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 چکیده

خنعد ست در حوزۀ نقد و تحلیل ادبی که نماد را در مجموعه شععر ل  ی و کوششیاین مقاله در حقیقت سع

های  نهفتعه و گر تجسم و تبلور راز نماد که بیان گیر ضمیر به بحث و بررسی گرفته است.خدا اثر جهان

ست نشان دهندۀ تحلیل و برداشت هر قوم در هعر زمعانی از همعان داشعته هعای ناخود آگاه فردی و جمعی

 هر زمانی از هر واژه به نفع خعود و افاعار خعود  گان درماحول خویش است، یعنی شاعران و یا نویسنده

ها  نا  و طبیعی باشعند بعه همعان   یی که نماد آورند. به هر اندازهرا به چرخش میآن  و    جویند سودی می

گیرند و روح انسان را با ماورای اندازه تاثیر گزاری شان بیشتر و وجهه قدسی و روحانی را به خود می

 دهند.هستی پیوند می

های خند خدا است از این نزاکت گیر ضمیری در مجموعه اشعار خویش که تحت عنوان عطر ل  جهان   

را با ظرافت ادبی به کار برده اسعت. شعاید تععداد نمعاد در ایعن کتعا  زیعاد تعر از ادبی آگاه بوده و آن ها  

 چندی از آن ها اکتفا صورت گرفته است.به گونۀ نمونه به ذکر چه باشد که در این نوشته ذکر شده؛ آن

 

 مقدمه

نماینده است گزین سمبول یونانی و رمز عربی است در لغت به معنای نمود، نما و اصطالح نماد که جای

گویند که هم خعودش باشعد و هعم مظهعر مفعاهیمی فراتعر از وجعود عینعی خعودش و به چیزی یا عملی می

رسعاند و .گرچه برخی از صاح  نظران به این نظراند که نماد فقط حدی جنبه های رمز و سمبل را معی

 توسعه معنی این دو واژه را نه دارد.

 
 استاد دانشادۀ ادبیات و علوم بشری دانشگاه بدخشان   *
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هعا و صعورت هعای بیعان دانسعت کعه انسعان بعه کمع  آن، ز نشعانتوان یای انماد را در بالغت می     

کند. در صورت بیانی نسبت مایۀ ناشناخته، مبهم و یا غیر قابل بیان ذهنی و روان خود را نمایان میدرون

گعی، عمعو و گعی، پیچیعدهبه سایر اشعاال بیعان، چعون اسعتعاره و تشعبیه و مجعاز و کنایعه، از نظعر کهنعه

ا، جاز، پویایی وحرکت، ممتازتر و برتعر  و درععین ایهعام رسعاتر و نسعبت بعه آن هعپرمعنایی در عین ای

ست که گذشت زمان نه تنها ان ادعاکرد زیباترین صورت بیانیتوست. میگانی، فرازمانی و فراماانیهمه

. نمعاد نه توانست آن را کهنه ومرده کند، بلاه زیبایی های او را نیز آشاارتر و پویایی آن را بیشتر کعرد 

 توانعد یاعی ازتواند درون مایۀ خیال را به صورتی زیبا وهنری به نمایش بگذارد و از این نگعاه، معیمی

های فراوانی دارد و این جنبه فقط ی  الیعه صور خیال تلقی شود؛ ولی با توجه به این که نماد رویه  جنبه

بعه  گعذرد.این که آن را نفی کنعد، از آن معیرود و بدون  گیرد، از صورخیال فراتر میازآن را در بر می

گعاه آن در ترین جایرسد بتوان برای تعبیر »صورت تجلی« را به کاربرد وعلعم بیعان را مناسع  نظرمی

 (.19: 1علم دانست.)

