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چکیده
احمد شاملو که بیشتر عمر شاعریاش تحت تأثیر جامعه و نوسانات اجتماعی بوده؛ شاعری است متعهد .تعهدی کهه او اا
برآن میدااد ،تا بخش اعظمی از اشعاا خویش اا به بیان دغدغههای سیاسی و اجتماعی اختصاص دهد .دا این میان تصهاویر
شعری این شاعر دا کمال هنرمندی ،متناسب با حال و هوای اجتماعی شعرش ،متأثر از بینش او و دغدغهههای ههایش خله
شدهاند .
موضوع پژوهش پیش او براسی تأثیر جامعه و نوسانات آن بر تصاویر شعری این شاعر با تاکید بر عنصر هنری تشخیص
می باشد؛که با هدف براسی میزان تاثیر گذاای تصاویر شعری شاعر دا بیان مشکالت اجتماعی نوشته شده است .نویسهندگان
دا پایان به این نتیجه می اسند که شاملو دا اشعاا سیاسی -اجتماعی خود هیچگاه از وظیفۀ اصلی هنهر یعنهی لهذت یهردن از
زیبایی غافل نبوده است و دا کناا توجه به جامعه ،از ویژگیهای زیباییشناسی شعر بیبهره نیست .و تصویر دا شهعر شهاملو
پابه پای تغییر دا بینش و ایدئولوژی او دچاا تغییر شده است .تشخیص که از پایههای عمدهی تصویر دا شعر شاملو به شماا
میاود متناسب با فضای شعری او کاابر پیدا میکند به عباات دیگر عالقهی شاملو به استفاده از این عنصهر باعهح حرکهت و
پویایی ساختاا کلی شعر او نیز شده است.
کلمات کلیدی :تصویر شعری ،تشخیص ،جامعه شناسی ادبیات ،شاملو

مقدمه
احمد شاملو شاعری است متعهد که شعرهای او هموااه بازتاب مسائل و مشکالت جامعۀ زمانش بوده است .این
مسئله زمینه اا برای براسیهای جامعهشناسانۀ اشعاا این شاعر فراهم آواده است .بهطوایکه میتوان سیر تاایخی
وقایع اجتماعی معاصر اا تا حد زیادی دا آثاا او مشاهده کرد .شاملو به عنوان شاعری متعهد بر خود واجب می-
دانست جریانهای فکری و اجتماعی پیرامون خود اا بر مخاطبانش آشکاا سازد .به بیان بهتر شعر او آینهای تمامنما
از اندیشهها و افکاا اجتماعی این شاعر است .نکتهای که دا این جا قابل توجه است این است که گرایش شاملو به
اجتماعیات و اشعاا سیاسی– اجتماعی ،نتوانسته او اا از جنبههای دیگر شعر غافل کند و همین امز ماندگاای اشعاا
اجتماعی اوست.
بیان مسئله
تصویر دا شعر شاملو از ااکان اساسی محسوب میشود .این تصویرها با توجه به دواههای متفاوت شعری شاملو به
شدت تحت تاثیر هیجانات و دیدگاههای اجتماعی شاعر تغییر میکند و این تغییر و تحوالت به گونهای دا شعر
اعمال میشود که بر اساس آن میتوان یک سیر تاایخی از وقایع اجتماعی ایران آن دواان اا دا این اشعاا مشاهده
کرد .این مطلب تا حد زیادی حساسیت شاملو اا نسبت به مسائل و اویدادهای جامعه نشان میدهد.
باید توجه داشت که برخواد جامعهشناسانه با تصاویر شعری لزوماً استخراج و بیان وقایع اجتماعی تصاویر
موجود دا متن نیست؛ بلکه این دیدگاه ناظر بر مسائل فراوانی است که به طرز پیچیدهای با هم دا ااتباط هستند .به
عنوان نمونه جامعه شناسی تشبیه که جزیی از تصویر محسوب میشود به تحلیل کامل تشبیه از لحاظ زیرساخت و
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چگونگی بسامد کاابرد آن دا شعر باز میگردد .جامعهشناسی تصویر دا واقع براسی تأثیر وقایع اجتماعی بر چرایی
و چگونگی و البته بسامد تصویر دا شعر است.
شاملو دا دواههایی بیشتر به استفاده از استعااه و سمبل و کنایه عالقهمند بوده است که این نکته میتواند تا حد
زیادی نشانۀ استبداد و خفقان حاکم بر جامعه باشد و بر هراندازه که فضای جامه بازتر یا به انقالب نزدیک میشود
تصاویر سطحی تر و کم عم تر میشود.
به نظر میاسد دا مباحح نقد ادبی ما ،نقد عناصر تصویر بسیاا کم دیده میشود؛ شاید این ضعف بیشتر از هر
چیز به دیدگاه منتقدان ما نسبت به جامه شناسی ادبیات باز میگردد .دا کل باید توجه داشت که تصاویر شعری
شاملو دا همۀ زندگی شاعرانهاش به نوعی با تحوالت جامعه پیوند خوادهاست؛ تا آنجا که اگر بخواهیم حتی
عاشقانهترین شعرهای او اا با همین دیدگاه براسی کنیم به این نکته خواهیم اسید که حتی دا این گونه اشعاا نیز او
دغدغه های اجتماعیاش اا هرگز به دست فراموشی نسپردهاست.
دا واقع تصویر دا شعر شاملو پابهپای این تفکر و تعهد به صوات عنصری پویا و قابل انعطاف دامیآید  .دا
میان این تصاویر تشخیص از پایههای عمده به شماا میاود و «برجستهترین و چشمگیرترین کاا شاملو دا حوزۀ
عنصر تخیل دا شعر است( ».پوانامداایان )111 : 1831 ،و متناسب با فضای شعری شاملو کاابرد پیدا میکند .
عالقۀ شاملو به استفاده از این عنصر باعح حرکت و پویایی ساختاا کلی شعر او نیز شده است «.ایجاد فضایی از
این دست ،نتیجۀ اسوخ و نفوذ دا کنه و ذات اشیا واموا ،احساس یگانگی با آنهاست» (همان  .)222 :همان طوا
که پیش از این اشااه شد سعی نویسندگان این مقاله بر آن بودهاست که به بیان وجوه کااکرد اجتماعی تشخیص دا
اشعاا این شاعر متعهد بپردازند و از آنجا که این عنصر دا شعر شاملو حضوای همیشگی دااد؛ اوش کاا به این
شکل بوده است که به تحلیل آن بر مبنای تفکیک دفترهای شعری شاملو پرداخته شود.
فرضیات تحقیق
تشخیصهای شعری شاملو دا ااستای تفکرات سیاسی– اجتماعی است.
تشخیصهای شعری شاملو تحت تاثیر بینش سیاسی و اجتماعی او دا نوسان بوده و دا ابتدا شتابزده و دا نهایت
به پختگی می اسند.
پیشینۀ تحقیق
با جستجویی که دا منابع گوناگون پژوهشی اعم از کتابها  ،پایاننامهها و طرحهای پژوهشی انجام گرفت ،موضوع
حاضر تا به حال دا جایی مواد تحقی قراا نگرفته؛ اما دا ادامه به آثاای که به نوعی به تصویر یا جامعه شناسی دا
شعر معاصر یا اشعاا شاملو توجه داشتهاند؛ اشااه گردیده است .اولین اثر پایاننامهای است تحت عنوان شیوههای
تصویرآفرینی دا شعر شاملو که دا سال  38به قلم سلمان اضایی انجام گرفته است ،اثر پژوهشی بعدی پایان نامۀ
دیگری است که توسط فاطمه کولیوند ،دا سال  33تحت عنوان جامعهشناسی شعر هوشنگ ابتهاج ،نوشته شده؛ دو
سال بعد نیز پایاننامۀ دکتری به قلم جلیل شاکری تحت عنوان براسی و تحلیل صُوَا خیال دا شعر نیما ،اخوان،
شاملو به انضمامِ فرهنگِ تصویری این سه شاعر دا سال  12انجام گرفته که ظاهراً به براسی و تحلیل صُوَا خیالِ
شعرِ شاعران برجسته و صاحب سبکِ نوپردازِ معاصر و بهویژه تهیه و تدوین فرهنگِ تصویری شعرِ آنان پرداخته
است.
