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اسماعیل شاهرودی )آینده(، در زمینة شعر نوی معاصر از پیشاهنگان و در جریان اشعار 

قدمِ نیما یوشیج بود كه به طور اثیرگذار بود. وی از پیروان ثابت متعهّد تاجتماعی یا -سیاسی

به سرودن و انتشار اشعار خود پرداخته است. پس، برای شناخت دقیقتر  1325 جدّی در سال

و كاملتر شعر معاصر فارسی و سبک این دوره بایسته است، اشعار این شاعر واكاوی شود؛ به 

ای و و با استفاده از منابع كتابخانه  تحلیلی-با روشی توصیفی همین دلیل، در این پژوهش

مبتنی بر تحقیقات نظری و تجزیه و تحلیل متن، سبک فکری، زبانی و ادبی شعر این شاعر 

های اصلی سبک شعری شاهرودی با ذكر بسامد بیان و تحلیل شد و د و مشخّصه بررسی ش

های آغازین خود بسیار متاثّر عرهای سالدر سطح فکری، شاعر در شاین نتایج حاصل شد كه 

های بعد از این فضا دور شده است. همچنین شاعر بوده است و در اشعار دوره « عهّدت»از 

ی در سطح زبانی و ادبی گرایی، تشبیه، استعاره مکنیه و نمادگرایبیشتر از فنون تکرار، كهن

 گرفته است.شعرش بهره 
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 مقدمه -1
آرام شعر فارسی وارد فضای تازه میشود. خورشیدی، آرام 1320پس از شهریور سال 

سیاسی بسیاری از شعرها را وارد فضایی متعهّد میکند و جریانی -گفتمانهای اجتماعی

های ادبی شاعران دفاعیه های شعری والی بیانیهتاثیرگذار در این زمینه رشد میکند و البه

حضور سیاست، تعهّد، خلق، توده و ... كه شباهتهایی هم با برخی اشعار دورة مشروطه داشت 

جا باز میکرد؛ از سویی دیگر نیز واكنشی غیرمتعهّد در شعر در برابر آن شکل میگیرد. 

یستد. ارغم مخالفتهای بسیار، در این دوره بر روی پای خودش میهمچنین شعر نو علی

بنابراین، گروههای بسیاری حضور خود در دایرة تولید ادبی آن دوره را بر تمركز بر تعهّد و 

ههای دیگری هم با واكنش به این كانون، اعالم حضور میکنند. شعر نو تعریی میکنند، گرو

رو و تاثیرگذار هم در زمینة شعر  در این میان، اسماعیل شاهرودی )آینده( از شاعرانی پیش

به بعد و كمی قبل از  1327نو و هم در زمینة شعر سیاسی و متعهّد است. از حدود سالهای 

آن، چند شاعر دیگر در عرصة تجدّد ادبی ایران دیده میشوند كه بیشتر به نیما توجّه دارند 

و تاثیر مستقیم نیما را در كارهای ایشان بیشتر میتوان دید؛ یکی از این شاعران شاهرودی 

؛ 129كدكنی، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت: ص است. )شفیعی)آینده( 

( پس، شعر شاعر نوپا و جوان آن 425-424پور، سنت و نو آوری در شعر معاصر: صا امین

كردن مضامین كهنه و توجّه به محتوای خاص اجتماعی پارهبه علت یک -شاهرودی–روزها 

كوب، چشم ار شعر نو یعنی نیما قرار گرفته است. )زرینگذو انسانی مورد عنایت خاص بنیان

( شاهرودی همچنین، به دلیل نزدیکی زبان و موضوعات شعری 129انداز شعر نو فارسی: ص 

معروف شده بود. )دستغیب، « شاعر خلق»و « فرزند حزب»خود به مردم و مسا ل مردمی به 

مقدّمة مذكور مشخّا است كه  (با توجّه به36نقد و بررسی شعر اسماعیل شاهرودی: ص 

 شناسی شعر معاصر فارسی بسیار اهمّیّت دارد. شناخت شعر شاهرودی در جریان
برای شناخت آثار ادبی باید ابزاری در اختیار باشد؛ یکی از این ابزارها سبک شناسی است. 

است از تحقّق ادبی یک نوع ادرا  در جهان كه خصایا سبک به معنی عام خود، عبارت

: 1صلی محصول خویش )اثر منظوم یا منثور( را مشخّا میسازد. )بهار، سبک شناسی، جا

های ای معیّن، انواع سازهببیند در دوره»شناسی این است كه ( از وظایی مهم سبک18ص

)غیاثی، درآمدی بر سبک شناسی « بیان كدامند و احسا  و اندیشه را چگونه ابراز میدارند.

فتوحی سبک دوره را صدای یک عصر و نوعی گفتمان میداند كه در ( 11ساختاری : ص

شرایط ویژة تاریخی و اجتماعی جریان مییابد و هنجارها و الگوهای ساختاری، زبانی، فکری 
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ها و جریانها متمایز میشود. نگاهی ها از دیگر دورهو اید ولوژیک خاصّی دارد كه به واسطة آن

ی در زبانهای مختلی نشان میدهد كه چگونه سبکها تحت به سبکها و مکتبهای هنری و ادب

اند. )فتوحی تاثیر گفتمانهای فلسفی، سیاسی و اجتماعی مسلّط بر هر دوره شکل گرفته

وردانک هم میآورد: ( 83رودمعجنی، سبک شناسی: نظریه ها، رویکردها و روش ها: ص

دار بوده و ینند همیشه انگیزههای آگاهانه یا ناآگاهانة بیان كه سبکی خاص را میآفرگزینش

. ندكه نویسنده و خواننده هر دو در آن دخیل ئیندشده از شرایط بافتگرفته یا استنباطالهام

 (23-22)وردانک، مبانی سبک شناسی : صا

 های تحقیقاهداف و پرسش -2
های مختلی سطح فکری شعر شاهرودی در دورهاز: آشنایی با  نداهداف این تحقیق عبارت

شناخت  های زبانی و ادبی شعر شاهرودی وآشنایی با جنبه ناخت سطح فکری اشعار وی.و ش

ا پاسخ داده میشود: هجایگاه شاهرودی در شعر معاصر. بنابراین، در این تحقیق به این پرسش

های مختلی چیست و سطح فکری اشعار وی های اصلی شعر شاهرودی در دورهدرونمایه

هرودی در سطح زبانی و ادبی چگونه است و بسامد فنون زبانی كیفیّت شعر شا چگونه است؟

 و ادبی در این اشعار به چه شکلی است؟ قوّتها و ضعفهای شعر شاهرودی در چیست؟
 شاهرودی در شعر معاصر ایران چه جایگاهی دارد؟ 

 پیشینۀ تحقیق -3

زیباتری از »در باباچاهی است. باباچاهی نقدی كه ویژة شعر شاهرودی باشد از  تنها كتاب

در باب شاهرودی و شعرش مطالبی سودمند بیان « جنون: زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی

) باباچاهی،  كرده است و آرا و عقاید شاهرودی در باب شعر را نیز در این كتاب برشمرده است.

