
 

 

 

 

 

 فرّخزاد مربوط به آسمان در شعر فروغ  سمبولیکهای تحلیل واژه 

1ّّیّرینّاسکندبهاءالد ّ

2ّمحمودّمهرآوراّن

 25/9/99تاریخ پذیرش:        10/6/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
شعع ر اّاسععت اد ّا ّّّّرمانتی اّدرّمیانّوضععایّّام ّّ؛ترّاسعع درّکلّبهّمکتبّرمانتیسععنّنزدی ّّور خزادشعع رّورو ّّ

آسععمانّوّّّو اورشععودنّنمادیایّگوناگونیّدرّاشعع ارّاوّاسععت اد ّشععد ّاسعع نّواژگانّنمادینّنیزّوراوانّدید ّمی

بهّّّّمربوطسعتار اّخورشعیداّما اّآسعمانّوّ ندّنا ّّراّبسعیارّبهّکارّبرد ّاسع نّیایّآسعمانیپدید یایّمربوطّبهّواژ 

بعاریّنمعادینّوّّّااوزونّبرّم نعایّحییییّوّوعععع یّخویّ ّّایّاویّدو ّحیعا ّشعععاهرانعهیعاّدرّاشععع عارّدور ایّن

ّّشع رّورو ّبهّشعکلّتحلیلیّموردّبررسعیّرراّرّیاّدراینّواژ اسع ّّّیابندنّدرّاینّمیالهّکوشع ّشعد سعموولی ّمی

یرّجاّکهّا ّّیّاینّواژگاناّاوّهالو ّبرّتصععویرپردا یّشععاهرانهّبهّوسععیلهّّدیدّکهنشععانّمیگیرندنّاینّپژوی ّّ

غالواًّبهّ بانّسعموولی ّپنا ّّّاگریدبرّسعرنوشع ّبشعرّمیّوّگویدیایّسعیاسعیّوّاجتماهیّمیدغدغهّوّّامیدیایّخود

یانّامیدّبهّ ندگیاّهشع ّوّنشعاطّا ّّویژ ّبهّّوّبرایّترسعینّاینّوضعاّوّبیانّآر ویااّرایایاّوّامیدیایّخودّبّبردمی

یّسععموولی ّا ّاینّواژگانّبارّمتو ّوّوضععایّّدرّمجموعّاسععت اد ّنبردیایّمربوطّبهّآسععمانّبسععیارّبهر ّمیواژ 

ّدیدنروشنّ ندگیّراّدرّش ر ّبیشترّنشانّمی

ّنما اّنمادّّاآسماناّآوتاباّستار ّاور خزادّورو ّّ:واژگان کلیدی

ّ

ّ

  

 
bahaeddineskandari@gmail.comّیارّ بانّوّادبی ا ّوارسیاّدانشگا ّرناّایراناّرایانامه:ّدانشّّع1ّ
mehravaran72m@gmail.comّرایانامه:ّّیّمسؤول()نویسندّ ّاّدانشگا ّرناّایراناوارسییارّ بانّوّادبی ا ّّدانشّّع2ّ
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 مقدّمه -1

صععّعبرایّایلّونّکهّبهّدیدّّبهّویژ ّّّحاصعععلّا ّخواندنّوّدرعّشععع رّلذ  درّکنارّّ یّوّیاوتنّتخصععع 

داردنّکاربردّنمادیاّّایم ی   ّوّنوآوریّشعاهرّنیزّبهّخالری ّّتوج هّّنگرندایایّنوّدرّآثارّشعاهرانّمیآورید 

یایّّردا یّا ّ مینهیایّپژوی ّجه ّدریاو ّینرمندیّشععاهرّاسعع ؛ّ یراّنمادپیکیّا ّ مینهّادرّشعع ر

گیریّوّیکیّا ّشعاهرانّتوانمندّدرّبهر اّّور خزادورو ّّّیّشعاهرّدرّینرّشعاهریّوّآورین ّادبیّاسع نجلو 

ّخل ّنمادیایّجدیدّاس ن

ّبیانّمسألهّ-1ّ-1

اوّّّیکهّدرّینرّشعاهرّّی ندگّّینخزادّوّت او ّدوّمرحلهّا ّاورو ّور ّّیدرّنظرّگروتنّورا ّوّورودّ ندگّبا

بهّهنوانّّّّینمادپردا ّیو اوّراّا ّشععّعّّیمندبهر ّّیزانآنّاسععع ّتاّمّّیپژوی ّدرپّّینرّبود ّاسععع اّاث ؤمّیزن

ا ّنمادّاسعععت اد ّّّی خوّّی ا احوالّوّروحّّیبهّارتضعععاّوّخالرانهّدرّاشععع ار ّبا کاودنّاوّّیینرّّیندیورآ

وّمت او اّپرداختنّبهّّمت د دّّییاید پدّوراوانّشععاهرّا ّواژگانّوّنسععوتاًّّیاسععت اد ّّییکرد ّاسعع نّا سععو

مربوطّبهّّّینویطّواژگانّنمادّینّنوشععتاردرّاّّینبنابراّ؛کندیمشععکلّمّّینّنوشععتاریراّدرّ نّنمادیاّّییمه

ّشد ّاس نّیینشرحّوّتوّااست اد ّا ّآنّیوّ گونگّیوم ر ّاآسمان

یّنوجوانیّوّآغا ّّدور ّّابخ ّنخسع ّ؛کننددوّبخ ّتیسعینّمیّّیّ ندگیّکوتا ّورو ّراّبهم موالًّدور 

ایّّدورّ ّایایدنّبخ ّدو یایّی ّشعاهرّجوانّاحسعاسعیّدرّشع رّاوّنمودّمیویژگیّسع ّکهواشعاهریّّ

ّّّوار ی  یایّخوی ّوّییجولذ  اسعع ّکهّا ّدنیایّغریز ّوّوضععاییّکهّمیانّ ننّورینگیّکهّجام هّوّسعع 

رد؛ّب کنّمیکنّوّّکندم نویّجام هّاسع اّتضعادّوّدوپارگیّوّدرگیریّراّتجربهّمییاّسعلوعّیادگارّسعال

میلّنیس ّتاّا ّسنگینیّتاری ّ مینّنگاییّاندا دّوّبیایّکهّنگاییّنیزّبهّژرونایّدرونّخوی ّمیدور 

تهّ ندانّحضعوریّملمو ّنداشّعّّاکهّدرّ ندگیّخوی ّتیّراّتجربهّکندبهّآسعمانّبیندا دّتاّشعایدّم نوی 

 هعارمینّدوترّا ّّّّ«ادیگرّّیتول عد»یّّیّورو ّبعاّانتشععععارّمجموهعهشععععاهرانعهّّ نعدگیبخ ّدو ّّّّاسعععع ن

یّّبستهّشدنّدومینّمرحلّهّّ«اایمانّبیاورینّبهّآغا ّوصلّسرد»یّّگشود ّوّباّمجموههّّایّاویسرود مجموهه

یّورصع ّنیاو ّا ّپشع ّپنجر وّاوّیرگزّّبودّلّوّتودرتویّتاریخّّ صعّ ایّکوتا ّا ّدوترّم لحظهّّا ندگیّاو

ّیهترّوّسععرشععارترّراّتجربهّکندنّورو ّپ ّا ّتجربیاییّگر یّشعع ریایّخوی اّوصععلیمیشععهّگشععود 

اینّبارّبهّوضعععاییّدیگرّرا ّیاو ّوّّاهصعععیانّوّآشععع تگیّّیهپ ّا ّتجربّوّّاسعععار ّدرّپشععع ّدیواریا

یّدیگرّرسعیدّوّباّنگاییّدیگرّتول دبهّّّیایّگذشعتهیاییّنوینّراّلم ّکردّوّگویاّا ّژروایّسعیاییتجربه

درّاینّّّنوینیّا ّینرّخوی ّپرداخ نّّتجربی ا  یسعع اّبهّجسععتجویّّآنّمیّّایّکهّدربهّخوی ّوّجام ه

 بانّنمادینّّّاکوشع ّجدیدّکهّینّتالشیّاس ّینریّوّینّکش ّنسوتیّجدیدّباّخوی ّوّجام هاّورو 

بهّترسینّتاری ّّّّوّّگویدیّ ندگیّخوی ّمیگذشتهّّیایّدردناعکندّوّیرّجاّکهّا ّتجربهراّکش ّمی
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برّسعرنوشع ّبشعرّّوّّگویدیایّسعیاسعیّوّاجتماهیّمیدغدغهّوّا ّامیدیایّخودوّّّپردا دحیا ّخوی ّمی

ّبردنّغالواًّبهّ بانّسموولی ّپنا ّمیّاگریدمی

نّراّکسعیّدرونیَّوحشعتناعِّّبسعتهّباشعنّتاّ ندگیِّّا ّمتلّی ّدرِگوید:ّیمیشعهّسع یّکرد اوّخودّمی

بسععتهّبمانداّیوی یّاسعع ّکهّا ّ بانّیوی یّوّمسععتیینّوّّخوایدّپشعع ّدرِکسععیّکهّمینویندّوّنشععناسععدنّّ

ایّا ّّخوایدّپنهانّبماندّوّا سعوییّدیگرّباّگسعتر سعرراسع ّاسعت اد ّنکندنّآنجاکهّشعاهرّا سعوییّخودّمی

یمینّ بعانّّّاحجنّکوتعاییّا ّکلمعا ّبگنجعانعداّبهترینّرا ّّآنّراّدرّّایعدخویمرا ّاسععع ّکعهّمیّّتجربی عا 

