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 چکیده
کنند. شاعران و نویسندگان از دیرباز  شهر، مکانی است خیالی که مردم آن در کنار هم با رستگاري کامل زندگی می آرمان

شهر خود  اند. عشق از مفاهیمی است که خالقان اثر ادبی از طریق آن آرمان بودهبا آثار خود در پی پروراندن چنین شهري 
در نوشته حاضر با تکیه بر مطالعات  اي داشته است. نهند. احمد شاملو در اشعار خود به مفهوم عشق توجه ویژه را بنا می
ایم. شاملو در عشق الهی، وظیفه  دهکراي و به روش استقرایی، مفهوم عشق را در اندیشه آرمانی شاملو بررسی کتابخانه

داند، عشق مجازي در قالب عشق به اجتماع، عشق به معشوق و عشق به طبیعت  انسان را در بردن بار امانت عشق می
 نماید. تبلور می
 شهر، شعر معاصر، احمد شاملو، عشق: آرمانيکلیدواژگان 

 

 مقدمه
و با هر فرهنگی در زندگی خود به جامعه اي مطلوب می اندیشیده و انسان در طول زمان در هر موقعیت مکانی و زمانی 

  همیشه درصدد آن بوده است که این جامعه مطلوب را بنا نهد.
 کند:مدینۀ فاضله را چنین توصیف می "هاي اهل مدینۀ فاضلهاندیشه "فارابی در کتاب

اند. و بلکه آن بدنی که هر دیگر وابستهمدینه فاضله  به بدن تام االعضاء تشبیه شده است[...] و اعضاي آن به یک«  
طور که اعضاي بدن مختلف است و هرکدام باید، دهد. همانعضوي در جهت بقا و دوام بدن وظیفه خود را انجام می

ی دیگرند. و یک عضو است که فرماندة همه و رئیس اول است که آن اي شود. بعضی بالطبع برتر از بعضعهده دار وظیفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . )37:1379(سجادي، »انددیگر از لحاظ مراتب متفاوت قلب باشد، و اعضاي

کنند، و اي خیالی دانست که اهل آن، در آرامش و آسایش کامل زندگی میر را جامعهتوان آرمانشهاز نظر ادبی نیز می     
ها را به سوي هاي اخالقی دیگر (نیکی، صفا، صمیمیت، برابري و برادري و...) انسانبا گسترش عدالت و فضیلت

 ؛ مقصدي که رسیدن به آن، رسیدن به سعادت و خوشبختی است.شودمقصدي رهنمون می
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ي و در زمینه هاي محوري زندگی است، که شاعران و نویسندگان نگاه مختلفی به آن  داشتهاز جمله مقوله عشق    

ي روساخت و زیرساخت آن مطالب زیادي عرضه داشته اند، که نشان از اهمیت و جایگاه درخور توجه آن در گستره
  هستی دارد.

انتها براي دیگران است. در واقع عشق رد دیگران یا جذابیت بیاز نظر مفهوم، نوعی احساس عمیق و عاطفی در مو    
یک احساس ژرف و غیر قابل توصیف انسانی است. عشق دربارة عالقه به هر چیز دوست داشتنی و فرح بخش به کار 

 رود.می
 

ایی انجام شده شایان ذکر است، پیش از این در زمینه بررسی آرمان شهر(مدینه فاضله) در اشعار شاعران پژوهش ه    
از وجیه اهللا کرامتی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد. ولی » مدینه فاضله از دید گاه سهراب سپهري«است. از جمله: 

 پژوهشی که صریحا به مفهوم عشق در آرمان شهر شاملو پرداخته باشد دیده نشد.
کل دهندة مختصات فکري وي است؛ عشق که از در اشعار شاملو، از جمله ش نمود عینی و بسامد باالي مفهوم عشق

هم آمیخته و در اندیشه هاي آرمانی  درارکان اصلی شهر آرمانی شاملو است، گاهی با واقعیت، آزادي، عدالت، برابري 
 وي نمایان می شود. 

