
 
 
 
 
 
 

  سير رمانتيسم در شعر شاملو
  فرد  جليل مسعودي                                                                        

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي  
  عبدالرضا معروف                                                    

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه پيام نور مركز بجنورد 

  چكيده :
ترين شاعران معاصر است كه با ادبيات و هنر اروپا و در نتيجه  احمد شاملو از برجسته   

ي داشته است. اين مقاله در پي آن است كه نقش و تأثير مكتب رمانتيسم هاي ادبي اروپايي آشناي مكتب
  را در شعر شاملو بررسي كند. 

ي فردي و اجتماعي مورد استفاده قرار  شاملو رمانتيسم را در شكل ايراني خود و در دو حوزه   
  چنان اين دو حوزه را به هم پيوند داده كه تفكيك آن غيرممكن است.  داده و گاهي آن

رمانتيسم از آغاز تا انتهاي زندگي شعري شاملو وجود دارد، اما اوج آن مربوط به زماني است   
  شود. كه با آيدا آشنا مي

گيري رمانتيسم فردي و حضور او در اجتماع و  گيري و اوج زندگي شخصي شاملو در شكل  
  زايي داشته است. وقايع اجتماعي در استفاده از رمانتيسم براي بيان مفاهيم اجتماعي نقش بس

مشترك شعر او را اجتماعي كرده » درد«را فرياد زده و اين » درد مشترك«شاملو تأكيد دارد كه   
  است. 

  هاي ادبي، رمانتيسم فردي، رمانتيسم اجتماعي، رمانتيسم ايراني.  واژگان كليدي : شاملو، مكتب
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  مقدمه :
وران شعر معاصر فارسي است.  از شاعران تأثيرگذار و انديشه» ا. بامداد«احمد شاملو متخلّص به   

نوشته، تا زماني كه  به انتظار شعر، نثر مي هاي فراموش شده آهنگها، از زماني كه در  شعر شاملو در طي سال
هاي  صالبت و فخامت خود را يافته است، تغييرات زيادي به خود ديده است كه اين تغييرات را از جنبه

  توان بررسي كرد. مختلف مي
، مديون »ريزان روح عرق«زبان زيبا و پر احساس شاملو، تكامل خود را غير از تمرين و تكرار و   
ش با ادبيات غرب است. از ديگر سو جستجويش براي يافتن معشوقي كه همراه و همدم او باشد، در ا آشنايي

تري نمايان شده است. وقايع اجتماعي و همراهي شاملو با جامعه براي مبارزه با ظلم  شعر او به شكل برجسته
  ر هويدا گردد.  و جور، همه و همه باعث شده كه بار عاطفي ـ اجتماعي شعرهاي شاملو هرچه بيشت

  
  بيان مسأله
هايي است كه مورد توجه شاملو بوده و در شعر خود از آن استفاده كرده  رمانتيسم يكي از مكتب  

است. رمانتيسم در اروپا طي يك فرآيند اجتماعي و فكري شكل گرفته و وارد ادبيات شده است. اما 
هاي خاص  ست، رمانتيسمي ايراني است با ويژگيرمانتيسمي كه مورد توجه و استفاده شاملو قرار گرفته ا

گيري و تكامل رمانتيسم در شعر شاملو چگونه بوده است و آيا رمانتيسم در شعر او  خود. حال بايد ديد شكل
  سير مشخصي داشته و به چه ميزان اجتماع و حوادث اجتماعي در اين رويكرد مؤثر بوده است؟

  
  ي تحقيق: پيشينه

سفر «هاي  هاي گوناگون بررسي شده است، از جمله كتاب بارها و بارها و از منظرشعر شاملو تاكنون   
دكتر محمد » انسان در شعر معاصر«دكتر پروين سالجقه، » ها ي كاشي اميرزاده«دكتر پورنامداريان، » در مه

ي مرحوم رضا  هاند، از جمل ها پرداخته هايي به معرفي اين مكتب هاي ادبي نيز كتاب ي مكتب مختاري. درباره
  ي مرجع است. كتاب هاي عمده هاي ادبي اروپايي پرداخته كه يكي از كتب سيدحسيني به معرفي مكتب
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» بالغت تصوير«بوسيله نشر مركز چاپ و منتشر گرديده است. بخشي از كتاب » رمانتيسم«مستقلي نيز بنام 
  ي دكتر محمود فتوحي به رمانتيسم در ايران اختصاص دارد.  نوشته

  ي رمانتيسم شعر شاملو نوشته نشده است.  با اين حال اثر مستقلي درباره  
  

  رمانتيسم 
  هاي مهم ادب اروپايي است كه در شعر شاملو نمود بارزي دارد. رمانتيسم يكي از مكتب  
گرفته شده بود،  Romanticusي التيني قرون وسطائي رمانتيكوس صفت رمانتيك كه از كلمه«  

يا  Romanoي رمان است كه اصل آن رمانو ي صفت همان كلمهرن هفدهم رواج يافت. ريشهتدريج در ق به
هاي شد كه نه به زبان التيني، بلكه به زباناش به داستاني اطالق ميرومي است كه در صورت ابتدايي

. و نيز از قوانين اي جديد نوشته شده بود ... هاي روميائي و به گونه ي كشورهاي مختلف اروپا يا زبان عاميانه
مدت زيادي مترادف « ) اين اصطالح 163: 1384(سيدحسيني ، » و مقررات كالسيك تبعيت نكند.

pittoresque  (خيال انگيز) وRomanesque به معني امروزي به  1775شد و تا سالاي) بكار برده مي (افسانه
رفت و به كار مي عاليي در كنار واژه رمانتيكي كلمه 1711از حدود سال ) « 177(همان:» رفت. كار نمي
مجذوب و توانست به معني كرد... . از اين پس رمانتيك مييي از قبيل عالي و ظريف را بيان ميمعاني

باشد؛ استعداد و نيرويي كه بيش از آن كه مشكوك و مورد سوء ظن تلقي شود، بي  مسحور تخيل شدن
  )26: 1385(فورست ، » كند. قانون و عنان گسيخته جلوه مي

رمانتيسم در اصل يك جنبش مطلقاً انقالبي است و شعارهاي آن همان سخنان فلسفي و سياسي «  
هاي انسان و تأييد شده است. بيان آزاد حساسيتها در عصر روشنگري مطرح ي آناست كه تقريباً همه

  )161-2: 1384(سيدحسيني،» حقوق فردي.
گري و جوانمردي در پيوند بود كه هاي شواليههاي قديمي و قصهدر آغاز، اين اصطالح با رمانس«  

غراق نمايي و عدم احتمال وقوع، ا شان عبارت است از احساسات پرسوز و گذار، غيرواقعخصوصيات اصلي
تر، عناصري كه كامالً در تضاد و تقابل با يك ديدگاه عقالني و معتدل پردازي و به بيان سادهو مبالغه، خيال

رفت تا هيجان رمانتيك به كار ميهاي پريي نظير قصههاترتيب صفت رمانتيك در عبارتگيرند. بدينقرار مي
) 24-5: 1385(فورست، » يلي بودن داللت كند.هايي همچون دروغ بودن، غيرواقعي بودن و تخبر حالت

تري به تدريج شكل محكمها، اين طرز تفكر بهگرايي كالسيكهاي خشك و عقلبنابراين بعد از چهارچوب
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كم به صورت يك مكتب فكري جاي خود را در ميان انديشمندان و خصوصاً هنرمندان باز  خود گرفت و كم