کهّینو ّصعععدایّّّّدو ّحیا ّادبیّاوّباّاینّّیسعععمولی ّاسععع ّوّا ّیمینّاسععع ّکهّشععع رّورو ّدرّدور 

یایّنوسعتالوژی ّوّدردیایّسعیاسعیّوّاجتماهیّآنّشعنیدنیّاسع اّباّحضعورّ شعمگیرّرمانتیسعنّدرّحسعر 

وّدرّدوّاشع رّّّیابدنابّمیوّنمادیاّنمایشعیّجذ ّّیاایّا ّسعموولرمانتیسعنّدرّجامهّّشعودّونمادیاّیمرا ّمی

یاییّاّسععرشععارّاسعع ّا ّنمادیاّوّسععمول«ایمانّبیاورینّبهّآغا ّوصععلّسععرد»ّ«ّویّدیگرتول د»آخریناّّّدوتر

ّیمچون:

 منزاراّکشعععتزاراّدرخع اّیعا:ّبعا اّبعاغچعهاّجنگعلاّّیعایّمرتوطّبعاّآنوّمکعانیعاّّگعلّّگیعایعاناّدرختعانّوّّ-1

چونّگذراناّگلّسعر اّّیّمیاییّّ)درّسعرودّ ّّیایّراصععدسععر اّگلّّبرگاّسععدیداراّگردواّشععودراّشععیای اّگل

ّایمانّبیاورینّبهّآغا ّوصلّسرد(ّنّّیایّ مینیّّوآیّه

)درّّّحیوانا ّوّحشععرا :ّپرند اّپرسععتواّسععیمر اّکال اّکووتراّگنجشعع اّ نجر اّسععوسعع اّملّخّ-2

ّآیّهتنهّاصداس ّکهّمّیّّچوّنیّمیاییّّسرودّ  ّوتحّباّ مانداّدریاو ا ّوّدیدارّدرّشب(ّنّّیایّ مینیاّدرّغروبیّابدیّاگلّسر ا

ّیاییّّّّشععود:ّابراّباراناّبر اّجویواراّ شععمهاّدریااّاریانو ّوّمردابآنچهّبهّآبّمربوطّمیّ-3 )درّسعرود 

ّویّم ّپنجرّ  ّایمانّبیاورینّبهّآغا ّوصلّسردا ّابدی(ّندرّغروبّّّّچونّمردابا

ّدرّآّبیّمیاییّّ)درّسععرودّ ّّیا:ّآبیاّ رداّسععر اّررمزرنگّ-4 ّرّاخوایدّبردا ّما ّبرّاوّّچونّباد یایّسععردّ مسععتانا

درّغروبیّابدیّوّگذرانّ(ّّبوخشاییدّا ّنش رّس رّا

ّیاییّّّّیایّیوی ی:ّباداّوصععلّسععرداّوصععلّخشعع اّشععباّوردااّغروببرخیّهناصععرّوّپدید ّ-5 )درّسعرود 

درّآّبچونّش رّس راّّیّم خوایدّبردّا رّا ّمّا ّمیانّتاریکیّ(باد ّتابستانّو ّیایّسوز

ّیاییّّّّیاییّ ونّحجناّدسع اّدیاناّصعدااّ ندانیواژ ّ-6 ّتنهّاصعداسع ّکهّّیّم)درّسعرود  چونّدریاو اّوصعلا

خوایدّبرد(ّّمّی رّا ّمّا ّباد ّماندّو

)کهّموععوعّّّکهکشعاناّاو آسعمانّوّآنچهّمرتوطّباّآنّاسع :ّآسعماناّخورشعیداّآوتاباّما اّسعتار اّّّ-7

ّاینّنوشتارّاس (ن

ّیایّپژوی پرس ّ-2-1

ّهوارتندّا :ّایاییّکهّدرّاینّمیالهّبهّدنوالّپاسخّوّتحلیلّآنّیستینپرس 
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ّیاییّراّدرّارتواطّباّآسمانّبرگزید ؟ّ هّواژ اّورو ّ-1ّ-1ّ-2ّ

ّیاّکرد ّاس ؟واژ ّیّنمادینیّا ّآن هّاست اد ّ-2ّ-2ّ-1ّ

ّرو ّپژوی ّ-3ّ-1

ّنمادینّمرتوطّباّآسعمانّاّواژ تحلیلی–رو ّتوصعی ینسعجنّوّباّیّحاععرّبهّشعکلیّم میاله وّم انیّیای

نمعادیعاّدرّجعداولیّبیعانّوّینّم نیّکنعدنّّیبررسعععیّمراّدرّاشععع عارّدوّدوترّآخرّورو ّیعاّا ّآنّّاسعععتنوعایی

ّیاّنشانّداد ّشد ّاس ننمادینّوّینّمیدارّکاربردّآن

ّیّتحیی پیشینهّ-4ّ-1

وّّتوج هّّیوی یّاسع ّکهّاشع ارّاوّبسعیارّموردّادرّشع رّم اصعرّّور خزادورو ّّّایم ی  بهّشعهر ّوّّّّتوج هّبا

یایّمرتوطّوجودّدارداّمیاال ّیاّوّگزید تحلیلّباشعدنّهالو ّبرّشعرحّوّتوععیحاتیّکهّدرّبرخیّکتاب

یّسعموولیسعتیّجنوهدرّشعرحّبرخیّا ّنمادیایّشع رّاوّنوشعتهّشعد ّاسع نّبهّویژ ّّّوراوانیّنیزّدرّاینّبار ّو

ّا جمله:؛ّاندبود ّوّمیاالتیّبهّآنّپرداختهّتوج هّش رّاوّنیزّمورد

باّتکیهّبرّنمادینگیّّّور خزادیّ»نمادپردا یّدرّشعع رّورو ّّ(ّدرّمیاله1391صععادریّشععهدرّوّج  ریّ)ّ-

ّاندنش رّورو ّپرداختهآب«ّبهّشرحّکاربردّنمادینّآبّدرّ

ّسیا ّّّّ«ّبی ور خزادایّباّهنوانّ»نمادیایّابداهیّدرّش رّورو ّّ(ّدرّمیاله1394یانّ)محم دمحسنیّوّّّ-

ّّییّادکررکاوّّّّاجستخراّّا«دسرّّوصلّّ غاآّّبهّّینوربیاّّنیماا»وّّّّ«یگردّّیدتول »ّّش رّّیوتریاا ّدّّراّّهیابداّّدنما

ّندناکرد ّسیربراوّّش رّباو درّّیاّرادنماّیناّم نایی

ّور خزادشعناسعیّشع رّورو ّّیّبادّدرّ یوایی(اّ»بسعامدّواژ 1395ایّدیگراّکوشع ّوّنوریّ)درّمیالهّ-

ّاندندرّارتواطّباّمضامینّغنایی«ّراّبررسیّوّتحلیلّکرد 

نمادگراییّدرّاشععع ارّورو ّّوّیّخودّباّهنوانّ»سعععموولیسعععن(ّنیزّدرّمیاله1395خانزاد ّیولّال ّ)ّ-

ّآلنّپوّوّبودلرّبررسیّکرد ّاس نّنظری ا نمادیاّراّدرّاش ارّورو ّبراسا ّّا«ور خزاد

یّ»تحلیلّبالغیّهناصععرّ ندم ناییّدرّشعع رّورو ّ(ّدرّمیاله1397وّبشععیریّ)ّّذوال یاریّّموسععویاّ-

یّّتول ّد»وّّّ«هّآغا ّوصععلّسععردایمانّبیاورینّب»ّّیهاندّسععو ّشعع رّویّدرّدرّدوّمجموهکوشععید ّّ«ور خزاد

گیریّا ّهناصعععرّ ندم ناییّا جملهّنمادّراّتویینّوّمیزانّنی ّیرّی ّا ّاینّهناصعععرّراّدرّوّبهر ّّ«دیگر

ّّکنندنّمشخ صایجادّابها ّدرّش رّاوّ

بهّّّتوج هّیّنمادیایّمربوطّبهّآسعععمانّدرّشععع رّورو ّاسععع ّکهّباتحلیلّ نجیر ّاموععععوعّاینّمیاله

ّویژ ّبهّآنّدرّنوعّخودّتا گیّداردنّتوج هّپیوستگیّو
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 چوب مفهومی پژوهش رچا -2

اس ؛1ّّّپردا ینمادیاّوّاحساسا ّدرّسخنّادبیاّّیااّخواس یایّبیانّغیرّمستیینّاندیشهیکیّا ّشیو 

یّهناصعرّصعورّخیالاّاسعت ار ّوّامتالّآنّبیانّانسعانیّبهّواسع هّّتجربی ا یاّوّّاندیشعهّاسعخنی یراّدرّ نینّّ

یّ»نمودن«ّبهّم نیّنشعانّدادنّ یزینّا ّنمادّوّسعمولّبهّهنوانّی ّّایّاسع ّا ّریشعهواژ 2ّانمادّشعودنمی

لّهداندّکهّباّوسعایّمیایّهیننمادّراّنشعانهّّاتوععیحا ّمختل یّاراههّشعد ّاسع نّالالندّاصع الحّت اری ّو

ّرابلّمشععاید ّراّم ّّ یزیّغایبّیاّغیرّ-مأخوذّا ّسععراسععرّیوی  ّ-یویو یّ :1382ّاّگری )ّنکندنّمیجسعع 

آنّاسعع ّکهّم موالًّ یزیّراّکهّمظهرّیاّنمودگارّّشععدنّبهّم نایّلیویّبرّّاری ّورو ّباّنزدی ّّ؛(110

