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 شاعر  این  شعر  در  ناشاعرانگی  عوامل  از  عامل  هشت  آن  در  که  است  ايکتابخانه  منابع  از

  است.  شده بررسی

 .ناشاعرانگی شعریت، منثور، شعر شاملو،   احمد: کليدی  هایه واژ

 

 . مقدمه 1

نویسان براي  نامهاست. زندگیخورده    در شعر معاصر فارسی، نام شاملو با شعر منثور گره

سیر تکامل اشعار و حرکت    تواناند که میزندگی شعري او مراحل مختلفی را نقل کرده

از مرحله را  با  او  درواقع  پی گرفت.  دفترهاي شعرش  به  استناد  با  پختگی  تا  ي خامی 

هاي فراوانی از ناشاعرانگی  خصوص اشعار نخستین او، به رگهخوانش شعرهاي شاملو، به

یابیم؛ گویی یافتن یک زبان سنجیده و ایجازگونه براي  در سبک و زبان وي دست می

هاي خالی از تخیل و  ها، حشوها، زوائد و پرگوییمنثور، نیازمند عبور از آن اطنابشعر  

بندي  ها را با عنوان ناشاعرانگی دستهي آناست که در این پژوهش، ما همهتصویر بوده  

ها در آغاز راه شاعري وي رخ نموده است؛  کنیم. مسلم است که اغلب ناشاعرانگیمی

است    هاي شعر باالتر رفته، به زبان و سبکی ویژه دست یافتهپله  زیرا شاملو همچنان که از

همه، است. با این    ي معاصر شدهترین اشعار در دوره که موجب سرایش شماري از موفق

ها پرگویی و بندهاي ناشاعرانه در دفترهاي نخستین شاعر کم نیستند؛ بندهایی که در آن 

نویسد: »این عیب بیشتر به علت  باره می. حقوقی در اینرسدآوري میحشو به مرز مالل 

چنان که کمتر امکان  ي شاملوست در لحظات سیالن شعر؛ سیالنی آن گرانهحالت عصیان

قرار  (. البته در اینکه شاملو روحی عصیانگر و بی17:  1368رود« )حقوقی،  مهار آن می

ان بندهاي ناشاعرانه گردیده،  گیري چن است تردیدي نیست، اما آنچه موجب شکلداشته 

گر در لحظات سیالن،  گر وي نیست؛ زیرا بعدها همین روح عصیاني عصیانتنها روحیه

اطالعی شاعر از  توان کماست. بنابراین میترین اشعار را رقم زده  فرمموجزترین و خوش

ن شعري،  ساختار شعر منثور و نداشتن تسلط کافی بر هنجارهاي زبان را در مراحل آغازی

هایی  ها و توضیحاي دانست. حقوقی براي تحلیل زائدهمایهدلیل سرودن چنان اشعار کم
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که در اشعار شاملو جز اطناب نقش دیگري ندارند، این عیب را معلول اغتشاش ذهنی  

سال  مینخستین  وي  شاعري  که  هاي  است  کلی  ترکیبی  ذهنی،  اغتشاش  )همان(.  داند 

ست دلیل وجود توضیحات اضافی و زوائد را تمرین شاملو  گویاي مطلب نیست و بهتر ا 

ي ایجاز در شعر نوپاي منثور دانست. درحقیقت شاملو در بسیاري  براي رسیدن به نقطه

از شعرهاي آغازین منثور خود، در حال مشق شعر است و هر شعر براي او میدانی است  

مهارت بر  آن  در  میکه  خود  کالمی  مرحلههاي  از  و  خطا    يافزاید  و  آزمون  دشوار 

 گذرد.  برمی

 

 های پژوهش بيان مسئله و پرسش .2. 1

بندهاي  مسئله و  در سطرها  ناشاعرانگی  موجب  آنچه  که  است  این  حاضر  پژوهش  ي 

است؛ زیرا با بررسی یکایک  ، متأثر از عواملی چند بوده  فراوانی از اشعار این شاعر شده

ي این موضوع،  ها پیدا کنیم. بر پایهمنطقی براي آن ناشاعرانگی هاییتوانیم علتها میآن 

 شود:  در جستار حاضر به دو پرسش پاسخ داده می

 توان مسامحات شاملو را در شعر منثور، ناشاعرانگی وي پنداشت؟ . تا چه اندازه می1

 چیست؟   شعریت ي . دالیل عدول شاملو از جاده2

 

 اهداف و ضرورت تحقيق  . 3. 1

ها را در شعر  ها و دالیل وجود آن هدف اصلی از تحقیق حاضر این است که ناشاعرانگی

یابیم. چنین   معاصر دست  این شاعر  از  بهتري  به شناخت  و  بررسی کنیم  منثور شاملو 

هاي  یابد که اگرچه به ناشاعرانگی در اشعار این شاعر اشارهتحقیقی از آنجا ضرورت می

صورت منسجم عوامل مؤثر بر ناشاعرانگی وي بررسی  هنوز بهاست، اما  اي شده  پراکنده

 است.   نشده 
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 پيشينه و روش تحقيق . 4. 1

شیرازي بودند. آنان البته  گرایان به پیشاهنگی حمیدينخستین منتقدان شاملو، گروه سنت

که بعدها به مخالفت با شعر منثور، خصوصاً اشعار منثور    رفتندشمار میمخالفان نیما به

شاملو برخاستند و ضمن تمسخر این قالب شعري بر برخی از نقاط ضعف آن انگشت  

مندان به سبک شاملو، کسانی  خصوص عالقهگذاشتند. اما در میان طرفداران شعر نو و به

خی معایب در شعر وي نیز  دارانه، از گفتن برنظر از نقدهاي جانبهم بودند که صرف

( در جلد اول  1344نظرانی چون: رضا براهنی )ابایی نداشتند؛ از جمله  شاعران و صاحب

مسکتاب   در  )طال  لنگرودي  شمس  اول  1370،  جلد  در  نو(  شعر  تحلیلی  ، تاریخ 

چند    زدنیي »دم( در مقاله1392ثالث )، اخوانسفر در مه( در کتاب  1390پورنامداریان )

موسیقی  و    با چراغ و آینههاي  ( در کتاب1391و    1390کدکنی )در هواي تازه«، شفیعی

اي منسجم همه هنوز مقاله. با این  شعر زمان ما( در جلد اول کتاب  1368و حقوقی )  شعر

است. روش تحقیق در  ي معایب و نقاط ضعف اشعار وي نوشته نشده  و علمی درباره

 اي است.  ی با استفاده از منابع کتابخانهتحلیل این مقاله توصیفی

 

 . بحث و بررسی 2

است؛ شاعري که در کنار نیما هر جا که   ي شعرهاي شاملو سخن بسیار گفته شدهدرباره

اند. او در آغاز، رهرو راه  است، از آوردن نامش ناگزیر بودهمیان آمده از شعر نو سخن به

تر را آغاز کرد و نام خود را با  خیلی زود راهی تازهي شعر آزاد بود، اما  نیمایی و سراینده

 آن گره زد: شعر منثور در ادبیات فارسی.  

