناصر، به دو قسمت تقسيم كرديمرا به) 1(ضروري است كه نمودار شمارة 

  پورمرتبط با حوزه پايداري در شعر امين خوان شخصيت و اسطوره، نماد، نقاب، فرا)1(نمودار شمارة 

ها به پنج حوزة طبيعي، شخصي مثبت، شخصي منفي، پور و تقسيم آنهاي نمادين اشعار امينبا سرشماري جنبه    
اشتند به هاي طبيعي، شخصي و حيواني را ندمفاهيمي كه به لحاظ ماهيت، قابليت درج در حوزه -حيواني و موارد ديگر

نتايج به دست آمده حاكي از برتري نسبي مضامين طبيعي در مقايسه با ديگر  .بررسي و تحليل اشعار نامبرده پرداختيم
عد ديگر  اند و در ب عد وابسته به محيطُ در يك بكه  هستند؛%) 47( اند از طبيعت انتخاب شده يي كهنمادها. ها استحوزه

از اشعار %) 8(هاي مثبت و منفي در مجموع حوزة شخصيت .كنند س ارتباط برقرار ميدبا مفاهيمي عرفاني، آسماني و مق
پور را به خود اختصاص داده كه اين امر اشعار امين%) 8(هاي حيواني حوزة نمادها و اسطوره. شودپور را شامل ميامين

دارد و شامل %) 37(ي در حدود احوزة موارد ديگر گستره. حاكي از توازن كمي دو حوزة شخصي و حيواني است
. نمادهايي است كه مفهوم آزادي، حركت، حقيقت، صداقت، پاكي، صميميت و روزگار خوش گذشته را در خود دارند

اختصاص دارد؛ تكرار زياد » آينه«پور در اين بخش به نماد نمادهاي امين ةذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه عمد
هايي همچون؛ حقيقت، آگاهي و صداقت در هاي ذهني و روحي شاعر در افول ارزشدغدغه تواند بيانگراين واژه مي

 .بعد از جنگ باشد
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  هاي نمادين دارندگانه از اشعاري كه جنبههاي پنج، حوزه)2(نمودار شماره     

  پورامين ، در اشعار قيصرها و اسطورهگستره كيفي نماد، نقاب، فراخواني شخصيت - 2- 4
يابد؛ زبان ي درميخوبگيرد بكه در برابر حماسة جنگ قرار ميا هنگاميام ؛پور نمادگرايي صرف نيستر امينشع    

در يك . ها را نداردها و از جان گذشتگيگيري از محسوسات، توانايي پرداخت و توصيف آن دالوريصريح و بهره
، داراي ست كه در عين داشتن ظرفيت معنايي بسيار گستردهگيري از زبان نمادهاي پوياچنين شرايطي بهترين ابزار، بهره

كند كه با عقل اي برخورد ميوي با واقعه. رسندمعاني مبهمي است كه با توجه به قدرت ادراك خواننده به فعليت مي
سات خود كند، به بيان احسالذا به زباني غير معمول كه بمرور با شرايط محيطي واقعه انس برقرار مي ؛سازگار نيست

   .پردازدمي
در اين بخش به توضيح معاني هر يك از عناصر، با روش تقسيم مضامين به پنج حوزة طبيعي، شخصي مثبت و     

پور از نمادها برداشت كرده باشد، در امين ،معاني جديدي كه ممكن است. ايممنفي، حيواني و موارد ديگر، پرداخته
 ،حجم عناصر و محدوديت تعداد صفحات مقاله باعث گرديد .د ذكر خواهد شدآينمودارهاي توضيحي كه در ادامه مي

  .هاي نمادين بودند، تنها به ذكر تعدادي نام شعر قناعت كنيماز مجموع اشعاري كه داراي جنبه
  پورامينهاي طبيعي در اشعار قيصركيفي نمادها و اسطوره ةگستر -1- 2- 4

هاي رمزي و ناممكن است؛ زيرا اسطوره هنگام بروز و ظهور در صورتبحث از اساطير بدون بحث از نمادها     
گانه، شاهد حضور تعدادي از هاي پنجلذا در حوزة عناصر طبيعي و حيواني از مجموع حوزه. شودسمبليك متجلي مي

