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  نو در شعرشاملو ةحماس
1 دكتر سوسن جبري   

  چكيده

هـاي حماسـي آن   شعر معاصر است كه ويژگـي  ةهاي عمدحماسي از جمله جريان نو شعر
اين جريان  ةترين چهردرخشاناحمد شاملو . است دگرگون شده متناسب با شرايط تاريخي

 در ايـن  .حماسـي شـعرش چشـمگيرتر از ديگرشـاعران معاصراسـت      هاي است كه ويژگي
هـاي   ويژگـي ، متناسـب بـا نيازهـاي بيـاني تـازه،      پژوهش براي توصيف دگرگوني حماسه

 :شـده اسـت   نـو، بـه دو دسـته تقسـيم     ةاي از حماسـ شعر شاملو به عنوان نمونـه حماسي 
جمعـي، شـكل روايـي،     ةبيـنش آرمـاني، نگـرش اومانيسـتي، عاطفـ     (هاي محتوايي  ويژگي
گـزينش  (هاي زبـاني  ويژگي و) جدال خير و شر ونمايهپردازي، عنصر پهلواني، دراسطوره

حماسي، كهنگـي تركيبـات و سـاختارهاي نحـوي،      ةمتناسب با درونماي واژگان و تركيبات
هاي حماسـي، ايجـاز، اغـراق، تضـاد،     اي، تصاوير جنگ افزارها، فضاسازيتصاوير اسطوره

ايـم كـه شـاملو بـا      رسـيده در اين بررسي به اين نتيجه . )تناسب، موسيقي با شكوه حماسي
 ي شـعر حماسـي او  هـا ويژگـي حفظ ماهيت خاص شعر خـود، شـعر حماسـي سـروده و     

  .نو حماسي باشند هاي مهمي در شناخت شعرتوانند شاخصه مي
  .، احمد شاملوحماسه، فردوسي، تحول، شعر نو: هاكليدواژه

  مقدمه - 1

) ذيل حماسـه : 1371دهخدا، (» و شجاعتدالوري، دليري « عربي است كه به معناي اي واژه» ماسهح«
از  .ش.ه1313  فردوسـي در سـال   ةهمزمان با برگزاري جشـن هـزار  » حماسه«اصطالح ادبي .  آمده است
فردوسـي و   ةشـاهنام فرانسـوي، بـه    epiqueوانگليسي  epic ي ادبا و نويسندگان در برابر واژةسوي برخ

  . است، اطالق شدشدهسروده  شاهنامهي كه به تقليد از هاي ديگر منظومه

                                                 
      sousan_jabri@yahoo.com      كرمانشاه يدانشگاه راز يفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستاد -1
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تـوانيم بگـوييم شـعر نـو      مـي  زبان و انديشه داريـم،  ةبا شناختي كه از بررسي كليت حماسه، در حوز
هر اثري كه بـا زبـان   . هاي مشتركي با آثار حماسي كهن دارداي است، ويژگيتازه ةحماسي با آن كه پديد

ي او در رويارويي با اين مسائل بپردازد، حماسي به مسائل اجتماعي انسان معاصر و شرح مقاومت و دالور
  . اثري حماسي است

رونـد   اند، براي توصيفهاي ادبي معاصر را مورد توجه قرار دادههاي جرياننظراني كه ويژگيصاحب
از ايـن ميـان   . اند، آن را از جهت موضوع و محتوا به چند گروه تقسيم كردهپديدآيي و ماهيت شعر نيمايي

جريان شعر نيمـايي   جويبار لحظه هاو محمد جعفر ياحقي در  ادوار شعر فارسي كتاب  دركدكني شفيعي 
شـعر نـو تغزلـي، شـعر نـو      «ي نظير هاي را به چهار دسته تقسيم كرده و در خالل معرفي شاعران به جريان

حميـد زريـن   . اند، اشاره كرده)60- 55: 1379ياحقي، ( »حماسي، شعر متعهد، شعر مقاومت و شعر سنتي
يعني شعر نو تغزلي و شعر نو  ،، به دو جريان بزرگ)ش.ه 1357( وب نيز شعر نو نيمايي را از نيما تا سالك

خانلري، توللي، هوشنگ ابتهاج، نادرپور، مشيري، زهري، كسرايي و سپهري در ... « : دكن مي حماسي تقسيم
، فـروغ، آتشـي، شـفيعي كـدكني،     شيباني، شاهرودي، شاملو، اخـوان . گيرندجريان شعر نو تغزلي قرار مي

» دهنـد  مـي  اجتماعي را تشـكيل  - نو حماسي نيز شاعران جريان شعر  خويي، صفارزاده و نعمت ميرزازاده
   ).237- 136/ 119- 78 :1358زرين كوب، (

او بـا توجـه بـه    . دانداست وشعرش را حماسي ميحماسه را در شعرش به كارگرفته بارها واژةشاملو 
از . خواندمي» هاي پرتكبرنشين حماسهقلعه« و خود را » توفاني ةحماس«، شعر خود را هاي شعرشويژگي
بر سنگ / پرغرور اسب وحشي خشم سم ضربه/ هاي پر از تكبرقلعه نشين حماسه/  چنينم من... « جمله؛ 

  ). 55: 1360شاملو، ( » تقدير ةفرش كوچ
امـروزه تغييـرات   . كهن نيسـت  هاي ماسهحماسي از سنخ ح ةحماسي، با وجود داشتن جوهر نو شعر

 به تبعيت اين تغييـرات، دگرگـون شـده    هاو عملكرد ها هزيستن ما صورت گرفته و انديش ةبنيادي در شيو
ـاي   ها از واقعيتانسان ةبديهي است كه ادراك ديگرگون شد. است بيرونـي و درونـي، ماهيـت شـعر و      ه

ها، متناسب با نيازهاي زمـان  اع ادبي و ساختارمعنايي و زباني آنانوو كاركرد آن را نيز تحت تأثير قرار داده 
ـين و    امروز بايد به گونـه « پس. استوتحوالت اجتماعي و سياسي دوران معاصر، دگرگون شده اي بـه تبي
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هاي كهن را بتوان در دايره شمول آن قـرار داد و هـم    تعيين حدود و ثغور حماسه پرداخت كه هم حماسه
  .)66: 1388شيري،(  ».ايـ  اجتماعي دنياي معاصر رهاي سياس حماسه

 نو هاي محتوايي حماسهويژگي - 2

بـراي بحـث    ،سـت يب انديشه و زبان يا لفـظ و معنا ناپذير و حاصل تركاي تجزيهبا آن كه شعر پديده
 ةدر بـار . در دو بخش جداگانه بررسـي شـده انـد    اهيت شعر نو حماسي، زبان و محتوام ةتر، دربارروشن
جمعـي، سـاخت    ةبينش آرماني، نگرش اومانيستي، عاطفـ : توان گفتنو، مي ةهاي محتوايي حماسويژگي

هاي انساني در آفريني، عنصرپهلواني، جدال ميان خير و شر، دفاع از ارزشپردازي و اسطورهروايي، اسطوره
ـتند كـه جـوه    ترين حلقهمهم ،نو، پيوند ذاتي دارند و در مجموع ةحماس معنـايي و محتـوايي    ةرهـايي هس
  . نو مهيا كرده است حضور حماسه را، در شعر ةها، زمينپيوند اين حلقه. دهندنو را تشكيل مي ةحماس

  بينش آرماني    - 1- 2

ـناخت    دهـد   تشكيل ميرا » حماسه«اساس هويت نوع ادبي  هايي كه ويژگييكي از  جهـان بينـي و ش
اگـر شـاعر   . كند مي تا حد زيادي ماهيت شعرش را تعيين كهو بينش آرماني اوست شاعر از هستي انساني 

باور داشته باشد، شعرش را چون زندگي اش در خدمت انجام اين رسالت را رسالت انساني تاريخي خود 
تـوان در راه حفـظ    ةجانانه و به ميدان آمدن با همـ  ةبه مبارزنو اعتقاد حماسه پردازان كهن و . دهد مي قرار

  .است است كه به شعرشان هويت حماسي بخشيده آرمانيينشي انساني، ب هاي ارزش
شناساند و با اين ويژگي جايگاه انسان را در بينش حماسي انسان را موجودي داراي آزادي انتخاب مي

