
 

 تصاویر ِشعری  یِاجتماع یها نهیزم یبررس
 با تکیه بر عنصر تشخیص احمد شاملو

 
 1 سجاد جاللوند

 2 سودابه فرهادی

 چکیده
کهه او اا   یاست متعهد.  تعهد یبوده؛  شاعر اجتماعی جامعه و نوسانات ریتحت تأث اش یعمر شاعر تر شیاحمد شاملو  که ب

 ریتصهاو  انیم نیاختصاص دهد. دا ا یو اجتماع یاسیس های دغدغه انیبه ب اشعاا خویش اا از  یتا بخش اعظم دااد، یبرآن م
خله    شیهها  ههای  و دغدغه  او نشیشعرش، متأثر از ب یاجتماع یو هوا المتناسب با ح ،یدا کمال هنرمند ی این شاعرشعر
  .  اند شده

 صیتشخ یبر عنصر هنر دیشاعر با تاک نیا یشعر ریجامعه و نوسانات آن بر تصاو ریتأث یاو  براس شیموضوع پژوهش پ
 سهندگان ینوشته شده است. نو یمشکالت اجتماع انیشاعر دا ب یشعر ریتصاو یگذاا ریتاث زانیم یباشد؛که با هدف براس یم

از  ردنیه لهذت   یعنه یهنهر   یاصل ۀفیاز وظ گاه چیخود ه یاجتماع -یاسیس شعاااسند که شاملو دا ا یم جهینت نیبه ا انیدا پا
دا شهعر شهاملو    ری. و تصوستین بهره یشعر ب یشناس ییبایز یها یژگیغافل نبوده است و دا کناا توجه به جامعه، از و ییبایز

 شماا به شاملو شعر دا تصویر ی عمده های شخیص که از پایهت شده است. رییاو دچاا تغ یدئولوژیو ا نشیدا ب رییتغ یپابه پا
نصهر باعهح حرکهت و    ع این از استفاده به شاملو ی عالقه دیگر عباات به کند می پیدا کاابر او شعری فضای با متناسب اود می

 .پویایی ساختاا کلی شعر او نیز شده است
 شاملو ات،یادب یجامعه شناس ص،یتشخ ،یشعر ریتصو کلمات کلیدی:

 مقدمه
بازتاب مسائل و مشکالت جامعۀ زمانش بوده است.  این   هموااهاحمد شاملو شاعری است متعهد که شعرهای او 

توان سیر تاایخی  که می طوای شناسانۀ اشعاا این شاعر فراهم آواده است. به های جامعهمسئله زمینه اا برای براسی
-آثاا او مشاهده کرد. شاملو به عنوان شاعری متعهد بر خود واجب میوقایع اجتماعی معاصر اا تا حد زیادی دا 

نما ای تمامهای فکری و اجتماعی پیرامون خود اا بر مخاطبانش آشکاا سازد. به بیان بهتر شعر او آینهدانست جریان
ه گرایش شاملو به ای که دا این جا قابل توجه است این است ک ها و افکاا اجتماعی این شاعر است. نکتهاز اندیشه

های دیگر شعر غافل کند و همین امز ماندگاای اشعاا اجتماعی، نتوانسته او اا از جنبه –اجتماعیات و اشعاا سیاسی
 اجتماعی اوست. 

 بیان مسئله
های متفاوت شعری شاملو به  ها با توجه به دواه شود. این تصویر تصویر دا شعر شاملو از ااکان اساسی محسوب می

ای دا شعر  کند و این تغییر و تحوالت به گونه های اجتماعی شاعر تغییر می ت تاثیر هیجانات و دیدگاهشدت تح
توان یک سیر تاایخی از وقایع اجتماعی ایران آن دواان اا دا این اشعاا مشاهده  شود که بر اساس آن می اعمال می

 دهد.  اویدادهای جامعه نشان میکرد. این مطلب تا حد زیادی حساسیت شاملو اا نسبت به مسائل و 

شناسانه با تصاویر شعری لزوماً استخراج و بیان وقایع اجتماعی تصاویر  باید توجه داشت که برخواد جامعه 
ای با هم دا ااتباط هستند. به  موجود دا متن نیست؛ بلکه این دیدگاه ناظر بر مسائل فراوانی است که به طرز پیچیده

ساخت و  شود به تحلیل کامل تشبیه از لحاظ زیر سی تشبیه که جزیی از تصویر محسوب میعنوان نمونه جامعه شنا

                                                            
 ادبیات دانشگاه لرستاندانشچوی دکتری  1
 دانشچوی دکتری ادبیات دانشگاه لرستان 2
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شناسی تصویر دا واقع براسی تأثیر وقایع اجتماعی بر چرایی  جامعه .گردد چگونگی بسامد کاابرد آن دا شعر باز می
 و چگونگی و البته بسامد تصویر دا شعر است.

تواند تا حد  مند بوده است که این نکته می ده از استعااه و سمبل و کنایه عالقههایی بیشتر به استفا شاملو دا دواه
شود  زیادی نشانۀ استبداد و خفقان حاکم بر جامعه باشد و بر هراندازه که فضای جامه بازتر یا به انقالب نزدیک می

 شود. تصاویر سطحی تر و کم عم  تر می
شود؛  شاید این ضعف بیشتر از هر  بسیاا کم دیده می  ریعناصر تصونقد اسد دا مباحح نقد ادبی ما،  به نظر می

گردد. دا کل باید توجه داشت که تصاویر شعری  چیز به دیدگاه منتقدان ما نسبت به جامه شناسی ادبیات باز می
تی است؛ تا آنجا که اگر بخواهیم ح اش به نوعی با تحوالت جامعه پیوند خواده شاملو دا همۀ زندگی شاعرانه

اشعاا نیز او گونه  نیدا ا یحتترین شعرهای او اا با همین دیدگاه براسی کنیم به این نکته خواهیم اسید که  عاشقانه
 است.  اش اا هرگز به دست فراموشی نسپرده دغدغه های اجتماعی

 دا.  آید می دا انعطاف قابل و پویا عنصری صوات به تعهد و تفکر این پای به تصویر دا شعر شاملو پادا واقع 
حوزۀ  دا شاملو کاا گیرترین چشم و رینت  برجسته» و اود می شماا به عمده های تشخیص از پایه ریتصاو نیا انمی

 .  کند می پیدا کاابرد شاملو شعری فضای با متناسب و( 111:  1831 پوانامداایان،) «.است شعر دا تخیل عنصر

ایجاد فضایی از » ی شعر او نیز شده است.کل ساختاا پویایی و حرکت باعح عنصر این از استفاده به عالقۀ شاملو
همان طوا  (. 222:  همان) «آنهاست با یگانگی احساس واموا، اشیا ذات و کنه دا نفوذ و اسوخ ۀاین دست، نتیج

به بیان وجوه کااکرد اجتماعی تشخیص دا  است که که پیش از این اشااه شد سعی نویسندگان این مقاله بر آن بوده
اوش کاا به این  ؛دااد همیشگی حضوای شاملو شعر دا عنصر این که جا و از آن اشعاا این شاعر متعهد بپردازند

 پرداخته شود.به تحلیل آن بر مبنای تفکیک دفترهای شعری شاملو شکل بوده است که 

 فرضیات تحقیق
 است. اجتماعی –سیاسی تفکرات ااستای دا شاملو شعری های تشخیص

او دا نوسان بوده و دا ابتدا شتابزده و دا نهایت  یو اجتماع یاسیس نشهای شعری شاملو تحت تاثیر بی تشخیص
  به پختگی می اسند.