ی زباتری از جنون: زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی( همچنین در برخی كتابهای نقد و معرّف

شاعران و شعر فارسی معاصر نیز مطالبی سودمند دربارة شعر شاهرودی یافت میشود: براهنی 

، ضمن بیان «روآینده بیگانة روبه»، در مطلبی با عنوان «طال در مس»در جلد دوم كتاب 

های شعر نحوه آشنایی و آغاز دوستی خود با اسماعیل شاهرودی، به بیان برخی ویژگی

)براهنی، طال در مس )در شعر و شاعری( ( لنگرودی نیز در جلد نخست  شاهرودی میپردازد.

، به معرفی اجمالی شاهرودی و شعرش پرداخته و وی را به «تاریخ تحلیلی شعر نو»كتاب 

-476: صا 1عنوان شاعری سیاسی معرفی  میکند. )لنگرودی، تاریخ تحلیلی شعر نو، ج

ادوار شعر فارسی از »ودی در كتابهای ( همچنین مطالبی سودمند دربارة شعر شاهر478

كدكنی، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط )شفیعی« مشروطیّت تا سقوط سلطنت
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پور، سنت و نوآوری در شعر معاصر(، امین« ) سنت و نوآوری در شعر معاصر»سلطنت(، 

انی،چشم )نک. زرق« شناسی شعر ایران در قرن بیستمانداز شعر معاصر ایران: جریانچشم»

اند های اندكی نیز دربارة شعر شاهرودی نوشته شدهانداز شعر معاصر ایران(دیده میشود. مقاله

: صا 1388از دستغیب، « نقد و بررسی شعر اسماعیل شاهرودی»كه مهمترین آنها مقالة 

( است كه نویسنده در آن به نقد و بررسی شعر اسماعیل شاهرودی میپردازد و 280-281

دی را شعری اجتماعی میداند كه واقعیتهای اجتماعی را همراه با آرزوی رسیدن شعر شاهرو

تحقیقی جامع و مانع دربارة سبک شعر بنابراین هنوز  ای روشن بیان مینماید.به آینده

 شاهرودی عرضه نشده است.

 روش تحقیق -4
ای خانهبتحلیلی است و با استفاده از منابع كتا -بطور كلّی، روش این پژوهش، توصیفی

در سه سطح « شناسیسبک»و مبتنی بر تحقیقات نظری و تجزیه و تحلیل متن است. 

از روش سنّتی بهره « ادبی»و « زبانی»قابل طرح است؛ در سطح « ادبی»و « زبانی»، «فکری»

 شناسانه بیشتر تکیه بر آرای سیرو  شمیسا است.مسا ل سبکبرده میشود و 

 سطح فکری شعر شاهرودی -5

 مجموعۀ آخرین نبرد -1-5

های اصلی شعر شاهرودی در مجموعة آخرین نبرد همه از یک شاهراه میگذرند و بنمایه

است. این آرمان، « امیدِ رسیدن به آینده درخشان با تالش، مقاومت و مبارزه»آن شاهراه 

 نگری، تالش، مقاومت و مبارزه در اشعار مجموعةهای امید، آیندهسبب شده است كه مایه

برجسته شود و دغدغة اصلی شعر شاهرودی گردد. ترسیم آیندة درخشان « آخرین نبرد»

برای مبارزان و تودة مردم بود. شاهرودی در همین دوره با در  ضرورت این مساله در پی 

ای متمایز از زمان حال بود. برجستگی این مفهوم در ذهن شاهرودی تا حدّی تصویر آینده

ای برگزید. امّا آیندة مورد نظر شاهرودی، آینده« آینده»دش را بود كه وی لقب شعری خو

بود كه در آن استبداد حاكم در ساختار سیاسی جامعه سرنگون شود و طبقة كارگر و 

نگری كه در گفتمان ادبی حزب كش به آمال خود برسد. گفتنی است تبلیغ آیندهزحمت

 الیسم سوسیالیستیِ تبلیغ شده در شوروی توده رواج یافته بود تا حدود زیادی به تبعیت از ر

بینانه و قهرمانی باشد. اندیش، خوشدارانه، حزببود. بنا بر این نظریه، ادبیّات میبایست جانب

قهرمانان شوروی را تصویر كند و آینده را تجسّم بخشد. )ایگلتون، ماركسیسم و نقد ادبی: 

زمان حال را بر اسا  آینده تفسیر  ( ژدانی معتقد بود: ر الیسم سوسیالیستی باید66ص 
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( در زمان اوج قدرت گفتمانی حزب 118ادبیّات : ص  وظیفة مقاالت كند.  )سارتر، مجموعة

را برای ترویج این فکر « به سوی آینده»هایی نظیر ها و نشریهتوده، این حزب حتّی مجلّه

ت تا انقالب اسالمی: تاسیس كرده بود. ) آبراهامیان، ایران بین دو انقالب؛ از مشروطی

% از شعرهای این  62)در حدود  « آخرین نبرد»شعرِ مجموعة  20( به هر روی، در 288ص

 مجموعه(، شاهرودی به مفهوم آینده پرداخته است. 
اعتنا از خصوصیات بارز تبلیغات جدید حزب توده ایجاد امید كاذب و تهییج احساسات، بی

شعر موجود  32( از 254ی از افکار اجتماعی اخوان: ص به رشد اندیشه بود. )رحیمی، صفحه ا

% از شعرهای این مجموعه( دربردارندة مفهوم  65شعر )در حدود   21در این مجموعه 

 است. « امید»
بخش طبقات زحمتکش ر الیسم سوسیالیستی این عقیده را ترویج میکرد كه هنر راحتی

