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 چکیده
ای را به خواننده ای است كه عالوه بر معنی ظاهری، طیف معنایی گستردهكلمه« نماد»

شهرایط   القا كند. به دلیل این كه نمهاد ماهیهت متنهوع و رازآمیهز دارد و نیهز تحهت تهأثیر       
زیاد  اجتماعی و سیاسی است، اهمیت آن در شعر معاصر و از جمله شعر دفاع مقدس بسیار

یهن حهوزۀ   ااست. بنابراین چگونگی و انواع نمادها، ویژگیها و كیفیت بهه كهارگیری آنهها در    
تحلیلی جهت -ای و شیوۀ توصیفیشعری اهمیت فراوان دارد. این پژوهش با روش كتابخانه

ر دفهاع  اعتماد برای این مسأله به بررسی نماد در هفده كنگهرۀ شهع   رسیدن به پاسخی قابل
مقدس و نیز اشعار برجستگانی چون سهلمان هراتهی، حسهن حسهینی و طهاهره صهفارزاده       

 دو گهروه  پرداخته است. نمادها در شعر دفاع مقدس، از نظر اجزا و عناصر تشکیل دهنده به
 ی و از جههت معنهایی بهه دو دسهتۀ    كلی نمادهای مرتبط با طبیعهت و نمادههای غیرطبیعه   

ایی و نمادهای سیاه و نمادهای سفید تقسیم میشوند؛ البتهه در ایهن محهدوده، تقابهل معنه     
آیهد. كهاربرد نمهاد در    تحول و گسترش مفاهیم نمادها از ویژگیهای اصلی آنها به شمار مهی 

غنهای   جهت شعر دفاع مقدس نوعاً پیرو دو حالت است: یا شعر فضای نمادین ندارد و شاعر
یهن صهورت   اادبی بیشتر، نماد را به كار میگیرد و یا فضای حاكم بر شعر، نمادین اسهت؛ در  

 م در نظهر برای رسیدن به معنا و تصویر درست از شعر، نمادها باید حتمهاً در ارتبهاط بها هه    
یاه سه گرفته شوند. نمادهای سفید در اشعار دفاع مقدس بسامد زیادی نسبت بهه نمادههای   

خیهر   جهت القای معانی ومضامین مثبت( و برای تصویرسازی مفاهیم حول دو محوردارند )
خلهق   و شر بسیاری از این نمادهای سفید در تقابهل نمادههای سهیاه یها در بهافتی نمهادین      

 میشوند و یا تحول معنایی پیدا میکنند.
  : نمادپردازی، شعر، پایداری، دفاع مقدسكلیدواژه
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Introduction to types and how to use the symbol of the Holy 

Defense Poetry 

Sedigheh Rasolian(Corresponding author)1, Mahboobe Mobasheri2  

 
Abstract 

"Symbol" is a word that also means apparent to the reader the whole 

wide meaning and practice of using or how to apply, and processing 

concepts become the symbol of the "symbolism", said. One can be 

extended metaphor prayer with the difference that the symbol rather than 

a hidden meaning are faced with a range of meanings and also no 

evidence Sarfh.Because of the diverse nature and mysterious symbol has 

also been influenced by the social and political conditions, its importance 

in contemporary poetry and the poetry of sacred defense is very high. So 

the important thing is that we are faced with a variety of symbols, 

features and quality of their applications in the field of poetry. This study 

investigates to get reliable answers to this symbol in the seventeenth 

Congress of Sacred Defense poetry and the poetry greats such as Salman 

Harati, Hassan Hosseini and Tahereh Saffarzadeh. Symbols in the Sacred 

Defense poetry, the components and elements of the two groups of icons 

and symbols of the abnormal nature of the semantic divide into two 

symbols of black and white icons. Of course, in this context, as opposed 

to semantic and symbolic concepts of evolution and expansion of its 

main features are considered. Identify symbols and explore its 

implications for understanding poetry is very important and useful, so 

close to its categories (like metaphors that are similar to the symbol) 

identified and separated.Typically the application icon in the Sacred 

Defense poetry following two modes: the richness of literary poet or 

poem no more symbolic space, symbol applies, or the atmosphere of the 

poem is symbolic. In this case, to achieve meaning and correct image of 

poetry, symbols must be considered in relation to each other. White 

symbol frequency Sacred Defense poetry lot of black icons (to induce 

positive meanings of concepts) and to visualize concepts around two 

axes of good and evil in contrast to many of the white symbols are 

symbols of black or symbolic texture creation or evolution their 

meaning. 
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 مقدمه -1

محققهان  شناسهان و  از اصهطالحاتی اسهت كهه روانکهاوان و روانشناسهان، دیهن      « نماد»

شناسهان و هنرمنهدان   های عرفان و تصوف، اسطورهپدیدارشناسی دینی، پژوهشگران عرصه

اند. همین فراگیهری، ارائهۀ   مختلف، تعاریفی از آن ارائه كرده و از منظر خود به آن نگریسته

ها معانی متعددی بهرای  تعریفی جامع و مانع  از نماد را دشوار میکند. در فرهنگها و لغتنامه

كه  نظر به همخوانی و قرابت با معانی اصطالحی رایج امروز نماد در ادبیهات و  ارائه شده  آن

هنر، مناسبترین و جامعترین تعریف لغوی را صاحب آنندراج عرضه كرده است كهه نمهاد را   

آورده و « دهنهده نشهان »و « ظاهركننهده »در مفهوم متعدی و به معنای فهاعلی آن، یعنهی   

ه عیناً عبارت آنندراج را پذیرفته و شاهد مثهال را نیهز از همهان مأخهذ     دهخدا نیز در لغتنام

اگرچهه همهۀ افهرادی كهه بهه تعریهف نمهاد         نقل كرده است. )لغتنامه، دهخدا: ذیهل نمهاد(  

اند، اما در میهان تعهاریف   اند به گنگ بودن و كامل نبودن تعاریف خود اعتراف كردهپرداخته

كه سمبل و نماد باید معنهایی  و آن عبارت است از این ارائه شده، نقطۀ مشتركی وجود دارد

فراتر از معنای ظاهری داشته باشد. سردرگمی و تشویش در تعریف نماد نشانگر این مطلب 

نماد عنصری سركش و غیرقابل تعریف است و تأمل و تالش هرچه بیشتر بهرای  »است كه: 

نظهری بهر   «)مهدد میرسهاند.   كرانگی و عهروج بیشهترش  تعریف نماد، فقط به ناگشودگی، بی

( یونهگ میگویهد:   347نمادشناسی و اختالف و اشتراک آن با استعاره و كنایهه، قبهادی: ص  

سمبل دارای جنبۀ ناخودآگاه وسیعتری است كه هرگز به طور كامل توضیح داده نشهده و  »

( نهاتوانی زبهان   24انسان و سهمبلهایش، یونهگ: ص  «) كسی هم امیدی به تعریف آن ندارد.

