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 دانشگاه مازندران -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
هاي بروز خالقیت شاعران معاصر است و فروغ فرخزاد نیز در این جریان جایگاه زمینه تریننمادهاي ابداعی از مهم

اي دارد. شعر فرخزاد، هم از نظر تنوع و گستردگی به کارگیري نمادها و هم از نظر خلق و ابداع نمادهاي جدید برجسته
ها و این مقاله، پس از ارائه تعریف اي دارد. این خصیصه از عناصر شاخص سبکی در شعر فرخزاد است. دراهمیت ویژه

بندي نمادها و بحث در مورد ارزش و اهمیت آنها، براي راهیابی به مباحث نظري در مورد نمادپردازي، ضمن دسته
هاي نمادپردازي او با دیگر شاعران معاصر نیز پرداخته شده است. در پایان ها و شباهتمحتوا و فضاي شعر او، به تفاوت

نماد ابداعی فرخزاد، از دفترهاي شعر تولدي دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد استخراج و بیش از سی 
کارکردهاي معنایی این نمادها در بافت شعر او بررسی شده است. نمادهاي ابداعی فرخزاد، بیان فردیت شاعر و نمودار 

 یانی شعر معاصر انجام داده است.تالش و فعالیتی است، که این شاعر خالق براي توسعه دادن به فضاي ب
 زاد، شعر نونماد، نمادپردازي، نماد ابداعی، فروغ فرخ واژگان کلیدي:

 
 مقدمه -1

 اسیرهاي  ) در همه شعرهاي موفق خود از نمادپردازي بهره گرفته است. اگرچه مجموعه1345-1313فروغ فرخزاد (
)نیز از دید گروه اول مخاطبان و عامه شعرخوان، مورد استقبال قرار گرفته بودند 1337( عصیانو ) 1335( دیوار)، 1334(

 من نیما را خیلی دیر شناختم«دهد که چگونه استاندارهاي او تغییر کرده است:  توضیح می 1342ولی فرخزاد، پس از 
گذراندن یک دوره سرگردانی و در عین  وها و وسوسهها  شاید به معنی دیگر خیلی به موقع.یعنی بعد از همهی تجربه  و

. میدانید نیما شاعري بود که من در شعرش براي اولین بار یک فضاي فکري دیدم و یکجور کمال انسانی...حال جستجو
) فرخزاد پس از آشنایی با اخوان و شاملو و نیما دقیقاً همان راهی را پیمود که آنان پیموده بودند. و آن 47طاهباز، » ( 

اجتماعی و شاید تا اندازه اي فلسفی. اگر چه مشخصه هاي رمانتیسم نیز -از رمانتیسم به سوي سمبولیسم سیاسیحرکت 
عاشقانه به سوي  –همچنان در آثار آنان به جا ماند و شاید درست تر باشد که بگوییم آنان از رمانتیسم احساساتی 
 رمانتیسم اجتماعی گراییده اند و در ضمن پاره اي از مشخصه هاي سمبولیسم را نیز جذب کرده اند. 

تاکنون با توجه به مجموعه فراوان تحلیلها و بحثها در مورد شعر فرخزاد، مستقالً به نمادهاي ابداعی در شعر او 
او مانند باغچه و ... در تحلیل هاي گوناگون مورد توجه بوده  پرداخته نشده است اگر چه برخی نمادهاي مشهور شعر
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است، که در متن بر حسب مورد اشاره کرده ایم. بنابراین، به خاطر اهمیت نمادهاي ابداعی در شعر فرخزاد، در این 

اوریم به آغاز تولدي دیگر و ایمان بی -پژوهش به شناخت و بررسی معنایی این نمادها در دودفتر شعر نیمایی این شاعر 
 شود، تا یکی از مهم ترین عرصه هاي خالقیت هنري او مورد بازبینی قرار گیرد. پرداخته می -فصل سرد 

روش کار براي تعیین مصداق نمادهاي ابداعی بدین گونه بود که اغلب مجموعه شعرهاي موجود و معتبر شعر 
اند، چه شاعرانی که به نمادگرایی مشهورند، مثل نیما و ) منتشر شده 1342معاصر را که پیش از تولدي دیگر (چاپ اول:

شاملو و اخوان و چه شاعران رمانتیکی که مجموعه شعرهاي آنان نیز در همان سالها نشر یافته بود، مانند توللی، نادرپور، 
 50و  40ه هاي مشیري، رحمانی، ... برخی از این شاعران تحت تاثیر رواج شعرهاي نیما، اخوان، شاملو، فرخزاد در ده

 آثاري نمادین پدید آورده اند، که از موضوع بحث این مقاله خارج است. 
 
 چارچوب مفهومی -2

 تعریف نماد -2-1
نماید  هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی وراي آنچه ظاهر آن  می) «Symbolنماد (

در نشانه شناسی نماد گونه اي مجاز است ... که در آن شخصی، مکانی، چیزي، )  « 4:  1389(پورنامداریان، » داللت دارد.
نامیم  )   آنچه ما نماد می461: 1389(احمدي، » یطی تجریدي.تصویري یا رویدادي اشاره دارد به ایده اي تجریدي یا شرا

یک اصطالح است، یک نام یا نمایه اي که افزون بر معناي قراردادي و آشکار روزمره خود داراي معانی متناقضی نیز 
ت مرئی ) نماد همان رسانه است که صور15: 1384باشد. نماد شامل چیزي گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. (یونگ، 

آید و غرض آن ایده اي نامرئی و پنهان است که به طور واضح اشاره اي به آن نمی شود.  آن در متن ادبی می
رمز عبارت « )در گذشته به جاي نماد از اصطالح رمز استفاده نموده و آن را چنین تعریف کرده اند: 163: 1386(فتوحی،

از ) 4: 1389(پورنامداریان، » که غیر از اهل آن بدان دست نیابند.از معنی باطنی ست که مخزون است تحت کالم ظاهري 
به اشاره طریق شرح مستقیم بلکه از راه هنر بیان افکار و عواطف نه از سمبولیسم «یا  نمادگرایی1دیدگاه چدویک 

: 1388(چدویک،است.خواننده افکار در ذهن عواطف و یجاد آن توضیح براي ا ی بییو استفاده از نمادها ها آن چگونگی 
11( 

  ها آن نماد یک صورت مجازي است و از این جهاتی شباهت به استعاره دارد اما تفاوت هاي مهمی نیز میان 
توان شباهتی  هست. در استعاره رابطه میان تصویر مجازي و حقیقی بر شباهت استوار است ولی در نماد به دشواري می

گوید:  دروغ در استعاره چندان آشکار است که تاویل  می 2اکو«اویل پذیر نیست. ) استعاره ت184: 1386یافت . (فتوحی، 
: 1391(احمدي، » تابد. سازد اما نماد به دلیل بیکرانگی و پیچیدگی معنایی اش، تاویل هاي مختلفی را بر می را ناممکن می

توحی، همان) همه شاعران سازندگان (ف» استعاره صرفاً متعلق به قلمرو لغات است، نماد به قلمرو حقایق.«) و 367

1- CharlzChedvik 
2- Umberto Eco 
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تواند شناخته بودن قواعد ساخت استعاره و ناشناخته بودن  استعاره هستند اما سازنده نماد نیستند که یکی از دالیل ان می

 قواعد ساخت نماد باشد. 
 
