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 چکیده
د و به شناسی انتقادی دارشناسی انتقادی رویکرد جدیدی است که ریشه در زیباییسبک

ک متن بررسی متغیرهای سبکی یهای مکتب فرانکفورت پدید آمده است. تأثیر از دیدگاه

ی متن با مرکز سلطه منته رابطة چگونگی از منظر انتقادی به کشف ایدئولوژی متن و

الغی و ختی و الیة بشناسی انتقادی الیة کاربردشنادر اشعار شاملو از منظر سبک شود.می

تکثیر معنا و  دو متغیر سبکی به بررسی ذیل الیة کاربردشناسی. بررسی هستندواژگانی قابل

ی نظریة ها به یارها پرداخته شده و تحلیل این شاخصهنوع نگاه هنجارشکن شاملو به اسطوره

بکی بالغی و واژگانی دو متغیر س ذیل الیةشناسی انتقادی صورت پذیرفته است. زیبایی

این  قادیانت شناسیگرایی و تکرار مورد واکاوی قرار گرفته که از منظر زیباییباستان

ها در خدمت هنجارگریزی زمانی و تقبیح الگوی قدرت در دوران مدرن و نفی شاخصه

سبت گرا نها، اشعار شاملو در موضعی نفیدر این بررسیگیرند. سرکوب قرار می سلطه و

 ساحتی شدن انسان مدرن وتک ،های سبکیبه یاری شاخصه او دارند.به مرکز سلطه قرار 

 کند. معاصر را نقد میالگوی قدرت در جوامع 

      شاملو ،انتقادی یشناسسبکشناسی انتقادی، زیبایی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ک اثر ادبی های خاص یشناسی انتقادی به عنوان سیستم یا نظامی فکری، مختصات و ویژگیسبک

رتیب دهند. بدین تهستند مورد واکاوی قرار میهای اجتماعی سلطه و قدرت مرتبط فرایندرا که با 

ة مناسبات جامعه شود. اثر ادبی برساختمتن در ارتباطی تنگاتنگ با بافت موقعیتی )اجتماع( بررسی می

. اساساً داردنماید و گاهی نیز در جهت نفی و دگرگونی آن گام بر میاست و گاه آن را تثبیت می

ن ناسی، متأثر از مکتب فرانکفورت بوده است. به تأثیر از ایشرخنه کردن نگرش انتقادی در سبک

یابند هایی از میان سبک فردی شاعر اهمیت میشناسی انتقادی تنها شاخصهمکتب فکری در سبک

در این مقاله، متغیرهای سبکی اشعار شاملو از منظر  خوردگی متن و جامعه باشند.که سبب گره

شناسی اییاند و به یاری زیباربردشناختی و بالغی بررسی شدهشناسی انتقادی ذیل دو الیة کسبک

 اند. انتقادی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته

تواند رویکردهای متعددی از نقد را برتابد، بررسی متن با هر یک از این اساساً هر متن ادبی می

ک متن چیزی بیش از هر یتواند بخشی از هویت متن را به نمایش بگذارد. هر چند که رویکردها می

رای رسد و راه همچنان بست و البته با جمع تمامی آنها نیز به اتمام نمیاز این رویکردها به تنهایی

ها به بازتولید معنا ماند، اما واقعیت این است که هر یک از این خوانشهای بعدی باز میخوانش

 سازد. می ای از متن را پیش چشم مخاطب آشکارشود و الیهمنجر می

متن شاملو به دلیل پیوند تنگاتنگ آن با اجتماع زمانة او نیازمند بحث و بررسی با رویکرد 

شناختی است تا نوع رابطة متن و جامعه آشکار شود. اینکه آیا متن شاملو در تأیید الگوی جامعه

و  رد، در سنجشداها گام برمیکند و برای آگاهی تودهکوشد و یا آن را یکسره نفی میقدرت می

شناسی انتقادی، هنر راستین با القائات سیستم سلطه یکی ارزشگذاری آن مؤثر است. از منظر جامعه

دهد. چنین هنری البته باید در ذات خود دست به آوری صرف تنزل نمیشود و خود را به پیامنمی

در زمرة  ی پربسامد در متننوآوری زند و مناسبات پیشین را نفی کند و از آنجایی که هر گونه نوآور

 ناسی انتقادیشزیباییتواند با شناسی انتقادی میشود، سبکبندی میمتغیرهای سبکی آن دسته

قرار دهد؛  اند در بوتة نقدهایی را که در پیوند متن و جامعه شکل گرفتهداستان شود و تنها شاخصههم
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هم بررسی اشعار شاملو پرداخته شده، متغیرهای مبنابراین، در این مقاله به یاری رویکرد انتقادی به 

سبکی او که با الگوی قدرت مرتبط هستند استخراج شده و از منظر رویکرد انتقادی تحلیل شده 

 است تا در نهایت خواننده به برداشتی قطعی از نوع رابطة اشعار شاملو با سیستم سلطه دست یابد.

 پیشینة تحقیق

عاصر، با رویکردهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اما این متن اشعار شاملو، شاعر برجستة م

و  های هنجارشکنواکاوی نشده است. به دلیل حضور مؤلفه یرویکرد انتقادیهیچ تاکنون با 

ساز در اشعار شاملو و ارتباط تنگاتنگ این متن ادبی با بافت موقعیتی آن، بررسی این متن به سبک

« پرمریم در»شناسی انتقادی دو مقاله از نماید. در حوزة سبکری میضرو ی انتقادییاری رویکرد

شناسی سبک»و « شناسی انتقادی داستان کوتاه و رمانهای مورد بررسی در سبکالیه»های با عنوان

ن به چاپ پیش از ای« انتقادی رویکردی نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی

ظ بر تحلیل غزلیات حاف»در مقالة « مرتضی محسنی»شناسی انتقادی باییرسیده است و در حوزة زی

ل زبانی اشعار تحلی»در مقالة « پور و رضا عباسیحسین حسین»و « شناسی انتقادیاساس نظریة زیبایی

اکاوی خی را مورد وغزلیات حافظ و اشعار فر« شناسی انتقادیفرخی یزدی بر اساس نظریة زیبایی

 اند.بنابراین هیچ یک از این دو رویکرد نظرگاه بررسی اشعار شاملو نبوده اند؛قرار داده

 روش تحقیق

اج شده و ن استخرهای آماری از متتحلیلی صورت گرفته است. دادهـاین تحقیق به روش توصیفی

 مورد بررسی قرار گرفته است. به یاری نظریه

 تحقیقو سؤال فرضیة 

 ،رضنگرد، این نگاه متفاوت و معتدیگرگونه به جامعة زمانة خویش میگر و شاملو با نگاهی عصیان

جتماعی کند؛ بنابراین، رویکرد اای برای انتقال مفاهیم به مخاطب طلب میزبان و سبک دیگرگونه

د شود که البته در ساحت زبان نیز تغییراتی اساسی را پدیبینی جدیدی میویژة او منجر به خلق جهان

یافتة خویش از کدام امکانات و برای انتقال نگاه فردیتسؤال این است که شاملو آورد. حال می

های زبانی و معناشناختی بیشترین بهره را برده است تا نقد ساختار جامعه در شعر او منجر به شاخصه

 خلق ساختاری تازه و نوآورانه گردد.

