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 مقدمه. 1

 های متعدد دیگـری  های ادبی دانست که سبک ترین سبک توان یکی از مهم رمانتیسم را می
هایی همچون سوررئالیسم و دادائیسم و... که به  اهر ارتباطی بـا   دهد؛ سبک را شکل می

بی و فکری قرابتی رمانتیسم ندارند، در بعضی از اصول و رویکردهای خود با این مکتب اد
نهضتی فلسفی ادبی است کـه در  »(؛ در واقع رمانتیسم0: 0960کنند. )خواجات،  پیدا می

زمینۀ ادب به رجحان احساس و تخیل به جای تعقل تاکید دارد و منـادی آزادی مطلـق   
هـایی   (. رمانتیسم دارای اصول و مؤلفـه 422: 0984)داد، « هنرمند از قیود شعری است.

گرایـی،   زن، بازگشـت بـه طبیعـت، تخیـل، هیجـان و احسـاس، آرمـان       همچون عشـق،  
 اندیشی و... است. گرایی و فردگرایی، سفر، مرگ انسان

کنندۀ ادبیات غنایی بوده اسـت. در ادبیـات    در ادبیات ایران واژۀ رمانتیک غالبا تداعی
شکل رمانس غالب بوده و منظور از آن ادبیاتی است که در آن غلبه بـر                   غنایی نیز معموال 

احساس، تخیل و عاطفه است.  رمانتیسم در ایران با نیما یوشـیج آغـاز شـد و پـس از او     
روی آوردند. یکـی از شـاعرانی کـه    های خود بدین مکتب  دیگر شاعران معاصر در سروده

 اوان دارد احمد شاملوست.هایش نمود فر های این مکتب در سروده لفهمؤ

( از پیشــوایان شــعر نــو حماســی، اجتمــاعی و از     0906 -0912احمــد شــاملو) 
شود. او پیش از آشنایی بـا شـعر    های شعر منثور فارسی محسوب می ترین چهره برجسته

کهن فارسی با آثار شاعران سمبولیست و سوررئالیست اروپا نظیر پل الوار، لویی آراگـون،  
... آشنا شده اسـت و بعـدها آشـنایی بـا شـیوۀ نیمـا بیـنش او را متحـول         گارسیا لورکا و

ستایش عشق، انسان، آزادی و عدالت، جان مایۀ فکری اغلب آثار شاملوست و »سازد.  می
از یک دیدگاه کلی مثل  فکری، انسان، عشق و تقـدیر، شناسـنامۀ شـعر و شـعور او بـه      

 ( 419 -419: 0980)روزبه،  «آید. شمار می

تحلیلی بررسی شده و هدف از آن  -ین پژوهش اشعار این شاعر به شیوه توصیفیدر ا
های این شاعر معاصر با بررسی عناصـر   به دست آوردن دید و نگرشی نو نسبت به سروده

هـا پاسـخ داده    شود تا بدین پرسـش  و اصول مکتب رمانتیسم در شعر اوست و تالش می
 شود:

در شعر شاملو به چه شکلی انعکاس یافته است؟ های مکتب رمانتیسم  لفهعناصر و مؤ
 های این شاعر نمود بیشتری دارد؟   های رمانتیک در سروده لفهمؤ کدام یک از
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هـای   لفـه ؤموضوو مقالۀ حاضر باید خاطرنشان کرد، دربارۀ بررسـی م  پیرامون پیشینۀ
ر آثـار  هـایی د  است، اما پژوهش رمانتیسم در شعر شاملو، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته

 شود:   این  شاعر و مبانی مکتب رمانتیسم انجام پذیرفته که به ترتیب ذکر می
لی  رضـا سـید حسـینی. در برگیرنـدۀ مبـانی      (، تـأ 0966« )های ادبی مکتب»کتاب  -

 مکتب رمانتیسم است.

لی  شـهریار  (، تـأ 0986« )هـای ادبـی   پیش در آمدی بر رویکردهـا و مکتـب  »کتاب  -
 زرشناس، مبتنی بر مبانی است. 

( اثر محمـد خـاکپور و   0986« )رمانتیسم و مظاهر آن در شعر معاصر فارسی»مقالۀ  -
، صـص  40نامه، سال یازدهم، شماره  میرجلیل اکرمی. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش

0- 42. 

فصــلنامه ( از تــورج عقــدایی و میــدیا صــدفی، 0960« )زن در شــعر شــاملو»مقالــۀ  -
 .8های نقد ادبی و سبک شناسی، سال دوم شماره  پژوهش

( اثر یعقـوب نـوروزی،   0962« )نگاهی به منابع الهام شاملو در تصویر پردازی»مقالۀ  -
 .00فصلنامۀ مطالعات زبانی بالغی، شماره 

( به قلم بهـروز رومیـانی،   0962« )معشو  متعالی در شعر شاملو و نزار قبانی»مقالۀ   -
، صـص  96زاده و حمیده غالمی، مطالعات ادبیـات تطبیقـی، شـماره     بخشیمعصومه 

40- 91. 