است. برخی از این  ي شاعري خود، اشعار فراوانی سروده  شاملو در طول شش دهه

به موفقشعرها  نمونهعنوان  میترین  شناخته  معاصر  شعر  این  شودهاي  با  شمار  .  همه، 

شعرهاي متوسط و حتی ضعیف نیز در میان دفترهاي وي اندک نیست. ازآنجاکه یافتن و  

برمی پیشرو  و  هنرمندان خالق  از  تنها  هنري  در هر  نو  راه  در  گشودن  و همچنین  آید 

دهد،  انداز کلی محصوالت آن هنر، مسیري طوالنی از خامی تا پختگی را نشان میچشم
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هاي کالمی، مسیري از  وچمها و عبور از خمها، ممارستشاملو پس از تمرینشعر منثور 

ها در اشعار شاملو دالیلی  است. براي ناشاعرانگی  شعریت نازل تا شعریت ناب را پیموده

 شود.  ها پرداخته میها به آنگانه متصور است که در این مقاله با شاهد مثال هشت

 

 خواهی ی و آرمانگرایمحتوامحوری، مفهوم  .1. 2

هاي بلند بود. او براساس همین اندیشه  شاملو در طول زندگی خود، همواره به دنبال آرمان

ها و باورهاي خود برنداشت. هاي پایان عمر، هرگز دست از آرمانبه زندان افتاد و تا سال 

ین  هاي او بود و انسان و حقوق او برایش از مهمترخواهی محور افکار و اندیشهآزادي

بهاولویت میها  آرمانشمار  این  اعتراضرفت.  با  همواره  که  مدنی،  گرایی  هاي 

مرثیهگیريموضع و  اجتماعی  اشعار  تند،  آزاديهاي  براي  تیربارانسرایی  شده  خواهان 

تاثیرگذار و درخور توجه در شعرهاي او نمود    ايعنوان بعدي غالب، جنبهبود، به  همراه

)حسنیافته است«  معاصر  محتواگراي  شاعران  پرتاثیرترین  از  »شاملو  : 1391لی،  است. 

توانم  گوید: »میها و باورهایش میي اتکاي شاعر به آرمان(. شاملو خود نیز درباره110

 (. 718 : 1381بگویم آرمان هنر، جز تعالی تبار انسان نیست« )مجابی، 

ایم/ از عشق را رعایت کرده  /-من و تو-در!/ از یاد مبر/ که ما/  همه، اي قلب دربه»با این  

ایم،/ خود اگر شاهکار خدا بود/ یا  انسان را/ رعایت کرده  /-من و تو-یاد مبر/ که ما/  

 (.607: هماننبود« )

است. این شعر در  گرایی و اومانیسم شاعر به تصویر درآمده  در شعر باال، اوج آرمان

شاعر سروده  دوره  پختگی  دوره  ي  این  در  یعنی  دارد؛  فراوانی  زیبایی  و  ایجاز  و  شده 

ي نخست، شاعر همچنان که به تعهد پایبند است، از فرم شاعرانه نیز غافل  رغم دوره علی

صله«  است. در این مجموعه،  ي پختگی وي »مدایح بیاست. یکی از دفترهاي دوره نمانده  

ي  ي مسلط است. شعر بلند »پیغام« بخش عظیمی از اندیشهي اجتماعی، اندیشهدیشهان

ي قومیِ سرزمین  دارد که از سفري در تاریخِ گذشتهفلسفی و اجتماعی شاعر را بیان می

بهرهخود سخن می با  و  بیانی طنزآمیز  در  اندوه و یأس،  از  ترکیبی  با  و  از  گوید  گیري 



 ( 45پیاپی) 1399، پاییز 3ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  222

 

کشد  میتصویر  ، یأس و تأسف شاعر را از تلخی این سفر بههنجارگریزي سبکی، ناامیدي

ي وي، این نگاه به  همه، در بسیاري از شعرهاي اولیه(. با این  47:  1392سالجقه،  رک.  )

درستی،  نهد. شاملو خود بهشود و شعر از مرز شعار پا فراتر نمیفرم در کالم یافت نمی

می را  ناب  پرسش  شناختشعر  به  پاسخ  در  دربارهو  وي  از  و گري  شاعرانه  منطق  ي 

گذرد و بدون آنکه  هاي تجربی ما میگوید: »سخنانی که از منطق و قیاستعریف شعر می

:  1396کند« )شاملو، ها یاري بگیرد مستقیماً احساسات و عواطف ما را تحریک میاز این

سالمت  و از محک تعریف وي از شعر بهحال، برخی از سطور در اشعار شامل  (. با این280

ماند و مستقیماً احساسات  هاي تجربی اسیر میکند؛ در چهارچوب منطق و قیاسعبور نمی

کند. براي نمونه در بخشی از شعر »قصیده براي انسان  و عواطف مخاطب را تحریک نمی

 نویسد:  ماه بهمن« می

دانی  اد/ چه زندگی است!/ تو نمیدانی مردن/ وقتی که انسان مرگ را شکست د»تو نمی

.../ و راه میزندگی چیست/ فتح چیست/ تو نمی رود بر تاریخ، بر  دانی ارانی کیست/ 

دود چون خون ها .../ و که میچین/ بر ایران و یونان/ انسان انسان انسان انسان... انسان

ان  /شتابان انسان  انسان  آبادان/  رگ  در  ویتنام،  رگ  در  تاریخ،  رگ  ... در  انسان  سان 

 (.  63 –  62:  1394ها...« )شاملو،  انسان

اي، نوشته، به جاي سطور شاعرانه،  در این شعر که شاملو در رثاي ارانی، مبارز توده

روبه ماندهبا جمالتی  در سطح  که  بیروییم. جمالتی  و  هیجان  نشانگر  تنها  و  تابی  اند 

ها را توانست آنمالتی که شاعر میهاي وي در زندگی دارند. جشاعرند و تکیه بر آرمان

بیرون از حوزه بیان کند و هرچند به حریم شعر راهشان  ي شعر، بهدر  عنوان اعتراض 

آن نداشتن  داده، شعر،  به سبب  که  گویی عضوي هستند  است؛  نپذیرفته  به خود  را  ها 

نیافتههم با شعر پیوند  خاطب را  ي انسان هم نتوانسته عواطف ماند. تکرار کلمهخونی، 

ي درخور تأمل این است که وقتی شعر، با فرم شاعرانه ارائه نشود، هرچند  برانگیزد. نکته

دردي مخاطب را برنخواهد انگیخت. این شعر  مضمون و محتوا تراژیک باشد، حس هم

دار چون »از زخم قلب آبایی« که شاملو در رثاي  ساخت و فرمدر قیاس با شعري خوش
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ي مخاطب را به  ان؛ معلم ترکمن صحرا( نوشته، احساس و اندیشهمبارزي دیگر )آمان ج

 کشد. چالش نمی

  توان آسانی در اشعار وي میهاي این تعهد را بهشاملو شاعري تعهدگرا بود و نشانه

اي عرفان و  جستجو کرد. وي اشعار شاعرانی چون سپهري را به سبب پرداختن به گونه

ي  پسندید. در اینکه تعهد و آرمان براي شاملو در درجه اعتنایی به مسائل اجتماعی نمیکم

عنوان نمونه، پورنامداریان معتقد  اند؛ بهالقول اول اهمیت قرار داشت، عموم منتقدان متفق

هاي شاعري خود  اي است که شاملو در تمام دورهبه تعهد در شعر، عقیدهاست: »عقیده  

(. همین تعهد اجتماعی در شعر،  46:  1390نسبت به آن وفادار مانده است« )پورنامداریان،  

همه، وقتی    ي شاعر در مجامع روشنفکري شده بود. با اینالعادهمنجر به محبوبیت فوق

کفه شعر،  بهدر  تعهد  سنگیني  می  شدت  مغفول  زیبایی  بعد  در  شود،  شاملو  ماند. 

