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 .1مقدمه
 .1.1بيان مسئله
چنانکه ولک ( )Wellekخاطر نشان کرده است ،ادبیات ،بهطورعام ،یک نهاد اجتماعی
است؛ زیرا هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان و هم عناصر تشکیلدهندهي ادبیات
(زبان ،نمادها ،وزن و« )...در ذات خود اجتماعی هستند و زندگی نیز یک واقعیت
اجتماعی است که ادبیات آن را به نمایش در میآورد( .رک .ولک و اوستین)99 :1390 ،
نویسنده هم از جامعه تأثیر میگیرد و هم بر آن تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،اثر ادبی ،محل
نمایش تأثیرپذیريهاي شاعر از محیط اجتماعی است و «هنرمندِ بینشور ،در همان حال
که براي خویشتن احترام قایل است ،به خواستها و نظریات مردم هم احترام میگذارد».
(شوکینگ )62 :1373،اگرچه آفرینش هنري را یکسره نمیتوان حاصل مالحظات
حسابشده و حسابگري دانست( ،چرا که تبلور یک تجربه عاطفی و احساسی است)،
اما چنین تبلوري اغلب وابسته به مقتضیات و شرایط خارجی و اجتماعی است(.همان)64:
چنین رویکردي ،قایل به فروکاستن متن ادبی به ابزار اجتماعی خاص نیست ،بلکه با اتکا
به چندوجهیبودن اثر ادبی ،میتواند از منظر اجتماعی نیز ،به تحلیل اثر ادبی بپردازد.
در میان انواع گونههاي ادبی ،ایجاد ارتباط میان واقعیت اجتماعی و شعر دشوارتر است؛
زیرا کارکرد گستردهي ایماژها در ساخت شعر ،پیوندهاي آن با واقعیت اجتماعی را پنهان
میسازد .اما هم در میان شاعران و هم منتقدان و پژوهشگران ادبی و هم نظریهپردازان
اجتماعی ،شعر همواره به مثابه یکی از عناصر مهم بازتابدهندهي کنشهاي اجتماعی مورد
توجه قرار گرفته است .یکی از اندیشمندان تأثیرگذاري که در میانهي قرن بیستم ،با رویکرد
اجتماعی به شناسایی و تبیین نهاد ادبی پرداخت ،لویی آلتوسر ( ،)Althusserجامعهشناس
فرانسوي بود که در نامهها و یادداشتها و نقدهایی که بر چند اثر هنري نوشت ،دیدگاه
تازهاي در مورد ابعاد پیوند هنر و اجتماع ارایه کرد .اهمیت نوشتههاي او تا بدان حد بود که
در همهي آثار انتقادي بعد از او ،کموبیش از دیدگاهایش ،چه مخالف و چه موافق ،سخن به
میان آوردهاند و برخی اندیشمندان نیز اظهار داشتهاند که «مادام که در جامعهاي زندگی میکنیم
که در آن کاالها تولید میشوند تا با سود به فروش برسند ،نمیتوانیم فرهنگ و ادبیات چنین
جامعهاي را بدون متفکرانی نظیر آلتوسر درک کنیم( ».فرتر)9 :1387 ،
دیدگاههاي آلتوسر در مورد هنر و نسبت آن با جامعه و روابط اجتماعی ،در چند
نوشتار کوتاه به صورت نامه ،و مصاحبه و یادداشت و یک مقاله مستقل انتقادي در مورد
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هنر به نام «کرِمونینی ( ،)Cremoniniنقاش آبستره» و همچنین نقد تئاتر طرح شده است .اما
مهمترین اثر او که مبناي پژوهشهاي ادبی گوناگون ،و از جمله این پژوهش قرار گرفته است،
ایدئولوژي و دستگاههاي ایدئولوژیک دولت ( Ideology and Ideological State
) )Apparatuses” (1970است .آلتوسر هنر و ادبیات را بخشی از ایدئولوژي حاکم بر جامعه
میدانست ،ولی معتقد بود که هنر حقیقی ،با وجود رابطهي بسیار پیچیدهاش با ایدئولوژي ،در
دریف ایدئولوژيها نیست و فاصلهاش را با آنها حفظ میکند ،اما ایدئولوژي در تمام
فعالیتهاي انسانی نفوذ میکند« .من بر این باورم که ویژگی هنر آن است که وادارمان میکند
ببینیم ،دریابیم و احساس کنیم چیزي را که به واقعیت اشاره دارد( ».لویی آلتوسر)214 :1396 ،
آنچه هنر ،ما را وا میدارد که آن را ببینیم همان ایدئولوژي است که هنر به شکل «دیدن» ،دریافتن
و «احساسکردن» از آن برآمده است؛ از آن برآمده ،در آن شستشو شده و از آن به مثابه هنر
خود را کنار کشیده است و به آن اشاره میکند (همان) .دیدگاه آلتوسر که ساختار فرهنگی و
ادبی را بخشی از ساختار ایدئولوژیک حاکم بر جامعه میداند ،این امکان را در اختیار خواننده
میگذارد که بر پایهي آن به خوانش سیاسی و اجتماعی از ادبیات و تحلیل آن دست یابد.
پس از طرح نظریهي آلتوسر ،مطالعات گوناگونی بر پایهي رابطهي ادبیات و ایدئولوژي
صورت پذیرفت .عالوهبر اندیشمندان و منتقدان غیرایرانی مانند ماشري ( ،)Machereyدر
مقالهي «ادبیات به مثابه شکلی ایدئولوژیک» و ایگلتون در کتاب نقد ادبی و نظریهي ادبی که
به بحث رابطهي میان ادبیات و ایدئولوژي پرداختند ،اندیشمندان و منتقدان ایرانی نیز بر
اهمیت این رابطه صحه گذاشتهاند؛ از آنجمله دیدگاه شفیعیکدکنی است که در مقالهي
«نقش ایدئولوژیک نسخه بدلها» ،متن را «نمایشگاهی از تحوالت ایدئولوژیک جامعـه»(رک.
شفیعیکدکنـی1383 ،الـف )93:میدانـد« .امروز در عرصهي مطالعات تاریخی فرهنگها و
بهویژه در قلمرو نقد متنی (نصّی) ()extual criticismو متنشناسی( )textual studiesیکی
از شاخههایی که در حال رشد است ،همینگونه مطالعات است که روي تحوالت متنها انجام
میگیرد و از خالل تحوالت متنها به تحوالت ایدئولوژیک جامعه پرداخته میشود»
(همان )95،و نیز دلبستگی شاعر به یک ایدئولوژي مستقر یا نو و تحت تعقیب ،باعث میشود
که شعر او مرتبط با اجزاي این ایدئولوژيها باشد(رک .شفیعیکدکنی )103 :1372 ،و در
اغلب شعرهاي او میتوان تمایالت ایدئولوژیک او را بازشناخت .بنابراین ،در پژوهش حاضر،
بر پایهي نظریهي ایدئولوژي آلتوسر ،به بازخوانی شعرهاي شفیعیکدکنی ،در دههي50
شمسی پرداخته شده است.