 دسته بندي نمادها 2-2

 کنیم:  ره مینمادها به شیوه هاي گوناگون دسته بندي شده اندکه به دسته بندي هاي مهم اشا
 نمادهاي عمومی/شخصی -2-2-1

 privateو نمادهاي شخصی public symbols، نمادهاي ادبی را به دو دسته نمادهاي عمومی یا جهانی 3ابرامز

symbols برخالف نمادهاي عمومی که اغلب منشاء نامشخص یا مبهمی دارند و به )206: 1380کند. (ابرامز،  تقسیم می
نماد شخصی ابداع خود نویسنده و حاصل عوالم روحی و تجربیات ذهنی خاص «شوند ار گرفته میصورت قراردادي به ک

توان گفت  ) می193: 1386(فتوحی،» راه یافت.   ها آن اوست.... تنها با توجه به زمینه و بافت اثر تا حدیمی توان به مفاهیم 
ماند و بخشی از تفاوت هاي  شاعر به جا می که نمادهاي شخصی بخشی از میراث ادبی است که از یک نویسنده یا

سبکی نویسنده یا شاعر نیز به نمادهاي شخصی او بستگی دارد. صاحبنظران بررسی نمادها و تعیین مرزهاي ابداع یا 
 (همان)» زیرا نماد پردازي مرتبه اعالي خالقیت ادبی است.«دانند.  تقلیدي بودن آن را بخشی از کارکردهاي نقد ادبی می

 
 نمادهاي خرد، کالن، اندامیک. -2-2-2

شوند.  نماد خرد  در شعر یک شاعربه نماد خرد، کالن و اندامیک تقسیم می  ها آن نمادها، از نظر گستردگی یا محدودیت 
کند، مثالً در یک بند یا حتی یک جمله. و نماد کالن در یک متن بزرگ یا در غالباً در بخش محدودي از شعر عمل می

کند که این واژه، ... خواننده احساس می«...شود و محدوده عمل آن وسیع است و ناگون یک شاعر تکرار میشعرهاي گو
) و نماد 200) و شب در شعر نیما (همان،199(همان،» کلید راهیابی به دنیاي درون شاعر است. مثل دریا در شعر مولوي.

گیرد. نماد اندامیک هنی شعر بر مبناي آن شکل میاندامیک در یک شعر حضور برجسته دارد و ساختمان یا شکل ذ
روند.  (فتوحی، تصویري در مرکز شعر است به گونه اي که تمام عناصر شعر همسو با آن و براي تبیین آن با هم پیش می

 توانیم نماد اندامیک به حساب آوریم.  ) اغلب فرخزاد را می1386:204
 
 نماد خودانگیخته/ساختگی -2-2-3
اي هرگز با به دست گرفتن قلم یا قلم مو به خود نگفته: نمادها فراورده هاي طبیعی و خود انگیخته هستند. هیچ نابغه« 

گوید، در ) بجز نمادهاي ادبی،هنري و عرفانی، چنانکه یونگ می1384:69(یونگ، » کنم. من حاال یک نماد ابداع می
شوند. مانند نماد پرچم،  یا پول و  که از پیش اندیشیده و ایجاد می توان تصور کرد تداول اجتماعی نمادهایی نیز می

اجتماعی خاص که ممکن است پس از تداول و شهرت در جامعه در ادبیات نیز ظاهر -هاي سیاسیهمچنین نماد گروه

3-M.H.Abrams 
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د ادبیات اجتماعی احزاب سوسیالیست، فاشیست، مذهبی و ... وار –گردند. چنان که عناصر بسیاري از نمادهاي سیاسی

است و فهم و تحلیل این متون بدون توجه به زمینه هاي خاص آن نمادها قابل درك نیست. تفاوت اصلی اجتماعی شده
دهند و مفسران این نمادها عموم مخاطبان این دو در آن است که نمادهاي خودانگیخته تن به تاویل و تفاسیر گسترده می

 نیز خاص است.   ها آن معدودي دارند و مرجع تفسیر هستند،ولی نمادهاي ساختگی اغلب تفاسیر 
 

 تجزیه و تحلیل -3

  ها آن خاستگاه نمادها و دسته بندي  -3-1
فضاي دهنی و نوع نگرش شاعر با منشاء و خاستگاه نمادهاي او رابطه مستقیم دارد. اغلب شاعران نمادپرداز معاصر، 

از طبیعت در شعر فرخزاد نیز، بیشترین بسامد را دارد. و  گیرند. و نمادهاي نشأت گرفته نمادهاي خود را از طبیعت می
شهري است. او پیشگام این شیوه نیست ولی بی شک برجسته -دومین خاستگاه نماد هاي فرخزاد عناصر زندگی صنعتی

ترین شاعري است که فراز و فرودهاي زندگی شهري را در نمادهاي خود بازتاب داده است. و  سومین خاستگاه 
هاي زنانه است که پیش از او در شعر زنان شاعر دیگر کمتر دیده ها و دل مشغولیازي فرخزاد حوزه دغدغهنمادپرد

 شود.  می
توانیم در سه گروه نمادهاي خرد، کالن و اندامیک دسته بندي کنیم: نمادهاي  نمادهاي ابداعی فرخزاد را می 

، پري کوچک غمگین، ستاره قرمز، شعله بنفش، جزیره خرد در شعر او عبارتند از: میز، هیچ، کالغ، عروسک کوکی
سرگردان، سیمرغ، شقایق وحشی، شمعدانی، آسیاب بادي، کارخانه،  نهال گردو، سیگار، گیاهان گوشتخوار، گله، آب، 
چهار، موش، خواب، سیب. این نمادها یک یا دو بار در بخش هایی از شعر او تکرار شده اند؛ و نمادهاي کالن در شعر 

اي از ذهنیت شاعر را بر عهده دارند و بخشی از موتیف هاي اصلی شاعر هستند، عبارتند از:  و، که انتقال بخش عمدها
) پنجره و خیابان. و نمادهاي اندامیک/ارگانیک،  که در مرکز 202: 1386(فتوحی، » پرنده، درخت، آیینه، باد و باغچه.«

ادبی شاعر اهمیت و شهرت ویژه -آورند و در کارنامه هنريلیت در مییک شعر خاص همه نیروي بالقوه خود را به فع
 یابند، عبارتند از: چراغ، فصل سرد،  هفت سالگی، صدا، خواب، اقاقی. اي می

 
 در شعر فرخزاد  ها آن کارکرد نمادها و اهمیت  -3-2

ترین توان  مهمچه اهمیتی دارد؟ می  ها آن برد و شناسایی و تحلیل  سازد و به کار می شاعر نمادها را به چه منظوري می
 اهداف شاعر از ساختن نمادها را چنین برشمرد: 

 
 الف: آفرینش یک زبان جدید براي بیان شعر

ماند اغلب تقلیدي از زبان وصفی نادرپور و بیشتر زبان رمانتیک فرخزاد در سه مجموعه اول شعري اش، ثابت باقی می
پس از درك فضاي شعر نیمایی، زبان جدیدي نیز نیاز بود و او با شناخت زیبایی بر تشبیه و توصیف استوار است. اما 
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رویم، نمادها در سطح  شناسی نیمایی، زبان نمادین را جایگزین زبان پیشین نمود.هر چه در کتاب تولودي دیگر پیش می

-و کالن نمادها مواجه می یابند و در شعرهاي نیمه دوم مجموعه تولدي دیگر با نمادهاي ارگانیکو عمق گسترش می

توانیم فرازي از شعر چنان گسترده است که به سختی می...» ایمان بیاوریم «شویم و این سیر حرکت شاعر در مجموعه 
-من احتیاج داشتم که در خود رشد کنم و این رشد زمان می«را پیدا کنیم که در آن نماد نقش اصلی را ایفا نکند. 

