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 چکیده:
بر صورتبندی تفاوتها، تمایزات یا تقابلها، تقابل با دیگری، عالوه  در« خود»یا « من»مفهوم  زمینه و هدف:

به موضوعی هرفتر یعنی كشف هویت فردی و اجتماعی میپردازد كه در ادبیات معاصر و بواسطج نزدیکی آثار 

با تقابل دودانج خیر و  در بعد كالن« من و دیگری»ادبی به جامعه و وجوه اجتماعی، جلوۀ پررنگتری دارد. 

های بعدی تمایزات ملی، مذهبی، ایدئولوهیک و... این دودانه را تداوم میبخشد. شر سامان مییابد و در الیه

ای است كه بواسطج دین، مذهب، ایدئولوهی، طبقج اجتماعی، دیدداه منظور از دیگری، فرد، دروه، نژاد یا طبقه

ندی میشود. این پژوهش بر آن است با بررسی اشعار شاملو براساس بسیاسی و ملیت بعنوان غیرخودی صورت

را در اشعار احمد شاملو بیابد و مورد واكاوی قرار « خود و دیگری»های تقابل و تعامل نظریج باختین، جلوه

 دهد. 

به  ایتحلیلی است كه با روش كتابخانه-الگوی تحلیلی این پژوهش بر اساس مدل توصیفی روش مطالعه:

ها و شواهد مثال در اشعار احمد شاملو پرداخته و سپس آن را بر اساس نظریج دیگربوددی ع آوری دادهجم

 باختین مورد  بررسی قرار داده است.

در دذشته و بر اساس تفکر و نگرشی كه متأثر از تعالیم سنتی جوامع كهن بود، مردم كمتر صدای  ها:یافته

است و این موضوع در آثار و متون ابل پیوستج میان خود و دیگری بوده مخالف را برمیتافتند كه این موجب تق

هایی چون تعامل صدایی جای خود را به دریافتهادبی كهن نمود دارد. در دنیای مدرن امروز این تقابل و تک

و اشعار  هامرور در نوشتهو چندصدایی داده است و به موازات این تغییر شگرف در اندیشه و روابط انسانها، به

نویسنددان معاصر هم تجلی یافته است. از جمله شاعران و نویسنددان معاصری كه در كشور ما ظاهراً از 

 نظریج این اندیشمند روسی در آثار و اشعارش بهره برده، احمد شاملو است. 

ز متمای فعالیتهای سیاسی و نگرش سیاسی شاملو، او را از دیگر شاعران همزمانش برجسته وگیری: نتیجه

میکند، و البته شباهت زمانی كه شاملو میزیسته از جهت محیط استبداد و خفقان با دورۀ دیکتاتوری استالین 

در شوروی در زمان حیات باختین و اینکه هر دو مبارز سیاسی بودند قابل توجه است. شاملو آنقدر در زنددی 

حتی عشق را و درحقیقت او شعر را ابزاری  سیاسی خود غرق است كه همه چیز را از دریچج سیاست میبیند

كسی است كه « خودی»برای بیان اهداف سیاسی و در خدمت مبارزه میداند. در یک كالم از نظر شاملو 

از نظر او هر كسی است كه در « دیگری»دیدداه سیاسی همسو با او دارد و برای آزادی، مبارزه میکند، و 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The concept of "I" or "self" in contrast with another, in addition 
to formulating differences, distinctions or contrasts, deals with a deeper issue, namely the 
discovery of individual and social identity, which in contemporary literature and due to the 
proximity of literary works to society and social aspects, has a bolder effect. "I and the other" in 
the macro dimension is organized by the dual opposition of good and evil, and in the next layers, 
national, religious, ideological, etc. distinctions continue this duality. The meaning of the other is 
a person, group, race or class that is defined as an outsider by religion, religion, ideology, social 
class, political view and nationality. This research aims to find and analyze the effects of 
confrontation and interaction of "self and other" in the poems of Ahmad Shamloo by examining 
Shamloo's poems based on Bakhtin's theory. 
METHODOLOGY: The analytical model of this research is based on the descriptive-analytical 
model, which collected data and evidence from the example of Ahmad Shamloo's poems with a 
library method, and then analyzed it based on Bakhtin's theory of otherness. 
FINDINGS: In the past and based on the thinking and attitude that was influenced by the 
traditional teachings of ancient societies, people rarely heard the opposing voice, which caused a 
continuous confrontation between themselves and others, and this issue is reflected in ancient 
literary works and texts. In today's modern world, this confrontation and monotony has given its 
place to findings such as interaction and polyphony, and parallel to this tremendous change in 
people's thoughts and relationships, it has gradually been manifested in the writings and poems 
of contemporary authors. Among the contemporary poets and writers in our country who 
apparently benefited from the theory of this Russian thinker in his works and poems is Ahmad 
Shamloo. 
CONCLUSION: Shamloo's political activities and political attitude make him stand out and 
distinguish him from other contemporary poets, and of course, the similarity of the time when 
Shamloo lived in terms of the tyrannical and suffocating environment with Stalin's dictatorship 
period in the Soviet Union during his lifetime and that both were political fighters. It is 
noteworthy. Shamloo is so immersed in his political life that he sees everything through the lens 
of politics, even love, and in fact he sees poetry as a tool to express political goals and serve the 
struggle. In a word, according to Shamloo, an "insider" is someone who has the same political 
views as him and fights for freedom, and "other" in his opinion is anyone who does not step on 
the path of freedom or is an obstacle to achieving freedom. 
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 مقدمه

از بدو تاریخ با دانش و معرفتی كه انسان ابتدایی داشته است، پیوسته دودانه و تضادی میان خیر و شر، سیاهی و 

تاریکی و ... وجود داشت كه در روابط میان افراد و اجتماع به صورت خودی و غیرخودی یا  سپیدی، روشنی و

ود دیدن، تفکری ب« بر ما»یا « با ما»نگری و همه چیز را به صورت خودی و بیگانه بروز و ظهور مییافت. این مطلق

ودی اجازۀ شنیدن نمییافت كه بیشتر در جوامع سنتی و محیطهای بسته و جاهایی كه هیچ صدایی بجز صدای خ

 انجامید، برخالف جوامعحاكم بود و درایشی به دفتگو و شنیدن صدای مخالف كه شاید در نهایت به تفاهم می

مدرن دیده نمیشد. تعامل، تفاهم و دفتگو كلماتی هستند كه در جهان مدرن امروز در برابر تقابل، تضاد و رویارویی 

های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و ادبی جوامع متمدن بر دایی در همج زمینهبه وجود آمدند و موجب شدند چندص

دهندۀ صدایی بنشیند و این نگاه و اندیشج دفتمانی ادر در آثار ادبی یک قوم و ملت تجلی پیدا كند، نشانجای تک

نظرات  میباشد، استفاده از« دیگری»با « خود»هویت آن ملت است. با توجه به اینکه هویت محصول تعامل 