 پیشینۀ تحقیق  
های پژوهشی انجام گرفت، موضوع ها و طرحنامهها ، پایانبا جستجویی که دا منابع گوناگون پژوهشی اعم از کتاب

یا جامعه شناسی دا   ریبه تصو یبه نوعحاضر تا به حال دا جایی مواد تحقی  قراا نگرفته؛ اما دا ادامه به آثاای که 
 یها وهیاست تحت عنوان ش یا نامه انیپااشااه گردیده است. اولین اثر  اند؛ داشتهتوجه شاملو شعر معاصر یا اشعاا 

اثر پژوهشی بعدی پایان نامۀ  ،استانجام گرفته  ییبه قلم سلمان اضا 38که دا سال   ملودا شعر شا ینیآفر ریتصو
 دو نوشته شده؛شعر هوشنگ ابتهاج،  شناسی جامعه تحت عنوان 33دا سال  وند،یکول مهفاطدیگری است که توسط 

اخوان،  ما،یدا شعر ن الیصُوَا خ لیو تحل یتحت عنوان براس یشاکر لیبه قلم جل یدکتر ۀنام انیپا  زیسال بعد ن
 الِیصُوَا خ لیو تحل یبه براس ظاهراً که انجام گرفته 12سه شاعر دا سال  نیا یریشاملو به انضمامِ فرهنگِ تصو

شعرِ آنان  پرداخته  یریفرهنگِ تصو نیو تدو هیته ژهیو شعرِ شاعران برجسته و صاحب سبکِ نوپردازِ معاصر و به
  .است
دا اشعاا شاملو  یمفهوم ۀاستعاا لیتحت عنوان تحل 12است که دا سال  یگرید ۀنام انیپا یبعد یپژوهش کاا 

و چه  نیشیپ یها شود چه پژوهش همانطوا که مشاهده می است. انجام شده ییروزجاینجاا ف یمهد یبه قلم آقا
 نیلحاظ ا نیاز ا اند و  قراا نداده یمواد براس یشناس جامعه ۀشاملو اا از جنب یشعر ریتصاو کی چیخر هأمت

 دااد. یپژوهش تازگ
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 روش تحقیق
 .احمد شاملو انجام گرفته است یشعر یبر دفترها هیبوده که با تک یا پژوهش کتابخانه نیاوش مواد استفاده دا ا

 هوای تازه
دا مسائل افراطی شاعر تر تحت تأثیر تفکرات سروده شده است؛ بیش 1821-1888های این دفتر شعر که بین سال

دادن شعاا است، خود بیرون گود ایستاده است و از داد و غم  تر مشغول سرسیاسی و اجتماعی قراا دااد. شاعر بیش
 گوید.  و شب سخن می

گیرد و به نوعی بازتاب شوا  عنصر تشخیص نیز دا این دفتر تحت تأثیر همین تفکرات اجتماعی  قراا می  
برای  -گوید :/او با شمشیر خویش می»زده شده است: مابیش باعح خل  تصویرهای شتابحماسی شاعر است که ک

 (.  211:  1831شاملو،«)چه یااانی برگزیدی / که بیش از دشمنان تو با زشتی سوگند خواده بودند؟

س از اعتمادی  شاعر و ترسروده شده است، بازتابی است از  بی 1881اسد این شعر  که دا سال  به نظر می
بود؛ اما اخوان بسیاا مؤثرتر  اخوان نیز شده« زمستان». فضایی که زمینۀ سرودن 1882ناافیقان، پس از وقایع کودتای 

خواهند پاسخ گفت / سرها دا گریبان سالمت اا نمی»   است: اعتمادی و فضا اا به تصویر کشیده از شاملو این بی
آواد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است / وگر دست محبت سوی کس یازی / به اکراه 

سروده  1881(. اخوان این شعر اا داست یک ماه پس از شعر شاملو یعنی دا دی ماه سال 83: 1838اخوان، «)است.

 است.

اعتمادی و خفقان جامعه ای میان مبااز و شمشیر است به نوعی تصویری خنک از بیشعر شاملو که محاواه 
تواند نشانی از افراط شاعر دا بیان  زده تقریباً باالست که میگونه تصاویر شتابی تازه بسامد ایناست. دا دفتر هوا

های کرد / دایا جنبیده بود / پیچکها تف میابر به کوه و به کوچه» اش باشد: عقاید و افکاا سیاسی و اجتماعی
 (. 218: 1831)شاملو، « خشم سرتاسر تپۀ کُرد اا فرو پوشیده بود 

این تصویر نیز به نوعی پیرو تصویر پیشین است و نشان از خشم و فریاد شاعر دااد خشمی که به تصاویر او نیز 
با های پویا وهمیشگی شعر شاملوست. او   از شخصیت« شب»سرایت کرده است و موجب فریاد کلمات شده است. 

شب »عدالتی اا دا جامعه به تصویر بکشد : خواهد پویایی خفقان، سانسوا و بیشخصیت دادن به این عنصر می
 (. 112)همان: .« اش فریادکشان دود دا اگ باغ / باد ، با آتش تیزابندااد سر خواب / می

شب ندااد »گالیه اا با جملۀ هاست بر جامعه سایه افکنده است و این کند که مدتشاملو از خفقانی گالیه می
پنجره / بیداا شب / »کشد: کند و متناسب با این حضوا، تداوم انتظاا خود اا نیز به تصویر میبازگو می« سر خواب

(. خفقان و استبدادی که تمامی ندااد و این شاعر اا 111)همان: « گوید...دم / چیزی نمیهشیاا شب/ دا انتظاا صبح
است. دا نمونۀ دیگر شاعر این  ی انتظاا نشاندهو او اا به امید آمدن صبح آزادی ، پشت پنجرهاست  به ستوه آواده
)همان: .« گذشت آاام شب اندیشناك، خسته، از ااه داازش می» کشد:گونه به تصویر میاا این« شب»تداوم حضوا 

بر جامعه دااد؛ شبی که حتی از « شب»ت مد، نشان از سلطۀ طوالنی«ااه دااز»و « خسته» (. دا این شعر، کلمات 123
اند/ خشم طاقتها کناا فتیله بیطرف ما شب نیست/ چخماق»وحشت دااد:  اویااویی و مقابله با آنو  ظلمت خود

خواد/ من تو اا دوست داام، و شب از ظلمت خود کوچه دا مشت توست/ دا لبان تو ، شعر اوشن صیقل می
 (. 213همان: « ) کندوحشت می

ای که دا ای است که آبستن حوادث فراوانی است. تصویر جامعهگر جامعهها دا کناا فتیله، بیانطاقتی چخماقیب
چراغ « داند:فکران و مباازان میخاستنش اا از خواب غفلت دا گرو حرکت اوشن ای که بر حال انفجاا است جامعه

یا همان « تنبلی شب»(.  به عقیدۀ شاعر 281همان: « ) دکناش بیداا میگذای شب تنبل اا / از خواب غلیظ سیاهاه
 تواند داهم بشکند. فکران یا حتی خود شاعر است میکه احتماالً نماد اوشن« گذااه»حکومت و سلطۀ شب اا تنها 
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گوید و آن دا ذهن شاملو حضوای پویا و شخصیتی شناسا دااد. او با آفتاب سخن می« شب»نیز همانند « آفتاب»
چشم ات اا از دوا میکنی / من گرمایام / تو طلوع میام ، شعری دا شببی تو خاموش»داند: طلیعۀ پیروزی میاا 

، «آفتاب»سراید و شهر خود اا بی (. شاملو این شعر اا خطاب به آفتاب می 211)همان: « شودو شهر من بیداا می
ه باشد، عش  و آزادی نیز برای همیشه دا جامعه بیند و اگر آفتاب حضوا داشت شهری دا ظلمات و تاایکی می

طوا (. همان281)همان: « زند.با تو / آفتاب / دا واپسین لحظات اوز یگانه / به ابدیت / لبخند می» یابد: حضوا می
؛ اما «شب» کند، نه است که بر جامعه سلطنت می« آفتاب»که مالحظه شد دا این شعر بر خالف شعر گذشته این 

-تجلی پیدا می«  تو» آزادی با « آفتابِ»و عش  است. دا حقیقت « تو»که باعح این تغییر شده است حضوا دلیلی 

 کند.  