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 .2.1فرضيه و پرسش تحقيق
ادبیات به مثابه شکلی ایدئولوژیک ،نمایشدهندهي روابط الیههاي اجتماعی است و بیان حال
جامعه است .متن ادبی و جامعه رابطهي متقابل دارند .بدین معنی که شناخت کنشهاي
اجتماعی ،بر شناخت درست ما از متن ادبی تأثیر میگذارد و در مقابل ،فهم درست متن ادبی
نیز ،به شناخت روابط اجتماعی میانجامد .پرسش اصلی این است که روابط ایدئولوژیک
طبقات اجتماعی چگونه در ساخت و بافت شعر شفیعیکدکنی بازتولید شده است؟ و با تکیه
بر نظریهي ایدئولوژي آلتوسر نشان داده میشود که شعر شفیعی ،به روشنی تعارضهاي و
تضادهاي ایدئولوژیکی زمانهي مورد بحث را در خود بازتاب داده است.
 .3.1پيشينه و ضرورت تحقيق
با وجود مطالعات و بررسیهاي اجتماعی گوناگونی که از شعر معاصر صورت گرفته است،
پژوهشگران ایرانی ،از نظریهي ایدئولوژي آلتوسر کمتر بهره گرفتهاند (و بهویژه در تحلیل
شعر استفاده از این نظریه در مقاالت موجود مشاهده نشد) .در تحلیل داستان کوتاه «بچهي
مردم» از آلاحمد ،تاجبخش و قاسمیپور( )1393نتیجه گرفتهاند که شخصیت داستان آلاحمد
با توجه به فشارهاي اقتصادي حاکم بر خود ،عاقبت تن به پذیرش ایدئولوژي حاکم میدهد
و با سرکوب خواست شخصی خود مبنی بر تمایل به نگهداري کودک ،مجبور به رهاکردن
او در میان انبوه جمعیت بازار میگردد؛ زیرا شوهرش که نمایندهي ایدئولوژي سرکوبگر حاکم
دانسته شده است ،حاضر به پذیرش فرزند زن نیست .در تحقیق دیگري مبتنی بر ایدئولوژي،
(پیروز )1388 ،به بررسی ایدئولوژيگرایی در رماننویسی معاصر فارسی(عصر پهلوي)
پرداخته است و با جستجو در رمانهاي نویسندگانی مثل صادق هدایت ،صادق چوبک و...
عناصر ایدئولوژیک موجود در آنها را بازنمایی و تحلیل کرده است .جهاندیده ( )1391در
مقالهي «صندوقخانهي ایدئولوژي» ،براساس نظریهي ایدئولوژي (مارکس ،آلتوسر ،ژیزک) و
گفتمان قدرت (فوکو) ،مجموعهداستان یوزپلنگانی که با من دویدهاند از بیژن نجدي را مورد
بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که شخصیتهاي داستانهاي نجدي به دنبال
هویتاند ولی آنچه به آن دست میآورند ،تنها توهم هویت است که زادهي توهم ایدئولوژي
است؛ بنابراین دچار ازخودبیگانگی میشوند.
شعر شفیعیکدکنی ،در سالهاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و از جهاتِ
گوناگونِ نقد صوري و محتوایی اعم از بالغی ،تطبیقی و اجتماعی دربارهي آن بحث شده
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است؛ برخی از بررسیهاي اجتماعیسیاسی از این قرار است :فوالدوند در مقالهي مجملی
از سیر جدلی اندیشه و خیال شعر شفیعیکدکنی مفهوم تضاد در شعر شفیعی را از دیدگاه
دیالکتیک هگلی مورد بررسی قرار داده است و مبارزهي اضداد را ضرورت تکامل ذاتی
میداند .از نظر فوالدوند تضاد موجود در شعر شفیعی تضاد فلسفی است( .رک .فوالدوند،
 )268-243 :1387مقالهي «جلوههاي مقاومت و اعتراض در شعر شفیعیکدکنی» به
جنبههاي اعتراضی شعر شفیعی و جایگاه او در ادبیات پایداري پرداخته است( .رک.
باقینژاد )14-1 :1396 ،در مقالهي «شور رهایی در اشعار پیش از انقالب شفیعیکدکنی»
به اندیشهي آزاديخواهی و استبدادستیزي و بیان حماسی شفیعیکدکنی پرداخته شده
است(.رک .صحرایی و گلشنی )104-73 :1388 ،همچنین در مقالهي تقابل دوگانه استبداد
و آزادي در برخی نمادهاي مجموعهي آیینهاي براي صداها ،به نمادشناسی مفاهیم استبداد
و آزادي در شعر شفیعی پرداخته شده است(.رک .ذبیحی و واحديطلب)14-2 :1396 ،
از آنجایی که بخشی از پژوهش حاضر نیز به بحث محتواي شعر شفیعیکدکنی میپردازد،
وامدار برخی دریافتهاي نویسندگان مقاالت پیشین و منابع ذکرشده است ،ولی این پژوهش
از نمادشناسی و معناشناسی بهعنوان پیشزمینهي بحث سود میجوید تا ضمن معرفی نظریهي
ایدئولوژي آلتوسر ،که در مطالعات اجتماعیسیاسی ادبیات جهان ،بسیار مورد توجه منتقدان
بوده است ،با مطالعهي موردي شعر شفیعیکدکنی نشان دهد که ایدئولوژي چگونه در اثر
ادبی بازتولید میشود و این بازتولید ایدئولوژي ،نه تنها محتواي اثر ،بلکه ممکن است ساختار
یک شعر را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ براي نمونه ساختار شعر شفیعیکدکنی در دههي پنجاه،
بازتولید ساختار اجتماعی دوقطبی جامعهي ایران در آن دوره است که در آن ایدئولوژي دولت
و ایدئولوژي شاعر در دو قطب متضاد نمادپردازي شدهاند.