یّبینّانتزاهیّوّهینیّنمادّراّمیایسهّّایانریّدورینهّّ؛(1385ّ:4ورو اّ)ّّنخوانین یزیّدیگرّباشداّسمولّمی

ّّ؛(1375ّ:10) دوی اّّنشودم یاریایّمیایسهّبهّیورّعمنیّاشار ّمیّّکهّتنهاّبهّیکیّا درّحالیّّ؛داندمی

ّترّوّرسعاترکاملّات اری ّدیگرّّکهّا ّّدیدت ری یّا ّسعموولّاراههّمیّّایای «سعموولّّیونگّدرّ»انسعانّو

یّتصعویریّکهّممکنّاسع ّدانیناّهوار ّاسع ّا ّی ّاصع الحاّی ّنا ّیاّحت آنچهّماّسعمولّمی»ّاسع :

هالو ّبرّم نیّآشععکارّوّم مولّخوداّم انیّّایّ یزّمأنوسععیّدرّ ندگیّرو انهّباشععد؛ّباّاینّحالنمایند 

)یونگاّ«ّّنپنهانّا ّماسع  ّ یزیّموهناّناشعناختهّیاّ ر م ّاخصعوصعیّنیزّداشعتهّباشعدنّسعمولهّّتلویحیّب

بیانّم لویّبهّصعور ّاشعار ّوّموهنّاسع ّ هّباّّّانویسعدّکهّ»شع رّسعموولیسعتیمیّشعمیسعاّّ؛(24و23ّّ:1378

ب(ّکهّم موالًّیمانّکنایهّا ّموصععو ّدرّرک واژ ّ)سععمولّکوتا ّیاّم رد(ّوّ هّباّجملهّ)سععمولّبلندّیاّم 

ّ(1394ّ:114«ّ)نبالغ ّماس 

 هادادهتحلیل  -3

چونّکهکشعاناّخورشعیداّآوتاباّیمیاییّّاینّتوععیحا ّبهّکاربردّنمادینّواژ ّآسعمانّوّآسعمانیباّ

چونّابرّوّبارانّوّبر ّکهّا ّآسعمانّوّدرّآسعماننداّدرّدوّدوترّیمیاییّّما اّسعتار اّشعهاباّاو ّوّپدید 

رمانتی ّوّشععوهوتذلّآخرّحیا ّادبیّورو ّخوایینّپرداخ ؛ّدوّدوتریّکهّورو ّدرّگریزّا ّوضععایاییّم 

کاربردیّّّّااندیاّبجزّکهکشانّوّشهابّکهّیرّکجاّآمد یایّدیگریّداشتهّباشدنّاینّواژ کوشدّتجربهمی

ّو ّابهّاصععع الحّماّاوزونّبرّمواردیّکهّدرّم نایّحییییّوّاانداّبارینمادینّداشعععته انداّّخودّآمد ّهِلَّّعَععععِ

هّباّیی یّا ّم انیّالوت ّّاکهّسعخنّا ّکاربردّنمادینّاسع اندنّواععحّاسع ّآنجاّّکاربردیاییّنمادینّنیزّداشعته

روّخوایینّبودنّدرّهّّبّّایّاسعت ار ّروکهّدرّاینّصعور ّبیشعترّباّگونهّّمشعخ صروّیسعتینّنهّباّم ناییّهّبّّرو

ّیاّدرّاینّدوّدوترّاشار ّروتهّاس :ادامهّبهّم انیّنمادینّاینّواژ 

ّال نّآسمان

 
1-ّSymbolization. 
2- Symbol. 
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وضععایّوکریّوّدنیایّدرونّّ-2ّّشععوداّایمانّبیاورین«یسععتیّوّوضععایّ ندگیّورو ّدرّ»آوتابّمیّ-1

وّآر ویاّوّرایایاّّّ-3یایّسععوزّتابسععتاناّدیدارّدرّشععباّایمانّبیاورین«ّّشععوداّآب»آوتابّمیّورو ّدر

وضایّّّ-4ّّ ی«شوداّمرداباّبهّهلیّگ  ّمادر ّرویاّدرّ»آوتابّمیوّپلیدیّّیاناینجاریدنیاییّپاعّا ّّ

وضععایّوّّّبشععریّتمد نیّّوضععایّکل ّ-5یّناامیدّایرانّدرّ»ایّمر ّپرگهر«ّّجام هّوّدروغینّحکوم ّشععا 

 ّدرّولی ؤمسّعیّبرخیّسعالکانّبیدنیایّهاروانهّ-6ّدرّ»ایمانّبیاورینّ«یاّّآنّیاّوّروابطّمیان ندگیّانسعان

دنیایّّ-8شععود«ّرهرمانّبسععا ندّدرّ»آوتابّمیکوشععندّا ّخودّّدنیایّموار انیّکهّمیّ-7شععود«ّّ»آوتابّمی

یّینرّوّینرپیشعگانّدرّدنیایّوریوند ّ-9شعود«ّّولی ّدرّروالّدردّوّرنجّ مینیانّدرّ»آوتابّمیؤوار ّا ّمسّع

خایرا ّدرّ»مرداباّّّّ-11یایّسععوزّتابسععتان«ّاحسععا ّوّهای هّوّدلّدرّ»درّآبّ-10شععود«ّّ»آوتابّمی

حادّوّوناّدرّ»تنهاّات ّّوّاصعلبهّّوّت الیاّپیوسعتنّهروجّّ-13»دیدارّدرّشعب«ّّگذشعتهّدرّّّ-12دیدارّدرّشعب«ّّ

ّماند«صداس ّکهّمی

ّبنّآوتاب

حیا ّوّشعورّ ندگیّوّانرژیّحیا ّّ-2ّّروشعنیّدرّ»مرداباّبهّآوتابّسعالمیّدوبار ّخواینّکرد«ّ-1ّ

امیدّّ-3شعوداّرویّخاعاّبهّآوتابّسعالمیّدوبار ّخواینّکرداّپنجر اّپرند ّمردنیّاسع «ّّدرّ»آوتابّمی

شععوداّرویّخاعاّمرداباّوینّسععوزاّبهّآوتابّسععالمیّدوبار ّخواینّکرداّپنجر اّپرند ّدرّ»آوتابّمی

حیییع اّّّّدرّ»ایمعانّبیعاوریننّّ-6ّّوّنیکوختیّّموو یی ع ّّ-5ّّشعععود«هشععع ّدرّ»آوتعابّمیّّ-4ّّمردنیّاسععع «

ّ-7پنجر اّپرند ّمردنیّاسعع «ّّّّشععوداّمرداباّایمانّبیاورینایایّمت الیّوّجاودانهّدرّ»آوتابّمی  صعّع

رندّدرّ»رویّّهواملیّکهّدرّرشعدّوّباروریّانسعانّمؤث ّ-8هیّدرّ»پرند ّمردنیّاسع «ّّگرمیّسعلوعّاجتما

ّسو د«یّجام هّدرّ»دلنّبرایّباغچهّمیهیّترر هواملّدروغینّمد ّ-9خاع«ّ

ّخورشیدّ

شعورّّ-3ّّیایّ مینی«ایماناّروشعناییّایمانّدرّ»هاشعیانهاّآیهّّ-2روشعنیّدرّ»جم هاّایمانّبیاورین«ّّّ-1

یایّّهشعع ّدرّ»آیهّ-4ایمانّبیاورین«ّّّّیایّ مینیا ندگیّوّییجانّوّگرمیّحیا اّ ندگیّدرّ»جم هاّآیه

ّ-8ّّیعایّ مینی«دّدرّ»جم عهاّآیعهامیّعّّ-7ّّیعایّ مینی«انعدیشعععهّدرّ»آیعهّّ-6ّّییینّدرّ»هعاشعععیعانعه«ّّ-5 مینی«ّّ

اصعلّنخسعتینّوّموداّاهلیّدرّّ-10حییی ّدرّ»هاشعیانه«ّّّ-9یایّ مینی«ّّدرّ»جم هاّآیهّموویی سع اد ّوّ

یایّخوشعوختیّ-12یاّدرّ»ایمانّبیاورین«ّّیاّوّپاکی دوبارّصعمیمی ّتجل یّ-11ماند«ّّ»تنهاّصعداسع ّکهّمی

ّورجا ّدرّ»مرداب«امیدیایّبیّ-13کاذبّدرّ»مرداب«ّ

ّستار 

یاّوّپاکیّ-3شعععود«ّّیاّدرّ»آوتابّمییاّوّبلندیاوجّ-2ّّشعععود«درّ»آوتابّمیّّالمکانمر ّمکانّوّّ-1ّ

یاّدرّ»بهّهلیّگ  ّمادر ّرو ی«ّّ یواییّ-4شعععوداّبهّهلیّگ  ّمادر ّرو ی«ّّینجاریاّدرّ»آوتابّمی
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شعادیّدرّّ-6شعوداّرویّخاعاّدریاو اّدرّغروبیّابدیاّدیدارّدرّشعب«ّامیدّوّآر وّدرّ»آوتابّمیّ-5

ّ-9ک ّنیسع «ّّمنجیّوّابرمردّدرّ»کسعیّکهّمتلّییّ ّ-8 ندگیّدرّ»دیدارّدرّشعب«ّّّّ-7»دیدارّدرّشعب«ّ

کعارّدرّ»دلنّتجربعهّوّتعا  موعار انّبیّّ-11روشعععن کرانّدرّ»غروبیّابعدی«ّّّ-10رهرمعانّدرّ»غروبیّابعدی«ّ