ق و عاطفه بر عقل، فروريختن ديوارهاي تقليدهاي كهن و سرپيچي از بازگشت به طبيعت، تفوق ذو«كرد. 
ها، چيزهايي بود كه كند و امثال آنها شور و احساس واقعي را تباه ميقواعد كالسيك كه به قول آن

  ) 108: 1380(زرين كوب،» اي را بنيان نهد و اين مكتب تازه رمانتيسم بود.توانست در ادبيات، مكتب تازه مي
بايد در همان محدوده  ايجاد كرده بود، ديوارهاي محكمي بود كه هر نويسنده، مي 1چه كالسيكآن  

شد اثري كه اين قواعد را ها گناهي نابخشودني بود و باعث ميعمل كند؛ خارج شدن از اين چهارچوب
اما تحوالت جامعه ي آثار هنري خارج شود، مورد تمسخر قرار گيرد و طرد شود. رعايت نكرده باشد از زمره

  .گامان اين تغييرِ ديدگاه هنرمندان بودندتدريج باعث شد تا نگاه مردم تغيير كند. پيش به
ي ادبيات هم وارد شد و آرام اين اصطالح در عرصه توان گفت كه از قرن هجدهم آرامتقريباً مي  

  به نگاشتن و خلق آثار ادبي كردند.هاي حاكم بر اين ديدگاه، شروع نويسندگان با مبنا قرار دادن انديشه
  

  ها  ي رمانتيست انديشه
طور كه آثار درام دهند، همان كوشند گذشته از زيبايي، زشتي و بدي را هم نشانها مي ـ رمانتيك1  

  رمانتيك، تركيبي است از عظمت و نكبت، بزرگي و پستي، غم و شادي. 
هاي ملي كشورهاي خودشان و افسانه 2سانسها از ادبيات مسيحي قرون وسطي و رن ـ رمانتيك2  

  گرفتند. كردند و الهام مياستفاده مي
هاي مختلف حوادث را پيش چشم داشتند و ها به دنبال رنگ و منظره و زيبايي، صورتـ رمانتيك4  

  كردند. به تضادها توجه مي
-ها دستوري آناست. به عقيدهكلّي منفي  ها بهاي دارند كه روش آني مبارزه ها برنامهـ رمانتيك5  

ي قواعد و هايي كه در ادبيات رواج يافته، مانع آزادي فكر و بيان شده است و از اين رو، همهالعمل

                                                 
1.Classic 
2 . Ronessans 
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ي نمايش در مقدمه 1اند و همانطور كه ويكتورهوگودستورهاي كالسيك را درهم شكسته و دور انداخته
  است. » خواهي در هنر آزادي«گويد، رمانتيسم عبارت از ) ميHernaniارناني (

ي رمانتيسم برگزيدند ها براي عملي كردن اين عقايد، چند ويژگي عمده را به عنوان برنامه رمانتيك  
  كه عبارتند از: 

  آزادي 
هنرمند رمانتيك اعتقاد داشت كه قواعد ادبيات نبايد باعث محدوديت عشق و عالقه شود، ادبيات   

ي جامعه و   اي از زندگي، خواه زشت و خواه زيبا، را مورد بحث قرار دهد. حق دارد دربارهبايد هر گوشه
  قوانين اخالقي آن سخن بگويد، داوري كند و حكم بدهد. 

  شخصيت 
هاي ي هنر، خواهشرا در هنر مستقر سازد و به وسيله» من«روايي هنرمند رمانتيك قصد دارد فرمان  
  بيان كند. هاي روح خود را دل و رنج

  اهميت دادن به هيجان و احساسات 
ها قيد و شرط فرمان براند. از سوي ديگر رمانتيكقيد و بند سخن بگويد و بيدل، بايد بتواند بي  

  يابد. ي زمان، شدت مياندوهگين هستند و اندوه آنان از ديدن گذشت بيرحمانه
  گريز و سياحت 

هاي شود كه هنرمند رمانتيست به سوي فضاها و يا زمانميآزردگي از محيط و زمانِ موجود باعث   
ها برود و ديگر برود. اين سفر ممكن است به صورت جغرافيايي باشد، البته در خيال شاعر، و به دوردست

هاي  ي تاريخ به عقب برگردد و به سراغ زيباييگاهي ممكن است سفر زماني باشد و شاعر در رودخانه
  گذشته برود. 

  شهود كشف و 
بند تصور  كند و بيش از تقليد پايهنرمند رمانتيك تخيل، اميد، آرزو و معجزه را جانشين حقيقت مي  

  گويد.  گويد و از آن چه بايد باشد سخن مي و به دنبال كشف اسرار است، از آنچه هست نمي
  افسون سخن 

                                                 
3.Victor Hugo 
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ي يك منظور ساده نها بيان كنندهها به دنبال افسون سخن هستند و اعتقاد دارند كه كلمه، ترمانتيك  

انگيز و ارزش  نيست، بلكه خودش به تنهايي داراي اعتبار و اهميت و ارزش است و بايد متوجه مفهوم خيال
انگيزد دقت ها برميهايي كه هريك از آنها و خاطرهآهنگ آن بود. بايد در روابط كلمات با يكديگر و هيجان

  ) 178ـ182: 1384كرد. (سيدحسيني،
  رمانتيسم در ايران 

خصوص در شعر شاملو مطرح است، از لوني چه به عنوان رمانتيسم در ايران يا رمانتيسم ايراني، بهآن  
  هاي اروپايي را بر آن منطبق كرد. توان تمام ويژگيديگر است و نمي

اطالق آن به « ي رمانتيسم در ادبيات كهن فارسي، بايد بسيار با احتياط سخن گفت و شايد درباره  
ها را تسامحاً اي از اين ويژگيتوان پارههاي ادبيات كهن فارسي درست نباشد، ولي مياي از ويژگي پاره

توان گفت كه رمانتيك به معني عام و غيرتاريخي آن به شمار آورد و با در نظر گرفتن اين معني عام، مثالً مي
يات جديد فارسي به داليل گوناگون براي اين بحث و تر از شعر فردوسي است... ادبشعر حافظ رمانتيك

تر است و مي توان با اتّكا به ضوابط علمي به آن پرداخت. ادبيات جديد فارسي هم از طريق بررسي مناسب
ي مستقيم شاعران و نويسندگان از اين آثار، از غرب تأثير پذيرفته است ي آثار ادبي غرب و هم استفادهترجمه

سير تحوالت اجتماعي و تاريخيِ برخاسته از جهان جديد و مناسبات خاص آن، تا حدودي با و هم از لحاظ 
اي از خصوصيات غرب همانندي دارد. البته اين شباهت و همانندي به معني همساني كامل نيست و يقيناً پاره

فارسي و محيط ادبيات جديد فارسي نيز منحصر به خود آن است و از سنن و فرهنگ و ميراث ادبيات كهن 
  )  13-15:  1386(جعفري ، » شود. و وضعيت اجتماعي و تاريخي خاص ايران و ... ناشي مي

هاي رمانتيسم  ) اما تفاوت 119:  1386(فتوحي، » رمانتيسم ايراني در واقع با نيما يوشيج آغاز شد.«  
پايي اين مكتب را با رمانتيسم ايراني شود كه بخواهيم اصول اروگر ميجا جلوهايراني با رمانتيسم اروپايي آن

ي عصر ها بسيار عميق است، فلسفههايي در اين ميان وجود دارد، ولي تفاوت كه شباهت بسنجيم، با اين
اي درونگرا و انفسي بوده اما در ايران معاصر اصالً چنين دستگاه فكري مستقلي رمانتيسم در غرب، فلسفه