های سیاسی و های غامض عرفانی، گریز از بیان مستقیم اندیشهار جهت انعکاس اندیشهمعی

ههای اصهلی   اجتماعی و سرانجام دغدغه مشاركت خواننده در جریان خلق آثار ادبی، انگیهزه 

گرایش به نماد و نماد پردازی است؛ بنابراین از دیرباز نمهاد و نمهادپردازی در ادب فارسهی،    

است. در ادبیات كالسهیک فارسهی   ای داشتهعر فارسی، ظهور و بروز ویژهبویژه در گسترۀ ش

شمارند و بیشتر محدود بهه متهون عرفهانی میشهوند؛ زیهرا عرفها       نمادها بسیار نادر و انگشت

بخشی از حقایق عرفانی را به مالحظات مختلف بهه شهکل نمهادین بیهان میکردنهد. حهافظ       

ی، بخشی از انتقادهای اجتمهاعی خهود را در   معروفترین شاعریست كه به مالحظات اجتماع

بندی كلی میتوان تشبیه را مشخصۀ اصهلی سهبک   قالب نماد بازنموده است. در یک تقسیم

خراسانی، استعاره را ویژگی اصلی سبک عراقی، تمثیل را شاخصۀ بارز سبک هندی و نمهاد  

 را جزو مالحظات برجستۀ ادبیات معاصر قلمداد نمود.

، عالوه بر عوامل مذكور، ظهور و بروز مکهاتبی كهه گهرایش خهاص بهه      در ادبیات معاصر

است، تا جایی كه امهروزه نمهاد بهه یکهی از      كرده ابهام دارند، توجه به نمادپردازی را افزون

عناصر اصلی شعر معاصر مبدل شده و بدون تأویل و تفسیر آن، فهم شعر ناممکن است؛ در 
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اندیشی دلهزده  گویی و سادهد كه خوانندۀ معاصر از سادهواقع  شاعران، پس از نیما، دریافتن

گریهزی  گرایهی معنهایی و سهاده   میشود. این تفکر، شاعران را واداشت تا در پاسخ به كثهرت 

خواننده، به سخن نمادین روی آورند؛ یعنی به وسهیلۀ گسهتردگی حهوزۀ مفههومی و تهوان      

یتهای معنایی در لفظی اندک، به سهمت  انگیزی نماد و افزونی امکانات و قابلمانند تداعیبی

متمایل شوند. در پی این رونهد، انهواع نمهاد بهه شهعر راه      « ابهام»یکی از اغراض هنر، یعنی 

های ابههام،  یافت و خواننده را بر آن داشت تا برای درک و فهم شعر معاصر و كنار زدن پرده

جایگاه نماد در اثر، سهیر   انواع نماد را بر اساس معیارهای مختلفی همچون وسعت و شمول،

ههای علهوم، ارزشههای    تاریخی و طبیعی، پیوستگی با تفکر و اندیشهه، پیوسهتگی بها حهوزه    

ها و موضوعات و... مورد شناسایی قرار دهد و روز به روز بهه  بنیادی و تکوینی، جنس پدیده

اصهر و فههم   دنبال شناخت انواع دیگری باشد؛ اما این، برای برقراری ارتباط بها نمادههای مع  

شعر، كافی نیست؛ چراكه عناصر نمادین كه در سراسر تاریخ شعر فارسهی، مفهاهیم خهاص    

زبان، هرچند ارتباط كمی با شعر داشته باشد، میتواند آنهها را  اند، چندان كه هر فارسییافته

تی گیرد، ناگهان در شعر نیما، سیما و سیردریابد و گاه در مناسبات روزمرۀ خود از آنها بهره

دیگر پیدا میکنند و مفاهیمی را دربرمیگیرند كه بیش از هر چیز حاصهل نهوعی جههانبینی    

بها   سیاسی او به نظام هستی است؛ -ویژه است؛ مفاهیمی كه خاص اندیشه و نگاه اجتماعی

هها بها   هها و نگهاه  وقوع انقالب و جنگ و حوزۀ جدیدی به نام ادبیات پایهداری، ایهن اندیشهه   

؛ بنابراین با توجهه  گونه در شعر و بالتبع در آیینۀ نمادها منعکس شدندشکلی جدید و دیگر

به اختالف و تفاوت و حتی تقابل معنایی در نمادهای شعر كالسیک و شعر معاصر، برداشت 

 و تلقی خوانندگان در دریافت و معنایابی نمادها، نباید مستقل از بافت و اقتضای حال باشد.  

 طرح مساله   1-1

ویژگیهای شعر معاصر عموماً و شعر دفاع مقدس خصوصاً، نمادگرایی است. نظر یکی از 

به اینکه شعر این حوزه، غریب و مهجور مانده و كمتر به بررسی نمادهای آن پرداخته شده 

است، الزم است با تأمل و غور در این نمادها به معانی پنهان آنها پی ببریم و از لذت ادبی 

هی است این سؤال مطرح میشود كه در این حوزه از شعر چه نوع مند شویم. بدیآن بهره

نمادهایی یافت میشوند و چه ویژگیهای خاصی دارند؟ پاسخ به این سؤال میتواند افق 

مندان و مخاطبان بگشاید. اهمیت این ای را برای فهم شعر جنگ در برابر دیدگان عالقهتازه

زی را در هفده كنگرۀ شعر دفاع مقدس و اشعار را بر آن داشته تا نمادپردا پژوهشگر مسأله

چند شاعر برجسته در این حوزه )سلمان هراتی، حسن حسینی و طاهره صفارزاده( مورد 

دهد و از این طریق مقدمات، شناسایی نمادهای شعر جنگ و بالطبع انس با  قراربررسی 

 آنها را فراهم آورد.
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 پیشینۀ تحقیق 2-1

یی ادبیات معاصر در سالهای اخیر پژوهشهایی انجهام گرفتهه كهه    پیرامون نماد و نمادگرا. 1

 اهم آنها عبارتند از:

با تکیه بهر   1376تا  1367نامۀ نماد و تعابیر نمادین در شعر معاصر فارسی از سال پایان. 2

 آثار پنج تن از شاعران این دوره: احمد رضایی جمکرانی

 : مهدی سعادتها در شعر دفاع مقدّسبررسی نماد و نمادگونهنامۀ پایان. 3

مقالۀ بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر: تقی پورنامداریان، ابوالقاسم رادفر، جلیل . 4

 شاكری

و نوجهوان دفهاع مقهدس:     ههای نمهادین در داسهتانهای كهودک    مقالۀ نماد و نقهش مایهه  . 5

 محمدرضا صرفی، فاطمه هدایتی

 مقالۀ نمادپردازی در شعر پایداری دفاع مقدس: یحیی معروف، عاطی عبیات . 6

 مقالۀ دگردیسی نمادها در عصر معاصر: تقی پورنامداریان. 7

پور: علهی محمهدی، جمیلهه    های قیصر امینمقالۀ بررسی و تحلیل آرایۀ نماد در سروده . 8

 زارعی

 مقالۀ نماد از دیدگاه ابهام: محمدرضا یوسفی،صدیقه رسولیان. 9

هها بها ههم: محسهن ذوالفقهاری،      مقالۀ نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسهه آن . 10

 حجت اهلل امیدعلی.