 مبانی تحقیق



 89، پاییز و زمستان 742، شماره 27، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 339

دهایی تاریخی در حقیقت نق که ندآثاری پدید آمداواخر قرن بیستم ی: انتقاد شناسیسبکالف( 

، چنین رویکردهایی گویای این مطلب بود ندشداز متون ادبی و غیر ادبی محسوب می محورو بافت

حال که شناسی درعینای که سبکداد، به گونهتوان گسترش شناسی را میکه الگوهای سبک

پاول . (828: 8910)کاتانو،  خود بهره بگیرداز علوم مرتبط با یابد بتواند جایگاهی مستقل می

تبط دانست و به شناسی را با یکدیگر مرشناسی انتقادی و سبکسیمپسون نخستین کسی بود که زبان

اشاره کرد. پس از او جفریز کتابی  (Context-sensitive) های مقید به بافت زبانمیت تحلیلاه

متن و بافت موقعیتی آن )اجتماع( تأکید کرد  بر پیوند و نوشت شناسی انتقادیسبک با عنوان

.(NØrgaard et al., 2010: 13) شناسان زبان توسط زبان به انتقادی نگرش در حقیقت بنای

 بریممى ارک به که زبانى. آنها کار خود را بر سه اصل اساسی استوار داشتند: ریزی شدانتقادی پی

که به  . در اینجا نکته این نیست«استواقعیت  به نسبت خاص ـنظریاتى یاـ دیدگاهى کنندةمجسم»

کته در این است بلکه ن ؛باشد «بینىیک جهان»بخش تجسم ،اى بنگریم که گویى زبانبه گونه ،زبان

دوم . تهایى ویژه اسمبین برداشت ،که باید بپذیریم کاربردهاى مختلف زبان در درون یک زبان

و از این  «دناپذیرناز عوامل اقتصادى و اجتماعى جدایى ،هاى گفتمانتنوع در گونه: »گوینداینکه مى

این تنوع  ،هاى اجتماعى ساختمندى هستند که خودکننده و مبین تفاوتتنوع زبانى منعکس» ،روى

سازمان  و فرایندفقط حاصل و بازتاب  ،به کارگیرى زبان»سوم اینکه د. کننزبانى را ایجاد مى

 ،به نقل از پنیکوک ،8: 8373، )فاولر و دیگران «اجتماعى است فرایندخشى از بلکه ب ؛اجتماعى نیست

فتمان انتقادی و البته تحلیل گ شناسی انتقادیشناسی انتقادی با زبانخوردگی سبکگره (.894: 8971

کنند. اما های اجتماعی نقشی اساسی ایفا میفرایندامری واضح است در هر سه مورد اجتماع و 

 است،  انتقادی گفتمان تحلیل با مشترک و ابزارهای اهداف دارای اگرچه انتقادی یشناسسبک»

 هایمقوله به توجه با و اجتماعی بافت در را متون سبکی هایویژگی و دارد تمرکز متن بر بیشتر

 .(08: 8938)درپر، « کندمی بررسی قدرت و ایدئولوژی

شناسی انتقادی و سبک: شناسی انتقادیو زیبایی انتقادی شناسیپوشانی سبکهمب( 

اند. شناسی انتقادی دو شاخة وابسته به یکدیگرند که در پیوندی تنگاتنگ با هم رشد کردهزیبایی

شناسی ا سبکشناسی و یاساساً نگاه انتقادی به زبان و متن چه در تحلیل گفتمان انتقادی و چه در زبان

 ویژه یورگن هابرماس بوده استبه های مکتب فرانکفورتاهانتقادی بسیار متأثر از دیدگ

ر د دانست کهمیاجتماعی  یوسیلة سلطه و نیرویرا هابرماس زبان  .(03: 8911زاده، غیاثیان، )آقاگل
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بدین معنی که زبان در تولید روابط اجتماعی  درآمده است.بخشی به روابط قدرت خدمت مشروعیت

تواند در حال مید اما واقعیت این است که زبان درعیننها را تثبیت کنتواند آقدرت سهم دارد و می

جهت عکس نیز گام بردارد؛ یعنی در جهت به رسمیت نشناختن روابط قدرت حاکم و البته آگاهی 

ویکردی تجلی ر تواندمی شناسی انتقادیتوان گفت سبکها. با چنین نگاهی، میو بیداری توده

ا از های حاکم سعی دارند آنها رکه قدرت باشدهای اجتماعی نقادانه در متن ادبی، نسبت به نابرابری

در حقیقت در چنین رویکردی نوعی نگاه سلبی به روابط پنهانی قدرت و  نگاه مردم پنهان کنند.

ار دیگر ته و متن را از آثای فردی گششاخصهخلق یا نوآوری و یا سلطه که در متن ادبی تبدیل به 

 گیرد.متمایز ساخته است، مورد بررسی قرار می

در این  .ترین نگاه، نگاهی سلبی استترین و شاخصشناسی انتقادی نیز مهمدر بحث از زیبایی

. (negation) اندها به معنایی بخش تأییدگرانة یک نفیها و نوآوریهمة خلق»گرایانه رویکرد نفی

توان آن را به عینیت آن وضعیتی که این امر به ر چیزی به عنوان امری نو رخ دهد نمینفی، زیرا اگ

همان بخش تأییدگرانة نفی، زیرا یا  (affairmation) پیوندد تقلیل داد اما همچنین تأییدوقوع می

وانین به این ق اش کامالً وابستهاگر یک خلق به نفی قوانین عام عینیت قابل تقلیل باشد آنگاه هویت

 است. پس خود ذات یک نوآوری متضمن نفی است اما ضرورتاً باید هویت خود را مجزا از منفیت

(negativity) اید به را بگوییم یک خلق یا یک نوآوری نفی تأیید کند. از همین روست که می

در  ،(؛ بنابراین32: 8911)نوابخش، « نحوی متناقض به منزلة بخشی تأییدگرانه از نفی تعریف کرد

لبی نوعی نگاه س ـ دهندة سبک یک متن ادبی استکه شکلـ هرگونه نوآوری و خلق دیدگاهاین 

هنر راستین باید بتواند آنچه را بر افکار جامعه غالب  ،به وضعیت موجود است. در نگاه این منتقدان

هنری در  رگشته دگرگون کند و نوعی بینش خالقانه طرح بزند. از نگاه آدورنو یک دسته از آثا

سازی در عرصة فرهنگ مدرن هیچ مقاومتی از خود های تولید و یکسانسازی و شیوهبرابر روند شبیه

ز اما دستة دیگری ااند. دهند؛ چنین آثاری ارزش هنری ندارند و خود به کاال بدل گشتهنشان نمی

یل را ایستند هنر اصمیسازی و استاندارد شدن آثار هنری که در برابر این روند رو به رشد یکسان

 (.274: 8912آورند )نوذری، پدید می

 8329های تشکیل مکتب فرانکفورت به سال نخستین جرقه :شناسی انتقادیج( زیبایی

های هشناسی انتقادی است که از زیرشاخگردد. یکی از دستاوردهای این مکتب، نظریة زیباییبازمی

شود. در تاریخچة مکتب فرانکفورت چهار دورة مشخص شناسی هنر و ادبیات محسوب میجامعه
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رت در دورة چهارم با مرگ آدورنو و هورکهایمر عمالً وجود دارد که تأثیر و نفوذ مکتب فرانکفو

ترین برجسته (.11-17: 8911شود )ابراهیمی مینق، امیری، عامری، به عنوان یک مکتب متوقف می

متفکران این مکتب تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه، ماکس هورکهایمر، والتر بنیامین، یورگن 

ه عنوان ای بشدت به ارتباطات جمعی و رسانهمکتب بههابرماس و اریک فروم هستند. اعضای این 

ان شوند، عالقه نشداری که در جهت ظلم و تعدی به کار گرفته میساختارهایی در جوامع سرمایه

(. آنها مفهوم سلطه و سرکوب را در جامعة مدرن واکاوی کردند و 18: 8939دادند )یاراحمدیان، 

قر در شناسی سنتی با مشروعیت بخشیدن به نظام مستجامعه به چالش کشیدند. آنان معتقد بودند که

ال، گرایانه گردیده است )لوونتهای انسانجامعه سبب از میان رفتن فردیت، عقالنیت اصیل و آرمان

تند که هنر و های توتالیتر دریاف(. اندیشمندان مکتب فرانکفورت با نگاهی دقیق به سیستم99: 8911

رفته جانبه قرار گفرهنگی در معرض دستکاری، دخل و تصرف و نظارت همههای اساساً تمامی عرصه

دهی نوع جدیدی از ایدئولوژی و القای آن به مخاطب بود. ها در حال شکلاست؛ این دستکاری

آنها معتقد بودند در چنین شرایطی هنر اصیل قطعاً به تأیید وضع موجود نخواهد پرداخت و البته 

یز نخواهد بود بلکه با نفی وضع موجود و به چالش کشیدن آن در برابر این اعتنا ننسبت به آن بی

م و سامان هدایت ها را به سوی نظسامانیکند تا با توسل به وضعیت آرمانی نابهآشفتگی ایستادگی می

مند باید بتواند وضع موجود را به چالش (. در این دیدگاه هنر اصیل یا هاله27: 8917کند )استریناتی، 

ترین هدف از موضع انتقادی متفکران این مکتب دگرگون کردن کشیده و بازخواست کند. مهم

 آگاهی مسلط بر جامعه و شکل دادن نوع جدیدی از آگاهی و ایجاد تحول اجتماعی است.

