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سائل وجـودي،  مضامين شعر او زن و عشق، مـرگ و مـ     . آيد و آشنايي خوبي با ادبيات جهان داشت         مي
و از پيـشگامان    » انحطـاط «گـذار مكتـب       شـارل بـودلر بنيـان     . گيـرد   خواهي را دربرمـي     آزادي و عدالت  
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هـا،   هـا، مفهـوم   اسـت و از بررسـي تيـپ   ) يـا دسـتمايه  (يا مـضمون    » تِم«بررسي در اين جستار، واحد      
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  مقدمه-1
، شاعر ايراني سدة بيستم ميالدي، از شاگردان برجستة نيما          .) ش 1379-1304(احمد شاملو   

وي همچنـين تعـداد قابـل       . آيـد   شمار مـي    در ادبيات فارسي به   » شعر سپيد «گذار    يوشيج و بنيان  
 غربي از جمله پل الوار و ژاك پرور را ترجمه كرده و آشنايي خوبي با                توجهي از اشعار شعراي   
شـده در شـعر او وسـيع بـوده، موضـوعاتي              دايرة مـضامين پرداختـه    . ادبيات جهان داشته است   

او كـه   . گيـرد   طلبـي را دربرمـي      همچون زن و عشق، مرگ و مـسائل فلـسفي، آزادي و عـدالت             
دوره آزادي نـسبي بيـان و    زيست كه پس از يـك       شود، در عصري مي     شاعري متعهد شناخته مي   

وهشت مـرداد     هاي پس از كودتاي بيست       شمسي، به سرخوردگي سال    1320مطبوعات در دهة    
شاملو كـه در اغلـب آثـارش    . رو شد  برخورد و با مميزي و سركوب حكومت وقت روبه        1332

زبـان فارسـي بهـرة    هـاي   بياني تغزلي و تصويري و گاه حماسي دارد، در عين حـال از قابليـت            
از اين گذشته،   . سازي و نحوي افزوده است     زمينة واژه ويژه در   هاي آن به    فراوان برده، بر توانايي   

هاي چـپ در بـسياري از اشـعار وي نمـود و ظهـور دارد، او را در قالـب يـك                با اينكه انديشه  
فـت، بايـد وي   توان گنجاند و چنان كه شرح آن در بخش مربوط خواهد ر بيني واحد نمي    جهان

  .گرايانه دانست اي آنارشيسم چپ را بيشتر هوادار گونه
گـذار مكتـب      ، شاعر فرانسوي سدة نـوزدهم مـيالدي، بنيـان         ). م 1867-1821(شارل بودلر   

در شـعر فرانـسه، از      ) سمبوليسم(و از پيشگامان نمادگرايي     ) décadence(» انحطاط«موسوم به   
در ادبيـات ايـن كـشور محـسوب         ) maudits(» ملعون«يا  » شده  نفرين«زمرة شعراي معروف به     

هاي مهم شعر او شهر و زندگي شهري، زن و عشق، مرگ و نيـستي، آزادي و                   دستمايه. شود  مي
نگريـست و بـه       بودلر با ديدي بدبينانه به جهان مدرن مـي        . باشد  مي) مدرنيته يا تجدد  (نوگرايي  

هـاي    او همچنـين بـه فقـر و نـابرابري         . اشتفناوري و آثار آن بر زندگي انسان نگاهي نقادانه د         
بـودلر  . شدت صنعتي فرانسه در نيمة دوم سدة نوزدهم ميالدي معترض بود           فراگير در جامعة به   

، عليـه  )1857 (هـاي بـدي   گُـل  دار ويكتور هوگو بـود، در مجموعـة   نوعي در شعر ميراث كه به
بـا الهـام از     ) ، پس از مرگ   1869چاپ   (مالل پاريس وي شوريد و در     » بينانة  خوش«رومانتيسم  

كـه از    (آوازهـاي مالـدورور   بيني منفي و سبك ويژة كنـت دولوترِآمـون در اثـر بـزرگش                 جهان
اي با  اي تازه از شعر را ايجاد كرد كه در مجموعه        ، گونه )آيد قراوالن شعر منثور به شمار مي       پيش

  .به چاپ رسيداشعار كوچك منثور عنوان فرعي 
د، مـي  قرن كه ميان شاملو و بودلر فاصله مي       ر حدود يك  اي د   با وجود فاصله   تـوان بـين    افكنَ

نخست آنكه هردو محصول فرايندي در كشور خـود         : هايي جست   كار و شخصيت آنان شباهت    
داري   هستند كه به مدرنيته يا تجدد مشهور است، و خود زاييدة نظـام اقتـصادي توليـد سـرمايه                  
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 1789اين فرايند يا جريـان كـه در فرانـسه، انقـالب كبيـر        با توجه به اينكه نمود سياسي       . است
قـرن   بـوده، در حـدود يـك   )  ميالدي1906( شمسي 1285ميالدي و در ايران، انقالب مشروطة   

توان انتظار داشت كه بـروز ايـن تغييـرات بنيـادين در شـعر و                  شكاف تاريخي داشته است، مي    
اي از حيـث   شـد؛ بنـابراين چنـين مقايـسه    ادبيات نيز چنين فاصلة زمـاني را از سـر گذرانـده با       

گريـز   خـواه و سـنت   از سوي ديگر، اگر شاملو عصيانگري آزادي. رسد نظر مي تاريخي منطقي به  
آمـد؛ پـس هـر دو شـاعر           شـمار مـي     بود، بودلر يك شورشي منتقد و يك مدرنيست بـدبين بـه           

  .اند هاي شخصيتي با يكديگر داشته شباهت
اند كه در مقالة   كارشان مضامين مشتركي را پرداخته و پرورانده    در نهايت، شاملو و بودلر در     

هـاي محـوري، بـا رويكـرد نقـد مـضموني        اي چند مـورد از دسـتمايه    حاضر به بررسي مقايسه   
تماتيـك  «اش بـا عنـوان    در طي بررسي، از رهيافت فيليـپ شـاردن در مقالـه        . خواهيم پرداخت 

ادآوري، شاردن در مقالة فوق پنج سـطح تقابـل          جهت ي . استفاده خواهيم نمود  ) 1989(» تطبيقي
قـرار  » تيـپ «درجة عموميت، كه مضمون را در مقابل        : گيرد يا مضمون در نظر مي    » تم«را براي   

كند؛ درجة پـردازش ادبـي،       تعريف مي » مفهوم«دهد؛ درجة انتزاع، كه مضمون را در تقابل با           مي
اش  ي جامعه يا دوران، كه مشخـصه      است؛ سطح فكر  » موتيف«كه شاخصة آن تقابل مضمون با       

است؛ و نهايتاً مالحظات فرمي، كه موضوع آن رابطـة مـضمون بـا              » اسطوره«تفاوت مضمون با    
شايان ذكر است كه مبناي راهبردي براي بررسي تطبيقي در ايـن        . اثر هنري است  » فرم«شكل يا   

ها،  ها، مفهوم  ز بررسي تيپ  است و ا  ) يا دستمايه (يا مضمون   » تِم«جستار، در تمامي موارد واحد      
حال در مـوارد معـدودي بـه         با اين . ها پرهيز شده است    مضمون ها و يا خرده    ها، اسطوره  موتيف

  .ايم اقتضاي مبحث به مسائل فرمي پرداخته

  زن و عشق در نزد احمد شاملو و شارل بودلر-2
و نيز )  مخالفدر اشكال مختلف و به ويژه عشق به جنس  (نياز به يادآوري نيست كه عشق       

تا آنجـا   . زن و زنانگي، از مضامين اصلي در ادبيات جهان، از دوران باستان تا عصر مدرن است               
بـه  ) universaux thématiques(» هـاي مـضموني   جهانـشمول «توان اين دو را در زمرة  كه مي

، هـردوي   در شعر شاملو و بودلر نيز     . شمار آورد كه شاردن در مقالة خود از آنها ياد كرده است           
  .اند ها به كرّات و عميقاً مورد ارجاع و استفاده قرار گرفته اين دستمايه

محمدعلي اسالمي ندوشن، يكي از پيشگامان ترجمه و معرفي بـودلر در ايـران، در مقدمـة                 
  :نويسد ترجمة خود از اشعار او مي
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به او پنـاه  ترسد و هم     پرستد، هم از او مي      بودلر هم از زن بيزار است و هم او را مي          «
خوانـد و در جـاي     پرست مي   آور، حريص، مبتذل و شهوت      در جايي او را وحشت    . برد  مي

جويد، زيرا در آن  بودلر از عشق نيز احتراز مي. [...] ستايد ديگر او را با لحن آرزومندي مي 
، 1395بـودلر،   (» خواهد روحش در آرامش و تنهايي خـود بمانـد           مي. يابد   مي "گزندي"

49-50.(  

او نگـاهي بدبينانـه بـه    . خالف بودلر، شاملو در بسياري از آثار خويش زن را ستوده است   بر
بسياري از اشـعار  . زن نداشت و ميان عشق معنوي و پيوند جسماني مرز قابل تمايزي قائل نبود     

 و غيـره، دربردارنـدة      درخـت و خنجـر و خـاطره       : آيـدا ،  آيدا در آينه  ،  هواي تازه هاي    مجموعه
» عاشـقانه «يا  ) بيش از سي شعر   (» شبانه«برخي از اشعار او كه عنوان       . شقانه است هاي عا   سروده

بار پيوند    در مورد زندگي شخصي شاملو بايد گفت كه او سه         . اند  دارند نيز غالباً چنين   ) دو شعر (
از اقليـت ارامنـة    (اي موفق بود و همسرش آيدا سركيسيان          زناشويي بست، كه سومين آن تجربه     

بسياري از اشعار او، خاصه در دو مجموعة حاوي نام وي، معـشوق واقعـي و مثـالي      ، در   )ايران
درهرحال آنچه مسلم است، اينكه تجربة شخصي شاملو در زندگي          . است) در معناي افالطوني  (

بـودلر در تمـام   . تر از تجارب ناموفق و گاه مهلك بودلر در زنـدگي وي اسـت           خصوصي موفق 
اي يهـودي بـه نـام سـارا؛ زن دورگـه و               روسپي: وغريب داشت  حياتش تنها چند دلدادة عجيب    