هم به لحهاظ  -ارد انواع جدیدی از نمادهای شعر دفاع مقدس این پژوهش در نظر د

كنهد و   كه در پژوهشهای فوق به آنها پرداخته نشهده، معرفهی   -ساختاری و هم معنایی

 كیفیت به كارگیری آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد .

 ادبیات پایداری -2

عنوان ادبیات پایداری معموالً به آثاری اطالق میشود كهه تحهت تهأثیر شهرایطی چهون      

سهتیزی بها   گریزی و قانوناختناق و استبداد داخلی، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون

های ملی و فهردی و... شهکل میگیرنهد.    پایگاههای قدرت، غصب قدرت و سرزمین و سرمایه

ههای سیاسهی،   ار با بیداد داخلهی یها تجهاوز بیرونهی در همهۀ حهوزه      بنابراین جانمایۀ این آث

نظهر از  فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانهای ضد آزادی است. صرف

های ادبی است، در پیهام  ویژگیهای كلی این نوع ادبیات، آنچه وجه ممیزۀ آن از سایر مقوله

ثهاری از ایهن دسهت اغلهب آیینهۀ دردهها و       و مضمون آن نهفتهه اسهت. بهدین معنها كهه آ     

اند. این آثهار ضهمن القهای    مظلومیتهای مردمی هستند كه قربانی نظامهای استبدادی شده

امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود، دعوت بهه مبهارزه و ایسهتادگی در برابهر ظلهم و      

و جانباختگان وطن ستم، ستایش آزادی و آزادگی، ارج نهادن به سرزمین مألوف و شهیدان 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/577378
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را در بطن خود دارند. در كشور ما انقالب اسالمی و جنگ هشت ساله با گذشت تنهها چنهد   

گهر  ای كهه نظهاره  دهه، تحوالتی عظیم در عرصۀ ادبیات منظوم به جای گذاشهت، بهه گونهه   

تحوالت آشکار در سبک شعر این دوران هستیم. اگر چه نام سبکی خاص و مشخص بهرای  

دفاع مقدس در نظر گرفته نشده است و حتی برخی آن را فاقد سبکی آشکار  شعر انقالب و

میدانند، با این حال ویژگیها و خصوصیات متعددی در این نوع شعر به چشم میخهورد كهه   

 آن را زیر مجموعۀ ادبیات پایداری قرار میدهد.

 دو ویژگی كلی ادبیات پایداری -2-1

 ری نمادپردازی برای علل مختلفی صورت میگیرد:گیری از نماد. در اشعار پایدابهره. 1

 الف. حاكمیت فضای اختناق و تهدید و ارعاب

 ب. ایجاز و قدرت در رساندن مقصود

بخشی و جستن راهی بهرای غنهای هنهری و ادبهی از مسهیر      آفرینی، عمقج. ابهام

 زدایی از نمادهای پیشیننمادپردازی یا آشنایی

 د. القای مفاهیم غیرقابل توضیح

های شاخص و برجستۀ ادب پایداری هرچند نمودها . چهرۀ انسانی عام داشتن. نمونه2

ای و ملی را در خویش دارند، اما به دلیل آنکهه زبهان وجهدان    و نمادهای قومی، منطقه

عام بشری هستند، همۀ انسانها در هر زمان و مکان میتواننهد بها آنهها ارتبهاط درونهی      

گهاه و  پایداری، فرازمانی و فرامکانی است و هركس در همه بیابند. به دیگر زبان ادبیات

جا میتواند در آیینۀ آن آثار خود را بیابد یا چهرۀ سیاه زشتکاران و انهدوه نشسهته   همه

 بر چهرۀ دردمندان و شکوه ایستادن و ستیز با بیدادگریها را در آنها تماشا كند.

 های فکری و محتوایی ادبیات مقاومتشاخصه  -2-2

 كشیده و مظلوم مردمه ترسیم چهرۀ رنج1

 ه دعوت به مبارزه2

 ه بیان جنایتها و بیدادگریها3

 ه توصیف و ستایش جانباختگان و شهیدان4

 ه القای امید به آینده و پیروزی موعود5

 ه ستایش آزادی و آزادگی6

 ه ستایش سرزمین خود )ادبیات پایداری، سنگری: سایت سوره مهر(7

 

 نمادتعریف  -3

شدن چارچوب كار، باید نماد را به عنوان یک مقولۀ ادبی  در این پژوهش برای مشخص

ای است كه عهالوه بهر معنهای ظهاهری، طیهف      تعریف كنیم: نماد از منظر علوم بالغی كلمه
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ای به خواننده القا كند؛ عمل به كارگیری یا شیوۀ به كار بهردن، پهردازش و   معنایی گسترده

گوینهد؛ در واقهع نمهادپردازی، مجموعهۀ مراحهل و      « نمادپردازی»نماد را  تبدیل مفاهیم به

تبدالت فرآیند تکون یهک سهاختار نمهادین اسهت؛ بها ایهن توصهیف نمهادپردازی در برابهر          

«Symbolization »( بنابراین چندمعنایی بهودن  44قرار میگیرد.)آیین آیینه، قبادی: ص

 و ابهام از ویژگیهای متون نمادگراست.

