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Abstract 

 The ideal society (utopia) has been a historical and very long-standing dream of mankind, 

since the beginning of human urbanization until today, and in the realization of this dream, 

each of different classes of society - regardless of language, color, race, etc.- is concerned 

about human happiness and material and spiritual well-being, takes a pen or a step, in their 

power, so as to be a strong barrier against the deviance and the false currents that have 

always sought their own benefit in disorder and chaos. In the meantime, committed and 

idealistic writers and speakers have not remained silent and with their taste and ingenuity, 

while denouncing filth and vulgarity, lead society towards desirable and positive 

perspectives such as: justice and equality, law and order, freedom of thought, freedom of 

speech, and things like that have come as a guide. On this basis, the present paper through 

content analysis studies the poems of two of the well-known traditional and modern 

Iranian poets called: Malek Alshoara Bahar and Ahmad Shamloo, and Shows the reader 

the ideal characteristics of the human they are interested in and emphasize in their works. 

In this comparison, what has been achieved in a nutshell is that: Bahar, as a politician and 

a wise writer, seeks to build an independent, free and modern Iran - based on national and 

spiritual rites and symbols. Shamloo also continues the path of Bahar towards idealistic 

and modernist goals, with the difference that Shamloo, in the long span of his literary life, 

pursues these goals close to the sociopolitical party known as The Left.  
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  چکیده

 

یک از  بوده و در تحقق این آرزو هر ،بدو شهرنشینی بشر تا به امروزاز  ،بسیار دیرین یرزویآ شهر()آرمانۀ آرمانیجامع

را  –فارغ از زبان، رنگ، نژاد و ...  –طبقات و اقشار مختلف جامعه که دغدغۀ خوشبختی و سعادت مادی و معنوی آدمی 

سدی محکم در برابر  ،پرورانده، قلم یا قدمی فراخور استعداد و توان خویش برداشته و به این طریق کوشیدهدر سر می

اند. نظمی و آشفتگی اجتماع جستجو کردهی باشند که همواره منفعت خود را در بیلهای باطرفتاری جریاناندیشی و کجکج

و با ذوق و قریحۀ خویش، ضمن تقبیح پلیدی  خاموش ننشستهدر این میان، نویسندگان و سخنوران متعهد و آرمانگرا نیز 

مندی، آزادی و مثبتی چون: عدالت و برابری طبقاتی، نظم و قانون اندازهای مطلوبچشمها، جامعه را در مسیر و پلشتی

 اند. بر همین پایه، جستار حاضر در پی آن برآمد تا، به شیوۀ تحلیل محتوارهنمون آمده ،اظهار عقیده و مواردی از این دست

آشنای سنّتی و نوگرای معاصر ایران: ملک الشعرای بهار و احمد های دو تن از سخنوران نام، سرودهای(و )فن کتابخانه

کید آنان را به خواننده بنمایاند. در این مقایسه، ی و آرمانی مورد توجه و تأانسانهای شاملو را از نظر گذرانده و شاخصه

در پی ساختن ایرانی  بهار به عنوان ادیبی سیاستمدار و فرزانه، آنچه به دست آمد به طور خالصه عبارت از آن است که:

یر اهداف ادامه دهندۀ راه بهار در مسنیز شاملو است.  –بر پایۀ شعائر و نمادهای ملی و معنوی  –مستقل، آزاد و مدرن 

بلندی از عمر ادبی خود، اهداف یاد شده را با ساز و  یا تمایز که شاملو در گسترۀست با این تفاوت ا طلبانهآرمانی و تجدّد

 کرده است.دنبال می ،سیاسی موسوم به چپ )سوسیالیسم( یا نزدیک به آن -کارهای جناحی

 

 شاملواحمد  ،بهار یالشعرا ملکی، آرمان ۀجامع ،معاصر شعر :هادواژهیکل

 

 استآزاد اسالمی دانشگاه زبان و ادبیات فارسی رشته  مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری. 
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 نویسنده مسئول :m.tafazoli@iaub.ac.ir   

  مقدمه
 

عد: گیری ساختار ادبی نقش دارند در سه بُو یا غیرمستقیم در شکل مستقیم اجتماعی که به طور موضوعات
 ساختار ۀ، مجموعیکدیگر با در ارتباطاین هر سه  .سیاسی و فرهنگی، قابل بررسی هستنداقتصادی، 

اوضاع نابسامان اقتصادی، از  :د. به طور مثالکنمی معّین سیاسی مرز و محدوده یک در را مردم اجتماعی
ناامید و گیری شخصّیتهای اجتماعی درمانده، جمله: فقر، بیکاری، گرسنگی و تبعات آن، موجب شکل

 دهد، طلب را پرورش میجو و حقافراد مبارزه تغییرات سیاسی، اجتماعی نیز گاهیشود. خورده میشکست
 .شودخمودگی و رکود شخصیّت افراد را موجب می :همچنین نادانی و جهل، آثاری چون

فراوانی دارند و برای که وجوه اشتراک  جامعه، گروه وسیع و پردوامی است، مرکب از کثیری زن و مرد» 
برن و نیم )آگ «آورند.سازمانهای متعددی به وجود می و کنندهمکاری می ،خود بقاء و استمرار

 اهدافیگیرد. در جامعه صورت می ،های شخصیتی و کنشهای انسانخود واقعی، ویژگی .(1357کوف،
-، شکل میاوست زیستگاه که ایجامعه در آدمی فکری ۀهای زندگی و تمامی گسترگیریهمانند: جهت

، جامعه است. اصول اخالقی که انسانها نسبت به آن متعهد آدمی شخصیت ۀدهندگیرد. در واقع، شکل
  ند.گیرمی شکلی و غیرهمداری اندوزی، دیندوستی، دانشنوع: چونی اخالقی یهاارزش ۀهستند در سای

 دادن پیوند و فرهنگ از ادبیات ساختن جدا است. فرهنگی ۀمجموع از ناپذیرجدایی بخشی ادبیات، »
 در فرهنگ بر عوامل نیست. این پذیرامکان عوامل، دیگر و اجتماعی اقتصادی، عواملبه آن  مستقیم
  .(1373باختین،« )  است. فرهنگی زندگی از ناپذیرجدایی بخش ادبی زندگی گذارند.می تأثیر مجموع

سرایندگان جهت روایت تصویری  و نویسندگان است، شده باعث جامعه،با  ادبیات و هنر ناگسستنی پیوند
 و حوادث وارآینه و به کار گرفته را شعری ۀعاطف و نماد ،تشبیه، استعاره چون: عناصری اوضاع اجتماعی،

 بگذارند. نمایش به خود آثار در را اجتماعی رخدادهای
 زمانی تا ،جدید و نوظهور ۀپدید هر چون و است اجتماعیات رئالیستی انعکاس بیداری، ۀدور شاعران شعر 

 ۀشود، با بازخوردهایی همراه است. بر همین اساس، شعر شاعران دور درونی اجتماع متن و بطن در که
 دهدمی بروزخود  هنر ۀعرص در را اجتماعی التتحوّ شاعر و دارد انتقادی ۀجنب بیشتر آن، از بعد و مشروطه

 . کندمی منعکس را اجتماع چالشهای و پرداخته هادغدغه بیان به حال عین در و
هگل و مارکس به تحلیل روابط جامعه و  :و فیلسوفانی چون لمادام دوستا :چون یمنتقدان ،در قرن نوزدهم

) نظامهای ذهنی  ۀکلینقد مارکسیستی، تاریخی طوالنی دارد. مارکس عقیده داشت که  .ادبیات پرداختند



 

 

اجتماعی حاکم است  ۀمنافع مادی طبقاند. اجتماعی و اقتصادی واقعی تحوّالت محصول ( ایدئولوژیک
 . چگونه ببینند ،دسته جمعی یارا به صورت فردی  ماهیت انسانی مردم ،کندکه تعیین می

بلکه از شرایط تاریخی که  ،ت مستقل نیستواقعیّیم، ناممی بر این اعتقاد بود که آنچه ما فرهنگ مارکس
از فرهنگ حاصل  هم ادبیات پس .است نشأت گرفته ،ورندآخود را در آن پدید می گی مادیزندانسانها 

ت گرفته از فرهنگ و ساختار اجتماعی أنش ،هر جامعه اتقلمرو ادبی»  .دهدشکل میرا فرهنگ  ، همشودمی
باید مبتنی بر فرهنگ و معیارهای ارزشی  ،شناسی آثار ادبیآن است و به همین دلیل است که تبیین جامعه

  .(1378 ،ستوده) «. آن جامعه باشد

لی افکار ل هستند و در این سیر تحوّ مدام در حال پویایی و تحوّ ،ترین آنهاترین تا پیچیدهاز ساده جوامع

های ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مختلف، ، آثار ادبی در محدودهبه همین دلیل .دنکنای تولید میویژه

ماهیت دینامیکی جوامع  ۀنشان دهند ،یکسان نبوده و نیستند و این موضوع و مشکلههیچگاه  متفاوتی دارند،

ساختارهای  بااقتصادی و سیاسی  ،الت اجتماعیشناسی ادبیات به بررسی ارتباط تحوّجامعه. بشری است

نمای اوضاع تمام ۀآین ،ر یا نویسندهتوان گفت شاعمی از این روی، .پردازدفکری نویسنده یا شاعر می

بر اثر تداعی معانی و جنب و جوشی که در  ،با پیوستگی یادها خلق یک اثر»از سویی  .اجتماعی خود است

  .( 1370اسالمی ندوشن،«) گردد.تبدیل میدنیای درون خواننده به دنیای فعال و جوشان  ،شودذهن ایجاد می

 پرسشهای زیر است:پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ 

شاعر نوگرای )و احمد شاملو ( گرای عهد مشروطهشاعر سنّت)جامعۀ آرمانی در اندیشۀ ملک الشعرای بهار  -

 ؟دهندای را چه مواردی تشکیل میهای چنین جامعهلفهؤو م ای استچگونه جامعه( معاصر

 ؟در چیستهای جامعۀ آرمانی در خصوص ویژگی و تشابهات فکری سخنوران یاد شده تفاوت -

 پژوهش ۀپیشین. 1
 

توان به موارد زیر اند، میگرایی پرداختههایی که به تحلیل آثار ادبی با رویکرد آرماناز جمله پژوهش
  اشاره کرد:
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جامعۀ آرمانی در ادبیات معاصر بر اساس شعر پروین اعتصامی، نیما یوشیج، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، »* 

به راهنمایی دکتر حجت  حمیرا کونانی پایان نامۀ( 1394)« ریدون مشیریفسهراب سپهری، احمد شاملو و 

 های جامعۀ آرمانی در آثار شاعران برگزیدۀ معاصر پرداخته است. که به بررسی ویژگیاله غ منیری

آباد و صدیقه ( از یوسف عالی عباس1393« )از دیدگاه اخوان ثالث شهرجستاری در مفهوم آرمان»* 

در  شهرهای آرمان، این مقاله در پی جواب دادن به این سؤال است که در شعر اخوان ثالث، مؤلفهسلیمانی

 شود. شهر به کدام مبانی محدود میبه چه صورت به کار رفته است و دامنۀ مفاهیم آرمان ششعراندیشه و 

 «شهر  در شعر جبران خلیل جبران و سهراب سپهری(در جستجوی ناکجا آباد )بررسی تطبیقی آرمان»* 

دیدگاه دو  ( از فاروق نعمتی، در این مقاله بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به بررسی1391)

 های آن پرداخته شده است.  شهر  و ویژگیشاعر  به مقولۀ آرمان

شهر )با نگاهی به آرمان در شعر سهراب سپهری و جبران خلیل جبرانتحلیل ساختار جامعۀ آرمانی »مقالۀ * 

 خوارزمی.حمید رضا علیپور و  صدیقه( از 1392« )فارابی و تامس مور(

( از حسن سلطانی 1392« )و احمد شاملو شهر مهدی اخوان ثالثشاعران در آرمانو جایگاه شعر »مقالۀ * 

شهری منطبق با های آرمانبررسی مؤلفه کمتر به نگرانه است وکه خیلی کلی ،یکوهبانی و زهرا زمان

پرداخته شده  ،ساختار جامعۀ آرمانی به طور مجزا و با تحلیل اجتماعی که مسئلۀ اصلی این پژوهش است

 ت.اس

 (1399)  «س مورمبا نگاهی تطبیقی به برخی از آرای فارابی و تا :های جامعۀ آرمانشهر در شعر شاملومؤلفه* 
، مؤلفۀ آرمانشهر را در بررسی جامعۀ آرمانی شاملو در مقالهاین  ،اثر صدیقه علیپور و محبوبه راحی زاده

 شاملو،آرمانی  ۀساختار جامعکه  رسیده استشعر شاملو با تطبیق فارابی و تامس مور به این دستاورد 
به ند و ارا سرلوحۀ امور خود در مدیریت امور اجتماعی قرار دادهمتشکل از شهروندانی است که عقالنیت 

عمومی و همگانی دارد و  ۀجنب ،در آنو توزیع ثروت مالکیت و  دهنداهمیت میآزادی و نوعدوستی 
 .، بستری سالم برای تحقق عدالت و آزادی استجامعه



 

 

سکینه صارمی  نوشتۀ( 1394) ،«آرمانی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج ۀتصویری از جامع»* 

بین در حوزۀ جامعۀ آرمانی تطبیقی  ند تاابوده برآنمقاله  نویسندگان گروی و عباس طالب زاده شوشتری،

ی که یک جامعۀ آرمانی بدانها موضوعاتبازتاب به و  داده انجام نیما یوشیج جبران خلیل جبران و دیدگاه

 بپردازند.  ،نیازمند است

که به راهنمایی دکتر جعفر حمیدی  محمود نجاتی راد  پایان نامۀ( 1380) «مدینۀ فاضله در شعر معاصر*  

فعالیت داشتند و در  (انقالب مشروطه و انقالب اسالمی) ،انقالبی است که بین دو اعرانش ۀحث دربارب

  .اندهای جامعۀ مطلوب اشعاری از خود به یادگار گذاشتهخصوص مؤلفه

 پژوهش روش. 2

 روش و است شده انجام یلیتحل - یفیتوص پژوهشۀ ویش به که است ینظر یامطالعه رو،پژوهش پیش

 . است( یاکتابخانه) یاسناد ،اطالعات یگردآور

  هایافته. 3
 

کراتیک، همراه با همۀ وو دم مدارای قانونجامعه به طور کلی بهار، یالشعرا ملک شعر در یآرمان ۀجامع
 سر در را قانون و یآزاد تجدّد، یۀسا در رانیا مجد و عظمت به بازگشتاست. وی  ملزومات تجدّد

در  و یزندگ یهایناکام از زیگر درروشنفکران ایرانی عصر حاضر  ۀندینما عنوان بهنیز  شاملو. پروراندیم
نوعدوستی را در سایۀ ایدئولوژی چپ  و صلح ،یآزاد از سرشار یاجامعه ،یاسیس مبارزاتطی 

  )سوسیالیسم( به تصویر در آورده است.

 و شعر. است جامعه یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس تحوّالت انگرینما مختلف، یهادوره یادب آثار درونمایۀ
 ز،ین جامعه گذارد،یم ریثأت جامعه بر هنرمند که همانگونه و است جامعه بازتاب مختلف، یهادوره نثر

 شاعران یذهن یمشخط و یهنر اثر کی جادیا در حوادث و عیوقا. است اثرگذار یهنر اثر برخلق متقابالا 
 یاندازچشم ۀآورنددیپد و است رانیا خیتار در یعطف ۀنقط ،مشروطه انقالب. دارد ریثأت سندگانینو و

 در دوره نیا میمفاه نیمهمّتر قانون، و وطن ،یآزاد. بود یاجتماع شاعران خصوصبه ادب اهل یبرا ،تازه
 شمار به نهیزم نیا در مشخص  یانمونه که بهار یالشعرا ملک همچون یشاعر ،انیم نیا در. است شعر
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 آثار اما ،نهاده اوشخصیت  بر یخاص ریثأت زندان یسالها و شتهدا یفراز و بینش پر یزندگ گرچها رود،یم
مردمی  اعراناز دیگر ش. است افتهی یآرمان ۀجنب ملّت، مصالح و منافع به توجه و انهیگراواقع تیمحور با وی

 او اشعار اکثر که است یشاعر شاملوتوان به احمد شاملو اشاره کرد. و آرمانگرای پس از مشروطه، می
 نیا و گذاشته سر پشت شیزندگ  یۀاول  ۀدور در را ییفرساطاقت یهابحران است، یاسیس عدبُ یدارا

 نکهیا به توجه با کرده است. لیتبد یاجتماع یشاعر به ،یوطن قیرق سمیرمانت ۀسندینویک  از را او ،موضوع
 شاملو شعر در .شودیم دهید ،شانیا یفکر میعظۀ منظوم لیدل به رانیا بزرگ یشعرا اکثر در ییآرمانگرا

 ۀجامع به یواقع یایدنفرسای طاقت رنج زفرار ا  یبرا او. است رتریچشمگ ش،یهادغدغه تفاوت وجود با
 .بردیم پناه شایذهن یآرمان

 یاجامعه یپ در نبود آزادی و جنگ به توجه با مشروطه، وراند  آشفتۀیِاسیس -اجتماعی یفضا در زین بهار 
  ۀعرص در مبارز یایتهشخص از هر دو شاملو و بهار. است قانونمند حال، نیع در و یآزاد صلح، سراسر

 معاصر یاسیس پردازانهینظر نیترشاخص از یکی ی،اسیس یتهایفعال به واسطۀ بهار .ندآییم شمار به استیس
 . شودیم محسوب و از آرمانگرایان این عهد رانیا

ی یا مذهبی ایرانیان دارد، پشت پا هایی که ریشه در باورهای ملّبه سنّتبهار بدون آنکه خواسته باشد اما 
به جد موافق پیشرفت جامعه بر اساس الگوهای جهانی و همگانی بوده و مدرنیته را با همۀ مظاهر مفید  ،بزند

 ،احزاب سیاسیتکثّر  در این چهارچوب البته تعدّد و و داندمستقل، آزاد و پیشرفته می یانرشرط ای ،و مثبتش
پذیرفتنی است، اما گرایش صرف به سوی یک حزب سیاسی خاص، جامعه را از الگوی آرمانی این ادیب 

د به یک جریان سیاسی خاص )چپ د و تقیّعهرا ت هامؤلفهشرط تحقق این  ،کند. شاملو امادانشمند دور می
   سوسیالیسم( دانسته است.