توان بعه صعورت کند و مینماید، داللت میچه آشاارا میترین مفهوم، بر معنایی فراتر از آننماد در کلی

 های زیر را برای آن بر شمرد:گیموجز ویژه

 جنبۀ عینی)محسوس و تصویری( داشتن صورت آن؛ .1

 های گوناگون ذاتی آن؛چند معنایی و اماان تاویل پذیری .2

 ابهام داشتن؛ .3

 (.227: 4)گی رابطه بین ی  نظام جزیی و کلیبرقرار کننده .4

زازی نخسعتین نمونعه آن را کار برد نماد در ادبیعات فارسعی دری سعابقۀ دور درازی دارد ، وبعه قعول کع

. در این درپیوسعته کعه بعه زبعان پهلوانیع  ) پهلعوی اشعاانی( توان از کتا  درخت آسوری  یاد کرد می

ها و پردازند و هری  ارزشدیگر میسروده شده است، بزی و خرمابنی نمادین به ستنیزه و چالش با ی 

 نهد.دیگری برتر مید و خود را بر شمارنگی خویش را بر میشایسته

ها و اصطالحات مشابهی چون؛ استعاره، مجاز، نشانه نماد یا رمز یا سمبل در بسیاری از موارد با واژه 

 شود.و غیره در حوزۀ معنایی دچار تداخل و تالقی می

 به است منتهی با دوفرق:به باور شمیسا سمبل نیز مانند استعاره ذکر مشبه و اراده مشبه      

به در سمبول صریحا به ی  مشبه خاص مشخص داللت نه دارد؛ بلاه داللت آن برچند مشبه الف( مشبه    

 یی از معانی و مفاهیم مربوط و نزدی  به هم است.نزدی  به هم و به اصطالح هاله

به را به سب  وجعود قرینعه صعارفه حتمعا درمعنعای ثعانوی دریعابیم؛ امعا ر استعاره ناچاریم که مشبه   ( د 

شود. فی الواقع قرینۀ صریحی ندارد و قرینه، معنوی و مبهم اسعت و سمبل در معنای خود نیز فهمیده می

 درک آن مستلزم آشنایی با زمینه های فرهنگی بحث است.
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بعه، همعواره حسعی اسعت؛ امعا مشعبه ل عین استعاره است. مانند استعاره مشبه  جز این دو فرق، سمبو     

توانعد هعم حسعی و هعم عقلعی عالوه بر این که گاهی حسی و گاهی عقلی )بیشتر این طور است(است معی

و نهایعت باشد، زیرا سمبل برآن است تا معموال موردی ذهنی را عینی کند. سمبل معموال بهترین کوشش 

 6ست. که چندان روشن نیست و بهترین رایعه آن هعم بعه صعورت سعمبل اسعت)بیان مطلبی  اماان، برای

:211) 

 سمبول بردو نوع است:

الف( سمبول های قراردادی یا عمومی سعمبول هعایی هسعتند کعه بعه سعب  تاعرار، داللعت آن هعا بریاعی 

دارنعد. البتعه سعمبول هعای دومشبه صریح وروشن است و غالبا ماننعد اسعتعاره فقعط بریع  مشعبه داللعت 

قراردادی ممان است در نزد اقوام مختلف فرق کند. این سمبول هعا گعاهی در حاعم اسعتعاره هعای معرده 

ت صعریح و واضعحی لعهستند وگاهی درحام نشانه هستند. این گونه سمبول ها به اثر کثرت اسعتعمال دال

 ها بسیار ضعیف است.توان گفت که جنبه هنری آندارند و می

گان است، و معموال در سمبول های خصوصی یا شخصی که حاصل وضع ابتاار شاعران و نویسنده  (

گعی دارد و فهعم آن هعا دشعوار گعان تعازهرو برای خواننعده ادبیات قبل از آن مسبوق به سابقه نیست، ازین

شوند و ها آشنا می کنند مردم به آنگان معنی میاست تا آن که اندک اندک منتقدان آن ها را برای خواننده

 (.213 -212 : 6کنند)ها استفاده میشاعران مقلد در آثار خود از آن

تفاوت نماد با مجاز این است که در مجاز وکنایه، اماان دریافت بعیش از یع  معنعی مشعخص و مععین   

د یابد که دیگری دریافتعه اسعت و ایعن معنعی مجعازی همعان مقصعودارد و هرکس همان را درمیوجود نه

شود و اماان شعگوفایی مععانی میمورد نظر گوینده نیز هست. درحالی که درنماد به ی  معنی محدود نه

متعدد، متفاوت و حتی متناقض را در خود دارد. از طرف دیگر معنعای مجعاز و کنایعه قطعیعت دارد، در 

 1و کنایعه جعدا دانسعت)ها، باید نمعاد را ازمجعاز رغم شباهت حالی که درنماد، مبهم است. از این رو علی

:23.) 