اي از عوام به نام ژن دووال؛ بانويي بورژوازاده به نام مادام ساباتيه؛ و زني به نام ماري                    چرده  سيه
 كه شاعر زندگي شهري     -توان گفت كه بودلر     در مجموع مي  . دوبرن كه كمتر شناخته شده است     

جسماني زودگذر و نامتعارف    -هاي احساسي    تجربه -گذرا بود هاي    و مدرنيته، و در نتيجه عشق     
  .داد را به عشق واقعي و رابطة پيوسته ترجيح مي

بـراي شـما كـه    «هـا شـعر    بيني شاملو، يكي از بهترين نمونه     براي درك جايگاه زن در جهان     
 هـواي تـازه    سـروده و در مجموعـة        1330اين شعر كـه در سـال        . است» ست  تان زندگي   عشق

شـما كـه   / سـت  تـان زنـدگي   شما كـه عـشق  «: بندي دارد در دو بيت  ه شده است، ترجيع   گنجاند
در پايان اين شعر كـه ستايـشي از زن و مقـام شـامخ وي اسـت، شـاملو           . »تان مرگ است    خشم
  :سرايد مي

  //ست خاموش شما اجاقي و زندگي بي/ شما كه روح زندگي هستيد
  // [...]حزاستدر گوش جان مرد فر/ شما كه نغمة آغوش روحتان

  ست شما كه عشقتان زندگي/ عشقتان را به ما دهيد
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  ).241، 1384شاملو، ! (شما كه خشمتان مرگ است/ و خشمتان را به دشمنان ما

دانـد، كـه بـدون     شود كه شاملو زن را سرمنشأ زندگي و كانون مهر و محبت مي    مشاهده مي 
داند   زن را در مبارزه نيز سهيم مي       از سوي ديگر او   . آن مرد هيچ است و زندگي جوششي ندارد       

  .خواهد در نبرد براي زندگي بهتر مشاركت فعاالنه داشته باشند و از زنان مي
از همين مجموعه، سـتايش جايگـاه زن و تعهـد سياسـي شـاعر درهـم                 » نگاه كن «در شعر   

اني گـرا، و همـسر او پـوري سـلط     زمان به مرتضي كيوان، مبارز نامدار چپ آميزد و شاعر هم   مي
 1332 مـرداد  28، يعني دو سـال بعـد از كودتـاي    1334اين شعر كه در سال      . كند  اداي دين مي  

كيـوان كـه دوسـت و       . آورد  عمل مـي    سروده شده، در درجة نخست از مرتضي كيوان تجليل به         
به همـراه  ) 1333مهر ( شاملو و خود شاعري بااستعداد بود، حدود پانزده ماه پس از كودتا             رفيق

روزگار كشور بـه نمـادي از    گر از اعضاي حزب تودة ايران اعدام شد و در جامعة آن  شماري دي 
كه تا پايـان  (سوي ديگر، شاملو از همسر كيوان، پوري سلطاني از. استقامت و مقاومت بدل شد  

البتـه شـاملو در شـعر       . كنـد   تمجيد مـي  ) عمر به او وفادار ماند و با كسي پيوند زناشويي نبست          
و در همـان مجموعـه جـاي    (كه در همان سال سروده شده » از عموهايت«وان ديگري هم با عن 

شـايان  . سـتايد  دارد و قهرماني او را مـي    ، ياد گرانقدر دوستش مرتضي كيوان را گرامي مي        )دارد
  1.ذكر است كه شاملو اين شعر را خطاب به پسر خود سروده و به او تقديم كرده است

ن نگاهي سرشار از احترام و ستايش داشـته و عـشق را   در مجموع بايد گفت كه شاملو به ز      
از سوي ديگر، او در شعرهايش كمتـر بـين عـشق و مبـارزة اجتمـاعي              . ستوده است   همواره مي 

شد و شايد از اين نظر قابل مقايسه با نگاه و رويكرد شـاعراني چـون آراگـون،          تفكيك قائل مي  
از تأثيرپـذيري شـاملو از آنـان هـم در دسـت      هاي زيادي  الوار و نرودا باشد؛ شاعراني كه نشانه 

كـه  » از زخم قلب آبـايي    «باري، در شعر مهم و اثرگذار       . است كه موضوع جستار حاضر نيست     
كـه در   » مرگ نازلي «، يعني دوسال قبل از كودتا سروده شده، و نيز شعر برجستة             1330در سال   

دي مبنـي بـر درآميختگـي       سال پس از كودتا سروده شده، چنـين رويكـر          ، يعني يك  1333سال  
باشـند،     مـي  هواي تازه هردوِ اين اشعار، كه جزو مجموعة       . شود  عشق و فضاي عمومي ديده مي     
و اين به زعم ما كليـدي بـراي         . زمان تعهدآميز و عاشقانه هستند     مانند بسياري از آثار شاملو هم     

__________________________________________________________________________ 
، شاعر به يار قديمي خود مرتـضي كيـوان اداي احتـرام             در آستانه ها بعد، در شعر ديگري هم در مجموعة           سال -1
روز در ايـن وادي پاتـاوه    آن«:  سروده شده و دو بيـت آغـازينش ايـن اسـت    1372اين شعر كوتاه در سال     . كند  مي

  .»اي اينجا در خاك نهاديم كه مرده/ گشاديم 
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 شخـصي را    گاه احساس فردي يـا عاطفـة        شناخت بهتر جهان شعري شاملو است كه شاعر هيچ        
دهد، بلكه آن را عادتاً با عناصر و مسائل ديگـر مـرتبط              تنهايي دستماية خلق يك اثر قرار نمي        به
  .كند اش ترسيم و بيان مي بيند و همراه با زمينة اجتماعي مي

بـه  «عمل آوريم، خوب است به شعر        اي ميان نگاه شاملو و بودلر به زن به          براي آنكه مقايسه  
ايـن شـعر چنـين آغـاز     .  نظري افكنـيم هاي بدي گلاز مجموعة ) A une Madone(» يك بانو

  ):برگردان داريوش شايگان(شود  مي

محرابـي زيرزمينـي خـواهم سـاخت در عمـق           / براي تو اي بانوي من اي سرور من       
  عسرتم،

هاي   دور از كنجكاوي محافل و نگاه     / ترين كنج قلب خود،     و خواهم شكافت در سياه    
  //گر سخره

 تا قد برافـرازي بـر آن، اي تنـديس غريـب           / آراسته به لعاب طال و الجورد     اي    تاقچه
  ).250، 1394شايگان، (

برد، اما نگاهي كنـايي نيـز بـه او     بينيم كه بودلر زن را به برج عاج و جايگاهي آرماني مي    مي
دسـت دهـد و       كوشد تصويري آرماني از زن بـه        هم با الهام از عناصر فرهنگ كالسيك مي       . دارد
تر زن در جامعة مدرن و در شهرهاي بـزرگ، بـه او نـيش و               يافتني  تحت تأثير جايگاه دست   هم  

كشيدن مسائلي چون مبارزه و  از سوي ديگر، هيچ خبري از تعهد اجتماعي يا پيش        . زند  كنايه مي 
آنكـه    گرايانه دارد؛ بـي     بينانه، و در عين حال آرمان       شاعر نگاهي تلخ و واقع    . از اين دست نيست   

د يا بكوشد موضوعات مربوط به فضاي عمومي را در شعر مطـرح نمايـد يـا بـا نگـاهي            بخواه
آلود عـشق   در ادامة اين شعر بودلر به جنبة گناه  . انتقادي به مسائل امروز يا ديروز جامعه بپردازد       

در پايـان  . دانـد  مي» گر سراپا گناه شكنجه«گويد و خود را  سخن مي» شهوت سياه«پردازد، از   مي
  :كند در فرهنگ مسيحيت، معشوق را چنين تهديد مي» هفت گناه كبيره«ا اشاره به نيز ب

  ترين عشق تو را آماج خواهم گرفت عميق
  ات و هفت دشنه خواهم كاشت در قلب تپنده

  ).252همان، ! (چكانت كنانت، در عمق قلب خون ر كنه قلب مويهد

 دارد و در واقـع بـه اخـتالف          اي كه ميان نگاه بـودلر و شـاملو بـه زن وجـود               تفاوت عمده 
گرايانه   نيافتني و عمدتاً آرمان     گردد، اين است كه بودلر به زن نگاهي دست          دو برمي   بيني آن   جهان



 173 بررسي تطبيقي چند مضمون اساسي در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

اسـالمي ندوشـن در مقدمـة ترجمـة         . نگرانه بـه زن دارد      دارد، اما شاملو بينشي ملموس و واقع      
  :نويسد كتاب بودلر مي

دانـد كـه      زن معتقد نيست، آن را تفاهمي مي      بودلر در عشق، به كاميابي جسماني از        «
ها اظهار عشق به مادام ساباتيه چون به وصال او  پس از سال. [...] ناشي از عدم تفاهم است

  ).50، 1395بودلر، (» و بيزار شدزده  رسيد، دل

اين امر شايد به طبع ايدئاليست بودلر مربوط شود يا به تجارب جواني يا حتي رويـدادهاي                 
آنچه مسلم اسـت اينكـه زن بـراي بـودلر           . ، كه هرچه باشد موضوع اين نوشته نيست       كودكي او 

 - اگر نگـوييم پـست     -نيافته باشد، و موجودي فرودست        موجودي واال است تا زماني كه دست      
ايـن ديـدگاه بـا بيـنش شـاملو يكـسره       . شـود  اش محقق مي است، آن هنگام كه وصال جسماني 

 هرحالت واال و ارجمند است، چرا كه بخشندة عشق اسـت            در نزد شاملو زن در    . متفاوت است 
زن در شعر شاملو بيش از هرچيز نماد وفاداري و مهرپروري و حتـي              . و پرورانندة شور زندگي   

احمـد كريمـي    . اي آرماني باشـد     آنكه خود، آرمان يا آفريده      مبارزه است؛ مبارزه براي آرمان، بي     
  :نويسد سي، ميحكاك، استاد و پژوهشگر ادبيات معاصر فار

رسيم به مرحلة بعدي شاعري شاملو، كه پيدايش آن  مي] هواي تازهبعد از مجموعة  [«
و منظور مـن از  (طلوع آيدا . شود در زندگي فردي شاعر مقارن مي  ] حقيقي[با طلوع عشق    