 



 

 

 در نگاهی گذرا بهار های ملک الشعرایدر سروده و بازتاب آن یآرمان ۀجامع. 1-3

 

 یاجتماع رتفکّ  طرز و اشعار بر مشروطه انقالب که است مشروطه عصر یاجتماع شاعر بهار، یالشعرا ملک

 یفکر خاستگاه نیمهّمتر ». است پرداخته کشور افتخارات انیب به گذشته ادی با ه وتشگذا یقیعم رأثیت وی

 و ینیزم بهشت ر،یاساط و باستان رانیا یعنی: الگوها نیکهنتر معاصر،مشروطه و  شاعران شعر در آرمانشهر،

 نیرامعاصرا شعر در ینوستالژ ینمودها از یکی عنوان به عنصر نیا که. است تیمهدو و یمنج ظهور ۀشیاند

 ۀحماسی و افتخار ملّپرسابقۀ  به اشاره با بهار ،نهیزم نیا در .(1393،ی و دیگرانصادق) « .است افتهی نمود

 اشعارش یجا یجا در یزیگرقانون و جامعه ستم و ظلم به اشاره .کندیم ادی آنها از حسرت با رانیا یخیتار

ای و تهییج روحیۀ عمومی برای فراهم آوردن جامعه در معرفی موانع مشروطه، شاعر عنوان به و شودیم دهید

 عدالت، ،یآزاد: چون ییآرمانها .است انینما او اشعار در انهیگراانسان سمیالدهیا نییتب ». کوشدآل میایده

 اشخواهانهیآزاد مبارزات از برگرفته نیز و او روان و جان یژرفا از برخاسته بهار شعر درمندی و ... قانون

 از یعار یاجامعه ،بهار یآرمان ۀجامع .(1391ی، چشانه ریمد ) « .اوست یجوان اوان در مشروطه جنبش در

 را شیخو یشاعر مرتبت و یسخنور قدرت بهار». است یکردارراست و یگفتارراست بر استوار و دروغ

 محور عدالت، و یادآز :چون ییآرمانها ییجویپ و گرفت اشانهیگراانسان یهادهیا نییتب و خدمت در

1383ی، زرقان ) «. غزل تا پرداخت دهیقص به شتریب بهار، اساس نیا بر. ست الشعرا ملک یهاسروده از یاریبس

 یاسیسۀ شیاند یمحور یهاعرصه از ،یاسالم شرق اتحاد و مذاهب و اقوام اختالف از زیپره نکهیا وجود با .(

 :است داشته آن به یچشم ۀگوش اما نپرداخته، هابدان چندان او و نبوده الشعرا ملک

    ؟رانیا و خوارزم و افغان و هند                                                 رانیو مانده مرا ییگو چند

 است اتحاد و یکرنگی روز                                             است وداد و یدوست جنبش... 

 مرکب ما در است زیچ چار                                        مذهب و ناموس و ملک و ثروت

 مذهب اختالفات نیا برده                                               را ما ناموس و ملک و ثروت

  مکتب بعد و اوّل حاداتّ                                             است بسته زیچ دو به ما عزّت...
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 ( 1380) بهار،                                                                                                   

 یانقالب شاعر نیا یمحور یآرمانها از قانون بر یمبتن یحکومت و قانونمند یاجامعه استقرار ضرورتهمچنین 

 :شودیم محسوب خواهمشروطه و

  افغانم گذشت نیبر چرخ از                                                    قانون وصلت یهوا به یعمر

 (1380همان،)                                                                                                  

 یاستمداریس ،ییسو از و ورزدیم افتخار باستان رانیا به که جوستآرمان و گراسنّت یشاعر سو، کی از بهار

 اصالحات و تجدّد که است یاجامعه به دنیرس ،او آرمان پس. ستگراواقع حال نیع درو  نوگرا و مدرن

 :گرد بنا ،وطنشۀ نیرید و یباستان عظمت و هیپا بر تجدّدخواهانه

  بود مستور ستم، و دادیب چهر امکیس وز                      بود گنجور را گنج نیا نخست از ومرثیک شه

 بود مقهور فتن وید و دد تهمورس ز هم                              بود دستور و هیرایپ یبس هوشنگش ز هم

 .بود معمور سالها نانیا از کشور نیا یارب                               بود مسرور و خرّم تیرع جان جم ز هم

 (1380)همان،                                                                                                         

   

 در نگاهی گذرا شاملوهای احمد در سروده و بازتاب آن یآرمانۀ جامع. 1-1-3

 

 آن در که پروراندیم ذهن در را یاجامعه ،هایناکام از زیگر در گرا،جامعه شاعر کی عنوان به ،نیز شاملو

 ،سمیرمانت شاعران انیم در یآرمان ۀجامع یایرو نکهیا با .کنندیم یزندگ خوشبختی و یآزاد در انسانها ۀهم

  از برجستگیِ بیشتری برخوردارند: شاملوهای آرمان،دارد بسیار نمود

                                                                                                                           .گرفت خواهد را «ییبایز» دست ،یمهربان و / کرد میخواه دایپ را مانهایِکبوتر دوباره ما یروز

 (1380) شاملو،



 

 

 را یآزاد راه شدگانکشته شاملو ست،ین یخبر یعدالتیب و جور و ظلم ازیایی ؤدر این فضای دلخواه و ر

 نمودکند و آرمانشهر او، گاه ابعاد جهانی پیدا می .کشدیم ریتصو به را آنها یقهرمان لیفضا و نهدیم ارج

 ییایدن ه،شیاند در و زدیگریم یواقع جهان در موجود یرنجها از شاعر حساس روح» .است متفاوت آن

 شاعر که( داندیم یهست کل مادر) مادر ییالگوکهن زن را «رکسانا» شاملو مثال طور به .پروراندیم یآرمان

  .(1387، سالجقه ) «.رسدیم آرامش به(  ایدر = رکسانا) او درآغوش( یراو)

 یهایناکام و رنجها از زیگر و های تلختیواقع از یناخشنود و یتینارضا در شهیر ،یآرمان جهاناشتیاق به 

 یب ،یخودکش به لیم نان، غمِ ،است: فقرکرده  تجربه را ییفرساطاقت یهادوره شاملو دارد، یکنون جهان

 بود آمده شیپ 42 سال یاسیس خوردگان شکست از یاریبس یبرا که مبارزان سرکوب از یناش یسامان و سر

 .انده استراز سرگذرا 

 یاجتماع یبخشها اما است، سوزناک و کیرمانت« شده فراموش یآهنگها» در شاملوهای سروده یهوا و حال

 کی آورامیپ است، مبارز شاعر کی و یاجتماع بزرگ شاعر کی شاملو. است یوطن قیرق سمیرمانت آن،

 .جهان سراسر در نابرابر روابط هیعل است یشاعر و در کل است فرهنگ
 

 بحث. 4

 بهار و شاملو: هایسرودههای جامعۀ آرمانی در مؤلفه. 1-4

  و برابریِ طبقات اجتماعی مختلف عدالتوجود . 1-1-4

اما عدالت به معنای تعدیل اقتصادی، نفی  ،واژۀ عدالت در ادبیات کهن سرزمین ما، واژۀ ناآشنایی نیست

 -و به طور خالصه: رعایت حقوق شهروندی توسط حاکمیت - طبقات و ایجاد مساوات اقتصادی و اجتماعی

مشروطیت از سوی  عهد. این مقوله در پا نهادای بود که از دوران مشروطه به عرصۀ شعر و ادب مقولۀ تازه

دار مبارزات سیاسی  و مورد توجه قرار گرفت و در گیر ،شاعرانخواه و سپس مبارزان و سیاستمداران آزادی

ه بود که عدالت ابعادی تنها پس از شکست نسبی استبداد و برقراری نظام مشروط» دامن زد.  ،به آتش مبارزه
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وسیعتر یافت و عالوه بر مضمون سیاسی، مفهوم اقتصادی و اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت. به هر 

ر ها و استنباطهای دیگر از عدالت، وارد حوزۀ تفکّای بود که به مراتب دیرتر از مقولهحال عدالت مقولۀ تازه

خواهان برای جلوگیری از ظلم و جور و استبداد، تأکید ادیآز .(1372)صدری نیا، « عصر مشروطیت شد. 

