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 ردآمد: اندر ضرورت و ضرر نقد شاملوپیش 

 

مند مهمترین عاملی است که تفکیک سره از ناسره را در میدان فرهنگ ممکن  »نقد« عقالنی و روش

نقد  می غیاب  در  می سازد.  درآمیخته  هم  با  نادرست  و  درست  نظامآرای  و  و شوند  اخالق  پشتیبان  های 

ی عسرت محک و فقر در زمانه   .شوندی خشونت و شرارت با هم اشتباه گرفته می های مفهومی زاینده دستگاه 

معنای نقد ضرورتی است که پس شوند. دستاوردهای هنری زیبا و زشت با هم یکی شمرده مینقد است که 

 گریزی از آن نیست.توار را اس

ای از دانش، اخالق نقد اما عالوه بر ضرورت، ضرری هم دارد. به ویژه وقتی موضوع نقد نه با پشتوانه 

مدار جایگاه خویش را تثبیت کرده باشد. در این شرایط نقد در عینِ یا هنر، بلکه با تکیه به نهادهایی قدرت

دهد و گواه را با گواه برابر  نمی  ای که نقد شده دلیل را با دلیل پاسخضرورت، ضرر هم دارد. چون جبهه 

برد، تا صدایی که  از ابزارهایی مثل تخریب و ناسزا و سانسور و بایکوت و شبیه اینها بهره مینهد، بلکه  نمی

 نماید، شنیده نشود. خطرناک می

شاملو در روزگار ما ضرورتی است که ضرر دارد. این تا حدودی بدان خاطر است  احمد  نقد کردن  

ستایش شاملو به نوعی مدِ روز و نماد روشنفکری بدل شده و از این رو تحلیل انتقادی آثار او و داوری که  

نماید و خطرناک. کافی است نام شاملو را در ی داوری باشد، دشوار میسزاوار کلمهبا چنان دقتی  اش،  درباره

اش بر سرمان بریزد. این گفتمان به  ها جستجو کنیم تا خرواری از مدح و ثناهای گاه چاپلوسانه درباره رسانه 

پیران قوم  برخی از    نامپندارند، بلکه  که با تقلید از او خویش را شاعر می منحصر نیست  سوادی  نوجوانان کم 
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گوید که او »چهل سال در می ی شاملو  درباره شود. مثال مرتضی کاخی  و نویسندگان باسابقه را نیز شامل می 

ستاری او را شاعری  جالل  دانند،  او را »شاعری جهانی« می   3سپانلو محمدعلی  و    2، ضیاء موحد 1اوج زیست« 

، و مسعود خیام نوشته که »شاملو  5ای بود« استثنایی چندجانبه   لنگرودی نوشته که او »انسان  4شناسد، بزرگ می

شود او را دوست داشت یا از او  شود شناخت، منتها میرا به خاطر شخصیت و ابعاد وجودی عظیمش نمی 

بود...کی می در کوزه کرد؟«متنفر  را  بحر  نتیجه   6توان  این  »به  که  گفته  موحد  که  و ضیاء  ی قطعی رسیدم 

ی کند که شاملو در دایره مسعود خیام ادعا می رتیب  به این ت  7مهمترین شاعر از زمان حافظ به بعد، شاملوست«.

از دید ضیاء موحد میراث شعری گنجد، و  اش نمیی این سطور و خوانندهادراک بشری محدود مثل نویسنده 

 بهار بزرگتر است.الشعرای ملک تبریزی، کلیم کاشانی، بیدل دهلوی، و شاملو از جامی، صائب 

برای  شان  بته در یک زمینه اشتراک دارند و آن هم این که همگیاین سالخوردگان و آن نوجوانان ال

اند و  تاخته ای »شاملووار« به سوی این هدف پیش  در جاده  «،شاعر »یا    «کارشناس شعررسیدن به سرمنزل »

زدایی از شعر پارسی  تازند. کاخی، سپانلو، لنگرودی و موحد اصوال با شرطِ قبولِ شعر سپید شاملویی و نظممی

ی ی ایشان آن شهرتی را که پشتوانه این بدان معناست که همه  .توانند خود را شاعر قلمداد کنندکه می  است 

 اند. به دست آورده وی داستانی با شان از شاملوست، مستقیم یا غیرمستقیم در اثر همکاری و همستایش 

 
 . ۱۳۷۹کاخی،  1
 . ۱۳۷۹موحد،  2

 . ۱۳۷۹سپانلو،  3

 . ۱۳۷۹ستاری،  4
 .۱۳۷۹لنگرودی،  5

 . ۷: ۱۳۷۹خیام،  6
 . ۳۵۵: ۱۳۸۷موحد،  7
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ی مترجمان و مبلغان آثار شاملو در کشورهای اروپایی هم قضیه به همین شکل است. جا افتادن درباره

ی المللی و تثبیت گفتارش در جایگاه شعر راهی است که امکان ترجمهنوان شاعر در مجامع بیننام شاملو به ع

شاملو    دنِ آثارکرجهانی  برای  ی خاطر  دغدغه این  کند.  اش را تضمین میآثار خودِ ایشان و شعر پنداشته شدن 

فریدون مشیری و   شاملویی مثل-ی ملموسی منتهی نشده، اما به هر روی شاعران مکتب نیماییهنوز به نتیجه 

 8تواند جهانی شود«.می)شاملو(  که »شعر او تاکید دارند سپانلو بر این نکته 

ی شعر و شاعری، شاملو و شاملوییان شاید از این روست که بر خالف تمام قواعد شناخته شده درباره

ی شاعران بزرگ توجه به این که از جاحظ تا رابرت فراست، همهبر ترجمه کردن شعرها اصرار داشتند. بی

با تمام این شگفت است که  ه  این البترود«.  اند که »شعر آن چیزی است که در ترجمه از دست میاین را گفته 

زبانان  وار هم شاملو باز در میان مهاجران ایرانی و پارسیالمللی و در بافتی ترجمهدر سطحی بینها مجاهدت 

 ی ادیبان جدی غیرایرانی.  در جرگه  و نه، سرشناس است 

قاعده  و  فرهنگی  است  هنجاری  مبنا  این  بر  شاملو  از  فراگیر.  ستایش  چیرهای  شاعر  و حتا  دست 

مانند  وطن پیرانه خواهی  بهبهانی هم در  به جرگه سیمین  برای او سر  پیوست و شعری  ی ستایندگان شاملو 

 9:را بر خود دارد ۲۵/۲/۱۳۷۶که تاریخ  »عزیزتر از جان، احمد«ه نام  سروده ب

 پویی، مگو که پایِ پویا نیست به پای شعر می  نیست »عزیزتر ز جان، احمد، دویدن تو با پا 

 به پای دل داللت کن که پای تن توانا نیست«    تو مرد مرد مردانی، دلیل رهنوردانی 

نویسندگان ستاینده  میان  بزرگداشت  در  برای  دارند، گاه مسابقه  تعلق  به نسل جوانتر  ی شاملو که 

شود و در  بینیم کتابی نوشته می شود. در این فضاست که می و اغراقی نادلچسب منتهی می   شاملو به چاپلوسی 

 
 . ۱۳۷۹؛ موحد، ۱۳۷۹؛ سپانلو، ۱۳۷۹مشیری،  8

 . ۸۰-۷۹: ۱۳۷۹بهبهانی،  9
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نام او به شکل »شاملوی    جا، همهی حفظ نکردن احترام شاملو سراسر آن از سرِ احتیاط و پرهیز از گناهِ کبیره

بزرگی مانند ایرج و عارف  ادیبان  نویسنده با آسودگی    شود. در حالی که در آغازگاه همین متنبزرگ« قید می

مانند مریدان  ی این کتاب  نویسنده   10. دهدو شهریار و الهوتی و پروین را آماج ریشخند و توهین قرار می

وی (  شاملوی بزرگ)عرفای قدیم، در ابتدای نوشتارش ماجرای رویایی را نقل کرده که طی آن پیر طریقت  

هایش آشکار از مرور مراجع و پانوشت در این رده از متون    11را به نگارش این متن اشارت فرموده است.

را نخوانده است و گوید  شاعرانی که به آنها ناسزا میهرگز دیوان هیچ یک از  نویسنده گویا  که    12شود می

کند، از مقاله یا کتاب دیگرانی  نقل میبا لغزش در فهم معنا و گاه حتا غلط امالیی هایی را هم که ی بیت همه

 اند. شان خود به همین عارضه مبتال بوده گرفته که برخی

در جایگاه خویش در بستر تاریخ ادبیات   ی چاپلوسی فاصله بگیریم و شاملو رااگر از این مسابقه  

صله« را در »مدایح بیوچی این  پطرفانه و نقادانه وارسی کنیم،  هایی که نوشته را بیمعاصر بنشانیم و متن

پذیر که از تصویری دقیق، روشن، مستند و رسیدگی یابیم.  تصویری یکسره متفاوت دست می یابیم و به  می

ها، کوششی برای پنهان ها و ناسزاگویی اغراق گویا آن هیاهوها و    . تصویری روشن کهخیزدبرمی  علمی  نقد

 اش باشد.  نمودن و پس زدن 

ای از تجدد ادبی که با بینیم که شاخه رسی بنگریم، میاگر بخواهیم از منظر پیچیدگی به شعر نوی پا

امتداد یافت، الگویی نمایان از کاهش  و شاگردانش  نیما و تقی رفعت و شمس کسمایی آغاز شد و تا شاملو  

ی زبانی به نمایش  شناسانه های زیبایی تدریجی پیچیدگی معنایی را در کنار فروپاشی و حذف تدریجی تقارن 

 
 . ۲۹-۲۶: ۱۳۸۴مسیح،  10

 . ۲۱-۱۵: ۱۳۸۴مسیح،  11
 ها و کتابنامه.: پاورقی۱۳۸۴مسیح،  12
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و سپهری  موفق و خوبِ نیمایی، که مثال در دفترهای اخوان و مشیری  های  تنمگذارد. در بخش مهمی از می

های شعر پارسی در عصر ناصرخسرو و های معنایی در حد آغازگاه بینیم، پیچیدگی داللت اش را مینمونه 

هم  که گاه بسیار    را داریم  های ناموفق و نازیبانمونه حجم انبوهی از  اما در کنار این آثار کم قرار دارد.  ی  نایس

هم فروتر رفته و به نثری  تاریخی هزار سال پیش  حد  ز آن  انویسنده  بدنه،    . در اینو ستوده شده  ندمشهور 

تکرار ا  ، ب ینی و سومری مثل چ هایی  زبان دبیات  امچون  کوشد ه گاه می و پیش پا افتاده بسنده کرده که  عادی  

 . گنجاندبدر متن ا ر یها تقارنعبارتها و کلمه 

شعر است و کدام های ادبی  یک از این صورتکه کدام پردازم  مورد نمیاین  در این کتاب به بحث در  

موضعی  ی این موضوع البته  . درباره یا نازیبا  ست زیباکدام ساختار  و    ،یا ناموفقاست  موفق  بیان  کدام  و  نیست،  

بدیهی است که در این کتاب همان موضع را در کتابی دیگر بدان خواهم پرداخت.  که  روشن و شفاف دارم  

نگرم. موضعی شناسی شعر پارسی میدارم و از آن زاویه به مرزبندی شعر و غیرشعر و تحلیل ارکان زیبایی 

داند، زیبایی سخن و به ویژه شعر را با پیکربندی  که شعر پارسی را جریانی پیوسته و سیستمی تکاملی می

بیند، و بر این مبنا کل آرایی )قافیه( و معنا )صنایع ادبی( وابسته می و واجارنی در موسیقی )وزن(  های تقنظم 

کند که در تولید صورتی نو  ای اجتماعی و ناموفق ارزیابی میشاملویی را همچون تجربه-جریان شعر نیمایی 

سرایی سیاسی نویسی ادبی و بحرطویلهایی ارزشمند و بالنده از قطعه از »شعر« ناکام بوده است. هرچند شاخه 

 را پدید آورده است. 

های عمومی پارسی زبان در اقلیتی در فضای رسانه   یموضعچنین  نویسم،  امروز که این سطور را می

هستند شعر  زبانی  -برآمده از این جریان اجتماعینثرهای پلکانی  محض قرار دارد. باور عمومی آن است که  

ی ترجیح شعری بر شعری  شناسانه معیارهای زیباییی  کنجکاوی دربارهمرزبندی شعر و نثر و  پرسش از  و  

شد،  ی انتشار می خورشیدی که این نوشتار آماده   جریه   ۱۴۰۰ی نوروز  . در آستانه یابدت پاسخ می با غفل  دیگر
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ی »وزن دنیا« ابتکاری ارزشمند به کار بست و از حدود صد شاعر و نویسنده و فعال فرهنگی نامدار  مجله 

 خواست تا بیست شاعر مهم قرن چهاردهم خورشیدی را از دید خود فهرست کنند.  

البته در رده اش گیرد و رویکردش به ادبیات، سلیقه ی نشریات ادبی »شاملویی« قرار میاین مجله 

ی سلیقه و افکار احمد شاملو محصور  در زمینه   ،کندهایی که زیر عنوان شعر منتشر می ی شعر، و متن درباره

نود نفری که به این  چنان که    به پرسش گرفتند.در این مورد  گشوده از ادیبان را  ی  ااست. با این حال دایره

 .  شوندمحسوب میپرسش پاسخ دادند، نمایندگانی سزاوار برای فضای فرهنگی امروز کشورمان 

بعد  نتیجه  و  شاملو  احمد  که  بود  آن  نظرسنجی  این  »شاعران  از  ی  جدول  صد  در  نیمایوشیج  او 

نام شاملو را در میان من و سه تن دیگر  در میان این نود نفر، فقط  .  اندگرفتهی صد سال اخیر« جای  برگزیده 

از این عده شاملو را »شاعر بزرگ« به حساب    ٪۵که یعنی تنها    13، ی قرن نگنجانده بودیمبیست شاعر گزیده 

پنجاه  ی قرن که به این ترتیب از آرای پاسخگویان برآمد،  شاعران برگزیدهجدول  آورند. ناگفته نماند که  نمی

که بیست و هفت نفرشان از دید من اصوال شاعر نبودند. این بیست و هفت تن کسانی   14گرفتنام را در بر می

 شد.  نیما شعر محسوب می - بودند که نوشتارهایشان تنها با معیارهای شاملو

شنا کردن بر  به  که آنچه در این کتاب خواهید خواند،  شود  می ارزشمند روشن  نظرسنجی  از همین  

. اما بحث بر سر آن است که جریان آبی که صاحب این قلم در آن واژگونه ماننده است خالف جریان آب  

تر دارد، متفاوت با  تر و خیزشی عظیمکند، جزئی از اقیانوس پهناور ادب پارسی است که جنبشی کالنشنا می 

های این اقیانوس همان است که  بینیم. گمان من آن است که سمت و سوی خیزابه که امروز می هایی  آن موج 

قالنی  روم، و از این رو پروایی ندارم از ایستادن بر سر موضعی که مستدل و درست و عدر آن راستا پیش می

 
 .۱۸۹-۱۱۲: ۱۳۹۹، اسفند ۱۳ی ن دنیا، شمارهی وزمجله 13
 .۱۱۱: ۱۳۹۹، اسفند ۱۳ی ی وزن دنیا، شمارهمجله 14
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به گستاخی  خاص  دانم، گو آن که به قول دکتر شفیعی کدکنی، چنین جسارتی از دید مقیمان آن جریان  می

پیروزمندی  ی حقیقت است که  دن شانه به شانه ایستا در میان است،  اندیشه  باشد. آنجا که پای  آمیزی شبیه  جنون

 باشد. در برابرش بس انبوه صف کشیده  سپاه دروغِهرچند که کند، را تضمین می

ی وراثتی زبان و زبان استخوانِ فرهنگ است. با سست و شکننده شدن شعر است که زبان  شعر خزانه  

گردد. از این رو روندی که طی قرن گذشته به سرگشتگی ساختار، سطحی  رود و فرهنگ تباه میرو به زوال می

ی شعر انجامیده، باید نقد شود و این ضرورتی است گریزناپذیر. این نقد  شناسانه یباییشدن معنا و فروپاشی ز

گیرانه، و در عین حال مستند و  تعارف و خرده جانبه باشد و سختگیرانه و بیباید همه   -بنا به ماهیت نقد -

های در  شاخص شود و متغیرها و  کند و موضوعی که نقد میمستدل و دقیق و روشن. موضع آن که نقد می

های پشتیبان دعوی و نتیجه و داوری نهایی باید مشخص و روشن باشند، تا نظر گرفته شده و گواهان و داده

 نقدی به کرسی بنشیند و اثرگذار باشد.

ی های »دادِ سخن« با قصدِ نقد شعر معاصر پارسی نگاشته شده است. شعری که از دههمجموعه کتاب 

خورشیدی آغاز شده و اکنون بیش از یک قرن پیشینه دارد. شعر معاصر پارسی با اثرپذیری از مدرنیته    ۱۲۸۰

شود. این شعر به  هایی در ساختار، در محتوا و در نهادهای اجتماعی پشتیبان شعر مشخص میدگرگونی و  

ساقه   نظرم کرد، و یک یک  غلبه خواهد  بر حواشی  یا زود  دیر  که  دارد،  نیرومند  و  تندرست و شکوفا  ی 

ر آن بدنه را فروپوشیده  ی فربه و زورمدار و سست و ناتوان که چند دهه است همچون غالفی تنگ و تاحاشیه 

شود که هم آن بدنه درست و منصفانه نگریسته شود و نقد گردد، و هم آن  است. دادِ سخن وقتی گزارده می

های آن غالف باید  رحمانه مورد تحلیل و واسازی قرار گیرد. در این کار نه از دریده شدن برگحاشیه بی 

 های آن ساقه.  ترسید و نه هرس شدن شاخه 

و شاعران   یتافته که در آن به بهار، الهوی »داد سخن« انتشار ی تا به حال چهار کتاب از مجموعه  

ام. در میان اینها به ویژه کتاب »نیمایوشیج«  چپ، نیمایوشیج و شاعران زن )پروین و فروغ و سیمین( پرداخته 
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ها بیش از کردم. این کتابکه کمتر از آنچه گمان می  راستش آنبسیار مورد حمله و هجوم قرار گرفت، اما  

سریعتر و   -پروا هم هست و تند و تیز و بی-آنچه انتظار داشتم خوانده شد، و داوری و موضعی که دارم  

 کردم به کرسی نشست و در فضاهای گوناگون مورد تایید قرار گرفت.  بینی میتر از آنچه پیش گسترده 

کتابی که در دست دارید جلد پنجم از این مجموعه است و به نقد آثار احمد شاملو اختصاص یافته  

ی شاعران معاصر  و به نظرم دیر یا زود نامش از جرگه اش دارم  ها را دربارهاست. شخصیتی که تندترین داوری 

ی او را در کتاب صریح و روشن و مستند خواهم  ام درباره بیرون گذاشته خواهد شد. دلیل داوری تند و منفی 

تراشند، یا در جهت  آورد. رسم است که برای رعایت ادب، سجایایی خیالی برای موضوع نقد خویش می

از این کار من اما  زنند.  هایش را با کلماتی خنثا و مبهم صیقل میها، لبهگیری  موضعخواندنی و پذیرفتنی شدنِ

ی نقد، ارادت به حقیقت است و حقیقت مستند به اسناد و متکی  ه شالوده پرهیز خواهم کرد، چون باور دارم ک

ی کسی نشان نداد، حق نداریم آن را نزد خود جعل کنیم، و ها چیزی خوب درباره هاست و اگر داده به داده 

   اگر چیزی بد نمایان ساخت، حق نداریم پنهانش کنیم.

 ها و ضررهایش!ی ضرورتاینک کتاب پنجم از داد سخن، و نقد احمد شاملو، با همه 
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 ی روش : ردبارهدیباچه

 

 توان طرحیی میهاپرسش در مورد هرکس که ردپایی از خود در سطح اجتماعی به جا گذاشته باشد،  

این    .کرد داشته،  جانبه همه  هاپرسشهرچه  که  تاثیری  و  آن شخص  از  ما  ذهنی  تصویر  باشد،  دقیقتر  و  تر 

پروا به پرسش  مهابا و بیی بلندآوازه را بی هاشخصیت باید که  و می شاید،می .تر خواهد بودتر و علمی روشن

باید  .  گرفت  زندگینامه درباره یعنی  و  ی  پرسید  نامداران  شخصیتیی  شبکه نظام  روابط شان،  با  ی  شان 

و چیزهایی که  اند  و نخوانده اند  هایی که خوانده شان، کتابهای مهم در زندگیی نامدار دیگر، آدم هاشخصیت 

هایشان در نهادهای اجتماعی، و کارکردی که در آن نهادها بر  ها و جایگاه اند، نقش دانسته دانسته یا نمی می

ای که شناسی ی زیبایی ی سیاسی و باورهای دینی و موضع فرهنگی و سلیقهاند، جبهه ایفا کردهعهده داشته و 

ها و عواطفی که با آن دست به  اند، و هیجان کردهکرده یا نمیای که بر مبنایش رفتار می اند، نظام اخالقیداشته 

   .اندرده اند و نکشان، و کارهایی که کردهو سالمت  اند، بیماری گریبان بوده 

ی ، باید درباره باشد های به جا مانده از یک فرد  ی کلیِت منش داوری درباره  ی که هدفشپژوهشدر  

جهانش  ی زیست و سازوکارهای کالبدشناسانه ی سطح زیستی  باید درباره  .ش طرح کردخودِ آن فرد نیز پرس

غور کرد.    اشهای شخصیتی ی سطح روانی و خلق و خوی و استعدادها و کاستی درباره   . بایدپرسید و دانست 

باید  و    اسناد را کاوید،   با نهادها  فرد  ی سطح اجتماعی و ارتباطها و الگوهای چفت و بست شدن درباره   باید



15 

 

ها و ز جریان اش ابرخورداری یا محرومیت فرد از معناها و پیوستگی یا گسستگیی سطح فرهنگی و  درباره

  .اش کنجکاوی کردهای زمانه گرایش 

از منش  تراوش میفهم یک شبکه  »من«  از یک  به راستی ممکن میها که  شود که در  کند، زمانی 

  زیستی( -اجتماعی-روانی  -« )فرهنگیفراز»چارچوبی فراگیر و سیستمی، به شکلی الیه الیه و در تمام سطوح  

و  بشناسیم  شان را  های پخش کنندهرسانه را بررسی کنیم و    هایشو محتوا و ساختار منش بنگریم   «من»به آن 

ی یک شخصیت  توان دربارهتنها در این حالت است که می  .تشخیص دهیمرقیب یا سازگار با آن را  های  جریان 

. تنها با سالح عقالنیت و عینیت اسناد تاریخی  دست یافت ای استوار  ارزیابیی درست و  گاه دیدبه  تاریخی  

های سیاسی رهایی یافت از بندگی جریان و  فراتر رفت  ابراز احساسات کردنِ ناخودآگاه    توان ازاست که می 

  .ی درپیوسته با آن شخصیت را کنار گذاشت و روندهای سودمدارانه 

که  ی پرچم »مرگ مؤلف« رواجی یافته های اخیر زیر سایه سال  طی یبنیانبرداشِت نادرست و سست 

هایی نقد ناشده و نادرست دارد که مبنایش  داشت پیش این تصور    .است اش  جداسازی اثر از آفریننده  فتوایش

نومارکسیستی  در چارچوبی  کنند و  انسانی را انکار می   «منِ»های پسامدرنی است که حضور و اهمیت  نظریه 

   .هایی اجتماعی در ماشینی اجبارآمیز هستندهای خودآگاه و خودمختار به مهره در پی فروکاستن من

اش چنین شود، بافت ایدئولوژیک. وقتی  وارسی و تحلیل نقد قرار گیردداشتی باید مورد  پیش چنین  

های اش با داده، و ناسازگاری نمایان و روشنگرددفاش می  رواجشظهور و  ی  زدهی سیاست و تبارنامه آشکار  

ای فرضِ مرگ مؤلف بیش از آن که نظریه ی غیاب من و پیشایده  .شودتجربی و گواهان تاریخی برمال می

های ی ادبیات و تاریخ اندیشه باشد، شعاری ایدئولوژیک است که طی دههمنسجم و دیدگاهی علمی درباره

رواج    گرایانی چپ های روشنفکرانه محفل و در    هپردازی شکل گرفتنظریه هایی خاص از  گذشته در شاخه 

آمیز  ها در »من«، بر برجسته ساختن اغراق شعاری که بر تمرکز افراطی و نامستدل بر گسستگی  .ه است یافت
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،  اشخاصهای ذاتی شناختی و استعدادها و میلی زیست تنیدهاجبارهای اجتماع بر فرد، بر انکار سرشت پیش 

 . کندمی  ی آزاد و کردارهای خودمختار در آفریده شدن تاریخ تکیهو بر نادیده انگشتن اراده 

بر این مبناست که تفسیرهایی از متون ادبی رواج یافته که بیش از آن که ارتباطی با عینیت بیرونی 

ی خودبنیاد مفسران تکیه  کاوانه شناختی و تاریخی ظهورش داشته باشد، بر تفسیرهای درون متن و بستر جامعه 

ی تحمیل شده به متن، با کمترین زحمتی به عینیت خودخواسته انداز است که تعبیرهای  در این چشم   .دارد

های روشنفکرانه انکار شده و با ترفندهای بالغی سست و مشکوک  بازی شوند، که با زبان ای تحمیل میبیرونی

است  کرده  می  .جلوه  دلشان  هرآنچه  بافتن  بر  برای  نویسندگان  که  است  مکر  این  مجوزی  با  خواهند، 

محو و طرد داشته،  اثر  منظوری که از آفرینش  ی اثر به همراه  چرا که آفریننده  .اندست آورده شناسانه به دروش

 . نهفته در متن همراه با معنای تاریخِ پیرامون متن نادیده انگاشته شده است  مندِشده و معنای تاریخ 

در عین   .م خیال خبری نیست لشناسی سیستمی مورد نظرم از این جست و خیزها در عادر روش

مان نیست، و در ضمن آن که تاکید  پذیریم واقعیت عینی و محکمی در جهان خارج در دسترس حال که می 

های بیرونی  ترین واقعیت ترین و محکم یمان وجود ندارد، اما عینیهاپرسش ای برای  کنیم که پاسخ قطعی می

از تراشیدن هر معنایی   .کنیمترین گواهان طلب می مستدل ها را با  ترین پاسخ را جستجو خواهیم کرد و قاطع

ای که داربستی  کنیم و از برافراشتن هر نظریه ای استوار از شاهد و دلیل نداشته باشد خودداری میکه هسته 

اوهام و بافندگی  چرا که هر راهی جز این به معنایی ریسندگی    .پوشیممحکم از گواهان نداشته باشد چشم می

آید، و پایه است، که به کار کتمان و فرو پوشاندن معنای راستین پدیدارها میهایی خودخواسته و بیکالم

 . اش در ظرفی ایدئولوژیک یا سیاسیاغلب گنجاندن 

آن کس   .شان نیزی آفرینندگان بنشینیم و دربارهها به داوری ی منش باید که دربارهشاید و میمیپس 

سازد و  گذارد و چیزی را دگرگون می ورزد و در سطح اجتماعی ردپایی از خود به جا می که جسارت می 

ی هنجارین در ماشین جامعه فراتر رفته و به  کند، از جایگاه یک پیچ و مهره آغازد یا تقویت میجریانی را می 
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به سوی چنین غایتی ارجمند را آغاز ، یا دست کم حرکت  ی ستودنیِ »من«ای خودمدار گراییده است مرتبه 

ی تاریخ و زاده شدن در سطوحی چنین کسی همزمان با به دست آوردن جایگاهی معنادار بر صحنه   .کرده است 

ی ایفا صنو از سلسله مراتب پیچیدگی، در معادالت کالن جریان یافتن قدرت و لذت و معنا و بقا نقشی شخ

   .های خویش را نیز بر عهده بگیردها و نکردهمسئولیت کردهکند و از این رو باید می

نگرد، باید با وی و با معناهای برخاسته از وی و  های بازمانده از وی می»من«ای که امروز به منش 

ی یعنی ضرورت دارد که موضعی شفاف درباره   .ها و مدارهای بازمانده از وی تکلیفی روشن داشته باشدجریان 

ها »دیگری« و آثار برخاسته از وی داشته باشد و این نیز خود شرطی است برای انسجام و یکپارچگی من آن  

ی تماس پژوهشگر با  دار بودنِ نقطه ی دیگری، و این زاویهاین موضع داشتنِ من درباره. شانو مرکزدار بودن

ز آن، دل خوش کرد. انصاف که  اش را نباید کتمان کرد یا به سودای ناممکنِ فارغ شدن اموضوع پژوهش 

شود که این موضع نقد کننده شناخته شده و روشن باشد و شرط ضروری هر نقدی است، زمانی برآورده می 

های عینی و اسناد ملموس داشته باشد. در این حالت با صراحت ابراز شود و وسواسی در تکیه کردن به داده 

مرتبه  از  تکنقد  وهمگوییی  و  خیالی  می یبافهای  فراتر  ایدئولوژیک  و  های  تابوها  رعایت  قید  از  و  رود 

 کند. ها رهایی پیدا میحرمت 

می که  است  شرط  این  ساختن  برآورده  با  پرسش تنها  سامان توان  و  منظم  و  هایی  دقیق  و  مند 

ای صریح و روشن و پذیر طرح کرد، و به آنها پاسخی منصفانه و روشن و مستند داد که به داوری رسیدگی 

توانند در  جای طرح دارند که می ی هر شخصی  درباره  هاپرسش چند رده از  سختگیرانه بینجامد. در این فضا  

 هایشان عبارتند از: مهمترین به نظرم  .صورتبندی شوند «فراز»ی سطوح همه

 نخست: در سطح زیستی 
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ای برخوردار بوده است؟ سالم بوده است یا بیمار؟ نیرومند  الف( فرد مورد نظر از چه ساختار زیستی 

شناختی و کالبدی خاصی داشته که ساختار روانی مشخصی، موقعیت ویژگی زیست است یا ناتوان؟ آیا    بوده

 ای را ایجاب کند؟خاصی یا گرایش فرهنگی ویژه اجتماعی

چارچوب مبنای  بر  نظر  مورد  فرد  زمانه ب(  و  جامعه  در  جاری  طبقه های  کدام  در  زیست اش  ی 

چگونه بوده است؟ چه ربطی با ساختار    اشگنجیده است؟ ارتباطش با جنسیت شناختیِ عینی و ملموس می 

اش را به ارث برده و چه  های زیستی مهمی از دید جامعه کرده است؟ چه صفت ژنتیکی و نژادش برقرار می

 هایی را به شکلی اکتسابی در خود مستقر ساخته است؟ویژگی

ای خو داشته که ساختار  شونده نوشیده است؟ آیا به عادت و رفتار تکرار  خورده و چه میپ( چه می

ای را به دست آورده های بدنیزیستی خاصی را ایجاب کند؟ ارتباطش با ورزش چگونه بوده؟ چه مهارت

 کرده است؟اش چگونه استفاده می بوده و از بدن 

 دوم: در سطح روانی 

ی  حوزهی شناخت، خواست و کنش چه وضعیتی داشته است؟ در الف( فرد مورد نظر در سه حوزه

ی ؟ ادراکش درباره بوده است اش چقدر نیرومند و پیچیده  دستگاه عقالنی   چقدر توانمندی داشته و  شناخت 

اش چگونه بوده؟ چه هایی از دانایی دسترسی داشته؟ خلق و خویجهان چقدر عمیق بوده و به چه حوزه

 کرده است؟اش چطور کار میعواطف و احساساتی داشته و دستگاه هیجانی

ها و اهداف بزرگش  هایی در او غالب بوده و آرمان ها و خواست ی خواست، چه میل در حوزه  ب( 

آنها را صورتبندی می شده بدان خوشنود می طلبیده و  هایی را میکرده است؟ چه لذتچه بوده و چگونه 

مواد روانگردان  های راستین و زیستی و دروغین در او چگونه بوده است؟ آیا به  ی میان لذتاست؟ موازنه 

 اند؟هایش زیر تاثیر این مواد قرار داشته اعتیادی داشته؟ و آیا خواست 
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هایی بیشتر نمود اش تا چه پایه بوده و در چه حوزهانضباط شخصی ساخت  ی کنش،  پ( در حوزه

هایی هنجارین و  عملکرده است؟ بیشتر رفتارهایش  داشته است؟ زیر تاثیر کدام نهادهای اجتماعی رفتار می 

گیری و ساختاربندی کردارهایش کدام نهادها  هایی درونزاد و خودمختار؟ جهت برخاسته از نهادها بوده یا کنش 

 شده است؟ کرده و با کدام هنجارهای اجتماعی چفت و بست میرا آماج می 

 در سطح اجتماعی: سوم: 

الگوهای   است؟  بوده  نهادها  کدام  عضو  نظر  مورد  فرد  شدنالف(  بست  و  نهادهای  چفت  با  اش 

هنجارساز اصلی چگونه بوده است؟ یعنی چگونه با خانواده، مدرسه، کلیسا، بازار، پادگان، بیمارستان و زندان 

کرده است؟ چه تاثیری بر این نهادها به جا گذاشته و چه تاثیری از آنها پذیرفته است؟ آیا ارتباط برقرار می 

 به نابودی نهادی دامن زده است؟ خود نهادی را تاسیس کرده؟ یا

گذاشته است؟ کردارهای او  ها را زیر پا می کرده و کدام ای را رعایت می ب( چه هنجارهای اجتماعی 

است؟ راهبردهای فردی او برای دستیابی به مدارهای تولید و    به ظهور و سقوط کدام هنجارها منتهی شده

 اند؟  در جامعه چه بوده و این مسیرها زیر تاثیر او چگونه دگرگونی یافته معنا(  -بقا- لذت  -)قدرت  «قلبم »جریان  

اش کرده چه بوده است؟ زندگینامه هایی که ایفا میهایش، و نمایش های اجتماعی وی، نقابپ( نقش

هایی که یگری کرده است؟ دشده و هویت خویش را بر مبنای چه رمزگانی تعیین می چگونه صورتبندی می 

است؟ شده  بر چه مبنایی استوار می شان  ند و دوستی و دشمنیابوده اند چه کسانی  دوستان و دشمنان او بوده

اش چطور اند و مخالفان و معارضان اند و چه موقعیت اجتماعی داشته همراهان و همکارانش چه کسانی بوده 

 اند؟ بوده

 چهارم: سطح فرهنگی

هایی متخصص بوده است الف( جایگاه فرد در قلمروی دانایی کجاست؟ فرد مورد نظر در چه زمینه 

تر، فرد چه و در چه قلمروهایی از دانایی سرکی کشیده بوده و کجاها به کلی نادان بوده است؟ به شکل عینی 
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ای در  های زیسته ؟ و چه تجربه و از چه کسانی تاثیر پذیرفته  خوانده؟ شاگرد چه کسانی بوده هایی می کتاب

 ی کارِ تخصصی و فنی داشته است؟ حوزه

ب( دستگاه اخالقی فرد چه بوده و تا چه پایه خودساخته و درونزاد بوده و خودِ وی تا چه اندازه آن 

آیا کردارهای او انسجام اخالقی  نموده است؟  کرده و تا چه اندازه رعایتش میرا خودآگاهانه صورتبندی می

 توان وی را یک »من«ِ مرکزدار دانست؟ اند و آیا می داشته 

گنجیده؟ و از کجا آمده است؟ چه ی فرد چه بوده؟ در کدام قالب میشناسانه ی زیبایی پ( سلیقه 

ده است؟ اش وامگیری کرهای مستقر در جامعه ها را از منش عناصری از آن خودجوش و درونی بوده و کدام

پسندیده؟ چه فیلم یا تئاتری  شنیده؟ کدام نمودهای هنرهای تجسمی را می ای میبه طور ساده، چه موسیقی 

از معماری –شناسانه  ستوده؟ و ارتباطش با سایر عناصر زیبایی کرده؟ چه شعر یا داستانی را میرا نگاه می

 چه بوده است؟ -گرفته تا رقص 

های نمادینی تسلط  دانسته است؟ بر چه نظام ت( زبان مادری او چه بوده؟ چند زبان را تا چه پایه می

های او تغذیه  ها از منش کرده و کدام ها تغذیه می هایی در دسترس او بوده و از کدامداشته است؟ چه رسانه 

 اند؟ کردهمی

ها چقدر با هم مربوط هستند و آیا یک هایی تولید کرده است؟ این منش نظر چه منش  ث( فرد مورد

از  اش چه بوده است؟  ها با معناهای مستقر در جامعه سازند یا نه؟ ارتباط این منش دستگاه منسجم معنایی می 

 ها منقرض شد؟ کدام در نهایت به کرسی نشست و کدام آنچه او آفریده، 

ها خواهیم  ی احمد شاملو به این پرسش آن موضع، با اسنادی که در دست داریم دربارهدر این کتاب با  

ای صریح و بُرنده دست هایی روشن، موضعی اصالح شده و استوار، و داوری پرداخت، بدان امید که به پاسخ 

 یابیم. 
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 شاملو  ی احمدزندگینامهبخش نخست: 

 

 گفتارپیش 

 

تر شدنِ کار، بحث و داوری  در این کتاب، به زندگی و آثار احمد شاملو خواهم پرداخت و برای ساده 

الی همین و سطح زیستی را در البه   کنممحدود می  ی روانی و اجتماعی و فرهنگیی او را به سه الیه درباره

گنجاندبحث  خواهم  الیه .  ها  این  درآمیختگی  به  توجه  میها،  با  او  اجتماعی  سطح  به  این نخست  و  نگرم 

کنم و سازد که موضوع همین بخش است. بعد در سطح روانشناختی او را وارسی میاش را بر میزندگینامه 

کرد و در آن پیوندگاه منِ شاملو و   اش خواهمی روانی و اجتماعیی تماس الیهبخشی مجزا را وقفِ نقطه 

پردازم و میراث معنایی  ی فرهنگی میکنم. در نهایت هم در دو بخش به الیه نهادهای متصل به او را تحلیل می

 او را مرور خواهم کرد. 

کاری ساده و به نسبت آسان است. چون اسناد و شواهد فراوانی ی احمد شاملو  پرداختن به زندگینامه 

ی خودش تولید کرده درباره ای  های زندگینامه ی چشمگیری از روایت از او باقی مانده و خودش هم مجموعه 

است. ایرادی البته در این میان در کار است، و آن هم این که روایت رسمی و مرسومی که به کرسی نشسته 
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کند ی خودِ شاملو بوده، با شواهد و اسناد بیرونی سازگاری ندارد. این ناسازگاری پژوهنده را ناگزیر می و زاده

ی خودنوشت او را با محک اسناد و گواهان لو و هر سرفصلی از زندگینامه ی شامای از خودانگارهتا هر گزاره

ی ی ارکان زندگینامه شود، آن است که تقریبا همه بیرونی بسنجد و ارزیابی کند. آنچه از این میان روشن می 

است.  شاملو بدان شکلی که خود پدید آورده و با تبلیغات پیاپی به کرسی نشانده، نادرست و دروغین بوده  

ی های الزم برای ابطال این روایت بیش از مقدار کافی است، برقرار ماندن آن زندگینامه در شرایطی که داده 

 تخیلی بسیار جای تعجب و کنجکاوی دارد. 

ای  رداختن به آثارش جز در مقام رخدادی زندگینامه ی او را مرور خواهم کرد، و از پدر اینجا زندگینامه 

های بعدی مفصل به این بحث خواهم پرداخت. برای ساده شدن بحث رخدادهای  پرهیزم، چون در فصلمی

 زنم.های بیرونی محک می م و با داده شماراصلی زندگی او را چنان که خودش روایت کرده یک به یک برمی
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 آموز هنرستان آلمانی؟ دانش نخست:  گفتار

 

 ۱۳۰۴آذرماه سال    ۲۱احمد شاملو در   

و در دوم امرداد    ای ارتشی زاده شددر خانواده 

محل شناسنامه در  درگذشت.    ۱۳۷۹سال   اش 

، ( روبرو)تصویر    اندتولدش را رشت ذکر کرده 

و  زادهگفت  میاما خودش   است  تهران  در  ی 

  ۱۳۴ی  ساختمان شماره زادگاه خود را  روایتی  

صفی است علی خیابان  کرده  ذکر  این   15. شاه 

در  چون  است.  برانگیز  بحث  قدری  گزارش 

د پایانی  لحظات  که  او  نظر  مورد  وران  زمان 

های تهران هنوز شماره پالک  قاجار بوده، خانه 

 
ای  های شاملو که توسط هوادارانش پدید آمده چنین گزارهمرجع این روایت گویا شفاهی باشد. اغلب تارنماها و زندگینامه  15

کرده  نقل  احمد  را  جمله:  از  و:    /http://lotka.cero.ir/2021/03/01 02شاملو -است.  و: 

http://tehrannbn.com/?p=2867    :وhttp://1shoresh.blogfa.com/post/59   :و

 %/https://tizland.irامهـاحمدـشاملو زندگین

http://lotka.cero.ir/2021/03/01/
http://tehrannbn.com/?p=2867
http://1shoresh.blogfa.com/post/59
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اش اغلب با اسناد و گواهان بیرونی فاصله  ی زندگی های شاملو درباره با توجه به این که روایت اند.  نداشته 

  .مبنا بگیریمرا ی مربوط به ثبت احوال اعتبار اسناد دیوانساالرانه تر است اگر در این مورد هم دارد، امن 

 

 

 

 

 

 

تابیده است. این عکسی است از  ها را بر نمیپالک خانه  لو شمارهشاهدی بر این که ساختار شهری تهران در زمان تولد شام

 ، یعنی زمانی که شاملو پنج سال داشت. ۱۳۰۹چهارراه کالج، در سال 

 

گفته، شاید به اینجا  ای مثل محل تولدش )احتماال( دروغ می ی موضوع سادهاین که چرا شاملو درباره 

اش بحثی و تفاخری بر سر تهرانی یا غیر تهرانی بودن وجود داشته که  نسل باز گردد که در میان شاعران هم

اشاره  بدان  است.نصرت رحمانی  کرده  این گروه    16ای  زبانی  مرور ساختار  در سخنرانی -با  و  از جمله  ها 

با  کوشیده  آمیز میاین حدس شکل می گیرد که انگار شاملو به عمد و قدری اغراق   -شانگفتارهای شفاهی 

کرده ی مردم تهران سخن بگوید، و احتماال برای این کار گویش دوستانش مثل رحمانی را تقلید می لهجه 

- « به »او - های نادرستی )مثل تبدیل نابجای واکبر »آاست. تقلیدی بودن این لهجه از آنجا پیداست که تعمیم

 
 .۱۱۶-۱۱۵: ۱۳۸۸اورند،  16
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ه در اصل گویش تهرانی وجود ندارد و نوعی  بینیم ک«، یا تلفظ »بهار« به صورت »باهار«( را در زبان شاملو می 

 آید. اغراق در لهجه به حساب می 

شاملو در خاطراتش او را   .بوددار  درجهدر ارتش نوبنیاد رضا شاهی  حیدر شاملو نام داشت و    پدرش

هایش نمایان است که درجه و سردوشی  منصبی واالمقام وانموده که گماشته داشته است. اما در عکس صاحب 

داری جزء بوده است. این که مدام به شهرهای  آید، درجهنداشته و تا جایی که از این اسناد تصویری بر می

نابسامانی داشته هم تاییدی بر همین ماجراست. به همین دورافتاده فرستاده می شده و در آن مناطق وضع 

و    سپری شدیرجند، زاهدان و مشهد  خاش، بی مثل  بیشتر دوران کودکی و نوجوانی شاملو در شهرهای خاطر  

   .اش از تحصیل دانسته است شاملو این خانه به دوشی خانواده را دلیل اصلی بازماندن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۱۲نفر از سمت چپ ، ی حیدر شاملو، احمد شاملو دومین خانواده
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ی شاملو تعلق داشت. او از مهاجرانی بود که  مادرش کوکب عراقی نام داشت و مثل پدرش به طایفه 

کردند. پدر و مادر احمد شاملو ترک زبان  ارتش سرخ بر قفقاز، از این منطقه به ایران کوچ    بعد از چیرگی

این در حالی است که شهرهایی که محل    17اند. گفته اش همه به ترکی با هم سخن می اند و در خانواده بوده

اش را در آنجا گذرانده، همه در ایران شرقی قرار دارند و زبان ترکی در آنها  ت پدرش بوده و کودکیماموری

 رایج نیست.

شان  تب و درستی نکرد و این تقصیر را به گردن موقعیت پدرش و سفرهای دایمیشاملو تحصیالت مر

  دوران کودکیهای پدرش در  ماموریت نماید که بازماندن او از تحصیل، به  انداخت. با این حال چنین میمی

به   اش خانه گاه برود، خانواده بایست به دبیرستان و دانشارتباطی نداشته باشد. چون در سنی که قاعدتا می

خواند و بعد از درس  ی فیروز بهرام  تا سال سوم دبیرستان را در مدرسه   بنا به گزارش خودشاند.  دوش نبوده 

 . انده مقیم تهران بودنامتحرک و اش شود که خانواده آن درس خواندن را رها کرد و این به دورانی مربوط می 

می دربارهنماید  چنین  شاملو  کارنامه که  تحصیلی ی  پردهی  باشدهایی  پوشی اش  تمام   .کرده  در 

بان  هایی که توسط او و همسرش آیدا نوشته شده، بر این نکته تاکید هست که او به عشقِ یادگیری ززندگینامه 

در    مجددا  آلمانی بعد از بیرون آمدن از دبیرستان فیروز بهرام به هنرستان صنعتی ایران و آلمان وارد شد و

   .ثبت نام کرد ( سومتحصیلی )همان سال 

توانسته از ابتدا در سال سوم این دبیرستان درس بخواند، یا سال  میآموز نو وارد  قاعدتا یک دانش 

شود کسی یک سال را دوبار باعث نمی . یعنی انتقال از دبیرستانی به دبیرستانی دیگر  آغاز کندآنجا  چهارم را  

رسد که این گزارش برای الپوشانی مردود شدن او در سال سوم دبیرستان ابداع  به نظر می   بخواند. بنابراین

 
 . ۱۸۸: ۱۳۸۶بقایی،  17
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پس این    .داشته است زبان آلمانی  ای با  آشناییشاملو  هیچ شاهدی نداریم که نشان دهد  از آن سو    .شدشده با

   .نمایدمی مشکوک تکرار کرده، را حصیلی یک سال ت برای یادگیری این زبان  دعوی 

دارد توجه  جای  هم  آموزشی  نهاد  این  بنگریم  خود  بدان  دقیقتر  قدری  است  سزاوار  اصوال   .و 

ی دهد که خودانگاره ای از نمادها و مفاهیم را به دست میگنجاند، شبکه اش میهایی که فرد در زندگینامه ارجاع

دهد. این به ویژه زمانی خواسته نزد دیگران ترویج کند را به دست می ای که می او، یا دست کم انگارهمطلوب  

ای را از ای زندگینامه کند؛ یعنی داده پوشی میگوید یا پردهی خودش دروغ مییابد که کسی دربارهاهمیت می

ها برای فهم ذهنیت فرد ن طرد و جعل ی خود طرد کرده، یا بدیلی را در برابرش جعل کرده است. ایانگاره 

پذیر ی تهران بودن« برچسبی تحلیل ی خودش ارزشی چشمگیر دارد. از این رو به همان ترتیبی که »بچهدرباره

 است، »محصل هنرستان آلمانی« بودن هم هست، به ویژه اگر که ساختگی باشد.

های رسید و یکی از نخستین برنامه می  ۱۲۸۶ها در ایران به سال  ی آلمانیی تاسیس هنرستان فنپیشینه 

برقراری ارتباط با آلمان و تشکیل    بود که خواهانالسلطنه  شام تمثل میرزا محمود خان اح خواهانی  مشروطه 

این هنرستان یک سال پس از امضای فرمان مشروطه    .ی سومی در برابر روس و انگلیس در کشور بودندجبهه 

گذاری مشترک ایران )پنج هزار تومان( و آلمان )سه هزار تومان( در زمینی به مساحت هشت هزار با سرمایه 

 ی دولت بود، در شمال غربی میدان مشق گشایش یافت.متر مربع که هدیه 

ای نو به صورت مرکزی برای تربیت صنعتگران بازتعریف شد  این آموزشگاه با بودجه   ۱۳۰۳در سال  

آموزان این مدرسه به کار گرفته  این سال برای دانش   ی »هنرجو« برای نخستین بار درو از نو افتتاح شد. کلمه

هنرستان    ۱۳۰۸آموزشی به این مدرسه اهدا کرد و در  تجهیزاتی آزمایشگاهی و    آلماندولت    ۱۳۰۵در سال  شد.  

زشگاه از همان ابتدا به خاطر کیفیت باالی تدریس این آموهم شروع به کار کرد.    اشصنعتی و هنرسرای عالی

هایی برجسته و انضباط چشمگیرش شهرتی نیک پیدا کرد و شمار زیادی از هنرجویانش بعدها به شخصیت 

اغلب به حزب نازی گرایش  به کار مشغول بودند که  آلمانی    یتبدیل شدند. در این مدرسه معلمان و مدیران
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مقابل    .داشتند معلمان  ایشان  در  میان  کارمندان  در  میو  دیده  کمونیسم  به  گرایشی  که ایرانی  چنان  شد. 

 آموزان آنجا بودند. نفر از معلمان و دانش  ۵۳های گروه موسوم به ترین شخصیت برجسته 

 . دچار وقفه شدها  فعالیت این هنرستان به خاطر پیوندهایش با آلمان ی متفقین به ایران  پس از حمله

 ۱۳۲۸از ایران اخراج شدند و در عمل این نهاد تا سال  هنرستان ی معلمان و کارگزاران آلمانی همه ۱۳۲۰در 

در آنجا  گوید می جالب آن که این دقیقا همان مقطعی است که شاملو ش هرج و مرج. غیرفعال بود و دستخو

ی شاملو اگر از هفت سالگی به دبستان وارد شده و بدون وقفه و مردودی همهاحمد  .خوانده است درس می

  ۱۳۲۲ال سوم دبیرستان در فیروز بهرام، باید در سال ها را پشت سر گذاشته باشد، با توجه به تکرار سکالس

توان فرض کرد که او زودتر یا دیرتر به مدرسه وارد شده یا سالی دیگر  می   .به این هنرستان وارد شده باشد

  و   ۱۳۲۰خوانده بین  گوید در این مدرسه درس میهم مردود شده باشد، اما در هر صورت دورانی که می

  .ه است تعطیل بودنیمه یعنی دقیقا همان زمانی که   گیرد،قرار می ۱۳۲۸
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 ۱۳۰۶احمد شاملو روی زانوی پدرش،      ۱۳۲۰احمد شاملو، 

 

هیچ سند و مدرکی از حضور شاملو در این هنرستان یافت نشده و نام او هم در میان فهرست شاگردان 

نمی سال یافت  این  در  هرچند  بر  شود.  هم  کتابی  و  حساب  و  نداشته  چندانی  فعالیت  مدرسه  اصوال  ها 

این اصوال این که شاملو در این مدرسه درس خوانده باشد، نامستند و هایش حاکم نبوده است. بنابرفعالیت 

توان زد که او به سادگی در دبیرستانی )بنا به روایت خودش در فیروز  نماید. این حدس را مینامحتمل می

بهرام( تا سال سوم دبیرستان درس خوانده و بعد شاید به خاطر مردود شدن در این سال ترک تحصیل کرده 

 .  باشد

ی دانیم. شاملو درباره ی دوران کودکی و نوجوانی شاملو جز همین چند جمله چیز دیگری نمیدرباره

کند، تنها همین چند نکته را گفته است:  شود و تا هجده سالگی ادامه پیدا میدورانی که از تولدش آغاز می

و بهمان    دبیرستانفالن  ی تهران بودن )احتماال نادرست(، شغل پدرش )با قدری اغراق(، تحصیلش در  بچه 

هنرستان )نامستند و احتماال نادرست(. اسناد موجود در این زمینه هم بسیار ناچیز و پراکنده است و ردپای 

ها درست باشد،  رده، در دست نیست. ممکن است این روایت ای که نام بمستندی از او در نهادهای آموزشی

ولی حکم کردن به این که او در فیروز بهرام یا هنرستان آلمانی تحصیل کرده یا نکرده، نیازمند کاوشی جامع  

دانیم که فیروز بهرام در این سالها فعال و برقرار،  در اسناد بازمانده از این مدارس است. تا اینجای کار اما می

 تعطیل بوده، و فعال در هیچ یک سندی از محصلی به اسم احمد شاملو یافت نشده است. و هنرستان نیمه 
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 نوجوان هوادار هیتلر؟دوم:  گفتار

 

ی صنعتی ایران کند در همان سالی که ترک تحصیل کرده، در مدرسه ادعا میچه دلیلی  به  شاملو  اما  

هنرستان در دست  این  دانسته، و مدرکی هم از  در عین حال که زبان آلمانی نمی،  و آلمان هم درس خوانده

تصویری  ای که از خود پرداخته  در زندگینامه آنجا باز گردد که شاملو  پاسخ این پرسش شاید به  است؟    نداشته

مهمترین   ،، و این هنرستان در آن زمان گذشته از خوشنامیداده ناسیونالیست و هوادار هیتلر از خود به دست 

  .ها بوده است نهاد آموزشی وابسته به نازی 

اش از هیتلر و تبلیغ به نفع به خاطر هواداریکه در دوران تحصیل در دبیرستان    18شاملو روایت کرده 

همچنین   .ها در رشت محبوس بودها، چند روزی توسط ارتش متفقین بازداشت شد و در زندان شوروی نازی 

های زیست مشغول فعالیت ی ترکمن صحرا می در منطقه   زمانی که  ۱۳۲۲آیدا بعدها نوشت که شاملو در سال  

گفت به این خاطر  همچنین شاملو می  19سیاسی بود و به همین خاطر وقتی به تهران آمد دستگیرش کردند. 

که باز با توجه به سن و سالش و شرایط آن روز ایران قدری    20ماه را در زندان روسها گرفتار بوده است،   ۲۱

 
ی شاملو برگرفته شده که چندین بار در جاهای مختلف انتشار  آید از خودزندگینامهمیی آنچه در گفتارهای این بخش  بدنه   18

(. هرگاه بدون مرجع به  ۱۳۹۲توان دید )شاملو،  ای از آن را در آغازگاه مجموعه آثار شاملو میای پیراستهیافته است. نسخه

 دهم.ها مدام به آن ارجاع نمیری شدن پانوشت »روایت شاملو« اشاره شد، منظور همین منبع است و برای پرهیز از تکرا
 . ۱۳۷۶شاملو )آیدا(،   19
 . ۱۳۷۶شاملو )آیدا(،   20
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نماید. او خود به این باورناپذیری حرفهایش توجه داشته و برای همین به تلویح گفته که جرمش  مشکوک می 

 21»جاسوسی برای آلمانها« بوده است.

ای به  ه و قدری بعید است در این سن در دایره هم تنها شانزده سال داشت   ۱۳۲۲اما شاملو در سال  

، و جاسوسی چندان برجسته باشد که نزدیک دو سال  وسعت تهران تا ترکمن صحرا فعال سیاسی بوده باشد

از سوی   22زندانی شدن به خاطر »تمایالت فاشیستی و هواداری از آلمان هیتلری« دعوی  .  بابتش زندانی شود

غیرعادی و عجیب    ،داشته  هاییحزب توده پیونددر سراسر عمرش به جریان چپ وفادار بوده و با  کسی که  

 رسی بیشتری است.  رسد و نیازمند وابه نظر می 

ها بازداشت و گوید در رشت توسط روس میت داده است:  چند گزاره در این مورد به دسشاملو  

وری ی شورش پیشه و این در بحبوحه   هبه اورمیه سفر کردپدرش  از آن همراه  زندانی شده، و بالفاصله بعد  

صرف    .است   دستگیر شده  هاای، و در آنجا توسط فرقه هی دموکرات در آذربایجان بودو قدرت گرفتن فرقه

ها به این خاطر بر ادعای تحصیل در هنرستان آلمانی احتماال ، شاملو این جمالت نظر از راست یا دروغ بودن

 . خواسته نشان دهد در آن زمان ناسیونالیست و آلمانوفیل و ضد شوروی بوده است تاکید داشته که می 

خواسته چنین تصویری از خود به دست ، چرا شاملو میآن تحصیلاما با توجه به مشکوک بودن  

ترتیب تاریخی وقایع چنین است که    .را با توجه به سفر اورمیه بتوان رمزگشایی کردمعما  دهد؟ احتماال این  

گوید در رشت به خوانده، و بعد میها درس میدر هنرستان فنی آلمانی  ۱۳۲۲گوید در حدود سال شاملو می

این بدان   .رفته است همراه پدرش به اورمیه    ۱۳۲۵در سال  ها بازداشت شده، و  خاطر فعالیت به نفع آلمانی

معناست که شاملوی نوجوان سه چهار سالی در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم در تهران و رشت برای  

 
 .. ۹۲۵: ۱۳۷۶فرهی،   21
 . ۱۳۶۸شاملو،   22
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ال ایران توسط متفقین و گرایش بعدی شاملو به حزب کرده است. امری که با توجه به اشغها تبلیغ می نازی 

 نماید. توده، باورنکردنی می

به قدرت رسیدن پیشهمیدر ضمن   از  گوید در زمان  از خروج  وری در آذربایجان، بالفاصله پس 

او و   ی دموکراتسربازان فرقهدر روایت او  شتابد. ها )که در آنجا زندانی بوده( به اورمیه میاردوگاه شوروی 

تا  کنند  می پدرش را دستگیر   تو  اعدام نگهشان  از مرکز، جلوی جوخه کلیف  زمان کسب  این   .دارندمی ی 

گرا و ملیکند که خودش و پدرش . شاملو ادعا می کندمی را در ذهن مخاطب تداعی داستان مضمونی روشن 

های مربوط به دستگیر شدن به دست  و این در راستای همان بخش   .اندها در ایران بوده مخالف نفوذ شوروی 

  .گیردها قرار میها و درس خواندن در هنرستان آلمانیروس

که قاعدتا در تهران  -اصوال شاملو و پدرش  نخست این که    .اما نکات مبهمی در این میان وجود دارد

ها بوده اند؟ اگر شاملو محصل دبیرستان فیروز بهرام و هنرستان آلمانی کردهدر رشت چه می  -اندمقیم بوده 

اند. در این ( در تهران مقیم بوده ۱۳۲۵-۱۳۲۰م سه چهار سال )در حوالی  اش دست کباشد، یعنی خانواده 

اند؟ این را هم باید در نظر داشت که این سالها با اشغال ایران توسط  کردهحالت او و پدرش در رشت چه می

 ها در شمال ایران بوده است.  متفقین مصادف است و همان دورانی است که رشت پایگاه نظامی روس 

ها، همراه با آزاد شدن پسرش از زندان شورویبالفاصله بعد از    شاملوپدرِ ارتشی  چرا  مهمتر از آن،  

بنابراین    قلمروِ فعالیت هواداران شوروی رفتهورمیه، یعنی  ابه  او   است؟ حیدر شاملو مردی نظامی بوده و 

حرکتی انقالبی و و یا  شده،  محسوب مییا ماموریتی نظامی از طرف دولت مرکزی  اش به آذربایجان  رفتن

   .وریی پیشه برای پیوستن به انقالبیون فرقه شخصی بوده 
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شاملو متوجه این شرایط هست و جایی گفته که پدرش به اورمیه منتقل شده بود و به این خاطر با  

وری ی تاریخی سازگاری ندارد. در زمان مورد نظرمان پیروان پیشه هاداده اما این با    23او به این منطقه رفته بود. 

سالح کرده بودند و حتا با پشتیبانی ارتش سرخ شوروی  های نظامی را از آذربایجان بیرون رانده و خلع نیرو

حدود  آن  شناسیم که در  ای را نمیی نظامی هیچ دسته   کنترل شهربانی را نیز به دست گرفته بودند. بنا به اسناد

ندین ها چ ای واکنش نظامی دولت در برابر فرقه  .به سمت اورمیه حرکت کرده باشدیا تهران  از رشت  زمانی  

ها که هنوز زیر نفوذ شوروی یا اورمیه  شد و نه رشت  ماه بعد آغاز شد و آن هم به نواحی مرکزی مربوط می 

  .بود

که    ه باشدن مهم بوداتاز و شخصیتی چنن یکه دا مبارزی چنحیدر شاملو  بعید است که  بسیار  این  

 . اش کرده باشدگسیل های هواداران شوروی  به تنهایی برای مقابله با دسیسه مرکزی در ماموریتی مخفی  دولت  

ای شک شاملو بدان اشاره خورد و اگر چنین بود بیچرا که رتبه و موقعیت وی در ارتش به چنین وضعیتی نمی

برانگیز است. چون ارتش ایران در مناطق نفوذ  ی زمانی پرسش اصال حضور او در رشت در این برهه  .کردمی

 اند.شوروی )گیالن و آذربایجان( عمال خلع سالح شده و غیرفعال بوده 

انگیزش اگر در بافت تاریخی آن دوران برنشانده شود  های هیجان در واقع روایت شاملو با تمام نکته

سازد و آن هم این که حیدر شاملو و احمد شاملوی  را برجسته می  و مورد تحلیل قرار گیرد، تنها یک احتمال

این که حیدر شاملو در این سفر پسرش را هم همراه برده و    .اندوری بودهی پیشه نوجوان از هواداران فرقه 

ند، با این که ماموریتی ضدشوروی در  اه کرد  شانشان آزادها بعد از کسب تکلیف از مرکز فرماندهی ایفرقه

شان  های مسلح در آذربایجان آن زمان خلع سالح شده بودند و بازمانده ارتشی .در تضاد است   ،کار بوده باشد

 
 . ۹۱۰: ۱۳۷۶عبدالهی،   23
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فرقه  پیروان  بودهیا  دموکرات  فراریای  یا  و  دستگیر شدن   .ند  که  فروایت شاملو  را  می شان  نشان  اش  کند، 

   .شدنداند، وگرنه به این سادگی آزاد نمیشک فراری و غریبه نبوده دهد که بیمی

این که حیدر شاملو و پسر بیست و یک ساله از هواداران تندروی  کوتاه سخن  اش احمد احتماال 

در دوران فروپاشی ارتش در  دار ارتش ایران بوده،  حیدر شاملو در همان زمانی که درجه   .اندوری بوده پیشه 

ی دموکرات  رشت و مقر فعالیت نیروهای شوروی حضور داشته است. بعد هم در شرایطی که خیانت فرقه

  .برای پیوستن به فرقه به آذربایجان رفته و پسرش را هم با خود برده است ر بوده، وری رسوا و آشکاپیشه 

پیش  آید که احمد شاملو  اما ماجرای زندانی شدن شاملو به دست روسها چیست؟ از این گزاره بر می

حرکت   اورمیه  از  سمت  شوروی به  با  اتماسی  پس  و  داشته  دموکرات ها  اردوی  در  را  او  هم  آن  های ز 

اند، که با  اند و دستگیر شده گوید در هر دو جا هم زندانی بودهشاملو می   .بینیمی شوروی می نشانده دست 

که هرچند در  گوشزد کردن این نکته هم سودمند است  .نمایدحتمل میتوجه به بستر رخدادها نامعقول و نام

سراسر ایران افکار عمومی با آلمان همدل و همراه بود، اما تنها در جنوب و در میان عشایر مسلح بود که  

ها وجود داشت، و در شمال و غرب ایران هیچ نشانی از هایی سازمان یافته برای هواداری از آلمانیجریان 

 بینیم. ها نمیهای ضد متفقین یا هواداران نازی گروه

ها در تماس با شورویپدر و پسر  است که  آن  برانگیز شاملو  ترین تفسیر از روایت پرسشپس محتمل

اند. شاید در این میان جایی بازداشت هم شده و بعد از  رفتهاند و برای ماموریتی از طرف آنها به اورمیه  بوده

ی تفسیر ما. این که ماموریت  »کسب تکلیف از مرکز« آزاد شده باشند، که گزارش شاملوست و تایید کننده 

ایی پیاده بوده باشند که  این دو در آن خطه چه بوده، درست معلوم نیست. اما بعید نیست به سادگی نیروه 

ها در این دوران اند. طیفی از نیروهای داوطلب هوادار بلشویکوری به آن سو رفتهبرای یاری دادن به پیشه 

شان هم تباری قفقازی داشتند، و هیچ بعید نیست حیدر و احمد هم کسانی  به خدمت فرقه درآمدند که اغلب 

 در آن میانه بوده باشند. 
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چون بعد از فرو  برانگیز نبوده است.  به هر روی فعالیت ایشان در آذربایجان چندان طوالنی و مخاطره 

توده و  نوپای  احمد شاملو دوستدار پرشور حزب    ، و در این هنگامیابیمنشستن غائله در تهران بازشان می

های هوادار ایتودهبا    ،او بالفاصله بعد از بازگشت از اورمیه و ورود به تهران  .مشتاق پیوستن به آن است 

بستر جای در این  یکسره  هایش  و فعالیت   اش، دوستانشو شغلوری پیوند خورد  و پشتیبان پیشه شوروی  

   .گرفت 

ها روسها و زندانی  و هواداری از نازیها  داستان تحصیل در هنرستان آلمانینماید که  چنین میپس  

با شوروی بودن،   ارتباط  کتمان  برساخته شده  برای  استیالی    .باشدها  ابتدای  همان  از  احتماال  شاملو  احمد 

ایشان بوده است. وگر شوروی  ایران به همراه پدرش در خدمت  او و  نه توجیه ها در شمال  نیست که  پذیر 

اند.  اند، و چرا از آنجا به اورمیه رفته ها در ایران( بودهدر رشت )مرکز ستاد شوروی   ۱۳۲۵پدرش چرا در سال  

وری به تهران بازگشته باشند، و شاملو برای  ها و فرار پیشهایاین پدر و پسر احتماال همزمان با شکست فرقه

جریا این  از  ساختن خود  داستان مبرا  چنین  بدنام،  داستان ن  باشد.  کرده  هم  سر  را  قدری  هایی  با  که  هایی 

 دهند. شان را لو می شده واشکافی محتوای کتمان 

وجه به دلبستگی روشن و صریح شاملو به جریان چپ و ارادت دوران جوانی اش به حزب توده،  با ت

احمد شاملو مانند  او بدهد، گویی که  ی  به زندگینامه   یرنگ و لعابکه    ها آن بودهپردازیافسانه ی این  انگیزه

نازیها داشته و ناگهان چرخشی کرده و به نور حقیقت مارکسیستی   ای تاریک در میانفضیل عیاض پیشینه 

 . ایمان آورده است 
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 غیرحزبی؟شخصیت مستقل سوم:  گفتار

 

شاهدی نداریم که    .به کار در یک کتابفروشی مشغول شدو  شاملو بعد از سفر به اورمیه به تهران آمد  

در همین گویند  اش را داریم که می فقط گزارش دوستان   .ی داشته باشداادبی یا فرهنگی  فعالیت در این دوران  

هوشنگ ابتهاج که در   .درآیدکوشیده تا به عضویت آن  سالها به حزب توده تعلق خاطری داشته و سخت می 

در  گوید که  ، می )تصویر روبرو(   آشنا شدهاو  با    ۱۳۲۵

پیشه  جریان  از  بعد  بالفاصله  یعنی  تاریخ،  وری،  این 

کرده به عضویت حزب توده در آید و  تقال می شاملو  

ابی که داشته  عضویتش به خاطر اعتیادش و دوستان ناب

  24شده است.پذیرفته نمی 

ارتباطش با  ی  دربارهمان  حدس گزارش  این  

کند. چون این را تایید میوری ی دموکرات پیشه فرقه

آذربایجان  شاخه فرقه   در  توده  میی  شده  محسوب 

توده    است. حزب  به  پیوستن  برای  چندان  شاملو 

که  آن  از  بعد  بارها،  از  یکی  که  داشت  اشتیاق 

 
 . ۹۱۷: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  24
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اش نزدش برای تسلی دادن تضی کیوان  درخواست عضویتش را رد کردند، سخت ناراحت شد. طوری که مر

که همین کافی است و  و کیوان پاسخ داده بود تره!«، ای»کی از من توده گفت: صحبت شاملو رفت و در حین 

  25شود و دریافت کارت عضویت اهمیتی ندارد.با همین جمله او عضو حزب محسوب می 

 

 

 

 

 

با نیمایوشیج،   ،و چپ   همراه با سایه و جالل مقدم )هنرپیشه و کارگردان(  ،: راست حزب تودههوادار  ادیبان    احمد شاملو در محفل

   سیاوش کسرایی و سایه

 

داشته، و این  حزب توده فعالیت مطبوعاتی  عادی  به عنوان یک سمپات  ها  در این سال شاملو  پس  

دار به خاطر موضع ضدملی حزب توده و روشنفکران و ادیبان و شاعران استخوان دقیقا همان زمانی است که 

ورزیدند. در این دوران تنها نیمایوشیج به حزب وفادار  دشمنی میب  حز  باوری،  ی پیشه اش از غائله هواداری 

توش و توان. شاعران و ادیبان جوانی که در ابتدای کار هوادار یا عضو ی کممانده بود، و تک و توکی نویسنده 

سازمان  ثل نیروی سوم  گرای ملی مهای چپ در قالب جریان ا از آن جدا شده و  توده بودند، در همین ساله

های رهبران حزب توده که به مسکو وفادار بودند، کوشیدند با جذب چهره  ی بود کهدورانهمان  این    .یافتند

 
 . ۹۱۷: ۲: ج.۱۳۹۲ابتهاج،  25



38 

 

ی نخست نویسندگان پس کنگره .شان را بار دیگر منسجم سازندمسلکان ی همنو و جنجالی صفوف گسیخته 

های حزب توده مطرح نیما یوشیج درست در این هنگام به صورت نمادی ادبی در رسانه را برگزار کردند و  

  .شد

شاملو در رشت به دیدن هوشنگ ابتهاج رفت و با او رفاقتی به هم    ۱۳۲۵در همین سال  گفتیم که  

باز ارتباط شاملو با شهر رشت و با ابتهاج جای توجه دارد. چون او هم از فعاالن هوادار شوروی در رشت    .زد

گوید مشغول  ملو می بود و چه بسا پیوندهایش با شاملو قدری پیشتر هم باز گردد، یعنی همان زمانی که شا

 اند. ها دستگیرش کردهتبلغات نازی در این شهر بوده و روس

سایه نوشته که او در گردد.  یز به همین زمان باز میهای تماس شاملو با »شعر نیمایی« ننخستین نشانه 

زده از نیما  این هنگام بسیار از این که نیما عروض سنتی را بر هم زده بود به هیجان آمده بود و »خیلی ذوق 

ری هرچیزی توان وزن را هم رها کرد و همین طوشاملو از همان هنگام به این که اصوال می  26. زد«حرف می

سایه به    .ها را با نیما در میان بگذاردرا شعر نامید، نظرهایی داشته است، اما انگار جرأت نداشته این حرف 

شناخت و از  این عناصر زبانی را درست نمیصراحت گفته که اصوال مشکل شاملو با وزن و قافیه آن بود که 

این عجز و ناتوانی با توجه به تحصیالت اندک    27.تشخیص وزن و آفریدن آن در جمالت فارسی عاجز بود

، اما او به جای آن که مانند شهریار با مطالعه بر آن غلبه کند،  اش طبیعی بودهشاملو و ترکی بودن زبان مادری

 . بری مثل نیما را یافته و آن را برگزیده است راه میان 

فرهنگی به همین سال   اولین حرکت  میدانِ فرهنگ،  به  آغازگاه ورودش  باز میشاملو، و   . گرددها 

ی شعرا های فراموش شده« خود را به جرگه با انتشار کتاب »آهنگ  ۱۳۲۶نخستین بار در سال    شاملو برای

 
 . ۹۰۸: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  26

 . ۹۰۸: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  27
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فت که با گررمقی را به همراه چند متن منثور در بر می این کتاب شعرهای کالسیک سست و بی   .وارد کرد

در   .بودشده  همراه  و کودکانه  هایی به همین اندازه سبک  سوز و گدازی رمانتیک نوشته شده بودند و با نقاشی 

 هایی از این اشعار این دفتر را وارسی خواهم کرد. بخشی دیگر از این کتاب نمونه 

فراموش پیشه شده« بالفاصله    »آهنگهای  نشستن غوغای  از فرو  آذربایجان و  بعد  بازگشت  وری و 

بود خالی  سیاسی  مضمون  هر  از  یکسره  و  شد،  چاپ  ایران  قلمرو  به  زنش    .کردستان  به  را  آن  شاملو 

بعدتر برخی از ستایندگان شاملو    .ها تازه ازدواج کرده بودندکه در همین سالالملوک اسالمیه تقدیم کرد  اشرف 

سیاسی   امر  غیاب  تقدیماین  خانوادگی  نامه و  دلیلی  را  ی  اشعارش  نخست  دفتر  و دانستند  در  مقاومت  بر 

بندی رخدادهای تاریخی اما کافی است به زمان   .مخالفتش در برابر حزب توده و ادبیات فرمایشی مارکسیستی

 . بنگریم تا دریابیم که چنین نبوده است 

 ۱۳۲۵سال  ژدانف در  آندرئی  ی روشنفکران و شاعران از حزب را  ی ادبیات متعهد و پیروی همهایده 

کمونیستی    ژدانف در این سال از سوی استالین به مدیریت امور فرهنگی کل امپراتوری   .در شوروی مطرح کرد

ای که در جریان جنگ جهانی دوم به های محدود فرهنگیی اصلی او آن بود که آزادیوظیفه   .منصوب شد

های فرهنگی پدید آمده در ی فرآوردهنویسندگان و هنرمندان داده شده بود را بازپس بگیرد و بار دیگر همه 

   .را به تبلیغاتی برای بزرگداشت مارکسیسم و ستایش شخصیت استالین تبدیل کنددولت شوروی 

شان را »دکترین ژدانفی«  دستوراتی صادر کرد که در شوروی مجموعه   ۱۳۲۵همین سال  ژدانف در  

(доктрина Жданова( یا ژدانفیسم )ждановизмو یا ژدانف )( گراییновщинажда )  نامیدند .  

ی شاعران و ادیبان باید آثارشان را در راستای تبلیغ افکار تعیین شده توسط ورالعمل همهاین دستبر اساس  

این محتوای    .کردندخودداری می  «محتوای بورژوایی»ها باید سرسختانه از انتشار  دادند و رسانه حزب قرار می

به همین خاطر    .شان دستور صریحی نداده بودکه حزب دربارهشد  می را شامل  بورژوایی هم تمام چیزهایی  
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های لنینگراد و زْوِدزا به خاطر چاپ کردن اشعار آنا آختامووا و میخائیل زوشچِنکو در همین سال روزنامه 

 . مورد حمله قرار گرفتند

همزما توده   ندرست  حزب  شوروی،  قلمرو  در  فرهنگی  تحول  این  گرفت  با  تصمیم  هم  ایران  ی 

ی ای که برای این مقصود چیده شد، کنگرهبرنامه   .دستورهای ژدانف را به پیروان مسلک برادر بزرگتر ابالغ کند

ی اندیشمند  نخست نویسندگان بود که در ضمن کوششی برای ترمیم اعتبار مخدوش حزب توده بین طبقه 

ی  خواه آذربایجان رسوا شده بود و تقریبا همهجداییچون حزب توده به خاطر هواداری از جریان    .بودهم  

نخستین   .ادیبان و شاعران مهم و مطرحی که زمانی به آن گرایش یا در آن عضویت داشتند از آن بریده بودند

شد راهی بود برای ترمیم  ی کانون نویسندگان که با سرپرستی انجمن دوستی ایران و شوروی انجام  کنگره

نیما یوشیج که به حزب وفادار  این آبروی از دست رفته، و در ضمن مطرح کردن نام و نشان کسانی مانند  

 . بودند اما اثری چشمگیر و اثرگذار تولید نکرده و تا این لحظه به کلی گمنام مانده بودند 

خستین طرح دعوی در این مورد در همایش کانون نویسندگان توسط احسان طبری و  به این شکل ن

که از چند سالی پیشتر    «ادبیات متعهد »ی  یعنی ایده   .م پذیرفت ی دیگر وابسته به حزب توده انجاچند نویسنده 

ش از  شد، برای نخستین بار چند ماه پیتوسط مجذوبان شوروی مانند الهوتی و نیما رعایت میمطرح بود و  

عدتا اشعار خود را طی سالهای پیش از این مطقع سروده و شاملو قا  .انتشار کتاب شاملو در ایران مطرح شد

 سازی و انتشار کتاب شعرش را هم مقدم بر آغاز این جریان به انجام رسانده است.حتا کار آماده 

و حدود یک دهه طول    به کلی با شکست روبرو شدی نویسندگان  کنگرهدکترین ژدانفی در  طرح  

گرای باسوادی مانند فاطمه سیاح  ادیب چپ   .گرا جایی پیدا کند»ادبیات متعهد« در میان ادیبان چپ کشید تا  

حمله برد و او  کنگره به  بعد از سخنرانی احسان طبری در    ،که بر زیر و بم سیاست شوروی آگاهی داشت 

این فکر که آزادی عمل هنرمندان و شاعران منع شود و به سربازانی    د.ی ژدانف را افشا کرسیاست سرکوبگرانه 

ادیبان    .و هدایت را برانگیخت دار و قدیمی مانند بهار  مخالفت و ریشخند ادیبان استخوان   ،حزبی تبدیل شوند 
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طلبی  در هیاهوی تجزیه بعد از آن که    پیشتر هوادار حزب توده بودند،که  مانند فریدون توللی هم    یبا استعداد

  شاعر با استعدادِ تنها در این هنگام  .ادبیات متعهد به مخالفت برخاستندبا  سرسختانه ،بریدندآن از آذربایجان 

زیر قید  ، اما  مخالفت نکردبری  های طبا حرفبه شکلی علنی  هوشنگ ابتهاج بود که  به حزب وفادار  وفادار  

ی کالسیک به سرودن اشعار نغز خود  و با همان شیوه  را نادیده انگاشت این دستورها  ادبیات متعهد نرفت و  

   .ادامه داد

بود و در دوردست  بیست و یک ساله  این هنگام جوانی  احمد شاملو که در  احتمال زیاد  های به 

او تازه در همین حدود زمانی   .خبر بوده است ها بیزد، اصوال از این بحث ی محفل این ادیبان پرسه می حاشیه 

توان او را مبلغ دکترین ژدانف  با مرتضی کیوان آشنا شد، که کارگزار ترویج ادبیات متعهد در ایران بود و می

نیرومندی در این راستا قلمداد کردو سازمان دهنده  این بدان معناست که وقتی شاملو شعرهای    .ی حزبی 

د و زمانی هم که منتشرش کرد،  سرود، اصوال حرفی از ادبیات متعهد در میان نبو سست و رمانتیکش را می

  .اش گذشته بودتنها چند ماه از مطرح شدن 

ادبیات متعهد به    یا مقاومت در برابر  دستور حزباز  توان سرپیچی  از این رو انتشار این دفتر را نمی

اش های پر سر و صدای بعدی شاملو از انتشار آن و محکوم کردن هرچند شاید ابراز پشیمانی   .آوردحساب  

ی سایه از ادبیات  نامه ی ادبی »گالیا« که توبه همچنان که قطعه   .را بتوان به پیروی از دکترین ژدانف تعبیر کرد

 . ها انتشار یافته است گیرد، و همزمان با همان ابراز پشیمانی غیرمتعهد است نیز در چنین جایگاهی قرار می

توان فهمید که شاملوی جوان بالفاصله بعد از سرسپردگی شاملو به دکترین ژدانفی را از اینجا می 

توجهی روبرو شد، تغییر رویه داد و به ادبیات متعهدِ تازه اعالن شده گروید.  ار کتاب شعرش که با بیانتش

اصوال تقلید او از سبک و سیاق نیما را باید در این چارچوب دید. چون نیما )چنان که در جلدهای پیشین 

داده  نشان  بو»دادِ سخن«  پیرو دکترین ژدانفی  مهمترین  این دوران  نسخه ام( در  از د و  ای عجیب و غریب 

عالن  شد. شاملو پس از اآورد که از سوی هواداران حزب شعر پنداشته می های استالینیستی را پدید میمتن



42 

 

هایی مشابه پدید آورد، در ستودن نیما از دیگران پیشی  درنگ بدان پیوست، متن این سوگیری ادبی حزب بی 

 های حفظ وزن و قافیه و معنا در ادب پارسی هم رهایی یافت.یب از دشواریگرفت، و به این ترت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۴۰ی احمد شاملو در ابتدا و انتهای دهه

 

ی شاملو با  ی فاصله های فراموش شده« را نشانه به این ترتیب بر خالف نظر کسانی که انتشار »آهنگ 

دانند، تردیدی نیست که در این دوران پیوندهایی روشن با حزب توده داشته است. بازگشت  فعالیت حزبی می

اش با مرتضی کیوان، که رابط حزب توده و روشنفکران و نویسندگان بود به تهران همزمان بود با دوستی  او

توانستند برای حزب مطلب بنویسند. اش شکارِ کسانی بود که دست به قلم داشتند و می و ماموریت اصلی

دنام و گرفتار ریزش اعضا  اش بطلبانه کیوان دقیقا در همین دوران بحرانی که حزب به خاطر موضع تجزیه 

شده بود، دست و پایی کرد و شاعرانی زبردست اما سرکش مثل سایه، و یا نویسندگانی مطیع و وفادار اما کم  
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ی اعضای حزب وارد کرد. این چند تن به استعداد مانند سیاوش کسرایی و اسماعیل شاهرودی را به حلقه 

شد. ناگفته نماند که  لو هم عضوی از آن محسوب میرهبری کیوان یک گروه دوستی پدید آوردند و شام 

 وری عضوی از همین دسته بود و در همین مقطع از آن جدا شد. احمد هم تا پیش از بحران پیشه جالل آل

آشنایی شاملو و نیمایوشیج هم در همین مقطع زمانی رخ نمود و جالب این که درست در همین  

لحظه و در میان همین حلقه بود که نیما برای نخستین بار به عنوان شاعری نوپرداز و خالق اهمیت یافت و  

دهد که موقعیت شاملو در این هنگام از  ها نشان میداده  .به تدریج با تبلیغات این گروه به شهرت دست یافت 

چون در شرایطی   .تر بوده است استعدادی مثل شاهرودی بسیار فروپایه ی بی ند سایه و حتا نویسندهکسانی مان

  .شدند، او از چنین موقعیتی محروم مانده بودکه تمام اعضای این حلقه عضو رسمی حزب محسوب می

در دست که در این مورد    یگزارشپذیرفتند؟ مهمترین  اما چرا شاملو را به عضویت حزب توده نمی

که به مواد مخدر    هشاملو آن بودگوید دلیل رد شدن تقاضای عضویت  میاو    .شود داریم به سایه مربوط می 

اما اعتیاد به نظر متغیر مهمی نبوده است. مهدی   28.نداههای ناجوری بودو دوستان و اطرافیانش آدم   هاعتیاد داشت

ویت اولی و مقبولیت دومی در حزب نبود. پس اخوان ثالث و نیمایوشیج هم معتاد بودند و این مانع عض

   . ، همین دوستی با افراد ناباب از دید حزب بوده باشدحزب عضویت  ازشاملو  محرومیت احتماال دلیل اصلیِ 

که یکی از دوستان شاملو افسری از رکن  ی این افراد ناباب هم توضیحی داده و گفته  درباره سایه  

ی جاسوسی( بوده است و این تقریبا بدان معناست که شاملو مظنون به خبرچینی بوده و به دوی ارتش )اداره

این داده در امتداد پیوندهای بعدی او با دستگاه حکومتی و ساواک  .اندپذیرفته اش را نمیاین خاطر عضویت 

دهد که شاملو از همان ابتدا با وجود عالقه به عضویت در حزب توده، که  و کمابیش نشان میگیرد،  قرار می

 
 . ۹۱۷: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  28
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های بهتر اجتماعی های رقیب را هم برای دستیابی به موقعیت احتماال صادقانه هم بوده، ارتباطهای خود با گروه

ها انگار پیرو صادق و وفادار جریان بلشویکی بوده باشد، طلبیاما در پساپشت این فرصت   .کرده است حفظ می

 کرد. در ضمن بیشترین سودها را هم عایدش می  که
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گارروزانمه چهارم:  گفتار  ؟ زربدست  ن

 

فعالیت   هوادار  شاملو  آغاز  مقام یک  توده  در  تبلیغاتی و حزب  رهبری  که  دورانی  با  بود  همزمان 

. در  رتضی کیوانماز جدا شدن او، بر دوش  بعد  بود و  جالل آل احمد  به دست  نخست فرهنگی این سازمان  

های ارتباطی شاملو و اعضای آن خواهم پرداخت.  ی کیوان و چفت و بست های بعدی بیشتر به حلقه بخش 

برنگار و سردبیر در ایست که از احمد شاملو در مقام یک خمان است، انگاره اما آنچه در این گفتار مورد توجه

 تمرکز کنیم.  ی او در مقام یک فعال مطبوعاتیگاره باید بر کارنامه برای محک زدن این ان .دست داریم

نوی نیمایی که شاملو بدان تعلق خاطر این محک به ویژه از این نظر روشنگر است که جریان شعر  

ی تماس گروههای سیاسی  و بر نقطه   29ای از ادبیات است که با مطبوعات پیوند خورده داشت، اصوال شاخه 

شان پدید آمده و روییده است. شعر نوی غیرکالسیک پارسی بر  های حزبیکمونیست و نشریه -مارکسیست 

ها  های رسمی مثل جشنخوانی پیوند دارد و نه با مراسم و آیین ها و ترانه خالف شعر پارسی مرسوم نه با بزم

کند و از این رو مرثیه و  جهان شخصی افراد هم برقرار نمیها. حتا پیوندی با زیست بزرگداشت و عزاها و  

سوگنامه و تغزل و هجو نیرومند هم در آن بسیار نادر است. این شکل خاص از ادبیات اصوال در پیوند با  

ای شان را ملزم به خواندن و ستودن شکلی خاص از »شعر« توده واداران هایی سیاسی شکل گرفته که ه سازمان 

می  متعهد  نشریه و  در  را  فکری  این خوراک  و  می دانستند،  منتشر  مقام  های خود  در  شاملو  کردند. جایگاه 

 
 .۲۹۳: ۱۳۸۰قائد،   29
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  ی تولید آثارش را ها پیشاپیش بخش مهمی از رویکرد ادبی و شیوه کارگزار مطبوعاتی درپیوسته با این سازمان 

 دهد.توضیح می

یکی از دست پروردگان  آشکارا  زد،  قلم میای که در مطبوعات حزبی  ی بیست و چند ساله شاملو

شاملو شروع کرد به نوشتن و انجام کارهای اجرایی  با هدایت و پشتیبانی او بود که    .کیوان بوده است مرتضی  

در دست داریم به حزب   ۱۳۳۲تا    ۱۳۲۵ی  هرآنچه از احمد شاملو در فاصله   .دوم  درجه های حزبی  در مجله 

های انتشارش هم توده وابستگی دارد. یعنی تبلیغی )اغلب صریح و زمخت( است از مرام بلشویکی، و رسانه 

 . شودمی مستقیم به حزب توده و پیروانش مربوط 

ها در آذربایجان شکست خورد تا دو سال بعد  که بلوای بلشویک   ۱۳۲۵نماید که شاملو از  چنین می

های فراموش شده« را منتشر کرد،  به انجام کارهایی اجرایی برای حزب معلوم باشد. او در همین فاصله »آهنگ 

ی مطبوعاتی شاملو  تجربه چون  توده بوده باشد.  اش با  محکم شدن ارتباطهای سازمانی اما این انگار پیش از  

و در این هنگام کتاب شعر پیشین خود را    ی »سخن نو« آغاز شدنامه با انتشار هفته   ۱۳۲۷در سال  کمی بعدتر  

  .شمردارزش میکرد و بینکوهش می

رقیبی بوده برای  اند که  ای مهم و انقالبی دانسته را مجله »سخن نو«    ی شاملونویسان ستاینده نامه زندگی 

ها بنگریم تا دریابیم های بسیار کمیابِ بازمانده از آن در بایگانی ست به نمونه کافیاما  30.ی وزینِ سخنمجله 

و نه چنین ادعایی   هبود  «سخن»قامت  وزن و همکه نه همسر و کار داریم  کیفیت  بسیار سبک و بی  اینشریه که  

حتا در میان وفاداران به حزب توده هم  این نشریه    .است ستانده  ، هرچند احتماال نامش را از آن وام  هداشت 

و تقریبا هیچ ردپایی از آن    بعد از پنج شماره به خاطر عدم استقبال مخاطبان تعطیل شدجایگاهی پیدا نکرد و  

 
 . ۹۲۵: ۱۳۷۶فرهی،  30
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هواداران حزب توده بوده که کمی بیش ی محفلی  یعنی »سخن نو« یک نشریه   .در تاریخ نشریات باقی نماند 

 شده است. از یک ماه در شمارگانی پایین چاپ می

گرا  چپ آن هم  را منتشر کردند که    «روزنه »ی  شاملو و فرهنگ فرهی مجله   ۱۳۲۹بعدتر در ابتدای سال  

زمینه  در  کامال  و  میبود  فعالیت  توده  حزب  تبلیغات  نام    .کردی  به  داشت  همسری  شاملو  هنگام  این  در 

حزب »روزنه« بود. این شخص با    امتیاز  صاحب به نام تندری  الملوک اسالمیه که یکی از خویشاوندانش  اشرف 

تبدیل کرده، ارتباط ابزاری برای تبلیغ مرام بلشویکی  و وقتی دید شاملو آن را به    ای نداشت،همدلیتوده  

، یعنی حدود دو ماه تعطیل شد »روزنه« پس از تنها نُه شماره،  اش با وی را قطع کرد و به این ترتیب  کاری

   .دوام آورد

می  نشان  خوبی  به  »روزنه«  محتوای  میمرور  چگونه  هنگام  این  در  شاملو  که  و  دهد  اندیشیده 

ها و ضد شوروی پیوندهایش با حزب توده چگونه بوده است. همچنین این که او چهار سال پیش هوادار نازی

یریم که حال و هوای  گهای این مجله را گواه می کند. در اینجا برخی از برگبوده باشد بسیار بعید جلوه می

از دوران نام داشت. او  فرهنگ فرهی  دهد. همکار شاملو در این جریان  آن و فهرست مطالبش را نشان می

از ترور شاه و انحالل حزب در بعد کند که نوجوانی عضو سازمان جوانان حزب توده بود و خودش ادعا می 

این احتماال توصیفی است از موقعیت حقوقی حزب که  اما    .کرده است با آن سازمان قطع  را  ارتباطش    ۱۳۲۷

بعد از ترور شاه غیرقانونی شد. با این حال هواداران مرام بلشویکی همچنان فعال باقی ماندند و فرهنگ فرهی  

اند. این دو چند سالی در این جبهه همکار و شریک باقی ماندند. گنجیده شک در آن گروه میو احمد شاملو بی

خورد و تعطیل هایی با کیفیت پایین بود که به سرعت در غیاب مخاطب شکست میشان نشریه اما دستاورد 

 شد. می
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 ی حزبی با رویکرد استالینیستی بوده است. دهد یک نشریهبرگی از »روزنه« که نشان می
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به    نمونه  عنوان  به  شماره وقتی  مطالب  فهرست  و  می جلد  »روزنه«  چهارم  به  ی  نکته  چند  نگریم، 

کند. نخست تبلیغ فاش و عریان استالینیسم و ارتش سرخ، آن هم در شرایطی که تازه  سرعت جلب نظر می 

ی استانهای شمالی و غربیس  جزیه ی شوروی به ایران و اشغال کشور و سودایش برای تچند سال از حمله 

چاپ شده یک نمونه را )فارغ از کیفیت و    ۱۳۲۹اگر بخواهیم از میان مجالتی که به سال  گذشته است.  می

از همه نشانگر تز ژدانف و سرسپ دامنه  بهتر  انتخاب کنیم که  ردگی به سیاست شوروی باشد،  ی مخاطب( 

 ای بهتر از »روزنه« نخواهیم یافت.نمونه 

ها )مثال دو امال برای یک اسم: ایلی نام دومین نکته آشفتگی در ساماندهی این نشریه است. از ثبت  

ی جالب دیگر آن است  اند. نکته یا/ ایلیا( گرفته تا غیاب دفتر نشریه، که به جایش نشانی جایی موقت را نوشته 

شود که انگار مجله هیأت تحریریه و حتا سردبیر نداشته است. چون هیچ نامی جز شاملو و فرهی دیده نمی 

ای یک مجله چه معنایی دارد، درست معلوم نیست. با مرور فهرست مطالب هم چنین و این که »زیر نظر« بر 

بدنه می که  نوشته نماید  از  مجله  توده  ی  به حزب  وابستگان  و -های  ا.صبح(  مستعار  اسم  )با  شاملو  احمد 

این هم جالب است که گویا مجله فروخته  تشکیل می  -نیمایوشیج و منوچهر شیبانی  شده است. همچنین 

ی »هدیه« نوشته شده است.  شده است. چون به جای مبلغ بها، کلمه شده و به صورت رایگان پخش می ینم

دستانه عمل کنند. یعنی این اند که بتوانند چنین گشادهدر این زمان احمد شاملو یا فرهنگ فرهی ثروتی نداشته 

این منبع مالی ینکته بدان معناست که پول چاپ مجله را جایی به شاملو و فرهی پرداخت م کرده است. 

 شک تندریِ ضدبلشویک نبوده، و با مرور مطالب روشن است که کجا بوده است.بی
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 دهد  اش را نشان میهایی از »روزنه« که محتوای استالینیستیبرگ

 

را منتشر کردند که آن هم تنها سه    « آهنگ صبح»ی  نشریه »روزنه«،  از تعطیلی  شاملو و فرهی بعد  

این   نامانگار  ی نافرجام مشابه که در همین حدود منتشر شده، »هدیه« نام دارد.  یک مجله   .شماره دوام یافت 

یک نسخه  بود که  کاوه گوهرین  ای به آن نکرده است.  چون هیچ اشارهبود،  برده    هم از یاد  مجله را حتا شاملو

دهد، این مجله در سال  رش کرد. تا جایی که اسناد نشان میی سوم آن را یافت و وجودش را گزااز شماره

های کوچک حزبی بوده که شاملو با همکاری فرهنگ  ی همان نشریه تنها سه شماره منتشر شده و از رده  ۱۳۲۹

های مردم ی تودهی سوم که یافت شده، عنوان سرمقاله »مبارزه . در این شمارهه است کردفرهی منتشرش می

بر ضد مقاصد استعماری انگلستان« است و بعد از آن معرفی زندگی و آثار »سالتیکوف شدرین« از نویسندگان  

از منوچهر شیبانی و داستانی از گورکی چاپ شده و اینها کامال    محبوب حزب بلشویک آمده. بعد هم شعری

 است.  ریزی شدهطرحدر چارچوب مرامی بلشویکی  دهد که کل مجله نشان می

آن  ،  به شوروی   شانصریح خاطر    تعلقها آن است که عالوه بر  تمام این نشریه وجه مشترک در میان  

کوشیدند او را به عنوان شاعر مطرح کنند.  اند و می تریبونی رسمی برای تبلیغ نیمایوشیج هم بوده است که  

ی نیما« منتشر  های مرشدش را با عنوان »شعرهای تازههای زودگذر به طور منظم نوشته شاملو در این رسانه 



52 

 

نماید که توانایی شاملو برای مدیریت مجله چندان درخشان  با مرور این کارنامه چنین میبه هر روی    کرد.می

 شدند.  شد، تعطیل می شان برگزیده میبه سردبیری نبوده باشد. چون تمام این مجالت بعد از آن که او 

ه به اسم  رسیدچاپ  به  ی از شاملو  « شعرمنتشر کرده، »  ای از »هدیه« که کاوه گوهرینشمارهن  آدر  

لرتا و نوشین در زمان یاد شده   .شده است نوشته  ین نوشین  رتا همسر عبدالحس»تئاتر« که در ستایش بانو لُ

رهبری جریان تئاتر بلشویکی در ایران را بر عهده داشتند و مدح لرتا در بافت این مجله معنای روشنِ تعهد 

« مشابه اسماعیل شاهرودی که در ایست از »شعرجالب آن که این »شعر« یکسره رونویسی  .کندرا مخابره می

   .همین سال و احتماال کمی پیشتر منتشر شده بود

و با این   31گوید معلوم نیست کدام شعر زودتر منتشر شده است گوهرین تردیدی ابراز کرده و می

حرف به تلویح خواسته بگوید شاید شاملو این موضوع بکر و گزیده را نخست گفته و بعد شاهرودی آن را 

افتاده   اما در زمان مورد نظرمان شاهرودی یک شاعر میانسال  .از وی دزدیده است  ی حزبی بوده که  و جا 

های متن این یکی از اولین    وشده و شاملو جوانی بیست و پنج ساله بوده  آثارش با وسعت فراوان منتشر می

یعنی بعید بوده در بافت محفلی بازماندگان حزب توده شاملو اثر    .دوشاش محسوب میی نیمایی منتشر شده 

شاملو آن را از شاهرودی  شاهرودی را ندیده باشد، یا شاهرودی اثر شاملو را دیده باشد. پس به احتمال زیاد 

ی شاملویی و  در هر دو نسخه شده، بحث  اش ی مسیر دزدیده شدن اما متنی که این قدر درباره  .برگرفته است 

 . با زبانی زمخت و ناشیوا ست شعارهایی حزبیبیان و است ارزش ادبی اش فاقد شاهرودی 

 
 . ۲۳۴: ۱۳۹۳گوهرین،  31
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ها تر به این متن ها قدری دقیقی حاکم بر این نشریه شناسانه ی زیبایی ی سلیقه نیکوست برای ارزیاب

شد و در ی »آخرین نبرد« که مانیفست شاعران حزبی محسوب می اسماعیل شاهرودی در مجموعه بنگریم.  

 منتشر شد، متنی دارد به اسم »خواب« به این شرح:   ۱۳۲۹ همین سال

تابد سبیل خود/ به دست خود/ )صحنه تاریک  بیند که می ای در خواب میشود:/ شحنه »پرده باال می 

نهد در جیب دست لیسد سبیل شحنه را/ هر تماشاچی که دست چپ نشسته/ میای آرام می است(/ گربه 

  / ... لیسدا / )صحنه تاریک است و خوابیده است شحنه(/ گربه در کار است و میراستی/ کاغذی تا خورده ر

 « ...افتدپرده می

چاپ شد و در محافل حزبی با همین کیفیت  ی  «شعر » را که در مجموعه  سر و ته  این متنِ کمابیش بی

ی »هدیه«  شاملو احتماال اندک زمانی بعد در مجله آنچه  شد، مقایسه کنید با  از سر وظیفه بسیار خوانده می

 منتشر کرده است: 

 »تئاتر/ برای لرتا 

کند(/ در زیر  اش را تماشا مینی )که پشت معجر دیدارگاه استاده طفل رود:/ مرد زنداپرده یک سو می 

کردند با من لحظه/ تا من در این زندان ببوسم چشمهایش را/ مرد مستحفظ  لب گویاست:/ کاش زندانیش می

  « ...شد/ پردهگوید/ بد نمی اش را به خود آرام می تابد سبیل که می

را توصیف کند، در زمانی که  نوشین  احتماال قصد داشته  این متن دوم که اقتباسی نمایان از متن اولی است،  

از    ۱۳۲۹آذرماه    ۲۴نوشین به همراه سران حزب توده در    .کرده است زندانی شده و با همسرش لرتا دیدار می

ی کوچید. بنابراین متن شاملو باید پیش از این هنگام منتشر شده باشد. تاریخ انتشار  زندان گریخت و به شورو

شود آن است که اثر باشکوه شاهرودی پیش از اثر  هیچ یک از این دو درست معلوم نیست. اما حدسی که می 

تقریبا  این که در آن دوران دو نفر  هایی از جنس »هدیه« منتشر شده باشد. به هر روی  ارجمند شاملو در نشریه 

 دارد.  تأمل اند، جای شعر منتشر کرده هایی را به عنوان چنین متنهمزمان 
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که  سراغ داریم    «آتشبار » معتبر به نام  ی  نامه تنها یک هفته عمر،  های زرد کوتاهاین انبوه نشریه در میان  

سردبیر آن دانسته و نوشته که انجوی شیرازی مدیریت آن را بر عهده   شمار زندگی شاملو وی راآیدا در سال 

ی نامه هفته  .اما این گزارش به احتمال زیاد نادرست است   .اندداشته است، و دیگران هم همین را تکرار کرده

ی ایرج زندپور بود و انجوی شیرازی سردبیر آن بود  تاسیس شد و مدیریت آن بر عهده   ۱۳۲۶  سال  آتشبار در

گرا و از دوستان نزدیک صادق هدایت بود، که بعدتر در جریان جنبش مصدق انجوی ادیبی ملی  .و نه مدیرِ آن

اش نامه هفته  و  به خصوص با حزب توده دشمنی داشت   انجوی  .در کنارش قرار گرفت   یهمچون یار وفادار

  .بودهم از نظر سیاسی ضددربار  و ناهمسو با توده بود، اگرچههم از نظر ادبی معتبر 

انجوی در ضمن شخصیتی مهم در تاریخ مطبوعات ایران است و مسعود بهنود و علی دهباشی که 

هایی  این دو جوان  شوند.اش محسوب میمریدان حواریان و  در سالهای پس از انقالب شهرتی پیدا کردند،  

دادند. تا آن که بهنود کم کم به  در محفل انجوی کارهای اجرایی انجام می  ۱۳۵۰ی  بودند که تا پایان دهه 

اش را از ی ارتباطی انجوی و اعتبار مطبوعاتی ای نامدار تبدیل شد و دهباشی هم شبکهخبرنگار و نویسنده 

تا حدودی راه انجوی را ادامه    «بخارا»کلک« و »های نامداری مثل  چنگ رقیبان بیرون آورد و با انتشار مجله 

 . بتواند جایگزینی برای محوریت معنوی وی باشد، بی آن که داد
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 ۱۳۶۰ی  اش، عکس را مسعود بهنود انداخته است، اواخر دههاعضای محفل انجوی شیرازی در حیاط خانه

 

ت، اما بعد بعد از ترور نافرجام شاه به خارج از کشور گریخ  ۱۳۲۷انجوی برای مدت کوتاهی در  

مرداد به همراه ا  ۲۸کودتای  بعد از  را بر عهده داشت، تا آن که    «آتشبار »دوباره بازگشت و همچنان سردبیری 

ی همین دوره تنها زمانی که انجوی سردبیر آتشبار نبوده،    .کردند  شی خارک تبعیدکریم کشاورز به جزیره 

ی آتشبار را به دست بایست در این هنگام ادارهمیشاملو    ،ارش آیدا درست باشد اگر گز  .است تبعید  کوتاه  

،  و یارانش  انجوی شیرازیاش با  الف موضع سیاسی و اخت   ی شاملو سابقه توجه به  با  روی هم رفته    .گرفته باشد

آن نام احمد ای از  ، و هیچ شمارهحتا برای مدتی کوتاه سردبیر این نشریه شده باشدنماید که  بسیار بعید می 

 است.نادرست احتماال آیدا یعنی گزارش  .اش چاپ نکرده است شاملو را به عنوان سردبیر در شناسنامه 

که تازه در این هنگام با    ی دیگری که در این دوران زیر نظر شاملو منتشر شد، »بامشاد« بودمجله 

. این مجله از این نظر جای توجه دارد که شد و اولین سردبیرش شاملو بودمدیریت اسماعیل پوروالی منتشر 

شاملو سردبیر بامشاد   ۱۳۳۵گوید که در سال  پوروالی می  32وابسته به دربار بوده است. بنا به اسناد ساواک،  

کند که بر  ای تعریف میاطرهاز این موقعیت کنار گذاشته شده است. او همچنین خ  ۱۳۳۶بوده و در اوایل  

خواسته تصویری از کودکی او را در کنار عکس  اساس آن شاملو برای سالروز تولد شاه در چهارم آبان می

 
 .۱۳۸۳مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، کتاب پنجم،   32
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این که چطور   33اش در کنار ملکه ثریا چاپ کند، که چون جا نشد، فقط عکس شاه و ملکه را چاپ کرد.تازه

گذاشته    . دلیل کنارگرای هوادار حزب توده برای کار در این مجله برگزیده شده، جای بحث داردشاملوی چپ 

شود. یعنی  اش از مقام سردبیری هم درست معلوم نیست. اما الگویی است که در سراسر عمرش دیده میشدن 

هایی که در آن نقشی مدیریتی بر عهده داشته کمتر از دو سال فعالیت کرده و این شغل با  ی مجله در همه

 شده است.  تعطیلی مجله یا رانده شدن او ختم می

یک کارگزار مطبوعاتی  در اصل  ۱۳۳۶تا  ۱۳۲۵ی سالهای در فاصله شاملو بینیم که به این ترتیب می 

های محفلی حزب توده بوده است. در دو سال نخست که حزب توده فعال و رسمی بوده، شاملو  ی نشریه برا

ای ندارد و انگار به عنوان هوادار حزب بیشتر با انجام کارهایی اجرایی به مرام مورد نقش مشخص و کلیدی 

های حزب، شاملو  الیت و ممنوع شدن فع  ۱۳۲۷کرده است. اما پس از ترور شاه در زمستان  نظرش خدمت می

کرد کم مخاطب و محفلی بود و بسیار  به موقعیت سردبیری ارتقا یافت، هرچند مجالتی که در آنها فعالیت می 

 آورد. شد و اغلب در حدود یک ماه دوام می سریع تعطیل می 

ای که سریع به ورشکستگی و تعطیلی بکشد را معیار بگیریم، شاملو در میان  اگر فعالیت در نشریه 

فعاالن مطبوعاتی ایران در این دوران ده ساله رکورددار است، و در کل تاریخ مطبوعات کشور هم به ندرت 

ا کرد که شماری چنین زیاد از مجالت ناموفق را مدیریت کرده باشد. این ناکامی در  بتوان کس دیگری را پید

نشریه  بردن  بودنراه  حزبی  به  توجه  با  ویژه  به  شگفت ها  میشان  که  انگیز  هست  شواهدی  چون  نماید. 

هزینه بسیاری  با  میشان  منتشر  از حزب  بازمانده  نهادهای  استفاده  ی  برای  مخاطبانش  قاعدتا  و  آن  شده  از 

 اند.  ای سازمانی بر دوش داشته وظیفه 

 
 .۱۳۷۶پوروالی،  33
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این تصور مشهور که شاملو در ده دوازده سال آغازین فعالیت   این اسناد،  به  اش  فرهنگیبا توجه 

آید. در این مدت که به نسبت طوالنی هم هست، او شخصیتی اثرگذار و موفق بوده، نادرست از آب در می 

نشریه  هیچ  نشریه در  هیچ  و  نداشته،  عهده  بر  مهمی  نقش  مهمی  است. ی  نکرده  اداره  موفقیت  با  را  ای 

کرده، و شگفت آن  مطبوعاتی می  گرایانه و بلشویکی بوده و در بافتی حزبی کارهایش آشکارا چپ سوگیری 

 اش دارد.ی »بامشاد« را هم در کارنامه که در آن میان همکاری با مجله 

 

 

 

 

 

 

 

 ، که به سرمشق خوانندگان آن دوران )فرهاد و داریوش( شباهتی دارد ۱۳۵۰ی ظاهر متفاوت احمد شاملو در اواخر دهه
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 دان؟ شوهری نموهن و مترجم فرانسهپنجم:  گفتار

 

را به  و اولین کتابش    ازدواج کردبا زنی جوان و باسواد که شغلش معلمی بود    ۱۳۲۶سال  شاملو در   

شود  زنه« که به خویشاوند این زن تعلق داشته، معلوم میی »رونامه و امتیاز مجله از این تقدیم   .کرد  او تقدیم 

صاحب چهار فرزند  این زوج  های فرهنگی مشوق و پشتیبان شوهرش بوده است.  ی فعالیت که او در زمینه 

چون  نماید که زندگی بسامان و خوبی نداشته باشند.  اما چنین می،  ند شد )سیاوش، سیروس، ساقی و سامان(  

را رها    -بودندکه هنوز خردسال  -ی فرزندانش  و همه  سرش را طالق دادهمپس از ده سال    ۱۳۳۶شاملو در  

فرزندانش هم  ین دلیل  همبه    .ار نکردبا زن پیشین و فرزندانش هیچ ارتباطی برقرعمر  پایان  تا  دیگر  او    .کرد

   .اندنشان نداده  پدربه نشانی از مهر 

های شاملو به پسرش سامان را  ستال ها و کارت پای از نامه ( آیدا مجموعه ۱۳۹۹به تازگی )در سال  

مان کوچکترین و این متنی است که نیازمند وارسی انتقادی است. از یک سو به این خاطر که سا  34منتشر کرد، 

ی پدر و اش داشته است. سامان در زمان متارکه پسر شاملو بوده و ظاهرا کمترین ارتباط را با او و با خانواده

او در دعوا بر  مرگ شاملو پس از مادرش نوزاد بود، و بعد هم به انگلستان رفت و در این سرزمین مقیم شد.

سر میراث پدر وارد نشد و وکالتش را به برادرش سیاوش سپرد و هیچ مصاحبه یا گفتار و نوشتاری از او  

انگیز است ه، قدری شگفت درگذشت  ۱۳۷۹ی پدرش در دست نیست. با توجه به این که شاملو در سال  درباره

 
 . ۱۳۹۹شاملو،  34
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هایش کشف و منتشر شود، آن هم خطاب به تنها پسری که هرگز اسمش هیچ جا  که پس از بیست سال نامه 

نیامده و کمترین حضور و ارتباط را با سایر اعضای خانواده داشته است. یعنی با توجه به ساختگی بودن  

 ها ارزیابی شود. ی شاملو، الزم است اصالت این نامه ها دربارهبسیاری از روایت 

س و سیاوش در  سیرودر میان پسرانش  اش نداریم،  گذشته از دختر شاملو که اطالع چندانی درباره

ارتباطی    یکدانیم، در زمان حیات پدرشان هیچ اند و میبا این حال تا جایی که گفتهو  زیستند  و تهران میایران  

بران فرهنگی شاملو درگیر دعوایی حقوقی شدند.  س از مرگ پدر با آیدا و میراثپپسر  این دو  اند.  با او نداشته 

ی ها مربوط است و در میان فرزندان شاملو تنها کسی است که دربارهبا رسانه بیشتر  سیروس  شان  در میان 

نوشتاری یکسره کرده است. مهمترین متنی که از او در این مورد در دست داریم    های مفصلپدرش اظهار نظر

به هیچ  پدرش را سخت تخطئه کرده و او را مردی ترسو و چاپلوس دانسته که    است که در آن  ناسزا و توهین

   35.برده است آرمانی تعهد نداشته و تنها برای دستیابی به ثروت و شهرت دست به قلم می 

 

 

 

 

 

 

 سیاوش شاملو     سیروس شاملو 
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د که ای کرد و این بار ادعا کرسیروس شاملو البته دو دهه پس از درگذشت پدرش بار دیگر مصاحبه 

اما این    36اش دست برداشت.شاملو در زمان حیات با او و برادرانش ارتباطی پدرانه داشته و از بدگویی درباره 

ی او در دست نگارش داشت و تاکید بر گسسته بودن  طر کتابی بوده باشد که در این هنگام دربارهشاید به خا

زد. با این حال در همین مصاحبه هم تاکید کرده که شاملو به  ارتباط پدر و پسر به اعتبار آن متن لطمه می 

سینمای پازولینی و بونوئل  کرده و از  دار برای مشهور شدن در بین عوام تالش میشکلی سنجیده و برنامه 

کرده های کیارستمی و تارکوفسکی متنفر بود و ابراهیم گلستان را هم مسخره می امد و از فیلم خوشش نمی 

کلی  تصویر  میاست.  دست  به  مصاحبه  این  در  او  که  محترمانه ای  بسیار  مودبانه دهد  و  گفتارهای  تر  از  تر 

با پدرش تاکید دارد، که برمال    ه بر ارتباط خانوادگی و معاشرت ی تازه را دارد کاش است، و این نکته پیشین

ی مردی  اش پس از چندین دهه قدری غریب است. با این حال بینابین همین حرفها هم باز همان انگارهشدن 

 کند.فریب را از پدرش بازتولید میزرنگ و عوام 

رنجش زن و فرزندان شاملو از او قابل درک است، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، خط سیری است که 

است. اش داشته  های فرهنگیی اولی و ازدواج مجددش پیموده، و تاثیری که بر فعالیت او با ترک خانواده 

برای ازدواج با او بود  آشنا شد و حائری توسی  زنی به نامبا  ۱۳۳۶شاملو در سال این متارکه آن بود که  دلیل 

  .درفرزندش را به امان خدا رها کچهار و گرفت اش طالق از زن قبلیکه 

دتوسی   از  که  بود  کرده  تحصیل  زنی  فرانسوی حائری  زبان  دکترای  و    انشگاه سوربون  در  داشت 

و به نسبت ثروتمند که در خاندانی مذهبی زنی خودساخته و فعال    کرد.تهران زبان فرانسه تدریس می   دانشگاه 

در تاریخ فرهنگ معاصر ایران نقشی چشمگیر   داناین خان   .اهلل حائری مازندرانی بودآیت پدرش  زاده شده و  

 
 . ۱۳۹۶شاملو )سیروس(،   36
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ای وارد شد، سزاوار  به چه بافت اجتماعیحائری  توسی    برای درک این که شاملو بعد از ازدواج با  .نداه ایفا کرد

 ی وی را مرور کنیم. است تبارنامه 

این خاندان   پسر کربالیی (  ۲۶/۴/۱۲۶۸  - ۱۱۹۱العابدین حائری مازندرانی )اهلل شیخ زینآیت نیای 

یکی از مهمترین مراجع شیعه  بعدتر به  و  ا  .برخاست بابل  دار و ثروتمند در  از خاندانی زمینمسلم بارفروشی  

( ازدواج ۱۲۷۶  -۱۱۸۳و با دختر مال محمد اشرفی )  را نوشت   «المعاد ذخیره»کتاب    تبدیل شد ودر عتبات  

   .اثرگذار شدندای حوزهدر ها  بعدچهار پسر داشت که هریک العابدین شیخ زین  .کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیخ محمد حائری ابن شیخ     شیخ عبداهلل حائری مازندرانی 

 

های او را بعدتر  (، دستیار پدر بود و کتاب۲۱/۲/۱۲۷۱  -۱۲۱۱شان شیخ محمد حسین حائری )یکی

حائری شیخ  علی  شیخ  دیگری  رساند،  )درگذشته به چاپ  و    ۱۳۰۵ی  العراقین  نامدار  فقیهی  که  کربال(  در 

)مشروطه  حائری  عبداهلل  شیخ  سومی  شد.  پدر  جانشین  عراق  در  و  بود  مسلک  ۱۳۱۶-۱۲۴۱خواه  از  که   )
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نعمت خانواده  درویشان  به  و  گسست  حلقه اش  و  و اللهی  پیوست  گنابادی  محمد  سلطان  مریدان  ی 

کتابرحمت  و  گرفت  لقب  »کنز علیشاه  و  موالنا  مافیه«  »فیه  مانند  مهمی  و های  شبستری  شیخ  الحقایق« 

د، چهارمی شیخ محمد حائری ابن شیخ  »زادالمسافرین« هروی و »سبحه االبرار« جامی را تصحیح و منتشر کر

 خواهان نامدار و برای مدتی رئیس دیوان کشور بود.در قم( از مشروطه ۱۳/۸/۱۳۱۰ی )درگذشته 

ای که  شان برای فهم زمینه ین چهار پسر هریک فرزندانی نامدار داشتند که مرور درخت خانوادگی ا

بدان   است درپیوست،  شاملو  ح   .سودمند  باقر  محمد  نام  به  داشت  پسری  حائری  محمد حسین  ائری  شیخ 

محبوب  او پای پیاده به کربال رفت و شاگرد    .زاده مازندرانی شهرت دارداهللمازندرانی که بیشتر با لقب آیت 

ی رای حقوق گرفت و از استادان برجسته آخوند خراسانی شد و بعد به ایران بازگشت و از دانشگاه تهران دکت 

شورای ثبت  برای مدتی هم عضو دیوان عالی تمیز و ریاست هیأت نظارت بر    . فقه و حقوق در دانشگاه بود

حائری و  توسی    تر عمویش ابن شیخ ازدواج کرد و از این پیونداو با دخ  .اسناد و امالک را بر عهده داشت 

الدین نام داشت، دوست  برادر دیگرشان که زین   .دکتر دانا حائری استاد دانشگاه پزشکی شیراز زاده شدند

اهلل حائری مازندرانی  ی آیت ای( بود و روزبه مدتی به همین خاطر در خانه روزبه )از افسران تودهنزدیک خسرو  

آید که از همین جا بر می  37کرد. دختر بزرگ این خانواده هم دوست نزدیک عشقی همدانی بود. زندگی می

شود. حائری هم دیده میتوسی    گرایی نمایان بوده و این دردر فرزندان این خاندان گرایشی به سوی چپ 

بر )زاده توسی    عالوه  هایده حائری  یعنی  دانا حائری  داشت، دختر  دستی  رادیو  و  سینما  که در  ی حائری 

کارگردان و بازیگر و  اش را از ایران گرفت  واند و دکترای هنرهای نمایشی در انگلستان تئاتر خ  هم(  ۲/۱/۱۳۳۳

 .  ( معمار ایرانی است ۲/۱۱/۱۳۹۵ -۱۳۲۲لی اکبر صارمی )عاو همسر شد. تئاتر و تلویزیون 

 
 ی توسی حائری(. گفتگو با مهندس محمدرضا حائری )برادرزاده 37
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طوری    .شیخ بسیار به هم نزدیک بودند  محمد ابنو برادرش شیخ  حائری  خاندان شیخ محمد حسین  

ابن شیخ که عبداالمیر حائری مازندرانی نام توسی    وندی که به زایشکه عالوه بر پی انجامید، پسر  حائری 

خود   .رد که از این پیوند داود رشیدی هنرپیشه به دنیا آمدداشت نیز با دختر شیخ محمد حسین وصلت ک

شیخ    .ای مدتها در افغانستان و تونس و لهستان سفیر ایران بوددیپلماتی برجسته بود و برهم  عبداالمیر حائری  

نزدیکی داشت علی شیخ  بود  برادران  این  استاد  با خاندان آخوند خراسانی که  دیگر  از سوی   . العراقین هم 

 .  کفایی حاصل این پیوند هستندازدواج کرد و خاندان  -خانم حمیده–طوری که با دختر او 

 .ای وجود داشت عبداهلل حائری و برادرش شیخ محمد حسین حائری دشمنیاز سوی دیگر میان شیخ  

چون وقتی فاش شد که شیخ عبداهلل به رهبر درویشان گنابادی دست ارادت داده، برادرش خشمگین شد و  

به یکی از رهبران  شاه لقب گرفت و  علیرحمت شیخ عبداهلل اما بعدتر    .او را ضرب و شتم از کربال بیرون کرد

و بر  بازآورد به بیدخت را یافت و ی سلطان علیشاه فرزند گمشدهاو بود که  .این شاخه از تصوف تبدیل شد

  .شاه دوم است همان حاج مالعلی گنابادی یا نورعلیبرنشاند، و این کودک مسند قطب صوفیان گنابادی  

شاه دوم را در کاشان زهر خوراندند و کشتند، پیکرش او در ضمن همان کسی است که وقتی نورعلی

نقشی تعیین کننده   -شاهعلی شیخ محمد حسن صالح -شهر ری برد و دفن کرد و در انتخاب جانشین او    را به

ای از دوستان  الزمان فروزانفر بود و حلقه بدیع   با رضا شاه دوستی نزدیکی داشت و استادِ شیخ عبداهلل    .ایفا کرد

 یمحمد فاطم  دیس  ،یروزکوهیبابا ف  یعل  خیمحمدکاظم عصار، ش  ،ینصراهلل اخو  دیسدر اطراف خود داشت که  

  .ها بودند که قانون حقوق مدنی ایران را نوشتنداعضایش بودند و همینی و منصورالسلطنه عدل قم

دو پسر و چندین دختر حب  صا  با آمنه خانم کرمانشاهی ازدواج کرد و  شاهعلیمت شیخ عبداهلل رح 

( بود که از درویشان  ۲۰/۳/۱۳۵۹  -۱۲۶۵پسر مشهورش هادی حائری )  .در آمدند  که به عقد مردانی نامدارشد  

او مدتی رئیس سازمان اوقاف    .الممالک فراهانی بودگنابادی بود و فقه و حقوق خواند و در ادب شاگرد ادیب 

دخترانش هم عبارت بودند از رقیه )همسر   .پسر دیگرش مصطفی حائری نام داشت   .و معاون وزیر فرهنگ بود
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العابدین رهنما(، مرضیه )عروس خاندان شیرزاد(، فاطمه )عروس خاندان  مهدی سلطانی(، زکیه )همسر زین

از ازدواج رقیه و مهدی سلطانی سه پسر و چهار دختر    .نوری(، و بانو ایران )عروس خاندان زُهادی( خواجه

آنها پوری )پوراندخت( سل از  بنیانگذار کتابداری مدرن در ایران است که همسر زاده شدند که یکی  طانی 

 .  ن را دستگیر و اعدام کردندشان تنها سه ماه به درازا کشید و بعد کیوامرتضی کیوان بود، اما ازدواج 

رضا تجدد  شان  یکی العراقین هم دو پسر نامدار داشت که  ی مشهور به شیخ شیخ علی حائری مازندران

اش به نام به پهلوی بود و روزنامه قاجار ر سلطنت خواهان نامدار و هواداران تغیی( از مشروطه۱۳۵۲ -۱۲۶۷)

ی ساری بود و در دوران  او در مجلس چهارم و پنجم و چهاردهم نماینده   .در این زمینه اثرگذار بود  «تجدد»

ی فروغی هم در کابینه   ۱۳۲۰شد و بعد از شهریور  رت دادگستری محمدعلی فروغی معاون او محسوب میوزا

 -۱۲۸۷پسرش مصطفی تجدد )  .ابن ندیم به پارسی است   «الفهرست »او مترجم کتاب    .معاون وزیر فرهنگ شد

ی منوچهر اقبال وزیر بازرگانی بود و اولین ایرانی است که در دوران جدید بانک خصوصی  ( در کابینه۱۳۵۸

زاده  ۱۳۳۸پژوه یعنی نهال تجدد است که در سال فرزند دیگر رضا تجدد بانوی پژوهشگر چین .تاسیس کرد

 .  شده است 

پدر حمید    است که خود(  ۱۲/۴/۱۳۶۸  -۱۵/۸/۱۲۷۳العابدین رهنما )زینپسر دیگر شیخ علی حائری،  

کرد ی »رهنما« را منتشر میقاجار روزنامه العابدین در اواخر دوران  زین  .ریدون و آذر رهنماست و مجید و ف

شد. رهنما در دوران العراقین نامیده میو نام خانوادگی خود را از آنجا گرفته است، وگرنه در ابتدای کار شیخ 

به هم رساند و در سال   اسم و رسمی  به    ۱۲۹۹رضا شاه  از کودتای رضا خان  بعد  خورشیدی، بالفاصله 

ن برگزیده شد و از هواداران پرشور وی بود. او در دوران پهلوی اول )مجلس ی مهم ایرامدیریت روزنامه 

ی مردم شهر ری به مجلس هشتم و نهم راه یافت به عنوان نماینده  ۱۳۰۸ی تهران شد. در سال  پنجم( نماینده 

 و مدتی هم در دوران نخست وزیری مخبرالسلطنه معاون وی بود. 
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ایران بود و این نشریه ( مدتی مدیر روزنامه ۱۳۷۵-۱۲۹۰حمید رهنما )پسرش    ی مهمی بود که ی 

آن را در دولت ویشی که فرانسویان  العابدین رهنما در عصر رضا شاه به تبعید فرستاده شد، وقتی پدرش زین

او با امیرعباس هویدا هم دوستی   .کردها در آن حاکم بودند، از طرف سفارت ایران منتشر می هوادار نازی 

شناس و  ( جامعه۱۳۳۱ی  پسرش علی رهنما )زاده   . ی او وزیر اطالعات و جهانگردی بودداشت و در کابینه 

 .  هایی انجام داده است های اسالمی معاصر در ایران پژوهش ی جنبشی مقیم پاریس است که درباره نویسنده

ی دوران محمدرضا شاه بود و برای  ( حقوقدان و دیپلمات برجسته ۲۵/۱/۱۳۹۴  -۱۳۰۳مجید رهنما )

اش وزیر علوم  او نیز با هویدا دوستی داشت و در کابینه   .مدتی سفیر ایران در مسکو و نیویورک و سوئیس بود

آذر    .شدپردازان نامدار پساتوسعه در سطح جهانی هم محسوب میاو در ضمن از نظریه   .و آموزش عالی بود

استاد دانشگاه و مدیر مجله  از پاریس داشت و  زبان »و    «ی فرداسپیده »های  رهنما هم دکترای روانشناسی 

 . بود «آموزگار 

چگونه با   حائری بنگریم تا دریابیم که احمد شاملوتوسی    بنابراین کافی است به درخت خانوادگی

ای از روابط انسانی وارد کرده ی غنیی آشنایی با او ناگهان خود را در چه زمینهاو آشنا شده و به واسطه 

حائری از راه مرتضی کیوان و پوری سلطانی بوده توسی  ی احمد شاملو بابه احتمال زیاد آشنایی اولیه  .است 

چون مرتضی کیوان مرشد سیاسی و سرپرست حزبی شاملو بوده و همسر و همکار او پوری سلطانی   .است 

با فریدون  از همین جا به شیوه   .حائری بوده است توسی    بوده که پدربزرگش عموی پدر ارتباط شاملو  ی 

پدربزرگش برادر یعنی    .حائری داشت توسی    ی مشابهی را باچون او هم دقیقا رابطه  .بریمرهنما هم پی می

 . پدربزرگ وی بود

ی در این میان زنی آزاده و زیبارو و جسور بود که عالوه بر کارنامه ویر زیر(  حائری )تصتوسی    خود

های فرنگی شد و در ضمن فیلماش، نخستین زنِ گوینده در رادیوی ملی ایران هم محسوب می ادبی درخشان 
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از سالرا هم دوبله می  تثبیت شده داشت و  ادبی موقعیتی  از نظر  با شاملو  از آشنایی  او پیش    ۱۳۱۸  کرد. 

 رسید.  ی »اطالعات هفتگی« به چاپ میهای فرانسوی در مجله هایش از مقاله ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد. بخش  سکوی پرشی اجتماعی محسوب میشاملو  برای  از روابط اجتماعی    به این شبکهورود  

ی حلقه ی کسانی که در هموار ساختن مسیر شهرت او نقشی داشتند، به این خاندان مربوط بودند. دو  عمده

سیاسی مهمی که شاملو در آن پرورده شد به مرتضی کیوان و فریدون رهنما تعلق داشت که ارتباطی -فرهنگی

اینجا این فعال سببی و نسبی با خاندان حائری داشتند. در گفتارهای بعدی به تاثیر این افراد خواهم پرداخت. 

و بر این مبنا    خوردمیجتماعی شاملو یکسره با این ازدواج مجدد پیوند  ارتقای ارا باید گوشزد کرد که  نکته  

  ۱۳۳۴ی  . شاملو در فاصله ی قبلی و ازدواج مجدد را فهمیداش برای رها کردن خانواده ی پایه توان انگیزهمی

،  ه و از عضویت محروم بود  هکردحزب توده کارهای کوچک میهواداران  ی کسی که برای  مرتبهاز    ۱۳۳۷تا  

جایگ برکشیدبه  آبرومند  مطبوعاتی  فعال  یک  که  اه  نیست  تردیدی  و  شد  و توسی    پشتیبانیه  حائری 

 . خویشاوندانش در این خط سیر تعیین کننده بوده است 
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از سوی دیگر وصلت با احمد شاملو هم قاعدتا برای توسی حائری جذابیت داشته است. شاملو به  

آید که ظاهری برازنده اش برمیهای دوران جوانیگو و شوخ بوده، و از عکسگواه اطرافیانش مردی بذله 

بافت اجتماعی آن دوران  هشت  داشته است. در ضمن شاملو   این در  از توسی حائری بود و  سال جوانتر 

برای توسی هزینه ای غیرمعمول جلوه میشکنیسنت  ازدواج  این  او  کرد. در عین حال  نداشت.  ی چندانی 

ه بود و با دردسر و رسواییِ طالق تماسی نداشت. در زندگی مشترک با شاملو هم )احتماال  پیشتر ازدواج نکرد

توان ی امور مالی و کنترل زندگی را یکسره خود در دست داشت. یعنی می به خاطر اعتیاد شوهرش( اداره

 کرده را.های توسی حائری از این وصلت را نیز فهمید، و همچنین احتیاطهایی که می انگیزه

اش رخ داد.  زندگی احمد شاملو به دنبال این ازدواج زیر و زبر شد و چند تحول مهم در زندگی

. شاملو تا این  ان شدفاخر پارسی در او نمایادبیات  هایی از عالقه به  نشانه آن بود که ناگهان    مهمتر از همه

ترین آید که تنها با سطحی هایش بر میهنگام دانش و شناختی عمیق از ادبیات کالسیک نداشت و از نوشته 

روزگار    یهانمونه  آن  سیاسی  بوده  مطبوعات  »آهنگ آشنا  شعرهای  نثرهای  است.  و  شده«  فراموش  های 

شان با نثر  یسنده نماید که نوترین کیفیت ادبی قرار داشتند و بعید مینوشت همگی در پایینای که میسیاسی 

و بهار دمخور بوده باشد. در آثار شاملو تا پیش از این مقطع هیچ ارجاعی به   بیهقی و سعدی و نظم فردوسی  

ها به ادیبان نامدار معاصرش هم )که اغلب آمیخته به ناسزاگویی بینیم، و حتا اشاره ن کهن ادب پارسی نمی متو

 هایشان را دقیق خوانده باشد.  دهد که متن نشان نمیو دشمنی است( 

جدید در    یگوبه آثار شاعران پارسی هایی  اشاره حائری برای نخستین بار  توسی    بعد از ازدواج با اما  

  و مثنوی   قصیدهو  ادبی رویگردان است و به غزل  هرچند همچنان از آثار فاخر و سنگین    ،بینیمسخن شاملو می 

ترین  . دوبیتی کوتاهه است دیپسندرا می  به طور خاص دوبیتی   شاملو در این دوران ظاهرا  .دهدتوجهی نشان نمی 

 شودترین شاخه از شعر پارسی محسوب می ترین و زودفهم عامیانه   -گذشته از چند ده رباعی فلسفی خیام–و  

 . و احتماال همین سادگی و زودیاب بودن در این انتخاب نقشی داشته باشد
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هایش  آید که شاملو در نوشتن عجول و در انتشار نوشته بر می   در این هنگام  ی اواز مرور کارنامه 

کار بوده است. یعنی پیش از آن که درست خواندن و فهمیدن اشعار کالسیک را بیاموزد، آرای خود  شتاب

و خیام و بابا  ابوالخیر  از رباعیات ابوسعید  گلچینی  شاملو    ۱۳۳۶در سال  کرده است.  منتشر می شان را  درباره

های ، و بیش از آن که نمونه شدهبه خطاهای فراوان در نقل اشعار آغشته    هک  چاپ کردها«  را به اسم »ترانه طاهر  

گیرد اصیل یا درست یا پرمعنا از آثار این شاعران را شامل شود، گلچینی از مشهورترین شعرها را در بر می

شود. و تحقیق منظم یا حتا تاملی در آن دیده نمی  هیچ نوع پژوهش ادبی ها بوده است.  که بیشتر بر سر زبان

کرده دوبیتی و رباعی ترانه است هم جای  دانسته و گمان می این که شاملو تفاوت میان شعر و ترانه را نمی

 توجه دارد. 

و  ۱۳۷۹سال این کتاب احتماال به خاطر همین خطاها گمنام باقی ماند و دیگر تجدید چاپ نشد، تا 

که حدود نیم قرن بعدتر به چاپ رسیده و   نسخه این حتا در  38که بار دیگر به چاپ رسید.زمان مرگ شاملو 

بارها   بسیاری دیده  به دست دوستداران شاملو  قاعدتا  مفهومی و خوانشی  ویراسته شده، همچنان غلطهای 

و  می منسوب همچنان  شود  و  اصیل  اشعار  تفکیک  از  انتخاب شعرها و عجز  برای  غیاب روشی مشخص 

 پابرجاست. 

بود  ها« »پابرهنهبه عنوان مترجم چاپ شد و این  کتابی نام شاملو بر  ۱۳۳۷در سال برای نخستین بار 

این کتاب را از گوید  می شاملو  . این کتاب از دو جنبه جای توجه دارد. نخست آن که  39اثر زاهاریا استانکو 

  شاهدی در دست نداریم که نشان دهد شاملو پیش از ازدواج با است. اما  برگردانده  به پارسی  زبان فرانسه  

آید که زبان فرانسه را نزد استادی یا  اش بر نمیدانسته است. از مرور سرگذشت حائری زبان فرانسه میتوسی  

 
 . )الف( ۱۳۷۹شاملو،   38

39  zaharia stancu 
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ای را از زبان فرانسوی به پارسی نقل  ، و تا این لحظه هیچ جمله در مدرسه یا آموزشگاهی فرا گرفته باشد 

در این جریان ازدواج با  .  خوردنکرده و در گفتار و نوشتارش هم نشانی از آشنایی با این زبان به چشم نمی

تر بوده، تا آن که شاملو همسری که مترجم بوده و استاد زبان فرانسه در دانشگاه بوده، احتماال عاملی محتمل 

 طی چند ماه زبانی تازه آموخته باشد.

»پابرهنه  متن  »افسانه اگر  کتاب  با  را  ترجمه ها«  که  ملت«  دو  و  هفتاد  و های  حائری  مشترک  ی 

شک همسرش در کار این ترجمه به او  بینیم که بیحائری بسنجیم، میتوسی    شاملوست، و باقی نوشتارهای

ناگفته نماند که در بین    40. کمک کرده و احتمال کتاب را ویراسته است، اگر که اصوال آن را ترجمه نکرده باشد

شود و کارهای بعدی  فرانسوی محسوب می   ایِ شاملو همین دو اثر دقیقترین ترجمه از زبانی آثار ترجمههمه

های از ترجمه که خودش ترجمه کرده به کلی از اصل اثر فاصله دارد و در بهترین حالت باید نوعی اقتباس  

 دانسته شود.  پارسی دیگر 

باز می دومین نکته  این کتاب  رین .م( دکت۱۹۴۶)  ۱۳۲۵گردد. گفتیم که در  ی جالب توجه به خودِ 

کردند که عوامانه و سطحی و ساده  ژدانف منتشر شد و احزاب کمونیست رئالیسم سوسیالیستی را تبلیغ می

ای از آثاری که در این بافت نوشته شد، همین سواد بودند. نمونه بود و نویسندگانش گاه افرادی ناوارد و کم

)»پابرهنه  نامش  که  است  پرولتاریاست.  descultها«  از  دیگر  تعبیری  م.(  ۱۹۷۴-۱۹۰۲)استانکو  زاهاریا  ( 

ی عمر خود را در مشاغلی مثل دباغی و نویسنده و شاعری کمونیست از اهالی رومانی بود که بخش عمده 

سبک بلشویکی مرسومی که نیمایوشیج و ابوالقاسم الهوتی بقالی و تنباکوفروشی سپری کرده بود، و با همان 

سرود. تا آن که پس از جنگ جهانی دوم و اشغال رومانی به دست شوروی  نیز پیروانش بودند، »شعر« هم می

 
در گفتگو با مهندس محمدرضا حائری این نکته تصریح شد که مترجم این آثار خودِ توسی حائری بوده است، و کتابها به    40

 شده است. مشترک با اسم هردویشان منتشر میاسم شوهرش یا به طور 
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ی فرهنگ کارگری دولت سوسیالیستی نوآمده برکشیده شد. او رئیس تئاتر  با پشتیبانی روسها به مقام نماینده 

هایی ی اینها مقام ی شورایی نویسندگان رومانیایی شد و همهضو آکادمی رومانی و رئیس اتحادیه ملی رومانی، ع

.م( نوشته  ۱۹۴۸)   ۱۳۲۷ها« اولین رمان اوست که در  آورد. »پابرهنهسیاسی بود که با فشار حزب به دست می

مین است که مورد اش ه ی پارسیگذاری حزب به سرعت به سی زبان ترجمه شد. ترجمهشد و با سرمایه 

 بحث ماست. 

ی این ترجمه آن است که عالوه بر توسی حائری، نام یک مترجم دیگر را  ی جالب درباره اما نکته 

ای به صورت ضمیمه  ۱۳۳۷هایی از این اثر در سال  ی فصلبرای این اثر در اختیار داریم. اولین بار ترجمههم  

نام مترجمان عطا بقایی و احمد شاملو ذکر شده است. که در آن    »آشنا« انتشار یافت هفتگی  ی  رایگان بر مجله 

دانیم. اما قاعدتا یکی از هواداران حزب توده و آشنا به زبان فرانسوی  ی این عطا بقایی چیز زیادی نمیدرباره

گشته که در این مقطع او سردبیر ین حقیقت باز میبوده است. دلیل آمدن نام شاملو به همراه او، احتماال به ا 

 توسی حائری بوده است. آن ی شایان توجه آن که صاحب امتیاز نکته ، و »آشنا« بوده

ی احمد شاملو چطور پدید آمده  ها« به ترجمهشود که »پابرهنه با جمع بستن این مطالب روشن می 

نوشته شده و طی این مدت با پشتیبانی دستگاه عظیم تبلیغاتی شوروی به   تراست. متنی که حدود ده سال پیش

برگردنده می متفاوت  به چپ زبانهای  پشتیبانی توسی حائری که گرایشی  با  ایران  به  شده، در  داشته  گرایی 

گذارد، همکاری به اسم عطا بقایی که قاعدتا  اش میاش را در اختیار شوهر تازهشود. او مجله میترجمه  پارسی  

و احتماال خودش متن را ویرایش و شاید تا حدودی  گمارد،  این اثر می ی کار ترجمه را انجام داده را به  بدنه 

به صورت بخش بخش همراه مجله انتشار پیدا   ی که به این شکل فراهم آمدهداستان کند. بعد هم  ترجمه می

 کند. می
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و بر آن    41ند، ارسرا به صورت کتابی مستقل به چاپ  ان  داستاین    ۱۳۵۰در  شاملو سیزده سال بعد  

همچنین از توسی حائری که از همین و    نبرد، از عطا بقایی نامی    نوشت وتنها اسم خود را به عنوان مترجم  

شود. در شرح اش برقرار میسکوتی کامل درباره   ،بر فضای مطبوعات »مترجم«  همزمان با استیالی  و  حدود  

است. یعنی که    دهمنتشر ش  ۱۳۵۰ی »کامل« اثر در  حال رسمی شاملو بدون اشاره به عطا بقایی آمده که ترجمه 

ست و  کامل نیهم    ۱۳۵۰»کامل« سال  ی  نسخه اما  منتشر شد ناقص و این یکی کامل است.    «آشنا »آنچه در  

، تا آن که محمدعلی صوتی کتابی دیگر  شناخت فصل آخر کتاب استانکو را ندارد. این فصل آخر را کسی نمی

 ۱۳۵۰ی کتابی که در  بدنه   42را هم آورد.از استانکو را به پارسی برگرداند و در پایان آن این فصل جا افتاده  

صورت دلیلی   به تناوب به چاپ رسید، و هردو ناقص است. یعنی به هر  ۱۳۳۷منتشر شد همان است که در  

 قانع کننده برای حذف نام عطا بقایی وجود نداشته است.

ای ی »آشنا« هرچند در تاریخ ادبیات به دالیلی که گفتیم شایان توجه است، اما خودش مجله مجله 

منتشر  در قطع جیبی    ۱۳۳۶بهمن    ۲۸ی آن در  اولین شمارهیار نایاب است.  و امروزه بسمهم و پرمخاطب نبوده  

شاملو  های زیر دست رسانه دوام داشت و بعد مثل سایر بسیار کوتاه )احتماال کمتر از یک سال( شد و زمانی 

 .  کشیده شدتعطیلی به 

« هم بوده  اطالعات ماهانه معتبر »ی  سردبیر مجله (  ۱۳۳۷آمده که در این دوران )شاملو  ی  در کارنامه 

ی اصلی کرد. دورهی مطبوعاتی اطالعات با مدیریت مسعودی در دو دوره منتشر  را موسسه   این مجله است.  

  شماره را در   ۹ادامه پیدا کرد. دومی تنها    ۱۳۳۶شد و تا اسفند  شروع    ۱۳۲۷و اولی آن است که از فروردین  

ایران  یابد. احمد شاملو می تداوم می  ۱۳۳۷شروع شده و تا بهمن    ۱۳۳۷گیرد که از خرداد  بر می گوید در 

 
 . ۱۳۵۰استانکو،   41
 . ۱۳۶۱استانکو،   42
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های آخری قید نشده و بنابراین کل این دوران سردبیر آن بوده است. اما نامش به عنوان سردبیر این شماره

ی او بوده باشد، به دوران چند  گزارش قدری بحث برانگیز است. اما حتا اگر هم نقش سردبیری بر عهده 

شماره دارد و به    ۱۳۰شود. »اطالعات ماهانه« روی هم رفته  ی آخری و انقراض این مجله مربوط می شماره

 شود. یافت، و این دوران سردبیری به نُه ماه آخر این دوره مربوط میمدت ده سال انتشار می 

کرد، »آشنا« بود. با توجه به ای که محفلی و حزبی نبود و شاملو در آن فعالیت  ی جدینخستین مجله 

اش نداریم. اما چنین  گمنام ماندن این نشریه و این که به سرعت به تعطیلی کشیده شد، اطالع چندانی درباره 

آرایی و انتشار مجله گراییده باشد. این امر احتماال  یی برای صفحه هانماید که شاملو از این هنگام به نوآوری می

دیده  ای بوده که در همین مقطع در منزلِ فریدون رهنما )خویشاوند همسرش( میهای اروپایی تاثیر نشریه 

کرد و به ویژه جمالت قصار،  است. مثال شاملو از کادرها و حروفی با اندازه و ضخامت متفاوت استفاده می

 گرفت.  ریکاتور، نقاشی و طنز را برای جلب مخاطب به کار میکا

نوآوری  این  از  وامگیریبرخی  استاندهها  از  نسنجیده  می هایی  و  بود  جهانی  شکلی های  توانست 

های چاپ شده با حروف التین رسم است که گاه نخستین حرف ابتدای ناهنجار به خود بگیرد. مثال در نشریه 

ی »آشنا« هم انجام داد، اما به این نکته توجه پ کنند. شاملو همین کار را در مجله تر چایک متن را درشت 

توان بزرگ و کوچک کرد.  نکرد که خط پارسی پیوسته است و بر خالف خط التین حروفش را جدا جدا نمی

ر کنار ی ابتدای هر متن، از هم دریده شده و یک حرفِ درشت سیاه به شکلی گسسته ددر نتیجه اولین کلمه 

 ای قرار گرفته که در خط پارسی خوانا و درست نیست. دنباله 

ی های شاملو آمده، ویژه ها هم بر خالف آنچه در برخی از زندگینامه ناگفته نماند که این نوع نوآوری

ی ی »ادب« که محصلین مدرسه او نبوده و از این نقطه آغاز نشده است. به عنوان مثال اولین شماره از مجله 
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سال  توسطه م به  تبریز  در  طباطبایی  اسماعیل  کرده   ۱۲۹۸ی  درشت   43اند، منتشر  اول همین  حرف  نویسی 

 شود، و این مربوط به هشت سال پیش از تولد شاملوست.پاراگراف دیده می 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۴۰ی احمد شاملو در اواخر دهه

 

ی هنری شاملو بحثی مستقل است و بعدتر اندکی بدان خواهم پرداخت. روی هم رفته اگر سلیقه 

هایش، پوستر فیلمی  ها و نشریه های دیگرش )مثال طرح جلد کتابهای مطبوعاتی او را با خروجینوآوری 

که در سراسر    خوریمکه کارگردانی کرده و...( کنار هم بگذاریم، به تصویری یکدست و ذوقی مشخص بر می

شده و به طور اش دوام داشته است. این سلیقه دقیقا همان است که در رئالیسم سوسیالیستی تبلیغ میزندگی 

نمایان بوده است. خطوط مشخص و خشن، نقوش    ۱۳۲۰ی  خاص در پوسترهای تبلیغاتی شوروی در دهه 

مردم و ضعف افراد در کنار عظمت و   های نمایان و تاکید بر فالکت ساده، سیاه و سفید، و زمخت با زاویه 

 
 هجری. ۱۳۳۸صفر  ۱۴شمسی،  ۱۲۹۸عقرب  ۱۵ی ادب، سال اول، تبریز، مجله 43



74 

 

های عمومی شکوه سازمانهایی مثل دولت و حزب نمودهایی بیرونی از این سلیقه هستند. چنین ذوقی در رسانه 

ها با ضرب و زور امپراتوری سرخ شوروی تنها طی چند دهه به کرسی نشست، و بعد منسوخ شد. این دهه 

به این دلیل همان را در ذهن خود تثبیت کرد و تا پایان عمر به   با دوران جوانی شاملو مصادف بود و شاید

 های مختلف تکرارش کرد.شکل

طی چهار سالِ بعد که شاملو با توسی حائری همزیستی داشت، از نظر تولید ادبی پربارترین مقطع  

ی چشمگیری از آثار »با همکاری« دیگران از زبان فرانسوی  گذراند. در این مدت مجموعه عمرش را از سر  

های هفت گنبد«،  توان از »افسانه شان می به پارسی برگردانده شد و به اسم شاملو برچسب خورد که در میان 

ر همین دوران کتاب های هفتاد و دو ملت«، »باغ آینه«، »خزه« و »خروس زری پیرهن پری« یاد کرد. د»افسانه 

 »هوای تازه« را منتشر کرد و با این متن در محفل پیروان نیما به عنوان شاعر اسم و رسمی پیدا کرد.

  همسری آرمانی برای آن که در تاثیر مثبت توسی حائری بر شوهرش تردیدی نیست، اما این زن  با  

نی مقتدر و نیرومند بود و بر شوهرش کامال تسلط داشت. هوشنگ ابتهاج که در این  . او زنبود  احمد شاملو

ترسیدند و وی نیز همه را به  گوید که دوستان شاملو همه از زنش می ، می هشان بودهنگام دوست خانوادگی 

شوهرش  با دوستان  زن  علت بدرفتاری و بدخلقی  زد و پروایی از کسی نداشت. احتماال  اسم کوچک صدا می 

اند و شاملو هم در این هنگام به سختی اعتیاد داشته است. ابتهاج تاکید کرده آن بوده که بیشترشان معتاد بوده

  44برده است.کرد و شوهرش هم از وی سخت حساب میکه این زن با پرخاش و تندی با شاملو رفتار می 

اینجا می اش را  ی تسلط توسی حائری بر زندگی خانوادگیدامنه   توان دریافت که وقتی پس از  از 

  چهار سال زندگی مشترک خبردار شد که شوهرش به او خیانت کرده، به سادگی او را از خانه بیرون کرد، بی 

 
 . ۹۰۷: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  44
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آن که او بتواند بر اموالش یا حقوقش ادعایی داشته باشد. همین برتری و فرادستی احتماال عاملی بوده که  

 . را پدید آورده است اش شاملو از همسر پیشین ی عمیق و سخت کینه 

چون منابع بایست از همسرش خشمگین و شاکی باشد.  میتوسی    در نگاهی منصفانه قاعدتا باید

هرچند پیشتر  کرده و در نهایت با خیانت او روبرو شده است.  می مالی و اعتباری خود را برای شوهرش خرج  

پس از  اش وارد این ارتباط شده است. به هر روی  هم الگویی مشابه رخ نموده و شاملو با ترک همسر قبلی 

کند و هیچ مصاحبه اش با شاملو نمیای به زندگی مشترک چهار ساله حائری هیچ اشارهتوسی    ،جدایی این دو 

 شود. و افشاگری خاصی از سوی او انجام نمی 

کرد و  ها و لحنی تند از او یاد میبا کنایه   - بردهرچند بسیار به ندرت از او نام می -در مقابل شاملو  

را های همسر سابقش در فضای مطبوعات فعالیت شاملو و مریدانش فعاالنه و سرسختانه شواهدی هست که 

ان شاملو بر فضای مطبوعات،  های استیالی یاربه قدری جدی است که طی دههقضیه  این    اند.کردهسانسور می

تا به وضعیت  این  بینیم و  نمی های این زن  ای به کارنامه و فعالیت یعنی پس از انقالب اسالمی، هیچ اشاره 

 حتا در فضای اینترنت یافتن عکسی از او بسیار دشوار است.در حدی که  .امروز ادامه دارد

تر و ی فرهنگ و اجتماعی فعال حوزهشک از شوهرش در  حائری بی توسی    این در حالی است که  

اش از زبان فرانسوی،  های روان و دقیق تر بوده است. جدای از تدریس دانشگاهی و ترجمهاش درخشان کارنامه 

هایی مثل بازیگری سینما را هم داشته است. ی زن رادیوی ایران است و در ضمن تجربه او نخستین گوینده 

ری هم چشمگیر بوده و در سالهای پایانی دوران پهلوی به معاونت وزیر  حائتوسی    جایگاه اداری و اجتماعی

فرهنگ رسید که در آن دوران برای یک زن مقامی چشمگیر بوده است. خاموشی و گمنامی او به ویژه از این  

( در ایران مقیم بود و ۱۳۷۵انگیز و پرسش برانگیز است که پس از انقالب هم تا پایان عمر )سال  رو شگفت 

 آمدند. اش محفل مشهور و مهمی بود که ادیبان و شاعران نامدار در آن گرد می نه خا
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هایش  ی فعالیت اش و غیاب کامل اسناد و مدارک درباره توان حدس زد که گمنامیبر این مبنا می

در  روزافزون  نفوذی  که  سابقش  شوهر  شاید  حالت  این  در  و  است،  بوده  عمدی  و  شده  مهندسی  امری 

سازی شاملو در دوران بعدی  کرد، نقشی ایفا کرده باشد. همچنان که بخشی از انگاره های عمومی پیدا می رسانه 

 ی همسر سابقش دانست.توان کوششی برای بیرون آمدن از زیر سایه اش را میزندگی 

 

 

 

 

 

 

 

  ۱۳۴۱ابراهیم گلستان، ی ای از فیلم »خواستگاری« ساختهحائری و فروغ فرخزاد در صحنهتوسی 
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 هفته«؟ سردبیر »کتاب ششم:  گفتار

 

نگاران و ادیبان  حائری در زندگی شاملو آن بود که هم در میان روزنامه توسی   ی حضوربرکِت عمده

ای پیدا کرد و توانست با ایشان  ای گسترده از روابط خویشاوندی جایگاهی و وجههجدی و هم در شبکه

دار  تا پیش از این تاریخ تمام کسانی که در ارتباط با او قرار داشتند عضو یا هواروابطی دوستانه برقرار کند.  

شود. در تر از روابط اجتماعی گرداگردش پدیدار میای گسترده حزب توده بودند، اما پس از این ازدواج دایره 

« به  کتاب هفتهشاملو را در » ۱۳۴۰ه در مهرماه سالدکتر هشترودی بود ک مهمتر از همه میان این آشنایان تازه 

 کار گمارد. 

و  درباره هشترودی  ارتباط  ماهیت  روایت ی  در  اغراقی  دیده میشاملو  مرسوم  در  های  بارها  شود. 

و به این خاطر    هشترودی برای شاملو به عنوان یک شاعر احترام قایل بودهکه    های شاملو تکرار شدهزندگینامه 

به   این برداشت    ،فراخوانده است »کتاب هفته«  همکاری در  او را  نادرست است اما  هشترودی در   .به کلی 

شاملو  داند چون »هایی که از خود به جا گذاشته به صراحت ذکر کرده که شاملو را شاعر توانایی نمینوشته 

 45. «بدون توجه به اصول و قواعد زبان فارسی شعر گفته و در واقع از شعرای فرانسوی زبان تقلید کرده است 

شاملو احمد  ی  »کتاب هفته« آفریدهشود، آن است که  ی دیگری که بسیار تبلیغ و ترویج می عقیده 

اعتبار و محبوبیت  های رسمی و  است. در حدی که در رسانه بوده  وی  های  اش در گروی نوآوری بوده و 

 
 . ۷: ۱۳۵۲هشترودی، 45
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ها بر اینترنت عمال نام »کتاب هفته« با احمد شاملو گره خورده، و یکسره با او مربوط شده  های دادهپایگاه 

ای دیرپا و محبوب و  مجله  «کتاب هفته » .نادرست است شود که این تصور نیز است. با مرور اسناد روشن می

بود، که  اش شاملو  سه سردبیر به خود دید که اولیشد و در این مدت اثرگذار بود که برای دو سال چاپ می

ی بسیار مشهور که »احمد یعنی این جمله  .احتماال تنها یک هفته بوده است اش بسیار کوتاه، و عمر سردبیری 

 شاملو سردبیر کتاب هفته بود« تنها برای یک هفته در تاریخ جهان اعتبار داشته است. 

با وساطت او شاملو را    -که آشنایی و ارادتی به توسی حائری داشت -نماید که هشترودی  چنین می

ی این مجله اسم شاملو با این عنوان آمده است. اش برگزیده باشد. در نخستین شمارهی تازهبه سردبیری مجله 

نی دانیم، از شمارهاما به دالیلی که نمی ی نخست نام  بعد از شمارهست.  ی دوم به بعد دیگر شاملو سردبیر 

اصغر حاج سیدجوادی و بعد از    از او علیبینیم و پس  میی مجله  به جای شاملو در شناسنامه را  هشترودی  

متضاد با شاملو  اغلب  راهی متفاوت و  ی اینها هم  گیرند. همه می را بر عهده  سردبیری مجله  آذین  به محمود  او  

و پیوندی که  نقشی کلیدی »کتاب هفته« ایفا نکرده    بنابراین شاملو جز در نخستین شماره   .نداه کردرا طی می

 ده، نادرست و دروغین است.کربرقرار  خودی میان این نشریه و کارنامه 

تر روایتهایی که در این مورد وجود  برای ارزیابی نقش شاملو در »کتاب هفته« الزم است قدری دقیق

در دوران ی طالیی آغازین همچنان پس از آن یک هفتهشاملو دارد را با شواهد و اسناد بیرونی مقایسه کنیم. 

ای و کوتاه مدت  ، اما این فعالیتی به نسبت حاشیه همکاری داشت   «کتاب هفته »حاج سید جوادی با  سردبیری  

سراسر دوران همکاری او با این مجله کمی بیش از شش ماه به درازا کشیده و تنها بیست و پنج شماره  بود.  

شد و بیش از صد شماره از آن به چاپ رسیده است. شود. کتاب هفته بیش از دو سال منتشر می را شامل می

دهد. شهرت و اهمیت این  با این نشریه تنها یک پنجم ابتدایی عمر آن را پوشش میدوران همکاری شاملو  

 مجله هم از سال دوم رشد یافت و این شش مالی بعد از آن بود که شاملو از آن جدا شده بود. 
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جدایی او از این نشریه هم با رسوایی همراه بود و چنان که بعدتر شرح خواهم داد، به خاطر چاپ 

زاده( که به اسم خود منتشرش کرده بود، از آنجا اخراج شد. در  ی منشی مطلبی دزدی )گیلگمش به ترجمه

شمرد و  ملو را خوار میهای شانوشته بود که آذین بهزمانی که چنین خبطی کرد سردبیر »کتاب هفته« محمود 

که سردبیرش بود    «صدف»ی  چنان که مثال در مجله   .دادچه در حزب توده و چه سایر جاها به او میدان نمی 

  .بود، تنها یک بار متنی از شاملو چاپ کرد «سخن»ی گرایان در برابر مجله و سخنگوی چپ 

سردبیر نبوده، نقش مهمی بر عهده نداشته، و از آن اخراج شده، همه این که شاملو در »کتاب هفته«  

های بعدی است که با  اند و تنها طی دهههای پیش از انقالب اسالمی اموری بدیهی و روشن بودهدر دهه

های گذشته از یادها رفت و روایتی که شاملو های سیاسی و اجتماعی بایگانی ها و دگرگونی نظم چرخش نسل 

اگر داده بعدتر   اما  این زمینه برساخت به کرسی نشست.  بینیم هم اهمیت  های مستند را مرور کنیم، می در 

گوید  گوید بیشتر بوده، و هم شاملو در »کتاب هفته« کمتر از آنچه می »کتاب هفته« برای شاملو از آنچه می 

 اهمیت داشته است.  

 ه است. دلخوری و خشم از کتاب هفته جدا شدبا  گفته که  هم خود در ابتدای کار علنی میشاملو  

هایی صریح  با ارجاع   46ای کوچک« که در کتاب »ققنوس در باران« منتشر کرد، ای به نام »مجله در شعروارهمثال  

باز و  که همجنس   یبه هنگام...: »هبه این ترتیب توصیف کرد  آمیزقدری توهینرا    «کتاب هفته در »ش  ناهمکار

خسته و    و  /خود را بر دوش داشتم  یجنازه  من  /نهادند  گریکدی  یبه گلو  خنجر  /الشه  مِیسرِ تقس  بر  /قصاب

جلدِ   با  /کوچک  یمجله   یهادوره   /:بود  /«یبردگ  ی»کارنامه   /من  یکارنامه   / ُجستمیم  یگورستان  /دینوم

  .«...زرکوبش!

 
 . ۵۱۳۴شاملو،  46
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یعنی اندکی پس از جدایی از »کتاب هفته« نوشته و درست معلوم    ۱۳۴۴اسفند    ۲۳شاملو این »شعر« را در  

های بعدی نوشتارهایش آن را به عباس جوانمردی تقدیم کرده، که بازیگر و کارگردان نیست چرا در چاپ

 مجله نقشی یا بدان ربطی داشته باشد.رسد در دعوایش با این تئاتر بوده و به نظر نمی 

داشته  کتاب هفته برای شاملو ارزش و اهمیتی بیش از یک بردگی موقت که دهد نشان می   شواهداما  

در تنها  او  تا پیش از آن    .در واقع برای نخستین بار با کتاب هفته بود که شاملو شهرتی به دست آورد  .است 

اش هم تنها در شد و شاعری می نگاری ناموفق شناخته  به عنوان روزنامه های هوادار توده  ی محفل محدوده 

ها بعد از آن اما در عین این ناسزاگویی   .داشت و اعتبار  اش انعکاس  دوستان و نزدیکان حزبیگروه کوچکی از  

کرد و این کار را چندان تشدید کرد که طی سی سال بعد در همیشه به همکاری با »کتاب هفته« افتخار می 

 ی الحاق این مجله به خودش منتهی شد.  نهایت به افسانه 

 

 

 

 

 

 

 

به خاطر اعتبار و شهرت او رونق گرفت و محبوبیت    «کتاب هفته »گویند  ستایندگان شاملو معموال می 

اما این نکته را نادیده می گیرند که تا پیش از این نشریه، شاملو فعالیت مطبوعاتی پردامنه و موفقی یافت، 

ری ذاتی نیست که به صورت شود و امنداشته است. باالخره شهرت یک آدم از جایی و به دلیلی شروع می

ی شاملو این آغازگاه »کتاب هفته« بود  داشتی متافیزیکی در جوهر وی به ودیعه نهاده شده باشد. درباره پیش 
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گرفت. یاران و نزدیکان شاملو از  ی با شمارگان باال بود که او نقشی در آن بر عهده میو این اولین نشریه 

ی اند که »کتاب هفته« سکوی پرش شاملو و دستمایه اعتراف کرده   جمله محمدعلی سپانلو هم به این نکته 

  47اش بوده است.مشهور شدن 

انگاره بخش عمده  کتابی  نزد عوام  امروز  که  دربارهای  از محفل  خوان  دارد،  نشریه وجود  این  ی 

ها و خطاهایی ریز و درشت آلوده است. ماجرا فقط به سردبیری مجله و  شاملو سرچشمه گرفته و به اغراق 

شاملو بوده  ور  به خاطر حضدیگر آن است که  ادعای  شود.  تقدم اهمیت مجله بر شهرت شاملو محدود نمی

های متفاوت گفته  در موقعیت شاملو  است. این تصور از آنجا برخاسته که  تیراژ باالیی داشته    «کتاب هفته که »

ی اعدادی دروغین از زمره « شمارگان این نشریه خیلی باال بوده و  اش با »کتاب هفته که در دوران همکاری 

 است. را قید کرده  49و سی هزار 48بیست هزار

دار ای با خبرگزاری دویچه وله گفته که در مصاحبه ،بود «کتاب هفته »زاده که مدیر فنی عباس عاقلی 

پنج شش هزار مشترک    مجله  در اوج موفقیت خود قرار داشته است. در این دوره نشریه    شاملوزمان اخراج  

ها هم برای شهرستان ده و شماری  کرها چاپ میچهار پنج هزار نسخه برای گیشه عالوه بر آن  و  داشته  در تهران  

که اتفاقا با غیاب شاملو مصادف  -اش  در اوج موفقیت به این ترتیب شمارگان این مجله    50.شده است ارسال می 

گوید در زمان سردبیری او این  بنابراین گزارش شاملو که می  .قدری بیش از ده هزار نسخه بوده است   -بوده

ی نادرست را شده، سه گزارهشمارگاه بیست و سی هزار نسخه بوده و رکوردی در مطبوعات محسوب می

 
 . ۲۳۷-۲۳۶: ۱۳۹۳سپانلو،  47
 . ۲۳۷: ۱۳۹۳سپانلو،  48
 . ۲۳۸: ۱۳۹۳: مقدمه؛ سرکیسیان، ۳، ج.۱۳۹۲شاملو،  49
 . ۲۰۱۰عاقلی،  50
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ی شمارگان مجله حدود ده هزار بوده، و اینها شود. سردبیری او تنها یک هفته دوام داشته، بیشینه شامل می 

کرد،  ی کیهان چاپ می که آن را هم موسسه   شمارگان »زن روز«اند. چون در آن زمان  شده رکورد محسوب نمی

 . ه است صد و چهل هزار نسخه بود

ی ساز و کارهای درونی انتشار درباره در این مجله چندان جدی بود که  شاملو  ای بودن نقش  حاشیه 

از پاسخگویی بدان   ،شدپرسش دقیقی در این زمینه مطرح می بعدها  دانست و وقتی  این مجله چیز زیادی نمی 

مصاحبه کرده، معتقد است   «کتاب هفته »اش با  ی دوران همکاریمحمد قائد که با شاملو درباره   .ماندباز می

گوید »چندین او می .بر عهده نداشته است  کند رامهمی که ادعا می که اصوال شاملو هرگز در این مجله نقش

آورد و یا به  ی نقش او صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدم که یا ماجرا را درست به خاطر نمیبار درباره 

  .«...هبگوید در آن نشریه چه سمتی داشت دلیلی میل ندارد دقیق حرف بزند و 

ی شورای سردبیری و تحریریه  شد که دربارهگوید این فراموشی به خصوص وقتی عارض می قائد می

از دید قائد شاملو در کتاب هفته نقش تعیین    .آمدهایی پیش میپرسش و روندهای انتخاب و تدوین مقاالت  

این نکته هم جای اشاره   .کرده است ها را ویرایش می ای نداشته و تنها طبق نظر شورای سردبیری متن کننده

با  بود  «کتاب هفته»دارد که در دورانی که شاملو مدعی سردبیری   به کلی  این مجله  ، محتوای بخش شعر 

نام شخصی دیگر به عنوان مسئول بخش شعر ثبت شده  ی مجله  در شناسنامه و    شتهی شاملو زاویه دا سلیقه 

  51.است 

های قدیمی  انگیز است که نسخه هایی که شاملو گزارش کرده به ویژه از آن رو شگفت تداوم افسانه 

اش اندرکاران اسامی دست ها در دسترس قرار دارد و  »کتاب هفته« به شکل کاغذی و الکترونیکی در بایگانی

 
 . ۲۳۱: ۱۳۹۳منتجبی،  51
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  ، چاپ شدمجله ابتدای کار که همان  از ،بر اساس این شناسنامه .در ابتدای آن ذکر شده و مشخص است  هم

و از نظر سطح    هبودیکی از آنها  احمد شاملو  مدیریتش را بر عهده داشته است.  دوازده نفره  ای  هیات تحریریه 

در میان این  .ه است بودتر فروپایهشان )به جز مرتضی ممیز(  تحصیالت و آثار چاپ شده تا آن هنگام از همه

اصغر  ها اشاره کرد: دکتر محسن هشترودی، دکتر جمشید بهنام، دکتر کاردان، دکتر علی توان به این نام کسان می 

 52حاج سید جوادی، دکتر محمد جعفر محجوب، کاوه دهگان، فرخ غفاری و مرتضی ممیز. 

کرد. بنابراین طبیعی بود که های مهم را یک نفر به تنهایی منتشر میمجله ی  در آن روزگار تقریبا همه

های گوناگون فرهنگ و ادب  های نامدار و متخصص در حوزهگرد هم آمدن دوازده نفر که برخی از آنها چهره 

جه شد.  بودند، رونقی در کار ایجاد کند. به همین خاطر هم »کتاب هفته« از ابتدای کار با استقبال خوبی موا

 ترین عضو شورای تحریریه منسوب کنیم.انگیز است اگر بخواهیم این کامیابی را به فرودست اما قدری وهم

منصب شاملو   .گرد آمده بودند و هم او سردبیر هم بود  این عده به سبب اعتبار و آشنایی با هشترودی

»مدیر بخش   و  فنی«  »مدیر  از  بود  عبارت  عده  این  میان  زیبا«ادبیات و سرگرمیدر  هنرهای  و  در    ، ها  که 

انداز  ها و هنرهای زیبا« هم قدری غلط عنوان »مدیر بخش ادبیات و سرگرمی   .ی مجله ذکر شده است شناسنامه 

»داستان ها  شماره چون در همان  است.   کتابشناسی« دکتر  مدیر بخش  فارسی و  متون کالسیک  های کهن و 

هم وجود داشته  و بخش دیگری به نام »ادبیات و داستان خارجی« با مدیریت حاج سید جوادی    همحجوب بود

، کنیماز آن عنوان طوالنی کسر  اگر اینها را    53.ه است کردو فرخ غفاری هم بخش سینما و تئاتر را مدیریت می

 .  که انگار مسئولیت اصلی شاملو در این مجله بوده است  ماندرگرمی باقی می بخش سفقط 

 
 . ۲۳۷: ۱۳۹۳روشنگر،  52
 ی دوم تا بیست و پنجم.ی »کتاب هفته«، شمارهشناسنامه  53
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ی داشت، که درباره  «کتاب هفته»ی نقش و اهمیتی که در تعیین سمت و سوی  شاملو نه تنها درباره 

هشت هزار تومان به عنوان -او جایی ادعا کرد که ماهی هفت  .گفت اش در آنجا نیز دروغ می حقوق دریافتی 

گرفته و جای دیگری در مصاحبه با محمد قائد گفته بود که حقوق پنج هزار سردبیر کتاب هفته دستمزد می

خاطرنشان  محمد قائد به درستی    .تومانی به او پیشنهاد کرده بودند، اما او گفته بود چهار هزار تومان کافی است 

شد و بعد با تالش کرده که در آن هنگام چنین دستمزدی حتا به نامدارترین استادان دانشگاه هم پرداخت نمی

کرده و منظورش  جهت مبرا کردنِ شاملو از گناه دروغگویی، نوشته که شاید ریال و تومان را با هم اشتباه می

  54.هزار ریال بوده است  چهار

رود.  اش با شاملو نمی اطمینانی است. چون بیم دشمنیها مرجع قایلی این گزارشبه ویژه درباره قائد  

در  گوید که در هفده هجده سالگی بسیاری از »اشعار« او را  در جوانی از مریدان شاملو بوده و خود میاو  

الشعرا را برایش به  پردازد مدام اصرار دارد لقب ملک و در فصلی از کتابش هم که به او می   55حافظه داشته، 

کند. اما ب جلوه میتناسالشعرای بهار نامربوط و بیکه به ویژه در قیاس با بزرگمردی مثل ملک   56کار بگیرد، 

شود حدس زد که از این لقب شادمان  کرده، و می اشارتی در سخنش هست که انگار او را چنین خطاب می 

 شده است. می

ارد و او را تطهیر کند. چون  را نگه دخود  د  ش کوشد جانب مرمیقائد که این گفتارها را نقل کرده، باز  

اشاره  ناباورانه  آید که این حسن تعبیر را از روی ادب انجام داده و نه اعتقاد، چون  های دیگرش بر می از حرف

 
 . ۸۰-۷۳: ۱۳۸۷قائد،  54
 .۲۸۲: ۱۳۸۰قائد،   55
 . ۳۲۰-۲۸۵: ۱۳۸۰قائد،   56



85 

 

این    57.کند که شاملو گفته بود ناشر کتاب هفته قول داده بود یک خودروی فورد آلمانی به او عیدی بدهدمی

ای به مدیران ارشدش  یکی دیگر دروغی عیان است، چون حتا وزارت نفت هم در آن روزگار چنین عیدی

شش ماه  که موقعیتش هم درست معلوم نیست و در کل هم تنها    ایمجله   کارمندعیدی  داد، چه رسد به  نمی

آید که شاملو از سویی ها چنین بر میاز این حرف  .است و با رسوایی ختم شده  داشته    اش ادامههمکاری

گفته و از سوی دیگر این شأن و پیشینه برایش  اش در کتاب هفته آگاهانه دروغ میی موقعیت و نقش درباره

  .است حرف زده اهمیت داشته، چون مدام در این مورد 

  

 
 . ۲۳۲: ۱۳۹۳منتجبی،  57
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 آیدا و عشق کامل؟ هفتم:  گفتار

 

توانست بر سر شاملو باقی بماند. به همین  حائری مدتی طوالنی نمیتوسی    ی زنی مقتدر مثلسایه 

ی روابط فامیلی خاندان حائری  خاطر وقتی چهار سال گذشت و جایگاهی به نسبت تثبیت شده در شبکه 

حائری  توسی    شاملو جایگزین زنشخصوصی  زنی که در زندگی  مازندرانی پیدا کرد، به فکر خیانت افتاد.  

  .شد، دختری جوان بود به نام آیدا سرکیسیان

دختری ارمنی بود که  او    .شدحائری محسوب می توسی    ی مقابلها، آیدا دقیقا نقطه از بسیاری جنبه 

و دو سال   هاش را به پایان برددر تهران و اصفهان دبستان و دبیرستان   .در کرمانشاه زاده شده بود  ۱۳۱۸به سال  

اند  نویسان آورده زندگینامه   .کاره رها کردرا نیمهتحصیل  اما    ه بود. خوانددرس  ی علوم بازرگانی  در دانشکده 

او در    .خورداش به این موضوع نمیزمانِ ترک تحصیلاما    .و دانشگاه را رها کردکه به خاطر آشنایی با شامل 

(  ۱۳۳۶س خوانده باشد در هجده سالگی )بیست و دو سالگی با شاملو آشنا شد و اگر طبق نظام قدیم در

سال قبل از  دو یعنی    ۱۳۳۸دیپلم گرفته و اگر تحصیل را بی وقفه بعد از آن شروع کرده باشد، قاعدتا باید در

با شاملو ترک تحصیل کرده باشد بین دیپلم گرفتن و این دو  توان فرض کرد که  هرچند می  .آشنایی  سال 

 اش به هر صورت نیازمند بررسی بیشتری است. دلیل ترک تحصیل  .باشدافتاده اش فاصله دانشگاه رفتن 

ده که در روز چهاردهم آیدا در سالشماری که از زندگی شاملو فراهم آورده، بر این نکته تاکید کر

این تاکید و پافشاری در شرایطی که رخدادهای مهمتری در این سالشمار    .با شاملو آشنا شد  ۱۳۴۱فروردین  
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ای بینیم که آیدا در مصاحبه به خصوص وقتی می  .انگیزداند، پرسشی را بر میبا این دقت به روز مشخص نشده 

پرد که هنگام آشنایی با شاملو بیست و دو ساله بوده و این امر به یک سال پیش از این تاریخِ  از دهانش می

  گوید در بیست و دو سالگی با شاملو وقتی می  .است   ۱۳۱۸آبان    ۲۳آیدا متولد سال    58. شوددقیق مربوط می

به سال   یعنی قضیه  است   ۱۳۴۰آشنا شده،  بوده  از جمله گواه خویشاوندان توسی  .مربوط  بیرونی   شواهد 

ی اش، تاریخی درست را به دست داده، و بعد هنگام نوشتن زندگینامه در مصاحبه دهد که  حائری نشان می

   .شاملو آن را تحریف کرده است 

تا آخر سال  دارد، آن است که شاملو  ۱۳۴۱در سالشمار رسمی بر فروردین    به نظرم دلیل تاکیدی که

به زنش در این حین کرده و آیدا نخواسته بگوید که شاملو حائری زندگی میتوسی  اش  قبلیبا همسرِ ۱۳۴۰

اش با شاملو را شاملو، زمانِ آشنایی   ی خودش تابیشتر برای تبرئه شاید  در واقع آیدا،    .کرده است خیانت می

احتماال   .شده بودند از هم جداتوسی  حدود یک سالی دیرتر اعالم کرده و این زمانی است که دیگر شاملو و

که در این متنِ رسمی درج شده، تاریخ ازدواج شاملو و آیدا بوده، که نخستین دیدار با شاملو    ۱۳۴۱فروردین  

 . ده است با آن ادغام شنیز 

ای دارد که بر مبنای آن  آیدا اشاره  .ی ماهیت آشنایی آیدا و شاملو هم جای بحث وجود دارددرباره

ی هیچ اشاره اما    .اندی مادرش یکدیگر را دیده و با هم آشنا شدهی مادر شاملو بوده و این دو در محله همسایه 

نماید که به دلیلی نامشخص مادر شاملو از حدود هجده دیگری به ارتباط شاملو و مادرش نداریم و چنین می 

حائری  توسی    یخانوادهاعضای  مصاحبه با  سالگی او دیگر حضوری در زندگی او نداشته است. از آن سو  

حائری و شاملو بوده و برای یک سال در مقام خدمتکار در  توسی    یدا در اصل همسایه که آی  59روشن کرد 

 
 .۳۰۰: ۱۳۸۷آیدا،  58

 پرس و جو و گزارش از مهندس محمدرضا حائری.  59
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سالی که از    .شناخته و نه شوهرشاو را میحائری  توسی    خودکرده و در ابتدای کار هم  کار می ایشان  ی  خانه 

ده و در مقابل همسرش  که شاملو شغل منظمی نداشته و اغلب در خانه بواست  دورانی    ،گوییمآن سخن می 

که ارتباطی پس دور از انتظار نیست    .با چند شغل در دانشگاه و رادیو اغلب غایب و بر سر کار بوده است 

  .باشد هبرقرار شد -یدایعنی احمد و آ-نشین و خدمتکار شوهر خانه صمیمانه میان 

نیست  یا عجیب  ناپذیرفتنی  امری  به همسرش  شاملو    .اما خیانت شاملو  برای  رفتاری  چون چنین 

نسبت به خودِ آیدا وفاداری جنسی زیادی به خرج هم  سر  هنجار و عادی بوده و بعدتر شاملو حتا در پیرانه 

  .، و به احتمال زیاد جدای از همسر اولش و وصلت با توسی هم حاصل خیانتی دیگر بوده است دادنمی

تاریخ آشنایی آیدا و شاملو  ی  درباره   مانگزارش مهم خاندان حائری را در نظر بگیریم و حدساگر  

شاملو گفته    .شوداز شاملو هم روشن میحائری  ، معمای اختالف ناگهانی و جدا شدنِ قاطع  بدانیم را درست  

حائری فقط با کیفش و کتش از خانه خارج شد و همه چیز را پشت سرش جا توسی   که موقع جدا شدن از

در آن صاحب زنش  روشن است که این جدایی ناگهانی به علتی بوده که شاملو در آن گناهکار و    .گذاشت 

 . توان از همین جا دریافت توان از می ارتباط نامتوازن ایشان را می  .حق بوده و زن، مرد را از خانه رانده است 

این زن بود که شوهرش را از خانه بیرون کرد و این    -ی شاملو و آیدا احتماال بعد از فاش شدن رابطه   -چون  

  .بدان معناست که از نظر حقوقی هر آنچه شاملو تا آن هنگام داشته به زنش تعلق داشته است 

ی این وضعیت حقوقی زن و شوهر در آن دوران به کلی غیرعادی و نامرسوم بوده است. ما درباره 

شان  دانیم و معلوم نیست شکل مالکیت اموال مشترک در میان ارتباط شاملو با همسر اولش تقریبا هیچ چیز نمی 

آید که او اگر اموالی هم در این زندگی مشترک های فرزندان شاملو چنین بر میچگونه بوده است. اما از اشاره

داشته، آن را با خود برده و کمکی به تامین مالی ایشان نکرده است. شاید همین پیشینه باعث شده توسی  

اش با شاملو تدبیرهایی حقوقی در این مورد اتخاذ کند. به ویژه که او به لحاظ حائری در زندگی مشترک 

 خاسته است. ی ثروتمندی هم برمیداشته و از خانواده شغلی و درآمد وضعیت بهتری 
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و زیرک بوده   دیدهدر ضمن ماجرای اعتیاد شاملو هم هست و روشن است که توسی که زنی جهان

نماید این نگرانی را هم داشته که شوهرش اموالشان را بابت اعتیادش به باد دهد و به همین خاطر چنین می

شان به نام شاملو نبوده باشد. این که توسی در انجام چنین کاری که هیچ ملک و امالکی در زندگی مشترک 

دهد که در میان این دو  اش رانده، نشان میو زندگی  کامیاب شده و در نهایت شاملو را با این سادگی از خانه

درست برعکس آیدا که گویی با یک قطِب قوی/ ضعیف وجود داشته و شاملو طرفِ فرودست بوده است.  

