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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most fundamental and precise 
ways to evaluate a literary work is to have a stylistic study. The present research 
aims to have a stylistic analysis of Ahmad Shamlou’s Poetry from three 
perspectives: literary, intellectual and linguistic. The present article attempts to 
have an accurate stylistic study and analysis of Shamlou’s poetry. These 
questions are going to be answered in the study: What are the linguistic 
features of Shamlou’s Poetry? How are the literary aspects of Shamlou’s Poems 
expressed? In which ways are the personal and social thoughts of Shamlou 
reflected in the intellectual level of his works? 
METHODOLOGY: The present study hires a descriptive-analytic method and is 
a library study based on a random choice of the applicable examples. 
FINDINGS: The study of linguistic, literary and intellectual levels of Shamlou’s 
poetry shows that he is inclined to archaism in the linguistic level; in the literary 
level, his poetry reflects a strong use of figurative language, especially similes; 
the use of popular ironies and informal language are also among the elements 
of his personal style. 
CONCLUSION: The results of the study show that Shamlou’s poetry can be 
regarded as having distinct characteristics in linguistic, literary and intellectual 
aspects which include unique innovations 
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 چکیده:
 های ارزیابی یک اثر، بررسی و ارزیابییکی از اصولیترین و دقیقترین شیوه زمینه و هدف:

شناسانه است. موضوع این جستار تحلیل و بررسی سبکی اشعار احمدشاملو از سه منظر و سبک

سطح ادبی، فکری، و زبانی است. در این مقاله به واكاوی و بررسی و تحلیل دقیق سبکی اشعار 

به این پرسشها پاسخ داده میشود: ویژدیهای زبانی اشعار شاملو  پرداخته شده است وشاملو 

های فردی و ژدیهای ادبی در اشعار شاملو چگونه بیان شده است؟ افکار و اندیشهچیست؟ وی

 ؟اجتماعی شاملو چگونه در سطح فکری آثار وی منعکس شده است

تحلیلی و  - شیوۀ توصیفی جای نظری بر پایپژوهش پیش رو بر اساس مطالعه روش مطالعه:

 صورت درفته است. فی مصادیقبه روش انتخاب تصاد ایمطالعات و بررسیهای كتابخانه

بررسی سطح زبانی، ادبی، و فکری مجموعه اشعار شاملو نشان میدهد كه وی در سطح  ها:یافته

در سطح ادبی شاعری است كه صورخیال بویژه تشبیه  ؛زبانی به كهنگرایی درایش بیشتری دارد

زبان محاوره هم بعنوان ویژدی  های عامیانه ودر اشعار او جلوه و نمود بسیاری دارد و باید به كنایه

 فکری میتوان شاعر عشق، وطن و سیاست دانست. فردی او اشاره نمود. شاملو را در سطح 

 دمنحصربفر هایشاخصه دارای فکری و ادبی زبانی، جاشعار شاملو را میتوان در حیط گیری:نتیجه

 .دارد را خویش به مختص نوآوریهای موارد از بسیاری در كه دانست

  

 4155مرداد  54 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور   59:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  44: اصالح تاریخ   

 4155آبان  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، سبک احمد شاملو، شعر معاصر،

 سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری.

 
 :مسئول نویسنده * 

  h.gozashti@iauctb.ac.irMo

 11455655 (64 49)+  

 



 477/ اشعار احمد شاملوسبکی و محتوایی  هایمؤلفه بررسی

 

 مقدمه
جانبه و كامل یک اثر و شناسی بلحاظ دقت و موشکافی و بررسی همهدر میان علوم ادبی و انواع آن، دانش سبک

 بررسیهای بدون كه ایبگونه است؛ برخوردار باالیی اهمیت و جایگاه از فکری و زبانی ادبی، از نظر آن ۀپیکر

 خواهد صناق كمدست و نیست امکان ذیر اثر یک درست دریافت و درک دفت بتوان بجرئت شاید شناسانهسبک

اخیر رشد چشمگیری داشته است و توانسته در كنار علومی مانند زبانشناسی،  جشناسی در چند دهدانش سبک بود.

ل قبولی های ارزیابی یک اثر به جایگاه قاببعنوان یکی از بنیادیترین و اصلیترین شیوه ،شناسی و نقد ادبیزیبایی

اسی، شنكلیات سبک) «سبک حاصل نگرش، دزینش و عدول از هنجار است»لوم ادبی دست پیدا كند. در میان ع

سبک عبارت است از »كوب پیرامون معنای اصطالحی سبک معتقد است كه عبدالحسین زرین (.47ص  :شمیسا

ع شاعر تند و سركش . ادر طباو طبع مزاج و فکر طرز از است ایصادقانه تعبیر دوینده؛ هر نزد در خاص ۀشیو

لی پرور... از طبع بلند، سبک عاسریع و كوتاه میشود و ادر طبع آرام داشته باشد، خیال اًباشد، سبک بیانش غالب

 كدكنی(. از دیدداه شفیعی66ص: كوب)شعر بی دروغ؛ شعر بی نقاب، زرین« برمیآید و از طبع حقیر، سبک ضعیف

به هر ترتیب متن ادبی  (.44ص: كدكنیادوار شعر فارسی، شفیعی« ) دای نیست كه سبک نداشته باشهیچ نوشته»

چراكه زبان ادبی و هنری پیش از آنکه در  ؛دارای سبک و سیاق و ساختار زبانی، ادبی و فکری خاص خود است

ارد له موضوعیت دئسازی است. درخصوص اشعار احمد شاملو نیز این مسبدنبال برجسته ،رسانی باشدخدمت اطالع

 کارآش پیش از بیش را معاصر برجستج شاعر این اشعار در سبکی جانبجهمه و كامل قجله ضرورت مدائو همین مس

. از سوی دیگر با توجه به آنکه تاكنون در پژوهشهای علمی و معتبر به بررسی سبکی شعر شاملو پرداخته میسازد

اسانه خالی است؛ ازاینرو ضرورت این امر شننشده است، جای خالی این بررسی در مطالعات علمی و دقیق سبک

ین مقاله با هدف بررسی سبکی شعر شاملو در سه سطح سبکی، تعریف مبانی نظری ا دوچندان احساس میگردد.

 است. های كلی سبک وی و تبیین ویژدیهای فکری، بالغی و زبانی آن تدوین دردیدهو ذكر مشخصه

 

 روش مطالعه

 مهم مقاالت و كتب و منابع ابتدا كه است صورت این به آن تحقیق روش و تاس كیفی نوع از روپیش جمقال

در  ،شمیساسیروس ناسی شسبک هایشاخصه اساس بر آن از پس است؛ درفته قرار مطالعه مورد شناسیسبک

خاب تالزم به ذكر است كه ان ایم.مجموعه اشعار شاملو بصورت دزینشی به دردآوری مصادیق و تحلیل آنها پرداخته

ه انتخاب شد ویتمامی ابیات و اشعار احمد شاملو از مجموعه اشعار مصادیق به روش تصادفی صورت درفته است. 

شده و از ذكر نام شعر خودداری  داده ارجاع شعر صفحج شمارۀ به پرانتز داخل در كالم جاست و جهت پرهیز از اطال

 شده است.

