
 

 فارسی در شعر معاصر» عقاب«نمادشناسی تصویر 
 

 اکبر شامیان ساروکالئی
 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند -دانشیار

 چکیده
که هاست و پی بردن به اینبازشناسی آنویژه شعر معاصر، نخستین گام براي درك، تأویل و تفسیر نمادها در آثار ادبی، به

اي در نظام زبانی، معنی یا کاررفته در شعر شاعر، در وراي ظاهر خود به منزله کلمهفالن واژه، مضمون، تصویر و... به
در  کند. از این گذشته، سیر دگرگونی نمادهااي را منتقل میکه چه مفهوم یا اندیشهمعانی نمادین دارد، یا نه و دیگر آن

شود. نگارنده در این مقاله شعر معاصر، خود بحثی درازدامن است، که از سنت ادبی تا تأثیرپذیري از ترجمه را شامل می
کوشیده است تا تطور نماد عقاب و مضامین مربوط به آن را در آیینه شعر معاصر نشان دهد و از آن طریق، بر اهمیت 

نهایتاً لزوم تدوین فرهنگ نماد در شعر معاصر ایران تأکید ورزد. الهوتی، ناتل  هاي تحول آن وکاربرد نماد، بازیابی ریشه
خانلري، شیبانی، نیما، شاملو، اخوان ثالث، سپهري و فروغ فرخزاد از شاعران معاصري هستند، که به نمادپردازي عقاب 

 اند.ت زدهاند و در سیر این نمادگرایی به تغییراتی دساي نشان دادهدر شعرشان توجه ویژه
 نماد، عقاب، پرنده، دگردیسی، شعر معاصر: واژگان کلیدي

 

 مقدمه
هاي خاص و متفاوت خود از دیرباز در ذهن انسان، احساس شور و هاي طبیعی است که با توانایییکی از پدیده» پرنده«

اي بوده و هستند که با داشتن نالهانگیخته است. البته پرندگانی هم بالی، آزادي و تعالی را بر مینشاط، سرزندگی، سبک
اند، احساس یأس، کردهحزین یا به خاطر باورهاي عامیانه و فرهنگ یک ملت که آنها را به شومی و بدیمنی یاد می

هاي تیز رفتاري پرندگان از نگاه -هاي غریزياند. در این میان، ویژگیکردهناامیدي، رکود و سکون را در انسان تداعی می
و طبع لطیف و حساس هنرمندان، شاعران و نویسندگان دور نمانده است. پرنده در ادبیات و شعر ایران تصاویر و و دقیق 

هاي ادبی و فرهنگی مدرن صور نمادین گوناگونی یافته است. گاه مفاهیم متعددي را بازتاب داده و به تآثیر از جریان
ذات پنداري کرده و وجوه شخصیتی متفاوت و حتی هم -ي نیز دارداي اساطیرمایهمانند عقاب که بن–اي شاعر با پرنده

تجربیات درونی «گونه شاعر نموده است. بدینهاي گوناگون به هیأت آن پرنده ظاهر میمتناقض خود را در قالب
لی و کند و منطق آن با منطق معموهاي حسی و وقایعی در دنیاي خارج بیان میواحساسات و افکار را به شکل پدیده

-کند و به عکس تحت تسلط عواملی چون درجههاي زمان و مکان تبعیت نمیي ما فرق دارد، منطقی که از مقولهروزمره

). در ادبیات جهان تصویر نمادین پرندگان، به سبب قدرت 7: 1366(فروم، » ي شدت احساسات و تداعی معانی است
اند، خود آفریدهشاعران و نویسندگان در هر صورت خیالی که میپروازشان، چنان زیبا و اعجاب برانگیز است که گویی 

ها دهد، از بوطیقاي بالباشالر کتابی را به موضوع پرواز اختصاص می«اند.  از این روي است که آمدهبه پرواز درمی
» کشدویر میي میان تخیل ادبی شاعر و پدیداري موجودات بالدار را در شعر به تصآورد و رابطهسخن به میان می



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۱٦۸

 
-کوشد تا تصویرپردازي خیالی و نمادین پرنده را ). بر همین اساس، نگارنده نیز در مقاله حاضر می56: 1386(علوي، 

ي معاصر و منحصراً در دوره -اي است برآمده از فرهنگ اساطیري و شعر کهن فارسیکه پرنده» عقاب«ي موردي مطالعه
 ها تبیین کند.ودهترین سرهایی از مهمبر اساس نمونه

هایی گوناگونی هست. توجه به عنوان شعر، از نخستین ویژه در شعر معاصر راهها بهبراي شناخت و تأویل سمبول        
تشخیص آن است. گاه تأکید اصلی شاعر بر  و در عین حال یکی از مهمترین نکات است؛ تکرار شوندگی، دیگر راه