افم، اشیا و آدم هاي اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم، آن را کشف کردم و وقتی خواست... من به دنیاي اطر
. اما مردمترسیدم میشود. اگر میهاي تازه که مربوط به همان دنیا میکلمهخواستم بگویمش، دیدم کلمه الزم دارم 

 )48: 1348(طاهبار،  .نترسیدم
 

 نوآوري و خالقیت -ب
اي شناخت خالقیت و جنبه هاي نوآوري او اهمیت اساسی دارد. در شعرهاي دفترهاي اولیه، شناخت نمادهاي شعري بر

با وجود آنکه تصاویر خیالی فراوانی وجود دارند، اما کلیت شعر تکراري و تقلیدي است. اما در فضاي تصویري جدیدي 
 کم سابقه است.   که با نماد پردازي ایجاد کرده است خالقیتی بروز داده است که در شعر دیگران

 
 فاصله گرفتن از ذهنیت سنتی به نو -ج

) شاعري است که بیشتر به محتوا اهمیت 53: 1343فرخزاد چنان که خود در مصاحبه اش ازعان کرده است، (طاهباز، 
ن دهد نه فرم. بنابراین با نمادپردازي به دنبال شکستن فضاي سنتی حاکم بر شعرهاي اغازین خود است و با ساخت می

 گردد.اي براي بیان حس شاعرانه خود مینمادهاي ابداعی، موفق به خلق شکل بیانی و زبان تازه
 
 وحدت یا افتراق فکري میان او و شاعران دیگر -د

توان بخشی از شناسنامه هنري شاعر و میراث ماندگار او براي دیگران دانست. از رهگدر اخت و تجزیه  نمادها را می
توان با مقایسه نماد  شود. مثالً می اشتراك و افتراق فکري یک شاعر با شاعران همعصرش پدیدار میوتحلیل نمادها، 

 عاطفی فرخزاد، را روشن کرد.-اجتماعی نیما و نگاه حسی-مشترك شب در شعرهاي زیر،نگاه سیاسی
 رستگاري روي خواهد کرد / و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد. (نیما)-
 کشم.(فرخزاد) روم و انگشتانم را / بر پوست کشیده شب می به ایوان می-
 

 سیر تکامل شاعر -هـ
دهد. از شعر بدون نماد به نمادهاي مرسوم و  برسی نمادها در شعر فرخزاد سیر تکامل فضاي شعري او را نیز نشان می

 یابد. مشترك و سرانجام به نمادهاي ابداعی و اختصاصی دست می
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 نمادها و پویایی متن خاصیت تاویل پذیر -و
هر تاویلی تفسیري روحانی یا ذهنی و فردي از اثر است و هر اثر ادبی یا هنري تاویل پذیري برجسته ترین نقش و «

» سازد. ارزش وجودي خود را در همین فعلیت بخشیدن به معانی بالقوه موجود و مکتوم ذهن خواننده آشکار می
سازد. در ادب  که نماد چند آوایی و متکثر است، مکالمه با متن را امکان پذیر می ) از آن جایی209: 1381(پورنامداریان،

گیرد. اگر چه عناصر گوناگون در  سنتی نیز، مکالمه مخاطب با متون عرفانی بیشتر از رهگذر همین نمادها صورت می
توان نادیده گرفت و خواننده حضور را نمی   ها آن گذارند اما تاثیر نمادها و خاصیت تاویل پذیري  دریافت متن اثر می

 کند.  فعالی در آشکار شدن معناي متن بازي می
 

  ها آن مجموعه نمادهاي ابداعی و رهیافتی به معنی -3-3
یی هستند که پیش از فرخزاد در شعر معاصران او، یا حتی در شعر  ها آن اند:دسته اول نمادهاي ابداعی فرخزاد دو دسته

را در شعرش به کاربرده و از نماد موجود آشنایی زدایی   ها آن اند اما فرخزاد با رویکرد و معناي تازه اي سنتی، به کار رفته 
کرده است. شب و خواباز نمادهاي اصلی نیما و  سیمرغ و آباز نمادهاي مهم شعر عرفانی، از این جمله اند.  و دسته دوم 

با شعر   ها آن هاي رایجی هستند ولی کاربرد نمادین  اگر چه واژه نمادهایی هستند که سابقه اي در شعر دیگران ندارند
ها، نمادهاي مهم دیگري نیز در مرکز آفرینش شاعرانه فرخزاد وجود دارند ولی چون گردد. جز این فرخزاد آغاز می

 ابداعی نیستند، بیروناز دایره بحث ما قرار دارند مانند باد، آفتاب، اقاقی، آینه و پنجره.
 

ت: نماد وجود انسان/شاعر است و با زندگی، مرگ و عشق پیوند دارد. اسم چند درخت در شعر درخ -3-3-1
فرخزاد ذکر شده است: سپیدار، گیالس، کاج، بید، گردو، اقاقی، سیب، آلوچه، نارون. و چند بار هم از درختانی سخن 

درختان خیس، درخت هاي خانه معمار،  مشخص نیست:  ها آن شوند ولی نام  گوید که اگر چه با عباراتی معرفی می می
درخت هاي کهنه یحیی، درخت هاي دختر سید جواد و بارها نیز به صورت کلی و تنها با نام درخت. اصطالحات وابسته 
به درخت نیز مانند ریشه، برگ، شاخه، ساقه، بوته، شکوفه، میوه، دانه، باغ، باغچه، جنگل و حتی درختان مصنوعی و 

 یز در شعرش هست.درختان کاغذي ن
) کاربردهاي امروزي 1376:9ها در آسمان و ریشه در زمین. (دوبوکور، درخت در اساطیر رمز آفرینش کیهان است. شاخه

درخت نیز در فرهنگ هاي گوناگون با آفرینش و نوزایی (زندگی دوباره) پیوند دارد مانند درخت کریسمس و شجره نامه 
ی نیز درختان خاصی به عنوان رمز و استعاره کاربرد داشته اند. مثل سرو، شمشاد، خانوادگی. در سراسر ادبیات فارس

فردوسی بارها کار خود و شاهنامه را درخت نامیده و از آن با تعبیرهایی نظیر میوه دار و سرو سایه «سپیدار، طوبی، و ... 
» یه شده و کار و کرداري گیاهی یافته اند.فکن یاد کرده است... بسیاري از سران و پهلوانان در شاهنامه به درخت تشب

نویسد: سمبولیسم درخت داللت بر زندگی، رشد، بارآوري و زایش دارد.  در فرهنگ سمبولها می) 352: 1386(یاحقی، 
» درخت رمزحیات فنا نشدنی و جاودانگی است ... همچنین رمز طبیعت آدمی و رمز روند پایان ناپذیر حیات است. 