 مکتب رمانتیسم . 2

رمانتیسم جنبش ادبی و هنری است که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قـرن نـوزدهم در   
هـای گونـاگون    کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و اروپا پدیدار شد. این مکتب بر جنبـه 

هـای اجتمـاعی و    و نه تنها در ادبیات بلکه بر افکـار، عقایـد و ایـده    زندگی تأثیر گذاشت
هـای   ثیرگذار بود. تحوالت عظیم در سراسـر جهـان همچـون وقـوو جنـگ     سیاسی نیز تأ

جهانی، صنعتی شدن جوامع، گذر از عصـر رنسـانس و... شـاعران و نویسـندگان منـاطق      
  انتیک واداشت.ها و اشعار رم مختل  جهان را به نوشتن و سرودن داستان

رفـت.   رمانتیسم در قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه به کار مـی »واژۀ 
گـری و جـوانمردی در پیونـد بـود.      هـای شـوالیه   های قدیمی و قصه این نام در آغاز با رمان

هـا، داشـتن احساسـات پرسـوز وگـداز، غیرواقعـی نمـایی، اغـرا  و          های ایـن قصـه   ویژگی
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زی بود. رمانتیسم در واقع نهضتی فلسـفی و ادبـی اسـت کـه در زمینـۀ ادب بـه       پردا خیال
کیـد دارد و منـادی آزادی مطلـق    اسـتدالل و تعقـل تأ   رجحان احساس و تخیل بـه جـای  

(؛  به عبارت دیگر رمانتیسـم  006: 0989)دادخواه، حیدری،  «هنرمند از قیود شعری است.
هـای ادبـی بـه     ان شعر، دوری جستن از سنتیعنی مقابله با خودکار بودن و سنگ شدن زب

 ویژه عنصر اشرافیت و درنتیجه گرایش به احساس و شخصی کردن آن. 
تـرین جنبشـی بـوده کـه      اهمیت رمانتیسم در این است که در چند قرن اخیر بزرگ

های دنیای غرب را دگرگون کرده اسـت. آیزایـا بـرلین اعتقـاد دارد کـه       زندگی و اندیشه
عامل بزرگ تغییری است که تاکنون در آگاهی مردم غرب پدید آمـده،   جنبش رمانتیسم

تغییرات دیگر قرن نوزدهم و بیستم اهمیتی کمتر از آن داشته و سخت تحـت تـأثیر آن   
 (41: 0989بوده است. )برلین، 

شـود. در طـول    شعر غنایی شکوهمندترین دستاورد جنبش رمانتیک محسـوب مـی  »
پـذیری عمیـق و شـور و هیجـان      آزادی، نرمش و انعطـاف  این دوره، شعر غنایی به نوعی

                                              ـ                 های دیگر به ندرت از آن برخوردار بـوده اسـت. تخی ل کـه بـه        یابد که در دوره دست می
کننده در کانون اصلی آفرینش هنری جای دارد، در شـعر   عنوان نیرویی خال  و دگرگون

هـای سـاده و    حالـت  وجوی امر طبیعی و گذارد. همچنین جست غنایی تأثیر آشکاری می
گیری شـعر غنـایی رمانتیـک نقشـی مهـم ایفـا        پیرایه و دلبستگی به آن نیز در شکل بی
)فورسـت،   «دهـد.  کند که هم محتوا و هم زبان این نوو شعر را تحت تـأثیر قـرار مـی    می

0980 :06 - 89) 
ت های عمدۀ رمانتیسم در ادبیات، تکیه بر احساسات و عواط  رقیق، اصـال  ویژگی  از»

ثیر شـدید از  اهی و برابری طلبـی سـاده دالنـه، تـأ    خو دادن به حزن و اندوه آدمی، آزادی
 (001: 0980)شریفی، « محیط و رویدادها و قهرمان سازی و قهرمان پروری است

 ظهور مکتب رمانتیسم در ادبیات معاصر ایران  . 9

ات ایـران تـاثیر   طور که اشاره شد رمانتیسم یک پدیـدۀ اروپـایی اسـت کـه بـر ادبیـ       همان
گذاشت. این مکتب ادبی در ایران به شکل مکتب و جنبش فراگیر پدیـدار نشـد، بلکـه بـه     

که رمانتیسم اروپایی تنهـا یـک مکتـب     صورت گرایشی ادبی در شعر آشکار گشت؛ درحالی
بینـی، فلسـفه، تفکـرات     های متعددی مانند جهـان  در حوزههنری نبود، بلکه جنبشی فراگیر 

   حقوقی، ادبیات، موسیقی، نقاشی، معماری و... بود.سیاسی، 



 103  رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو  

 شـود.  های نو و کهنه آغاز می زمان با کشمکش رمانتیسم در ایران مانند رمانتیسم اروپا هم
انقالب سیاسی و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فکری ایران در جریان جنـبش مشـروطیت   

ت. جنبشی که موجبـات تغییـر   عاملی اساسی برای  هور نهضت رمانتیک در ایران بوده اس
آورد. جنـبش مشـروطه عرصـه را     ساختار حکومتی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی را فراهم می

هـای گـران فـرود     سازد و بر اشرافیت کهن فئودالی ضربه برای رشد بورژوازی نوپا آماده می
آثـار و افکـار   های زیرین اجتماو،  آورد. در این میان ادیبان و نویسندگانی وابسته به الیه می

 (400: 0982. )زرقانی، کنند ترین طی  اجتماو عرضه می خود را به گسترده
)اواخـر مشـروطه( بـا اشـعار      0911شعر رمانتیک ایران از حدود سال »گفتنی است؛ 

رسد. روی هم  به اوج خود می 91شود و در دهۀ  عشقی و بخصوص افسانۀ نیما شروو می
، دورۀ شکوفایی شعر رمانتیسم در ایران است و طیـ   91و  41ی  ها رفته باید گفت دهه

کننـد. کسـانی همچـون     ای از شاعران به سرودن چنین اشعاری تمایل پیدا مـی  ه   گسترد
نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، فریدون توللی، نادر نادرپور، فریدون مشیری و... نماینـدۀ ایـن   

های رمانتیسـم بـه تبـع     مابیش جلوهها ک توان در اشعار آن اند که می مکتب در ایران بوده
( در ایـن دوره شـاعران بـه بیـان     408 -400همان: «)رمانتیسم اروپایی را مشاهده کرد.