شعر شفیعیکدکنی ،بهویژه در دههي  50سمتوسوي اجتماعی نمایانی دارد که مورد
توجه منتقدان گوناگون قرار گرفته است .شمسلنگرودي او را از «پیشگامان مومن شعر
چریکی ایران» (رک .شمسلنگرودي ،1390 ،ج )186 :4میداند که نشان از سویهي
پررنگ اجتماعی و ایدئولوژیک شعر شفیعیکدکنی در دههي  50دارد« .شهامت شاعر نیز
در انتشار این شعرها [از کوچه باغهاي نشابور] درست در بحبوحهي قیام چریکی
مرعوبکننده و باورنکردنی بود»(همان) .شفیعیکدکنی را از چهرههاي شاخص شعر نو
اجتماعی (روزبه )264 :1381 ،و منتقد اوضاع نابهنجار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
محیط و جامعهي خود (حسینپورچافی )273 :1390 ،و شعرش را شعر نو حماسی و
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اجتماعی (زرینکوب« )216 :1358 ،مردمی و جامعهگرا و متعهد و مبارز و آرمانخواه»
(فوالدوند )252 :1387 ،دانستهاند .شفیعیکدکنی نیز در مورد کارنامهي سیاسی و
اجتماعی خود گفتهاست« :من هیچگاه سیاسی نبودهام ،ولی متجاوز از شصت سال ناظرِ
دقیق و پُرحوصلهي جریانهاي سیاسی در ایران بودهام( ».شفیعیکدکنی )19 :1391 ،با
توجه به چنین زمینههایی ،ضرورت دارد که شعر شفیعیکدکنی ،با اتکا به نظریهي
ایدئولوژي آلتوسر که به علت قابلیت چندوجهی و میانرشتهاي آن ،براي مطالعهي روابط
ادبیات و جامعه راهگشاست ،مورد پژوهش قرار گیرد.
 .4 .1روش تحقيق
این پژوهش  ،با روش تحلیل محتوا و رمزگشایی نمادهاي شعري ،به بررسی الیهي
ایدئولوژیک شعر شفیعیکدکنی در دههي  ،50میپردازد .تکیهي پژوهش بر مجموعههاي
در کوچه باغهاي نشابور(چ ،)1350 :1مثل درخت در شب باران(چ )1356 :1از بودن و
سرودن (چ)1356 :1و بوي جوي مولیان(چ )1356 :1است .این دفترها ،حاوي
برجستهترین شعرهاي اجتماعی و بخشی از بهترین سرودههاي شاعرند که در عرصهي
شعر معاصر فارسی نیز جایگاه شایستهاي دارند .نوع نگاه خاص حاکم بر این دفترها،
کموبیش یک دهه در شعر شفیعی تداوم داشته است؛ با وجود این ،از دفتر در کوچه
باغهاي نشابور ،که به اذعان منتقدان شاخصترین دفتر شعر شفیعیکدکنی در آن دوره و
یکی از مهمترین آثار شعري آن سالها دانسته شده است .شاهد مثالهاي بیشتري آورده
شده است .همهي این دفترها در چاپهاي اخیر ،در جلد اول مجموعهآثار شاعر به نام
آیینهاي براي صداها (چ )1379 :3گردآمدهاند .در همه جاي این نوشتار به همین چاپ
ارجاع داده شده است.
 .2چارچوب نظری
 .1.2نگاهی به تعریف ایدئولوژی
معناي واژهي ایدئولوژي ،از سال  1990میالدي ،که در نوشتار دوستوت دو تراسی
( )Destutt de Tracyبه مفهوم «علم عقاید» به کار رفتهبود ،تاکنون تحوالت معنایی
بسیاري یافته است .این واژه در سیر تحول معنایی خود ،در نزد مارکس( )Marxبه
«آگاهی کاذب» و در نزد مانهایم( )Mannheimبه «نظامهاي عقیدتی که در خدمت یک
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نظم اجتماعی خاص هستند» یا «نظام باورهاي افراد» تغییر معنا داده است( .رک .هیوود،
 )37 :1379نظریه پردازان دیگر نیز ،هر یک به فراخور مبانی و اهداف خود ،تعبیر و
تعریف تازهاي از آن ارایه دادهاند که اکنون مورد نظر نیست .به تعبیر ایگلتون ،ایدئولوژي،
با توجه به معانی گوناگون و گاه متناقض ،از یک اصطالح به یک «متن» تبدیل شدهاست.
«متنی که از یک بافت کلی از رشتههاي مفهومیگوناگون بافته شده است( ».ایگلتون،
 )19 :1381به نسبت تغییر در معنا و مفهوم ایدئولوژي ،کاربرد این واژه نیز از یک
اصطالح فلسفیفکري خاص فراتر رفته و سمتوسوي سیاسیاجتماعی متعدد و متناقضی
یافته است .نظامیاز باورها که همزمان به فکر توضیح و تغییر جهان است و چنانکه
مخالفان آن ادعا میکنند ،ایدئولوژي در تقابل با ایدههاي سودمندي مانند حقیقت ،علم،
خردمندي و فلسفه است و با جزماندیشی و آشتیناپذیري ،پوششی براي منافع فردي و
گروهی فراهم میآورد( .رک .هیوود )19 :1379 ،یکی از اندیشمندانی که رویکرد فعال
و تأثیرگذاري نسبت به ایدئولوژي اتخاذ کرد ،لویی آلتوسر ،جامعهشناس معاصر فرانسوي
است .آلتوسر در مقالهي «ایدئولوژي و دستگاههاي ایدئولوژیک دولت» ،که در 1970
میالدي منتشر کرد ،به چند مفهوم مهم در تعریف و تبیین ایدئولوژي پرداخت و نشان
داد که ایدئولوژي به همان میزان که نوعی کنش سیاسی است ،همزمان بر همهي شؤون
جامعه ،اعم از فردي یا جمعی تأثیر میگذارد و میکوشد آنها را به کنترل خود درآورد.
نظریهي آلتوسر ،پتانسیل زیادي براي تحلیلهاي ادبی ،فرهنگی و هنري دارد .او خود در
نقد چندین اثر نقاشی و نمایشی و ...از آن بهره برده است .پیروان او نیز مانند ماشري و
ایگلتون ،در آثار نقد ادبی خود ،از رویکرد او به ایدئولوژي بسیار سود بردهاند.
 .2 .2نظریهی ایدئولوژی آلتوسر
از نظر آلتوسر« ،ایدئولوژي نظامی است (با منطق و دقت خاص خود) از بازنماییها
(تصاویر ،اساطیر ،ایدهها یا مفاهیم) در هر مورد خاص که از وجودي تاریخی و نقشی
خاص در یک جامعه معین برخوردار است(». ...آلتوسر ،به نقل فرتر )105 :1387 ،کنش
انسانها جایی خارج از ایدئولوژي و جز از طریق ایدئولوژي ممکن نیست .رابطهي
زیستهي انسان ها با جهان ،از جمله با تاریخ (اعم از کنش یا انفعال سیاسی) از طریق
ایدئولوژي است که ممکن میشود ،یا بهتر است بگوییم خود ایدئولوژي است (همان:
)108؛ بنابراین انسان همواره در حیطهي ایدئولوژي فعالیت دارد و بدون این که آگاهانه
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چنین انتخابی داشته باشد ،بهطور ناخودآگاه در میدان مناسباتی عمل میکند که ایدئولوژي
پیش پایش گسترده است .و «[ایدئولوژي] شامل جریان گفتمانها ،تصاویر و ایدههایی
است که ما در درون آنها متولد شدهایم ،رشد کردهایم و در آنها زندگی ،فکر و عمل
میکنیم(».همان )107 :از آنجا که ایدئولوژي به صورت پنهانی در انسان رخنه میکند و
درونی میشود ،کمتر میتوان در برابر آن واکنش نشان داد .فرد (سوژه) ناخودآگاه
خواستههاي جامعهي خود را که همان جبرهاي اجتماعی است ،برآورده میسازد (رک.