 و تحلیل بحث

با  ارتباطی تنگاتنگ کند که درخلق می نظامی واجد ساختاری ویژهشاملو در مواجهه با جهان متن 

من اش را متضزند که فردیت سبکیهایی میاو دست به نوآوری. مناسبات اجتماعی زمانة اوست

شناسی انتقادی نوعی از بررسی سبکی است که بر پیوند متن طور که ذکر شد سبکهمان شوند.می

 و جامعه متمرکز است. متن گاهی تثبیت کنندة روابط قدرت و گاهی نفی کنندة آن است. آنگاه که

ای قطهتوان جهان متن را از نقدرت و سلطه قرار گیرند میمتن در تقابل با روابط  های سبکیخصهشا

علت پیدایی  د و در حقیقتشناسی انتقادی( بررسی نمواسی و سبکشنمشترک )نقطة تالقی زیبایی

های شاخصه شناسی انتقادیرا با رویکردی انتقادی تحلیل کرد؛ بنابراین، سبکهای سبکی شاخصه
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ه تحلیل و شناسی انتقادی بکند و زیباییسبکی متن را که در پیوند با جامعه هستند استخراج می

 پردازد.توضیح چرایی انها می

 الیة کاربردشناسی متن

های مطالعة زبان بر اساس الیه. »شودی میهای مختلفی از متن بررسشناسی انتقادی الیهدر سبک

شناسان نیز شناسی است و سبکآوایی، واژگانی، نحوی، معناشناسی و کاربردشناسی از مبانی زبان

 اند، از جمله لیچ و شورت... سیمپسون نیز در کتاببر اساس سطوح زبانی به مطالعة سبک پرداخته

(. 11: 8939)درپر، « اساس کار خود قرار داده استهای سبکی را الیهمطالعة  (2004)شناسی سبک

ی، در تعریف کاربردشناسیکی از الیه های مورد بررسی در این تحقیق الیة کابردشناسی است. 

ظر کند: در معناشناسی، معنای کلمات مورد نگوتینگ آن را در قیاس با معناشناسی چنین تعریف می

های های لغت؛ یعنی خارج از بافت موقعیتی. در معناشناسی ویژگیآن هم به شیوة فرهنگ هستند

دهندة متن اهمیتی ندارد اما در کاربردشناسی، هدفِ جمالت بیرون از متن و چرایی کلمات تشکیل

زمینه، هدف و کارکرد متن و معنای ضمنی آنها مهم است؛ بنابراین، هنگام مطالعة یک متن، پس

توان میزان وابستگی به در بررسی این الیه از متن می (.Cutting, 2002: 1-3)یابد ت میاهمی

برای ستیز علیه مرکز سلطه را روشن کرد و بدین ترتیب به کشف ایدئولوژی مرکز سلطه و یا تالش 

یه از ال توان در اینرا می ها و تکثیر معنافضای اسطوره متن راه برد. در اشعار شاملو تاخت و تاز به

 بررسی متن گنجاند و چگونگی ارتباط متن با مرکز قدرت و سلطه را ارزیابی کرد.

 هاتاخت و تاز به فضای اسطوره. 1

ریزد و به نوعی سعی در شاملو در تعداد زیادی از اشعارش باورهای رایج اساطیری را در هم می

آن را به  افزاید و گاهیک اسطوره می دهی و بازآفرینی اساطیر دارد. گاه بار معنایی جدیدی بهشکل

شکند. رویکرد شاملو به اسطوره نوعی رویکرد هنجارشکن و خارج از نُرم است؛ تمامی در هم می

 تواند به عنوان سبکی فردی در کلیت اشعار او مطرح گردد. بنابراین، می

ند که هایی هستاسطورة آفرینش، اسطورة منجی و چهرة اساطیری مسیح پربسامدترین اسطوره

شوند تا شعر او را با این مشخصة فردی از دیگر در شعر شاملو مورد هجوم و تاخت و تاز واقع می

ین ا ای می بخشد. درراوی به اسطورة آفرینش بار معنایی تازه« میالد»اشعار متمایز کنند. در شعر 

شکنی و بازآفرینی، سهم آدم در نخستین زایش حوا دیگر از آن او نیست که از آن طبیعت درهم

ر و عروسِ تازه، پیش از آن که لبان پدرم را ب»گیرد: است. حوا در نخستین باروری از طبیعت بار می
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: 8918املو، )ش« چارمینلبانِ خود احساس کند از روحِ درخت و باد و برکه بار گرفت، در شب نیمة 

 کند اما وقتیذهن خواننده را به سوی تقسیم این سهم هدایت می« لبانِ پدرم»(. ذکر عبارت 081

ام به دو برگ نارون چون زاده شدم چشمان: »شود به تمامی به طبیعت ماننده استراوی زاده می

آلوده، ای ن ای طبیعتِ مشقت... و م ∗یِ افرا ام به پنجهنیلوفر، دستان یِام به ساقهمانست، رگانمی

 .(081)همان: « پدر! فرزند تو بودم

. در باورهای رایج نمایدزدایی میشاملو از چهرة اساطیری مسیح اسطوره« مردِ مصلوب»در شعر 

ج مسیح ها را در رناساطیری مسیح به سویة خیر تعلق دارد و العازر به سویة شر، اما شاملو سویة ارزش

طاقتی و کند. مرد مصلوب )مسیح( در موجاموج درد از بیجا میری او جابهو جاودانگی اساطی

مسیح  .کنندآوری تشویق میکند. درد و جاودانگی در هیئتی جاندار او را به تابناتوانی ناله می

شود که محکوم به پذیرش درد است تا جاودانه شود و نام خدایی موجودی ناچیز و ناتوان تصویر می

لخ بندد. در سویة دیگر مردِ تهای مثبت از این سویه رخت برمیازه کند؛ بنابراین ارزشرا بلند آو

خویش  های استوارشود بار ایمان و وظیفه را بر شانهارزش تلقی می)العازر( که در باورها پست و بی

فکنده ارود. در پایان مسیح شرمسار و سرپذیرد و با اختیار و ارادة خویش به استقبال مرگ میمی

بحِ مصلوب و ش»القدس بلند برآید: است و العازر قربانی فروتنی است تا کفة خدایی اب و ابن و روح

ام من؟ / ابدیت شرمساری و سرافکندگی! اما به نزدیک خویش چه-اش اندیشید: / در تلخایِ سردِ دل

 سقوطِ در فضایِ ست که دمی پیش / به/ روشنائی یِ مشکوک من از فروغِ آن مردِ / اسخریوتی

گانِ خویش / برتر از اب و ابن و انتهایِ ملعنت گردن نهاد / انسانی برتر از آفریدهسیاهِ بی

 ( 320-329)همان: « ما چنین بلند برآیدیِ یِ خدائیالقدس... / تا کفهروح

ی ربرخورد شاملو با اسطورة منجی نیز به همین اندازه هنجارشکن و خالف باورهای رایج اساطی

در فضایی نمادین و با کالم شعر انتظار برای « هوای تازه»از مجموعة « بارون»است. راوی در شعر 

ای او همان مردان مبارزی هستند که برای کند چرا که ناجی اسطورهظهور ناجی را بیهوده تلقی می

ا: درخت و آید»از مجموعة « لوح»شوند. در شعر درک و دریافت آزادی با سیاهی ظلم گالویز می

شود. راوی هایی دیگر و در فضایی دیگر تقویت میهمین باور دربارة ناجی با گزاره« خنجر و خاطره

ارد دشود و مردم را از انتظار بیهوده برحذر میدهنده ظاهر میدر این شعر در هیئت پیامبری نجات

)همان:  «سائی بر صلیب استاکنون / هر زن / مریمی است / و هر مریم را / عی»چرا که به گفتة او: 