ایستیم،  ها حکم آینه دارند. وقتی جلو آینه میاست: »من معتقدم جملهاي گفتهمصاحبه

طور هرگاه جلو جمله  خواهیم مستقیماً به تصویر برسیم. ما به آینه کاري نداریم. همینمی

(. از  146:  1396م برسیم« )شاملو،  خواهیم مستقیماً به مفهوگیریم میاي قرار مییا نوشته

مفهومگفته شاملو،  میي  استنباط  وي  اشعار  گرایی صرف  برخی  در  هم  حقیقتاً  و  شود 

میبه آشکار  که  است  مفهوم  تنها  او،  از  را  جامانده  شعر  طعم  هرگز  مخاطب  و  شود 

 چشد:نمی

ر قطره/ »انسان انسانیت/ انسان هر قلب/ که در آن قلب، هر خون/ که در آن خون، ه

انسان هر قطره/ که از آن قطره، هر تپش/ که از آن تپش، هر زندگی/ یک انسانیت مطلق  

 (. 65:  1394است« )شاملو، 

شود و  در این بند از شعر که با یک مفهوم کلی و انتزاعی )انسان انسانیت( شروع می

شعارگونه و  انتزاعی  مفهوم  میبه  خاتمه  مطلق(  )انسانیت  دیدي  از  ما  هرگونه  یابد،  ن 

 نویسد: مانیم. در بند دیگر شعر نیز او چنین میبهره میانداز و تصویر شاعرانه بیچشم
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ي یک  کس که براي یک خانه در شهر و سه خانه در ده/ با قبا و نان و خانه»... و آن 

تاریخ چنان کند که تو کردي، رضاخان/ نامش نیست انسان/ نه، نامش انسان نیست، انسان  

 دانم چیست/ به جز یک سلطان!« )همان(.ن نمینیست/ م

قول عادي  است و به یک نقل  تر آمدهدر این بند شعر که حتی از سطح شعار هم پایین

کم کوشیده  و  شاعر  یافته،  تنزل  بهارج  با  تا  قوافی است  و    کارگیري  انسان  )رضاخان، 

کم و  ضعیف  طنین  اما  برخیزد،  آن  نجات  به  قافیهسلطان(  آهنگ  جان  هیچ  آن  به  ها، 

 است.    اي نبخشیدهشاعرانه

 

 تبدیل شعر به ابزار فرافکنی  .2. 2

سرایش( به کلمات است. کلمات شاعرانه،    يها و آنات خاص )در لحظهشعر تبدیل لحظه

دارد. بنابراین  گویند، عرضه میکه بدان ایجاز می  جویی کاملفوران احساسات را با صرفه

 گوید:  خواهد از عشق بسراید خالصه و در کلماتی فشرده میوقتی شاعر می

 (.  454»آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود« )همان: 

»جریان باد را پذیرفتن/ و عشق را/ که خواهر مرگ    شاید:گو آنجاکه زبان به مرثیه می

 (.650است« )همان: 

به شعریت  مرز  از  شعر  که  زمانی  اشارهاما  جاي  به  یعنی  افتاد،  استعاري،  دور  هاي 

هاي  هایی شد که از درونیات، کمبودها و عقدهسویه یا مونولوگماالمال از گفتگوهاي یک

باشد، دیگر شعر نیست  ، بدون آنکه به عناصر شاعرانه آراستهآوردمیمیانشاعر سخن به

نمایش و  فرافکنی  ابزار  به  را  شعر  شاعر،  اینجا  در  عقدهدهندهو  فروخفتهي  ي  هاي 

بدل کرده   زندگیناخودآگاه خود  بر  مرور کوتاهی  با  درمینامهاست.  که  ي شاعر  یابیم 

ي پدري و  هاي خانوادهدريجمله دربه  است، از سراسر زندگی او با ناآرامی همراه بوده  

ي آن منجر به طالق شد، اعتیاد  اي که دو نمونهبارهتأثیر آن بر کودکی شاعر، ازدواج سه

است:    اش گفتهي زندگیو زندان در جوانی، فقر و نبود امنیت شغلی. خود شاعر درباره

ي تنگدستی و  مشاهدهشود.  »از دیرباز سراسر زندگی من در نگرانی و دلهره خالصه می
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است« )شاملو  اند که در بیداري بر من گذشته هایی بودهي عمر، بختکعدالتی در همهبی

ي دوستی و آشنایی عمیق  واسطه(. براهنی نیز که خود به110:  1390به نقل پورنامداریان،  

»شاملو  نویسد:  ي این مطلب میاست، درباره  با شاملو از جزئیات زندگی او آگاهی داشته

سیاههبی جز  که  عمرش  تمام  در  باشد،  داشته  پا  زیر  گلیمی  و  سر  بر  بامی  ي  آنکه 

ي دیگر  اي به خانهوار از خانههاي کولیکردنها، کوچها، سرگردانیسامانیها، بیدريدربه

(.  در 104: 1344ها را منزل دائمی خود سازد« )براهنی، است جهان واژه نیست، توانسته

به  اه کن« شاعر اشارهشعر »نگ »لبخند  ترکیب  به زندگی خود دارد که در آن جز  هایی 

است: »زندگی با من کینه داشت/ من به زندگی  زندگی« از عناصر شعري بهره نگرفته  

بود/ من بر خاک خفتم/ چراکه زندگی سیاهی نیست/   با من دشمن  لبخند زدم/ خاک 

دم/ از بدي گریختم/ و دنیا مرا نفرین  چراکه خاک خوب است/ من بد بودم اما بدي نبو

 (. 210: همانکرد/ و سال بد دررسید ...« )

ي  « تکرار برخی کلمات تنها برشمردن فشارهایی است که شاعر و طبقه23و در شعر »

نیست:    منداي بهرهاست و از هیچ عنصر شاعرانهگریبان بوده  بهفرودست جامعه با آن دست

اش/ پشت  »پشت دیوارها، پشت دیوارها/ پشت امروز و روز میالد با قاب سیاه شکسته

 (.42رنج، پشت نه، پشت ظلمت/ پشت پافشاري، پشت ضخامت ...« )همان: 

شعر »از مرز انزوا« یکی دیگر از شعرهاي شاملو است که از بندهاي طوالنی فراوانی  

دون آنکه کالم به مرز شعر نزدیک شود، تنها  ها باست و در برخی از آنتشکیل شده  

گفتدهندهنشان است؛  کسی  با  شاعر  باطنی  گفتگوي  حدیثِ  ي  و  عادي  وگوهایی 

 طور معمول با خود دارد:  گونه  که هر انسانی بهنفس

»اکنون زمان گریستن است، اگر تنها بتوان گریست، یا به رازداري دامان تو اعتمادي  

د یا  داشت.  بتوان  درهاستاگر  به  روي   –کم  به  هست  گشودنی  احتمال  آنان  در  که 

گشاید«  خانه میاش به حیاط دیوانههمه به زندان من بیا که تنها دریچه  کاران./ با ایننابه

 (. 302)همان: 
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 های ژورناليستی تأثيرپذیری از فعاليت. 3. 2

ي شعر، به کارها  نهبر فعالیت در زمیشاملو یکی از معدود شاعران معاصر است که عالوه

است. یکی از  ها نام و آوازه یافته  بسا در برخی از آن و هنرهاي دیگر نیز پرداخته و چه

