
 شعرپژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شيراز پژوهشی  -علمیی مجله 

 26-1 ، صص46 ، پیاپی1399زمستان، چهارمي شماره سال دوازدهم،

10.22099/JBA.2019.33533.3383DOI:  

 

 

 شناسی نارسيسيسِم زبانی در شعر شاملو آسيب

 

  اسد آبشيرینی

 دانشگاه شهید چمران اهواز 
 

  چکيده 
شیوه استفادهچگونگی  شاعري  هر  به  ي  زبان،  او در  قطع  از  شعر  ساختار  و  فرم 

بهساز  سرنوشت با  بود. شاملو  زبان آرکاییککارخواهد  امکانات    ، توانسته است   گیري 

. از نگاه منتقد به  تثبیت کند ي شعر مدرن ایران  قلمروِ زبانِ شخصی خود را در حوزه

قاي  تمامی نیز از منافع بوطیبهدر مسیر بلوغ هنريِ شعر خود،  شاملو  تواند بود که  دور نمی

ورزي  ور نبوده است و در موارد موفّقِ کار )که کم هم نیستند(، با ارادهزبان گذشتگان بهره

ر این دات معاصر فارسی ارزانی داشته است.  ي ادبینامه به کار  ماندگار  اشعاري   هنري،

جاذبه از  تأثر  با  که  هستیم  شاملو  شعر  از  جوانبی  بررسی  پی  در  زبان  پژوهش  هاي 

طور  گرایانه، به نوعی »نارسیسم زبانی« دچار شده است )این مطلب در مقدمّه و بهباستان

انتقادي است و بعد    –روش این پژوهش تحلیلی    مبسوط  در تحلیل بحث خواهد آمد(. 

نظري مبانی  توضیح  دسته  ،از  آسیببه  عملیِ  شعر بنديِ  در  زبانی،  هاي خودشیفتگی 

ورزي بیش از حد  دهد که زبانپژوهش نشان میهاي این  یافته  شاملو توجه شده است.
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 مقدّمه .1

شع جدّي  را  خوانندگان  شاملو  احمد  فارسی،  معاصر  قلّه   حق،به ر  پنج  از  ي  یکی 

نهند. در نقد  ي هنري شناخته و ارج می نیافتنی و صاحب وجاهت زبانیِ این نحله دست

هاي نوپدیدي که او در ساخت و صورت شعر سپید ارزانی  پاي رهیافتاشعار شاملو، هم

هنرش   و  او  از  صادقانه  ستایش  به  را  منتقدي  هر  زبان  و  عرصهگشودداشت  در    ي ، 

ي در میان مند کرده است نیز، شایسته شعر او را آسیب   رزي، نکاتی که از نگاه ماوزبان

با خوانندگان بیه عالق  گذاشتن  هنري هر شاعري،  آبروي  که  واممندي است  دار  درنگ 

منظر  است که شعر شاملو را از    نگارنده بر آن بودهدر سراسر این جستار همّت    هاست.آن 

گیري متعصّبانه  از جهت  ،و این، به هیچ روي و راه   کند شناسی  آسیب«  زبانی  1مس»نارسیسی

 خورد که جایگاه شاملو بر همگان روشن است. علیه شعر و هنر شاعر آب نمی 

شعر شاملو از    در  کردنِ نواقصی متمرکز است که جستهکه بر بر  سی پیشِ رودر برر

زبانی  رهگذر نظام  در  گوناگوننارسیسیم  کار  ، جوانب  آسیب   فرم  است،   را  کرده  پذیر 

ادبی و    یکار دارد و از سویی دیگر با متنو با مصطلحات روانکاوي سروسمنتقد از یک

ي همین  که در ادامهاست. چنان  2آیند و آن نقد روانکاوانهجا با هم گِرد میدر یک  ،این دو

اساس    مقّدمه که  خویش  شعر  در  ساختاري  ایجاد  بر  شاملو  تأکید  آمد،  را خواهد  آن 

ي خودشیفتگی  شدن شاعر در چنبره)گرفتارنهاد  سازد، این برمیموجّهّ زبانی  توجّهات غیر

او بدانیم    میر ناخودآگاههاي ضکند که تا آن را حاصل پیچیدگیزبانی( ما را تقویت می

رسد. »در پس تمام اعمال و گفتار ما واقعیّتی  ه تجلّی میکه در ساحت خودآگاهِ زبان ب

کردن چیزي است. فروید حتّی  : سخن گفتنِ ما پنهانتا آنجا که گفته شده  ،نهفته است

داند. آگاه میشده در اندرون ناخودرا برخاسته از حقیقتی نهان  هازدناشتباهات لُّپی و ُتُپق

آگاهِ فرد هستند و الکان که  خودهاي ناثیر محرّکتأ، تحت هاي زبانی از نظر فرویدلغزش

آگاه، ساختاري همانند زبان قائل  خودهاي ساختارگرایانه بود، براي ناسخت متأثر از نظریه

 (. 46:  1392بود« )صهبا، 
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ها«یی است که در زیر لواي  آید، تبیینِ جوانب همین »لغزشآنچه در این تحقیق می

کند. شاملو  هاي شعر او را از چشمِ مخاطب، پنهان میلو، آسیبي شام گرایانهزبان باستان

شناسانه،  در نقد فرهنگ گذشته که مظهر آن نیز زبان آرکائیک او است، با لغزشی روش

فاصله و  گزینش  زبانبه جاي  امر  در  رضا  و  تسلیم  نوعی  دچار  منتقدانه،  ورزي  گیري 

هایی  اعتقاد دارند که با نقد و واکاوي گذشته، باید فقط بخش  که منتقدان؛ درحالیگرددمی

»آرنت امیدوار است از گذشته    باشد.حفظ و نگهداري شود که براي امروز مهم و مفید  

توانند  هایی از گذشته که همچنان مییعنی بخش  یابد؛ي آن را بازشدهي فراموشگنجینه

حیاء و نجات کلّ گذشته  شی سنّت، دیگر ا به نظر او، پس از فروپا   براي ما مهم باشند.

ي ما این است که آن دسته از عناصر گذشته را که همچنان  بلکه وظیفه   ممکن نیست؛

را روشن کنندمی پیوند مجدد  ،توانند وضعیّتمان  برقراري  دهیم.  نجات  فراموشی  با    از 

ته، افق زمانی  ي انتقاديِ گذشسازيِ دوبارهعکس بدونِ خودشناسی نیست؛ بر گذشته عتیقه 

گردد. پس به نظر  تر میشود و هویّت ما شکنندهي ما متزلزل میگسلد، تجربه ما از هم می

ي حفظ هستند و آن  آرنت الزم است از گذشته، آن لحظاتی را احیاء کنیم که شایسته

گنجینهبخش از  این طریق  هایی  از  تنها  مهمّند.  برایمان  که  دهیم  نجات  را  هاي گذشته 

نیم گذشته را از نو کشف کنیم، به آن ربط و معنایی براي زمان حال ببخشیم و آن توامی

 (.24:139۵را به منبع الهامی براي آینده بدل کنیم« )پاسرین،

  گرایانه خود برخاسته از ادراکی ساده و سنّت  این نوعِ برخورد شاملو با فرهنگ گذشته،

ي متون  متن او را حاوي »لّذتی مصرفی« کرده و از جرگه  زبان آرکاییک است که نتیجتا    از

ي همین تقلیل وضعیّت زبانی است که شاملو  سازد. در ادامه« دور می3بخش»سرخوشی

تأویل موهبت  از  را  خود  محروم  شعر  متن  می  کندمیپذیري  شعري  به  که  و  رسد 

« آن است. وابستگی اش به شاعرِ خود به مراتب بیشتر از استقالل »جهان متنِوابستگی

رفته خود،  مؤلّفِ  به  مدرنمتن  از خصلت  را  آن  قدیمی  رفته  متون  با  کرده،  تهی  بودن 

آید. »در  تر به چشم میسازد، آنجا که ردّ پاي شاعر از آزادي خواننده درشتهمسایه می

)به جز در مابعدي. در صورتی که در شعر قدیم  امري است    بعضی   شعر جدید، معنا 
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توضیح این نکته شاید دشوار باشد ولی    ادب صوفیه( معنا امري بود ماقبلی.  استثناهاي

دانستید، شاعر قدیم همیشه از مطالبی که شما از پیش می  یادآوري آن امري است ضروري:

ب لّذت میوجود میه  ترکیبی  به شما  ترکیب  آن  که  و    ، دادآورد  تشبیه  که  قدر هم  هر 

که شعر را سرود، تازه  ر شعر جدید گوینده بعد از آناش نو بود. در صورتی که داستعاره

  کدکنی، قبل به هیچ روي سابقه نداشته است« )شفیعی آید، معنایی که ازوجود می همعنا ب

263:13۷3.) 