  هاي ادبي بر آن منطبق باشد يا نباشد. وجود نداشته است كه حركت جريان
ديگر اين كه شاعران اروپايي اگر به عالم خيال، طبيعت و كودكي پناه آوردند به اين دليل بوده كه   

هاي خود و شرايط اجتماعي  آلاند و زماني كه نتوانستند ميان ايدهاجتماعي بوده ـ  ها اكثراً شاعراني انقالبي آن
چه در رمانتيسم ايراني، خصوصاً اشعار كساني  د نمايند به اين عالم پناه بردند، اما آنهمگوني و همساني ايجا
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شود، اين است كه گريزشان به عالم خيال و كودكي و طبيعت، علّت فردي يا مانند نيما و شهريار ديده مي
كم غيرسياسي داشته است.  دست  

ت كه برخالف رمانتيسم اروپايي كه يك مكتب اس  توان دوباره مورد تأكيد قرارداد، اين چه مي آن  
ـ است.  فلسفي و اجتماعي و فكري است، رمانتيسم ايراني صرفا گرايشي ادبي ـ نه حتّي مكتبي ادبي

  ) 213ـ224: 1387(زرقاني،
ي اصلي آن عبارتند  دو شاخه«رمانتيسم ايراني شكل ديگري به خود گرفت،  1332پس از كودتاي   

ـ عمدتاً از نوع عشق جسماني و در  و رمانتيسم اجتماعي. اولي، غير سياسي، عاشقانهاز: رمانتيسم فردي 
هاي هاي انقالبي است و دومي، برعكس، به فعاليتهاي اجتماعي و انديشهمواردي اروتيك ـ بركنار از دغدغه

جا نه  وق، در ايندهد. معشاجتماعي، مبارزه، سياست، عشق به آزادي و انقالب و اهداف انقالبي اصالت مي
(همان : » چون عدالت و آزادي و مردم و مضاميني از اين قسم بود.زيبارويانِ گيسوافشان، كه مفاهيمي هم

342  (  
خوانندگانِ پرشورِ  1330هاي اند... اين نوع شعر كه در سالخوانده رمانتيسم سياهگرايش اول را «  

هاي خيال، ترنّم امواج، نجواي عاشقان... اي مهتاب، سايهههايي بود مانند شبفراواني داشت حاوي مضمون
تخيالت غريب، تصويرهاي تر و تازه، پروازهاي روح همراه با فرشتگان، هماهنگي با خدايان، خلوت و 
سكوت... . روح حاكم بر اين تصاوير، روحي احساساتي، زنانه و سرشار از ناز و نوازش است. زبان بسيار 

  ) 121ـ22: 1386(فتوحي، » يز مينياتوري و لطيف شده و مردانگي در آن از بين رفته است.تُرد و فضاي شعر ن
انديش بوده  بين و مرگشدت تيره بايد بگوييم كه شاعرِ اين نوع شعر، به رمانتيسم سياهي  درباره  

شاعر از  هاي رمانتيك.طور عشق و درون مايه گونه؛ هميناست. طبيعت در شعر او هميشه شب است يا شب
كه رنگ سياه و نور سياه كاربردي اساسي در شعر او  طوري نگرد، بهپشت عينكي كامالً دودي به همه چيز مي

  ) 347: 1387يابد. (زرقاني،مي
هاي رمانتيسم فردي و عاشقانه را داراست؛ با اين تفاوت كه رمانتيسم اجتماعي تقريباً همان ويژگي«  

ها، مشكالت و  ها، آرمان هاي شخصي، از دردها، غمها و درد و دريغعشق در آن، شاعر در كنار احساسات،
جا كه شاعر هنوز ذهنيتي غنايي و رمانتيك دهد. اما از آنمسائل محيط، اجتماع و ملّت خود نيز داد سخن مي

ي او صورت نگرفته، دارد و تحول و دگرديسي و دگرساني اساسي در روح، روان و شخصيت و انديشه
ورزي جرم سخن گفتن او از دردهاي مردم نيز صورتي احساسي و هيجاني و دور از تعمق و تأمل و انديشهال
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دهد و با وجود كند. اين نوع از شعر با وجود توجهي كه به مسائل و مشكالت اجتماعي نشان ميپيدا مي

شود، بلكه بيشتر ر مردم منجر ميدهد، كمتر به تنوير افكامانندي كه با حكومت و نظام از خود نشان ميستيز
» حالت تسكين و تخدير دارد، داروي درمانگر نيست، مسكن و آرام بخش است، سالح نيست، سپر است.

  ) 161-2:  1384(حسين پور، 
آن، كه مربوط به  غنايي بودنكيفيت اصلي اين نوع شعر را در دو چيز بايد جستجو كرد؛ نخست «  

شود. بنابراين كه با قسمت دوم اين اصطالح مربوط مي گراييجامعهو ديگر شود قسمت اول اين تركيب مي
خواهند هم در فضاي شاعران رمانتيك غور و عمق كنند و هم به جامعه و طرفداران اين نوع شعر مي

  موضوعات اجتماعي پشت ننمايند. 
، با مبارزهيك طرف و  از بودن درون گراو  فردگرابا  عشقشاعران طبق يك قانون ننوشته ميان «...   
اند... يعني در نظر آنان، انسان يا بايد دم از شدهاز ديگر سو، جدايي ذاتي قائل مي گرا بودنبرون و گراجامعه

هاي عاشقانه بزند يا برعكس، كامالً از اين جغرافياي خيالي فاصله گل و بلبل و عشق و بوسه و معشوق و ناله
ي اجتماعي بگذارد و شعرش را يكسره وقف سياست و مبارزه و خون و قيام بگيرد و قدم در ميدان مبارزه

كند. در حالي كه وجود آدمي تركيبي از اين دو است و درست اين است كه ميان دو ساحت وجودي انسان 
  آشتي برقرار كنيم. 

ين [به شاملو تصميم گرفت اين فاصله را بردارد و تا حدود زيادي موفّق شد .... با وجود ا«...   
جز شاملو موفق نشدند شكاف ميان اين دو ساحت را  ضرس قاطع مي توان اعالم كرد هيچكدام از شاعران] به

الذكر وحدت  ها بين دو ساحت فوقي آناي بردارند كه خواننده احساس كند در ژرف ساخت انديشهبه گونه
اجتماعي در شعر شاملو چيزي نيست جز ايجاد شده است .... و اين نگرش چند بعدي به انسان و رمانتيسم 

  ) 350ـ4: 1387(زرقاني،» ي انسان از يكديگر.پيوند همين دو ساحت جدا مانده
  

  رمانتيسم در شعر شاملو 
بعد از درگذشت شاملو تجديد چاپ شده است و خود شاملو عقيده » شده  هاي فراموش آهنگ«  

بين برود؛ حتّي در زمان حيات خود براي جمع آوري و  داشته كه شعرهاي آن، ارزش شعري ندارد و بايد از
  هايي انجام داد.  هاي چاپ شده تالش نابودي نسخه
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گويد از عشقي زميني ، ما با شاعر رمانتيكي مواجه هستيم كه هرچه مي»هاي فراموش شدهآهنگ«در   
اص خود را هم دارد. شود و مخاطب خگويد، عشقي كه در آن احساس بسيار پرشور بيان مياست. ساده مي

مانتاليسم استفاده شده است. يك رمانتيك كامالً فردي، با همان غليان  ي سانتيچيزي كه در تفسير آن از واژه
  شود. عصران شاعر هم ديده مياحساسات كه از هم

همچنان كند، رمانتيسم فردي او ي شاملو، رمانتيسم او نيز تغيير ميبا شروع سير تحول در انديشه  
  پيوندند. شود و در جايي به هم ميادامه دارد، اما رمانتيسم اجتماعي هم وارد عرصه مي