دردّدرّسعال ّبیّ-13سعا ندّدرّ»رویّخاع«ّمیّّموار ینیّکهّا ّخودّرهرمانّ-12«ّّسعو دمیبرایّباغچهّّ

دوسع ّصعمیمیّدرّ»کسعیّکهّّ-15ّّسعا ّدرّ»بهّهلیّگ  ّمادر ّرو ی«هواملّجام هّ-14»رویّخاع«ّ

ایّا ّوسعع  ّنورّوّایّوّرو نهجلو ّ-17ینرپیشععگانّسععینماّدرّ»رویّخاع«ّّّ-16ّک ّنیسعع «ّمتلّییّ 

ّماند«عّوّحیا ّدرّ»تنهاّصداس ّکهّمینورّوّا ّدیارّخورشیدّوّتحر ش ورّ

ّما ّ

حییی ّدرّ»دیدارّدرّّ-2یّدیگراّب دّا ّتواّدرّغروبیّابدی«ّّتول دروشعععنیّدرّ»دیدارّدرّشعععباّّ-1ّ

خایرا ّخو ّوّّ-4ّّیایّ یوایّآنّدرّ»دیدارّدرّشب«یایّروشنّوّجلو گذشتهّ-3یّدیگر«ّّتول دشعباّ

یّدیگراّدرّغروبیّّتول دامیدّوّشععادیّدرّ»دیدارّدرّشععباّّ-5ّیادماندنیّدنیایّکودکیّدرّ»ب دّا ّتو«بهّّ

مانداّپاکیّدرّ»تنهاّصداس ّکهّمیّ-7ماند«ّّحیا ّوّپویاییّوّحرک ّدرّ»تنهاّصعداسع ّکهّمیّ-6ابدی«ّّ

ّّّ-10وبیّابعدی«ّّیمعهّ یزیعایّرایعاییّدرّ»درّغرّّ-9ریعاییّدرّ»درّغروبیّابعدی«ّّّّ-8درّغروبیّابعدی«ّّ

ّ-12ورو ّدرّ»بادّماّراّخوایدّبرداّتنهاییّما اّب دّا ّتو«ّّ-11تنهاییّوّانزواّوّغرب ّدرّ»برّاوّبوخشععایید«ّّ

یییانّوّسععرکشععیّوّگسععتاخیاّّ-14ّّباعّدرّ»مرداب«یایّموار ّوّبیانسععانّ-13ّّمنجیّدرّ»تنهاییّما «

اوعععاعّبهّینّّ-16یّدرّ»پنجر «ّّماد ّمد نتاوجّتکنولوایّوّصععن  ّوّّ-15ّّشععهام ّیییانّدرّ»مرداب«

ّنگرانّدرّ»بادّماّراّخوایدّبرد«یایّ شنّ-17ّریختهّوّنابسامانّجام هّدرّ»بادّماّراّخوایدّبرد«

ّکهکشان

نیاوتنیّدرّیایّدسععع اوجّ-3شعععود«ّّجاودانگیّدرّ»آوتابّمیّ-2شعععود«ّّبیکرانگیّدرّ»آوتابّمیّ-1

ّّیاّدرّ»بهّهلیّمادر ّگ  ّرو ی«ناینجاریّیرایاییّوّپاعّا ّیمهدنیاییّّ-4شود«ّ»آوتابّمی

ّشهاب

ّشود«امیدّدرّ»آوتابّمیّ-3شود«ّحیا ّدرّ»آوتابّمیّ-2شود«ّشورّ ندگیّدرّ»آوتابّمیّ-1

ّاو 

وّحیا ّوّش ورّدرّ»تنهاّصداس ّّتحر عراییّبهّسویّدنیاییّوسیعّوّپاعّوّمت الیّوّسرشارّا ّّّّ-1ّ

ّمر ّبودنّوّنوودناّمر ّیوی  ّوّآنّسویّیوی  ّدرّ»دیدارّدرّشب«ّ-2ّماند«کهّمی

ّابرّ

شعععکسععع ّوّّّ-3ّّغنّدرّ»ایمعانّبیعاورین«ّّ-2ایّنعام لو ّدرّ»آنّرو یعا«ّنعاامیعدیّوّنگرانیّا ّآینعد ّّ-1ّ

خسعععتگیّا ّّّّ-5ّّرمییّدرّ»ایمعانّبیعاورین«بیّّ-4ّّدرّ»ایمعانّبیعاورین«ّّهوامعلّنعاامیعدیّوّابتعذالّوّآلودگی
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یایّّاندیشهّّاوکارّوّّ-7ّّاوجّوّت الیّوّبلندایّروحّدرّ»درّغروبیّابدی«ّّ-6ّّ ندگیّتکراریّدرّ»آنّرو یا«

ّبیّپایانّذینی ّ-8ّپایانّوّگذشعتهّورو ّدرّ»بهّآوتابّسعالمیّدوبار ّخواینّکرد«بی  ّرایاییّوّآر ویای

منجیّدرّ»دلنّبرایّّّ-9ّرو گارّپرشعععورّگذشعععتهّدرّ»بهّآوتابّسعععالمیّدوبار ّخواینّکرد«یایّّوّآرمان

وضعایّمرگوارّوّسعنگینّّ-11ّوکرانّوّموار انّجام هّدرّ»بادّماّراّخوایدّبرد«روشعنّ-10سعو د«ّّباغچهّمی

هّوّشعععهام ّوّهصعععیانّدرّ»غروبیّّروحی ّ-12ّمسعععمو «ّّوّدنیایّمدرنّدرّ»ابرّتمد نیایّدروغینّّوّجلو 

 ّوّاورادّجام هّدرّ»بادّماّراّخوایدّّی کل ّ-14شعود«ّّمصعالحّرایاییّوّغیرّ مینیّدرّ»آوتابّمیّ-13ابدی«ّّ

ّبرد«

ّباران

رسعیدنّبهّباروریّوّداشعتنّّ-3هشع ّدرّ»برّاوّبوخشعایید«ّّّ-2احسعا ّوّهای هّدرّ»برّاوّبوخشعایید«ّّّ-1ّ

اهتراضّوّهصعیانّدرّ»غروبیّّّ-5نشعانّدادنّخودّدرّ»غروبیّابدی«ّّّ-4درّ»درّغروبیّابدی«ّّّو  الحضعورّّ

ّجریانّپاعّ ندگیّدرّ»برّاوّبوخشایید«ّ-6ابدی«ّ

ّبر 

شعود«ّنرمیّوّل او ّدرّ»آوتابّمیّ-3شعود«ّّروشعنیّدرّ»آوتابّمیّ-2شعود«ّّسعدیدیّدرّ»آوتابّمیّ-1ّ

یأ ّوّناامیدیّدرّ»ایمانّّّ-6شععکسعع ّوّبدبختیّدرّ»ایمانّبیاورین«ّّّ-5شععود«ّّسععکو ّدرّ»آوتابّمیّ-4

ّدرو ّدرّ»ایمانّبیاورین«ّ-7بیاورین«ّ

ّنموداریایّ یرّنشانّداد:ّّتوانّدرّجداولّوبسامدّوّم انیّنمادیاّراّمی

ّآسماّنّّردی 
ّوآوتاب

ّخورشیّد
ّبر ّبارانّابرّاو ّکهکشانّشهاّبّستار ّما 

ّت داد

ّمصراع

ّجمع

ّآمدّ یایواژ 

ّیابّهواژ نسعو 

ّت دادّمصراع

1ّ
ایععععمععععانّّ

ّبیاورین
4ّ

2ّا2ّّ

4ّ
ّا2ّ260ّ15ّ0577ّ-2ّّ-ّ-ّ-13ّّ-

ّ-ّب دّا ّتو2ّ
ّ–اّّّّ-

-ّ
ّا61ّ2ّ0328ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-2ّ

 21ّپنجر 3ّ
1ّا1ّّ

2ّ
ّا71ّ6ّ0845ّ-ّ-1ّّ-ّ-ّ-1ّ1ّ

4ّ

ّبرایّدلن

ّباغچه

ّسو دمی

ّ

-ّ

ّ-ا3ّّ

3ّ
ّا116ّ5ّ0431ّ-ّ-1ّّ-ّ-ّ-1ّّ-

5ّ
کسععیّکهّّ

یعیعّ  ّمعتععلّ
2ّ

ّ–ا1ّّّّ

1ّ
ّا101ّ7ّ0693ّ-2ّّ-ّ-ّ-ّ-2ّّ-
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کععععععع ّّ

ّنیس 

6ّ

تعععععنعععععهّّ

اصعداسع ّّ

ّکععععععععععّه

ّماندمی

31ّ
1ّاّّ-

1ّ
ّا61ّ7ّ1147ّ-ّ-ّ-2ّّ-ّ-1ّ42ّ

7ّ

پعععرنعععد ّ

معععردنعععیّّ

ّاس 

-ّ
ّ–ا1ّّّّ

1ّ
ّا11ّ1ّ0909ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-ّ-

ّا2ّ4ّ2ّ2ّ681ّ43ّ0631ّ-ّ-8ّ12ّ4ّ9ّّجمع

ی ّبارّبهّّ-4بهّصعور ّجانبّآبینّّ-3رّآبیّرنگنّبهّصعور ّمکر ّّ-2ینّیدوّبارّباّصع ا ّمیواّ-1