اساً شود و گاه نیز اسرو میه انتظار برای آمدن ناجی با چالشی اساسی روبها(. در شعر شاملو گ112
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کشند / و خبرم بود که اینان / نه لوحِ گلین / که کتابی را انتظار می: »رودخود ناجی زیر سوال می

ر / با تازیانه و گاوسر / و به زانوشان درافکنند / دگانی را که بر ایشان بتازند شمشیری را / و گزمه

(. به طور کلی برخورد 111)همان: « کانِ تاریک به زیر آید / با شمشیر و کتابمقدمِ آن کو / از پله

است.  آفرینها در کلیت اشعارش به همین شیوه، جسورانه، خارج از هنجار و سبکشاملو با اسطوره

اسکندرِ مغمومِ ظلماتِ و من ـ»کند: زدایی میاز آب حیات اسطوره« اغزل آخرین انزو»او در شعر 

 (.278)همان: « ام؟گان را سرودهگونه درین داالنِ تاریک، فریادِ ستارهـ چهآبِ رنجِ جاویدان

در میان اشعار شاملو شواهدی از این دست بسیارند تا این شیوة خالقانه در برخورد با باورهای 

یقت متن را تواند بخشی از حقسبک شخصی او بدل کنند. اما کشف این نکته تنها میاساطیری را به 

آفرینی چه بوده است؟ او روشن کند. حال پرسش اساسی این است که هدف شاملو در این سبک

زد و از ریدر پی القای کدامین مفهوم به مخاطب، باورهای رایج اساطیری را این چنین از پی فرو می

ن به این تواحال به یاری آراء زیباشناسان انتقادی می کند؟خواهد، بنیاد میکه خود مینو، آنگونه 

 ها پاسخ داد:پرسش

و بدین وسیله داعیة نجات انسان را دارد، اندیشة  ریزی کردهدنیای مدرن که عقل روشنگر را پی 

از  سطوره است وروشنگری ضد ا»کند: روشنگر را قطب مقابل و نیروی معارض اسطوره قلمداد می

(.  اما آدورنو و هورکهایمر این مطلب را 232: 8971)هابرماس، « اندازی آناین رو مصون از دست

کنند و معتقد به شدت رد میکشند. آنها تضاد میان اسطوره و روشنگری را بهبه چالش می

دْ خو هایی که قربانی روشنگری شدند،اسطوره»تنیدگی اسطوره و روشنگری هستند: درهم

(. در حقیقت اندیشگران مکتب فرانکفورت 20: 8913)آدورنو، هورکهایمر، « محصوالت آن بودند

نوعی همانندی را میان توزیع قدرت در الگوی اساطیری و الگوی جامعة مدرن که داعیة عقل 

ض در الگوی اساطیری یگانه راه بقا تسلیم مح ،عقل روشنگر از نگاهند. کنکشف می ،روشنگر دارد

در برابر خدایان است. طبیعت بر انسان غلبه و چیرگی کامل دارد و انسان مقهور نیروهایی برتر است 

اند. حال همین عقل روشنگر که مدعی غلبة انسان مدرن از طریق که آزادی او را به ریشخند گرفته

ه عقل ک شود. در جامعة مدرنها میهمانی با اسطورهر اینعلم بر نیروهای طبیعت است، خود گرفتا

سازی، غلبة صنعت فرهنگ و سلطة های توتالیتر با یکسانحکومت ،روشنگر ارمغان آن است

سازند و آزادی او ان را مقهور و مغلوب قدرت خود میتکنولوژی همانند خدایان دوران اساطیر انس

 ای تنها جایگاه هرم قدرت تغییر کرده؛ یعنی از. در چنین جامعهکنندای طنزآمیز بدل میرا به افسانه
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ها و مناسک و... به سویة حاکمان، صنعت فرهنگ، سلطة تکنولوژی سویة خدایان، شیاطین، آیین

اطیر همانی دنیای مدرن و دنیای اسو... منتقل گشته است. شاملو در اشعار بسیاری سعی در اثبات این

بان های ز، به عنوان مثال از طریق استفاده از مؤلفهدرن و انسان باستان داردسازی انسان مو همسان

در  .کندهای دور پرتاب میـ زمان انسان امروز را به گذشتهکه بحث خواهد شدـ و یا تکرار کهن

خورد. او پس از برقراری این انطباق به درهم ها گره میاو دنیای مدرن به دنیای اسطوره اشعار

زند. درهم ریختن و از نو ساختن های مطرح و مهم ادبیات کالسیک دست میاسطورهشکستن 

حالی که او مخاطبش را به یکی بودگی الگوی تفکر در دنیای باورهای اساطیری از سوی شاعر در 

تواند القاگر این مفهوم باشد که او به مناسبات زندگی انسان مدرن و باستان متقاعد کرده است، می

ر آن بود گاورها و تفکرات او معترض است و عقل روشنگر را در ساختن اتوپیایی که وعدهمدرن، ب

ه با ادعای کویرانشهر انسان معاصر ثمرة خرد روشنگر است کند. بسیار ناکارآمد و ناموفق ارزیابی می

ابزار رفتار انتزاع یا همان »بر جهان معاصر گام نهاد:  تقدیر و خدایان، رهایی انسان از چنگال

کند: امحاء های خویش همانند رفتار تقدیر است که روشنگری مفهوم آن را طرد میروشنگری با ابژه

 هایها و سرکوبعدالتی(. شاملو در اعتراض به ناآزاد زیستن انسان معاصر، بی01)همان: « ابژه

آنها را به  و سپسهای توتالیتر، مناسبات زندگی انسان معاصر را به انسان باستان گره زده حکومت

. ودتاریخ جهانی باید ساخته و انکار ش»ایم: چالش کشیده است. به قول آدورنو ما هرگز پیش نرفته

هایی که روی دادند و در برابر آن همه فاجعه که در راهند، وقیحانه خواهد بود که پس از فاجعه

ه سوی حرکتی از وحشیگری ب بگوییم طرحی برای جهانی بهتر در تاریخ وجود دارد... تاریخ جهانی

 (.844: 8971)احمدی، « گرایی نیست، بل حرکتی است از تیر و کمان به بمب مگاتونیانسان

 تکثیر معنا. 2

ل الیة و ذی شودیکی از شگردهای شاملو که در سراسر اشعارش با بسامدی درخور توجه تکرار می

برقراری نوعی دیالیکتیک و نوسان میان دو سویة معناست که به  ست،کاربردشناسی قابل بررسی

سبکی  ها به ویژگیها و گزارهدلیل تکرار پربسامد آن و هنجارشکن بودن این نوع از برخورد با واژه

یار قابل تأمل شناسی انتقادی بسمنحصر به فرد او بدل گشته است و البته این ویژگی از نظر زیبایی

ای که زند. دو واژههای عشق و انسان گره میهای معنایی را شاملو به واژهن نوساناست. پربسامدتری

 در اشعار شاملو از بیشترین احترام و ارزش برخوردارند.
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شاملو در اشعارش نوعی نوسان و رفت و آمد میان  :عشق/معشوق زمینی و فرازمینی. 1-2

و اساساً مفهوم عشق نیز در چنین پیوندی کند برقرار می مفهوم معشوق زمینی و معشوق فرازمینی

واند تشود که خواننده میمدام در حال نوسان است. در اشعار او معشوق گاهی چنان زمینی وصف می

وچک ئی و گلی کئی / پروانهچشمه»اش در خیال خویش تصور کند: زنی را با تمام رفتارهای زنانه

بارش... / با لبانی متبسم به ه / از اندوهی / گرانکند / و یأسی معصومان/ از شادی / سرشارش می

 اشرود... / و در این هنگام / دخترکی خردسال را ماند / که عروسک محبوبخوابی آرام فرو می

معشوق را آنچنان بر  ،(. گاهی نیز راوی182-188: 8918)شاملو، « را / تنگ در آغوش گرفته باشد

ست در هیئت انسان که قدرت دخل و ایدهد که گویی خداگونهسکوی اقتدار و بلندی قرار می

آید: ست که تنها از او بر میلیفع ،و قدرت تصرف در سرنوشت راویتصرف در هستی از آن اوست 