ي  دار اوست. مجابی، گردآورندهي این شاعر، ژورنالیسم پویا و ادامهشدهابعاد کمتر شناخته

مستمر شاملو، چنان    نگارينویسد: »درواقع چهل سال روزنامهمی  ي شاملونامهشناخت

ترین  است که سزاست پس از شاعري، مهمحجمی از زندگی آفرینشی او را دربرگرفته  

هاي ژورنالیستی  (. پرداختن به فعالیت16:  1381شمارآید« )مجابی،  ي ذهنی او بهمشغله

آثار در روزنامه ترجمه و چاپ  به  ها و مجلهچون سردبیري مجالت معتبر،  ها هرچند 

ي سیاست به جابی، محسنات و دستاوردهایی ارزشمند چون کوچیدن از عرصهي مگفته

آوردن ابزارها و مخاطبان انبوه داشته  دستها و بهترکردن زبان و بیان رسانهفرهنگ، غنی

توان متأثر از کارکردن در فضاي  ها در اشعار شاملو را میاست، اما بسیاري از ناشاعرانگی

اي  ي که گاه یک شعر یا بندهایی از یک شعر، به گزارشی رسانهطورمطبوعاتی دانست؛ به

 یابد: یا مطبوعاتی تقلیل می

کنندگان ابله نیما/ و شما/ کشندگان انواع والدیمیر/ این بار به  »چراکه شما/ مسخره

: هماناندازد« )اي گردگرفته/ شلنگ میاید/ که بر راه دیوانهمصاف شاعري چموش آمده

288.)  

ي روس، به اي نزدیک به خودکشی والدیمیر، شاعر پرآوازهباال، شاعر در دورهدر بند  

گرا هجمه وارد هاي گردگرفته، به شاعران سنتطرفداري از نیما برخاسته و با ذکر دیوان

است که براي چاپ در ستون یک روزنامه یا مجله    است. این بند، گویی گزارشیکرده  

ي بند  نالیستی بر دیگر عناصر شعري غلبه دارد. در ادامهو در آن فضاي ژور  شدهنوشته  

 است:  هاي شعري است، چنین آمده  دور از ویژگیي زیر که باز هم بهگونهباال، بند گزارش

است/ از شما  سانِ قندي به دلش آب شدهشده/ یک بار/ به»وآن که مرگی فراموش

پااندازان محترم اشعار هرجاییمی به جاي همه  /پرسم،  به  تاریخي مادهاگر  اردنگی  ها/ 

 (.288تان بیاویزد/ با وي چه توانید کرد؟« )همان: پوزه
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نویسی، دو گونه نثر توصیفی و گزارشی وجود دارد. نثر توصیفی  هاي داستاندر شیوه

تر است اما در نثر گزارشی، نویسنده تنها به چیدمان وقایع و حوادث بسنده  به شعر نزدیک

بهیم شاملو،  اشعار  از  بندهایی  که  است  اینجا  نکته  غرقواسطهکند.  فضاي  ي  در  شدن 

است. بند گزارشی زیر در شعر »پشت    اي صرف تبدیل شدهگونهمطبوعات، به گزارش

ي اوست؛ حروف ربطی چون: )بدان خاطر که(، هاي ناشاعرانهدیوار« یکی دیگر از جلوه

محوري در  وارگی و توضیحهاي گزارشیی است بر جنبههاگونه( نشانه)چراکه( و )بدین

 این بند: 

ها/ و هزار افسوس بدان خاطر  »من جویده شدم/ و اي افسوس که به دندان سبعیت

گونه یاران  پنداشتم بدینرویی/ تن در دادم/ چراکه میشدن را به گشادهکه که رنج جویده

قحط در  را  تنگرسنه  گوشت  از  چنین  این  می  خوشسالی  رنج طعامی  بدین  و  دهم/ 

 ام/ و این سرخوشی فریبی بیش نبود« )همان(.سرخوش بوده

 

 تبدیل شعر به نثرگونه. 4. 2

اولین و مهم ادبیات فارسی است.  در  منثور  بانی شعر  قالب،  شاملو  این  در  ترین مؤلفه 

است. شاعري که شعر منثور    وزن نیز مشهور شدهرو به شعر بیوزنی آن است؛ ازاینبی

ترین لغزش، شعر را  رود؛ زیرا کمترین انحراف و کوچکي تیغ راه مینویسد روي لبهمی

و باعث شده   داده افکند و این اتفاق بارها در اشعار خود شاملو رويي نثر فرومیبه دره

اند: نوشته  اي کهگونهبه  است که گاه حتی دوستداران و هواداران وي نیز خشمگین شوند؛

خواستیم شاعر آزاد باشد  خواستیم از شکستن قیود. ما می»این آن نتیجه نیست که ما می

بهتر و آسوده اما  تر معاملهکه هرچه  بسراید  را  یا هرکس دیگر  آناهیتا  یا  با رکسانا  اش 

را با استعانت    –خانی و جوادخانیحسینقلی–  خواستیم یک نثر عادي و سنگین مآاًلنمی

نقطه و  عالئم  از  آمدنگذاريفاضالنه  سطر  ته  و  میان  و  سر  و  درشتها  و  ریز    ها  و 

(. 46:  1392ثالث، به نقل قدمیاري،دلیل به اسم شعر بشنویم« )اخوانهاي بیکردنچاپ

بندي از آن ثالث به شعر نثرگونهي اخواناشاره ي »رکسانا« از شاملو است که در زیر، 
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برد  سرمیي سرگردانی بین نثر و شعر بهشود. شاعر در زمان سرایش، در دوره می آورده  

 و گویی هنوز قادر نبوده مرز مشخص و متمایزي میان شعر و نثر ترسیم کند:  

ها  کس نداند تا روزي که سرانجام، آفتابی که باید به چمنکس نداند، هیچ»بگذار هیچ

را بخشکاند و مرا چون قایقی فرسوده به شن بنشاند  ها بتابد، آب این دریاي مانع  و جنگل

بازرساند. چراکه رکساناي    –روح دریا و عشق و زندگی–گونه، روح مرا به رکسانا  و بدین

آورد محکوم کرده است. و محکوم  فرساید و دلهره میمن مرا به هجرانی که اعصاب را می

رسیدن  کرده   انتظار  به  دریاها  خشکیدن  روز  تا  که  انتظاري  –بدو  است  اضطراب  در 

 (. 256-255:  1394محبوس بمانم« )شاملو،   –سرگردان

از این دست نثرگونه فرامیشاملو بعدها  به قلهاندازهاي  ي شعر منثور دست  رود و 

است، بلکه به جاي    مند یابد؛ شعري که نه تنها از عناصر شعري و تخیل شاعرانه بهرهمی

نشاند که جایگزینی  نواز میوزن مألوف و کالسیک، نوعی آهنگ و موسیقی مالیم و گوش

 گردد:شایسته براي آن ضرباهنگ تند وزن سنتی می

گذرد/  گونه/ در نسیمی کوتاه/ که به تردید میخواهم خواب اقاقیاها را بمیرم/ خیال »می

 (.74را/ بمیرم« )همان:  خواب اقاقیاها

روند؛ عناصري که در  در این بند ایجاز، تخیل و موسیقی دوشادوش در شعر پیش می

ي خصوصیات شعر  ماند. شمیسا درباره ي وي کمیاب و گاه نایاب میاشعار رکساناگونه

آن منثور می رازهاي  و  رمز  که  دارد  آهنگ  اما  ندارد  وزن عروضی  نویسد: »شعر سپید 