 یایّنورانیصور ّسیار 

ت عدّا

ّد

واژ 

ّیا

درّّ

دوّ

ّدوتر

آسعن

ّان

آوتعاب

ّو

خعععوّر

ّشید

معا

 ّ

سععتا

ّر 

شععها

ّب

کهع 

ّشان

ا

ّو 

ا

ّبر

بعارّا

ّن

ب

ر

 ّ

تعع ععدادّ 

ّصراع

ّجمع

یعّاواژ 

یّّ

ّآمد 

نسعو ّ

واژ ّّ

بعهّّ معاّ

ت عدادّّ

مصععرا

ّع

25ّ

19ّ اّّّ

14ّ

33ّ

2

1ّ
34ّ1ّ2ّ5ّ

1

2ّ
14ّ6ّ

2ا2443

437ّ
153ّ

0626

ّا

0628

0ّا

ّ

ّ

ّعریبّحضورّبسامدّواژ 

1کعل)

)ّ

بسعامدّ

ّکل



 1399  زمستان  /دهمدوازی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ....................................................................................... 20

 نّّ

ّد

ان

ّب

ع

ّل
ّ(2کل)ّ(1کل)ّبّ-1ّ ند

1کعل)

)ّ

ّستار 1ّ
25ّ9ّ34ّ

300=122

5ّ

45ّ ّ=5ّ

9ّ

345=45+30

0ّ

578+173

6ّ

1ا15

0ّ

ّآوتاب2ّ

خعورّ 

ّید

ّوآوتاب

خعورّ 

ّید

11ّ

10ّ

21ّ

8ّ

4ّ

12ّ

19ّ

14ّ

33ّ

88=811ّ

60=610ّ

231=112

1ّ

40=58ّ

12=34ّ

72=61

2ّ

128=40+88ّ

72=12+60ّ

303=72+23

1ّ

247=131

9ّ

126=914ّ

561=173

3ّ

6ّا74

5ّا14

9ّا18

ّآسمان3ّ
17ّ8ّ25ّ

221=131

7ّ
32=48ّ

253=32+22

1ّ

425=172

5ّ

1ا12

0ّ

ّما 4ّ
17ّ4ّ21ّ153=917ّ12=34ّ

165=12+15

3ّ

252=122

1ّ
7ّا86

ّباران5ّ
12ّ2ّ14ّ

120=101

2ّ
1=12ّ122=2+120ّ

154=111

4ّ
8ّا71

ّابر6ّ
8ّ4ّ12ّ64=88ّ12=34ّ76=12+64ّ

132=111

2ّ
6ّا33

1ّا24ّ2=12ّ10=2+8ّ18=36ّ67=4ّ2ّ6ّ8ّبر 7ّ

2ّا33ّ2=12ّ11=9+2ّ20=45ّ2=3ّ2ّ5ّ9ّاو 8ّ

کعهعکعّ 9ّ

ّان
2ّ-ّ2ّ4=22ّ-ّ4=0+4ّ4=22ّ2ّ

1

0ّ

ّشهاب
1ّ-ّ1ّ1=11ّ-ّ1=0+1ّ1=11ّ1ّ

ّبسامدّیّموردّنظرّدرّآنّآمد ّاس ّضنّحّ=ّعریبّحضورّ=ّت دادّش ریاییّکهّواژ 

ّیّدیگرّ+ّعریبّحضورّایمانّبیاورینّبهّآغا ّوصلّسردتول د(ّ=ّعریبّحضور1ّکلّ)

ّیّموردّنظرّدرّآنّآمد ّاس نکلّاش اریّکهّدرّدوّدوتراّواژ ّ(ّ=ّبسامدّکل2ّکل)
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ّبسامّدّم نایّنمادین1ّبسامّدّواست ارّیمجاریم نایّم مولّیم نایّواژّ ّردیّ 

1ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّستار 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّکردّنکوچ

ّبهّستارّ 

ّگمشد آسمان

ّبار21+10
ّاست ار ّا ّینرپیشگان

ّواسدّسینما
1ّ

4ّّالمکانمر ّمکانّو1ّّ

6ّّاوجّبلندّی2ّ

4ّّپاکّی3ّ

2ّّ یوایّی4ّ

2ّّآر و5ّ

ّامید6ّ
2ّّ

1+3ّ

1ّّشادّی7ّ

1ّّ ندگی8ّ

2ّّینجاریّا9ّ

2ّّمنجیّوّابرّمرد10ّ

2ّ1ّّرهرماّن11ّ

2ّ1ّّروشن کراّن12ّ

13ّ
تجربهّوّّموار انّبی

ّکاّرتا ّ 
1ّ

14ّ
موار ینیّکهّا ّخودّّ

ّسا نّدرهرمانّمی
3ّ

3ّّدردسال ّبی15ّ

16ّ
هواملّترریّوّرشدّّ

ّجام ّه
2ّ

2ّّدوس ّصمیمّی17ّ

3ّّینرپیشگانّسینمّا18ّ

19ّ

ایّا ّّایّوّرو نّهجلوّ 

وس  ّنورّوّش ورّنورّّ

وّا ّدیارّخورشیدّوّّ

ّوّحیاّ ّتحر ع

3ّ2ّ

1ّّوارونگیّاوعاّع20ّ

21ّ
روحاّمرد اّوضاییّبی

ّپوسید ّوّدگرگونّشدّ 
1ّ

 
درّم نایّحییییّوّنیزّاحتمالّداردّدرّم نایّنمادینّّّّستارّ ّّاّاحتمالّدارد«ابدیّ»غروبیدرّش رّّ-2م نایّمجا یّوّاست اریّاس نّّامیصودّبسامدّ-1

ّماند«ّّیّنورانیّدرّش رّ»تنهاّصداس ّکهّمیارّ ی ّبارّبهّصور ّسی ّّ-3امیداّرهرمانّوّروشن کرّآمد ّباشدنّّ
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ّ
ّّیستارّ 

ّمیوایی
ّّّ

3ّّامیدیاّوّخیاال ّوایی1ّ

3ّّیایّکاذّبخوشوختی2ّ

ّبار7ّّآوتاب2ّ
ش ریایّاست ار ّا ّ

ّورو 
1ّ

2ّّروشنی1ّ

2ّ

حیا ّوّشورّ ندگیاّّ

انرژیّحیا اّهواملّوّّ

تمامیّ یزیاییّکهّبهّّ

 ندگیّشورّوّنشاطّّ

ّبخشدمی

7ّ

8ّّیّامیّدامیداّمایّه3ّ

2ّّهشّ 4ّ

1ّّوّنیکوختیّموو یی  5ّ

6ّ
یایّّحییی اّص ّ 

ّمت الیّوّجاودانّه
6ّ

1ّّاجتماهّیگرمیّسلوع7ّّ

8ّ
هواملیّکهّدرّرشدّوّّ

ّرنّدباروریّانسانّمؤث 
1ّ

9ّ
هیّّهواملّدروغینّمد 

ّریّجام ّهتر 
2ّ

ّ

3ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّخورشیّد

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّبار3

ّ

ّاست ار ّا ّ شّن

ّ

1ّ

2ّّروشنی1ّ

1ّّروشناییّایمان2ّ

3ّ

شورّ ندگیاّییجانّوّّ

ّّحیا اّیمایهّوّگرمی

ّ ندگیّوّحیا 

6ّ

4ّّهشّ 4ّ

4ّّایمان5ّ

1ّّییین6ّ

4ّّاندیشّه7ّ

6ّّیّامیّدامیداّمایّه8ّ

9ّ
یّس اد اّس اد اّمایه

ّ یی موو 
5ّ

2ّّحییی 10ّ
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ّخورشیدمیوایی
11ّ

اصلّنخستینّوّموداّّ

ّاهلی
1ّ

12ّ
یّدوبارّ ّتجل ی

ّیّایاّوّپاکیّ صمیمی 
1ّ

1ّّیایّکاذّبخوشوختی1ّ

1ّّورجاّ یایّبّیامید2ّ

ّ_ّ__ّبار12ّآسماّن4ّ

1ّ
وجودّیستیّوّوضایّّ

ّ ندگیّوروّ 
2ّ

2ّ

ذینّوّاندیشهاّوضایّّ

وکریّوّدنیایّدرونّّ

ّورو 

4ّ

3ّ

آر ویاّوّآنچهّّ

نیاوتنیّاس اّّدس 

ّرایایا

3ّ

4ّ
دنیایّرایاییّوّپاعّا ّّ

ّیاپلیدّییاّوّناینجارّی
1ّ

5ّ
وضایّدروغینّّ

ّحکوم ّشاّ 
1ّ

6ّ
یّناامیدّّوضایّجام ه

ّایران
2ّ

2ّّبشرّیّتمد نیّوضایّکل 7ّ

8ّ
یاّّوضایّ ندگیّانساّن

ّیّاوّروابطّمیانّآّن
1ّ

9ّ
یّبرخیّدنیایّهاروانّه

ّولیّ ؤمسسالکانّبی
1ّ

10ّ

دنیایّموار ینیّکهّّ

کوشندّا ّخودّّمی

ّرهرمانّبسا نّد

1ّ

11ّ

ولی ّّؤدنیایّوار ّا ّمس

درّروالّدردّوّرنجّّ

ّ مینیان

1ّ

12ّ
یّینرّوّّدنیایّوریوندّ 

ّینرپیشگاّن
1ّ
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1ّّدیارّمرگّوّتوایی13ّ

14ّ
احسا ّوّهای هاّدلّوّّ

ّیایّحییّررلب
1ّ

1ّّخایرا 15ّ

1ّّگذشتّه16ّ

17ّ

ّّپیوستنّّت الیاّوّهروج

ّّبهّریختّنّوّّاصلّّبه

ّونّاّوّّحادات ّّوش ورّ

1ّ

1ّّ شن18ّ

ّ

ّ

ّ

5ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّما 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
12+1ّ