البته پس از دوران مشروطه در سالهای تثبیت شعر نو، این مفهوم همچنان در . زیادی بر عدل و داد داشتند

مرکز توجه شاعران قرار گرفت و از دیدگاههای گوناگون بررسی شد و شاعران بسیاری در اشعار خود به 

بهار در اهمیت و ستایش عدل، در هریک از مفاهیم مختلف آن  .(1380وردند. )رضایی، روی آ وضوعاین م

 :تأکیدات بسیاری دارد –قدیم و جدید  –

 وانجم  از عدل، عالم آرا شد      آسمانها ز عدل برپا شد                                                     

 عدل اگر نیستی، خرابستی        حسابستی                                            وین سرادق که بی

 اختران یک به  دیگر افتادی.               عدل اگر از میان برافتادی                                         

  (1380)بهار،                                                                                                        

فیلسوفان » هست.  ۀ ارزشها همعدالت اگر چه در کنار ارزشهای دیگر، پسندیده است، با این حال محور هم

و امنیت از جمله چهار ارزش اساسی و عمدۀ جوامع بشری  سیاسی بر این مبنا عدالت را کنار آزادی، برابری

 .(15:  1390میرسندسی،« )دانند که در مورد ارزشمند بودن آن، تقریباا توافق عام وجود دارد.می

ست، بهار به همان میزان که شیفتۀ آزادی بهار اهای مهّم در شعر رعایت عدالت و حقوق اجتماعی از دغدغه

خواهی مشروطهمطالبۀ توان گفت که عدالت به عنوان نخستین . میباشدنیز میو قانون است، شیفتۀ عدالت 

بهار از عهد جوانی تا کهنسالی همواره شود. محسوب مینیز بهار  های اصلییکی از دغدغه، باشدمی در ایران

گاه جامۀ ها خرد کرد، اگر چه هیچبرقراری عدالت در ابعاد مختلف آن کوشید و در این راه استخوان برای

 به چشم ندید:  –کشید داشت و انتظارش را مییآنچنان که دوست م –تحقق برتن این آرزو 

 آرزو را پر نبود. کاشکی زاوّل همای                                     استخوانم خرد شد در آرزوی معدلت



 

 

 (1380،همان)                                                                                                             

-مرزی ندارد، بلکه گاه زیادهعوامل برون همیشه ریشه در استثمار و ،طبقاتیهای نابرابری ،به عقیدۀ وی 

آورد، البته گاهی نیز فقر و ضعف کن است که این نابرابری را به وجود میباالدست و متمّ های اقشار خواهی

اجتماعی ندارد و به همین  ینظمبی کشی چندان تأثیری در ایناستثمار و بهره ،گویی به نظر او اما»قانون. 

منشأ نابرابری اجتماعی یا  خورد، هر چند اوعلت نیز دعوتی به مبارزه و پیکار طبقاتی در شعر او به چشم نمی

مدار. ولی آنگاه داند و نه چون پیشینیان، آسمان غدّار و فلک کجبه طور دقیقتر، منشأ فقر را نقض قوانین می

دهد و به اغنیا اندرز می ،آیدکه درصدد نشان دادن راه چاره و از میان برداشتن فقر و فالکت تهیدستان برمی

خواند و کالم او حال و هوای اشعار متقدّمان نسبت به فقیران و درماندگان فرامیآنان را به عنایت و احسان 

 .(1372)صدری نیا،« کند.را تداعی می

                                                         در جهان بر بینوایان مهربان بودن خوش است.                ای توانگر در غم بیچارگان بودن خوش است  

 ( 1380)بهار،                                                                                                          

 توجه کنیم: اودر زمینه عدالت بپردازیم، بجاست به این نقل قول از  شاملوپیش از این که به سروده های 

« اندرکار بوده تا به نوعی از من انتقام بگیرد.دست ،عدالتی، همیشهعدالت دغدغۀ همیشگی من بوده و بی»

همیشگی غدغۀ د ،و توصیف آنها جهت بیداری مردمعدالتی ظلم و بی مبارزه با (1381)صاحب اختیاری،

قوم، نژاد و ملّت خاصی نیست، بلکه برای برقراری آن در میان نوع بشر،  :ست و نمود آن منحصر بها شاملو

-را به کمک واژه عدالتیو بی کوشد در اشعار خود، مفهوم عدالتکند و میامیدوارانه دعوت به مبارزه می

 نماید: تبیین و تشریحای موثر به گونه یی بسنده و کارآمدها

آنان  /ئیگونهبا آفتاب  / اکنون /آنان به عدل شیفته بودند و  /بود و دریغ عدالتمفهوم بی / آفتاب / افسوس!

 (1380)شاملو، فریفته بودند.  /دل /این گونه  / را
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 /  اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبۀ اشتباه نیست / و به هنگامی که قاضیان/  با خشم و جدل زیستم

  /محتضر را   /زدندشمشیر بر گردن محکوم می /  قدرت را نمایش /و امیران /  کردندانسانیت را محکوم می

 (1380، همان) سر بر زانوی خویش نهادم. 

 وقتی ،است آلود و تیرهچنین مهاین وقتی فضای اجتماعی  ،چنین ظالمانه و پر هرج و مرج است حیطوقتی م

باید چه  ،اندغیبی ۀدهندمنتظر نجات ،جنبش و اند و به جای قیامبیند مردم دل به افسانه خوش کردهشاعر می

اشتباه بیرون بیاورد و راه نجات را به آنها نشان دهد و بفهماندشان که آن باال از  وشد مردم را کمی او ؟کرد

آنگاه  ... ت استاجراح چرک و خون و ۀآلودببینید! »  :دهد کهرا نشان مردم  می «لوح گلین»، خبری نیست

ر مسیح مصلوب سر بکردن  همویو شستن نگوید که زمان آنها می و به داردفریاد برمی ،با خشم و خروش

  .(1381، پورنامداریاناست. )آمده 

 تاج خار و صلیب و جل جتابی /  عیسایی بر صلیب است  / و هر مریم را/  مریمی است /هر زن  /  که اکنون

و اگر /  خودی هست که بر سر نهید /... و اگر تاج خاری نیست /  -پیالت و قاضیان و دیوان عدالت بی  /

 (1380)شاملو،   ]اسباب بزرگی همه آماده![ /   تفنگی هست،/   صلیبی نیست که بر دوش کشید

تمام وجود شاعر را  ،أسی» ،بیندانتظارش را بیهوده می وبیند دل با خود نمی اما چون مردم را گوشِ   

 .از شور و جنبش مردم أسی ،و عدالت ساویاز برقراری ت، یأس از بهبود وضعیت اجتماعی ؛ یأسگیردفرامی

کند و کسانی که روزی رسد که به مردم پشت میناشی از شکست به جایی می و اندوه و تلخیِ یأس این

حاال با  ند،بوداش مردم مردی که تمام امید و تکیه .شوندنفرت و انزجار او می ۀمای ،بزرگترین عشق او بودند

 ؟از کدام سو راه نجات بیابد؟ چگونه باید زندگی کند ،گاه را از دست داده استتمام این تکیه ،تلخکامی

گذرد که نجات را نیز چندان به کندی می ، عمروقتی که راه فرار از هر سوی بسته است و در تنگنای اسارت

 .(1381 ،پورنامداریان) «.م امیدی نیسته به مرگ



 

 

 /  را آفتاب نقل و /  سنجممی /خویش زنجیر پارۀ با/  درازای زمان را /  راه گریز بسته است /  چار جانباز  

 (1380،شاملو! )گذردچه کاهل می /  در این تنگنای بیحاصل /  و عمر / نهممی کفه دو در/  پایبند سیاه گوی با

بس که پاک   /پذیرم جان میبه که بسمل شدن را /  رمهمن از آن گونه با خویش به م/  !بشنو! بشنو ؟کجایی 

در  / ههمهجاهای هم از تکرارِ/  شد مبس که آزاد خواه / !امانش ماندهعطش پاکیزه که خواند این آبِمی

و /  همسفر خواهد شد /  کوچ را /شم عطبا جان پر /  این آبو پاکیزگی ِ/  !شکوهکشاکش این جنگ بی

به خود باز  /  اندعدالت بر آن کشیده ۀکه تنها تصویری از دغدغ /یان ضاقو خاموش  قرونوجدانهای بی

  (1380. )همان،دننهمی

 برابری جنسیتی در راستای حمایت از حقوق زنان .2-1-1-4

آزادی زنان، خواستار  ، از جملهها و مفاهیم جدید و غربیاندر دورۀ مشروطه، متفکّران با آشنایی با اندیشه

، در این عهد در ایران شدند و اصوالا در میان شاعران و متفکّران و برابری حقوق آنان با مردان انبانوآزادی 

اجتماعی  -حجاب است که به عنوان یک مسئلۀ فرهنگی آزادی یکی از موضوعات مهم، مسئلۀ حقوق زنان و

ن انسان است، حق تشکیل خانواده و منحل کردن آن را دارد، به نظر عمدۀ متفکّران، اگر ز»قابل بحث است. 