 ایم.بررسی کردهدر این جستار ابتدا به ویژگی عشق در شعر شاملو پرداخته، سپس جایگاه آنرا در مدینه فاضله وي     
 

                                                                                                                                                                                                                     جایگاه عشق در آرمانشهر شاملو
اي شاملو در ساختن دنیاي آرمانی خویش، از عشق کمک جسته و به وسیلۀ آن در پی کشف حقایق زندگی و بناي جامعه

 است که همگان در آن آزادند و برابر.
روند خواهد. در شعر شاملو، واقعیت و عشق دوشادوش یکدیگر پیش میشاملو نومیدان را امیدوار و بردگان را آزاد می« 

 )  155:1364(دستغیب،». گذارندیکدیگر اثر میو به 
                                                                                                                                                                            . عشق مجازي  مورد بررسی قرار داد.                                                                                            2. عشق حقیقی   1توان در دو بخش: عشق در آرمان اشعار شاملو را می 
 : هدف از عشق حقیقی یا الهی، شناخت خداوند است.  .عشق حقیقی1
از ورود به دنیا، حقیقت، زیبایی، و حسن مطلق را بدون پرده و گوید:  روح انسان در عالم مجردات، قبل افالطون می«

                                                                               (انوري: واژه عشق)                                                                                                            ». حجاب دیده است
خداوند در قرآن کریم انسان را مسوول بر دوش کشیدن بار سنگین الهی میداند که آسمان و زمین و کوهها از حمل آن 

 عاجز بودند:
»أَشْفَقْنَ م لْنَها ومحنَ أَنْ ییالْجِبالِ فَأَب ضِ والْأَر و ماواتلَی السرَضْنَا الْأَمانَۀَ عا الْإِنْسانُإِنَّا علَهمح نْها و« 
 :احزاب)72(



 ۱٥٥۳/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

ها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند، اما انسان آن را  ها عرضه داشتیم آن ها و زمین و کوه (ما امانت را بر آسمان
 بر دوش کشید)

 امانت الهی را که انسان بدوش کشیدن آنرا متحمل شده است عشق می داند:  آن شاملو
 

 :وظیفه بودتجسد انسان زاده شدن 
 دوست داشتن و دوست داشته شدن توان
 شنفتن توان
 دیدن و گفتن توان
 گین شدن و شادمان شدن اندوه توان
 گریستن از سویداي جان دل، توان خندیدن به وسعت توان
 فروتنی شکوه ناك گردن به غرور بر افراشتن در ارتفاع توان

 امانت به دوش بردن بار جلیل و توان
 تنهایی تحمل غم ناك و توان
 تنهایی
 تنهایی

 تنهایی عریان.
 انسان

 )974: 1391(شاملو،  دشواري وظیفه است. 
 شاملو  بردن بار سنگین عشق را گرامی ترین وظیفه انسان می داند.

 
                                                                                                                                                                                                                                       

ها است. که خود به وق آن حقیقی نباشد؛ این عشق موجب پیوند و انسجام میان انسانعشقی که معش. عشق مجازي: 2
 . عشق به طبیعت.3.عشق به معشوق 2.عشق اجتماعی، 1شود. تري  تقسیم میهاي کوچکدسته

 هایی آرمانشهر شاملو است.ترین ویژگیعشق به اجتماع از شاخص عشق به اجتماع: -2-1
هاي متداول عاشقانه ندارد؛ چرا که شعاع این عشق، حال و هوایی رمانتیک وتوأم باسوز و ناله عشق در ذهن شاملو،«    

هاي تلخ شکست و اندوه و یاس و پر بار تابد که در کشیده و زخم خورده است؛ ذهن سرشار از خاطرهبه آینۀ ذهنی می
 )  132:1390(پورنامداریان،»   از واقعیتها و شناختهاي تلخ اجتماعی است.

 یی است، که هرگز به خواب نمی رود.عشق ما دهکده
 نه به شبان 
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 نه به روز             

 جنبش، و شورِ حیات 
 نشیند دم در آن فرو نمییک

 )493: 1391(شاملو،                                                                                                
دانیم که مردم دهکده به عشق به مانند دهکده یی کوچک ترسیم شده است که در آن شور و حیات جریان دارد. می    

دلیل این که در محیط کوچکی هستند و همیشه با هم در ارتباطند.؛ پس به خوبی  از درد و غم هم باخبرند و صفا و 
 را در پاکی، صفا، و شور و هیجان به دهکده تشبیه کرده است.شود و شاعر عشقش صمیمیت، در بین آنها بیشتر دیده می

000 
 اما راستی را 

 تر از آن پیش
 رنج شما از  ناتوانی خویش است 
 "یافتن"در قلمرو                                          

 سخنی می رود "عشق"که این جاي اگر از 
 عشقی نه از آن گونه است 
 که تان نه کار آید ،                               
 وگر فریادي فغانی هست 

 همه فریاد و فغان از نیرنگ است و فاجعه 
 ) 570(همان:                                                                                                          