 

 و سابقۀ پژوهش ضرورت

و مغفول ماندن بررسی  ،بعنوان یکی از اركان اصلی شعر معاصر ایران ،اشعار احمد شاملو با درنظر داشتن اهمیت

شناسی بر آن شدیم كه در این جُستار تا حد امکان بحث مفصل و تحلیلی پیرامون این اشعار از منظر سبک

 اشعار شاملو از دهیم. هدف اصلی این مقاله مشخص ساختن برخی نقاط مهم ارائهویژدیهای سبکی اشعار شاملو 

  ناسی برای خواننده است تا بتواند به درک درست و واقعی از متن دست یابد.شسبک منظر
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 اما استدرفته قرار نقّادی و واكاوی مورد دونادون رویکردهای با و مختلف جهات از تاكنوناشعار احمد شاملو 

-بکسای كه به بررسی است؛ تنها مقاله ناسی شعر شاملو پژوهش علمی و معتبری صورت نگرفتهشسبکامون پیر

تی ای از میرزامحمد نیا، دذشمقاله ،است انجام شدهكاربردشناسی  و بالغی جناسی انتقادی شعر شاملو از منظر الیش

میباشد  «های بالغی و كاربردشناختیناسی انتقادی شعر شاملو؛ بررسی الیهشسبک» ( با عنوان4349و یوسف فام )

 به مبحث ایدئولوهیک اشعار شاملو و ارتباط جهانبینی ،شناسی انتقادیمکتب فرانکفورت و زیبایی كه با توجه به

رهم عدالتیها، باست. نویسنددان در این مقاله برآنند تا اعتراض شاملو به بی شاعر با رخدادهای اجتماعی پرداخته

 . در این پژوهش تنهانمایند بررسی را عرشا فکری هنجاردریزیهای و مدرن دنیای در انسان فکری ۀریختن شالود

 .تاس مانده مغفول او شعر سبکی ویژدیهای سایر و است شده پرداخته شاملو افکار جهای هنجارشکنانبه جنبه

سبکی و خالقیت ادبی در  -بررسی تطبیقی شگردهای نحوی » ای با عنوان( در مقاله4344زاده )درجیان و عباس

بصورت بسیار دذرا و مختصر برجستگیهای ادبی و تصویری اشعار شاملو و فروغ « د شاملواشعار فروغ فرخزاد و احم

فکیک تی تناسی سنّشسبکساختارشکنی و فرمالیسم( از )در این مقاله مرز رویکردهای نوین  .بررسی شده است

 با دیگری جدر مقال اند.نشده است و نویسنددان محترم به ذكر مثالها و تحلیلهای بسیار مختصر و دذرا اكتفا نموده

( براساس ویژدیهای ساختاردرایی 4345پایین )از خاتمی و ملک« شباهتهای سبکی شعر شاملو و نثر بیهقی»عنوان 

دان و درایی و آركائیسم واهشباهتهای شعر شاملو و نثر بیهقی از منظر شباهتهای صرفی، كهنه ،و فرمالیسم روسی

های است. با توجه به بررسی افعال كهن مورد واكاوی و بررسی تطبیقی قرار درفته شباهتهای دو اثر از منظر كاربرد

 .است نوآورانه منظر این از و دارد مشابه پژوهشهای سایر بنیادینی با تفاوت پیشرو ج مقال نگارنددان،

 

 بحث و بررسی
شناسی ار ادبی و هنری، بررسی سبکهای تحلیل اشعار شاعران و آثچنانکه دفتیم یکی از كارآمدترین روشها و شیوه

آثار ادبی شاخص را كشف و مشخص سازد و از همین  ۀكنندشناسی میتواند ویژدیهای برجستهه سبکكاست؛ چرا

ها یک نقد اصولی و روشمند، نقدی است كه بر اساس داده»چراكه  ؛ای سودمند برای نقد ادبی بشمار آیدرو مقدمه

شناسی اشعار جویای )بررسی سبک «د و در قضاوت و تحلیل از آنها بهره دیردشناسانه باشهای سبکو یافته

در این قسمت از مقاله با توجه به بررسی سه سطح زبانی، ادبی و فکری، هریک از (. 654ص  :زادهتبریزی، تقی

 های سبکی شعر شاملو را مورد واكاوی قرار خواهیم داد. شاخصه

 

 های سبکیویژگیها و مؤلفه

 بکیس جاهمیت این مؤلف .ای برخوردار استشناسانه، زبان از اهمیت و جایگاه ویژهدر بررسیهای سبک زبانی:سطح 

 تتحوال ج محور هم» كه میتوان دفت های بالغی نباشد، كمتر هم نیست تا جاییون و جنبهمضم از بیشتر ادر

(. در بیان ارزش و اهمیت 44ص  :كدكنیی)ادوار شعر فارسی، شفیع« بازمیگردد آن اجزای روابط و زبان به شعر

شد اما ای برخوردار باجایگاه زبانی این نکته حائز اهمیت است كه ادر اثری بلحاظ ادبی و فکری از جایگاه برجسته

هایی از زبان فصیح و بلیغی برخوردار نباشد، توفیقی حاصل نخواهد كرد. با توجه به دسترددی سطح زبانی و مؤلفه

 مورد ربیشت زبانی جر این زمینه بررسی كرد، پژوهشگران سه سطح آوایی، واهدانی و نحوی را در مقولكه میتوان د

ه مؤلفه این س ،تریافتن به نتایج سودمند و ارزنده در اینجا نیز جهت بررسی سطح زبانی و دست اند؛داده قرار توجه

 .مورد توجه قرار خواهد درفت
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به حذف حروف یا حركات، استعمال كلمات یا  معموالً»وایی در یک اثر : در بررسی سبکی سطح آسطح آوایی

د كردن، مخفف و بالعکس، تلفظهای كهن، امالی كهن كلمات، اماله و تخفیف حروف زائد، قلب و ابدال حروف، مشدّ

 .(453ص : شناسی، شمیسا)كلیات سبک« لغات می ردازند

را اصلیترین ویژدی آوایی شعر شاملو دانست. شاملو آواهایی را بکار از نظر آوایی شاید بتوان كهنگرایی كهنگرایی:  

 ای دیگر تلفظ میشوند و یا دچار تغییر ساختاریمیبرد كه اكنون چندان مورد استفاده قرار نمیگیرند و یا بگونه

ه آن اضاف اند؛ بدین معنا كه حروفی از آنها حذف شده است، به حرف دیگر بدل دشته و یا حرفی بهشده« اماله»

  دردیده است:

از  اعرش تی،وزن و تنگنای قافیه برخالف شعر سنّ یتدر شعر نو بدلیل ازبین رفتن محدودو مصوت:  حذف صامت

تا حدّ امکان استفاده نمیکند و آنچه شاعر را به  … و عروضی و وزنی هایسکته رفع برای حذف یا ابدال جمؤلف

در شعر شاملو  .زدایی استسازی و آشناییدر بیشتر موارد برجسته ،دیری از مخفف ساختن وادار میسازدبهره

 قابل توجه است:« نارد»بصورت « نیاورد»ۀ بعنوان مثال تخفیف در واه

 (41اشعار شاملو: ص مجموعه ) «ناردرا مدیگر پیامی از تو »

 اهر میشوند:ُ  و بصورت مصّوت كوتاه ظِ —در ساختار آوایی َ « آ/ ای/ او»داه مصّوتهای بلند 

 (467)همان: ص  «واهی مرا میکشد در بر دهیاَن»

 (749 ص )همان: «و فرود آمد ستادباید اِ»

 (337)همان: ص  «كه میرویند … هساردر دل كُ»

 (314ص  )همان: «و خسته و اندیشناكم مینمن غ»

 )اكنون/ كنون(، )افکندن / فکندن(:  ،كلماتی مانند )ادر / ار(ی در ابتدا

 (475)همان: ص  «نسان زیست بایدبدی در»