کاا پژوهشی بعدی پایاننامۀ دیگری است که دا سال  12تحت عنوان تحلیل استعااۀ مفهومی دا اشعاا شاملو
به قلم آقای مهدی نجاا فیروزجایی انجام شدهاست .همانطوا که مشاهده میشود چه پژوهشهای پیشین و چه
متأخر هیچ یک تصاویر شعری شاملو اا از جنبۀ جامعهشناسی مواد براسی قراا ندادهاند و از این لحاظ این
پژوهش تازگی دااد.
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روش تحقیق
اوش مواد استفاده دا این پژوهش کتابخانهای بوده که با تکیه بر دفترهای شعری احمد شاملو انجام گرفته است.
هوای تازه
این دفتر شعر که بین سالهای  1821-1888سروده شده است؛ بیشتر تحت تأثیر تفکرات افراطی شاعر دا مسائل
سیاسی و اجتماعی قراا دااد .شاعر بیشتر مشغول سردادن شعاا است ،خود بیرون گود ایستاده است و از داد و غم
و شب سخن میگوید.
عنصر تشخیص نیز دا این دفتر تحت تأثیر همین تفکرات اجتماعی قراا میگیرد و به نوعی بازتاب شوا
حماسی شاعر است که کمابیش باعح خل تصویرهای شتابزده شده است« :او با شمشیر خویش میگوید  -/:برای
چه یااانی برگزیدی  /که بیش از دشمنان تو با زشتی سوگند خواده بودند؟»(شاملو.) 211 : 1831،
به نظر میاسد این شعر که دا سال  1881سروده شده است ،بازتابی است از بیاعتمادی شاعر و ترس از
ناافیقان ،پس از وقایع کودتای  .1882فضایی که زمینۀ سرودن «زمستان» اخوان نیز شدهبود؛ اما اخوان بسیاا مؤثرتر
از شاملو این بیاعتمادی و فضا اا به تصویر کشیدهاست « :سالمت اا نمیخواهند پاسخ گفت  /سرها دا گریبان
است  /وگر دست محبت سوی کس یازی  /به اکراه آواد دست از بغل بیرون  /که سرما سخت سوزان
است(».اخوان .)83 :1838 ،اخوان این شعر اا داست یک ماه پس از شعر شاملو یعنی دا دی ماه سال  1881سروده
است.
شعر شاملو که محاواهای میان مبااز و شمشیر است به نوعی تصویری خنک از بیاعتمادی و خفقان جامعه
است .دا دفتر هوای تازه بسامد اینگونه تصاویر شتابزده تقریباً باالست که میتواند نشانی از افراط شاعر دا بیان
عقاید و افکاا سیاسی و اجتماعیاش باشد « :ابر به کوه و به کوچهها تف میکرد  /دایا جنبیده بود  /پیچکهای
خشم سرتاسر تپۀ کُرد اا فرو پوشیده بود » (شاملو.)218: 1831 ،
این تصویر نیز به نوعی پیرو تصویر پیشین است و نشان از خشم و فریاد شاعر دااد خشمی که به تصاویر او نیز
سرایت کرده است و موجب فریاد کلمات شده است« .شب» از شخصیتهای پویا وهمیشگی شعر شاملوست .او با
شخصیت دادن به این عنصر میخواهد پویایی خفقان ،سانسوا و بیعدالتی اا دا جامعه به تصویر بکشد « :شب
ندااد سر خواب  /میدود دا اگ باغ  /باد  ،با آتش تیزاباش فریادکشان ( ».همان.)112 :
شاملو از خفقانی گالیه میکند که مدتهاست بر جامعه سایه افکنده است و این گالیه اا با جملۀ «شب ندااد
سر خواب» بازگو میکند و متناسب با این حضوا ،تداوم انتظاا خود اا نیز به تصویر میکشد« :پنجره  /بیداا شب /
هشیاا شب /دا انتظاا صبحدم  /چیزی نمیگوید( »...همان .)111 :خفقان و استبدادی که تمامی ندااد و این شاعر اا
به ستوه آوادهاست و او اا به امید آمدن صبح آزادی  ،پشت پنجرهی انتظاا نشاندهاست .دا نمونۀ دیگر شاعر این
تداوم حضوا «شب» اا اینگونه به تصویر میکشد «:شب اندیشناك ،خسته ،از ااه داازش میگذشت آاام ( ».همان:
 .)123دا این شعر ،کلمات « خسته» و «ااه دااز» ،نشان از سلطۀ طوالنیمدت «شب» بر جامعه دااد؛ شبی که حتی از
ظلمت خود و اویااویی و مقابله با آن وحشت دااد« :طرف ما شب نیست /چخماقها کناا فتیله بیطاقتاند /خشم
کوچه دا مشت توست /دا لبان تو  ،شعر اوشن صیقل میخواد /من تو اا دوست داام ،و شب از ظلمت خود
وحشت میکند» ( همان.)213 :
بیطاقتی چخماقها دا کناا فتیله ،بیانگر جامعهای است که آبستن حوادث فراوانی است .تصویر جامعهای که دا
حال انفجاا است جامعهای که برخاستنش اا از خواب غفلت دا گرو حرکت اوشنفکران و مباازان میداند»:چراغ
اهگذای شب تنبل اا  /از خواب غلیظ سیاهاش بیداا میکند» ( همان .)281 :به عقیدۀ شاعر «تنبلی شب» یا همان
حکومت و سلطۀ شب اا تنها «اهگذا» که احتماالً نماد اوشنفکران یا حتی خود شاعر است میتواند داهم بشکند.
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«آفتاب» نیز همانند «شب» دا ذهن شاملو حضوای پویا و شخصیتی شناسا دااد .او با آفتاب سخن میگوید و آن
اا طلیعۀ پیروزی میداند« :بی تو خاموشام  ،شعری دا شبام  /تو طلوع میکنی  /من گرمایات اا از دوا میچشم
و شهر من بیداا میشود» (همان .) 211 :شاملو این شعر اا خطاب به آفتاب میسراید و شهر خود اا بی «آفتاب»،
شهری دا ظلمات و تاایکی میبیند و اگر آفتاب حضوا داشته باشد ،عش و آزادی نیز برای همیشه دا جامعه
حضوا مییابد « :با تو  /آفتاب  /دا واپسین لحظات اوز یگانه  /به ابدیت  /لبخند میزند( ».همان .)281 :همانطوا
که مالحظه شد دا این شعر بر خالف شعر گذشته این «آفتاب» است که بر جامعه سلطنت میکند ،نه « شب»؛ اما
دلیلی که باعح این تغییر شده است حضوا «تو» و عش است .دا حقیقت «آفتابِ» آزادی با « تو» تجلی پیدا می-
کند.
باید توجه داشت که این «تو» دا واقع دا این سالها «عش عمومیِ» شاملو است نه عش شخصی او .دا چنین
جامعهای اگر عش نباشد و امید حرکتی وجود نداشته باشد« ،آفتاب» نیز نمیتواند بتابد « :شوق سحر نمیدمد اندا
فلوت خویش /خفاش شب نمیخواد از جای خود تکان  /شاید شکسته پای سحرخیز آفتاب  /شاید خروس مرده
که ماندهست از اذان» (همان.)182 :
دا چنین جامعهای است که آفتاب امید و آزادی نمیتواند تجلی کند و بتابد .جامعهای که محدودیت و استبداد
سراسر آن اا فرا گرفته باشد و همه چیز آن بر علیه آزادی به پا خواسته و با آن میجنگد سرنوشتی بهتر از این پیدا
نمیکند « :عزم جدال دااد دیواا  /همچنین  /با مواهای بااان  /با بافتهای شوم» (همان  .)183:این دیواا ،دیواا
محدودیتها ،اسااتها است که دا برابر آزادی ایستادهاند و دا ااه خفقان گام برمیدااند.