بیند که حتی در عشق (که احساس لطیف قبلی درد و رنج و فاجعۀ جامعه را آن چنان میدر این شعر باال شاعر      
خواهد به خاطر عشق، خاموش چنین در شعر زیر نیز، شاعر از جامعه، به درد آمده و میاست.) نیز رسوخ کرده است. هم

           ننشینند.                                                                 
 ها چشمه

 جوشند از تابوت می
 و سوگواران ژولیده آبروي جهان اند 

 عصمت به آینه مغرورش 
 که فاجران نیازمند تراند

 خامش منشین
 خدا را                 

 پیش از آن که در اشک غرقه شوم  



 ۱٥٥٥/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

 از عشق چیزي بگوي
 )839(همان:                                                                                                     

شکنجه و زنجیر را آسان و معیار ، چنان تأثیري که  تحمل زندانکند؛ آندر شعر زیر شاعر تأثیر عشق را بیان می   
گرداب هاي هول و داند. اما در شعر پایین راوي با سفري که به دریا دارد، با رسیدن به دریا و گذشتن از انسانیت می

توانستیم برویم. (اگر عشق به گویند که اگر عشقی در میان نبود، هرگز چنین سفر دشواري را نمیخرسنگ ها چنین می
 ها قابل تحمل نبود.)جامعه نبود، سختی

 آن جا که عشق  
 غزل نیست 

 اي است  که حماسه                           
 همه چیز را 

 صورت حال                         
 باژگونه خواهد بود                                           

 زندان 
 باغ آزادة مردم است        

 
 شکنجه و تازیانه و زنجیر              
 نه وهنی به ساحت آدمی      

 
 که معیار ارزش هاي اوست .                                  

 )  99(همان:                                                                                                           
هاي فراوان در حرکت است و انسان به مانندکشتی است که در دریاي جوشان زندگی با گردابی هایل و با خرسنگ     

ها قابل تحمل تواند از چنین دریایی عبور کند. (اگر عشق باشد، تمام سختیمیاگر در وجود آدمی عشق نباشد، هرگز ن
 است.) 

 آن گاه به دریاي جوشان در آمدیم 
 هاي هول با گرداب

 هاي تفتهوخر سنگ
                                                 000 

 رها ست اینک دریاي اب-«                                          
 اگر عشق نیست                                              
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 زاده راهرگز هیچ آدمی                                            
 »تاب سفري این چنین نیست!                                            

 )   595(همان:                                                                                                         
 داند که دوست داشتن و عشق  در آن  زندانی  است.در جاي دیگر، شاعر شعر خود را به مانند زندان می    

 روم چنان میو من هم
 با شما و براي شما

 گونه دوستارتان هستم.براي شما که این-
 روم سنگ بر دوش گذشته می ام را چونو آینده

 سنگ الفاظ
 سنگ قوافی 

 تا زندانی بسازم و در آن محبوس بمانم:
 زندان دوست داشتن 
 دوست داشتن مردان

 و زنان 
 هادوست داشتن نی لبک

 هاسگ                            
 و چوپانان                                    

 ) 55: 1364(شاملو،                                                                                                 
افکند. انسان با حضور عشق زنده وار نقاب بر میبیند، که آفتابو در جایی، تجلی وجود انسان را در حضور عشق می

 تواند پایدار بماند.است و می
 ناگهان

 عشق      
 وار آفتاب        

 نقاب برافکند.             
 و بام و در
 به صوت تجلی در آکند           

 ي آذرخش وار شعشعه
 فروکاست.                      
 و انسان برخاست.



 ۱٥٥۷/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

 ) 1004(همان:                                                                                                        
ار آن را ظکند که عاشقانه انتآرمانشهري را توصیف می "باغ آینه"از مجموعۀ  "ماهی "شاملو در شعر دیگري به نام       

 کشد. بخش اول این شعرمی
 کنم من فکر می

 هرگز نبوده قلب من  
 این گونه                      

 گرم و سرخ:                              
 کنماحساس می  
 در بدترین دقایق این شام مرگزاي 
 ي خورشید  چندین هزار چشمه 

 ام در دل                                       
 جوشد از یقین؛ می                                        

 کنماحساس می
 ي این شوره زار یأس در هر کنار و گوشه 

 ر جنگل شاداب چندین هزا  
 ناگهان                           

 روید از زمینمی 
 آه اي یقین گمشده اي ماهی گریز  
 هاي آینه لغزیده تو به تو!در برکه 
 ام اینک به سحر عشق من آبگیر صافی 