 پرداختند و فضایی رمانتیک برشعرآنان غالب بود.  احساسات و هیجانات عاطفی خود می

 های شاملو  های رمانتیسم در سروده مؤلفه . 4

        . تخی  1.4

هـا   های اساسی در شعر و ادب رمانتیـک اسـت تـا جـایی کـه آن      تخیل از جمله شاخص
( 96: 0986)بـاوره،   «                                                                 اعتقاد داشتند که شاعر بودنشـان صـرفا  بـه دلیـل تخیـل اسـت.      »

هـا، دچـار تـنش و     ها به دلیل نبـود عنصـرخیال در اشـعار کالسـیک     درحقیقت رمانتیک
رمانتیسـم را بنـا نهادنـد؛     درگیری شدند و در پایان با نگاهی نو به ادبیات، مکتبی با نـام 

 کرد. ای را در آن ایفا می مکتب جدیدی که عنصر خیال نقش برجسته
هـای خیـال تـأثیر     های رمانتیسـم در اشـعار شـاملو، فراوانـی داده     مایه در کنکاش بن

پردازی در رویای کودکی تصویری  با خیال« ترانه آبی»مستقیم داشته است. وی در شعر 
هـای   ها و واکنش رساند که محور آن کنش ی به منصه  هور میهای کودک دلکش از سال

ای که رویارویی مخاطب با سطرهای این شعر، ناگزیر او را در  پردازانه است؛ به گونه خیال
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هـای فرامـوش نشـدنی،     کند و در میـان آن خـاطره   اش رها می های خردسالی میان سال
 کند: مفهوم وطن را نیز در پایان به وی الهام می

هـای بـادام    ای تنها  با تکرار چشم قیلولۀ ناگزیر  در تا  تاقی حوب خانه...  امیرزاده»
ای خرد  که بر وقفـۀ خـواب    تلخش  در هزار آینۀ شش گوش کاشی  الالی نجواوار فواره

ها بعـد  تکـرر آبـی را  عاشـقانه  مفهـومی از وطـن        گذشت...  تا سال ها  می آلودۀ اطلسی
 (   064 -060: 0964شاملو، «)دهد.

اسـت.  « مـه »یکی از زیباترین اشعار شاملو که تخیل در آن بسامد باالیی دارد، شـعر  
کند، به جز او دو صدای دیگر هم هستند: یکـی    مه یک راوی دارد که شعر را روایت می»

کو، که عابر آن را از جان خود، یعنی از خیالش بـه مـا گـزارش     عابر و دیگری صدای گل
ز نظر نمایشی این سه صدا که جز یک صـدا نیسـتند، همـان صـدای راوی     دهد، اما ا می

( به دیگر بیان، پژواک خیـال در سراسرسـرودۀ ذیـل مـوج     069: 0908)پاشایی،  «است.
آلود روستا را بـه زبـان شـعر درآورده اسـت کـه مخاطـب        زند و شاعر چنان فضای مه می

ود و از پـس آن خاموشـی و   شـ  همراه با او از حالت شعوری به حالت شعری منتقـل مـی  
کو کـه انتظـار وی نیـز دیگـر روی خیـالی بـودن        سکوت فراگیر فضا، معشوقی با نام گل

 شود: کند، به تحرکات شعری اضافه می سروده را آشکار می
بیابان را، سراسر، مه گرفته ست  چراغ قریـه پنهـان اسـت...  بیابـان را سراسـر مـه       »

اند.  در شوالی مـه پنهـان، بـه       سگان قریه خاموشگوید به خود، عابر[ گرفته ست. ]می
بیند، به چشمش قطـره اشـکی بـر     داند. مرا ناگاه  در درگاه می کو نمی رسم. گل خانه می

 (002: 0964)شاملو، « لبش لبخند...

 .  هیجان و احساس 2.4

ادبیات رمانتیک بر خالف کالسیک که بیشتر بر عقل تکیه دارد متکی بر شور و احسـاس  »
هـا یـک اصـل     (؛ در واقع توجه به احساس، برای رمانتیک08: 0900)ولک،  «و تخیل است
شود. دنیای حواس برای آنان در حکـم ابـزاری اسـت بـرای بـه کـار انـداختن         محسوب می

های شهودی آنان، گـاه دنیـای حـواس چنـان تـأثیری بـر شـعرای رمانتیـک بـاقی           توانایی
هـا بـه    انـد. آن  های متعالی از هستی رسیده به مرتبهوار  گذارد که گویی در حالتی خلسه می

شدند کـه همـۀ    لحاظ حسی نیز بسیار حساس بودند و گهگاه چنان از مشاهدات متحیر می
 (29: 0986گرفت. )باوره،  وجودشان تحت تأثیر قرار می
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هـای سرشـار از    شعر شاملو نیز سرشار از شور و هیجان و شادی اسـت. ایـن لحظـه    
زیبـاترین شـعرهای شـاملو را بـه      -شـمارند   که متأسفانه اندک و انگشت -شادی و امید 
زند که شـادمانی و جنـبش و هیجـان را     اند. در شعر او شور و شعفی موج می وجود آورده

دارد. )پورنامـداریان،   در مرز جنون و دیوانگی به سخره و فریاد و رقـص و پـایکوبی وامـی   
0961 :066) 
و احساساتش صمیمی است؛ بـه همـین جهـت در شـعرهای     ها  شاملو با خودش، تجربه»

انـد تـا    ها که بیشتر نثری شسته رفته                                           ها که واقعا  و از هر نظر شعر هستند و چه آن وی، چه آن
شعر، همیشه صمیمیت و یکرنگی وجود دارد. در شـعر او دورنگـی، ریـا و خـودفریبی وجـود      

 (29-20)همان: « ت...ندارد. شعر او محصول ناب عواط  و احساسات واقعی اوس
تـوان مشـاهده کـرد. او بـا آوردن      در این شعر عاطفه و احساس شاعر را به خوبی می