رود. گرچعه نمعاد نیعز تفاوت میان نماد و استعاره در این است که گاهی به غلط به جای هم به کار معی   

مانند استعاره برچیزی غیر ازخود داللت دارد؛ اما این دو بعاهم متفعاوت هسعتند؛ زیعرا: اسعتعاره جانشعین 

اره تشعبیه و مفهعوم اسعت، نعه جانشعین واژه؛ اسعاس اسعتعواژه است؛ولی  نماد منشا ی  اندیشه و معنای  

گانگی تصویر و مفهوم است و خود سرچشعمۀ مفعاهیم و مععانی اسعت؛ اگعر چعه است؛ ولی اساس نماد بی

وجعود دارد کعه ذهعن را از ابهعام ی  یعبتوان شباهتی نیز بعین آن هعا قایعل شعد؛ در اسعتعاره قرینعه صعارفه

مانعد؛ ولعی ماند؛ استعاره در سطح زبان و تخییل معیصارفه نه دارد و مبهم میرهاند؛ ولی نماد قرینۀ می

می توان آن را تاویل کرد؛ ولعی رسد؛ استعاره فقط ی  معنی دارد و نهنماد به عوالم باطنی و درونی می

نمعاد نماد معانی متعددی دارد و تاویل پذیر است؛ استعاره معموال پنهان سازی آگاهانه است در حالی کعه  

 .(25: 1ای است که معموال ناخودآگاه  است)بیان و در عین حال پنهان سازی
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سعت و الفعاظ نماد جلعوۀ مععانی ومفعاهیم درونی بیان نمادین به طور مطلو حقیقت یامجاز دانست؛ زیرا   

را  شده است. مثال وقتعی ععارفی حقیقعت رفته و جانشین لفظ دیگر نهه  نمادین درغیر ماوضع له، به کار ن

بیند، حقیقت به همعین هیعات بعر او ظعاهر شعده و ایعن بیعان مجعازی در هیات گل سرخ یا پیری پارسا می

تجلعی نمعودار شعده اسعت کعه بعا آن چعه دیگعران از آن الفعاظ   ۀنیست. از سوی دیگر، معانی دریافعت شعد 

تعرین دالیعل ایجعاد همابهام و بسیاری  معنایی نماد از م  کنند، متفاوت و به مجاز نزدی  است.دریافت می

گعی، گی است. از این رو نماد دارای هردوجنبه حقیقی و مجازی در کنار هعم اسعت و ایعن ویعژهاین ویژه

 خاص از تناقض موجود در نماد باشد. ۀ تواند جنبخود به نوعی می

نظعرات  باید یاد آور شد که در باره حقیقی یا مجازی بودن ایعن نعوع بیعان، در متعون دینعی و عرفعانی   

متفاوتی وجود دارد. مثال برخی زبان دین و عرفان را مجاز به عالقۀ علیت، برخی آن را مجاز به عالق 

که از  ست ییدانند که البته بیانگر حقیقت خاطرهشباهت)استعاره( و برخی دیگر نیز آن را بیانی حقیقی می

آن را حتعی در صعورتی هعم کعه  ی  تجربه در ذهن مانده است و نعه از خعود آن تجربعه و برخعی دیگعر

ی یعنعد. ععدها دانند و با حقیقعی بعودن آن مخعالفی ازی  تجربۀ عرفانی باشد، مجازی مییگر خاطرهبیان

 دانند.کاربرد نماد را خروج لفظ از معنای حقیقی می

صورخیال دارد، هیچ توان نتیجه گرفت نماد با وجود شباهت هایی که با  چه گفته شد میبا توجه به آن    

ی  از آن ها نیست. نماد آن صورت ها را به نعوعی اععتال بخشعیده و در خعود جعای داده و گنجانیعده بعه 

اه ضرورتی درونی و ی یافته است. نماد تنها ی  شگرد ادبی نیست؛ بلیی که پویایی و حرکت ویژهیگونه

ام، بسعیار معنعایی و تاویعل پعذیری، گی های منحصر بعه فعردی چعون ایهعیز هست. ویژهروانی وباطنی ن

گی تصویر و معنا، آن را از سعایر صعورت هعای بیعان و موضعوعات علعم مععانی متمعایز هتناقض ویگان