  .اي بشريت هستنداي چون؛ آب، آفتاب، درخت و سيمرغ هستيم كه جزئي از ميراث اسطورهنمادهاي اسطوره
اند و  از طبيعت اطراف انتخاب شده نمادهاگاهي . ع است، متفاوت و متنوپورپايداري امينقلمرو نمادگرايي در شعر     

  .اند اين نمادها در بيشتر موارد با حساسيت خاص استخدام شده. گشايند اي از محيط پيرامون را فراروي آدمي مي پنجره
  

 پورصر امينهاي طبيعي در اشعار قينمادها و اسطوره

 نام شعر داللت معنايي %  عنوان  ر

1  
الله : گل

  و بنفشه
7 

ها در واقع اغلب به صورت الگوي ازلي روح و يك مركز روحي گل
هاي رواني را هايشان گرايشها برحسب رنگمفهوم آن. شدندعرضه مي

سبزترين فصل سال، 
 396ص
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زرد نمادگرايي خورشيدي، سرخ نمادگرايي خونين، : ساختآشكار مي
هاي رواني اما تفسير اين گرايش. ي روياهاي غير واقعيآبي نمادگراي

گل ) 743-742: 4: 1388شواليه و آلن گرابران، . (نهايت متغير استبي
پور نماد شهيدان، خانواده شهيدان و مرگ سرخ است در اشعار امين

  ).913: 1375قبادي، (

 406غزل تصميم، ص

 248غروب، ص  .يران استنماد مردم ا 0,8  درخت  2

 342خبرهاي داغ، ص  .نماد كشور و مزار شهيدان است 4,7  باغ  3

 325قطعنامه جنگل، ص  .نماد مردم با عظمت و سرافراز ايران است 1,6  جنگل  4

 0,8  باد  5

-اش چندين وجه دارد، نماد بينمادگرايي باد به دليل انقالب دروني

 2 :1388شواليه و آلن گرابران، (استحكامي است ثباتي، ناپايداري و بي
پور نماد ملكوت و عالوه بر آن نماد دشمنان ايران در اشعار امين). 6،

  .  است

غروب، : نماد دشمن
: نماد ملكوت - 248ص

 318بر شانه شما، ص

 1,6  آب  6
چشمة : توان در سه مضمون اصلي خالصه كردمعاني نمادين آب را مي

در اشعار  ).3-2: 1همان، ( ي دوبارهحيات، وسيلة تزكيه و مركز زندگ
  .پور، نماد پاكي، روشني و شهيدان استامين

  218غزل پنجره، ص
  456شهيدان، ص

 

 0,8  رودخانه  7

هر روحي در جسمي . رودخانه نماد جسم است و رود نماد روح است
: 3همان، ( گيرد و جسم با هستي ناپايدارش در جريان استجاي مي

نماد راهي . پور نماد حركت و جاري شدن استدر اشعار امين ).387
  .شدن و پيوستن به مقصد است

نه گندم نه سيب، 
 267ص

 1,6  اقيانوس  8

- انتهاي خود، تصوير بياقيانوس يا دريا به دليل گستردگي ظاهراً بي

نمادگرايي اقيانوس به نمادگرايي . مرزي نخستين استتمايزي اوليه و بي
در ). 215-217: 1همان، (پيوندد گي ميعنوان اصل تمام زندآب، به

  .پور نماد مردم استدر اشعار امين. عرفان نماد خداوند است

 318بر شانه شما، ص

 0,8  شب  9

جنبة تاريك، جايي كه هستي و فساد صورت : شب داراي دو جنبه است
سازي براي روز، جايي كه نور زندگي از آن بيرون گيرد و جنبة آمادهمي
نماد سكوت، غم، خفقان و ظلم است ). 30ص: 4ان، جهم(جوشد مي

  ).906: 1375قبادي، (

 449صبح، ص

 1,6  صبح  10
عالمتي بر ). 905 ،همان(نماد پايان ستم، روشني، اميد و آرامش است 

  .پايان شب است
خالصه  -449صبح، ص
 407ها، صخوبي

 6,3  آفتاب  11
و شهيد است  پور نماد خداوند، حقيقت، روشني، نيكيدر شعر امين

  ).909، همان(
  218غزل پنجره، ص
 430پرسش، ص

 0,8  خاكستر  12
در اشعار شاعر، نماد پوچي و ناپايداري زندگي و آخرين آثار برجاي 

  .  رنگ خاكستري نماد تيرگي قلب و درون است... مانده است 
 57روزها و سوزها، ص
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 2,3  كوير  13
نماد ايران در . دان استدنيايي كه شاعر در آن سرگر. نماد دنيا است