 کند: در واقع احساس خود را بیان می« ای ویران نشسته»و « ای تنها نشسته»عبارات 
ام؟    ای    تنها نشسته  ای بامداد   که با همۀ جمع چه تنها نشسته کنم  نظر در تو می»
کنم ای بامـداد  کـه چـه ویـران      ام.   نظر در تو می که تنها فارغ از من و از ما نشستهنه  

 (696: 0964)شاملو، « ای   نشسته
گویـد و ضـمن    شاملو در سرودۀ زیر از احساس عمیقی که به عشـق دارد سـخن مـی   

انـدوه  بـر  « درد»رود، با تکرار کلمۀ  بیان این نکته که با آمدن عشق دردهایش از بین می
هاسـت؛   گونه نگاه غمناک و ناامیدانه به زندگی، خـاص رمانتیـک   ورزد. این خود تأکید می

 تر است: تر و نکته بینانه زیرا روح رمانتیک، نسبت به امور، لطی 
ای  اسـتوار بـه دردی...  هـر      واره ام.  گفتی پوسـت  ام همه  من درد بوده من درد بوده»

« درد  دریـافتم  عشـق آمـد و دردم از جـان گریخـت      نماد و نمود را  با احساس عمیـق 
 (609 -604)همان: 

مـن درد  »گویـد:   انگیزی سایه افکنده است؛ آنجا که شاعر مـی  در این شعر فضای غم
گذارد، به صورت  کند و در ذهن او اثر می درحقیقت آنچه را که احساس می« ام همه بوده

شـود شـعر در    و درونی است که باع  مـی  های بیرونی دهد. در واقع انگیزه شعر ارائه می
 (921: 0904ذهن او نطفه بسته و متولد شود. )محمدی، 

 . عشق 9.4

ای با کاربست فـراوان در ادب رمانتیـک    های مکتب رمانتیسم، عشق گزاره لفهؤدر میان م
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عشق، کیفیتـی نفسـانی اسـت کـه     »اند که  شود. در شرح عشق چنین گفته محسوب می
روالن بـارت نیـز   ( 608: 0906)انوشـه،  « دارای سه جنبۀ ادراک، انفعـال و فعـل اسـت.   

خواهیم کسی صدای ما را بشنود. کسی بـه   عشق نیاز به معشو  است، می»معتقد است: 
 (066: 0982)باباچاهی، « ما نگاه کند.

تـوان   ا در تمام شعرهای او مـی مایه شعری شاملو است و تقریب ترین درون عشق مهم 
شود. این عشق، گـاه زمینـی    آن را یافت. عشق در شعر او با نمودهای مختلفی پدیدار می

توان اذعـان   ای که می است و گاهی با مفاهیم آزادی، عدالت و انسان همراه است؛ به گونه
ای   پدیـده « عشق»کرد او به مرتبه واالیی از عشق رسیده است. در کارنامۀ شعری شاملو 

دهد و این عشق  ها خود را نشان می ها و اندیشه ترین احساس ای از زالل است که با آمیزه
: عشـق بـه معشـو ، عشـق بـه وطـن،        توان یافت را در نمودهای گوناگونی در شعر او می

 عشق به انسان، عشق به مادر و...
ت و زیبـایی ایـن                                            س رایان ادبیات فارسی معاصراسـت و جـذابی   شاملو در شمار عاشقانه

اش  های وی بخش جدانشدنی اشعارش بوده و رنگ و بویی متفاوت بـه آثـار ادبـی    سروده
این زیبایی یکی به خاطر تصویرهای تازه و بکر آن است و دیگر بـه  »بخشیده است؛ البته 

( دیگـر نکتـه در ایـن بـاب،     090: 0961پورنامـداریان،  «)خاطر بازتاب عاطفی ویـژۀ آن. 
عشـق در شـعر شـاملو از    »نگاه شاملو از مرز جسم و جان  اهر است؛  پیشروی عشق در

رسد، به اتحادی که موجب  سطح روابط بیولوژیک عاشق و معشو ، به سطوح باالتری می
که یکی غالب باشد و دیگـری مغلـوب، یکـی قهـار باشـد و       کمال آدمی است،  بدون این

 (941: 0982)زرقانی،  «دیگری مقهور، انگار یکی بدون دیگری ناقص است.
های اشعار خود از عشق سـخن گفتـه    شاملو شاعری است که تقریبا در تمام مجموعه
 است گویی که عشق جزو اصلی زندگی آدمی است:

زاده را  تاب سفری ایـن چنـین  نیسـت   چنـین      اگر عشق نیست  هرگز هیچ آدمی»
 (966: 0964)شاملو، « د.کن گفتی  با لبانی که مدام  پنداری  نام گلی را  تکرار می

اش سـتایش   معشو  در شعر شاملو تنهـا زیبـارویی نیسـت کـه فقـط بـه جهـت زیبـایی        
 شود، بلکه زیبارویی است که توانایی آن را دارد که پیرامون خود را نیز زیبا کند: می

من بدی نبودم.  تو را شناختم  و  ام را یافتم  به خوبی رسیدم...  تو خوبی  من ستاره»
 (400)همان: « هایم همه شعر شد  سبک شد ا دریافتم و حرفتو ر

کند یک تئوری برابـر   در سرودۀ ذیل، شاملو به عشق متقابل معتقد است. او سعی می
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برای عشق انسانی مطرح کند که در آن هر دو طرف معشـو  باشـند نـه یکـی عاشـق و      
مهـر ومحبـت   دیگری معشو ؛ درحقیقت برپایه نگاه شاملو بـه عشـق، کـنش و واکـنش     
 شود:   انسانی در قالب دو قلب، از ضروریات و ملزومات زندگی بشری محسوب می

برای زیستن دو قلب الزم است  قلبی که دوست بدارد، قلبی کـه دوسـتش بدارنـد     »
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد  قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید...   آن سـوی  

  انسانی که مرا بگزیند  انسانی که من او را بگـزینم  انسـانی   خواهم: ستاره من انسانی می
یی درکنارم  تا در او بخندم تـا در    های من نگاه کند..  انسانی در کنارم، آیینه که به دست
 (490-491)همان:  «او بگریم...

