
 

 

 در اشعار شمس لنگرودي» عشق« مایه بررسی درون

 
 دکتر رسول چهرقانی

 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -استادیار

 پریسا ظفري
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -دانشجو

 چکیده
مایه غالب بسیاري از است که خدا به امانت به انسان بخشیده و سرچشمه فیوضات الهی است. درون اي عشق ودیعه

هاي مختلف، تحت تأثیر شرایط جامعه دگرگون  آثار ادب فارسی، عشق است و البته نحوه پرداختن به آن، در دوره
س شاعري است متعهد، که حوادث شود. مقاله حاضر به بررسی عشق در اشعار شمس لنگرودي پرداخته است. شم می

کند. این حس تعهد به اجتماع باعث شده که دو دوره متفاوت در مضامین شعري او خلق شود.  جامعه او را متأثّر می
برداشت دوگانه شمس از مقوله عشق، در دو دوره متفاوت زندگی، سبب سرایش اشعار متفاوتی در این زمینه شده است. 

 ست که به بررسی عشق در اشعار او بپردازد و دو جلوه متفاوت از این مضمون را بیان نماید.تالش نگارنده بر آن ا
 شمس لنگرودي، شعر معاصر، عشق واژگان کلیدي:

 
 مقدمه -1

شاعر، پژوهشگر و مورخ  لنگرود در 1329 آبان 26 زادهديمحمد شمس لنگرو معروف به محمدتقی جواهري گیالنی
است که با . شمس لنگرودي از جمله شعراي معاصر است کانون نویسندگان ایران اعضاي ادبی معاصر ایرانی و از

است جایگاه واالیی در میان مخاطبان به دست آورد. اشعار شمس لنگرودي در قالب  سرایش اشعار لطیف و زیبا، توانسته 
شعر «شعر سپید سروده شده است. در این سبک عموماً وزن عروضی رعایت نشده ولی آهنگ و موسیقی نمود دارد. 

 )346: 1379(شمیسا، » ها هم در آن مشخص نیست. ارد و جاي قافیهسپید که هر چند آهنگین است اما وزن عروضی ند
در شعر امروز اما در برخی موارد  بینی هستند هاي کالسیک، غیر قابل پیش هاي عصر ما بر خالف عاشقانه عاشقانه

 .ماجرا تغییر کرده و رویکرد شاعر به عشق دستخوش تغییراتی بنیادین شده است
یابیم او تا قبل از پنجاه سالگی نوع نگرشش به عشق سرشار  چنین تصاویري دست میدر اشعار شمس به وضوح به 

گیرد. مقطعی که تأثیر  از عصیانگري و نارضایتی است و بعد از کسب تجربیات مختلف و شعر او رنگ تغزل محض می
زندان باعث «گوید:  هاي شمس لنگرودي گذاشت، یک سالی بود که در زندان سپري شد. شمس خود می عمیق بر اندیشه

) پذیرش اتّفاقات  (مصاحبه» کند. شد بفهمم که من قرار بود جهان را عوض کنم، اما این جهان است که مرا عوض می
هاي اوست که در  کند. شعر او ابتدا انعکاسی از اندیشه شود و دیدگاهش نسبت به این مفهوم تغییر می تر می برایش آسان

گیرد. این مقاله شامل دو  فلسفی و در آخر رنگ تغزل به خود می –دارد به مرور اجتماعی  اجتماعی –ابتدا صبغۀ سیاسی 
هاي مختلف زندگی شاعر، باورها، و انتظارات او باعث  بخش قبل از تحول و بعد از تحول شاعر است. گاهی بازتاب

برد و آن را لمس کرد.   تحول پی توان به این شود که با خواندن مجموعه اشعار به وضوح می تحول در اشعارش می
 شود. شمس لنگرودي از جمله شعرایی است که تحول در اشعارش به روشنی دیده می

 موارد اختالف در اشعار دو دوره به قرار زیر است:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها پرداخته است، اولین و مهمترین موردي است که به  ) تغییر نگرش شاعر نسبت به مفاهیمی که در شعر به آن1

ي نخست  در دو دوره با هم متفاوت است. در دوره» عشق«شود. دیدگاه شاعر نسبت به  شاهده میوضوح م
ي دوم با لحنی حاکی از  شود ولی در دوره  هايِ شمس، این مفهوم با لحنی سرشار از اعتراض و بدبینی بیان می شاعرانگی

