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 چکیده

  ت.اس اتیخوانش ادب یدرباره یبه طور کل یشناخت یشعرشناس

 یشناخت یشناسو روان یشناخت یشناسزبان یبر مبنا مایمستق یشناخت یشعرشناس یهاهیپا

 یمفهوم اصل دی. مسلم است که بادهندیرا شکل م یعمده از علم شناخت یقراردارد که هر دو بخش

مختلف  یهاانسان مرتبط هستند، و صورت یستیز طینوآورانه را که به مح یهارشته نیا یپنهان ورا

 .درک کرد شد،یداده م صیاز آنچه که در گذشته تشخ شی، ب  و ادراک آگاهانه را شکل انیب

 چیه ایاند و ناخودآگاه ایرا ارائه دهد که  یخاص یالگوها تواندیم یشناخت یشعرشناس لیتحل ندیفرا

است که  انهیشگویپ ییروین ینگاه، دارا نیدر ا یشناخت یاند. شعرشناسگاه مورد توجه قرار نگرفته

 یصرفن برا رهایتفس یباور است که برخ نیمنظر برا نیدارد. ا دیجد یریتفس یارائه ییکم توانادست

نگاه  نیته اهستند. الب یشناخت یاز نوع شعرشناس یدانش یدر دسترس است که دارا یگرانلیتحل

نادرست  نیشیپ یرهایتفس یهمه دیگویم یباشد که به صورت ضمن یبارتأسف امدیپ یدارا تواندیم

 معتبر هستند. یشناخت یهالیاند و صرفن تحلبوده

 شعر شناختی، نمادگرایی، سمبولیسم، شعر معاصر، شعر نمادگرای اجتماعی کلیدواژه ها:   
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 مقدمه 1 -1

، برافراشت قد، و ناتورالیستى ،رئالیستى ادبیات ضد بر که میالدى نوزدهم قرن در فرانسه ادبى هاىجریان از یکى

 که اىنشانه یا دال، رمز معنى در اسم عنوان به که گرفته شده است« سمبول» واژة از سمبولیسم. بود سمبولیسم

 ماالمال جنگلى را آن هاى پدیده و جهان همۀ که جدید تفکر این نمایندة .رودمى کار به، است دیگرى چیز معرف

 نموده ممثل و مجسم را اندیشه و دیدگاه این ، «های شرگل»که در  است بودلر شارل، داند مى ها رمز و اشارات از

 خود که ادبى زباندر  و است پنهان نمادها و هارمز وراى در که گوید مى سخن حقیقتى از سمبولیستى هنر .است

در دهه های سی و چهل شمسی در شعر معاصر ایران، گرایش  .شود مى برجسته، هاست نشانه از متشکل نظامى

ها و جریان های گوناگونی به وجود آمده که در هر یك، آثار و اشعار بسیاری چاپ و منتشر شد. برخی از این آثار 

های شعر و ادب فارسی به شمار می روند. یکی از مهمترین و ی خواندنی ترین و ماندگارترین نمونه از زمره

معروفترین این جریان ها، جریانی است که از آن با عنوان سمبولیسم اجتماعی )شعر رمزگرای جامعه گرا( یا شعر 

تعبیر می شود. در این جریان با شاعرانی بر خالف شاعران جریان شعر رمانتیك عاشقانه و   نو حماسی و اجتماعی
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های بیست و سی رو به رو هستیم. جریان سمبولیسم اجتماعی نوعی شعر نیمایی است با محتوای فردگرای دهه

اجتماعی و فلسفی و روشن بینانه؛ شعری که هدف آن باال بردن ادراک و بینش هنری و اجتماعی است و غالباً 

واننده سر و کار دارد و هم هم با ادراک پیامی اجتماعی و انسانی در آن بازگو می شود؛ شعری که هم با احساس خ

ی او در تماس است و می خواهد که خواننده چشم و گوش خود را باز کند و همه چیز را ببیند و حس و اندیشه

 (.1358کند )زرین کوب، 

 معاصر ایران نیمایوشیج با شعر ققنوس که اثری نمادین است، اولین کسی است که این جریان ادبی را در ادبیات

به اوج رسانیدند  و دبنیان گذاری کرد. پس از وی شاعرانی چون شاملو، اخوان و فروغ این جریان ادبی را ادامه دادن