ي او در این شیوه، شعر  دون نیست و لذا هرکسی نباید بپندارد که آفریدهمشخص و م

اي بیش نیست.  هاي خود شاملو هم نثرگونهکه بسیاري از آفریدهتلقی خواهد شد. چنان

 (.607:  1388مخصوصاً آثار نخستین او نشان چندانی از شعر ندارد« )شمیسا، 

 بندهاي نثرگونه از شعر »از عموهایت«: 

هاي کوچکت در  ي من که پیش تو باشم/ به خاطر دستطر آرزوي یک لحظه»به خا

گناه تو/.../ به خاطر یک سرود/ هاي بیهاي بزرگ من/ بر گونههاي بزرگ من/ و لبدست
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هاي تو، نه  ها/ به خاطر عروسکترین شبها تاریکبه خاطر یک قصه در سردترین شب

 . (233: همانهاي بزرگ...« )به خاطر انسان

اجازه و  است  حاکم  بندها  بر  کامالً  نثر  فضاي  نوشته،  این  بداندر  بروز شعر  ها  ي 

 شود:  گونه آغاز میدهد. شعر »پشت دیوار« ایننمی

آگین/ در پس دیوارهاي  است که مردي گشن و خشم»تلخی این اعتراف چه سوزاننده  

 (.308« )همان: استآلود از پاي درآمدههاي پر طبلش/ دردناک و تبسنگی حماسه

اي از شعر، پیش  است و گویی متنی است که بدون هیچ نشانهشروع این شعر، نثرگونه

 است. روي مخاطب قرار داده شده 

: »کالمی که در آن مفاهیم و معانی با وضوح و روشنی نویسد خطیبی در تعریف نثر می

ي لفظ در آن بیان معانی است. جُمل شود و تنها وظیفهو با نظم فکري و منطقی بیان می

به یکدیگر می گونه قطع و انحرافی  هیچپیوندد و معانی بیبا مراعات موازین دستوري 

(. بسیاري از بندهاي  29:  1366روند« )خطیبی،  شود و راست و مستقیم پیش میبیان می

گنجد. مفاهیم بر  ي نخستین شاعري وي در همین تعریف نثر میشعري شاملو در دوره

ي لفظ چیزي فراتر از بیان معانی نیستند؛ یعنی نه بر  شود و وظیفهخط منطقی بیان می

تلنگر می زیباییاحساس مخاطب  را تحریک میشناسانهزند و نه حس  کند. ضمن اش 

شود؛ یعنی آن شگردها که  که هیچ عدول از نحو و هنجارشکنی در سخن مشاهده نمیاین

همه، براي   نویسد. با اینترین شعرهاي منثور را میشان، موفقکارگیريبعدها شاملو با به

هاي نثر در  رسیدن به آن مرحله از توفیق، ناگزیر از ساختن بندهایی بود که جز نشانه

 توان یافت: ها نمیآن 

»کنار ساحل آشوب، مرغی فریاد زد/ و صداي او در غرش روشن رعد خفه شد/ و من  

از چوب را  قایق  ریسمان  و  نهادم  قایق  در  را  واپسفانوس  در  و  کردم  جدا  رفت  پایه 

نخستین موجی که به زیر قایق رسید، رو به دریاي ظلمت آشوب پارو کشیدم« )شاملو، 

1394  :257  .) 
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پر  »اي دستان بی به هنگام نوازشغبار  که مرا  به  پرهیزي  آگاهی  از جفت  هاي مادرانه 

سیاه و  دشمنان  غرقهوجود  میدالن  اندوه  خویش  ي  جنینی  دوران  ایمان  به  مرا  کنید! 

تا دیگرباره با کلماتی که کنون جز از فریب و بدي سخن نمی گوید، سرود  بازگردانید 

 (.386نیکی و راستی بشنوم« )همان: 

 

 گونهر به داستانمسخ شع  .5. 2

شود که منطق روایت بر کلیت شعر حاکم باشد. شاعران  شعر روایی به شعري گفته می

ثالث، فروغ، سپهري و خود شاملو شعرهاي روایی موفقی در  معاصر از جمله نیما، اخوان

نادرست از چهارچوب روایت در    يحال، استفادهاند. با این  شان داشتهي شعريکارنامه

گونه مبدل کند؛ اتفاقی که در برخی از اشعار  ساختار شعر ممکن است آن را به داستان

نمونه »رکسانا«  افتادهاست.  داستانشاملو  بارز  است.  ي  شاعر  این  شعر  در  گونگی 

میگونگیداستان آن  از  که  کرد. همچناناي  تعبیر  بیماري شعري  به  اتوان  را  ز  که شعر 

  بهره آید که از عناصر داستانی بیصورت داستانی ناقص درمیدارد، خود بهشعرشدن بازمی

ثالث زبان به نقد  بار اخواني این بیماري یا معضل در شعر شاملو، نخستیناست. درباره

اخوان سخن  بر  تکیه  با  حقوقی  میگشود.  فضاي  ثالث  از  ناشی  عیب،  »این  نویسد: 

هاست. هر دو علتی که  ي احساساتی شاعر در آن دورهروحیه  آمیز شعر و حاصلخاطره

کند و شعر را به مرز  ي سرایش، ذهن شاعر را از خط واقعی منحرف میمعمواًل در لحظه

گونگی جز بیان وصفی است که جزء عیوب  رساند و البته این داستانگونگی میداستان

ي  واسطهلیل لغزش شعر شاملو به(. آنچه حقوقی د17:  1368آید« )حقوقی،  حساب نمیبه

ي احساساتی شاعر است،  آمیز و دیگر روحیهگونگی دانسته، یکی فضاي خاطرهداستان

یابیم که شاملو در ي ادبی او درمیي وي و نگاه به کارنامهنامهاما با بازخوانی شناخت

زن پشت در  داستان    است و مجموعهنویسی نیز قلم زده  ي نویسندگی و داستانعرصه
دهد که  شده بعد از نخستین دفتر شعر اوست و این نشان میدومین کتاب چاپ  مفرغی

نویسی او در است، اما کمیت نثر و داستان  ي نویسندگی از آغاز همراه شاملو بودهدغدغه
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تیزپایی اسب سپید شعرش لنگ مانده است. دو مجموعه زیر   داستان دیگر چون  برابر 
است. در    نیز از وي انتشار یافتهدرها و دیوار بزرگ چین  و    ي شبي گر گرفتهخیمه

را نوشت.  امریغ  سفر میمنت اثر به ایاالت متفرقه  روزنامههاي پایانی عمر هم کتاب  سال 

ها حاکی از آن است که اگر  است. اینبوده که گم شده  تمام نیز نوشته  گویا رمانی نیمه

است،  سرایی میل کرده  گونگی و گاه به سمت رواییدر شعر به سمت داستان  قلم شاملو

طور کامل به شکوفایی نرسید. »غزل  گاه بهاین به سبب استعداد نویسندگی اوست که هیچ

ي غزل در عنوان این شعر اشاره  ي شاملو است. کلمهگونهبزرگ« یکی از شعرهاي داستان

 ر قصد دارد آن را روایت کند:به داستانی عاشقانه دارد که شاع 

شکنم/ تا فرش کنم بر راهی که تو بگذري/ براي شنیدن ساز و سرود  هایم را می»همه بت

 (.  276:  1394من« )شاملو،  

را با وي    خواهد داستانش ي »تو« در بند باال اشاره به همان محبوبی دارد که شاعر می کلمه 