 1887/ نمادهاي ابداعی در شعر فروغ فرخ زاد

 
کاربرد نماد درخت در مفهوم خود/شاعر/ انسان در شعر فرخزاد، مورد توجه و استقبال شاعران پس )1374:104ا، س(شمی

 گیرد. از او قرار می
 )18مثل این است که در پنجره اي / تک درختم را سرشار از برگ / در تب زرد خزان ...(تولدي دیگر،

 )42خانه باد؟ (تولدي دیگر: درخت کوچک من / به باد عاشق بود / به باد بی سامان / کجاست
باد، نماد ویرانی، همیشه با درخت در تنازع است. ویرانی با وجود بالنده شاعر دست به گریبان است و گاهی شاعر 

 آرزوي ویرانی یا مرگ دارد. عاشق باد است، عاشق مرگ. 
 )93کند.  (ایمان بیاوریم:  ** من از سالله درختانم / تنفس هواي مانده ملولم می

کند. اگر چه  در شعر تولدي دیگر شاعر، رابطه میان خود و معشوق را به پیوند زدن میان زندگی و درخت تعبیر می
 توانیم در این شعر درخت را نمادي براي سرسبزي و باروري و حیات نیز بفهمیم:  می

 )150دم. (تولدي دیگر،همه هستی من آیه تاریکی است.../من در این آیه تو را/ به درخت و آب و آتش پیوند ز
 نهال نیز به جاي درخت نماد خود شاعر است:

 )62* اکنون نهال گردو / آنقدر قد کشیده که دیوار را براي برگ هاي جوانش معنی کند. (ایمان بیاوریم، 
زند. در این در تصویر زیباي نوظهوري شاعر رشد و باروري و بلوغ موجود در وجود خویش را با درخت پیوند می

 یابد: تصویر نماد درخت در دستها تجلی می
 )153دانم   (تولدي دیگر، دانم، میکارم / سبز خواهم شد می *  دست هایم را در باغچه می

* شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان /  که زیر بارش یکریز برف مدفون شد / و سال دیگر وقتی 
 )43شود/ شکوفه خواهد داد اي یار اي یگانه ترین یار. (ایمان بیاوریم،  ه میبهار /  با آسمان پشت پنجره همخواب

 در شعرهاي زیر تداوم عشقی قدیمی یا خاطره آن با نماد درخت پیوند خورده است:
نگرد / .../ به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته اي  (تولدي  * دل من به بهانه هاي ساده خوشبختی خود می

 )152دیگر،
 )15دادیم. (تولدي دیگر، بردیم / و به درختان قرض می * ما قلب هامان را به باغ مهربانیهاي معصومانه می

کند، درختان کاغذي است. به خاطر پیوند مستقیم درخت با زندگی  مفهوم دیگري که با درخت در شعر فرخزاد بروز می
 شوند: تان کاغذي ظاهر میکند درخ و خود شاعر، هنگامی که فقدان زندگی را تصویر می

آیم / از زیر سایه هاي درختان کاغذي / از فصل هاي خشک تجربه هاي عقیم دوستی و  * من از دیار عروسکها می
 )60عشق. (ایمان بیاوریم، 

نشانگر اتصال بین «) و 189، 2(ژان شوالیه،ج» درخت به عنوان نماد ارتباطی میان زمین و آسمان شناخته شده است.«
) در شعر فرخزاد مرگ مثل درختی تصویر 104: 1372(شمیسا، » هاي سه گانه: دوزخ و زمین و بهشت است. جهان

 زند: شود که جهان را به عدم پیوند می می
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بستند / و مرده هاي آن  * و مرگ آن درخت تناور بود / که زنده هاي این سوي آغاز / به شاخه هاي ملولش دخیل می

 )49زدند. (ایمان بیاوریم،  ي فسفري اش چنگ میسوي پایان / به ریشه ها
 

باغچه: باغچه چند بار در شعر فرخزاد ظاهر شده است ولی تنها در شعري به همین نام در کتاب  -3-3-2
به عنوان یک نماد اندامیک در شعر ایفاي نقش کرده است. باغچه بر خالف باغ و جنگل با زندگی » ایمان بیاوریم...«

را فضاي محدود  زندگی در جامعه صنعتی و مدرن منجر به ایجاد باغچه هایی در برخی شهري در ارتباط است زی
رمز زندگی « محیطها شده است. به خودي خود بیانگر محدودیت و تنگی فضاي زندگی است. دکتر شمیسا باغچه را 

سد که بیشتر نماد جامعه ر ) دانسته است اما به نظر می107: 1372(شمیسا،» کلی، زندگی خانوادگی و زندگی خود شاعر
 جدید باشد که شاعر نگران اضمحالل و زوال آن است.

 میرد *کسی نمی خواهد / باور کند که باغچه دارد می
 ) 70شود (ایمان بیاوریم، که ذهن باغچه دارد آرام آرام/از خاطرات سبز تهی می

 )75-71یاوریم، پدر، مادر، برادر و خواهر اهمیتی به سرنوشت باغچه نمی دهند (ایمان ب
آید / همسایه هاي ما همه در خاك باغچه هاشان به جاي گل / خمپارهو مسلسل  * از پشت در صداي تکه تکه شدن می

 ) و شاعر شاهد دلسوز زوال جامعه (باغچه) است.77کارند (ایمان بیاوریم،  می
 
آب: و شکل هاي گوناگون آن (دریا، مرداب، رود، قطره) در ادبیات عرفانی گذشته و اجتماعی جدید، معانی -3-3-3

سیاسی در شعر فرخزاد وجود ندارد. آب در -نمادین گوناگونی یافته اند ولی هیچ یک از آن معانی عرفانی یا اجتماعی
در ارتباط است. این معناي نمادین آب، در شعر شاعران پس از شعر او همیشه با مفهوم مرگ و زوال و ویرانی و دلهره 

 شود.  او نیز کمتر تکرار می
 )106*آیا زمان آن نرسیده است / که آسمان ببارد / و مرد بر جنازه مرده خویش/ زاري کنان نماز گذارد؟ (تولدي دیگر، 

 )47ر آب غرق شد. (ایمان بیاوریم، * بعد از تو آن عروسک خاکی/که هیچ چیز نمی گفت به جز آب، آب، آب/ د
 )73شوند.... (ایمان بیاوریم، ها/ که زیر پوست بیمار آب/ به ذره هاي فاسد تبدیل می* و از جنازه ماهی

 کند بیانگر دلهره مرگ و تنهایی است: و تصویري که از دریا ارایه می
جوند؟ / چرا مرا همیشه در ته دریا  گوشت هاي مرا می*نگاه کن که در این جا / زمان چه وزنی دارد؟ / و ماهیان چگونه 

 )29داري؟ (ایمان بیاوریم،  نگاه می
 در شعر ایمان بیاوریم...، برف نماد ویرانی و با دست ها(نماد وحدت، پیوند و عشق)در تضاد است: 

 )43یمان بیاوریم،* شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، دو دست سبز جوان / کهزیر بارش یکریز برف مدفون شد (ا
 و آب راکد، مرداب، نماد ذهن/ انسان/ اجتماع بی تحرك و دلمرده است:

 )92تواند باشد جز جاي تخم ریزي حشرات فساد. (ایمان بیاوریم،  تواند باشد مرداب/ چه می * چه می



 1889/ نمادهاي ابداعی در شعر فروغ فرخ زاد

 
 )91* مرداب هاي الکل / با آن بخارهاي گس مسموم / ... (تولدي دیگر،

که آکنده است از ترکیباتی مثل: سایه بی اعتبار عشق، هستی بیمار، خط » ب هاي سبز تابستاندر آ«در شعري به نام 
همان آب » آب سبز«کنم که  سقوط، نفس هاي آلوده، وحشت آوار، مردمک هاي پریشان و ... بنابراین ترکیبها فکر می

 راکد و لجن آلود یا مرداب باشد و تصویرگر ذهنیت مایوس و مضطرب شاعر. 
 )150رانم / تا سرزمین مرگ. (تولدي دیگر، ا بار شادي هاي مهجورم / بر آب هاي سبز تابستان/  آرام می*ب

 کند: فواره بیانگر مفهوم تکرار مداوم و راکدي است که مالل را تصویر می -
 )94ولدي دیگر،دیدي/ که ایستاده اند / و خیره گشته اند /به ریزش مداوم فواره هاي آب (ت * این جانیان کوچک را می

 *  افق عمودي است / و حرکت فواره وار / چرا توقف کنم؟ (ایمان بیاوریم، تنها...)
 