 ی کارهای شوهرش موافق بود، و همچون یاور و پشتیبانی مطیع و آرام همواره در کنار شاملو باقی ماند. همه

ی شخصیت شاملو روشن ی شخصیت توسی و آیدا، هم از طرفی نکات فراوانی را دربارهمقایسه 

ی آن روز ایران، به سختی  گشاید. در جامعه ی او را میی فهم اشعار عاشقانه کند، و هم از طرف دیگر گرهمی

ت داشته باشند. چنان که گفتیم،  بتوان دو زنی را یافت که به قدر توسی حائری و آیدا سرکیسیان با هم تفاو

ی فرانسه، با مدرک عالی دانشگاهی، که استاد دانشگاه و مترجم و ادیبی نامدار  توسی زنی بود تحصیل کرده

شد. ردپای زبان او بر شد. او در ارتباط زناشویی با شاملو آشکارا طرف قدرتمندتر محسوب میمحسوب می 

های این دهد که مدیریت تمام داراییشان نشان می ی جدا شدن شیوههای شاملو کامال نمایان است و  ترجمه

 خانواده به دست وی بوده است.  

بود که بعد از ترک تحصیل و بر عهده گرفتن شغلی فروپایه با شاملو  در مقابل آیدا دختری شهرستانی  

ای نیست شد. آیدا نه شخصیت اجتماعی مستقلی داشت و نه تحصیالت یا دانشی در خور، و هیچ نشانه آشنا  

شان مدیریت کرده باشد. ارتباط این دو زن که مقدم  که در دوران پیوند با شاملو چیزی را در زندگی مشترک 

میانشان نشان  را  تراز نابرابر قدرت    نیز از جنس خانم خانه و خدمتکار است و  آشنایی آیدا و شاملو بودهبر  

 دهد. می

کرد. ارتباطهای  زیست، او بود که در مدار همسرش گردش میدر چهار سالی که شاملو با توسی می

اجتماعی، مسیرهای شغلی و حتا زبان نوشتاری و عالیق ادبی او در این دوران یکسره زیر تاثیر و نفوذ توسی 
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کسره در شخصیت شاملو جذب و هضم کرد. او یقرار داشت. در مقابل آیدا ارتباطی واژگونه با او برقرار می

این زن آیدا نبوده    بدل شد که حتا از نام و نشان خویش نیز دست کشید. چون نام اصلی  شد و به خدمتگزاری 

کرد.  و در اصل ریتا آرنت سرکیسیان نام داشته است. اما بعد از ازدواج همه جا خود را آیدا شاملو معرفی می 

اروپاییان   رسم  به  تنها  نه  نیست -او  رایج  ایران  در  چندان  نام    -که خوشبختانه  از  اسم شوهرش  چتر  زیر 

 خانوادگی خود دست شست، که حتا نام کوچک خود را هم تغییر داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 سرکیسیان  احمد شاملو و آیدا

 

اصرار داشته،    یشهادر نوشته به کار بردن این نام  نامیده و این قدر در  این که چرا شاملو او را آیدا می

ی این تواند به گشودن گره در دست داریم که می  یاما گزارش   .اش دشوار است معمایی است که امروز گشودن

اش را تعریف نقل قولی است از خودِ شاملو، که ماجرای نخستین عشقِ دوران کودکیآن هم    .کمک کندمعما  

ین  کردند که دختری داشتند و اای ارمنی زندگی میشان خانواده در همسایگی خانه گوید که  او می  .کندمی

  .پروردنگریست و در دل عشق او را می نواخت و شاملو دزدکی او را میدختر گهگاه پیانو می 
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این که   با شاملو تعریف میاز آشنایی آیدا  ای که  داستان احتماال ساختگی جالب  از برخی کند  اش 

شاملو    ی مادری ی خانه همسایه گوید که  می آیدا    .کانه شباهت داردها به این تصویر بازمانده از عشقی کودجنبه

که در زمان کودکی در    هشدای محسوب می یعنی کمابیش تناسخ همان دخترِ ارمنی  .هدر خیابان ایرانشهر بود

  . اش به وی را در لفاف پیانو و موسیقی روایت کرده استو شیفتگی  هزیستی پدری شاملو میهمسایگی خانه 

  ی ی شاملوه پیانونوازِ همسای  یبچه نام آن دخترکه چه بسا  حدسی گستاخانه زد  توان گامی پیشتر نهاد و  حتا می

به هر صورت، به نظرم یک دلیل جذابیت آیدا برای شاملو، زنده کردن خاطره و تصویر   .کودک، آیدا بوده باشد

  .ی وی بودکه در زمان کودکی شیفته  است ی دختری آرمانی شده 

گوید  ای میدر مصاحبه   آیدا  .آن است که آیدا یکسره مطیع شاملو بود  دیگرِ جذابیت این زندلیل  

خواهم دارم، و اگر نباشد وقتی شاملو هست، تمام چیزهایی که از زندگی می  .»برای من همه چیز شاملوست 

آسای  ی افکار من تحت تاثیر فکر و شخصیت غول و »قبول دارم که همه   60هیچ چیز ندارم و هیچ چیز نیستم« 

کنم همان باشم  و »آیدایی که شاملو در شعرش تصویر کرده الگویی است برای من و کوشش می   61شاملوست« 

  62. خواهد«که او می

قدان فراهم آسا نمودنِ برخی از افراد، گاه به بهای مهار قد کشیدن دیگران یا گردآوری کوتاهغول 

آید که چرا شاملو با  از اینجا به روشنی بر می  .وارگیِ شاملو نیز چنین بوده باشدآید، و چه بسا که غول می

سال پیدا کرد، به او  چهار  و ارتقای نمایانی که در همان    برد و رشد اش می ای که از وجود زنِ قبلیوجود بهره 

 
 .۳۰۰: ۱۳۸۷آیدا،  60

 .۳۰۱: ۱۳۸۷آیدا،  61

 .۳۰۳: ۱۳۸۷آیدا،  62
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حائری در چشم شوهرش شاید همین توسی    اشکال کار  .جدایی پرداخت این کار را با  خیانت کرد و تاوان  

   .مردِ خانه داشت آنچه تر و موثرتر از بود که وجودی داشت نیرومند و توانا و حتا سنگین 

اما همین   .شکی نیست که آیدا شاملو را بسیار دوست داشته و از همه چیز خود برای او گذشته است 

اند که »مثل پروانه در اطراف  ی ناظران نوشته ایثار همه جانبه و ذوب شدن در شخصیِت دلدار و این که همه

شک  شاملو نیز بی   .ندارد  رسید«، نشان از شخصیتی نیرومند و خودبنیادگشت و به او میصندلی شاملو می 

اما از همین   .و از نوشتارهایش معلوم است که از پیوند با او بسیار خوشنود بوده است پسندید  حضورش را می

آیدا را همچون شخصیتی حاشیه متون بر می با هویت ای و »کمکی« در نظر میآید که  انسانی  نه  گرفته و 

   .شخص و متمایز و مستقل که حق سخن گفتن و کنشِ خودمختار داشته باشدم

در همان آشفتگی سابق فرو رفت و ازدواج با  باز  رای مدتی  حائری بتوسی    شاملو بعد از جدایی از

حائری به شکلی  توسی    احتماال دلیل این تباهی ناگهانی آن بوده که  .آیدا نیز او را از این حال خارج نکرد

کرده است. شاید دلیل کینه و فعال ارتباطهایی که بین اطرافیانش با شوهر سابقش وجود داشته را قطع می

تا دو سال بعد، این دو در وضعیتی فقیرانه و دور  روی  شد. به هر  دشمنی شدید شاملو با او نیز همین بوده با

  .کردندهای فرهنگی زندگی میاز جریان 

های شاملو به نقل از وی بر این نکته بسیار تاکید شده که شاعر در وضعیت سرگردانی  در زندگینامه 

اما اگر   .اش دادآیدا بود که او را جمع و جور کرد و نظم و نسقی به زندگی برد و این  و آشفتگی به سر می

حائری بوده  توسی  اش ایفا کرده،بینیم کسی که چنین نقشی را در زندگیرا به دقت بنگریم، میسیر حوادث 

ی فرهنگ وارد شد، و بعد از جدایی از  به طور جدی به عرصه توسی  شاملو بعد از آشنایی با .است و نه آیدا

در این سفر به دیار فراموشان  ی عزلت رانده شد، و این در حالی بود که آیدا نیز  او از یادها رفت و به گوشه 

بار   را  پیدا کرده بودی همسر سابقش  ی که با خانواده کم کم ارتباطهایتوانست  البته    شاملو  .دشبا او همراه  
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دیگر به صحنه بازگشت، اما این فرآیند دو سه سال به درازا کشید و وقتی شاملو باالخره بار    .دیگر فعال کند

  .فرا رسیده بود ۱۳۴۳سال 

توسی   شاملو بر این که آیدا این نقش را برعهده داشته و نهنمایان  تاکید بیش از حد و پافشاری  

اش است، و تالش برای آن که تاثیر چشمگیر وی گیری از زنِ سابق حائری، به نظرم به سادگی نوعی انتقام 

توسی    املو تا پیش از آشنایی باحقیقت آن است که ش   .اعتبار یافتن خویش را انکار کنددر برکشیده شدن و  

خالصه در نقش سربازی پیاده برای حزب توده    شسواد که هویت و شخصیتبیبود تقریبا    یحائری جوان

باب  .شدمی ازدواج  از  از شاملو صادر شد و  توسی    عد  ادیبانه و جدی  نوشتارهای  نخستین  بود که  حائری 

ه شوهر را به بنابراین روشن است که این زن بوده ک  .ان متوقف ماندبالفاصله پس از جدایی از وی این جری

حائری او را از این پشتوانه  توسی    ترک  .ی رسمی کشانده است مسیر ادبیات جدی و فضاهای روشنفکرانه 

با وی شکل گرفته بود همچنان به هایی که در چهار سالِ زندگی  ی روابط و دوستیمحروم کرد، اما شبکه 

   .ی فقر و گمنامی خارج شودجای خود باقی بود و همین بود که به شاملو فرصتی دوباره داد تا از ورطه 

 

 

 

 

 

 

اش ای از خود را پدید آورد و تبلیغ کرد که با ساخت شخصیتی شاملو پس از ازدواج با آیدا انگاره 

  داد. به زودی ی زنش آیدا نشان می پیشه و سخت فریفته سازگاری چندانی ندارد. این انگاره او را مردی عاشق 

در تحلیل نوشتارهای شاملو نشان خواهم داد که او فاقد این رده از عواطف و احساسات بوده و برخوردش 
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ی خودش کمابیش با خودشیفتگی  ی روابط صمیمانه با جنس زن بسیار مردمدارانه بوده و برداشتش درباره 

 زده است. پهلو می 

این گرایش به خیانت جنسی در زندگی زناشویی بعد از پیوند با آیدا هم به جای خود باقی بود و 

انگاره  با  تبلیغ می این  از خود  است.  ای که  ناسازگار  بود،  او  و گلستان    یداهلل رویایی که رفیق گرمابهکرد، 

کردند که با مصرف مواد  به ایتالیا    یفرسی سالخورده  شاملوبا  که  و گفته  ده  کرای پر سر و صدا نقل  خاطره

شاملو بعد از بازگشت از این سفر متنی نوشت  گوید  میرویایی  .  آغشته بود  مالزمت زیبارویان فرنگیمخدر و  

اش به آیدا داد سخن داد. از جمله ذکر این خاطره که با یک نگهبان گورستان  و در آن از وفاداری و سرسپردگی

دویده و فریاد  سر میزده و شوریدههای رم قدم میبها همراه او در خیابان به نام لوئیجی دوست شده بوده و ش

 زده که »آیدای من کجاست«. می

گفته است. یعنی نه گورستانی در کار رویایی در ضمن فاش گفته که شاملو در این مورد دروغ می

بوده که در تمام این مدت دوتایی های شوهری شوریده و شیدا. به گزارش او واقعیت آن بوده و نه شبگردی 

اند. رویایی بردهخبری به سر میاند و به خاطر مصرف مواد در مستی و بیسرگرم عشرت با زنان گوناگون بوده

ی »آیدای من کجاست؟«، به شاملو کنایه زده بود که  ی نعره درباره  بندی شده پس از انتشار این داستان سرهم

 63اش؟ و شاملو هم گفته بوده منظورش لوئیجی پیراندلو بوده است! ما ندیدیم   ی این لوئیجی چیست کهقضیه

کنند، و بحث ما در اینجا شان خیانت می ها گاه به همسراناین البته الگوی مرسومی است که زوج 

اصل واقعه نیست. اما این که چرا شاملو اصرار داشته به وفاداری جنسی تظاهر کند، جای پرسش دارد. آیدا  

ی رویایی شخصیتی پرخاشگر و مهاجم نداشته که حساب بردن از او دلیلِ این کار باشد. حتا بعد از نقل خاطره

 
 .  ۲۰۰۸رویایی،  63
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بینیم و به احتمال زیاد او شاملو را با همان  الل در ارتباط این زن و شوهر نمیهم نشانی از کشمکش و اخت 

ی هایی که داشته پذیرفته بوده است. پس شاملو به چه دلیلی این قدر بر تثبیت چنین انگارهها و ویژگیمیل

 دروغینی اصرار داشته است؟

سازی به خصومت با توسی حائری  حدسم آن است که دست کم در ابتدای کار، بخشی از این انگاره 

گیرد.  را در بر میها  از متنی متنی متفاوت  ی ارتباطش با آیدا بیان کرده سه رده دربارهآنچه شاملو  مربوط باشد.  

او تقدیم شده است. ردهدر بسیاری است که    یسفید   «هایشعر»بخشی   به  یا  آیدا آمده  ی دیگر، شان اسم 

بخش، ناجی، سامان کرده و در آن آیدا را الهامایست که شاملو تعریف میهای زندگینامه ها و روایت داستان 

ی سومی هم داریم که نسبت به آن دوتای پیشین زودآیندتر است، و ردهداند. دهنده و قطب زندگی خود می

های فرهنگی  شخصیت نزد  مان انتشارشان  هایی که در زی این دو با هم است. عکس های عاشقانه آن عکس 

 ند. ر ندادیگر نظیری  

 

 

 

 

 

 دهدی این دو را به خوبی نشان میی رابطهی امروزین دربارهتلفیقی از عکس احمد و آیدا که انگاره

 

یافتن بر  ی سینما و غلبه  شاملو همزمان با بازگشت به میدان عمومی و احیای ارتباطهایش در حوزه 

هایی بسیار صمیمانه هایی از خودش و آیدا، که این دو را در حالت فضای نشریات، شروع کرد به انتشار عکس 

های فرهنگی سابقه شاعران و ادیبان و شخصیت نزد  ها تا آن هنگام  نوع عکس این  داد.  و عاشقانه نشان می 
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های دیگران دور ند کنجکاوی شان را از گزو نخبگان فرهنگی اغلب زندگی خصوصی و خانوادگی   نداشتند

شود  هایی مربوط می ها و خوانندهبه هنرپیشه   -که همزمان هستند  -شان  های مشابه تنها نمونه   اند.داشته نگه می

 های زرد بوده است.های پر سر و صدایشان خوراکی لذیذ برای روزنامه ها و جداییکه ازدواج 

 

 

 

 

 

 

 

های مجازی این حقیقت ین نکته در آن زمان به درستی شناخته شده نبود، اما امروز در دوران شبکه ا

ای از صمیمیت جاری میان  ی دو نفره به قصد انتشار، ثبت واقعیِ لحظه ه که گرفتن عکس صمیمانبرمال شده  

ابزارهای عکاسی   جلویدلدار و دلداده نیست، بلکه بیان پیامی اجتماعی است. بنابراین وقتی شاملو و همسرش  

کردند تا عکسی عاشقانه بگیرند، و بعد هم  نشستند و نورپردازی و حالت بدن خود را تنظیم می آن موقع می 

ی اند، و نه لزوما تجربه ی پیامی بوده کردند، پیش از هرچیز در حال مخابرههای عمومی منتشرش میدر رسانه 

 ها وجود داشته باشد یا نداشته باشد. دهیممکن است مستقل از این پیغام  عشقی سوزان، که

مل را به دست داشته است. یعنی آشکارا  روشن است که در این روند احمد شاملو بوده که ابتکار ع 

احمد شاملو چنین ها و انتشارشان کار شاملو بوده و نه آیدا. اما پرسش آن است که چرا  گرفته شدن این عکس 

انگار واقعیت ژرفی پشت این نمایش می ها نبوده است؟ حدس من آن  کرده است؟ آن هم در شرایطی که 

سازی  شده است. اما این انگاره ای از همسر سابقش انجام می گیری در ابتدای کار همچون انتقام   است که این کار
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پیشه تولید کرده، که شاملو آن را داشتنی و مقبول از شاعری عاشقبا استقبال روبرو شده و تصویری دوست 

 دریافته و تا پایان عمر همان را بازتولید کرده است. 

ی این که این تصویر چقدر واقعی یا دروغین بوده، باید به اسناد و شواهد نگریست و به ویژه درباره

ی کرد. اما تا اینجای کار این نکته روشن است که مخابره »شعر«هایی که شوهر برای همسرش سروده را تحلیل  

ی متفاوت داشته است. نخست برای انتقامجویی و آزردن زن سابق، و بعدتر چنین پیامی احتماال دو انگیزه

ها. به ویژه در شرایطی که شاعران و ادیبان جا افتاده و نیرومند همیشه  همچون نوعی ابزار تبلیغاتی در رسانه 

کنند، این نوعی مزیت رقابتی برای دستیابی به می کردن روابط خصوصی خود )به درستی( پرهیز میاز عمو

 شده است.شهرت محسوب می 
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 ؟ موفق نویسفیلمنامههشتم:  گفتار

 

ابتدا کوشید تا در میان اصحاب صنعت سینما جایی برای اش  احیای ارتباطهای قدیمیشاملو پس از  

پیدا کندخ ارتباطی  حائری هم دوبلور و هم گوینده توسی    چنان که گفتیم  .ود  بنابراین پل  بود و  رادیو  ی 

این    .را با کارگزاران این حوزه آشنا کرده بود  طی چهار سال زندگی مشترک شوهرششد که  محسوب می 

نکته جای توجه دارد که شاملو پس از بازگشت به میدان فرهنگ، نه در مسیر شعر و ادبیات و ترجمه حرکت  

. درگاه ورود مجدد او به این پهنه، جایی نامنتظره یعنی را برگزید  نگاری و کار مطبوعاتیکرد و نه راه روزنامه

 ،  شدوارد محسوب میتجربه و تازه، که در آن بیصنعت سینما بود 

بینیم که با  شود و انبوهی از نویسندگان را میی سینمایی شاملو، این روزها بسیار ستوده می کارنامه 

نمایانند که  ها، شاملو را مردی فرهیخته باز می ای خودارجاع از نقل قولرونویسی از یکدیگر و ایجاد شبکه 

اما اگر پژوهشگری جسور از    .ی فیلم دستاوردهایی عمیق و ارجمند داشته است اش در حوزهدر زمان فعالیت 

هایی که شاملو در این دوران خلق کرده ها و فیلمنامه د و به خودِ فیلمی گفتمانی قدمی بیرون گذارَاین گره

حتا اظهار نظر خودِ شاملو در این زمینه  ی آنها، یا  های مطبوعات درباره ها و قضاوت بنگرد، و یا به نقل قول

   .شودتوجه کند، چنین توهمی یکسره برطرف می

ی زمینه –ترین بخش از دنیای فیلمسازی ایران  ترین و عامیانه واقعیت آن است که شاملو در سبک 

بود که به خصوص  سبکی از فیلمسازی  این   . خارج نشدژانر  حضور یافت و هرگز هم از این    -فارسی«»فیلم 

از کودتای   را ها و الت، جاهل۱۳۳۲امرداد    ۲۸بعد  بودند  قیام کرده  تاج و تخت  از  به هواداری  هایی که 
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اش کسانی مثل شعبان جعفری  پشتیبان مالیمطیعی بود و مشوق و  اش ناصر ملک ی بازیگران ستود و ستاره می

های سنتی جامعه به  مخاطب این سینما مردم عوام بودند، محتوایش ستایش از ارزش  .و حاج طیب رضایی

پردازی و مخاطب،  های دینی بود، و از نظر پیام، ساخت، شخصیت خصوص غیرت و جوانمردی و ارزش

  گان فرهیختدر تقابل با هنجارهای  شد، اگر نخواهیم بگوییم  محسوب می عمومی    ی فرهنگمحتواترین الیه کم

  .قرار داشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی شان به ژانر فیلمشاملو روی هم رفته نزدیک به بیست سناریوی داستانی نوشته است که همه 

هیکل«  اولین   .تعلق دارند »اولِ  های جاهلی جای دارد و  بود که در ژانر فیلم فارسی (  ۱۳۳۹)اش سناریوی 

سیامک یاسمی کارگردان این فیلم بود و   .ایهای کافهبزن بزنش ترکیبی است از گفتگوهای کمدی و  محتوای 
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این فیلم با استقبال روبرو شد و فروش خوبی کرد. شاملو   64را بر عهده داشت.  اشمطیعی نقش اول ناصر ملک 

حائری ارتباط زناشویی داشت و قاعدتا او بوده که امکان انجام  توسی    این فیلمنامه را زمانی نوشت که هنوز با

توسی    . چون سیامک یاسمی که کارگردان فیلم بود، دوست و همکارچنین کاری را برایش فراهم آورده است 

با فیلمنامه حائری محسوب می  این کار  از جدایی از شد. کیفیت  حائری نوشت توسی    هایی که شاملو بعد 

تواند اندوختن تجربه  تفاوت چشمگیری دارد و چون با افول کیفیت و نه افزایش آن روبرو هستیم، دلیلش نمی 

نوشته،  ی زن در سناریویی که شوهر میآن است که در این مورد هم مشورت و شاید مداخله   باشد. حدسم

  کلید کیفیت باالتر اثر بوده باشد.
ی »دختر  فیلمنامه  ۱۳۴۲در سال حائری جدا شد و به صحنه بازگشت، توسی   که شاملو ازبعد از آن 

کوهستان« را نوشت که کارگردانش محمدعلی جعفری بود، و این فرد اخیر از اعضای وابسته به حزب توده 

بود. داستان بسیار آبکی و سبک است و بر محور عشق مثلث 

است.   شده  طرحریزی  روستایی  در  جوان  این چند  کیفیت 

پایین چشمگیر  شکلی  به  و  فیلمنامه  است  هیکل«  »اول  از  تر 

دارد.   سردرگم  کمابیش  داستانی  و  نشد  روبرو  استقبال  با  فیلم 

 گمنام ماند.  

شاخص  هنگام  این  در  تودهجعفری  فیلمساز  ای ترین 

توسی   شد و جالب است که شاملو پس از جدایی ازمحسوب می 

اش با حزب توده  های قدیمیحائری بار دیگر روی همان اتصال 

 
 .۸۱ :۱.،ج۱۳۶۷جمال،  64
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حساب باز کرده است. جعفری شاگرد عبدالحسین نوشین بود و بیشتر آثارش کیفیتی پایین دارد و شعارهایی  

به شوروی سفر کرد و در جشنواره حزبی را در خود می فیلم  این  از ساخت  او یک سال پس  ی گنجاند. 

دستگیر شد و   ۱۳۶۲ای بود که در سال  رد. بعد از انقالب از اعضای شاخص تودهسینمایی مسکو شرکت ک

آزادش کردند جسمی در هم شکسته داشت و   ۱۳۶۵، طوری که وقتی در  های بسیاری دیددر زندان آسیب 

  چند ماه بعد درگذشت.

اش بار دیگر سر و سامانی پیدا کرد. فیلم دیگرش به این ترتیب با کمک رفیقان حزبی قدیمیشاملو 

ایرج قادری تهیه کننده (  ۱۳۴۳بست« )»بن  اش را بر عهده اش بود و مهدی میرصمدزاده کارگردانی بود که 

ر شاه بود. در  دوست دختدر آن مقطع  گشت که  های پری غفاری میداشت. این فیلم بیشتر بر محور لوندی 

سر و ته جلوه محتواست، به ویژه فیلمنامه ضعیف و بی ی عناصرش سبک و عوامانه و بی این اثر که تقریبا همه 

کند، بر چرند بودن فیلمنامه تاکید  کرده است. چنان که خود پری غفاری در خاطراتش وقتی از آن یاد می می

  65دارد.

 

 

 

 

 

 

 
 . ۱۱۱: ۱۳۷۵غفاری،  65
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 است. وقتیطلب  مردی جاه احمد شاملو به محض تثبیت شدن در فضای سینماگران نشان داد که  

نتیجه فیلمی بسیار  اما  خود بر عهده گرفت.  هم  اش را  کارگردانی   ،را نوشت (  ۱۳۴۴)ننگ«    ی »داغ فیلمنامه 

شاملو خود به بی ارزش بودن این فیلم اعتراف کرد،    66. ضعیف از آب درآمد و با شکستی بزرگ روبرو شد

او  به دخالتهای محتوایی فیلمنامه و عدم استقبال از آن رااش انداخت و بیتهیه کنندهتقصیرها را به گردن اما 

  67. دانست مربوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها ی فیلم ی همهی تهیه کننده در کارها درباره این داوری البته جای چون و چرا دارد. چون مداخله 

هایی شکست خورده است. سایر فیلمنامه با این شدت  وجود داشته و تنها این یکی که کارگردانش او بوده  

هم که ظاهرا بدون دخالت تهیه کننده نوشته هم از نظر محتوا برتری خاصی بر این یکی ندارند. بنابراین 

 
 .۱۳۷۶غفاری،  66

 .۱۳۴۴، سال ۴۷سینما،شمارهمجله ستاره   67
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لید کرده، و چون توانایی کارگردانی ای شبیه باقی کارهایش تواحتماال حقیقت چنین بوده که شاملو فیلمنامه 

 ارزش ساخته که مورد توجه قرار نگرفته است.نداشته فیلمی بی

( به کارگردانی ساموئل ۱۳۴۵عشق هرگز« )  ی »بیی شاملو چنین آمده که بعد فیلمنامه در کارنامه 

شود که  ن دوران معلوم می ها و اسناد مربوط به سینمای آخاچیکیان را نوشته است. اما با مرور فیلم و تبلیغ 

ی این اثر را خود خاچیکیان نوشته و شاملو انگار در این مورد دستیار او بوده است. خط سیر داستانی فیلمنامه 

ی کارهای شاملو تفاوت دارد و آشکارا از قلم کارگردان تراوش کرده  و کیفیت این فیلمنامه به کلی با بقیه

 است.

جاه شاملو   سینما  صنعت  خالف  در  بر  و  بود  خودش-برخی  آنچه  طلب  همچنین  اند،  نوشته   -و 

نمیفیلمنامه  امرار معاش  برای  داد  نویسی را همچون راهی موقت  این که فرصتی دست  به محض  او  دید. 

کوشید کارگردان شود، و با آن که شکست خورد، باز در اولین فرصت تالش کرد هنرپیشه شود. در سال  

در نظر گرفته بود. هرچند  خودش هم در آن نقشی  برای    ،نوشت ز حقیقت« را  ر ای »فرافیلمنامه که    ۱۳۴۵

 زیر بار نرفت و در نهایت نقشی فرعی نصیب او شد.  -68مطیعی ملک ناصر -گویا کارگردان 

نویسی حدود بیست شود که دستاورد او در فیلمنامه ی آثار سینمایی شاملو روشن میبا مرور سیاهه 

ها نه در زمان گنجند. این فیلممحتوا میهای عوامانه و بیی فیلمشان در ردهگیرد که همهعنوان را در بر می

ی مردم  آثار جلوی چشم یا در خاطره خودشان اهمیت و اعتباری داشت، و نه بعدها. تا زمانی که خودِ این  

کرد که زمانی ستایندگانی پیدا شوند و این کارها را فرهنگی و ارزشمند و عمیق باقی بود، کسی باور نمی

 قلمداد کنند.  

 
 .۱۸۳: ۱، ج.۱۳۶۷جمال،  68
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 ۱۳۷۰ی مسعود کیمیایی و فرامرز قریبیان، اوایل دههشاملو همراه با 

 

ها به ی این فیلمبه جا نمانده، اما امروز خوشبختانه بخش عمده چندانی  از این آثار متنی نوشتاری  

توانند به آنها بنگرند و داوری  های مجازی در دسترس هستند و عالقمندان می شکل الکترونیکی در رسانه 

میان  نگارنده را درباره  بزنند. در  آثار را دیدهصاحب شان محک  این  منتقدانی که  ، توافقی کامل اند نظران و 

بخشی از کسب و کار سینما در هستند و باید آنها را    ادبیو  فاقد ارزش هنری  ی اینها  ود دارد که همه وج 

اش معموال به آثار سینمایی چنین نظری داشته و  خودِ شاملو هم  جالب آن که    .اش قلمداد کردترین شکلسبک 

 . داشته است عان شان اذمحتوا بودن ها و بی کرده و در صورت ارجاع به آن هم به کاستیاشاره نمی 

حائری دچارش  توسی    به این ترتیب شاملو بعد از خروج از وضعیت نابسامانی که به خاطر جدایی از 

پیدا کرد بازیافت و سامانی  را  به تدریج خود  بود،  به زمینه   . شده  با ورود  ی سینما، در وزارت  او همزمان 

های مربوط با همسر سابقش دسترسی  و رسانه   «آشنا »ی  از آنجا که دیگر به مجله کشاورزی هم استخدام شد و  

در این مدت مهمترین فعالیت فرهنگی او منحصر   .حدود چهار سال از فعالیت مطبوعاتی کناره گرفت نداشت،  

  .هایی از همان دست که دیدیمفیلمنامه بود به نوشتن 
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گویند به خاطر اعتیاد به هروئین و فقری که از این بابت گریبانگیرش شده بود می اطرافیان شاملو  

نماید، یعنی از این تعبیر تا حدودی درست می  69.مایه روی آوردبی  هایی چنینناگزیر شد به نوشتن فیلمنامه 

یی  ناهم با تنگها به هروئین معتاد بوده و از نظر مالی  این حقیقت دارد که شاملو در زمان ساخت این فیلم 

را تنها با اعتیاد یا    های عوامانهی سازندگان فیلم پیوستن او به جرگه   حالبا این    .بوده است   دست به گریبان

های اند که در حوزهر دیگری بودهچرا که در همان زمان فیلمسازان معتاد یا فقی  .ه کردتوان توجینیاز مالی نمی

یعنی همان شاملوی    .اند و شمارشان هم اندک نبوده است کردهتر و معنادارتر سینمای ایران فعالیت میجدی

داشت، و چه نوشت هم امکان کار کردن در این فضا را میای عمیق و معنادار میمعتادِ تنگدست اگر فیلمنامه 

 آورد.بسا که موفقیت مالی بیشتری هم به دست می

عرصه زندگینامه  به  ورودش  اصلیِ  دلیل  خودش  همچنین  و  شاملو  و  نویسان  نان  غم  را  سینما  ی 

شاملو  شود.  اند. با این حال از نوع حرکت او در این میدان چنین چیزی برداشت نمیمشکالت مالی دانسته 

  شده است. برایش محسوب می  گزینهبوده و در آن مقطع زمانی این بهترین  شهرتی  هان دستیابی به  آشکارا خوا

نگاران. عات و روزنامه شاملو در این هنگام نه در میان ادیبان و شاعران جایگاهی داشت و نه در میان اهل مطبو 

ای پرشکست و تاریک داشت و ارتباطش با  ها کارنامه ی شاعری و مدیریت نشریه او در این هنگام در زمینه 

 . اش گسسته شده بودپیشین ی همسراهل فرهنگ هم به واسطه 

توانستند کاری را به  شتند و می اش که هنوز به مراوده با او تمایلی داای از آشنایان پیشینتنها جرگه 

ها در صنعت سینما دستی داشتند و  اش بودند و دست بر قضا همان های قدیمی حزبیرفیقاو رجوع کنند،  

ها  کاریحائری با آن پیوندهای برقرار کرده بود. از این رو وقتی ریزهتوسی    این قلمروی بود که پیشتر با هدایت 

 
 .۸۱: ۱.،ج۱۳۶۷جمال،  69
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باشد. باید توجه داشت نماید که در این دوره به این حوزه روی آورده  سرراست و طبیعی می  کنیم، را مرور می

ها توسط نویسی آماج اصلی او و جایگاه مطلوبش نبوده است. در آن دوران اصوال روایت فیلم که فیلمنامه 

نویسی همچون نقشی تعیین کننده و مستقل هنوز در سینمای ایران جایگاهی شد و فیلمنامه رگردان تعیین میکا

فیلمنامه  نام  بود.  نکرده  آگهی پیدا  در  معموال  تبلیغنویسان  و  نمیها  دوران ها  این  در  را  کسی  هیچ  و  آمد 

ای و از  در این میدان سینمایی حاشیه   نویسی« بوده باشد. یعنی نقش شاملوشناسیم که شغلش »فیلمنامه نمی

های او برای آن که به عنوان کارگردان یا هنرپیشه  جنس مشاور ادبی و دستیار کارگردان بوده است. کوشش 

 هایی که یکسره ناموفق ماند.گشته است. کوشش کاری پیدا کند هم به همین جا باز می

گشته است. فیلمی که کارگردانی کرد ناکامی شاملو در میدان سینما احتماال به کیفیت کار او باز می

به شدت شکست خورد و نقشی که به عنوان بازیگر ایفا کرد فرعی و نامهم بود و چندان درخشان ایفا نشد 

 ترینپایین شد که  هایی ختم میها و فیلمنوشت به داستان هایی هم که میکه کاری دیگر به او بسپارند. فیلمنامه 

بنابراین ناکام م قابلکیفیت   وده که آن بناشی از  به سادگی  اش در این حوزه به نظرم  اندن تصور را داشتند. 

 است.انجامیده و کیفیتی می چنین سلیقه و سبکاش در همین حد بوده و به توانایی 
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 خوهش؟  یفرهیخته سردبیر هم: ن گفتار 

 

از   به  شاملو پس  بازگشت  برای  بتواند حرکتی  که  افتاد  جا  در حدی  فرهنگی  در فضای  سه سال 

ها وفاداری شاملو خواهم داد، در تمام این سال فعالیتش را آغاز کند. چنان که به زودی نشان    های قدیمیحوزه

هایش در پیوند با فرهنگ هم با  به جریان کمونیستی و حزب توده به جای خود باقی بود و نخستین تجربه 

  ۱۳۴۶در هفتم خردادماه سال  این حزب و از مجرای رسانه و مطبوعات گره خورده بود. از این رو وقتی  

 . نبود، کارهایی که کرد چندان نامنتظره شد  «خوشه »ی سردبیر مجله 

ای پرطرفدار در آن زمانی که شاملو بدان پیوست، دوازده سال پیشینه داشت و نشریه   «خوشه »ی  مجله   

  ۱۳۳۴آذرماه    ۲۲در  سلیقه به نام امیرهوشنگ عسگری  خوشه را خبرنگاری نامدار و خوش   .و جا افتاده بود

و آنجا شاگرد    در فرانسه خبرنگاری خوانده بودهم دکتر دندانپزشک بود و هم  عسگری    .تاسیس کرده بود

  « داد »و  «هاخواندنی »های معتبری مثل اش همکاری با نشریه در کارنامه ژان پل سارتر و فرانسوا موریاک بود. 

تاریخ مطبوعات  یعنی در    .هم بود  «فردوسی»ی  موسس و سردبیر مجله در ضمن  و    را داشت   « مرد ایران»و  

 یشد. جالب آن که سانسوری شبیه به آنچه درباره ایران شخصیتی اثرگذار و گرانیگاهی مهم محسوب می 

 نگاری فرهنگ معاصر گمنام مانده است.ی او نیز برقرار است و به کلی در تاریخبینیم، درباره حائری میتوسی  

نیم قرن فعالیت مطبوعاتی اثرگذار داشت و خاطراتش  درگذشت، با آن که    ۱۳۹۵  ماهدی   طوری که وقتی در

تنها عکس دقیقی که از او در دست داریم از    ، خبرش جایی منعکس نشد.را هم نوشته و منتشر کرده بود

 تارنمای دندانپزشکان برگرفته شده است. 
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انتشار    ۲۲/۹/۱۳۳۴در  دکتر عسگری   با جهتگیری سیاسی آن  را دریافت کرد و    «خوشه »مجوز  را 

ی ملی داشت عسگری گرایشی به جبهه   .انتقادی به مدت دوازده سال در قالب روزنامه یا هفته نامه منتشر کرد

ی درباره رویکردی انتقادی    «خوشه »ی  مجله به همین خاطر  .  برقرار کرده بوداهلل کاشانی هم ارتباطهایی  و با آیت 

اش به خاطر انتشار تصویر  به نسبت پر سر و صدا بود. در حدی که دومین شماره و مستقر داشت های دولت 

ی فرهیخته که از یاران دکتر مصدق  دهخدا بر جلدش توقیف شد، و این مصادف بود با درگذشت این عالمه 

 آمد و به این خاطر مغضوب دستگاه سلطنت بود. به شمار می 

ای با قطع  »خوشه« را به صورت روزنامه   ۱۳۳۸تا نوروز    ۱۳۳۶فروردین    ۱۸ی  عسگری در فاصله 

های این روزنامه به دولت دکتر اقبال باعث شد تیمور بختیار جلوی انتشارش  کرد. اما حمله کوچک منتشر می 

دوران گروهی از نامدارترین  در این  اش دکتر عسگری را تهدید کند.  را بگیرد و حتا یک بار با نشان دادن اسلحه 

 نوشتند. اش میکردند و در مجله ادیبان و شاعران با عسگری همکاری می

 

 

 

 

 

 دکتر عسگری در میان همکاران خوشه، نفر سوم از راست   دکتر امیرهوشنگ عسگری 

 

 ۱۳۴۰ی تهران بود و طی سالهای  های مهم و جا افتاده ی چهل »خوشه« یکی از نشریه در اوایل دهه 

دانشورانی مثل سعیدی سیرجانی، جهانگیر تفضلی و پارسا تویسرکانی و دکتر سعید فاطمی و دکتر    ۱۳۴۱و  

به نام    «خوشه»ی  یکی از همکاران قدیمی مجله   ۱۳۴۴در بهمن  نوشتند.  کوشیار و دکتر صدریه در آن می
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نماید که او گرایشی به . چنین می اش را با آن آغاز کردهمکاری پس از دورانی دوری دوباره  احمد سروش  

او  با  همراه  اند. این گروه  ای داشته ی یارانش چنین سوگیری جریان سیاسی چپ داشته باشد. چون دار و دسته 

پیوستند و شخصیت برجسته به جرگه  ثالث  شان مهدی  ی همکاران »خوشه«  منوچهر شفیانی و    .بوداخوان 

 بودند. قاسم صنعوی هم از اعضای این گروه 

دگردیسی در کادر مدیریت خوشه یک قدم دیگر پیشروی کرد و این بار حسین    ۱۳۴۵  ماهبهمن   در

عالء و رضا مرزبان را به خوشه  او کسی بود که اسماعیل نوری   ، وسرافراز سردبیری آن را به عهده گرفت 

عالء که مدت کوتاهی مسئول  نوری به شکلی که    .مبلغان شاملو بودنددوستان و  ی  اینها دیگر دار و دسته   .آورد

   .ی ادبیات خوشه بود، اسم بخش شعر را گذاشت »هوای تازه« که در ضمن اسم کتاب شاملو هم بودصفحه 

شاملو تنها    .سال بعد، او نیز از این کار کنار رفت و احمد شاملو به جایش برگزیده شد   حدود دو

بنابراین بر خالف تصور رایج،   .تعطیل شد  ۱۳۴۸خوشه را منتشر کرد و این مجله در نوروز  بیست و یک ماه  

ی خوشه شهرت یا اعتبار خود را مدیون احمد شاملو نبود، بلکه تا حدودی برخاستن صدای پای ورود  مجله 

را بر عهده گرفت که   «خوشه »ی  شاملو در زمانی اداره   .آوا بود با ناقوس مرگ این مجلههم  «خوشه »شاملو به  

، و پس از  این مجله هزاران مخاطب عالقمند داشت و دوازده سالِ پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته بود

نماید که این سخن نجف دریابندری درست میبا این حساب  .  ورود شاملو به آن تنها کمتر از دو سال پایید

 شدند.  هایی بوده که بالفاصله بعد از مدیریت وی تعطیل میگفت شاملو متخصص سردبیری نشریه می

 ۹بعد از    «روزنه»،  ۱۳۲۷بعد از پنج شماره در    «سخن نو ی اول فعالیت مطبوعاتی شاملو » در دوره

ها تمام این نشریه تعطیل شده بودند. البته    ۱۳۲۹بعد از سه شماره در  و »هدیه« هریک    «آهنگ صبح »  و  شماره

هایی سیاسی شباهت داشتند. شاملو در دور دوم  های داخلی محفلبیشتر به خبرنامه بودند و  حزبی و گمنام  

و مسئولیت بر  هایی جدی قلم زداش که با یاری توسی حائری ممکن شد، برای نخستین بار در مجله فعالیت 

»آشنا« احتماال پس از حدود ده    ۱۳۳۷و    ۱۳۳۶عهده گرفت. اما اینجا هم چندان کامیاب نبود. در سالهای  
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در »کتاب  شماره تعطیل شدند و    ۹بعد از    -اگر شاملو سردبیرش بوده باشد -شماره، و »اطالعات ماهانه«  

برداشتند و بعد هم  از سردبیری  او را  ابتدای کار  الگویی تکرار شود در همان  از آن که چنین  هفته« پیش 

ها را  اخراجش کردند. بنابراین شاملو در تاریخ مطبوعات کشور پربارترین کارنامه در ورشکسته کردن نشریه 

گوید »شاملو آدم  از این رو توصیف دوست و مریدش احمدرضا احمدی که می  در انحصار خود داشته است.

 70جدی گرفت. نقد ناشدهایست،... یک ژورنالیست ماهر است« را نباید اعجوبه 

هایی از »خوشه« که پیش و ی شمارهبا مقایسه ی »خوشه« هم تکرار شد.  چنین الگویی طبعا درباره

نگاری شاملو  توان دریافت که تصویر مرسوم از نبوغ روزنامه پس از سردبیری شاملو منتشر شده، به روشنی می

طرح جلد و عنوان  این زیر  نادرست است و او در این زمینه نوآوری خاص و موفقیتی چشمگیر نداشته است.  

ام، و اینها مربوط به دورانی است که شاملو نقشی در آورده  ۴۲و    ۲۲ی  ر دو شماره د  »خوشه«های اصلی  مقاله 

اند، و قالب کلی مجله  های برگزیده که بر جلد نام برده شدهطرح جلد، مقاله ی این مجله نداشته است.  اداره

یی که دکتر عسگری  ی بگیر و ببندها توان با نگریستن به آن پی برد که چطور با همهشکیل و جذاب است و می 

 شرحش را در خاطرات خود آورده، این مجله همچنان محبوب بوده و دوازده سال باقی مانده است. 

 

 

 

 

 

 
 . ۹۲۵: ۱۳۷۶فرهی،   70
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   ۱۳۴۶، آذر ۴۲ی شماره  ۱۳۴۷، آبان ۴۴ی شماره  ۱۳۳۵، پاییز ۲۲ی شماره

 

که طرح جلدش برای مقایسه بین دوتای دیگر نهاده شده، در ابتدای سردبیری شاملو    ۴۴ی  شماره

انتشار یافته است. جلد مجله آشکارا به تریبونی برای تبلیغ نیمایوشیج بدل شده و قالب و ترکیبش تقریبا 

وجه به آن که چند ماه  بینیم. با تمیبعدی  های داخلی حزب توده و گروههای چریکی  همان است که در مجله 

ی شاملو خورده، این تحول بدان معناست که سلیقه پیشتر جلدهایی با آن کیفیت داشته یک دهه چاپ می 

 پسندیده است. بندی را میچنین بوده و این جور طراحی جلد و عنوان 

ی خوشه تعطیل شد. شاملو آشکارا از آن  توان این را هم دریافت که چرا مجله با همین مشاهده می 

ای دیرپا و اعتبار نشریه کرده و  استفاده می و شخصی    های حزبیهمچون بلندگویی برای پخش کردن تبلیغ 

ی همکاری بخش عمده  را برای این منظور »مصرف کرده است«. شاملو به خاطر این سلیقه و سوگیریخوشنام  

 ۴۴ی  نویسندگان پیشین »خوشه« را از دست داد و به همین ترتیب با ریزش مخاطب نیز روبرو شد. شماره

همزمان انتشار    ۴۵ی  با شماره  ۱۳۴۷آبان    ۱۴بینید، آنقدر دیر چاپ شد که در  که طرح جلدش را اینجا می 

 یافت. 

مجله   کیفیت  در حفظ  سال  دوازده  که  دکتر عسگری  چرا  این  اما  به  بود،  داده  نشان  پایمردی  اش 

داده  نداد؟  نشان  واکنشی  تازه  میسوگیری  نشان  که  ها  با  شاملو  استیالی  دهد  شد  همزمان  »خوشه«  بر 

اش. در نتیجه شاملو با دست و اش بر مجله و از بین رفتن کنترلدر فضاهایی شخصی  های عسگری  درگیری 

 مانست، همچون بنگاهی تبلیغاتی برای خود بهره جست. ی معتبری که به ثروتی باد آورده می مجله دل باز از 
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مرور    .خود را یکایک از دست دادنویسندگان  و مجله  اشکالی در این میان پیدا شد،  بالفاصله  البته  

دهد که ظاهرا تنها یک معیار را برای انتخاب مطالب در هایی که شاملو منتشر کرده، نشان می محتوای مجله 

به این ترتیب نویسندگان و همکاران   .، و آن ارزش تبلیغاتی محتوا برای شخص خودش بوده است نظر داشته 

 ای نورسیده از ستایندگان شاملو جایشان را گرفتند. قدیمی مجله پی کار خود رفتند و دسته 

هایی فراوان سراغ داریم از کسانی که با  در خاطرات ادیبان و فعاالن فرهنگی نوپای این دوران نمونه 

ی نزدیکان شاملو وارد شده و دست کم مدتی به تبلیغ برای او نوشتن شعر سفید برای »خوشه« به جرگه

ر روستای مرادآباد شهر  ای دمعلم مدرسه   ۱۳۳۴اش محمود کیانوش است که در سال  اند. نمونه مشغول بوده 

را ادامه ها  متنن جور  او نوشتن ای  71سفیدی برای شاملو فرستاد که در »خوشه« چاپ شد.  «شعر»ری بود، و  

رفت کرد. تا این که نوبتی کیانوش به دفتر مجله  ی »بامشاد« هم آنها را چاپ میداد و شاملو بعدتر در مجله 

 که البته دوام چندانی نداشت.  72شان شکل گرفت ای بین آباد، و پس از دیدار با شاملو دوستیدر خیابان شاه 

گردد. با سردبیر شدن شاملو  ی »خوشه« باز میآغازگاه این جریان یارگیری از »سفیدسرایان« به مجله 

ای از روابط مریدی و مرادی جایگزین آن  به کلی از بین رفت و شبکه  این مجله بافت ادبی و محتوای پیشین  

های پیش انگیز است که در میان پژوهندگان هیچکس به این نکته توجه نکرده و شمارهشد. این نکته شگفت 

و پس از ورود شاملو به مقام سردبیری را با هم مقایسه نکرده است. در حالی که بایگانی این مجله در دسترس  

هست و افول کیفیت مطالب، ریزش نویسندگان و مخاطبان، و جایگزین شدن روابط به جای ضوابط آشکارا  

 نمایان است. 

 
 . ۴۵۸: ۲۰۱۸کیانوش،  71
 . ۴۵۹: ۲۰۱۸کیانوش،  72



113 

 

شفیانی   منوچهر  مرگ  ماجرای  از  که  می  73چنان  مجله بر  نویسندگان  و  شاملو  ارتباط  انگار  ی آید، 

ی خالفکاران و معتادان  بیش از آن که به روابط فکری و قلمی نخبگانی فرهنگی شبیه باشد، با مراوده   «خوشه »

همانند بوده است. کافی است این ارتباط را با ارتباط مثال دکتر ناتل خانلری و نویسندگان »سخن« مقایسه  

های »یغما« و »ارمغان« مرور  وع همنشینی یغمای جندقی و وحید دستگردی را با نویسندگان مجله کنیم، یا ن

ها همزمان کنیم تا تفاوت بهتر نمایان شود. این مقایسه به خصوص از این نظر اهمیت دارد که تمام این نشریه 

شان، خود را اندرکاران ت اند و شاملو در ضمن ناسزاگویی به دسشده چاپ میبا »خوشه به روایت شاملو«  

 دانسته است. رقیب ایشان می 

به عنوان  متنشاملو به طور خاص   به قول کرده و به چاپ میانتخاب میشعر  هایی را  رساند که 

ی کسانی که به این  بخش عمده  .ای داشته باشدنزدیکیجریان  اش با آن  خودش »سفید« باشند و یا نویسنده 

سوادی  های خود شاملو آشنا شده بودند و افراد کم گفتند« اصوال با ادبیات از مجرای نوشته ترتیب »شعر می

   .»شاعر« شده بودند با شاملوراه مکاتبه بودند که از 

را منتشر  هایی که به نوعی تبلیغ سبک شعرسرایی سفید خودش بود  تمام نوشته سخاوتمندانه    شاملو

ادیب کار و نامسلط بر ادبیات پارسی پدید آورد، که  کوچک از نویسندگان تازه   یبه این ترتیب ارتش  .کردمی

برخی از همین کسان بعدها به مبلغان پرشور شعرِ موج نو بدل    .دانستندرا مدیون شاملو میویش  شدنِ خ

غایی  مرجع  و  الهام  منبع  که  نوشته شدند  شاملو  شان  مثل   .بودهای  چریکی  جنبش  رهبران  ایشان  میان  در 

 
 در بخش بعدی این ماجرا را مفصل شرح خواهم داد.  73
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هایی انقالبی را هم در خوشه به چاپ  ی متن، ترجمه«شعر » امیرپرویز پویان هم حضور داشتند که عالوه بر  

  74.  انقالبی مشغول بودندخشونت به تبلیغ رساندند و می

هایی را برای اشاره اش را بر عهده داشت، بخش هایی که سردبیری ی مجله شاملو در هر شماره از همه

ها رسمی و علنی بودند و  ها در جاهایی مثل پاسخ به نامه ها و اشاره این ارجاع   .دادبه خودش اختصاص می 

نویسندگانی که به شرح   ثنای  با مدح و  لفافه و  انجام  در جاهایی دیگر در  موضوعی دیگر مشغول بودند، 

داد، که در  ای را از خود نشان می گرایانه ی مطالب هم، سوگیری نمایان چپ بخش مهمی از بقیه   .پذیرفت می

 . کردی روز بود و محبوبیت مجله نزد مخاطبان را تضمین میآن روزها مدِ روشنفکرانه 

اش جذاب نبود و دیگر  برای مخاطبان قدیمی با این حال روشن است که »خوشه« در این شکل تازه 

دار را جلب کند. »خوشه« داشت از های استخوان چندان اعتبار نداشت که بتواند همکاری ادیبان و شخصیت 

شد. باید برای ناظران و احتماال  خورد و دیر یا زود این خزانه تهی می اش میی اعتبارهای انبار کرده کیسه 

 ها به زودی ورشکسته و تعطیل خواهد شد.شد که این مجله هم مثل قبلی خودِ شاملو روشن بوده با 

ی در حال مرگ همچون ابزاری  ها بوده که شاملو تصمیم گرفته از این مجله به خاطر همین ناکامی 

ی گشت که نقطه ی اول نویسندگان باز میی کنگرهبرای خیزی بلندتر استفاده کند. آن خیز، البته به خاطره 

ی »خوشه« شب  یابی شاعران نیمایی بود. پس به اسم مجله باریابی نویسندگان چپ و آغازگاه هویت ثقل اعت

برگزاری آید که منظور اصلی شاملو  های شعر برمی این شب ریزی  برنامه ی  شعر مشهوری برگزار کرد. از شیوه

  .بوده است همایشی از هوادارانش 

 
ی متنی از توماس برگر بود در حمله به هنرمندان  منتشر شد و ترجمه  ۱۳۴۷های پویان در نوروز  یکی از مهمترین نوشته 74

 بورژوایی که از هنر متعهد و تبلیغ خشونت ابا دارند.
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شش شب متوالی ادامه یافت و با همکاری سفارت آلمان انجام پذیرفت و  های شعر »خوشه«  شب 

مجله  دوستداران  از  نفر  صد  کردچند  جمع  هم  گرد  را  خوشه  بسیاری   . ی  که  را  هوادارانی  شاملو  شان 

اینان هنگام حضور در شناختند و طی ده سال گذشته و در غیاب او مخاطب وفادار این مجله شده بودند.  نمی

 ای نوظهور از »شاعران« روبرو شدند که قطب و مرشدی جز شاملو نداشتند. شان با طبقه ی محبوبمحفل مجله 

از همان   ی ایشانتقریبا همه  و  خواندند  «هایشان راشعر »صد و ده نفر برای مردم    ،شش شب طی این  

شاملو درخششی داشت و کسانی هم که  طبعا  در میان ایشان    .ی شاملو بودندپروردهنویسندگان نوپای دست 

وی ای در مدح و ثنای  دانستند چند جمله ی خود میگرفتند وظیفه برای شعرخوانی پشت جایگاه قرار می

کنند برای    .سخنرانی  پر سر و صدا  تریبونی  تا  بهره جست  اعتبار خوشه  و  سابقه  از  واقع  در  تبلیغ  شاملو 

   .خودش به دست بیاوردای متورم از انگاره 

شعرهایشان  دانستند یا همنشینی  بسیاری از شاعران و ادیبانی که در حالت عادی شاملو را شاعر نمی

را  آثار  با   نمیاو  مجله داشتندخوش  به شب شعر  وقتی  آمدند و شعر   ،دعوت شدند  «خوشه»ی خوشنام  ، 

طراز با ایشان مطرح  ش را خواند و خود را به عنوان شخصیتی همهایکنار ایشان نوشته شاملو هم در    .خواندند

بین    .کرد این  اردبیلی و محمود در  بهرام  الهی و  بیژن  مثل هوشنگ چالنگی و  نوپرداز  از شاعران  بسیاری 

این  دعوت برای حضور در  مورد استقبال قرار نگرفته بودند،    «خوشه »در  نبودند و  شاملو  مرید  شجاعی که  

تفاوت چندانی با کارهای  و کیفیت  هرچند آثار خودشان هم از نظر سبک و ساختار    .را رد کردندمجلس  

به همین انتخاب شاعران شعرخوان در شب شعر و مریدپروری شاملو بود که اعتراض  ایشان    .شاملو نداشت 

  75.  داشتند

 
 . ۱۵۶: ۱۳۹۲چالنگی،  75
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رفت به تعطیلی کشیده شد. بخشی از آن به این برنامه همان طور که انتظارش می پس از  »خوشه«   

شب تندروی سیاسی  میهای  مربوط  خوشه  شعر  و  های  مخاطبان  ریزش  به  آن  از  بزرگتر  بخشی  و  شد، 

ساخت. ی کار را به لحاظ اقتصادی ناممکن میگشت، که ادامه نویسندگان و افت شدید کیفیت مجله بازمی 

، چنان که گویی ساواک با دستوری  ی سیاسی خیلی برجسته شد و مورد تاکید قرار گرفت لبته این سویه بعدتر ا

دهد که چنین نبوده و اصل داستان همان مرور اسناد نشان می. هرچند  مستقیم »خوشه« را تعطیل کرده باشد

 بینیم. میهای زیر دست شاملو نیز ی تعطیلی سایر نشریه بوده که درباره 
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 انپذری؟ گفتار دهم: مبارز سیاسی آشتی 

 

روایت مرسوم و مشهور آن است که احمد شاملو یک مبارز سیاسی نستوه و مستقل بوده که هرگز  

های این خاطر دچار لطمه دست بر نداشته و به  های بعدی  و خودکامگی از نبرد با استبداد سلطنت پهلوی  

بدیهی است  بوده است.های امنیتی دست به گریبان جبران ناپذیری شده و همیشه با سرکوب و فشار دستگاه 

هایی فراوان در  خوشبختانه داده   .محک زدبا مراجعه به اسناد تاریخی و شواهد بیرونی  را باید  روایت  این  که  

 دهد.دست داریم که ارتباط شاملو و مراکز قدرت سیاسی را نشان می 

این نکته تردیدی وجود ندارد که شاملو عقاید کمونیستی و چپ  گرایانه داشته است. همچنین در 

می  نشان  اطرافیانش  و  که  تحلیل هویت همکاران  ادامه دهد  نهایت  در  شاملو  ادیبان  محفل  همان جریان  ی 

با این .  است   دهشمیهای هوادار جنبش چریکی تقویت  با نسلی جوان از مائوئیست کم کم  که    های بودتوده

ایم که  گرا و کمونیست زیادی را داشته های چپ در دوران پهلوی و همچنین بعد از انقالب اسالمی گروهحال  

اند. از این رو شده اند و حتا گاه خود به مراکز قدرتی بدل میبا مراکز قدرت داد و ستدی و سازشی داشته 

این پرسش را  اش گنجانده را یک به یک وارسی کرد و  ی مبارزاتیمهمترین مواردی که شاملو در کارنامه باید  

سیاسی    هایدر ستیز با رژیم چقدر  به واقع  کند  شاملو و جریانی که نمایندگی میمطرح کرد که  تر  قدری دقیق

اش چه بوده  قدرت با او و محفل امنیتی و مراکز  نهادهای  ؟ و موضع  رفتار کردهحاکم جدی و فعال و موثر  

 است؟
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اش در این نهاد اشاره کردیم و گفتیم که پیشتر به بدگمانی حزب توده به او و منع عضویت رسمی

از دوستان  علت اصلی  انگار   بوده که برخی  بودهجاسوس  به  شاملو  آن  اما  اندبرای حکومت مظنون  اینها   .

ها بعد به دست  سال   -مثل سایه -که دوستان شاملو    ۱۳۳۰و    ۱۳۲۰ی  است مربوط به دهه مبهم  هایی  روایت 

ی شاملو اسنادی  های بعد کارنامه شان سند صریح و روشنی در دست نداریم. اما طی سالاند و دربارهداده 

 سازد.را ممکن می اولیه  هایاین سوءظن ی داوری دربارهدهد که روشن به دست می 

که آرامشی نسبی به فضای سیاسی کشور حاکم شد، بارها و   ۱۳۶۰شاملو به خصوص بعد از سال  

ی اش با دستگاه پهلوی داد سخن داد و سابقه امان ی دشمنی بیهای مختلف درباره بارها در نوشتارها و مصاحبه 

های ها و اتهامکه برچسب   ها را به خویش منسوب کرد. به همان ترتیبی ها و محرومیت رنگین و سنگینی از ستم

ی ی سابقه دشمنان بر ضد شاملو را باید با احتیاط و مراجعه به اسناد وارسی کرد، دعویِ خودِ شاملو درباره 

شود که شاملو اش را نیز باید به همین ترتیب مورد نقد و بررسی قرار داد. اگر چنین کنیم، روشن میمبارزاتی

 گفته است.  کند، دروغ می ای که به خود منسوب میقه ترین محورهای سابی اصلی درباره

هایی که او در آن ی شاملو تکرار شده، آن است که ساواک با نشریه یکی از مواردی که بارها درباره

شده است. برخی از ستایندگان شاملو چندان  ن می ی توقف انتشار آ ورزیده و مایه فعالیت داشته دشمنی می 

اند، در حالی که  هایی مانند »سخن نو« را نیز در این رده گنجانده اند که تعطیلی نشریه در این زمینه پیش رفته 

خوردند. این که کسی تعطیلی  اند و به خاطر سوءمدیریت و فقر معنا شکست میاینها اهمیتی و مخاطبی نداشته 

ی ساواک بدانند، به سادگی از نادانی و غفلت از اسناد حکایت  های حزبی ناموفق را حاصل دسیسه ه این خبرنام 

ها هنوز ساواک تاسیس نشده بود و تا دو دهه بعد از تاسیس کند. به ویژه که در تاریخ انتشار این نشریه می

 ی فرهنگ کشیده نشد.  ی فعالیتش به حوزههم دایره

شاملوییِ توقیف شده توسط ساواک«، تنها یکی است که با بگیر و ببندهای   هایدر میان این »مجله 

اند.  ی همین مجله بیشترین تاکید را کردهمطبوعاتی ساواک انطباق زمانی دارد، و اتفاقا آیدا و شاملو درباره
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بارو« نام  سازد. این مجله »ی همین مجله شواهدی هم در دست داریم که ارزیابی ادعاها را ممکن می درباره

شده و نامش را از ابتدای اسم بامداد و رویایی گرفته  توسط شاملو و رویایی منتشر می  ۱۳۴۶داشته و در سال  

 است. 

نامه را گرفته بود و این اند که ساواک جلوی چاپ این هفتهنویسان شاملو به نادرست نوشته زندگینامه 

نمونه  عنوان  به  را  از دشمنی و درگیری شارخداد  قلمداد کردهای  پهلوی  با دستگاه  به  ملو  نگریستن  با  اند. 

شود که های نشریات موجود است، روشن می ی بارو که در بایگانیی منتشر شده از مجله محتوای سه شماره

ی کرده که ویژه ای از آرای ادبی را تبلیغ میخصلتی سیاسی یا موضعی ضدپهلوی نداشته و به سادگی مجموعه 

 ن شاملو بوده است. ی اطرافیاحلقه 

اش بر این نکته تاکید دارند که این نشریه را ساواک به خاطر محتوای  نویسان هم شاملو و هم زندگینامه 

اش بسته است. اما جدای از آن که از چنان محتوایی خبری نیست، از دلیل بسته شدن  جویانه انقالبی و مبارزه 

نداشته و دلیلش آن بوده که شاملو و رویایی آن را بدون   آن خبرهایی هست. تعطیلی »بارو« ربطی به ساواک

اند، آن است که  دادهآن که درخواست پروانه نمی  اند. اما دلیل کردهمنتشر می  مجوز و بی درخواست پروانه 

توانسته در این  ی نشریه، تحصیل دانشگاهی بوده و شاملو چون تحصیالتی نداشته نمیشرط دریافت پروانه

ی فرهنگ بوده و این بعد از چاپ سه شماره  م کند. نهادی هم که جلوی انتشار »بارو« را گرفته ادارهمورد اقدا

شده برای دادن درخواست و گرفتن پروانه. دالیل دیگری هم البته در بوده که مهلتی یک ماهه محسوب می 

است. این که درخواستی برای   اش احتماال اختالف نظر شاملو رویایی بودهتوان برشمرد، که یکیاین مورد می

توانسته اند از این نظر عجیب است که رویایی در این هنگام تحصیالت دانشگاهی داشته و می مجوز نداده 

 ی »بارو« به اسم خودش اکراهی داشته است.چنین کند. اما گویا از گرفتن پروانه 

ادعای دیگری که از فرط تکرار به اصلی بدیهی دگردیسی یافته و باید نقد و واسازی شود، دعویِ   

اند که ساواک بارها به محل  ستیزِ ساواک با آثار ادبی شاملوست. شاملو و مریدانش بارها و بارها اشاره کرده 



120 

 

ها شاملو هم در تمام زندگینامه برده است. خودِ  ن  ها و آثار او را از میاکرده و کتابکار و زندگی شاملو حمله می 

ها و آثارش به  هایش ضمن شرح سوابق مبارزاتی و سیاسی رنگینی گفته که حجم زیادی از نوشته و مصاحبه 

 هایش با دستگاه پهلوی از میان رفته است. خاطر درگیری 

اش هجوم بردند مرداد ماموران شهربانی به خانه   ۲۸خوانیم که بعد از کودتای  اش میمثال در زندگینامه  

زیگموند  ی »طال در لجن« اثر ها و احساس« را در آتش سوزاندند و دو کتاب ترجمه شده و کتاب شعر »آهن

های چند داستان و موریس و »پسران مردی که قلبش از سنگ بود« اثر مور کویایی را به همراه دست نویس 

میتحقیق او  از  همچنین  بردند.  میان  از  کوچه  کتاب  یگانه های  کیوان  مرتضی  دستگیری  هنگام  که  شنویم 

آفتاب« نزد او بوده و به همین  بی  هایی از شاملو به نام »مرگ زنجره« و »بندرنویس کتابهای دست نسخه 

نویسد که در انتقال  خوانیم که در زندان داستانی بلند به سیاق امیرارسالن میترتیب از میان رفته است. باز می

 رود. از زندان شهربانی به زندان قصر آن هم از بین می

گوید در جریان  شود که شاملو از نظر حجم نوشتارهایی که می با جمع بستن این موارد روشن می 

اش از میان رفته، رکورددار است. چون بر مبنای گفتار او شش کتاب ترجمه و تالیف، به همراه  دستگیری 

های سیاسی از دست رفته است.  دو کتاب دیگر و شمار زیادی داستان و شعر در جریان درگیری   نویسپیش 

ی مشابهی سراغ نداریم که حجمی در کل کسانی که در دوران پهلوی دستگیر و زندانی شدند، هیچ نمونه 

ی ملی و  عضای جبهه ها از میان برود. حتا اعضای پنجاه و سه تن در دوران رضا شاه یا اچنین انبوه از نوشته 

شدند و سالها  ی دولت محسوب میحزب توده در دوران محمد رضا شاه که دشمنان رسمی و سازمان یافته 

دست  ویرانگر  نابودی  این  با  ماندند،  زندان  نبودهنویس در  روبرو  کیفیت  ها  و  کمیت  که  حالی  در  اند. 

 یار برتر بوده است. شک از شاملو بسشان در تولید اثر بینوشتارهایشان و انضباط 

گفته  شک دروغ میدانیم که شاملو بی ی برخی از این ادعاها اسنادی دقیقتر در دست داریم و میدرباره

ها«  ا آینهکرد به تازگی کتاب »از هوا توقتی در آمریکا بود، با سر و صدای زیاد اعالم    ۱۳۵۷است. مثال در سال  
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ی دشمنی نظام سلطنتی با خودش دانست و به عنوان  آوری شده و این را نشانه ها جمعبه قلم او از کتابفروشی 

ای با کیهان لو داد که این کتاب به خاطر  کرد. هرچند چند ماه بعد در مصاحبه ای مبارزاتی بدان افتخار  سابقه 

التالیف  ی او و ندادن حقوده که ناشری بدون اجازه آوری شده است. ماجرا هم این بشکایت خودش جمع

 76کتاب را چاپ کرده و او هم شکایت کرده و کتاب را از بازار جمع کرده است.

اغراقی که در خودانگاره  با الگوی رفتار شاملو و  به  نمایان می توجه  آن میاش  بیمِ  رود که سازد، 

هایش  ی درگیری اش سخنی دور از واقع بر زبانش جاری شده باشد. همچنان که دربارهی آثار نابود شده درباره

می خودکامه و هزینه دادن برای آن،  ی سیاسی با نظاشود. اصوال مبارزه با سازمان امنیت چنین اغراقی دیده می

اش پذیر و کمی گره خورده و آن زمانی است که فرد به خاطر موضع سیاسی با شاخصی معلوم و رسیدگی

دستگیر شد و مدتی را در زندان گذراند.   ۱۳۳۲شود. شاملو هم چنان که گفتیم پس از کودتای سال  زندانی می 

را   -مدت زندان رفتن- همگین نیست. یعنی اگر یک شاخص عینی  کند ساما این رخداد چندان که تعریف می

برای ارزیابی سطح کشمکش شاملو و حکومت پهلوی در نظر بگیریم، نابودی این حجم از نوشتارها یا تعطیلی  

 ناپذیر جلوه خواهد کرد. این شمار از مجالت توجیه 

آزاد شد. یعنی   ۱۳۳۳دستگیر شد و در زمستان    ۱۳۳۲امرداد، در شهریور ماه    ۲۸شاملو بعد از کودتای  

ر دوران حبس  شود، تنها یک سال و دو ماه در بند بوده است. اگتا جایی که به اسناد عینی و واقعی مربوط می

بینیم که گذشته از آنها که مثل نیمایوشیج و  اش مقایسه کنیم، می دوران او را با نویسندگان و روشنفکران هم

صادق هدایت و ناتل خانلری هرگز به زندان نیفتادند، در میان آنهایی که سوابق مبارزاتی با دستگاه پهلوی  

توان با پنج سال  ه زندانی کشیده است. دوران حبس او را میاند، شاملو بعد از اخوان ثالث کمتر از همداشته 
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رو بودند و زندانی بزرگ علوی یا هفت سال زندانی خلیل ملکی مقایسه کرد، فرهیختگانی نرمخو و میانه 

 هرگز درگیری شدیدی با نظام حاکم نداشتند.  

ناگفته نماند که این حدس هم مطرح است که شاید شاملو هرگز زندانی سیاسی نبوده باشد. از یک  

اش داشته باشد، و از سو شاهد استواری در دست نداریم که دستگیری او ارتباطی مستقیم با موضع سیاسی 

ر دست کم یک شاهد )به نقل از سایه( گفته که این دستگیری به حمل و توزیع مواد مخدر مربوط  سوی دیگ

ی حزب شده است. البته شاملو در همین دوران کارگزار حزب توده هم بوده و بعید نیست این دو مسئله می

با توده دستگیر کرده و و مخدر تقارن و تشدیدی با هم کرده باشند. یعنی چه بسا او را به خاطر پیوندهایش  

تر تشکیل داده باشند، یا آن که به خاطر مخدرها  ای سنگینبعد به خاطر ارتباطش با مواد مخدر برایش پرونده 

دستگیر شده و بعد به ارتباطش با حزب توده پی برده باشند. در هر دو حال چهارده ماهی که زندانی بوده به 

ام )توزیع مواد مخدر یا فعالیت مطبوعاتی در حزب توده( سازگاری  نسبت کوتاه است و با هیچ یک از دو اته

 ندارد. 

ای با سیستم هیچ نوع درگیری  ۱۳۳۳ستان  دانیم که شاملو بعد از آزادی از زندان در زم این را می

ها هم  امنیتی کشور نداشت و برعکس شواهدی هست که در این دوران طوالنی او از حمایت این دستگاه 

گیرد و آن هم این که  داده است. بنابراین حدسی شکل میبرخوردار بوده و خدماتی هم برایشان انجام می 

تاسیس شد( در همین دوران شکل گرفته    ۱۳۳۶که سه سال بعدتر در  ی امنیت و ساواک )ارتباط او با اداره 

 باشد، و شاید آزاد شدن زودهنگامش هم به همین جا بازگردد. 

هایی هم وجود دارد که ارتباطش با مراکز قدرت داده هم  شاملو  بعدی  های فرهنگی  ی فعالیت درباره 

سازد. به عنوان مثال خروج شاملو از گمنامی و ورودش به صنعت سینما شکلی دارد که  برانگیز میرا پرسش 

سازد. در واقع ژانر فیلم های امنیتی را محتمل، و در برخی از جاها تردید ناپذیر می ی همکاری با دستگاه شائبه 

ای سیاسی از سینماست که داش ستود، شاخه اغلب جاهلی کاله مخملی را به عنوان قهرمان میفارسی که  
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میمشتی آرمانی  را  دربار  هوادار  فیلمهای  این  سازندگان  محتوای  ساخت.  و  بودند  ارتباط  در  دربار  با  ها 

ود که در حال و هوای ای بهایشان ستایش از ایشان و در مقابل بدگویی و ریشخند روشنفکران اطو کشیده فیلم

 ی ملی و یاران دکتر مصدق بودند.  آن روز، یادآورِ روشنفکران عضو جبهه 

( را  ۱۳۵۱کافی است نقش ناصر ملک مطیعی در فیلم »خاطرخواه« )ساخته شده در فضای آزاد سال 

توسط    های مربوط به »اسمال پاشنه طال« )ساخته شده پس از بسته شدن فضاهای دیگرش در فیلمبا نقش 

در   در  ۱۳۵۴ساواک  ببریم.  پی  زمینه  این  در  ایران  سینمای  معنایی چشمگیر  به چرخش  تا  کنیم  مقایسه   )

خاطرخواه، ملک مطیعی یک مرد تحصیل کرده و کراواتی است که زنی ستمدیده را از چنگ التی چاقوکش  

قهرمان داستان است. سه سال بعد رهاند. در اینجا آشکارا الت ضدقهرمان است و مردِ کراواتیِ اروپا دیده می

ایفا می کند و این بار الت و لوطی است که نگهبان ناموس مردم همان هنرپیشه نقشی یکسره برعکس را 

 شود.قلمداد می 

بینیم، و احتماال عینیت بیرونی هم داشته، واژگونه  های جاهلی، روابطی که در »خاطرخواه« می در فیلم

خوانده  ی زیبایی حضور دارد. اما این بار مردی تحصیل کرده و درسزنِ ستمدیده   ها همشده است. در این فیلم 

دهد. این ها او را نجات می ی لوطیاست که قصد فریب او را دارد و در مقابل قهرمان جوانمردی از طبقه 

حاج  رخ داد و هدفش تطهیر و خوب جلوه دادنِ کسانی مانند    ۱۳۳۲چرخش در سالهای بعد از کودتای سال  

اهلل کاشانی بودند و از طرف دیگر از پشتیبانی دربار  طیب رضایی و شعبان جعفری بود که از طرفی مرید آیت 

ها کرد و شعبان زورخانه بردند و هریک کسب و کاری پررونق راه انداخته بودند. طیب موز وارد می بهره می 

نویسی رونق این ژانر سینمایی به فیلمنامه   یرا به دست گرفته بود. این معنادار است که شاملو در بحبوحه

اش نویسی شاملو را در بافت تاریخی شد. یعنی اگر فیلمنامه روی آورد، و هرچه نوشت به این جریان مربوط می 

ی آزادیخواه حمله  قرار دهیم، او را یکی از کارگزاران جریانی خواهیم یافت که به روشنفکران تحصیل کرده

 کرد.ی اقتدار سیاسی تجلیل می گرای سرسپرده وطهای سنت کرد و از الت و لمی
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دهد. ی مدافع سلطنت پهلوی را نشان میترین الیه ترین و غیرفرهنگیاین داده ارتباط شاملو و عامیانه  

برانگیز است. اما گذشته از آن شواهدی صریحتر هم ارتباطی که برای یک هوادار قدیمی حزب توده پرسش

ست که به ارتباط شاملو با خودِ سازمان  هایی و با دستگاه حکومتی داریم. مهمتر از همه دادهی پیوند ادرباره

ای با  دستگاه نوبنیاد ساواک تصمیم گرفت روزنامه  ۱۳۴۱اش آن که در سال  کند. یک نمونه ساواک اشاره می

ا به سوی خود جذب  گرایانه راه بیندازد تا بخشی از مخاطبان جریان چپ رشکل و شمایل و شعارهای چپ 

 کند. 

کسی که مسئولیت این کار را بر عهده گرفت، مهدی میراشرافی بود و این کار با همکاری شاملو  

پذیرفت. می  77انجام  کرده، چنین  منتشر  فردوست  ارتشبد  که  اسناد ساواک  از  یکی  ی ف»میراشراخوانیم:  در 

های کیهان و اطالعات، چپ روی پیش بگیرد و بدین طریق  تصمیم دارد که جهت مقابله و معارضه با روزنامه 

مرتباً منتشر گردد و    ۱۳۴۱جایی برای روزنامه خود باز کند. قرار است این روزنامه از روز یازدهم اردیبهشت  

صدر حاج سید جوادی و احمد شاملو رقابتی وجود   [اصغرعلی ]فعالً در مورد مسئولیت سردبیری آن میان  

 78.دارد ولی بایستی احمد شاملو این پست را بر عهده بگیرد... «

تگاه امنیتی دولت پهلوی  بنابراین سندهای روشن و صریحی وجود دارد که به ارتباط شاملو و دس 

ی یاد شده حدود یک ماه پس از جدایی شاملو  داللت دارد. این نکته را هم باید در نظر داشت که تاریخ نامه 

و توسی حائری است و دقیقا همان وقتی است که شاملو وضعیتی بد و نابسامان داشته و از نظر مالی در  

اش حاج چنین ماموریتی از طرف ساواک با همکار قدیمی  تنگنای شدید بوده است. این که او برای دریافت 

 شود. سید جوادی رقابتی هم داشته، احتماال به همین اضطرار اقتصادی مربوط می 

 
 . ۱۳۷۶پور، صالح 77
 .۳۱۱-۳۱۰: ۲، ج.۱۳۶۹فردوست،  78
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جالب آن که شاملو همزمان با فرمانبری از جریان سیاسی مسلط و زدوبندهای احتمالی با ساواک و  

گرفت و بعد از انقالب  ی سیاسی را به خود میرزمنده   اش، ظاهرِ یکضمن برخورداری صریح از سپر حمایتی

های  و نه انگاره  –کرد. اما وقتی به خودِ اسناد  ی سوابق مبارزاتی خود منتشر میهایی گزاف دربارههم الف

 ی متفاوت خواهیم دید. بنگریم، تصویر -شانمهندسی شده پیرامون 

برجسته  از  مبارز«هابخش   ترینیکی  »شاملوی  داستان  مجله   ی  سردبیری  دوران  و  به  »خوشه«  ی 

ای سیاسی  شود. شاملو و مریدانش تاکید دارند که خوشه اصوال مجله های شعر خوشه مربوط می برگزاری شب 

های شعر خوشه هم جنبشی صریح و نیرومند در نفی رژیم حاکم بوده  و مخالف نظام شاهنشاهی بوده و شب 

 اش شاملو بوده است.و سخنگوی اصلی 

ی کلیدی  نکتهنخست باید به بافت تاریخی و اجتماعی آن زمان توجه کرد.  ارزیابی این روایت،  برای  

 . زدایی را تجربه کردندنوعی روند سیاست   ۱۳۵۳تا    ۱۳۴۳های  ی سال در فاصله   مطبوعات ایرانآن است که  

های سیاسی ضدحکومتی داشته باشد در  ای که مطالب انتقادی یا سوگیری عمال در این دوران ده ساله نشریه 

، و  همین وضعیت را داشت نیز  شد  که در همین دوران منتشر می   «خوشه»ی  مجله   79.عرصه حضور نداشت 

  .گیردی این دوران قرار میدرست در میانه هم ی سردبیری شاملو دوران دو ساله 

هایی ی دستگاه امنیتی بر فضای فرهنگی چندان کامل بود که شکلاین سیطره ی چهل  در اواخر دهه

شد تا فضایی چندصدایی و پرتکاپو از مخالفت مالیم و مهندسی شده از سوی خود مراکز قدرت تراوش می

چندان جای خود را استوار در همان زمانی که شاملو سردبیر خوشه بود،  سلطنت پهلوی  سازی کند.  را شبیه 

 
 . ۵۸: ۱۳۷۴عینی،  79
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دید که گشایشی در فضای فرهنگی کشور پدید آورده بود و به خصوص نویسندگان و ادیبانی که با وجود می

   .ستودنواخت و مینمودند را می انتقاد از حکومت خطرناک نمی

و در امتداد همین  در همین زمان  اشاره کرده که    بود،  رئیس دفتر فرح پهلوی که  هوشنگ نهاوندی  

رویکردی چندان مهربانانه نسبت به    اهدا کرد، هرچند اوشاه تمثال خود را به محمدعلی جمالزاده    ،سیاست 

همین    .نداشت ها  پهلوی  جشنوارهدوره  در  شاه  پنج  اخودِ  بزرگداشت  برای  که  کرد  افتتاح  تهران  در  را  ی 

احمد دهخدا، هدایت، جمالزاده، آلشد، و این پنج تن عبارت بودند از  کسوت ایرانی برگزار میی پیش نویسنده

بهرنگی صمد  پهلوی  80، و  سلطنت  با  نفرشان  پنج  هر  داشتندکه  مسئله  اوج    ها  زمان  در  آخری  دوتای  و 

  .شدندمسلک شاملو محسوب می شان هم فعالیت 

به طور علنی از مواضع   ، زمانی که بسته شدن فضا آغاز شده بود،زمانیهمین مقطع  ابتدای  شاملو در  

  .کردهایی نزدیک به حکومت را دنبال  های رسمی سوگیری ی قبلی خود کوتاه آمد و در تریبون گرایانه چپ 

مطلبی در مخالفت و رد سیاست خروشچف منتشر کرد، و او کسی بود که در آن هنگام    ۱۳۴۶او در سال  

  « فردوسی»ی  کمی بعد هم در مجله   .شدها محسوب میایهمچون جانشینی برای استالین مرجع غایی توده

نوشت که هرچه تا پیش از آن به عنوان شعر از او چاپ شده از اعتبار ساقط است و به شکلی صریح محتوای  

دانست  مردود  را  است«  زندگی  که  متعهد چپ   81»شعری  ادبیات  با  ترتیب  این  به  هم و  به گرایان  عصرش 

خاست، و نه  مخالفت او با ادبیات متعهد در این مقطع از این بافت سیاسی جامعه برمی  .برخاست مخالفت  

ی موضعی ادبی و اخالقی. چرا که شاملو در واقع تا پایان کار به همان سبک ژدانفی وفادار باقی ماند و بدنه 

 گنجد.ی »متعهد« میهایش در ردهنوشته 

 
 . ۱۳۶۵/ ۳/ ۲۹، ۱۰۲نامه کیهان، چاپ لندن، هفته 80
 . ۸۱-۸۰: ۱۳۸۴سپانلو،  81
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شد و   شاملو  نصیب   «خوشه »بود که مقام سردبیری  از شعر متعهد  از این ابراز برائت  چند ماه بعد  

ای  جویانه شاملو در این دوران رفتار چندان مبارزه بنابراین    .حدود یک سال بعد شب شعر خوشه را برگزار کرد

به طبقه  نویسندگان چپ نداشت و  پیوسته ی  به دست حکومت  رام شده  دقیقا در همین دورانِ   .بود  گرای 

دهد که مراکز  است که ماجرای مرگ منوچهر شفیانی رخ داد و اسناد موجود نشان می   «خوشه »حضور او در  

 اند. قدرت در این حادثه به شکلی فراقانونی از شاملو حمایت کرده

ی »خوشه« و دوست شاملو بود و روزی که این دو به مصرف  منوچهر شفیانی از نویسندگان نوآمده  

چون شاملو ترسیده و گریخته بود، درگذشت. برادر منوچهر شفیانی از  هروئین مشغول بودند، سکته کرد و  

شاملو شکایت کرد و او را به قتل برادرش متهم کرد. اما عجیب است که شاملو پس از دستگیری به سرعت  

دهد در ای هم در موردش انجام نگرفت. شواهدی بسیاری هست که نشان می آزاد شد و هیچ پیگیری قانونی

 ی پیگیری ماجرا را نداده است.ساواک از او پشتیبانی کرده و اجازهاین جریان 

انگیز است که گویا در  هم شگفت ی شب شعرهای »خوشه« و »گوته« و اهمیت سیاسی آنها  درباره

ها را تحلیل  های جاری در آن شب کرده و گفتمانن کسی به اصل اسناد مراجعه  نویسان شاملو  میان زندگینامه 

رکن این شب شعرها ستایش از شاملو بود و کوشش برای جا انداختن مدل »شعر« سفید گفتن  کرده است.  

گفتند، و اغلب جوان و مائوئیست هم بودند، کامال  های سیاسی تندروی که در آن سخن می او، و شخصیت 

آغاز شد، یکی از    ۱۳۴۷ه در سال  های شعر انستیتو گوتوقتی شب ی مجلس قرار داشتند. چنان که  در حاشیه 

ترین »شعر«های خودش را خواند. اما  هایش به احمد شاملو اختصاص یافت و او در این مراسم سیاسی شب 

شد و نه  ای بود بسیار مبهم و خنثا که نه نقدی شفاف و اثرگذار بر چیزی در آن دیده می اینها نثرهای پلکانی

 مین دلیل هم بعدتر هیچ مزاحمتی برایش ایجاد نکرد. ای صریح و روشن به کسی، و به ه حمله

های دهد که ارتباط شاملو با نظام حاکم دوران پهلوی به دستگاه ها نشان می مرور داده از سوی دیگر  

گرانیگاه این   .تردید ارتباطهایی هم میان شاملو با دولت و دربار برقرار بوده است بیشده و  امنیتی منحصر نمی
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گرایی داشته است. یکی از نزدیکان او، احسان نراقی است ارتباط، فرح پهلوی بوده که خود گرایشی به چپ 

برای این که   کرد و چند تالشکه مشاورش در امور فرهنگی بوده و نوشته که ملکه از شاملو حمایت می

 ت.  اعتیادش را ترک کند، با پشتیبانی مالی او انجام پذیرفته اس 

تر از اینها بوده است. اما ارتباطهای شاملو با فرح پهلوی که خود گرایشی به چپ داشت، گسترده 

فرهنگستان   ۱۳۵۰در سال  توان دریافت.  ی »کتاب کوچه« مینمود این پیوند را بهتر از همه با بررسی پرونده 

پژوهشی برای انتشار  که با دربار پیوند داشت و اعضایش به ویژه به دفتر فرح پهلوی نزدیک بودند،  زبان ایران  

ای فرهنگنامه گرفت تا  او تا دو سال بعد از این نهاد حقوق ماهانه می   .را به شاملو سفارش داد  «کتاب کوچه»

آورد و حتا یک برگ از این کتاب فرضی  نمی اگرچه هیچ خروجی مشخصی پدید    .تدوین کنداز زبان عوام  

 را به فرهنگستان تحویل نداد. 

از بدعهدی  نماند که این تنها نمونه  نبود.  اش  اجرای تعهدهای کاریی  های شاملو در زمینه ناگفته 

بینیم. وقتی جعفری پس مینیز  عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیر کبیر    ش بادر ارتباطمشابه این را  

کند که  گوید، به این نکته اشاره میی خاطراتش در ارتباط با نویسندگان آن دوران سخن می درباره  هااز سال 

از لویی فردیناند سلین، که بابت آن    «سفر به انتهای شب »ی  احمد شاملو با او قراردادی داشت برای ترجمه

اد و این در حالی بود که انتشارات امیر کبیر یکی از  ای تحویل ندپرداختی هم دریافت کرد، اما ترجمهپیش 

مجراهای مهمی بود که دستیابی او به شهرت را ممکن کرده بود. چون در همان حدود سیروس طاهباز که  

اش برای به کرسی نشاندن شعر نیمایی بر همگان آشکار است، جعفری را تشویق کرده بود  تالش جهادگرانه 

 82شاملو را چاپ کند و چنین نیز شد. «های خاکمرثیه »تا 
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اش با با آید، همکاری با این حال جعفری وقتی بدعهدی از شاملو دید و دید دستاوردی از او برنمی 

در سال  او خاتمه داد. در حالی که دستگاه فرهنگی متصل با دربار ظاهرا توجهی به این موضوع نداشته است.  

ده بود شاملو کاری در این  ، یعنی دو سال بعد از عقد قرارداد برای کتاب کوچه و زمانی که روشن ش ۱۳۵۲

اش فسخ شود و پرداخت حقوق به او متوقف گردد،  به جای آن که قرارداد همکاری  دهد،مورد انجام نمی 

دستور داد تا شاملو را به عنوان مشاور دفتر  موقعیتی بهتر برایش دست و پا کردند. فرح پهلوی در این سال  

اصوال این که دفتر مشورتی دانشگاه بوعلی همدان چگونه در   .دانشگاه بوعلی همدان در تهران استخدام کنند

برانگیز است. همچنین این که شاملو که خود تحصیالت دانشگاهی و ای کنجکاوی تهران قرار داشته مسئله 

شاملو  داده، جای تأمل دارد. به هر روی  حتا دیپلم متوسطه نداشته چه نوع مشورتی به این نهاد دانشگاهی می

، بی آن که کاری کردترین استادان دانشگاه دریافت میی باسابقه پایهجدید حقوقی همعجیِب  ل  در این شغ

   مشخص انجام دهد.

اش در دانشگاه و  فرح و منصب تازهشهربانو  ی رسمی شاملو به قلم آیدا، به این حکم  در زندگینامه 

خوانیم که شاملو با می  ۱۳۵۰در مقابل ذیل رخدادهای سال    .ای نشده است ارتباطش با کتاب کوچه اشاره

همکاری کرد و آشکار است که این استخدام در دانشگاه    «کتاب کوچه »فرهنگستان زبان سه سال برای انتشار  

در حالی که فرهنگستان زبان و دانشگاه بوعلی دو نهاد مستقل و   83. اندبوعلی را نیز بخشی از آن قلمداد کرده 

 کند.تم هرگز چاپ نشد، برای جمع بستن این دو کفایت نمیاند و عنوان کتابی که در آن سیسجداگانه 

رسد اسم »کتاب کوچه« رمزی بوده برای با مرور ارتباط شاملو دفتر فرح پهلوی بیشتر به نظر می

هزار تومان به شاملو پرداخت   ۳۷۰باز به دستور فرح پهلوی    ۱۳۵۵در سال  های مالی به شاملو. چون  کمک

 
 . ۳۱: ۱۳۸۷آیدا شاملو،  .
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سال بعد که شاملو به آمریکا رفت و بر طبل دشمنی با نظام شاهنشاهی  .را تمام کند « کتاب کوچه»شد تا کار 

فرهنگستان زبان یا  های قبل دریافت کرده بود، هیچ متنی را به  هایی که طی سال کوبید، هنوز در برابر حقوق 

یعنی او برای پنج سال حقوق منظم ماهانه و جایگاهی در   .اش تحویل نداده بودنهادهای دیگر استخدام کننده 

برای این که مقیاسی برای  نهادهای معتبر دانشگاهی و فرهنگی داشته، بی آن که کوچکترین کاری انجام دهد.  

قرارداد تدوین    ۱۳۱۴توان با وضعیت عالمه دهخدا مقایسه کرد که در  محک در دست داشته باشیم، این را می

یا چنین لغتنامه  دانشگاهی طلب کند  اجتماعی و شأنی  آن که موقعیتی  بی  معارف بست،  با وزارت  را  اش 

( هم اولین جلد لغتنامه را به چاپ رساند. ۱۳۱۸عدش )در  هایی بگیرد، و چهار سال بدستمزدها و کمک هزینه 

بعدی  انتشار جلدهای  تعویق در  که  بود  بود چندان  داده  انجام  او  که  کاری  کار  حجم  کندی  به خاطر  اش 

 ی بانک ملی بود که انتشارش را بر عهده داشت. چاپخانه 

برانگیز جلوه ی این مبارز سیاسی نستوه قدری پرسش دستی شهربانو فرح درباره با این حساب گشاده

آن که  کند.  می نظام سلطنتی معرفی   ۱۳۵۶حتا در همان سال  شگفت  آمریکا خود را دشمن  که شاملو در 

مبیا پذیرفت تا پانصد  ی دانشگاه کل میانه کرد، وزیر وقت علوم طی یک توافق با رئیس مرکز مطالعات خاورمی

  . را با سرپرستی شاملو منتشر نماید  «کتاب کوچه »هزار دالر به این دانشگاه کمک مالی کند تا این مرکز بتواند  

رئیس  -یکی از مدیران میانی  ی دانشگاه کلمبیا عجله داشت تا زودتر کمک مالی را دریافت کند، اما  نماینده 

خبر یا با آن ناموافق بوده،  که انگار از این زد و بندها بی  -ریزی آموزشی ایرانی تحقیقات و برنامه موسسه 

را پیشتر   «کتاب کوچه»بر این که او موظف بوده  ی شاملو و تاکید  با مرور کارنامه جلوی این کار را گرفت. او  

  .خودداری کردچنین پولی ، از پرداخت و بدعهدی کرده به فرهنگستان تحویل دهد

  اند دادهگواهی میو مراکز قدرت  این شواهد در همان دوران هم به پیوندهای شاملو با دستگاه امنیتی  

بعد  ی  دهه دو  شاملو به تدریج طی  با این حال  .  های او امری مشهور بوده است نسلی و این گویا در میان هم 

ای تبدیل به یکی از مافیاهای بزرگ رسانه   ۱۳۶۰ی  از اواخر دهه برای خود پدید آورد، و  از روابط  ای  شبکه 
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تبلیغ کرد و به کرسی نشاند.  تبداد سیاسی را  اش با اسهای خونینی مبارزه، و در این سیستم بود که افسانه شد

دکتر محسن رفعت اش آن که  یافت. نمونهانتشار می ارتباطهای قدیمی  ی این  هایی دربارهگهگاه گزارش  هرچند

حمایت مالی  و کیهان نوشت، ی روزنامه ی شاملو در آمیز دربارهای جدل مقالهاسالمی چند ماه بعد از انقالب 

 . او دانست سیاسی دستگاه پهلوی از شاملو را دلیلی بر وابستگی 

همچنان ادامه    ۱۳۵۷ماه  به شاملو تا دی دربار  پرداخت  گوید  او آن است که می   نوشتاری مهم در  نکته 

یعنی شاملو حتا در   84.شده است به حساب وی پرداخت میهم  داشته و در زمان اقامت او در خارج ایران  

اروپا بر کوس انقالبی نفوذی بوده  کوفته، احتماال حقوق گری می زمانی که در  امنیت و عاملی  بگیر دستگاه 

ی شک آن را در مهمترین روزنامه بی شاملو  دهد آن است که  شاهدی که اعتبار این مقاله را افزایش می است.  

ه  پاسخ ندادآن  به  گرایان و دوستانش بوده،  پایتخت خوانده، و هرچند که در آن زمان کیهان در دست چپ 

ها مورد پرسش قرار گرفت و کل ماجرا را  ی این پرداخت بعدتر همسرش آیدا سرکیسیان باز درباره   است.

دانشگاه بوعلی همدان بود که چون کار )کتاب کوچه( آنجا پیش ی پنجاه  تحریف کرد و گفت که »اوایل دهه 

 85رفت شاملو استعفا داد«. نمی

رسیم که به واقع ارتباطی میان شاملو و ها را در کنار هم بنگریم، به این نتیجه میاگر تمام این داده 

ی دوران که بخش عمده   ۱۳۵۷تا    ۱۳۳۶ی سالهای  یعنی در فاصله   .پهلوی وجود داشته است سیاسی  دستگاه  

نگریم، با حمایت دربار و دستگاه دولتی از او روبرو گیرد، به هرسو که می فعالیت ادبی شاملو را در بر می

های بدنام و »ساواکی« ی شخصیت درباره حمایتی که بسی شدیدتر و مستندتر از چیزهایی است که    .شویممی

 آن دوران سراغ داریم. 

 
 .۱۳۵۸/ ۵/ ۲۷رفعت، )روزنامه کیهان،  84

 . ۲۱۹: ۱۳۹۳سرکیسیان،  85
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ارتباط یک نویسنده با دستگاه سیاسی مستقر در یک کشور البته به خودیِ خود خوب یا بد نیست،  

و چه بسا نامدارانِ درستکاری که در همین مدت از منابع مالی دولتی بهره برده و نهادهای فرهنگی استوار و 

ی دلیل شرافتمندانه کرد  دستگاه امنیتی و دفتر فرح از شاملو میحمایتی که  اما    .ماندگار خلق کرده باشند آثار  

ای پیوند داشته و نه از جنسِ دریافت پول برای انجام کار یعنی نه با دستاورد فرهنگی .نداشته است  ملموسی

پرداخت پول در غیاب دستاوردی علمی و ادبی به  این  مهم آنجاست که    .علمی یا ادبیِ مشخصی بوده است 

هایی دیگر در کار بوده و شاملو قاعدتا در این مدت طوالنی  یعنی انگیزه  .یافته است دالیلی همچنان ادامه می

 داده است. کرده خدمتی انجام میدر برابر پول چشمگیری که دریافت می

با توجه به این اسناد، غریب است که شاملو در روزگار ما به عنوان یکی از شاعرانِ پرشورِ ضدسلطنت 

ی ارتباط شاملو و ساواک در روزگار ما غریب  و مبارزی سیاسی شهرت یافته است. یکی از دالیلی که مسئله 

ناپذیرفتنی می  بی و  نظام حاکم  تبلیغاتی  از سویی آن است که دستگاه  به روشنفکران برچسب  نماید،  دریغ 

ی شاملو را داریم  زند و در اعتبار گفتمانش تردید هست، و از سوی دیگر ادعای بسیار تکرار شده ساواکی می

 سراییده است.  اش داستان می ی مبارزاتی درخشان ی مخالفتش با دستگاه پهلوی و سابقه که درباره 

ی دروغگویی پافشاری شاملو بر اعالم این که با ساواک درگیری داشته، و گفتارهایی که آشکارا در رده 

می یافتهجای  رو ضرورت  آن  از  نظرم  به  از گیرند،  زیادی  شمار  وگرنه  کنند.  الپوشانی  را  حقیقتی  که  اند 

اند، یعنی کشمکشی با ساواک اشته اند که در دوران پهلوی ارتباط خاصی با دستگاه حکومتی ندروشنفکران بوده 

ی خود ی سابقه تراشی دربارهاند و بنابراین دلیلی برای دروغاند و به همین ترتیب کارگزار آن نیز نبوده نداشته 

کنند. سرایی نمیبا ساواک ندارند و زیاد در این مورد داستان   بینند. اینان برعکس شاملو پافشاری بر دشمنینمی

ای اند، و چه آنهایی که مثل ابراهیم گلستان درگیری هایی داشته ثل خلیل ملکی به واقع درگیری چه آنهایی که م

دربارهنداشته  شاملو  که  این  رسیدگیاند.  اموری  نادرستی ی  که  می پذیر  روشن  سادگی  به  چنین  شان  شود، 
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شاه داشته و این سخنان را   هایی بربافته، احتماال از آن روست که به واقع ارتباطهایی با سیستم امنیتیحرف

 برای تطهیر خویش بر زبان رانده است.  

های کالن ها و برنامه ارتباط شاملو و دستگاه امنیتی پهلوی به احتمال زیاد از جنس مشارکت در طرح 

شده است. یعنی به نظرم این دعوی  هایی کوچک محدود می خواریِ عادی و انجام ماموریت نبوده، و به جیره 

لو »ساواکی« بوده نادرست است، و باید او را به سادگی مردی دانست که با اعتیاد درگیر بوده و حاضر  که شام

هایی شغلی بهتر، گهگاه به انجام دستورهایی تن در دهد. با این همه، این ارتباط  بوده برای دستیابی به موقعیت 

ها او را برگزینند، و از سوی دیگر ان چپ ای نفوذی در میبه قدری استوار بوده که از سویی برای چاپ نشریه 

 شده، او را از مخمصه برهانند.  وقتی )نه چندان بیراه( به قتل دوستش متهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد شاملو در سالهای نزدیک به انقالب اسالمی 

 

یا   توان فرض کرد که شاملو نسبت به حامیان درباری با آن که این پیوندها نمایان است و مستند، نمی

متن امنیتی مرور  است.  داشته  یا صمیمیتی  وفاداری  نشان  اش  گفتارهایش  از  دوستانش  و خاطرات  او  های 
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اش را حفظ کرده و بنابراین در  ه کمونیستی اولی-دهد که شاملو از ابتدا تا انتها همان ایدئولوژی مارکسیستیمی

ی انقالب به دشمنی با رژیم حاکم ورزیده است. به همین خاطر وقتی در آستانه دل با نظام پهلوی دشمنی می

هایش واقعی بوده باشد، جدای از آن که احتماال ساواک و دربار تصور دیگری داشته  برخاست، احتماال انگیزه 

 اند. کردهاش واریز میپرورده، همچنان دستمزدش را به حسابو به سودای تداوم اطاعت این نمک

ی موقعیت سیاسی احمد شاملو آن است که او در دوران بعد از انقالب هم بر  ی جالب دربارهنکته 

انقالب بود. یعنی به همان ترتیب شعارهای چپ می از  باقی بود که پیش  از مخالفت همان مسیری  داد و 

ود یا کنشی فعال در  ای در این مورد متوجهش شآن که هزینه گفت، بیاش با استبداد سخن میجویانه مبارزه 

های او با قدرت در دوران پس از انقالب به ویژه از این رو پیچیده است که این راستا انجام دهد. پیوندگاه

گفتمان سیاسی انقالبیون مذهبی که در نهایت بر فضای سیاسی کشور چیره شدند، وامی سنگین از ادبیات  

 شاملو قرار داشت.  ی شخص  چپ ستانده بود و بخش مهمی از آن زیر سایه 

های مهم و روشنگری که به کلی نادیده انگاشته شده، این حقیقت است که نه تنها جوانان یکی از نکته

اند. در املو بوده های مخالف شاه هم در گفتار و ادبیات خود پیرو شگرا، که مذهبیانقالبی مائوئیست و چپ 

  که  ی جریان شعر سفید شاملویی روییدن آغاز کردانگاشته شده از کناره  ای نادیده شاخه ۱۳۴۰ی ی دههمیانه 

بود که موسوی گرمارودی  علنی شد. در همین مراسم  های شعر گوته  در شب و    شدمربوط می این جریان  به  

را که از »شعر    سار نخل والیت«شد، متنِ »در سایه شاملویی محسوب میکه در آن هنگام از پیروان شعر سفید  

ها و صور خیالش بعدها بارها و بارها در  ه متنی که کلیدواژ  86سفید« بود، در بزرگداشت عالمه امینی خواند.  

 اشعار هواداران جریان اسالم انقالبی تکرار گشت. 

 
 . ۸: ۱۳۸۱موسوی گرمارودی،  86
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بر خالف تصور مرسوم، کسانی که نسل اول شاعران دولتی در حکومت جمهوری اسالمی محسوب  

سنتی داشتند، آغارگاهِ کار ادبی خود را بر شعر کهن استوار نکرده بودند. اغلب   شوند با آن که خاستگاهیمی

شدند. موسوی گرمارودی با  ایشان در ابتدای کار از هواداران شعر نوی نیمایی و بعد شاملویی محسوب می

ر« بدان  شعر »خاستگاه نور« که در مبعث و در مدح حضرت علی گفته بود، شهرتی به دست آورد. اما این »شع

 ی »فردوسی« با مدیریت شاملو آن را چاپ کرد. آغازگاه این نوشتار چنین است: دلیل شهرت یافت که مجله 

  ، ی: روزندیگو  یم  که  /تنها  ،یتکنار غار پرت و ساک  نجا،یمن، بنشسته ام ا  و  / است   ریسخت دلگ  یغروب  »

  و   /کعبه و بت هاست....  نیسرزم  نجایا  و  /نام آن »حرا« بوده است.  و  /خدا بوده است،  یمهبط وح   یروزگار

 من، تا هر کجا، سنگ و   یپا  ریو ز  یرو  شیپ  ز  /از غار:   برون  /حج پاک ما مسلمانهاست.  یروز، از روزها

 ی ادبی نیما و شاملو عیان است. ...«. متنی که پیوندش با سلیقه /است  ابانیب

بعدتر که انقالب اسالمی پیروز شد، گرمارودی متنی به اسم »خط خون« را نوشت که بسیار مورد  

از جنس   این »شعر« هم  اعتبار یافت.  انقالبی  استقبال نظام حاکم قرار گرفت و همچون مانیفست مذهبیان 

درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام    شد: »کرد و اینطور آغاز می شاملو تولید می  متونی بود که

فلق  و    /دار نجابتت شفق آئینه   /گون کرده است؛سرخ   خون تو شرف را  /و آب را که مهر مادر توست   /اند؛ کرده

  ی گودال  چیه   /است   دهی که خون تو را مک  /در فکر آن گودالم  /معراجی که تو در آن نماز صبح شهادت گذاردی

 /که بر گلوی تو آمد  شمشیری   /گودال بپرس  از  /بود  زیتوان عز  یهم م  ضیحض  در  /بودم  دهیند  عیرف  نیچن

  اینک   /دیگر سو یزیدی.  و  /چه در سوی تو؛ حسینی شد  هر  /پاره کرد:  چیز و همه چیز را در کائنات به دو  هر

 ...«.  /؛جویباران /؛کوهساران /؛درختان /و آبها؛  مائیم  /مائیم وسنگها؛

اش بودند، بر خالف تصور  شود که جریانی ادبی که نیما و شاملو نماینده با مرور این متنها روشن می

یک گرایش مذهبی را نیز در دل خود پرورد که ۱۳۵۰ی از دهه به ویژه گرایان نبود و مرسوم در انحصار چپ 

کرد که  تری تقلید میاش از جریان قدیمیاز نظر صور خیال، ساختار ادبی، پلکانی نوشتن نثر و شعر پنداشتن
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هوتی و رفعت( ابداعش کرده بودند و حزب توده با رهبری نیما تبلیغش نویسندگان بلشویک ابتدای قرن )ال

هایی که به لحاظ سیاسی مسلط بودند باقی کرده بود. این گرایش به نثرهای شعرواره در جریان ادبی مذهبی

ه  هایی تازماند و بعدتر طیفی وسیع از »شعر«های سفید و نیمایی مذهبی و انقالبی را پدید آورد و در قالب 

 مثل شطحیات احمد عزیزی تبلور یافت. 

ی انقالبیون و مخالفان سامان شاهنشاهی ای که نیما و شاملو پرورده بودند در همه ی ادبیپس سلیقه 

گرایان ادیبانی  ها و سنت ی مذهبی جبهه غیرسیاسی ی مشترک بود، خواه مذهبی و خواه غیرمذهبی. در حاشیه 

اند و »شعر« نیمایی  مثل دکتر شفیعی کدکنی و محمدعلی موحد را داریم که گرایش مذهبی نیرومندی داشته 

بینیم که با اش کسانی مثل موسوی گرمارودی و طاهره صفارزاده را میگفتند، و در بطن سیاسی یا سفید می 

کردند و آثارشان مثل »خط خون« بر سر منبرها  رد نظر پیروان امام خمینی را تبلیغ میصراحت نظام والیی مو

  87شد، که »شعر« سفید بود.و در مسجدها خوانده می 

بافت خانوادگی البته شاعران سنت  به خاطر  اغلب  مذهبی  کهن  گرا و  ادبیات عرب و شعر  با  شان 

اما این نکته جالب توجه است که  شان به خوبی شعر کهن هم میپارسی آشنایی داشتند و برخی سرودند. 

شود،  شان که در ضمن پیشاهنگ ادبیات انقالبی اسالمی هم محسوب میاولیه  ی و سیاسی شعرهای اجتماع

 ی شعر سفید بوده است. ی شعر کهن و وابسته به نحله خارج از دایره 

 

  

 
 . ۹: ۱۳۸۱موسوی گرمارودی،  87
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 ازدهم: ادیب انقالبی؟ یگفتار 

 

از رخدادهای تاریخ   ساز و مهمی که در دوران زندگی شاملو واقع شد، انقالب اسالمی سال  یکی 

ی تری درباره توان ارزیابی روشنانگیز است که با دقت در آن میاست و این مقطعی پرآشوب و هیجان   ۱۳۵۷

ی شخصیتهای فرهنگی معاصرش های افراد به دست آورد. شاملو نیز مانند همهگیری موضعها و  شخصیت 

 وار با انقالب اسالمی برقرار کرد، که از چند نظر ویژه و غیرعادی بود. ارتباطی اندام 

شود. در زمان انقالب روشنفکران نخستین ویژگی ربط شاملو و انقالب اسالمی، به مکانش مربوط می 

زیستند  دو موقعیت مکانی متفاوت داشتند. برخی در ایران می  -ه اغلب مخالف دستگاه پهلوی بودندک-ایرانی  

بردند. در این هنگام مشهورترین شخصیت تبعیدی مذهبی امام خمینی و  و برخی دیگر در تبعید به سر می

ها فعال بودند  صیت مهمترین تبعیدی کمونیست نورالدین کیانوری بود. در داخل کشور هم طیفی وسیع از شخ

و در جریان انقالب نقش ایفا کردند. در این میان شاملو موقعیتی غیرعادی دارد، چون در کشور مقیم بود،  

 ولی ارتباطش با انقالب را در خارج از کشور آغاز کرد.  

این موقعیت به ویژه از آن رو عجیب است که شاملو بر خالف بسیاری دیگر، هیچ پایگاهی در خارج  

حکومت در دوران پهلوی با پشتیبانی مالی    اشی سفرهای خارجیبه احتمال زیاد همهاز کشور نداشته و  

کند.  ا برمال میمرور سفرهایش به خارج از کشور به خوبی غیرعادی بودن این موضوع رهمراه بوده است.  

اند که هدف از آن »درمان  پدیایش نوشته ی ویکیبرای »درمان« به پاریس رفت و در صفحه   ۱۳۵۱شاملو در  

هایش هم عکسآرتروز گردن« بوده است. اما شاهدی نداریم که شاملو در این دوران آرتروز داشته باشد و  
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دهد. بنابراین حدس نیرومندتر آن است که این اولین سفر از آن دو موردی باشد که  چنین چیزی را نشان نمی 

گوید با خرج فرح پهلوی برای ترک اعتیاد به غرب سفر کرد. پس از آن چند سفر پیاپی دیگر را نراقی می

 زند. ای از شاملو سر نمیداریم که در هیچ یک فعالیت سیاسی 

رود. ی نظامی گنجوی همراه با یداهلل رویایی به رم می از طرف ایران برای شرکت در کنگره  ۱۳۵۴در  

نماید. چون شاملو  اند که این سفر به دعوت دانشگاه رم ممکن شد. اما این نامحتمل میاش نوشته در زندگینامه 

شته و رهبر یک جریان تندروی  در آن هنگام در خارج از ایران )و در داخل ایران هم( اعتبار ادبی چندانی ندا

این همان سفری است که رویایی می شعر چپ محسوب می  نداشته است.  گوید شده که مخاطب چندانی 

ی راه به همراه برده بود، و این هم جای تأمل دارد. چون شاملو مقدار زیادی مواد مخدر هم به عنوان توشه 

دگی نیست، و وضع مالی شاملو هم در این دوران چنان ها به این ساگذراندن مواد مخدر از کنترل فرودگاه

خوب نبوده که هم مخارج سفر به ایتالیا را بپردازد و هم موادی در این حجم خریداری کند و هم در ایتالیا 

آمیز شباهت پول کافی برای مصاحبت با مهرویان داشته باشد. یعنی این سفر بیشتر به نوعی پاداش عشرت 

 دبی و خودجوش. دارد تا فعالیتی ا

ی ایران در گردهمایی »ادبیات امروز خاورمیانه«  سفری مشابه تکرار شد و شاملو نماینده  ۱۳۵۵در سال  

بود که در دانشگاه پرینستون برگزار شد. در این سفر آیدا هم همراهش بوده و این شاید پیامد داستان بانگ 

به انگلستان   ۱۳۵۷رود، و در  و آمریکا می   زدن همراه لوئیجی در رم بوده باشد. چند ماه بعد باز سفری به ایتالیا 

داد که جریان  شود. این سفرهای پیاپی دقیقا در زمانی رخ میرود و با کنفدراسیون دانشجویی مربوط میمی

های این سفرها ابهام فراوانی وجود دارد  کاری ی ریزهدرباره شد.  دانشجویی مخالف شاه در غرب نیرومند می 

نیست هزی معلوم  پرداخت شده و دعوی مشهوری که همهنه و درست  با دعوت  ی سفرها چگونه  اینها  ی 

ی نظامی گنجوی و  شان مثل کنگرهترینهای گوناگون بوده، جای تردید دارد. چون مهم ها و کنگره دانشگاه 

ی  شده است. یعنی رخدادی مستقل در دانشگاه ی ادبیات خاورمیانه با کمک مالی مستقیم شاه برگزار میکنگره
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الدین شفا نداشته که هنگام  طرف نبوده و شاملو هم شهرت و اعتباری افزونتر از ناتل خانلری و شجاع بی

 دعوتی آکادمیک بر ایشان ترجیح داده شود. 

گیرد که  شود و مراکزی را هم در بر میپربسامدتر می  ۱۳۵۷سفرهای شاملو با نزدیک شدن به سال  

اند. هرچند سندی استوار در این مورد  های مخالف شاه در آن بیشترین فعالیت را داشته کنفدراسیون و گروه

های امنیتی و با قصد  شود حدس زد که شاید این سفرها با پشتیبانی دربار و دستگاه در دست نداریم، اما می 

لو در همین شام   گویدیک گزارش داریم که میشده است. دست کم  ریزی می نفوذ در جریان انقالبی طرح 

 .است  کردهگری تظاهر میگرفته و همزمان به انقالبیزمان از نهادهای دولتی حقوق می

رنگ نشان  ها را در انقالب اسالمی کمنقش چپ تمایل دارند  که  نگاران رسمی دوران پساپهلوی  تاریخ 

سکوت پیشه   هایشگرفته تا در جریان سفرمیاز دستگاه پهلوی پول  اند که شاملو در این سفرهاآورده دهند، 

ساکت بوده و حرکت   ۱۳۵۷گیرند. نخست آن که شاملو اصوال تا سال  اما دو نکته را در این بین نادیده می   .کند

کرده است. دوم آن که اتفاقا با نزدیک شدن به زمان فروپاشی نظام پهلوی سکوت را سیاسی رادیکالی نمی

در مالی  پشتیبانی  پس  شد.  ظاهر  صحنه  بر  صدا  و  سر  پر  بسیار  و  گذاشت  دریافت کنار  بابت  او  از  بار 

 السکوت نبوده، و شاید پاداش گرفتن بابت انجام کاری دیگر بوده باشد. حق

های خود شاملو هم توجه داشت. چنان که به زودی  گیری ها و موضع گذشته از اینها باید به انگیزه 

این ایدئولوژی سیاسی   یاش داشته و سرسپرده نشان خواهم داد، شاملو به واقع تعصبی در باورهای کمونیستی

با    -که به نسبت مالیم هم بوده-اش را  های سیاسیخوانیبوده است. او به احتمال زیاد بخشی از مخالف 

تغییر نماید که با نزدیک شدن موسم انقالب  شده است. اما چنین میهماهنگی دستگاه امنیتی ایران مرتکب می

و رفتارش در آن محیط صادقانه بوده باشد. این نکته البته درست است که او در  فضای سیاسی را حس کرده 

فرنگستان و ینگه دنیا تاثیری بر جایی به جا نگذاشت و در میان انقالبیون جایگاهی پیدا نکرد. اما این احتماال  



140 

 

و نه کوشش و   های خودش، یا شاید به شهرتش به عنوان فردی نفوذی مربوط بوده باشد،بیشتر به ناتوانی 

 اش که در این هنگام گویی از زیر بار تعلق آزاد شد بود.انگیزه

 

 

 

 

 

 

 (: عکسی رسمی )راست( و غیررسمی )چپ ۱۳۵۷احمد شاملو و غالمحسین ساعدی در حدود 

 

بودن   هنوشت شاملو   ناموثر  و  سکوت  دلیل  دست که  که  بوده  آن  آمریکا  در  انتشار  اش  مانع  هایی 

و او را  رضا براهنی در این مورد یاد کرده  دوست و مریدش  اند و به طور مشخص از  شده هایش می حرف

شناخت،  نمیبار اول که شاملو به امریکا رسید، کسی او را  نویسد: »رضا براهنی میاز آن سو    .است مقصر دانسته  

عالوه   .لو آمد به آمریکا، روشن نبود برای چه آمده است بار دوم که شام   .من اسم او را برای دعوت شدن دادم

شود  با مترجم هم که نمی .م بلد نبودخصوصاً که زبان ه  .توانست بدون داشتن گروه مبارز کنداو نمی بر این

توانست حتی یک مقاله در یک  چون نمی .شاملو از نظر سیاسی در امریکا با شکست روبرو شد ...مبارزه کرد

  88. «معتبر چاپ کند یمجله 

 
 . ۱۳۵۸براهنی،  88
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ی فعالیت شاملو در غرب داریم همخوانی دارد، و احتماال هایی که دربارهگزارش با سایر داده این  

این که کسی او را    .ی مخالفانشهمین سد زبانی مانع اصلی ناکامی او بوده، نه ارتباط با ساواک، و نه توطئه 

نمی  آمریکا  به  سفر  کننده هنگام  تایید  هم  گزارهشناخته  این پیشینی  ی  به  او  رفتن  گفتیم  که  است  مان 

 شده و نه با خرج و دعوت میزبانان ایتالیایی و آمریکایی.های جدی با پشتیبانی دولت انجام می همایش 

و   شودحس کرده بود که دوران پهلوی به پایان خود نزدیک می  ۱۳۵۷در سال  به هر صورت شاملو  

که کنفدراسیون در نیویورک    ۱۳۵۷او در مراسم جشن نوروز سال    نقابی که مدتها بر چهره داشت را برداشت.

را به شدت مورد حمله قرار داد    گرایی ایرانیملی و در آنجا سلطنت و شاهنشاهی و  کرد، حاضر بود  برگزار  

  .شناسدو در ضمن گفت که جشن نوروز را هم به رسمیت نمی

ی نامه سردبیریِ هفتهبه مدت سه ماه  ی پیروزی انقالب به لندن رفت و  در آستانه   ۱۳۵۷در بهمن  آنگاه  

دلیلش هم آن   .اما با غالمحسین باقرزاده که مدیر مسئول مجله بود دعوایش شد  .را به عهده گرفت   «ایرانشهر»

بود و بختیار و خمینی را همدست   ای نوشته خمینی به ایران، سرمقاله اهلل  آیت ی بازگشت  بود که در آستانه 

گفت این دو را آمریکا علم کرده تا جلوی پیروزی نهضت انقالبی کمونیستی در ایران را  دانسته بود و می

نمود. برداشت او البته پارانوئید و به کلی پرت بود، و این برای همکاران و مخاطبانش نیز روشن می 89.بگیرد

 برای همین او را از این مجله کنار گذاشتند. 

اش از سردبیری گیری ایرانشهر لندن که منتهی به کنارهی  ی روزنامه سرمقاله بعدتر نویسندگان دولتی  

اما  حمله کرده بود.    اهلل خمینیبه آیت   طلب بودنِ او علم کردند. چون در آنرا همچون دلیلی بر سلطنت   شد

از  نه آن که بخواهد  کرد،  می گرایان حمله  به اسالم کمونیستی بود که  حقیقت آن است که او در این متن بیشتر  

 
 . ۱۳۵۸/ ۴/ ۱۲روزنامه بامداد،  89
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اند،  خمینی به جنگ زرگری مشغول امام  بختیار و هواداران  شاپور  او در واقع با تاکید بر این که    .دندفاع کپهلوی  

تفسیر  .روی بختیار هم بوداعتبار کردنِ دولت میانه گیرند، تا حدودی در پی بیو این هردو از آمریکا خط می

دهد شاملو رخدادهای روز و چندان پرت و دور از واقع است که نشان می   او از همدستی بختیار و خمینی

نگریسته  ای ایدئولوژیک به دنیا می کرده، و یا از درون پنجره بندی نیروهای ضد شاه را درست دنبال نمی جبهه 

 . شده است که مانع دیدنِ حقایق می 

ی ایرانشهر، شاملو به ایران بازگشت و این در گرماگرم آشوب  بعد از شکست در همکاری با مجله 

یعنی شاملو در کسوت یک روشنفکر مطیع حکومت به فرنگ سفر کرد و    .بعد از سقوط سلطنت پهلوی بود

قدیمی متحد شد  به سرعت با دوستانی  ها به میهن بازگشت. او  ای همراه تبعیدیدر قبای یک انقالبی حرفه

تاسیس سیاسی تشکیل  - گروهی ادبی. اینان  ی همکاری با حزب توده را داشتندو سابقه که مسلک سیاسی چپ  

ی بود، و نه  مطبوعاتنیز مهمترین فعالیت شاملو در این دوران  ند.دادسر شعارهای تند و تیز چریکی کردند و  

متر(، سانتی   ۲۱در    ۱۴منتشر کرد که به خاطر قطع کوچکش )   «کتاب جمعه »ای به نام  او مجله   .ادبی یا سیاسی

  .گرا باز کرداش به سرعت جایی برای خود در میان مخاطبان چپ ش، و شعارهای سیاسی مطالب جذاب

به عنوان ابزاری برای تثبیت شهرت خویش و به کرسی نشاندن    «خوشه »هم مانند  شاملو از این رسانه  

ی ر کارنامه پیروزمندانه، و تنها موفقیت دی  انتشار این مجله روی هم رفته یک تجربه  .شعر سفید بهره جست 

  صفحه حجم داشت   ۱۶۰منتشر شد که هر کدامش  »کتاب جمعه«  ره از  سی و شش شما  .بودمطبوعاتی شاملو  

  .شدمحسوب می که در آن روزگار به نسبت گران بود ده تومان و بهایش 

)اغلب  پسند  های کوتاه جذاب و جواناش را داستان بدنه محتوای این مجله بسیار جای تحلیل دارد.  

 .شدالی آن شعرهای سفید شاملو و هوادارانش منتشر می داد که در البه شکیل میتبا رنگ و لعابی جنسی(  

مثال یک جا   .کرداش را منعکس میکه موضع سیاسی و اجتماعی گردانندگان هم بود  هایی  مقاله   بر آن  عالوه
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و شعری از نوئمیا دوسوزای موزامبیکی  کردند  ی جنبش استقالل موزامبیک چاپ  ی مفصل دربارهیک مقاله 

  90. کردند و کنارش گذاشتند هم در همین مورد ترجمه

ی آن که چشمگیر بود و نفوذ گسترده   91های آخر شمارگان این مجله به ده هزار تا رسیددر شماره 

انقالبی که بیش از پیش با گرایش اسالمی  دولت    ۱۳۵۹در خرداد سال  اما    .دادان را نشان می در میان مخاطب

ها بارگذاری  های قطار برای ارسال به شهرستان را که در واگن  ۳۶ی  ی شمارهنشریه کرد،  خود را تعریف می

 .  ی کتاب جمعه بسته شدشده بود، توقیف کرد و به این ترتیب پرونده

از روشنفکران گروهی  و  رخ نمود  همزمان با انتشار کتاب جمعه نوعی کودتا در کانون نویسندگان  

. چون این گروه کارگزار سیاست حزب  را اخراج کردند  ای توده د، اعضای  مستقل که هوادار آزادی بیان بودن

شاملو یعنی    دشمن قدیمیای  . رهبر نویسندگان توده ببندهای مذهبیونتوده شده بودند، در دفاع از بگیر و  

بود. بنابراین بدیهی بود که او به جناح مخالفان توده بپیوندد. پرشورترین عضو این دسته هم آذین  به   محمود

   .دوست نزدیکش غالمحسین ساعدی بود

پس از آن شاملو تا حدودی از    .نماندبا این همه کانون عمر چندانی نداشت و دستاوردش پایدار  

های سیاسی کناره گرفت و باقی عمرش را صرف تولید تصویری دلپذیرتر از خویش کرد، که از مجرای  فعالیت 

و  مصاحبه  میها  به گردش  انقالب    .افتادانتشار شعرهای سفید  در جریان  پروردگانش که  مریدان و دست 

هایی حساس دست یافته بودند،  نوظهوری تبدیل شده و گاه به موقعیت ی نخبگان فرهنگی  اسالمی به طبقه 

آسای ادب پارسی ادعای حضور و وجود  ی دیرینه و غول توانستند در برابر بدنه تنها با تکیه به مرجعیت او می

کرد  آمیز که از خود تولید میاز این رو کار شاملو پس از انقالب رونق گرفت و تصویری اغراق .داشته باشند

 
 .۳۶: ۱۳۵۸، مهر ۹ی کتاب جمعه، شماره 90
 .۲۹۱: ۱۳۸۰؛ قائد، ۷۸: ۱۳۸۷قائد،  91
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نمود، در غیاب نخبگان فرهنگی دوران قدیم کم کم جا افتاد و حتا به وضعیتی  و در دوران پهلوی پذیرفتنی نمی

  .ناپذیر دست یافت تقدیس شده و خدشه 

ای از شاملو در دوران پس از انقالب تا حدودی از فعالیت سازمانی و جمعی کناره گرفت و با شبکه 

مریدان که گرداگرد خود پدید آورده بود، کارِ تبلیغ کیش شخصیت خویش را پیش برد. مهمترین نهادی که  

از   بود که پس  نویسندگان  کانون  انقالب بدان وابستگی داشت،  از  بعد  اولیه  آن درگیری او در دوران  های 

وقتی گلشیری جمع کانون را بازسازی کرد او عمال از    ۱۳۶۰ی  همیشه دورادور با آن در تماس بود. در دهه 

که با به قدرت رسیدن آقای خاتمی فضای فرهنگی قدری گشوده شد،   ۱۳۷۰ی  میانه غایب بود و در دهه

ستگیری و قتل سعیدی سیرجانی و ماجرای قتلهای  بسیار با احتیاط با کانون نویسندگان همکاری کرد. در د 

های سیاسی این دوران در فضای فرهیختگان بود، که شاملو از هردو بر کنار ماند. ای مهمترین تالطمزنجیره 

ای نه  های نویسندگان برای دفاع از حقوق سیرجانی حضور نداشت و در جریان قتلهای زنجیره او در نشست 

د. با این حال با کانون نویسندگان ارتباطی دورادور و تا حدودی پرتنش داشت که  آسیبی دید و نه تهدید ش

 منصور کوشان در دو کتاب »شاعر ملی شدن احمد شاملو« و »حدیث تشنگی« آن را مفصل شرح داده است. 

کرد. می   با اصرار بسیار منتشری »شاعر انقالبی آزادیخواه« را  احمد شاملو در تمام این سالها البته انگاره 

شد، به مخالفتش با استبداد و خودکامگی تنش انجام می ای آرام و بیهایش که همیشه در زمانه او در مصاحبه

ورزید. کردند، در آن مشارکت می کرد، و جایی که شمار زیادی از نویسندگان و فرهیختگان حرکتی میتاکید می

امنیتی را برای کوشندگان خطرناک  ایم« فعالیتی »ما نویسنده مثال در جریان صدور نامه  ی نداشت و فضای 

های یعنی به هر صورت مشارکتی در فعالیت نفر دیگر امضا کرد.    ۱۳۴دانست، اما پای این سند را در میان  می

این کار را ضمن حفظ فاصله  اما  ادیبان داشت،  نویسندگان و  انجام میسیاسی  به  امن  رساند و تنها در  ای 

 شان پایین بود.کرد که جمعیتی بزرگ داشتند و امکان لطمه و پیگرد درباره هایی شرکت میحرکت 
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دانسته و در ارتباط با مخاطبان غیرایرانی  های اروپایی را نمیبا توجه به این که احمد شاملو زبان 

کرده، بیش از حد  جایگاهی جهانی را طلب می  توجهی به هویت ایرانیدچار مشکل بوده، این که ضمنِ بی

در  ۱۳۵۰ی اش در دهه ارجیکند. احتماال بذر چنین خواستی در جریان همان سفرهای خطلبانه جلوه میجاه

 دست یابد. به شهرتی جهانی پرشور به خرج داد تا تالشی ذهن او کاشته شده است. پس از آن 

که   در  دیدیم  بیابد،  تبلیغ خویش  برای  تریبونی  ایران  از  در خارج  که  آن  برای  او  نخستین تالش 

اش پس از تالشی ناکام در لندن ناگزیر شد به میهن آشوبزده   و  به شکست انجامید  ۱۳۵۷دم انقالب سال  سپیده 

پروردگان  بعد از آن موج فرار ایرانیان به خارج از کشور آغاز شد و شمار زیادی از مریدان و نمکاما  بازگردد.  

شاملو در کشورهای دیگر اقامت گزیدند. جا افتادن این افراد در فضای تازه حدود یک دهه به درازا کشید و  

بود که زمینه برای مطرح کردن شاملو به عنوان شاعری ایرانی در فضای فرهنگی    ۱۳۶۰ی  ی دههتازه در میانه 

 غرب مساعد شد. 

ارتباطی   آلمانآنها که با  این نکته شایان توجه است که در میان مطبوعات غیرایرانیِ هوادار شاملو،  

کردند. از این رو اگر بخواهیم الگوی بسط یافتن شهرت او از درون ایران  را ایفا می   ترین نقشبرجسته   داشتند

ی افراد مرتبط با وی بنگریم که در آلمان مقیم بودند.  به خارج از کشور را تبارشناسی کنیم، باید به سیاهه 

مه توسط کاردار فرهنگی  ها پیدا کرده بود. چون این برناشاملو پیشاپیش در شب شعر گوته ارتباطی با آلمانی
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ریزانش ایرانی بودند و شاملو هم به همین ترتیب موفق شد در  هرچند برنامه   92شد، آلمان برگزار می سفارت  

ی آن شبی برای شعرخوانی خودش بگنجاند. نخستین مراسم بزرگداشت شاملو در خارج ایران را هم برنامه 

سال  کنگره به  )اینترلیت(  آلمان  نویسندگان  هنگام    ۱۳۶۶ی  این  در  او  کرد.  برگزار  برلین  توجه مورد  در 

ترین لقِب »مردمی   آلمانیای  روزنامه گفتند که  دوستداران شاملو در ایران میزبان قرار گرفت و  های آلمانیرسانه 

ولی با آن که بایگانی نشریات آلمانی بر اینترنت بسیار    93به کار برده است.او  برای  شاعر شعر فارسی« را  

  .ای بیابممنظم و گشوده است، من نتوانستم نشانی از چنین روزنامه 

اش داریم، این که چنین استقبال باشکوهی از او شده  هایی که از حضور او در آلمان و سخنرانی داده 

ای بسیار گسترده بوده که نمایندگانی از کشورهای بسیار را  آمیزد. اینترلیت برنامه باشد را با قدری تردید درمی 

به د گرد هم می  نسبت  تمایزی  بوده و  ایشان  از  را  آورده و شاملو یکی  این  نداشته است. در ضمن  یگران 

 زده است. چنگی به دل نمی ،ای که در آنجا خواندمتن سخنرانی دانیم که می

متن سخنرانی و  شاملوست  هوادار  و  دوست  که  قائد  میمحمد  بود،  دیده  پیشتر  را  که  اش  نویسد 

از غمنامه»ته  امپریالیستی دهه رنگی  از آن داشت و  ۱۹۵۰ی  های ضد  پیش  حتا  نامربوط  و  نظرم کهنه و  به 

افتاد جای این متن از کارخودش بسیار دور میرسید. البته نکاتی زنده و جالب هم در آن بود، اما در جابه می

کند در برابر شمش همان مس  کرد: »ارزش سنگ مسی که انگلیس از بولیوی تحصیل می و از جمله اشاره می

اتگلستان به هم فروشد رقمی سخت ملیوس کننده است« و در جای دیگر به اش میهای صنعتیپالکیکه 

ی گاو مقدس هندوها و خوک ب کرد و سبب آن را استفاده از مخلوطی از چرهند اشاره می  ۱۸۵۷شورش سال  

ی این قبیل دانست و پس از ارائه نفیلد ارتش محلی بریتانیا می های اِکاری تفنگ نجس مسلمانها« برای روغن 

 
 . ۱۳۴۷/ ۴/ ۱روزنامه کیهان،  92
 . ۱۳۶۸ماهنامه ادینه، نوروز  93
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گرفت: دریغا که فقر/ چه به آسانی احتضار فضیلت  های قرن نوزدهم نتیجه میت رمانتیکاطالعات فنی با لخ

  94است«. 

جدای از این که نظر قائد درست بوده و این سخنرانی مناسب و معناداری نبوده، اصوال این اطالعات  

هست. هم  شدت    نادرست  با  که  بود  ایرانی  هویت  با  هند  ضداستعماری  جریان  واپسین  هند  شورش 

ی ارزش زبانان شمال هند انجامید، و دربارهکشی مسلمانان و پارسی ای سرکوب شد و به نسلباورنکردنی 

صنعت مس  مس بولیوی هم معلوم نیست دقیقا منظور کدام دوران است و بر اساس چه معیارهایی اقتصاد  

 کننده« است. »مایوس 

نمیدرباره زیادی  آلمان چیز  در  شاملو  اول  انعکاس سخنرانی  است چنین ی  بعید  بسیار  اما  دانیم، 

در نهایت  اند، روبرو شده باشد. به هر روی شاملو هایی با چنان استقبالی که دوستدارانش گزارش کردهحرف

ی اینترلیت هم شرکت  به این خاطر که در دومین کنگرهبیشتر ها اعتبار و محبوبیتی پیدا نکرد. در میان آلمانی 

با  و    ،. او به خاطر تصادف رانندگی چند روز دیر به همایش رسید انجامیدرسوایی  به    شرفتارکرد و این بار  

 . ، که موفق نشدبزند جلسه را به همبه محض وارد شدن دعوا راه انداخت و سعی کرد این حال 

گوید قائد که قضیه را گزارش کرده می   .درست روشن نیست   شاملو از این رفتار عجیب   هایانگیزه

ای صادر کند که از دید شاملو به قدر کافی ضدامپریالیستی نبود و او اصرار داشت خواست قطعنامه کنگره می

  .توجهی روبرو شده و از دستور کار حذف شدی خودش به عنوان قطعنامه صادر شود. اما متن او با بینوشته 

 سعی کرده جلسه را به هم بریزد و مدیر برنامه را »استالین اینترلیت« نامید.  د و  شاملو در نشست شلوغ کربعد  

 
 .۲۹۹: ۱۳۸۰قائد،   94
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اینترلیت اصوال گرایشی چپ داشت و بر همین اساس دوستان شاملو موفق شده بودند نام او را در  

ای در هواداری از استعمار صادر کرده فهرست مهمانان آن بگنجانند. بنابراین بسیار بعید است این نهاد قطعنامه 

بار استعماری را به ز آن سند وقاحت ای انه نسخه بسیار اصرار کرد،  قائد  آن که دوستش  شاملو بعدتر با  باشد.  

گوید که دستش داد و نه متن ضداستعماری خودش را منتشر کرد. قائد با لحنی بسیار محتاطانه و مالیم می 

گری مردم جهان سوم بوده، به خصوص که عزیز اش برای خودنمایی و نمایش انقالبیداد و قال راه انداختن

. به هر روی شاملو در این هنگام جلوی او نمودی پیدا کندخواسته  نسین هم در جلسه حضور داشته و می

در حدی که در    پیرمردی بود تقریبا هفتاد ساله و رفتارش انعکاسی بد پیدا کرد و از چشم میزبانانش افتاد.

او را نکوهش کردند  اینترلیت رفتار  ایران    95اسناد رسمی  این برای  نماینده -و  هم   -اش بودکه شاملو مثال 

  شد.آبروریزی محسوب می 

اغلب ادیبان  یکی از دالیلی که تالش شاملو برای کسب نام در آلمان به شکست انجامید، آن بود که 

ی ادبیات معاصر پارسی های زیادی درباره ین کشور کوچیده بودند و کتابهمگرا به  و شاعران قدیمی چپ 

ای شاملو دور بودند، دلیلی  ی رسانه نوشته شده بود. این ادیبان چون از فضای ایران و شبکه زبان آلمانی  به  

 دیدند به کیش شخصیت او بپیوندند.  نمی

 بود و هم از رهبران فکری قدیمی حزب توده  ای از این کوچندگان بزرگ علوی است که هم  نمونه 

را  »سرگذشت و تکامل ادبیات مدرن فارسی« ها در آلمان ساکن بود و همان جا سال معتبر. او ادیبی محترم و 

. او که در دوران  .م( توسط انتشارات کمبریج بازنشر شده است ۲۰۰۹ه تازگی )که ب   96نوشت   آلمانیزبان  به  

دچار   یوشیجنیما  گویدمیو    اش را صریح در این کتاب آورده است نگریست، داوریپختگی به گذشته می

 
 . ۳۰۱-۳۰۰: ۱۳۸۰قائد،   95

96 Alavi, 1964. 
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اگرچه او  . درست بیان کنددر زبان پارسی را ش منظورتوانسته و نمیداشته الکن بوده و بیانی  یزبان یاختالل

گو کامال با  ی شاعران معاصر پارسیاش دربارهدر قطب مقابل طیف سیاسی نگارنده مستقر است، اما داوری

ان است که سایر ادیبان از بهار گرفته تا اخوان  ام سازگار است و این همی »دادِ سخن« آورده آنچه در مجموعه 

 اند.  نیز با آن همداستان بوده 

شود، و جریانی پارسی همان است که نوقدمایی خوانده میگوید جریان اصلی شعر مدرن  علوی می 

نیمایوشیج شروع کرد را شاخه  انحرافی و حزبی میکه  به عنوان  شهریاراو  داند.  ای  ی مایه   ای کهنابغه »  را 

تئوریسین شعر را  نادرپور  داند. همچنین  می  موسس اصلی شعر نورا  توللی  ستاید و  است« می  مباهات شرق

را هم   سردمداران شعر معاصر. باقی  ه است رساند  به کمال زیبایی را  سایه شعر نو  گوید  داند و می می   معاصر 

هرچند  .  ژاله سلطانیو    ،ابوالحسن ورزی  ،حالت شیرازی، ابوالقاسم    حمیدی  کند:به این ترتیب فهرست می

های کمونیست   بزرگ علوی از بنیانگذاران حزب توده و مهمترین ادیبی بود که در دوران رضا شاه گفتمان 

در این متن اثرگذار و مرجع از کسانی مثل سیاوش کسرایی  کرد. با این حال  ایرانی را در قالب داستان بیان می

پشتوانه  با  که  را  شاملو  اخوان و  و  اسماعیل شاهرودی  نام  و  اصال  بودند  کرده  پیدا  توده شهرتی  ی حزب 

  97برد.نمی

نام نبردن از شاملو در این سیاه چندان هم دور از ذهن نیست. جدای از حجم و کیفیت آنچه او تولید  

و ادب  ای برای فرهنگ ایرانی  نیز به شکلی نیست که بتواند همچون نماینده کرده، موضع او و موضوع کارش  

گرایی مثل علوی( گویا روشن و  د فرهیختگان آن دوران )حتا چپ اعتبار پیدا کند. این نکته که از دی پارسی  

 
 . ۷۱۵-۷۱۴: ۲۰۱۸کیانوش،  97
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 برانگیزی واژگونه شده است. این روندی است که شایسته های بعدی به شکل تأمل نموده، طی دهه بدیهی می 

 است دقیقتر نگریسته شود.  

کنند او در خارج شاملو ادعا می   ی ادبی از آنجا ناشی شده که هواداران اعتبار و وجهه بخشی از این   

کنند. از ایران شخصیتی نامدار و شناخته شده است و بر این مبنا در داخل کشور هم برایش شأنی واال طلب می 

اش و مخاطبان زبانش  گو قاعدتا باید اعتبار خود را از درون جامعهجدای از آن که شاعری ایرانی و پارسی

تر محک بخورد و ارزیابی جهانی شاملو موضوعی است که باید سختگیرانه   کسب کند، اصل قضیه یعنی اعتبار

کنند و یا انگلیسی. این  شود. کسانی که به اعتبار جهانی او باور دارند قاعدتا یا به سپهر زبان آلمانی اشاره می

وادارانش در  شود و نه ه هم بسیار جای توجه دارد که در فضای فرهنگی فرانسه نه ارجاعی به شاملو دیده می 

اند. این البته عجیب و غیرعادی است. چون شاملو تاکید داشته که زبان  آن بستر دعوی اعتباری برایش کرده 

ای داند و کتابهایی را از این زبان ترجمه کرده، و با این حال نه به فرانسه سفر کرده و نه مراودهفرانسوی می 

 یرانیان پرشمار مقیم فرانسه مبلغ و پیرو پرشوری یافته است.ها داشته و نه حتا در میان ازبان با فرانسوی 

ی »شاعر جهانی« از او به دو  هدهد که انگاراند، نشان می اش گفته مرور آنچه شاملو و پیراونش درباره

شود. چنان که دیدیم با آن که در زبان و فرهنگ آلمانی توجهی ی ژرمن و آنگلوساکسون محدود می زمینه 

شود، نام شاملو اصوال مطرح نیست و تالشهایش  بیشتر به ادبیات معاصر پارسی و شاعران مدرن ایرانی دیده می

 پیامدی خوشایند نداشته است.گرانه بوده و برای مطرح شدن هم ناشی 

زبان هم داستان به همین شکل است. در میان کشورهای غربی، شاملو  انگلیسیی جوامع اما در زمینه  

زبان هستند. اما در این زمینه هرگز ارتباطی  بیشترین زمان را در آمریکا و انگلستان گذرانده که هردو انگلیسی

زبان مطرح  نگلیسی های این کشورها برقرار نکرده و هیچ ردپایی از او در اخبار فرهنگی و یادبودهای ابا رسانه 

شان  شود که برخیهای ایرانیان مقیم آن کشورها محدود مینیست. حضور شاملو در این فضا یکسره به محفل 

نمک  و  بودهمریدان  به    اند.پروردگانش  این کشورها  در  شاملو  در سخنرانیپر سر و صداترین حضور  اش 
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های بعدی مفصل بدان خواهم پرداخت. در اینجا آنچه باید گوشزد  شود که در بخش دانشگاه برکلی مربوط می 

زبان و اندیشمندان غربی روبرو شد و  های انگلیسی توجهی رسانه شود آن است که این سخنرانی یکسره با بی

 شد. مربوط می های مقیم ایران یا مهاجران اش به ایرانی تنها انعکاس 

گشته و از سوی  از یکسو به محتوای سخنش بازمیناتوانی شاملو از ارتباط با فضای فرهنگی غرب  

در پی به اش ریشه داشته است. در داستان اینترلیت دیدیم که مضمونی که شاملو  های زبانی دیگر در ناتوانی

های دیگری اش بوده، برای مخاطب اروپایی جذابیت و عمقی نداشته است. در این مورد داده کرسی نشاندن 

ی معنادار محمد قائد را داریم که دوست و همکار و  اشارهکند. مثال  نیز داریم که همین گزاره را تایید می 

دانسته  ها را نمیی حرف زدن با خارجیشیوه  گوید شاملو )حتا با حضور مترجم( می   و زمانی مرید او بوده،  

 شده است. محتوا بوده و به آه و ناله کردن منحصر می آور و بیو گفتارش مالل 

های محققان و گزارشگرانی غربی با او حضور که در مالقات ۵۹و  ۱۳۵۸گوید: »در سالهای قائد می

کند. حتا یک مورد به یاد ندارم که توانسته باشد  آور بحث میمالل زند و  دیدم که چه تلخ حرف میداشتم، می 

قائد در اینجا    98هایش سر یک ایتالیایی، فرانسوی، آمریکایی یا انگلیسی را گرم کند«. ای با صحبت چند دقیقه 

 ها به عنوان مترجم شاملو حضور داشته است. ال خودش در این نشست تصریح نکرده، اما احتما

هایی پرسروصدا بگوید و  با این حال شاملو مشتاق بود در کشورهای دیگر حضور پیدا کند و چیز 

کرده است، شک در این میان نقشی ایفا مینام خود را بر سر زبانها بیندازد. طلب شهرت و جستجوی اعتبار بی

می  بیان  غوغاها  این  در  شاملو  آنچه  فهم اما  و  سیاسی  موضع  از  صادقانه  نظرم  به  و  نبوده  ساختگی  کرده 

 خاسته است. اش برمیفرهنگی

  

 
 .۲۹۹: ۱۳۸۰قائد،   98
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 بخش دوم: شخصیت احمد شاملو

 

 گفتار پیش

 

نهادهای   از  مقام عضوی  بود، در  احمد شاملو  از  دادیم، تصویری  به دست  پیشین  آنچه در بخش 

گر در چارچوب دستگاه نظری زروان به موضوع بنگریم، در میان سطوح سلسله  اجتماعی گوناگون. یعنی ا

ی اجتماعی تمرکز داشتیم. بخش پیشین در واقع مراتبی فراز )زیستی/ روانی/ اجتماعی/ فرهنگی(، بر الیه

پیوندش  دهند، تا  ی شاملو بود، بدان شکلی که خود روایت کرده و اسناد گواهی میبازخوانی انتقادی زندگینامه 

نگریم و نظام شخصیتی  ی روانشناختی میبا نهادها و جریانهای اجتماعی روشن شود. در این بخش به الیه 

پردازیم و به آثار ی فرهنگی میشاملو را موضوع پرسش قرار خواهیم داد. همچنان که در بخش سوم به الیه 

 کنیم. بازمانده از او نگاهی انتقادی می
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 شاملو  اعتیادگفتار نخست:  

 

های  اش داشت، گفتنی بسیار است. زندگینامه ی اعتیاد شاملو، و تاثیری که این عادت بر زندگیدرباره

کنند و خودش تقریبا هیچ روایت و گزارشی آمیز از اشاره به این موضوع پرهیز میرسمی او با دقتی وسواس 

ی او را که از  ی جا افتاده هادهد. در حدی که ممکن است کسی زندگینامه از این عادت خود به دست نمی

در سراسر مصاحبه و نوشتار خودش و آیدا برآمده، بخواند و اصوال متوجه نشود که شخصیت مرکزی داستان  

هایی به اعتیاد شاملو وجود دارد، دو اعتیادی شدید به هروئین داشته است. در مواردی هم که اشاره عمرش  

قربانی« اعتیاد بوده، و دوم آن که در برابر این عادت ناپسند  شود. نخست این که او »گزاره مدام تکرار می 

مقاومتی قهرمانانه به خرج داده و اجازه نداده این امر در آفرینش ادبی و نبوغ درخشانش خللی ایجاد کند.  

ی  گرانه بوده، باید ارزیابگونه، یا فعال و قربان این که رویارویی شاملو با مواد مخدر چقدر منفعل و قربانی 

 شود. همچنان که تاثیر این عادت بر آثارش.

معتاد شدن  دقیق  می  زمان  اما چنین  نیست.  به چنین شاملو درست روشن  ابتدای جوانی  از  نماید 

ابتدای آشنایی ای مبتال بوده باشد. چون سایه می عارضه  با وی، و زمانی که شاملو  نویسد که در همان  اش 
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و این باید قاعدتا به سالهای    99، او را به خاطر اعتیادش نپذیرفتند سخت خواهانِ عضویت در حزب توده بود

 مربوط باشد، یعنی شاملو از بیست و یکی دو سالگی معتاد بوده است.  ۱۳۲۶و  ۱۳۲۵

اش نمایان بوده و احتماال عاملی کلیدی بوده که انحطاط زندگی   ۱۳۲۰ی  اعتیاد شاملو در اواخر دهه 

پیشتر اشاره  را به دنبال داشته است.  اش  فروپاشی زندگی خانوادگی و بیکار ماندن و    ۱۳۳۰ی  ی دهه در میانه 

باشد. چون احتماال این  حائری  توسی    دست در  ال مشترکشان  ی کل اموهمین اعتیاد باعث شده تا اداره شد که  

می مانع  اعتیادش  مخارج  و  شاملو  کردن  کار  نوع  و  داشته  تعلق  او  به  ابتدا  از  بیندوزد. اموال  مالی  شده 

،  هنیز همچنان معتاد بودتوسی    شاملو در زمان زندگی مشترک بادهد  هایی پرشمار داریم که نشان می گزارش

  100چنین وضعیتی داشته است. شانگفته که شاملو پیش از ازدواج هم آیدا و 

زا بوده است. به طور خاص در میان همسرانش چنین  اعتیاد شاملو برای اطرافیانش پرهزینه و آسیب 

او پرداخته باشد.  نماید که توسی حائری هزینه می این عادت  این مورد گزارش محمود  ی زیادی بابت  در 

ی مجله د و نوشته که دلیل زمین خوردن  حائری و شاملو بوتوسی    کیانوش را هم داریم که دوست خانوادگی

قطعه زمینی که داشته و توسی    اش به خاطر اعتیاد شاملو بر باد رفته. چونی مالی»آشنا« آن بوده که پشتوانه 

اش داده بود را فروخت و پولش را خرج شاملو کرد تا بستری شود و اعتیادش  برای انتشار مجله اختصاص 

نا« هم به این شکل به پایان  را ترک کند. اما این پول )قاعدتا به خاطر تداوم اعتیاد شاملو( به باد رفت و »آش

   101کار خود رسید. 

 
 . ۹۱۷: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  99

 .۳۰۲: ۱۳۸۷آیدا،  100

 . ۴۶۲: ۲۰۱۸کیانوش،  101
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نماید که او اصوال میلی به ترک کردن نداشته است. توجه به تداوم پایدار اعتیاد شاملو، چنین می با  

هایی کالن را هزینه   -اند معموال زنانی که توجهی به او داشته -بینیم که افرادی سرشناس  در چندین مورد می 

شود. از این رو کنند، اما اعتیاد شاملو حتا برای زمانی کوتاه هم دچار وقفه نمیپرداخت می«ترک مواد« بابت 

اش منابعی مالی و امکاناتی توان زد آن است که »ترک کردن« برای او ترفندی بوده که به بهانه حدسی که می

 شد.  کرده است، بی آن که قصدی در این راستا داشته با را از دوستدارانش دریافت می

گوید که فرح ی دیگری از همین الگو را احسان نراقی در گفتگویی فاش کرده است. او مینمونه 

 102ی نراقی دو بار او را برای ترک اعتیاد به آمریکا فرستاده است. پهلوی که از هواداران شاملو بوده، به واسطه 

اش در این بین  در زمان این سفرها و پس از آن هیچ نشانی از ترک اعتیاد او سراغ نداریم و انگار هدف اصلی 

 آن بوده که با خرج ملکه سفری به آمریکا بکند. 

ی نداشت و بسیاری از دوستانش در این زمینه خاطراتی پوشی و شرمی این عادت پردهشاملو درباره 

ی خیانت شاملو به آیدا گفتیم، و آن گزارشی بود از یداهلل اش چیزی بود که دربارهاند. یک نمونه را نقل کرده

رویایی نوشته که هم خودش و هم    103ای که از سفرش با شاملو را به ایتالیا نقل کرده است.رویایی که خاطره 

به تریاک و هروئین معتاد بوده  ایتالیا رفتند،  برای شرکت در کنگره  ۱۳۵۴اند و وقتی در سال  شاملو  به  ای 

  104ی کافی« از این مواد به همراه برده بودند. »ذخیره 

کرد. در حریم مصاحبه و گفتگو و نوشتن ی اعتیاد دو رویکرد ضد هم را دنبال می پس شاملو درباره 

کوشید تا حرفی از این موضوع به میان کشیده نشود و سکوتی سرسختانه را در و ثبت زندگینامه، سخت می

 
 . ۶۹-۶۸: ۱۳۸۲نراقی،  102

 . ۲۰۰۸رویایی،  103

 . ۲۰۰۸رویایی،  104
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اش با دیگران، نه تنها آشکارا اعتیاد خود ط شفاهیکرد. اما در زندگی اجتماعی و افق ارتبا این مورد حفظ می

می  نمایان  می را  نیز  آن  به  اطرافیانش  مبتال کردن  در  که  از جوانان  ساخت،  تنی  نگارنده خود چند  کوشید. 

های وی به این بال مبتال او و با تشویق  ادبی  شناسد که طی حضور در محفل دوست را میذوق و ادبخوش

 انگیز پیدا کردند. سرنوشتی غم  شانشدند و بسیاری 

شود که این رفتار مخرب در معتاد کردن اطرافیان از ابتدای کار در با مرور اسناد بیرونی روشن می

 لو بود، نوشته که خودش و  دوست نزدیک شام ۱۳۴۰ی شاملو نهادینه بوده است. محمود کیانوش که در دهه 

شدند. در میان اینها، رامین تقی مدرسی و رامین موالیی رفیقانی نزدیک بودند و با اسم سه تفنگدار شناخته می 

شد، ی »بامشاد« به سردبیری شاملو منتشر میمجله ی ستون طنز »انتقاد سرخودیسم« بود که در  موالیی نویسنده 

نزدیکی هم داشت. ارتباط کاری  او  با  بنابراین  بود  105و  از خانواده   او در ضمن ولخرج هم  ثروتمند و  ای 

کرد. کیانوش شرح  ای نداشت و با مادرش زندگی میچون پدرش مرده بود و خود زن و بچه   برخاسته بود،

ی د. درباره کر  ی دوستان شاملو متصل شد و او معتادشی تقی مدرسی به حلقه ه که او چطور با واسطه داد

ها یا باید پولدار باشند و یا برای یک پولدار  گوید هروئینیپوشی ندارد و میدهد هم هیچ پردهشرح میآنچه 

  106خرج او موادشان را تامین کنند.  دام پهن کنند و معتادش کنند و به این ترتیب با

او می داده است.  به دست  او  نجف دریابندری هم گزارش مشابهی  با  گوید توسی حائری روزی 

صحبت کرد و از او کمک خواست تا شاملو را ترک بدهد، و گفت که چندین بار او را پیش دکتر برده ولی 

گوید »من هم اصال خبر نداشتم معتاد است. البته چند بار از  عادت او غلبه کند. دریابندری می نتوانسته بر این  

 
 . ۴۳۰: ۲۰۱۸کیانوش،  105
 . ۴۳۱: ۲۰۱۸کیانوش،  106
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این مواد به من هم داده بود. گرد سفید، هروئین خیلی عالی. من هم امتحان کردم ولی بعد بهش گفتم مثل 

   107این که تو معتاد هستی، ترکش کن«. 

کردند،  مسلکان شاملو که با جریان فرهنگی چپ پیوند برقرار میهمنشینان و هم  شماری چشمگیر از

شان به  اند و فهرستی سردستی که محمود کیانوش دربارهاند. اینان یک نسل از شاملو جوانتر بوده معتاد بوده 

نصرت رحمانی، حسن آزاد، منوچهر نیستانی، بهرام صادقی،  گیرد: م.  دهد، این نامها را در بر میدست می

اند  شده هنرمندی، و تقی مدرسی. کیانوش بر این نکته که همنشینان و نزدیکان شاملو در تماس با او معتاد می

گوید در بین اینها مدرسی که به آمریکا رفت و هنرمندی که به فرانسه کوچید به خاطر دور د و میرتصریح دا

 108شدن از فضای یاد شده از این بال رستند.

 

 

 

 

 

شده و باید در  ش مربوط می ناپسند  یکی از رخدادهای مهم و پرابهام زندگی شاملو به همین عادت

این    مرسوم میان معتادان  هایبافت همنشینی به  حادثه در ضمن می نگریسته شود.  بزرگ  دردسری  توانسته 

و  کندهای امنیتی را تایید میبرای شاملو بدل شود، اما به شکلی رفع و رجوع شد که ارتباط شاملو با دستگاه 

گردد و این زمانی بود که شاملو  باز می   ۱۳۴۶دارد. این ماجرا به سال  بیشتری  به همین خاطر جای کنکاش  

 
 .۱۳۹۳دریابندری،   107
 . ۴۲۶: ۲۰۱۸کیانوش،  108
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یکی از این دوستان   ی »خوشه« را به دست بگیرد.ی مجله اداره ای از دوستانش دسته  با یاری دار و موفق شد

نویسی جوان و بیست و هفت ساله بوده از اهالی خوزستان. این جوان داستان   نام داشته ومنوچهر شفیانی  

پس   را بر عهده داشت.  «خوشه »شد و پیش از شاملو برای مدت کوتاهی سردبیری  دوست شاملو محسوب می 

ی هواداران شاملو در خوشه  از انتقال این مقام به شاملو هم ارتباطش با او را حفظ کرد و عضو دار و دسته 

آلمانی آشنا بود و   با زبان  با حال و هوای روستایی میقصه بود. شفیانی  بن  109نوشت های کوتاهی  ابراین  و 

از جریان داستان  این سالها محسوب میبخشی  مائوئیستی و چریکی را  نویسی دهقانی در  شد، که گرایش 

 کردند.  نمایندگی می 

کرد. دیدار می  -از جمله شاملو-کرد و با دوستانش  منوچهر شفیانی هر از چندی به تهران سفر می

ی خوشه رفت و شاملو را دید و دیروقِت شب همراه با او به  او به دفتر مجله  ۱۳۴۶روز نوزدهم مهرماه سال 

را  آن شب  قرار شد  بودند و  منزلش در شمیران رفتند و شب را آنجا ماندند. این دو به مصرف هروئین معتاد  

آن شب مواد مخدر فراهم آورده، و پولش را  برای کسی بوده که آن شاملو  نماید که  چنین می . با هم بگذرانند

 بینیم که پیشتر بدان اشاره شد. احتماال شفیانی پرداخته است. یعنی در اینجا هم باز همان الگویی را می

ی نویسندگان »خوشه« در زمان سردبیری شاملو  با  ط دوستانه این نکته البته جای توجه دارد که رواب 

تر از اعتیاد بود.  ی آن شب قدری وخیمحادثه منقلی درآمیخته بوده است. اما  مصرف مواد مخدر و روابط هم

چون مصرفِ افراطی مواد باعث شد شفیانی سکته کند و بمیرد. فردای آن روز، ماموران شهربانی شاملو را به  

و شاکی این پرونده    مرگ شفیانی بازداشت کردند به جرم قتل  اختیار داشتن هروئین و مصرف آن    خاطر در

ی مرگ شفیانی هم برانگیز بالفاصله بعد از آن آزاد شد و پرونده. اما شاملو به شکلی مسئله برادر شفیانی بود

 
 . ۱۵۶: ۱۳۹۲چالنگی،  109
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وص هایی کردند، اما به خصها به مرگ شفیانی اشاره بدون هیچ توضیحی بسته شد. در آن مقطع زمانی روزنامه 

های وابسته به شاملو دلیل مرگش را سکته و سانحه عنوان کردند و از نقش او  و نشریه   «فردوسیی »مجله در  

 توان یافت. طرف دیگر به اشاره سخنانی در این مورد می های بیدر این ماجرا نامی برده نشد. هرچند در نشریه 

 

 

 

 

 

 

 

 منوچهر شفیانی و سند شکایت برادرش

 خاطر مرگ وی از شاملو به 

 

کردنِ روشنفکران    ای را برای تخریب و بدنام ، دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی برنامه ۱۳۷۸در سال   

هایی مستند را نیز آمیزش، گاه دادههای ناراست و محتوای معموال دروغ مخالف آغاز کرد که مستقل از انگیزه

ی برادر این فرد، یعنی داراب  دنام برمال شد، نامه گرفت. یکی از اسنادی که در جریان این حرکتِ بدر بر می

ی ی این شخص در روزنامه شفیانی بود که در آن مدعی شده بود شاملو برادرش را به عمد کشته است. نامه 

 کیهان منتشر شد و محتوایش چنین بود:

 های مؤسسه کیهان پژوهش »دفتر 
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  با عرض سالم و تشکر از مطلبی که در یادآوری قتل برادرم منوچهر شفیانی در روزنامه کیهان مورخ 

رسانم.  پاورقی نیمه پنهان، چاپ کرده بودید، بدینوسیله حقایقی را به شرح زیر به عرض می   ۲۶/۱۲/۱۳۷۷

ر آن روزنامه چاپ گردد. در اینکه مسبب مرگ برادرم  خواهشمند است مقرر فرمایید جهت آگاهی عموم د

دار منزل متوفی، آقای گونه شکی وجود ندارد. زیرا برابر اظهار سرای ای هیچ ج آقای احمدشاملو بوده است،  

 در منزل منوچهر میهمان بوده است.   ۱۹/۷/۱۳۴۶ احمد شاملو در شب حادثه، یعنی مورخ

شنیدم. بعد از آن ساعت  گوید: تا ساعت یک بامداد من بیدار بودم و صدای هر دو نفر را میسرایدار می

ر به مرگ برادرم کارساز واقع شده، منزل را  خوابیدم و شاملو پس از حصول اطمینان از اینکه مسمومیت منج

اختمان  صبح که طبق معمول هر روز، سرایدار جهت بیدار کردن منوچهر داخل س  ۶نماید. ساعت  ترک می

ها و بیند و پس ازچند دقیقه آقای مسعود بهنود که در اداره طرح شود. وی را در حال اغما در راهرو می می

رفتند، آمد و با هم به اداره میصبح می   ۷ح حدود ساعت  بوچهر بود، که طبق روال هر روز صها همکار منبرنامه 

شنود که منوچهر در حال اغما است به جای کمک و رساندن او به رسد، همین که از سرایدار میاز راه می

کشد شود. سپس زمانی طول میدهد و شتابان ازآن محل دور میبیمارستان، فوری فرار را بر قرار ترجیح می

 کند.  برد که منوچهر در بین راه فوت میتا سرایدار او را به بیمارستان می

زیر نظر آقای هدایت بازپرس وقت شعبه  که    ۴۶/۸۹این اظهارات، شواهد و دالیل کالً در پرونده شماره  

ر  العاده که به علت شکایت بنده تشکیل گردید، موجود است و آقای هدایت به من گفت دست بسیا فوق  ۴

شاملو است در حالی که حتی گزارش آزمایشگاه پزشکی قانونی نوع سم را هم تشخیص داده    قوی پشت سر

کردم آقای دکتر امیرهوشنگ عسگری مدیر  وجود بود. ابتدا من فکر میبود که در باقیمانده استکان چای م

کنید کند. به همین سبب به دیدار ایشان رفتم. اما او به من گفت اشتباه می مجله خوشه از شاملو حمایت می

 کرد.کنند و آقای هدایت هم همین نظر را تائید می و به من فهماند که هویدا و دربار از شاملو حمایت می

اید؟ که از طریق اداره آگاهی  بنابراین طی تلگرافی به هویدا نوشتم که چرا در این مورد شما شریک جرم شده 
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و ساواک مورد بازخواست قرار گرفتم. حال از آقایان احمد شاملو و مسعود بهنود تقاضا دارم ایشان هم لطف  

ای بیان بفرمایند تا حقایق روشن ه بفرمایند به خود زحمت بدهند جهت رهایی از عذاب وجدان، چند کلم

است خواهشمند    ،شود. در خاتمه با تقدیم فتوکپی نامه اداره بازرسی مبنی بر دستگیری آقای احمد شاملو

 وجود دارد؟ ۴۶/۸۹ بررسی فرمائید آیا امکان دسترسی به پرونده

 با تشکر و تقدیم احترام ـ داراب شفیانی« 

برنامه  میان نوشتارهایی که در جریان  نیمهدر  آلوده به  ی  پنهان منتشر شد و معموال  گویی و  دروغی 

ی پردروغ و  هاست. در واقع در سراسر این برنامه ی شفیانی یکی از مستندترین دادهتحریف واقعیت بود، نامه 

های  ای جنایی با عدد و رقم و نام و نشان افتراآمیز هیچ جای دیگری را سراغ نداریم که با این دقت به پرونده 

داراب   باشد.  اشاره شده  برنامه  مشخص و مدون  این  منوچهر هم که گویا توسط سازندگان  برادر  شفیانی 

ی کیهان  برانگیخته شده بود، شخصیتی حقیقی بود که همزمان با پخش این برنامه چنین مطلبی را در روزنامه 

 به چاپ رساند. 

پروژه  که  این  »نیمه در  پنهان«  ی  روزنامه -ی  در  پاورقی  قالب  در  سریالی نخست  بعد  و  کیهان  ی 

ستیزانه بوده، تردیدی وجود ندارد. در این هم شکی بخشی از یک طرح سرکوبگرانه و فرهنگ  -یزیونی تلو

بافی  ی محتوای این پاورقی و آن سریال تخیلی و جعلی بوده و از جنس تهمت و دروغنیست که بخش عمده 

را با ابزارهایی عینی  بوده است. با این حال باید این دعوی را مستقل از آن پروژه وارسی کرد و حقیقتش  

 محک زد.  

داده  اسناد و  نشان میمرور  است. ها  داشته  نیست و حقیقتی در آن وجود  ماجرا جعلی  این  دهد که 

منوچهر شفیانی به واقع در آن تاریخ در آن شرایط درگذشته و دوست شاملو بوده و او را هم به این خاطر  

کرده  رها  بعد  و  اشاره دستگیر  تقصیراند.  به  جراید    ها  در  بعدتر  و  زمان  همان  در  هم  مرگ  این  در  شاملو 

هایی که نقل کرده هم ی کیهان را هم به واقع برادر شفیانی نوشته و پرونده نمودهایی دارد. آن نامه در روزنامه 
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اند و در  ی مهمتر آن که در زمان انتشار این حرفها تمام بازیگران صحنه هنوز زنده بوده وجود دارند. نکته 

کردند. اما نه مسعود بهنود و نه احمد شاملو به این نامه پاسخی ندادند و آن را  ی مطبوعات فعالیت مینه صح

 انکار نکردند.  

برادرش را مسموم  او  در این گزارش داراب شفیانی در عمل شاملو را به قتل عمد متهم کرده و گفته که  

ین حال چنین روایتی نیازمند نقد است. شاهدی  کرده و پس از اطمینان از مرگ او، ترکش کرده است. با ا

نداریم که به اختالف و درگیری میان این دو داللت کند، و شاملو در سراسر عمرش هیچ حرکت مشابهی 

آدمی چندان فعال و ماجراجو نبوده که بخواهد قتل کسی را    -شاید به خاطر اعتیادش-انجام نداده و اصوال  

ای از بینیم کالمی و رفتاری است و نمود بیرونیمگیری که در او میطرحریزی و اجرا کند. خشونت چش

 کاری هم نداشته است. جنس دعوا و کتک 

برداری سیاسی کرده و آن  ی پنهان« از رخدادی واقعی بهره بنابراین حدس من آن است که جریان »نیمه 

ی مخدری بوده که شاملو و دوستش  را تحریف کرده باشد. قاعدتا »سمِ« مورد نظر داراب شفیانی، همان ماده 

تر این است که دو دوست مواد مخدری مصرف کرده و  اند. بنابراین حدس محتمل با هم آن را مصرف کرده 

ی شفیانی علنی  لو به خانه شام   ( شده و سکته کرده باشد. رفتن overdoseشان دچار شوک )به اصطالح  یکی

داشته باشد و این طور آشکارا شنیده است. بعید است کسی قصد جنایتی  بوده و سرایدار صدای این دو را می

بوده که  ی قربانیبه خانه  اثرگذار  منوچهر شفیانی شخصیتی مهم و برجسته و  نه  دیگر  از سوی  برود.  اش 

 دشمنی و اختالفی میان او و شاملو خبری داریم. ی قتلی سیاسی در میان باشد، و نه از شائبه 

پس مرگِ منوچهر شفیانی احتماال غیرعمد و تصادفی بوده است. شاملو قاعدتا پولی از دوستش گرفته 

اند، و بعد حال منوچهر شفیانی بد شده و  ی او رفته و با هم آن را مصرف کردهو موادی تهیه کرده و به خانه 

انه را ترک کرده و گریخته است. این همان واکنشی است که مسعود بهنود هم نشان شاملو که هراسان شده، خ

اش شود. ی گرفتاریی منوچهر مایه ترسیده وجود مواد مخدر در خانه داد و احتماال دلیلش آن است که می
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، البته بخشی  این که منوچهر شفیانی تا صبح روز بعد هنوز زنده بوده و در راه انتقال به بیمارستان فوت کرده

کردند، اگر به موقع برای درمانش اقدام می احتماال  اندازد، چرا که  از مسئولیت مرگ او را بر دوش شاملو می 

ریزی شده نادرست باشد. داراب شفیانی قاعدتا از شاملو که  ماند. اما به نظرم اتهامِ قتل عمد و برنامه زنده می 

شرایطی مرگبار رها کرده و گریخته، خشمگین بوده و به این خاطر برای برادرش هروئین برده و بعد او را در  

 سازان کیهان قرار گرفته است. از او شکایت کرده است. تا این که بعد از سالها، این ماجرا دستاویز پرونده 

برای مدتی بسیار طوالنی و در سراسر عمرش ادامه    -که مخدری مهلک است -اعتیاد شاملو به هروئین  

ی مخدر بوده است. بسیاری از نویسندگان هوادار او  داشت. یعنی مغز او بیش از پنج دهه زیر تاثیر این ماده 

ش جدا کنند. اما اینها در واقع از ای اجتماعیاند حساب »مسائل شخصی« او را از آثار ادبی و کارنامه کوشیده 

همجنس  اگر کسی  نیست.  شدنی  تفکیک  مسئلههم  را  آن  و  بگیرد  نادیده  را  پروست  مارسل  بودن  ای  گرا 

بدون توجه به این  شخصی و نامربوط بداند، »در جستجوی زمان از دست رفته« را درست نخواهد فهمید، و  

 سوگیریی آثارش را عمیق خواند.  توان مجموعه رده، نمیککه کارلوس کاستاندا مواد روانگردان مصرف می

سازد،  هایش را دگرگون می کرداری عصبی، یا مصرف مواد روانگردان نظام شخصیتی فرد و  جنسی، عارضه 

 د.  سازها محروم می ها و تحلیلای از دادهپژوهشگران را از خوشه غفلت از آن 

یو  نیما  اعتیاد  به  اشاره  از  که  کسانی  میاغلب  آزرده  شاملو  و  به  شیج  اشاره  از  که  کسانی  یا  شوند، 

هنرمندان محبوبهمجنس  و  نویسندگان  دیگر  برآشفته میگرایی و حاالت مشابه  باری  شان  احتماال  شوند، 

دانند که نباید آور و تابو میگرایی را امری شرم ها قایل هستند و اعتیاد یا همجنس اخالقی برای این وضعیت 

رد. این نکته البته روشن است که مغزی که زیر تاثیر مواد مخدر باشد، دچار اختالل است و  بدان اشاره ک

و    شناسانه داردگرایی خاستگاهی فیزیولوژیک و عصب دانیم که همجنس کند، و این را هم میدرست کار نمی 

است  تناسلی  اختالل در کارکرد سیستم  تنهایی  نوعی  به  اینها  اما  ندا.   رند، و سخن گفتنمحتوایی اخالقی 

شان نباید ممنوع باشد. این نکته البته راست است که افراد معتاد اغلب برای دستیابی به منابع مالی الزم  درباره
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دهند، اما این کردارها را باید جداگانه ارزیابی و داوری کرد،  برای خرید مواد به کارهای ناشایست تن در می 

 ن هم توجه داشت. شاو در ضمن به خاستگاه بیوشیمیایی

رگه درباره شدیدش  اعتیاد  به  توجه  شاملو،  ممکن ی  را  رفتارهایش  فهم  که  است  کلیدی  و  مهم  ای 

سازد. به خاطر این اعتیاد است که رخدادی از جنس مرگ منوچهر شفیانی رخ داده و بر ارتباط شاملو با  می

ی ارتباط  توجه به این عادت است که شیوه مدار پرتوی صریح و ارزشمند افکنده است، و با  نهادهای قدرت 

توان توضیح داد که چرا در تولید آثار فکری تا  شود. همچنان که بر این مبنا می او با اطرافیانش قابل درک می

کرده است. این که دهخدا البداهه با کیفیتی خاص را تولید نمیاین اندازه ناکارآمد و تنبل بوده و جز متونی فی

کند، جدای از نظام شخصیتی و  کند و چند میلیون فیش گردآوری می اش کار می بر لغتنامه   چهل سال منظم

گردد، و این شاخصی مهم است که اش نیز باز میشناسانه و انضباط درونیهایش، به توانمندی عصب انگیزه

 شاملو به خاطر اعتیاد از آن محروم بوده است.
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 داانیی شاملو : دوم  گفتار

 

شود، آنجاست که فرد به حریم دانایی قدم  ی افراد نمایان می یکی از جاهایی که راست و دروغ انگاره 

شاملو به عنوان    .اش کردتوان ارزیابینویسد که با مراجعه به منابع بیرونی میگوید یا میگذارد و چیزی میمی

دانسته،  نظر می ای پیچیده مانند ادبیات و شعر خود را صاحب ینه کسی که ادعای فعالیت فرهنگی داشته و در زم 

حرف شده  ناگزیر  ناخواه  بزند  خواه  مبنا  کههایی  برخورداری می  یشان بر  سطح  دریافت  دانشِ توان  از  اش 

  .اش تا چه پایه بوده است موضوع دعوی 

نخستین شرط برای این که کسی به قلمرو ادبیات گام نهد آن است که زبان و ادبیاتِ پیشینِ انباشته   

ی شعر که کاربرد فنی و تخصصی شکلی خاص از  زمینه به خصوص در    .شده در آن زبان را خوب بشناسد

گاه علمی بیشتر ضرورت دارد و از این روست که در سنت شعر پارسی قاعده  زبان است، این آشنایی و تکیه 

بر این بوده که شاعران پیش از آغاز به انتشار اشعارشان بیست هزار بیت شعر از شاعران بزرگ دیگر را در 

   .حافظه داشته باشند

ی  درباره  .کندی ادبیات عمیقا نادان است، که این نادانی را هم با افتخار اعالم می شاملو نه تنها درباره

یعنی شاملو تا   .دانیم که نخستین آشنایی او با شعر از مجرای نیما بوده است زبان پارسی و ادبیات ایرانی، می

به گزارش خودش اولین   .ه است پارسی آشنایی چندانی نداشت ادب  ی از نیمایوشیج، با  «شعر » پیش از خواندن  

به همراه عکسی از نیما    «پوالد»ی  دست داد که در مجله   «ناقوس » جرای خواندن شعر  با نیما از م   شاآشنایی
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خوانده بود و بعدها به دوستانش    ۱۳۲۵نوروز سال  گوید این شعر را در  شاملو می  .چاپ شده بودبر روی جلد  

گفت که به خاطر خواندن آن اثر و دریافتن سبک و سیاق وی بوده که شروع کرده به شعر گفتن و شاعر شده  

 110است.

نماید  ام. یعنی چنین میی »پوالد« نیافته ای نشانی از مجله این نکته جای توجه دارد که در هیچ بایگانی

د زمانی  های زودگذر و زرد مارکسیستی باشد. در آن حدوکه »پوالد« هم مثل »هدیه« و »روزنه« یکی از نشریه 

ی اسم استالین است، در ادبیات بلشویکی فراوان تکرار ی پوالد )و با بسامدی کمتر، آهن( که ترجمهکلمه 

شد. این که در نوروز  شد و به طور صریح یا ضمنی با کیش پرستش شخصیت این تزار سرخ مربوط می می

جلدش چاپ کرده، بسیار اهمیت دارد و  ای با نام »پوالد« »شعر« نیما را با عکسی از او بر  مجله   ۱۳۲۵سال  

ایرانی با تبلیغ نیمایوشیج همراه و  کمونیست   گذاری دهد که ورود دکترین ژدانف به سیاست نشان می  های 

کنگره برگزاری  با  »پوالد«  انتشار  زمان  است.  بوده  محفل همنشین  اولین  این  و  دارد،  تقارن  نویسندگان  ی 

 عنوان شاعر حضور یافت.  ایست که نیما یوشیج در آن بهرسمی

دهد که زیرکانه جهت وزش ی این مجله و شعر شده از آن یاد کرده هم نشان می این که شاملو شیفته 

ی ادبیات حزبی است و باید پشت سر او حرکت کرد. او خود  دریافته و متوجه شده که نیما نماد تازه   باد را

به دوستانش گفت که به خاطر خواندن آن اثر و دریافتن سبک و سیاق وی بوده که شروع کرده به شعر گفتن  

به این ترتیب شاملو تازه در بیست و یک سالگی و آن هم از مجرای ارتباط با اثر کسی   111. شاعر شده است و  

ای خاص و سیاسی از شعر پارسی آشنا شد و همزمان تصمیم  که در شاعر بودنِ خودش بحث است، با شاخه 

 گرفت شاعر بشود.  

 
 . ۵۶: ۱۳۸۷اوجی،  110
 . ۵۶: ۱۳۸۷اوجی،  111
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ی ی طوالنی است که بیش از ده صفحه شعر ناقوس، در واقع یک متن منثور آشفته و در هم ریخته 

چاپی درازا دارد و با تصویرهایی بیگانه با فرهنگ ایرانی شعارهایی اجتماعی را در قالب تبلیغات حزب توده  

 کند:بیان می 

دهد همه را با همه نشان/ تا با هم آورد/ دلهای خسته را/  »... او با نوای گرمش دارد/ حرفی را که می

خبر  دمد به قوت جان نوای خود/ تا بیدل برده است و هوش ز مردم کشان کشان/ او در نهاد آنان/ جان می

بافته نمانند/ بر یأس بی نفزایند/ در تار و پود  نهفته را/ تعبیر  ی خلق میثمر  با هر نوای نغزش رازی  دود/ 

 کند... «کند/ از هر نواش/ این نکته گشته فاش/ کاین کهنه دستگاه/ تغییر میمی

روشن است که این متن درهم ریخته حتا معیار خوبی برای آشنایی با زبان پارسی نیست. چه رسد  

دروازه را  آن  کسی  که  آن  همهبه  آن  با  کند،  قلمداد  پارسی  شعر  به  ورود  زیباییی  و  بلند  معانی  های ی 

توجه به نارسایی و نازیبایی متن بوده که شاملو را در همان ابتدای کار قانع کرده که شک انگیزش. بیشگفت 

تواند متنی زیباتر و تواند خودش هم شاعر شود. چون اگر شعر چنین چیزی باشد، هرکس به سادگی میمی

در این مسیرِ    ی مقدس شاعران قدم بگذارد. شاملو تنها کسی نبود کهشیواتر از آن را تولید کند و به جرگه 

شدند و  ها آدمی بود که نسل اولِ مقلدان و پیروان نیمایوشیج محسوب می فریبنده پیش رفت. او یکی از ده

ی ادبی فرمایشی آن و دکترین ژدانف پیوند داشتند. شاملو در عین حال شان هم با حزب توده و سلیقه همگی

به کرسی نشاندن حرفهای نیما در مقام شعر ایفا    ترین شاگرد این مکتب بود. از سویی سهمی بزرگ درزرنگ

 روی وی قلمداد کرد. ترین دنباله کرد، و از سوی دیگر با بیشترین سر و صدا خود را برجسته 

کتاب شعر  ای به عنوان شاعر نداشت. به همین خاطر اولین با این حال نیما هنوز در این هنگام آوازه 

اشعاری کهن اما بسیار سست را در ،  به انتشار رسید  ۱۳۲۶در  ی نویسندگان  از کنگرهبعد  ه  شاملو که چند ما

راموش شده« به چاپ رسانده دست  های فدر »آهنگآنچه  کرده  احتماال شاملو پیش خود فکر میگرفت.  بر می

 های نیما ندارد، که تا حدودی هم در این مورد بر حق بوده است!کمی از سروده
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طوری  .  گی انجامیدسرخوردبه  با شکستی بزرگ روبرو شد و    شای شاعرینخستین تجربه اما این  

و  آشنا شد،  از نزدیک  با نیما یوشیج در همین فاصله او  بعد دیگر از شعر گفتن منصرف شد.    که تا چند سال

های بدون رعایت قواعد ادب پارسی، محصوالتی ادبی تولید کند و آن را از مجرای مجله یاد گرفت که چطور  

ای از این ذکرش گذشت نمونه در گفتارهای پیشین  »تئاتر« که  متن    .حزبی با برچسب شعر به گردش بیندازد

 بود.  اشمتون نیمایی 

  ۱۳۳۰تا    ۱۳۲۹ی سالهای  خواند، در فاصله گذار شاملو از شعر موزون به آنچه خود شعر سفید می 

در کتابی به نام »قطعنامه« منتشر شد. هیچ    ۱۳۳۰خورشیدی تحقق یافت. اولین »شعر سفید« شاملو به سال  

گذاری کند، در نتیجه سینماگری جوان به نام فریدون رهنما ناشری حاضر نبود برای انتشار این کتاب سرمایه 

ی شعر ایش، وزن و ریتم را از دایرهای تند و تیز بری چاپ آن را بر عهده گرفت و با نوشتن مقدمه هزینه 

وییم که در این به زودی بیشتر خواهم نوشت. در اینجا در این حد بگاش و حلقهی رهنما بیرون راند. درباره 

ی هنر و ی او در زمینه گرایانه شد و مبلغ آرای مدرن و چپ تاریخ شاملو به نوعی مرید رهنما محسوب می

 ادبیات بود.  