اي است كه شعرهاي رمانتيك، بخش قابل توجهي از آن را به خود اختصاص مجموعه» هواي تازه«  
است و حركت رو  مواجه بوديم، متفاوت» هاي فراموش شدهآهنگ«داده است؛ اما كامالً با رمانتيسمي كه در 

- كه به كمال رسيده باشد. شعرهاي رمانتيسم اجتماعي هم در اين دفتر خود را نشان ميبه كمال دارد؛ نه اين

  آيند. پاي رمانتيك فردي پيش مي دهند كه پابه
اي است كه شاملو را در ادبيات معاصر ايران تثبيت و به عنوان يك شاعر قابل مجموعه» هواي تازه«  
ي حركت شاعر از شعار به سوي شعر و شعور است. شاعري كه رح كرد. اين شعرها نشان دهندهاعتنا مط

توان كشد. رمانتيسم اين مجموعه را ديگر نميها آه ميآن مشتركهاي دردفهمد و همراه با اجتماع را مي
  شعر داشت.توان حس مشتركي نسبت به ناميد، حتّي در شعرهاي رمانتيك فردي هم مي مانتال سانتي

اي برجسته از شعر رمانتيك  است. نمونه» آبايياز زخم قلب «يكي از مشهورترين شعرهاي شاملو   
هاي توانيم معيارهايي را كه براي رمانتيك اجتماعي بيان كرديم، ببينيم. جلوهـ انتقادي كه در آن مي اجتماعي

  شود. تر ميهاي اجتماعي آن برجسته د، جنبهروتدريج كه شعر پيش مي رمانتيك فردي هم در آن هويداست؛ به
كران/ در  دختران دشت!/ دختران انتظار! /دخترانِ اميد ِ تنگ/ در دشت ِ بي كران،/ و آرزوهاي بي

  1)116هاي تنگ ! ( خُلق
در گرگان به ضرب گلوله  20ي هاي دههدبير تركمني ... كه نيمه«آيد.  مي آباييدر ادامه، داستان   
گيرد و از حالت فردي كه در نظر اول ) شعر، رنگ و بوي ديگري مي 1060:  1385(شاملو ، » كشته شد.
  شود:  شد، به اجتماعي تبديل ميتصور مي

                                                 
 ي صفحه شعر از مجموعه آثار شاملو است.  . اعداد داخل پرانتز شماره 1
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تان كدامِ شما/ گُل داده در بهارِ  ي كدام ِ شما خون چكيده است؟/ پستان ِ از زخم قلب آبايي/ در سينه

يي؟  ن كدام/ ـ بگوييد ـ/ در كام ِ او شكفته، نهان، عطرِ بوسهتا هاي تان كدام شما/ لب هاي اش؟/ لب بلوغ
)118(  

ديديم.  شود، چيزي كه در رمانتيك اجتماعي آن را نميطور آشكاري خواستار حركت ميو بعد به  
بينيم كه جا مي و تخدير كننده است؛ اما اين» سپر است نه سالح«تر يادآور شديم كه رمانتيك اجتماعي  پيش

 جا همانخواهد و ايندر شعر رمانتيك اجتماعي هم، حركت، جنبش و انتقام را از مخاطب خود ميشاملو 
  سازد. ي خودش ميكند و رمانتيك او را خاصهجايي است كه شعر شاملو را از ديگران متمايز مي

/ انتقام؟(بينِ شما كدام/ ـ بگوييد! ـ/ بين ِ شما كدام/ صيقل مي دهيد/ سالح ِ آبايي را/ براي/    )119روزِ
تغيير  جان آمانهاي زمان شاه اين شعر، اين نام [آبايي] براي جلوگيري از سانسور به در چاپ«البته   

  )1060: 1385(شاملو، » هاي تركمني معرفي شد. يافت و خود او قهرمان ِ اساطيري در يكي از افسانه
بينيم،  هاي رمانتيك فردي را مي كه شاخصايني شاملو است ـ با ـ كه اولين شبانه» شبانه«در شعر   

  دهد . خوبي نشان مي هاي اجتماعي را هم در مورد سرودن شعر و چگونه سرودن آن بهولي شاعر دغدغه
گونه توانم نوشت/ تا هم از قلبِ من سخن بگويد، هم از بازويم؟/ .... من آن سرداب ِ  شبانه شعري چه

  )174هاست. ( يمانام كه در من/ آتش ِ همه ا تاريك
ي اصلي زندگي شاملو را دربر بگيرند: قلب و بازو (به توانند دو جنبه ها مياين شعر و ساير شبانه  

: 1384هاست. (سالجقه،  ي سرايش شبانهي فلسفه مجاز قدرت مبارزه) و اين شعر دستورالعمل كلي او درباره
324 (  

هفت شبانه، با دنيايي سرشار از احساس (فردي و توان ديد. هاي بعدي مياين نگاه را در شبانه  
  گويد:  اجتماعي )، به دنبال هم، كه هريك زيبايي خاص خود را دارد. در يكي مي

  )174تان/ و بار ِ دردتان را/ در زخمِ قلبِ من بتكانيد. ( يارانِ من بياييد/ با دردهاي
شود و با درد مردم جامعه مي ي كه شامل تمام»خود«كند، اما و در ديگري خود را وصف مي  

  گويد:  مي
مردم از عطش،/ آبي نبود تا لبِ خشكيده تر كنم./ ... با سرگذشت خويش/ من سرگذشت يأس/ و  مي

  ) 176اميدم ... (
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ي رمانتيك است كه در اين شعر دو يكي از زيباترين شعرهاي شاملو در حوزه» افق روشن«شعر   
  ندي ناگسستني دارند. محور فردي و اجتماعي باهم پيو

آغاز شعر بيان آرزويي است كه وقوع آن محتمل است و خواننده اميدوار است كه به زودي به وقوع   
  بپيوندد: 

  )207كرد/ و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت ( مان را پيدا خواهيم روزي ما دوباره كبوترهاي
  د: ده هاي آن روز را شرح ميو بعد به زيبايي، اتّفاق  

روزي كه كم ترين سرود/ بوسه است/ و هر انسان/ براي هر انسان/ برادري ست/ ..... روزي كه معناي 
ترين سرود، بوسه باشد.  ست/ تا كم يي هر سخن دوست داشتن است/ ....روزي كه هر لب ترانه

  )207ـ208(
زند و اين حال و ج ميشاعر آن روز موعود را انتظار مي كشد، حتي اگر نباشد. در اين شعر اميد مو  

، غم و اندوه و درد »نگاه كن«ي شعرهاي شاملو كمتر ديده شود؛ چرا كه در سراسر شعر  هوا شايد در بقيه
  زند: موج مي

  )209سالِ بد/ سالِ باد/ سالِ اشك/ سالِ شك/ ... سالِ اشك پوري/ سال خونِ مرتضا/ سال كبيسه ... (
بسيار تغيير كرده و » هاي فراموش شدهآهنگ«نسبت به  گويد كه ي سخن مي»من«و در ادامه از   

  كند و با آن يكي شده است.  كامال درد اجتماع را حس مي
  )210من بد بودم اما بدي نبودم/ از بدي گريختم/ و دنيا مرا نفرين كرد/ و سالِ بد در رسيد (

  گويد، هنوز اشك بر گونه دارد: جا هم كه از دوست داشتن و خوبي ميآن  
گويم تا  ام/ و اين بار راست مي ام و گريسته هاست./ من راست گفته ي اعتراف تو خوبي/ و اين همه