گفت: ظهور    دیزبان شعر شاملو با  شناسیبیدر آس  ،کدکنی یعیشف  دگاهی بر د  هیبا تک

کالم در    جهی درنت  کند؛ یتنگ م  لیتأو  يستهیراه را بر متن مستقل و شا  «، ی»ماقبل  یمعان

گناه نخستین که آدمیان به سبب آن   ابزارگونه« دچار شده است.  یدست شاعر به »هبوط

بر  ي یک زبانِ مبتنیاند، پیش از هر چیز، در حکم هبوط زبان از مرتبهاز بهشت رانده شده 

گر در مقام ابزار نوعی ارتباط و  ي کالم داللتو کامال  شفّاف، به مرتبه  داللتهاي بینام

رسانی کند. هبوط حقیقی  رسانی بیرونی است: کلمه باید چیزي )غیر از خودش( را هم هم

ها، زبان  با پا بیرون نهادن از زبان نابِ نام  ر همین واقعیّت نهفته است. انسانروح زبان د

ي  کم از یک جهت، به نشانهنتیجه، دست تی ناجور با وي( و دررا به ابزار )یعنی معرف

ي  باید گفت که زبان در دست شاملو به مثابه  (.2۷:139۵  )بنیامین،  کند«صرف بدل می 

بازنماینده هموار می و  ارجاعی  براي ورود مفاهیم  را  راه  نهایت  ابزارگون،  سازد.  امري 

ي استفاده از زبان، به متنی »ظاهري«  ن شیوهپی تأکید او بر ای  در  بدین معنی که شعر شاملو

 4یابد.و نه البتّه »زایشی« تبدّل صورت می

توان حاصل رسیدن متن او به  « در شعر شاملو را می۵بندي »گفتمانتوضیح صورت 

درک شاعر   خواننده در پی القاي گفته مربوط دانست.این ساحت از صراحت زبانیِ پیش

می نیز  او  گفتمانی«  »تحمیل  به  تن  که  است  زبانی  واقعیت  جهان شعري  از  در  سپارد. 

ایدئولوژي خطوط  با  مواجهه  در  خواننده  شیوه شاملو،  این  از  برخاسته  که  ي  اي 

چه بیشترِ  گردد که در تحکیم هرگرا« میسازي اوست، درگیر نوعی »زبانِ سلطهگفتمان

عنوان  رت است و زبانی است که خود را بهگرا زبان قدسلطه . »زبان  کوشدمی»قدرت«  
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ي  برگیرنده گریز درکند. ازسوي دیگر زبان سلطهعنوان همسازه، تحمیل میامري طبیعی، به 

رت، زبانی است  بایسته و شایسته از دید با  هایی است که بیرون از قدرتند. نوشتارِگفتمان

عنوان د زبانی است که از وضعیّت خود، بهان افزوتورود و میمیکارکه به خاطر خود به

بر  براي  عنوان رسانه و واسطهکه بهعکس زبان مؤلّف، زبانی است  زبان آگاه است.  یی 

افکار به به منزله رود. این زبان، زبانی یقینی است و می میکار انتقال  ي رسانه و  خواهد 

ثابت انگاواسطه  انتقال معناي واحد و  براي  شته شود. پس زبان مؤلّف، زبان ي شفّافی 

ایدئولوژي عمل می  از جانب  که  است  زبانی  است،  بهقدرت  زبان  مینظر کند:  که  رسد 

 (. 1۵1:1394گریز مطابقت دارد« )آلن،گرا و نوشتار بایسته با زبان سلطهمؤلّف با زبان سلطه

براي »تعمّد«  ي گرایانهامان این فضاي سلطهي بی در سایه  راه  گرایی  زبانی است که 

کرده است  گاهی که زبان نقد منتقدان را بر او آوار شود، نقصانشاملو در شعر کوبیده می

ثالث پس از انتشار  تر از براهنی، اخوانپیش   (. حتی141:13۸1شهرجردي،  به نقل)براهنی  

دریافته    « این مجموعهنِاین نقیصه را در نقدي بر شعر »نگاه ک  ،»هواي تازه« به فراست

زند و غالبا  هم از خودش سخن  ها، هی متّصل حرف میي اینبود. »ولی بیشتر از همه

هم دارد، آننامه عرضه میي بشري یک مننامهگوید تا آنجا که گاه به جاي یک قطعمی

دّي  ي تأثیرش بسیار محدود است و بسا که از خود شاعر به خارج تعکه دایرهايمن نامه

 (.393:13۷۸باشد« )لنگرودي،و تجاوزي نداشته 

ي کالم خود، بیشترین آسیب را به ابعاد هنري شعر  شیفتگی شاملو نسبت به هیمنه 

که   معنی  بدین  است.  کرده  وارد  زباناو  به  انتقادي  نگاه  کنار نداشتن  در  را  او  شعر   ،

گاه  موضع  مفاهیم سیاسی نیز دچار کرده است.  اندازهايوقفه، به دستهاي بیسرایی«»من

 گیرد.  میي شاملو در برابر واقعیّات سیاسی روز، از همین رهگذر توشه برعامیانه 

شعر شاملو در   دفترهاياز  ن نکته ابایی ندارد که: حجم چشمگیرينگارنده از بیان ای

نهاد(، اي واشود لحظه نماي این دو را بپی فقر فرمی و محتوایی )اگر عجالتا  دعواي نخ

  است   جهان بیرون گشته  هاي هاي معتاد، یا اعجاب شاعر در بیان اّتفاقورزيرهن زبان

   (.39:1396رک. براهنی به نقل پورعظیمی، )
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ترین »مقاومت«ي از جانب متن  در توضیح مفاهیم شعر شاملو، خواننده با کوچک

رغم انعکاس  مدّعا که شعر او، علی  ینگردد و این خود دلیل روشنی است بر ارو نمیهروب

،  ي بالنشو سوي دیگر متن زبانی چشمگیر، از »فردیّتی مستحکم« فارغ است. »به گفته

گوید و در کند. این جنبه از متن تنها با خود سخن میفرد بودن اثر را القاء میمنحصربه

زبان جدیدي ابداع    ،یعنی متن  دهد؛آن مقاومت نشان می  سازيِ برابر تالش ما براي مفهوم 

رود. مقاومت متن در برابر تفسیر،  کند که از مرزهاي توانایی نقّادي ادبی ما فراتر میمی

است که تعریف کلی  گیرد و به نظر بالنشو همین فردیّت  از فردیّت زبانی آن نشأت می

و فردیّت مستحکم آن، تنها از طریق    متن   ناپذیري یک سازد. تقلیلممکن میادبیّات را غیر 

گردد و نه در مخالفت و رویارویی با آن. مقاومت  خواندن و ناکامی در تفسیر آشکار می

خواننده تصرّف  برابر  در  بی  ، متن  بر  ندارد؛داللت  آن  بر  معنایی  کامال   این   عکس:بلکه 

)هاسه و  ه است«  مقاومت داللت متن است و همین مقاومت است که متن را ادبی کرد

 (. 26:139۵ الرج،

تر، زمانی که شاملو در کار تصویر جهان بیرون و مضافا  برخورد شخصی  به بیانی واضح 

  همچنین استبدادي نوعی استبداد زبانی و  ش به مخاطب است، در چنبره القای خود با آن و  

  کند؛ مخاطب مسدود میي  ي اندیشهذهنی گرفتار آمده است که راه را بر پرواز آزادانه 

که شاعر  گردد. رسیدن به این امکان زبانی  چیزي که مآل تمام آثار ادبی ماندگار تلقّی می

از قطعیّت از پیش موجود واژگان مصرفی عبور کرده، به   در ترسیم جهان ذهنی خود،

در تن  در تناقضی  که  همهعین دهد  نگفتن،  »هیچ  اختیار  حاِل  مستلزم  بگوید،  را  چیز« 

 ي شاملوي نارسیست، بالمرّه خارج است. است که از حوصله  ي فرهیخته اوژه«»س

شاملو در ایجاد حدّ تفارقی    نیافتنها و توفیق کم و کاست جهان جذّاب واژهپذیرفتن بی

دال  آنمیان  مدلول  و  »اغوا«ها  پی  در  که  است  بر  ها، شکستی  زبان  جانب  از  شاعر  ي 

توجه منتقد به شعر شاملو با نگاهی ویتگنشتاینی، در این   .6آیدي هنر او وارد میپیکره

شود نیز، او را در تشخیص  نکته که »جهانِ« او در کجاي مغناطیس این زبانِ فخیم واقع می 

 (. 1۸۷:1393آدیس، رک.) کندمیدچار ابهام  بینی شاعر جهان
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« او باشد، با حائلی استوار  دارِ »انطباعات حسّیِکه وامچگونگی جهان شاملو پیش از آن