در اين ميـدان دو  . بيندجهان را ميدان مبارزه و انتخاب انسان مي ،اين نگرش. كندهستي تعريف مي ةعرص
هـا كنـد و يـا بـه سـوي      تواند روي به سوي سپاه روشناييانسان آزاد مي. شيده اندسپاه روياروي صف ك

  . اما بايد هوشيارانه و با شجاعت مسئوليت عواقب آزادي انتخاب خود را بپذيرد ،رودبها تيرگي
  ده آفريننده امـــچه آزاردم او نه من بنده ام          يكي بن

  )392/ 2: 1376فردوسي، ( 
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انسان، هنرمند را وامي دارد تا ابتدا انسان را تعريـف كنـد و پـس از آن متناسـب بـا       گرامي داشتن
با آنچه كه اكنـون   تواند باشددر اين ميان، تقابل آن چه انسان مي. تعريف انسان به تعريف جهان برسد

ـ      . كنداي مقدس ميهست، شاعر را  مهياي مبارزه از مبارزه با هـر آنچـه انسـان را از شـدن و بـودن ب
اين مبارزه در حماسه بـه شـكل   . با نيروهايي كه بزرگي و عظمت انسان را برنمي تابند ؛ مبارزهدارد مي

 ةحماسـ . شـود نمايان ميها  و ضد ارزشها  جدال ميان ارزش ميان خير و شر يا به عبارتيجدال كهن 
احيـاي   ،ماسـه فردوسي جلوه گاه اعتدال اخالقي است؛ حاصل تعليم اين ح ةحماس«و از جمله كهن 

: 1352زريـن كـوب،   (» برد  مي حس نفرت نسبت به تمام آن چيزهايي است كه داد و نيكي را از بين
175 .(  

- نو نيز در جدال با نيروهايي است كه مانع گسترش دانش و فرهنگ و پرورش انسان مـي  ةحماس

. چـك بسـازند  هـاي كو بيهـوده و هـوس   هـاي  خوار و زبون و اسير ترسشوند تا از انسان موجودي 
را بشـارت  هـا   پيروزي در نبرد با تـاريكي  وسرايد انسان شدن و انسان ماندن را مي حماسة نو داستان

  .  كند ميجان را سرشار از اميد، آرامش، مهرباني و زيبايي و دهند مي
/ رفتن فرو/ من از / نه / من فرياد زدم/ كه سرنوشت مرا بسازد / بسنده بود / يكي نه/ آيا نه  - ... «

نـه زان گونـه كـه    /  و شدم/ من بودم/ و معنايي يافتم/ شكلي ميان اشكال /  ايي بودم منصد/ تن زدم
كـه عـامي   / راسـت بـدان گونـه    / كه جنگلي/ يا يكي دانه/ يكه جوانه ا/ يا ريشه اي/ گُلي/ يغنچه ا
افسوني كه  ةدستماي/ ن بودنام انسا« : و) 728: 1382شاملو، (» .تا آسمان بر او نماز برد/ شهيدي/ مردي

  ) 38: 1356شاملو، (»انگيزه بود/ به عريان كردن خون خويش/ زيباترين پهلوانان را 

  يستينگرش اومان - 2- 2

جانبه، به همه ابعاد حيات آدمي است كه امـروزه بـه    ةپرداختن هم نو ةمحتوايي حماسدومين ويژگي 
ـتي مـي  اوما ةانديش. استشكل نگرش اومانيستي چهره نموده نشـاند و  نيستي انسان را در مركز جهان هس

او . گويدشاعر دوران معاصر از جامعه و دردهاي انسان معاصر سخن مي. نگرشي جمعي و اجتماعي است
هاي انساني از انسان و خواست ة نو نيزبنابراين شاعر حماس. اي خاص نيستگوي قشر يا طبقه ديگر سخن

  . انسان و آيين كرامت بشري است ةو آيين او قبيل گويد و قوميتبه طور عام سخن مي
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آيين اسالم  عنصر اساسي اديان الهي، از جمله هاي وجودي انسان خداگونه،مبارزه براي حفظ ارزش  
ـين بهـي   . كنـد  مبارزه مـي  هاي پليد، دروني و بيرونيبا تيرگي ،الهي ةاسالمي، خليف ةدر انديش. است در آي

ـيم    . هاسـت اهورامزدا ياور پهلوانان در مبارزه با تاريكينيز  شاهنامهپهلوانان  ن، تـري ايـن گونـه انسـاني عظ
عظمت و جايگاه اين انسان،  ةفردوسي در بار. هستي است ةدر نزد آفرينند زيباترين و ارجمندترين آفريده

  : گويد مي چنين
  دـبه چندين ميانجي بپرورده ان  دـــترا از دو گيتي برآورده ان 
  تويي خويشتن را به بازي مدار  فكرت پسين شمار ستينـنخ 

  ) 65/ 1: 1376فردوسي، ( 
: گويدعظمت انسان، چنين سخن مي ةنشاند و در بارستايشگرانه انسان را در مركز هستي مينيز شاملو 

ـ     /چنان زيبايم من./ اي نباشم در تجلي جاودانهعشوه/ توانم زيبا نباشمنمي«  ه كه گـذرگاهم را بهـاري نـا ب
  ).41: 1371شاملو، (»/ ... چنان زيبايم من/ كندآذين مي خويش

  جدال خير و شر    ةمايدرون - 2- 3

مهم قدرتمندي و آشتي ناپذيري دو سوي اين  ةنكت. در حماسه همواره شاهد جدال خير و شر هستيم
. تـاريخ گشـوده اسـت    ةسرسختي هر دو سوي اين مبارزه ميدان جنگي بـه عرصـ  . جدال سهمگين است

است الگويي ساختهرفت، كهنتاريخي دست كم سه هزار ساله، اسطوره جدال خير و شر از اين پي ةپيشين«
دار تجلي يافته است هاي ريشهها و قصهكه در اعصار گوناگون در ناخودآگاه جمعي بشري به شكل داستان

  )111: 1386ان، طالبيان و ديگر( » .كندچنان ما را از آبشخور فرهنگي خود سيراب ميو هم
مبـارزه بـه همـاوردي     هاي هاي كهن در ميدانايراني، هماوردي پهلوانان حماسه ةدر سير تاريخ انديش

آرمان خواهان، نگران سرنوشت انسان، در اين ميدان . در جان انساني منجر گرديده استها  مفاهيم و انديشه
رهايي انسان در نظر دارند، با توجه به شـرايط   هايشان برايمبارزه، با آن كه نوعي كليت را در چاره جويي

كننـد و در   مي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي، براي پيروزي انسان بر سياهي ها، در دوران خود چاره جويي
  . كنندها بيان ميهمان حال كه آرزوي جاودانه انسان را براي رهايي و رسيدن به جهان روشنايي
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بـراي مبـارزه   هاي حماسـه سـرا،   جوييها و چاره، روشنگريهاي كهننو همچون حماسه در حماسة
   :شود ديده مي آشكار و نهانباسياهي و شر 

  ) 123: 1361شاملو، (» روممن به جنگ سياهي مي/ چراغي برابرم/ چراغي به دستم « 

  شهادت حماسي - 4- 2

هرماني مشترك ميان ق هاي از زمينه. نو، مرگ و پيروزي پهلوان است ةچهارمين ويژگي محتوايي حماس
نو، جنگ پهلواني تنها، با يك گروه، ننگ از فرار از مقابل دشمن، نبرد با ديـوان   ةهاي كهن و حماسحماسه

؛ به يابداي ميمشترك، نمودهاي تازه ةدوران تاريخي  اين جوهر ةبا تغيير چهر. دروغ، جادو و فريب است
 ةاغلب در حماس. هاي كهن استنو، نسبت به حماسه ةتفاوت شكل پيروزي پهلوان در حماس عنوان مثال

مـرگ  . نو شهادت پهلوان، همان پيروزي اوسـت  ةدر حماس. مرگ پهلوان به معناي شكست اوست ،كهن
از ديدگاه شاملو آن كه جان خود را بهاي مهيا كـردن مجـالي   . نو است ةسرخ فرياد پيروزي پهلوان حماس
و / باغ آزاده مردم است/ زندان.... «  :هاي نو استند، قهرمان حماسهداميها براي بودن و شدن ديگر انسان

