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 چکیده
و بازسـرایی   گذشـته و آثـار  متـون  از چهـره   شـک و گمـان  ة زدودن غبار فراموشی و کنار زدن پـرد  يهاراهیکی از 

 .ها نشانده اسـت بر آنفراموشی  ي ازا گذشت زمان، غبارام شده،حفظ  هاآن تکه مایه و ادبی. آثاري تهاسآن بازآفرینی
بازسرایی در ادبیات معاصر ایـران و از توانمنـدترین   توان احمد شاملو را چون یکی از سه شاعر مثلث از این رهگذر می

کنـد.  ها به حساب آورد. مقالۀ حاضر چگونگی بازآفرینی در اشعار او را بررسی مـی شاعران در عرصۀ بازآفرینی اسطوره
سـت.  اي انجام گرفتـه ا  تحلیلی استفاده شده و مطالعه به صورت کتابخانه –براي دستیابی به این هدف، از روش توصیفی

ها و مفاهیم تـاریخی هسـتند.   ترین عناصر سازندة تصاویر در شعر شاملو، اسطوره دهد یکی از مهمنتایج حاصله نشان می
-پـل ضمن برقـرراي   واي و تاریخی را با مفاهیم عینی و ملموس جامعه امروزي درآمیزد کوشد مفاهیم اسطورهشاعر می

هاي قدیم را به مخاطبـان امـروزي    لق و خوي فرهنگت و خُادبی، ذشتهمیان مخاطبان امروزي با فرهنگ گارتباطی هاي 
 .منتقل نماید

 ، اسطوره، شعر معاصربازسراییواژگان کلیدي: احمد شاملو، 
 

 مقدمه 
که مایه و ادبیت خود را حفظ کرده اند، اما با گذشـت زمـان،   ي  آثارگذشته است.  آثارهمان باز آفرینی  "بازسرایی"

کـه  یک متن از یک زبان به همان زبان است  ۀبازسرایی ترجم.در حقیقت  شته استاروي آنها روکش گذغبار فراموشی 
براي زدودن غبار فراموشی و کنار زدن پـرده شـک و   ست راهی که  از یک سو  و زبان مقصد یکی است أدر آن زبان مبد

واز دیگر سو ادبیات معاصر را غنایی دیگر می بخشد  و این همان است که منتقدین غربـی   متون گذشتهاز رخسار گمان 
بـه  ) 166:  1392(کازانووا، پاسـکال،  یاد کرده اند به روز کردن زبان ملی از وضعیت باستانی به وضعیت جدید از آن به 

اطیر و افسانه ها و سرگذشت گذشتگان خود را براي بیان پیام خود، اس شاعران بازسرا، در این زمینه، همیشهگونه اي که 
 )56: 1380کرده اند و رو به گذشته و نگاه به حال داشته اند (حاتمی، حسن،  با شیوه و شکل و مضمون تازه بیان می

تواند میان مخاطبان امـروزي   که می ییل هاداراي پتانسیل و پ، بکی استتوان گفت که بازسرایی، س ، می براین اساس
بنا براین لق و خوي فرهنگهاي قدیم را به مخاطبان امروزي منتقل نماید: رهنگ گذشته رابطه برقرار کند و ادبیت و خُبا ف

خصوصیات زیر باشند، تا شاعر آنها را درخور اهمیت بیبیند و احسـاس  یکی از حداقل داراي  باید  متون بازسرایی شده
 بازسرایی کردن به قول معروف در وجودش گل کند.



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٦۳۲

 
 یکی اینکه باید موضوع، ملی، یا اینکه اسطوره اي باشد، در مورد ملیت خویش 

 ف تغزلی باشد ودوم اینکه  موضوع باید عاشقانه، یا اینکه حماسه و اسطوره، در مورد عشق، وبه قول معر
ضی مواقع این سوم اینکه عالوه بر این دو موضوع، خود ادبی بودن متن و مایه ادبیت داشتن در خور توجه است و بع

بازسرایی کرده اند از جمله غزل غزلهاي سلیمان، که توسط ، جنبه چنان تاثیر گذار است که یک موضوع را چندین شاعر
شاملو، سید علی صالحی، م.روان شید و یغما گلرویی بازسرایی شده است و تنها جنبه تغزلی بودن آن، این شـاعران  را،  

ا بازسرایی کنند.و نهایتا متن باید یک خصوصیت و یک جنبه منحصر به فرد نسبت به وا داشته که این موضوع عاشقانه ر
 متون دیگر، داشته باشد

را احساس کند، با توجه به شرایط زمانی  موضوع هاي نام بردهدر همه موارد باال هر وقت شاعر بازسرا، خالء یکی از 
و وقایع  1332مرداد  28توجه به فضاي التهاب آور کودتاي  و مکانی، درصدد بازسرایی برمی آید.مثال سیاوش کسرایی با

بعد از آن، اسطوره آرش کمانگیر را باززایی کرد و باتوجه به این اسطوره، شعري خلق نمود، عالوه بر این کـه شـاهکار   
گمـش،   سه ي گیـل در حمابروز داد. یا خود را ، نیز در قالبِ آزادبازسرایی  شعرِ شعر معاصر فارسی شد، به عنوان پیشروِ

بازسـرایی نمایـد    ، دفعه ي اول آن را بازنویسی و بار دوم آن راباعث شده است که شاملوي مانا جنبه ي قدمت بودن آن
و بازآفرینی در دوره هاي مختلف و در بین اقوام و ملتهاي گوناگون به مانند یک ضرورت کـه   ]بازسراییمیتوان گفت [.«

ورتهاي متفاوتی در ادبیات خود را نمایان کرده است ، چرا که هر ملتی اگرچه از نظـر  راه گریز از آن ممکن نیست به ص
تواند از میراث خاص ادبی گذشته اش بگـذرد و یکـی از راه هـاي     ، بازهم نمیباشدفرهنگ و صنعت هم پیشرفت کرده 

ز اثري کهن و به مدد تخیل خـویش،  زنده کردن آن، همانا [بازسرایی] و بازآفرینی است، که در آن خالق با الهام گرفتن ا
زند وبنا به سالیق، خواسته ها و اهداف خویش، موضوعی را از ژانري بـه   دست به آفرینش اثري مستقل، تازه و بدیع می

 ).103:1389. (ابن محمدي، کرسفی، »کند ژانري دیگر تبدیل می
 

 شرح اجمالی احوال احمد شاملو 

سرودن شعر را آغاز نمود، او از شاگردان و پیروان  20، در اواخر دهۀ 1379، مرداد1304آذر 21 "ا. بامداد"احمد شاملو، «
آهنگ "با حرارت عقاید نیما یوشیج است، که در عین حال در مسیر شعر سنتی نیز بوده است. اولین مجموعه شعر او 

نمایان گشت.او که شاعري  30منتشر شد، اما استعداد شاعرانه اش در سال هاي  1326در سال  "هاي فراموش شده
ترقیخواه و پپیشرو در افکار زمان خویش بود، آنچنان به یک تحول و تکامل فکري دست یافت که بسیاري از هنرمندان 
همنسل او به دنبالش روان شدند، چرا که جستجوي شاعر را، همواره ثبت خطوط محکم و روشن و طرح هاي نوآورانه 

شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوري در شعر معاصر فارسی « . احمد شاملو))119:1380کلیاشتورینا، »(تشکیل می دهد.
نیما  با 1325شود. در سال  میشناخته  یا شعر منثوری یا شعر شاملوی شعر سپید اي شعر است که با نام و سرودن گونه

تا شکوفه سرخ یک "روي آورد؛ اما براي نخستین بار در شعر  شعر نیمایی مالقات کرد و تحت تأثیر او به یوشیج
نویی را در  سبک را رها کرد و به صورت پیشرو وزن منتشر شد "شعر سفید غفران"با نام  1329 که در سال "پیراهن
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 ٦۳۳/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

و در آن شعر آشکارا به صاحبان الفاظ و قوافی تاخت، و راه خود را که همان شعر سپید یا  .شعر معاصر فارسی شکل داد
شده دارد.  هایی شناخته هایی مطبوعاتی، پژوهشی و ترجمه شاملو عالوه بر شعر، فعالیت شعر منثور بود، در پیش گرفت.

آثار وي به  د.باش مردم ایران می فرهنگ عامه ترین اثر پژوهشی در باب او بزرگ کتاب کوچه مجموعه
تر و کردي،فنالندي ،رومانیایی ،هلندي ،ارمنی ،روسی ،آلمانی ،اسپانیایی ،فرانسوي ،ژاپنی ،انگلیسی ،سوئدي :هاي زبان
 اند.  ترجمه شده ∗کی
 

   شاملو و باز سرایی
 کسـرایی، ارتفـاعش   سـیاوش  آن رأس کـه  مثلثـی .است ایران معاصر ادبیات بازسرایی مثلث شاعر سه از شاملو یکی

 .1است. صالحی علی سید اش قاعده و شاملو
 اسـت، منتشـر   تولسـتوي  الکسی هاي نوشته از برداشتی که پري  پیرهن زري خروس" ي قصه کتاب 1338 سال در

 و شـود  مـی  منتشـر  و چاپ تولستوي از اقتباس ي شیوه به کتاب قالب در شاملو ي نوشته اولین گفت توان می و. کند می
 سـال « در و آن دنبـال  به و بازسرایی دنیاي به ورود براي گرفت نظر در شاملو براي شروعی نقطه  توان می را مقطع این

شاملو، ( »کند می بازنویسی زاده منشی داود دکتر نسخه روي از است بشري حماسه ترین کهن که گمش گیل کتاب 1340
 بازنویسـی  یعنـی  اثـر  دهـیم، ایـن   جـاي  ي خانه این در را "پري پیرهنِ زري خروسِ" ي قصه اگر و) 17:1386احمد، 