-شود و یا از صفات و حاالتی متعلق به نماد یاد میند بار در سرتاسر اثر تکرار مینمادي خاص است و به همین دلیل چ

داند به غرض آن را نیاورده است. گاه نیز شاعر خود را ملزم میکه گوینده، بیشود و همین تکرارها داللتی است بر این
ي فاده کند تا از این طریق به تقویت جوهرهآفرینی در کل اثر، از نمادهاي خردتري پیرامون نماد مرکزي استخاطر ابهام

مند به محور عمودي شعر ببخشد. در واقع، نمادها به صورت زنجیروار در ارتباط با هم، ادبی اثر پرداخته و حالتی نظام
آفرینند که منظور شاعر در پس آن نهفته شده است. از این روي، نمادشناسی پرنده و از جمله عقاب در فضایی را می

 دار شاعران است.ر معاصر ایران مستلزم توجه به عناوین شعر، درك تصاویر تکرارشونده و توصیفات معنیشع
ي کالم را ببینیم، باید شعور ي نماد، نه تنها خود را بلکه شاعر یا گویندهکه در آینهبراي آن«پورنامداریان عقیده دارد       

م. براي کسب چنین بصیرتی، گذشته از آشنایی عملی با تجارب شاعران و بصیرتی همساز و همسنگ با گوینده پیدا کنی
هاي شاعر و استقرار در زمانی میسر نیست، باید با توغل در احوال و اندیشهکس را در همهو نویسندگان نمادگرا که همه

اره، شواهدي را جمع هاي وي، به استخراج معانی حمل شده بر نمادها از طریق تشبیه و مجاز و استعاشعار و نوشته
). از این روي، شاید 68: 1386(پورنامداریان، » هاي ما و نه صحت و قطعیت آنها را تأیید کندآوري کنیم که امکان حدس

اشخاصی دیگر هایی باشد که وي یا ها، گفتگوها، و نوشتههاي فهم نماد، خواندن سایر آثار شاعر، مصاحبهاز دیگر شیوه
ها و گفت و شنودها ممکن است نکاتی اند. گاه در ال به الي این متناعر تألیف کرده و به چاپ رساندهدر ارتباط با آثار ش

 دریافت شود که مخاطب را به معانی مد نظر شاعر رهنمون گردد.
در بحث از نمادشناسی عقاب، یکی دو مقاله با تأکید بر نقد و تحلیل مثنوي عقاب خانلري نوشته شده که از آن       

هایی نیز نامه) اشاره کرد. پایان1390، بهار 192اهللا هادي (ادب فارسی، شماره به قلم روح» رد پاي عقاب«توان به میان می
شده که به دلیل گستردگی موضوع و عدم غور در هر مبحث، کارآمد نیست. غیر با موضوع نماد در شعر معاصر نگاشته 

اثر محمدحسین محمدي که به بررسی بالغت در شعر معاصر مربوط است و گاه فرهنگ تلمیحات شعر معاصر از کتاب 
هاي شعر رينوآو توان سراغ گرفت. کتاب هاي شعر امروز است؛ از پژوهش مرتبط دیگري نمیراهگشاي برخی دشواري

لی نیز منبع شایان توجهی است، اما نقد مستوفایی در مبحث نمادشناسی شعر معاصر اثر کاووس حسن معاصر ایران
هاي ي غربی برخی نمادپردازيي محمدرضا شفیعی کدکنی هم به ریشهنوشتهبا چراغ و آینه کند. درکتاب عرضه نمی

-ي هر نوع تحول در شعر معاصر ایران را به بحث ترجمه مربوط میشهشاعران معاصر اشاره شده است. البته، ایشان ری

(پژوهش زبان و ادبیات فارسی. » دگردیسی نماد در شعر معاصر«داند. در مقاله پورنامداریان و خسروي شکیب با عنوان 
رسد جاي ه نظر می) به تحول برخی نمادها مانند دیوار اشاره شده است. به هر روي، ب1387. پاییز وزمستان 11شماره 
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هاي شعري معاصر و ي جریانهم با بررسی دقیق همهآن -اي با موضوع نماد در شعر معاصر ایرانفرهنگ یا دانشنامه

 خالی باشد. -چنین تطور و تحول هریک از نمادهاتبیین تصاویر نمادین برگرفته از سنت و هم
 