(. 031)همان: « نوشت مراکند و / سرات / با دو شیار مورب، / که غرور تو را هدایت میهایو گونه»

در فراسوی مرزهای »یابد: اش فراسوی جهان جسم تحقق میوعدة دیدار راوی و معشوق فرازمینی

 )همان:« پذیرد...ها پایان میدارم. / در آن دور دست بعید / که رسالت اندامام / تو را دوست میتن

ست شود، گاه آسمانیزنده بدل میجاست که عشق نیز به مفهومی سیال و لغ( و از همین033-144

 است.« تفاهمی آشکار»تنها  و گاه زمینی است و« طلسم معجزتی»چنان چون 

راری اش عالوه بر برقشاملو در اغلب اشعار عاشقانه: عشق شخصی و عشق عام/اجتماعی. 2-2

ان مفهوم ینوعی رفت و آمد میان عشق زمینی و فرازمینی، دست به برقراری نوعی ارتباط دو سویه م

خوردگی عمیقی در زند. عشق عمومی و شخصی آنچنان گرهعشق اجتماعی و عشق شخصی می

کردی شود. در چنین رویاشعار شاملو دارند که گاه تشخیص آنها از یکدیگر برای مخاطب دشوار می

 معشوق مدام در حال تبدیل و تغییر است، بدل شدن از یک انسان کلی به انسانی خاص و بالعکس.

مفهوم عشق مرتب در حال تغییر از خاص به عام و بالعکس است. در « غزل آخرین انزوا»در شعر 

نیز با همین رویکرد مواجه هستیم، مفهوم عشق میان تو )معشوق خاص( و « دیگر تنها نیستم»شعر 

د... خورآب می توست که از دهانِ یِ من کبوتریبر شانه»انسان )معشوق عام( در رفت و آمد است: 

که ـ نانساگوید / و از ست با وقار و خوب / که با من از روشنی سخن مییِ من کبوتری/ بر شانه

مورد « تو»نیز معشوق ابتدا با واژة « سرچشمه»در شعر  (.283)همان: « یِ خداهاست...النوع همهرب

ینِ تررا صدا کردم / در تاریک تو»شود: بدل می« انسان»گیرد و در نهایت به واژة خطاب قرار می

یِ سرچشمه انسانیِ دریاهاست / سرچشمه توهای ات کرد... / و چشمام صدایها دلشب
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 را به« تو»برای سیال شدن مفهوم عشق، « پایتخت عطش»(. در شعر 229-228)همان: « دریاهاست

این  یی راوی قادر به تکفیککند. آنچنان این مرز در اشعار شاملو لغزنده است که گوبدل می« شما»

ر سنجم / درا با معیار عطش می توای آبِ روشن! / »ی قطعی میان آنها نیست: دو مفهوم و مرزگذار

ت یِ شماسراند / یا خود / زمزمهمیشما چه مرا به سوی ست / آنگیاین سرابچه / آیا / زورق تشنه

ای هل ضمایر مفرد و جمع به یکدیگر در گزاره(. تبدی029-022)همان: « روم...ود میخ/ و من نه به 

 کند.زمانی و ضرورت حضور این دو را در کنار یکدیگر تقویت میبه دنبال هم، ادغام، هم

در اشعار شاملو عالوه بر مفهوم عشق، جایگاه انسان نیز گرفتار نوعی  :قدرت و ضعف انسان. 3-2

شاملو گاه در جایگاه اقتدار خداوندی قرار ست. انسان ترسیم شده در جهان اشعار گیدوسویه

آفرینش  راوی« جهان را که آفرید»در شعر  گیرد و گاه نیز خاکسارترین است و گرفتار تحقیر.می

پای قدرت او کس همدهد که هیچدهد و مقام او را آنچنان ارتقاء میجهان را به انسان نسبت می

گر باشد / که را توانِ آفرینش این هست؟ / ن معجزهاش انگشتاکه چون منبه جز آن»نخواهد بود: 

آنچنان مغرورانه از جایگاه انسان « توانم زیبا نباشمنمی»(. در شعر 111)همان: « جهان را / من آفریدم

« دگویجهان اگر زیباست / مجیز حضور مرا می»شود: آمیز میگوید که کالمش شطحسخن می

مرا اما »افکند: های تحقیر از پای میاش را به ضربهنسان خداگونه(. اما گاهی نیز همین ا174)همان: 

(. در این تقابل 8421)همان: « شکوهی / گدای پشم و پشک جانورانی بیای / ذره/ انسان آفریده

 خورد کفة ترازو به هیچمیان قدرت و ضعف انسان که نوعی سیالیت برای مفهوم انسان رقم می

؛ کند و گاه در اوج قدرتسان را ضعیف و تحقیرشده ترسیم میاعر انجانبی مایل نیست. گاه ش

را  ام توام که تو را ساختهـ / هم آنامبه خود گفتهام ـشناسیمی»ترین و خاکسارترین: سرغره

 .(301)همان: « سرترین و خاکسارترینام / غرهپرداخته

را  آنها ،و مفاهیم هاخی از واژهتوان گفت شاملو در برخورد با بربندی کلی میدر یک جمع

ای که ذهن خواننده میان دو سویة معنا در رفت و کند به گونهگی میدچار نوعی کثرت و دوسویه

خصی و به متن تش دارداین ویژگی در کلیت اشعار او بسامدی درخور توجه  .ماندآمدی دائم باقی می

نگاه  شناسی انتقادی استخراج شده ازی سبکها که به یارحال به تحلیل این دادهبخشد. سبکی می

و معتقد آدورن آفرینی روشن شود:زیباشناسان انتقادی خواهیم پرداخت تا هدف شاملو از این سبک

ای یکسان هو به اندیش است وقتی یک اثر هنری به ساختاری یکپارچه و فراگیر و مجرد تبدیل شود

. در نوسان بودن مفهوم یک (24: 8970)اسالمی، امیری،  کند قطعاً از حقیقت تهی خواهد شدتنزل 
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یج را های راها و نگاهبخشد، کلیشهبعدی بودن رهایی میواژه میان دو سویة معنا، آن را از بند تک

کند و اثر هنری را از آن ساختار یکپارچه ن و سیال به خواننده عرضه میزند و مفهومی لغزاکنار می

بدین ترتیب شاعر با تکثیر معنا در برابر انسان به عنوان موجودی چند  .سازدو مجردش خارج می

ة متفکران نظری گون.آورد؛ انسانی چند بعدی با نیازهایی گونهساحتی سر تعظیم فرود می

انی پرورش یافتة ؛ انسساحتی بدل شده استشناسی انتقادی معتقدند انسان مدرن به انسانی تکزیبایی

ای جامعه ؛که آزادی او را به بهانة تأمین نیازهایش سلب کرده است و بازدارنده گرای سرکوبجامعه

احت در س: »فقط ایدر چنین جامعهه . به اعتقاد مارکوزفروکاسته شده به ساختاری یکه و مجرد

هد تا نام دزیباشناسی نوعی آزادی بیان وجود دارد، این آزادی به نویسندگان و هنرمندان فرصت می

« کنندنام جلوه میدرستی به زبان آورند. نام نهادن به چیزهایی که اکنون بیو چیزها را بهانسان 

 ها ویتد. شاملو به عنوان یک هنرمند اصیل مفهوم عشق را از سیطرة محدو(201: 8912)مارکوزه، 

ها توهمانی مفهوم عشق دست یابد و به تفاتا به نفی این کندمرزهای از پیش تعیین شده خارج می

زا قائل سهها احترام بگذارد و بدین ترتیب برای آزادی انسان ارزشی بگون انسانو نیازهای گونه

های سازد تا بر سویهخوش نوعی لغزندگی میجایگاه ارزشی انسان را دستشود. همچنین او مفهوم 

اعتراض  بعدیساحتی و تکو به گنجاندن انسان در قالبی تک متناقض وجود انسان صحه بگذارد

 ریزی شده است. بات قدرت و سلطه پیکند؛ قالبی که توسط مناس

 الیة بالغی و واژگانی

ر زبان رخ ست که در محوگراییشود باستانیکی از متغیرهای سبکی که ذیل این عنوان بررسی می