  .ها استتوجهي به ارزشروزگار بي
ام از اين كوير، خسته

 300ص

 16,4  رنگ  14

شواليه و (گستري آن است ها در فراگيري و جهانخاصيت نمادين رنگ
. سبز نماد طراوت، تقدس و پاكي است ).344: 3: 1388آلن گرابران، 

. ها استترين رنگماديآبي غير . ها استترين رنگآبي يكي ار ژرف
بنفش رنگ مناعت و  ).42: 1همان، ( نماد روشني و شفافيت است

نگري و تأمل، از تعادل ميان نسبت برابري است از سرخ و آبي، از ژرف
 زمين و آسمان، از احساس و ادراك، از اشتياق و هوش، از عشق و عقل

اشعار سرخ نماد جوشش، تندي، حرارت و در  ).117-116: 2همان، (
  .خاكستري نماد نااميدي، رنج و غم است. پور نماد شهيدان استامين

اين سبز سرخ كيست، 
 380ص

  
  پورهاي مثبت در اشعار قيصر امينكيفي نماد، نقاب و فراخواني شخصيت ةگستر -2- 2- 4

ين انقالب، پيشرو پس از پيروزي انقالب اسالمي و به موازات آغاز جنگ تحميلي، مذهب به عنوان نماد اصلي ا    
كه خالصة كالم اين«: مظفري اين فضا را چنين تشريح نموده است. هاي آرماني و اعتقادي اجتماع انقالبي وقت شدجنبه

باورهايي مانند . هاي اين نظام قرار دادند، هنرشان را در دفاع و تبين آرمان)انقالب و جنگ(اين شاعران در چنين مقطعي 
. انگيز مضامين برهاندشعر فارسي را از تكرار مالل ،توانستاي بود كه ميو سرزمين، مفاهيم تازهجهاد، شهادت، انتظار 

قيصر نيز با توجه به انتساب فكري . ها و تصاوير تازه را به همراه آورده بوداين مفاهيم خيل عظيمي از نمادها، اسطوره
كار ، تالش خود را براي گسترش مفهومي آن بهگرايانخود به جريان غالب روزگار انقالب و جنگ يعني مذهب

ها براي تصويرسازي استفاده كرده است؛ پور از آنهايي كه امينتمام شخصيت ).173-172: 1388بهداروند، (» گيرد مي
  .مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با مسائل ديني هستند

  
 رپوقيصر امين هاي مثبت در اشعار نماد، نقاب و فراخواني شخصيت

 نام شعر  داللت معنايي %  عنوان  ر

1 
نقاب 
  تاريخي

0,8  هابيل
گناهي است كه قرباني لجاجت و حسادت برادر نماد انسان بي

  .نماد شهيد است پوردر اشعار امين. شد
نه گندم نه سيب، 

 264ص

2 
فراخوان 
  شخصيت

0,8  آدم

نظر به. آدم نماد انسان اول و تصوير خداوند دانسته شده است
گ، آدم نماد انسان كيهاني است؛ خاستگاه تمام نيروهاي يون

رواني كه اغلب در قالب يك حكيم پير با نمونة ازلي پدر يا 
  ).91-86: 1: 1388شواليه و آلن گرابران، (شود نيا پيوند مي

نه گندم نه سيب، 
 264ص

0,8  اسماعيل  نقاب ديني 3
ها، غزل تقويم  .ري استنماد جانبازي و فرمانبرداري رزمندگان از حق و رهب

 392ص

4 
نقاب ديني 

فراخوان  -
1,6  يوسف

در شعر . گردداي كه در نهايت به خانه بازمينماد گمشده
پور نماد پاكي، معصوميت، آوارگي در غربت و تنهايي امين

: نقاب ديني مثبت
باد بيقراري، 
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  335ص .است  شخصيت
فراخوان 

نه گندم : شخصيت
 264نه سيب، ص

5 
 فراخوان
  شخصيت

0,8  مسيح

آسمان و زمين با دو . مسيح براي مسيحيت شاه نمادهاست
طبيعت الهي و بشري، صليب، نور، مركز، محور و تمام 
حقيقت هستي شناختي و نيروي تاريخي، جلوه و نماد مسيح 