نامد. این میهمان  آغاز کند؛ محبوبی که او را در بند بعد »میهمان یک شب اثیري زودگذر« می 

خواهد که  شکند و از او می ها( را به خاطر او می ها )سنت همان کسی است که شاعر بت 

بیند و  ترین مخاطب شعرهایش باشد. چنین شخصیت اثیري را شاملو بعدها در آیدا می مهم 

هاي ناشاعرانه و خالی  درازي اي است پر از روده گونه کند. شعر غزل بزرگ، داستان می کشف  

هاي تکراري و رمانتیک و سطحی چون افق خونین شکسته،  از هر تصویر شعري با فضاسازي 

ي  افتد؛ همه باران. در هر بند بعد از فضاسازي سریع، خطابی کوتاه اتفاق می افق مهتابی ستاره 

دهند. سکون و توقفی که در هر بند حاکم است، حالت انتظار  ر شتاب و ریتم نمی ها به شع این 

 برد: است در مخاطب از میان می ي هر داستان موفقی  ترین شاخصه را که مهم 

 (.281انگیز است...« )همان: »راه میان دو افق/ طوالنی و بزرگ/ سنگالخ و وحشت

من خواهم رفت؛ از دنیایی که مال من نیست، از زمینی که به بیهوده مرا بدان    شبی»اما نیم

 (. 284اند...« )همان: بسته

هایی را  پیش از ورود به شعر »به یک جمجمه« شاعر پاراگراف  آیدا در آینهدر کتاب  

 براي آغاز شعر:  استاست و گویی داستان یا حکایت کوتاهیگونهآورد که داستانمی
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سنجیم و  روست که ما حقیقت و زیبایی را با معیار او نمی»باري، خشم خواننده از آن

 گردد.  دست بازمیاندیش از خواندن هر شعر، سخت تهیگونه آن کوتاهبدین

ي کاغذي نوشتم که قضا را، باد، آن پاره کاغذ  یی سازکرده بر پارهالمثل، قطعهروزي فی

آمد به شب آدینه، با مردي که از گورستان بازمیپوشکند، پیش پاي سیاهبه کوچه دراف

« )همان:  –چراکه بر تربت والد خویش بسیار گریسته بود– چشمانی سرخ و برآماسیده  

483.) 

 

 مایه ای کم افول شعر به نمایشنامه. 6. 2

گردان نبود. او بعد از دیدن  شاملو در کنار شعر و داستان از نوشتن نمایشنامه نیز روي

ي آن افتاد، اما به جاي ترجمه، قلم به دست گرفت و »آنتیگون« به فکر ترجمه  نمایش

نگارش درآورد که البته ناتمام ماند. مجابی  متنی نمایشی براساس آن تراژدي باستانی به

است: »او عشق خود را به نمایش از  از شخصیت هنري شاملو نوشته  ي این بعد درباره

داده   نشان  نمایشی  آثار  ترجمه  راه  از  بیشتر  و  نوشتن  نمایشنامهطریق  هاي  است. 

  نصف شب است دیگر و    زیف و مرگ سی،  درخت سیزدهم  عروسی خون،،  خورهامفت

ترجمه کرده اي براي گزینش زبان  است که هریک از این متون زمینه  دکتر شوایتزر را 

(. عالقه به نمایش بر شاملو بیش  364:  1381است« )مجابی،  نمایشی خاصی قرار گرفته  

العاده درخشانی چون  است و شعرهاي دراماتیک فوقاز هر شاعر معاصري تأثیر گذاشته 

همه، براي رسیدن به آن شعرهاي    اینمانده. با    یادگار و... از وي به  مرگ ناصري ،  ضیافت

اي سست و  است و در این مسیر، شعرهاي نمایشنامهدرخشان، شاملو راه درازي پیموده  

هایش، نه شعر هستند  گونهاست؛ شعرهایی که چون داستاناي از خود برجا گذاشته  مایهکم

کم عباراتی  بلکه  نمایشنامه؛  نه  خطابو  و  تکلجان  شیوهفهایی  به  که  هستند  ي  آمیز 

ي شعر، بلکه  اند. در این شعرها گاهی نه همهزیر هم چیده شده  (گفتگووار)  نمایشنامه 

رود«، بند  اند. در شعر »سرود مردي که تنها به راه میشده  ها نمایشی نوشتهبخشی از آن

 گونه است:  نمایشی این
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گریه کن/ او با شمشیر خویش  است    »با من به مرگ سرداري که از پشت خنجر خورده

کارتر نبودند؟/  خون کسانی را که از یاران من سیاه  /براي چه بر خاک ریختی-گوید:/  می

می  او  با  زشتی  و شمشیر  با  تو  دشمنان  از  بیش  که  برگزیدي/  یارانی  چه  براي  گوید:/ 

تنها  آور که نامش طلسم پیروزيسوگند خورده بودن؟/ و سردار جنگ تنها،  بر هاست، 

می خونین  بر خاک  بیگانه چنگ  من؟/  -زند:/  سرزمینی  هم سوگندان  کجایید  کجایید، 

شمشیر تیز من در راه شما بود./ ما به راستی سوگند خورده بودیم/ جوابی نیست/ آنان 

کجایید، کجایید؟/ بگذارید در چشمانتان بنگرم/ و شمشیر  - اکنون با دروغ پیاله می زنند/  

  298:   1394راست نگفتند تا در چشمان تو نظر بتوانند کرد...« )شاملو،    -:/  گویدبا او می

– 297 .) 

نمی کمکی  هیچ  نمایشنامه  یا  شعر  پیشبرد  به  شعر،  این  در  جمالت گفتگوها  کند. 

خطابی، طنین توخالی دارند. شاعر قصد داشته اندوه پنهان جان خویش را در قالب نمایش  

شدن بازداشته، بلکه متن نمایشی  ما نه تنها شعر را از شعربا زبانی فاخر آشکار سازد، ا

ي  آور ساخته است. در حالی که صاحب همین قلم، در دورههاي مالل سستی پر از لفاظی

ها  کند که با مهارت از عناصر نمایشنامه در آنپختگی، شعرهاي نمایشی موفقی خلق می

می ارزندهبهره  آثار  و  چون  جوید  ناصرياي  وي    هملتنویسد.  می  هملتو    مرگ 

 تأثیرپذیري موفقی از هملت اثر شکسپیر دارد:   

اعتماد فریب بود/ که نقش من میراث  باغ جتسمانی خفته  به  کار اوست/ و  »پدرم مگر 

 (. 662بستر فریب او کامگاه عمویم!« )همان: 

 

 ی ادبی به جای شعر نوشتن قطعه  .7. 2

ي ي مشروطه و دوره در مجالت، بعد از دوره ها  ي اشعار اروپایی و چاپ آنبا ترجمه

شده رواج یافت و نویسندگان  ي ادبی تحت تأثیر آثار ترجمهپهلوي اول، قالبی به نام قطعه

ي ادبی در  هاي خود را با عنوان قطعهو شاعران بسیاري در این زمینه قلم زدند و نوشته

ي  ي قطعهکدکنی دربارهکتاب انتشار دادند. شفیعی  صورتها و گاهی بهها و مجلهروزنامه
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ي ادبی نام گرفته،  آن چیزي که به شوخی و جدي، در زبان فارسی، قطعهگوید: »ادبی می

وري ابتدایی و خام ایرانیان از مفهوم رمانتیسم اروپایی بود. رمانتیسم اروپایی  حاصل بهره

  وجود آورده ر نوابغ فرهنگ اروپایی را بهکه آثار عظیمی از نوع آثار گوته و شیلر و دیگ 

قطعه ایران رسید، حاصلش همین  به  وقتی  )شفیعیبود،  بود«  ادبی  :  1390کدکنی،  هاي 

275.) 