 زند می گمش گیل آفرینی باز به سال، دست واندي سی از بعد یعنی بعدها اما است زمینه این در او اثر دومین  گمش گیل
 از جاهاي و است "نوا نی ي نسخه" که این جز نشده معرفی کافی قدر به مشخصاتش که اي نسخه«روي  از بار این اما

 هرچنـد .شـود  می منتشر چشمه نشر توسط 1382 سال در ، که)17:همان.» (شده کامل دیگر هاي نسخه با اش رفته دست
 . بود رسانده اتمام به را آن بازسرایی، )190:1382(نقیبیان، آرش،  »1377 سال در شاملو«

 
 بازسرایی در اشعار شاملو  

 :سلیمان غزلهاي باز سرایی غزل
 شود می گفته معشوق طرف از شعر یک یعنی باشد می طرفه دو که است اي عاشقانه اشعار شامل سلیمان غزلهاي غزل

 ایـن  کـه  شده تفسیر و معنی ترتیب این به اسرائیل بنی توسط غزلیات این«  .عکس بر یا شنود می جواب عاشق توسط و
 کلیسـا  بـا  مسـیح  عیسـی  روابط از تصویري را آن نیز مسیحیان. است آنان و خدا بین روابط و عاشقانه، اشارات اشارات

 ).766:2007مقدس،  کتاب( »دانند می

 در کـه  اشـخاص  و اسـمها  که است آن، این از مقصود که اند کرده رمزي تفسیر را کتاب این هم اي عده«همچنین و
. )635:1382هاکس، مستر، ( »باشد می روحانی اشخاص آنها از قصور و است رمزي بلکه نیست حقیقی است مذکور آنجا

ارتفاعش شاملو و ، رأس آن نیما، دیاگرامی شبیھ این را آقای مرتضی کاخی برای شعر معاصر ایران رسم کرده بود. و در آن مثلث 1
نامگذاری کرده بود.، قاعده اش را مھدی اخوان ثالث  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_(%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_(%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_(%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%23endnote_tarjome
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 اسـت، وي  شده نوشته تورات کتاب صورت به که الرنس اچ. دي از اثري طریق از کند می اشاره خود  همچنانکه شاملو

 کـه   شـود  می شدن، باعث ترغیب این و) 44:1365ك، حریري، ناصر،.نیزر. ( است کرده ترغیب تورات خواندن براي را
 خـود  شـعرهاي  از بعضـی  در چند کند، هر انتخاب بازسرایی براي را سلیمان غزلهاي غزلِ دلنشین و عاشقانه متن شاملو

 شـعر  همچنین و "خواب تو میاد ماه شب یک"  شعرشبانه جمله از است سروده عامیانه زبان به که شعرهایی بخصوص
 اند شده چاپ 1332 سال در که ها شبانه شعرهاي دیگر عبارت به یا است برده سود  بیش و کم زبان نوع این ، از"پریا"
 یـا  گرایی باستان به بعداً که مخصوص زبان آن براي هستند بستري  است سروده عامیانه زبان به که شعرهاي همچنین و

 شـاملو . است ها آستان این از هم، یکی سلیمان غزلهاي غزلِ بازسرودن شود، و می معروف گونه بیهقی زبان یا آرکائیسم
 بـه  توجـه  بـا  و کـرد  بازسرایی خود سلیس و شیوا زبان با سلیمان، آنرا غزلهاي غزلِ دلچسب و عاشقانه متن به توجه با

 و کنـد  بازسرایی باستانی زبان با را متن این که بود این بر اش سعی تمام هم بود، شاملو باستانی متن متن، یک این اینکه
کمـانگیر،   آرش بازسـرودن  که تاثیري این و شد موفق آن بازسرایی براي زبانی چنین انتخاب و بازسرودن در هم حق به

 نقدها و سرودند آن، شعر تاثیر تحت منتقدان و شاعران و گذاشت خودش بعداز شاعران روي بر کسرایی سیاوش توسط
 تحت را ازخودش بعد شاملو، شاعرانِ سلیس و گیرا زبان.  کرد ایفا نقشی هم، چنین شاملو سلیمانِ غزلهاي نوشتند، غزلِ

 1383 چاپ ویستار انتشارات( شید روان.م  توسط ازجمله. شد بازسرایی هم آنها توسط جادوي متنِ این و داد قرار تاثیر
 .)ها بازسرایی ، مجموعه1390نگاه،  انتشارات( صالحی علی سید نهایتا و) انترنت( گلرویی ، یغما)جلد1500 در

 تقسـیم  نحوي باستانگرایی و واژگانی باستانگرایی شاخه دو به را باستانگرایی کل در کدکنی شفیعی رضا محمد دکتر
 عروضـی  مفهـوم  در وزن خالی جاي بتواند که است موفق آنقدر واژگانی باستانگرایی در شاملو که است معتقد و کند می
 نحـو  از اسـتفاده  و روزمـره  زبان نحو از خروج نوع هر« که است اعتقاد این بر هم نحوي باستانگرایی در و کند پر را آن

رضـا،   کدکنی، محمد( »شود زبان برجستگی و تشخیص مایه است ممکن و رود می شمار به باستانگرایی کهنه، خود زبان
26:1370.( 

  
 کـه  طـوري  بـه  گرفت قرار متن آن دلچسب زبان و دلنشین متن تاثیر تحت غزلها، آنقدر غزل بازسرایی از بعد شاملو

 یـا  و مسـیحیت  ایـن، اعتقـادات   بر وعالوه. کرد پیدا چشمگیري انعکاس دیگرش اثرهاي آن، در لحن و شعري زبانِ این
 شعرش هاي تم از یکی به رویکرد این یافت، و تبلور شعرهایش در آن به مربوط استعارات و ها نشانه از استفاده و گفتن
 مضـامین  و تلمیحات از است کوشیده او. است مسیحی منابع و متون مطابق عمدتاً موضوعات این از استفاده.« شد تبدیل

 در موضوعات و عناصر این به دیگر، توجه سوي از. کند استفاده نمادین و روزآمد اي گونه به مسیحیت دینی و تاریخی
 داشـته  بسـیار  تأثیر او شعر اجتماعی و اي فرهنگی، تاریخی، اسطوره ظرفیت گسترش و جمالت بافت و واژگان ساخت

 .)121:1390جوکار، منوچهر، .» (است



 ٦۳٥/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

 از اینکـه  یـا  تصاویر، و داراي شعرها این و است غزلها، سروده غزل از گرفتن تأثیر با شاملو که دارد وجود شعرهاي
 سـلیمان  غزلهـاي  غـزلِ  با "آینه در آیدا" شعريِ دفتر مثالً.است شبیه سلیمان غزلهاي غزل به محتوا نظر از یا و لحن نظر

 : هستند مشترکی تصاویر و ها صحنه داراي

 :گوید می که آنجا "آینه در آیدا" شعر در شاملو
 خوانند،  می آواز ات سینه در طاقت بی ي پرنده دو«

 رسید خواهد فرا راه کدامین از تابستان

  عطشِ تا
 را اش معشـوقه  سلیمان نیست، که پایین صحنۀ این به شباهت . بی)520:1378شاملو، احمد.» (کند گواراتر را ها آب

 سراپاي در اي خوشه و پراکنده صورت به هم، بلکه مثل عیناً تصویرها، نه که است یادآوري به الزم البته. کند می توصیف
 . کرد نشان دست توان می را تصویرها از هم، بعضی وجود این با. شوند می پخش شعر

 ماند را قمري جوجه دو چشمانش... «

  شیر پر جامی در که
 .کنند شو و شُست

 کاریز ي کناره بر چاهی کبوتر دو یا

 بها سنگین گوهر دو خود یا

 .عاج قوطی یکی به نشانده بر                        
 :یا

 خویش،  مادر کردن رها بی که توأمانند گانی آهوبچه ات برسینه تو پستان دو

 برآید،  شبانگاهی نسیم چون

 شـعري  آنهـم  کـه  >سـتایش  و سـپاس  بـراي  سـرودن < شعر یا) 586:1392شاملو،.» (رفت بخواهم گرفته را سرِخود
 :است سلیمان غزلهاي غزلِ شعرهايِ تم به و عاشقانه

 :گوید می شاملو
  تو هاي بوسه «

 باغند پرگوي گنجشکان

 هاست کوهستان کندوي هایت وپستان

  وتنت
 جاودانه ست رازي

 عظیم خلوتی در که

 .)498:1378شاملو، احمد، .» (گذارند می میان در منش با                 
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 : شاملو احمد ي بازسروده غزلها غزل

»  ...است،  انگور ي حبه دو هایت پستان نوك 

  نرم تو باالي و
 . ماند را نخل پرانعطاف شاخِ               

 ها خواهش مستیِ در هائی لذت ي سرچشمه تو... 

 است پستان دو آن انگورکانِ سببِ وبه

 نشانی فرومی تر خوش ها تاکستان تمامیِ ي میوه از را عطش که

 کند می عطرآگین را جان مشامِ دهانت نسیمِ و

 ! من ي یگانه اي دلدار اي مکن درنگ بیش این از... 