 (345)همان: ص  «كنونمهمان من شده است »

 (464)همان: ص  «نه حدیث به هر دامی، ستاره راور»

 (344ص )همان: «از كفم سبو فتاد»

 (561ص  )همان: «ریمها فرودآچکش خود را بر ناقوسها و دیگچه»

 (564ان: ص )هم «بود آورده فریاد به ندُهگینا جان در را درد جریش»

 (766)همان: ص «برآرشمشیر از نیام »

 (494)همان: ص  «زنده از آن س س كه... هماره»

در توضیح ابدال آمده است كه مقصود از آن ددردون كردن واجها و مبدل ساختن یک واج به جای واج دیگر  ابدال:

نزدیکی واجگاه  (.576ص :، فرشیدورد)دستور مفصل امروز بعلت نزدیکی واجگاه این امر رخ میدهد است كه معموالً

 ب(:/ ابدال )و تلفظی برخی واجها سبب ابدال در شعر شاملو میشود مثالً

 .(366ص  :اشعار شاملومجموعه ) «باهدونمن همان مرغم به ظلمت »

 .(595)همان: ص «فراز آیددربازه هفت »

 :ای كه در اصل تشدید نداردمشدد ساختن واههمانند  مشدد ساختن:

 (464)همان: ص  «كاهی بر آب بنخواهد رفت رّپَ»
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 واژگانیسطح 

كه در زنددی امروزی دیگر مصداق و  ،شاملو در سطح واهدانی زبان از كلمات و واهدان مهجور واهدان مهجور:

درایی زبان پیشتاز است و در اشعار خود جایگاهی ندارند، بهره برده است. شاملو مانند اخوان در توجه به كهنه

ای از سبک زبانی خویش بکار برده است. استفاده از كلماتی ها و نمودهایی از واهدان كهن را بعنوان مؤلفهخصهشا

 اما امروزه در زبان معیار استفاده نمیشود: ،كه در دوران دذشته رایج بوده است

 .(15)همان: ص «ج آسمانتاریک كلب و انبان»

 .(44)همان: ص  «رنجور كورزیج »

 .(477)همان: ص  «دشادیم پاتاوهاین وادی  آن روز در»

 .(35)همان: ص  «ندرخشد آختهبگذار تا... شمشیرهای »

و  تریناشعار شاملو تازه». سبکی نو به اشعار خود بخشیده است، شاملو با بهره دیری از الفاظ و واهدان كهنه

وز های دونادون ادبی و غیرادبی امرغلب واههدرفته و بدین ترتیب ا های كالسیک و عامیانه را دربرنامعمولترین واهه

را جواز ورود داده و الجرم امکانات شعر امروز ایران را از نظر محتوای تركیبات و تصویرهای دونادون بسیار وسیع 

 به شاعران آمیز راكرده است و هم از این روست كه اشعار وی بیشترین جسارتهای نوجویانه و نوجوییهای جسارت

ها میتوان به این موارد اشاره از دیگر نمونه (.55-14 صص حقوقی:شعر زمان ما، « )د ارزانی داشته استپس از خو

 .(، و مواردی از این دست619« )غریوكشان»(، 449« )بسوده»(، 444« )دشخوار»(، 544« )سختینه: »كرد

. یکی از ویژدیهای سبک زبانی شاملو، سازی نیز اشاره داشتدر مبحث واهدان شعر شاملو میتوان به واهه سازی:واهه

 ها و تركیبات تازه است:ساخت واهه

 جتنبوشآهنگی فراموش را در »؛ (465ص  )همان: «آرام دریا راند بر خلوتبا یاری بام  میتوان مستانه در مهتاب»

 .(67ص )همان: «خویش سردچالِبیدار میشوم در »؛ (54)همان: ص  «میکرد قرقره دلویش

 ت و موصوفجابجایی صف

 (34)همان:ص  «رسیدندقرمز غروب در »

 …شب مغموم نقل ناهنجار خود را  عبوس ظلمت خیس»؛ «شب را از سرد دی درم آكندمخالی تاریک تمام »

 .(464)همان: ص  «میریزد

 ز اشهرچهبا  …كه با سکوت با بیحیایی  -مشخص و محکم  -دیوارها »: اتصال ضمیر ملکی صفت به موصوف

 .(459)همان: ص  «ر سركنگره ب

 صفت: و توالی تعدد

 .(455)همان: ص  «شکنانگیزِ شبِ پیمانخداوندانِ خوفای »

 .(456)همان: ص  «خورشید آخرین بلند تاج الماسگون جشنگ شعشعو از هرفای ظلمات تا پ»

 .(594ص)همان:  «نظر با جستجوی دوهری دارم وفانیطدود سیاه و سرد و من در این »

 .(43ص )همان: «زیبایی توج همیش میان خورشیدهای» صفت: عنواناز قید باستفاده 

 ارسیفهای غیربکار بردن واهه

تا »؛ (455ص  )همان: «در میان دو دیوار ینقطعی الزدهلی»؛ (357)همان: ص « فروشی!آدمکهای اوراق معذلک»

 .(459)همان: ص  «نُسَخافسون جادویی  ابداالبادنامت 

 التینهای واهه
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های مرگ در كوره آوش ویتسزان پیشتر كه هیتلر قصاب »؛ (63)همان: ص  «لورتا را نشان دادم و تابوت فرانکو»

من دربان پر ش ش »؛ (614)همان: ص  «آمیزدبهم می تاریک یاسها...مفونی امشب س»؛ (61ص  )همان: «بسوزاند

 .(357ص  )همان: «كالسیسم بقعج امامزاده

( 79« )مارش»(، 39« )رُكلیف»(، 56« )خط الرأس»(، 13« )بالبداهه»(، 63« )الینقطع» های دیگری مانندو واهه

 در زبان شاملو میباشد. فارسیهایی از كاربرد واهدان غیرنمونه

ان: )هم «سخن میگویدهردز شن از حرمت رود و بستر شن وش خشکرود از وحشت » اسم: عنوانبکار بردن قید ب

 .(31ص

 فجمع بستنهای نامتعار

 .(64ص  )همان: «بسیارها این بازوان اوست، با داغهای بوسه»؛ (364)همان: ص  ...«شمایاندوش كنید ای »

بکار بردن زبان محاوره در شعر درصورتیکه متناسب با فضای عاطفی و معنایی موجب  كاربرد زبان محاوره در شعر:

و در نهایت دقّت اینگونه  و پویا عمل كرده ای بصورت تازهتشخص شعری شود. شاملو در انتخاب واهدان محاوره

 واهدان را بکار برده است:

 .(54ص  )همان: «چ یده اندر خویش به بهمنی جسای»

 (.474)همان: ص« شدم از برج ویران پر كشیدم كفتر چاهی»

 مزمزهشتان انداز طعم كاخ روشن فرداتان را / در مذاق حماسج تالفردا در سنگر / چشم قاطی میکنیمخونمان را »

 (.14)همان: ص« میکنید

 (.14)همان: ص« تی ا خوردنو درداه دكج قصابان/ »

 شاملو داه زبان محاوره را با زبان ادبی آمیخته است: 

ها هكور/  های عظیم انسانی به دهانكه دله هنگامی/  و وحشتبارترین سکوتها/  های عظیم درسنگیعصر رمه»

 .(44)همان: ص [«دیوارها از بِتُن مسلّحنی/ دلوتو  پاره كن/ یتونی با یه فریادو حاال اده دلت بخواد ممیرفت ]