شناسان فرهنگی و نیز تحلیلگران دفتمان بعنوان ابزار و پشتوانج تحقیق در بازنمایی هویت و درک جایگاه نشانه

موضوع مؤثر خواهد بود. داهی فرایند شناسایی خود مستلزم تعامل با دیگری و طرد ناسازدار در فرهنگ دیگر 

عادی و نابهنجار، ارزش و ضدارزش، فرهنگ و غیرفرهنگ، متن  است. تقابل بین آلوده و ناآلوده، سازدار و ناسازدار،

شناسی و غیر متن، خود و غیر، مناسب و نامناسب و این دست اصطالحات، ما را ناچار میکند به حریم نشانه

 (.634: 4394فرهنگی وارد شویم )میلز، 

، الگوی تحلیلی این پژوهش بر اساس پرداختند« خود و دیگری»پردازانی كه به این دودانج عالوه بر نظرات نظریه

نظریج دیگربوددی باختین است. میخائیل باختین، اندیشمند و منتقد ادبی روسی، با طرح مفاهیمی چون دیگری 

و دیگربوددی، دفتگودرایی، و چندصدایی در بستر دسترۀ متن و متنیت برای اولین بار و در قرن بیستم این زمینه 

ون و آثار ادبی دونادون به دنبال ردپای صدا و حضور دیگری باشیم. هدف باختین از به را به وجود آورد تا در مت

، اتحاد این دو هویت و هضم و استحالج یکی از هویتها در دیگری نیست، بلکه «دیگری»و « خود»دفتگو نشاندن 

« گریدی»هم شایستج ما از های دو فرهنگ است كه به غنای متقابل آنها مینجامد. در نظر باختین، فبرخورد مکالمه

فی شناسی فلساساس انسان« دیگربوددی»صورت میگیرد. مبحث « دیگری»، در سایج رابطه با «خود»و حتی از 

(. احمد شاملو از جمله نویسنددان و شاعران معاصر محسوب 74: 4377باختین را تشکیل میدهد )تودوروف، 

رفته از دیدداه سیاسی و مبارزاتی در بعد اجتماعی، و میشود كه به جهت زبان و بیان خای خود كه نشئت د

ر صدایی دعواطف و اهمیت او به عشق در زنددی شخصی است، چندصدایی و حتی در برخی موارد تکگویی و تک

های تقابل یا تعامل با دیگری را در اشعار احمد ها و جلوهاشعارش دیده میشود. این پژوهش بر آن است كه زمینه

 وی و تبیین كند. شاملو واكا

 

 روش مطالعه

نابع ها از متحلیلی است. در این پژوهش نخست تعریفهای كلی نظریه-روش این پژوهش بر اساس مدل توصیفی

آوری شواهد مطابق با نظریات از میان متون، مورد موجود استخراج و مورد بررسی قرار درفته است. سپس جمع

 شده در دستور كار قرار درفت. ادله و تحلیل موارد استخراج بحث و بررسی قرار درفت و در آخر تحلیل
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 بحث و بررسی

 احوال و آثار احمد شاملو

احمد شاملو )الف. بامداد( در خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد. نام پدرش حیدر و نسب پدری  4351در سال 

های قدیمی كابل به یکی از طایفه ی صلهمدایح باز مجموعج « من بامدادم سرانجام»او به دفتج شاملو در شعر 

اش مجبور به ترک روسیه، خانواده 4447میرسد. شاملو اهل قفقاز بود و پس از تحوالت مرتبط به انقالب بلشویکی 

زادداه خود شدند و به ایران آمدند. پدرش افسر ارتش بود و دوران كودكی شاملو به دلیل شغل پدرش در شهرهای 

اصفهان، آباده و شیراز سپری شد كه مدام در مأموریت بود و از شهری به شهر دیگر منتقل خاش، رشت، سمیرم، 

( از حمایت خود از نازیها 4344مرداد  45نژاد در مجلج آدینه )شمارۀ ای با سیروس علیمیشد. شاملو در مصاحبه

 قین بودم و جزئی از دروهیمتف« زندانی سیاسی»در جنگ جهانی دوم میگوید و آن را به خود منتسب میکند: من 

احمقتر از خودم شدم كه با شعار دشمن دشمن ما دوست ماست، ناآداهانه هرچند خالصانه، سعی میکنم برای 

نمونه با ایجاد مشکل در امور پشت جبهه متفقین آب به آسیاب و آسیاب اراذل هیتلری بریزند. البته آن مخمصه 

بخش نمیدانم. به اصطالح متر فریب میخوردم و هیچ تهمتی را شعار آزادیای بود كه بعداً كبرای من درس آموزنده

معروف بیرون باغ! پسری را در نظر بگیرید كه پانزده سال نخست زنددی خود را در یک خانوادۀ نظامی، در خفقان 

. شده است. .. سیاسی و ركود تحصیلی و ...دذرانده و نادهان كامالً دیج و بدون هیچ درک و آداهی از خواب بیدار

ای كه میشد درفت از كالسی به كالسی میرفتم بی اینکه چیزی بیاموزم ... مدرسه برایم لنگ لنگان با حداقل نمره

 (. 44: 4373)شاملو، به نقل از دستغیب، « زندان بود

ر شاعران معاص در این سالها شاملو فرادیری زبانهای فرانسه و آلمانی را با جدیت دنبال میکرد و با مطالعج آثار

« راهنتا شکوفج سرخ یک پی»فرانسوی، با جریانهای ادبی جدید آشنا میشد. شاملو برای اولین بار در منظومج بلند 

انتشار یافت، نوع جدیدی از شعر را مطرح كرد كه به شعر سپید یا « شعر سفید غفران»با نام  4364كه در سال 

وزن را رها كرد و با كنار دذاشتن بسیاری از ملزومات شعر كالسیک  شاملویی شهرت یافت. او در این نوع شعر نو،

و شعری، سبک جدیدی را در شعر معاصر ایران سامان داد كه یکی از مهمترین قالبهای شعری ایران در دورۀ 

 معاصر شد. 