  وزن در ادبیات فارسی به تر و گاه به موازات شعر منثور و بیي ادبی کمی پیشقطعه

ي ادبی و  مرز بین قطعه  ظهور رسید. نکته این است که شاعران شعر منثور، در آغاز هنوز

نمی تشخیص  را  منثور  قطعهشعر  یک  گاه  و  معرفی  دادند  منثور  شعر  به جاي  ادبی  ي 

رود، از  شمارمیترین مدعی شعر منثور بهترین و شایستهشد. شعر شاملو نیز که بزرگمی

هاي ادبی مصون نماند و در بندهایی از اشعار وي به تمام و کمال، حضور  گزند قطعه

 شود: توان مشاهده کرد. شعر »سمفونی تاریک« با این بندها آغاز میي ادبی را میهقطع

بلعیده، از بوي یاس  هاي یاس من امشب شکفته»غنچه هاي  است و ظلمتی که باغ مرا 

خیزد،  ي شب برمیها که از سینهانگیز شده است./ با عطر یاسآور و خیال معطر و خواب

آلودگی شب، ناظر آن هایی که تنها خوابشده و خوشبختیدههایی که در سایه ربوبوسه

بیدار میبوده   با سمفونی دلپذیر یاس و تاریکی جان میاست  گیرند« )شاملو،  شوند و 

1394  :242.) 

نویسان  ادبیيدر همین دو بند با تعبیراتی رمانتیک و سطحی مواجه هستیم که قطعه

ي یاس،  هاي شکفتهدادند: غنچهها نشان میدي به آنهاي خود، اقبال زیامعمواًل در نوشته

و خواب معطر  بوي  بلعنده،  یاسظلمت  انگیز  خیال  و  سینهآور  بوسهها،  هاي  ي شب، 

شب، سمفونی دلپذیر یاس و    آلودگیشده در سایه، خوشبختی بیدارشونده، خوابربوده 

شدت  ها بهتاریکی و.... تعبیرها و ترکیباتی که بعدها شاعر بزرگی چون شاملو از کاربرد آن

ترکیب و  بود  کلمات  در  مکاشفه  و  کشف  دنبال  به  او  زیرا  داشت؛  را  پرهیز  هایی 

بها،  هایی گرانزدایی داشتند و چون سکهبر نوبودن، ویژگی آشناییساخت که عالوهبرمی
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ي شاملو،  همه، با خواندن آثار اولیه  ي شعري شاملو به یادگار ماندند. با ایندر گنجینه

 توان در دفترهاي شعري او یافت:ي ادبی را مکررا میردّپاي قطعه

جانب غرقاب آخرین طی  سرنشین، در شب ابري، دریاهاي تاریک را به»چون قایقی بی

 (.304کنیم« )همان: 

ست از پرنده خالی، افسرده و ملول، در مسیر طوفان تالشم/ که بر درخت  »عشقم قفسی ا

است و با تکان سرسامی خاطره خیزش، سرداب مرموز قلبم  خشک بهت من آویخته مانده

 (. 284آکند«  )همان: هاي مبهم دردي کشنده میرا از زوزه

 (. 283است« )همان: ام طلوع کردهي چشمی در آسمان خاطره»شب پرستاره

 (.279»حباب سیاه دنیاي چشمش در اشک غلتید« )همان: 

 (.248ها را پر کند/ بگذار خون ما بریزد« )همان:  »بگذار خون من بریزد و خأل میان انسان

بیهوده»دلتنگی شان چون  شوند و پچپچههاي شب دور و محو میي روز در سایههاي 

آید« )همان:   گیج و کشدار  هايضربه به گوش  تاریکی  تلخ و شیرین  سنج، در آهنگ 

243.) 

ي رویاها  »و آهنگ تلخ و شیرین تاریکی، امشب سرنوشتی شوم و ملکوتی را در آستانه

 آورد« )همان(. برابر چشمان من به رقص می

نور  بی»امشب عشق گوارا و دلپذیر و مرگ نحس و فجیع با جبروت و اقتدار زیر آسمان  

 کنند« )همان(.و حرارت بر سرزمین شب سلطنت می

ستانند«  هاي دشوار و سنگین روز باز میها سنگر صبر امید مرا از دلتنگی»امشب عطر یاس

 )همان(. 

قطعه از  سخن  اینجا  ادبی  در  ادبی  ي  سبک  رمانتیک  شعر  رمانتیک.  شعر  نه  است 

نادرپور    دلپذیري و  مشیري  توللی،  امثال  که  برجستهاست  نمایندگان  آن از  ي 

ي  که قطعهمند است. درحالیي عناصر شعري بهرهروند و اشعار آنان از همهشمارمیبه

است و همان  مانتالیسم بوده  شدن در سانتیبودن یا غرقي آن رمانتیکادبی تنها مشخصه

تر محسوب  شعر رمانتیک ولی در حد نازل   توانستآمد شاید مینیز اگر به وزن درمی
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نثر رمانتیک صرف، قطعه ادبی  شود. اما  بندهاي شعر  است و همان  ي  است که برخی 

اي پختگی  ها مبتال است. اگر این شیوه، خوشایند شاعر بود، در دوره منثور شاملو بدان

است شعر منثور    انستهاما شاعر در مراحل بعد با استادي و مهارت تو   ؛دادها را ادامه میآن 

 ي ادبی فراتر ببرد.  را از قطعه

 

 تجاوز خطابه به حریم شعر  .8. 2

یا   فن  تشکیل شود، پنج صناعت،  نوع مقدماتی  از چه  قیاس  اینکه  برحسب  در منطق، 

تکنیک وجود دارد: برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر. در خطابه که در اینجا منظور ما  

جوید که مخاطب قبول دارد، هرچند یقینی نباشد. اما در بهره میاست، گوینده از مطالبی  

کوشد امر مدّنظر خود را در خیال مخاطب، زیبا یا زشت جلوه  کننده میشعر، استدالل 

پوشاند. بنابراین  هاي خیالی زیبا یا زشت میها و زینتترتیب آن را با آرایهدهد؛ بدین

عمده ارتفاوت  شکل  شعر،  و  خطابه  میان  دلیل  ائهي  خطابه،  در  که  است  مطالب  ي 

انگیز. شاملو از جمله شاعرانی است  کننده، محور است اما در شعر، کالم زیبا و خیال قانع

اي دارد. محور ایدئولوژي او انسان و انسانیت است و بر که براي خود ایدئولوژي ویژه

زند. او  م و... دور میگِرد این ایدئولوژي مفاهیم مهمی چون عشق، آزادي و قیام علیه ست

هایش  از آغاز جوانی تا روزگار پیري به ایدئولوژي خود وفادار ماند و در اشعار و نوشته

همه، گاهی ابزار خاص  این    سرایی کرد. شعر ابزار هنري وي بود، باباره سخن  در این

قدرتمند و  ها و افکارش به حربه و صناعت نهاد و براي القاء اندیشهخود را به کناري می