پور نماد رأفت، مهرباني و در شعر امين ).245: 5همان، (است 
  .پاكي درون است

سفر در آينه، 
 37ص

6 
فراخوان 
  شخصيت

0,8 ) ع(حسين
نماد فرياد و . نماد فداكاري، قيام عليه ظلم و انحراف است

 363نامه، صني  .است) شهادت(نمادي از مرگ سرخ . اعتراض است

7 
فراخوان 
  شخصيت

0,8  حالج
اي براي قصيده  .گويي و شهيد راه حق استطلبي، حقنماد حق

 190غزل، ص

0,8  شبان  نماد 8
اي براي تو، نامه  .، راهنما استنماد رهبر

 310ص

  
  پورهاي منفي در اشعار قيصر اميننقاب و فراخواني شخصيت كيفي ةگستر -3- 2- 4

عنوان پادشاهي ظالم، نمرود به. هاي تاريخي و ديني هستندپور تماماً مرتبط با حوزههاي منفي در اشعار امينشخصيت    
) ع(هاي نفساني، يادآور داستان يوسفعنوان نماد تسليم در برابر خواهشخا بهاست و زلي) ع(يادآور داستان ابراهيم

  .است
  

 پورهاي منفي در اشعار قيصر امينفراخواني شخصيت

 نام شعر  داللت معنايي %  عنوان  ر

1  
نقاب 
  تاريخي

0,8  نمرود
ميراث باستاني،   .پور نماد دشمن استدر اشعار امين. نماد شيطان است

 374ص

2  
اخوان فر

  شخصيت
0,8  زليخا

قبادي، (هاي نفساني و تابعيت از نفس عماره است نماد خواهش
1375 :892.(  

نه گندم نه سيب، 
 264ص

  
  پورهاي حيواني، در اشعار قيصر امينگستره كيفي نمادها و اسطوره -4- 2- 4

  . و بيان افكارش استفاده كرده استآفريني، تقويت هنري اشعار قيصر از نمادهاي حيواني براي تصويرسازي، ابهام    
  
   



   13۹۲ بهار و تابستان) 8پياپي(، 1فنون ادبي، سال پنجم، شماره  /  ۴۸

 

 پورهاي حيواني در اشعار قيصر اميننمادها و اسطوره

 نام شعر  داللت معنايي %  عنوان  ر

1  

  مثبت

 2,3  كبوتر

هاي نهايت اجتماعي كه همواره بر ارزشاي است بيكبوتر پرنده
در نمادگرايي يهودي و . مثبت نمادگرايي آن تأكيد شده است

القدس است، نماد وتر كه در عهد جديد مظهر روحمسيحي كب
كه شاخة زيتون را به كشتي خلوص، سادگي و حتي هنگامي

آورد، نماد صلح، هماهنگي، اميد و خوشبختي بازيافته نوح مي
در اشعار ). 526- 527: 4 :1388شواليه و آلن گرابران، (است 
  .پور نماد دوستي، مهر، صلح و آزادي استامين

ير، روز ناگز
 236ص

 1,6  سيمرغ  2

عنقاء يا سيمرغ، نماد عارفي است كه به سوي الوهيت پرواز 
عنقا نماد بخشي از انسان . جايگاه سيمرغ كوه قاف است. كندمي

است آن بخشي كه فراخوانده شده تا در باطن خود به حق 
واصل شود و عنقا در اين هنگام هم خالق و هم مخلوق معنوي 

پور نماد دست در شعر امين ).323- 322: 4همان، (است 
  .نايافتني است

غزل محال، 
 211ص

 0,8  پرستو  3

نماد بازگشت ابدي و اعالم رستاخيز . پرستو پيك بهار است
براي ايرانيان، چهچة ) 190-189صص: 2همان، ج. (است

بدون . پرستو، جدايي دوستان و همسايگان از يكديگر است
ستو ناشي شده است شك اين مفهوم از طبيعت مهاجر پر

)Fahd ,1959: p447 .(نماد ساكنين استپور در اشعار امين.  