 شود. رضایت، خرسندي در شعرها نمایان می
براي مفهوم عشق، یکی دیگر از موضوعات مهم این بحث است. در دوره اول شاهد   ه) انتخاب لغات در دو دور2
و از این دست هستیم. اما بعد از تغییر » بدنامی«، »لجن«، »دشنام«، »رنجابه«، »شکنجه«گیري شاعر از لغاتی همچون:  بهره

» قاره بی پایان«، »خوابی در بیداري«، »بخاري هیزمی«دیدگاه شاعر، جاي این لغات را ترکیبات لطیف و پر احساس مثل 
 گیرد. می

) روحیۀ شاعر در دوره اول تحت تأثیر شورش درونی سرشار از عصیانگري است. در حالی که در دوره دوم شاعر 3
 به آرامش نسبی رسیده است.

شاعر تنظیم و ارائه بدین ترتیب مقاله حاضر در دو بخش دوره اول، قبل از تحول شاعر و دوره دوم ،پس از تحول 
 شده است.

 
 بیان مسأله-2

تاریخ ادبیات ایران در دوره معاصر، همواره شاهد ظهور شعرا و نویسندگان بسیاري بوده که درگذر زمان به 
خورد حضور پررنگ شعرا در این  اند. در این میان آنچه بیش از هر چیز به چشم می هاي جهانی دست یافته آوازه

است. شمس لنگرودي یکی از شعراي معاصر است که با وجود دست یافتن به اقبال عمومی، کمتر اشعارش عرصه 
ش در دو دوره ا هاي شعري مایه هاي شمس لنگرودي از درون مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. برداشت

در اشعار شمس لنگرودي  هاي چشمگیر در تصاویر شعري او شده است. عشق متفاوت زندگی، باعث ایجاد تفاوت
 داراي دو تصویر متفاوت و دگرگون است.

بایست به آن پرداخته شود. در این پژوهش نگارنده بر آن است که به  اي است که می لذا بررسی اشعار او مسأله 
 مایه اشعار شمس پیرامون موضوع عشق بپردازد و آن را با مورد مطالعه قرار دهد. ها و درون اندیشه

 
 سی عشق در شعر شمس لنگروديبرر-3
 »قبل از تحول شاعر«دوره اول  -3-1

آزمایی نکرده باشد.  هاي غنایی هست. گویا شاعري نیست که در این زمینه طبع ادبیات فارسی سرشار از سروده
نبوده و شعر فارسی هیچ گاه از حضور عشق خالی «شود.  اي که ادبیات بدون آن خالی از شور و احساس می مایه درون

الجرم نخواهد بود و در شعر معاصر نیز عشق هم چنان حضور خود را حفظ کرده است؛ البته شاعران معاصر در 
اند که نه جسمانی و زمینی صرف است نه عرفانی صرف، بلکه  اند و عشقی ارائه داده اي یافته پرداختن به آن، راه تازه

 )67، ص1389(جوکار، شهبازي، » ت.زاییده تعامل انسان و اجتماع و فرهنگ معاصر اس
تازد. این عصیانگري شاعر ناشی از اوضاع  ي قبل از تحول، شاعر به همه چیز می گونه که گفته شد در دوره همان

ي ایران قبل از انقالب سپس انقالب و بعد از آن جنگ تحمیلی ذهن  اجتماعی و سیاسی عصر خویش است. جو آشفته
ین ترتیب شورش درونی او هنگام بیان احساساتش در انتخاب واژگان به منصۀ ظهور شاعر را مغشوش ساخته و بد

کند و معتقد است  پردازد اما از عاشق و معشوق به زیبایی و تقدس یاد می رسد. او در تعریف عشق به مذمت آن می می
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کند. بنابراین در همین  مایان میکند بلکه شعر حاالت مختلف شاعر را ن تمام اشعار از یک منطق واحد تبعیت نمی«که: 
 ) (مصاحبه». هایی از تقدیس عشق نیز هستیم دوره شاهد جلوه

 
 تصویر تلخ عشق -3-1-1
سازد، حاصل معماري اوست و در برخورد خودش با تاریخ  شهري که هر شاعر در مجموعه آثار خویش می« 

 )244: 1390(شفیعی کدکنی، » (گذشته و معاصر) و با جوانب گوناگون حیات.
سازد و در  شمس لنگرودي معمار اشعاري است که پیوند ناگستنی با جامعه، عشق، طبیعت و زمان دارد. او شهري می