ای از ادبیات ایدئولوژیک و فرمایشی است. چهار متنی که به اسم شعر سفید در  متن »قطعنامه« نمونه 

هایی سیاسی هستند و به جاهایی ارجاع دارند که بسیار بعید است از ذوق  این کتاب چاپ شده، یکسره بیانیه 

ی سرخ یک پیراهن« »تا شکوفهو احساسات و عواطف طبیعی شهروندی ایرانی برخاسته باشد. اولین متن،  

نام دارد و مانیفست شعری شاملوست. دومی »قصیده برای انسان ماه بهمن« نام دارد و برای بزرگداشت دکتر  

بهمن در زندان شهربانی در   ۱۴دانست و در  تقی ارانی سروده شده که حزب توده وی را بنیانگذار خود می 

 اثر بیماری درگذشت.  

سومی »سرود مردی که خود را کشته است« نام داشت. از همان ابتدا در آن به عناصری مانند فرانکو،  

ی ادبی پارسی اطی مستقیم با آنها داشته و نه در شبکه لورکا، و گاوبازی اشاره شده که نه شاملو تماس و ارتب
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ایجاد می  را  »به شن داللتی شاعرانه  است که  بزرگ«  ناشناس کره کند. عنوان چهارمی »سرود  رفیق  ای«  جو 

به کره تقدیم شده است. موضوع آن هم حمله آمریکا  آن که    ی  بی  متنی یکسره شعارگونه است،  است و 

ای که نیما پیش از او کوبیده و پیموده بود،  دهد که شاملو به پیروی از جادها نشان میشاعرانه باشد. این متنه 

های وابسته به حزب توده یا با  نوشت و در نشریه ت شوروی میهایی ایدئولوژیک در حمایت از سیاسمتن

 نشاند.  کرد و به این ترتیب دعویِ شاعری خود را به کرسی میحمایت نخبگان این جریان منتشر می

شان به چشم مخاطب  ها آن است که نادانی نمایانی از همهی تمام این متنی جالب توجه دربارهنکته 

ی ارانی اطالع دقیقی نداشته باشد، چون  نماید که شاملو از زندگینامه کند. به عنوان مثال چنین میراوش میت

سازد، و از سوی دیگر ای برای...« از سویی چند بار او را به جریان چپ فعال در آبادان مربوط می در »قصیده

شود. شاملو احتماال خبر نداشته  در آن دیده می  ربط با بافت متن( به قافیهای شدید )ولی بیطبق معمول حمله

امان حزب کرده که بنیانگذار و رهبر جریان کارگری آبادان، یوسف افتخاری بوده که دشمن بییا کتمان می 

می  یاد  احترام  با  او  از  در خاطراتش  که  آن  نداشت، جز  ارانی  با  ارتباطی  هیچ  بود و  میتوده  گوید کند و 

 مقصر هستند.  ها در مرگش ایتوده

شیفته  ارانی  که  ندارد  خبر  احتماال  نوشتارهای  همچنین  آلمان  در  و  بود  پارسی  کالسیک  شعر  ی 

ی  ای نداشت، که ستایندهز خود به جا گذاشته است، یعنی نه تنها با قافیه دشمنی ارزشمندی در این مورد ا

این شعر خطای تاریخی دیگری هم دارد و گمان   مراعات کنندگان قافیه  از  او در نخستین چاپ  هم بود. 

دهد فحش میاند و به او هم در کنار رضا شاه و هیتلر کلی  کند پیکر ناپلئون را در پانتئون به خاک سپرده می

مین و اندونزی و  های پیاپی او به لورکا و ویت ها هم جدای از اشارهنامد! این نمونه و او را سگِ پانتئون می

 اند.  ژاک دوکور است که اصوال در زمان زندگی و فعالیت ارانی هنوز وجود نداشته 

های ای از اشتباه چیزِ متن به زنجیره کند. چون اصوال همهدر »سرود بزرگ« این نادانی بیشتر بیخ پیدا می 

از نادانی شباهت دارد. شاملو متن را به شن جو )در ویراستهای بعدی شن چو( تقدیم کرد ه که برخاسته 
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ای« بوده است. این متن که در زمان جنگ  شود که »رفیق ناشناس کرهاش آمده و معلوم میتوضیحی هم درباره

 افروزی آمریکا در ویتنام و کره تولید شده است. کره و در راستای سیاست شوروی برای تبلیغ بر ضد جنگ 

ای که با آمریکا جنگیدند و دولت اما اشکال کار در اینجاست که در میان جنگاوران کمونیست کره

. در  شودآسا و بسیار مترقی کمونیستی پیونگ یانگ را بر پای کردند، هیچ کس با این نام یافت نمیبهشت 

ای نیست و اسمی خانوادگی »شن« که شاملو آورده، چینی است و در کره همتای آن واقع این نام اصوال کره 

شود که باز کسی با این نام و نشان را در جنگ کره سراغ نداریم. با مرور تاریخ جنگ کره »سون« خوانده می

بخش این »شعر سپید« شاملویی بوده،  ترین نامزد برای کسی که الهام شد که محتمل روشن  برایم  تا این حد  

که کمونیستی متعصب و یار وفادار   -楚韩先-(  ۱۲۹۲-۱۳۶۵چو )یک سردار چینی است به نام هان شیان 

گوان و عملیات ارتش سرخ مائو در  اش در جنگ پینگ شینگ مائو بوده و بیشتر به خاطر دستاوردهای نظامی 

 جِن شهرت دارد. لیائوشِن و پینگ 

کند. این سپهساالر کمونیست چینی شود و ارتباطی به کره پیدا نمیاما اینها همه به چین مربوط می

 ۱۳۲۹لب چهلم را بر عهده داشت که در پاییز  البته در جریان نبرد کره هم نقشی ایفا کرد و رهبری ارتش داوط

ها را شلیک  آمریکایی ها و  های جنگ بین چینینخستین گلولهسربازانش  از استان هاینان به کره وارد شد و  

کردند. با این همه این ژنرال چینی تنها فرماندهی یکی از چهار ارتش پیشتاز چینی در کره را بر عهده داشت  

ها در کره نبود. هرچند به این خاطر شهرتی یافت که نیروهای زیر فرمانش در  و رهبر اصلی عملیات چینی 

بندی جنگ کره  ند که به سئول وارد شدند. از این رو زمان نخستین نیروهای کمونیستی بود  ۱۳۳۰دی ماه سال  

کردند او را بهترین نامزد برای  اش می ها و به خصوص تبلیغاتی که مائوئیستها درباره اش با آمریکایی و درگیری 

  جو، و رفیقی چو بوده، و نه شن دهد. با این ایراد جزئی که او هان شیان جو«ی شاملو قرار میتعیین هویت »شن 

 ای هم نبوده است! شده، و در ضمن کرهناشناس نبوده و سرداری نامدار و مشهور محسوب می 
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به   اینها در همین متن شاملو  از اسم سیاهه گذشته از  کند: های به ظاهر چینی اشاره می ای طوالنی 

معنای خاصی ندارند اغلب  هایی که  جو. اسمایسان، جو زن، سو وان، رود هان، درخت شونگ، جنگل ههجن

هم بر    همین طوری آواهایی را نزد خویش بهاحتماال  دانسته،  شک چینی نمیو با توجه به این که شاملو بی

»برادرک زردپوستش« اختراع کرده است. آمیز  شن جو را با برچسب توهینبافته است، به همان ترتیبی که  

کند ایست که گرویدن شاملو به ادبیات متعهد را اعالم مینامه را کشت« هم کمابیش توبه»سرود مردی که خود  

 .  ، بدون آن که وزن و صور خیال دومی را داشته باشدو کمابیش همسان است با »دیر است گالیا...«ی سایه

ها و احساس« تداوم  »آهنبا چاپ کتاب    ۱۳۳۲اش« آغاز کرد، در سال  راهی که شاملو با »قطعنامه 

ی امنیت وقت توقیف و همانجا سوزانده نویس این کتاب توسط اداره یافت. شاملو در جایی ادعا کرده که دست 

ی آن متوجه شاعران  ی حمله نماید، چون محتوای آن چندان سیاسی نیست و لبه شد. اما این دعوی درست نمی

 های سیاسی. ی شیرازی است، و نه دستگاه سلطنت یا شخصیت و ادیبان نوپرداز کالسیک مثل دکتر حمید

توان بر عنوانش را می  «آهن»ی  این متن در دفاع از نیمایوشیج و شعر متعهد ژدانفی نوشته شده و کلمه 

همتای همان استالین »پوالد«ی دانست که شاملو برای نخستین بار عکس نیما را بر جلدش دیده بود. در این  

با آهن آنچه در تقابل  به معنای مردان آهنین و رونوشت حالت  استالین( قرار گرفته، یعنی ها )احتماال  های 

اش به حساب آمده است. د است که حمیدی شیرازی نماینده احساس، نماد فرهنگ بورژوایی و هنر غیرمتعه

ی ادب پارسی و نازیبایی و  که به نادانی وی درباره -به این شکل شاملو ایراد اصلی و درست حمیدی به نیما 

را جعل کرده و کوشیده آن را به تمایز میان هنر متعهد و نامتعهد    -شد کیفیت بودن تولیداتش مربوط میبی

   فرو بکاهد.

توان متنی حزبی و ژدانفی دانست، اما در آن به شکلی ماهرانه از ها و احساس« را میهرچند »آهن

کرده  هر ارجاع سیاسی پرهیز شده است. یعنی شاملو تنها به ادیبان و شاعران پاسدار سنت شعر پارسی حمله  

ز میان دولتمردان را بجوید. به  های خطرناکتر و مقتدرتری ااش به قدری نبوده که بخواهد آماج و تعهد حزبی
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ی مخالفت مقامات با انتشار این کتاب و سوزانده  دهد که گزارش شاملو دربارههمین خاطر شواهد نشان می 

 اش به دست پلیس نادرست بوده است. شدن 

گوید: شاملو در این دوره یعنی فرهنگ فرهی را در دست داریم که می در این مورد گزارش یار غار 

ها نمودیم که مجموعه شعری از او )شاملو( به چاپ برسانیم، اما ناشری پیدا نشد که ...  چه کوشش و تالش»

ع یاری  ها و احساس« را چاپ کردند و در واقانتشارات صفی علیشاه مجموعه شعر »آهن  [مدیران]تا آن که  

گذار، و نه  پس انگار مشکل متن غیاب مخاطب بوده و سرمایه   112«. دادند تا شاملو به روی ریل شهرت بیفتد

(  ۱۳۲۷در این کتاب شاملو طیفی از ساختهای ادبی را آزموده است. شعر »مرغ دریا« )مخالفت مقامات سیاسی.  

( وزن آزاد  ۱۳۲۹قالبی موزون و کالسیک دارد و به شکل چهارپاره سروده شده، اما در »برای خون و ماتیک« )

 بینیم. ( فقدان وزن را می۱۳۳۰و در »مرثیه« )نیمایی 

همه در  متن شاملو  این  گزارهی  ندرت  به  رسیدگیها  باشد.  ای  نبوده  نادرست  که  آورده،  را  پذیر 

به  سر در پیرانه  زبان پارسی آگاه بوده، چون نوبتی یدرباره اش انگار خودش هم به نادانی شواهدی هست که 

 113« .  علی حصوری گفته بود »تازه حاال که موهایم سپید شده یاد گرفتم که بروم و زبان فارسی را یاد بگیرم

گذشته از این که این جمله را از سر شوخی یا تظاهر به فروتنی گفته باشد، محتوای آن درست است و شاملو 

پایان عمر درباره  پارسی ی شاخص تا  ادیبان و شاعران  نادان و ترین و مشهورترین  نامنتظره  به شکلی  زبان 

   .سواد باقی مانده بودبی

درباره  شاملو  را مینادانی  پارسی  به  ی شعر  توجه  با  است  درباره آنچه  توان  گفته  دیگر  ی شاعران 

 . شده است بینانه نیز منتهی می های خودبزرگالف و گزاف فریبی و  این اظهار نظرها گاه به مردم   .تشخیص داد

 
 . ۹۲۷: ۱۳۷۶فرهی،  112
 . ۱۸۵-۱۸۴: ۱۳۸۷حصوری،  113
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شمرده و خودش یا کسانی کرده و خوار میچون شاملو به سادگی بزرگانِ شعر و ادب پارسی را تحقیر می

به عنوان مثال در جایی به حافظ حمله کرده و به تلویح خود  .پنداشته است میدلیل از ایشان برتر دیگر را بی

همین نمونه ارزش تحلیل بیشتر را  .  را از وی برتر پنداشته است مثل الیوت  را و به تصریح شاعری انگلیسی  

شفاف  از  یکی  درباره دارد، چون  که  آنجاست  نفر  یک  دانایی  برای سنجش سطح  نقاط  که  ترین  چیزی  ی 

 زند. داند، حرف مینمی

انگلیسی را نمی  ۱۳۵۶دست کم تا سال  شاملو  چنان که گفتیم،   دانست و که به آمریکا رفت زبان 

باشد آموخته  را  زبان  این  آن  از  بعد  که  نداریم  هم  درباره   .شاهدی  مبنایی  چه  بر  نیست  معلوم  ی بنابراین 

از افق بسیاری شاعران متوسط   [حافظ]افق او    ای طرح کرده است: »شعرهای انگلیسی الیوت چنین دعوی 

است  بوده  نیز محدودتر  ما  می   ...روزگار  که  ادعا کرد  بتوان  پرمایه شاید  در  اشعار شاعری چون  توان  ترین 

توان درباره حافظ این چنین ادعا  ماهر در گردابی هایل، اما هرگز نمی وت« چنان غوطه خورد که شناگری ی»ال

 114. «کرد

 اشبا هیچ یک از دو طرفِ قیاستوان مستند نشان داد که شاملو  مهم است، چون میاین اظهار نظر  

  ی پنجاه ساله دانی شاملونقل کردیم و وضعیت زبان   رضا براهنیگزارشی که از  گذشته از  آشنایی نداشته است.  

ی سطح سواد شاملو در زبان انگلیسی در دست داریم  شاهد دیگری هم درباره   115، داددر آمریکا را نشان می 

در آمریکا با حاال  زرین از مریدان شاملو بوده و    .شودای از علیرضا زرین مربوط می و آن هم به نقل خاطره

ای چید تا شاملو را دعوت  برنامه   ۱۳۶۹و همان کسی است که در سال  ،  کنداش زندگی میآمریکایی همسر  

اند که این برنامه به دعوت  در برخی از منابع گفته   .ی شعرخوانی داشته باشد کنند تا در شهر میشیگان جلسه 

 
 . ۱۳۴۵شاملو،  114

 . ۱۳۵۸براهنی،  115
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ی شعرخوانی به دعوت علیرضا زرین و برنامه  .دانشگاه میشیگان و در دانشگاه برگزار شد، که نادرست است 

ی خانه ای در  جریان مهمانی استاد و دوستش دکتر گرنوت ویندفور انجام پذیرفت و نشست شعرخوانی هم در  

  .، و نه در دانشگاههمین شخص اخیر برگزار شد

نویسد:  میشیگان میی دوران اقامتش در  زرین که از مریدان و ستایندگان پرشور شاملوست، درباره

دانست  این قدر انگلیسی می  .اش در حدی بود که بتواند در رستوران غذا و نوشابه سفارش بدهد»انگلیسی 

 116. ی اشعارش در انگلیسی نگاه کند و در مورد گزینش واژه یا اصطالحی بپرسد و حتا نظر بدهد«که به ترجمه

را در نظر بگیریم و این جمالت را بخوانیم، به این  شان  و منافع مشترک ی زرین به شاملو  اگر شدت عالقه 

سته  دانگفته و شاملو زبان انگلیسی را جز در سطحی بسیار ابتدایی نمیرسیم که براهنی راست مینتیجه می

   .شودمربوط میگزارش براهنی به سیزده سال پس از  ی زرینگزارهتازه این  .است 

یعنی دوازده سال قبل از آن که به کرده است.  حافظ و الیوت را با هم مقایسه    ۱۳۴۵شاملو در سال  

اش آن که به قول زرین » انگلیسیاز  بیست و پنج سال پیش  »خصوصا هم که زبان بلد نبود«، و  قول براهنی  

 ۱۳۴۵در حدی بود که بتواند در رستوران غذا و نوشابه سفارش بدهد«. یعنی تقریبا قطعی است که در سال  

 دانسته است. شاملو از زبان انگلیسی هیچ نمی

با    .ه باشدداشتوجود  از هردو در ذهن  روشن  ی میان دو چیز، شناختی  رسم است که برای مقایسه 

ی صدور این حکم توانایی خواندن و فهمیدن  در لحظه شاملو  هایی که ذکر شد آشکار است که توجه به داده 

 را نداشته است.  الیوت زبان ادبی 

 
 .۲۰۸: ۱۳۹۳زرین،  116
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سندمان    .خته است شناوجه دیگر مقایسه یعنی حافظ را هم خوب نمی شاملو  در آنجاست که  نکته  اما  

از دیوان حافظ کرده و در آن نشان داده که  ها بعد از این اظهار نظر  سال هم در این مورد تصحیحی است که  

  .ها و رمزهای شعر دالویز او نیز ناتوان بوده است ترین مضموناز روخوانی حافظ و فهم ساده

نیز اثبات کرد که جایگاه  کنجکاوان  نه تنها بر نگارنده، که بر سایر    «حافظ به تصحیح شاملو»انتشار  

این نکته    .زند، در سپهر دانایی تا چه اندازه فروپایه است حرف میادبیات  ی  کسی که با این جسارت درباره

خواهد  میی هرچه  ست و هرکس حق دارد هرچه دربارهی آزادقلمرو  البته بدیهی است که اندیشه و گفتار  

کند و از این رو نبوغی درخشان و دانشی بسیار ژرف  ای ایجاد می ها مسئولیتی و انگاره اما این گفته   .بگوید

الزم است که کسی بتواند مانند ابن سینا و داوینچی در چندین زمینه سخنی ماندگار بگوید یا مانند فروغی و  

متفاوت وارد شود و  بهار در زمینه  شاملو به ظاهر از آن حق عمومی همگانی برای    .ساز گرددجریان هایی 

ی بارز نمونه   .های وابسته بدان را برآورده کندبی آن که ضرورت  ،بردهی هرچیز بهره میسخن گفتن درباره

  .بینیماین الگو را در همین کتاب حافظ به تصحیح شاملو می

حافظ در    »تصحیح«  یافت   ۱۳۵۴که  شاملو  ،  انتشار  که  کرد  از  اثبات  و  حتا  درست  نقل  روخوانی 

»به مالزمان سلطان  است اش این بیت بسیار مشهور نمونه .های مشهور دیوان حافظ هم عاجز بوده است بیت 

نیساری در تمام ، که بنا به پژوهش دکتر سلیم  که رساند این دعا را/ که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را«

و بنابراین تقریبا شکی نیست که   117ی خطی حافظ از قرن نهم هجری به همین شکل ثبت شده نسخه   ۴۳

ها جز یکی چنین است »ز رقیب  ی نسخه بیت بعد از این هم در همه  .حافظ آن را به همین شکل سروده است 

 
 . ۸۵-۸۴: ۱، ج.۱۳۷۳نیساری،  117
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شاملو در بیت نخست »به« را به »ز«    .دیوسیرت به خدای خود پناهم/ مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سها را«

  .تبدیل کرده، و با این کار نشان داده که اصوال معنای این بیِت به نسبت ساده را در نیافته است 

ی این که پادشاه گوید کیست که به اطرافیان شاه درخواست مرا برساند، که به شکرانه دارد میحافظ  

ی ی دعا عالوه بر معنای عامیانه شاملو به احتمال زیاد در نیافته که کلمه   .مرا از درگاهت دور ندار  ،هستی

اش داده است، و اصوال معنای امروزینِ دینی نیز معنی می  «خواستن   / فرا خواندن /دعوت کردن »  ،اشامروزین 

به همین خاطر گمان کرده مصراع دوم دعایی است    .شکلی ویژه و تخصص یافته از همان معنای قدیمی است 

خواند، و به همین خاطر آن را در گیومه قرار داده است و نوشته: ز مالزمان سلطان که رساند  که سلطان می

در نیافته معنای جمله  به کلی از متن پرت بوده و  یعنی  .که »به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را«این دعا را/ 

به   .چیست  و  مالزمان  باشد،  سلطان  دعای  دوم  بخش  اگر  که  است  بی بدیهی  و  ناجور  جمله  اول  ربط ی 

این دعای سلطان را به کسی روایت    .نمایندمی تعبیر کرده که البد مالزمان سلطان دارند  این رو چنین  از 

   .برگردانده است  «ز»را به  «به »کنند و از این رو می

دهد این که بیت بعدی را هم درست در  ی این خطاهای پیاپی را نشان میشاهدی که تفسیرم درباره 

دانسته که در  شاملو احتماال این را نمی   .»ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم«گوید حافظ می  .نیافته است 

که اغلب هنگام خروج زنان و دختران بزرگان از بوده  ندیمه و مستخدمی  لقبی برای    « رقیب »دوران حافظ،  

شان  اند و نام عهده داشته اند و هم نقش خدمتکار و هم محافظ و نگهبان را بر  کردهخانه آنها را همراهی می

  .یعنی نزدیکی و همراهی و دستیاری )تقرب و مراقبت( گرفته شده است  «رقب »هم از 

خواهم از شر او به خدا پناه  ماند که میاند به دیوی میگوید آن نگهبانی که بر تو گمارده حافظ می

اش در این  حافظ کامیابی   .زیباروی دلدار شاعر است ببرم، و معلوم است که خدا در اینجا کنایه از خودِ بانوی  

ی همان تصویر را هم با تلمیحی زیبا بیان کرده که ادامه گزند او  بی کار یعنی دور زدن رقیب و رسیدن به دلدار  

و خداست  اشاره  .دیو  هم  آیه آن  به  می ای  دیوها  که  است  قرآن  اما  ی  شوند  وارد  حریم عرش  به  خواهند 
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آنها را می ثاقب  از شهاب  با گرزهایی  دارد می  .رانندزنند و پس میفرشتگان  تنها زمانی  پس حافظ  گوید 

دیوسان را    اش کند و فرشتگان آن مراقب مزاحمِتواند به حریم مقدس دلدار وارد شود، که بخت یاری می

 .  بزنند و پس برانند

چون در این حالت است   .بدیهی است که در غزل حافظ این بیت دوم باید پس از بیت نخست بیاید

بودهکه در می بانو و حافظ  یعنی  دلباخته  دلدار و  بیت نخست همان  از سلطان و گدا در  منظور    . اندیابیم 

ی زیبا از حافظِ دلباخته  بوده و این دو بیت یک تصویر یکپارچه دهند که چنین هم  های قدیمی نشان می نسخه 

   .ها و مراقبان مانعی در راه دیدارشان هستنددهد که ندیمه اش به دست می و دلدار دور از دسترس 

بیت دوم را نیز با همان الگو در نیافته و به همین خاطر اصوال ی نفهمیدنِ بیت نخست،  شاملو در ادامه 

ی سیاهت ار کرد  مژه »:  ربط هم هست را در بند دوم شعر آورده است به جا کرده و بیتی دیگر که بیآن را جا  

این بیت هیچ ارتباط معناداری با بیت نخست    .«به خون ما اشارت/ ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

نمی مقدمه برقرار  از  پس  باید  قاعدتا  که  است  شکایتی  و  اصل  کند  در  و  بیاید  چنین  ای  هم  حافظ  غزل 

ی شاملو اما احتماال به خاطر تناظر میان »ز نظر مران« با »مژه   .ی این دو هست های میانه ای در بیت چینیمقدمه 

 . اگر این دو را پشت هم بیاورد بهتر است فکر کرده  ،سیاهت« و »این دعا« با »غلط مکن« )!( 

از تو؟ که خورشید اینجا/ نه سواری است که  ی دیگر آن که بیت مشهور »گوی خوبی که برد  نمونه 

در دست عنانی دارد« را شاملو به این ترتیب نقل کرده: »گوی خوبی که برد از تو؟ که خورشید اینجا/ نی 

کوچکی در وزن ایجاد    گذشته از آن که گذاشتن نی به جای نه لنگی   .سواری است که در دست عنانی دارد«

جایی معنای اصلی شعر را مخدوش کرده و احتماال از این نکته خبردار نبوده این جابه کند، اصوال شاملو با  می

  .است 

دانسته و از این رو  ی بازی چوگان چیزی نمییعنی شاملو درباره   .باز اینجا درد اصلی نادانی است 

نیافته است اشاره  را در  به  حافظ می  .ی حافظ  این عرصه  نیست، و  زیبایی کسی رقیب تو  گوید در میدان 
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توانند، چرا که تو همچون خواهند گوی زیبایی را از تو بربایند ولی نمیماند که میی میانبازجوالنگاه چوگان 

تصویر دلکش  حافظ در این بیت زیبا چندین  .تازدخورشیدی هستی که بی نیاز به گرفتن عنان در آسمان می 

بازی چیره دست تشبیه کرده که گوی زیبایی یعنی از سویی دلدارش را به چوگان   .را با هم ترکیب کرده است 

باز تشبیه کرده،  از سوی دیگر او را به خورشید و خورشید را به همان چوگان  .را از دست رقیبان ربوده است 

ن و نورانی زیبایی شباهت دارد و هم از دیرباز و این بسیار به جاست چون خورشید از سویی به گوی درخشا

  .تازدی مینو اسب میشده که شتابان و راهوار بر صفحه به مهرِ سوارکار مانند می 

دانسته هنگام بازی چوگان سواران با یک دست شاملو به این خاطر نه را به نی تبدیل کرده، که نمی

را، و در گرماگرم بازی و هنگام هنرنمایی اصوال عنان را رها  گیرند و با دست دیگر عنان  چوب چوگان را می 

باز بر پشت زین اگر بخواهد مدام دستش به لگام باشد ممکن ی چوگانهای پیچیده کنند، چرا که حرکت می

حافظ در اینجا »سواری که در دست عنانی دارد« را نمادی از سوارکاران بی تجربه و ناشی دانسته و   .نیست 

  .دست است که نیازی به گرفتن عنان نداردگوید دلدار من مثل خورشید سوارکاری چیره می

شوند و  ی کودکانی که سوار بر چوبی میتصویر عامیانه شاملو کل این تصویرها را درک نکرده و  

 .معنی است تقریبا بی آورند را به استخدام گرفته تا بیتی تحریف شده تولید کند که  ادای سوارکاری را در می 

سوار است و آن »تو« که گوی خوبی را در اختیار دارد چه یعنی معلوم نیست بین خورشیدی که مثل طفل نی 

 . سوار عنانی در دست ندارندبگذریم که اصوال تصویر غلط است و کودکان نی  .ربطی برقرار است 

در جایی دیگر »الف دروغ« را بدون هیچ سندی به »الف خالف« برگردانده، شاید چون به نظرش 

 مند است و همین دانسته که تصحیح متن قواعدی دارد و ادبیات دانشی روشرسیده، و نمیجناسی زیبا می 

در نبوغش  اش بحث هست، در دیوان شاعری دست برد که  ای که در پختگیشود بنا به سلیقه طوری نمی

 بحث نیست. 
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یی با آوردن هاجا اغلب    .یکی و دو تا نیست   ،ی حافظ نوشته ای که دربارهخطاهای شاملو در رسوانامه 

نشان داده که خودش توانایی خواندن متن   ،ی خواندن متن را به گمان خود اصالح کندویرگول خواسته شیوه 

باران کرده  شاملو در واقع کلمات شیرین حافظ را عالمت کرده است،  جا مکث میرا نداشته و در نقاطی بی

  ۱۵۰۰  118است. در جای جای متن بیش از همه عالمت تعجب )!( آورده، چندان که به شمارش محمد قائد 

غزل حافظ ریخته و پاشیده است. این البته محتمل است که او در برخورد با متن    ۴۹۳بار این عالمت را در  

پاشی عالمت اش دعوی تصحیح و  حلها آگاه بوده باشد، اما راه دچار حیرت شده و خودش از نفهمیدن غزل 

 در شعر بزرگان نیست و این حال را باید با خواندن و آموختن چاره کرد.  

بهاءالدین خرمشاهی در   .انگیز را یکایک برشمرماینجا سر آن ندارم که خطاهای این کتاب شگفت 

نشان به خوبی  و    ههای شاملو هنگام خواندن حافظ را بر شمردنقدی برخی از مهمترین و هویداترین لغزش 

ی خواندن ی کسانی که در زمینه تقریبا همه  .که روخوانی متن حافظ نیز برای وی کاری دشوار بوده است   هداد

ایرج اش  یک نمونه   .انداند هم همداستان با او به کار شاملو اعتراض کرده ای داشته و تفسیر حافظ سررشته 

قرن، هیچ دشمن به تصدیق دوست و دشمن، در طول هفت »  ه کهشاملو نوشت   ی حافظِدربارهکه  زاد  پزشک 

دانم شاملو به عظمت خرابکاری خود شعور کافی دارد  نمی   .خونخواری چنین تطاولی به حافظ نکرده است 

گوید: »حافظ شاملو یک شرمساری ملی  یا نه و آیا این قضاوت دوست شاعرش، نعمت میرزازاده را که می

 119. «است« را شنیده است یا نه؟ 

در میان هواداران قدیمی حزب توده، یک نفر دیگر هم به تصحیح حافظ دست یازید و او دوست و  

دست و برجسته است که شاملو یعنی هوشنگ ابتهاج )سایه( بود. سایه شاعری چیره دوران جوانی مسلک هم

 
 .۳۰۸: ۱۳۸۰قائد،   118
 .۱۳۷۰پزشکزاد،  119
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ترین پژوهندگان معاصر  یکی از باذوقآورد. او در ضمن  هایش به یاد می طنین شعر حافظ را در برخی از غزل

حافظ  درباره ه ی  نسخه ست،  هم  انتشار  فراوانی صرف  کوشش  و  زمان  است.  و  کرده  حافظ  دیوان  از  ای 

ست »حافظ به سعی سایه« را با »حافظ به روایت شاملو« کنار هم بگذاریم تا دریابیم که تفاوت سطح  کافی

 تواند پیدا کند. دانایی و استعداد ادبی هنگام خواندن حافظ چه نمود چشمگیری می

در راستای  با همت دوست و استاد گرامی دکتر پارسا  سایه را چند سال پیش در مجلسی دیدم که  

ی حافظ شاملو پرسیدم،  و وقتی از او درباره   شان برگزار شده بود.در منزل   ی که در دست داریدنگارش کتاب

هایی که با  ا خنده ، امسکوت کرد و گفت بهتر است چیزی نگوید و با خاموشی حق دوستی شاملو را بگذارد

 ه گفتو  ه  تر بیان کرداش صریح در خودزندگینامه   را البته  نظراین  .  هم کردیم روشنگرِ نظرش در این مورد بود

»نه وسع علمی   کرده، چونو کلمات را تحریف  برده  بدون سند و مدرکی در اشعار حافظ دست    شاملوکه  

های روزگار« باعث شده بود برود به سراغ  تصحیح حافظ را داشت و نه به هیچ اصلی پایبند بود«، و »گرفتاری

   120«. تصحیح حافظ 

اخیر  این جمله اشاره میسایه  ی  شاملو  مالی  نیازهای  به  تنگدستی چه   .کنداحتماال  زمان  در  زیرا 

ای مثل دیوان حافظ را با کمی دستکاری به اسم  تر از این که کسی کتاب پرفروش و جا افتادهترفندی موفق

و دقیقا در همان زمانی   ۱۳۵۴به ویژه که انتشار این کتاب در سال    التالیفی بگیرد؟خود چاپ کند و از آن حق

یکی از دوستان  از آن سو اظهار نظر    .تاز میدان بودگرفت که شاملو با پشتیبانی دستگاه دولتی یکه انجام می 

انگیز نوشت و در آن از حافظ شاملو دفاع که متنی شگفت را هم داریم  نزدیک شاملو یعنی دکتر علی فردوسی  

 
 . ۹۱۹: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  120
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ی نان قرض دادن  دهد دامنه نشان میکه  ناپذیرفتنی    . سخنیوزن دانست سنخ و همرا همشاعر  کرد و این دو  

  121. کشیده است تا کجاها می در محفل این مرد و ستاندن 

گوید: هایشان به خود شاملو تعلق دارد، آنجا که می تریندر میان این اظهار نظرها اما به نظرم افشاگرانه 

حافظ شیعه بوده یا  کند که ثابت کند  »کمی از حافظ گفتن غیر ممکن است. یارو یک بند کاغذ را حرام می

پس از هفت  سنی، و پیر و مرادش هدایت اهلل بوده یا عنایت اهلل. این حرفها برای کدام فاطی تنبان شده است؟  

اند حرف طرف را بفهمند. حافظ شناسی شده این که کشتی نشستگانیم درست است یا قرن هنوز نتوانسته 

  122کشتی شکستگانیم«. 

سیاسی حافظ و اصل متن یعنی شاملو اصوال طرح پرسش از عقاید حافظ، نقش اجتماعی و موضع  

ماند و کتابی که ارزش  دانسته است. فارغ از اینها تنها نامی زیبا و مشهور می ی بحث خارج میاو را از دایره

وقتی از   زبان بوده است.های چاپ شده در کشورهای پارسی ترین کتاباقتصادی دارد و همیشه از پرفروش

این عالمتهای ماند و  ی کلمات پرهیز کنیم، تنها عالیم سجاوندی باقی میدر دیوانی نامدار از کنجکاوی درباره

 تعجب و ویرگول و نقطه همان گرانیگاه »تصحیح« شاملو بوده است.

یعنی نقل قولی از شاملو که   .ای بازگردیم که بحث خود را با آن شروع کردیمتوانیم به جملهحاال می

در اینجا با کسی سر و کار داریم که دارد دو شاعر بزرگ  آشکارا    .کندالیوت را با هم مقایسه میدر آن حافظ و  

ی و درباره دارد    هایی جدیزبان است اشکال های یکی که پارسیدر فهم پیچیدگی کند، که  را با هم مقایسه می 

آن یکی که آشناتر شاملو    چون  .است اش هم به قدر کافی بیانگر  ی مقایسه نتیجه   .داندهیچ نمیهم  دیگری  

 
121 http://shamlou.org/?p=619 

 . ۱۰۲: ۱۳۸۴مسیح،  122
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تر و  شاید روشن   .نهدبی انگلیسی را ارج  آن شاعر ناشناخته   تادارد  هویت را خوار میوطن و هماست و هم

 . کردسراغ  گی و خودخوارپنداری ریشبرای خودباختگی و بینتوان نمودی  تر از این عریان 

ی چیزی اظهار نظری  تقریبا هر جا که او درباره  .شودنادانی شاملو تنها به حافظ و الیوت محدود نمی  

ها را عجیب این که دقیقا همین رسوایی  .کرده، در اشتباه بوده یا بر مبنای برداشتی سطحی چیزی گفته است 

به عنوان مثال دکتر تقی پورنامداران در شرحی که بر    .اندبرخی از نویسندگان گواهِ سوادِ وی به شمار آورده

ا کرده که شاملو با این اش، ادعآثار شاملو نوشته، پس از تاکید بر ضرورتِ آشنایی شاعر با سنت ادبی بومی 

 بعد، این متن را از شاملو نقل کرده:  .ی تاریخی و ادبی آشنا بوده است پیشینه 

  / جنون را  /حتی  /گمان مدار که به قانون بوعلی  /کند، که به تندر پارس میآن  / اما  / زانه در خیال خودیفر»

 « .  به دست کرده باشند /ترنشانی از این آشکاره 

و جنون  سینا    دکتر پورنامداریان از این نقل قول نتیجه گرفته که چون شاملو ارتباط میان کتاب قانون و بوعلی 

تفسیر من آن است که دقیقا    123.یافته، پس بر سنت ادبی و فرهنگی خویش نیز مسلط بوده است را در می

 . نبوده است دهد که چنین همین متن نشان می 

م بنویسیم و بخوانیم،  منطق متن دست برداریم و آن را دنبال ه نخست آن که اگر از تقطیع افراطی و بی

 به این جمله خواهیم رسید: 

کند گمان مدار که به قانون بوعلی حتا جنون را نشانی از این  اما که به تندر پارس می   ،فرزانه در خیال خودی»

 « . کرده باشندتر به دست آشکاره 

 
 . ۷۹-۷۶: ۱۳۸۱پورنامداریان،  123
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کند« و »جنون به دست کردن«،  دلیل مثل »اما که به تندر پارس میجدای از لغزشهای دستوری و معنایی بی 

 . دانی و فرزانگی داشته، نکوهش کندلسفه خواسته کسی را که ادعای ف نماید که در اینجا شاملو می چنین می

خواهد بگوید کسی از سوی دیگر شاملو انگار می .میان فرزانه، بوعلی و قانون هست هم ای ایی همنشینی معن

ی تندر پارس  اش این که مانند سگی به سوکه ادعای فرزانگی دارد، در اصل دیوانه است و دلیلِ دیوانگی

   .شودای بر جنون محسوب میکند، و این رفتار در کتاب قانون بوعلی نشانه می

ی »اما« و »که به تندر ی »همچون سگی« در میانه نویسنده احتماال فکر کرده با حذف کردن دو کلمه

یزی را به ذهن مخاطب فرا خوانده  کند«، شاید بر نزاکت کالم خود افزوده و یا به شکلی هنری چ پارس می

فراخوانی بسیار ساده و هنجارین است و به سادگی بعد از فعل پارس کردن به ذهن    بگذریم که این  .است 

کند، و بماند که در متنی بی وزن و قافیه از این دست که به قول نوگرایان از قیود لفظی و تنگناهای  خطور می 

رسی وجود سنتی زبان هم رهاست، معلوم نیست چرا چندین خطای دستوری و غلط نمایان در زبان عادی پا

  .دارد

مثال این که مخاطبی که فرزانه خوانده شده، چرا هنگام تشبیه به سگ به سوم شخص خوانده شده  

شد، همچنین ترکیب کنی« و جمله رساتر و گیراتر میشد گفت »پارس میکند(، در حالی که می)پارس می

تندرست ناکتابی )قانون( به دست کرده باشند« هم از نظر دستوری    ی جنون را بهمعنای »نشانه ناآشنا و تقریبا بی 

یک تن  پورسینا و  اش  است، که نویسنده  «قانونکتاب »ر منظور  اگ  .و هم کمابیش مهمل و تهی از معنا  است 

هایی مشابه هستند، باز ود گروهی از مولفان مشابه در کتاببوده و فعل جمع »باشند« معنی ندارد، اگر مقص

 .  معلوم نیست که یعنی چه «به دست کردنِ نشانه»

باز می  این خطاهای آشکار و گسستگی متن هم بگذریم،  از  اگر  بینیم که بر خالف نظر دکتر  حتا 

احتماال تصویر سگی که    .کنداش با فرهنگ ایرانی داللت میپورنامداریان، این متن به نادانی شاملو و ناآشنایی 

هایی که ماه  کند، از تصویر مشهور کهنی گرفته شده که طی آن سگ و گرگ در شب به سوی نوری پارس می 
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تصویر گرگ یا سگی که به سوی ماه رو کرده و آواز    .کشندکامل باشد به سوی این جسم آسمانی زوزه می

ها و  ها و نقاشیای دیرپا داشته و تصویرهای مدرن اروپایی مانند فیلم برآورده در شعر و ادب پارسی سابقه 

شاملو یا این تصویر را از منابع غربی برگرفته، و یا این بیِت بسیار    .ها بارها و بارها تکرار شده است عکس 

 فشاند نور و سگ عوعو کند/ هرکسی با خصلت خود خو کند« مشهور مثنوی را جایی شنیده که »مه 

سوی تندر پارس   اما تصویری که آورده و شاید قصدِ نوآوری در آن داشته، آن است که سگی به

های زنده و زیسته، ی مردم و استفاده از تجربه ی به زبان درسِت تودهادعای نوپردازان یعنی نزدیک  .کندمی

ی این متن به این نکته توجه داشته باشد که در جهان واقع هرگز هیچ سگی به سوی  هکند که نویسند حکم می

ترسند و در مواقعی که  ام معموال از توفان و آذرخش می ها تا جایی که من دیده سگ   .کندتندر پارس نمی

   .گیرندکنند و پناه میای کز میتوفان و به خصوص تندری در کار باشد، در گوشه 

است و در غرب هم  حتا تصویر مشهور سگِ خروشان بر ماه هم در ایران زمین یکی از صور خیال  

شود، که این حالت اخیر را نیز  ش به جنون و خشم مربوط میابا سنِت پلید شمردن گرگ و مربوط دانستن 

ها اش را در داستان گرگینه ی اساطیری دانسته است و بازماندهرون وسطایی با ماه کامل مربوط میطب سنتی ق

های تخیلی نشانی از  اما در هیچ یک از این سنت   .بینیمهای مهتابی می و تبدیل شدن انسان به گرگ در شب 

  .شود و در عینیت بیرونی هم چنین پیوندی غایب است ارتباط سگ و تندر دیده نمی 

دیگر، شاملو انگار پارس کردن سگ به سوی تندر را دلیلی بر دیوانگی گرفته و گفته که این    از سوی

ی از یک طرف عوعوی سگِ موالنا به سوی ماه نشانه   .اندآورده  تر«ه شکارآ »را حکیمانی مانند بوعلی در قانون  

ی گرگ به سوی ماه در ادبیات غربی بر خشم  خشم و فرومایگی است و نه دیوانگی، و از طرف دیگر زوزه

  .کندداللت دارد که آن هم ارتباطی با دیوانگی پیدا نمی حیوانی و خوی و درندگی 

ی جنون شرحی به  پورسینا نگریست و دریافت که او درباره  «قانون»توان به کتاب می گذشته از اینها 

جالب آن که ابن سینا در سراسر   .ی موجود در متن ناهمخوان است دست داده که یکسره با تصویر پراکنده



185 

 

فصل »داند و آن هم در جلد دوم قانون زیر عنوان کتاب خویش، تنها در یک جا جنون را به سگ مربوط می 

ای که رفتار خشمگینانه را باعث شود(، با  در اینجا جنون سبعی )یعنی دیوانگی   . است   «فی المانیا وداء الکلب 

 124اش چنین شرحی آمده:آنگاه درباره .نام داءالکلب )یعنی مرض سگی( خوانده شده است 

تفسیر المانیا هو الجنون السبعی، وأما داء الکَلْب، فإنه نوع منه یکون مع غضب مختلط بلعب وعبث وإیذاء »

، واعلم أن المادة الفاعلة للجنون السبعی هو من جوهر المادة الفاعلة  مختلط باستعطاف کما هو من طبع الکالب

للمالنخولیا، ألن کلیهما سوداویان، إال أن الفاعل للجنون السبعی سوداء محترق عن صفراء، أو عن سوداء، وهو 

یلًا ما یکون عن  والفاعل للمالنخولیا سوداء طبیعیة کثیرة، أو احتراقیة، ولکن عن بلغم أو عن دم عذب، وقل  .أردأ

المالنخولیا عنه  یکون  کان  محترق وجنون، وإن  المادة   .بلغم  بحصول  إنما یکون  المالنخولیا  یکون  ما  وأکثر 

السوداویة فی األوعیة، وأکثر ما یکون المانیا إنما یکون بحصولها فی مقدم الدماغ وجوهره، ألنّ وصوله إلى 

المالنخولی قرانیطس، ویکون  مادة  فیه  الدماغ کوصول  ا مع سوء ظن وفکر فاسد وخوف وسکون وال یکون 

ء به  وإما المانیا فکله اضطراب وتوثّب وعبث وسبعیة ونظر ال یشبه نظر الناس، بل أشبه شی   .اضطراب شدید

صاحبه، بأنّ هذه العلة ال یکون معها حمى فی أکثر    نظر السباع، ویفارق صنفاً من قرانیطس یشبهه فی جنون

ال یخلو عنها، وداء الکلب هو نوع من مانیا فیه معاسرة شدیدة، ومصاعبة مع مساعدة وموافقة    األمر، وفرانیطس

وأکثر ما تعرض هذه العلة فی    .معاً، ولیس فیه من االعتقاد السوء کل ما فی المانیا، وکأنه إلى الدمویة أقرب

الشمال هیجان لتجفیف الشمال،  الخریف لرداءة األخالط، وقد تکثر فی الربیع والصیف، ویکون له عند هبوب 

 
 .۲۷۵: ۲ .الطب،جابن سینا، القانون فی  124
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وهذه العلة کثیراً ما یحلها البواسیر والدوالی، وإذا عرض عقیبها االستسقاء حقها برطوبته خصوصاً إن کان سببها  

 « . حر الکبد ویبوستها، وکثیراً ما تحدث هذه العلة بمشارکة المعدة فیشفیه القذف

اش )مانیا( شناسانده شده و تصریح شده که به خاطرِ پیوندش با  در این متن مرض جنون با نام رومی 

اش شرحی بعد هم درباره  .نامندای که در سگ هم نظیر دارد، آن را داءالکلب هم میخشم و رفتار بازیگوشانه 

پیوندش داده شده که کامال به فیزیولوژی بدن مربوط است و به تعادل خلطها و حاالت روانی ناشی از آن و  

ی آشکار جنون باشد اشاره در هیچ جا به رفتاری که نشانه   .های جغرافیایی اشاره شده است ها و جهت با فصل

ی تباه، ترس، تنبلی، اضطراب و نشده و همه جا به حاالت روانی فرد مجنون )مالیخولیا، سوءظن، اندیشه 

ی وضع سگی است که به سوی تندری  که این آخری واژگونه ارجاع داده  توهمِ دیدن چیزهایی که نیستند(  

  .کنددرخشان و عینی پارس می 

ز شرح جنون در قانون  شود که شاملو ای این دو متن کامال روشن میبه عبارت دیگر، از مقایسه 

شناخته، و  خبر بوده، پیوند میان سگ و عو عو کردن به سوی نوری در آسمان )در اصل ماه( را نمیبوعلی بی

ای که نوشته به طور سطحی به چند نام و داللِت جا افتاده و استخواندار اشاره کرده که در اصل  در متن آشفته 

 .  ندکنی داللت مورد نظرش را حمل میواژگونه 

ای تخصصی یا نامی خاص اشاره  تقریبا هرجا شاملو به کلمه   .هایی از این دست اندک نیستندنمونه  

مثال شاملو در   .اندبه همین ترتیب بند را آب داده است و گاهی شاگردان مکتبش هم آن را تشدید کرده  کرده،

ی یونانی با آن راهزن کرد، در تاریخ در افسانه   Eleusisجایی نوشته »نیما نخواست کاری را که لیوزیس  

   125. ها بکند«شعر وطن ما با این قالب 

 
 . ۶۳: ۱۳۸۴مسیح،  125
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حدس   .هیوا مسیح که کتابی در مدح شاملو نوشته، این جمله را به شکلی که ذکر شد، نقل کرده است 

ای که با حروف التین کنار لیوزیس نوشته شده، در اصل در متن شاملو نبوده و ویراستار  من آن است که کلمه 

اگر چنین باشد، خطا از اوست، وگرنه خطا از شاملوست، چون این کلمه با    .اشد)هیوا مسیح( آن را افزوده ب

نیست، و   «لیوزیس»شود و به هر صورت  و در فرانسه »اِلوزیس« خوانده می   «اِلوسیس»این امال در انگلیسی  

در اساطیر یونانی هم تا جایی که بنده خبر دارم، کسی به نام    .در ضمن اسم مکان است و نه اسم شخص 

  .م که با راهزنی کاری کرده باشدلیوزیس نداری

نام   به  راهزنی  به  »اشاره  نوشته  متن  پاورقی  در  بگشاید،  را  معما  این  که  این  برای  مسیح  هیوا 

اگر قد    .خواباندافتاد روی آن میخواب آهنی داشت و هرکس که به چنگش میروستس است که تخت پروک

« به .  کردهایش را اره میکشید تا اندازه شود، اگر بلند بود، پاحریف کوتاه بود، آن قدر او را از دو طرف می

نه  ی جمله، منظور شاملو همین شخصیت بوده، اما مشکل در اینجاست که ظاهرا  نظر من هم با توجه به ادامه 

در دوران کنونی که همه به اینترنت دسترسی دارند،  مرید و ویراستارش. حتا  او از اصل داستان خبر داشته و نه  

  .های کالسیک یونانی کاری بسیار آسان است داستان و دسترسی به این 

اینها همه تحریفی از نام    .داستان مورد نظر این افراد، نه به لیوزیس مربوط است و نه به الوسیس

پروکروستِس:   باستان  یونانی  )در  هستندΠροκρούστηςپروکراست  کلمه    .(  و این  »پرو«  بخش  دو  از 

روستس« هم نادرست است. اش به صورت »پروک نی »به جلو کِشنده«، و نوشتن »کروستِئِن« ساخته شده که یع 

ای که  ( و به خاطر شکنجه Δαμαστήςداماستِس )لقب مردی است به نام  اصوال نام نیست، بلکه    این واژه

دون بود و آهنگر و راهزنی بود این شخصیت اساطیری فرزند پوزئی  .ه وی منسوب شده است ابداع کرده بود ب
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پلوتارک نوشته که در نهایت تسئوس    .کشت کرد و به این شیوه آنها را می اش دعوت میکه مردمان را به خانه 

 126. بر او غلبه کرد و وادارش کرد بر تخت خودش بخوابد و به این ترتیب او را به همان شیوه به قتل رساند

با آن    ...اگر مقصود از کسی که چنان »کاری را  .بنابراین اصوال برداشت شاملو نادرست بوده است 

پایان دهنده به ستم و استبداد   شد،راهزن کرد«، تسئوس باشد، که مفهوم مثبتی است و نیما اگر به وی تشبیه می

خواست چنین  اما نوشته که نیما نمی  ،چندان هم بد نیست قاعدتا از دید شاملو  شد که  پروکراستی قلمداد می 

کرده شخصیت منفی داستان کسی  دانسته و تصور میپیداست که شاملو اصل داستان را نمی کاری کند. یعنی  

  .به اسم لیوزیس بوده که راهزنی را اسیر کرده و او را با این شیوه کشته است 

ی نادرست به داستان را از چه کسی شنیده، اما به هر صورت منبعش باید دست  اشاره دانیم این  ما نمی 

ی »همچون تخت پروکراست« کامال مشهور است و چون در فرهنگ اروپایی استعاره   .دوم و سوم بوده باشد

انگلیسی یا فرانس در مورد اسم   .بداند و در ادبیات دستی داشته باشد بدان برخورد کرده است   وی هرکس 

اشتباه شاملو و ویراستارش شده، آن است که محل زندگی  باعث سردرگمی و  احتماال  آنچه  لیوزیس هم 

و شاید اسم الوسیس بوده که نادرست فهمیده شده و به   127پروکراست جایی بین آتن و الوسیس بوده است، 

   .صورت لیوزیس درآمده است 

ی دیگری از جعل یک روایت حماسی یا نادرست فهمیدن آن، به عبارتِ »مردِ کومایی« مربوط  نمونه 

 128شاملو در کتاب »ققنوس در باران« متنی نوشته است به این شرح:  .شودمی

 
 Plutarch, Vita Thesei §11a. 

 Tripp, 1970: 498. 
 . ۵۲: ۱۳۴۵شاملو،  128

http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
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 / هی دیگر است آو بی اختیاری    /در چشم براهی  /روگلیف نگاهی دیگر است هیه   /هیآ  /نگاهی و  /حسرتی»

دریچه    /کوماییمرد  از برابر    /به تشییع مسکینانه ی تابوتی  /راه کشیده به حسرت _وچشمی است   /هیآاز پس  

 «هیآ /نگاهی و  /حسرتی

گذشته از پراکندگی   ، این متن زیر عنوان »نقش« چاپ شده بود که« ققنوس در باران»در نخستین چاپ  

، به شخصیتی به نام مرد کومایی با آن امالی نادرست  های نازیبایی مثل هیروگلیفمضمون و استفاده از کلمه 

شاملو بعدتر این ترکیب را به »زال   .ساخت یز اشاره کرده بود که داللتی روشن نداشت و کل متن را مبهم می ن

بیل دختری سخت زیبا بود از مردم کوما از  اش این پانویس را منتشر کرد: »سی کومایی« تغییر داد و درباره 

با تقاضای  یاد برد که خواهش جاودانگی را  از  اما  تا بدو جاودانگی ارزانی دارند  خدایان درخواست کرد 

تو پایدار  کندجوانی  برآوردند و سی  .أم  را  او  آرزوی  پیری  بیل جوانخدایان  دوران  نهاد و  را پشت سر  ی 

ای پر چین و چروک  های چون مرواریدش فرو ریخت، آنگاه رخسارهنخست دندان   .دردناکی را آغاز کرد

  . هایش آب شد و در طول سالیان دراز به باریکی انگشتی پیچیده در آمدیافت، پس از آن رفته رفته استخوان 

کودکان گرداگردش   .چنان که او را در قفس کردند و قفس را در میدان شهر بر فراز تیرکی کوتاه جای دادند

بیل، دیگر چه آرزویی بیل، سی پرسیدند: سیمی  .آزردنداش میهای قفس به ترکه قصیدند و از میان میله می

 « . ید که: هیچ، هیچ، تنها آرزویم این است که بمیرمنالبیل میداری؟ و سی

اگر منظور شاملو از ابتدا همین شخصیت بوده باشد، همزمان با چند اشتباه دست به گریبان بوده که   

شخصیتی    129. اندهمچنان باقی بوده  ( ست ااین توضیحش  نوشته شدن    که تاریخ)  اواخر عمرش  شان هم تاهمه

 
ای آخرین اصالحاتش در ی آثار شاملو گرفته شده که بر مبن درگذشت و متنی که نقل کردیم از مجموعه  ۱۳۷۹شاملو در   129

 انتشار یافت.  ۱۳۸۰سال 
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کوبله    .باشد که در اصل نامش در یونانی کوبِلِه بوده است   130ایکه شاملو از او یاد کرده، باید همان سیبِل کومه 

 .ای از زبان باستانی هوری بوده است واژه« و وام بانوی پیشگو»یا    «راهبه »در اصل لقب است و نه نام، و یعنی  

 زنانی که پیشگو و پیشوایلقبی بوده برای    ( اش در زبان فرانسوی است که خوانش امروزین)کوبله یا سیبل  

بنابراین اشاره به وی به عنوان »مردِ    .اندهدادانجام می را  مشورت با خدایان  آیین  اند و  بودهمعبدهایی یونانی  

  .کند، این واژه لزوما به زنان اشاره میکومایی« یکسره نادرست است 

که نزدیک است  -ی کومه در ایتالیا منطقه ی »کومایی« در »شعر« شاملو احتماال از اینجا آمده که کلمه 

معبدهای آپولون در آن قرار داشته و به    یک مهاجرنشین یونانی داشته که یکی از مهمترین  -به ناپلِ امروزین

در تاریخ نام و نشان چند تن از    .ای شهرتی داشته است این ترتیب بانوی پیشگوی آن نیز با نام سیبل کومه 

آنژ و میکل  131رافائل در سانتاماریا داِل پاِچه ها بعد  قرنند که  اه ت داشتچندان شهرو  این پیشگویان ثبت شده  

   .اندرا کشیده  شانی سیستین نقاشی سقف صومعه  در

تارکوینوس –گویند واپسین شاهِ رم در دوران باستان  ای بدان دلیل است که میاهمیت سیبل کومه

با    -132پریسکوس ناشناس  پیرزنی  دید  برای   ۹روزی  را  بهایی گزاف  و  دربارش رفت  به  پیشگویی  کتاب 

  . همان بها را درخواست کردشاه نپذیرفت و پیرزن سه کتاب را سوزاند و باز    .کرد ها پیشنهاد  فروختن کتاب

و سه کتاب باقی مانده را تا این که تارکوینوس رضایت داد    .ب دیگر سوزانده شدباز شاه نپذیرفت و سه کتا

شدند و بعدها آنها را در  ها مرجع خرد و دانایی در رم محسوب میاین کتاب  .به همان بهای نخستین خرید 

بنا    .کردند تا رخدادهای آینده را دریابندبه آن مراجعه می معبد ژوپیتر در کاپیتول نهادند و در شرایط بحرانی  

ای از بین رفتند و امپراتور روم  سوزی هایش در آتش م این معبد و کتاب.پ ۸۰ی در دهه های رومی  به افسانه 

 
130 Cumaean Sibyl 
131 Santa Maria della Pace 
132 Tarquinius Priscus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_della_Pace
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarquinius_Priscus
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 .ودی بازمانده از آن در معبدهای دیگر، بار دیگر کتاب گردآوری شهای پراکندهفرمان داد بر مبنای رونویسی 

با  133باقی ماندند و در این تاریخ سرداری مسیحی به نام فالویوس استیلیکو  م. ۴۰۵های بازیافته تا این کتاب

   .سودای مبارزه با کفر آنها را از میان برد

در جهان باستان مرجع  زن بوده و  شده و بی خرد نبوده، که    نفرین مردی  ای  بنابراین نه تنها سیبل کومه  

ای نگهبان گذرگاه  نویسد که سیبل کومه ویرژیل در انِئید می   .شده است عقل و خرد و دوراندیشی قلمداد می 

دیدار کند، با راهنمایی او به جهان    -135آنخیسِس -اش  خواست با پدرِ درگذشته که می  134بود و آینِئاس   مردگان

راهنمایی کرد و بعد   136ی گودال آوِرنوس های جهان زیرین در دهانه او آینئاس را تا دروازه   .مردگان سفر کرد

اما بازگشتن از آن راه، و    .مانندمی  های هادِس گشوده به او هشدار داد که »سراسر روز و تمام شب، دروازه

  137. «رفراز آمدن نزد هوای شیرینِ زیر آسمان، کاری است سخت دشوا

ها«  است که اووید در »دگردیسی روایتی که شاملو بدان اشاره کرده، شکلی تحریف شده از داستانی  

هرچند   .ای که زنی بسیار زیبا بود، همبستر شودوایت، آپولون خواست تا با سیبل کومه طبق این ر  .آورده است 

پس آپولون را فریب    . سیبل پریستار آپولون بود، اما قدرت پیشگویی خود را مدیون دوشیزگی و بکارتش بود

سیبل هم مشتی ماسه در دست    .اش را برآورده کندآپولون قول داد در برابر همبستری با او یک خواسته   .داد

به این ترتیب او هزار سال    .های آن بر شمار سالهای عمرش افزوده شودگرفت و آرزو کرد که به قدر دانه 

   .بعد از همبستری با آپولون سر باز زداما  .عمر یافت 

 
133 Flavius Stilicho 
134 Aeneas 
135 Anchises 
136 Avernus 
137 Aeneid, 6.126-129. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flavius_Stilicho
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeneas
http://en.wikipedia.org/wiki/Anchises
http://en.wikipedia.org/wiki/Avernus
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نکرده بود، ترتیبی داد تا در سراسر این هزار    آپولون خشمگین شد و چون او جوانی پایدار را طلب 

ای تا آن که در نهایت بدنش را در کوزه   .به این ترتیب بدن او کم کم تحلیل رفت   .سال روند پیری او ادامه یابد

های اووید متنی کتاب دگردیسی  138. داشتند و به تدریج آن هم از میان رفت و تنها صدایش باقی ماندنگه می 

تم به  که  است  مهم  بسیار  و  زبان کالسیک  زمینه ام  در  هرکس  قاعدتا  و  شده  ترجمه  اروپایی  ی های 

   .است آن را خوانده  ای داشته باشد،شناسی یا ادبیات اروپایی پژوهش کند یا دعوی اسطوره 

با مرور متن درهم و برهمی که شاملو نوشته روشن است که در زمان صدور این شعر، این داستان را 

ناقص و آشفته شنیده بوده است. به همین خاطر سیبل کومایی   پنداشته و گمان میبه شکلی  کرده را مرد 

ا نوشته، که این متن ر  ۱۳۴۵در سال  یعنی    .داستانش ربطی به خط هیروگلیف داردخودش نماد نادانی است و  

  .مفهومی که برای خودش گنگ و ناروشن )و از منظر اساطیر نادرست( بوده را وام گرفته است 

وقتی خواسته اشتباه ثلث  دانسته و هنوز روایت اصلی را نمیبعدتر سی و پنج سال آن که   تر بعجیاما 

این   .بازسازی کرده است و پرخطا  انگیز  داستان اووید را به این شکلِ غمرفع و رجوع کند،  اش را  قرن پیش

دهند که به نظر خودش و مریدانش  ای را نشان می »شعر« و آن »شرح« تنها و تنها نادانی پایدار شاملو در زمینه 

 اش شاهکاری شعری سروده است. درباره

نامه  ای دیگر آن که در چاپ اول مجموعه قطع نمونه   .هایی از این دست در آثار شاملو کم نیست نمونه 

میرد/ با  انتهای اینهمه لفظ، این همه زیست/ سگِ پانتئونِ تو می بینیم: »و دور از کاروان بیاین سطور را می

 139 .«...استخوان تنگ تو در دهانش/ استخوان ننگ/ استخوان حرص

 
138 Ovide, Metamorphoses ,14. 

 . ۱۳۳۰شاملو،  139



193 

 

هایی مانند »سگِ پانتئون« یا »استخوان تنگ« در زبان فارسی هیچ تصویر یا معنایی را گذشته از آن که ترکیب 

این عبارت منتقل نمی ناپذیر و مبهمِ موجود در ذهنِ خود شاملو هم داللت ها حتا بر مفهومِ دسترسی کند، 

کرده ناپلئون  ی ناپلئون بوده است، و چون گمان میگویا مقصود شاملو از این سطور اشاره به مقبره  .کنندنمی

  .هایی را تولید کرده است اند، چنین عبارت انتئون به خاک سپرده را در پ

کنند که آرامگاه  گوید و مخاطبان آگاهش می میجایی را  شاملو بعد از انتشار این کتاب مقصود خود

ی کلمه های بعدی این کتاب،  به این ترتیب در چاپ   .فرانسوی جایی دیگر است به نام اِنوالیدبزرگمرد  این  

توان به سگِ  این که در سطر یاد شده سگِ پانتئون را به سادگی می  140.پانتئون با انوالید جایگزین شده است 

انوالید تبدیل کرد، بی آن که زیبایی و موسیقی و وزن و معنای متن تغییر چندانی کند، بدان دلیل است که  

همین جایگزینی   .و نه متن پارسیِ پیراسته و درستی که معنای خاصی را برسانداینجا نه با شعر سر و کار داریم  

اش »شعر«  دهد که منظور اصلی او ناپلئون بوده و بدون این که از مدفن او خبردار باشد درباره اما نشان می 

 سروده است. 

ای برای خود شاملو هم معنای پذیرفتنی  «استخوان تنگ »حدس من آن است که ترکیب  در این میان  

ی تنگ خارج  افت معنایی کلمهنداشته و شاید به این دلیل است که بالفاصله بعد از آوردن آن خواسته از ب

به هر صورت این مسئله به    .شود و بنابراین عبارت استخوان ننگ و استخوان حرص را پیاپی آورده است 

اش ندارد، و  ی موضوعی که اطالع درستی دربارهورزد تا دربارهجای خود باقی است که چرا کسی اصرار می

ای ندارد، سطوری بنویسد، و چرا جسارت  با تصویری که در زبان پارسی و فرهنگ ایرانی داللت شاعرانه 

 
 . ۱۰۵۸: ۱۳۸۲شاملو،  140
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شعر بنامد، و چگونه    -که گذشته از ضعف پرداخت و محتوا، نادرست هم هست   –ورزد تا متن خود را  می

 پذیرند؟ شوند و این ادعا را می میشود که دیگرانی هم پیدا  می

یی است که شناخت درستی از  هابینیم، اصرار شاملو برای ارجاع به نام در تمام این موارد می آنچه   

های خاص به فرهنگ اروپایی تعلق دارند و البته ایرادی ندارد که کسی به آنها عالقه  تمام این نام   .آنها ندارد

شان سر هم کند و بعد بر مبنای آن متونی را هایی را دربارهروایت   داشته باشد، اما این که بدون شناخِت کافی

 . شعر بداند، جای نقد دارد ( اشی اساطیر گسترده و غنیدایره بنویسد و آن را در زبان پارسی )با آن 

آنها ریشه    و اروپایی شاید در شیک و مدِ روز نمودنِهای مسیحی  شیفتگی شاملو نسبت به روایت 

توان های دیگرش میدر شمار زیادی از جمله ی نشانگانی را  ن شبکه گرایش به ارجاع پیاپی به ای  .داشته باشد

نماید که آشنایی او با داستان چنین میشود،  به خصوص وقتی بحث به نمادهای مسیحی مربوط می  .یافت 

آیند  ی مسیح نه از کتاب مقدس بر می های او درباره جمله   .باشدبوده  و نادرست  سطحی  نیز  این پیامبر  زندگی  

علمی  دینی و  یعنی مرجع او برای تصویری که از مسیح دارد، متون    .دارند  و نه در تاریخ ظهور مسیحیت ریشه

ی زندگی مسیح نبوده، و تصویری روشن از اساطیر مسیحیان در این مورد را نیز در ذهن نداشته  درباره معتبر 

  .است 

مهمترین متنی که شاملو در این مورد نوشته، »مرگ ناصری« است که در کتاب »ققنوس در باران«  

 . قید شده است  ۱۳۴۴هفتم بهمن  تاریخ نوشتن آن 

 141این متن چنین است:

 
 . ۶۱۴-۶۱۲: ۱۳۸۴شاملو،  141
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  / .  بر خاک می کشید  /خطّی سنگین و مرتعش  /در قفایش  /دنباله چوبین بار  /یکدست   /با آوازی یکدست،»

.  رشت می  /ئی آتشینرشته   /یکدست   /در هذیان ِ دردش  /و آواز ِ دراز ِ دنباله بار!«/  تاج خاری برسرش بگذارید»

در    /و چونان قوئی مغرور  /سبک شد   /از رحمتی که در جان خویش یافت !«/  شتاب کن ناصری، شتاب کن»  /

در    /ان ِ بی انتهای ِ سرخو ریسم  /.  فرود آمد  /رشته چرمباف!«/  تازیانه اش بزنید»  /زاللی خویشتن نگریست 

  / از صف غوغای تماشائیان!«/ شتاب کن ناصری، شتاب کن» /. بر گذشت  /. از گروهی بزرگ /طول ِ خویش

آزار ِ گران ِ دینی   زو جانش را ا  /به هم در افکنده،   / در پس ِ پشت   /دستها  /گام زنان راه خود را گرفت   /العارز

بر آواز ِ روی در    /سنگینیبه    /آسمان کوتاه!«/ورنه میتوانست   /مگر خود نمی خواست،»  /:آزاد یافت   /گزنده

 « .بر آمد /به هم /و خورشید و ماه /سوگواران، به خاکپشته بر شدند /. فرو افتاد /خاموشی ِ رحم

منتشر شده،  میالدی(    ۱۹۶۵)  ۱۳۴۴سال  بهمن   آن  این شعر در  از زمانی است که که  ماه پس  ده 

این    .( ۱۳۴۴به نمایش درآورد )فروردین  ی زندگی مسیح را  هایش درباره هالیوود یکی از مشهورترین فیلم

بود. در آن    شکارگردان  143جرج استونس و    نام داشت   142فیلم »بزرگترین داستانی که تا به حال گفته شده« 

هستون مک  144چارلتون  دوروتی  و  دهنده  تعمید  یحیای  مقدس    145گوایر نقش  مریم  کردهرا  نقش    . اند ایفا 

بود  ی  هزینه  دالر  میلیون  بیست  فیلم  کمپانی ساخت  یعنی  سازنده   و  کرد.  ورشکسته  تقریبا  را  از  اش  یکی 

چند ماه این فیلم در فروردین ماه ساخته شد و  شد  تا آن مقطع محسوب میهای هالیوودی  ترین فیلم رجخپر

رفت و به احتمال قریب به یقین شاملو آن را در سینما دیده و بر مبنای آن این متن را    پردهبعد در ایران بر  

در زمان انتشار مرگ ناصری    .های پایانی فیلم است چون متنی که نوشته توصیف دقیق صحنه   .نوشته است 

 
142 The Greatest Story Ever Told 
143 George Stevens 
144 Charlton Heston 
145 Dorothy McGuire 

http://www.imdb.com/name/nm0828419/
http://www.imdb.com/name/nm0000032/
http://www.imdb.com/name/nm0570192/
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هم این موضوع برای مخاطبان و منتقدان روشن بود و محمدعلی سپانلو که از پیروان و مبلغان شاملوست  

پایان«  و گفته که کل این متن از آنونس فیلم »فروغ بی کاری را اعالم کرده  گوید که او کسی بوده که این کپی می

  146. گرفته شده است 

های نامه این در حالی است که در انجیل متی و سه انجیل دیگر رسمی، و همچنین انبوهی از شهادت  

ای هایی بسیار متنوع و بسیار گیراتر از فیلمی هالیوودی در این زمینه وجود دارد که هیچ اشاره ف مسیحی وص

یح، یعنی بخشیده شدنِ گناه نخستینِ حضرت  ی شهادت مساصل قضیه  .شودشاملو دیده نمی  «شعر » به آنها در  

   .منعکس نشده است اصال در متن هم  ،ی آدمیان به دست پسر خداوندی همهآدم و پرداخت کفاره 

یخی که قدمتی دو هزار ساله دارد و در این مدت به حجمی تکان دهنده از  تار-در اینجا روایتی دینی

ها و تفسیرها دامن زده، به کلی نادیده انگاشته شده است و تنها و تنها تصویری ها و تصویرها و داستانروایت 

ی وقتی کسی دعوی سرودن شعری درباره  .که از فیلمی هالیوودی برگرفته شده است مورد توجه بوده  از آن  

ی دانش خود را  ه کند، تا حدودی دایرمسیح را دارد و در میان تمام منابع تنها به فیلمی سینمایی بسنده می 

 .  دسازان مینمای

 ، اشی عیسای ناصری به نام شعر منتشر کرده، گذشته از خاستگاه سینمایی نوشتاری که شاملو درباره 

ی دانایی نویسنده، سوگیری معنوی یعنی در این متن گذشته از پایه   .دهدجهتگیری دینی او را هم نشان می

دکتر بقایی )ماکان( در کتابی کوشیده نشان دهد که شاملو به عالم معنا نیز    .توان مشاهده کردوی را نیز می

 147. فانی نزد او وجود داشته است توجهی داشته و عناصری متافیزیکی از جنس باور به خداوند یا ادراکی عر

د  پشتیبانی  برای  اشاره او  تمام  است عوی خویش  آورده  گرد  را  مذهبی  و  دینی  امور  به  شاملو  مرور   .های 

 
 . ۲۱۴: ۱۳۹۳سپانلو،  146
 . ۱۳۸۶بقایی،  147
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می نشان  روشنی  به  کرده،  جمع  هم  کنار  او  که  چارچوب  شواهدی  و  خیال  صور  نظر  از  شاملو  که  دهد 

کرده است و شاید به همین دلیل هم وقتی کوشیده در رمزگذاری ذهنی در دنیایی مذهبی و سنتی زندگی می 

  .بازتولید کرده است   شترشیکفرنگی و  شکل    ای مدرن نفس بکشد، همان نمادهای سنتی مذهبی را درعرصه 

چنان که مثال از دستار خونین امام حسین دست کشیده اما به تاج خار مسیح پرداخته و کربال را با جلجتا  

   .اشته باشندتفاوت چندانی دبرایش آن که مضمون و محتوا بی .معاوضه کرده است 

اش بر محور رهایی و آزادی از ناگفته نماند که امری مانند قیام امام حسین در بافت سنتی و کهن

با   اتفاقا  که  دارد  داللت  سیاسی  دارددعوی  ستمی  بیشتری  همخوانی  شاملو  مانند  سو   .نویسندگانی  آن  از 

رد و یکسره از  ی گنهکارش داللت دابیشتر به رهایی از گناه نخستین و مهرِ خداوند به بنده ی مسیح هاینماد

اش بوده،  ای که شاملو مدعی طلبانه و کمونیستی و با رویکرد مبارزه  های سیاسی یا اجتماعی تهی است مضمون

  .فاصله دارد

های اروپایی ها را در فرهنگشناخته و با این داللت شاملو احتماال بافت تمدن مسیحی را درست نمی

ترین نمادهای تمدن غربی برای ستودن مفهوم آزادیِ انقالبی  ترین و ضدانقالبی چون از سنتی  .آشنا نبوده است 

  از عناصر و آنقدر  بوده    این نمادها  ی فرنگی و مدرن بودنچندان شیفته احتماال    .مورد نظرش سود جسته است 

اش را در  با موضع نظری آن  های  داللت ن و همخوانی  ناسازگاری عالیم ای کهجسته  بومی و سنتی بیزاری می 

 .  یافته است نمی

ای بود گذرا به برخی از مهمترین نقاطی که متن شاملو  شان گذشت، تنها اشاره هایی که شرح نمونه  

آنچه  به ویژه    .شمار این موارد البته بسیار بیشتر از این حرفهاست   .کنداش را افشا میی دانش نویسنده پایه 

. به همین  تر است تر و به همین خاطر ناسنجیده مهاباتر و خودانگیخته بی  ،هایش بیان کردهشاملو در مصاحبه 

کرده طبانش منتقل میآمیزی که از خویش در ذهن داشته، یا دست کم تصویری که به مخا تصویر اغراق   خاطر
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می  نشان  مبنای    .دهدرا  میاین  بر  که  است  از  توان  اسناد  دقیقتر  و  دانمی آنچه  تصویری  مدعی  آنچه  سته 

  .اش بوده به دست آورددانستن 

پیشتر دیدیم    . های گوناگون بسیار جالب توجه است اش با زبانی آشنایی به ویژه ادعای شاملو درباره 

اش را تغییر داده و یک سال  داشته و به این خاطر مدرسه زبان آلمانی  یادگیری به ی سوزان اعالقه گفته که می 

در  های گوناگون و  یقت نهاد که بنا به گزارشباید در کنار این حقتحصیلی را دوبار خوانده است. این را  

  .ای نداشته است دانیم که شاملو با زبان آلمانی هیچ آشنایی، می از این زبان  حتی یک سطر ترجمهغیاب 

زبانی مثل الیوت، مدعی ترجمه از این زبان  ی نویسندگان انگلیسی شاملو عالوه بر اظهار نظر درباره

ی این مطالب یا پیشتر به پارسی ترجمه شده  همهاما  منتشر کرده است.  زیر این عنوان  هم بوده و چیزهایی را  

شان در زبان انگلیسی یافتنی نیست. در کنار اینها، این حقیقت را شان معلوم نیست و اصل اند، و یا منبع بوده

 دانسته است. هم مستند کردیم که شاملو اصوال زبان انگلیسی نمی 

  « ی شعر ماهنامه »جایی نوشته که  شود. او  به فرانسوی مربوط میشاملو  دانی  اما مهمترین دعوی زبان 

مجرای این نشریه با این شاعران    دانسته« خوانده و ازی ناقصی که میگر را با »فرانسه یر سه از نشریات پی

گ و به خصوص سوپر برتی، بودلر، ورلن، فرنان گره پرس، اودی ژونآشنا شده است: رووردی، کوکتو، سن 

آنچه    148.  در ابتدای سخن هم نوشته که در این ماهنامه »در نخستین نظر به لورکا« برخورده است   .یلوی

  .دهدهایی را نشان می چون بار دیگر آشفتگی  .شاملو در این مصاحبه گفته بسیار جالب توجه است 

ذکر کرده است.  گر«  یر سه ی شعر از نشریات پی »ماهنامه ی مرجع فرانسوی را شاملو اسم این نشریه 

ما دو نفر را در تاریخ ادبیات فرانسه  در واقع    .وجود نداشته است   ، هرگزامتا جایی که من دیدهای  چنین مجله 

 
 .  ۶۸-۶۷: ۱۳۸۴مسیح،  148
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یک شخصیت  است که    ( Pierre Séguierر سِگیِه )پیِتر دارد،  د. آن که نامی شبیه داریم که اسمی مشابه دارن

بعید است کسی زبان فرانسوی بداند و باز نامش را بر اساس   .فرانسه است قدیم  در تاریخ  به نسبت مشهور  

به هر روی پیر سگیه نه به شعر ارتباطی داشته و نه    .بنامد  «گرسه »  ،ایشی دیکته خوانش دست و پا شکسته 

 ۱۶۲۱تا    ۱۵۸۸قرن شانزدهمی است که بین سالهای  ی  دولتمرداو    .ایمای ادبی مهمی به این اسم داشته نشریه 

مازارن هم میالدی می  با کاردینال  بودزیست و  به خاطر گردآوری کتاب  .عصر و رقیب  البته  برای او  هایی 

از    ترای برای چاپ شعر نداشته و حدود چهارصد سال پیششک نشریه آکادمی فرانسه اهمیت دارد، اما بی 

  .هایی که شاملو ردیف کرده است، روی در نقاب خاک کشیده است اسم 

می  حدس  که  دوم  م نفر  بودهزنم  او  شاملو  دارد  نظور  بیشتری  تفاوت  اسمش  سیگِرْولی  پیِر  س  ، 

(Pierre Seghers  است که در )گرایی بود که م. درگذشت. او از فعاالن چپ ۱۹۸۷و در    م. زاده شد۱۹۰۶

پس داد و در منسوب کردن جنبش مقاومت به جریان کمونیستی هوادار شوروی کوششی فراوان به خرج می

کرد. او به عنوان ویراستار  منتشر می  149به اسم »شعر امروز«   شعرهایی  ها از فرانسه مجموعه از رانده شدن آلمانی 

ای داشته  شهرتی دارد و دوست و همکار پل الوار بوده است. یعنی به احتمال زیاد با فریدون رهنما هم دوستی 

نسخه  یک  به  حدودی  تا  او  و  است.  تبلیغ  و  کشف  در  چون  دارد،  شباهت  کیوان  مرتضی  از  پاریسی  ی 

ای با آن اسمی که  فرانسه مهارتی داشت. با این حال ماهنامه مشهورسازی شاعران هوادار حزب کمونیست  

کرده است. حدس من آن است که شاملو توصیف این آدم را از فریدون رهنما گوید منتشر نمیشاملو می 

گر« نقل کرده، و مجموعه دفترهای »شعر امروز« که او ویرایش  شنیده، و اسمش را با خطا به صورت »سه 

 شده را ماهنامه پنداشته و چنین جمالتی را ابرازکرده است. لد بالغ میج  ۲۷۰کرده و به می

 
149  Poètes d’aujourd’hui 
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ای که از ندانستن  نادانی  .زده، آشکارا نادانی بوده است آنچه این ایرادهای عجیب و غریب را رقم می  

اما   .نادانی البته جرم نیست   .شده است ناشی می ناآشنایی با ادبیات  و  چیزها  زبان و نیاموختن زبان، و ندانستن  

مرجع دانایی خود را  نادانی دعوی دانش داشته باشد و با ترفندهایی در سپهر اجتماعی    اگر کسی در عینِ 

های به دعوی با نگاهی انتقادی  تنها  پیشگیری از شیوع نادانی    رسوایش کرد.  معرفی کند، باید ارزیابی، نقد و

ای از دانش،  افتد تا با کمینهشود و در غیاب این شرط ضروری است که کسی به خیال میدانش ممکن می

 ایی چنین گزاف داشته باشد. ادعاه 

به  نادانی   نمیشاملو در واقع  تقریبا هریکی دو مورد محدود  نوشته را شامل  آنچه  شود و  گفته و 

آن که  ینه نموگردد.  می داشته  ۶۲یعنی زمانی که  -  ۱۳۶۶تا سال    شاملو  دیگرش  آثار سلمان    -سال  هنوز 

با شور و  بوده که خودش  ها  سالاین کتابها به پارسی ترجمه شده بود و  رشدی را نخوانده بوده، در حالی که  

ادبی کارهای رشدی و بلوای  محتوای  است.  کرده  اش اظهار نظر می ی ارزش ادبیدرباره او  از  در دفاع  شوق  

ای که به دنبال فتوای قتل او برخاست، بحثی درازدامنه است که اینجا موضوع بحث ما نیست. این که  سیاسی 

گردد و محترم اش باز میی شخصیگیرای دفاع کند یا به آن بتازد هم به موضع کسی از فتوای قتل نویسنده 

است. اینجا اما سخن بر سر آن است که در حین این دفاع دعوی خواندن و آشنایی با وی مطرح بوده، بی آن  

 که حقیقت داشته باشد.  

به پارسی  از این بلوا  پیشتر    هاسال   «شب های نیمه بچه »و    «شرم سلمان رشدی یعنی » دو کتاب مهم  

این که کسی از حق آزادی بیان دفاع کند یا  .هایی هم در ایران دریافت کرده بود، و جایزهده بودبرگردانده ش

اگر کسی آثار مثل سلمان رشدی    ،به حکمی اعتراض داشته باشد یک بحث است. این اما بحثی دیگر است 
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با ساعدی و و رشدی  ی آثار مارکز  ی مقایسه دربارهبا دست و دلی گشاده  را به لحاظ ادبی ارزیابی کند و  

 های او را نخوانده است. تارش روشن باشد که هیچ یک از کتابو از گف 150اظهار نظر کند، رئالیسم جادویی 

ده که با این الگوی خاص گوشزد کردن این نکته ضرورت دارد که شاملو در نسل خود تنها کسی نبو

حمله به دانایان و   ، در کنارتظاهر به دانستن  باندانستن  ترکیب کردنِ    .از نادانی دست به گریبان بوده است 

به ویژه در دهه الگویخوار شمردن دانش   گرایان  و چپ ها  میان کمونیست   ۱۳۷۰تا    ۱۳۳۰های  ی است که 

   .شیوعی داشته، و این منحصر به ایران نبوده است 

بر فضای رسانه  با دورانی که شاملو کم کم  به تدریج  ها مسلط می تقریبا همزمان  مریدانش  شد و 

گرفتند و حمله به شعر کهن پارسی و ادیبان و دانشمندان معاصر ایرانی  ها را به دست می ها و نشریه روزنامه 

 ۱۳۳۰چنین حال و هوایی داشت. در تابستان  های جوان ایرانی در چین نیز  شد، پیشوای بزرگ چپ شدید می 

.م( که مائو تسه تونگ هنوز بیست و چهار ساله بود و دور از قدرت، در جریان سفری با همکالسانش  ۱۹۵۰)

عار و  ها را تنبل و بیشبی را در معبدی به عنوان مهمان سپری کرد و طی بحث با دوستانش از طرفی چینی

ی آثار نظم و نثر چینی که بعد از دوران از طرف دیگر اعالم کرد که باید همه ابله دانست و تحقیرشان کرد و 

همین مائو بوده که پس از مدتی وقتی به قدرت سیاسی دست یافت   151. سونگ نوشته شده را در آتش سوزاند

های ایرانی اش همین برنامه را اجرا کرد، و در همان هنگام پیشوا و مرشد کمونیست در جریان انقالب فرهنگی

 شد. از جمله شاملو محسوب می 

نیز در همین سطح  های پس از انقالب در سال آید، شاملو  تا جایی که از اسناد و گواهان عینی بر می 

شاملو به   ۱۳۶۰ی  از دانایی باقی ماند و نشانی از تحول یا ارتقا در او نمایان نیست. در سالهای پایانی دهه

 
 . ۱۳۶۶شاملو،  150
 .  ۳۱: ۱۳۸۷چنگ و هالیدی،  151
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ی آرای او در این با مطالعه  .عضویت داشت فرهنگی در چندین گروه و نهاد  ،خاطر شهرتی که پیدا کرده بود

»شورای  ترینِ این نهادها  های پایانی عمرش محک زد. یکی از منظم اش را در دهه توان پایگاه دانایی فضا می

کاظم کردوانی که از اعضای فعال این گروه   .ردکه دوستش ایرج کابلی تاسیس کبود  بازنگری در خط فارسی«  

و ا  .کردایفا نمی نقش خاصی  کرد و در پیشبرد کارها  ها شرکت میبه ندرت در نشست بوده، نوشته که شاملو 

بودبا واسطه  ارتباط  دیگران در  با  کابلی  بود که اعالقهو    152ی  به آن خاطر  بیشتر  این گروه  فعالیت  به  ش 

از شیوهمی این گروه جناحی تندرو  خواست  بهره بگیرد. در  ایشان در تدوین نوشتارهای خود  ی نگارشی 

مشابهش را که    ندکردالخط عجیب و غریبی را تبلیغ میرسم ی شاملو بود و اینان  وجود داشت که مورد عالقه

هایکهن  دن نوشتارشبه ناخوانا  بینیم و کارکردش آن است که  های اقلیم کردستان می نزد اویغورهای چین و کرد

 جامد.  انمی

سال  در  ایشان  از  پیروی  به  »یخ شاملو  مثل  بنویسد  چیزهایی  داشت  اصرار  آخر عمر  و  های  چال« 

گفت آن بود که می ئی«. دلیلش برای این امالی غلط  یِ آسمانی« و »خانه جو« و »آبیگان« و »دانش »نویسنده 

اما چنین حرفی    153گیری متن سودمند باشد.ی کلمات را تشخیص بدهد تا برای غلط کامپیوتر باید بتواند ریشه 

ها هوش مصنوعی در ایران  ین حرف ها و زبان پارسی است. چون در زمان بیان ای رایانه ی نادانی درباره نشانه 

های کلمات را تشخیص دهد و متن را ویرایش هم چندان پیشرفت کرده بود که به شکلی الگوریتمیک ریشه 

اندرکاران و متخصصان روشن بوده که این کار ربطی به تغییر خط ندارد و اتفاقا مهم ی دست کند. بر همه

 است که خط اصلی و رایج مبنا گرفته شود. 

 
 . ۱۳۹۹کردوانی،   152
 .۳۱۳: ۱۳۸۰قائد،   153
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نشان میت داده  این مقطع در کلمات  نحو  دهد که ریشه غییرهایی که شاملو در  شناسی و صرف و 

ی »اِ« پایانی  ای مثل نویسندگی، »گ« تغییر شکل یافته دانسته است. چون مثال در کلمه درست پارسی را نمی 

با یای نسبت در   ی نسبت کهشود هم »ه« غیرملفوظ را نوشت و هم »گ« را. همچنین است کسرهاست و نمی

شود دهد و نمیهای متفاوتی را در ریخت بیرونی واژه نشان می»آبیِ« متفاوت است و به همین خاطر جایگیری

 یِ« نوشت.  آن را به صورت »آبی 

آید، در ها و گواهان مستند بر میتا جایی که از داده ی دانایی احمد شاملو  کوتاه سخن آن که اندوخته 

ی اظهار نظرهای  ای حداقلی فراتر نرفته است. تقریبا همهسراسر عمر تغییر چندانی نکرده، و هرگز از آستانه 

شوند، پر از خطاهای ریز و درشت هستند. این فقر نمایان دانش با این حال او که به قلمرو دانایی مربوط می

خردمندی و دانشمندی نبوده، و به برکت این عادت    هایش به این و آن، و دعوی ظهار نظرهای او، حمله مانع ا

 توان امروز رقیق بودن محتوای دانش وی را چنین برنده و تیز محک زد.نکوهیده است که می 
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شخصیتی شاملوگفتار سوم:
 نظام 

 

ی آشنایان نزدیک و دوستان از یک سو و مخالفان و  ی شاملو آن است که طبقه ی شگفت درباره نکته  

  اند و خود نیز با کردارهایی که دشمنان او از سوی دیگر کمابیش تصویری یکتا و همسان از او به دست داده

اش وجود ی انگاره یعنی اتفاقا اغتشاش و ابهامی دربارهپذیر است، همان تصویر را تایید کرده است. رسیدگی 

ی استادش نیمایوشیج نیز مصداق دارد، آن است که این تصویرِ یکدست و  که درباره یر شگفتی بزرگتندارد. 

با   از  اش میعوام دربارهآنچه  تایید شده  پندارند یکسره متفاوت است. در واقع تصویر هنجارین و مرسوم 

پراکند، و کامیابی بزرگش آن  می   های عمومیدستی در رسانه شاملو همان است که او خود با مهارت و چیره 

انگاره  های مشخص و ملموسی غالب آسا را بر داده برانگیز و غول ی ساختگیِ ستایش بود که توانست این 

 اش با هم یکصدا بودند. سازد، که دوست و دشمن درباره

نماید که تنها یک مرکزِ  هایی که شاملو از خود به دست داده و کردارهایش چنین میبا مرور گزارش

گرفته است. در عین حال،  چیز را به خدمت می  شناخته و به خاطر آن همهبه رسمیت می  -خودش را-تقدس  

کردند: سلسله مراتب  یشناخت که اقتدار و جبروت این من را تهدید ممی  سه نیروی خارجیِ تهدید کننده

ایرانی، و شور و  ( شکوه شاهانهچه  دانشگاهی و  اجتماعی )چه شأن   تاریخ و تمدن و فرهنگ  ، درخشش 

 گرمای ایمان دینی.  

تر  بهره بود. هوشمندتر از آن بود که خشکه مقدس باشد، نادان شاملو به هر دلیلی از این سه متغیر بی

تر از آن بود که عمق و پیچیدگی فرهنگ ایرانی را درک کند، و پایگاه اجتماعی و تخصص  و آموزش ندیده 
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  رگیری بمان با دشمنی و خردهای نداشت که او را با نخبگان مستقر همسان سازد. از این رو همزو فرهمندی

هایی سرسری از هر سه را در درون خود بازتولید کرد. ایمان قلبی و پایدارش  این سه منبع قدرت، رونوشت 

هایش به نظام معنایی کمونیستی چشمگیر و معنادار است، و این جایگزینی برای دین او بوده است. در نوشته 

یابند و این وجه مشترک او با تمام  ار با داللتی کامال دینی طنین می هایی مانند خلق و توده و پیککلیدواژه 

گری را رها کردند تا تعصب  ی عصر پهلوی تعصب دینی نسبت به شیعه ایست که در میانه مذهبیون افراطی

 دینی نسبت به مارکسیسم را جایگزین آن سازند.  

از سوگیری شاملو در دوران  امواج پسند مردم،  نشیب  فراز و  به  بسته  متفاوت و  های سیاسی  های 

متفاوتی جانبداری کرده است و این کار گاه به آنجا کشیده که همزمان از چند موضع متضاد دفاع کند. بخشی  

ره به شکلی منظم منافع شخصی خود را گردد که او هموااز معماگونگیِ موضع سیاسی شاملو به آنجا باز می 

های اجتماعی یا حزبی ترجیح داده است. شاملو به روایت مشکوک خودش در دوران نوجوانی هوادار  بر آرمان 

فارسی دولتی، و در دوران  ها، در دوران جوانی هوادار حزب توده و عضو صنعت فیلم هیتلر و زندانی شوروی 

و   چریکی  جنبش  به  مربوط  پیش میانسالی  است.  بوده  پهلوی  عمده فرح  بخش  که  دادیم  نشان  این  تر  ی 

اش تا این  ی زندگیها نادرست و آمیخته به دروغ است، اما جالب است که روایت خودش دربارهگزارش

 اندازه ناسازگون و ضد و نقیض بوده است. 

هایی زدایی از این روایتها باز هم چنین ناسازگاری اش با اسناد و دروغحتا بعد از محک زدن زندگینامه 

هایی تقریبا همزمان کارگزار مطبوعاتی حزب توده و سینمای  ماند. چون او در دورهبه جای خود باقی می 

، فعال سیاسی ضدسلطنتی و مشمول  های ضدتودهجاهلی دولتی، هوادار حزب توده و همدسِت مائوئیست 

کند و او همزمان به  لطف ساواک و دفتر فرح پهلوی بوده است. این ویژگی پس از انقالب هم ادامه پیدا می

این  داند. ساده گرا میگوید و در ضمن خودش را ملی فردوسی و عناصر ملی ناسزا می ترین توضیح برای 

 کوشیده از تمام منابع اطرافش استفاده کند.  ها آن است که می تناقض
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ی سخت بلشویکی که در سراسر عمر در شخصیت او وجود داشته،  این بدان معناست که آن هسته  

اش نمود پیدا  هاییکه بسته به موقعیت بخش شده  فرو پوشیده میای فربه از عناصر ضد و نقیض  گوشته با  

از سوگیری می او گذشته  نظام شخصیتی  دیگر  بیان  به  است.  به سمت شعارهای کمونیستی،  کرده  کلی  ای 

های ر شاملو بیش از آن که وامدار سویه پیکربندی منسجم و مرکزیت معنایی مشخصی نداشته است. از این نظ

آمیز ی کیش شخصیت استالین و بزرگداشت اغراق نگر استالینیسم بلشویکی باشد، فریفته مدار و جامعه تاریخ 

 این راهزن گرجی از خودش بوده است. 

های سیاسی رقیب  های ضد و نقیض و ارتباطهای همزمان او با جبهه گیریپس ماجرا تنها به موضع 

های شاملو  ی دیگری هم دارد و آن هم به خودانگاره و بیانیه شود، بلکه پیچیدگی موضوع الیه محدود نمی 

ای از خویش را بسازد کوشیده انگاره . جالب است که شاملو در این میان می شودی خودش مربوط می درباره

و پخش کند که با تصویر شاعری متعهد و رزمنده و ناسازگار و سرسخت همانند باشد، و این صورت آرمانیِ 

شاملوی جوان در همان سنین پایین آن را درونی    . تصویری کهادیب و شاعر از دید حزب توده بوده است 

. اما رفتار سیاسی او به قدری سیال و نامنسجم  است کرده و تا پایان عمر با جزئیاتی گاه ناهمساز تکرارش کرده  

 نماید. ای بسیار دشوار می است که حفظ و دفاع از چنین انگاره

از هرچیز بر ستایش از خودش و بزرگداشت مقام »شاملوی  بافت آرمان های شاملو بیش و پیش 

ی اش به جریان چپ هرگز به ایثار و پذیرش مخاطرهشاعر« متمرکز بوده است. از این روست که وفاداری 

برای او رفیق و متحد کسی بوده که حتا به شکلی گذرا و  شعاری باقی ماند.  شخصی منتهی نشد و در حد  

های آرمان دوم  کیشِ شخصیت شاملو و  کند: نخست  دو متغیر مرکزی برقرار  یکی از این  ارتباطی با  شکننده  

 . یافت یانه تبلور می گراقوم ستیزی و ایران  بلشویکیگری کمونیستی که در انقالبی 
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هایش را پس کرده، تقدیم تقدیم می افراد  به  شاملو با فراغ خاطر شعرهایش را  متغیرها  بر اساس این  

کرده، افراد را مورد  را انکار میهایی  بافته، یا چنین داستان اش با ایشان داستان میسنگریی همگرفته، درباره می

 کرده است. هایی دروغین منتشر می شان شایعه ستوده، و دربارهداده یا می حمله قرار می

ایراناطراف این گرایش  ستیزانه و در  یان و متحدان شاملو هم کسانی مانند خودش بودند. یعنی در 

با نمودهای فرهنگ بورژوازی  دشمنی قسم شده بودند. هم  -شودکه عمال کل فرهنگ را شامل می  –شان 

ها قرار بگیرد، همواره به سردرگمی و خطاهای  « من» گاهی در تاریخ و تمدن که بتواند سرمشق  غیاب تکیه 

گرایانی که هویت  شود. از این روست که در میان قوممنتهی می «من »ی جایگاه و ارج راستین  شناختی درباره 

خودخوارپنداری   ی است ازبینیم که ترکیبی مغشوشی مییتشخصاستثنا  تقریبا بیکنند،  تاریخی خود را انکار می

 توان بازجست.  ی شاملو و اطرافیانش هم چنین الگویی را میآمیز. درباره و فرودستی مفرط با خودستایی اغراق 

های ریز و درشت  کرد، چنان که دیدیم با دروغ ساخت و تکثیر می تصویری که شاملو از خود بر می

شوند. با این  و مستندات تاریخی فاش می  فراوانی درآمیخته است که به سادگی با مراجعه به شواهد بیرونی

های تازه ی جعلی و افزودن مداوم شاخ و برگ نماید که شاملو گویی از تکرار این زندگینامه همه چنین می

چاپلوسانه  بزرگداشت  در  را  محتوایی  و  دارند  وضعیتی  چنین  هم  ستایندگانش  نداشت.  گریزی  اش بدان 

 شود. اش آشکار می اش با شواهد تاریخی نادرستیو با محک زدن  پذیر است گنجانند که اغلب رسیدگیمی

پیشگام بوده و بر سر آن    در این میان خودِ این نکته که چه کسانی در پذیرش این کیش شخصیت 

اند، جای تأمل و تحلیل دارد. چنان که دیدیم بیشتر ستایندگان پرشور شاملو در دورانی که منافعی  استوار مانده

اند و معموال پس از دستیابی به موقعیتی پایدار مسیری گرویده برایشان وجود داشته به این کیش شخصیت می 

مسلک بودن  ی مشترک و هماند. به خاطر پیشینه پرداختهتخریب شاملو می   وارونه را طی کرده و به افشاگری و

از   یانباشت. از این رو این متحدان قدیمی، این تخریب همواره مالیمتر و خفیفتر از آن بزرگداشت بوده است 

 داشته است.  می ها کیش شخصیت شاملو را زنده نگهستایش  «یافزوده ن »ای
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ی جالب آن که پایدارترین و ایثارگرترین گروندگان به این کیش شخصیت، که بلندترین صداها  نکته 

ی شاملو دارند، همان کسانی هستند که خود با بیشترین اغتشاش هویتی ها را دربارهآمیزترین بیان و اغراق 

ی خوبی از این افراد، عدنان غریفی  ستیز هستند. نمونه گرا و ایران ش قوم اند و نمایندگان گرایدست به گریبان 

با نوشتن داستان  تاکید براست که  با  از  قوم  های سبک دهقانی  گرایی عربی شهرتی به دست آورد و یکی 

 کند:ی شاملو را به دست داده است. او شاملو را چنین وصف میها دربارهترین توصیف چاپلوسانه 

عیب نیست،  کس بیترین صفات انسانی بود. هیچ »... آن غول زیبا به راستی که روح مجسم برجسته 

می جرأت  به  من  که  بود  کامل  قدَر  آن  انسانی  جهت  از  شاملو  بسیار اما  شاملو  نداشت.  عیبی  هیچ  گویم 

شد دوست شتنی بود. شاملو را نمیداالنفس، بسیار متمدن، بسیار شجاع، بسیار جوانمرد و بسیار دوست کریم

 154ها را، مردم را، دوست داشت«. نداشت، از بس که ماه بود! از بس که آدم بود، از بس که واقعا و واقعا توده 

ای از هویت شخصی و انسجام نظام شخصیتی غریفی به دست دهیم، خوب  برای این که ارزیابی 

اند،  دای می است چند جمله جلوتر از همین متن را هم بخوانیم. آنجا همین کسی که خود را مارکسیسِت توده

گوید  توضیح داده که چرا در نخستین دیدارش با این »غول زیبا« دستپاچه نشده و خود را نباخته است. او می

  .خداوند او را اینطوری آفریده است  ، چونشدهر دیدار با بزرگان و مشاهیر دستپاچه نمی د ی عمراز ابتدا

ام. یا شاید چون بزرگتر دانم، شاید چون در خانواده بزرگان دین بزرگ شدهدهد که »نمیمی بعد ادامه  

از بزرگان ادب را در عالم خواب دیده بودم. کسانی چون اجداد بزرگوارم: سیدالشهداء، حیدر کرار، پیامبر  

ی مذهبی خودانگاره 155کنم!«اکرم، که راستش صد تا از آن بزرگان را با خاک پای این معصومین عوض نمی 

 
 . ۲۱۰: ۱۳۹۳غریفی،  154
 . ۲۱۰: ۱۳۹۳غریفی،  155
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کند و چیزی جز نامنسجم بودن  بیانش می و متافیزیکی عجیبی که یک عضو حزب توده و کمونیست دو آتشه  

 .دهدهای هویتی را نشان نمی »من« و شکاف 

ی چپ  ای یک نویسنده کند که چطور با همکاری شاملو داستان کلیشه غریفی کمی بعد حکایت می 

شد و بعد کل ها شکنجه میی ویتنامی بود که توسط آمریکایی ی یک پسربچه را منتشر کردند. داستان درباره

برد. غریفی با آب و  برد وسط یک میدان مین و از میان میها میکونگ دادن ویت   ی لوشان را به بهانه ارتش

ی  تاب شرح داده که چقدر شاملو با خواندن این داستان به هیجان آمد و چه ترفندهایی برای تبلیغ آن در مجله 

حزب توده پیوندی  »خوشه« به کار برد. در این میان هم مدام تاکید دارد که شاملو نه کمونیست بود و نه با  

هایی بنیادین در  اینها بدان معناست که نه تنها شاملو، که پیروانش هم با اغتشاش و ضد و نقیض  156داشت.

شان از شاملو چنین شان و هم انگارهی خودانگارهاند و هم دربارهشان دست به گریبان بوده شخصیتی  ساخت 

 سازند. ای را نمایان میوضعیت آشفته 

شود. با هر معیار  یک نمودِ دیگر این تناقض در خودانگاره به ارتباط شاملو با ملیت ایرانی مربوط می 

سر  ی ایران بوده و این الگو را از نوجوانی تا پیرانه گرا و هوادار تجزیه ستیز و قومعینی که بنگریم، شاملو ایران 

. باستانین  هااهنش اش تا ناسزاگویی به فردوسی و شاپشتیبان   وری و حزببینیم، از هواداری از پیشه در او می 

ملو تا این حد تمایل داشته خود را »شاعر ملی« بخواند و  انگیز است که شابا توجه به این حقیقت، شگفت 

 بین هوادارانش با چنین لقبی معرفی شود. 

های کیش یافت، و بنابراین مثل باقی بخش شک بر او استقرار نمیبی  این لقب بدون تایید و تشویق او

اش برساخته شده، پشتیبانی و مدیریت خودش را پشت صحنه داشته است.  اش که توسط هوادارانشخصیت 

 
 . ۲۱۲-۲۱۱: ۱۳۹۳غریفی،  156
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گوید نوبتی  آید. پزشکش میکرده چندان از این لقب »ملی« خوشش نمیاما جالب آن که خودش وانمود می

که همه    هی کجا بودم. عارف شاعر ملّ  یبه بنده داد. من شاعر ملّ  «یعنوان »شاعر ملّ  یمعروف  یآقا  گفته که: »می

م اکثرفهمنی شعرشو  نوشته   ت ی.  از  سردرنم  یهامردم  ملّارنیمن  کجا  من  گزارش   157« هستم؟   ی.  هم  آیدا 

  « یبابا! »شاعر ملّ  نی: ولمون کنگفت ی [ میشاعرملّ  گفتندیبه شاملو م  ی»]وقتگوید:  مشابهی به دست داده و می 

صورت   نی. در ا خوانندی. همه شعر مرا نمخوانندیرا م  شانی که مردم شعرها یمولو ای است مثل حافظ  یکس

بد   ممنتقدان ه  یاغلب از سو یکه شعر من حت گفت یرا م نای خودش[ …باشم . ] یشاعر ملّ توانمیمن نم

تفس به خوانندگان عاد   شودی م  ریخوانده و  اینجا روشن است که شاملو قدری    158. «یتا چه رسد  البته در 

های کرده اینان حرفشمرده و گمان میسازند برتر میمتفرعنانه خود را از مخاطبان عامی که ملت را برمی

 جاست. ی این لقب درست و بهیابند. اما در نهایت انکارش درباره عمیقش را در نمی 

  خاسته است. برمیبا دکتر حمیدی  اش  چشم و هم چشمیاز  تا حدودی  ی او به این لقب  اما عالقه 

چرا که لقب او شاعر ملی بود. اما این لقب را دیگران به او داده بودند، و نه خودش؛ و لقبی درست و سزاوار 

های کشور بی آن که از سوی کسی زیر فشار باشند  رسانه   ۱۳۲۵است و نه دروغین. در حدود سال  هم بوده  

با تجزیه  نغزی که در مخالفت  به خاطر شعرهای  باشند،  تبلیغاتی درگیر شده  آذربایجان و  یا در موجی  ی 

 او باقی ماند.  های بعد بر سرود، چنین لقبی به او دادند که به درستی تا دهه بزرگداشت هویت ملی می 

رسیم بینیم، به این نتیجه می اش را تا سنین پیری میوقتی اصرار شاملو برای »شاعر ملی« نامیده شدن 

ی اصلی ی دوست داشته لقبی زیبا و محبوب را به خود منسوب کند، بی توجه به این که دارنده که به سادگ

این لقب دشمن اوست، و موضع سیاسی خودش با آن ضدیت دارد. در واقع اگر سراسر زندگی شاملو را در 

 
 . ۲۷-۲۸: ۲۰۰۲سالمی،  157
 . ۱۹۴: ۱۳۹۶سرکیسیان،  158
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مهمترین جبهه  بگیریم،  مینظر  بدان حمله  مدام  که  ملی ای  اردوی  همین  بوده  برده،  با گرایان  هم  او  است. 

هواداران شعر کهن و شاعرانی مانند اخوان سر ناسازگاری دارد، و هم نویسندگان و مبلغانی همچون ذبیح  

ای ناموفق دهد. شاملو نمایشنامه اند، مورد حمله قرار میبهروز را که به خاطر عقاید ملی تندشان شهرت داشته 

 در »کتاب جمعه« چاپش کرد.   هم در ریشخند بهروز نوشت به نام »جیجک علیشاه« و

ربط هستند. یعنی هم با رفتار او  سایر القابی هم که شاملو به خویش نسبت داده به همین ترتیب بی

شوند. مثال یک بار در گفتگویش با ناصر حریری، به راهی زگاری ندارند و هم با یکدیگر همنشین نمی سا

آید که از  یکسره متفاوت رفته و »شاعر آرمانی« را در ذات خود آنارشیست دانسته و از فحوای کالمش بر می 

ترین  اش همکاری با دو تا از گستردهدر حالی که در کارنامه   159این انگاره خویشتن را در نظر داشته است. 

رشیسم  ی آنابینیم که هردو دشمن قسم خوردههای مخالف آزادی فردی )حزب توده و ساواک( را میسازمان 

 هم هستند. 

اش از بحران هویت نسالناین الگوی رفتاری نشانگر آن است که شاملو مانند بسیاری دیگر از هم

ی ما با نام هایش نیز دریافت. شاملو هرچند باالخره در زمانه توان حتا در تخلص و این را می   هبردمی رنج  

ها را داشته و مدام برای خود ترین نام اش یکی از لغزانود، اما در دوران زندگی شاش خوانده میخانوادگی 

کرده است. او اولین کتابش را با نام خودش منتشر کرد. بعد اسم الف. صبح را  اسم و تخلص تازه جعل می 

قیاس    ی صبح دربرای خود برگزید که دست کم از نظر آوایی و موسیقای کلمه، انتخاب خوبی نیست. کلمه 

شود. شاملو  مثل سپیده و سحر و بامداد بدآواترین گزینه محسوب میدیگرش  آهنگ  های خوشبا مترادف 

ه شد و بامداد را به جای آن نشاند. در این بین احتماال متوجه نبوده که »الف بامدادی« بعدتر به این ایراد آگا

 
 .۱۸۷-۱۸۳: ۱۳۸۵شاملو و حریری،  159
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اند. در نهایت  انداخته اش میآورد که برخی از معاصرانش به همین خاطر دست تعبیری رکیک را به ذهن می 

قدر اسم خود را هم باز به همان احمد شاملو بازگشت. در میان نویسندگان معاصر کسی را نداریم که این  

 تغییر داده باشد. 

ای تبلیغ انگاره اصرار بر  نظام شخصیتی در کنار تمایل به خودستایی و  احتماال همین نامنسجم بودن  

را شاملو  که  بوده  عاملی  از خویش،  همه مزمن  به دروغگویی    متورم و عظیم  میان  در  است.  داده  ی سوق 

شناسیم که تا این اندازه کسی را نمی  -معاصرمان شاید به استثنای برخی از دولتمردان  - شخصیتهای معاصر  

  ها چندان پرشمار و درهم تنیده هستند که سراپای ی خودش دروغ گفته باشد. این دروغفاش و آشکار درباره 

ی ای که او درباره ی تثبیت شده از او را به گفتمانی تخیلی و جعلی بدل ساخته است. تقریبا هر گزارهانگاره 

 هایی به دروغ آمیخته است و یا به کلی نادرست و جعلی است. خود گفته یا در گوشه 

های دیگر را هم در  ی وسیعی از موضوع شده و دامنه پردازی تنها به خودش مربوط نمیاما این دروغ 

کند که شاملو ای تکیه میهایی که اغلب ماهیتی سیاسی دارند و به ایدئولوژی مارکسیستی گیرد. موضوع بر می

سرمشقی نظری که راستگویی و سجایای اخالقی دیگر را با برچسب اخالق بورژوایی  ن بوده است.  بدان مؤم

 سازد.  پردازی را به نوعی هنر سیاسی مشروع بدل میکند و دروغ نکوهش می

های مشهوری را توضیح  پردازی دروغ و    هاسازیمشارکت فعال شاملو در حاشیه توان  در این راستا می 

اش که بعدتر دروغ بودنهایی را پراکنده یا خبرهایی ساختگی را منتشر کرده،  شایعه   ی مشهورردادر موداد. او  

گردد  ای مبارز و باشکوه باز میاش برای خلق خودانگاره های شخصیده است. برخی از اینها به کوشش فاش ش

اش یوارطان( و انکار روابط فرودستانه یا شاگرد - ی شعرهایش )مثال نازلینامه و مواردی مثل جعل تقدیم 

 گیرد. )مثال با رهنما( را در بر می

ی حزبی  پراکنی و تبلیغات فریبکارانه اما برخی دیگر کنشی سیاسی است و آشکارا از جنس دروغ

ی به قتل رسیدن تختی به دست ماموران حکومتی است. این شایعه را نخست یکی از موارد، شایعه است.  
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ی از مجله   ۴۷ی  ای که آن را بازتاب داد، شمارهها انداختند و اولین رسانه هواداران حزب توده بر سر زبان 

شد. بالفاصله بعد از مرگ تختی بر جلد این مجله طرحی بود که با مدیریت احمد شاملو چاپ می   «خوشه »

شهیدان خاک، این    از تختی نقش بست و کنارش این متن چاپ شد: »گل از شاخه افتاد و بر خاک خفت،

شهیدی دیگر... !« و این بندی بود از یکی از »شعر«های شاملو. همین جلدِ غوغابرانگیز باعث شد آن شماره 

از خوشه توقیف شود، و وقتی که با تاخیر چاپ شد دیگر عکس تختی را با آن متن بر جلد نداشت، هرچند  

ی کشته شدن تختی و تبلیغات گسترده درباره کرد.  میباز به طور تلویحی در متن مجله همان شایعه را تبلیغ  

های پسر تختی  ورزیده چندان پردامنه بود که تنها پس از چهل سال و با کوشش این که او با دربار دشمنی می 

ه  پردازان موج تبلیغاتی دروغ این  که تختی به راستی خودکشی کرده و  حقیقت به کرسی نشست و آشکار شد  

 ست. بوده ا

شا  به  دست،  این  از  نمونه  مشهورترین  مییعه اما  مربوط  بهرنگی  کشته شدنِ صمد  امروز ی  شود. 

تنی کردن در رود ارس غرق شده دانسته و هنگام آبتردیدی وجود ندارد که صمد بهرنگی شنا کردن نمی

ی قتل  احمد که شایعه ی صمد، و جالل آلکرده، خانواده تنی میاست. کسی که همزمان با صمد در ارس آب

اش ی به قتل رسیدناند که قضیه ن بار پراکنده، همه بعد از چند سال گواهی داده او به دست ساواک را نخستی 

است.   شده  برساخته  پهلوی  دستگاه  و  ساواک  کردن  بدنام  برای  و  بوده  که  نکته دروغ  است  آن  کلیدی  ی 

بود که توسط    «تاب جمعهک»کرد،  تاب روایت  ی کشته شدن صمد را با آب و  ای که افسانه مهمترین رسانه 

دف  ای در این مورد منتشر کرد و کسانی که مرگ او را ناشی از تصانامه شد. شاملو حتا ویژهشاملو منتشر می 

 160دانستند، سخت مورد حمله قرار داد.یا خودکشی می 

 
 . ۳: ۱۳۵۸فارسی،  160
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دروغ  بحث  دربارهبنابراین  دایره گویی  از  شاملو  دربارهی  فریبکاری  یا  ی خویشتن  ی خودشیفتگی 

از  مورد بنیاد تعمیم یافته است. دو خارج است و به فراتر از بزرگداشت خویش و تاسیس کیش شخصیتی بی 

ی صمد( و از سوی دیگر سازی )درباره های سیاسی دوران پهلوی که از سویی با قهرمان پردازی مهمترین دروغ 

انجام پذیرفته و در هردو هم احمد شاملو  سیاسی  ی تختی( همراه بود، با دالیل فاش  شکنی )درباره با قهرمان 

 کارگزار اصلی جریان بوده است.

یافتند،  ای منظم و بسامان نمود میجویی از دروغ اگر در جامعه بینی نمایان و این بهرهآن خودبزرگ

ساختند. اما بخت با شاملو همراه بود و در  اش را به کالهبرداری عادی یا خودستایی مطرود بدل می دارنده 

ی تاریخ و دولتمردان را بر صحنه بازان عنصر نسلی نو از سیاست زیست که ترکیب این دو آشوبناک ای زمانه 

های خاص تاریخی به برگ  در واقع اختاللی شخصیتی و نقصی اخالقی است، گاه در موقعیت آنچه آورد. می

ای که ایران زمین از سر گذراند،  شود، و طی دوران آشفته طلبان بدل می ای برای سودجویان و فرصت برنده 

 ایم که چنین شده است. بارها دیده 

شهرتی دستاورد شاملو همین  ترین  مهمترین و برجسته بینیم که  اگر به متغیرهای عینی پایبند باشیم، می 

اند که به خاطر های بسیاری سر بر کشیده . در تاریخ معاصر ما شخصیت ه است که برای خود اندوخت  هبود

کوشی و پیشرفت در دانشی خاص، و یا صرفا به خاطر مشارکت در ا سخت یبرخورداری از استعدادی ویژه،  

اند  کرده آنچه  اند و  داشته آنچه  ی این کسان بر  اند. تقریبا همهساز و مهم نام و ننگی اندوخته رخدادهایی تاریخ 

 آوردند.  کردند، و با کمی یاریگریِ بخت، شهرتی به دست میتمرکز می

اندوخته  است، چون در غیاب  ممتاز  میان شخصیتی  این  یا شاملو در  تولیدی فکری،  ای فرهنگی، 

ساز، شهرتی به دست آورده که از بیشتر دارندگانِ این عناصر افزونتر مشارکتی نمایان در رخدادهای سرنوشت 

دی مهم و تاریخی  ی چشمگیری از دانش و فرهنگ در اختیار داشت و نه در رخدااست. شاملو نه اندوخته 

انگیزترین ماجرای عمرش مرگ دوستش هنگام مصرف هروئین نقشی ایفا کرد. او آدمی عادی بود که مخاطره 



215 

 

شد. او نه  بود، و گرانترین بهایی که )احتماال( برای فعالیت سیاسی پرداخت به چهارده ماه زندان محدود می

های ادبی و ها گذراند، و نه همچون شخصیت و گریزگاه ها را در زندان و تبعید  مثل فعاالن سیاسی دیگر سال 

شاملو بر آن تمرکز داشت آنچه  ی فرهنگ ایرانی افزود.  باری از آثار اصیل و نوبنیاد را به خزانهفرهنگی کوله

کند این چیزها نبود، بلکه خودِ شهرت بود و او موفق شد در تهیای چیزهای دیگری که شهرت را توجیه می

 سازد، از خأل محض شهرت بیافریند و این بزرگترین دستاوردش بود.  و ضروری می

از خود، و رسانه  با ترسیم سیمایی جذاب  تا نوعی فرهمندی به دست  شاملو  ای کردن آن کوشید 

کرد، و سرمشقی غربی را پیش چشم نداشت. هرچند  آورد. در این راه به گمانم به هوش غریزی خود اتکا می 

یافت که همزمان با او هنرمندی بازیگر به نام اندی داشت، در می ی امور دنیا میباره اگر دانش بیشتری در

 رساند. دقیقا همین کار را با کیفیت و سنجیدگی بیشتر در آمریکا به انجام می  161وارهول

بینیم را ده پانزده سال زودتر از او به کار بست، که در شاملو می   ی ترفندهاییوارهول تقریبا همه

های وی درگیر باشد. وارهول هم مثل شاملو بیشتر از زیرکی و آن که با خشم و خشونت و بداخالقیبی

. هردوی اینان برای چاره کردن این کاستی، به جای شناسی برخوردار بود تا نوآوری و استعداد هنری موقعیت 

ی هنر خویش، خود را به عنوان هنرمند به فروش رساندند. هردو با شکل ظاهری نمایان، نام و نشان  عرضه 

ای ها تکثیر کردند و به ابژهها خود در رسانه ها و عکس نگاری ها و نامهو القاب دلنشین، و انبوهی از مصاحبه 

   ها بدل شدند.رسانه  فرهنگی پشت ویترین

شان  بر خالف شعرهای دالویز کسانی مثل حافظ و بیدل که مستقل از شخصیت و سرگذشت آفریننده 

یابند، نوشتارهای شاملو لزوما گشایند و مخاطب خود را میبه هر صورت در سپهر فرهنگ راه خود را می 

 
161 Andy Warhol 
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افظ امروز هم پس ی اجتماعی و شخصیتی مشهور پذیرفتنی گردد. بیتی از ح بایست در پیوند با یک ستارهمی

شود که اثری چنین ژرف آفریده است.  از هفت قرن مسحور کننده است و حافظ از آن رو بزرگ شمرده می 

ی شاملو ماجرا برعکس است. اگر آثار او را بی شناسنامه به کسی نشان دهیم، بسیار بعید است ارزشی  درباره

آنجا که در غیاب محتوا، ضرب و زور ت قایل شود.  آن  نشستن برای  بر کرسی  برای  اثری   بلیغاتی سیاسی 

 ضرورت پیدا کند، با فریبکاری و دغل روبرو هستیم و نه آفرینش ادبی و هنری واقعی. 

نوشتارهای شاملو به خاطر اتصال به نمادی فرهنگی که شاملو از خود ساخته بود ارزشمند قلمداد   

اش را به مقام شاعر و  شوند، و چنین نیست که اثری تکان دهنده روی پای خود ایستاده باشد که آفریننده می

نشسته بود. او به خاطر  هم در جایگاهی مناسب به کار بستن این شعبده شاملو برای ادیبی بزرگ فراز بکشد.  

و با بسیاری از فعاالن سیاسی و داشت ارتباط  ی زیادیهابا رسانه  اش که کارگزار مطبوعاتی بود،اصلی  شغل

به   ارتباطها را  در غیاب اثری که خود به خود اثرگذار و نیرومند باشد، او این.  همنشین بودادیبان معاصر  

 . انداخت ها به جریان د و آن را در رسانه ری خویشتن بدل کخبرهایی درباره

سازد، او های مردمان را بر میای منطقی کردارها و دستاوردها انگاره در جهانی که بر اساس قاعده

قالب ای طراحی کند و آن را به جای کردار و دستاورد  موفق شد به جای آفریدن دستاوردی ماندگار، انگاره

ای هایی از این و آن پنهان کرد و دعویِ انگاره بزند. هنرِ بزرگ او آن بود که نداشتن دستاورد را با وامگیری

 هوی به کرسی نشاند.  وعظیم را با غوغا و های 

کرد. در شاملو خود را شاعر، فعال سیاسی، ادیب، مترجم، پیشوای فکری و شخصیتی ملی معرفی می 

ادبیات و سیاست بسیار  زبانی جز فارسی و ترکی تسلط نداشت، سوادش در زمینه شرایطی که بر هیچ   ی 

. او با  بودملی  منافع  آشکارا ضد    شهای، و گرایش نداشت محدود بود، هیچ فعالیت سیاسی منظم و موثری  

به این هایی بزرگ و نامدار همنشین کند و  انتشار آثار دیگران به نام خود توانست اسم شاملو را با شخصیت 

تصرف و  دخل  با  را  حافظ  دیوان  طرفی  از  بیندوزد.  خویش  برای  شهرتی  نشان ترتیب  که  جزئی  هایی 
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شازده  »گیلگمش« و »و    «دن آرام»هایی مثل  اش بود به اسم خود چاپ کرد و از طرف دیگر کتابسوادی بی

آنچه  ش رساند. در این معنی  بازنویسی کرد و با اسم خود به فرو ،را که دیگران ترجمه کرده بودند  «کوچولو

رساند و  رسوا بود، اما این کار را با مهارت و موفقیت به انجام می کالهبرداری فریبی آشکار و کرد مردم او می 

 از این رو در هدف نهایی که دستیابی به شهرت و اعتبار اجتماعی بود، کامیاب گشت. 

گری نامدار و پرکار  آمیز ستود، اصغر ضرابی بود که مصاحبه نخستین کسی که شاملو را با القاب اغراق 

ها و گفتگوهایی ترتیب داد و  های ادبی و اجتماعی معاصر مصاحبه ن از شخصیت بود و با بیش از هشتاد ت

ای کرد و آن  با شاملو مصاحبه  ۱۳۴۴های نگین و فردوسی منتشر کرد. اصغر ضرابی در بیشترشان را در مجله 

ین برچسب را با این عنوان منتشر کرد: »هفده ساعت گفتگو با احمد شاملو: جاودانه مرد امروز شعر فارسی«. ا

احمد که در آن دوره از نظر  های زیادی را برانگیخت. حتا جالل آلآمیز در آن هنگام اعتراض و لقِب اغراق 

سیاسی متحد شاملو بود، آن را غلوی بیهوده دانست. باید توجه داشت که این لقِب زرین زمانی به شاملو داده  

نمود و هنوز ده سال از  حجم و هم کیفیت ناچیز میشده بود که کل آثار ادبی منتشر شده از او هم از نظر  

 هایی مانند دهخدا همچنان بر دامن ادبیات پارسی تازه بود. مرگ بهار نگذشته بود و ردپای غول 

به نظر می ناجور و حتا طنزآمیز  از آن رو  به ویژه  مانند  رسد که در آن تاریخ غولاین لقب  هایی 

این تصور که »جاودانه مرد امروز شعر فارسی« فروزانفر و خانلری در اوج درخشش خود بودند. از این رو  

بخت بلند  ده داشته است. شون گر با مصاحبه قول و قراری است که مصاحبه ی احمد شاملو باشد، شاید نتیجه 

اش به شکلی ناگفته میان بسیاری از مخاطبانش و او برقرار شد.  شاملو آن بود که چنین قول و قراری در زمانه 

شمار زیادی از مخاطبان شاملو که در شرایط عادی بختی برای ورود به میدان ادبیات جدی نداشتند، نثرهایی  

کردند و به این ترتیب از لقبی دوام او منتشر می های کمدر نشریه   نوشتند وپلکانی و سست همسان با او می

ی ناروا جز با قول و قراری ناروا شدند، و این اندوخته همسان با حافظ و فردوسی و سعدی برخوردار می 

 شد.ممکن نمی
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 شاملو احمد  بستر پیرامونبخش سوم: 

 

 ی کیوانحلقه  :نخست گفتار

 

زندگینامه   به  جامعهوقتی  چارچوبی  در  افراد  میی  الیه شناسانه  از  برشی  کنارش  در  و  ی نگریم، 

ی تماسی دارند، و پژوهیدن  دو نقطه   دهیم، باید توجه داشته باشیم که اینی او را هم به دست میروانشناسانه 

ی روانی و اجتماعی،  ی الیه آن نیز برای فهم جایگاه تاریخی و اجتماعی اشخاص ضرورت دارد. در میانه 

شود و گذار از سطح »من«  ی گذاری هست که فرد تشخص یافته با نهادهای اجتماعی چفت و بست مینقطه 

ای از این نهادها به دست ی احمد شاملو سیاهه ر قالب زندگینامه نخست د  کند. در بخش به نهاد را تجربه می 

گیرند و به ی گذار جای میدادیم. در این بخش تنها بر نهادهایی غیررسمی تاکید خواهم کرد که در این نقطه 

نقدشان داده ی فرهنگ مربوط می طور خاص به حوزه ارزیابی و  آثار شاملو و  هایی شوند. یعنی برای فهم 

 آورند، که اغلب نادیده انگاشته شده است.مند فراهم میارزش
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ارتباط وی با دیگران جنس  هایی که هنگام فهم آثار یک نویسنده راهگشاست، شیوه و  یکی از شاخص 

اند و در چارچوبی  ی مشاهیر به حکم انسان بودن با گروهی بزرگ یا کوچک انس و نزدیکی داشته همه  .است 

ی معاصرشان  هاشخصیت ها و  سازمانی یا غیرسازمانی، دوستانه یا دشمنانه، و نمایان یا پنهان با سایر چهره 

بافت و زمینه  ،کنندبررسی و فهم معنایی که آدمیان تولید می   .اند کردهارتباطهایی برقرار می به  ی بی توجه 

از این رو هنگام بازخوانی نوشتارهای کسی مانند شاملو باید پرسید    .اجتماعیِ ترشح این معنا ناممکن است 

های دوستانه عضویت داشته، از  ها و جمعها دشمن بوده، در کدام محفل که او با چه کسانی دوست و با کدام 

یعنی بستر اجتماعی و سیستمی نهادی    .ایشان چه تاثیری پذیرفته و بر چه کسانی چه تاثیری به جا نهاده است 

 کند، باید مورد پژوهش قرار گیرد.ها را تکثیر مینشکند و مکه پیدایش آثار فرهنگی را ممکن می

م و کلیدی به دنیای  شاملو هم درست مثل نیمایوشیج و تقریبا همزمان با او، از مجرای شخصیتی مه

مرتضی  .شخص مرتضی کیوان نام داشت و از اعضای مهم حزب توده بوداین  . مطبوعات و ادبیات وارد شد

ها بود که یک ی شیخ یحیی واعظ قزوینی بود، و او خبرنگاری سوسیالیست و هوادار شوروی کیوان برادرزاده 

اش به تهران آمده بود، روز پیش از اعالم ختم سلطنت قاجار در مجلس، وقتی برای پیگیری توقیف روزنامه 

 . مقابل صحن مجلس ترور شد

بود و تحصیالت بود، در شانزده سالگی پدرش را از دست داده    ۱۳۰۰ی سال  مرتضی کیوان زاده  

 . بدل شدآن  ی کلیدی  هاشخصیت حزب توده پیوست و به سرعت به یکی از  به    ۱۳۲۴از    .منظمی نداشت 

همکاران و کارگزارانی فرهنگی و  بگردد  بود که در میان نویسندگان و شاعران و ادبیان  اش آن  ماموریت اصلی 

برای حزب شکار کند. در این راستا با نویسندگان و عالقمندان به کارهای فرهنگی که اغلب گمنام یا نوپا  

میبودند،   برقرار  دوستانه  همکاری ارتباطهای  به  و  راکرد  سیاسی    شان  جریان  جلب   شوروی خدمتگزار  با 

 کرد. می
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قبل دورانهای  و  حزب  تاسیس  ابتدای  از  کیوان  مرتضی  که  است  آن  جریان جالب  با  ارتباطی  تر 

وضع  ی تاریخ با اعالم م اش بر پهنه در حزب توده و نمایان شدن   ششروع فعالیتکمونیستی ایران نداشت و  

ید یکسره در پیوند با حرکتی سازمان یافته دید که پس از نقش تاریخی او را با  .فرهنگی ژدانفی همزمان بود

جنگ جهانی دوم در شوروی آغاز شده بود و در پی آن بود که ادیبان و هنرمندان را به کارمندان گوش به  

فرمان حزب کمونیست تبدیل کند و فرهنگ را یکسره به ابزاری تبلیغاتی و ایدئولوژیک فرو بکاهد. مرتضی 

توان دریافت اش به حزب را از اینجا میی سرسپردگیدرجه   .جریان در ایران بودکارگزار اصلی این  کیوان  

ملی شدن صنعت نفت هم طبق دستور حزب از دادن امتیاز نفت شمال به روسها حمایت  در جریان جنبش    که

 162کرد که حرکتی ضدملی و در آن زمان منفور بود. می

کیفیت بر کمیتی اندک  ی کمیتی باال اما بیهایی مارکسیستی به غلبه داشت بنا به پیش   ژدانف  دکترین

باور داشت  امور کیفی  تاب  .از  نبود که  آن  نگران  ملزومات    ی خودکامههاحزبعان  یعنی  به  و تن دهندگان 

کم  ،ایدیولوژیک  افرادی  هستند.  اغلب  غیرخالق  و  از  استعداد  تعداد  بیشترین  که  بود  این  ژدانف  هدف 

ی عوام برای تولید اثر بسیج کند و کیفیت اندک و سطحی نویسندگان و شاعران و هنرمندان را از میان توده 

نادیده بگیرد و رسانه بودن تولیدا از راه  های رسمی را به دست های جمعی و تریبونتشان را  تا  شان بدهد 

ی وابسته به بورژوازی از صحنه  های بزرگ و پیچیده محتوای کوچک، منش های کمبازتولید انبوه این منش 

   .طرد شود

 
 . ۱۹۶-۱۹۵: ۱،ج.۱۳۹۱ابتهاج،  162
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که هنرمندان و ادیبان و دانشمندان اصیل  نکته پی برد  استالین در جریان جنگ دوم جهانی به این  

امان و  ها سرکوب بی . چرا که پس از دهه هرگز سرسپرده و گوش به فرمان حزب کمونیست نخواهند شد

دوران جنگ قیدهای حزب بر گردن    ی لنین و استالین، باز به محض آن که بنا به شرایط اضطراریوحشیانه 

های ملی گرایانه بار دیگر پدیدار شد  گرایش همان  های فردگرایانه و  فرهنگ قدری سست شد، همان اندیشه 

 های ایدئولوژیک را به حاشیه راند. و دگم

را به دست امور فرهنگی در امپراتوری سرخ ی سررشته از این تجربه بود که استالین با درس گرفتن 

درست در  ها قرار داشت. چون  شکلی موازی از همین تجربه پیش چشم کمونیست در ایران هم    .ژدانف سپرد

دامن  ی اندیشمندان و نخبگان فکری ایران  واکنش استوار و یکپارچه   بهوری  همین مقطع زمانی غوغای پیشه 

گوی سبقت را از دیگران  در طرد شعارهای بلشویکی و هواداری از هویت ملی  ه ادیبان و شاعران  زد و به ویژ

دریافتند  همزمان با استالین  رهبران حزب توده  شی چشمگیر ایفا کردند.  ربودند و در بسیج نیروهای مردمی نق

انبوه از نویسندگان میان   .که کارشان با اندیشمندان اصیل پیش نخواهد رفت  مایه و فعاالن غوغای لشکری 

برگزیده سربازگیری  ی  برنامه این  کارگزاری که برای  استعداد اما پر سر و صدا مورد نیاز بود، و  فرهنگی کم

 . تضی کیوان بودشد، مر

کیوان یک نسل از  او  اش رو کرد، نیمایوشیج بود.  الیت حزبیخالی که کیوان در دوران فعشک تکبی

های ایرانی و بنیانگذاران  و از مجرای برادرش الدبن از همان ابتدا با نخستین کمونیست   شاملو بزرگتر بودو  

رسی مسلط نبود، باعث  خلق و خوی عجیب و غریبش و این حقیقت که بر زبان پااما    .حزب توده مربوط بود

در عمل   .ی جریان حزبی قرار بگیرد و هواداری مشتاق اما نادیده انگاشته شده باقی بماندشده بود در حاشیه 

ای به شکلی جدی پشتیبانی شد و های تودهبود که نیما از سوی رسانه بعد از آشنا شدن با مرتضی کیوان  تنها  

   با تبلیغ ایشان به شهرتی دست یافت.
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کلنجار رفتن با فروپایگان پرشمار به جای  جذب  و کوشش برای  حزب    یچرخش سیاست فرهنگ

، عمال سیمای فرهنگی ایران را طی نیم قرن بعدی دگرگون ساخت و شکلی از انتخاب ابله  شمارنخبگان کم 

و همزمان با  های پایانی قرن چهاردهم خورشیدی  انتخاب اصلح کرد، که نمودهایش طی دهه   را جایگزین

هایی پیاپی از کسانی که دعوی . نسله است ر و بحرانی ختم شدبابه وضعیتی فالکت نوشته شدن این سطور، 

نبود برخوردار  کافی  دانش  و  انضباط  و  استعداد  از  اما  داشتند  که  فرهنگ  شدند  پیشینیانی  جایگزین  ند، 

شدند. سیاست خاموش کردن و ترور شخصیتی اندیشمندان جدی و مستقل  شمارتر میشان مدام کم نخبگان 

نیروی    منتهی شد. در حدی که حدود شش میلیونتبعید  ترغیب به  در دوران پس از انقالب به تاراندن و  

کردند، و چند میلیون کارگزار فرهنگی در خارج از ایران زندگی می   ۱۴۰۰ی ایرانی تا سال  ی دانشگاه دیده نخبه 

مانده، ی نازک نخبگان سرسخت و فعالِ باقیشان شده بودند، که فضا را برای الیه فروپایه در کشور جایگزین 

 ساختند.  ر میتنگ و ناهموا

فضایی برکشیده شد و به شهرت دست  چنین  در  شاملو  و    کیوان یکی از آغازگران این روند بود، 

ی ه با حلقه بالفاصل  ،در اورمیه به تهران آمدی دموکرات  با فرقه برانگیزش  بعد از ماجراهای پرسش یافت. وقتی  

ی او )و  ی همدستی اولیهالگوی این آشنایی یکی از دالیلی است که شائبه  .و به ایشان پیوست   کیوان آشنا شد

خودِ مرتضی کیوان باید به این نکته توجه داشت که    .کندبا جریان فرقه را تایید میقاعدتا بیش از او، پدرش(  

شخصیت کیوان تنها شد.  اش شناخته می های سیاسی مایه بود که تنها با فعالیت سواد و کم دی کمابیش بی مر

مانند   بوداحمد  برای کسانی  ایشان جذاب  با  مشابه  افرادی  و  احمد  آل  تنها کسانی .  شاملو و جالل  را  او 

و   اندهگرایی سیاسی، به نسبت جوان بودعالوه بر چپ اند که خودشان  شخصیتی فرهنگی و درخشان دانسته 

   .نداشتنداز تحصیالت منظم و دانشی عمیق بهره 
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بنیه  استعدادهایی  ای قوی داشتند،  نسل نخست نخبگان فرهنگی که به حزب توده جذب شدند و 

نادر نادرپور و مهدی اخوان ثالث و خلیل ملکی بودند که    درخشان مثل صادق هدایت و فریدون توللی و

هریک از ایشان    .شده بودنداین جریان جذب  به  دکتر ارانی  تر مثل  توسط روشنفکرانی باسوادتر و جا افتاده

ها ایفروشی تودهشتند و وقتی وطنآمدند، و برای همین استقالل رای دا ای علمی و فرهنگی به حساب می وزنه 

 در جریان وقایع آذربایجان برمال شد، با قاطعیت و شدت از آن بریدند. 

باشند و از موضع مرتضی کیوان     - هرچه که باشد -حزب    اما در جستجوی کسانی بود که وفادار 

ی دوم و سوم را ادیبان رده  ،ها در ایران کارگزار سیاست فرهنگی شورویمقام  در  دست نکشند. برای همین  

استعداد و شماری از شاعران و نویسندگان به نسبت بیبه این شکل    .کردیج میبسحزب  برای هواداری از  

گمنام که مجرایی جز حزب برای فعالیت و اعتبارجویی سراغ نداشتند، به صورت اعضای ثابت این جمع  

   .باقی ماندند

شود که او موفق شده دو طیف متفاوت از نظر  ی ی اطرافیان مرتضی کیوان روشن مبا مرور سیاهه 

و شاملو تسلط  سیاوش کسرائی    ،اسماعیل شاهرودی، نیما یوشیجکیفی را به حزب جذب کند. گروهی مثل  

کافی بر ادبیات پارسی و استعداد و خالقیت کافی برای آفرینش ادبی و هنری طراز اول نداشتند. در میان اینها  

مشهورتر از همه -شان بود، که او هم جز تک و توکی اثر ارزشمند و ماندگار  ش کسرائی مستعدترین سیاو

و  اسماعیل شاهرودی  ردیف همان چیزهایی است که  ی کارهایش همپدید نیاورده است و بدنه   -شعر آرش

 نوشتند.  می یوشیج نیما 

ی یاران کیوان پیوستند که استعداد ادبی چشمگیر  ی کیوان، یا بعدتر به حلقه گروهی دیگر هم به حلقه

شمار است، هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان  داشتند. در میان اینها که تعدادشان هم انگشت بیشتر    و سوادی 
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زیاد و سوادش کم   شیک شخصیت بینابینی هم فروغ فرخزاد است که استعداد ثالث مهمتر از بقیه هستند.  

خالِ تک ها« سایه بود، موازی با نیما که  کیوان در میان »باکیفیت ی  برگ برندهو دیرتر به این حلقه پیوست.  بود  

با او طرح دوستی    ۱۳۲۵کیوان بعد از انتشار کتاب »سرابِ« سایه در سال  شد.  «ها محسوب میکیفیت ی »بیرده

ریخت و وی را به حزب توده متصل کرد. با ورود وی محفل کیوان ارج و اعتباری یافت و به تدریج شاعران 

 ن را جدی گرفتند.  تر هم به پاسِ حضور سایه ایشاجدی

گرفت، اما با همان ایرادِ  تر را در بر میهایی برجسته با آثاری جدی این گروه دوم هرچند شخصیت 

ابتهاج بی آن که سرسپردگیسرکشیِ ذهن اش به حزب را کنار های مستقل دست به گریبان بود. هوشنگ 

زد، که توجه بود و ساز خود را می ها و خط مشی فرهنگی حزب بیبگذارد، به کلی به شعارها و دستورالعمل 

ن جریان حفظ  وری همچنان پیوندهایش را با اینواتر بود. اخوان ثالث پس از رسوایی پیشه صد البته خوش 

های بعدی به کلی از جریان نیمایی  و در دهه   خوان را ترجیح داد کرد، اما موقعیتی مستقل و تا حدودی مخالف 

 . فروغ هم پیش از آن که بخواهد به تصمیمی در این مورد برسد، درگذشت.فاصله گرفت 

از مرگ زودهنگام کیوان کوشید رهبری دار و  اهمیت شاملو در این جغرافیای انسانی آن بود که پس  

کیوان آموخته بود را تا    ها و ترفندهایی که ازاش را به دست بگیرد و نقش او را ایفا کند. او همان روشدسته 

خودش وفاداری سازمانی چندانی به جایی نداشت و در هر حرکتی نخست منافع  پایان عمر به کار بست، اما 

وفا به حزب، یک جریان  ی یارگیری حزب با خودمداری اعضای بی . پس از ترکیب شیوهسنجیدخود را می 

کرد. جریانی که افراد  تازه پدید آمد که شاملو بنیانگذارش بود و نوعی کیش شخصیت ابتدایی را تبلیغ می

کمونیسم و انقالب    کرد، که همچنان در خط جنبش جهانیمایه ولی پرشمار و پرسروصدا را جذب میکم

 کردند، اما دیگر به حزب توده هم وفادار نبودند. کارگری حرکت می
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او در ده سال آغازین    .جوانی نورسیده و تازه وارد بود  ی کیوان پیوست کهی به حلقهشاملو هنگام

نقش  بند  دستیار مطبوعاتی و صفحه بیشتر به عنوان  تری هم داشت،  ی سازمانی و حزبی قویفعالیتش که جنبه 

ترین شاگرد مرتضی کیوان دانست. چون پس توان او را زیرک با این حال می .شاعر و ادیب   و نهکرد، ایفا می 

از مرگ وی، او بود که سعی کردن خأل جایگاه او را پر کند و ترفندهایی که از او دیده بود را با مهارت به 

ها در زمان زنده بودن کیوان آغاز شده بود و به او در مقام شخصی با مهارت اجرایی  کار ببندد. این نوع فعالیت 

به همراه مرتضی کیوان  ی رهبری سیاسی  زیر سایه   ۱۳۳۰طوری که تا سال  در این جمع اعتباری بخشیده بود.  

   163. شداز اعضای مرکزی و مهم این محفل محسوب می کسرائیو  سایه

در مجالت چپ   هم کیوان  مرتضی    .نقش خود کیوان شباهتی داشت   ه نقش شاملو در این جمع ب

نوشت و این کاری بود  ی نقد کتاب مطلب می سرود و دربارهمایه و گاه فرمایشی می شعرهای رمانتیک میان 

ترجیح داد نوشتن این جور رسد و  کیوان به زودی دریافت که این راه به جایی نمی  .کردکه شاملو هم می

از نوشتارهای مرتضی کیوان آنچه    .بگذارد. اما شاملو یا به آن درک نرسید و یا به آن ترجیحرا کنار    هاشعر

های غربی یا سنت ادبی  و با نظریه بهره بوده  از ذهنیتی منسجم و دانشی فراگیر بیدهد که  باقی مانده نشان می

به خصوص آنهایی  –های روز  ای بود و کتابدر مقابل خبرنگار ورزیده   .ایرانی آشنایی عمیقی نداشته است 

هرچند    .هایی دقیق و روشن داشت شان دیدگاهخواند و دربارهمرتب میرا    -آمدکه به کارِ تبلیغ حزب توده می

های عقیده و  ژدانفی  های خاص حزبی و پایبندی سرسختانه به هنر و ادبیات متعهد  نظری این دیدگاه با تنگ 

  .استالینی آغشته بود
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عظیمش در ساماندهی    بزرگترین مهارت کیوان که بابتش بسیار ستوده شده و شهرت یافته، توانمندی

شمار زیادی از نویسندگان و ادیبان که طیفی وسیع و گسترده از   .ارتباطهای انسانی و مدیریت سازمانی بود

میهاشخصیت  بر  در  را  متنوع  بودهی  دوست  او  با  داشتندگیرند،  قرار  او  تاثیر  زیر  و  سو    .اند  یک  از 

یی استوار و باسواد مثل شاهرخ مسکوب و پوران سلطانی را داریم که دوستان نزدیک )و دومی هاشخصیت 

همکار حزبی او نیز محسوب    ،از سوی دیگر کسانی مثل شاملو و کسرائی گذشته از دوستی  .همسر او( بودند

ماموریِت جذب و به کار گماشتن نویسندگان در خدمت حزب، به صورت شاملو در مدتی کوتاه در    .شدندمی

های حزب را داشت، و نه از خود  ی او به آرمان فادارانه هرچند نه سرسپردگی و  . دستیار مرتضی کیوان در آمد

  .دار وی راگذشتگی و خلق و خوی جذاب و مردم 

نخست آن که اطرافیانش را به    .در دو زمینه ردپایی ماندگار از خود به جا گذاشت   ی کیوانمرتض

به این ترتیب نسلی از کرد، و  های وابسته به حزب منتشر میکرد و آثارشان را در مجله نوشتن تشویق می 

دیگر شد.  مایه دیده می شان تک و توکی آدم برجسته و انبوهی افراد میان نویسندگان حزبی پدید آورد که بین 

به    .داشت شان به هم خبرگی  دن اخالق بود و در سازماندهی افراد و مربوط کردار و خوشآن که مردی مردم 

ی دیگر متصل  هاشخصیت ی او به حزب توده یا  این ترتیب شمار زیادی از روشنفکران و نویسندگان با واسطه 

کیوان از همین مهارت برای سازماندهی تشکیالت نظامی حزب توده هم بهره بعدها معلوم شد که    .شدند

زمینه بوده، که در نهایت به دستگیری و اعدامش  ین  هماو بر    گذاری اصلیجسته است و احتماال سرمایه می

 .  منتهی شد

ی حلقه به گزارش او    .را به روشنی مشخص کرده است   «ی کیوانحلقه » سایه در خاطراتش اعضای  

اینان تعصبی در  شداز سایه و شاملو و کسرایی تشکیل میاطرافیان کیوان  مرکزی   و عقاید کمونیستی  ، و 

که    ی بعدی کسانی مانند نادرپور حضور داشتنددر الیه   .کیوان داشتندو حزب توده  ای به شخص  سرسپردگی 
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در نهایت نویسندگانی مانند نجف    .و ایدئولوژی چپ   به حزبتوجه  بی دوست و همکارِ مشروط او بودند، اما  

  164. مقیم شهرستان بودنددر آن دوران  گرفتند، چونی این حلقه جای می در حاشیه ی ر دریابند

بر   در  را  توده  هوادار  کمونیست  نویسندگان  و  داشت  مسلکی  و  حزبی  ماهیتی  آشکارا  حلقه  این 

گرایی هم نشست و برخاست گذشته از ایشان، کیوان با طیف وسیعی از نویسندگان متمایل به ملی  .گرفت می

همسر مرتضی کیوان   165. شاره کردتوان به شاهرخ مسکوب و محمد جعفر محجوب ا داشت که از میانشان می 

هم یکی دیگر از اعضای این حلقه بود و پیش از آن که با شوهرش آشنا شود در حزب   -پوری سلطانی –

 توان یک پیوند سازمانی دانست. ا حدودی میازدواج این دو را ت 166. عضویت داشت 

د، در ضمن پوری سلطانی که از بنیانگذاران علم کتابداری ایران و شخصیتی برجسته در این رشته بو

او  آغازگاه گفتمان عجیب و غریِب »کم از سخنرانی  در  (  ۱۳۵۶آبان    ۲۸)خوانی« هم هست. در فیلمی که 

کند و  خوانند حمله میدر دست است، با شدت و حدت به کسانی که زیاد کتاب می   ی کتابمراسم هفته 

هایی از زبان کسی که شغلش  کند. چنین حرفخوانی و اشتیاق به مطالعه را نکوهش میاصوال تفاخر به کتاب

شود که دریابیم گفتمان  نماید، و این تنها زمانی رمزگشایی میکتابداری است، قدری نامنتظره و غریب می

اند، خواندنِ  گرا که اهل مطالعه بوده تقابل با مخالفان ملی حزب توده چنین عنصری را در خود داشته و در  

 کرده است. هایی مشخص را تبلیغ میی متنگزیده و انتخابی و چندباره 

ها و جریان )هم نیمایوشیج و هم شاملو( این ریشخند کتابخوان این  در گفتار ادیبان و سخنگویان  

با مطالعه  پیدشمنی  با دستورالعملگیر و حتا تحصیالت عالی دیده میی عمیق و  این  های حزبی که  شود. 

 
 . ۱۶۹: ۱، ج.۱۳۹۱ابتهاج،  164

 . ۱۶۸-۱۶۷: ۱، ج.۱۳۹۱ابتهاج،  165

 . ۱۹۲: ۱، ج.۱۳۹۱ابتهاج،  166



228 

 

دانسته، سازگاری دارد.  فایده یا غیرمجاز می کرده و خواندن بقیه را بی ی برخی از کتابها را تشویق می مطالعه 

به »شستشوی مغزی« تبدیل شد، پیامد همان مجاهدین خلق  این »بهداشت روانی« که بعدتر در بافتی چریکی  

سواد و فروپایه ولی وفادار ی روشنفکران و شاعران و ادیبان حزبی را بر مبنای افراد کمروندی بود که طبقه 

 . کردتعریف می

خوانی« )که عنوان سخنرانی پوری بنایی است( در دوران پس از انقالب به سه شکل این »ستایش کم 

بر   )این بار با تعبیر مذهبی(   اش، به برتری دادن افراد »متعهد«ترین جلوهترین و وخیمبرجسته تداوم یافت. در  

ها و فروپاشی ر زدن گروه دوم منتهی شد، و این همان بود که انقراض سازمان افراد »متخصص« و تاراندن و کنا

 نهادهای دانشگاهی و علمی را به دنبال داشت. 

تبلیغ  را  وفاداری سیاسی  آمیخته با  سوادی  ی مقابل نظام سیاسی مستقر که این شکل از بی در جبهه 

بینیم که شکلی مهیب و بیمارگونه از های چریکی مثل مجاهدین خلق میش را در سازمان کرد، پادنهادمی

همین حصربندی معنایی و مسدود کردن مسیرهای دانایی و ارتباطی را به کار بستند و نیروهای وابسته به  

ن روشنفکرانی  ی این دو همچناخواه بدل کردند. در میانه ی تمامیت خود را عمال به زندانیانی در یک فرقه 

ی دادند، که نمونه شدند که احتماال در جریان امور نبودند و همان گفتمان پوری سلطانی را ادامه مییافت می

 ی زیاد نوشته است.  خوانی و نکوهش مطالعه بارزش بهاءالدین خرمشاهی است که او هم متنی در ستایش کم

ی رفیقان کیوان اصطالح »روشنفکر« یا »فعال فرهنگی« به کار گرفته  هنگامی که در توصیف حلقه 

شده است. یعنی حاصل  »فکر« و »فرهنگ« در چنین بافتی تعریف میمفهوم  شود، باید توجه داشت که  می

پژوهشی منظم و پیگیر و انضباطی فردی و ارادتی به حقیقت نبوده، و برعکس بیشتر گلچین کردن مطالب 

ی کیوان ی مرکزی حلقه هسته ر« برای فعالیت حزبی و تبلیغ آرمان کمونیستی بوده است. »مفید و به درد بخو

ی ادبیات  اعضای آن با هم درباره   .مرامی شکل گرفته بودچنین  در واقع یک محفل دوستانه بود که در اطراف  

کردند، و آثاری پدید همدیگر را به خواندن و نوشتن تشویق می   .زدندکردند و گپ میو سیاست بحث می 
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هایشان بسیار  ی متندامنه توان دریافت که  ی این سیستم می کردند. اما با مرور کارنامه آوردند و منتشر می می

، و زایش معنا و دستیابی به حقیقت و کردهرا دنبال میسیاسی و هدفی ایدئولوژیک    سوگیری محدود بوده،  

 .انگاشته است شمرده یا نادیده می را خوار می ی موضوعی واقعیروشنگری درباره 

به یک سلول سازمانی از حزب توده فرو  ی کیوان  که حلقه شد  باعث میخصلت اعضای این جمع  

های زدند و هر از چندی سفارش وزنی بیشتر داشتند، ساز خود را می مثل سایه  هایی که  به ویژه آن   .کاسته نشود

ای که مرتضی کیوان  نهادند. با این حال روابط دوستانه های فرمی کل جریان چپ را وامیحزبی یا حتا صورت 

به همین دلیل سایه که  شد که این تمردها به فروپاشی این گروه بینجامد.  شان برقرار کرده بود، مانع می میان 

، و  همچنان عضویتش را در آن حفظ کرد   167نداشت،   هم  کرد و فعالیت سازمانیهای حزب را اجرا نمیفرمان 

گفت، همچنان دوست این  ی نیمایوشیج و توده سخن میمهدی اخوان ثالث که در خلوت به تلخی درباره 

   گروه باقی ماند.

ی کیوان هوادار شعر نو بودند، اما هیچ دشمنی  ای نوشته که اعضای حلقه پوری سلطانی در مصاحبه 

. در این حلقه کسانی مثل اخوان و سایه جای چون و چرا دارداین گزاره    ، وو مخالفتی با شعر کهن نداشتند

کردند.  در بافت شعر کالسیک اثر خلق می اغلب  حضور داشتند که ادیبانی باسواد و بااستعداد بودند و خودشان  

ی حزب و نیما قرار داشتند، »شعرهای نیما« هم پدید  هردوی ایشان در دوران جوانی و زمانی که زیر سایه 

 آورده بودند، اما هرچه که گذشت بیشتر از آن فاصله گرفتند. 

ترین نقش را در به کرسی نشاندن نیما در میدان شعر ایفا کرده بود. او  در میان ایشان اخوان برجسته 

دستی بود که به شکلی علنی از نیما دفاع کرد و برای توضیح  شاعر و تنها ادیب چیره در میان پیروان نیما تنها 
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این  این حال  با  انجامش خودداری کرد.  از  نوشت. کاری که حتا سایه محتاطانه  او کتاب  دادن سبک کار 

رویگردان   شد و بعدتر وقتی پیامدهای موج نیمایی را دید، از آنایثارگری به دوران جوانی اخوان مربوط می 

در »خوان هشتم« شد. به ویژه در این بین نسبت به جریانی که شاملو به راه انداخته بود بدبین بود. چندان که  

که بحرطویلی نیمایی است، شعر کهن را به رستم و شعر موج نو که شاملو مرشدش بود را به چاه شغاد تشبیه 

 تازد. کند و سخت به دومی میمی

ای شدید اخوان ای دو نکته از درگیری با هردوی اینان دوستی داشته در مصاحبه  عبدالعلی دستغیب که

ای که دستغیب  ی انتقادی اخوان این دشمنی آغاز شد. در جلسهگوید پس از مقالهکند و میو شاملو نقل می

گفته   اند، پستا شعری از اخوان خواند، و بعد دستغیب و اخوان و محمد حقوقی و حسن پستا حضور داشته

بود شعری هم از شاملو بخواند. اما »اخوان عصبانی شد و گفت که اینها شعر نیست و ترجمه است و بحر  

طویل است و این حرفها. حتا یادم هست با دستش ادای زخمه زدن بر تار را در آورد و گفت شعر باید 

  168. و وزن داشته باشد«اش کرد. منظورش آن بود که باید موسیقی اینطوری باشد و باید بشود زمزمه 

دشمنی شاملو  همین خاطر  کارهایش جلوگیری  به  انتشار  از  امکان  در  حد  و  داشت  اخوان  با  ای 

احمد شاملو و  شان مهمانی بود و کند که نوبتی در خانه اشاره میکرد و چشم دیدنش را نداشت. دستغیب می

خواست اخوان را هم دعوت  آبادی و محمد حقوقی و احمد محمود را دعوت کرده بود و می محمود دولت 

 169کند که از ترس دعوا با شاملو نکرد و حقوقی که به شاملو نزدیک بود، مانعش شد. 

یم که به روشنی و صراحت دشمن ادبیات  ، گروهی دیگر را دارکسانی مثل اخوان و سایهدر مقابل  

بودند. در کل می پارسی و شاعران کهن  که در حلقهکالسیک  دانست  قاعده را درست  این  ی کیوان توان 
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هواداری و گرایش به شعر کهن با سطح سواد و میزان استعداد ادبی افراد نسبت مستقیم داشته است. در یک  

شدگانی مثل نادر نادرپور و فریدون توللی که یکسره به جریان اصلی  سر طیف اخوان و سایه را داریم، و جدا  

ی سخن پیوستند، و در سر دیگر طیف نیمایوشیج و شاملو و اسماعیل  دار شعر نو به رهبری مجله و استخوان 

ای با ادبیات و عیان و توفنده شاهرودی و رضا براهنی را داریم که دانش و استعدادی اندک داشتند و دشمنی

 . دادندنشان می تاریخ ایران 

ی ترین شعرهای کهن را در کارنامه که در میان اعضای این جمع سست شاملو  بر اساس همین قاعده،  

مانند مرتضی کیوان  که خود  پوری سلطانی    .بودهم  کهن  ی حمله به شعر  در زمینهتندروترین فرد  خود داشت،  

که حتا در درون حزب هم اعضای قدیمی و    گفته  ه،بود  شاملو  »شعر« یکی از فعالترین هواداران و مبلغان  

دانستند  نمی   پسندیدند و او را شاعرشاملو را نمی  «شعر» آذین که سواد ادبی باالیی داشت،  ای مانند به رتبه عالی

  170. و به همین خاطر بین او و ایشان جدلی برقرار بوده است 

 

 

 

 

 

 

 ی نویسندگان )چپ( احمد شاملو در سالهای پیش از انقالب، در مراسم بزرگداشت فروغ فرخزاد )راست( و در جلسه
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بینیم که  اگر به بافت اطرافیان شاملو بنگریم و پویایی ارتباطهایش را بر محور زمان ترسیم کنیم، می 

خورد. بافت آغازین او چنان که دیدیم ی انسانی به چشم میدست کم دو گذار و گسست جدی در این شبکه

ه و جناح چپ ژدانفی آن  شد و با حزب تودهای آغازین عصر پهلوی دوم مربوط می به جریان بلشویکی سال 

کمابیش ثابت مانده بود و به    ۱۳۳۶تا    ۱۳۲۶ی سالهای  ی اطرافیان شاملو در فاصله پیوند داشت. یعنی شبکه 

 ی مرتضی کیوان و هواداران حزب توده محدود بود. حلقه 

که   آن  سالها  جالب  این  رسمیت  در  به  عضو  حتا  یا  و  فرهنگی  کارگزاری  عنوان  به  را  او  حزب 

زیست و  ی حزب و بیشتر در پیوند با کیوان مییعنی او دراین دوران ده ساله در حاشیه   .شناخته است نمی

های تبلیغاتی فرعی حزب  ی نشریه گرفت که در بهترین حالت ادارهکارهایی به نسبت کوچک را بر عهده می

نیما یوشیج و سرمشق و مرجع تقلیدش وی    در این دوره مرشد و رهبر ادبی  .هایی کوتاه بوده است در زمان 

های فعالیت   .اندهمگی عضو یا هوادار حزب توده بودههم انگار  دوستانش    .اسماعیل شاهرودی بوده است 

   .شده است شاملو در این دوران یکسره در مقام دستیار و »آدمِ« مرتضی کیوان تعریف می

با   ۱۳۳۲پس از سال  اش را از دست داد و  مشروعیت قانونی   ۱۳۲۷حزب توده پس از ترور شاه در  

در همین    .متوقف شداش هم عمال  سازمانی زیرزمینی فعالیت  بگیر و ببندی پردامنه روبرو شد. در حدی که  

)به دلیلی سیاسی شاملو هم  ای دستگیر و اعدام شد.  هنگام مرتضی کیوان هم به خاطر ساماندهی افسران توده 

  .ی کیوان بودو این به معنای فروپاشی حلقه  را در زندان گذراندیک سالی یا بزهکارانه( 

و به خاطر از دست دادن پشتیبانی شغلی    شت فعالیت محسوسی نداپس از آزادی از زندان  شاملو  

- ۱۳۲۶)ی اول روابط اجتماعی شاملو یک دهه  بنابراین دوره  .شداش هم به شدت خراب  حزب، وضعیت مالی

شان شاملو  کشد که از یک فرازِ شش ساله و یک نشیب سه ساله تشکیل یافته که در میانه به درازا می(  ۱۳۳۶

 . را در زندان گذرانده است و اندی یک سال 
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ی آغازین به پایان رسید و این زمانی بود که شاملو با توسی حائری ازدواج  این دوره  ۱۳۳۶سال  در  

تغییری  موقعیت اجتماعی شاملو  کرد و توانست در فضای روشنفکری غیرحزبی هم حضور یابد. به این شکل  

با ،  اش را منتشر کردبا همکاری و سرپرستی همسرش نخستین نوشتارهای جدیشاملو    . پیدا کردچشمگیر  

هایی گرا بودند اما وابستگی حزبی نداشتند، و در عرصهای نو از فعاالن فرهنگی مربوط شد که اغلب چپ شبکه 

اش را به استقبال این شرایط نو رفت و نقاط مرجع زندگی مشتاقانه  شاملو    .کردندتازه مثل سینما فعالیت می 

با  .تغییر داد به  توسی    غیاب مرتضی کیوان  از کیوان فرمان حائری پر شد و  همان ترتیبی که پیشتر شاملو 

یعنی از نیما    .اش را هم تغییر دادمرشد ادبی در این دوران  شاملو    .برد، حاال به دستیار حائری تبدیل شدمی

  .برید و پیروی از شخصیتی دیگر را برگزید، و این داستانی است که اغلب نادیده انگاشته شده است 
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 ی فریدون رهنماگفتار دوم: حلقه

 

حائری  توسی    همزمان با وصلت ای که شاملو  استاد و مرشد تازه 

شخصیتی . )تصویر روبرو(  نام داشت  فریدون رهنمابرای خود برگزید، 

گیری نسلی تازه از شاعران نوپرداز  اش در شکلسزاوار است نقش که  

شود  واقع  توجه  مورد  زین   .بیشتر  پسر  رهنما  رهنما  فریدون  العابدین 

روزنامه ۱۲۷۲-۱۳۶۸) و  مترجم  و  نویسنده  که  بود  نامدار  (  نگاری 

می  پسرعمویزین   .شدمحسوب  رهنما  و  توسی    العابدین  بود  حائری 

خویشاوند و دوست حائری بود،  توسی    فریدون رهنما که همسن و سال

 شد.  نزدیک او محسوب می 

زبان گو و عربپارسیرهنما ریاست انجمن قلم ایران را بر عهده داشت و در میان ادیبان  العابدین  زین

  ۱۳۱۴  سال  درخواهان قدیمی و هواداران سلطنت رضا شاه بود. اما  او از مشروطه  .نفوذ و شهرتی بودصاحب  

 . هایی در نقد سیاست رضاشاه در زندان قصر محبوس شد و اموالش را مصادره کردندبه خاطر نوشتن مقاله 

بعد از بر تخت نشستن محمدرضا    .اما با وساطت مخبرالسلطنه آزاد شد و چند سال را در لبنان و عراق گذراند

و بارها سفارت ایران در کشورهای عربی شد  شاه بار دیگر به ایران بازگشت و وزیر مختار ایران در فرانسه  

  .گرفت را بر عهده 

http://www.madomeh.com/wp-content/uploads/2013/08/images-44.jpg
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توسی   زده سال ازسی  یعنی  ،خورشیدی زاده شد  ۱۳۰۹فریدون رهنما کوچکترین پسر او بود که در  

  همراه پدرش به پاریس رفت   ۱۳۲۳سال  در  درگذشت. فریدون    ۱۳۵۴. او پیش از پدر در  حائری کوچکتر بود

ی  در فضایی پرورده شد که کامال زیر سیطرهپس    .ین هنگام تازه این شهر به دست متفقین آزاد شده بود در او  

سن پُل رو، ماکس ژاکوب، روبر آثار شاعرانی مانند  با    . آنجای چپ و نهضت مقاومت فرانسه بوداندیشه 

شد    دِسنوس نازی آشنا  دست  به  بیشترشان  بودندکه  شده  تیرباران  سال  .ها  به  که  بود  فضا  این    ۱۳۳۰  در 

 .سرود و با نام کاوه طبرستانی در پاریس منتشر کرد  ویبه زبان فرانسرا    «ای برای ایرانمنظومه »خورشیدی  

فرانس  رهنما بر زبان  ادبیات و سینما خواند و  دانشگاه سوربون  پیدا کرد  ویدر  ، هرچند تسلطی چشمگیر 

م( در  .  ۱۹۵۹  -۱۹۵۱)   ۱۳۳۸تا    ۱۳۳۰بین سالهای   .چیرگی خویشاوندانش بر زبان پارسی را هرگز پیدا نکرد

  .فرانسوی منتشر شد که با اقبال روبرو شدفرانسه از فریدون رهنما سه مجموعه شعر به زبان 

رهنما در فرانسه کامال در بافت شاعران و ادیبان کمونیست جذب شده بود و ستایندگان آثارش هم 

  . برخی از این پشتیبانان حزبی بعدتر در ایران شهرتی فراگیرتر از اروپا به دست آوردند  .اش بودندرفیقان حزبی

شوند، اما  الوار، که در اروپا ادیبانی درجه دوم و سوم محسوب می   پلشان لورکا بود و دیگری  چنان که یکی 

پل الوار به طور    .اندی ادبیات اروپایی وانموده شدههمچون عصاره و مریدانش  در ایران به خاطر تبلیغ رهنما  

 ستود.خاص دوستی نزدیکی با او داشت و آثارش را می 

های فرانسوی با ترفندهایی سازگار با دکترین  ته هم ناگفته نماند که دستگاه تبلیغاتی کمونیست این نک

ای  های پس از جنگ، طبقه یعنی در سال   .نده بودنهضت مقاومت فرانسه را به نام خود مصادره کرد  ،ژدانف

پله از رقیبان لیبرال نوظهور از روشنفکران فرانسوی روی کار آمدند که از نظر عمق نگاه و کیفیت آثار چند  

ماشین تبلیغاتی عظیمی که با سیاست   .تر بودندمطرودشان و نسل پیشین دانشوران و ادیبان فرانسوی فروپایه 

  .کردشوروی به روشنی و صراحت چفت و بست شده بود، در سطحی جهانی برای این روشنفکران تبلیغ می
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گرایان لیبرال فرانسوی  ی ملیهمین ماشین ژدانفی بود که به بهای نادیده انگاشتن یا سرکوب خاطره

تصویری جعلی از جنبش مقاومت و روند آمدند،  ها به شمار میکه مهمترین نیروی مخالف حاکمیت نازی

در حالی که نیروهای کمونیست در جریان نهضت    .گرا بودآزادسازی فرانسه به دست داد که یکسره چپ 

های دیگر بودند و تا پیش از فتح فرانسه به دست متفقین زور و مقاومت تنها یکی از نیروها در کنار جریان 

   .قوت چندانی هم نداشتند

،  ( که رهبرشان مارشال پتن بود)ها  ی اصلی مقاومت فرانسویان در برابر هواداری فرانسوی نازی لبه

ها ها با همکاری آمریکاییگرای فرانسوی به رهبری مارشال دوگل بودند و در نهایت هم همانگرایان سنت ملی 

هایی ها دسته ها، کمونیست در برابر جمعیت بزرگ و سازمان ارتشی و منضبط گلیست   .فرانسه را آزاد کردند

شان تبلیغات  پرداختند و کارکرد اصلی بودند که دست باال به عملیات ایذایی میها  چریک پراکنده و نامنضبط از  

این    .ها یا قیام مسلحانه در برابر دولت ویشینه جنگیدن واقعی با آلمان   ها بود،به نفع شوروی و کمونیست 

هوادار پتن و دوگل در اصل همان رویارویی  را هم نادیده نگیریم که شکافته شدن ارتش فرانسه به دو جناح

ی پتن ها به جبهه گرا و مارکسیست گرای سیاست فرانسوی بود، و اغلب دولتمردان چپ گرا و راست بال چپ 

  .ها گرویدند و در دولت ویشی مصدر کارهای مهم شدندپیوستند و به نازی 

پیوست، در گرا  معناست که وقتی فریدون رهنما در پاریس به جریان روشنفکری چپ اینها همه بدان  

های فرهنگی جایگاه  ای اثر پذیرفته بود و در چنین جغرافیایی از جدلاصل از تبلیغات نوپای چنین دار و دسته 

تعیین می را  همه  . کردخود  که  این  بر  مبنی  آید  به وجود  توهمی  باعث شد  تبلیغات  ی روشنفکران همین 

های درست به همان شکلی که تبلیغات چپ   .اندگرا بودهی قرن بیستم و پس از آن چپ فرانسوی در میانه 

گرایی و پیروی ایرانی این تصور نادرست را جا انداخته که گویا فضای غالب روشنفکری در ایران هم چپ 

  .از حزب توده بوده است 
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شک چنین نیست و روشنفکران و اندیشمندان اصلی تنها در چهار پنج سال آغازینی ی ایران بیدرباره

در زمانی که    فقط. یعنی اندیشمندان جدی  با آن پیوند داشتند  ،که شعارهای کمونیستی حزب توده نمایان نبود

به محض آشکار وری و  همدلی داشتند. با جریان پیشه با آن    ،معلوم نبود توده  گرایش سیاسی حزب  هنوز  

پس از   جدا شدند.این سازمان  از  اندیشمندان نامدار و فرهیختگان اثرگذار    ی، بدنه شدن این سوگیری غیرملی 

ی ی اندیشه واقع غلبه   در  .توان یافت می واقعی    یاندیشمند بسیار به ندرت  در میان اعضای حزب توده  آن  

ی پنجاه ممکن شد و این با انقراض نخبگان فرهنگی ی چهل و دههچپ بر فضای فرهنگی ایران در اواخر دهه 

  .سواد و گسسته از فرهنگ ایرانی همزمان بودکشور و بر آمدن نسلی کم 

ی قرن  ن کمونیست فرانسوی در میانه در فرانسه هم چنین بود و اگر به فهرست ادیبان و اندیشمندا

فراوان  گزاف  های  شان اغراق بیستم بنگریم، و جایگاهشان را در جغرافیای فکری آن دوران ارزیابی کنیم درباره

فکری خوانده بر فضای روشنی مارکسیستی  ی اندیشه آنچه غلبه هم در ایران و هم در فرانسه    .خواهیم دید

های پرشمار بوده است، که در راستای  شده، در اصل تبلیغات سنگین و تولید انبوه شعارهای حزبی در رسانه 

شناس عمیقی مانند ریمون آرون امعه در این زمینه بود که ج   .ریزی و اجرا شده است دکترین ژدانف طرح 

نگری مانند مرلوپونتی نادیده انگاشته شد تا اندیشمندی  شهرتی کمتر از آلتوسر به دست آورد، و فیلسوف ژرف

 . التقاطی مانند سارتر برکشیده شود

روشنفکری چپ  جریان  به  فضایی  چنین  در  رهنما  توجه فریدون  باید  و  پیوست،  فرانسوی  گرای 

ی ، چنین انتخابی به اندازه اجرا نشده و به ثمر ننشسته بودندها  داشت که در آن دوران که هنوز این برنامه 

اش سوگیری سیاسی فریدون لزوما با قالب سنتی خانواده   .است   نگرانه نبودهامروز بدیهی یا منطقی یا ژرف

پیوندهای او با طبقات  آمد و  به حساب میمسلک سید ضیاء  العابدین رهنما دوست و همزین  .سازگار نبود

. را به زنی گرفت   رانیشیخ عبداهلل حائری مازنددختر  تا جایی که    .مذهبی و سنتی جامعه نمایان و روشن بود
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 انرهبراز  علیشاه  رحمت   بود، دخترهم    حائریتوسی    دخترعموی خودش والعابدین رهنما که  یعنی همسر زین

  .این دختر که زکیه حائری نام داشت، مادر فریدون رهنماست  .بوداللهی گنابادی نعمت  یسلسله 

چپ رهنما  فریدون   این  تمام  نبود  یشهارویبا  شورشی  که  .انسانی  خصوص  های گرایش   به 

از نظر سیاسی تا  او در عین حال    .اش در فرانسه با سوگیری سنتی پدرش ناهمساز بودی نویافته روشنفکرانه 

ادامه  افراطیحدودی  با درباریان پهلوی رابطه   .شدمحسوب میالعابدین رهنما  زینترِ  ی  ای نزدیک و  یعنی 

در فریدون    .کردارتباط خود را نیروهای معترض و مخالف دربار هم حفظ میعین حال    دوستانه داشت و در

شد و در زمان نخست وزیری وی ریاست دوستان امیرعباس هویدا محسوب می  زمان تحصیل در فرانسه از

  .سازمان پژوهش ایران را بر عهده گرفت 

قلمرو  را مرور کنیم در می  فرهنگی فریدون رهنمای  اگر کارنامه  به  بیشتر  یابیم که دستاوردهایش 

با فیلم کوتاهی به نام »تخت   ۱۳۴۱فعالیت فیلمسازی خود را در سال  او    .شود تا ادبیاتسینما مربوط می 

و »پسر ایران از    ( ۱۳۴۶نامهای »سیاوش در تخت جمشید« )  جمشید« آغاز کرد و بعدتر دو فیلم ساخت به

دوران فیلمسازی او دقیقا با همان مقطعی همپوشانی دارد که احمد شاملو    .( ۱۳۵۴اطالع است« )مادرش بی 

 شد.ی سینماگران وارد میکرد و به دایره طالق از دخترعموی بزرگش گذر می  هم از بحران

پارسی  و  ادبی  اما  استعداد  دارد،  تردید  و  بحث  جای  رهنما  فریدون  در  دانی  که  نیست  تردیدی 

گرای دوران خودش یک سر و گردن از نظر عمق میان روشنفکران چپ سینماگری استعدادی داشته و در  

هایی فلسفی و پیشروی ایرانی بود که مضمونهای کارگردانرهنما یکی از  .دانش از دیگران باالتر بوده است 

اساطیری را در کارهای خود وارد کرد و به همین دلیل هم )بیشتر در اروپا( مورد توجه قرار گرفت و به  
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ای برای خود آید که هنگام فیلم ساختن نظریه بر می 171هایی که کردهاز یکی از مصاحبه .ست یافت شهرت د

گرایی  هایی از بومیدر این خط فکری نشانه   .کرده است داشته و یک خط فکری منسجم و مشخص را دنبال می

  172.شودهای تمدن غربی دیده می های فرهنگی ملی در تقابل با ارزش و توجه به ریشه 

ی ادبیات پارسی دانشی اندک و سطحی درباره  ،ویفرانسفرهنگ  بر    شفریدون رهنما با وجود تسلط 

ی ایران  و وقتی درباره   شودمربوط می  ییبه سپهر فرهنگی اروپایکسره او معتبر ها و نقدهای لنقل قو  .داشت 

دعویِ سرودن همه  با این    ی بسیار دارد.پایه های بیگوید، خطاهای فاحش و برداشت و زبان پارسی سخن می 

قراول شعر سفید شاملویی  توان آنها را پیش متونی منثور بود که می  شعر پارسی هم داشت و حاصل کارش

که گویا    ، ی شعرهای فرانسوی اوست منتشر شده، ترجمه  ۱۳۳۵به سال  « که  های کهنه کتاب سروده »  .دانست 

ی برای آن که بتوانیم درباره  .است   شدهمحسوب می شعر  هم    ( به پارسی)اش  در شکل ترجمه شده از دید وی  

شعری پارسی آن را  او  ، که  بخوانیمرا  از این کتاب  بندی  کافی است  تصور فریدون راهنما از شعر داوری کنیم،  

 : دانسته است می

خواستم خود  می   .جهان را قفل فرا گرفته بود  .بارانی از داس بود  .سپردمامید راه می   بارِهای ژاله در آفتابگردان »

خاست همخوانی  آوازی که از زمین برمی  .خواستم به گندم و چراغ بدل سازمفضایی که می  .رها کنم  در فضا را  

 .  کشیدندزنجیرهایی بود که مردمان با خود می

 . بینمها چشم میها در شما کرورها دیوار ای دیوار 

 
 . ۷۴-۷۲و  ۲۴-۲۱: ۱۳۵۰رهنما،  171

 . ۳۴-۳۳: ۱۳۴۸رهنما،  172
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ات سفره   .های شکستهمدم در شِب شیشه آآینده! به سویت می  .سپردمبار امید راه میهای ژاله گردان در آفتاب

 .  گستردمهای شبانه آدمی می را که پر از ستاره و فضا بود بر زخم

های پهناور و خورنده های در سایه پرندگان و گل   . پیکر پاسدار آن بودها جانور غول کرور  .قفس رازآمیز بود

 .  دادندجان می  آن

به نومیدی کلید    .سپردمبار امید راه می های ژاله گرداندر آفتاب  .هایمانرگها جویبارهایی بود روان در  ناله 

همان کلید زرین که پرستو بلعیده بود و در نبض جهان    .با ستارگان به زمین فرو رفته بود  .جستمقفس را می 

 . زدمی

راه ه های بُرنده خود بمربعها و  ها شب با مثلث کرور  .ها به پا خاسته بودگردان ها غول در برابر آفتابکرور

 . گردان داشت های بامدادی که دل آفتابباران  .های بامدادی نیایشی بیش نبودباران  .بود

 . شدهایی که بر هم بار میها زیر بار آهنگردان چنین بود گفته آفتاب  .های بامدادی مادران را برهانیدای باران 

 . کردها زمزمه می گان و رستنیآمد و شب از ستارناگهان چراغ در رگی پاک می

 . بست های فراوان و پذیرنده داشت نقش می ناگهان چراغ در چشم یک پهلوان که دست 

 . کرانیاز بی  .تشنه بود .و آدمی گرسنه بود .اما این همه دمی بود پراکنده .آمیخت ها میها با دهانناگهان ماه 

جاودانه فرو   .کلید فرو رفته بود  .کردمسپردم و مردمان را تنفس میمیبار امید راه  های ژالهگردان من در آفتاب

 . رفته بود
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حتی تنی چند    .های خود دیده بودندگفتند سرداران و دلداگان و شهیدان فروغ آن را در واپسین هذیان می

 . توانسته بودند آنرا بیانگارند

  . گز هیچ رستنی به اندازه گیاه رؤیا مسِت آدمی نشدبرد اما هرها مردمان را به هنگام تنهایی با خود می فرش

 .  سازدگیرد و بارور میها را در خود میزمان که ناشدنی گیاهِ بی

کشتارگاه  به  را  می مردمان  فردی  خوشبختی  پرش   .بردندهای  بنیادی  گسترشگوهر  و  باز  ها  آنان  از  را  ها 

 . گرفتندمی

ها گردان خون آفتاب  .مکیدها را میشب خون روز   .شنیدمپایان می بی   من فریادهای  .بردندشانها میبه کشتارگاه 

برای مردن و   .ها به نظمو گام   .آنچه بود بازوان شمردنی بود  .شدها مینم با هزاران بازو زنگار خورشید   .را

 .  ایستادندخوردن به صف می 

های دل را در بسته   .شکوفه کیهانی است دل که    .های بسیار درست زندگی نداشت اما دل کاری به این انگیزه 

 .  های فرساینده خود بپوسدتا آنکه با آینه  .گذاشتندریز می

مکید و سرانجام  هاش میآور که زمین ریشههای تهوعها و چندان در عادتچندان در بسته   .ماندو بر جا می

 . کوچبی .چون ستون .شدبناچار زمین گیر می 

 . گردان بزایدخواست آفتابزیرا که حتی زمین می .گرداندکه روی از آن میبیچاره مردمان بر زمینی 

 . هاو خونی روان در خورشید .خواندند برادرانی که آواز می  . در چشمان من گورهایی بود

 . با هزاران میوه ممنوع و هزاران نوزاد آینده .ها بود ناشمردنیدر آغوشم زمین 
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 . معهود کدام است و کدام است این شب دراز که خون گل داردگفتم این روز به خود می

 . تا تنفس همه .تا نفس همه چیز .بایست باال روددانستم که آدمی می می

 « .سپردمهای ژاله بار امید راه می دانستم و از همین رو بود که در آفتاب گردان می

در  آید.  حتا متنی زیبا و روان و خواندنی هم به حساب نمینیست و  پارسی  این متن آشکارا شعر  

ی فریدون رهنما باعث  اما نفوذ روشنفکرانه   .ی یک شعر اروپایی فرض شودتواند ترجمه بهترین حالت می 

ستودند، این دعوی را می  اشویهای فرانسشد برخی از جوانانی که اطرافش بودند و او را به خاطر ریشه 

تر بود، اما از نظر سواد و شاملو چند سالی از رهنما مسن .از این جوانان احمد شاملو بود یکی .جدی بگیرند

   .دانایی به هیچ عنوان با او قابل مقایسه نبود

شاملو در دوران جوانی عالوه بر ارتباط سازمانی  شود آن است که  ای که اغلب نادیده انگاشته می نکته 

 ه است.ضیاء نیز پیوندهایی داشت   ها و مطبوعاتِ مربوط با سید روزنامه ی  و استوارش با حزب توده، با شبکه

ی بیست و زمانی که هنوز جوانی گمنام بود، با فریدون رهنما از مجرای این پیوندها بود که در اواخر دهه 

 .توسی اش بابر آشنایی  همقدم بوداش با فریدون یعنی آشنایی  .آشنا شد

ی او ی بیست با فریدون رهنما دوست شد و به طور منظم به خانه پایانی دهه های  شاملو در سال 

بیشتر  مرشد نوآمده  تاثیر این  اما گویا    .سخن گفته است   او  ی بزرگبارها از کتابخانه و    کردرفت و آمد می

و نه    –شنیده    شاملو بر اساس چیزهایی که از اوآید که  ها چنین بر میاز داده یعنی    .شفاهی بوده باشد تا کتبی

  .ی زبان آغاز کرده است را در عرصه هایش ماجراجویی  -اش خوانده در کتابخانه آنچه 
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ی همجوشی اند، نتیجه پیدا کرده  هایی که در فضای روشنفکری امروز ایران برجستگیبسیاری از نام 

ی رهنما و شور تبلیغی شاملو هستند. یکی از ایشان پل الوار است که در میان شاعران  ی روشنفکرانه تجربه 

اما در ایران )و حتا قدری در فرانسه( به خاطر  عاصر فرانسه چهره م ای درجه دوم است و کمابیش گمنام. 