تسلیمی )234 :1390 ،در حقیقت با میانجیگري ایدئولوژي ،مناسبات نابرابر قدرت
همچنان استوار میمانند .آلتوسر در برجستهترین نوشتار خود در مورد ایدئولوژي ،به این
پرسش پاسخ میدهد که دولت چگونه از ایدئولوژي براي تنظیم و برپاداشتن نظام مبتنی
بر نابرابري طبقات استفاده میکند؟ او توضیح میدهد که دولت (یعنی کل طبقهي حاکم)
براي گسترش و تحکیم سلطهي خود بر جامعه و رواج ارادهي مورد پسند خود ،از دو
دستگاه در ظاهر متفاوت که همدیگر را تکمیل میکنند ،سود میجوید:
الف .دستگاه سرکوبی دولت (که اعم از ارتش ،پلیس و نظام مجازات و ...است).
ب .دستگاههاي ایدئولوژیک دولت ،که شامل سیستم آموزشی ،مذهبی ،فرهنگی ،خانواده و
 ...است( .رک .آلتوسر )337 :1396 ،این دستگاهها ،برخالف دستگاه سرکوب که به بخش
عمومی تعلق دارد ،در بخش خصوصی و مدنی نیز «عمل میکنند»؛ زیرا «تمایز میان حوزهي
عمومی و خصوصی نیز ،یک تمایز درونی حقوق بورژوایی است و تنها در حوزههاي تابع
آن که این قانون در مورد آنها اعمال قدرت میکند ،معتبر است( ».همان )338 ،همنوایی این
دو دستگاه دولت ،ضامن بقاي روابط طبقاتی است و تضمینکنندهي نیروي کار .ممکن است
گاهی این همنوایی دچار اختالل شود« .از سازهاي این همسرایان همواره نواي واحدي
برمیخیزد که گاه تضادهایی (تضادهاي ناشی از بقایاي طبقات مسلط سابق ،یا ناشی از
پرولترها و سازمانهایشان) ،هماهنگی آن را به هم میزند( ».همان)345 ،
نکتهي مهم دیگر در نظریهي آلتوسر ،این است که ایدئولوژي تصوري است از رابطهي
تخیلی افراد با شرایط واقعی هستیشان و «رابطهي زیستهي انسانها با جهان ،از جمله با
تاریخ (اعم از کنش یا انفعال سیاسی) از طریق ایدئولوژي است که ممکن میشود ،یا بهتر
است بگوییم خود ایدئولوژي است( .رک .فرتر )108 :1392 ،آلتوسر با مقایسهي
ایدئولوژي و ضمیر ناخودآگاه فروید اظهار میدارد که ایدئولوژي نیز مانند ضمیر
ناخودآگاه تاریخ ندارد؛ یعنی بهگونهاي همهزمانی و در سیر تاریخ به ایفاي نقش میپردازد
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و با وجود این که ایدئولوژي نوعی رابطهي خیالی با واقعیت است« ،کنایه از واقعیت دارد
و کافی است که آن را تفسیر کنیم تا در زیرِ تصور تخیلی که از جهان ارایه میدهد،
واقعیت این جهان را بازیابیم ...قلب تخیلی واقعیت در ایدئولوژي ،ما را به این نتیجه
میرساند که انسانها شرایط هستی واقعیشان را به صورتی تخیلی تصویر میکنند».
(آلتوسر )353 :1394 ،که بیانگر یک خواست (محافظهکارانه ،سازشکارانه ،اصالحطلبانه
یا انقالبی) یک امید یا یک نوستالژي است نه توصیفی از یک واقعیت( .رک .فرتر:1392 ،
 )111از این جاست که ایدئولوژيهاي افراد تحتسلطه نیز ،در کنار ایدئولوژي مسلط
حاکم شکل میگیرند که نشاندهندهي خواست متفاوت و حتی متعارض آنهاست.
سومین نکتهي مهم براي بحث ما ،رابطهي ایدئولوژي و سوژه ( )subjectاست.
ایدئولوژي تنها براي اشخاص (سوژهها) وجود دارد و با فراخواندن افراد به آنان شخصیت
میبخشد( .رک .آلتوسر )360 :1394،هنگامیکه شخص (سوژه) موقعیت ایدئولوژیک
خود را بازشناسد و متناسب با آن عمل کند ،همه چیز به درستی پیش خواهد رفت« ،به
استثناي مورد «اشخاص (سوژههاي) بد» که احتما ًال مورد سرکوبی این یا آن بخش از
دستگاه دولت قرار میگیرند« .اما اکثریت سوژههاي خوب ،به تنهایی ،در پراتیکهایی که
آیینهاي دستگاه ایدئولوژیک دولت بر آنها حاکم است ،وارد میشوند و با قبول وضع
موجود ،درمییابند(بازمیشناسند) که چنین است و جز این نیست!» (همان )369:اما
ایدئولوژي مسلط طبقهي حاکم ،همیشه با ایدئولوژيهاي دیگري که خاستگاه متفاوتی
دارند و از شرایط طبقات اجتماعی گوناگون زاده میشوند ،مورد نقد و تحت فشار قرار
میگیرد .این ایدئولوژيها در شرایط خاصی به گفتمان غالب نیز تبدیل میشوند که در
بحث و بررسی شعر شفیعیکدکنی این گفتمان غالب ،برجستگی یافته و تبدیل به
شاخصهي هنري وي شده است.
 .3خوانش شعر شفيعیکدکنی بر مبنای نظریهی ایدئولوژی آلتوسر
از دید آلتوسر «خاصبودن هنر در این است که ما را وادار به «دیدن»« ،فهمیدن» و
«حسکردن» چیزي میکند که به واقعیت اشاره میکند ...آنچه هنر وادارمان میکند که
بببینیم ،ایدئولوژي است که هنر از دل آن متولد شده ،در آن غوطه خورده ،خود را به
منزلهي هنر از آن مجزا کرده ،و به آن اشاره دارد( ».فرتر )133 :1392،شعر شفیعیکدکنی
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در دههي پنجاه ،در دوران اوج تضاد ایدئولوژيهاي گوناگون گروههاي سیاسی در ایران
پدید آمده است و نشان از آن ایدئولوژيها دارد.