تـر و   گیـرد، حتـی زبـان شـاعر سـاده      با آمدن عشق، گویی همه چیز رنـگ دیگـر مـی   
خواهد کـه او را بـه پـاکی و راسـتی بازگردانـد؛ بـه        . شاعر کسی را میشود می تر صمیمی

ای   دوران جنینی خویش، به دوران کودکی، زمانی که روح از پـاکی و سـادگی معصـومانه   
 -هـای رمانتیسـم اسـت     کـه یکـی از مؤلفـه    -مند است. عشق او را به مادر طبیعت  بهره

مرا به دوران ناآگـاهی خـویش   »ید: گو کند؛ به همین جهت است که شاعر می نزدیک می
و این تعبیر یادآور معنای لغوی عشق است کـه  « ها به جانب من برویند بازگردان تا عل 

گرفته شده و آن گیاهی است پیچنده و خزنده کـه بـر تمـامی تنـۀ درخـت      « عشقه»از 
 کند: پیچد و آن را خشک می می
ده اسـت   مـرا بـه شـهر     کـران تـو بـر مـن پوشـی      های بـی  ای همسفر که راز قدرت»
دم،  واحۀ پاکی و راستی بازگردان   مرا بـه دوران ناآگـاهی خـویش بـازگردان  تـا       سپیده
ها به جانب من برویند  تا من بسان کندو  با نیش شیرین هزاران زنبور خرد از عسل  عل 

های جنـین   مقدس آکنده شوم  تا چون زنی نوبار  با وحشتی کی  ناک  نخستین جنبش
انگیز تولد نوزادی دلبند مبدل کنم   که مـن او را بازیـافتگی خـواهم     ه انتظار هیجانرا ب

های ازدست دادگـی   مـن او را بازیـافتگی نـام خـواهم       ترین شب بستر  لمانی نامید  هم
 (980 -986)همان:  «.نهاد

کشـد و در اوج   کنـد و دربنـد خـود مـی     عنصر عشق به آرامی وجود شاملو را تسخیرمی
نماد عشق است که در تمـام  « گیاه خزنده»سازد. در سرودۀ پایین،  ناامیدی او را امیدوارمی

گـردد. بـه دیگـر روی، شـاملو      وجود شاعر ریشه دوانیده است و سبب تولد دوبـارۀ وی مـی  
داند که با نگریستن بـه او، از خویشـتن خـویش غافـل شـده و       ای می معشو  را چون آینه

 ای از وجود معشو  گردیده است: رسیده است که خود، نگارهچنان با وی به یکسانی 
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سرکش و سرسبز و پیچنده  گیاهی  دیوار کهنۀ باغ را فـرو پوشـیده اسـت.  و از آن    »
کنـد  و مـن    سوی دیگر  گیاه پیچنده...  در تن من گیاهی خزنده هست  که مرا فتح مـی 

 (986-989همان: «)اکنون جز تصویری از او نیستم 

 گرایی( انیسم )انسان. اوم4.4

است، اما به دلیل اهمیت بسـیاری کـه     گرچه خود مکتبی جداگانه      گرایی                   اومانیسم یا انسان
گرایـی   توان انسـان  دادند، می گرایی در آثارشان نشان می شاعران رمانتیک به انسان و انسان

توصیفی سـاده  های رمانتیک قرار داد. وردزورث، در  های خاص در زمرۀ مؤلفه را نیز به گونه
)وردزورث، « گویـد.  ها سخن مـی  شاعر، انسانی است که خطاب به انسان»گوید:  از شاعر می

شاعران رمانتیک، دیـدگاه بـارزتری دربـارۀ انسـان و نیـز شـعر       »( گفتنی است، 28: 0980
« اتخاذ کردند؛ زیرا اعتقاد داشتند سرشت معنوی انسان به طور کلی در خور اهمیت اسـت. 

های معاصـرش پایـه و اسـاس بنیـان      ( در شعر شاملو نیز انسان و نگرانی06: 0986)باوره، 
هـای   دهند؛ به دیگر بیان، هرچند توجه به انسـان یکـی از ویژگـی    فکری وی را تشکیل می

شود و تقریبا کمتـر   اصلی شعر معاصر است، اما در شعر شاملو جزء اصلی شعر محسوب می
یـا غیرمسـتقیم بـه انسـان توجـه نشـده باشـد.        شعری است که در آن به صورت مستقیم 

بـریم   های معاصر به ژرفای این موضوو پـی مـی   ( با تأملی بر سروده002: 0982)سالجقه، 
هـای   آور ارزش پیـام »که اشعار شاعرانی همچون احمد شاملو، نیمایوشیج، اخوان ثالـ  و...  