های دیگری که در این الیه به آن پرداخته ت. از شاخصهکنندة ایدئولوژی متن اسدهد و منعکسمی

ه است شدشود، شاخصة تکرار است که در بالغت قدمایی مطرود بوده و نوعی ضعف تلقی میمی

گیری یافته در متن است که با شکلساز، قابل توجه و گسترشای سبکاما در اشعار شاملو مؤلفه

 گردد.مفاهیم اجتماعی در زبان مرتبط می

 گراییباستان. 1

هارچوب گرایی شاملو در چگرایی است. به کهنباستانساز در شعر شاملو های سبکیکی از شاخصه

های یکی از بارزترین شگردهای شعر شاملو که در خدمت جنبه: »های بسیاری رفته استزبان اشاره

کلی  های اولیة آن است که به طوربازگرداندن زبان به خاستگاه ،ای شعر او قرار گرفته استاسطوره

زبان شاملو  (.71: 8910)سالجقه، « گرایی مورد توجه استتحت عنوان هنجارگریزی زمانی یا باستان



 89، پاییز و زمستان 742، شماره 27، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 349

 «آورد، با لحنی حماسی و فاخرزنگ رتوریک متون منثور قرون چهارم و پنجم هجری را به یاد می»

، تمایل ها و هم در حوزة دستور زبانها و ترکیبو هم در حوزة واژهشامل (24: 8931)پورعظیمی، 

یوة متون کهن وارنویسی به شگرایی با کتیبهاین کهن های زبان کهن دارد.فراوانی به استفاده از مؤلفه

 و ستانیهای بابه گذشته را و زبانا اما به قطع و یقین شود.مذهبی در تعدادی از اشعار او تقویت می

در  قادیشناسی انتکه از منظر زیبایی تا مفهومی را به مخاطب القا کندگرداند اش باز میاساطیری

الگوی  همانیگردد و اینباستان می خوردگی زمان انسان معاصر و انساننخستین سطح سبب گره

دوران  وبا تطبیق الگوی قدرت در دوران مدرن  و بدین ترتیب دهدقدرت را به خواننده انتقال می

کرده  گاها نهاما همین نظریه از زاویة دیگری نیز به اسطوره کند.طیر، عقل روشنگر را تقبیح میاسا

نوعی تفاوت نیز میان دو الگوی حاکم بر جوامع انسانی است؛ یعنی جدای از این شباهت ساختاری، 

در علم »دهد: میدر دو دورة زمانی ذکر شده وجود دارد که ارزش را به سویة اساطیر انتقال 

شود، ابژه یا اند که همه چیز در ماده یا موضوعی واحد حل میهمة تمایزات چنان سیال کارکردی

ها و مناسک خشک اعصار پیشین به لحاظ شود. در حالی که آیینموضوع علم نیز دچار جمود می

را حفظ  تمایزاتیرسند. جهان جادو پذیر به نظر میجایگزینی یک چیز با چیز دیگر، نرم و شکل

های کرد که اکنون اثر و رد پای آنها حتی در اشکال زبانی نیز محو گشته است. اکنون قرابتمی

و، )آدورن« شود...متنوع و متکثر ما بینِ موجودات به نفع رابطه یا نسبتی واحد سرکوب می

ت بیان هنوز آنقدر از واقعیزبان به مثابة واسطة »در دوران اساطیر: (؛ بنابراین، 08: 8913هورکهایمر، 

فاصله نگرفته است که یک نشانة متعارف، یکسره از محتوای معنایی و متعلقش جدا شده باشد؛ سپهر 

 زدایی از طبیعت وروشنگری به اجتماع فرایندزبانی همچنان با نظام جهان در هم تنیده است... 

زدایی از جهان (. طبیعت944-233 :8971)هابرماس، « انجامدها میزدایی از جهان انسانطبیعت

افزاید. ارمغان روشنگری های دیگر میخود زیانی بر زیان طبیعتـها و دوری انسان از مادرانسان

ن در جهان شده که بر بیگانی انساها با ماهیت امور و اشیاست؛ ارمغانی نفرینگسست پیوند ذهن انسان

ر آغوش د های اساطیری انساننسبت به گذشته . شاملو برای القای حسی نوستالژیکافزایدمی

 ،کند. از طرفی طرد کردن زبان انسان معاصر به نوعی، زبان متن را به زبان کهن نزدیک میطبیعت

شعر ل، به عنوان مثااش. اعتراضی به مناسبات زندگی ؛های زیستن او در جهان استاعتراض به شیوه

ی متون کهن نویسسروده شده و در ظاهر نوشتار نیز از شیوة کتیبه گرابا زبانی حماسی و کهن« میالد»

آن  و در ∗یِ چارمین نیمهیِ چمن بخفت، در شبْو عروسِ تازه بر پهنه»مذهبی پیروی کرده است: 
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(. گذشته از زبان )چه در محور 081-080: 8918)شاملو، « هایِ نو رسته بودم...دم من در برگچه

وارنویسی که در این شعر نوعی حس نوستالژیک را نسبت نحو زبانی( و کتیبه واژگان و چه در محور

کنند، راوی با صراحت گفتار از زندانی شدن خود در های باستانی انسان، به مخاطب القا میگذشته

 های اساطیری درگوید در حالی که یادایادهای گذشتهشهر بی برگ و باد دنیای مدرن سخن می

که بی آن من شهری بی برگ و باد را زندانِ خود کردم و»ند: کنز او را رها نمیدامان طبیعت هرگ

(. روح راوی به طبیعت تعلق دارد و با حسرتی پا بر 081)همان: « یِ باد و برگ از من بگریزدخاطره

نگرد و های اساطیری با حسی آمیخته از تأسف و دلتنگی میجا از آن دور مانده است. او به گذشته

شاملو برای القای این مفاهیم به  کند.طبیعت هرگز او را رها نمیـزوی بازگشت به آغوش مادرآر

ا تگیرد زند و زبان کهن و مناسبات زبانی کهن را به خدمت میمخاطبش دست به نوآوری می

 ناخودآگاه خواننده را در این حسرت پا بر جا با خود شریک سازد.

 تکرار . 2

ز دانستند. این عنصر مطرود اگانة کالم میبالغت تکرار را یکی از عیوب ششعلمای فصاحت و 

ر امروز به اعتنایی شاعآفرین بدل شده است. بیهای سبکمؤلفهدر شعر شاملو به یکی از  ،نظر قدما

 ساختة زبانای و پیشقواعد کلیشه انتقاد ازخود نوعی  قوانین بالغی از پیش تعیین شده توسط قدما

  است.

حضور عنصر تکرار در شعر صرفاً یک اتفاق زبانی نیست بلکه قرار است هدفی معین را دنبال 

تواند کارکردهای دیگری را نیز پوشش دهد، کند. در حقیقت تکرار عالوه بر زیبایی می

در  .(822: 8914کارکردهایی چون تأکید، ایجاد موسیقی و تأثیر بیشتر بر ذهن خواننده )محبتی، 

گردهای ش لو عنصر تکرار اغلب در خدمت تأکید معنا، امتداد عاطفه و ایجاد موسیقی است.شعر شام

توان به کارگیری عنصر تکرار را که سبب آفرینش سبکی فردی در شعر این شاعر بوده است می

 انتقادی تفسیر نمود. کارگیری آنها را به کمک نظریة هبندی کرد و هدف از بدسته

اصر کند زندگی انسان معتر ذکر شد که شاملو در اشعارش تالش میپیشای: تکرار چرخه. 1-2

و  جهان انسان اساطیریـرا به زندگی انسان باستان گره بزند و نوعی همانندی میان الگوی زیست

ه گیرد بانسان معاصر برقرار کند. یکی از شگردهایی که در خدمت القای این مفهوم قرار می

تکراری که به راهبردی برای تمرکز و انقباض انرژی و سپس بسط و »عنصر تکرار است؛  کارگیری

نشر آن تبدیل شده است، تکراری که شکلی چرخشی به خود گرفته است؛ زیرا گویا هر واژه، راهی 
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« شودبه صعود و سپس به بازگشت است. با هر واژه حیات در چرخشی دوباره از سر گرفته می