 هاي آینه راهی به من بجوازبرکه
         * 

 کنم من فکر می 
 هرگز نبوده
 دست من             

 این سان بزرگ و شاد:
 کنماحساس می
 در چشم من

 گون به آبشرِ اشک سرخ
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 ) 337(همان: خورشید ِبی غروبِ سرودي کشد نفس  

 
وصف آرمانشهري شاعرانه است، که گوینده آن را نـه فقـط در فکـر و     25و 11و 6شعر ماهی با حذف سطرهاي «       

هایی کـه خوانـدیم   اندیشیین قلب، دست، چشم، رگ و یقین و خوشهایش گفته است با چناحساس بلکه به تمام اندام
اندیشد؛ که خود اگـر ضـد   گویی در دلش به ضد آن به یقین دیگري میراوي در گرماگرم خواندن یا به یاد آوردن خطابه

 ».نشـیند به انتظار می تر بگوئیمکند یا دقیقیقین بند اول نباشد. دست کم آن را هیأت واقعیتی بیرون از آن خطابه تمنا می
   )89:1373(پاشایی،

 خواهد که پناه او گردد و او را به اوج برساند؛ اما عاشق اجتماع است و از این عشق میدر شعر زیر، شاعر     
ي سـرخ او کـه   ي شادي و امید و آرامش است پیداست و نـه چهـره  ي آبی عشق که مایهدیگر براي شاعر نه چهره«     

 ». ي حرکت، شور و شوق و از میان بردن سرماي درون و افسردگی استانگیزه
 )157:1390(پورنامداریان، 

 
 همه

املرزش دست و دل  
 از آن بود

 که عشق پناهی گردد
گاهی گرددپروازي نه گریز  

 آي عشق آي عشق      
ات پیدا نیست.ي آبیچهره                   

    ... اي عشق.
نیست. ات پیداي سرخچهره  

 اي عشق
)778:1390(شاملو، رنگ آشنایت پیدا نیست.                    

جوید. در این شعر عشق در آغاز رنگ آبی دارد؛ که در شعر زیر، شاعر درمان لرزش دست و دلش را در پناه عشق می    
گـونگی  یزه جویی و حماسهگیرد که نشان از ستي سرخ مینشان از پاکی و صفاي عشق است. با جلوتر رفتن شعر چهره

 گردد که پیدا نیست. در این شعر دوگانگی عشق دیده شود.شعر دارد، و در آخر شاعر به دنبال چهره آشناي عشق می
اي تابانه در طلب یار است. او با سوار بر اسبش براي رسیدن به یار در تاخت و تاز است، به گونهدر شعر زیر، شاعر بی  

       آید.میکه فاصله به چشمش ن
اتخواهمتابانه میچه بی  



 ۱٥٥۹/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

ات آزمون تلخ زنده به گوري اي دوري  
کنمتابانه تو را طلب میچه بی  

         بر پشت سمندي                                                                                                                 
 گویی

قرارش نیستنو زین که   
 

در فاصله سردند. -هاکوه-ات، این جا و اکنونبوي پیرهن  
)778(همان:                                                                                                                

داند که در پی آن است کـه او را  کی میبیند و خود را درد مشترگاهی شاعر در پس ِاشک، عشق و لبخند رازي را می   
 تواند باشد جز عشق، عشقی که مشترك است و این همان عشق به اجتماع است. فریاد زنند. درد شاعر چه می

 اشک رازي ست  
لبخندي رازیست،               

عشق رازي است                        
ام بود.اشک آن شب لبخند عشق  

 قصه نیستم که بگویی 
نغمه نیستم که بشنوي   

 ... 
ام مرا فریاد کن.من درد مشترك  

)213(همان:                                                                                                                
گیري دارد. نمود چشمهاي مجازي است که در شعر شاملو عشق به معشوق نیز از جمله عشقعشق به معشوق:  -2-2 

گفت، منظورش عشق به اجتماع و مردم است؛ اما از زمانی که آیدا شاملو در اوایل شاعري هر جا از عشق سخن  می
 وارد زندگی او شد و خالءهاي زندگی او را پر کرد، عشق در شعر او شور و حال دیگري یافت. 