  مفتون تو هاي دلکشی به دلم که تنهاست تو آنِ از همه این باري... 
 ). 593:1392شاملو، احمد، .» (است

. مانـد  مـی  سلیمان غزلهاي غزل به عاشقانه ي شیوه و لحن نظر از هم >باران در ققنوس< دفتر شعرهاي همچنین و 
 آن از شـعرش  قالـب  بـه  دادن شکل براي شاملو که دیگري منبع« کند می نظر اظهار چنین مورد این در براهنی رضا دکتر

 و لحـن  به مربوط آیدا، مستقیما به شاملو هاي خطاب از زیادي هاي قسمت است جدید عهد و عتیق کرده، عهد استفاده
 )915:1371براهنی، رضا، ( »است تورات سلیمان غزلهاي غزل

 نظـر  از را شـعرهایش  از بعضـی  حتـی  شـاملو «  کـه  کنـد  مـی  اشاره نکته این به سخنانش ادامه در براهنی رضا دکتر
 بـر  یعنـی  انـد  نشده نوشته شیوه بدین که هستند هم دیگري شعرهاي اما.است نوشته تورات هاي آیه شکل به ساختاري

 .نوشت تورات هاي آیه بصورت را آنها توان می راحتی به اما اند شده نوشته پراکنده صورت به صفحه روري
 بـر  روشـن  هـاي  * چشـمه  سـرد  سخت بکرد نفسی سنگینی خسته زمین تا جنبند* خاك بر چاالك ئی آهواره پس

 خواب گودناي در را مرگ پیش آن از که همه چیزها آن و یافت* تسکین شب عطشان سیاهی و شد* جاري کوهساران
 آفتـاب  آغازیدنـد*  پـر  هـم  بـا  همه ناگهان پس زدند* محکی احتیاط به را بودن زنده دمدمی و تند کردند می ئی تجربه

 ) .916:همان( شدند* آواره خویشتن هاي نیازي بی از حیات ببوي مردگان و برآمد*

 متون به هم ساختاري نظر از پیام، بلکه و لحن نظر از تنها نه که خوریم برمی شعرهاي شاملو، به هاي دیوان در البته
 بـی  مـدایح  دیـوان  از "آمد در سخن به زمین آنگاه پس" شعر نمونه براي. هستند شبیه مقدس کتاب به خصوصاً و دینی

 . است شعرها این از صله، یکی

 آمد  در سخن به زمین آنگاه پس«...

 جنابیان شاهرخ به

 آمد در سخن به زمین آنگاه پس

 خویش وکار کرد از پشیمان بود نشسته سنگی سرِ بر اندیشناك و تنها و آدمی، خسته و



 ٦۳۷/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

 گفت: می چنین او با درآمده سخن به زمین و

   نازك هاي برگ تو، و گاوان به و گوسفندان به علف من، و دادم نان تو به-

 کنی. نان قاتق که تره

 دانم. می – گفت انسان

 باد،  و نسیم با: درآمدم سخن به تو با من صدا گونه هر به-: گفت زمین پس

 خبـرت  بـی  سـخت  کـه  آنگاه کوه از بهمنان غلطیدن فرو با و آبشاران؛ ریزش با سنگ، و از ها چشمه جوشیدن با و
 توفان. ۀترق و تندر کوسِ به یافتم، و می

  دریابم؟ را تو پیام راز توانستم می گونه چه دانم، اما می دانم : میگفت انسان
  گفت: انسان، چنین او، با با زمین پس
 نبودند. اندك نیز پیامگزاران بود، که سهل این خود نه-   

 ).  930:1378شاملو، احمد، (...» و

 ایـن  بر عالوه متن این که است، چرا شبیه آنها به متن هستند، این دیالوگ صورت به تورات در که هاي متن ي همه
  است. "یافت آغاز وتباهی" شعر و همچنین شبیه آن به هم ساختاري نظر از است شبیه تورات به پیام و محتوا نظر از که

 اینـک : برداشـت  فریـاد  و* برافراشت غرور به گردن* کرد راست پشت تیرة* بداشت زمین بر استوارتر ها پاي پس
  زمین! پادشاه! ادمی! من

 آدمی و* شد چیره همه جانداران بر بود پنهان او غرّش به خود که غروري و* بهراسیدند او غریو از همه جانداران و
 باز خاك اسارت از را خود دستان که پس آن از شد سر ایشان بر و* برگذشت ایشان از و* نهاد راه در همه را جانوران

اسـت،   شـبیه  مقـدس  کتاب ساختاربه نظر از شعر این کنیم می مشاهده که . همچنان)594:1378شاملو، احمد، ...» (رهانید
 آمد. خواهد مربوطه قسمت در آن شرح که است مایاکوفسکی کالمِ و کالمش، لحن و لحن ولی

 قرارمی انجیل و تورات تاثیر سلیمان، تحت غزلهاي غزل سرودن باز از بعد شاملو که هستند این نشانگر همگی اینها 
 توانمنـدترین  از هـا  اسـطوره  بـازآفرینی  ي عرصـه  در« و کند می استفاده شعرش در آنها هاي واسطوره مفاهیم از و گیرد

تـاریخی،   داستانی، مفـاهیم  عناصر و ها درشعر، اسطوره تصویرها سازنده عناصر ترین مهم از یکی. است معاصر شاعران
) ع( مسیح حضرت سرگذشت به مذهبی و دینی رنگ با داستانی عناصر ازاین بخشی. است وي اجتماعی و دینی، سیاسی

 آن در عیسـی  کـه  المقدس بیت خارج در محلی< جتا جل ي مسیح، مریم، یهودا، تپه سرگذشت، نام این در. اند وابسته
 از گیـري  بهـره  بـا  کوشد می باران در ققنوس مجموعه از >ناصري مرگ<شعر در او...خورد،  می چشم به >شد مصلوب

 روزگار ي جامعه احوال و اوضاع به استعاري و کنایی مفاهیم کاربرد با را او، تصویرها شدن مصلوب و مسیح سرگذشت
پورنامـداریان،  ( »درآمیـزد  امـروزي  جامعـه  ملمـوس  و عینـی  مفـاهیم  بـا  را دینـی  اي اسطوره مفاهیم و دهد پیوند شاعر

 ).158 ص 3 ش تطبیقی ادبیات مطالعات فصلنامه از نقل به – 282:1381
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 گمش گیل بازسرایی

 هنـري  علـت  همـین  به و است داده جاي خود در را تاریخی و حماسی اسطوره، داستان مثلث گمش گیل ي حماسه
 و حماسـی  داستان و اسطوره از تلفیقی که است اي جسته بر بسیار ادبی اثر گمش گیل ي حماسه« که است معتقد هوك

 ).55:1381هنري هوك، سامویل، . (»است تاریخی

 را اش کودکی دوران باورهاي و  گی اندیشه شود، خطاهاي می بیدار که است انسان بلند سرود این: «شاملو قول به و
 طـور  به اساسی اثر این که است بسیار تاسف جاي گفت باید فقط. خیزد می بر جا از و ریزد دورمی شمارد، به می مردود
 پـرطپش  آهنـگ  در جـاي  جـاي  یافتـه  راه اش الواح در که گی ریخته و گی شکسته بسیاري و نرسیده ما دست به کامل

 ».است کرده اظالل حماسه

 ) 15:1388شاملو، احمد، ( 

 اسـت  توانسته که است شعري صرف هاي توانایی جاودانه، دربرداشتن ي حماسه این کننده جلب ابعاد از دیگر یکی
 بـراي : « گویـد  مـی  اشـپایزر  پرفسـور  مورد این در. باشد تاثیرگذار نیز ازخود وبعد باستان دوران هاي فرهنگ و زبان بر

 چشـم  اسـت  داشته بیان امکان شکوهمند اي، درسبکی پهلوان ابعاد چنین در عمیقی جهان، تجربه تاریخ در بار نخستین
 بـه  را همگـان  توجه جاودانه حماسه این که است شده سبب آن،  شعري صرف توانایی با حماسه، همراه این عمل انداز
هـوك،   هنـري . (»گرفتنـد  قـرار  شـعر  ایـن  نفوذ زیر  گوناگونی هاي فرهنگ و ها زبان باستان دوران در. کند جلب خود

 ).56 و55: 1381، سامویل

 بـه  وهمچنـین . اسـت  بوده گذار تاثیر ها فرهنگ و ها زبان بر که ادبی نظر از بخصوص ،خصوصیات این به توجه با
 نظـر .کشـد  مـی  دوش بر را انسانی بزرگ غم گمش گیل اینکه مهمتر همه از است، و مرگ از پس انسان سرنوشت دنبال

 هـاي  بـازآفرین  و بازسرایی پژوهشهاي و ها آن، ترجمه هاي نمونه و است نموده جلب خود به را شاعران و نویسندگان
 احتـرام  مورد انسان شأن شاملو ادبیات در چون، هم دیگر طرف از و. است گرفته صورت حماسه این مورد در که است
 بـی  پـس ، کنـیم  مـی  مشـاهده  خوبی به را او توسط شده ترجمه اثرات و خود اثرات همه در را غالب عنصر این و است
 و گمـش  گیـل  عظیم تفاوت«که چرا.  کند می انتخاب بازنویسی و بازسرایی براي را گمش گیل ي غمنامه که نیست جهت
 انسـان، چـون   احتیاج و فقر و طمع و داستان، گناه این در. اوست انسانی بزرگ غم و بابلی، شخصیت هاي افسانه دیگر
 انجـام  اثـر  این روي کار دو شاملو) 11:1340مهارت، گئورك،  یور.» (است سرنوشت برابر در حیات بزرگ ي نامه لغت
 چاپ آنرا 16 شماره هفته کتاب در و است بوده زاده منشی نسخه روي از و 1340 سال در آن بازنویسی یکی است داده
  کـل  در و اسـت  کرده چاپ آنرا فرانسوي ي نسخه روي از و 1377 سال در که است آن بازسرایی دیگري و است کرده

 اول مـتن  اسـت  یکـدیگر  از مجـزا  مـتن  دو شـامل  است رسیده چاپ به گمش گیل ي حماسه عنوان به امروز که کتابی«
 ایـن  به و دارد متن خود با فراوانی خوانی هم که ادبی و آرکائیک کامال زبانی و کالسیک نثر به  است اي تازه ي ترجمه
 چـاپ  متن از مترجم که است اي تازه برداشت و دوم روایت.  است بخشیده کتاب به خاص شناسی زیبایی حس جهت