 .1 .3نمادپردازی دو ایدئولوژی متفاوت :ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی شاعر
در شعر شفیعیکدکنی ،ایدئولوژي مسلط و ایدئولوژي متفاوت مورد قبول شاعر ،به روش
سمبولیسم اجتماعی که یکی از رویکردهاي اصلی شعر دههي پنجاه بود ،در نمادهاي
گوناگون بروز مییابد که در دو محور موازي در طول بسیاري از شعرها در حرکت
هستند .یک سوي نمادهاي وضع موجود و سوي دیگر نمادهاي وضع مطلوب.
محوريترین نمادها ،خواب و بیداري هستند که به همراه خود خوشهاي از نمادهاي
همراستا را ایجاد میکنند .تردید در مشروعیت ایدئولوژي حاکم ،باعث ایجاد تعارض و
فعالشدن ابزارهاي سرکوبگر میگردد که نتیجهي آن قربانیشدن شقایقهاست.

به تعبیر آلتوسر ،ایدئولوژي حاکم ،سوژهها را فرامیخواند ،ولی از سوي آنها شناسایی
نمیشود؛ بنابراین ایدئولوژيهاي دیگري که خاستگاههاي متفاوتی دارند ،در تعارض با
آن شکل میگیرند و در نتیجه ،مبارزه و رویارویی طبقات اجتماعی اوج میگیرد« .جهان
در حرکت و تغییر دایم است و در همهي امور و پدیدهها تضاد وجود دارد و مبارزهي
اضداد محتواي ذاتی تکامل است(».فوالدوند )258 :1387 ،شعر از جایی به جایی حرکت
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میکند :از کویر به باران ،از شب به صبح ،از خواب به بیداري ،زمستان و بهار و بدین ترتیب،
بینش اجتماعی او با نوعی امید به بهروزي همراه است .اما نکتهي قابل توجه آن است که
جامعهاي که مورد نقد شاعر قرار میگیرد ،داراي ویژگی ملموس و مادي است :هم نظام
اقتصادي مبتنی بر نفت و دالر دارد ،و هم فقرا و گرسنگان در حاشیهي آن نشستهاند:
ما در صف گدایان /خرمن خرمن گرسنگی و فقر /از مزرع کرامت این عیسی صلیب
ندیده /با داس هر هالل درودیم( .شفیعی کدکنی)287 :1379 ،
اما جامعهي ایدهآل شاعر شکل مادي و ملموس مشخصی ندارد و تنها در دنیاي ذهنی
سیر میکند پر از زیبایی و روشنایی است.
 .2 .3زیرساخت اقتصادی و اجتماعی ایدئولوژی حاکم (دولت)
شفیعیکدکنی در چند شعر خود به ایدئولوژي مورد نظر دولت و بهویژه جنبههاي
اقتصادي آن ،اشاره دارد که مورد توجه ویژهي نظام سرمایهداري جدید بود .از نظر او
بورژوازي ملی ،که پس از  28مرداد  32جاي خود را به بورژوازي وابسته داده است ،در
دههي چهل و پنجاه رشد کرده و ریشه دوانیده است(.رک .شفیعیکدکنی)72 :1387 ،
«رشد و ریشهگرفتن فرهنگ بورژوازي ،و توسعهي نفوذ طبقهي متوسط جدید که از
افزایش درآمد نفت سرچشمه گرفته بود ،کامال محسوس است ...و طعن و طنز خوانندگان
و آفرینندگان این نوع ادبیات نیز متوجه همان چیزهایی است که طبقهي حاکم به وجود
میآورد تا فرهنگ بورژوازي دالل را به نوعی گسترش دهد(».همان )78 :در شعر او،
ادعاهاي اقتصادي ایدئولوژي طبقهي حاکم ،در نماد «مسیح جدید» و مسیح صلیبندیده
صورتبندي ،نقد و انکار میشود.
هزار پرسش بیپاسخ از شما دارم /گروه مژدهرسانان این مسیح جدید / :شفادهندهي
بیمارهاي مصنوعی /میان خیمهي نور دروغ زندانی /،و هفت کشور /از معجزات او لبریز.
 ... /مسیح غارت و نفرت! مسیح مصنوعی /کجاست باران کز چهرهي تو بزداید /نگارههاي
دروغین و سایهي تزویر؟ (شفیعی کدکنی)289 :1379 ،
بورژوازي جدید جز غارت سرمایههاي مادي و معنوي جوامع و ایجاد نفرت و کینه
در آنها ،پیامینیاورده است .یک نظام جهانی متکی بر سرمایه و سود است که بهصورت
متمرکز اداره میشود .این نگرش را در شعر «نیویورک» به روشنی میتوان دید:
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او میمکد طراوت گلها و بوتههاي آفریقا را /او میمکد شهد تمام گلهاي آسیا را/
شهدي که مثل النهي زنبور انگبین  /تا آسمان کشیده  /و شهد آن :دالر( .همان)467 ،
نظام سرمایهداري با دستدرازي و غارت ملتهاي جهان سومی آسیا و افریقا ،النهي
انگبین خود را استوار میسازد و آرزوي شاعر فروریختن آن است:
یکروز/در هرم آفتاب کدامین تموز/موم تو آب خواهد شد /اي روسپی عجوز؟(همان)
زیرا این نظام اقتصادي وابسته و داللمحور ،مبتنی بر نابرابري است و فاصلهي طبقاتی
را تشدید میکند؛ یک سوي کودکان گرسنه و یک سوي عطر اودکلن.