اسی از زبان ان شعر نو فارسی به جای زبان صریح سیاخوان همانند دیگر سرایندگ  (.1380)شمیسا و حسین پور، 

(، 1335(، باغ من )1334تاکتیك است: زمستان ) سمبلیك و نمادین بهره گرفته است. اشعار زیر حاصل این

خر (، آ1335(، بازگشت زاغان )1335انی )(، خزر1335(، میراث )1335وی تشنه )(، چون سب1338قاصدک )

 (. 1335(، قصیده تسلی و سالم )1336شاهنامه )

 

 بیان مسئله 1-2

، ورالیسمنات مقابل در واکنشی و شد شروع فرانسه  در میالدی نوزدهم قرن آخر ی دهه دو در سمبولیسم مکتب

 نظر مورد اقعیتو حالیکه در داشتند تاکید عینی واقعیت بر  جریانها این چون. بود پوزیتویسم ی فلسفه و رئالیسم

 نحوی به جریان ینا شد باعث روز آن اشعار ی مطالعه و فرانسه زبان با نیما آشنایی.بود پنهان واقعیت ها سمبولیت

 را حاضر ی ازسده  شمسی چهل و سی هایه ده .بگذارد تاثیر نیز ایران  ی دوره آن گرای فرد رمانتیك شعر بر

 را ارسیف شعر که رویدادهایی از یکی .کرد نامگذاری "فارسی معاصر شعر" تثبیت و گسترش های دهه توان می

 .شود می تعبیر اجتماعی و حماسی نو شعر یا "اجتماعی سمبولیسم جریان "داد قرار تاثیر تحت
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 شاملو حمدا، اخوان چون او  پیروان و نیما شعر مورد در کدکنی شفیعی دکتر را "اجتماعی سمبولیسم" اصطالح

 و صبغه آن یگرد که نیماست بازصدای صدا ترین مترقی ": نویسد می او.برد می بکار او راه دهندگان ادامه دیگر و

 یعیفش) "گراست اجتماع سمبولیسم به بیشتر حرکت نوع و است سیاسی کامال و ندارد را رمانتیك ی جنبه

 (.55، 1383، کدکنی

 از دسته این شعری قراین و دالیل ذکر با «فارسی نوی شعر اندازچشم» کتاب در کوبزرین حمید دکتر البته

 نآ ی درباره و کندمی یاد«اجـتماعی و حـماسی نـوی شعر»عنوان با جریان این از ،معاصر شعر شاعران

 ای بینانهروشن و فلسفی و اجتماعی محتوای با اسـت نـیمایی شعر نوعی، حماسی نوی شعر از منظور»:نویسدمی

 بازگو آن رد انسانی و اجتماعی پیامی غالبا و است اجتماعی و هنری بینش و ادراک باالبردن آن هدف که شعری

 رادر انندهخو،تغزلی شعر برخالف،است گرفته قرار تغزلی شعر مقابل در اینجا در که حـماسی نـوی شعر.شودمـی

 عصر ایرویداده با را خواننده خواهدمی بلکه؛ سازدنمی شریك خود ساختگی هایاندوه یا فردی هایوییلذّتج

 است تماس در او ۀواندیش ادراک با هم و دارد سروکار خـواننده احـساس بـا هم حماسی شعرنوی...سازد آشنا خود

 رودمی یانم از فرد ۀمسئل رو این از .کند حس و ببیند را چیز وهمه کـند بـاز را خود گوش و چشم خواهدمی و

 «.کندمی پیدا اجتماعی روح و جنبه ستفردی گـرایش نـوعی که ،عـشق شعر این در .است اجتماع هست وهرچه

  (.123-4، 1358 ،کوبزرین)

 مبنای بر مستقیماً  شناختی شعرشناسی هایپایه است. ادبیات خوانش یدرباره کلی طور به شناختی شعرشناسی

. دهندمی شکل را شناختی علم از عمده بخشی دو هر که قراردارد شناختی شناسیروان و شناختی شناسیزبان

، هستند مرتبط انسان زیستی محیط به که را نوآورانه هایرشته این ورای پنهان اصلی مفهوم باید که است مسلم

، شدمی داده تشخیص گذشته در که آنچه از بیش، دهندشکل می را آگاهانه ادراک و بیان مختلف هایصورت و