 بحث و بررسی
 ناتل خانلري عقابمثنوي . 1

، در عالم شعر چندان دستی نداشته و در تمام »سخن«ي وزین  پرویز ناتل خانلري، محقق، استاد دانشگاه و سردبیر مجله
از وي منتشر شده است. واقعیت آن است که او بیش از آنکه شاعر باشد،  ماه در مردابعمر تنها یک مجموعه شعر با نام 

ي  ي سرایش شعر نو نگاشته و در همه اب لزوم تحول در شعر و نحوهنویسنده و منتقد است. وي مقاالت متعددي در ب
آن مقاالت، عقیده داشته است که صورت و شکل ظاهري شعر ضرورتی به نو شدن ندارد، آنچه مهم است مضمون و 

عی د (شفیهاي اخیر باش ي دوره ترین شعر همه که در نظر برخی منتقدان شاید موفّق» عقاب« موضوع تازه است. شعر 
ي  ي تمثیلی عقاب به دلیل دید و برداشت تازه بر اساس همین تفکرات شکل یافته است.منظومه )،56: 1380 ،کدکنی

شاعر از روایت و طرز نویکه در زبان و ساختار و مضمون آن عرضه شده، به یقین تأثیر شگرفی بر شعر این دوره و شاید 
 رسی است.ي بر است و از این باب شایسته شتهادوار بعد گذا

، اثر پوشکین، »دختر سروان«منقول در داستان  یرا از حکایت مثنوي عقابخانلري مضمون رسد که به نظر می       
ي ا در باالي عنوان شعر جمله )باشد، هر چند63: 1369؛ درودیان، 677: 1383؛ یوسفی، 239: 1381کوب، ه (زرینبرگرفت

. ین ترتیب خواسته است مأخذي فارسی هم براي اصل فکر خویش عرضه کندالحیوان نقل کرده و بد را از کتاب خواص
البته، برخی عقیده دارند که کتاب خواص الحیوان وجود بیرونی ندارد و گویا خانلري این شعر را کامًال مبتنی بر اثر 

شاعر هر چه که  ). به هر حال، مأخذ شعر214: 1390پوشکین و به تأثیر از شعر غربی سروده است (شفیعی کدکنی، 
ي مستقل سروده است که هیچ یک از مآخذ یاد شده و دیگر مأخذ ا آن را چنان هنرمندانه و تأثیرگذار و به گونهباشد وي 

 رسد.  به پاي آن نمی -)113: 1342عنصریبلخی (عنصري، » ي زاغ سیاه و باز سپیدمناظره«مانند  –مشابه
یر و شرّ و آزادي و اسارت است که یکی در هیأت عقاب بلندپرواز و دیگري میان خ  مضمون شعر بیانگر تضاد جاودانه

 در هیأت زاغ پلید و مردارخوار تمثّل یافته است:
 گشت غمناك دل و جان عقاب چو ازو دور شد ایام شباب

 )116-105: 1343(ناتل خانلري، 
مرگی آغاز  کشف رمز جاوادنگی و یافتن داروي بیي تمثیلی را با پیرنگی از آرزوي محال آدمی در باب  شاعر این افسانه

ي  مناظره .ها و آثار ادبی در اعصار مختلف بوده است افسانه ،ها ي خلق بسیاري از اسطوره آرزویی که مایه ؛کرده است
یابد. شاعر در خالل این گفتگوها به توصیف  گیرد و تا پایان شعر ادامه می میان عقاب و زاغ از همین جا سر می

کند، با این حال از  گیري معنایی داستان کمک می به جهت تا حديپردازد و  می هپرنددو صیت و جایگاه این شخ
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افتد. این عدم تصریح در معنی سبب  پرهیزد و به دام شعارگویی و پند و اندرز نمی گیري صریح در پایان داستان می نتیجه

جوید و از این کوشش ذهنی لذّتی حاصل کند. این گستردگی  شود تا خواننده در درك معنی یا معانی مرتبط شرکت می
افزاید. شاید به سبب همین ویژگی بارز  بخشد و بر کلیت هنري آن می ي ماندگاري شعر را نیز وسعت می معنایی دامنه

مایزي هاي گذشتگان و معاصران ت که این شعر، با وجود پیروي از قوالب سنّتی، نسبت به شمار کثیري از سروده باشد
و منوچهر  1327.م/1948)، به سال 423-416تا: (الهوتی، بی» سرود شهباز«به باور نگارنده، الهوتی در شعر  یافته است.