پرنده (پرندگان): از نمادهاي مهم دنیاي ایده آل فرخزاد است. دنیایی متضاد با ویرانی موجود در  -3-3-3
طنز و طعنه است ولی رفته رفته اطراف شاعر. در کتاب تولدي دیگر،پرنده نماد سبکباري و ساده لوحی است و مورد 

یابد که باید از او پرواز را بیاموزد. زندگی پرنده  شود و در نهایت شاعر در می در شعرهاي بعدي،حضورش جدي تر می
 اتوپیاي دست نیافتنی شاعر است:

پرنده بود. (تولدي شناخت/ پرنده آه فقط یک ها را نمیخواند/ پرنده قرض نداشت/ پرنده آدم*... پرنده روزنامه نمی
 )132دیگر، 

*  بعد از تو پنجره که رابطه اي بود سخت زنده و روشن / میان ما و پرنده / میان ما و نسیم / شکست. (ایمان بیاوریم، 
47( 

 )90ها به جستجوي جانب آبی رفته اند. (ایمان بیاوریم،  * چرا توقف کنم؟ / پرنده
 )100ی است (ایمان بیاوریم، * پرواز را به خاطر بسپار / پرنده مردن

اسم چند پرنده نیز در شعرهاي فرخزاد تکرار شده است: گنجشک، کبوتر، کالغ، قناري، پرستو، عقاب، سیمرغ و سار، که 
 خورد:  همه به دنیاي ایده آلی تعلق دارندکه شاعر حسرت از دست دادن رابطه با آن را می

 )95گین / کز قلبها گریخته ایمان است. (تولدي دیگر، * و هیچ کس نمی دانست / که نام آن کبوتر غم
 )78شکنند. (تولدي دیگر،  * دانه هاي زرد تخم کتان / زیر منقار قناري هاي عاشق من می

 )115* و در آن کوه غریب فاتح / از عقابان جوان پرسیدیم / که چه باید کرد؟ (تولدي دیگر، 
 

 ر تضاد با دنیاي صنعتی قرار دارد. گنجشک: نماد معصومیت از دست رفته است و د -3-3-4
 )147کردي. (تولدي دیگر، *تو از میان نارونها گنجشک هاي عاشق را / به صبح پنجره دعوت می

 )39میرد. (ایمان بیاوریم، * زبان گنجشکان یعنی نسیم، عطر، نسیم / زبان گنجشکان در کارخانه می
 )100بیاوریم، * کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد. (ایمان 
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در شاهنامه موجودي «سیمرغ: نماد کهنسال شعر فارسی با مفهوم تازه اي دوباره ظاهر شده است.  -3-3-5
-:1381(انوشه؛ » است در آن واحد زورمند و در آن واحد جادویی و در او طبیعت و ماوراي طبیعت به هم پیوسته اند.

اید  روید و هرگاه برآن فرود می می خیزد هزار شاخه بر آن می) بر باالي درخت شگفت اوري آشیان دارد که هرگاه بر457
رساند  ) در شعر فرخزاد بیشتر مفهوم عظمت و دور از دسترس بودن را می1386:503شود. (یاحقی، هزار شاخه شکسته می

 شود: و بر جنبه ماورایی سیمرغ تکیه می
 ) 116،* ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ایم. (تولدي دیگر

 )33هاي خالی سیمرغان بودند. (ایمان بیاوریم،* و من به آن زن کوچک برخوردم / که چشمهایش مانند النه
 
گردد و حتی منتقدان آن را از کالن مطرح می  40و  30شب/تاریکی: و غروب در شعر اغلب شاعران نیمایی دهه 3-3-7

از صفات جامعه « نیما نماد فضاي بسته و خفقان اجتماعی است و )  در شعر 202دانند (فتوحی،  نمادهاي شعر نیما می
) اغلب شاعران نیز 358: 1381(پورنامداریان، » اي است که استبداد و ظلم و تباهی و اختناق بر فضاي آن حاکم است. 

دیدي ارائه کرده همین مفهوم را تکرار کرده اند و آن را به مفهوم آشناي زبان شعر بدل کرده اند ولی فرخزاد معناي ج
است: مرگ. اگر چه آن معناي اجتماعی نیز همچنان در پس زمینه حضور دارد و خاصیت تاویل پذیر نمادها آن امکان را 

گیرند ولی معناي مرگ  ، شب را با تأویل اجتماعی در نظر می»هدیه«کند. اغلب در شعر کوتاه و زیباي  هم اغلب حفظ می
 مناسبت بیشتري دارد:

 زنم/ زنم/من از نهایت تاریکی/و از نهایت شب حرف می ایت شب حرف میمن از نه
 اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیار /و یک دریچه که از آن 

 )96به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. (تولدي دیگر، 
این بار شاعر خواستار یک گذارند و  شبِ بی نهایت، مرگ است و چراغی که دوستداران مهربان بر سر قبر مرده می

 دریچه از درون قبر به فضاي بیرون است تا به خوشبختی دیگران بنگرد. 
 در شعر زیر هم ابدي بودن غروب در کنار تابوت سفید مفهوم مرگ را بازآفرینی کرده است. 

ار آن دو دست سبز آیم؟ / که این چنین به بوي شب آغشته ام / هنوز خاك مزارش تازه است / مز **  من از کجا می
 )36گویم. (ایمان بیاوریم،  جوان را می

 شود:  در مشهورترین فراز شعر تولدي دیگر مفهوم شب در کنار مرگ ظاهر می
 )155میرد/ و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. (تولدي دیگر، پري کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می

شود، کتاب ایمان بیاوریم هم با درهم آمیختن معناي مرگ و شب به  ه تمام میهمچنان که کتاب تولدي دیگر با این جمل
 رسد:  پایان می

 کشم / کسی مرا به آفتاب / معرفی نخواهد کرد روم و انگشتانم را /  بر پوست کشیده شب می به ایوان می



 1891/ نمادهاي ابداعی در شعر فروغ فرخ زاد

 
 )100(ایمان بیاوریم،کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد/پرواز را به خاطربسپار/پرنده مردنی است 

 
شود. او از چند عدد در  چهار/ هفت / صفر: نماد سازي با اعداد نیز، در شعر معاصر، با فرخزاد آغاز می -3-3-6

تولدي دیگر و ایمان بیاوریم به صورت نمادین استفاده کرده است. هنگامی که از دانش دست و پا گیر معاصر که انسان 
 آید: سخن از اعداد به میان می گوید، را از خود بیگانه کرده سخن می

خطوط را رها خواهم کرد / همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد/ و در میان شکل هاي هندسی محدود/ به لحظه 
 )30هاي حسی وسعت پناه خواهم برد. . (ایمان بیاوریم،

ند. این عدد، به عنوان شماره ک با بار طنز آمیز عمیقی بارها تصویر سازي می 678در شعر این مرز پر گهر از عدد 
 شناسنامه، نماد هویت انسان معاصر است که انگار اگر شماره نداشته نباشد اصالً وجود ندارد:

ساکن  5صادره از بخش  678فاتح شدم/ خود را به ثبت رساندم /و هستی ام به یک شماره مشخص شد/ پس زنده باد 
 )134تهران. (تولدي دیگر،
 دن به برهوت دنیاي پر شور و شر بزرگسالی را با عدد هفت پیوند زده است.گذر از کودکی و افتا

اي هفت سالگی/اي لحظه شگفت عزیمت/بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت. (ایمان بیاوریم، 
46( 