 ٦۳۹/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

 وجـود  چنـدانی  تفـاوت  مجزا روایت دو این میان مفهومی لحاظ به و.است داده دست به 1340 سال هفته کتاب در شده
 ).190:1382نقیبیان، آرش، ». ( باشد دو آن ترجمه زبان در متن دو این افتراق وجه تنها ندارد، شاید

 شاملو اینکه یعنی. است شبیه پنجم و چهارم قرن تفسیري متون ترجمه به کالمش لحن گمش گیل بازسرایی در شاملو
ماند،  می بیهقی نثر به لحنش بیشتر و است عاطفی و تر شعرش، لطیف کالم لحن سلیمان غزلهاي غزل بازسرایی براي اگر

 گمش گیل حماسه که چرا اند رفته بکار دینی متون ترجمه که، در گزیند برمی را کالم لحن نوع آن گمش گیل دربازسرایی
 .گیرد می خود به تی عقیده و دینی بعد حدودي تا هم

 آورده اش ترجمـه  در شناسـی  حـق  دکتر یاد زنده ي هزاره فرهنگ. است dictionفارسی  ي ترجمه لحن«از منظور
 ).149:1394اخوت، احمد، . (»سخن، زبان ي بیان، شیوه سبک، طرز  است

 را اثرش خاص را، صداي خودش خاص صداي راه  این از آفریننده و است اثر خالق بیان ي شیوه کلی طور به لحن
 یـک  لحن توان می حتی دارد اثر چهارچوب و فضا به بستگی و متفاوت اثردیگر تا اثر دریک آفریننده لحن و کند می بیان

 .است متفاوت ها شیخصیت گوناگونی و فضا به بستگی هم اثر یک در آفریننده
 گوید: می نوسترومو اثرش در کنراد جوزف همچنانکه

 کـس  هـیچ  حقیقت زیرا در کند می ادایش چگونه که این و کند می بیان را آن که است شخصیتی در جمله هر ارزش«
 ).149:همان. (»شود می خالصه بیان چگونگی در ها تازه ي همه و ندارد زدن براي جدیدي حرف

 ببریم یاد از نباید اما است نمایان خوبی به پنجم و چهارم قرنهاي تفسیري ومتون گمش درگیل کالم لحن هاي شباهت
 شـعر  اینجـا  در شـعر  از منظـور  و هستند شعري موسیقی و آهنگ فاقد و اند شده نوشته نثر صورت به تفسیري متون که

 است. شاملویی سپید شعر یا منثور

 موسـیقی  و آهنـگ  این و است خویش خاص موسیقی و آهنگ داري شاملو احمد بازسرایی به گمش گیل حماسه اما
 است. نمایان خوبی به قرأت هنگام در

 است. ها نوشته این لحن از شاملو استفاده چگونگی اینجا در ما هدف اما

 کـه  کنـیم  می یادآوري دوباره اما کند می تر روشن را ما ادعاي گمش گیل کتاب و تفسیري متون ترجمه از مثال آوردن
 ولـی  هستند ویا اگر باشد به صورت پراکنده و غیـر عمـدي اسـت.    شعري آهنگ و موسیقی فاقد تفسیري  متون ترجمه
 است خودش به مخصوص شعري آهنگ و موسیقی داراي شاملو گمش گیل کتاب

 گفت: هوشیار زن او، با با انکیدو«

 انگیز شگفت قدسیء گاه پرستش تا شادي، مرا دخترِ برخیز

 .شو همراه وایشتر انو مقام تا
 تمام،  نیرومند است، آن گمش گیل گاه جاي که آنجا تا

 است سر مردان همه قوت، بر به که است آن بر وحشی نرگاوي همچون که آن

 بخوانم،  هماوردي به را کنم، او پنجه در پنجه او با که من ام آن بر
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 ام کس بنیروتر که ام من": بردارم فریاد اوروك سراسر در و

 :بگردانم ها سرنوشت برآمده گاه جاي بدان خواهم می
 ."سرشارتر قدرت از و است بنیروتر است دشت زاده که آن

 بیا محصور اوروك انکیدو، به بیا پس

  دارند برکمر نیکو بندهاء میان ساالن جوان که جا آن
 است جشنی روزي هر که جا آن

 است کار در تمبوري و سازي کناري هر به و

 پیکرند ظرافت و گی طُرفهشادي،  دختران و

 ).34:1386شاملو، احمد، . (»خوش بوء به آکنده و وش زهره جمال به آراسته

 : :تفسیري متون ي ترجمه از مثال حال 

کنـی،   اختیـار  تـر  کسـی  مبارزت، یـا  به آي بیرون تو که را طالوت فرستاد پیغام بساختند، جالوت حرب چون پس «
 .شما، مرا بکشم، ملک را وي من واگر شمارا من ملکت بکشد مرا کنم، اگر جنگ باوي من تا: بفرست
 نیمـی  و دهم وي را خویش بکشد، دختر را جالوت که هر که خود لشکرگاه" فرمود طالوت، منادي بر آمد صعب آن

 را پیغمبـر  >طـالوت < پس. نداد جواب را وي ترسیدند، هیچکس >جالوت< از مردمان. دهم وي به نیز خویش ملک از
 کـه  آنکـس :گفتنـد  را آهـن، وي  از تنوري و قدس روغن وي قرنی، اندر آوردند وي به. کرد دعا وي >کن دعا<: گفت

 وي بر و کند روغنی سروي و ریزد سروي بر و برآید و بجوشد نهید، روغن سروي بر قرن که است آن بکشد را جالوت
 . »شود تنور اندر و اکلیلی بایستد، چو سروي زیر از که نیاید فرود

 )110:1380عمادالدین،  شاهپور، امام ابوالمظفز( 
  

 است، همچنانکه کرده انتخاب گمش گیل بازسرایی براي را لحنی چنین آگاهی روي از و عمداً شاملو که است بدیهی
. اسـت  کـرده  انتخاب سلیمان غزلهاي غزل بازسرایی است، براي شبیه بیهقی نثر به که نرمتري و عاطفی لحن هم آگاهانه

 .است آثارش بر  گمش گیل ي غمنامه تأثیر از بیشتر مراتب به شاعر شعرهاي روي سلیمان، بر غزلهاي غزل تأثیر اما
 

 باز سرایی هملت

 
میـریم،   مـی  وقتی «کشد، که می چالش به را مرگ مهم کند، ومسائل می بیان خود درهملت را انسان رنج که شکسپیر  

 هـا  . ایـن )75:1392رویـل، نیکـوالس،   ( »کرد خواهند یاد چگونه کنند یاد شما از بخواهند اگر دهد؟ می روي اتفاقی چه
 و بودن مورد در گفتمان و بحث است، یعنی مرگ مورد در صریحاً که شوند می جاري هملت زبان از که هستند جمالتی
 در و... آهیختن،  تیغ مصائب دریا یک روي بر یا بردن، و ستم پیشه جفا دوران تیر و منجنیق از مدام اینکه«  آیا نبودن، و

جِنکینـز،  ( »اسـت؟  ایـن  مـا  کـار  اشکال اینکه یابیم، یا می رهایی! دیدن خواب هم یحتمل... رفتن،  بمردن، خواب نهایت



 ٦٤۱/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

:  هملت قول به و. سوزیم می آن ي فتنه آتش در و یابیم رهایی مرگبار ي چنبره این از«توانیم،  نمی که)، 46:1375هرولد، 
 یـک  هـاي  دغدغـه  و رنـج  حـاوي  هستند، که اساسی سؤالتی اینها ) البته75:1392رویل، نیکوالس، .» (خاموشی دیگر و

 چـرا   اینکه ، یا"بود" باید چرا اصالً نداشتن؟ وجود و نبودن است، یا بهتر داشتن وجود و بودن کند، که می بیان را انسان
 خوابیدن آیا کردنشان، هست؟ تحمل دنیایی، ارزش این مرارت و درد همه این نهایتاً باشیم، و داشته ترس "بودن" این از
 انگیزي عذاب تیرهاي برابر در را خود که است این در روح بزرگواري آیا. « شود؟ می دردها این مرهم رفتن خواب به و

 از را آنهـا  سـتیزه  همین با و کشیده شمشیر آزارها و بالیا امواج مقابل در کنیم، یا شود، تسلیم می رها تقدیر شست از که
.» اسـت  نگریسته حقارت دیدة به را وي عشق و آورده وارد خویش دلدادة به دلبري که هاي شکنجه یا. ... برداریم؟ میان

 کز آن از بعد و مرگ خواب در زیرا، اینکه ماست؛ کار اشکال همین: « شیکسپیر قول به یا) 64:1387صورتگر، لطفعلی، (
 طویـل  را بالیـا  پـروا  همـین : برانگیزد را تامل باید آید، همین پدید رؤیاها چه آنکه شویم فارغ بقا بی گیرودار این چنبر
 معشـوق  از خفت و، رنج کبر اهل ستمگر، وهن و، آزار دهر طنز و طعن در دردهد تن کو گرنه، کیست و میسازد؛ العمر

 حالی در جمله بینند، اینها همی فرومایه هر از صبور مستعدان دایم که و، خواریها دیوانی قانون، تجریهاي و، سرگرداندن
 گفتـه  ایـن  طبق پس). 46:1375جنکنز، هرولد، ( »کردن؟ توان صافی را خویش حساب عریان اي دشنه بنوك آنی هر که

 نـوك  به آنی مشکالت، هر این از فرار که، براي این جست، مگر دوري ها مرارت و رنج و درد از توان هملت، نمی هاي
دارد،  می باز ناشایستی عمل هر از را انسان حدودي مرگ، تا از پس ترس اما. کرد صاف بتوان را خویش حساب اي دشنه