 (.809 :8938)شعیری، 

، ندکهای آغازین را در پایان شعر تکرار میشاملو در تعداد زیادی از اشعارش گزاره و یا گزاره

ن خطی با یک آغاز و یک پایا شود. دیگر زمانِران در شعر ایجاد میوَبدین ترتیب نوعی چرخه یا دَ

نیست؛  شود و آغاز و انجامش روشنمشخص وجود ندارد. زمان در دل یک چرخه گرفتار می

 خورد. زمان شعر در چنین الگویی به زمانیبنابراین از سویی به ابد و از سوی دیگر به ازل گره می

این  . استفاده اززندای پیوند میهای اسطورهروایتشود و روایت شاعر را به کالناساطیری بدل می

ای واننده با تکرار چرخهخ« ساعت اعدام»شیوة تکرار در اشعار شاملو بسامد باالیی دارد. در شعر 

خندی / چون رقص آب بر سقف / در قفل در کلیدی چرخید / لرزید بر لبانش لب»شود: مواجه می

ها در بند این گزاره( 891: 8918)شاملو، « از انعکاس تابش خورشید / در قفل در کلیدی چرخید

ای چرخه سفری زنند.رقم می ،مبی آغاز و بی انجا ،ایشوند و سفری حلقهپایانی شعر نیز تکرار می

درک آدورنو و هورکهایمر از »ها: جهان انسانـدرست متناظر با سفر تاریخی الگوهای زیست

 روشنگری مبتنی بر یک ساختار بازگشتنی است که به واسطة آن اسطوره با ظهور روشنگری ملغی

که نه خطی است و نه  یفرایندشده است فقط به این دلیل که دوباره به اسطوره رجوع کند؛ 

 .(11: 8917مورابی، « )روندهپیش

صد پذیر! / ققصد من فریب خودم نیست، دل»اند: های آغازین چنینگزاره« بهار دیگر»در شعر 

کند و با ها آغاز می( شاعر شعرش را با این گزاره220: 8918شاملو، « )من / فریب خودم نیست

بار  ؛ یعنیزمان شعرش را به زمانی اساطیری بدل کند ،د تکراررساند تا به مدها به پایان میهمان

بار » گفت: توانمی دیگر به عبارتی شود.گیری چرخه بازتولید میها در شکلمعنایی تکرار گزاره

ز امر شود نهفته نیست بلکه بیشتر در گذار اای که تکرار میمعنایی تکرار واژه در یک متن، در واژه

)بووی،  «سان و سپس بازگشت به همان امر یکسان است که بار معنایی متفاوتی داردیکسان به امر نایک

وی این همانی الگ در این گذار، مفهومی را انتقال دهد؛ یعنی تالش دارد (؛ بنابراین، شاعر089: 8911

دن رهایی که برای متقاعد کاش القا کند و یکی از راهزیست را در جهان معاصر و باستان به خواننده

ه همانطور ک زمان اساطیری است. دهیتکرار در شکل گیری ازکند بهرهاش انتخاب میخواننده

ما آدورنو و ادانند اندیشگران دنیای مدرن اسطوره و اندیشة روشنگری را متباین می تر ذکر شدپیش

د شدت رضاد میان روشنگری و اسطوره را بهکشند آنها تهورکهایمر این مطلب را به چالش می
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ه از قبل اسطوره هموار»تنیدگی اسطوره و روشنگری هستند، به بیان آنها: کنند و معتقد به درهممی

 (.20: 8913)آدورنو، هورکهایمر، « کندروشنگری است و روشنگری به اسطوره رجعت می

شاعر با خلق اثر هنری در پی القای مفهومی معین به  . القای عناصر مرکزی ذهن شاعر:2-2

کند. قرار است بر احساس خواننده واننده است. او از خلق و آفرینش هدفی خاص را دنبال میخ

گیری از عنصر تکرار در شعر نیز قطعاً . بهره(881: 8991یر، دست بگذارد و نظر او را جلب کند )پی

 کند و هدفمند است.از همین الگو پیروی می

انه کل که آگاه هستندیک مصراع یا عبارت مکرر دربردارندة » در شعر معاصر بسیاری از اشعار

های قبل کنندة معنا به مصراع. این مصراع مکرر از یک طرف توزیعکندمایت میساختار شعر را ح

 «کندود را به وسیلة آن مصراع مؤکد میو بعد خود است و از سوی دیگر مرکزیت معنایی خ

 گرایییعنی نوعی مرکزیت ؛های شعر معاصر استاساساً این یکی از تئوری و (811: 8934)روحانی، 

پذیر انفرض نوعی مرکز معنایی امکتصور ساختار بدون پیش گیری معنای شعر مؤثر است.در شکل

بدون ساختار شعر  (.819: 8914نیست و این مرکز معنا بر ساختار سیطره دارد )سلدن و ویدوسون، 

عر هر ساختار هنری، اعم از ش» نخواهد بود؛ بنابراین، یافتهپذیر و سامانوجود یک معنای مرکزی نظم

آنچه خواننده را به سوی این (. 897: 8911)ایگلتون، « یا داستان یک نقطة گرانیگاه اصلی... دارد

 های زبانی و عناصر تکرارشونده هستند.دهد ساختمرکزی سوق می گرانیگاه

ند. ز، دور میو ناآزاد زیستن او در جهاندر شعر شاملو یکی از مفاهیم مرکزی حول محور انسان 

شاملو به عنوان روشنفکر انسان اشعار شاملو در جهانی عاری از آزادی و عدالت گام نهاده است. 

پرده از وضعیت اسفناک انسان معاصر بردارد و همین نمایش دادن وضعیت اجتماعی تالش دارد 

در حال حاضر هیچ قدرت، هیچ »رکوزه: موجود و اعتراض به آن گامی به پیش است. به قول ما

ار یفه و کبخش را در عمل پیاده کند... این وظاقتدار و هیچ حکومتی نیست که تسامح آزادی

اند یادآوری آن دسته از امکانات تاریخی را که به ظاهر به امکان اتوپیایی بدل شده روشنفکر است که

نی و جمود ستم را بشکند تا فضایی ذهو پاسداری کند؛ یعنی وظیفة روشنفکر است که سختی 

: 8911)آدورنو و دیگران، « کندگشوده شود که در آن بتوان تشخیص داد جامعة ما چیست و چه می

911-911) . 

در خدمت  شود. تکرار این واژهبار تکرار می 02ژة انسان وا« قصیده برای انسان ماه بهمن»در شعر 

او انسانی  .یعنی ایستادگی انسان مبارز و متعهد در برابر ظلم؛ تأکید بر مفهوم مرکزی ذهن شاعر است



 89، پاییز و زمستان 742، شماره 27، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 337

 گر همة مبارزان در تمام گسترة جهان باشد:تا تداعیکند مرز و جهانی بدل میمبارز را به انسانی بی

ه ها... / و کرود بر تاریخ، بر چین / بر ایران و یونان / انسان انسان انسان انسان... انسانو راه می»

نام، در رگِ آبادان / انسان انسان انسان چون خون، شتابان / در رگِ تاریخ، در رگِ ویت دودمی

. در ششمین شبانة شاملو واژة انسان در دل یک گزاره در (19: 8918)شاملو، « ها...انسان... انسان

رد به دو یاران یکایک از پا درآمدند / چرا که انسان / ای دریغ، که »شود: سراسر شعر تکرار می

ش اها برفت... / چرا که انسان ای دریغ / به درد قروناش خو کرده بود / و نام ایشان از خاطرهقرون

ه ب با تکرار واژة انسان (. بر خالف شعر پیشین که عظمت انسان مبارز را121)همان: « خو کرده بود

مراهی مبارزان کشیده انسان خو کرده به درد که دست از مبارزه و ه ،کشید، در این شعررخ می

در پابرجایی ستم نکوهش شده است. عقل روشنگر دنیای مدرن به خردی  است خود به عنوان عاملی

 هایی که دیگر فردیت خویش را ازها را به کنترل خود درآورد. انسانابزاری بدل شده است تا انسان

های خوکرده به درد ناچارند خود اند. این انسانگزار تبدیل شدهای خدمتاند و به تودهدست داده

 .(910: 8971را با دستگاه حاکم و نظم مستقر بر جامعه سازگار کنند تا بتوانند بقا یابند )بن حبیب، 

 :تأکید شده استبر عدم آزادی انسان  «دیوار»و  «قفس»های با تکرار واژهدر شعرهای شاملو 

/ این غریو / این بهاران / این قفس این قفس قفس / قفس این قفس این قفس... / قفس / این زمزمه »

پردازان مکتب فرانکفورت با نظریة وبر مبنی نظریه. (339-332: 8918شاملو، « )این قفس ای امان!