کند. گویا  اند، دوباره براي خواننده یادآوري می آن زوایاي مختلف و پنهان عشق را که به دست فراموشی سپرده شده
کند  و انسان راپالوده نمی» عشق دشنام و بدنامی بیش نیست.«گوید:  می داند که شاعر رنج عشق را بیش از شادي آن می

 سازد : بلکه او را آلوده می
 گفتم 

 سخن به یاوه سراییدم
 چرا که عشق

 )93دشنامی بیش نبود. (همان: 
 با عشق 

 )40پارسایی تن را آلودیم. (همان: 
) بر این 32: 1381آفرینندة اثر است. (روزبه،  گیري فکري و روحی مایه شعر، نشانگر جهت شود که درون گفته می

ي رنج و تألّم و باعث کاستن روح انسان است این صراحت  کند که عشق به معشوق مایه اساس شمس صریح عنوان می
ي همان  نشان دهنده» رنجابه«اي چون  نماید. انتخاب واژه سخن زاویۀ دید شاعر را نسبت به عشق به وضوح مشخص می

 گري است:نگاه عصیان
 اي  رنجابه
 اش همه از عشق توست که مایه

 کاهد جان مرا می
 اي ست رودخانه

 )103که ما را با خود خواهد برد. (همان: 
 کند تا خودش به شباهت جدیدي دست یابد. او  ها دوري می شمس از تشبیهات تکراري خسته است و از آن

 بیند: بیهودگی عشق میداند بلکه آن را  را خاصیت عشق نمی» خنجر عشق«
 عشق نیست 

 انگاري بیهوده است
 اگر چونان 

 خنجري 
 آرام 

 )87نشیند. (همان:  بر قلب می
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شود  داند که سبب می گیرد. او عشق را حاصل نادانی و ناآگاهی می هاي طنز عشق را به سخره می شاعر حتّی با سروده

ها معتقد هستند که ننگ و آلودگی  شود. آن اغلب شعرا دیده میانسان به لجن کشانده شود. البتّه این نگرش، در شعر 
سازد. شمس لنگرودي نیز با این اعتقاد عشق را مایه  شود و او را ناپاك می گیر انسان می هاي زمینی همواره گریبان عشق

 ي پلشتی و ناپاکی معرفی می کند:
 عشقم اگر بزرگ و شگرف است

 همه
 ست از سر نادانی

 دانی می
 ی تو عقابی استزیبای

 )66: 1390کشد. (لنگرودي، که مرا به لجن می
کند و به  ها را مبدل به سیاهی می گشاید که تمام سپیدي گاه شکنجۀ عشق و فریب آن زاویۀ جدیدي بر شاعر می

بیش کند. در این هنگامه است که شاعر مشکالت را  واسطۀ امیدي بیمار شاعر را در دام نیرنگ و فسون عشق گرفتار می
 جوید: ها ببیند در نتیجه از عشق بیزاري می از شادکامی

 عشق تو 
 کند ام می شکنجه

 کنی چون بر درگاه جلوه می
 بینم آسمانی که از آن من است می

 چیزي نیست
 جز سیاهی شباهنگامی 
 که برفپوش امیدي بیمار

 )41نمایاند. (همان:  سپیدش می
 شناسد: که نفرت را نشناسد بی گمان عشق را هم نمیشمس به تقابل عشق و نفرت معتقد است. کسی 

 شناسد آن کس که نفرت را نمی
 )40شود. (همان:  دیر عاشق می

زرقانی معتقد است انقالب ادبی نیما داراي جنبه هاي مختلفی بود از جمله تحول در فرم بیرونی شعر و تحول در 
) مواردي که در شعر شمس لنگرودي 210-198زي (زرقانی: فرم درونی یا صورت ذهنی و همچنین تغییر شیوه معناپردا

 خورد. کامالً محسوس است و در معناپردازي او به چشم می
 
 چیستی عشق -3-1-2

شناختیم نیازي به این دوري نبود و  کنیم. اگر عشق را می شناسیم از آن دوري می گاه او معتقد است چون عشق را نمی
 دادیم . میخودمان را در معرض آن قرار 

 عشق کالهی است 
 گذاریم که بر سر می

 که آن بی
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 رگباري 
 آزارمان دهد
 اي است  عشق جاده