  )211بخندم/ زيرا آخرين اشك ِ من نخستين لبخندم بود. (
كند و  را روانه مي خون مرتضيو  اشك پورياز رؤياهاي عاشقانه گذشته است، در اين اجتماع كه   

كه از آن  خوبياست؛  خوبياندازند، او به دنبال اند، به خاك ميعشق و خوبي گفتهرحمانه آنان را كه از بي
  ناپذير آن است.  دردي و تيمارداري هم جزء جدايي عشق هم خواهد تراويد، زيبايي هم بيرون خواهد آمد، هم

  گويم/ نگاه كن:  خواهد تو باشم و براي همين راست مي ام مي خواهد خوب باشم/ دل ام مي دل
  )212با من بمان! (
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نفر و كند و در آن، عشق را منحصر به يكاي صادر مي است كه شاملو بيانيه» عشق عمومي«در شعر   

ي عشق و خوبي، گيرند و در آن گسترهجاميقدر كه همه در آن  كند، آنداند، آن را گسترده ميفرد نمييك
انداز خواهد و فرياد دردآلود شاعر بازهم طنينشود اي را خراش دهد، درد آن مشترك مياگر زخمي گونه

ي مردم، دنيا و زندگي را اگر آدم واقعاً و صميمانه كسي را دوست داشته باشد، حتماً همه«شد. چرا كه 
باشم كه بگويم: دارد. اگر من بتوانم به كسي بگويم تو را دوست دارم، بايد توانايي اين را هم داشته دوست مي

ي دنيا را دوست دارم، در تو حتّي خودم را دوست مه كس را دوست دارم، با تو همهمن در وجود تو ه
  است.  عشق  عمومي) و اين همان 66ـ 67:  1353(فروم ، » دارم.

اين شعر، رمانتيك فردي و اجتماعي است. همان اشتراكي كه شاملو به آن اشاره كرده است. شايد   
  خواهد اما مشترك، نه، تنها: هايي است كه عشق را مي، هماناوج اين شعر كه حكم مثل ساير را يافته

قصه نيستم كه بگويي/ نغمه نيستم كه بخواني/ صدا نيستم كه بشنوي/ يا چيزي چنان كه ببيني/ يا چيزي 
ات را به من بده/  ات را به من بگو/ دست ام/ مرا فرياد كن/.... / نام چنان كه بداني .../ من درد مشترك

ها  ات براي همه لب ام/ با لبان هاي تو را دريافته ات را به من بده/ من ريشه را به من بگو/ قلبات  حرف
  )214ات با دستان ِ من آشناست. ( هاي ام/ و دست سخن گفته

  ها (اجتماعي) سخن گفته است. و با لبان معشوق خود ( فردي) براي همه لب  
  

هم همين سير » ها و هميشهلحظه«جه هستيم تا رمانتيك و بيشتر با شعرهاي نمادين موا» باغ آينه«در   
ها شاملو دوران زندگي با همسر دوم توان در زندگي شاملو جست. در اين سالكنند. دليل آن را ميرا طي مي

) اما باز هم آن 81: 1384ازدواج كرد. (بهار،» طوسي حائري «با خانم  1336كند. او در سال  خود را سپري مي
زن دومم را خودم دوست داشتم و گرفتم. از او «را كه در جستجويش بود، نيافت. خودش گفته است: عشقي 

ي او بگذارم و باراني و كيف هايم را در خانههم جدا شدم، كاري به سرم آورد كه مجبور شدم كل كتاب
از او جدا  1340در سال ) بنابراين1019: 1382(پاشايي،...» ام را بردارم و براي هميشه بيرون بيايم دستي
  توان از شعرهاي او عشق و احساس فراوان و عميق انتظار داشت.  شود. در نتيجه نمي مي

توان هم نمادين در نظر گرفت و هم ترين شعرهاي شاملو است. اين شعر را مياز برجسته» ماهي«  
  كند: رمانتيك فردي. شاعر احساس خود را بسيار زيبا بيان مي
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  ) 335نم/ هرگز نبوده قلبِ من/ اين گونه/ گرم و سرخ (من فكر مي ك
كند، از  گردد و زماني كه آن را پيدا ميلغزد، ميمي» هاي آينهدر بركه«و در ادامه به دنبال يقيني كه   

  كشد. فرياد مي» آستان يأس «
خيسِ او خزه  اش آينه/ گيسوي اش دو ماهي و در دست ام از در/ چو روحِ آب/ در سينه آمد شبي برهنه

  )337» (نهم! ـ آه اي يقينِ يافته ، بازت نمي«هم./ من بانگ بركشيدم از آستان ِ يأس:/  بو ، چون خزه به
  

كند، اما در شعرها زندگي مي» طوسي حائري « زماني است كه شاملو با » لحظه ها و هميشه«  
  ا در او ببيند. مشخّصاً شاملو به دنبال معشوق است، معشوقي كه انسان و انسانيت ر

آيدا در «) و در 111: 1384(بهار،» با آيدا سركيسيان آشنا مي شود. 1341فروردين 14شاملو در «  
يابد؛ چرا كه آيدا رنگ و بوي ديگري به زندگي رمانتيك شاملو رنگ و بو و حال و هواي ديگري مي» آينه

ا كه هرگز در زندگي خود پيدا نكرده بودم، پيدا ي آيدا آن انساني رمن به وسيله« گويد: شاملو داده است؛ مي
كردم. آيدا به نظر من سمبل يك انسانِ به تمام معناست. براي من هرچيزي آيداست، ... او براي من به عنوان 

جا كه من خودم را شاعري  هاي اخالقي و انساني را دربردارد مطرح است. از آنآلي ايدهيك انسان كه همه
ي اخالقيات خود مورد خطاب گرا] مي شناسم. طبيعي است كه آيدا را به عنوان مظهر همهموراليست [اخالق

صورت خالصه شود كه من نسبت به انسانيت، شاعر  تواند بدين دهم. نقش كلّي او در زندگي من ميقرار مي
ي خوشبيني و نحوه اين) 1021: 1382(پاشايي،» بدبيني بودم و او مرا به شاعري خوشبين مبدل كرده است.

رساند. شعرهاي رمانتيك اين مجموعه از قوت نگاه به انسان، رمانتيك فردي ِ شعر شاملو را به حد بااليي مي
زنداني ستمگري كه به آواز زنجير خويش خو «و احساس بااليي برخوردار هستند؛ چرا كه شاملو ديگر از 

  آغاز شده است. آيدا» نخستين نگاه «در رنج نيست و با » نمي كرد
اين شعر «هاي شاملو است. ها و عاشقانهكه در ادامه آمده، جزو مشهورترين و زيباترين شبانه» شبانه«  

شود، بنا شده است. عالوه بر آن بر اساس نوعي تناقض زيبا كه از ادغام اطناب و ايجاز در سخن ايجاد مي
  )  338:  1384(سالجقه ، » گرفته [است].ستايش معشوق در هيأت نوعي حصر (انحصار) در سخن صورت 

گان/    ي ستاره دم ِ همه ميانِ خورشيدهاي هميشه/ زيبايي تو/ لنگري ست ـ/ خورشيدي كه/ از سپيده
  )453كند. ( نيازم مي بي
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شود.  ي بسياري از مبارزات قهرمانان بنام در واقعيت و داستان، از ماجرايي عاشقانه آغاز مي سر رشته  

افتد، شاعر به شود. اتفاقي كه كمتر در شعرهاي رمانتيك ميردي موجب حركت در عاشق مياين عشق ف
  رود. ي تقدير ميخاطر عشق و معشوق خود به مبارزه