همانطوا که مشاهده شد بیشتر تشخیصهای شعری شاملو دا دفتر «هوای تازه» دا ااستای تفکر غالب او دا
این سالها که تفکرات سیاسی– اجتماعی است به کاا گرفته شدهاند و تصاویر کمابیش شتابزده و تا حدودی
شعاای هستند و بیشتر تحت تأثیر خشم و تفرتی هستند که دا این سالها شاعر دچاا آن است مانند «:میکشد دایا
غریو خشم  /میخواد شب  /برتن  /از توفان  /به تسلیمی که دااد  /مشت»(همان.)112:
دا واقع دا این سالها تصویر و به خصوص تشخیصهای شعری شاملو جوالنگاهی برای بروز خشم و نفرت
اوست؛ اما دا این مواد با قطعیت نمیتوان سخن گفت و بیانصافی است اگر بخواهیم بر تصویرهای تأثیرگذاا این
دواه چشم بپوشیم ،تصویری مانند «:سال بد  /سال باد  /سال اشک  /سال شک /سال اوزهای دااز و استقامتهای
کم  /سالی که غروا گدایی کرد (».همان  .)221 :سطرهایی که به خوبی و مؤثر  ،چهره و فضای تیرهی سالهای پس
از کودتا اا به خوبی بیان میکند .او غروا اا همانند انسانی میداند که دا این سالها گدایی میکند.
باغ آینه  /لحظهها و همیشه
این دو دفتر شعر شاملو که بین سالهای  1881- 1812سرود شدهاند ،از لحاظ ساختاا و موضوع تقریباً همان فضای
هوای تازه اا دااند و بیشتر تحت تأثیر بینش خاص شاملو دا این سالها سروده شدهاند .این دواه ،تقریبا دواۀ
ناامیدی شاملو است .دا واقع میتوان گفت که شاعر دا این سالها دچاا خأل شده است ،خأل و یأسی که کمابیش به
تصویرهای شعری او نیز سرایت کرده است.
شاملو دا این سالها هنوز تحت تأثیر شعااها و احساسات شتابزدۀ خود است و تشخیصهای شعری او نیز
حول بینش اجتماعیاش میگردد ،مانند -«:خواشید زنده است!  /دا این شب سیا که [سیاهی اوسیا /تا قنداون
بخاید  /از پای تا به سر همه جاناش شده دهن /]،آهنگ پر صالبت تپش قلب خواشید اا /من /اوشنتر /پرخشم-
تر /به ضربهتر شنیدهام از پیش  ( »...همان.)882 :
البته تفاوتی که حال و هوای شعر شاملو دا این دو دفتر با دفتر« هوای تازه» دااد ،کمانگ شدن بینش سیاسی
شاعر و سنگینتر شدن کفۀ بینش اجتماعی اوست .همین دلیل باعح کاهش شتابزدگی و شعااگونگی شعر او شده
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است و اشعاا کمکم به سمت تکامل و تصویر حرکت میکنند «:فریادهای عاصیِ آذاخش  /هنگامی که تگرگ  /دا
بطن بیقراا ابر نطفه میبندد (».همان.)833:
یا دا شعر«طرح» که میتواند یکی از بهترین نمونههای شعر ناب شاملو باشد « :شب /با گلوی خونین/خوانده-
ست /دیرگاه /دایا نشسته سرد /یک شاخه /دا سیاهی جنگل /به سوی نوا  /فریاد میکشد (».همان.)811:
با کمی دقت میتوان شاهد پیدایش نوعی بینش حماسی دا اشعاا شاملو شد و همین نکته باعح توصیفی شدن
و گستردگی تشخیص دا شعر او میشود .ولی دا «هوای تازه» این نوع از تشخیصِ گسترده کمتر دیده میشود«:
تشخیص به صوات گستردۀ آن ،با دانظرگرفتن حجم مجموعههای شعر وی ،بعد از هوای تازه گسترش بیشتری
پیدا میکند»(پوانامداایان .)228: 1831 ،دکتر پوانامداایان ،دلیل حرکت شاملو به سمت تشخیص گسترده و کم
شدن تشخیصات فشرده اا این چنین بیان میکند «:ساختاا ذهنی و زمینههای حساسیت وی(شاملو) که بیشتر
حالوهوایی حماسی دااد و لحنی حماسی میطلبد ،مجالی برای ظهوا و حضوا اینگونه خطابها باقی نمیگذااد»(
همان.)228 :
فضای حاکم بر شعرهای این دواه هنوز هم انگ «شب» است و همراه خفقان .با گذا زمان و برخواد منطقیتر
شاملو دا برابر شکستهای جمعی ،شاعر عکسالعملهای شتابزده اا اها میکند و کمتر دا مقابل این فضا شعاا
سرمیدهد و البته همین نکته او اا به سمت ناامیدی و احساس یأس و بدبینی سوق میدهد « :فریادی و دیگر هیچ /
چرا که امید چنان توانا نیست  /که پا بر سر یأس بتواند نهاد (».شاملو.)881: 1831،
دا این فضا کمتر میتوان اگههای امیدواای اا دا شعر او یافت «:صحرا آمادۀ اوشن شدن بود  /و شب از
سماجت و اصراا دست میکشید(».همان .)832:یا دا همین شعر چنین ابراز امیدواای میکند «:سپیده دمان اا دیدم/
که بر گردۀ اسبی سرکش بر داوازۀ اف به انتظاا ایستاده بود»(همان .)838:به نظر نمیاسد که این نمونهها اا به
یقین ،تأثیر امید دا شاعر دانست؛ چرا که فضای این شعر بسیاا تیره و سرد است .به نظر میاسد که شاعر به این
شکل اویایی اا که دا سر دااد به تصویر میکشد و گرچه خود بهتر میداند که جایی برای امیدواای نیست؛ چرا
که«:و دا آن هنگام که خواشید  /عبوس و شکستهدل از دشت میگذشت  /آسمان ناگزیر اا به ظلمت جاودانه /
نفرین کرد» (همان.)832 :
دا اینجا «خواشید» که نماد امید و اوشنایی است عبوس و شکستهدل از شهر شاعر میگذاد و شاعر به خوبی
آگاه است که شهرش به ظلمتی جاودانه نفرین شده؛ جایی برای امید نیست .داست مانند فضایی که دا این شعر
ترسیم میکند«:و ستااۀ پر شتاب  /دا گذاگاهی مأیوس  /بر مداای جاودانه میگردد( ».همان .)811:فضای حاکم بر
شعرهای این سالها آاامش است و سکوت ،چنانکه حتی« ،شب» نیز دا سکوت و آاامش به سر میبرد «:پشت
داهای فروبسته  /شبِ از دشنه و دشمن پر /به کجاندیشی  /خاموش /نشسته است(».همان.)128:
باید توجه داشت که این سکوت و آاامش دا واقع آاامش پیش از طوفان است و گویی شاعر نیز خود میداند
که اویدادی بزاگ دا ااه است و آن اا انتظاا میکشد و «کج اندیشیِ» شب نیز بر همین نکته داللت دااد .او خود
به خوبی آگاه است که  « :پنجۀ سرد باد دا اندیشۀ گزندی نیست /من اما هراسانام/گویی بانوی سیهجامه /فاجعه اا /
پیشاپیش  /بر بام خانه میگرید(».همان .)818 :دا واقع فاجعهای که دا ااه است او اا به آستان یأس و ناامیدی مفرط
میکشاند و به همین دلیل است که او دا چنین شرایطی با آسمان شب چنین سخن میگوید «:شب تاا  /شب بیداا/
شب سرشاا است /زیباتر شبی برای مردن /آسمان اا بگو از الماس ستااگانش خنجری به من دهد»( همان.)881 :
شبی که همانند انسانی بیداا است و ساکنان آن که باید بیداا و آگاه باشند خفته و دا غفلت به سر میبرند.
