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مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه » ابر شلوارپوش«بررسی و تحلیل 
 شعر فوتوریستی روسیه

  ∗ زهرا محمدي
  ن، ایران دانشگاه تهرا،یات خارجیها و ادب  زبانةدانشکد استادیار زبان وادبیات روسی،

  )3/2/92 :، تاریخ تصویب10/12/90 :تاریخ دریافت(

  دهیکچ
. از شاعران بنام قرن بیستم و مکتب فوتوریسم روسی اسـت          ) 1893-1930(والدیمیر مایاکوفسکی   

   زنـدگی  ۀتوریستی و برنامـ   ترین آثار فو    عنوان یکی از مهم     به» ابر شلوارپوش  «ۀدر میان آثار وي، منظوم    
 سعی شده    در این مقاله  . است   و مورد توجه و بررسی منتقدان بزرگ ادبی قرار گرفته          شده   شاعر شناخته 

 دیـدگاه    و رونـد دگرگـونی     »ابر شلوارپوش «هر یک از چهار بخش منظومه       رویکرد تحلیل محتوا،    تا با   
هـا خواهـد       حاضر به آن   ۀمواردي که مقال  .  نگارش منظومه بررسی و تحلیل شود      هنگام  به  مایاکوفسکی  

 عـشق در فـصل نخـست،    ةهاي موجود دربار  و شکستن کلیشهمسلخ کشیدن عشق مرسوم    بهداخت،  پر
بیان دوگانگی و تضاد شاعر با دنیاي پیرامون در فصل دوم، برائت جـستن از سـاختارهاي اجتمـاعی و                    

یـین  انقالب و تب    تصویر هنر ناب و آرمانی در فصل سوم منظومه و فراخواندن به            ۀمذهبی موجود و ارائ   
هایی از منظومه که بیـانگر هـر یـک از ایـن               بخش. است» ابر شلوارپوش «ضرورت آن در فصل چهارم      

تبیـین  هاي مهم منظومه و  ، تحلیل محتواي بخشهدف مقاله .، در متن مقاله ارائه شده است      یندها  دیدگاه
» ابـر شـلوارپوش  « ۀمها در منظو دالیل مطرح نمودن آنها و  ، خاستگاه آن هاي شاعر   دیدگاهو تفسیر این    

  .است

 . روسیه20، شعر قرن شعر انقالبی مایاکوفسکی، ابرشلوارپوش، فوتوریسم، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
بـود،  » یمبلغ هنر چپ  «ه ملقب به    که  یات روس ی ادب يا   شاعر قرن نقره   کیوفسکایر ما یمیوالد
گر یدیکـ  يرو در رو   يگریش از هر زمان د    یته ب یه سنت و مدرن   کخت  ی با شعر درآم   يا  در دوره 

  .ده بودندیشکرها را یستاده و شمشیا
 يهـا   ی، سخنران 1912ن جلسات خوانش شعر در سنت پطرزبورگ در سال          یپس از نخست  

ت فعـال او در     کو شـر  » هین روسـ  یات نـو  یادب«و  » سمی فوتور يدستاوردها« درباره   کیوفسکایما
  .ها آغاز شد ستیجلسات و مجامع فوتور

 حاضر ۀها در شعر او در مقال هاي فوتوریستی مایاکوفسکی و تجلی آن       رو که دیدگاه    از آن 
 ۀ آوانگـاردي در روسـیه و در اندیـش   ۀمورد بررسی قرار خواهد گرفت، گذري کوتاه بـه پیـشین     

   .رسد مایاکوفسکی ضروري به نظر می
 نخـست قـرن بیـستم در         ۀگرایی داشت، از ده      معناي آینده  فوتوریسم که از نظر لغوي نیز     

: محورهاي اصـلی ایـن مکتـب ادبـی عبـارت بودنـد از             . الیا و سپس در روسیه شکل گرفت      ایت
هـاي فرهنگـی      آنارشیستی، نفی سـنت    ینیب  خواهی، جهان   ي انقالبی و تحول     عصیانگري، روحیه 

وجـود و درهـم      م آینده ببرد، نفی ساختارهاي زبـانی      هنري که راه به      موجود، تالش براي خلق   
  . نوس مأهاي شعري شکستن قالب