هاي پوسیده رها شده است. شاملویی که ما کالً از قید سنتسان در ادبیات شعري شاملو با ترسیم زنی مستقل و هم« 
و یا  "زن -انسان"اي یا خیالی کرده است.اسطوره"هايشاخه نبات"و "هالیلی"گزینواقعی و ملموس را جاي "آیداي"
ین بار، رسد واکند اودر واقع ازآیدا، این محبوب ومخاطب یگانه به کلّ مردمان میدر شعرش تکرار می"انسان -آیدا"

تر دوست می دارد. دیگر مرد و زن نگرد. اکنون او مردمان را بیشتر و زیباتر به مردم میمهري فراتر و نگاهی جهانی
 )580:1381(سرکیسیان،». اندبرایش مفهومی مشترك پیدا کرده

نیز مفهوم عشق، همان  اش با وجود این ، چون عشق به زیستن و ماندن در کنار مردم را دارد، در شعرهاي عاشقانه   
 عشق به اجتماع است.
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 هاي شیشهچشم ِسنگ و چشم

 چشمِ رشک
 هاي نگرانیچشم
 هاي اشکچشم

 نگرندبهت زده در ما می
 دارمنه از آن رو که تو را دوست می

 از آن رو که ما
 )956(همان: داریم. جهان را دوست می              

ق می شود، تا او را تسلی دهد. حتی بوسۀ معشوق نیز او را به یاد بوسه هاي شاملو در شعر زیر، دست به دامن عش   
اندازد و این خود نشان از عشق به اجتماع است. شاملو در عشق به معشوق نیز از اجتماع یاران با دهان سرخ زخم ها می

دهد که از مردم نشان می و درد و رنج آنها فارغ نیست. (هر چند در بعضی از شعرهایش چنان دوري و نفرت خود را
 گیرد؛ اما همیشه دلش با مردم بود.)گویی دیگر سراغ مردم را نمی
 نخستین بوسه ها ي ما، بگذار 

 یاد بود آن بوسه ها باد                                        
 بادهان سرخِ زخم هاي خویش 

 بر زمین نا سپاس نهادند 
 عشق تو مرا تسال می دهد 
 )35ن:(هما   نیز وحشتی                                

برد، عشق به معشوق اما عشق به زن براي شاملو کند، به عشق پناه میزمانی که شاملو از جامعه و سیاست دل می     
 مفهوم دیگري دارد.

جویی یا بار آوري باشد، بلکه عشق به عنوان جنس دوم یا وجودي فروتر نیست که در خدمت مرد یا ابزاري براي لذت «
  »عشقی است که یگانگی و برابري را می رساند و مرد و زن برایش مفهومی مشترك دارد.

 )                              169:1380(فلکی،                                                                                                 
 جنون آسا  جز عشقی

 هر چیز این جهان شما جنون آسا ست 
 جز عشق 

 به زنی        
 )70:1391(شاملو،   که من دوست می دارم      

                           



 ۱٥٦۱/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

 اي یار نگاه تو سپیده دمی دیگر است،
 تابان تر از سپیده دمی که در رویاي من بود.

 برچهره ي زندگانی من 
 که بر آن                              

 هر شیار 
 کند کاه حکایتی میاز اندوهی جان                              

 آیدا 
 )  341: 1372(شاملو، لبخند آمرزشی است                               

   
تواند آرام یبیند، گرفتن دست معشوقی که دوستش داري مگاهی در این شهر بیگانه، که شاعر همه را دشمن خود می

 بخش باشد و غم  تنهایی اش را دریابی.
 دارماش میدوست

 شناسمشچرا که می
 به دوستی و یگانگی                          

 شهر
 همه بیگانگی و عداوت است.

 گیرم هنگامی که دستانِ مهربانش را به دست می
 یابمتنهایی غم انگیزش را در می

 ) 27(همان:                                                                                                           
و در این میان چیزي به  بیند که گویی خود به قالب معشوق در آمدهشاعر، عشق خود به معشوق را، پاك و یگانه می    

چنین توان دید.) همواحد است که از آن گریزي نیست.(در این شعر برابري را نیز مینام ِمن و تو نیست، بلکه وجودي 
هاي مشتاق و شب پره زند، و در طلب آینهآنجایی که شاعر در فراسوي مرزهاي تن معشوق، دوست داشتن را فریاد می

 و روشنی و شراب است، نشان از عشقی است که در وجود شاعر جوانه زده است.
 دارم ات تو را دوست میوي مرزهاي تندر فراس

 هاي مشتاق را به من بدهها و شب پرهآینه
 روشنی و شراب را

 ي پلآسمانِ بلند و کمانِ گشاده
 ها و قوس و قزح را به من بدهپرنده

 و راه آخرین را
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 زنی مکرر کنیی که میدر پرده

 ) 499: 1391(شاملو،                                                                                               
رود. و ها از یاد میعدالتیدهد که سختی شکنجه و زنجیر و بیگاهی عشق معشوق چنان تسالیی به دل شاعر می    