های مکرر شاملو به وی شهرت پیدا کرده است. در بین رهنما و الوار  تبلیغات پرشور فریدون رهنما و ارجاع

کرد و الوار هم اظهار الوار منتشر میهایی در شرح اشعار  البته بده و بستانی برقرار بوده است. رهنما مقاله 

 دارد. های رهنما ی فیلمآمیزی درباره نظرهای ستایش 

این دو فریدون رهنما را می  شاملو میان  از  الوار در واقع    شمنظورشناخت و  اما  و  اوست  از پل 

های مشهور شاملو آن است . یکی از نقل قولوی داشت از ادبیات فرانسکه با محوریت الوار  خوانشِ خاصی  

ای که باید به گزارهگوید که به یاری شناخِت پل الوار موفق شد از »متحجر شدن در نیما« رهایی یابد. که می

 صورت تغییر استاد از نیما به رهنما تفسیرش کرد.

اش کسی بود که با حمایت مادی و معنویهمان  فریدون رهنما  این نکته هم جای توجه دارد که  

باعث شد تا احمد شاملو و احمدرضا احمدی بتوانند شعرهای سفید و ناموزون خود را منتشر کنند و به  

در شرایطی که حزب توده تا پایان به شاملو تنها در حد یک    .تدریج به عنوان شاعر اسم و رسمی پیدا کنند

شعر به رسمیت شناخت و  مقام  در  های او را  کرد، فریدون رهنما بود که نوشته کارگزار مطبوعاتی نگاه می

ارزش دانست، اما  هرچند شاملو بعدها به رهنما تاخت و آثار او را بی  .ای برای انتشارشان فراهم آوردزمینه 

ای که  توان گفت که شاملو تا پایان عمر از کیسهبه تعبیری می  .تاثیری که از او پذیرفت ماندگار و دیرپا بود

  .کردج میی رهنما یافته بود خردر خانه 

اند که شاملو پیرو و مقلد آراگون و الوار بوده و مفهوم عشق را از فرد اخیر وام این را بسیاری گفته 

اما ارتباطی میان مفهوم عشق در    .ها برکشیده است انگیز و احساساتی رمانتیکگرفته و آن را در برابر عشق غم
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تر از وامگیری تر و سطحیهایی از شکلی سرراست شانه به جای آن ن  .شودآثار این ادیبان و شاملو یافت نمی

ی شاملو وامگیری دقیقی از «هوای تازه »ی  نام مجموعه مثال    .شودها محدود می بینیم که به تقلید از نام را می

الوار است  از شعرهای  از مجموعه   173اسم یکی  نام یکی  از  »پایتخت عطش« شاملو هم گویا  اسم شعر   و 

همچنین عنوان »شبانه« برای نامیدن شعرهای کوتاه   . شعرهای الوار، یعنی »پایتخت رنج« برگرفته شده باشد

  .«شبانه »نامید که دقیقا یعنی می  nocturnنیز تقلیدی از لورکاست که شعرهای مشابه خویش را 

نه زبان فرانساما  ،  و معنادار است   یدها نمایاناین تقلهرچند   نه بر  ی درستی می و شاملو  دانست و 

کافی است به   .توانسته مستقیم باشدبنابراین ارتباطش با الوار و لورکا و آراگون نمی .اسپانیایی تسلطی داشت 

ی دریابیم که شاملو با واسطه ارتباط نزدیک فریدون رهنما با این سه تن، به خصوص با پل الوار توجه کنیم تا  

های او از این افراد درازتر ی وامگیری زنجیره   .آورده است ی این افراد به دست می هایش را درباره رهنما دانسته 

ماند که اسم یکی از  مثال نام کتاب دیگرش »آیدا در آینه« نیز به »الزا در آینه« می   .از این چند مورد است 

   .شعرهای آراگون است 

کند که شبی بعد  چون منصور اوجی نقل می  .وامگیری خویش آگاه بوده است این  شک از  لو بی شام 

اش در دانشگاه پهلوی شیراز، جوانی که انگار گرایش چپ داشته نزد او رفته و شکایت کرده  از شعرخوانی

ایراد داشته، شاملو هم در پاسخ    «آیدا در آینه»اش نیست و به اسم  هایش نشانگر تعهد سیاسیکه چرا نام کتاب

 174.گفته که لویی آراگون شاعری متعهد و کمونیستی مقید است، اما اسم کتابش را گذاشته »چشمان الزا«

 
 . ۳۹: ۱۳۷۲اخوان ثالث،  173

 . ۵۵-۵۴: ۱۳۸۷اوجی،  174
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دو  175جای توجه دارد. چون لویی آراگون برای همسرش الزا تریولِهشاملو در اینجا نقل کرده، آنچه 

  ۱۳۲۱هردوی اینها در سال  نام دارد.    177گری »الزا در آیینه« و دی  176شعر مشهور سروده که یکی »چشمان الزا« 

گیر پاسخی که شاملو به آن خرده م.( در پاریس به چاپ رسیدند، در کتابی که نامش »چشمان الزا« بود.  ۱۹۴۲)

گنجند و اصوال ارتباط  ی »ادبیات متعهد« می داده، در اصل نادرست است. چون هردوی این شعرها در رده

شده است. الزا تریوله کمونیستی پرشور و نامدار بوده که الزا در بافتی حزبی و سیاسی تعریف میآراگون و  

عامل اصلی پیوستن شوهرش به حزب کمونیست فرانسه است و آراگون او را همچون منبع الهامی تصویر  

که دکتر شفیعی کدکنی   آورد. پس از آنهایی را از سوی خلق و پرولتاریا برایش به ارمغان میکند که پیام می

در کتاب »با چراغ و آیینه« به وامگیری نام »آیدا در آیینه« از »الزا در آیینه« اشاره کرد، چند تحقیق انجام شد  

 وامگیری شده آراگون  هم تا حدودی از این شعر  شاملو  صور خیال  گوید  میتر است،  شان که جدی و یکی

 توان یافت.نمی دو متن میان 178ارتباطی چنان سرراست که ادعا شده است. با این حال به نظرم 

 شود: »الزا در آیینه« چنین آغاز می 

C'était au beau milieu de notre tragédie 

Et pendant un long jour assise à son miroir 

Elle peignait ses cheveux d'or Je croyais voir 

 
175  Elsa Triolet 
176  Les Yeux d’Elsa 

177  Elsa au miroir 

178  Khodabakhsh and Khorramabadi, 2020. 
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Ses patientes mains calmer un incendie 

C'était au beau milieu de notre tragédie... 

 ی داستان پرسوز و گداز ما بود »درست در میانه 

 اش نشسته بود و سراسر آن روز طوالنی را در برابر آیینه 

 دیدم کرد و من در خیال میاش را شانه می گیسوان زرین 

 کندرا رام میدستان شکیبایش گویی نسیمی 

 ی داستان پرسوز و گداز ما بود...« درست در میانه 

 شود: »چشمان الزا« چنین آغاز می 

Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire 

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer 

S'y jeter à mourir tous les désespérés 

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire... 

 چشمانت چندان ژرف است که وقتی لم دادم برای نوشیدن»

 اند ی خورشیدها درونش منعکس شده دیدم همه 

 ناامیدان خود را آنجا فرو افکنده بودند تا بمیرند 



247 

 

 «دهم...شان از دست میام را در میانه چشمانت چندان ژرف است که حافظه 

 شود: شاملو به نام »آیدا در آیینه« هم چنین آغاز می»شعر« 

از    نیجاندارِ غارنش  که  /کندی چنان مبدل م  یها را به شرمبوسه   نِیتریشهوان   /به ظرافِت شعر  /لبانت 

 . دیبه صورتِ انسان درآ تا /دیجوی آن سود م

شب را تحمل    که  /سرنوشِت مرا  /و  کنندیم   ت یغرورِ تو را هدا  که  /مورّب،  ارِیبا دو ش  /ت یهاگونه   و

  مُهر سربه   /دادوستد  یهاخانه ی روسب  از  /سربلند را   یبکارت   و  /مسلح بوده باشم،  /به انتظارِ صبح  آنکهی ب  /امکرده

 «نشستم! یبه کشتنِ خود برنخاست که من به زندگ عی فج نگونهیا یکس هرگز /ام.بازآورده 

یکی شود که اثر شاملو به جز وامگیری اسم ارتباط معنایی دیگری با  روشن میمتن  ی سه از مقایسه 

تغزلی  لحن  ، اتفاقا »الزا در آیینه«  شعر فرانسوی آراگون ندارد. اما نکته در اینجاست که بین دو    های شعراز  

خواست اگر شاملو می .  تر است سیاسی کرده، غیر »چشمان الزا« که شاملو به آن اشاره    نسبت بهو  بیشتری دارد  

اش با شباهت اسمی برد، که  ای از شعر نامتعهد آراگون را مثال بزند، اتفاقا باید از »الزا در آیینه« نام می نمونه 

 اثر خودش نمایان است. 

، کمی بعد از ۱۳۳۰در سال  که ساز بودبرایش تعیین کننده و سرنوشت چندان  شاملو با رهنما ارتباط  

در این    .دانداش میرا منتشر کرد و خودش آن را آغازگاه فعالیت شاعرانه   «قطعنامه »این آشنایی، شاملو  آغاز  

نوشت و بعدتر  کتاب متونی منثور بر سایر اشکال ادبی غلبه داشت، از همان جنسی که فریدون رهنما می

  ۱۳۳۰ی تیر  تا نیمه  ۱۳۲۹که بین مهر    یردگاین کتاب چهار متن را در بر می  .احمدرضا احمدی هم نوشت 

اما فریدون رهنما که بر  .غفران« بگذارد شاملو خود در آغاز قصد داشت نام آن را »شعر سفیدِ .ندانوشته شده 

   .تغییر داد «قطعنامه»، اسمش را به ش را دادچاپی هزینه قدمه نوشت و این کتاب م
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شعر سفید را برای برچسب خواسته عبارت  شاملو در این هنگام میاز یک سو شایان توجه است که  

  . ، و حق هم داشتهدهشاین کار    که فریدون رهنما مانعز سوی دیگر مهم است  ا   .زدن به شعرش به کار ببرد

( blank verseزیر عنوان شعر سفید ) آنچه  ی مفهوم شعر سفید نادرست است و  چون برداشت شاملو درباره 

( است و رهنما قاعدتا به این تفاوت آگاه بوده free verseکند، در اصل شعر آزاد )به مخاطبانش ارائه می 

نوشته شده و این   ۱۳۲۹در این مجموعه در    «شعر سفید »باز این نکته را باید در نظر داشت که اولین    .است 

 . رهنما وآشنایی شاملو تقریبا همزمان است با مقطع 

ای از  هایی که شاملو نوشته و به عنوان شعر سفید در »قطعنامه« منتشر کرده، همچنان زیرشاخه متن

خودِ فریدون رهنما  اما    .، که به تازگی زیرزمینی شده بودشدادبیات سوسیالیستیِ حزب توده محسوب می 

نبود و متفکر   بود که دیدگاه گرای  چپ کارگزار حزب  را داشت مستقلی  ادبی و سیاسی خاص خود   . های 

ثور مورد نظر شاملو و رهنما را بیرون از متون منهم  حزب  فکری  رهبران  حتا  جالب آن که در این هنگام  

حال  با این    .کردند و رهنما و شاملو به همین دلیل با ایشان اختالف نظر پیدا کرده بودندقلمرو شعر قلمداد می

تنِ یک فرم ادبی تازه و رسمیت یافتن شعرهای منثور را در نظر داشته و به محتوای  انگار رهنما تنها جا انداخ

   .متون شاملو کاری نداشته است 

اش محسوب  »قطعنامه« در زمانی انتشار یافت که هنوز کیوان زنده بود و شاملو هم عضوی از حلقه 

شان بوده  افتادگی دارند و شاملو عضو مشترک هنما به قدر دو سال برهمی کیوان و رشد. یعنی دو حلقه می

گرفت و تبلیغی بود برای  قرار میاش  ی اولدر امتداد نقش دوره کامال  آثار شاملو در این دوران  محتوای  است.  

شد  کمرنگ می   -ادیب سفارش شده از طرف حزبیعنی  -به نیما  ش  اکم کم وفاداری اما  های بلشویکی.  رمان آ

دوران  پس از فروپاشی سازمان حزب توده و اعدام کیوان،  .دادو جای خود را به ارادت به فریدون رهنما می

 . فریدون رهنما بود مرجع غاییآن در  کهشود فعالیت ادبی شاملو آغاز می (  ۱۳۴۰-۱۳۳۶دوم )
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کند، در اصل شعر دفاع میمنثور در مقام ای که از این شکل نوشتاری ی اصلی، یعنی بیانیه «طعنامه ق»

که با    «قطعنامه»ی فریدون رهنما بر  مقدمه   .های شاملو وجود نداردبه شکلی منسجم و دقیق در خودِ نوشته 

مت  «چوبین »امضای مستعار   تعریف شعر خارج  است  پارسی    ننوشته شده، نخستین  از  را  که وزن و ریتم 

آنچه  به این ترتیب  179.این عناصر از بیرون به احساسات شاعر تحمیل شده باشندچه بسا گوید داند و می می

یدون رهنما آزموده شده شود، در واقع سبکی ادبی بوده که پیشتر توسط فرنوآوری بزرگ شاملو پنداشته می

سبکی ادبی که به طور مستقیم از شعر آزاد اروپایی وامگیری شده بود و در   .توجهی واقع شده بودو مورد بی 

  .شناسانهشناسانه داشت و نه دلیلی زیبایی ای زبان زبان پارسی نه پیشینه و زمینه 

ن بر  اند که جمالتی آهنگین و پرتخیل و رنگیشمار بودهالبته در تاریخ دیرپای ادب پارسی افرادی بی

بنویسند یا  بیاورند  از شعرهای سفید  زبانی که بسیاری   هایاما این فرآورده   .زبان  شان بسیار عمیقتر و برتر 

حدیث و ه محتوا و کارکردش شطح و  و آن را بسته ب   هشدای از نثر قلمداد می معاصر است به درستی شاخه 

  .نداه نامیدقول و حتا طامات می 

ای چنین بارور از نثر پارسی، سبکی همسان خبری کامل از وجود شاخه فریدون رهنما ظاهرا در بی 

ی شاملو نقش برجسته   .ه است با آن را با وامگیری از زبان فرانسوی در پارسی بازتولید کرد و آن را شعر نامید

ش در پارسی،  ای ادبیی پیشینه همان نادانی درباره ضمن حفظِ  و    ههم در این میان آن بود که این ایده را گرفت

 .  ه است فرنگی این سبک را نیز نشان دادی نسخه اش از خبریاین شکل بی  و به هآن را شعر سفید نامید

های پرشور برای این تعریف از شعر یافت و شاملو در تعلیم   فریدون رهنما در وجود شاملو مبلغی

ترتیب    به این  .به دست آورد  یاعتباردر مقام شاعر  بر دید تا به آرزویش برسد و  این استاد جوان راهی میان 

 
 . ۳۰: ۱۳۶۳شاملو،  179
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چندان با مضمون حزبی و فرمایشی   «قطعنامه »ی کتاب  ر مقدمهفریدون رهنما د  .اتحادی میان این دو رخ نمود 

او در همین متن به    . های شاملو درگیر نشد، و به جای آن بحث خود را بر فرم شعر آزاد متمرکز کردنوشته 

نیما این کتاب    .ارزش دانسته است نیمایوشیج هم تاخته و گاه به تلویح و گاه به تصریح آثار وی را خوار و بی

  180.و سخت از شاملو خشمگین شد و بعد از آن با وی قطع رابطه کرددید را 

اش مه قطع ارتباط شاملو با سبکی از »شعر«گویی و پیوستندر این معنا »قطعنامه« به معنای دقیق کل

های نوپردازی از این جنس خود را با نیمایوشیج  ی شکلداد. هرچند در نهایت همهبه سبکی دیگر را نشان می 

شاملو با آن که  گرفتند.کردند و مشروعیت خویش را از آن می و قالب عمومی ادبیات حزب توده سازگار می 

مند بود، به  وی بهره   بااش  دانست و از اعتبار دوستیِ آغازین تا پایان عمر خود را مهمترین شاگرد نیما می 

ی شعر  درباره   رهنماآنچه  اردوی فریدون رهنما پیوست و شکلی بسط یافته و گاه ضد و نقیض و ناقص از  

   .نامیدآزاد گفته بود را تکرار کرد، با این تفاوت که به اشتباه آن را شعر سفید می 

را با    داد، »قطعنامه«فریدون رهنما در راستای کوششی که برای جا انداختن شعر آزاد به خرج می 

همه با این    .اش بهره جست ی منابعی که داشت برای تبلیغ درباره ی شخصی خود منتشر کرد و از همههزینه 

بود   ۱۳۶۰سال  در  تازه    .افتادسی سال فاصله    اشاول و دوممیان چاپ  روبرو شد و   سختی  کتاب با شکست 

ی فراگیر شدن شهرت شاملو به عنوان شاعر هم  تا حدودی طلیعه   قطعنامه به بازار آمد و این  چاپ دوم که  

ی قدیمی ایران به خاطر جنگ و انقالب از ایران ی نخبه تا پیش از این تاریخ، تا زمانی که ادیبان و طبقه .بود

دست به گریبان  اعتنایی تمام  شاملو با بی -هنما  ی ر«قطعنامه »هایشان منزوی نشده بودند،  نگریخته و در خانه 

  .جای تعجب نداشت چندان هم ، که بود

 
 .۱۱-۲۰: ۱۳۷۳مسعودی،  180
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که بیش از کتاب با رادیو و تلویزیون   ۱۳۴۰ی  زادگان دهه  .ای دیگر فرا رسیدزمانه  ۱۳۶۰ی  اما در دهه

را پسندیدند و محتوایش را شعر و شاملو   «قطعنامه »ه صحنه آمدند و آنان بودند که  و سینما خو کرده بودند ب

نشین ی مرجع فرهنگی ایران در اثر انقالب تارومار و حاشیه شاید به این خاطر که طبقه  .را شاعر قلمداد کردند

ی نوآمده فردوسی طاغوتی و در نظام سلطه ها دچار رکود شد.  شد و خواندن جدی شعر پارسی در مدرسه 

شد و این برداشتی بود که شاملو )با جایگزینی دین کمونیسم حافظ و سعدی عیاش و موالنا بددین قلمداد می 

 ی سیاسی( با آن همداستان بود. به جای مذهب شیعه 
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 ی شاملوگفتار سوم: حلقه

 

ای اما پر سر  ی فرهنگ ایران شخصیتی حاشیه اسالمی همچنان در دایره احمد شاملو تا زمان انقالب   

ای از روابط  دهی به شبکه آغاز شد، و این با شکل   ۱۳۵۰ی  شد. فراز آمدن او در دهه و صدا محسوب می 

  ای از فعاالن مطبوعاتی و مبلغان همراه بود. احتماال اگر انقالب اسالمی به نتیجه مرادی و ایجاد دسته -مریدی 

های مشابه دیگر شده بودند. اما زیر و شد که گروه رسید این دار و دسته هم به همان سرنوشتی دچار می نمی

رو شدن نظام اجتماعی ایران و به ویژه دستگیری و رانده شدن ادیبان مرجعی مانند ناتل خانلری و علی دشتی  

و و یارانش هموار ساخت. از آن پس طی تازی شاملالدین شفا و حمیدی شیرازی میدان را برای یکه و شجاع 

 دو دهه کم کم این گروه مرجعیتی پیدا کردند. 

آغاز شد    ۱۳۵۰ی  اوایل دهه از  اش(  ی کیوانی و رهنمایی)پس از دورهی زندگی شاملو  سومین دوره  

و تا پایان عمرش تداوم یافت. در این دوران شاملو بیشتر با کسانی همگرایی داشت که کمابیش پیرو سبک  

نی جوانانی که اغلب یک نسل پس از شاملو زاده شده بودند، از نظر پایگاه  فکری فریدون رهنما بودند. یع

داشتند، و در گرایش چپ  متوسط  متوسط و زیر  ی گرایانه دانایی و سطح تحصیالت و تخصص وضعیتی 

با هم اشتراک داشتند. اغلبشان با  و جنگ ویتنام  هایی مانند انقالب کوبا  شان به جریان شان و توجه مائوئیستی 
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های عمومی و مطبوعات پیوندی شغلی داشتند و به همین خاطر امکان پراکندن آرای خود و تبلیغ کردن  رسانه 

 . برای گروه خود را داشتند

در سراسر این دوران بافت اجتماعی همریخت و سبک فکری و ادبی مشترکی را در کارهای شاملو 

 توان با برچسب »گفتمان شاملو« آن را شناسایی کرد. عناصر محتوایی این گفتمان که می توان تشخیص داد،  می

گرایی سیاسی با گرایش مائوئیستی لنینیسم، چپ -مبرداری کرد: سرسپردگی به مارکسیس توان چنین سیاهه را می

ستیزی، و مهمتر از همه کیش  گرایی، زن و چریکی، دشمنی شدید با ادبیات و فرهنگ ایرانی، گرایش به قوم 

شخصیت شاملو. در فصلهای آینده با تحلیل آثار شاملو این عناصر را نمایان خواهم ساخت. اما در اینجا الزم  

ی روانی و اجتماعی  ی تماس الیه ی فرهنگ، همچنان به نقطه ها و عناصر الیه ه منش است پیش از ورود ب 

   ی شاملو را در مقام محفلی ادبی و فرهنگی وارسی کنیم.های حلقه بنگریم و ویژگی

و آرای فریدون رهنما جستجو کرد. با این   ۱۳۳۰گفتیم که آغازگاه پیدایش این گفتمان را باید در  

هایی سیاسی خروج نکرد و محفل   یهای بعد از محدوده ی شعر و ادبیات طی دههحال چنین برداشتی درباره 

توان نقطه عطفی دانست که چرخش را می ۱۳۶۰ی مردم را مبتال نساخت. چاپ دوم »قطعنامه« در سال توده

داد. در زمان نوشته شدن این سطور حدود یازده هزار ی عمومی به سمت گفتمان شاملو را نشان می سلیقه 

شود و  مربوط می ۱۳۶۰ی ی دوم دههاش به نیمه تقریبا همهنسخه از »قطعنامه« به طور رسمی چاپ شده که 

ها باالخره به بار نشست و نوعی کیش شخصیت  ی شاملو بر رسانه گذاری سی ساله این دورانی بود که سرمایه 

گیری و تثبیت این کیش شخصیت کارگزارانی داشت که  هایش شکل گرفت. شکل در اطراف خودش و نوشته 

 های دیگر آموزنده و روشنگر است. ها و سازمان شان با شخصیت بندی مفصل شان و بررسیشناسایی 

یش شخصیت مشابهی را در اطراف نیما  یکی از ایشان سیروس طاهباز بود. او همان کسی بود که ک

یوشیج پدید آورد و عاملی کلیدی بود که انتشار منظم آثار وی را ممکن کرد. طاهباز در انتشارات امیرکبیر  

مسئولیت بخش شعر را بر عهده داشت و دفتر کارش در محل ساختمان انتشارات امیرکبیر در خیابان سعدی  
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های احمد شاملو، فروغ فرخزاد، م. آزاد، محمد زهری، نصرت رحمانی،  کتاب  ،نیماآثار  قرار داشت. او عالوه بر  

چاپ کرد و اینها همه به طیف افراطیِ هواداران شعر نو تعلق داشتند که  نیز  رضا براهنی و منوچهر آتشی را  

روی گرا و دنباله دانستند و همگی چپ بیرون می  ی تعریف شعربه صورتهای مختلف وزن و فرم را از دایره 

 181نیما بودند. او همچنین حامی انتشار آثار بیژن جزنی، مجید نفیسی، منصور اوجی و سیروس مشفقی هم بود، 

 و اینها همان گرایش ادبی را به همراه فعالیت سیاسی یا چریکی در خود جمع کرده بودند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۶۰و اوایل ۱۳۵۰ی اعیل خوئی )چپ(، اواخر دههاحمد شاملو همراه با غالمحسین ساعدی )راست( و اسم

 

قرار داد و این زمانی بود که    ۱۳۶۰  توان در سالی شاملو را می گیری حلقهتاریخ رسمی شکل پس  

ی گیری این جریان از اوایل دههی شکلل دوباره به چاپ رسید. با این حال زمینه « پس از سی ساقطعنامه »

 
 . ۵۵: ۱۳۸۷اوجی،  181
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هایش پیشاپیش انجام شده بود. جالب آن که حتا در همین چینیها و زمینه وجود داشت و یارگیری  ۱۳۵۰

 نشینیو حاشیه   یشاملو در خطر فراموشدورانِ سرمازدگی فرهنگ و خالی شدن میدان از رقیبان، همچنان  

های ای و درگیر شدن با این و آن و اعالم موضعهای رسانه کوشید با جنجال میبه همین خاطر    .قرار داشت 

گفت تفاوت چندانی  های او با آنچه پیشتر میگیریها نگه دارد. هرچند موضع تند و تیز نام خود را بر سر زبان 

 شد. پوشی کمتر و صراحتی بیشتر بیان مینداشت و تنها با پرده 

نم  نظر  به  دیدیم،  شاملو  »انقالبی«  رفتار  تحلیل  از  که  زمینه یچنان  در  او  که  ایدئولوژی  رسد  ی 

خصی  درونی و شسیاسی او بیشتر نوعی سوگیری  اش تعصب یا پافشاری خاصی داشته باشد. گرایشی  سیاسی 

هایی که  هایی متفاوت ارتباط برقرار کند، به گروه با گروهدر سطح سازمانی و جمعی شده که  بوده و مانع نمی 

 فرهنگی  ستیز دوران پهلوی یا نهادهایهای امنیتی چپ پیشتر در آن عضویت داشته پشت کند، و حتا با دستگاه 

اش بوده  کرده، منافع شخصیرفتار شاملو را تعیین می آنچه  دربار همکاری داشته باشد. یعنی به طور مشخص  

گرفته است. مشابه همین الگو را برای بسیاری از رهبران اش قرار میکه در بستری از گرایش عقیدتی و سیاسی

 توان تشخیص داد.  گرایی که معاصر شاملو بودند میی چپ فکری این موج تازه

برای    کافی  انضباط  و  پشتکار  و  ویژه  هنری  استعداد  دانشی تخصصی،  عالی،  از تحصیالت  شاملو 

ی دوستان و آشنایان و اطرافیانش برای دستیابی به  ت به شبکه بهره بود. از این رو سخاجرای طرحی کالن بی

شد و شاملو در  شهرت و تثبیت آن وابسته بود. چنان که دیدیم یکی از ارکان این وابستگی به زنان مربوط می

اش بر آن اساس  کرد و رفتار اجتماعی و هویت جمعیاش بود تکیه می هر دورانی به زنی که شریک زندگی

توان دوران سوم زندگی فرهنگی شاملوست که می های اجتماعی در  گرانیگاه شد. بر مبنای همین  تعیین می

ی روابط  ی ترسیم کرد و بر مبنای آن به تصویری دقیقتر از شبکه طرحی از نظام شخصیتی او در سطح روان

ها و انتشار اظهار نظرهایی که با اش رسید. این نکته روشن است که شاملو در استفاده از موقعیت اجتماعی
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کرده است. همچنین توانمندی زیادی در فعال  آرای عمومی همخوان باشد، با مهارت چشمگیری عمل می

 ها و مدیریت ایشان داشته است. اندرکاران مطبوعات و گردانندگان رسانه هایش با دست کردنِ ارتباط

همان   که  هاسال طی  پشتوانه یی  با  با توسی حائری  شاملو  ازدواجش  محفل ی  به  های  مجوز ورود 

هواداران  قطبش  در یک  مهمی بین ادیبان شکل می گرفت که  آرایی  آورد، صف می به دست  را  روشنفکری  

شاملو در آن هنگام هوادار پرشور  گرفتند.  نیمایی جای میپیروان شعرهای    شدیگرقطب  های کهن و در  قالب 

محسوب  ی کیوان  حلقه ی اخیر بود. جالب آن که در همین جبهه سایه هم قرار داشت که عضوی از  این جبهه 

کسانی که از آن جبهه با سایه   در میانگرا بود.  این حلقه با شاعران کهنارتباطی  ی  شد و به نوعی واسطه می

های سایه را  پسندید و غزلنامدارتر از همه شهریار بود که در کل شعر نو را نمینزدیکترین پیوند را داشتند، 

 دانست. آمد و آثار او را شعر نمیدانست، و در ضمن از شاملو هم خوشش نمی معیار شعرِ درست می 

ای  های دیگر استقالل یافت، دودستگیوقتی شاملو گروه خود را تاسیس کرد و به تدریج از جریان 

بی محکمتر و سرسپردگی  های حزگرایان و هواداران نیما پدید آمده بود. گروهی که وابستگیدر میان خود چپ 

شعر متعهد و محتوای    ه ب الملل داشتند، از همان سرمشق ژدانفی پیروی می کردند و  بیشتری به کمونیسم بین 

شاعرانی نیمایی    در سوی دیگردانستند.  اش تاکید داشتند و سازمان و نهاد را مرکز صدور شعر میاجتماعی

 ی ایشان سهراب سپهری بود.دانستند. مهمترین نماینده پیدا شدند که خالقیت فردی را مهم می 

این   تعلق داشت و در سراسر عمر در  متعهدها  به جناح  داد، اصوال  نشان خواهم  شاملو چنان که 

می فعالیت  دههچارچوب  اواخر  در  حال  این  با  اوایل    ۱۳۴۰ی  کرد.  برای    ۱۳۵۰و  دادیم،  که شرح  چنان 

رپیوستن به منابع دولتی از این موضع توبه کرد و بعدتر که شعر متعهد از رونق افتاد، همان مقطع را همچون د

 ای برای موضع مخالفش در این زمینه برافراشت. کارنامه 

پیشگام  شد.  هایی دیگر از عدم تعهد سیاسی هم کم کم پدیدار میبا این حال در میان اطرافیان او شکل

دانست و تا حدودی از این نظر با فریدون مشیری  که قالب را از محتوا مهمتر مییداهلل رویایی بود  جریان  این  
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که محتوا را مهمتر گرفتند  میشاملو، آتشی، زهری و سایه قرار    اینهادر مقابل    شد.حسوب مینیز همسو م

 گرفتند.  ی دانستند و دو نفر اخیر محتوای اجتماعی را معیار ارزش شعر ممی

دشمنانه   یا  دوستانه  روابط  از  مهمی  سال بخش  این  در  شاملو  اساس  ی  بر  دوقطبیها  و این  ها 

پذیرفت که هوادار شد. در ابتدای کار او از کسانی تاثیر میگیری افراد نسبت به این محورها تعیین میموضع 

ی کیوان پذیرفتند و اینها عمدتا همان اعضای حلقه تندروی شعرهای نوی نیمایی بودند و شعر متعهد را می

شاملو قدری دیر، حدود چهل سال  بردند.  های سیاسی حزب برای ادبیات فرمان می بودند و از دستورالعمل 

ی جریان او را به دست بگیرد، و این با  پس از مرگ مرتضی کیوان موفق شد رهبری بقایای دگردیسی یافته 

 تراشی ممکن شد. سازش، و یارگیری و دشمن هایی پیاپی از ستیزه و موج 

دوام  ه  دهد کی ارتباطهایش نشان می اطرافیانش اصوال پایدار نبود. مرور شبکه پیوندهای میان شاملو و  

ها و اتحادهایش بسیار شکننده بوده است. این تا حدودی از سودجویانه بودن  هایش اندک و همدستیدوستی 

یی  های اخالقی را »بورژواهای آن دوران که ارزششد، و بافت ایدئولوژیک چپ ها ناشی میمحور همکاری

پنداشتند. این  طلبی و دروغگویی و خیانت را راهبردی زیرکانه می دانستند و در نتیجه فرصت و مرتجع« می 

ی احزاب مارکسیست )لنینیست و مائوئیست اخالق سازمانی عجیب و غریب منحصر به ایران نبود و در همه

دیده می  اندازه(  دشمنیبه یک  دلیل  انشعشود.  و  بین همکاران  میان  ابهای شدید  در  سازمانی  پیاپی  های 

های پیاپی در احزاب کمونیست یکی از پیامدهای رویگردانی از مهر  ها و برادرکشی ها و همچنین تصفیه چپ 

 و اخالق بوده است. 

شاملو مردی تندخو و خشن بود. شاید به دلیل همین  از سوی دیگر این هم مزید بر علت بود که  

خصلتی موقت های سازمانی و مسلکیِ ادیبان و شاعرانِ دیگر از شاملو، معموال  ها بود که پشتیبانی تندخویی

شده است. بیشتر کسانی که زمانی مبلغ و همدست او  های محدود و مشخص محدود می داشته و به همدستی 

شدند، بعد از چندی راه خود را از او جدا کردند و به مخالفت با وی پرداختند و کیفیت پایین  محسوب می 
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یر واژگونه هم البته وجود داشته و آنها که  گفتند. مسکردند، فاش می آثارش را که پیشتر به دالیلی کتمان می

کردند و گاه این نوسان  آمد، چرخش می دانستند، گاه وقتی پای منافعی پیش میارزش میآثار شاملو را بی 

 شد.چند بار تکرار می

پسندید و به  فروغ فرخزاد از بقیه بیانگرتر است. او شعرهای سفید شاملو را نمیدر میان ایشان مورد  

کند که کسی معارضش نیست. دیدگاه گفت شاملو دارد از چیزی دفاع می ی »آیدا در آینه« میخصوص درباره 

گوید شاملو ی شفاف و دقیق دارد و آن هم این که به زبان خودش می نکته ی شاملو به نظرم یک  او درباره 

ی ی دیدی خاص به دنیا بنگرد و آن را بیان کند. فروغ این زاویه یک منِ منسجمِ مرکزی ندارد که با زاویه 

 آویخته  هایی در بیرون از خودگوید شاملو بیشتر به پناهگاه دید و موضع مشخص را به پنجره تشبیه کرده و می 

 182گاهی در درون خویش.است تا تکیه

ای بود از باورهای کرد، هستهی شاملو را هم تعیین میگاه بیرونی که در ضمن هویت حلقهاین تکیه 

ها، خواه گیری طلبانه پوشانده شده بود. این موضع های فرصت گیری هایی از موضع کمونیستی سنتی که با الیه 

های زمانی گوناگون موافقان و  ر برش هواداری از شعر متعهد باشد یا دشمنی با وزن و قافیه و معنا در شعر، د

بخشید. ساختاری شکننده و ناپایدار ی شاملو ساختاری می داد و به حلقه مخالفانی را گرداگرد خود سازمان می 

شد. کسانی مثل فروغ فرخزاد و سایه و جالل های تازه ترمیم میکه مدام با ریزش اعضای قدیمی و یارگیری

شان افرادی را به آن میدان وارد هایی بودند در پیرامون این حلقه که گرانش آل احمد و بسیاری دیگر وزنه 

 کشید. کرد، یا از آن بیرون می می

 

 
 . ۱۳۵۵فروغ،  182
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 عکسی از کتاب »حدیث نفس«، به قلم 

 ای از یک مهمانی حسن کامشاد، صحنه

 : )از چپ به راست( احمد ۱۳۴۵در سال 

 شاملو، حسن کامشاد، فروغ فرخزاد، 

 م. آزاد، گری گیکو

 

 

 

بینیم که انگار  آور میی شاملو بنگریم، به شکلی تعجب های مربوط به حلقه ترین چهرهاگر به شاخص  

اند. فروغ که نخست مخالف بود و بعد در پایان عمر به همه در این حلقه جز زمانی کوتاه، با او مخالف بوده 

اند. مثال یکی از  یاران شاملو  دهپیموشود و اغلب مسیری واژگونه را می این حلقه پیوست استثنا محسوب می

ی شاملو بر زبان ای کرد و در آن نکاتی افشاگرانه دربارهاش مصاحبهنصرت رحمانی است که در زمان پیری 

تا جایی پیش رفت که گفت اصوال درجه  به وزآورد و  قافیهی شعریت یک کالم  دارد و ن و  بستگی  اش 

ای، نظم را  اند. او در جملهاند، از تسلط بر این فن کهن ناتوان بوده نوآورانی که این نکته را نادیده انگاشته 

از دید او شرط وجودی شعر، وزن است و آن را هم با افاعیل عروضی یکسان   183داند. »غایت بیانی شعر« می 

 
 . ۱۹۴: ۱۳۸۶بقایی،  183
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با کنایه به شاملو می  184انگارد می نثر میو  گذارد، خودش یک  نویسد و اسمش را شعر می گوید کسی که 

 185مشکلی دارد. 

ضمن در  د. او  ترین دوستی را با شاملو داراست که در میان شاعران قدیمیهوشنگ ابتهاج  دیگری  

برداشت  و نیز  اما در عین این اتحاد سیاسی، ا  شد.محسوب مین شاعر  تریمسلکان شاملو بلندپایه محفل همدر  

وزن . سایه در کتاب »شبگیر« چند متن زیر عنوان شعر منثور و بیاشت ی استعداد ادبی شاملو دمشابهی درباره

ها را ناشی از اشتباه ناشرش دانسته گوید که با انتشار آنها مخالف بوده و چاپ این متن و قافیه دارد، اما می 

کند و با شعر پنداشتن آن مخالف است، گوید که این متون منثور را اصال شعر حساب نمیمی  در ادامهاست. 

بینید دیگه  »می   ، چونداندوازه شدنِ شعر« مقصر اصلی میو شاملو را به خاطر رواج این تصور و »بی در و در

  186چه بالیی به سر شعر فارسی داره میاره«. 

اند. بنابراین  گرا ابراز کردهها را یاران و اطرافیان شاملو و هواداران جریان ادبی چپ تمام این نقل قول

او را شاعری  خارج از دقایقی خاص و مقاطعی از همدستی و اتحاد راهبردی،  این تصور که اطرافیان شاملو  

در چارچوب   اند، نادرست است.شمرده پذیرفته یا حتا معتبر میاند و سبک او را میکردهبزرگ قلمداد می 

اند قابل درک است. چون ستوده روابط حزبی و منافع شخصی، این که چرا اطرافیان شاملو در مقاطعی او را می

شود. اما این که چرا بعد هایی از نان قرض دادن به هم بین ادیبان و مشاهیر دیده می ی جوامع شکلدر همه

اند، جای تأمل دارد. چون بسیاری  کردهاش ابراز میشان را دربارهی همدستی نظر منفی از این لحظه   از گذار

 
 . ۲۴۱: ۱۳۸۶بقایی،  184
 . ۲۳۹: ۱۳۸۶بقایی،  185
 . ۷۷۹: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  186
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کنند، ولی هایی با هم دارند و بعد از ختم آن همکاری ارتباطشان را محدود و حتا قطع میاز افراد همکاری

 دهند. گیری مخالفی با پیش نشان نمی موضع 

آید که این اظهار نظرها موضع واقعی و اصلی این افراد بوده  از همگرایی چشمگیر این آرا چنین برمی

دهد ارتباط  نشان می شان  آن سو اصرار در بیان شده است. از  اندیشی کتمان می و در مقطعی بنا به مصلحت 

های همدستانه  چندان عمیق و مهرآمیز نبوده است. دگردیسی دوستی  شمسلکانا همکاران و همشاملو بانسانی  

. اندداده و اطرافیانش هم به همین شیوه پاسخ می غالب بر رفتار شاملو بوده  های پرهیاهو، الگوی  به دشمنی

 های بین همکاران قدیمی، گویا خود شاملو بوده باشد.ها و کشمکشآغازگر این گسست 

، اش را یکسره در پیوند با حزب توده سپری کرد ی اول زندگی اجتماعی دوره چنان که دیدیم، شاملو  

در جوانی پیرو نیما و مقلد صریح و او  ی سوم را به دشمنی با رهبران حزب توده گذراند.  سراسر دوره   و

اسماعیل شاهرودی بود، اما به محض آن که در معاشرت با فریدون رهنما به فضاهایی تازه دست    رسوای

ارزش دانست که تنها اهمیتش در بشارت دادن ورود خودش به صحنه  ای بییافت، به سرعت اولی را مقدمه 

 بوده، و دومی را هم به کلی نادیده انگاشت و طرد کرد.  

ی فریدون رهنما هم،  دار بود که حتا درباره زند، چندان ریشه این نوع رفتارها که به ناسپاسی پهلو می

ادبی و توهین اظهار نظر کرد و آثار او را بی ارزش  اش داشت، با بی که حقی سنگین و انکار ناپذیر بر گردن 

به نمایش در آمد، شاملو    ۱۳۵۵در سال  اطالع است«  شمرد. وقتی فیلم مشهور رهنما »پسر ایران از مادرش بی 

ای کرد و او را به باد تمسخر گرفت و اسم فیلمش را اینطور تحریف کرد: »پسر ایران  ی فیلم مصاحبهدر مجله 
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رفت که به درستی خودش و شاملو را  ، و این مورد اعتراض احمدرضا احمدی قرار گاش خبر نداره!«از ننه 

  187.دانست مرید و پیرو رهنما می

هر فضای نویی را با طرد و نفی و دشمنی ورزیدن با فضای پیشین  شاملو گذار به  نماید که  چنین می

با توجه  که برای ابراز ارادت به استادان تازه به استادان پیشین خود ناسزا بگوید.    ه، و رسم داشتهکردهمراه می

ت مبنای سیر تحول دوستی به  این قالب رفتاری، بر  ی روابط  شبکهتوان  می  یشهاها و دشمنیکراری بودن 

ایی از این دست،  ه های مهم و تعیین کننده در فهم شبکهرا تحلیل کرد. یکی از شاخص پیرامونش  اجتماعی  

یابد. شاخص دیگر الگوی تحول روابط ی دوستی یا همکاری میان افراد ادامه میمیانگین زمانی است که رابطه 

مدت هستند و مدام از دوستی به دشمنی  ای ببینیم که در آن روابط انسانی گذرا و کوتاه است. یعنی اگر شبکه 

می میتبدیل  سیشوند،  با  که  بزنیم  حدس  اخالقی توانیم  نظام  که  داریم  کار  و  سر  معیوبی  اجتماعی  ستم 

 کند. کارگزارانش و قواعد اجتماعی حاکم بر روابطشان نقصی دارد و کژکارکردهایی تولید می

متغیر کلیدی و مهمی که در ایران زمین از دیرباز شناخته شده بوده و این دو شاخص را نمایندگی  

از جنس  ای  کند، مهر است. مهر در سطح روانشناختی همان محبت و همدلی میان افراد است که افزودهمی

کند. همین مهر در سطح اجتماعی به صورت قراردادها و  ها را به روابط اجتماعی عالوه می عواطف و هیجان 

س پیمان میان  می های  نمود  بیشتر  یا  تن  شالوده ه  و  محسوب  یابد  اجتماعی  نهادهای  باروری  و  پایداری  ی 

 شود. می

مهر در شبکه  بیشتر هرچه  اجتماعی  و    ای  است  بیشتر  آن  اعضای  میان  ارتباط  متوسط  زمان  باشد، 

شود. یعنی مهر نیرویی است که چارچوبی از اخالق احتمال آن که ارتباط دوستی به دشمنی بدل شود کمتر می

 
 .۱۰: ۱۳۷۷احمدی،   187
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سازد و از تبدیل سازد که روابط انسانی را پایدار و استوار میرا برای روابط اجتماعی بر می  های سالمو هنجار

بر محور  مانند که  باقی میبه اصطالح »سرد«  کند. در غیاب مهر تنها متغیرهای  دوستی به دشمنی جلوگیری می

مشترک  همگرا  منافع   سیاسی  عقاید  می یا  واستوار  قالب   شوند  در  ارتباطی  قواعد  این  هستند.  حسابگرانه 

بخش در جریان هستند،  شوند و تا وقتی به شکلی رضایت رمزگانی مانند پول و اعتبار و شهرت رمزگذاری می 

ی پدیدارها اصوال  آنجا که شکل رمزگذاری شده   ی انسانی و پیوندهای جمعی هم وجود دارد. اما ازآن رابطه 

 ناپایدارتر از اصلِ همان پدیدارها هستند، دوام و قوام این رده از روابط هم اندک است. 

ای بارز از این الگوی اخیر است. میانگین زمان دوستی و همکاری ارتباطهای اجتماعی شاملو نمونه  

سال این چند  پس از گذر    .شودبه چند سال محدود میدر بهترین حالت  او با افراد دیگر بسیار اندک است و  

شود. این ماجرا به شاملو اختصاص  آمیز است که جایگزین روابط پیشین می های تند و رسواییدشمنی اغلب 

این الگو البته به شکل معناداری  توان دید.  مینیز  ندارد و همتای آن را در بسیاری از اطرافیان و معاصران او  

شود.  رن کمونیسم پربسامدتر و با شدت بیشتری دیده میگرا و پیروان مذهب مددر میان فعاالن سیاسی چپ 

های اخالقی »بورژوایی« در این سرمشق مفهومی است، و مجاز چنان که گذشت، علت اصلی احتماال نفی نظام 

در میان  شوند. به ویژه  ی سرافکندگی و عار قلمداد میهای دیگر مایه شمردن کردارهایی که در چارچوب

، و شاملو با این هردو پیوند  بینیممیبا شدتی چشمگیر  الگو را  حزب توده این  و اعضای    یچریکهای  سازمان 

در آن  که  خاسته  برمیبستری اجتماعی  از  باشد،  شاملو  ی  آفریده بیش از آن که  پس این رفتار  .  داشته است 

 شده، و متاسفانه در کیش شخصیت خویش تشدید و تکثیرش کرده است. پرورده 

ای که خواهان حذف کردن »من« از های جبرگرایانه داشتهای مارکسیستی و برداشت بر خالف پیش 

شوند و محصول ماشینی اجتماعی نیستند. از دل عدم زاده نمی ها  ها و دشمنی دوستیی تاریخ هستند،  صحنه 

ی کنشگرانی خودمختار و  ی پیوند اجتماعی در نهایت برساخته های ویژه این الگوهای ارتباطی و این ساخت 

کنند. از این رو بخشی خودآگاه هستند که در پیوند با هم به طور فعال یا منفعل کردارهای خود را انتخاب می
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گیری ساختار شخصیتی خاصی  های سیاسی و فرهنگی، با بررسی شکلاز دالیل ظهور چنین موجی از گرایش 

 شود.  که این موج را برساخته، فهمیده می

لحاظ   این  نمونه از  و  شاملو  برجسته  بسیار  نمونهای  یعنی  است.  نظام بیانگر  از  شخصیتیِ  ای  های 

انی که پس از انقالب  دهد. جریی جریان چپ نو در فرهنگ و سیاست ایران زمین را به دست میبرسازنده 

های چریکی و به ویژه تبلیغات مائوئیستی از جریان  و در پیوند با جریان نهایی خود را پیدا کرد  سپید شکل  

یافت و گرایش استقالل  به اصل، غربارتدوکس کمونیسم شوروی  بازگشت  مانند  از هایی  نفرت  ستیزی، 

. این جریان  ایجاد کردو کوشش برای ترکیب مارکسیسم و دین را    ستیزی، ایران خشونت تقدیس  مدرنیته،  

دو نسل مدار  شورویگرایی  ی واسطی بودند که موج چپ کارگزاران و نمایندگانی داشت که رهبرانش حلقه 

 .زدی جوانانه پیوند ممائوئیسم پیش را به این موج 

یابیم که میانگین عمر ارتباط دوستانه و ریم، در میی روابط شاملو بنگاگر با نگاهی آماری به شبکه 

-های برنده ی او با دیگران بین چهار تا پنج سال بوده است و پس از آن اغلب بازیبرنده-های برندهبازی 

رفته است. بخش بزرگی بازنده پیش می -های بازنده ی دشمنی صریح و بازی شده و گاه تا مرتبهبازنده آغاز می 

زمانی همکار و مبلغ شاملو بودند پس از زمانی نه چندان دراز به دشمن او تبدیل شدند. از این  از کسانی که  

 توان حدس زد که عنصر کلیدی مهر در ارتباطهای انسانی او غایب بوده است. رو می

مهر جفت متضاد معنایی مهمی دارد که همانا کین و خشم است. الگوی رایجی که در روابط اجتماعی  

شود و در سطحی  بینیم آن است که در سطحی روانشناختی مهر پس از ویران شدن به ضد خود تبدیل میمی

های نداختن مهر نیستند، بر مبنای کین و خشم و ترس و عواطف و هیجان اجتماعی نهادهایی که قادر به جریان ا

اش، به همین ترتیب  یاب مهر در روابط شخصیدهند. شاملو نیز در غمنفی مشابه کارکرد خود را سامان می 

اند که به خاطر منافع شخصی  داده است. یعنی خیل مریدانش کسانی بودهاش را سامان میروابط اجتماعی 
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همه  در  شاملو  )تقریبا  بزرگداشت  در  آن(  لوازم  غیاب  در  ادیب  و  شاعر  موقعیت  به  دستیابی  موارد،  ی 

 کردند.  خشم و کین برخورد می کوشیدند و با هر نوع مخالفتی بامی

مهر است که خرد میدر زمینه از  نمیبالد و رشد میای  نقد شدن احساس خطر  از  کند و  کند و 

به گفتگو ترجمه کند. در غیاب مهر، روابط انسانی به جنگی تمام عیار یا تجارتی فریبکارانه  را  ند مخالفت  توامی

ناتوانیِ سازمان هایی دیرپا را رقم می نافع مشترکی زودگذر و دشمنی شود. یعنی متبدیل می    تابِ   ،یافته زند. 

تری ابراز شده  یری را ندارد، به ویژه اگر از موضع نظری استوارتر و جایگاه عقالنی محکم گتحمل نقد و خرده 

 . کندبدان طراحی میپاسخ را برای سازمان یافته  یترس ،پروردن کینباشد. از این رو با ابراز خشم و 

حلقه درباره می چنین  آشکارا  شاملو  ی  ی  را  شبکه بینیمالگویی  یعنی  تدریج  .  به  که  مریدانش  ی 

ای نداشتند و اعتبار و هویت خویش را در گروی اتصال  پرشمارتر و فراگیرتر هم شدند، از خود وزن و مایه 

او را نداشتند و تداومی  آثار  ی  ه دیدند. در نتیجه تاب نقد و وارسی پژوهشگرانگاهی به نام شاملو میبه تکیه 

 کردند.  بازتولید می سامان ای و بیی ژدانفی را در شکلی نامنضبط و تودهاز همان سیاست سرکوبگرانه 

اوج گرفتن شهرت شاملو   بود که  این چارچوب  اخیر و شیوهدو دهه  طیدر  ی گرانه ی هوچیی 

به منتقدان به ندرت   ،مرسوم هوادارانش برای ریشخند و توهین  ادیبان معاصر  باعث شد که نویسندگان و 

اش سخنی انتقادی بر زبان آورند و تجلیل را جایگزین تحلیل سازند. طوری که وقتی کتاب »با چراغ  درباره

شادمان شدند که شاید بتوانند با خواندن کنجکاوان  بسیاری از    188و آیینه« از دکتر شفیعی کدکنی منتشر شد، 

انتقادی وی را درباره اما این کتاب  آن دیدگاه  نسبت به   یبیش از حدهم مهربانی  ی شعر معاصر دریابند. 

 . را به حالت تعلیق درآورده است شان و معیارهای ارزیابی و نقد اثر ادبی دربارهابراز کرده شاعران نوپرداز 

 
 . ۱۳۹۰شفیعی کدکنی،  188
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از مرور شده است. احتیاط بر راستگویی چیره در واقع شود که با خواندن دقیق این کتاب روشن می

های پدید آمده در دامان شعر  ی آفریدهارزشی بخش عمده با سستی و بیتوان دریافت که دکتر کدکنی  متن می

ی پرستندگان شاملو و نیما، ترجیح داده در این زمینه به  فق باشد. هرچند گویا به دلیل سیطره نوی معاصر موا

شاملو    «شعر » ی  کنایه سخنی بگوید و بگذرد. در سراسر این کتاب، تنها در چند صفحه داوری صریحی درباره

. م( از توکیو به دوستی نوشته است  ۱۹۹۹)  ۱۳۷۸ایست که شفیعی کدکنی به سال  شود، و آن هم نامه دیده می 

  189پرواتر به نقد آثار شاملو پرداخته است.و در آن کمی بی

ی سخن شفیعی کدکنی در این نامه آن است که شاملو نه به دلیل استعداد ادبی، که به خاطر چکیده

ها و ها و نشریه های سیاسی بود که شهرتی یافت و با رخنه در رسانه شناسی و سوار شدن بر جریان موقع

چنین به نادانی عمیق شاملو  تکرار مداوم نام خود در گوشه و کنار اعتباری و جایگاهی به دست آورد. او هم

برحق  این همه به نظرم    .ی ادبیات کشورهای دیگر و همچنین ادبیات کالسیک پارسی اشاره کرده است درباره

هراس از غوغای مردمان و بی لفاف خوشنمای تعریف و بی   ،دلیرانه با صدایی بلندتر گفته شوداست و باید  

 . شودمی نمایان با محکی ساده ارزش بودن آثارش تمجیدهایی پوک از فردی که بی

این همه احتیاط و پروای دکتر شفیعی کدکنی قابل  انتشار همین  با  با  درک است. چون حتا  کتاب 

آمیز از سوی هواداران شاملو روبرو شد. واکنشی که هم با واکنشی تند و توهین  شهای خفیف و مالیماشاره 

اندرکار  های فرهنگی از جنس معنا تولید کند، دست ی شاملو بیش از آن که آثاری ادبی و منش داد حلقه نشان می 

جهاد با مخالفان است و تراوش پرخاشگری برای سرکوب کسانی که ارزش و اعتبار شاملو را به پرسش  
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رخاش به منتقدان  دهد خشم و غضب و نارواداری و پهای فراوانی در دست داریم که نشان می داده کشند.  می

  .ی پیروان شاملو نیست و در خود وی ریشه داشته و از او به پیروانش سرایت کرده است زاده

درباره  سانسور  و  سرکوب  جو  که  آن  شاملو  با  هر  شدیدتر  ی  بوده  معاصرادیب  از   طی،  دیگری 

ی شاملو منتشر شده که در  ها درباره قولها، اسناد و نقل های اخیر حجم به نسبت چشمگیری از خاطرهسال 

مثال به تازگی دکتر نورالدین سالمی که برای   .های آشنایان و دوستان او جایگاهی ممتاز داردشان مصاحبه میان 

این کتاب   .مدت ده سال پزشک شاملو بوده، کتابی به نام »بامداد در آینه« نوشته و در سوئد منتشر کرده است 

با جنجال و هیاهوی فراوانی روبرو شد و دوستداران شاملو گفتند که سخنان منسوب به وی جعلی و تحریف  

اما هوشنگ ابتهاج که از دوستان نزدیک و قدیمی شاملو بود، تایید کرد که این حرفها را خودِ    .شده است 

  190.دارانه نوشته شده است کتاب درست و امانت شاملو گفته و 

ستایندگان شاملو را بر انگیخت، این نکته  در این کتاب برجسته بود و اعتراض دوستداران و  آنچه   

بود که شاملو مدام در حال جنگ و دعوا و ناسزاگویی به این و آن بوده و حتا دوستان نزدیکش نیز از ورای  

ای در گزارش دکتر سالمی به مذاق  هرچند تصریح به چنین نکته  .اندحصاری از دشنام با او در ارتباط بوده 

ها لو به راستی با دیگری بسیاری خوش نیامد، اما شواهد بسیاری وجود دارد که این گزارش راست است و شام 

  .ی همه به توهین و ناسزا آغشته بوده است ارتباطی خشن و دشمنانه داشته و گفتمانش درباره 

از مریدان شاملو ساختار شخصیتی  داشتند و همان خلق و خو را در خود  بسیاری  او  ای همچون 

طبق روال مرسوم پس از چندی با شاملو  ی بارزی از این افراد رضا براهنی است که کردند. نمونه بازتولید می 
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و فن   مربع مرگ« به شاملو حمله کردبا نوشتن متنی به اسم »دعوایش شد و به دشمنی با او برخاست. او  

این اصطالح چون  .  ی خودش به کار بست داشت، دربارهربودن سخن حریف را که شاملو بسیار دوست می

مخالف شعر سپید )سایه، مشیری، نادرپور و کسرایی( رای نوگدر اصل به خود شاملو تعلق داشت و شاعران 

 نواخت. میرا با این لقب 

ای برای او نوشت ی شاملو منتهی شد. شاملو جوابیه ی براهنی به کشمکشی در داخل حلقهانتشار مقاله 

و منتشر کرد و دوستش نصرت رحمانی که شر و شور بیشتری داشت، به او گفت که »چرا جواب دادی؟ باید  

زدی«. سر و صدای رحمانی در تقابل با براهنی آنقدر باال گرفت که یک بار رضا براهنی در کافه  کتکش می

  . کتک زدبا هم دست به یقه شدند و رحمانی که قلدرتر بود او را  رحمانی رفت و این دو  فیروز سراغ نصرت  

 191. های اشعار بیایدچاپ شود یا اسمش در مجموعه جایی  گذاشت شعرهایش  بایکوتش کرد و نمیهم  براهنی  

برای  یک بار  و    هشه در جیبش چاقو داشت همیگوید  در خاطراتش می هم البته آدم مظلومی نبوده و  رحمانی  

های ادبی دیگر  ی شاملو را با حلقه خالصه که اگر روابط میان اعضای حلقه  192ه است.کشیدچاقو براهنی هم 

بینیم که  ( مقایسه کنیم، می ، انجمن ادبی ایران)گروه شاهزاده افسر، گروه دانشکده، مکتب سخن، گروه یغما

ی ادبیات تبادل  ای از خالفکاران شباهت دارد تا ادیبانی که دربارهشکل و بروز روابط بیشتر به دار و دسته 

 کنند و با هم اختالف نظر دارند. نظر می 
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و چنین    193ه ام، نیمایوشیج هم داشتاین نوع ارتباط غیرعادی را چنان که در نوشتاری دیگر نشان داده 

تولید کرده یا به تنگناهای ارتباطی وی آلوده زندگی وی را بازسبک    ینماید که شاملو بسیاری از زوایامی

تر بود و از این رو  ها مستقیمپرواتر و ارتباطش با رسانه با این تفاوت که شاملو در بیان حرفش بی .شده باشد

 .  ه است گذاشتدر فضایی عمومی به نمایش  تر بسیار نمایان یش را های ارتباطی خواختالل

ان و فعاالن سیاسی یک نسل جوانتر از خود در ارتباط  شاملو با بخش بزرگی از نویسندگان و شاعر 

  . توان با ردیابی اسناد به جا مانده از ایشان بازسازی کردبود و چگونگی اندرکنش انسانی وی با دیگران را می 

های هایش با حلقه ها و تفاوتدهد و شباهت ی شاملو« را نشان میاین اسناد در واقع آناتومی درونی »حلقه 

 سازد. رهنما و کیوان را نمایان می 

ی ادبی و هم سلوک و رفتار اجتماعی به شاملو  که هم از نظر سلیقه اعضای این حلقه کسی  در میان 

برای دورانی طوالنی  است که  براهنی  بسیاری دارد، رضا  بقیهشباهت  از  مسلک سیاسی و  دوست و هم  تر 

تواند همچون شاخصی از این رو بررسی دقیقتر ارتباط این دو روشنگر است و می  .همکار وی بوده است 

ی ی شاملو به کار آید. اگربخواهیم روابط میان این افراد را با استعارهبرای ارزیابی حضور یا غیاب مهر در حلقه 

ترین شاگرد شاملو بود و بعد از دعوا با او  رخشان )البته نامربوط( استادی و شاگردی توصیف کنیم، براهنی د

 ی مشابهی را تاسیس کرد و تقریبا با شاملو همان را کرد که شاملو با نیما و رهنما کرده بود.حلقه 

  . او همکردبه عنوان شعر منتشر مینوشت و  پلکانی می   گسیخته راهایی  براهنی نیز مانند شاملو متن 

همان   .نمودجو داشت و جنگ و جدل و توهین به دیگران برایش جذاب میخلق و خویی ستیزهمثل شاملو  
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یژه به ونوع این ارتباط    .شود داشت، ارتباط این دو در نهایت به دشمنی و دعوا کشیدطور که انتظارش را می

ودی ماهیت روابط انسانی در فضای اطراف شاملو را نشان  تواند تا حدمی  ،در زمانی که هنوز دوستانه بوده

 . دهد

خود با براهنی دشمنی و ،  مبلغان اوست مریدان و  و از    فرج سرکوهی که به خلوت شاملو راه داشته

ای اشاره ، به جلسه براهنی درگرفت   «یاس و داس»کتاب  که بر سر  ای  مناقشه جریان  در  او    .نقاری داشت 

براهنی شاملو را در آن جلسه   .ی شاملو تشکیل شده بودکانون نویسندگان در خانه در چارچوب  کند که  می

شاملو  » که    نویسدسرکوهی در رد ادعای براهنی میاما    .کندمعرفی مینسبت به آرای خود    «ی پذیرندهشنونده »

واقع از این    در  .«و جز به طنز و رد از او سخن نگفته است   …گوشی برای شنیدن حرفهای براهنی نداشت  

به شکلی که    .اندشان هم ارتباطی پرتنش با هم داشته آید که این دو در زمان اوج دوستیگزارش چنین بر می 

براهنی(  از دید یک    همراهی و موافقت شاملو )از دید  بیرونی )سرکوهی( نوعی طنز و ناظر جهت هم  دار 

هنی را چون شاعر و منتقد و نویسنده  شاملو نه تنها برا»سرکوهی  به روایت    .نموده است شوخی رندانه می 

 194. «ها داشت ی شخصیت او نیز حرفقبول نداشت که درباره 

شاملو   .کشمکش میان این دو طبعا زمانی که عیان شد، به رد و بدل شدنِ گفتارهایی ناپسند دامن زد

و   195را بر عهده دارد ی سانسور  ریاست اداره متهم کرده بود که  زمانی براهنی او را  گوید که  ای می در مصاحبه 

دارد اشاره  با ساواک  شاملو  ماجرای همکاری  به  احتماال  کتابش  سالمی  دکتر    .این  در  براهنی درباره هم  ی 

 
سرکوهی، فرج، برشهایی از مباحث و تاریخ جمع مشورتی کانون نویسندگان، بخش دوم، گفتار دوم )مربوط به کتاب یاس     194

 و داس(، سایت گویا نیوز. 
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صد جور پیغوم و پسغوم فرستادم که آقا، شما رو  :(  گفت   »)شاملو   :کندنقل می ی شاملو  گفتگویی را در خانه 

  ۴۷- ۴۸سال    .اینجا بود با سیمین بهبهانی و دو سه نفر دیگر اومده بوددو سه روز بعد باز    .خوام ببینمنمی

 . حاال ببین واسه اخوان ورداشته چی نوشته  .اندنوشت شاملو و اخوان و سپهری و که و که دیگر تمام شده

 !دونم که به خدا گفتنش شرم آورهآخه پررویی هم حدّی داره، چیزهایی ازشون می .این همه سال گذشته

در وصف   .اون وقت شعر گفته .رفت اهلل رو زده بود زیر بغلش این ورو اون ور میآیدا گفت: تو آمریکا ظلّ  

 . رو قلم رو نباید به این چیزها آلوده کرد مخصوصاً شعر .ماتحت ـ آخه خجالت داره

دیگه داریه    .گفت: حاال گیرم بالیی سرت آوردن برات زجرآور بوده خوب یکبار اشاره بکن و بگذرشاملو   

  196«!داری؟دمبک واسه چی بر می

می اشاره  باز  براهنی  ادعای رضا  به  مکالمه  این  آیدا و شاملو در  اخیر  که  ی  از  می گردد  بعد  گفت 

اند. جدای آن که این ادعا به  ده و به او تجاوز جنسی کرده دا  اشساواک، به سختی شکنجه دستگیری توسط  

جای    گویندیی که دوستش و همسر دوستش در این مورد می رکاکت گفتارهااحتمال زیاد نادرست است،  

به گزارش دکتر سالمی، در    .شودمنحصر نمیتأمل دارد. به ویژه که این نوع یاد کردن از اطرافیان به براهنی  

  .ن و آشنایانش بوده است های عادی شاملو مدام در حال فحش و ناسزا گفتن به اطرافیامکالمه 

های شاملو وارد آورده بود،  ی گلشیری که جرأت کرده بود و نقدی بر یکی از نوشته درباره  شاملو

خوب گیرم این  .همه اش از حسودی و تنگ نظریه .خورهنقدهای گلشیری به درد عمه جانش می »  گوید:می

یاد بگیرین؟    .طور باشه از یک چیز خوب کار  ایراد نمی چه اشکالی داره شما   ی شه که! تو پرسشنامه این 
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سوئیس یا سوئد نوشته که من نهنگی هستم که در یک برکه به عمل آمدم، برای این که دیگران متوجه عظمت 

میاد، باور نداری؟ آئینه رو باس بهش گفت پدر جان، در برکه قورباغه به عمل  . کنممن نشن آبو گل آلود می

حرف پزشکش را در این مورد که آثار گلشیری ارزشی هم  بعد از این جمالت    «بردار جمال مبارکتو تماشا کن

  197.ی راعی« را بخواندی گمشدهندارند، تایید کرده بود و گفته بود تنها توانسته یک صفحه از »بره 

کرده و  اش ادب را رعایت نمیخصوصیدر این مورد که شاملو در فضاهای دوستانه و محیط نیمه 

نیست و همه این مورد همداستان هستندرکاکتی در کالمش بوده تردیدی  او در  نزدیکان  در خاطرات    .ی 

خوانیم که شاملو  اند مین به او اشاره کرده اند و در نوشتارهایشای کسانی که با او در ارتباط نزدیک بوده همه

از جاده  با دیگران معموال  ارتباط کالمی  ادب خارج می در  بسامد فراوان در  رکیک  و کلمات    هشدی  با  را 

کرده و ضمن تاکید بر  سایه در کتاب خاطراتش به برخی از این موارد اشاره    .ه است گرفتگفتارش به کار می

دار هم داشت که هرزگی زبان شاملو، بر این نکته هم تاکید کرده که در ضمن گفتار او طنزی جذاب و خنده

طبعی همواره پرخاشگرانه بوده و در قالب هرچند این هرزگی زبان و شوخ   198.برای شنوندگانش خوشایند بود

 . شده است حمله به کسی انجام می

نیمه خصوصی و محفلی جریان    یارانش و در فضایی  پرخاشگری شاملو تنها در میان همکاران و 

ی دایره  .یافت س با نامدارانی که سلیقه و سلوکی متفاوت داشتند نمود مینداشت، که به خصوص بیشتر در تما

هایی که آشکارا با آنها  گرفت، حتا زمینه ها را در بر میی موضوع اظهار نظرهای او حد و مرزی نداشت و همه 

ای داشته باشد  ی این که شاملو به هنر نقاشی دلبستگی یا عالقه به عنوان مثال، درباره  .آشنایی چندانی نداشت 

کارهایشان آشنایی    آید که با نام و نشان نقاشان بزرگ یاای در دست نیست و از نوشتارهای او هم بر نمینشانه 

 
 . ۲۰۰۲سالمی،  197

 . ۹۱۵-۹۱۴: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  198



273 

 

در رد و طرد هنر   199« ...کفن به گردن و شمشیر در دست »ای به نام  در مقاله حال  با این    .خاصی داشته باشد

تواند سبب  چه چیز می…اییده  عار و دردی گرنقاشی به دلقکی و بی»خوانیم که  میهد  نامتعنقاشی مدرن  

رای  شود که برای یک متر مربع از مهمترین آثار کاندینسکی یا ویلی بساو مایستر بیش از یک متر چیت دا

   .«نقش و نگار الخ پلخی ارزش قائل شوم؟

با  من در بی   از آثار هنری مدرن و آوانگارد  این مورد اظهار  ارزش شمردن بسیاری  هرکس که در 

صرفا نوعی ابراز نارضایتی  کردن  اظهار نظر  جور  این  نظری فنی و علمی داشته باشد، همداستان هستم. اما  

تنها به نقاشی آبستره و  و نه نقدی هنرشناسانه. ماجرا هم  ای نادقیق است،  بهترین حالت بیان سلیقه   مبهم و در

 . شتهدارا خوش نمینقاشی  نماید که شاملو هیچ شکلی از هنر  چون چنین می  .شودهنر مدرن محدود نمی

:  گویدترین هنرمندان معاصرش در ایران میهای یکی از مطرح ی نقاشی در همین متن درباره کمی بعد  چون  

قرص» فدای  تناولی  آقای  فریاگر  به  خالء  از  بشریت  نبوغ  کجای  بود  شده  بارداری  از  جلوگیری  اد های 

 201ربطه!« : »یاوه است، پاک بیگویدی اثر مسعود خیام می یا درباره  200؟« آمدمی

شاملو که    .دار کرده است ین دست تقریبا سراسر آثار به جا مانده از شاملو را لکه اظهار نظرهایی از ا 

ته، عالوه بر ی ادبیات این کشور را نداش و بنابراین صالحیت اظهار نظر درباره  202دانسته زبان فرانسوی را نمی

اند( از این زبان به پارسی ترجمه کرده،  این که چندین کتاب را )که پیشتر توسط دیگران ترجمه شده بوده 

می درباره بودلر  شارل  نگرفت  »  گوید:ی  منو  شعرش  وقت  هیچ  بوده،  بیمار  مرتیکه  هیچ خوشم    …اصالً 
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در غیاب لمسِ اصل متن تواند کسی را بگیرد و  بدون دانستن زبان چگونه شعری میو معلوم نیست    203. «نیامد

  .بودلر دقیقا شاملو از چه چیز خوشش نیامده است 

تک تک  تر از این مرور فشرده نیاز دارد. بررسی  ی شاملو به پژوهشی گستردهشناسایی دقیق حلقه  

تواند نشان دهد که چگونه کیش شخصیت شاملو پدید آمد و به کرسی نشست و های این زنجیره میحلقه 

و آثار  ادبیات رایج را از مقام شاهنامه  ساز که انقالبی و جنگی را تجربه کردند، طی دو نسل مهم و سرنوشت 

 جا کرد.  ی »شعر«های سپید و نیمایی جابه سعدی و حافظ به مرتبه 

دهد، و سازوکارهایی  های اصلی این جریان را نشان می مرور کوتاهی که در این گفتار کردیم، سرشاخه  

هایی ها و سازمانیک نظام شخصیتی را در پیوند با رسانه   -شناسیِو گاه آسیب   –ها  سازد که ویژگیرا برمال می

کند. خلق و خوی ویژه و اخالق خاص سیاسی و ایدئولوژیک، به گفتمانی مسلط و موجی فرهنگی بدل می

هایی انعکاس  پیروانی که دور خود گرد آورده بود عیان شد، تشدید گشت و در دیگری ی  شاملو در درون حلقه 

ی یافت که در غیاب مهر و معنا، ساختاری را در سطح فرهنگ تکثیر کردند و مستولی ساختند، که مکنده 

 اش حمل کند.ی مرکزینمادهای اعتبار بود، بی آن که چیزی معتبر را در هسته 
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 اهی شاملو گفتار چهارم: دشمنی

 

اش با  دهد و به ارتباطهای گذرا و شخصیکه خوی پرخاشگر شاملو را نشان می  یگذشته از موارد 

اش بینیم که دشمنی پایدار و سازمان یافته شود، الگویی فراگیرتر و مهمتر در رفتارش می این و آن مربوط می 

ی اطرافیانش داشت،  ای که تقریبا با همههای لفظیشاملو جدای از درگیری  .دهدبا نخبگان فرهنگی نشان میرا  

به شکلی وسواس تن  میبا چند  می  .ورزیدآمیز دشمنی  نشان  این کسان  فهرست  انگیزه وارسی  که  ی دهد 

یعنی شاملو در آثار و کردارهای   .ستیزانه و ضدملی بوده است های شاملو سیاسی و محتوای آن ایران دشمنی

دهد، که همگی پیوندی با  خود نظمی تکرار شونده از حمله و پرخاش به چند شخصیت کلیدی را نشان می 

می برقرار  ایرانی  فرهنگ  و  نماینده هویت  نوعی  به  و  و  ی  کنند،  هستندهنر  پارسی  این    .ادب  از  برخی 

مانند فردوسی هستندمعاصر شاملو بوده  هاشخصیت  بزرگان درگذشته  به    .اند و برخی دیگر  تنها  اینجا  در 

ی نظرش درباره   ،ی هویت ملیدرباره   شاملو  گیریموضع به  مربوط    در بخشبعدتر  پردازیم و  معاصرانش می

 . گذشتگان را وارسی خواهیم کرد

ی ی دههیعنی تا نیمه   .شاملو در ابتدای کار با حمله به دکتر حمیدی شیرازی به شهرت دست یافت  

اش در فضای فرهنگی  حائری به فضاهایی تازه دست پیدا کند، اهمیت توسی    و تا زمانی که به یاری   ۱۳۳۰

این کردار او دقیقا در همان بافت سیاست فرهنگی حزب    .گفت ایران در این بود که به دکتر شیرازی ناسزا می

گنجد که خواهان تخریب و از میدان به در کردن شاعران و ادیبان فی مرتضی کیوان میی ژدانتوده و برنامه 

   .امانی با حزب توده داشتنداستخواندار و نامداری مانند حمیدی شیرازی و فریدون توللی بود، که دشمنی بی
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چیره  و  شاعران خوشنام  تخریب  برای  کوشش  زمینهاین  در ضمن  کردن  چیندست  مطرح  برای  ی 

بودهاشخصیت  هم  شاهرودی  اسماعیل  و  یوشیج  نیما  مثل  را    .یی  اول  گروه  شعر  مردم  وقتی  تا  که  چرا 

در عمل هم چنین شد و تا   .دادنداقبالی نشان نمیو پیش چشم داشتند، به نوشتارهای گروه دوم خواندند می

ی وقتی مردمی کتابخوان و آشنا با شعر و ادب در عرصه بودند، نیما و شاهرودی نتوانستند خارج از حلقه 

پیدا کنند،   اعتبار و ارجی  نویسندگان حزبی  تنگ هواداران حزبی  یافتن  از اعتبار  تنها چند دهه بعد و پس 

های تازه به دوران رسیده نیاز  انقالب اسالمی ممکن شد، یعنی زمانی که گسستی فرهنگی رخ داده بود و نسل 

 .  شان را از دست داده بودندیا امکان تغذیه از میراث فرهنگی گذشتگان 

یدی شیرازی مهمترین حم  .شمنی شاملو و حمیدی شیرازی بسیار جالب توجه است در این بافت د 

سرود و به ملیت ایرانی شعرهای نغز و روان و آبدار می  .الشعرای بهار و به نوعی جانشین او بودشاگرد ملک 

در مخالفت با حزب توده و به خصوص در  ا همان شدت هم  ب  داشت.  گیو فرهنگ باستانی کشورش دلبست

در فضای  ؛  مردی اثرگذار و نامدار هم بود  .پروا بوداش جسور و بی ریشخند نیمایوشیج و افشاگری درباره 

بین مردم عادی در مقام شاعری شیرین نامدار  استاد  به عنوان  دانشگاهی   با  ادبیات دانشگاه تهران، و  سخن 

را دلدار  ان  ناش با زکه مسائل خصوصیباک بود  پیشه و بیمردی عاشق از سویی  چون    سبک زندگی جنجالی.

شد  یده میهایی دخودستایی انداخت، و از سوی دیگر در گفتارش  ها میبه صورت شعرهای آبدار بر سر زبان 

  .ی رقیبانی تخطئه اش بود و مایه اصلی نقطه ضعف که 

اعضای شاخص گروهی از ادیبان شیرازی بودند   حمیدی شیرازی و دوست نزدیکش فریدون توللی

تازه تشکیل شده بود و حزب توده  که    ۱۳۲۰ی  زاده پازارگاد بود. این گروه در اوایل دههکه رهبرشان حسام 

.  آن را پذیرفت یت  توللی عضو  در حدی که  ،داشتند اش معلوم نبود، مثل بهار و هدایت بدان گرایشی  سوگیری 

ن گروه از آن  نمایان شد، کل ایبه شوروی  سیاسی این حزب  وابستگی  وری رخ داد و  اما وقتی ماجرای پیشه 

 تاخت.  می پرستندگان استالین به که  بدل شد یکی از مهمترین نیروهایی فاصله گرفت و به 
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گیری سفت و سخت همین گروه مهمترین عاملی ی اول نویسندگان برگزار شد، موضع وقتی کنگره

این گروه و به ویژه دکتر    .ساختناجرای سیاست ژدانفی حزب توده را در سطحی فراگیر ناممکن  بود که  

 زدگی فرهنگ بلشویکی شدن و عوام   خطردادند که  ی مهمی را تشکیل میحمیدی شیرازی با این حساب جبهه 

  . البته بعدتر که انقالب شد و این انحطاط تحقق یافت، تا دو نسل از سر اهل فرهنگ کشور دفع کردند  را

گزافی  هزینه  بدنا  پرداختندبابتش  ی  یا  گمنامی  از  را  این  کتابامروزین   می و  عوام  نزد  میشان  توان  خوان 

 دریافت.

پای حزب توده  نو شاملو در زمانی که تاختن به دکتر حمیدی را آغاز کرد، جوانی گمنام از کارگزاران  

وی در برابر نیما و سخنان موضع  آنجا که ارتباطی شخصی با دکتر حمیدی نداشت، تردیدی نیست که    از  .بود

نخستین یکی از    .ست هایش به وی بوده ای اصلی حمله انگیزه   ،هگفتزبی میی شعر نوی ح ای که درباره گزنده 

ماند که  ای ناسزاگونه می ، به نامه ا افتاده ی هواداران توده بر سر زبان که دست کم در حلقه  لوهای شام متن

   .برای دکتر حمیدی نوشته شده باشد

های وابسته به حزب نوشته شده و در مجله   ۱۳۲۹که »برای خون و ماتیک« نام دارد، در سال  متن  این  

تردیدی  هم  ارجاعش    یه ی نقط درباره ترین »شعر سفید«های شاملویی است.  توده منتشر شده و یکی از قدیمی

:  با ذکر نامش آمده است خطاب به دلدارش  شعرهای حمیدی    در ابتدای آن مصراعی از یکی ازچون  نیست،  

  .»گر تو شاه دخترانی، من خدای شاعرانم«

شاعران  گوید و  حمیدی برای سرخی ماتیک دختران شعر می آن است که    نثرِ پلکانی ی این  خالصه 

کند از شعر متعهد حزبی دفاع می ایست که با صراحت  پس متن بیانیه   .برای سرخی خون مبارزان سیاسیحزبی  

است تا شعر،  شبیه ای سیاسی به بیشتر بیانیه البته متن کوبد. ی غیرسیاسی را میشناسانه و در برابر شعر زیبایی

 . متن شاملو چنین است:به خصوص که نامهایی مثل هیتلر و آشویتس در آن گنجانده شده است 
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کبودِ مردمکِ    کاندر  /ژرفِ نگاهش  جِی خل  نکیو  /اشگناه   ارهایبس  یبوسه   یهاداغ  با  /بازوانِ اوست   نیـ »ا  »

 .سوزدی میی/ با یلجاج و شک یشعله   با /ــ یصد تمنا ــ گُنگ و نگفتن فانوسِ /آن یایح یب

ی/  آغوشتالشِ گرمِ هم  حرصِ  /بر او هر دَم   که  /عطش  یچشمه  نیا  /فزاست یتشنگ  یی سارِ جادوچشمه   ن،یو

 بار. به  آوردی میی/ رسوا هاخالهتب 

 رقِص  /اوست،  یهاگونه   با  /رنگیب  یزدهیم  یآوازها  /آلودگرمِ شراب  یهامهتاب  /رابیناس  یهزار مست  شورِ

 مرمرتراشِ او.  یزنده  یهاساق با /ز یدردانگ یهزار عشوه

 اشتها و عطش  افسونِ /شرم را یاژدها و / دامنِ خود دارد   رِیبه ز پنهان/  و لذت را یهست مِی عظ گنجِ

 « …راند یم اشغ یدریگنجِ ب از

 را. یزندگ /را یبندگ یو شُکوه و فر ییبایز /و رنگ را آهنگ /روزگارِ ما در /بشناسد مرد  نیچننیا بگذار

 یبرهنه   یشانه   نیا  /وندر  /زردِ تو  یهاگونه   در  /برادرم!  د،ی جو  دیبای زردِ تو م  یهاگونه   در   /ه رنگ راکآن   حال

 یهاشانه   بر  /گرانِ خفِّت روحش را  بارِ  /به تن خورده،  انهیتاز   مضرابِی/  فیهمچو خود ضع  از  /مُرده،خون

 یز سُرخ  زندیتر به نظر مشکفته   یسرخ  / بخارآلود گرمِ  یهازخم   در  /گمانیکه ب آن   حال  /زخمِ تنش بُرده!

 … شودی م  ریتصو   /انیبه چشمِ خدا  تربرجسته   /دردناکِ ما  یزندگ  اهِیس  رنگِ  /کاغذ  نیا  یدناکیبر سف  و  /هالب 

 □ 

  / کند، نمادندان  /تو را خنده هر زمان ارِیلبانِ  کنیل /ها!و زخم هالب  /:ست یسُرخ ،یسُرخ /!یه  /!شاعر /!یه 

 نیجراحِت خون  یکی  د ی آ  / ز لولوِ تر، بر گُلِ انار« ـ  یی»رشته   چون   /تو  لِیعل  چشمِ  / آن را  ندیکه ب  ترش یپ  زان

ــ قصابِ»آوش    تلریکه ه   ترش یپ  زان  /که دوستانِ مرا  رایز  /استخوان؛  داست یپ  / آن  انِیم  کاندر  /مرا به چشم

 سرشار   /اهانیصَمغِ سُرخِ خونِ س  از  /هاشه یش   اریبس  /گرشید   گامِهم   /مرگ بسوزاند،  یهاکوره   در  /تس« یو

 تو! ارِی یهاتو، لب  ارِی  یبرا البد /ا یاز آن مه کیمات /تا  کُنَد /کرده بود انبار /هارلم و برانکس در /کرده بود

 □ 
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ها سُرخ خواهرِ همزادِ زخم  بگذارد.../  شعرِ من بخند در   /دردِ من  بگذار  /ید...شعرِ تو بگر  در /عشقِ تو  بگذار

 سُرخ، سرانجام   یهازخم  نیو  /سُرخ   یِهاخواهد آمد چون زخم  دهیپوس  / لبانِ سُرخ، سرانجام  رایز  /و لبان باد!

 چشمانِ  /درخشان و تابناک  ر یبه ناگز  تابد  /تابوت  نی لجاجِ ظلمِت ا  وندر  /خواهد آمد چونان لبانِ سُرخ؛  افسرده

 من! یهادر نغمه  یدیساز ام ْگرم  چون /ش یگرگ و م کِیبه تارکِ تار ییزُهره چونیی/ زنده 

 □ 

  /را  خود  /باز  /هنوز و گندد  /ــ  یدلقکِ قاآن  دکارِیتقل  ـ  /در دلِ تابوتِ شعرِ تو  مُردارْوار  /ساننیعشقِ ا  بگذار

   /همه شاعران بدان! یخدا ترشرم یب /زنالف تو

  / ب یتو فر  یپا  بر  /و غم نام(   یاه یبُرده از س  نیا  / زاده، عمر به ظلمت نهاده،ظلم  نیا  /حرام،  نیمن )ا  کنیل

 ن یو  /خواهم  کندن  /شی ز شعرِ خو  یگور  /!دهمیتومار م  نیبه پاره کردنِ ا  فرمان  /!نهمیم  ریزنج   /ادعا  چیه یب

 .../  یفراموش اهِی س  خاکسترِ /خواهمش به سر خت یر و /خواهم فکندن /آن درونِ /سر  با /خدا رامسخره 

 □ 

تو  بگذار   رکارِ یتصو   /دختران  یهالب   ی سُرخ  رکارِ یتصو  /:رهایپذان ی پا  یچهره   رکارِیتصو  / باشد  /شعرِ ما و 

برادران!  یسُرخ من  ز ین  و  /زخمِ    / گان وزهیدر  /دلقکان  /شما  یچهره  یواقع  رکارِیتصو  /الاقل  بارکی  /شعرِ 

 « !« »شاعران

شود. نیکوست اگر شعری  متن همچنان تا به امروز از دید پیروان شاملو همچون شعر ستوده می این  

که شاملو در ابتدای اثر ماندگارش بدان اشاره کرده را هم بیاوریم تا تفاوت زبان این دو تن نمایان شود. شعر  

 « است: ی معشوقرا حمیدی خطاب به دختری که معشوقش بوده سروده و عنوانش هم »محاکمه 

 خداوند دلم، از پادشاه دخترانم  از   برانم نی میس د از خسروِرَآوَ غامیباد پ

 برانم نیمیاز خسرو س  ،بت افسونگرم از   گلم، از گوهرم، از نرگس مخمور مستم  از

 افسونگرانم  سرِ یعنی  ،گهرزا نرگسم زآن   بهار دلفروزم  یعنیشکفته گلبنم،   زآن
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 سرگرانم  ایگو کِیپ نیو ز زارمیب یز ر من   آرد یاز شهر ر غامیو پ زدیخ یاز ر باد

 م از کار تو و از گشت چرخ و اختران رهیخ  ی که باز از نرگسان اخترشمار دستمیشن خود

 دل شهپرانم  یآلوده در خونابه  هدهدِ   گر یبار د دیتو آ یکه او سو دستمیشن خود

 از عبهرانم و گوهر فروش  یپدر در جنگ با   ی دار کاریکه با مادر سر پ دستمیشن خود

 از عشق خود در آذرانم  یسوخت ساننیز گرچه  ی در گذار یکه باز از آنچه کرد دستمیشن خود

 اکنون زاخگرانم   ست ین  یمرده سود   نیشد ا  سرد   د یچو آب از سر برآ یو دانست یدانست رید

 شاعرانم  ی، من خدا  یتو شاه دختران گر  « عشوه کم کن ،ناز کم کن»  :گفتم «،دلدار یا» :گفتم

حمیدی شیرازی است، و بیشتر گفت و گویی خصوصی و درجه دوم  این شعر یکی از آثار متوسط  

گراست، و با این حال صور خیال ای دارد. زبان شعر خراسانی و کهن با دلداری است که شاعر از او گالیه 

ای همین بس که این شعر  املو بر فضاهای رسانه ی مریدان شزیبا و گاه بدیع در آن کم نیست. در ذکر سیطره 

آید ای که می امروز چندان گمنام باقی مانده که اگر مشهورترین مصراعش )آخری( را گوگل کنیم، از ده نتیجه 

 دهد.شود و تنها یکی اصل شعر حمیدی را به دست می هشت تا به »شعر« شاملو مربوط می 

دلیل دشمنی حزب و سخنگویش شاملو با حمیدی با کنار هم نهادن همین دو متن به خوبی روشن 

سواد امروزین، ناآشنا،  های کمی نسل شود. شعر حمیدی که زبانی سنگین و کهن دارد و به ویژه برای سلیقه می

در میان  تر از متنی است که شاملو نوشته است. در واقع من بسیار تردید دارم حتا  همچنان زیباتر و خواندنی 

ی شاملو کسی باشد که بدون اجباری بیرونی و فارغ از احساس وظیفه، متن »برای خون و  مریدان دوآتشه 

  ماتیک« را از اول تا آخر بخواند، و از زیبایی آن لذتی ببرد. 

نوشتار شاملو پیش از هرچیز متنی ضدزن است. یعنی در آغازگاهش به جای آن که به شاعر بتازد، 

کند که تقوا و پرهیزگاری ا لحنی تخطئه می های پیکر وی را بکند و زیبایی به زنی که دلدار او بوده حمله می

دامنِ خود    رِ یبه ز  پنهان/    و لذت را  یهست  مِیعظ  گنجِ  : » آوردمبلغان دینی دوران نورانی پساپهلوی را به یاد می 
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اش زشت در بند ششم هم غزل را به خاطر محتوای شهوانی  ...«.اشتها و عطش  افسونِ  /شرم را  یاژدها  و  /دارد

( چنین  ۱۳۲۹و پلید دانسته و این دقیقا نظر دکتر علی شریعتی است که درست در همان زمان )یعنی در سال 

 کرد. تبلیغ می در بافتی مذهبی را گفتمانی 

ست. در شرایطی که هنجارهای ا نازیبا و گسیخته  از نظر ساختاری هم  ، متن شاملو  محتوا گذشته از  

ای مثل وزن و قافیه بر متن حاکم نیست، معلوم نیست چرا شاملو متن خود را بریده بریده و شناسانه زیبایی 

ی زبان تندرست هایی پدید آورده که صرف نظر از زیبایی و نازیبایی، از دایره پلکانی نوشته، یا چرا چنین جمله 

ی متون منثور و ناموزون ها را حذف کنیم و متن را )چنان که دربارهپارسی هم خارج است. کافی است بریدگی 

 ترش یپ  زان  که دوستانِ مرا  رایزتر شود: »و نامقفی مرسوم است( پی در پی بخوانیم تا این فالکت زبانی نمایان 

صَمغِ سُرخِ   از  هاشه یش  اریبس  گرشید  گامِهم   مرگ بسوزاند،  یهاکوره  در  -تس«یــ قصابِ»آوش و  تلریکه ه 

تو،    ارِی   یبرا  البد ایاز آن مه  کیمات  تا  کُنَد،  کرده بود  انبار  هارلم و برانکس  در.  کرده بود  سرشارن  اهایخونِ س

 «تو! ارِی یهالب 

 ارسی ویرایش نکرده به سادگی ننوشته که: معلوم نیست چرا شاملو متنش را بر اساس قواعد زبان پ 

  بسوزاند،  مرگ  یهاکوره   در  دوستانِ مرا  - س«ت یو  شوــ قصابِ»آ  تلری که ه از آن    ترش یکه پ  رایز»

  انبار .  کرده بود  سرشارن  اهایصَمغِ سُرخِ خونِ س  ازی  اریبسی  هاشه یش  هارلم و برانکس  در  گرشید  گامِهم

 « تو! ارِی یهاتو، لب  ارِی یبرا  البد ،کُنَد  ایاز آن مه کیمات تا کرده بود

حتا با این ویرایش هم باز متنی نازیبا و زمخت داریم که حتا یک صورت خیال زیبا یا حتا معنایی 

گیرد، حمیدی خرده میقدیمی بودن زبان  چرا شاملویی که به    شود. معلوم نیست گیر در آن یافت نمیدندان 

مثل »سرشار کردن شیشه از صمغ« را به کار  مغشوش  ی با معنای  را »زان« نوشته، یا تعبیرهای  «از آن »دلیل  بی

تا با این شعر متوسطش در برابر آن شد، ح گرفته است. روشن است که اگر حمیدی در کنار شاملو خوانده می
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کرد و تقابل گفتار مطنطن و مهمل،  ی شاملو، عالقمندان و هوادارانی را به خود جلب می متن نامدار و پرآوازه 

 شد. جانبه به پیروزی یکی بر دیگری منتهی نمیاینطور یک 

آغاز درخشان، شاملو   این  از  بعدی پس  رانوشتار پر سر و صدای  مناسبت    ۱۳۳۱در سال    اش  به 

این متن »حرف آخر« نام دارد    کرد.های حزبی منتشر  و در همان رسانه   زادروز والدیمیر مایاکوفسکی نوشت 

قاعدتا ادیبان و    «آنها »کنند«. این  های کهنه تالش میو در سرعنوانش آمده »به آنها که برای تصدی قبرستان 

ی پارسی است که »قبرستان کهنه« دانسته شده  عر هزار ساله شاعران مسلط بر ادب پارسی است، و خود ش

 گریز شاملو چنین است:است. متن قبرستان 

ی که مقطع ابه پایان جمله   /واری نهاد نقطه اگلوله   /نه والدیمیرم که  /نه فریدونم من،  /حرف آخر»

و دیری نیست تا اجنبی خویشتنم را   /م« ا. صبح»زیرا من که    /یرم.  منه می  /گردم مننه باز می   /تاریخش بود  

و دیری نیست تا اجنبی خویشتنم را به   /که از چهارراهی یک کویر،  /ام به سان بلوط تناوریبه خاک افکنده 

 الدیمیر که بر خاک افکند و /ام بسان همه خویشتنیخاک افکنده

  / چرا که شما  /کوبم من.  تکخال قلب شعرم را فرو می   /های مطنطنی منظومه اوسط میز قمار شما قوادان مجله 

که بر   /ایداین بار به مصاف شاعری چموش آمده /کشندگان انواع والدیمیر /و شما /مسخره کنندگان ابله نیما 

بسان قندی به دلش آب    /یک بار  /مرگی فراموش شده و آن که  /اندازد.  شلنگ می /های گرد گرفتهراه دیوان 

ها، اردنگی به اگر به جای همه ماده تاریخ   / پرسم، پا اندازان محترم اشعار هرجائی!از شما می  /شده است 

و من در لفاف قطعنامه    /فراموش شد  /مادرم بسان آهنگی قدیمی  /با وی چه توانید کرد؟  /تان بیاویزد پوزه

تا بسان سوزنی فرو روم   /های زمانم پیوند یابمتا با مردم اعماق بجوشم و با وصله   /متولد شدممیتینگ بزرگ  

تا مردم چشم تاریخ را بر کلمه همه دیوان    /های نا متحد را به یکدیگر وصله زنمو لحافپاره آسمان   /و برآیم

بر پیشتخته    /ام! :رگز داشته تر از بیشترین عشقی که ه سهمناک   /دارممردمی که من دوست می   /ها حک کنم  
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زیر لنگه کفش کهنه  /های خمار و خالیپشت بطری /کنار ساطور سرد فراموشی /چرب دکه گوشت فروشی

  / آشفتة خویش   /زن بی بعد مهتابی رنگی که خفته است بر ستون های هزاران هزاری موهای  /پر میخ بی اعتنائی

 تانش از حفره بی خون زیر پس /عشق بدفرجام من است. 

لیکن غزل    /در منظر عشق من طالع شود.    / تا چشمان پر آفتابش  /روزی غزلی مسموم به قلبش ریختم   /من

من دست    /ی یختراش بدل شد.  او پیکرش به مجسمه   /معشوق من مرد   /خون معشوق مرا افسرد.    /مسموم

 کوفتم /امبه سندان جمجمه  /های گرانم را

و   /هایم را خشکاند.    / مزرع همه شادی  /چون توفان ملخ   /های منو ضجه   /نالیدم  /و بسان خدائی در زنجیر

آدمک  فروشی!معذلک  اوراق  معذالک  /های  امامزاده کالسیسیسم   /و  بقعه  پر شپش  دربان  به  گوسفند    /من 

اید  ه آنچه را که خورد  /تانقی کنند پیش پای   /شاعران  /دارید کهاما اگر شما دوست می   /نکردم!  /نذر  /مسمطی

سالیان، کند    /در طول  نطفه   / که شعرش  « صبح» چه  کنون  که  فردائیست  بزرگ  های وسواس  احساس های 

گوریست که    /اگر دیروز  «صبح »چه کند    /ست؟همزاد سایه در سایه پیروزی  /اگر فردا  «صبح »چه کند    /است؟

که گر آینده    «صبح »چه کند    /سیاهش؟ ی در میوه  ابا هسته تلخ تجربه   / ی جز ندامت اروید ز هر بوته از آن نمی

  / در آب های دوردست قرون   /بایست به ناچار اکنون دکتر حمیدی شاعر می   /قرار بود به گذشته باخته باشد

کنم )مرده به شما اخطار می   /به خاطر قافیه: با احترامی مبهم  /م« ا. صبح»و من که    /باشد!  جانوری تک یاخته

نیست که تالش  /های هزار قبرستانی!(  پایدار  زیرا میان من و مردمی که بسان عاصیان یکدیگر را در   /تان 

که من به    /های دواوین شعر شما برتر از همه دستمال   /در کار نیست.    /دیوار پیرهنی حتی  /فشریمآغوش می 

ی شده  مالکه دست   /های دراز اشعار قالبیبرتر از همه نردبان   /ام  سوی دختران بیمار عشق های کثیفم افکنده

بوده  من  گذشته  عینکی  /اندپاهای  استادان  همه  قرولند  از  قصیده  /برتر  فسیلخانه  رباعیپیوستگان  و   /هاها 

فریاد    /ام،دربانان روسبیخانه مجالتی که من به سردرشان تف کرده  /هاهای مفاعلن فعالتنوابستگان انجمن 
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نه    من  /طرف همه شما منم  /پااندازان جنده شعرهای پیر!«    /تان خواهد کرد:این نوزاد زنازاده شعر مصلوب

  / چرا که من نه فریدونم  /تانوداع کنید با نام بی نامی   /میرمگردم نه می نه باز می   /و من   /باز متفنن!  یک جنده

 نه والدیمیرم« 

از سر تا ته این متن کسانی یک بار امکان داشته ی دشوار است درک این که چطور برای من به راست 

نایی وجود دارد: نخست بزرگداشت خودِ شاملو،  ند. در این متن سه رکنِ مع رپندا بو آن را شعر    دن خوانبرا  

آمیزی نواخته است. دوم،  چون نویسنده مدام در آن لقب خود »ا. صبح« را ستوده و خود را با القاب اغراق

انسانی و سوم، مقادیری شعارهای چپ  ی سیاسی و در گرایانه فحش و ناسزا به ادیبان و متخصصان علوم 

 ا به موضع مناسب یا نامناسب استعمال شده است. ضمن دفاع از نیمایوشیج که بن

اند که بسیار ضد زن  اینها در ضمن با چندین اشاره به عشق و آمیزش جنسیِ خودِ شاعر همراه شده 

آور آغاز کرده و در ی محترمانه به فراموش شدن مادرش در فضایی چندشهستند. چون شاعر در آن از اشاره 

اند، و آخر ده و مرده نهایت دوستان دخترش را حاصل عشقی کثیف دانسته که تازه با زهر شعر او منجمد ش

 ی شعر خوانده است.  هم خود را زنازاده 

اش برای تهدید به ادیبان زمانه   ماند که شاملوای پریشان و سرشار از دشنام می در کل متن به نامه 

نوشته باشد. منظورش هم از فریدون و والدیمیر، فریدون توللی و والدیمیر مایاکوفسکی است که اولی در آن  

کرد، و دومی هم  هنگام نیرومندترین شاعر نوپرداز زمانه بود و با حزب توده و نیما هم سخت مخالفت می

شد، بی آن که آثارش خوانده و نقد شده زب در ایران فراوان ستوده میشاعر درباری استالین بود و به حکم ح 

باشد. در واقع منظور شاملو آن است که نه دشمن حزب توده است و نه سخنگوی آن، و البته این گزارش با  

 رسد. ای به نظر نمی توجه به ماهیت دعوایی که او یک طرف آن است، صادقانه 
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م تفکیک کنیم. شاملو در این متن نوشته، سه جزءِ یاد شده را از ه آنچه  بد نیست برای آشکار شدنِ   

تر از آنچه دکتر  زند، بسی شدیدتر و نمایان ی شاملو در این متن با شخصیتی خودشیفته پهلو می خودانگاره 

شد. او در این متن خود را با این گفت، و به حق عالمت خودشیفتگی قلمداد میی خویش میحمیدی درباره

است و نه والدیمیر )چون از هردو برتر است(، کسی که    نه فریدونشاعری که    ها توصیف کرده است:عبارت 

، بلوط تناوری به خاک افکنده اجنبی خویشتن را به سان  است، کسی که    ا. صبحد، چون  میرمید و نگردمینباز  

  های گرد گرفته که بر راه دیوان   شاعری چموشرا در قمار ادیبان در اختیار دارد،    تکخال قلب شعرکسی که  

سان سوزنی  د، کسی که بیابمی های زمان پیوند و با وصله  دجوشمیبا مردم اعماق   ، کسی کهاندازدشلنگ می

چشم تاریخ    کمردمد، کسی که  های نا متحد را به یکدیگر وصله زن سمان لحافپاره آ  د تاآیمیو بر  درومیفرو  

کسی    ،خدائی در زنجیراش را با شعرش کشته است!،  د، کسی که معشوقه کنمیرا بر کلمه همه دیوان ها حک  

های بزرگ فردائیست که کنون  احساس   که شعرشه، کسی  کوفتش  ابه سندان جمجمه   را  شهای گراندست   که

 ،  ست همزاد سایه در سایه پیروزی، کسی که های وسواس است نطفه 

چپ  شعارهای  مقادیری  میان  این  است،  در  کرده  مصرف  هم  این  گرایانه  والدیمیرم  »  :جنساز 

  اش را )انگار(همه خویشتن و    !وار نهادی نقطه امقطع تاریخش بود گلولهی که  ابه پایان جمله )مایاکوفسکی(  

  ش های زمان و با وصله   دتا با مردم اعماق بجوش  در لفاف قطعنامه میتینگ بزرگ متولد شد. شاعر  بر خاک افکند

 . د...«پیوند یاب 

ادیبان و دانشمندان دوستدار فرهنگ ایران و شعر کالسیک را به این ترتیب مورد عنایت هم  در نهایت  

پا ،  و کشندگان انواع والدیمیر   مسخره کنندگان ابله نیما،  های مطنطنمنظومه   یِاقوادان مجله »  قرار داده است:

به   اندازان محترم اشعار هرجائی! به پوزهجای همه ماده تاریخ که  اردنگی  های آدمک آویخته شده،  ن  شا ها، 

کند، کسانی که  می  نذر  گوسفند مسمطی  به دربان پر شپش بقعه امامزاده کالسیسیسم، کسانی که  فروشیاوراق 

، مرده های هزار قبرستانی!،  د قی کنندناخوردهدر طول سالیان  آنچه را که    انیشپیش پا   شاعراندارند  دوست  
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بیمار عشق های کثیفشاملو  که  ی است  هایدستمال   شاندواوین شعرکسانی که    افکنده  ش به سوی دختران 

 استادان عینکی  ،اند بوده  ی شاملومالی شده پاهای گذشته که دست   های دراز اشعار قالبینردبان دارندگان    است،

غرولند،   قصیده پر  فسیلخانه  رباعی پیوستگان  و  انجمن ،  هاها  فعالتنوابستگان  مفاعلن  دربانان  ،  هاهای 

!  باز متفنن  جنده، و انگار  پااندازان جنده شعرهای پیر  ،به سردرشان تف کرده  شاملو روسبیخانه مجالتی که  

دانسته  در آب های دوردست قرون    نوری تک یاختهدکتر حمیدی شاعر جاوالبته به طور خاص در این میان  

 شده است.« 

های ادبیها و بییابیم که پرخاشبا خواندن این متن که در زمان جوانی شاملو نوشته شده، در می

ی عادیِ  مری اتفاقی و نابهنگام نبوده، بلکه الگوی غالب و شیوه سرِ او به بزرگان فرهنگ و تمدن ایرانی اپیرانه 

شاملو بخشی از شهرت خود را عالوه بر هواداری  با این زبان و به این شکل و ترکیب،    کالم شاملو بوده است.

شیرازی و فریدون  دکتر حمیدی  شاعرانی مثل  گرا، از راهِ دشمنی و مخالفت با  های چپ و چهره  هاشخصیت از  

ترین شاعران  از نامدارترین و محبوب  ۱۳۶۰تا    ۱۳۲۰ی  ی دهه چرا که دکتر حمیدی در فاصله   .اندوخت توللی  

با حمله  بود و شاملو  او چنین وانمود میی مسایران  به  ادبی و همتمر  اوست پایه کرد که معارض  متنِ    .ی 

ی شاملو برای ی شعر نوست، با مشهورترین هجویه ی شاملو درباره است« هم که بیانیه   »شعری که زندگی 

است  همراه  می  دکتر حمیدی  اینجا  را  آن  از  بخشی  تنها  او  بردن  لذت  و  و خواندن  کلآورم  به  ز  را  اش 

 : کنمعالقمندان واگذار می 

یک بار   /امجنگ کرده  /ئیچوی ِ کرهدوش ِ شنهم  /ویشراه ِ شعر ِ خهم   /زمانی  /شخصه به   /که منحال آن »

 «. امآونگ کرده  /یشتنبر دارِ شعر خو /در چند سال ِ پیش /هم »حمیدی شاعر« را

اما این که چرا دکتر حمیدی نخستین آماج دشنام و فحاشی شاملو در فضای عمومی قرار گرفت، به 

سیاست حزب توده برای  گشت که او ادیبی معتبر و شاعری اثرگذار بود که سرسختانه در برابر  آنجا باز می 

ای ورزی را همچون وظیفه این دشمنی شاملو  ه  تقریبا تردیدی نیست ککرد.  مطرح کردنِ نیمایوشیج مقاومت می
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ه کلی با دکتر اش بی زیسته و محیط تنفس داده، و نه لزوما موضعی شخصی. چون تجربه حزبی انجام می 

اند  ها دقیقا در زمانی نوشته و منتشر شده حمیدی فاصله داشته و با او ارتباط رویارو هم نداشته است. این متن

 کوشیده است. ی کیوان عضویت داشته و برای دستیابی به مقام نفر دوم در این جمع میه او در حلقه ک

نداده  که  داریم  هم  دیگری  می های  حزب  شان  مالی  حمایت  از  مبارزه  این  جریان  در  شاملو  دهد 

و  هرفتهای شعر حمیدی میبعد از چاپ شدن کتاببرخوردار بوده است. مشهورترین موردش آن که شاملو 

یکجا در خیابان انقالب امروزین به  جلوی چشم مردم با حرکاتی نمایشی و همه را  هخریدها را میکتابکل 

مطبوعاتی وابسته به حزب بوده که ضمن داشتنِ  یک کارگزار ه است. شاملو در این هنگام  ریختجوی آب می 

نه شغل مشخصی. بنابراین پول الزم برای این که یک چاپ  مناسبی داشته و زن و چهار فرزند نه وضع مالی  

رسیده است. سنت جلوگیری های دکتر حمیدی را خریداری کند، قاعدتا از جایی به دستش میکامل از کتاب

ای طوالنی و آشکار دارد. اش هم در جریان چپ پیشینه ها با خریداری کردن و از بین بردن از انتشار کتاب

ی حمیدی را به این  های تازه چاپ شدهرفته کتابگرفته و مییعنی روشن است که شاملو پولی از حزب می

برده است. بین می  کرده و ازشکل روبروی دانشگاه تهران که محل تدریس او بوده در جوی آب خمیر می

 دانست.  یا اخالقی فرهنگی  ،توان آن را ادیبانه شکلی از رقابت شاعرانه که به سختی می

کردند حزب حرکت نمیی  ی شاعرانی که در خطِ تعیین شدهشاملو عالوه بر دکتر حمیدی به بقیه 

که در  فریدون توللی بود  یکی دیگر از این شاعران  ی شاملو دیدیم که  در والدیمیرنامه   .آوردنیز تاخت می

ان عمر دوستی  و تا پای  شهرتی بیش از او نیز به دست آوردبرای مقطعی  ی دکتر حمیدی بود و  پایه ادب هم

توللی در آغازگاه جوانی به حزب توده پیوست و زمانی مهمترین دوست    .استوار باقی ماندشان  دوران جوانی

وری همراه  اما بعد از ماجرای پیشهاشت.  در حدی که نام دخترش را نیما گذشد،  و شاگرد نیما پنداشته می

همزمان با این چرخش    .گرای دیگر از حزب رویگردان شد و شعرهای آبداری در حمله به آن سرودادیبان ملی 

چنان که   .های او روی آوردسیاسی، توللی از هواداری از نیمایوشیج هم دست برداشت و به رد و طرد سروده
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نوشت و در آن  ی«شعر» شاملو در همین هنگامه .در ضمن دوست نزدیک حمیدی شیرازی هم بودگفتیم او 

ی ضدنیمایی آن  «ی شاملو و مقدمه در همین حدود هم بود که »قطعنامه   .کرد و به توللی تاخت از نیما دفاع  

 204. به آن حمله کردشعر ندانست و  وزن بودن  به خاطر بیی شاملو را  دفاعیه خودِ نیما  انتشار یافت و در نتیجه  

ی شاعران معاصری که آماج خشم و دشنام شاملو قرار گرفتند بیش از اینهاست. یکی دیگر از سیاهه  

دعوایش با شاملو باال گرفت. این دعوا را اغلب به صورت    ۱۳۳۹ایشان نادر نادرپور است که به ویژه در سال  

های شخصی و عناصری بیرون از حریم قلم در ه دشمنینماید کاند، اما چنین می جنگ قلمی توصیف کرده

ی »آژنگ«  امضا در مدح شاملو و حمله به نادرپور در نظریه متنی بی  ۱۳۴۰آن کارسازتر بوده باشد. مثال در سال  

  205اش احتماال رضا براهنی از مریدان شاملو بود. منتشر شد که نویسنده 

کرد، و به گوش او رساند که این به دوستی با نادرپور تظاهر میتن این متن  براهنی همزمان با نوش

متن را دوست دیگرشان محمود کیانوش نوشته است. نادرپور به همین خاطر با کیانوش دچار کدورتی شد و  

به این موضوع اشاره کرد   -ای به نام شعر نو« در کتاب »طفل صد ساله -ین الهی بعدتر در مصاحبه با صدرالد 

و معلوم    207ی آن متن او نبوده گرفت و گفت که نویسنده   کیانوش ولی با او تماس  206و از کیانوش گله کرد.

آورده و بعد به اسم کیانوش پخش شد که م. آزاد )یکی دیگر از مریدان شاملو( و براهنی آن متن را پدید  

  208کرده بودند که بین این دو را به هم بزنند. 

 
 . ۱۴۳: ۱۳۸۶رهبریان،  204
 . ۱۷۳: ۲۰۱۸کیانوش،  205
 . ۱۶۷: ۲۰۱۸کیانوش،  206
 . ۱۶۹: ۲۰۱۸کیانوش،  207
 . ۱۷۳: ۲۰۱۸کیانوش،  208
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ی اندیشه بیرون بحث در حوزهی جدال قلمی و  روشن است که این نوع روابط و گفتارها از رده

های ناباب فرومایگان شبیه است تا روابط میان گروهی شاعر و ادیب. به هر روی روشن شتر به بازی است و بی

کرده و با دشنام دادن به او برای  ترین شاعر دوران خود را انتخاب میای محبوباست که شاملو در هر دوره 

رازی بود و فریدون  این شخص حمیدی شی  ۱۳۴۰و    ۱۳۳۰ی  کرده است. در دههخود شهرتی دست و پا می

 هم توللی بود و نادرپور.   ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰ی ی. در دههلتول

ها و ی دشنام گرفتند و به خوان گسترده جدای آنان که آماج خشم و دشمنی شخصی شاملو قرار می

شان  اند که رفتار شاملو درباره شدند، شماری بزرگتر از دولتمردان و ادیبان بودهناسزاهای رنگارنگش مهمان می

اند و فضایشان با دنیایی های پیش بودهاین افراد اغلب بزرگانی درگذشته و مربوط به نسل   .خصمانه بوده است 

به همین خاطر گویا شاملو تماسی ذهنی با ایشان    .زیسته بیش از حد فاصله داشته است که شاملو در آن می 

  .اش نسبت به ایشان با سنجیدگی و نزاکت بیشتری همراه است کرده و رفتار خصمانه برقرار نمی

اند از این رو آموزنده گرفتهی مطبوعاتی شاملو قرار  ی کسانی که به این شکل آماج حملهمرور سیاهه 

ی امور داشته و از اش موضعی یکسان و تغییر ناپذیر دربارهدهد او از ابتدا تا پایان زندگیاست که نشان می 

این که در ابتدای کار از اقمار حزب توده بوده و بعدتر   .نگریسته است ی کمونیسمی انقالبی به دنیا می دریچه 

نمی ایجاد  تغییری  حقیقت  این  در  یافته  گرایش  مائوئیستی  جریانهای  دشمنبه  که  از  کند  همواره  او  ان 

دهد  مانند قوام را مورد حمله قرار می  ییهاشخصیت اند و آنجا که  بوده  شی ملی کشوری برجسته هاشخصیت 

به لکه  یا فساد مالیای مانند جاههای تیرههم  ندارد و دقیقا بر همان کردارهایی طلبی  شان حمله  شان کاری 

 . خواهانه و در راستای منافع ملی ایران بوده است د که وطنبرمی

ی این  انِ انتشار آرای خویش را دربارهکیکی از بیانگرترین فضاهایی که شاملو در آن با دسِت باز ام

ها و اسنادی  در این مجله بخشی به نام »اسناد« وجود داشت که در آن نامه  .است  «کتاب جمعه »و آن داشت، 

با مرور فهرست کسانی که در کتاب جمعه مورد حمله   .شدی نامدارانِ معاصر منتشر میبرای افشاگری درباره 
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شود که بخشِ انتشار اسناد وقفِ رسوا و بدنام کردنِ کسانی شده بود که در دوران  روشن می ،گرفتندقرار می

شد، »نوکر انگلیس«  ی اینان وصل میبرچسب مشترکی که به همه  .نداه پهلوی موضعی ضدکمونیستی داشت

هایی اداری  یافت، گزارشدر بیشتر موارد اسنادی که همچون دلیلی بر جاسوسی و سرسپردگی انتشار می بود.  

   .با همتاهای انگلیسی خود داللت داشت این دولتمردان بود که به نشست و برخاست 

ها در این همنشینیها  محتوای سخنان و رایزنیشود که  با مراجعه به اصل اسناد و منابع روشن می 

در میان کسانی که موضوع    د.روی دو کشورِ دوست انظار می ی دو سیاستمدارِ نماینده که در مکالمه   هودهمان ب

بودند شخصیت  این بخش  مثل دکتر عیسی صدیق افشاگری  داشته   209های خوشنامی  اند که در  هم حضور 

کرده ها از منافع ملی دفاع میاش تردیدی وجود ندارد و تردیدی نیست که در برخورد با خارجیموضع ملی 

این روابط دوستانه به معنای جاسوسی برای   شد کهبه تلویح یا تصریح اشاره می »کتاب جمعه«  اما در  است.  

است  بوده  پرونده   .بیگانگان  برای شخصیت نوع  این مجله شباهتی تکانسازی شاملو  ملی در  دهنده و  های 

شان به مخالفان و سرکوب  برای کنار زدن  در دوران پساپهلوی  برانگیز دارد با الگویی که نیروهای امنیتی  تأمل 

همین  با    نیانی بود کهترین قربابخت یکی از تیرههای آغازین انقالب عباس امیرانتظام  در سال.  گرفتندمیکار  

 د.  شها زندانی  پاپوش

  و زاده منتشر کرده و خسرالسلطنه و تقی ی قوامی پنجم کتاب جمعه چند سند درباره شاملو در شماره 

ای بدان افزود و طی آن تاکید کرد که قوام خائن و عامل انگلیس بوده  حزب توده( دیباچه   شاکری )از اعضای

مثال یکی از  .دهدمنصبان انگلیسی را نشان میاحب ارتباط نزدیک قوام و ص 210اسنادی که منتشر کرده، .است 

 . کندی لژ( به قوام حکایت میی فرمانده ها )نشان شوالیه های فراماسون ترین نشان ها از دریافت یکی از عالیآن

 
 .۱۴۳ :۱۳۵۸/ ۶/ ۱۵، ۶ی کتاب جمعه، شماره 209
 . ۱۴۵: ۱۳۵۸شاکری،  210
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اند که وقتی کلنل پسیخان قوام را زندانی  دهد با وزیر مختار بریتانیا به قدری صمیمی بودهدیگری نشان می

  .کرد، از او کمک خواست 

سازد  ی دعوی »نوکر انگلیس« بودن دولتمردان را برمیست که شالوده یاز همه سه سند دیگراما مهمتر  

زاده  یکی متن تلگراف تبریک تقی  .شوددر آذربایجان مربوط می تابع استالین  ان  طلبیه به شکست تجزو هر سه  

گیری آذربایجان ابراز خوشحالی کرده و گفته که ایرانیان  است که طی آن از بازپس  ۲۰/۹/۱۳۲۵به قوام در  

  . زاده به کسی به نام سِر رونالد است ی تقیدیگری نامه   .ساکن انگلستان هم از شنیدن این خبر مسرور شدند

خواهند  اند و میها در شمال ایران به دسیسه مشغول ایمحتوای نامه آن است که هواداران شوروی و توده

هایی از خاک همزمان با خروج متفقین از کشور قدرت را به دست بگیرند و به این ترتیب در عمل بخش 

زاده سفیر ایران در انگلستان بوده این نامه در زمانی نوشته شده که تقی  .ها قرار دهندکشور را در اختیار روس

شاهنشاهی ایران چاپ شده و بنابراین متنی اداری و عادی است که و نامه هم بر سربرگ رسمی سفارت  

هرچند همچون سند خیانت و جاسوسی    .دولت ایران برای درخواست کمک از انگلستان ارسال کرده است 

   .زاده تفسیر شده است تقی

ی لوحی دربارهی ایران است، که در آن ساده ی حزب توده در دشنام به مخالفان تجزیه آخری، اعالمیه 

های او در ایران را نیز فریب کار عالوه بر استالین، گماشته است این سیاستمدار کهنه   زند و معلومقوام موج می 

ی آذربایجان  از جریان تجزیه   «کتاب جمعه »آنچه در کل این گزارش چشمگیر است، هواداری علنی    .داده است 

همچنین جالب است که از دید   .است و تفسیری که در این امتداد در ابتدای این اسناد به چاپ رسانده است 

اند سندی بر  کردهشده و فکر میدی افشاگرانه محسوب میچنین اسنا  «کتاب هفته»اندرکاران  شاملو و دست 

اش را نتیجه دوستی واژگونه اند، در حالی که هر ایرانی وطنضدخلقی بودن تقی زاده و قوام به دست داده 

 . گیردمی
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، بلکه شاعران و ادیبان خوشنام  گرفتندقرار می  «کتاب جمعه»ی  آماج حمله نبودند که  تنها سیاستمداران   

این مجله  های  مثال در یکی از شماره  .ز حتا بعد از مرگشان در فهرست سیاه این مجله قرار داشتندگرا نیو ملی 

کار« او از شعری کن مگو چیست  ی بهار افشاگری کرده و گفته که شعر »برو کار میسیروس شمیسا درباره 

اش اثر مشهور بهار را ترجمه دانسته  شمیسا در عنوان مقاله   .ی جرجس همّام وامگیری شده است عربی به خامه 

   211.و در متن با وجود رعایت ادب، بهار را تلویحا به دزدی مضمون همام متهم ساخته است 

ی نامدار نسل  هاشخصیت با  را  شده، نوع ارتباطش  انتشار این حمالت که زیر نظر شاملو انجام می 

نشان می  برمال می گیری سیاسی و فرهنگیدهد و جبهه پیش  نوشته همین جبهه   .سازداش را  ها و  گیری در 

می تکرار  هم  شاملو  انتشار    .شود»شعرهای«  که  تفاوت  این  ناسزانامه با  حمله  ها  این  آماج  که  مواردی  در 

  .پذیرفته است بعد از فرو افتادن وی از قدرت انجام می همیشه شخصیتی سیاسی و مقتدر بوده، 

ها« نام دارد که خطاب به شاه های شاملو که آماجش مشخص است، »با چشم مثال یکی دیگر از متن 

توجه به این که  اند، بیجویی سیاسی شاملو قلمداد کردهای از مبارزهاین متن را نمونه   212. سروده شده است 

زی انقالب است و این دقیقا زمانی  یعنی بیست و چند روز پیش از پیرو ۲۶/۱۰/۱۳۵۷آن  تاریخ سروده شدنِ 

کوشیدند  طلبان میاست که سقوط سلطنت پهلوی قطعی شده بود و شاملو به همراه بسیاری دیگر از فرصت 

   .های تند به رژیم سلطنتی در نظم سیاسی بعدی جایی برای خود پیدا کنندبا حمله 

  

 
 . ۱۵۸: ۱۳۵۸شمیسا،  211

 . ۱۳۸: ۱۳۸۶رهبریان،  212
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 اهی شاملو م: دوستی پنج گفتار 

 

های همکاران و ی تماس نظام شخصیتی شاملو و ساختارهای نهادین، عالوه بر حلقه برای فهم نقطه  

با الگوی روابط دوستانه و دشمنانه دوستانی که در آن عضویت داشته،  به  با دیگریید  های خاص هم  اش 

در خارج از   ی انجامش هستیم. قاعده آن است که ارتباطهای دشمنانه نگریست و این کاری است که در میانه 

ای  ه رود که در درون حلقههای دوستانه و در تقابل با حریفان و رقیبان بیرونی شکل بگیرد. یعنی انتظار میحلقه 

 ی کیوان و رهنما و شاملو با ارتباطهایی دوستانه سروکار داشته باشیم. گانه سه 

هایی که در آن عضو بوده هم دشمنانه  با اعضای حلقه   چنان که دیدیم بخش مهمی از ارتباطهای شاملو

 که دوستانه بوده نیز روشنگر و معنادار است.  شده است. اما مرور روابطش در زمانیبه تدریج چنین بوده، یا 

ای ، که بنا به منافع لحظه هارتباط شاملو با اطرافیانش نه تنها پرخاشگرانه و تهاجمی بوددهد که  ها نشان می داده 

که  هایی در ارتباط دوستانه  ه است. نوسان شددستخوش جزر و مدهای چشمگیر هم میپیرامونی  و شرایط  

   .انجامیده است پیشین و دروغگویی هم میانکار روابط  هبگاه 

گفتند شاملو به مناسبت مرگ جالل آل  که میتوان بازجست  می شعری    را در  ی از این الگوانمونه 

  ه ها به شاملو شبیه بوداین نکته را باید در خاطر داشت که جالل آل احمد از بسیاری جنبه   .احمد سروده است 

می مقاطعی حساس همدست و همکار وی محسوب  در  است شدو  از    .ه  نویسندگان  این  فعالیت  هردوی 

ی روشنفکران  به طبقه بدون اندوختن دانشی عمیق یا دستیابی به تخصصی مشخص    ی آغاز کردند ومطبوعات

های مرسوم ملی و عقالنی را به سخره ارزشو هردو  لحنی تهاجمی و زبانی گزنده داشتند،  هردو  گام نهادند،  
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شان را با حزب توده آغاز کردند و بعدتر از آن فاصله گرفتند  در ابتدای کار فعالیت سیاسی   . هردوگرفتندمی

این دو آغازگاهی    .ی خود را ترک کنندگرایانه چپ   ، بی آن که سوگیری به دشمنش تبدیل شدند در مقاطعی  و  

شاملو  و  ، آل احمد  توسط حزب توده  در جریان مطرح کردن و برکشیدن نیما یوشیجمشترک هم داشتند، چون  

 .  کارگزاران اصلی این روند بودند

درگذشت جالل آل احمد متنی بنویسد و به به مناسبت  با این زمینه هیچ عجیب نیست که شاملو   

 .که این متن را در سوگ جالل نوشته است داشت  هایش تایید  در مصاحبه او    .سبک خود آن را شعر بپندارد

شد و این حرکت شاملو ترفندی حساب  احمد روشنفکری مبارز و محبوب قلمداد می جالل آلها در آن سال 

  .شدمحسوب میبرایش شده و سودآور 

داد را مهم جلوه میاو  تب و تابی که  بعد از انقالب اسالمی و عیان شدن پیامدهای سخنان جالل،  

شاملو در گفتگویش با   نشست و بدنام گشت،وقتی جریانی که او مبلغش بود بر مسند قدرت    .فرو نشست 

شعر برای جالل سروده نشده و اصوال با او جز ائتالفی سیاسی موافقت این  که    اعالم کرد  213محمد محمدعلی 

نداشته است و همدلی از مرگ جالل منتشر شد و مردم آن را  این شعر  شاملو گفت که    .ای  بالفاصله بعد 

بعد نوشته که   .ای برای وی قلمداد کردند، و او چیزی نگفت و گذاشت این طور فکر کنندهمچون سوگنامه 

سیمین دانشور بعدتر به خاطر سرودن این شعر از او تشکر کرد و او باز هم حقیقت را نگفت و وانمود کرد 

  .نوشته شده است متن به خاطر جالل 

ی سی و چهل  ی دهه جویانه و مبارزه  گرایانه شد، فضای چپ این مصاحبه منتشر می که    ۱۳۷۲در سال  

  . شده بودبدنام  کمابیش  اسالمی  تندروی  اش با جریان  به خاطر همراهی آل احمد  جالل  سپری شده بود و  

 
 .۱۳۷۲محمدعلی،  213
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سنگر خویش نمایاند  نمود خود را در کنار جالل نشاند و وی را همشاملو به سادگی در زمانی که سودمند می 

پیشین را انکار های  همدستیو از این راه شهرتی اندوخت، و بعدتر وقتی دید زمانه دیگرگون شده به سادگی  

چاپ  همزمانی انتشار، مضمونِ سازگار متن، گفتگو با خانم دانشور، توضیح نویسنده و تقدیم شعر در    .کرد

گفته  شاملو در گفتگو با محمدعلی دروغ می دهند  نشان میگواهانی هستند که به روشنی  »هوای تازه«  بعدی  

ی نادیدنیِ ذهنِ شاملو، حقیقت  خارج از مدارهای میل و انگیزه   است. یعنی تا جایی که عینیتی در کار هست،

پراکنده با همین عنوان همه جا  ای نوشته و آن را با افتخار  آن بوده که جالل درگذشته و شاملو برایش سوگنامه 

 . است 

اسفند  شاملو در    .توان تشخیص دادبا محمدعلی میرا در همین گفتگو  از همین الگو  ی دیگری  نمونه 

هایی که در  ها بسیار بدان افتخار کرد و هنوز هم عکس ی فروغ فرخزاد را برد و در آن سال جایزه  ۱۳۵۱سال 

آن را   ۱۳۷۲اش در  شاملو در مصاحبه اما    .شودهایش با سرافرازی چاپ میآن مجلس برداشته در زندگینامه 

اش بوده نداشته و فقط برای بیان رسالت سیاسی »لوح دو قازیِ نقره« دانست که دریافتش سودی به حال وی  

 214. که آن را »مستمسک قرار داده« است 

در سال ی یاد شده را برادر فروغ )فریدون فرخزاد(  جایزهاینجا باید بدانیم آن است که  ای که  نکته 

های دولتی داشت و موفق شد با پشتیبانی رسانه وزارت فرهنگ آن روز  او پیوندهایی با    .به راه انداخت   ۱۳۵۰

این جایزه  .  اهدا کندبه برگزیدگانی  با سر و صدای بسیار  ای با نقش فروغ را در سالگرد درگذشتش  پالکی نقره

. ارتباطش با نهادهای برقرار بود  ۱۳۵۶تا    ۱۳۵۰تنها بین سالهای  ی چندانی هم پیدا نکرد و  در ضمن ادامه

 . دامنش برچیده شدبا نزدیک شدن به دوران انقالب  شود کهدولتی از اینجا آشکار می 

 
 .۱۳۷۲محمدعلی،  214



296 

 

ی در تاالر روزنامه  ۱۳۵۱شاملو در دومین دوره از اهدای این جایزه، روز چهارشنبه دوم اسفند سال 

برخالف  .زاد اجرای برنامه را بر عهده داشت اطالعات این جایزه را دریافت کرد. در این مراسم فریدون فرخ

و حتا در  ،  ی جایزه نبودکنندهخوانیم، شاملو در آن تنها یا مهمترین دریافت های امروزین میدر روایت آنچه  

،  روز کسی که به عنوان شاعر جایزه گرفت، سیروس مشفقی بود آن  در  مقام شاعر مورد تقدیر قرار نگرفت.  

شاملو او  .  نه  بر  داستان   جمیله عالوه  عنوان  به  مجابی  برگزیده، جواد  بازیگر  عنوان  به  منصور    نویس،شیخ 

احمد    مورد تقدیر قرار گرفتند.سرا و شاعر  ایرج جنتی عطایی به عنوان ترانه   نگار،تاراجی به عنوان روزنامه 

جایزه دریافت کرد. سخنران مراسم   نه به عنوان شاعر، بلکه »برای ارزش ادبی و اجتماعی آثارش« هم  شاملو  

 . محمود عنایت بودهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۵۱ی فروغ فرخزاد، اسفند ی اهدای جایزهدورهمراسم دومین 
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دهد که شاملو  ی باال( نشان می گزارشی از مراسم اهدای این جایزه که در روزنامه منتشر شده )نگاره 

در این مراسم در مقام شاعر معتبر نبوده و کسی بوده که آثارش »ارزش ادبی و اجتماعی« دارد. کسی که شاعر  

بوده که »به    یبوده و جایزه گرفته و عکسش هم به این خاطر مجزا در گزارش چاپ شده، سیروس مشفق

  ۱۳۲۲ی  سیروس مشفقی زادهخاطر تکاملی که شعر او به شعر جوان کشور داده است« برگزیده شده است.  

  « یزمستان  ی»پشت چپرهامنتشر کرد به اسمهای    «شعر»درگذشت. او چندین دفتر    ۱۳۹۹بود و در دهم خرداد  

حرف    کندیم  یو »عشق معن(  ۱۳۵۷)  خون«ی، »شب( ۱۳۴۹، »نعره جوان« )( ۱۳۴۸تازه« )  یشعرها  زی، »پائ( ۱۳۴۶)

تبار بود که در این هنگام از مریدان و مقلدان شاملو بود و مطالبی )گاه پرغلط  . او مهندسی آذری( ۱۳۸۱مرا« )
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می شعر  عنوان  به  دستوری(  لحاظ  رسانه به  در  و  مینوشت  منتشر  شاملو  با  مربوط  نمونههای  از کرد.  ای 

 »شعر«هایش چنین است: 

نازک    یهاشاخه  در/    زیی پا  /میدر مباحثه بود   ما  /دیباری تمام سال نم  یوقت   /جداگانه  یهادر فصل  »

برگ، برگ    هر  /جداگانه  یهافصل  در  /درخت و آب  انیم  دهیکش  یمرز  /باد  و  /گذشت ی م  غمناک  /دِستانیب

حکا مص  شه،یت  هر   /هات یبرگِ  بود  ما  /بود  بت یآسمان  مباحثه  شکفتگ  در  /شرق  و  /میدر  دشت   یمَقدم 

 215ی«. اطلس

نوشت. تا زمانی  نوشت، او هم می آشکار است که به همان سبک و سیاقی که شاملو »شعر« سفید می 

. اما جالب آن که پس از هم که دستگاه تبلیغاتی شاملو پشت سرش بود، در محافل نوگرایان شهرتی داشت 

را از دست داد و در سراشیب گمنامی فرو غلتید. طوری که    هاهای رسانه حمایت ناگهان  دریافت این جایزه  

کرد و راهی برای  مارگانی اندک چاپ میهایش را پس از انقالب با خرج خود و با کیفیت پایین و شکتاب

 .  یافت نمی شان فروش

شد، که بالفاصله پس  های مرتبط با شاملو مربوط میادیده انگاشته شدن به قطع حمایت رسانه این ن 

از دریافت این جایزه دیگر نامی از او نبردند. خود شاملو هم پس از این هرگز از او جایی یاد نکرد. پس از 

اانقالب همین گروه فضای رسانه  بنابراین  های فرهنگی را به دست گرفتند و همین سیاست را  دامه دادند. 

اجازه از استاد خود جلو زده و از  آید آن است که سیروش مشفقی شاگردی بوده که بی حدسی که پیش می 

و چون آثارش در واقع هم ارزش    ،وی نادیده انگاشته شدهگوش به فرمان  های  سوی او طرد شده و در رسانه 

 است. چندانی نداشته، در گمنامی عمر گذرانده و درگذشته

 
 .۱۸-۱۷: ۱۳۴۴مشفقی،  215
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شک با خبر بوده، و دو دهه بعد هنگام  بیو پیوندش با دولت پهلوی  از ماهیت این جایزه  شاملو  

یاد داشت. چون  بدگویی درباره  به  این مطلب را  نیز  با محمدعلی  اش  امکان  در گفتگو  نام  تا حد  از بردن 

»برادر فروغ این جایزه را شاید برای خودنمایی  گوید که  در این حد میفقط  کند.  میخودداری  فریدون فرخزاد  

گفته که او و دوستانش  از دولتی بودن جایزه باخبرند،    ان فرض که مخاطببا این پیش بعد هم    .علم کرده بود«

یکی   .ضدرژیم پهلوی بدل کردندبر  و آن را به نمادی    «سمت و سوی آن را تغییر دادند »با دریافت این جایزه  

ی آزادی را در گفتار خود به کار برده بودند  دو جمله هم از این و آن نقل کرده که هنگام دریافت جایزه کلمه 

های صریح و  داده اما   .اندبودهناپذیر  سازش مبارزانی  در زمان »اوج اختناق«  و وانمود کرده که بنابراین همگی  

اش ای دولتی بوده، با حمایت و تایید نهادهای سیاسی درباره برنامه اهدای جایزه  دهد که  شواهد نشان میروشن  

ی دولتی کردن فروغ  ، بلکه بخشی از برنامه مبارز  اند و نهضدسلطنت بوده نه    اششده، و گیرندگان تبلیغ می 

  .طلبان پیگیرش بودی سلطنت اند، که در آن زمان فریدون فرخزاد در پی پیوستن به جرگهبوده

منصور تاراجی ، عبارت بودند از  دریافت کردندهمزمان با شاملو  این جایزه را  از کسانی که  دو تن  

رو و دانشمند  دکتر عنایت که مردی میانه   .اش جایزه گرفت و دیگری محمود عنایت نویسی که برای روزنامه 

منصور   .های سیاسی روز است گیری از جبهه پاک  کرد و نوشتارهایش عمیق و  از کار سیاسی پرهیز می  ،بود

ی اطالعات بود و بعد از آن هم به  ی انقالب اسالمی سردبیر روزنامه تاراجی هم مردی فعال بود که در آستانه 

جمعیت  »گذار  تاراجی خویشاوند بنیان   .ی انقالب ایران شهرتی به دست آوردخاطر مصاحبه با قذافی درباره

صلح دوستدار  خانواده  «ایرانی  و  خودش  و  تودهبود  بودنداش  و   .ای  نداشت  زیادی  سیاسی  فعالیت  اما 

دهد که ای دولتی هم دارد، نشان می ی مهم پایتخت که رگه اش به عنوان سردبیر یکی از دو روزنامه موقعیت 

  .شده است نمی برای نظام پهلوی خطرناک محسوب 

شاملو در این خطابه به سادگی    .مضمونی سیاسی نداردی خودِ شاملو هنگام دریافت جایزه هم  خطابه 

های سفید «شعر»نظر است، و آرمان او را بزرگ دانسته و متنی از  جبهه و هماحمد همگوید که با جالل آلمی
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مضمون  آن که به نقدی سیاسی بدل شود.  بی شود،  خود را خوانده که در آن نقد اجتماعی مالیمی دیده می

رویارویی شجاعانه با مرگ است، به کمک اراده و قصدِ خودمدارانه، که در حال و هوای    سخنش هم  اصلی

اش شاملو بعدتر گفته که پافشاری بر همدلی  .سیاسی نیست به هر صورت  اما  نماید،  می  یانهگراآن روزها انسان 

شاملو جایزه را دریافت  اما به هر صورت در آن سالی که    .با جالل ترفندی سیاسی بوده و حقیقتی نداشته

کرد، جالل به نیروهای چپ پشت کرده و به اسالم روی آورده بود و به همین خاطر در مسیر مبارزه با می

به هیچ عنوان نشانی از مبارزه و مخالفت سیاسی روز  ی شاملو در آن  خطابه   .شد کار قلمداد می شاه سازش 

آموز گراییِ رام و دست نداشت، بلکه همراه و همسو بود با جریان فرهنگی غالِب آن روز که شکلی از چپ 

 . اشفریدون فروغی نماینده  و اش بودندریز و فرح پهلوی پشتیبان که رضا قطبی برنامه سیاست پهلوی بود 

های رسمی  هایش در دوستیتا اینجای کار دیدیم که یکی از الگوهای رایج در رفتار شاملو، چرخش  

ای افتخارآفرین با مدیریت فریدون ری از دست رفته مثل جالل، یا جایزه بوده است. خواه در ارتباط با همکا

ایست که  بینیم و یکی از اسناد مهم و جالب در این مورد شیوه فرخزاد. این الگو را در جاهای دیگری هم می 

پیشکش می به دوستانش  را  است.  شاملو »شعر«هایش  تقدیمکرده  پشتوانه نامه تحلیل کل  ی هایی که شاملو 

احمد دیدیم یک الگوی عمومی بوده و نه موردی یکتا و ی آلدهد که آنچه درباره نشان می  ،آثارش قرار داده

  .استثنایی

ها به اشخاصِ مشهور در زمان  ی متن طلبانه ی غالب، منسوب کردنِ فرصت نماید که قاعده چنین می

  شان نام به فراخور اوضاع روز  که    کردهی تقدیم می«هایش را به کسانشعر» یعنی شاملو    .مناسب بوده باشد

اند. این ظاهرا  همسو با شاملو بوده شان  روانهدر مسلک سیاسی چپ اند، و ضمنا  بوده و محبوبیتی داشته مطرح  

ها نامه چون آن دریافت کنندگان تقدیم نوشته مخاطب و مُبلغ پیدا کند.  هایی که می ترفندی بوده برای این که متن

اند، و به این ترتیب نوعی مدار بسته برای نان قرض دادن  کردهی این متن تبلیغی میشان درباره و هواداران

 شده است. متقابل برقرار می
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انتشار  که همزمان با نخستین انتشارِ متن  طبعا باید به برچسبی نگریست  ها  نامه این تقدیم برای تحلیل  

در میان    .باشدتوان پذیرفت که شاملو آن متن را با الهام از آن شخص تولید کرده  مییافته است. در این موارد  

ی دیگرش متنی است به نام نمونه  .آثار دوران جوانی شاملو متنی که برای ارانی نوشته شده از این زمره است 

هری ترومن که در آن    .که در گرماگرم ماجرای خلع ید از شرکت نفت انگستان نوشته شده است   «۲۳»شعر  

ای به نام اورل هاریمن را به ایران فرستاد تا به امور حقوقی مربوط هنگام رئیس جمهور آمریکا بود، نماینده 

  .تان رسیدگی کندبه شکایت انگلس

در اعتراض به ورود وی به تهران تظاهرات کردند و ارتش   ۱۳۳۰بیست و سوم تیرماه    ها درایتوده

اند که در این جریان پنجاه تن کشته نوشته   .ای برای مداخله در کارها بود، به ایشان حمله کردکه منتظر بهانه 

به هر صورت مصدق که فرمان داده بود    .نمایدآمیز میو دویست تن زخمی شدند، هرچند این آمار اغراق 

توسل نشود، از این درگیری بسیارخشمگین شد و سرلشکر شفایی که رئیس شهربانی بود  ارتش به خشونت م

بعد رهبری جناح هوادار   به  از آن  استعفا کرد و  این حرکت  به  اعتراض  را عزل کرد و سپهبد زاهدی در 

   .ه گرفت شاه را بر عهدمحمدرضا  

عضوی از محفل کیوان آن هنگام  و در  اشاره به روز بیست و سوم تیرماه نوشته  « را با  ۲۳»متن  شاملو  

و کارگزار مطبوعاتی حزب توده بوده و پذیرفتنی است که برای این واقعه چنین متنی نوشته باشد. این یکی 

 نامه و ارجاع شاملو به رخداد با متن و شواهد بیرونی سازگاری دارد. هایی است که تقدیم از نمونه 

شود. هم خود شاملو عالقه داشته یک متن را بارها به کسان و  اما این سازگاری در همه جا دیده نمی 

اند. در نتیجه  آمیز ادامه داده های مختلف ارجاع دهد، و هم مریدانش همین روند را به شکلی اغراق موقعیت 

اش هایی درباره بینیم، باید مکث کنیم و پرسش لو میوقتی توضیحی یا برچسبی و تقدیمی در متنی از شام 

ی مورد نظر  نامه مطرح کنیم. از این جنس که این متن نخستین بار کِی و کجا منتشر شده؟ برچسب و تقدیم 
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هایش  را از ابتدا داشته یا بعدا به آن افزوده شده؟ این برچسب تغییر کرده یا ثابت باقی مانده؟ شاملو در مصاحبه 

 اند؟ و مشابه اینها. ان در گفتارهایشان چه ارجاعی به این متن داده و دیگر

اشتیاق شاملو برای منسوب کردن به ویژه از آن ضرورت دارد که    انههای دقیق و ریزبیناین پرسش 

آن باعث شده تا شاگردان و پیروانش در این مسیر راه افراط بپیمایند و هر متنی از او را  شعر خود به این و  

برای حمله به شاه سروده شده، در حالی    «آخر بازی» مثال گفته شده که    .به شخصیتی یا رخدادی مربوط سازند

که این متن ارجاع مستقیمی به شاه یا حکومتش ندارد و متنی مبهم است که به احتمال زیاد در اصل خطاب 

  .ی بورژوازی و چیزهایی از این دست نوشته شده باشدسم و سیطره به امپریالی

دار شده که به تازگی کتابی  نوشتار شاملو تا جایی دامنه های سیاسی به  این روند منسوب کردن جریان

خوانیم که »ساعت اعدام« برای  در این کتاب می  .ی مخاطبان و یادبودها در آثار شاملو چاپ شده است درباره

 ۱۵/۱۲/۱۳۵۶نوشته شده، و »هجرانی« که تاریخ    ۱۳۵۰»ضیافت« که در بهار    216سرهنگ سیامک گفته شده، 

»در نیست، راه نیست« و در کل اشعار    217شود، ( مربوط می۱۳۴۹را بر خود دارد، به عملیات سیاهکل )اسفند  

و »مرثیه«    218نژاد و یارانش سروده شده، منتشر شده در کاست »کاشفان فروتن شوکران« برای بزرگداشت حنیف 

در دفتر »آهنها و احساس« برای نوروزعلی غنچه سروده شده که کارمند شرکت نفت بود و بعد از آن که ده 

 219سال زندانی کشید، به خاطر بیماری آزادش کردند، اما کمی بعد درگذشت. 

 

 
 . ۶۰: ۱۳۸۶رهبریان،  216
 . ۶۳: ۱۳۸۶رهبریان،  217
 . ۷۱-۷۰: ۱۳۸۶رهبریان،  218

 . ۷۴: ۱۳۸۶رهبریان،  219
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جو بوده که در سراسر دوران پهلوی  شاملو شخصیتی بسیار مبارزهها درست باشد،  اگر این ارجاع

کرده، چیزی نوشته و منتشر کرده است. این باور با توجه  ی مسلحانه می برای هرکس که بر ضد رژیم مبارزه

متن هم سازگاری ندارد. در مواردی  خودِ رسد، و در ضمن با نامحتمل به نظر می اسنادی که مرور کردیم، به 

ی مفروض همراه نبوده، و بیشتر به نظر نامه که در باال بدان اشاره کردیم، انتشار اول »شعر« مورد نظر با تقدیم

ای یا مائوئیست را برابر ها و شهیدان تودهیکی کتاب فهرستی از کل کشته شدگان و چررسد نویسنده می

متنی یا خود گذاشته و به هرکدام یکی از نوشتارهای شاملو را منسوب کرده است، بی آن که شاهدی برون 

 متنی در این مورد وجود داشته باشد. درون

آمده که ها با شواهدی روشن نادرست است. مثال در این کتاب  جالب آن که برخی از این ارجاع

»میالد آن که عاشقانه بر خاک مرد« و »گفتار برای یک ترانه« برای شهادت احمد زیبَرُم سروده شده که در  

به علیرضا اسپهبد تقدیم شده است و جعلی  با امضای خود شاملو متن دوم آشکارا اما  220آباد کشته شد. نازی 

ود ابراهیم در آتش« برای چریکی از مجاهدین خلق »سر بودن این انتساب کامال نمایان است. یا مثال آمده که  

بعد از شکنجه و اعتراف به عملیات مسلحانه، در سال    یدستگیردر پی  به نام مهدی رضایی سروده شده که  

این در حالی است که نویسنده در همین صفحات از قول یکی از نزدیکان شاملو به نام    221. تیرباران شد  ۱۳۵۲

این   .شناخته و با او آشنایی نداشته است را نمی  ضیاءالدین جاوید نقل کرده که شاملو خودش این چریک

شده، اما بخش اول آن برای  ها مربوط می های سبز به زیر آمدند« به چریکگفته که »مردان از راهکوره  شخص 

 
 . ۶۹: ۱۳۸۶رهبریان،  220
 . ۵۵-۵۴: ۱۳۸۶ رهبریان، 221
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و اینها دو موضوع نامربوط هستند که در متن مورد نظر به   222های دو هزار و پانصد ساله بوده حمله به جشن 

 شوند. هم چفت و بست نمی

. اما دیرآیند هستند و احتماال بعدتر  لو بازگردندبه خود شامها شاید  در این بین برخی از این ارجاع

که  »شکاف و زبان دیگر« اش نمونه اند. »شعر«ش به کار گرفته شده و شناساندن همچون ترفندی برای معرفی 

دانیم و می  در همدلی شاملو و گلسرخی تردیدی نیست   223.شودبه اعدام خسرو گلسرخی مربوط می گفته شده  

به خصوص بعد از اعدام گلسرخی که    دانیم که. این را هم میدانه این دو به یک جناح سیاسی تعلق داشت  که

   .اش از کمونیسم در تلویزیون همراه بود و شهرتی فراوان برایش به ارمغان آوردبا دفاع دلیرانه 

ه و از  در ضمن این را باید پیش چشم داشت که گلسرخی یکی از پیروان »شعر« سفید شاملویی بود

شده است. یکی هایش با معیارهای شاملویی شعر پنداشته میمتن های شاملویی  هایی بوده که در نشریه همان

 از مشهورترین »شعر«های او »تساوی« نام دارد و چنین است:

  ی ول  /پنهان بود  از گرد  ی پوشش  ریدستانش به ز  و  /ن بوداز خشم گلگو  صورتش  /زدی تخته داد م  یپا  معلم»

 ی برا  /زدیجوانان را ورق م  گرید  یادر گوشه  یکی   وان  /کردندیم  میخود تقس  نیب  لواشک  /هایسآخر کال

  ی خوانا به رو  یخط  /دادی رانشان م  یجبر  یهایتساو  /انیپایا آن شور بکرد و بی و هو م  یخود های آنکه ب

ظلمت  یاتخته  چن  یتساو  /بود  نیغمگ  /کیتار  یکز  جمع    انیم  از  /برابر هست   کیبا    کی  /بنوشت   نی را 

فاحش و    یاشتباه   یتساو   /سخن سر داد  یآرام  به  /زدیبه پا خ  دینفر با  کی  شهی هم  /برخاست   یکیشاگردان  

برابر   کیبا    کی  /باز  ا آیبود    کیفرد انسان واحد    ک ی  گر  /دیاو پرس  و  /جا ماندبر    مات  /معلم  /محض است 

  ی او با پوزخند   و  /برابر بود  یآر  /زد  ادیفر  نیخشمگ  معلم  /سخت   یبود و سئوال  یمدهوش  سکوت؟/  بود

 
 . ۶۴: ۱۳۸۶رهبریان،  222
 . ۸۱: ۱۳۸۶رهبریان،  223
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  ی پاک و دست  یقلب  نکهآ و  /زر به دامن داشت باال بودکه زور و    آن  /بود   کیفرد انسان واحد    کی  اگر  /گفت 

 / داشت یقرص مه م  چون  /گونکه صورت نقره  آن  /بود  کیفرد انسان واحد    کی  اگر   /بود  نییپا  /فاقد زر داشت 

  / شد   یو رو م  ریز  یتساو  نیا  /بود   کیفرد انسان واحد    کیاگر  /بود   نییپا  /دینالیچرده که مه ی س  وان  /دبو  باال

  وار یچه کس د  ای  /دیگردیکجا آماده م  از  /خوارانو مال مفت   نان  /برابر بود  کیاگر با    کیپرسم    یم  حال

ربت ض  ری که ز  ا ی  /شد؟ی بار فقر خم م  ر یکه پشتش ز  پس   /برابر بود  ک یاگر با    کی  /کرد؟ی ها را بنا منیچ 

  / آسا گفت ناله   معلم  /کرد؟ی چه کس آزادگان را در قفس م  پس  /برابر بود  کیاگر با    کی  /گشت؟ی شالق له م

  «.ست یبرابر ن کیبا  کی /د یسیبنو شیخو یهاها در جزوهبچه 

ست که گلسرخی مردی دلیر و در راهی که برگزیده بود استوار بوده البته این نکته به جای خود باقی

دانسته و آنچه پارسی را خوب نمی  است. اما به هر روی از این مشهورترین نوشتارش روشن است که زبان 

توانست داستانکی  کرده حتا نثری روان و خواندنی هم نبوده است. این متن که میبا برچسب شعر منتشر می 

تبلیغی با محتوای بلشویکی باشد، به خاطر پلکانی نوشته شدن، ناسازگاری در لحن متن، و خطاهای دستوری  

خود و بی  هایی عامیانه )مثل لواشک و داد زدنازیباست. گلسرخی عبارتو واژگانی فراوان متنی ناتندرست و ن

خواران به جای چرده به جای سیاه چرده، مفت سیه نما )مثل  هایی ادبی و کهن( را کنار ترکیب وهو کردنهای

به جای له شدن یا متالشی   «له گشتن »- ای( آورده و حتا در یک نقطه  گون به جای نقرهخوران، نقره مفت 

 توان دید.  نیز این نابسامانی در لحن را می -، یا »پوششی از گَرد« گشتن

غمگین است، یا کسی  ای که از ظلمت  تصویرها رسا و زیبا نیست و معلوم نیست تخته   عالوه بر این

اش از خشم گلگون اند، یا معلم چرا هنگام تدریس جبر چهرهکرد چرا برگزیده شده که آزادگان را در قفس می

سوم و نازیبا هستند هایی مثل »دستی فاقد زر«، »آماده شدنِ نان و مال« بماند که نامر بوده است؟ دیگر ترکیب 

هایی آواتر هستند. در متن حتا غلط اندوزی« که معنادارتر و خوششد گفت »تنگدست« و »مال و به جایش می 
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»دیوار چین  آوردن »ظلمت دستوری )مثل  مفهومی )مثل حشو در  یا  دیوارهای چین(  به جای  ها«، احتماال 

 شود.تاریک«( هم دیده می 

گلسرخی، ضمن احترامی که بابت شجاعت و شهادتش دارد، در نهایت مردی بوده با دستگاه شناختی  

اش به شکلی  اند، و توانمندی ادبی بوده   شکسته و نامنسجم که در آن مفاهیم مذهبی و کمونیستی همنشیندرهم

ی پیروان شاملو ممکن نبود در مقام شاعر شهرتی پیدا کند. این یاری رساندن به مشهور  است که جز در جرگه

بعد از پیروزی انقالب  شاملو  شد. چون  گذاری موفقی برای شاملو محسوب می شدن گلسرخی، البته سرمایه 

به  از  اسالمی فراوان   از آن همچون  شان  ی دوستی او و سابقه اشاره  اثبات سابقه بهره برد و  ی سندی برای 

   .استفاده کرداش مبارزاتی

های پرالتهاب پیش از انقالب در سال طی پنج سال بعد، شاملو اعدام شد و  ۱۳۵۲گلسرخی در سال 

اما وقتی انقالب به پیروزی رسید و گلسرخی به صورت نماد محبوب  .زدنمی یالف اش با او ی دوستیبارهدر

ش از آن  اش را با او افشا کرد که تا پیای از سوابق دوستی و حتا مبارزاتی مجموعه شاملو  در آمد،  انقالبیون  

کوشید و بنابراین هردوی اینان در  می این شهید سرخ  او در ضمن در بزرگداشت  کسی از آن اطالع نداشت.  

ای تقدیس شده و مبارز پیدا کردند. شاملو نام بردن از  یک ساختار تبلیغاتی پا به پای هم در این دوران انگاره 

برنامه اولویتی  او را همچون   که جایی    یهای«شعردر کتاب جمعه »اش آن که  . نمونه هایش گنجانده بوددر 

نمی بودند  پیشتر چاپ شده   منتشر  که بارتنها    .کردرا  کرد   ی  قاعده تخطی  این  »و « شعر»   ،از  نام  به  بود    ی 

  224. خنجری قدیمی« که منصور اوجی برای خسرو گلسرخی سروده بود

 
 . ۵۷-۵۶: ۱۳۸۷اوجی،  224
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آن   .شودیک الگوی غالب دیده میمستند دارند،    ای صریح ونامه تقدیمهایی از شاملو که  متن در میان   

معموال با سیاستِ   ، کهی نوشته شدنِ آن متن شهرتی داشتههم این که شخصیت مورد نظر همواره در لحظه 

در میان متون متقدم تقی ارانی چنین وضعیتی دارد و در میان آثار متاخر باید به   .خورده است چپ گره می

خطاب به وی نوشته شده و این زمانی  »شعری« با همین عنوان    ۱۳۶۷نلسون ماندال اشاره کرد که در اسفند  

 بود که موج شهرت ماندال به ایران رسیده بود. 

های تاریخی پیاپی همراه هستند، در حدی که این شائبه  ها با اشتباه برخی از این تقدیم ه  ناگفته نماند ک

ناشناس    دوست چو،    شن   »ی  پیشتر درباره کنند که شاید شاملو چیزی را نزد خود برهم بافته باشد.  را ایجاد می 

به اسم احتماال یکی از سرداران چینی فعال در جنگ کره  که    ،شاملو در »سرود بزرگ« شرحی دادم  «ایکره

اسمش را هم اشتباه نوشته و ای دانسته و  شاملو به اشتباه او را کرهاست. در این حالت  بوده  هان شیان چو  

بینانه او را »برادرک زرد« خود تا خودبزرگ دانسته است. جالب آن که  اش نمیظاهرا چیزی هم از زندگینامه 

ی سرداری دلیر  بوده باشد، دربارههمین فرد  منظورش  حدس من درست باشد و  ر حالی که اگر  د  است.  نامیده

های چینی بوده و به خاطر فتح سئول که در همان زمان قهرمان جنگی کمونیست   گویدو باسابقه سخن می 

یعنی نه ناشناس بوده و نه    .است   ، و در ضمن دوازده سال هم از شاملو بزرگتر بودهداشتهالمللی  بین شهرتی  

 .و نه برادرک و نه زرد ایدوست شاملو و نه کره

اند و جای چون و چرا دارند، وار بعدی مشکوک های هرمنوتیکنامه ها و تقدیم هرچند خیلی از ارجاع

در »سرود بزرگ« داشت: توان اطمینان خاطر شان به گواه توضیحی که خود شاملو داده میی برخیاما درباره 

»پیوند«   ؛گنجدمی  های ادبیات فرمایشی حزب توده در آن سالزمان جنگ کره سروده شده و کامال در رده

برای اعدام سیزده کمونیست در یونان نوشته شده و »خفتگان« به افتخار بیستمین سالگرد شورش در گِتوی  

برای هوشنگ کشاورز   ۱۳۵۶»سمیرمن« در شهریور    .بستندها آن را به خود میکه کمونیست شته شده  ورشو نو

ای برای انسان ماه بهمن« هم که مربوط »قصیده  .قلی شاعر ترکمن است »پیغام« مختوم مخاطب  سروده شده و  
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در تمام این    .ا ندیده است هرچند شاملو در زمان مرگ او نوجوانی بیش نبوده و هرگز او ر  .به ارانی است 

، و جالب آن  گرا به قدر کافی نمایان است های چپ دلیل انتشارش توسط رسانه موارد سفارشی بودن متن و  

 . کرده است ی شاملو ارتباطی برقرار نمی ی زیسته که حتا در یک مورد موضوع »شعر« با تجربه 

درشاملو   و    هرچند  بود  سبک  صاحب  سفارشی  نوشتارهای  تقدیم فراختولید  های نامه دستانه 

مینوشته  پیش  و  پس  را  میهایش  مخالفت  دیگرانی  تصرف  و  دخل  با  گاهی  شیوه  کرد،  همین  با  که  کرد 

ارتباط مستقیم و    تقریبا در تمام این موارد مضمون متن شاملو  .کردندیهایش را به این و آن منسوب منوشته 

ترینِ شده   اما یکی از بهترین و حساب  .کندواری با شخصیت یا موضوعی که به آن منسوب شده پیدا نمیاندام 

آمیز که بر متنِ  لیغاو در شرح و تفسیری مفصل و تب  .یان به دست داده است نامدارپورها را دکتر  این انتساب

»هنوز در فکر آن کالغم« نوشته، ادعا کرده که شاملو آن را برای دفاع از نیما و حمله به هواداران شعر کهن  

اشاره به کلمه   .نوشته است  بندهای متن است محور استداللش هم  از  الدین اما هم ضیاء   .ی یوش در یکی 

 225.جاوید و هم پاشائی آن را مردود دانستند و خودِ شاملو هم گفت که منظورش چنین نبوده است 

چون تحلیل دکتر پورنامداریان    .گویدناگفته نماند که انکار شاملو لزوما بدان معنا نیست که راست می

دقیق و پذیرفتنی است، اما اشکالش آن است که در زمانی بیان شده که دیگر نیمایوشیج آن اعتبار قدیمی را  

نوشتن این متن را  نداشته و شاملو ابایی نداشته که خود را برتر از او بداند. با این همه منظور اصلی شاملو از 

ی پورنامداریان نادرست باشد، و از سوی  پیچیده شود قاطعانه تعیین کرد. از سویی ممکن است تفسیر  نمی

ی جالل الگویی که دربارهاش که نیما بوده را انکار کرده باشد. چون  دیگر ممکن است شاملو منظور اولیه

یعنی شاملو از تقدیم شعرها    .شودهای منسوب به این و آن نیز تکرار مییر متن ی سااحمد گفتیم گاه دربارهآل 

 
 . ۲۵۷-۲۵۴: ۱۳۸۶رهبریان،  225
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افول میهاشخصیت به   این محبوبیت  آن در زمانی که  بعد پس گرفتنِ  ابایی  ی مشهور و محبوب و  کرده، 

  .نداشته است 

ن  اند، گذر زما هایش را به خود اختصاص داده نامه ی دوستان و همراهان شاملو که اغلب تقدیم درباره

احمد امروز محبوبیت و درخشش چند دهه  حقایق زیادی را مشخص کرده و به همان شکلی که جالل آل 

ی بسیاری از مبارزان و شهیدان ممدوح شاملو هم حقایقی تلخ نمایان شده که گاه به  پیش را ندارد، درباره 

اش آن که شاملو »خطابه تدفین« را بعد از اعدام خسرو روزبه در لفافه به او  یک نمونه   .رسوایی کشیده است 

هایش خبر داد که  ن افشاگریاما کمی بعد فریدون کشاورز به حزب توده پشت کرد و در میا  226.تقدیم کرد

به دنبال این    .رحم بوده و از طرف حزب توده محمد مسعود را ترور کرده است روزبه در اصل آدمکشی بی 

می  را  شعر  این  که  موقعی  گفت  و  گرفت  پس  را  خود  شعر  هم  شاملو  که  آبروریزی  نداشته  خبر  سروده 

 .  ممدوحش آدمکش بوده است 

احمد اش جالل آل مسلکی قدیمی همسوگ  در    ۱۳۴۸اشاره کردم که شاملو در سال  »شعری«  پیشتر به  

ای  آمیز است با جمله سرود برای مرد روشن که به سایه رفت«. این متن ستایشی اغراق سروده بود به اسم » 

هایی نه چندان زیبا همراه شده، «، که با گزاره کندیحسادت م   یاه تو از چاه خوردهک  ییبه ُجرعه   ایدر مثل »

. به هر روی او در سالهای پس از انقالب که محبوبیت  نگرند«ات به سوءظن میها در جنازهمانند »خرخاکی

نامه را به هر روی شاملو این تقدیم   227ی او سروده است. از بین رفت، تکذیب کرد که این متن را برا  جالل

 هم بعد از افول محبوبیت جالل، پس گرفت. 

 
 . ۸۷: ۱۳۸۶رهبریان،  226
 .۲۸۵: ۱۳۸۰قائد،   227
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یعنی   .کردهایش، روندی معکوس را هم تجربه مینامه شاملو عالوه بر تغییر دادن و پس گرفتن تقدیم 

شاید یکی   .کردپرهیز نمینیز  یافتند،  یی که تازه شهرتی میهاشخصیت اش به  های قدیمیاز مربوط کردن متن 

برای آن که   .ها در این زمینه متنی به نام »نازلی« باشد که شهرتی هم به دست آورده است از بهترین نمونه 

تر وارسی  دقیقهایش به رخدادها شکافته شود، خوب است همین متن را  ی شاملو در چسباندن متنشیوه 

دلنشین  .کنیم از  متن یکی  نوشتارهای شاملوست که میاین  آن را در ردهترین  با  ی  توان  وزن  بحر طویلی 

 بندی کرد: شکسته رده 

 نازلی! بهار، خنده زد و ارغوان شکفت »

 خانه، زیر پنجره، گل داد یاس پیردر 

 دست از گمان بدار 

 با مرگ نحس پنجه میفکن 

  ...بودن به از نبود شدن خاصه در بهار

 نازلی سخن نگفت؛ 

   ...سرافراز، دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت 

 نازلی سخن بگو 

 ست مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشسته 

 خورشید نازلی سخن نگفت؛ چو 
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   ...از تیرگی درآمد و در خون نشست و رفت 

 نازلی سخن نگفت 

 نازلی ستاره بود 

   ...یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت 

 نازلی سخن نگفت 

 نازلی بنفشه بود، گل داد و مژده داد: 

 «...»زمستان شکست« و رفت 

در کتاب »هوای تازه« منتشر    ۱۳۳۵ت، در سال  شاملوسهای  نوشته این متن که به نظرم یکی از بهترین   

تا آن که انقالب شد و    .نیست ارزی در دست  مبارتباطش با  یا  اش  بودن ی سیاسی  ای دربارهشد، و هیچ برگه 

سلطنت پهلوی فرو افتاد و تازه در آن هنگام شاملو ادعا کرد که این شعر را در اصل برای مبارزی ارمنی به  

تغییر داد و   «وارطان»را به  «نازلی»های بعدی این کتاب او اسم در چاپ .نام وارطان ساالخانیان سروده است 

به این ترتیب این متن بیشتر با    .این متن را هم با همین شکل تغییر یافته با صدای خود خواند و منتشر کرد

ی نوشته شدن این اش )تا لحظه ساله   ۶۵در حالی که طی عمر    .اسم »وارطان سخن نگفت« شهرت یافته است 

 ور( برای بیست و دو سال اول اسمش نازلی بوده و ربطی به شهدای حزب توده نداشته است. سط

ادعا می   با وارطان همدن کرد که در زمان زندانی بو شاملو  او را سخت  اش  سلولی بوده و دیده که 

به قتل رسانده  نهایت  این    .اندشکنجه کرده و در  به  تا زمانی که شاملو اسم شعرش را تغییر دهد و آن را 

ای برایش فراهم آمد اما بعد از آن زندگینامه  .شخص تقدیم کند، نام وارطان ساالخانیان ناشناخته و گمنام بود
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خوانیم در این رسانه می   .پدیای فارسی خواندی ویکیتوان بر فرهنگنامهرا می  اشنسخه   ترینمفصل امروز  که  

در که    هدکارگری بودر اثر شکنجه درگذشته است. او    ۱۳۳۳در تبریز زاده شده و در    ۱۳۰۹وارطان در  که  

در ششم    .ه است و در بخش انتشارات آن مشغول به کار شد  هو به حزب توده پیوست  هبه تهران کوچیدجوانی  

او را به همراه کسی به اسم کوچک شوشتری دستگیر کردند و برای یافتن چاپخانه حزب    ۱۳۳۳اردیبهشت  

  . شوشتری زیر شکنجه درگذشت و ساالخانیان زنده ماند اما محل چاپخانه را بروز نداد  .توده شکنجه دادند

ی با مته جمجمه   ۱۳۳۳اردیبهشت    ۱۸گران بعد از آزارهای فراوان روز  در این منبع نوشته شده که شکنجه 

ی جاجرود در نهایت هم جسدش را به رودخانه   .وارطان را سوراخ کردند و به این ترتیب او را به قتل رساندند

  228.انداختند تا وانمود کنند در اثر تصادفی کشته شده است 

 مهمتر از همه آن که تنها مرجع آن خودِ حزب  .را دارداین زندگینامه از چند جنبه جای چون و چ  

تنها شاهد    .های وارطان و چگونگی مرگش در دست نداریمی فعالیت توده است و هیچ شاهدی بیرونی درباره

شاه جبهه بیرونی حسین  اعضای  و  مصدق  جنبش  هوادار  ورزشکاران  از  میحسینی  که  است  ملی  گوید ی 

ام.  حسینی را دیده و او را گواهی صادق و راستگو یافته . من آقای شاه شناخته است ی وارطان را میخانواده 

ی صادق گزارشی دارد که با روایت  اما این گواه بیرونبنابراین چنین کسی ظاهرا به واقع وجود داشته است.  

 نماید. مشهور ناسازگار می 

نه تنها با حزب توده ارتباطی نداشته، که به جناح مذهبی مقابل ایشان تعلق خاطر  حسینی شاه حسین 

اهلل معتمد برادران زنجانی )آیت بینیم. او در ضمن  ی ملی نامش را می داشته و در میان هواداران قدیمی جبهه

اهلل سید رضا فرید  اهلل سید رضا فرید زنجانی( بوده است. از آن سو آیت سید ابوالفضل مجتهد زنجانی و آیت 

 
228 http://www.rahetudeh.com/rahetude/yadbood/html/mai/wartan-shushtari.html 



313 

 

اهلل  و وکیل شرعی آیت ی قم  ی علمیه اهلل عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه زنجانی مسئول امور مالی آیت 

است میالنی   موقعیتیبوده  یعنی  شبکه   ،  در  هواداران کلیدی  از  در ضمن  و  داشته  ایران  روحانیون  مالی  ی 

ی با واسطه برده  های نام اهلل هماهنگی آیت   این شخص باگوید  حسینی می. شاه سرسخت دکتر مصدق بوده است 

اند، و این  هکردپرداخت می  وارطانی  تومان کمک هزینه به خانواده   ۱۵۰دت بیست و نُه سال ماهانه  به م  او

  229کند، ادامه داشته است.اهلل رضا فرید زنجانی فوت میکه آیت   ۱۳۶۲دی  ۱۴پرداخت تا 

ی وارطان ساالخانیان در  ترین و روشنترین گزارشی است که مرجعش معلوم است و دربارهاین دقیق 

حسینی اشاره کرده که ساالخانیان به حزب توده وابستگی داشته، و چون حاضر به همکاری  دست داریم. شاه 

کند. از جمله های زیادی ایجاد می اند. با این همه گزارش او پرسش اگران نشده زیر شکنجه او را کشته با کودت

این که چرا گروهی از فقیهان قدرتمند قم که در زمان نهضت ملی هوادار دکتر مصدق بودند، برای سه دهه  

 گیرند؟  ای را بر عهده میی شهیدی ارمنی و تودههای خانواده هزینه 

استوار و محکم بوده  روحانیون  و    ی وارطانارتباط میان خانواده آید که  از گزارش شاه حسینی برمی 

اهلل زنجانی )که از او به عنوان یکی از رهبران نهضت گوید پس از فوت آیت حسینی میاست. چندان که شاه 

مادرش با اصرار به سر خاک او رفتند   همراهملی یاد کرده( پسر جوان وارطان که صلیبی به گردن آویخته بود  

مردم مذهبی واکنشی ایجاد کند چون آرامگاه ، در حدی که نزدیک بود این حرکت در  و برایش عزاداری کردند

 . قرار داشت  اهلل زنجانی در حرم حضرت معصومه آیه 

دهد که قاعدتا وارطان بیش از آن که هوادار حزب توده باشد، از اعضای نزدیک  این شهادت نشان می  

گرا و مسلمانش بوده است، که به خودی خود با توجه به ارمنی  نت ی ملی و به خصوص جناح سبه جبهه 

 
 /https://melimazhabi.com/ahzabحسینی با علی اشرف فتحی، در: ی حسین شاهمصاحبه 229
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گیرد آن است که وفاداری اصلی وارطان به همین تنها حدسی که اینجا شکل می  .نمایدبودنِ وی غریب می 

ای از سوی ایشان در حزب توده حضور  ی ملی بوده، و چه بسا همچون نفوذی جناح روحانیون هوادار جبهه 

 سامان داد.توان هایی که در دست داریم را میگزارشتنها با این فرض داشته است. 

که توسط حزب توده منتشر شده و در    وارطانی  شده   ی مشهور و استانده دگینامه زناز سوی دیگر   

یعنی گزارشی از    .گیردبرانگیز را در بر می گنجانده شده، چندین مورد پرسش   هم  «راه توده »تارنمای رسمی  

ی این زندگینامه شرح  نخست آن که بدنه نمایند.  زندگی او را در بر دارد که بعد از وارسی دقیق نادرست می

ای به زندگی واقعی وارطان پیش  . این روایت هیچ اشارهوارطان در زندانی  قهرمانانه رفتار    ست وهاشکنجه 

هایش ندارد. بر اساس این روایت مهمترین کاری که وارطان انجام داده،  اش، و فعالیت از دستگیری، خانواده

 مردن زیر شکنجه بوده است. 

شان  گرانی نقل شده که نه هویت جالب آن که بخشی از این گفتارها از قول زندانبانان و شکنجه  

 وارطانها که شکستنِ انگشت  دست کم یکی از گزارش  .و سندی برایش ذکر شده است   معلوم است و نه منبع

که کنند،  نقل مییکی از رواقیان مشهور رومی  ی  داستانی است که دربارهرونویسی دقیقی از    ،دهدرا شرح می

روبرو شکست دقیقا با همین خونسردی با وی استخوان او را میگرش ارباب شکنجه وقتی زمانی برده بود و 

راویان ده بود و بنابراین  شمنتشر  در تهران  المعارف  در چند مجله و دایره  ۱۳۵۰ی  این داستان در دهه   .شده بود

رسد که همان را با جایگزین کردن انگشتان دست به  بیشتر به نظر می  .اندماجرای وارطان از آن با خبر بوده

  .ی وارطان برساخته باشند و کل این قصه جعلی باشدجای پا درباره 

طبق   .روز بوده است اش تنها یازده  ی میان دستگیری او و کشته شدن طبق ادعای حزب توده، فاصله 

در    .دیبهشت دستگیر کردند و در روز هجدهم سرش را با مته شکافتنداین روایت، او را در غروب ششم ار 

ابتدا فشار    .گران بوده است همین روایت گفته شده که او در تمام این مدت در اختیار بازجویان و شکنجه 

بر روی   با    -کوچک شوشتری-همرزمش  بیشتر  بیشتر  او درگذشت، جالدان  از شش روز که  بعد  بوده و 
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بنابراین وارطان در کل یازده روز زندانی بوده و کل    .به قتل رسیدهتا وقتی که او هم    اندوارطان کلنجار رفته 

   .این مدت را هم در اختیار بازجویان و زیر شکنجه بوده است 

ختیار گر اصلی سپهبد تیمور بگوید که شکنجه تارنمای حزب توده که راوی اصلی داستان است، می 

بندِ    .گاه هم مقر لشکر دوم زرهی بوده است بوده و شکنجه  به  یازده روز  این  بنابراین روشن است که در 

پس از    .سلول بودن با دیگران را نداشته تا داستان خود را شرح دهدعمومی زندان منتقل نشده و بخِت هم

ی کشته سلولی بوده دروغ است، و از سوی دیگر هرآنچه درباره گوید با او همیک سو حرف شاملو که می

در اختیار حزب توده قرار گران  اش و مقاومتش در برابر شکنجه روایت شده باید توسط خود شکنجه شدن 

 . نمایدگرفته باشد، که قدری نامعقول و نامحتمل می

ی توده در زیر شکنجه  این که وارطان با وجود اصرار و شتاب ماموران برای شناسایی جای چاپخانه 

اما اگر به راستی چنین بوده   .نمایدمقاومت کرده و حرفی نزده، هم محتمل است و هم خیلی هم دلیرانه می

اند؟ چون چنین کاری آشکارا راهی وحشیانه برای به قتل رساندن وی  اش را با مته سوراخ کردهچرا جمجمه

شان را  گران پیش از دریافت اطالعاتی که خواهانش هستند به همین سادگی قربانیو بعید است شکنجه  بوده

ی بین مرگ کوچک شوشتری و وارطان هم برای این که بازجویان به این نتیجه برسند پنج روز فاصله   .بکشند

  .نمایدکه او هرگز حرف نخواهد زد، کوتاه می

ها از کجا به  یسندگان این گزارش در ضمن این بسیار مسئله برانگیز است که پس از مرگ وارطان نو

را از    اشی کشته شدن ی کیفیت وحشیانه اند و به خصوص درباره شرح احوال و گفتارهای او دسترسی داشته 

اند؟ چون بعد از این جنایت بعید است قاتالنش در این مورد جایی شرحی داده باشند، چه منبعی خبردار شده 

این نکته هم   .بایست نمایان باشدهای خودِ حزب میشک سندی و منبعی گذشته از روایت دادند بیو اگر می

 ۱۳۵۸سال  به  ام  تا جایی که من یافته ی وارطان ساالخانیان  داستان حزب توده درباره ترین  قدیمی مهم است که  
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گذشته،  شود و هیچ سندی نداریم که نشان دهد حزب توده طی بیست و پنج سالی که از مرگ او میمربوط می

 دانسته باشد.  او را از شهدای خود 

بالفاصله ذهن را متوجه ماجرای صمد   ،انداین نکته که جسد او را در جاجرود یافتهاز سوی دیگر  

کسی که بنا به شواهد گوناگون هنگام شنا در رود ارس غرق شد و به همین شکل حزب    .کندبهرنگی می

توده مرگش را همچون جنایتی دردناک و مرموز به دستگاه امنیتی دولت پهلوی منسوب کرد، در حالی که از 

   .ی قتل صمد را پراکند شاملو بود، و در آن مورد هم کسی که شایعه بودن این گزارش کامال باخبر بوددروغ 

قت است که  سازد، این حقیی دیگر که پذیرش روایت توده از مرگ وارطان را ناممکن مییک نکته 

ای که قابلیت جا  ای که جمجمه را بشکافد در ایران وجود نداشته است. متهدر زمان کشته شدن او، هنوز مته

به جا شدن و در دست گرفتن را داشته باشد و در ضمن چندان قوی باشد که جمجمه را بشکافد، قاعدتا 

.م )دو سال قبل کودتا(  ۱۹۵۰مدل چکشی آن را در سال    231است که کمپانی بوش  230دار دستیی برقی سیممته 

سیم ی برقی بیاختراع شد و اولین مته   ۱۳۵۷سیم آن در سال  به عنوان اختراعی نو به ثبت رساند. مدل بی 

ای که مورد نظر  مته  ۱۳۳۲.م( به بازار عرضه کرد. نتیجه آن که در سال  ۱۹۸۴)   ۱۳۶۳چکشی را بوش در  

 د. شده بوآغاز  ش تازه در آمریکا ااولیه  شکل  ست، در ایران وجود نداشته و تولیدیاراویان توده 

خالصه آن که ظاهرا به واقع مردی ارمنی به نام وارطان ساالخانیان وجود داشته و فعالیت سیاسی  

این که فعالیت سیاسی او چقدر با حزب   .اندیافته در جاجرود  جسدش را  هم    ۱۳۳۳کرده و در سال  هم می

همچنین کیفیت مرگش    .های سیاسی دیگر مربوط بوده، جای بحث و پژوهش بیشتر داردتوده و چقدر با گروه 

آید، او در اصل  ها بر میتا جایی که از این گزارش   .اش شنید و دانست هم نامعلوم است و باید بیشتر درباره 

 
230 Corded hand drill 
231 Bosch 
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صدق بوده، و گویا پیوندی سازمانی با حزب توده هم داشته است. ی مذهبی هواداران دکتر معضوی از شاخه 

اش هم باید اند. با توجه به ارمنی بودن اش را گروه اول بر عهده داشته اما به هر صورت سرپرستی خانواده 

ای چشمگیر انجام داده باشد که بازماندگانش تا این اندازه مورد حمایت قرار  قاعدتا خدمتی بزرگ و فداکاری

 اند. گرفتهیم

با توجه به  های زیادی در کار است، اما  ی واقعی وارطان ساالخانیان ابهامی زندگینامه هرچند درباره 

چنین   ه او دروغ است.های منسوب ب داستان ی  روشن است که بدنه دست داریم،    های اندکی که درهمین داده

البته   .، از تبلیغات توده وامگیری شده باشدزیر شکنجه کشته شدهحسینی از این که  نماید که گزارش شاه می

گونه بوده باشد، اما در این حالت یافته شدن جسدش در رود جاجرود بعید هم نیست که کیفیت مرگش این

می  برانگیز  مسئله  صورت    شود.قدری  هر  ق  داستان به  شکنجههرمانانه مقاومت  زیر  او  با    ،ی  گفتگوهایش 

شک اش با احمد شاملو بی سلول بودن اش در راه حزب توده و مهمتر از همه همفاداری و جانبازیوبازجویان،  

 نادرست هستند. 