ـتار / اوست هاي كه معيار ارزش/ نه وهني به ساحت آدمي/ شكنجه و تازيانه و زنجير تقـدس و زهـد   / كش
ـته  / به جاودانگـان  / پاكان ةبا مرگي شايست/ دار را بيااليد ةو آن كه چوب/ ستازندگي / مرگ/ است و پيوس
  ). 576: 1382شاملو، (» است

. روياروي پهلوان با دشمن و زنده و پيـروز از ميـدان بـه درآمـدن اسـت      ةديروز روايت مبارز ةحماس
ـاد   / مرا شربتي از پس بدسگال« : انديشيدند كههاي كهن چنين ميپهلوانان حماسه بود خوشتر از عمـر هفت

ردن و مردانه مردن و به استقبال مرگ شتافتن امروز، حماسه ماندن و م ةحماس). 85:  1373منشي، ( » سال
 ةشكل فكري و تـاريخي و اجتمـاعي دو دور   ةپهلوانان به انداز ةشكل مبارز. در ميدان جنگي نابرابر است

و شير آهنكوه مـردي  ... «: هاسترودرروي با تاريكي ةهر دو، مبارز ةتاريخي متفاوت تغيير يافته، اما جوهر
انـدوه  / كـه راز مـرگش  / رويينه تني/ آشيل درنوشت ةبه پاشن/ خونين سرنوشت ميدان/ ين گونه عاشقا از

  ).88: 1356شاملو، (» فروپوشيده باشي/ به كه چشم را آن  تو/ ديار مغموم آه اسفن/ غم تنهايي بود/ عشق و
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  جمعي              ةعاطف - 5- 2

مهـم،   ةنكتـ . دن آن اسـت حماسي،  اجتماعي و جمعي بو نو ويژگي محتوايي و ماهوي شعرپنجمين 
ـاي كهـن   انسان آرماني حماسـه . نو و كهن است ةاين ويژگي در حماس ةتوجه به ماهيت متفاوت دوگان ه

تفـاوت جمعـي بـودن بـا     . انسان فارغ از قوميت است ةنو نمايند ةيك قوم و انسان آرماني حماس ةنمايند
ـان موسـوم بـه    . گـردد نمايان مـي اجتماعي بودن دو نوع حماسه در نامگذاري اين جريان شعري هم  جري

كه دو نام براي اشاره به يك جريان شعري است، » سياسي - شعر نو اجتماعي«يا » حماسي شعر نو«جريان 
انسـان   ةاو افتخار نام/ يعني/ نويسد مي او شعر« : است نو ةحماس» اجتماعي بودن«تأكيدي ديگر بر ويژگي 

  ).147: 1382شاملو، (» كند مي تقرير/ زمانش را  هاي مهاو فتح نا/ يعني/ كند مي تفسير/ عصر را 
هاي تودرتوي انساني پيچيده در بافت. معاصر است ةانديشه ورز جامع مبارز»  نو ةحماس«انسان آرماني 

. درد انسان آرماني امروز، درد جامعـه اسـت   ؛فرد نيست ة انسان امروز حماسةحماس. جامعه مدرن ماشيني
عشـق، اجتمـاع گرايـي،    : هاي او عبارتند ازويژگي. كندفرديت خود را فداي جمع ميانسان آرماني امروز 

  .عصيان، شهادت
/ با آب و رنگ شـعر / از روي زندگي است كه شاعر/ ستازندگي / :گفتيم/ الگوي شعر شاعر امروز« 

احـات شـهر   نهد به جراو دست مي/ يعني / نويسداو شعر مي/  كندتصوير مي/ ديگر ةنقشي به روي نقش
/ او دردهاي شهر و ديارش را/ يعني/ نويسداو شعر مي/ به شب از صبح دلپذير/ كند او قصه مي/ يعني/ پير

او / يعنـي / نويسـد او شـعر مـي  /  كندآباد مي/ خسته را  هاي روان/ او با سرود خويش/ يعني/ كندفرياد مي
بيدار / او رو به صبح طالع چشمان خفته را / يعني/ كندسرشار مي/ ز شوق/ هاي سرد و تهي مانده را قلب
  ).146: 1382شاملو، ( » كند مي

ة جمعـي  در شعر نو و به ويژه در شعر شاملو عاطفـ . جمعي است ةنو عاطف ةبنابراين عاطفه در حماس
عـاطفي شـعر وي را پديـد     ةزمينجمعي هاي ناشي از يادها و حوادث زندگي در واقع انگيزه. جاري است

ـته شـده اسـت؛     هاي ذهن و ضمير ناآگاه او از تجربه ةچون زمينو  آوردمي زيستن در مردم و با مردم انباش
ربطي به مردم و اجتمـاع پيـدا    ،چه مستقيم و چه غيرمستقيم ،هاالعمل اين انگيزهعواطف حاصل از عكس

فته باشد چـه از بـدبيني   چه اين ارتباط از خوشبيني و عشق به مردم و اميد به پيروزي آنان مايه گر. كندمي
شاملو در ). 86: 1374پورنامداريان، ( » ناشي از يأس و اندوهي موقت و كين و نفرتي عارضي و از سر درد
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آحاد شعر مـن همـه   / امدر كوچه جسته.../ ستا موضوع ديگري/ امروز/ موضوع شعر«: گويداين باره مي
  ).143: 1382شاملو، (» افراد مردم اند

ـاملو نيـز     ،حكم فرماست شاهنامهگفتار، خشم فروخورده و اندوه پنهاني كه بر  ةرفراتر از زنجي ـار ش در آث
وخشـم ناشـي   ها  ها، غم ناداشتهها و ناشدهها، حسرت نابوده اما يأس ناشي از غيبت آرمان. قابل مشاهده است

أس، حسرت، غم، خشـم  چرا كه عشق، اميد، ي ؛شودنو تبديل مي ةجمعي در حماس ةها، به عاطفاز تباهكاري
عريان بـر  «: ؛ مانندشودو عصيان احساس مشترك اكثريت افراد جامعه است كه از دردهاي مشترك، ناشي مي

  ).54: 1371شاملو، ( » هابيلم من/ شرف كيهانم آخر/ اما بايد نعره اي بركشم/ ميز عمل چاربندم

  شكل روايي - 6- 2

شكل روايي آن است كه به حضور چندين عامل  كهن، ةنو همچون حماس ةحماس ديگر عنصر بنيادي
شعر را از بيت بـه كـل قطعـه     ةنيما تكي« . روايت ويژگي ذاتي شعر نيمايي است - 1. در شعر وابسته است

شعري با ريسماني به هم متصل  هاي بايد قطعات و تكه ،گيردوقتي چنين عملي صورت مي. كندمنتقل مي
 روايي است كه تمام شعر را در همـاهنگي و همخـواني دقيـق قـرار     اين ريسمان نامريي همان بيان ؛شوند
وقتي موضوع شعر توصيف چالش، مبارزه و پهلـواني انسـان    - 2 ).78: 1387اپور، شريفيان، رض( »دهد مي

پاي من / راه من پيداست «: گردد؛ مانندآرماني باشد، ماهيت موضوع نيز در خلق شكل روايي شعرسهيم مي
ـته اش  / فتحي قديمي را  ةگويد سرود كهنني خسته را مانم كه ميپهلوا/ ستاخسته  / تنهـا /  با تـن بشكس

ـاندش در چشـم    اشـك مـي  / زخم پر دردي به جا مانده است از شمشير و درد جانگزاي از خشـم  جوش
از درون / صبح خود تنهاست در شب بي/ خشكاندش در چشمخشم خونين اشك مي/ خونين داستان درد
دردناك و خشمناك از رنج زخم و نخـوت  / ر بياباني كه بر هر سوي آن خوفي نهاده دام بر خود خميده د

  ).113: 1355شاملو، (» ...زند فرياد خود مي
ها نامهدر واژه«. ، قابل تأمل استmythos)(در اين جا، گره خوردگي معناي روايت و اسطوره در واژه 

ـيني،  (» ا روايت اسطوره اي ترجمه كرده انـد را به اسطوره ي mythos)(اي واژه و متون ترجمه ، 1375حس
بـه ايـن   ... « پرداخته اسـت و  mythos)(ارسطو در فن شعر به تبيين معنايي واژه اسطوره . mythos)ذيل 