ایش مفهوم شود که عشق برور میگیرد، و گاهی نیز آن چنان وجود عشق در جانش شعلهشاعر با نگاه معشوق جان می
توان آن را به مانند قدر پایدار است که میکند. و زیبایی معشوق آنخورشیدي را دارد که شبش را مانند روز روشن می

بانی دانست که بر ساحل دل عاشق لنگر انداخته است. و نگاه یار آغازگري است که عشق به زندگی و امید را نوید کشتی
 دهد.می

 شوداز میها آغکوه با نخستین سنگ
 و انسان با نخستین درد  

 کرد گري بود که به آواز زنجیرش خو نمیدر من زندانیِ ستم
 من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

  ... 
 بگذار چنین از خواب برآیم 

 )496ن:(هما                                                                   هاي شهر حضور مرا دریابند.که کوچه
                                  *** 

 میان خورشیدهاي همیشه 
 زیبایی تو

 لنگري است                     
 کندنیازم میدم همه ستارگان بیخورشیدي که از سپیده

                     ... 
 و چشمانت به من گفتند که فردا روز دیگري است.  

     
 )453(همان:                                                                                                     

 داند:ي آسودگی، آرامش و روشنایی میهاي دیگري در باب عشق به معشوق که شاعر وجود معشوق را مایهنمونه
 اي آرام و اشتیاق ِپر صداقت تو خانه

 ي هر سرود تازه باشین خوانندهتا نخستی 
 چنان چون پدري که چشم به راه میالد نخستین فرزند خویش است.  

 چرا که هر ترانه  
 هاي گرم توفرزندي است که از نوازشِ دست           



 ۱٥٦۳/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

 نطفه بسته است... .                            
 )467(همان:                                                                                                          

 تا در آیینه پدیدار آیی
 عمري دراز در آن نگریستم 

 ها و دریاها را گریستممن برکه
 وار در قالب آدمیاي پري

 سوزد!ي ناراستی نمیکه پیکرت جز در خُلواره
 حضورت بهشتی ست

 کندکه گریز از جهنم را توجیه می
       ... 

                                                                             هایت بیداردم با دستو سپیده
 در تاریکی چشمانت را جستم 
 در تاریکی چشمانت را یافتم 

 ام پر ستاره شدو شب
... 

 )49(همان:                                                                                                          
 گیرد که انگار در گهواره کودکی به خواب رفته است. گاهی نیز شاعر چنان با چشم، دست، و تن یار انس می

 هایتها و لبمن با چشم
 انس گرفتم. 

 ات انس گرفتم،با تن
 چیزي در من فروکش کرد

 چیزي در من شکفت
 ي کودکیِ خویش به خواب رفتممن دوباره در گهواره 
 ام راو لبخند آن زمانی 

 بازیافتم.
 )222(همان:                          

بیند که رابطۀ اشک با چشم و خنده با لب، و آن زمان است که عشق و زمانی نیز پیوند خود با یار را چنان نزدیک می   
یابد و همین حضور عشق باعث حضور انسان در اجتماع است. شاعر چنان حضور در قلب شاعر(انسان) حضور می

 بیند که حتی به جاي معبد حاضر است معشوقش را پرستش کند.عشق را اثرگذار می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٥٦٤

 
 شگفتا که نبودیم

 عشق ما 
 در ما          

 حضورمان داد.             
 پیوندیم اکنون

 آشنا  
 چون خنده با لب و اشک با چشم

 ... 
 بشنو: گو یکی باشد معبد به همه دهر

 جا برم نمازتا من آن
(همان:                                                                                                             که تو باشی      

1037( 
-بینیم که شاعر براي بیان احساسات خود به کار مییدر تمام شعرهاي عاشقانۀ شاملو، تشبیهات بسیار زیبایی را م      

ها، هاي آن غم جامعه و مردم آن است. شاعر بوسهبرد. عشق درمان درد دل بیمار شاعر است، دل بیماري که زخم
-داند، و نگاه یار قاصدکی است که زندگی و شادابی را نوید میهاي یار را مرهم زخم دل خویش میها و شانهمهربانی

 د.ده
 هاي توبوسه 

 اند. گنجشکَکان پرگوي باغ           
    ... 