رسـید، چـرا کـه        نظـر مـی       جوان به فوتوریسم، طبیعی و منطقـی بـه         گرایش مایاکوفسکی 
 بـه  ی ادبيا ش را در گاهنامهین شعرهای نخستیاو حت.  با وي همراه بود   ی جوان يانقالب از ابتدا  

 تفاوت خود را با شاعران وفـادار بـه   به چاپ رساند تا آشکارا» قه عام ی به صورت سل   یلیس«نام  
  .ندکان ی بییالقرن ط

، والدیمیر  2، الکساندر کروچیونیخ  1كوید بورل ی، با امضاء داو   1912ن گاهنامه در سال     یدر ا 
 ییهـا  ه در بخـش کشد   خطاب به خوانندگان چاپ يا  هیانی ب 3 و ویکتور خلبنیکوف   کیوفسکایما

  : ن آمده استیاز آن چن
ف هـم   یـ روگلی از ه  ین حت کیشپو. ار تنگ است  یگذشته بس ! می امروز یه تجل کم  ییتنها ما «
ـ ره را از گردو  یره و غ  ی و غ  ي، تالستو کیفسین، داستا کید پوش ییایب. تر و دشوارتر است    نامفهوم  ۀن

نش را  یبرد، هرگز لـذت آخـر       اد نمی ین عشق خود را از      یه نخست ک یسک. میاندازیرون ب ینون ب کا
                                                           

 ، شاعر، نقاش و بنیانگذار گروه کوبوفوتوریسم در روسیه )1882 -1967(داوید داویدوویچ بورلیوك  -1
 در روسیهپردازان اصلی فوتوریسم  یه، شاعر و از نظر)1886 -1968 (الکساندر کروچیونیخ -2
  مشهور فوتوریسم در روسیهة، شاعر و نویسنده، چهر)1885 -1922(بنیکوف ویکتور خل -3
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 ۀ و خودخواسـت   در انتخـاب آزاد   ه حقـوق شـاعران را       کـ م  یدهـ   یما فرمـان مـ    ... دینخواهد چش 
ت یها وجود داشته است، بـه رسـم   ش از آنیه پک  یپایان از زبان    خودساخته و نفرت بی    يها  واژه

داست، یقه خوبتان پ  یم شما و سل   ین عقل سل  کی چر ي ما، ردپا  يو اگر هنوز در سطرها    ... دیبشناس
 ما در   ةدیآفر نو ییبای ز يها ن اشعه یه دیگر چنین نخواهد بود و در این سطرها نخست         کد  ینکباور  

  1»!کوچکحال درخشش است، هر چند 
ـ  تأثیرات     از   کیوفسکای ما ي شاعر يها ن سال یاشعار نخست  دورنـد و هنـوز بـه        بـه    ی انقالب

  .اما روحیه انقالبی او در حال بیدار شدن است. اند ل نشدهیسم تبدیمونک يبلندگو
ـ یـ هـا رسـالت فوتور   ن سـال ی ايها  از اشعار و منظومه ياریبس  بـه انجـام   یخـوب   هسم را ب
ن نوشـته   کیبـه پوشـ     ه خطـاب  ک» سالگرد «ۀو منظوم »  ستون فقرات  کلب ین«ژه  یوه  اند، ب   رسانده

  .شده است
گر اشعار  یش از د  ید ب یه در بطن خود نهفته دارد، شا      ک یل عشق یدل  به   اما،» ابر شلوارپوش «

ه کـ ست اسـت  یـ تور شـاعر فو یکه معرف کسم، بلیتب فوتورکانگر می نه تنها نما ،کیوفسکایما
  .رفته نشدن او در جامعه استی و پذی او در عشق، نماد سرخوردگیسرخوردگ

هاي فراوانی که از زمان آفریـده شـدن، تـا زمـان دریافـت                 ابر شلوارپوش با فراز و نشیب     
  .رود مجوز انتشار داشت، نماد وضعیت حاکم بر روسیه عصر مایاکوفسکی به شمار می

 جامعه و در عین حال، خـط قرمـز آن         ۀ نوعی دغدغ   ر یک به  پرداختن به موضوعاتی که ه    
شرایطی که دنیـاي قـدیم رو     در  » ابر شلوارپوش «. هاي بارز این مجموعه است      بودند، از ویژگی  

  .  رساي شاعر شدۀویرانی گذاشته بود، بیانی  به

  بحث و بررسی
 بود، حکایـت     هگذاشت» ابر شلوارپوش  «ۀسکی بر منظوم  ـوفـاکـایــه م ــ ک یامـننخستیـن  