(، 439)ص « طعم دبش»(، 644)ص « چلیده»(، 654)ص« الم تا كام حرفی نزدن»و تركیبات دیگر مانند: 

 اصوات دارد:ای، عالقج زیادی به استفاده از (. شاملو عالوه بر تركیبات محاوره99)ص « دُرده»(، 44)ص « شلخته»

 (.43)همان: ص « درنیامد عوعوكسی خیشی نبرد از ده به مزرع / سگ دله به »

 (.61)همان: ص « موج شتابان خش و خشپاره بینم سکوت مرگ به ساحل/ كامده با »

« ههای دار/ در كوه و دشت و سبزوار باد/ در چوبهو شیون دیوانههای و هوی های خنیادران باد/ ادر بگذارید/ در »

 (.49)همان: ص 

)همان: ص « به شهر میان امب و دومبامشب تو شهر چراغونه / خونج دیبا داغونه / مردم ده مهمون ما / با د»

444) 

 (.41)همان: ص « دكلهای بلند غژاغژ و كشتی با سنگینی سیالش / با»

 (.479)همان: ص « هاش میادریختن زنجیر برده جینگ و جینگ»

 (.451)همان: ص  «غرومب غرومبآسمون »

  تركیبهای فعلی تازه:

 .(75)همان: ص  «راه میکشدفکرم به جستجوی سحر »

 .(669ص  )همان: «سفر میدهدو باران جویبار خشکیده را در چمن سبز »
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 .(63)همان: ص  «از آب میکند پیغامكآتش /  تشنه آنجا به خاک مرگ شست»

 فعلهای پیشوندی كهن از این دسته است: .میدهد قرار توجه وردم نیز كهن و باستانی ۀ شاملو داه افعال را بشیو

 كید در ابتدای فعل:أبا ت

 .(349)همان: ص  «است نهفتهب غم جسایه در سای»

 .(444)همان: ص «ایدنهادهباینچنین آیین مردمی را ازدست »

 با تأكید بر ابتدای فعل منفی:

 .(444)همان: ص  «خواهد رفتبنَپر كاهی حتی بر آب »

 .(194)همان: ص  «نخواهم جنبیدبمن آنگاه نیز »

 :«بر»افعال پیشوندی به كمک پیشوند  بکار بردن

 .(455)همان: ص  «جهانم ازجایرب»؛ (144ص  :)همان «كشیدبرمرغی ناالن هراسناک پر »

 نیز بکار رفته است:« در»، یا «فراز»، «فرو»، «فرا»داه این پیشوند بصورت 

 .(445ص )همان:  «بستمفرولب »

 .(554)همان: ص  «خواهد رسیدفرا تابستان از كدامین راه»

 .(447)همان: ص  «آید، بر نیاز و تعلق جانرازهفت دربازه ف»

(، 914)ص« دردهد»(، 497)ص « واشکافدن»(، 146)ص « وادرد» ها میتوان به این موارد اشاره كرد:از دیگر نمونه

(، 344)ص « فرودریختن»(، 615)ص « فروپوشیدن»(، 345)ص « درنشستن»(، 193)ص« درافکندن»

 . …(، و497)ص « واشکافتن»(، 146)ص« وادردیدن»

 

 نحوی سطح

ی محور همنشین»نظر  از جمالت بررسی به كه آن است نحوی شناسیسبک در جمالت نحوی سطح بررسی جوظیف

ستوری از قبیل آوردن انواع یاء و دقت در ساختهای غیرمتعارف، كوتاه یا بلند بودن جمالت، كاربردهای كهن د

مفعول و عالمت آن، افعال ماضی و مضارع، افعال پیشوندی و مركب، كاربردهای خاص  …تمنّی، بیان خواب و

 (. 455ص : شناسی، شمیسا)كلیات سبک« .ب ردازد …ضمایر، صرف افعال كهن و

 :جابجایی اجزای جمله

 .(54)همان: ص  «ل/ پ به رودی پیچان/  اهدهایی خفته را ماند»

 .(65ص )همان: «ای غزل/  ایصلت كدام قصیده/  به راستی/  سببی نیستیمرا تو بی»

 .(69)همان: ص  «بندی به نوازش زخم بندیش ار/  خنده/  به چرک مینشیند»

 .(664)همان: ص «؟این سازبر كدام جناز، زار میزند »

 .(644)همان: ص  «امرا همیشه من، در كوچه جسته وزن و لغات و قافیه»

 .(634)همان:  «بازوی آز با خود برد عروس را»

 های نگاهت س ید و مات وپردهزین روست شاید ادر داه چشم ما بیند به » جابجایی مفعول مستقیم پس از فعل:

 (464)همان: ص  «را همی شکفته

: ص )همان «دیدن مسیح رفتاو به /  خودكشی كردندوقتی بابی سندز را »: الزم بصورت متعدیبکار بردن فعل 

14). 
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 «:برای»به جای « را»استفاده از 

 (74)همان: ص  «نارد مرادیگر پیامی از تو »

 .(44)همان: ص  «در پیش نیست/  جز پرتگاهی نادریز/  تا به سرمنزل شک رادیگر م»

 «:به»به معنای « را»كاربرد  

 .(515)همان: ص  «مانم را دختركی خردسال»

 .(463)همان: ص «بگوی ران پیچک بیخانما»

 «به»به جای « با»كاربرد 

 .(71)همان: ص  «بشر بابشر، مخصوص ا آواز كارهای مربوط ب»

 .(14)همان: ص  «های پر خزه میمانستصخره باو فکشان عبوس، »

 . (45 )همان: ص «رفته میمانستصدای عشقهای دور ازكف با اما صدایش»

 .(44)همان: ص  «مصرف كرده بودم تای بود ررا كه از خدا داشتم، دیسهمی » «:كه»به جای « تا»كاربرد 

 .(17)همان: ص «تب من اندرهمچو خون من ك/ من ز خود میسوزم» «:در»بجای « اندر»كاربرد 

 .(53)همان: ص  «سینج مغرور اندر باد افتاده باشد روزی»

 سازیفعل

)همان:  «برآغازیدندپس به ناداهان همه با هم »؛ (16ص  )همان: «و از یاد شد شُریدرودی كه به روزداران دراز »

 .(454ص 

 تقدم فعل بر سایر اجزای جمله:

 (61)همان: ص  «زمزمج تو دل میگیردم»؛ (475)همان: ص  «چراغ تن از درد میسوزدم»

 تأخر جزء معین در فعل مركب:

به سر، خاكستر سیاه  خواهمشو ریخت »؛ (444)همان: ص  «واهدباد دیوانه، یال بلند اسب تمنّا را، آشفته كرد خ»

 .(33)همان: ص  «فراموشی

 ساختار و فرم در شاملو ابداعات و سبکی جبنابر قاعده نحوی جزء معین مقدم بر فعل است اما در اینجا بنا بر شاخص

 .است شده مقدم معین جزء زبان، نحوی

 .(341)همان: ص  «شاكر و نهشادما اجبار جرقصان میگذرم از آستان» كاربرد قید پس از فعل:

 

 ادبیسطح 

بدیع.  -3بیان؛  -6معانی؛  -4 شناسی سخن به سه بخش تقسیم شده است:شناسی ادبی، اصول زیباییدر سبک

ر . شاملو داست بیان علم عناصر و صورخیال از استفاده شاملو، شعر در خیال قدرت ۀ مهمترین بخش هنری و جلو