یاوش، سامان، ملوک اسالمیه ازدواج كرد. ثمرۀ ازدواج، چهار فرزند به نامهای سشاملو با اشرفال 4364در سال 

منتشر شد. در این « شدهآوازهای فراموش»سیروس و ساقی است. در همان سال نخستین مجموعج شعر او با نام 

نگاری میپردازد. او عالوه بر كار در شناخته میشود و بطور جدی به روزنامه« الف صبح»سالها شاملو با نام هنری 

 پسند برای امرار معاشام مستعار منتشر میشوند، داستانهای عامهدر برخی مجالت كه با ن هفتج نو،مجالتی مانند 

از سوی شاملو منتشر « قطعنامه»و مجموعه شعر « 63»، به عبارتی شعر بلند 4335مینویسد. دو كتاب در سال 

شاملو  4334به دلیل نوع نگارش و افکار شاعر مورد توجه و اقبال خوبی قرار درفت. در سال  قطعنامهمیشود كه 

، اطالعات ماهانه، بامشاد، مجالت پوالدحدود دو سال مشاور فرهنگی سفارت مجارستان بود. سردبیری روزنامج 

ای در دسترش شعر نو نگاری است كه سهم عمدهاز مهمترین آثار او در روزنامه كتاب جمعهو  خوشه، كیهان هفته

 (. 44دارد )ر. ک: همان: 

منتشر شد. این مجموعه  هوای تازهازدواج كرد. در این سال مجموعه شعر  4334او با طوسی حائری در سال 

اغ باشعاری نیمایی و سپید میباشد كه بطور جدی نام شاملو را در بین شاعران معاصر تثبیت میکند. مجموعه شعر 
ین آهنگهای عامیانج شاملو در این مجموعه معروفتر پریا و دختران ننه دریاانتشار یافت.  4334در سال  آیینه
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كار بر روی اشعار ابوسعید ابوالخیر، خیام و بابا طاهر را آغاز كرد. در همان سال  4334دنجانده شده است. در سال 

 طالق درفت.  4315پدرش فوت شد. از همسر دومش در سال 

رهنما انتشار داد. انتشار این مجموعه كه ای علمی از با مقدمه  4335را در سال  قطعنامه شاملو مجموعه شعر

وزن شاعر بود و با معیارهای شعر نیما همخوانی نداشت، سبب تیره شدن رابطج نیما و شده از اشعار بیتشکیل

شعار الف. ریتم ا»آمیز و تأییدی دربارۀ شعر شاملو مینویسد: شاملو شد. رهنما در پیشگفتار خود با نگاهی ستایش

میتوان با ریتم اشعار اسپانیایی و آمریکای التین پس از لوركا مقایسه كرد. دنیای پر از شکلها و صبح )شامل( را 

تصاویر نابرابر نیمایوشیج كه حاصل خشکی )در بهترین آثارش( است، با احساسی از بند رستج صبح )شاملو( به راه 

 (. 69: 4341قل از شاملو، )رهنما، به ن« شده میکشاندمیفتد و ما را به نقاط عمیق درد پاشیده

علیرغم ناراحتی زیاد نیما از شاملو، او همچنان خود را شادرد نیما میدانست و خالقیتهای او را در امتداد معیارها 

شعر نیما بردرفته از نثر قدیم و جدید در حقیقت حاصل یک درس بزرگ »و خالقیتهای شعر نیما برآورد میکرد: 

درفت  بکلی از من كناره« قطعنامه»نبود، آن را تهمت مستقیم تلقی كرد و با انتشار  است. اما حاضر به تجدید نظر

و هر بار كه خدمتش میرفتم سردیش بیشتر میشد و من را نپذیرفت و هردز حاضر نشد به توضیحات من دوش 

 (.456:4376)حائری، « دهد

انشگاه پرینستون دعوت شد و به همین از طرف انجمن قلم و د 4355شاملو برای سخنرانی و شعرخوانی در سال 

دلیل عازم آمریکا شد. حکومت پهلوی با وقوع انقالب اسالمی، سرنگون شد و شاملو چند هفته بعد از پیروزی 

 4359را منتشر میکند. او در سال  كوچهانقالب به ایران بازدشت. در همین سال انتشارات مازیار جلد اول كتاب 

های دونادون مشغول به كار شد و ن نویسنددان ایران درآمد و در مجالت و روزنامهبه عضویت هیئت مدیرۀ كانو

نامه پس از انتشار كمتر از چهل شماره توقیف را نیز بر عهده داشت. این هفته كتاب جمعهدر این مدت سردبیری 

 میشود. 

یکی  4374یماری در اردیبهشت سالهای آخر زنددی شاملو كم و زیاد با بیماری و رنج سپری شد و با زیاد شدن ب

و تعدادی شعر جدید ادامه داد و  كتاب كوچهاز پاهای خود را از دست داد و در این سالها به ترجمه و ویراستاری 

 4374شب دوم مرداد  4اشعار و دیالودهایی از او در نشریات ادبی منتشر شد. احمد شاملو سرانجام در ساعت 

 م مرداد در امامزاده طاهر كرج به خاک سپرده شد. دردذشت و پیکرش روز پنجشنبه شش

 

 های صورتبندی خود و دیگری در شعر شاملوزمینه

های شکلگیری و تمایز خود و دیگری در شعر شاملو، ابتدا باید بدانیم تلقی او از انسان برای درک و دریافت زمینه

به موجودیت و هدف انسان نگاه میکند؟ چیست، انسان را در كجای منظومج هستی مینشاند و از چه زوایایی 

 ترین ویژدی انسان در شعر شاملو است. شاملوتعریف شاملو از انسان، ناظر بر سیاسی بودن او است و این برجسته»

: 4393)زرقانی، « ای كه به انسان بنگرد، در اعماق نگاهش، باز وجه سیاسی زنددی انسان اصالت دارداز هر زاویه

تنها شاعری اجتماعی، بلکه شاعری عمیقاً سیاسی است و انسان و اجتماع را نیز از دریچج سیاست (. شاملو نه 315

درمییابد. انسان شعر او هم، انسانی سیاسی است با اهداف، آرمانها و كاركردهای  میبیند. او حتی عشق را در مبارزه

ی نادسستنی با مبارزه دارد و مفاهیم سیاسی كه در نظر شاعر، حقیقت محض جلوه میکند. انسان شعر او پیوند

مقدس در نظر او، عدالت و آزادی است. شاملو خود در دفتگوها و مقاالت متعدد بر این نگرش صحّه میگذارد و 

آرمان هنر ادر جغجغج رنگین به دست »حضور خود و هنر خود را با التفات به این رویکرد تعریف و تبیین میکند: 
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نشینان را به پردۀ تزئینى پوشاندن یا به جهل و خرافه دامن زدن نباشد نج دیوار خرابهكودک درسنه دادن یا رخ

پرست میخواهند تا داوِ شیرده باقى بماند، عروج انسان است. طبعاً كسانى كه جوامع بشرى را زبون و خرافه

میخوانند. آنان كه « استهنر آلوده به سی»آرمانخواهى را جهتگیرى سیاسى وانمود میکنند و هنر آرمانخواه را 

آورند، در همان حال برآنند كه به حساب مى« ستایش حقیقت»ادرچه مدح خود را نه آلوددى به سیاست بلکه 

دونه هنر نیستم و اى نیست. من هواخواه آنوظیفه –« زیبایى محض»حتی تا فراسوهاى –هنر را جز خلق زیبایى 

ه از ته دل ب« شعر محض فاقد هدف»اى اى نقاشى تجریدى یا قطعهههرچند همیشه اتفاق میفتد كه در برابر پرد

اش درود بفرستم، بیگمان از اینکه چرا فریادى چنین رسا تنها به نمایش قدرت حنجره مهارت و خالقیت آفریننده