 کـه  بودنـد  "یکـم  ي سـوم، صـحنه   ي پـرده " از اي شمه ها این. کند می بزدل را هملت، وجدان، انسان قول به دوباره و
 مشهور و مهم هاي قطعه و ها شعر، صحنه این بازسرایی با شاملو.  کند می شروع "نبودن یا بودن" نفس حدیث با هملت
 عـام  بـه  جامعـه  جزء از که کند می صحبت انسانهاي رنج و درد از شیکسپیر مثل کند، و می بازسرایی را شیکسپیر هملت
   شاملو: قول به و کند می سرایت جامعه

 سرانجام خواهم، که چه از مدد اینان از«

  مرا عموي و مرا
  تساوي به                

 خوانند،  می کرنش به خویش برابر در

 دیگر که باشد داده در ندا را ایشان من رنجِ چند هر

  کالدیوس
 عم نامِ نه        

 خواب در را، عمویش، کالدیوس پدرش که اي شاهزاده هملت «). 711:1378شاملو، احمد، .» (عام است مفهومی که
 را مـردم  عامـۀ  کارانـۀ  محافظه اما هشیارانه مادروسکوت عمو، خیانت هملت، جنایت. گرفت زنی به را مادرش و کشت

 نیـز  اش ومعشـوقه  خـود  امـا  گرفت عمویش کشتن با را پدر پرازتردید، انتقام و طوالنی و پیچبده ماجراي در و دریافت
 و آمیـز  کنایـه  هملـت  سـخنان  و هـا  گفتـه  خـاطر  همین به). 231:1389موحد، ضیاء، .» (شدند تردید و طرح این قربانی
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 اشـاره  خـوب  چـه  خـودش  و موجوداست وضع به نسبت ایشان نارضایتی از حاکی همگی ها این تجاهالنه، و رفتارش

جنکینز، .» ( نیستند آن لوازم تجمالت، جزء و ها جامه این که است نهفته اما، حقیقتی من نمایش پس در: « ... که کند می
 )  48:1392هارولد، 

 دانمـارك  ي هملت، شاهزاده ي نمایشنامه مشهور و مهم هاي صحنه بازسرایی شاملو شد، شعرهملت اشاره که چنان
 یـا  بودن هاي دغدغه خواهد شیکسپیر، می هملت مهم و مشهور هاي صحنه بازسرایی با شاملو. است شیکسپیر ي نوشته
 و رنـج  دو ایسـتد، هـر   نمی باز هم خود ي اندیشه و فکر گفتن از حال همان در و کند زد گوش ما به را شیکسپیر نبودن

 هـا  انسـان  رنج و درد مورد در دو هر که معنی این به متفاوت. متفاوت هاي بینی جهان با کنند، اما می بازگو را انسان درد
 به نسبت شیکسپیر، چون هملت. دارند متفاوت اندیشه و مرگ، فکر از بعد جهان به نسبت کنند، اما می بحث دنیا این در

 خود، این وجدان طبق سرانجام کند، و می گیر "نبودن" و "بودن" مابین ودر کند می اطالعی بی اظهار مرگ از پس دنیاي
 "نبودن" یا "بودن"تأمل،  قابل بحث و اساسی سئوال که است معتقد و کشد می چالش و بحث به را "نبودن "و "بودن"

 امـا ) 36:1392امیرخـانلو، مهـدي،   ( »کند می بزدل را همه ما که است وجدان  پس«: که کند می بیان آن خالل در و. است
 . کشد می چالش به وسوسه با را "نبودن یا "بودن "آید،  می بر شعرش از که چنان شاملو

 از اسـتفاده  با نویس نمایشنامه و شود می آغاز میانه شیکسپیر، از هاي نمایشنامه از بسیاري مانند نیز شیکسپیر هملت«
نمایش،  مواجهه ترین مهم به را تماشاگران سازد، و می نمودار را دانمارك نابسامان وضعیت "میانه از شروع" تکنیک این

 اول هاي صحنه همین از اصلی پرسش). 26:1392امیرخانلو، مهدي، .» ( کند می آماده پدرش شبح با هملت مواجهه یعنی
انگیـزد،   مـی  بر هملت هایکه پرشس«  طرح با و. شود می شروع) 8:1392شیکسپیر، ویلیام، ( »آنجا؟ کیست: « گوید می که
 است؟ شده ساخته چیزي چه از شبح داند؟ می چه گرترود ملکه کشت؟ را او کسی چه مرد؟ چگونه هملت جمله، پدر از
 تـري  افـزون  هـاي  پرسـش  نیـز  نمایشـنامه  شکیسپیر، این هاي نمایشنامه سایر سیاق به همچنین و است؟ اعتماد قابل آیا

 که زمان همان در هملت. سازد می مطرح "نامکشوف قلمرو" آن و معرفت، عشق، عدالت، هویت، نمایش، مرگ پیرامون
امیرخـانلو، مهـدي،   .» (کنـد  مـی  تحقیق نیز نمایش خود چیستی ي باره دهد، در می نمایش صحنه روي را تراژیک درامی

27:1392   .( 
 صحنه بعد و شاملو هملت شعر اول. کند می بازسرایی را شیکسپیر تامل، ازهملت قابل و مهم هاي صحنه فقط شاملو

 .نویسیم می زیرش در را آن به مربوط ي
 بودن «

 ...نبودن یا

 
 نیست این در بحث

 . است این وسوسه



 ٦٤۳/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

 هملـت  کـه  کـه  نمایشـنامه  ایـن  مشـهور  هاي صحنه از یکی. >است یک ي سوم، صحنه پرده< بازسرایی قطعه این
آورد می زبان بر را خود مشهورِ نفسِ حدیث . 

“To be, or not to be, that is the question: 
 : اینست در بحث نبودن یا ببودن)“49-46:1375جنکینز، هرولد، (  

 اگر است خویش فکر سنجیدن حال در هملت که باورند این بر اغلب اما است فراوان منتقدان نظر اختالف هرچند «
. است است، بازگشته نمایش آغاز در که افسردگی حالت همان به پرده دو میان فاصله در که شود می معلوم باشد اینگونه

 چـه  مـرگ  از را، پـس  شاه یا بکشد را خودش بکند، یعنی را کارها این از کدام هر اگر. است شاه کشتن فکر در اینکه یا
پرورانـد،   مـی  سـر  در آنچـه  دیدگاه، هملـت  این طبق پس). 36:1392امیرخانلو، مهدي، . (»بود؟ خواهد انتظارش در چیز

 آیـا  کـه  بداند خواهد می هملت«  که چرا. شود می جدا شاملو با شیکسپیر بینی جهان که است جا همین در. است وسوسه
 هملت. هستند او انتظار در دیگري بالهاي تازه اینکه یا دهد برد، پایان می زندگی این از که عظیمی رنج به تواند می مرگ

 مانـدن  زنـده  بـه  تـن  ناچار بیند نمی خود در را ناشناخته با شدن رو روبه توان چون و یابد نمی پرسش این براي پاسخی
 بـا  کـاري  شیکسـپیر  خـالف  بـر  شاملو هملت اما.... داند نمی بزدلی و ترس جز چیزي را ماندن زنده گونه این و دهد می

 است، بی رفته او بر که است ظلمی از پرسش و است زندگی همین است مطرح او براي ندارد، آنچه مرگ از پس زندگی
 ) 236:1389موحد، ضیاء، .» (باشد کرده گناهی خود آنکه

  
  و جام به زهرآلوده شراب

 دیده زهرآب به شمشیرِ

  -دشمن کف در                      
  چیزي همه

  پیش از           
 شده حساب و روشن                          

  پرده و
  معلوم ي لحظه در       

 افتاد خواهد فرو

 را نمـایش  میانـه  از که شیکسپیر خود مانند هم شاملو.  است >7 ي چهارم، صحنه ي پرده< بازسرایی هم قطعه این
 و ”کالدیـوس "  کـه  اسـت  قسـمت  آن بازسـرایی  قطعـه  ایـن . کند می آغاز را شعرش  میانه از هم است، او کرده شروع

 یـک : کشند می را هملت قتل نقشۀ الیرتیس و] کالدیوس[او. « برسانند قتل به را هملت تا اند شده دست هم" الیرتیس"
 بـا  کـه  بود خواهد تیز غایت به شمشیري الیرتیس دست در و شد خواهد برگزار جوان مرد دو میان شمشیربازي مسابقۀ

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٦٤٤

 
 را زهرآلـودي  شـراب  جـام  ترتیـب  عـالوه  بـه  و کند نمی اکتفا مقدار همین به کالدیوس اما. است شده داده آب نیز زهر
 ). 44:1392امیرخانلو، مهدي، .» (کرد خواهد برطرف همیشه براي را تشنگی رفع به هملت نیاز که دهد می

 بود خفته جتسمانی باغ به مگر پدرم

 اوست فریبکار اعتماد میراث من نقش که

  او فریب بستر و 
 !عمویم کامگاه                  

 به خود مدار از زمانه": گوید می که آنجا.است شیکسپیر هملت از پنجم ي اول، صحنه ي پرده بازسرایی هم قطعه این
کالدیـوس،   شاه، بـرادرش  از کسی؟ چه از. بگیرد را انتقامش که: « ... گوید می هملت به شبح جا این در ".است شده در
 و) 30:1392امیرخـانلو، مهـدي،   .» (کـرد  مسموم را او و ریخت زهر گوشش بود، در رفته فرو خواب به باغ در وقتی که

: « ... است مرده مارگزیدگی اتفاق به و نرسیده قتل قبلی، به پدرش، شاه گویا که کند می آشکار هملت بر را راز این شبح
 بـه  مـن  جعلی، مرگ توصیف این با. گزید مرا ماري بودم خوابیده باغ در وقتی که اند گفته: هملت دار، فرا گوش اکنون