 رفتار هاآن با که ایشیوه به را مفاهیم و کندمی فکر، کندمی رفتار که شکلی به انسان، حقیقت در. کرد درک

 هایگیرنده که هستند آب و هوا از مملو و انسان بدن قالب در هاییظرف همه هاانسان چراکه، کندمی بیان، کندمی



 

5 

 

 به استعاری صورت به بلکه، یك به یك صورت به اصرف نه انسان ذهن. دارند قرار بدنشان باالی در شاناصلی

، شده بیان دکارت زبان از آن ترینمعروف که جسم -ذهن فلسفی تمایز، صورت بدین و ”بخشدمی تجسم“ مفاهیم

 .رودمی کناری به

 متعالی صورت یمثابه به را کالمی عبارات، مستند خواه و شفاهی ی«هانوشته » خالل از خواه، هافرهنگ تربیش

 نشعبم شناختی شناسیزبان ویژه به و شناختی شناسیروان از که الگوهایی میان ارتباط. کنندمی تلقی هنر

 نیز دبیا نقد به شناختی شعرشناسی مسلم طور به. است واضح کامال امری ادبی مطالعات یرشته برای، شوندمی

، تاس کرده تغییر «خواننده/متن/مؤلف» مثلث ضلع سه هر سمت به رشته این در توجه کانون. است مرتبط

 شعرشناسی. شودمی تأکید ضلع سه این از یکی بر تنها بیش و کم، دارد وجود که متفاوتی هایسنت در کهدرحالی

 رشناسیشع. است دید زاویه چند یا یك به نشدن محدود معنی به این و گیردمی شکل طرح این براساس شناختی

 یدرباره بحث برای ابزاری، شناختیزبان و شناختیروان ابعاد به توجه با نیز و ادبی خوانش به توجه با شناختی

 کنندمی مشخص رابزا این همچنین و، باشد محورخواننده یا و محورمؤلف تواندمی ابزار این که دهدمی ارائه تفسیر

 تغییری نعنوا به صرفاً شناختی شعرشناسی، معنا این در. شوندمی ساخته متن ازخالل تفسیرها این چگونه که

 .است ادبی کنش فرایند کل بنیادین و دوباره ارزیابی بلکه، شودنمی تلقی توجه کانون در

 

 پژوهش ضرورت و اهمیت 1-3

 و بودند ناراضی و روگردان حسی و ملموس واقعیت یعنی، موجود واقعیت از سمبولیست شاعران یهمه فرانسه در

 شبیه که بود الزم هایی مصراع بیشتر، تخیالت بیان برای است ظاهر حقیقت ورای در که بودند حقیقتی دنبال به

 مبهم باید موسیقی مانند نیز شعر که گفتند می و ،باشد "آواز بی موسیقی"  ورلن قول به و مبهم و آرام ای زمزمه

 تاثیر او در انسان تخیالت از استفاده با و آهنگ کمك به بلکه نکند بیان قاطع طور به را صریحی مطلب؛ باشد

 .نماید
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 پیدا در نهاآ هنر: ))نویسد می کالسیك شاعران نقد در  ایران در جنبش این سردمدار عنوان به نیز یوشیج نیما

 ترکد می ربیشت. اند کرده پیدا که وقتی ترکد می ترقه مثل است( نر، سر، بر، در) متجانس ی قافیه چن کردن

 مضمون و عنیم یا، نیست آنها طبایع با سازگار مضمون و معنی اما. دارند قافیه دو کدام هر شعرها که هنگامی

 پیش را اول مصرع اینقدر. است فراهم چیز همه گذشت آنها نظر از مصراعی که همین،دیگران یا خودشان از نازلی

 الهام چیزی افیهق و وزن و الفاظ  جز متشاعران کار است این. ..بیاید دوم مصراع اینکه تا که کنند می تکرار خود

 هر که زیب مثل نه اما کاوند می .نیست شاعرانه حس و رنج و شوق گونه هیچ آنها الهام ی رشته سر .شود نمی

 توانند نمی و هندخوا نمی و گویند می ها آن .شناسند نمی را زندگی و زنده آنها.... میخورد اند ریخته او پیش چه

 تکان هم ار کس هیچ جهت این به و اند نخورده تکان آنها، کنم می خالصه. گویند می شعر چه برای که بدانند