 تن تو آهنگی است.
 نشیند. هایی که در آن میو تن من کلمه 

 ها در وجود آید. تا نغمه                              
 تپد.سرودي که تداوم را می

 در نگاهت همه مهربانی است. 
 دهد.                                  و قاصدي که زندگی را خبر می

کندام میات مجابشانه  
)475(همان:                                                                                                                    

 در بستري که عشق  
گی ستتشنه                     



 ۱٥٦٥/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

اتهايزالل شانه  
دهدام عطش میچنانهم                 

 در بستري که عشق 
اش کرده است.مجاب             

   )780: (همان                                                                                                 
 

 اگر بگویم که سعادت حادثه اي است بر اثر اشتباهی،
گیردش را در بر میپایاندوه سرا  

 چنان چون دریاچه اي که سنگی را  
و نیروانا که بودا را     
چرا که سعادت را جز در قلمرو عشق بازنشناخته است   

 عشقی که به جز تفاهمی آشکار نیست.
ایمانشان  طور که در آغاز شعر آمده است، تقدیم به کسانی است که به خاطر از دست دادندر شعر زیر همان              

-دهند. در این شعر، عشق تمام وجود شاعر را در بر گرفته است و شاعر خود را جزئی از عشق مـی به عشق تن در نمی

 داند.
   

اند!دهند، چرا که ایمان خود را از دست دادهبه همه آن کسان که به عشقی تن در نمی  

 در تن من گیاهی خزنده هست 
کند  که مرا فتح می   

و من اکنون جز تصوري از او نیستم!    
 من جزیی از توام

اي طبیعت بی دریغی که دیگر نه زمان و نه مرگ،   
کند!نیاز نمیات بیي وجود و خیالهیچ یک عطش مرا از سرچشمه  

)384(همان:   

 تو را صدا کردم
 در تاریک، ترین شب دلم صدایت کرد

 و توبا طنین صدایم به سوي من آمدي.  
با دست هایت  براي دست هایم آواز خواندي            

 من با چشم و لب هایت   
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انس گرفتم                             

ات انس گرفتم،با تن                                     

چیزي در من فروکش کرد   
 چیزي در من شکفت 

من دوباره در گهواره ي کودکی خویش به خواب رفتم     
لبخند آن زمانی ام را  و     

بازیافتم                          
)221همان:(                                                                                                                    

غروب ایـن آفتـاب اسـت.     در شعر زیر وجود معشوق، آفتاب روشنی بخش شهر درونی شاعر است، و نبود معشوق    
کند تا در آن با آرامـش زنـدگی   شاعر با سالم کردن به معشوق و کنار آن نشستن، شهر بزرگ عشق و روشنایی را بنا می

 کند. 
کنم به تو سالم می  

 کنار تو
نشینممی        

شود.و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می  
خواهد مرا تسکین دهد...   دیگر هیچ چیز نمی  

 دور از تو من شهري در شب ام اي آفتاب 
سوزاند و غروب ات مرا می                                   

)216(همان:                                                                                                                  
 دست ات را به من بده  

من آشنا ست  دست هاي تو با     
گویماي دیر یافته با تو سخن می                     

 به سان ابر با توفان 
 به سان علف که با صحرا

... 
ام زیرا که من ریشه هاي تو را دریافته  

زیرا که صداي من       
با صداي تو آشناست.          

) 224(همان:                                                                                                                  



 ۱٥٦۷/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

 در تمامت بیداري خویش
هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد عشق آمد   
و دردم از جان گریخت   

رفتمخود در آن دم که به خواب می  
شد آغاز از پایان آغاز                                

)672(همان:                                                                                                                  
ورزد.در شعر زیر نیز، شاعر با توسل بر عشق به معشوق، به اجتماع و مردم آن عشق می  

 عشق مردم آفتاب است
تواما من بی  

گیاه بودم.تو زمینی بیبی          
تودر لبان   

رود.خواب میآب آخرین انزوا به  
شکن ِقلبی که در کار خاموش شدن بودي زودو من با جذبه  

دارمهاي بهار گوش میبه سرود سبزِ جرقه  
)275(همان:                                                                                                                  

شود. شاملو نیز از این امر مستثنی نبوده، : عشق به طبیعت در آثار اکثر شاعران معاصر دیده میق به طبیعتعش -2-3
 تبلور آن در اشعارش هویداست. 