دارد؛ حق انتخاب پوشش خود را نیز دارد. همین نگاه  را حقّ معامله و مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی

« های سنّتی به وجود آید.داری میان پیروان تفّکر مدرن و اندیشهباعث شده است که تقابلهای شدید و دامنه

ضمن پذیرش حقوق برابر برای زن و  بهار با تبعیت از نظر اندیشمندان غربی در این زمینه .(1382)مهریزی،

ل ئپاکدامنی قابرای زن ایرانی حجابی از  او. داندبرای زنان الزم مینیز های سّنتی را مرد، برخی چار چوبه

 :است

 صد نکته بود به این سخن مضمر                    حجاب و بند، عصمت و ناموس                                 

 (                                                                                           1380)بهار،                                                                                                                  
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داند ت زن مییدین را مسئول بخشی از محروم» نیز: آزادی زنان بوده و در مواضعی در مجموع، بهار از حامیان

امروز نفی نظریۀ بهار، نیازمند هیچ برهان و و معتقد است که حکم دینی حجاب، عامل این رکود است. 

حجابند. آنچه یک محقق استداللی نیست، نه حجاب مانع رشد علمی زنان است و نه زنان دانشمند جامعه بی

کند که بداند زمانۀ بهار تا چه اندازه تاریک بوده و خرافات و اوهام تا چه حّدی را در تحلیل این امر یاری می

در  .( 82: 1982المقدسی،« ) اند.های غربی پناه بردهکم بوده است که امثال بهار به راه حلبر فضای جامعه حا

 زمینه، بایستی به ابیاتی از این دست توجه شود: این

 زن چنان مستمند خوب نبود                         بند خوب نبود                                   چادر و روی

 بسته تربیت نشود زن رو                        یت نشود                                       جهل اسباب عاف

            هست یکسان حجاب و رفع حجاب                                                  کار زن برتر است از این اسباب    

                                                                              (   1380)همان،                                                                                                   

شود و با آنچه در پیشینۀ ای متفاوت و انسانی قلمداد میت زن، حوزهیمعاصر در زمینۀ جایگاه و موقع شعر

-بستر این سرودهدربارۀ موقعیت زن وجود دارد، کامالا متفاوت است، زن در  -حتی مشروطه  –ادبیات فارسی

هایی مانند: پروین حضور چهره»تی مستقل است که به شناخت ارزشهای خود رسیده است. یشخص ها،

زنانه را به منصۀ ظهور بینی خاصّ خود، ارزشهای در عرصۀ ادبیات معاصر، با جهان و فروغ فرخزاد اعتصامی

-کنند، نقد کردهداری حرکت مینهاده و جهان مردانه را که با استبداد تاریخی در جهت اهداف نظام سرمایه

  .( 1387شکیبی ممتاز، « ) اند.

در جامعۀ خویش  چالشهای اجتماعی مهمبا ، جهان مدرنآشنایی با فرهنگ  سبببه  نیز در این میان شاملو

است در شعر او زن  جهانی شدهی است که حقوق زن در آثارش به نوعی سخنوراناو از جمله  مواجه است.

معنوی است، شاید به همین دلیل است که در اشعار شاملو،  دارای ارزش مادی ووجود مستقلی دارد که 

انی برابر و واقعی زن و توّجه به جایگاه او به عنوان انس شخصیتاساساا مورد توجه قرار نگرفته است. حجاب 

رابطۀ مرد یا شاعر با زن، رابطۀ انسان »محِق، اتفاق مهمّی است که برای نخستین بار در شعر او رخ داده است. 



 

 

، زنی عقیدهبا توجّه به این  .(1387شکیبی ممتاز، « ) یابد.با انسان است که در هیأتی یگانه و ملموس تجلّی می

گر جلوه ،ارزشِ خط و خال و زلف و ابروپردازد، تنها با معیارهای کمهایش میکه شاملو به توصیف زیبایی

چربد و دیگر عقیده و اراده که ویژگیهای درونیش بر مسائل ظاهریش میشود، بلکه زنی متفکّر، صاحبنمی

آن مستورۀ اشعار حافظ و سعدی نیست، بلکه زنی مستقل است که به حقوق خود رسیده است و از آنجا که 

  :شوداست، تبلور این آمال در شعر او به خوبی دیده میآرمانی و آرزوی شاملو، ساختن یک جامعۀ  آمال

تماشائی ست. /  پیش از آنکه نگاهی باشد / آن چشمها / بخشدمی /پیش از آنکه که گیرنده باشد / آن دستها

 ( 1380،شاملو)

بیش از دیگر موارد مطرح بوده  حقوق زنان و حجابران در حوزۀ زنان، مسئلۀ اصوالا در میان شاعران و متفکّ

های اجتماعی مهمّی است که هر دو ان جزء دغدغهآنن و حقوق نابه طور کلی پرداختن به مسئله ز است.

 ۀبا مردان از جمله در زمین آنها ساوی حقوقو ت بانوان توجه به طبقۀ اند.به آن پرداخته -بهار و شاملو – شاعر

 ۀمسئل» .شودمحسوب می به آن سو عصر مشروطه از سابقهجدید و بیبسیار از موضوعات  ،تعلیم و تربیت

بحث بر  ،به هر حال ولی ،باشد اسالمی سابقه ندشته ۀر جامعدچیزی نیست که  ،آموزی زن و آزادی زنسواد

 ،زن در شعر ایرج ۀمسائلی که دربار .شودآغاز می یتبا مشروط ،اجتماعی ۀسر این مسئله به عنوان یک مسئل

شود و یکی از تعلیم و تربیت او با مشروطه شروع میۀ زن و مسئل .پیش از آن نبوده است ،بهار و پروین آمده

)شفیعی  .وجود ندارد انعکاس آن اصالا  ،د و در ادبیات قبلدهرا تشکیل می رههای اصلی شعر این دومایهدرون

 .(1359کدکنی،

   یگربا اقوام و ملل دجامعه  آمیزهمزیستی مسالمت. 3-1-1-4

 آرمان در پرستوطن یشاعر عنوان به بهار ،همه نیا با .دهدیم لیتشک را بهار یآرمان تیذهن ،یزیگرجنگ و یخواهصلح

 . کند سامان به را هنیم کار تا ،است کارساز یگراصالح یپ در طلبانه،یمنج ینگاه با گاه خود، خواهانهوطن و انهیستارانیا

را از این در به مردم  ،ت و تالش خودکوشد تا با همّمیآرام و امن است، ای جامعه ،از آنجا که آرمان بهار

 دهد:رنجبران را چنین مخاطب قرار میلذا دری و بدبختی نجات دهد، 
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 چند؟                                     بیچاره رعیّت! تا ای رنجبران در به دری تا کی و 

 (1380)بهار،                                                                                                 

 «راست»های او هرگز در دسته  ،کرده استطلبی بیان بهار همیشه نفرت و بیزاری خود را از جنگ و جنگ

را پذیرفت و  «هواداران صلح»رو بود. او رهبری جمعیت میانه وارهوارد نشده و هم «چپ»یا در گروههای 

 را سرود:« جغد جنگ»قصیدۀ معروف خود 

 فغان ز جغد جنگ و مرغوای او                                           که تا ابد، بریده باد نای او

 او  شکفته مرز و باغ دلگشای                     ...کجاست روزگار صلح و ایمنی   

 (1380، همان)                                                                                                 

ممکن است تضاد و دوگانگی از آنها برداشت که  ،در شعر بهار نمود دارندهایی واژهالبته در این خصوص 

، مانند کنداز آنها استفاده میالزم و ملزوم که به شکل مانند نظم و دموکراسی، اقتدار و مشروطیت  شود،