  ي مهر است!/ ست ـ/ آنك چشماني كه خميرمايه ات با من گفتند/ كه فردا/ روزِ ديگري و چشمان
  )454يش پنجه در پنجه كنم. (وينك مهرِ تو:/ نبرد افزاري/ تا با تقديرِ خو

است  ي عشق و مبارزه، يعني فدا كردن فرديت فرد در درياي خروشان جمع، مفهومي رمانتيستي آميزه  
  يابد. كه در ادبيات مقاومت ملل، نمود مي

زباني صميمي دارد و مضموني رمانتيك، با تمام صفا و ...» من و تو ، درخت و بارون «شعر   
  ستايد: ا ميصميميت خود معشوق ر

  كنه/  من باهارم تو زمين/ من زمينم تو درخت/ من درختم تو باهار./ نازِ انگشتاي بارونِ تو باغم مي
  ) 455ميونِ جنگال تاقم مي كنه. (

گويد كه معشوق خود را دوست دارد. سادگي و صداقت در اين شعر  ترين مضامين مي و با ساده  
  زند: موج مي

ي مغرورِ بلندي/ كه به ابراي  بم كه بشن برفا و عريون بشه كوه/ مث اون قلهمث برفايي تو./ تازه آ
سياهي و به باداي بدي مي خندي .../ من باهارم تو زمين/ من زمينم تو درخت/ من درختم تو باهار،/ نازِ 

  ) 457كنه. ( كنه/ ميونِ جنگال  تاقم مي انگشتاي بارون تو باغم مي
دارد و آن آفرينش فرم و نرم تازه است. يعني  در فرهنگ رمانتيسم، شاعر گامي فراتر از تقليد برمي  

شود؛ در مسيري كه ادب زندگي و زندگيِ ادبي نام  ي راه است، خود، آغاز راه نوي مي در جايي كه ادامه
  گيرد.  مي

حساس خود را نسبت به آيدا ابراز ترين اشعر بسيار زيبايي است كه شاملو عميق» آيدا در آينه«شعر   
  دانست.  كند. پيش از اين او زندگي را مردن تدريجي ميمي

  )495گي نشستم ! (هرگز كسي اين گونه فجيع به كشتن ِ خود برنخاست كه من به زنده
» اوقات خوش«گويي شاملو تاكنون زندگي نكرده است و اكنون با وجود آيدا آغاز شده است و   

  دانسته است. » خبريحاصلي و بيهمه بي«شده و باقي را » با دوست بسر«هايي دانسته كه لحظهزندگي را 
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گري بود/ كه به آواز  شود/ و انسان با نخستين درد./ در من زندانيِ ستم ها آغاز مي كوه با نخستين سنگ
  )496كرد ـ/ من با نخستين نگاه ِ تو آغاز شدم. ( زنجيرش خو نمي

  ي گناهان پاك شود: تواند از همهداند و با اوست كه مياز زمين و زمينيان مي و او را فراتر  
كند،/ دريايي كه مرا  ست/ كه گريزِ از جهنم را توجيه مي وار در قالب ِ آدمي/ ... حضورت بهشتي اي پري

شود.  مي ات بيدار هاي كند/ تا از همه گناهان و دروغ/ شسته شوم./ و سپيده دم با دست در خود غرق مي
)498(  

خورند در  هم پيوند مي جا كه با نخِ نامرئي عشق به آميزشِ شيرينِ رمانتيسم فردي و اجتماعي را، آن  
هاي نيازمند بشود،  توان ديد. در ادبيات رمانتيستي شاعر يا نويسنده بايد بتواند موعود دل ها مي اين نمونه

  هاي زالل جاري شوند.  مظهري باشد كه از آن آب
است و مضمون دوست داشتن را » ميعاد«خرين شعر رمانتيك اين مجموعه كه نمادين هم هست، آ  

  گذارد: كند و عشقي مقدس را به نمايش ميباز هم تكرار مي
  )499در فراسوي مرزهاي تن ات تو را دوست مي دارم . (

  
» درخت، خنجر و خاطره! آيدا:«از زمان آشنايي شاملو تا زمان ازدواج با آيدا دو سال طول مي كشد.   

هاي ازدواج و زندگي مشترك سروده شده است، با اين حال زبان شامل شعرهايي است كه در آغازين سال
گيرد. شعر شاملو از همان قدرت و احساس برخوردار نمادين شاعر باز هم نسبت به رمانتيسم فردي پيشي مي

  شود. ها دوباره كم مياست؛ اما كاربرد اين مضمون
از شعرهاي رمانتيكي است كه عالوه بر توجه به فرد، به اجتماع نيز توجه دارد. » غزلي در نتوانستن«  

اند، شاملو به خوبي  ي آن برنيامدهي فرد و اجتماع در شعر رمانتيك را، كاري كه اغلب از عهدهجمع دو حوزه
  دهد: انجام مي
  )548توانم گفت/ غمِ نان اگر بگذارد.( ها مي نهاي گرمِ تو/ كودكان توأمان آغوشِ خويش/ سخ از دست
رمانتيسم را با حماسه پيوندي نيست، اما شاملو مضامين رمانتيستي را در بياني حماسي، عرضه كرده   

خواهند  پردازاني كه از واقعيت مي ِ روي خيال است. اين هم سبب تشخّص كالمي او شده و هم راهي نو پيش
  توشه بگيرند، گشوده است.
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مجموعه شعري بعدي است كه شعرهاي رمانتيك آن به نسبت قبل كمتر شده » ققنوس در باران«  

  است.
دوباره با شعرهاي رمانتيك مواجه هستيم؛ اما رمانتيك فردي ناشي از عشق، » هاي خاكمرثيه«در   

  غ اي كه براي فروپردازد. مرثيهشود. رمانتيسم اين مجموعه به غم و اندوه ميبسيار كم مي
  هاي ديگر براي انسان. زاد سروده و حسرت و دريغفرخ

ترين هاي شاملو و يكي از پراحساسزاد سروده شده، از زيباترين مرثيهكه در رثاي فروغ فرخ» مرثيه«  
ترين عواملي كه در اين شعر بار اصلي تأثير و تأثّر را به  مهم«هايي است كه براي فروغ گفته شده است. مرثيه

اي كه نقش ضمير تو، مخاطب مورد رثا را در حد معشوق به  دارد، كاربرد عنصر عاطفه است؛ به گونهعهده 
» وار و نجواگونه به خود گرفته است.اي زمزمهوسيله، مرثيه رنگ عاشقانهگوينده نزديك ساخته و بدين

، بردرگاه كوهو او هنوز  گنجدچنان است كه باورش در فهم نمي) بارِ جدايي، آن 487ـ8:  1384(سالجقه ، 
  چنان:  گريد و در نبود او، هم مي معبر بادهاو  ي دريا و علف آستانه

  )650دوره مي كنيم / شب را روز را / هنوز را ... (
  

  شود. مجموعه كوتاهي است كه كمتر در آن شعر رمانتيك ديده مي» شكفتن در مه«  
اي شاملو است، به دليل حوادث تاريخي كه در آن هترين مجموعهيكي از موفّق» ابراهيم در آتش«  

هاي اجتماعي پرداخته و از سوي ديگر به دليل خفقان حاكم در آن دوران، دوران روي داده، بيشتر به جنبه
يابيم. ولي همان چند شعر رمانتيك اين زبان نمادين را برگزيده است و كمتر شعرهاي رمانتيك را در آن مي