ابهامی  ا نبودن جرمش  ی سیاسی بودن یدستگیر شده و اصوال درباره  ۱۳۳۲شاملو در شهریور  احمد  

شک در بند عمومی زندان اقامت داشته  بی   که وارطان دستگیر شد، شاملو  ۱۳۳۳در اردیبهشت    .در کار است 

بنابراین ارتباط نزدیکی   .بند بوده باشدهم  ،توانسته با وارطان که یازده روز را در مقر دوم زرهی گذراندهو نمی

 .  نمایده، جعلی می بود»نازلی« ی سروده شدن  که بین شاملو و وارطان فرض شده و به ادعای شاملو پشتوانه 

آنچه    .که شاملو این شعر را برای وارطان سروده باشدکرد  تردید  اصوال باید  ها،  با توجه به این داده  

لی« تشکیل -نازلی اسمی زنانه است که از ناز و پسوند ترکی »  .کند، اسمِ نازلی است این تردیدها را تقویت می

این نام نه با مبارزی نستوه و نیرومند سازگاری دارد    .گذارندشده و بیشتر در آذربایجان آن را بر دختران می

پاشائی در کتابی که برای تفسیر آثار شاملو نوشته، تالش بسیاری کرده تا نشان   .ع  .و نه با قومیت ارمنی وی
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چگونه ممکن    .و این تالش به گمان من یکسره ناکام مانده است   232ی وارطان بوده، دهد که این نام برازنده 

است شاملو به عنوان اسم رمزی برای یک مبارز سیاسی چِپ مقاوم در برابر شکنجه، که ارمنی هم بوده، اسم 

آسیب ترکیی  دخترانه  و  نازکی و شکنندگی  هم  معنایش  که  کند  انتخاب  را  نامالیمات  ای  برابر  در  پذیری 

 کوچک است؟

اش درست معلوم نیست،  شعر را برای دختری گفته، که سرگذشت   حدس من آن است که شاملو این

بعد از انقالب که تب و تاب    .اما احتماال با توجه به محتوای شعر، در کودکی یا نوجوانی درگذشته است 

شعرهای سیاسی باال گرفته، شاملو نازلی را پاک کرده و به جایش وارطان را نوشته و ادعا کرده که این شعری 

ی احتماال  شکنجه شدهاحتماال    قهرمانِاحتماال  بندِ این  سنگر و همسیاسی و قدیمی بوده است و خودش را هم 

   .قلمداد کرده است  ایتوده

به این ترتیب شعری که احتماال در ابتدای کار برای مرگ دختری ترک سروده شده بود، بعد از فراز   

یک مبارز سیاسی گره خورد و از سوی  شهادت  از سویی با  و نشیب بسیار و سپری شدن بیست و پنج سال  

  . هایی که تحمل کرده، تحریف کرد ی شکنجه ی شاملو دربارهرا با داستانهای خالقانه   دیگر سرگذشت وارطان

ی جعلی حاصل آمد که بند به بندش جای چون و ها یک زندگینامه در نهایت از مجموع این جعل و تحریف 

به ستودنِ آن   را موظف  با شهیدی فرضی همه خود  نافش  بند  به خاطر  دارد، و شعری که  چرا و پرسش 

مثال دکتر پورنامداریان بعد از نکوهش آثار کهن نظم و نثر پارسی به خاطر این که تخیلی تکراری   .انددانسته 

ای از تازگی صور خیال و بدیع بودنِ تشبیه ذکر  از همین شعر را به عنوان نمونه   آور دارند، این بندهاو مالل

 .کرده است: »وارتان سخن نگفت/ چو خورشید/ از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت«

 
 . ۷۴-۷۳: ۱۳۷۵پاشائی،  232
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 . و »وارتان ستاره بود/ یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت«

ی اول نوشته »بدون تردید تصویری این همه پرمعنی و دقیق و زیبا در شعر کالسیک  او بعد از جمله

ی آنها و زدن پل ی بدیعی« دانسته که »کشف و مقایسه ی دوم را هم »پرده جمله   .فارسی اندک یاب است«

پیوندی میان خورشید و انسان در خور ستایش شاعر، به سبب آن است که در عصر ما امکان چون نازلی  

و بعد تاکید کرده که چنین امکانی در دوران کالسیک ادبیات  .زیستن و چون نازلی مردن وجود داشته است«

  233.پارسی وجود نداشته است 

نمیراس نامداریان را درک  منظور دکتر  دقیقا  اینجا  تمام    .کنمتش من در  این  بافرضِ درست بودنِ 

قصهروایت  و  بودنها  جعلی  که  دادمشان  ها  نشان  وارطارا  سرنوشت  ماجرای ،  است،  شعر  مضمون  که  ن 

سراسر تاریخ ایران و سایر    .دستگیری و شکنجه و قتل یک مخالف سیاسی به دست شاهی خودکامه است 

در واقع تاریخ ایران زمین از    .اندکشورها انباشته از نام و نشان کسانی است که به چنین بالیی گرفتار آمده

ی زیسته  شک تجربه ای خاص، تاریخ بزرگمردانی مانند حالج و عین القضات و سهروردی است که بیزاویه 

شک با ستمی بزرگتر و رنجی گرانبارتر روبرو  وده و بیو دانش و تاثیر و دستاوردهایشان از وارطان برتر ب

در ضمن مرگشان هم با وجود گذر قرونی چند، مستندتر   .شان نهادندشدند و داغی بزرگتر را بر دل دوستداران 

   .یرپا دارد و هم تکراری است ای دبنابراین مضمون شعر هم پیشینه   .گزارش شده است   از مرگ وارطان ثبت و

   ، است و بعید  به عنوان مثال آورده، یکسره نادرست  او  هایی هم که  نوآورانه بودن تشبیه از سوی دیگر  

های تاریخی تنها به عنوان نمونه چند تشبیه همسان را از دوره  .تخصص داردادبیات پارسی  در  از کسی که  

ی تشبیه  درباره  .تر هستندی شاملو زیباتر و غنیشان از دو جمله کنم که به نظرم همهکامال متفاوت یاد می 

 
 . ۱۹۲-۱۹۱: ۱۳۸۱پورنامداریان،  233
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که  ،  مثال در تاریخ ادبیات فراوان است   ی خونانسان به خورشید با اشاره به سرخی غروب همراه با استعاره

 .رآمد و در خون نشست و رفت«از »وارتان سخن نگفت/ چو خورشید/ از تیرگی ب  ندزیباتر و معنادارتراغلب  

 گوید:  دیوان شمس می  ۵۸۸ی موالنای بلخی در غزل شمارهمثال 

 « غ شب غروب آمد کجا خورشید را هرگز ز مر  هرآنک از عشق بگریزد حقیقت خون خود ریزد»

 گوید:می ۵۶ی یزی در واپسین بیت غزل شماره و صائب تبر

 « از شفق صائب به خون دل مدارم بگذرد   من که چون خورشید تابان لعل سازم سنگ را »

 گوید: می ۱۶۹هم او در غزل 

 « ی خورشید پر از خون دیدی بارها کاسه    ایگر به دلجویی دلهای فگار آمده »

 گوید: می  ۱۵یا باز در غزل 

 « تاب راتا در آغوش آورد خورشید عالم  صبح هر روز از شفق صد کاسه خون بر سر کشد »

ی شاملو برتری دارد و هم نوآوری در تصویرسازی  در تمام این موارد هم پیچیدگی معنایی نسبت به جمله 

   .چشمگیرتر است 

و رفت«، این که چرا    ی »وارتان ستاره بود/ یک دم در این ظالم درخشید و جست ی جمله درباره

ای بدرخشید و ماه مجلس شد«ِ حافظ که از »ستاره   .سابقه پنداشته شده بر من روشن نیست نوآورانه و بی 

گوید »در هر هزار  می  ۷۴۴بیِت زیبای عطار که در غزل شماره  بسیار زیباتر و شیواتر از این جمله است، تا  

  .ای«، همه به چنین تصویری اشاره دارندسان ستاره سال به برج دلی رسد/ از آسمان عشق بدین 

ها پاک کنیم، متنی ساده را خواهیم یافت که زیبا هم هست و در سوگ اگر شعر نازلی را از این پیرایه  

ها اما ضروری است و به هیچ عنوان نباید آنچه  پاک کردن این پیرایه   .سروده شده است گمنامی  دختر ترک  

های گزاف وقتی نقد و ارزیابی پذیرفت. چرا که بخش بزرگی از این ادعاکنند را بیشاملو و مریدانش ادعا می 

 شوند.  محک بخورند، به دروغی رسوا بدل می 
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آید که شاملو نوشتارهایش را با وجدانی آسوده به افراد و رخدادهایی چنین بر میها  دادهی این  از همه

مخاطبانش بوده  کرده، و تنها معیارش در این مورد محبوبیت موضوع در چشم  واقعی یا تخیلی منسوب می 

گرایانه از آن  جویی چپ ی که مورد توجه عموم است و بویی از مبارزهاکرده در هر زمینهیعنی سعی می  .است 

داده،  اش انجام می هایش به این و آن و شعر نامیدن او این کار را با تقدیم متن  .رسد، خودی بنمایدبه مشام می 

گرفته، و از این فریب پرهیزی نداشته که متنی قدیمی را  شده شعرش را پس میوقتی محبوبیت کسی کم می

شاملو این روند را    .ی ارتباط خودش با موضوع هم دروغ بگویدبه رخدادی مشکوک منسوب کند و درباره 

نگاران  گرفته و بر خالف آنچه از اخالق روزنامه اش هم در پیش میی مطبوعاتیدر سایر جاها و در پیشه 

هایی که دروغ اش به شایعه های سیاسی کند، با انگیزه ای کار مطبوعاتی حکم میانتظار داریم و قواعد حرفه 

  .زده است دامن می)مثل غرق شدن صمد یا خودکشی تختی( دانسته اش را میبودن 

شود، مهری میان افراد است می  معموال در این شرایط ابرازآنچه  ها یا موارد مشابه،  نامه ی تقدیم درباره

تاریخ ادبیات پارسی انباشته از شعرهای دالویز و اثرگذاری  زند.  و ارتباطی دوستانه که پیدایش متنی را رقم می

ای کنار  است. در  یا شادباش دوستی سروده  ثناهای نها زنجیره است که کسی در سوگ  از مدح و  انبوه  ای 

ی درباره سروده است. فرمایشی را هم داریم که شاعری برای تبلیغ نظامی سیاسی یا مدح شاهی و وزیری می 

ی نخست به همین خاطر آثارش را در ردهه و  نماید که آن ارتباط دوستانه اصوال مطرح نبودشاملو چنین می

گنجند و از جنس ادبیات سیاسی سفارشی هستند،  ی دوم میتوان گنجاند. آثار »تقدیمی« او یکسره در رده نمی

معنایی نغز را در هنگام ثنای شاهان  مثل فرخی سیستانی و قاآنی و سعدی و حافظ  ی  با این تفاوت که شاعران

ی کردند، اما »شعر«های شاملو از آن هسته گنجاندند و در پایان آن اشارتی کوتاه به ممدوح می شعر خود می

هم   ممدوح  به  اتصالش  و  است  تهی  زیبا  و  سیال  معنادار  به شرایطاست  گسسته و  وابسته  دامنه   و  ای در 

 . کندچشمگیر نوسان می 
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 بخش چهارم: نقد آاثر شاملو 

 

 اهی شاملو: رتجمه نخستگفتار 

 

»با نزدیک یکصد و هفتاد جلد کتاب چاپ شده و چاپ   ه کهگفتخود  ی ادبی  ی کارنامه درباره شاملو   

باری سنگین از آثار را پدید آورده است. فهرست کوله   234بار تجدید چاپ شده« ای از آنها تا هجدهنشده که پاره 

های منتشر نشده، دفترهای  ی نمایشنامه ی او البته بسیار کمتر از این است و اگر همه های منتشر شده کتاب

شان است را هم به حساب بیاوریم، به عدد شصت و ی کودک و نوشتارهایی که او مدعی از بین رفتنویژه

ی رسیم. محمد قائد به همین خاطر گفته که او در ذکر این عدد انگار جلدهای چاپ ناشده عنوان می   هفت 

هایی مثل کتاب هفته و کتاب  ی( کتاب کوچه را هم حساب کرده و هر شماره از مجله )و گاه نوشته ناشده

 جمعه که در آن نقشی داشته را هم کتابی مستقل برشمرده است.

اندک نیستند و در دوران قدیم ابن    اند البته در تمدن ایرانیشمار کسانی که تعداد زیادی کتاب نوشته  

اند.  اهلل منصوری هریک نزدیک هزار کتاب بزرگ و کوچک نوشته و منتشر کردهعربی و در دوران معاصر ذبیح 

هایی دقیق و روشن از آثار خود گردآوری کرده و منتشر برخی از این نویسندگان پرکار مثل ابن عربی سیاهه 
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اند. در این میان  دادهای در این مورد نشان میپوشی و فروتنیصوری پردهاند و برخی دیگر مثل منکردهمی

 نظیر است.اش و آنچه عینیت دارد، بیای گزارش شده ه ی چشمگیر میان شمار کتابشاملو به خاطر فاصله 

هایی از شباهت و گاه تقلید را بین او منصوری  توان رگه با ابن عربی هیچ شباهتی ندارد، اما می شاملو   

او   از کسانی است که به همراه ذبیح تشخیص داد.  از غیکی  های  ترجمهترین  یرعادی اهلل منصوری شماری 

آن است که مترجم در آن به ثار  برانگیز بودنِ این آی بازار کرده است. دلیل بحث تاریخ نشر ایران را روانه 

 افزوده است. شده و چیزهایی را از خود به متن میسادگی از بافت اصلی متن خارج می 

شود. منصوری از انضباط کاری و هایی چشمگیر هم میان این دو دیده می البته در این میان تفاوت 

تالیف تولید کرده بسیار -ی ترجمهبه همین شیوه  هایی کهپشتکاری چشمگیر برخوردار بود و شمار کتاب

هایش را بر مبنای متونی فرانسوی تولید  بیشتر از شاملوست. تفاوت دیگر این دو آن است که منصوری کتاب

و اسپانیایی  هایی را از انگلیسی و روسی و فرانسوی  که متن -اما شاملو    .دانست کرد و این زبان را خوب میمی

 دانسته است. ها را درست نمیهیچ یک از این زبان  -ترجمه کردهو حتا ژاپنی 

هایشان را ترجمهی میان این دو و بستری فرهنگی که شبههای نادیده انگاشته شده برای فهم شباهت  

اند. شده تهران، که این متون در آن تولید می  ۱۳۳۰ی  اند، باید نگاهی بیندازیم به فضای دهه داده در آن انجام می 

ای دیگر و گروه سیاسی  بررسی این فضا از این نظر هم اهمیت دارد که پیوندهای سازمانی شاملو با دسته 

 سازد.  ای را روشن میتازه

زیست تولید کرد و چنان  حائری میتوسی    های آغازین خود را در زمانی که باشاملو ترجمهگفتیم که  

شده منتشر میشوهر  داده و اثر به اسم  کار اصلی ترجمه را زن انجام میکه گذشت، تقریبا قطعی است که  

حائری بوده و نه توسی    دانستهاین خانواده کسی که زبان فرانسه را در حد ترجمه می  است. در این زمان در

حائری همسان است و با لحن  توسی    های برگردانده شده با آثار معدود بازمانده ازشاملو، و زبان و سبک متن 

 و ساختار زبانی آثار بعدی شاملو تفاوت دارد.  
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ی »سپید و سیاه« همکاری داشت، و این با مجله   ۱۳۳۰ی  دههاواخر  شاملو در همین دوران و در  

است. اما برای افته  اهلل منصوری را دیده و در او سرمشقی موفق و وسوسه کننده یست که احتماال ذبیحجایی

ی جاری میان این دو و فن ترجمه، باید نخست این مجله را بهتر بشناسیم. به این شکل از فهم روابط پیچیده 

 ای متفاوت نیز پی خواهیم برد.  ای نو به ارتباطهای میان شاملو و دار و دسته زاویه 

شد، و با این  گرایانه منتشر میهایی بود که با رنگ و لعابی چپ ی »سپید و سیاه« یکی از رسانه مجله 

های هوادار  اش در دستان سید ضیاء طباطبایی بود، و او یکی از کسانی بود که مستقل از چپ سر رشته ال  ح 

ی سیاسی ایران وارد  به صحنه به همراه رضا شاه    ۱۲۹۹با کودتای  شوروی و در تقابل با ایشان، پیشتر از آنها  

 شده و با شعارها و رفتارهای خاص خویش شهرتی به دست آورده بود. 

ابتدای خیابان شاه دفتر مجله  ی ی دخترانه ، چسبیده به مدرسه داشت رار  آباد قی »سپید و سیاه« در 

ای بود که حیاطی مرکزی داشت و چندین اتاق در اطرافش. بعدتر جایش از آن بناهای قدیمی  ، وشاهدخت 

ی طبس در انتهای خیابان فردوسی، نزدیک به میدان توپخانه. مدیر و سردبیر این مجله  منتقل شد به کوچه 

فته بود که در آن هنگام  ای فرانسوی به همین نام گراش را از نشریه علی بهزادی بود و انگار که اسم مجله 

ی شعر این مجله،  . مسئول صفحه زار شهرت و محبوبیتی داشت ن الله های خیاباهایش در کتابفروشی نسخه 

او  .  با انتشار چند دفتر شعر شهرتی به دست آورد  ۱۳۳۲ر سال  که د  بود  -برادر مهرانگیز کار    -فریدون کار  

روی نادرپور و ی شعری دنباله ی دیگر در سلیقه آذین نزدیکی داشت و از سواز سویی با حزب توده و به 

به عبدالرحیم  را  بود و همان کسی است که او  فروغ فرخزاد  نزدیک  فریدون کار برای مدتی دوست  توللی بود.  

وقتی    235در امیرکبیر به چاپ برساند.   ۱۳۳۱اش کرد تا اولین کتابش را در سال  جعفری معرفی کرد و یاری 
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با ی سیاه و سفید به کار مشغول شد، آنجا را به تریبونی برای شعر فروغ بدل کرد و  فریدون کار در مجله 

 236به شهرت رساند.او را اش به محافل ادبی و معرفی کردن فروغ انتشار شعرهای

ای اش نقاشی منتشر شد. روی جلد اولین شماره   ۱۳۳۲در تابستان    «سپید و سیاه»نخستین شماره از  

اهلل کاشانی چاپ شده بود ی آیت اش نقاشی مشابهی از چهرهی مصدق بود. روی جلد دومین شمارهاز چهره

اهلل کاشانی بر جلد مرداد رخ داد. ناگفته نماند که وقتی عکس آیت ا ۲۸درست بعد از آن بود که کودتای    و

ود و چند روز بعد از انتشار شد، این شخصیت سیاسی راه خود را از مصدق جدا کرده باین مجله چاپ می

ای بودند که به کودتاچیان کمک کردند  های او بخش مهمی از نیروهای مردمی این مجله هواداران و پامنبری 

ی کسانی بود که با جناح سنتی بازار و بقایای دار  یعنی این مجله رسانه و هواداران مصدق را سرکوب کردند.  

ند.  کردگرایانه مخاطبان را به خود جلب میبا لحن و زبانی چپ ال  این ح   ی سید ضیاء مربوط بودند و باو دسته 

 گزند فعال باقی ماند. پس از کودتا این مجله آسیبی ندید و فریدون کار هم همچنان بی 

بر سر تعداد مخاطب و شمارگان بود و یکی از    ۱۳۳۰ی  دههها در  ها و مجله رقابت اصلی روزنامه 

های مسلسلی بود که تکه تکه به صورت پاورقی  کرد، داستان ها را تضمین میمطالبی که پرخواننده بودن نشریه 

از همه  های تهرانی موفقشد. در میان مجله چاپ می نیرومندتر  از نظر سیاسی   «تهران مصور »تر و  بود که 

عان  کرد. حسینقلی مستو عبداهلل واال آن را منتشر می   داشت   یطلب نزدیکگرایان سلطنت راست بود و با ملی 

رسید که برای جمعیت آن روز تهران بسیار وشت و شمارگانش به صد هزار تا میندر این مجله پاورقی می

 چشمگیر است. 
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از همه پرطرفدارتر بود. علتش هم آن   «سپید و سیاه» کردند،  ها منتشر میهایی که چپ در میان مجله 

بود که شد و انگار جالل آل احمد در طعنه به آن  پسندی در آن منتشر میهای جذاب و مردم بود که پاورقی

بانامه دیگر جایی برای سنگین ها  نامه رنگین گفت »می منوچهر مطیعی    « سپید و سیاه». در  «اندقی نگذاشته ها 

ده سال در  »اش  جویانه نوشت که اسم اولین مجموعه هایی فارسی با مضمون حادثه برای نخستین بار داستان 

 .بود« های وحشی آمازونمیان زن 

رمانش  هایی منتشر شد که قهاست که در همین مجله برای نخستین بار داستان شایان ذکر  این نکته هم  

د که حسین « بو اسمال در نیویورک»ها  های تهرانی بود. اولین نمونه از این داستان ها و لوطیی جاهلاز طبقه 

شان  شدند و با رهبری سردسته اهلل کاشانی محسوب مینوشت. همین طبقه بودند که مریدان آیت مدنی آن را می 

ردند. بعد از بازگشت امرداد نقشی کلیدی ایفا ک  ۲۸شعبان جعفری و طیب رضایی در به نتیجه رساندن کودتای  

های  طی دهههای فرهنگی آن بود که از این طبقه تجلیل شود. به همین دلیل هم  شاه به کشور، یکی از سیاست 

فیلم مجموعه بعد   از  مثل  ای  طال»و  «  قیصر»ها  قه«  پاشنه  که  شد  اعتبارِ  ساخته  بود.  تهرانی  جاهلی  رمانش 

  ، شود و قهرمانش   «سپید و سیاه»ی  پیشتازی مطرح کردنِ این طبقه و این سیاست در ادبیات، باید نصیِب مجله 

 چنان که دیدیم، شاملو بعدتر در این جریان گفتمانی فعالیت سینمایی خود را تعریف کرد. اسمال. 

هایی بود که بیشترشان هوادار  کردگان و از فرنگ برگشته سیاست فرهنگی دیگرِ روز، ریشخند تحصیل 

کرد ای منتشر می نقشی پررنگ داشت و پاورقی  «سپید و سیاه»ی  دکتر مصدق بودند. باز در این زمینه هم مجله 

ز ژیگولوهای آمریکا رفته بود.  ای ابه قلم دکتر ایرج وحیدی که قهرمانش مموش پوشتیان نام داشت و نمونه 

بود به قلم پرویز لوشانی. این   «خاطرات سیاسی فرخ »شد، انتشار    این مجلهی شهرت  مطلب دیگری که مایه 

هایی که به نام سیاستمداران روز مطلب به ذکر خاطرات سناتور مهدی فرخ اختصاص داشت و به خاطر اشاره

با آنمی پا کرد.  به  این هنگام به شدت سانسور می   کرد، بسیار سر و صدا  این  که مطالب سیاسی در  شد، 
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-شد و دکتر صدرالدین الهی نوشته که دلیلش دوستی و آشنایی محرمعلی خانها به آسانی منتشر می پاورقی

 با علی بهزادی بود.   -ی سانسورئیس اداره ر

هایی جنجالی گرفت و در نهایت با حمایت لوشانی در ضمن همان کسی بود که از هویدا هم مصاحبه 

همکاران دیگر »سیاه و سپید« عبارت بودند از پرویز دوایی  او بورسی برای تحصیل در انگلستان نصیبش شد.  

نوشت، فریدون خادم، سیامک پورزند، عباس پهلوان، حسین سرفراز و فریبرز برزگر  ه نقدهای سینمایی میک

هایی همکاریا این گروه  نویس. سیاوش آذری هم بکه این سه تای آخری هم گزارشگر بودند و هم مقاله 

 کرد. داشت و دکتر محمد امین کاردان هم بود که از زبان فرانسوی متونی را ترجمه می

نوشتن در »سپید و سیاه« . او عالوه بر  ودیک شخصیت تاثیرگذار در این میان، دکتر حسین فریور ب 

مند کردن شاگردانش به ادبیات پارسی و به خصوص  های او برای عالقه ی مروی هم بود و تشویقمعلم مدرسه 

نیازی    شکار است وگرای بازار و سید ضیاء آی مروی و جناح سنت تجدد ادبی بسیار موثر بود. ارتباط مدرسه 

برای همان کسی است که  ،  بود  «سپید و سیاه »  خبرنگاردکتر صدرالدین الهی که  ندارد. در ضمن  رح  به ش

بود.  مصاحبه کرد، و او کسی بود که در روز کودتا فرماندار نظامی تهران    حنخستین بار با کلنل کاظم خان سیا

   237در این مقطع به خواهش سید ضیاء طباطبایی چنین کرد. لیو ،کلنل پیش از این تن به مصاحبه نداده بود 

های  ها را باید با این حقیقت جمع ببندیم که علی بهزادی دو دوست نزدیک داشت به نام داده این  

دوستانی نزدیک و   سه  این  بود.  ی سید ضیاء طباطباییخواهرزادهاولی  ه  کو جهانبانویی  رحمت مصطفوی  

جریان فرهنگی متصل با سید ضیاء، که در ضمن  شدند.  مرام بودند و در آن روزها سه تفنگدار نامیده می هم

های  کرد به نام نتشر میی دیگر هم ممجله   اهلل کاشانی هم برخوردار بود، سهی سیاسی و مردمی آیت از پشتوانه 

 
 .۱۳۸۹الهی،  237
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عهده  بر  »روشنفکر«  مدیریت  »فردوسی«.  و  ایران«  »امید  و  زبان  »روشنفکر«  که  بود  مصطفوی  رحمت  ی 

می به خوبی  را  دایی فرانسوی  مبلغ  و  سردبیردانست  بود.  )سیدضیاء(  مجل   اش  که    هاین  بود  ناصر خدایار 

انتشار مطالبی جنجال  با  بیشتر  این مجله  اسم مجید دوامی.  به  موثر داشت  برانگیز مخاطب جلب  همکاری 

وسی« هم جهانبانویی بود که  ی »فردها بود و مدیر مجله ای ی »امید ایران« کامال در دست تودهکرد. مجله می

 گرایشی به چپ داشت.  

سالی تعطیل شده بود،    ی »فردوسی« که به خاطر کودتا یکمجله   ۱۳۳۴و اوایل    ۱۳۳۳در اواخر سال  

این هنگام جهانبانویی بود. حسینعلی مست انور خامه عان  دوباره منتشر شد و سردبیرش در  ای هم در آن و 

اغلب از دتر دکتر امیرهوشنگ عسگری سردبیر این مجله شد و در آن هنگام همکارانش  بعنوشتند.  مطلب می

اسماعیل شاهرودی، محمد زُهری، محمود عنایت، نصرت رحمانی، هواداران حزب توده و جریان چپ بودند:  

که چپ  گروه  این  که  آن  جالب  هنرمندی.  مجله گراییو حسن  در  است،  آشکار  میشان  کار  که  ای  کردند 

  کرد. عسگری در آخر ی سفارشی منتشر می جهانبانویی در آن با گرفتن پول از مقامات سیاسی، برایشان مقاله 

ی »خوشه«  ای جدا شد و مجله و خامه عان  کار به همین دلیل از همکاری با »فردوسی« کناره گرفت و با مست

 238را به راه انداخت. 

می روشن  اطالعات  این  مجموع  جبهه از  آن  که  طباطبایی  ای  یاسی سی  شود  ضیاء  سید  زمانی  که 

مدیریت   شاش و دوستانرهبرش بود، همچنان در این دوران وجود داشته و جناح فرهنگی آن را خواهرزاده

اهلل کاشانی حفظ کرده بود، و با آن که در  اش را در پیوند با آیت ی عامیانه و سنتی . این جناح جنبه انددهکرمی

 
 . ۱۱۹- ۱۱۷: ۱۳۸۱ای، خامه 238
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د شد، همچنان شعارهای خاص خود را داشت و به همین دلیل گفتمانش  امرداد با شاه متح  ۲۸مقطع کودتای  

 با کالم حزب توده نزدیکی داشت. 

ها و تحقیر روشنفکران فرنگ ر این جرگه را عالوه بر تاکید بر نقش جاهلگرایش سنتی بازمانده د

هایی در »سپید  اش را در قالب پاورقیهای مذهبی العابدین رهنما داستانتوان دریافت که زین رفته، از اینجا می 

اهلل ها بودند. همچنین ذبیح »پیامبر« و »زندگی امام حسین« مهمترین ها  این داستان در میان    .کردو سیاه« منتشر می

واقع ترکیب سه عنصری که بعدتر جریان چریکی   منصوری از نویسندگان و مترجمان ثابت این مجله بود. در 

پیشاپیش در محفل »سفید و سیاه« به شکلی مالیم وجود داشت  را پدید آورد،  و بعدتر انقالب اسالمی  مائویی  

ی مارکسیستی و گرایانه ، شعارهای چپ ملی ندانو اندیشمرنگ رفته فدشمنی با نخبگان  و این عبارت بود از

 شور مذهبی. 

در مورد نویسندگان این مجله چشمگیر است، محو شدن مرز میان تالیف و ترجمه است. درست آنچه  

گرفت  های این و آن می ی نثر مطالبی را به صورت پراکنده از کتاباهلل منصوری در حوزهکه ذبیح همان طور 

نوشت، شاملو و سایر شاعران وابسته به این نشریه نیز چیزهایی  هایی را از پیش خود بر مبنایشان می و داستان 

اری به اصل متن به صورت متنی تازه  خواندند و آن را بدون وفادشنیدند یا میی شعرهای فرنگی میرا درباره 

 نامیدند.  کردند و آن را شعر می در فارسی بازنویسی می

فضای پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق و فروپاشی حزب توده،    و در  ۱۳۳۰ی  بنابراین در دهه 

دوست شان  طباطبایی پیوسته بودند که برخیهواداران سید ضیاء  ی  ه جرگهای از نویسندگان و مترجمان بشبکه 

با حمایت و رهبری سید ضیاء بود بودند.  او و برخی دیگر بازماندگان یا هواداران حزب توده    و خویشاوند

 ۱۲۹۹شد، که بر نقش سید ضیاء در کودتای سال  منتشر می  ی خاصگرایانه سبک و زبان چپ ا  هایی بکه مجله 

طلبانه و مردمی انگاشت، و هردو را جریانی انقالبی و عدالت می  همسان  ۱۳۳۲کرد، آن را با کودتای  تاکید می
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زادگاه مین مجالت  ه .  آراست ، و در ضمن شعارهای مارکسیستی را با لعابی از نمادهای دینی میکردقلمداد می

 . اندم بودهشدن مرز میان تالیف و ترجمه ه  مخدوش

همان زمانی که  صادف بود با  م  ۱۳۴۰ی  و سراسر دهه  ۱۳۳۰ی  اوج فعالیت این گروه در اواخر دهه

توسی   کرد. دقیقا در همین هنگام شاملو پس از جدایی ازشاملو دوباره پیوندهایش با دنیای مطبوعات را احیا  

حایری دوباره به صحنه بازگشت، بخت خود را در صنعت سینما با ناکامی آزمود، و در نهایت دست به قلم  

 . های دیگر شدی متونی از زبان و مدعی ترجمه برد

با فریدون رهنما    ۱۳۲۰ی  پیوندهای شاملو با این گروه به قدر کافی روشن است. شاملو از اواخر دهه 

العابدین رهنما بود. یعنی هم خودش و هم پدرش با این شبکه در ارتباط بودند. شاملو  آشنا شد که پسر زین 

ی خود را پیدا کرد و از هریک چیزی را آموخت. های آیندهنگاران و مترجمان سرمشق ن شبکه از روزنامه در ای

در کنار او از    .اش برای شعر سفید تبدیل شدبه مرجع اصلی   -و نه نیما  –چنان که گفتیم فریدون رهنما  

 دیگری را بگیرد و در آن دست ببرد و متنی تازه تولید کندی وشته مطلبی نکه اهلل منصوری یاد گرفت ذبیح 

منصوری از سبکِ رمان تاریخی خارج    جود داشت. نخست آن کهمیانشان و  دو تفاوت مهم البته در

دانست. در نوشت و خود را مترجم میاصلی اثر را می  شد و امانتدارانه )و گاه سخاوتمندانه( نام صاحباننمی

خواند و به مراجع شد و دستاوردش را شعر میحالی که شاملو به کلی از هنجارِ شعر در زبان پارسی خارج می

خواند  دان بود و متون را به زبان اصلی میت آن بود که منصوری زباندومین تفاوکرد.  ای نمیاصلی هم اشاره

اش به دانست و بنابراین منبع تغذیه گرفت. اما شاملو ظاهرا زبانی جز ترکی و فارسی نمیو از آن الهام می

 شد. ها و آثار پیشتر ترجمه شده محدود می شنیده 

، احتماال  ش منسوب کندااصلی   متون خود را پس از تحریف به خاستگاه شاملو  شد  که مانع می آنچه  

  بود که شاملو در چنین فضایی    بینیم.اش بوده، که آن را نزد منصوری نمی ی متورم و خودستایانه خودانگاره 

ی کرد و به اسم ترجمه چیزهایی از خود جعل می اهلل منصوری گرفت. از سویی  دو مشتق غیراخالقی از ذبیح 
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که پیشتر ترجمه شده بود و شد  یهایی می کتابکرد، و از سوی دیگر مدعی ترجمه شعر خارجی منتشر می 

ی اصلی از دستاوردهای  ی دو شاخه ی »سپید و سیاه« بود که نطفه در فضای مجله  .شان کرده بوداو رونویسی

 بازنویسی بسته شد.-ادبی شاملو، یعنی شعر سفید و ترجمه

کارنامه  کردهدر  منتشر  آثارش  از  پیروانش  و  که شاملو  کتاب  هایی  بیست  و  کتاب شعر  اند، هشت 

ن کرده که ایاند. شاملو بیشتر ادعا میاند. اصل این آثار به زبان فرانسوی یا انگلیسی بوده داستانی فهرست شده 

در اش  در خودزندگینامه و هیچ گزارشی  بیرونی  کند، اما هیچ سند  نوشتارها را از زبان فرانسوی ترجمه می

دست نداریم که نشان دهد او جایی زبان فرانسوی را آموخته باشد. طبعا یادگیری یک زبان با علمی لدنی و 

ای هیچ عبارتی  منابعی آموزشی نیاز دارد. شاملو در هیچ نامه   آید و به چند سال ممارست وناگهانی حاصل نمی

ای به زبان فرانسوی چیزی نگفته، و حتا نقل قولی از منابع  به فرانسوی ننوشته، در هیچ مصاحبه یا سخنرانی 

هنگام سفر به کشورهای خارجی هم  توان یافت.  فرانسوی ترجمه ناشده به پارسی در گفتار و نوشتارش نمی

انگار وسواسی داشته تا به خاک فرانسه وارد نشود. وگرنه غریب است کسی زبان فرانسوی را در حد ترجمه  

 بداند، و به ایتالیا و انگلستان و آلمان و آمریکا سفر کند، اما پایش را به قلمرو فرانسه نگذارد.

سیاهه  »ترجمهالبته  درباره ی  نظرهایش  اظهار  دارد.  چشمگیری  بسیار  زبانی  تنوع  شاملو  ی «های 

کند از انگلیسی ترجمه یم و عالوه بر آن متونی هم داریم که ادعا میشاعرانی مثل الیوت را پیشتر نقد کرد

که برای دومین بار به آمریکا سفر    ۱۳۵۶ر سال رضا براهنی اشاره کرده که شاملو دگفتیم  کرده است. هرچند

  239است. دانستهکرد، یعنی تا پنجاه و دو سالگی، هنوز زبان انگلیسی نمی 

 
 . ۱۳۵۸براهنی،  239
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میان کتاب  در  مشهورترین این  شده،  »ترجمه«  پرفروشهای  و  آرام«،  ترینها  »دن  از  عبارتند  ها 

ی روند پدید آمدن این سه اثر با امضای شاملو نیز بیشتر از  درباره های ما  »گیلگمش« و »شازده کوچولو«. داده 

ی تر دربارهها بنگریم تا به تصویری شفاف بقیه است و نیکوست به اسناد موجود و تاریخ پیدایش این متن

 »شاملوی مترجم« دست پیدا کنیم.

های شاملو، آن که زودتر از همه شهرت یافت و زودتر از همه هم به رسوایی کشید،  ترجمه« »  در میان 

ی خروج شاملو از »کتاب هفته« این شایعه انگار از سوی خود شاملو تولید شده که گیلگمش« است. درباره »

اما این شایعه حقیقت   240ساواک مانع قلم زدن وی در این نشریه شده و باعث شده تا از آنجا بیرون برود. 

از   انتشار   «کتاب هفته»ندارد و خروج شاملو  نداشته است. اصل قضیه آن بود که  ارتباطی به ساواک  هیچ 

ی شاملو از گیلگمش در عمل اخراج شدنش از کتاب هفته را به دنبال داشت و کسی هم که عذرش  «ترجمه«

  241بود. نشریه این شد و مدیر را خواست حسن قریشی بود که همکار اصلی هشترودی محسوب می 

پردازی کرده است. ی نقش و موقعیت خود در این نشریه بسیار دروغ پیشتر گفتیم که شاملو درباره 

ای باشد که به اخراج او از »کتاب هفته« انجامید. ماجرایش  ها شاید برای کتمان رسوایی بخشی از این الپوشانی 

زاده را برداشته و با تغییراتی وود منشی ی پارسیِ »گیلگمش« به قلم دکتر داهم از این قرار بود که شاملو ترجمه

زاده که از رهبران حزب ناسیونالیست افراطیِ  به اسم خودش در »کتاب هفته« چاپ کرده بود. دکتر منشی

چندین زبان و به ویژه  دیده بود که  اش مردی دانشمند و جهان سومکا بود، گذشته از آرای سیاسی تندروانه 

زاده شاگرد والتر  دانست و در ادبیات و فلسفه و زبانشناسی مطالعات عمیقی داشت. منشیآلمانی را خوب می 

های آلمان و مصر و سوئد بود و در دانشگاهووست و دوست و همکالس استیگ ویکاندر و کارل هوفمان  

 
 .۱۳۹۳؛ گوهرین، ۱۳۹۳سرکیسیان،  240
 . ۲۴۰: ۱۳۹۳سرکیسیان،  241
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شناسان طراز اول اروپا به حساب که درگذشت، یکی از ایران  ۱۳۶۸تدریس کرده بود و به این ترتیب تا سال  

او در دایره می ی علم زبانشناسی و تاریخ به جایگاه دکتر حمیدی شیرازی در قلمرو شعر و  آمد. موقعیت 

های شد به آماجی برای کین و نفرت کمونیست ی تند هردو باعث میگرایانه یادبیات شبیه بود، و موضع مل 

 ایرانی بدل شوند. 

اش )به قلم گئورک بوکهارت( با زبان حماسی و  ی آلمانیمهزاده »گیلگمش« را از روی ترج منشی

ی خود بازنویسی کرد و به تلویح ای به پارسی برگرداند. شاملو همین متن پارسی را گرفت و با سلیقه پاکیزه

هایی از مرتضی ممیز به چاپ رساند. ی خودش جا زد و در »کتاب هفته« آراسته با طرح آن را به عنوان ترجمه

زاده باخبر بوده و آگاهانه دست به این دزدی ادبی زده بود، چون برای این که  ی منشیشک از ترجمهاو بی

اش در جایگاه نام مترجم نوشته بود »به نثر فارسی: احمد شاملو«. بعدتر  ابهامی بیافریند، در ابتدای گیلگمش

ای گفت که در  یدا کرد، در مصاحبه ها پکه چند دهه از رسوایی این کار گذشت و شاملو اعتباری در رسانه 

زاده متوجه شده که این اثر سترگ  سوخته و با دیدن متن منشیی این متن از زبان فرانسوی می اشتیاق ترجمه 

شناخته و از آن رونویسی  زاده را میی مجددی است. بنابراین تردیدی نیست که متن منشینیازمند ترجمه

 کرده است.

ی مزین به این ترجمه چاپ نشده بود، از قضیه خبردار شد و  زاده زمانی که هنوز کتاب هفتهمنشی

زاده دعوا کرد.  کرد رفت و با دکتر مصباح یسخت خشمگین شد و به دفتر کیهان که »کتاب هفته« را چاپ م

ی به عنوان ضمیمه ی کامل  شناسنامه ی خودش از گیلگمش را با  بعد هم وادارش کرد به عنوان تنبیه، کل ترجمه 

مسئول این دزدی  به لحاظ حقوقی  زاده که در این جریان نقشی نداشت اما  »کتاب هفته« چاپ کند. مصباح 

را تنها به شمار چهار پنج هزار نسخه منتشر کرد    بود، برای این که افتضاح بیش از این باال نگیرد، ضمیمه  ادبی

رفت، توزیع کرد. اما از قول و قرارش با فروشی میهای روزنامه هایی که روی دکه و آن را همراه با شماره

 .  را بدون ضمیمه فرستادشد، ها ارسال می هایی که برای مشترکان یا شهرستان زاده تخطی کرد و شمارهمنشی
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- زاده هم  منشییمی برپا شود.  با این حال اجرای این جریمه در همین حد کافی بود تا رسوایی عظ

ی خودش و پریشانی »ترجمه«ی شاملو اطمینان خاطر داشت که به جای بیرون چندان از دقت ترجمه   -به حق

ذاشت و به این شکل زبان ی ربوده شده از مجله، هردو را کنار هم جلوی چشم مخاطبان گکشیدن ترجمه

بود که این   ۱۳۴۱در فروردین  ی شاملو رویارو کرد.  پیراسته و تندرست خودش را با متن پرغلط و عوامانه 

»کتاب هفته« تا حدودی به خاطر انتشار همزمان دو متن و قبول این که شاملو از    .دو متن کنار هم چاپ شد

اما برای شاملو آبرویی باقی نماند و در همان هنگام از این    ،آبرویی رست زاده دزدی ادبی کرده، از بیمنشی

 این مجله بیرون آمد. 

اش را دست نزد، ولی شاملو بارها متن خود را بازنشر کرد و  زاده پس از آن دیگر متن ترجمهمنشی

ا این حال چون انگار تا پایان عمر هرگز اصل متن را  کرد. باش می برد و از نو ویرایش هربار در آن دست می 

منشی جز  روایتی  تالشبه  بود،  نخوانده  منشی زاده  زبان  از  خروج  برای  پیاپی اش  خطاهای  بروز  به  زاده 

ی شاملو را با هم تطبیق دهیم، زاده و متن بارها ویراسته انجامید. حتا امروز هم اگر آن متن آغازین منشی می

در اصل در کتاب هفته منتشر شده آنچه  . اما  ، و نزدیکتر به اصل متنزیباتر و شیواتر خواهیم یافت نثر اولی را  

ای ایجاد  اش با مرجع دزدی چه داوری تر و ناهموارتر داشت و معلوم بود که قیاس بسیار پریشان ساختاری  بود  

 کرد. می

کرد، بر خالف گزارش خودش یکی از  و در زمانی که این »ترجمه« را منتشر میچنان که گفتیم، شامل

، و نه حتا عضوی مهم. به همین شخص   مهمترین سردبیرش، یا  گروه نویسندگان »کتاب هفته« بوده، و نه  

اما جالب آن که در میان این دو متن، »ترجمه«ی    242کردند. سادگی او را از مجله بیرون  این  به  د که  بوخاطر  

 
 . ۲۳۲: ۱۳۹۳منتجبی،  242
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زاده چون رهبر حزبی افراطی و منشی  شاملو بیشتر خوانده شد و موفقیت مالی بزرگتری برایش به بار آورد.

های اروپا امرداد ناگزیر شد ایران را ترک کند و باقی عمرش را در دانشگاه   ۲۸تندرو بود بعد از کودتای  

ها از آسیاب افتاد، آن  آبانقالب شد و  گذراند. شاملو در نتیجه میدان را خالی دید و پس از گذر سه دهه که  

امروز   این کتاب  به چاپ رساند.  نشر چشمه  ممیز در  نقاشی مرتضی  با همان  کتابی مستقل  به صورت  را 

 اشته از غلطهای ریز و درشت است. ی گیلگمش است و همچنان انب ترین نسخه از ترجمهپرخواننده 

روی این قضیه حساب باز برده، احتماال  ای که میانتشار کتابش گذشته از منافع مالی شاملو هنگام   

اند ها به تهران کوچیدهشهرستان کسانی هستند که بعد از انقالب سفید از    شی مخاطبان کرده که بخش عمدهمی

ی محاسبه این    آورند.ای، جوانانی هستند که رسوایی »کتاب هفته« را به یاد نمیای سه دهه و یا پس از وقفه

یا سن و   و در شهرستانها مقیم بودند ۱۳۴۱شاملو در سال مریدان ی تقریبا همه.  از آب در آمداو درست هم 

 خواندند.  می مرجع دزدی حضور گمش شاملو را بدون یعنی گیل سالی پایین داشتند. 

بعدتر هم که   .این رسوایی همچنان پا بر جا باقی ماندداغ    و باسواد  کتابخوانی  طبقه با این همه نزد  

زاده با همت انتشارات سمرقند منتشر شد، دکتر هوشنگ طالع پیشگفتاری بر آن نوشت ی دکتر منشی ترجمه

هم با آن که پول خوبی با انتشار این متن به دست آورد، اما با ننگ  شاملو    243.کل این ماجرا را یادآوری کردو  

کتاب  کرد. در پایان عمر  هایی گوناگون برای الپوشانی آن ابداع می کاری که کرده بود درگیر بود و روایت 

 نوشت، این جمالت را در آن گنجاند:می نشر چشمه مقدمه چاپ گمش گیلوقتی برای 

یی که روایت کلی مستقل از هم است. روایت اول برگردان مستقیم من از نسخه این کتاب شامل دو  »

من بر .  نوا است. اما روایت دوم حکایتی داردی نیاش به قدر کافی معرفی نشده جز این که نسخه مشخصات 

 
 : پیشگفتار. ۱۳۸۸مش، گیلگ 243
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زاده ی گانه دست پیدا کرده بودم که ناگهان آقای داود منشحسب اتفاق به متن فرانسوی یکی از الواح دوازده 

واویالیی از آن منتشر کرد. من با حفظ حقوق او متن را به سبک و سیاق   رهبر حزب فاشیستی سومکا ترجمه

ه چاپ رسید. بماند که بعدها چه اتفاقی ( ب۱۶شماره  )آن تک لوح فرانسوی بازنویسی کردم که در کتاب هفته  

متن را بازنویسی شده کتاب هفته را بیشتر  ولی من هنوز آن  (  تهدید به قتل و چیزهایی از این دست )افتاد  

 244.«پسندم می

ا«  نوی نینسخه » ی شاملو به  ی این شرح شاملو گفتنی است. نخست آن که اشارهچند نکته درباره 

ی گیلگمش متنی است طوالنی با بوده است. اسطوره ناآشنا با متن گیلگمش دهد که او تا پایان عمر نشان می 

نسخه   ۳۶۰۰حدود   و  است  شده  بازیافت  آن  از  نیمی  تنها  که  سال  بند  در  هم  را  آن  معیار  در  ۱۸۵۴ی  .م 

ی دیگری وجود ی نینوا حشو است، چون نسخه نینوا یافتند. بنابراین اشاره به نسخه ی آشوربانیپال در  کتابخانه 

  نامد.ی نینوا« نمیو کسی هم متن گیلگمش را »نسخه  ندارد

رسد دروغی جایگزین حقیقتی شده ی شاملو از متنی فرانسوی، باز به نظر میی استفاده اما درباره

های گیلگمش در غرب نوشته و باشد. به تازگی تئودور زیولکوفسکی کتابی مفصل در شرح تاریخ ترجمه

ی ی سخن او آن که اسطوره خالصه  245فرهنگ عمومی ردیابی کرده است.  هایتاثیرگذاری آن را تا حوزه

های باستانی خارج شد و تازه  ی آشورشناسان و متخصصان زبان گیلگمش بعد از جنگ جهانی اول از دایره 

بازنویسی شد.   باشد،  استفاده  قابل  مردم  برای عموم  که  روایتی  قالب  در  که  بود  دوم  از جنگ جهانی  بعد 

ی دورم که به سال  های این رده که بر جنگ جهانی اول هم تقدم داشت عبارت بود از ترجمهمهمترین ترجمه 

 
 . ۱۷: ۱۳۸۲شاملو،  244

245 Ziolkowski, 2011. 
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و اینها    247.م متن را به آلمانی برگرداند ۱۹۱۱گناد گرسمان در  بعد از او اون  246.م در پاریس منتشر شد.۱۹۰۷

  ی دیرهنگام متن آن بود که دلیل این ترجمه  آمد.هایی فنی بود که به کارِ خوانندگان عادی نمیهنوز ترجمه

  هایش برای غیرمتخصصان قابل استفاده نبود های ادبی و افتادگی اصل متن اکدی گیلگمش به خاطر پیچیدگی

 . اش هنوز هم باقی استی معنای بسیاری از بندها ابهام وجود داشت، که برخیو درباره

های  ترین ترجمهدر ایران رخ نمود، مهمترین و پرخواننده شاملو که رسوایی گیلگمش  ۱۳۴۱تا سال 

در   ترجمهدنیا  گیلگمش  از  بود  هایدل عبارت  الکساندر  تا    248ی  شیکاگو  دانشگاه  که  انگلیسی    .م۱۹۴۹به 

بار چاپش کرده بود، و ترجمه (  ۱۳۲۸) اسپایزر دو  نزدیک در  «ی  که در مجموعه   249ی  باستانی خاور  متون 

دو بار چاپ شده بود.   ( ۱۳۳۴)  .م۱۹۵۵  منتشر شد و آن هم تا  250با ویراستاریِ پریچارد «  ارتباط با عهد عتیق

این ترجمه بر  هردوی  تامپسون ها  بودند که در    251متن کمپبل  به شعر  (  ۱۳۰۷)  .م۱۹۲۸متکی  را  گیلگمش 

 وتدی انگلیسی برگردانده بود. شش 

های قدیمی  در این میان گیلگمش چندین بار به فرانسوی هم ترجمه شد. یکی از مشهورترین ترجمه 

ی ژرژ کونتنو است که به سال ترجمه  -که قاعدتا باید مرجع شاملو قرار گرفته باشد-فرانسوی از این متن  

ها سبک و سیاق هریک از این ترجمه  252انتشار یافت و بعد از آن بارها تجدید چاپ شد. (  ۱۳۱۸)  .م۱۹۳۹

هایی چشمگیر دارد. تا جایی خاص خود را دارد و حتا در ساخت ادبی و مضمون و سیر داستان هم واگرایی 

زاده بوده،  ی منشی ها به برگردانِ آلمانی بورکهارت که مرجع ترجمهام، هیچ یک از این ترجمهکه من دیده 

 
246 Dhorme, 1907. 
247 Ungnad-Gressmann, 1911. 
248 Alexander Heidel 
249 E. A. Speiser 
250 J. B. Prichard 
251 Campbell Thompson 
252 Contenau, 1939. 



338 

 

زاده ی منشیشباهتی ندارد. اما متن شاملو گذشته از خطاهای دستوری و ناهمواری نثر، تقریبا عین ترجمه

یست روایتی متمایز از متن  باکرد، قاعدتا می است. به عبارت دیگر اگر شاملو از متنی فرانسوی استفاده می

توان نشان  ی پارسی میهای رایج فرانسوی و قیاس دو ترجمه داد. اما با مرور ترجمه زاده را به دست می منشی

بی او  است.  نکرده  چنین  که  منشیداد  پارسیِ  متن  اسم  شک خودِ  به  و  کرده  بازنویسی  و  برگرفته  را  زاده 

 ی خودش منتشر کرده است. ترجمه

اصل متن اکدی لوح نگریم.  برای این که صحت این دعوی معلوم شود، سرآغاز لوح یازدهم را می

 :شودیازدهم انوماالیش چنین آغاز می

 1gilgameš ana šâšumma izakkara ana ūta-napištim rūqi 

 2anaṭṭalakkumma ūta-napišti| 

 3minâtūka ul šanâ kī yâtimma atta 

 4u atta ul šanâta kī yâtimma atta 

 5gummurka libbī ana epēš tuqunti 

 6[x]x ahī nadât elu ṣērīka 

 7[att]a kīkī tazziz ina puhur ilāni balāṭa teš'u 

ū 8ta-napišti ana šâšumma izakkara ana gilgameš 

 9lupteka gilgameš amāt niṣirti 

  10u pirišti ša ilāni kâša luqbika 

š 11urippak ālu ša tīdûšu atta 

ā 12[lu ša ina kišā]d puratti šaknu 

 13[āl]u šū labirma ilāni qerbuššu 

 14[an]a šakān abūbi ubla libbašunu ilāni rabûti 

 ی آلمانی بوکهارت، چنین برگردانده: زاده این بخش را با توجه به ترجمهمنشی
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تر از  نگرم، تو بزرگتر و پهنناپیشیتیم، من تو را میگوید: اوتناپیشتیم دور سخن می»گیلگمش با او، با اوت 

و من فرقی ندارد. تو هم آدمی مانند من.   مانی، چنان که پدری به فرزندی، خلقت تومن نیستی. تو به من می 

ای. پس چگونه ای و به پشت خود آسوده اند. از نبرد روی گردانیده اما من آسایش ناپذیرم. مرا برای نبرد آفریده 

 ی خدایان داخل شدی، زندگی را جستی و یافتی؟در جرگه

ای تو را باز کنم و رازی از خدایان را بر تو خواهم داستان پنهانی گوید: گیلگمش، می ناپیشیتیم با او میاوت

در کنار فرات. خدایان چنین اندیشیدند، توفانی به پا    -شناسیتو خود می  –بگشایم. شوریپک شهری است  

 کنند... « 

 شاملو همین بند را چنین بازنوشته است:

 گوید: تیمِ دور سخن میپیش نه گمش با او، با ئوت گیل »

ای  یابم. تو چنان به من مانندهورتر از خویشتن نمی نگرم و تو را برتر و پهنه من در تو می  تیم!پیش نه »ــ ئوت 

که پدری به فرزندِ خویش، تو را و مرا در آفرینش ما اختالفی نیست: تو نیز آدمیی چون منی، به جز آن که  

آفرینه  آسود من  آفریدهیی  نبرد  برای  از  مرا  ناپذیرم.  رگی  نبرد  از  تو  و  خویش  اند  پشِت  به  بگردانیده  و 

اند؟ چگونه است که تو زندگی را باز  ی خود در آورده چگونه است که خدایان تو را به جرگه  …ایبرآسوده 

 ای؟جسته دریافته 

خواهم خواهم حقیقتی را با تو درمیان گذارم. می گمش! میگوید: »ــ گیل گمش می تیم با او با گیل پیش نه ئوت

ست کهن، و خدایان را دانی که شهری پک را تو خود نیک میشوری …با تو حکایتی کنماز رازهای خدایان  

از دیرباز در او به مهر نظر بود تا آن که سرانجام، خدایان مهر از او بازگرفتند و بر آن شدند تا توفانی سهمگین  

 پا دارند... « به 
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هست که اگر گوشزد شود به    ی این دو نگاشت از سرآغاز لوح یازدهم گیلگمش چند نکتهدرباره

زاده کمابیش به خوانش گئورک بورکهارت  رساند. نخست آن که منشی تر این دو تن یاری می داوری سنجیده 

از متن وفادار باقی مانده و درست همان را که این مترجم در زبان آلمانی برگردانده، به پارسی منتقل کرده  

ی وی را آورده و بنابراین طبق قواعد درست یک مترجم  قدمه است. در ابتدای کتابش هم نام بوکهارت و م

 ای عمل کرده است. حرفه

ی دیگری از گیلگمش مراجعه  زاده را در دست داشته و به هیچ ترجمهشاملو آشکارا تنها متن منشی 

ده را از این  زاده را بازنویسی کرزاده نکرده است. این که او تنها متن منشیای هم به منشینکرده و هیچ اشاره

ی  کند و ترجمهزاده داستان را در زمان حال استمراری روایت میتوان دریافت که برگردانِ منشی ها مینشانه 

دهد و بیشتر مترجمان آن را به  بورکهارت هم چنین است. در حالی که اصلِ متن به چند خوانش مجال می

ه بورکهارت آورده در اصل تفسیرهای شخصی او یا  اند. دیگر این که تعبیرهایی کی ساده برگردانده گذشته 

های انگلیسی و هایی به متن هستند و در خودِ متن اکدی وجود ندارند و به همین ترتیب در ترجمهافزوده

شَنا کی  خوانیم که: »میناتوکَه اُل فرانسوی نیز وجود ندارند. به عنوان مثال در بند سوم و چهارم اصل اکدی می 

ای شاعرانه و موزون است با این محتوا که »شکل تو شَناتَه کی یاتیمَّه عّطّا« که جمله او عَطا اُل   یاتیمَّه عطّا

با تعبیر »همچون پدری  زاده  منشی مانم«. این عبارت را  مانی و من به تو می تفاوتی با من ندارد، تو به من می

انده که خوانشی خاص و نامرسوم از این  به فرزندی« تکمیل کرده و همریخت بودن این دو را به پهنا برگرد

ی دیگری از گیلگمش ام در هیچ ترجمهای تا جایی که من دیده ی اکدی است. چنین خوانشی و افزودهجمله

 وجود ندارد.  

زاده داده، کج و  ها را آورده است. تنها تغییری که شاملو در متن منشی اما شاملو هردوی این افزوده 

ی اندام و کالبد معنایی دارد را تر« که باالخره درباره شان است. مثال »بزرگتر پهن چاندن کوله کردن کلمات و پی



341 

 

  - پهناورتر –ورتر« برگردانده که از طرفی در پارسی امروز رایج نیست و از سوی دیگر شکل رایجش  به »پهنه 

ورتر از تو را برتر و پهنه   اندازهای بزرگ کاربرد دارد و نه تن و بدن. یعنی »تنها برای عوارض طبیعی و چشم

 معناست. یابم« در زبان پارسی مهمل و بیخویشتن نمی

گوید: »گومّورکَه لیبّی اَنا  بینیم. گیلگمش به اوتناپیشتیم می ی دیگر را در بند پنجم و ششم می نمونه 

کنند: »عزم خود را جزم کرده  میاِپِش توقونتی/ ... اَهی نَدات علو صِریکَه« که این را معموال چنین ترجمه  

زاده کامال متفاوت ترجمه  بودم که با تو بجنگم، )اما( در حضورت دستم )از جنبش( بازماند«. این را منشی 

«. و شاملو هم دقیقا همین ایای و به پشت خود آسوده اند. از نبرد روی گردانیده مرا برای نبرد آفریده کرده: »

ای«. در اند و تو از نبرد رو بگردانیده به پشِت خویش برآسوده برای نبرد آفریده را بازنویسی کرده: »مرا از  

 های دیگر مرسوم نیست. حالی که چنین تفسیری در میان ترجمه

از  یی« و »تو هم آدمیی« به جای »خلقت تو« یا »تو هم آدمی«  به همین ترتیب کلماتی مانند »آفرینه 

است. بماند که تعبیر سست  را مخدوش کرده شیوایی و روانی متن ر از سوی دیگنماید و نادرست می سویی 

زاده آمده در رونویسی شاملو نیز هست. به عبارت دیگر شاملو  ای« که در متن منشی »به پشت خویش آسوده 

تیم  ناپیشیها را )مثال در تبدیل اوتزاده را در جزئیاتی دستکاری کرده و با این دستکاری تنها اسم تنها متن منشی 

تیم( ناخواناتر ساخته و کلمات را ناشیوا ساخته و چیزهایی مثل مهر خدایان به شوروپاک را از  پیشنه به ئوت 

 ی متن بربافته است. خود در میانه 

سیر تاریخ عوام بر جای نخبگان خواهند نشست  انگیز آنجاست که شاملو در این محاسبه که در  غم

 ۱۳۸۴اش آن که در سال  ای بر محتوای اندیشه چیره خواهد شد، تا حدودی بر حق بود. نشانه و تبلیغات رسانه 

ی این امر چنین اظهار نظر کرد: یعنی بیش از چهل سال بعد از این دزدی ادبی، یکی از مداحان شاملو درباره 
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زدنی یا به  گمش متوجه نوعی دقت مثالی گیل ی حماسه ی عالقمند پس از مطالعه اننده »و اما حرف آخر: خو

اندازه ای تعهد در برابر واژگان« میقول اساتید فن ترجمه »گونه  ای است که  شود. این دقت و وسواس به 

د رها نکرده و  های حماسه را که نیاز به توضیح و تفسیر داشته به حال خومترجم حتا یک واژه از متن لوحه

های دقیق موارد  اند با آوردن پانوشت انگاری شده در مواردی نیز که مترجمان فرانسه کتاب دچار اشتباه و سهل

گمش با برگردان احمد شاملو که در یک  ی گیلی حماسه اشتباهات را یادآوری و گوشزد کرده است. مطالعه 

رمندی و دقت در ترجمه است به تمامی دوستداران ادبیات زدنی از زیبایی و غنای متن و هنکالم الگویی مثال

 253کنم«. و اسطوره توصیه می

شک ارادتی عمیق به شاملو داشته که باید در خویشتن  ی خدایی که این جمالت را نوشته، بی آن بنده 

به زبان دلیلش  بنگرد و در مورد   اما به عنوان دانشجویی عالقمند  با متن تأمل کند.  اندکی  باستانی که  های 

توانم بگویم که این جمالت از کسی صادر شده که نه اصل متن گیلگمش را دیده و گیلگمش آشناست، می 

  های گوناگونش خبری داشته است.نه از ترجمه 

دست کم سه نکته آشکار است: نخست آن که نویسنده از تاریخ این متن و آمیز  در این مدح اغراق 

زاده اطالع دقیقی نداشته، دوم آن که متن گیلگمش را در هیچ روایتی جز آنچه شاملو کشمکش شاملو و منشی 

هایی ندیده است، و سوم آن که گزاره  -زاده که از روی آن رونویسی شده و احیانا شاید سرمشق منشی–نوشته  

اش فته که انگار هیچ اطالع روشنی دربارهی متنی به کار گردستی برای داوری دربارهقاطع و حتمی را با گشاده

ی ادبیاتِ موضوع  فراد، نادانی دربارهها و ای متننداشته است. این سه ویژگی یعنی نادانی از تاریخ و پیشینه 

ی ستایندگان شاملو مدام  هایی است که تقریبا در همهی امور نشانه بحث و اظهار نظر متعصبانه و قطعی درباره

 
 .۱۹۲: ۱۳۸۴نقیبیان،  253
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که تبارش به خود شاملو    توان آن را الگویی گفتمانی در این جریان فرهنگی به شمار آوردشود و میتکرار می

 . باز می گردد

ای های نوآمده شاملو آشکارا بر رواج همین سه عنصر در میان مخاطبان خود حساب کرده بود، و نسل 

انتظار او را برآورده  ی علمی و آشنایی نسلکه اندوخته  های پیشین با فرهنگ کشور خود را نداشتند، این 

ها و دستاوردهای شاملو را پنهان کند و  ابرهایی از کتمان و ابهامْ فعالیت ساختند. همین سه عنصر باعث شد  

که غلطت این ابرهای  اش نماید. یک نشانه ی واقعیتصویری دروغین و غیرواقعی از وی را جایگزین انگاره

ی وزینی مانند مهرنامه با چند تن از نامداران ها بعد از مرگ شاملو، نشریه دهد، آن که سال گر را نشان می پنهان 

انند درازای  ی مهمی می مسئله ی آنها درباره ی »کتاب هفته« مصاحبه کرد و نتیجه را منتشر کرد و همهدرباره

اش با کتاب هفته یا دروغ گفتند )مثال او را تنها زمان سردبیری شاملو در این مجله و دلیل قطع همکاری

اشاره  به  زمینه  این  یا در  دانستند( و  هفته  مهمترین سردبیر کتاب  یا  بسنده کردند و  سردبیر  هایی محتاطانه 

 گذشتند.  

ی هایش زیاد به کار گرفته و کتاب مربوط به او از مجموعه هایی که نیمایوشیج در نامه یکی از اصطالح 

اشاره کرده نزد بلشویک نماید که  ام، »غارت کردن« است. چنین می»دادِ سخن« بدان  ایرانی این تعبیر  های 

شمردند، چنین تصوری دینان را مشروع می رواجی داشته باشد و مانند خوارجی که چاپیدن و غارت ناهم 

مند ی اموال و آثار »بورژواها« داشته باشند. احمد شاملو ظاهرا به این مفهوم در افقی فرهنگی عالقهدرباره

تازند ها دقیقا چنین بوده است. به همان ترتیبی که غارتگران به جایی می ن بوده باشد. چون نوع برخوردش با مت

برند، شاملو نیز  های انباشته شده در آنجا را تکه و پاره به یغما میهایی از اندوخته کنند و بخش و ویرانش می 

ابتدای  ی ترجمهی کارنامه کرد و بدنه ها چنین میبا متن  این روند متکی است. در  این دشمنان  اش بر  کار 

منشی  مثل  اندیشمندانی  و  شیرازی  مثل حمیدی  شاعرانی  کردنی  غارت  تدریج  بورژوای  به  اما  بودند.  زاده 

 هایی را هم در بر گرفت که مخالف شاملو بودند. ایتر شد و تودهشان وسیع دایره 
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رویاروی او قرار که    وقتی شاملو در »کتاب هفته« رسوایی گیلگمش را به پا کرد، شخصیتی کلیدی 

ی خشم و برآشفتگی دکتر  ای که این داستان به پا کرد مایه آذین( بود. آبروریزیمحمود اعتمادزاده )به گرفت،  

که رفاقتی با شاملو داشت و دست او را برای کارهایی از این  -حاج سید جوادی    در نتیجههشترودی شد و  

آذین آمد. همزمان شاملو از گروه از سردبیری مجله کنار گذاشت، و به جایش به   را  -گذاشت قبیل باز می

اند. به احتمال زیاد  خاطر همین کار اخراجش کرده  ی »کتاب هفته« خارج شد، و روشن است که بهتحریریه 

آذین بوده است. دشمنی ی گروهی که سیدجوادی را کنار گذاشتند و عذر شاملو را خواستند، خودِ به سردسته 

ای که به غارتی مجدد انجامید و  آذین هم باید از همین جا سرچشمه گرفته باشد. دشمنیدار شاملو با به ریشه 

 ای به بار آورد. رانگیز تازه بی بحث ترجمه

زاده درسی آموخت و آن هم این که آثار افراد  شاملو از برخورد با حریفی قلدر و پیروزمند مثل منشی

شناسیم که از این و آن ربوده شده بود، اما  نمند و هوشیار را غارت نکند. پس از آن چندین اثر از او را می توا

دست و پا بودند و امکانی برای مقابله با او نداشتند. در میان این جماعت غارت خالقان اثر همگی گمنام و بی

آذین بود که هم در مقام رهبر جریان دِ به شده آن کسی که بیش از همه آماج کینه و نفرت شاملو بود، خو

فرهنگی حزب توده اقتداری چشمگیر داشت و هم مردی باسواد و پرکار بود و آثاری فراوان داشت. آنچه  

تر از همان داستان »گیلگمش« شبیه بود، و اینجاست  تر و البته ناجوانمردانه ای سنجیدهشاملو با او کرد، به نسخه 

 رسیم.می  که به بحث »دن آرام«

- ۱۹۲۸( شاهکار ادبی میخائیل شولوخوف بود که طی دوازده سال )Тихий Донکتاب »دنِ آرام« )

ه البته نوبلی سیاسی  ، ک.م را به ارمغان آورد ۱۹۴۵ی ادبی نوبل سال  .م( نوشته شده بود و برایش جایزه۱۹۴۰

. شولوخوف در این اثر شداهدا می   -شوروی-ی ادبیات متحدشان  بود و در پی پیروزی متفقین به نماینده

ازی کند. این اثر  کوشد »جنگ و صلح« تولستوی را در بافت انقالب بلشویکی و جنگ داخلی روسیه بازسمی

های ی فخر کمونیست ای بود که در دوران لنین و استالین پدید آمد و از این رو مایه در ضمن تنها شاهکار ادبی 
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ی سیاست ژدانفی و ایرانی هم بود. بماند که تا پایان قرن بیستم آخرین شاهکار ادبی روسی هم بود و سیطره

 وسی را تا نیم قرن بعد به کلی خشکاند. ی ادبیات درخشان رقید و بندهای حزب ریشه 

بخش و مهم بود. به همین خاطر محمود  های ایرانی اثری الهاماین کتاب با این اوصاف برای چپ 

به چاپ در چهار جلد انتشارات نیل آن را  ۱۳۴۴آذین آن را با امانت و دقت فراوان ترجمه کرد و در سال به 

مورد استقبال کتابخوانان قرار گرفت و   ار حجیم بود و به جریان چپ تعلق داشت، رساند. کتاب با آن که بسی

 تجدید چاپ شد.  ۱۳۵۶در سال 

های آذین نزدیک به چهل سال صبر کرد. به گزارش پیروان شاملو، او سال ه شاملو برای انتقام از ب 

ها منعکس شده آن مستند است و در رسانه  ی مجدد« این کتاب کرد. آنچهپایانی عمر خود را صرف »ترجمه

آذین  ی به و چند بار از ترجمه   «دن آرام » ی  درباره  شروع کرد به مصاحبه   ۱۳۶۰ی  است که شاملو از اواخر دهه 

کرد. این کار جدای از تفاوت پایگاه علمی و فرهنگی این دو،  گرفت و لزوم برگردانی تازه را گوشزد  ایراد  

آذین در همان دوران به تازگی از زندان آزاد شده بود و پیش از آن ناچار شده  مردانه هم بود. چون به ناجوان

های شدیدی  ی خود را انکار کند و بعد از آزادی هم تا پایان عمر به خاطر شکنجه بود در تلویزیون گذشته 

 که دیده بود، ناتندرست و درهم شکسته بود.  

این شرایط مدام اعالم می از »دن آرام« را در دست دارد و برای کرد که ترجمه شاملو در  تازه  ای 

ز ترجمه کردن چیست. در نهایت در سال شناختند، روشن بود که منظورش اآذین که او را میکسانی مثل به 

»ترجمه«ی او را به بازار کتاب عرضه کردند، و موفق شدند    ۱۳۸۲شاملو درگذشت و اطرافیانش به سال    ۱۳۷۹

 درگذشت.   ۱۳۸۳جان بزنند که اندکی بعد در سال آذینِ نیمه این تیر آخر را هم به به

آذین به بازار کتاب وارد شد. پس از انقالب  ی به «ی شاملو نزدیک به سی سال بعد از ترجمه»ترجمه

و به این شکل فضایی گرفتند  برای دو دهه  را    «آرام  دن جلوی انتشار مجدد » و بگیر و ببند نیروهای چپ،  

  ی تبلیغاتی جایگزینی به قدری کامل و شبکه کرد. این  پر  شاملو به سادگی آن را  ی  نسخه د که  مخالی پدید آ
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ی  گذرد، بخش عمدهی شاملو مینامه هواداران شاملو چندان فعال بود که حاال بعد از دو دهه که از انتشار انتقام 

ی این اثر آذین را در ترجمهشناسند و دیگر کسی نقش به عوام کتابخوان اصوال شاملو را مترجم این کتاب می 

ی ی »مهرنامه« درباره ی صاحبان قلمی که در مجله آورد. ده سال پس از این ماجرا، در میان همه به یاد نمی 

ها چیزی نوشتند، تنها یک تن و آن هم به شکلی گذرا و با احتیاط و پرهیز به این موضوع اشاره این جریان 

  254کرد.

آذین تولید کرده تردیدی وجود ندارد. ی بهاز ترجمهاش را با رونویسی  در این نکته که شاملو ترجمه 

آذین در ترجمه )مثال برگرداندن کازاک به قزاق( را در کار خود بازتولید  اش هم آن که تمام خطاهای به نشانه 

او منحصر  سرکوب سیاسی  کرده است. اما قضیه تنها به دزدی ادبی از دستاورد یک مترجم و انتشارش در زمان  

 شود، که با خراب کردن ترجمه هم مقارن است. نمی

که   داشت  توجه  نکته  این  به  آرام » باید  قابل  «دن  ادبی  اثر  دوران  تنها  در  که  است  مهمی  و  توجه 

ها بر روسیه در کشور شوروی تولید شد و به طور رسمی مورد تقدیر قرار گرفت. این  زمامداری کمونیست 

سال   در  دوران  ایزهج   ۱۳۲۰کتاب  شاهکارهای  با  عنوان  هیچ  به  هرچند  و  کرد  دریافت  را  استالین  ی 

پیشاکمونیستی مثل »جنگ و صلح« و »برادران کارامازوف« قابل مقایسه نیست، اما به هر صورت متنی ارزشمند 

دند، کرارزش و سطحی را به سفارش حزب تولید میهایی بیگیرندگان دیگر که متناست که با انبوه جایزه

 نسبتی ندارد. 

توان به این متن در ضمن به زبان روسی کالسیک و با لحنی فاخر نوشته شده است. با این مقدمه می 

و رونویسی شاملو از متن او نگریست و دید که شاملو چه بر سر اثر شولوخوف آورده است.   آذینی به ترجمه

 
 . ۲۴۵: ۱۳۹۳زراعتی،  254
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ی پرغوغای هواداران شاملو  به چاپ رسید که با حمله   255ی مترجمای فشرده از این دست در فصلنامه مقایسه 

 روبرو شد و مسکوت ماند.  

به از دو ترجمه را برابر هم بگذاریم و روانی و  برای سنجش این دو اثر، کافی است بندهایی مشا

 آذین چنین است:ی به شان را مقایسه کنیم. بندی از ترجمهشیوایی، استحکام دستوری و زیبایی ادبی 

  خانواده آستاخوف )  است. عروس آستاخوف  جادوگر  یدر دهکده زمزمه برخاست که زن پروکوف»

زن    ،از برآمدن آفتاب  شیپ  ،ث یتثل  دیکه روز دوم ع  خوردیبودند( قسم م  یفپروکو  یه یهمسا  نیترک یدزن

ه پژمرده گشت و ب  ودوشد. از آن روز پستان گا  یبرهنه گاوشان را م  یاست که با سر و پا  دهیرا د  یپروکوف

 256«. مرد یزود ه افتاد و ب ریاز ش وانیبچه شد و ح  کیاندازه مشت 

 ی شاملو چنین است:همین بند در ترجمه

  ی کورن پراکوف  کنزدی  که-  هاکند. آستاخوف یجادو جمبل م  یپچپچه افتاد تو خوتور که زن پراکوف»

 ده یرا د یاز روشن شدن هوا زن پراکوف شیپ ث یتثل دعی روز که گرفت  گواه را خدا  شانعروس  -نشستندیم

پا با سر لخت و  ت گاوه از همان وق  :دهی دوشیمشان داشته گاوشان را  برهنه آمده بوده تو مال خانه   یکه 

 257«. بچه و چند روز بعد هم سقط شد کیاش شد قد مشت پستان  دهیخشک رشیش

ی زبان فرانسه به دست  با همین نمونه روشن است که متن فاخر و ادبی شولوخوف را که با واسطه 

آذین به متن ادبی و روان پارسی برگردانده شده بود، به دست شاملو به متنی عامیانه و شکسته تبدیل شده  به 

 گیریم، ی اول وقتی به جای »در«، »تو« به کار مییکدست هم نیست. یعنی در همان جملهکه حتا هموار و  

 
 . ۱۳۸۴، پاییز سال ۱۴ی ی مترجم، شمارهفصلنامه 255
 . ۱۹: ۱، ج.۱۳۵۶شولوخوف،  256
 . ۲۶: ۱، ج.۱۳۸۳شولوخوف،  257
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کند«. این ناهمواری در لحن و نازیبایی جمالت در همین بند  کنه« بیاوریم، نه »می باید قاعدتش بعدش »می 

 آزار دارد. به این جمله بنگرید: هایی چشمکوتاهی که نقل کردیم نمونه 

 «.بچه و چند روز بعد هم سقط شد   کیاش شد قد مشت  پستان   دهیخشک  رشیاز همان وقت گاوه ش»

 این را یا باید ادبی و تندرست نوشت:

و چند روز بعد هم  چروکید  بچه    کیمشت  ی  به اندازهاش  پستان  و  دیخشک  گاو  ریاز همان وقت ش»

 حیوان مُرد«. 

 و یا با لحنی عامیانه: 

هم سقط    شچن روز بعد   .بچه  یهمشت  اندازه  نش شد  و پست  و  دیخشک  گاوه  ریشموقع  ن  واز هم»

 «. شد

ناسازگار است. های دیگر  در زبان هایش  ی ترجمهی دومی با اصل اثر شولوخوف و همه میانه بماند که لحن عا 

ی او را با  لح« تولستوی نوشته و زبان فاخر و لحن ادیبانه شولوخوف اثری کالسیک با تقلید از »جنگ و ص

ی نوبل ادبیات برده است. این لحن عامیانه آشکارا توسط کسی موفقیت بازتولید کرده و به همین خاطر جایزه 

دانسته است. عالوه بر آن  ی نوبل و تولستوی نمی ی ادبیات روس و جایزهنوشته شده که چیز زیادی درباره

«،  دهیخشک  رشیگاوه شگوییم »ه حتا در پارسی هم روان و مفهوم نیست. در زبان عامیانه وقتی میاین جمل

« که چندان مشت   قدّبعد از »آوریم. همچنین  « نمیاشپستان  « و بعدش »از همان وقت گوییم »دیگر قبلش نمی

ثل یک و چند و قدر  آید. چون واکبرهای پایانی در کلماتی م« نمی و چند روز بعد   ،بچه  کرایج هم نیست، »ی

ای ماند. آنچه شاملو نوشته دورگه شود، و یا یکسره در زبان ادبی باقی مییا یکسره در زبان عامیانه حذف می

 نویسد.زند و نه می ناسالم از هردوست و هیچکس در پارسی نه به این شکل حرف می

در متن  همچنین آوردن کلماتی غیرپارسی مثل »خوتور« و »کورن« که البد برای تظاهر به اصالت  

آذین که بر زبان فرانسوی مسلط بوده، کتاب را از آن زبان به  گنجانده شده، فقط آن را نامفهوم کرده است. به 
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ین کرده است. اما  دانسته، مدعی است که چنپارسی برگردانده، و شاملو هم این که زبان را در حد ترجمه نمی

ترجمه هیچ  فرانسوی در  اصطالح روسی خوتور  ی  کتاب  این  از  ): دهکدهтору́х)ای  یا کورن   )Курн  :

ای ندارد. شاملو احتمال سعی کرده با سی هم رواج و سابقه و اینها در زبان پاررا در خود نگنجانده    محله( 

آذین تولید کرده و به منابع غیرپارسی دسترسی تر از به الی متن وانمود کند متنی اصیل آوردن کلمات روسی البه 

در اند و  دانسته آذین روسی نمیاش را ثابت کرده، چون نه او و نه بهداشته است، اما با همین کارها واژگونه 

روسی.  نسخه  نه  و  آمده  فرانسوی  به  طبعا  کلمات  هم  فرانسوی  شد  ی  نقل  اینجا  در  باقی  -آنچه  مثل 

تنها یک بند بود که به تصادف از هردو کتاب برگزیده شده بود. هر بند دیگری از کتاب را    -هایمانمقایسه 

 توان به همین ترتیب با هم سنجید و به همین نتایج، و گاه تند و تیزتر دست یافت.می

»شازده کوچولو« بود اثر آنتوان سنت دو اگزوپری   سومین کتاب مشهوری که شاملو »ترجمه« کرد، 

. این کتاب هم مثل دوتای شودترین کتاب این نشر محسوب می که انتشارات نگاه آن را منتشر کرد و پرفروش

با امانت و درستی شایان تحسینی   ۱۳۳۳قبلی پیشتر به پارسی شده بود. اصل این کتاب را محمد قاضی در سال  

های جیبی آن را به چاپ رساند. در این مورد هم تقریبا قطعی به پارسی برگرداند و انتشارات سهامی کتاب

که نسبت به  -اش  است که شاملو متن پارسی قاضی را گرفته و همان را بازنویسی کرده و متنِ خودساخته 

 را به اسم خود به چاپخانه برده است.  -اصل کتاب وفادار هم نیست 

رساند چاپ  به  در »کتاب جمعه«    ۱۳۵۸در سال  بالفاصله بعد از انقالب  «ی خودش را  شاملو »ترجمه 

اش خوش نداشت  گیری سیاسیف کرد. البد چون به خاطر موضع یو اسم کتاب را به هم »مسافر کوچولو« تحر

ی مستقل و سختگیری  ای بود که بر خالف »کتاب هفته« هیأت تحریریه قهرمان داستان »شازده« باشد. این مجله 

د، و شرایط انقالبی هم غارت آثار نداشت که به دزدی ادبی یا تحریف عنوان شاهکارهای جهانی حساس باش

 دید.  بورژواها را مجاز می 
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ه گفتیم در نهایت نشر روزنه  همین متن را در نشر ابتکار به چاپ رساند و چنان ک  ۱۳۶۳شاملو در  

طی که محمد قاضی برای  د. در شرای بردنسودی سرشار نصیب  شاملو و ناشر از آن  اصلی آن شد و  متولی  

ملو،  ها در تالطم امواج انقالب اسیر بود و امکان دفاع از حقوق خود را نداشت. همزمان با انتشار کتاب شاسال 

شاهکار  سریال کارتونی »شازده کوچولو« هم در تلویزیون ایران به نمایش درآمد و نام آن را هم به پیروی از 

انتشار کتاب و پخش کارتون و همسان بودن تحریف نام اثر در   یوچولو« گذاشتند. همزمانشاملو »مسافر ک

. ساخت یکی از عواملی بود که فروش باالی کتاب را تضمین کرد و کتاب اصلی قاضی را از دور خارج    ،هردو

دهد. به همین خاطر کم کم با فرو نشستن در زبان فرانسه »مسافر« معنی نمی  «پرنس»شاملو البته متوجه بود که  

ه باز هم نادرست است، چون پرنس دقیقا  شور و هیجان انقالبی اسم آن را به »شهریار کوچولو« برگرداند، ک 

 ( است.le roiی دیگری )یعنی شاهزاده، و شهریار در فرانسوی کلمه 

گرفت و نوبتی اعالم کرد ی قاضی ایراد هم می این انتحال و دزدی ادبی به کنار، تازه شاملو بر ترجمه 

ریخ انقالب فرانسه ترجمه کرده و این را محل اشکال  که قاضی »شازده کوچولو« را با لحنی فاخر شبیه به تا

ی قاضی که دست بر قضا بسیار شیوا و روان هم هست، ی امانتدارانه دانست. در حالی که کافی است ترجمه

با روایت شاملو مقایسه شود تا سره از ناسره جدا گردد. اینجا بندی از اصل متن فرانسوی را به طور تصادفی  

ی فصل دهم کتاب سنت دو اگزوپری  سنجم. چند بند از میانه ی این دو را با آن می ترجمه  کنم وانتخاب می 

 258چنین است:

-Puis-je m'asseoir? s'enquit timidement le petit prince. 

-Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena 
majestueusement un pan de son manteau d'hermine. 

 
258 de Saint-Exupéry, 1945: CHAPITRE X. 
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Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi 
pouvait-il bien régner? 

-Sire, lui dit-il...je vous demande pardon de vous interroger... 

-Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. 

-Sire...sur quoi régnez-vous? 

-Sur tout, répondit le roi, avec une grande simplicité. 

-Sur tout? 

Le roi d'un geste discret désigna sa planète, les autres planètes et les 
étoiles. 

-Sur tout ça? dit le petit prince. 

-Sur tout ça...répondit le roi. 

Car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque 
universel. 

-Et les étoiles vous obéissent? 

-Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas 
l'indiscipline. 

 259محمد قاضی این بند را چنین برگردانده است:

  ؟بنشینم هست  اجازه -: پرسید ادب و شرم با کوچولو »شازده

 ! بنشینی  که  دهممی  فرمان  تو  به  من  - :  فرمود  و  کرد  جمع  را   خود  قاقم  قبای  از  چینی  ،جبروت   و  جالل  با  پادشاه 

  کرد؟می لطنت ـس  زـچی هـچ  بر پادشاه پس. بود کوچک بسیار سیاره. کردمی تعجب  کوچولو شازده ولی

 ...  کنممی  سوال شما از اینکه از خواهممی عذر... حضرتا اعلی -: گفت  او به

 
 .۳۳-۳۲: ۱۳۳۳سنت دو اگزوپری،  259
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 ! کنی سوال من از که دهممی  فرمان تو به من -: گفت  شتاب به پادشاه

  ؟کنیدمی  سلطنت  چیز چه بر شما!... اعلیحضرتا -

 . چیز همه بر -: داد جواب تمام سادگی به پادشاه

   ؟چیز همه بر -

 .  داد نشان  را ستارگان و دیگر سیارات و خود سیارة  شاهانه حرکت  یک با پادشاه

   ؟اینها همه بر یعنی  -: گفت  کوچولو شازده

  بلی -.، اینها همه بر: داد جواب پادشاه

 .  دبو سالطین سلطان بلکه ، مطلق سلطان  تنها نه او چون

   ؟برند می فرمان شما از همه ستارگان و -

 « . بخشایم نمی کسی بر را انضباطی بی  من. کنند می اطاعت  بیدرنگ همه! البته -: گفت  پادشاه

 260شاملو همین بخش را چنین ترجمه کرده است:

 بنشینم؟  فرماییدمی  زهجاا -: پرسیدادب  نهایت در  کوچولو ر»شهریا

  .بنشینی میکنیم مرات ابه -:گفت  دمیکر جمعرا   قاقمش شنلاز  ینیچ  لجالو   هشکو نهایت در  که هشادپا

 قعا وا.  دکر  دبشورا    رشتصو  که  دبواز آن    ترکوچک  کختر آن ا  خرآ.  انحیر  دبو  هماند  کوچولو  رشهریا  منتها

   ...میکنم السو نتا از که فرماییدعفو می نقربا -:گفت  د؟کرمی سلطنت  چی به هشادپا ینا

 . کنی السو  مااز  کنیممی مرات ابه -:گفت  عجله با هشادپا

   ؟فرماییدسلطنت می چی به نقربا شما -

 
 . ۱۳۶۳سنت دو اگزوپری،  260
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 .  چی همه به  -:گفت  دهسا  خیلی هشادپا

  ؟همه چی به -

  .د کر رهشاا هارهستا باقیو  یگرد یهاکخترو ا دشخو کخترا به قاطع حرکتی با هشادپا

  ؟هاینا همه به یعنی -: پرسید کوچولو رشهریا

  .هاین ا همه به -داد : ابجو هشا

  دجهانی بو پادشاه یک ،که دنبو معمولی هشادپا یک فقطاو  خرآ

   ؟اندتانن فرما  سربه هم هارهستاقت آن و -

 تحمل  مطلقارا    نافرمانی  ما.  کنندمی   طاعت را ا  فرمانی  هر  نگدربی   نهمهشا  .هستند  که  لبتها  -:  گفت   هشادپا

 کنیم.«نمی

با »تصحیح« دیوان حافظ نشان داده که توانایی خواندن و فهم غزلیات   به همان ترتیبی که شاملو 

دانسته است. در اینجا  ده که زبان فرانسوی نمی حافظ را نداشته، با »ترجمه«ی شازده کوچولو هم اثبات کر

 ۱۵۸و شاملو به    ۱۶۸گیرد و این را قاضی به  کلمه را در بر می   ۱۳۰ام که  متنی از اصل نوشتار را نقل کردهپاره

گرفته است. یعنی در کلمه را در بر می  ۱۶۵۳۴اند. اصل این کتاب در چاپ اولش  ی پارسی برگرداندهکلمه 

ام. اما در همین حجم اندک هم تمایز می حدود یک درصد از آن را برای محک زدن برگزیده اینجا تنها حج

 کنم:ترین موارد در این قیاس را فهرست می میان دو ترجمه آشکار است. اینجا فقط برخی از برجسته 

یعنی )شازده کوچولو( از او با ترس و شرم پرسید.   s'enquit timidementدر اصل متن آمده  

اصلی   منظور  پرسید«.  ادب  نهایت  »در  شاملو  و  کرده  ترجمه  پرسید«  ادب  و  شرم  »با  قاضی  را  این 

timidement  رساند. قاضی ور شرم و آزرم را میباختن خود به خاطر برخورد با هیبت شاه است و منظ

ادب را در بافت ادبیات درباری به آن افزوده و شاملو که آشکارا اصل کلمه را ندیده بوده، شرم را رها کرده 

 و تنها ادب را آورده است.
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آمده    متن  شاید  La planèteدر  شاملو  »سیاره«.  کرده  ترجمه  درستی  به  را  آن  قاضی  چون   که 

است. می نادرست  به کلی  »اخترک« ترجمه کرده که  به  را  باشد، آن  داشته  تفاوت  با قاضی  متنش  خواسته 

کند. دوم آن که  کند و نویسنده در سراسر متن به سیاره اشاره مینخست آن که ستاره/ اختر با سیاره فرق می

ها همه مثل خورشید اند رخ بدهند. ستارهه توانستاصوال رخدادهای مورد نظر در داستان روی ستاره و اختر نمی

ی »اخترک«  آورد. سوم آن که شاملو کلمه ای روی آن به حالت جامد دوام نمیداغ هستند و هیچ شاه و شازده

ی کوچک است، که به ویژه  را برساخته که اصوال در پارسی وجود ندارد. شاید گمان کرده سیاره نوعی ستاره 

 ی کیهان اشتباه عجیبی است.  ش عمومی دربارهی ما و سطح دان در زمانه 

. یعنی »سیاره  .La planète était minusculeی کوتاه و ساده آمده:  رانسه یک جمله در متن ف 

 تر کوچک  کخترآن ا  خرآ لی شاملو نوشته »«، وبود  کوچک  بسیار  سیارهکوچولو بود«. قاضی هم همین را آورده »

«. یعنی چیزی از خود به متن افزوده که در ضمن شیوایی و ظرافت آن را دکر دبشو را  رشتصو که دبواز آن 

شده تصور کرد؟  تر از آن اخترک را نمیه کوچکمعنا بودن اخترک، یعنی چه ککم کرده است. جدای از بی

 بدیهی است که چیزی عظیم مثل ستاره و »اخترک« به هر حال از چیزهای تصورپذیر دیگر بزرگتر هستند.

  اش » منتها ی پیشینی طوالنی را شرح و توضیحی بگیرد برای جملهشاملو خواسته اینجا این جمله  

ی سنت دو اگزوپری این  س و شیوا نیست. اصل جمله « که چندان هم سلیانحیر  دبو  هماند  کوچولو  رشهریا

که قاضی آن را دقیق و کلمه به کلمه برگردانده است:   .Mais le petit prince s'étonnaitاست:  

 شد: »ولی نقص میداد، بیاش میکرد«. اگر قاضی تغییری کوچک در جملهمی  تعجب   کوچولو  شازده  ولی»

لی عالوه بر نارسا و آشفته بودن  ی شاملو و، چون سیاره بسیار کوچک بود«. ترجمهتعجب کرد  کوچولو  شازده

ی فرانسوی که روان و ی فارسی قاضی است نه جملهجمله، با اصل متن هم فاصله دارد و مبنایش ترجمه

 روشن است.
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 sireاند. در متن شازده کوچولو پادشاه را با لقب  ایرادهای ریز و درشت تقریبا در هر جمله نمایان  

ریشه است، ولی در فرانسوی و به خصوص در همانگلیسی به معنای آقا    sirدهد که با  مورد اشاره قرار می 

چنین بافت متنی لقبی درباری است و باید »اعلیحضرتا/ پادشاها« برگردانده شود. شاملو ظاهرا اصل متن را  

 . قاضی را به »قربان« برگردانده که نادرست است آن  وندانسته، چ تمایز این دو را نمیندیده و یا دیده و 

 Indiscipline   انضباطی« ترجمه کرده که دقیق ولی نازیباست، شاملو آن را »نافرمانی« برگردانده که  را »بی

ترجمه کرده و شاملو آن را   «بخشودن »را    tolerرساتر است ولی با اصل واژه تفاوت دارد. در مقابل قاضی  

آییم«. اما شاملو گویا  مان کنار نمیبرگردانده. اصل جمله به این معناست که »ما با نقض حکم   «تحمل کردن »به  

انضباطی« را برگزیده،  ن شکل اصلی »بیفعل را با »تولرانس« به معنای تحمل یکی گرفته و قاضی هم چو

 ناچار شده »بخشودن« را به این فعل حمل کند که هیچ یک دقیق نیست.

ی دهد که اولی متن را با خواندن اصل نسخه و شاملو به روشنی نشان می ی قاضی  ی ترجمهمقایسه  

با متن  که  ی اخیر(  هایی هم مرتکب شده )مثل همین جملهفرانسوی ترجمه کرده و اشتباه از درگیر شدن 

شده است. شاملو اما به ظاهر یا متن فرانسوی را ندیده و یا با این زبان در حدی آشنا نبوده  مرجع ناشی می 

از وام  او مثل دو کتاب  هایش در فارسی تفکیک کند. حدس قویواژهکه داللت کلمات را  تر آن است که 

و متنی تولید کرده  خود گذاشته و همان را با لحنی عوامانه بازنویسی کرده،  پیشین تنها متن قاضی را پیشاروی  

 تر. ی قاضی است و نه درست نه شیواتر و روانتر از ترجمه که

های  با توجه به این سه موردی که مرور کردیم و مشهورترین »ترجمه«های شاملو بودند، باید با متن 

گیرانه برخورد کرد. یعنی این ادعا که شاملو متنی را از زبانی دیگر به پارسی برگردانده،  مشابه نقادانه و خرده 

ی این سه کتاب مهم، آشکارا  درباره توان آن را پذیرفت. دست کم  باید حتما محک بخورد و همینطوری نمی 

 ی دیگران را دزدیده و به اسم خود به چاپ رسانده است. شاملو اثر ترجمه
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  « کتاب کوچه»برانگیزش، چند کتاب نیز چاپ کرد که مهمترینش های بحث شاملو گذشته از ترجمه  

و شاملو    261باشی برای بخشِ فولکلور در »کتاب هفته« پیشنهاد کرده بود نام کتاب کوچه را علی بلوک است.  

های »خوشه« و »کتاب جمعه«  های مشابهِ مجله قاعدتا آن را از او وام گرفته است. او این نام را بعدتر بر بخش 

بینیم ای به اسم »کتاب کوچه« نمی اش با »کتاب هفته« هیچ اشارههم نهاد. در کل آثار شاملو تا پیش از همکاری

ز سفارش فرهنگستان زبان سراغ نداریم. بنابراین هم نام کتاب  و ردپایی هم از گردآوری چنین کتابی تا پیش ا

 اش.گذاری کوچه از دیگری است، و هم برنامه و هدف

روایت خود شاملو و پیروانش از این موضوع البته طبق معمول متفاوت با شواهد بیرونی بوده است.  

ز هفده هجده سالگی شروع کرده به گوید شاملو اخوانیم، آنجا که میروایت او را در گزارش لنگرودی می

اش آن بوده که به خاطر فقر به کتاب دسترسی نداشته، ولی زبان عامیانه را گردآوری کتاب کوچه، و انگیزه

نماید و انگار لنگرودی شتابزده و ناسنجیده حرفِ خودِ  دم دست داشته است. این گزارش البته نادرست می 

ی فولکلور ست کسی از هفده هجده سالگی مشغول گردآوری فرهنگنامهشاملو را پذیرفته باشد. مگر ممکن ا

 
 . ۳: ۱۳۳۶پور، صالح 261
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ای در این مورد نداشته باشد؟ بعد از آن هم بابت  ی چهل عمرش هیچ خروجیباشد و بعد در اواخر دهه 

انجام همین کار در نهادهایی رسمی استخدام شود و باز دوازده سالی بابت انجام آن حقوق بگیرد و باز هیچ  

ها به دست ساواک و کاری و غیاب اثر دیگر با سوزانده شدنِ کتاباشته باشد؟ این درجه از کم خروجی ند

 پذیر نیست. رها کردن اموال نزد همسر هنگام طالق توجیه 

کرد، نوشت و با آب و تاب از کتاب کوچه تعریف می لنگرودی وقتی این سخن باورنکردنی را می 

بود که چنین دعوی  با  متوجه  تاریخ ای  »آقای  کارِ عظیم و  نوشته که  او  برسنجیده خواهد شد.  ساز دهخدا 

ام چطور استفاده کنم؟  ای که من از این انرژی دهخدا... بعد از آن سر خوردگی بود که رفت نشست یک گوشه 

مه  نانامه. این اولین غلط نامه را بنویسم و شروع کرد به نوشتن این لغت گفت بدترین کار این است که لغت 

 ی ساکن در آن بد و بیراه گفته است. ی دهخدا و »دکاتره« بعد هم کلی به نهاد لغتنامه  262اساسی ما بود« 

لغتنامه فکر می از  بار  دو  یکی  را  کنم هرکس  آن  ملزومات  و  زبان  و  باشد  کرده  استفاده  ی دهخدا 

نامنصفانه و شاملووار ارزیابی خواهد کرد.  نویسی در ایران را بداند، سخنان او را نامه ی لغت بشناسد و پیشینه

تا هزار    ۸۰۰معیار لنگرودی برای عظیم پنداشتن کار شاملو این بوده که از خودِ او شنیده که شصت جلدِ  

   263گوید »بعد شنیدم که صد جلد است«. ای حجم دارد. و میصفحه 

گوید این فرهنگنامه  و میا  .تر است بسیار فروتنانه را هم در دست داریم که  گزارش آیدا  در این مورد  

تا زمان مرگ شاملو به جلد چهاردهم رسیده بود. حقیقت عینی اما آن است که تا امروز دوازده جلد از آن  

بر شنیده و  آنچه  صفحه دارد. یعنی تخمین آقای لنگرودی و    ۶۰۰تا   ۴۰۰منتشر شده است، و هر جلد آن هم  

که  –سابقه دانسته، یکسره نادرست است. کل این اثر  مبنایش این اثر را »در کل طول تاریخ فرهنگ ایران« بی 

 
 . ۲۵۳: ۱۳۸۷لنگرودی،  262

 . ۲۵۴: ۱۳۸۷لنگرودی،  263
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در بهترین حالت حدود هشت هزار صفحه حجم دارد که به هیچ عنوان    -به قلم شاملو نیست اش  احتماال بدنه 

ایست که از هر نظر بر آن  ی دم دستیی دهخدا نمونه نظیر نیست. لغتنامه در کل طول تاریخ فرهنگ ایران بی

ای معاصر و برتری دارد. دقت و عمق و گستردگی محتوای گردآوری شده در آن هم به هیچ عنوان با کاره 

 ی ابوالحسن نجفی سنجیدنی نیست. مشابهی مثل فرهنگ فارسی عامیانه 

نیافته  گذشته از این غور و تعمقی که الزمه ی نوشتن فرهنگی چنین است، در آثار شاملو بازتاب 

های کتاب کوچه را نوشته باشد، و باز در گفتار و نوشتارش  مدخلبرخی از  است. یعنی قدری بعید است کسی  

لغزش نمونه خطاها و  کتاب  از آن دستی که در همین  کند،  تا آخر عمرش تکرار  را  نمایان  را هایی  هایش 

برشمردیم. با توجه به این که سیر نگارش این کتاب پس از مرگ شاملو همچنان با سرپرستی آیدا ادامه یافته  

ی اصلی »کتاب کوچه«  تدا هم نام آیدا و شاملو با هم بر این کتاب بوده، حدس من آن است که نگارندهو از اب

 آیدا باشد، و نه شاملو. 

آورده،  کرده و همکاران و اعتبار الزم برای کارش را فراهم میشاملو قاعدتا در این کار به او کمک می

در او دمیده شده های آخر عمرش  چنین کاری ناگهان در سال ولی بعید است انضباط و پشتکار ضروری برای  

گرایانه بوده و بنا به موقعیت عناصری را از این طرف و آن  باشد. ارتباط شاملو با عناصر فولکلور به کلی عمل

  یای و خلقی به نظر برسد. اما خطاهاکرده تا مردمی و تودهگرفته و آثارش را با آن تزئین میطرف برمی

دیده می فراوا نگرشی پژوهش نشان می این  و  شود  نی در زبانش  منظم پساپشت آن وجود  دهد که  گرانه و 

 نداشته است.

 

 

  



359 

 

 

 م : موضع سیاسی ودگفتار 

 

اش با دربار و ساواک و را در کنار ارتباط محتمل ی شاملگرایانه های چپ های مربوط به فعالیت اگر داده 

نتیجه  این  به  به مرام و ی سرراست میقرار دهیم،  نداشته و  استواری  او موضع سیاسی خاص و  رسیم که 

مسلک خاصی وفادار نبوده است. یا دست کم در حدی به یک موضع سیاسی اندیشیده و منسجم پایبند نبوده  

ایِ همدستی با مخالفان آن موضع پرهیز داشته باشد. این  و سودهای لحظه   که به خاطر آن از منافع شخصی

طلبانه تنها به کردارهای شاملو منحصر نیست، که آن را در گفتار های سریع و فرصت سردرگمی و تغییر موضع

و   گفت یابیم. چنان که گاهی به فراخور خوشایند مخاطبانش با زبانی ملی سخن میو شعارهایش نیز باز می

 اش بود. پشتیبان یا حتا ساواک دولت شاهنشاهی که  هشدای می گاه کارگزار برنامه 

توان تشخیص داد. او تقریبا در گرایی را در افکار و اعمال شاملو میای پایدار از چپ با این همه رگه 

رب  گنجد، غتازد و با زبانی که در گفتمان حزب توده میداری میتمام نوشتارهایش به غرب و جهان سرمایه 

کند. در اوایل  کند و از نظام شوروی و سیاست کشورهای کمونیستی هواداری میاستعمارگر را نکوهش می 

اش که با  ی آرا گشوده بود، شاملو در کنار موضع چِپ مخالف حزب تودهانقالب که میدان برای بیان آزادانه 

 تاخت.  می  مجاهدان همسو بود، به سختی به هواداران سیاست انگلیس و آمریکا نیز

شد، از این نظر اهمیت زیادی دارد.  های بعد از انقالب منتشر می»کتاب جمعه« که در گرماگرم آزادی 

هایش( کرد که دیگر از بگیر و ببند ساواک )و همچنین از حمایت در شرایطی چاپ میچون شاملو آن را  
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ی سیاسی و فکری خود را بروز دهد. شاملو در این بافت به  توانست آزادانه جبهه خبری نبود و هرکس می

اران  روشنی نشان داد که همچنان به شعارهای چپ وفادار باقی مانده است، و تفکیک زیادی هم میان هواد

های جوان( قایل نیست. هرچند به خاطر محبوبیت بیشتر گروه  ها )چریکها( و مائوئیست ایشوروی )توده

 نمود. دوم بیشتر خود را با ایشان نزدیک می 

 

 

 

 

 

 

 

ی موفق مطبوعاتی  است که در ضمن تنها تجربه »کتاب جمعه«  یکی از مهمترین اسناد این دوران،  

یافته که پیروزی انقالب برای مدتی همفکران او را به مسند قدرت شاملو هم هست و در شرایطی انتشار می

با متن سخنرانی برشت در حمله به فاشیسم و دفاع از کمونیسم  ی این نشریه  برنشانده بود. نخستین شماره 

  ۳۶. در میان  )تصویر باال، راست(   شود. تصویر روی جلد هم به قدر کافی بیانگر محتوای آن هست شروع می

از: کرامت شماره افرادی خاص را بر خود دارند که عبارتند  این مجله، چهار شماره تصویر  اهلل دانشیان،  ی 

شماره(    ۶ها تصویر زندانیان و شهیدان )مارهالی. بر باقی شکاسترو، خسرو گلسرخی، و چوئن   گوارا/ فیدل چه

شود. سه شماره تصویری با مضون شماره( دیده می  ۵شماره(، و اتحاد انقالبی )  ۳و گرسنگان و محرومان )

ضد شاه و چهارتای دیگر مضمونی ضد آمریکایی دارند. یعنی تمام طرح جلدها بدون استثنا ماهیتی شعاری  

 ی مرسوم آن دوران هستند. گرایانه یری از همان شعارهای چپ ای تصوو سیاسی دارند و جلوه 
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های « نیز با طرح روی جلد همخوانی دارد. شاملو در این نشریه آشکارا از جبنشجمعهمحتوای »کتاب  

ی چهارم سندی چاپ اش دشمنی دارد. در شمارهاداران داخلیکند و با بلوک غرب و هوانقالبی چپ دفاع می

در کل سندهای    264افشا شده است.  ۱۲۹۹ها در زمان کودتای سال  شده که در آن ارتباط سید ضیاء و انگلیسی

می تاریخی  منتشر  جمعه  کتاب  که  به  ای  هواداران  کرد،  با  مخالفت  و  آنگلوفیل  سیاستمداران  کردن  رسوا 

 .  ، به ویژه آنهایی که با سیاست شوروی و جریان چپ مخالفتی نمایان داشتندپرداخت گرایان می غرب

رسمی   گیری ها سازگار است و با موضعها و چریکمائوئیست ی  خط و ربط کتاب جمعه با جبهه  

اباذری در شماره  نهم کتاب جمعه مقاله حزب توده و هواداران شوروی زاویه دارد. یوسف  از رالف ی  ای 

ی جانبهاین مقاله نقد تند و همه  265ی نظام سیاسی و اقتصادی شوروی ترجمه کرده است. بند را دربارهمیلی 

شود. در کتاب  ادعای برقراری سوسیالیسم در شوروی است و حمله به شعارهای حزب توده محسوب می

سوزی مسلمانان فاتح در مصر منتشر شده است که در آن نقش  ی کتابای مستند درباره جمعه همچنین مقاله 

گرایش ترکیبی برای مبارزه با نسل    این  266ضدفرهنگی و کتاب ستیزی فاتحان عرب مسلمان مورد تاکید است.

ها و هواداران شوروی و همزمان توجه به دین و اسالم به خصوص در میان مجاهدان خلق  ایقدیمی توده

 کرده است.  اش را تنظیم میزیاد نمود داشته و شاملو نیز کامال در این بستر محتوای مجله 

کتاب جمعه از این نظر ارزشمند است که از سویی مخاطب و اوضاع مالی بسامانی دارد و از سوی 

و همکارانش    شده است. یعنی شاملوهای چشمگیر بعد از انقالب اسالمی منتشر می ی آزادی دیگر در زمینه 

اند که با استقالل تمام و آزادانه هر آنچه در چنته دارند را فاش سازند. از این نظر »کتاب  این فرصت را داشته 

 
 . ۱۳۵۸/ ۶/ ۱، ۳۳ی کتاب جمعه، شماره 264
 . ۷۸: ۱۳۵۸اباذری،  265
 .۱۵۴: ۱۳۵۸، مهر ۹ی کتاب جمعه، شماره 266
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ی گرای دوران انقالب در نظر گرفته شود. مجموعه تواند همچون محکی برای نسل روشنفکرانِ چپ جمعه« می 

کردند و هیچ نوع سانسور یا نظارتی بر کارشان  کاری میهای فرهنگی نامدار با این مجله همبزرگی از چهره

شان ی جلب مخاطب و مسائل مالی را از دوش شد و گردش مالی مجله به شکلی بود که دغدغه اعمال نمی 

 داشت. بر می

در ضمن این نکته هم اهمیت دارد که تقریبا تمام نویسندگان اصلی این نشریه در آن هنگام به دوران  

ی پیری ایستاده بودند. یعنی میانسالی گام نهاده بودند و حتا برخی مانند شاملوی پنجاه و چهار ساله در آستانه 

توان زمینه، می شان را وارسی کنیم. با این پیش ایشان در زمان پختگی و بلوغ فکری  توانیم آرایما در اینجا می 

شان تا چه  ها و دستاوردهای فکریبه نوشتارهای انتشار یافته در این مجله نگریست و داوری کرد که اندیشه 

 پایه غنی و استوار و عمیق و کارگشا بوده است. 

نویسد و  او میآنچه دهد. یعنی  های فکری را از خود نشان می در میان ایشان، شاملو بیشترین نوسان 

کارش تا پیش از این هنگام  گیرد هم با موقعیت نرم و مالیم و محافظه ی سیاست میهایی که دربارهموضع 

های کند. این چرخشاش فرق میآنارشیستیِ بعدی گرا و شبه ضدسلطنتی و قومتفاوت دارد و هم با موضع  

های فراوانی دارد. در ابتدای انقالب، شاملو  ی شاملو در ارتباطش با خودِ نیروهای چپ هم نمونه طلبانه فرصت 

در اصل برای   ی کیهان برد و گفت که آن راشعر »نازلی سخن نگفت« را که پیشتر منتشر کرده بود، به روزنامه 

وارطان سروده است. کیهان در این هنگام در دست اعضای حزب توده بود و ایشان از این که شاملو یکی از  

  267شان تقدیم کرده، شادمان شدند و آن را منتشر کردند، اش را با تغییر نامی به یکی از شهیدان شعرهای قدیمی

اند. چند ماه بعد از این انگار نقاری میان شاملو  هرچند گویا تا پیش از آن از وجود چنین شهیدی خبر نداشته 
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های ای اش در حزب توده برخاسته باشد. چون در »کتاب جمعه« اسنادی در حمله به تودهو دوستان قدیمی 

های فدایی خلق و مجاهدین خلق تعلق سیاقی که به چریک  شود، آن هم با ادبیات و سبک وقدیمی منتشر می

ی اش به این جریان در این تاریخ صراحت داشت و در مصاحبه با روزنامه ی گرایش داشت. شاملو درباره 

  268ها ایمان دارد.آیندگان گفت که به پیروزی نهایی این جریان 

کرد و همزمان از ای اهدا می را با تغییر نام به شهیدی توده  در این میان، شاملویی که شعری قدیمی

ها را هم بگسلد. او ایآمد که پیوندهای دیرین با توده کرد، دریغش می جریان چپ رقیب توده هواداری می

هیدی پیروزمند ستود، آن هم در شرایطی که در همین دوره متنی برای خسرو روزبه نوشت و او را همچون ش

دانستند که روزبه در ترورهای سیاسی دست داشته و دستش به خون چندین تن آلوده است. معنادار  همه می

ی این فرد باقی ماند، تا زمان فروپاشی شوروی که مهمترین لنگرگاه است که شاملو همچنان در مقام ستاینده 

رو افتاد، و کوس بدنامی و ورشکستگی این جریان را بر گذرها زدند. شاملو ی تاریخ فحزب توده به ورطه 

را پس گرفت و نوشت: ی »شعر«ش در مدح روزبه  نامه تقدیم تنها بعد از فروپاشی امپراتوری سرخ بود که  

شود تنها  میای که حاضر شود. بشر اولیههمیشه منتفی تلقی می برای -اعدام خسرو روزبه-مناسبت این شعر»

تنها    تر از خود بیاالید،ارجبی  جالدی فاقد احساس،دست به قتل موجودی  برداری سیاسی،در مقام برای بهره

  269«. یک جنایتکار است و بس 

بینیم، آن  گرایان ایرانی هم میی ناسازگون شخصیت شاملو، که البته همتایش را در سایر چپ سویه 

کرد.  ای برای سفر به غربِ استعمارگر و فاسدی که آماج حمالتش بود، استفاده می بود که از هر فرصتی و بهانه 

لیسمِ واقعا موجود« از خود نشان  در مقابل هیچ گرایشی برای سفر و اقامت در کشورهای برخوردار از »سوسیا
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دربارهنمی را  این رویکرد دوسویه  میداد.  نیز  او  کردار  و  گفتار  در ی جزئیات  شاملو  مثال  بازجست.  توان 

ی بهترین انشای سال  ی نوبل، جایزهی »نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر« نوشته که جایزهی ترجمهمقدمه 

های دیگری نیز تعمیم داد که در غرب از  اش را به جایزهان این گفته در ستایش غرب است. قاعدتا باید بتو

هایی که خودِ شاملو نامزدشان شد و شوند. جایزهتر از بنیاد نوبل اهدا میتر و دولتیسوی نهادهایی سیاسی 

 شان تبلیغ کرد.  شان کرد و با افتخار درباره برخی را ربود و با امتنان و سپاس دریافت 

طلب عادی بوده و به  ی اول یک فرصت آید که شاملو در درجهها این تصویر به دست میه از این داد

گرفته و بعد هم با دگرگون شدن شرایط  گفته و موضعی میهای غالب اجتماعی چیزی میفراخور جریان

ری دارد آبادی چنین نظداده است. در میان ادیبان معاصرِ همنشین با وی، محمود دولت موضعش را تغییر می 

نوشت و منتشر  گوید که شاملو به مقتضای شرایط زمانه و حال و هوای سیاست روز آثار خود را می و می

 270اش نداشت. اندازی مستقل و مجزا از روندهای پیرامون کرد و چشممی

ای از باورها  رسیم که مجموعه با این همه اگر کل مسیر فکری شاملو را مرور کنیم، به این نتیجه می

ها، ها به شکلی تکرار شونده از دوران جوانی تا پیری در او وجود داشته است. این باورگیری و عقاید و موضع 

ی مسائل اش درباره های عمومیگیریکرده، موضع در قالب متون خاصی که برای ترجمه و معرفی انتخاب می

توان پذیرفت که  یافته است. بر مبنای این متغیرها، میهایش با افراد نامدار تبلور میها و دشمنیو دوستی

ی استالینیستی جزر و مد زمانه بر شاخه   لنینیسم گرویده بود و بسته به-شاملو در کل به مذهب مارکسیسم  

 کرده است. چریکی( آن تکیه می-ای( و مائوئیستی )چینیتوده -)شوروی
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ینه تا حدودی به نیمایوشیج شباهت دارد، با این تفاوت که نیما چندان نزیست وضعیت او در این زم

ها تا حدودی به ها و خط سومی ایتا انشعاب جریان هوادار مائو را ببیند. با این حال نوسان نیما بین توده 

ی روسیه های پیاپی شاملو شباهت دارد. شباهت دیگر اینان سرسپردگی به یک امپراتوری کمونیستی )چرخش

 گرایانه و ضدیت با فرهنگ و ملیت ایرانی.  های قومشوروی یا چین مائویی( است، آمیخته با گرایش 

توان با مرور  ی شاملو همچنان نمایان بود و این را میگرایانه گرایش چپ   ۱۳۴۰ی  ی دهه در میانه 

ای که شاملو در ساختند. اگر فهرست تمام نهادهای فرهنگینهادهایی دریافت که انتشار آثارش را ممکن می

نهادهایی  رسیم. چون از سویی  انگیز میای شگفت کرد را استخراج کنیم، به نتیجه این دهه با آنها همکاری می 

  - به خصوص کتاب کوچه –ی بزرگهایپروژهی  به بهانه وابسته به دربار و شخص فرح پهلوی را داریم، که  

دهند و انگار چندان هم در بندِ اجرای تعهدات شاملو نیستند. در سوی دیگر، ناشرانی  به او می بیشترین پول را  

ی مسلحانه  شوند و با هواداران مبارزه گرا را داریم که مخالفان سرسخت دستگاه سلطنت محسوب می چپ 

 پیوندهایی دارند.  

های شاملو را به چاپ ی دوم، انتشارات نگاه است که بیشتر کتابهای ردهبهترین نمونه از سازمان 

یابیم که موسس این نهاد فرهنگی، که انگار  سانده است. با نگریستن به تارنمای رسمی این انتشارات، در می ر

خورشیدی نوجوانی تنگدست بوده که به تازگی پدر خود را    ۱۳۴۲پرهیزی در آوردن نامش هست، در سال  

کند و در آنجا به مراجعه میخان رئیس دانایی  از دست داده و برای کار به مطب پزشکی به نام دکتر حاجی

ص های شاخپدر دکتر فریبرز رئیس دانا، از مارکسیست   ،شود. این پزشکعنوان کارگر ساده مشغول کار می

می  محسوب  نیز  جوان  این  کار  محل  که  پزشک  این  مطب  بود.  ایرانی  کتابفروشی و سرسخت  باالی  شد، 

ها، و  شود کار در کتابفروشیآباد قرار داشت. به این ترتیب شغل دوم این جوان می امیرکبیر در خیابان شاه 

کار طبابت را رها کرد و برای کشاورزی به    ی پدردانا شود تا دو سال بعد وقتی دکتر رئیسهمین باعث می

 ها بپردازد.  قزوین رفت، یکسره به کار در کتابفروشی 
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خود به تدریج    ۱۳۴۶های دیگر کار کرد، تا آن که در  او تا دو سال بعد برای کتابفروشان و بنگاه 

های علوم انسانی تمرکز کرد. یکی از مشتریان پر و پا قرص او در این هنگام،  باستقاللی یافت و بر انتشار کتا 

ای تبلیغاتی را در س و رهبر فدائیان خلق( بود که موسسه ای هم با او به هم زد، بیژن جزنی )موسکه دوستی 

کرد و کمی بعد به زندان افتاد و در همان جا به قتلش رساندند. استقالل کامل وی  همان حوالی مدیریت می 

ی چاپ و  شود و این زمانی بود که ساواک درباره مربوط می  ۱۳۵۱ی کتاب، به سال  به عنوان توزیع کننده 

( او انتشارات نگاه را تاسیس  ۱۳۵۲داد. یک سال بعد )سیاسی سختگیری فراوانی به خرج می های  پخش کتاب

را چریکی چپ به نام مسعود  اش  آرم انتشاراتیکرد که نامش از کتاب »نگاهِ« مصطفی رحیمی گرفته شده و  

 برازجانلو کشید.  

ر شد عبارتند از دکتر خواجه نوری )مترجم آثار  نخستین نویسندگانی که آثارشان در نشر نگاه منتش

ای هم که بر سر کتابی در این انتشاراتی کارن هورنای( و بهرام بیضایی و کریم کشاورز. اولین اختالف حقوقی

های نیما و شاملو را بر شد. مهمترین سازمانی که انتشار کتابرخ داد، به اثری از ماکسیم گورکی مربوط می

ها را در میان جوانان دوران بعد از انقالب تثبیت کرد، انتشارات نگاه بود که به ویژه در ین نام عهده گرفت و ا 

ی هفتاد  ای دراز مدت را دنبال کرد و به این ترتیب در دهههای بعد از جنگ با عراق در این زمینه برنامه سال 

 ی آثار مربوط به این دو تن را چاپ و توزیع کرد. خورشیدی بخش عمده 

ی شاملو بوده است: یداهلل رویایی، رضا براهنی،  انتشارات نگاه به ویژه ناشر »شعر«های اعضای حلقه 

به سادگی نشان محمدعلی سپانلو، نصرت رحمان نامها  این  منزوی و غالمحسین ساعدی. مرور  ی، حسین 

دهد که نهاد اصلی مروج »شاعرانگی« شاملو در نسل جوانان امروز، گرایش روشن و شفاف سیاسی و می

ی خویش ابراز کرده است. خودِ شاملو هم هنگامی نامه ایدئولوژیک چپ داشته و آن را به روشنی در معرفی

ی محبوب نویسندگان چپ، گوید، به کلیدواژههای خویش برای نوشتن سخن میها و دستمایه هکه از انگیز
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ی ناشی از آن را گرانیگاه »شعر«های خود و دلهره  کند و مبارزه با آن را و دغدغه عدالتی اشاره می یعنی بی

  271داند. می

حائری و زورآور توسی  اش ازاش نمایان بود، بعد از جداییاین گرایش شاملو، که در دوران جوانی 

ای شدن فقر و بیکاری تا حدودی به نفعِ همکاری با دستگاه دولت شاهنشاهی فرو پوشانده شد، و تنها رگه 

گرایانه به شکلی تعدیل شده و احتماال زیر نظارت ساواک تداوم یافت. این وضع  از آن با همان بافت چپ 

ید. در این هنگام شاملو بار دیگر موضعی را برگزید های پرتنش انقالب اسالمی فرا رسباقی بود تا آن که سال

توان پذیرفت که در سراسر این  اش بود. بر این مبنا میهای دوران جوانیی مستقیم همان گرایش که ادامه 

  ای عامیانه از کمونیسم داشته است. مدت گرایشی به نسخه 

شود ایشان همان ی پیروان شعر نیمایی هم دیده میگرایی به طور کلی در بقیهچنین شکلی از چپ 

بهمن   ۱۷شنبه  کردند. وقتی در عصرگاه پنج کسانی بودند که از سیاسی شدن شعر و »متعهد بودنِ« آن دفاع می

گردهمایی خود را برای بزرگداشت کانون نویسندگان ایران که تازه تاسیس شده بود، نخستین    ۱۳۴۷سال  

احمد نشست را با این جمله پایان داد: »اگر هنوز اهمیتی برای نیما قایل نیمایوشیج برگزار کرد، جالل آل

سراشیب   به سمت  دارد  متاسفانه  معاصر  شعر  است.  پولیتیزه  یک شاعر  نیما  که  است  علت  آن  به  هستیم، 

  272شود«. آخوری بند میرود و سر هرکس دارد به دپولیتیزه شدن می 

اشاره روشن است که کلمات پولیتیزه   نامتعهد  ادیبان متعهد و  و دپولیتیزه در زبان جالل به همان 

های مرتضی کیوان در فضای روشنفکران چپ تثبیت کند. یعنی همان میراث ژدانف است که از راه کوشش می

شان یا به طور  گیرد که تقریبا همهای برگزیده، کسانی را در بر میهایی هم که جاللِ ضد تودهشده بود. نام 

 
 . ۱۳۵۰شاملو،  271
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برگزار کنندگان این نشست اند.  ی عضویت و همکاری با این حزب را داشته ای بودند و یا پیشینه سمی تودهر

ر  شان موضع خود را در میدان ادبیات روزگا در واقع با انتخاب نیما به عنوان موضوع اولین نشست رسمی

 خود با صراحت تعیین کرده بودند.  

آذین و محمد آل احمد، به  از جالل  -شان محمدعلی سپانلو بودکه یکی- برگزار کنندگان این نشست  

سیاسی بودند  -ی نیما سخن بگویند. دو تنِ نخست رهبران جریانی ادبیحقوقی دعوت کرده بودند تا درباره 

گرایان کرد و دیگری چپ احمد( را نمایندگی میحزب توده )آلگرایانِ مذهبیِ جدا شده از  اش چپ که یکی

آذین( را. اما این دو تن به جای خود دو نماینده معرفی کردند. به این ترتیب بلشویک درون حزب توده )به 

احمد در احمد و سیاوش کسرائیان از طرف به آذین سخنرانی کردند و قرار شد آل رضا براهنی از طرف آل 

بزند و به نوعی بحث را جمع بندی کند. شاملو هم یکی از کسانی بود که قرار بود در این نشست پایان حرف  

 شعرهای نیما را بخواند. اما به قدری دیر رسید که بعد از سخنرانی پایانی جالل شعری از نیما خواند.  

گرا به حضور شاملو در جمع  ای وارد شد که گروهی از جوانان چپ که او درست در لحظه   جالب آن

با   273های چپ دست کشیده است. گفتند او با دستگاه سلطنت کنار آمده و از آرمان کردند و می اعتراض می

کرد و معلوم بود در جمع حاضران که همه گرایش چپ داشتند گروهی  احمد از او دفاع میاین حال جالل آل

های شاخص حاضر در این نشست چهره. سایر  و برخی نه  انددانستهسازشکاری او را امری تاکتیکی و گذرا می

گرایان  شدند. یعنی چپ تیم را شامل می ی ادبی که گفکه شعر و مقاله خواندند، به روشنی اعضای هر سه حلقه 

که ای )شاملو( گرایان رام شده گرایان روشنفکر مستقل )رهنما(، و چپ سازمانی وابسته به توده )کیوان(، چپ 

 در ضمن به مائو هم گرایشی داشتند.  
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از: سیاهه  عبارتند  گفتند  نیمایوشیج سخن  ثنای  و  مدح  در  نشست  این  در  که  است  کسانی   274ی 

ای شهرت داشتند، منوچهر شیبانی و نادر نادرپور  اسماعیل شاهرودی و سیاوش کسرایی در مقام شاعران توده

علی سپانلو و  و سیمین دانشور و جالل آل احمد دوستان فریدون رهنما بودند، و منوچهر آتشی و محمد

از مرور شدند.  عال هم از مریدان شاملو محسوب میسیروس مشفقی و م.آزاد و رضا براهنی و اسماعیل نوری 

( هنوز نیما چندان برای عموم شناخته شده نبود و  ۱۳۴۷تا این تاریخ )شود که  گفتارهای ایشان روشن می 

 بیشتر این سخنرانان ناگزیر بودند در ابتدای سخن خود نیما را معرفی کنند. 

به    ،گرا تعلق خاطر داشته ی این که او به کدام جریان چپ رفتار سیاسی شاملو پس از انقالب درباره

ی همگرایی و رفاقت بین شاملو  بالفاصله پس از انقالب لحظه چنان که گفتیم  .  نسبت صریح و روشن است 

خوردن مجدد شعر نازلی به اسم وارطان و انتشارش در کیهان بود.  و توده رخ نمود که نمودش به برچسب  

کرد، و کیهان هم که در دست این حزب بود او را  شاملو به این ترتیب شهیدی تازه به حزب توده تقدیم می

به رسمیت می انقالبی  عنوان شاعری  درگیری به  پایان رسید و  به  بسیار زود  اما  ماه عسل  این  های شمرد. 

 اش داشت، به دشمنی شدیدی دامن زد.مسلکان قدیمی آذین و همکه شاملو با به  ایقدیمی

او در جریان ها چرخید و در »کتاب جمعه« سخنگوی ایشان بود.  به سمت مائوئیست از آن شاملو  پس  

به  ۱۳۵۸های فدایی پشتیبانی کرد و در آبان اسالمی از نامزدهای مجاهد خلق و چریکانتخابات مجلس اول 

همراه محمدعلی سپانلو، عمران صالحی، هوشنگ گلشیری، محسن بالنی، ناصر زرافشان، علی میرفطرس، و 

   275ای را منتشر کرد: باقر پرهام چنین اعالمیه 

 
 .۱۳۷۶عال، نوری 274
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تثبیت حقوق های قیام به منظور استقرار مناسبات عادالنه اجتماعی در گرو مبارزه برای  از آنجا که تحقق آرمان »

کنیم... ما گروهی  مان ارزیابی میکار و دموکراسی و ... در پیوندی ناگسستی به مبارزات ضد امپریالیستی خلق

از نویسندگان، شاعران و ... از کاندیداهای سازمان چریکهای فدایی خلق و کاندیداهای عضو سازمان مجاهدین  

 «. داریم خلق ایران اعالم می

گردد. ی »آرمان« در گفتمان چپ باز میی مکرر از کلمهگوشزدی در اینجا الزم است و آن به استفاده  

کند و قصدها  های رفتاری را تعیین میایست که جهتگیری ی غایی و بهینه آرمان اگر درست تحلیل شود، نقطه 

خیزد و سازد. آرمان در این معنا از »من« بر می ها را همگرا و منسجم میهداف و برنامه دهد و ارا سامان می 

تاکید دارد، و وضعیت مطلوب را در حالتی    -یعنی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب  -به صورتبندی تنش

 کند. انتزاعی و کالن صورتبندی می

بینیم، »آرمان قیام« و »آرمان سازمان و حزب«  اما آرمان در گفتمان چپ، همانطور که در این بیانیه می 

اینجا کلمه  یعنی در  به کار گرفته  است.  فریبی سیاسی  یا  تبلیغاتی  تدبیری  نادرست و همچون  به  آرمان  ی 

زحمتکشان«، »پیروزی قیام شود. منظور فعاالن سیاسی و روشنفکران چپ از این کلمه »استیالی حزب  می

کند و تصویری روشن پرولتری« و چیزهایی از این دست است، که اتفاقا وضعیت مطلوب را صورتبندی نمی

 دهد. از آن به دست نمی 

به کار  بدون ارجاع به وضعیت مطلوب  آرمان در گفتمان این افراد به معنای طرد وضعیت موجود  

شود، و اصوال ماهیتی سازمانی و نهادی دارد. چون در چارچوبی مارکسیستی و سوسیالستی تعریف  گرفته می

میمی چیره  »من«  بر  را  »نهاد«  خود  سرشت  در  نظری  سرمشق  این  و  میشود  طرد  را  فرد  و  و  داند  کند 

اند،  خواه« بوده ر بهروز »شورشیان آرمان های ایرانی به قول مازیادارد. در این معنا نه چپ اش را روا می سرکوب
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ی آرمان در اینجا پوششی است زیبا و  کلمه  276و نه شاملو به قول منوچهر آتشی »شاعری آرمانگرا« است.

  سازد. ای سیاسی را پنهان می بی و ایدئولوژیای حزفریبکارانه که غیاب آرمان واقعی و هضم شدن آن در برنامه 

و چه  ناسوتی  های حزبی  چه برنامه -هایی از فریب و سوءاستفاده  های زیر الیه یکی از کلماتی که طی دهه 

 پنهان شده و باید این زنگارها از آن زدوده شود، آرمان است.    -الهوتی تخیالت متافیزیکی

های پس از انقالب صریحا به مجاهدین خلق تعلق خاطر به هر روی شاملو و اطرافیانش در سال 

ها منطبق است. از سویی  های دیگر هم بر محور مرزبندی این گروه با سایر جبهه هایشان با گروه اند. تنش داشته 

گریز  ترِ دینهای مسن چپ   ها را داریم و از سوی دیگر کشمکش میانایهای مائوئیست و تودهدرگیری چریک 

 گرا را. و مجاهدینِ جوانتر و پرشورترِ اسالم 

شد، تر میها شفاف آرایی میان نیروهای هوادار آیت اهلل خمینی و چپ که صف  ۱۳۶۰در اردیبهشت  

 277ای هوادارانه به او نوشت. ی گروه دوم به رسمیت شناخت و نامه شاملو مسعود رجوی را به عنوان نماینده 

رهبر مجاهدین به این نامه پاسخی داد و آن را با عبارت »برادر شما مسعود رجوی« امضا کرد و در آن با  

»وامگیری عبارت  نوشت:  نوشتارهای شاملو  از  برای همه هایی  میلیشیای مردمی و  برای مجاهدین خلق و 

تان  ون ایران بطور اعم، جای سرافرازی است که اکنون بیش از پیش از حمایت شما و سایر دوستان انقالبی

هر ابراهیمی که قصد گذر کردن از آتش داشت شما و سایر رزمندگان  اند ... از قدیم االیام  برخوردار شده 

های خلق یافت. پس ما و هر آن کس که مژده شکستن مستان را در دیگر حربهمیدان »هنر« را در کنار خود می
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رت  خواهم بار دیگر بر نیاز تمامی خلق و نیاز تمامی فرزندان جانبازش، بر ضرومی بر خود ببالیم و ... اجازه

 278«.کار انسانی و انقالبی خالق شما تاکید کنم 

متنی که نقل کردیم،  دهد که مانند همین پارهها هم نشان میتمان مجاهدین خلق در این سال تحلیل گف

از عبارت بیانیه ها و جمله وامگیری  سعید   ۱۳۵۸در همین سال  هایشان رواجی داشته است.  های شاملو در 

نویسندهپور  سلطان  و  شاعر  نماینده که  محسوب  ی چریکی  هم  نویسندگان  کانون  و عضو  بود  های چپ 

در دادگستری   تا  ای از همفکرانش رفت د. او هم با عدهکردن  شد، نمایشی را بر صحنه برده بود که توقیفشمی

د. در کانون نویسندگان بر سر این که از او در این جریان پشتیبانی کنند یا نه، بحث بود و بیشتر  نتحصن ک

ای ا شاملو در جلسه دانستند. ام پور را با نظر جمع متفاوت میاعضا مخالف این کار بودند و موضع تند سلطان 

 279پیشنهاد کرد که از همان جا بروند و در تحصن شرکت کنند و دیگران هم به پیروی از او رفتند.

ایدئولوژیک شاملو در قالبی سازمانی نمود داشته به ویژه در سال  انقالب گرایش  از  های اول بعد 

می مثال  چون  تهاست.  و  سرمقاله  که  قائد  محمد  که  روزنامه مقاله بینیم  و نویس  همکار  بود،  »آیندگان«  ی 

شود در »کتاب جمعه« همین نقش را بر عهده  ست و بعد از تعطیلی این روزنامه قرار میی شاملوجبهه هم

اش دچار تردید شد و با ی درست بودن خط مشی سیاسی بگیرد. همچنین جالب است که وقتی قائد درباره

نگاران  هایش به خطاهایی که »کردیم« کشید و اینها عبارت بود از اعتصاب روزنامه شاملو گفتگو کرد، بحث 

نویس قانون اساسی و فشار برای تشکیل مجلس موسسان در سال پرسی برای پیش و مخالفت با همه   ۱۳۵۷در  

  280اند.. اموری که همگی سازمانی و حزبی هستند و از سلیقه و گرایش و موضع افراد خارج ۱۳۵۸
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برگزار شد نقطه عطفی مهم بود    ۱۳۵۸هشت  ها به خصوص مجلس مؤسسانی که در اردیب در میان این 

ی قدیم کرد و سیاستمداران آزادیخواه آن دوران بسیار  که نظام اسالمی را جایگزین نظام پادشاهی مشروطه 

گرایان در مقابل خواهان انعقادش بودند. شاملو نیز در این مورد  دادند، و مذهبیون و چپ اش هشدار می درباره

   281کرد.های پر حرارتی صادر می و از تریبون کانون نویسندگان در این مورد بیانیه با ایشان همداستان بود 

کرد و همکار مطبوعاتی شاملو هم  ی »آیندگان« فعالیت میمحمد قائد که زمانی در شورای تحریریه 

اهلل جمله اشاره کرده که وقتی آیت  هایشان در این دوران انجام داده و ازی موضعبود، بازبینی صریحی درباره 

شان تلفن کرد و خبر داد که »فرقان مرتضی  ها به روزنامه مطهری ترور شد، کسی از طرف گروه تروریست 

دانست فرقان ی »آیندگان«، هیچکس نمیی تحریریه مطهری را ترور کرده است«. اما در گروه بیست سی نفره 

هایی که طی سازی جدای از تاریخ   282کس نخورده بود. وش هیچ کیست یا چیست و اسم مرتضی مطهری به گ

چهرهدهه برخی  و  شده  انجام  بعدی  بهای  اما  برجسته ساخته،  را  بی ها  این  مهمترین  از  از  یکی  در  خبری 

 گرای انقالبی آن دوران جای تأمل دارد. های چپ روزنامه 

شان با  برابر جناح رو به رشدِ انقالبیون مذهبی و مشغول ماندن بخشی از انفعال شاملو و یارانش در  

ی شده است. شاملو در شماره خبری و ناآگاهی ناشی می ها، احتماال از همین بیهای درونی میان چپ درگیری 

ی »کتاب جمعه« نوشته که »به مجلس خبرگان پرداختن، کار کتاب جمعه نیست«. و به این ترتیب مداخله  ۱۴

اش بیرون دانسته است. اما در همین شماره او موضع  و شفاف در سیاست را از کارکردهای نشریه   مستقیم

نشریه  و  برخی سیاسی خود  که  شده  تنظیم  پاسخِ خوانندگانی  در  او  گفتار  است.  کرده  تصریح  را  شان  اش 

ر کافی انقالبی و  دانستند و برخی دیگر ایشان را به خاطر این که به قدنویسندگان را چپ و مارکسیست می

 
 .۲۸۴: ۱۳۸۰قائد،   281
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نامه  پاسخ شاملو و  از مرور  بودند.  نیستند، سرزنش کرده  شود که  های خوانندگان نشریه روشن می صریح 

 موضع شاملو و کتاب جمعه وضعیتی میانی یا فراجناحی نبوده است. 

نویسد که »گوهر کار روشنفکری او آشکارا رویکرد چپ و مارکسیستی خود را قبول داشته، اما می 

یک چیز است و گوهر فعالیت یک مبارز سیاسی یا یک انقالبی چیزی دیگر. و بزرگترین آموزگاران انقالبی  

اند«. به این ترتیب شاملو و یارانش خود را چیز خود از کارگزاران فرهنگی بودهدر تاریخ بشر نیز بیش از هر

دانند که یک بازوی سیاسی و انقالبی هم دارد و انگار که تا حدودی برای خود بازوی فرهنگی جریانی می

 موضع رهبری و فکرسازی هم قایل هستند. 

کتاب   ۱۵ی  شد. چنان که شماره ی یک حرکت سیاسی تعریف میاین رهبری فکری کامال در بدنه 

آن با سخن  ی استقبال زیاد از انتخابات شورای شهر داشت به قلم محمد مختاری که در  ای دربارهجمعه مقاله 

و این موضع   283ی کم بودنِ مشارکت مردم در این مورد مخالفت شده بود، وزیر کشور دولت موقت درباره

ها به دفاع از آرمان مردم بی آن دوران بود. همچنین در کتاب جمعه حجم بزرگی از مقالههای انقالمارکسیست 

»آمریکای جهان  استعمار و  از  با خاستگاه فلسطین و صحبت  است  بود که گفتمانی  یافته  خوار« اختصاص 

 روشن. 

ی »کتاب جمعه« درگرفته بود که طی آن شاملو موفق در همین دوره دعوایی در میان هیأت تحریریه 

طرد کند. این یکی از نقاطی است    شد پنج نفر از کسانی که پیوندی نزدیک با حزب توده داشتند را از مجله 

های آغازین انقالب نمایان است، ادامه  ها که در ماه ایهد آن همکاری سازمانی شاملو با توده دکه نشان می
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دهد شاملو به روشنی نشان می  ی روابط پیرامون ها و شبکهگیریشان به هم خورده است. موضع نیافته و میانه 

 شد. محسوب می  ده که او پس از این گسست به جریان چریکی مجاهدین خلق پیوسته که رقیب مهم تو

شدگان منتشر شد، گویی که این نشریه  »کتاب جمعه« خبر »تعلیق عضویت« این رانده   ۱۶ی  در شماره 

شان مطلب  ها برای شاملو اهمیت داشت و تا بیست شماره بعد همچنان درباره ارگانِ حزبی باشد. این درگیری

این حمله نوشت و به حزب توده حمله میمی نیز نشان میکرد. تحلیل  با  ها  این دوران  دهد که شاملو در 

 های فدایی خلق نزدیک و در واقع با آنها یکی بوده است. مجاهدین و چریک

شناسی و مبانی استراتژی جنبش اسالمی ی دوم کتاب جمعه کتاب »طرح جامعه پشت جلد شماره 

ی بیژن جزنی تبلیغ شده و در کنارش به سادگی با سطری کژنویس نوشته شده: »سازمان منتشر  ایران« نوشته 

اند منظور کدام سازمان است. در همین شماره دو  دانسته کرده است«، و معلوم است که مخاطبان خوب می

دهد و چه بسا پاسخی باشد  گری قوای روس در ایران را نشان می سند از عصر مشروطه چاپ شده که وحشی

 اند. گرفتهی شوروی فرمان می هایی که از روسیه ای به توده

شود و  اش محدود نمیها و اظهار نظرهای شخصی گرایش سیاسی شاملو تنها به سازماندهی مجله  

های  ه نامه هایی که شاملو ب یابد. از مرور پاسخ اش هم تداوم میگریِ تمام در فعالیت ادبی هایش با سلطه رگه 

گرایان به دنیا  داده، کامال روشن است که از درون اردوی چپ ی »خوشه« و »کتاب هفته« می خوانندگان مجله 

توان کرده است. این را مینگریسته و دقیقا همسان با ایشان رخدادهای سیاسی روز را مشاهده و تفسیر میمی

خویش آنها را ارزشمند و خوب ارزیابی کرده و به   هایهای شعری دریافت که شاملو در پاسخ از روی نمونه 

  284نقدی همدالنه با آن پرداخته است.
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فکری به نام عظیم خلیلی نوشته و در آن به جنگ ها خطاب به دوست و همای از این پاسخ نمونه 

در این   285کند.در یونان اشاره می  داران بلژیکی« در آفریقا، و فاشیسمویتنام، ستمهای »ساالزار پیر و سرمایه 

ین و کارگری ای انگار انتقادی به انقالب فرهنگی چ ای، تنها در یک جمله کنایهکلمه  ۱۲۰۰پاسخِ طوالنیِ  

های همان دوران  توان از نوشتارهای چپ شود، اما باقی آن ادبیاتی دارد که نمیبودنِ شوروی هم دیده می

ی اقتصادی بودند و با پشتیبانی ی نوکیسه ی طبقهتمیزش داد. مثال حکومت بدنامِ سرهنگان در یونان که نماینده

می حکومت  شدهآمریکاییان  نامیده  فاشیست  جامعه کردند،  نظر  از  که  تعبیری  یکسره اند.  سیاسی  شناسی 

 نادرست است، اما در آن روزها در ادبیات چپ ایرانی رواجی تمام داشته است.  

هایش، اعتقادی راسخ بازیها و دودوزهطلبیآید که شاملو در زیر قشرِ فرصت از این مستندات بر می

کرده است. از این رو در ابتدای جوانی تا پایان  به ایدئولوژی چپ داشته، هرچند در این زمینه پافشاری نمی

مجاهدین خلق همچون متحد  های فدایی و عمر بسته به جهت وزش باد به حزب توده، فرح پهلوی، چریک

ای شان در لحظه شان است، و مقتدر بودنگراییها، چپ ی این جناحکرد. وجه مشترک همهو حامی نگاه می

 شان حضور داشته است. که شاملو در جبهه 

ناپذیر« که او خود ساخته و پراکنده بود، در نهایت بر  و آشتی   با این حال روایت »شاملوی ستیهنده

های این  ای ساختگی را در فرهنگ عمومی به کرسی نشاند. یکی از گرانیگاه این اسناد چیره گشت و انگاره

شود که فرض شده شاملو در آن نقشی کلیدی  مربوط مینون نویسندگان  کاروایت در دوران پس از انقالب به  

است  حساس  جایگاهی  و حساس را ایفا کرده است. کانون نویسندگان به ویژه در یکی دو سال بعد از انقالب  

 دهد. ی آن را نشان می بندی نیروهای سیاسی چپ و جایگاه شاملو در میانه که صف 

 
 . ۱۱۸-۱۱۴: ۱۳۸۴مسیح،  285



377 

 

ی شاملو وجود دارد، آن است که او بنیانگذار کانون نویسندگان پس از  هایی که درباره یکی از افسانه 

نقشی تعیین کننده داشته است. این برداشت نادرست است و از آنجا انقالب بوده و در تعیین خط سیر آن  

ها  ی دوستان او به همراه خودش پس از انقالب در ایران مقیم بودند و به رسانه ناشی شده که دار و دسته 

دسترسی داشتند و روایت خاصی از سیر تحول این نهاد را گزارش و منتشر کردند. یکی از مریدان و پیروان 

ترین مدت در کانون نقش اجرایی داشته، اسناد  به نام منصور کوشان که در این مقطع برای طوالنی  شاملو

گیری و انقراض کانون نویسندگان پس از انقالب را گردآوری و منتشر کرده است و با خواندن  مربوط به شکل 

 ای داشته است.توان دریافت که شاملو در این ماجرا نقشی حاشیه اثر او می

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد و یارانش در جریان احیای کانون نویسندگان جالل آل 

 

دهد، شایسته  دم انقالب را نشان میبرای وارسی این نهاد، که آرایش نیروهای فرهنگی چپ در سپیده 

ادیبان و نویسندگان چپ دور هم جمع شدند و    ۱۳۵۸ها بنگریم. از اوایل سال  است قدری دقیقتر به این داده

ام که تشکلیل اولین  دیگر کانون نویسندگان را تشکیل دادند. پیشتر در کتاب نیمایوشیج مفصل شرح دادهبار  
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ی کانون نویسندگان که در ضمن با رونمایی از »نیمایوشیجِ شاعر« و اعالم دکترین ژدانفی همراه بود،  کنگره

ن را )البته ضمن تحریف بسیار( شد و آهای ایرانی محسوب می بخش برای کمونیست مقطعی تاریخی و هویت 

کردند. به همین خاطر در سراسر سی سال بعد از آن نویسندگان  های فرهنگی خود قلمداد میاوجی در فعالیت 

های چپ ای فرهنگی از حزب توده یا جریان مارکسیست بارها کوشیدند تا کانون نویسندگان را همچون شاخه 

ماندند. آخرین ی نیروهای امنیتی ناموفق میهای داخلی و مداخله فدیگر تاسیس کنند، و هربار به خاطر اختال

 تالش جدی در این راستا را جالل آل احمد چند سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی به انجام رساند. 

های پیاپی این نهاد،  داد دلیل فروپاشی آزمونی مهم بود که نشان می  ۱۳۵۸تاسیس مجدد این کانون در  

های امنیتی. چون  یاسی و سرکوببیشتر درگیری و کشمکش درونی نویسندگان چپ بوده است تا فشارهای س

های درونی در اوج خود بود.  ای وجود نداشت و با این حال کشمکش ی خارجیدر این تاریخ چنین مداخله 

شیری بود که بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی ی مرکزی بازسازی کانون نویسندگان، هوشنگ گلچهره

خالی کرد و آنجا را به مرکز   اش )که در اصل به گلی ترقی تعلق داشت( را در محمودیه ی همکف خانهطبقه 

  286های کانون بدل ساخت. گردهمایی

ی جمع شدند و اولین هیأت رئیسه   بعد از آن نویسندگان و شاعران چپ و انقالبی به تدریج دور هم

آذین، منوچهر هزارخانی، باقر  به کانون پس از انقالب را تشکیل دادند که اعضایش عبارت بودند از محمود  

ی اصغر حاج سید جوادی بود و شمس  البدل هم علپرهام، فریدون تنکابنی، و فریدون آدمیت. اعضای علی 

شان در واقع  کانون به سرعت عضوگیری کرد و به زودی بیش از صد عضو پیدا کرد، که بسیاری  287احمد. آل 
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اعضای    288کردند. نویسنده نبودند و شرط اصلی عضویت یعنی داشتن دو کتاب چاپ شده را برآورده نمی

دسته   شاخص  از  دسته کانون  و  گلشیری  به ی  دسته ی  و  می آذین  تشکیل  شاملو  دسته ی  گلشیری  شدند.  ی 

هایی مستقل مثل باقر پرهام و منوچهر هزارخانی و فریدون آدمیت و حاج ترین اعضا و شخصیت فرهیخته 

ن تنکابنی، هوشنگ ابتهاج، سیاوش  ای )فریدوآذین نویسندگان تودهی به شد. دسته سید جوادی را شامل می 

ی شاملو از او و مریدان و دوستانش )یداهلل رویایی،  گرفت. دسته کسرائی، اسماعیل شاهرودی( را در بر می

شد و کوچکتر از دوتای قبلی بود و تا اواخر کار در هیأت  اسماعیل خویی، غالمحسین ساعدی( تشکیل می

روشنفکران مستقل  دهد که اتحادی بین  این ترکیب اعضا نشان می رئیسه هم جایگاهی تعیین کننده نداشت.  

های ند، در این مقطع با گروه بود  ایتودهدر آغاز  شان  ها شکل گرفته و گروه شاملو که تقریبا همهایو توده

 . ها قرار گرفته بودندای متحد شده و در برابر تودهوان مائوئیست ج 

انون نویسندگان پیوستند و وزن جمعیتی  ای به کشور آنان نیز به کپس از بازگشت روشنفکران توده

تر کردند. احسان طبری و سیاوش کسرائی و هوشنگ ابتهاج و ناصر ایرانی و هواداران این حزب را سنگین

دو  نویسندگان  ای کانون  جناح توده عضو شدند.    از این نوآمدگان بودند کهآذین و فریدون تنکابنی  محمود به 

های جایگاه رهنگی حزب توده و کنترل  به بازوی فاین سازمان  کرد: نخست بدل کردن  سیاست را دنبال می 

اش، و دیگری هواداری از سیاست رسمی انقالبیون مذهبی که در اتحادی شکننده با حزب توده پیوند  مدیریتی 

های انقالبی، حمله به نشریات و انقالب، اعدام آذین با بگیر و ببندهای اول  خورده بودند. بنابراین گروه به 

شود  د و تا حدودی می ها و تعطیلی نهادهای فرهنگی »ضدانقالبی« و »بورژوایی« موافقت داشتنکتابفروشی 

 ریز این شکل از سرکوب انقالبی بودند.  گفت که اصوال برنامه 
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تواند از آنها برای کرد میمتحد شده بود و گمان میحزب توده در این هنگام کامال با جناح مذهبی  

ر و سازمانی چریکی داشت،  بیشت  یسرکوب نیروهای چپ رقیب استفاده کند. جریان مائوئیست هم که محبوبیت

آذین که حزب کوشید اقتدار خود را ثابت کند. در این شرایط به با بگیر و ببند بورژواها و عملیات انقالبی می

 ها بود.ایکرد از توده جدا شده، رهبر فرهنگی تودهدموکراتیک مردم ایران را راه انداخته بود و تظاهر می 

خانمی -منشی کانون    ۱۳۵۸های مدیریتی کانون بود، نوشته که در سال  باقر پرهام که یکی از وزنه

وده بود. بعد از آن که نورالدین کیانوری  از هواداران حزب ت  -که با معرفی ناصر ایرانی به این موقعیت رسید 

نیز به کشور بازگشت و درخواست عضویت به کانون داد، ساعدی که از اعضای قدیمی حزب توده و زخم 

خوردگان این سازمان بود، با شاملو و چند تن دیگر دست به یکی کردند و تصمیم گرفتند درخواست عضویت  

ها منتشر کنند تا آبروی کیانوری برود. ساعدی چندان از این نقشه نامه او را رد کنند. بعد هم خبرش را در روز

فوری درخواست ذوق  داد، که  کیانوری خبر  به  هم  او  و  منشی گفت  آن خانم  به  را  که موضوع  بوده  زده 

را پس گرفت. در این هنگام نه ساعدی و نه شاملو نقش مدیریتی در کانون نویسندگان نداشتند و    ش عضویت

 هیأت رئیسه همان بود که برشمردیم. 

در ابتدای    .و شوروی وجود داشت چین    انهای کشمکشی بود که میان هواداریکی از نشانه ماجرا  این  

طرفی پیشه کرده بودند. با این حال اش بیی مدیریتی این نهاد بودند، درباره کار انگار روشنفکران آزاد که بدنه 

ای در کانون، و  آذین با عضویت مقدم مراغه هایی میان اینان نیز آغاز شد. یکی آن که به به زودی درگیری 

آن که  . دیگر  ندبر آن اصرار داشتمدیران دیگر کانون  و  برگزاری شب شعر در دانشگاه تهران مخالف بود،  

 هام و محسن یلفانی با آن مخالفت داشتند.  آذین هوادار اشغال سفارت آمریکا بود و باقر پربه 

درگیری  این  نهایت  تودهدر  از  تن  پنج  تعلیق عضویت  به  دبیران  هیأت  که  کشید  آنجا  به  ها  ایها 

همصدا با انقالبیون مذهبی در محدود کردن  آذین، تنکابنی، کسرائی، سایه و برومند( حکم کرد. چرا که  )به
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های ای درگرفت که یک طرفش رسانه دند. با تعلیق عضویت این عده، جنگی رسانه یکوشمیآزادی بیان  ی  دایره 

 وده بود و طرف دیگرش کانون نویسندگان.  حزب ت

ن که دهد: نخست آکردند سه نکته را نشان می مرور مطالبی که این دو گروه بر ضد هم منتشر می

  . همچنین این گروه اندمسلط بودهفضای عمومی  بر  ای دست باال را داشته و  های تودهآذین و رسانه گروه به

تهمت  زدن  مخالفان از  به  امنیتی  و  نداشته هایی خطرناک  ابایی  را ضدانقالبی،  شان  کانون  رهبران  یعنی  اند. 

امپریالیسم نشانده دست  می ی  اینها  مشابه  و  پهلوی  نظام  هوادار  راحتی ،  به  هوا  و  حال  آن  در  که  نامیدند 

 توانست به خطرات جانی بینجامد. می

ن نکته آن که سران کانون نویسندگان در این مقطع واقعا پشتیبان آزادی بیان بوده و جسورانه در دومی

اند، اما از پشتیبانی اعضای کانون و افکار  ی چندانی در اختیار نداشته اند، و هرچند رسانه کوشیدهاین راه می

ای شمکش چندان نقش تعیین کنندهی شاملو در این کاند. سومین نکته آن که دسته عمومی برخوردار بوده

های حزب توده مورد حمله قرار  اند، اغلب در بیانیه گیری حضور نداشته های تصمیماند. آنان در جایگاه نداشته 

اند. این البته جدای دادهها نشان نمی ایای در برابر تودهجویانه اند، و خودشان هم رفتار تند و ستیزهگرفتهنمی

 ست، مثل ماجرای رد عضویت کیانوری، که نمود بیرونی چندانی نداشته است.  صیهای شخ از دشمنی

این جریان ضدتوده   289دهد ها نشان می داده  باقر پرهام و محسن که رهبر  ای در کانون نویسندگان 

گوید اسمعیل خوئی پرهام می  اند، امااند. برخی از پیروان شاملو به ویژه ساعدی با او همدست بودهیلفانی بوده

توده به  و  بخورد  بود گول  نزدیک  بپیوندد،  ای نوبتی  این  ها  در  هم  شاملو  کرده  و خود  در  میان سکوت  و 

 کرد. هایش احتیاط می گیریموضع 
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 باقر پرهام و اسماعیل خوئی 

 

شنبه یازدهم  عصرگاه سه انجامید.  سازمان یافته  به واکنشی  در نهایت  ای بر ضد کانون  جنگ رسانه 

 ۱۲۷ی اعضا )ویسندگان برگزار شد که در آن تقریبا همه نشست مجمع عمومی کانون ن  ۱۳۵۸ماه سال  دی

شان  ، که پیشتر عضویت رای دادندای  گیری پرهیجانی به اخراج پنج عضو توده نفر( حضور یافتند و در رای 

وقتی   گروه  . ایندادندها نزدیک چهل نفر از اعضای کانون را تشکیل میای. در این هنگام تودهتعلیق شده بود

هم در    291هانیبال الخاص و مهدی اخوان ثالث   290اند، جلسه و کانون را ترک کردند. دیدند شکست خورده

 بودند.  چهل نفره این جمع 

مچنان باقر پرهام رهبری مخالفان توده را بر عهده داشت و منوچهر هزارخانی هم در این زمان ه 

آورد و ریاست نشست را بر عهده  به دست  را  رای  گیری بیشترین  کرد و در دوبار رای نقشی کلیدی ایفا می 

ی نشستی که رای به  ئیسه کرد. هیأت ری شاملو نقشی مرکزی ایفا نمی گرفت. در این مقطع همچنان دسته 
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رئیس(. از  ها دارد عبارت بودند از منوچهر هزارخانی )رئیس( و فکری ارشاد و مهمید )نایبان ایاخراج توده

های ی شاملو تنها محمدعلی سپانلو در این برنامه نقشی بر عهده داشت و منشی جلسه بود. سخنرانی دسته 

آذین از طرف موافقان  یل خویی از طرف مخالفان و محمود به اصلی از دو سو را هم محسن یلفانی و اسماع

 نام شاملو در این گیرودار به کلی غایب است. 292توده خواندند. 

مربوط   ۱۳۶۷کانون نویسندگان به مدتها بعد و سال  افراد اثرگذار در  ی  در واقع ورود شاملو به جرگه 

ی او  های کانون نام شاملو آمده، اما رهبری این سازمان بر عهده در برخی از بیانیه هم  ۱۳۶۰سال در شود. می

اند. شاملو در سال پایان جنگ و گشایش فضای  ی این نهاد هم یاران او نبودهو دسته نبوده و مهمترین دار  

ای کرد. اما باز هم روحیه فعالیتی  فرهنگی که در پی آن آمد و با وزارت محمد خاتمی پیوند داشت، در کانون  

سامان دهندگان .  و سمت رهبری جمع را بر عهده نداشت   دادگرانه از خود نشان نمی جویانه یا ستیزه مبارزه 

 کانون در این هنگام گلشیری و محمد مختاری بودند. 

ی فعالیت کانون نویسندگان بعد از انقالب، شاملو نه نقش رهبری داشته و نه  بنابراین در دو دوره

های هوشنگ ای اثرگذار و تعیین کننده بوده است. فعالیت دور دوم در سال پایان جنگ به ویژه با کوشش چهره

امین سال  هایی کرد تا به مناسبت سی رایزنی پیوند خورده که نویسندگان را دور هم جمع کرد و  گلشیری  

 . دشویوشیج مراسمی و شب شعری در تاالری بزرگ برگزار  درگذشت نیما

این برنامه به نوعی اعالم وجود کانون پس از هفت سال سکون بود، و تا حدودی با پشتیبانی نیروهای  

که رئیس جهاد دانشگاهی و معاونت  نام داشت  علی منتظری  دولتی همراه بود. شخصیت کلیدی در این بین  

را برای این برنامه اختصاص   ( ن امجدیهواقع در پشت میدا)تاالر فرهنگ    . اوامور نمایشی وزارت ارشاد بود
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دانشگاه نقشی مهم ایفا اخراج استادان  در    ۱۳۶۰ی  دهه های  این شخص همان کسی است که در سال   293د. دا

این که کرد.  مدیریت میدرسی دانشگاهی را  »اصالح شده« و »اسالمی شده«ی  های  دن کتابنوشته شکرد و  

  ، جای تأمل و کنجکاوی دارد.دادهبه مراسم بزرگداشت نیما اختصاص  چرا تاالری دولتی را

 

 

 

 

 

 

و    یساعد  نیباقر پرهام، احمد شاملو، غالمحس  ،یلفانیمحسن    ،یمحمد مختار  به چپ:  از راست نشست کانون نویسندگان،  

 ۱۳۵۸یی، مهرماه خو  لی اسماع

 

و اصوال   کارتر بوداز گلشیری محافظه در این مقطع ایفا کرد هم جای توجه دارد. او شاملو نقشی که 

با شوخی و ریشخند جلوی اجرای   شاملو . دانست فعالیت کانون استقبال نکرد و آن را خطرناک می از تجدید

ای صادر کند. مهمترین سندی  بیانیه به جایش  د کانون نویسندگان  شو قرار  گرفت  را    ی بزرگداشت نیمابرنامه 

که منصور   که در این دوران کانون منتشر کرد و شاملو در آن نقش داشت، همین »گزارش اهل قلم« است 
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ودر را در کتابش منتشر کرده    آن  متن کوشان    294. گوید شاملو آن را تدوین کرده و ویراسته بودکوشان می

 . کنم، از این رو اینجا نقلش نمیاست فضای اینترنت هم در دسترس 

 .با توجه به فضای پرالتهاب آن دوران به شکل غریبی محتاطانه و مالیم است »گزارش اهل قلم«  

های فرهنگی و قتل سیاسی ، و نه سرکوباست اغذ برای چاپ کتاب  کمبود کمهمترین شکایت مطرح شده  

سی و حافظ کوشید و بهتر است به نویسندگان، و محور بحث آن است که نباید اینقدر در بزرگداشت فردو

 295جای آنها )یا دست کم کنار آنها( نیمایوشیج و غالمحسین ساعدی هم ستوده شوند. 

کانون نویسندگان با حزب   هایدر جریان درگیری احمد شاملو  که بر خالف تصور مرسوم،  نتیجه آن  

انقالبی  توده   حکومت  کلیدی   ینقشیا  و  و    مهم  دربارهنداشته،  ویژه  تاثیرش  به  دومی  و  محافظه ی  کارانه 

های پس از انقالب شاید به همین خاطر بوده که در سال کرده است.  میمحتاطانه بوده و همچون ترمزی عمل  

گرای کانون،  ای صورت نگرفت و برخالف اغلب اعضای چپ هایش کارشکنی و مداخله در کارها و فعالیت 

تهدیدی جانی یا مالی را تجربه نکرد. البته این نکته به جای خود باقی است که شاملو موضع سیاسی روشنی 

کرده است. اما این موضع ظاهرا به کنش سیاسی یا رفتار موثری منتهی  مدام صحبت می اش هم  داشته و درباره

یافته که  ها و شعرهایی هم که سوگیری سیاسی داشته تنها در زمانی انتشار می ها و بیانیه شده، و اعالمیه نمی

 جریان وابسته بدان مقتدر و نیرومند بوده است.  

ته، اما  آید که شاملو در سراسر عمرش موضع سیاسی روشنی داشبرمیها این نتیجه  ی این داده همهاز  

پرداخته و هرجا الزم بوده با ای امن به مسائل روز میای بپردازد. او از فاصله حاضر نبوده به خاطر آن هزینه 

کرده اش را نمایان مییافته، خشم و خشونت کرده و هرجا مهلتی میاش را بیان میزبانی مالیم عقاید سیاسی
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هایش معموال  کرده و در مصاحبه عجیب آن که شاملو موضوعی به این آشکاری و فاشی را انکار می اما  است.  

 است.  گرایانه نداشته و عضو هیچ حزب و گروهی نبوده ورزد که عقاید چپ اصرار می 

دهد که حقیقت اش و بررسی جزئیات کردارها و نوشتارهایش نشان می چنان که دیدیم مرور زندگینامه 

ها برداشته شده  ی انقالب اسالمی که قیدها از گردن و بندها از زبانخصوص در آستانه چیز دیگری است. به  

ها نمایان است. چنان  گرایانِ آن سالهای ایدئولوژیک چپ بود، از گفتگوهای وی با دیگران به روشنی مضمون 

ی کرد بر جنبهنوشته بود، سفارش می  «کتاب هفته»های  ای از روی یکی از داستان که مثال به کسی که نمایشنامه 

  296بورژواها« را رسوا سازد. »ضدفاشیستی« متن تاکید کند و »خرده

محتوای  گرا نبوده است.  طلب، مذهبی یا ملی که او هرگز سلطنت سازد  میروشن  گفتمان شاملو  تحلیل  

کردند، با این تفاوت که با اش تبلیغ می ی کیوان در دوران جوانیسخن او دقیقا همان بوده که اعضای حلقه 

عجیب با   یشباهتگاه  او  به همین خاطر سخن  ده است.  کرمی  شو اقتدارگرا و خشن ابراز   انهمردساالرلحنی  

مین ترتیب سجایای مردانه و دلیری جنگاورانه  که به ه کند  پیدا می های آلمانی  گفتمان ناسیونال سوسیالیست 

ی زن را تنها به  دادند و تغزل دربارهستودند و به نمایندگی از کارگران و ستمدیدگانِ آلمانی شعار میرا می

 کردند.  شان تصور می ای در کنار رسالت اجتماعیصورت موضوعی جنسی و حاشیه 

ها، هرچند احتماال صریح و خودآگاه  ملو از نازیدهد که داستان هواداری شااین شباهت نشان می 

ها نکشانده، اما در ضمیر او به شکلی وجود داشته است. در واقع چه  نبوده و هرگز شاملو را به زندان شوروی 

پایی شده باشد که به خصوص در فضای پس از  ی گفتمان نیروهای سیاسی خردهبسا او در نوجوانی شیفته 

ها را با گفتمان  کردند و شعارهای بلشویک ین، در میان اردوی آلمان و روسیه نوسان می اشغال ایران توسط متفق
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ی او داللت روانشناختی جالبی های اولیه رباییی متناگر چنین بوده باشد، شیوه آمیختند.  ها در هم مینازی 

زاده( ها )منشین( و نازیآذیها )بهکند. چون او متن گیلگمش و دن آرام را از رهبر فکری کمونیست پیدا می

را دزدیده بود. گویی که قصد تصاحب محتوایی ارجمند و مقدس را داشته باشد که دو سازمان به نسبت 

مقتدرِ رقیب را به نمایندگی از دو جریان جهانیِ جنگاور پدید آورده بود. دو جریانی که شاملو در آغاز سرباز  

ی دیگری هم بوده است، و هردو او را پس زدند و با هردویشان  ی یکی بود و مدعی بود سرباز پیاده پیاده 

ای از زاده جلوه آذین و منشیهایی پیدا کرد. اگر روانکاوی این بحث را دنبال کند، شاید در سیمای به دشمنی

اش از واپسین دیدارش پدرِ گمشده و مقتدری را بیابد که شاملو در جستجوی آن بود، و چنان که از نقل خاطره 

 آید، آن را در پدر خویش سراغ نداشت.با پدرش برمی

کند که شاملو ظاهرا  ی دید نگارنده البته روانکاوانه نیست، از این رو در این نقطه توقف میزاویه 

ی کمونیستی و نازیستی را در گفتمان  های اقتدارگرای مستبد داشته، و ترکیبی از هردو سویه ای به نظام شیفتگی

کرده است. کیش شخصیت خصوصی و کوچکی که در اطراف خویش ترشح کرد هم به  خویش تقلید می 

اش در آلمان و شوروی  تری مانند است که در زمان جوانی تر و بسیار موفقترکیبی از فنون بسیار گسترده

 های سیاسی عظیمی پدید آورد. نظم آزموده شد و 

بینانه است ی حزب خاصی نبوده است. اما ساده این درست است که شاملو در سراسر عمر سرسپرده 

های شخصی و بزرگیِ نظام شخصیتی او بدانیم. چون در هر مقطع زمانی  اگر دلیلِ آن را استواری آرا و اندیشه 

ا آرنت در زیر چتر مفهوم کرده که هان و از سرمشقی تغذیه می های نمایان داشته  با سازمانی سیاسی اتصال 

کرده  بندی توتالیتاریسم جمع  از کیش است.  اش  رونوشتی ساده و کوچک  آورد  پدید  او  که  هم ساختاری 

خواه بود، و هم محتوایی که در آن دمید معجونی بود که از باورهای بلشویکی، های تمامیت شخصیت نظام 

 ها برساخته شده بود. شعارهای مائویی و لحن نازی
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ای های سیاسی اقتدارگرا را همچون سجیه ی نظام برخی از مفسران این وضعیت بینابینی شاملو در میانه 

های فرمایشی اند که شاملو به ایدئولوژی خاصی پایبند نبود و بنابراین فراتر قالب اخالقی تفسیر کرده و نوشته

مرور آثار   297خیزد.وی و نقد غیرمتعصبانه بر میرایستاده بود و از آزادی و عقالنیتی برخوردار بود که از میانه 

ی دانایی ضروری و از انسجام شخصیتی بسنده برای  دهد که چنین نبوده است. او از اندوخته او نشان می

های روز نیز از اش از گفتمان ه نهادها و پیروی اش ببهره بود و چسبندگی چنین موضع منفرد و مستقلی بی

 شد.  جا ناشی میهمین

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۶۰ی سفر خانوادگی شاملو به مازندران، اواخر دهه

 

ی شاملو بسیار متورم و حجیم بوده است. اما تورم با بزرگی این نکته البته راست است که خودانگاره

اش بود، او را از سرسپردگی  تفاوت دارد. او بدان دلیل به حزبی خاص پایبند نبود، که »منِ« مقدسی که شیفته 
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ری بودند برای بزرگداشت خویشتن. ها و نهادهای سیاسی برایش ابزاداشت. در این معنا، حزبکامل باز می 

های را هجو کرده یا طرد نموده و یا ناسزا داده  ی دیگریچنان که در نوشتارهایش مدام خود را ستوده و همه 

»من«  اما  مدام ای که شاملو شیفته است.  دلیل هم  به همین  نبود و  پیچیده و خودبنیاد  نظامی  بود،  اش شده 

شود تا حجم بزرگ و متورم خود را حفظ کند. شناخت این فرآیند کلیدی    بایست از منابع بیرونی تغذیهمی

های مختلف  سازد و رفتار به ظاهر متناقض و ناهمساز او را در دورهاست که الگوی رفتاری وی را روشن می

 دهد.سازد و کلیت وی را در یک نظام معنایی جای میعمرش فهمیدنی می
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 گرایی ستیزی و قوم: اریان مسو گفتار

 

از همان ابتدای کار که امواج مدرنیته به ایران رسید و در گرماگرم جنبش مشروطه بازسازی هویت 

ایرانی آغاز شد، صداهایی برخاستند که می کوشیدند هویت را به شکلی متفاوت تعریف کنند. چارچوب 

ا شاهنامه و از آنجا  هایش از اوستا تگرایی کهنی بود که نشانه اصلی تعریف هویت جمعی در ایران زمین، ملی 

تا متون نوشته شده در عصر قاجار ادامه دارد. نخبگان فرهنگی و سیاسی ایرانی در پایان دوران قاجار همین  

ناسیونالیسم مدرن بازسازی کردند و همان را به عنوان مبنای هویت جدید    تکیه برگرایانه را با  چارچوب ملی

 یار کردند.  تایرانی اخ

در این میان، دو گرایش فراملی همزمان در ایران شکل گرفت و به مخالفت با نگرش ملی پرداخت. 

شد. از این زاویه امت  عثمانی تولید و منتشر شده بود و با برچسب وحدت اسالم مشخص میدر  یک دیدگاه،  

بری این امت اسالم هم  است که باید متحد شود و در برابر غرب تجدید قوا کند. ره ( نه ملت ایران )واسالم 

 ی مسلمانان، یعنی باب عالی عثمانی بود. ی خلیفه بر عهده 

طلب، و سیاسی بود. این نگرش از مارکسیسم برگرفته  دومین دیدگاه هم به همین اندازه بیگانه، فرصت 

می تبلور  روسیه  بلشویکی  انقالب  در  و  بود  اسشده  وحدت  زبانِ  همان  با  تقریبا  هم  اینجا  در  الم،  یافت. 

( عنی کاپیتالیسم)یبایست با هم متحد شوند و در برابر صورتی خاص از انحطاط غربی  پرولترهای جهان می

هایی کوشیدند بخش طلب داشتند و میرویکردی استثماری و توسعه   ،آرایی کنند. هردو دیدگاه فراملیصف
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با انقراض دولت عثمانی تنها گفتمان    از ایران زمین را جدا کنند و آن را به عثمانی یا روسیه متصل سازند.

کمونیستی بود که باقی ماند، و در نهایت هم موفق شد با همین ترفند بخش بزرگی از ایران زمین را به اشغال  

ی سرخ که جایگزین امپراتوری سفید تزاری شده بود، پس از اشغال  ها در آورد. امپراتوری نوپای روسیه روس

ذربایجان و کردستان و گیالن نیز چشم دوخت و در نهایت به ماجراجویی نظامی  قفقاز و سغد و خوارزم به آ

 در افغانستان هم پرداخت. 

های قومی با ی حمایت از اقلیت پسند پیدا کند، به بهانه گفتمان بلشویکی برای آن که شکلی مردم 

رویید و گرداگرد قلمرو ایران    ای بود که به تدریجگرایانه کرد و این بذرِ گفتمان قوم گرایی مخالفت می ملی 

کشید.   و خون  به خاک  را  که  زمین  بود  توده  گفتمان  نخست حزب  ایران  را  این  می در  بعدتر   .کردتبلیغ 

ترکیبی از این جریان چریکی چپ و    ۱۳۵۰ی  در نهایت در دهههم همان را به ارث بردند و  ها  مائوئیست 

گرایی اسالمی پدیدار شد که به پیروزی انقالب اسالمی منتهی شد و گفتمان فراملی و فروملی را در  امت 

ای که منافع  های گذشته همین گفتمان با پشتیبانی هژمونی جهانی پیوندی شکننده با هم ترکیب کرد. طی دهه

طلب ترکیه گرایی توسعه بنیادگرایی وهابی عربستان و خلیفه دید، در ی بیشترِ ایران زمین می جزیه خود را در ت

هایی تبهکار مثل طالبان و القاعده و داعش  از یک سو و سازمان ترکی  عربی و پان پان های  ادغام شد و جریان 

 از سوی دیگر ختم شد. 

در   باید  را  ایرانی  هویت  با  شاملو  احمد  پویایی زمینه ارتباط  این  جامعه ی  کرد  شناختیهای  . درک 

کمونیستی او  گفتارهای   فراملیِ  گفتمان  با  بستر  این  قوم-در  فروملیِ  یا  اسالمی   طلب تجزیه -گراوحدت 

به  به ویژه صریح .  پیوندهایی روشن دارد بیان گفتمان شاملو  ایرانی  ترین  با تاریخ و هویت  مربوط  دشمنی 

 شود که فصل مشترک این دو جریان است.  می

و -ها و رویکردهایی دانشگاهی ترکیب شد که تاریخ را  ستیزانه به تدریج با نظریه این سوگیری ایران 

راند و آنها را با برچسب »علم بورژوایی« یا »نگاه  ی دانش معتبر بیرون میرا از دایره   –های علم  سایر شاخه 
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تاریخ علم  نقدهای مارکسیستی بر    از اینایرانی  های پیشگام  کرد. برخی از کمونیست پوزیتیویستی« تخطئه می 

اشارهداشتآگاهی   گهگاه  و  کردهند  بدان  نقدها اندهایی  آثار    که  یی.  در  ویژه  به  و  هستند  مهم  و  خواندنی 

برانگیز تبدیل هایی ارزشمند و تاملنظام ی فرانکفورت و اندیشمندان فرانسوی مانند فوکو به  نویسندگان حلقه 

شوند.  ستیزی مدرن محسوب می هرچند که به نظرم در نهایت نادرست هستند و بخشی از جریان علم اند.  شده 

و با تأمل  است  کامال سطحی و شعارگونه    از این ماجرای شاملو  حلقه   روایت این را هم باید در نظر داشت که  

 د. نکبرقرار نمیعقالنی ارتباطی تاریخی نقد شناختی یا جامعه 

، کندی تاریخ صورتبندی می ی شاملو را درباره دیدگاه حلقه نخستین متنی که    ،امیافته تا جایی که  

تازد و آن را  است که در آن به حقانیت و درستی تاریخ می «کتاب جمعه»ی دوم ی ع. پاشائی در شمارهمقاله 

داند. برداشت او در این زمینه بسیار ابتدایی است و های رسمی نامعتبر میبه خاطر تاثیر نظام قدرت در متن

های قدرت، گفتمان، و تفکر انتقادی و خوانش انتقادی متون تاریخی که در همان  از مفاهیمی مانند جریان 

 شود.  اندیشمندان اروپایی رواجی تام داشته، نشانی در متن دیده نمی زمان در

ی ی کارگر را استثمار کرده است، و طبقهی حاکم همواره طبقه به سادگی گفته که چون طبقه  پاشائی

مشکوک است. بعد هم بندهایی از چند تاریخ   یتاریخهای  گزاره نوشته، پس اعتبار کل  حاکم تاریخ را می

اثبات کند. ایرانی را نقل کرده تا دعوی خود را  ان که نویسنده هم ی معنایی این مقاله چنهسته   298قدیمی 

ای از او را در همین  مقاله  »کتاب جمعه »ی بعد  داده، از ژان شنو گرفته شده که خودِ پاشائی در شماره  ارجاع

 زمینه ترجمه کرده است. 

 
 . ۷۸-۷۲: ۱۳۵۸پاشائی،  298
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آثار همه نشانه  ایرانی را در  نتیجه پرخاش به هویت  با تاریخ و در  از ستیز  از همین شیوه  ی هایی 

گرا توان بازجست. در این منظومه از افراد، صمد بهرنگی به قطِب فروملیِ قومهمنشینان و همفکران شاملو می

لو انگار با وجود تنفس در فضای  اند. خودِ شام احمد به قطب فراملیِ وحدت اسالمی تعلق خاطر داشته و آل 

ترکی گرایشی داشته  گرایی پانحزب توده و گفتمان چِپ فراملی، بیشتر به رویکرد فرو ملی و به خصوص قوم

 باشد.  

تبار بودنِ خودش  ترکی را تسهیل کرده، ترک گرایی پان یکی از نکاتی که احتماال گرایش شاملو به قوم 

توجهی شاملو به شعر کالسیک، آن بوده که زبان  گوید دلیل بیای می بوده است. نصرت رحمانی در مصاحبه 

نزدیکان شاملو بودمادری  از دوستان و  نبوده است. رحمانی که یکی  ی گوید که در خانه ه، میاش فارسی 

ش بر حرف زدن به ترکی اصرار  پدربه ویژه  اند و  کردهشاملو اعضای خانواده با هم به زبان ترکی گفتگو می 

 . آیدوری هم جور در میی پیوند او با جریان پیشه مان دربارهداشته، و این با حدس 

ای نداشته و با شاملو به شعر پارسی و وزن و صنایع آن عالقه  بوده کهدلیل این به گوید رحمانی می

یکسره از چیرگی بر وزن شعر    ۱۳۵۶کرده است. از دید او شاملو در حدود سال  آن احساس بیگانگی می

سخن او به ویژه از این رو قابل تامل است  299فارسی ناامید شد و بعد از آن بود که به شعر سفید روی آورد.

گوید چون زبان مادری این گروه اخیر پارسی کند و میبا خودش و اخوان و نادرپور مقایسه می  که شاملو را

  300اند. بیشتری داشته به آن دلبستگی بوده، با ادبیات پارسی بیشتر دمخور بوده و 

این گرایش پان  به نام »آبائی« میردپای  یافت، که در ضمن به جعل ترکی شاملو را در متنی  توان 

شود که  شود. ماجرا ظاهرا به مردی از فعاالن حزب توده به نام آبایی مربوط می تاریخی نیز مربوط می  یروایت

 
 . ۱۸۸: ۱۳۸۶بقایی،  299
 . ۱۸۹-۱۸۸: ۱۳۸۶بقایی،  300
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. شاملو در  ه است در گرگان در جریان بلوایی به ضرب گلوله کشته شد  ۱۳۲۰ی  ی دهه و در نیمه  هترکمن بود

«، و آن را به این فرد مربوط  ی یعنی بیست سال بعد، متنی نوشت به نام »از زخم قلب آبا  ۱۳۴۰ی  ی دههمیانه 

 »شعر« او چنین است:دانست. 

در خلق   /و آرزوهای بیکران  /در دشت بی کران،  /دختران امید تنگ  /دختران انتظار!  /دختران دشت!»

  / باد دیوانه   /از زره جامه تان اگر بشکوفید  /-در آالچیق هائی که صد سال!    /دختران آالچیق نو  /های تنگ!

   /آشفته کرد خواهد...  /یال بلند اسب تمنا را

روز سکوت و   /دختران عشق های دور  /به طاق بلند دود!  دختران هزار ستون شعله،  /دختران رود گل آلود!

در باغ راز و خلوت مرد    /-سر شکستگی!  /شب    /بی خستگی دویدن،   /دختران روز  / شب های خستگی!  /کار

  خواهید برفراشت؟ /بازوان فواره ئی تان را  /آتش زدای کام /در رقص راهبانه شکرانه کدام /- کدام عشق 

 عطر لغات شاعر را تاریک می کنند.  /به عبث  /موها، نگاه ها /افسوس!