وانسـته اسـت آفـا  انسـان     ت ها می ای برای انسان ایرانی بوده است. گسترش این ارزش  تازه
 (46: 0984)مختاری، « اندازهای انسانی نو بپیوندد. دوستی کهن فرهنگ ما را به چشم

شعر گفتـه و در نگـاه او جـدایی    « انسان»احمد شاملو شاعری است که تمام عمر برای 
ها با سنجش رنگ، نژاد، اندیشه و آیین، وهنی گستاخانه به سـاحت انسـان اسـت. او     انسان
داند و بـه سـهم    گرسنگی، رنج، نادانی و خودکامگی را ننگی برای خانوادۀ بشری می جنگ،

 (996: 0980کوشد. )صاحب اختیاری و دیگران،  خود در زدودن این ننگ می
دهد و برفرزانگی و خردی کـه در وجـود او نهادینـه     او گاه انسان را مورد خطاب قرارمی

بخشـد و سرشـار از    عر، بـه هسـتی معنـا مـی    کند.  انسان مخاطب شـا  است، تأکید می شده
وارستگی و فرزانگی است که هنوز یارای کش  خویشتن را نداشته و اندک علومی از خـود  

که، شاملو عناصری از طبیعت را در برابـر بشـر پسـت و نـاچیز      است. جالب این ساطع کرده
ون داند که در نگاه نخسـت دارای عظمـت و جـالل  ـاهری هسـتند؛ عناصـری همچـ        می
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 اقیانوس، کوه و دشت که هریک به تنهایی از جایگاه درخوری در هستی برخوردارند:
نقش غلط مخوان  هان   اقیانوس نیستی تو  جلوۀ سیال  لمات درون  کوه نیستی  »

ای  کـه هنـوز از آن                                                         انعطافی محض  انسـانی تـو  سرمسـت خ مـب فرزانگـی      خشکینۀ بی
یاه سر برآورده  هستی  معنای خود را با تو محـک  ای بیش در نکشیده  از معمای س  قطره
 (0191 -0146)همان: « زند می

نوعانش خیزش و ایستادگی در برابر نامالیمات روزگـار اسـت؛    درخواست شاملو از هم
کنـد   گر را تنها ابزار رویارویی با تقدیر فرب مـی  به دیگر بیان، شاعر دستان انسان معجزه

خواهد دیگـر بـه    ، از وی می«خاطرۀ دردی بیهوده چیست؟ میالد تو جز»و با این سوال: 
 گذشتۀ ماالمال از رنج و محنت نیاندیشد و بر جبر عالم چیره شود:

زیستن  و معجزه کردن؛  ورنه  میالد تو جز خاطرۀ دردی بیهوده چیست...  معجـزه  »
 (890 -891همان: «)کن معجزه کن  که معجزه  تنها  دست کار توست

 به طبیعت . بازگشت 5.4

های اساسی شعر رمانتیک است. اسـتفاده   گرایی و توجه به طبیعت یکی از جلوه طبیعت»
های گوناگون وجود دارد. رمانتیسـم بازگشـت بـه     ها به صورت از طبیعت در آثار رمانتیک

دانـد؛ بـه    روستا و طبیعت را نشانی از بازگشت به پاکی و درمانی بـرای درد تنهـایی مـی   
وری طبیعت در شعر و نثر کامال عادی و مرسوم است؛ به ویژه هنگـامی  همین دلیل یادآ

که طبیعت با حاالت و وضعیت روحی و ذهنی آفریننده اثـر ادبـی، شـباهت و همخـوانی     
تـرین شـاعران رمانتیـک     ( احمد شاملو نیزکه یکی از برجسته99: 0980فورست، «)دارد.

هـای   و واکـنش   رهـایی از کـنش  ادبیات فارسی معاصر است، از شعر طبیعت بـه عنـوان   
های فلسفی بشر سود جسته به جانب طبیعت گریزان اسـت و بـدان    انسانی و غم و اندوه

برد. نام بردن عناصر طبیعت توسط یک شاعر به سادگی سـرودۀ ذیـل، از سـویی     پناه می
گـر رنجـوری شـاعر از زنـدگی      نشان از ارتباط عمیق وی با طبیعت دارد و از سویی نشان

هـای رمانتیـک شـاملو     تـوان از سـروده   گمان ایـن مهـم را مـی    یته امروزی است. بیمدرن
 همچون این شاهد شعری دریافت:

ها  و چوپانان...  دوست  ها  سگ لبک دوست داشتن مردان  و زنان  دوست داشتن نی»
داشتن اشک تو  بر گونۀ من  و سرور من  بر لبخند تو  دوست داشتن شالیزارها  پاهـا و   

 (61 -99: 0964)شاملو، « وها...  دوست داشتن پاییز...زال
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اش  بازگشت شاعر مورد پژوهش به طبیعت اولیـه و پـاک انسـانی   « باغ آینه»در شعر 
نمایان است؛ به دیگر بیان، روح و جان ادیب رمانتیک با سادگی، سـکوت و نیـز زیبـایی    

اساسـی سـبک   وحدت نزدیک ذهن و طبیعت مشخصۀ »طبیعت درآمیخته است؛ چراکه 
( شاملو در پی این وحدت، از حالت بـدبینی و انـدوه   61: 0986)دومن، « رمانتیک است.

شـود. ایـن ادعـا را     بینی و شـادی منطقـی هسـتی متحـول مـی      فلسفی نیستی به خوش
های مشتمل بر جنگیدن با تاریکی، برخاستن، صیقل زدن روح و جـان و سـاختن    عبارت

 کنند: ابدیت تأیید می
خیزم    روم...  من   برمی به دستم چراغی در برابرم  من به جنگ سیاهی میچراغی »

ات  یـی برابـر آینـه    زنـم  آینـه   چراغی در دست، چراغی در دلم  زنگار روحم را صیقل مـی 
 (961 -988: 0964)شاملو، « گذارم   تا با تو  ابدیتی بسازم. می

 . شخصیت و فردگرایی6.4

به جهان مدرن هدیـه داد ایـن اسـت کـه هـر موجـود       ترین عنصری که رمانتیسم  مهم»
هـا بـه جـای تکیـه      انسانی از هویت متمایز و خاصی برخوردار است. فردگرایی رمانتیـک 

ای عـام و همگـانی اسـت بـر درون فـرد و آن چیـزی تکیـه         صرف بر عقالنیت که پدیده
: 0908، )جعفـری جـزی  « کند. کند که منحصر به اوست و او را از دیگران متمایز می می
کردنـد،   ها صرف نظر از مقاصدی که دنبـال مـی   رمانتیک»( به عبارت دیگر بایدگفت 06