لب ی انسان را به تمامی سنامیدن مدرنیته همداستان بودند؛ قفس آهنینی که آزاد« قفس آهنین»بر 

. (910: 8971های توتالیتر ساخته است )بن حبیب، ی حکومتو از انسان ماشینی فرمانبردار برا کرده

« شب»تکرار واژة  کند وتمایل انسان به آزادی را مؤکد می« پرواز»تکرار واژة  همچنین در اشعار او

ست طوالنی اعترافی: »دارندهای دال بر تاریکی بر استمرار و پابرجایی استبداد و ستم تأکید و واژه

ست / اگر نخستین شب زندان است / یا شام ست... / شب اعترافی طوالنیشب اعترافی طوالنی

شاملو، « )ستانتهاست... / شب فریادی طوالنیانتهاست شب / فریادی بیواپسین... / فریادی بی

 انتها و همچون اعترافیشب بیداد و ستم همچون فریادی بیدر جهان اشعار شاملو (. 148-142: 8918

و معتقد آدورن. ها گشته و آزادی را به خواب و خیالی بدل کرده استتاریخ انساننشین چلهطوالنی 

ی و تکنولوژ .بود دوران مدرن که مدعی رستگاری انسان است به عذابی ابدی تبدیل شده است

ه است. ها بیرون راندپیشرفت به ضد خویش بدل گشته و آزادی را به کلی از چرخة زندگی انسان

 شودپیمان است و این آزادی و نفی ناب تنها در هنر متجلی میدی با نفی ناب هماو معتقد بود آزا
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ها و شگردهای هنری به ست که با تکنیک(. هنر شاملو همان هنر اصیلی28-24: 8914)سجودی، 

رو نفی نظم مستقر در جامعه همت گماشته و دیستوپیای زندگی انسان مدرن را با چالشی جدی روبه

 کند.می

ها القای مفاهیم مرکزی ذهن و گزاره هاواژه توان گفت هدف شاملو از تکرارمی نهایتدر 

. مفاهیم مرکزی نیز یکسره به خدمت آگاهی انسان نمایندو آنها را به یاری تکرار مؤکد می اوست

 آیند.شهر ذهنی در میگیری آرمانشهر عصر او و امید به شکلو ترسیم ویران

 گیرینتیجه

توان رابطة اند و با ارزیابی آنها میهای مختلف متن قابل ارزیابیانتقادی الیه شناسیاه سبکنظرگ از

قدرت را بررسی کرد تا بدین ترتیب کشف ایدئولوژی متن میسر شود. در این مختصر به بررسی 

پرداخته شده و تحلیل کارکردهای سبکی به یاری نظریة  الیة کاربردشناختی و الیة بالغی

ز منظر انتقادی که اساز شاملو های سبکویژگییکی از شناسی انتقادی صورت گرفته است. یزیبای

نوع نگاه هنجارشکن شاملو به  شود،و ذیل الیة کاربردشناختی بررسی می یابداهمیت می

عی تازد و سها میشکند، به فضای اسطورهشاملو باورهای رایج اساطیری را درهم میهاست. اسطوره

دهی و بازآفرینی اساطیر دارد. در این رویکرد هنجارشکن بیش از همه اسطورة آفرینش، شکلدر 

اش گیرد. شاملو با متقاعد کردن خوانندهاسطورة منجی و چهرة اساطیری مسیح مورد هجوم قرار می

همانی الگوی قدرت در دوران مدرن و دوران اساطیر، زندگی انسان مدرن و انسان نسبت به این

وی در حقیقت به این الگ ،های رایجن اسطورهستزند و سپس با درهم شکستان را به هم گره میبا

ها در این موازنه اعتراضی به الگوی زیستن تازد؛ یعنی تاختن به فضای اسطورهیکسان قدرت می

ست هاییها و سرکوبعدالتی. اعتراضی به ناآزاد زیستن انسان معاصر، بیاست مدرن انسان در جهان

اعتراض  شاملو درکه ساز دیگری ویژگی سبک که الگوی قدرت به زندگی او تحمیل کرده است.

اه ست. او مفعوم جایگجهان انسان معاصر خلق کرده است ایجاد نوعی سیالیت معناییـبه زیست

 د و بهکنارزشی انسان، مفهوم معشوق و به تبع آن مفهوم عشق را از سیطرة معنایی یکه خارج می

ی رایج را هاها و نگاهبخشد، کلیشهبعدی شدن خالصی میقول زیباشناسان انتقادی متن را از تک

ر آورد که این امر خود، متن را دودن انسان سر تعظیم فرود میزند و در برابر چند ساحتی بکنار می

 دهد.تضادی آشکار با ایدئولوژی حاکم قرار می
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 گرایی و تکرار در ارتباط با سیستم سلطه و قدرتباستان در الیة بالغی و واژگانی دو شاخصة

دایی از زندگی زدوران مدرن با طبیعت ،به باور اندیشگران مکتب فرانکفورت قابل بررسی هستند:

که در دوران  اتفاقی ،ها با ماهیت امور و اشیا گشته استانسان معاصر سبب گسست پیوند ذهن انسان

ی با جهان طبیعت از بیگانگـان باستان با زیستن در آغوش مادراساطیر برای انسان رخ نداده بود، انس

مانی های زبان کهن به خلق نوعی هنجارگریزی زدر امان بود. شاملو با استفادة بسیار پربسامد از مؤلفه

ا کند تا بتواند حسی نوستالژیک رطیری بدل میزند. او زمان انسان معاصر را به زمانی اسادست می

ن زبان طرد کرد از نگاهی دیگر. اش بیدار کندهای اساطیری در ناخودآگاه خوانندهنسبت گذشته

ه ب الب بر اشعار شاعر خود نوعی اعتراض نسبتانسان معاصر و انتخاب زبان کهن به عنوان سویة غ

شود یذیل الیة بالغی گنجانده مسبکی دیگری که شاخصة انسان معاصر و مناسبات زندگی اوست. 

املو با ش عنصر تکرار است. از د استفادهگردتوجه در کلیت اشعار او مطرح میبا بسامدی درخور و 

ن و راوَهای یکسان در آغاز و پایان بسیاری از اشعارش زمان را گرفتار نوعی دَاستفاده از گزاره

 .نمایدبه زمانی اساطیری بدل می شعرش را آغاز و بی پایانِکند و بدین ترتیب زمان بی چرخش می

را  زند و این همانی الگوهای زیستناو با این شیوه زمان انسان معاصر را به زمان انسان باستان گره می

کند. از طرفی دیگر استفاده از عنصر تکرار در ها و جهان معاصر به خواننده القا میدر جهان اسطوره

در خدمت انتقال مفاهیم مرکزی ذهن شاعر است و این مفاهیم مرکزی در خدمت  اشعار شاملو

به  عتراضا گیری اتوپیای ذهنی اوست تاد به شکل، ترسیم دیستوپیای عصر او و امیآگاهی انسان

وقع . چنین مفاهیمی ترا به رخ بکشد عدالتی و سرکوبناآزاد زیستن انسان در جهانی مملو از بی

ت کند چرا که به اعتقاد آنان تکنولوژی و پیشرفتقادی را از هنر راستین برآورده میزیباشناسان ان

سترة زندگی انسان بیرون رانده است. در نهایت تمامی از گبدل شده و آزادی را بهعلم به ضد خود 

ه نوآوری پیمان است و هرگونهم ،توان گفت از نظر اندیشگران مکتب فرانکفورت آزادی با نفیمی

املو یابد و اشعار شآید؛ بنابراین آزادی تنها در جهان متن تحقق میدر هنر نوعی نفی به حساب می

 ست.نمونة کامل چنین متنی
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