در سینه    /از زخم قلب آبائی  /-رمه !  /افتادگی  /شبنم  /دختران شرم  /در دشت مه زده!  /دختران رفت و آمد

لب  /لب های تان کدام شما /گل داده در بهار بلوغش؟ /پستان تان، کدام شما /کدام شما خون چکیده است؟

  او شکفته، نهان، عطر بوسه ئی؟در کام   /-بگوئید ! -  /های تان کدام

باران   نم  نم  تار  نیست کار    - شب های  مانید  /اکنون کدام یک ز شما  /-که  بستر خشونت    /بیدار می  در 

دلتنگی    /نومیدی  بستر فشرده  رازتان،  /در  پر درد  تفکر  بستر  آن    /در  یاد  بود  -تا    / - که خشم و جسارت 

 تا دیر گاه شعله آتش را /بدرخشاند

 زتان؟ در چشم با
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 «  انتقام؟  /روز  /برای  /سالح آبائی را /صیقل می دهید /بین شما کدام / -بگوئید ! - /بین شما کدام 

آبایی چیزی  ی کسی به اسم  خواندند، تازه بود و درباره موضوع این متن برای کسانی که آن را می 

ی تاریخی این متن. شاملو  ی پیشینه و زمینهنشنیده بودند. در نتیجه شاملو شروع کرد به توضیح دادن درباره

ان مشغول بود.  نوشت که یک دبیر ترکمن به نام آمان جان آبائی در دوران رضا شاه به فعالیت سیاسی در گرگ

ای با مضمون ضدرژیم را بر صحنه ببرد. اما فرمانداری گرگان  کوشید تا نمایشنامه   ۱۳۲۰ی  او در اواسط دهه 

بعد هم   301به ضرب گلوله کشته شد.از این کار جلوگیری کرد. در نتیجه بلوایی برخاست و در این میان وی 

 ادعا کرده که متن مورد نظر را به یاد او تنظیم کرده است.  

ی این رخداد جز حرف خودِ شاملو هیچ سند دیگری وجود ندارد.  اما حقیقت آن است که درباره

وران داللت کند. شاملو یک بار دیگر در زمان  یعنی هیچ شاهدی نیست که به وقوع درگیری و قتلی در این د

توضیحی دیگر را جایگزین روایت قبلی کرد و گفت که این داستان به یکی از قهرمانان  انتشار متن »آمان جان«  

هم حقیقت نداشت و قهرمانی به این نام و نشان  چنین چیزی شود. در حالی که ها مربوط می حماسی ترکمن

اش از آمان جان، همان آبائی بوده های ترکمنی وجود ندارد. شاملو بعدها ادعا کرد که منظور اصلی در روایت 

ها سیاسی به شهادت رسیده است. اما حقیقت آن است که هیچ بعید نیست هردوی این روایت دالیل  که به  

ئی را برای یکی از مخاطبانش توضیح داده و این  ای ماجرای این شعر و آباجعلی بوده باشند. شاملو در نامه 

 303اصل نامه چنین است: 302اش چاپ کرده است.نامه را در نشریه 

 !آقای عزیز« 

 
 . ۲۸۸-۲۸۷: ۱۳۸۱پورنامداریان،  301
 . ۵۸-۵۵: ۱۳۷۵پاشائی،  302
 .۱۳۴۶ی اول، مهر جنگ باران، شماره 303



396 

 

دانی که این شعرم را بیش از  تان بی اندازه مرا شادمان کرد. هیچ میای به شما بگویم که نامه بدون هیچ مقدمه 

را بیش    هادانی که ابن شعر عمال قسمتی از زندگی من است؟ من ترکمن؟ وهیچ می!دیگر اشعارم دوست دارم

نمی دارم.  دوست  ملتی  و  نژاد  هر  چرااز  مدت   !دانم  کردهو  زندگی  آنها  بین  زیادی  بندرشاه  های  از  ام. 

( روستاها)ها  ام وروزهای زیادی رادر اوبه های شما خفتههای بسیاری درآالچیقا اترک. شب ( تبندرترکمن)

پوستی میان سگ  نگاه ها، کاله  زنان  ها،  بدبین،  متجسس  اسرارآمیز وهای  لباس رنگ  خاموش  تند  و های   ها 

 !امهای مغرور گردنکش به سر بردهها واسب هایشان، ارابه ی روسر

 !دختران دشت 

به   دانم آیا الزم است که این شعر را بدین صورت پاره پاره کنم؟ و نمی)دختران ترکمن به شهرتعلق ندارند  

حصار و پرحرف است. دختران  شهر کثیف و بی(.  ای است هرحال این عمل برای من درحکم تجدید خاطره 

صحرا   دشت، دختر  دختر   اند و اسرارآمیز و خاموش. آنها فقطاند ومانند دشت عمیق ترکمن زادگان دشت 

 !هستند

پایان؟ درعمق   و دیگر اینکه دختران انتظارند. زندگی آنان جز انتظار هیچ نیست. اما انتظار چه چیز؟ انتظار

پایان خویشند؟ در سراسر دشت جز سکوت و فقر  کشند. آیا به انتظار  روح خود، آنان هیچ چیز را انتظار نمی 

انجام، درآن دشت  و دختران این انتظار بی! اما سکوت همیشه در انتظار صداست ! کندهیچ چیز حکومت نمی

و در خلق و خوی  !  کران است و امید آنان تنگدشت بی!  کرانه به امید چیستند؟ آیا اصال امیدی دارند؟ نهبی

 !ماندکرانه می ان دارند چرا که آرزو، هر اندازه که ناچیز باشد چون به کرانه نرسد بیکرتنگ خویش، آرزوی بی

گذرد که  هایی میگردد. اما همراه این خیال زندگی آنان درآالچیقخیال آنان پی آالچیق نوتری می 

مانند که زیر زره آهنینی ازتعصبات محبوسند،  ای کوچک میآنان به جوانه   !هریک گذشته است صد سال از عمر  

اگر اززیر این زره به درآیند، همه تمناها و توقعاتشان بیدار می شوند. به سان یال بلند اسبی وحشی که از  

 :روی اخطار من با آنهاست  !شودنفس بادی عاصی آشفته می 
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 از زره جامه تان اگر بشکوفید 

 باد دیوانه   

 !یال بلند اسب تمنا را آشفته کرد،خواهد 

را   304ئیانگیزتر ازاین نبوده است که از دور منظر شامگاهی اوبهلدر دنیا هیچ چیزی برای من خیا 

افروخته میتماشا کنم. آتش  برابر هر آالچیق  به طاقی ازدود که  هایی که برای دفع پشه در  شود، برخاسته 

 !اندپیوندد، گویی بر ستونهای بلندی ازآتش، طاقی ازدود نهاده آسمان اوبه را فرا گرفته است می

ها ازدسترس آنان به دور است. آنان دختران  چنین طبیعتی هستند. عشق  آنان دختران چنین سرزمینی و 

کار است. آنان دختران سکوت وکارند. در سرزمین    سکوت و«  روز»در سرزمین شما، معنای    !های دورندعشق 

معنای   شبهای خستگی آ  !ست خستگی«  شب »شما  تمام  دختران  بیآنان  !  اندنان  روز  تمام  خستگی دختران 

اگر به رقص برخیزند، بازوان آنها به هیئت  !انداند. آنان دختران شب همه شب به کنج خویش خزیدن دویدن 

آید؟ اگر دختران هندو  ئیست. اما این فواره درباغ خلوت کدام عشق به بازی و رقص در میو ظرافت فواره

رقصند، دختران ترکمن ی توفیق سپاس خدایان در معابد خویش می شکرانه های خویش، به  به سیاق سنت 

فواره بشکرانه  است،  شده  فروریخته  کامشان  برآتش  که  آبی  کدامین  بر ی  رقص  به  را  خود  بازوان  های 

از  می از موها و نگاهها کدر کند. حقیقت  با گفتگوی  بیهوده است که شاعر عطر لغات خودرا  افروزند؟... 

... آمان جان، جان  !زندگی دختران ترکمن جز رفت و آمد در دشتی مه زده نیست  :شوده آغاز می اینجاست ک 

دوشادوش مرد خود زندگی کند و بازوان    !خود رادر این سودا نهادکه ترکمن را از زره جامه خود بشکوفد

 اش را در رقص به شکرانه کامکاری برافروزد... ئیفواره

 
ئی« یا سخاوت بیش از حد در استفاده از عالمت تعجب مربوط به اصل  -ای« به صورت »- های نگارشی مثل نوشتن »غلط   304

 متن شاملوست و به این خاطر اصالح نشده است.
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یی که سینه آمان جان را شکافت،به قلب کدامین دختران دشت، از زخم گلوله :پرسش من اینست  

ئی پنهان را شما خون چکیده است؟ آیا ازمیان شما کدامیک محبوبه او بود؟ لبهای کدام یک ازشما عطر بوسه 

قلبی سوراخ از گلوله در دل خاک مرطوب خفته است، آیا    « بامان جان»آفرو ریخت؟ و اکنون که  درکام او  

اش هنوز فکر و روح و ایمان او را در دل خاک زنده نگه داشته اش او را بخاطر دارد؟ آیا محبوبه هنوز محبوبه 

یاید؟ آیا بدان اندازه به یاد واندیشه  است؟... . آیا بدان اندازه به یاد واندیشه اوهستید که خواب به چشمانتان ن

او هستید که چشمانتان تادیرگاه باز بماند وآتشی که دربرابرتان دراجاق آالچیق روشن است درچشمهایتان  

 منعکس شود؟ 

 بین شما کدامیک صیقل می دهید 

 سالح آبای را  

 برای  

 روز انتقام؟   

 « شعر اندکی پیچیده است، تصدیق می کنم.

اش خواهان توضیحی ی شاملوست، خود ترکمن است و معلوم است که در نامه کسی که مخاطب نامه  

ی ماجرای آبائی بوده است. شاملو در مقابل به جای پاسخ دادن به کسی که قاعدتا با یک اشاره ماجرا  درباره

آورده، آسمان و ریسمان به هم بافته و چیزهایی گفته که هیچ استناد و عینیتی ندارند. شاملو به  ی را به یاد م

ای بکند و چند نام و نشان خاص یا تاریخ و اسم  توانست به مخاطبی که خود ترکمن است، اشارهسادگی می

ستین و تاریخی متنی نوشته  ای رای واقعهشد که او درباره مکان مشخص را ذکر کند و در این حال روشن می 

است. اما چنین نکرده و در مقابل در این نامه گریزی از عینیت و تالشی برای ذهنی قلمداد کردنِ ماجرای  

شود به کل داستان شک کنیم و آبائی ترکمن را  باعث میهایی از این دست است که  بینیم. نمونه آبایی را می

 .  بدانیمای چوی کرهو شنارمنی وارطان همنشین محتملی برای 
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دیگری  «  شعر »شاملو چند ماه پس از  «  شعر» این نکته هم شاید ارزش ذکر کردن داشته باشد که این  

دارد و یکی از هم مسلکان شاملو به نام محمود کیانوش آن را در    بایی«آ»چاپ شده که شباهتی چشمگیر به  

 :برای دوستش رامین موالئی سروده بود ۱۳۳۷دهم شهریور 

با    /با حریرِ سبزشان بر تن  -... ... ... ... ... ... ... ... ...    /با چه طوفان حوریانت   / ،نگلِ خاموش»ج 

بوسه هایِ بامدادیشان   /رگان پُر جوش،  شرابِ زندگیشان در گذرگاهِ  اند  گشته   /پنجه ها لرزان،   /وَ ز هوایِ 

خاکسار وُ    /رشکِ طوبی شان،   /قامتِ آن گونه رعناشان،   /شکسته، خسته پا وُ دست؟  ناتوان، درهم  /اینسان:

با عبیر    -  /سارانت:های چشمهقلب   /ن خشکسالِ روح افسایِ طراوت سوزبا کدامی  /جنگلِ متروک،  /پست؟

ناآگاه و تن چاالک،  /با شتاب آهنگ خرگوشان،  /هاشان، پاک،انگیز و رقصان پونه  با سرورآموز    /مست و 

 بی تپش، افسرده لب، مفلوک،  /گشته اند اینسان: / –بی خیال از دام و دل بی باک  /مرغانشان، سرود افروز،

نادید،  شورشان  وُ  خواب،  / التهاب  در  عطش  از  هاشان  ماسه  افشان  جاوید؟  / دست     / خوابشان 

بر   /گونه هاشان سرخ و آتش وار،  /با سبدهاشان تهی در دست،  -  /دختران دیگر نمی آیند:  /جنگلِ غمناک،

تانِ گرم و تُردشان،  تا به انگش  / –چشمهاشان مست    /سینه هاشان از نیازِ عشقها سرشار،   / لبانِ داغشان لبخند،

 تا سبدهاشان شود پُر بار؟  /هم تمشک و توت برگیرند، /، تک تک،از سرانگشتانِ سردِ بوته ها  /آرام،

جنگلِ پاهایِ بی    /جنگلِ دستانِ بی معبود،  /جنگلِ دلهایِ بی امّید،  /جنگلِ سرهایِ بی تصمیم،  /جنگلِ تردید،

جنگلِ بی   /جنگلِ بی سایه، بی مهتاب،  /جنگلِ بی عشق، /جنگلِ بی آب، /جنگلِ چشمانِ بی مقصود، /رفتار،

 با کدامین شکّ  /با چه نفرین عشقهاشان جمله رفت از یاد؟ /بوسه هاشان مُرد بر لبها؟ /با کدام افسون /روز،

 جامه هاشان را کبودی شست از هر رنگ؟ /ماتمِ جاوید  با کدامین /بارگاهِ ذهنشان خالی شد از هر نام؟

کاش آخر   /من از این جادویِ مرگ آور هراسانم؛   / من نمی دانم،   /وای! پاسخ نیست جنگل را به لب با من؛

 . «کاش بتوانم /کاش بتوانم، /بر طلسمِ شومِ این ویرانی و آسیب یابم دست،
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قطعه   من  نظر  به  هم  کیانوش  ادبی نوشتار  شای  و  و ست  سجع  و  زیبا  تصویرهایی  اما  نیست،  عر 

توان میو توجه به تقدم زمانی متن کیانوش،  ی این دو  تر از »آبائی« شاملو دارد، و با مقایسه ساختاری تندرست 

دهد بیشتر  دریافت که شاملو با الهام و اقتباس از آن »آبائی« را آفریده است. توضیحی هم که به آن خواننده می

شود تا خودش. یعنی به احتمال زیاد کیانوش این متن را نوشته و شاملو آن را دیده به متن کیانوش مربوط می 

ی یک شورشی ترکمن را بر آن فرا افکنده  و کم کم داستانی درباره   و به تقلید از آن متنی دیگر پدید آورده

ای،  دهد سخت کلیشه دیگر این را ناگفته بگذاریم که تصویری که شاملو از قوم ترکمن به دست میاست.  

اند اند که با تمدن شهری بیگانه موجوداتی فقیر و مفلوک قلمداد شده  ستیزانه است. این مردمناخوشایند و زن 

 اند.هایی جنسیتی و به همین اندازه فرودست محصور شده شان محور توجه شاملو هستند که در کلیشه و زنان 

ی این »شعر« آن است که به احتمال زیاد اصوال کسی به نام آبایی با آن توصیفی ی مهم درباره اما نکته 

اش دانسته، تا با تاریخی  که شاملو بیان کرده، هرگز وجود نداشته است. یعنی او داستانی سرهم کرده و تاریخی

هایی از این دست صفت مشترک کسانی بود  جعلها بخشی از آن هستند، مقابله کند.  که ترکمنکهن و دیرینه  

 کردند. میی گفتمان فروملی و فراملی فعالیت که در جبهه 

ستیز مطرح کنیم،  گرا و ایراناگر بخواهیم شاخصی در اخالق گفتمانی را برای تفکیک گفتمان ایران 

بهترین گدروغ ایران گویی  آنان که  است.  مارکسیستی زینه  مفهومی  به خاطر دستگاه  بودند، شاید  شان، ستیز 

،  کردند شان نگاه میدانستند و به آن همچون ابزاری در کنار سایر ابزارهای سیاسیدروغ و جعل را نکوهیده نمی 

نظری همچنان   چارچوب  آمیختگی  از  پس  به  که  خدعه  و  تقیه  از  مجدد  تفسیری  مذهبی،  عناصر  با  شان 

گرا تعلق آنان که به گفتمان ملی   ،. در مقابلدروغگویی در بافت مذهب سیاسی مسلط نیز مشروعیت بخشید

پیوندهایشان با اخالق کهن ایرانی را    -هاپهلوی خواه و مصدقی و خواه هوادار  خواه جمهوری -خاطر داشتد 

 حفظ کرده بودند و بنابراین از دروغ عار داشتند. 



401 

 

ها به انقالبیون مذهبی هم نشت ها به زودی از کمونیست چپ ی دروغ در تبلیغات سیاسی  این سیطره 

های »خودی«  ی شخصیت درباره  پردازیسازمانی مجاهدها را رقم زد و هم به دروغهای درونکرد و هم تصفیه

نمونه در اینجا هم داستان مرگ صمد بهرنگی است که جالل آل احمد آگاهانه به    منتهی شد. مشهورترین 

 اش داد و شاملو آن را منتشر کرد. دروغ همچون صورت قتلی سیاسی جلوه 

احمد و صمد  ای که باید اینجا مورد توجه قرار گیرد، شباهتی است که میان شاملو، جالل آلنکته 

چاپ شده،   «کتاب جمعه»ی صمد بهرنگی که در  نامه غالمحسین ساعدی در ویژه   .بهرنگی وجود داشته است 

ی کشف کننده و پرورنده  صمد بهرنگینخست آن که    .که در این مورد روشنگر است به چند نکته اشاره کرده  

یکی از    .دام شدنداع  ۱۳۵۰که بعدها به جرم عملیات تروریستی دستگیر و در    ههایی بودچند تن از چریک

شاملو که به همین   از این نظر صمد با  .باف بود و دیگری علیرضا نابدلیآنها مناف فلکی تبریزی بود که قال

   305  .جریان چِپ انقالبی همدلی داشته، نزدیک است 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۵۷، حدود سال احمد شاملو و غالمحسین ساعدی

 
 .۲۷-۱۰: ۱۳۵۸ساعدی،  305
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ای  اش دشمنیکه انگار صمد و همفکران  است   ست، آنهم ه دومین نکته که آغازگاه سخن ساعدی  

داشته تحصیلبا   دانشگاهی  نخ  .اندکردگان  بند  چند  مقاله ساعدی  ریشخندهایی ست  شرح  به  را  خود  ی 

اختصاص داده که صمد و دوستانش )مثل بهروز دهقانی و کاظم سعادتی( در برخورد با پژوهشگران علوم  

  ، در مقابل دانشگاه نرفته و انقالبیسیاسی  فعاالن  بینیم، دو جبهه دارد:  ی که اینجا می کشمکش  .اندانسانی داشته 

افراد ایشان   نوشته که صمد در برخوردهای اول با اینتایید و تحسین ساعدی با  .کردگان دانشگاهی تحصیل

اند که  اش کسانی بوده ی قربانیان کرده و بعد هم گفته که نمونه هایی به ایشان میانداخته و توهینرا دست می

در دانشگاه شکسپیر تدریس    ۱۳۴۰ی  کسی که در دهه   اما  306.اندداده مثال شکسپیر را در دانشگاه درس می

ه، و معلوم نیست ساعدی چرا از این شدمحسوب می   ی ایرانیجامعه نخبگان  باسوادترین  از  قاعدتا  کرده،  می

  .کرده، چنین شادمان است سواد و پرخاشگر مثل صمد ایشان را مسخره میکه فردی کم

از همفکران صمد است،  ساعدی   با  توافق  در  که خود  را »فسیل«،  تحصیل کردگان  این  وی  کامل 

گیری سیاسی خاصی  کسانی که انگار حتا جبهه   .»حشرات االرض«، و »متولیان فرهنگ استعماری« نامیده است 

یکی از این قربانیان    .اند و تنها گناهشان »تخصص« در »فالن رشته، مثال روانشناسی« بوده است ه هم نداشت

ی شاملو رفته بود و صمد در آنجا او را دیده و با او دعوا دکتر کاظم ودیعی نام داشت که انگار روزی به خانه 

به گریبان شده بود این   307. کرده و گویا دست  این رو ارزشمند است که هویت »دشمنان«  از  این گزارش 

 سازد.  انقالبیون خلقی را قدری روشن می

ی تاریخ و جغرافیا تخصص داشته  دانیم که استاد دانشگاهی بوده و در زمینه می م ودیعی  کاظی  درباره

او نوشته است  ایران« چاپ دانشگاه تهران را  انسانی  ی وزیر کار در کابینه  .و کتاب دانشگاهی »جغرافیای 

 
 .۲۷-۱۰: ۱۳۵۸ساعدی،  306
 .۲۷-۱۰: ۱۳۵۸ساعدی،  307
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او البته    .پ شده به نام »شاهد زمان«شریف امامی بود و به تازگی دو جلد حجیم از خاطراتش در پاریس چا

اما دست کم   .های سیاسی دوران پهلوی داشته است شک پیوندهایی با جناح ل نیست، و بیمتفکری طراز او

ی خود دارد و از این نظر در سپهر دانایی ی تخصصی را در کارنامه نگارش چندین کتاب و حجم زیادی مقاله 

  .بر صمد و یارانش برتری چشمگیری دارد

نکته  می ای  سومین  بر  روشنی  به  ساعدی  از سخن  است  آید  که  انگار    –که صمد  آن  همچنین  و 

ساعدی با لحنی موافق و تاییدگر بارها تاکید   .اندبا زبان پارسی و هویت ملی ایرانی دشمنی داشته   -ساعدی

ی ی »مسئله پروردگانش درباره نوشت و دوستان و دست گفت و می کرده که صمد به »زبان مادری« شعر می 

میملیت  تبلیغ  آنها«  ستمدیدگی  و  بچه   .کردندها  که  نوشته  دراو  تنها  آذربایجانی  زمامداری  های  الس  های 

)پیشه  دورا۱۳۲۵و    ۱۳۲۴وری  یعنی  تجزیه سلطه ن  (،  به شوروی  طلبان  ی  »ه وابسته  از  که  زبان  بود  یوالی 

  308. خواندندزدند، درس هم میخارجی« رهایی یافتند و به همان زبانی که حرف می 

هم پارسی را  «زبان خارجی»  ترکی است و از  «زبان مادری »کامال روشن است که منظور ساعدی از 

ها ناگزیر بودند »زبان یأجوج و مأجوج«، »بختک زبان غیرمادری« او چند بار تاکید کرده که بچه   .مراد کرده است 

های معصوم چطور با  و »زبان خارجی یعنی فارسی« را یاد بگیرند و شرح رمانتیکی داده در این مورد که بچه 

ی ه زبان پارسی باعث شده بود »زبان زنده ی مردم باند و این که چطور گرایش افزاینده شدهترکه تنبیه می

  .آذربایجانی« مورد حمله قرار گیرد

های بعدی را در نوشتار خود به ترکارزش نوشتار ساعدی در آن است که فهرستی از این نیاکان پان

است: داده  ب  309دست  نوشت،  را  آذربایجان«  زبان  »دستور  که  فرزانه  علی  را    .ق   .محمد  خود  که  سهند 

 
 .۵۲-۱۰: ۱۳۵۸ساعدی،  308
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داشته، و باالخره  نوشته، اما میراث زبان ترکی را پاس میصدیق که به پارسی می   .م  .نامیده، حچورلو میقره

صمد پاتکی قصد نویسد که ساعدی به روشنی می   .ی این گروه بوده است خود صمد که انگار سازمان دهنده

طبیعی است که برای    .که تصمیم گرفت شعرهای پارسی را به ترکی ترجمه کند   ، وقتیگرایی بود به پارسی 

  .آزاد را برگزید  .نیما و م ،این مقصود متونی از شاملو، فروغ

دهد که شاملو هم در این دلبستگی به زبان ترکی و ستیز با پارسی با ای نشان میشواهد زندگینامه 

در آنجا سه  بان رفته بود و  ی ثمین باغچه که نوبتی به خانه   نوشته شاملو    .صمد و ساعدی همراه بوده باشد

»ارکسترال« و »حریق« از »بحر خزر«،  ناظم حکمت را شنید که عبارتند  از  ی شاملو نوشته که شیفته   .شعر 

بان متن شعر را برایش  موسیقی ناظم حکمت شده بود، و تاکید کرده که این ماجرا پیش از آن رخ داد که باغچه 

روی این  کرده،  احتماال زمانی که این خاطره را نقل میی تهران است و  مدعی بوده زادهشاملو    310.ترجمه کند

او بی   حساب کرده از زبان مادری  انگار شعر ترکی از رو طور  .خبر است که مخاطبش  ی وانمود کرده که 

   .اش ترکی بوده منافات داردکرده است، اما چنین چیزی با این که زبان مادری حکمت را درک نمی

ی خوشه اشعاری را از دانسته و به آن دلبستگی هم داشته، چون در مجله شک ترکی را میشاملو بی

چند شعر   «کتاب جمعه»این هم شایان ذکر است که در    311. کردشاعران آذربایجانی را به زبان ترکی چاپ می

 ه رفیق فدایی »ب «شان ترکی است. کسی به نام مورتوز نگاهی با عنوان  به زبانی جز پارسی منتشر شده که همه 

سروده در وزنی تقریبا نیمایی، و همان را به پارسی   «گونش کیمی»شعری به نام  «  شهیدم رحیم خدادادی
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ترهمچون خورشید» ترجمه «  که حاصل  کرده  آمده  جمه  در  آب  از  شاملویی  سفید  شعر  به  شبیه  متنی  اش 

 312است.

به آن زبان  شعری یا دانسته که متنی ادبی ترکی را در حدی نمی شاملو نماید که با این حال چنین می

این حالت دوم را هم باید محتمل .  کرده است شمرده که چنین نمی، یا این زبان را چندان خوار میبنویسد 

زبان   از فاش کردن  نمیمادری شمرد. چون شاملو  به زبان ترکی چیزی  داشته و هرگز  پرهیز  یا  اش  نوشته 

البته کارساز نبوده، چون برای همه روشن بوده کسی که در آغاز دوران  کرده است. این کتمان  سخنرانی نمی

داند و شک زبان ترکی میی شاملو به دنیا آمده باشد، بیای با مادر و پدر ترک از طایفهرضا شاه در خانواده

توان با شهریار مقایسه کرد  را میاش  مادری در برابر زمان او  آمیز  اش است. وضعیت تعارض این زبان مادری 

گفت سبک هندی را در اصل باید می  -به درستی-کرد، چندان که  بدان افتخار میکه از تبریز برخاسته بود و 

مشهورترین سبک تبریزی یا آذری نامید. چون بزرگترین شاعران این سبک از تبریز برخاسته بودند. او هم  

هرگز    .سرودهایی نغز میبود که غزل  بر زبان پارسی هم چندان چیرههم  زبان دوران خویش بود و  شاعر ترک 

نیامد.هم درباره ایرانی کوتاه  الگویی است که درباره   ی پاسداری از زبان پارسی و فرهنگ  ی این کمابیش 

بینیم، شعار دادن در هواداری از فرهنگ و زبانی قومی، و در ضمن خوار شمردن آن و  گرایان می ی قومهمه

 جویی از آن برای اهدافی سیاسی. بهره 

ی تبار ترک خویش و  آید که او انگار درباره ی شعر ناظم حکمت برمیی شاملو درباره از نقل خاطره 

محمد  گرایی مثل شهریار و ای داشته است. در مقابلِ ادیبان و شاعران ملی پوشیاش کتمان و پرده مادری  زبان 
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گفتند و آثاری ماندگار در پارسی قاضی که از قوم ترک و کرد برخاسته بودند و با افتخار از تبار خود سخن می

 اند.دست بوده کردند و در زبان و فرهنگ قومی خویش نیز چیرهخلق می

پرده به تدریج کمتر و کمتر شد و  پوشیاین  اما  نام و ها  بر شاملو گذشت و  بیشتری  هرچه سالِ 

. دوستان و اطرافیان کمتر شدابرازِ نفرت از فرهنگ ایرانی  هنگام  اش  اعتبارش افزونتر شد، احتیاط و خودداری

اش به مطرح  ناشی از عالقهی شاعرانی مثل فردوسی را  های آخر عمر او دربارهشاملو اظهار نظرهای سال 

به احتمال زیاد  اند این کار ترفندی بوده تا شعرِ رو به افولش را تجدید کند.  اند و گفته ساختن خود دانسته 

، به  ش سراغ داریمهایی از آرای مشابه که از آغاز در گفتمانای وجود داشته، اما با توجه به رگهچنین انگیزه

خواهد آخرِ عمری حرف حوصلگی پیرمردی دانست که میاحتیاطی و بی ن به بی نظرم این اظهار نظرها را بتوا 

 دلش را بزند، و این حرف دل، ابراز نفرت از هویت و فرهنگ ایرانی است.  

بیشاملو   این  به  که  آن  از  پیش  اندی سال  و  پیرانهبیست  آستانه احتیاطی  در  برسد،  انقالب سر  ی 

گیری صادق خلخالی و مرتضی مطهری شباهتی تام داشت. کرد که با موضع   اظهار نظری پر سر و صدااسالمی  

 به روز  این اگر که رسممی  نتیجه این به کنمیم فکر چه هر : »من  گفت ی نوروز  درباره ای  او در مصاحبه

 مطلقا فقط نه گذشته، ایران هایِ خلق بر سال دنصپا و هزار دو که است  شده گرفته جشنای  فاجعه  مناسبِت

 من...  شود اعالم ملی عزایِ  روزِ ایران، تاریخِ روزِ ین ترنامبارک عنوانِ به است  بهتر هک بل ارد،دن گرفتن جشن

.  موقت  کُنَکِخوشلد یک شودمی تداعی ... برایم درنگ بی  کنم،می فکر نوروزی یِهاشادی  سنِت به تقو هر

 نوروزی، آئینِ این در من عقیده به شده، واداشته گِل  کارِ به ست ها قرن که دروغین... ملتی فراغِت لحظه یک
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 برایِ سنتی مجالی. کندمی سفت  را شتمبان بندِ همان است، نگیزاغم بودن زورکی فرطِ از که جشنی این در

   313«.قالبی سنتیِ یِاکلیشه  خوشیِ جور یک

های مشابه و هماهنگی دید که در ابتدای انقالب بنیادگرایان مذهبی این جمالت را باید در کنار حمله 

کردند، و خاستگاه آن حزب توده بوده است. همچنان که آیین نوروز میو انقالبیون هوادار چپ اسالمی به  

ها به نوروز با شدت تمام ادامه داشت و به  ایای تودههای رسانه های آغازین انقالب همچنان حمله در سال 

 گرا در این مورد از ایشان پیروی می کردند. شود گفت انقالبیون اسالم نوعی می
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چند سال پیش از این ستیزان بود.  ی ایران شاملو در این زمینه پیرو سرسخت سیاست نوروززدایانه 

و در آن چنین گفت:  کرد  «  اطالعات بانوان ی »مجله با    ایمصاحبه  ۱۳۵۱ی نوروز سال  آستانه در  اظهار نظر،  

من نبوده است و نه تنها   یقابل توّجه زندگ لیجزو مسا یعنی ام؛ ]نوروز[ توّجه نداشته  نییآ  نیهرگز به ا »من

 لیدر مورد تحو  کهنی شمن هستم. مطلقا اد  یفاتیبا هر گونه مراسم و تشر   یمراسم، بلکه به طور کل  نیبا ا

  د یدوبازدید  ی. حتا براست ینم، کار من نیبنش  نیهفت س  ةسفر  یم و پادر خانه باش   دیسال و آغاز سال جد

  باشد   امکانش  اگر  …نه به خاطر مراسم نوروز   نمیبی . من مادرم را به خاطر خودش مدانمی نم  دیّ هم خود را مق

روزها   ریست مثل سا ا   یمن روز  ینوروز برا  یکل  وربه ط  یول  کنمیسفر استفاده م  یبرا   ینوروز  التتعطی  از

 ک. یاست.  یمعمول  یاز روزها   یکیمن    برای  نوروز  ..آورم.ی نم  ادید به  خو  یهم از نوروزها  یاو خاطره

  ی کودک  یرا همواره در تمام نوروزها  اشه یشتناک که سا وح   یهای منطق و گرفتارکننده و بدونِخسته   فاتیتشر

 گریز دو ماه د»اکه:    شد  یم  دهیکه از دهان همه شن  یااحمقانه   ةو جمل  کردمیاحساس م  رهاتبزرگ  ةافیدر ق

 خورده، نیچ   های شانیبود، پ  دی. چون شب ع«است اجناس گران است   دیچون شب ع»  ،« ست یپول ن «، »است   دیع

  ة رفتو درهم  زدهغم  ةچهر  نددیکوشیهمه م  حالنیخسته بود و درع  هاافه یها گودرفته، افکار درهم، قچشم

را  یزندگ دیاست و با دعی دارم؛ ادیتلخ را به  یتظاهرها نیبود. ا شیر پد دیخود را شاد نشان دهند چون ع

مربوط به   یهایگرفتار  دیو هنوز هم از سه ماه قبل از ع   چیه   یبرا   اریبس  یاهوی: ه میداد. خالصه بگو  رییتغ

که منطق کودکانه داشته باشد و   یخصوص سنتمخالفم به  یریپاگودست   سنّت   هر  با  من  ...شودینوروز آغاز م

  در  اغلب  سال تمام در  .. مردم.دیای درب یفاتیتشر  دیزا ةمسئل  کیبه صورت  بودن،منطق ی ب لیناخواه به دلخواه

: به نظر من مراسم نوروز  میگومی  .. خالصه.بندندیها صف م جلو حمام   دیشب ع  یول  خورندمی   غوطه  کثافت 
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دن  نیتری کاتوریکار ر است یمراسم  احساس  من  به  م  یزیشخندآمی.  معتقدم.دهدی دست  در   ،یزدرهرچی  .. 

  314...«.دنظر بشو دی تجد دی با ،یاهردوره

انعکاس جامعه  به  که  تا جایی  شاملو  مربوط میشناسانه این سخنان  آن  از  مردم  برداشت  و  نوروز  شود، ی 

بیزاری  به  از آن که  اما بخشی  آیین سال نو را شر  نادرست و تخیلی است.  از  دهد، صادقانه ح می خودش 

آیدا هم در این مورد گزارشی همسان به دست داده و تاکید دارد که شاملو نوروز را گرامی نماند. چون  می

  315شمرده و با این آیین مخالفتی داشته است.نمی

اش به فردوسی گوییبر ضد زبان پارسی و دشنام   ی پیرگیری شاملو کسانی که موضعبه این ترتیب   

ضعف و فتور سالخوردگی    یا   ، میل به شهرت  ،هیجانی ناگهانیبه متغیرهایی مثل  و نامداران تاریخ ایران را  

شاملو از همان ابتدای جوانی  هریک از این دالیل البته اعتبار خود را دارند، اما    .کنند، در اشتباه هستندمیحمل  

بوده، )توده(  جریان  حزبِ پشتیبانِ این  و کارگزار    هواداروری ارتباطهایی داشته،  ی پیشه طلبانه با جریان جدایی

  .اندکردهاند که چنین تصوری را تبلیغ می و دوستان و اطرافیانش کسانی بوده

پرست گرا و وطنی او هستند شاعران و نویسندگان و متفکرانی ملی ی کسانی که مورد حمله همه

ب شاملو و همفکرانش قرار ضدن و افزودن بر ادب و هنر پارسی بوده که مورد غهستند و به خاطر برکشی

، یعنی در  کردچاپ می  را  «کتاب هفته»زمانی که  همان  گوید که شاملو در  محمدعلی سپانلو می  .اندگرفتهمی

این کار او  سپانلو به  هم در پاسخ به یکی از خوانندگان به فردوسی ناسزا گفته بود و    ابتدای دوران انقالب
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گی توان حرکتی ناگهانی و ناشی از احواالت سالخورداش با فردوسی را نمیبنابراین دشمنی  316.داشت اعتراض  

 .  دانست 

 317، مندنااین نکته که پیروان شاملو و ستایندگانش امروز او را شاعر ملی می  ،هابا توجه به این داده  

پوت  ی دموکراسی یا پُل چون کمابیش مثل آن است که استالین را گستراننده   .ماندقدری به شوخی و طنز می 

دار احتماال از آنجا برخاسته که ستایندگان شاملو این اشتباه خنده  .را رهبر جنبش عدم خشونت قلمداد کنیم

نوشتارهای  خبرند و  اش بیی زندگی دارند، از تاریخچه به همان نسبتی که با شدت و اغراق او را بزرگ می

 .  انددرست مطالعه نکرده تبلیغاتی ی بازمانده از او را جز چند متن برگزیده 

موضع  در  دربارهآنچه  شاملو  ملیت  گیری  موضع ایرانی ی  که  است  آن  کرده،  ایجاد  ابهام  اش 

آید که یعنی از گفتارهایش در این زمینه بر می  .ی او هیجانی و حسی و غیرعقالنی بوده است ستیزانه ایران 

ی ایران و  ها به دستگاهی نظری مسلح نبوده و دانش چندانی درباره ترکپانبه ویژه  گرایان و  مانند تمام قوم

ایرانی  تیره است   ( هاها و عربترک)از جمله  های  او    .نداشته  دیگر  به خاطر همین  – از سوی  تا حدودی 

 است. گرفته بسیار به سرعت تحت تاثیر سخنان دیگران قرار می -نادانی

مصاحبه  تبلیغاتیاگر  کنی  شاملو  های  مرور  همان می   ،مرا  کمابیش  هرکس  با  برخورد  در  که  بینیم 

داده مخاطبانش  تشخیص می  ،ای که داشتهنگارانه یعنی با شم روزنامه   .کرده است های وی را تکرار می حرف

نوع حرف بازتولید میبه چه  برایشان  را  اغلب همان  دارند و  به همین خاطر در    .کرده است هایی گرایش 

بسامد هستند خارج شده که هم نادر و کممواردی سخنانی پرشور و تند در هواداری از ملیت ایرانی از دهانش  

 .  و هم یکسره با باقی گفتارها و کردارهایش در تضادند
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های گوناگون از بافت شاملو آشکارا در موقعیت دهد  های زیادی در دست داریم که نشان می مثال 

اش نمونه   .است   کردهاند را تکرار میشده شده و کلیدواژگان کسانی که به او نزدیک می اطراف خود متاثر می 

طی آن شاملو از استقبال ایرانیان ساکن  ای کرد و، مسعود خیام در بوستون با او مصاحبه ۱۳۶۹در سال آن که 

وابسته به فرهنگ   های فرهنگیگذاری بر ادبیات کودکان و فعالیت شان برای سرمایه آمریکا از او و آمادگی 

ی ملی ی هویت/ وظیفهی وطن و سه بار کلمهها سه بار کلمه یکی از سوالاو در پاسخ به    .ایرانی تعریف کرد

ی و بارها به تاریخ هزاران ساله   318گرایانه است پرستانه و ایران را به کار گرفته و گفتمانی دارد که یکسره میهن 

اش کند گوینده به شکلی که اگر کسی تنها آن را بخواند، باور نمی  .کندتمدن ایرانی و زبان پارسی افتخار می

  . خوانده است گرایی و هویت ایرانی بر  های تند را در دشمنی با ملی همان فردی است که به تازگی آن خطابه 

شک در این رنگ عوض کردن ناگهانی او اثربخش بوده  گذاری ایرانیان مقیم آمریکا هم بیآن احتمال سرمایه 

 است.

اند. به همین گذاری زودگذر بودههای سرمایه آمده و بارقه روی هم رفته چنین شرایطی کم پیش می 

ی در پهنه ست  استثناهایی شده و  جاری  شاملو  بر زبان و قلم  بسیار اندک  با محتوای ملی  گفتارهایی  خاطر  

در مقام مقایسه، بد نیست به گفتگوی دیگری اشاره    .نمایدمی ستیزانه  گرایانه و ایران منسجم، که قوم   یگفتمان

گویم فدرال، چرا گوید: »)به ایران( میی داشت و ابتدای آن می کنیم که شاملو سه سال قبل با محمد محمدعل

ملیت  فارسی حاصل تالش فدراتیو  ادبیات  این محدوده که شعر و  ی جغرافیایی  های مختلفی است که در 

های کجایی و  اند، و دست کم در این سالیان اخیر از نیمای مازندرانی و ساعدی آذربایجانی و که و که ساکن 
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بعد هم ادبیات پارسی را »ادبیات و شعر   319. اند«اند و چهره کردهیاری در آن به پایمردی کوشیدهکجاهایی بس

  .طلب شباهت داردگرایان تجزیه نامد که به شکلی افراطی و ناهنجار از گفتمان قومفدراتیو« می

ی ی شاملو در دست داریم، به گفتارِ عدنان غریفی درباره گرایانه ی گرایش قوم شاهد دیگری که درباره 

ای که  در مصاحبه ستیزان نامدار است،  عرب و ایران گرایان پان که خود از قوم عدنان غریفی    .ودشاو مربوط می 

ستایش    به  ،داشته باشد ی خود  گرایانه هیچ پروایی در نمایان ساختن موضع قوم  آن که  بی  به تازگی منتشر شده

که موضع شود  میروشن  این هم از سخنانش    .داندپردازد و او را در این زمینه مرشد خود میمی   از شاملو

   .در حزب توده در او نهادینه شده است  شبه خاطر عضویتی غریفی گرایانه قوم

کند که در نخستین دیدارشان، شاملو نامش را از او پرسید و چون  ی زمانی را تعریف میاو خاطره

را  هم پرسش شاملو و هم پاسخ غریفی    .اسخ داد که »عربم«اسم عدنان را شنید، پرسید: »ترکی؟« و او هم پ

بینیم که شاملو با شنیدن  اما بعد می  .های گوینده دانست ای معصومانه به قوم و خویشتوان حمل بر اشارهمی

 گوید: »درود بر تو!« کند، می این که عدنان غریفی خود را عربم معرفی می

  . ها هم در دست نداریمبا توجه به این که شاملو خودش عرب نیست و نشانی از ارتباطش با عرب

نه را از آن برداشت  گرایانماید که شاملو معنایی قوم نماید و چنین میاین تشویقِ قومیت مخاطب غریب می

دهد که قضیه چندان معصومانه  ی مکالمه به روشنی نشان می خواندن ادامه   .کرده و همان را تشویق کرده باشد

ی در ادامه   .انداند، به گفتگو مشغول ای که همدیگر را پیدا کردهگرای تودهنبوده و این دو در مقام دو قوم

رسد در اینجا منظور یک  به نظر می  .آیدگفتگو، غریفی متوجه شد که شاملو از موسیقی کالسیک خوشش می
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نده ها باب بوده و غریفی آن را با برچسب »کالسیک« فروپوشاایاش بین توده موسیقی خاص بوده که شنیدن

 توان دریافت: ی مکالمه میاین را از ادامه  .است 

و من به    .»)شاملو( از من پرسید خودم موسیقی کالسیک را کشف کردم یا کسی به من کمک کرد

انداای حرف زدم که همسایه ی یک نقاش تودهتفصیل درباره ی دنیا  زهمان بود در خرمشهر و من او را به 

ی من به خلق کُرد ناشی از او و تماس نزدیک من با زحمتکشان عالقه به او گفتم شاید عشق و    .دوست داشتم

شاملو فهمید که به این نوع موسیقی    ...کرد بود که در جستجوی نان به آن بندر جنوبی در خرمشهر آمده بودند

با گذشت زمان و کثرت دیدارها در   .آیدفهمید که از موسیقی ایرانی زیاد خوشم نمی   .دهمخیلی گوش می 

فهمید که یکی از    .ی عربی برای من مهم است خوشه کم کم فهمید که بهروزی قوم عرب در سراسر گستره

اند و من از  فهمید کسانی که مرا از قوم خودم محروم کرده   .بزرگترین آرزوهای من وحدت جهان عرب است 

)به شاملو(   .فهمید من دیوانه موسیقی قومم هستم  .دانم فهمید من آنها را نژادپرست و فاشیست می   .آنها بیزارم

ای به بزرگی و عظمت او بوده و نه بعد از او خواهد  گفتم: به نظرم در سراسر عالم نه قبل از ام کلثوم خواننده

 320. و این طور شد که فهمیدیم خیلی چیزهای مشترک داریم« ...بود

ای که زمانی مرتضی آید که شاملو آن ماموریت فرهنگیی مشابه دیگر بر می نه ها نمواز این گفتار و ده 

ماموریتی که در اصل همان گفتمان بلشویکی   .کرده است کیوان بر دوشش نهاده بود را تا پایان عمر دنبال می

ها و ی عصر تزاری فرو بلعید و بزرگترین ستم ی شمالی ایران زمین را بنا به سابقه ای بود که نیمه ستیزانه ایران 

هایی بارترین کشتارها را بر ایرانیان آن سامان روا داشت و زبان و خطشان را گرفت و آنها را به قومیت خشونت 

  .هویت و تنگدست فرو کاست زدوده و بیپراکنده و تاریخ 

 
 . ۲۱۱: ۱۳۹۳غریفی،  320



414 

 

کردند: تخریب مبانی  دنبال می ایران  را  سازمانهای چپ دیگر همین برنامه    تردر آغاز و بعد  حزب توده

های سازی نظامهای معنایی با خشونت کالمی یا عینی، و ترویج هویت فرهنگ ملی، فرسایش زبان و ویران 

های قومی را در پی داشته باشد و حضور  ی سیاسی و جنگزیه جعلی نوساخته و شعارهای نواستعماری که تج

ای سر  گوییم، با چنین بسته ابرقدرتی آقاباالسر را ضروری سازد. وقتی از طرح ژدانفی برای فرهنگ سخن می

 شده است.  و کار داریم که به همین شکل در کل قلمرو ایران زمین تکثیر می

طرح سوار شد و برای خود موقعیتی این  بود که بر موج    حزب توده  احمد شاملو یکی از کارگزاران

ها وفادار ماند که حتا پس از پشت کردن به حزب توده، همچنان به تبلیغ همان پیدا کرد، و چندان به این ایده

اش سخنرانی مهمترین و پرسروصداترین حضور شاملو در کشورهای دیگر به  طوری که  .  ها ادامه دادحرف

گیرد. این  های پایانی عمرش جای می اش به ادب و تاریخ ایران، که در سال ملهشود و ح در آمریکا مربوط می 

کامال در امتداد  و موضعی که  گیری ضدایرانی او بودترین موضعسخنرانی در ضمن پرسروصداترین و صریح 

 گرفت و امری نوظهور یا غریب نبود. اش قرار میی فرهنگیکل کارنامه 

هایی برای بررسی ادبیات  دانشگاه برکلی نشست   ۱۳۶۹بود که در سال  داستان آن سخنرانی چنین  

دهندگانش نویسندگانی بودند مثل هما ناطق و محمد عنایت.  معاصر ایران برگزار کرد که برخی از سازمان 

اش ی بدنامی ای که کرد، چیزهایی گفت که مایه البداهه ها دعوت شد و در سخنرانی فیشاملو نیز به این نشست 

ی »دنیای سخن«  ی اولیه وجود دارد که زودتر از همه در دو شماره از مجله د. از این سخنرانی یک نسخه ش

گلشیری    321شان ثبتی دقیق از اصل سخنرانی شاملو باشد. و یک شماره از »آدینه« منتشر شده و انگار که ترکیب 
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ی شاملو دفاع کرده، ادعا کرده که نسخه که در همین نشریه پاسخی به مخالفان و معترضان داده و تلویحا از  

  322تر است و خودش آن را در اختیار دارد.کامل سخنرانی طوالنی

هایی این روایت دیگر که دیرتر منتشر شد، توسط خودِ شاملو یا دوستانش ویراسته شده، چون ارجاع

ی نادرستی کلی مثل اسم هرودوت بدان افزوده شده و خطاهایی در آن اصالح شده است. بی آن که در درجه

ایجاد کند. نسخه  با اظهار فضلی دربارهی مفصلمتن تغییر چندانی  میتر  ی مهرگان و تره و رابطه ی مهر و 

متن  فریدون شروع می بر  اضافه  آن  بندهایی در  ندارد.  به جشن نوروز )موضوع سخنرانی(  شود که ربطی 

تر است و بافت و ساختاری  تر و سنجیده »دنیای سخن« هست که به نظرم بعدتر افزوده شده و آشکارا علمی 

ی اولیه متفاوت است، که رکاکتی  ی متن و نسخه با بدنه های افزوده  تر دارد. لحن این بخش تر و پیچیده متین

ست عوامانه. یعنی به نظرم این بخش اخیر بعدتر با تامل نوشته شده، در حالی که متن اولیه  دارد و وهنی

 البداهه بیان شده و با لحن شاملو سازگارتر است.  آشکارا از روی سخنرانی شفاهی پیاده شده و گویا فی

آور است. ای در فرهنگ ایرانی، شرمخنرانی برای کسانی که نام و ننگی دارند و ریشه مرور متن این س

ها هنوز با ی این حرف نه تنها به خاطر آنچه شاملو در برابر فرهیختگان گفت، بلکه بیشتر از آن رو که گوینده 

ی نی که هیچ شایسته شود. شاملو در این سخنرانی با زبا لقب شاعری بزرگ در میان عوام باسواد ستوده می 

فضایی علمی و دانشگاهی نیست، فهرستی بلند باال از مشاهیر سیاسی و فرهنگی ایرانی فراهم کرد و به همه 

از آن نوع  از همان اول باالخانه را اجاره داده بود«، »کمبوجیه...  »نادر شاه که  ناسزا گفته:  با زبان »کوچه« 

اش تکان  ی سرخ جلو پوزه ها پارچه زومی نداشت دور و بری هایی بود که برای گرد و خاک کردن لملنگ 

)است(«،   تاریخ  شیادی  یک(  بیستون  و  )بوده  دروغگو  »داریوش  بگذارند«،  دمبش  زیر  خار  یا  بدهند 
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نُه شاهی طبقه »انوشیروان... آن حرامزاده  مادرش( یک زن هشت من  آدمخوار، )که  )بوده  ی  بقال چغال  ی 

 است(«،  

های ایرانی محدود نیست. تقریبا تمام اسامی خاصی که بر زبان او  ها به شخصیت این ناسزاگویی تن

جکسون قرتی«، »آن گاومیش: محمد علی کلی،    اند. »مایکلآمیز آراسته شدهشود، با لقبی توهینجاری می

که  ای«. تنها اسمی که در سخنرانی او آماج ناسزا قرار نگرفته، دوستش علی حصوری است  خور حرفهکتک

ی ضحاک و فردوسی است، و البته بیرونی و حافظ که یک بار به  مرجع آرای سست و غیرعلمی او درباره

 کند. هایی پراکنده اشاره می هرکدام ضمن حرف

هایی که شاملو در این سخنرانی به اسناد تاریخی دارد، نادرست است. بر این نکته تاکید  تمام اشاره 

به داده   دارم که شاملو »حتا یک« ارجاع تاریخی در سراسر سخنرانی طوالنی درست  او در  های  ندارد.  اش 

اند.  هشان از هرودوت وامگیری شدتوان تشخیص داد بدنه هایی یاد کرده که میهایش از روایت جریان حرف

ریخی نام  های متاخرتر هم دارد، هرچند ظاهرا تنها در میان منابع تای بیستون و تاریخهایی به کتیبه اما اشاره

توان حدس زد هایش می هایشان آگاه نیست. با یک بار مرور حرف بیستون را شنیده و از نام مورخان و کتاب

 هایی شفاهی است که احتماال از دوستش علی حصوری دریافت کرده است. گوید، دادهکه هرآنچه می 

بین« و »محققی  او را »مورخ روشن  برد واو در میان مراجع دانایی خود از همه بیشتر از این فرد نام می

توان  های مورد ارجاع شاملو میی موضوع دربارهداند. کسی که با یک بار خواندنِ نوشتارهایش  گرانمایه« می 

البته    مایه ه بیب این چارچوب مفهومی را رها کرد و در دوران کمی  بودن سخنانش پی برد. حصوری  بعد 
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ی حافظ را گردآوری کرد که نوشتاری سالخوردگی به گرایش ملی نزدیک شد و آرای ذبیح بهروز درباره

  323خواندنی است. 

هنگام نماید که شاملو جز علی حصوری هیچ منبع دیگری برای گفتارش نداشته باشد. حتا چنین می

ی به دقت نخوانده و یا درست نفهمیده است. چون اسطورهیا نقل از شاهنامه هم نمایان است که این متن را  

شناختی  های کهن را که در بخش جمشید آمده، با مفهوم جامعه ی آریایی های اجتماعی چهارگانه تمایز طبقه 

گیرد و در ضمن انگار از داستان مارهای  شتباه میاش ای مارکسیستیِ قدیمیدالنه ی ساده طبقه و آن هم با نسخه

 روی دوش ضحاک و ارتباط آن با چیرگی شیطان بر نفس و داستان خوالیگری اهریمن اطالعی ندارد.  

حرف اصلی شاملو در این سخنرانی، که صریحا گفته آن را از علی حصوری وام گرفته، آن است که  

بوده است، که به خاطر نوعی انقالب کمونیستی بر شاه وقت  ی بیستون  ضحاک همان گئومات مغ در کتیبه 

پیروز شده و در پی مالکیت اشتراکی بوده، اما در نهایت به دست نیروهای مرتجع استثماری شکست خورده 

ی حرف او چنین است، هرچند آن را بسیار مایه و تصویرش در تاریخ به شکلی منفی بازنموده شده است. جان

رهم و برهم بر زبان رانده و آن را در لفافِ غالفی سنگین و بزرگ از توهین و ناسزا نسبت  بسیار آشفته و د

 های خوشنام تاریخی یا اساطیری ایران پوشانده است. ی شخصیت به همه

اگر از دیدگاهی عقالنی به موضوع بنگریم، روشن است که حرف شاملو نادرست است. یعنی اگر  

اش ی قهرمانان تاریخی ایرانی را نادیده بگیریم و لحن ناهموار و زشت و دربارهبرانگیختگی هیجانی و دشمنی ا

ی را کنار بگذاریم، کسی را خواهیم یافت که به سادگی به خاطر نادانی، مشغول اشتباه کردن است. اسطوره 

ها هست و قدمتش به شش  ضحاک و فریدون و جمشید در منابع اوستایی وجود دارد و ردپایش در یشت 
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ی بیستون  رسد، و اتفاقا گوماتا در منابع باستانی و خودِ کتیبههفت قرن پیش از دوران داریوش و گوماتا می

هایش  ترین تصویر را از او و اصالحاتش و شکسِت برنامه تصویری زشت و پلید ندارد و خودِ داریوش منصفانه 

 به دست داده است. 

نماید، آن است که گوماتا همان بردیا پسر درست می طوالنی گوییِ تنها حرف درستی که در این تک

ی کوروش بوده، و این که درگیری داریوش و گوماتا خاستگاهی اجتماعی و اقتصادی داشته است. درباره

طور شفاهی شنیده و او نیز احتماال زیر    برابری بردیا و گئوماته احتماال شاملو موضوع را از علی حصوری به

ناپذیر آن را  اش درست است، هرچند با دالیلی ایدئولوژیک و دفاعنوف بوده است که جان کالمتاثیر دیاکو

 نتیجه گرفته، و به تعبیری از راهی سردرگم و انحرافی به مقصدی درست رسیده است. 

ا هم بحثی وجود ندارد و امری بدیهی است که  داریوش و گوماتی ماهیت اجتماعی درگیری  درباره

اش توافق دارند. به بیان دیگر، آنچه شاملو در این سخنرانی گفته، انبوهی از  ی مورخان و عوام دربارههمه

داری منتهی شده  گیری پرت و تقریبا خندهبدیهی است که به نتیجه   های تاریخی نادرست در کنار نکاتیاشاره 

گیرد و ایشان را به عنوان منبع پشتیبان های متفاوتی را گواه میهای آدم است. شاملو در این سخنرانی حرف

کند. تمام افرادی که در این مقام از ایشان نام برده عبارتند از داریوش بزرگ، فردوسی، حدسیاتش طرح می 

، هرودوت، دیاکونوف  ( احتماال منظورش بیرونی بوده ولی نقل قولی نادرست را به او نسبت داده)ابوریحان  

  !افظو ح 

سازد، آن  لغزش کالمی جالبی که تا حدودی خاستگاه ضدملی و ایدئولوژیک حرفش را آشکار می

از مرگ گوماتا  است که می انقالبی کمونیست یکی است )کگوید بعد  مبارز  با ضحاک،  او  از دید  در »،  ( ه 

چنین سخنی  .  «کنندمى  اعالم  عمومى  عزاى   شود و برایش مى شمرده   ملى  ىفاجعه   صغیر مرگش   سراسر آسیاى 

توان یافت. آسیای صغیر  های باستانی وجود ندارد و حتا چیزی نزدیک به آن را هم نمی در هیچ یک از تاریخ 

های داریوش و گوماتا  که به تازگی به دست کوروش و کمبوجیه گشوده شده بود، در سراسر دوران کشمکش 
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هیچ شورشی در آنجا بروز نکرد و اقتدار داریوش در آن تنها جایی بود که اتفاقا به هخامنشیان وفادار ماند و 

 معارض باقی ماند.  منطقه بی

آید که چرا شاملو چنین حرفی را برساخته است؟ به نظرم کافی است به این اما این پرسش پیش می

«  عزای عمومی»و  «  ی ملیفاجعه »نکته دقت کنیم که منظور شاملو از آسیای صغیر قاعدتا ترکیه است. تعبیر  

ها یافتند که هوری سازمان میهم معنادار است، در آن روزگار مردم آناتولی در قالب اقوام و قبایلی گوناگون 

آن  آناتولی  در میانشان به شمار بودند. ملتی در  ها  و کاریاییها  ها و فنیقییونانی ها و  کاپادوکی و  سکاها  و  

ی ایران  تنها ملتی که در آن زمان در سراسر پهنه دوران وجود نداشته که بخواهد عزای عمومی اعالم کند.  

اند، و این نخستین پیکربندی هویت  زمین وجود داشت، ملیت پارسی بوده که هخامنشیان نمایندگانش بوده 

 های هویتی وجود نداشته است. ای در نظام ملی در تاریخ است و پیش از آن چنین پیچیدگی 

ب پیوندی  از  نظرم  به  شاملو  ذهنی  و تصویر  حصوری،  علی  نادرسِت  دیدگاه  میان  که  رخاسته 

ترک وجود داشته است. یعنی در ذهن شاملو ارتباطی میان تفسیر سطحیِ حصوری از شاهنامه  پردازان پان نظریه 

را ( قوم تخیلیِ ترکان آسیای صغیر)گرایی ترکان وجود داشته است و باعث شده که مردمِ محبوب وی و قوم

 بداند. ( ضحاک، مبارز تخیلی بلشویک  /گوماتا) هوادار قهرمان محبوب وی 

ی این سخنرانی این که دو بخشِ کامال ضد هم دارد. شاملو ابتدا یک نفس  انگیز دربارهی شگفت نکته 

آمیز را گفت، و بعد در سالن زمان تنفس اعالم شد. بعد  های عجیب و غریب و نادرست و توهیناین حرف 

اش پیدا  های قبلیاش، ناگهان شاملو لحنی یکسره واژگون با حرفاز استراحت و آغاز بخش دوم سخنرانی 

تمدن و وحشی د. او به شکلی از مقاومت فرهنگی ایرانیان هنرمند و فرهیخته در برابر هجوم اعراب بیرک

و حرفش را با این ادعا که تصوف های افراطی نمایان است. ازند، که شباهتش با گفتمان ناسیونالیست حرف می

جقه همان سرو زرتشتی است، که در گوید بته کند و میتمدنی اعراب بوده آغاز میواکنشی فرهنگی به بی



420 

 

همان انار است که در دین زرتشتی    معماری اسالمی  هایها و دایره وس »قشود، و تخت جمشید هم دیده می 

 «.  ماند هاست و سرش به تاج کیانی می ند که یادآور آتشکدهماهای آتش می مقدس است... و گلش به شعله 

ها یک تن  ی هردوی اینشود که گوینده اگر کسی متن دو بخش را جدا از هم بخواند، باورش نمی

حدس من آن است که در زمان استراحت یکی ی نیم ساعت از یک زبان صادر شده است.  اند و به فاصله بوده

اند چیزهایی یادش داده هایش بر مخاطبان به او هشدار داده و  ی تاثیر ناخوشایند حرفاز دوستان شاملو درباره 

دار به جایگاه سخنرانان کوشیده از کسانی که جریحه   بعد از بازگشت هم  شاملو  تا در مقام جبران مافات بگوید.  

 ، دلجویی کند.  اندشده 

از تحلیل همین بخش از گفتمان شاملو کامال روشن است که او خود نظرِ خاصی ندارد. در اینجا با 

ی هستی داشته باشد و  یک منِ منسجم و یکپارچه روبرو نیستیم که موضعی روشن و سخنی شفاف درباره 

کند.   بیان  آرام  و  عقالنی  شکلی  به  را  آن  میرویارویمان  کسی  بلکه  بتواند  که  لحظه    کوشداست  هر  در 

کندجنجالی را صادر  رفتار و حرف  که  بی  ،ترین و خبرسازترین  زیربنای شخصیتی  آن  یا  عمیق  دانشی  به 

هایش را  به همین دلیل هم در سراسر عمر بارها و بارها حرف باشد.  مسلح  برای داشتن »موضع«  استواری  

های گوید، ناسازگار با حرف هستند چیزی میدهد و در هر مقطعی بسته به کسانی که پیرامونش  تغییر می

 قبلی. 

اش شده، و از سوی  در دانشگاه برکلی هم او از سویی متوجهِ افول شهرت و فراموش شدنِ تدریجی 

که در  پایه و نادرستی که دوستش حصوری برایش تعریف کرده، قرار داشته،  های بیدیگر زیر تاثیر حرف

با ایرانمایه بن  ضمن  ذهنی  سازگار    اشستیزانه ی  بت هم  ژسِت  با  کوشیده  رو  این  از  است.    باشکنی  بوده 

(  احتماالکه )هراسان بوده  اعتماد به نفس نداشته و چندان  تازه در این مورد هم    .تازه به صحنه بیاید   هایحرف

 اش را بگیرد. قبلیهای ی هشدارآمیز تالش کرده زهر حرفبا یک اشاره
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گویانه، آن است گرای یاوه ستیزی و نهادینه شدن آن نگرش قومدار بودن آن ایران یک گواه بر ریشه 

ی دوم سخنش هم نتوانست این شعارهای ناسیونالیستی را ادامه دهد و بعد از ده دوازده  که شاملو در نیمه 

و تخت جمشید و آتشکده  که نثار زرتشت  (  و اغلب به لحاظ تاریخی غلط)آمیز  ی طوالنی و تکریمجمله

اش ها و روحانیون زرتشتی که تسمه از گرده بیداد مغ »و باز از  گشت  اش بازدوباره به همان لحن سابق باز  د،  کر

این    اواخر  داد.زد. بعد تفسیری یکسره نادرست و پرغلط از سیر تحول تصوف به دست  حرف  «  اندکشیده 

البته این طرح اجمالی و فشرده  »  . چون گفت:دشهایش  و پریشان بودن حرف   خود هم متوجه یاوهگویا    گفتار

است که طرحی در کار  قعیت آن  وااما  «.  هایم نادرست بوده باشد ای از برداشت بود که دادم. بعید نیست پاره 

 ای از آن.  یاوه است، نه پاره این گفتار سراسر نیست و 

ها همگی  به خطا فکر کرده خلیفه شود که او  روشن می شاملو  با خواندن این بخش دوم از سخنرانی  

خانقاه تنها مرکز مذهب اسالم بوده، و پادشاهان    ، موسیقی در انحصار صوفیه بوده  ،انددشمن صوفیان بوده 

معلوم نیست  .«به نوکری و سرسپردگی خلفای عرب افتخار کنند»ایران صوفیه را آلت دست خود ساختند تا  

بودند که اتفاقا  شیعه  منظور شاملو در اینجا چیست. چون آن شاهانی که تصوف را به خدمت گرفتند صفویان  

خلفای عثمانی هم ترک  جنگیدند.  که سالطین عثمانی باشد رقیب بودند و می سنی  با وارثان خالفت عربی  

ای در حد پنج شش قرن دارد  پریشی اند و نه عرب، و اگر منظور شاملو همان خلفای عرب باشد که زمان بوده

 پنداشته است. و گویا صفویان را معاصر عباسیان می 

وقتی «گوید  . مثال میانباشته است های نامفهوم و نادرست  از این حرفهم  ی دوم سخنرانی شاملو  پاره

توانند مرا به یکسان تر کنند، من حق دارم به  منطق دیالکتیکی مرا مجاب کرده باشد که آب دوتا رودخانه نمی 

نقطه، خط راست است، اما در هندسه به  ی میان دو  کوتاهترین فاصله »یا  «،  های تاریخی هم شک کنمتجربه 

  «.تواند باشد ی از آفتاب روشنتر هم تا به طور عینی اثبات نشود قابل اعتنا نمیاند که همین نکته ما آموخته 
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دانسته و انگار آن را با تمثیل هراکلیتوس کنم معنای منطق دیالکتیک را نمیی اول فکر میدر گزاره

مخلوط کرده و هردو )نه خیس شدن با دو رودخانه(  رودخانه  یک  ی ناممکن بودنِ دو بار وارد شدن به  درباره

اش آن است که چیزی عبارت دوم ی  ی عجیبی شده. حدس من دربارهرا اشتباه نقل کرده و نتیجه چنین جمله

ی غیراقلیدسی شنیده و این الطالئات را بر مبنای آن بر هم بافته است. وگرنه راست بودن  ی هندسه درباره

ی اقلیدسی است و نه این  ی هندسه کند، اصل موضوعه ی بین دو خط را ترسیم میخطی که کوتاهترین فاصله 

ای ندارند ه خاطر ذهنی بودن کل عناصر هندسی، هیچ اثبات عینیی هندسی دیگری، بقاعده و نه هیچ قاعده

اند، چرند محض  و این حرف به خصوص در مورد اصول موضوعه که اصال اثبات نشدنی هستند و قراردادی 

 است. 

شوند که مخاطبان در ارزیابی و نقد اعالم داوری خود با  این قبیل سخنان اصوال از آن رو صادر می 

زند، خاموشی همدستی آنجا که دروغ و جعل با صدایی رسا فریاد می  .اندتعارف دست به گریبان و  خجلت  

های در زبانو لکنت  بودن صداهای درست  لرزان    با آن است و جایی که غوغایی از جنس چرند برخاسته،

خاب طبیعی فرهنگ هم انتتکامل  . در قلمرو  بخشدخردمندان بستری است که چنین غوغاهایی را تداوم می

کند،  ها و معناهای تندرست و چاالک و نیرومند را از دروغ و چرند و یاوه تفکیک می برقرار است و آنچه منش 

محک عقالنی و نقد سختگیرانه است. از این رو با دیدن یاوه باید یاوه بودنش را اعالم کرد و برای حرفی که 

شود که امروز شده است، و آن مغشوش  ه نتیجه همان میای جز چرند به کار برد. وگرنچرند است، نباید کلمه 

 آلود شدن اعتبار امر عقالنی و بالهت امر ابلهانه. شدن مرز میان اصل و جعل است و مه 

خواندن بخشی بزرگ از آنچه که شاملو گفته و نوشته ضرورت این نقد عقالنی و صراحت در داوری  

اندیشی  گرفتند مصلحت دهد. اگر کسانی که در همان گام نخست در معرض این سخنان قرار می را نشان می 

ای  ند، امروز با دایرهگرفتها میی این نوع حرفگذاشتند و موضعی روشن و استوار دربارهو هراس را کنار می

 داشتیم.  چنین گسترده از جعل و دروغ سر و کار نمی
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تا همه  داشته  اصرار  این سخنرانی  مثال  شاملو گویا در  بگنجاند.  را  این ضرورت  در فراز  ی دالیل 

که  شان نگاه کنیم،  ی مذاهب فاصله بگیریم و از باال به همهتا از همه  ندکمیهایش سفارش  دیگری از حرف

از تعصب جلوگیری نیکوست و  اما بیمی  به خودیِ خود سخنی  نادانی کند.  بر  پافشاری  این که  به  توجه 

 پروتستانگریگوری و  و    با کاتولیک -  مسیحى ی این جمله چنین گفته: »ترین شکل تعصب است، در ادامه وخیم

  و شیعه   با سنى ،  مسلمان   -است   داخلى  جنگ  ى ولهها از مقاین   چون  ،نداریم   کارى  آن  و ارتودکس   و انجیلى

  هم   این  و دائویى  با شینتو و کنفوسیوسى،  ، بودایىنداریم   کارى  هم  دیگر اسالم   و مذاهب   و حنبلى  و حنفى

زردشتى برهمایى   ،نداریم   کارى مهرى ،  مانوى ،  بت ،  آفتابپرست ،  آتش پرست ،  شیطان پرست ،  ،  ت پرس، 

 . ی...«، یهودگاوپرست 

گفته، تصویر روشنی در  ی مذهب سخن میوقتی دربارهی کوتاه معلوم است که شاملو از همین پاره

مثال   است.  نداشته  مورد  زیرشاخه نمیاین  گریگوری  کلیسای  که  کلیسای  دانسته  یا  شرقی  مسیحیت  از  ای 

ی مذهب سنی هستند  زیرشاخه کنار هم آورده، یا از این که حنفی و حنبلی  موازی و  ارتدوکس است و آنها را  

تر است.  ی حرفش قضیه وخیمی ادامهآگاه نبوده و آنها را موازی با شیعه و سنی فرض کرده است. درباره

، در حالی که اینها  هایی از دین بودایی هستندچون انگار فکر کرده دین شینتو، کنفوسیوسی و دائویی زیرشاخه 

   . اندنگی گوناگونی )ژاپن، چین، شمال هند و ایران شرقی( تحول یافته ادیان مستقلی هستند و در قلمروهای فره 

کرده، ی موضوعی مهم مثل دین که با آن مخالفت میتا پایان عمر درباره شاملو  این بدان معناست که  

آمیز برای هندوهاست که  . بگذریم که دین گاوپرستی نداریم و آن لقبی توهیناطالعاتی حداقلی نداشته است 

هم برایشان موازی با »گاوپرستی« ذکر شده، غافل از این که برهما نام یکی از  برهمایی  اسم  به غلط در اینجا  

نی پرست هم موضوع همچنین است و دیپرست و بت در مورد آتشخدایان مهم هندوهاست و نه دینی جدا.  

 اند.  خواندهبه این نام نداریم و این لقبی است که مسلمانان متعصب زرتشتیان و هندوها را بدان می
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 ۱۳۶۹شاملو در برکلی، 

 

الی آن نفرت از تمدن زد، بلکه در البه فقط محتوای نادرست موج نمیسخنرانی،  ی دوم این نیمه در   

چندان استمراری  و تظاهر به احترام به هویت ایرانی    ی آغازینلگام زدنِ خوددارانه ایرانی نیز نمودار بود. آن  

«  طلب بازِ فرصت کش و دودوزه  نوشیروان آدم کرد: »جاری  را  ها  سیل دشنام نیافت و شاملو وقتی گرم شد دوباره  

. شاملو  شده است محسوب می  ی ستمدیدهدارِ استثمارگر تودهی زمینی طبقه نماینده«  نفردوسی خا»ده و  بو

برای مبارزه با جهل وتعصب، بایستی باورها و اعتقادات مردم را تغییر داد و یکی از آنها باور غلطی  گفته که »

نژادپرست و فئودال  هاست ... فردوسی، همایم. شاهنامه پر از جعل واقعیت کردهاست که ما به شاهنامه پیدا  

بعد هم بارها و بارها    324«.بود و کاری که در شاهنامه کرده است عبارت است از دفاع از طبق و گروه خودش
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گفته که »فردوسی خان ریگی به کفشش بوده« و کلکی در کارش و تاریخ را تحریف کرده و دروغ گفته و  

 اش هم طبقاتی و پلید بوده است. انگیزه

میانه  در  شاملو  که  است  آن  دشنام طنزآمیز  این  تحلیل ی  و  کنندهها  اندرزهای    ،های سرگرم  و  پند 

ما »شگوید  دهد که پافشاری و تاکیدش بر آن خصلتی طنزآمیز بدان بخشیده است. مثال میای هم میاخالقی

اندیشی، باسواد بودن، شفاف بودن  ی لزوم روشن و کلی درباره«!  حق ندارید کم بدانید، حق ندارید اشتباه کنید 

ها سخن گفته است. این امثال و حکم که البته درست هستند،  سازی و انتقادی اندیشیدن، و دوری گزیدن از بت 

شوند. مگر نه آن که شاملو  بدل می طنزآمیز  ، به اشارتی  هایی از آن دست بیایند که دیدیمحرفی  وقتی در میانه 

های نادرست کسی تراشیدن بتی از خویش، از سر نادانی اندیشه ی صدور این اندرزها برای  در همان لحظه 

  ؟درکبدون نگاهی انتقادی به جمعی داناتر از خود عرضه می دیگر را

اش ی نظری را بشکافیم و به هسته   شاملو در برکلیهای نادرست  فربه گزارهی ضخیم و  اگر گوشته 

ایست را خواهیم یافت که او از علی حصوری وام ستانده بود، و این منشی و عقیده، دیدگاهی ضدملی  بنگریم

توان در را می   این مخالفت با فردوسی و جمشید و بزرگداشت ضحاک  ردپایای مشخص دارد.  که تبارنامه 

 هایی ی غرب ایران کوشش هایی دنبال کرد که در اواخر دوران رضا شاه برای تجزیه نوشتارهای کمونیست 

کردند. حمله به ستون فقرات هویت ملی ایرانیان که همانا زبان پارسی و تاریخ دیرینه و اساطیر پیچیده و غنی 

  .باشد، از همان هنگام شروع شد

  د نی این موضوع داشتهمگی دانشی سطحی و اندک درباره زدند،  قلم میدر این زمینه    ی کهنویسندگان

تنها استثنا در این میان دکتر    .هایی زرد و نایاب باقی نمانده است ها و نشریه و عقایدشان هم جز در جزوه

انصافی است، اما شاید به خاطر  اش در این گروه بی بندی کردن رده مردی دانشمند بود و  مهرداد بهار است که  

تودهدر  عضویتش   این حرف،  حزب  از  اوتاثیری  باشد.  پذیرفته  کتاب    ها  ایرانی »در  اساطیر  در   «پژوهشی 

حرفاشاره  به  سربسته  و  کوتاه  حصوریای  میهایی  و  دارد  گاهی وار  اسالمی  دوران  متون  در  که  نویسد 
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مکن است »ماند و از این رو  کردارهایی مانند ستاندن و عمومی کردن زنان و زمین را به ضحاک نسبت داده

شمارد، معرف قیام مردم بومی ایران بر ضد اشرافیت آن شخصیت شاهنامه که خواسته و زن را از آن همه می 

  325«. آریایی باشد که در اساطیر به صورت قیام شاه بیگانه در آمده است 

ی بهار به این موضوع است و چنان که گفته شد باید حساب او را از کسانی مانند  این تنها اشاره 

ایران هرگز  شاملو   اجتماعی  تاریخ  نادرست هم هست چون اصوال در  به هر صورت  اشاره  این  جدا کرد. 

نداشته  گروهی  دورانی  که  »مایم  ایراناز  بومی  برابر  «  ردم  آریایی»در  صفاشرافیت  کرده  بند«    . باشندی 

ی نخست  آریایی شدنِ جمعیت این سرزمین در نیمه /تبار و آریایی بودند بعد از ایرانیهایی که ایرانی دولت 

. مرحوم بهار احتماال الگوی ودایی چیرگی  تر و مقدم از آن، و نه پیش ی اول پ. م به قدرت رسیدند هزاره

 به ایران زمین نیز تعمیم داده که نامستند و نادرست است.  ای از جنگاوران آریایی بر بومیان دراویدی راطبقه 

ی بهار را انعکاسی متین و علمی از باوری سیاسی بدانیم، و تبار آن را ردیابی کنیم،  اگر این اشاره 

کردند. گرایش می طرح  مها را  ی پنجاه خورشیدی، گروهی از نویسندگان چپ همین حرفبینیم که در دهه می

ی ی تقی رفعت و نوشتارهای منتشر شده در مجله ترشان تا دوره های قدیمیمرامضد ملی ایشان را در هم

تر  ای تازهتوان ردیابی کرد. اما روایتی که حصوری طرح و شاملو با سر و صدا بیان کرد، نسخه می   «آزادیستان»

ی است که به خاطر شر و شور تندروانه و زبان گستاخ و تهاجمی و نامستند بودن و اندک بودن اندوخته 

 های نیاکانِ خود متمایز است.  دانایی، از روایت 

را نوشت    «گئومات»میان دست به قلم برد، احسان طبری بود که کتاب  ترین کسی که در این  فرهیخته 

 326و در آن وجود گوماتای مغ را انکار کرد و شکلی از برداشت دیاکونوف را به مخاطبان خود منتقل کرد.

 
 . ۴۶: ۱۳۶۲بهار،  325
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تبلیغات   آمیز دراش به شکلی اغراق . هرچند سنگینیوزنی داشت   بود و برای خود  علمی  یشخصیتطبری البته  

های  تواند در میان کتابو به هیج عنوان نمی بود  تخیلی  و  تاریخی    یدرامنوشتار او    بازنموده شده است.حزبی  

 بندی شود. علمی در این زمینه رده 

و دوران   ۱۳۵۶در سال  شاملو را خودِ علی حصوری    هایاین روایت به حرف  یترین نسخه نزدیک اما  

گری که اش هم به قدر کافی گویاست: »ضحاک، اصالح عنوان مقاله   327ی کیهان چاپ کرد.در روزنامه پهلوی  

از میان مردم برخاست«. خودِ شاملو از همان هنگام با حصوری دوستی و با این عقاید همدلی داشت. چنان 

داستان کاوه را یک »فریب حماسی« دانست و    «کتاب جمعه»دوستش در  مطلب  که دو سال بعد از انتشار  

 328. معرفی کرد «هاهمدست فئودال»ای« دانست و فردوسی را مفهوم فره شاهنشاهی در شاهنامه را »ضد توده 

هایی از این دست مهم و بدیع است و با ساختارهای قدرت بنابراین تاکید شاملو بر این که حرف

اش دست کم شود، یکسره نادرست است. شاملو در سخنرانی حاکم تقابل دارد و به همین دلیل سانسور می 

کنند و هایی شبیه سخنان او را بر زبان بیاورد، گفتارهایش را سانسور میده بار تاکید کرده که هرکس حرف

در  همیشه  های رسمی  گیرند. اما حقیقت آن است که اتفاقا تریبون به این ترتیب جلوی افشای حقایق را می 

  اند. آقای حصوری در اوج دوران اقتدار فرهنگی پهلوی همین زدهها را میدست کسانی بوده که همین حرف

ی پایتخت منتشر کرده و کارش در میان حزبش رونقی هم گرفته و دوازده  ها را در مهمترین روزنامه حرف

های دنیا زده و باز در کشور خودمان غوغای ها را در یکی از مهمترین دانشگاهسال بعد شاملو همین حرف

سر و ته با  ای سست و بیمقاله ها به هواداری از او برخاست. تا همین چندی پیش، این که  اصلی در رسانه 

 
 . ۱۳۵۶حصوری،  327
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های ادبی پایتخت منتشر شود امری معمول و مجاز بیش از بیست صفحه در دفاع از سخنرانی او در نشریه 

 کند؟ دقیقا معلوم نیست سانسورِ مورد نظر او چگونه کار می 329شده است.قلمداد می 

های فرهنگی  چهره های شاملو دو قطِب متمایز داشت. بیشتر  ی اندیشمند ایرانی به حرفواکنش طبقه 

شان به روانی در  طلبی دانستند، هرچند سخن اش را خودنمایی و شهرتهای او را نادرست و انگیزهحرف

سخت  شمرد،  اما او را خوار میای با شاملو داشت،  ی دوستی اخوان ثالث که سابقهها منعکس نشد.  رسانه 

)شاملو( در یک نشست شعرخوانی در پاریس باالخره بر آشفت و گفت: »  . امارا نگه داردزبانش  کوشید تا  

ها« بودی! کجای کاری بچه؟ گوید کاوه لمپن بوده، حاال بوده، مگر چه اشکالی دارد؟ تو که طرفدار »لمپنمی

اخوان بعد از این ابراز نظر خودجوش دیگر در این باره حرف  330«مطرح بودن به هر قیمتی؟ آخر یعنی چه؟

د و بوموثر هم  ش. تدبیربه خود جلب نکندشاملو را ی دشمنی دار و دسته خواسته نزد و آشکار است که می 

شاملو بعد از مرگ او متنی برایش نوشت و به عنوان شعر در سوگ اخوان منتشرش کرد و به مناسبت نخستین 

 331لگرد مرگ وی نیز پیامی فرستاد. سا

باقی صداهایی که در مخالفت با شاملو برخاست هم به همین ترتیب با حزم و احتیاط درآمیخته بود.  

دانست و درخواست کرد که او   «غیرمسئوالنه »ی کیهان حرفهای شاملو را  دکتر رستگار فسایی در روزنامه 

برساند.  عموم  اطالع  به  را  ادعاهای خود  مستندات  و  ماه   332منابع  در  باطنی  محمدرضا  »آدینه«  نامه دکتر  ی 

شناسی و ادبیات آشنا نیست اش این بود که شاملو با الفبای اسطوره پاسخی متین و دقیق به شاملو داد و داوری

 
 .۲۹۳-۲۷۱: ۱۳۸۵اش: آبشناسان، نمونه 329
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هایی عطاءاهلل مهاجرانی که بعدها به مقام وزارت فرهنگ رسید، مقاله   333اطالعی است.هایش از سر بی و حرف

سال بعد از سخنرانی  یک  ی اطالعات منتشر کرد و بعد همه را جمع کرد و  و در روزنامه در پاسخ به شامل

ها ی عنواندر قالب کتابی منتشرشان کرد. او هم با زبانی متین و مودبانه مخالفت کرد و شاملو را شایسته برکلی  

ای وزین و دلسوزانه نوشت دکتر جالل ستاری هم مقاله   334کنند، ندانست.ای که نثارش میو القاب ستایشگرانه 

و به همین ترتیب اظهار نظر شاملو را از سر نادانی دانست و دعوتش کرد که شواهدی از شاهنامه در تایید  

 335ادعاهایش بیاورد.

ی او بودند، وی را ستودند و به اشکال جبهه از سوی دیگر دوستان شاملو که از نظر مرام سیاسی هم

گوناگون کوشیدند او را تبرئه کنند. جالب آن که گروه اخیر هم از نظر حجم نوشتارهای منتشر شده و هم از 

عمومی به زبان  های . یعنی رسانه اند و امروز هم دارندهای عمومی دست باال را داشته نظر تسلطشان بر رسانه 

 .  را منتشر کردندد، بیشتر دفاعِ هواداران او نرا منعکس ساز ها نقد صریح این یاوه بایست پارسی که قاعدتا می

از نخست به این شکل  ای دو بخشی،  در مقاله بود که  گلشیری  مهمترین مدافع گفتمان او  هوشنگ  

تاکید  اما در بخش دوم  .طلبان دانست را سلطنت  شهایرا سیاسی و آماج حرف اشانگیزهکه شاملو دفاع کرد 

ی سیاسی درست، چیزهایی گفته که کرد که اصوال شاملو دانشی سطحی و اندک دارد و به اشتباه با انگیزه

کید کرد تابا این حال  ای از سخنرانی را چاپ کرد،  ی آدینه که خالصه نباید زیاد هم بر او خرده گرفت . مجله 

   336است. « ای پربار از فرهنگ ایران سخنگوی شاخص دوره ایران ... و ی ادبیات معاصرکه شاملو »نماینده 
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ی فردوسی به  ی ادبیات و انصافی بیشتر درباره رفت دانشی عمیقتر دربارهآبادی که انتظار می دولت 

نوشت که   دقیقبی »خرج دهد،  از  نگاهتردید یکی  داشته  ها را شاملو می ترین  به فردوسی و شاهنامه  تواند 

دانست و کوشید تا با چند    « مورچگانآب در خوابگاه  »کسی به نام منفردزاده حرفهای شاملو را    337. «باشد 

برای آن که   338ای که گفتیم شاملو بعد از وقت استراحت گفته بود، او را هوادار فرهنگ ایرانی بنماید. جمله

هرچند ام و  ی سخنان شاملو ممکن شود، کل متن سخنرانی او را در پیوست همین کتاب گنجاندهداوری درباره 

خواننده    ه شود تاخواندکنم کامل  وار است و تهی از لذتِ متن، پیشنهاد میهایش دشگوییمرور کل پراکنده

 کند. داوریبتواند خود در این مورد 

 

 

 

 

 

 

 آبادی و احمد شاملومحمود دولت 

 

 

 

 
 . ۱۸: ۱۳۶۹آبادی، دولت  337
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ر  بخش چهارم: شاملوی شاع

 

ر شدن شاملو گفتار نخست:  شاع

 

به خود نسبت داد و چارچوبی که برای شهرت خویش طراحی کرد، »شاعر در میان القابی که شاملو 

های فراموش خوشبختانه از دوران جوانی شاملو کتاب »آهنگ   .داردبودن« جایگاهی مرکزی و موقعیتی کلیدی  

منتشر  دانیم که شاملو در بیست و دو سالگی که این کتاب را  شده«ی او را در اختیار داریم و بر مبنای آن می

ناچیز بوده است  استعدادش در سرودن شعر هم  اندکی داشته و  ادبی  این    .کرده، سواد  خودِ شاملو هم در 

  .ارزیابی با سایر مردمان همراه است و تالش بسیار کرده تا از انتشار مجدد این اثر جلوگیری کند

ها یار غار هم بودند،  سال با شاملو دوستی نزدیکی داشت و در این    ۱۳۲۷نصرت رحمانی که از سال  

...کتاب کشیدیم،  بدبختی  هم  با  هردو  »ما  که:  هیچی  نوشته  چیز  هیچ  از  و  بود  بغلمان  زیر  قطور  های 

دانستیم...گرفتاری شاملو از من هم بیشتر بود، چرا که او در به در دنبال چیزهایی که چاپ کرده بود و  نمی
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می نمی تا خپسندید  بخرد«. گشت  اشاره   339ودش  اشاره میاین  کتاب  همین  به  زیاد  احتمال  به  او  و  ی  کند 

 کوشش شاملو برای معدوم کردن آن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داند و  های فراموش شده« را از فهرست کارهایش بیرون میقرارداد شاملو و ناشرش که آیدا منتشر کرده است و در آن »آهنگ

 کند. ممنوع می بازنشر آن را
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شاملو تا چند سال بعد از انتشار این کتاب از سرودن شعر و مطرح کردن خویش به عنوان شاعر   

حتا پیوند خوردنش با نیما هم برای این که دوباره در   . پرداخت حزبی به کار  مطبوعات  در  دست برداشت و  

  ۱۳۲۰ی  مقیاسی عام خود را شاعر بنامد بسنده نبود و آنچه به تقلید از نیما و شاهرودی در سالهای پایانی دهه 

 هایی کوچک و سیاسی مخاطب داشت. نوشت، تنها در محفل می

دوباره  برایادعای  زمانی  شاعر،  لقِب  و    املوش  ی  یافت  آشنایی  رهنما  فریدون  با  که  شد  ممکن 

در واقع کسی که شاملو را به شاعر تبدیل    .های او را دید و بر مبنای آرای وی شکلی از نثر را شعر نامیدنوشته 

کرد توسط او تدوین شد و به  ای که شاملو تا پایان عمر از آن دفاع میچون دستگاه نظری  .کرد، رهنما بود

اما چون از  .هایی از سخن او کاری نکردشاملو جز تکرار بخش  .ترین شکل در آثار وی صورتبندی شدپخته 

هایش مورد پرسش  ی تعریف شعر و زیربنای نظری نوشته وقتی دربارهبضاعت علمی رهنما برخوردار نبود،  

  .دادهایی مبهم میکوفت و پاسخنعل و میخ میشد، به واقع می

نوشتارهای خود را با پشتیبانی شاملو بعد از مسلح شدن به برداشت خاص فریدون رهنما از شعر،   

نه آرای رهنما   ۱۳۴۰ی تا اواخر دههاعتنایی روبرو شد و با این حال »قطعنامه«ی او با بی .مالی او منتشر کرد

گرایی پ حتا در درون محفل نویسندگان چ   .بودتوجهی برانگیخته و نه نوشتارهای شاملو اهمیتی کسب کرده  

نوشتارهای شاملو و شهرتش به عنوان شاعر با کندی   ،که به حکم روابط حزبی موظف به حمایت از هم بودند

که مراجع حزب برای شعر و   روبرو شدآذین  و بهو زحمت جا افتاد و با مخالفت صداهایی مثل نیمایوشیج  

   .شدندمحسوب می نثر 

درخشیدند، از حمیدی شیرازی  ی ادب ایران میشاعران جدی و نیرومندی که در این هنگام در صحنه 

و   توللی  فریدون  تا  بهبهانی  گرفته  شایسته سیمین  را  شاملو  نوشتارهای  دیگران  و  شهریار  شعر  و  نام  ی 

بودند که در این  اخوان ثالث  مسلکانی حزبی و دوستانی نزدیک مثل سیاوش کسرائی و  دانستند و تنها هم مین

 .  کردنددادند، یا مثل سایه بنا به مصلحت سکوت میمورد همراهی نشان می 
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هایی پرخواننده و پر سر و  شهرت یافتن شاملو به عنوان شاعر از زمانی آغاز شد که مدیریت مجله 

را بر عهده گرفت و در بخش شعر آن نوشتارهایی منثور از جنس گفتار خودش را زیر عنوان شعر به  صدا  

بنگریم  در دوران سردبیری شاملو    «کتاب جمعه»و    «خوشه»کافی است به بخش شعر در مجالت    .چاپ رساند

شاملو یک دستگاه تبلیغاتی بزرگ که تا دریابیم  ،مرور کنیمشان را عری شانتشار یافته در صفحه های و نوشته 

به و رسانه  نام وی،  به  ارجاع چندانی  بدون  از شعر،  برداشت فریدون رهنما  تبلیغ  برای  را  پرطرفدار  هایی 

 .  شددلیلش هم آن بود که این تنها تعریفی بود که طبق آن شاملو شاعر پنداشته می .گرفته است خدمت 

ها بود. در باقی نشریه   «کتاب جمعهای که شاملو با کامیابی مدیریت کرد، »اولین مجله چنان که گفتیم  

کشاند. اما »کتاب جمعه«  کرد را نداشت، و یا داشت و کار را به تعطیلی مجله می یا آن نقش مهمی که ادعا می

توان کردار مطبوعاتی و ادبی  ی انقالب موفق از آب درآمد و میدانگاهی است که می به خاطر انتشار در هنگامه 

 . دهددو چیز را به روشنی نشان میاین نشریه  مرور نوشتارهای شاملو در  شاملو را در آن دقیقتر مشاهده کرد.  

های مخاطبان و پاسخگویی به آنها را همواره خود گیرِ خواندن نامه نخست آن که او بخشِ پرزحمت و وقت 

  .داده است اش را برای ارتباط با دیگران نشان می داده و به این ترتیب اشتیاق انجام می 

که  داده خوانده و پاسخ میانگار فقط آنهایی را می شعرهای رسیده به دفتر مجله، در میان دوم آن که 

شان برخی را  خوانده و از بینرا خود میها  اند. او این نامه گنجیدهمیی نثرهای عمودیِ پرسوز و گداز  ردهدر  

می  انتخاب  چاپ  است برای  این  .کرده  از  مقامبرخی  در  ارزشقطعه   ها  منثور  اما   .دارندمتوسطی  ادبی    یی 

با یک نگاه ساده به  باشند.    انتشاری قابل هم ارزشی ندارند، چه رسد به آن که شعر در این حد  شان حتا  بیشتر

  « کردهشاملو سختگیرانه شعر انتخاب می » که  پرتکرار  ی  شود که این جمله ی شعر این مجله روشن میصفحه 

  .نادرست است 

بینیم، در سراسر دوران فعالیت مطبوعاتی شاملو  آن الگویی از گزینش شعر که در »کتاب هفته« می 

است.   بوده  در  در  برقرار  کار  همخوشه »ی  مجله زمان  شاملو    معیارهاهمین    «  و  بود  به خصوص  برقرار 
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  . آمدشان با قالب مورد نظرش جور در میکه سلیقه کرد  کشید و مطرح میبرمیرا    ینویسندگان مستعد و گمنام

 ( معلم۱۳۴۰-۱۳۳۹سال  )یکی از ایشان که جواد شجاعی فرد نام دارد، نوشته که در سن هجده نوزده سالگی  

و حتا او را پیش از  اسمش را شنیده  یکی از روستاهای طارم سفال بوده و شاملو از نخستین شاعرانی بوده که  

شناخته و  این که نوجوانی در جایی دور افتاده، شاملو را در این تاریخ به عنوان شاعر می  .نیما شناخته است 

ای که در این تاریخ  شبکه  .دهدرا نشان می او ایِ ی رسانه حتا با او پیش از نیما آشنا نبوده، کارآمد بودنِ شبکه 

نوجوان در طارم سفلی پیش از آن که با آثار  به شکلی که معلمی    .سنتی انتقال فرهنگ پیشی گرفته بودنظام  از  

ادیبان و شاعران بزرگ معاصرش مانند بهار و حمیدی آشنا شود، و احتماال قبل از آن که سعدی و حافظ و  

 . کندشود و او را نماد شعر پارسی قلمداد می فردوسی بخواند، با شاملو مربوط می 

این مرد بعدتر   .رساندتاد، و او آنها را به چاپ می فرساین معلمِ نوجوان شعرهایش را برای شاملو می

در شناخت شعر پارسی پیشرفت کرد و به سرودن شعرهای سبک کهن روی آورد و حتا در نوبتی که به دیدار  

هایش را هم برایش خواند، هرچند همان اعتراض همیشگی او را شنید که شاملو رفته بود، غزلی از سروده

به هر صورت تاثیرگذاری او بر این شخص، که به درستی    .ی دست و پاگیر داشته باشدشعر نباید قاعده و قالب

ی ها بعد که درباره دهی و اعتبار بخشی صورتبندی شده، باعث شد این فرد سال توسط وی زیر عنوان هویت 

شده منحصر مینوشت، همچنان از او به بزرگی یاد کند، هرچند انگار برخوردشان به یکی دو بار  شاملو می

تر و متفاوت با شاملو بوده و از سبک زندگی اش پخته ی شعری آید که سلیقه است، و از محتوای سخنش بر می

 340.وی نیز دل خوشی نداشته است 

 
 . ۶۴-۶۰: ۱۳۸۷فرد، شجاعی 340
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یا  ساده  هایی با قالب  سواد به این که متن سواد یا اشخاص بی این الگو، یعنی تشویق نوجوانان کم 

هایی عمومی که از ایدئولوژی خاصی اش در رسانه کنند، و بعد پراکندن و منتشر کردن تولید سیاسی محتوای 

داشته است پیروی می پهلوی دوم رواجی چشمگیر  بوده که در دوران  بهرنگی،    .کنند، کاری  شاملو، صمد 

سواد را پروردند کماند که نسلی از نویسندگان نوپا و  احمد، و مرتضی کیوان به این دلیل شهرتی اندوخته آل 

تر از مسیر  بر بسیار ساده این راه میان   .های عمومی پرتاب کردندی میدان رسانه و ایشان را یک شبه به میانه 

  .کردندجوان پیشنهاد می  لای بود که ادیبان و اندیشمندان حقیقی مثل بهار و فروزانفر به نسدشوار و طوالنی 

چون   .به تولید انبوهِ نویسنده و هوادار نیازمند بودبه خصوص بعد از ماجرای آذربایجان حزب توده 

با کاستن را بنا به سرمشق ژدانفی  این کار  پس  ی روشنفکر و ادیبان جدی را از خویش رویگردان یافت،  طبقه 

چنین روشی را اشخاص هم غافل از این که    .شان به انجام رساندای از کیفیت نویسندگان و تولید کارخانه 

شان مطرح کردن نام و شهرت خودشان بود، و اشخاصی مثل شاملو که اولویت اول  .توانند به کار بگیرندمی

 . کردندی دوم به حزب یا جریان چپ توجه میتنها در مرتبه 

به معرفی نیمایوشیج منتهی ( ۱۳۲۵در سال ) ی اولِ کانون نویسندگان اعالم دکترین ژدانف در کنگره

افتاده برای جلب مخاطب بدل شدو  شد،   به راهبردی جا  با    .بعد از دو دهه  به  شاملو  هایی که  مجله نفوذ 

را به اسم  از این جنس هایی ، متنکردرا هم حفظ میخوان ظاهری انقالبی و مخالف مخاطب داشت و اغلب 

شان خواندنی  مایه که نوشتارهای خودش در مقابل بی   وسست  چندان  هایی  متن  .دادمی مخاطب  شعر به خورد  

  .کردجلوه می

نشریه  و  اولین  بست  کار  به  آن  در  را  ترفند  این  شاملو  که  ادیبان  ای  میان  داشت، در  هم مخاطب 

علی شده را  مایه از آثار شاملو چاپ میاین که در این مجله شعرهای سست و تقلیدهای بی  .بود  «خوشه »

نوشته که جوانان شهرستانی حال  او خود یکی از پیروان شاملوست و با این    .تصریح کرده است هم  باباچاهی  

بردند و او هم آنها را در خوشه به هایشان را برای وی میرفتند و نوشته هر از چندی به زیارت شاملو می
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ی شاملو به دست آوریم، الزم است برای آن که تصویری از کیفیت این »شعر«های برگزیده   341.رساندچاپ می

 ها را مرور کنیم.برخی از این نشریه 

دو شعر از خانمی به نام راضیه پشت سر هم منتشر شده که تقریبا    »کتاب جمعه«ی دوم  در شماره

شان  یکی  .«ی آبیستاره » و    «ی صورتیستاره: »یک مضمون و یک محتوا دارند و حتا اسمشان هم شبیه است 

 342:کوتاهتر است، چنین است که 

داند دختر می  /.  های وحشی بنفش است ر از گلباغ پ  /کندآسمان نگاه می زند و به دختر توی باغ قدم می  .۱»

 .  صورتی رنگی هست  یستاره  /، پشت آن تکه ابر سفید، که تو آسمان 

 . شودباغ نزدیک می سوار بر ابر، در آغوش باد به  /صورتی، یستاره  .دختر رو تخت چوبیش خوابیده .۲

 آید بوی نم می .باردبر ستاره می  /صورتی رو زمین باغ افتاده و ابر، آرام آرام ی ستاره .۳

های ستاره، هر  گل  /بافدد می ستاره شده نشسته است و سب /دختر کنار کرتی که پر از گلِ .زود است  صبح .۴

   «.نشسته /شان شبنم هایشان آبی است و روی همهپرچم /. کدام پنج گلبرگ صورتی دارند

این متن را تنها به خاطر کوتاهتر بودن نسبت به جفتش نقل کردم، وگرنه هردو از کیفیتی همسان برخوردارند 

در  شعر  در مقام  چه رسد به آن که بخواهند    .ی ندارنداارزش ادبیهیچ  نی کودکانه هستند که  ومتهردو  و  

ها پس شود که چرا مجله با خواندن این متن در آن مجله روشن می .  شوندای نامدار مثل »خوشه« منتشر  مجله 

 
 . ۱۳۹-۱۳۸: ۱۳۸۴باباچاهی،  341

 .۵۲ی دوم، ص: راضیه، کتاب جمعه، شماره 342
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های جدی پس از یکی اند. دور از انتظار نیست که مخاطبان نشریه شده از افتادن به دست شاملو، تعطیل می

 ی شعر، از خرید مجدد آن خودداری کنند. ایی در صفحه ه دو بار خواندن چنین متن 

میرزا حسین مشرف اصفهانی اشعار    اند،انتشار یافته   های که زیر نظر شاملو در این نشریه برخی از آثار

زمانی ادعا کرد که او  د که از دیوانیان دربار صفوی بود و ذوقی ادبی داشت و طبعی شوخ.  نآوریاد میبه  را  

ی نظامی بنویسد که هیچ معنی نداشته باشد. شاه صفوی با او قرار گذاشت  تواند پنج مثنوی به وزن خمسه می

مه یافتند، دندانی از او را بکشند و بر سرش بکوبند، و به ازای  داری که در این منظو که به ازای هر بیت معنی 

در نهایت هم .  رساندانجام  به  اش را  مه منظو سرودن  معنا یک مثقال نقره بدهند. او پذیرفت و کار  هر بیت بی

باقی را پذیرفتند و مشرف اصفهانی   امامعنی بستند و سه دندانش را کندند و بر سرش کوفتند،    اشبه سه بیت 

 ای به دست آورد.  با این شیوه ثروتی افسانه 

ر احساس  این  نوپرداز  شاعران  آثار  از  برخی  میمرور  القا  فرد  به  اصفهانی ا  مشرف  گویا  که  کند 

بنیانگذار جریانی ماندگار در ادب پارسی بوده که پس از عصر مشروطه به شعر نیمایی و سپید انجامیده است. 

ی دیگری در سخن منتفی شده است. اگر با این تفاوت که عالوه بر معنا، وزن و قافیه و هر عنصر سنجیده

بخش است و برای  یابیم که صرفِ حضور وزن و قافیه در سخن لذت، در میشعرهای مشرف را بخوانیم

طوری    -معناهرچند بی-پرداز دارد و به شعر کهن پارسی خو گرفته، تصویرها  کسی که ذهنی منظم و قافیه

شود که در عین مهمل بودن )که شرط ثروتمند شدن این رده از ادیبان است( همچنان دلپذیر  کنار هم چیده می

 دار است:و خنده

 آوازه بلند شد ز مجنون    »عاشق سگ یرغه بود میمون 

 اش حلیم است آش شب چله    تاریخ وفات گرگ جیم است 

 زددالله مگس خروش می    زدچون مکتب عشق جوش می

 تکلم کرد به پارسی می    ی تبسم لیلی ز دریچه 
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 ی اردک خموشیم!« همسایه     ما و تو برادران موشیم 

 صله«: از کتاب »مدایح بی و مقایسه کرد شامل  «شعرآغازگاه این »توان با  این شعر مهمل را می

ام ام/ ره نبُرد/ نگاهی جان پردریغناکیچندان که از مرزهای تکاثف درگذشت/ که کس به انده  »غمم مددنکرد/ 

به    / اشزبانی گیر روغننگرد/ از سخن بازماندم/ گفتند/ مانا کف گفتند به مالل گذشته می  / به خأل خیره ماند 

  343ته دیگ آمده/ ...«.

هایی تریبون   داد، همچونگرفت و به باد فنا می هایی که در اختیار می املو به این ترتیب از نشریه ش

ها جست و با پیگیری چشمگیری طی حدود پنج دهه مدام این متن بهره می های پلکانی  نثر موقت برای انتشار  

اش را  دبیای  که سلیقه ند  کرا تکثیر  از آنجا حرف و سخن کسانی    جست تایماو تریبونی  ید.  نامرا شعر می

  .داده است نجام میاتایید کنند، و این کار را به بهای ریزش شدید مخاطب و تعطیلی پیاپی نشریات  

ی انقالب  »کتاب جمعه« که در این میان وضعیتی استثنایی داشت و به خاطر جای گرفتن در میانه 

های همسو عالوه بر گزینش متن در این مجله    ها بوده است. شاملومخاطبی پیدا کرد، اثرگذارترینِ این تریبون 

های دیگر را با زبانی بسیار تند و گزنده تاخت و سلیقه های دیگر می های خودش، سخت به نوشته با نوشته 

حال را به سوی هواداری از خویش یافت، افراد میانه او هوادارانش را در میان مخاطبان مجله می  .کردتحقیر می

 . کردبا بقیه تسویه حساب می داد، و هل می

رفتار او در این حوزه شباهتی چشمگیر به جالل آل احمد دارد که دقیقا به همین شکل در مطبوعات  

کرد، پروردگان را دور خود جمع کرده بود و آثارشان را منتشر می ای از مریدان و نمک نفوذ داشت و حلقه 

آن که کیفیت یا محتوایی خاص فراتر از تبلیغات سیاسی از آنها انتظار داشته باشد. این نکته البته به جای بی

 
 . ۸۲-۸۱: ۱۳۷۸شاملو،   343
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خود باقی است که هم شاملو و هم جالل در نوشتن به زبان پارسی برای خود سبکی ویژه و جذاب داشته  

ی شعر و شاعری محدود است. است. نقد اصلی من در اینجا به سواد ادبی شاملو و ارزیابی ادعاهایش درباره 

و را تراش داده بود و شکلی از  ی یک عمر کار مطبوعاتی زبان نوشتاری شامل دانیم که تجربه وگرنه این را می 

 نویسیِ پرهیجان و تاثیرگذار را برایش ممکن ساخته بود. عامیانه 

زبان شاملو و سبکی که برای خود دارد، از سویی مردساالر و خشن و حماسی است و از سوی دیگر 

شود. نثر او از  می  فردگرا و خودمدار است و جسته و گریخته با تحقیر مردم و ابراز تنفر از عوام نیز همراه

احمد شباهتی چشمگیر دارد. نثری ستیهنده و خشمگین و انقالبی، این نظر با نثر دوستانش به ویژه جالل آل 

 های خود را دارد. ای از مخاطبان جذابیت و در عین حال هتاک و عوامانه که به هر صورت برای دامنه 

سازد، تاکید او  می نزدیک  شباهت دیگری که شاملو را از طرفی با جالل و از سوی دیگر با نیما  وجه  

بر فرهنگ شفاهی است، که در بافت سیاسی آن دوران داللتی بلشویکی داشته و ستایش فرهنگ فرودستان و  

ی بودن سنت گفتمانی این  بودن و نانوشتار رسانده است. اما از سوی دیگر احتماال عامیانه گفتمان توده را می 

عنی  « یدکالماسیون»ی این روحیه را در اصرار نیمایوشیج بر  کرده است. یک نمود برجسته افراد را کتمان می 

اش بینیم و این ادعا که آثارش را باید به شکلی خاص خواند تا شعر بودن هایش میاپرایی خواندن نوشته 

نظر  عیه ی دفاجالل هم در نخستین مقاله   .معلوم شود از همین  نیمایی منتشر شده  واری که برای شعرهای 

 جانبداری کرده است. 

بینیم، ی نوار کاست میی شاملو از رسانه ی به موقع و خالقانه تر این گرایش را در استفاده نمود عیان 

جالب توجهی  ی ایرانیان در تولید صنعتی ادبیات به شکلی شفاهی بود، و به شکل که یکی از نخستین تجربه 

ها تکثیر دو رده از منش   هب  ای نو )کاست( در ایرانرسانه ورود  یعنی  همزمان بود.  های امام خمینی  با انتقال پیام 

و دیگری تبلیغ »شعر« سپید، که با صدای سوخته و گیرای شاملو  ی اهل منبر  موعظه و خطابه دامن زد. یکی  

 . کردشد و در گوش عوام با آن همسان جلوه می دیگران خوانده میهایی ساده از خیام و در کنار دوبیتی
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این نکته البته در تاریخ تحول ارتباطات بسیار مهم و کلیدی است که پیدایش فناوری نوار کاست  

اشتغال داشت،    رفتن   ی دینی و منبرموعظه به  یا  داشت  برای اولین بار کسی که دعوی شعر گفتن  باعث شد تا  

ی شیوه ) یا آن را بنویسد  (  ی سنتی شفاهیشیوه )  بگویدخود را رودررو برای مخاطب  سخن  به جای آن که  

کرد خواند و روی نوار کاست ضبط می، آن را می( ی مدرن کتبییوه )شیا آن را به چاپ برساند  (  سنتی کتبی

 رساند.  و بعد نوارها را به دست مخاطبان می 

نوآورانه از دستیابی به مخاطبان در به کرسی نشستنِ شاملو در مقام شاعر تاثیر چشمگیری  ی  این شیوه

به گوش مخاطبان  های امام خمینی را  شیوه سخنرانی این    باکه    ندمذهبی بود  وناش انقالبیو ابداع کننده   داشت 

این  با همکاری نشر ابتکار ضبط کردن کالمش بر نوار کاست را آغاز کرد و    ۱۳۵۹شاملو از سال  .  رساندندمی

مقلد جریان او  روشن است که در این زمینه  های امام خمینی بر نوار بود.  چهار سال پس از انتشار سخنرانی 

 بوده است.روز سیاسی 

آورد. کرد، هرگز به عنوان شاعر اعتباری به دست نمینمیدور از اغراق است اگر بگوییم شاملو چنین  

ی هایش نمایان است و کسانی که تنها با خواندن شعرهای چاپ شدهچون در روی کاغذ نثر بودنِ نوشته 

باشند، بسیار کمتر از کسانی هستند که صدای او را   شناسانه نسبت به آنها احساس کرده شاملو ستایشی زیبایی 

اند. عناصر جذابی که در صدا و لحن و آهنگ کالم وجود دارد و بیانی را  شنیده و پسندیده از روی کاست  

سازد، البته ارتباطی به خودِ دستاورد ادبی یا شعر بودن و نبودنِ اثر می در نتیجه دلنشینو رمانتیک و  شاعرانه

تن  لزوما با م  و نه-  و با صدا  دار و خسته و رمانتیک خواندتوان با صدایی خش ندارد. یعنی هر متنی را می

 از شنونده دل ربود.   -ادبی

شاملو هم درست چنین کاری کرد. اما از ابزار تبلیغاتی نیرومند دیگری هم بهره برد، و آن هم این  

خواند و از را هم به همین ترتیب میکالسیک پارسی  بود که همزمان با خواندنِ اشعار خودش، شعرهای  

شد محتوای  که ادعا می کردند  هایی را دریافت میکرد. بنابراین مخاطبان کاست مجرای همین رسانه پخش می
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شد، با  های شاملو در کنار شعرهای جاویدان حافظ و موالنا خوانده می شان شعر است، و در آنها متن همه

زد که متن شاملو نیز البد  همان زبان و با همان صدا و با همان لحن، و این خود به خود به این تلقی دامن می

کالسیک دارد. ناگفته نماند که شاملو در خواندن شعرهای موالنا  کیفیت و اعتباری همسان با شعرهای پارسیِ  

ی آشنایی او را با شود و خودِ این نکته که درجهو تا حدودی حافظ خطاهای جالب توجهی هم مرتکب می

 . موضوعی است برای پژوهشی مستقلدهد،  شعر کالسیک نشان می

تاثیر نوار کاست در فراگیر شدنِ نقش شاملو در مقام شاعر چندان چشمگیر و مهم بود که همین چند   

 344ی شاملو منتشر کرد،نوشتارهایی یکسره مدح و ثنا درباره   مجموعه «  ی پویااندیشه »ی  وقت پیش، وقتی مجله 

به تاثیر نوارهای کاست ،  بودندرا شرح داده  برخوردشان با شعر شاملو  اولین    ای کهنویسنده پنج  از  نفر  چهار  

شود. جالب آن اش در ذهنشان تداعی مید که شعر شاملو با صدای او و خواندنِ شفاهیناشاره کردند و گفت

رسد، شعر شاملو را با دستخط مال تر از باقی به نظر می جسورتر و رک   ( کهپوربهروز غریب )یکی از ایشان  

و آن را از رو   هایش برودبایست خودش هم همراه نامه نصرالدین شبیه دانسته است، که چندان بد بود که می 

 345بخواند تا مفهوم گردد. 

بر خالف    او  است.  نبوده  بدیهی  و  طبیعی، سرراست  امری  شاملو  که شاعر شدن  آن  کوتاه سخن 

گو شعرهایی نگفته که نزد مخاطبان ارجمند شمرده شود و به تدریج دست به دست و  شاعران دیگر پارسی 

افراد و جریانها  اش فراهم کند. شاملو برای شاعر شدن از اعتبار سینه به سینه بچرخد و شهرتی برای آفریننده

کرده، با دعوا و توهین نقادان  هایی جوانمرگ برایش تبلیغ می برده، در بافتی سازمانی و از پایگاه نشریه بهره می 

 
 .۱۸ی ی پویا، سال سوم، شمارهاندیشه344
 . ۹۱:  ۱۳۹۳پور، غریب  345
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جسته، و از برکت این کوشش های ارتباطی روز بهره می کرده، و از فناوری و منکران را از میدان به در می

 ت. جانکاه و پیوسته بوده که »شاعر« شده اس
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 شعرگفتار دوم: تعریفِ شاملو از 

  

ادبیات  به حریم  با سر و صدای بسیار  شد،  وقتی کسی شکلی از زبان را که پیشتر شعر دانسته نمی  

زند، پیش از هرچیز باید از او پرسید که منظورش از »شعر« می   شعر به آن  کند و برچسب وارد می منظوم  

صورت سایر  مثل  هم  شعر  ردهچیست؟  و  زبانی  ادهای  و  های  دارد  یابنده  تکامل  و  پویا  ساختاری  بیات 

ی  ارعدی بر ساختهای متفاوت ممکن است تغییر کند. با این حال قوااش در جوامع گوناگون و دوران پیکربندی 

کند. تعصب و سرسختی بر سر قواعدی ویژه و خاص  از زبان حاکم است که آن را به شعر تبدیل می ویژه  

ای از شعر ارائه داد،  نوعی جوهرانگاری افالطونی است که مبنایی عقالنی ندارد. یعنی هرکس هر تعریف تازه

 اش نمود.و صد البته که دقیق و استوار نقدش کرد و ارزیابی  باید با روی گشوده و گوش شنوا استقبال کرد،

شاملو از کسانی است که در دوران جدید چنین ادعایی داشته است. او در این زمینه تنها نیست. بهار  

و بعد از او نادر نادرپور و توللی و حمیدی که قالب چهارپاره را ابداع کردند و گسترش دادند، شاعران عصر  

از مخمس و مسمط کالسیک صورت که  بعد  به  تازهمشروطه  کهای  منظوم خلق  تساوی  ی  که  نیما  ردند، 

ها و قافیه را کنار گذاشت، و فریدون رهنما که تمایزی بین ساختار شعر و نثر قایل نبود، هریک برای مصراع 

گفت مبهم و نامشخص بود، و گاه مثل مورد  تعریفی از شعر داشتند. این تعریف گاه مانند آنچه نیما می  خود

شد. فرانسوی( ناشی می ی او،  باره رهنما از ناآشنایی با ادبیات پارسی و محدود ماندن به قالب زبانی دیگر )در

 که باید ارزیابی شود و محک بخورد. هایی است ها پیشنهادها و ایده ی ایندر هر حال همه
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م مدعی بود شکلی تازه به نام شعر سفید پدید آورده و به آن اعتبار خود در این میان احمد شاملو ه  

دانست. طبیعی است که باید از او هم پرسید که منظورش از شعر در کل، و شعر سفید به طور را شاعر می 

خاص، چیست. شاملو هرچند بسیار در شرح عظمت خود در مقام شاعر مصاحبه کرده و فراوان در ستایش 

 ها را از گفتارش استخراج کرد. نوشته، اما دشوار بتوان پاسخی به این پرسش  شعر سفید

هایش با برچسب شعر اعتبار یابند، خواه  نوشته   اصرار شاملو در این مورد که شاعر دانسته شود و

زد تا تعریفی نو برای معنای شعر و شاعری ابداع شود. تعریفی که متونی از  ناخواه به تالشی نظری دامن می

پیشتر گفتیم که شاملو در نوشتن این نوع خاص از   نوشت هم در آن شعر قلمداد شوند.جنس آنچه شاملو می 

روی فریدون رهنما بود. از این رو خوب است نخست به او بنگریم و  اش، وامدار و دنباله نثر و شعر نامیدن 

  ببینیم منظورش از شعر چه بوده است.

دانست ی شعر آزاد در ادبیات فرانسوی، شعر را از وزن و قافیه عاری میفریدون رهنما زیر تاثیر تجربه

های بعدیِ شاملویی  نوشت که شباهتی چشمگیر به متنمی   هایشی شعرهایی به عنوان ترجمهو خودش متن 

 د: دار

پایان/  می   بینمش در گذار شبهایم/ چشم»می  به رغم هر  او  بر  با چشمی دوخته  ببینم/  بهتر  بازش  تا  بندم/ 

ا فراتر  را  میروشنایی  باز  مرگ  نمیز  تن  و  است/  میل  زندگی  اگررویاست/  باک  چه  که یابم/  آنگاه  دهد 

 346.«ای یا خطی باشم مطلق خواهم/ لحظه می

با بافت معنایی زبان پارسی بیگانه است و کامال روشن است که    نوشت کامالهایی که رهنما می متن

های شاعرانه در این زبان آشنایی نداشته  انگیز معناها و زیباییی شگفت اش با ادبیات پارسی و گنجینه نویسنده

 
 . ۱۳۹۲دوز، خیمه 346
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از   برخی  در  حتا  پاست.  ساخت ارسی  آثار  گزارهرهنما  و  نشده  رعایت  هم  زبان  ابتدایی  ادبی  و های  ها 

 برداری شده است:گرته  شود که آشکارا از زبان فرانسوی هایی دیده میترکیب 

جستم دوردست گذارد/ میام نمیجستم پهنه را که آسودهجستم،/ میهای بیراهی/ میسایه   خسبیدم در میان»می 

پوشاند/  را می م  جستم خورشیدها را به هر سایه ناپایدار/ بامداد مرا شیرین بود/ شامگاهجستم لذت را/ می را/ می 

 جستم راهی را که از نو بتوانم زیست« می

اند.  در چنین متنی احتماال ترتیب کلمات و حروف ربط و اضافه زیر تاثیر گرامر فرانسوی انتخاب شده 

لِ قابل شود، هیچ دلیچون در متنی منثور که هیچ ضرورتی برای آهنگین بودن یا موزون بودن در آن یافت نمی

جستم لذت جستم« را به »می ی »لذت )/ دوردست/ خورشید... ( را میی ساده توان یافت که جمله قبولی نمی

 )/دوردست/ خورشید... ( را« بدل سازد.  

دیده و آشنا با ادبیات فرانسوی، که به خاطر دستاوردهای  خالصه آن که فریدون رهنما مردی بود فرنگ  

اش در سرودن شعر به زبان  ود و به خاطر سابقه اش در سینما اعتباری در میان روشنفکران اندوخته بتوجهقابل

ی هایی شبیه به ترجمهتوانست، متنتواند شعر بگوید، و چون نمیکرد در زبان پارسی هم میفرانسوی، فکر می

ها را به اسم  کرد و با الهام از شعارهای هواداران شعر آزاد در فرانسه، همان اش را تولید میاشعار فرانسوی 

توجهی و گمنامی روبرو شد. نشین بود که به حق با بیاو البته در این مورد صدایی حاشیه کرد.  ی شعر منتشر م

 انگیزد. نمی»شعر«های او نه زیباست و نه معنای چندانی دارد و رغبتی برای دوباره )و حتا یک باره!( خواندن بر  

تواند او را بهره بود، اما اینقدر هوشمند بود که دریابد تعریف او میشاملو از اعتبار و دانش رهنما بی 

و گشادتر بود  مبهمِ نیمایوشیج هم گَلفهم ی »شاعر شدن«اش برساند. تعریف رهنما حتا از ه آرزوی دیرینه ب

شد به راحتی شد. سبک و سیاق کار او هم چندان دشوار نبود و میهر عبارتی را در زبان شامل می   و تقریبا

به این  هم  تقلیدش کرد. به این ترتیب شاملو نثرهایی مشابه نوشت و به عنوان شعر چاپ کرد، و دیگران را  
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ای خارج شود و در متن جریانی ادبی و  هایش از حالت تفننی ناپذیرفتنی و حاشیه کار تشویق کرد، تا نوشته 

 حرکتی اجتماعی قرار گیرد.  

اما در ابتدای کار هم آن تعریف و هم   .را پذیرفت رهنما از شعر  شاملو با نوشتن »قطعنامه« تعریف   

  ی چاپ کتاب را پرداخت کند، و بانمودند که خودِ رهنما ناچار شد هزینه می  ها چندان ناپذیرفتنی این متن

دار قدیمی به  انجامید. تنها پس از سی سال که نسل ادیبان استخوان  به شکست  در نهایت این پروژهاین حال 

سوادی جایش را گرفت، این کتاب دوباره منتشر شد و تعریف دلبخواه  ی کمتدریج منقرض شد و نسل تازه

رهنما باالخره در فضای ادبی جایی برای خود باز کرد، آن هم در میان نسلی از جوانان که به خواندن مطبوعات 

ای نداشتند. جوانان این نسل شعر را بیشتر در  املویی خو کرده بودند، و با ادبیات کالسیک پارسی میانه ش

روزنامه مجله  پاورقی  و  دیوان ها  در  تا  بودند  خوانده  کتابها  در حد  را  پارسی  و  کتابها،  و  درسی  ها  های 

 شان یاد گرفته بودند، نه با سرمشق قرار دادنِ گلستان و بوستان و شاهنامه.مدرسه 

ی پرشوری نوشت و در آن با به هم دوختن جمالتی برگرفته ی قطعنامه بیانیه فریدون رهنما در مقدمه 

در آن هنگام شاملو اسم »صبح« را برای    .از نوشتارهای متفاوت شاملو در همان کتاب، آنها را شعر دانست 

 بخشی از نوشتار رهنما در این مقدمه چنین است: .تخلص خود برگزیده بود

همین سعی کسی است که به جای زندان حمق،    .و همین سعی اوست   .خواهد به دنیا آید»صبح می 

من از کلمه زندان بدم    .کشاندهای بزرگ می زندان دوست داشتن را اختیار کرده که او را به طرف سروده

در  می که  دهید  اجازه  به صبح  ولی  شودآید  پیروزمند  دهید    .تالشش  از خویشتن اجازه  اش، خویشتن که 

دیروزش، بیزار شود و با صمیمیت خودش را بکشد و اجازه دهید که راه به دنیا آمدن خودش را به شما نشان  

خطای او خطای   .های کشور صبح آرام پرداخت ها را ترک گفت و به حماسه نشان دهد چطور قبرستان .دهد

و صبح، خود را به عنوان یک نمونه در مقابل شما قرار   .خورندتمام آنهایی است که فریب غیرانسانها را می
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زند، خشک  بینید مید درد بکشد و در مقابل دست و پایی که میولی اجازه دهید که از گذشته خو  .دهدمی

   ...نمانید

پل رو، دسنوس،  نویسد: »از سن ای که تریستان تزارا برای اشعار ناظم حکمت نگاشته می در دیباچه 

اش را از دست داده«، و همین  معصومانه   یر ونیک به این طرف شعر بازیماکس ژاکوب، بنژامن فندان و پی

های پی در پی برای تعیین یک زبان پرابتکار، شعر به یک  پس از کاوش   .یکی از خواص شعر معاصر است 

 .  ...های مربوط به آنها و دیوانگی ها، زخمها، سیاهچالبا همان تکان .پارچه زندگی تبدیل گشته است 

  ژان   .کندمر احساسات صبح را اجرا میریتم و وزن از خارج بر شعر و شاعر تحمیل نشده، بلکه اوا

چیزی که او در شعر امروز ما  «نویسد  یر مورانژ می ها اعدامش کردند راجع به اولین اشعار پیور که آلمانی پره

کاری که مایاکوفسکی،   ».  وارد کرده رجحان احساسات، رجحان حرکت و تالش بر اشکال و تصاویر است 

ویچ در لن، آموریم و ایواشکه ویتمن از طرفی و ناظم حکمت، نزوال، نیکالس گویلورکا، نرودا، و والت  

ریتم   .اندها شعر خود را به وزنی که از خارج بر آن تحمیل نشده نفروخته این  .اندتکاپوی زنده نگه داشتن آن 

دنیای پر از اشکال    .مقایسه کردشود  و آمریکای التینی بعد از لورکا میاشعار صبح را با ریتم اشعار اسپانیولی  

برد، با احساسات از بند رسته مان می تصاویر نابرابر نیمایوشیج که نتیجه خشکی )در بهترین آثارش( به دهان   و

 . کننداند و ما را به به »نقاط عمیق درد پاشیده شده« هدایت میصبح به راه افتاده

ای و انسان ماه بهمن نمونه   .رودمثل شعرای قدیم از دنیا بیرون نمی   .روددر نمی  .کنداو هم فرار نمی  ...

ها را به  وس مستقیما تودهالبته هنوز مانده که شعرش مثل اشعار کاستروآل   .رئالیست و زمینی است از شعر  

هنوز مانده که مثل اهالی برزیل و اسپانیا اشعار شاعر    .طرف سرنگون کردن دیوارهای استثمار راهنمایی کند

 « .  را با گیتار یا یمانژا بنوازند

های با مرور همین بندهای کوتاه از قطعنامه، که با شرح و بسطی بیشتر به همین شدت در سایر بخش 

آنچه  نخست آن که نثرِ پارسیِ فریدون رهنما بر خالف    .شوداین متن هم حضور دارد، چند نکته روشن می 
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تعبیرها و جمالت او انگار به کسی تعلق دارند که به    .گویند، تعریفی نداشته است هواداران و پیروانش می 

کرده است، و از این نظر با نثر نیمایوشیج شباهتی  کرده و حاصل آن را به پارسی ترجمه میزبانی دیگر فکر می

دارد پایی که می   .نمایان  مقابل دست و  پرابتکار«  بینید می »در  زبان  تعیین یک  »برای  نمانید« و  زند خشک 

را با عطار  شاملو  رهنما و  های شیوا و روانی در پارسی نیستند و آن کسانی از میان شاگردانش که نثر  ترکیب 

احتماال یا نوشتارهای این عزیزان را    347، اندو آن را از تاثیرات رهنما پنداشته   اندو بیهقی در یک ترازو نهاده 

 . راآثار آن بزرگان اند، و یا درست نخوانده 

او ستایشگرانه نوشتار   .دومین نکته آن که گفتمان رهنما کامال در اندرون گفتمان چپ ایرانی قرار دارد 

ای از شعر رئالیست« قلمداد  داند، و آن را »نمونه ی مرگ ارانی را گواهِ زنده بودنِ شعر او می باره شاملو در

اش دیدگاه کند، و این تعبیری است که در آن دوران به ادبیات فرمایشی حزب توده اشاره داشت و پشتوانه می

ادبسیاست  و  بودزدودهزده  استالینی  مارکسیست   .ی  به  بیشتر  که  آن  با وجود  رهنما  فریدون   هایبنابراین 

زمینه  در  کامال  ایران  فضای  در  اما  دارد،  خاطر  تعلق  غیربلشویک  چپ اروپاییِ  رسمی  و  ی  ادبیات  به  ها 

ی جدایی او از این جریان همان جاست که شعرِ نوی نیمایی نقطه   .است   نگریسته بسته به آن میهای واجریان 

داند و در مقابل پیشنهادِ خودش را ارزش میکند و کارهایش را بیکند و از او به اسم یاد می را هم تخطئه می

به شکلی  یعنی که رهنما کمونیست بود، اما    .داندبهتر و برای »سرنگون کردن دیوارهای استثمار« موثرتر می

 . شداطرافیانش محسوب می از ی تمایز او طه پیرو ژدانف نبود و این نقرسمی 

نام   از  انبوهی  با  را  مخاطب  مقدمه  این  در  رهنما  فریدون  که  آن  نکته  قول سومین  نقل  و  از ها  ها 

ر متن حتا یک بیت شعر یا یک جمله از ادیبان نامدار ایرانی در سراس  .وپایی بمباران کرده است نویسندگان ار

 
http://www.madomeh.com/1392/05/25/666-توان در این تارنما خواند:  ای از این نوع اظهار نظرها را مینمونه 347

6/ 
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نمی اسمبه چشم  از  لشکری  سیاهی  مقابل  در  و  را میهای  خورد  روسی  اسپانیایی و  و  که فرانسوی  بینیم 

نماید که هدف چنین می  .تعلق دارندابسته به احزاب کمونیست  وشان به ادیبانِ متوسط و گاه گمنامِ  بیشتر 

کوشد که می  گویی  .نقل قول آوردن از ایشان مرعوب کردنِ خواننده باشدها و  رهنما از فهرست کردن این نام

ی اش از شعر را، که در زمینه با تاکید بر این که ادبیات جهان با پیشنهادهای او همسوست، تعریف غیرعادی 

ی قطعنامه  هایی که در مقدمه نام و نشان حال  با این    .هم هست، به کرسی بنشاند  فرهنگ ایرانی ناپذیرفتنی 

شود، که انگار فقط  خوانیم به گروهی از ادیبان نه چندان مهم و درخشان و گاه کامال گمنام مربوط میمی

  .کرده است شان برای رهنما کفایت میناآشنا و غریبه و فرنگی بودنِ اسم 

هایی مبهم به این که  او با اشاره   .تعریفِ رهنما از شعر است در نهایت، مهمترین عنصر در این متن،   

  . شعر باید زنده باشد، و اوامر احساسات را اجرا کند، عمال از زیر بار تعریف شعر شانه خالی کرده است 

گوید وزن و ریتم نباید از بیرون به شعر تحمیل شود، و معلوم  تعریف او برای شعر تنها سلبی است، یعنی می 

از  »وزن و ریتم  شناسیم که  متنی ادبی نمی   یوگرنه در هیچ زبان  .است بوده  وزن و قافیه  منظورش  است که  

معناست.  شده باشد. اصوال این که چنین چیزی از بیرون به چنان چیزی تحمیل شود، بیبه آن تحمیل    «خارج

است ادعایی  ی صوتی زبان است و باور به امکان تفکیک این دو  وزن کالم و ریتم شعر بخشی از جوهره

  .سازی و استدالل داردکه نیاز به شفاف  برانگیزو جدل ناپذیرفتنی 

مورد توجه قرار گیرد، تاکید رهنما بر گسستی است که شاملو    اباید در اینجی جزئی دیگری که  نکته  

د که خطاهایی بزرگ و نابخشودنی  آوری شاملو آشکارا کسی را به یاد می لحن رهنما درباره   .تجربه کرده است 

ی پیاپی بر این  رهنما در چند جمله   .را مرتکب شده و حاال به اشتباه خود پی برده و قصدِ جبران آن را دارد

و   دیده چه بوده است؟زند که خطاهایی که در شاملو می کند و به این پرسش دامن میمضمون پافشاری می 

 شاملو دقیقا از چه چیزی گسسته است؟ 
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تعبیری با  « به  سرود ِ مردی که خودش را کُشته است »در متنی به نام    «قطعنامه»شاملو خود در همین   

هایی متن او صفحه  .کند که راهی نو یافته و بر خویشتن غلبه کرده است ی خود وداع کرده و ادعا می گذشته 

تقطیع افراطی این متن به گمانم بیشتر برای این انجام شده    .اش را اشغال کرده است متوالی از کتاب قطعنامه 

یکی دو صفحه بیشتر نیست و اگر این شکلِ اصل متن در واقع  .تا شکل ظاهری آن به شعر شباهتی پیدا کند

شود که با متنی منثور و احساساتی ی تحمیل شده از دوش متن برداشته شود، به روشنی نمایان می بریده بریده 

  :سر و کار داریم

  / :به او گفتم  /.  کُشتماو را    /و در احتضاری طوالنی  / خنجر به گلویش نهادم  /نه دعایی خواندم،  /نه آبش دادم»

 م! کُشت /و او را /»!گوییــ به زبانِ دشمن سخن می «

پا   /با شما که حسرتِ نان  /با شما،  /و مرا بیگانه کرد  /کس همچُنُو به من نزدیک نبود، و هیچ  /نامِ مرا داشت 

و    / .  اش حسرتِ یک پیراهن است پوش ْتنکه    /با خویشتنم  /و مرا بیگانه کرد  /.  تابِتانکوبد در هر رگِ بیمی

اما مجالش ندادم  /.  خواست در خلوتِ خود به چارمیخم بکشد نهادم  /من  آهنگی   /.  و خنجر به گلویش 

تنبوشه  احتضاری طوالنی  /ی گلویش قرقره کردفراموش شده را در  از گلویش    /شد سَرد  /و در  و خونی 

نه خونِ   /خونِ قادیکال  /، «!نه خونِ »نه  /شدههای فراموشخونِ آهنگ  /!همین  /یک قطره  /به زمین،  /چکید

»پادشاهی که ِچل  /،«!خواهم»نمی  »ملتی که ریخت و تاجِ ظالمو از سرش    /«تا پسر داشت خونِ  نه خونِ 

ها ــ وقتی که  خونِ نظامی   / خونِ شانه باال انداختن، سر به زیر افکندن،  /.  یک قطره  /خونِ کَلپَتر   /،«ورداشت 

به رنگِ    /به رنگِ خونِ پدرانِ داروین   /خونِ خواستنی به رنگِ ندانستن  /خونِ دیروز  /اند ــ ،منتظرِ فرمانِ آتش 

و نه به رنگِ   /و نه به رنگِ خونِ نخستین ماهِ مه  /به رنگِ خونِ سرتیپ زنگنه  /خونِ ایمانِ گوسفندِ قربانی

 !که عشقِتان را نسنجیده بودم  /خونِ شما همه
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  / ...و همین مرا به کشتنِ او واداشت  /اگرچه نگاهش دوستانه بود، /گفت  دشمن سخن می به زبانِ

بدو گفتم من:   /«!های ارومیهپرچمِ نظامی   /به من گفت او: »لرزشی باشیم در پرچم،  /  ... در رؤیای خود بود

 خنجری باشیم  /!»نه

  / «!به زیرِمان آرند  /از دار  /بدو گفتم من: »بگذار  /«!آویزیمبه دارِشان    /به من گفت او: »باید  /«!شانبر حنجره

لرزید و از رؤیایش    /  ...«!بدو گفتم من: » لِب مارِ شکست را، رسوایی را  /«.  به من گفت او: » لبی باید بوسید

و    /را  و تابوتِ لورکا  /فرانکو را نشانش دادم   /  ...و پُشتش را به من کرد  /او رنجید   /من خندیدم  /.  به درآمد

و به آهنگی   /و او به رؤیای خود شده بود  /]و آواز بانو هایده را[    .خونِ تنتورِ او را بر زخمِ میدانِ گاوبازی

 صدای   ِچرا که از بیگانگی   /آن وقت، ناگهان خاموش ماند  /.  ام بازنیامدبه خاطره   /گاهخواند که دیگر هیچ می

  /.  او را کُشتم  /و من در سکوت  /.  به شک افتاده بود  /مانِست میکه طنینش به صدای زنجیرِ بردگان    /خود

و    /ــ خودم را ــ  /او را کُشتم  /و در احتضاری طوالنی  /خنجر به گلویش نهادم  /آبش نداده، دعایی نخوانده

 . دفنش کردم /امدر زیرزمینِ خاطره /کفنش کردم، /اشدر آهنگِ فراموش شده 

اکنون این منم، ای سرهای   /!ای خداوندانِ اساطیرِ من  /ی شماپرستنده  /این منم  / کنونو ا  /  ...مُرد  /مُرد  /او مُرد

  / و شمایید / شما ِخوابیخوابِ بیبستریِ تخت  /من  /اکنون این منم /. پردازِ سرود و درودِتاننغمه  /!ساماننابه 

در قلبِ   /خونِ آبادان  /خونِ اصفهان و    /  ...و شما  /اکنون این منم  /.  یی بر فانوسِ آرزوی منرقاصِ شعله   /شما

اکنون این    /.  کشد شیپورمی   /در احساسِ خشمگینم  /و نَفَسِ گرم و شورِ مردانِ بندرِ معشور  /زند تنبور، من می

ــ  /منم اصفهان!  مردانِ  ــ  شما  گونه   /و  سُرخیِ  در  را  پادشاهکه خونِتان  دخترِ  پرده  /ی  قلم بر  اتاقم ی  کارِ 

جانشینِ داروی مزدِ خود    /که زهرِ سُرخِ اعتصاب را  /و شما ــ بیمارانِ کار! ــ  /نون این منماک  /.  ایدپاشیده 
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در    /زند عرقِ فقر بر پیشانیِتانکه جوانه می   /و شما ــ یارانِ آغاجاری! ــ  /اکنون این منم  /.  ناچارکنید به می

  /. فروکشِ تِب سنگینِ بیکاری

منم  این  در    /اکنون  گوری  سپرده   /زیرزمینِ خاطرمبا  به خاک  آن  در  را  اجنبیِ خویشتنم  تابوتِ    /امکه  در 

ام در احتضاری  و او را کشته   /اممن خنجر به گلویش نهاده   / خویشتنی که ِاجنبی  /  ...اشهای فراموش شده آهنگ

 !منم /این /اکنون /!امنه دعایی خوانده  /امنه آبش داده  /و در آن هنگام /طوالنی،

ی ایده   .دارند  که هواداران »نوشتنِ خودکار« بدان عالقه   ماندای میهای لگام گسیخته متن به تراوش

اما این مضمونی است که در ادبیات   .رساند، زیبا و گیراست مرکزی متن، یعنی کسی که خودش را به قتل می

پارسی هزار سال سابقه دارد و نویسندگانی بزرگ مانند خواجه عبداهلل انصاری و احمد غزالی و سهروردی  

  .اندسخن گفته شتن نفس« »کبه نثر و شماری بسیار بیشتر از شاعران به نظم از 

از متنی که شاملو نوشته در بی ادبی پرداخته شده و به همین دلیل هم  این سنت  به  توجهی کامل 

زبان پارسی محروم مانده و از این ی زانه خی گونه های خیالهای معنایی و بازیهای نغز و پیچیدگی مضمون

تبد متنی خشن و زمخت  به  است رو  ناهمو  .یل شده  و  که  ار و ماللمتنی طوالنی  دارم  بسیار  انگیز  تردید 

 348.با دقت خوانده باشندکامل و ی پیش آن را خوانندگان همین سطور همین چند دقیقه

ادب پارسی دانشی  در    تنِ نفسکششاملو به احتمال زیاد نسبت به سابقه و سنِت دیرپای مضمونِ  

ی در ادبیات فرنگی دو مضمون درباره   .نداشته، و این مضمون را نیز احتماال از ادبیات فرنگی وام گرفته است 

 
]و آواز بانو هایده خواندید عبارت برای اثبات این دعوی، خود انصاف دهید و بنگرید و ببینید وقتی دقایقی پیش آن را می   348

اید؟ این عبارت نامربوط البته در اصل  اید؟ یا حتا آن را دیدهی این »شعر« همچون عنصری نامربوط تشخیص دادهرا[ را در میانه

ای در آن میان گذاشته شده تا جذابیت متن و ساختارمند بودنش، و کشش و دقتی ها همچون سنجهمتن شاملو وجود نداشته و تن

 انگیزد را محک بزند.که در مخاطب برمی
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است که بیشتر خاستگاهی رمانتیک    349یکی شعرهای مربوط به خودکشی  .کشتن خویشتن پرداخته شده است 

دیگری   .توان یافت دارد و به خاطر گناه بودنِ خودکشی در فرهنگ ایرانی، همتایی برایش در شعر پارسی نمی

شعرهایی که مضمونی سیاسی دارند و معموال با وامگیری مفاهیم مسیحی به مفهومی نزدیک به شهادت در  

شود و بیشتر عصرِ شاملو دیده می گرایان هم ی در شعرهای چپ طنین چنین مضمون  .کننداشاره می  فرهنگ ما

   .دوستانه )در جریان جنگ جهانی دوم( اشاره داردبه فدا کردن خویش در راه آرمانی انقالبی یا وطن

شود که  این تصور ایجاد می   ،ی اودر نخستین نگاه به متن شاملو و تاکید رهنما بر خطاهای گذشته  

ت فرمایشی شاید گسست شاملو از حزب توده در این هنگام آغاز شده و رهنما به سرپیچی شاملو از ادبیا

 . دهد که چنین نیست ی رهنما نشان می هم محتوای »شعر«های قطعنامه و هم مقدمه   اما  .کندحزب اشاره می 

اش و رهنما هم در مقدمه   های چاپ شده در قطعنامه از جنس تبلیغات سیاسی حزب توده است  ی متنبدنه 

دهد که با دارند، نشان می صریح  محتوایی  و در این راستا  شود  با آوردن بندهایی از آن که به ارانی مربوط می 

 . اش هیچ مشکلی نداردحزب توده و ادبیات فرمایشی

ی خطاهای شاملو  رهنما درباره   .سازدای هست که مقصود رهنما را عیان میی قطعنامه جمله در مقدمه  

اش برای رهایی از آن شرحی داده و درست بعد از آن از نیمایوشیج یاد کرده و به نوشتارهای  دن و دست و پا ز

کند، پیروی از نیمایوشیج است، که شاملو تا  در واقع خطاهایی که رهنما بدان اشاره می  .او حمله کرده است 

رهنما قاعدتا به عنوان کسی که با ادبیات فرنگی آشناست،    .کردآن هنگام خود را شاگرد و مرید وی معرفی می

چاپ شد، نیما به   «قطعنامه»در زمانی که    .مایگی آثارش آگاه بوده است ها و خطاهای نیما و بی به نقص 

گرایش  های چِپ مخالف با حزب  احمد به جریان از حزب توده فاصله گرفته بود و با مدیریت جالل آلتدریج  

 
349 Suicide Poems 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=killing+my+self+poem&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fvoices.yahoo.com%2Fsuicide-poems-126458.html&ei=Hr_SUPi1IIbvqwGVu4HYAQ&usg=AFQjCNEviilU59lLUE4ucZX9l8HrBGHMWA
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به هر روی   .احتماال رهنما و شاملو هم در همین زمینه جسارت مخالفت با او را پیدا کرده بودند  .یافته بود

 .  های صریح رهنما در مقدمه را خواند و رنجید و بعد از آن ارتباطش را با شاملو قطع کردنیما اشاره

یکی از مواردی که در شرح حال این اشخاص بسیار تکرار شده و مبنایی هم ندارد، آن است که 

نداشتن شعر بوده و این دو بر سر چارچوب نظریِ تعریف  اختالف میان شاملو و نیما بر سر وزن داشتن یا  

دهد که طبق آن هر دوی  این برداشت تصویری از نیما و شاملو به دست می  .اندشعر با هم اختالف داشته 

اند  هایش هم با دیگری آگاه بوده اند و از اختالف ای برای خود داشته ایشان دستگاه نظری مشخص و سنجیده 

  .خاسته است ها برمیشان هم از همین ناسازگاری نظریه و دشمنی

اگر متون نیما و شاملو   .اما مستند و درست نیست  .این تصویر البته بسیار روشنفکرانه و دلپذیر است 

نیما با آن    .انددستگاه نظری روشن و مشخصی برای خود نداشته   شانبیم که هیچ یک یارا مرور کنیم، در می 

هنگام خرده تاکید میکه  بر ضرورت وزن  مقلدان جوانتر خودش  و  شاملو  بر  هم  گیری  اما خودش  کرده، 

یعنی کشمکش این دو ربطی به    .های فراوانی را بدون وزن نوشته و به اسم شعر به چاپ رسانده است متن

 . هایی شکل گرفته است شان نداشته است و اصوال در غیاب چنین نظریه های ادبینظریه 

ایست که نیما بعد از انتشار شعرهای قطعنامه به ود دارد، نامه بیانگرترین سندی که در این زمینه وج 

ند و بر خالف  دامانند وی وزن را معیار شعر نمیه گوید که  نیما در اینجا به روشنی می  .شاملو نوشته است 

تصور مرسوم، هیچ پافشاری و تاکیدی بر موزون بودنِ کالم ندارد و کامال با بیانی مثبت و هوادارانه از غیاب  

  350.گویدهای شاملو سخن میوزن در نوشته 

 
 . ۱۳۴-۱۳۱: ۱۳۸۷یوشیج،  350
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دانسته  شعرهای نیما را بی ارزش می  بنابراین دلیل اصلی مناقشه، به سادگی آن بوده که فریدون رهنما

با خرج رهنما چاپ می داشته  مقدمه  این  با  کتابش  برده، و شاملو هم که  او حمله  به  مقدمه  شده و و در 

این در    .یافته، به اردوی او پیوسته و با نیما در افتاده است پوشی از مفهوم وزن را کلیدِ شاعر شدن می چشم

میان   در  شاملو  اصوال شهرت  که  بود  حزبی  حالی  را شامخاطبان شعر  که خود  بود  آن  نیما  به خاطر  گرد 

هرچند رهنما در این مقطع از همدستی   .ست و در انتشار و تبلیغ سبک وی نقشی کلیدی ایفا کرده بوددانمی

شاملو برخوردار شد و خیانت وی را به استادش با خوشنودی نگریست، اما به زودی به کیفر کارهایش رسید 

 . های عمومی روی آوردرسانه و آن زمانی بود که شاملو از او هم رویگردان شد و به تمسخرش در 

شاملو    .یکی از نکاتی که در شاعر شدنِ شاملو اهمیتی بزرگ داشت، شکلِ نوشتنِ »شعر«هایش بود 

کرد و به شکلی پلکانی ی شعرهای فرنگی در مجالت آثار خود را هم تقطیع میبا تقلید از الگوی چاپ ترجمه 

ن مترجم باید در پایانِ تقریبیِ  چو  .البته کاری معقول و درست است تقطیع بندهای شعرِ ترجمه شده    .ت نوشمی

اما این که    .ی خود را به پایان برساند تا امانت را در انتقال معنا رعایت کرده باشدهر بند از شعرِ اصلی، جمله 

دلیلی   متنی منثور را در زبان پارسی بنویسیم و بعد آن را به همین ترتیب پاره پاره کنیم و زیر هم بنویسیم،

   .معقول ندارد

خواهد تاثیرِ بصریِ  توان در این مورد ذکر کرد آن است که نویسنده با این کار می که می   تنها دلیلی

بندی را در نوشتار خود بازتولید کند و به این ترتیب مخاطب را متقاعد کند که  شعرِ کالسیک و سیستم بیت 

اش،  یعنی به زبان ساده این که پلکانی نوشتن نثر و شعر نامیدن   .با شعر سر و کار دارد و نه با نثری عادی

های درونی شعر قاعدتا باید بنا به ویژگی   .ب دادن مخاطب با شکلِ کلمات چیده شده بر کاغذ است همان فری

شود، یا مهارت  اش را اعالم کند، و نه به ضرب و زورِ شکلی که بر کاغذی سپید چیده میخود شعر بودن 

 . خواندخوانندگی کسی که آن را با صدای بلند می 
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با صدای بلند یا در ذهنش بخواند که »گفتم غم تو دارم گفتا غمت کافی است کسی این جمالت را 

سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان درس وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر  

 آید«، تا در غیاب کامل تقطیع و عالیم سجاوندی دریابد که با شعری زیبا سر و کار دارد. تقطیع چیزی نیست 

آرای فالن نشریه به شعر تحمیل شود. بلکه ویژگی درونی وزن شعر  ی صفحه که قراردادی باشد و با سلیقه 

خیزد که در سرشت شعر نهفته است. به همان ترتیبی که وزن و ریتم »از بیرون« به  هایی برمی است و از مکث 

حمیل کرد، و نیما و رهنما و شاملو شود »از بیرون« به آن تشوند، مکث و تقطیع را هم نمیشعر تحمیل نمی

 اصرار داشتند که چنین کنند. 

های خود روی آورده بودند که تندرکیا  پیش از شاملو چند تن به این ترفند برای شعر شمردن نوشته  

هرچند خود به این    .شاملو هم در همین راهِ کوبیده و هموار پیش رفت   .و نیما در میانشان پیشگام هستند

پاشائی از شاملو پرسید که    .وقتی ع  .دانست نداشت و پلکانی نوشتن را ابداع بزرگ خویش می عان  اذموضوع  

و کاری ابتکاری است، شاملو تلویحا پاسخ مثبت داد و گفت که وقتی    ساختهخود  یابداع  شآیا تقطیع شعر

و این تا حدودی یعنی که    351است   ای دست یافتهکرده به چنین شیوهنویس میشعرهای نیما را برایش پاک 

چون نیما انگار از   .دهداما در این مورد هم نادرست گزارش می   .تقطیع نیمایی شعر هم کارِ خودش است 

شاملو    .بود  «ققنوس»اش با این شکل  ی پلکانی را آغاز کرد و اولین متن منتشر شده نوشتن به شیوه   ۱۳۱۶سال  

ی او بود که شاملوی در جوانی همین ققنوس در ضمن نخستین نوشته در این هنگام کودکی دوازده ساله بود.  

 . بوده که این روش را از نیما وام گرفته است  شاملوگزارش هم نادرست است و بنابراین این  .خواند

 
 . ۲۳۸: ۱۳۸۱پاشائی،  351
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ای ندارد،  در تاریخ نظم و نثر فارسی سابقه » شاملو در جایی دیگر گفته که این شیوه از نوشتن پلکانی   

های مذهبی گذشته از نوشتنِ عمودیِ دعاها و عبارت   .کامال نادرست است هم باز  این    352. «نویسیاال در خوش

ای هزار ساله دارد، حجم زیادی از متون مربوط  دینی ایرانی پیشینه  ها و حتا معماری ها و تذهیب کتابکه در 

هایی  اند و بیشترشان هم شعربه فالگیری و رمالی و علم جفر در دست داریم که دقیقا به همین شیوه نوشته شده 

ی و ریخت چه نسبتی با ادبیات عامیانه این که شعر نیمایی و شعر سفید از نظر ساختار  .  هستندسست و مهمل  

کنند، بحثی جذاب و جالب است که شاید در فرصتی  مثل طلسمات و جفر و دعانویسی برقرار میجادوگرانه  

 دیگر بدان بپردازیم. 

یک بار گفته   . است ابراز کرده  نظر    ینهای مختلف چندمتن در موقعیت پلکانی  ی تقطیع  شاملو درباره 

نشانه  سمبلیک که  پیرس  و  سوسور  دید  از  زبانی  می های  تقطیع  وقتی  و  نشانه اند  به  شمایلی  شوند،  های 

) iconic( گونه  او احتماال به تمایز میان نمادهای زبانی عالمتی و نمادهای شکلی و نقش   353شوند تبدیل می

شباهت ریختی    برخی  . از دید پیرس سه نوع نشانه وجود دارد  .ی پیرس وجود داردکند که در نظریه اشاره می 

دارند، شمایو شکلی  محتوایشان  با  می  (icon)ل ای  مفهوم    .شوندنامیده  که  هیروگلیف چشم،  مثال عالمت 

کند،  موضوع ارتباط برقرار می است که به شکلی علی با    (index)دیگری نمایه   .کند چشم و دیدن را منتقل می

های نوشته شده در ست، مانند کلمه که ارتباطی با موضوع ندارد و یکسره قراردادی   (symbol)و سوم نماد 

این تمایز به این شکل در دیدگاه سوسور تعریف نشده و بنابراین جمع بستن این دو در این    354. یک زبان

 
 . ۱۰۱: ۱۳۸۷شاملو،  352
 . ۹۹-۹۸: ۱۳۸۷شاملو،  353

 Peirce, 1982, Vol.2: 56. 
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و   اند هیچ ارتباطی به تقطیع شعر نداردزمینه نادرست است و به هر صورت کل آنچه سوسور و پیرس گفته

   .ی ادبی و عروض شعریشود، نه نظریه شناسی مربوط میبه دانش نشانه 

اش به شکل شعر در سایر نویسندگان بلشویکِ معاصر  پلکانی نوشتنِ نثر برای نمایش دادن این ترفندِ  

ی ادبیات غنی و پربار پارسی  های ایرانی در زمینه مشکالتی که مارکسیست   .شاملو هم رواج داشته و هم سابقه

شان های بومیای کمتر در زبان درجه های کشورهای دیگر با  با آن روبرو بودند، تقریبا همان بود که کمونیست 

با به قدرت رسیدن استالین و پشتیبانی سازمانی او از رئالیسم سوسیالیستی در سراسر    .رفتندبا آن کلنجار می 

شان  جهان، شمار زیادی از شاعران دروغین از گوشه و کنار سر بر کشیدند که درست همسان با همتایان ایرانی 

حزبی های  ی رسانه کردند و با پشتوانه بیان میزمخت و نازیبا  ه را با زبانی عامیانه و  مای شعارهایی سیاسی و بی

   .دانستندکردند و به این ترتیب خود را شاعر و آثارشان را شعر می می  انتکثیرش

ایران  اشی پلکانی نوشتن هم از ترفندهایی بود که پیش از رواج یافتناین شیوه  شوروی در    ، در 

بودآزموده و   استالین محسوب می  .رایج شده  نوعی شاعر درباری  به  مایاکوفسکی که  از  به خصوص  شد 

متن نوشتنِ  از  شیوه  این  بودهواداران  شعاری  تب   .های  نشستن  فرو  و  چند سال  گذر  از  پس  شاملو  البته 

  .های ایرانی، اهمیت او را انکار کردمایاکوفسکی در میان چپ 

ی تقطیع او و هم  اشاره کرد که هم شیوه گر  مصاحبه ی مایاکوفسکی پرسیدند و  از او درباره نوبتی  

در نوشتارهای وی «  اش بودتاریخ   ای که مقطع به پایان جمله  /وارای نهاد نقطه گلوله /نه والدیمیرم که» عبارت  

 355.نپذیرفته است انکار کرد و گفت از مایاکوفسکی هیچ تاثیری اما شاملو  .شودیافت می
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هدایت خواننده به حفظ ریتم در موسیقی  «شاملو در جایی دیگر نوشته که هدف از پلکانی نوشتن  

معماری »در گفتگویی دیگر دو دلیل برای پلکانی نوشتن شعرهایش ذکر کرده که عبارت است از    356«. است 

منظورش از معماری شعر احتماال همان شبیه شدنِ متنِ چاپ شده بر کاغذ   «تر خوانده شدنِ شعرشعر و ساده 

  .تر دانسته، جای بحث داردساده اما این که خواندن شعر پلکانی را    .های آشنای شعر کالسیک است با بیت 

سازد و این برای متنی  کند، متن را بریده بریده می چون این شیوه گذشته از آن که فضای بیشتری اشغال می 

  .کندمنثور نه ضرورت دارد و نه کمکی به خوانده شدن می 

دیرباز آن را در نثر قصد اگر نشان دادن نقاط مکث در هنگام خواندن بوده، که با عالیم سجاوندی از  

های خودِ شاملو هم کامال روشن است که چنین کارکردی ی تقطیع در نوشته با مرور شیوه .اندداده نمایش می

شان سکته  ای هستند که تقطیع افراطی در میانه بیشتر متنهای او نثرهای ساده  .اند در آثار وی برآورده نشده

  :به این نمونه بنگرید .است  ایجاد کرده و خواندنشان را ناروان ساخته

 من »

 روزی غزلی مسموم به قلبش ریختم 

 تا چشمان پر آفتابش 

 . در منظر عشق من طالع شود

 لیکن غزل مسموم 
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 .  خون معشوق مرا افسرد

 معشوق من مرد 

 .  تراش بدل شدی یخ او پیکرش به مجسمه 

 من دست های گرانم را 

 امبه سندان جمجمه 

 «کوفتم

  :سادگی نثری است به این شکلاین متن به 

 لیکن غزل مسموم  .در منظر عشق من طالع شود  تا چشمان پر آفتابش  روزی غزلی مسموم به قلبش ریختم  من»

  من دست های گرانم را   .ی یختراش بدل شداو پیکرش به مجسمه   معشوق من مرد  .خون معشوق مرا افسرد

 . «کوفتم امبه سندان جمجمه 

معنا هم در این    .تر است خواندن این دو سه سطر از خواندن آن پلکان درازِ کلمات راحت بدیهی است که  

افتاده بودنِ  تر به ذهن متبادر میسطری راحت   حالِت تر  متن هم راحت محتملِ  شود و نثر بودن و پیش پا 

 .  دگردنمایان می

متن یاد شده اگر در کنار شطح عرفانی ایرانی و نثر روزبهان بقلی و احمد غزالی و شمس تبریزی  

محلی از اعراب شناسی  نگریسته شود، نه از نظر محتوای معنایی برجستگی خاصی دارد، و نه از نظر زیبایی

اند، سرپوشی برای این حقیقت شده ها که معموال در غیاب دانشِ کافی انجام  به نظرم تمام این استدالل   .دارد

یعنی   .شداش نمایان میمایگینوشت، نثر بودنش و بیهایش را به رسم معمول میهستند که اگر شاملو متن 
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پلکانی   .این شیوه از تقطیع به سادگی راهی است برای تقلید از شکل عمودی شعر و نه چیزی بیش از آن

 سواد شعر و نثر را با هم اشتباه بگیرد.دمِ دست، برای این که مخاطب کم نوشتن متن منثور فریبی است ساده و  

نباید    .نچه را که در نثرهای قوی گفته شده نباید در اشعاری متوسط عرضه کرد: »آگویدازرا پاوند می 

نباید    .توان مردم را با قطعه قطعه کردن نثری قوی و نمایاندن آن به صورت شعر فریب دادتصور کرد که می

توانی اهل هنر را از خود راضی کنی یا آن که اقال  یا می  .تر از موسیقی است تصور کرد که هنر شعر آسان

 . «ی متوسط در فرا گرفتن موسیقی متحمل شده، دیده باشیرنجی را که یک نوازنده 

برچسِب شعر این گفتار، درد دل من و سایر کسانی است که قطعه قطعه کردنِ نثر و بازنمودنِ آن با  

باز، تاکیدی که پاوند بر ضرورتِ یادگیری مبانی موسیقایی زبان دارد، همان    .دانندبازی و فریبکاری میرا حقه 

ی وقتی سخن از تحریف و استخدامِ فریبکارانه   .است که بهار و اخوان و دیگران نیز بر سرش پافشاری داشتند

توجه به این که همین دست است که شاملو نقلش کرده، و بیآید، منظور گفتاری از  کالم دیگران به میان می 

نباید  :  ی پاوند را بدین صورت درآوریمگفته : »اش نوشت متون خودش مصداق دقیق نقد پاوند است، در ادامه 

در حالی که   357«.توان مردم را با وزن و قافیه دادن به چیزی که منطقا نثر است، فریب دادتصور کرد که می

گوید و مقصودش هم آشکارا کسی مثل  ی آن را می پاوند دقیقا واژگونه   .نباید آن را به این صورت در آورد

 . خود شاملوست 

ی قطعنامه کاشت، بدان دلیل ریشه دواند و رشد کرد  به هر روی بذری که فریدون رهنما در مقدمه  

ی با نیما بود که ابهام درباره   .آرایی از این دست هموار ساخته بودکه پیشتر نیما یوشیج زمینه را برای پذیرش  

بر شعر در زبان  معیارهای حاکم  آغاز شد و  نظم  میان شعر و  برای  های غیرپارسی، همچون سنجه مرز  ای 
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رهنما در همین بستر و با همین ترفند، یعنی معتبر دانستن    .تعریف شعر در این زبان مورد استفاده قرار گرفت 

شان به آرای شاعرانِ بومیِ از زندگی دور افتاده بود که تعبیر عجیب خود را  و برتری دادن«  خارجی»مراجع  

   .از شعر به دست داد

فعالیت در راستای  ی خاطر  از دید او و شاملو و پیروانشان هر متنی که با زندگی، در معنای دغدغه 

این    .اهداف ایدئولوژیک، همراستا باشد، شعر است و در غیر این صورت شعر نیست، یا شعر منحط است 

ی زبانی را  اندازی ژدانفی شعر بودگی یک فرآوردهای عامتر که در چشم برداشت تعبیری خاص بود از گزاره

بر این مبنا هر محصول زبانی که در امتداد   .کرداش برای مقاصد سیاسی تعیین میتنها بر اساس سودمندی 

نهادی سلطه  به عنوان شعر تعریف می(  ثل حزب)مگر  برآورده کردنِ خواسِت  های شود و در رسانه باشد، 

کند و آن  ای جا افتاده مثل شعر را از معنا تهی میشود و به تدریج کلمه زده با این برچسب تکثیر میسیاست 

 . کاهدمحصوالت دفتر تبلیغات فالن حزب فرو میرا به برچسبی برای 

توانستند به صراحت بگویند که منظورشان از معیارِ  احسان طبری، فریدون رهنما و احمد شاملو نمی 

های استالین در حزب  خواه این هدف تحقق فرمان .شان است ارجمندیِ زبان، همخوانیِ آن با اهداف سیاسی 

یا گام برداشتنِ روشنفکرانه در امتداد انقالب د؛  ی احسان طبری از مطرح کردنِ نیما بوانگیزه   ، کهتوده باشد

و یا ترکیب این دو با اولویت دادن به مطرح ساختن خویش و  ؛  که انگار خواسِت رهنما بود،  جهانی پرولتریا

  .شدکه آماج شاملو محسوب می  ،دستیابی به شهرت 

 . کردندتراش اما مبهم برای اشاره به همین آماج استفاده میاز کلماتی خوشان  ی ایناز این رو همه

به    «.ست عری که زندگی »شی  نوشت درباره و شاملو متنی    «نزدیک باشد دگیزنبه »گفت شعر باید رهنما می

موضوعی به کار  هایی مانند شعرِ نو، مدرن، خالقانه، پیشتاز و مشابه اینها برای اشاره به  همین ترتیب کلیدواژه

  .گرفت ی تبلیغات سیاسی عامیانه جای میشد که به سادگی نثری آلوده با سیاست بود و در طبقهگرفته می
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اش هایی مثل پلکانی نوشتن نثر و شعر نامیدن این ابهام در معنای شعر تنها به ساختار و فریبکاری 

یافت. اولین متنی که شاملو در آن در مقام شاعری شد، بلکه در محتوا و مضمون نیز تداوم میمنحصر نمی 

ی آمیزش درباره با اصغر ضرابی کرد و با آن تبلیغات اغراق   ۱۳۴۴گفتگویی بود که در سال  بزرگ ستوده شد،  

شود انتظار داشت که با توجه به این القاب خودش آغاز شد. او در این هنگام مردی چهل ساله بود و می

گوید یزهایی در این مورد می پرعظمتی که به خود داده، منظورش از »شعر گفتن« معلوم باشد. با این حال چ 

خوانیم که: »اما این واقعیت قابل انکار نیست که که آشکارا نادرست است. مثال در این مصاحبه از زبان او می

های میان جنگ جهانی اول و دوم بود که شعر استقالل خود را بازیافت، از ادبیات دور شد، منطق در سال 

ی شی نزدیک کرد تا آنجا که یکسره در تراز آنها قرار گرفت و رابطه خود را به موسیقی و رقص و بعدها نقا

 خود را با ادبیات گسست«.  

معنا هستند. این که »شعر از ادبیات دور شد« یا »منطق خود را به موسیقی و این جمالت تقریبا بی

ها آگاه نیست.  این کلیدواژهکنند که گوینده به معنای دقیق رقص و نقاشی نزدیک کرد« این شبهه را ایجاد می 

شکلی ویژه و    . شعری شعر آگاه نیست کامال آشکار است که شاملو در اینجا از معنای مرسوم و رایج کلمه 

در    کند و همیشههای موسیقایی کالم و الیه الیه بودن معنا تکیه میکه بر نظم خاص از کاربرد زبان است  

و رقص و نقاشی چیزهایی به کلی متفاوت با شعر، و متفاوت با  موسیقی شود. ی ادبیات صورتبندی میزمینه 

ی شناسانه است که باید داشته باشند. ابهام درباره شان محتوایی زیباییهمدیگر هستند و وجه مشترک اصل

انگیز است و همان است که اظهار نظرهایی عجیب و غریب و  مفاهیمی تا این اندازه کلیدی و پایه شگفت 
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که ایرج و بهار و شهریار و دیگران  گوید  ی همین جمالت میآورد. مثال شاملو در ادامه ه دنبال می نامعقول را ب

  358الملک هم نقاش نبوده است. اند، و کمال شاعر نبوده 

بر این باور او گویا  شود.  نمایان می گذرد،  شاملو میدر ذهن  آنچه  در همین مصاحبه طرحی کلی از  

اندیشد، به جای تصویر درخت، شود، یعنی وقتی انسان به درخت میبوده که اندیشیدن با کلمات ممکن می

ای برای خودش موسیقی دارد و بندد. و بعد از آنجا نتیجه گرفته که هر کلمه ی درخت در ذهن نقش میکلمه 

ابنابراین هر کلمه  از دید  نام شعر که  به  با چیزی مبهم  ارتباطی برقرار ای  ادبیات هم جداست،  از  و ظاهرا 

اش را به سادگی با تامل و توجه به چگونگی اندیشیدن به چیزها دریافت. به هر کند. برداشتی که نادرستیمی

صورت این گفتگو یکی از نخستین بارهایی است که شاملو تصویر ذهنی خود از مفهوم شعر را به طور مفصل 

گیرد و  ی شعر سفید را به جای شعر آزاد به کار میالبته درست روشن نیست. کلمه   کند. منظور اوبیان می 

مفهوم وزن عروضی و ارتباط و تفاوت آن با موسیقی عادیِ جاری در زبان  عالوه بر چیزهای دیگر،  گویا  

 داند.  نمی نیز گفتاری را 

ی شعر  وضع خودش دربارهای ادبی یا شرح می سخن شاملو در این گفتگو البته توضیح نظریه بدنه 

هایی به ادیبان تشکیل یافته و کسانی است که در آن ی جمالت این مصاحبه از توهیننیست. بخش عمده 

کند و  جاست که از حافظ هم یاد میاند. در همیناند، بیش از بقیه آماج ناسزا قرار گرفتهزمان شهرتی داشته 

شمارد،  داند و الیوت را از او بسیار برتر میمان ما محدودتر« می »افق او را از افق بسیاری از شاعران متوسط ز

ستاید، با لحنی شبیه به نکوهش، و هشت مصرع  که پیشتر نقل و نقدش کردیم. در این بین تنها مولوی را می
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نقل می را  از غلکند که دوتااز وی  ناشی  اگر  نباشد  طشان،  نیست(،  چاپی  انگار  بازگو شده    )که  نادرست 

 360«ر!دبی قافیه و مفعله را گو همگی با  /یار مرا، عشق جگر خوار مرا» 359:است 

بیانیه   این مصاحبه  از  پیش  دهه  منظور  شاملو یک  آن  بود در  مدعی  بود و  کرده  منتشر  مشهور  ای 

دانست و مانیفست خود را »شعری که خودش را از شعر روشن ساخته است. این متن را خودش شعر می 

نویسم. ت. نخست نیکوست کل آن را یک بار بخوانیم. متن او را البته پشت سر هم میزندگی است« نامیده اس

با روش پلکانی  گنجد و شانزده صفحه کاغذ ای که او آن را نوشته، در هر صفحه تنها سی کلمه می چون 

. این گیرد. چون متن وزن و قافیه و نظم عروضی ندارد و در اصل نوعی نثر است کمابیش سفید را در بر می 

سازد. زند و حتا روشنگرانه نقاط قوت و ضعفش را در مقام نثر آشکار می طور نوشتن به ماهیتش لطمه نمی

 ست« چنین است:متن »شعری که زندگی

پ» شاعر  شعر  خ  در  /نبود.  یزندگ  از  / نیشیموضوع  خشک  و    جز  /او  الشیآسمان  شراب   کردی نم  اری با 

به    یدست  /گرانیآنکه د  حال   /بندی مضحک معشوقه پا  سی دام گ  در  /بود شب و روز  الیدر خ  او  /و.وگگفت 

  / نبود نیاز ا ریچون غ  /شعر شاعر   موضوع /.زدندیخدا نعره م  نیدر زم  مستانه /ار یبه زلف   یجام باده و دست

  / کار شعر دست   با  /رزم.  یهاراه  در  /به کار زد  شدیمته نم  یرا به جا  آن  /نبود.  نی جز ا  یزیچ   /زیشعر او ن  ریتاث

  / نداشت بود و نبودش.  یفرق  / اثر نداشت وجودش.  یعنی   /کنار زد.  شدی نم  /راه خلق  شی پ  از  /صخره را   وید  هر

 
 .۳۱۶-۳۱۵: ۱۳۸۷آیدا،  359

حدسم آن است که در این بیت درهم شکسته غلطی تایپی وجود داشته باشد و »باد ببر« در انتهای مصراع دوم به خطا »با     360

پای شاملوست. به هر صورت موالنا چنین بیتی ندارد و شاملو با نقل پرغلط  اش انگار به  دبیر« ثبت شده باشد. اما خطای باقی

های موالنا در دیوان شمس چنین مخلوقی پدید آورده است. یکی مصراع اول از  و به هم چسباندن دو تا از مشهورترین مصراع

و مغلطه را گو   هیقاف گری مصراع اول از »»یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا/ یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا« و دی

 «.بود پوست بود درخور مغز شعرا پوست  / ببر البیهمه س
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دوش شن    هم  /شیشعر خو  همراهی/  زمان  /شخصهبه   /آنکه من  حال  / به کار برد.  شد یدار نم  ی را به جا  آن

آونگ   /شتن یدار شعر خو  بر  /شی چند سال پ  در  /شاعر را  یدیبار هم حم  کی  /ام.جنگ کرده ی/  اکره  یچو

و سنبل    نیاسمی  نه  /اندزجنگل خلق  یاشاخه   خود  /که شاعران  رایز   /خلق است   یحربه   / شعر  /امروز  /ام...کرده

  / امروز   /.زندیلبخند م  /با لبان مردم  او  /مشترک خلق.  یدردها  با  /شاعر امروز  /ست ین  گانهیب  /فالن.  یخانه گل

  / شهر   یهانقطه   نیدر شلوغتر  آنگاه  /به پا کند   دیزده باو واکس   زیتم  کفش  /لباس خوب بپوشد  دیبا  /شاعر 

همراه  »  / جدا کند:  ابانیعابران خ   نیب  از   /که خاص خود اوست   یدقت  بای/  کی  یکی را،    اشه یوزن و قاف  موضوع

  ب یعج  /دنبال من؟»/ ».امده یهمه جا سر کش /دردربه / سه روز تمام است  دنبالتان/    /!زیعز ی همشهر دیی ایمن ب

 یوزن شعر تازه  من  /محال است.   نینه جانم، ا«/ ».د یاگرفته  گریکس د  کی  یبه جا  البد  /، مرا شما  آقا  /است!

  شه یهم  /را  هاه یو لغات و قاف  وزن  /...قیتامل بکن رف«/ »وزن شعر ؟   /چه ؟   یگفت«/ »شناسم  یدور م  از  /خود را

لفظ   تا  /مضمون قطعه است[  شتری] که ب  یزندگ  از  / من، همه افراد مردمند،شعر    آحاد   /ام.کوچه جسته  در  /من

قاف و  را  یه یو وزن  م  من  / شعر، جمله  م  انیدر  زندگ  بهتر   / قیطر  نیا  /...میجوی مردم   ، و رشد    یبه شعر 

با رضا   تا   /شعر است   یکه خاصه   یمنطق  با  /کند مجاب  شاعر  / که عابر را  دهیآن رس  هنگام  /اکنون«./  ....دهدیم

  هنگام   /آمد   افتهیکه وزن    حاال  /خب،  /ز دست...  رودی تمام زحمت او م  ورنه،  /و رغبت گردن نهد به کار

  ی برا   دیبا  /آرام...شوخ و دل  ست ی ازهی دوش  /از نام  دشیآیکه برم  چندان  /هر لغت   /لغات است:  یجستجو

 /کنیل  /سوزکار، مشکل است و تحمل  نیا  /وجو کند.لغاتِ درخور آن جست   شاعر  /وزن که جسته است 

  شان یزندگان  محصول  /و همتراز نباشند، الجرم  همرنگ  /اگر  -لغت   -شانیوزن و خانم ا  یآقا  /:ست ین  /ریگز

  ی جاودانه   وندیپ  /زیشعر ن  موضوع  /وزن[  یها  وزن بودم، او کلمات ]آسه  من  /من و زنم.  مثل  /ست ین  ریپذدل

چه    کنیل  /شاد[  یهاضربه   نیکودکان ما ]ا  لبخند  /نشست ی شعر م  نیآن که شادمانه در ا   با  /مهر بود...  یهالب 

 یهاضربه   هم  /ت وزن را شکس  هم  /به شعر داد.  یواره یشوم مرث  احساس  /و سرد  اهیسود؟ چون کلمات س 

زخم   نیو  /سخن دراز شد  یبار  /اوستاد را!  یسببیخسته کرد ب  هم  /و مهمل  شد  ثمریشعر ب  هم  /شاد را
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  با   /که شاعر  ست یزندگ  یرو  از  /.ست یزندگ  /می گفت  /شعر شاعر امروز  یالگو  /باز شد.  خونابه  /دردناک را

به    نهدیدست م  اوی/  عن ی  /سد،ینویشعر م  او  /.کندیم  ریتصو  /دگر  ینقشه   یبه رو  ینقش  /آب و رنگ شعر

  ی دردها  اوی/  عنی  /سدینوی شعر م  او  /.ریپذاز صبح دل   /به شب   /کندیقصه م  او ی/  عنی  /.ریجراحات شهر پ

  / سد ینوی شعر م  او  /.کندیم  آباد  /خسته را  یهاروان  / شیبا سرود خو  اوی/  عنی  /.کندی م  ادیفر  /را  ارشی شهر و د

 / رو به صبح طالع، چشمان خفته را  اوی/  عنی  /.کندی م  سرشار  /ز شوق  /مانده را  یسرد ته  یهاقلب   اوی/  عنی

 یهافتح نامه   اوی/  عنی  /.کندی م  ریتفس  /انسان عصر را  یافتخارنامه   اوی/  عنی  /سدی نوی شعر م  او  /.کندیم  داریب

 /ست ی اگر شعر زندگ  /...  ست ی کار شعر ن  در  /زیالفاظ خاص ن  یبحث خشک معن  نیا  /.کندی م  ریتقر  /زمانش را

  /را  اشی سرود زندگ  / وانیک  /.میکنی م  احساس  /را  د ی عشق و ام  یآفتاب  یگرما  /آن  یهاه یآ  نیتراه یدر تک س  ما

 یزیچ   / در آنی/  زندگ  یه ی اگرچه قاف  اما   /قالب سکوت.  رد  /را  اشی زندگ  ویغر  /وارتان   /خون سروده است   در

 «!ست ی زندگ /هر مرگ ی معن /هر دو شعر  در /ست،یکشدار مرگ ن  یضربه  ریبه غ

مانیفست شاملو درباره   دارد و حجم  کلمه    ۶۵۰ی رسالت شعر و شاعری،  این  و دو صفحه درازا 

سزاوار است که به شکلی نقادانه وارسی شود. نخست آن که شگفت است چنین متن پریشان و زمختی که 

یا   ادبی  معیار  نمی شناسانه زیبایی هیچ  برآورده  را  است ای  شده  پنداشته  شعر  توضیحی    .کند،  جا  هیچ  من 

چسب شعر انتشار یافته است و نه نثر؟ احتماال پلکانی نوشتن  کننده نیافتم که شرح دهد این متن چرا با برقانع 

متن چنین توهمی را ایجاد کرده است. اما بدیهی است که عمودی نوشتن کلمات روش مشروعی برای تولید 

های یک متن منثور پیش پا افتاده و  شعر نیست. هرچند شاید بین مخاطبانی عوام برای پنهان کردن کاستی 

شک  زدایی« و »رفع پلکان« کنیم، به متنی بسیار عادی و بیاشته باشد. اگر از این متن »عمودینازیبا کاربرد د

نیست،  نه تنها  رسیم که  منثور می  اثرگذار هم محسوب نمیشعر  با رفع  نثری زیبا و  از آن را  شود. بخشی 

 کنیم:اش مرور میدلیلهای بیگسست 
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 کردینم  اریبا شراب و    جز  او  الشیآسمان خشک خ  در  نبود.  یزندگ  از   نیشیموضوع شعر شاعر پ»

به جام    یدست  گرانیآنکه د  حال،  بندی مضحک معشوقه پا  سیدام گ  در  بود شب و روز  الیدر خ  او  وگو.گفت 

  ر ی تاث،  نبود  نیاز ا  ریچون غ  شعر شاعر  موضوع  .زدندی خدا نعره م  نیدر زم  مستانه  اریبه زلف    یباده و دست

 و ید  هر کار شعردست  با رزم. یهاراه  در به کار زد شدیمته نم  یرا به جا آن نبود. نیجز ا یزیچ  زی شعر او ن

را به    آن  نداشت بود و نبودش.  یفرق  اثر نداشت وجودش.  یعنی  کنار زد.  شدینم   راه خلق  شیپ  از   صخره را

ی اکره  ی دوش شن چوهم  شیشعر خو  همراه ی  زمان   شخصهبه  نآنکه م  حال  به کار برد.   شدیدار نم  یجا

  شعر  امروزام...آونگ کرده  شتن یدار شعر خو بر شی چند سال پ در شاعر را یدیبار هم حم  ک ی ام.جنگ کرده

 ...«فالن یخانه و سنبل گل نیاسمی نه اندجنگل خلق ز یاشاخه  خود که شاعران رایز خلق است  یحربه

را در متن خود بگنجاند که ناموفق بوده، و شاید قصد داشته  یا قافیه  شاملو کوشیده چیزی شبیه قافیه   

شده ای شاعرانه هم بکند، که آن هم به پیامدهایی مضحک انجامیده است. مثال این که شعر را نمی تصورپردازی

به کار زد،    ( ی از پیش راه خلقبرای کنار زدن صخره )مثل مته  مثل دار )البد برای اعدام شاعران بورژوا( یا  

ها را است. چون مته برای سوراخ کردن چیزهاست، و آن ابزاری که با آن صخره  دارتصویری کمابیش خنده 

 شود چنین کرد. شک با مته نمیزنند، بولدوزر و لودر است، یا دست کم بیل و اهرم. اما بیاز سر راه کنار می

این که شاعران شاخه نه یاسمین و سنبل در گلخانه همچنین  باشند، و  از جنگل خلق  ی فالن، ای 

داند که سنبل گیاهی است زیبا از  تصویری پرت است. چون هرکس که قدری با طبیعت خو گرفته باشد می 

دهد و اتفاقا روید و اوایل بهار گل می( که در هوایی معتدل می Hyacinthaceaeی  تیرهی سوسن )خانواده 

ایست با ارتفاع دو  دهند. یاس یا یاسمین هم درختچه اش نمیدر گلخانه که نور و گرمای زیادی دارد پرورش 

های این متن هم به همین  شود. باقی بخش گیرد و هرگز آنجا کاشته نمیسه متر که اصوال در گلخانه جا نمی

 ای« اصوال وجود نداشته است.  ندازه انباشته از خطاهای ریز و درشت است. مثال گفتیم که »شن جوی کره ا
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اش از نظر تصویر و معنا، مضمون اصلی آن هم جای گذشته از ناهمواری متن و پرخطا و فقیر بودن 

تنها یک شرط را برآورده کنند، و آن »حربه برای خلق« بودن  باید گوید شعر توجه دارد. شاملو به روشنی می

ی نظیر موضع استالینیستی دربارهاست و »کنار زدن صخره از پیش راه خلق«. او به روشنی و صراحتی کم

گذارد. بنا به این تعریف هر سخنی که به  کند و هیچ ابهام و تردیدی در این مورد باقی نمیادبیات را تبلیغ می 

کار آگاه کردن خلق و بسیج مردم برای انقالب پرولتری بیاید، شعر است، و اگر نیاید نیست. این تعبیری از  

تر تر و ناپذیرفتنیفکرانه هم زمخت ی اصل و روسیِ این حکم جبارانه و کوتهدکترین ژدانف است که از نسخه 

آورد و آنچه »شعر« هست و انگیز هم پدید می هایی نه چندان خیالبر همین مبناست که شاملو دوقطبی  است.