دا واقع گالیۀ اصلی شاعر دا این سالها نسبت به مردمی که پیش از این عاش آنها بوده است به خاطر همین
غفلت آنهاست که به عقیدۀ شاعر نباید نسبت به وقایع اطراف خود بیتفاوت باشند .شاملو خطاب به کوه دا گالیه
از همین غفلت چنین سخن میگوید «:ای کوه!  /انجیست سوختن «/بی التفات قومی،کاندا اجاقشان«/از سوز
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توست اگر شرای هست /،بی زهرخند قومی ،کز توست اگر به لبهایشان « /امکان خنده این قدای هست( ».
همان.)113 :
البته یکی از تمهای اصلی شعر معاصر ،همیین موضوع ،شکایت از غفلت و بیخبری مردم است؛ مردمی که
نسبت به اازش خود بیتفاوت هستند و برای تغییر اوضاع و اهایی از این ظلم و خفقان تالشی نمیکنند .شکایت از
این غفلت و بیخبری نیز همیشه دغدغۀ قشر اوشنفکر جامعه بودهاست و همۀ تالش آنها دا جهت بیداای مردم
و ترغیب آنها به ساختن جهانی بهتر بوده است .این که نیما« ،غم این خفتۀ چند» اا میخواد و غفلت آنها ،خواب
اا از چشمان او میاباید ،حاکی از ناااحتی او از جهل و بیخبری مردم است .شاملو نیز دا کناا سایر دغدغههای
اجتماعی خود ،نسبت به این جهل و عدم آگاهیِ مردم بیتفاوت نیست.
آیدا در آینه  /آیدا :درخت و خنجر و خاطره!
اگر دفتر «هوای تازه» اا نگاهی تازه از شاملو به جهان و هستی و اجتماع بدانیم ،دفتر «آیدا دا آینه» اا باید آغاز
شکلگیری بینش تازۀ شاملو نسبت به زن و «عش » دانست .دا واقع نگاه به زن دا شعر شاملو همراه با تحول دید
فکر او ،تغییر مییابد .دا ابتدا که شاملو دچاا دیدگاه صرف اجتماعی و تا حدودی سیاسی خود بود «عش » اا تنها
دا حول محوا« عش عمومی» ،محدود میدانست و حتی عش شخصی اا مانعی برای پرداختن به دغدغههای
اجتماعی و سیاسی میدانست .البته این گرایش افراطی به اجتماع و طرد عش  ،تنها ویژگی شاملو نبود؛ بلکه بسیاای
از شاعران معاصر تحت تأثیر وقایع سالهای قبل از انقالب ،عش اا به کناای نهاده و پرداختن به اجتماع و مردم اا
وجۀ همت خود قراا دادند.
این تفکر خاص ،حاصل نگرشهایی چون تفکیک و تجزیۀ انسان و ترجیح بخشی بر بخش دیگر به اقتضای
شرایط و موقعیت ،تفکیک و تجزیۀ زندگی و عمده و غیره عمده کردن آن ،ضروات مباازه و ستیز سیاسی و اولویت
آن بر هر نیاز و مسئلۀ دیگر انسانی ،برخواد مردانه و مردساالاانه با عش وازی دا کاا و مباازه و زندگی ،خصلت
زاهدانۀ قهرمانی و آامانگرایی ،دید آیندهنگر و حذف حال و نیازها و مسائل اکنون به ازای آینده و ...بود« .با تخلص
و تصرف :هفتاد سال عاشقانهها .»183 ،دا نتیجه دا این شرایط ،عش و عاشقانهها و معشوق اا باید کناا گذاشت و
به ضرواتها پرداخت و « به همین سبب نیز یا بسیاای از شاعران سیاسی ،شعر عاشقانۀ قابل توجهی نسرودهاند ،یا
از ناهماهنگی آن با مباازه به شکایت پرداخته اند» (مختاای.)83 :183 ،
شاملو پس از شکستهای پیداپی آامانها و نا امیدی از مردم و اجتماع به دامان عش پناه میبرد و با این پناه
بردن اعتراض خود اا به مباازات اجتماعی نشان میدهد .اگرچه هنوز با این وجود دغدغههای اجتماعی شاملو اا دا
الیههای زیرین زبان و اندیشههای او میتوان دید .تشخیص ،نیز دا شعرهای این دفتر پابهپای این تغییر ،دچاا تغییر
میشود و گاه حتی داست دا نقطۀ مقابل دفترهای پیش از این قراا میگیرد.
شعر شاملو پیش از این ،بیشتر شعر یأس و نااضایتی از وضع موجود است اما دا این دفتر شرایط به گونهای
دیگر تغییر میکند و امید جای یأس اا دا زندگی و شعر او میگیرد «:مرا میباید که دا این خمِ ااه  /دا انتظاای
تابسوز /سایهگاهی به چوب و سنگ برآام / ،چرا که سرانجام  /امید /از سفری به دیر انجامیده باز میآید»
(شاملو.)111: 1831،
همانطوا که پیش از این گفته شد بیشترین دلیل این تغییر بینش ،حضوا آیدا دا کناا شاملو و دا زندگی
اوست که باعح تغییر دیدگاه شاملو به زندگی میشود .شاملو پس از حضوا آیدا ،عش اا پناهگاهی برای دغدغههای
اجتماعی خود میداند « :خودِ مهتابی تو اصالً ،خود مهتابی تو /تازه وقتی بره مهتاب و  /هنوز /شب تنها /باید  /ااه
دوای او بره تا دم داوازهی اوز»( همان.)188 :
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شاملو ،آیدا اا مرهمی برای زخمهای حاصل از مباازات اجتماعی خود میداند و به همین دلیل است که فضای
حاکم بر این دفتر بر خالف دفترهای پیشین« ،اوز» است «:زمین آبستن اوزی دیگر است /.این است زمزمهی سپیده
 /این است آفتاب که بر میآید (».همان.)118:
البته این حاکمیتِ اوز ،نه به خاطر باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه است؛ بلکه بیشتر به خاطر حضوا
آیدا دا زندگی اوست «:و چشمانات با من گفتند /که فردا /اوز دیگریست» (همان.)188 :
دا چنین شرایطی شاملو نه تنها عش اا نفی نمیکند بلکه عش و اجتماع اا دا کناا هم میآواد؛ حتی گاهی از
این هم فراتر میاود و پس از گله و شکایت از اوزگاا و ظلم و بیعدالتی ،عش اا تنها پناهگاهی میداند که دا این
اوضاع نابهسامان ،میتواند انسان اا تسکین دهد و صبر و قراا اا به او باز گرداند «:وگونههایات /با دوشیاا مواب/
که غروا تو اا هدایت میکنند و /سرنوشت مرا /که شب اا تحمل کردهام /بیآنکه به انتظاا صبح مسلح بوده باشم/،
و بکااتی سر بلند اا /از اوسبیخانههای داد وستد /سر به مهر باز آوادهام»( همان.)118 :
دا این شرایط او دیگر دا مقابل وقایع سخت به آسانی از پا دانمیآید تا آنجا که پیش آمدن وقایع سخت اا با
وجود معشوق همانند نواختن نیلبک ،تسکیندهنده و آاامبخش میداند« :توفانها /دا اقص عظیم تو /به شکوه-
مندیِ  /نیلبکی مینوازد»(همان .)111 :همانطوا که مشاهده شد تمام این امیدها و زیباییها و آاامشها دا پناه
عش دا زندگی شاملو پدید آمدهاست و حتی با حضوا « تو» ،سلطنت شعرهای خود اا قطعی میداند «:ای شعرهای
من ،سروده و ناسروده! /سلطنت شما اا تردیدی نیست /اگر او به تنهایی  /خوانندۀ شما باد!» ( همان.)123 :
دفتر«آیدا :داخت و خنجر و خاطره!» نیز از لحاظ ساختاا تصاویر و به خصوص «تشخیص» ادامۀ همان فضای
آیدا دا آینه است و بیشتر شامل «آیدا سروده»های شاملو است .به همین دلیل فضای غالب آن امید و اوشنایی و
«اوز» است ،با این تفاوت که تشخیصها با منطقی شاعرانهتر و پختهتر آواده شدهاند که به نظر میاسد به خاطر
گذا زمان و عبوا از هیجانات و شتابزدگیهای حاصل از ظهوا عش بزاگِ شاملو قابل توجیح باشد.