ارها در ادبیات فارسی اما عددي که کارکرد نمادین عمیق تري دارد، عدد چهار است. این عدد در ترکیب عناصر اربعه ب
تکرار شده است اما در منظومه فکري فرخزاد، معناي تازه اي یافته است و در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، عدد 
چهار با چهارمین فصل سال پیوند خورده است و تبدیل به نمادي براي نقطه پایان شده است. فصل سرد چهارمین فصل 

خورد و با تکرار مفهوم چهار بار نواختن  ن زمان قرار داریم. و بنابراین چهار با مرگ پیوند میسال است. ما در نقطه پایا
 کند.  در سراسر شعر تاکید بسیاري بر نماد چهار را به مخاطب القا می

/ و  و من نگاه نکردم / تا آن زمان که پنجره ساعت گشوده شد / و آن قناري غمگین چهار بار نواخت / چهار بار نواخت
 )33من به آن زن کوچک برخوردم  (ایمان بیاوریم، 

 شود: در فراز دیگري از شعر دو بار با تعبیر دیگري ظاهر می
 )36آیا تو / هرگز آن چهار الله آبی را / بوییده اي؟ / زمان گذشت / زمان گذشت و ... (ایمان بیاوریم،

آیا زمان را ادراك کرده ایم یا نه؟در پاره دیگري از شعر پرسد  و این چهار الله آبی چهار فصل سال است که شاعر می
شود. یکی از نمادهایی که براي شناساندن چند پارگی جامعه امروزي استفاده  راه دوباره تکرار میهمین عدد در نماد چهار

 شود و البته در کنار آن نیز مرگ:  می
سوت هاي توقف /در لحظه اي که باید باید باید / مردي  آه / چه مردمانی در چهار راهها نگران حوادثند /و این صداي

 )41به زیر چرخ هاي زمان له شود ... (ایمان بیاوریم، 
 )64بویم / که روي گور مفاهیم کهنه روییده است. (ایمان بیاوریم،  * من شبدر چهار پري را می
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 هاي حقیر اجتماعی. نماد عددي دیگر صفر است. حضور خنثی و بی تاثیر در هستی. بینشها و نگرش

 ) 68توان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب / حاصلی پیوسته یکسان داشت. (تولدي دیگر، * می
 ) 95* در سرزمین قد کوتاهان / معیارهاي سنجش همواره بر مدار صفر گذر کرده اند. (ایمان بیاوریم،

 است:و عدد بیست میلیون نماد یک مفهوم بی نهایت بزرگ در شعر ظاهر شده 
 )82تواند حتی هزار را / بی آنکه کم بیاورد از روي بیست میلیون بر دارد. (ایمان بیاوریم، و می

موش: موش از نمادهاي ابداعی اوست که در شعر دیگران تکرار نشده است. موش مرگ است و  -3-3-7
 کند همه جا حضور دارد چه نهان و چه آشکار.  شاعر حس می

خواند.  موش منفوري در حفره خود/ یک سرود زشت مهمل را / با وقاحت می *  گوش دادم به همه زندگی ام /
 )49(تولدي دیگر، 

 )98*  و عشق و میل و نفرت و دردم را / موشی به نام مرگ جویده است. (تولدي دیگر، 
 )91* و موش هاي موذي / اوراق زرنگار کتب را/ در گنجه هاي کهنه جویدند. (تولدي دیگر،

 
نوعه و نماد عشق ممنوع در شعر فرخزاد است. سیب یک نماد خرد در شعر اوست و سیب:  میوه مم -3-3-8

گذارد. سپهري بارها از این نماد استفاده کرده است و حتی در  شود ولی در شاعران دیگر تاثیر می تنها سه بار تکرار می
ه ما میان پریشانی تلفظ درها / گوید: و رفت تا لب هیچ / و هیچ فکر نکرد / ک شعري که براي فرخزاد سروده است می

 )1387:401براي خوردن یک سیب/ چقدر تنها ماندیم (سپهري،
دانند/ که من و تو از آن روزنه سرد عبوس/  باغ را دیدیم / و از آن شاخه بازیگر دور از دست / سیب را  *  همه می

 )113چیدیم. (تولدیدیگر، 
 شود: د، سیب (عشق) نیز مصنوعی و منجمد میگوی و زمانی که از تصنعی بودن همه چیز سخن می

 )75خواند. (ایمان بیاوریم، و زیر شاخه هاي درختان سیب مصنوعی / آوازهاي مصنوعی می
 

دهد اسامی گلها نقش  شمعدانی/اطلسی: در تالشی که شاعر براي بیان فردیت خود در شعر بروز می -3-3-9
یا فردي اش در ارتباط اند استفاده زیادي کرده است. اسامی  برجسته اي دارند و از گلهایی که با زندگی جامعه شهري

گلهایی که در شعر فرخزاد آمده است و اغلب معنی نمادین دارند عبارتند از: اقاقی، شمعدانی، اطلسی، بنفشه، شقایق 
طه اي است که وحشی، الله آبی و هچنین خود کلمه گل را به عنوان نماد به کار برده است. اغلب این گلها ناظر به راب

شاعر در نظر دارد با طبیعت ایجاد کند و فضاي خشن و سرد و مالل انگیز پیرامون خود را، که باعث غربت انسان شده 
 است، تغییر دهد. و همچنین اغلب یادآور فضاي دوره کودکی شاعرند. 

 )1*آن کوچه هاي گیج از عطر اقاقی ها. (تولدي دیگر، 
 ) 34مان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ (ایمان بیاوریم،* ...و شمعدانیها را/ در آس



 1893/ نمادهاي ابداعی در شعر فروغ فرخ زاد

 
 )60شود از آنجا / خورشید را به غربت گل هاي شمعدانی مهمان کرد(ایمان بیاوریم؛ * و می

 )63* اي دوست اي برادر، اي همخون  / وقتی به ماه رسیدي/تاریخ قتل عام گلها را بنویس. (ایمان بیاوریم،
 

آسیاب بادي: نیما محو در زندگی روستایی است و اخوان دلبسته شکوه باستانی، ولی شعر فرخزاد  -3-3-10
صنعتی است، با این وجود، گاهی نمادهایی از زندگی -عرصه بروز و نمایش عناصر جدید و دغدغه هاي زندگی شهري

هنیت جدید بی تناسب و بیگانه است پس گیرد. آسیاب با جهان و تفکر و ذ سنتی را براي بیان اندیشه خاصی، به کار می
 طبیعی است که بپوسد. 

 )93پوسند / چرا توقف کنم؟. (ایمان بیاوریم، طبیعی است که آسیاب هاي بادي می
 

 تاریخی که شاعر از آن گسسته است و در آرزوي آن.-گله: از عناصر زندگی روستایی -3-3-11
 )110رم کرد؟ (تولدي دیگر،چگونه روح بیابان مرا گرفت؟/ و سحر ماه ز ایمان گله دو

 

 کاشی آبی: نماد سنت و تاریخ.  -3-3-12
 )40تو از طنین کاشی ابی تهی شدي . (ایمان بیاوریم،

 )77و حوض هاي کاشی / بی آنکه خود بدانند/ انبارهاي مخفی باروتند. . (ایمان بیاوریم،
 )32آن شب که  اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود. (ایمان بیاوریم،

 

گندم: به خاطر شهرتی که در هبوط آدم دارد، در این جا به عنوان نمادي براي تولد یک انسان جدید  -3-3-13
 به کار گرفته شده است که شاعر مادر اوست و او را پرورش خواهد داد. 

 ) 93دهم. (ایمان بیاوریم، گیرم / و شیر می من خوشه هاي نارس گندم را / به زیر پستان می
رساند که در میان سنت و  اي را میاي از دست رفته از زندگی انسان است و فاصلهبه مرحله و گاهی گندم اشاره
 مدرنیسم وجود دارد.