اند. ، تحت تأثیر مثنوي عقاب خانلري بوده1323) سروده به سال 78-76: 1373(شیبانی، » مرگ عقاب«شیبانی در شعر 
پوشکین باشد که خود نیازمند پژوهش بیشتري دختر سروانحکایت منقول در البته، ممکن است شعر الهوتی تحت تأثیر 

 ).249: 1392است (ر.ك: شامیان، 
اند که این شعر در ستایش او سروده شده  ، برخی پنداشته»به دوستم صادق هدایت«چون خانلري ذیل عنوان شعر نوشته 

با صادق هدایت دوست بود و در مدح او شعر «ست: ، بزرگ علوي در باب خانلري و شعر عقاب گفته ا است. از جمله
شاید پس از خودکشی هدایت به اذهان متبادر شده، اما  ،این برداشت ).26: 1376(افشار و رویمر،  »عقاب را ساخت

 چنداست) و مرگ او  1321مرداد  24شده (تاریخ شعر  منتشرحقیقت آن است که شعر عقاب در زمان حیات هدایت 
عقاب شعري است که به «گفته است:  چنیني ا ) رخ داده است. خانلري، خود، در مصاحبه1330سال بعد (فروردین 

صادق هدایت اهدا شده است. بعضی اشخاص حدسهاي مختلف زده بودند در این باب، اما اصل مطلب این است که 
بود و این قدر ذوق کرد که گفت پاشو بریم بدیم روزي که این شعر را ساختم، اولین کسی که از من شنید صادق هدایت 

آنجا دادیم چاپ  کنم دکتر صفا سردبیرش بود،  که گمان می» مهر«ي  ي مجله یک جایی چاپ کنند. بعد با هم رفتیم اداره
که  ار به من دادند. به هر حال، علت اینپها چاپ و منتشر شد و ده بیست نسخه هم تیراژ کنند و گویا در یکی از شماره

 ).14: 1369زاده، (تقی» تقدیم شده است به صادق هدایت همین مطلب است

مناعت طبع و تابندگی در عالم ادب، چند  وجوداند که با  را رمزي از خود شاعر دانسته» عقاب«در برداشتی دیگر، 
، »بازگشت عقاب«به  ، مشهور»آشتی«شد. فخرالدین مزارعی در شعر » زاغان«ي  صباحی به دام سیاست افتاد و همسفره

؛ 165-158: 1369ت (مزارعی، ي آن تاخته اس چنین تفسیري از شعر عقاب خانلري به دست داده و مغرضانه بر سراینده
 ).134-127: 1379و رستگار فسایی، 

هایی آسمانی است که عظمت روح خویش را فداي اما عقاب، آنچنان که در این شعر توصیف شده، در واقع مظهر انسان
گردند از  ها و گنداب اخالقی و اجتماعی جامعه آگاه میکنند. این افراد هنگامی که بر پلیدي بار دنیوي نمیزندگی حقارت
 اعتنایی و علو طبع به قیمت جان ایشان نیز تمام  شود.  چینند، گرچه ممکن است این بی آن دامن فرا می

 عقاب در شعر نیما   -2
ي نیل به شک با اضافه شدن واژهسروده است. بی 1308دین نیماست که آن را در تیر ماه یکی از اشعار نما» عقاب نیل«

که در نخستین مصراع با اشاره به واقع شدن مقر این عقاب گردد. چنانعقاب ذهن خواننده به سرزمین مصر معطوف می
 کند: در سرزمین نیل چنین برداشتی را قوي می



 
 ۱۱۷۱/  فارسی در شعر معاصر» عقاب«نمادشناسی تصویر 

 
 ن عقابدر سرزمین نیل، عقابی است، کا«
 ). 148: 1380(نیمایوشیج، » همچون شب سیاست، از پاي تا به سر 

به لحاظ معنایی از دو قسمت » عقاب نیل«که شعر تأثیر نیست، ایني حائز اهمیت که در پیچیدگی این اثر بیاما نکته     
البته، در شکل ظاهري تشکیل شده است. قسمت اول سرگذشت یک عقاب و قسمت دوم سرگذشت عقابی دیگر است. 

 اي حدود این دو قسمت را از یکدیگر مشخص کرده است.نیما با فاصله
اي است که پس از به سر رسیدن عمرش براي آغاز زندگی دوباره در هیأت عقابی جوان، قوي و عقاب تنها پرنده       

ي کوه، دور از هر کانی مرتفع چون قلهصورت که در متیزپنجه و یا مرگ، قدرت انتخاب و تصمیم گیري دارد. به این
هاي خمیده و کوبد، چنگالکند، سرش را بر سنگ مینشیند و شروع به کندن پرهاي خود میپرنده یا موجود دیگري می

-اي بس غم انگیز و دردآور به مرحلهکند و نهایتاً در غربت و تنهایی خویش در صحنهي خود را زخمی میضعیف شده