آيدا زني نيست كه همسر شاملو بوده است، بلكه تصوير آرماني زن يـا معـشوق اسـت در     
در زندگي شاملو، او را به شـعر غنـايي يـا    ) هاي مياني قرن بيستم ن در دههشعر غنايي ايرا  

بهايي هم بـود كـه شـاعر در خـالل      تغزلي بازگردانده و اين بازگشتن در ساية تجربة گران     
اي   همچـون كوچـه   كه سرانجام بهتـرين آن در كتـابي بـه نـام             (ساليان از كار ترجمة شعر      

 تبلور آن   آيدا در آينه  در مجموعة   . و به دست آورده بود    اندوخته  )  به چاپ رسيد   ...انتها  بي
بينيم، و همراه با آن بازگشتي اميدوارانـه و           اي را مي    هاي حرفه   تجربة شخصي و اين تجربه    

، يكـي از بـارزترين      "آيـدا در آينـه    "مـثالً در شـعر      . سوي غزل فارسي    گرانه به   نيز پرسش 
. دن از اعضاي چهره و بـدن معـشوق اسـت   بر  بينيم و آن نام     هاي غزل فارسي را مي      ويژگي

  ).411، 1394كريمي حكاك، (»  مثالً در حافظ بسيار داريماين پديده را

كنيم كه كريمي حكاك، مدرس و پژوهشگري كه در زمينة شعر معاصر فارسـي                مشاهده مي 
كم چهـار نكتـه را در ايـن بخـش از      و به ويژه نيما و شاملو از متخصصان برجسته است، دست   
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نخست آنكه شعر شاملو پس از مجموعة       : كند  برجسته مي » احمد شاملو، شاعري ماندگار   «لة  مقا
شود؛ دوم آنكه آيدا نـه معـشوق شـخص       اي از بيان مي      وارد شيوه و مرحلة تازه     هواي تازه مهم  

آنكه الاقل از اينجا     شاملو، بلكه تصوير نوعي از زن در شعر فارسي ميانة قرن بيستم است؛ سوم               
نهايـت  ، زن يا همان معشوق در جهان شعري شاملو تبلوري مـادي و جـسماني دارد؛ در   به بعد 

گيري آينـدة   اي در جهت كننده ي شعر جهان و خاصه شعر اروپا تأثير عمده و تعيين           آنكه ترجمه 
انـدازه در تـأثير و    دهد كه اين شاعر معاصر ايراني تا چـه     اينها نشان مي  . شعر شاملو داشته است   

در عين حال، اين درست است كه شـعر  . حيط اجتماعي و ادبي پيرامون خود بوده استتأثر با م 
شود، اما نبايد از نظـر دور داشـت كـه تغـزل و      تر مي اي تغزلي  تا اندازههواي تازهشاملو بعد از    

 هـم بـه نـوعي ممـزوج بـوده و بعـد از آن نيـز                 هـواي تـازه   تعهد، يا عشق و مبارزه، در همان        
زمـان غنـايي و      اين در واقع خاصيت شعر اوست كه هـم        . ا حفظ كرده است   درآميختگي خود ر  

بـه  . اي شعر متعهد غنايي اسـت  توان چنين گفت كه شعر وي اصوالً گونه         مي. باشد  اجتماعي مي 
. عبارت ديگر، به سختي بتوان اين دو جنبة عمده از روش و بيـنش او را از هـم تفكيـك كـرد                      

آيدا در  و پژوهندگان ادبيات فارسي معاصر، در مورد مجموعة         پروين سالجقه، از ديگر استادان      
  :نويسد  چنين ميآينه

طـور    گيرد، به    را دربرمي  1343-1341هاي     كه اشعار سال   آيدا در آينه  مجموعة شعر   «
. انـد  هايي است كه به نام آيدا و براي او سـروده شـده              ترين عاشقانه   عمده جايگاه صميمانه  

، سپاس و ستايش از عشقي است كه زندگي شاعر را دگرگون            ها  مضمون كلي اين عاشقانه   
پنجـه در پنجـه     "تواند با تقـدير خـود         كرده و به او آرامشي عطا نموده كه در ساية آن مي           

 ).419، 1384سالجقه، (» "كنداف

اي   عيـار و نمايـه      اي تمام   كه عاشقانه ) 1342(» آيدا در آينه  «در اين مجموعه، گذشته از شعر       
) 1343(» ميعـاد «آيـد، شـعر    درك مفهوم عشق در جهان شعري شاملو به شمار ميمناسب براي  

تـوان گفـت    در اين شعر كه مـي . براي فهم جايگاه عشق در نزد شاملو بسيار حائز اهميت است     
بند مدرن است، بند يا به اصطالح بيت تركيب در آغاز، ميانه و پايان شعر به سه                   اي تركيب   گونه

  :ه به صورت زير استشود ك شيوه تكرار مي

  .//دارم در فراسوي مرزهاي تنت تو را دوست مي/] 1[
  .//دارم تو را دوست مي/ در فراسوي مرزهاي تنم /] 2[
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  //دارم تو را دوست مي/ در فراسوهاي عشق /] 3[

كـار بـرده، اهميـت ايـن       بـه  هاي شكلي و تكنيكي كه شاعر در اين سروده افزون بر نوآوري  
به قول  . يري دقيق و جامع از معناي عشق در جهان شعري شاملو نهفته است            شعر در ارائة تصو   

  :سالجقه

عـشق  ": همـراه دارد  هاي عاشقانه را با خود بـه  ترين درونمايه  اين شعر يكي از غني    «
كنـد و   ؛ عـشقي كـه در حقيقتـي ژرف سـير مـي           "بدون مرز و فارغ از خواهش جـسماني       

آنچـه در ايـن عـشقِ       . شـود   تش واقع مـي   معشوق براي خودش و تنها خودش، مورد پرس       
همـان،  (»  اسـت "فراسوي مرزهاي تـن " نيست بلكه "تن" مطرح است، "رسيده كمال  به"

439.(  

درخـت  : آيدااين رويكرد عاشقانه و تمركز بر شعر عاشقانه در مجموعة بعدي شاملو، يعني    
يابـد و حتـي    مـي  اسـت نيـز ادامـه    1344 تا 1343، كه حاوي اشعار شاعر از   و خنجر و خاطره   

شايد با اندكي چاشني طنز بتوان گفت كه شاملو همان اندازه كـه           . شود  سماجتمندانه پيگيري مي  
در كار عشق و عاشقي پيگير و پوينده بود، در سرودن شـعر عاشـقانه نيـز سـماجت و پـشتكار        

 در »اِلـسا «از سوي ديگر، در واقع آيدا در شعر شاملو همان جايگـاه ملمـوس و واقعـي          ! داشت
هاي پترارك نيست كه معشوقي معنـوي         واره  در غزل » لورا«شعر آراگون را دارد و مثالً از جنس         

  .و ناميرا بود
گيـريم كـه زن در شـعر     از آنچه در اين بخش مورد بررسي و تأمل قرار گرفت، نتيجـه مـي          

ي آزادي و   شاملو جايگاهي واال دارد و نقش او عادتاً در پيوند با مبـارزه و نبـرد اجتمـاعي بـرا                   
همچنين عشق نيز در آثار اين شاعر معاصر ايرانـي مقـام مهمـي را بـه                 . شود برابري تعريف مي  
دهد، چرا كه انگيزه و كارماية اصلي زندگي است و اصوالً بدون آن زنـدگي               خود اختصاص مي  

توان گفت كه در جهـان فكـري او،          در مورد بودلر نيز مي    . انسان معنا و مفهومي نخواهد داشت     
. زمان خاستگاه گناه و سرچشمة سـعادت و بهـروزي اسـت      زن كاركردي دوگانه دارد، يعني هم     

شايد اين امر و نيز نگاه شاعر فرانسوي به عشق برخاسته از تجارب شخصي وي باشد كه به او                 
هرچـه باشـد، شـعر    . داد بيني و اميدواري مرسوم در جهان شـعري شـاملو را نمـي       امكان خوش 

آميز نسبت به زن و عشق است، ليكن در شعر           مضامين عاشقانه و محتواي مدح     شاملو انباشته از  
علل و عوامل وجود چنين تفـاوتي در ديـدگاه   . شود طور كلي چنين امري مشاهده نمي      بودلر به 
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اي  توانـد مـورد مطالعـه    هاي اين دو شاعر در رابطه با دو موضوع مـذكور، خـود مـي        و دستمايه 
  .جداگانه قرار بگيرد

 قايسة مضامين مرگ و مالل در چند اثر بودلر و شاملو م-3
همچون اكثر شاعران بزرگ، شاملو و بودلر در آثارشان به دفعات به مضمون مرگ و همزاد                

هـاي   ، از دسـتمايه   »عـشق «و  » زن«اين دو مضمون نيز، ماننـد       . اند پرداخته) يا كسالت (آن مالل   
چه، . باشند مي» هاي جهانشمول  مضمون«در زمرة   دار در ادبيات جهاني هستند و در واقع          ديرينه

وپنجه نرم كرده و احتماالً تـا روز آخـر حـضور در              انسان از روز نخست با مرگ و مالل دست        
  .گريبان خواهد بود به هستي نيز با آنها دست

اي اساسي و حتي محوري است، به نحوي كه در شـاهكار خـود               در نزد بودلر، مرگ مسئله    
، چندين شعر را به اين مضمون اختصاص داده و شماري از آنها را              هاي بدي  گليعني مجموعة   

در ايـن بخـش كـه    . گـرد آورده اسـت  ) La Mort(» مرگ«در يك بخش جداگانه تحت عنوان 
مـرگ  «،  »مـرگ عـشاق   «هـايي همچـون      دربرگيرندة شش قطعه شعر كوتاه و بلند است، سروده        

جملگـي در قالـب فـرم محبـوب     (»  يك كنجكـاو  روياي«،  »پايان روز «،  »مرگ هنرمندان «،  »فقرا
، گنجانـده شـده   )Le Voyage (»سـفر «شـعر مـشهور   و سرانجام ]) Sonnet [سونهواره يا  غزل
  :سرايد مي» سفر«بودلر در پايان شعر بلند . است

  !اي مرگ، اي ناخداي پير، هنگام وداع است
  !زنيمدل به امواج ! انگيز است اي مرگ اين ديار مالل! لنگر بركشيم

  اين آسمان و اين دريا آري به سياهي جوهرند
  ! //شان، از شعاع نور لبريزند شناسي هامان اما، كه تو نيك مي قلب