هـاي مـسیحیت      هـایش را در حـد آمـوزه          نوشـته  -سیزدهمین حـواري     -ت که او    ـاز این داش  
  .داند می

داد  اش تـرجیح مـی    تازه را به کهنه     همواره هر چیز   مایاکوفسکی، در مقامِ یک فوتوریست،    
 و عـاري از     اي روشن    آینده ةاي که وعد    هاي آرمانگرایانه   ارکمونیسم با شع  . و آینده را به گذشته    

داد، توانست تا مـدتی   را می) هاي مذهبی  ویژه قالب    به(هاي مرسوم     داوري و قالب    هرگونه پیش 
                                                           

  .، مسکو1912، دسامبر » عامۀسیلی به صورت سلیق«نشریه . یسمبیانیه فوتور -1
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 نفی  توانست قهرمانان خود را وادار به   او می  .ها تبدیل کند    مایاکوفسکی را به بلندگوي بالشویک    
ثیرگـذاري     تـأ  .ینی کنـد  اي باالتر از مفاهیمِ د       بسیاري از مفاهیم در مرتبه     دین حاکم و قرار دادن    

مایاکوفـسکی در یکـی از      . انگیـز بـود     انکـار و شـگفت     بـر مخاطبـان غیرقابـل     » ابر شلوارپوش «
دیدارهایش با گورکی که در فنالند اتفاق افتاد، این منظومه را براي او خواند و گـورکی آنقـدر                   

  ).127کاتانیان  (تحت تأثیر قرار گرفته بود که گریه کرد
اي   و در بازگـشت از اودسـا بـود، امـا پـس از وقفـه       1914ه در سـال     آغاز نگارش منظوم  

میخـایلوف   (پایـان رسـید      به 1915ستان  پذیري از آغاز جنگ جهانی اول، در تاب         طوالنی و تأثیر  
.  زنـدگی شـد    بدیل به توصیفی دراماتیک از تمام      عاشقانه ت  چنین بود که یک اثر درام        این ).123

  :نمایاند میچنین   منظومه ایندن اینمایاکوفسکی هدف خود را از سرو
اشـعار  ( »!مـرگ بـر مـذهبتان     ! مـرگ بـر سـاختارتان     ! مـرگ بـر هنرتـان     ! مرگ بر عشقتان  «

 ).1مایاکوفسکی، ج 

هاي زیـادي از آن      ، منظومه با سانسور بخش    1916 و   1915هاي    پیش از انقالب و در سال     
 آن ۀمل چاپ شد و شـاعر در مقدمـ  به طور کا» ابر« بود که 1918به چاپ رسید و تنها در سال     

  ).123میخایلوف  (چهار فریاد فوق را برآورد
بنیکوف کتـاب را تهیـه کـرد و         ، خل 1915سال  در  » ابر«پس از انتشار نسخه سانسور شده       

اهی از ایـن موضـوع،    مایاکوفـسکی پـس از آگـ      .  آن نوشت  ۀهاي حذف شده را در حاشی       بخش
  ).129کاتانیان  (دست مأموران امنیتی بیافتد  طریقی به  نیکوف گرفت که مبادا بهبکتاب را از خل

شوند کـه    میپدیدارهایی   ، فرضیه »ابر شلوارپوش  «ۀ منظوم هاي   هر یک از بخش    واکاويبا  
ـ        نخست این . جاي تأمل دارند   متـون  منظومـه، شـباهت آن را بـا          ۀکه آغاز پرسش و پاسـخ گون

که نرمـی تغـزل و       دوم این . کند  مایان می ، ن اند  مقدس مسیحی که بیشتر به شکل پرسش و پاسخ        
بینی  که هر بخش از منظومه، جهان  اند و سوم این سختی خشونت در این منظومه با هم درآمیخته     

هاي مایاکوفسکی از عشق، هنر، دین و ساختار جامعه خویش بـا   هیهات. کند اي را ارائه می     ویژه
کنـد و تـصاویري       هاي شاعرانه می     نوآوري باکانه  مایاکوفسکی بی . رسد  گوش می   رسایی تمام به  