هایی هستند که بر این ها و احساس« عنوان کرد. »برای خون و ماتیک« و »آهننیست را از هم تفکیک می

شده  انتخاب  دستمایه   اند.اساس  که  داریم،  را  خون  و  )استالین(  آهن  سو  یک  مثل  در  خلقی  شاعران  ی 

سو ماتیک و احساس را که به شاعران بورژوای خائن مثل حمیدی شیرازی و فردوسی  شاملوست، و در آن 

 شود!مربوط می 

ی شاملو نیست و او از این نظر در کنار نیما و شاهرودی  منظور از شعر البته ویژه   این نامعلوم بودنِ

ی معنای شعر و تعریف کردنِ آن با  گیجی و سردرگمی دربارهگیرد.  گریز قرار میی نوپردازان قالب و بقیه 

های و در دهه   رسید  نواز میراثی بود که از طبری و رهنما به شاملو و از او به پیروانشکلماتی مبهم اما گوش 

پیروان شاملو جملگی استعدادی مشابه در ادب منظوم   .به هنجاری عوامانه بدل شداسالمی  پس از انقالب  

کردند دعوای میان شعر کهن اینان از سویی وانمود می  .شدندشاعر قلمداد میی او  تنها در زیر سایه داشتند و  

کوشیدند منظورشان را مفهوم شعر روشن سازند.  دیگر گاه میو نو با پیروزی دومی خاتمه یافته و از سوی  

 آلود افزودند.در نهایت تنها بر ابهامِ این فضای مه آنان نیز  اما 

عنصری ذهنی مانند نابهشیار بودن را به عنوان معیار   است که  رضا براهنییک نمونه از این افراد  

ای که  براهنی در آن زمان که از مبلغان شاملو بود، در نقد همدالنه و مهربانانه  .اصلیِ شعر در نظر گرفته است 
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گیرد که  آفریند، در مقابل ناظم قرار میهای وی نوشت، گفت که شاعر به خاطر آن که جهانی را میبر نوشته 

از    .گویدجهانی که هست سخن میاز   ناهشیاری و غفلِت شاعر  با  بعد گفته که آن فرآیند آفرینش جهان 

 تر.یعنی به تعبیری کمابیش روانکاوانه هرچه سخن نابهشیارتر، شاعرانه  361.شوداش ممکن میآفریده 

برقرار می موجود  جهانِ  از  گفتن  و سخن  جهان  آفریدن  میان  او  که  زیاد کند،  تمایزی  احتمال  به 

کردند و حاال باید آن  گفت تا به حال فیلسوفان دنیا را توصیف میبازنویسی گفتاری از مارکس است که می

در ادبیات پارسی  .تخیل شعری هم باشدمفهوم بیانی مبهم و نادقیق از تواند را تغییر دهند. این جمله البته می

بسته به مقدار تخیلی که در آن به کار گرفته شده، توان  را میاثر ادبی  و دانسته است که  این مضمونی شناخته  

  .کردارزیابی 

اصوال تمدن ایرانی اولین بستر فرهنگی است که در آن مفهوم خیال و تخیل صورتبندی شده و مبنایی  

ی نفسانی خیال و نقش آن در ی قوهسینا دربارههای فارابی و ابنپردازی قرار گرفته است. از بحث برای نظریه 

ی کارکرد خیال در هنر باره فهم حقیقت و نقش پیامبری گرفته تا بحث عمیق خواجه نصیرالدین توسی در

اما تخیل همواره در پیوند ای بس گسترده دارد.  ای بسیار کهن و دامنه شعر، این مضمون در ایران زمین پیشینه 

ی شاعران و ادیبان در بستری از امور آشنا و پیشاپیش  های خالقانه کند و نوآوریبا امور موجود معنی پیدا می

بنابراین سخن گفتن از این که دو قطِب آفریننده و توصیف کننده وجود دارد    .دشونمعنادار است که مستقر می 

این دوقطبی در اصل از یکی    .نمایدی ناظمان است، نادرست می و یکی از آنها منزلگاه شاعران و دیگری کلبه 

الشعرای بهار گرفته شده که جایی )به نظرم مبهم و آغشته به خطا( چنین دوقطبی ای تعریف  از اشعار ملک 

 
 . ۱۴۵-۱۳۵: ۱۳۸۷براهنی،  361
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گوید: »ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت/ وی بسا ناظم که او در عمر خود شعری  کند و می می

 نگفت«.

سازند  هایشان، تصویر هستی را دگرگون میدخالت تخیل و نوآوری شاعران و ادیبان نیرومند به خاطر  

از دریچه  را  آن  زیبایی ی شناخت و فهم خویش عبور می و  داوری اخالقی و  با  ی شناسانه دهند و معموال 

دهند و این همان است که ای نو به مخاطب نشان می آمیزند و به این ترتیب جهان را از زاویه خویش در می

ای بر این مبنا، صور خیال و صنایع ادبیِ کالسیک راهبردهای جا افتاده و دیرینه   .شناسانه داردیی ارزش زیبا

  .دهدی تخیل در هستیِ هنجارین را نشان می های مداخله هستند که شیوه 

براهنی که حافظ شیراز هم در زمره ناظمانِ مورد نظر  این زمینه،  دقیقا همان   362گنجد، شان می در 

 .دهنددستانه انجام می کسانی هستند که بر فنون آفریدن جهان خیالی بیشترین تسلط را دارند و این کار را چیره 

این که آغازگاه ظهور یک اثر هنری معموال ناخودآگاهِ هنرمند است، اصلی شناخته شده است و جای بحث 

های ادبی را به دو گروه هوشیار و نابهشیار تقسیم  ی براهنی که انگار فرآوردهانگارانه اما برداشت ساده   .ندارد

فرآیند ظهور یک اثر هنری همواره با جنبشی هیجانی و عاطفی و آفرینشی    .نمایدکسره نادرست می یکرده،  

اش هم به شکل خودآگاه برای  مضمون  خالقانه و ناگهانی همراه است که در بسیاری از مواقع دلیل و زمینه و

پیدایش نسخه  به  اثر می هنرمند شناخته شده است، و همواره  از  اولیه  انجامد که جز در مورد هواداران  ای 

این    .شناسانه نیازمند است گرا، همواره به بازبینی و حک و اصالح و ویراست پیاپیِ زیباییهای بدویسبک 

ها پایه بودن سخن براهنی همین اشاره بس که او تمام این حرفدر بی  .خودآگاهکاری است هشیارانه و  هم  

گیرد و نه  هایی سیاسی یا ادبی را در بر میزند که مثل قطعنامه بیانیه را در ستایش از نوشتارهایی از شاملو می 
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یعنی دشوار بتوان متنی دورتر از .  نمایدتنها خودآگاهانه و شعارگونه است، که گاه سفارشی و حزبی هم می

 آن از تخیل و خالقیت نابهشیار سراغ کرد. 

او   .توجه نشان داده است   «شعر سفید »  یپردازی دربارهشاملو در این میان از همه کمتر به نظریه خودِ   

هایی که شعر ی پشتیبان متنو نظریه   سخنشی حاکم بر  شناسانه ی تعریف شعر و معیارهای زیباییدرباره

کردند به خاطر اهمیت موضوع و مبهم  میگرانی که با او صحبت  اما مصاحبه   .پنداشت، هیچ متنی ننوشت می

های او در این زمینه را کنار هم  قولاگر تمام نقل  .اند بودنِ فضا بارها و بارها در این مورد از او پرسش کرده 

  .شود که خودش تصویر روشنی از مفهوم شعر سفید در ذهن نداشته است بگذاریم، معلوم می 

های اروپایی در زبان داند و این  وقتی رضا براهنی بر شاملو ایراد گرفت که معنی شعر سپید را نمی 

ی شعر سفید و شعر آزاد را  به او پاسخ داد که کلمه  «کتاب جمعه»تعبیری جا افتاده و روشن است، شاملو در  

ایم، به  ما شعر نیمایی را آزاد نامیده : »او نوشت   .شدهای اروپایی  از زبان اش  وامگیریخودش برساخته و منکر  

توان کرد؛ و آن یکی را شعر ی وزنی را در آن آزادانه و تا حد دلخواه یا حد احتیاج تکرار میدلیل آن که هسته

ی وزن و قافیه و چه و  از شایبه   .ای پاک است از هرگونه شایبه (  خواهداگر دلتان می )ایم چرا که  سفید خوانده

 363«.خواند ضمنا برای توجه ایشان نیما خود نیز شعرش را شعر آزاد می  .چه، مثال

ی وزنی شعر همان است معناست. تکرار هستهاما این جمالت در مقام تعریف سبکی ادبی تقریبا بی

ها پیش سازد و پیوند میان وزن در کالم و ادوار در موسیقی در ایران از قرنکه عروض کالسیک را بر می

گیرد. شمس قیس رازی به درستی در »المعجم«  های وزنی را در بر میی امکان صورتبندی شده و کل دایره

شده، تنها برخی وار صورتبندی میهای ریاضیای از ترکیب های ممکن، که بر دایرهگوید که از میان وزنمی
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آیند، و عروض بر آنها استوار شده است. یعنی »آزادتر« از عروض کالسیک  زیبا هستند و به گوش خوش می

گزیند. به  های خوشایند را برمیهای ممکن وزننگرد و از میان حالت ی وزن را میپارسی نداریم که کل پهنه 

ه ویژه وقتی »شایبه« عبارت باشد از  معناست، ب ای پاک« باشد بیهمین ترتیب این که »شعر از هرگونه شایبه 

 سازد. ها برمیزبان اغلب ی شعر را در وزن و قافیه، که شالوده 

ی شعر سفید چسبید و  همچنان به کلمه پی گرفت و  اش را  اشتباه اولیه های مبهم  با این حرف شاملو  

باعث شد این برچسب در زبان پارسی به شکلی اشتباه برای اشاره به شعرهای بی وزن و قافیه به کار گرفته 

تواند پاسخی  دید نمیشد و می شاملو در ابتدای کار هر وقت با پرسشگری استوار و دقیق روبرو می   .شود

شاملو    .پذیرفت که شعر سفید اصال شعر نیست میکرد و  نشینی می مبهم را به کرسی بنشاند، به سادگی عقب 

  . تواند نوعی شعر شمرده شودبه گمان من شعر سپید خیلی به زحمت می  ...گوید: »اما شعر سپیدمیدر جایی  

تواند شعر شمرده شود، حق با ایشان است و به کار اگر دعوای مدعیان بر سر آن است که شعر سپید نمی 

ی بودا در بوداپست  همچنان که کلمه  .ی شعر از برای نامیدن آن حتا از سر اجبار نیز نبوده است گرفتن کلمه

 364. جنگی نیست« گری ندارند و ایشان را با بوداییانی بودایی و الجرم مردم شهر بوداپست داعیه 

انگیز است که کسی چیزی را شعر بداند و نتواند تعریفش کند و بعد این البته به خودی خود شگفت  

روشن است که در ، و باز بعدش به خاطر نوشتن همان خود را شاعر بداند. بگوید اصوال آن چیز شعر نیست 

انجامیده است. میتاکتیکی    هاینشینیاین عقب پاسخی روشن به  غیاب    درداریم که  دقیق    یپرسشاین موارد  

داند و این تسلیم هایش را شعر میهای گوناگون خود را شاعر و نوشته شاملو همچنان در رسانه در نهایت اما  

هرجا که شاملو از    .گذاردبه مدت چند دقیقه به نمایش می و آن هم  گرانِ سرسخت  را تنها در برابر مصاحبه 
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دهد که خودش هم  کوشد برای شعر تعریفی به دست دهد، نشان مینشینی عدول کرده و می این ترفندِ عقب 

شعر سپید از وزن و قافیه  » گوید:  می جایی  چنان که    .هیچ تصویر روشن و مشخصی از موضوع در ذهن ندارد

ز آن محروم است و شاید بتواند از آن محروم نماند  نیازی شاید نکند اما ااز آرایش و پیرایش احساس بی

 ی کل گفتارهای اوست.ی آخری چکیدهو این کلمه  365، «دانمنمی ...کندنیازی می لیکن تظاهر به بی

تعریف    این طور  را  شاملو شعر  دیگر،  جایی  تاریک  میدر  اعماق  از  آتشفشانی  فوران  »شعر  کند: 

اقیانوس است که باید فارغ از هر قید و قالب و نباید و بایدی بر حسب حدت و شدت خود آن جزایر زیبا  

وان  ای که البته جالب و زیباست، اما به هیچ عنجمله   366.را به وجود آورد که جغرافیای فرهنگ بشری است«

های زبانی »فوران آتشفشانی از اعماق تاریخ اقیانوس« هستند و چرا چنین  کند که کدام ساخت مشخص نمی 

  .هستند

معلوم است که چه چیزی  با آن که شاملو تعریف روشن و مشخصی از شعر در ذهن نداشته است،   

 ! پارسیدانسته، و آن عبارت است از شعر را »غیرشعر« می 

این    های او درنقل قول  .شعرِ کالسیک پارسی بوده است اش  بزرگترین دشمنکه  آید  رمی ب  شاملو  از گفتارهای

شاملو    .امدر کتابی دیگر مفصل بدان پرداخته   ، که زمینه شباهت چشمگیری به اظهار نظرهای نیمایوشیج دارد

م که وزن را سبب انحراف ذهن شاعر و مانع جریان خود به گوید: »من حدود سی سال پیش از این گفتمی

تواند به مثابه  وزن می  .کنمدانم و امروز هم همان حرف را تکرار می خودی شعر به معنی زایش طبیعی آن می
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تفننی به کار گرفته شود اما به هر حال و حتا در عروض آزاد نیمایی قفسی است که سقف پرواز شاعر را 

 367. «کندمحدود می

دایره   سویی  از  شاملو  بازی یعنی  با  را  شعر  معنای  تصویرپردازی ی  و  زبانی  چندان  های  مبهم  های 

های خودش را در بر بگیرد، و همزمان ارکان شعر بودنِ یک فرم زبانی یعنی وزن  دهد که نوشته گسترش می 

کند، تا  جدا می  به این ترتیب »شعر« به معنای درست کلمه را از این برچسب   .دهدرا مورد حمله قرار می 

های شاملو به شعر و به خصوص سایر اشاره   .ی ارجمند را برای تزیین آثار خود به کار بگیردبتواند این کلمه 

گریزد تا  پذیر میشعر سفید هم به همین ترتیب نارساست و بیشتر از صورتبندی دیدگاهی شفاف و رسیدگی 

بیان کند را  آن  به موسیقی  از شاملو می دیگر  نوبتی    .بخواهد  است که  خوانیم که »شعر سپید شاید رقصی 

نیاز نمی خواهد تا روح  شکل نمی  . تر جلوه کندگنجد تا عریان شرابی است که در ساغر نمی   .کنداحساس 

خواهد به صورت  در حقیقت شعر سفید شعری است که نمی  .شکلی بیشتر نمود دهدمجرد خود را در بی 

 368. شعر در آید«

عر  : »ش گویدشاملو نوبتی دیگر می  .شودتکرار میاین تعبیر متافیزیکی نامفهوم در جاهای دیگری هم  

چرا که غرض از شعر سفید نوعی از شعر    .باید نامی دیگر از برای آن جست سفید مطلق و مجرد است و می

یا چیزی است نزدیک به شعر بی آن که شعر باشد و نزدیک به یک نوشته بی آن که منطق و مفهوم    .نیست 

توان به مدد  گاه نقاشی است، اما نمی  .تنها با نوشتن مرادی از آن حاصل آیدآن منطق و مفهومی باشد که  

گاه شعر است و از آن گذشته   .گاه رقص است بی آن که هیچ حرکتی بدان تحقق بخشد  .نقاشی بیانش کرد
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قافیه  و  می وزن  می  .کندای طلب  بتالش  نظمی  بگیرد  هکند  کودک   .خود  است،  گاه عکاسی  و  فلسفه  گاه 

  369«.اندازد جویی است که بر هر چیز چنگ میبهانه 

یک از این چیزها نیست،  چیزها هست و گاه هیچی گوید که گاه همه ی چیزی میوقتی کسی درباره

شده که او اصول  این نوع اظهار نظرها از آنجا ناشی میگوید.  ی چه سخن می داند دربارهبه احتمال زیاد نمی 

کرده؛ و اگر هم  شناخته و درک نمیی شعر پارسی را نمیهای فنی مربوط به وزن و قافیه کاریفنی و ریزه

کرده است. آن را پنهان می در سراسر عمرش  برانگیز  چنین شناخت و درکی وجود داشته، بامهارتی تحسین 

وار شعر در آثار خلیل بن احمد فراهیدی و شمس قیس رازی های دقیق و ریاضیبا تعریف ست اینها را  کافی

ی نگرانه ی تعریف دقیق و ژرفو پرویز ناتل خانلری مقایسه کنیم تا دریابیم که در فرهنگی با سنت هزار ساله 

 نماید. شعر، این جور اظهار نظرها تا چه اندازه سطحی و نامربوط می 

های کالسیک مخالفتی نظری دهد که این پرهیز از تعریفشاملو نشان می های بازمانده از  نقل قول

  کند: » ای این بیت را مسخره می . مثال در مصاحبه بوده است   ناآشنااش به کل  نبوده و با موضوع مورد حمله 

گوید »این چرندیات به جز می ست شایگان«.  معذورم ار که قافیه گشته   /مفعول و فاعالت و مفاعیل و فاعلن

ی شاعران ایران خوانده  کند که این شعر در اولین کنگره تواند باشد؟«. بعد هم اشاره می وزن بدون شعر چه می 

ی ر خانه کند که این شعر را روزی که دشده و در کتابی به این مناسبت انتشار یافته بود. همچنین اشاره می

  370»نیمای بزرگ« بوده برای او خوانده و او هم شعر را مسخره کرده است.

بیت را نخست آن که  سازد.  اش آشکار میی سواد ادبی ی شاملو چیزهای زیادی را درباره این اشاره 

است. مصراع نخست در اصل »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« بوده که وزن همان شعر را  نادرست نقل کرده  
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کنند و مصراعی یا بخشی  دانسته شاعران گاهی به وزن شعر خود اشاره می دهد. شاملو گویا نمیبه دست می 

مفتعلن کشت  گوید »مفتعلن مفتعلن  دهند. همچنان که موالنا نیز میاز آن را به تصریح این وزن اختصاص می 

پس  مرا« و وزن شعر او بحر رجز مثمن مطوی است، یعنی هر مصراعش از چهار مفتعلن تشکیل یافته است. 

 است.  اشتباه نقل کردههم و آن را آورده، شاملو انگار در نیافته که شاعر چرا وزن شعرش را در آن میانه 

اند. احتماال  اصوال معنای شعر را در نیافته هم او و هم نیما گفتار روشن است که این از مهمتر آن که 

معنا نموده است.  ، بیت به نظرشان بی «گنجینه صفت    /شاهانه»»شایگان« در اینجا یعنی    اندکردهمیفکر  چون  

. آن  یابدراه می قافیه در )در کنار اکفا و ایطا و اقوا( یکی از چهار عیبی است که   «شایگان »  انددانسته نمی یعنی 

پسوندی باشد )مثل گریان و خندان( و با بخشی از اصل واژه  ان(  -هم زمانی است که بخش قافیه شده )مثال  

های پیشین  یت ی شعرش در ب)مثل روان و جان( قافیه شود. یعنی اینجا شاعر داشته بابت نقص جزئی قافیه

ی خودارجاع به ساختارهای  خواسته و این کار را هنرمندانه و زیبا هم انجام داده است. این اشاره پوزش می

ی دیگرش را در شعر مشهور ایرج  های شاعرانه بوده و نمونه ادبی شعر و برشمردن نقص آن یکی از هنرنمایی 

پدرسوخته/ حب نبات است پدرسوخته« و با این بیت رکیک ختمش بینم با مطلع »آب حیات است میرزا می

، و بابت قافیه کردن »ت« و »ط« عذر شود این قافیه/ باب لواط است پدرسوخته«کند که »هرچند غلط می می

 . خواسته است 

و این که نیما هم معنا پنداشته  شاملو چون اصوال معنای کلمات را درک نکرده، آن را مضحک و بی

که   371گفت ندانست« »آن که دانست زبان بست/ وآن که میخود شاملو در    است.همداستان بوده، جالب    با او

ای آورده که در همان نظام کالسیک است، قافیه   کتاب »دائو ده جینگ«  از  -ارجاعبیطبق معمول  -نقل قولی  
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بیت کوتاه  اش بر حرف روی برابر نیست )بَست/ ندانِست(. این  عیب اقوا را دارد، یعنی زیر و زبر و پیش

ی اشعار احمد شاملو« چاپ شده که خودش ترکیبی نادرست است و قاعدتا در کتابی به اسم »گزینه اخیر  

نه« یعنی »امکانِ گزینش، یکی ی اشعار...« بوده است. چون »گزیده« یعنی »گلچین و برگزیده« و »گزی »گزیده 

انتخابش می  به کار گرفته می از چند چیز که  ادبی  آثار  برای  است که  ی شود و گزینه درباره کنند«. گزیده 

این کتاب در زمان زندگی شاملو    کاربرد دارد.در کنکورها  های تستی  رفتارها و پیشنهادها و به تازگی آزمون 

در سال   نخستش  رونق کالس(  ۱۳۷۴)چاپ  با  کنکور  و همزمان  هم  های  را  نامش  بنابراین  و  چاپ شده 

 خودش به این شکل عجیب انتخاب کرده است. 

ی شعر پارسی های نظریه کاری یا ریزهد شاملو از مفهوم شعر  نده نشان میکه  ظهار نظرهایی  چنین ا 

های کتابی که هیوا مسیح از گفتارها  ی صفحه تقریبا در همه  .معنی روشن یا درستی در ذهن نداشته، کم نیستند

  .عالیم نمایان است ی شعر گرد آورده، این های او درباره و نوشته 

است  وملی  شاملو به این نکته توجه نداشته که شعر اصوال محصول فرهنگی محلی  اش آن که  نمونه 

ی همههای شناخته شده  در تمام زبان   .وابسته است شناختی مردمی خاص  و به زبانی خاص و ذوق زیبایی

فرهنگی  ندر وضعیتی محلی و درو   -سازهای هویت دار و تاریخ های خنده همسان با جوک-شعرهای مهم  

این قاعده   اندزاده شده  امکان خواندن و فهمیدن شعرهای سایر    .ای عمومی است و  شاملو نوشته که وقتی 

تمدنزبان  و  باشد،  ها  نداشته  وجود  می»ها  خود  در  قدر  آن  ناحیتی  محبوس  تکرار شعرِ  فرط  از  که  ماند 

  372«. بگندد
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از   او   ها زبانی  و در همهها  عنصر شاعرانه در تمام تمدن دانسته  سویی نمیاین بدان معناست که 

اش وابستگی شعر به زبانِ زاینده آوا و معنا، و از سوی دیگر از  تقارن در وزن و  دارد مبتنی بر    یساختار مشترک

دانسته که تازه در عصر مدرن و به دنبال درآمیختگی شعر را چیزی متاخر و نوپا می که  انگار  است.  خبر بوده  بی

اباید به صورت امری بین  باشد. ابداعی نو کهها زاده شده  ها و تمدنفرهنگ ین المللی جلوه کند، در غیر 

 . صورت امری تباه و تکراری و منحط است 

شناخته شناختی شعر را نمیشود که کارکرد اجتماعی و نقش جامعه از سخنانش این نکته هم روشن می

ی من شاعر شاعران است و به احتمال زیاد نخستین  فظ که به عقیده »حاخوانیم که  در جایی از او می  .است 

ی کارکرد عام و فراگیر  ین یعنی نادانی درباره ا  373«....ی اجتماعی کردمبارزه شاعری است که شعر را سالح  

های اجتماعی پیوند  ، که همواره با قدرت و کشمکش هاها و در تمام زمان سیاسی و دینیِ شعر در تمام تمدن

دست کم در   .«ی اجتماعی کردکه شعر را سالح مبارزه »ست  دان  «نخستین شاعری   شود کسی را »و نمی   دارد

متنی دینی با کارکردی فلسفی و سیاسی است، و  زرتشت(    گاهان )ی شعر آن  تمدن ایرانی که کهنترین نمونه 

یی مانند فردوسی و رودکی و عنصری را در دامن خود پرورده، چنین برداشتی تنها یک معنا را به  هاشخصیت 

کارکرد سیاسی و اجتماعی  اصال  بگذریم که در کل شاعران ایرانی یافتن کسی که اشعارش    .کندذهن متبادر می 

 .  است  نداشته باشد بسیار دشوار

آشکار می شاملو  از جمالت  دربارهبرخی  او  که  ادبیات  سازد  به  مربوط  مطالِب  از  وسیع  طیفی  ی 

شاملو    .گویدی چه چیز سخن می دارد دربارهدستخوش ابهام و تردید بوده و برایش به درستی روشن نبوده که  

اگر تعریفی از شعر نداریم، شناختی از آن داریم که به قدر کافی کارآیند »  :گویدبه جای تعریف کردنِ شعر می
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های مورد نیاز در هرچند این شناخت بر حسب دانش و بینش و درایت و ظرافت طبع و دیگر ظرافت  .است 

توان در کنار سایر جمالت ی مبهم و کلی را میین جملها  374«. های غیرقابل تصوری داردتفاوت افراد مختلف  

ر ناب، شعر محض، شعر به طور ملی هنری است که برای نمود محتاج : »شعشاملو در تعریف شعر خواند 

دادن خود به  مجبور نباشد برای نشان    .سوار شدن بر حاملی یا چنگ انداختن به چیزی جز خودش نباشد

   375.« بهانه و دستاویزی متوسل شود

ی تعریف شعر به کار برده به همین ریخت و سیاق است و باالخره  تمام جمالتی که شاملو درباره

ها همچون بافیآید؟ به خصوص وقتی این کلیچه معنایی بر میمحتوا  بیمعلوم نیست از این همه همانگویی  

بازها، آن شعرهای قالبی،  پاره آن چهار: »اش پنداشته شوندای نظری برای اظهار نظرهای تند و گستاخانه پشتوانه 

آنها سی سال    .شود جلوی شعر معاصر را گرفت کردند با آن میسخن فکر می   یسدی بود که اصحاب ماهنامه 

  376.« جلوی شعر معاصر ایستادند

ی شاملو نوشته، با همین مشکلِ تعریف او از شهر دست منوچهر آتشی در آغازگاه کتابی که درباره 

اشعار   ای دیگر کوشیده معما را حل کند و برای این کار اظهار نظرهای شاملو درباره مانده و از زاویه به گریبان  

  . ها فراهم آورده را در بحث مان نقل کنیمگیری ارزد گلچینی که از این موضعمی . دیگران را مرور کرده است 

  . بمانی تا قیامت« از نظامی اصال شعر نیست گوید »قیامت قامت و قامت قیامت/ بدین قامت  مثال شاملو می 

کند: »دانش طلب و اینها هم از دید او شعر نیست: »این بیت مزخرف نظامی که ما را با آن اندرزباران می
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نگرند روزت از روز« و »این بیت مضحک از آن بزرگوار!«، که قاعدتا منظورش سعدی در   بزرگی آموز/ تا به

 377. دهی نیش مزن«مروت را گوی/ باری چو عسل نمیبیگلستان است: »زنبور درشت  

اینها مضحک و مزخرف و ناشعر بوده، و در بر اساس چه معیارهایی  پرسید که  از شاملو  توان  می

نوشته  را  مقابل  نیمایوشیج  یا  خودش  نمیهای  مضحک  و  پرسش،    .است دانسته  مزخرف  این  از  پیش  اما 

ببینیم چه بخش  اگر  از  نیکوست  دارد و  شاملو    .پسندیده است شعر کهن را میهایی  این مورد  پاسخی در 

کند« از حافظ، و »نه  گوید »با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب/ کز گذر تو خاک را مشک ختن نمیمی

  378. بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم/ نه خداوند رعیت نه غالم شهریارم« از سعدی

گیرد که شاملو اصوال با شعر کهن  میبا کنار هم گذاشتن آن نکوهش و این ستایش، این حدس شکل  

هایی مناسب را گواه  برای تایید نظرش بیت   واش اظهار نظر کند  ی کافی آشنا نبوده که بتواند درباره به اندازه 

سر تا ته خوانده باشد و بعد این دو  وگرنه بسیار بعید است کسی اشعار حافظ و سعدی را یک بار از  .بیاورد

 .  نغز برگزیند بیت ها شاه ی شعر از بین دههای برجسته بیت را به عنوان نمونه 

شود، بلکه معاصرانش  ها در گفتمان شاملو اندک نیست و تنها شاعران کهن را شامل نمیاین نوع حرف

انگیزی نوشته که رهی معیری از دید او از بهار شاعرتر بوده در اظهار نظر شگفت گیرد. مثال  را هم در بر می

همچنین ایرج میرزا را  کنم خود رهی معیری نیز با آن موافقتی داشته باشد.  برداشتی که فکر نمی   379، است 
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ی تصویر زن بر سردر کاروانسرا نوعی ادبیات منظوم سیاسی است و گوید شعر او دربارهداند و میشاعر نمی 

  380.نه شعر

به باقی مانده که در آنها به تعریف شعر پرداخته، و اینها  شاملو  از    ی هم البتهاظهار نظرهای دیگر 

. مثال  دهند، و فراغت و سخاوتش را در بذل سخن و صدور حکماش را نشان می نادانی دامنه و عمق سادگی 

وقع من از شعر این است که واحدهای اطالعاتی مغزم و به عبارت دیگر تجربیات ثبت شده  »تگوید  میجایی  

   381«. ی نامنظم از احساسم فرود بیاورداش را درست در نقطه دور بزند و ضربه  ام رادر حافظه 

اندیشانه بر مبنای  سازی ساده و جمله شناسی شناسی و روان دانش عصب ای که با وامگیری چند کلمه از  جمله

ی »دور زدن واحدهای اطالعاتی حافظه« یا »ضربه زدن شعر به نقطه هایی مثل  عبارت آن تولید شده است.  

 گذارد.رمان میی سطح دانایی و عمق نظر گوینده در اختیانامنظم از احساس« محکی دقیق درباره

درک زیبایی   .اسی معتقد نیستم شنای موسوم به زیبایی گوید: »من اصال به مقوله میدیگر  جایی  در   

مثال تربیت ذهنی،    .وعی است محصول انواع و اقسام چیزهای مختلف که گاه هیچ ربطی با هم نداردموض

جهان دست کم برای باال بردن امکان مقایسه و  داشتن شناخت کافی از  ،برداشت شخصی یا علمی از تناسب 

داوم  می ی دوم که دغدغه نکته  .های مختلفانتخاب، عادت، سلیقه و خیلی چیزهای دیگر با شدت و ضعف

 382. ی آزادی است«امان شب و روز من است، مسئله و بی

شناسانه شکل گرفته، و موضوعی نیست  ی قواعدی زیباییای از زبان است که تحت سیطرهشعر شاخه  

ی آزادی شاملو را اش پرهیز کرد. دغدغه های جوهریاز رویارویی با پرسش   ی آشفتههااین حرفکه بشود با  
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ای مثل شوروی و چین کمونیست محک زد و  های سیاسیاش به نظام شود جداگانه با توجه به دلباختگیمی

اساسیا   آزادی درجه   بر  بهی  احزابی که  تا مجاهدین خلق(   خواهی  توده  )از حزب  داشته  تعلق خاطر  آن 

شناسانه دارد و ای زیبایی کرد. اما اینها به خودی خود به ماهیت شعر ربطی ندارد، که اتفاقا سویه   اشارزیابی 

 اش هم بر همین اساس است. مند بودن قاعده 

از شاملو درباره  با مرور گفتارهایی که  زیبایی کوتاه سخن آن که  تعریف شعر و  شناسی شعر و  ی 

ادبی صادر شده، روشن مینظریه  نداشته و  (  ۱  :شود کهی  از شعر در ذهن  ( ۲تعریف روشن و مشخصی 

ی حاکم بر زبان شناسانه کردهای اجتماعی شعر، ساخت زبانی و موسیقی شعر، و معیارهای زیبایی ی کاردرباره

ریبکارانه از منبرِ یک صاحبنظر انقالبی با آرای نو و ( ف۳نادان بوده، و با این همه  به شکل وخیمی  شاعرانه  

این مورد سخن  تعریف   ( ۴  گفته ومیپوچ و مهمل    انی برانداز در  مفهوم تمام  افتاده و مستدل  ها و  های جا 

اش روشی و انکارش استداللی داده بی آن که حمله با زبانی تند و هتاک مورد حمله قرار می ی شعر را درباره

 . ای از دانایی داشته باشداش پشتوانه گیریو موضع 
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 شاملو «عرش »گفتار سوم: مضمون 

 

ی شاملو تکرار شده، آن است که او رسالتی بزرگ  همچون بیانی شعارگونه بارها و بارها درباره آنچه   

همچنین بارها و بارها از زبان خودش و دیگران    .را بر دوش داشته و آن را به سرمنزل مقصود رسانده است 

شود چندان غنی و بلندپایه، و ضرورتِ بیانش چندان  ازل می ی او و محتوایی که بر او نایم که اندیشه شنیده 

پرسشی که در اینجا    .کندامان و قاطع است که رخت بربستن وزن و قافیه و نظم از کالمش را توجیه میبی

ی مفهومی آثار شاملو را بر  برانگیز و هسته شود آن است که دقیقا کدام اندیشه است که جوهر تاملمطرح می 

ل و با چه بیانی و در چه سطحی از ژرفنا و پیچیدگی پرداخته و  سازد، و این که مفهوم یاد شده به چه شکمی

 . برای پاسخگویی به این پرسش باید به خود آثار شاملو مراجعه کنیم ؟عرضه شده است 

ی به کلی ی محتوای معنایی نوشتارهای شاملو یکسره دوقطبی است و دو جبهه اظهار نظرها درباره 

محفل مسلک و هماز یک سو برخی از نویسندگان و شاعران که زمانی هم  .گیردناهمساز از آرا را در بر می

اند که اصوال شاملو پیام خاصی را در ذهن نداشته و بسته به موقعیت  ادهاند، به این نکته گواهی دشاملو هم بوده

در میان اش  یک نمونه   .گفته است نموده را میهرچه که برای دستیابی به سودِ شخصی یا شهرت سودمند می
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گفت که شاملو حرفی ندارد و از این رو  می  است کهآزاد(    .او، محمود مشرف تهرانی )مو مریدان  نزدیکان  

   383. کندحرافی می

کنند هدایت میاش را  درباره  ییهاها و کتابانتشار مقاله وج  ماز سوی دیگر ستایشگران پرشور وی که  

 .یابندجویند و مییرا در شعر سفید او مگفت  و شو متعالی  معناهای بلند    رستشگاه شاملو هستند،و متولی پ

توان در میان این ل نوشتارهای شاملو به همت مبلغانش به سادگی در دسترس قرار دارد و میخوشبختانه ک

ی شاملو  های منتشر شده درباره با مرور کتابدو برداشت متضاد با شواهدی عینی و روشن به داوری نشست.  

های اصلی عرضه شده در نوشتارهای توان دریافت که بیشتر نویسندگان مضمون ی وی میهای ستاینده و مقاله 

   .اندمربوط دانسته  385و عشق 384او را به سه رکنِ آزادی، انسان

آید، مضمونی یکسره سیاسی و حزبی مورد ی آزادی، تا جایی که از نوشتارهای شاملو بر می در زمینه 

نبرد طبقاتی،    .نظر است  مانند  با مفاهیمی  او آشکارا  ستمدیدگی کارگران و فقیران، و  مفهوم آزادی از دید 

برد که سایر  ی آزادی را به همان ترتیبی به کار می یعنی کلمه   .ستایش قهرمانان مارکسیست گره خورده است 

  .برندبه کار می ها کمونیست 

های ی آثار مارکس و پیروانش داشته باشد روشن است که کلیدواژه ای دربارهبرای هرکس که مطالعه 

های داللت دارند که با    خاص و ویژه   یمارکسیستی معنایادبیات  آزادی، دموکراسی، مردم و مشابه اینها در  

از این رو   .ی آن است ژگونه ایدئولوژیک همخوان نیست و در بیشتر موارد وای محدوده خارج از این  مرسومِ
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به معنای اقتدار و تسلط حزب    «آزادی »  ست.ی خیالی پرولتاریا در این منظومه از آثار به معنای طبقه  «مردم»

  . به معنای استیالی نظام فراگیر کمونیستی است   «دموکراسی»و  شود،  تعبیر می بر کردارهای شخصی شهروندان  

دارند تعبیرها همگرایی  این  مارکسیستی در  مارکسیسم و کمونیسم که شکل    .متون مهم و کلیدی 

ی های سیاسی کرهترین نظام و ویرانگر  ترینسرکوبگردر قرن بیستم  اش است، مذهبی مدرن است که  سازمانی 

زمین را پدید آورد و به طور مستقیم به کشتار حدود ده درصد جمعیت کشورهای مبتال به این بال منتهی شد.  

های کمونیستی قرن مرسوم، آن خفقان و سرکوبی که در نظامبر خالف تصور  این را باید گوشزد کنیم که  

راهبردهای عملی  مارکس و  موضع نظری  از  به طور مستقیم    شود و« محسوب نمی انحراف بینیم، » بیستم می 

و  برمیلنین   همانآید  عینی  تحقق  و  طبیعی  کهنظام است.  ه پیامد  سرکوبگری  اقتدار  این    های  پرچم  زیر 

ی دموکراتیک یا جمهوری  کلمه خود    در اسماغلب  دادند و  شعار آزادی میهمگی    گرفتندمیایدئولوژی شکل  

گنجاندند. از اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین گرفته تا جمهوری دموکراتیک خلق کره و  میرا  

 کردستان.  مشابهش در  ی دموکرات آذربایجان و فرقه

گنجد  و دقتی دارد، دقیقا در این چارچوب میبرداشت شاملو از آزادی هم در آن جاهایی که شفافیت  

محمدرضا شاه پهلوی هستند داری، آمریکا، و  دشمنان آزادی از دید او نظام سرمایه   .کندو از آن خروج نمی

 .پیونددآید و به فهرست سیاه او میی احتیاط و تقیه به در میو این آخری تازه در حوالی زمان انقالب از لفافه

های سیاسی احزاب  همان مضمونی است که در بیانیه   ،ب آزادی مقصود کرده به این ترتیب آنچه او زیر برچس

ت سطحی، ایدئولوژیک، و محدود که نه زیربنای فلسفی روشن  توان دید، یعنی مفهومی به نسبچپ ایرانی می

در شعر عصر مشروطه و حتا پیش از آن در برخی  آنچه  و استواری دارد و نه داللت فراگیر و عامی شبیه به  

  .بینیماز شعرهای سنتی می

سرمشق نظری این شکل از فهم آزادی، دیدگاهی مارکسیستی است که از همان ابتدا جامعه را بر فرد  

دهد و بنابراین با رویکردی حزبی آزادی را به آلت دستی تبلیغاتی برای  برتری می «من »و سازمان و نهاد را بر  
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و زیربنای ی تحقق آزادی، تبارشناسی  ی ماهیت آزادی، دایره یعنی اگر درباره  .سازد اغراض سیاسی بدل می 

  . مان خواهد شددر حد هیچ نصیب در گفتمان شاملو پاسخی  با سوژه پرسش کنیم،  و پیوندش  آزادی  فلسفی  

های همنشین با آن ابزاری تخت و سطحی و تکراری هستند  ی کلیدواژهآزادی و منظومه   ی شاملوییهادر متن 

دستگاهی که در کشورِ زادگاهش   .اندکه برای ستودنِ یک دستگاه ایدئولوژیک مارکسیستی به کار گرفته شده

بند کشید، و  ی دیگری آزادی را به  سرکوبگرترین نظام سیاسی را برقرار ساخت و بیش از هر نقطه (  روسیه)

نهاد توده  مثل  ی خودکامه  هایدر کشور خودمان هم  ی های دورگه و فرقههای چپ چریکی  و گروهحزب 

انقالب اسالمی    مذهبی -مارکسیستی  از  شک در  که کارکردشان بی پدید آورد. ساختارهایی از سلطه  را  بعد 

 .  دامن زده است کنی آزادی امتداد تقویت آزادی نبوده، اگر که نگوییم به ریشه 

های شاملو مطرح شده، تا  اما انسان، که از دید نویسندگان گوناگون همچون محوری معنایی در متن 

آزادی  ی  هردو کلمه بسامد ارجاع به  در واقع    .ندارددر گفتمان او  ای  جایی که من دیدم، نمود روشن و برجسته 

اند که  دریافته برخی از مبلغان هوشمندترِ شاملو  به نظر من    .اندک است   به نسبت و  های شاملدر متن و انسان  

هایی انسان و آزادی را همچون مشتق اوست، و   «منِ» محورِ برجسته و نمایانِ حاضر و نمایان در نوشتارهایش  

مفهوم  نویسد، نه با  اش مطلب میاند. در حالی که آن منِ متورمی که شاملو برای ستایش طبیعی از آن برکشیده 

 کند و نه با مفهوم آزادی نسبتی دارد.عام انسان ارتباط مشخصی برقرار می

ی در واقع در مرکز گفتمان شاملو نشسته، خودِ شاملو است. او نخستین کسی است که به امامزاده آنچه  

ی گزارد. کلمه میبندد و بر مذبحی که روبروی بت خود برافراشته، برای خود قربانی  نوساز خودش دخیل می 

شود. با بسامدی بسیار بیشتر از انسان یا آزادی یا هر مفهوم دیگری تکرار میاست، که    «منمحبوب او هم »

بینیم، داللتی فلسفی یا عرفانی ندارد و به کلیت بر خالف آنچه در شعر بیدل و حافظ و مولوی می  «من»این  

کامال شخصی و محدود و وابسته به شخصیت و زندگیِ خودِ   «ِمندر این گفتمان یک »  .یابدآدمیان تعمیم نمی

برانگیزی در آن نخواهیم یافت. یعنی  اش آشنا باشیم، چندان چیز ستایش بینیم، که اگر با زندگینامه را می   شاملو
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هایی به جا و  در شرایطی که شاعرانی زبردست و بزرگ مثل خاقانی و سعدی و حافظ گهگاه خودستایی

توان  ی متعالی و باشکوهی نمیقطه اش نی زیسته ند، در متنِ خلق شده توسط شاملو و تجربه اکردهپذیرفتنی می

 ها را توجیه کند.یافت که این خودستایی 

به کار میدر کنار ضمیر  معموال    شاملو اشاره  هایی زندگینامه به نکته برد،  اول شخصی که مدام  ای 

آدمیان  شوند و نه به  پردازد که به روشنی به شخِص خودش مربوط میهایی میکند و به عواطف و هیجان می

های مخالف با این منِ خاص حس و حالی هم که دارد، و اغلب با فحش و توهین به دیگری  .به طور کلی

معموال را  اساطیری    و مفاهیم کالن  می عا هاحتا مضمون  .همراه است، به همین ترتیب محدود و شخصی است 

فرزان سجودی در تحلیلی که از   .دگذاری آن باقی میو زیر سایه  کنددر پیوند با این منِ ورم کرده مطرح می 

کرده، تصویرهای  سبک بیان شاملو کرده، به درستی نتیجه گرفته که او در نوشتارهایی که به نام شعر منتشر می

هایش دیده  نه نشانی از چندصدایی در نوشته   .صدا تکرار کرده است اساطیری و حماسی کهن را در قالبی تک

 386.رودفراتر می  شاملوشود از سطح خودِشود و نه آن قهرمانی که مدام ستوده میمی

گیرد که بنا به آرایش نردبانی خاص کالم شاملو حدود هزار صفحه را در بر میآثار »شعر«ی  کل  

در این هزار   .شوددیده می  شی سپید نیز همراه با شعر سپیدمساحت زیادی از صفحه اش  در هر برگشاملو،  

های مشتق به کار گرفته شده و اگر ضمیرهای متصلِ اول شخص مفرد یا  «  من»ی  ، بیش از هزار بار کلمه صفحه

های شاملو به خودش در شعرهایش  در این شمارش به حساب آوریم، تعداد ارجاع   ...( رامثل مرا، برایم، و)من  

ام، این تراکمِ اشاره به خویشتن در کل ادبیات پارسی  تا جایی که من دیده   .شودبه چند هزار مورد بالغ می 

 
 . ۲۲۰-۲۱۱: ۱۳۸۷سجودی،  386
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دقیق و    387هستند،  »نامهمن «های شاملو در واقع  «شعر»گفت  از این رو سخن اخوان ثالث که می  .نظیر است بی

 . نمایددرست می

کند غافل بوده است. محمد قائد نقل میموضوع با این همه جالب است که شاملو انگار خود از این 

گویی است. حتا در مورد خویش،  ی شعر جای گزافه این جمله: »عرصه زیر  که زمانی کتابی از او گرفته بود که  

نوشته  آن  ه شاملو مقابل  و جالب آن کخط کشیده شده بود،    و کدام شاعری است که خود را نستوده باشد؟«

 388بوده »من!«. قائد به درستی در دل گفته »ماشاءاهلل به این همه فروتنی«.

درباره بیشتر اما  کمی  است  سزاوار  عشق،  یعنی  شاملو  نوشتارهای  به  منسوب  مضمون  سومین  ی 

ها و در ادبیات پارسی رکن اصلی عواطف شاعرانه عشق است و این کمابیش در سایر زبان چون    .بنویسم

توان طرح کرد،  ی هر شاعری میاز این رو پرسشی که درباره   .شودای دیده میهمچون قاعده  نیزها  فرهنگ

  .اش است شکل و شدت و نوع صورتبندی این حس در زبان شاعرانه 

دارد عاشق درباره بسیار  از چیزهایی که شهرت  باز یکی  نیز،  اوست و عشقی که  ی شاملو  پیشگی 

ی فرهنگی در دوران ما بدل شده  آیدا به نوعی کلیشه -در حدی که جفِت شاملو   .نسبت به آیدا داشته است 

های اگر در جستجوی ریشه   .کندو در عین حال روشنفکرانه داللت می   پیشگیِ مدرن و شاعرانه عاشق که به  

بینیم که اینجا با یک محصول تبلیغاتی و این تصویر به خودِ نوشتارهای شاملو یا کردارهایش بنگریم، باز می

بیان عشق خود نوشته سه ویژگی بر مبنای نوشتارهای شاملو، آنچه وی در  .ی نمایشی روبرو هستیمبرساخته 

  .سازددارد که آن را از رخسار عشق در ادبیات کالسیک پارسی متمایز می 
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شاملو به صراحت   .ی چشمگیر میل جنسی و کامجویی جسمی است نخست، غیاب احساسات و غلبه 

، اما اشاره به عواطف و هیجانها و شور مهرآمیز بسیار نادر گویدبوس و کنار و آمیزش سخن می و روشنی از 

ی گیتیانه و مینوییِ معشوق از محمد مختاری بر این باور بود که در تغزل کالسیک پارسی، دو سویه   .است 

از دید او، مهمترین شاخصی    .دادشد و به این ترتیب دو نوع عشق زمینی و آسمانی را نتیجه می هم تفکیک می

ی معشوق  ناپذیری سوژهسازد، باور به یکپارچگی و تفکیککه شعرهای نوی عاشقانه را از شعر کهن جدا می

  389. شودناپذیر واقع می است، که موضوعِ عشقی به همین اندازه یکپارچه و تجزیه 

یعنی در شعر کهن طیف وسیعی از بازنمایی   .به نظرم درست نیست   ی که مختاری قایل شدهتمایز

سوزنی سمرقندی و  )قصاید  ی  ی معشوق را داریم که از تصویر کامال جنسی و ابزاری و تابوشکنانه چهره

اینجا با طیفی سر و    .گیرد را در بر می  ( و مولوی)عطار  تا نمای مینویی و رمزگون و نمادین    ( هزلیات سعدی

های شاخص  یابد و سوزنی و سنایی چهرهکار داریم که به نظرم در قرن پنجم به شکلی بالغ و پخته دست می

کند و بر آن اش نسبت به اندامی خاص از معشوق مذکر را بیان میسوزنی میل جنسی  .دو قطب آن هستنددر  

سازد و به  تصویری یکسره انتزاعی و غیرمادی از معشوق بر میدر مقابل سنایی   .کندتغزل میبه هجو  محور  

یکسان می نمودهای رمزی وی  و  با خداوند  را  آن  ترتیب  هم سنایی نکته   .انگارداین  که  است  مهم آن  ی 

اشاره می فراگیر  انتزاعی و  به آن عشق  دارد و هم سوزنی گاه  تند  یعنی   .کندشعرهای رکیک و هجوهای 

شان تردیدی نیست، هردو شیوه از عشق گیتیانه و مینویی مورد نظر مختاری  ه در استادی هردوی این شاعران ک 

بنابراین آن جدایی جوهری مورد نظر مختاری  .  اندترین شکل بیانش هم کردهاند و در افراطیشناخته را می

ابراز عشق جسمانی را به بستر تنها کسانی که اشعار کهن پارسی را کامل نخوانده   وجود نداشته است. اند 
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چنین نیست و ابراز صریح میل جنسی که در ضمن هجو نباشد هم . در حالی که  هندکامیفکاهی و هجو فرو  

   شود.یافت میفراوان 

   :گویدحافظ می

 تو تا روز خفتنم هوس است  با   فی شر  زیعز نیچن یشب قدر»

 « شب تار سفتنم هوس است  در   نازک نیچن یاکه دردانه  وه

   :سرایدو سعدی می 

 غلط بودست مرغ بام را  یداریوقت ب ای را هنگامیطبل ب نیا زنندیامشب سبکتر م »

 « نابرگرفته کام را  یهمچنان لب بر لب ما کز عمر ما تاراج شد  یشب ای  نیلحظه بود ا کی

هایی از این دست در سراسر تاریخ ادب پارسی فراوان داریم که زمینی بودن مهر و ستایش عشق  و نمونه 

 دهد.جسمانی را در زیباترین شکل نشان می 

ی گیتیانه و مینویی  گذشته از این، معشوق در شعر پارسی اتفاقا یکپارچه و منسجم است و هردو سویه 

گیرد و نه در یکی از دو  قرار می  سوزنی-ی طیفِ سناییدر میانه ی غزل پارسی کند. بدنه را در خود جمع می

اغلب شعرهای عاشقانه  پارسیقطب.  روان غزل   ی  ساده و  منِ  اند  هایی  قالب یک  در  را  معشوق  کلیت  که 

تر از دو قطب است ی طیف قدیمیاین میانه   .کنندتوصیف میی روانی و کالبدی  منسجمِ برخوردار از سویه 

و ممکن   یابدشود و در شعر سعدی و موالنا به اوجی دست میآغاز میو در شعر پارسی دری از آثار رودکی  

های مولوی به شخصیتِ  ترین غزلبه شکلی که برخی از دلکش  .است داللت جنسی داشته باشد یا نداشته باشد

   .کنند و هیچ داللت جنسی هم ندارنداش اشاره میترین قالب انسانی ترین و یکپارچه شمس در کلی 

، اما این  ی این طیف مستقر شدهچنان که مختاری اشاره کرده، بیشتر بر میانه نیز  شعر نوی پارسی  

ی همان روند تحول طبیعی دلدار در شعر کهن پارسی است. امری نوظهور و تحولی مدرن نیست، بلکه ادامه 

- ی نیما( و شاخه حمیدی )مکتب سخن-ی بهارتوان تفکیکی میان شاخه های ادبی مدرن میالبته در سبک 
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نادر  بهبهانی،  سیمین  شهریار،  سایه،  توللی،  فریدون  شیرازی،  حمیدی  داد.  تشخیص  توده(  )مکتب  شاملو 

ی اشعار گذشتگان و گنجند و شعرشان را در ادامه و اغلب شاعران معاصر دیگر در مکتب سخن مینادرپور، 

کردند. مشهورترین و موثرترین  یه را رعایت میسرودند و وزن و قافشناسی زبان پارسی می در چارچوب زیبایی

ی طیفی که  اند و پیکربندی معشوق را هم اغلب در میانه ی عشق را همین گروه سروده اشعار معاصر درباره

 اند.  گفتیم مستقر ساخته 

چون   شود.  نامیده  توده«  »مکتب  باید  واقع  در  که  داریم  را  نیمایی  نوی  شعر  جریان  مقابل  در  اما 

مثل مجله همان نهادهایی  پشتوانه طور که  تهران  دانشگاه  دانشکده و سخن و  بود، حزب توده و ی  اولی  ی 

لب است که این جریان شد. جاگاه دومی محسوب میتکیه   «کتاب جمعه »آیندگان« و »مردم« و »هایی مثل  مجله 

ترین نمایندگان این مکتب سهراب سپهری  ترین و عمیقدر بازنمایی عشق ناکام بوده است. موفقبه کلی  دوم  

بوده  ثالث  اخوان  مهدی  که  و  هم  اند  و  داشتند  فاصله  توده  فکری  جریان  با  انسانی هم  عشق  به  اصوال 

  .پرداختندنمی

در مقابل انکار عشق و تاکید بر تعهد سیاسی به جای عشق و دلدادگی مضمونی مشترک در آثار  

بوده است. نیما، شاهرودی، شاملو، و سایه مهمترین کسانی هستند که بارها در بحر وفاداران به مکتب توده  

غیاب کامل اند و این از  کردهشده، مفهوم عشق را طرد می شان که شعر نامیده می ها یا نثرهای پلکانی طویل

گردد. در ست گالیا«ی سایه و »خون و ماتیک« شاملو ختم می»دیری شود و به  نیما شروع میعشق در آثار  

وار اند، آن را یکسره در قطب جسمانی و تا حدودی سوزنیمواردی هم که این گروه دوم به عشق پرداخته 

اش بهار در گروه نخست که بسیار به ندرت شعر  داریم. مهمترین  اند. در این بین البته استثناهایی همابراز کرده

 گفت و فریدون مشیری در گروه دوم که بیان دالویزی از عشق دارد. عاشقانه می

های گیرد. این یکی از شگفتیی تیزِ مکتب توده قرار میشعر شاملو در این جغرافیای ابراز عشق، در لبه 

ی ما همچون بیانی از عشقِ عمیق خوانده و فهمیده بزرگ روزگار است که چگونه نوشتارهای او در زمانه 
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. در حالی که چنان که گذشت، اولین ویژگی آثار او در پیوند با عشق، به همبستری جسمانی و تا  شده است 

 کند و از عاطفه و هیجان مهرآمیز تهی است. حدودی مکانیکی اشاره می

های شاملو موقعیت گوینده در مقام عاشق است،  امعمول عاشقانه دومین ویژگی ناما گذشته از این،  

در تقابل ی مرسوم، خود را  شاملو بر خالف شیوه   .که با تعریف مرسوم از ادیب و شاعرِ عاشق همخوانی ندارد

کند و دور نیست اگر بگوییم نوعی خودشیفتگی در لحن کالمش در جایگاهی فرادست تصویر می با معشوق  

گویند در شعر پارسی سخن می شان  رویاروی معشوق ی که  بینیِ شاعرانمناعت طبع و خودبزرگ   .داردوجود  

با آنچه    ااما اینه  .بینیمرا در آثار موالنا و حافظ و سعدی میهایی درخشان از آن  ای طوالنی دارد و نمونه پیشینه 

   .بینیم متفاوت است در نوشتارهای شاملو می 

ابراز فرودستی و خاکساری نمی ابراز مهر و شاملو نه تنها نسبت به معشوق  کند، که در واقع حتا 

معشوق  و  کند  گردش میخودش  ی  دایره سخنش خودمدارانه است و بر    .شودمحبت هم در کالمش یافت نمی

این دیگری، که دلدار شاملوست، همواره زن است   .چرخدمی در مدار من  کند که  را ایفا می تنها نقش قمری  

غزل از  برخی  خالف  بر  زمینه  این  در  او  در و  مذکر  معشوق  از  ردپایی  و  ندارد  ابهامی  کالسیک  سرایان 

 390اما ایراد کار در آنجاست که شاملو آشکارا نگاهی تحقیرآمیز نسبت به زنان دارد  .شودنوشتارهایش دیده نمی 

او در تمام    .بینددارد و او را در برابر خویش فروپایه می و شاید از این روست که دلدار خود را نیز خوار می

هایی سیاسی اشاره کرده و همرزمان و مبارزان و محرومان را نیز در کنار  آمیزش به انگیزهنوشتارهای مغازله 

شود، که در  های اجتماعی می همواره نثار این نوع های اصلی و پرشور دلدارش ستوده و جالب آن که ستایش 

 :ضمن همواره مرد هم هستند

 
 .۱۳۷۷بهفر،  390
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 391.  برادری است  /برای هر انسان/  و هر انسان /است  بوسه  /ترین سرودروزی که کم

 392. تا آسمان بر او نماز برد /شهیدی  /که عامی مردی/ راست بدان گونه

شرم را زنانه و غیرت    393خواند، گزیر میشاملو به صراحت زنان را همسفرگریز و مردان را همسفر  

توانند مبارز و شهید از  داند که می و تنها کارآیی و دستاورد زنان را زاییدن مردانی می   394پندارد، را مردانه می 

  396.اند« نمای خویش خوار« یاد کرده که »مادربزرگان نرینه او حتا در جایی از »اهرمنان کتاب  395. آب در آیند

ستیزانه  بینیم مردگرایانه و زن گرا میبنابراین زبان شاملو به شکلی افراطی و بسیار فراتر از آنچه در شاعران سنت 

  .است 

شبکه   در  شاملو  گذار  که  دارد  توجه  جای  نکته  اجتماعیاین  تالی ی  و  پیامد  حدودی  تا  اش 

دهازدواج  دوران  یعنی  است.  بوده  تودهساله   هایش  با  ی  مشترک  زندگی  در  که  است  همان  آغازینش  ایِ 

حائری طی شد و در  توسی    ی بعدی همان بود که در کنارالملوک اسالمیه گذشت. دوران چهار سالهاشرف 

کرد. یعنی بر خالف چهار دهه به درازا کشید زمانی بود که با آیدا زندگی مینهایت دوران طوالنی بعدی که  

بی و  مقتدر  مردی  را  شاملو  که  رایج  می تصویر  نمایش  زنان  از  وارونه نیاز  درست  و  نوشتارهایدهد،   ی 

خلق و حدودی توسط    زندگی شاملو تاسبک  شمارد،  زنان را همچون جنس دوم خوار می  اش کهمردساالرانه 

 شده است. تعیین می شزنان خوی 

 
 . ۱۸۱: ۱۳۳۵شاملو،  391

 . ۸۵: ۱۳۴۳شاملو،  392

 . ۲۳۳: ۱۳۳۵شاملو،  393

 . ۹۰: ۱۳۴۳شاملو،  394
 . ۱۲۳: ۱۳۳۵شاملو،  395
 . ۵۴: ۱۳۴۳شاملو،  396
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بوده است. توسی حائری  تر رابطه و مطیع  طرف ضعیف شک  دومش بی   شاملو در ازدواج دیدیم که  

تر بوده باشد. مهمترین شغل  نماید که شاملو طرف فروپایه هم چنین می الملوک اسالمیه  اشرف حتا در ارتباط با  

ی »روزنه« بود که به خویشاوند همسرش تعلق داشت، کتاب  مطبوعاتی وی در این دوران سردبیری مجله 

ار شدن گریزان بود، از این او صاحب دشعرش را به وی تقدیم کرده بود، و با آن که در سراسر زندگی از بچه 

گوید، اما روشن است که خانم ی این دوران آغازین هرگز سخن نمیچهار فرزند شد. یعنی هرچند درباره

حائری احتماال توسی    اش را در دست داشته است. رها کردن ناگهانی او و درپیوستن بهاسالمیه کنترل زندگی 

پشتیبانی زنی مقتدر با  حمایتهای  طرد کردن زنی ضعیف به خاطر یافتن زنی نیرومند نبوده، که جایگزین کردن  

پس از آن که با همت این زن دوم در فضای فرهنگی جایی برای خود باز  زنی مقتدرتر بوده است. شاملو تنها  

 .کرد این توان را به دست آورد که توازن قدرت در داخل خانواده را به هم بزند و به زنی مانند آیدا تکیه کند

یابد و  همسرش ناگهان افزایش می در ارتباط با    شاملووزن قدرت  تنها بعد از وصلت با آیدا است که  

شود و با دوران دوران زندگی با آیدا که نیمی از زندگی شاملو را شامل می  انجامد.میبه چیرگی شوهر بر زن  

کنار خود داشت که از نظر  اش مصادف است، زمانی بود که زنی همراه و یاور و مطیع را در  مشهور شدن 

ی عشق به همین ی »شعر«های شاملو دربارهبدنه نمود.  میو پیرو  گیری سیاسی و باورهای فرهنگی خنثا  موضع 

 کند. ستیزانه بلندترین طنین را پیدا میزن شود و در همین جاست که آن لحن مردساالرانه و دوران مربوط می

شاملو   ویژگی سخن  زمینه  سومین  این  انگیزهدر  با  همواره  را  که عشق  است  و آن  اجتماعی  های 

اش فرو کاسته های سیاسی ای برای بیان دغدغه ای و آرایه شعارهای سیاسی درآمیخته و در واقع آن را به حاشیه 

مانند که انگار برای بزرگداشت ازدواجی سازمانی و حزبی نوشته  ای می ها به بیانیه برخی از این نوشته   .است 

 اند: شده 
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یادبود آن بوسه » نخستین بوسه  با دهان سرخ زخم های ما، بگذار/  یاران/  باد/ که  های خویش/ بر زمین  ها 

داشت که من/ تو را دهد/ نیز وحشتی/ از آن که این رمه آن ارج نمیرا تسلی میناسپاس نهادند/ عشق تو م

  397. ناشناخته بمیرم«

، و  «باد »گذار«، »باشد« باشد و نه  ها« باید به خاطر آمدنِ »باین نکته بماند که مثال »یادبود آن بوسه 

نمی » ارج  آن  رمه  بالغی،  این  و  وزنی  ضرورت  نوع  هر  غیاب  در  بمیرم«  ناشناخته  را  تو  من/  که  داشت 

وی بسیار  های از این غلطهای دستوری در نوشته  ، ووشت شد خیلی روانتر آن را نایست نافصیح که می جمله

 . است 

سایه  و کیش شخصیتی که در اطراف خود تنید چندان کامیاب و سنگین   ی مطبوعاتی شاملوسیطره 

ادبی  توان در مجله که هنوز هم میاست   این عیب   یهایمقاله های  های زبانی شاملو و نیما  خواند که برای 

در   398. اندهای دستوری موالنا و رودکی قرار داده اند و آن را در کنار سرپیچیشناسانه قایل شدهارزش زیبایی 

مند است و از سوی دیگر به خاطر رعایت حالی که خروج شاعران بزرگ ایرانی از دستور زبان از سویی قاعده

این غلطهای  و شده و اینها در نوشتارهای این عزیزان غایب است، موسیقی و وزن انجام می  نظمی بزرگتر در 

 .زیباست ناتابد، چون به سادگی هایی از این دست را بر نمیتوجیه دستوری 

ی عجیب را آورده که را از شاملو نقل کرده و بعد این جمله اخیر  دکتر تقی پورنامداریان همین متن  

چنین   .شعرهای عاشقانه در زبان و ادب فارسی است«ی احمد شاملو در شمار زیباترین  »شعرهای عاشقانه 

  . بسیار نامنتظره است   ،زی را خوانده اظهار نظری از کسی که شعرهای حافظ و سعدی و نظامی و حمیدی شیرا

ایشان بعد    .نمایدشناسی شعر پارسی در نظر بگیریم، این جمله نادرست میچون با هر معیاری که برای زیبایی 

 
 . ۴۳: ۱۳۴۳شاملو،  397
 .۲۰- ۱: ۱۳۹۰پشتدار و آزادی مقدم،  398
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اند: »این زیبایی به خاطر  ین دو خط نثرِ بریده بریده چنین اظهار نظر کرده ی همآمیز دربارهاز این ستایش اغراق 

و بعد اشاره کرده که عشق شاملو    ، ی آن«تصویرهای تازه و بکر آن است، و دیگر به خاطر بازتاب عاطفی ویژه 

الی نقدهای سیاسی وی  های اجتماعی دارد و چون در البرمانتیک و همراه با سوز و گداز نیست، بلکه جنبه 

های تلخ شکست و اندوه  رشار از خاطره »سصادر شده،  «  رد کشیده و زخم خورده»دمطرح شده، و از ذهنی  

 399.است ی« های تلخ اجتماعو یأس و پربار از شناخت 

بخشد، برد و استعال میهای تلخ اجتماعی چرا و چگونه عواطف عاشقانه را فراز میاین که شناخت 

ماند که  مسلک شاملو می گرایان هم بحثی است که نیازمند شرح و توضیح است و بیشتر به شعارهای چپ 

شواهد    .پنداشتنداش میاش را ضمانتی برای زیبا و خوب و درست بودنن ادبیات و اجتماعی بودنمتعهد بود 

ی پارسی به کلی از  دهد و دست بر قضا زیباترین اشعار عاشقانه ی این را گواهی می تاریخی درست واژگونه 

شک زیباست( اصوال  نقد اجتماعی تهی است و گاه )مثال در شعر عنصری و فرخی سیستانی و جامی که بی

زیبا پنداشتن و حتا عاشقانه    .شود که کارگزار و حامی نظم سیاسی حاکم بوده است می   توسط کسی سروده

شود که تعهدی  تنها زمانی ممکن می  ای از آن جنس که خواندیم، به نظرمهای سبک و ساده پنداشتن متن 

شناسانه  سیاسی به حزبی آن را پشتیبانی کند و یا اجرای دستوری ایدئولوژیک بر نقد هنری و داوری زیبایی 

 . سایه افکنده باشد

این الگو   .شودی شاملو به همین مورد محدود نمیهای عاشقانه سفارشی بودن و متعهد بودنِ نوشته 

دهند/ تا دشمنی/ است/ و دوستانی که یاری می  »دستانت آشتی  توان بازجست:را در سراپای آثار رمانتیک او می

 400. «ها/ بیش از آن که گیرنده باشد/ بخشنده است از یاد/ برده شود/ آن دست 

 
 . ۱۳۲-۱۳۱: ۱۳۸۱پورنامداریان،  399

 . ۱۰۳: ۱۳۴۳شاملو،  400
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که و:   بود/  از دردی  بود/ خود  ایشان  درد  از  نه  بگیر/ سخن  مرا  یگانه من/ دست  یار  ای  یار،  ای  »برویم 

 401. «اندایشان 

گردد احتماال به آنجا باز میرمق است و این  بازنمایی عشق در نوشتارهای شاملو آشکارا سطحی و بی

آید، شاملو در  ی او بر می تا جایی که از زندگینامه   .ی عمیق و اثرگذاری نداشته است که در این زمینه تجربه 

سنین جوانی که دوران کاشتن بذرهای مهر و عشق است، تنها بر فعالیت سیاسی در حزب توده تمرکز داشته  

ها به ارتباطش با زنان  نخستین اشاره   .شاهدی در دست نیست   انعمیقش با زن ی ارتباط عاشقانه و  و درباره 

ی پیش آن سکوت عجیبی حاکم  شود و دربارههایش آغاز میدر زندگینامه حائری  توسی    بابعد از ازدواجش  

دوسویه را  ی  بعد از آن هم ارتباطش با زنان برابرانه و همسرانه نیست و این شرطی است که یک رابطه   .است 

فرودستانه و مطیعانه بوده و ارتباطش با آیدا برعکس مستبدانه  توسی    ی او بارابطه   .باالندکند و میممکن می

  .است سرورانه و 

با آیدا تجربه کرده اش  در حوالی چهل سالگیرا  عشق  گوید که برای نخستین بار  خود می شاملو  

آغازِ  است،   برای  کمی  سن  این  عاشقی  و  و  میعشق  مضمون    .نمایددیر  که  آیدا  به  نسبت  او  شیفتگی 

دخترِ ارمنیِ ای کودکانه برخاسته که زمانی نسبت به  این دوران است، انگار در میل و شیفتگیهایش در  نوشته 

اگر شیفتگی به همان دختر پیانونواز  «.  نواخت رسیده که به زیبایی پیانو می»دختری    .اش داشته است همسایه 

 و معنایی محوری عنوان به را آن توانستیممی شد،می بدل به عشقی سوزان و معنابخش به زنیها  بعد از سال 

 عشق و مهر از سطحی برداشتی جز آیدا یدرباره شاملو  نوشتارهای در حتا اما  . بشناسیم رسمیت  به ارزشمند

 دوست  این اما  .است  داشته دوست  را آیدا که دهدمی  نشان روشنی به شاملو نوشتارهای  .یافت  تواننمی
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 در آنچه با این  .است  بوده همسرش   به شوهریی  و روزمره  عادی محبت  همان  حالت  عمیقترین در داشتن

 با نه و دارد برانگیزتامل و عمیق محتوایی نه .است  متفاوت یکسره بینیممی سعدی یا موالنا پرشورِ هایغزل 

ی هر سرود  ای آرام و/ اشتیاق پرصداقت تو/ تا نخستین خواننده »خانه  :است  شده بیان شناسانهزیبایی  ارزشی

ی هر  ی/ صله امیزی و چراغی/ کاغذهای سپید و مدادهای تراشیده و از پیش آماده/ و بوسه  ...تازه باشی/

   402«. ی نوسروده 

ی روزمره هم باز »من«ِ شاملوست که در مرکز توجه های ساده شگفت است که در همین اظهار محبت 

در دستت   /ام راکلید خانه   /گویمبا تو می  /نام خود را  /به اعتماد   /این گونه   /کیستی که من«  برنشسته، و نه آیدا:

به    /این چنین آرامتو/  بر زانوی    /نشینم وبه کنارت می...  /کنمبا تو قسمت می  / هایم رانان شادی   /گذارممی

   403. «رومخواب می

شدند و با بوق و کرنا به جای  شدند و روی کاغذی پلکانی نوشته نمیها اگر تقطیع نمیاین جمله 

باشند   -نه چندان زیبا و نه چندان پرشور  –آمیزی  ی محبت توانستند نامه شدند، به سادگی میشعر جا زده نمی 

شود و نه پرداختی نه عاطفه و هیجان تند و شورانگیزی در آن دیده می  .که شوهری برای زنش نوشته است 

چنان که مؤذن جامی در نقدی به درستی اشاره کرده،    .توان یافت و تصویری و معنایی ویژه و مهم در آن می

ایست که تا حدودی به زبان کودکان ی عشق، شعر عامیانه ی شاملو دربارهانگیزترین و زیباترین نوشته خیال

   .در اصل نوعی ترانه است و سروده شده 

ای دارد که ارزش نقل کردن دارد، چون پیوندهای شاملو با نهادهای  شهرت یافتن این ترانه تاریخچه 

با استقرار نظام جمهوری اسالمی خواندن و پخش کردن  دهد.  قدرت را در دوران پس از انقالب نشان می 
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آثار شماری معدود از خوانندگان منحصر شد که نه  آهنگ به  از رادیو و تلویزیون ممنوع شد و  های پاپ 

زیبایی را جلب میشناسانه کیفیت  محتوایش مخاطب عمومی  نه  و  داشت  مرجع  ی چندانی  نتیجه  در  کرد. 

شان مشهورتر  کردند و در میان نندگانی قدیمی محدود ماند که خارج از کشور زندگی میموسیقی مردم به خوا

ی  ی دهههای دولتی در نیمهتر از همه داریوش بود. ورشکستگی سیاست منع و محدودیت در رسانه و محبوب

که    بر همه عیان شده بود. به این ترتیب چرخشی رخ داد و نوعی موسیقی پاپ دولتی شکل گرفت   ۱۳۷۰

 های خاص خود را داشت. شد و مخاطبان و ستارههای رسمی پخش می آزادانه در رسانه 

آن که احمد شاملو در گرانیگاه آن قرار داشت.  گذاری  ی این چرخش در سیاست ی مهم دربارهنکته 

های دولتی آهنگی پخش کردند که به رونوشتی دقیق از آواز داریوش رسانه   ۱۳۷۷درست پیش از نوروز سال  

ی این اثر خشایار اعتمادی بود . خواننده یقاییی موس، هم از نظر صدای خواننده و هم از جنبه شباهت داشت 

مخوانی زنان و پخش آواز نه تنها یادآور داریوش بود، که با ه اش را ساخته بود.  و شادمهر عقیلی موسیقی 

 صدایشان همراه بود، و به این خاطر در آن سال شگفتی زیادی بین مردم ایجاد کرد و بسیار محبوب شد. 

در هیاهوی برخاسته  بود.  ی احمد شاملو  این نقطه عطف، همین ترانه   ر برگزیده برایمهم آن که شعاما  

ای از احمد شاملو  کسی در حل این معما نکوشید که چگونه ترانه شکنی نهادهای فرهنگی مستقر،  از این سنت 

ای برگزیده شده است، آن هم از سوی صدا و سیمای  برای چنین برنامه   -ی سیاسی داشت ادعای مبارزه   که-

 شد. فرهنگی کشور محسوب می ترین دستگاهکارترین و امنیتیجمهوری اسالمی که محافظه 

. بخشیدطنینی پرمعنا و ژرف  انگیز شد که به شعر نیز  نشست و خاطرهدر گوشها    این آهنگ چندان

ی معنایش تأمل  ش را بخوانیم و دربارهااست یک بار اصل متن برای ارزیابی »عشق در شعر شاملو« الزم  اما  

 کنیم:

 تو درخت  نمیزم من  ن یمن باهارم تو زم»

 کنهیبارونِ تو باغم م  یانگشتا نازِ  درختم تو باهار ــ من
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   .کنهیجنگال تاقم م ونِیم

 نه  ای مهتاب باشه  اگه  مِث شب.  یبزرگ تو

 404«.شب  مِث   یتو بزرگ

ترین ابراز عشق شاملو بوده است.  ت بگویم که من با مؤذن جامی موافقم و معتقدم این موفقنخس

ایست که در  ترانه . با این حال  گذاردبا شور سروده شده و تاثیری عاطفی در مخاطب به جا می   به نظرم  متن

اثرگذار می  آثار شاملو  با سایر  بسیار دارد.  قیاس  نقاط ضعف ریز و درشت   ترانه  تصویرهای نماید. وگرنه 

یا بازی  (  باغ شدن از ناز انگشتان باران)جز یکی دو تصویر زیبا    .تکراری و نارساست و بیانش گاه شعارگونه

های تکراری و مندرس توان دید و در مقابل ترکیب قوتی نمیی  در آن نقطه(  ململ مه)های همسان  با واج 

میون جنگال  )رمق  ، یا تصویرهای ضعیف و بی( میون مرگ و حیات  /ی مغرور بلند، میون موندن و رفتنله)ق

همچنین اصرار   .اش را پوشانده است بدنه (  ابرای سیاهی،  کنه، هاج و واج مونده مردد، بادای بدیطاقم می

انجامیده  غلط آمیز حرف بزند، در عمل به  ی تهرانی اغراقشاملو برای آن که با نوعی لهجه  نویسی کلمات 

ایرانی »باهار« گفته نمیاست. چون »بهار« در گویش  شود، و تبدیل »مثلِ« به »مث« زبان را از  های مرسوم 

 هران نزدیکش کرده است. های تحالت تغزلی خارج کرده و به گویش کودکان یا جاهل

این شعرِ  تری خواهیم یافت.  جالب های  کاریریزهاگر به تصویرپردازی عشق در این ترانه بنگریم،  اما  

که در شعری ( من بهارم تو زمین)شود بینانه شروع می ی شاملو با عبارتی بسیار خودبزرگ ی عاشقانه برگزیده 

به این دلیل که هنگام ابراز عشق به دلدار همواره عاشق وی را زیباتر از خود در    .امتغزلی مشابهش را ندیده 

گیرد، نه آن که خود را بهاری شکوفنده و وی را زمینی تیره و سنگین و تاثیرپذیر بداند که تنها با فرا نظر می 

 
 . ۲۵: ۱۳۴۳شاملو،  404



503 

 

ده و برای همین  شین  آمیز بودنِ این عبارت نخست کنم شاملو خود متوجه توهینفکر می  .شکفدرسیدن بهار می 

را آورده که هم تالشی است برای وصل کردن دلدار  ( من درختم تو بهار /زمینم تو درخت )من دو بندِ بعدی 

طوری که آن   ،به بهاری که در آغاز به استواری به گوینده متصل شده بود، و هم مغشوش کردن تصویرها

ای کلیشهبه  زند و تصویرهای بعدی برای رفع و رجوع آن  بگذریم که همچنان می  .تعبیر اولی توی ذوق نزند

 .  اندشبیه سردرگم 

آمیز و برخورنده جلوه کند. شاید به  این شیوه از ابراز عشق شاید برای برخی از زنان )به حق( توهین

اش با این شمایل و ساخت ویژه حائری بود، از عشق  توسی    شاملو تا زمانی که همسرشهمین خاطر است که  

هایی پدید آیند و منتشر شوند. متونی که  متناما پیوندش با آیدا بستری فراهم کرد که چنین    .گفت می ن  یسخن

ی این زن و شوهر تکرار شدند که  های دونفره پسندیدشان و کم کم چندان در کنار عکس آیدا آشکارا می 

 مخاطبان هم آن را مهرآمیز و عاشقانه قلمداد کردند. 

بم  و  زیر  و  پارسی  ادبیات  با  آیدا  ناآشنایی  که  است  آن  من  زیبایی حدس  و  انه شناس های  غزل  ی 

مایه را برایش پذیرفتنی جلوه هایی چنین کمصورتبندی عمیق عشق ایرانی عاملی بوده که از سویی عاشقانه 

های شوهرِ محبوبش را به مثابه شعری مهم و برجسته قلمداد کند  داده، و از سوی دیگر باعث شده تا نوشته 

   .دامن بزند و با تشویق شاملو در این مورد چنین باوری را در وی نیز 

دهم به  نویسم و میآید را می من همین طوری هر شعری که می »شنویم که  بارها و بارها از شاملو می

ویرایش و توجه  طوری نوشته شود و بیاین را معیاری برای شعر خوب دانسته که همین«. گویی  دست آیدا

شاید به همین خاطر »من زمینم تو باهار« دست   .اش، به دست مشوقی سپرده گرددبه نظمِ معنایی و موسیقایی 

از این زاویه، شاید بتوان گفت شعر سفید  نخورده باقی مانده و بازبینی و ویرایشی بر آن انجام نپذیرفته است.  

. گفتاری  امری خصوصی بوده میان آیدا و شاملو  -شودتا جایی که به عشق غیرسازمانی مربوط می -شاملویی  
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داشتنی و جذاب نیز بوده باشد، اما با این تصور که البد روایتی که شاید در فضای خصوصی این دو دوست 

 . ی شاملو نیز به جریان افتاده است حلقه های رسانه دهد، در عمیق از عشق به دست می 

عینی   شدن  برای  نزد  ی  درباره ام  داوری تر  عشق  نوشته تصویر  مشهورترین  از  یکی  هایش شاملو، 

اصل نوشتار شاملو به شکلی افراطی پلکانیده   .کنممیی عشق را با شعری کهن در همین زمینه مقایسه درباره

اش راحت شود و  یعنی در هر بند آن دو سه کلمه بیشتر نیست و بنابراین برای آن که خواندن .  شده است 

اش طرد گردد، آن را به رسم مرسوم در زبان پارسی در سطری  ریخِت شعر از دایره فریِب شباهتِ زورکی به 

 :آورماز راست به چپ می

آی    /.  گریزگاهی گردد  /پروازی نه    /پناهی گردد    /که عشق    /از آن بود  /لرزش دست دلم    /همه»

بر سرمای    /نه شور شعله    /بر شعله زخمی   /وخنکای مرهمی    ...  /چهره آبیت پیدا نیست   /آی عشق    ،عشق

بر   /و رنج رهایی  /غبار تیره تسکینی بر حضور وهن    /چهره سرخت پیدا نیست  /آی عشق آی عشق  /درون  

 /رنگ آشناییت    /آی عشق آی عشق    /بر ارغوان  /    و سبزه بر گچه  /بر آرامش آبی    /سیاهی    /گریز حضور

 .«پیدا نیست 

همه در  متن  رسانه این  عاشقانه »شعها  ی  شده«  ر  را    ،پنداشته  آن  چندان  حامل  و  گرانبار  معنایی 

آن را مقایسه کنید با این غزل از موالنا که تغزل عاشقانه   .پذیرفتنی بنمایداند که ترک وزن در شعر را پنداشته 

 :اش رخنه کرده باشدساختار منظم  را با چندین معنای بلند و عمیق درآمیخته، بی آن که لغزشی در وزن و

 مگو هیچ شکر و شمع سخن جز من پیش    مگو هیچ قمر غیر قمرم غالم من»

 مگو هیچ مبر رنج خبریبی این از ور   مگو گنج سخن جز مگو رنج سخن

 مگو هیچ مدر جامه مزن نعره آمدم   بگفت  و دید مرا عشق شدم دیوانه دوش

 مگو هیچ دگر  نیست  دگر چیز آن گفت    ترسممی دگر چیز از من عشق ای گفتم
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 مگو  هیچ سر به که جز بلی که بجنبان سر  گفت  خواهم نهان هایسخن  تو گوش به من

 مگو هیچ سفر است  لطیف چه دل ره در   شد  پیدا دل ره در صفتی جان قمری

 مگو هیچ بگذر  این توست  اندازه نه که  کرد می  اشارت دل این ست مه  چه دل ای گفتم

 مگو هیچ بشر و ست فرشته  غیر این گفت   است  بشر یا عجب  ست فرشته  روی این گفتم

 مگو هیچ زبر و زیر چنین باشمی گفت   شد خواهم زبر و زیر بگو چیست  این گفتم

 مگو هیچ ببر رخت  برو خانه این از خیز   خیال  و پرنقش خانه این در تو نشسته ای

 « مگو هیچ پدر جان ولی هست  این گفت   ؟ خداست  وصف این که نه کن پدری دل ای گفتم

مقایسه   نظرم  نوشتار  شان مشهورترین و محبوبی همین دو متن، که یکیبه  ی شاملو درباره ترین 

ی فراوان دارد، برای ارزیابی  رتبههای عالی شعر پارسی که همسان و هم عشق است و دیگری یکی از غزل 

شناسانه و انصافی  محتوا و عمق عشقی که در نوشتارهای شاملو منعکس شده بسنده باشد، و اگر ادراکی زیبایی

 . دهدشعر بودن متن را نیز به خوبی نشان میدر کار باشد، تمایز معیارهای حاکم بر زیبایی اثر و 

توان یافت که خروجش از  انگیزی نمیی کالم آن که در »شعر« شاملو معناهای بلند و شگفت خالصه  

او نسبت داده شناسانه را توجیه کند. مضمونهنجارهای زیبایی  به گفتار  بنیادینی که  اند، وقتی دقیق و  های 

نماید. انسان  تر از محتواهای مشابه در اشعار کهن میتر و ابتدایی بسیار بسیار ساده سنجشگرانه ارزیابی شود،  

مسئله  تنها  نه  عشق  و  آزادی  گفتمانو  اصوال  که  نبوده،  شاملو  بنیادین  استالینیست ی  که  مائوئیستی،  -اش 

قافیه در نوشتارهای ستیزانه، ضدملی و خودستایانه بوده، در تضاد با این مفاهیم قرار دارد. غیاب وزن و  زن

های کهن برنخاسته، بلکه به سادگی مکری  شاملو از ضرورتی محتوایی و معنایی عظیم و ناگنجیدنی در قالب 

 و پوششی بوده برای کتمان معنایی رقیق. غیاب شاعرانگی بوده برای پنهان کردن 

تر هم وضعیتی هایی که شاملو تولید کرده، گذشته از این سه رکن در مقیاسی خُردنگرانه محتوای متن  

زای متن  های معنایی گفتمان و ارکان تنش انگیز دارد. یعنی اگر نگاه خود را از گرانیگاه به همین اندازه غم 
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ین فقر و فاقه را پیش چشم خویش  برگیریم و به صور خیال و ساختار تشبیه و استعاره بنگریم نیز باز هم

زاویه   این  از  دید.  تشبیه سویه خواهیم  است،  توجه  شایان  که  شاملو  آثار  از  دیگری  در ی  که  است  هایی 

دکتر   است.  گرفته  کار  به  کتابش  نوشتارهایش  در  که  و  پورنامداریان  اول  طراز  شاعری  همچون  را  شاملو 

برانگیز و زیبایش  های اعجابی قوت زبان او در تشبیه ساز وا نموده، بر این نکته تاکید دارد که نقطه دوران 

های به کار گرفته شده در  او در ضمن فهرستی از تشبیه  405نهفته و شعرهای او از این نظر »بسیار غنی« است.

 بندی کرده است. طبقه ه دست داده و نوشتارهای شاملو را ب 

ی فراوان و جا  ها یا در شعر کهن سابقه این تشبیه   توان دریافت کهبا مرور این فهرست به روشنی می

ای دارند، و یا زیبا نیستند. دیگر آن که بر خالف نظر پورنامداریان نوشتارهای شاملو از این نظر بسیار  افتاده 

تشبیه وجود دارد که یکی از کمترین    ۲۱۴های وی بنا به سرشماری این نویسنده  غنی نیست. در سراسر کتاب

 اربرد تشبیه در نوشتارهای کسی است که در زبان پارسی خود را شاعر نامیده است. شمارهای ک

بدانیم که حافظ معموال در هر بیت از اشعارش یک تشبیه    به عنوان مبنایی برای مقایسه، بد نیست 

کنم، هفت تشبیه زیبا و صریح  زیبا دارد و تنها در یک غزل از بیدل دهلوی که به تصادف برگزیده و نقلش می 

 با ادات تشبیه وجود دارد:  

 همچو شبنم با نسیم صبح خاموشیم ما   ا به وحشتها هم آغوشیم ما حیرتیم ام

 چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما  هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست 

 
 . ۲۲۳: ۱۳۸۱پورنامداریان،  405
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 از صفای دل چو گوهر پنبه در گوشیم ما   شور این دریا فسون اضطراب ما نشد 

 چشم خس پوشیم ما از نی مژگان خود چون   خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق 

 جوهریم آب از دم شمشیر می نوشیم ما   بحر هم نتواند از ما کرد رفع تشنگی

 همچو اشک ناامیدی خانه بر دوشیم ما  گاه در چشم تر و گه در مژه گاهی به خاک 

 چون حیا پیراهنی از عیب می پوشیم ما   شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه 

 با نفس پر می زنیم و ناله می جوشیم ما   شوق چشمه ی بی تابی اشکیم از طوفان 

 هرکجا حرفی از آن لب سرزند گوشیم ما   مرکز گوهر برون گرد خط گرداب نیست 

 کز خیال خوش دالن چون غم فراموشیم ما   کی بود یا رب که خوبان یاد این بیدل کنند 

)اشاره به ورپریدن و تبخیر   بینیم: خاموش با نسیم صبح مثل شبنمها را میدر این ده بیت این تشبیه

، پنبه در  )اشاره به صدایی که زیر آب از دهانی برخاسته باشد(   ، خاموش مثل حبابشبنم در باد صبحگاهی( 

)تشبیه    پوش )از مژه( مانند چشم، خس )اشاره به گوهری که به نخ کشیده شده(   ناشنوا مثل گوهرو  گوش  

، پوشیدگی با پیراهن  )اشاره به چاالکی حرکت اشک بر رخسار(  شکبر دوش مثل ا، خانه چشم به درویش( 

چنان که با همین اشارت نمایان است، تصویرها بدیع است و پیچیده و زیبا،  عیب مانند حیا، فراموش مثل غم.  

اند و به همین دلیل های دور از ذهن به هم پیوند خوردههایی متراکم از شباهت و چیزهایی دور از هم با الیه 

 شود. مربوط می دهلوی این تنها به ده بیت از دوازده هزار بیت شعرِ بیدل و زیبا می نمایند. 
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تشبیه   ۲۱۴اند، برشمردن  در برابر حافظ و بیدلی که هزاران تشبیه زیبا را در اشعار خود ابداع کرده

ی شعر پارسی نباشد،  آشنایی با سرمایه ی نای ادبی یک نفر و غنی پنداشتنِ وی، اگر نشانه در سراسر کارنامه 

توجیه  مهربانی  نفر  ناپذیر  دلیلِ  یک  آن  به  که  است.  نسبت  ویژه  میان  به  شاملوهاشبیه تدر  شان بسیاری   ی 

ی ، غنچه 407ی لبخند ، گل شکفته406ی زمین دب پارسی هستند: سفرههایی تکراری و مرسوم در زبان و امضمون

آیینه 408لبها  آفتاب،  آیینه 409ی  شط ،  شب 410ی  پالس  شعله 411،  زرد  گلِ  خورشید 412،  فانوس  فانوس 413،   ،

، 420، حریر مهتاب419ی مشت ، گره 418، رگبار اشک417بستر سبزه ،  416ی خورشید ، چشمه415، جام لب 414ستاره 

 
 . ۹۷: ۱۳۳۵شاملو،  406
 . ۱۴۰: ۱۳۳۵شاملو،  407
 . ۲۱۶: ۱۳۳۵شاملو،  408
 . ۲۳۲: ۱۳۳۵شاملو،  409
 . ۲۴۱: ۱۳۳۵شاملو،  410
 . ۲۶۴: ۱۳۳۵شاملو،  411
 . ۲۸۹: ۱۳۳۵شاملو،  412
 ۲۰: ۱۳۳۸شاملو،  413
 . ۳۲: ۱۳۳۸شاملو،  414
 . ۳۲: ۱۳۳۸شاملو،  415
 . ۳۷: ۱۳۳۸شاملو،  416
 . ۶۲: ۱۳۳۸شاملو،  417
 . ۱۰۶: ۱۳۳۸شاملو،  418
 . ۲۴: ۱۳۴۳شاملو،  419
 . ۱۱۲: ۱۳۴۳شاملو،  420
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شالیزار  آفتاب421مخمل  زر  آفتاب422،  مجمر  گردونه 423،  آفتاب،  و  424ی  نمونه ،  تنها  که  اینها  هستند  هایی 

 .  اندو فراوان در شعر کهن پارسی به کار گرفته شده  امری محسوس است  شانبه مشبه 

نمونه  این  از  تشبیهگذشته  در  نوآوری  پارسی، چند  زبان  بافت  در  افتاده  جا  دیده های  شاملو  های 

نمونه می که  یافت  شود  فراوان  میانش  در  نازیبا  و  ناسخته  بی:  شوندمیهای  کوه425پولک شب شرب  های ، 

،  432، جنگل خلق 431، دیو خیال 430، زنبق کبود کارد 429ی ماه ، دشنه 428، حباب خاک 427ی دندان ، جرقه 426خاصره

بدی  یأس 433زندان  مادر  ملعنت 434،  سنگفرش  یأس 435،  لخت  و  سیاه  اسب  سپیده 436،  ابتذا،  ارزان  و  ی  ل 

 ، و...  439ی دشمن، خاک دندان کروچه 438ایمانی ی بی، دکه 437سقوط 

 
 . ۲۳: ۱۳۴۴شاملو،  421
 . ۶۴: ۱۳۴۴شاملو،  422
 . ۱۹: ۱۳۵۶شاملو،  423
 . ۵۳: ۱۳۵۶شاملو،  424
 . ۷۵: ۱۳۳۸شاملو،  425
 . ۹۹: ۳۴۳۱شاملو،  426
 . ۷۸: ۱۳۴۵شاملو، 427
 . ۴۷: ۱۳۴۸شاملو،  428
 . ۱۸: ۱۳۵۶شاملو،  429
 . ۴۴: 1352شاملو،  430

 . ۸۳: 1335شاملو،  431
 . ۸۴: ۱۳۳۵شاملو،  432
 . ۲۶۲: ۱۳۳۵شاملو،  433
 . ۲۷۲: ۱۳۳۵شاملو،  434
 . ۸۳: ۱۳۳۵شاملو،  435
 . ۲۷۳: ۱۳۳۵شاملو،  436
 . ۲۷: ۱۳۴۴شاملو،  437
 . ۳۰: ۱۳۴۴شاملو،  438
 . ۱۴: ۱۳۴۸شاملو،  439
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ی واژگان  ی واژگانی اوست. خزانه کند، محدود بودن دایره های شاملو جلب نظر می در تشبیه آنچه  

شود که  شاملو بسیار محدود است و بیشتر به کلماتی مانند دشنه، خنجر، شب، شبانه، زندان و درد مربوط می 

ی پر درد گهواره»هایی مانند  ترکیب «  گهواره »ی  داللتی منفی و تیره و تار دارند. چنان که مثال تنها با کلمه 

را    « ی جنبان افسانه ی تکرار، گهوارهی خستگی، گهواره ی جنبان شک، گهواره ی سکون، گهوارهیأس، گهواره 

نماید که نویسنده در چنبر تکرار یک  شان چنین میاند، ولی با مرور کلیت شان دلنشینبه دست داده که برخی 

 . آهنگ گیر افتاده است ی خوشکلمه 

بینیم که گاه به چیزهایی غیربدیهی و دور ای انتزاعی مانند یأس می ی کلمهوضعیتی مشابه را درباره 

ی خاصی را به  شناسانه آن که ارزش زیبایی   از ذهن مانند مادر یا اسب لخت و سیاه همانند انگاشته شده، بی 

ی ابزاری برای آهنگی مورد استفاده خوش  کنم تنها به خاطرهای دیگری که فکر میذهن متبادر کند. کلیدواژه 

فرش ملعنت، سنگفرش ظلم، سنگفرش آسمان و : »سنگتولید صور خیال قرار گرفته، دشنه است و سنگفرش

 .  «سنگفرش لج

گردد. های شاملو مطرح است، به صور خیال در نوشتارهای او باز میی متنبحث دیگری که درباره  

تا جایی که من دیدیم دقیقترین تحلیل از صور خیال وی را دکتر پورنامداریان در فصلی مفصل از کتاب خود  

چون  به دست داده است، که گویی بر مبنای شیفتگی نسبت به شاملو و بزرگداشت وی نوشته شده است.  

سابقه خوانده است، در حالی که چنین ی متون شاملویی را بدیع و نو و بیبخش مهمی از تصویرهای شاعرانه 

 440باشی«اش به حباب در »همچون حبابی ناپایدار/ تصویر کامل گنبد آسمان  مثال تشبیه انسان و ماهیت نیست.  

 
 . ۲۷: ۱۳۵۶شاملو،  440
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اش زمانی  شناسانه زیبایی  ی ارزشبرانگیز است. اما داوری درباره دهد که جالب و تاملصویری به دست میت

  :د که آن را با تصویرهای مشابه در شعر پارسی مقابل بنهیم. در همین مضمون بیدل دهلوی گفتهشوممکن می

 شود این بناها چون حباب از سیل برپا می   نقش نیرنگ جهان را جز فنا نقاش نیست 

 و 

 ساغر خود را نگون در مجلس دریا کند   بادپیمای سبک مغزی است هرکس چون حباب

 و 

 بحر در جیب و ما حباب فروش    ی نقاب فروشجلوهآه از این 

اند و تا هزار سال پیش از آن ها تنها از میان ابیات یک شاعرِ به نسبت متاخر برگزیده شده تمام این نمونه 

اند. بدیهی  توان عقب رفت و تصویرهایی فراوان یافت که در آن حباب و انسان با هم همسان انگاشته شده می

گریسته شود، جایگاه واقعی خود را به دست  ی غنی و بارور ناست که آن عبارت شاملو اگر در کنار این خزانه 

 رود. اش از میان می بودن )و گاه زیبا( آورد و توهمِ نوآورانه می

ها را باز در تشبیه گسترده باید  زیباترین نمونه »ی صور خیال،  دکتر پورنامداریان نوشته که در زمینه 

 :اندآورده به عنوان شاهدی در این مورد این بند را و  441« یافت 

 442.«هاست همه آفتاب طلوع / همچنان که شادیش/ در غربت و تنهایی/ غروبی دلگیر است / اندوهش»

در اینجا اندوه و شادی دیگری به غروب دلگیر و طلوع آفتاب تشبیه شده است. تصویری که در شعر پارسی  

ای از شعر کهن را که برگیریم، از نظر چینش واژگان و بار تصویری قدمتی چند قرنه دارد و تقریبا هر نمونه 

 
 . ۲۶۳: ۱۳۸۱پورنامداریان،  441

 . ۱۶: ۱۳۴۴شاملو،  442
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عنوان چند نمونه به این شعرها از   ی شاملویی دارند. تنها بهکلمات و غنای معنا وضعی بهتر از این جمله 

 :حافظ بنگرید

 بینمچرا که طالع وقت آنچنان نمی   زآفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر

 :داریم« درس محبت »در میان معاصران شاملو نیز این بیت از شهریار را از غزلی به نام  

 ست گلو بفشردن ا غروبتنگ  یشیوه   صبحدم باش که چون غنچه دلی بگشائی

 دل افتاده به دست آوردن  ؟چیست دانی   پیش پای همه افتاده کلید مقصود

برخی از صور خیال شاملویی نو و تازه هستند، اما زیبایی شاعرانه ندارند و تنها به خاطر مربوط کردن  

 ای عشق را به خزه تشبیه کرده است: نمایند. مثال در جایی شاملو در جملهربط به هم بدیع میبیدو چیز 

های ای/ ناگزیر است/ بر پیکره یی/ که بر صخره آیند/ عشق چونان خزههای سبز/ به زیر می »مردان از راهکوره

 443هایشان«. آرند،/ و زخم را بر سینه خویش می 

اما    444ی شعر، تمثیل تشبیهی زیبایی است«، که این تعبیر »با توجه به زمینه   دکتر پورنامداریان نوشته

از نظر تصویری زیباست و نه معنای   ندارم. تشبیه مردان به صخره، و خزه به عشق نه  من چنین تصوری 

متبادر می  به ذهن  را  تعبیر مردانعمیقی  پیکر خویش  /  عشقهایی که  صخره -کند.  به  را  نیز  «  آرندمی »خزه 

ای که در مناطق مرطوب بر  ی سبز و سادهوارهیعنی آن گیاه –معناست. اصوال مفهوم خزه  آشکارا نارسا و بی

ام در بافت زبان ادبی پیشینه و در زبان پارسی به نسبت تازه است و تا جایی که من دیده  -رویدها میصخره 

یعنی در رده  ندارد.  عامیانه ی کلمه جایی  یا  نو  نظر صور خیال بکر و بیهای  از  پیشینه محسوب  ایست که 

 
 . ۱۷: ۱۳۵۶شاملو،  443
 . ۲۶۴: ۱۳۸۱پورنامداریان،  444
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کند. اشاره می -پوست سمور–ی خزه تقریبا در تمام موارد به خز  شود. در آثار شاعران کالسیک کلمه می

  :گویدچنان که نظامی گنجوی در شرفنامه هنگام شرح خواستگاری اسکندر می 

 که پوشندگان را کند مهد گرم  ای نرم خزه های زربفت و قصب 

 :گویدالدین شروانشاه اخستان سروده، می ای که برای مدح ابوالمظفر جاللیا خاقانی شروانی در قصیده 

 چون دمش از مطوقی چون غببش ز احمری   خیز و رکاب باده ده خزهبر غبب و دم 

اما برای چنین کلمهالبته به کار گرفتن خزه در شعر نو به معنای تازه  ای که بار اش ایرادی ندارد. 

ای ندارد، باید مضمونی یافت که با آن سازگاری داشته باشد. به خصوص عشق که هزاران  معنایی جا افتاده 

اش وجود دارد، اگر بخواهد جای گل سرخ به خزه متصل شود باید  صورت خیال زیبا و دلکش درباره هزار  

های های دیگری از این تشبیهی نیرومندی داشته باشد، که در اینجا ندارد. نمونه شناسانه حتما داللت زیبایی

شگفتا که پس از تصویرهایی مثل  445. «باب گلوله »ک، مثل شودهای شاملو یافت میبدیع اما نازیبا هم در نوشته 

»این ناله که در جگر شکستم/ سیخی است که در کباب بشکست« عرفی شیرازی، تصویر »کباب گلوله« در  

 و شعر هم پنداشته شود.    متنی فاقد وزن و قافیه بیاید

های دیگر هستند. سلیقه از تعبیرهای رایج در زبان هایی شتابزده و بی ل وامگیریبرخی از این صور خیا 

روشنِ  »و  «  اکِت بزرگ»س  « ورمزِ غروب»قهایی مانند  چنان که شفیعی کدکنی به درستی اشاره کرده، ترکیب 

های مشابه در زبان انگلیسی هستند. همچنین برداری ساده و غیرالزمی از ترکیب پارسی نیستند و گرته « سحر 

گویند، و در زبان  غیرپارسی است، چون در زبان پارسی شعر را مییکسره    446« نویسد او شعر می»ترکیب  

 دهند. ی نوشتن نشان می انگلیسی یا فرانسوی است که فرآیند ثبت شعر را با کلمه 

 
 . ۲۰: ۱۳۴۸شاملو،  445
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افزوده از متونی  هایی دقیق و بیهایی از متون شاملو که شهرت یافته، رونوشت تقریبا تمام مضمون

درباره  یا  خوانده  زمانی  او  که  »آینه هستند  مثال  است.  شنیده  میشان  برابرت  در  ابدیتی ای  تو  از  تا  گذارم 

نام کتاب »آیدا در  ن را به سبک خود ترجمه کرده است.  شاملو آه  ایست در رمان »خزه« کجمله  447بسازم« 

راگون. عنوان برخی شعرها مثل »سرود آن  آینه« قاعدتا از »اِلزا در آینه« گرفته شده که نام شعری است از آ

 Songاز عنوان شعر مشعور الورنس:  ست  سلیقگی قلیدی همراه با کج تگردد«  کس که از کوچه به خانه باز می

of the man who has come throughها« در قیاس با . و همچنین است »بوی گرسنگی در رهگذر

  448»بوی بیفتک در رهگذرها« که در شعر الیوت وجود دارد.

هایش های شاملو تنها ادبیات اروپایی نیست، که در بسیاری از موارد تعبیرها و اشاره مرجع وامگیری 

ی متن »تئاتر« شرحی دادم و این که احتماال از روی متنی مشابه  پیشتر دربارهش است.  ان معاصر  اقتباسی از آثار

شود و  های شاملو از شاهرودی به این مورد محدود نمی رونویسی از اسماعیل شاهرودی اقتباس شده است.  

دهد که شاملو تقریبا بالفاصله بعد از  ی نوشتارهای این دو تن و بررسی تاریخ انتشارشان نشان میمقایسه 

تر از تریبون شاهرودی  مخاطب هایی کمکرده و در نشریه انتشار آثار شاهرودی از رویشان متنی مشابه تولید می 

 کرده است. نتشر می م

دیگرش  نمونه  »ی  مرده   ۲۳  «شعرهمان  که  »آنها  همان  تقریبا  که  شاملوست  به  از  است  قلم  اند« 

تردید هیچ یک از روی دست دیگری کپی شاهرودی. مسعود خیام نوشته این شباهت تصادفی بوده و »بی

نیافتم و مقایسه نکرده ایشان را درست در  یقین  اما من دلیل  این دو  اند«.  به  ارادت  از  اگر فارغ  ی دو متن 

از آثار شاهرودی چاپ شده و از آنجا   دار شاملو همه بعدبزرگوار انجام شود، حکایت دیگری دارد. آثار تاریخ 

 
 . ۱۰۲شاملو، باغ آینه، :  447
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اند، کامال  کردهاند و شعارهایی مشابه را تبلیغ می که هردو در این برش تاریخی در خدمت یک حزب بوده

»از روی  م هراس خیام از این عبارت،  علیرغمشخص است که شاملو از همتای مشهورتر خود باخبر بوده و  

 دست او کپی کرده است«. 

برخی از تصویرهای این عادت به رونویسی در سراسر عمر گریبان شاملو را رها نکرد. چندان که  

ی او اعتبار یافته، در اصل به  های شاملو منسوب است و به عنوان صور خیالِ خالقانه مشهوری که به نوشته 

ها« است که  ی کاشی ترینِ این تصویرها، »خواب اقاقیا« و »امیرزاده دو تا از پرآوازه   449. تعلق داردفرخزاد  فروغ  

 دومی اسم کتابی در مدح و ثنای شاملو هم هست. 

گوید: »چرا نگاه نکردم؟ انگار مادرم گریسته بود آن شب/ آن شب که من به درد رسیدم و  فروغ می

آبی   های اقاقی شدم/ آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی که من عروس خوشه نطفه شکل گرفت/ آن شب  

دیدمش/ که مثل آینه ی من بازگشته بود/ و من در آینه می ی من بود، به درون نطفه بود/ وآن کسی که نیمه 

 های اقاقی شدم«. پاکیزه بود و روشن بود/ و ناگهان صدایم کرد/ و من عروس خوشه 

گذرد/ گونه/ در نسیمی کوتاه/ که به تردید می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم/ خیال»می  نویسد:و شاملو می 

 450خواب اقاقیاها را/ بمیرم«. 

ی هزاران بادام تلخ/ در هزار آینه کند: »و تکرار ناباور  و در جایی دیگر بخشی دیگر از همین متن را تکرار می

ی دوردست حوض خانه/ آه  ها بعد/ به نیم روزی گرم/ ناگهان/ خاطره ها بعد/ سال شش گوش کاشی/ سال 

 451ات«.های آبی ها/ با اشک ی کاشی امیرزاده 

 
 . ۲۸۵-۲۸۳: ۱۳۸۷نژاد، خانعلی 449
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هایی تقلید شده که شاملو با  های شاملو از روی دست همانجالب آن که بخشی از تصویرپردازی 

احتماال بر اساس شعر نادر نادرپور به  «  شعری که زندگی است »عنوان  کرد. مثال  پرخاش به ایشان حمله می 

فرازمند سروده که چنین  شعری را برای تورج    ۵/۲/۱۳۳۳ساخته شده است. نادرپور در تاریخ  «  اگفته »ناسم  

ی فریدون رهنما )شعر باید زندگی  شاملو همین را گرفته و با جمله  «.شعری که آتش است »  452:شودآغاز می 

 باشد( ترکیبش کرده و حاصل شده »شعری که زندگی است«.

که   آن  صدر  شگفت  سرمشقی  سیاهه در  نام  این  شده،  انکار  شیرازی  های  حمیدی  دکتر  خودِ 

اش آخر کار از نوشتارهای درخشد. چندین مضمون در شعر حمیدی پس از انتشار یافتن و بر سر زبان افتادن می

بسیاری گمان  که  «  ن دشمن تو نیستم، انکار تواَم»می  مشهورتر از همه این که جمله سفید شاملو سر در آورد.  

من خصم تو : »، وامگیری نمایان و آشکاری است از مصراعی از دکتر حمیدی شیرازیست از شاملوکنند  می

 «. نیستم، خداوند تواَم

دزدد را روزگاری ها و آثارش را میاین که شاملو همزمان با ناسزاگویی به دکتر حمیدی مضمون

ادیبان می همه از گذر  ی  ادبی جوانان است که  مدت شدن حافظه چند نسل و کوتاهدانستند، و تنها پس  ی 

دهنده ممکن شده است. دکتر حمیدی خودش در افشاگری ها به وامگیر و فراموشی وامانتساب این نمونه 

 اش چنین است:ی بلندی دارد که بخش های شاملو از شعرهایش قصیدهدزدی 

 داشت در هر دانشی دانشوری  شرق تا غرب جهان هر کشوری»

 ای از مادری داننده زاد هر   هرکسی در هر فنی دانا نشد 

 ذوالفنونی معنی رسواتری   معنای رسوایی گرفت  فنیذی...
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 ز هر قلبی زری ساخت ملک من در چنین قرنی که زرها قلب گشت 

 دید هر جا خرسکی بر منبری   دینوری آورد و رازی پرورید 

 آوریجان معنی گشت هر جان  گیر شد نقاد شعر مرد کشتی 

 بوعلی سینا شد و بومعشری   لتی ریشی عصایی عینکی بس

 پیغمبریزآنکه هر گوساله شد   ای گشت هر پیغمبری گوساله 

 کرد بر پا از فضیلت محشری   خائنی دزدی شریری ناکسی 

 گمان خرمهره گردد گوهریبی  ای گوهر شودهر کجا خرمهره 

 از زانوان باالتری پیرهن   نکته بر من گیرد و بر شعر من...

 دری ها دوخت پیراهنپیرهن  گرگ چوپان گشت و سگ قصاب شد

 زابلهی افروخت هر جا آذری   تزویرگر  ر پردازکِبآن خ

 از زبان من بر آن زد زیوری   های خویش تا بیاراید پریشان 

 نقل عین است ارچه کار مخبری  ال الهی گفت و االئی نگفت 

 پیکر از دارا سر از اسکندری   تلفیق او  ،آرای من  ،بانگ من

 ی شیری و از نای خری نعره   گفتار من، از حلق وی ،شعر من

 ریهر منکشرط دوم دوری از   مخبری را شرط اول راستی است 

 ...«پر تواند کرد هر گوش کری  ویژه آن مخبر که با این دستگاه

ها به روشنی تاکید دارد که شاملو )که مخبر نامیده شده، هم به معنای  حمیدی شیرازی در همین بیت 

پریشان  آراستن کند و عبارت گویی میخبرنگار و هم خبرچین(  برای  را  از سخن حمیدی  به کار هایی  اش 

های شاملو از سخن حمیدی خود بحثی مفصل و  که به اصل متن ارجاع دهد. بحث وامگیریگیرد، بی آن می

طلبد. اینجا در این حد بگویم که آن مجاز شمردن »تاراج اموال بورژواها«  درازدامنه است و پژوهشی مستقل می
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شیرازی به کار    ی حمیدیهایش را دیدیم، پیش از همه درباره زاده و محمد قاضی نمونه ی منشی که درباره 

 بسته شد و این شعر شکایتی از همین ماجراست.

های  از تصویرهای سینمایی و کلیشه نگار  دیگری از تصویرهای »شعر«ی شاملو هم هستند که ا ی  دهر

های  مانستم که به مجلس عشرت و من در شنل سرخ خویش شیطان را می »مثل    ، اندرگرفته شده هالیوودی ب

ی اساطیر ایرانی شیطان یا ابلیس شنل سرخ ندارد و اصوال رنگ سرخ نیک  زمینه در    453«. رفت انگیز می شوق 

ترین تصویر به آنچه شاملو گفته، تصویر کند. نزدیک است و به مرگ جنگاورانه و شهادت داللت می  و مقدس

 شود. ت که در بندهش و ادبیات پهلوی بارها تکرار می« اسدرفشیوِ خشمِ خونین »دزیبای 

اما شاملو به خاطر ناآشنایی با این تصویر در نیافته که در سنت ایرانی تصویر جا افتاده و زیبایی از 

 شود، اش با درفشِ خشم مربوط میاتصال میان رنگ سرخ و خون و جنگ وجود دارد که در صورت اهریمنی

این تصویر شیطانی که در مجلس عشرت شنل قرمز پوشیده به  نه با شنلِ لباسِ رسمی در مجلس عشرت.  

هایی که در حدود  . در فیلم است ی سینمایی به گفتمان شاملو راه یافته  احتمال زیاد از فیلمی هالیوودی و پرده

دارِ سرخپوش داریم که این  اند، چند شخصیت شنل رفته نوشته شدن این متن در سینماهای ایران بر پرده می

 باید یکی از ایشان بوده باشد. می

های خاک توان یافت. مثال در مرثیه های دیگر شاملو نیز می این آشفتگی در تصویر شیطان را در نوشته 

خبری الال نگفته م: »اگر اعتماد/ چون شیطانی دیگر/ این قابیل دیگر را/ به جتسمانی دیگر/ به بیخوانیمی

ی مسیحی تصویر شده است. با این  در این جمله مفهوم شیطان یکسره در زمینه   454خدا را/ خدا را!«   / -بود،

می دیده  آن  در  فراوانی  به  ناهمساز  تصاویر  پراکندگی  و  فراوان  آشفتگی  که  شاملو تفاوت  احتماال  شود. 

 
 . ۲۴۶: ۱۳۳۵شاملو،  453
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برادرش خیانت   خواسته بگوید یهودایی که در باغ جتسمانی به مسیح خیانت کرد، همچون قابیل بوده که بهمی

را نادیده گرفته و هردو را با  ا( رشک در قابیل و آز در یهود)کرد و او را کشت، و عامل اصلیِ گناه این دو  

 اعتمادی مربوط دانسته که آن هم به شیطان تشبیه شده است.  

خواسته بگوید چون هابیل توان در این باره کرد، آن است که شاملو می ترین خیالپردازی که میپردامنه 

ی و مسیح به اطرافیان خود اعتماد کردند، ایشان فرصِت خیانت را به دست آوردند، که خود حاصلِ وسوسه 

خدا  »و تکرار  ن(  خبری الال گفتیب)ی این بند  شیطان بود. اما این معنی خوب در این جمله جمع نشده و ادامه 

کنم خودِ شاملو چنین  به کلی این تنها معنیِ معقول را منهزم و نامعتبر ساخته است. در واقع گمان نمی!«  را

اش بیشتر به تداعی آزادی در اطراف  نوشته   .اش گنجانده باشدتقارنی را میان یهودا و قابیل دریافته یا در جمله 

 د، آن هم در سنتی مسیحی و کلیسایی، و با سردرگمی و واگرایی. مان ی شیطان میکلمه 

همین جمله اشتباه شگفت در  میها  دیده  دیگری  میانگیز  نشان  که  با روایت شود  شاملو  های دهد 

هایش هابیل و قابیل را با هم اشتباه گرفته تورات و انجیل آشنایی بسیار اندکی داشته، آن است که او در نوشته 

 رده هابیل بوده که قابیل را به قتل رسانده است.  و گمان ک

و او را   /ها خروشان یافت و او را چون رعد آسمان   /پس چون قابیل به قفای خود نظر کرد هابیل را بدید«

و او را    /و او را دریافت    /و برادر خونش را بسان کوه سرد و سخت یافت   /چون آب رودخانه پیچان یافت 

و برادر خونش را به خون    /و او را چون مرغان نخجیر با چنگال گشوده دید  /با بداندیشی همراه یافت...  

 455«.خویش آزمند یافت...
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ای و لغزشی به متن راه یافته باشد و جای هابیل و قابیل رسد که غلطی دیکته در نگاه اول به نظر می 

شاهدی  شان نکند. اما  اند که کسی از هم تفکیکبا هم عوض شده باشد. چون این دو برادر مشهورتر از آن

املو در سایر نوشتارهایش  . بلکه شنبودهاین لغزشی موقت و خطایی زودگذر  دهد  دیگر داریم که نشان می

  /راه /-برادر خون تو–و هابیل    /خبریخیال و بیتو بی « :است  هم به اشتباه هابیل را قاتل قابیل معرفی کرده

 456«. کز حسد  /آن قدر  /کز خشم نیست   /هایشرنگی گونه با پریده  /به خون تو  /از چار جانب   /بنددبر تو می

چنین لغزشی بسیار عجیب است و اگر با مستندات دیگری برطرف نگردد یا به شکلی توضیح داده نشود به  

 کند. داللت میهای دینی ترین روایت ترین و عام ی ساده درباره عجیب شاملو دار و نادانی ریشه 

گنجد. اینجا در ی تشبیه و استعاره و صور خیال نمی های خاص دیگر در رده اشتباه به کار بردن نام  

های واژگانی را در بر ی معنی یعنی واژگان و ترکیب های برسازنده بریم که خشت ای عمیقتر به سر میالیه 

بر الیهمی در سگیرد. عالوه  ادبی،  معنا، و صور خیال و صنایع  و  واژگان هم ی مضمون  کارگیری  به  طح 

نقد است. چون  نوشته  با  خطاها و لغزش های شاملو شایان وارسی و  دانایی و آشنایی  هایش تنها به حریم 

کند. نارسایی  شود و به زیربنای کاربرد زبان پارسی نیز نشت میهای اساطیری و تاریخی محدود نمی روایت 

ت که حتا دکتر پورنامداریان که کتابی بسیار جانبدارانه و سستی در برخی از نوشتارهای شاملو در حدی اس

ی مواردی که دکتر چکیده  457در شرح آثار وی نوشته، فصلی مستقل را به این موضوع اختصاص داده است. 

 :پورنامداریان برشمرده چنین است 
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که دو بار ن«  چو-چنان»هایی ناسالم. مثال استفاده از  استفاده از کلمات در معنایی نادرست و با ترکیب 

را از آن برداشت کرده  «  به حدی مانندِ  /ِبه قدری مانند»به کار رفته و معنایی نزدیک به  «  باغ آینه »در چاپ اول  

 :است 

آنچنان  بر جانم نتابیده است...    /تا خورشید  /دیرگاهی هست / تاریکم که پنداری  /کاجهای پیر  چون  /چنانمن  «

 458«.نم نمی باران نباریده است  /کاج پیری پر غبارم من، که گویی دیرگاهی رفته کز ابری چون

است چون مترادف با و ن« تشکیل شده آو » « چونخود از ترکیب »چنان  ،نادرست است ترکیب این 

های . در جمله بینیم که نازیباست می در چنین ترکیبی حشو غیرالزم متراکمی    .دهندمعنی می«  انندِ هردو »مو  

نیز نادرست است. چون در پارسی فعل هست برای اموری مثل دیر یا زود بودن  «  دیرگاهی هست »باال ترکیب  

و این مربوط به    459به کار برده«  آیدا در آینه»را شش بار دیگر در    «چونچنان »شود. شاملو  به کار برده نمی

است. بنابراین شاملو  «  همچون   / انند»ماست. در تمام این موارد معنای این کلمه به درستی    ۱۳۴۳تا    ۱۳۴۱سال  

در این فاصله، در سن حدود چهل سالگی، معنای درست این واژه را دریافته است. در همین حدود او به  

 گیرد. گر بعد از آن به کارش نمی شود و دی نازیبایی این ترکیب و حشو بودنش هم آگاه می

خشمگین »شود که در پارسی معنای  دیده می«  برآشفتن »ی  ی کلمهکاربرد نادرست مشابهی درباره

و غریو من به مانند  : »به کار گرفته است   «آشفته شدن»رساند و شاملو به غلط آن را به معنای  را می   «شدن 

 460«. ی او را برآشفت... به سان مهی از باد آشفتهچهره های عظیم دود بدمند، نفسی که در توده 
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های باریک ساخته شده و بر انتهای شاخه و بخش   «سر» و    «شاخ »هم در پارسی از    «شاخسار»ی  کلمه 

انتهای شاخسار در این جمله نوک شاخه داللت می  این ترتیب ترکیبی مثل  به  ی شاملو حشوی است کند. 

 461«.زند جوانه می  /در انتهای شاخسار طوالنی پیچ پیچ  /ی خردهنگامی که غوره  /وار تاک خاموش و درد  : »نازیبا

ی تاک را ی نرم و آویخته کند و ساقه های استوار و چوبی درختان اشاره می بگذریم که شاخسار به شاخه 

 یعنی در کل صورت تخیل در این جمالت اختاللی دارد.نامند. شاخسار نمی

 :معنا هستنددر بسیاری از موارد هم جمالتی که شاملو تولید کرده در هم ریخته و بی

 462«رودتر جای قلب یأسبار خویش کردم بانگ باز ز دور...آنگاه نومید از ف«

تارک زیبای صبح روشن فردای    /من درین گور سیاه و سرد و توفانی نظر با جست و جوی گوهری دارم«

 463«.خود را تا بدان گوهر بیارایم 

 464« امتنگ در تنگیِ دردها و دستها شده / چگونه اکنون !آه- و من«

ی انفصال شاملو از ادبیات  شود که دست بر قضا نقطه یده می« دوای تازه»ه این خطاهای زبانی بیش از همه در  

 کالسیک هم هست.  

زبان   این دست در  از  نشان میشاملو  ایرادهایی  نظام واژگانی زبان  پرشمارند و  بر  انگار  دهند که 

هایی های دقیق کلمات تسلط چندانی نداشته است. در آثارش به عنوان مثال چنین ترکیب پارسی و داللت 

در آن «  سفر دادن »که تعبیر نامفهومِ    465«. دهدسفر می  /در چمن سبز  /جوبار خشکیده را  /و باران«بینیم:  می
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ی ا سود  /ی مردی بازم دهد قصهمی   /دانم پاس چه نظرمن نمی : »احتماال از نیمایوشیج وامگیری شده است 

 معنی است.  که در هر حال نادرست و بی 466«، دریایی دیوانه سفر 

ای، دستکاری کرده و ها را بدون حضور ضرورتی وزنی یا قافیهشاملو گذشته از این برخی از کلمه

در »با آرامش    «غریویدن »یی آن کاسته است. مثل  ای زیباتر یا رساتر بسازد، از زیبایی و رسابه جای آن که واژه 

  « تالشکار»و به خصوص    «تالشنده »و    «تالشیدن »، یا  به جای غریدن   من آرامش یابی در توفان من بغریوی...«

نازیباست: »تو هم بر این دریای پرآشوب موجی بسیار در متن  «تراشکار »اطر شباهتش به  به خاین آخری که 

در حالی که در پارسی   467«. افسردی من در زندان زمخت و سنگین تنم می روح تالشنده   شدی... وتالشکار می

ت که نه رسایی معنایی  « اس تجسسانه»می نازیبای  ی دیگر کلمه نمونه کلماتی مثل کوشنده را برایش داریم.  

برایش  (  انه، پژوهشگرانه، کنجکاوانهواکاوانه، جستجوگر)دارد و نه زیبایی آوایی و برابرنهادهای فراوانی هم  

ی مردم کنجکاوی را که به  ت و آمد آرام و متجسسانه : »رفی شاملو چنین است در پارسی سراغ داریم. جمله 

 468م«. کنتماشای دیوانگان رغبتی دارند، احساس می 

هم    469« ی امامزاده کالسیسیسم/ گوسفند مسمطی نذر نکردمبه دربان پر شپش بقعه   ی »مندر جمله

به کسی نذر »به نادرست  درست است که اینجا    «برای کسی نذر کردن»یا    «نذرِ کسی کردننادرست است. » 

عشقم    /گریزدی گریزان شط میکه در آیینه  /و به سان تصویر سرگردان یک قطره باران»آمده است. در  «  کردن

برای نخستین  تعبیر »چیزی را بلع چیزِ کسی کردن« ای ناهموار و نازیباست. هم جمله 470«را بلع قلب تو کنم
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که نامفهوم است و از نظر تصویر و معنی نازیبا و  ی زبان پارسی اینجا ظهور کرده  بار در تاریخ هزار ساله 

 ناهنجار هم هست.  

ترکیب اخیر نادرست است. چون چکیدن فعلی   471در »همچون زخمی/ همه عمر/ خونابه چکنده« 

«. چکانونابه »خگفت  خواسته صفت فاعلی مرکبی را به زخم منسوب کند، باید میالزم است و اگر شاملو می

دهد. چون به احتمال  اش به قافیه را نشان میهایی است که شاملو بر خالف ادعای خود شیفتگیاین از نمونه 

را در بندهای  «  از خود شونده»و  «  به درد خود تپنده»قافیه با  زیاد این ترکیب ناهموار را آورده تا کلماتی هم 

 پیشین همین متن آورده باشد. 

شود. چون  شاملو هم دیده میگفتمان  های الزم و متعدی در سایر بخش های  این مغشوش بودنِ فعل 

  /و میان این هردو افق»اند. مثال  های متعدی بدون مفعول و مثل فعلی الزم به کار گرفته شدهبرخی از فعل

 473«فشارد با میخ میبینم که  پتک می«و    472« فشاردی من میبر سینه   /و درد سنگین این هردو افق  /اممن ایستاده 

در  : »در  «برهم کوفتن»مفعول آمده و جمله را بی معنا ساخته است. به همین ترتیب    که در آن فشاردن بی 

که احتماال   474«.ی گمنام بر هم کوفت نشان هزاران غریو وحشت برخاست هزاران دریچه دهلیز طوالنی بی

ی شد به سادگی همان را نوشت. عارضه قافیه می   بوده که به خاطر غیاب وزن و«  رهم کوفته شد »بمنظورش  

که هم    475«. تابد به چشمش رنگبا تالشش از پی به زیستن، امید می : »شودمشابهی در این جمله دیده می
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معنا کرده  جمله را به کل بی  «به »ی  در آن همچون فعلی الزم به کار گرفته شده و هم حرف اضافه   «تابیدن »

 است. 

و نیاز به موضوع قصد   «قصد چیزی را داشتن»که یعنی    «بر سر چیزی بودن است »تر،  ی پیچیده نمونه 

نوشته   دارد. شاملو  بود»و مفعول  آن  بر سر  نوا   /آیا تالش من یکسر  به  را پرصداتر  ناقوس مرگ خود  تا 

 . «تا ناقوس مرگ مرا پرصداتر به نوا در آورد »بود: معناست و باید میکه بی 476«. درآورم

توان یافت. در تمام این در سراسر نوشتارهای شاملو از این دست خطاهای ریز و درشت بسیار می

توانسته هرچه را ای بر متن حاکم نیست، »شاعر« مییه و قواعد عروضیموارد با توجه به آن که وزن و قاف

خواهد بنویسند و هیچ محدودیتی در کار نبوده است. بنابراین آمدن کلماتی به این شکل و سیاق نشان  می

دهد که اشکال نه در بافت جمالت، بلکه در نظام معنایی خود شاملو بوده است. کوتاه سخن آن که اگر با می

هوادارانش و آنچه  گاهی دقیق و نقادانه به مضمون و محتوا و معنای نوشتارهای شاملو بنگریم، بسیاری از  ن

 نخواهیم دید، و در مقابل به تماشای بسی چیزهای دیگر توانیم نشست. اند را خودش دعوی کرده 
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 گفتار چهارم: ساختار »شعر« شاملو

 

پیشتر در کتاب »نیمایوشیج« این نکته را نشان دادم که دلیل اصلی گرویدن او به نثرهای پلکانی و  

ن  نماید که ایای نداشته است. چنین میقالب بحر طویل آن بوده که در سرودن شعر پارسی استعداد و توانایی 

اند. در میان  ویژگی مشترک تمام کسانی باشد که از او پیروی کردند و بر طرد وزن و قافیه پافشاری داشته 

هایی مثل مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، و فریدون مشیری و مسلکان و پیروان نیما البته شخصیت هم

اند، و به دلیل همگرایی سیاسی  داشته فروغ فرخزاد را هم داریم که بر وزن و قافیه مسلط بوده و جوهر شاعری  

ی هایی از رده آزمایی )مشیری( متن)اخوان و فروغ و سایه و توللی( یا مضمون خاص )سهراب( و یا طبع 

های کهن سروده و یا اند. اما اغلب اینان بخش بزرگی از آثارشان را در قالب کرده»شعر نیمایی« هم تولید می

 اند.گرفتهرا همچنان به کار می هایی بازبینی شده از آن شکل

تبلیغ میهای کلیدی شخصیت   از وزن و قافیه را  این فاصله گرفتن شعر پارسی  به  کردند و  ای که 

شان در این حوزه است. همگی ایشان در جوانی سخن منظوم می تاختند، وجه مشترکی دارند و آن ناتوانی

بودند.  در شعرِ کالسیک طبع به چنین سبکی گراییده  بعد  میدان شکست خورده و  این  آزمایی کرده و در 

ایرانی، شاملو، احمدرضا  شکنِ نو، و هوشننیمایوشیج، تقی رفعت، تندرکیا در نسل اولِ شاعران شالوده گ 

احمدی، بیژن جاللی، یداهلل رویایی، و رضا براهنی در نسل دوم همگی چنین وجه اشتراکی دارند. یعنی شعرِ  

عر  ش  حریم  استعداد کافی درشود که از دانش و  کهن خوب و حتا متوسطی ندارند و با مرور آثارشان معلوم می

 اند. بهره بوده کالسیک پارسی بی
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های شاملو کافی است به ترتیب نوشته ی شاملو چشمگیرتر از بقیه مصداق دارد.  این قاعده درباره 

کوشیده به سبک قدمایی شعر بگوید و چون نتوانسته به سبک نیمایی  بنگریم تا دریابیم که او در ابتدای کار می 

انگیز روی آورده است. گذشته از شعرهای سستِ  روی آورده و چون در آن نیز ناموفق بوده به نثرهای خیال 

دانست، حتا در بخش آغازین »هوای تازه«  ارزش میودِ شاملو هم آن را بیهای فراموش شده« که خ»آهنگ 

پنداشته می  متن مادرِ »شعر سفید«  به چشم  شود، نمونه که  برای شعر گفتن کالسیک  از تالش شاملو  هایی 

خورد. شاملو در بخش نخست این کتاب هفت شعر چهارپاره و یک مثنوی آورده که همگی سست هستند  می

 اش: ن محکی است برای ارزیابی جوهر شاعرانگیو مرورشا

 درد بسیار و لب خاموش من   پاپوش منای از دریغ از پای بی 

 خواستم؟یا مگر آب از لجن می   خواستم؟ گِل مگر از شوره من می

 کار خود کردیم و کار دیگران  بار خود بردیم و بار دیگران 

اش بر زبان و ادبیات پارسی بوده  شاملو مسلط نبودن دهند که مشکل  ها به روشنی نشان میاین بیت 

شناسانه  ی ابتر بودن خالقیت هنری یا نابارور بودنِ خیالِ زیباییها از مرحلهاست. ضعف تالیف در این بیت 

دهد. توجه داشته باشید که این متن شعر است، اما شعر  ی نادانی و ناآشنایی خبر میرود و از ورطه فراتر می

هایش که اصوال شعر نیست. چرا که شعر ساختاری است در  و نازیباست؛ بر خالف سفیدگویی   سست و بد

شود، و ممکن است بندی( تعیین میای از قواعد تقارنی )در وزن و معنا و ساختار و واج زبان که با مجموعه 

های ادبی دیگری ی ادبی و بحر طویل و خطابه و مشابه اینها هم صورتخوب یا بد باشد. همچنان که قطعه 

 اثر و استوار یا سست باشند.ی شعر، که ممکن است زیبا یا زشت، اثرگذار یا بیهستند خارج از دایره

شان »مرگ نازلی« دلنشین و زیباست در »هوای تازه« بعد از این شعر، سه متن نیمایی آمده که در میان 

هایی متوسط در وزن نیمایی محسوب  ست( تجربه و دو تای دیگر )از زخم قلب و بیابان را سراسر مه گرفته ا 

شوند. اینها با معیارهای شعر پارسی، شعر نیستند و شاملو و پیروانش هم نتوانستند معیارهای استوار و می
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دایره  بتواند  باشد و  مقاوم  نقدهای عقالنی  برابر  کنند که در  پیشنهاد  دامنه خوبی  این  تا  را  تعریف شعر  ی 

 رها، اما گاه زیبا )نازلی( و گاه خواندنی هستند.  گسترش دهد. این ناشع

اش به  در سراسر مجموعه »شعر«های شاملو، تنها یک شعر کهنِ خوب هست که دو بیت نخستین 

اند و به نام  ها افتاده است. این شعر را بسیاری به شاملو منسوب کرده های اخیر بر سر زبان خصوص در سال 

و هوشنگ ابتهاج   477دهند. ضیاء موحد آن را در گفتگویی متعلق به شاملو دانسته، می او در گوشه و کنار نشر 

اش هم آن است که خود شاملو آن را خوانده و به  علت   478هم در گفتگویی این ادعا را تایید کرده است. 

 ی خودش است. صورت نوار کاست منتشرش کرده و ادعا کرده سروده 

کنند،  مستندات بیرونی در مورد این شعرِ خوب، ارتباطش را با شاملو تایید میبا وجود آن که شواهد و  

اما ساخت درونی و کیفیت زبان و بیان و تصویرها در شعر کامال با گفتمان شاملو متفاوت است. بر این مبنا  

دارم که این با حفظ تمام چون و چراها و احتیاطها، من تا وقتی دلیلی استوارتر یافته نشود همچنان تردید  

 ی شاملو باشد. برای محک زدن این تردید باید نخست شعر را بخوانی:شعر سروده 

 مای بر با بنشین، خوش نشسته   برف ِ نو، برف ِ نو، سالم، سالم»

 ست این ایام گیهمه آلود  ای امید ِ سپید  ،پاکی آوردی

 چکد در جامست میواریتلخ   زند مطربست میراه ِ شومی

 تراشد نام ست میواریننگ   کُشد لبخندست میواریاشک 

 
 . ۳۶۲: ۱۳۸۷موحد،  477
 . ۹۱۳: ۲، ج.۱۳۹۲ابتهاج،  478
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 ام سّزند رَرنگ می قش ِ همن  شنبه چون جمعه، پار چون پیرار، 

 به زمانی که برگسیخته دام    گاه آمد مرغ ِ شادی به دام 

 ای دریغا که بر نیاید گام   ره به هموارْجای ِ دشت افتاد 

 کند پیغام کآتش از آب می   جا به خاک ِ مرگ نشست تشنه آن 

 ایم از کام... که طمع بر گرفته    کام ِ ما حاصل ِ آن زمان آمد 

 « تو فرود آی، برف ِ تازه، سالم  سوزیم، الغرض، بدرود خام 

ای ندارد، زبانش خراسانی و روان است و تصویرهایش روشن و این شعر، هیچ عیب و ایراد و لنگی

شفاف هستند. زبان در سراسر آن منسجم و بی گره به کار گرفته شده است. صور خیال آن همگی کهن و گاه  

 یر آثار شاملو تفاوت دارد. اند. به همین دالیل به کلی با ساها نشسته گرایانه هستند، و خوش بر مصرعباستان 

نخست آن که مضمون آن که باری سیاسی هم دارد، به کلی با سایر حرفهای شاملو متفاوت است.  

کند و به ویژه از اشاره جویانه و شعارگونه و بسیار صریح بیان میاش را مبارزههای سیاسیی اشاره شاملو همه

رود. در حالی که اینجا با نقد اجتماعی دقیق  اشته( طفره میپندبه معیارهای اخالقی شخصی )که بورژوایی می

بندی و زیبایی روبرو هستیم که در ضمن ناامیدانه است و بر اخالق فردی تاکید دارد. صور خیال و ترکیب 

چنین نیز  اند، اما حتا یک نظیر و مشابه در کل آثار شاملو ندارند. انتخاب واژگان  معناها منسجم و یکپارچه 

کلیدواژگانی مثل راه، کام، رسام، خام در زبان شاملو یا وجود ندارد و یا با این داللت به کار گرفته    است و

 نشده است. 

بر این مبنا حدس من آن است که این شعر به کسی دیگر تعلق داشته که به طریقی به دست شاملو  

دقیقتر کرد و احتمال داد که شاید یکی   توانافتاده، و او آن را به اسم خود منتشر کرده است. این حدس را می
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فرستاده این را گفته و ارسال کرده و چون فردی گمنام بوده یا های شاملو شعر میاز مخاطبانی که برای مجله 

 ۱۳۳۷ها کوتاه بوده، شاملو آن را غصب کرده است. شاملو در دیوانش این شعر را با تاریخ  دستش از رسانه 

ستین بار این شعر بیست سال بعد پس از انقالب بر صحنه پدیدار شد و این همزمان  منتشر کرده، ولی برای نخ

 اش بر کاست و انتشارش، طوری که کسی در ارتباط شعر و شاملو تردید نکند.  بود با خوانده شدن 

چنین شعر زیبایی گفته باشد و بعد دو دهه آن را پنهان کرده    ۱۳۳۷قدری بعید است که شاملو در  

اگهان همزمان با انقالب آن را رو کرده باشد. با این همه این تاریخ به دلیلی انتخاب شده است.  باشد و ن 

پیشتر از انتشار اش را اندکی )در حد چند ماه(  ی نیما پیشتر بحث کردم که تاریخ شعرهای ربوده شده درباره

را حدود سال  غصب متن  تاریخ این    در این حال باید  .بوده باشدچنین  زده است. شاید شاملو نیز  اثر اصلی می 

ی »آشنا« را راه انداخته  تازه با توسی حائری ازدواج کرده و مجله دانست، و این دورانی است که شاملو    ۱۳۳۷

شک به تماس او ی حزب توده بود و بیی مطبوعاتی او خارج از دایره بود. این مجله در ضمن اولین تجربه 

استعدادهایی ن تازه و  افرادی  انجامیده است.  با  آن فضا چنین شعری گفته  سشاید ک و  »آشنا«  ی در  برای  و 

، و شاملو متن را نگه داشته و بیست سال بعد در هیاهوی انقالب که هرج و مرجی حاکم شده،  باشد فرستاده 

حدسی است  البته  ی اینها  . همه همراه با دزدی متن »شازده کوچولو« آن را هم به اسم خود منتشر کرده باشد

 که باید بعدتر با اسنادی و گواهانی محک بخورد، و قصد تنها طرح احتمالی بود و ابراز تردیدی. 

گوید در  شود، آن شعر را مقایسه کنید با شعری که شاملو می  ی این تردید روشن برای آن که پشتوانه 

 در زندان قصر برای پدرش سروده است:  ۱۳۳۳

 و روشن شود به پیش نظر  سراب و هست   !بدان زمان که شود تیره روزگار، پدر

 که روز تجربه از یاد می بری یک سر   از دیرباز می دیدم  - به جان تو - مرا
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 ات ز رادمردی اثربه دل نمانَد هیچ   سالح مردمی از دست می گذاری باز 

 بدان امید که رادی نهم ز دست مگر؟  ای به کام عدو مرا به دام عدو مانده 

 گر از طریق بپیچم شرنگ باد و شرر؟  ره که نان و نور، مرا نه گفته بودم صد 

 :که بند بگسلد از پای من بخواهم اگر  اَم کنون من ایدر در حبس و بند خصم نی

 به سایه دستی بردارَدَم کلون از در   به سایه دستی بندم ز پای بگشاید 

 د پردر این بلند که سیمرغ را بریز   من از بلندی ایمان خویشتن ماندم 

 کنی به سجن مقر؟ چه سجن اگر تو به خود می  زنی به درد انگشت؟ چه درد اگر تو به خود می 

 برآورند ز اعماق آب تیره دُرَر   به پهن دریا دیدی که مردم چاالک 

 ی جاوید ُجست اسکندر کنار چشمه   به قصه نیز شنیدی که رفت و در ظلمات

 دهند کسان را به تخت و در بسترنمی  هم این ترانه شنفتی که حق و جاهِ کسان 

 که پستی آمد از این برکشیده با من بر   ام من که ناله بردارم نه سعد سلمان 

 ام به پست اندر؟ کنون چه مویم کافتاده  ام از رفعتی نصیب نبودچوگاه رفعت 

 ز یاد رفته که با ما نه خشک بود نه تر؟    مرا حکایت پیرار و پار پنداری

 که یک بدان سال افتاده از ثمر دیگر،   مان با درخت باروری ت نه جخ شباه 
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 حکایتی ست که تکرار می شود به کرر   که سالیان دراز است کاین حکایت فقر

 شکوفد بروقیح مایه درختی که می  :ات چیست تا دانینه فقر، باش بگویم 

 !آذربه تنگ بالی بر خاک تن زند   در آن وقاحت شورابه، کز خجالت آب

 مکن نوای غریبانه سر به زیر و زبر  مگردان راه  ی مائی پدرتو هم به پرده

 تو را مِس آید رویای پُرتاللو زر؟ ترسی ار گشائی چشمت اوفتاده؟ که می چه

 ز عرش شعله درافتی به فرش خاکستر؟ ترسی ار به خود ُجنبیت اوفتاده؟ که می چه

 ه خاک ریزدت احجارِ کاغذین افسر؟ب  به وحشتی که بیفتی ز تخت چوبی خویش

 کاله خویش پرستی چه می نهی بر سر؟   تو را که کسوت زرتار زرپرستی نیست 

 چه پی فکندن در سیل بارِ این بندر؟  تو را که پایه بر آب است و کارمایه خراب

 حدیث بادفروشان چه می کنی باور؟  تو کز معامله جز باد دستگیرت نیست 

 به تیغ کینه فکندندمان به کوی و گذر؟ ای که چه سان ندیده ، نحکایتی عجب است ای

 زدند آتش هر جا به نامه و دفتر؟  چراغ علم ندیدی به هر کجا کُشتند 

 !چنین به سردی در سرخی شفق منگر  زمین ز خون رفیقان من خضاب گرفت 

 شر!به هر صحیفه سرودی ز فتح تازه ب  یکی به دفتر مشرق ببین پدر، که نبشت 
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 به پای مردی، یاران من به زندان در،  بدان زمان که به گیالن به خاک و خون غلتند 

 که توبه نامه نویسم به کام دشمن بر؟   مرا تو درس فرومایه بودن آموزی

 ز راستی بنشانم فریب را برتر؟  نجات تن را زنجیر روح خویش کنم 

 درسفر سپارم سر؟  ی روبه شام تیره  روی  – ای دریغا - ز صبح تابان برتابم

 شرف سرانه دهم وان گهی خرم جُل خر؟  قبای دیبه به مسکوک قلب بفروشم 

 :که تفته نایدم آهن بدین حقیر آذر  مرا به پند فرومایه جان خود مگزای

 تو جای امن و امان گیر و من طریق خطر  تو راه راحت جان گیر و من مقام مصاف 

های مسعود سعد سلمان دارد و نامِ وی نیز در بیتی از شعر  قصیده این قصیده شباهتی چشمگیر به   

ها استوار و زیبا هستند، اما قصیده روی هم رفته ضعف تالیف نمایانی  آمده است. با وجود آن که برخی از بیت 

در  شود. بسیار بعید است کسی که  های کالمی در جای جای آن دیده میدارد و ایرادهای وزنی و نارسایی 

همچنین بعید « بگوید.  برف نو »به شیوایی و زیبایی    یشعرسال بعد  این شکلی شعر می گفته، چهار    ۱۳۳۳

را در جوانی بسراید، و بعد از آن تا پایان عمرش    « برف نو تندرستی »نماید که کسی شعری به زیبایی و  می

 حتا یک شعرِ دیگرِ نزدیک به کیفیت آن تولید نکند. 

را پای آن گذاشته،    ۱۳۳۳  تاریخی اصلی اثر شاملو نبوده است. او خود  احتماال نسخه این شعر هم  البته   

که منتشر    ۱۳۵۰ی  بنابراین به احتمال زیاد متن آن تا اواسط دهه.  نکرده است   تا دو دهه بعدتر منتشرش اما  

کسانی که با بافت و ناتندرستی در سراپایش نمودار است.  شد، بارها ویراسته شده باشد و با این حال سستی 
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شاملو بالفاصله به یاد شعر زیبای اخوان ثالث این اثر  شعرهای دوران پس از کودتا آشنا باشند، با خواندن  

 کند. بیان میدر همان زمان افتند که دقیقا همین مضمون را می

کند کند و شاعر بر سر مرام انقالبی خود پافشاری می والد شاعر در زندان او را مالقات می  ،در هردو

با او ارتباطی داشته باشد.    ۱۳۳۳نامه بنویسد. ما شاهدی نداریم که پدر شاملو در سال  کند که توبه و قبول نمی

دهد که انگار از دوران نوجوانی به بعد دیگر با او  رعکس، شواهدی از جمله گزارش خود شاملو نشان میب

رود. بنابراین به احتمال زیاد پدر شاملو هرگز قطع رابطه کرده و تنها یک بار در بستر مرگ به دیدار پدرش می

ی وارطان، این حدس قوت  ملو درباره ی دروغگویی شادر زندان به مالقاتش نرفته است. با توجه به سابقه 

شاملو . اما  زیر تاثیر شعر اخوان سروده شده باشد)و چه بسا سالها بعدتر(  گیرد که شاید این شعر بعدتر  می

 . است منسوب کرده  ۱۳۳۳ای انقالبی برای خود دست و پا کند، آن را به خواسته سابقه چون می

هایی از آن به زبانزد تبدیل شده  بیت که  نیز باید خواند،  را  شعر اخوان  ی میان این دو  برای مقایسه 

 است:

 توفان از نوا افتاده است  طبل  آرام و رام   اند،دهیها خوابموج 

 افتاده است  ایاز آس هاآب  اند دهیور خشکشعله  یهاچشمه

 

 به گوش دیآیهم نم ی جغد ِیوا   تپش  یمزار آباد شهر ب در

 خروش یفغان و ب یب خشمناکان  فغان  یخروش و ب یب دردمندان

 

 هابال  ریسرشان به ز مرغکان  گم کرده راه هانه یدر س هاآه

 هاو قال لیچه غوغا بود و ق هر سکوت جاودان مدفون شده ست  در
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 اندها شسته خون  ده،یبرچ  دارها   است افتاده  ایاز آس هاآب

 اند رسته  یدی پل یخشکبنها هابوته انیرنج و خشم و عص یجا

 

 شده ست و گونه گون رسوا شده ست  وا  ی آسمانکوب قو یهامشت 

 شده ست  هاییپست گدا  ٔ  کاسه   آشکار  ایزنان  یلی نهان س ای

 

 نبود  ی آنچه بود، آش دهن سوز  و آب و نان  یبود و خوان ب یخال خانه

 نبود  یپشت تپه هم روز کیل بس هولناک  یشب ،ی شب است، آر نیا

 

 آنچه کفتار است و گرگ و روبهست  و  تپش  یو شهر ب می ما ماند باز

 کوتهست  میصدا تمیب یم باز  بر کشم  یفغان میگویم گاه

 

 استاده، با چشمان تر  مادرم  هاله یکه پشت م نمیبیم باز

 که: من اللم، تو کر ییگو  دمیگو  ادها ی گم گشته در فر اشناله 

 

 یارا بسان نامه  گرید دست   یا کند چون خامه  یانگشت آخر

 یاو خودکامه  وانهیعجب د تو  و راحت شو به رمز  سیبنو  دمیگو

 

 هر جرعه آب دنی پس نوش از  انی باال زنم، چون ماک یسر من

 جواب  ندیب نیا د،یچه از آن گو هر  جنباند از افسوس سر  مادرم
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 اند اما جوانان مانده  مشیگو  ... هم زین رهاتانیآخر ... پ دیگو

 اند ها بس به گوشم خوانده آن  میگو  ب یدروغند و فر هان یا  دمیگو

 

 نهم دندان غفلت بر جگر من اما خواهرت، طفلت، زنت...؟  دیگو

 بود کر نیکز حرف نخست گوش  زند  یدم از کور نجایهم ا چشم

 

 جهل است و لج نیحرفش که: ا نیآخر و   دوار ینوم دمیرفتن گو گاه

 حرفم ستون است و فرج نیآخر و  شد فتح، سقف آمد فرود هاقلعه 

 

 مرا  داری د دیام دهدیم ش یچشمش پر از اشک و به خو شودیم

 مرا  گاریبرده س نیمسک دزد و باز یسو  نیاز ا رهیبه اشکش خ من

 

 و آن نیو خوان ا می ما ماند باز   ک یافتاده، ل ایاز آس هاآب

 دشمنان و دوستان   یعطا از  و بنگ ونیباده و اف همانیم

 

 ی زدی و عدل ا می ما ماند باز   ک یافتاده، ل ایاز آس هاآب

 ؟یدست آمد یهم مست و ته باز  هر شب زنم دمیگو ییآنچه گو و

 

 باال تکاند و جام زد  یاشانه   که در خونش طال بود و شرف  آن

 گام زد گرید یهابه ساحل  رو  به دست  دایناپ نیپوالد چتر
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 میامانده  فانیما ناشر ن،یخشمگ  سوار یغبار ب نیشگفت از ا در

 میاما با موج و توفان مانده  باز   ک یافتاده، ل ایاز آس هاآب

 

 ب ینص یهمان بدبخت و خوار و ب  ما که آمد بار خود را بست و رفت هر

 ب؟ یو جز فر ب یچه حاصل، جز فر نیز چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ؟ زآن

 

 شود  دایپ یگریکن تا د صبر   دگر  ی: فرداندیگویم باز

 شود  دایپ یاسکندر یکاشک  د ینخواهد شد، ام دایپ یاکاوه

بهار و فرخی اشعار  گیرد و در کنار  کلمه را در بر می   ۴۸۰ی اخوان چهل بند و هشتاد بیت و  چارپاره 

بیت در بر   ۳۷کلمه را در    ۵۶۸شود. شعر شاملو در مقابل  معاصر محسوب می   هایحبسیه یزدی از زیباترین  

اند و موضوع مشترکی هم دارند،  ی این دو شعر که بنا به دعوی شاملو همزمان سروده شده گیرد. مقایسه می

به ویژه با توجه   توان استعداد شاعری شاملو و اخوان را با هم مقایسه کرد.ای نیکوست که به کمکش میسنجه 

 به این نکته که احتماال ویراست نهایی متن شاملو به بیست سال بعد مربوط باشد. 

و چندین و چند شعر برانگیز  مسئله ک شعرِ خوب  یهای شاملو در میدان شعر کهن با  دوران تجربه  

به کشف بزرگ خویش، یعنی شعرِ منثور نایل آمد. شاملو خود گفته    . تا آن کهارزش سپری شدسست و بی

بوده است.  «  ی سرخ یک پیراهنتا شکوفه »که نخستین شعر سفید شاملو،    479عال تایید کردهو اسماعیل نوری 

 
 .۱۳۷۶عال، نوری 479
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کرده و شاملو طوری از نوشتن این متن سخن گفته که انگار تا پیش از آن راهی یکسره متفاوت را طی می

 ناگهان با این نوشتار به سبکی نو و کشفی بزرگ دست یافته است.  

... برای نخستین بار در حیات کوتاه شاعری خویش به سرودن شعر  ۱۳۲۹سال    گوید: »بهمیشاملو  

ی سپید... دست نهادم... پیش از آن من هرگز و حتا به عنوان آزمایش هم بدان نپرداخته بودم... تا آن که اندیشه 

ن اندیشه به  ... عجیبا، ای( دیدم که)ه ذهن من رسید و هنگام نوشتن آن  « بی سرخ یک پیراهنشکوفه  »تاشعر 

ها شکل آموخت... این جا اندیشه کرد و با هیچ وزنی و آهنگی در نمیآمد. سماجت میهیچ قالبی در نمی

نمود که این شکل، شکل آخر اوست. در قالب وزن نهادن آن جز با شکستن و دیگرگونه داشت و چنان می

 480«. شد ساختن آن میسر نمی

دهد که گسستی از این دست در کار نبوده، این »اولین  ی این متن با آثار قبلی شاملو نشان می مقایسه 

نوشت  می ده«  های فراموش شآهنگ »های ادبی رمانتیکی هستند که شاملو در  ی مستقیم قطعه دنباله شعر سفید«  

املو برای آن که این کتاب تجدید  شاید یکی از دالیل اصرار ششان نداشت. ی شعر بودن و ادعایی هم درباره

کهن  شعرهای  سستی  از  گذشته  نشود،  کتمانچاپ  در  که  بوده  سیری  خط  همین  شدن  نمایان  اش اش، 

 کوشیده است.  می

گیرد و منظورش شعر آزاد است که  به نادرست اسم شعر سفید را به کار می  مصاحبه  شاملو در این

وگرنه   ندارد.  قافیه  و  سفید» وزن  )شعر   »blank verse )  زبان در  تکیه تنها  و های  دارد  معنی  اروپایی  دارِ 

آن است که شعری وزن داشته باشد و    اش. شعر سفید در معنای اصلی کاربردش در زبان پارسی نارواست 

خواند و شکل نهایی و غایی آن را  قافیه نداشته باشد. اما ببینیم متنی که شاملو با این اصرار آن را شعر می 

 
 .۱۳۷۶عال، نوری 480
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آمده کدام بوده  ، و آن معنای عمیق و سمجی که داشته و در قالب موزون نمیداند، چیست ی عطفی مینقطه 

 :که به آیدا تقدیم شده، چنین است « پیراهنی سرخ یک تا شکوفه ». متن است 

در گودِ  /اریزانِ غروب، که شب رو از عرق  /سنگِ قوافی را /سنگِ الفاظ /کشم بر دوش،سنگ می »

هراسِ از    /ماند آهنگمینفسو بی  /یِ تابوت،در نابینایی   /شود رنگو قیراندود می   /کند بیدار،می /اشتاریک

سانِ  به   /های زندانم را به دوش کشمسنگ   /که من باید  /داندکه می  /!ام. احمقم شایدمن چنین /انفجارِ سکوت، 

  / از استخوانِ برادرِتان  /تراشیدمی ی شالقِ دژخیمِتان را که دسته  /سانِ شماو نه به  /فرزندِ مریم که صلیبش را،

  / نشانید ی شالقِ خودکامگان می و نگین به دسته   /از گیسوانِ خواهرِتان  /بافیدی جالدِتان را میی تازیانه و رشته

 !ی پدرِتانهای شکسته از دندان 

سانِ تصویری به  /کنم خود رامحبوس می   /و در زندانِ شعر  /برمهای گرانِ قوافی را بر دوش میو من سنگ 

  / از منِ سالیانِ گذشته  /:از انسانی ناپخته  /تصویری کودن  /و ای بسا که  /در زندانِ قابش.    /که در چارچوبش

 /بر لبانش،   /تبسمِ خود را  /تر به جا نهاده است و منِ کهنه   /در چشمانش،  /که نگاهِ خُردسالِ مرا دارد  /گشته گم

کرد که اگر فراموش می   /شباهت تصویری بی   /!به گناهانش  /که پشیمانی  /و نگاهِ امروزِ من بر آن چنان است 

از   /اشداشت پیشانی و اگر شیار برمی  /وجوی زندگیبه ُجست   /هایششد گونه و اگر کاویده می  /لبخندش را

زندانم را های  شد من که سنگ می  /!عیناً  /شد منمی  /!شد منمی  /های زنجیرشده با زنجیرِ بردگیعبورِ زمان 

  / ترکد سکوتِشانمی  /در چاردیوارِ الفاظی که /کنم تالشِ روحم راو محبوس می   /کشم خاموش،می  /بر دوش

ام شد من که لبخنده می  /!عیناً  /شد منمی  /ها...  در کویرِ رنگ   /نگاه چشمِشانکاود بیکه می   /هادر خالءِ آهنگ

   ام،را از یاد برده 

الفاظِ بیــ زندانیِ دیوارهای خوش  /ام منچنین  /ام...  و اینک پیشانی   /ام...  و اینک گونه   /زبان ــ.  آهنگِ 

و فردایم را   /و پایم را در زنجیرِ زنم  /و نامم را در شعرم  /امتصویرم را در قابش محبوس کرده  /!ام منچنین
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به سربازانِ    /که خونِ گرمِتان را   / تالشیِ با شمادر چنگِ هم  /و دلم را در چنگِ شما...    /در خویشتنِ فرزندم

که در تالشِ    /شما  /است.  انجمادِ یک حماقت    /و نگاِهشان  /لرزندکه از سرما می   /نوشانیدمی  /ی اعدام جوخه

تان مِجریِ عاجِ جمجمه   /بر آرنج  /دهید از سرِ اطمینانو تکیه می   /ایدی اکنونِ خویش شکستنِ دیوارهای دخمه 

  / کنید.  ی تالشِتان مزمزه می در مذاقِ حماسه  /اندازِ طعمِ کاخِ روشنِ فرداتان راچشم   /ی رنجو از دریچه  /را

  /برای پیکرِشان   /زندان  /برای جگرِشان  /دشنه   /سازندو نه آن دیگران که می   /شما و من   /و من...    /شما...  

و نانِ جالدِ    /ی باغِ منبا هیمه  /تابانندی دژخیمِ شما را میکه کوره  /و نه آن دیگرتران  /برای گردنِشان.    /رشته

تصویرِ مرا به   /دار،آلودِ تب و فردا که فروشدم در خاکِ خون  /در خاکسترِ زاد و رودِ شما.    /کنندمرا برشته می 

به زنجیرها    /هاشکست ها و در  در تاریکی  /خنددتصویری کودن را که می  /ام.  از دیوارِ خانه   /زیر آرید از دیوار

رو   /واژگونه   /دیگربار  /و بیاویزیدش  /»ای؟به چه خندیده   /!شباهت تصویرِ بی «  /:و بگوییدش  /ها.  و به دست 

ام و آینده  /گونه دوستارِتان هستم. ــاینــ برای شما که    /با شما و برای شما  /رومو من همچنان می  /!به دیوار

  /:تا زندانی بسازم و در آن محبوس بمانم  /سنگِ قوافی،  /سنگِ الفاظ  /:روم سنگ بردوشرا چون گذشته می 

داشتنِ  دوست   /و چوپانان  /هاسگ   /هالبکداشتنِ نی دوست   /و زنان  /داشتنِ مرداندوست   /داشتن.  زندانِ دوست 

 راهی،به چشم

باران  ْو ضرب بلورِ  شیشه   / انگشِت  پنجرهبر  کارخانه دوست   /ی  داشتنِ  دوست   /هاتفنگ  /هامشت   /هاداشتنِ 

داشتنِ اشکِ دوست   /اشبا آبِ سُرخ   /و شطِ تازیانه  /اش،های خاصره با کوه  /هایشبا مدارِ دنده   /ی یابونقشه 

و خونِ سبزِ    /ها و آویشنِ وحشی،گزنه   /هاداشتنِ شوکه دوست   /لبخندِ توبر    /و سُرورِ من  /ی منبر گونه   /تو

  /ی دیوارِ تابستانداشتنِ سایه دوست   /اشو عشق  /داشتنِ بلوغِ شهردوست   /بر زخمِ برگِ لگد شده  /کلروفیل

وقتی که    /خود ْو کاله  /وقتی که با آن غبار از کفش بسترند  / داشتنِ جقهدوست   / در بغل  /کاریو زانوهای بی 

بشویند  دستمال  آن  شالی دوست   /در  و  /زارهاداشتنِ  پیردوست   /زالوها  /پاها  سگداشتنِ  التماسِ    /هایِ  و 

 /مردن   /از عطشِ گرسنگی  /ی استخوانو بر ساحلِ دورافتاده   /تیپا خوردن  /ی قصابان،و درگاهِ دکه   /نگاِهشان 
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ابرهایش،  / داشتنِ غروبدوست  بیدرمه در کوچه و بوی    / با شنگرفِ   /بافیداشتنِ کارگاهِ قالیدوست   /های 

 / شوند که پامال می  /های نازنینِ انگشت و جان  /های گرهتپشِ خونِ پشم در رگ  /های خاموشِ رنگزمزمه 

پاییزدوست  سرب  /داشتنِ  آسمانش ْبا  پیاده دوست   /رنگیِ  زنانِ    / شرمِشان  /عشقِشان  /شانخانه   /روداشتنِ 

کینه دوست  فرداها  /هادشنه   /هاداشتنِ  بشکه دوست   /و  شتابِ  تُندر داشتنِ  خالیِ  سنگ  /های  شیِب  فرشِ  بر 

با چشمانِ    /و بلورِ سبزرنگِ موج   /هافانوسِ قایق   /هاپروازِ اردک   /داشتنِ بوی شورِ آسمانِ بندردوست   / آسمان

درودوست   /چراغش ْشب  داس   /داشتنِ  زمزمه و  دیگردوست   /های  فریادهای  الشه دوست   /داشتنِ  ی داشتنِ 

قناره   /گوسفند  بی   /فروشی مردکِ گوشت بر  داشتنِ قرمزیِ  دوست   /پوسدمی   /گنددمی   /ماند خریدار میکه 

و   /شوندآب می  /میرندکه می   /داشتنِ مردمدوست   /و تأمل  /داشتنِ شتابدوست   /در حوضِ کاشی  /هاماهی

بی  خشکِ  خاکِ  وفرومی   /روندفرومی   انبوهانبوه   /گروهگروه   /دستهدسته   /روحدر   /روندمی   / فرو  /روند 

 / ــ زنجیرِ الفاظ   /:اشگران   /با زنجیرهای    /نِ زندانِ شعرداشتدوست   /داشتنِ سکوت و زمزمه و فریاددوست 

 زنجیرِ قوافی...  

در یقینی که با   /در شتابی که با چشم  /در زنجیری که با پای /در زندانی که با خویش /:رومو من همچنان می

ی سُرخِ یک  شکوفه تا    /ی لبخندِ تصویرِ کودنی که بر دیوارِ دیروزاز غنچه   /بادوشدوش   /رود  فتحِ من می 

 !تا فردا / :ی یک اعدامبر بوته /پیراهن

ی کوچه ِفرشبر سنگ  /ی پُرغرورِ اسِب وحشیِ خشمضربه ْسم  /های پُر از تکبرنشینِ حماسه قلعه  /:ام منچنین 

ی یک دشنه در    /برقی  / در زندانِ یک کینه  /محبوسی  /در توفانِ سرودِ بزرگِ یک تاریخ  /ی وزشیکلمه   تقدیر

 «. در کنارِ راهِ فردای بردگانِ امروز /ی سُرخِ پیراهنیو شکوفه  /انتقام

اش با دست و دلبازی تمام تقطیع ی اصلیکلمه دارد، در نسخه   ۸۲۶این متن به نسبت طوالنی که  

د. شوشده است. طوری که چندین و چند صفحه را با سطرهایی که گاه یکی دو کلمه بیشتر ندارند، شامل می 

وقتی فریِب تقطیع رفع شود و متن به صورت یکپارچه نگریسته و خوانده شود، دو نکته برای هر ذوق سالمی  
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ی این متن دو مضمون ساده و تکراری را دستمایه قرار داده  شود. نخست آن که نویسنده بالفاصله آشکار می 

اند. یکی اعتراض شمار در ادب پارسی با هم ترکیب و همنشین شده هایی بیاست، که پیش از این هم در متن

شان. این اندیشه،  ی زندگیکش، و دیگری ابراز مهر و عالقه به همین مردم و زمینهبه ستمگران و مردمِ ستم 

ای  سابقه نیست که قالب و چارچوبی نو را طلب کند. شعر زیبنظیر و بیبیمضمونی  بر خالف نظر شاملو،  

مطلعِ   با  وفا»سنایی  شد  معدوم  و  مروت  شد  کیمیا  /منسوخ  و  سیمرغ  چو  مانده  نام  هردو  نقد «  زین  هم 

تفاخر به خود و منم منم  (  البته فقط در پایان)ای مشابه با سخن شاملو را دارد و هم همسان با وی  اجتماعی

رد و از تکرار و حشو در آن نشانی گوییِ شاعر را داراست. با این تفاوت که وزنی زیبا و نظمی دلپذیر دا

 :کندی مضمونهای یاد شده را با زیبایی و روانی بیشتری بیان می نیست. شعر دیگر سنایی بخش عمده 

 ای خداخوانان قال االعتذار االعتذار    ای خداوندان مال االعتبار االعتبار »

 بین فرو ماند ز کار عبرت پیش از آن کاین چشم  پیش از آن کاین جان عذرآور فرو میرد ز نطق

 «...تان دمیده بر عذارعذر آرید ای سپیدی   تان گرفته جای پند پند گیرید ای سیاهی 

آنچه را  ای را در بر دارد، و نه  نه محتوا و مضمون خاص و ویژه «  ی سرخ یک پیراهنتا شکوفه »متن  

ی سکته و ناخوانا شدنِ متن ده است. اگر تقطیع ناالزم را که مایه کری ممتاز و زیبایی بیان  به شیوه که دارد  

هایی غیرالزم  و تکرار مداوم عبارت ها  خودستایی ماند که به خاطر  شده برطرف کنیم، متنی پر از حشو بر جا می

با انبوهی از تشبیه(  جماد حماقت گاهی مانند ان)نی زیبا  نازیبا شده و تک و توکی تشبیه و استعاره  های را 

 نار هم گرد آورده است. ( کی یابو و...خون سبز کلروفیل، نقشه )ناهموار و خام 

بعد برای شعر پنداشتن چنین متنی ناگزیر بود معنای این کلمه را به کلی بازتعریف کند. پس  شاملو  

، با این و کل شعر کهن پارسی را هم زدود و دور ریخت  ی شعر تبعید کرداز آن که وزن و آهنگ را از دایره 

با تعبیر او    ند که بایدمان روزمره با محتوای سیاسی باقی می  حرف عادی و معمولی فقط  مسئله روبرو شد که  

پس ادعا کرد که چیزی به اسم موسیقی چون این حرف آشکارا نادرست و ناپذیرفتنی بود،  د.  ون ششعر پنداشته  
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آن شعر سفید  شود متفاوت است.  درونی وجود دارد که با موسیقی بیرونی که از خارج به شعر تحمیل می

گیرد و از آن برتر  مورد نظر او یک موسیقی درونی خاصی دارد که در برابر موسیقی بیرونی شعر کهن قرار می

 است.

بیرونی را تعریف و مرزبندی  ای باید بتواند معنای دقیق موسیقی درونی و  سازی طبعا چنین مفهوم 

را شامل میچنین میکند.   بوده قواعد عروضی که کل ساخت جمالت  معتقد  نوعی  نماید که شاملو  شود 

شان را موسیقی  آرایی در درون کلمات و روابط موضعی میانموسیقی بیرونی و تحمیلی است و در مقابل واج

ی مغشوش ماندنِ وزن و سر و ته است و همچنان مسئله دانسته است. این تعریف البته مبهم و بی درونی می

ها در زبان )مثل هر نوع دیگری از موسیقی( بگذریم از این که موسیقای واج کند.  آهنگ در شعر را حل نمی

 امری یکپارچه است و درونی و بیرونی ندارد. 

پرطمطراق از پیش خود برساخته برچسبی  نماید که او  های شاملو در این زمینه چنین می با مرور حرف 

ناتوانی  تایید  زیرش  اش در تعریف شعر را  تا  این ترفند فریبکارانه را دوستان و اطرافیانش هم  پنهان کند. 

با شاملو داشته،  هم  گرای معاصر است و دوستی نزدیکی  که در وزن و قافیه سرآمد شاعران چپ سایه  کنند.  می

ی این موسیقی درونی شعر پرسش کرده بود و شاملو حرفی برای گفتن هکه چند بار از شاملو دربار  گویدمی

من بارها با خود شاملو صحبت کردم و بهش گفتم من  : »نداشت. عین گفتار او در این مورد روشنگر است 

که در شعر تو هستو بشناسم. اصال محتاجم که  (  گوید با لحن طنزآمیز می « )یک جور موسیقی»مشتاقم این  

یک نوع »کار منه و ذهن من مشغول این مسئله است... به خود شاملو گفتم تو میتونی بگی این  بدونم چون  

گیم موسیقی. شاملو هم خندید و شوخی و چه جوریه؟ آخه ما به چیز معین می (  خندد می)کجاست؟  «  موسیقی
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توی همدیگه رو تونستیم معلق بزنیم، ته و کرد و چیزی نگفت... چی می تونست بگه؟ ما که جلوی هم نمی

 481«. دیده بودیم 

چارچوب و  ی شعر آشفته و بیموسیقی هم به اندازه ی  شاملو دربارهناگفته نماند که اظهار نظرهای  

شان   همسایه اشتیاقش نسبت به موسیقی و آتشی که دیدن دخترِ پیانونوازِدر عین حال متظاهرانه است. او از  

اش بخت شدن در دلش روشن کرده، بسیار سخن گفته است، و همه جا آن را به عشق نسبت به موسیقی و سیاه

مربوط ساخته است. اما به نظرم با توجه به سیر رفتارهای او  استعدادش  این  شکوفایی  به خاطر باز ماندن  

نواخته برانگیز در این تجربه دختر همسایه بوده و نه پیانویی که می توان پذیرفت که عنصر اصلیِ اشتیاق می

اهمیت است. در نوشتارهای دوران پختگی شاملو هم چنین بانویی است که محوریت دارد و موسیقی چندان بی

شده که حتا وزن شعر و موسیقی زبان به سادگی نادیده انگاشته شده است. در واقع بسیار بسیار بعید    قلمداد

موسیقی نوع  هر  به  نسبت  کسی  زیبایی است  و  باشد  داشته  کششی  پارسی ای  کهن  شعر  موسیقی  شناسی 

 اش نکند و به جای خود از آن بهره نگیرد.  شیفته 

ی شاملو  شود. استفاده موسیقی در زبان شاملو هم دیده می ی  رهستایش آمیخته به ظاهرسازی دربااین  

دار مانند نغمه، نوا،  دار و ریشه از کلماتی مانند والس، سونات و سمفونی، در غیاب حضور واژگانی استخوان 

می نشان  و...  گوشه،  از  ترانه،  استفاده  به  تظاهر  و  بوده  گرفتار  روشنفکرانه  مد  نوعی  به  شاملو  که  دهد 

 کرده است.  های موسیقی، معموال به شکلی نابجا می واژه کلید

شود که برخالف اخوان و سایه  با مرور کاربرد کلمات مربوط به موسیقی در متون شاملو روشن می

برداشت  اند، او  نواخته اند و اغلب سازی هم میشناختههای موسیقی را به خوبی میو بهار و شهریار که دستگاه 
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ی موسیقی در کل  ق دربارهیا پیوند درستی با موسیقی نداشته است. حتا یک سطر اظهار نظر علمی و دقی

را    -چه ایرانی و چه فرنگی–ای نیست که نشان دهد آثار موسیقیدانی  های او وجود ندارد و هیچ اشاره نوشته 

 انگیز با آن روبرو شده باشد.  به طور عمیق شنیده و همچون اثری هنری و تامل

ی موسیقی سنتی ایرانی پاسخی است که در دانشگاه برکلی به درباره  شاملو مشهورترین اظهار نظر  

آید عر شود، یک نفر میدرآمدی اجرا می یکی از دانشجویان داد: »موسیقی سنتی ایران پیشرفتی نکرده، پیش 

 شود!«. زنند و تمام میکند و آخرش هم رِنگی میو عری می

شد که یکی از مهمترین استادان تار ایرانی است. او این اظهار نظر باعث برآشفتگی محمدرضا لطفی   

هایی که تخصصی در آن ندارد بیهوده اظهار  ادبی دانست که در حوزهای از شاملو انتقاد کرد و او را بیدر مقاله 

های خود پافشاری کرد. او گفت  شاملو در پاسخی که به او داد به جای عذرخواهی بر حرف  482کند.نظر می 

های محروم، و به تنهگر پایینکه موسیقی سنتی ایرانی اصوال موسیقی نیست و »موذی، از درون جونده، مویه 

انسانی عشق و آزادی و زندگی... جرثومهانحراف کشنده  هی جان است«. ی فساد و تبای مفاهیم عمیق و 

ی ننه  ای سیاه« دارند، که »زنجموره اند« که »حرفهخواران قرون و اعصار گذشته دانان سنتی هم »تفاله موسیقی 

کنند. شاملو در این متن، مانند سایر نوشتارهایش، بارها و  من غریبم را چاه به چاه در اعصاب ملتی فرو« می 

سواد و عاجز از درک و شناخت هنر عقل و بیایشان را نادان و بی  کند وی مردم ایران توهین میبارها به توده 

  483داند. می

ی گفتمانِ حاکم بر نقد لطفی و پاسخ شاملو بسیار آموزنده است. لطفی حرفی مشخص در مقایسه 

کند. لحنش مودبانه و آرام است و در ضمن  ذهن دارد و آن را قدم به قدم با زبانی تراشیده و روشن بیان می

 
 . ۵۱-۴۸: ۱۳۶۹لطفی،  482
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اش ابتدا و انتهای مشخص دارد و از جایی شروع کند. مقاله هایی منظم میدهد و استدالل سخن اطالعاتی می

 ای ختم کرده است. کرده و به نتیجه 

شباهت دارد.    ایای در کوچه کاریی دعوا و فحش شده   متن شاملو چنین نیست. بیشتر به متن پیاده 

آمیز در آن زیاد دیده  های توهینهای عوامانه و عبارت یل اصطالح لحنش عامیانه و زمخت است و به همین دل

شود. به هیچ عنوان آرام نیست و پرشور و خشمگین و تندخوست، در حالی که قاعدتا باید لطفی که ابتدا  می

داد. حرف شاملو سر و ته مشخصی ندارد. هر چند بند از چنین واکنشی نشان می خورده،  به ساکن دشنام  

هایی در ضمن دفاع از خود به خواننده  توان برداشت و قبل یا بعد از بندهای دیگر گذاشت. داده را می   اشمقاله 

 آورد.  اش هم نمیکند، و حتا استداللی برای رد کردن دهد و فقط آنچه را که طرف مقابل گفته ریشخند می نمی

ن و ناسزا خالقانه است و به همین  های پیش پا افتاده برای سر هم کردن توهیی شاملو از کلمه استفاده

های آبدار التی در خیابان را هنگام طور که مردم فحش تر است. درست همانبخش اش لذتدلیل خواندن متن 

دهند، تا سخنرانی متین و دقیق دانشمندی را در یک سخنرانی. شاملو چیزی را تر گوش میدعوا کنجکاوانه 

ها را شتابزده  البداهه چیزهایی به ذهنش رسیده و همانست، و گویی فیکند، استداللی در کارش نیابراز نمی 

ی ادبیات  . شاملو به طور خالصه، نماینده تا در پاسخ به لطفی چاپ کنند  نوشته و به دفتر آدینه سپرده است 

اش هم ی مردم است، گفتمان ی زبان کوچه سراید و شیفته شفاهی است. همان طور که شعرهای کودکانه می

های ادبی  شناس، ادیب، یا دانشمندی نیست که از باال به این فرآوردهکند. او مردم از این سطح تجاوز نمی

ای آنها را تحلیل کند یا ذوق مبتنی بر آنها را مورد بحث  ی نظریه سانه و بر پایه شنابنگرد و از موضعی زیبایی

شود. ماجرا این نیست که شاملو دانشمندی  اش در این لحن و این کالم خالصه می قرار دهد. تمام سپهرِ معنایی

ان است که هست، ی اصول باشد. او اصوال هماطالع یا شاعری منتقد و طرد کنندهبی ادب یا دانشمندی کم 

»مُخبر«. مخبری که ماندن بر صحنه  به قول حمیدی  یا  ی جراید یک کارگزار مطبوعاتی زیرک و خبرساز، 

 حاضر است هر خبری تولید کند. برایش اهمیت دارد و برای این مقصود 
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ون«  زند، »از بیرهایش موج می ها و سخنرانیردپای او در شعر کودک و ناسزاهایی که در تمام نوشته 

ی مردمی است که  نیامده و »سنجیده و عمدی« نیست. اینها لوازم طبیعی و خودجوش زبانِ شفاهی و عامیانه 

کنند. این کاری میکنند و با هم فحش و فحش زنند و یکدیگر را ریشخند میبه طور روزمره با هم حرف می

منتشر و  بنویسد  را  زمخت  و  عوامانه  گفتمانِ  این  شده  موفق  شاملو  ارزش   که  و  است  جالب  البته  کند، 

شناسانه دارد. اما این که با همان خودشیفتگی خویشتن را شاعر و کارشناس تاریخ و موسیقی و ادبیات مردم 

های ذهنی پردازی دانسته و یا موقعیتی همچون مبارزان سیاسی را برای خویش ادعا کرده است، تنها از خیال

 باقی مانده است.  زمخت تربیت ناشده و تا پایان عمر شیوا و روان، که  آید و زبانیزیرک اما نامنسجم بر می 

ی موسیقی سنتی، فریدون مشیری هم پاسخی به شاملو نوشت با  در ماجرای بدگویی شاملو درباره 

ی نوازنده –کنم« و در آن با حیرت نوشت که شاملو در حضور خودش عثمان خوافی  عنوان »من باور نمی 

اش مهمان کرده و او را بزرگترین هنرمند موسیقی دانسته بود، و در نوبتی دیگر  را به خانه   -خراسانیدوتار  

شعر شبگیرش را به ادیب خوانساری اهدا کرده بود. مشیری پرسیده که چطور ممکن است شاملو چنین حرفی  

  484های سنتی را عرعر دانسته باشد.زده باشد و صدای خواننده 

ریشگی و گسستگی از به نظرم نکته در همین جاست که شاملو نظرِ خاصی نداشته و سوار بر بی

گفته است. زمانی رسیده میفرهنگ ایرانی، بسته به موقعیت هرچه به نظرش سودمند و مناسب و خبرساز می

مانی دیگر دیده در  توانسته میزبان استاد دوتاری مشهور شود و اعتباری فراهم آورد، و چنین کرده، و زمی

پسندند، و آنجا چنان گفته  برابر دانشجویان دانشگاه برکلی اگر به موسیقی توهین کند مخاطبانش بیشتر می 
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اش بوده، و از موسیقی سنتی ایرانی هم مثل شعر  دهد که دومی نظر واقعی ها البته نشان میمرور داده است.  