عقاب «در مورد این مسأله  آمده است:  فرهنگ نمادهاگیرد. در دهد و زندگی دگر از سر میود پایان میاي از زندگی خ
دهد و هنگامی که جاودانه نیست اما قدرت جوانی دوباره را در اختیار دارد. عقاب خود را در معرض آفتاب قرار می

توان با عرفان و یابد. این خاصیت را مینی تازه میشود و جواشوند، در آبی خالص غوطه ور میپرهاي او شعله ور می
 ).293:  4. ج1378(شوالیه و گربران، » کیمیا مقایسه کرد که شامی مراحل عبور از آتش و آب است

ها باید زندگی رقت آمیزِ نیما در مورد دو عقاب شعر مذکور، خواستار چنین وضعیتی است. از نگاه او، عقاب      
ممکن است [مقصود از این «بدرود گفته، زندگی جدیدي را شروع کنند. برخی بر آن باورند که  ي خویش راگذشته

دارد تا معلوم  1308شعر] زوال دو قدرت در مصر و ایران مطرح باشد و نیاز به مطالعه و تحقیق در تاریخ حدود سال 
). چنین احتمالی بعید به نظر 224: 1375ان، (ثروتی» اند و چرا؟گردد این دو حکومت چگونه با هم ارتباط برقرار کرده

گذشت و ایران و مصر در آن روزگار روابط سال از سلطنت رضاخان بر ایران می 4رسد؛ زیرا در تاریخ سرایش شعر می
در  که نیما انحطاط این روابط راي زیادي مانده بود، مگر ایناي با یکدیگر داشتند و تا زوال هر کدام از آنها فاصلهحسنه

 بینی کرده باشد! زمانی نزدیک پیش
آید که دگرگونی مدنظر شاعر به هر روي از قراین و افعال به کار گرفته شده در مورد عقاب نخست، چنین بر می      

هایش که کند و امر تحوِل عقاب به جوجهقرار نیست در ایران رخ دهد. گوینده از منظري دور به این قضیه نگاه می
 هستند واگذار شده است.نزدیک او 

هاي مختلفی از عقاب ي مشخصی نرسیده، اما در بخش بعدي دریافتنگارنده در بخش نخست این شعر به نتیجه     
توان داشت. اگر عقاب اول جدا از مباحث سیاسی و زوال حکومت مصر، به طور کلی نمادي از سرزمین مصر باشد، می

ها که در طول تاریخ مورد ظلم وستم و ان دانست. سرزمینی کهن و میراث آریاییتوان نمادي از ایرعقاب بعدي را می
ها را بسترد و تجاوزهاي بسیاري قرار گرفت. این عقاب پیر در زمان رضاخان به حامی قدرتمندي نیاز داشت تا سیاهی

نکته نیز نباید غافل ماند که  سپیدي را جانشین آن سازد و حیات و زندگی را به این سرزمین سوخته بازگرداند. از این
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اي قرار داشت. این عقاب به هاي بسته بود که بر نوك نیزهي هخامنشی عقابی طالیی با بالعالمت پرچم ایران در دوره«

» ي قدرت و فتح ایرانیان در جنگ بود. فردوسی هم در شاهنامه به تصویر عقاب بر پرچم ایران باستان اشاره داردنشانه
 ي پرچم مصر نیز تصویر یک عقاب طراحی شده است.). در میانه295: 4، ج1378گربران، (شوالیه و 

) و این در حالی است که نیما از 76: 1390اند (بهبهانی، برخی عقاب دوم را نمایانگر احوال شخصی شاعر دانسته      
هاي شاید مراد از این عقاب، قالب سال بیشتر ندارد. 34گوید و هنگام سرایش این اثر عقابی پیر و فرتوت سخن می

ي نیما گنجایش بیانِ آن معانی را که همزمان با رویدادهاي عصر جدید سنتی و کالسیک شعر فارسی باشد که طبق عقیده
گرفت، نداشت. در این سطح از تأویل گویا نیما بر این باور است که شعر گذشته هاي انسان معاصر شکل میو دغدغه

آید هایی را که به کار شعر معاصر ایران نمینظر اساسی دارد. باید نقاط مثبت آن را گلچین کرد و قسمتنیاز به تجدید 
از میان برداشت و با دستکاري در فرم و وزن آن شکلی متناسب و در خور نیاز جامعه و فرهنگ روز به او بخشید تا 

 جانی تازه بیابد.
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اجتماعی  -شود که مسلماً این نوع تفکر ریشه در عوامل سیاسیاي قابل ترحم تبدیل میعقاب به پرندهدر شعر اخوان، 
» سر کوه بلند...«توان گفت وي به هنگام سرایش شعر عصر شاعر دارد. با توجه به زندگی و تحوالت شعري اخوان، می