  !شرنگ خود را بر ما بريز تا رها شويم
  خواهيم خود را سراپا به آتش بسپاريم و بسوزيم مي

  به عمق مغاك فرو رويم، بهشت يا دوزخ، چه تفاوت دارد؟
  ).286، 1394شايگان، ( !اشناخته چيزي بجوييم بس جديددر عمق اين ن

، جنـون هـشياري   داريوش شـايگان، محقـق و متـرجم برجـستة معاصـر، در كتـاب خـود،                  
  :نويسد مي
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سازي را برگزيد كه الجـرم بـه مـرگ منتهـي      فوا، راه سرنوشت بودلر به قول ايو بون   «
 كند و بـال و پـر گيـرد، و      او مرگ را فراخواند تا همچون آگاهي در درونش رشد         . شد  مي

اش به ايثارگري عظيمي بدل شد كـه از           اينچنين، زندگي . اي شود براي شناخت دنيا      واسطه
  ).35همان، (» گرفت آگاهي او نشئت مي درد و مرگ

  :سرايد  ميهاي بدي گل از مجموعة )Spleen(» مالل«از سوي ديگر بودلر در آغاز شعر 

  ).254همان، (ام  ال زيستهآنقدر خاطره دارم كه انگار هزارس

  :نويسد كنيم كه مي براي فهم بهتر اين مضمون، از داريوش شايگان نقل مي

هـاي    دانـد كـه از اليـه        عظيمي مي ) palimpseste(بودلر مغز انسان را لوح چندالية       «
درپـي در مغـز رسـوخ         وجود آمده اسـت كـه پـي         ها، تصاوير و احساساتي به      شمار ايده   بي

اي از ميـان   اليه گويي الية ديگر را مـدفون سـاخته اسـت، ولـي هـيچ اليـه            اند و هر      كرده
» اي است فناناپذير اند، چرا كه اين لوح چندالية عظيم خاطره  افكار همه نازدودني  . رود  نمي

  ).68-67همان، (

در مجموعـة  (شـود   مفهوم فوق در آغاز شعري بدون عنوان از احمد شاملو نيز مشاهده مـي   
  ):صله مدايح بي

  .عمر جهان بر من گذشته است// نه / ام  از مادر نزاده/ جخ امروز 
  ).882، 1384شاملو، (هاست  ام خاطرة قرن ترين خاطره نزديك

اي اساسي در نزد هر هنرمند اسـت و يكـي از عناصـر      روشن است كه مسئلة مرگ دستمايه     
 برخورد شاملو با مـرگ،  ها براي شناخت يكي از بهترين نمونه. باشد بيني وي مي  برسازندة جهان 

اين . تر از آن سخن رفت  است كه پيشآيدا در آينهاز مجموعة » ...از مرگ«شعر معروف و مهم    
اگرچـه  / ام    هرگـز از مـرگ نهراسـيده      « است، با بيت مـشهور       1341شعر كوتاه كه سرودة سال      
  :پذيرد شود و با اين بيت پايان مي آغاز مي» تر بود دستانش از ابتذال شكننده

  تر باشد اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيش
  .حاشا حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده باشم
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اندازه كه به مضمون مرگ پرداخته، از مضمون آزادي نيـز نـشان              در واقع اين شعر به همان     
  :سرايد دارد، چرا كه شاعر در بند زبانزدي از آن چنين مي

  ست  همه از مردن در سرزميني- باري-هراس من
  .افزون باشد/ از بهاي آزادي آدمي / كه مزد گوركن 

گيرند و دركنار هم از سوي       و اما چگونه است كه مرگ و آزادي در يك چارچوب قرار مي            
بيني اگزيستانسياليستي شاعر ديـد كـه در    شوند؟ پاسخ را بايد در جهان شاعر درك و بررسي مي    

  :آغاز بند دوم شعر، چنين متبلور گشته است

بـارويي  / و از خويـشتنِ خـويش   / بـه اختيـار برگزيـدن    / گاه  و آن/  يافتن  /جستن  
  -افكندن پي

كه مشاهده شد اصل آزادي انتخاب در مكتب وجـودگرا، كـه قويـاً مـورد پـذيرش و                     چنان
شود كه دو مفهوم مرگ و آزادي در جوار يكـديگر     ستايش اين شاعر ايراني نيز بود، موجب مي       

داروينـي نهفتـه در مكتـب       ) گرايـي  گرايي يا تحصل   اثبات(پوزيتيويسم  اگر در   . و فهم شود   حلّ
سازد، جبر اجتماعي را به مـدد        ماركسيسم، كه اصل بقاي اصلح در آن جبرگرايي را برجسته مي          

توان به چالش كشيد و در صورت حصول شـرايط ذهنـي و عينـي، در قالـب             مبارزة طبقاتي مي  
ياليسم سارتري، اصل آزادي انتخاب فـردي بـراي تعيـين           انقالب بر آن فائق آمد، در اگزيستانس      

عنوان عنـصري در جامعـه و برآمـده از آن اهميـت اساسـي دارد و عامـل                    سرنوشت خويش به  
تر از جهـان     آوردن شناختي بهتر و دقيق     دست اين نكته براي به   . كننده در زندگي فرد است     تعيين

بيني، حتي در ميان شاعران نسل خـود،   انشعري شاملو بسيار مهم است، چرا كه او به لحاظ جه          
گـراي   آنارشـسيت چـپ   : فردي بود كه شايد بتوان در سه كلمه توصـيفش كـرد            گونة منحصر به  
  .اگزيستانسياليست

گرا بود، چون هـم در جـواني عـضويت و فعاليـت در حـزب       شاملو در درجة نخست چپ    
گذشـته، در    از ايـن  . ي نبريـد  بينـي ماركسيـست    طور كامـل از جهـان      گاه به  توده داشت و هم هيچ    

اي  هاي پيش و پس از كودتا در مدح و ستايش بسياري از مبارزان چـپ و بـاالخص تـوده            سال
دوم اينكـه  . هـاي شـاعر اسـت    تـرين سـروده   شعر سرود، كه شماري از آنان در زمـرة شـاخص    

يش سپرد و همواره در پويش و پـا   آنارشسيست بود، چون به هيچ مكتب فكري يكسره سر نمي         
سـوم  . كـرد  از سوي ديگر، قدرت را در اَشكال مختلف تمركزگراي آن نكوهش مي           . فكري بود 
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تنها مسائل وجودي را در بسياري از اشعارش      آمد، چون نه   شمار مي  آنكه او اگزيستانسياليست به   
هـاي وجـودي و مقـوالتي        ها و چـالش    مطرح نموده و بر آنها تأكيد ورزيده است، بلكه پرسش         

هـاي خـود پـيش        و انتخاب، اسارت و آزادي، مسئوليت و رسـالت را در سـروده             همچون جبر 
از سوي ديگر، اين واقعيت كه مفهوم       . دادن بدانها كوشيده است    كشيده و به سهم خود در پاسخ      

خورد، بيانگر آن است كه او معتقد به تقدير نبـوده            چشم مي  جاي اشعار شاملو به    در جاي » اميد«
بينـي و اميـد بـه آينـدة      بيني چپ كه عموماً مبتني بر خـوش   است كه جهان دهندة آن  و نيز نشان  

باشد، رد و نشان خـود را در آفـرينش    مي) messianique(گرا  نوعي منجي بشريت و در واقع به 
تمـامي   اي تقريباً بـه    كه در مجموعه  » ...از مرگ «در حقيقت، شعر    . هنري شاعر حفظ كرده است    

تـرين   شده و شـعري كوتـاه و بلكـه مـوجز اسـت، حـاوي برجـسته                عاشقانه و غنايي گنجانده     
  .رود شمار مي بيني فلسفي شاملو است و كليدي براي فهم آثار ديگر او به هاي جهان رگه

، )1868 (هاي بـدي  گلهاي چاپ سوم مجموعة  از سوي ديگر، بودلر هم در يكي از افزوده      
ي، اسـالمي ندوشـن آن را بـا عنـوان      كه در فارسـ  Recueillementشعري دارد با عنوان اصلي      

ايـن واژه در زبـان   . انـد  ترجمـه كـرده   » همدردي با درد  «و شايگان با عنوان     » درخودفرورفتگي«
. اسـت » ]بـر سـر مـزار كـسي       [گـساري    انـدوه «يـا   » تأمـل /تمركـز «فرانسوي در اصل به معناي      

كنـد و    ان مـي  نگـري فلـسفي خـود را بيـ         صورت، بودلر نيز در اين شعر به نوعي جهـان         هردر
  :قول شايگان به. شمرد اش وجوه آن را برمي خواننده با مطالعه

شود و شعر از اعماق  كه درد به راستي موتور الهام شاعر مي] در اين شعر[اينجاست «
چيزي كه به تجربة عميق زيستي شاعر        هيچ. ريزد هايش، از ژرفاي وجودش بيرون مي      روده

براي همـين  . انس او نگذشته باشد، برايش واقعيت ندارد    درنيامده و از كورة آزمون اگزيست     
دارد، زيرا تا زمـاني كـه ايـن          ست جاودانه كه هرگز چروك برنمي      است كه شعر او شعري    

كـردن و    وقفه در تقالي اهلـي     بودلر بي . [...] ست، انساني هست و دردي     ا دنياي فاني باقي  
اش مـرگ؛    وشي است و وعدة نهايي    داند پايان اين درد خام     ساختن اين درد است و مي      رام

اي كه در آن گام    او از مخاطره  . يابد جز پروراندن اين مرگ در درون خود        پس گريزي نمي  
، 1394شـايگان،   (»  آگاه است، با نوعي هشياري بيمارگونه، يا همان جنون هـشياري           نهاده،
108-109.(  

اهي و مرگ، رهايي و درد،      گردد كه در نزد بودلر نيز مفاهيمي چون آگ         در اينجا مشاهده مي   
جاودانگي و زندگي، نقشي حيـاتي دارنـد و بـا پرورانـدن آنهـا، بـودلر نيـز در مقـام شـاعري                        
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. كنـد  ، اگر نه اگزيستانسياليست، جايگاه خود را تثبيت مي        )انديش به مفهوم هستي  (اگزيستانسيل  
 بـودلر، گذشـته از      در شعر » بدي«و  » گناه«طرف ديگر، پرداختن فراوان به مفاهيمي همچون        از