 361نيايش، ص

4  

  منفي

 1,6  خفاش

. پرستي، ترس و وحشت استبنابر فقه موسوي خفاش نماد بت
در ميان . در خاور دور نماد خوشبختي و عمر طوالني است

. تماياها خفاش يكي از خدايان، مظهر نيروهاي زير زميني اس
زايل . خفاش نابودگر زندگي است. خفاش خداي آتش است

ها خفاش، خداي مرگ است در ميان مكزيكي. كننده نور است
پور، در شعر امين). 108-107: 3 :1388شواليه و آلن گرابران، (

  .نماد دشمني است كه از نور گريزان است

شعري براي 
- 383جنگ، ص
384 

 1,6  موريانه  5
رحمانه است؛ عملي كه ا بيسته و پنهاني امنماد نابودسازي آه

: 5همان، (ها، عملي سخيف است در واقع حداقل از نظر انسان
  .نماد دشمنان ضعيف و ناتوان داخلي است ).330

ميهمان سرزده، 
 290ص
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      پورگستره كيفي نمادهاي ديگر در اشعار قيصر امين -5- 2- 4
» موارد ديگر«اي در نظر گرفته شده بود؛ لذا در يك حوزة مجزا با نام هبرخي نمادهاي شاعر خارج از حوزه    

هاي پس از جنگ است كه شاعر دل درصد قابل توجهي از نمادهاي حوزة مذكور مربوط به سال. گردآوري گرديد
كه از خود  به روزگاري كه آينه بوده و به مردان آينه صفت. داردهاي خود را از گم كردن راه روشن ابراز مينگراني

  .خوردغبطه مي ،گذشتند و به خويش رسيدند
هاي گويي پذيرش افول ارزش. گرددپور پس از پايان جنگ به دنبال كودكي، كوچه، چراغ، آينه، پنجره و جاده ميامين 

  .جنگ براي شاعر ناممكن است
 پورنمادهاي ديگر در اشعار قيصر امين

 نام شعر داللت معنايي درصد  عنوان   ر

 18   آينه  1
آينه به عنوان يك سطح بازتابنده، پشتوانة نمادگرايي پرباري در زمينة شناخت 

 آينه نماد حقيقت، صميميت، درون قلب و آگاهي است. و آگاهي است
  ).906: 1375قبادي، و  323: 1همان، (

- 350آينه، ص
351 

 2,3  چراغ  2
اغ، پنجرة رو به ب  .نماياندنماد روشنايي است كه راه را مي

 400ص

 0,8  تبر  3
شواليه (عالمت قدرت، شكافتن و قطع كردن است . نماد خشم و نابودي است

  .پور، نماد دشمن استدر اشعار امين ).315- 314: 2: 1388و آلن گرابران، 
قطعنامه جنگل، 

 325ص

 3,1  ديوار  4
در ). 298: 3همان، (نماد جدايي، كالفگي، نفس تنگي، دفاع و زندان است 

  .پور، نماد مانع در ايجاد ارتباط استامين اشعار
هاي ديدار، پرده

 338ص

 3,1  پنجره  5
نماد ارتباط ). 256: 2همان، (نماد پذيرندگي است . منفذي به هوا و نور است

  .است
غزل پنجره، 

 218ص

 2,3  كوچه  6
جرأت ديوانگي،   .نماد روزگار پاك و با صفاي گذشته است

 255ص

 1,6  كودكي  7
ها، كودكي  ....................................................... .........

 18ص

 2,3  قطار  8
قطار نماد رؤياهاي . ها استنماد گذر زمان، عمر، دنيا، انديشه و خاطره

  .كودكي است
سفر 

 7ايستگاه،ص

 0,8  ايستگاه  9
ود تواند نشانة خايستگاه حركت، مركز رفت و آمد در تمام جهات است و مي

  )440: 4همان، ( .باشد
سفر 

 8ايستگاه،ص

 2,3  جاده  10

جاده نماد ارتباط است، اگر جاده پشت سر باشد، نماد گذشته است و اگر 
ها باشد نماد ارتباط با پيش رو باشد سمبل آينده است؛ اگر به طرف آسمان

اگر . اي باشد نماد سقوط و هالكت استاگر به سمت دره. ملكوت است
رساند اي نامعلوم را به ذهن ميفته باشد ارتباطي نادرست و آيندهجاده مه گر

  ).146: 1378رضايي جمكراني، (

روزناگزير، 
 236ص
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  نتيجه
  لذا ؛ت هنري برخوردار كندخود را از لذّ ةجستجوي فضاهاي ناب شعري است كه در پرتو آن، خوانند پور درامين