ي شخصی شاعر از هستی محروم  از زبان آرکائیک، خواننده را از تماس مستقیم با تجربه 

اي«  تواند بود که شاملو را حائز »پنجرهداستان نمی دارد. نگارنده با نظر پورنامداریان هممی

(.  1۷6:13۸1ي، شهرجرد  رک.کند )مند تلقّی میشاعري »بینش«نوپدید به روي جهان و  

برخورد تازه با انسان و جهان و ملزومات این دو، مستلزم نگاهی تازه به فرم و تفکّرِ مقوّم  

یابند. شاملو در پسِ  ورزي شاعر میهاي زبانها نیز تجلّی خود را در شیوهآن است که این

فصیل بیشتري  رویکرد فرمالیستی خود به زبان )البتّه نه به معناي مترقّی آن( که جلوتر به ت 

کدکنی، به  سازد که به تعبیر شفیعیآورده نمیخواهد آمد، نه تنها مناط پورنامداریان را بر

 (. ۵3۰:139۰کدکنی،شفیعی رک.گردد« )تر می»تکرار در فکر و رتوریک« نزدیک

همانی دال و مدلول،  ي اینش در ادراک رابطهنیافتني زبانی شاملو در پی توفیقتجربه

ر  او  سحرشعر  از  ساحتی  به  محقق،  ا  چشم  از  که  کشانده  مفاهیمی  برابر  در  شدگی 

کشد. فروغ  منديِ آن چیزي که شاعر دعوي آن را به کبّاده میاند فاغ از داللتهاییدال 

شاملو را در   وجه، این »شیفتگیِ« بال4۰ي  هاي دههفرّخزاد از همکاران او در همان سال 

برابر »مفاهیم زیبا« به درستی گوشزد کرده بود. »به نظر من شاملو آدمی است که در بیشتر  

قدر کند و آنشود. انسانیّت، عشق، دوستی، زن. او نگاه میي مفاهیم زیبا میموارد شیفته

کند باید یک قدم جلوتر بگذارد و خودش را پرت کند  شود که فراموش میمسحور می

خواهم بگویم تردیدي که او در باطن خودش نسبت  قعر این مفاهیم تا آرام شود. میبه  

اي در ستایش این مفاهیم  آگاهانهطور ناشود که او بهبه واقعیّت این مفاهیم دارد باعث می

گیرد، درد گیرد، وقتی دردش میخواهم بگویم او از زیبایی دردش نمیافراط کند. می

خواهم بگویم تمام این مفاهیم براي  میرتباطی به زیبایی ندارد.  ه دیگر امجردي است ک

 (. 21۸:13۷۷)جاللی، هایی هستند در بیرون از وجود خودش«گاهاو پناه

بارگی تردیدِ شاملو از آن جهت است که معنا را )مدلول(، با اصرار در  نوعی زبان

  بهابه ویترینی از اشیایی گران  ر شعر او بدل اشتباه گرفته است و الجرم این »مفاهیم زیبا« د
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آن  اند گشته بدون آنکه  را  از پشت شیشه ها  باید  بتوان لمس کرد،  زبان  ي طنطنهکه  ي 

   آرکاییک به نظّاره نشست.

  کوشد یکه م  گرددیمواجه م  امانیب  سمِ«یاز »فرمال  یشعر شاملو خواننده با وجه   در

مخاطب را    «،یاز رنگ و لعاب زبان  میضخ  يشاعر در پشت »قشر  شدنیمخف   قیاز طر

ا کند.  نت  نیاغفال  خلّاق  یمنطق  يجهی مطلب    براهنی،   رک.)  اوست  يهنر   تیّ عدم 

۸96:13۸۰.) 

بر    ،هاي گوناگون »نثر آهنگین« خودکارگیري شیوههب   به میزانی که شاملو به اتکاي

  چگونگی«افزاید، به همان میزان نیز آن را از خصلت »بی»فرمالیسم سطحی« شعرش می

ي  هاي شعر او در ادامه سازه«سازد؛ چراکه »هنرکه سنگ بناي هر هنر نابی است، تهی می

گردد. »در مرکز  می  «پذیربینیپیش»که  تر آنو درست  «تبیین، »قابلهمین فرمالیسم منفی

چگونه نهفته است  کیف و یک ابالغ بیي هنري و هر بیان عاطفی، یک امر بالهر پدیده 

بال از  را  آن  بتوانیم  ما  اگر  درکیفکه  به  از عرصهآوریم، میبودن  را  ابالغ  آن  ي  توانیم 

أثیر  اش خلع کنیم و بگوییم براي ما مصداق هنر نیست و بر ما ت بودن و از تأثیر عاطفی هنر

ي  چگونه و نقطههاي هنري، این ویژگی ادراک بیعاطفی ندارد. در مرکز تمام شاهکار

ر،  دیگر آن شاهکا  ،معلومی که اگر روزي به معلوم بَدَل شودي نا معلوم نهفته است. نقطه نا

کم براي کسی است که این آگاهی را یافته است  ، دستشاهکار تلقّی نخواهد شد و این

برا در  دیگر  بیو  ادراک  آن  اثر،  آن  نمیبر  خود  در  را  )شفیعیچگونه    کدکنی، یابد« 

69:1392 .) 

-تر بدین نکته خواهیم پرداخت که عناصر آشناییما در بخش »تحلیل بحث«، مبسوط

ها، چگونه  ي آنرویهمباالتی شاعر در مصرف بیي شعر شاملو، به دلیل همین بیزدایانه 

آشنا و غیربه کُد پیدا میهایی  تنزّل  به شکلی  هنري  این جستار،  بعديِ  کنند. در بخش 

شاملو در    شناسیِ نارسیسیمِ زبانیبندي آسیب هایی گویا، به دستهآوردن نمونهبا  عملی و  

 ورزیم.جوانب گوناگون شعرش مبادرت می
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 پژوهش ی  پيشينه .2

هنريشاملو تأثیر  همچون  و    ايپژوهی  ساخت  منظر  از  خود  از  بعد  شاعران  بر  او  که 

رونق  صورت به شکلی فراگیري نهاده است، در میان محقّقان ادبیّات معاصر نیز همواره پر

ي  امیرزاده نامداریان و  از تقی پور  سفر در مهوار دو اثر مستقلِّ:  بوده است. از آن میان نمونه
ي کتب و . باید گفت که اصوال  قاطبه ستندهي یادکرد  از پروین سالجقه شایسته  هاکاشی

ي شاعر  ، از دقّت نظر در باب امکانات زبان ویژهاندنوشته شده  مقاالتی که در این زمینه 

گرایانه آن هم در وجه  و کارکرد  کنندهتحسین  ران، با نگاهیگاند. غالب پژوهشکنار نبودهبر

اند، یا جز آن، موضوعات متنوع دیگري را  آن، زبان شعري شاملو را به نقد کشیده  مثبتِ

که    اندرسیدهزدایی فرمی و معنایی و... برشناسی، مفاهیم اجتماعی، آشناییاز قبیل اسطوره

مفید خود  جاي  در  کدام  میندهر  تازه  تحقیق  این  در  آنچه  است  .  رویکردي  نماید، 

که با جستجویی که در این    رسیسیسم زبانی در شعر شاملونب ناشناسانه به جواآسیب

 به دست نیامد.  ،مقوله داشتیم، تحقیقی که وافی به مقصودِ ما باشد

 

 . تحليل بحث 3

مبانی نظري به  توجّه  این بخش سعی می با  در  آورده شد، ما  در مقّدمه  با    ،کنیماي که 

در باران«، به شکلی عملی جوانب مختلف    بعد از »ققنوس  دفترهايي شواهدي از  ارائه

که شواهد از اشعار پیش از  م در شعر شاملو را به بحث بگذاریم. اینیسعوارض نارسیس

که شاملو بعد از»ققنوس  بر اینمبنیناظر به سخن پورنامداریان است    ،آیددفتر مذکور نمی

 (.31۵:13۷4پورنامداریان، .کست یافته است )ر « به بلوغ زبانی خود د در باران

می  پی  در  دستهآنچه  آسیبآید،  از  مواردي  شعر  بندي  زبانی  خودشیفتگی  شناسی 

جا باید بیاوریم که خطّ و  سازد. البتّه همینشاملو است که نقل باال را با چالش مواجه می

ریاضی و  دقیق  عارضهمرز  جوانب  بررسی  در  ادبیّاتوار  و  شاملو خصوصا   شعر    ، مند 

تواند با چند مورد متنوّع  موما  نه جایز است و نه ممکن. در تحلیل یک شعر، خواننده میع

هم نباشند. غرض از   تفکیک ازکه چندان هم قابل شده مواجه گردد بندياز مباحث دسته
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شده  فته تقریب مفاهیم گ  برايتر  اي اینجا، مؤکّدا  رسیدن به چارچوبی عینیبررسی مقوله