های دیگری نیز بین نماد با سایر صورت هعای بیعان وجعود دارد؛ کند. البته باید توجه داشت که تفاوت می

گشعا و ناور شدن در خال که درحوزۀ بالغت چنعدان راهتفاوت هایی مانند القای احساس یا نوع لذت ویا ش

چنان هنگام مطالعۀ نماد ها دقت در سلسله مرات  نمادها، فراگیعری، عمعو و ژرفعای کاربردی نیستند. هم

گانی و ناخودآگاهی بیشتر و گسعترۀ محعدودتری دارنعد، ضعروری و الزم بعه همتفاوت است ونمادهای هم

  (.28 -25: 1رسد)نظر می

این مقاله، سعی نمودیم تا بررسی نماد  را از جهت فرارونده بودن آن در مجموعۀ اشعار ل  خند خدا در  

 .به بررسی بگیریم، برخی از واژه های نمادین که در این مجموعه به کار رفته اند به معرفی بگیرم

 خند خدا.گیر ضمیری، عطر ل  های کلیدی: نماد، سمبول،  استعاره، جهانوازه

 

 پیشنۀ تحقیق

کعه   در مورد نماد در ادبیات کالسی  به خصوص ادبیات عرفانی، نوشته ها و مقاالت زیادی نشر شده  

ی نماد گرایی در شعر شوند»بررسی کاربرد شناسانهبرخی از آن ها در این جا به گونه نمونه معرفی می

ویش بعه ایعن بعاور انعد کعه دامنعه شاملو« نوشته شهرام احمدی  و پروانه دالور ایشان در این پژوهش خع
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شود و سوی ایدئولوزی و سیاست و اجتماع انسانی گسترده میتاویل نماد در شعر شاملو بیشتر به سمت و

سعان وی بعین قطع  هعای امیعد و نومیعدی است.»بررسعی نمعاد در دیعوان ابعاد شعری و ذهنی شعاعر نو

گان به این باور اند که د. در مقاله نویسندهگیر صفری و ابراهیم ظاهری عبدونناصرخسرو« نوشته جهان

بعه خصعوص در امعور دینعی، بسعیاری از اندیشعه هعای بعاطنی گرایعی وی دیعده شعار ناصرخسعرو    در ا

گان به کار رفته در دیوانش حالت پردازد و بدین سب ، برخی از وازههای آن میشود و خود به تاویلمی

 نمادین یافته اند.

یی اسعت کعه توسعط محسعن د شعاعر شععر نعو و مقایسعه آن هعا بعاهم« عنعوان مقالعه»نماد پردازی در چن

گان بعا نگعاهی بعه شععر نعو دانسعته سعندهعلی تهیه شده است بعه نظعر ایعن نوی  ذوالفقاری و حجت هللا امید 

شود که شعر  این دوره از ظرفیت های نهفته در کلمات در راستای سعاخت نمعاد بهعره فراوانعی بعرده می

یی که عالوه بر معنای ظاهری شعر، به دلیل استفاده از لغاتی با معانی وسعیع کعه توانسعته گونه  ؛ بهاست 

 های معنایی مختلفی به گرد خویش پراکنده بسازد.هاله

گونه تحقیقی صورت نعه هیچخند خدا عطر ل  اما در مورد نماد های به کار رفته شده در مجموعه اشعار 

 دهم.اولین اقدامی باشد که من انجام میگرفته است و شاید این 

 

 خند خدانماد در عطر لب

به قول پور نامدارایان به در ادبیات معاصر و شعر نو، شاعران به دو علت به شعر نمعادین و سعمبولی  

 آورند؛ریو می

 شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و اسبتداد و اختناق شدید حاکم بر فضای آن، .1

قع، از عواملی که سعب  شعد شعاعران معاصعر شعاعران معاصعر ، چعون مقتضیات هنری، در وا .2

نیما، اخوان و شاملو، به شعر نمادین و سمبولی  روی آورنعد فضعای سیاسعی و اختنعاق جامععه، 

استبداد شدید حاکم برآن، اعدام مبارزان، سرکو  آزادی خواهان و روی هم رفته رعایعت جانع  