 داند.اینکه صلح را در سایه و با ساز و برگ جنگ همراه می

   بام و در است. قصر بی ،همانا ،لشکرملک بی              لشکر نگه دارد ز قصد دشمنان                  ،ملک را

 (1380همان، )                                                                                              

 وملاشبا صلح و دوستی نیست.  تعارضطلبی و که پرواضح است این تضادها، به هیچ روی حکایت از جنگ

 .آرامش و صلح در است یاجامعه ،او یآرمان ۀجامع و است صلح دوستدارنیز 

 بر  /تلریه آدولف که مغزها، آواز... /  ...را صلح آواز...  /...شکست در و فتح در /  بخوان و ادی ز مبر هرگز

 (1380)شاملو،    .صلح پاسدار بشر یروین آواز/  نهادیم ستیفاش ۀشان یمارها

 



 

 

 و فاصلۀ طبقاتی فقر توزیع برابر ثروت در راستای رفع. 4-1-1-4

-وقتی عدالت از یک جامعه رخت برمی طبقه دارد.بی فاصله وجامعۀ بیارتباط تنگاتنگی با  عدالت اجتماعی

معاصر، توجه  سخنورانشاعران عصر مشروطه و نیز  شود.های فقر، یکی پس از دیگری آشکار میبندد، جلوه

اند و های فقر را در اشعار خود نشان دادهجلوهدر این دو عهد ند، شاعران بسیاری اهفقر داشت مسئلۀ ای بهویژه

این » اند. ثروت بودند، همدردی کرده ۀاقتصاد بیمار و تقسیم ناعادالن دیدگانِکه آسیب محروم جامعهبا قشر 

ای فقیر و گرفتار تا روزگار معاصر، تصویر جامعه ،خواهی و هم پس از آنشاعران هم در دورۀ مشروطه

 .(1380)رضایی،« دارد. میر وااند که همگان را به تفکّنابرابریهای اقتصادی را در شعرهای خود ترسیم کرده

سروده است از اوضاع نابسامان اجتماعی، نبود عدالت  1304که آن را در سال « دختر گدا»بهار در قصیدۀ 

کند و عمّال دولتی و افراد متموّل جامعه را به آن اجتماعی، فاصلۀ طبقاتی و فقر و بیچارگی عمومی انتقاد می

 :داندخود هستند در این زمینه مقصر می جهت که تنها در فکر منفعت شخصی

 جان پدر بگوی، بدانم چرا نداد؟          گویند سیم و زر به گدایان خدا نداد                             

 دیشب که نان نسیه به ما، نانوا نداد            از پیش ما گذشت خدا و نداد چیز                             

    آن شخص خوب لباس که چیزی به ما نداد؟                  جان پدر بگوی بدانم، خدا نبود                            

 (1380)بهار،                                                                                                   

نیز از مضامینی است که بهار دربارۀ آن سخن گفته و در قالب تمثیل به این مطلب  « و فقر قانون» ،در عین حال

پرداخته که اجرای قانون، فقط برای مردم فقیر به جرم فقر قابل اجراست و برای طبقۀ مرّفه جامعه و وابستگان 

 شود.های قدرت، اجرا نمیبه کانون

 کجا به ناله توان سنگ را تکان دادن؟                            اش نداشت اثر                فقیر بود زن و ناله

 به جز مراتب احسان و رسم نان دادن                                      فقراستهمه رسوم و قوانین نوشته بر 
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   (1380، همان)                                                                                                           

هنرمندانه پا به میدان  ،که همواره زبان گویای دردهای اجتماعی است در نشان دادن تصویر فقر ،نیز شاملو

کند که موثر مطرح می فقر را ناپذیر است، آن گونهکه دردی گریز ،«غم نان»، نامدر شعری با  گذارد ومی

 :دهندعشق و فقر، گیرایی خود را از دست نمی ،مضمونهیچ یک از این دو 

نغمه /  رد.اغم نان اگر بگذ/  توانم گفتسخنها می /  کودکان توأمان آغوش خویش/  از دستهای گرم تو 

ناپذیر تو سرودها با چنگ تمامی/  دریغ جانت از مهربانی بی /  ای مسیح مادر، ای خورشید!/  در نغمه افکنده

 (1380غم نان اگر بگذارد. )شاملو،  /  دتوانم کرمی

 و شناخت آنان از جهان پیرامون آگاهی مردم  افزایش. 5-1-1-4

یکی از دالیل مهّم شکست نهضت »معتقدند: مورخان و روشنفکران اغلب  ،شعر مشروطه، شعر بیداری است

در پذیرش این رویداد  جامعۀ ایران و فقدانِ آمادگی تودۀ ملّت اجتماعیِ -ماندگی فرهنگی مشروطه، عقب

کرده و روشنفکران عصر مشروطه به عنوان مدافعان اصالحات به سبک ت تحصیلیبه همین سبب اقل بود.مهم 

« ای که به آگاهی آنان منتهی گردد، ناتوان بودند.های مردم به گونهغرب از برقراری پیوند استوار با توده

جهل و  از جمله بهار، دوران مشروطه، های شاعرانچالش، یکی از مهّمترین از همین رو .(1375هنام، ب)

شده است و خود دلیل بر است که باالترین بال و درد اجتماعی ایرانیان محسوب میتودۀ مردم سوادی بی

سرچشمۀ اصلی همۀ نواقص و  علّت العلل بدبختیها،» به قولی: ،بودآنان ماندگی عقب ،ناآگاهی و در پی آن

-مبارزه با جهل و بیع، طببال .(1381ملّایی توانی، « )سوادی عامّه است.ها، همین بالی بیمنشأ تمام خرابی

امکان پذیر بود. افزایی حل این معضل، تنها با دانش و آگاهی دغدغۀ مهم شاعران این دوره است و سوادی

گونه به کنند، ایندر قشر ناآگاه و جاهل را که بر ضد منافع خود قیام میثباتی فکری بی ،بهاردر همین راستا 

 باد نقد گرفته است:

 داد از دست عوام                   از عوام است هر آن بد که رود بر اسالم                        

 داد از دست عوام     کار اسالم ز غوغای عوام است تمام                                            



 

 

 عقل برخاسته زار   ... سنّت و شرع کتاب نبوی مانده ز کار                                         

 داد از دست عوام                  جهل بنشسته به سلطانی این خیل لئام                               

 (   1380)بهار،                                                                                                        

 ،با زبان کناییو هایش بیان کرده بارها در سروده ،جامعهجهل و ناآگاهی  ۀبارخود را در بیزاری ،شاملو نیز  

باتالق ) .اندکه حقیرانه تن به باتالقی متعفن سپرده کردهمردم غافل و ناآگاه روزگار را به مردارهایی مانند 

 :(نمادی از جهالت استدر اینجا 

باتالقی خواهد   /  از تو  /  ور نه خاک /   از این دست است  /مرگ فوّاره /  -ها شدنباران برکت/   زمین را 

 (1380مرداران! )شاملو، /و گرنه /   فریادی شو تا باران/   جوبارانِ حقیر مرده باشیچون به گونۀ /  شد

 های ملّیو دیگر آرمان دوستیدر سایۀ وطن و یکپارچگی فکری وحدت. 6-1-1-4

 

به معنی سرزمینی که زادگاه افرادی است که با مشترکات قومی و پیشینۀ فرهنگی یکسان در کنار هم  ،وطن 

است. این مفهوم در گذشته در شعر فارسی به   سدۀ چهاردهمهای شعر مایهکنند، یکی از درونزندگی می

شاعران عصر مشروطه و پس از آن، اقبال  .دوران مشروطه، وارد قلمرو شعر گردید ازخورد، اما چشم نمی

بهار به دلیل توجه خاص به ند. در میان شاعران عصر مشروطه، ملک الشعرای اهای به این مقوله نشان دادویژه

تا بدانجا که از نظر او هر ( 1380این موضوع در میان مردم، محبوبیت بسیاری به دست آورده است. )رضایی،

 :است رکاف ،نباشد «مهر وطن»را در دل  هک

 الوطن، فرمودۀ پیغمبر است. معنی حبّ        هر که را مهر وطن در دل نباشد، کافر است                          

 ( 1380)بهار،                                                                                                                  
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ایران دارد و نیز  ۀو به سبب آگاهی وسیعی که از گذشت بین استگرا و در عین حال واقعآرمانشاعری  ،بهار

خرابی وطن و  . اووطن است پردازِبهترین نغمه این سرزمین،ش نسبت به ابه علت هیجان و شیفتگی عاطفی

  کفایتی حاکمان دانسته است.بیناشی از  ،بیش از هر چیزاوضاع آشفتۀ مملکت را 

 دنبال بهوی  کرده است.این واژه  وقفی خود را اجتماع و سیاسی زندگی کل که است پرستیوطن ،بهار