ای باشد كه خلق آنها را و باید به گونهبعد از نبرد سنگین آنهاست؛ هنر از آنِ خلق است 

ور شود. )عبا ، شعر وآینه: تئوری شعر و بفهمد؛ هنر باید در روح مبارزة طبقاتی غوطه

( لنین، خواهان ادبیّاتی با موضع طبقاتی آشکار بود و معتقد 114-113مکاتب شعری: صا 

ر پیوند با جنبش طبقة كارگر بود كه بیطرفی در نگارش اثر ادبی محال است؛ او تنها ادبیّات د

(  لنین گفته بود: 69-68را مورد نیاز میدانست. )ایگلتون، ماركسیسم و نقد ادبی: صا 

اخالق ما از منافع مبارزة طبقاتی پرولتاریا حاصل میشود. اخالقی كه در خدمت این مبارزه »

)كورنفورث، كمونیزم « ای است كه رنجبران را علیه استثمار متحد میکند.قرار دارد، به گونه

لهای دهة بیست، همکاری احزاب سیاسی و ( در ایران سا54وارزشهای انسانی: ص 

های كارگری در ایران نزدیکتر و آشکارتر شد. )الجوردی، اتحادیه های كارگری و اتحادیه

( شاهرودی نیز بیشتر به سبب تاثّر از سبک دوره و گروهِ حزب 7خودكامگی در ایران: ص 

همراهی خود با كارگران را نشان « آخرین نبرد»بطور كلّی گفتمان چپ، در مجموعة  توده و

از اشعار این مجموعه دربردارندة این فکر  %22داده است. از نظر كمّی، دستکم در حدود 

های اصلی ها و افراد از جمله مؤلّفهاست. همچنین، ترسیم نبرد مستمر بین طبقات، دسته

شعری :  مکاتب و شعر تئوری: و آینه سوسیالیستی است )عبا ، شعرگفتمان ادبی ر الیسم 

نویسندگان و شاعران  الن گفتمان چپ به كار بسته شد.ا( كه در ایران نیز به وسیلة فع116ّص

ایرانی در این دوره، به دلیل مشاهدة حقوق بشر و بیعدالتی اجتماعی، خود را متعهّد به مبارزه 

پردازان اجتماعی، این بود تلقّی خواص و روشنفکران و نظریه علیه حکومت شاه میدانستند.

بست مدنی و فرهنگی كه گروهی از برگزیدگان ملّت میباید راهنمای مردم برای خروج از بن
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شاهرودی  (138-137باشند. )مجابی، آینة بامداد: طنز و حماسه در آثار احمد شاملو: صا 

مان چپ تالش و كوشش در راه پیروزی، مقاومت نیز متاثّر از سبک دوره و سبک گروهی گفت

آخرین »در مقابل استبداد و مبارزه در راه آرمان گروهی را در بسیاری از اشعار مجموعة 

به طور « آخرین نبرد»% از شعرهای مجموعة  35مدّ نظر قرار داده است. در حدود « نبرد

ار اصلی نظامِ شوروی برای طلبی هم كه شعها است. صلحمایهمستقیم دربردارندة این بن

-433: صا 1لنگرودی، تاریخ تحلیلی شعر نو، جالمللی بود )برد اهداف داخلی و بینپیش

های دیگر شعر شاهرودی در این مجموعه است. آشکارترین شعرهای دارای این ( از مایه434

 هستند.« فاصله»و « در راه صلح»درونمایه، 

 مجموعۀ آینده -2-5
تر و وسیعتر از مجموعة رنگارنگ« آینده»ری شعر شاهرودی در مجموعة های فکایهمبن

بینانة شاعر در های درونکاوانه، عرفانگونه و سیاه)آخرین نبرد( است. در این مجموعه مایه

های مجموعة پیشین بیشتر خودنمایی میکنند و تمركز فکری شاعر تنها كنار برخی از مایه

% از اشعار این مجموعه دربردارندة مایه  18ر كمّی حدود بر یک كانون واحد نیست. از نظ

از اشعار  %70است. همچنین، در حدود « تالش و امید خلق برای رسیدن به آیندة درخشان»

 است.«بینیتنهایی، یا ، افسو ، شکست و درد همراه با تیره»این مجموعه دربردارندة 
جموعه است كه گاهی رنگ اروتیک هم به نیز دیگر مایة این م« عاشقانه و غنایی»های مایه

چندان در مجموعة پیشین شاعر مورد توجّه او نبوده است و تنها در  خود میگیرد. این مایه

رشد « آخرین نبرد»از شعرهای این مجموعه دیده میشود، ولی نسبت به مجموعة  16%

به محتوای عاشقانه است كه مانند توجّه « مسالة توجّه به درون و عرفان»داشته است. مایة 

میتواند نشانة سرخودگی از اجتماع و سیاست در دوران پس از كودتا باشد. البتّه این شیوه 

تا حدّی هم از سفر شاهرودی به كشور هند تاثیر پذیرفته است. بسامد كاربرد این مایة فکری 

اع از دف»شاهرودی نیز به  است. همچنین %25چیزی در حدود « آینده»در اشعار مجموعة 

تنها مختاّ شعر « آینده»پرداخت. اگر چه دفاع او در شعرهای مجموعة « شعر امروزین

 پردازیهای شاعران در دورة معاصر تاخته است.بود. شاعر در این شعر به سنّتی« حرف آخر»

 مجموعۀ م و می در سا -3-5

ارا ة  گیری از سبک فکری و شیوةبه طور چشم« م و می در سا»شاهرودی در مجموعة 

آنها در دو مجموعة پیشین فاصله میگیرد. شاعر، در مجموعة اخیر از شیوة ارا ة فکر و 

گرایانه فاصله میگیرد و به طور مبهم سعی در نگاشتن های شعریِ ر الیستی و اجتماعایده



 285/سبک شناسی اشعار اسماعیل شاهرودی

 
 

   

از شعرهای شاهرودی مایه عاشقانه  %16روح و درون خویشتن دارد. در این مجموعه، حدود 

دیگر مایة اصلی این مجموعه است كه در حدود « خواهیامید، رهایی و آزادی»ارد. و غنایی د

زدگی همراه بینی و غمسیاه»مایة  از شعرهای این مجموعه دیده میشود. عالوه بر این، 37%

،در «آلودای تاریک و غمبا نوعی بیان گزنده و در برخی از شعرها نگاهی به خاطره و گذشته

از اشعار این مجموعه در بردارندة این افکار  %53اشعار این مجموعه وجود دارد. در حدود 

 تیره است. 