ي وي  رو برخی از اشعار اولیهانداخت. ازایني دیگري چون خطابه چنگ میکنندهاقناع

ثالث که از شاعران بزرگ و منتقدان مهم  است. اخوان  ها تبدیل شدهبه میدانی از خطابه

است. او در تفسیري که بر شعر »نگاه    گري شاملو اشاره کردهشعر معاصر بود، به خطابه

نویسد: »] شاملو[  ي بندهاي بعدي شعر میستاید و دربارهشته، بند نخست را میکن« نو

گوید حتی مرگ  است. میاست، اما باز حرفی  از آن اوج رقت و حساسیت نزول کرده  
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ي  اي را ابالغ کند... . او زیرکانه با حربهخواهد اندیشهکند. میدام نیست و بعد استدالل می

 (.14:  1349ثالث، است، در کار القاء فکر است« )اخوانته شعر به منبر خطابه رف

اي، تکرار است؛ تکرار یک لفظ یا یک  ي خطیبان حرفهشدهیکی از ابزارهاي استفاده

ورزند تا آن را در ذهن مخاطب  اي واحد تأکید میمفهوم که به کمک آن بر سخن و اندیشه

این   با  در شعرهاي شاملو  که  کنند. هرجا  برخورد میتکراراستوار  کنیم،  هاي مشکوک 

آویزد. در همان شعر »نگاه رود و به خطابه میبینیم سخن از ساحت شعر دورتر میمی

شود. البته بند نخست، شاعرانه است،  »سال« تکرار می  يسطر نخست، کلمه  12کن« در  

د. تکرار  سازاما شاعر گویی ذهن مخاطب را با این تکرارها براي شنیدن خطابه آماده می

 افتد:دوم در فعل »نیست« اتفاق می

 (.109:  1394»زندگی دام نیست/ عشق دام نیست/.... مرگ دام نیست...« )شاملو، 

 خورد فعل »شد« است:  میچشمتکرار دیگري که زیاد به

شعر شد سنگینی همه شعر شد/ بدي   هایمهایم همه شعر شد/ سبک شد/ عقده»و حرف

شعر شد سنگ شعر شد علف شعر شد دشمنی شعر شد/ همه شعرها خوبی شد...« )همان: 

211.) 

توانست تا ابد ادامه یابد بدون آنکه چیزي بر شعریت این شعر  این »شد...شد«ها می

اي  عرانهي بیان شاعر در اینجا خطابه است و سخن به هیچ عنصر شابیفزاید؛ زیرا وسیله

بار    عنوان مفاهیم کلیدي این شعر، هر کدام دهاست. کلمات »بد و خوب« بهآراسته نشده  

ي شعر، ناگهان خطابه  تکرار شده است. در شعر »تا شکوفه سرخ یک پیراهن« در نیمه

 نویسد: دهد. شاعر میرخ نشان می

 (.55مان: داشتن« )ه»تا زندانی بسازم و در آن محبوس بمانم: زندان دوست

»دوست همین  حربهو  میداشتن«  را  اي  آن  تا  شاعر  دست  به  کند؛    27شود  تکرار  بار 

 تکرارهایی که گاه از هرگونه عنصر شاعرانه در کالم تهی هستند. چون: 

دوست»دوست زنان.../  و  مردان  نیداشتن  و چوپانها، سگلبکداشتن  دوستها   ها.../ 

ها و آویشن وحشی.../ ها، گزنهداشتن شوکهها.../ دوستگها، تفن ها، مشتداشتن کارخانه
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شان، عشقشان، رو، خانه داشتن زنان پیادهداشتن شالیزارها، پاها و زالوها.../ دوستدوست

 (. 58-55شرمشان...« )همان: 

توانست ادامه پیدا کند. در شعر  نهایت میوار همچنان تا بیداشتن خطابهو این دوست

شود. شود و ده بار تکرار میسطر نخست با عبارت »نه به خاطر« آغاز می»از عموهایت«  

می در صدر هر سطر  آن  به جاي  »به خاطر«  آن عبارت  از  و  بعد  تکرار    14نشیند  بار 

توان افزود یا از تعدادشان کاست؛ بدون آنکه بر ساختار  شود. تکرارهاي خطابی را میمی

اص  جزء  خود  زیرا  شود؛  وارد  آسیبی  آنشعر  حذف  با  تا  نیستند  شعر  ساختار  ها  لی 

هاي دیگري  صورتبریزد. از خطابه در شعر »غزل آخرین انزوا« بههمچارچوب شعر به

پیش  بهره کلمات  از  ترکیب  ساخت  است.  شده  گفتهبرده  بهتر  ایجاد  شده،  که  طوري 

 کند:گونه شگفتی و شاعرانگی نمیهیچ

 -ها/ زنانها/ کودکان/ آتش»سایه

 هاي زن هاي کودک و آتشایهس

 ها/ دنیاها ها/ دوستان/ عشقسنگ

 هاي دنیا هاي دوست و عشقسنگ

 درختان/ مردگان

 (. 269و درختان مرده...« )همان : 

وار آشنا است  در همین شعر در بند ششم، شاعر چون خطیبی که با تأثیر سخن خطابه

 کند: این پرسش را طرح می

 (.272اي نیست؟« )همان: معجزه»آیا انسان  

 دهد که: گونه، خود پاسخ میو بعد با صداي خطابه

شکست  ها را درهمزیرآورد، جهان را به بند کشید و زندان»انسان... شیطانی که خدا را به

 ها را خاکستر کرد!ها را نوشید و آبها را درید، دریاها را شکست، آتشکوه-

 انگیز! این متعجب اعجابانسان... این شقاوت دادگر! 

 ترین انزوا! ترین عشق و عظیمانسان... این سلطان بزرگ
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است و با عظمت    انسان... این شهریار بزرگ که در آغوش حرم اسرار خویش آرام یافته

 زند! گاه خدایان خویش پهلو میعصیانی خود به راز طبیعت و پنهان

 (. 272انسان!« )همان: 

 

 گيری . نتيجه3

بهدرباره شاملو،  شعر  نمایندهي  برترین  خود  که  منثور  اشعار  امروز  خصوص  تا  آن  ي 

نوشته  شمارمیبه فراوانی  نقدهاي  همانشده  آید،  شعرهاي  است.  ستایشگران،  که  قدر 

ي شعریت در کالم او  اند، منتقدان نیز از ناشاعرانگی و انحراف از جادهفاخرش را ستوده

گفته این  سخن  در  مؤلفه  اند.  در هشت  را  این شاعر  ناشاعرانگی  بر  مؤثر  مقاله عوامل 

بررسی کردیم و با مطالعه و واکاوي دفترهاي شعري وي، به این نتیجه رسیدیم که بخش  

زیادي از شعرهاي شاملو سرشار از سطوري است که چون با محک شعر سنجیده شوند،  

آنهیچ در  شاعرانگی  بهگونه  هیچنمیچشمها  و  آرایهگون آید  و  عنصر  موجب  ه  که  اي 

گونه سطرها را که  توان این درستی نمی است؛ بنابراین به کار نرفته  ها به شعریت شود، در آن 

ها است، شعر قلمداد کرد. تبدیل  گونه آن تنها شباهتشان با شعر منثور، نگارش و چاپ تقطیع 

داستان  به  نمایشنامه شعر  نثرنوشته،  کم گونه،  گ ي  قطعه زارش مایه، خطابه،  و  و  واره  ادبی  ي 

  گرایی صرف و فرافکنی از جمله معضالت و معایبی ي مفهوم همچنین گرفتارشدن در چنبره 

 است.    است که بسیاري از اشعار شاملو را از رسیدن به مرز شعر و شاعرانگی بازداشته 
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