شاملو است نه عش  شخصی او. دا چنین « عش  عمومیِ»ها دا واقع دا این سال« تو»باید توجه داشت که این 
دمد اندا شوق سحر نمی» تواند بتابد: نیز نمی« بآفتا»ای اگر عش  نباشد و امید حرکتی وجود نداشته باشد، جامعه

خواد از جای خود تکان / شاید شکسته پای سحرخیز آفتاب / شاید خروس مرده فلوت خویش/ خفاش شب نمی
 (. 182)همان: « ست از اذانکه مانده

محدودیت و استبداد ای که تواند تجلی کند و بتابد. جامعهای است که آفتاب امید و آزادی نمیدا چنین جامعه
جنگد سرنوشتی بهتر از این پیدا آن اا فرا گرفته باشد و همه چیز آن بر علیه آزادی به پا خواسته و با آن میسراسر 
(. این دیواا، دیواا 183)همان :« های شومچنین / با مواهای بااان / با بافتعزم جدال دااد دیواا / هم» کند: نمی

 دااند.اند و دا ااه خفقان گام برمیست که دا برابر آزادی ایستادهها اها، اسااتمحدودیت
دا ااستای تفکر غالب او دا « هوای تازه»های شعری شاملو دا دفتر تر تشخیصطوا که مشاهده شد بیشهمان
 زده و تا حدودیاند و تصاویر کمابیش شتاباجتماعی است به کاا گرفته شده –ها که تفکرات سیاسیاین سال

کشد دایا می» ها شاعر دچاا آن است مانند:تر تحت تأثیر خشم و تفرتی هستند که دا این سالشعاای هستند و بیش
 (. 112همان:«)خواد شب / برتن / از توفان / به تسلیمی که دااد / مشتغریو خشم / می

بروز خشم و نفرت  های شعری شاملو جوالنگاهی برایها تصویر و به خصوص تشخیصدا واقع دا این سال
انصافی است اگر بخواهیم بر تصویرهای تأثیرگذاا این توان سخن گفت و بیاوست؛ اما دا این مواد با قطعیت نمی
های سال بد / سال باد / سال اشک / سال شک/ سال اوزهای دااز و استقامت» دواه چشم بپوشیم، تصویری مانند:
های پس ی سال(. سطرهایی که به خوبی و مؤثر ، چهره و فضای تیره221همان : .«)کم / سالی که غروا گدایی کرد 

 کند.ها گدایی میداند که دا این سالکند. او غروا اا همانند انسانی میاز کودتا اا به خوبی بیان می

 ها و همیشه باغ آینه / لحظه
اظ ساختاا و موضوع تقریباً همان فضای اند، از لحسرود شده 1881- 1812های این دو دفتر شعر شاملو که بین سال

اند. این دواه، تقریبا دواۀ ها سروده شدهتر تحت تأثیر بینش خاص شاملو دا این  سالهوای تازه اا دااند و بیش
ها دچاا خأل شده است، خأل و یأسی که کمابیش به توان گفت که شاعر دا این سالناامیدی شاملو است. دا واقع می

 شعری او نیز سرایت کرده است.تصویرهای 
های شعری او نیز زدۀ خود است و تشخیصها هنوز تحت تأثیر شعااها و احساسات شتابشاملو دا این سال
خواشید زنده است! / دا این شب سیا که ]سیاهی اوسیا/ تا قنداون  -»گردد، مانند: اش می حول بینش اجتماعی

-تر/ پرخشمه دهن،[/ آهنگ پر صالبت تپش قلب خواشید اا/  من/ اوشناش شدبخاید / از پای تا به سر همه جان

 (.882همان: ...« ) ام از پیش تر شنیدهتر/ به ضربه
انگ شدن بینش سیاسی دااد، کم« هوای تازه» البته تفاوتی که حال و هوای شعر شاملو دا این دو دفتر با دفتر

زدگی و شعااگونگی شعر او شده مین دلیل باعح کاهش شتابتر شدن کفۀ بینش اجتماعی اوست. هشاعر و سنگین
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فریادهای عاصیِ آذاخش / هنگامی که تگرگ / دا » کنند:کم به سمت تکامل و تصویر حرکت می کم ااست و اشعا
 (.833همان:«) بندد.قراا ابر نطفه میبطن بی
-شب/ با گلوی خونین/خوانده» و  باشد: های شعر ناب شاملیکی از بهترین نمونه دتوان یمکه « طرح»یا دا شعر 

 (.811همان:«) کشد.ست/ دیرگاه/ دایا نشسته سرد/ یک شاخه/ دا سیاهی جنگل/ به سوی نوا / فریاد می

توان شاهد پیدایش نوعی بینش حماسی دا اشعاا شاملو شد و همین نکته باعح توصیفی شدن  با کمی دقت می 
» شود:این نوع از تشخیصِ گسترده کمتر دیده می« هوای تازه»ولی دا شود.  و گستردگی تشخیص دا شعر او می

های شعر وی، بعد از هوای تازه گسترش بیشتری تشخیص به صوات گستردۀ آن، با دانظرگرفتن حجم مجموعه
(. دکتر پوانامداایان، دلیل حرکت شاملو به سمت تشخیص گسترده و کم 228: 1831پوانامداایان، «)کند پیدا می

های حساسیت وی)شاملو( که بیشتر ساختاا ذهنی و زمینه» کند:چنین بیان می ن تشخیصات فشرده اا اینشد
«) گذاادها باقی نمیگونه خطابطلبد، مجالی برای ظهوا و حضوا اینهوایی حماسی دااد و لحنی حماسی می   و حال

 (.228همان: 
تر است و همراه خفقان. با گذا زمان و برخواد منطقی« شب»فضای حاکم بر شعرهای این دواه هنوز هم انگ 

تر دا مقابل این فضا شعاا کند و کمزده اا اها میهای شتابالعملهای جمعی، شاعر عکسشاملو دا برابر شکست
فریادی و دیگر هیچ / » دهد: دهد و البته همین نکته او اا به سمت ناامیدی و احساس یأس و بدبینی سوق میمی سر
 (. 881: 1831شاملو،«) را که امید چنان توانا نیست / که پا بر سر یأس بتواند نهاد.چ

صحرا آمادۀ اوشن شدن بود / و شب از » های امیدواای اا دا شعر او یافت:توان اگهتر میدا این فضا کم 
سپیده دمان اا دیدم/ :» کند(. یا دا همین شعر چنین ابراز امیدواای می832همان:«)کشید.سماجت و اصراا دست می

ها اا به اسد که این نمونه(. به نظر نمی838همان:«)که بر گردۀ اسبی سرکش بر داوازۀ اف  به انتظاا ایستاده بود
اسد که شاعر به این یقین، تأثیر امید دا شاعر دانست؛ چرا که فضای این شعر بسیاا تیره و سرد است. به نظر می

داند که جایی برای امیدواای نیست؛ چرا کشد و گرچه خود بهتر میااد  به تصویر میشکل اویایی اا که دا سر د
گذشت / آسمان ناگزیر اا به ظلمت جاودانه / دل از دشت  میو دا آن هنگام که خواشید / عبوس و شکسته»که:

 (.832)همان: « نفرین کرد
گذاد و شاعر به خوبی دل از شهر شاعر میهکه نماد امید و اوشنایی است عبوس و شکست« خواشید»جا دا این

آگاه است که شهرش به ظلمتی جاودانه نفرین شده؛ جایی برای امید نیست. داست مانند فضایی که دا این شعر 
(. فضای حاکم بر 811)همان:« گردد.و ستااۀ پر شتاب / دا گذاگاهی مأیوس / بر مداای جاودانه می»کند:ترسیم می

پشت » برد:نیز دا سکوت و آاامش به سر می« شب»که حتی، ا آاامش است و سکوت، چنانهشعرهای این سال
 (. 128همان:«)اندیشی / خاموش/ نشسته است.داهای فروبسته / شبِ از دشنه و دشمن پر/ به کج

داند باید توجه داشت که این سکوت و آاامش دا واقع آاامش پیش از طوفان است و گویی شاعر نیز خود می
شب نیز بر همین نکته داللت دااد. او خود « کج اندیشیِ»کشد و دادی بزاگ دا ااه است و آن اا انتظاا میکه اوی

جامه /فاجعه اا / ام/گویی بانوی سیهپنجۀ سرد باد دا اندیشۀ گزندی نیست/ من اما هراسان» به خوبی آگاه است که : 
ای که دا ااه است او اا به آستان یأس و ناامیدی مفرط دا واقع فاجعه(. 818همان: «)گرید. پیشاپیش / بر بام خانه می