آیینهاي شدم براي صداها  /آنجا نگاه کن /فریاد کودکان گرسنه /در عطر اودکلن /آري
شنیدنی است ببینید /:فریادکودکان( .همان)466 :
درختان فلج بیمار و  /آن طفالن خردینک /گرسنه زیر بار کار  /و مردانی که با دستان
خود  /سازند پیش چشم خود /دیوار( .همان)268 :
 .3 .3دستگاههای سرکوبگر دولت
تعارض میان دو ایدئولوژي دولت و ایدئولوژيهاي دیگر ،دستگاه سرکوب دولت را که
هماهنگ با دستگاههاي ایدئولوژیک آن طراحی شده است ،به میدان میآورد تا براي
استقرار ایدئولوژي حاکم ،از زور و شدت عمل سود جوید .در جايجاي شعر شفیعی،
عناصر گوناگون این دستگاه سرکوب ،در مراتب گوناگون خود تصویر شدهاست؛ مثل:
کویر وحشت ،سیمخاردار ،زندان ،تبعید ،تازیانه ،گلولهي سربی ،اعدام .گزمه ،محتسب:
میآید ،میآید /دیوار یا سیم خاردار نمیداند( .شفیعیکدکنی)254 :1379 ،
وقتی که بر چوبهي دار /مردي به لبخند خود /صبح را فتح میکرد /و شحنهي پیر با
تازیانه /میراند خیل تماشاچیان را (همان)257 :
اي مرغهاي توفان! پروازتان بلند /آرامش گلولهي سربی را /در خون خویشتن /این گونه
عاشقانه پذیرفتید( ...همان)304 :
عناصر واژگانی بسیاري که براي این تصویرگري خشونت حاکم انتخاب شده است،
بیسابقه است .واژهها و ترکیباتی مثل سیمخاردار ،تازیانه ،گلولهي سربی ،کویر وحشت،
وحشی خونخوار ،اسلحه ،هجوم صاعقه ،شکنجهگاه شیاطین ،صفیر گلوله ،رایت خون،
درفش صاعقه ،کبریتهاي صاعقه ،فوارهي درد و دشنام ،از ترکیباتی است که به نشانههاي
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سبکی ویژهي شعر او تبدیل شده است و در شعر معاصران تکرار نمیشود .حتی نامها و
عناوین کهن و تاریخی نیز فراخوانی میگردند؛ مانند :محتسب ،گزمه ،شحنه:
دیدمت میان رشتههاي آهنین /دستبسته در میان شحنهها( .همان)271 :
اکنون /که این محتسب /مجال تماشا نمیدهد /میخانهي کدام حریفی /پیمانهاي دوباره از
آن بادهي زالل /... /خواهد بخشید؟ (همان)291 :
که تازیانه فرود آمد  /و باز شکوه نکرد( .همان)490 :
کلیدواژهي دیگري که براي بیان نقش دستگاه سرکوبگر دولت ،با وامگرفتن از زمینهي
تاریخی ،در شعر او فراوان به کار میرود ،واژهي «تاتار» است :نام تاریخی قوم مغول که
حملهي ویرانگر آنان به سرزمینهاي گوناگون ،از جمله ایران ،در قرن هفتم ،از حوادث
تلخ بازمانده در ذهنیت تاریخی ایرانی است:
وقتی که فصل پنجم این سال /با آذرخش و تندر و توفان /و انفجار صاعقه /آغاز شد/...
و خیمهي قبایل تاتار /آتش گرفت و سوخت ( ...همان)248 :
و آن مرغ سرتاسر شب - /یک بال فریاد و یک بال آتش /-از غارت خیل تاتارشان بر
حذر داشت( .همان)270 :
سخنگفتن از هجوم دوبارهي تاتار به سرزمین ما ،درواقع اشاره به ابعاد ویرانگر بورژوازي
جدید وابسته به کاپیتالیسم جهانی است که در صدد استیالي سلطهي خود بر جامعه است،
بنابراین از قربانیکردن و انهدام موانعی که بر سر راهش قرار دارد ،باک ندارد.
 .4 .3ایدئولوژی شاعر ،رسالت و تعهد اجتماعی
ایدئولوژيِ قربانیانِ روابطِ سلطهي اقتصادي و اجتماعیِ نظامِ سرمایهداريِ وابسته (شفیعی
کدکنی1383 ،ب )72 :و حاشیهنشینان گرسنه بر گرد سفرهي پررنگ و رونق آن ،دومین
محور ایدئولوژیک فعال در ساخت شعر شفیعیکدکنی است .آلتوسر این گروه را به کنایه
«اشخاص بد» نامیده است؛ زیرا آنها به فرمانهاي ایدئولوژي حاکم گردن نمیگذارند و
بر خالف خواست ایدئولوژي ،آزادانه انقیاد خود را قبول نمیکنند( .رک .آلتوسر:1396 ،
 )370ایدئولوژي این طبقه ،ری شه در جاي دیگري دارد ،جایی غیر از زیرساخت روابط
تولید که روابط استثماري است( .همان )340 :این ایدئولوژي که از «طبقات اجتماعی
درگیر مبارزه و شرایط وجودي و پراتیکهاي آنها» ناشی میشود (همان) ،در مقابل
ایدئولوژي مسلط قد علم میکند و با آن به مخالفت برمیخیزد .چنانکه جامعهي ایران
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به دلیل ایجاد تعارض گسترده در الیههاي اجتماعی که برخاسته از زمینههاي اجتماعی-
سیاسی موجود و ناشی از توسعهي نامتوازن سیاسی و اجتماعی بود (رک.
آبراهامیان ،)398 :1385،دچار شکاف طبقاتی عمیقی گردید که ناشی از سرازیرشدن
درآمدهاي نفت در سال هاي بعد از  28مرداد  32بود .شفیعی نیز معتقد است که «حق-
النفت» زمینه را براي بیان بسیاري مسایل آماده کردهبود (رک .شفیعیکدکنی1383،ب:
 )72و این مسایل مطرحشده در جامعه نیز ،در ادبیات بازتاب مییافت و مخاطبان ادبیات
نیز تحت تأثیر قرار میداد.
از نظر شاعر ،طبقهي حاکم با تزریق آگاهی کاذب ،سوداي «خواب»کردن جامعه را
در سر دارد تا زمینه هاي استثمار و شکاف طبقاتی را پنهان کند ولی ایدئولوژي شاعر،
«بیداري» است و رسالت و تعهد اجتماعی او بیدارگري است .تقابل خواب و بیداري (یا
مفاهیم و خوشههاي وابسته به آنها) در اغلب شعرها دیده میشود .او به نقد شاعران
میپردازد؛ زیرا رسالت شعر به مثابه بخشی از دستگاههاي ایدئولوژیک دولت ،از سوي
طبقه حاکم چنین تعریف شده است:
در این زمانهي عسرت /به شاعران زمان برگ رخصتی دادند/که از معاشقهي سرو و قمري
و الله/سرودها بسرایند ژرفتر از خواب/زاللتر از آب(.شفیعیکدکنی)240 :1379 ،
هرچه در جدول تن دیدي و تنهایی /همه را پر کن ،تا دختر همسایهي تو /شعرهایت را
در دفتر خویش /با گل و با پر طاووس بخواباند /تا شام ابد /خوابشان خرم باد!(همان:
)264
بنابراین تعهد اجتماعی باعث میشود که بر اساس ایدئولوژي بیداري ،براي شاعران
نیز رسالت تازهاي تعریف شود:
خواب دریچهها را  /با نعرهي سنگ بشکن .../ .بیداري زمان را  /با من بخوان به فریاد
(همان)250 :
بخوان به نام گل سرخ در صحاري شب( .همان)239 :
شاعر بیدارگر تالش میکند که چهرهي دروغ و فریب ایدئولوژیکی را که بر جامعه
سلطه افکنده و خود را مسیح نجاتبخش نمایانده است ،آشکار سازد:
مسیح غارت و نفرت! /مسیح مصنوعی! /کجاست باران کز چهرهي تو بزداید  /نگارههاي
دروغین و سایه تزویر؟ (همان)289 :
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فروپاشی نظم قدیم ،آفرینش نظم تازهاي را به دنبال خواهد داشت .چنین جامعهاي
چه ساختی دارد؟ کدام روابط اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی بر آن حاکم خواهد بود تا
اهداف شاعر را محقق سازند؟ شعر شفیعیکدکنی در برابر اینگونه سوالها سکوت
میکند .جامعهي مورد نظر او هیچگونه ساخت سیاسیاجتماعی مشخصی ندارد .نوعی
نگرش اتوپیایی( )Utopiaو آرمانی در شعر ،بهطورکلی نوید میدهد که مبارزهي انسان
براي ساخت یک جامعهي جدید ،واهی و بیهوده نیست و خون شقایقها پایمال حوادث
نخواهد شد.