ّ

ّ

ّ

ّاست ار ّا ّ شنّوّنگاّ 

ّ

ّ

ّ

3ّ

ّروشنی1ّ
1ّ

2+3ّ

ّحییی 2ّ
1ّّ

1+1ّ

3ّ
یایّروشنّوّّگذشتّه

ّیایّ یوایّآّنجلوّ 
3ّ

4ّ

خایرا ّخو ّوّبهّّ

یادماندنیّدنیایّّ

ّکودکّی

2ّ

1ّ2ّّامید5ّ

1ّّشادّی6ّ

1ّّحیا 7ّ

1ّ1ّّپاکّی8ّ

1ّ1ّّریایی9ّ

1ّ1ّّیّ یزیایّرایایّییمّه10ّ

1ّّتنهاییّوّانزواّوّغربّ 11ّ

9ّّورو 12ّ

6ّّمنجی13ّ

14ّ
یایّموار ّوّّانساّن

ّباّعبی
1ّ

 
مالّداردّنمادّروشعنیّوّحییی ّوّّتنهاّدرّم نایّم مولیّوّماّوعععّلهّخودّبهّکارّروتهّباشعدّوّنیزّاحتّّارودّماّ احتمالّمیّ«دیّدیگرتول »نّدرّشع ر1ّّ

لهّبهّکارّروتهّباشععدّوّینّاحتمالّم انیّنمادینّامیداّّرودّتنهاّدرّم نایّماّوععععینّاحتمالّمیّّ«غروبیّابدی»امیدّباشععد؛ّنیزّدرّموردّما ّدرّشعع رّ

 رودنّیّ یزیایّرایاییّمیروشناییاّپاکیاّریاییّوّیمه



 25................................................................................................................ د مربوط به آسمان در شعر فروغ فرّخزا  سمبولیکهای  تحلیل واژه

ّ

ّ

ّمیوایّیماّ 

15ّ

یییانّوّسرکشیّوّّ

گستاخیاّشهام ّّ

ّیییان

1ّ

16ّ
اوجّتکنولوژیّوّّ

ّّیماد ّتمد ّنصن  ّوّ
1ّ

17ّ
اوعاعّبهّینّریختهّوّّ

ّنابسامانّجام ه
1ّ

1ّّیایّنگراّن شن18ّ

19ّ

وضاّوّبستریّّ

پرا حرک ّوّپویاییّوّّ

یّحیا ّوّشویندّ 

یاّوّرسانند ّبهّّآلودگّی

ّاوجّوّت الّی

1ّ

1ّّیایّکاذّبخوشوختی1ّ

1ّّورجاّ امیدیایّبّی2ّ

ّ

ّ

ّ

6ّ

ّ

ّ

ّ

ّباران

ّ

ّ

ّ

ّبار9ّ

ّ

ّ

ّ

ّدرترکیبّنورباروّن

ّ

ّ

ّ

1ّ

1ّ
)وورانِ(ّاحسا ّوّّ

ّهای ّه
2ّ

1ّّهشّ 2ّ

3ّ
رسیدنّبهّباروریّوّّ

ّو  الداشتنّحضورّ
1ّ

1ّّنشانیّدادنّخوّد4ّ

1ّّاهتراضّوّهصیاّن5ّ

2ّّگریه6ّ

1ّّجریانّپاعّ ندگّی7ّ

ّ_ّ__ّبار3ّابر7ّ

2ّّناامیدّی1ّ

3ّّغن2ّ

1ّّشکسّ 3ّ

4ّ
هواملّناامیدّوّابتذالّوّّ

ّآلودگّی
1ّ

5ّ
ایّّنگرانیّا ّآیندّ 

ّنام لو 
1ّ

1ّّرمیّیبی6ّ
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7ّ
خستگیّا ّ ندگیّّ

ّتکراری
1ّ

8ّ
اوجّوّت الیّوّبلندایّّ

ّروح
1ّ

9ّ

یایّّاندیشّهاوکارّوّ

یّپایانّوّگذشتّهبی

ّورو 

1ّ

10ّ

وّّرایاییّ ّّذینی 

وّّّپایانبیآر ویایّّ

رو گارّیایّّآرمان

ّپرشورّگذشتّه

1ّ

1ّّنجیم 11ّ

12ّ
روشن کرانّوّموار انّّ

ّجام ّه
1ّ

13ّ
 ّجام هاّاورادّّی کل 

ّجام ّه
1ّ

14ّ

ّّسنگیّنّوّمرگوارّوضای

ّّدروغینّیاّیجلوّ ّو

ّمدرّنّدنیایّّوتمد نّ

1ّ

1ّّشهام ّهصیاّنّهّوروحی 15ّ

16ّ
مصالحّرایاییّوّغیرّّ

ّ مینّی
1ّ

ّ_ّ__ّبار3ّبر 8ّ

1ّّسدیدّی1ّ

1ّّروشنی2ّ

1ّّنرمیّوّل اوّ 3ّ

1ّّصدایّیسکو اّبی4ّ

2ّّشکس ّوّبدبختی5ّ

2ّّیأ ّوّناامیدّی6ّ

2ّّدرو 7ّ

ّ_ّ__3ّّاو 9ّ

1ّ

ّ

2ّ

راییّبهّسویّدنیاییّّ

وسیعّوّپاعّوّمت الیّوّّ

وّّّتحر عسرشارّا ّ

ّحیا ّوّش ور

2ّ

ّ

1ّ
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مر ّبودنّوّنوودناّمر ّّ

یوی  ّوّآنّسویّّ

ّیوی ّ 

ّ_ّ__ّ__ّکهکشان10ّ

1ّّبیکرانگی1ّ

1ّّجاودانگی2ّ

1ّّنیاوتنییایّدسّ اوّج3ّ

4ّ
دنیاییّرایاییّوّپاعّا ّّ

ّیّایّناینجارّییمّه
1ّ

ّ_ّ__ّ__ّشهاّب11ّ

1ّّشورّوّسر ندگی1ّ

1ّّحیا 2ّ

1ّّامید3ّ

ّم انیّجهانیّنمادیاّ-1ّ-3

یاّدرّورینگّجهانیّوّنزدّبسعععیاریّا ّمرد ّم نیّوّکاربردّنمادینّکهّبسعععیاریّا ّواژ ّّبهّاینّّتوج هّبا

یعایّجهعانیّبعاّم عانیّآنّدرّورینعگّّنوشعععتعاریعایّموردّنظرّاینّّنگعاییّبعهّبرخیّم عانیّنمعادینّواژ دارداّّ

لیّا ّّایّاجمالیّبینّاینّم انیّوّکوشعع ّورو ّخاوّمیایسععهّ(1386اّکوپرا1380ّّاّیالا1378ّ)شععوالیهاّ

ّشعودّکهّدرّشع رّورو ّبهمیّمشعخ صیاّّینّشعوای ّم انیّسعموولی ّواژ ّّانّباّاینّنگا ل  ّنخوایدّبود

ّکنیننیاّدرعّمیشودّوّینّتا گیّنگا ّورو ّراّدرّکارکردّنمادینّاینّواژ وراوانیّدید ّمی

ّّ-5 نّّابعدی ّّ-4کمعالنّّّّ-3 نّّت عالیّوّهروجّوّم نوی ّّ-2 نّّخعدااّخعدایعاناّالویی ّّ-1ال (ّسعععتعار :ّّ

روحنّّ-10یایّشعبنّ شعنّ-9امیدنّّ-8پی ّآسعمانیّخدانّّّّ-7یدای ّبهّسعویّغلوهّبرّشعرنّّّ-6نامیرایینّّ

کلیسععانّّ-13جهانّاصععیرنّّّ-12یاّنورّوّظلم ّّبرخوردّمیانّدوّنیرویّباینیّوّظایریاّم نویّوّماد ّ-11

ّریورانّرا ّهدال نّ-14

خعدایّبصعععیرّوّّّ-4 نّخعداّوّمظهرّالویی ّتجل یّّ-3نیرویّمت عالّکیهعانینّّّّ-2خعدانّّّّ-1ب(ّخورشعععیعد:ّّ

روحّهعالننّّّ-10پعدرّهعالناّخعدایّپعدراّّ-9هعدلنّّّّ-8مظهرّنیکینّّّّ-7خیرالهینّّّ-6نورّمت عالینّّّّ-5رعدرت نّ

 شعنّآسعماناّ شعنّّّ-14رلبّکیهاناّمرکزّوجوداّرلبّآسعمانینّّّ-13یسعتیّسعاکننّّّ-12روحّپاعنّّّ-11

 ندگیّوّنیرویّحیاتینّّ-17هیلنّّ-16م رو ّوّدان ّشعهودینّّّ-16 شعنّخدانّّّ-15جهاناّ شعنّرو نّّ

ّّّ-22خیزیاّبارورینّّحاصعلّ-21نّمرگّوّرسعتاخیرن20ّّگرمااّرو اّنورنّّّ-19رسعتاخیزّوّجاودانگینّّّ-18

ّرلبّمملک نّ-24شاینشا نّّ-23سو انند نّ
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پدرّّ-4ناظنّکیهاننّّّ-3نیروییّکهّانسععانّباالیّسععرخودّداردنّّ-2ردر ّخداوندینّّّ-1ج(ّآسععمان:ّ

وّّو  الاصععلّّّ-9جایگا ّروحنّّ-8روحّجهاناّّ-7روحنّّّ-6جایگا ّخداوندنّّّ-5شععایانّوّصععاحوانّ میننّّ