 را پـدرت  کـه  مـاري  کـه  شریف، بدان جوان اي ولی. است شده خوانده دانمارك تمام گوش به فاحش دروغی صورت
 ) 912:1380شیکسپیر، ویلیام، .» (دارد سر بر را او تاج اکنون گزید

 پـدر  قتـل  همـان  اسـت، یعنـی   تـراژدي  اوج نقطه که را شیکسپیر هملت ي نمایشنامه از قسمت این بازسرایی شاملو
 اسـت  میراثی این تاریخ، که طول در ها خیانت یادآوري کالدیوس، با برادرش وسیله دانمارك، به قبلی فقید هاملت، شاه

 قتـل  بـه  جـا  آن در مقتـول  شـاه  که باغی جا، آن به خیلی شاملو و! اند داده هدیه همدیگر به تاریخ طول در ها انسان که
 روز، یهـودا  آن صـبح  و گذرانیـد  جـا  آن در را خـود  شـب  آخرین مسیح که باغی همان«جتسمانی،  باغ است، به رسیده

 وبه است داده ربط همدیگر ) به24:1389،(موحد، ضیاء، »کرد خیانت مسیح به واقع در و کرد راهنمایی بدانجا را دشمنان
 خـودش  قسمت در که دالیلی به شاملو البته -.شود می یادآور را قابیل دست به هابیل قتل دیگر، یعنی خیانت از آن دنبال
    -.کند می معرفی قاتل را قابیل، هابیل جاي به رسیم، عمداً می بدان

  را همه این من[
 دریافتم،  ناگهان به             

  نگاهی نیم با
 اتفاق سري از               

 تماشا نظارگانِ به]                

 ام دیوانـه  که ست ها همین ": گوید می که است یک ي سوم، صحنه ي پرده بازسرایی هم شاملو شعر از قسمت این
 در پولونیـوس  و کالدیوس، ملکه خودشان، یعنی و اند فرستاده هملت پیش حقه با را اُفیلیا که است زمانی این و ".کرده
اسـت،   خانـه  گویـد  می او و است کجا پدرت پرسد می اُفیلیا از هملت که وقتی اما. هستند آنها حرکات مراقب پرده پس

شیکسپیر، ویلیام، . (»نزند سر او از حماقتی خود خانۀ در جز باد، تا بسته او از درها: «گوید می کنایه با معمول طبق هملت



 ٦٤٥/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

 ي ادامـه  در خصـوص  بـه . اسـت  خبـر  چه پرده پس داند، در می که است مشخص هملت کالم لحن این از). 70:1392
 را خودتان شما است، ولی داده اي چهره شما به خدا. ام شنیده چیزهایی هاتان بزك بارة در: « گوید می اُفیلیا با سخنانش

 بـه .« بـرود  دیـر  بـه  کـه  کنـد  می توصیه را اُفیلیا که است گفتگو همین در و).70:همان(  »آورید می در دیگري صورت به
 همـان  ادامـه  درست ها صحنه این و ").70:همان. (»بپرورانی خود دامن در گناهکارانی خواهی می چه براي! برو صومعه
حـرف، حـرف،   : «بـود  گفتـه  هملت است، که نمایشنامه مشهور هاي صحنه از یکی که است دوم ي پرده دومِ ي صحنه
 از کـه  پولونیـوس  واقع در و مشغولید چه گوید، به می پولونیوس، که جواب در هملت ي گفته این) 50:همان...» ( حرف
 کـه  اسـت  خیانتی همان ي دنباله هم شاه کار این واقع در کند، و جاسوسی هملت روي تا شده مأمور ملکه و شاه طرف
 روي جاسوسـی  که اصلیش کار از را وي خواهد می جواب این با هملت و. است داده انجام هملت مقتول پدر به نسبت

 نهایـت  در کنـد، و  کشـف  را حقیقـت «  است داده قول ملکه و شاه به پولونیوس که چرا. گرداند است، منحرف خودش
 طـرف  از). 33:1392امیرخـانلو، مهـدي،   ( »سـپارم  ] مـی هملت[او به را دخترم که کشد می نقشه سرسپردگی و چاپلوسی

 پـس . شـوند  مـی  فرستاده او پیش به منظور همین به هملت جوانی دوستان از هم روزِنکرانتز و استرن گیلدن دیگر، یعنی
 رفتـار  از ملکه و شاه«  که چرا. دارد ادامه  هملت به نسبت  ملکه، همچنان و کنونی شاه توسط مکرر هاي خیانت تکرار

(  »باشـند  او شـده  زبر و زیر پسر مراقب که خواهد می شاهزاده جوان دوست دو این از گرترود و اند شده نگران هملت
 نظارگـان  چشـم  از را تاریخ درازي به دیگر مکرر هاي خیانت و ها خیانت این شاملو که نیست دلیل بی پس). 32:همان

 .  خواند می نمایشنامه این

  اعتماد اگر
  را دیگر شیطانی چون         

  را دیگر هابیل این
  -بود،  نگفته الال خبري بی دیگربه جتسمانی به                  

  را خدا
 !را خدا

 
 به عمد به قطعه، شاملو این این در. است شیکسپیر هملت از >دوم ي سوم، صحنه ي پرده< بازسرایی هم قطعه این

 بـه  چیـز  هـیچ ": گویـد  می صحنه این در که است شیکسپیر با عقیده هم که است، چرا گرفته کار به را قابیل، هابیل جاي
 هملـت  بـه  شـبح  کـه  است، وقتی حالی در این اما ".نماید می چنان را آن که است نیست، اندیشه بد یا خوب خود نفس

 بـه  و. کند گناه دچار را وي و باشد شیطان مبادا، این که است مردد مقداري کند، هملت می بازگو را پدرش قتل واقعیت
 اعتقاد انسانیت به واقع در و. شود آشکار او بر واقعیت تا است موش تله نام به پانتومیمی نمایش تدارك در خاطر همین
 قراین و شواهد ي همه هرچند.  دهد می جلوه بد یا خوب را آن که است اندیشه نیست، بلکه بد ذاتاً انسانی هیچ که دارد
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 مبادا که پروراند می سر در را این ي وسوسه بازهم، هملت است، اما پدرش، کالدیوس قاتل که گویند می هملت به را این

 . بسنجد آن با را شاه تا. است خویش پانتومیمی نمایش تدارك در خاطر همین به نباشد، و چنین

 اما،  فریبی چه

 ! فریبی چه              

 نشسته تماشا به ظلمت نیمرنگ پردة پس در آنکه که

 فاجعه تمامی از

 است آگاه

 مرا غمنامۀ و

  پیشاپیش                
 حرف به حرف

 . شناسد می باز             

 صحنه واقع در شود، و می اجرا پانتومیمی نمایش آن در که. است "دو ي سوم، صحنه ي پرده " به مربوط قسمت این
 تلـه  را پانتومیمی نمایش این هملت. ببرد پی کالدیوس بودن مقصر به شود، تا می هملت، بازسازي پدر رسیدن قتل به ي

 و. کنـد  مـی  ترك را صحنه و خیزد برمی جا از ناگهان«درمانده،  و هراسان کالدیوس نمایش اجراي نامد، بعداز می موش
 به شوند، هملت می خارج صحنه از عجله با همران و کالدیوس که این از بعد. بیاورید مشعل زند، مشعل، برایم می فریاد

). 38:1392امیرخـانلو، مهـدي،   .» (اسـت  گفته راست شبح و شده ثابت برایش شاه گناهکاري دیگر که گوید می هوراشیو
 »آدمـی  اسـت  شـاهکاري  چـه : «گویـد  مـی  هملت آنجا در که دارد مستتر خود در را دوم ي پرده دومِ ي صحنه همچنین

 سخنان اکثر مانند. کند می بیان آسا نیش طنز، و زبان به را جمله این هملت که است . بدیهی)54:1392شیکسپیر، ویلیام، (
 دو پولونیـوس، و  توسـط  خواهنـد  می که آنها هاي ریزي برنامه و ملکه و شاه هاي شیادي ي صحنه، دنباله این. دیگرش

 دهد می قول ملکه و شاه پولونیوس، به و. آورند در اجرا روزِنکرانتز، به و استرن گیلدن هملت، یعنی جوانی دوران رفیق
 عشق علت به هملت شدن زبر و زیر پولونیوس، همان اعتقاد به حقیقت از منظور کند، و آشکار آنها براي را حقیقت که
 در شـما  و مـن . فرستم می وي نزد را دخترم: « ... گوید می شاه به رو خاطر همین به.است دخترش، اُفیلیا به وي جنون و

 زدودن باعـث  همان و ندارد دوست را دخترم ببینید اگر. باشیم مالقات این شاهد تا ایستاد خواهیم پرده پشت موقع این
شیکسـپیر، ویلیـام،   .» (بدانیـد  رانـدن  گـاو  و زدن شـخم  الیق بلکه نخوانید سلطنتی مشاور مرا دیگر باشد نشده وي عقل

 بـه  نیشداري هاي جواب خاطر همین به. آورد می در سر آنها کار از برد، و می پی آنها هاي دام به هملت اما). 922:1380
 احضار را شما: « گوید می روزِنکرانتز و استرن گیلدن به اینکه یا و...  و هستی فروش ماهی شما اینکه جمله از پولونیوس