  در شـرح ایـن  عـصرش از نـاتوانی     هـم منتقـدان . آفرینـد   وس در اشعارش می   بسیار تازه و نامأن   
خـوانش ایـن    . بـود »  ادبـی  اغتـشاشگر «در نظر آنها مایاکوفسکی یک      .  هراس داشتند  ها  نوآوري

 بـه » ملوانان مارسـل  «من شعر    انج از جمله منظومه در بسیاري از محافل شاعران مترقی و نوگرا          
  ).31کاتانیان ( بود   ثابت مایاکوفسکی تبدیل شدهۀعادت و عالق 

 جوانی، گریـز از پیـري و کهنگـی و        ، مایاکوفسکی تأکید بر جاودانگی    »ابر«درآمد    در پیش 
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  : شدن دارد ضرورت نو
 بیـست و دو     من جوانم، ! ... سري   من است، و نه مهربانی پیرانه       تار موي سپید در روح      نه«
  ).175، 1مایاکوفسکی، ج (» ...ساله

کنـد و در هیـأت    هاي بعدي منظومه رداي تفکرات انقالبی بـر تـن مـی     این ایده در بخش   
منظومـه، بـه ویـژه در    جوانی و عـشق در ایـن   . شود دعوت به تغییر و نوشدن دوباره نمایان می  

  . یکدیگر در حرکتند ۀشان  به  هاي آغازین آن، شانه بخش
 رویـدادها، عـشق     ن دادن به خواننده از واقعی بـودن       ش نخست منظومه، پس از اطمینا     بخ

این بخـش از  . داند  کشاند و رسالت خویش را در تبیین چیستی عشق می           مرسوم را به مسلخ می    
د و شرط، بدون پـیش   قی  نمادي از جستجوي همیشگی مایاکوفسکی به دنبال عشقی بی         ،منظومه

  ).94 کاتانیان(فرض و ناب است 
سـا  در اود . این حقیقت محـض اسـت     ... نههاي یک بیمار است؟       ها هذیان   خیالتان این   به«

  ).176، 1مایاکوفسکی، ج  (»...آیم ساعت چهار می: بود که ماریا به من گفت
چـه   شـود، هـر      اثري از قضاوت و داوري درباره عـشق دیـده نمـی            ، منظومه در این فصل  

درد ناشـی از عـشق در       .  عـشق   و تردید در وجود    ها  یهست، فوران احساسات است و دوگانگ     
 شـود   لیریـک ظـاهر مـی   -یابد و مایاکوفـسکی در نقـش یـک قهرمـان تراژیـک              شعر تجلی می  

 ).126میخایلوف (
  :گوید اش سخن می هاي عاطفی او در گفتگوي خیالی با مادر از پریشانی

قلـب پـسرتان    ! مادر. برد  انگیزي رنج می     شگفت پسرتان از بیماري  ! ا؟ مادر؟ مادر  الو، شم «
  )179، 1مایاکوفسکی، ج (» است آتش گرفته

برنـد و ایـن       کـار مـی     عران به  شا ۀ عشق، تصویري است که بیشتر     آتش گرفتن دل در نتیج    
شـود و ایـن تـصویر      نمـی  عشق است، اما مایاکوفسکی متوقف   پایان بسیاري از توصیفات    ۀنقط

شـوند،    او آگـاه مـی  مردم از سـوختن : شود  تبدیل می  تر  تر و با مفهوم     اي عمیق   صحنه  براي او به  
هاي شـاعر هـم    مشغولی کنند و در این گیر و دارها، امیدي هست که دل          ها را خبر می     نشان  آتش

  .که حاکم شده، آرام گیرند» ضد حریقی«در حال و هواي 
 ... !به خواهرانم بگویید که برادرشان اسیر آتش اسـت و او را راه گریـزي نیـست    !] مادر[«

بـه  ! ... صـبر کنیـد   ... هـا را خبـر کردنـد        نـشان   آتـش ! آیـد   بوي سوختگی می  . کشند  مردم بو می  
، 1مایاکوفـسکی، ج     (»...ام را بـا مهربـانی خـاموش کننـد            گرفته  ها بگویید قلب آتش     نشان  آتش
180(.  
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 جـوان و انقالبـی در پـردازش مـضمون عـشق در              ساختارشکنی دیگري که مایاکوفسکی   
اي اسـت کـه همـواره در           کلیـشه  دهد، شکستن مثلث عشقی     انجام می »  شلوارپوش ابر«منظومه  
و منفـور   رقیب، کـامروا نـشده      » ابر«اما در   . اي دارد   ها جایگاه ویژه    ها و شعرها و منظومه      داستان
 افراد و ساختارهایی است کـه سـرکوب و جنایـت و تـوهین بـه                 سوي      انگشت اتهام به    . نیست