 است.  در بخش مقدمّه 

 

 شناسی فرماليسم در شعر شاملو . آسيب1.3

به ساحت    يجد  بیشاملو به شعر او وارد آورده، آس  یزبان  یفتگ یکه ش  ايضربه  نیشتریب

صی که در این تحقیق از شواهد  نقای   توان ادّعا کرد، سایرجا که میتا بدانست.  وفرم شعر ا

دانیم، یکی از  که میگیرد. چنانشمریم، از همین  رهگذر سرچشمه میمی ي او برشعر

او    رویهي بیاستفاده  هاي اصلی فرم شعري شاملو استفاده از زبان آرکاییک است.ستون

عکس از فرم انداخته  سازه، شعر او را به جاي رساندن به فرمی اصیل و نوپدید، برازین هنر

رسی  در بر.  بودن در شعر استنهایت رسیدن یک شاعر به فرمالیستاست و این خود  

بنیاد آن بریابیم که بی له تفتّن میي زیر، به این مسئ هانمونه عدم    فرمی شعر شاملو که 

 گفته است.م پیشیزدایی زبانی استوار است، حاصل همان نارسیسآشنایی

 مداری زبان شاملو موسيقی.  1. 1 .3

گمان فریفتگی او در برابر موسیقی زبان  سازِ فرم در شعر شاملو بیاز عناصر سرنوشت 

سازِ نوعی میل نهانی  سازه، آشکارهاي هنري او از این هنرفارسی است که در کنار استفاده 

باشد. خواننده با مداقّه در این جنبه از شعر او، از نوعی  شاعر به »هنر موسیقی« نیز می

پرستی  حسّ موسیقی ارضايگیرد که شاعر را وادار به وسواس شخصی شاملو پرده برمی

ها ارتباط تناتنگی با سبک و روش و منش  در لواي شعر خود کرده است. »آهنگ جمله

یا از منظر دیگر، ازو هویّت و شخصیّت نو به دلیل  که هر نویسندهجا آن یسنده دارد.  اي 

هاي مخصوص به خود، از سبک مستقلّی در  و آموزه  ارها و افکارداشتن روحیّات و رفت

هاي نویسندگی است. به دلیل همین ن برخوردار است. ریتم زبان نیز یکی از جلوهنوشت

همتفاوت خاصّ  آهنگی  از  میها،  پیروي  نویسنده  سبک  با  از  سو  یکی  بنابراین  کند. 

کننده در ریتم زبان یا آهنگ جمالت، آن است که این عنصر همواره  هاي تعیینشاخصه
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بر و  نویسنده  از شخصیّت  هویّتکنندهالمبرآیندي  در  بارز  )شیري،اي  اوست«   شناسی 

246:1396.) 

  از   خصوصبه  است،  ترکنندهروشن  شاملو  شخص  سخنان  شده،مطلب گفته  يدرباره

توان بر این نکته انگشت گذاشت که چه مایه شیفتگی در ر نقد شعر او مید  منظر که  نای

»موسیقی    مند کرده است:برابر موسیقی عموما  و موسیقی زبان خصوصا ، هنر او را آسیب

دانستم موسیقی چیست در من حالتی به وجود کرد و چون نمیتمام وجودم را تسخیر می 

احساس  ،آوردمی نخستین  ملغمهشبیه  بلوغ:  و  هاي  لذت  و خدا    درد، مرگ وي  میالد 

تا چند سال پیش همچنان درداند چه چیز و این شوقِ دیوانهمی من بود.   وارِ موسیقی 

تواند شوق و حسرت  کم بدانم که میکه دستِآنموسیقی شوق و حسرت من شده بود بی

بایست  آدم باشد. پس شوق و حسرتم نیز نبود، یأس مطلق من بود. یأس دختري که می

ي گمان امروز هم در من شعر عقدهآمده و بیدنیا آمده باشد و دختر از کار در  پسر به

توانی و یأس بر دلم بود. یأس از وصل ي موسیقی است. باري از حسرت و نا کوفتهسر

 (. ۵9۸:13۷۸)پاشایی، موسیقی و من بعد از آن دیگر هرگز رو نیامدم«

آید  صله« که در زیر میي »مدایح بی وعه.« از مجم.ام.در شعر »جخ امروز از مادر نزاده

ي سرکوفته«، تفکر شعري را به  نشان خواهیم داد که چگونه شاملو تحت تأثیر این »عقده

 نهاده است:نفع نشئگی حاصل از موسیقیِ زبانیِ خود وا

ام  ترین خاطرهام/ نه/ عمر جهان بر من گذشته است./ نزدیک از مادر نزاده  /»جخ امروز

قرنخاطره باري  به خونهاست./  دستها  تنها  و  آر،/  یاد  به  کشیدند/  کشتارمان   /آورد 

ام دادند/ برج موریانه را به دستان  اعراب فریب برکت ما بود./  ي بیقاتق سفره ي بیپاره نان

بر ایشان درپینهپر بر نطع سیاه  گشودم./ مرا و همهي خویش  گردن    /نشاندند وگان را 

  / ام دانستند./ نماز گزاردم و قتل عام شدمکه رافضی  /عام شدممازگزاردم و قتل ن  /زدند.

این/    /دیگر را بکشیم ومان یکگاه قرار نهادند که ما و برادرانام دانستند./ آنکه قرمطی 

ي  پارهجل  /آورد کشتارکه تنها دست  ترین طریق وصول به بهشت بود!/ به یاد آرکوتاه 

بینی برادرت ترکان را آواز داد/ تو را و مرا گردن زدند./  د./ خوشقدر عورت ما بوبی
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مان  ورزاو بر گردن  یوغگان را گردن زدند./  سفاهت من چنگیزیان را آواز داد/ تو را و همه

مرز شیار کردند/  مان نشستند/ و گورستانی چندان بیبر گرده    آهن بر ما بستندنهادند./ گاو

خونابه روان است./ کوچ غریب را به یاد آر/ از غربتی    /را/ هنوز از چشم  گانماندهکه باز 

دیگر،/   غربت  جستبه  ایمانوتا  فضیلت  /جوي  ما  تنها  تاریخ  آر:/  یاد  به  باشد./  مان 

 (. ۸۸4:13۸۰)شاملو،   ام«از مادر/  نزاده  /امروز  /جخ  باوري/ نه وطنی/ نه،/قراري بود/ نه  بی

اي، تاریخ حقارت ایران را در سه دوره راعت استهالل«گونهشاملو در شعر باال با »ب

گیرد  ي چنگیز و در آخر نیز نتیجه میها، حمله ي ترکي اعراب، حملهشمرد: حمله میبر

  وطنی بوده است«. شاعر در همان ابتدا با همنشینی حروف: ج، خ، که »تاریخش تاریخ بی

جلب    شدهطرح( توجه مخاطب را به موضوع  ...  ام/امروز/ از مادر نزاده  تکرار ز، ذ )جخ

هاي نحوي نیز بر موسیقی شعر افزوده است: »نماز  آرایی، تکرار قالبکند. در کنار واجمی

ام  ام دانستند./ نماز گزاردم و قتل عام شدم/ که قرمطی گزاردم و قتل عام شدم/ که رافضی

ي سنّتی نیز او را در این راستا خوب یاري کرده است: لو از قافیهشام  يدانستند«. استفاده

 مان نشستند«.   آهن بر ما بستند/ بر گردهمان نهادند./ گاو»یوغ ورزاو بر گردن

امّا با موسیقی به شعر نه.   ؛توان به »موسیقی« رسیدنهایت باید گفت که با »شعر« میدر

اش از  بسیاري  را در  هنر شاملو  که  »مفاهیم و کوششی  به  توسّل  با  عار معروفش حتّی، 

که شعر غنایی به تمامی وابسته به روح ي آسیب کشانده است. »درحالیتصاویر« به ورطه

  ی نیاز است. موسیقی قلمرویموسیقی است، موسیقی خود از هر گونه مفهوم و تصویر بی

یعنی آن تناقض و رنج    ها،ها و بر فراز آنیکسره پیش از پدیدار  ،کندپردازي میرا نماد

ها تعلّق  رو، زبان که به قلمرو پدیداراینگاهی؛ ازنخست آغازینِ موجود در قلب یگانگیِ 

پردازي موسیقی به بیرون درز دهد. زبان در  تواند چیزي از ژرفناي نماددارد، هرگز نمی

کند و بنابراین، حتّی  ي بیرونی آن را لمس می کوشش خود براي تقلید موسیقی، تنها رویه

  تر سازد« )محبوبی تواند ما را به ژرفناي موسیقی نزدیک ترین شعر غنایی نیز نمیدر فصیح

 (.1۰1:1393ارانی، 
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 جادوی مجاورت  .2. 1. 3