او دا این دفتر هنوز عش اا مرهمی برای زخمهای خود می داند که بر همه چیز حتی بر تفکرات اجتماعی
شاعر برتری دااد« :حتی بگذاا آفتاب نیز بر نیاید /به خاطر فردای ما اگر /بر ماش منتیست؛ /چرا که عاش  /خود
فرداست /خود همیشه است( ».همان .)812 :دا این جا شاملو به «آفتاب» میتازد .آفتابی که دا ساختاا تفکر
اجتماعی شاملو بیش از هر چیز دیگر با اازش است و تنها چیزی که شاملو اا میتواند متقاعد کند که بر این تفکر
برتری داشته باشد«،عش » است.
دا دیگر تشخیصهای شعری این دفتر نیز اگههای امیدواای و آاامش شاعر پیداست؛ آاامشی که بیشک،
بیشترین عامل پدید آمدن آن میتواند « عش » باشد«:نام انسان اا فریاد میکردیم /و شکفته میشدیم  /چنان چون
آفتابگردانی /که آفتاب اا /با دهان شکفتن /فریاد میکند( ».همان .)821 :دا اینجا «آفتابگردان» ،آفتاب اا فریاد
میکند که شاعر فریاد خود اا شبیه به این فریاد میداند و شکفته شدن خود اا حاصل چنین فریادی میداند «:و
مخمل شالیزاا  /چون خاطره ای فراموش /که اندكاندك فرا یاد آید /انگهایش اا به قهر و به آشتی /از شب بی-
حوصله /باز ستاند (».همان .)818 :شاعر به « شبی» میاندیشد که از شنیدن خبر آمدن «اوز» ،بیحوصله شدهاست و
گویی هویت خود اا از دست میدهد.
این دفتر بیشتر عرصۀ ظهوا تشخیصهای گستردهاست مانند«:از پنجره /من /دا بهاا مینگرم /که عروس سبز
اا /از طلسم خواب چوبیناش /بیداا میکند» (همان .)831 :همانطوا که مشاهده شد دا این تشخیص ،تنها دا سطح
یک کلمه یا یک ترکیب نیست؛ بلکه به صوات گسترده دا ساختاا ادامه پیدا میکند و این میتواند یکی از
شگردهای شعری شاملو باشد .دا نمونههای دیگر « تشخیص» دا شعر او نیز میتوان این نکته اا مشاهدهکرد ،مانند:
«غباا آلود و خسته /از ااه دااز خویش /تابستان پیر /چون فراز آمد /دا سایهگاه دیواا /به سنگینی/یله داد  /و
کودکان /شادیکنان /گرد بر گردش ایستادند» (همان.)818 :
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همانطوا که پیش از این گفتهشد دا این دفتر بیشتر حال و هوای عش و امید حاکم است اما گاه دا این دفتر
نیز ما شاهد نمونههایی از تشخیص با حال و هوای دفتر « هوای تازه» که فضای حاکم آن « شب» و نا امیدی است،
هستیم .البته با تغییراتی که با مروا زمان دا تفکر شاملو اخ داده است به طبع ،منطقیتر و نابتر هستند ،مانند « :دا
آواا مغرواانۀ شب /آوازی برآمد /که نه از مرغ بود و  /نه از دایا» (همان .)881 :یا « :چندان که هیاهوی سبز بهاای
دیگر /از فراسوی هفتهها به گوش آمد /،با برف کهنه /که میافت /از مرگ /من /سخن گفتم» (همان.)811 :
ققنوس در باران /مرثیه های خاک
دا این دو دفتر با توجه به آن که شاعر ،دوبااه مباازات اجتماعی خود اا البته با شکلی متفاوت از گذشته ،پیش می-
گیرد تشخیصها نیز وااد گسترۀ تازهای از تجربههای شاعرانهی شاعر میشوند .این دو دفتر حاصل سالهای 1811
تا  1813میباشد.
دا این شرایط شاعر گاه ابراز خستگی میکند و این خستگی به اجزای شعر او ااه پیدا میکند و به عبااتی تأثیر
میگذااد ،مانند «:پس آوااهای چاالك /بر خاك /جنبید /تا زمین خسته به سنگینی نفسی بکرد /سخت /سرد» (
همان )123 :و یا«:چه ااه دوا! /چه ااه دواِ بی پایان! /چه پای لنگ! /نفس با خستگی دا جنگ /من با خویش /پا با
سنگ!» (همان .)111:دا این دو نمونه ،جامعه با توجه به حرکت به سمت جنگهای چریکی به خوبی فضای حاکم
بر جامعه اا به خوبی به تصویر میکشد چنان که شاعر همه چیز اا دا جنگ میبیند و به نظر میاسد که بیش از هر
چیز تحت تأثیر فضای آشفتۀ جامعه قراا گرفته است.
تم دیگر تشخیصهای این دو دفتر ،فضای سیاه و نا امیدانهای است که بر تصویرها حاکم است که با توجه به
سالهای سرایش شعرها چندان هم بیابط به نظر نمیاسد ،مانند«:و خواشید لحظهای سوزان است /،مغروا و گریز
پای /لحظۀ مکرا سوزانیست /از همیشه» ( همان.)112:
شاعر این شعر اا دا سال  1811سرودهاست که تقریباً آامانهای جمعی اا از دست افته میداند و سعی میکند
که به دیگران نیز بفهماند که دیگر امیدی به پیروزی نیست؛ چرا که «:که این /همه /پیروزی حسرت است / ،باز آمدن
همه بیناییهاست /به هنگامی که /آفتاب /سفر اا /جاودانه /باا بسته است» ( همان .)111 :گویی که دا این شعر،
شاعر به واقع به ناامیدی مطل اسیده است و سخت برای جامعه ابراز تأسف میکند.
او دا این سالها امید و پیروزی اا دست نیافتنی میداند و همه چیز اا دا سیاهی مطل و خفقان میداند« :و
آفتاب بر خطالرأسِ برترین پشته نشسته است /تا شب /چاالك ترك /بر دامنه گسترد» ( همان.)113 :
به همین دلیل است شاعر با هر امیدی داوغین که از جانب حکومت برای حفظ قدات ساخته شده است با
شگفتی و ناباوای برخواد میکند و سعی میکند با نهیبی به آنان حقیقت اا بفهماند «:با گوشهای ناشنواییتان /این
طرفه بشنوید /دا نیم پردهی شب /آواز آفتاب اا!» (همان .)181:دا واقع این شعر که دا سال  1813سروده شده
است تعریضی است به مردمی که وعدههای داوغین حکومت اا باوا کرده و به آنها دل بستهاند .شاعر این تعریض
اا با تصویر آواز آفتاب دا نیم پردۀ شب ،به خوبی نشان میدهد.