شب تاا / شب بیداا/ » گوید:کشاند و به همین دلیل است که او دا چنین شرایطی با آسمان شب چنین سخن میمی
(. 881همان: «) شب سرشاا است/ زیباتر شبی برای مردن/ آسمان اا بگو از الماس ستااگانش خنجری به من دهد
 برند. شبی که همانند انسانی بیداا است و ساکنان آن که باید بیداا و آگاه باشند خفته و دا غفلت به سر می

ها بوده است به خاطر همین ها نسبت به مردمی که پیش از این عاش  آندا واقع گالیۀ اصلی شاعر دا این سال
تفاوت باشند. شاملو خطاب به کوه دا گالیه اطراف خود بیهاست که به عقیدۀ شاعر نباید  نسبت به وقایع  غفلت آن

از سوز »شان/بی التفات قومی،کاندا اجاق/»ست سوختن ای کوه! / انجی» گوید:از همین غفلت چنین سخن می
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« ) امکان خنده این قدای هست.» هایشان/ توست اگر شرای هست،/ بی زهرخند قومی، کز توست اگر به لب
 (.113همان: 

خبری مردم است؛ مردمی که شکایت از غفلت و بیموضوع،  نهمیی های اصلی شعر معاصر،بته یکی از تمال 
کنند. شکایت از تفاوت هستند و برای تغییر اوضاع و اهایی از این ظلم و خفقان تالشی نمینسبت به اازش خود بی

ها دا جهت بیداای مردم و همۀ تالش آناست  فکر جامعه بودهخبری نیز همیشه دغدغۀ قشر اوشناین غفلت و بی
ها، خواب خواد و غفلت آناا می« غم این خفتۀ چند»ها به ساختن جهانی بهتر بوده است. این که نیما، و ترغیب آن

های خبری مردم است. شاملو نیز دا کناا سایر دغدغهاباید، حاکی از ناااحتی او از جهل و بیاا از چشمان او می
 تفاوت نیست. ، نسبت به این جهل و عدم آگاهیِ مردم بیاجتماعی خود

 آیدا در آینه / آیدا: درخت و خنجر و خاطره!
اا باید آغاز « آیدا دا آینه»اا نگاهی تازه از شاملو به جهان و هستی و اجتماع بدانیم، دفتر « هوای تازه»اگر دفتر 

واقع نگاه به زن دا شعر شاملو همراه با تحول دید دانست. دا « عش »گیری بینش تازۀ شاملو نسبت به زن و  شکل
اا تنها « عش »یابد. دا ابتدا که شاملو دچاا دیدگاه صرف اجتماعی و تا حدودی سیاسی خود بود فکر او، تغییر می
های دانست و حتی عش  شخصی اا مانعی برای پرداختن به دغدغه، محدود می«عش  عمومی» دا حول محوا

دانست. البته این گرایش افراطی به اجتماع و طرد عش ، تنها ویژگی شاملو نبود؛ بلکه بسیاای می اجتماعی و سیاسی
های قبل از انقالب، عش  اا به کناای نهاده و  پرداختن به اجتماع و مردم اا  از شاعران معاصر تحت تأثیر وقایع سال

 وجۀ همت خود قراا دادند. 

بخشی بر بخش دیگر به اقتضای  تفکیک و تجزیۀ انسان و ترجیحهایی چون این تفکر خاص، حاصل نگرش
شرایط و موقعیت، تفکیک و تجزیۀ زندگی و عمده و غیره عمده کردن آن، ضروات مباازه و ستیز سیاسی و اولویت 

صلت وازی دا کاا و مباازه و زندگی، خآن بر هر نیاز و مسئلۀ دیگر انسانی، برخواد مردانه و مردساالاانه با عش 
با تخلص »ازای آینده و... بود. نگر و حذف حال و نیازها و مسائل اکنون به گرایی، دید آیندهزاهدانۀ قهرمانی و آامان

ها و معشوق اا باید کناا گذاشت و دا نتیجه دا این شرایط، عش  و عاشقانه«. 183ها، و تصرف: هفتاد سال عاشقانه
اند، یا نیز یا بسیاای از شاعران سیاسی، شعر عاشقانۀ قابل توجهی نسرودهبه همین سبب » ها پرداخت و به ضروات

 (. 83: 183)مختاای، « از ناهماهنگی آن با مباازه به شکایت پرداخته اند

برد و با این پناه ها و نا امیدی از مردم و اجتماع به دامان عش  پناه میداپی آامانهای پیشاملو پس از شکست
های اجتماعی شاملو اا دا دهد. اگرچه هنوز با این وجود دغدغهد اا به مباازات اجتماعی نشان میبردن اعتراض خو

پای این تغییر، دچاا تغییر توان دید. تشخیص، نیز دا شعرهای این دفتر پابههای او میهای زیرین زبان و اندیشهالیه
 گیرد. راا میشود و گاه حتی داست دا نقطۀ مقابل دفترهای پیش از این قمی

ای تر شعر یأس و نااضایتی از وضع موجود است اما دا این دفتر شرایط به گونهشعر شاملو پیش از این، بیش
باید که دا این خمِ ااه / دا انتظاای مرا می» گیرد:کند و امید جای یأس اا دا زندگی و شعر او میدیگر تغییر می

« آیدبرآام، / چرا که سرانجام / امید/ از سفری به دیر انجامیده باز میگاهی به چوب و سنگ سوز/ سایهتاب
 (. 111: 1831)شاملو،
ترین دلیل این تغییر بینش، حضوا آیدا دا کناا شاملو و دا زندگی طوا که پیش از این گفته شد بیشهمان 

های گاهی برای دغدغه عش  اا پناه شود. شاملو پس از حضوا آیدا،اوست که باعح تغییر دیدگاه شاملو به زندگی می
خودِ مهتابی تو اصالً، خود مهتابی تو/ تازه وقتی بره مهتاب و / هنوز/ شب تنها/ باید / ااه » داند:  اجتماعی خود می

 (.188همان: «) ی اوزدوای او بره تا دم داوازه
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د و به همین دلیل است که فضای دانهای حاصل از مباازات اجتماعی خود میشاملو، آیدا اا مرهمی برای زخم
ی سپیده زمین آبستن اوزی دیگر است./ این است زمزمه» است:« اوز»حاکم بر این دفتر بر خالف دفترهای پیشین، 

 (. 118همان:«) آید./ این است آفتاب که بر می
تر به خاطر حضوا البته این حاکمیتِ اوز، نه به خاطر باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه است؛ بلکه بیش

 (. 188)همان: « ستات با من گفتند/ که فردا/  اوز دیگریو چشمان» آیدا دا زندگی اوست:
آواد؛ حتی گاهی از کند بلکه عش  و اجتماع اا دا کناا هم میدا چنین شرایطی شاملو نه تنها عش  اا نفی نمی

داند که دا این گاهی میعدالتی، عش  اا تنها پناهو بی اود و پس از گله و شکایت از اوزگاا و ظلمفراتر میهم این 
ات/ با دوشیاا مواب/ هایوگونه» تواند انسان اا تسکین دهد و صبر و قراا اا به او باز گرداند:سامان، میاوضاع نابه

لح بوده باشم،/ که به انتظاا صبح مسآنام/ بیکنند و/ سرنوشت مرا/ که شب اا تحمل کردهکه غروا تو اا هدایت می
 (. 118همان: «) امهای داد وستد/ سر به مهر باز آوادهخانهو بکااتی سر بلند اا/ از اوسبی

جا که پیش آمدن وقایع سخت اا با آید تا آننمی دا این شرایط او دیگر دا مقابل وقایع سخت به آسانی از پا دا
-ها/ دا اقص عظیم تو/ به شکوهتوفان»داند: بخش میدهنده و آااملبک، تسکینوجود معشوق همانند نواختن نی