 نوردیم  که درمی
 مان که ایمان آن بی

 اي دور رفته باشد  با کعبه
 شناسیم چرا که رگبار را نمی

 شناسیم و راه را نمی
 )67: 1390شناسیم. (لنگرودي، و عشق را نمی 

که شاعر اعتراف  تعاریف، شاهد ارتباط دو سویه اندیشه شاعر و تعارضات درونی او هستیم. مثالً هنگامیدر برخی از 
 توان زندگی کرد: توان زیست و با آن هم نمی کند که بدون عشق نمی می

 عشق چیزي نیست 
 که بتوان 

 با آن زندگی کرد
 و زندگی چیزي نیست 

 که بتوان 
 )34عشق گذراند. (همان:  بی
سازد و  گیرد و او را در میان اقران، خوار و رسواي عالم می بیند که عزّت او را از دستش می عر عشق را عاملی میشا

 شود: البته این مفهوم در ادبیات همواره تکرار می
 آي عشق

 از سر نیاز ما را به هر درگاهی برکشاندي
 اي  چونان آواز نخستین پرنده

 که بر هر آستانه برآید
 تجربتی از سر بی

 )60سوخته بال گشاید. (همان:  و به هر گل نیم
 
 زیبایی عشق -3-1-3
شود. این همان زمانی است  کند زاویۀ دید دیگري نمایان می در کنار این همه تیرگی و سیاهی که شاعر آن را بیان می 

کند که به طرز فکر و  رض میف» آل یا مردم و یا آینده بهتر عشق به ایده«آالیش،  که شاعر عشق را، عشقی پاك و بی
عدم «یابد.  )در این گونه ابیات دید مثبت شاعر به عشق نمود می101: 1371شود. (لنگرودي،  احساس عرفانی نزدیک می

 ): یکی از اصول شاعري شمس بود، که پیش از این مطرح شد (مصاحبه» تبعیت از منطق واحد
 )55: 1390و عشق، خواب مقدس است. (لنگرودي،

شود که عاشق را از غیر معشوق  سازد و پوششی می هاي فریبندة دنیا رها می تنی از عشق، انسان را از جلوه رویین
 رهاند: می
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 هیاهوگر
 از عشق

 اي ساختیم  جامه تن
 )72رویینه. (همان: 

ده باشد داشتن فراتر از عشق است و دلی که دچار عالقه ش ها معتقد است که دوست او همچون بسیاري از انسان
 مقامش واالتر از عاشق است:

 از عشق فراتر 
 نامی نه

 مگر آسیبی که بی سببی قلبم را
 فشرد می

 )91در جلیقۀ دوست داشتن. (همان: 
 
 »پس از تحول شاعر«دوره دوم  -3-2

افق مفسر  هایی که با ندیده گرفتن تعمدي افق ذهنی مؤلّف و تکیۀ افراطی بر شود تأویل با توجه به این که گفته می
توان  اي است که می شود، اغلب مصنوعی و تحمیلی خواهند بود. گاه نیز کندوکاو در نیت مؤلّف، یگانه دریچه انجام می

ها و در شرایط مختلف  شمس لنگرودي عشق را از نگاه) 44: 1392جا به متن نگریست. (جعفري و پورنامداریان،  از آن
دارد نیست، بلکه نبودن  ق صرفاً احساس تملّک و رسیدن به کسی که دوست میکند. براي او، عش بررسی و تجربه می

هایی قابل بررسی و کنکاش  هاي نیامده، اعتراف به دوست داشتن، رنج کشیدن و... نمونه هاي رفته و زمان معشوق، زمان
 تغزّلی است. در اشعار اوست. اولین نکته که باید ذکر شود این است که حجم زیادي از اشعار دوره دوم 

شود به قول خودش بر این باور است که جهان را دگرگون کند. به  در دهۀ شصت که شاعر به سرایش مشغول می
تواند  رسد که نمی شود. تا این که شاعر با خود به توافق می گري و نارضایتی در اشعار او دیده می همین امر روحیه عصیان

کند و اغلب  رود. این تأمالت در سرایش اشعارش نمود پیدا می ت خود فرو میجهان را دگرگون کند در نتیجه در تأمال
با تثبیت » وسه ترانۀ عاشقانه پنجاه«شود. در نهایت در دهه هشتاد با سرایش  آثار دهۀ هفتاد او متأثّر از این کلنجارها می

گران در  ان است که بقول گزارشگیرد در این زم ذهنی و رسیدن به باورهاي جدید، اشعارش رنگ و بوي دیگري می
 بیند. مرداب جهان نیلوفر می