پور به ترين ابزارهاي امينهاي تاريخي، ديني، عرفاني، يكي از اصلييتهاي وابسته به آن چون؛ شخصنماد و حوزه
  . آفريني فضاهاي هنري استبخشي و ابهاممنظور عمق

حوزة طبيعي، شخصي مثبت و منفي، حيواني و  جهاي نمادين قابليت تقسيم به پنپور به لحاظ جنبهاشعار امين    
  .نمادهاي متفرقه را دارند

شهيد، دشمن، مردم و سرزمين در كنار باورهايي چون؛ . عر اغلب تك معنايي و تك مدلولي هستندنمادهاي شا    
  .شوندپور برداشت ميترين مفاهيمي هستند كه از  نمادهاي امينصداقت، صلح، آزادي، پاكي و صميميت، مهم

هاي جنگ، رشادت و ايثار مردم، رو شدن با واقعيتشاعر به دليل برخورداري از روحية ديني و انقالبي و روبه    
گونه فراتر نهاده و از عناصر هاي گزارشرزمندگان و شهيدان، در تصويرپردازي رويدادهاي جنگ، پا را از روايت

هاي تاريخي و مذهبي شخصيت. هاي ديني، تاريخي و عرفاني در قالب زباني نمادين استفاده كرده استطبيعت و ميراث
  .ر واقع شده استفرمي نو از تصاوير شاعرانه مؤثّ ةگسترش فرهنگ اسالمي، در ارائدر شعر وي، عالوه بر 

قات انساني، طبيعي، حيواني و جمادي به هنر و ادبيات، بويژه شعر، امكان ارتباط پور با الحاق خصوصيات و تعلّامين    
  .كندر ميهاي بيروني با مفاهيم ذهني را با كمك نيروي تخيل ميسواقعيت

 ويژهها بو زليخا را از دل تاريخ فراخوانده و از آن) عليهم السالم(آدم، مسيح، امام حسين : هايي مانندشاعر شخصيت    
هايي چون هابيل، يوسف و در مقابل شخصيت. نمادهايي شناخته شده و تك مدلولي در اشعار خود استفاده كرده است

اي كه خواننده براحتي قادر به تشخيص و تمايز بين ميراث ونهگدهد؛ بهنمرود را در حوادث امروزين شركت مي
  .  تاريخي و ماجراي معاصر نيست

شاعر به استفاده از . هاي اشعار خود را از ميراث ديني، تاريخي و صوفي برداشت كرده استپور، شخصيتامين    
  .هاي ملي ايران و جهان عالقة چنداني نشان نداده استاسطوره

. پور اغلب حاكي از عدم رضايت شاعر نسبت به اتفاقات پس از جنگ استنمادهاي پس از جنگ امينبررسي     
  . گردد؛ از شرايط ارزشي جامعه راضي نيستهاي كودكي ميشاعري كه به دنبال آينه، چراغ و كوچه

  
  ها پي نوشت

يا از يك وجود ذهني؛ بدين خاصه، واقعيت يا تصويري است براي دادن عالمتي مشخص از يك شخصيت، كليت  -1
كه ترازو خاصه عدالت و بال خاصه چنان. شود تا كامالً نشان دهندة آن باشداي خاص انتخاب ميترتيب كه وسيله

تواند يك معنا داشته باشد و بايد خالي بنابراين خاصه تنها مي). 25: 1: 1388شواليه و آلن گرابران، (نيروي هوايي است 
  .كه سرشت نماد، ابهام و چند معنا بودن آن استحالياز ابهام باشد در 

عالمت، عبارت از تغيير در ظاهر يا در كاربرد معمولي يك پديده است كه ممكن نوعي اغتشاش يا درگيري را  -2
اي ها وضعيتي متفاوت و آيندهمثالً عوارض بيماري و دردها مجموعه عالئمي هستند كه از طريق آن. آشكار كند
يك عالمت همانند خاصه، تنها يك معني دارد؛ ). 26: 1: 1388شواليه و آلن گرابران، (شود بيني ميعين پيشكمابيش م
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عالوه بر اين ابهام ذاتي موجود در نماد . تواند معاني متنوعي را پذيرا باشدا نماد، به سبب استعدادهاي ذاتي خويش ميام
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