ها دا پناه ها و آاامشطوا که مشاهده شد تمام این امیدها و زیبایی(. همان111همان: «)نوازدلبکی میمندیِ / نی
ای شعرهای » داند:، سلطنت شعرهای خود اا قطعی می«تو» است و حتی با حضوا  عش  دا زندگی شاملو پدید آمده

 (.123همان: « ) ن، سروده و ناسروده!/ سلطنت شما اا تردیدی نیست/ اگر او به تنهایی / خوانندۀ شما باد!م
ادامۀ همان فضای « تشخیص»نیز از لحاظ ساختاا تصاویر و به خصوص « آیدا: داخت و خنجر و خاطره!»دفتر

دلیل فضای غالب آن امید و اوشنایی و  های شاملو است. به همین«آیدا سروده»تر شامل آیدا دا آینه است و بیش
اسد به خاطر اند که به نظر میتر آواده شدهتر و پختهها با منطقی شاعرانهاست، با این تفاوت که تشخیص« اوز»

 های حاصل از ظهوا عش  بزاگِ شاملو قابل توجیح باشد.زدگیگذا زمان و عبوا از هیجانات و شتاب

که بر همه چیز حتی بر تفکرات اجتماعی  های خود می داندا مرهمی برای زخماو دا این دفتر هنوز عش  ا 
ست؛/ چرا که عاش / خود حتی بگذاا آفتاب نیز بر نیاید/ به خاطر فردای ما اگر/ بر ماش منتی»شاعر برتری دااد: 

دا ساختاا تفکر  تازد. آفتابی کهمی« آفتاب»(. دا این جا شاملو به 812)همان: « فرداست/ خود همیشه است.
تواند متقاعد کند که بر این تفکر اجتماعی شاملو بیش از هر چیز دیگر با اازش است و  تنها چیزی که شاملو اا می

 است.« عش »برتری داشته باشد،
شک، های امیدواای و آاامش شاعر پیداست؛ آاامشی که بیهای شعری این دفتر نیز اگهدا دیگر تشخیص 
شدیم / چنان چون کردیم/ و شکفته مینام انسان اا فریاد می»باشد:« عش » تواند دید آمدن آن میترین عامل پ بیش
، آفتاب اا فریاد «گردانآفتاب»جا (. دا این821)همان: « کند.گردانی/ که آفتاب اا/ با دهان شکفتن/ فریاد میآفتاب
و » داند:شکفته شدن خود اا حاصل چنین فریادی میداند و کند که شاعر فریاد خود اا شبیه به این فریاد میمی

-هایش اا به قهر و به آشتی/ از شب بیاندك فرا یاد آید/ انگزاا / چون خاطره ای فراموش/ که اندكمخمل شالی

است و  حوصله شده، بی«اوز»اندیشد که از شنیدن خبر آمدن  می« شبی» (. شاعر به 818همان: «) حوصله/ باز ستاند.
 دهد. هویت خود اا از دست می گویی

نگرم/ که عروس سبز از پنجره/ من/ دا بهاا می»است مانند: های گستردهتر عرصۀ ظهوا تشخیصاین دفتر بیش
طوا که مشاهده شد دا این تشخیص، تنها دا سطح (. همان831)همان: « کنداش/ بیداا میاا/ از طلسم خواب چوبین

تواند یکی از  کند و این میکه به صوات گسترده دا ساختاا ادامه پیدا مییک کلمه یا یک ترکیب نیست؛ بل
کرد، مانند:  توان این نکته اا مشاهدهدا شعر او نیز می« تشخیص» های دیگر شگردهای شعری شاملو باشد. دا نمونه

به سنگینی/یله داد / و گاه دیواا/ غباا آلود و خسته/ از ااه دااز خویش/ تابستان پیر/ چون فراز آمد/ دا سایه»
 (.818)همان: « کنان/ گرد بر گردش ایستادندکودکان/ شادی
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تر حال و هوای عش  و امید حاکم است اما گاه دا این دفتر شد دا این دفتر بیش طوا که پیش از این گفتههمان
و نا امیدی است، « شب»  که فضای حاکم آن« هوای تازه» هایی از تشخیص با حال و هوای دفتر نیز ما شاهد نمونه

دا » تر هستند، مانند: تر و نابهستیم. البته با تغییراتی که با مروا زمان دا تفکر شاملو اخ داده است به طبع، منطقی
چندان که هیاهوی سبز بهاای » (. یا: 881)همان: « آواا مغرواانۀ شب/ آوازی برآمد/ که نه از مرغ بود و / نه از دایا

 (.811)همان: « افت/ از مرگ/ من/ سخن گفتمها به گوش آمد،/ با برف کهنه/ که میسوی هفتهدیگر/ از فرا

 ققنوس در باران/ مرثیه های خاک 
-که شاعر، دوبااه مباازات اجتماعی خود اا البته با شکلی متفاوت از گذشته، پیش می دا این دو دفتر با توجه به آن

 1811های شوند. این دو دفتر حاصل سالی شاعر میهای شاعرانهای از تجربهها نیز وااد گسترۀ تازهگیرد تشخیص
 باشد.  می 1813تا 

کند و به عبااتی تأثیر کند و این خستگی به اجزای شعر او ااه پیدا میدا این شرایط شاعر گاه ابراز خستگی می
« ) به سنگینی  نفسی بکرد/ سخت/ سردای چاالك/ بر خاك/ جنبید/ تا زمین خسته پس آوااه» گذااد، مانند:می

چه ااه دوا!/ چه ااه دواِ بی پایان!/ چه پای لنگ!/ نفس با خستگی دا جنگ/ من با خویش/ پا با »( و یا:123همان: 
های چریکی به خوبی فضای حاکم (. دا این دو نمونه، جامعه با توجه به حرکت به سمت جنگ111)همان:« سنگ!

اسد که بیش از هر بیند و به نظر میکشد چنان که شاعر همه چیز اا دا جنگ میه تصویر میبر جامعه اا به خوبی ب
 چیز تحت تأثیر فضای آشفتۀ جامعه قراا گرفته است.

ای است که بر تصویرها حاکم است که با توجه به های این دو دفتر، فضای سیاه و نا امیدانهتم دیگر تشخیص
ای سوزان است،/ مغروا و گریز و خواشید لحظه»اسد، مانند:ابط به نظر نمیبی های سرایش شعرها چندان همسال

 (. 112همان:« ) ست/ از همیشهپای/ لحظۀ مکرا سوزانی

کند داند و سعی میهای جمعی اا از دست افته میاست که تقریباً آامان سروده 1811شاعر این شعر اا دا سال 
که این/ همه/ پیروزی حسرت است، / باز آمدن » امیدی به پیروزی نیست؛ چرا که:که به دیگران نیز بفهماند که دیگر 

(. گویی که دا این شعر، 111همان: « ) هاست/ به هنگامی که/ آفتاب/ سفر اا/ جاودانه/ باا بسته استهمه  بینایی
 کند.شاعر به واقع به ناامیدی مطل  اسیده است و سخت برای جامعه ابراز تأسف می

و »داند: داند و همه چیز اا دا سیاهی مطل  و خفقان میها امید و پیروزی اا دست نیافتنی میا این  سالاو د 
 (.113همان: « ) الرأسِ برترین پشته نشسته است/ تا شب/ چاالك ترك/ بر دامنه گستردآفتاب بر خط

دات ساخته شده است با به همین دلیل است شاعر با هر امیدی داوغین که از جانب حکومت برای حفظ ق
تان/ این های ناشنواییبا گوش» کند با نهیبی به آنان حقیقت اا بفهماند:کند و سعی میشگفتی و ناباوای برخواد می
سروده شده  1813(. دا واقع این شعر که دا سال 181)همان:« ی شب/ آواز آفتاب اا!طرفه بشنوید/ دا نیم پرده

اند. شاعر این تعریض ها دل بستههای داوغین حکومت اا باوا کرده و به آنوعدهاست تعریضی است به مردمی که 
 دهد.اا با تصویر آواز آفتاب دا نیم پردۀ شب، به خوبی نشان می