 دهند . . . (( نمی

: نویسدمی؛ کندمی یاد «خوانش علم» عنوان با آن از که ادبی متن خوانش باره در(  2002) ول استاک پیتر

 انجام خواندن نحی در آنچه باره در خواهیممی وقتی اما بخوانیم خواهیممی که زمانی هر در را ادبیات توانیممی»

 بلکه ؛نیستیم صرف خواننده یك دیگر آنگاه کنیم منعکس و درک را آن خواهیممی وقتی،  کنیم فکر دهیممی

 «.ایمشده خوانش علم درگیر

 امعهج شعر /حماسی نو شعر)آن  همتای جنبش بر فرانسه سمبولیسم  مکتب تاثیر  صددیم در پژوهش این در

 های نماد  رد، خوانش علم و شناختی رویکرد بستن کار به تاثیر همچنین و کنیم بررسی ایران در( گرا رمز گرای

 .بپردازیم سپهری و اخوان،  برجسته شاعر دو دراشعار رفته بکار
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 پژوهش اهداف 1-4

 مورد گاه هیچ یا و اندناخودآگاه یا که دهد ارائه را خاصی الگوهای تواندمی شناختی شعرشناسی تحلیل فرایند

 یارائه توانایی کمدست که است پیشگویانه نیرویی دارای، نگاه این در شناختی شعرشناسی. اندنگرفته قرار توجه

 که ستا دسترس در گرانیتحلیل برای صرفن تفسیرها برخی که است باور براین منظر این. دارد جدید تفسیری

 صورت به که باشد باریتأسف پیامد دارای تواندمی نگاه این البته. هستند شناختی شعرشناسی نوع از دانشی دارای

 .هستند معتبر شناختی هایتحلیل صرفن و اندبوده نادرست پیشین تفسیرهای یهمه گویدمی ضمنی

 هدف پژوهش پیش رو؛

 گونهچ شناختی رویکرد با سپهری سهراب و ثالث اخوان مهدی اشعار در نماد مختلف هایبررسی الیه -1

  محتوایی و ساختاری لحاظ از را آنها فکری جهان مختلف هایجنبه

 ثالث واناخ مهدی اشعار در نماد شناختی تفسیر کاربست آیاتر نسبت به اینکه  ژرف درک امکانبررسی  -2

 باشدمیسر می خواننده برای  سپهری سهراب و

 اب  اصلی ازمتن منسوب متن بازشناسی و چندگانه تفسیرهای محدودیتهای تعیینچگونگی رسیدن به  -3

  شناختی شعرشناسی رویکـرد

 

 سواالت پژوهش 1-5

به شرح ذیل  مورد نظر، سواالتی برای این پژوهشبا توجه به اهمیت و ضرروت پژوهش حاضر و با توجه به اهداف 

 مطرح می شود.

 جنبه های چگونه شناختی رویکرد با  سپهری سهراب و ثالث اخوان مهدی اشعار در نماد مختلف هایالیه .1

 ؟نمایندمی تبیین محتوایی و ساختاری لحاظ از را آنها فکری جهان مختلف
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 برای را تری ژرف درک امکان سپهری سهراب و ثالث اخوان مهدی اشعار در نماد شناختی تفسیر کاربست آیا .2

 ؟کند می فراهم خواننده

 متن اسیبازشن و چندگانه تفسیرهای هایمحدودیت تعیین به میتوان شناختی شعرشناسی رویکـرد با چگونه .3

 ؟رسید اصلی ازمتن منسوب

 

 های پژوهشفرضیه 1-6

 باشد:ی پزوهش به شرح ذیل میرضیهاین پژوهش، فبا توجه به سواالت مطرح شده در 

رسی و با بر شناختی رویکرد با  سپهری سهراب و ثالث اخوان مهدی اشعار در نماد مختلف هایالیه -1

 نمایندمی تبیینرا  فکری جهان مختلف جنبه های ساختارهای موجود

 اخوان یمهد اشعار در نماد شناختی تفسیر کاربستتوان اذعان داشت با توجه به بررسی های موجود می -2

 کند می فراهم خواننده برای را تری ژرف درک امکان سپهری سهراب و ثالث

 فسیرهایت هایمحدودیت تعیین به میتوانبا توجه به رویکرد و ساختار موضوعات پیرامون شعر شناختی  -3