 مجموعۀ هر سوی راه راه راه:  -4-5

)آخرین نبرد( فاصله گرفته  شچه از نخستین مجموعه با كتاب شعری شعر شاهرودی هر

است، رویکردهای ذهنی بر شیوة عینی آن مجموعه غلبه یافته است و ابهام همپچنان در این 

ای عینی داشت نگری سویهاین انتظار و آینده« آخرین نبرد»اشعار موج میزند. در مجموعة 

« هر سوی راه راه راه...»اعی همراه بود، امّا در مجموعة اجتم-كه با امیدی برای تغییر سیاسی

از شعرهای این  %34تر است. در حدود انتظار برای رسیدن به هدفی ذهنی و البتّه انسانی

هم در این مجموعة « راه و رفتن»مجموعه مایة انتظار و آینده وجود دارد. درونمایة مربوط به 

دی در این مجموعه بر آن تاكید میکند، راهی نه شاهرودی به چشم میآید. راهی كه شاهرو

از شعرهای این مجموعه دربردارندة  %25چندان روشن ولی فلسفی مینماید. در حدود 

  است.« رفتن»و « راه»های مایه

 « نشینآی میقات»مجموعۀ  -5-5
حاوی دو مایة اصلی و چند مایة فرعی است. نخستین مایة « نشینآی میقات»مجموعة 

های دیگر شاعر نیز رخ نموده و این مجموعه، همان مفهوم انتظار است كه در مجموعهاصلی 

دیگری درونکاویهای روحی خود و بشر كه درد انسانی را بازمینمایاند. این مجموعه نیز كامالً 

سیاسی دو مجموعة نخستین شاعر، خبری در آن -ای اجتماعیهگراییذهنی است و از عینی

از  %42از مفاهیم اصلی این مجموعه است. از نظر كمّی در حدود « رانتظا»نیست. مفهوم 

در حدود   «های روحیدرونکاوی و تجربه»شعرهای این مجموعه این مایه را  داراست. مایة 

از شعرهای این مجموعه   %5از شعرهای این مجموعه دیده میشود. همچنین در حدود  75%

   شعر قرار گرفته است.مفهوم اصلی « تقدیر و قضا و قدر»مسالة 

 مجموعه شعرهای پراکنده -6-5
اند، طبیعتاً حال و هوا شده این اشعار كه از نظر زمانی، در طی دهة بیست تا پنجاه سروده

، تقریبًا 1340های فکری اشعار پراكنده شاهرودی از ابتدا تا سال و فضای متفاوتی دارند. مایه
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یکسان است و درونمایة اشعار پراكنده « آینده»و « آخرین نبرد»های فکری مجموعة با مایه

 های سه مجموعة آخر شاعر است. تا پایان عمر شاعر نیز به مانند مایه 1340از 

 و کارکرد تعهّد در اشعار او های سیاسیارتباط شاهرودی با گروه -7-5
است كه بویژه در اشعاری كه « تعهّد»اهرودی یکی از اصلیترین شاهراههای فکری شعر ش

پس از بركناری رضاخان در  است، خودنمایی میکند. 1340تاریخ سرایش آنها پیش از سال 

تر دنبال كردند؛ در این دوران، سال بیست، تشکّلهای سیاسی فعّالیّتهای خود را آزادانه

بیشتر سیاسی و فرهنگی  كشورهای صاحب نفوذ خارجی نیز به اشکال مختلی سعی در تسلّط

در ایران داشتند. در این میان شوروی سهمی عمده برای خود قا ل بود؛ در عرصة فرهنگی 

های سوسیالیستهای وابسته به شوروی در ایران تا حدّ زیادی برای آنها نیز، تبلیغات و فعّالیّت

یکرد، بالفاصله كه مشی فکریِ سوسیالیستی را دنبال م« حزب توده»ثمربخش بود؛ بنابراین 

پس از تبعید رضاشاه و آزادی زندانیان سیاسی ظهور كرد و تا مدّتها با برگزاری گردهماییها 

مسلّط بر فضای فرهنگی به شمار آمد و گفتمان حزب  ها و ... اصلیترین گروهو انتشار مجلّه

این دوره شد. ترین و تاثیرگذارترین گفتمانهای ادبی یافتهتوده یکی از پرنفوذترین، ساخت

اسماعیل شاهرودی نیز در همین دوره شروع به شاعری كرد و با گرایش فراوان به سوسیالیسم  

دوران متاثّر شد و به ویژه در  و حزب توده، از سبک گروهی و گفتمان حزبی مسلّط در آن

 سطح فکری، سبک شعرش متعهّد به این گفتمان گردید.
ی تهران شد و به كارهای مختلفی در بعضی از برای كار راه 1323شاهرودی در سال 

به  26و  25ها پرداخت كه از آن طریق با نیما آشنا شد. وی بطور جدّی در سالهای روزنامه

سرودن و چاپ شعر پرداخته است. پس از آنکه نیما با اشعار خود، نوعی روح تعهّد و التزام 

بخش و راهنمای سی دمید، الهامنسبت به مسا ل اجتماعی و سیاسی را در كالبد شعر فار

بسیاری از شاعران پس از خود شد؛ بطوری كه پیروان نیما هم مانند او مسا ل اجتماعی و 

متعهّد را وارد شعر كردند و بویژه از طرز نو و نیمایی برای سرودن اشعار متعهّد خود بهره 

دای كار خود به جریان بردند. آینده كه از نخستین پیروان نیما محسوب میشود، از همان ابت

با حزب توده ارتباط داشت. از این رو، به دلیل نزدیکی  20شعر نو پیوست و از نیمة دوم دهة 

« شاعر خلق»و « فرزند حزب»زبان و موضوعات شعری خود به مردم و مسا ل مردمی به 

ورد كرده است كه با ر الیسم سوسیالیستی م« آینده»معروف شده بود. او حتّی تخلّصش را 

پردازان هماهنگ باشد. به هر حال، شاهرودی همیشه در ستیز بود؛ زندگی را برای نظر نظریه

شعر و شعر را برای زندگی میخواست. او شعری سیاسی را كه صدای انسانها بود، میپذیرفت 



 287/سبک شناسی اشعار اسماعیل شاهرودی

 
 