ي استفاده از زبان آرکاییک، هاي خاک«، در زمینهها...« از دفتر »مرثیهدر شعر »با چشم

گی  زدگی معمول خود شده است که روند اندیشهبر زبانشاملو دچار نوعی تسلیم در برا 

کدکنی  زبانی است که شفیعی  دارِي زبانیِ او باشد، وامکه مدیون اندیشهشعر، بیش از آن

 (. 411:1391کدکنی،  شفیعیرک. خواند )آن را »جادوي مجاورت« می

ي خورشید چارتاق/ بر جاي/ خشکیده بر دریچه بهها/ ز حیرت این صبحِ نا»با چشم

هاي خواب./ زنجیر  /آزاد کردم از  /ام رادستان بسته  /ي این روز پا به زاي،تارک سپیده

بر »ـفریاد  مَردُم!    اینککشیدم:/  معجزه  نیم   چراغ  فجر تشخیص  از  را  چشم  شب  در 

خوب/  تان نرفته تماشا کنید  تا از/ کیسه   قدر،ست آنتان/ سویی به جاي اگر/ ماندهکوردلی

گوش با  را!/  آفتاب  پرواز  شب  آسمان  نادر  در شنوایی هاي  بشنوید:/  طُرفه  این  تان/ 

اش را. آري!«/  )گفتند خلق، نیمی(/ پرواز روشن   دیدیم/ي شب/ آواز آفتاب را!«/ »ـپردهنیم

باریمن   /اش را!«آواز روشن  /با گوش جان شنیدیم»ـ  /کشیدند:نیمی به شادي از دلفریاد بر

یاوه»ـ  با دهان حیرت گفتم: یاوه  تزویر    اي  تظاهر  به  یا  یاوه،خالئق!/ مستید و منگ؟/ 

کنید؟/ از شب هنوز مانده دو دانگی./ ور تائبید و پاک و مسلمان/  نماز را/ از چاوشان  می

این گول بین که  فشان روشن خشمی شد:/ »ـدهانی/ آتشگند چاله نیامده بانگی!«/ هر گاو

خواهد/  خورشید را گذاشته،/ میها.../ »ـطلبد.«/ توفان خندهی آفتاب را از ما دلیل میروشن

اّتکا به ساعت شمّاطه نیز  دار خویش/ بیبا  از نیمه  چاره خلق را متقاعد کند که شب/ 

ام/ حسرت در استخوانم/ چیزي نظیر  ها.../ من درد در رگانست.«/ توفان خندهنگذشتهبر

پیچید./ سرتاسر وجود مراگوییچیزي به هم فشرد/ تا قطریی به تفتگی    امآتش در جان

توانی خود ساغري  ها/ در اشک ناام./ از تلخی تمامی دریاخورشید/ جوشید از دو چشم

تنها آفتاب/  بودند/ زیرا که  آفتاب شیفته  به  آنان  نور و  ترین حقیقتزدم./  با  بود./  شان 

فریب صداقت بود. )اي  اش/ مفهوم بیناکی با تاب  /ریاي رفاقت بودمفهوم بی    اشگرمی

هاشان/ حتا/  ها و شاديدریغ باشند/ در دردتوانستند/ از آفتاب یاد بگیرند/ که بیکاش می 

بیرون نیاورند.( افسوس!    کردنان را جز از براي قسمتششان.ـ/ و کاردهاي با نان خشک
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یی/ آنان  گونهدریغ عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند واکنونبا آفتابآفتاب مفهوم بی

  قطره   قطره  قطرهمن  توانستم/ خون رگان خود را/  دلفریفته بودند!/ اي کاش می   گونهاین  را

هاي  بر شانه  ـ /توانستم اي کاشیک لحظه می ـ  انستم/تواي کاش می    بگریم/ تا باورم کنند.

شما را،/ گِردِ حباب خاک بگردانم/ تا با دو چشم خویش ببینند خلق بی  خود بنشانم/ این

 (.  6۵۸: 13۸۰)شاملو، «توانستم!شان کجاست. و باورم کنند./ اي کاش می که خورشید

افزود که »جادوي مجاورت«، توان این نکته را کدکنی میشفیعی  ينظریه   يحاشیه   در

که در  گیري است. چنانرداي سنّتی نیز قابل حروف، در ترکیبات کلیشه آواییبر همعالوه

گردد، از قِبَلِ مجاورت  گی شعر که از خالل تصاویر آن متجلّی میي باال، مسیر اندیشنمونه

که نفس همین ترکیب نیز خالی از  این رسد. گوآرکاییسمی »آفتاب حقیقت« به سامان می

مضافا     نیستحروف    ينغمه موسیقیهجاو  خصلت  هم  آن  تقویت  زاییبندي  را  اش 

ي همین »آفتاب حقیقتِ« قدیمی است که سایر مفردات و تراکیب موجود  کند. در سایهمی

به ها، صبح نا»چشم  شوند؛ هم، به شکلی سلبی و ایجابی به ساختار شعر فراخوانده می 

روز پا به زاي، خواب و دستان بسته و زنجیر،    ي ي خورشید چارتاق، سپیدهاي، دریچهج

شب، کوردلی، سوي چشم و...« از مالزمات همان ترکیب سنتی است. فراتر از  چراغ، نیم

هاي شعر  حروفی واژگان، به گسترش بنداین در فقرات زیر شاملو تحت تأثیر جادوي هم

ر محور عمودي به پیش  که یکی از عواملی که شعر او را دپردازد، غافل از اینخویش می

مند  آهنگ حروف و مجاورت هجاهاي خوشبرد نه فرم ذهنی و خالقّه، که خوشهمی

ي »یاوه«  اش را«، تکرار واژهآواز روشن  ،. حرف »شین«: با گوش جان شنیدیماستکلمات  

«،  کنیدتزویر می  ، یا به تظار،مستید و منگ؟  ،خالئق  ،یاوه  ،یاوه  تا«: اي یاوه،  وحرف »میم و

فشان روشن خشمی شد،  گند« و باز هم »شین«: آتش تکرار حرف »گاف« در ترکیب »گاو

ي »رگان، استخوان، جان« و تکرار »میمِ«  قافیه   ش ویژه کوبه ي »در« و بتکرار حرف اضافه

 ام«. چیزي نظیر آتش در جان ،امآتش در استخوان ،امردیف: من درد در رگان

دالنه به توضیح مفهومی و استدالل در باب  شاملو به جاي گفتن شعر، ساده  زیر در بند  

هاي تصویري  ترکیب »آفتاب حقیقت« پرداخته، مسحور جادوي مجاورت و سایه روشن
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شان بود./ با ترین حقیقت آنان به آفتاب شیفته بودند/ زیرا که آفتاب/ تنها»آن گشته است:  

فریب صداقت بود«  اش/ مفهوم بیناکیقت بود/ با تابریاي رفااش  مفهوم بینور و گرمی

 )همان(. 

 خودکاری زبان شاملو. 3. 1. 3

آسیب را  از  شاملو  شعر  که  دیگري  ا  درخورهاي  مکانیسم  بررسی  است،  کرده  نتقادي 

-ي قدرت زبان باستانناپذیري در عرصهي زبان اوست که از اعتقاد خدشهشدهخودکار

گیرد. بدین معنی که عناصر زبانی شعر، در جریان خوانش آن، براي  مایه می  اشگرایانه 

با فرهنگ کالسیک، پیش   نگرفتن فاصلههمان  از    گردد و اینپذیر میبینیمخاطب آشنا 

این نوع  که در عرصهبرخاسته است  شاملو از بوطیقاي شعر کالسیک   ي زبان مملوّ از 

اي مثال حافظ در بیت: هاللی شد تنم زین غم که با  اي است. برهاي کلیشهالنّظیرمراعات

ي  همه  (،319:  136۸د مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو )حافظ،  که باش  /طغراي ابرویش

اند، از یک  ي شعر را تشکیل دادهمفردات: هالل، طغرا، ابرو، مه، طاق، آسمان که شالوده

قابلحوزه و  مشخّص  گشته پیشي  »توخّی«  در شعراند.  بینی  نمونه،  از    براي  »اشارتی« 

 روییم:ي »ابراهیم در آتش« نیز با چنین مناسباتی روبهمجموعه

ها/  آهوان برآوردند،/ یا در خطوط ي برگ گران/ بسیار/ از آمیزهصورت  /»پیش از تو

اش در کج و کوج ابر و ستیغ کوه/ نهان است،/ یا به سیري  یی/ که شبان رمه  /ییپایهکوه

کشد./ تو خطوط شباهت  آلود/ گوزنی را گرسنه/ که ماغ مینگار مهی/ در جنگل پُرو سادگ

تقواي ما    که خاموشیرا تصویر کن:/ آه وآهن و آهک زنده/ دود و دروغ و درد را. ـ/  

می  آب/  سکوت  مینیست./  گندم/  سکوت  عطش،/  فریاد  و  باشد  خشکی  تواند  تواند 

مچنان که سکوت آفتاب ظلمات است ـ/ اما  گرسنگی باشد و غریو پیروزمند قحط،/ ه

تازیانه    عصر مرا/ در منحنی  /غریو را تصویر کن!سکوت آدمی فقدان جهان و خداست:/  

بیگانه با امید و خدا،/ و حرمت ما را/ که به دینار و درم    /ي مرا خط رنج،/ همسایه به نیش

تیم و/ آن نگفتیم که به کار اند و فروخته./ تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشکشیدهبر
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ما نگفتیم/ تو تصویرش    /ــ آزادي!    یک سخن در میانه نبود،  /آید/ چرا که تنها یک سخن

 (. ۷4۷: 13۸۰)شاملو،« کن!