 رسید اصلی ازمتن منسوب متن بازشناسی و چندگانه

 «چندگانه تفسیرهای و معناها ایجاد برای آن توانایی، ادبیات یکنندهتعیین هایویژگی از یکی»، فریمن یعقیده به

 زیرا، است ادبیات برای مناسب اینظریه فاقد ولی، کند تولید را هاییخوانش چنین تواندمی ادبی نقد که است

 هایخوانش امکان شناختی شعرشناسی کهدرحالی. بگیرد شکل نظری جایگاهی یواسطهبه باید متون خوانش

 محصول زبان» که آنجایی از. کندمی فراهم شخصی هایسلیقه از دور به و علمی پایگاهی اساس بر را چندگانه

 انسان ذهن که عامی شناختی فرایندهای به متعلق بلکه، مغز درون مجزایی ساختاری نظام به متعلق نه و، است
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، دارد کاربرد نیز ادبی متون بررسی برای «یافتهتجسم درک» نتیجه در، «سازدمی تجربه سازیمفهوم به قادر را

 متن ییافتهتجسم درک مبنای بر خواننده ییافتهتجسم درک یکبار و مؤلف ییافتهتجسم درک یکبار که چرا

، 1998)فریمن،  گیردمی قرار بررسی مورد، شوندمی ایجاد انسان ذهن عمومی هاینگاشت از هردو که، مؤلف

 ذهن هایسازیمفهوم و یافته تجسمدرک بر تکیه با شناختی شعرشناسی پسنقل از لیال صادقی(.  -253ص

 تلقی ادبی نظریه برای مناسبی مبنای و آید شماربه مناسب نظری چارچوب با محور خواننده دیدگاه یك تواندمی

 دیگر از خود، گیرندمی صورت ادبی متون از که تفسیرهایی و هستند «ذهن درک محصول ادبی متون» که شود

 بخشیدن وضوح برای مندقدرت ابزاری تواندمی نظریه این، نتیجه در. روندمی شمار به «ذهنی درک هایمحصول»

 .دهد ارائه ادبی متون مفهوم و ساخت کردن روشن و انسان استداللی فرایندهای به

 پژوهشجنبه جدید بودن و نوآوری   1-7

 مانند تحلیل ترقدیمی بسیار هایصورت با گرچه، است نوپا بسیار هنوز رشته یك عنوان به شناختی شعرشناسی

 رفته کاربه گذری صورت به چندباری هاتازگی «شناختی بالغت» اصطالح. است آشکار پیوندی دارای سنتی بالغت

 اتخاذ اصلی دپیام که کرد تأکید باید. کندمی ترکیب منطق و دستور با را سنتی بالغت رشته این واقع در و است

 صورت، هاواژه انتخاب. شودمی الزم اصطالحات این یهمه ایریشه ارزیابی که است این «شناختی رویکرد»

. اند تبطمر یکدیگر به، شوندمی مطرح شناخت علم منظر از وقتی سه هر، استدالل الگوهای و متنی ساختارهای

 «شعر» یاژهو با آن تداعی اما، شودمی تلقی «نظام» یا «نظریه» یك معنای به نو ادبی ینظریه در «شعرشناسی»

 .کندمی داللت حوزه این در تفکر از ناشی عملی خالقیت بر ویژهبه

، خوانندگان تربیش. کندنمی تمرکز هاخوانش میان کوچك هایتفاوت بر، ادبی نقد برخالف شناختی شعرشناسی

. دهندمی نشان تمایل ادبی هایخوانش برسر توافق به تربیش، نیستند یکسانی تفسیری یجامعه از که هاییآن حتا

 نظربه ترجذاب معمولن هنجارگریزی چراکه، کندمی تمرکز متفاوت هایخوانش در موجود جزئیات بر ادبی نقد

، ابهام، تفاوت بر اندازه از بیش ادبی نقد که است این رفتاری چنین آیندناخوش پیامدهای از یکی اما، رسدمی



 

10 

 

 شامل را محورخواننده تفاوت به مربوط مسائل تمام شناختی شعرشناسی. کندمی تأکید تردید و چندگانگی

 خوانندگان پیرامون متنی و تجربی، فرهنگی متنوع و مختلف هایمحدودیت بافت در مفاهیم این اما، شودمی