 
 لطافت عشق -3-2-1

و در این تضاد » خواب و بیداري«، »سراب و غرق شدن«گاه تصویرسازي شمس با تقابل واژگان همراه است مثل: 
 رسد.  واژگان، مفهوم عشق به اوج خود می

تواند عمل و تصویر آرمانی  خیزد. او می دنیاي ناخودآگاه او برمیمایۀ آرمانی هر شاعر و از  چنین تصاویري از بن«
آور مطرح شده در سورئالیسم هاي تشنج خود را در فضایی کامالً نامأنوس، خارج از چهارچوب عقالنی، بر مبناي زیبایی

 ) 84: 1394(دلبري و مهري، » بر خواننده عرضه کند.
 عشق

 صحرایی سراب است



 ٦۲۷/  در اشعار شمس لنگرودي» عشق« مایه بررسی درون
 

 در پیالۀ نازکی
 تاو شگف

 )444: 1393(لنگرودي، کند. غرقت می
کند. خوابی در بیداري تصویر  گیر می بسیاري از منتقدان معتقدند که شمس در مصرع آخر هر پاره انسان را غافل

گیرد. خوابی در بیداري اشاره به زیبایی باورنکردنی  سازي شعرش از آن بهره می پارادوکسی است که شمس براي برجسته
 عشق دارد :

 ق، خوابی است عش
 )447(همان:  کشیم. که در بیداري می

انسان » تن«، »اتاق«زدة انسان است. منظور از  بخش وجود یخ شمس دیگر عاشق شده و معتقد است که عشق ،گرمی
 روح بودن آن دارد: است که شمس با تشبیه عناصر سازنده آن به یخ اشاره به سرد و بی

 عشق 
 بخاري هیزمی در اتاقی است

 )785: 1390(لنگرودي، چهار دیوارش از یخ است. که
شود. او فقط خنکاي عشق را مرهمی  هاي پست مدرنیست است که گاه در شعر شمس دیده می پارادوکس از ویژگی

داند بر دردهاي انسان امروزي، خنکایی که حاصل آتش عشق است و در حین سوختن انسان را به آرامشی مطبوع  می
 رساند: می

 جز عشق 
 ات کند اي نیست خنک سایه

 سایۀ آتشی  
 )585: 1393(لنگرودي، ات مشغول است. که به سوختن خانه

 
 زندگی بدون عشق -3-2-2

به بررسی تحوالت شعر فارسی، دو دهه اخیر » ها عوض شده است جاي دوربین«مهرداد فالح در مقاله اي با عنوان 
اخته شده است،چهار نسل شعرنو ایران از حیث میزان تأثیر پذیري یا می پردازد. در این بررسی که تنها به شعر نو پرد

شود که الگوي  شوند. شمس لنگرودي در بین شعراي نسل چهارم دیده می بندي و تحلیل می رویگردانی از نیما طبقه
)این 39: 1377ح،کنند. (فال هاي پیش تا حدودي حفظ می هاي خود را با نسل کنند ولی هنوز پیوند اي ارائه می ذهنی تازه

اي بیش  موضوع را در نگرش دوره دوم شاعر به خوبی می توان مشاهده نمود هنگامی که او زندگی را بدون عشق بازیچه
 بیند. نمی

 اي عشق
 اگر تو نبودي

 »شب«و » روز«کاله بوقی بچه ها بود 
 ) 122(همان:  گذاشت. که زندگی سرمان می

زندگی بدون عشق است که با ورود آفتاب عشق، دوباره گرمی خود را بدست اي از  زمستان سیاه براي او جلوه
 آورد: می
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 عشق 

 هاي سیاهم گذشت از زمستان
 )694(همان:  و هیزم آفتاب را گرد آورد.

 شود: ها مترصد است که از کاروان عشق باز نماند و به دیگران نیز یادآور می او در تمام زمان
 بوده باشیهمواره گوش به زنگ باید 

 عشق
 کوبد خانه به خانه به در می

 )56(همان:  شود. دور می
 نظیرترین اشعار عاشقانه معاصر به حساب آورد. هاي شمس لنگرودي را جزئی از بی شاید بتوان عاشقانه

 
 کرانی عشق بی -3-2-3
هاي  نی و دگردیسی از بیانیههاي اجتماعی خالی نیست اما در فرایند دگرگو مایه در دورة دوم هر چند شعر از درون«