ناصر . شاملو بخوبی این عدارد تمام و تام مهارتی طبیعی، هایپدیده و طبیعت جبر پای استفاده از عناصر خیال بویژه

 آورد.درمی« شعر»به مفهوم كلی و « انسان»را در خدمت 

شبیهات . تاست تشبیهی از صورتهای ج شعرش،دیری شاملو از عناصر خیال در عرص: بیشترین میزان بهرهتشبیه

ای مورد استفاده قرار هنرمندانه همه در شعر او به میزان بسیار و بصورت كامالًعقلی، حسی، وهمی، مقید و مركب 

شباهتهای بسیاری میان عناصر جهان خارج  ،دیری از قدرت خیال و استعداد ذاتی خوداند. شاملو با بهرهدرفته
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عر کر و تأمل در دنیای شهای بسیار هنرمندانه ترسیم مینماید تا خواننده را به تفكشف میکند و آنها را به دونه

 خویش وادار نماید:

 .(71ص  )همان: «در آشیان به بیضه نشسته استرا/  فجیع مردی ججوج مرغ سکوت/  نازلی سخن بگو»

 .(74ص  )همان: «میگزدم غول سکوت»

 .(65)همان: ص «چراغ از دم باد هچون فرومرد/  دست بردار كه تاریکم و سرد»

 .(94ص  )همان: «بناک و بلندتا ،پیشانیت آینج بلند است»

 .(14ص  )همان: «كه از او میسوزم خورشید نگاهیزیر »

)همان:  «از انعکاس تابش خورشیدچون رقص آب بر سقف / در قفل در كلیدی چرخید / لرزید بر لبانش لبخندی/ »

 (.95ص 

 (.76)همان: ص« از انفجار بمب پرتاب میشویهمچو پاره سنگی به آسمان / آن دم كه »

 (.34)همان: ص« تو با درد من یکی است چون مرهمی صدای»

 (.99)همان: ص« است شوخ و دالرام ایهر لغت ... دوشیزه»

 (.651)همان: ص « در آغوش درفتم یقین را چوم عروسکی»

 (.437)همان: ص « میسرایم شادم من امید روشنم را همچو تیغ آفتابی»

 (541)همان: ص« پنجره چون تلخی لبخند حزنی»

 (.149)همان: ص « ای كه در آن مینشیندتن من كلمهاست و تن تو آهنگی »

 (.37)همان: ص« سنگ الفاظ/ سنگ قوافیسنگ میکشم بر دوش / »

 (.74)همان: ص« ایمنی حاصل بودتیغ دریغها / از »

 

 تشخیص و مکنیه ۀاستعار

اهی دویای بیگن/ های چشمدوشه/  د درهایش سیاه و تنمشخص و محکم كه با سکوت با قبح دنگ زاویه دیوارها»

 .(459ص )همان: «خویش است

 (.465)همان: ص « دهان مرگتا بگیرد زاد و رود زنددی را از »

 (.469)همان: ص « شده قایقبا وارونمیزند باران به انگشت بلورین ضرب »

 (414)همان: ص « صبح مروارید تابش راصدفهای دهان رنج/ تا امیدم بازجوید در »

 «یالهای آتشین تشویشهای اسب سیاه و لخت یأسم را/ بنوشم با و ساكت شوید، ساكت شوید، تا سم ضربه»

 (.643)همان: ص 

« غمی كه نه من میبرم / غمی كه نه من میکشمدندان غمت/ و بیکسی خودت را دردناكتر خواهی چشید زیر »

 (.355)همان: ص 

 (.41)همان: ص « است به زانوی غمیسر نهاده در آن /  خشت مثل این است كه هر»

 (.655)همان: ص « هایت نگاه میکنمبه ستاره های دلمپنجرهاز »

 .(355)همان: ص  «دندان غمتزیر / بیکسی خودت را دردناكتر خواهی چشید»

 .(41)همان: ص  «زانوی غمیدر آن سر نهاده است به  شتهر خ»

 (.54)همان: ص« پر شده دامان كوهسار اشک ماهتاباز »

 (.94)همان: ص « / نقش میبندد لب روزدر كنار افق / بر  ای سردخنده»
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 (.65)همان: ص « را بر آن نهم بام شعرماستوار است دیوار / تا »

 شخیصت ج ها و امور با هرفنگری خاصی بدنبال یافتن نشانی از روابط انسانی است؛ ازاینرو آرایشاملو در ذات پدیده 

خاصی دارد. شاملو سعی دارد تا پیوندی از نوع شاعرانه را بین تمامی امور هستی بیابد و همین ه جایگا وی اشعار در

 امر سبب میشود كه همه چیز برای وی دارای حركت و انفعال انسانی باشد. 

 .(517)همان: ص  «به خانه درآید …كه هم ای غروب درازش /  جانده را ببین، با سای»

 .(67)همان: ص  «خزیدخشم به جلو  راه در سکوتِ»

 همان:) «در جشب ندارد سر خواب، میدود در رگ باغ باد با آتش تیز اسبش، فریاد كشان، پنجه میساید بر شیش»

 .(47 ص

 

 كنایه

فرینی آهایی است كه در شعر شاملو جایگاه خاصی دارد. كنایه یکی دیگر از شگردهای زیباییكنایه نیز از جمله آرایه

پیام از مالزم بمعنی اصلی، نوعی ابهام ایجاد میشود. این  انتقال و كالم بودن دوبُعدی یه بعلتكنا كالم است. در

 با توجه به ،بویژه شعر شاملو ،ابهام سبب میشود كه ذهن برای درک و دریافت معنا تالش كند. در شعر معاصر

ز هایی اشاعر میباشد. نمونهاجتماعی اشعار وی كنایه مجال مناسبی برای بیان معانی ذهنی  -فضای سیاسی 

 های موجود در اشعار شاملو در ادامه ذكر خواهد شد:كنایه

 میباشد.« رحل اقامت افکندن»كنایه از « پاتابه دشودن». (17ص  )همان: «دشودپاتابه همیمرگ آن هنگام »

كنایه از « پوشیدنكفش آهنین »در این مثال نیز . (654)همان: ص  «و تا قاف رفتمهفت كفش آهنین پوشیدم »

 جستجوی فراوان برای چیزی است. 

ایی تعبیر كن از «ضیافت»شاملو داه ابداعات تازه و جذابی در ساختار كنایی اشعارش دارد؛ بعنوان نمونه در شعر 

 استفاده میکند كه بسیار جالب است:« به رف چیدن مرددان»

 .(754ن: ص)هما «زنددان را به یخدانها/ اندمرددان را به رف چیده»

 .(45)همان: ص «زخم كهنه نمک پاشدزین پس به زا / طوفان ۀاین ابرهای تیر»

 (.456)همان: ص« از دیددان باز مژدان بهم نمیزند»

 (.49)همان: ص« ای بجوی، آیینهبا كس م یچ بیهده»

 (.75)همان: ص« تو كز معامله جز باد دستگیرت نشد»

ای و زبان مردم كوچه و بازار دیری وی از كنایات محاورهبهره ،شعار شاملواز نکات قابل توجه در ساختار كنایی ا

« كنایه از پنهانکاری و ناروایی = ریگ به پوزار داشتن»(، 656« )پاشنه را دركشیدن» هایی ماننداست؛ كنایه

 .(4593« )كناندذرداه آشتی»و (، 444« )از كیسه رفتن»(، 444« )شدن پول یک جسک»(، 594)

 

 آمیزیحس

 .(414ص  )همان: «آسمانبوی شور دوست داشتن »