يعني طرحي پويا و سيال . معنا و وسعتي را بخشيده است كه درخور اسطوره است mythos)(واژه همان 
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تواند به اشكال گوناگون به كارگرفته شود و به همين دليل در طرح بسياري  مي كه در هر زمان و هر روايت
ـتجو كـرد    توان بن مايههاي گذشته تا به امروز، ميو داستانها  از روايات و قصه » .هـايي از اسـاطير را جس

  ).  103: 1386طالبيان و ديگران، (

  پردازياسطوره - 7- 2

در شعر حماسي آگاهي . عنصر شعر نو حماسي استهاي  يكي ديگر از ويژگيانسان نو،  ةخلق اسطور
ـتيم در    . كندغمناك فردي به ياري هنر، به سطح آگاهي جمعي بشر ارتقا پيدا مي از ايـن روي، آن چـه هس

« : اسـت   روح حماسـيِ ديگرگـون شـدن    ايجادحاصل اين تقابل . گيردتقابل با آن چه بايد باشيم قرار مي
: 1382شـاملو، (» ... ن خويش، بارويي پـي افكنـدن   و از خويشت/ اختيار برگزيدنو آنگاه به / يافتن/ جستن

460.(  
كند كه توان مبارزه و پايـداري در  هاي آرماني خلق مياسطوره از اين ديدگاه، تصويري بايسته از انسان

ت ايـن  تواند سرنوشـ چنين تصويري از انسان آرماني، مي. دنرويارويي نور و ظلمت را دارو ميدان جنگ 
انسان  ةشوند تا چهرها بازآفريني يا خلق مياز اين روي و در پاسخ به اين نياز، اسطوره. مبارزه را تغييردهد

  . ، پديدار گرددمعاصر آرماني دوران
هاي آرماني و نوع عملكردشان، متناسب با جوابگويي بـه نيازهـا، در هـر دوران تـاريخي،     انسان چهره
ـاي آرمـاني بـه    رونـد هبـوط انسـان   . خه از دورترين ايام آغـاز شـده اسـت   اين چر. شود ميديگرگون  ه
چنـان  . هستي ادامه دارد ةروزمره قانونمندي تحول اسطوره هاست كه هم امروز، نيز در عرص هاي واقعيت

ايـن  ).  73: 1377اسماعيل پور، (» كه به گمان ايلياده؛ جهان نوين داراي اساطير دنيوي شده و پنهاني است
 ةمردان مبـارز در صـحن   نيز تا امروز در فرهنگ ايراني ادامه يافته است؛ به صورتي كه در شعر شاملو روند

  . اندهاي نوين شعري بدل شدهسياسي، خود به اسطوره و مبارزات اجتماعي
اي با انسان موجود در واقعيت بيرونـي، بـراي   از تقابل ماهيت وجودي انسان اسطورهنو  ةشاعر حماس

ها، ما را در شناخت ها و واقعيتپايان آرمانو در قالب گزارش نبرد بي بردهم، بهره مي خود هاي انبيان آرم
ها با واقعيت بيروني، ابـزاري ،  از اين ديدگاه، تقابل ميان آرمان. كندانسان ياري مي ةچگونگي حيات شايست

  .شود مي هاي مقدس و رهايي و كمال انسانجوييبراي چاره
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ـيو   ة فردوسي اسطور. ، تلفيقي از اسطوره و واقعيت استشاهنامهان آرماني انس ،رستم ـتم را بـا ش  ةرس
ـاروپود    هاي كهن وبا آميختن انديشـه خاص شخصيت پردازي داستاني و روايت حماسه هـاي خـود در ت

به رستم . گنجانددر وجود رستم مي انسان راآرزوهاي ديرين  ،پس از آن. كند خلق مي هاي حماسيداستان
هـاي  ها و تواناييضعف ةاش در سرشت خود انساني است با هم هاي جسمانيدور از اغراق در توانمندي

« : سـرايد حماسه كهن را مـي  هاي كند و غم غربت رستم و ميدانانساني و شاملو به غيبت رستم اشاره مي
كمون رنگه به رنگش / كنهيجهه و بارون متو هوا وقتي كه برق مي/ يادتكسواري نمي/ ديگه از شهر سرود
- رو زمين وقتي كه ديب دنيا رو پر خون مـي / آدكرم شبتاب نمي/ آدديگه مهتاب نمي/ آدديگه بيرون نمي

ـبا شـب   / رستم از شاهنومه رفت/ بركت از كومه رفت/ آد سوار رخش قشنگش ديگه ميدون نمي/ كنه ش
  ).146: 1361شاملو، ( »... تنند  مي عنكبوتاي سياه شب تو هوا تار/ نيس ديگه يخدون غمه

شـاملو چـون ديگـر    . انـد نگرش اومانيستي شاعران، تغييرچهـره، داده  در شعرنو، اساطير كهن در پرتو
و هـم بـا    كارگرفتهشان بههاي كهن را با همان ماهيت گذشتهشاعران جريان شعر حماسي نو، هم اسطوره

هـاي  هاي كهن، انسان آرماني مـورد نيـاز حماسـه   ورههايي از شخصيت انبيا و اسطانتخاب و تركيب جنبه
مورد نياز انسان امروز را آفريـده و بـه جمـع     ةتصويري از اسطور ،به عبارت بهتر. را آفريده است امروزي
شاعران و نويسندگان اين عصر از يك سو بـه دليـل درك و   « چون . افزوده است آرماني تاريخ هاي انسان

قديمي را يكسـره بپذيرنـد و از    هاي توانستند اسطورهعي روزگار خود نميشناخت شرايط فرهنگي اجتما
ـيش  در نتيجه راهي كه آن. كردرا مجذوب خود ميها  ها آنسوي ديگر نيز ژرفا و جذابيت اسطوره ها در پ

ـاطي  ها  هاي آناند يا استفاده از اساطير گذشته است با تغييري در شكل و درونمايهگرفته ري و يا آفريـدن اس
  ). 87: 1387حسن پورآالشتي و ستاري، ( »تازه

  عنصر پهلواني - 8- 2

ـيت اي از هاي تازهنو تغيير كرد، نقش شكل مبارزه در حماسة چنان كه هم پهلوانـان كهـن   هـا و   شخص
- هاي ملي كهن، با چهرهاخوان، نيما، سهراب و شاملو در كنار بازآفريني اسطوره هاي در سروده. آفريده شد

و اشخاصي ماننـد هابيـل و    آوراني چون خضر، سليمان، مسيح، ابراهيم، ايوب، آدم ابوالبشر، نوح هاي پيام
 هـاي جنبهشاعر امروزي . هاي تازه و متفاوت و از زوايه ديد ديگري، روبرو هستيمدر نقش... قابيل، بودا و 
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و  ن كشيده و با پرداخـت فراموشي بيروآنان را از پشت غبارهاي خاموشي و  ةاز منش و انديش اي برجسته
جويني و خادمي كـواليي،  (» استانساني روزگار خود درآورده هاي به خدمت احياي انديشهمناسب زباني 
/ بـه هـر قـدم   / خضـروارت  / برخاسته بودي/ به پاي/ ين پيش اگرا كه از/ تو ايوبي... « : مانند ؛)52: 1381
شاملو، (» بروبد/ خار هاي تا نظم كاغذين گل بوته/ اديتند ب/ و بار امانت/ گستردچمني به خاك مي ةسبزين
1373 :16.(  

باورمنـدي و   ةترين اسطور ايوب بزرگ شهادت ةترين اسطور در شعر حماسي نو شاملو؛ مسيح بزرگ
 ةاي از انسان آرماني امروز، پهلوان حماسچهرهو پويايي انديشه  ةترين اسطور ابراهيم بزرگ و ايمان به فردا

سرايد كـه در مقابـل   انساني را مي ةشاملو در تصوير ابراهيم، حماس. امروز ماست ةمردستان جامعنو و مرد 
بلكه اوج پيـروزي در مبـارزه    ،ديگر شكست او نه به معناي شكست. ايستد مي ادعاي خدايي نمرود زمان