  بينيم. ها را به خوبي ميكنند و فخامت و جزالت آنملو را مشخص ميمجموعه، رشد شعري شا
ترين اشعار شاملو است... . فضاسازي در اين شبانه كه ترين و هنرييكي از موفق«كه  1»شبانه«  
: 1384(سالجقه،» نوايي كامل با زبان صورت گرفته است.مانند در ستايش عشق، در هم اي است بي مديحه

-رسيم و تجانس آوايي در آن به ي تقريباً كامل از شعر شاملويي ميكه در آن به يك نمونه) ضمن اين375

) احساس و 281: 1381توان جزئي از آن حذف يا به آن اضافه كرد (شفيعي كدكني،حدي است كه نمي
  شود:  زند، از همان ابتدا شروع ميعاطفه در هيئت كالمي استوار در آن موج مي

                                                 
 اش آمده است. دارد كه در دفترهاي مختلف شعري» شبانه«. شاملو شعرهاي زيادي با عنوان  1
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  اي/ اي غزل؟  بي/ نيستي./ به راستي/ صلت كدام قصيدهمرا/ تو/ بي سب
  يابد :  و ادامه مي  

  ) 723شود./ چه مؤمنانه نامِ مرا آواز مي كني! ( نگاه از صداي تو ايمن مي
به » در بام تلخ«اين امنيت فقط با حضور معشوق براي شاملو ايجاد شده و هرچند كبوتر دل او   

  »:خون تپيده«
  )  723كني ! ( با اين همه/ چه باال/ چه بلند/ پرواز مي

» بر سرماي درون«يكي ديگر از شعرهاي برجسته و بسيار زيباي شاملو كه در اين مجموعه آمده   
ي عشق مطرح شده است كه مفهوم عشق مورد نظر او را از تصور در اين شعر، نگرش شاعر درباره«است. 

: 1384سالجقه،»(كند. ي عشقي پااليش يافته و پويا وارد ميسازد و به حوزهمي ي عشق متمايزعاميانه درباره
هاي عاشقانه بر اي در برابر او در دل تنهايي. تأملعشق، اين بارهم ذات شاعر است و نه تنها آينه) «621

- اند و نگرانيداي براي گريز نمي) و عشق را نقطه392:  1371(مختاري، » شود.ي انساني متمركز مياسطوره

  اش نيز همين است: 
  )738ام/ از آن بود/ كه عشق/ پناهي گردد،/ پروازي نه/ گريزگاهي گردد. ( همه/ لرزشِ دست و دل

دهد، قابل تأمل و بررسي است. عشقي واال، انساني و بزرگ كه نه تصويري كه شاملو از عشق مي  
  كند. ق ايجاد ميگيري نيست، بلكه حركت و نشاط را در عاشفقط براي گوشه

  
زياد نيست، اما چند شعر قابل توجه در آن است و دليل » دشنه در ديس«با اينكه شعرهاي رمانتيك   

طور كه در پايان بعضي شعرها نوشته شده، شعرها در  اين تغيير رويه، باز هم زندگي شاملو است؛ چون همان
  ر به سرودن چنين شعرهايي كرده است. ها او را واداخارج از كشور سروده شده و يادها و خاطره

اين شعر با زباني عاطفي، احساس دلتنگي «ي اين مجموعه است. يكي از شعرهاي عاشقانه» فراقي«  
- براي معشوق را در روزهاي فراق بيان كرده است؛ زباني كه با لحني غمگين و هماهنگ با اندوه فراق، گاه

  ) 547: 1384(سالجقه،» جويد. أنوس دوست را ميگاهي با تصاوير متناسب با موضوع، حضور م
  ) 778ات آزمونِ تلخِ زنده به گوري! ( ات اي دوري چه بي تابانه مي خواهم

شعري است كه يادآور دوران كودكي شاملو است؛ خارج از ايران سروده شده و غم » ي آبيترانه«  
اي كه شاملو از آن دوران دارد، بيايند. خاطرهتر و دورتر به نظر هاي كودكي برجستهغربت باعث شده خاطره
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پنداشتم. ارسالن ميرا اميرتصوير مردي بود كه من آن«هاي حوضخانه اي است كه روي كاشي حوضخانه
اش زده هاي غماي با خود و زره و زانوبند و كمان و كمر، كه زانو بر زمين زده بود و با چشمشاهزاده

ي برد... خاطرهكردم كه خوابم مي رفتم و چندان در او تجسس ميبحر او مي خواست چيزي بگويد. من در مي
كه در اوج اختناق تصميم به جالي وطن گرفتم. اميدي  55آن حوضخانه را يكسره از ياد برده بودم تا سال 

ز هايم افتاد... چند شب پيش اي فشار غربت بر شانهي تصميم، همهبه بازگشت نداشتم و از همان لحظه
اي آن بر  ي آن حوضخانه پس از چهل و چهار سال در ذهنم نقش بست؛ فضاي فيروزهحركت، ناگهان خاطره

گذارم، آبي چه به دنبال خود باقي مينظرم آمد كه آنلحظه چنين به سراسر زمان و مكان گسترش يافت و يك
  ) 595ـ6: 1382(پاشايي،» د.ي آبي از اين تصور زاده ش گويم آبي است و ترانهاست. وطني كه ترك مي

  ) 792ات !( هاي آبي ها/ با اشك ي كاشي آه اميرزاده
  

تر شده، كمي با نيز همين وضعيت را دارد؛ اما چون زمان اقامتش طوالني» هاي كوچك غربت ترانه«  
هاي گويد كه ناشي از دغدغهغربت مأنوس شده و به همين دليل با اطالع از وضعيت ايران، شعرهايي را مي

  پايانش براي ايران است.  بي
است و در  1357(سينِ هفتم ...) باز هم شعري رمانتيك و نمادين است. تاريخ آن اسفند » هجراني«  

  لندن سروده شده، با در نظر گرفتن اتّفاقاتي كه در ايران رخ داده بود، زبان شاملو بهتر قابل درك است: 
  ) 820را/ نصيب/ از اين سفره ي سنّت/ سروري نيست.(سينِ هفتم/ سيبِ سرخي ست،/ حسرتا/ كه م

  كند:  هايي كه افتاده او را خوشحال نمي و اتّفاق  
  )  821ها كه گذشت/ نامي نيست/ نامي نيست. ( بهاري ديگر آمده است/ آري/ اما براي آن زمستان

زيبا و شيوا شرح است كه عشق را به زباني » عاشقانه«يكي ديگر از ماندگارترين شعرهاي شاملو   
  زند: چنان در كالم شاملو موج ميداده است. غم و اندوه، هم

اي   ست/ كه آوازش را از دست داده است./  دارم/ خنياگرِ غمگيني ات مي آنكه مي گويد دوست
كاش عشق را/ زبانِ سخن بود/ هزار كاكُليِ شاد/ در چشمانِ توست/ هزار قناري ِ خاموش/ در گلوي 

  ي گريان/ در تمناي من./ عشق را/  هزار آفتابِ خندان در خرام ِ توست/ هزار ستارهمن./ ..... 
  )  826ـ 7اي كاش زبانِ سخن بود. (
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ـ اجتماعي است. شاملو از مخاطب  ست جهان) شعر رمانتيك فردي ي كوتاهي(بيتوته» عاشقانه«و   
  خواهد:خود مي

  )  838آه/ پيش از آن كه در اشك غرقه شوم/ چيزي بگوي (
  كشد: از سوي ديگر اجتماع را هم به تصوير مي  

  ) 840اند. ( عصمت به آينه مفروش/ كه فاجران نيازمندتران
  خواهد: اما بازهم مي  

  ) 840چيزي بگوي! (  خامش منشين/ خدا را/ پيش از آن كه در اشك غرقه شوم/ از عشق/ 
كه آخرين دفترهاي » ث بي قراري ماهانحدي«و » در آستانه«، »مدايح بي صله«هاي بعدي: مجموعه  

شعري شاملو هستند، هيچ گاه خالي از بيان رمانتيك اعم از فردي و اجتماعي نيستند؛ اما تفاوت احساس و 
  عاطفه اين شعرها با شعرهاي قبل كامال مشخص و مشهود است. 