کدام دیگري را احضار  که تصویر نقّاش با واژگانی که هربینیم  در بند اول شعر باال می

توان  از نوع آنچه در شعر حافظ و آباء ادب سنتّی می  گردد. احضاريکنند، ارائه میمی

آلود، گوزن، ماغ کشیدن.  پایه، رمه، شبان، کج و کوج ستیغ کوه، جنگل، مهسراغ گرفت: کوه 

همین بند، سرسپردگی شاعر به نظام موسیقایی کلمات است که معانی آن را   يدر ادامه

آور  که در بحث پیشین یاد. چنانرقم زده است: آه و آهن و آهک، دود و دروغ و درد 

 شدیم، »جادوي مجاورت« در اینجا نیز خاموش ننشسته است و دست به کار است. 

ی،  رسنگبراي »گندم«: گ  ؛در بند بعد همچنان مالئماتی که براي »آب«: خشکی و عطش

  ي خودکار بودگی زبان شاملو مقوله  به تمامی از  ،آوردبراي »آفتاب«: ظلمات، می  ؛قحط

وار تهی کرده و از این رو تا پایان، رود که شعر او را از داشتن فرم ذهنی انداممیشماربه

تعلیل و منطق توجیه و  به  پیشین شده است. در    هاياز موضوع  وارسازي مقالهمجبور 

نابی چنین فضایی است که شعر شاملو از خصلت »رخداد« بارز هر هنر  گی، که نشان 

 افتد.  است به دور می 

 

 پذیری زبان شاملونا تأویل  .2. 3

ر او،  از اشعا  معتنابهیهاي نارسیسیم زبانی شاملو، محرومیت تعداد  از دیگر موارد آسیب

البتّاست  معنایی و خصلت هرمنوتیکیي چند از سویه به  .  که  نیست  معنی  بدین  این  ه 

بلکه تمایل  ا نداشته باشد؛  گانه رپذیري چنداو قابلیّت تفسیر  هايتر هاي دفوجهی شعرهیچ

هاي  اش، شعر او را از »مقاومت« در برابر خوانشمحورانهشاعر به مکانیسم زبانی خود

ست...« از دفتر  از تک و تا انداخته است. در شعر »گفتی که باد مرده  گون منتقدانه،گونه

سی باال،  شنا »دشنه در دیس«، عوامل زبانی و رتوریکی مألوف شاعر را در تبیین آسیب 

 خواهیم گرفت: پی
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بر آسیاب خون،/    /پوشنکنده یکی سقف راز ست!/ از جاي بر»ـ باد، مرده  »گفتی که:/

ست باد!«/ گفتی:/  باژگون مرده /داد،/ بر خاک نفکنیده یکی کاخي بینشکسته در به قلعه 

ها و بارها/  هاي کوه/ با پیکرش، فرو شده در خون،/  افسرده است باد!«/ تو بار»ـ بر تیزه

چون  چون تبی/ ـ دُرُست/ هم)این را، منهم  ايگان کشیدهاز مرده  ساريت/ شرم گیبا زنده

به رگ که خون  میتبی  کردهام خشک  احساس  بی  ام.(کندـ/  که  پریشان/   وقتی  و  امید 

  / افسرده است باد!«ـاش/  هاي کوه/ با پیکر کشیده به خونگفتی:/ »ـ مرده است باد!/ بر تیزه

دوستاق با  باد/  از  را  هواشان  سهم  که  دخمهآنان  در  کردند/  معاوضه  و بان  تسمه  هاي 

تازنده است باد!/ توفان   /گفتند در جواب تو، با کبر دردشان:/ »ـ زنده است باد! /زرداب،

کند،/ کبر کثیف کوه غلط را/  بر خاک اندیش/ ترسیم میدر کارگاه فکرت رعد  /آخرین را

سنگ و عقاب است.(/ گفتند:/ شان مالطیاز خون و پارهکند.«/ )آنانایمانافکنیدن/ تعلیم می 

ست،/ بیدار کار خویش/ هشیار کار خویش!«/ گفتی:/ »ـ نه! مرده/ باد!/ زخمی  »ـ باد زنده

از مردگان    ساري/ت/ شرمگیدهعظیم مهلک/ از کوه خورده باد!«/ تو بارها و بارها/ با زن 

«  امکند/ احساس کردهام خشک میچون تبی که خون به رگهم  /این را من  /یی،کشیده

 (. ۷۷۷)همان: 

ي شعار آشناي »زنده باد، مرده باد«، که پیوستگی  ي شعر باال بر تقابل دوگانهشالوده

بنیاد نهاده شده اس با فرهنگ سیاسی روز جامعه دارد،  . از همین رو، سایر  تاستواري 

شده در این شعر، در دو سوي این شعار سیاسی تقسیم گردیده، جایی براي  تصاویر ارائه 

کند، باقی نگذاشته است.  هاي متفاوت زبانی بازمیحرکت آزاد اندیشه که راه را بر تأویل

امی  تکرار تصویري شعار »مرده باد«، است با ایه  ي گفتگوهمه بدین معنی که در بند اول 

پوش،  هم فعل دعایی: »از جاي برنکندنِ سقف راز  ،ي »باد« هم در معناي اصلیبه واژه

شدن ي بیداد، باژگون بر خاک نیفکندن کاخ، در خون فروآسیاب خون، نشکستن درِ قلعه 

 اند.به تناوب آمده ،اي هاي کوه« که در حمایت آن عبارت کلیشه باد افسرده بر تیزه

اي«، نیز توضیح  ساري از مردگان کشیدهت شرم»تو با زندگی  همین بند،ي  در ادامه 

ي  از شیوه   برشتی  نگرفتنفاصله تر گفتیم. شاملو در اثر نوعی  همان تقابلی است که پیش
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خود رسیده است    هايترنویسی شعري در دف اي از شعارورزي معتاد خود، به ورطه زبان

از آن به معناي »ماقبلیِ«    هايکه به فضايکه خواننده بیش  بجوید،  تأویلی جدیدي راه 

می التفات  بیرونی  ملموس  »واقعیّت«  به  بعدا   و  مؤلّف  مگر  شخص  نیست  این  و  یابد 

ي ارجاعی از زبانی که از خصلت »استحکام فردیتی« فاصله گرفته، به ابزاري در  استفاده

پیشه و نقشی که  ین هنر گیري در تئاتر همین است: بدست شاعر تقلیل یافته است. »فاصله

فاصله  دارد  دربر عهده  از  فاصله  این  و  یکیاي هست  و  آنآمیختن  گیري  ها جلوشدنِ 

از سوي دیگر  می تماشاگران  از سویی و  بین حوادث و اشخاص صحنه  کند. همچنین 

که تماشاگر با حوادث و اشخاص نمایش    گذارداي وجود دارد و این فاصله نمیفاصله

ي تئاتر  پیشهآمیزد و مسحور گردد و قدرت ارزیابی و داوري را از دست بدهد. هنردر

می به شیوهحماسی  حادثهتواند  که  کند  کوچهي شاهدي عمل  در  را  براي   اي  و  دیده 

می نقل  میجماعتی  برشت  کسان کند.  روش  که  است  این  بند  در  فقط  شاهد    گوید: 

دربارهحادثه بتوانند  بیان کند که شنوندگانش  نحوي  به  را  واقعه قضاوت کنند«  دیده  ي 

 ( ۸4:1393 )برشت،

ي تئاتر« و شاعر را در امر »اجراء«  پیشهتوان این قیاسِ بین »هنربا اندکی تسامح، می 

با    عر ، امّا در شرو هستیمبهپذیرفت. با این تفاوت که ما در تئاتر با اجراي »نمایش« رو

د« اختصاص  مخالفان »مرده باگفتگو  »اجراي زبان«. در تقابل با بند اوّل، بند دوّم که به بیان  

گیري واژگان و نحوي که حامل معناي »زنده باد« با حفظ ایهام  کاریافته نیز شاعر، با به