 

 علل نمادسازی و نمادپردازی -3-1

 ها و عوامل گرایش به نماد را میتوان چنین برشمرد:انگیزه

انسان زمانی كه به بیان دریافتههای خهود از جههان دیگهر یها جههان مهاورای حهس         . 1

میپردازد، به همان اندازه كه شناختنش به طریق علمی دشهوار اسهت، بیهانش نیهز دشهوار      

رمهز و   ان معرفت خویش ناچار از زبان نمادین سهود میبهرد.)  مینماید؛ به همین دلیل در بی

 (35داستانهای رمزی در ادب فارسی، پورنامداریان: ص

 (36دلیل دوم، غیرقابل تعریف بودن برخی مفاهیم است.)همان: ص. 2

كنیم آن را حدس بزنیم و ایهن، لهذت    نماد باعث میشود كه ما بر اثر كاوش ذهنی سعی. 3

 (667یکند.)طال در مس، براهنی: صكار را دوچندان م

وفور معانیی كه شاعر و نویسنده را در خود گرفته، باعث میگردد شاعر به زبانی پناه ببرد . 4

كه به نوعی حق همه مفاهیم و ذهنیاتش را ادا كند و بهترین طریهق، همهان نمهاد و زبهان     

 (12جمکرانی:صنمادین است.) نماد و تعابیر نمادین در شعر فارسی، رضایی 

 زبان نمادین، زبان جهانی است كه بین همه انسانها شایع است.)همان(. 5

 

 دهندهانواع نماد از دیدگاه اجزا و عناصر تشکیل -3-2

شناخت و كاربرد نمادها در ادبیات و همۀ هنرها، كاری ژرف، گسترده، ظریف و پیچیده 

تهرین و شهاید   قتهرین، گسهترده  تهرین، عمی است، تا حدی كه نمهادگرایی یکهی از پیچیهده   

هایی است كه انسان به كمک آنها احساسات، عقاید، اندیشه و خیال خهود را  زیباترین شیوه

آفریند و چون گاهی شاعر بنها بهه مقتضهیات زمهانی و مکهانی، امکهان       می« هنر»به صورت 

جامعهۀ   صراحت زبانی را ندارد، ناگزیر است برای آگاهی بخشیدن به جامعه و ترسیم اوضاع

خویش و گاهی تشریح احوال درونی خود، از عناصر مختلفی مدد بگیرد تا بتواند آن عناصر 

را بستری برای سخنان رمزآلود و پوشیدۀ خود قرار دهد. عناصری را كهه شهاعر از آنهها بهه     

عنوان نماد بهره میگیرد در شعر معاصر میتوان به دو دستۀ طبیعی)مهرتبط بها طبیعهت( و    

ههای فرعهی دیگهری    ر مرتبط با طبیعت( تقسیم نمود كه خود شهامل شهاخه  غیرطبیعی)غی

میشوند. گرچه بسیاری از نمادها به دلیل كهاربرد فهراوان بخصهوص در ادوار مختلهف شهعر      
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جنبۀ نمادهای مبتذل به خود گرفته است ولی نحوۀ كاربرد و معانی جدیهدی كهه شهاعران    

نمادهای بدیع و نوی ساخته است. نمودار ذیل  اند از آنها نوعاًدفاع مقدس بر آن حمل كرده

 این كاربرد را در شعر دفاع مقدس نشان میدهد.

 
های ارائه شده، تنها نمادهای انسانی هستند كه باید تعریف شوند و دیگهر  از میان شاخه

نیاز از تعریف و توضیح هستند؛ های مطرح شده ، بنابر نامگذاریشان كامالً بدیهی و بیشاخه

 راین به ذكر یک مثال از هر كدام بسنده میکنیم:بناب

 سحر )مثال برای عناصر و مظاهر طبیعی( •

گونه، از بایدهایی صحبت میکند كهه  با بیانی سهراب« یادگاری»حسن حسینی در شعر 

آلهای اوست: در مقابل شب، آمدن سهحر را نویهد میدههد، در مقابهل غهروب، از      نشانگر ایده

مهمتر از همه در آخر شعر، به تعارف كردن جرعۀ عشق به یکدیگر و طلوع سخن میگوید و 

روی پیشهانی شهب چیهزی    »صمیمی شدن دعوت میکند. در بند اول شعر اگرچهه تصهویر   

تصویری مجازی است و ما را از نزدیک شدن به نماد منصرف میکند، اما بالفاصهله  « نوشتن

 رداند:بار نمادین را به شعر برمیگ« سحر در راه است»جملۀ 

 باید امروز قلم برداریم

 و به پیشانی شب بنویسیم

 (99در راه است )همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص سحر

 اسب )مثال برای نمادهای حیوانی( •

بسیار پیچیده است و بهیش از حهد معینهی، قابهل تعریهف نیسهت.       « اسب»نمادپردازی 

را « اسهب »ظههور ناگههانی یهک     برخی آن را به معنای آرزوهای شدید و غرایز و برخی هم

پیشگویی مهرگ  « اسب سپید»در آلمان و انگلستان، خواب دیدن »نشانۀ جنگ میدانستند. 

نماد

طبیعی

عناصر و مظاهر طبیعی

نمادهای حیوانی

هان نمادهای مرتبط با گیا
و درختان

غیرطبیعی
انسانی و مدنی

تاریخی و اسطوره ای
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انگاشته میشد. یادآوری میشود كه اسطورۀ بزرگ و نماد و پیکر كه به صورت یک جفت، یا 

چشهم و  گونه، با چهار یک دو قلو یا به شکل یک جانور دو سر، یا به شکل میمونهای انسان

نمادین، بویژه یک جفهت  « اسبی»چهار بازو و مانند آن ترسیم شده است، گاه نیز به شکل 

« اسهب »كهه  ترسیم میشود. با توجه به ایهن  -نشانۀ مرگ و زندگی –سپید و سیاه « اسب»

وابسته به طبیعت، به ناخودآگاه و به حوزۀ غرایز است، شگفت نخواهد بهود كهه در روزگهار    

در حکایهات اخالقهی و   « اسهب »را دارای نیهروی غیبگهویی میدانسهتند.     باستان، اغلهب آن 

ها، به سبب داشتن بصیرت، اغلب نقش هشهدار دادن بهه هنگهام بهه اربابهان خهود را       افسانه

نمادی از مادر باشد و بیهدرنگ تأكیهد میکنهد    « اسب»داراست. یونگ بر آن است كه شاید 

یا دریافت درونهی و اشهراقی انسهان    « ر درونیماد»اسب، مبیّن وجه اسرارآمیز انسان، یعنی 

« اسهب »آورد، برگرفتهه از طبیعهت جهادویی    خوشبختی می« اسب»است. این باور كه نعل 

بر باد، كف دریا و نیز بر نور و آتش هم داللهت  « اسب»است. از جهت سرعت، میتوان گفت 

-132ها، سهرلو: ص )فرهنگ نماد« است.میکند و در برخی جاها به عنوان نماد كیهان آمده

سهری و  ( عالوه بر اینها، نماد پاكی، نجابت، آزادی، اندام زیبا، پایداری، حركهت، خیهره  134