اش چیزی سپید های ناامیدیمایهها البته تنها ناامیدی بر شعر شاملو حاکم نیست بلکه شاعر گاه دا بندا این سال
من و خواشید اا » افتد، مانند:اسد هنوز تحت تأثیر عش  باشد که این اویداد اتفاق میبه نظر میزند که البته می

 (. 112)همان: « شود هنوز/ امید دیداای هست/ هر چند اوز من/ آای/ به پایان خویش نزدیک می
ین دو دفتر دیده کند که کمابیش دا اچنین شاملوگرایش جدیدی به تفکرات فلسفی پیدا میها همدا این سال

شود، شود. دا واقع این دو دفتر، زمینۀ اصلی بروز این تفکر دا دفترهای بعدی شاملو به صوات جدی میمی
« اش از برابر بگذام/ و دا سیاهی فرو شومو اکنون/ دا آستانۀ ظلمت/ زمان به ایشخند ایستاده است/ تا من»مانند:

 (.111)همان: 



 143/      با تکیه بر عنصر تشخیص احمد شاملوتصاویر ِشعری  یِاجتماع یها نهیزم یبررس 

 ششکفتن در مه/ ابراهیم در آت
تواند بازگشت جدی و دوبااۀ شاملو به سروده شده است به نوعی می 1881تا  1813های این دو دفتر که بین سال

کم جامعه آمادۀ ای به خود گرفته است و کمها شکل تازهعرصۀ مباازات اجتماعی باشد. مباازاتی که دا این سال
های بعد خواهد بود. شعر شاملو نیز تحت تأثیر دا سال ای که آبستن حوادث بسیاایشود. جامعهتغییرات اساسی می

 شود. این حرکت و جنبش به طوا جدی وااد کوچه و با مردم همراه می

چون فضای جامعه، آشوب و آشفته است و دائم بین امید و  ناامیدی دا حرکت فضای حاکم بر این شعرها، هم
نیز دا « تشخیص»عدالتی دا جامعه فرا گرفته است. خفقان و بی تر فضا اا اختناق واسد که بیشاست. اما به نظر می

تر بازتاب وقایع اجتماعی دا این دو دفتر، پیرو حرکت جامعه و تفکرات اجتماعی شاعر است و به عبااتی بیش
ن/ ای» کند: بیان می« فصل دیگر» ها اا دا شعر سطح کالم شاعر است. شاملو خود به خوبی فضای حاکم بر این سال

کند./ یادش بخیر پاییز/ با آن/ توفان اش/ از داون/ داك صریح زیبایی اا/ پیچیده میست/ که سرمایفصل دیگری
 (. 122)همان: « کند!انگ و انگ/ که بر پا/ دا دیده  می

 های پیش که بهکشد و به نوعی با مقایسه نسبت به سالشاملو به خوبی سرمای حاکم بر جامعه اا به تصویر می
بوده است و تازه سرمای واقعی و استبداد و خفقان حقیقی شکل گرفته است تغییر فضا اا « پاییز»تر نظرِ شاعر بیش

شود، مخاطب باید دا پی حوادثی باشد که باعح دهد. به هر حال با این تغییرات که از سوی شاعر بیان مینشان می
ای باشد ترین نقش اا دا این تغییر، جنبش تازهاسد که بیشیاین تغییر دا دیدگاه و ذهن شاعر شده است. به نظر م

 گیرد.گناه صوات میکه دا میان مردم جامعه شکل گرفته است و البته کشتاای که از سوی حکومت از مردم بی

به نو کردن ماه/  بر بام » جنبشی که از سوی حکومت، جز سرکوب هیچ چیز دیگری دا پی نخواهد داشت: 
  و سبزه و آینه/ داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است./ صنوبرها به نجوا چیزی شدم/ با عقی

« پرندگان»و « صنوبرها»(. دا واقع 112)همان: « گان به هیاهو شمشیر دا پرندگان نهادند/ ماه/ برنیامد.گفتند/ و گزمه
اند و دا چنین فضایی است که شاعر به شده گربرندۀ سرکوب« شمشیر» همان مباازان اجتماعی هستند که دچاا 
ی زیراب/ غریب و دل شکسته زااان داهبی من/ آفتاب / بر شالی»کند: شدت ابراز ناامیدی و نجات از تیرگی می

 (. 182همان: «) گذاد.می

های امید اوزنهتوانند شرایط اا تغییر دهند و هنوز فکران هستند که میها تنها اوشنبه عقیدۀ شاملو دا این سال
سرود برای مرد »که هر چند شاملو ظاهراً شعر « جالل آل احمد»فکران جسوای همانند اا زنده نگاه دااند؛ اوشن
شرایط بعدی و برخوادهای سیاسی بعد از » اا دا اثای جالل سروده بود؛ اما گویا به دلیل« اوشن که به سایه افت

ی از نام و آثاا آل احمد، موجب شد تا شاملو سعی کند، شعر جالل اا وای مذهبی و سیاسو بهره 81انقالب بهمن 
 (. 211: 1831)اهبریان،« حتی به صوات مکتوب پس بگیرد

-شاملو دا پاسخ به این سؤالِ محمد محمدعلی که چرا شعر به جالل تقدیم شد و پس گرفته شد چنین می

که به او اعتقادی داشته اید بدون ایناا به میان کشیدهمحمد محمدعلی: منظواتان این است که پای آل احمد »)گوید:
 باشید؟

مان بر سر جنگیدیم و مباازهشاملو: کامالً. آن اوزها همه دا یک صف واحد، علیه خفقان نظام حاکم می
ذین آتوانستم کناا آل احمد و حتی کناا  بهنداشتیم. پس من می« جنگ داخلی» ها نبود؛ یعنی تو خودمان ایدئولوژی

های همدیگر اا قرض بگیریم، توانستیم دا لحظاتی، شانهایستاد. ما میجوا که آل احمد، کناا ما میبایستم، همان
(. این سخنان شاملو بسیاا قابل تأمل 221)همان: « ی آل احمد اا قرض گرفتم. جا،   شانههمچنان که من دا این

ها دااد، به خصوص با نگاهی به شعر و تعابیری که عۀ آن سالاست و تا حدود زیادی نشان از خفقان حاکم بر جام
افتی، / هر چند/ مانند / که اوز اا پیش باز میهای تو بیداا میجاده با خاطرۀ قدم» برای جالل آواده شده است: 

 (. 128)شاملو: « تر دمید/ که خروسان/ بانگ سحر کنندسپیده/ تو اا/ از آن پیش
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داند و معتقد است که جالل طلیعۀ پیروزی ۀ مباازه اا با خاطرۀ جالل بیداا و آگاه میجا شاملو جاددا این 
داند و فضای مطل  حاکم اا زده میها بسیاا سرد و خفقانچه جامعه اا دا این سال مباازان انقالبی است. شاملو اگر

/ شب و  -شب/ برای که زیباست؟ اگر که بیهده زیباست شب/ برای چه زیباست/»سراید:داند و چنین میمی« شب»
اسد که نسبت به تغییرات به خوبی آگاه (. اما به نظر می811همان:« ) گذاد.انحنای ستااگان / که سرد می/ اودِ بی

پردگیان باغ/ از پس معجر/ عابر خسته اا/ به آستین »کشد و معتقد است: است. گویی خود این فضا اا انتظاا می
(. شاملو به خوبی این تغییرات اا که دا 122)همان: « تند/ بر گُردۀ باد/ گَردۀ بویی دیگر است.فرسای میسبز/ بوسه

انجامد. دا واقع شاملو به خوبی دا افته به حرکتی عظیم و انقالبی مردمی میکند، تغییراتی که افتهااه است حس می
 کند.یاد می« گَردۀ بویی دیگر»ز آن با تعبیر حال و هوای تغییر اساسی اا دایافته بود که ا 1881این سال یعنی 

 های کوچک غربتدشنه در دیس/ ترانه
های فراوانی شده ها دچاا تنشباشد. جامعۀ ما دا این سالمی 1881تا  1882های شعرهای این دو دفتر حاصل سال