توان برايش قائل بود، رنگ و لعابي وجـودي يـا اگزيستانـسيل بـه جهـان                  ريشة مسيحي كه مي   
بخشد؛ جهاني كه به قول والتر بنيامين، متفكر و منتقد برجستة آلماني سدة بيـستم،          شعري او مي  

ي تجربـة زيـستي   نزد بودلر نوع  به زعم بنيامين، اين شوك در     . بنا نهاده شده بود   » شوك«بر پاية   
والتـر بنيـامين در رد وجـه افراطـي          «نويسد،   كه شايگان مي   البته بايد درنظر داشت كه چنان     . بود

هـا   پرست يا كاتوليك متعصب، اين نسبت      اند، القابي چون شيطان    صفاتي كه به بودلر نسبت داده     
دهد    نشان مي  اين نكته ). 55-54همان،  (» داند را موانعي در مسير شناخت صحيح هنر شاعر مي        
گري كاتوليك    گري مسيحايي بوده و نه ميانجي       كه برداشت بودلر از مذهب بيشتر مبني بر منجي        

گرايـي در نـزد      شود كه منجي   همچنين روشن مي  ). بين خدا و مؤمن توسط كشيش اقرارنيوش      (
 هردو شاعر، يعني شاملو و بودلر، به نوعي وجود داشته، با اين تفـاوت كـه در اولـي بـه شـكل            

بـوده و در دومـي در قالـب مـذهبي و         ) بينـي چـپ    بـا الهـام از جهـان      (گرايانـه    دنيوي و انسان  
  .نمود يافته است) تحت تأثير تفكر كاتوليك(آخرالزماني 

در مورد اين دستمايه نزد بودلر بايد گفـت كـه يكـي از              ). يا دلزدگي (» مالل«و اما مضمون    
دهد، تا جايي كـه عنـوان مجموعـة اشـعار      ل ميمفاهيم كليدي در شعر و انديشة بودلر را تشكي     

واژة مورداسـتفادة  . منثور خود را نيز كه پس از مرگش منتشر شد بـا الهـام از آن انتخـاب كـرد                   
كه )  در فرانسوي  ennuiمعادل تقريبي   ( است   spleenبودلر براي بيان اين منظور لغت انگليسي        

دارد و مربـوط بـه نظريـة اخـالط     ) داويماليخوليايي يا سـو  (در اصل اشاره به طبع مالنكوليك       
نگـري بـودلر از      بايد درنظر داشت كه مالل در هـستي       . ايراني است -اربعه در طب سنتي يوناني    

ذكـر ايـن نكتـه      . يافت طور خاص شهر پاريس مي     و به » كالنشهر«يك جهت پيوندي نزديك با      
نـاپلئون  (بناپـارت   -نالزم است كه پاريس در دوران موردنظر، يعني عصر حكومت لويي ناپلئو           

دسـتخوش  ) 1870-1853(موسوم به امپراتوري دوم، تحت فرمانـداري بـارون اوسـمان            ) سوم
هاي پهن و ايجاد بلوارهاي وسيع شـهري         خيابان. هاي عظيم گرديد   تغييرات بنيادين و دگرگوني   

گرگـون  تنهـا ظـاهر شـهر را د        شده به دستور اوسمان بود كه نه       ترين تحوالت انجام   از زمرة مهم  
دركنار اُتـو   (رو است كه اوسمان را       از همين . ساخت، بلكه شيوة زندگي شهري را متحول نمود       

بـودلر  . شناسـند  گذاران طراحي شهري در عصر مـدرن مـي         عنوان يكي از پايه    به) واگنر اتريشي 
در » مـالل «با ايـن اوصـاف بايـد گفـت كـه      . دار بود شخصه شاهد اين تغييرات عظيم و دامنه  به

شـناختي نيـز     اي وجـودي يـا هـستي       ن شعري بودلر، تنها كاركرد شهرنشيني ندارد و جنبـه         جها
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مراجعـه نمـود كـه در       » سـفر «توان به دو بند پاياني شعر مهم         براي فهم اين مسئله مي    . داراست
يابـد و از محـدودة       اينجا ديگر بحث به راستي ماهيتي فلـسفي مـي         . آغاز بخش حاضر نقل شد    

  :نويسد شايگان مي. رود  و اجتماع فراتر ميمحدود تاريخ هماره

دنياي پايين هميشه آكنده از اندوه و مالل و اضطراب است؛ دنياي باال يا عالم رؤيا،                «
آسمان و مغاك هميشه در مقابـل هـم قـرار           . آن دگرجا، عرصة گريز به عالم آرماني است       

 درخشان و گـرم؛ اوج  زده، در برابر فضاي روشن و جاي سرد و تاريك و يخ      گيرند، آن  مي
همـان،  (» كند عزت و حضيض ذلت، كه بودلر وجد صعود و وحشت سقوط توصيفش مي          

66.(  

او آن را، همچـون     . بايد توجه داشت كه مفهوم مالل در ادبيات منحـصر بـه بـودلر نيـست               
پـو، بـه عاريـت       اش، از نويسندة آمريكايي قرن نوزدهم، ادگار الـن         برخي ديگر از عناصر فكري    

كـارش   زبـان نيـز بـه      زبـان و انگليـسي     هـاي آلمـاني     اين مفهوم، كه شماري از رمانتيـك       .گرفت
بدل شد و پـس از      » انحطاط«ادبي موسوم به    -هاي جريان فكري   گرفتند، به يكي از برسازنده     مي

. مورد استفاده قـرار گرفـت   ) آوازهاي بدون كالم  براي نمونه در    (ويژه ازسوي پل ورلن      بودلر به 
ــراي   ــين بـ ــوم  همچنـ ــد دو مفهـ ــر آن، بايـ ــدئال«درك بهتـ ــات«و » ايـ ــداعيات/تطابقـ  »تـ

)correspondances (ــز درنظــر آورد ــان. را ني ــي شــبه در جه ــر بگــوييم   بين ــا بهت ــسيحي، ي م
بـه بيـان ديگـر از       (مسيحايي بودلر، تداعيات يا تطابقات راهي براي گذار از مالل به ايدئال              شبه

همنـوايي  «يـا  » آميـزي  حس«هاي طي اين مسير،   روشاست، و يكي از بهترين      ) مغاك به افالك  
هـاي   شايد بتوان گفت كه اين اصل يا شـيوه، يكـي از ريـشه             . باشد  مي )synesthésie(» حواس
اسـت كـه    ) سوررئاليسم(گرايي   و فراواقع ) سمبوليسم(استتيكي مكاتبي چون نمادگرايي     -فكري

  .شمردند پيشگام يا پيشرو خويش ميهاي بعد، غالباً بودلر را  ها و دهه پيروانشان در سال
كه در شعر شـاملو، مفـاهيمي همچـون         همچنان: توان چنين نتيجه گرفت    در مقام مقايسه مي   

وجودي دارند، در شعر بودلر نيز مفاهيمي ازقبيـل زن و           -عشق و مرگ كاركرد دوگانة اجتماعي     
 مثبت يا منفي در سـطح       زمان نقشي  توانند هم  مالل از كاركردي دوگانه برخوردارند، چرا كه مي       

توجه به اين نكـات در دريافـت بهتـر    . زندگي شخصي شاعر يا در طراز اجتماع وي ايفا نمايند     
  .شعري هر دو شاعر و افكندن نگاهي تطبيقي به آنها حائز اهميت است-جهان فكري
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 هاي آزادي و برابري در شعر شاملو و بودلر  بررسي دستمايه-4
 و -ظير زن و عشق، و نيز مرگ و مالل، كه در نزد هر شاعري    در دو بخش فوق، مضاميني ن     

هـاي اساسـي هـستند و در شـعر شـاملو و بـودلر نيـز                   از جمله دستمايه   -ويژه شعراي مدرن   به
همچنـين بـه اقتـضاي    . روند، مورد مداقه و مطالعه قرار گرفـت  شمار مي هايي كليدي به   مضمون

شده، اشاراتي به مضامين آزادي و برابري در         سيشده و اشعار برر    پيوند دروني مضامين پردازش   
تـر   در زير به بحث و بررسي مبسوط      . شعر اين دو شاعر، بخصوص در نزد شاملو، انجام گرفت         

. پـردازيم  دو دستماية اخير، و مقايسة جايگاه و كاركرد آنها در جهان شعري بودلر و شاملو مـي                
نـسبت در    بـه ) شـده  ا مـضامين پيـشتر اشـاره      كم در مقايسه ب    دست(دانيم كه اين دو دستمايه       مي

ي درازي ندارنـد، چـون مفـاهيم وابـسته بـدانها در           ادبيات جهان و ايران جديد هستند و سابقه       
پـس بـرخالف مـضامين قبلـي، ايـن دو در دسـتة              . انـد  سياست و علوم اجتماعي هم نسبتاً تازه      

  .گيرند مضامين جهانشمول قرار نمي
  :نويسد قدمة ترجمة خود از اشعار بودلر ميمحمدعلي اسالمي ندوشن در م

بودلر گرچه عقيدة سياسي مشخصي نداشته، ليكن در هر فرصتي كه پيش آمـده در               «
. خاسـتند  پـا مـي   بردند و بر ضـد بيـدادگري بـه          صف كساني جاي گرفته است كه رنج مي       

از بـودلر پـس     . [...]  فرانسه از اين جهت نمونة روشني اسـت        1848شركت او در انقالب     
هاي سياسي شركت جست و با چند         شوق آمد، در فعاليت   و فرانسه به شور   1848انقالب  

 او را دلسرد كرد و باعث شد كه از          1852روزنامه به همكاري پرداخت، ولي گويا كودتاي        
.  سازگار باشد"گري سياست"توانست با  حقيقت اين است كه وي نمي. سياست كناره گيرد

پنداشـت و او همـواره از همرنـگ جماعـت       شدن مي " جماعت همرنگ"چه، آن را نوعي     
  ).44-43، 1395بودلر، (» شدن بيزار بود

ممكـن اسـت ايـن امـر     . در واقع رويكرد بودلر در قبال سياست، چندبعدي و پيچيـده بـود          
. بودن جامعة فرانسه در ميانه و نيمة سدة نوزدهم ميالدي باشـد            محصول پيچيدگي و چندبعدي   