 (.28: 3ن عقاید و اندیشه بود.)احتیاط و مصلحت از سوی شاعران در بیا

خعود بعه  شععری ۀدر مجموععهعایی کعه او نمعاد ضمیری تافته جدا بافته ازکارخانعۀ شععر معاصرنیسعت؛ 

؛ در حقیقعت شععر ضعمیری یی دارد حضعور قابعل مالحظعه خند خدا به کار برده است،خصوص عطر ل  

. چون او نعه معی توانعد در برابعر یابد سراسر مبارزه است تا به اوضاع مطلو  اجتماعی و انسانی دست  

شعاعر شعیپور فریعاد اوضعاع  ،زیرابینعد در مقابعل آن بعی تفعاوت باشعد ظلم و خفقانی که با چشعم خعود می

بعر   ،کشد. نماد های اجتمعاعی ضعمیری  بیشعتراجتماعی است وی درد ملت را از زبان خود به فریاد می

اشعیه را بیشعتر بعه خعود د ایعن ادععای معان جانع  ح. شعایست به اوضاع اجتماعی ا  نسبت   ،پایه من شاعر

گعردد کعه شععار آزادی بیعان و اختیار کنعد، چعون زمعان سعرایش ایعن مجموععه بیشعتر بعه زمعانی بعر می

تواند ابعراز نظعر کنعد و درد دل خعویش را بیعان کنعد، دموکراسی در آن مطرح است، هرکس تا جایی می

ست. رودن شعر های نمادین کرده احتماال مقتضیات هنریولی عامل مهمتر دیگری که وی را وادار به س
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 بعد ت  معنایی به سوی چنعد معنعاییخواهد از این طریو تاثیری بر مخاط  بگذارد و شعر را از او می

 ؛ زیرا شعر های ت  معنایی خواننده را مجبور به کشف معنا و درنگ تامل نمی کنند.رهسپار سازد 

رگردم به اصل مطل  و چند بیت نمادین را در شعر خواهم بر بجا گفته شده میچه تا این  نبا توجه به آ  

 ضمیری به بررسی و تاویل بگیرم.

 

 شانبرا ساس خاستگاه بررسی برخی از نماد های شعر ضمیری

 ییشخصیت های دینی، حماسی، اسطوره .1

به قول استاد شمیسا شاعر باید از سمبل هایی استفاده کند که زمینه های فرهنگعی آن بعرای خواننعده آشعنا 

: 6باشد تا خواننده بتواند به پشتوانه آن فرهنگ مشترک برای ورود به معنای سمبل، مدخلی داشعته باشعد)

یی و فرهنعگ اسعالمی، اسعطورهخند خدا بعضعی از مفعاهیم نمعادین از ل  عطر(. در مجموعۀ شعری 21

 ملی بهره گیری شده است.

تی رستم نماد از هر مبارز ملی که در مقابل هر نوع بی عدالتی و تعص   اعم از زبانی، سمتی و عقیعده

بعه حیعث ابعزار بعرای رسعیدن بعه  توسط دیگران ست کهاز هر بی خبری  مبارزه می کند و سهرا  نماد،

  شود.استفاده می نا متجانس فاهد ا

 (34: 8های تو    دریا ترین حماسه را خون پدر را تازه کرده)خواهی اگر رستم شوی باید که در رگ

 (54: 8های پشتاره به دوش از غم نان خوا  بس است    بهر عبرت به خدا کشتن سهرا  بس است)

 نمرود نمادی از رهبران سیاسی سرکش، متعص ، ظالم و تمامیت خواه است.

 (66: 8ود ها)د ها نمرود ها   از جگر گاهت ستون  سوختندت بار

 گناهی، مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته شده است.یوسف نماد زیبایی، بی

 (78: 8مثل آن یوسف فروشان پس چرا؟    از قفای کاروان افتاده اند)

چون سوختن ،  باک و فرخنده نماد سوختن، بی گناهی و مظلومیت است شو پاک باز و بیامنصور نماد ع

شعوند و در عشعو فرخنده سب  شده است تا این دختعر نمعادی قعرار بگیعرد بعرای کسعانی کعه  عاشعو می