« در خلوت بعد از یک تشهییع »ای كه سلمان هراتی در شعر سرسختی هم هست. در نمونه

 عالوه بر ادراک اشراقی، میتواند نماد روح، چشم، وسیله، فطرت باشد:« اسب»به كار برده، 

 باید گذشت  

 باید عطش و سنگالخ را تجربه كرد

 آسایش را مقصد دورمان میدارد

 من به آسمان نگاه میکند اسب

 مردان جبهه چه حال و هوایی دارند

 ایستندچه سربلند و با نشاط می

برویم سربلندی بیاموزیم )مجموعه كامهل شهعرهای سهلمان هراتهی، هراتهی:      

 (86-85ص

 مرتبط با گیاهان و درختان( جنگل )مثال برای نمادهای •

 مردان جبهه چه حال و هوایی دارند

 ایستندچه سربلند و بانشاط می

 برویم سربلندی بیاموزیم

 آی با شمایم

 چه كسی دوست دارد صاحب آسمان باشد؟

 بیا

 برای هواخوری
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 (86های مجاور جبهه پناه ببریم )همان: صجنگلبه 

میتواند نماد اندیشه و ذهن، عظمت و بزرگی، كشور و سرزمین، غرور، جامعهه  « جنگل»

و زندگی اجتماعی و سرسبزی همیشگی آن، نمهاد تهداوم زنهدگی باشهد؛ امها بها توجهه بهه         

نمهاد جهای دور از   « جنگهل »مضمون و محتوای این شعر كه در مورد جبهه و جنگ است، 

 دستی بر آتش دارد.  جنگ، تفریحگاه و جایی است كه از دور

نمادهای انسانی: هنگامی كه شاعر از اجزا، عناصر و اموری كه مرتبط به انسان یا سهاختۀ   •

را بهه كهار   « نمادهای انسهانی یها مهدنی   »دست او هستند، برای نمادسازی استفاده میکند، 

براین گرفته است؛ به عنوان مثال آیینه، ساختۀ دست انسان و از مظاهر مدنیت اوست ؛ بنها 

ذیل نمادهای انسانی یا مدنی قرار میگیرد و میتوانهد نمهاد تخهیالت، خودآگهاهی، تهأمالت،      

خاطرات ناخودآگاه، انسان پاک و مؤمن، قلب و دل، انسان از آن جهت كه مظههر صهفات و   

اسماء خداست، صفا و یکرنگی، پاكی و خلوص، حقیقت، یگانگی، پیر، ولی، فرشته، شههید و  

 خدا باشد.

 است                         از سنگهای فتنۀ بدكاران آیینه ما حفاظت آیین

 ( 83)هشت فصل عشق، مالهویزه: ص                                                                     

 ای(شیاطین )مثال برای نمادهای تاریخی و اسطوره

 در قرن ما

 حتی مرگ پرنده

 در میانۀ آوازش

 نقشه مرموزی از پی دارد

 او كه میدانستو 

 شیاطینكه اتحاد 

 جداگر نهانی ملتها

 (28نگونگر نظام هویتهاست )دیدار صبح، صفارزاده: ص

نماد سیاستبازان، نظام سلطه و استکبار، سهران ظلهم و سهتم و اههل نفهاق      « شیاطین»

 است.

دهنهده در ایهن پهژوهش، ابتهدا     حاصل بررسی نمادها از دیدگاه اجزا و عناصهر تشهکیل  

ست كه بسامد نمادها را در دو دستۀ كلی طبیعی و غیرطبیعهی نشهان میدههد و    نموداری ا

 سپس جدولی است كه انواع نمادها را ذیل دسته بندیهای جزئی آن معرفی مینماید.
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عناصر و 

مظاهر 

 طبیعی

نمادهای 

 حیوانی

نمادهای مرتبط 

با گیاهان و 

 درختان

نمادهای انسانی 

 و مدنی

نمادهای 

تاریخی و 

 اسطوره ای

 ابوذر آیینه جنگل اسب آب

 حسین پرچم درخت پرستو آسمان

 حالج پنجره سرو پرنده آفتاب

 رستم تنفس سوسن پروانه ابری

 سربداران چراغ سیب/سیب سرخ چلچله اقیانوس

 سهراب چلچراغ شاخه خفاش باران

 سیاوش حصار شب بو سینه سرخ باغ

شیاطین  دینار شقایق كبوتر بهار/بهاران

 )شیطان(

 فرعون دیوار شمشاد كفتار پاییز

 عمار شمع صنوبر ققنوس پرواز

 یزید  الله/ الله زار قناری چشمه

 یوسف  یاس  دریا

     سبز
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نمادهی طبیعی نمادهای غیرطبیعی

نمودار نمادهای طبیعی و غیرطبیعی در این پژوهش
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     ستاره

     سحر

     سرخ

     سنگ

     صبح

     غبار

     نور

  

 نماد از دیدگاه معنایی -3-3

گذشت، ازجمله عناصر با اهمیتی كه در شعر میتواند بهه  همانگونه كه تا كنون ذكر آن 

پویایی و تالش ذهنی خواننده كمک كند و باعث بسط و گسهتردگی معنها و مفههوم شهود،     

نمادسازی است. گاهی شاعر از هر امری برای بیان غیر مستقیم و پوشیده كمک میگیهرد و  

بهره میگیرد كه در وهلهۀ ابتهدایی   های در واقع خود به ساختن سمبلها میپردازد؛ لذا از واژه

خواننده نتواند به آسانی از جنبۀ نمادین آن آگاهی یابد؛ اما خوانندۀ آگاه میتواند هرچند بها  

های، با بذل توجه بیشتر و در نظر گهرفتن محتهوا و مکهان و    عدم حضور قرینۀ لفظی و واژه

 زمان سرایش آن قطعۀ شعری، به معانی متنوع آن واژه پی ببرد.

بندیهایی كه به لحاظ معنایی در مورد نماد ارائه میشوند، متنهوع و البتهه   اگرچه تقسیم

درخور توجه هستند، اما میتوان دو گروه اصلی و بزرگ در حوزۀ معنا برای نمادهها در نظهر   

بندی، كلی و بر اساس بار مثبت و منفی گرفت: نمادهای سفید و نمادهای سیاه. این تقسیم

راین نمادی را نمیتوان یافت كه ذیل یکی از این دو عنوان قرار نگیرد والبته نمادهاست؛ بناب

این مسئله مانع از آن نیست كه نمادههای مثبهت و منفهی در عهین حهال ذیهل گروهههای        

 دیگری از نمادها باشند. نمونه:

 آیدعشق تا سمت پریشانی شب می

 آیدكسی انگار به مهمانی شب می

 برخیزدبام بیتاب شود مست ز جا 

 بشود كبوترآسمان عرصۀ جوالن 

 (217)زخم سیب، اسرافیلی: ص                                                   
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یک نماد حیوانی است و چون حهاوی معهانی مثبتهی همچهون روح، زنهدگی،      « كبوتر»

دوستی، مهر و محبت، صهلح و صهفا، آزادی، روحانیهت و نیهروی تعهالی و عهروج، فراوانهی،        

 بخشش و خوشبختی است، نماد سفید محسوب میشود. 