هاینـد کـه عـشق را خریـد و فـروش             کنند و هم آن     را تأیید می  )  عشق از جمله (مفاهیم مقدس   
  .کشانند نابودي می  کنند و به می

  یادتان هست؟«
  ...جک لندن، پول، عشق، هیجان: گفتید می

  دیدم  آشکار را میمن اما تنها یک حقیقت
  ربودندتان شما ژکوندي بودید که باید می

   ).179-178، 1مایاکوفسکی، ج ( »!و ربودند
کنـد و از آن سـر         و قهرمان منظومه، عشقی را که بشود ربود، خرید و یا فروخت، نفی می             

  . زند باز می
در مثلـث عـشقی،     «: گویـد   نام میخایلوف می     مایاکوفسکی، به  ۀ اندیش پژوهشگرانیکی از   

فضایی کـه در آن روابـط     . شود  رقیب در فضایی بورژوایی و با شخصیتی بورژوایی توصیف می         
. گیرنـد   عـشق، کـه بـر مـدار سـودجویی و نفـع مـادي شـکل مـی           ۀ نه بـر پایـ     ، و مرد  میان زن 

  ).128میخایلوف ( »...کند سازي می مایاکوفسکی چنین وضعیتی را شبیه
شـب  «:  خشونت است آمیخته با نگرانی، وحشت و   ،توصیف فضاي پیرامون در این بخش     

از راه   دسـت   بـه شب، چـاقو «، »هیاهوي دریاي شهر«،  »غرق باران شدن  «،  » زمستان سرد و سیاه  
  ...و » ها و اعداد  واژهۀپیکر سوخت«، »...رسد می

و ایـن  . شـود  در فصل دوم دوگانگی و تضاد شاعر با دنیاي واقعی بـه روشـنی دیـده مـی                
وقوع انقالب را   ،  در این بخش مایاکوفسکی جوان    . مبارزه است    فراخواندن به  درآمد  تضاد، پیش 

میخـایلوف   (رود  اخالقیات منحط و نابسامانی جامعه بـورژوایی مـی        برد  نکند و به      بینی می   پیش
124.(  

 نماد  – با خشونت    - زندگی    و اصل    درونمایه -نخستین دوگانگی موجود، همراهی تغزل      
 سـرخورده از  بینـی شـاعر      است کـه در جهـان      - مایاکوفسکی عصر   هم ۀبیرونی زندگی در جامع   

شـود، آنجـا کـه شـاعر          انکار مطلق عشق می     منجر به و این سرخوردگی    . شود  عشق، نمایان می  
  :گوید می
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  .)181، 1مایاکوفسکی، ج  (»...ام بر هر چه هست، خط نیستی کشیده«
 آغاز دوگـانگی در منظومـه اسـت کـه بـه سـرعت خواننـده را نیـز بـه تنـاقض           ۀاین نقط 

  . کشاند می
 انواع  ۀیدي ذاتی آن، بر هم    ق   دلیل آزادي و بی     شود، او شعر را، به      آنجا که سخن از هنر می     

هرچند، در عـین  . داند  نرمی و خشونت میآمیختگی دهد و آن را نماد بارز درهم       ترجیح می  هنر
  :گوید کند و می  شعر در اصالت آن نیز تردید میترجیح دادن

کـردم، شـاعر      کتاب؟ کتاب دیگر چیست؟ پیشتر گمان می      . خواهم هیچ بخوانم    دیگر نمی «
 »...شود، اما معلوم شد که اینطور نیـست  جوشد و شعر زاده می      اید و الهام می   گش  آید، لب می    می

  .)181، 1مایاکوفسکی، ج (
چیز را سیاه      فوتوریست در شرایطی است که همه      خودستایی، که ویژگی بارز شاعر جوان     

مایاکوفسکی حتی خود را به زرتـشت و مـسیح          . بیند، بر فضاي فصل دوم منظومه غلبه دارد         می
  .خواند هایش فرامی او و خطابه  سپردن به  گوش  کند و مخاطب را به یه میتشب