كـه بـه نـابودي جمهـوري دوم         ) 1851در سـال    ( كودتاي لويي ناپلئون بناپارت      در اين دوران،  
ــد، رؤياهــاي جمهــوري  ــسه انجامي ــرده و موجــب   فران ــسوي را در محــاق فروب خواهــان فران

زمـان بـه    در واقع ناپلئون سوم هـم . كردة شهري شده بود سرخوردگي اقشار فرهيخته و تحصيل    
 را نيـز مـورد تحقيـر و    1789هـاي انقـالب    رده، ارزشهاي ژاكوبني و بناپارتي خيانت كـ    آرمان
شـك در   هـاي شـهري و اجتمـاعي او، كـه بـي        ازسوي ديگر، سياسـت   . حرمتي قرار داده بود    بي
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دستان و طبقة فرودست قـرار       هاي تهي  ترشدن بورژوازي شهري و سلب امكان قيام       راستاي فربه 
شـدن هرچـه بيـشتر آن يـاري          تيجامعة فرانسه و صـنع    ) مدرنيزاسيون(داشت، به متجددسازي    

هـاي اجتمـاعي را در ميـان اقـشار و طبقـات گونـاگون                رساند و در نتيجه تضادها و شكاف       مي
اينجاست كه ريشة رويكرد دوگانه و گـاه متنـاقض بـودلر درقبـال مدرنيتـه         . ساخت تر مي  عميق

هـاي   كم تـضعيف ارزش  سو خوش داشت شاهد نابودي يا دست     بودلر از يك  . شود مشخص مي 
ديرپاي سنتي در كشوري باشد كه خاستگاه انقالب در قلب اروپا بود، و از سوي ديگر خـوش                  

هـم تحـت حاكميـت      هاي مثبت سنت و معنويت دنيـاي قـديم را، آن           نداشت خوارشدگي جنبه  
  .گر باشد فردي كودتاچي از خاندان ناپلئون بناپارت، نظاره
اگـر بـاور    . نمـاييم   تاريخ انديشه بررسـي مـي      اكنون مسئله را از جانبي ديگر، يعني از زاوية        

داشته باشيم كه بودلر شاعر مدرنيته است و چنانچه به ياد آوريم كه آباي فكري مدرنيته در قرن        
هاي فكـري گونـاگون، از قـرار مـاركس و فرويـد و نيچـه                 نوزدهم سه متفكر انقالبي در زمينه     

گـذار مدرنيتـه چگونـه     ندان و دانشوران بنيانهستند، بايد ديد جايگاه بودلر در ميانة اين انديشم  
  :نويسد داريوش شايگان در كتاب خود دربارة بودلر مي. شود تعريف مي

بودلر كوشيد با تعالي بخشيدن به شعر در آن زمانة مهجورمانده از هرگونـه يقـين و            «
الي وجودآمده از غياب تعالي را پر كند و ازطريق شـعر بـه عـالم متعـ              اصل متعالي، خأل به   

ساز   ي فرانسوي، با توجه به همين ويژگي دوران         فوا، شاعر برجسته    ايو بون . معبري بگشايد 
كند كه قرن نوزدهم را  ، تأكيد مي"خدا مرده است"بودلر در عصري كه در آن به قول نيچه 

نبايد صرفاً عصر ماركس و نيچه و اندكي ديرتر عصر فرويد لقب داد، اين قـرن همچنـين                  
  ).11، 1394شايگان، (» است "ر بودلرعص"

دهد كه بودلر فقط يك شاعر مدرن و شاعر مدرنيتـه نبـود، بلكـه متفكـر                  اين نكته نشان مي   
گرايـي،   گيوم آپولينر، شاعر نوگرا و از پيشگامان مكتـب فراواقـع          . شود مدرنيته نيز محسوب مي   

بـودلر شـاعري    حـال    درعـين . 1»بار در بودلر تجسد يافت     روح مدرن نخستين  «عقيده داشت كه    
گرا نيز بود و شعرش ارجاعات و انتقادات بسياري نـسبت بـه جامعـة مـدرن و بـورژوايي                   واقع

از ياد نبريم كه همچون فلوبر، بودلر نيز به خاطر خلق آثار ادبي خـود، بـه             . زمانة خود دربردارد  
. رديـد خوانده شد به دادگاه كشيده شد و محكـوم گ     » دار كردن عفت عمومي    خدشه«اتهام آنچه   

__________________________________________________________________________ 
  .س منتشر شدي در پار1917ه به سال ك نگاشت آثار شعري شارل بودلر بر يا ن مطلب را در مقدمهياو ا -1
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اصلي اين اديبان پيشگام،  » جرم«اي بيش نبوده و      دهد كه اين اتهامات بهانه     البته شواهد نشان مي   
داريـوش  . داري است  سازي مفرط زاينده يا زاييدة نظام سرمايه       در واقع نقد بورژوازي و صنعتي     

  :نويسد شايگان در اين زمينه مي

كشاند و بودلر به جرم انتشار اشعاري ، پاي خالق آن را به دادگاه هاي بدي گلانتشار «
دار سـاختن عفـت      گرايي زمختشان موجب تحريـك حـواس و خدشـه          كه به واسطة واقع   

 را برايش   "شاعر ملعون "همين محكوميت بود كه شهرت      . شد، محكوم گرديد   عمومي مي 
تلقي گرايي از سوي نويسنده، قيام يك ياغي عليه جامعة بورژوا  اتخاذ واقع. به ارمغان آورد  

چنـين  .  فلـوبر را گرفـت     مـادام بـوواري   شد، درست مثل سرنوشتي كه گريبـان رمـان           مي
برداشتي حاصل اين حقيقت است كه اثر رئاليستي فاقد هرگونه دستورالعمل اخالقي است، 

  ).48همان، (» ماند و خالق آن از هرگونه قضاوتي بركنار مي

] شـاخك [آنـتن  «ول روبرتـو كاالسـو   البته بايد درنظر داشت كـه امـر متافيزيـك، يـا بـه قـ          
، شاخصة برخورد بودلر با مسائل گوناگون اجتماعي بـود و بـه             )32،  2011كاالسو،  (» متافيزيك

در واقـع بـه تعبيـر       . رفـت  شمار مـي   نوعي وجه مميزة شعر او از ديگر شاعران معاصرش نيز به          
  :شايگان

اي متافيزيكي در    و قطره  بودلر درصدد آن برآمد كه نقبي به فضاي عمودي بزند         [...] «
دادن  گويد هدف من نشان خود در مقدمة كتاب مي   هاي بدي    گلسرايندة  . كام زبان بچكاند  

اي داشت كه شاعر چنين با آن درافتاد و          اين شر چه ارزش متافيزيكي    . زيبايي در شر است   
آن ...] [اش را اسـتخراج كنـد؟        هاي ناآگاهي انسان، جوهر الهـي      ترين اليه  كوشيد از عميق  

خاسـت،   ارتعاش جديدي كه عالم شعر را به لرزه درآورد، از عمق درد هستي انسان برمـي         
  ).34، 1394شايگان، (» دردي كه خود سرمنشأ آگاهي بود

شناختي  شناختي و زيبايي   اي در نگرش هستي    اين نكتة بسيار مهم همچنين وجه تمايز عمده       
اي جهان ماورايي اعتقاد داشـت،       م معنا و به گونه    برخالف بودلر كه به عال    . بودلر و شاملو است   

. بيني خيـامي نزديـك اسـت       اي مادي و دهري داشت كه در شعر فارسي به جهان           شاملو انديشه 
گرا باشد كه مـسائل اجتمـاعي از قبيـل           اي به علت همين نگاه عيني و تفكر مادي         شايد تا اندازه  

و شـايد   . تري دارد تا در اشعار بودلر      برجستهتر و    آزادي و برابري در آثار شاملو حضور پررنگ       
گرايي است و شاملو    باز از همين رو باشد كه بودلر در شعر فرانسه پيشگام نمادگرايي و فراواقع             
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از آنجـا كـه از تفـاوت    . در شعر فارسي پيـشرو در عرصـة شـعر اجتمـاعي و ادبيـات انتقـادي             
يكـي از  . هـاي دو شـاعر برشـمريم      رينـي ها گفتيم، جا دارد شـباهتي را هـم در هنرآف           بيني جهان

زمان اين دو به ترجمـه و نقـد ادبـي در     اشتراكات مهم ميان كار ادبي بودلر و شاملو، اشتغال هم   
پو و منتقد ادبي و هنري هم بود، شاملو نيز         همچنان كه بودلر مترجم آثار الن     . كنار شاعري است  

گـرديم و بـه    اكنون به موضوع اصلي بازمي    . نگار و نقدنويس بود    مترجم شعر و داستان، روزنامه    
  .پردازيم هاي اجتماعي در شعر شاملو مي جايگاه آزادي و آرمان

هاي انساني ازجمله برابري سروده زيـاد         شمار اشعاري كه شاملو در ستايش آزادي و ارزش        
ا و هـ  الي عاشـقانه  ها، حتي در البه هاي نخستين گرفته تا واپسين سروده از همان مجموعه . است
 در كنـار عـشق و   -هـا برابـري و آزادي را   ها، بسيارند ابيات و بنـدهايي كـه شـاعر در آن        شبانه
آوردن  دسـت  براي بـه  . كند  سرايي مي   توان گفت در وصفشان مديحه     ستايد و گاه مي      مي -زندگي

 را مورد خوانش و     هواي تازه از مجموعة كليدي    » بودن«تر از اين امر بجاست شعر        دركي عميق 
  :سي قرار دهيمبرر

  سان زيست بايد پست گر بدين
  شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايي نياويزم من چه بي

  .بست بر بلند كاج خشك كوچة بن
  سان زيست بايد پاك گر بدين

  من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود، چون كوه
  .بقاي خاك يادگاري جاودانه، بر تراز بي

تنهـا    مرداد سروده شده، نه28يعني همان سال وقوع كودتاي ، 1332در اين شعر كه به سال       
اي از مسائل مورد عالقة شـاعر         شود، بلكه مجموعه    هايي از فضاي كودتايي يافت مي      رد و نشان  

دانيم آيا پـيش از كودتـا        البته تاريخ دقيق نگارش شعر مشخص نيست و نمي        . گردد  مشاهده مي 
كوچـة  «و » كاج خشك«،  »رسوايي«عناصري همچون   در هر صورت،    . سروده شده يا پس از آن     