 داند:می ایرانیان علمی و فکری رشد درگرو را آن و است وطن مجدد احیای

  است.  بردرختی بی ،آئینو بی فرهنگبی ملک         وطن غفلت مورز                  آیین و فرهنگ در ره

 (1380،همان)                                                                                                      

گویی در تمام  ؛جدا از وطن وجود ندارد سازند و انسانِ، این انسانها هستند که تاریخ را مینیز شاملو نگاهاز  

 :اند که وجود یکی بدون دیگری، ارزش و معنایی نداردتاریخ، انسان و وطن، دو مفهوم به هم پیوسته

دود، چون و که می/  انسان انسان انسان انسان... انسانها.../  بر ایران و یونان/   بر تاریخ، بر چین رودو راه می

انسان انسان انسان انسان... انسانها... )شاملو، /  در رگ تاریخ، در رگ ویتنام، در رگ آبادان/  خون، شتابان 

1380) 

، مقصد آن که رسیدن به آن و ماندن و دوست داشتنشود، وطنی وطن در شعر شاملو به نمادی معنوی بدل می

 افتند:به راه می نهایی امیدوارانی است که 

باز   /به قرار /  جهان /  تا خود  /امید کجاست /  نماید؟وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می

  (1380، همانمیرساند. )که این قافله را به وطن  /گمان بی /  انگیز توستچاووشیِ امید/   آید؟...

رنگ ای پررنگ است که حتی عشق به معشوق زمینی را در برابر آن بیعشق به وطن در شعر شاملو به اندازه»

داند که تمام وجود او را در برگرفته و آنرا از آتش خود ، شاملو عشق به وطن را عشقی آسمانی مینمایدمی

 «به خاکستر بدل نموده است.

عشق آسمانی میهن، جان مرا خاکستر کرده است. ) فرخ /  عشق زمینی تو قلب مرا بسوزاندپیش از آنکه 

 ( 1383زاد،



 

 

به  ،داندالتیام درد را در ماندن در وطن میر این شعر، داو  دهد، عشق شاملو را به وطن نشان میۀ زیرقطع

 .کندبه این عقیده مباهات میصراحت 

کنم، اما فقط از روی این تخته پوست دیگران خود بهتر به جهان نگاه می/   ام، وطن من اینجاستمن اینجایی

سوزد، آبم در این کوزه ایاز غم در این خانه میچرا /  مااند، من اینجاییکه چرا جالی وطن کرده/  دانندمی

 کنند و من ناگزیر نیستم در جوابشان اینجا به من، به زبان خودم سالم می/  خورد و نانم در این سفره استمی

  (1385بن ژور و گودمرنینگ بگویم. )دیانوش، 

 داند و متعلّق به تمام دنیا.اما با این حال، گاهی قدم فراتر نهاده و خود را جهانی می

زادگاه اوست، تر از ده یا خود را متعلّق به سرزمینی دانسته که بسیار باشکوهمبه شکایت آ ،آنجا نیز که از وطن

 ( شاعرانه یا فلسفی است: گذرزود)معلول و محصول احساسات آنی 

از   لنگی پای من/  !تیز خرامان ای /رویدنمیدر سرزمینی که گیاهی در آن  /یستم زتر از باد دره ب در

 (1380. )شاملو، ناهمواری راه شما بود

 ؛قالب خود گیرد بهجنسیتهای همشهریان را و وطنی که هوا و آفتاب شهرها و جراحات  .../  ئیچهره/  پیکری

-قلب زنی که مرا کودک دست/  ها، تمام خدایانچیزی عظیمتر از تمام ستاره/  و چیزی دیگر، چیزی دیگر

ها جویده گیچرا که من دیرگاهی ست جز این هیبت تنهایی که به دندان سردِ بیگانه/  نواز دامن خود کند!

  (.1380،همانام... ) جز منی که از وحشت تنهایِی خود فریاد کشیده است، نبوده -ام شده است، نبوده

 

 کشور  سرنوشت سیاسینقش داشتن مردم در و  خواهیآزادی. 7-1-1-4

تواند آنها را از نمیه دولت کعبارت است از حقوق سیاسی و اجتماعی افراد کشور  ، در معنای مدنی و اجتماعی آن،آزادی

  .(1374 ،فارسی) .مانع استفاده از آنها شود ،یا با صدور حکم و وضع قانون ،ایشان سلب کند
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یکی دیگر از مطالبات سخنوران دورۀ مشروطه، آزادی بیان و عقیده است. آزادی بیان و اظهار عقیده از این 

 در خواهی در این عهدسابقه داشته باشد، آزادی چندان ،عد چیزی نیست که در گذشتۀ ادبیات ایرانزمان به ب

 ،نظر و عقیده در زمینۀ اظهاربه این معنا که مردم، عالوه بر اینکه  مد نظر است. ،شترین مفهومِدموکراتیک

مفهوم تا پیش معنا و این  .هایی دارند از نظر اجتماعی نیز مختارند، سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنندآزادی

دوران در ادبیات این مرز و بوم سابقه نداشته، البته این مفهوم تا حدود زیادی به مفهوم سیاسی پیوند از این 

اند. مورد توجه قرار داده ،های اجتماعیخورد. اما شاعران زیادی در دورۀ معاصر آزادی را از دیدگاهمی

 .(1380رضایی،)

ت توجه های ملّبه اراده و آرمان  ،معمول بودمراکز قدرت که در گذشته   خواسته جای توجه به نیز ببهار 

ایران همان عطیۀ تاریخ است که به »  چرخاند. در این دوران:نشان داده و سمت و سوی قلم را به نفع آنان می

 سپانلو،)« بنا نهد. «یستایش وحدت ملِّ» و «آزادی سیاسی»شاعر جوان امکان داد، کاخ اثرش را بر دو پایۀ 

1374)  

  مشرق رسید سویاز مغرب  پرتو آن اختر             سعد دموکراسی ز مغرب بردمید                          اختر

 (1380) بهار،                                                                                                                

بهترین  .«آزادی»است و دیگری « وطن»دو نهنگ بزرگ از شط شعر بهار صید کنیم، یکی خواسته باشیم اگر 

بهار به سبب آگاهی نسبتاا وسیعی که از گذشته ایران داشت و  .ها از آزادی در آثار بهار وجود داردستایش



 

 

« وطن»و « آزادی»سرای ایران در او بود، بهترین مدیحه ۀبه علّت هیجان و شیفتگی عاطفِی که نسبت به گذشت

 .(1383شفیعی کدکنی، پرستی در حد اعالی آن، نه شوونیزم حاکم بر دورۀ رضاخانی. )است، وطن

 :نشیندبه نغمه می گونهاینخواهی را آزادیآرمان « مرغ سحر»بهار در تصنیف مشهور خود  

 تر کن داغ مرا تازه         مرغ سحر ناله سحر کن                                                     

 برشکن و زیر و زبر کن     زآه شرر بار این قفس را                                                        

 نغمۀ آزادی نوع بشر سرا     بلبل پربسته ز کنج قفس درآ                                                   

 (1380)بهار،                                                                                                        

آزادی را  . ویستنیز ه آرزو و آرمان بزرگ شاملو از بند استبداد، امید به آزادی انسان و آرزوی رهایی او

  .(1381 ،پورنامداریان) رد.اضرورت حیات انسان و آنچه به او اصالت و معنا می دهد، باور دبه عنوان 

 /  خوانددی سرودی میآزا رآه اگ /  ستآبادانی /  که حضور انسان/  ست...که هر ویرانه، نشانی از غیاب انسانی

  (1380 ،شاملو! )از گلوگاه یکی پرنده  / حتا کوچکتر /  کوچک 

آزادی  ۀغدغد بنابراین .دنبیمی خالصه ،انسان آزادی در را انسانی ارزشهای و معنا و اصالت همۀ تقریباا ،ملوشا

انسانی که آزاد  ،ماندهانسان از عدالت محروم .ستوا یاندیشانسان ۀاندیشیدن به انسان یا مقدم ۀزمین وی، در

 ،باقی نژاد. )آزادی است ۀمحکومیت انسان در حصار ناآگاهی و خاموشی و نداشتن دغدغ ،عدالتیبی .نیست

 هاست:آزادی همچنین مقدمه و برانگیزانندۀ همۀ شادی .(1387

/  نفله کردیم... ما ظلمو /  م آفتاب کردوخورشید خان / آزاد شدیم ستمز ا/  شاد شدیم دلنگ! نگ لد -» 

  (1380 ،شاملو) شیم...دیگه اسیر نمی/  شیم... از شادی سیر نمی/  آزادی رو قبله کردیم
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 «زادیآ»ای از آزادی تا آنجا در ذهن و زبان شاملو اهمیت دارد که ترس از مردن در سرزمینی که در آن نشانه 