 .خوانندمی واقعی جهان در را ادبیات که قراردارند واقعی

 جمع بندی 1-8

 ضد بر که دىمیال نوزدهم قرن در فرانسه ادبى هاى جریان از ای درمورد یکىبه بررسی مقدمهدر این فصل ابتدا 

ا شعر ققنوس که برافراشت و سمبولیسم نام داشت پرداخته شد. نیمایوشیج ب قد، و ناتورالیستى رئالیستى، ادبیات

رده است. سپس ان بنیان گذاری کنمادین است، اولین کسی است که این جریان ادبی را در ادبیات معاصر ایراثری 

 شعر یا "اجتماعی سمبولیسم جریان "داد قرار تاثیر تحت رو فارسی شعر که رویدادهایی از مشخص شد که یکی

 تواندیم شناختی شعرشناسی تحلیل می باشد. در قسمت اهداف پژوهش بیان شد که فرایند اجتماعی و حماسی نو

 در شناختی شعرشناسی. اندنگرفته قرار توجه مورد گاه هیچ یا و اندناخودآگاه یا که دهد ارائه را خاصی الگوهای

در قسمت فرضیه  دارد. در نهایت جدید تفسیری یارائه توانایی کمدست که است پیشگویانه نیرویی دارای، نگاه این

 بلکه، زمغ درون مجزایی ساختاری نظام به متعلق نه و، است محصول زبان» که آنجایی که ازپژوهش مشخص شد 

 درک» نتیجه در، «سازدمی تجربه سازیمفهوم به قادر را انسان ذهن که عامی شناختی فرایندهای به متعلق

 درک ریکبا و مؤلف ییافتهتجسم درک یکبار که چرا، دارد کاربرد نیز ادبی متون بررسی برای «یافتهتجسم

 ایجاد انسان ذهن عمومی هاینگاشت از هردو که، مؤلف متن ییافتهتجسم درک مبنای بر خواننده ییافتهتجسم

 جهان ی یهنظر، تسر ریون شناختی بوطیقای ینظریهدر فصل بعد به بررسی  گیرد.می قرار بررسی مورد، شوندمی

مثل  یش وو زیر مجموعه ها شمول زیر های جهان، گستر نقش های گزاره، ساز جهان عناصر، گفتمان جهان، متن

 پرداخته می شود. ادبیات درگویی و کاربرد آن 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش شناسیروش فصل دوم:
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 مقدمه 2-1

اللت می معنایی د یگر شده، و بدین علت برنماد، چیزی است و عموماً شیئی کمابیش عینی که جایگزین چیز د

رگونه نسبت و ای هم هست که اندیشه و تصور یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هکند. نماد، نمایش یا تجلی

 (.1378ر می دهد )ستاری، اضح و بدیهی و چه قرار دادی، تذکای، چه ورابطه

عنی ویژه مشیئ که گذشته از  در زیبا شناسی رمز عبارت است از یك»است. « سمبول»ی نماد و رمز معدل واژه

« ندکی خودش به چیزی دیگر، به ویژه یك مضمون معنوی تر که کامالً قابل تجسم نیست اشاره بالواسطه

ابراین از استعاره (. معنی مجازی نماد به علت نداشتن قرینه به یك مفهوم، محدود نمی ماند. بن1383)پورنامداران،

ود. و از آنجا شواننده و شنونده را به یك مفهوم هدایت می کند، متمایز میکه به علت وجود قرینه صارفه ذهن خ

 (.1372میرصادقی، )که شاعر می تواند به تعداد دلخواه عناصری را برای توصیف دنیای واقعی به کار برد، فرق دراد 
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ی زبانی آن را زبان ب بشر همواره آنچه را حس و تجربه نتوانسته تبیین و تصریح کند، از طریق تخیل تبیین و با

طریق وحی و  آنچه انسان از طریق حس و علم نتوانسته است پاسخی برای آن بیابد معموالً از»بیان کرده است. 