اي از معانی و  کند و نگرش خود را در هاله گذاري در کالم خودداري می دارد و از پوشال سیاسی و ایدئولوژي دست برمی
زند. جسارت شمس در بیان  آور و جاودانۀ عشق را رقم می هاي حیرت کند. اشعار او واکنش هاي شعري مخفی می تکنیک

دهد و در نهایت مجموع همۀ این عوامل،  یگري از ذهنیت مدرن را در ذهن شاعر شکل میدقایق عشق، جنبۀ د
 )106: 1387(شریفی ،» نشاند. اجتماعی را در حاشیه می –هاي سیاسی  اندیشه

کران  داند براي رسیدن به هدف غایی که عشق بی اي می ها و حوادث آن را مقدمه هاي راه عشق، شکست شمس ناگواري
 است:

 پروردگارا
 گزارم  سپاس می

 هایم را شکستی کشتی
 نمایم را گم کردي قطب

 و کاشف سرگردان را 
 )637: 1390(لنگرودي، پایانش رساندي. به قارة بی

در شعر نو، تقید شاعران به این که فقط بعضی چیزها را به حریم شعر راه دهند، از میان رفت و شاعر مجال یافت که از 
چنان زیبا و با زبان ساده بیان  او اوج دوست داشتن را آن). 412: 1388بیند استفاده کند. (کاظمی،  میهر چه در پیرامنش 

 نشیند: کند که الجرم بر دل میمی
 امان استحکایت بارانی بی
 این گونه که من 

 )453(همان:  دارم. دوستت می
شود و گاه  سازد که باور تصاویر تلخ دوره اول از ذهن خواننده دور می در این دوره شاعر مفهومی از عشق می 

کشید. وسعت عشق در  کند که او همان شاعري است که عشق را با واژگانی چون رنجابه به تصویر می خواننده باور نمی
 قدر زیاد است که پنهان شدنی نیست.  نظر شمس آن

 دوستت دارم 



 ٦۲۹/  در اشعار شمس لنگرودي» عشق« مایه بررسی درون
 

 و پنهان کردن آسمان
 هاي قفس  پشت میله

 )617(همان:  آسان نیست.
اش را سرشار از  شود که سرّ جوشش درونش در آن آشکار است و زندگی کران شعري می و باالخره نتیجۀ عشق بی 

 کند: سپیدي عشق می
 از آتش من جز دودي برنخاست 

 دودي که زغال نوشتن شعرهاي من شد
 ید، که از آسمان تو بر من بارید اشعاري سپیداشعاري سپ

 )652(همان:  هاي اتاقم را پوشانید. ها و کوره و دره
 
 :گیري نتیجه -3

توان گفت که سرآغاز سرایش شعر شمس با تحوالت  گیري کلّی می با توجه به پژوهش انجام شده، در یک نتیجه
 شگرفی بر اندیشه و افکار او نهاد.اجتماعی و سیاسی بزرگی همراه شد که این تحوالت تأثیر 

هاي اجتماعی روح و ذهن او را درگیر  سراید. نابسامانی ي انقالب شاعر دفتر اول خود را می هاي پر مشغله شاعر در سال
 شود.  ي آن روز می ي تمام نماي جامعه کند و شاعر متعهد به اجتماع آیینه می

سازد و پاکی  خواند که انسان را در خود غرق می ند بلکه آن را مایۀ آلودگی میبی او در این دوره نه تنها عشق را زیبا نمی
گوید و نه از درد عشق، بلکه با کالمی سرد و پر از درشتی  کند. او نه از رنج هجران می دار می و صداقت او را خدشه

است که شعر شاعر از یک اصل کلّی دهد اما به تقدس عاشق و معشوق اعتقاد دارد و معتقد  عشق را مورد مذمت قرار می
 ستاید. کند ولی در همین حال عاشق و معشوق را می کند به همین سبب است که او عشق را مذمت می تبعیت نمی

شود. روحیه نارضایتی از  اندیشه و افکار شمس لنگرودي پس از گذراندن تجربیات زندگی دستخوش تحولی عمیق می
بیند. عشق، به شعر او لطافت  شود و به طبع آن، زندگی را طوري دیگر می دوره شمس عاشق میشود. در این  او دور می

گیرد و  هاي شعري تحت تأثیر عشق قرار می مایه کند. تمام درون بخشد و رنگ تغزل شعرش را دگرگون می و گرمی می
 شود. در نهایت اشعارش سرشار از نگرش مثبت می
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