  :تر از خود مرگ استنیست، بسیار هولناک

همه از مردن   –باری  –هراس من  /  تر بوداگر چه دستانش از ابتذال شکننده /  امنهراسیدههرگز از مرگ 

 (1380 ،همان. )تر باشدافزون  / آزادی آدمیبهای از  /  که مزد گورکن/  در سرزمینی ست

ذاتی  ۀخصیص ،و تحقق اراده «شدن» چرا که امکان ؛غیبت انسان مساوی است با ،از این روی غیبت آزادی 

چه  و، گرددکمال انسان میبزرگ شدن ومانع  ،چه که باشد زندان هر. و وجه تمایز انسان از حیوانات است

 .(1387 ،نژاد قیبا. )درا به حداقل می رسانی استعدادهای وجودی انسان سطح تجلّ ،مستقیممستقیم و چه غیر

 /ست  بالش گرمی /اگر زندان احت /مادرسینۀ  خیالیو گرم جای بی /شیانه استآ نمای پناه/ اگر زندان احت 

 (1380 ،شاملو) ... رهایی را شایسته بودن است /  تارک پیلهو  عنکبوت ۀ از باف

 رکف ،یدن گلئکه در آن بو ید به مذهبی باشمقیّ ،مثلالفی اگر تو .ل باید آزاد بوداوّ هم، ،بودن اعربرای ش

بزرگترین  ۀتران»شاملو در شعر  .ای نخواهی یافتتصور و احساس شاعرانه ،یدن گلئهرگز از بو ،به حساب آید

 .کنداشاره می ،خود به این بزرگترین آرزوی خویش در همان عنوان شعر «دشنه در دیس»ۀ از مجموع «آرزو

 ،غیبت انسان است و غیبت انسان ،چرا که فقدان آزادی؛ ستفقدان آزادی ۀنتیج ،ویرانی و پلشتی و بدبختی»

 .(1378 ،پاشایی) «.یرانیوو  رش حضور

 بر  / فرو ریخته دیواری کجا هیچ /  یاپرنده گلوگاه همچون /  کوچک/  خواندمی سرودی آزادی اگرآه 

 (1380 ،ماند. )شاملونمی جای

 :یدسرادر جایی دیگر میو 

ک سخن ی  /چرا که تنها یک سخن  /  که به کار آید /  آن نگفتیم / و تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم

  (1380 ،همان! )آزادی /  در میانه نبود

 با لحنی برانگیزاننده، نمود پیدا کرده است:هم دعوت به مبارزه برای آزادی در شعر شاملو 

کند؟ گل سرخی پرتاب می /ان برآماسیدۀ لببه /  که آزادی را/  ستفریاد کدام زندانی/  پس پشت مردمکانت

 (1380 )همان، -



 

 

 گیرینتیجه

موردی  ۀبا مطالع ،«آرمانی در شعر معاصر ایران ۀجامعهای لفهؤم»ر در پی چیستی و چگونگی پژوهش حاض

و احمد شاملو، به نتایج  بهار الشعرای ملک یعنی ؛(و نوگرا گراکهن) ۀن برجستراوو انتخاب دو تن از سخن

 ۀجامع ،معتدل از جریان ادبیات مشروطه و ممتاز یانماینده عنوان به یافته است: ملک الشعرای بهار،زیر دست

-ت و آیینداند که ضمن پاسداشت سنّ می ایرا جامعه - ،ایران ،زادگاه خود ۀدر محدود -انسانی و آرمانی 

امروز نیز تن داده و خود را از  کارهای مدرن جهانِوبه ساز ،گذشته های باستانی و احیای مجد و عظمتِ

 .اقتصادی و غیره محروم نگرداند، سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی :های مختلفدستاوردهای علمی در حوزه

آمیز با نوعدوستی و همزیستی مسالمت ،عدالت اجتماعی و طبقاتی ی،مندقانون ،کراسیدمو :مظاهری مثل

تری نوین ۀآنکه در دور ۀبه واسط ،اما ،های شاملوهغدغد .های اوستآمال و آرمان ازاقوام و ممالک دیگر 

و  قرون -ویش ر خهای سیاسی روزگاگرایش به تأثیر از گرماگرمِ -وی ،قدری متفاوت است زیسته، از بهار

جستجو  ( گراسوسیالیسم یا جامعه )ر چپ با رویکرد تفکّ «انسان مدارانه»های آرمان ۀپیشرفت جامعه را در سای

 .نده استامایکرده و آن را در شعر به خواننده نُ
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 تهران: فروزان.، اندیشۀ تجدّد ایرانیان و(. 1375)، بهنام، جمشید

 تهران: نشر ثالث. ،  زندگی و شعر احمد شاملو، نام همۀ شعرهای تو (.1387) ،پاشایی، عسکری

 انتشارات سروش. تهران:، ست یابر امنهخا(. 1381) ،یتق ان،ینامدار پور

 تهران: مروارید. ،الالیی با شیپور (.1385) ،دیانوش، ایلیا

، پنجم  چاپ، یوسفی نیغالمحس و یانیصدق یتق محمّد ترجمه ،یادب نقد یهاوهیش (.1379)، دیوید چز،ید

 .یعلم : انتشاراتتهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران.، نو شعر اجتماعی هایاندیشه(. 1380) ، لیال رضایی،

 دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده هنشری ،تجدّد و سنّت با معتدل تعامل و بهار(. 1383)، یمهد ،یزرقان

 .56، ص 3شماره مشهد، ،یفردوس

 .علمی انتشارات :تهران، بهار شعر شهر (.1374) ،علی محمّد انلو،پس

 تهران: آوای نور.، شناسی در ادبیاتجامعه(. 1374) ،ستوده، هدایت اهلل

 .30، صدیمروار انتشارات: تهران، هایکاش ۀرزادیام(. 1387)  ،نیپرو سالجقه،

 ص، 148 شماره ،یفرهنگ هانیکنشریه  ،یگنجو ینظام شهر آرمان ار،ید پرور داد(. 1377) ،شهرزاد ،یسن شاه
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 انتشارات نگاه. :تهران .دوم چاپ ،شعرها یکم دفتر، آثار مجموعه(. 1381) ،احمد شاملو، 

 انتشارات توس.، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(. 1359)  ،کدکنی، محمّد رضاشفیعی  

، شماره فصلنامه قال و مقال(. جایگاه زن در شعر و اندیشه احمد شاملو و نزّار قبانی، 1387) شکیبی ممتاز، نسرین، 

 .84-105، ص 2

 اشعار شهر آرمان ینوستالژ یبررس(. 1393)، محمود ،یژنیب یآقاخان و کاظم دیس ،یموسو و لیاسماع ،یصادق

  .30-35 ص، 22 شماره دوازدهم، سال ،ییغنا ادب نامهپژوهش هینشر معاصر، شاعران

 تهران: هیرمند.، هاها و عاشقانهاحمد شاملو شاعر شبانه(. 1381) ،صاحب اختیاری، بهروز
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 .60شماره  ،مجلۀ ایران فردا، شعر مشروطیّت(. اندیشه های عدالت اجتماعی در 1372)،صدری نیا، باقر

انتشارات بنیاد فرهنگی امام رضا)ع(. چاپ  ،های انقالب اسالمیفرهنگ واژه(. 1374) ،فارسی، جالل الدین

 اوّل. تهران: پائیز.

 تهران: ایران جام.، مسیح مادر. نشان زن در زندگانی و آثار شاملو(. 1383)  ،زاد، پوران فرخ

 چاپ دوم. تهران: انتشارات توس. ،انسان در شعر معاصر(. 1372) ،محمّدمختاری، 

 یراهبرد یپژوهشها هفصلنام، استیس در ییواقعگرا ،شعر در ییآرمانگرا (.1396) ،محسن ،یچ رشانهیمد

 .60، ص  20 شماره، پنجم سال ،استیس

و  9  ، ص20، شماره نشریۀ نگاه حوزه(. جایگاه و حقوق زن در نگاه متفکران اسالمی، 1382) ، مهریزی، محمّد

70 

 ،(های نابسامانی نظم دمکراتیک در ایرانریشه)مشروطه و جمهوری (. 1381) ،ملّائی توانی، علیرضا

 تهران: گستره.

 بساط یعل»  دهیقص در شهر آرمان شهیاند(، 1389احمدی چناری، علی اکبر. ) و یعل ،ینوروز و یعل ،یمنتظم

 .148 ص ،2، سال 1، شماره نشریه زبان و ادبیات عرب وف،علم یفوز« الریح

شناسی به عدالت. چاپ اوّل. تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انداز جامعه(. چشم1390میرسندسی، محمّد. ) 

 انسانی.
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