 .(654)همان: ص  «توست جدر شاخ و برگ خان نمصداطالی مرغ »

 .(64ص  )همان: «های اوستبا دونهبیرنگ/  ۀآوازهای میزد/ آلودمهتابهای درم شراب/ شور هزار مستی ناسیراب»
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 تضمین

 .(96)همان: ص  «ر زمین خدا نعره میزدندمستانه د/ دستی به جام باده و دستی به زلف یار»

 .(71ص  )همان: «تازه نه ایقصه ۀشدآهنگهای فراموش/ ند سیاهاهدلیم بخت كسی را كه بافت» 

 (.13)همان: ص « آنچنان كه حافظ دفت و كالم آخر آنچنان كه من میگویم... اسم اعظم»

 

 تلمیح

 .(77ص  )همان: «را صلیبشكه  مریمبسان فرزند /  سنگهای زندانم را به دوش كشم»

 .(41)همان: ص  ...«حتی  قانون بوعلیدمان مدار كه به »

 .(694)همان: ص  «مغموم ظلمات آب رنج جاویدان اسکندرو من »

 (.15)همان: ص« را با فریادهای شور و شوق و هلهله... بودا»

 )همانجا(....«  اسکندردر ضیافت شام »

 (.36)همان: ص« تنی كه راز مردشرویینهتر به دست كرده باشند جنون را نشانی از این آشکاره»

 (.14)همان: ص« در آتش واپسین تیر تركش، آنچنانکه میگویند براهیما سیاوش،یا همچون خون »

ر مغموم / تو را آن به كه چشم / فروپوشیده باشی/ من كالم آخرین را/ بر زبان جاری كردم / همچون سفندیاآه ا»

 قربانی بر مذبحمنطق خون بی

 (.14)همان: ص « خون سیاوشیا همچون 

 

 جناس

 .(491)همان: ص  «شکسال  شکسال ا باد سالد سال ب»

 .(67)همان: ص  «كور زیج رنجچون جغد مینشینم در »

 .(411)همان: ص «ردلبخند تو مَ ردمُ»

 (.45)همان: ص « شعورمردان بندر م شورو نفس درم و »

 (.57ص )همان: « هیکلش خشت خشک»

 مانجا(.)ه« خشت خشت هیکلش/ از نامداریهای بینامان فروپوشیدهزیر / سرد  ریزمعبر موكبهای اندوهگین نالش »

 (54)همان: ص« پیچان / پل/ پایها در آب و سر بر ساحلی هشته روی روداهدهایی خفته را ماند / به »

 

 تضاد

 .(44)همان: ص  «در بزم و رزم، خنده و ماتم، فراز و نشیب»

 .(44)همان: ص  «آتش و آبمن از  …ز و شباستاده است رو»

 )همانجا(.« سر درآوردم شادی و درداز طوفان و از پرنده/ و من از »

 

 نوآوری در قالبهای شعری

با توجه به سه عنصر وزن، جایگاه قافیه و شکل نوشتاری، شعر شاملو به سه دستج شعر عروضی، نیمایی و س ید  

ما نکتج حائز اهمیت آن است كه داه تغییراتی در اركان عروضی، قالب و غیره در ساختار شعری تقسیم میگردد؛ ا



 497/ اشعار احمد شاملوسبکی و محتوایی  هایمؤلفه بررسی

 

كه در قالب « رانده»شعر « هوای تازه»چهارپارۀ نو یکی از این موارد است. در مجموعه اشعار  شاملو دیده میشود.

دارای دو  3 و 7سه ركن و بندهای  دارای 4،9و  4،5،1،6،4بند است. بندهای  4چهارپاره سروده شده است دارای 

 ركن است:

 ( دست بردار از این هیکل غم                  فاعالتن فعالتن فعلن4

 فعالتن فعالتن فعالن   كه ز ویرانی خویش آباد است               

 فاعالتن فعالتن فعلن    دست بردار كه تاریکم و سرد             

 فعالتن فعالتن فعلن                     چو فرومرده چراغ از دم باد

 

 ( دست بردار ز تو در عجبم                   فاعالتن فعالتن فعلن6

 فعالتن فعالتن فع لن  به در بسته چه میکوبی سر              

 فاعالتن فعالتن فعلن نیست میدانی در خانه كسی          

 فاعالتن فعالتن فعلن  سر فرومیکوبی باز به در              

 

 فاعالتن فعلن  ( زنده اینگونه به غم                   3

 فاعالتن فع الن ام در تابوت                    خفته     

 فاعالتن فعالتن  حرفها دارم در دل                   

 فاعالتن فعالن  میگزم لب به سکوت                

 

 وشیم            فاعالتن فعالتن فع لن( دست بردار كه در خام1

 با لبم هر نفسی فریاد است                  فاعالتن فعالتن فع الن

 به نظر هر شب و روزم سالی است          فعالتن فعالتن فع الن

 درچه خود عمر به چشمم باد است         فاعالتن فعالتن فع الن

 

 فاعالتن فعالتن فعالن  اندم همه از درده خویش      ( رانده5

 پای پر آبله لب پر افسوس                فاعالتن فعالتن فع الن

 فاعالتن فعالتن فعالن میکشم پای بر این جادۀ پرت       

 فاعالتن فعالتن فعالن    میزنم دام بر این راه عبوس      

 

 فاعالتن فعالتن فع الن  ( پای پر آبله دل پر اندوه        4

 فاعالتن فعالتن فع الن   رهی میگذرم سر در خویش    از 

 فاعالتن فعالتن فع الن  میخزد هیکل من از دنبال       

 فاعالتن فعالتن فع الن   میدود سایج من پیشاپیش     

 

 فاعالتن فعالن  ( میروم بارۀ خود              7
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 فاعالتن فَعِلن  سر فرو چهره به هم       

 فاعالتن فع الن   یست     با كسم كاری ن

 فاعالتن فعلن   سد چه بندی به رهم؟       

 

 فاعالتن فعالتن فع الن ( دست بردار چه سود آید بار؟            9

 فاعالتن فعالتن فعالن از چراغی كه نه درماش و نه نور؟         

 فعالتن فعالتن فَعِلن چه امید از دل تاریک كسی؟           

 فعالتن فعالتن فعلن ندش سرزنده به دور                 كه نهاد

 

 ( میروم یکه به راهی مطرود                 فاعالتن فعالتن فع لن4

 به فرورفته به آفاق سیاه                        فعالتن فعالتن فعالن

 دست بردار ازین عابر مست                    فاعالتن فعالتن فعلن

 شو منشین بر سر راه               فاعالتن فعالتن فعالنیک طرف 

 (65)همان: ص

شاملو داه اشعاری دارد كه مصراعهای آن دارای وزن و اركان مساوی است و كلیت شعر دارای آهنگ یکنواخت 

وان بعن ها و ترمیم اوزان شعر بشیوۀ كامالً محاوره صورت درفته است.است اما از سوی دیگر كاربرد قافیه، كلمه

 را نام برد.« قصج مردی كه لب نداشت»، و «قصج دختران ننه دریا»، «راز»، «بارون»، «پریا»نمونه میتوان شعر 

یکی بود یکی نبود / زیر دنبد كبود / لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود / زار و زار دریه میکردن پریا »

قد كمون رنگ شبق / از كمون بلن ترک / از شبق مشکی ترک / / مث ابرای باهار دریه میکردن پریا / دیسشون 

 (.494)همان: ص« روبروشون تو افق شهر غالمای اسیر / پشتشون سرد و سیا قلعج افسانج پیر...