ي اخوان فرو شکوه امیدوارانه«است. در این دوره ي یأس زندگی خود قرار داشته ، در دورهآخر شاهنامهي از مجموعه
و سپس زندانی شدن  1332ي مهم شکست نهضت ملی اش سر بر آسمان برداشت. حادثهریخت، اما استعداد هنري

ي روحی شدیدي بود تکانه -گدازتر کردکه رنج ناشی از شکست را براي شاعر جان -اخوان به جهت حمایت از مصدق
 ).425: 1384(زرقانی، » ار اخوان، یعنی آخر شاهنامه و زمستان شدکه باعث خلق شاهک

جا مظهر رسد که عقاب در اینانگیز بر سر کوه دارد، به نظر میبا توصیفی که اخوان از مرگ عقاب در غروبی غم     
ست مراد شاعر ي سرزمینی است که باید به حال زار آن گریست. همچنین، ممکن اغرور، نجابت و اصالت پایمال شده

مبارزان شجاع و دلیري باشند که در راه رسیدن به آزادي وطن در نهایت غریبی و مظلومیت کشته شدند و یا تصویري 
 که شاعر از سرگذشت دردناك خویش در ذهن دارد:

 سر کوه بلند آمد عقابی
 اي، نه پیچ و تابی.نه هیچش ناله

 نشست و سر به سنگی هشت و جان داد؛
 ).116: 1382و غمگین آفتابی (اخوان ثالث، غروبی بود 
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 ۱۱۷۳/  فارسی در شعر معاصر» عقاب«نمادشناسی تصویر 

 
کند اشعار خود را نثار مردان مبارزي می«است، اغلب  1356 -1350هاي که مربوط به سال دشنه در دیسشاملو در دفتر 

). شاعر در 222: 1374ریان، (پورنامدا» ورزندکه از نثار جان در راه آزادي و عدالت و ستیز با استبداد حاکم دریغ نمی
سروده و در آن از نماد عقاب استفاده کرده  1353در بهمن » ست...گفتی که باد مرده«اي را با عنوان این مجموعه، قطعه

 است. 
ترین حقوق رحم و خشن هرگونه اعتراض و فریادي را مبنی بر احیاي بدیهیدر آن ایام ساواك و دستگاه پلیسی بی     

ي روحی و جسمی مبارزان بر آن بودند، در دل مردم رعب کردند و با دستگیر کردن و شکنجهسرکوب میانسانی 
کند ایمان و اعتقاد بار باشند. شاعر اشاره میبیافکنند تا آنان خاموش بر جاي خود بنشینند و پذیراي این وضعیت خفت

تواند نمادي از شجاعت، قدرت، غیرت، جا میر ایناین مبارزان ترکیبی از خون و پاره سنگ و عقاب است که عقاب د
 آزادي، شکوه و عظمت و غرور و جسارت باشد:

 آنان 
 شانایمانِ 

 مالطی
 ).777: 1380از خون و پاره سنگ و عقاب است (شاملو،  

هرت یافته ش» شاه مرغان«رو و نیز به دلیل شکوه و تقدس خود به عقاب در توانایی سرآمد پرندگان است از این«     
یمنی و تقدس این پرنده قدمتی دیرینه دارد که به روزگار فرمانروایی هخامنشیان ). خوش270: 1369(یاحقی، » است
رفت، پدرش او را تا مرز فارس وقتی کورش از فارس لشکر آراست و به جنگ آشور می«گردد؛ بدین ترتیب که برمی

ان در پرواز بود. پدر کورش آن را به فال نیک گرفت و یقین کرد که جا عقابی دید که پیشاپیش آنبدرقه کرد. در آن
اند و ي خورشید دانستهچنین، عقاب را پرنده). هم295: 1326(پورداوود، » پسرش از این پیکار پیروز برخواهد گشت

» تضاد خیر وشرهاي آسمانی با قواي دوزخی و نماد پیکار قدرت«تصویر عالمگیر عقاب که ماري به چنگال گرفته را 
ي این پرنده را از دیرباز تا عصر حاضر اند. گویا شاملو مفاهیم مقدس و پیروزمندانه) به شمار آورده58: 1376(بوکور، 

 چنین زیبا در ناخودآگاه ذهن خویش تصویر کرده و آن را نمودي از دالوران مبارز دانسته است.
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تاجی است بر تارك آن کسان که «سمبول مضامین دیگري نیز قرار گرفته است. براي مثال، عقاب عقاب در شعر معاصر 
مانند فرشتگان مقام معنوي واالیی دارند. گاه نیز به خاطر خیره شدن این پرنده به خورشید بدون ترس از سوختن 