د  کاسته است. در توضیح بای قبل است، شعر را به متنی »ظاهري« و نه البتّه »زایشی« فرو

هاي تسمه و زرداب و کبرِ کثیف کوهِ بان، دخمهگفت که آوردن کلماتی چون: »دوستاق

و »کبرِ درد، بادِ تازنده، توفانِ آخرین و فکرتِ    تقویت بار معنایی مخالفان »باد«  غلط« در

گیري  اندیشان، مخاطب را اغلب در جهت یک موضعاندیش« در پشتیبانی از »باد«رعد 

جهان بیرون، به جهان درون »متن«    هايگرفتن اّتفاقکه با نادیدهتا آن  دهدسیاسی سوق می

آورد. در تأویل هر گونه بعدي« درتویی معانی »مابرسر از تو  ،متوجّه گردد و از این منظر

نقطه  نمی متنی  متن  زبان  جز  چیزي  مؤوّل  حرکت  فراي  با  شاملو  و  بود  خواندن تواند 
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از    ،مالطی  شان،ایمان  ،ي مکرّر خود از نوع: »آنانشده زدا«و نظام زبانی »وجهه  رتوریک

پاره و  به تکخون  راه جز  از نوع دستمعنایی آنسنگ و عقاب است«، که  فرسودِ  هم 

 خواهد بست.اي فروگونه تأویل خلّاقانهدر را بر شعر خود از هر برد،سیاسیِ آن نمی

 

 زبان شاملو مندی ایدئولوژی . 3. 3

مندي  ي وسیعی از عارضه ي خودشیفتگی، با حوزه ي تصلّبِ زبانی شاملو در زمینه در ادامه

را تهدید کرده است. شاملو با تکیه    مندي، هنر اوایم که از جانب ایدئولوژيشعر او مواجه

رفته خود،  آرکاییک  زبان  »سوژه«بر  از  را  خود  شعر  عنان  کرده،  رفته  خلع  فرهیخته  ي 

اي از  که با »انطباعات شخصی« خود آشنا کند، به سوي مجموعهواننده را به جاي آنخ

می ایده رهنمون  برها  که  نیز ساختهسازد  را  شاعر  خودِ  که  است  نظامی  آن    ي 

باید یاداالختیار کرده است. همینمسلوب آور شویم، این گزاره که شاملو در اشعار  جا 

نماید. تأکید  است، به واقعِ هنر او نزدیک نمیخود فارغ از شخصیت شعري درخوري  

زبانی، تشخّص زبانی شاملو را نیز،    مسهمان نارسیسی  نگارنده بر این نکته است که در اثرِ

ي شاعر در برابر آن. »از این  گیري هنرمندانهزند تا موضعهمان زبانِ مختار او رقم می

نوشتن تنها به این منظور که اقتدار شاعر از لحاظ  نباید غافل ماند که نشستن و شعر نکته

سازي نشان داده شود، قطعا  بیهوده خواهد بود. چنانچه شاملو نیز آنجا که به عمد  ترکیب

 )حقوقی، «و قصد به ساختن ترکیب دست یافته، از خطّ شعر راستین به دور افتاده است

21:13۸۰ .) 

هاي کوچک غربت«، با نوعی از زبان ي »ترانهشعر »عاشقانه« از مجموعه رسی  در بر

ایدئولوژي کار داریم، که از سوي مؤلّف در تدارک صدور مؤلّفهو»قدرت« سر   هایی از 

 هاست. است که »متعمّدانه«، خواهان تسلیم قاطع مخاطبِ خود در برابر آن

دوزخ/ خورشید/ همچون دشنامی  ي گناه و  در فاصله  ست جهان/کوتاهی  ي»بیتوته

آه/ پیش از آنکه در اشک غرقه شوم/    /ست.ناپذیري ساري جبرانآید/ و روز/ شرممیبر

کار./ بهست ناییبار نیاکان است/ و نسیم/ وسوسهچیزي بگوي/ درخت،/ جهل معصیت



 ( 46پياپی)  1399زمستان ، 4ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــــــــ  20

 

اشک  که در  آالید./ چیزي بگوي/ پیش از آنست که جهان را میمهتاب پاییزي/ کفري

دریچه هر  بگوي/  چیزي  شوم/  چشمغرقه  بر  نغز/  میي  عقوبتی    / عشق  /گشاید.انداز 

پناهی/ تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت  و آسمان/ سر  ست/رطوبت چندش انگیز پلشتی

آه/ پیش از آن که در اشک غرقه شوم چیزي بگوي،/ هر چه خویش/ گریه ساز کنی./ 

تابوت می چشمه  /باشد از    )شاملو،   «اندروي جهانو سوگواران ژولیده آب  /جوشندها/ 

13۸۰  :۸39  .) 

مندي  ي همان ایدهآورده که شاملو در ادامهوجودهاي بساختار شعر باال را تقابل دوگانه 

غافل  داري از »قطب در حاشیه«، از آن  شکنانه و جانبزبانی خود، با رویکردي ساخت

گویی در جهت تبلیغ مبانی  شعر او را به بلندداري از این سو،  همین طرف  وشده است  

هاي روشنی از قبیل:  ي نمادکرده است. در این تقابل دوگانه، همهمبدل  ایدئولوژیک خود  

آینه« در   نسیم، مهتاب، دریچه، عشق، آسمان، چشمه،  »جهان، خورشید، روز، درخت، 

تاریکی و زشتی همچون: »گناه و دوزخ، دشنام، شرمبرابر نماد ساري روز، جهل،  هاي 

خورده، آماج  انگیزي عشق، خاک، تابوت، فاجران« شکستوسوسه، کفر، عقوبت، چندش 

اي  شکنی . ساختشوندآمیز او میي شاعر در کار برقراري نگاه قهرشده حمالت هدایت 

می  الزم  هنري  عمق  از  فارغ  دست،  این  زیرا نمایداز  پی  »قطب   ؛  در  حاشیه«،  در  هاي 

پیشکردن معناتهی   براياي فرهیخته  «هگیري »سوژکاربه از  احضار  بودههاي  ي سنتی و 

ي »انطباع حسّیِ«  مفاهیمی که حکایت از نگاهی جدید به انسان و هستی )که آن هم نتیجه 

 اند.شخص شاعر بوده باشد(، شکل نگرفته

ها بر  ي هنرمندانه از آن براي بیان مفاهیم و اندیشهتسلط شاملو بر زبان و استفاده 

کسی پوشیده نیست؛ امّا وي در برخی از اشعار خود تحت تأثیر موسیقی و افتنان در برابر  

ي به کرسی نشاندن و اِعمال »قدرتِ«  تر، نحو زبان کالسیک، در اندیشهواژگان و از آن مهم 

که در شعر شاملو خواننده با طیف  کنند. اینمی  یی است که جهانِ ذهنی او را ارضاهاایده

اسطورهگسترده از  اسطورهاي  یا  گذشته،  بر هاي  که  شاعرساختههایی  خود  مواجه  ي  ند 
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گردانی  ي شاعر به اسطورهکه عالقهتا آنجا   گردد.گردد نیز، از همین آبشخور سیراب میمی

 تواند باشد. شیفته نمیخود ي زبانیمدار او در حیطهارتباط با رویکرد ایدئولوژيبی

بینیم که براي نمونه: »خورشید، روز«  هاي متقابل شعر باال، میشدن در جفتبا دقیق 

برابر: »درخت، نسیم« همچنان از شیوه ي جادوي مجاورت معمول شاعر بهره برده  در 

این پارادوکسشده است. چیدنِ  ماهیّتِ شعگونه  ابراز  براي  »ابزار«ي است  تنها  اريِ  ها 

هماندیشه  »صنعت«  این  در  اصرار  که  شاملو  وجاهت خرد  ،ي  از  را  او  در   ورزيشعر 

هایی اصرار  ي ادراک بر استفاده از مقولهچه قوّهاین، اگربر»بنا  مواردي محروم کرده است؛

تقسیم کنند، امّا خرد درک    ايسویهفرد و دوهایی منحصربهورزد که دنیا را به جنبهمی

ها را در کنار یکدیگر  تفکیک از یکدیگر نیستند، بلکه باید آنها قابلکند که این جنبهمی

متفکّر جدلی   یک  که هگل  است  دلیل  این  به  اساسا   کرد.  مشاهده  هم  با  ارتباط  در  و 

با برخی  دادن این مطلب است که در برخورد  شود: هدف او نشان)دیالکتیکی( نامیده می 

شناسی  که پدیدارطوردارند، هماناراي با یکدیگر قر هاي ویژه که فقط در تضاد سادهمقوله

نگري  رسیم و تا وقتی که راهی براي بازبینی میگویی در جهانکند، ما به تناقضبیان می

یم  توانیم امیدوار باشیم که به تصویر منسجمی از واقعیّت برسیم و یا ادّعا کننیابیم، نمی

هاي ادراکی، ما را به  واقع دقیقا  چون برخی روشایم. درکه به دانش مطلق دست یافته 

رسا هستند. ها نابرد، هگل سعی دارد نشان دهد که این روشگویی پیش میسمت تناقض

بهاو اصرار دارد این مفاهیم از قوّه  )وایت،  «ورزيآیند و نه از خردوجود میي ادراک 

43:13۸۷ .) 