 های فراوان وی، نمودهای بسیاای داشته است. است که دا شعر شاملو نیز به خاطر حساسیت

های انقالب کرد و از طرفی به سالهای چریکی حرکت میکه جامعه به سمت مباازات مسلحانه و جنگ حالی دا
گیرد و وااد ای بر تن کرده و همراه با مردم کوچه و بازاا، سالح دا دست میشد، شعر نیز لباس تازهنزدیک می
 حمایت خود اا از جنبش مردم نشان بدهد.  شود تامیدان می

که دو تأثیر آشکاا بر شعر این دواه بر جای گذاشت. یکی آن»توان گفت که حوادث این دواه به طوا کلی می
منشأ پیدایش یک  –اعم از مباازه مسلحانه و یا فرهنگی  –تر نیروهای مذهبی به صحنه مباازه سیاسی واود گسترده

گردد های پس از دواه مشروطه نداشتیم ... تأثیر دوم مربوط میگرا شد که نظیرش اا دا دههیننوع شعر اجتماعی د
شعر »که دا اواخر دهه چهل، عامل پیدایش نوعی شعر مشهوا به  –خصوص قیام سیاهکل  به -به قیام مسلحانه

 (.1831،811زاقانی:«)شد. مضمون اصلی این نوع شعر، ستایش مباازان و نبردهای آنان بود.« چریکی
تر حول همین موضع دا گردش است و تأثیر محیط اا به خوبی ها بیشتشخیص نیز دا شعر شاملو، دا این سال

تر به دو گونه دیده ها دا شعر شاملو بیشها مشاهده کرد. البته تأثیرات محیط این سالی این سالتوان دا شعرهامی
که خشونتی که دا جامعه حضوا دااد به شعر شاملو نیز سرایت کرده و به نوعی تحت تأثیر شرایط، شود. یکی آنمی

-آوادن شاملو دا شعر با جنگ چریکی میبرد و دیگر، همراهی و اوی شعر او اا به سمت شعاا و فواانِ خشم می

 باشد.
-می ها به خوبی دا شعر شاملو دیدهاست دا این سال زدگی که دا فضای جامعه پراکنده به طوا کل خشم و شعاا

(. نکتۀ 111)شاملو: « کنداش/ هر صبح/ بند ناف گیاهی نواسته اا قطع میاگر چند آفتاب/ با تیغ براق»شود، مانند: 
که نماد آزادی و امید است و « آفتاب»جاست که شاعر به ظاهر تصویری امیدوااانه اا از دا این شعر آنجالب توجه 

دهد، اما با توجه به نوع استفادۀ کلمات دا محوا جانشینی و که نماد مباازان مردمی است به مخاطب نشان می« گیاه»
که به طوا ناخودآگاهِ متأثر از فضای جامعه بوده، می گر اوحیۀ خشمگین او برانگیزی اوشن نشینی، به شکل تأمُلهم

 باشد. 

تر عمر هنری خود اا صرف اجتماع و چون شاملو که بیشالبته باید توجه داشت که دا مواد شاعری حساس هم
ها بوی خون و ای که هر لحظۀ آن دا این سالاست این نکته چندان غیرمعمول هم نیست. دا جامعه مردم کرده
کردن و تیغ، آغشته شده ااه نیست که ذهن و کلمات شاعر با خون و مرگ و داا و قطعدهد، چندان بییکشتاا م

 بگذااد.« دشنه دا دیس» شود نام این دفتر اا باشد. شاید همین اوحیه است که سبب می
آن که سر به  و گردن افراشته،/ هر چند/»تک تصاویر شعری این دو دفتر قابل مشاهده است:این مصادی  دا تک

نام دااد، پس از جریان حماسۀ « ضیافت»(. این شعر که 181)همان: « گریبان داکشد/ از دشنامِ کبودِ داا/ ایمن است
دهد؛ چرا که هر کس، سر دا گریبان های سیاهکل سروده شده است؛ که فضای حاکم بر جامعه اا نشان میجنگل
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ند از مرگ و داا ایمن خواهد بود و هر کس لب به سخن و اعتراض کشد و به عباات عامیانه خودش اا به ندیدن بز
خواهد بود و مرگ، چیزی که از تک تک اجزای شعرهای این دواه شاملو به خوبی « داا»باز کند پاسخش تنها 

 پیداست.
خواهان اا های ظهوا مباازان واقعی و آزادیتواند زمینهاما شاعر با این حال معتقد است تنها این شرایط می 

جا خطاب شاعر به همان (. دا این138همان: «)زایدگون میسازند/ تنها توفان/ کودکان نا همغافالن/ هم»فراهم کند:
فکران و مباازان واقعی اند و این اوشنانگ جماعتِ غافالن شدهکسانی است که سر دا گریبانِ عافیت کشیده و هم

 و قابل شناخت هستند. گون پیداچون کودکان ناهمهستند که هم
گفتی که باد مرده » هایی که به خوبی تصویر با فضای شعر هماهنگ شده است دا شعر یکی دیگر از نمونه 
-گناه میای که آسیاب آن با خون مردم بیداند، البته دا جامعهاا مرده می« باد» باشد. شاعر دا این شعر، می« ست

داد/  بر ده یکی سقف ااز پوش/ بر آسیاب خون،/ نشکسته دا به قلعۀ بیباد، مرده ست!/ از جای برفکن»چرخد: 
 (.118)همان:« ست باد!خاك نفکنیده یکی کاخ/ باژگون/ مرده

سروده شده است و چندان بی ااتباط با  1881ماه دی 21که دا تاایخ « آخر بازی»چنین دا شعر شاملو، هم
عاشقان/ سرشکسته » کشد: داا و مؤثر فضا اا به تصویر می لحنی معنا تواند باشد، بای فراا شاه پهلوی نمیواقعه

زمزمه ماند و صدای پا/ سربازان/ شکسته گذشتند، / ها / بیهنگام خویش/ و کوچههای بی ساا ترانهگذشتند، / شرم
دا چنین فضای (. 313همان: «)شانهایساا/ بر نیزهانگ غروای/ نگونهای بی خسته / بر اسبان تشریح،/ و لته
احمانۀ اژیم و خفقان حاکم بر جامعه بوده است، شاعر تنها یک وکشتااهای بی خسته و غمگینی که حاصل کشت

کند، آازویی که دغدغۀ همیشگی شاملو آازوی به ظاهر کوچک دااد و گویی همه چیز اا دا آن آازو خالصه می
 (.322همان: « ) تر حتی/ از گلوگاه یکی پرنده! خواند/ کوچک/ کوچکآه اگر آزادی سرودی  می» بوده است:

 قراری ماهانصله/ در آستانه / حدیث بیمدایح بی
می باشد. شاملو پس از انقالب  1813های پس از انقالب اسالمی تا سال تر مربوط به سالشعرهای این سه دفتر بیش
تفکرات فلسفی و یأس حاصل از این تفکرات شود که دا اأس این تغییرات، گرایش به دچاا اوحیات متفاوتی می

اسد کمابیش به خستگی اسیده های اجتماعی خود اا کناا ننهاده اما به نظر میقراا دااد. هر چند که شاعر دغدغه
ای که حتی خود تر حاصل تکراا تاایخ و وقایع تلخ آن باشد، به گونهاست. خستگی که شاید به زعم شاعر بیش

-خسته از پناه شمشادها می اکنون شبِ»گونه خسته است:  یز به عقیدۀ شاعر از این شرایط تکراااستبداد و خفقان ن

آلود به های اجتماعی شاعر انگ و بویی فلسفی و یأس(. دا واقع بهتر است بگوییم که دغدغه313)همان: « گذاد
تنگ ت/ آفتاب از حضوا ظلمت دلبهتان مگوی / که آفتاب اا با ظلمت نبردی دا میان اس»گیرد، مانند: خود می

گونه یأس حاصل از این تفکرات فلسفی دا ای دیگر این(. یا دا نمونه122)همان: « نیست/ با ظلمت دا جنگ نیست
اا بیداا بوده « شب» دهد، شهری که تمام کند و ناامیدانه این چنین شهر اا مواد خطاب قراا میشعر او اخنه می

برآمدن اوز اا/ به دعا/  شب زنده » گفتند: « / / همه شب/ به خدا/ نگران چه بودی؟ گفتم بنخفتی شهر!» است: 
 (.1281)همان: « حاجت اوا شدید/ که آنکه سپیده! » گفتم: « داای کردیم/ مگر به یمن دعا/ آفتاب / برآید.