دا این سالها البته تنها ناامیدی بر شعر شاملو حاکم نیست بلکه شاعر گاه دا بنمایههای ناامیدیاش چیزی سپید
میزند که البته به نظر میاسد هنوز تحت تأثیر عش باشد که این اویداد اتفاق میافتد ،مانند «:من و خواشید اا
هنوز /امید دیداای هست /هر چند اوز من /آای /به پایان خویش نزدیک میشود» (همان.)112 :
دا این سالها همچنین شاملوگرایش جدیدی به تفکرات فلسفی پیدا میکند که کمابیش دا این دو دفتر دیده
میشود .دا واقع این دو دفتر ،زمینۀ اصلی بروز این تفکر دا دفترهای بعدی شاملو به صوات جدی میشود،
مانند«:و اکنون /دا آستانۀ ظلمت /زمان به ایشخند ایستاده است /تا مناش از برابر بگذام /و دا سیاهی فرو شوم»
(همان.)111 :
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شکفتن در مه /ابراهیم در آتش
این دو دفتر که بین سالهای  1813تا  1881سروده شده است به نوعی میتواند بازگشت جدی و دوبااۀ شاملو به
عرصۀ مباازات اجتماعی باشد .مباازاتی که دا این سالها شکل تازهای به خود گرفته است و کمکم جامعه آمادۀ
تغییرات اساسی میشود .جامعهای که آبستن حوادث بسیاای دا سالهای بعد خواهد بود .شعر شاملو نیز تحت تأثیر
این حرکت و جنبش به طوا جدی وااد کوچه و با مردم همراه میشود.
فضای حاکم بر این شعرها ،همچون فضای جامعه ،آشوب و آشفته است و دائم بین امید و ناامیدی دا حرکت
است .اما به نظر میاسد که بیشتر فضا اا اختناق و خفقان و بیعدالتی دا جامعه فرا گرفته است« .تشخیص» نیز دا
این دو دفتر ،پیرو حرکت جامعه و تفکرات اجتماعی شاعر است و به عبااتی بیشتر بازتاب وقایع اجتماعی دا
سطح کالم شاعر است .شاملو خود به خوبی فضای حاکم بر این سالها اا دا شعر « فصل دیگر» بیان میکند « :این/
فصل دیگریست /که سرمایاش /از داون /داك صریح زیبایی اا /پیچیده میکند /.یادش بخیر پاییز /با آن /توفان
انگ و انگ /که بر پا /دا دیده میکند!» (همان.)122 :
شاملو به خوبی سرمای حاکم بر جامعه اا به تصویر میکشد و به نوعی با مقایسه نسبت به سالهای پیش که به
نظرِ شاعر بیشتر «پاییز» بوده است و تازه سرمای واقعی و استبداد و خفقان حقیقی شکل گرفته است تغییر فضا اا
نشان میدهد .به هر حال با این تغییرات که از سوی شاعر بیان میشود ،مخاطب باید دا پی حوادثی باشد که باعح
این تغییر دا دیدگاه و ذهن شاعر شده است .به نظر میاسد که بیشترین نقش اا دا این تغییر ،جنبش تازهای باشد
که دا میان مردم جامعه شکل گرفته است و البته کشتاای که از سوی حکومت از مردم بیگناه صوات میگیرد.
جنبشی که از سوی حکومت ،جز سرکوب هیچ چیز دیگری دا پی نخواهد داشت «:به نو کردن ماه /بر بام
شدم /با عقی و سبزه و آینه /داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است /.صنوبرها به نجوا چیزی
گفتند /و گزمهگان به هیاهو شمشیر دا پرندگان نهادند /ماه /برنیامد( ».همان .)112 :دا واقع «صنوبرها» و «پرندگان»
همان مباازان اجتماعی هستند که دچاا « شمشیر» برندۀ سرکوبگر شدهاند و دا چنین فضایی است که شاعر به
شدت ابراز ناامیدی و نجات از تیرگی میکند« :بی من /آفتاب  /بر شالیزااان داهی زیراب /غریب و دل شکسته
میگذاد (».همان.)182 :
به عقیدۀ شاملو دا این سالها تنها اوشنفکران هستند که میتوانند شرایط اا تغییر دهند و هنوز اوزنههای امید
اا زنده نگاه دااند؛ اوشنفکران جسوای همانند «جالل آل احمد» که هر چند شاملو ظاهراً شعر «سرود برای مرد
اوشن که به سایه افت» اا دا اثای جالل سروده بود؛ اما گویا به دلیل« شرایط بعدی و برخوادهای سیاسی بعد از
انقالب بهمن  81و بهرهوای مذهبی و سیاسی از نام و آثاا آل احمد ،موجب شد تا شاملو سعی کند ،شعر جالل اا
حتی به صوات مکتوب پس بگیرد» (اهبریان.)211 :1831،
شاملو دا پاسخ به این سؤالِ محمد محمدعلی که چرا شعر به جالل تقدیم شد و پس گرفته شد چنین می-
گوید(«:محمد محمدعلی :منظواتان این است که پای آل احمد اا به میان کشیدهاید بدون اینکه به او اعتقادی داشته
باشید؟
شاملو :کامالً .آن اوزها همه دا یک صف واحد ،علیه خفقان نظام حاکم میجنگیدیم و مباازهمان بر سر
ایدئولوژیها نبود؛ یعنی تو خودمان « جنگ داخلی» نداشتیم .پس من میتوانستم کناا آل احمد و حتی کناا بهآذین
بایستم ،همانجوا که آل احمد ،کناا ما میایستاد .ما میتوانستیم دا لحظاتی ،شانههای همدیگر اا قرض بگیریم،
همچنان که من دا اینجا ،شانهی آل احمد اا قرض گرفتم( » .همان .)221 :این سخنان شاملو بسیاا قابل تأمل
است و تا حدود زیادی نشان از خفقان حاکم بر جامعۀ آن سالها دااد ،به خصوص با نگاهی به شعر و تعابیری که
برای جالل آواده شده است « :جاده با خاطرۀ قدمهای تو بیداا میمانند  /که اوز اا پیش باز میافتی / ،هر چند/
سپیده /تو اا /از آن پیشتر دمید /که خروسان /بانگ سحر کنند» (شاملو.)128 :
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دا اینجا شاملو جادۀ مباازه اا با خاطرۀ جالل بیداا و آگاه میداند و معتقد است که جالل طلیعۀ پیروزی
مباازان انقالبی است .شاملو اگرچه جامعه اا دا این سالها بسیاا سرد و خفقانزده میداند و فضای مطل حاکم اا
«شب» میداند و چنین میسراید«:اگر که بیهده زیباست شب /برای چه زیباست /شب /برای که زیباست؟ / -شب و
 /اودِ بیانحنای ستااگان  /که سرد میگذاد ( ».همان .)811:اما به نظر میاسد که نسبت به تغییرات به خوبی آگاه
است .گویی خود این فضا اا انتظاا میکشد و معتقد است« :پردگیان باغ /از پس معجر /عابر خسته اا /به آستین
سبز /بوسهای میفرستند /بر گُردۀ باد /گَردۀ بویی دیگر است( ».همان .)122 :شاملو به خوبی این تغییرات اا که دا
ااه است حس میکند ،تغییراتی که افتهافته به حرکتی عظیم و انقالبی مردمی میانجامد .دا واقع شاملو به خوبی دا
این سال یعنی  1881حال و هوای تغییر اساسی اا دایافته بود که از آن با تعبیر «گَردۀ بویی دیگر» یاد میکند.
دشنه در دیس /ترانههای کوچک غربت
شعرهای این دو دفتر حاصل سالهای  1882تا  1881میباشد .جامعۀ ما دا این سالها دچاا تنشهای فراوانی شده
است که دا شعر شاملو نیز به خاطر حساسیتهای فراوان وی ،نمودهای بسیاای داشته است.
داحالیکه جامعه به سمت مباازات مسلحانه و جنگهای چریکی حرکت میکرد و از طرفی به سالهای انقالب
نزدیک میشد ،شعر نیز لباس تازهای بر تن کرده و همراه با مردم کوچه و بازاا ،سالح دا دست میگیرد و وااد
میدان میشود تا حمایت خود اا از جنبش مردم نشان بدهد.