 )79من به بوي غنی گندم زار. (تولدي دیگر،-اندیشم / من به وهمی در خاك/ من به یک ماه می
 

فلسفی  –ن اجتماعی جزیره (سرگردان/نامسکون): وجود تنها مانده خود را در هجوم حوادث گوناگو -3-3-14
 کند.به جزیره تعبیر می

 ) 35من این جزیره سرگردان را / از انقالب اقیانوس / و انفجار کوه گذر دادم(ایمان بیاوریم،
 تواند نمادي از وجود انسانی باشد.در شعر دیگري هم از غربت روح در جزیره نامسکون سخن گفته که می

 )102نامسکون / تبعید کرده اند (تولدي دیگر، شاید که روح را / به انزواي یک جزیره
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کند. روزنامه پیامی است که  روزنامه: براي بیان ارتباط یکسویه در دنیاي جدید از روزنامه استفاده می -3-3-15
کند. بنابراین فرخزاد تمام  فرستد و گیرنده آن را در غیاب فرستنده دریافت می فرستنده آن را بدون حضور گیرنده می

 نویسد: با روزنامه می -یبت خود را غ –شدن را 
افتد/ باید براي روزنامه تسلیتی بفرستیم. .  به مادرم گفتم: دیگر تمام شد/ گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می

 )41و34(ایمان بیاوریم،
  گوید: کند، می هنگامی که از ادراك و بینش محدود افراد مدعی و تنگ نظر (قدکوتاهان) انتقاد می
 )91و روز وسعتی است /  که در مخیله تنگ کرم روزنامه نمی گنجد. (ایمان بیاوریم، 

 
کارخانه: بهترین تجلی جامعه صنعتی و دنیاي جدید که با مفهوم خشونت پیوند دارد زیرا زبان  -3-3-16

 کشد.  گنجشکان را می
 ) 39میرد. (ایمان بیاوریم، * زبان گنجشکان در کارخانه می

 )47کارخانه هاي اسلحه سازي دل بستیم. (ایمان بیاوریم،* و به صداي سوت 
 

دست هاي سیمانی: دست نماد پیوند و بنابراین وحدت و عشق است. و همچنین نماد وجود شاعر  -3-3-17
 زند.  است. و او تولد دوباره خود را با سبز شدن دستها پیوند می

 )153دانم (تولدي دیگر، ، میدانم دانم، می کارم / سبز خواهد شد می دست هایم را در باغچه می
 کند. و بنابراین فقدان چنین حالتی را با دستهاي سیمانی نمادپردازي می

و این منم / زنی تنها / درآستانه فصلی سرد / در ابتداي درك هستی الوده زمین / و یاس ساده و غمناك آسمان / و 
 ) 23ناتوانی این دست هاي سیمانی. (ایمان بیاوریم،

 

گیرد. سترون انی: انسان معاصر از بعد فلسفی با نماد مکعب سیمانی مورد خطاب قرار میمکعب سیم -3-3-18
 و سرد. رشد نمی کند و گرفتار فصل سرد است. 

 )50چقدر باید براي رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟ (ایمان بیاوریم،
 

 فنجان چاي: نماد روزمرگی و بطالتی که در زندگی نهفته است.  -3-3-19
 ) 82ر فنجانی چاي فرو خواهی رفت (تولدي دیگر،و سرانجام تو د

 

 جدول: نماد دیگري براي بیان روزمرگی و بطالتی که در زندگی روزمره نهفته است. -3-3-20
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 )67توان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خوش داشت (تولدي دیگر،توان تنها به حل جدولی پرداخت/ میمی
 

 برابر جبر صنعت و روابط بی روح مکانیکی. عروسک / عروسک کوکی: نماد انسان بی اراده در -3-3-21
 * میتوان همچون عروسک هاي کوکی بود / با دو چشم شیشه اي دنیاي خود را دید.

 )60آیم / از زیر سایه هاي درختان کاغذي (ایمان بیاوریم، * من از دیار عروسکها می
 دهد. و گاهی بازگشت به کودکی را با عروسک نشان می

 )47خاکی / که هیچ چیز نمی گفت بجز آب، آب/ در آب غرق شد.(ایمان بیاوریم بعد از تو آن عروسک
 

 حباب : نماد انسان و زندگی او. احتماالً بازآفرینی مفهومی از سبک هندي است. -3-3-22
 )47فرسود (تولدي دیگر، * در حباب کوچک / روشنایی خود را می

 )50د (تولدي دیگر،* در حباب کوچک/ روشنایی خود را در خطی لرزان/ خمیازه کشی
 

 میز : نماد جامعه صنعتی و فاصله و فروپاشی است و با مرگ پیوند دارد.  -3-3-23
 )81* کار...کار؟ / آري، اما در آن میز بزرگ / دشمنی مخفی مسکن دارد / (تولدي دیگر،

 )64وریم،کنم که میز فاصله کاذبی است در میان گیسوان من و دست هاي این غریبه غمگین. (ایمان بیا * حس می
 

 هیچ: نماد مرگ  -3-3-24
 ) 39ما هیچ را در راهها دیدیم / بر اسب زرد بال دار خویش. (تولدي دیگر،

 
 پري کوچک غمگین: نماد شاعر -3-3-25

میرد / و سحرگاه از یک  شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد / ... که شب از یک بوسه می پري کوچک غمگینی را می
 )155دیگر،بوسه به دنیا خواهد امد. (تولدي 

 

 سیگار: نماد جامعه جدید و بطالتی که در زندگی صنعتی نهفته است. -3-3-26
 ) 65توان ساعات طوالنی / خیره شد در دود یک سیگار. (تولدي دیگر،  * می

 )151* زندگی شاید افروختن سیگاري باشد، در فاصله رخوتناك دو هم آغوشی. (تولدي دیگر،
 

 و ملخ نماد آسیبها و ویرانگري ها.کشتزار/ملخ: کشتزار نماد وجود شاعر  -3-3-27
 )50* و ناگهان به خاطر آوردم کشتزارهاي جوان تو از هجوم ملخها چگونه ترسیدند. . (ایمان بیاوریم،

 )51ترسیدند. . (ایمان بیاوریم، * و بر فراز کشت زارهاي جوانی که از هجوم ملخها می
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 جهان خارج را به صدا تعبیر کرده است. صدا: نماد آثار شاعر. و هر اثر یا تاثیري از محیط یا -3-3-28
 )90ماند. . (ایمان بیاوریم، * تنها صداست که می

 )94* صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن / صداي ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاك. . (ایمان بیاوریم،
 )40یمان بیاوریم،خوانند. . (ا * تو از طنین کاشی ابی تهی شدي/ و من چنان پرم که روي صدایم نماز می

 
خواب: در شعر نیما نماد غفلت وبی خبري و بی توجهی به جریان حرکت جامعه است ولی در شعر  -3-3-29

 فرخزاد نماد آگاهی درونی و شهودي است. و از تحول این اگاهی به مرگ تعبیر کرده است.
 )63یاوریم،میرند. . (ایمان ب شوند و می * همیشه خوابها / از ارتفاع ساده لوحی خود پرت می

 )80اید / ...کسی دیگر/ کسی بهتر/ کسی که مثل هیچ کس نیست... . (ایمان بیاوریم، * من خواب دیده ام که کسی می
 

فروغ خودنخستین «خمپاره، مسلسل،باروت: نماد شورش هاي انقالبی. برخی اظهار عقیده کرده اند که  -3-3-30
) به هر حال اصطالحات 1390:340(حسین پور، » ب آید.تواند به حسا مبشر جنگ هاي چریکی و مبارزه مسلحانه می