 سوزند.معشوق می

 امشادم که سر به دار شوم عشو زنده باد   منصور این زمانه اگر نیستم، چه

 ت.رین نماد معشوق و خسرو نماد رقی  اسشی فرد مبارز، و خود شاعر.فرهاد نماد عاشو،

 پشت هر ضربت فرهاد نه گفتی که چه بود؟  لرزید    کوه، از ضربت ی  تیشه چرا می
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ام رسععم امشعع     بععه گوشععت بشععنو ای خسععرو  صععدای تیشععهبععه سععختنی امتحععان دارم بععه شععیرین می
 (18: 8ست)جاری

 

 طبیعت .2

منعابع را بعرای نمعاد نویسد که طبیعت بهترین دستمایه و غنعی تعرین  گیر صفری از قول فتوحی میجهان
اش بعه هنرمنعدان یی از گنجینعهگان نهاده و هر زمان، عناصر تعازهپردازی در اختیار شاعران و نویسنده

آینعد، در واقعع بعه یع  شعیی ادبعی بعدل کند. پدیده های طبیعی وقتی به صورت نماد ادبی در میهدیه می
ند جنبه طبیعی بدهد و ذهن و روان خواننعده را توااستفاده از نماد طبیعی به شعر می  (.163:  7شوند)می

در سععخن  از همععان اصععل شععی را سععازد در حقیقععت پدیععده هععای طبیعععی مععیبیشععتر بععه خععود مجععذو  می
 یی برخوردار است.کند.طبیعت در تصاویر نمادین ضمیری از مقام ویژهمی

 

 درختان. 1/2

کار رفتعه اسعت. ایعن نمعاد هعا عمعدتا خند خدا به  درختان به صورت رمز در مجموع اشعار عطر ل  

 جزو مفاهیم نمادی اجتماعی و سیاسی هستند .

درختان در برخی موارد در شعر ضمیری به گونه رمز و نماد به کار رفته اند؛ این نماد ها، عمدتا جعزو 

 مفاهیم رمزی و نمادی اجتماعی هسستند.

در بوتعه کاج در این ابیات زیعر صعفت و یعا نمعاد انسعان هعای آزاد و بعا تجربعه اسعت کعه عمعر شعان را 

کند که از تجربعه و اندوختعه موضوعاتی از نوع سیاسی و اجتماعی بگذارانده باشند. ضمیری توصیه می

 یی شود.های شان باید در امور اجتماعی استفاده

 پرچم فصل خنده را در کف ارغوان بدهسایه کاج پیر را چتر بقای باغ کن   

 فریاد را به حنجرۀ کاج سوختیم     گویی تمام عمر تبر وار سوختیم

شرفت و ترقی جامعه شعان کعرده یعمرشان را فدای پست که  شمشاد نمادی از انسان های آزاد و سربلندی

زه شان بعه از دسعت دادن و به خاطر پیاده ساختن عدالت اجتماعی سال مبارزه کرده و گاهی هم این مبار

 جان شان انجامیده است.

 (4: 8زد)زد    غرور باغچه را دانه دانه سر میکسی به گردن شمشاد با تبر می

 (5: 8آخرین واژه شمشاد نه گفتی که چه بود   به زمین وقتی که افتاد نه گفتی که چه بود)

 گفته بودم گردن شمشاد را    با خجالت خم نسازی هوش کن

 (84: 8کند)و از چشمان من شمشاد زخمی را ببین   خون خود را  روی دوش خویش پرچم میآی 



 

 پوهندوی اقبال حسام                                         8     شغنان    سیمای اداره نشرات                                          
 

 سوزد    ولی در ذهن مردم می کشد تصویر آزادیبه جرم سربلندی سال ها شمشاد می

سپیدار در ادبیات فارسی دری نماد بی بری و بی حاصلی است ولی در اشعار ضمیری نمعادی از انسعان 

یا همععان شععوند.و بععه خععاطر نفععع دیگععران مرتاعع  هععر نععوع اعمععالی میدیگععران انععد هععای کععه آلععۀ دسععت 

 هیچ سودی برای جامعۀ خویش نه دارند.فاران محافظه کاری که روشن

 م   ما سال هاست باغ سپیدار آتشیمترین ساقه سرزدیاز خاک خویش سرخ

 

 گل وگیاه .3/1

گاه خاص و داللت مند بوده اند، زیرا انواع خاصی از آنها جایگل ها و گیاهان همواره در ادبیات دارای  