ّآر ویایّبشرینّ-12آگایینّّ-11ثنّاصلّمؤن ّ-10مذکرنّ

رّبارورکنند نّاصععلّمذک ّ-4مذکرنّّّنیرویّالهیّّ-3شععایوانویّآسععماننّّ-2ایزدّبانویّمادرنّّ-1د(ّما :ّ

ّ-10صعلحنّّ-9تجدیدّحیا ّجاودانینّّ-8مرگیّوّابدی نّّبیّ-7وابسعتگیّوّاصعلّ نانهنّّّ-6بارورینّّّ-5

 معانّّّّ-16ععععرور ّهعالننّّّ-15تنعاوبّوّنوگردانینّّّّ-14وحعد نّّ-13حیییع ّّّ-12 یوعایینّّّ-11آرام ن

کایلینّّ-21نّنیرویّشعرّوّبدخوا ن20ّّبدّآسعماننّ شعنّّ-19 شعنّشعبنّّ-18بالندگینّّ-17درّحالّهوورنّّ

ّ-25م رو ّباینیّوّشعهودینّّ-24ا نّّیّهینیسعم ّتاری ّیوی  اّی نیّجنوهّ-23اوراطّجنسعینّّ-22

یمسععرّّ-27رایاّوّناخودآگا نّّّ-26م رو ّغیرّمسععتیینّوّاسععتداللیّوّتدریجیّوّیمرا ّباّسععرگشععتگینّّ

ّامدرایورن

هیرنّ تّ-5سع اد ّجاودانینّّ-4نزولّهواملّآسعمانینّّ-3رحم ّالهینّّّ-2عّالهینّّتور ّ-1باران:ّّّّ-- 

یّغیرّرابلّشععناخ ّخداوندّرولّا ّظهورنّّمرحلهّ-2خداوندنّّّتجل یّ-1ابر:ّّّ–وّّمکاشعع هنّ-7بارورینّّّ-6

ّ-10ووورنّّ-9ناپایدارینّّّ-8باراننّّّ-7یوانّّّ-6آسععماننّّّّ-5 ّملکوتینّوععع ی ّ-4دیدارّگذرایّتاهونّّ-3

یایّوحیاّپیا ّ-1شعهاب:ّّ–حّّّبر :ّسعردیّوّخنکینّ– ّّّمسعخنّ-12رربانینّّ-11شعادیّوّورخندگینّ

ّدرّموردّآوتاباّاو ّوّکهکشانّ یزّرابلّذکریّیاو ّنشدنّیایّبهشتینجامهّ-3نزولّروحنّّ-2آسمانینّ

دیعداّمیّّیعاّدرّجیراویعایّوسعععیعّجهعانیّنشعععانریعا ّمیعانّنمعادیعایّورو ّوّم عانیّنمعادینّیمینّواژ 

وننن؛ّاغلعب15ّّّّو14ّّّّا13ّّا12ّّیعاییّبعاّخودّدارداّبعهّهنوانّنمونعه:ّسعععتعار ّدرّم عانیّّنمعادیعایّورو ّتعا گی

ّّ-12ا11ّایّیمچون:ّم انیّآسمان؛ّتما ّم انیّشهابّوّبر ؛ّبسیاریّا ّم انیّابراّوّما ّدرّم انی

یّدو ّوّپایانیّشععع رّورو ّوّپرسعععهّ دنّدرّآسعععمانّآنّوّیایّدور درّسعععرود ّتأم لدرّمجموعاّباّ

ّتوانّبهّنتایجیّرسید:یایّآنّمینگریستنّدرّآسمانی

یابد؛ّم موالًّآنجاّکهّورو ّشعع ریّشعع رّورو ّدرّاینّدور ّاسععاسععاًّوضععاییّسععمولی ّوّنمادینّمیّ-1

یایّّدیّیمرا ّباشععداّشعع ریّکهّکمترّا ّجنوه والّوّدردمنّّسععرایداّشعع ریّکهّکمترّباّح ِّهاشععیانهّمی

یاّبماندّوّپنهانّوّنیمهّپنهانّحر ّوحشععتناعّ ندگیّاوّسععخنّبگویدّوّاوّدیگرّنخوایدّدرّپشعع ّپرد 

ّنشودبزنداّش رّاوّوار ّا ّنمادّمی

کهّّآورداّحالّآنشع ر(ّیرگزّا ّمهتابّسعخنیّنمی12ّبارّدر17ّّباّآنّکهّا ّما ّکنّنگ تهّاسع ّ)ّ-2

ّنآنّسوّینّا ّخورشیدّوّینّا ّآوتابّسخنّگ تهّاس ّدر

ّ-3آوتابّوّخورشععیدنّّ-2سععتار نّّّ-1 نینّخوایدّبود:ّّایّبسععامداّ ین ّترتیویّاینّنمادیاپایهّبرّ-3

ّشهابنّّ-10کهکشاننّّ-9او نّّ-8بر نّّ-7ابرنّّ-6باراننّّ-5ما نّّ-4آسماننّ
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یّدوّدوترّکعامالًّیّدیگر«ّوّمجموهعهتول عد»ّّا ّاینّحیعثاّترتیعبّبسعععامعدیّهنعاصعععرّموردّنظرّدرّّ-4

ّّاشعودنّدرّاینّدوترکمیّاختال ّمشعاید ّمیّااّدرّ»ایمانّبیاورینّبهّآغا ّوصعلّسعرد«ام 1ّّ؛یماینگیّدارد

یّدیگر«ّ)بی ّا ّّتول دشعودنّحجنّبیشعترّ»جاّمیهّّبّوّ»آوتابّوّخورشعید«ّوّنیزّبارانّوّابرّجاّّجایّسعتار 

ّگرّاینّنکتهّباشدنّتواندّتوجیهبرابرّ»ایمانّبیاورینّننن«(ّمی2ّا5

ّاگرّم یارّت دادّاش اریّباشدّکهّواژ ّدرّآنّآمد ّاس اّ ینشیّ نینّخوایینّداش :ّ-5

ما ّاّبارانّوّابرّّ-6و5ّو4ّّسعرود (ن17ّّسعتار ّوّآسعمانّوّ»آوتابّوّخورشعید«ّ)یرّکدا ّدرّّّ-3و2ّو1ّّ

ّشهابنّ-10کهکشاننّّ-9بر ّّ-8او ّّ-7ش ر(ا11ّّرّکدا ّدرّ)ی

ایننّاینّععرور ّا ّآنجاّناشعیّدرّاینّمیالّمجوورّبهّت ری ّععریویّبهّنا ّ»ّععریبّحضعور«ّشعد ّ-6

ّبسعامدّباالییّداشعتهّباشعدشعدّکهّگا ّممکنّاسع ّواژ  یایّکمتریّباشعدّاّاینّحضعورّدرّسعرود ام ّّ؛ای

یّّما ّوّآسعمانّدرّمجموهّهّاترنّبهّهنوانّمتالیّپایینیمانّبسعامدّوّیاّبسعامدیّحت ایّدیگرّباّنسعو ّبهّواژ 

ّش رن9ّّش رّوّما ّدر13ّّانداّاماّآسمانّدرّبارّآمد 17ّیّدیگر«ّیرّکدا ّتول د»

یرّواژ ّم یارّمناسعویّبرایّتشعخیصّّ(ّبهّبسعامدّکل1ِّرسعدّنسعو ّععریبّحضعورّکلّ)بهّنظرّمیّ-7

ّهّواژ ّباشدنّا ّاینّحیثاّ ین ّوّدرصدّنمادیایّاینّمیالّ نینّخوایدّبود:ورو ّبّتوج هّمیزان

ّ-6ّ-7ا86ما ّّ-5ّ-8ا71باراننّّّ-4ّ-9ا18آوتابّوّخورشیدّّ-3ّ-10ا12آسمانّّ-2ّ-10ا15سعتار ّّّ-1

ّّ-1شهابّّ-10ّ-1ا67بر ّّ-9ّ-2نکهکشان2ّ8ّا2او ّّ-7ّ-6ا33ابرّ

ایّروشعنّّیاّبنگریناّسعتار ّدرّصعدرّررارّدادنّسعتار ّرو نهواژ پ ّا ّیرّنظرّکهّبهّظهورّوّبرو ّّّ-8

ایّاسع ّبهّدنیایّیایّحسعر ّوّحزنّوّاندو اّبهّدنوالّرو نهاسع ّدرّتاریکیّشعبنّگویاّورو ّدرّتاریکی

ّیانیاّوّپاکییاّوّشادیروشنی

ّا ّحیثّگستردگیّم نااّ ینشیّ نینّخوایینّداش :ّ-9

ّ-5ّابرّ-4آسعمانّّ-3اّسعتار ّ)بدونّسعتار ّمیواییّوّکوچّکردنّسعتار (ّّما ّ)بدونّما ّمیوایی(ّ-2و1

درّاینّمیانّوسع  ّم انیّابرّّّاو نّ-11شعهابنّّ-10کهکشعانّّ-9ّّنّبارانّوّبر 8ّو7ّّآوتابّ-6خورشعیدّّ

آورّاسع ّبسعیارّکمترّاسع اّشعگ  یاّآنّنسعو ّبهّما ّوّآسعمانّوّسعتار اّباّاینّکهّبسعامدّابرّدرّسعنج ّبا

ّ(ن19وّت دادّم نی21ّّما ّباّبسامدّّا19وّت دادّم نی34ّّستار ّباّبسامدّّا16وّت دادّم نی12ّّ)ابرّباّبسامدّ

ّابرانگیزّاسعع نّبسععیاریّا ّاینّم انیّّتأم لبسععیارّّّّایام ناییّنمادینّبرخیّواژ ّتنو عگسععتردگیّوّّ-10