   

و از ژرفای رنج و فقر طبقاتی چراغ روشن خورشید را خواهان بود. شعر شاهرودی )آینده( 

ی در دایرة مسا ل اجتماعی حركت میکند. از همان اشعار نخست او، در  تند به طور كلّ

ای روشن واقعیتهای اجتماعی دریافت میشود و نیز این اشعار آرزوی او را به رسیدن به آینده

-و تصوّرات طالیی آشکار میکند. او شاعر آوانگاردی بود كه در بحبوحة شعرهای مردمی

های ساختاری و زبانی و حتّی موسیقایی جدیدی نیز دست زد. سیاسی آن سالها، به تجربه

د از: متّهم، نبرخی از شعرهای شاهرودی كه عمیقاً متاثّر از رویکرد متعهّدانة اوست، عبارت

پیمان، آتش جاودان، گلبانگ سحر، روز، نوروز، ای دریا، به سکوتش، فاصله، دریغ، پاداش، 

زندگی، در راه صلح، دقّت، كاروان جنوب، راز، خواب، آهن ربا، باور نمیکنم، آنهاكه...، سالم 

سوار یکّه بر استالینگراد، تالش، بهار از دور، سکوت، ای...، جست و جو، مناجات، حرف آخر،

 نزدیک با شد شعری فضای وارد چپگرا گروههای رشد دورة در كه شاهرودیو مرگ. پس، 

 آرمانهای گروههای چپ متعهّد ساخت.این گروهها، شعرش را به  به شدن

 سطح زبانی و ادبی شعر شاهرودی -6
شناسی سنّتی غالبًا سطح زبانی و ادبی را از هم جدا میساختند. برای نمونه در سبک

تر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میکند )شمیسا، شمیسا سطح زبانی را به سه سطح كوچک

آرایی و ( و مسا لی همچون وزن عروضی، جنا ، سجع، واج153كلیات سبک شناسی: ص 

زبانی و سطح لغوی قابل بررسی میداند؛ ولی روشن است  سایر فنون بدیع لفظی را در حوزة

چنین كاربردهای زبانی، ادبی نیز هستند. همچنین شمیسا در سطح لغوی برخی موارد مانندِ 

(، حال 154گرایی )آركا یسم( را در حوزة زبانی و سطح لغوی جای میدهد )همان: صكهن

ست. برای نمونه مسا لی همچون تخفیی شناسان ادبی نیز اآن كه این كاركرد به عقیدة زبان

اگر چه  و... افزایش برخی واژه ها به شیوة قدما ها و واژه ها به شیوة قدما، )كاهش( واج

گرایی نیز میباشند و در سطح كاركردی زبانی است و در سطح زبانی بررسی میشوند، كهن

شناسی تفکیک ر سبکادبی نیز قابل بررسی هستند. پس شایسته است سطوح زبان و ادبی د

 نشوند.

 آفرینسطح آوایی و نظم -1-6

 هاگیری از قافیهوزنها و قالبهای شعر شاهرودی و بهره -1-1-6

وزن، نظم و تناسب خاصّی است در اصوات شعر. )شمیسا، آشنایی با عروض و قافیه: صا 

به یکی از  از قدیمیترین زمانی كه اصطالح شعر، یا معادل آن در زبانهای دیگر( »23-24

خانلری، )ناتل« انواع هنر اطالق شده، همیشه مفهوم آن با مفهوم وزن مالزمه داشته است.
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آفرینی در شناسان نیز وزن را عاملی اساسی و مهم برای نظم( زبان13وزن شعر فارسی: ص 

بندی اوزان عروضی فارسی الگویی از توازن است. نوشته میدانند. صفوی معتقد است: در ركن

از آن رو كه وزن مبتنی بر توازن در بکارگیری هجاهاست، صفوی توازنی كه موجب ایجاد 

: 1وزن میشود را در سطح آوایی قابل بررسی میداند. )صفوی، از زبان شناسی به ادبیات، ج

ای نبرده است و اقدام به سرودن از اشعارش از وزن بهره %30( شاهرودی در حدود 168ص 

رده است كه طبیعتاً از منظر موسیقی، این اشعار به پای اشعار موزون شعر منثور )سپید( ك

از شعرهای او را در  %38او نمیرسد. شاهرودی در شعرهای نو یا نیمایی خود كه حدود 

برمیگیرد نیز از وزن بهره برده است، ولی در بیشتر این اشعار وزنها دارای سکتة عروضی 

مسا ل مربوط به قواعد عروض سنّتی وزن شعر از انسجام شدنِ هستند و گاهی با نادیده گرفته

از اشعارش را در برمیگیرد  شش درصدشعر خود كه حدود  نهبهره میشود. شاعر در الزم بی

ریزیِ قالبی نوین برآمده است كه در هر یک از این اشعار از وزنهای مختلی با در پی طرح

 سهشعر در قالب چهارپاره،  33است. وی بردهطرحهای گوناگون در قافیه و شکل شعری بهره

شعر در قالب قطعه دارد كه در بیشتر  یکشعر در قالب مثنوی و  یکشعر در قالب دو بیتی، 

از اشعار او را در برمیگیرد، بکارگیریِ وزنها بنا به قواعد عروض  %26این اشعار كه حدود 

 سنّتی انجام شده است. 
ای نبرد. وی بیشتر در در بحر د غزل، اصالً بهرهشاهرودی از قالبهای مهم شعری مانن

در  %25از اشعار موزن شاعر در این بحر است. حدود  %45مضارع شعر سروده است. حدود 

در بحر مجتر،  %5در بحر خفیی، حدود  %10در بحر هزج، حدود  %11بحر رمل، حدود 

اوزان گوناگون در  نیز از %1در بحر متقارب و حدود  %1در بحر منسرح، حدود  %2حدود 

گیری از وزنهای مختلی در شعر شاهرودی چندان یک شعر بهره گرفته است. پراكندگی بهره

سروده « مفعول/فاعالت/مفاعیل/فاعلن»زیاد نیست. شاعر بیشتر شعرهای موزونش را در وزنِ 

از همة شهرهای موزون او را در برمیگیرد و سپس دو وزِن  %34است كه حدود 

و سپس   %10هر كدام حدود « فعالتن/مفاعلن/فعلن»و « التن/فعالتن/فعالتنفعالتن/فع»