البته داه در اشعار  شاملو قالبهای تركیبی نیز مشاهده میشود. منظور از قالب تركیبی، قالبی است كه با مجموع 

ازلحاظ « غوغای دل»شعر « شدهآهنگهای فراموش»ایجاد میشود. بعنوان نمونه در مجموعه شعر  دو یا چند قالب

، «اشک مهتاب»، «آفتاب سر میزند»وزنی و قافیه، غزل است اما بصورت بندهای چهارپاره ارائه شده است. 

یا  مثنوی –یبی از قطعه از دیگر انواع قالبهای تركیبی هستند كه ترك« 4شبانج »، و «دور متروک»، «خودباخته»

 كه تركیبی از قالب آزاد و سنتی است بعنوان نمونه ارائه میشود:« 4شبانج »نیمایی هستند. در زیر شعر  -قطعه

یه شبِ مهتاب / ماه میاد تو خواب / منو میبره / كوچه به كوچه / باغ انگوری / باغ آلوچه / دره به دره / صحرا به »

ها / یه پری میاد / ترسون و لرزون / پاشو میذاره / تو آب چشمه / شونه میکنه / ت بیشهصحرا / اونجا كه شبا / پش

 (.491)همان: ص « موی پریشون

: در میان اشعار شاملو به ابیاتی برمیخوریم كه در قالب دفتگو بصورت داستان به نقل روایت و زمینۀ داستانی

دختران »، «پریا»، «شعری كه زنددی است»،« راه میرود ركسانا؛ سرود مردی كه تنها به»مطلب پرداخته است. 

از جمله اشعاری هستند كه شاملو با طرح روایت داستانی آنها را سروده « تا شکوفج سرخ یک پیراهن»، و «ننه دریا

 میخوانیم:« شعری كه زنددی است»است. در 

جب است/ آقا مرا شما / البد به جای یک ام / دنبال من؟/ عدنبالتان سه روز تمام / دربدر / همه جا سر كشیده»

 (.94)همان: ص « ایدكس دیگر درفته
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یکی بود یکی نبود / زیر دنبد كبود / لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود / زار و زار دریه میکردن پریا/ »

گیر از توی برج نالج شبمث ابرای باهار دریه میکردن پریا / از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر میومد / از عقب 

 میومد/ پریا دشنتونه؟/ پریا تشنتونه؟ / پریا خسته شدین؟

 (.445)همان: ص« وایتون؟هایتون / دریتون وایمرغ پربسته شدین؟ / چیه این های

 

 فکری سطح 

طرح م به این موضوع اعتقاد داشت كه ادبیات سنتی و بویژه شعر سنتی مجال و ابزار مناسبی برایاً شاملو اساس 

 اجتماعی دارد و از سازوكار اًافکار انسان معاصر نیست. درحالیکه شعر نو ماهیتی ذات ها وها، خواستهساختن اندیشه

 اذهان و افکار روشنگری را شعر ج. شاملو وظیفاست اجتماعی برخوردار هایهمناسبتری برای پرداختن به دغدغ

 :میگوید و میداند مردم

/ فالن نجای ز جنگل خلقند/ نه یاسمین و سنبل دلخا/ زیراكه شاعران/ خود شاخهاست خلق ج امروز/ شعر /حرب»

 افراد همج شاعر امروز/ با دردهای مشترک خلق/ او با لبان مردم لبخند میزند/ آحاد شعر من  / بیگانه نیست

 (.415 مجموعه اشعار شاملو: ص) «مردمند

ات معاصر ایران بحساب آورد. دذر زمان و تجارب شاعر و اتفاقات شاملو را میتوان یکی از شاعران اندیشمند ادبی

سیر تحولی شعر او »دیری فکری در اشعار او مواجه نباشیم. سیاسی و اجتماعی روزدار سبب شد كه با جهت

 سفر نوعی س س و است حركت در غنایی و عاشقانه شعرهای به اجتماعی و حماسی جدرجهت محتوای شاعران

انداز م)چش« در شعر او به اوج مینشیند ،اجتماعی و غنایی هر دو آمیخته است تفکرات كه عمیق، و رمزی و فلسفی

 .(459ص :كوبشعر نو فارسی، زرین

تا حدی كه تفکرات و باورهای  ای ندارددیری مذهبی برجستهشاملو جهت: مرگ و زندگی در باور مذهبی شاملو

ای بسیار كریه . مرگ در اشعار شاملو چهرهمینگرد ۀ تردیداه با دیدمرسوم پیرامون مرگ و حیاط اخروی را نیز د

 ای بسیار خشن و منفور بتصویر میکشاند:یل یا پیک مرگ را با چهرهئدارد و عزرا

های ای تاریک چشمش بر دونهههای خون از حفرهو قطره/  اش از چشم و از نگاه تهی بودخانهو دیدم كه چشم»

 .(555ص  :شاملو اشعار)مجموعه  «استخوانی فرومیچکید

 :هایی كه پیرامون مرگ دارد، هراس، خشونت و كراهت را مدّنظر قرار میدهدشاملو در توصیفات و دزاره

 .(453)همان: ص  «تا فرودیرد مرا هم ز آسمان/  جمله تن را باز كرده چون دهان»

. توصیفاتی كه شاملو است ( معرفی كرده453)همان: ص « تبرداری با دستی خسته»را  بارها در توصیف مرگ آن

چراكه در  ؛درخصوص بیزاری از مرگ ارائه میدهد با باورهای عرفانی و مذهبی ایرانیان چندان سازدار نیست

حالوت مرگ و چشیدن آن بمانند زنددی برای سالک راه حق  محور، ذوق وهای اسالمی و عرفان دیناندیشه

دویی آنچه كه هست خدمتگزار  ؛املو تمام جهان و هستی را غرق در مرگ میداندداشتنی و لذتبخش است. شدوست

 چیزی در انتظار آدمی نیست: ،ازاینرو معتقد است كه پس از مرگ. رسان وی استمرگ و یاری

)همان: ص  «در حال فروچکیدن در ظلمات محضاست /  قطرانی ۀفروچکیدن قطرنادزیر /  جدذارت از آستان»

476). 
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 رفته اآسغول تکنولوهیهای جانسانی كه زیر سلط ؛شاملو انسان مدرن را بشدت سرزنش میکند: سان مدرننقد ان

 نان ۀبه عصری چنین بزرگ!! سفر را در سفر» :بسخره میگیرد را بزردی عصر اینچنین دزنده و تلخ زبانی با و است

 .(547ص  )همان: «نام قلمرو در كه برد، میباید پیش به دشواری بدان هم نیز،

 باعث اجتماعی نابهنجار وضع جادام»دانست.  معاصر ایرانعر ششعر شاملو را باید درحقیقت سیاسیترین : سیاست

 به دقیقتر نظری با او و كند پیدا آمیزدله هوایی و حال شاملو پرشوروحال و خروش و پرجوش لحن است شده

)سفر در مه، « خود و حوادث اجتماعش ب ردازدبه تجزیه و تحلیل زنددی  و بنگرد زنددی و عشق و اجتماع

(. توجه به انسانها در معنای حقیقی آن مركز حیات فکری شاملو است. او در هیاهوی مبارزه 433ص  :پورنامداریان

 و كشاكش فریاد، همواره انسان و عشق به بشریت را میستاید:

تا با مردم اعماق شدم /  متولد بزرگ میتنگ جو من در لفاف قطعنام/  فراموش شد/  مادرم بسان آهنگی قدیمی»