و ظاهراً ناظر به اوضاع بحرانی ایران پس از « مستقیم جنگی موجود در شعر فرخزاد در شعر آن دوره کم سابق است. 
مه هر کل«گوید:  (همان).فرخزاد در مصاحبه حتی به موضوع انفجار اشاره کرده است و می» 1342خرداد  15واقعه خونین 

اي روحیه خاص خودش را دارد. همینطور اشیا. به من چه که تا به حال هیچ شاعر فارسی زبانی مثالً کلمه انفجار را در 
(طاهباز، » شود... بینم چیزي دارد منفجر می کنم می شعرش نیاورده است، من از صبح تا شب به هر طرف که نگاه می

1343:49( 
 )63موم/آیا طنین آیه هاي مقدس هستند؟ . (ایمان بیاوریم،* این نفجارهاي پیاپی/و ابرهاي مس

آید/ و منفجر شدن/ همسایه هاي ما همه در خاك باغچه هاشان به جاي گل/  * از پشت در صداي تکه تکه شدن می
 کارند/ ...وحوض هاي کاشی/ انبارهاي مخفی باروتند/ و بچه هاي کوچه ما کیف هاي خمپاره و مسلسل می

 )77ا/ از بمب هاي کوچک پر کرده اند. (ایمان بیاوریم، مدرسه شان ر 
 

توانیم آن را نماد امیدي  ستاره قرمز: در این که ستاره قرمز نماد است شکی نیست و در حالت کلی می -3-3-31
در آینده و از جمله نمادهاي جامعه آرمانی یا انقالبی بدانیم، که از آن سخن رفت. در این جا اظهارنظر نادرپور را در 

ز تلقی در مورد نماد ستاره قرمز روشن شود. نادر پور آورم تا نوع دیگري ا می» کسی که مثل هیچکس نیست«مورد شعر
با وجود تاکیدي که بر اجتماعی نشان دادن اشعار اخیر خود داشته، همیشه طبعش به سوي شعر فردي و «نویسد:  می

کسی که مثل «غنایی متمایل بوده و بهترین لحظات الهامش را صرف حدیث نفس کرده، و حتی در قطعه طنزآلودي به نام 
اشتراکیون وطنی را به تازیانه تمسخر بسته است و شگفتا که همین کسان و برخی هواداران او آن قطعه » یچ کس نیسته
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) با پذیرش چنین دیدگاهی ستاره قرمز نماد انقالب سرخ 1373:76(نادرپور، » را اثري جدي و اجتماعی پنداشته [اند].

 ن، با بیانی طنزامیز.خواهد بود یا چیزي در حوزه مفاهیم ایدئولوژیک ا
 )80* من خواب یک ستاره قرمزدیده ام . (ایمان بیاوریم،

 )81* من خواب آن ستاره قرمز را / وقتی که خواب نبودم دیده ام . (ایمان بیاوریم،
 

یکی از مهم ترین تفاوت هاي نمادپردازي فرخزاد با نمادپردازان هم فضاي نمادین (سمبولیستی):  -3-3-32
در برخی شعرهاي او یک نماد مرکزي وجود ندارد بلکه فضاي نمادین شکل گرفته است بدون این عصر او این است که 

که واژه مشخصی برجسته شده باشد. و از این نظر یک قدم به سوي سمبولیسم اروپایی رفته است که بر خالف شعر 
نماد مثل اغلب شعرهاي نیما یا  ) و116-1391:115سنتی و نو بر جمله و عبارت و ترکیب (فضا) مبتنی است. (شمیسا،

 کند. سورآلیستی حرکت می –اخوان و حتی خود او، یک کلمه نیست بلکه به سوي یک فضاي مبهم سمبولیستی
 31کنی. (ایمان بیاوریم، * سالم اي شبی که چشمهاي گرگهاي بیابان را / به حفره هاي استخوانی ایمان و اعتماد بدل می

( 
-بردي/ تا آن بخار گیج که دنباله حریق عطش بود بر چمن خواب میبه سوي چراگاه عشق می* و در سیاهی ظالم مرا 

 )37نشست (ایمان بیاوریم،
* سفر حجمی در خط زمان/ و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن/ حجمی از تصویري آگاه/ که ز مهمانی یک 

 )154ماند. (تولدي دیگر، میرد/و کسی میگردد/و بدین سان است/ که کسی میآینه بر می
 

 گیري نتیجه
فرخزاد از شاعران نماد پرداز معاصر است که در ادامه شیوه سمبولیسم اجتماعی نیما، گذشته از این که از 
نمادهاي مشترك شعر معاصر، بهره هاي فراوان برده است، نوآوري هاي زیادي در ابداع نمادهاي تازه داشته است. 

اجتماعی نیما در شعر او بیشتر است اما تفاوت -نیما، شاملو و اخوان هستند که تاثیر نمادهاي سیاسیپیشگامان او به جز 
گیرد و اخوان از تاریخ  هاي مهمی در حوضه نمادهاي او و پیشگامانش هست؛ نیما بیشتر نمادهاي خود را از طبیعت می

تعلق دارد که باعث بروز نمادهاي نوظهوري مثل:  صنعتی-و اساطیر.  ولی نمادهاي فرخزاد اغلب به حوزه زندگی شهري
شود. نمادپردازي اندیشه هاي  تقویم، الفبا، خیابان، موش، ماشین، میز، کاغذ/مقوا، عروسک و کارخانه در متن شعر می

 انقالبی نیز زمینه مشترك او و شاملو است.ُ
در   ها آن ان بعدي زمینه اي براي کاربرد اغلب نمادهاي فرخزاد بیان فردیت اوست. نمادهاي بسیار شخصی که شاعر

در رسم و راه و   ها آن و از  شعرهایشان نیافته اند. او براي بیان این فردیت، از نمادهاي موجود در شعر آشنایی زدایی می
 نماید. معنا و مفهومی تازه استفاده می
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ش، این است که در برخی شعرهاي او یک یکی از مهم ترین تفاوت هاي نمادپردازي فرخزاد با نمادپردازان هم عصر

نماد مرکزي وجود ندارد بلکه فضاي نمادین سمبولیستی شکل گرفته است بدون این که واژه مشخصی برجسته شده 
 باشد.

گیرد. نمادهاي  گستره نمادهاي او همه جنبه هاي فردي و اجتماعی، فکري و فلسفی، عاشقانه و عاطفی را در بر می
نمادپردازي مرگ و زوال است که بیانگر بحران گسست از جامعه سنتی و روبرو شدن با دنیاي جدید  اجتماعی او بیشتر

است و فرخزاد گاهی بازگشت به جهان سنتی را آرزو کرده است. وضع موجود، آنگونه که او با یاس فلسفی خود درك 
شویم تالش شاعر براي  ي پایانی نزدیک میکند، در نمادهاي او بسیار پر رنگ جلوه کرده است ولی هر چه به شعرها می

 شود.  اجتماعی به طرح ریزي یک جهان ایده آل یا دورنمایی از آن، منتهی می –رهایی از بن بست فلسفی 
در نمادهاي فرخزاد زندگی و دلمشغولی هاي یک زن امروزي تجلی عمیق و موثري دارد. این یکی از تفاوت هاي مهم 

 -2در ساحت زندگی روزمره   -1فرخزاد با زنان شاعر پیش از اوست. زندگی اش در سه ساحت گوناگون جریان دارد. 
 کرانه. که تفکیک ناپذیر ولی قابل شناخت هستند. در ساحت یک من فلسفی و روشنف -3در ساحت یک من اجتماعی   
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