از اشعار موزون او را دربرمیگیرند. از نظر كاربرد  %9حدود « مفعول/فاعالت/مفاعیلن»وزن 

کارگیرِی قافیه بقافیه نیز باید گفت، شاعر در برخی از اشعار اوّلیة خود، دچار اشکال در 

و در قافیه « پیت پیت...»ان به عیب قافیه از نوعِ ایطای جلی در شعر میشود؛ برای نمونه میتو

 (68اشاره كرد. )شاهرودی، مجموعه اشعار: ص « و فزونتر« كمتر»قرار دادن 

 های بدیع لفظی: آرایه -2-1-6
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آرایی، تکرار، تصدیر، عکس، انواع جنا ، جهای بدیع لفظی واشاهرودی بیشتر از آرایه

گیری شاهرودی از این ترفندهای و ترصیع بهره برده است. نمودار بسامد بهره اشتقاق، موازنه

 ونه است:گلفظی این

 
 های بدیع لفظی در شعر شاهرودینمودار بسامد آرایه -1شکل 

نکتة قابل ذكر دربارة فنون بدیع لفظی شعر شاهرودی این است كه بیشتر تکرار واژه ها 

مرتبط با مفهوم اصلی هر شعر است و به نوعی تاكیدی بر آن نکته است؛ بنابراین ارزش آن 

تکرارها دو چندان میشود؛ دیگر اینکه شاهرودی نیز همچون نیما و دیگر شاعران معاصر 

تکرار واژگان و تکرار جمله و كالم برای تقویت بیشتر موسیقی و تاكید بر  نوپرداز از امکانات

مورد جنا  ناقا اختالفی تنها سه مورد در جایگاه  51مفهومی اساسی بهره برده است. از 

مورد جنا  ناقا افزایش تنها دو مورد در جایگاه قافیه نبوده است؛ این  پنجقافیه نبود و از 

ی چندان در پی هنرآوری در جنا  نبوده است و بیشتر به ضرورت بدین معناست كه شاهرود

میافزوده است كه جنا  هم پدید آید. میتوان گفت « رَوی»قافیه حروفی هماهنگ دیگر به 

حُسن اصلی این جناسها در ایجاد قافیة بدیعی است و میتوان گفت شاعر ِاعنات یا لزوم 

 ماالیلزم در قافیه به كار برده است. 

 

تکرا
ر 
واژه

تصد
یر

عک
س

تکرا
ر 
 مله 
و 
کالم

 ن
اس

اشتق
اق

مواز
نه و 
تر
صیع

بسامد فنون بدیع لفظی 155 18 4 27 59 3 2
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 سطح واژگانی و نحوی و شعرآفرین -2-6
شاهرودی در شعرهای خود از فنون بدیع معنوی و بیانی مطابق با این جدول بهره برده 

 است: 
 های شعری شاهرودیهای بدیع معنوی و بیانی در مجموعهبسامد انواع آرایه -1جدول 

 

 هامجموعه
  

آخرین 

 نبرد

م و  آینده

می در 

 سا

هر 

سوی 

 راه

آی 

میقات 

 نشین

شعرهای 

 پراكنده

 

 مجموع

تعداد شعر 

 مجموعه

32 33 19 12 12 34 142 

تشبیه حسی به 

 حسی

18 37 7 3 5 17 87 

تشیبه حسی به 

 عقلی

0 1 2 0 0 2 5 

تشبیه عقلی به 

 حسی

43 76 17 9 3 16 164 

تشبیه عقلی به 

 عقلی

2 0 6 2 5 2 17 

 273 37 13 14 32 114 63 مجموع تشبیه

 15 0 0 0 1 7 7 مصرّحهاستعاره 

استعاره مکنیّه 

 تشخیصی

62 52 25 10 5 23 177 

استعاره مکنیّه 

 غیر تشخیصی

19 16 16 2 5 14 72 

مجموع استعاره 

 مکنیّه

81 68 41 12 10 37 249 

مجموع 

 استعاره

88 75 42 12 10 37 264 

 100 24 4 5 10 27 30 کنایه
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نما متناقض

 )پارادوكس(

6 5 1 0 0 2 14 

 26 2 0 0 1 5 16 تضاد )طباق(

 3 1 1 0 0 1 0 ایهام

 4 1 0 0 0 2 1 ایهام تناسب

 13 2 1 0 1 6 3 حس آمیزی

مراعات نظیر 

 )تناسب(

4 0 0 0 0 0 4 

 14 4 3 0 0 5 2 تلمیح

 3  1 0 0 0 1 1 استخدام

 1 0 0 0 1 0 0 تضمین )درج(

 41 9 0 0 0 5 27 نماد

 760 118 35 32 88 246 241 هامجموع آرایه

بار تشبیه بلیغ  152گیری از تشبیه، در بار بهره 273شاهرودی در تشبیه، از مجموع 

« مرسل یا صریح مجمل»بار تشبیه  27)مؤكّد مجمل: نه ادات آمده است، نه وجه شبه(، 

)هم ادات تشبیه « مرسل مفصّل»بار تشبیه  23)ادات آمده است و وجه شبه نیامده است(، 

مده است و هم وجه شبه( به كار برده است. همچنین بیشترین فراوانی بسامد تشبیه به آ

اعتبار حسی و عقلی بودن تشبیه، عقلی به حسی و سپس تشبیه حسی به حسی است. شاعر 

های آینده، آخرین نبرد و اشعار پراكنده از تشبیه بهره برده است. دلیل بیشتر در مجموعه

تر بودن قالب شعری ها و دیگر سّنتیعداد اشعار بیشتر این مجموعهاصلی این امر، نخست، ت

شناسانة مهم دیگری كه دربارة فنون تشبیهی شاهرودی قابل هاست. نکتة سبکاین مجموعه

 درصدی او از تشبیه بلیغ است كه بسیار هنریتر است.   77ذكر است، استفادة حدوداً 

های دیده شده در شعر شاهرودی میتوان گفت: شاهرودی به میزان قابل بنا بر استعاره

مورد استعارة به كار رفته در شعر  264توجّهی از استعاره مکنیّه بهره برده است و از میان 

از استعاره نوع دوم یا مکنیّه  %95مورد مربوط به استعاره مکنیه است؛ یعنی حدوداً  249او، 