 .(699)همان: ص «های زمانم پیوند یابمو با وصله/  بجوشم

های سیاسی خویش را بیان میکند و با یادآوری دوستان مبارزش كه در راه بصراحت اندیشه« مرگ نازلی»در شعر 

 اند، فریاد میکشد:آزادی جان خود را ازدست داده

ن نازلی سخ/  از تیردی برآمد و در خون نشست و رفت چو خورشید/  نازلی سخن نگفت/   …ه زدنازلی، بهار خند»

 نازلی بنفشه بود /  نگفت

 .(433)همان: ص  «و رفت …زمستان شکست /  دل داد و مژده داد 

 شاملو از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران ناراضی است و از ابتذال سیاسی ایران در عذاب:

 تلخی جبا دشن/ ایم زمان ایستاده ما بیرون/  نه روز و نه آفتاب/  ماه نیست/  شب نیست /  راه نیست/  نیست در»

 .(744ص  :)همان «هایماندرده در

در معنای وسیع كلمه است و وطن یکی « عشق»شاملو را میتوان شاعری عاشق دانست. او عاشق : عشق به وطن

یشود. او برای مردم وطنش دلسوز است. انسانی است كه در قالب و هیأت شاعر از مصادیق بارز عشق او محسوب م

 سعی میکند فریاد وجدان بیدار جامعه باشد و شاعر از نگاه او چنین توصیف میشود:

 .(441)همان: ص  «را فریاد میکند او دردهای شهر و دیارش/  یعنی/  او شعر مینویسد»

میداند. آرمانشهر شاملو جایی است كه در آن « وجدان»و « انسانیت»توار را اس وطنی پابرجا و داشتن جشاملو الزم

 مردم با وجدانی بیدار در شهرهایشان سکونت دارند:

شهر را برای آنکه به دنداب درنشیند  …/  اندكی بدی در نهاد ما/  اندكی بدی در نهاد من / اندكی بدی در نهاد تو »

 .(533)همان: ص  «كفایت است

 .شاملوست شعر دیگر ویژدیهای از نیز بودن انسان جتوجه به ماهیت انسان و دغدغ: ماهیت انسان توجه به

انسانی كه شاملو در شعرهایش از او سخن میگوید وجود شکوهمندی است كه مالک جهان است و مقتدرانه سعی »

 زادیآ و اقتدار ستم، و خشونت و فقر ۀ میکند سکان این جهان دیوانه را بدست دیرد؛ اما این انسان داه در چنبر

. پس بناچار تحقیرشده و رهاشده میماند و نومیدانه نیست خدادونه شوكت آن صاحب دیگر و میدهد ازدست را خود

 (.45 ، قنبری: ص)شعری كه زنددی است« اش را بدست بیاوردرفتهسعی میکند موقعیت و جایگاه ازدست

د / شو آغاز ج اسرافیلار آنکه جاز شلختظبه انت/ و اكنون  / بازی درفته است مرا و تو را  و اجداد ما را به / زمین »

 .(194)همان: ص  «هیچ به از نیشخند زدن نیست
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ای و هیچ م در جهان بشری است و هیچ جامعهمه ج چنانکه دفتیم از دید شاملو عدالت و آزادی دو شاخص: آزادی

هر جا كه رنج /  اق عرش...طدر زیر » ت دست نخواهد یافت:سیاستی بدون درنظر درفتن این دو اصل به موفقی

 .(455)همان: ص  «از زور و ناتوانی خود هر دو ساخته تیغی دودم /بیرون كش از نیام/ ز روز و شب /  میبرد انسان

نیافتنی نیست بلکه عشقی است كه برای او مجسّم است، با اوست معشوق شاملو موجودی وهمی و دست: معشوق

 یک» حای جان خسته و زار شاعر. پیوند و اتحاد شاملو با عشق و معشوق چنان است كه تعبیر شاعر از آنو مسی

 است:« دنبو و یک دیددان دهان

)همان: ص  «من و تو یک دیددانیم / به زیباترین سرودی خواناست/  آوازش جمه با هم/  من و تو یک دهانیم»

159). 

 مسبب و عاملی برای رهایی از تمامی دردها و رنجهاست:برای شاملو  -آیدا -معشوق و شاید 

با  دمو س یده ...نمیسوزد  ناراستی ۀكه پیکرت جز در خلوار/  حضورت بهشتی است/  وار در قالب آدمیای پری»

 .(144)همان: ص «دستهایت بیدار میشود

شاملو نابرابریهای اجتماعی و ها و دلمشغولیهای یکی دیگر از دغدغه: اصالح امور و رنج انسان زناامیدی ا

اشک میریزد بر هیکل /  ویران كه در او حسرت مرگ جخان» فرهنگی و نبود عدالت، و آزادی و دموكراسی است:

 .(341 -345)همان: صص  «رنج دیروز و غم فردایی است/  ویران كه در او هرچه كه هست جخان/  زیست

 ظلم و خفقانی است كه سبب آزرددی شاعر است.خانه و وطنی كه شاملو از آن یادمیکند درفتار 

 

 گیرینتیجه

شناسی است. با بررسی اشعار های مهم برای پی بردن به ویژدیهای یک اثر استفاده از روش سبکیکی از شیوه

ان شاملو از شاعر :شد حاصل نتایج فکری، این و ادبی زبانی، ویژدیهای اساس بر شناسیسبک جشاملو در حیط

سیاسی ادبیات ایران است كه مضامین بسیاری از وطن، عدالت، آزادی، دنیای آرمانی و بدون تبعیض اجتماعی و 

شناسی مانند مرگ، معاد و رستاخیز تا حدودی را مورد توجه قرار داده است. توجه او به مفاهیم هستی

 دبیاقرار میدهد. از نظرداه  ای مرگ و تباهی و رستاخیز را مورد توجهساختارشکنانه است و شاعر بصورت بدبینانه

فاده های بدیعی را استای، تشبیه و استعاره و مجاز و تا حدودی تلمیح، تضمین، تضاد و آرایههای محاورهشاملو كنایه

های شاملو را شاید بتوان در تشبیهاتش یافت. بلحاظ زبانی، ساختار زبانی اشعار او تمایل كرده است اما اندیشه

 هایشاخصه زا یکی كرد بیان میتوان شاملو شعر زبانی جهنگرایی و زبان محاوره دارد. با توجه به الیبسیار زیادی به ك

ن . زبااست دذشته زبان در مورداستفاده لغات و واهدان به توجه قالب در كهنگرایی شاعر، زبان در سبکی مهم

اشعار  حماسی و فاخراست. لحن  جری متون منثور قرون چهارم و پنجم ه به واقع تا حدود زیادی یادآورشاملو 

 های بسیاری از زبان باستانی را در خود دارد.های شاملو و تركیبات او مؤلفهواههشاملو، 

 

 نویسندگان مشاركت
سالمی دانشگاه آزاد ا انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 و هداشت عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر محمدعلی دذشتی. است شده استخراجحقیقات علوم و تواحد 

 هاادهد دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به میرزا محمدنیافریبا سركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 حلیلت و تجزیه در نیزعنوان مشاور به  فام عالیه یوسفدكتر سركار خانم . اندداشته نقش نهایی متن تنظیم و



 475-443 صص ،77 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 446

 و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای و هاداده

 .است پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
انسانی  علوم، اتادبی دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت وعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد  و اجتماعی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی

 

 منافع تعارض

 حاصل و سیدهنر چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، ئولمس نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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