( در 01: 0986)لوکــاچ و دیگــران، « خـویش بودنــد. « مــن»همـواره در جســت وجــوی  
در دورۀ معاصر، شعر فارسی از قید قـراردادی و تصـنعی بـودن آزاد شـده و در     »حقیقت 

رسـد شـاعران    خـورد و بـه نظرمـی    ی به چشم میاشعار شاعران معاصر یک مشخصۀ فرد
 ( 411: 0906)اسحا ، « اند. فردیت بیشتری یافته

شـاملو بـر فردیـت رمانتیـک تأکیـد      « توانم زیبا نباشـم  نمی»شعر ذیل از سروده   در
سازد؛ به دیگر سـخن، درکـالم    های آن را در قالب شعر بر زبان جاری می لفهؤکند و م می

رمانتیک به صورت آشکارا تبیین گردیده است. شاملو وجـود و   وی شکوفایی فردی شاعر
 دهد: زیبایی هستی را به حضور شکوهمند خود نسبت می

                                                       ای نباشم در تجل ی جاودانه... جهان اگر زیباسـت  مجیـز     توانم زیبا نباشم  عشوه نمی»
 (801 -866: 0964)شاملو، « گوید. حضور مرا می

نوعان پیوند  دارد تا گاه میان خویش و دیگر هم آن میفردگرایی رمانتیک، شاعر را بر 
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چنـین بشـر را معنـا     برقرار کند و تمام جامعه بشری را بسان یک فرد واحد ببیند و ایـن 
هـا   رمانتیـک »اسـت؛ چراکـه،   « من»کند. دیگر نکته قابل تأمل در این سروده تکرار واژۀ 

« خـویش بودنـد.  « من»جوی کردند، همواره در جست صرف نظر از مقاصدی که دنبال می
 (   01، 0986)لوکاچ و دیگران، 

شـکلی میـان   -من تنها فریاد زدم  نه   من از  فرورفتن  تن زدم  صدایی بودم مـن   »
 (048 -040)همان: «   و معنایی یافتم.-اشکال

هـای مکتـب رمانتیسـم     شاملو در جایی دیگر نیز شخصیت محوری را کـه از ویژگـی  
جهان های  دهد و برای خود شخصیتی مستقل در میان پدیده ر میاست، مورد اهتمام قرا

داند که بر عهده او گذاشته شـده اسـت. او    می قائل است و حضور خود در دنیا را رسالتی
 کند: ورزد تا جایی که در مقابل مرگ ایستادگی می بر این رسالت و انجام آن تأکید می

ام از اصـل خـود بـه     ..  من اینجا ماندهام که همین را بگویم. من اینجا پا سفت کرده»
ام  برآسـمان    دور  که همین را بگویم  و بدین رسالت  دیری اسـت  تـا مـرگ را  فریفتـه    

 (099 -094: 0964)شاملو، « گذرد. می سرودی بلند

 . سیر و سیاحت )سفر(1.4

سـفر  های دیگر، دعوت به  آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمان
های خیال، یکی دیگر از مشخصـات آثـار    تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بال

( سفر در اشعار شاملو به چنـد گونـه نمـود دارد:    080: 0982رمانتیک هاست. )حسینی، 
 افتد و گاه زاییدۀ ذهن شاعر است. می گاه سفر واقعی است و در دنیای بیرون اتفا 

پـردازد. او در خیـال خـود قـدم در راهـی       فری خیالی میشاعر به س« سفر»در شعر 
اش نیـز در مقابـل چشـمانش ناپدیـد      رود که سایه گذارد و تا جایی پیش می پایان می بی
 شود: می
در قرمز غروب،  رسیدن  از کوره راه شر ، دو دختر، کنار من.  تابیده بـود و تفتـه    »

غرب...   و با من گفتند با ما بیـا بـه راه...      هایشان...  و با من گفتند با ما بیا به مس گونه
در ساکت بزرگ به من دوختند چشـم.  برخاسـتم ز جـای، نهـادم بـه راه پـای و در راه       

: 0964)شـاملو،  « مان و سرود من  در راه پرغبار نهان شـد  دوردست...  و چندان که سایه
010- 016) 

سـیک را بـا زبـانی نـو بـازگو      با توصیفی رمانتیک، مضمون شعر کالدر این شعر راوی 
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دو   ( آن021: 0908گویـد. )پاشـایی،    انـد سـخن مـی    کرده و از دو دختری که از شر  آمـده 
کنند و شاعر در خیال خود سـفری طـوالنی    دختر شاعر را به حرکت و سفر کردن تشویق می

 شود. می اش در میان گرد و غبار راه محو رود که سایه کند و تا جایی پیش می را آغاز می
خواهـد   گذارد، او از معشو  می شاملو در شعری دیگر سفری متفاوت را به نمایش می

 بگریزد:               « زشتی و تباهی»تا همراه او از 
از درد ایشان بود،  خود از ه برویم ای یار  ای یگانۀ من   دست مرا بگیر   سخن من ن»

یگانه من   برویم و دریغا  به هـم پـایی ایـن    ..   برویم ای یار  ای .اند دردی بود  که ایشان
شـویم  حقیقـت    انگیز  به هم پایی این یقین  که هر چه از ایشان دورتر می نومیدی خوف

 (260 -261: 0964)شاملو، « یابیم...  ایشان را آشکارتر  درمی
کند سفری واقعی است. شاعر در حقیقـت   سفری که شاعر معشو  را بدان دعوت می

کند که وجودشان موجـب درد و تلخـی اسـت. سـفری در میـان       می هایی دوری از انسان
نومیدی و یقین؛ شاعر بر این باور است کـه ایـن سـفر بـه او در درک حقیقـت وجـودی       