چو از این کویر وحشت /به سالمتی گذشتی /به شکوفهها به باران /برسان سالم ما را
(همان)243 :
وقتی که فصل پنجم این سال /با آذرخش و تندر و طوفان /و انفجار صاعقه- /سیالب
سرفراز /-آغاز شد /باران استوایی بیرحم /شست از تمام کوچه و بازار /رنگ درنگ
کهنگی خواب و خاک را( ...همان)248 :
این که شفیعی اذعان دارد که همواره ناظر جریانهاي سیاسی بوده است ،نه عضو این
جریانها ،باعث شده است که زبان انتقادي او از ایدئولوژي مسلط ،گویا و پویا باشد ولی
معیارهایی که براي جامعهي جایگزین درنظر دارد ،در ابهام بماند .چه ابزارها و اسبابی
براي استقرار ایدئولوژي بیداري وجود دارد؟ به نظر میرسد شعر ،دست کم ،یکی از
ابزارهاي مناسب باشد.
 .5 .3شعر به مثابه ابزار استقرار ایدئولوژی جدید
تئوریسینهاي دولت براي نهاد ادبی نیز همواره اهداف خاصی تعریف میکنند که بهعنوان
بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولت ،نقشی در تحقق برنامهها و اهداف آن داشته باشد.
برنامههایی مثل «ایجاد حس وطنپرستی و شاهدوستی با زبان شعر و نثر در بین تمام
طبقات ،مبارزهي جدي بر علیه مسکرات و توجهدادن جامعهي ایرانی به صنایع مفیده
اروپا و آمریکا(».شفیعیکدکنی )52 :1383 ،همیشه به درستی پیش نمیروند و نهاد ادبی
نیز مثل دیگر دستگاههاي ایدئولوژیک دولت« ،میتواند نه فقط موضوع مبارزهي طبقاتی
بلکه مکان این مبارزه نیز باشند ... .مقاومت طبقات استثمارشده میتواند با استفاده از
تضادهاي موجود در این دستگاهها و خواه با تسخیر مواضع مبارزاتی در آنها ،مجالی
بیابد تا در این دستگاهها نفوذ کند(».آلتوسر )340 :1396 ،نهاد ادبی دههي پنجاه نیز ،یکی
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از جایگاههاي مهم این مبارزه طبقاتی بود؛ بنابراین ،شفیعی باور دارد که در زمانهي عسرت،
که زبانهاي گویا بستهاند ،شاعران فرصت «بیدارگري» یافتهاند و رسالت آنان دیگر «معاشقهي
سرو و قمري و الله» (شفیعیکدکنی )240 :1379 ،نیست؛ بلکه «بیداري زمان را  /با من بخوان
به فریاد( ».همان )253 :شفیعیکدکنی در راستاي همین رسالت و تعهدي که براي خود
تعریف کرده است ،از شاعرانی که چنین تعهدي را نپذیرفتهاند انتقاد میکند:
هر چه در جدول تن دیدي و تنهایی /همه را پر کن تا دختر همسایه تو /شعرهایت را در
دفتر خویش /با گل و با پر طاووس بخواباند /تا شام ابد /خواب شان خرم باد! (همان)264 :
 .6 .3برخورد دو ایدئولوژی :شهيدان (شقایقها)
تقدیس و گرامیداشت کسانی که در فرایند مبارزهي طبقاتیِ برآمده از ایدئولوژيهاي
گوناگون کشته شده یا آزار دیدهاند ،از مضمونهاي عمدهي شعر شفیعی و یکی از
زمینههاي بروز خالقیت شاعرانهي اوست .او از شهیدان با نمادهاي متعددي یاد میکند
که مهمترین آنها «گل سرخ» و «شقایق» است .هنگامی که شعر دورهي بعد از سال 49
را «رويهمرفته زندگینامهي شقایقها» میداند (شفیعیکدکنی-1383 ،ب ،)81 :اشاره به
بخش عمدهاي از شعر خود نیز دارد .نمادهاي دیگر این گروه عبارتند از :ارغوان ،چکاوک،
کبوتر و. ...
بخوان به نام گلسرخ در صحاري شب /که باغها همه بیدار و بارور گردند(.شفیعیکدکنی،
)239 :1379
وقتی گلسرخ پرپر شد از باد  /دیدي و خامش نشستی(.همان)258 :
سپیدهدم اینجا /شقایقان پریشیده در نسیم /هراسان /فراوان دیدهاست(.همان)299 :
زندگینامهي شقایق چیست؟  /رایت خون به دوش وقت سحر /نغمهاي عاشقانه بر لب
باد( .همان)429 :
او با اتکا به شیوهاي که شاید گریز از سانسور در گسترش آن بیتأثیر نباشد ،از زندگی
برخی شخصیتهاي تاریخی روایت حماسهوار ،کنایی و روزآمدي نقل میکند ،که بهترین
نمونهي آن ،شعر معروف «حالج» است:
وقتی تو /،روي چوبهي دارت /،خموش و مات /بودي /،ما /:انبوه کرکسان تماشا /،با
شحنههاي مامور /مامورهاي معذور /همسان و همسکوت /ماندیم( .همان)288 :
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همچنین با یادآوري مکرر کشتگان حملهي تاتار و ...درواقع به تصویر فضایی
میپردازد که ماهیتی دوگانه دارد ،هم به کنایه ،وصف ایدئولوژي مسلط زمانه است که
«حتی امان گریه» در سوگ عزیزان نمیدهد( .همان )184:او با تصویرگري تشابه موقعیت
تاریخی با زمانهي خود ،درواقع ،به نقش تاریخی دستگاه سرکوبگر دولت در جامعهي
ایرانی اشاره دارد.