شاملو قـرار   ةادنقش ديگري از مسيح و زندگي مسيح نيز در آفرينش انسان آرماني امروز، مورد استف. است
ـنگين  جسـم / به خود آمد/ ديگر بار/ مرد مصلوب« : گويد مي چنان كه. استگرفته ـنگيناي   اش س تـر از س
بـه گـذار از ايـن    / سبكم سبك بارم كـن اي پـدر  «/  :دستانش آويخته بود ةبر مسمار جراحات زند/ زمين

  ). 920: 1382شاملو، (» ! م كنا م كن ياريا م كن ياريا ياري/ گذرگاه درد
بلكه پهلواناني بايد بـه   ،امروزه نه يك پهلوان. كندشرايط تاريخي متفاوت الگوهاي متفاوتي را خلق مي

هاي آرماني چون خضر، بدين سبب شاملو الگوي انسان. هاي شاعر به حقيقت بپيونددميدان بيايند تا آرمان
ـيت انسـان آرمـاني، جامعـ    كند تا ابعاد گوناگون ابراهيم، ايوب و مسيح را بازآفريني مي را معاصـر   ةشخص

حكـم  / شـاه شـاهان  / اينك منم آن / نددر رواق بل/ جسمي خُرد و خونين/ شبح به نجوا گفت... « . بسازد
و دسـت در دسـت   / درد و جاودانگي به هم درنگرستند پيروز و شاد/ ودانه فسخم  بر نسخ اعتبار زمينجا

     ).923: همان(»... يكديگر نهادند 

  نو زباني حماسه هاي ويژگي - 3

براي بررسي ابعاد اين . كندمي روايتآثار حماسي، شكوه و عظمت و چالش و جدال را  ةزبان برجست
ـنايع    از سپس سـاختارهاي نحـوي و بعـد    ،برجستگي زباني، ابتدا واژگان و تركيبات آن تصويرسـازي، ص
  . بديعي و موسيقي را بررسي خواهيم كرد
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  اسه واژگان و حم - 1- 3

متناسب با موضوع حماسـه در شـعر شـاملو     كه بافتي از واژگان. شعرند ةاجزاي تشكيل دهند ،ها هواژ
ـاد   « : مانند ؛حماسي كرده است مورد نظر شاعر، فضاي شعر را ةايجاد شده، عالوه بر بيان انديش مـردي ز ب

ـپر    اين و/ ننگ را گزيد و سپر ساخت آن/ مردي چو برق حادثه برخاست/ تحادثه بنشس نام را بـدون س
  ).19: 1361شاملو، (» خواست 

عنصر ديگر كه در حماسي كردن زبان شعر دخالت دارد، كاربرد واژگاني است كه رنگ كهنگي دارنـد  
 يكي از كاركردهاي كهنگي واژگـان . آيندتر به كار ميو امروزه تقريباً در زبان گفتاري و نوشتاري مردم، كم

كهنگي واژگان در تركيب با تصـاوير حماسـي،   . حماسي است - ضاي اساطيري، آفرينش فدر شعر شاملو
او آيين پهلواني، در بافـت شـعر    ةو تداعي كنند ي دور، تجسم بخش فضاي قرون گذشتههايادآور گذشته

ـين، آذيـن، آتـش، آتشـكده، آهنـگ، آز، راي،      : اسـمي چـون   هـاي  از آن جمله انـد گـروه  . استشده  آي
ر، پزشـك، پيـرامن،     )قسمت - هرهب(، آبخور)ترس(انديشه ـباز، پـ ، بالين، بانگ، بزم، پوالد، پاياب، پيكر، پيش

پيوند، پيام، تاب، توفان، تبار، تباهي، تابوت، جادو، جام، جامه، چنگ، خواسته، خـروش، دهليـز، دد، رمـه،    
د، زيج، سراي، ، راي، رهايي، رخت، رع)همانند(دارو، درنگ، دشنام، دوزخ، رخساره، دمه، رنج، راز، رنگ

، سور، شرم، شنگرف، شبستان، غريو، غرش، فريب، فرمان، فرياد، فرجام، قبا، قير، )نقره(سرود، سندان، سيم
، )كيهـان (، گور، گيهان)آسيب(، گزند)چاره(، گريز، گزير)آغوش(كام، كمرگاه، كران، كوهسار، كوتوال، كنار

، نماز، نهان، نامـه،  )انگشتري(، ننگ، نگين)ياد- آوازه(، نام، مويه، مجمر)اندازه(، گام، مردمي، مايه)مانند(گونه
، هالك، شبگير، كين، كينه، خرام، شتاب، سم ضربه، غريو، فتح، غوغا، زيج، )دعوت(نگار، نيرنگ، نياز، نويد

مرا به دام عدو مانده اي « : مانند. ..و  يزدان ،مغاك، مجمر، هول، جامه، تارك، اخگر، پردگيان، خيرگي، ستيغ
  ).8: 1352شاملو، ( » بدان اميد كه رادي ز دست نهم مگر/ به كام عدو

اي حماسي پيدا كـرد، صـفت و چگـونگي كـاربرد آن      يكي ديگر از عناصري كه در زبان شاملو جلوه
ـيده شـده  اسم است  توصيفصفت، . است در مجمـوع صـفت   . از ديدگاه گوينده با هدف از پيش انديش

. اوسـت  مـورد نظـر   ةكند كه مورد نياز گوينـده در بيـان انديشـ   ته ميبخشي از ويژگي موصوف را برجس
- اين نياز را  بـرآورده مـي  ي ويژه ها و قيدهاگزينش صفت. نو است توصيف عنصر اصلي حماسه و شعر

خود ماهيت روايي  ةها به نوبشوند و گزارش چگونگي واقعيتميها  واقعيت ةها مجسم كنندوصف. كنند
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ايـن   صفاتي كه در شعر شاملو كاربرد ويژه و رنگ خاص حماسي دارنـد  از جمله. ندآورشعر را پديد مي
آزاده، بĤيين، بادپاي، بيگانه، پيچان، پليد، پرستنده، پست، تهي، تيره، روان، خرامان، خيره، خُرد، : گونه صفات

نفـراز، مـرد،   خودكام، دلير، راد، درخور، رويين، ژرف، وحشي، سرفراز، سركش، گران، گشن، گاوسر، گرد
ـتاخ (نگونسار، هراسان، تازان، رادمرد، عظيم، باژگونه، دشخوار، صعب، رويينه، دمنـده، تپنـده، شـوخ    ، )گس

/ و بـĤيين كـه تنهـا   / قصري از آن دست پرنگار« : مانند. توان برشمردرامشگر، شگرف و شكوهمند، را مي
  ) 96: 1371شاملو، (» بس/ بوريايي و/ سرپناهكي بود و 

بخشـد و موجـب تجسـم    به زبان، قدرت تصوير جزئيات وقـوع فعـل را مـي   د در جمله، حضور قي
ـان، حالـت، كيفيـت،      هم چنين. گرددتر چگونگي وقوع فعل، در ذهن مخاطب ميملموس قيد زمـان، مك

ـاور بـه     گويي دور مي مقدار و تأكيد، سياق سخن را از كلي سازد و با افزايش قدرت تجسم وقـوع فعـل، ب
اين در واقع همان گسترش و عمق بخشي به معناست ويكـي  . كند در ذهن مخاطب افزون مي وقوع آن را

ـين اسـت كـه انديشـه    . مخاطب است ةاز شگردهاي تأثيرگذاري بر انديشه و عاطف گوينـده در شـعر،    چن
ر، ، اندرون، درخوسرآسيمه: اين گونه قيدها عبارتند از. كندحضوري ملموس چون واقعيت بيروني، پيدا مي

ـا (، يكسره، يلـه  )تماماً(يكسر، )قطعاً(ز، مگر، فرا)بسيار زياد(، سخت)فوراً(، سبك)به اندازه(راست  ، و )ره
ـين را يكسـره بازآفريـد    / پنجه در پنجه كرد به ظفـر / و به هر جاي با نهاد خاك« : مانند ؛يكسان بـه  / و زم
  ). 64: 1356شاملو، ( » دستان

 هاي برشدت كهنگي و نزديكي زبان شعر نو حماسي، به زبان داستانوابسته سازها و حروف اضافه نيز 
بـه  « : ماننـد  ؛توان نـام بـرد  را مي ايدر، اندر، ازآن روي و نز: حروفاز جمله اين . افزايدكهن حماسي، مي