ذكـر ايـن    . بيانگر محيط پراختناق و متشنج كودتـا اسـت        » بقاي خاك  تراز بي «يا حتي   » بست بن
نكته ضروري است كه شاعر در اينجا، همچون بسياري از اشعار ديگرش و اصوالً شمار زيادي                

زد؛ گويي ابـايي از پيوسـتن بـه سـيل     آمي از آثار اين دوران، امر شخصي و اجتماعي را درهم مي    
كـه در بـاال   » ...از مـرگ «چنان كه در شعر     (را  » خويشتن خويش «خروشان اجتماع ندارد، ليكن     

 -به همين جهـت اسـت كـه       . نهد كند و آن را ارج مي      هرگز فراموش نمي  ) گويد بررسي شد مي  



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 186

زمـان   ستي شاملو هم  بيني اگزيستانسيالي   جهان -كه در بررسي مضمون مرگ مالحظه كرديم       چنان
هاي فردي و اجتماعي است و اصوالً تفكيك امر شخصي از امر جمعي در آثـار وي                 واجد جنبه 

  .كم بسيار دشوار است اگرنه غيرممكن، دست
چندان سـخت نيـست؛ منظـور شـاعر بـه احتمـال زيـاد        » بقاي خاك تراز بي«تفسير عبارت  

گيـري   سروده بـود، جهـت  »  خاكاينبقاي   بيتراز  «اگر  . ناپايداري زندگي و ميرايي انسان است     
بـود، امـا     يعني وطن او ايـران مـي      » اين سرزمين «كرد و منظورش احتماالً      كلي فرق مي   تفسير به 
» خـاك «اي جهانـشمول بـه واژة        وسيلة اين عدم تعين در واقع خواستارِ بخشيدن جنبه         شاملو به 

بـه همـين سـادگي    » بـست  ة بـن بر بلند كاج خشك كوچـ «با اين حال درك عبارت      . بوده است 
نخست يادآور شويم كه شـاملو يـك نـوآوري سـبكي و در     . نيست و نيازمند تعمق بيشتر است    

را » بلنـد «كار برده است، به ايـن معنـي كـه صـفت              در اين بيت به   ) اي واژه ساخت(واقع صرفي   
او . ي انجام داده است   ظاهر بنا به داليل وزن     كرده و اين كار را به     » بلندي«يا  » بلندا«جانشين اسم   

آرايي زيبايي ساخته و اين فن را در سراسـر بنـد نخـست و نيـز تـا       واج» ب«همچنين با حرف    
در بيـت اول و  » پست«همچنين در بند نخست ميان   . كار برده است   اي در بند دوم شعر به      اندازه

 بيت دوم آراية تضاد در» ناپاك«در بيت اول و    » پاك«در بيت سوم، و نيز در بند دوم بين          » بلند«
. بخشد ها به اين شعر كوتاه اهميت و جلوة خاصي مي          مجموع اين فنون و آرايه    . را آفريده است  

گذشته، صنعت مهم ديگري كه شاملو در اين شعر آن را مورد استفاده قـرار داده و بهتـر                   ايناز
ت، چرا كـه ايـن شـعر    اس» ايجاز«است بگوييم به نمونة وااليي از آن دست يافته، از قضا همان      

  .ترين حشوي نيست كوتاه و موزون داراي كوچك
تواند  كه مي » بست بر بلند كاج خشك كوچة بن     «اي مبهم    برگرديم به عبارت مهم و تا اندازه      

يكي از تفسيرهاي محتمل و قوي، چيزي نيـست مگـر   . تفسيرهاي گوناگوني در پي داشته باشد    
در هـر دو عرصـة شـعر و         (عر معترض و بلكـه انقالبـي        رسد كه اگر شا    به نظر مي  . »چوبة دار «

اين شعر را پيش از كودتا سروده باشد، بوي خون و توطئه عليه ركن جمهوريت نظام                ) سياست
. را حس كرده و از آن سخن گفتـه اسـت        ) گراي منتخب مجلس ملي    وزير ملي  نخست(سلطنتي  

اي از   خشونت و سركوب در لفافـه      چنانچه شعر را پس از كودتا سروده باشد هم، ناچار به بيان           
شـدت نمـادين و اسـتعاري شـعر، معلـول            در هر دو حالت زبانِ بـه      . نماد و استعاره بوده است    

همـين موضـوع در مـورد اكثـر         . بار دوران سرايش آن بوده است      شرايط خاص و فضاي فاجعه    
ايـن دوران صـادق   قريب به اتفاق اشعار اين دوران شاملو و اصوالً بيشتر آثار شاعران نوسـراي         

  .شود اي از شعر اين عصر بدل مي است، تا جايي كه به مشخصه
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 كه در چهار شاعر آزادي،محمدعلي سپانلو، شاعر و منتقد ادبي معاصر، كتابي دارد با عنوان         
آور دوران پسامشروطه، يعني عارف قزويني، ميرزاده عـشقي،   آن چهارتن از شاعران نوآور و نام     

. مد فرخي يزدي را به حق شاعران آزادي در اين عصر معرفي كرده اسـت            محمدتقي بهار و مح   
شايد بتوان گفت در ميان نيما يوشيج و شاگردانش، احمد شاملو بيش از هـركس منـادي آزادي        

بيهـوده نيـست كـه يكـي از بهتـرين مـستندهايي كـه دربـارة شـعر و                    . هاي تجدد بود   و ارزش 
سـاختة مـسلِم   ( نـام دارد  شـاعر آزادي  و، بـزرگ احمد شـامل  شخصيت شاملو ساخته شده، فيلم      

اند و نيازي به تكرار      شعر شاملو بسيار نوشته   ) اومانيسم(گرايي   در باب انسان  ). 1378منصوري،  
در » در آستانه«در شعر . شود تنها به ذكر دو نمونة كوچك بسنده مي  . مطالب در اين مقال نيست    

شدن، تجـسد وظيفـه      انسان زاده «: سرايد ملو مي ، شا 1371اي به همين نام، سرودة سال        مجموعه
در واقـع يكـي از آن   . پـذيري  شود و هـم مـسئوليت   دوستي مشاهده مي در اينجا هم انسان  . »بود
در شـعر  . دهـد  آميختگي امر فردي و اجتماعي را در شعر وي نشان مي    ست كه درهم   ا هايي مثال

 نيز شاعر بـه مـدح       دشنه در ديس  وعة  در مجم ) 1355ي   سروده(» ترين آرزو  ترانة بزرگ «كوتاه  
  :شود گونه آغاز مي شعر اين. پردازد انسان و آزادي وي مي

  اي، همچون گلوگاه پرنده/ كوچك / خواند  آه اگر آزادي سرودي مي
  .ماند كجا ديواري فروريخته بر جاي نمي هيچ

  //ست نيكه هر ويرانه نشاني از غياب انسا/ دريافتن را / بايست  ساليان بسيار نمي
  .ست آباداني/ كه حضور انسان 

  :پذيرد گونه پايان مي و پس از يك بند مياني، شعر اين

  خواند آه اگر آزادي سرودي مي
  !از گلوگاه يكي پرنده/ تر حتا  كوچك/ كوچك 

خــواهي در شــعر شــاملو دو  دوســتي و آزادي نمايانــد كــه انــسان خــوبي مــي ايــن شــعر بــه
شاملو حضور انسان در جهان را مظهر و علت آبـاداني           . ميخته است آ پيوسته و درهم   هم به مفهوم
تافتـه   او همچنـين آزادي و آبـاداني را درهـم         . داند و نبود او را نـشاني از ويرانـي و نيـستي             مي
كند كه آزادي سرودي بخواند تا انسان حضوري داشته باشـد و جهـان از او                 و آرزو مي   داند مي

روشني حاكي از بينشي اومانيستي و چه بسا آنتروپولوژيـستي           ه به اين نگا . هستي و آباداني بيابد   
نكتـه اينجاسـت كـه انـسان قـرن          . بيني قرن نوزدهمي در آن نهفته است       اي خوش  است و گونه  
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هـا و   بيستمي كه شاهد فجايعي همچون دو جنـگ جهـاني و تبـاهي ناشـي از درگيـري انـسان                
اي نسبت به انـسان   بينانه گرايانه و خوش ر مطلق تواند چنين باو   ها بوده، به زحمت مي     ايدئولوژي
نگر يا زودباور نبود، ولي همواره نـسبت بـه    بايد توجه داشت كه شاملو فردي ساده     . داشته باشد 

بينـي   روشني تحت تأثير جهـان     حال از آنجا كه به     اينبا. بيني داشت  آيندة بشريت اميد و خوش    
 آن مكتب فكري قـرن نـوزدهمي را نيـز بـه ارث     ماركسيستي قرار داشت، پوزيتيويسم نهفته در   

  .برده بود
بينـي مفـرط و     زيست، از اين خوش    از سوي ديگر بودلر، با وجود اينكه در قرن نوزدهم مي          

در عين حال او، اگرچـه بـرخالف ورلـن و    . قيدوشرط عاري و در واقع مبرا بود     گرايي بي  انسان
هـاي اجتمـاعي مـشاركت مـستقيم         و در مبارزه  نبود  ) هواداران كمون پاريس  (رمبو از كمونارها    

عـدالتي را رسـوا      هنري خود كه در آن فقر و بـي        -نداشت، ولي با آفرينشگري و كنشگري ادبي      
 همـواره در راه برابـري و        -مـالل پـاريس   ويژه در اشعار منثـورش در مجموعـة           به -ساخت مي

ديـشه و شـعر او را       گيري اساسـي ان    بندي كلي جهت   پس در يك جمع   . آزادي اجتماعي كوشيد  
، برخـي اشـعار     مـالل پـاريس   در مجموعـة    . خواهانه دانست  دوستانه و آزادي   توان انسان  نيز مي 

منثور بودلر به توصيف وضعيت فقيران در پـاريس عـصر او اختـصاص يافتـه اسـت؛ اشـعاري             
حـاوي  آيـد،   كه از عنوانشان نيز برمـي    ، چنان »فقيران را به ستوه آريم    «يا  » چشمان فقرا «همچون  