ه نقل از: )شاملو، ب« امپرداخته و كسانى چنین نیازمند به همدردى را در برابر خود از یاد برده است دریغ خورده

(. روشن است كه نگاه شاملو به شعر، واجد ارزشهای اجتماعی و انسانی است. در نظر 31-33: 4376محمدعلی، 

زیبایی و هنری كه نفعی از آن در جهت بهروزی مردم و بهبود »جایی ندارد. « هنر برای هنر»او، زیبایی صرف و 

و  ارزشستمگران به كار نرود، زیبایی و هنری بی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاصل نشود و همچون سالحی علیه

ای است كه شاملو در تمام دورۀ شاعری خود نسبت به آن وفادار بیهوده است ... . عقیده به تعهد در شعر، عقیده

هایی میداند كه به نحو چشمگیری (. او هنر را محملی برای بیان دیدداه14: 4394)پورنامداریان، « مانده است

، كارنامج شعری شاملو را انسان در شعر معاصرتگیری سیاسی و انتقادی است. محمد مختاری در كتاب دارای جه

ها ثابت میماند، همان اصل آنچه در تمام دوره»به چهار دوره تقسیم میکند، اما بر این نکته صحّه میگذارد كه 

(. از این منظر، به رغم تحوالت 674: 4379)مختاری، « تركیب نهایی یعنی انسان، مبارزه، شاعر و عشق است

 صوری و معنایی در شعر شاملو و نیز تحوالت سیاسی و اجتماعی، روح مبارزه و تقابل در شعر او محفوظ میماند. 

اجتماعی خلق -روح مبارزه در شعرهای عاشقانج شاملو نیز ساری و جاری است. او در حقیقت نوعی شعر عاشقانه

شده  سروده 4335 كه در سال «آبائی قلب از زخم» ارزه تعریف میشود. شعر معروفمیکند كه عشق در پیوند با مب

های بزم و در نقش معشوق كالسیک، بلکه در همراهی و همیاری برای است، دختران تركمن را نه در صحنه

/  نگامید ت / دختران انتظار! ! / دختراندشت دختران: »نکوداشت یاد مبارز و درفتن انتقام خون او تصویر میکند

! صد سال كه نو / در آالچیقهایی آالچیق خیال / دختران تنگ / در خلقهای بیکران / و آروزهای بیکران در دشت

ر و آمد / د رفت كرد خواهد ...دختران تمنا را / آشفته بلند اسب / یال ادر بشکوفید / باد دیوانه تانجامه / از زره

؟ است چکیده شما خون كدام / در سینج آبایی قلب ! / از زخم / رمه / افتاددی / شبنم شرم / دختران زدهمه دشت

 ، نهاناو شکفته ی بگویید / در كام كدام شما / لبهایتان كدام ؟ / لبهایتاندر بهار بلوغش داده شما / دل / ...كدام

 ز شما / بیدار میمانید / در بستر خشونت كدامیک كار ی اكنون نیست ی كه باران نم ر نمتا / شبهای ایعطر بوسه

خشاند / بود ی بدر و جسارت خشم ی كه / تا یاد آن / در بستر تفکر پردرد رازتان دلتنگی / در بستر فشردۀ نومیدی

را /  یآبای میدهید / سالح / صیقل شما كدام ی / بین ی كدامشما  ؟ / بینبازتان را / در چشم آتش شعلج تا دیرداه

 (. 51-55: 4376)شاملو، « ؟روز انتقام برای

شاملو كه در طول حیات پر فراز و نشیب خود، خواسته یا ناخواسته در دل تحوالت سیاسی قرار میگیرد و برخی 

اقع، به مبارزه برای آزادی و نفی استبداد وفادار میماند. از آنها را تجربه میکند، هم در جهان متن و هم در جهان و

شاعر زنددی و هنر خود را وقف مبارزه میکند، چراكه دردها و زخمها را به چشم جان دیده و دیگران را نیز 

حاب صفرامیخواند كه این زخمهای باز را ببینند و به مبارزه بپیوندند. او جان دادن انسان را دیده است و میبیند كه ا



 47/ نظریج باختین(اساس  در اشعار احمد شاملو )بر« دیگری»و « خود»های تقابل و تعامل ها و جلوهبررسی زمینه

 

دا آید و نآیند، لذا فانوسی به دست به معبر درمیقدرت چگونه در پی پنهان و پایمال كردن خون مبارزان برمی

 میدهد ای مردم! خون صبح را بر سنگفرش خیابان ببینید: 

 امیاران ناشناخته»

 چون اختران سوخته

 چندان به خاک تیره فروریختند سرد

 ماند  ستارهی بیكه دفتی/ دیگر/ زمین/ همیشه/ شب

 آنگاه/ من/ كه بودم

 جغد سکوت النج تاریک درد خویش

 چنگ ز هم دسیخته زه را

 یک سو نهادم

 فانوس بردرفته به معبر درآمدم

 دشتم میان كوچج مردم

 این بانگ با لبم شررافشان

 آهای!-

 ها به خیابان نظر كنید!از پشت شیشه

 خون را به سنگفرش ببینید!

 است دویی به سنگفرشاین خون صبحگاه 

 كین دونه میتپد دل خورشید

 (. 34-37: 4374)شاملو، .« های آن ... در قطره

ای كه تماشای خون آنها شده، و یاد مبارزان در خون تپیدهشاعر روایتگر شکست میشود، روایتگر مبارزۀ سركوب

كاروان است. او خون شهیدان را روی  ای برای ادامج راه آنها و پیوستن مبارزان تازه به اینبر سنگفرش، توشه

 اند. دیوارهای شهر نشان مردم میدهد تا یادشان بماند چه جانهایی برای آرمانها از دست رفته

 ها پرسه میزنیمما كه شبانه در كوچه»

 خون خداوندان درد ما

 بر دیوارهای كهنج شهر شتک زده است

 ها به دوش میرسداز فراز تپه سرود دلوله

 اندآباد به رقص برخاستههای رنجبر ویرانهبرددان 

 اما پدر ما كوتوال دههای نادشوده بود

 ها را نگشودو دروازه

 شعر ما فریاد غریبان است

 برای روسپیان و برهنگان مینویسیم

 برای آنها كه بر خاک سرد

 (. 611-616: 4376)شاملو، « امیدوارند و دیگر به آسمان امید ندارند
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دان راه شدر بیان كلی وضعیت سیاسی و اجتماعی و خفقان و استبداد زمانه، با ارجاع آشکار، كشتهشاملو عالوه ب

ه اند، چراكآزادی را به نام میخواند و به ستایش آنها مینشیند؛ قهرمانانی كه مرگ در آنها راه ندارد و همچنان زنده

ان، ، برای مرتضی كیونگاه كنرسوا میکند. در شعر  خون آنها تا هماره تازه میماند و استبداد را به چالش میکشد و

 دوست صمیمی شاعر كه در زندانهای رهیم پهلوی كشته شد، میخواند:

كرد. /  غرور ددایی كه / سالی كم دراز و استقامتهای روزهای . / سالشک / سال اشک باد / سال بد / سال سال»

 شق/ ع نیست دام .../ زنددی كبیسه / سال مرتضی خون / سال پوری اشک لعزا / سا درد / سال / سال پست سال

 (. 497-491)همان:...« آزادند / آزاد و پاک  دمشده یاران / چراكه نیست دام مرگ / حتی نیست دام

مرداد  69پس از كودتای  تقدیم وارطان ساالخانیان میشود. وارطان یکی از مبارزانی میباشد كه« مرگ نازلی»شعر 

دستگیر و در زندان كشته شد. در توضیح این شعر شاملو از مالقات با وارطان در زندان و عدم وجود یک جای سالم 

سروده شده  4333اش در برابر بازجویان شاه میگوید. این شعر در سال در بدنش بر اثر شکنجه و از مقاومت دلیرانه

 است:

 نحس بدار! / با مرگ از دمان پیر / دست داد یاس دل ، زیر پنجره/ در خانه شگفت و ارغوان زد ! بهار خندهنازلی»

 تهبر جگر خس خشم ، / سرفراز / دنداننگفت سخن در بهار ... / نازلی ، خاصهاز نبود شدن به ! / بودنمیفکن پنجه

 سخن لی! / نازستنشسته بیضه به را / در آشیان فجیع مردی وجج، جسکوت بگو! / مرغ ! سخن/ نازلی و رفت بست

 دم بود: / یک ستاره / نازلی نگفت سخن / نازلی و رفت نشست برآمد و در خون / چو خورشید / از تیردی نگفت

! ستشک داد: زمستان داد / مژده بود / دل بنفشه / نازلی نگفت سخن / نازلی و رفت درخشید و جست ظالم درین

 (. 75-73: 4376)شاملو، ...«  / و رفت

شعر شاملو سرشار از ستایش پهلوانان و مبارزان میباشد و از این رو محمد مختاری با توجه به نقش محوری آنان 

(. شعر 694: 4379در قضاوتهای شاملو، این پهلوانان را مالكی برای تشخیص او از بیگانگان میداند )مختاری، 

ای در آستانج اعدام را به تصویر میکشد كه در آن اثری از ترس نیست، لحظات پایانی زنددی رزمنده« ساعت اعدام»

 اما در استقبال از مرگ، قهرمانی را با لبخندی بر لبانش میبینیم:

در  خورشید / تابش ز انعکاس/ ا بر سقف آب رقص / چون لبخندی چرخید / لرزید بر لبانش در كلیدی در قفل»

 زنانسهپر پرسه / میگشت دمگشته نوت یکی / مانندۀ دمانسپیده خوش / رنگ چرخید / بیرون در كلیدی قفل

بر  آب رقص / چون لبخندی چرخید / رقصید بر لبانش در كلیدی .../ در قفل اشخانه / دنبال نی سوراخهای روی

 (. 94-95: 4376)شاملو، « چرخید در / كلیدی خورشید / در قفل تابش انعکاس / از سقف

و ... واقعیت اجتماعی را با زبان تصاویر و در قالبی  ساعت اعدام، از زخم قلب آبایی، مرگ نازلیشعرهایی چون »

)دستغیب،  «بیان میکنند استوار عرضه میدارند و تپشهای جان انسانی شیفتج رهایی و عشق و روشنایی را به روشنی

4373 :74 .) 

مرداد و اتفاقات پس از آن مانند زندانی كردن و اعدام بسیاری از فعاالن سیاسی و فرهنگی و هر آن  69كودتای 

كس كه دمان میرفت مخالف حکومت و استبداد باشد، شمشیر تیز خفقان و سانسور را بر همگان آشکار كرد. 

ات معطوف به كودتا دستگیر و زندانی میشود، از نزدیک بخشی از آنچه را كه در شاملو كه خود در جریان اتفاق

بینانج شاملو نسبت به اجتماعی كه در دید واقع»جامعه و زندان میگذرد، لمس میکند و در شعرهایش میگنجاند. 

د، ... به دریباننآن زنددی میکند و نسبت به دردها و بیعدالتیهای مسلط بر جامعه كه مردم بیچاره با آن دست 

سروده  4335كه در سال « لعنت»(. شعر 444: 4394)پورنامداریان، « های اوستنتیجج مستقیم زنددی و تجربه
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 های شاعر و شب ظلمانی حاكم بر جامعه را بخوبی بازتاب میدهد: شده است، بخشی از این تجربه

! تدوسظلمت پیمان انگیز شبخوف خداوندان فریاد. / ای یک شهر / نیست / در تمام نیست چراغی شب در تمام»

 پایانبی شبهای این / تا نه آئینظلم فردوس این پنهانی داهشکنجه / در رواق را بیاویزم شیطان فانوس من / تا نه

را، در  دندتانآباد بهشت / ظلمت نفرین جاودانیتر كنم آفتاب صدهزاران فروغ / به را من تانپایه افسون جاویدان

 قلب ارهستبی شبان فریاد / چون یک روز / نیست / در تمام نیست چراغی شب / باز نگشایید / در تمام من روی به

 ستخسته من / پای پیداست من . / راهستبسته در دهان زبانم نخوت، از من میسوزم / تا ندانند از چه تنهاست من

جا  به پردردی تنها / زخم اشبشکسته را / با تن قدیمی فتحی میگوید سرود كهنج كه را مانم خسته / پهلوانی

 خونین درد، خشم داستان نخونی در چشم میجوشاندش / اشک از خشم جانگزای از شمشیر و دردی ستمانده

 یبر هر سو كه ، در بیابانیبر خود خمیده . / از درونخود تنهاست صبحبی / در شب در چشم میخشکاندش اشک

/  نیست چراغی شب خود میزند فریاد / در تمام و نخوت زخم از رنج و خشمناک / دردناک دام ، نهادهخوفی آن

! / باد باد نصیبیبی ما را / جاودانه دندتان شاد / از بهشت ظلمت خداوندان فریاد. / ای یک / نیست تدش در تمام

/  ا منر تانمایه افسون / باد تا شبهای آئینظلم فردوس این داههر شکنجه / در رواق را برآویزم شیطان تا فانوس

 (. 457-455: 4376)شاملو، !« نفرین یتر كنمجاودان آفتاب صدهزاران فروغ به

شاملو در اینگونه شعرها با انبوهی از كلمات تیره و تلخ مانند شب، شکنجه، دیوار، ظلمت، خون، و فریاد، فضای 

ای برای تیره و تاری را ترسیم میکند و از استبداد روزافزونی میگوید كه بر سراسر جامعه سایه میفکند و هیچ روزنه

ستیز و اوضاع اجتماعیِ توام شب در حوزۀ زبان رمزی شاملو، مظهر شرایط سیاسیِ آزادی»ی باقی نمیگذارد. رهای

(. شاعر بخوبی میداند در این مسلخ، آنچه قربانی 14: 4394)پورنامداریان، « با ظلم و خفقان ناشی از آن است

ی را تصویر میکند كه در حسرت آزادی، حتی به ا، جامعه«ترانه بزردترین آرزو»میشود، آزادی است، لذا در شعر 

 هیأت سرودی كوچک مانده و در فقدان آن مرثیه میخواند:

 آه ادر آزادی سرودی میخواند»

 ایكوچک / همچون دلوداه پرنده

 هیچ كجا دیواری فروریخته برجای نمیماند

 ...آه ادر آزادی سرودی میخواند 

 كوچک / كوچکتر حتی

 (. 44-41: 4374)شاملو، « از دلوداه یک پرنده!