مورد تشخیصی )جاندارانگارانه( است  177استعاره مکنیه نیز  249ه است. از میان بهره برد

مورد غیرتشخیصی است. شاعر در اكثر موارد از كنایه بطور خودكار و روزمرّه و تنها  72و 

برای انتقال سادة پیام بهره گرفته است و چندان هنری در این زمینه به خرج نداده است. 
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م است كه نزدیک به همة تضادهای دیده شده در شعر شاهرودی در ذكر این نکته نیز مه

اند؛ بنابراین شاهرودی در این زمینه چندان اند و بسیاری نیز تکرار شدهسطح واژه بوده

 سازی به خرج نداده است. هنرآوری و برجسته

است  شاهرودی به ویژه در بسیاری از شعرهای متعهّد خود از شیوة نمادگرایانه بهره برده

های آخرین نبرد، آینده و اشعار و باید گفت شاهرودی تنها در اشعار متعهّدش در مجموعه

پراكنده از نماد بهره برده است و نمادهای بکار رفته در این اشعار غالباً از راه آشنا بودن با 

 میسّر میشود. 1345تا 1325های مفاهیم سیاسی و اجتماعی ایران در سال

دی شاعری است كه بیشتر به تشبیه گرایش دارد و جاندارانگاری، به كنایه بنابراین، شاهرو

 های دیگر اصلی سبک شعر اوست.گفتن و نمادگرایی از مشخّصه

 قوّتها و ضعفهای شعر شاهرودی -7
هایی موفّق بوده است و توانسته در روند شاعری بطور كلّی اشعار شاهرودی در زمینه

شاهرودی سودمند باشد. در حوزة جذب مخاطبان، شاعر با آشتی دادن مسا ل سیاسی و 

گرایان را به خواندن شعر خود ترغیب كند. شاعر كه شعری توانست قشر عظیمی از چپ

گیری عری خود، متعهّد به گفتمان چپ بوده است، با بهرهشا  همواره در قسمت نخست زندگی

های اجتماعی این گفتمان از جمله ترسیم زندگی كارگران، مبارزه با استبداد و... به از زمینه

این مهم دست یافت. همچنین، شاهرودی از نخستین گروندگان و همراهان نیما یوشیج و 

های نو در شعر تالش كرده ر تثبیت فرمشعر نو و سپس شعر سپید بوده است و همواره د

 است و از مهمترین شاعران در این عرصه بوده است. 

گرایی كالم خود را شعری و تاثیرگذار كرده از نظر زبانی نیز شاعر بیشتر با استفاده از كهن

گرایی در حوزة واژگان و شاهرودی از نظر بسامد تقریباً به طور مساوی هم از كهناست. 

رایی در حوزة فعل و نحو گبردن از انواع كهنل و نحو بهره برده است؛ پراكندگی بهرهحوزة فع

در شعر او بیشتر از حوزة واژگان است. همچنین، شاعر بیشتر، كهنگرایی را با كاربرد واژگان 

های اصلی سبک زبانی و ادبی قدیمی انجام داده است و این شیوه را بطور خاص از نشانه

های سبکی توان یکی از اصلیترین مشخّصهبه طور عام، كلِّ كهنگرایی را می خود كرده است و

 شعر شاهرودی دانست. 

از دیگر قوّتهای شعر شاهرودی میتوان به تالش برای ساختن واژگان جدید و نو و بکارگیری 

آن در شعرش اشاره كرد. این عمل، به تقویت زبان فارسی نیز یاری میرساند و شاعران معاصر 

ای مفیدی صورت هیگر مانند مهدی اخوان ثالر و احمد شاملو هم در این زمینه تالشد
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فرما، آلود، رنجنرمک، سردنا، عشقگرمنا ، دزدانه، نرمچون  لغاتیاند. شاهرودی نیز داده

آموز، گلفشان، غمکده، كش، پیچاپیی، دوداندود، زندگیكار، ظاهرآرا، سینهآویز، اشتباهدل

 بان را كه رنگ و بویی جدید دارد در شعرش به كار برده است. پشتاپس و ذو

سرودن شعرهایی كه زیباییهای دیداری دارند از دیگر موارد قوّت شعر شاهرودی است. 

شاعری همانند موسیقی، هنری است شنیداری و مربوط به گوش امّا شکل نوشتاری شعر »

های و پیکرتراشی است؛ یعنی زیباییبا چشم هم رابطه دارد و از این نظر همانند نقّاشی 

( 140)وحیدیان  كامیار، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی :ص« دیداری هم در آن نقشی دارد.

گیری از ترفندهای شعر تجسّمی و فراهنجاری نوشتاری دست به شاهرودی بیشتر با بهره

ته است. برای نمونه آفرینی دیداری زده است كه در این زمینه به توفیق نیز دست یافزیبایی

از نظر محتوا، از لحاظ نوشتاری نیز با كشیده كردن حرف « پهنا»شاعر برای نشان دادن 

شاهرودی بیشتر در اشعار البتّه  در نوشتار، شعرش را دیداری كرده است.« هتتتتتتتتتتتت»

ار متنوّع سپید و نوی خود از این شیوه بهره برده است. این شیوه در برخی از اشعار شاعر بسی

و بدیع است و میتوان به پشتوانة آن، شاهرودی را از نخستین نوآوران در این زمینه به شمار 

 آورد. 

دیگر نقطة قوّت شعر شاهرودی، نوآوریهای فرمی شاعر است. شاهرودی هم در قالب شعری 

. قالبها های جدید در فُرم شعر بوده استچهارپاره، هم شعر نو خلّاقانه سعی در آزمودن شیوه

و اوزان خودابداعی كه گاهی دلنشین نیز افتاده است، از جملة این نوآوریهای شاعر است. 

دیگر نکتة قابل توجّه در شعر شاهرودی، موسیقی برخاسته از واژگان و نحو گفتار اوست كه 

گیری از تشبیهات رسان بوده است. بهرهبویژه در برخی از شعرهای منثور )سپید( شاعر یاری

های بیانی مهم شاعر بوده است كه لیغ، نمادپردازی و جاندارانگاری )تشخیا( هم از آرایهب

 با مهارت خوبی در شعرهای او بکار گرفته شده است.