اسهت امها   سهابقه  بندی در گسترۀ نمادها بیباید توجه داشت كه اگرچه این نوع تقسیم

اهمیت طرح و بررسی آنها بیشتر به جهت مطالب و نکاتی است كه ذیل آن عنوان میشهود  

 و تحوالت و نتایج جدیدی را پیرامون نمادها در شعر دفاع مقدس  خاطرنشان میکند:

 تقابل نمادهای سیاه و سفید  3-4

ارگیری بررسی نماد در شعر معاصر و از جمله شعر دفاع مقدس نشان میدهد كه بهه كه  

 نمادها، از دو حالت خارج نیست:

گیری از صورخیال دیگر، جهت غنای الف. شعر فضای نمادین ندارد و شاعر دركنار بهره

 ادبی بیشتر، نماد را هم به كار میگیرد. 

 ایم  ایستاده

 پرچمدر پای 

 در پای پرچم هیهات

 هیهات منّاالذلّه

 و پرچم ایستاده

 حق زیر پرچم                            

 سردار و سربلند

 و ایستادگی ما

 به ایستادگی پرچم

 در زیر پرچم است                              

 (86)روشنگران راه، صفارزاده: ص                                                                              

را به عنوان نمادی بهرای ههدف، ارزش، اعتقهاد،    « پرچم»طاهره صفارزاده در این شعر، 

 گرایی و عشق به وطن آورده است.دت ملی  یا ملیشعار، وح

ب. فضای حاكم بر شعر، فضایی نمادین است و برای رسیدن به معنا و تصویر درست از 

 شعر، نمادها باید حتماً در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند.

 ای شکیبایی شکوهمند

 چندین تابستان است

 كه در خون و آفتاب میرقصی                                     

 كجای زمین از تو عاشقتر است

 انداز روشن خداای چشم
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 در كجای جهان

 باز شده است تنفسبرای  پنجرهاین همه 

 (19)مجموعه كامل شعرهای سلمان هراتی، هراتی: ص                                                   

بهه كهار گرفتهه و توانسهته     « پنجهره »ارتباط و تناسب با نماد را در « تنفس»شاعر نماد 

چندین معنای سیاسی و اجتماعی همچون آزادی، انتقاد، عدالت، شرایط مطلوب، ارتبهاط و  

فعالیتهای سیاسی را به زیبایی القا كند و وطن خود را آنگونه كه شایسته اسهت بهه تصهویر    

 بکشد.

زیادی نسبت به نمادهای سهیاه دارنهد كهه     نمادهای سفید در اشعار دفاع مقدس بسامد

البته در جهت القای معانی ومضامین مثبت به كارگرفته میشوند، امها بها ایهن وجهود بهرای      

تصویرسازی مفاهیم حول دو محور خیر و شر كه از بنیانهای اساسی شعر پایداری محسوب 

فتی نمهادین خلهق   میشود، بسیاری از این نمادهای سفید در تقابل نمادههای سهیاه و در بها   

ههای شهعری   میشوند. بر این اساس اگرچه به كهارگیری نمادههای متقابهل در دیگهر حهوزه     

های اصلی شعر پایداری و از جمله دفهاع مقهدس محسهوب    امکانپذیر است اما باید از مؤلفه

 شود.    

 آلود زنبقهای شهرها جا پای خونشانه

 آدم نبودوارث تابوت احساس بنی

 هم عاقبت خواهد شکسترا  آیینهحرمت 

 نیسانی كه دیدیم این حوالی كم نبود سنگ

 (  80)نخلهای تشنه، اثباتی: ص                                                                              

نماد انسان پاک و مؤمن، قلب و دل، صفا و یکرنگی، پاكی و خلوص، حقیقهت،  « آیینه»

 كند.  ی متقابل آن را القا میطیفی از معان« سنگ»پیر، شهید و... است و 

 عالم همه خاک كربال بایدمان

 پیوسته به لب خدا خدا بایدمان

 یزیدتا پاک شود زمین ز ابنای 

 )ع(مقتدا بایدمان    حسینهمواره 

 (109)همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص                                                          

تقابل میتوان بهه شهب و چلچهراغ )چهراغ(، غبهار و      های پركاربرد این نوع از دیگر نمونه

 باران ، غبار و آیینه و خفاش و آفتاب اشاره كرد.

 تحول و گسترش معنایی نماد 3-5

نمادها این قابلیت را دارند كه در مسیر زمان و تاریخ و تحت تأثیر جریانهات اجتمهاعی،   

شهاعرانی كهه از اسهتقالل    اندازی معنایی شوند. سیاسی و فرهنگی تغییر كرده، دچار پوست
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-ها را از ابتذال و روزمرهمند هستند، نمادها را مواظبت كرده، آنفکری و توانایی ابتکار بهره

گی و حتی مرگ نجات میدهند. نمادها به عنوان بستر مساعد برای تولید معنهی، از طریهق   

میشهوند و مثهل    های ما از پیرامون خود، متحولتأویل همراه با تحول ذهنی و تغییر تجربه

انسانها، جامۀ خود را با تغییر وضع، عوض میکنند و حیات و مرگ دارنهد. بعضهی از نمادهها    

برای مدتی متروک میشوند ولی بار دیگر جان میگیرند و اهمیت پیدا میکنند و بعضهی نیهز   

 برای همیشه با تحول كلی اوضاع جامعه، مهجور میشوند، به طوریکه خواننده قادر به برقرار

كردن ارتباط با آنها نیست. بعضی نیز ضمن ادامۀ حیات، در وضعیتی جدید و نگهاهی تهازه   

در معانی و مفاهیم جدید به كار میروند.)دگردیسی نمادها در شعر معاصهر، پورنامهداریان و   

( نمادهای شعر دفاع مقدس نیز از این قاعده مسهتثنی نیسهتند و   161خسروی شکیب: ص

 ا میتوان در هر دو گروه نمادهای سفید و سیاه مشاهده كرد:تحول و گسترش معنایی ر

آب: یکی از نمادهای طبیعی است كه میتوان در آن آمیزشی از تغییر و ثبهات، حركهت   

نمهاد آرامهش، مالیمهت، مهداومت،     « آب»دائم و در عین حهال پایهداری را مشهاهده كهرد.     