 ملکه و شاه دانم . میکند مستورش که نیست گر حیله قدر آن شما شرمساري و است آن از حاکی شما ي قیافه. اند کرده
 توانند، انکارش نمی هم پرسد، آنها می آنها از وقتی دلیل همین به) 925:1380شیکسپیر، ویلیام، .» (اند کرده احضار را شما
 که است  جا همین در). 925:1380شیکسپیر، ویلیام، ( »اند کرده احضارمان قربان بله: «گویند می هملت جواب در و کنند
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 را آدمـی  آمیز، خصوصیات کنایه زبان همین با بعد ، و)54:1392شیکسپیر،(  »آدمی است شاهکاري چه: «گوید می هملت
 ادراك و فهـم  در فرشـتگان، و  مثـل  عمل نامحدود، در استعداد بزرگوار، در خردمندي «در که این جمله شمرد، از برمی
 در خاکی وجوهر کیمیا این من نظر در: که است این آخرش حرف هملت اینها ي همه وجود با است، اما خداوند ماندد
 ). 54:1392شیکسپیر، ویلیام، . ك.ر.ن.» (سازد نمی شاد مرا مردي و زن هیچ و است هیچ من چشم

  تاریکی نیمرنگ ي پرده پس در
 ها چشم                                 

 مرا درد نظارة                                             

 نشیند، این می صحبت به مادرش، گرترود با هملت که آنجا. است چهارم ي سوم، صحنه ي پرده بازسرایی قطعه این
 مـادر  که گذرد نمی دیري. است نمایشنامه هاي صحنه پرشورترین از گرترود، یکی خوابگاه در هملت حضور با« صحنه، 

 و بنشـیند  کـه  دارد مـی  وا را گرتـرود  هملـت . کنند می مالمت مرده پدر یاد به اهانت خاطر به را دو، یکدیگر پسر، هر و
 در هـم  پولونیوس "!کمک آي": زند می فریاد پس. بکشد را او هملت که شود موجب دیوانگی نکند که ترسد می گرترود

 و کشـد  مـی  بیرون را شمشیرش بالفاصله هملت. دهد می باد بر را عمرش کار این با و شود می فریاد هم او با پرده پشت
 جـاي  بـه  را تـو  " که کند می افتد، اعتراف می فرو پولونیوس جنازه و زند می باال را پرده وقتی بعد و. کند می فرو پرده در

 خـود  بطـن  در را دوم ي پـرده  از دو ي قطعه، صـحنه  این همچنین). 41:1392امیرخانلو، مهدي، » (  "گرفتم تو از بهتر
 بـرایش  اشـک  همه این باید می که چیست هکابه براي خود او و چیست او براي هکابه"دارد،  بر در را پیام این دارد، که

 سـپس  و همدم را هکابه و داد طالق را خود، آریسه ي زوجه که است تروا شاه پریام همسر] هکوبا[ یا هکابه. « "بریزد؟
 کـرد  رهـا  تولد از بعد را او هکابه که بود پاریس پسرش بزرگترین. آورد فرزند نوزده او براي هکابه. کرد خود ي زوجه

 رهـایی  پـاریس  بعـداً  امـا . بـود  تروا نابودي نحس عالمت که -است آورده دنیا به ي آتشزنه که بود دیده خواب در زیرا
.» شـود  می ظاهر صحنه در خود، هکتور ي مرده پسر یراي سوگواري هنگام و است زمینه پس در ایلیاد، هکابه در. یافت

 شده کالدیوس با دست هم پرده پشت در که است مادرش اینجا هکابه، در از هملت منظور) 478:1390گرانت، مایکل، (
 دیگـر، هـم   طـرف  از و. انـد  برده پی امر این به همه مردم شده، و خوابه هم کمی مدت بعداز کالدیوس با حاال است، و

 چـون  تـو  چشمان بگذار و بینداز دور را شبانه ي پریده رنگ عزیز هملت: « گوید می او تجاهل، وبه هم و کند می تظاهر
 تـو . اسـت، مگـرد   شـده  سپرده خاك به که پدري دنبال به پیوسته خود غبارآلود چشمان با کند؛ نظر دانمارك به دوست

).  902:1380شیکسپیر، ویلیـام،  .» (شوند رهسپار ابدیت به زندگی از و بمیرند باید همه: است عادي امري این که دانی می
 را ظواهر من ولی. فرمایید می که است طور همین گرچه خانم؟ ظاهراً: «گوید می کنایه با ها سخن همین دنباله در هملت

 و گفت همین ي دنباله در). 902:همان.» (گذرد می تظاهر حد از که دارم احساسی خود درون در من ولی... شناسم،  نمی
 خود ام شده ساخته گل از و هستم کودن فطرتی پست که من: « گوید می که است کالدیوس و مادرش و خود بین ها گو
 بـراي  حتـی  گفـت؛  تـوانم  نمـی  سخنی و گذاشته کنار را خویش ي داعیه و ام سپرده رؤیاپرستی و افسردگی دست به را

 رذل مـرا  است حاضر کسی چه بزدلم؟ من آیا. گرفت صورت قلمروش و زندگی به نسبت هولناك تجاوزي که پادشاهی
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 اما! ننگ! من بر ننگ. هستم پستی موجود من.... کند پرتاب صورتم به و بکند جا از را ریشم شکند؟ درهم را سرم بنامد؟

 را نمایش ي صحنه که گناهکارانی روح اعماق در بازیگران هنرنمائی ام شنیده. بپردازم است ضمیرم در آنچه ذکر به باید
 معجـزه  مرمـوزي،  عضـو  با ولی ندارد زبان چه قتل، اگر: کنند می اعتراف خود گناه به که طوري به گذارد می اثر بینند می
 به خود و کنند بازي عمویم حضور در را پدرم قتل نظیر اي صحنه کنم وادار را بازیگران این باید من. گشاید می لب آسا

 پـس ). 931:1380شیکسپیر، ویلیام، .» (کرد باید چه دانم می ببازد رنگ اگر کنم؛ آزمایش را او و بپردازم او چهرة تماشاي
 همچنین. هستند هملت جانکاه درد گر نظاره مردم ي همه تاریکی نیمرنگ ي پرده پس در شاملو قول به و حساب این با

 »عامه مردم مذاق در بود خاویار مثل درست: «گوید می که  را دوم ي پرده از دوم ي صحنه از مشهور قسمت آن توان می
 بنوازند، و اي قطعه که خواهد کنند، می اجرا نمایش اند آمده که بازیگران از هملت افزود آن به نیز) 58:1392شیکسپیر، (

 چیـزي  تـو  از بـار  یـک : « گویـد  ) می58:همان( »مهربانم؟ خداوندگار قطعه کدام «بود گفته که بازیگر نخستین جواب در
 مانند درست« نیفتاد؛ مردم پسند که دارم یاد زیرا، به. نبود بار یک از آمد، بیش هم اگر یا نیامد؛ صحنه به هرگز که شنیدم
 امـور  گونـه  ایـن  در قضاوتشـان  کـه  کسانی و دریافتم من که همه، چنان این با). 58:همان( »عامه مردم مذاق در خاویار
 دوسـت  همه از بیش من که بود اي قطعه نمایشنامه آن باري، در... بود؛ خوبی بسیار است، نمایشنامۀ من آن از تر صائب

) 58و59:همـان .» (گویـد  مـی  سخن پریام شدن کشته از که آنجا کند، خاصه می حکایت دیدو براي اینیاس که داشتم، آنجا
 نزدیـک  اینیاس به را خود سرگذشت که است این خاطر بنوازند، به برایش را قطعه این خواهد می بازیگران از که هملت

 و خـاص  انتخـابی  البتـه  >ویرژیـل  ایـد  انـه  از< پریام کشتن به مربوط اي قطعه اوآن انتخاب این دلیل همین به. بیند می
 کننـد، امـا   نقـل  بـرایش  را تروا جنگ از اي قطعه که بخواهد دلش شاید رنسانسی عهد دانشجوي هر. است بوده معنادار
 پسـر  قضـا  از خـود  کـه  پیروس او قاتل بر خصوص به است، و گذاشته تروا، انگشت پریام، شاه مرگ قسمت بر هملت
 آن گرفتـار  زودي بـه  هملـت  کـه  سازد می مجسم را تعللی کند، همان می اجرا بازیگر که اي قطعه. بود آشیل جوي انتقام

 مانـده  معلـق  هـوا  پریام، در جناب بود، سرِ افراشته رنگ شیري سر آن فراز بر شمشیرش، که که بنگر هان". شد خواهد
 جـاي  است، بالفاصـله  کرده ایجاد تعلیقی تماشاگران دل در نیز و نمایش خود و کنش جریان در وقفه، که این اما ".بود

 درگرفت او در باره دو انتقام آتش ولیکن: دهد می هولناك خشونتی به را خود

 آورد فرود پریام گردن بر را خود شمشیر چنان و

  را خو گرز هرگز ها سیکلوپ که 
 تروس، و اعقاب از آنخیسس؛ و >آفرودیته: یونانی< ونوس پسر آینیاس. بودند نیاورده فرود مارس جوشن بر آنچنان

 این جالب. ... آید می حساب به تروا مدافع مهم جنگاوران از ایلیاد در آینیاس. ...تروا سلطنتی خاندان عضو ترتیب این به
 تـرجیح  او بـر  را خود پسران و نیست قائل کافی اهمیت او براي پریام که این از داشت شکایت همیشه آینیاس که است

 اند پرداخته زر و سیم از ها سکه) 101:1390گرانت، مایکل، .» (شد می پریام جانشین خود حاال دهد، اما می

  گریستن آزاد طرح از تا
 کس آن تنفس و صدا اختالل در



 ٦٤۹/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

  متظاهرانه که
 نگرد می تردید به حقیقت در

 . آرند کف به لذتی

 و کالدیـوس  میـان  دعـوا  در روزِنکرانتز و گیلدنسترن که آنجا. است پنجم پردة دومِ صحنۀ به بازسراي هم قطعه این
 ها مداخله این شاهد سوم ي پرده از یکم صحنۀ مثال، اوایل براي. برند می لذت آنها کار این از کنند، و می مداخله هملت
 موجـب  را شـوریدگی  ایـن  چـه  بـراي  دریابید او از توانید نمی تدبیري هیچ به آیا«  که پرسد می شاه که وقتی: مثالً.است