به طوا کلی میتوان گفت که حوادث این دواه «دو تأثیر آشکاا بر شعر این دواه بر جای گذاشت .یکی آنکه
واود گستردهتر نیروهای مذهبی به صحنه مباازه سیاسی – اعم از مباازه مسلحانه و یا فرهنگی – منشأ پیدایش یک
نوع شعر اجتماعی دینگرا شد که نظیرش اا دا دهههای پس از دواه مشروطه نداشتیم  ...تأثیر دوم مربوط میگردد
به قیام مسلحانه -بهخصوص قیام سیاهکل – که دا اواخر دهه چهل ،عامل پیدایش نوعی شعر مشهوا به «شعر
چریکی» شد .مضمون اصلی این نوع شعر ،ستایش مباازان و نبردهای آنان بود(».زاقانی.)1831،811:
تشخیص نیز دا شعر شاملو ،دا این سالها بیشتر حول همین موضع دا گردش است و تأثیر محیط اا به خوبی
میتوان دا شعرهای این سالها مشاهده کرد .البته تأثیرات محیط این سالها دا شعر شاملو بیشتر به دو گونه دیده
میشود .یکی آنکه خشونتی که دا جامعه حضوا دااد به شعر شاملو نیز سرایت کرده و به نوعی تحت تأثیر شرایط،
شعر او اا به سمت شعاا و فواانِ خشم میبرد و دیگر ،همراهی و اوی آوادن شاملو دا شعر با جنگ چریکی می-
باشد.
به طوا کل خشم و شعاازدگی که دا فضای جامعه پراکندهاست دا این سالها به خوبی دا شعر شاملو دیدهمی-
شود ،مانند« :اگر چند آفتاب /با تیغ براقاش /هر صبح /بند ناف گیاهی نواسته اا قطع میکند» (شاملو .)111 :نکتۀ
جالب توجه دا این شعر آنجاست که شاعر به ظاهر تصویری امیدوااانه اا از «آفتاب» که نماد آزادی و امید است و
«گیاه» که نماد مباازان مردمی است به مخاطب نشان میدهد ،اما با توجه به نوع استفادۀ کلمات دا محوا جانشینی و
همنشینی ،به شکل تأمُلبرانگیزی اوشنگر اوحیۀ خشمگین او که به طوا ناخودآگاهِ متأثر از فضای جامعه بوده ،می
باشد.
البته باید توجه داشت که دا مواد شاعری حساس همچون شاملو که بیشتر عمر هنری خود اا صرف اجتماع و
مردم کردهاست این نکته چندان غیرمعمول هم نیست .دا جامعهای که هر لحظۀ آن دا این سالها بوی خون و
کشتاا میدهد ،چندان بیااه نیست که ذهن و کلمات شاعر با خون و مرگ و داا و قطعکردن و تیغ ،آغشته شده
باشد .شاید همین اوحیه است که سبب میشود نام این دفتر اا « دشنه دا دیس» بگذااد.
این مصادی دا تکتک تصاویر شعری این دو دفتر قابل مشاهده است«:و گردن افراشته /،هر چند /آن که سر به
گریبان داکشد /از دشنامِ کبودِ داا /ایمن است» (همان .)181 :این شعر که «ضیافت» نام دااد ،پس از جریان حماسۀ
جنگلهای سیاهکل سروده شده است؛ که فضای حاکم بر جامعه اا نشان میدهد؛ چرا که هر کس ،سر دا گریبان
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کشد و به عباات عامیانه خودش اا به ندیدن بزند از مرگ و داا ایمن خواهد بود و هر کس لب به سخن و اعتراض
باز کند پاسخش تنها «داا» خواهد بود و مرگ ،چیزی که از تک تک اجزای شعرهای این دواه شاملو به خوبی
پیداست.
اما شاعر با این حال معتقد است تنها این شرایط میتواند زمینههای ظهوا مباازان واقعی و آزادیخواهان اا
فراهم کند«:غافالن /همسازند /تنها توفان /کودکان نا همگون میزاید»(همان .)138 :دا اینجا خطاب شاعر به همان
کسانی است که سر دا گریبانِ عافیت کشیده و همانگ جماعتِ غافالن شدهاند و این اوشنفکران و مباازان واقعی
هستند که همچون کودکان ناهمگون پیدا و قابل شناخت هستند.
یکی دیگر از نمونههایی که به خوبی تصویر با فضای شعر هماهنگ شده است دا شعر « گفتی که باد مرده
ست» میباشد .شاعر دا این شعر « ،باد» اا مرده میداند ،البته دا جامعهای که آسیاب آن با خون مردم بیگناه می-
چرخد« :باد ،مرده ست! /از جای برفکنده یکی سقف ااز پوش /بر آسیاب خون /،نشکسته دا به قلعۀ بیداد /بر
خاك نفکنیده یکی کاخ /باژگون /مردهست باد!» (همان.)118:
شاملو ،همچنین دا شعر «آخر بازی» که دا تاایخ  21دیماه  1881سروده شده است و چندان بی ااتباط با
واقعهی فراا شاه پهلوی نمیتواند باشد ،با لحنی معناداا و مؤثر فضا اا به تصویر میکشد « :عاشقان /سرشکسته
گذشتند / ،شرمساا ترانههای بیهنگام خویش /و کوچهها  /بیزمزمه ماند و صدای پا /سربازان /شکسته گذشتند/ ،
خسته  /بر اسبان تشریح /،و لتههای بیانگ غروای /نگونساا /بر نیزههایشان»(همان .)313 :دا چنین فضای
خسته و غمگینی که حاصل کشتوکشتااهای بیاحمانۀ اژیم و خفقان حاکم بر جامعه بوده است ،شاعر تنها یک
آازوی به ظاهر کوچک دااد و گویی همه چیز اا دا آن آازو خالصه میکند ،آازویی که دغدغۀ همیشگی شاملو
بوده است «:آه اگر آزادی سرودی میخواند /کوچک /کوچکتر حتی /از گلوگاه یکی پرنده!» ( همان.)322 :
مدایح بیصله /در آستانه  /حدیث بیقراری ماهان
شعرهای این سه دفتر بیشتر مربوط به سالهای پس از انقالب اسالمی تا سال  1813می باشد .شاملو پس از انقالب
دچاا اوحیات متفاوتی میشود که دا اأس این تغییرات ،گرایش به تفکرات فلسفی و یأس حاصل از این تفکرات
قراا دااد .هر چند که شاعر دغدغههای اجتماعی خود اا کناا ننهاده اما به نظر میاسد کمابیش به خستگی اسیده
است .خستگی که شاید به زعم شاعر بیشتر حاصل تکراا تاایخ و وقایع تلخ آن باشد ،به گونهای که حتی خود
استبداد و خفقان نیز به عقیدۀ شاعر از این شرایط تکرااگونه خسته است« :اکنون شبِخسته از پناه شمشادها می-
گذاد» (همان .)313 :دا واقع بهتر است بگوییم که دغدغههای اجتماعی شاعر انگ و بویی فلسفی و یأسآلود به
خود میگیرد ،مانند« :بهتان مگوی  /که آفتاب اا با ظلمت نبردی دا میان است /آفتاب از حضوا ظلمت دلتنگ
نیست /با ظلمت دا جنگ نیست» (همان .)122 :یا دا نمونهای دیگر اینگونه یأس حاصل از این تفکرات فلسفی دا
شعر او اخنه میکند و ناامیدانه این چنین شهر اا مواد خطاب قراا میدهد ،شهری که تمام « شب» اا بیداا بوده
است « :گفتم بنخفتی شهر!  /همه شب /به خدا /نگران چه بودی؟»  /گفتند « :برآمدن اوز اا /به دعا /شب زنده
داای کردیم /مگر به یمن دعا /آفتاب  /برآید ».گفتم « :حاجت اوا شدید /که آنکه سپیده! » (همان.)1281 :
دا واقع شاعر به خوبی آگاه است که اوزی دا کاا نیست اما به شکلی هذیانواا میخواهد امید واهی دیگران
اا به تصویر بکشد و به عبااتی میخواهد بگوید که این سپیده و اوز تنها زاییدۀ خیال آنان میتواند باشد ،چرا که «
ما /هنوز /هشتمین خواشید اا چشم همی داشتیم  ( /شاید اا و مگر اا /بر داوازۀ طلوع) /که خواشید نخستین /هم
به تکراا سر برآواد /تا عرصه کند /آسمانِ پیرزاد اا /به بازی بازی  /دا غلظهی نوباك پنیرك و مامازی»( همان:
 .)1282به عقیدۀ او طلوع هر اوز خواشید دا واقع بازی بچهگانهای بیش نیست.