کـار     بـه     بـراي خـود     را  ضمیر اول شـخص جمـع      ، فصل دوم منظومه   جاي  شاعر در جاي  
ملتی که علیرغم   . است  داند که براي قیام و انقالب آماده         ملتی می  ةایند، چرا که خود را نم     برد  می

  :هاست  بهترینۀایاکوفسکی پاك و شایستناخوشایندي ظاهري، از نگاه م
  پریده، آلود و رنگ هاي خواب ما با چهره«

  هایی همچون چلچراغ آویزان، با لب
  ... جذامما، تبعیدیان شهر

  ).184، 1مایاکوفسکی، ج ( »!تریم  آبی و آفتابی ونیز هم پاكاز آسمان
 جامعـه، در فـصل      د که باید روح جامعه باشد و حقیقت موجـو          مایاکوفسکی با هنر   ۀرابط

  . یابد گسترش میگیرد و در فصل سوم  دوم منظومه شکل می
او ساختار  . دهد  میخبر   شاعر، از انحطاط دنیاي قدیم       در فصل سوم منظومه، روح انقالبی     

شده در     کار برده    خاص به  اسامی. داند   می انگیز و راه درهم شکستن را انقالب        موجود را نفرت  
 هـا بـا    نام  این.  پیشین را دارد   ةکه مایاکوفسکی قصد گذار از دور      است    مؤید این امر   ،این بخش 

شوند و نـاپلئون، بیـسمارك و ژنـرال        آغاز می ) شاعر هم عصر و رقیب مایاکوفسکی     (ریانین  سو
  .شوند  مایاکوفسکی افزوده میاز دیدگاه شدگان  به گروه منسوخگالیفه نیز
 کنـی نـام     چطـور جـرأت مـی     ... شود   می نریانین نمایا  خمار سو  ةاز پس دود سیگار چهر    «

برم و دل  روم و دل می دست، می  آرایم، قالده به خود را سخت می«،  »شاعر بر خودت بگذاري؟   



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  174
 

و سیماي آسمان لحظاتی در ... «، »... رود سوزانم، و ناپلئون، قالده به گردن، پیشاپیش من می          می
 شورشیان اسـت  اره صداي تیرباران دوب«،  »...ي بیسمارك آهنین     چهره  وحشت خشم  هم رفت از  

  ).188-187، 1مایاکوفسکی، ج  (» گالیفهبه فرمان
ابـر   «ۀجملـه در منظومـ      شاعر که جنگ را دیده و احساس کرده، در چندین شعر، و از آن             

پـس از   . انـد    و درك نکـرده    نشیند که جنـگ را درنیافتـه        انی می  آن ة داوري دربار   به» شلوارپوش
 کنـد کـه زمـان برخوردهـاي مبـارزاتی            باال آمد، تأکیـد مـی      سطرهايریانین که در    نکوهش سو 

  :فرارسیده است
  ).187، 1مایاکوفسکی، ج ( »! جهان کوبیدۀامروز باید با مشت آهنین بر جمجم«

بـار نقـد آتـشین و آشـکاري      سوریانین پیشتر هم از نقد مایاکوفسکی در امان نبود، اما این      
شـد    بـود، مـشاهده مـی     » اي حقیـر و از خودراضـی        نـده پر« مایاکوفـسکی     نگـاه  علیه او کـه در    

  ).109میخایلوف (
ـ       بردن از سرود مارسیز و انجیـل در سـطرهاي پایـانی فـصل               نام  ه دریافـت   سـوم منجـر ب
ـ         مـی   شده و مقدس پنداشته     آیا این دو ستوده   . شود  اي می   دوگانه ه عنـوان آخـرین     شـوند و یـا ب
  شوند؟دنیاي قدیم باید نابود  هاي اتصال به حلقه
، 1مایاکوفـسکی، ج    (» ...گیرد   سرود مارسیز، اوج می    و در آسمان، غروبی میرا، به سرخی      «

189(.  
، 1مایاکوفـسکی، ج     (»...ها، سیزدهمین حواري باشـم      ترین انجیل   شاید که من در ساده    ... «

190.(  
  ناشـی از تلفیـق و همراهـی       » لوارپوشابـر شـ   « سـاختارهاي موجـود در        نقـد کـشیدن     به
همـین امـر دلیـل تأییـد        . اسـت   ی بـوده     شعر و جامعه در اندیشه و آثـار مایاکوفـسک          یهمیشگ