 کند. های اطرافش کمک می انسان

 . یادکرد مرگ1.4

هـای   نگرانـی  اندیشـی و دل  مـرگ های مکتب رمانتیک توجه به مرگ است.  از دیگر مؤلفه
در تفکـر   هـای بـارز ایـن مکتـب اسـت.      صل از آن در مکتب رمانتیسم، یکـی از ویژگـی  حا

افتـد؛   اتفا  مـی ای است که در زندگی  فیلسوفان، مرگ جدا از زندگی نیست، بلکه حادثه
دارد.  بنابراین، مرگ بـرای انسـان در یـک حالـت مـرزی میـان دانسـتن و ندانسـتن قـرار         

بـرد و   داند که به مرگ پناه مـی  مند را بیماری می( فروید نیز هنر090: 0986)معتمدی، 
 ( 492: 0992پور،  یابد. )آریان می  به نعمت والدت مجدد و زندگانی نو دست

ها و تأثرات روحـی   های عاطفی شعر شاملو موضوو مرگ و اندیشه یکی دیگر از جنبه
اگرچـه   گیـرد؛  های شاملو کنار عشـق قـرار مـی    ناشی از آن است. مرگ در بیشتر سروده

محـو  « شکفتن در مه»نشیند و سرانجام در مجموعۀ  عشق بعدها شور و هیجانش فرومی
 (021: 0961ماند. )پورنامداریان،   شود، اما مرگ باقی می می

گویـد   از برف سفید پیری که بر چهرۀ او نشسته سخن می« وحسرتی»شاملو در شعر 
هـای زنـدگی و    تمرار گـذر لحظـه  دهد. او اس و از فرا رسیدن دوران پیری و مرگ خبرمی

 داند: عدم توق  آن را نشانی از پیری و نزدیکی به مرگ می
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نشیند   نه  این برف را  دیگر  سر بازایستادن نیست  برفی که بر ابروی و موی ما می»
                                                                                      تا در آستانۀ آیینه چنان در خویش نظر کنیم  که به وحشت  از بلند  فریادوار  گ داری  بـه  

 (669: 0964)شاملو، « نظر بردوزیاعما  مغاک  
مـرگ را آمـادۀ درنوردیـدن خـود     و  تـر  گذرد شاعر زمان رفـتن را نزدیـک   هرچه می

بـودن آن از   بیند. وی با جان بخشـی مرگ)چشـم دریـدن( از سـویی و تهدیدکننـده      می
 کند: سویی دیگر، آن را جانداری جنگجو و مبارزی چیره  تصورمی

در   های سرگردانیت  این قلب دربه آن برگذشت.  افسانه ها به چهل رسید و از پیمانه»
)همـان:  « درانـد.  شود.  بیهوده مرگ  بـه تهدیـد  چشـم مـی     به پایان خویش نزدیک می

619- 612) 

 گیری  نتیجه

هـای رمانتیسـم در    دهد که شاملو از آمـوزه  های انجام شده در این مقاله نشان می بررسی
هنـری او گشـته   های  امر موجب گسترش دامنۀ خالقیتآثار خود تاثیر پذیرفته و همین 

های به کار رفته در سرودۀ شاعرخیال نقش بسزایی داشته است؛ بـه   است. در میان مؤلفه
زنـد و مخاطـب همـراه بـا او از      هایش موج مـی  ای که پژواک خیال در سراسرسروده گونه

شـاملو حاصـل    شود.  همچنین شعر شـورانگیز  حالت شعوری به حالت شعری منتقل می
گونۀ وی اسـت؛ احساسـی کـه شـاعر هرچـه را بـا آن        حضور هیجان و احساس رمانتیک

مایـه شـعری    تـرین درون  دهد. عشق مهـم  کند، در طلیعۀ شعر و ادب جای می تجریه می
توان آن را یافـت. عنصـر عشـق در سـرودۀ      شاملو است که تقریبا در تمام شعرهای او می

یابد؛ عشق به معشـو ، عشـق بـه وطـن، عشـق بـه        لوه میشاعر با نمودهای گوناگونی ج
برپایه نگاه شاملو به عشق، مهر ومحبت انسانی از ملزومات زندگی انسان و عشق به مادر. 
هـای انسـان    شاعر معاصـر عـالوه بـر پـرداختن بـه دغدغـه       شود. این بشری محسوب می

از مرزهـای ادیـان و    کاربسته است تا ساحت انسانیت را امروزی، تمام تالش خویش را به
ملل و نژادها گذردهد و گسترۀ دایرۀ جهان شمول انسانیت را بـیش از پـیش بگسـتراند.    

هـای فلسـفی    های انسانی و غم و انـدوه  وی از شعر طبیعت به عنوان رهایی از درد و رنج
برد. عالوه بر این درکالم  بشر سودجسته و به سمت طبیعت گریزان است و بدان پناه می

است. شـاملو وجـود و    وفایی فردی شاعر رمانتیک به صورت آشکارا تبیین گردیدهوی شک
هـای   زیبایی هستی را به حضور شکوهمند خویشتن مرتبط ساخته است. از دیگـر مؤلفـه  
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های شاعر سیر و سیاحت و سفر است. این سـفر گـاه واقعـی اسـت و      رمانتیک در سروده
اندیشـی از   ذهن شاعر اسـت. همچنـین مـرگ    افتد و گاه زاییدۀ دردنیای بیرون اتفا  می

های پربسامد مکتب رمانتیسم در اشعار احمد شاملو اسـت. وی بـا مـرگ و تـأثرات      گزاره
همـراه دارد و آن   آید، اما مرگ یک نگرانی همیشگی برایش به نشأت گرفته از آن کنارمی
 جدایی وی از معشو  است.
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