همچنین ققنوس ،مرغ آتش ،از میراث اساطیري کهن بازخوانی و تفسیر دوباره میشود:
یک بال فریاد و یک بال آتش /مرغی از این گونه سرتاسر شب /بر گرد آن شهر پرواز
میکرد( .همان)269 :
آنجا هزار ققنوس /آتش گرفته است /اما صداي بالزدنشان را /در اوج /اوج مردن /اوج
دوبارهي زادن /نشنیدهایم هرگز( .همان)280 :
یکی از نقاط اوج مخالفت با نظام سیاسی مستقر ،که بر اساس ایدئولوژي چپ
مارکسیستی صورت گرفت و در میان جریانات سیاسی مخالف آن روز بسیار مهم شمرده
شد ،قیام مسلحانهي گروه کوچکی از جوانان در جنگلهاي سیاهکل بود که در بهمن
 1349اتفاق افتاد و از دید برخی پژوهشگران تاریخ معاصر ،نخستین حرکت مسلحانه با
اهداف سیاسی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود )Keddie, 2006: 220( .این
واقعه در شعرهایی از مجموعهي در کوچه باغهاي نشابور ،که یک سال بعد از این قیام
منتشر شد و «یکی از نمایندگان تام و تمام شعر جنگل ،و مطرحترین مجموعهشعر
سالهاي  50تا  57بود»(رک .شمسلنگرودي ،1390 ،ج ،)185 :4با زبانی نمادین بازتاب
پررنگی یافته و از آن تجلیل شده است:
«بگو :جوان بودند /جوانههاي برومند جنگل خاموش /... /سپیدهدم این جا /،شقایقان
پریشیده در نسیم /هراسان /بر این گریوه فراوان دیده است /... /خوشا سپیدهدما /که خون
شما /در آینهاش /میان مرگ و شفق /تا صنوبر و خورشید /چنان تجلی کرد /و باز بار
دگر /سرود بودن را /در برگبرگ آن بیشه /و موجموج خزر /جاودانگی بخشید».
(شفیعیکدکنی)300 :1379 ،
و همچنین غزل :موجموج خزر از سوگ سیهپوشانند(همان )301 :و «اي مرغهاي
طوفان! پروازتان بلند» (همان )303 :نیز اشاره به همین واقعه است.
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 .4نتيجهگيری
چنانکه آلتوسر میگوید نظام حاکم یا دولت ،تالش میکند که با تکیه بر دستگاههاي
ایدئولوژیک و دستگاههاي سرکوب ،ایدئولوژي مورد نظر خود را نهادینه کند .ولی اگر
شناسایی این ایدئولوژي از سوي فرد (سوژه) دچار مشکل شود ،و خواست دولت ،با
ایدئولوژيهاي برخاسته از الیههاي دیگر اجتماعی ،مورد نقد و طعن قرار گیرد ،با واکنش
دستگاههاي سرکوبکر دولت روبهرو خواهد شد .ادبیات ،بهطورمعمول ،بخشی از دستگاه
ایدئولوژیک دولت است و در خدمت استقرار ایدئولوژي طبقه حاکم قرار دارد ولی اگر
شاعر (بهعنوان سوژه) ،خطاب ایدئولوژي حاکم را مورد شناسایی قرار ندهد ،ممکن است
شعرش در خدمت استقرار ایدئولوژيهاي دیگر با خاستگاههاي متفاوت قرار گیرد.
ساختار شعر شفیعیکدکنی در دههي پنجاه ،بازتولید ساختار اجتماعی دوقطبی
جامعهي ایران در آن دوره است که در یک سوي آن ایدئولوژي دولت و در سوي دیگر
ایدئولوژي شاعر نمادپردازي میشود .شکاف طبقاتی ناشی از جامعهي سرمایهداري
لیبرال ،که شفیعی آن را سرمایهداري دالل وابسته به حقالنفت میداند ،باعث تضاد میان
ایدئولوژي نظام حاکم و ایدئولوژي مورد پسند شاعر شده است و این ساختار دوگانه ،در دو
نماد کالن و محوري شعر او بازتولید میشود .ایدئولوژي کاذب دولت در نماد خواب (و
خوشهاي از نمادهاي پیوسته به آن مثل شب ،تاریکی ،مرداب )...و ایدئولوژي شاعر در
نماد بیداري (و خوشهي در پیوند با آن مثل صبح ،سحر ،آفتاب و )...نمایان میگردد .اما
نکتهي قابل توجه آن است که ایدئولوژي حاکم چهرهي مادي مشخصی دارد :نفت و دالر
از سویی و گرسنگی و فقر از سوي دیگر ،مشخصههاي اقتصادي آن را تشکیل میدهند
و دستگاه سرکوب (سیمخاردار ،زندان ،گلوله و گزمه) نگهبان آن و شاعران نغمهپرداز و
جامعهي در خواب همپیمانان آن هستند .زمینههاي اقتصادي ،سیاسی و اجتماعی
ایدئولوژي شاعر معلوم مشخص نیست ولی بهطورکلی ،برخالف وضع موجود و
نویدبخش جامعه و جهان دیگري است .جهانی که در آن سرنوشت شقایقها پرپرشدن
نیست .شعر او در توصیف عینی این جهان جدید سکوت میکند .جهانی که حتی در
گذشتهي تاریخی نیز وقوع نیافته است؛ زیرا چنانکه در روایت سرنوشت شخصیتهاي
تاریخی مثل حالج ،عینالقضات و فضلاهلل حروفی و ...به تصویر آمده است ،همین
ساختار دوقطبی خواب و بیداري ،در طول تاریخ نیز فعال بوده است و شفیعیکدکنی
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مدلی ارایه میدهد براي تحلیل تاریخ سیاسیاجتماعی ایران بر مبناي وضع موجود ،که
هم نیروهاي فعال اجتماعی و هم ایدههاي شکلدهندهي آن با عصر حاضر متفاوتند.
او نظام بورژوازي جدید را «مسیح مصنوعی» خطاب میکند که پیام آن غارت و نفرت
است و مثل تاتار به جوامع بشري هجوم میبرد .بیداري و رسالت اجتماعی شاعر ،که به
معناي روگردانی سوژه از شناسایی ایدئولوژي حاکم است ،به او امکان میدهد با نقد
نابرابري اقتصادي و اجتماعی ناشی از «سرمایهداري وابسته»( ،که به فضاي دروغ و فریب،
گرسنگی و فقر و یاس و خواب دامن میزند) ،به نوعی ایدهالیسم اجتماعی و هنري
گرایش یابد و شعر او در تقابل با فضاي یاسآلود و خوابزده حاکم بر شعر دههي ،40
به آیندهي بهتر امیدوار باشد .شاعر از امکانات هنر براي مقابله با ابزار سرکوب و استقرار
ایدئولوژي خود سود میجوید ،اما ایدئولوژي شاعر چهرهي عینی مشخصی ندارد.
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