با فراز تيره فرود آيم، خود را به تمـامي رهـا   / تا چندان كه / گشاده دستي، دست به مصرف خود گشودم 
  ). 69: 1372شاملو، ( » واپسين ةتا مرگ را گساريده باشم تا به قطر/  اشمكرده ب

حماسه نيز جايگاه كوشيدن . كندفعل در شعر حماسي، پويايي، حركت جدال و مبارزه را توصيف مي
هايي از آن جمله فعل. دهندبيش از عناصر ديگر اين پويش و كوشش را نشان ميها  و چالش است، وفعل

، يـاوه  )ايستادگي(، گُزيدن، ماندن بستن، گراييدن، گساريدن، گستردنكوشيدن، كينه جستن، كمر: با مصادر
برآمدن، به پاي  گفتن، باره برانگيختن، تيغ برآهيختن، شمشير از نيام برآوردن، از خواب برآمدن، پاي داشتن،

ـتن  ، نماز بردن، پست كردن، پديدآمدن، پيداشتن، پراگندن ـتن، جنگيـدن، ژاژ   افكندن، پـروردن، جس ، جس
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ـپردن، شـدن   ستن، رميدن، راه يافتن، زدودن، سازكردن، سـتن (خاييدن، ر ، غلتيـدن، فشـاندن، فگنـدن،    )رف
ـاد زد   « : مانندفرودآمدن و فرازآمدن؛  فروريختن، و صـداي او در غـرش   / كنار ساحل آشـوب مرغـي فري

و در / ايق را از چـوب پايـه جـدا كـردم    ق/ وس را در قايق نهادم و ريسمانو من فان/ روشن رعد خفه شد
و در ولولة / روي به درياي ظلمت آشوب پارو كشيدم/ نخستين موجي كه به زير قايق رسيد/ واپس رفت

ـ به درياي ديوانه درآمدم   كه كف جوشان غليظ بر لبان كبودش / موج و بادـ  در آن شب نيمه خيس غليظ 
- و من در شيب تهيگاه دريا چنان فرو مي/ كردگُرده تهي مي و دريا/ كشيدموج از ساحل باال مي/ دويدمي

  ). 257: 1382شاملو، ( » /...شدم

  تركيبات وحماسه   - 2- 3

 ؛ ماننـد كننـد  مـي  هاي اسمي و وصفي، متناسب با حماسه، زبان حماسي خلقگزينش تركيبات و گروه
ره اي ساخته شده اند و تركيبات اسمي تركيباتي كه با تصاوير اسطو و نيزتركيباتي كه با اسم جنگ افزارها 

اين تركيبات كه در پيدايش ماهيت حماسي شعر شـاملو  . و فعلي كه بيانگر حركت، جدال و چالش هستند
كهنگي زبان و تركيبـات متناسـب بـا موضـوع     . دهندزباني شاملو نيز گواهي مي هاي اند، برخالقيت دخيل

برخـي از ايـن   . انـد شعر نو حماسي شاملو تـأمين كـرده  حماسه به خوبي هماهنگي زبان و موضوع را در 
- انگيز، جگرگاه، خشمراهي، خوفطليعه تاز، گريزآهنگ، سم ضربه، راست: از واژگان و تركيبات عبارتند

ـبك    جوي، جنونآگين، پاك نهادي، ويران جاي، دل شكار، آب خورد، مرگ زاي، نعره آسـاي، تنـدبار، س
ـاي در بنـد،    خيز، هزاران ريشگي، سرودگويان ، زبده سواران، اميد فرساي، نوراه، نبردافزا، ترس خـورده، پ

نيك فرجام، ديرانجاميده، بيگاهان، گام صدا، اندوه گذاري، ناقوس بان، ظلمت گردان، تيزخرامـان، اهـرمن   
جو، شن پوش، نگونسـار، بازجسـت، تنـگ    شاد، خودكامگان، پيشاهنگ، هراسناك، گريزپا، كمرشكن، پي

آسا، نيلگونه، سپاهي مرد، پادرگريز، كشت يار، انديش، شتابناك، به خودتپيده، موجكوب، سيماب مايه، كج
گونه، به زهرآب ديده، كامگـاه، پـوالد   شكوه پاره، صعود افزار، زهرآگين، آزادگرد، دژخو، آتشفشان، آفتاب

- گير، هـم ن فرساي، گورزاد، نفسآسا، بارآوري، زمان مايه، بال در بال، تبردار، جانجر، سياه جامه، ديوانهخ

انگيز، دل به دريا افكنان، آواز، آتش خون، شير آهنكوه، كوهوار، تنوره كشان، بدانديش، گردن افراشته، بهت
آلـود،  تازيانه زار، تسمه بند، پيشبازيان، خونابه چكنده، سيماب وار، ويران سرا، شب نورد، بادگرد، دشـمني 
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 ؛ي، چپ پيمان، ظلمت دوست، ظلم آيين، افسون پايه، ظلمت شاد و همتالشگاه، پابه جاوهم اندود، خفيه
  ).81همان، (»/. . . به خود تپيده/ از خود رميدگاني در خود خزيده/ زبان در كام كشيده/ تكيده« : مانند

  ساختارهاي نحوي كهن و حماسه - 3- 3

جزيي از ساختار زباني و انديشه  ،وشني انديشهگيري از زيبايي ساختاري و پيوندهاي همنشيني و ربهره
زبان شعر «. هاي شعر حماسي شاملوستكهنگي ساختارهاي نحوي، از جمله ويژگي. شاملو گرديده است

و  آن در زبان نظم و نثر فارسي دري تا حدود قرن هشتم استوار شده ةشاملو همچون درختي است كه ريش
شكوه و استواري زبان  ،به همين جهت اين زبان. ستا شاخ و برگ آن در فضاي زبان امروز افشان گرديده

لحن حماسي جالل و شكوه حماسي به آن ... ديروز و طراوت و تازگي زبان امروز را در خود جمع دارد 
گرد برگرد تو / كشانتنوره/ پرسشي/ رعشه افكن / اما« : مانند ؛)273: 1374پورنامداريان، (» .بخشيده است

كه با خلوت خويش چون به خالي / پيازينه پوستوار حصاري« : و) 22: 1356شاملو،  (» آيدبرمي/ از آفاق/ 
  ).14: 1352شاملو، ( » هفت دربازه فراز آيد/ بنشستم

  ايجاز و حماسه - 4- 3

چـون از  ؛ و حماسه به اين قاطعيت نيـاز دارد  استجمالت شعر شاملو بيانگر قاطعيت  تكهشكل تكه
هـا كهنگـي   در كنـار ايـن  . كنـد شكوه و عظمت را تداعي مـي  ،في ديگرو از طر طرفي استواري وصالبت

ـانگر   ساختارهاي نحوي و واژگان حماسي و كهن، فضاي پهلواني و نبرد را بيان مي كند تا در كنار افعـال بي
بـر زبـان   / مـن كـالم آخـرين را   « : مانند ؛لقاي چالش و پويش حماسي شوداكنش و بسامد فعل، موجب 

خون هر روز آفتابي كـه  / يا همچون خون سياوش/ بر مذبح/ ن خون بي منطق قربانيهمچو/ جاري كردم
آواز مغزها كه آدولف « : و) 42: 1373شاملو، ( » كه هنوز ديري به طلوعش مانده است/ هنوز برنيامده است

  ).75: 1360شاملو، ( »فاشيسم نهاد ةبر مارهاي شان/ هيتلر
چنين زمينه سـاز  فشردگي معنا هم. كندعنا، ايجاز خلق ميكوتاهي جمالت در عين عمق و فشردگي م

و مـن در خـود   / من به سرگشتگي در خود فروشكستم« : مانند ؛شودپديدآمدن توان تفسيرپذيري متن مي
  ).71: 1372شاملو، ( » در خود فرو ريختم/ زهري ةو چنان كه كاس/ چنان كه آواري در من/ فرو ريختم
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  سيتصوير و فضاسازي حما - 5- 3

هات يتشب. كندحماسي شعر را برآورده مي ةاي است كه نياز درونماينو به گونهة تصويرسازي درحماس
شاملو بيش از تصويرسازي، بـا  . عهده دارندبرفضاسازي حماسي را وظيفة ساده، صريح، قوي و تأثيرگذار، 