دا واقع شاملو دا این سالها یک حرف اا یا بهتر بگوییم ،یک تفکر اا به طُرُق گوناگون به اشتۀ کلمات می-
کشد .اندوهی که جهان اا دا بر گرفته و امیدی که دیگر نخواهد آمد و مرگی که دا انتظاا شاعر است .شاملو این
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مصادی اا به شکلهای گوناگون دا این دفتر به تصویر میکشد « :جهان /اندوهگن /اها شده با خویش /و دا آن
سوی نهالستان عریان /هیچ چیز از واقعه سخن نمیگوید( ».همان .)1222 :یا همین مضمون اا دا شعری دیگر چنین
بیان میکند «:زمانه /پیچ سیاه گردنه اا /به هیأت فریادی پسِ پشت میگذااد»( همان.)1228:
نتایج و بحث روی نتایج
شاملو از شاعران متعهد دا ادبیات معاصر ایران میباشد .او دا کناا شاعری به فعالیتهای دیگر فرهنگی همانند
اوزنامهنگاای ،ترجمه ،داستاننویسی و ...نیز مشغول بوده است.
تعهد و حساسیت شاملو نسبت به حوادث اجتماعی موجب شده است که این مسائل دا شعر او بازتاب گسترده-
ای داشته باشد .دا واقع میتوان گفت گرایش شاملو به مضامین اجتماعی همراه با تبوتابهای اجتماعی قوت می-
گیرد و با فروکش کردن این تبوتابها فروکش میکند .ذکر این نکته الزم است که شاملو دا اشعاا سیاسی-
اجتماعی خود هیچگاه از وظیفۀ اصلی هنر «لذت یردن از زیبایی» غافل نبوده است و دا کناا توجه به جامعه ،از
ویژگیهای زیباییشناسی شعر بیبهره نیست .همین امر مانع از شعاای شدن اشعااش دا دواان پختگی او دا
شاعری شدهاست و باعح شده که اشعاا او دا هر زمانی مواد توجه باشند.
با توجه به براسی که دا این پژوهش صوات گرفته شده است میتوان گفت تصویر دا شعر شاملو پابه پای
تغییر دا بینش و ایدئولوژی شاملو دچاا تغییر شده است .بدین صوات که دا دواان ابتدایی شاعری او و با توجه به
دیدگاه صرف اجتماعیاش ،تصاویر شعری بسیاا عجوالنه و شتابزده و تکبعدی هستند .افتهافته با حضوا عش
دا زندگی او ،تصاویر نیز تحت تأثیر این حضوا ،قراا گرفته و دچاا تغییرات اساسی میشود .آیدا ،الهامبخش
شعرهایی میشود که تا کنون جایی دا شعر شاملو نداشتهاند و یا بسیاا اندك بودهاند .شاملو پس از شکستهای پی-
داپی آامانها و ناامیدی از مردم و اجتماع به دامان عش پناه میبرد و با این پناه بردن اعتراض خود اا به مباازات
اجتماعی نشان میدهد.
شاملو شاعری است که حتی با حضوا عش نیز دغدغههای اجتماعی خود اا فراموش نمیکند و تها پایهان عمهر
نسبت به اجتماع و مردم متعهد میماند .دا واقع دا این زمان ما به نوعی شاهد پیوند میان عش و اجتماع هستیم کهه
موجب کاهش شتابزدگیهای ابتدایی او و داك عمی او از مسهائل و مشهکالت جامعهه شهده اسهت .او حتهی دا
دفترهای شعری پایانی خود که تحت تأثیر شکستهای اجتماعی و از دست افتن آامانههای جمعهی ،دچهاا یأسهی
فلسفی شده بود نیز به نوعی همچنان تحت تأثیر مسائل و دغدغههای اجتماعی میباشد.بسامد تصهویر دا دفترههای
پایانی او نیز تحت تأثیر همین گرایشهای فلسفی ،نسبت به دفترهای آغازین کاهش مییابد.
 .3نتیجهگیری
با براسی که دا دفترهای شعری شاملو و با تآکید بر عنصر تشخصیص انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که تصویر
دا شعر شاملو پابه پای تغییر دا بینش و ایدئولوژی او دچاا تغییر شده است .تشخیص که از پایههای عمهدۀ تصهویر
دا شعر شاملو به شماا میاود متناسب با فضای شعری او کاابر پیدا میکند به عباات دیگر عالقۀ شاملو به اسهتفاده
از این عنصر باعح حرکت و پویایی ساختاا کلی شعر او نیز شده است.
دا سالهای آغازین شاعری ،یعنی بین سالهای  ،1821-1888شاملو بیشتر تحت تأثیر تفکرات افراطی دا
مسائل سیاسی و اجتماعی قراا دااد .شاعر بیشتر مشغول سر دادن شعاا است ،خود بیرون گود ایستاده است و از
داد و غم و شب سخن میگوید .عنصر تشخیص نیز دا اشعاا این سالها تحت تأثیر همین تفکرات اجتماعی قراا
میگیرد و به نوعی بازتاب شوا حماسی شاعر است که کمابیش باعح خل تصویرهای شتابزده شده است.
سالهای  1881- 1812تقریباً دواۀ ناامیدی شاملو است .دا واقع میتوان گفت که شاعر دا این سالها دچاا
خأل شده است ،خأل و یأسی که کمابیش به تصویرهای شعری او نیز سرایت کرده است .شاملو دا این سالها هنوز
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تحت تأثیر شعااها و احساسات شتابزدۀ خود است و تشخیصهای شعری او نیز حول بینش اجتماعی اش
میگردد ،شاملو پس از شکستهای پیداپی آامانها و نا امیدی از مردم و اجتماع به دامان عش پناه میبرد و با این
پناه بردن اعتراض خود اا به مباازات اجتماعی نشان میدهد .اگرچه هنوز با این وجود دغدغههای اجتماعی او اا دا
الیههای زیرین زبان و اندیشههای اش میتوان دید .تشخیص ،نیز دا شعرهای این دواان پابهپای این تغییر ،دچاا
تغییر میشود و گاه حتی داست دا نقطۀ مقابل اشعاا پیش از این قراا میگیرد .شعر شاملو پیش از این ،بیشتر شعر
یأس و نااضایتی از وضع موجود است اما به مروا شرایط به گونهای دیگر تغییر میکند و امید جای یأس اا دا
زندگی و شعر او میگیرد .شاملو پس از انقالب دچاا اوحیات متفاوتی میشود که دا اأس این تغییرات ،گرایش به
تفکرات فلسفی و یأس حاصل از این تفکرات قراا دااد .هر چند که شاعر دغدغههای اجتماعی خود اا کناا ننهاده؛
اما به نظر میاسد کمابیش به خستگی اسیده است .خستگی که شاید به زعم شاملو بیشتر حاصل تکراا تاایخ و
وقایع تلخ آن باشد ،به گونهای که حتی خود استبداد و خفقان نیز به عقیدۀ شاعر از این شرایط تکراا گونه خسته
است.
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