ای ای است كه در آن، آزادی دمشدهشاعر از هراس خود میگوید؛ هراسی كه نه از مرگ، بلکه از زیستن در جامعه

 ارزش، و مزد دوركن از بهای آزادی بیشتر باشد: بی

 امهردز از مرگ نهرسیده»

 تر بود. ادرچه دستانش از ابتذال شکننده

 از مردن در سرزمینی است همه –باری  –هراس من 

 كه مزد دوركن

 از بهای آزادی آدمی

 (. 65: 4375)شاملو، « افزون باشد

روشن است كه در نظر شاملو، هنر بدون آرمان و هدف، واجد ارزش نیست و او آرمان و هدفی واالتر از آزادی 
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نیز میخواهد در قبال اینهمه درد و  نمیشناسد. او نه تنها خود در این مسیر قرار میگیرد، بلکه از دیگر هنرمندان

، كه به نقاش معاصر ایران، ایران ابراهیم در آتشاز مجموعج « اشارتی»دروغ، سکوت پیشه نکنند. چنانکه در شعر 

 درودی، تقدیم شده است، خطاب به نقاش میگوید:

 تو خطوط شباهت را تصویر كن:»

 آه و آهن و آهک زنده

 دود و دروغ و درد را

 كه خاموشی / تقوای ما نیست. 

 ... تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و 

 آن نگفتیم

 كه به كار آید

 چرا كه تنها یک سخن

 یک سخن در میانه نبود 

 آزادی!

 (. 51-53: 4374)شاملو، « ما نگفتیم / تو تصویرش كن!

ی شعریش محفوظ میماند. او در تصویرسازی هانگاه سراسر سیاسی شاملو به انسان و جهان پیرامون، در همج دوره

حاكمیت مركزی و اهالی سیاست، جهان برساختج آنها را بشدت تیره و تلخ بازمینمایاند؛ جهانی كه در آن، 

 ای است: اندیشیدن، عشق، نور و روشنایی، ترانه و رهایی و آزادی مفاهیم ممنوعه

 دهانت را میبویند»

 ممبادا كه دفته باشی دوستت میدار

 دلت را میبویند

 روزدارِ غریبیست، نازنین!

 و عشق را

 بندكنارِ تیرکِ راه

 تازیانه میزنند

 عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد

 وپیچِ سرمادر این بُنبستِ كج

 آتش را

 بارِ سرود و شعربه سوخت

 فروزان میدارند. 

 به اندیشیدن خطر مکن

 روزدارِ غریبیست، نازنین!

 میکوبد شباهنگامآن كه بر در 

 به كُشتنِ چراغ آمده است

 نور را در پستوی خانه نهان باید كرد



 74/ نظریج باختین(اساس  در اشعار احمد شاملو )بر« دیگری»و « خود»های تقابل و تعامل ها و جلوهبررسی زمینه

 

 آنک قصابانند

 ها مستقربر دذرداه

 آلودبا كُنده و ساتوری خون

 روزدارِ غریبیست، نازنین!

 و تبسم را بر لبها جراحی میکنند

 و ترانه را بر دهان

 (. 34-31: 4379)شاملو، ...« شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد 

پیوند شعر شاملو با امر سیاسی و اجتماعی تا بدان حد است كه برخی منتقدان با التفات به شعر شاملو، كلیت شعر 

ایران  بیطبق یک قاعدۀ نانوشته این موضوع در سطح جامعج اد»منثور یا سپید را همبستج امر سیاسی میدانند. 

تقریباً پذیرفته شده است كه شعر منثور با سیاست و اعتراضِ سیاسی پیوند عمیقی دارد و شعر منثور و سیاست، 

 (. 546: 4393)زرقانی، « خواهران توامان یکدیگرند

، مانیفست شعری خود را بازدو میکند؛ مانیفستی كه تا «شعری كه زنددیست»، در هوای تازهشاملو در مجموعج 

ند اجتماعی شعر قدیم را نقد میک-ان حیات ادبیش به آن وفادار میماند. شاملو در این شعر، ابتدا وجه غیرسیاسیپای

 و در ادامه وظیفج شعر و شاعر امروز را بیان میکند و مبارزه را در كانون شعر مینشاند: 

 موضوع شعر شاعر پیشین / از زنددی نبود»

 زد ... آن را به جای مته نمیشد به كار

 های رزم/ با دستکار شعردر راه

 هر دیو صخره را /از پیش راه خلق نمیشد كنار زد

 یعنی اثر نداشت وجودش 

 فرقی نداشت بود و نبودش

 آن را به جای دار نمیشد به كار برد

 حال آنکه من / بشخصه / زمانی

 همراه شعر خویش

 ام ...ای جنگ كردهكره« شن چوی»همدوش 

 خلق استامروز شعر / حربج 

 ای ز جنگل خلقندزیراكه شاعران / خود شاخه

 ...بیگانه نیست / شاعر امروز / با دردهای مشترک خلق 

 و با لبان مردم / لبخند میزند

 درد و امید مردم را / با استخوان خویش / پیوند میزند

 ...او شعر مینویسد 

 یعنی او دست مینهد به جراحات پیر شهر

 شب/ از صبح دلپذیریعنی او قصه میکند به 

 ... كیوان / سرود زنددیش را

 در خون سروده است
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 وارتان / غریو زنددیش را 

 در قالب سکوت / اما ادرچه قافیج زنددی در آن

 چیزی به غیر ضربج كشدار مرگ نیست

 در هر دو شعر

 (. 41-93: 4376)شاملو، « معنی هر مرگ / زنددیست

آل خود معرفی میکند، نه تنها باید محملی برای بیان دردها و آرمانهای شعری كه شاملو آن را بعنوان شعر ایده

جامعه باشد، باید به عرصج مبارزه بدل شود و خود شعر به مثابج سالح در مبارزه به كار درفته شود. در این مبارزه 

ه است، چه در ایران و چ تمایزات جغرافیایی تأثیری ندارد و هر جا كه تقابل با ظلم و ستم باشد، حوزۀ مبارزۀ شاعر

در كره. در پایان شعر، وارتان و مرتضی كیوان معرفی میکند كه با مرگ خود، زیباترین شعرها را به یاددار دذاشتند 