 مایاکوفسکی هدف هنـر   . بود  یالیستی شده هاي سوس    هوادار اندیشه  مایاکوفسکی توسط انقالبیون  
دانـد و بـا آنهـا احـساس یگـانگی و              هـاي زیـرین جامعـه مـی         خود را خدمت به خلق و الیـه       

با هـم   » !مرگ بر ساختارتان  «و  » !مرگ بر هنرتان  «ست که فریادهاي    از اینرو . کند  یکپارچگی می 
  .همراهند

هاي   عشق با آموزه  . آمیزند   با هم درمی     موضوعات طرح شده   ۀ هم ،در فصل چهارم منظومه   
 ن، بریـدن از دنیـاي قـدیم و انتظـار           آ ن شعر، در عین برترین هنر شمردن      گرفت  سخره  انجیل، به 
  .انقالب

ب کمونیستی، ایـن بـود      هاي انقال   ها و آرمان    ش مایاکوفسکی به اندیشه    گرای یکی از دالیل  
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 روحی و درونی را نیـز       زادي اجتماعی، بلکه پاالیش   توانست نه تنها آ      او انقالب می   گمان  که به   
 ما بسیار زود از اخـالق محـور بـودن   مذهب روي آورد، ا   از این رو به   . ارمغان بیاورد   با خود به  

  .دین ناامید شد
د بود که در گـرو دعـوت بـه نفـی عـشق      اي نیازمن   دین و اخالقیات تازه      به ،ان معاصر انس

.  تازه، همان حواري سـیزدهم بـود   غ این دین  مبلّ.  بورژوایی و هنر بورژوایی بود     بورژوایی، شعر 
ر ترین آثـا    را یکی از مهم   » ابر«از اینروست که    . کرد  او ایدئولوژي و اخالقیات جدیدي تبلیغ می      

 ةهاي طرح شده در این منظومه دربار       پرسش. دانند   زندگی او می   ۀسکی و در واقع، برنام    مایاکوف
  هـاي مایاکوفـسکی بـه ایـن     هاي هنري، نقش شـعر و رسـالت شـاعر در جامعـه و پاسـخ        قالب

ی نوین از عـشق و       تالش در یافتن مفهوم    ، اخالقی و اجتماعی   هاي   بحث ها، پرداختن به    پرسش
بـه  . افزایـد   منظومـه مـی   واند جایگزین مذهب شود، بـر اهمیـت       که بت آرمانی   ۀجستجوي پیوست 

  ناچار بایـد دسـت    بود و جامعه به مذهب، خود را به نابودي کشانده     دین و   اعتقاد مایاکوفسکی،   
  .گستر داشت شد و نیاز به آرمانی مردم دامان نیرویی فراتر از آن می  به

عشق است و تالشی دوباره براي اثبـات         بازهم نومیدانه سخن از      ،در فصل چهارم منظومه   
تیان، غایت آرزوي شاعران است، من اما جسمم، آدمـی سرشـته            ! ماریا«. آن و به ثمر رساندنش    

خواهمت، گویی که نـان       ملتمسانه می وار و     مسیحی... از گوشت و خون و در تمناي جسم توام        
  .)193، 1مایاکوفسکی، ج (» ! الیموتمشب منی و قوت

رویـارویی ظـاهري عـشق و        زندگی اسـت و      سنگ  لیریک منظومه، عشق هم   براي قهرمان   
  . شاعرپاسخ ماندن عشق راضی است به طرد و بی اعتخشونت، فریاد

 دنیایی نو و به     ۀ است که در آستان     ها و فریادهاي شاعري     ، آخرین تالش  »ابر«فصل چهارم   
 تعـصب، مـذهب، هنـر و       دیوارهـاي  ه قرار گرفته و کسانی را کـه پـشت         ظاهر آرمانی و فریبند   

 بورژوایی و برائت    ۀروح مبارزه با جامع    .خواند  می اند، به این دنیا فرا      اي مانده   ساختارهاي کلیشه 
جستن از آن و نیز قدرت شعر انقالبی چنان در این منظومه استوار اسـت کـه در زمـان ظهـور                      

 بود که دستگاه حاکم بر      از اینرو . هیچ منتقد مخالفی یاراي به چالش کشیدن آن را نداشت         » ابر«
شناسان و پزشکانی که براي اثبات جنـونش   اما روان. آن شد تا مایاکوفسکی را دیوانه جلوه دهد  