 گان قرار گرفته اند.برای بیان مقاصد هنری، غنایی و عرفانی مورد استفاده شاعران و گوینده

ضمیری در اشعار خویش گل و گیاهانی چون الله، شقایو، پیاز، گندم... استفاده کرده و از طریو آن هعا 

 نیات ملموس بدل کرده است.ذهنیات خود را به عی

، بعه صعفاتی روشعنی، تعری، الله  در ادبیات کهعن فارسعی نمعادی ععالوه بعر آن کعه بعه جعام تشعبیه شعده

افعروزی، سعرخ دلی، آتشداری، خونینگرفتن، دهان گشودن، داغگردانی، جامگیری، کاسهخودرویی، قدح

ر اشععار ضعمیری نمعادی از شعهادت،و سیاهی ،غفلت... نیز توصیف شعده اسعت؛ امعا گعاهی د رویی، دل

 مظلومانه به کار  رفته است.مرگ

 زد سحر میاز سوخت چون که سوخته بود    نمانده بود کسی تا دم چراغ الله نه می

 (5: 8الله خون داد ولی راه به نوروز گشود    درس پروانه و استاد نه گفتی که چه بود)

 پیاز نماد بدنامی.

 (43: 8دهان ما نه رود   چراکه روز اول از پیاز ترسیدیم)تعفن دو جهان از 

کنعد و از طریعو ایعن ستاره نمادی از ی  قهرمان است که در راه اهداف سیاسی و اجتمعاعی مبعارزه می

ست، روشن نماید  و قافله را که مبارزه خویش ش  را که نماد اوضاع بی سروسامان سیاسی و اجتماعی

 .نماد مردم اند نجات بدهد 

 (2: 8د     قافله را به دشت ش  مایه ببخش و جان بده)دمد تا که فلو فرا رسه ستاره میتاک

 جنگل نماد جامعه و دریا نماد اهل جامعه است.

 (5: 8نالید   حاصل این همه فریاد نه گفتی که چه بود)جنگل از درد چو دریا به خود می
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، زیبعایی و جهعت رسعیده بعه اهعداف سیاسعی و اجتمعاعیخورشید و آفتا  نمادی از امید، سعی و کوشش 

 و مبارزین واقعی و مورد پسند شاعر. گرما

 (5: 8رنگین کمان عاطفه را جلوه گر کنم)مانند آفتا  ز باران گذر کنم    

 رسد   ش  را دو باره پیرو دین سحرکنمهرگز جهاد نور به پایان نه می

 (13: 8این بهانه به رویت نظر کنم)شاعر شدم مفسر دیوان آفتا     شاید به 

 (33: 8کشد هنوز)زند  مانند الله درد کبد میخورشید در مقابل تو زرد می

 (91: 8ست اگر گویمت خدا    امش  به جای خوا  مرا آفتا  داد)باور نه کردنی

 

 گانحیوانات و پرنده .3

ماننعد اشععار سعایر شعاعران زبعان هایی هسعتند کعه در شععر ضعمیری گان و حیوانات از جمله پدیدهپرنده

گاه افراد و اشخاص اجتماعی و سیاسی قعرار گرفتعه انعد یعنعی نماینعده فارسی دری به شال نماد در جای

 .یی هستند ی  تفار و اندیشه

 

 گانپرنده .1/3

قرار داده  و منفعت شخصی خویش گی شان را در گروه مال و جاهست که صرف زندهمرغ نماد انسانانی

 اند.

 (7: 8پرنده نیست مرغ اگر به آ  و دانه بسته شد    به روی تخم بی غمی به آشیانه بسته شد)

 (84: 8ست)گی را سال ها بوی قفس کافیزمین سهم تو اما آسمان ها مال من باشد   که مرغ خانه

 قت.های سود جوی،  منفعت طل  و ابن الوزنبور نماد انسان

 تم عسل کشد چه کنمر ها رفیو شدم   به هر گلی که نشساگر چه با همه زنبو

 قناری نماد خود شاعر است.