با جلگه / صعب هاي ز گردنها/ ناگاهان به تگ/ كه اسباني« : مانند ؛كندفضاسازي ها، شعر حماسي خلق مي
  ). 43: 1372شاملو، (» برآهيختهها  با تيغ/  مرداني/ ايشان ةو بر گرد/ فرود آمدند

. اسـت  و حماسـي  اي، تاريخيبهره بردن از تصاوير اسطورهها  يكي ديگر از شگردهاي اين فضاسازي
ـي   هايي چونشخصيت ل، هركـول، پرومتـه،   اسكندر، اسفنديار، رستم، رخش، زال، سياوش، فريـدون، آش

/ رهايش كن/ رهايش كن« : مانند ؛شوندسيزيف، ضحاك و پرومته در ساختن اين تصاوير به كارگرفته مي
در ايـن  / من از بلندي ايمان خويشتن مانـدم  « : و). 28: 1373شاملو، ( »شود مي ديو آشفته ةقيلول/ اگر چند

/ ي نهاد نقطه وارگلوله ا/ نه والديمير كه/ ونم مننه فريد« : و) 8: 1352شاملو، ( »بلند كه سيمرغ را بريزد پر
  ) 311: 1355شاملو، (» ميرمگردم من نه مي مي نه باز/ ي كه مقطع تاريخش بودا به پايان جمله

ارواح، هفت دريا، طلسم، جادو، ديو، غول، موجودات وهمي و اساطيري چون سيمرغ، اهريمن، اژدها، 
 ؛كننـد  حماسي كمك مـي  - گيري فضاي اساطيريها به شكلتصويرپردازي قاف، فلك، يزدان و دوزخ، در

  :مانند
همـان،  (» .ديگر جز فريبي آشكاره نيست و در پناهگاه آخرين اژدها بيضه نهاده استها  چرا كه قلب« 
300(  
ـته  / وبكنقره ةو درواز/ ستاشكسته / در آبگير سرد/ هالل روشن« : و » .سـت ابا هفت قفل جادو بس

» مان بـاد  امان - بزرگان نرينه نماي خويشند تا از گزند اهرمنان كتاب خوار كه مادر« : و) 24: 1373و، شامل(
  .)35: 1350شاملو،(

شوند، واژگان تصويرگر نبرد هستند و بخشي از ماهيت شعر تصاويري كه با افزارهاي جنگ ساخته مي
ره، پيكار، پيل، پتك، پرچم، پيكـان، تيـر، تيـغ،    پهلوان، اسب، با: اين تصاوير از جمله. سازندحماسي را مي

ـپر،       ـنه، رزم، زه، چلـه كمـان، زره، س تنگ اسب، تگ، ترگ، جنگ، خنجر، خيمه، خنگ، دشـمن، دژ، دش
سالح، سپاهي، سوار، سوفار، شمشير، نيام، شيپور، طبل، كمان، كالهخود، كوس، ميدان، نيزه، دژخيم، افسر، 

د، درگاه، تاج، پادشاه، دخمه، دروازه، دار، كاخ، كنگره، سراپرده، بارو، شهريار، بند، برج، بارو، برده، زخم، نبر
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شارستان، كمين، مغاك، نعره، غريو، پتك، سندان، جالدان، خيل، رباط، لوح، تيـغ، پـوالد، كمنـد، حصـار،     
و / برآر/ از نيام  /شمشير / اما چون ماه برآيد / خيمه برافراز/ كنار شب« : مانند ؛مسلخ، قلعه، غالمان و سمند

  ) 20: 1373شاملو، (» ...بگذار/ در كنارت
يكي از ايـن نيازهـا تصـويرگري حـس     . كنند مي تصاوير طبيعت، نيازهاي ديگر حماسه نو را برآورده

شـود و تصـاوير   عظمت و شكوه است، نياز ديگر بيان عواطفي است كه بر عناصر طبيعـي فرافكنـي مـي   
خورشيد، كوه، جنگل، آسمان، ابـر، بـاران، بـرف، رعـد، تگـرگ،      « : ز جملها. كندطبيعت آن را تداعي مي

ايـن تصـاوير   . »...و  آذرخش، ماه، ستاره، درخت، غروب، سپيده دم، پاييز، زمستان، بهار، كوهپايه، كهكشان
ـترده يـا     هم به صورت واژه، هم به صورت تركيبات اضافي يا اضافات تشبيهي و هم ـبيهات گس چنين تش

بگـذار در سـاحل خشـمناك غريـو تـو      / اي سرود درياها« : مانند ؛ر شعر شاملو حضور دارندتشخيص، د
: 1382شـاملو، ( »  اي سرود درياها/ در قالب تو باشمي اكلمه/ و به سان مرواريد يكي صدف/ موجي زنم

 ةكـه سـاي  / آگـاهي / كه باره برانگيـزي  كه پيش از آن/ هر چند جنگي از اين فرساينده تر نيست« : و). 238
  ) 44: 1371شاملو، (» . . . عظيم كركسي گشوده بال 

  اغراق و حماسه - 6- 3

اما اغراق در شعر نو حماسي، نه بزرگ  ،اغراق از ديگر شگردهاي شعري است كه همزاد حماسه است
ي هاها به جمع خدايان كهن، بلكه بزرگداشت قهرمانان و انساننمايي غيرقابل تحقق پهلوانان و كشاندن آن

در اين نـوع  . است هاي نوپهلوانان حماسه ةآرماني معاصر و بزرگداشت شهادت و مرگ سرخ پيروزمندان
ـبت بـه    ةهاي پهلوانان نوين و هم ايمان و دلبستگي عاشقانهم شكوه و عظمت قهرماني ،هااغراق شاعرنس

شما كه عشقتان زندگي «: انندم ؛شوداند، ديده ميآنان و آنچه كه جان را در بهاي به دست آوردنش پرداخته
شـما كـه بـه    / گان را اميد ستاره/ شما كه تابانده ايد در يأس آسمان ها/ شما كه خشمتان مرگ است/ ستا

وتـاريخ بـزرگ   / يادگارهـا / دارها ةاند برچوبايد كه نوشتهو مرداني زاده/ قرون را/ ايد ساليان راوجود آورده
شـما  .../ /در زهدان شكست/ ايد فتح راوشما كه پروريده/ ايدپروريدهدربطن كوچك خود / آينده را با اميد

ـتيده هـر مـرد     / ايددرآغوش خويش آرامش بخشيده/ مردان را كه در سفر پرهراس زندگي و شـما را پرس
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آن كه نهال نـازك  / گستردنگاه كن چه فروتنانه برخاك مي« : و) 241- 239: 1382شاملو، (»/...خودپرست،
  )750: 1382شاملو، (» پست است/ باالي جهنم/ و پيش عصيانش/ خداست/ شقاز ع/ دستانش

  حماسي ةهاي دوگانتقابل - 7- 3

ـاد و  ، از ايـن روي . هاي دوگانه استوار استچه در انديشه و چه در زبان بر تقابل ،زيربناي حماسه تض
 شـاهنامه در هـا   سبت ديگر آرايهتضاد و تقابل به ن ةبسامد كاربرد آراي. تقابل از عناصر بنيادين حماسه است

-  70: 1379جعفـري،  ( » ت و اجـزاي آن اسـت  جدال خير و شر در كلي نشان دهندة گستردگي درونماية
تراژدي هستي آن است كه در آفرينش، ساكنان اردوي نور درسـت در كنـار اردوي تـاريكي، صـف     ). 74

اين تقابل و همزادي ديرين نور و تاريكي . ذيرندگويي كه از ازل تا ابد اين دو از هم، جدايي ناپ. كشيده اند
  .آثار حماسي است ةاي آن ها، ويژگي مشترك همو ناسازگاري جاوداني و اسطوره

هاي مختلفي آنچه را كه هست از جدال خير و شر است كه به گونه در شعر شاملو نمودي ديگر تقابل
بـدين  . شودتصويري از آن چه بايد باشد، پديدار مي به اين ترتيب. دهددر برابر آن چه بايد باشد، قرار مي

» .پـردازد اش بـه آفـرينش اسـاطير خـاص خـود مـي      شاعر در تقابل بـا موقعيـت جامعـه   ... « سبب حتي 
بـه  هـا   اين تقابل. بيان غيبت انسان و آرزوي حضور اوست هاي اين هم يكي از راه). 20: 1370رشيديان،(