ي آمیخته از لطف زیبایی و شکوه گمان گذشته از عواطف عمومی و انسانی مطرح در شعر شاملو، راز جاذبهبی«    
 ».خصوص عناصر بزرگ و پرشکوه طبیعت در شعر وي دانستن غلبه عنصر طبیعت بهحماسی آن را باید مرهون همی

 )261:1390(پورنامداریان،                                                                                               
توجه شاملو به طبیعت دارد. شاملو چون در  ساران، ابر و باران، صداي پرندگان و... نشان ازسخن از دریا و کوه    

از استعاره و تشبیه بیشتر استفاده کرده و براي این  براي همین اشعارش صراحتاً نمی توانسته است از جامعه انتقاد کند،
 ها بیشتر از طبیعت سود برده است. آرایه
رسیده است، عظمت و "وحدت وجود" کند. شاعري که با طبیعت بهآري شاعر، عشق خود را در طبیعت طلب می    

          سازد.شگفتی این نیروي معنوي و هستی بخش را آشکار می
 

توان با دقّت در این شعر و کلماتی که به کار برده شده است. مانند دوست داشتن غروب، بوي رمه، بید، پشم و ... می  
                                                                                                                                                                                         عشق شاملو به طبیعت را دریافت.                           
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 دوست داشتن غروب 

 با شنگرف ابرهایش،
 هاي بید و بوي رمه در کوچه

 دوست داشتن کارگاه قالی بافی 
 ها زمزمه خاموش رنگ

 هاي گرهتپش خون پشم در رگ
 هاي نازنین انگشتو جان

 ) 57:1330(شاملو،   که پامال می شوند 
 

 ي هواي تازه است. توان نام برد، شعر مرگ نازلی از مجموعهنمونه دیگري که می    
 نازلی بهار خنده زد و ارغوان شکفت.

 زیر پنجره گل داد یاس پیر در خانه،
       ... 

 نازلی سخن نگفت؛
 چو خورشید

 از تیرگی بر آمد و در خون نشست و رفت.  ...
 نازلی سخن نگفت

 نازلی ستاره بود 
... 

 نازلی بنفشه بود
 گل داد و 
 زمستان شکست «مژده داد: 

 و                                 
     ...»رفت.                                   

 )73:1372،شاملو (                                                                                                 
کشاند: خورشید، تیرگی، گل، یاس، ستاره، بهار، زمستان و...است. پاشایی در کلماتی که ما را به سوي طبیعت می

 گوید:مورد این شعر می در"از زخم قلب ..."کتاب
 ».                                                                                                      کرد که او را به شکفتن طبیعت بفریبدگمان نازلی عاشق است؛ عاشق طبیعت و زندگی و الّا گوینده سعی نمیبی«    

)77:1373(پاشایی،                                                                                                   



 ۱٥٦۹/ شهر احمد شاملوبررسی مفهوم عشق در آرمان
 

.در این شعر نیز، حضور کلماتی مانند بهار، زنبور کوچک، خرگوش، علف و... نشان از توجه شاعر به طبیعت است  
باغچه از بهاري دیگر آبستن است   
و زنبور کوچک     
گل هر ساله را در موسمی که باید   

کنددیدار می                                  

چردحیاط خانه از عطري هذیانی سر مست اش خرگوشی در علف تازه می  
و بر سر سنگ،                                        

جریانی هوشیار                                 

زندمیوش نفس جدر قلمرو آفتابِ نیم   
)379:1391(شاملو،                                                                                                      

 
 نتیجه گیري

شاملو در توصیف آرمانشهر در شعرش، خود را جاي دیگر مردم گذاشته و به جاي همه مردم بـه مبـارزه و سـتیز علیـه     
بیند که میگوید؛ اما بعد از ایني شعري اش، از عشق به اجتماع سخن میخاسته است. وي در آغاز مجموعهدشمن به پا 

دهـد؛  ها دلسرد شده، دشنامشان میکنند، از آناند و براي بهبود اوضاع کشور کاري نمیمردم به چنین زندگی عادت کرده
گوید که معشوق حکم بت را بـراي او  از عشق به معشوق سخن می آمیزچنان اغراقاش آنبا وارد شدن آیدا به زندگیو 

شـود؛ و بـاز بـه    دارد، اما همین عشق نیز بعد از گذشت مدت زمانی از زندگی مشترك، تبدیل به تفـاهمی مشـترك مـی   
 بیند.کند و عشق به اجتماع را از دید معشوق میاجتماع رو می

رسد و رنگ شـادي  که به آرمانشهرش می  "شعر پریا"خود، به جز یک مورد شاملو با وجود بنايِ دنیاي آرمانی در ذهن 
و آزادي در آن موج می زند، در دیگر موارد شعري، بیشتر در انتظار رسیدن به آرمانشهرش است و در حالت کلّی بـدان  

 نرسیده است. 
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