نبع دریافت تخیل و یا عقل از آن آگاه شده است و یا به تبیین آن پرداخته است. جلوه های فرهنگی این سه م

دیم برای انسان ن های قاافسانه ها و شعر و ادبیات و نیز فلسفه از زممعرفت به صورت ادیان آسمانی و اساطیر و 

ناخته از زبان بت به این امور ناشنسان در بیان کشف و شناخت شخصی نس(. بنابراین ا43)همان،« باقی مانده است

که تجریات  ستازبانی »رمزی استفاده می کند. در ادبیات و به ویژه شعر نو این زبان رمزی و زبان سمبولیك که 

اری مشغول و احساست درونی انسان را مانند تجربیات حسی توصیف می کند، درست مثل اینکه انسان به انجام ک

 ند عمیقی دارد.( با اساطیر پیو1349)فروم، « بوده یا واقعه ای در دنیای مادی اشیاءبرایش اتفاق افتاده باشد

 اصول سمبولیسم 2-2

 وسیقی و القا:سم عبارتند از: ابهام، حذف قواعد وزن و قافیه، یکسانی شعر و می مکتب سمبولیشاخصه های عمده

 ابهام 2-2-1

بی توضیحی، سعی در  .آنان از طریق به کارگیری نمادهاشعر سمبولیست ها الزاماً با نوعی گنگی ذاتی همراه است

چنین نوشت: پیش از آن که اثرم را  1ودی یکی از آثار خود به نام پالابهام عمدی کالم دارند. آندره ژید در مقدمه

 (.1380برای دیگران تشریح کنم، مایم که دیگران این اثر را برای من تشریح کنند )سیدحسینی، 

 حذف قواعد وزن و قافیه 2-2-2

به همین سبب  وسمبولیست ها وزن و قافیه را در بیان افکار و عواطف انتزاعی و ذهنی، قید و بند می پنداشتند 

عر منثور فراهم به وجود می آوردند و زمینه را برای ایجاد شعر آزاد و ش ن و قافیه شعر سنتی تعدیل هاییدر وز

 (.1380کردند )همان، 

                                                           
۱ .Paludes 
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 یکسانی شعر و موسیقی 2-2-3

ه وضعیت موسیقی بمامی هنرها، رسیدن تاز نگاه نماد گرایان، شعر و موسیقی یکسان است. زیرا به نظر آنان گرایش 

مبولیسم می سابهام، گنگی و سیالن موسیقی را مورد نظر داشتند. تا جایی که پل والری در تعریف  است. آن ها

 (.1378گوید: سمبولیسم یعنی تمایل چند شاعر به این که مال خود را از موسیقی پس بگیرند )چدویك، 

 القا 2-2-4

ه خواننده هستند. برمانی خود از طریق شعر تزاعی و نیز جهان آن، به دنبال القای افکار، عواطف امشاعران سمبولیس

 اوصیف که القتعواطف و برداشت هایشان را نه »شاعرانی چون رمبو، بودلر وورلن، یکی از اهدافشان این بود که 

« لقا می کندکنند. رمبو هیچ گاه ماهیت جهانی آرمانی خود را تحلیل نمی کند، بلکه فقط آن را به خواننده ا

 (.1378)همان، 

 

 تسر نظریه ی بوطیقای شناختی ریون 2-3

 شناسی زبان پدران. پدید آمد گرا ساخت رویکردهای به واکنش در م 1970 دهۀ اواخر در شناختی شناسی زبان

 رویکرد این خاستگاه. تالمی لئونارد و النگاکر رونالد، ( عبارتند از: لیکاف2007کویکنز ) و گیرائرت گفتۀ شناختی به

برتری  و ذهنی تجسم به توان می جمله آن از که است یافته تجسم گرایی واقعیت گرایی و تجربه، شناختی زبان

 اشاره انتزاعی مفاهیم ماهیت استعاری همچنین و - دارد ریشه هوسرل کارهای در که - تفکر ناخودآگاه ماهیت

 اخیر رویکردهای از یکی و دارد وجود مختلفی شناختی رویکردهای شناسی زبان در (.Zlatev ،،415،2009کرد )

 تسر برای ریون. دارد نام «بوطیقای شناختی»مطالعه ادبیات و شناخت می پردازد،  به اختصاصی طور به که آن

(  1992)  بوطیقای شناختی نظریه سوی به نام با او کتاب. برد کار به را اصطالح این م 1980 سال در بار اول

، ادبی نقد، نو نقد، روسی فرمالیسم، شناسی گشتالت روان در که را رویکرد این اولیۀ های ریشه از کلی طرحی