 های سیاسی دیدداه شعر را بازتاب میدهد. و بروشنی جلوه

ک سو مبارزان راه آزادی و نگرش و نگارش خای شاملو، دو جبهج كامالً متضاد را رو در روی هم قرار میدهد؛ ی

مردم تشنج آزادی قرار دارند و در سوی دیگر، اصحاب قدرت و منادیان استبداد و اختناق. در حقیقت با دو جبهج 

بندی خیر و شرّ سر و كار داریم كه جدال و تقابل میان آنها در سراسر شعر شاملو جریان دارد. از این رو صورت

ای ندارد. او در سراسر شعرهای خود، حتی در شعرهایی كه از به رمزدشایی ویژهخود و دیگری در شعر شاملو، نی

 اند، مبارزه برای آزادی را هدف غایی خود میداند. های عاشقانه بنا شدهبر زمینه

به همان اندازه كه در شعر نیما، انسان عام بدون در نظر درفتن معیارهای مقطعی در كانون صورتبندیِ خود و 

یافته، معیار تمایز خود از ار میگیرد، در شعر شاملو، انسان سیاسی با جهتگیریهای مشخص و ساماندیگری قر

دیگری است. شعر شاملو جهانی دوقطبی را سامان میدهد كه در آن، همج شخصیتهای شعر، به دو دروه سفید و 

اصیت ار از تقابلهای دودانه است كه خسیاه تقسیم میشوند؛ خیر در برابر شر و نیک در برابر بد. سراسر شعر او، سرش

است كه به یاری شعر خویش با دیگری میستیزد. شاعر و « من»شاعر همین »شعر سیاسی محسوب میشود. 

قهرمان و شعر و مبارزه خود را در میدان و مجال هم میشناسند. شاعر، مبارزه و ستیز را درمییابد و به ستایشش 

)مختاری، « سنگر شعر، كه خود سنگر مبارزه است، در این ستیز دردیر استمیپردازد و در كنار و همراهش در 

(. از این منظر، آنچه معیار تمایز خود از دیگری قرار میگیرد، مبارزه و ستیز با ظلم و تاریکیاست كه 694: 4379

فیفی، چگونه تخحاكمیت سیاسی، نمایندۀ تام و تمام آن به شمار میرود. هركس در سوی حاكمیت قرار دیرد، بی هی

دیگری و همج آنهایی كه در صف مبارزان و یا ستایشگران آنها قرار میگیرند، خودی محسوب میشوند. قهرمانانی 

 كه به تعبیر شاملو با مرگ خویش، مرگ را شکست میدهند:« تقی ارانی»چون 

 تو نمیدانی غریو یک عظمت»

 ستوقتی كه در شکنجج یک شکست نمینالد / چه كوهی

 یدانی نگاه بی مژۀ محکوم یک اطمینانتو نم

 ستوقتی كه در چشم حاكم یک هراس خیره میشود / چه دریایی

 تو نمیدانی مردن / وقتی كه انسان مرگ را شکست داده است

 ستچه زنددی

 تو نمیدانی زنددی چیست، فتح چیست

 (. 77: 4341)شاملو، « كیست« ارانی»تو نمیدانی 
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آورد كه بخوبی های مختلف، فهرستی را فراهم میورهای مهم شعر شاملو در دورهمحمد مختاری در جمعبندی مح

 را در شعر او نشان میدهد:« دیگری»و « خود»های صورتبندی زمینه

 یک؛ زنددی مبارزه است و انسان را در مبارزه باید دریافت. »

 نادزیر باید سیاسی ماند.  دو؛ انسان اساساً سیاسی است. دیکتاتوری انسان را غیرسیاسی میخواهد، پس

 سه؛ هویت انسان سیاسی و مبارز، در لحظج ستیز مشخص و معین میشود. 

چهار؛ سرآمد این درایش، انسان عظیم و بردزیده و قهرمان است و درک خویشتن در عظمت قهرمان تحقق مییابد 

 شاعر تصویر شعری این برآمد تاریخی است. « من»و 

 ای وجود ندارد. اینساسی مرگ و زنددی، حق و باطل و پذیرش و انکار است. جای میانهپنج؛ چنین انسانی معیار ا

 (. 674-679: 4379)مختاری، « سو حق، و آن سو باطل است. صفبندی سریع، آشکار و قطعی است

 

 مواجهۀ خود با دیگری در شعر شاملو

ها و افراد سبب میشود در ه پدیدهذهنیت خای شاملو و نگاه سیاسی او بتقابل با دیگری مبتنی بر حذف: 

ی ها، بغایت قطعی و حتمجانبه میان خود و دیگری شکل بگیرد. نگاه شاملو به پدیدهسراسر شعر او تقابلی همه

است و جای هیچگونه تسامح و تساهلی را باقی نمیگذارد. شعر شاملو بر مناسبات سیاسی بنا شده است و مبارزه 

نه از نژاد یا مذهب و « دیگری»های شعر او را سامان میدهند؛ لذا در شعر شاملو، و ستیز و عشق مهمترین محور

قوم، بلکه بواسطج دیدداه و كاركرد سیاسیش شناخته میشود. نسبت انسان با آزادی و مبارزه است كه معیار تمیز 

ی و مذهبی و قومی در های شعر شاملو جریان دارد كه معیارهای نژادخود از دیگری میشود. تقابلی در همج دوره

كننده نیستند، بلکه نسبت با استبداد و حاكمیت سیاسی از یک سو، و مبارزان و قهرمانان آرمانخواه شعر آن تعیین

 ای تا قربانیانوطنی دارد كه از مبارزان كرهشاملو از سوی دیگر، این تقابل را سامان میدهد كه داه ماهیتی جهان

 یاهان امریکا دسترده است. های آدمسوزی هیتلر و سكوره

 آید یکی جراحت خونین مرا به چشم»

 كاندر میان آن / پیداست استخوان

 زیراكه دوستان مرا

 قصاب آشویتس -زان پیشتر كه هیتلر

 های مرگ بسوزانددر كوره

 هاهمگام دیگرش / بسیار شیشه

 از صمغ سرخ خون سیاهان

 سرشار كرده بود

 (. 46: 4354)شاملو، ...« در هارلم و برانکس / انبار كرده بود 

آید و با تمام امکانات و تواناییهایش دیگری، حاكمی است كه قتل و زندان و شکنجه، جزو ماهیت آن به شمار می

ه كند. به این عرصه آمده است تا هردونه روزنج رهایی و آزادی را بربندد و هردونه صدای مخالفی را در نطفه خف

روشن است كه در این تقابل، با دشمن خونی سر و كار داریم و مواجهه با چنین دشمنی از مبارزۀ خونین میگذرد. 