 

 ی شاملو زبان ترجمه .4. 3

ي شعرهایی است از هیوز، پاز، لورکا، دانیم که بخشی از شهرت شاملو به دلیل ترجمهمی

مندانش عرضه داشته  ههایی به عالقور، الوآر و... که با صداي گرم او در قالب کاستپره

ها که مجمال  بگوییم: در این ترجمه  بینیممناسبت نمیي پایانی بیعنوان نکتهشده است. به

ي  معیار خویش، به جاي ترجمه ي زبان آرکاییک و موسیقینیز شاملو همچنان در بند »فتنه«
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که گویی  ؛ تا آنجاکندهاي شاعر مقصد میورزيشعر شاعر مبدأ، مخاطب را مسحور زبان

این نکته  زبان.  نیاییالمثل لورکاي اسپا خوانیم نه فی ما شعري از شاملوي زبان فارسی می

درباره ترجمهترجمهي  حتی  است.  صادق  نیز  او  آرام«ِ  »دُنِ  رمان  گفتهي  به  که  ي  اي 

بر عالوه  بینیم که شاملو از زبان کوچه استفاده کرده.ي دُنِ آرام ما میخرمّشاهی: »در ترجمه

آرام را    ي انگلیسی دُنِاین زبان خودش را هم به ترجمه تحمیل کرده است. من ترجمه

ام. این اثر اصال  سبک ندارد. یعنی بسیار ساده نوشته  بیش از سی و پنج سال پیش خوانده 

نابسامان دهقانی و   بیان وضعیّت  شده. براي شولوخوف معنا اهمیت دارد. او در صدد 

ي دوّم اهمیت است. دُنِ واقع لفظ براي شولوخوف در وهله در  کشی دهقانان بوده.ستم

شود  زاده دیده می توان آن را با نثري که در آثار جمال اده است که میآرام یک متن س 

ارائهاي هم که بهترجمه کرد. ترجمه ي خوبی است و کرده ترجمه   آذین از این کتاب 

 ساوجی، )مظفري  «اي از این کتاب بزند ي تازهدیگر نیازي نبوده که شاملو دست به ترجمه

193:13۸6.) 

کنیم:  ي خرمّشاهی را برجسته میآید مالحظهترجمه که در زیر میدر بخشی از این  

»افسار غرورش را ول کرد تا هر جور که عشقش است تاخت و تاز کند، و صاف تو  

ها  هایش را آن تو بخواند. کارشونوف که چشماش زل زد که اثر حرفریش صورت هم

  شد حالت ریشخند جمع می  هاي سفیدشهایی که پشت پلکرا انداخته بود پایین و سایه

سمت پرچین...« و راه افتاد    داد زیر لب لندید که: »آره آره آره.« ـآمیزي به نگاهش می

 (. 44۷:1391)شولوخوف،

تو    استفاده از افعال و اصطالحاتی از قبیل: »وِل کردن، هر جور عشقش است، صاف

زل  کردن،  نگاه  کسی  توصورت  لُندیدن«    زدن،  در(،  معناي  زبان )در  آن،  نحو  کنار  در 

کردنِ ، زبانی که شاملو با تدوینترجمه را به زبانی گفتاري و عامیانه متمایل کرده است

او است.  برِ »کوچه« نشان داده است که از دغدغهفرهنگِ زحمت هاي همیشگی ذهنی 

وفش  به زبان مألخودآگاه  بینیم که شاملو از آسیب دلبستگی ناناگزیر در این ترجمه نیز می

 همچنان در امان نبوده است.  
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در پایان مقاله ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یکی از مفاهیمی که در شعر  

ي بسیاري از کارهاي مشهور او نیز گردیده مایهشود و دستشاملو به تناوب از آن یاد می

او را حتّی    اي بوده است کهاست، مفهوم »آزادي« است. این معنا چنان در شعرهاي او پایه 

گفته، توضیح مفهوم آزادي در  اند. در ارتباط با مباحث پیش»شاعر آزادي« هم لقب داده

بی آن  بهداشتن روملحوظ   شقوق گوناگون  امري ممتنع  زبانی شاملو،  .  رسدمینظریکرد 

دهد،  تصویري که شاعر از ادراک خود نسبت به زبان در مطاوي شعرهایش به دست می

تأمین نمی تنها  نه  آزادي  باب  را در  او  تبلیغی  ، که نقض غرض آشکار هم  کندنظرگاه 

که کسی حقیقت یا دروغ بگوید متضمّن ایمان  آید. »زبان پیشاپیش قبل از آنمیشماربه

آنچه را    دادن وجود دارد که هراي ساختار عجیب وعدهونهاي ایمان، گبوده است. گونه

درمی تسخیر خود  به  به میگوییم  در  تالش  سر  بر  مسئله  دریدا،  روال  با  مطابق    آورد. 

گو )سوژه(  اي سخنآوردن این واقعیّت است که زبان ابزاري زیر فرمان هستندهحساب

بهنی را  نیستیم که وعده  ما  این  را    ، آوریممیوجودست.  ما  باشد که  این وعده  بل شاید 

آورد. براي دریدا، این مفهومِ وعده با فهمی تازه از آزادي که بر هر سیاست یا  میوجودبه

 (. 66:139۵پیوند خورده است« )رویل، ،روداي مقدّم است و از آن فراتر میمذهب سنتّی 

دار شعار آزادي در شعر معاصر فارسی، بر  از بیان این نکته که شاملو، پرچم  ناگزیریم

ي نیما کلیدِ آن خورده شد،  هاي نوپدید فرمی در شعر نو که با »عطا و لقا«درگاه وسوسه

به زندان وار در پی  چند نیچهسراي زبانِ خویش گردید. او هرخود از قربانیان محکوم 

م  سخن  »خدا«  قتل  از  دریآزادي  آفریدنهگفت،  دیگرگونه  »خدایی  خود    رک. )  ایت 

 (. 4۸:139۵ ضیمران،

آیا شایسته نیست که در این مقال این سؤال را از شاملوي شاعر پرسید که »آزاديِ«   

هاي زبانی که رهایی از آن مستلزم نه گفتن به  بستگونه بني اینمورد نظرش، در سایه 

 ۷برد؟به آزادي، که به سنگالخ  »اسارت« نمیساخت و صورت مألوف شعر اوست، راه نه  

دستی، از صدر مشروطه  ي مدرن غربی در قالب فهمی دمِسازيِ مفاهیم بنیادین اندیشهساده

 ي روشنفکران ایرانی بوده است. تا به امروز، درد مشترک قاطبه 
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 گيری . نتيجه4

در فرایند خوانش    مخاطب هنر اوشعر شاملو،    انکار ساختار زبانیدر کنار وجاهت غیرقابل

شیفتگی زبانی شاعر  ایدئولوژي با میزانی از خود  ي فرم، تأویل و ، در سه حوزهدفترهایش

ي فرم، شاعري  . شاملويِ نارسیست در حوزهکه به شعر او آسیب زده استمواجه است  

منفی  به ساحتی از فرمالیسم    آرکاییک،  به موسیقیِ زبانِ  است که با اهمیت خاص دادن 

نهاده است. از مجراي همین مقوله است  دست یافته است که جانب محتوا را به سود آن وا

بودگی زبان، دامن شعرش را درگیر خود  که عوارضی چون جادوي مجاورت و خودکار

روي بهمعنایی را روي تک گاه درِ بسته بهکه خواننده در تفسیر شعر او، گاهساخته است. این

حاصل همان تعبّدي است که شاعر در پیشگاه زبانِ مختار داشته است و بیند،  خود می

روست که شاملو، راه را بر  اینذیري شعرش مختوم گشته است. هم از ناپ أویلنهایتا  به ت 

استفادهشیوه از  ایدئولوژياي  نفوذ  محلّ  که  زبان گشوده است  تاریخي    دارِ مصرفهاي 

تنها محور  گذاري نارسیسیم زبانی شاملو نه ي تأثیرسیاسی و اجتماعی روز بوده است. دامنه

  ب یآس  زی ن  مانده  یکه از او باق يشعر و نثر هايبه ترجمهشاعرانگی او را متأثّر ساخته که  

است سعیزده  پر  .  پژوهش،  این  در  خواننده   کردنرنگما  براي  آسیب  جوانب  ي  این 

 نهد. که هنر شاملو را همواره ارج میمندي است عالقه
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