هایی نیز كاستی و ضعفهایی داشته در كنار نقطه قوّتهای یادشده، شعر شاهرودی در زمینه

ر چه در مقطعی زمانی برای مطرح است. وارد شدن شاعر به فضای شعر سیاسی و حزبی اگ

زدگی شعری نیز گردد. شدن شعر شاعر سودمند افتاد، ولی سبب شد شاعر دچار سیاست

بنوعی كه طرفداری از گفتمانی خاص و شعارگونه شدن اشعار شاعر از عمق فکری شعر شاعر 

گاه ای خاص كرده است. گاهی شاعر حتّی جایكاسته است و شعر شاعر را محدود به دوره

شعر و سیاست را عوض میکند و از شعر به طور كامل در راستای تحقّق اهداف سیاسی بهره 

میبرد. این طرز برخورد شاهرودی با شعر بیشتر در همان دورة نخست شاعریش دیده میشود 
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به بعد سروده شده است، چندان مشاهده نمیشود. شعر  1345و در شعرهایی كه از سال 

تا آخر عمر( نیز ضعفهایی داشته است؛ در  1345شاعریش )از سال  شاهرودی در دورة دوم

گوییِ نامنسجم مفاهیم شعری ساختار شعر او را به هم ریخته است این دوره گاهی پراكنده

و مخاطب را گریزان كرده است. این مورد بیشتر به سبب نزدیکی شاعر به طرز فکر امثال 

. بهم ریختگِی ذهنی شاعر در این دوره، سفر هوشنگ ایرانی در این دوره حاصل شده است

او به هندوستان نیز از دیگر دالیل بروز این شکل شعر اوست. شاید مهمترین ضعی ادبی 

شعر شاهرودی را بتوان ناتوانی شاعر در ایجاد موسیقی مناسب در بیشتر شعرهای سپید، 

اری و نه چندان جذّاب در گیری از اوزان تکربکارگیری اشتباه اوزان در شعرهای نو و بهره

 شعرهای موزون دانست.

 تأثیر شاهرودی و شعرش در جریان شعر معاصر فارسی -8
شاهرودی به دالیلی چند از شاعران شاخا معاصر ایران است: نخست آن كه شاهرودی 

از نخستین پیروان نیما در دهة بیست بوده است و نقش تاثیرگذار و مهمّی در پیشرفت و 

شعر نو در فضای ادبی داشته است. این شاعر در دورة تثبیت شعر نو با همراهِی جاافتادن 

نیما و طرز تفکّر او نقش تاثیرگذاری در این رابطه داشت. دوم اینکه شاهرودی با گرویدن به 

شعر سیاسی از برجسته ترین شاعران گفتمان چپگرای معاصر بود و از جملة شاعران آوانگارد 

مینه بوده است. شاهرودی و همفکرانش در این عرصه كوشیدند شعر را و پیش رو در این ز

به سالحی برای مبارزه تبدیل كنند و همین امر سبب شد یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین 

جریانهای شعری معاصر یعنی شعر متعهّد چپگرا در این دوره قد علم كند. سوم این كه 

ة نوشتار و سعی در ایجاد فرمهای جدید از های فرمی در شیوشاهرودی به سبب نوآوری

شاعران برجستة عصر خود بود. این شیوه، در كنار طرح مسا ل ذهنی شکل و فرمی تازه در 

حوزة شعر فارسی پدید آورد. شکلی كه برخاسته از نبوغ و خلّاقیّت شاعرانی چون شاهرودی 

وی با سرودن اشعار  بود. چهارم آن كه شاهرودی در شیوة شعر منثور هم پیشقدم بود؛

فراوانی در این قالب، به تثبیت این نوع شعر هم یاری رساند. پنجم آنکه گرایش شاهرودی 

نیز او را شاخا ساخت. این رویکرد  شبه شعرهای مانند هوشنگ ایرانی در دورة دوم شاعری

ن به در تناقض بود، ولی وی با روی آورد ششاعر آشکارا با شیوة او، در دروة نخست شاعری

سبکی جدید در شعرسرایی افقهای جدیدی به روی خود و شعر معاصر فارسی گشود. بنابراین 

جایگاه شاهرودی در شعر معاصر ایران غیرقابل چشم پوشی است، اگر چه شاید شعرهای او 

 در دورة معاصر طرفداران خاص و عام فراوانی نداشته باشد.
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 گیرینتیجه -9
های نخستین كه از مجموعه« آینده»و « خرین نبردآ»های در سطح فکریِ مجموعه

اشعار »خورشیدی در مجموعة  1345شاهرودی هستند و شعرهای مربوط به سالهای پیش از 

مبارزه با »هایی همچون نقش كلیدی دارد و سبب شده است مایه« تعهّد»، «پراكنده

و دیگر مفاهیم  «زندگی فقیرانه و سخت كارگران»، «ترسیم آیندة درخشان»، «استبداد

و « هر سوی راه راه راه»، «م و می در سا»های گیر باشند. امّا در مجموعهممتعهّدانه چش

اشعار »خورشیدی در مجموعة  1345و اشعار مربوط به پس از سال « نشینآی میقات»

كنکاش درونی و »ذهنیگرایی جای عینیگرایی را گرفته است و مفاهیمی همچون « پراكنده

و دیگر مسا ل درونگرایانه و غیر « محتوای  رمانتیک و عاشقانه»، «رفانگراییع»، «روحی

 متعهّد بیشتر دیده میشود. 

از منظر زبانی و ادبی نیز سبک شاعر در زمینة وزن و قالب و قافیه غالباً نوگرایانه است. 

، شاهرودی های بدیع لفظیاشعار نو )نیمایی( شاعر از نظر وزن دچار اشکاالتی است. در آرایه

بیشتر از فنون تکرار در واژه و كالم و جنا  برای آهنگین كردن زبان خود بهره برده است. 

است و از  در میان فنون بدیع معنوی و بیان نیز تمایل شاعر بیشتر به كهنگرایی و تشبیه

در مجموع باید گفت استعارة مکنیه، نماد و كنایه هم به فراوانی استفاده كرده است. 

نقش تاثیرگذار و مهمّی در پیشرفت و جاافتادن شعر نو در فضای ادبی معاصر رودی شاه

گرای معاصر بود و داشته است. وی با گرویدن به شعر سیاسی از برجسته ترین شاعران چپ

به سبب نوآوریهای فرمی در شیوة نوشتار و سعی در ایجاد فرمهای جدید از شاعران برجستة 

 عصر خود بود. 
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