شهور شاملو است. شود، از ديگر شعرهاي مشروع مي» ام جخ امروز/ از مادر نزاده«شعري كه با   
داند و  سان ميسان و يكي انساني و خصوصاً ايراني هم شعري كه در آن شاملو خود را با تمام جامعه

جا اخوان به پوستيني كهنه  توانيم دريابيم. در آنهاي اين شعر را با شعر ميراث مهدي اخوان ثالث ميشباهت
تواند نماد فرهنگ، تمدن ايران و يا خود ايران باشد كه مياشاره دارد كه با بر و دوش ما كار دارد و پوستين 

) 118ـ122: 1383هربار كه قصد سر و سامان دادن به آن بوده، طوفاني سرخ يا سياه برخاسته است.(حقوقي،
كند. در هاي آن را بيان ميكند و رنجاست كه روايت مي» من«اما در اين شعر، به حوادث اشاره دارد، اين 

هاي دور به دنيا آمده و تا ي كه از گذشته»من«است. » من«جا محور  محور پوستين بود، در اين شعر اخوان
  هاي دور زنده خواهد ماند:آينده

  ) 882ام/ نه/ عمرِ جهان بر من گذشته است. ( جخ امروز/ از مادر نزاده
گويد، آن درد، درد مشترك همه و همين نكته است كه باعث شده شاملو اگر از درد خود سخن مي  

  باشد. 
گان را  ي خويش بر ايشان در گشودم،/ مرا و همه ام دادند/ برجِ موريانه را به دستانِ پرپينه  اعراب فريب

بر نطعِ سياه نشاندند و/ گردن زدند./ ... خوش بيني برادرت تركان را آواز داد/ تو را و مرا گردن زدند./ 
مان نهادند./  گان را گردن زدند./ يوغ ورزاو بر گردنِ را آواز داد/ تو را و همهسفاهت من چنگيزيان 

گان را/ هنوز  مرز شيار كردند/ كه بازمانده مان نشستند/ و گورستاني چندان بي گاوآهن برما بستند/ برگرده
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و جوي  از چشم/ خونابه روان است./ كوچ غريب را به ياد آر/ از غربتي به غربت ديگر،/ تا جست

ايمان/ تنها فضيلت ما باشد./ به ياد آر:/ تاريخِ ما بي قراري بود/ نه باوري/ نه وطني./ نه،/ جخ امروز/ از 
  ) 882ـ4ام. ( مادر/ نزاده

  
   نتيجه: 

تر گفته شد، شاملو توانست هم شعر رمانتيك اجتماعي بگويد و هم شعر رمانتيك  طور كه پيشهمان  
ـ اجتماعي هم سروده است كه كمتر كسي از  اين است كه شعرهاي رمانتيك فرديي قابل توجه  فردي. نكته

ي شاعران معاصر توانسته بود، در اين حوزه وارد شود و خوب و هنرمندانه از عهده برآيد. اين همان نقطه
  اند. تالقي است كه بيشتر شاعرها از پيوند دادن اين دو حوزه ناتوان بوده

به شعرهاي رمانتيك اجتماعي كامالً مشخص است كه هرگاه شاعري از درد در مورد اقبال عامه    
اجتماع سخن بگويد، مردم به او روي خواهند آورد؛ اما دليل پذيرش و اقبال شعرهاي رمانتيك فردي شاملو 

گويد، آن  ها به نمايش گذاشته است. اگر از معشوقي سخن مياين است كه شاملو عشق به انسان را در آن
شناسد. عشق را به عنوان  وق تجلّي انساني است كه شاملو به دنبال آن است و او را به عنوان يك الگو ميمعش
در اين ميان عشق، چون ميدان ديگري از مبارزه، پناه مطمئني است، و «و   گريزگاهمي شناسد، نه  پرواز

  ) 279: 1371(مختاري،.» ـ خويشتن حماسي است راه، يا انسانرزم و همي ديگري از هم معشوق چهره
توان از اين بررسي بدست آورد اين است كه رمانتيسم شاملو، خصوصاً ي مهم ديگري كه مينتيجه  
  ي فردي، روند مشخصي داشته است كه دقيقا از زندگي او سرچشمه گرفته است . در حوزه
ي است و خود شاملو شود، بسيار سطحآغاز مي» آهنگ هاي فراموش شده«رمانتيسم فردي او كه با   

ي بارز آن در عنوان قابل اعتنا نيستند. اين رمانتيسم كه جلوه هم قبول دارد كه شعرهاي آن مجموعه به هيچ
گيري و تكامل است و از سوي ديگر به دليل اين كه اين دوران  رسد، در حال شكلهواي تازه به ظهور مي

- قي كه براي او حركت ايجاد كند، شعرهاي عاشقانه ميقبل از ازدواج دوم شاملو است، شاملو به دنبال عش

- هم«شود كه گويد، به همين دليل شعرهاي رمانتيك او قابل اعتنا هستند. پس از ازدواج دوم، متوجه مي

شود. وقتي دوباره به جستجو ش نيست؛ پس دوباره شعرهاي رمانتيك فردي او كمتر مي»سرهم«اش، »تن
شود، شعرها اوج مي گيرد (آيدا در آينه ).  شود و زماني كه با آيدا آشنا ميمي خيزد، شعرهايش برجستهبرمي
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) زيباترين شعرهاي رمانتيك را 1343كند( ) تا زماني كه ازدواج مي1341شود (از زماني كه با آيدا آشنا مي
شود ملو تأثيرگذار مياي ديگر در زندگي شاپذيرد، آيدا به گونه توانيم ببينيم و زماني كه ازدواج صورت ميمي

شود. بنابراين شعرهاي رزم او ميراه و همشود كه شاملو به دنبال او بوده است؛ همو همان انساني مي
شود و احساسي كه در آن شود؛ اما به وضوح كمتر ميشود، هيچ وقت كامالً حذف نميتر ميرمانتيك هم كم

شود و جاي ها كمتر ميرود آن هيجان كه سنّ شاملو باالتر ميشود و به تدريج هم زمان بوده، ديگر ديده نمي
هاي شود، اما جلوهگاه عشق بين اين دو انسان كم نميدهد. هيچهاي نمادين و عميق ميخود را به نگاه

-شود و در شعرهاي پاياني اين وضع به وضوح ديده ميتدريج كم مي رمانتيسم فردي در شعرهاي شاملو به

  شود. 
ي رمانتيسم اجتماعي هم بايد گفت كه جداي از زماني كه رمانتيسم اجتماعي با فردي گره  رهدربا  

اندك جاي خود را به  خورد، رمانتيسم اجتماعي كه از خصايص آن بيان مشكل است بدون راه حل؛ اندكمي
شود براي الحي ميتر انتقاد كرد و با جامعه همراه شد. شعر ستوان راحت دهد كه با آن ميزبان نمادين مي

آورد، شعرها هم بيشتر از حالت  حركت و مبارزه. لذا زماني كه باورِ شاعر به همراه شعر او رو به تكامل مي
  شود .  رمانتيك اجتماعي خارج و به نمادين تبديل مي
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