» سازددارِ روشن ضمیر مییک باطن اند. همچنین، نگاه نافذ عقاب از اوچشمانش، او را نماد کشف و شهود دانسته
در  آوار آفتابنگرد و مثالً در مجموعه شعري چنین به عقاب می). سپهري این287و 288: 4. ج1378(شوالیه و گربران، 
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» ي این مکاشفه داردهاي شادمانهسلوك شاعر به سوي روشنی و نور و لحظه«که حکایت از » دیاري دیگر«شعر 

 سراید:گونه میاین )،155: 1380(آشوري، 
 در پرواز عقاب

 ).168: 1376افتد (سپهري، تصویر ورطه نمی
گویا عقاب به سبب بلندپرواز بودن و مقام کردن بر بلنداي کوه، براي شاعر سمبول پرواز و عروج جسمی و روحی      

شمول لطف و عنایت پروردگار گشته است و از منظر او اگر سالک راستین در سفر معنوي به سوي حقیقت گام بردارد، م
 افتد.ي هالکت نمیگردد و در ورطهمی

حال «هاي مکتب بودایی است، اشعارش که به شدت تحت تأثیر و نفوذ آموزه، غیر از آنشرق اندوهسهراب در دفتر      
). 163: 1380ري، (آشو» ي آشکاري به آن نیستگیرد، اگرچه هیچ جا اشارهو هوا و رنگی از عرفان مولوي به خود می

کند، شاعر از عقاب و پرواز او مولوي را براي خواننده تداعی می دیوان شمسآهنگ تند اشعار که ضرب» تا«در شعرِ 
-قدر میکند. به باور شاعر باید عقابِ تیزپروازِ درون را آزاد و رها ساخت تا هر چههمان معانی شعر پیشین را اراده می

زده و را بشکند و باال رود. آدمی باید از شهر که مکانی آلوده و صنعت» وهم سیاه«و » بند نگاه«و تواند بپرد و اوج گیرد 
سفر  -آالیشهاي پاك و بیصحرا و صخره-به سان قفسی آزاردهنده است، بیرون بیاید و از آن بگذرد و به دیاري دیگر

 کند:
 شهر تو نی، شهر تو نی، - 

 ي خواب؟هخسته چرا بال عقاب؟ و زمین تشن
 و چرا روییدن، روییدن، رمزي را بوییدن؟

 ).248: 1376شهر تو رنگش دیگر، خاکش، سنگش دیگر (سپهري، 
ي سالک الی اهللا گویا توصیفات شاعران کالسیک فارسی در در این نوع تصویرپردازي از عقاب به منزله 

سلطان، مطمح نظر شاعر بوده است. توجه به  خصوص آداب بازداري و لزوم تربیت کردن و نشستن این پرنده بر ساعد
عقاب) به  -زبان از باز (شاهیندر فرهنگ ایرانی و بررسی تصویرهاي خیالی شاعران فارسیبازنامه هایی نظیر کتاب

 تواند این امر را تبیین کند.خوبی می
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ي عقاب با کلیت به کار برده است. وقتی به رابطهتولدي دیگر ي از مجموعه» فتح باغ«فروغ سمبول عقاب را در شعر 
تواند راه سعادت گر و چاره اندیش را دارد که میتوان فهمید این پرنده براي فروغ نقش هدایتاین اثر نگریسته شود، می

 دهد:و خوشبختی را به شاعر نشان می
 و در آن دریاي مضطرب خونسرد

 هاي پر از مرواریداز صدف
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 و در آن کوه غریب فاتح
 از عقابان جوان پرسیدیم

 )120: 1383که چه باید کرد (فرخزاد، 
شک حاکی از این است که فروغ فرخزاد به نیروي جوانی کوه، فاتح و عقاب، جوان است. هر دو تصویر شعري بی     

که غرق در پوچی و سیاهی گشته، ایمان دارد. از نگاه شاعر، باید شهامت و جسارت به خرج داد و زندگی گذشته را 
 زندگی جدیدي را از سر گرفت و از نو ساخت.    » تولدي دیگر«وداع گفت و با 

 
 نتیجه

هاي معاصران تحوالتی یافته و معانی گوناگونی را بازتاب ویژه برخی سروده تصویرشناسی عقاب در ادبیات فارسی به
فارسی در گرایش به این نوع نمادگرایی پررنگ است، اما توجه به داده است. نقش فرهنگ اساطیري ایران و شعر کهن 

چنین، ي این پرندة اساطیري بپوشند. همها جدید سبب شده است تا شاعران کسوتی نو بر پیکرهها و ایدئولوژياندیشه
ثیرگذار در آسمان ي برخی شاعران مانند ناتل خانلري و نیما تصاویر نمادین عقاب را چنان زنده و تأتصرفات خالقانه