درآمدی بهر نمهادپردازی   بخشی، پاكی و پاک كنندگی است.)آسودگی، صلح، هستی، هستی

( در روند تحهول و گسهترش معنهایی نمادهها ، مفهاهیم تهازگی،       163در ادبیات، صرفی: ص

رویش، صفا و صدق و راستی، حقیقت و روشنی و در بعضی موارد شهید و  شههادت بهر آن   

 افزوده شده است.
 های قافیه ماندیم یاران به آفتاب رسیدنددر سایه

 رسیدند آبدر این كویر خشک عطشناک مردان ما به 

 ( 190)شقایقهای اروند، بیگی حبیب آبادی: ص                                          

حصار/ دیوار: دارای مفاهیم گوناگونی است و بستگی دارد كه كدام ویژگهی آن را بنیهاد   

كه فضایی را محصور ی «دیوار»در نظام هیروگلیف یا خط تصویرنگار مصریان، »قرار دهیم. 

و نماد آن است كه جهان خود غاری است؛ و این نماد، برگرفته از اصول « دیوار اندوه»كند، 

های مابعدالطبیعی و حاكی از دسترس ناپهذیر بهودن فضهای    گرایی یا اندیشهاعتقادات درون

بیرون است. این نماد، مبین ناتوانی، تعلهل، مقاومهت یها یهک وضهعیت محهدود اسهت؛ امها         

را « دیهوار »داللت میکند. برخی « حمایت»ی كه از درون نگریسته شود، بر مفهوم «دیوار»

( اما بهر اثهر   426: ص1389سرلو،«)نمادی اسرارآمیز و مبین عنصر تأنیث نوع بشر میدانند.

گذشت زمان و ایجاد تغییرات معنایی نمادها، مفاهیمی همچون مرز دنیهای ناخودآگهاهی و   

حجاب بین خدا و انسان، دنیا و تعلقات آن، مانع شادی و آزادی و نهور،  درون، مانع ارتباط، 

ها و مشکالت، آرزوها و امیال، مخالفان، جهل و نادانی، خفقان شدید، هر نوع زندان، دغدغه

جسم، ظلم و ستم و فضای سانسور به عنوان طیف معنایی نماد حصار/ دیوار در نظر گرفتهه  

 میشود. 
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 انتظار میگذرداگرچه عمر تو در 

 دل فقیر من! این روزگار میگذرد

 بهار فرصت خوبی است گلفشانی را

 به میهانی گل رو بهار میگذرد

 ای به تماشای تیرگی و غبارچه مانده

 همیشه هست غبار و سوار میگذرد

 تمام چشمه دالن از كنار ما رفتند

 اگرنه سنگدلی جویبار میگذرد

 مندلی كه شوق رهایی در اوست ای دل 

 میگذرد حصاربدون واهمه از صد 

 (313-312)مجموعه كامل شعرهای سلمان هراتی، هراتی: ص                                 

 در این شعر، نماد دنیا، تعلقات، جسم و جسمانیت و آرزوها و امیال است.« حصار»

 

 نماد از دیدگاهی دیگر -3-6

شهود نمهاد را از منظهر دیگهری     كلیشه و ابتکار )ابداع(، معیار دیگری است كه باعهث می 

بنگریم. در كتابهای مربوط به بالغت، معموالً از آن با عنوان نمادهای قراردادی یا عمهومی و  

( مولفههۀ اصههلی در 212: ص1381نمادهههای خصوصههی یهها شخصههی یههاد میکنند.)شمیسهها،

 بندی نمادها بر این اساس، تازگی و نیز دشواری در كشف معانی و عدم آن است.طبقه

هها  وهش در گسترۀ مورد بحث نشان میدهد كه بیشتر نمادهها در چهارچوب كلیشهه   پژ

واقع میشوند )بویژه نماد الله و كبوتر كه بسامد زیادی دارند( با این تفاوت كه شهاعر بها در   

ای از معانی جدید، سبب تحول معنایی در نمادها شده و از طریق گسترش نظر گرفتن هاله

شده است؛ به عبهارت دیگهر شهاعر لبهاس جدیهدی بهر نمادهها         مفاهیم، موجب احیای آنها

میپوشاند و آنها را در بازار فهم و كنکاش ذهنی مخاطب عرضه میکند ، كه پیشهتر در ایهن   

 باب سخن رفت.

 اند، اشاره میکنیم:  در این جا به دو نمونه از نمادهای ابتکاری كه به زیبایی خلق شده

گر هنر نمادپردازی شهاعر اسهت؛ امها    از معانی مختلف، بیانای ها در هالهاستفاده از واژه

برای القهای   ها و امور خیلی ساده و معمولی و به عبارتی پیش پا افتادهوقتی شاعری از واژه

معانی بزرگ استفاده میکند، حاكی از هنر دوچندان وی است؛ چراكه درک مفهاهیم پنههان   

س از كشف آنها التذاذ بیشهتری بهرای خواننهده بهه     تر است؛ لذا پها، دور از ذهناز این واژه

های بعثت ترانه»ها است كه سلمان هراتی در شعر هم یکی از این واژه« آجیل»همراه دارد. 

و « قیامهت »در نظر دارد با توصیف بهار و زنده شدن دوبارۀ زمین، مخاطب را متوجه « سبز
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به این هدف از میان مالزمهات بههار،    مفاهیم نزدیک به آن كند؛ از آنجا كه هراتی برای نیل

را كه خود به واقع مایۀ سرگرمی میهمانان در عید است، نمادی برای تعلقهات  « آجیل»واژه 

بخشتر دنیا، خواهشهای نفسانی، سرگرمیها و مشغولیتها، جسمانیت و ... آورده، شعر را لذت

 و محسوستر كرده است: 

 ما سالهای زیادی بهار را 

 به گره زدن سبزه                     

 دلخوش بودیم                                  

 و هیچ نگفتیم....