 ها، در ساختارها و هم در موسيقي شـعر در تصويرسازي ش واژگان،در انتخاب و چينهاي گوناگون شكل
  . حضوري محسوس دارند

و / طلبـد كه جانـت را مـي  / بوسه بر كاكل خورشيد است/ اين تاج نيست كه از ميان دو شير برداري« 
 چنـدان / شـان و راه و رسم كينه جـويي « : و)  59: 1360شاملو، (» شير بهاي آن است/ خاكستر استخوانت

  ).60: 1356شاملو، (» .انگيختبر مي/ لعنت ابليس را/ دور از مردي و مردمي بود كه

  تناسب و حماسه - 8- 3

ـال و واژگـان و تركيبـات       . كننـد انسجام لفظ و معنا را تأمين ميها  تناسب ـبات ميـان تصـاوير خي تناس
انسـجام معنـايي و   هاي حماسي و هـم در  كه هم در فضاسازي .كندخلق ميخاصي حماسي، بافت زباني 

ـاي اوليـه    اي معناييها، خود هالهچنين گاه تناسب ميان مجموعه هم. زباني آن نقش مهمي دارد بر گرد معن
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من بينوا بنـدگكي  «: مانند ؛شودتند و موجب افزايش معنا و افزايش توان تفسير و تعميم پذيري شعر ميمي
/ بايسـت مرا ديگرگونه خدايي مـي / :و خاكساري نبود طوع زروِب/ و راه بهشت مينوي من/ سر به راه نبودم
  ).35: 1373شاملو، (» كندكج نمي/ گردن/ ناگزير را ةكه نوال/ ياشايسته آفرينه

  موسيقي باشكوه حماسي - 9- 3

ـيقي حماسـي اوج   كاشفان فروتن شوكرانو قطعنامهچون  ي شعري شاملوهادر برخي مجموعه ، موس
محوريت موضوع نبرد و مبارزه در  - 1. ين موسيقي حماسي سهيم هستندچندين عامل در خلق ا. گيردمي

هـاي  شعر، رودرروي مهاجمان بـه ارزش  ةشاعر راوي حماسه همچون پهلوانان با شمشير آخت .نو ةحماس
ـاي حماسـي    - 2. كندايستد و آهنگ نبرد ميانساني مي انتخاب واژگان متناسب با موضوع حماسه كه فض

 - 4. كندكه گاهي در گزينش جايگاه واژگان در ساختار نحوي تجلي مي سيقي واج هامو - 3. كند مي خلق
هاي بلند، شكوه، عظمت و چينش واژگان در ساختارهاي نحوي به شكلي كه آرايش موسيقي ساز مصوت

. ها عوامل مهم و تأثيرگذار بر خلق موسيقي حماسي شعر شاملوستاين. كند ميهمچنين كارزار را تداعي 
در اين جا به تعبير  .غزل پردازان اثري نيست هايو مويهها  ين بيان آهنگ حماسي دارد و در آن از زاريا« 

ـتغيب،  ( » اي است و آهنگي چالشـگرانه دارد حماسه ؛شاعر عشق غزل نيست ـ ). 156: 1352دس  ةدر نمون
واني هاي بلند، هم شكوه و عظمـت حماسـي و هـم رجـز خـ     ذيل موسيقي حركت و آواي كند مصوت

ـتم  / مردا/ ابلها«: كندپهلوانان را در ميدان جنگي تن به تن، تداعي مي ـار تـوام   / من دشمن تـو نيس » مـن انك
گويـد سـرود   پهلواني خسته را مانم كه مي/ ستاپاي من خسته / راه من پيداست« : و) 42: 1371شاملو، (

ـير و دردي     زخم پر دردي بـه جـا  / تنها / با تن بشكسته اش/ فتحي قديمي را  ةكهن مانـده اسـت از شمش
  ).113: 1355شاملو، (»جانگزاي از خشم

  نتيجه گيري - 4

ايـن نـوع حماسـه بـا     . شعر نو در جوابگويي به يك نياز تاريخي، در محتوا و زبان، به حماسه رو كرد
 ةترين چهـر شناخته شده. خاص خود را دارد هاي توجه به شرايط تاريخي، اجتماعي دوران معاصر ويژگي
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با آن كه ماهيت ويژه خود را دارد، اين ماهيت متناسب با  حماسه. ستريان شعر نوحماسي، احمد شاملوج
  .  را تحت تأثير قرار داده استحماسه نياز دوران تغييراتي يافته است كه هم محتوا و هم زبان 

ـناخت شـعر نوحماسـي و      توانند شاخصحماسي كه مي هاي در مجموع ويژگي هـاي مهمـي، در ش
ـنش حماسـي   . شودزباني تقسيم مي هاي محتوايي و ويژگي هاي باشند،  به دو دسته ويژگي» نو ةحماس« بي

اما اگر از ديدگاه نگرشي اومانيستي به اين مبارزه  ،اعتقاد به ضرورت مبارزه است و نو، بر بنياد ةشاعر حماس
جاري در اين شعر، غم  ةعاطف. استهاي انساني به ميدان آمدهه نو، براي دفاع از ارزشةتوجه شود، حماس

آن، بيانگر  هاي پردازيشكل روايي شعر نو و اسطوره. انسان معاصر و بيانگر دردها و نيازهاي امروز اوست
 هستند كه بـا آغوشـي بـاز مـرگ را     كسانيپهلوانان اين مبارزه . نور و تاريكي است ةجدال ازلي و جاودان

  . را به ديگران هديه كنند ي انسانينپذيرند تا زندگي و بود مي
گزينش واژگان و تركيبـات   . نو را بيابد ة، تغيير يافته تا توان بيان حماساچون مضمون و محتو زبان هم 

ـاوير جنـگ   حماسي، كهنگي تركيبات و ساختارهاي نحوي، تصاوير اسـطوره  ةمتناسب با درونماي اي، تص
تناسب و موسيقي با شكوه، عالوه بر برجسته سـازي   حماسي، ايجاز، اغراق، تضاد، هاي افزارها، فضاسازي

  .  اي بخشيده استهويت ويژه» نو ةحماس«زباني، به زبان  
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  . انتشارات مرواريد: تهران. چاپ دوم. قطعنامه). 1360.   (ــــــــــــ
  .هانتشارات نگا: تهران. چاپ پنجم. ققنوس در باران. )1372.  (ــــــــــــ
  .انتشارات نيل: تهران. چاپ دوم. ها و هميشه ها لحظه). 1350(. ــــــــــــ
  .انتشارات نگاه: تهران. چاپ چهارم.  مجموعه آثار). 1382.  (ــــــــــــ
  .انتشارات آرش. استكهلم. چاپ اول. مدايح بي صله). 1371(. ــــــــــــ
 .انتشارات اميركبير: تهران. ومچاپ س. هاي خاك مرثيه). 1352. (.ــــــــــــ

  .انتشارات نيل: تهران. چاپ پنجم. هواي تازه). 1355. (ــــــــــــ
 . نشر قطره: تهران. چاپ چهارم. به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه). 1376. (فردوسي
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ـتان يشـگاه س دان يزبـان وادب فارسـ   ةمجل .»مايشعر ن يزبان يژگيو«  ).1387(.سارا ،رضاپور و يمهد ،انيفيشر و  س
 .82- 67صص. سال ششم. بلوچستان

 ةشمار. سال دهم. كاوش نامه ةفصلنام .»براساس كليدر دولت آبادي ينقد حماسه و تراژد« ).1388( .قهرمان، يريش
  . 71- 41صص. 18

 ةمجلـ  .»تيـ روا يو كهـن الگـو   يفردوسـ  ةشاهنام ةيو شر؛ درونما ريجدال خ«). 1386( .گرانيو د ييحي ،انيطالب
  .116- 101صص . 158 ةشمار .يدانشگاه فردوس يو علوم انسان اتيادب ةانشكدد

 .كبيرانتشارات امير : تهران. چاپ دوازدهم. تصحيح و توضيح مجتبي مينوي. كليله و دمنه). 1373. ( نصراهللا منشي

  . انتشارات جامي: تهران. چاپ دوم. ها جويبار لحظه). 1379. (محمد جعفر ،ياحقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 