توان به نوآوري و ماندگاري اشعارشان اعتراف کرد. هاي فرهنگی و ملی، میاند که با وجود ریشهشعر به حرکت درآورده
ترین مضامین برساخته با نماد عقاب در شعر طلبی از مهمخواهی و مبارزهجویی، تجدد، وطنمفهوم آزادگی، معرفت

 معاصر ایران است.
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 .107 -49: 1390اردیبهشت 

 شناسی.نجمن ایران، تهران: افرهنگ ایران باستان)،1326پورداوود، ابراهیم. ( -

 (تأملی در شعر احمد شاملو)، تهران: زمستان. سفر در مه). 1374پورنامداریان، تقی. ( -

 . تهران: سروش. هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان). 1386ــــــــــــــــ . ( -
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ي پژوهش زبان و مجله». دگردیسی نمادها در شعر معاصر«)، 1387ــــــــــــــــ و خسروي شکیب، محمد. ( -

 .162-147. صص 1387. پاییز وزمستان 11شماره  ادبیات فارسی.

 .35و  34. شماره )، دنیاي سخن1369زاده، صفدر. (تقی -

 ، تهران: نگاه.)، اندیشه و هنر در شعر نیما1375ثروتیان، بهروز. ( -

 . تهران: چشمه.نهاي الهام شاعراجوي سرچشمهودر جست)،1369اهللا. (درودیان، ولی -

 . تهران: طرح نو.)، احوال و آثار دکتر پرویز ناتل خانلري1379رستگار فسایی، منصور. ( -

 . چاپ دوم. تهران: ثالث.انداز و شعر معاصر ایرانچشم)،1384زرقانی، سیدمهدي. ( -

 . تهران: علمی.نقابدروغ، شعر بیشعر بی). 1381کوب، عبدالحسین. (زرین -

 هاي شاعر از اشعار چینی و ژاپنی. تهران: بهزاد.، همراه با ترجمههشت کتاب)،1376سهراب. (سپهري،  -

 ، دفتر یکم: شعرها. تهران: نگاه.ي آثارمجموعه)،1380شاملو، احمد. ( -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.ي معنیآینه)،1392شامیان، اکبر. ( -

 . تهران: توس.از مشروطیت تا سلطنت ادوار شعر فارسی)،1359شفیعی کدکنی، محمدرضا. ( -

 هاي تحول شعر معاصر ایران]. تهران: سخن.[در جستجوي ریشه با چراغ و آینه)،1390ـــــــــــــــــــــــــ. ( -

 ج. تهران: جیحون. 5. ترجمۀ سودابه فضایلی. فرهنگ نمادها)،1378شوالیه، ژان و آلن گربران. ( -

 . به اهتمام علی باباچاهی. تهران: مروارید.ي اشعارگزینه)،1373شیبانی، منوچهر. ( -

 ج. تهران: پژوهنده.2. ي جانوران در ادب پارسینامهفرهنگ)،1381عبدالهی، منیژه. ( -

مجله ،»نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوي قرن نوزدهم میالدي، با نگاهی به ادب فارسی«)، 1386علوي، فریده. (-
 .70-55. صص 37. شماره رجیهاي خاپژوهش زبان

 . به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: سنایی.دیوان اشعار)،1342عنصري بلخی. ( -

 . چاپ دوم. تبریز: آیدین.ي اشعارمجموعه)،1383فرخزاد، فروغ. ( -

 ابراهیم امانت. چاپ چهارم. تهران: مروارید.  . ترجمهزبان از یادرفته)،1366فروم، اریک. ( -
 هاي خارجی.ي نشریات به زبان. مسکو: اداراهدیوان الهوتیتا)،ابوالقاسم. (بی الهوتی، -
 . تهران: پاژنگ.ي اشعارسرود آرزو: مجموعه)،1369مزارعی، فخرالدین. ( -

 نا.. تهران: بیي شعرماه در مرداب: مجموعه)،1343ناتل خانلري، پرویز. ( -

 . تهران: نگاه.گردآوري و تدوین سیروس طاهباز. ي کامل اشعارمجموعه)،1380نیما یوشیج. ( -

 .78-192:49. شماره پیاپی مجله ادب فارسی». رد پاي عقاب«)، 1390اهللا. (هادي، روح -

 . تهران: سروش.فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی)،1369یاحقی، محمدجعفر. ( -

 . تهران: علمی.با شاعراني روشن: دیدار چشمه)،1383یوسفی، غالمحسین. ( -
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