اّآوتابّدر15ّو14ّّو13ّّّّرّم انیّنمادینّّسعتار ّدّابینیّاسع نّبهّهنوانّمتالیایّرابلّپی خارجّا ّکلیشعه

اّابرّدر5ّو4ّّّّاّبعارانّدرّم عانی17ّّا16ّّا15ّّا12ّّا11ّّونننّمعا ّدر11ّّا10ّّا9ّّا6ّّا5ّّآسعععمعانّدرّم عانی9ّّّّم نیّّ

درّاینّمیانّوسعع  ّم انیّابرّنسععو ّبهّما ّوّآسععمانّوّّ-7وّبر ّدرّم نی15ّّّا13ّا12ّا11ّا7ّّا6ّم انیّّ

 
 شهابّنّ–10ّّکهکشانّّّ–9ّّاو ّّّّ–8ّبر ّّّ–7ّّابرّّّ–6ّبارانّّّ–5ّّآسمانّوّما ّّ–4ّّّو3ّّابّوّخورشیدّّآوتّّ–2ّستار ّّّّّ-1درّتولدیّدیگرّ:ّّ-1ّّّ



 1399  زمستان  /دهمدوازی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ....................................................................................... 30

وّت داد12ّّآورّاسع ّ)ابرّباّبسعامدّبسعیارّکمترّاسع اّشعگ  یاّّآنّدرّسعنج ّباسعتار اّباّاینّکهّبسعامدّابرّّ

م ناییّّّتنو عگستردگیّوّّّ(ن19وّت دادّم نی21ّّّما ّباّبسامدّّّّا19وّت دادّم نی34ّّّستار ّباّبسامدّّّّا16م نیّّ

ّنبرانگیزّاس ّتأم لبسیارّنیزّیاّنمادینّبرخیّواژ 

 گیرینتیجه -4

یایّایّبسعرایدّکهّکمترّباّجنوهیرگا ّشع رّهاشعیانهّ–یّدو ّوّدرّدوّدوترّآخرّخوی ّّورو ّدرّدور 

یاّراّبویندّوّباشععدّوّاوّنگرانّآنّنواشععدّکهّکسععیّآنّجنوهّّیمرا یّ ندگیّاوّوحشععتناعّوّناامیدکنند 

خصععوصععیّبودنّشعع ریایّّّّایایابد؛ّگوییّدرّاینّسععرود کای ّمیّّی یابارّسععموولی ّواژ ّ-بشععناسععد

کهّظهورّتمرینیّشععاهرانهّبلایّشععخصععیاّرودّوّشعع رّدرّاینّحالّنهّحکای ّتجربهمیانّمیّّهاشععیانهّا 

یّوار یّوّدردآلودّورو ّریّبیابندّوّباّگذشعتهخصعوصعی تاّیرگا ّیمینّشع ریایّهاشعیانهّجنوهّگردد؛ّام می

اسععت اد ّا ّّّایایّاینّبیانّسععموولی نّیکیّا ّشععیو یابد ّمیرو ّّایایّسععموولی ّواژ یمرا ّشععوداّجنوه

یّدو ّوّپایانیّشع رّورو ّوّنگریسعتنّّیایّدور درّسعرود ّّتأم لباّیایّمربوطّبهّآنّاسع نّّآسعمانّوّواژ 

موتکرانهّدرّم انیّّایاّدرّش رّورو بیشترّاینّواژ ّّنتایجّرسید:اینّّتوانّبهّّمیّّآسمانیایّمربوطّبهّواژ درّّ

چونّابرّنیزّکهّدرّاشععع ارّدیگرّشعععاهرانّم نیّنمادینّدارداّدرّیمیاییّّیّواژاندّوّحت نمادینّبهّکارّروته

یاییّاندعّبهّبرخیّا ّنمادیاّبسعامدّکمتریّدارندّوّدرّسعرود  یابندنشع رّورو ّم انیّنمادینّابتکاریّمی

ناّخورشعیداّسعتار ّوّما ّبسعامدّبیشعتریّدارندّوّتیریواًّدرّاغلبّّچونّآسعمایماّب ضعیّنمادیاّام ّّ؛اندکارّروته

ریا ّمیانّنمادیایّورو ّوّم انیّ جاریّیسععتندنّاشعع رّاوّخورند؛ّگوییّدرّکلِّیاّبهّ شععنّمیسععرود 

ّنیعاییّبعاّخودّدارددیعداّنمعادیعایّورو ّتعا گیجهعانیّنشعععانّمیّوسعععیعیعاّدرّجیراویعایّّنمعادینّیمینّواژ 

ّاسعت اد ّا ّصع  ّمیواییّبرایّسعتار اّخورشعیدّوّما ّوّاسعتخراجّم اییمیّکامالًّمتضعادّا ّشعگردیایّرابل

 ّورو ّاس نّتوج ه

 منابع

تهران:ّناشرّنویسند نّنل اپّاو ّنطال در مسّن(1371)ّنبراینیاّرعاّ-

 نّ اپّاو لنّتهران:ّسم ننظریّه و نقد ادبینّ( 1397پایند اّحسینن)ّ-

نیّ ندگیّوّخایرا ّورو اّیاییّدربار گ  ّوّگوییّنپروانه را به خاطر بسپار -

تهران:ّانتشارا ّنیلوورنّن اپّدو ّنبزرگ بانوی هستیّن(1387)ّنیاّگلیترر ّ-

یّمهدیّسوحانینّتهران:ّنشرّمرکزنترجمهّ.سمبولیسم ّن(1375)ّن دوی اّ ارلزّ-

یّانتشارا ّنگا نسه اپّدیننّتهران:ّمؤس ّن(4)ّشعر زمان ماّّن(1387)ّنحیوریاّمحم دّ-
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دومین همایش    ن«سعموولیسعنّ)نمادگرایی(ّدرّاشع ارّورو ّور خزاد»نّّ(1395)ّسعکینهاّّخانزاد ّیولّال ّ-

مرکزّّّننّرنعلوم انساااانی و معاالعاام ایتمااعی ایران  یهاای نوین در ووزهی پژوهشملّ

نم ال ا ّوّتحیییا ّاسالمیّسرو ّحکم 

 اپّدیننّانتشارا ّنگا نّ-2نّجّهای ادبیمکتب(ن1376ّسی دحسینیاّرعاّ)ّ-

 اپّ هار نّتهران:ّنشرّمرکزنّنتاریخ تحلیلی شعر نوّّن(1384)ّنلنگرودیاّمحم دّشم ّ-

 اپّدو نّتهران:ّمرواریدنّننگاهی به فروغّّن(1374)ّنشمیسااّسیرو ّ-

نّ اپّیشتننّنشرّر ر نهای ادبیمکتب(ن1394ّ)ّنععععععععععععععععععععّ-

لنّتهران:ّ عاپّاو یّسعععودابعهّوضعععایلینّترجمعهّّنافرهنا  نماادهاّّن(1378)ّآلنّگربرانّنشعععوالیعهاّژانّّ-

ّنجیحون

»نمادپردا یّدرّشع رّورو ّور خزادّباّتکیهّبرّنمادینگیّّّن(1391)ّنصعادریّشعهدرّرععااّوّحسعینّج  ریّ-

ّن76ّ-63صص:ّّ-4یّدور ّ-13یّنّشمار عرفانیّام در ادب فارسینّآب«

ّنّتهران:ّانتشارا ّبهزادنی اشعارمجموعه(ن1380ّور خزاداّورو نّ)ّ-

ّنّتهران:ّویرو  نزبان از یاد رفته(ن1385ّورو اّاری نّ)ّ-ّ

ّ اپّدو نّتهران:ّورینگّنشرّنونّنتیر نمادهای سنّفرهن  مصوّّّن(1386)ّنکوپراّجینّسیّ-

ّبادّدرّ یوایی»بسعامدّواژ ّّن(1395)ّّننوریّّ یراّواّرحینّّکوشع ّ- شعناسعیّشع رّورو ّور خزادّدرّارتواطّّی

ّن78ّ-57نّصص:30ّیّشمار ّ-7یّنّدور شناسی ادبیزیبایینّباّمضامینّغنایی«

ّنّتهران:ّورو  نادبیّام و بازتاب آن(ن1382ّگری اّویلیا ّجو  نّ)ّ-

هشااتمین  (نّ»نمادیایّابداهیّدرّشععع رّورو ّور خزاد«ن1394ّّمحسعععنیاّمرتضعععیّوّحسعععنّمحم دیانّ)ّ-

ّوّانجمنّهلمیّاسعتادانّ بانّوّادبی ا ّوارسعینّتهران:ّّهای زبان و ادبیّام فارسایهمایش پژوهش

ّنم ال ا ّورینگیّپژویشگا ّهلو ّانسانیّو

ّنشرّمرکزنّ:یّجاللّست ارینّتهراننّترجمهی یانرمزهای زنده(ن1373ّمونی ّدوبوکورّ)ّ-

لنّتهران:ّورینعگّ اپّاو   .ای نماادها در هنر شاار  و  ربنگااره  رهنا فّّن(1380)نّیالاّجیمزّ-

ّم اصرن

تهران:ّّّنادبیّام فارسایفرهن  اسااطیر و اشاارام داساتانی در  ّّن(1375)ّنیاّمحم دج  ریاحی ّ-

ّیّهلو ّانسانیّوّم ال ا ّورینگینپژویشکد 

ّیّمحمودّسل انیهنّتهران:ّجامینترجمهّنهایشانسان و سمبول ن(1378)ّنیونگاّکارلّگوستاوّ-