 بـه  بیند، اما می شوریده خود که دارد اعتراف خود او: «گوید می جواب در روزنکرانتز) 66:1392شکسپیر، ( »؟...و شود می
 برده حالش به پی بگذارد که بیند نمی اش آماده: « گوید می هم گیلدنسترن و) همان.» ( بگوید خواهد نمی سبب، هیچ چه

 چنگ از است دیوانگی در که زیرکی آن آوریم، با می حالش حقیقت بارة در اعتراف آستانۀ به را او که بار بلکه، هر شود؛
 هملـت  بـه  پولونیـوس  کـه  آنجـا . شـود  مـی  مشـاهده  آن در نیـز  دوم ي پرده از دوم ي صحنه آن). همان.» (گریزد می ما

 پـولی  باشـد  نرسـیده  لگـد  و مشـت  به آن سر بر بازیگر و شاعر کار که اي نمایشنامه براي کسی که بود زمانی:«گوید می
 پادشـاه  مـن  عمـوي  زیرا نیست؛ غریب هم چندان: گوید می جواب در هم هملت). 55:1392شکسپیر، ویلیام، .» (داد نمی

 یک براي زر سکۀ بیست، چهل، پنجاه، صد کردند، اکنون می کجی دهن وي به پدرم روزگار در کسانی و است دانمارك
.» دریابـد  را آن توانسـت  مـی  فلسـفه  کـاش  است؛ طبیعی حد وراي چیزي کار این در خدا به. دهند می او کوچک تصویر

 )  56:همان(
 

  سرانجام خواهم، که چه از مدد اینان از
  مرا عموي و مرا

  تساوي به                      
 خوانند،  می کرنش به خویش برابر در

 دیگر که باشد داده در ندا را ایشان من رنجِ هرچند

  کالدیوس
  عم نام نه                   

 .عام است مفهومی که
. 
             همه این با

  حقیقت که زمان آن از             
 شد آشکاره من بر آرامی بی سرگردانِ روحِ چون

 جهان گند و
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  دروغین هاي صحنه در مشعلی دود چون

 آزرد،  مرا منخرین

  نه بحثی
 : این است ئی وسوسه که        

  بودن
  یا

 .نبودن
  

 انـدکی  جـز  دیگـر  قیصـرها  بزرگتـرین ": گویـد  می که است "یک ي پنجم، صحنه ي پرده" هم، بازسرایی قطعه این
 بـدو  را سـوراخی  اینکـه  درد بـه . خورد می کارها کمترین درد به آورد، اکنون می در لرزه به را دنیا آنکه و نیست خاکستر
 کـه  آنجـا  اسـت؛  پـنجم  ي پـرده  دومِ ي هملت، صـحنه  سخن این تکمیل اما. نوزد درون به زمستانی باد تا کنند مسدود

 رویـارویی  و سرنوشـت  پـذیرش  براي که گوید می زمانی را این و) 144:1392شکسپیر، .» (است آمادگی مهم: « گوید می
 که است کرده زد گوش هوراشیو به هملت که است حالی در این. است شده آماده الیرتیس با رویارویی یعنی دشمنان با
 سرنوشـت  مـورد  در بودنـد، همچنـین   گذاشـته  را او کشتن قرار انگلستان شاه با بوده، که مطلع عمویش پنهان نیت از او

 بـی  گـاه " کـه  شـود  مـی  یادآور آنجا در است، و داده خرج به شجاعت و  گریخته آنها دست از که نیز هایش همکالسی
گوید،  می نگهبان ي-برنادو که نمایشنامه اول هاي جمله همین از شاملو ي وسوسه اما. "آید می کارمان به بیشتر احتیاطی

 هملـت  خود و الیرتیس و گرترود، کالدیوس مردن تا دارد ادامه موضوع این و. شود می شروع()  »آنجاست؟ کسی چه« 
 شاه بکشد، یا را خود اینکه براي اوایل در هملت که خصوص به هستند، و دهنده آزار هاي صحنه ها این. میرد می که هم
 زهـر  ایـن  بکش قاتل، سر زناکار ملعون دانمارکی اي بگیر:« گوید می که سرانجام، آنجا بود، اما نرسیده یقین بکشد، به را
 ي گفتـه  ایـن  جواب در آن دنبال به و). 78:1392رویل، نیکوالس، (  »بنوشد را زهر که کند می مجبور را کالدیوس و. را

 زد، یـا  را ضربه دومین یا نخستین هملت اگر. بگذارید میز آن روي را شراب هاي تنگ: « بود گفته که کالدیوس طنزآمیز
 نوشـیدو  خواهـد  هملت بلند نفس براي شاه! کنند شلیک همه ما هاي توپ تا کرد، بگذارید برابر ضربه سومین پاسخ در

.» اسـت  گرانبهاتر اند داشته خود تاج بر هم دنبال به دانمارك شاه چهار آنچه از که افکند خواهد جام در زیبایی مروارید
 .برو مادرم دنبال به جاست؟ همین مرواریدت آیا: «گوید ). می148:1392شیکسپیر، ویلیام، (

 پویـایی  و اسـت، تحـرك   مهـم  شاملو براي آنچه که کنم اضافه را این باید آخر در اما). 150:همان». (>میرد می شاه<
 نظـاره  از شـاملو  خـاطر  همین ندارند، به نقشی هیچ شیکسپیر نمایشنامه در است، که عامه مردم همان یا گان کننده نظاره

 و هستند، متنفر تفاوت بی و دهند نمی تشخیص را "دروغ" و "حقیقت" بین فرق که العمل عکس بدون و راکد کنندگان
 چنـین  در اسـت، پـس   گریزان آنها از سرگردان روح مانند حقیقت نتیجه در شمارد، که می دروغین را هاي صحنه چنین

 و مسئله ایجاد با اینکه داد، نه خرج به وسوسه و شد مشکوك "نداشتن وجود" و "داشتن وجود "به نسبت باید مواردي



 ٦٥۱/ بازسرایی در شعر احمد شاملو
 

 یکـی  آن "نبـودن " و "بـودن "باشند،  نقش بی کنندگان نظاره آن در که هاي صحنه یعنی. بکشیم چالش به را بحث، آنها
شـاملو،   که است این قضیه دیگر طرف. است قضیه طرف یک این. است معنی بی آن کشیدن چالش به و بحث است، و

 از بـه  "بـودن " کـه  برداشت، چرا باید وسوسه و گمان از دست که کند می امر که جایی رود، تا می هم این از فراتر حتی
 :سرود "نازلی مرگ" شعر در پیش ها سال او. است "شدن نبود"

 .شکفت ارغوان و زد خنده بهار! نازلی-« 
 .پیر یاس داد گل پنجره خانه، زیر در

 !بدار گمان از دست
 !میفکن پنجه نحس مرگ با

 ).   147:1378شاملو، ...» (بهار در شدن، خاصه نبود از به بودن

 باقی معما برایش همچنان نبودن یا شیکسپیر، بودن هملت که است، چرا شیکسپیر بینی جهان مخالف نقطه دقیقاً این و
 است. "شدن نبود" از به "بودن" نمانده، و باقی معما از اثري شاملو در نزد اما. ماند
 

 نتیجه گیري:
شاملو یکی از سه شاعر مثلث بازسرایی ادبیات معاصر ایران است. مثلثی که راس آن سیاوش کسرایی، ارتفاعش 

یکی از مهم ترین عناصر سازندة تصاویر درشعرشاملو ، اسطوره ها و مفاهیم  سید علی صالحی است.شاملو، و قاعده اش 
تاریخی هستند که شاعر می کوشد با بهره گیري از بازآفرینی ، مفاهیم اسطوره اي  و تاریخی را با مفاهیم عینی و 

گ گذشته، ادبیت و خُلق ملموس جامعه امروزي درآمیزد وضمن برقراي پل هاي ارتباطی  میان مخاطبان امروزي با فرهن
 و خوي فرهنگهاي قدیم را به مخاطبان امروزي منتقل نماید.

 تحت زیادي هاي شعر گرفته است و سلیمان غزلهاي غزل از را تأثیر بیشترین خویش هاي بازسرایی میان در شاملو 
از پیـام و لحـن و چـه از نظـر     نوشت، غزل غزل هاي سلیمان چه از نظر محتوا، چه نظر  تغزلی و دلنشین متن این تأثیر

فرهنگ و اصطالحات، بر روي  همه ي شعرهاي شاملو، و در یک کالم بر همه ي آثار شاملو، هم ادبیات شـعري و هـم   
 و نفـوذ  تحـت  است، نوشته آیدا براي که شعرهایش ترین عاشقانه در حتی ادبیات داستانی تأثیر به سزایی داشت. شاملو

 تـوان  مـی  حداقل و گذاشت تاثیر خودش شعرهاي در اینکه بر عالوه گیل گمش هم، بازسراییاست  بوده متن این تاثیر
 در شـاملو  نهایتـا  گذاشـت و  تاثیر نیز دیگر نویسندگان و شاعران بر دانست، حماسه این ضمنی بازسرایی را "سفر"شعر

 هر که نظر داردو ازاین بیان آن در نیز را خود اندیشه و کوتاه فکر نسبتا شعري خلق با شکسپیر،توانست هملت بازسرایی
 یا بودن که از بابت اینکه  و شبیه، هم به. کشند می به تصویر  را زندگی و بودن ي دغدغه و انسانها درد و شاعر رنج دو

 و شـک  آن در و داند می "ن نبود" به از را "بودن"وشاملو  ، شود، می تبدیل معمایی و سئوال به شکسپیر پیش در نبودن
 .است شکسپیر با شاملو، بینی جهان تفاوت شروع نقطه دقیقاً این و متفاوتند، ندارد گمانی
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