د امید واهی دیگران خواهواا میدا واقع شاعر به خوبی آگاه است که اوزی دا کاا نیست اما به شکلی هذیان 
» تواند باشد، چرا که خواهد بگوید که این سپیده و اوز تنها زاییدۀ خیال آنان میاا به تصویر بکشد و به عبااتی می

ما/ هنوز/ هشتمین خواشید اا چشم همی داشتیم / ) شاید اا و مگر اا/ بر داوازۀ طلوع(/ که خواشید نخستین/ هم 
همان: «) ی نوباك پنیرك و مامازیه کند/ آسمانِ پیرزاد اا/ به بازی بازی / دا غلظهبه تکراا سر برآواد/ تا عرص

 ای بیش نیست.گانه(. به عقیدۀ او طلوع هر اوز خواشید دا واقع بازی بچه1282
-ها یک حرف اا یا بهتر بگوییم، یک تفکر اا به طُرُق گوناگون به اشتۀ کلمات میدا واقع شاملو دا این سال

اندوهی که جهان اا دا بر گرفته و امیدی که دیگر نخواهد آمد و مرگی که دا انتظاا شاعر است. شاملو این کشد. 
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گن/ اها شده با خویش/ و دا آن جهان/ اندوه» کشد: های گوناگون دا این دفتر به تصویر میمصادی  اا به شکل
(. یا همین مضمون اا دا شعری دیگر چنین 1222 )همان:« گوید.سوی نهالستان عریان/ هیچ چیز از واقعه سخن نمی

 (.1228همان:«) گذاادزمانه/ پیچ سیاه گردنه اا/ به هیأت فریادی پسِ پشت می» کند:بیان می

 نتایج و بحث روی نتایج
های دیگر فرهنگی همانند باشد. او دا کناا شاعری به فعالیتشاملو از شاعران متعهد دا ادبیات معاصر ایران می

 نویسی و... نیز مشغول بوده است.نگاای، ترجمه، داستان اوزنامه
-تعهد و حساسیت شاملو نسبت به حوادث اجتماعی موجب شده است که این مسائل دا شعر او بازتاب گسترده

-های اجتماعی قوت میتاب و توان گفت گرایش شاملو به مضامین اجتماعی همراه با تبای داشته باشد. دا واقع می

 -کند. ذکر این نکته الزم است که شاملو دا اشعاا سیاسیها فروکش میتاب و رد و با فروکش کردن این تبگی
غافل نبوده است و دا کناا توجه به جامعه، از « لذت یردن از زیبایی»گاه از وظیفۀ اصلی هنر اجتماعی خود هیچ

شعاای شدن اشعااش دا دواان پختگی او دا بهره نیست. همین امر مانع از شناسی شعر بیهای زیباییویژگی
 است و باعح شده که اشعاا او دا هر زمانی مواد توجه باشند. شاعری شده

به پای  توان گفت تصویر دا شعر شاملو پابا توجه به براسی که دا این پژوهش صوات گرفته شده است می
ات که دا دواان ابتدایی شاعری او و با توجه به تغییر دا بینش و ایدئولوژی شاملو دچاا تغییر شده است. بدین صو

افته با حضوا عش  بعدی هستند. افتهزده و تکاش، تصاویر شعری بسیاا عجوالنه و شتابدیدگاه صرف اجتماعی
بخش آیدا، الهامشود. دا زندگی او، تصاویر نیز تحت تأثیر این حضوا، قراا گرفته و دچاا تغییرات اساسی می

-های پیشاملو پس از شکست .انداند و یا بسیاا اندك بوده ود که تا کنون جایی دا شعر شاملو نداشتهششعرهایی می

برد و با این پناه بردن اعتراض خود اا به مباازات ها و ناامیدی از مردم و اجتماع به دامان عش  پناه میداپی آامان
 .دهداجتماعی نشان می

کند و تها پایهان عمهر    های اجتماعی خود اا فراموش نمیعش  نیز دغدغهشاملو شاعری است که حتی با حضوا 
ماند. دا واقع دا این زمان ما به نوعی شاهد پیوند میان عش  و اجتماع هستیم کهه  نسبت به اجتماع و مردم متعهد می

ی دا های ابتدایی او و داك عمی  او از مسهائل و مشهکالت جامعهه شهده اسهت. او حته      زدگیموجب کاهش شتاب
ههای جمعهی، دچهاا یأسهی     های اجتماعی و از دست افتن آاماندفترهای شعری پایانی خود که تحت تأثیر شکست

باشد.بسامد  تصهویر دا دفترههای   های اجتماعی میچنان تحت تأثیر مسائل و دغدغهفلسفی شده بود نیز به نوعی هم
 یابد.فترهای آغازین کاهش میهای فلسفی، نسبت به دپایانی او نیز تحت تأثیر همین گرایش

 گیری. نتیجه3
تصویر  با براسی که دا دفترهای شعری شاملو و با تآکید بر عنصر تشخصیص انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که

های عمهدۀ تصهویر   دا شعر شاملو پابه پای تغییر دا بینش و ایدئولوژی او دچاا تغییر شده است. تشخیص که از پایه
کند به عباات دیگر عالقۀ شاملو به اسهتفاده  اود متناسب با فضای شعری او کاابر پیدا می به شماا میدا شعر شاملو 

 از این عنصر باعح حرکت و پویایی ساختاا کلی شعر او نیز شده است. 

دا افراطی تر تحت تأثیر تفکرات ، شاملو بیش1821-1888های های آغازین شاعری، یعنی بین سالدا سال
تر مشغول سر دادن شعاا است، خود بیرون گود ایستاده است و از یاسی و اجتماعی قراا دااد. شاعر بیشمسائل س

ها تحت تأثیر همین تفکرات اجتماعی  قراا  گوید. عنصر تشخیص نیز دا اشعاا این سال داد و غم و شب سخن می
  زده شده است.های شتاب ویرگیرد و به نوعی بازتاب شوا حماسی شاعر است که کمابیش باعح خل  تص می

ها دچاا توان گفت که شاعر دا این سالتقریباً دواۀ ناامیدی شاملو است. دا واقع می 1881- 1812های سال
ها هنوز  خأل شده است، خأل و یأسی که کمابیش به تصویرهای شعری او نیز سرایت کرده است. شاملو دا این سال
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های شعری او نیز حول بینش اجتماعی اش زدۀ خود است و تشخیصتحت تأثیر شعااها و احساسات شتاب
برد و با این  ها و نا امیدی از مردم و اجتماع به دامان عش  پناه میهای پیداپی آامانگردد، شاملو پس از شکست می

اجتماعی او اا دا های چه هنوز با این وجود دغدغه دهد. اگرپناه بردن اعتراض خود اا به مباازات اجتماعی نشان می
پای این تغییر، دچاا توان دید. تشخیص، نیز دا شعرهای این دواان پابههای اش میهای زیرین زبان و اندیشهالیه

تر شعر گیرد. شعر شاملو پیش از این، بیششود و گاه حتی داست دا نقطۀ مقابل اشعاا پیش از این قراا میتغییر می
کند و امید جای یأس اا دا ای دیگر تغییر میاست اما به مروا شرایط به گونهیأس و نااضایتی از وضع موجود 

شود که دا اأس این تغییرات، گرایش به گیرد. شاملو پس از انقالب دچاا اوحیات متفاوتی میزندگی و شعر او می
خود اا کناا ننهاده؛ های اجتماعی تفکرات فلسفی و یأس حاصل از این تفکرات قراا دااد. هر چند که شاعر دغدغه

تر حاصل تکراا تاایخ و اسد کمابیش به خستگی اسیده است. خستگی که شاید به زعم شاملو بیشاما به نظر می
ای که حتی خود استبداد و خفقان نیز به عقیدۀ شاعر از این شرایط تکراا گونه خسته وقایع تلخ آن باشد، به گونه

 است.
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