، قهرمانانه رفتار كنند، چراكه چهرۀ خشن و وحشی دهخیم جایی برای «نازلی»شاعر توقع دارد تا همه مانند »

ی جانانه و بیوقفه در جریان است و شاعر برغم شکستها ا(. مبارزه345: 4379)مختاری، « تساهل باقی نمیگذاشت
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و از دست رفتن جانها و زندانی شدن مبارزان، امیدش را از دست نمیدهد و وعده میدهد در تقابل حق و باطل، 

 این باطل ست كه از بین خواهد رفت:

 روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد»

 د درفتو مهربانی دست زیبایی را خواه

 روزی كه كمترین سرود / بوسه است

 و هر انسان / برای هر انسان / برادری است

 ...و من آن روز را انتظار میکشم 

 (. 444-445: 4376)شاملو، « حتی روزی / كه دیگر / نباشم

 حق با ابدی استوار است كه ضمن آن، نور با تاریکی و-مواجهج خود با دیگری در شعر شاملو، بر معیارهای ازلی

ای از این جدال پا پس نمیکشد، بلکه با لحنی پیمبرانه به پیروزی نهایی باطل در جنگ است و شاعر نه تنها لحظه

باشد، یک نهال كوچک یافت میشود كه بسوی « شب»و نابودی ظلمت ایمان دارد، حتی ادر تمام جنگل در احاطج 

 نور سر بركشد:

 شب با دلوی خونین»

 ست دیرداهخوانده

 ریا/ نشسته سردد

 یک شاخه در سیاهی جنگل بسوی نور

 (. 51: 4375)شاملو، « فریاد میکشد

این جدال بی تخفیف و دائمی، خون میطلبد؛ خونی كه بهای آزادی است، بهای سروری در تاریخ و رهایی از یوغ 

ان ظالم را رسوا و خوار استبداد و ظلمت. شهیدان این جدال، رستگاران و سرافرزان تاریخند و با خون خود، حاكم

 میکنند:  

 و قطره قطرۀ هر خون این انسانی كه در برابر من ایستاده است»

 ست كه پلی را از پس شتابنددان تاریخ / خراب میکندسیلی

 و سوراخ هر دلوله بر هر پیکر

 ست كه سه نفر صد نفر هزار نفرایدروازه

 كه سیصدهزار نفر

 زمرّد فردا ...از آن میگذرند/ رو به برج 

 ... و چه بسیار كه دفتر شعر زنددیشان را

 با كفن سرخ یک خون شیرازه بستند

 چه بسیار / كه كشتند برددی زنددیشان را

 (. 95-96: 4341)شاملو، ...« تا آقایی تاریخشان زاده شود 

 

 های مدارا در شعر شاملوفقدان زمینه

ت سر و كار نداریم كه تفاوتهای قومی و ملی و مذهبی آنها را از در دنیای دوقطبی شعر شاملو، با دو سوی متفاو

هم متمایز كند، بلکه تحقیقاً با دو دروه متناقض مواجهیم كه وجود یکی بر حذف دیگری استوار است. یک سو 

 هزا و در سوی دیگر، مبارزان و قهرمانان پاک و آرمانی و مردم جان باستبداد و حاكمیت سیاسی ستمگر و خفقان
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لب رسیده حضور دارند. دنیای این دو دروه، زمین تا آسمان با یکدیگر فاصله دارد. یک طرف دقیقاً چیزی را 

میخواهد كه موجودیت و هویت طرف دیگر بر منع و انکار آن بنا شده است. تصویری كه شاملو از بخش تاریک 

پیوندی نادسستنی دارد. روشن است كه در  ارائه میدهد، در ضدیت با عشق و آزادی و مفاهیم و ارزشهای انسانی

ای برای مدارا و تعامل وجود ندارد. لذا در شعر او، مبارزه و ستیز در كانون داوریها قرار میگیرد چنین ساحتی، زمینه

 ها در نسبت با این ستیز ارزیابی میشوند. و همج افراد و دروه

 

 گیرینتیجه

زمان و مکان كه باختین از آنها با عنوان كرنوتوپ یاد میکند، دو ركن مهم و اثردذار در آثار احمد شاملو هستند. 

دورۀ استبداد و محیط اختناق كه شاملو در آن میزیسته بیشباهت با دورۀ استالین و شوروی سابق در زمان حیات 

ن و شاملو نیست. روح مبارزاتی و مبارزات سیاسی كه این باختین نیست، و این البته تنها وجه اشتراک میان باختی

اند بر آثارشان سایه افکنده است. باختین ادرچه نتوانست در عالم واقع و فضای سیاسی جامعج دو اندیشمند داشته

ارش شخصیتهای آث صدایی حاكم، مجالی برای بروز و ظهور حرفهایش بیابد، این فرصت را بهزمان خود بواسطج تک

اد تا هركدام صدایشان بدون برتری بر دیگری شنیده شود، و راهی را برای نویسنددان بعد از خود باز كند كه د

 دفتگو و چندصدایی را بوسیلج زبان ادبیات تمرین كنند. 

چیز را از دریچج سیاست میبیند و در حقیقت بطور خالصه، شاملو آنقدر در زنددی سیاسی خود غرق است كه همه

شعری او، شعر را ابزاری برای بیان اهداف سیاسی و در خدمت سیاست میداند و این تا آنجاست كه روح  مانیفست

مبارزه حتی در اشعار عاشقانج او نیز دیده میشود. جهانی كه او ساخته مبتنی بر مبارزه برای رسیدن به آزادی است 

 كسانی« خودی»وعی ابتذال است. در منظر شاملو های مردم نباشد نو شعر ادر در خدمت مبارزه و بیان آالم و درد

هستند كه دیدداه سیاسی همسو با او دارند و برای آزادی تالش میکنند؛ آنان را میستاید و تمجید میکند و صدای 

از نظر او هر كسی است كه در مسیر آزادی دام برنمیدارد یا مانعی بر « دیگری»آنان در شعرش شنیده میشود و 

آزادی است؛ حال این ممکن است شاعر، نویسنده یا سیاستمداران مخالف یا اصحاب قدرت باشند. سر رسیدن به 

ای كه شاملو با غیرخودی یا دیگری در پیش میگیرد بیشتر تقابلی است تا تعاملی؛ آنان را بیرحمانه مورد انتقاد رویه

د و دیگری در شعر شاملو چندان پیچیده قرار میدهد یا حذف كرده و نادیده میگیرد. و در یک كالم صورتبندی خو

به نظر نمیرسد. دوقطبی خیر و شر در سراسر شعرش جاری است، مبارزه برای آزادی و آزادی هدف نهایی اوست، 

 همسو با این هدف خیر مطلق است و ادر مقابل هدف او باشد شرّ مطلق.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی یاتادب و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی محمدصادق تفضلیآقای دكتر   است.شده استخراج بروجرد

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای مجتبی شهبازیاند. بوده مطالعه این

 به عنوان مشاوران نیز در تجزیه و تحلیل اله غ منیری و سركار خانم دكتر پروین رضاییآقای دكتر حجتاند. داشته

 مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  است.بوده هر چهار پژوهشگر
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  قدردانی و تشکر

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

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بروجردآزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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