 ما امروز

 وارث دل حقیری هستیم                

 كه ظرفیت تفکر را ندارد                         

 بیا تا دلمان را بزرگ كنیم

 ترسممی

 ها غافلمان كنندآجیل                    

 (60)مجموعه كامل شعرهای سلمان هراتی، هراتی: ص                                          

 دارآن عهد كه در جبهه ببستیم نگه

 پیمان مشکن رسم وفا را مبر از یاد

 دینار دین را بدل نار مکن از پی

 همت كن و آیین وال را مبر از یاد

 (50حبیب آبادی: ص های سرخ، بیگی)ناگهان                                            
 نماد دنیا، جسمانیت، خواهشهای نفسانی و... است.« دینار»

 

 های نمادنمااستعاره -3-7

هایی هستند كه به دلیل تازگی، تردید معنایی، داشتن پشتوانه معانی جدیهد بها   استعاره

ای )یعنی مد نظهر نبهودن معنهای حقیقهی و     توجه به معنای سنتی و داشتن ظاهر استعاره

ظاهری( اما معانی مجازی متعدد، خواننده را به مرز شک به نماد میبرند و به طور كلهی بهه   

 دو دسته تقسیم میشوند:

 اند:گشایی شدهالف. نمادهایی كه گره

گاهی شاعر، نمادی را كه به كار برده، تشریح و مفاهیم پنهان آن را آشکار میکنهد و یها   

ه، ابههام را برطهرف مینمایهد؛ در چنهین حهالتی،      با قرار دادن عنوانی واضح و روشهن كننهد  

ور شهدن  حركت ذهن مخاطب كه در رویارویی با یک نماد، درگیر جستجوی معانی و غوطه
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در ابهامات حاصل از آن بوده، كند شده و به مسیر مشخصی هدایت میشهود. بها توجهه بهه     

ی میکنیم با مثالها و اینکه مفاهیم و تعاریف تئوری در این باب، چندان راهگشا نیستند، سع

 های نمادنما را بهتر معرفی كنیم.  ها، استعارهنمونه

 شوره زاران نشود باغ هشدار كه 

 این خانه مکان الشخواران نشود

 میراث گرانبار شهیدان، هشدار!

 تباران نشودبازیچه خیل بی

 (140)همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص                                                           

در بیهت اول برداشهته و معنهی آن را روشهن كهرده اسهت.       « بهاغ »بیت دوم، ابهام را از 

 استعاره از انقالب و یا امنیت حاصل از فداكاری شهداست. « باغ»بنابراین 

 بهشت اینجاست

 نلحظه ای بی خویشتن بنشی

 و ببین خاكی را كه

 ها در خویش پرورانده استالله

  ( 240)امواج ارغوانی، شفیعی: ص                                                              

استفاده كرده است اما بها قهرار دادن   « الله»در این شعر احسان فرجی از نماد پركاربرد 

آن را از میهان برداشهته و    برای شهعر خهود، ابههام موجهود در    « اینجا شلمچه است»عنوان 

 تبدیل به استعاره كرده است.

 هایی كه به نماد نزدیک میشوند:ب. استعاره

این گروه به لحاظ بسامدی، قابل مقایسه با گروه اول نیسهت و تعهداد بسهیار زیهادی از     

ها آنهایی هستند كهه  های نمادنما را به خود اختصاص میدهد. این دسته از استعارهاستعاره

ای اند و تنهها قرینهه صهارفه   لحاظ چندمعنایی بودن و ابهام، خود را به نماد نزدیک كردهبه 

 نهاست( آنها را از نماد شدن بازمیدارد.  )كه نشان از عدم وقوع خارجی آ

 ای شهر! ای سکوت در آتشفشان رها

 لبخند میزنی به تمام جهان رها

 های تو خورشید میچکداز خاک كوچه

 رها   آسمانشده یک  اتهر گوشه گوشه

 (268)روایت چهاردهم، قزوه: ص                                                                           

نهفته است و ایهن ابههام الزم را جههت نمهاد     « آسمان»در این شعر معانی متعددی در 

شدن دارد اما به دلیل آنکه بافت ظاهری بیت در عالم واقع امکانپهذیر نیسهت و آسهمان بها     

 آید.نما به شمار مینای واقعی خود در قالب این كالم صدق نمیکند، استعاره نمادمع
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 مرد را مرگ زنده خواهد كرد

 خواهد كرد  پرندهزخم او را 

 (21)حماسه قالقیران، اثباتی: ص                                                                  

« پرنده»ی از معانی را از طریق شاعر در نظر دارد طیف« سفر سرخ»در این بیت از شعر 

 پذیر نیست، در حد استعاره باقی میماند.به مخاطب منتقل كند، اما چون ظاهر كالم، تحقق

 گیرینتیجه -4

 آنچه حاصل بررسی نماد در مجموع این پژوهش است، به شرح ذیل میباشد:

بها طبیعهت    . نمادها از جهت اجزا و عناصر تشکیل دهنده به دو دسهتۀ نمادههای مهرتبط   1

)شامل عناصر و مظاهر طبیعی، نمادهای حیوانی ونمادهای مرتبط با گیاههان و درختهان( و   

ای( تقسهیم  نمادهای غیرطبیعی )شهامل نمادههای انسهانی و نمادههای تهاریخی و اسهطوره      

میشوند كه در شعر دفاع مقهدس عناصهر و مظهاهر طبیعهی بیشهترین بسهامد و كهاربرد را        

 اند.داشته

گاه معنایی، نمادهای شعر دفاع مقدس به اعتبار بار معنایی مثبت یا منفی كهه بهر   . از دید2

آنها حمل میشود به دو گروه نمادهای سیاه و سفید تقسیم میشوند. بررسی نمادهها از ایهن   

كه نمادهای ابتکاری چندانی خلق نشده است، امها هنهر   زاویه، نشان میدهد كه با وجود این

جاد تحول و گسترش معانی نمادها )بهازآفرینی نمادهها( و برجسهته    شاعران این حوزه در ای

 ای تقابلی از نمادهای سیاه و سفید است .نمودن شبکه

ای از معهانی جدیهد، سهبب تحهول معنهایی در      . شاعر دفاع مقدس با در نظر گرفتن هالهه 3

تجوی نهها میپوشهاند و در بهازار فههم و جسه     ای میشود، لباس جدیدی بر آنمادهای كلیشه

ذهنی مخاطب عرضه میکند؛ به عبارت دیگر گاهی از یک كلمه پیش پا افتاده و یها نمهادی   

تکراری و مبتذل، برای القای معانی بزرگ استفاده مینماید و با القاء مفاهیم پنههان از ایهن   

 آورد.ها، التذاذ ادبی بیشتری برای خواننده به همراه میواژه

هایی كه به نماد نزدیک میشهوند آنههایی هسهتند كهه بهه      عارههای نمادنما یا است. استعاره4

ای )كهه  اند و تنها قرینۀ صهارفه لحاظ چندمعنایی بودن و ابهام، خود را به نماد نزدیک كرده

دارد. در واقهع ایهن دسهته از    نشان از عدم وقوع خارجی آنهاست( آنها را از نماد شدن بازمی

دن دارند و شهاعر دفهاع مقهدس طیفهی از معهانی را از      ها ابهام الزم را جهت نماد شاستعاره

 طریق آنها به مخاطب منتقل میکند، اما در حد استعاره باقی میمانند.
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