 انقالبـی مایاکوفـسکی در      ۀعمـق اندیـش   . گفتگو نشستند، نتوانستند دیوانـه بخواننـدش        با او به  
 .)130میخایلوف  (اندیشان و دوستانش پوشیده ماند حتی بر هم» ابر شلوارپوش «ۀمنظوم

هـاي هنـري گفتمـان مردمـی در بـستر             ابر شلوارپوش را شاید بتوان از مهمتـرین دریچـه         
  . تفکرات انقالبی دانست
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فرجام اسـت، مهمتـرین      که منظومه عشقی بی   » ابر شلوارپوش «ي از منتقدان،    به گواه بسیار  
تروتـسکی  (ن آنهاسـت  تـری  ترین و نویدبخش باکانه اثر مایاکوفسکی از دیدگاه هنر شاعري و بی       

124(.  

  نتیجه
نویـسنده و  /  عـصر شـاعر  ۀ وضعیت حاکم بر جامع ةدهند  تحلیل محتواي آثار ادبی بازتاب    

  . غالب در ذهن اوستۀنیز اندیش
سـاز انقـالب در        که از مهمترین آثار فوتوریستی زمینـه       ،»ابر شلوارپوش «بررسی و تحلیل    

هـاي فوتوریـستی در    ی ظهور و حـضور اندیـشه  راه به دریافت چگونگرود،  شمار می  روسیه به 
  .برد  می20مایاکوفسکی و در روسیه اوایل قرن 

ــه  ــانی و ســاختار ایــن منظوم ــرغم ساختارشــکنی زب ــقي، ســیر تفکــرعلی ــسیار دقی  و  ب
 مهـم در خـصوص آن، تـأثیر    ۀ نتیج3توان به  کند که با تحلیل آن می اي را دنبال می   شده  حساب
  :اش بر روند انقالب روسیه دست یافت عی روسیه و تأثیر گذارياش از شرایط اجتما پذیري

که بر سرتاسر منظومه حاکم اسـت،  انقالبی  -فضاي عاشقانهکه هدف از ایجاد       نخست این 
اي است که بـه       است و این پدیده    مخاطب در هیجانی دائمی و جستجویی همیشگی         داشتن  نگاه

موضوع عـشق و      پرداختن به تناوب در   . جامیدتحوالت بزرگ اجتماعی خواهد ان      مرور زمان به      
  .گذارد  خواننده میۀ در اندیشورت انقالب و نو شدن تأثیر بسزا و گاه ناخودآگاهیضر

گرایانـه را   که مایاکوفسکی در پوشش عنوانی رمانتیک و رؤیایی، محتـوایی آرمـان         دوم این 
م بـر جامعـه، پیـام ضـرورت        گنجاند تا با پرهیز از شعارزدگی و گریز از خط قرمزهاي حاک             می

این گریزهاي تغزلی در بیـان یـک آرمـان بـزرگ و           . گوش مخاطب برساند    تحول و تغییر را به      
  .افزایند می» ابر شلوارپوش«مهم، بر تأثیرگذاري 

شکنانه فوتوریسم با نفی عشق، مذهب و هنر در ایـن منظومـه بـه               که پیام ساختار    سوم این 
شـود، چـرا کـه بـا          شد، نفی مـی      می  ا کنون مقدس پنداشته   عشقی که ت  . رسد  گوش مخاطب می    

 و سـاختارهاي اجتمـاعی کـه منجـر بـه چنـین            جامعـه . اسـت   معیارهاي بورژوایی آلـوده شـده     
مذهبی که با اخالق همراه نیست  . اند  فنا و نابودي    اند، محکوم به    دگردیسی در مفهوم عشق شده    

حتی هنر  . شود   مقدس نیست و باید از میان برداشته      قهقرا برده، دیگر      و تزویر و تظاهر آن را به      
 نیز باید نابود شود، چرا کـه        -ترین تجلیِ هنر است      که براي مایاکوفسکی عالی    -ویژه شعر    و به 
  .ها نیست و بیانگر درد توده» چپی«هنر 
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بیش از هر شعر یا اثـر هنـري دیگـري در آغـاز قـرن               » ابر شلوارپوش «چنین است که      این
  .گوش جامعه روسیه رساند م فوتوریسم و در پی آن انقالب را بهبیستم، پیا
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