البته بودلر بيش از آنكه نگاهي دلسوزانه داشته        . باشد بار فقرا مي   مضاميني در مورد زندگي اسف    
رحمانـه   گيرانه يا حتـي بـي   بينانه نسبت به فقر دارد كه شايد گاه اندكي سخره          باشد، نگاهي واقع  

  .بنمايد
 گويـا هـردو     كـه (براي نمونه، در شعر اخير كه قطعة بلند و جالبي اسـت، شـاعر يـا راوي                  

خـورد كـه مـردي حـدوداً         در خيابان، در آستانة ورود بـه ميخانـه بـه گـدايي برمـي              ) نفرند يك
مرد گدا به گوشـش زمزمـه       . گيرد گري جلوي او مي    ساله است و كالهش را براي تكدي       شصت
كسي با ديگري برابر است كه آن را به ثبوت رسـاند، كـسي سـزاوار آزادي اسـت كـه           «: كند مي

راوي يا شـاعر از ايـن سـخن بـه خـشم      ). ترجمة اسالمي ندوشن(» ن را به دست آورد    بتواند آ 
آورد و بـر زمـين    پس از آنكه او را از پاي درمـي . گيرد آيد و گداي بيچاره را به باد كتك مي        مي
در . زنـد  افكند و كـتكش مـي      خيزد، خود را بر روي او مي       برمي» اسكلت فرتوت «اندازد، آن    مي

» ]م[با مداواي خشن خود غرور و حيات را به او بازگردانده بود           « به زعم خود     نهايت راوي، كه  
آقا، شما با من برابريد، ممكن است اين افتخار را به من بدهيد كـه  «: گويد خيزد و به او مي  برمي

  »نقدينة مرا با من نصف كنيد؟
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قـر و برابـري     البته بايد گفت اين برخورد طنزآميز و تمسخرآميز نسبت به مفاهيمي چـون ف             
كرات به چـشم   وضوح و به   آمون هم به   منحصر به بودلر نيست و در آثار شاعراني همچون لوتره         

توان آن را واكنشي به رمانتيسم دلسوزانة سرايندگاني چـون هوگـو             در يك تفسير مي   . خورد مي
نا نيـست  مع ولي اين بدان. آميز داشتند عدالتي برخوردي احساسي و ترحم دانست كه با فقر و بي    

كه كسي چون بودلر را طرفدار حفظ نظم موجـود بـشماريم و گمـان كنـيم تركيـب طبقـاتي و               
تـوان گفـت ايـن نـسل از      بلكه مي. شكاف اجتماعي موجود در جامعه مطابق ميل او بوده است         

شاعران فرانسه مخالف يا الاقل منتقد استفادة ابزاري از مصائب و فجايع جامعه توسط شـاعر و             
با اين حال، روشن است كه نگاه اجتماعي شـاعر          . اي عاطفي هستند   ن همچون دستمايه  كاربرد آ 

ايراني سدة بيستم چون احمد شاملو، بسيار متفاوت با ديـدگاه شـاعر فرانـسوي قـرن نـوزدهم                   
شـاملو يـك انقالبـي      . دو را در يـك رده قـرار داد         تـوان آن   باشد و نمي   همچون شارل بودلر مي   

خـواه كـه معنويـت بـرايش         طلب و نه حتي تحول     نهايتاً يك منتقد اصالح   عصيانگر بود و بودلر     
 .آيد شمار مي اولويت است و ماديت در نظرش فرع به

  نتيجه-5
در مقالة حاضر به بررسي تطبيقـي چنـد مـضمون در شـعر احمـد شـاملو و شـارل بـودلر                       

هـا و    ، به شـباهت   )اليزآن(و تحليلي   ) سنتز(كوشيديم، از خالل بررسي توأمانِ تركيبي       . پرداختيم
هـايي چـون زن و عـشق،         هاي رويكرد اين دو شاعر ايراني و فرانسوي در قبال دستمايه           تفاوت

هـايي از    كار به مطالعة چند شعر و بريده       براي اين . مرگ و مالل، و نيز آزادي و برابري بپردازيم        
- در بافـت تـاريخي   شـده را   اشعار شاملو و بودلر پرداختيم و كوشيديم آثار و قطعـات بررسـي            

اجتماعي دوران زيست و آفرينش ادبـي هريـك، يعنـي نيمـة دوم قـرن نـوزدهم بـراي شـاعر                      
اي  در نتيجـه بررسـي مـا مطالعـه        . فرانسوي و ميانة سدة بيستم براي شاعر ايرانـي، قـرار دهـيم            

رود كـه خـود را مقيـد بـه      شـمار مـي   اجتماعي به -تطبيقي با روش مضموني و رويكرد تاريخي      
ذات بودن ادبيات و فراغـت آن از تئـوري    به شناختي خاصي ندانسته، قائل به قائم  يا روش نظريه

انديـشد   ندرت به روش منتقدانه يا نظرية خاصي مي        هنگام خلق اثر به    چه، هنرمند به  . ادبي است 
  .و تمام اركان حواس و ذهنش درگير آفرينش خويش است

يـك تفـاوت عمـده ميـان دو     : ايج زير رسيدتوان به نت  از آنچه در جستار حاضر گذشت مي      
بـودلر،  . باشـد  دو به هنر و كاركرد آن در جامعه مي شاعر مورد مطالعه در مقالة حاضر، نگاه اين     
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با اينكه به وضوح و حتي به ميزاني قابل مالحظه تحت تأثير جامعة زمان خود و مـوج مدرنيتـه       
پرداز عمدة آن     از مكتب پارناس و نظريه     در پاريسِ نيمة دوم قرن نوزدهم قرار داشت، به تأسي         

اعتقاد داشت؛ براي هنر كاركرد مستقل از اجتماع قائـل      » هنر براي هنر  «تئوفيل گوتيه، به ديدگاه     
كننـده در سـير هنـر و در سـلوك      تاريخي نقشي تعيـين -بود و باور نداشت كه شرايط اجتماعي 

در جامعـه و تـاريخ نيـز اعتقـاد چنـداني            شايد به تبعِ آن به تأثيرگـذاري هنرمنـد          . هنرمند دارد 
نداشت، در حالي كه شاملو شاعري بود يكسره متعهد و باورمند به نقـش اجتمـاعي هنـر و بـه                     

  .كاركرد آن وراي اثر هنري
اي بـه آزادي و   برخالف شاملو كه تحت نفوذ انديشه و ايدئولوژي خاصي بود و نگاه ويـژه             

قبيـل مـسائل نبـوده و     اشت، بودلر چندان در قيد اين هاي اجتماعي نظير برابري و غيره د       ارزش
خـودي   ايـن امـر بـه   . دنبال خلق اثري ادبي مستقل از كاركرد ويژة اجتماعي بوده اسـت   بيشتر به 

اما در بررسي آثار شاملو بايـد درنظـر داشـت    . اي منفي است و نه مثبت نفسه نه نكته  خود و في  
يران و در يك دورة گذار در ادبيات و خاصه شـعر  كه او در يك دورة توفاني در تاريخ معاصر ا 

سـوي   ي فرانـسه بـه   زيست، حال آنكه بودلر در يك دورة گذار نسبتاً آرام در جامعـه       فارسي مي 
سـوي   نظام جمهوري پايدار، و در يك دورة پرشتاب انتقال از ادبيات كالسيك و رومانتيسم بـه               

بندي كلي بـودلر را شـاعري منفعـل و            قالب توان در يك   بنابراين مي . كرد نمادگرايي زندگي مي  
اي انقالبي در ادبيات، و شاملو را شـاعري انقالبـي در             بلكه ارتجاعي در عرصة اجتماع و چهره      

اي انتقالي در زمينـة گـذار از ادب قـديم بـه ادبيـات جديـد                  صحنة سياست و اجتماع، و چهره     
  .دانست

ــي     ــشق نگــاهي مترق ــه زن و ع ــر نگــاه شــاملو ب ــين اگ ــالل  همچن ــرگ و م ــه م ــود، ب ب
انديش لـيكن پوينـده      نگريست و به آزادي و برابري نگاهي مطلق        اگزيستانسياليستي و مادي مي   

نگريـست كـه زيـر نفـوذ تفكـر           داشت، بودلر به عشق و زن با ديدي شكاك و گاه بدبينانه مـي             
 و بـراي  شـمرد  شهر و جامعة مدرن مي    انديشي را الزمة كالن    كاتوليك قرار داشت، مالل و مرگ     

هاي انساني واال يا متعالي قائـل        عنوان ارزش  برابري و آزادي هم چندان ارج و اعتبار عظيمي به         
در عين حال بايد اذعان كنيم كه انديشة يك شاعر غالباً بسيار پيچيده و تودرتو بوده، قابل                 . نبود

ردو شـاعر  همچنـين بايـد يـادآور شـد كـه هـ      . هاي رايج در عالم سياست نيست     تقليل به قالب  
اي در دوران و سرزمين خود داشتند كه       اثرگذاري اجتماعي و نيز تأثيرگذاري ادبي قابل مالحظه       

و شـهرت   ) در آن دوران  (اين اهميت طبعاً براي بودلر با توجه به فراگيرتربودن زبان فرانـسوي             
  .تر بوده است تر و عميق بيشتر او در سطح جهاني گسترده
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   منابع-6
ل    مالل پاريس و برگزيده   ،  )1395(بودلر، شارل    ، ترجمة محمدعلي اسـالمي ندوشـن،       هاي بدي   اي از گُ
 .فرهنگ جاويد: تهران

 .هرمس: ، تهران)يادنامة احمد شاملو(من بامدادم سرانجام  ،)1396] (كننده آوري گرد[پورعظيمي، سعيد 

 .مرواريد: هران، ت)احمد شاملو: نقد شعر معاصر(ها  اميرزادة كاشي ،)1384(سالجقه، پروين 

 .نگاه: ، تهران)شعرها: دفتر يكم(مجموعة آثار ، )1384(شاملو، احمد 

 .نظر: تهران: )بحثي دربارة انديشه و هنر شارل بودلر(جنون هشياري  ،)1394(شايگان، داريوش 

ي   گزيـده (بود و نمود سخن؛ متن ادبي، بافتار اجتماعي و تاريخ ادبيات             ،)1394(كريمي حكاك، احمد    
 .نامك: ، تهران)هاي ادبي قالهم

 .مرواريد: ، ترجمة مسعود جعفري، تهرانطليعة تجدد در شعر فارسي، )1384(كريمي حكاك، احمد 
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