 ()11: 8در خون این قناری این شهر را بسوزید    یاری نه کرد ی  تن هنگام در گرفتن)

 رو به گیتار قناری گوش کن    او به فتوای کسی محتاج نیست 

 خبره و دانا، اهل ی  گروه سیاست.گنجشاان نمادی از اهل 
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 (25: 8بزم گنجشاان اگر تعطیل شد در وقت شام    خون دل خوردم ولی مرموز مانند درخت)

ی  قوم و گروه سیاسعت کبوتر نماد صلح و ی  قوم یا گروه سیاسی بیرون از قدرت و باز نماد جنگ یا 

 صاح  قدرت.

 (40: 8دنبال کبوتر به هوا باز نه خیزد)گر رفع شود سوی تفاهم چه شود خو    

گری است؛ امعا در شععر ست که به خاطر داشتن پرهای زییا مظهری از جلوهگانیطاووس از جمله پرنده

 دانا؛ ولی وابسته، متملو و غالم است.های ضمیری نمادی از انسان

 (92: 8نیست از مانیست) هست     چون که آزاد رنگیگرچه طاووس مرغ خوش

 نماد عشق قنوسق

 (58: 8زبان عاشقی هرگز زبان خون نه خواهد شد     که این ققنوس رام دست هر ملعون نه خواهد شد)

 . حیوانات3/2

 خوار است.ماهیت و خونگرگ نماد حاکمان ظالم و رهبران بی

 ماد   گرگ بی فرهنگ را تا چند باید دایه ساخت.کودک احساس ما پستان خونین می

 های ولگرد، هرزه ،اوباش، بی بندو بار، نادان  و سپاه بیگانه است.نماد انسانسگ 

 ( 65: 8گان    در قفای ما گروهی از سگان)ای خداوند نجابت پیشه

 کار و دزد و متجاوز است.های خرا  موش نماد انسان

 ((37: 8)رسد از راه گوش هاست درد میکه  هاست   هرچه دیوار های خام سزوار موش

 

 وسایل .4

 تیغ دوسر نماد از دو رویی و منافقت است.

 (11: 8نگ است تا قیامت تیغ دو سر گرفتن)رروی نازنینی بربال ی  پرنده    نب

 تبر نمادی از رهبران، سردمداران و حاکمان ظالم است.

 گی نه دارد هرگز تبر گرفتندر باغ، در بهاران آواز گریه جاری   فرخنده

 دهی به تبر      مگر تو خاک نه گشتی ازین حمایت سرخدسته میتو ای درخت چرا 
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 (16: 8)سرخهزار ساقه قلم شد هزار شاخه شاست    ولی هنوز به دست تبر هدایت 

 

 هامکان .5

 جنگل، باغ  باغچه نمادی از شهر و دهات و جامعه شاعر اند 

 کند کودتای سرخ، تبرضد هر انقال  جنگل و باغ   می

 پای نفس     آتش تبعیض تا در بین جنگل دود کرد  پرنده لنگ شد بسته شد بال 

 گویید زمن باغچه را سبز ترین را    معشوقۀ پر وسوسۀ روی زمین را

 (106: 8ساوت شباده را با ترانه بر هم زن   خزان باغچه را با جوانه برهم زن)

 

 گیرینتیجه

جهانگیر ضمیری از شاعران آزاد اندیش ادبیات معاصر افغانستان برای بیان اندیشه و باور های خعویش 

یی اسعتفاده کعرده و بعه تی و اسعطورهاز نمادپردازی کار گرفته است. او  از شخصعیت هعای ملعی، عقیعده

و احتعرام شعوند و  اشند بیی را شاار کرده که هم این افراد  بتوانند خودشان اصطالح با ی  تیر دو فاخته

 . باشند  هم نمادی برای دیگران

و در ضعمن بعه معنعای طبیععی بعه خعود اختیعار کنعد  جنبعۀ  از داشته های طبیعت استفاده کرده تا شعرش  

 نمادین نیز  باار بروند تا درد جامعه را فریاد بانند. 

باشد که در بیشعترین ظ تبر میخند خدا از بسامد باالیی برخوردار است لفنمادی که در مجموعۀ عطر ل  

صفحه های شعری او دیده شده است، این نمعاد در حقیقعت حالعت زار و خفقعان جامععه معان را بعه تمثیعل 

 گیرد.کشد، و قتل و کشتاری که در سرزمین مان جریان دارد با زبان نمادین به معرفی میمی
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