 داشته است. کهن پارسی و تاریخ درخشان ایرانی نفرتی در دل

شود که منظور شاملو از »موسیقی درونی« روشن نیست.  ها این نکته روشن می ی این بحث از همه 

نباشد.   با کل مفهوم موسیقی روشن  او  نامعلومِ موسیقی چون گویا تکلیف  مبهم و  مفهوم  کنار گذاشتن  با 

های کند، اما حرف شویم که چه چیزی گفتارهای شاملو را به شعر سفید بدل میدرونی، با این معما روبرو می 

از جمله  -دارد. تقریبا همه  می محروم  اند را از چنین برچسبی  مشابهی که پیروانش خروار خروار منتشر کرده

های گذشته نوشته و  ی آنچه پیروان و »سفیدسرایان« طی دهه ن مورد توافق دارند که بدنه در ای  -خود شاملو

. پرسش اما آنجاست که چرا آثار خود شاملو حاوی ارزش قلمداد اردای نداند، هیچ ارزش ادبیمنتشر کرده 

 ؟های مریدانش نداردشود، در حالی که تفاوت چندانی با نوشته می

هایی روشن و متمایز داریم  ی ادبی کالسیک پارسی، شاخص ی تمایز میان شعر و نثر در نظریه درباره

کند. این که بر مبنای ساختار )بحور عروضی( و ساخت معنایی )صنایع و بالغت( شعر را از غیر شعر جدا می 

ن را روزآمد کرد و گفت که  توان آدستگاه نظری کالسیک دقیق و عقالنی و بسیار عینی است و به سادگی می

 شود. ی گفتار ادیبانه ناشی میشناسانه شعر ساختاری تقارنی در زبان است که از کاربرد زیبایی 

اما تمایز میان شعر سفید شاملویی با نثر آشکار نیست و بدیهی است که در این حالت تفاوت میان  

نوشتارهای سفیدنویسان معاصر ارزش ادبی   مخلوقات خودش و مریدانش نیز مرزبندی روشنی ندارد. این که

پذیرند و تنها  توان نشان داد و معموال اعضای خود این جرگه نیز کلیت ماجرا را میندارد را به راحتی می

شوند. خودِ شاملو هم دقیقا چنین وضعیتی داشته  ناپذیر قایل میی نوشتارهای خودشان استثنایی توجیه درباره

محک زدن ارزش ادبی این رده به نوشتارهای خودش بنگریم و ببینیم چه پیوندی با است. از این رو برای  

 کنند.شناسانه و شعر برقرار میسخن زیبا 
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دهم، چون آنهایی که حتا نزد مریدان و موظفان هم ها ارجاع میدر اینجا تنها به مشهورترین نمونه 

در کتاب  « است که  ی آبیترانه »های مشهور  از این متن  اند، نیازمند ذکر نیستند. یک نمونه جایی باز نکرده 

پاشایی بر آن   .عبه همراه نقد مفصل    «کتاب جمعه»بعدتر شاملو آن را در  و    485چاپ شده   «دشنه در دیس »

 را بر خود دارد، چنین است: ۱۳۵۵این متن که تاریخ آذرماه  486. منتشر کرد

ی اامیرزاده  /مفهومی از وطن دهد /آبی را   /ها بعد  تا سال  /در طاق طاقیِ حوضخانه،   /ناگزیر    یقیلوله »

که بر   /ی خُرد  االالی نجواوارِ فوّاره  /گوش کاشیشش   یدر هزار آینه  /های بادامِ تلخش  با تکرار چشم  /تنها  

ی اامیرزاده  /از وطن دهد /ناگاه   /مفهومی   /آبی را   /ها بعد  تا سال  /گذشت  می /ها  اطلسی   یخوابالوده   یوقفه

 /گذشت  می   بر نوک پنجه /روز   /شش گوش کاشی  یدر هزار آینه  /تلخش   ِهای بادامبا تکرار چشم  /تنها  

 /مفهومی از وطن دهد   /عاشقانه   /تکرّرِ آبی را   /ها بعد  تا سال  /ترینْ سایه،به کج /    های سوزانِ نقرهاز نیزه 

و تکرارِ ناباورِ   /های تشنه،  برسکوتِ اطلسی  /ی مردّد  افواره  ینجوای خوابالوده / و    های قیلولهطاق طاقی

/    اگاه/ ن  ه نیمروزی گرم/ ب  ها بعدسال د /  ها بعسال /شش گوشِ کاشی    یدر هزار آینه خ /  هزاران بادامِ تل 

 !«.های آبیت با اشک  /ها کاشی  یمیرزاده /آه  /دوردست حوضخانهی خاطره

هایی از آن در ش این متن بعد از آن بارها و بارها در جاهای مختلف منتشر شد، به شکلی که بخ

که پاشائی بر آن  آغاز شد  همان شرحی  با  ی آبی«  این جریان مطرح کردنِ »ترانه   .اندها طنینی آشنا یافته گوش

ها و مفاهیم چون پاشائی تنها با شیفتگی و مهربانی کلیدواژه  .این متن در واقع از جنس نقد ادبی نیست   .نوشت 

ای از او شرح داده و تنها جسته و گریخته تفسیری ساده از خویش نوشتار شاملو را بعد از نقل قولی زندگینامه 

 
 .۷۲:  ۱۳۵۸، ۷ی جمعه، شمارهکتاب  485
 . ۸۸-۷۴: ۱۳۵۸پاشائی،  486
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به گزارش پاشائی، شاملو در زمان نوشتن این متن در فکر رفتن از ایران بوده است و    .را بدان افزوده است 

   .شان نوشته است ی پدری قدیمیآید این متن را بنا به دلتنگی برای خانه نان که از نقل قولش بر می چ 

شد و چند عبارت در آن مدام  تر نوشته می متن تصویرهای خوشایندی را در بر گرفته و اگر کوتاه

اش را نوستالژیک دوران کودکی شاملو به خوبی توانسته تصویرهای   .نمودشد، خواندنی و زیبا میتکرار نمی

ی درست بودن انتخاب آمیز پاشائی درباره هرچند تمجیدهای اغراق   .ی مرکزی بریزددر قالب چند کلیدواژه 

نیست، و  یا متنی ادبی  ی خوبی برای شروع کردن شعر  قیلوله اصوال کلمه   .واژگان به نظرم نادرست است 

ی درونی یا ترصیعِ قاف بدان دست  که انگار شاملو با هدف دستیابی به نوعی قافیه  «طاق طاقی»ترکیب آن با 

ترصیع قاف کمی به متن طنین ترکی داده و شاید به این دلیل است که ترصیع دیگرِ   .نمایدیازیده، موفق نمی

  . که در زبان پارسی رایج اما در ترکی نادرتر است، با آن همنشینی ندارد  ( نجواوار فواره، تکرر)در    «ر »مبتنی بر  

ی تاکید شاملو بر آن است که امیرزاده سازد،  ی زبان ترکی را استوارتر میپیوند میان ترصیع قاف با خاطرهآنچه  

بر این مبنا بعید نیست منظور او از وطن هم ایران زمین نباشد، بلکه چیزی    .های چشمانی بادامی داردکاشی 

ی ایرانی را مراد های تسخیر شده ی آن در سرزمین شبیه به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان یا بذر و نطفه 

 .  کرده باشد

زند، و بنابراین  های شعر آن است که دستکاری در آن وزن و موسیقایش را به هم مییکی از نشانه 

ای را از دستکاری دلبخواهی در آن ممکن نیست. افزون بر آن، شاخص شعر خوب آن است که نتوان کلمه 

مند ندارد که ورود و  بدان افزود. متن شاملو آشکارا شعر نیست، یعنی ساختاری استوار و قاعده ان کم کرد یا

ها تغییری ملموس در آن ایجاد کند. به همین ترتیب متنی زیبا هم نیست. چون با  خروج کلمات و حتا جمله

پنداشته( هم شیواتر  « که گویا شاملو دلنشین میهای قیلولهطاق طاقی حذف حدود نیمی از کلماتش )از جمله »

 شود و هم زیباتر. می
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های مریدانش همسان هستند و این تصور که در کارهای ی آثار شاملو از این نظر با نوشته تقریبا همه

اند.  ی غالب کسانی است که کارهایش را کامل و دقیق نخواندهای ویژه و استثنایی در کار است، عقیدهاو جوهره

ی شاملو های اخیر دربارهای که طی سال هاین نکته بسیار جای تأمل دارد که در میان هزاران برگ کتاب و مقال

 .آثارش خوانده شود از صد برگ کمتر است «  مند علمیقد نظام »نی  بتواند در طبقه آنچه  ی  منتشر شده، همه 

شود و چاپلوسی مند میدر این برهوتِ نقد علمی بدیهی است که تبلیغات خودستایانه جایگزین ارزیابی روش

 گیرد. سامان یافته را میو گاوبندی جای نقد 

توان در آثار محمود  های شاملو را می ی نوشته یکی از معدود نقدهای هدفمند و روشنگرانه درباره 

نیکبخت تنها دو معیار معنایی یعنی تشخص و تمایز را به عنوان محک برگزیده و شاعران    487. نیکبخت دید

با هنجارهای پیشین خود داشته  مبنای تمایزی که  انسجام درونیرا بر  ای که بدان دست  اند، و تشخص و 

عر، تا حدودی ذهنی توجهی به ساختار و ریخت زبانیِ شاین دو معیار البته به خاطر بی  .سنجداند، بر مییافته 

نیکبخت مهمترین بیماری نوشتارهای    .اما به هر صورت در حد نقدِ آثار شاملو روشنگرند  .و نسبی هستند

 . داندی اجتماعیِ از پیش معلوم میشاملو را شعارگونه بودن و اصرار در بیان یک اندیشه 

سوگ دوستش مرتضی کیوان توان یافت که شاملو در  این شعارگونگی را به خصوص در متنی می 

که  اشاره کرده  نوشته، به درستی  «  هوای تازه»از کتاب  «  نگاه کن »اخوان در نقدی که بر متن    .نوشته است 

اخوان تا چهار بند  «.  سال شک  /سال اشک /سال باد /سال بد: »ماندآغازگاه این متن، به شعری تاثیر گذار می

اما به نظر من تنها همین چهار بند کوتاه نخستین جای    488تاثیرگذار دانسته، دیگر هم پیش رفته و آن را هم  

بعد از آن، وزن    .نمایدتوجه دارد و آن هم به خاطر تقارن و کوبندگی وزنش است که چشمگیر و دلپذیر می

 
 . ۱۳۷۴و  ۱۳۷۲نیکبخت،  487
 . ۳۲-۳۱: ۱۳۷۲اخوان ثالث،  488
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سالی که   /های کمسال روزهای دراز و استقامت : »شودمغشوش می  های حزبیخورد و معنا با شعاربه هم می

تشخیص داده که    -و به نظرم چند بند دیرگاه-اخوان به درستی  «.  درد  /سال /سال پست  /کردغرور گدایی  

 /عشق دام نیست  /ندگی دام نیست : »زای نداردماند که محتوای شاعرانه ای سیاسی می ی این متن به بیانیه بدنه 

  «.چرا که یاران گمشده آزادند /حتا مرگ دام نیست 

چرا که شاملو در ادامه به شرح حال    .آن دانسته است   خیانتی به ابتدای درخشان ی متن را  اخوان ادامه 

اش معنایی در خور دارد  گوید که به نظرم تنها یک جمله پردازد و تا حدودی خودستایانه چیزهایی می خود می

ی دوم متن را با شعرهای اخوان این نیمه   .که آن هم به هر صورت شعر نیست «.  اما بدی نبودم   ،من بد بودم «

 489.نامیده است «  مفونیِ صد موومانی من»سرا  متن شاملو  ی دکتر حمیدی شیرازی مقایسه کرده و  خودستایانه 

   .نمایدتعبیری که به نظرم درست می

اش ضعیفتر است و رهایی  نقد، نوشته که شعرهای سفید شاملو از شعرهای نیماییاخوان در همین  

های تر و برتر از آنچه در قالب دانست، به آفرینش چیزی آزادانه اش میی آزادی ای که آن را مایه از وزن و قافیه

تکرار،  :ایراد برای شعرهای سفید شاملو برشمرده که عبارتند از  نُهاو    .شد، منتهی نشده است قدیمی گفته می

قرینه  تتابع  تضاد،  الفاظ،  با  مفهومی ساده، دودوزبازی  دادن  نشان  برای عمیق  معنوی  یا  لفظی  تعقید  سازی، 

شاید به دلیل آنچه    490. اضافات، طنین توخالی، آوردن صفات متوالی، و طویل کردن جمله به وسایل مختلف

اش با شاملو نیاورده و ناگفته گذاشته، آن است که شعرهای سفیدِ یاد شده هم از نظر محتوا و هم دوستی 

گیری از توان بهره که می-ا شناسی موسیقایی ارزش در خوری ندارند و شاملو با استفاده از این ترفنده زیبایی 

 
 . ۳۳: ۱۳۷۲اخوان ثالث،  489
 . ۱۳۴۳اخوان ثالث،  490
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کوشیده تا به نثرِ عادی خود حالتی فاخر و رسمی بدهد و    -کلمات آرکائیک و پرطمطراق را هم بدان افزود 

 . به این ترتیب آن را به جای شعر به مخاطب قالب کند

نامیده و هایی از آن دست که خودش شعر سفید میشود که متن با مرور نوشتارهای شاملو معلوم می

اند، در عمل هم چندان خوانده نشده و با اقبال روبرو نشده دانسته اطرافیانش خود را موظف به ستودن آن می 

ر«های عتا اینجای کار دو ساختار اصلی این آثار را مرور کردیم که عبارت بود از شعرهای کهن، و »ش   .است 

اند، چندان که  ها را مریدان شاملو مدام در اطراف نقل کرده و تکرار کردههایی از این سفیدکاری سفید. بخش 

آثار اوست،    ٪۱۰تا    ۵گذشته از این قسمت تکرار شده که  ا در هر حال  آیند. امجمالتی از آن به گوش آشنا می

ی مردم و عالقمندان به نوشته، ارزش ادبی چندانی ندارد و در میان توده شاملو در این دو قالب  آنچه  ی  بدنه 

 شعر هم جایگاهی پیدا نکرده است. 

افتاده، به ر زبان هایی از نوشتارهای شاملو که به واقع مورد توجه قرار گرفته و بر ستنها بخش  ها 

، و این سومین ساختاری است  ای سروده است شود که با لحنی عامیانه و محاورههای کوتاهی مربوط میترانه 

  . اندها زیبا هستند و بیشترشان برای کودکان سروده شده برخی از این ترانه  .آزمایی کرده است که در آن طبع

هایی که شاملو سروده به خاطر آن که توسط خوانندگانی مشهور خوانده شده و از مجرای مشهورترین ترانه 

مهمترین و به نظرم معنادارترینِ این    .انداند، برای خود جایی باز کردهی موسیقی به گوش مردم رسیده رسانه 

به ساعدی اهدا شده، و فرهاد آن را با صدای گرم و نیرومندش    ۱۳۴۰ها عبارتند از »شبانه« که در سال  ترانه 

 خوانده است:  

 سدُکّونا بسته   ها باریکن، »کوچه 

 س، تاقا شیکسته    ها تاریکن خونه 
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 تار و کمونچه    از صدا افتاده 

 کوچه به کوچه    برن مُرده می

 رن،به مُرده نمی    هانگا کن!، مُرده 

 رن، سپرده نمیجون   حتا به شمعِ  

 که اگه خاموشه    ین شکلِ فانوسی 

 .  َهنو یه عالم نف توشه   نیس واسه نَف 

 حوصله ندارم!   جماعت! من دیگه

 . از »بد« گله ندارم  به »خوب« امید و 

 فاصله ندارم،   گرچه از دیگرون  

 قافله ندارم!   کاری با کارِ این 

 س،دُکّونا بسته    ها باریکن کوچه

 س، شیکسته تاقا    ها تاریکنخونه 

 تار و کمونچه    افتاده  از صدا

  «...کوچه به کوچه   برن میمُرده 
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شاملو در زمان انتشار این ترانه آن را به شکلی افراطی تقطیع کرده بود، به طوری که در عمل   خودِ

او احتماال این روش تقطیع غیرعادی را برای این در پیش   .در هر سطر یکی دو کلمه بیشتر جای نگرفته بود

این یکی از جاهایی است که فریبکارانه بودنِ    .اش را از چشم مخاطبان پنهان کندگرفته که عروضی بودنِ ترانه 

ی شاملو را به شکلی طبیعی و بر اساس اگر ترانه   .شودآمیز بودنِ پلکانی نوشتنِ متن نمایان می و اختالل  تقطیع

رسیم با شانزده بیت که چهار بیت آخرش ای میهای جاری در آهنگ کلمات تقطیع کنیم، به ترانه جای سکته 

ابتدای ترانه بر اساس قالب چهارپاره سروده شده، اما هرچه به انتهای آن نزدیک  . تکرار چهار بیت اول است 

   .شودمیهای وزنی بیشتر رویم و هم لنگیشویم هم از این قالب بیرون میمی

اگر صدای فرهاد و موسیقی زیبایی که بر اساس این ترانه ساخته شده را حذف کنیم و فقط به خودِ  

چهار بیت آغازین با وجود شکل    .بینیم که زیبا آغاز شده و زشت پایان یافته است ای میمتن بنگریم، ترانه 

اسی حمل هایشان را به اعتراضی سیتوان اشاره شان، انسجامی معنایی دارند و میعامیانه و وزن و آهنگ ساده 

کنند: »جماعت! من دیگه/ حوصله ندارم!« به خودی خود از هر نظر  های بعدی کار را خراب می اما بیت  .کرد

زند: »به »خوب« امید و/ از  های بعد از آن هم چندان چنگی به دل نمی بیت   .نازیباست و لنگی وزن هم دارد

کاری با کارِ این/ قافله ندارم« چه بسا شاملو خود از پایان    -گرچه از دیگرون/ فاصله ندارم،  -.  »بد« گله ندارم

   . بندی ترانه هم تکرار کرده است اش آگاه بوده که باز همان چهار بیِت اولی را در پایان گسیخته و نازیبای ترانه 

 . منتشر شده و »یه شب مهتاب« نام دارد  «ی »هوای تازه شاملو، در مجموعه   ی مشهوردومین ترانه 

زاده تقدیم کرده که  و فرهاد که آوازش را خوانده آن را به دکتر صلحی  ،شاملو آن را به غالمحسین ساعدی 

 :پزشک ترک اعتیادش بوده است 

 ماه میاد تو خواب  یه شب مهتاب



556 

 

 کوچه به کوچه   برهمنو می

 باغ آلوچه   باغ انگوری 

 صحرا به صحرا   دره به دره

 هاپشت بیشه   اونجا که شبا 

 ترسون و لرزون  یه پری میاد 

 تو آب چشمه  پاشو میذاره

 موی پریشون   کُنه شونه می

 ماه میاد تو خواب  یه شب مهتاب

 ته اون دره  برهمنو می

 یکه و تنها   اونجا که شبا 

 شاد و پر امید   تک درخت بید

 دستشو دراز  ناز  کُنه به می

 بچکه مث   که یه ستاره 

 شبه جای میوه   یه چیکه بارون 
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 بشه آویزون   شسر یه شاخه 

 ماه میاد تو خواب  یه شب مهتاب

 از توی زندون   برهمنو می

 با خودش بیرون   مث شب پره

 که شب سیاه   بره اونجا می

 شهیدای شهر   تا دم سحر 

 کشنجار می  با فانوس خون 

 سر میدونا:   تو خیابونا 

 مرد کینه دار   عمو یادگار 

 خوابی یا بیدار؟   مستی یا هشیار؟ 

 شهیدای شهر   مستیم و هشیار 

 شهیدای شهر   خوابیم و بیدار 

 ماه میاد بیرون   آخرش یه شب 

 باالی دره   از سر اون کوه 
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 رد میشه خندون   روی این میدون 

 « ...یه شب ماه میاد 

هایش  هرچند تصویرها و مضمون  .تر و انسجام معنایی بیشتری دارداین ترانه داللت سیاسی نمایان

یعنی پری و درخت سروِ اولِ داستان که داللتی اساطیری و شاد   .و شعارگونه  پراکنده و از هم گسیخته است 

با این همه، این را   .ی دوم ترانه سازگاری چندانی ندارندو سرخوش داشتند، با زندان و شهیدان شهر در نیمه 

ای از شاملو به کامیابی  هرچند در تمام مواردی که ترانه   .های موفق شاملو محسوب کردباید یکی از ترانه 

 ای محبوب و اثرگذار بر آن سوار بوده است. دست یافته، صدای خواننده 

آهنگی که از او به یادگار مانده،  نواز و خوششود که تنها آثارِ گوشی شاملو معلوم میبا مرور کارنامه  

ی ضروری  اکمینه  باشان هم  هایی که زبانی عامیانه و شکسته دارند و قافیه و وزنترانه  .ها هستندهمین ترانه

دتر از دو سه کلمه عاجز بوده شاملو آشکارا از رعایت وزن و قافیه و آهنگ در بندهایی بلن  .شودبرآورده می 

شعرهای سفید او به خاطر غیاب آهنگ و وزن )و   .سروده است هایی به این شکل می و به همین دلیل ترانه 

 . مخاطبانتوسط اغلب، نه اند و خوانده شده گاه معنا( نه توسط خوانندگان 

ی مرزبندی شعر اعمال کنیم و آثارش ای دربارهی شعری شاملو بر این مبنا وقتی سختگیری کارنامه  

سفید او اصوال شعر نیستند و حتا - کند. آثار نیماییانگیز پیدا میعیتی رقت را با معاصرانش مقایسه کنیم، وض

)گذشته از یک استثنای مشکوک به انتحال( آیند. شعرهایش های منثور موفق و دلنشینی هم به شمار نمیپاره

ها و صدای خوانندگان خوب است سنجی رسانه هایش با ضرب و زور موقعیت اند، و ترانهابتداییضعیف و  

یافته  ترانه اند. کافیکه شهرتی  متن  تا  ه ست  بگذاریم  یدالهی  افشین  بیژن ترقی و  آثار  کنار  ای شاملو را در 

 اش بوده است.ی شعرگویی و نثرنویسی پایه دریابیم که در این حوزه هم استعداد و توانایی او هم 
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گام ردیافت جازیه ی فروغ: نخست  وستپی   ( ۱۳۵۱)  سخنرانی احمد شاملو هب هن

  

اگر این جایزه برای خاطر آن به من داده شده است که با من تعارف کرده باشند، مسئله مسئله دیگری است. 

من هم تعارفات و احترامات خود را متقابال” به هیئت داوران جایزه فروغ فرخزاد که مرا شایسته دریافت آن 

 شناخته اند تقدیم می کنم و تمام. 

رح می شود، پس اما اگر انگیزه ی این لطف، حرف ها و سخن هایی بوده است که در شعر و نوشته من مط 

اهدای این جایزه به من به مثابه تایید نقطه نظر های من است و جای آن است که به عنوان تشکر از داوران 

و بانی این جایزه در این فرصت به نقطه نظر های خود نگاهی بکنم. چرا که اهداء این جایزه در سال گذشته 

منی را می دهد که نقطه نظر های مشترک آل احمد  به زنده یاد آل احمد و امسال به من، این اجازه ی ض

 بزرگوار و من بی مقدار به مثابه خط مشی این جایزه و هیدت داوران آن مورد عنایت قرار گیرد. 

 آل احمد آزادی را فضیلت انسان می شمرد، و من نیز :  

 هرگز از مرگ نهراسیده ام  

 اگرچه دستانش از ابتدال شکننده تر بود 
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 هراس من 

 باری 

 ی است همه از مردن در سرزمین 

 که مزد گورکن 

  

 از آزادی آدمی 

 افزوون تر باشد.  

 جستن 

 یافتن 

 و آن گاه 

 به اختیار 

 برگزیدن  

 و از خویشتن خویش 

 باروئی پی افکندن  
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 د اگر مرگ را از این همه ارزش افزون تر باش 

 حاشا حاشا  

 که هرگز ار مرگ 

 اشم! بهراسیده  

زنده یاد آل احمد، برای هنر به رسالتی انسانی معتقد بود، و من نیز. به اعتقاد آن نویسنده ی بزرگ و این   

جاه جنت مکانی نیست به دور از دسترس مردم، بی نیاز از مردم و متنفر از مردم، که  شاعر ناچیز، هنرمند واال

عنداالقتضا حق داشته باشد مردم را دست بیاندارد، ریشخندشان کند و هر چه دل تنگش می خواهد، فارغ از  

 هر گونه بازخواستی بگوید. 

 امروز شعر حربه خلق است  

 زیرا که شاعران  

 خود شاخه ای ز جنگل خلقتند  

 …نه یاسمین و سنبل گلخانه ی فالن 

 بیگانه نیست شاعر امروز  

 با درد های مشترک خلق  

 او با دهان مردم لبخند می زند 
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 درد و امید مردم را  

 با استخوان خویش  

 پیوند می زند.  

در این دنیای واویالیی که از هر سوی کره خاک فریاد و فغان و ناله درد به آسمان بلند است، اما در برابر   

آثار هنری هر چه بی هدف تر و بی معنی تر باشد قیمت های افسانه ای تری پرداخت می شود، در زمانی که  

زی همچون تئاتر بی ریشه و فاقد  می بینیم میلیون ها تومان صرف آن می شود که آثار منحط و توهین آمی

اصالت محتوای فالن شارالتان غربی به عنوان یک نمونه ی هنر اصیل به مردم ارائه شود، اهدای صمیمانه  

جایزه ای به یک شاعر ناچیز تنها به دلیل آن که برای هنر به رسالتی انسانی معتقد است، امری است که در 

 »یافت چنین جایزه ای را اسباب افتخار و سربلندی خود می شناسم.  برابر آن سر تعظیم فرود می آورم و در
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ت دوم:  وس  (۱۳۶۷) اینترلیت:  سخنرانی احمد شاملو رد کنگره نویسندگان آلمانپی

 

هان سوم، جهان ما« به  »ج سخنرانی احمد شاملو در کنگره نویسندگان آلمان )اینترلیت( : این کنگره با موضوع  

نویسندگان و شاعران پرداخت   دردها و رنجهاى جهان سوم، ایران در  .از زبان  از  این کنگره    احمد شاملو 

این »من« همان من    .شرکت جست و سخنرانى خود را زیر عنوان »من درد مشترکم، مرا فریاد کن« ایراد کرد

جهان  .فرهنگى رایج در جهان سومنوعى جهان سومى است و » دردمشترک « همان رنج استثمار و فقر و کم

سومى که البته مرزهاى جغرافیایى معینى ندارد و کودکان فقیر » سان ست پارک نیویورک « در قلب جهان  

 .  اى از آنندپیشرفته و ثروتمند نیز پاره 

 ها، آقایان آقاى رییس، خانم 

هایى که چنین با نگرانى از پشت حصارهاى  دریغم را با فشردن صمیمانه دست اجازه بدهید نخست سپاس بى

اصطالح جهان سوم دراز شده است ابراز کنم و آنگاه، پیش از سخن گفتن سوى ما مردم بهرفاه و صنعت به

پرستى حاضر در قلب و هان سوم به حضور هولناک واپس ماندگى فرهنگى، جهل مطلق و خرافه از مسائل ج 

به  که  کنم  اشاره  بزرگ سراسر جهان  را مخدوش مىحاشیه شهرهاى  »جهان سوم«  ترم  بر    .کندویژه  یعنى 

سادگى آبادها یا به ها، در حلبىهاى سیمانى، زیر پلروزى انگشت بگذارم که درون لولهها نفر انسان تیره میلیون 

که جفتگیرى   هایىانسان   .جویندبرکت پناهى مىهاى بىآفتاب سوزان و باران لولند و از  ها مىدر حاشیه خیابان 
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سرپناهان را کنند تا اگر نمیرند نسل بىشان را در باتالقى از لجن و مگس رها مىزایند، و کودکان کنند، مى مى

انقراض رهایى بخشند انسان براستى کى مى  .از  ست پارک، در قلب المثل در سانهایى که فىتواند بگوید 

 اند؟ برند مردم جهان چندم نیویورک ثروتمند از گرسنگى مداوم رنج مى

رین تکنند که حتى از ابتدایى چهارم از جمعیت پنج میلیاردى سیاره ما در نقاطى زندگى مى بجز اینان حدود یک  

کنم که  قدر اکتفا مى پوشم و به همینشم مىاز ذکر آمارها چ   .شرایط یک زندگى بخور و نمیر هم محرومند

یى سخت نیرومند  بگویم ما نظام موجود جهان را براى ابداعات هنرى و توسعه دانش و بینش آدمى انگیزه

شناسیم، گیرم تنها در جهت امحاء آن: یعنى در جهت تنها هدفى که تالش ادبى و شعرى این عصر وحشت  مى

 . کندو گرسنگى را توجیه مى

اعتال نمى   انسانى  نظام موجود جهان فرهنگ  ها، پیوندهاى  عبارت دیگر: مجموعه تلقیات، منش به   .یابددر 

چنان که تواند آن مان و بیان عواطف و احساسات و دردهاى فردى و گروهى نمىمرئى و نامرئى میان مرد

در    .شایسته دستاوردهاى مادى انسان است براى همگان آگاهى دهنده، غنى، و سرشار از تعهد متقابل باشد

ئى، فرماندهان نظامى و  گردش مهارشده روزگار ما که زمام آن را قدرتمندان اقتصادى، سیاستمداران حرفه 

به  امنیتى  ارزش آدمخواران  تمامى  دارند  تجهدست  و  مادى  و هاى  اطالعاتى  و  تولیدى  تاسیسات  و  یزات 

آفریدهخدماتى آدمیان  که  انسان ئى  دسترس  از  به اند  است هاى تحت سلطه  مانده  در سرزمین  .دور  هاى  ما، 

صورت سودهاى کالن از دسترس آنان خارج  ها به بینیم که حاصل کار انسانتوسعه آشکارا مىمانده و کمعقب 

سان، دربرابر یکپارچگى و بدین  .تر و کارآمدترى فراهم آوردشود تا در بازگردش خود ابزارهاى سلطه وسیع مى

ایى که علیه موانع رشد خود نیروى ذخیره عظیمى در ه فزاینده سرمایه در سطح جهانى، یکپارچگى انسان 

 .  شودآستین دارند خنثى مى
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تر از  قدرها هم کودکانه تصور این نکته که مشیتى مرموز هر قلمروى از سطح زمین را به پادشاهى بخشیده آن 

ین حکم از  با قبول ا  –  .ماندگى خویش است این تصور نیست که هرکشورى جداگانه مسوول رشد یا واپس 

مى تصویر  رقابتى  جنگل  مثابه  به  جهان  شده،  صادر  که  پیش  رادارد  آن  حق  هرکشورى  آن  در  که  شود 

گسیخته به تاخت وتاز پردازد، بچاپد، بروبد، بیندوزد، صادرکند، بازارها را به هزار مکر و کید بقاپد و عنان 

اگر چنین باشد، جهان سوم درمقابل جهان پیشرفته    –  .شعب واحدهاى خود را در سراسر جهان برقرار کند

در آن صورت، دیگر جهان   .االجراءگیرد که نه جهانشمول است نه الزمسادگى وظایفى را برعهده مىفقط به

تواند درهمین پیام ساده »جهان سوم: جهان ما« نیز  یى است که حتى مى سوم فقط تعارف زبانى خیرخواهانه 

 .  مستتر باشد

رقابت را واحدهاى تولیدى و  .هاها هست اما نه میان همه مردم و براى همه هدفبارى، جهان عرصه رقابت 

زار میلیارد دالر  شان از ه اکنون سقف فروش بیست تا از پیشتازان کنند که هم هایى دنبال مى خصوص فراملتى به 

رود، یعنى یکصدبرابر درآمد ملى کشور من زامبیا، کشور من شیلى، کشور من بلغارستان، کشور نیز فراتر مى

دلیل منابع سرشار نفت و گازش از داراترین کشورهاى جهان  من بنگالدش، و حتى کشور من ایران که، تازه به 

کشانه، هرچند  جویانه و بهره شود سلطه رسد رقابتى مىرقابت جهانى، به جهان سوم که مى   .شمار است سوم به 

ارزش  که در نامیزان،  داردترازویى  پیشرفته سهم کمترى  مادى جهان  به   .هاى  تولیدکننده  کشور شیلى  مثابه 

و  متحد  ویژه ایاالت به  – بخش اعظم مس جهان در سال بیش از یک میلیون تن مس به کشورهاى صنعتى  

انگلیس صادر مى کند و با این حال دستمزد کارگران بخش تصفیه موادمعدنىِ خود شیلى ژاپن و آلمان و 

که واردات شیلى از این  و در حالى   .متحد است درحدود یک دهم دستمزد کارگران همین بخش در ایاالت

دوبرابر روبه قیمتى درحدود  افزایش  با  دهه حاضر  همین  در  فزونى  کشورها  هم  به سال  که سال  بوده  رو 

بازار مس صادراتى رکومى به سال  گیرد، در  است که  با توطئه   ۱۹۷۳د مرگبارى حاکم  ما  زیر چشم همه 
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مردم شیلى که با جان و   .پینوشه برقرار شدتىتىدارى انحصارى جهان و خونتاى شیلى به رهبرى آىیه سرما

  .دهندنفع انحصارهاى جهانى ارزش بیشترى را ازدست مىگردانند هرسال به شان چرخ صنعت عالم را مىخون

 . شاخص این معادله مایوس کننده ترازوى ابلیس است 

رود، آنچه تالشِ کارگران ما در واحدهاى فراملیتى اصطالح جهان سوم بیرون مىآنچه از منابعِ کشورهاى ما به  

هاى دولت   رود؛ و آنچه از خزانهکند، آنچه از بازارهاى ما به جیب صادر و واردکنندگان مىها مىنصیب آن

شود، همه براى ادامه حیات  المللى سرازیر مى فروشان بیننشانده یا ماجراجو یا ارتجاعى به کیسه سالح دست 

گویند: »جاى بسى خوشوقتى است  در غرب و شرق مى  .هاى موجود اهمیتى اکسیژنى دارداقتصادى قدرت

شکوهِ هاى بىمدت جنگچه وقاحتى! درتمام این   –که در عرض چهل و چند سال جنگى جهانى روى نداده!«  

سوم البته که جنگِ  جنگ کشورهاى جهانِ   .حاصلى خاکِ بسیارى از کشورهاى جهان را به توبره کرده است بى

چیز  سازى به برکِت چه هاى سالحکارخانه   .کنندشان را به جهان سوم منتقل مىها جنگآن   .آن کشورها نیست 

ها را گل بگیرند؟ عواید جهان  باید درِ این کارخانه ها نباشد مىگردد؟ و مگر جز این است که اگر این جنگمى

گذارى در قلمروهایى که حاصلش رفاه و سربلندى آدمى است صرف خرید  ایه جاى سرمسوم چرا باید به 

 وسایل کشتار ستمکشانى بشود که در آینه تصویرى دقیقاً مشابه خود ما دارند؟ 

جویى غرب صنعتى، اردوگاه جهان دیگر، بلوک شرق پیشرفته هم، حتى اگر بپذیریم که به  اما درمقابل سلطه 

بردارى و ظاهر انقالب و بهرهئى واکنشى، به تسلیح تا بن دندان و حضورهاى ناموجه و کودتاهاى به گونه 

بار  ما تا به امروز جز یاس حاصلى به   ارعابگرى دست زده است که حاصل جمع عملکرد جهانى آن براى

استرویکاى چندسال اخیر  توان کرد تحوالت ظاهراً همه جانبه موسوم به پره شبینى نمىالبته هنوز پی  .نیاورده

 .ماندگى و گرسنگى را از آن چه نصیبى خواهدبودکشد و اردوگاه عقب یى انتظار مىاین اردوگاه را چه آینده 

رغم شعارهاى انساندوستانه یا تعارفات دیپلماتیک، در هر کجا که دو  حقیقت این است که تا به امروز، على 
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اند بعد به چیزهاى مستحبى دست آرند اول به آن اندیشیده یاسى به ئى مادى یا ساند بهرهجهانِ رقیب توانسته 

اند آنچه نصیب ما بردگان  ظاهر اخالقى و انسانى است و گرچه ضرورتش را حتمى و حیاتى جلوه دادهکه به 

است؛ و حقیقت بارزتر این که: شکم امروزِ گرسنگى با نبات چوبى ارزان بهایى هم نبوده قرن بیستم کرده آب

 .  شودن فردا سیر نمىنا

رقابتى خردکننده در کمین دریدن یکدیگر بودند امروز در سطح جهانى برادرانه  ها که روزى در جریان  سرمایه 

میان آید، حتى که پاى ملل تحت سلطه به یابند اما به هر تقدیر، همینشوند و گسترش مىدر یکدیگر ادغام مى 

شکلبندى  کشورها  این  در  مزدوران،  ارتش  یارى  به  شده  سیاسى اگر  فشارهاى  و  ویژه  اجتماعى  هاى 

  . ها است کننده روابطى ناگزیر، یکطرفه، و از باال به پایین با خود آن قدرت آورند که بیان اى پدید مى حسابشده 

نشانده  هاى دست سازند که اگر هم با بازبودن نسبى دست و پاى حاکمیت ظاهر دمکراتیکى مىوابستگىِ حتى به 

مند به شلتاق و ایجاد تشتت و بحران همراه باشد، باز چیزى است سواى آن  هاى عالقه و ارتجاعى و دولت 

شان اعضایى بیقدر و ها وجود دارد و ما در باشگاه نمایشىل آشکار میان خود آن متروپلدالئوابستگى که به

 . ایمبیگانه 

توانیم ارائه کنیم که اصطالح  عدالتى نظام حاکم برکل جهان هنگامى مىفقر و بىمان را از  سان، ما، بینش بدین 

نه! چیزى به نام جهان سوم، به معنى جهان مجزایى که نتوانسته است    .»جهان سوم« را دربست کنار بگذاریم

ها است، اما اگر امروز فرهنگ جهانى مجموعه تمامى فرهنگ  .گلیمش را از سیالب به درکشد وجود ندارد

دلیل فقراقتصادى است، دیگر به  سهم کشورهاى موسوم به جهان سوم در این مجموعه کافى نیست یکى به

نشانده آنها،  هاى دست هاى جهانى و فشار حکومت که اصوالً زیر سلطه سیاسى سرمایه این دلیل بسیار ساده  

خصوص مثال تاریخى بسیار  من در این باب به   .کنددر یک کالم، فقط عناصر ارتجاعى فرهنگ بومى رشد مى 

در هند به راه افتاد و    ۱۸۵۷آوریم که به سال  خاطر مىجالبى دارم: ما با دریغ و تاسفى عمیق شورشى را به 
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نیز به آن پیوست و شورش به قیامى مسلحانه مبدل   (حتى ارتش هندىِ انگلیس )شامل افراد هندو و مسلمان 

شدن هند تا مغز استخوان  طلبى بود نه بیداد فقر و مرض و گرسنگى، نه چریده انگیزه شورش نه استقاللشد اما  

یى که سه سال تمام کار به دسِت استعمار انگلیس قیام مسلحانه  .و نه هیچ معارضه غرورانگیز و انسانى دیگر

 Enfield هاى انفیلدداد و هند را به خون کشید علتش فقط این وهن غیرقابل تحمل بود که روغن تفنگ

ها ساخته شده آسمان  ارتش هندى انگلیس با مخلوطى از چربى گاو مقدس هندوها و خوک نجس مسلمان 

 !را به زمین آورده بود

 دریغا که فقر  

 !آسانى احتضار فضیلت است چه به 

یگانه ما پدیدار است که نظام نارسا و سراسر تضاد موجود، یى از جهان  نام جهان سوم پارهجاى چیزى بهبه 

هایى از آن را به دهد و بخش بخش کوچکى از آن را در مدار توسعه وابسته به مراکز تراکم سرمایه قرار مى

 .  گذاردماندگى به حال خود مىکند و انبوهى از مردم سیاره را در برهوت عقب دان جهان پیشرفته مبدل مىزباله 

فرهن  توسعه  براى  را  باسوادان  افزایش  کودکانه  توهمى  با  اگر  دست حتى  زمینه گ  کرد کم  بتوان  تلقى  یى 

باقى مى بهره  آن  براى  انسان چه جایى  از  برهوتى بىکشى  بیهوده در  آن که  براى  ما  فریاد  گذارد؟  مخاطب 

است که دیگر امروز الزمه چنین رشدى ها هستیم، گیرم کار به جایى رسیده نکشیده باشیم نیازمند رشد آگاهى

کوشند  ها ک بنابر خصلت خود فقط مىها است؛ اما آن حاکمیت ه حاکمیت ریزى شدتنها در امکانات برنامه 

ناچار با چسباندن انگِ  شان کرد، و به دارند تا بشود با ادعاهاى فریبکارانه افسون تر نگه ها را هرچه ناآگاه توده

ارنظر معطوف گونه اظه کنند و اجازه هیچجاسوسى اجنبى و خرابکار دست مخالفان بیداردل خود را کوتاه مى
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هاى گونه ممکن است به رشد فرصت دهند تا در سایه آزادى، آن هم آزادى الیه دهند چه به نقد و تردید را نمى

 هاى سیاهچالش بیرون کشد؟متعهد اجتماعى، سر از میان میله 

رهاند و هاى خرافى یا حمودهاى القایى فکرى مى ها را از قالب اگر توسعه دانش و هنرِ ناقدانه ذهن توده  

اعتال مى را  فرزانگان  مجاهدهبا حضور چهارچشمى دولت   .بخشدفرهنگ  همه  که  دور هایى  شان درطریق 

سپردن به  ؟ دل ماندشود چه امیدى براى رستگارى باقى مىبردن به واقعیات خالصه مى داشتن مردم از پىنگه 

 .  ماندگى نداردها حاصلى جز افزایش فاصله عقب امید تالش و کوشش دلسوزانه از سوى حکومت 

من   .ایمیى شده ولى ناگزیریم با دریغ بسیار این واقعیت را هم بگویم که ما گرفتار دور باطل طلسم گونه  

 :امدرست سى وچهارسال پیش از این در شعرى نوشته 

 کشد و مردى که اکنون با دیوارهاى اتاقش آوارِ آخرین را انتظار مى  … 

 :دوزداز پنجره کوتاه کلبه به سپیدارى خشک نظر مى  

 . سپیدارِ خشکى که مرغى سیاه برآن آشیان کرده است  

 :گوید اش نگران کوچه بود اکنون با خود مىهاى حماسه و مردى که روز همه روز از پس دریچه  

 . اگر سپیدار من بشکفد مرغ سیا پرواز خواهد کرد – 

 !اگر مرغ سیا بگذرد سپیدار من خواهد شکفت  – 

اما    .خواهم بگویم تا آن زمان که جهل هست فقر نیز هست، و تا فقر برجا است جهالت نیز باقى است مى

حمیق و معناى قرارگرفتن در معرض ت معناى ناآگاهى مادرزاد، چه به چه به معناى خاص باشد چه به   جهالت 
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هاى مغزشویى باشد براى زوبرتافتنِ داوطلبانه خلق از معبدِ دانش بشرى به شوق بر خاک افتادن دربرابر بت 

  …گمان پس از روبیده شدن فقر نیز باقى خواهد ماندبى –عتیق خرافه و همچشمى در تعصبات کورکورانه 

مان از رغم سوز دلکم براى ما که على ها، دست اشاعه دانش و ارتقاى فرهنگ براى آزادى بخشیدن به انسان 

تواند امیدى باشد به فردایى، خود  مان از امکانات هنوز مى رغم دورىکشى و ظلم جهانى و على مصائب بهره 

روزِ موعود نشست توان براى نجات انسان درانتظار آن نمى  .قدر سرسختى دربرابر نظام موجود ارزشمند است به 

هاى فردى یا گروهى جویىخاطر بیمارى سلطه کشى و تحمیق مردم بههاى بهره که انقالب جهانى همه بنیان 

پذیریم که هر مبارزه اجتماعى در  اندیشى یا خوشخیالى دچار نیامده باشیم مىاگر به جزم .باشدرا ازمیان برده 

هاى طوالنى ى بشرى جزیى از یک انقالب جهانى است که خود تبلور تمامى تالشراستاى یگانگى و رهای

 . انسان عصر ما خواهد بود

هاى  با الیه حتى فرصت ایجاد دیالُگى    –خواهیم  چیز براى خود نمىکه هیچ  –براى ما روشنفکران این کشورها  

خوانند، هاى مردم مى نشانده و دشمنان سالمت فکرى تودهدست هامان ما را عوامل  دولت   .اندتوده باقى نگذاشته 

 . اندشده ما را از خاطر ببرند بیناترها چشم به ما دوخته هاى پشت دیوار نگه داشته کوشند تودهو در حالى که مى

هاى بنیانى و دگرگون شدن سامان و ساختار  دانیم که بدون یارى توانیم ونه مجازیم و نه موثر مى و ما نه مى 

ها را با ارائه آثارى  گونه اعالم کنیم و دل تودهجویى از سمبولیسمى معمازندگى مردم حصور خود را با بهره 

 . فاقد صراحت خوش داریم

جا در حضور شما  اعتقادى ندارم؛ اما باکم نیست که اینمن به معجزه در آن مفهوم که اهل ایمان معتقدند   

یى صورت  انگیز بیان کنم که: روشنفکر جهان سوم باید معجزه مان را با این عبارت غمهمدردانِ جهانى مشکل

 .  ها تونلى بزنددهد و در کوه غیرممکن
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گاه ربکلیسوم پیوست  ( ۱۳۶۹) : سخنرانی شاملو رد دانش

 

 بسیار عزیز!  دوستان »

 سخت  است  فرصتى من براى  از شما، همیشه  شنیدن با شما و سخن  گفتن شما و سخن  در جمع  حضور یافتن

، زنیم مىحرف  اسى سی  تنها از مسائل   شویم مى  جمع  که  بسیار کارساز. اما معموال دور هم   است   اىو تجربه   مغتنم 

گفته  بهتر  آن  بپردازیم   مرزى  درون  حوادث   پیرامون  بحث   به  کوشیممى  باشم   یا  که  چه و  کشورمان   را   در 

 یک  ورتصبه  رفتهدیگر رفته   و این  …و غیره  و غیره  بزنیم  محک خود به  اساسى  نظرهاى گذرد با نقطه مى

را از    و صحبت   را بشکنم  رسم  این  دارم خیال  امشب   . منشده  سنت   نوعى  وبیش و کم  درآمده   و عادت  رسم 

. بگویمسخن   از آینده   خودم   هاىنگرانى   درباب  خواهم. مىبرسانم   دیگرى   جاىو به   کنمدیگر شروع   جاهاى

ابتدا   ناگزیرم   سؤال  آن   به  رسیدن  ، اما براى مختصرکنم  کوتاه  سؤال  را در تنها یک  هایمحرف  تمام  توانم مى

 . کنمآماده اى و زمینه بچینم مقدماتى 

حقیقتى  جاى به  کنمفکرمى  سازى زمینه  این  براى  بهترباشد  به  تاریخى  هرکار،  ،  بکشم  پیش  نمونه   عنوان را 

موردنظر    سؤال   طرح  و به  کنم خواهدآمد، استفاده  دست به  که  اى ، و بعد، از نتیجه بدهم  اش، ارائه بشکافمش 

 . بپردازم 
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کاوه بر  را پیروزى  جشن این  ما مناسبت  دوستان  که  ، دیدم ، در نیویورک مهرگان  ، در جشن پیش  سال  دوازده 

 در هر جاى  از دوستان   تحقیقاً بسیارى   ، چونشگفتى  دارد؛ نه   تازگى  نه  موضوع  این  کنند. البتهضحاک ذکر مى 

 که  نمونه تاریخى   همان  عنوان را به   موضوع   این  شوند. منمى  را مرتکب   لپى  اشتباه  هستند، همین  که  جهان 

 رسید. کجا خواهیم به ببینیم تا پردازم مى اشو تجزیه  تحلیل به  و در دو بخش  کنممىمطرح  گفتم

 :  مهرگان  جشن موضوع اول 

 آفتاب  همان  . و مهر یا میترا یا میثره بوده   میثره  کنمتر تلفظ، میترا یا درست باستان   ، در فارسى مهر، دراصل 

 مهر«.   به  یعنى»منسوب ىدستور از لحاظ  شدهمىتلفظ  میثرگانه  باستان  فارسى به که هم . مهرگان است 

 تریناز عمیق   کىو ی  بوده  ایرانیان   اساطیرى   از خدایان   یکى  که   کنم  باید عرض   یا مهر یا آفتاب  خود میثره   درباب

آید و  مى  زمین   بار به نخستین  خدا و تصور خدا براى   ىاندیشه   در آن   که  است   ایرانى  ىاندیشه   مظاهر تجلى 

 سازند.  مى آن را از روى بعدها مسیح  که است  بینید الگویىکنید، مىدقت  که  درست 

 نشود: گرفته سرسرى  امیدوارم  که را متذکر بشوم  یىنکته  مطلب  ى در حاشیه  است جا الزم این

این  ىاسطوره  اهمیت   شود ـ یعنى مى( پسر خدا شمردهالبته  اعتقاد مسیحیان   )به  مسیح   که  است   مسیح در 

 یک  در هیأت هم ، آن زمین آید به مى از خدا از آسمان  اى. پارهزمین  آید به مى الوهیت  . ایناز الوهیت  بخشى 

 خودش   کشد و سرانجام دردمى  خاطر انسانو به  کند، با انسان مىتالش  خاطر انسان و به  . با انسان خاکى  انسان 

  سرهم  ها و واتیکانهاو کشیش پاپ که اىمسخره  با مسیحیت  ما کارى  …کندفدا مى انسان  خاطر نجات را به

و خدا   انسان   که  رسیمبسیاربسیار زیبا مى  استنباط   این  مسیح به   ىاسطوره   فلسفى  اما در تحلیل   اند، نداریم بسته 

 اىشوند. اسطوره یگر فدا مىخاطر یکد  براى   کنند و سرانجام مى  شکنجه   کشند، تحمل خاطر یکدیگر درد مى به 

 . است  زیبا و شکوهمند و پرمعنى سخت  که
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از   شده دردپذیر ساخته   قالب   خدا در یک   دا کردن پی  تجسم   ، هم زمین  خدا به   فرودآمدن   موضوع  ، همبارى 

مهر یا   الگوى  از روى  ، همگىآسمان  مجدد مسیح به   بازگشت   موضوع  ، و همو استخوان   و پوست   گوشت 

آیینشده ساخته   میثره آنکه   پس  ها، میثرهمیترایى  معتقدات   مهر و براساس   . در   زمینبه   انسانى  صورتبه  از 

 گردد. برمى آسمان  به کند دوباره مى را قربانى گاوى زمین به دادن و برکت  خاک بارورکردن  آید و براى مى

 .  اوست  به منسوب مهرگان  از مهر، که  این

جا و این.  است   بوده  پاییزى  سال   یعنى  خریفى  روز و مبدأ سال   ترینمهم  و در اساس   ، درحقیقت اما مهرگان 

 عبارت   اند که داشته   سال دو نیم   شمسى  سال یک  جاى؛ ما به نیاکان   که  کنمو عرض  بروم  حاشیه   باز ناگزیر باید به 

ما    امشب   و از صحبت   است   بسیار مفصل   بحثش   ، که یا بهارى   ربیعى  و سال   یا پاییزى  خریفى  از سال   بوده

اما مىخارج  اسناد   کوچکى  این  ظاهراً به  ىنکته  همین  که  کنم  عرض  و کلى  شردهف  خیلى  توانم،  درشمار 

  و از آن   مختلف   هاىسرزمین  به  زمین  ىکره  نقاط   تریناز شمالى  آریایى   کند اقواممى  ثابت   که  است   معتبرى 

،  ماهه   ده  و دیگر زمستانى   دو ماهه   انى تابست  ، یکىدو قسمت   به   شان اند زیرا ابتدا سال کوچیده  ایران   جمله

 این   . بعدها هرچه قطب   به  نزدیک   نواحى  به  مربوط   است   موضوعى  دانیم مى  که ، چنان این  که   شده مىتقسیم

تر کم  شان زمستان   ىدوره  تر و طولبیش   شان تابستان   ىدوره  اند طول تر آمده پائین  جغرافیایى   ازلحاظ   اقوام 

  ماهه  تقریباً شش   ىدوره  به  سال   تقسیم  آخر به  دست   اند که آورده  عمل  خود به  در تقویم  و اصالحاتى  شده 

آغازمى   بهاریش   بخش   که  انجامیده  نوروز  مهرگان   پاییزیش   و بخش   شده با  اینبا  و  را جشن  ،    هردو روز 

 اند.  گرفتهمى

 .  بغ یا میثره  ماه  ، یعنىبغیادیش  با ماه است  شده مى مصادف  مهرگان  روز جشن
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 هم اند. بُخ کرده  میترا یا مهر اطالق به  و بعدها فقط  بوده خدایان  مطلق  معنى  به فارسى به  بغ ى کلمه خود این 

 .  خداست  معنى به روسى در زبان  است  از بغ تصحیفى  که

 یا آفتاب  شمس   همان  که  بوده  شَمَش  بابلى   ماه  معادل   بغیادیش   ماه  که  باشم   کرده  عرض  تانآگاهى  ضمناً براى 

 . است 

 نفغکا   هم  آن  سُغدى   ، ماه یا میثرگانه   از مهرگان   است   باز تصحیفى   که   است   مِهگان   هم  آن   کهن  ارمنى   معادل 

باشد و سالطین  معنى  به   بغ  همان   باز فغ  که   بوده مهر  یا  بغپور    ریشه   از همین  را هم  چین  خدا  یا  فغفور 

ما   نامند کهرا مهر مى  ماه  این  هم  زردشتیان   . و باالخرهشود پسر خدا یا پسر آفتابمى  معنیش  اند که خوانده مى

 . بریم کار مىنیز امروز به 

ظاهراً   و غیره و نژادشناسى شناسى زبان دیگر از قبیل با علوم  که شمارىگاه به مربوط  است  نکاتى ها البته این

 که  است   آن   دلیل  ظاهراً، به   گفتم   کهشوند. )این یکدیگر تأییدمى  ى وسیله   کند و به پیدا مى   مشترک   هاىریشه 

 . (سواد صرفمها بىرشته  در این من

 کاوه و این   ضحاک و فریدون و قیام   ىبا اسطوره   ربطى   نظر هیچ   از این   ، مهرگان بینیم مى  که نان ، چ درهرحال

اند و از داشته نوروز بر پا مى اهمیت  با همان که  دوم سال نیم  به مربوط  است  بوده کند. جشنىپیدا نمى مسائل 

 سرنگون   است ممکن  . البتهیافتهمى  روز ادامه شش   مدت  روز( بهمهر)یا رام   ۲۱روز( تا    مهر)یا مهرگان   ماه  ۱۶

 وجودى   علت   شود که   تواند باعث نمى  ؛ تصادفىچنین  باشد ولى   کرده  تصادف  روزى  ضحاک با چنین   شدن 

  ها را بدینجمعه  که  مشوی باشند، مدعى   کشته   اىشاه را در روز جمعه   تغییر کند. مثال اگر ناصرالدین   جشنى

 . اوست  شدن روز کشته  که کنیممى تعطیل  مناسبت 
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  از آن  که   را عیناً تقلید کرده  مهرپرستى   هاىو آیین  آداب  مىتما  مسیحیت   که  کردم   اشاره  نکته  این  تر بهپیش 

  ۲۵  هاى ، جشناعتقاد کسانى   به   که  کنم  اضافه   را هم  . اینو شراب  نان   تعمید و تقدیس   غسل  آیین   است   جمله

رسد. و حاال  مى   مهرگان   جشن  همین  به   هایش ریشه   شده   گرفته   سالگرد مسیح جشن   عنوان به   بعدها   دسامبر که 

  این   میترایى   خود ایرانیان   که   بگویم  طور اخترگذرى به  را هم  نکته   آمد، این   میان   به   میالد مسیح   صحبت   که

 سامى   هاى اسطوره   آدم و حواى  همان  اند که دانسته مى  هم  روز تولد مشیا و مشیانه   حالرا درعین  روز مهرگان 

جا این   . البته است   ( آمده مانده  ما باقى   از اعصار دور براى   که   مهمى   در بُندهشن )از کتب   نکته   ، و این است 

 مسیا یا مسایا  آیا اصوال  که  نکته   ، مثال اینو بگذرم  بگذارم  ناگزیرم   من  که  هست   هم  بسیار دیگرى   مطالب 

 .  قبیل از این  دیگرى . و نکاتیا نیست  مشیا هست  و مسیحا( همان  )مسیح 

 ضحاک:  حضرت ىقضیه ، یعنى دوم بر سر موضوع  و اما برویم 

 . است  کشور عجیبى  راستى! کشور ما به من خوب دوستان 

، را برانگیخته   و اجتماعى  فکرى  هاىجنبش  انگیزترینحیرت  اند که پدیدآمده   فکورى  کشور سرداران   در این

 از تاریخ   عجیبى  در مقاطع   بسیارى   انقالبى   اند. روشنفکران برده   پیشبه   کامل   تا پیروزى  و گاه   ثمرنشانده به 

 نماید. مى ، باورنکردنى است  عظیم  که بس  شان تاریخى  دستاوردهاى  ىمطالعه  اند که ما ظهورکرده  مملکت 

ما امروز   که   چیزى  ، متأسفانه ؛ و درنتیجه است   تاریخ   تحریف   جباران  ى همه  مشترک  از شگردهاى   یکى  البته 

 مختلف   دورههاى  دربارى  و متملقان  چاپلوسان   که  ست نی  و یاوه  دروغ  ، جز مشتىدراختیار داریم   تاریخ  نام  به 

تواند با  مى  که   است   حدى، به دادن را سفید جلوه   و سیاه  و سفید را سیاه  حقایق   تحریف   اند؛ و این بسته   همبه 

 اندازد.  اشتباه به را هم اشخاص  تریننیت  حسن

 .  فریدون و کاوه و ضحاک است  ماجراى ، همینتاریخى تحریفات  از این بسیار جالبى  ىنمونه 
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 اى مطالعه   قابل  ى : نکتهو تاریخ  اسطوره   درباب  را تذکاراً بگویم  نکته   ، باید یک بپردازم   مسأله   این  به   کهاز آنپیش 

 کنممىقدر اشارهو همین  گذرممى  از آن  سرعت   ناگزیر به  بسیار، اما من   ى، سرشار از شواهد و امثله این  است 

باشد بر بستر   گذشته   هاىانسان   تخیالت  ىتواند صرفاً زادهمى  که  است   جور افسانه یک  یا میت   اسطوره   که

 اى افسانه   باشد، یعنى داشته   تاریخى   از حقایق  اى ؛ پشتوانه واقعیت   تواند در عالم ، و مىهاشان آرزوها و خواست 

  ملتى  ذهنى  در فضاى  گاهو آن  گرفته  سرچشمه  تاریخى  اى از حادثه  تاروپودش  که  و کودکانه   منطقباشد بى 

 حال  با شرح   احمد سامانى که   بن  ابراهیم   زندگى   ىتاریخچه   ، مثل دیگر یافته   ، صورتىگسترده   و برگ   شاخ 

به   اىافسانه  با   توانمى  صورت   . در اینشده  ادهم تبدیل   بن  ابراهیم  ىاسطوره   به  آمیخته   همبودا سیدهارتا 

را     و سَمینش ّ پاشید و غَث   بر آن  و نور معرفت   را یافت   تاریخى  حقایق  ، آنمختلف  در منابع  وجوىجست 

 .  ست ضحاک ا ى اسطوره همین بارز آن هاىاز نمونه  باز یکى برد؛ که پى آن کُنه  کرد و به تفکیک

از   پس   که  دانیم . مىغاصب   گئومات و مشهور به   اسم   به   است   شده   برده  نام   از مردى  باستان   ایران   در تاریخ 

  رسید و براى  سلطنت  به و اشراف  و روحانیان  و درباریان  سرداران  کمبوجیه با توافق روش ، پسرش کو مرگ

و   مغلوب  ملل  اموال   با غارت  نخست   که   گشایى و جهان  جنگ  جا لشگر کشید، چون آن  به   مصریان   چپاول 

تنها    که  سپاه   سرداران   روزگار براى  ، در آن داشته   ه مالزم  از ایشان   وخراج   باج   ىساالنه   ، با دریافت از آن   پس

 غارت   اگر بتوان   . )البته آمده مىحساببه   بسیار ثمربخش   کار تولیدى  شدند، نوعى مى  انتخاب  اشراف   ىاز طبقه 

 !(گفت  را کار تولیدى خورىو باج 

یک  آب  صادرکنم  کلى  حکم  بگذارید  دست   پاکى  و  رو  همهبریزم  تان را  دیوانه   هاىخودکامه   ى:   روزگار 

دانش بوده اینمى  راحتىبه   شناسىروان  اند.  ثابت   نکته  تواند  بخ  را  اگر  و  شمول   حکم  به   واهمکند.    خود 

:  شده مى  شان چیزى  یک  یک  از دَم  تاریخ   هاى : خودکامه که  کنم  اصالح   صورت  این  را به   باید آن   بدهم  ترىبیش 

 پیش  زنجیرى   ىدیوانه   عالى  مقام   به  تا حد وصول  مشنگى  ترشان اند و در بیشبوده  ، مَشَنگ از دَم  شان همه
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یعنى رفتهمى آن خانه   نثار و چاکران جان  هاى ها، غالمدوروبرى  .  اند و  کرده  موس موس  قدر دوروبرشان زاد، 

کبیر و    و داهى  الشأن عظیم  ىاند و نابغه کشیده  را لیس   جاهاشان   اند و بعضىگذاشته   بشقاب  را توى  دُمبشان 

ها دیگر یکهو یابو  و آخرسرى  شده   مشتبه   خود حریفان   به   امر  یواش یواش   اند که کرده  شان  ِرهبر خردمند َچپان 

پسر   بنده  من  که  شده دیگر مدعى  یکى  ، آنپسر آفتابم   من  که  زده  سرش  به  ناگهان   یکى؛ آن  است   داشته   ورشان 

 و نادرشاه که   خزیدهمى  بستر مامانش   ها به شب   که  است   مارى   ى، اسکندر ادعا کرد نطفه خدا هستم   شخص 

شمشیر و    ى پسر شمشیر و نوه  شد که را از یاد برد و مدعى   بود پدرش   داده   را اجاره  باالخانه   اول   از همان

 .  شمشیر است  ى شمشیر و ندیده  ىنبیره 

 بود که   هایىمَلَنگ   نوع  آقا از آن   . این جداست   ى بینوا از الباقىکمبوجیه  حساب  تاریخى   مجانین   میان   فقط

بدهند یا خار زیر   نتکا  اشجلو پوزه  سرخ   ىها پارچهدور و برى  نداشت   لزومى  کردن  گرد و خاک  براى 

رقصید. مى  دمبکمستعد بود و بى  اشماده   بلوغ   اوان  از همان  خودمان   ؛ معروف قولبه  بگذارند. چون   دمبش 

به   هم   اشراف  )که  وضعخل  مردک   این به   دلیل  همینتنها  را  که   نشانده  تخت او  چنگ   افسارش  بودند    تو 

  کلى کرد، به  نواحى  در آن   که  شمارى بى  و جنایات  بر آن  مصر و پیروزى  هب  از رسیدن  باشد( پسخودشان 

قلباً   مصریان   افتاد که  روزى  داد. به  دست   اشبه  هارى  به  شبیه   و حالتى  و صرع  و ضعف  شد. غش   زنجیرى 

 اند.  کرده  بر او نازل   اشجنایتکارانه   اعمال   مکافات  مصر به   خدایان   که  است   کیفرى  بیمارى  این  معتقد شدند که 

البد   که  دانست و مى  خبر داشت   آمیز اخوىجنون  بَردیا . بردیا طبعاً از حاالت  نام به  داشت   کمبوجیه برادرى

  چون   هم  برود. از طرفى  از دستش  و تخت   تماشا بکشد و تاجبه  حضرتش  کار جنون  که  امروز و فرداست 

  به   که  دانست بودند و مى  تشنه   خونش به  بود اشراف   انداخته   راهبه  هایىو چند بار نهضت   در سرداشت   افکارى

 دستىپیش  بود که بنشیند. این   جایش او به   نخواهند گذاشت   بهایى   هیچوجیه ، به کمب  شدن   کنار گذاشته   فرض
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  و دیگر سران   مصر رسید، داریوش   بردیا به   خبر قیام . وقتىنشست   تخت   به   و ارتش  کمبوجیه  کرد و درغیاب

 کنند.  بردیا را کوتاه دست  هقهری ىقوه تاختند تا به  ایران  کردند و به  را زیر آب سر کمبوجیه  ارتش

: »کمبوجیه    که   کندمى  صورت نقل  این   ماجرا را به   امروز دراختیار ماست   که   یىشده  کارىو دست   قالبى  تاریخ 

و    پنهانى   داد که  مأموریت   داشت   پِس نام  ساس   پِرک  راکه  از محارمش   مصر، یکى  سوىبه  از عزیمت   پیش 

به   کسهیچ   کهطورىبه  بردیارا سر  مبادا درغیاب  نیست   نفهمد  تا  این  سرشبه   سلطنت   او هواى   کند    بزند. 

از   داشت   مقتول بردیاى   به   هم  عجیبى   شباهت   گئومات که   نام   به   ضا، مُغى بر ق  اما دست   گرفت   انجام مأموریت 

 و بر تخت   بردیا هستم   من  بردیا خبر ندارد، گفت   از قتل  جز خود او کسى  دانست مى  شد و چون   راز آگاه   این

 در مصر خبر به  کهنگامىکند: »ه مى  تحریف   شکل  ماجرا را بدین  ىموجود دنباله   ساختگى  « تاریخ نشست 

 فریبش  که تصور اینبه  و خواه  خود را بردیا خوانده  دروغ  به   فردى  که   سبب بدین   کمبوجیه رسید، خواه گوش

آمیز جنون  خشم  از فرط  کهآن  :( یکىهست جا دو روایت آمد)و این   خشمبه  اند سخت ، بردیا را نکشته داده 

 ناگهانى   حرکت   بتازد. و براثر این  ایران   تا به  جست   اسب   پشت   به درنگبى  که این  کى زد، ی  خودکشى  به  دست 

 بمرد. « آن   و از زخم فرو رفت  شکمش   به  بر کمرداشت  که خنجرى 

 هم  عادى   حتا سربازان   دهد کهمى جمشید نشان تخت   هاى . حجارىاست مجعول   اخیر یکسره   روایت   این   که

پس   ساس  : »پرک مجعول  تاریخ  ، بنا بر قول. در هر حالپادشاه   رسد به  اند چه زدهبر کمر نمى  نیام   خنجر بدون 

رساندند ودریافتند    رانای  خود را به   شتابان   نهاد. آنان   در میان   ارتش  بردیا را با سران   بودن   رسیدهقتل  راز به 

با قرار    . پساست   ؛سلطنتىهاىکاخ  رئیس   برادرش  گئوماته که   نام   به   است   مغى  خود را بردیا نامیده   که  کسى

شوند  جمع  روز دیگر جایى   قرار گذاشتند صبح کشتند و با هم   بردند و او را   قصر حمله   به   معینى  در ساعت   قبلى

  در محل قبل کرد و شب  شود. مهتر داریوش زرنگى  کشید پادشاهشیهه  دیگران زودتر از اسب  اسبش  و هرکه

مادیانى   داریوش  اسب ىمعارفه   موعود وسائل اسب را فراهم  و  بعد،  به  آورد، و روز   مجرد رسیدن داریوش 
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 اىودیعه   صدالبته   )که  ، سلطنت َحشَرى  چارپاى  آن  همت   کشید و به شیهه   پیش  شب   یاد کامکارى   به  محل بدان 

 . «گرفت داریوش تعلق ( بهاست  الهى

تاریخ خوب مىاین  ،  این جور  اما  فریب است   گىساخت   تاریخ   گوید.  دروغ  ،  است شاخ  و  تحریف دار   ، 

داریوش و   بود که  الزم   : چهکه  بگویم  . نخست بوده  چه  واقع  حقیقت   ببینیم  . پس است   ریشخندآمیز حقیقت 

 کمبوجیه را بکشند؟ دستانش هم

 کنند.  اساسى  فکرى اشارهدرب بایست دیگر مى بود که رسیده  حدىکمبوجیه به جنون. ۱

  او بیندازند و خود از قرارگرفتن   گردن  بردیا را به  توانستند قتلمى  بود که  کمبوجیه  نکرد  نیست   تنها با سر به.  ۲

 بگریزند.  اتهام  این درمعرض 

 شد.  دردسرتر مىبردیا بى کمبوجیه قتل دید با کشتن خواهیم کهچنان. ۳

 کشیدند؟  میان را به  گئومات دروغین بردیا پاى  از کشتن : چرا پسکه  دیگر بگویم

او    و اقدامات   اعمال  سرسخت   اوال مخالف   رسید، و آنان بردیا مى  حقاً به  از کمبوجیه سلطنت   چون پس.  ۱

گئومات    نام بردیا را به   بود که   بود. این روشن  عواقبش   شدند که مى  کشىشاه   به  بردیا متهم   با قتل  بودند و درثانى 

 د. کشتن

تواند ماجرا بهتر مى   واقعیت   را برتابند. بررسى   قتلش   مردم   اىه توده  که   بوده  از آن   بردیا بیش   نفوذ اجتماعى .  ۲

 کند:را روشن نکات  این



580 

 

 بیستون   ى از کتیبه   است سند عبارت   . این داریم   دردست   سند معتبر تاریخى   امر یک   واقعیت   به   بردن   پى  ما براى 

شود مى  حافظه   گو کممعموال دروغ  جا کهاز آن   ، گیرمشده  کنده   بر سنگ  داریوش  همین  فرمان   بعدها به   که

  کند. منرا بازمى تاریخى شیادى  نای مشت  است  نقرشده کتیبه بر این تاریخ  تحریف براى که چیزهایى همان

 :خوانم شما مى را براى کتیبه  این هاىاز جمله  عجالتاً یکى

 در پارس من …سلحشوربازگرداندم  مردم  را به و بردگان منقول  کشتزارها و اموالها و ، مرتع ، داریوش »من 

 . «گرفتم بود،باز پس  شده  فتهگر را که چه ها آن و ماد و دیگر سرزمین 

  و سرداران   سران   غیر از همان  اىکرده  اشاره  شان به   اى در کتیبه  سلحشور که   مردم   داریوش ، این  عجبا، آقاى 

ها را  آن  و بردگان  منقول  ها و کشتزارها و اموالمرتع  شدند؟ ـ کسىمى  انتخاب  اشراف   ىاز طبقه  ارتشند که

 ؟ها بازگرداندى آن به تو دوباره  بود که گرفته شان از دست 

داریوش    دست   به   که نبود و آن  در میان   اصال گئوماته نامى   که  است   این   . حقیقت جا است در همین  کلید مسأله 

  دربارى   چىتوطئه   افکمبوجیه و اشر  . ــ بردیا از غیبت است   ، خود بردیا بوده رسیده  قتل  به  هایشپالکىو هم

زند ــ  مى  ساختار جامعه   کردن  دگرگون   به   دست   درنگ گیرد و بىمى  دست   را به   کند و قدرتمى  استفاده

 سلطنت   ماه  تا هشت   هفت   آید، درمدت هرودوت برمى  ىاز نوشته   که  چنان . آنتا حد انقالب  هایىدگرگونى 

کارهاى بهمى  ام انج  فراوان  نیک   خود،  آسیاى   که طورىدهد  سراسر  مرگش   در   ملى  ىفاجعه  صغیر 

  از خدمت   مردم   او معافیت   اقدامات   کنند. هرودوت در فهرست مى  اعالم   عمومى  عزاى  شود و برایش مىشمرده

 داریوش نقر شده   مان فربه   که   بیستون   ىاما کتیبه   است   برده   را نام   مالیات   سال   سه   و بخشش   نظامى   اجبارى 

 :ها بودهحرف تر از اینبسیار عمیق موضوع دهد که مى نشان 
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 اشراف   ها را به داریوش آن   برد که مى  نام   منقول  و اموال   کشاورزى   هاىها و زمین از مرتع   بیستون   ىنبشته سنگ 

 هاىخانواده   و غیرمنقول   منقول  شود بردیا اموال مى. ـ معلوم ( بازگردانده ارتش  سران   سلحشور)یعنى   و مردم 

 . بوده بخشیده و کشاورزان دهقانان  به کرده را مصادره  اشرافى

 شود که مى. ـ معلوم سلحشور برگردانده  مردم   ها را به داریوش آن   که   آوردهمیان به   از بردگانى   سخن   نبشته سنگ 

 . بوده کرده ملغى  وار را یکسرهکار برده یا حداقل دارى بردیا برده 

 و سوزاندن   و مراتع  اموال  ىمصادره کار به  جریان  : »در ایناست   خود نوشته   ىدر رساله   بینروشن  مورخ   یک

 وجود بحران   ى( نشانه کمها، دست این  ىوار( کشید )و همه)کاربردهبیگارى  ا و الغاى ه مالیات   معابد و بخشودن 

 . «است  هخامنشى ىجامعه  اقتصادى اجتماعى در روابط 

مى نیز  »پس دیاکونف  پایان  نویسد:  به   از  )و  گئوماتا  قیام  شخص   من  ىعقیده  کار  با  (داریوش  و بردیا  ها 

هدف روبه   زیادى   هاىمخالفت  شد.  احیاى قیام   این  رو  کهزمان   نظامات   ها،  بود  را   همه  داریوش   بردیا 

  عبارت   سه   درآمد. این   معنى   تمام  به   خلق  نهضت یک  صورتها به یام ق  تا از این   سه   کمبود. و دست کردهملغى 

 ها روشى قیام   . داریوش در برابر اینپارسى    ىوَهیزداتَه  ، و قیام فرائورت  فَرَوَرتیش  فرادا، قیام   بودند از قیام 

 جنبش  و سرکردگان   از رهبران   نهزار ت  ، سه آن   یک   مثال به   در بابل   که، چنان گرفت   پیش و خونین  سخت 

 . «دارآویخت رابه 

 گوید: مى کار فرورتیش چه پایان  ىدرباره کذایى  ىنبشته ببینید خود داریوش در سنگ 

 را از کاسه   وچشمانش   او را بریدم   ها و بینى گوش  خویش  دست   به   آوردند. من   من   پیش  »او را زنجیرکرده 

 او را دیدند. پس   سلحشور همگى  برپا نگهداشتند و؛مردم   و زنجیر در دربار من  در غل  را همچنان   . اوبرآوردم 
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 در درون   او بودند در اکباتانه   هواخواه  را که  نشاندند. نیز مردانى   بر نیزه  تا او را در اکباتانه   دادم   فرمان  از آن 

 . «دژ بر دار آویختم 

این  خود  درندهدیوانه   جویىانتقام   اصوال  و  کافى  به   باورنکردنى   خویىوار  دهنده  قدر  بهتهس   لو   خوبى. 

 بسیار دارد. ماجراى  ىسابقه   تاریخ   دادن  نشان   بر دهد. واژگونه خ  فرورتیش  نهضت   و گسترش  تواند از عمقمى

اگر او را    که  کرده  مواضعه   خوار با روحانیان آدم   ىزادهحرام  . اینکنمدانند و مکررنمىمى  انوشیروان را همه

صد یک  قولى  روز به   تنها در یک  اند که را براندازد. نوشته   مزدکیان   ىرسانند ریشه   سلطنت   به  برادرانش   جاىبه 

  آهک   هاىدر چاله  تزویر گرفتار کردند و از سر تا کمر، واژگونه   را در سراسر کشور به  هزار مزدکىو سى

کار افتاد تا با    به  آثار آن   زدودن   براى   رژیم  تبلیغاتى   دستگاه   وجود آورد که به   نفرتى  چنان   عمل  کاشتند. این 

بسازند. و ساختند    اىخوار فرشتهدیو خون  از آن  و غیره  و غیره  زنجیر عدل   از قبیل  کنى  ر رنگخ  نمایشات 

چنانهم که   . و  براى   ساختند  شاید  فریب   تاریخ   همیشه  توانستند  هم  که  بدهند، چنان  را   نام   وقتى  امروز 

 شود.  ما متبادرمى ذهن به  عادل  ىکلمه و ناخواه   خواه شنویم انوشیروان را مى 

 نوشیروان نماند.  که گذشت  بسى گرچه  عدل ن به نوشیروا  فرخ نام  است  زنده 

 سعدى ! چاره بی 

 .  برگردیم  اشباشید تا به  داریوش و بردیا را داشته  ماجراى  ، اینبارى 

 :چیست  ضحاک  ىقضیه حاال ببینیم 

نویسد: مى  ى ضحاک اسطوره  به   راجع   اىدر مقاله   است   مایه گران   محققى   که  من   از دوستان  ، یکىحصورى  آقاى 

جامعه  به   جمشید  طبقه   تقسیم   طبقات   را  طبقه روحانى  ىکرد:  طبقه   ى،  طبقه سپاهى  ى نجبا،  و پیشه   ى،  ور 
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 سلطنت  آهنگر به  کاوه ى با قیام  ، فریدون که کار. بعد از ضحاک  آید روى بعد ضحاک مى …کشاورز و غیره 

بازگرداندن دمى  انجام   که  کارى  اولین  بینیمکند، مىپیدا مى  دست   ىدوره  طبقات  همان  به  است   جامعه  هد 

 :اندازد که در شهرها مى  جارچى سلطنت  به  مجرد رسیدن فردوسى ، فریدون به  قولجمشید . به

 جویند هر دو هنر روى یک به   ور  با پیشه  نباید که  سپاهى 

 کار سزاوار هردو پدید است   کارورز و دگر گُرزدار  یکى

 !گردد سراسر زمین  پر آشوب  کار اینجوید آن  کار آن چو این

  

جمشید و   سلطنت   هاىدوره  وسط   درست   که   خودش  سلطنت   ىوره ضحاک در د  دهد که مىما نشان   به   این

  در دو و سه  جامعه  طبقاتى  بندىما از تقسیم  . البته؛ بودهریخته  هم  به  را در جامعه  ، طبقاتفریدون قرار داشته 

  اوستاى   $بوده  کهن  یرانىا  ى جامعه  از مختصات   فقط  نه  بندى طبقه  . ایندانیم مى  چیزهایى  پیش  هزار سال 

 کند. را تأیید مى  طبقات  وجود این است  در دست  متنش که  جدید هم

دهند مى  تشکیل  که   است   مردمى  ذهن  ى، پرداخته ما رسیده  به  که   صورتى  دین ، بضحاک  ى اسطوره   که  پیداست 

قند    طبقاتى  نظام   براند، یا چرا باید از بازگشت   اعماق   ها را بهبیاید و بار دیگر آن  چرا باید آرزو کنند فریدونى

 بشود؟  آب شان تو دل

حال   پس دو  پردازندگان نیست   خارج   از  یا  طبقه   کسانى   اسطوره   :  )که بوده   مرفه   ىاز  بعید   این   اند  بسیار 

یا ضبط نظرمى به  ، خواه  )خواهاسطوره   ىکننده  رسد(،  بوده   خداینامک که   مصنف  فردوسى  (  مأخذ شاهنامه 

 درآورده  بینیمدر شاهنامه مى   کهصورتىبه   بودهمحروم   طبقات  آرزوهاى  ى بازگو کننده  را که  یىاسطوره   زدهکلک 
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 برخوردار از منافع   درنظر فردى  که   است . طبیعىکردهطرفدارى  اشخود و طبقه   از منافع  ، صادقانه طریق و ازاین

باید    اجتماعى  حقوق    فاقد ِورِ بدبخت پیشه   ىکاوه  انقالبى  بشود و رسالت   ، ضحاک باید محکوم طبقاتى  نظام 

آستانه  چرم   به  پیروزى  ى در  تنها  و  برسد  به توده  تحمیق  براى  آهنگریش   ىپارهآخر   پیوستگى  نشان   ها، 

  پیشین است   نظام   به  جامعه   ىبازگرداننده   درآید و فریدون که   سلطنتى   درفش  صورتبه  و مردم  ناپذیر شاه خلل

 قراربگیرد.   و تکریم دارد باید مورد احترام با یکدیگر بازمى  را از آمیختگى  و طبقات

اکتفا   همین  به  نیاورده   بر زبان   او چیزى  اجتماعى  ضحاک از اقدامات   پادشاهى  فردوسى در بخش   حضرت

 را رو دایره   دلش   را بگوید و حرف  موضوع   کهاین   بدون   کند، و در واقع   محکوم   او را پیشاپیش   که  است   کرده

  آرام  براى  ناچار است   که   رویانده  هایش شانه   . دو تا مار روىدستش   کف  ضحاک بینوا را گذاشته   بریزد حق

از فردوسى بپرسید،   مسخره  گرفتارى  این  ىها ضماد کند. حاال شما بروید دربارهبر آن  مغز سر انسان   ن شا کردن

هر    کردند؟ به نمى  استفاده  را سر ببرند؟ چرا از مغز سر مردگان   ضماد کسانى   این  ىتهیه   براى  بایست چرا مى

 است  دشمن دست  ، قلم؟ خوبباید او را بکشند، مگر نه  اول هم زنده  مغز سر آدم  به  یافتن دست  براى  حال

فقط اگر  شما  چیزى  پادشاهى  بخش   خواندن   به  دیگر.  مطلقاً  کنید،  اکتفا  شاهنامه  اصل  ضحاک    قضیه  از 

 و چون  است   هایش شانه   روى  مارهایى   که   نشسته   تخت   به   آمده   بینید بابایىقدر مىشود، همین نمى  دستگیرتان 

است  تا راحتش  ها خوراک آن  به  از مغز سر جوانان   ناچار  انقالبمى  ستوه  به  بگذارند مردم   بدهد   آیند و 

  آهنگرى   هم  انقالب  اصلى  نشانند، و قهرمان تخت مى  آورند و فریدون را به برمى  کنند و دمار از روزگارشمى

  براى   دانسته نمى  الرحمهفکر نکنید فردوسى علیه   کند. البته مى  وبچ   را توک  آهنگریش   ىپارهچرم  که   است 

 باید به  بعد که   ؛ را براى پارهچرم  کند؛ منتها این    چوب ِرا توک   چیزى  حتماً یکى  نیست   الزم   کردن  انقالب

 دارد!شود الزم ب علم کاویانى  درفش شوندگانو غارت کنندگان  غارت ِ طبقاتى ِهمبستگى ىنشانه 
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وقتى آن   پادشاهى  بخش   به  اما  رسیدید،  روى  سرسرى   که  شرطى  به  همفریدون  تازه   مطلب   از   نگذرید، 

فردوسى از شما  که و چیزى بوده بهانه  ضحاک بیچاره  ىشانه  روى مارهاى اول شود کهبردارمىخ تانشست 

یابید آهنگر درمى  حیرت  ؛ ثانیاً با کمالاو بوده  طبقاتى  انقالب  را باال نیاورده  خود صدایش   و درجاى  کرده  قایم

 !درآمده  از آب محروم  طبقات  منافع  به سروپا و خائنبى ضحاک جاهلى ىدوره قهرمان 

 ى جامعه   از قید و بندهاى   ده آزاد ش   هاىتوده  ضحاک عمال قیام   بر علیه   مردم   قیام   که   گذاریم را کنارمى   نکته   این

 اند ازطریق انداخته   راه  به   ید شده   خلع  اشراف   که  است   کودتایى  و درحقیقت   خویش   برضد منافع  است   اشرافى

از   ، پس خوب  که  است   این   . سؤال کرده  ها را خاکسترنشین آن  ضحاک که   برعلیه   اجامر و اوباش  تحریک 

 :دلیل یک به شود؟ـ فقط مى فریدون تفویض  به ا سلطنت ، چرقیام  پیروزى

 بنده  این  )که  سلطنتى   خون  رد، یعنى دا  فَرّ شاهنشهى  فردوسى  قولو به   است   سلطنتى  ىفریدون از خانواده 

 فرّ شاهنشهى   اصطالح   به   ! این است   جارى   هایش ندارد( تو رگ  اطالع   خونى  چنین  شیمیایى   مطلقاً از فرمول 

 رسیدن   ى شایسته   عادى   مردم   که   عقیده   او در این   کند. تعصب مى   تکیه  رویش   فردوسى مدام   که   است   موضوعى 

 انوشیروان بهتر آشکارباشد:  نیستند شاید از داستان  جامعه رهبرى مقام  به 

 ىخوابههم  کند کهها بعد خبر پیدا مىبرد و سالسر مى  به  را با دختر دهقانى  شبى  عبور از اصفهان  قباد هنگام

 سلطنت   گیرد و به مى  بعدها انوشیروان نام   که  دنیا آورده  به   زرى  پسر کاکل  یک  برایش   شاهنشاه   ى شبه یک

  هشت  نز  از یک   جورىهمین  جَمْجاهى  پادشاه   چنان   یک  است شود. مگر ممکننمى  که  ، این رسد. خوبمى

قرار   نژاد دختر مورد تحقیق   ترتیبىقبال به  که   است   باشد؟ این   دنیا آمده   به   چغال   بقال   ىطبقه  شاهى   نُه   من

جمشید   ىو ترکه  از تخم   ، دختره نیست   نگرانى   جاى  نخیر، هیچ   آید که مى  عملبه   کاشف   درنگ گیرد و بىمى

 ! است  جارى هایش در رگ شاهان  و خون است 
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 تواند بگوید: نمى که است  ى فردوسى ، ضحاک تنها کسىشاهنامه   تاجداران  ىهمه درمیان 

 موبدى ، هَمَمشهریارى  ایـزدى هَمَم ىبا فـره شـاه  منـم 

  که  عادى  است  فردى بلکه نیست  دربارى  و حتا اشراف  شاهى ضحاک از دودمان  کند کهمى خود ثابت  و این

 . برخاسته  مردم  ىتوده از میان 

  که   الهى  هاىاز جنبه  کلى به  دورهاین  گوید: »از آنجا کهکند. مىمىاشاره  نکته   این  به  حصورى بسیار دقیق  آقاى 

  ىدر نظر پردازنده   ضحاک  این …است   انسانى   اىدوره  کهباید پذیرفت   اند، جداست دیگر داده   هاىدوره  به 

بیوَراَسپ  ایرانیش   اسم   دهاک )یا اژدها( و بهآژى  ایرانى  لقب   دیگر به  که  است   کردهجلوه  ناپاک   چنان  اسطوره 

 ایرانیان   را از دامن   ننگ  خود این خیالو به   خوانده   تازى   خصوصبه و    غیرایرانى   او را یکباره   نکرده  توجهى

 کند!«   قد علم  طبقاتى نظام  چون امر مقدسىها بر علیه از آن یکى خدا نخواسته  که  است سترده 

 ضحاک فردوسى درست   که   رسیممى  حقیقت   این  به   بگیریم  تاریخ   ضحاک را توى  ىرد اسطوره   که  وقتى

از بردیا ساخته   که  است   گئومات غاصبى  همان به   داریوش   ىدرباره  بیرونى  ابوریحان   چهآن   بود. اگر شما 

بسیار    ىنکته   کنید. یکمى  بیستون حیرت  ىنبشته سنگ  او با مطالب   مطالب   کنید از شباهت   نگاه  نوشته   ضحاک 

 تهمت  دقیقاً همان  ضحاک ، و این ىدر دوره  « است در کدخدایى  »اشتراک  ابوریحان اصطالح متن بسیار مهم 

!  و ضحاکى  مزدکى  معتقدات  شدن نزدیک  کنید به  اند. توجهدان نیز وارد آوردهبامدا   مزدک  به  که  است   آورىشرم 

،  اشراف  کرد. براىمى را تبلیغ اشتراکى  از حد نیاز را طرد و مالکیت  بیش  خصوصى مالکیت  ـ مزدک هرگونه 

 حکم   زادگىحرام   درکمال  بود که   ن . ایانسانى   ىاز جامعه   نیمى  معنى   به  بودند نه   خصوصى  درشمار اموال   زنان 

در   »اشتراک   . آن است  خواسته   مردان   تمامى  را نیز در تعلق   زنان   کردند که   دادند و او را متهم   مزدک را تعمیم
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 نیز بسته   مزدک   آئین  بعدها به   که  است   آورىشرم   تهمت   ، همان داده   ضحاک نسبت   به   بیرونى  « که کدخدایى 

 . کدبانویى  ، مقابلاست  و شوهرى دامادى   معنى  به ، زیرا کدخدایى شد

 تاریخ  و لزوماً صورت   است   اسطوره  کند که مى  اریخىت  اظهارات   اىدوره  به   بیرونى راجع  حاال دیگر بماند که 

 دهد:مى ادامه  جمله  را با این اشحصورى مقاله  ندارد! آقاى 

از آب  ماردوش  مردم   منافع  حفظ   گناه  به  ضحاک که   حق  »احقاق  از دنبال   درآمده   و جادو   کردننبایدما را 

 تالطمکند و بهرا پیدا مى   ایرانى   کهن شاهان   قدیمى  قالب   دوباره   فریدون  که   بینیمجمشید باز دارد: مى   داستان 

 برد. « جمشید مى برد کهمى راهىهمان را به  دهد و جامعه مى ضحاک خاتمه  ىدوره

  از حاکمیت  مظهرى  ،اشتباه  ، به غلط  را ما به  تاریخى  یا بردیاى  اى ضحاک افسانه  حکومت  که  بینید دوستان مى

  باستانى   دیگر شاید تنها شخصیت   عبارت . بهایم کرده  تلقى   داد فردى و جور و بى  و ظلم  و خودکامگى  استبدادى 

؛ کرد،  توانمى  از خود شاهنامه استخراج   که   و حتا مدارکى  بیستون   ىکتیبه   شهادت  به   اشکارنامه   خود را که 

 و معتقدات   طبقاتى  منافع  براساس   فردوسى  که  سویى  بر اثر تبلیغات   است   یىتوده  البىانق  سرشار از اقدامات 

 حساببه  اى توده  را مظهر انقالب  کاوه   گاهو آن   کنیممى  مال لجن  وجهى   بدترین  به   کرده  خود براى   شخصى 

 .  است  ضدمردمى عنصرى نهایى  کاوه در تحلیل  که در حالى آوریم مى

 ، گناهمُنْزَل   ىآیه  یک  صورتبه  کرده  عنوان  فردوسى از سر گریزى   که  سخنى  دربست   نپذیرفت   ترتیب   این  به 

 . را در نظر داشته  خودش یا معتقدات  طبقاتى منافع  او که  گناه نه  ماست  قتىدبى

 سو فقط از یک تبلیغاتیش  با بلندگوهاى  . هر رژیماست  ثمارى و است ، ارتجاعى سوم ها در جهان رژیم سیاست 

از انتشار    دیگر با سانسور و اختناق   کند و از سوى مى  بیند، تبلیغ سود خود مى خواهد یا به خود مى  را که   چهآن 

اندیشه  مانع   ىپرستانه نفع   با سیاست   که  یىهر فکر و  ببیند   هیچ  تاکنون  ید که بینشود. مىمى  خود درتضاد 
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ـ   از این  پیش  خود او ـ حدود هزارسال   ى فردوسى ، اگر در زمان شاهنامه    که   است   شما نگفته   به  محققى 

 ، امروز باید با آگاهىکردهمى  را ترغیب   زده  سلجوقى  ترکان  ىزدهخلیفه   ىعربزده  ایران   آزادى   براى  مبارزه 

 .  بسته  ا چشم ب برخورد شود نه  بدان 

 ن ایرا  از ملت   در آن  که آن برد، حال مى  نام   ایران   ملى  ىحماسه   عنوان   از شاهنامه به   سابق  رژیم   بلندگوهاى 

 ، اگر جز اینکند. خوبمىمتجلى   شاه  ىرا در کلمه   و ملت   وطن  جا مفاهیم  همه  و اگر هست   نیست   خبرى

 فرویش   مردم   اعصاب  توى   زورخانه   دمبک   ضرب  به   هرروز صبح   رادیو در ایران   تأسیس   از ابتداى   بود که 

 مطلقه   فردوسى جز سلطنت   که  ما چه  به  ؟ و تازهاست   اىصیغه  چه  روز فرّ شاهنشهى   کردند. آخر امروزهنمى

 را بشناسد؟  دیگرى سیاسى  نظام  توانسته نمى

در شاهنامه    نوشتید که مى  کردید و در آن مى  تألیف  یىیا رساله   یا مقاله   داشتید کتاباگر شما برمى   در ایران 

 دلیل   همان  و به   فالن  به   آدم   ؛ و این برخاسته   مردم   ىاز توده   ندارد پس   فرّ شاهنشهى  که   ضحاک است   فقط

 خالفبه  حکومتش  ، پس زده  اجتماعى  عمیق  اصالحات  به  و دست   برداشته   را از میان  اجتماعى  هاىمحدودیت 

جمشید را    ىو ترکه از تخم اما یکى کرده بر او قیام ؛ و کاوه نامىو خرد بوده انصاف نظر فردوسى حکومت 

 وضاع ا  بازگرداندن   براى  ضدانقالبى  شود، کودتایى کاوه تعبیر مى  قیام  به   چه  آن  درواقع  پس  او نشانده   جاىبه 

اگر چوببوده  گذشته   استثمارى   روالبه  این نمى  تانآستین   به   ،   ماحصل   به   کمدست   که  قدر هست کردند، 

 هزار وسیله ، بهرفت در مى  شان از دست   نحوى به  دادند و اگر همانتشار نمى   ىاجازه  زمینه شما دراین  تتبعات 

برداشت   که. چنانکوبیدندتان مى استادان   من  هاىبر سر   ،  درکمال  رژیم  فرهنگستانى   پشمى  شاخ   از حافظ 

 جلو انتشارش   کلىشد به   عوض   اوضاع  که   کشید، و بعد هم  محاکمه مرا باید به   صادرفرمودند که   ؛ رأىوقاحت 

 را گرفتند. 
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 جا هستند:وجود دارند و آن  و واقعیات حقایق . پسخوب

را کفر و الحاد    شان خواندن   که   هایىکتاب  حافظ ، توى  دیوان   ، توىبیستون  ىنبشته سنگ  ه ، توى شاهنام  توى

 ها و سانسورشان دولت   که  هرچیزى  دهد و توىرا نمى  دیدنش   ىسانسور اجازه   که  فیلمى  اند، توى داده   قلم  به 

بهاخالق  نام  به  به بدآموزى  نام   ،  تخریب   یرى گپیش  نام  ،  به  از  و  نام  اندیشه  بهانه   هزار  هزار  دیگر   ىو 

را   چیزى  که  حاکمى  دنیا، هر رژیم   ىشوند. در هر گوشه   مانع   با آن   را از مواجهه   مردم   ىکنند تودهمىسعى 

را   و چیزى  هست   کلکى  رژیم  در کار آن  فکر کنم  که  دهممى  حق  خودم   به  داد، من  قلم  االنتشار به ممنوع

 کند.  پنهان  خواهد از منمى

بشود    مانوارد بدن   میکرب  گذاریم ى:»ما نمکنند که مى  توجیه  عبارت   سانسور را با این   ها اعمال از نظام   یىپاره

  فکرى   گویند. سالمت مى  مهمل  دانند کهمى  هم  ها خودشان کند. « ـ آنرا مختل   ما و مردم  فکرى  و سالمت 

  اندیشى مى  درست   بدانى  توانىمى  هنگامى   ماند. تو فقطمى  محفوظ   مخالف   ىدر برخورد با اندیشه   فقط   جامعه 

 کنم را اصالح  سخیفم  ىعقیده  توانم مى هنگامى فقط  . منکنم تحریک  نادرستى  ى را با اندیشه  نطقت م من  که

  زنى مى  من  دهان  بند به پوزه  تو که  خریدار ندارد، پس   مزخرف  . حرفباشى  داشته   گفتن  سخن  ىتو اجازه  که

آشکارشود.   فریبت   خواهىو نمى  اى داده   را فریب   . مردم ترسىمى  من   ى، از نفوذ اندیشه من  ى اندیشه   از درستى 

تنها در    جامعه   فکرى  شوید؟ سالمت مى  آزادش   ىاندیشه   چرا مانع   هستید؟ پس   جامعه   فکرى  سالمت   نگران 

آشکار   ب تعص  تب   با نخستین   درست   عوارضش   که  است   و جاهلیت   بر ضد خرافات  واکسیناسیون   گرو همین

 شود. مى

آناست   الزم  اندیشه   آزادى  فقط  عقل  سالمت   براى  که.  شکفتگى  ها  تعقل  از  و  جلو مى  زیان  فکر  بینند 

آنان را    ىشده   بندىبسته   ىکارانه فریب   احکام  مردم   هاى کوشند توده کشند و مى روشنگر دیوارمى   هاىشه اندی 
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مفید   برایشان   که  قالبى  احکام  همان  خود را بر اساس   هاىبپذیرند و اندیشه   انگیزىبحث   هر سخن  جاىبه 

 کنند.  زیرسازى  شده  داده تشخیص 

  و شناخت  حقایق به جستن راه باشد، براى  داده خود را از دست  فکرى ىخالقه  قدرت سان بدین  که یىتوده

  فعالیت   به   خود محتاج   انسانى   حقوق  به  یافتن   توجه  شعور و حتا براى   و پیداکردن   خویش   اجتماعى  قدرت

  مدفون   و خدعه   فریب   در اعماق   چنین   این  که   حقیقتى  . زیرا کشف است   خویش   ى جامعه   مندان اندیش   فکرى

 پشتیبانى   جاهالنه   تعصب   ن ؛ و فقداباید با آزاداندیشى مى   طور قطعطلبد و به مى  عاشقانه   باشد ریاضتى   شده 

 نخواهد بود.   شرایطى  گرفتار چنان  ىتوده ناگزیر درخصلت  هم این بشود که 

، و پذیر است قدر آسیب چه  حقیقت   که  اصل  این  دادننشان   بود براى  نمونه   بردیا یکضحاک یا    ماجراى   این

باشند    تاالر کسانى   بسا در همین. چهاست   قدر مشکل چه  حقیقت   ىاز رخساره   غبار فریب   ، زدودن حالدرعین 

را از    مرا بجوند و زبانم   ىها خرخرهفحر  این  دلیل  باشند به   مایل  فردوسى ، که   به  نسبت   تعصبى  با چنان

معتقداتهزار ساله   دروغ  که  جهت   این  به  بکشند؛ فقط   بیرون  گردنم   پس امروز جزو    و دست   شده   شان ، 

 .  غیر مقدور است  شان براى  از آن کشیدن 

گفته   پیشینیان  نمى  اند»آفتابما  ابر  این   گفته   روزى  سرانجام   ماند و حقیقت زیر   » شاید    حکم  خواهد شد. 

 یىفاجعه  تواند به خطایى مى  ترینکوچک  اما در عصر ما که   بوده  و پذیرفتنى  داشته   قبول  قابلیت   روزگارى 

 گیریم و صبر پیش و بنشینیم  بگذاریم دست  روى دست  که  نیست  آن فرصت  روى هیچ شود، به  مبدل  عظیم 

 بدهد.  مان نشان  ابرویى ىبیاید و گوشه  با ما بر سر لطف  حقیقت  روزگارى  روزى که

 بتوانیم  که  کنیم  مسلح  از تفکر منطقى  یىدستمایه   چنان  ، باید خود را بهایم اینجا نشسته   از ما که  امروز هر یک

 .  بیابیم  درنگرا بى و پنهانگاهش  را بو بکشیم حقیقت 
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اردویىاست   شده   تقسیم   متعددى   هاىاردوگاه   به   جهان  که   کنیممى  زندگى   ما در عصرى  باال    بتى  . در هر 

 چپ على  ى کوچه  را به   خودتان   نه   ! کهدوستان   . امیدوارمشده   واداشته   بتى  پرستش   به   اند و هر اردویىبرده

  پرستىو بت   سازى بت   مطلقاً به   من  ىتعبیر و تفسیرکنید. اشاره   هست   چهجز آن  یىگونه   مرا به  سخن   بزنید، نه 

خدا در   صورت به  شان براى  اىخور حرفه، کتک کلى  یا محمدعلى  جکسن قرتى  مثال مایکل   که  نیست   نوبالغان 

اکثر ما   که است  شخصیت  آورتر کیشانگیزتر و بسیار خجلت تر، اسف کودکانه  بیمارى به من ىآید. اشاره مى

افکار و    چنان  به   را مسلح   ، و مثال خودمانطَبَقها طَبَقشود، افاده مى  ادعامان   هم  کلى  که  . مایىگرفتار آنیم 

 زنم مى  هدف  ، مستقیماً به . بلهجدید است   بردگى  از یوغ  بشریت   ىدهندهنجات   که   دانیم مى  متعالى   هاىاندیشه 

و   ما است  ىهمه مبتال به  که گویم آور عصر جدید را مى شرم پرستىبت  . همینگویمرا مى  شخصیت  و کیش 

گرد   دمان خو  دست   به   ها تا هر کدامنیت   از حسن  یىمجموعه   پراکندگى  و عامل   افتراق   ىنقطه   است   شده 

ببریم   تعصب   حصارهاى  خودمان  باال  انسان کنیم  زندانى   آن   را درون  و خودمان   را   بشریت   برگزیدگان   به   . 

 زمینى   از برگزیدگان   که   لحظه   از آن   گیرد اما درست مى  روشنایى   آنان   هاىاندیشه   گذارد و از مشعل مى  احترام 

روا؛    توهین  فرد برگزیده   آن   به   فقط  کند، نه مى  پرستش   قابل  آسمانى   بت   ساختن  به  خود شروع   و اجتماعى

او را از   است   خواسته   آموزگار خردمند که   آن   تعالیم  ، برخالففرد برگزیده   آن  نیات   رغمعلى   دارد بلکه مى

نادانى  تعصب   اعماق  به   بیرون  و  دیگر  بار  سیاهى  کشد،  سفاهت   اعماق  تعصب   ابتذال  و  و   جاهالنه  و 

کشد،  مى دنبال  را به  دگماتیک و قضاوت  مغزانه خشک تعصب  پرستى المحاله شود. زیرا شخصیت مىسرنگون 

 زند. خود مى ى ریشه به  خود تیشه با دست  آن به  فرد مبتالى که است  انگیزى خوف ، بیمارى متأسفانه  و این

 ورزیدن   بورزد؟ تعصب   خود تعصب   افکار و باورهاى  به  چرا باید نسبت   فرهنگ  صاحب   خردگراى  انسان 

 صورت  فکر کند، به  طور منطقىبه  اشتواند درباره نمى  را که  ى: چیزاست    فاقدِ فرهنگ ِتعقل بى ِ جاهل ِکار آدم 

، بگو تو  بده  را نشانش   دهد. چوبىمى  نشان   تعصب  هم پذیرد و درموردشمى  ساخته پیش  اعتقاد دربست   یک
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  تمام  . کارشدوغم  من  بگویى  دفعه  هربار سیزده  بزنى  تخته  شلنگ   بار دورش  سه   ، باید روزىآفریده  را این

 عنوان به  که  مزخرفاتى و این کنىمى  که حرکات  ! اینخراب بگو خانه  اشدیگر برگرد به  . برو چند سال است 

 پرستد درازت مى  که  چوبى  همان  گیرد پاى آید؟ ـ مىمى  پیش  دانید چه ندارد! ـ مى  ، معنىکنىبلغور مى   عبادت 

  . حاال بفرمایید به تعصب  گوییممى اش را به  برد! ـ اینمى تا گوش را گوش  سرت افر حربىک عنوان کند به مى

را    خودمان   ما که   دادن   نشان   ، تعصب است   بابا جاهالنه   آن  دادن   نشان   بگویید چرا تعصب   شرمنده   ىبنده   این

 ؟عاقالنه  کنیممى فرض هم درایت  صاحب 

 براى   کمکنند. دست مى  بردارى بهره  که   هاست توده  ورزىتعصب   خاصیت   از همین  درست   ها همرژیم  تبلیغات 

 . است  محسوس بسیار  گرفتارى ها این ما ایرانى

  خفقان   یک  که   متعددى   علل، به را استثنا کنیم   و نفوذ آن   نضج   و دالیل   بپوشیم   چشم  که  تصوف  عظیم   از نهضت 

از قضا    ما ـ که   وطن  منداناندیش   است   کرده  تحمیل  ایران   به  را بر قلمرو موسوم   دو هزار و پانصد ساله   سنتى

و   و درست   و ناشایست   و شایست   و ناپاک   اند پاک نتوانسته   درستى ـ هرگز به   نبوده  کم  هم  چندان   تعدادشان 

 نهند.   در میان  هبا جامع  باید که افکار و عقاید را چنان  نادرست 

افتد مى  یىاز پویا  هم  و فرهنگ  کرد، اندیشه   کورش  جاهالنه   سواد ماند و تعصب و بى  و نادان   غافل  که  توده

  ىرا بر زمینه  یىتوانند هر اندیشه مى  اىحرفه  هاىچى، تبلیغات شود و درنتیجه مىمحبوس   خودش  و در الک

آدم  لقب   کنند. وقتى  پذیرش   قابل  عامه   تعصب  بگذارند ظل  صفى  شاه   مثل  خوارىجبار  یارویى را   که  اهلل، 

 کند؟ چه است  اللّه فکر و ذکرش ىهمه

 :دهممى نمونه 
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پرشکوه   یکى به   فرهنگ  تمام   است   توانسته   ملتى   آن   طى  که  مبارزاتى  تریناز  را  به   میدان   خود؛  و   بیاورد 

 .  است  بوده در ایران  تصوف بمالد نهضت  خاکرا به  اشغالگران ىپوزه آن ىپشتوانه 

ها آن به  و انصاف  و عدل  با شعار مساوات  اعراب را خوردند که سبزى  در باغ  فریب  ایرانیان  که  دانیم مى همه

بحران   داده   نشان  آن   ترىبیش   تحرک  خوارگىفریب   این  به  هم  ایران   اجتماعى  هاىبود.  تا  کهبخشید   جا 

با  شد. اما اعراب گشوده مهاجمان  روى به  ها از درونو دروازه  نگرفت  از کشور صورت دفاعى  گفت توانمى

با   رفتار فاتح واقعالفى گرفتند که  در پیش  با ایرانیان  کردند و روشى  خود را فراموش  شعارهاى  ایران  ورود به 

 نداشت   حق  بود ایرانى   پیاده  وقتى  رسید که   جایىبه   صحراگرد در ایران   بود. کار عرب  با برده  و خواجه  مغلوب

بگذرد نماز  از جلو نمازخانه  ایرانى و خوک بگوید اگر سگ  جا رسید که آن  به بماند و وقاحتش  سوار مرکب 

 !است  باطل  عرب

 بود، گفت   دلبسته   شدت خود به  مظاهر هنرى   و به  داشت   عمیق  فرهنگى  که  ملتى   به  فرهنگگرد بى بیابان   عرب

مکروه،  است   حرام  موسیقى  رقص است   شعر  هنرهاىاست   معصیت   ،  حجارى  )نقاشى  تجسمى  ،  و   و 

  تحریم  و دربرابر این   پا خاست   به   فرهنگش  ىبا همه  . اما ایرانى است   ( کفر محض و پیکرتراشى   سازى چهره

 فجیع  صورت  آن   و هنر را به  و فرهنگ  ذوق   تجلى  هرگونه   که  دینى  و بر بنیاد همان   رفت   آن  جنگ  ایستاد و به 

 قول  را در قالب   را و رقص   را و موسیقى  شعر زمینى   ترینرا تراشید و عاشقانه   تصوف   بود، نهضت   کرده  منع 

مسجد   این  باالى  داد و گنبدهایى ارائه  اسالمى  معمارى عنوان را به  معمارى  ها برد. زیباترینخانقاه  به و سَماع 

  تجلى   حقیقت   به  آن  هاىها و نقشو طرح  منجمد است   ها موسیقى در آن  رنگ  وجودآورد که  زار بهم  و آن

 احساسات   تمامى  بخشید بلکه   را نجات   ایرانى   فرهنگ  فقط   نه   نهضت   . اینرقص   ى و سرکوفته   ممنوعه   ىعقده 

 هنر اسالمى  خورجین  به  متلکى   چون، همنمادین   ل عناصر و اشکا  از طریق  را هم  ایرانیان   و ضد عربى  ملى 

 جقهبته  به  موسوم  : مثال طرح است   مطالعه  قابل  راستىبه  لحاظ  از این  ایران  اسالمى  هنرهاى  چپاند. نقوش 
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 ى و نشانه   ،بوده  مقدس   درخت   ایرانیان   آید و براى مى  زرتشت   آیین  از فراسوهاى   که  . سروى سرو است   همان

ها و دوایر اید. قوس جمشید دیدهتخت   هاىکارى را در کندهآن   هاىالبد ردیف   ، کهابدى   و سرسبزى   جاودانگى 

  استیلیزه   که  ـ است   زرتشتى  مقدس   انار ـ میوه   همان  گویمبپرسید مى   نیز، اگر از من   اسلیمى   به   معروف   طرح

 ماند.  مى کیانى تاج به  و سرش هاست یادآور آتشکده ماند که مى آتش  هاىشعله  به و گلش  شده 

 :بگویم تانرا به  ترىتلخ  بگذارید حقیقت 

ارزد. اگر نمى  سیاه   دو پول  نکند« به   اگر »نیاموزد« اگر»یاد نگیرد و تمرین  مغز ماست   که  یىپیچیده   دستگاه   این

را خواهد   اشناطقه   ىحتا قوه  خواهد رسید، نه   دادش  به  ؛ مغزش بشود، نه   ها بزرگبا گرگ   زاد تو جنگلآدمى 

 تاریخش   طول   ما در تمام  ملت   ىتوده   خودمان  ِ، در ایران ندارم   دیگر دنیا کارى   کند. با جاهاى  کشف  توانست 

 در تاریخ   که   این  . البته گویند نداشته مغز مى   اشبه  را که   چیزى  این  کارگرفتنبه   تفکر، امکان  ، امکان تعقل  امکان 

  . اوال که دیگر است   ظهور برسند، مطلبى  سینا به خوارزمى و خیام و حافظ و بیرونى و ابن  چون  نوابغى  ملتى 

 هم   شان دانش برانند و    پیش   بریزند یا به   را طرح   اجتماعى  اند انقالبى توانسته نمى  و امثالهم   خوارزمى و خیام 

  ى سر همه  تاج  اعتقاد من   به  که  حافظ هم  چون  غولى  بهتر! تازه  آید، و همان  کارِ تودهبه  که  است   نبوده  چیزى

خواهدبود، جز    چه  سرنوشتش   قرارگرفت   توده  دردسترس  وقتى  ها است زمان   ىها در همهزبان   ىهمه  شاعران 

 بگیرند؟ فال با دیوانش  که این

 تاریخى  ىحافظه   توده  این   دهد کهمى  ما نشان   تاریخ   یا مقصر، ولى  ما قاصراست   ملت   ىتوده  گویمنمى  من

  از آن   گاهو هیچ  تهنیاموخ  چیزى  اجتماعیش   عینى  از تجربیات  گاهندارد، هیچ   جمعىدست   ىندارد. حافظه 

دیگر ـ   ابتذال   به  ، از ابتذالى پهلو غلتیده   ، به رسیده  استخوانش   هر جا کارد به   و درنتیجه   است   نگرفته  یىبهره 

 نیستم  انقالب  متخصص   . منرا فریفته   ، خودشانگاشته   پیشرفت   درجهت   را حرکتى  عرضى  حرکت   و این



595 

 

تر بیش  فرمانده بى  ارتش  مثل  خود انگیخته   . انقالبنخورده  آب  خود انگیخته   از انقالب  چشمم  وقت   هیچ  ولى

و دمار از   دادن   خورد تا شکست مى  دادن  دشمن  دست   به  گزک  شدن   اشغال   و براى  خوردن  درد شکست   به 

دشمن ملتىبرآوردن   روزگار  انقالبش   تاریخى   ىحافظه  که  .  لحاظ   که  هم  هراندازه  به   ندارد،   مقطعى   از 

 ارتجاعى  امر چیزى  در نهایت   شد. یعنى  عرض   آید کهدرمى  صورتىآن   به  شود، درنهایت   »شکوهمند« توصیف 

از   تسمه که  زردشتى  ها و روحانیانداد مُغ نخواهد داد. دربرابر بى صورت  خالق  عملى آید. یعنى در مى  ازآب

از    بعد که   سال کند، و دویست بازمى   شان روى  ها را به خورد. دروازهها را مى عرب  اند فریب شیدهک  اش گرده

 کند و عناصر زردشتى مىیاد هندوستان   فیلش  ، دوباره انداخت   راهرا به   تصوف  آمد و نهضت ستوهبه   فشار عرب

 دماغ   سوزاندن   براى  کیانى  تاج  انار به  ىجقه  هت کشد و از شبامى  ، پیشدور انداخته   خشونت   با آن  را که

اسمعیل   کند. شاه مى  گرایىواپس  در عمل  جامعه   رود ولىمى  پیش   آفریند ـ هنرشمى  اسلیمى   ها طرح عرب

 بسیار خوب  سیاسى   از لحاظ   کنیمفرض  که   کند )کارى  را شیعه   مملکت   که  افتد وسط مى  سیاسى   دالیل   به 

از    قیمت   شود: به مى  تمام   سنگینى  بهاى   کار به  این  دهد( ولىمى  نجات   ، زیرا کشور را از اضمحالل است 

 که   زادىنفر آدمى   میلیون  حدود نیم  جان  بهاى  به  جمله   ، و از آندر ایران   و هنر و دانش   فرهنگ  رفتن  دست 

   ّبگویند: على شان اذان  بردارند و توى گرىاز سنّى خواهند دست نیستند و نمى دیگرى مذهب  قبول حاضر به

  موضوع   کلى بعد به  کرد، چندى  گرىشیعه   شد یا تظاهر به   شمشیر شیعه  ؛ از ترسکه  توده  . اما همیناللّه ولى

 کند که مى  ! حتا قبولبیا و تماشاکن  شود که مى  تاریخیش   ىحافظه  جانشین   تعصبى  برد و چنانرا از یاد مى 

 دارد و لقب   هم  مذهبى  ضمناً ریاست   که   شاهش   شود. به مى  بهشت   راهى  راست   بکشد یک   تا سنّى   اگر پنج 

گذاشته   خودش آستان  ِکلب   را  کُل مى  على    مرشدِ  رکابش   گوید:  در  و  شمشیرمى  دین  اعتالى   براى   و  زند 

 زن   به  یافتن  دست   گذرد و براىمى  گسارى مى  به   و روزش  شب   مرشد کل  که آن  کند، حال مى  جهانگیرى 

 کند مى توبره کشور به  آن کشور، خاک  فالن پادشاه  شرعى 



596 

 

 قسمت دوم

  

 :مان مطلب  به برگردیم 

نقاشى بارى  از میان مراکز اسالمى   از قلب   داد و درست   هم  دست   به  و شعر دست   و موسیقى  و رقص   ،   ، 

بهخانقاه  این   تپش   ها  غریو  و  زیبایى  فرهنگ  درآمد  از  خلفاى  سرشار  قصور  در  مسلمان   حتا    هم   ظاهراً 

این طنین تا  مبارزه  مقاومت   جا رهبرىافکند.   به   دربار خلفا که   رغمبود و على   و آزاداندیشان   با متفکران  و 

  تا آنجا نفوذ پیدا کرد که   بود، تصوف  پرداخته   سرکش  صوفیان  و قمع  و قلع  کشىوفىص  به  و حدت  شدت 

 درآمد.  مذهبى مراکز اصلى  صورت ها عمال بهخانقاه 

 ساخت   از آن   ایرانى  تصوف  که  و اسالمى   بوده   چه  عربى  اسالم   بدهم  نشان   که  نیست   آن   جا مجال این   متأسفانه 

 :خروار است   ىنمونه  مشت   ، کهکنم را نقل  صوفیه   از سران  یکى  از معتقدات  کوتاهى  ىنکته   توانم. اما مىچه

 سرى  خدا(. شیخ   است   اکبر«)بزرگ »اهلل   که   برخاست   اذان   بانگ   ، و از بیرون بودند در خانقاه   گرد آمده   »صوفیان 

 !(« ترماز خدا بزرگ . )من ُنه : ـ و اَنَا اکبرُ مِ جنبانید و گفت 

 رساند، پادشاهان   انجام   را به   خودش  اجتماعى  سیاسى   نقش   کهاز آن   . پسکجا کشید؟ ـ هیچ   به   اما کار تصوف 

 مسلکى  و درویش   ورىو مفتخ  پفیوزى  صورت کردند و به  خالى  و ملیش  فرهنگى  ىرا از درونمایه   آن  ایران 

 عرب  دربار خلفاى   و سرسپردگى  نوکرى   تر، بتوانند به مزاحم ساختند تا بى  معطله   آلت   آوردند و ازش   درش

و    دادم   بود که  و فشرده  اجمالى  طرحى  این  را بریزند. البته   طلبان و استقالل   خواهانوطن  افتخار کنند و خون

 چه عظیم نهضت  آن  که بگویم تا بتوانم را دادم  طرح باشد. این هم نادرست  هایمداشت بر یىپاره بعید نیست 
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  از همان   روز گفتند تصوف  هاى سیاست   اقتضاى  مزد، به   به  قلم  مغرض   مورخان  شد. اما بعدها که  بود و چه

 .  پذیرفتیم  منزل وحى را مثل حکم ، ما این نبوده مسلکى و درویش  و گدامنشى خورىمفت  چیزى اول

انصاف   مظهر عدل   طلب باز فرصت دودوزه  آدمکش   اند انوشیروان اگـر گفته  اینبوده  و  مانند    را هم  حکم  ، 

؛ صورت  آن  ضحاک را به   ىو اسطوره   داشته   کفشبه   یا ریگى  کرده  و اگر فردوسى اشتباه   ایم پذیرفته  منزل  وحى

 اند.  پذیرفته  منزل وحى او را مثل ما نیز حکم حقیقت  و مشتاق  کرده تحصیل  ى، حتا طبقه جازده

 تاریخى  ىدو نمونه  عنوان را به  ضحاک   ىیا اسطوره   تصوف  نهضت   ىدرباره  نادرست   قضاوت  موضوع  من

تا  ها را آوردمنمونه  . اینپذیر است قدر آسیب چه حقیقت  که بدهم عزیز نشان  شما دوستان تا به کردم مطرح 

 دوشاب  افسونى   توانند به مى  اند که ما نشسته   هاىها و برداشت قضاوت   بر سر راه   زادگانى حرام   باشید چه   آگاه 

 ها را آوردمنمونه   کنند. این  ما قالب   به  قنارى  را جاى  کرده  رنگ  دهند و بوقلمون  جلوه  و سفید را سیاه  را دوغ

  که   گزایىجان   هاى، نگرانىبپردازم   هایمنگرانى   به  که آن  باشد براى   اى، زمینه گفتم  صحبتم   در ابتداى   که تا چنان

  وجود آوردم  را به  زمینه   این   کشد. حاال که مى   هایماستخوان   به   تراشد و اره را مى  ، روحماز فردا، از آینده 

  عمل   امکان   ترینکوچک  جامعه   روشنفکران   اگر براى  تعصب   مرزىدرون  در شرایط   که   شما بگویم  به  نم توامى

  هستید و این   جامعه   و آگاه  کردهتحصیل  ىطبقه  وجود ندارد، از شما که   و انسانى  اجتماعى  رسالت   به   کردن

 که   نیست   بپردازید هرگز پذیرفته   خودآموزى   به   اختناق   ترس دور از دس  چندگاهى  اید که داشته   را هم   بختیارى 

ایسمى  هر حکمى هر  نسنجیده   تلقى  منزلرا وحى  و  و  اندیشه   کنید  هر حکمناکرده   و  را   اى ساخته پیش  ، 

از  ید، پس برخوردار باش اندیشیدن  آزادانه  از نعمت  چند صباحى شما وجود دارد که  براى امکان  بپذیرید. این 

 پذیرفتنى  سخن  این  ایران   هاىدانشگاه   دانشجوى   دارید سود بجویید. اگر از یکفرصت   جا کهتا آن  امکان   این

به   در شرایط   باشد که   براى   یىو وسیله   داشته   یىرفته  ظاهر شسته   شود که مى  احکامى  قبول   ناساز مجبور 

 . نیست  شما پذیرفته  یک از هیچ سخنى  چنین ، بارى نبوده  اختیارشدر احکام این هاىلنگى سنجیدن 
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، محتاجید، موظفید،  فکرى  هاىبستان   بده  ها، بهدل و ج  بحث   این  . شما بههست   و جدل  بحث   شما مجال   اى بر

مرا   و هستى   ، سالمت کنى  اگر تو اشتباه   دارد. زیرا فردا دوباره   بستگى  آن   ما به   فرداى  ناچارید، زیرا حیات 

تر  بیش   دانستن از خطر ن   دانستن   . خطر کمکشم مى  راههبى  ، تو را به بروم   غلط   به   و اگر من   اندازى خطر مىبه 

  «. ناآگاهى ایمان  بالى  فقیه  نیمه   است   جان  بالى  حکیم  »نیمه   ما که   هاىاند قدیمىگفته  . واقعاً راست است 

زند؛ اما اگر تو  مى  عمل  به  دست   هدففکر و بىجنبد و بىمى  ناگهان   ، چونهست   بالقوه  ، خود خطرى توده

 شود. مى مبدل  یى فاجعه به خطر بالقوه  ، آنکنى اندیشه  درست  نتوانى 

؟ آیا است   درست   کنمو مى  مگویمى  چهآیا واقعاً آن  بکشید که  محاکمه   را به  ، خودتانشما باید درهرلحظه 

ها اندیشه  صحت  ضامن  خود بخواهم  انسانى اگر از شرافت  که  ادعا کنم  یىو دغدغه  نگرانى  هیچ بى توانم مى

؛ بدانید، حق   ندارید کم   ؟ شما حقرا خواهد پذیرفت   ضمانت   تردید این   یىلحظه بشود، بى   من  هاىو برداشت 

کنند و تلقى صرف  را حقیقت  شان توانند توهمات ها مىدیوانه  کنید، زیرا فقط ندارید اشتباه حقندارید بلغزید، 

 نگزد.  شان کک هم اشتباه  از احتمال

بگویم   آخرم  حرف به   : شما حقرا  احکام  یک  هیچ ندارید  آیه   از  گذشته   که   هایىو  رسیده   به  از  و   امروز 

و    فریب   . فقطاست   بشرى  تعالى  سد راه  مطالعه بى  باشید. ایمان   داشته   مان اید، ایها را پذیرفته آن  بسته چشم

 سیاه   تانآوردید، روى اگر شک   کند که مى  ها تلقین آن   طلبد و به مى  مطلق   ن خود ایما  از اتباع   که  است   دروغ

،  دگمى جو هیچمتعهد حقیقت  رساند. انسان مى حقیقت  را به آدمى که است  تنها و تنها شک شود؛ چرا که مى

نمى  اىآیه  ، هیچفرمولى  هیچ اینرا  آن  نخست   که پذیرد مگر  آنکند  تعقل  در  منطق  عقل  را در کارگاه،    و 

 دیالکتیکى   منطق   دریابد. وقتى  و منطقى   علمى  متقن   را با دالیل  حقانیتش   معتقد شود که   آن   به   بسنجد، و هنگامى

 تاریخى  هاى تجربه  به   دارمحق  ترکند، من   سان یک  تواند مرا به نمى   دو رودخانه  ِآب  باشد که   کرده  مرا مجاب

نکند. ـ   تفاوت  من  ىجامعه   با شرایط   سر مویى  تاریخى  ىتجربه  فالن  پیروزى  شرایط   که؛ مگر اینکنم  شک 
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از    ىنکته  همین  اند که ما آموخته  به   ، اما در هندسه گمانبى  است   راست   خط  دو نقطه   میان   ىفاصله   ترینکوتاه

به   تر همروشن   آفتاب قابل   اثبات   طور علمى تا  نمى   نشود،  بود. و ما در همان اعتنا   مهمالتى   به   حال  تواند 

 .  افتیممى خنده خود به  از سفاهت  کنیم نگاه در آن عقل  چشم به یىتنها اگر ذره که آوریم مىایمان 

 بیندازید:  موجود جهان  ادیان  به  نگاهى یک

 زرتشت و مسیحیت   و آیین  موسى و بودیسم   تا دین   بیاییم   بگیریم  پرستى ، از بت هبىو مذ  دینى   اعتقاد و ایمان 

 احتمال  شود. بهمى  فرزند منتقل  به  از والدین  طور ارثىبه  دربسته   ىصندوقچه   یک  ، معموال مثلو چه  و چه

ما   والدین  که  هستیم  مذهبى  به  مذهبیم  هل، اگر اایمشده  جمع  سقف  زیر این  ما که   ى، همهیقین  به  قریب 

، از تاریخ  . در مقاطعى است   و نخستین   اصلى  ى ، تنه. دیندین   نه  است   از مذهب   جا صحبت این  اند. البته داشته 

یرد. گمى  پیش   روید و جدا سرى مى  وار از آن شاخه   شود و مذاهب مى  گرفتار انشعاب  مختلف   دالیل   ، به دین

  . هر مذهبىرسیده  و چهل حدود صد و سى  امروز به  که داشته  یا مذهب  هفتاد و چند شاخه  اسالم  گویا دین

 دارد.  روحانیت  ى جامعه  یک خودش طبعاً براى  هم

دیگر و   و مذاهب  است  بر حق ایشان تنها مذهب  معتقدند که  المحاله  هم هر مذهبى روحانیت  ىافراد جامعه 

باید بروند   باشند که   نداشته   اعتقادى   اگر چنین  ، چونقبول هم  کنند. ـ این مى  زیادى  دیگر کفرند و غلط   ادیان 

 اختیارکنند.  دیگرى  دین

 اوج   ، خودمان بگذاریم   باقى  کفر و دین   در دعواى   زمین   را روى   موجود جهان   مذاهب   لحظه   حاال ما یک 

 :بیندازیمنگاهى شان باال، به ، از آن و از بیرون گیریمب

ها از این  ، چون نداریم   کارى   ؛ آنودکس و ارت  و کواکر و گریگورى  و انجیلى  و پروتستان   )با کاتولیک   مسیحى 

مسلمان است   داخلى  جنگ  ىمقوله  شیعه   )با سنى(،  حنبلى  و حنفى  و  مذاهب   و  اسالم   و   کارى  هم  دیگر 
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، ، مانوى ، مهرى ، زردشتى ( برهمایىنداریم   کارى   هم  این  و دائویى   )با شینتو و کنفوسیوسى (، بودایى نداریم 

 مذهب   فقط  اعتقاد که   با این  و همه  …، یهودى ، گاوپرست پرست ، شیطان پرست ، آتش پرست ، آفتابپرست بت 

 .  است  بر حق من

 شود: مى مطرح  سؤال یک مان براى  کنیممى از باال نگاه ایمما که رفته  خوب

  بر حق  همه  از این یـکى فقط کند کهمى حکم باشند. عقل بر حق توانند مذهب نمى ها کهاین ىهمه باالخره

و    حق  به   که  نیسـتم   در مقامى  هم  . و مننیست   مناقشـه   و در مثل   است   مثال   یـک  فقط  البته   باشد. منظـور من 

 ادعاى   صرفبه   من   که  بگویم   توانمرا مى   ، اما این کنم  یا رد حکـم  حکـم  مذهب   و آن   مذهب   این   بـودن   ناحق

او   که   ار ساده بسی  دلیل  این   ، چرا؟ تنها به بیاورم   ایمان   است   ، محال بودیسم   بودن   بر حق  به   بودایى  کاهن  آن 

ندارد    جهتـى  هیچ   ، پساست   پذیرفته  انتخاب  حـق  و بدون   منطق   را بدون  و آن   رسیده   ارث  اش به  مذهبش 

؛   است   بودا برحق   گوید دینمى  بسیار سست   دلیل  این   و به   برده  را ارث   گریش باشد. بودایى   درست   ادعایش 

 بر حق   پرستىبت   گفت برد مى مى  ارث   را به   پرستىشد و بت متولد مى  ست پربت   خانواده   اگر در یک   پس

 . است  بابا یـاوه  آن  ، باز حرف است  برحقى دین واقعاً بودیسـم  که کنیم قبول  هم لحظه  . حتا اگر یک است 

 یافته   دست   آن  به   خودش  منطقى  ىبا تجربه   خودش  دهد کهمى  اعتقاد نشان   چیزى  به  شعور فقط ذى  انسان 

 . و مکانى زمانى  شرایط  ىهمه دادن  ، و با دخالت ، فلسفى ، قیاسى، عملى ، علمى عینى ىباشد. با تجربه 

  دخالترا بى  شده  بندى بسته  احکام   باشد که   باید مغرورتر از آن  و الجرم  است   موجود متفکر منطقى  یک  انسان 

 . است  بودن انسان  شرف به ها توهینبر سر آن ورزیدن  و تعصب  احکام خود بپذیرد. پذیرفتن تعقل قیم مست

، از بیرون   ایمنرفته   لحظه   یک  که   جهت   این  به   فقط  ایم چیزها را پذیرفته   ما بسیارى   کرد که  اید قبول ب  متأسفانه 

 . بیندازیم ها نگاهىآن  باال به  از آن
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 حقیقت   به  رسیدن   دعوا طالب   از طرفین  یک   هیچ  افتد کهمى  راه  بر سر این   فقط   عقیدتى   هاىو جدل  جنگ

  سبب  همین  به   درست   یىو مرافعه  جنگ  بنشاند. و چنین  کرسىرا به   سخیفش   خواهد عقیدهو تنها مى  نیست 

  با والیت   تلفنى  . ـ داریماست   کننده  امر مأیوس   آمیز و در نهایت ، وهنکىزنو اعتبار و خاله   ارزشحقیر و بى

طرفکنیممىصحبت  هشت مى  .  من  است   صبح   گوید  هم  است   شب   هشت   گویم مى  و  دو  هر    راست   و 

اما دعوامان گوییم مى از پنجرکنیممى  متهم   دروغگویى  یکدیگر را به  شود، چرا که مى  .  او   را نگاه  بیرون   ه. 

 مرا دست   دهىمى  اجازه  خودت   طور بهدرخشد چه مى   ؛ آفتابى که زند: ـ با این فریاد مى   کند و بر سر من مى

 ؟بگویى مزگىبى این به و دروغى بیندازى 

نگاه  بیرون   از پنجره   هم  من یاللعجب آید کهدر مى  و دادم   کنممىرا  ببین: ـ  دارد مرا    جورىچه   زادهحرام  ! 

 کند!ریشخند مى

 ، فقط بینیم  کوتاه   . فقطدروغگو نیستیم   مان کدام   هیچ   که   شود در صورتى مى  شروع  نعمتى  حیدرى   و جنگ

درک  شرایط  را  دانش کنیمنمى  یکدیگر  تیزبینى  ،  شرایط   نداریم  و  مکانى  زمانى   و  استنتاجات   و  در  و    را 

 . دهیمنمى دخالت  داریم که اى سطحى هاىبرداشت 

  فکرى  مغز و سیستم   به  موسوم   اسباب  انگیز، این چیز شگفت   این  که  نیست   انسان  منزلت   به  توهین  آیا این 

افتد مى  یىغالباً بیمارگونه   احکام  دنبال   گوسفندوار به   وقت ، و آن اوست   در تملک  خاک   ىرصه بر ع  و فقط   فقط

 سازد؟مى معطله  آلت  گذارد و ازشمى را بالاستفاده  غرورآفرین زیباى  ىمفکره و این

 :کنمکوتاه

 ىآموخته کند، اما بر قشر دانش عمل   و چنان  یا چنین   بیندیشد   و چنان   اگر چنین  نیست   حرجى  اجتماع  بر اعماق 

از   محروم   دانشجوى   . بر آناست   تفکر، حرج   قادر به  مغزهاى   ، بر صاحبان خود و جامعه   سرنوشت   نگران 
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 و مباحثه  تفحص   از امکان   ، اما بر شما که نیست   دهند، حرجىنمى  اشوجو بهو جست   بحث   امکان   که  آزادى 

به نمى  جویىشما کناره  که  ویژه. بههست   برخوردارید، حرج   فکرى  بستان  و بده گویید، نمى  چه  من  کنید، 

  سلب   از آن  تفکر منطقى   امکان   که  یىجامعه   جاىبه   بر شما است   پذیرید. پس مى  کوشایید و مسؤولیت   مردمى 

 :است  این من کنندهنگران  : پرسشفکر کنید. خب  عمیقاً منطقى  است  شده 

را    جامعه   نیستید، تنها سود و سالمت   و نان  اید، دربند نام ویژه  شریفید، از سرشتى   مردمى   ها کهـ شما جوان 

 خواهید بکنید؟مى دارید؟ چه  دردست  یىبرنامه  کارید؟ چه  کنید، کجاى مى در سر عقیده خواهید و جانمى

  تان کوچک  دهید؟ ـ اگر دل مى   جوابى  چه  خودتان   ، شما به است   نداده   پاسخى  من  دردناک   پرسش   ین ا  به   کسى

 . : چو فردا شود فکر فردا کنیمباشد که  این جواب کنم . گمانخود بگویم شکند، من نمى

 ! متأسفم  تانبراى  فقط

 :کنممى مطرح  ترىنرم ، سؤال ىدیگر و سؤال  گذرممى هم سؤال  از این

در خود    انتقادى   بیاید؟ با نظرى  کارى  فردا به  اید کهساخته   باید بکنید؟ آیا شما از خود چیزىمى  ـ فردا چه

 ؟است  حال در چه تانفرهنگى ببینید زیرسازى اید که کرده نگاه

کامال   دو دلیل  به  از ایران   ؛ خروجکنند، هنگاممى  از کشور تحصیل  در خارج  ما که   ملت   از فرزندان  بسیارى 

و    فرهنگى  مسائل   نیستند که   اصوال در سنینى   که   دلیل  این   به   ندارند. نخست   سالم  فکرى  زیرساخت   روشن

باشند،    آورده  دست   به   الزم  هاى آگاهى  مانوطن  اجتماعى  باشد یا از شرایط   بوده  مطرح   شان براى  ملى  هویت 

 است  نبوده  کشور فضایى  سیاسى  اند، فضاى داده مى نشان  توجهى مسائل  این  به  اگر هم  که  دلیل این  به  و دوم 

 منابع   به  دستیابى   امکان   که   این  کنند. یکى  و بررسى  اندیشه   مسائل   این  به  باشند راجع   توانسته   آزادانه   در آن   که



603 

 

تتبعات   تحقیقات   چنین ایننبوده  درمیان   کارسازى   و  دیگر  اطالعاتى  که   ،  و  دسترس   که   آمارها   در 

  شناسان و آمار. حتا جامعه   و بزرگ  : کوچیکاست   نوع  بر سه   دروغ  قولى  . بهاعتماد نیست شود قابل مىگذاشته 

 .  ندارند درستى  هاىآگاهى مان هجامع ما از حقایق 

بچینند،    از درختى   که  نازکى   ىاز کشور، مانند ترکه   خروج  ما هنگام   جوانان   غالب   که   است   کامال طبیعى   ـ پس 

نداشته   ىیریشه   هیچ منى   با خود  اگر  این  باشند.  به   و سال   سن  در  به   وطن  جالى  ناگزیر   هر حال   شود، 

  از درخت  تازه  که  است   نازکى  ؛ نهال   نیست   بیش  قلمه   یک  جوان  آورد، اما دانشجوى را با خود مى  هایش ریشه 

 ریشه   . گیرماست   و خاک  آب  گیرد از این مى  که  یىاند و ناگزیر ریشه نشا کرده   غربت   خاک   در این  بریده 

، است   و قالبى  بدلى  برد که با خود مى   یىبرگردد ریشه   وطن   به  . و فردا که از او نیست   که   کند اما در خاکىمى

 خواند. نمى و با آن است  ما بیگانه  فرهنگى با جغرافیاى 

ته  من این  امیدوارم   قلب   از  آن  باشم   خطا رفته  به  خود یکصد و هشتاد درجه   قضاوت  در  تا  با    جا کهاما 

 این   به  نسبت   یىدغدغه   چندان  ، در ایشان ام دیده   مچش  و به  ام داشته   کشور تماس  خارج  دانشجویى   اجتماعات 

 .  ام نکرده احساس  بسیار بسیار حساس  موضوع

خورند، با  مى  سبزىقرمه   . یعنىخودشان   خیال  به  دارند، البته   ایرانى  ظاهراً محیط   که  مارا دیده   بسیارى   دوستان 

به  باباکرم   زنند، رقص مى  روحوضى  رنگ  دمبک  اعتقادات مى  ترجیح  یىکاباره   هاىرقص   را  اگر  یا   دهند، 

نماز مى   مذهبى   خورند، حساسیت مى  که  گوشتى  ذبح  چگونگى  به   گیرند، نسبت مى  خوانند و روزهدارند، 

سرکنند،    گذارند و اگر نشود چادر به را کنار مى  گوشت   ها اصال خوردن از آن   یىدهند و پاره مىنشان   فراوان

  کنند و بر اینمى  زندگى  سقف  زیر یک  برادرشان   و زن  و خواهر زن  و برادرزن  سازند. با مادرزن با چارقد مى

  باقى   اند و ایرانى کرده  را حفظ  شان ملى  گسترند، فرهنگمى  زمین  غذا را روى  ىسفره  چون  طلند کهبا  گمان 
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 شان آقازاده  که  است   رفته   یادشان   دهند، چونمى  کنند و خود را فریب مى  اشتباه   را با فرهنگ  اند. عادت مانده 

  را هم  معنیش   ؛ که را یاد گرفته  پدرسوخته   ى کلمه  تماال فقطاح   و از فارسى  را بلد نیست   مادریش   حتا زبان 

 آید! درمى از آب چیز بسیار هشلهفى هم آمریکایى  ى با لهجه  داند و تازه نمى

ندارند.   دل  به  یىدغدغه   هیچ  کشورمان   از فرداى  که  امرا دیده  بسیارى  ىدیده جهان   کردگان تحصیل  متأسفانه   من

دیده  زیادى   تحصیلکردگان  بیگانه   وطن  به  فردا چون  که   امرا  موجود  در حد یک   یىبرگردند،   خواهندبود 

خود، با هنر    خود، با ادبیات  با تاریخ  آشنایى  هیچ  خود، بى  ایرانى  با فرهنگ  شنایىآ  هیچ  ؛ بىمستشار خارجى

 وطنش   جا که. دراین و بس  است   ماشین   یک   شرایط   در بهترین   که  و فاقد خالقیت   بُعدىتک  خود. موجودى 

 . بیگانه  اوست  وطن که جا همو در آن است  بیگانه  نیست 

  و هویت   شدن   فرهنگ  صاحب   مفهومش   وجه  هیچ   به   رشته   یا بهمان   در فالن  تخصص   ىدرجه  به   رسیدن 

فرد   ما به   فردا وطن   که  است   شود این مى  مطرح   من  براى  مدام   که   یىنده آزارده   ، و سؤالنیست   یافتن  فرهنگى

و   کنند تنها لیسانس   مراجعت   وطن   به  جوانان   این  ، آیا فردا که نیاز خواهد داشت   کردهتحصیل   جوانان   فرد این 

 همه   آن  به  گویىپاسخ   اند براى آورده  دست به  که  علمى  ىرشته   یا بهمان  فالن  ىدکترا یا گواهینامه دکترا و فوق

 خواهد بود؟  کافى داریم  که نیازهایى 

  

از   پیش  که   بار دیگر بر مطلبى یک   ، دوستان است   کرده  تانخسته   هم  من  ، پرچانگىامرسیده   هایمآخر حرف  به 

 : برگردم  گفتم  این

دهد مى او دسـت  به فکر و عقیده از آزادى که  احساسى شود با اولین رها مى که مختنق  فضاى از یک انسـان 

  از تعقیب   وحشت   تواند بدونمى  انسان   که این  . احساساست   بسیار طبیعى  امرى  آید، و ایندر مى  هیجان به 
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برگزیند    یىو نظریه   عقیده  خودش  براى   و تمام  و اختیار تام  عقاید، با اعتماد و استقالل   تفتیش   دستگاه  مأموران 

 سبب   اما گاه  ساساح   شود. این  لغزش  تواند باعث مى  اما گاه  احساس  . اینشورانگیز است   سخت   احساسى 

 طرزى به  ؛ یعنى بپذیریم   قرارگرفت   مان بر سر راه  را که   یى عقیده  نخستین   تفکر و تعمق  ما بدون   شود که مى

. دارد یا نه  هم کاربردى  ایران  و فرهنگى اقلیمى در شرایط  عقیده  این  که  اندیشه  از این  و مجرد، و فارغ  مطلق 

، امپذیرفته   بسته   و منتها با چشم  نیت   را در کمال حسن  عقیده   یا بهمان   فالن  که  کنم  را قبول  احتمال  باید این   من

  نیز در شرایطى  شاید دیگران   که  را بپذیرم   احتمال  . باید ایندهم  نشان   خشک  تعصب   آن  به   نباید نسبت   پس

 ى زیرا نتیجه   ساز کنم   و دشمنى  ها جداسرى با آن  که   نیست   عاقالنه   س اند پیافته   دست   اعتقاداتى  ، بهمن  مشابه 

، خرد شدن  جز تجزیه   ، چیزى نیست   شدن   شاخه  جز شاخه   چیزى  دادن  خرجبه   و لجاج   ورزیدن  تعصب   این

 . نیست  ماندن  ا پرته و از واقعیت  ساختن ناتوان  ىپراکنده  هاى، هسته پذیر شدن ، ضربه ؛ شدن ، تفکیکشدن 

 چنین   نداریم   خوردند. ما حق  را هم  اصال دهندگانش   بود که   یى« شعار احمقانه برماست   از ما نیست   »هرکه 

 ایمان   مانسیاسى   کتاب  هاىآیه   و به   بسازیم   دُگم  مان هاىاز تئورى  نداریم   . ما حقباشیم   داشته   طرز تفکرى

 در محیطى   ایمانگاشته   درست   را که   چیزى  که   است   . بر ما فرض بورزیم   جاهالنه   و تعصب   پیدا کنیم   مذهبى

 تنها عقل   در آن   که  سرشار از فرزانگى  ، در جوى آور قشرىشرم   تعصبات آزاد از    ، در فضایى کامال دموکراتیک 

 تا اگر ما در اشتباه   بزنیم   محک   اند به انگاشته   درست   دیگران   که  باشد، با چیزهایى   محترم   و استدالل   و منطق

 . شویم  مانع  شان ما از لغزش روند خطا مى  راه به شوند و اگر دیگران  مانراه چراغ دیگران  ایمافتاده 

 : نیازمندیم  متقابل   و تفاهم فکرى بستان  بده براى آزادى  فضاى چنین ایجاد یک شمار بهبى جهات  ما به 

که نمى  کسهیچ.  ۱ کند  ادعا  دیگران   اندیشممى  درست   من  تواند  صِرف  و  داشتن  ِغلطند.  اعتقاد    چنین   

 . است  محض حماقت  دلیل یىخودبینانه 
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  چنان  کردن  بشود. منفرد و منزوى  لزوماً باید تبلیغ  اندیشه   برود آن  یى اندیشه   و حقانیت   صحت   اگر احتمال.  ۲

 . است  جنایت  شکبدون  یىندیشه ا

 و شنود با صاحبان   و گفت   بحث   جز از طریق  خصلتى  ، و چنینباشیم   منطقى   مردمى  م فرد فرد ما باید بکوشی.  ۳

 آید.   فراچنگ است عقاید دیگر، محال 

 و برخورد افکار است   اندیشه   تبادل   ، تنها از طریقاست   متحجر شده   در باور انسان   که  دگماتیکى  معتقدات .  ۴

جز    و تعصب   است   د متعصب رومى  طفره  با دیگران   از برخورد فکرى  که شود. آن  دور افکنده  تواند به مى  که

 ندارد.  دیگرى  مفهوم  هیچ و نادانى جهالت 

با اصطکاک   حقیقت .  ۵ نمى  دموکراتیک   جز  به افکار آشکار  ما  باید مردمىشود، و  به   که   باشیم   ناگزیر   جز 

 نازل  حتا اگر از آسمان  نشویم  قائل ، تقدسى است  و منطقى حقیقى چهآن  و جز براى  سر فرود نیاریم  حقیقت 

 باشد.  شده 

  من  بماند. و سؤال   کاسه تا نیروها بتواند یک   نیاز خواهدداشت   دست   از این  با روحیاتى  افرادى  ما فردا به   وطن

 :است  این

 سازید؟مى فرد کارآیندى  وطن فرداى براى  ـ آیا از خودتان 

 کند.  باید خود شما را مجاب فقط پاسخش  که است  سؤالى اما این 

 . متشکرم 

 ، کالیفرنیا( ـ برکلى۱۹۹ )آوریل
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 کتابنامه 

 

 

 . 1358مهر   5 ،9ی ی شوروی، کتاب جمعه، شمارهاباذری، یوسف، بتلهایم و تجزیه 

  ۳۰، شنبه  ۶ی  شماره   نما، یو س   لمیفی  مجله خورد،  ی غوطه م کور  یاحمدرضا، تنم در عظمت  ی،احمد

 . ۱۳۷۷خرداد 

، بهار و تابستان  12و 11ی  ، گوهران، شماره !آبشناسان، سعیده، نادرست گفتن، درست نگفتن نیست 

1385  . 

 گرایی در شعر امروز،  آتشی، منوچهر، بومی 

 . ۱۳۸۲نتقادی، انتشارات آمیتیس، آتشی، منوچهر، شاملو در تحلیلی ا 

 .  1369، ۳۳ یدنیای سخن،شماره یماهنامه  اخرشاهنامه،اول و ،اخوان ثالث، مهدی

 . 1369اخوان ثالث، مهدی، بدایع و بدعتها و عطا و لقای نیمایوشیج، انتشارات بزرگمهر، 

 .  1376 اخوان ثالث، مهدی، بدایع و بدعتهای نیما یوشیج، انتشارات زمستان،

 .  1370اخوان ثالث، مهدی، تو را ای کهن بوم و بر دوست داریم، انتشارات مروارید، 

 .  1372، زیر نظر مرتضی کاخی، انتشارات زمستان، (1)های سبز اخوان ثالث، مهدی، حریم سایه 

 .  1343اخوان ثالث، مهدی، نقدی بر هوای تازه، اندیشه و هنر، فروردین 

 .  1350توبات، انتشارات صدای معاصر، علی، مک آخوندزاده، میرزا فتح 
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ی مشروطه، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،  آژند، یعقوب، تجدد ادبی در دوره

1385  . 

 .  1380آشوری، داریوش، شعر و اندیشه، نشر مرکز، 

 ۱۳۵۰ی احمد شاملو، انتشارات کتاب زمان، ها، ترجمهپابرهنه  استانکو، زاهاریا،

 .۱۳۶۱ی محمدعلی صوتی، انتشارات کاوش، استانکو، زاهاریا، گلهای خاک، ترجمه

آه، دراوجی، منصور،آیینه  از دلت  آه  انتشارات  ادیسه :  رویا،  پرهام شهرجردی،  بامداد، گردآوری  ی 

 . 1387کاروان، 

 . ۱۳۸۸اورند، مهدی، نصرت رحمانی، نشر ثالث، 

  .1358ی پنجم، شهریور باباچاهی، علی، سوگحماسه، کتاب جمعه، شماره 

 .  1364باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، فرمانفرمای عالم، انتشارات علمی، 

 . 1369، تیرماه 47ی ی آدینه، شمارهباطنی، محمدرضا، سخنی با آقای احمد شاملو، مجله 

در شاملو،  احمد  شعر  در  کور  فضاهای  کشف  رضا،  پرهام ادیسه  :براهنی،  گردآوری  بامداد،  ی 

 .  1387شهرجردی، انتشارات کاروان، 

 .  ۱۳۵۸تیر  ۱۸، ۲۳ یامیدایران،شماره  یمجله براهنی، رضا، مصاحبه با براهنی، 

 .  ۱۳۸۶بقایی )ماکان(، محمد، شاملو و عالم معنا، انتشارات مروارید، 

 .  1362بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، انتشارات توس، 

 .  1379بهبهانی، سیمین، یکی مثال این که، نشر البرز، 

 .۱۳۸۲، بهار ۳۰و  ۲۹ی بهزادی، علی، مصاحبه، فصلنامه بخارا، شماره 

 . 1377، اسفند 4و   3ی ی گلستانه، شمارهبهفر، مهدی، من و تو یکی دیدگانیم، مجله 

 . 1387نژاد، خانلری و نقد ادبی، انتشارات سخن، پارسی
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 .  1375ی شعر احمد شاملو، نشر چشمه، درباره :پاشائی، ع. از زخم قلب 

 .  ۱۳۸۱شعر احمد شاملو، انتشارات یوشیج،  ۹پاشائی، ع. انگشت و ماه: خوانش 

 .  1358مرداد  11شنبه ی دوم، پنج پی دروغ، کتاب جمعه، شماره سیسیپاشائی، ع. تاریخ، می 

 .  1378زندگی و شعر احمد شاملو، نشر ثالث،  :ی شعرهای توپاشایی، ع. نام همه 

ایرج  و  یمجله   ،پزشکزاد،  ارش علم  ازماهنامه  نقل  کشور،به  از  از   ، جامعه،چاپ خارج    چاپ خارج 

 .  ۶/۴/۱۳۷۰ مورخ، ۶کشور،شماره 

شناسی عیوب کالم با ذکر شواهدی از  پشتکوه، علی محمد و آزادی مقدم، پروین، نقدی بر زیبایی 

 .  1390ی دوم، پاییز و زمستان اشعار احمد شاملو و نیما یوشیج، ادبیات پارسی معاصر، شماره

 .۱۳۷۶، پاریس، ۱۹۲ی من...، روزگار نو، سال شانزدهم، شماره ی پرغصه اسماعیل، قصه پوروالی، 

 .  1393، امرداد 18، شماره 3ی پویا، سال امیرکبیر تاسیس شد، اندیشه چگونه جعفری، عبدالرحیم، 

 . ۱۳۸۳در جستجوی صبح، انتشارات روزبهان،  جعفری، عبدالرحیم،

 . 1386جعفری، مسعود، سیر رمانتیسم در ایران، نشر مرکز، 

 .  1367جاللی پندری، یداهلل، زندگی و اشعار ادیب نیشابوری، چاپ و نشر بنیاد، 

 . ۱۳۶۷جمال،امید،فرهنگ سینمای ایران،انتشارات نگاه، 

برای شعرخوانی نمیچالنگی به شاملو گفتن  اندیشه ، هوشنگ،  پویا، شماره آیم،  بهمن و 13 یی   ،

 . 1392اسفند 

 .  1387داستان ناشناخته، نشر ثالث،  :چنگ، جانگ، و هالیدی، جان، مائو

 . ۱۳۹۰نشر چشمه،  حصوری، علی، حافظ از نگاهی دیگر،

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان،  ادیسه  :حصوری، علی، شاملو و زبان شعر، در

1387  . 
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تیر  21ه  ی کیهان، سه شنبگری که از میان مردم برخاست، روزنامه حصوری، علی، ضحاک، اصالح

2536 (1356)  . 

نمی را  شاملو  مسعود،  میخیام،  را  شاملو  شناخت،  روزنامه شود  داشت،  دوست  ایران، توان    ی 

۸/۵/۱۳۷۹ . 

جهان خیمه و  رهنما  فریدون  محسن،  روزنامه دوز،  اندیشه،  شعر  ممکن  دوشنبه  های  شرق،  ی 

۶/۳/۱۳۹۲ . 

 . 1386ی آندارنیک خچومیان، نشر افکار، دخت، ترجمهدارفی، گئورک، واهان و رزم 

 . ۱۳۹۳، خرداد و تیر ۱۰۰دریابندی، نجف، مصاحبه، بخارا، شماره 

 . ۱۳۸۹، مهر ۵ی شمارهدستغیب، عبدالعلی، روایتگر شکست جنبش ملی، مهرنامه، سال اول، 

 .  1386آذر  18، 28ی شهروند امروز، شماره آبادی، محمود، دولت  

 .  1369تیر -، خرداد32ی ی دنیای سخن، شماره آبادی، مجله آبادی، محمود، مصاحبه با دولت دولت 

 . 1377ذاکر حسین، عبدالرحیم، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، نشر علم، 

آ البالغه، به تصحیح احمد  آثار و مفاخر فرهنگی،  رادویانی، محمد بن عمر، ترجمان  انجمن  تش، 

1380  . 

 . 1358مرداد  11شنبه ی دوم، پنج ی صورتی، کتاب جمعه، شماره راضیه، ستاره 

یزدی،   افشار  دکتر محمود  موقوفات  بنیاد  اجتماعی،  و  ادبی  آذرخشی، غالمعلی، گفتارهای  رعدی 

1370  . 

 . 1364مجموعه اشعار، انتشارات گفتار،  :رعدی آذرخشی، غالمعلی، نگاه

 . ۲۷/۵/۱۳۵۸ کیهان، یروزنامه گفتگو،  رفعت،محسن،

 .  1386هنگام، انتشارات مروارید، های بیرهبریان، محمدرضا، ترانه 
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 .  1348شهریور  31، 52رهنما، فریدون، سینمای ایران و فریدون رهنما، نگین، شماره 

 .  1350، اسفند 82ن، شماره نصیبی، نگی رهنما، فریدون، گفتگوی فریدون رهنما و نصیب 

 .  1393، مهرماه  38ی  شماره آوردند، مهرنامه،  روشنگر، مجید، گروهی از زبدگان کتاب هفته را در می

 .http://royaee. malakut)رویایی، یداهلل، تو چرا عباس هستی؟ تارنمای رسمی یداهلل رویایی، 

org/archives/2008/01/post_85. html)  2008ژانویه  . 

 .  1393، مهرماه 38ی آذین قابل تشخیص بود، مهرنامه، شماره زراعتی، ناصر، تفاوت شاملو و به

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان، ادیسه  :زرهی، حسن، عشق در شعر شاملو، در

1387  . 

 . 1393، شهریور 37ی ی خاطرات، مهرنامه، شماره زرین، علیرضا، در آینه 

 .  1358ی پنجم، شهریور ساعدی، غالمحسین، روبرو یا دوش به دوش، کتاب جمعه، شماره 

 . 2002سالمی، نورالدین، بامداد در آینه، نشر باران، سوئد، 

، پاییز 91ی  شک شعر شاملو قابلیت جهانی شدن را دارد، دنیای سخن، شمارهسپانلو، محمد علی، بی 

1379  . 

 .  1393، مهرماه 38ی فته مشهور شد، مهرنامه، شماره سپانلو، محمدعلی، احمد شاملو با کتاب ه 

 .  1393، شهریور 37ی ی شاملو مثل یک دربار بود، مهرنامه، شماره سپانلو، محمدعلی، خانه 

 .  1384، پاییز و زمستان  10و   9ی  سپانلو، محمدعلی، شاملو و کانون نویسندگان ایران، گوهران، شماره

  .1371، مهرماه 31ی ستاری، جالل، نقد یا نفی شاهنامه؟، کلک، شماره

 .  1379، پاییز 91ی ی شاملو، دنیای سخن، شماره ستاری، جالل، یادنامه 

 .  1379 ربها، 53ی شماره  ایران، فرهنگِ با دشمنیسجادی، علی، 
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ی ادیسه  :شناسی شعر شاملو، درسجودی، فرزان، ساختار مجازی، کارکرد حماسی، بحثی در سبک 

 .  1387شهرجردی، انتشارات کاروان، بامداد، گردآوری پرهام 

 .  1362ی نجفی، نشر فروغی، سردار، نجفقلی میرزا، دره

ی بامداد، گردآوری پرهام  ادیسه  :شوم، دردم با دستهایت بیدار می، آیدا، و سپیده (شاملو)سرکیسیان  

 .  1387شهرجردی، انتشارات کاروان، 

 . 1393، شهریور 37ی دانیم، مهرنامه، شمارهسرکیسیان، آیدا، خود را کامال به روش شاملو متعهد می 

 .  1393، مهرماه 38ی سرکیسیان، آیدا، کتاب هفته بزرگترین حسرت احمد بود، مهرنامه، شماره 

 . ۱۳۹۶هرمس، نشر  ،یمیپورعظبه کوشش سعید  ،یچراغبام بلند هم سرکیسیان، آیدا، 

ی محمد قاضی، سهامی انتشارات کتابهای جیبی، سنت دو اگزوپری، آنتوان، شازده کوچولو، ترجمه

۱۳۳۳ . 

 .۱۳۶۳ی احمد شاملو، نشر ابتکار، سنت دو اگزوپری، آنتوان، مسافر کوچولو، ترجمه

 .  ۱۳۵۸شهریور  ،۵ی کتاب جمعه، شماره شاکری، خسرو، پنج سند، 

 .  ۱۳۸۷  ،نشر اختران   ،تاریخی تقی ارانی در آینه ، خسرو، شاکری 

 .  ۱۳۸۵شاملو، احمد و حریری، ناصر، گفت و گو با احمد شاملو، انتشارات نگاه، 

 .۱۳۹۶مرگ، نشر چشمه،  دباد در سفرشاملو، احمد و شاملو، آیدا، سن

 . ۱۳۳۰ تهران، ،ابراهیم دیلمقانیان   ، به کوشششدهفراموشهای آهنگشاملو، احمد،  

 .  ۱۳۳۰، به کوشش فریدون کار، تهران، قطعنامهشاملو، احمد، 

 .  ۱۳۴۳ انتشارات نگاه، شاملو، احمد، آیدا در آینه،

 .  1343ی دوم، پنجم فروردین ی اندیشه و هنر، شمارهی ا. بامداد، مجله نامه شاملو، احمد، ویژه

 .۱۳۴۴ انتشارات مروارید، شاملو، احمد، دشنه در دیس، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%28%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%29
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 . ۱۳۴۴ انتشارات مروارید، ،آیدا، درخت و خنجر و خاطرهشاملو، احمد،  

 .  ۱۳/۱/۱۳۴۵، ۷۵۷ یفردوسی،شماره  یمجله شاملو، احمد، 

 .  ۱۳۵۰ی شعرهای احمد شاملو، انتشارات بامداد، هشاملو، احمد، برگزید 

 . ۱۳۵۲ اه،انتشارات نگ ،ابراهیم در آتششاملو، احمد، 

 . ۱۳۵۴ابی به کوچه، انتشارات توس، از مهتشاملو، احمد، 

 . 1358ماه دی 6، 20ی شاملو، احمد، کتاب جمعه، شماره

 .  ۱۳۵۹ تشارات نگاه،ان ،های کوچک غربت ترانه شاملو، احمد، 

 . 1366، مرداد 15ی ی محمد محمدعلی، آدینه، شماره شاملو، احمد، مصاحبه 

 . ۱۳۶۷، شهریور ۶۸ی ی فیلم، شماره شاملو، احمد، مصاحبه، مجله 

 . ۱۳۶۸ز ، نورو۳۵ی شاملو، احمد، آنها که نامشان بر زبان بود، آدینه، شماره 

ی پذیر است، سخنرانی احمد شاملو در هشتمین کنفرانس ساالنه شاملو، احمد، حقیقت چقدر آسیب 

 .  ( الف) 1369 ، مرداد و شهریور33و  32ی پژوهش و تحلیل تاریخ ایران، دنیای سخن، شماره 

   (.ب) 1369، تیرماه 47ی ی آدینه، شماره پذیر است، مجله شاملو، احمد، حقیقت چقدر آسیب 

 .  )پ(  1369، آذر 25ی ی آدینه، شمارهای سیاه، مجله شاملو، احمد، موسیقی سنتی، حرفه

 .  )ت( 1369، بهمن 38ی شاملو، احمد، گفتگوی مسعود خیام با احمد شاملو، دنیای سخن، شماره 

، به کوشش مرتضی  ( ی مهدی اخوان ثالث یادنامه )برگی  باغ بی:  شاملو، احمد، شاعر مردنی نیست، در

 .  1370کاخی، نشر چشمه، 

 .۱۳۷۲، انتشارات زمانه، ققنوس در بارانشاملو، احمد، 

 . ۱۳۷۳، انتشارات زمانه، ها و همیشهلحظه شاملو، احمد، 

 .  1376 نشر نگاه، ،در آستانه ، شاملو، احمد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
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 . ۱۳۷۶شاملو، آیدا، سالشمار زندگی احمد شاملو، چاپ آمریکا،  

 . ۱۳۷۸، قراری ماهانحدیث بیشاملو، احمد، 

 . ۱۳۷۸، انتشارات زمانه، صلهمدایح بیشاملو، احمد، 

 . )الف(  ۱۳۷۹ها، انتشارات زمانه و نگاه، شاملو، احمد، ترانه 

 .  )ب(  ۱۳۷۹ انتشارات زمانه، شاملو، احمد، هوای تازه،

 .  )پ(  ۱۳۷۹شاملو، احمد، باغ آینه، انتشارات زمانه 

 . 1382ی آثار، انتشارات نگاه و انتشارات زمانه، شاملو، احمد، مجموعه 

 .۱۳۸۳ملو، انتشارات مروارید، ی اشعار احمد شاشاملو، احمد، گزینه 

 .  1384شعرها، موسسه انتشارات نگاه،  :شاملو، احمد، مجموعه آثار؛ دفتر یکم

اندیشه  ادبیات، در: احمد شاملو، شاعر شبانه ها و آرای شاملو درباره شاملو، احمد،  ها و ی شعر و 

   .۱۳۸۷ها، به کوشش و گردآوری بهروز صاحب اختیاری و حمیدرضا باقرزاده، انتشارات هیرمند، عاشقانه 

 .۱۳۹۲انتشارات مروارید،  ،شکفتن در مههای خاک و مرثیه ملو، احمد، شا

 . 1392شاملو، احمد، مجموعه آثار، انتشارات نگاه، 

 .۱۳۹۹شاملو، احمد، امید آفتابی من، نشر چشمه، 

ها، به کوشش و گردآوری ها و عاشقانه احمد شاملو، شاعر شبانه  :شاملو، آیدا، سالشمار زندگی، در

 . 1387بهروز صاحب اختیاری و حمیدرضا باقرزاده، انتشارات هیرمند، 

ایران  با  مصاحبه  سیروس،  خرداد  شاملو،  فرهنگ۱۳۹۶آرت،  /بخش  )در:   ./ 

 ( http://www.iranart.newsهایـجنجالیـپسرشاملوـدربارهـپدرشناگفته 

ی شعر، به کوشش ساعد باقری و سهیل محمودی، شرکت سهامی کتابهای  شاهرخی، محمود، گزیده 

 .  1390جیبی، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%87
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 .  1390ی اشعار، به کوشش افشین شاهرودی، انتشارات نگاه، شاهرودی، اسماعیل، مجموعه 

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان،  ادیسه  :فرد، جواد، با یاد شاملو، درشجاعی 

1387  . 

 .  1383اصغر، شهریار و شعر ترکی، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، شعردوست، علی 

  .1390شفیعی کدکنی، محمد رضا، با چراغ و آیینه، سخن، 

 . 1358مرداد  11شنبه ی دوم، پنج شمیسا، سیروس، بهار و ترجمه، کتاب جمعه، شماره 

 . ۱۳۷۶ صالح پور،محمدتقی،شاملودرقلمرومطبوعات،مهر

ی ی آشنا، شماره مجله   های شاملو در قلمروی مطبوعات،ها و بدعت پور، محمد تقی، هنجارشکنیصالح 

 . 1336اول، بهمن 

شاعرشبانه  سعید،  نمیصدیق،  غروب  درها  شهرجردی،  ادیسه  :کند،  پرهام  گردآوری  بامداد،  ی 

 .  1387انتشارات کاروان، 

علی  درضرابی،  امروز،  شعر  در  مردی  جاودانه  شاملو؛  پرهام  ادیسه  :اصغر،  گردآوری  بامداد،  ی 

 .  1387شهرجردی، انتشارات کاروان، 

 .  1380طاهباز، سیروس، زندگی و شعر نیمایوشیج، نشر ثالث، 

 .  ۱۳۵۸انتشارات حزب توده، : درام منظوم تاریخی در چهار پرده، گئوماتطبری، احسان، 

 .  1377زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث، نشر ثالث،  :عابدی، کامیار، در زالل شعر

 . 1375عابدی، کامیار،از مصاحبت آفتاب، نشر روایت، 

 .http://www. atefrad :، در۱/۴/۱۳۹۱نوس،  نیما یوشیج، دکتر ارانی و شعر ققراد، مهدی،  عاطف 

com/view. php?id=100 
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نشر گفتار با همکاری نشر علم،  :عاقلی، باقر. شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. تهران

۱۳۸۳  . 

احمدشاملو عباس،  تازه  :عاقلی،  هوای  روزنامه صدا و  دویچه ی  با خبرگزاری  وله،  نگاری، مصاحبه 

۲۰۱۰ . 

احمد شاملو، شاعر   :یابی کالم و تفکر در شعرهای شاملو و فروغ، درتشابه ،  انگیزنژاد، روح خانعلی 

ها، به کوشش و گردآوری بهروز صاحب اختیاری و حمیدرضا باقرزاده، انتشارات هیرمند،  ها و عاشقانه شبانه 

1387  . 

 . ۱۳۷۶، ۸ی ی احمد شاملو، شماره عبدالهی، مهناز، دفتر هنر )ویژه

 . 1379علیزاده، جمشید، گفتگو با شهریار، انتشارات نگاه، 

 .  1381علیزاده، حسین و ضمیری، سید مجتبی، گفتگویی شاعرانه با بامداد، انتشارات نقش و نگار، 

 .  1374، بهار 21علینی، محسن، تاریخ مطبوعات ایران؛ از کودتا تا انقالب، رسانه، شماره 

 .  1393، امرداد  18، شماره 3ی پویا، سال پور، بهروز، صدایش در اتاق ما پیچید، اندیشه غریب 

 .  1393، شهریور 37ی غریفی، عدنان، احمد شاملو؛ آن گونه که من دیدم، مهرنامه، شماره 

 . ۱۳۷۶... در دام شاه ، مرکز ترجمه و نشر کتاب ، تهران  تا سیاهی،  پروین،  غفاری

 . 1375غفاری، پری، تا سیاهی... در دام شاه، انتشارات ترجمه و نشر، 

هایی با فروغ فرخزاد، حرف :زاد، فروغ، گفت وشنود با سیروس طاهباز و غالمحسین ساعدی، درفرخ

 . 1355دفتر زمانه، 

 .۱۳۶۹اطالعات،  انتشارات موسسه سقوط سلطنت پهلوی،   و ظهورفردوست، حسین، 

 .  ۱۳۷۲ ،انتشارات نگاه  ،ی پنجاه و سه نفرپرونده  ،حسین  ،فرزانه

 . 1372فرزانه، م. ف. آشنایی با صادق هدایت، نشر مرکز، 
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 . 1376مهر  ،۸ یشماره  ،ی احمد شاملو( )ویژه دفترهنر فرهنگ، فرهی،

 .  1354فروغی، محمد تقی ذکاءالملک، مقاالت فروغی، انتشارات توس، 

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان، دیسه : اقائد، محمد، ویراستار در مقام مولف، در

1387 . 

 .۱۳۸۰قائد، محمد، دفترچه خاطرات و فراموشی، انتشارات طرح نو، 

 . 1376شناسی و عروض، انتشارات آگاه، کابلی، ایرج، وزن 

 .  1904کتاب المقدس، عهد قدیم و عهد جدید، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، تهران، 

اندر حکایت شیرین / اسفند ۲۰۲۱مارس    ۱۷بوک(،  نامه )فیسسی...، رخبیکاری بیکردوانی، کاظم، 

۱۳۹۹ (https://www.facebook.com/kazem.kardavani/posts/3827442604005625.) 

ی شیری، هوشنگ، تلقی غلط از ادبیات و تاریخ، سخنرانی احمد شاملو در هشتمین کنفرانس ساالنه گل

 .  1369، مرداد و شهریور 33و  32ی پژوهش و تحلیل تاریخ ایران، دنیای سخن، شماره 

 . 1393، مهرماه 38ی آید... ، مهرنامه، شمارهایم و روز نمیگوهرین، کاوه، ما مانده 

 . 1382ی احمد شاملو، نشر چشمه، گمش، ترجمه گیل

 .  ۱۳۸۸زاده، انتشارات سمرقند، ی دکتر داوود منشی گیلگمش، ترجمه 

 .  1379، پاییز 91ی اندازی چنان گسترده داشت، دنیای سخن، شماره لنگرودی، شمس، ... چشم

در لنگرودی،  شمس  از  خاطراتی  شمس،  شهرجردی،  ادیسه  :لنگرودی،  پرهام  گردآوری  بامداد،  ی 

 .  1387انتشارات کاروان، 

در شاملو،  آرکائیک  زبان  شمس،  انتشارات  ادیسه  :لنگرودی،  شهرجردی،  پرهام  گردآوری  بامداد،  ی 

 . 1387کاروان، 

 . 1372محمدعلی، محمد، سه گفت و شنود، نشر قطره، 

https://www.facebook.com/kazem.kardavani/posts/3827442604005625
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 .  1372مختاری، محمد، انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، 

 .  1373، اردیبهشت  60ی مختاری، محمد، ذهنیت غنایی در شعر فارسی، دنیای سخن، شماره 

 .  1379، نیما و شعر امروز، به کوشش عباس قزوانچاهی، انتشارات توس، مختاری، محمد

ظهور  ،  مجتبا  ،مسعودی  طول  در  نیماها  شاملو،  و  آدینکنندمینیما  شمارهه،  نهم،  سال    ۹۲  ی، 

 . ۲۰-۱۱(: ۱۳۷۳بهشت اردی)

 .  1389مشرف، مریم، مرغ بهشتی، نشر ثالث، 

 .۱۳۴۴جا، سیروس، پشت چپرهای زمستانی، بیمشفقی، 

 . 1369ماه ، بهمن38ی ی آدینه، شمارهکنم، مجله مشیری، فریدون، باور نمی

، 91ی  دوید، دنیای سخن، شماره مشیری، فریدون، یک پای او را قطع کرده بودند، اما همچنان می 

 .  1379پاییز 

مجله  پنجم:  کتاب  ساواک،  اسناد  روایت  به  پهلوی  عصر  اسناد  مطبوعات  بررسی  مرکز  بامشاد،  ی 

 .۱۳۸۳ تاریخی،

 .  1393، مهرماه 38ی نگاری بود و عیشش شاعری، مهرنامه، شماره اش روزنامه منتجبی، اکبر، پیشه 

 .  1369شهریور -، مرداد33ی ی دنیای سخن، شماره منفردزاده، اسفندیار، مجله 

 .  1370مهاجرانی، سید عطاء اهلل، گزند باد، انتشارات اطالعات، 

 .  1375ی نیما، انتشارات اطالعات، مهاجرانی، سید عطاءاهلل، افسانه 

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی،  ادیسه  :موحد، ضیاء، در مصراعی کوتاه به بلندای ابدیت، در

 .  1387انتشارات کاروان، 

دنیای سخن، شماره زیباست،  ترجمه شود  که  زبانی  هر  به  پاییز 91ی  موحد، ضیاء، شعر شاملو   ،

1379  . 



619 

 

، مشهد، بهار  4ی  مؤذن جامی، محمد مهدی، شعر غنایی در شعر شاملو و ادونیس، کتاب پاز، شماره 

1371  . 

 . 1388ند، انتشارات انجمن قلم ایران، موسوی گرمارودی، علی، دگرخ

 .  1381، آبان 193موسوی گرمارودی، محمدعلی، شاعر خاستگاه نور، کیهان فرهنگی، شماره 

   .1334رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، انتشارات نیل،  ،پرهام، سیروسو میترا، س. پ. 

 .  1382نادرپور، نادر، مجموعه اشعار، انتشارات نگاه، 

 . ۱۳۸۲آبان، ۳۰یشماره، آفتاب ،معصومه علی اکبری باگفتگو نراقی، احسان،  

گمش، گوهران،  های احمد شاملو از گیلمروری بر ترجمه  :نقیبیان، آرش، در جستجوی زبان معیار

 . 1384، پاییز و زمستان 10و  9ی شماره

 .  1358مهر  5، 9ی نگاهی، مورتوز، گونش کیمی، کتاب جمعه، شماره

، (ی احمد شاملوویژه )عال، اسماعیل، نقش احمد شاملو در تحول شناخت ما از شعر، دفتر هنر  نوری 

 .  1376، مهرماه 8ی سال چهارم، شماره 

 . ۱۳۷۳های حافظ، انتشارات سروش، نیساری، سلیم. دفتر دیگر سانیها در غزل 

 .  ۹/۳/۱۳۵۷روزنامه اطالعات، هشترودی، محسن، گفتگو با هشترودی، 

 .  1303هشترودی، محمد ضیاء، منتخبات آثار، بروخیم، 

 .۱۳۹۹، اسفند ۱۳ی ی قرن، شماره ی شاعر برگزیدهوزن دنیا )نشریه(، نظرسنجی درباره

 .  1385وثوقیان، بهروز، شهریار ملک سخن، انتشارات دستان، 

 . ۱۳۹۶آفرین، ی »دادِ سخن«(، نشر شوروکیلی، شروین، نیما یوشیج )کتاب سوم از مجموعه 

 . 1370یوشیج، نیما، افسانه، چاپ هادی، 

 . 1350یوشیج، نیما، تعریف و تبصره، انتشارات امیر کبیر، 
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 . 1368ی شعر و شاعری، به کوشش سیروس طاهباز، انتشارات دفترهای زمانه، یوشیج، نیما، درباره 

ی من است، به کوشش سیروس طاهباز، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو یوشیج، نیما، دنیا خانه 

 . 1375در ایران، 

 .  1351یوشیج، نیما، کشتی و توفان، انتشارات امیرکبیر، 

 . 1346یوشیج، نیما، ناقوس، انتشارات مروارید، 

 .  ۱۳۶۳ ،نشر آبی  ،به کوشش سیروس طاهباز ،های نیمایوشیجنامه یوشیج، نیما، 

نامه  نیما،  احمد شاملو، دریوشیج،  به  یوشیج  نیما  عاشقانه احمد شاملو، شاعر شبانه  :ی  به ها و  ها، 

 .  1387کوشش و گردآوری بهروز صاحب اختیاری و حمیدرضا باقرزاده، انتشارات هیرمند، 
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 شروین وکیلیفهرست کتابهای دیگر 

 

 دیدگاه زروانی نخست: رده

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، نظریه ( ۱

 ۱۳۸۹روانشناسی خودانگاره، شورآفرین،  ( ۲

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، نظریه  ( ۳

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منش نظریه ( ۴
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، ( درباره۵

 ۱۳۹۱زبان، زمان، زنان، شورآفرین، ( ۶

 ۱۳۹۳( جام جم زروان، شورآفرین، ۷

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، ( جامعه۸

 ۱۳۹۹( مهرنسک، خورشید، ۹

 ۱۳۹۷،خورشید، )مجموعه مقاله( : زروان ۱-( خردنامه۱۰
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 ی دوم: فلسفه رده

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه 

  ۱۳۹۴( زند گاهان، شورآفرین، ۱

 ۱۳۹۵فرهنگی، ( تاریخ خرد ایونی، علمی و ۲

 ۱۳۹۵ای فلسفی، ثالث، ( افالطون: واسازی افسانه ۳

 ۱۳۹۵( خرد بودایی، خورشید، ۴

 ۱۴۰۰( برگردان و زند دائو ده جینگ، خورشید، ۵

 ۱۴۰۰ای استوار، خورشید، ( ارسطو: اسطوره۶

 ۱۴۰۰از، خورشید، ( شرح گلشن ر۷

 

 

  



625 

 

 مباحث فلسفی 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، شورآفرین و خورشید، ( درباره۸

 ۱۳۹۵های امپدوکلس، خورشید، ( پاالیش ۹

 ۱۳۹۸( گفتگوهای جنگل، خورشید، ۱۰

 ۱۳۹۹( پوتاگوراس، خورشید، ۱۱

 ۱۳۷۶های ذن، خورشید،  ( کرانه۱۲

 : فلسفه )مجموعه مقاله(،  ۵-( خردنامه۱۳

 ۱۳۹۵خورشید، 
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 ی سوم: تاریخرده

  ایرانیی تاریخ تمدن مجموعه 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی ( کوروش۱

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزه ( اسطوره۲

 ۱۳۹۰( داریوش دادگر، شورآفرین، ۳

  ۱۳۹۳شورآفرین، ( تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، ۴

 ۱۳۹۸( تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، ۵
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 ی گاهشماری و تاریخ تمدن مجموعه 

 ۱۳۷۹( سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، ۶

 ۱۳۹۴( گاندی، نشر شورآفرین، ۷

 ۱۳۹۸( تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، ۸

 ۱۴۰۰-۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴معنادار ایرانی )( رام: روزشمار ۹

 ۱۳۹۸بین، ( ایران؛ تمدن راهها، خوش۱۰

 ۱۳۹۷: تاریخ )مجموعه مقاله(، خورشید، ۳-( خردنامه۱۱
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 شناسیی چهارم: اسطورهرده

  شناسی ایرانیاسطورهی مجموعه 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، ( اسطوره۱

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، ( اسطوره۲

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، ( اسطوره۳

 ۱۳۹۲بابلی، علم، ی آفرینش اسطوره ( ۴

 ی زلیخا، شورآفرین  ی یوسف و افسانه ( اسطوره۵

 ۱۳۹۰و خورشید، 
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 ۱۳۹۸بین، ( اودیپ شهریار، خوش۶

 ۱۳۷۹( رویای دوموزی، خورشید، ۷

 ۱۳۹۹( سفر مغان، خورشید، ۸

 ۱۳۹۵شناسی )مجموعه مقاله(، خورشید، : اسطوره ۴-( خردنامه۹
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 شناسیی پنجم: زیسترده

  ۱۳۷۷( کلبدشناسی آگاهی، خورشید، ۱

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی هم( رساله۲

 ۱۳۸۵سرا، شناسی خواب و رویا، اندیشه ( مغز خفته: عصب ۳

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، ( عصب ۴

 ۱۳۹۴نا، ( فرگشت انسان، بی ۵

   ۱۳۹۵گرایی: نگاهی سوسیوبیولوژیک، خورشید،( همجنس۶

 ۱۳۸۵سرا، ( خالقیت، اندیشه ۷
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 ۱۳۹۷های انسانی )جلد نخست تبار اقوام ایرانی(، خورشید، ( ژنتیک جمعیت ۸

 ۱۳۷۶ی تقارن، خورشید،  ( رساله۹

 ۱۳۹۷شناسی )مجموعه مقاله( ، خورشید، : زیست ۸-( خردنامه ۱۰
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 شناسیششم: جامعهی  رده

 ۱۳۸۵سرا، اندیشه  خنده، و جوک شناسی( جامعه۱

 ۱۳۸۰ی سیستمها، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ( مدلسازی تغییرات فرهنگی با نظریه ۲

 ۱۴۰۰بین، شناسی سیستمی لومان، خوش ( جامعه۳

 ۱۳۹۳نامک، خورشید و شورآفرین، ( بازی۴

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، مرگ( کشتن ۵

 ۱۴۰۰شناسی قدرت، خورشید، ( بافت ۶

 ۱۳۷۸( سرخ، سپید، سبز، خورشید، ۷
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 ۱۳۹۸( مکان ایرانی: نگاهی سیستمی، کتاب فکر نو، ۸

 ۱۳۹۸(: از آغاز تا پایان عصر هخامنشی، خورشید، ۲های ایرانی )( تیره۹

 ۱۳۹۸اسالم تا دوران معاصر، خورشید، (: از ظهور ۳های ایرانی )( تیره۱۰

 ۱۳۹۸(، سه جلد، خورشید، ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ -های کالسی بر فضای مجازی( تاریخ من پارسی )بحث ۱۱

 ۱۳۹۵آموزش )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۹) ( خردنامه ۱۲

 ۱۳۹۵شناسی )مجموعه مقاله(، خورشید، جامعه  -( ۲( خردنامه )۱۳
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 ی هفتم: هنررده

 

 ۱۳۹۸پ.م، خورشید،  ۳۰۰۰-  ۴۰۰۰۰( هنر پیشاتاریخی: ۱

 ۱۳۹۸پ.م، خورشید،  ۱۲۰۰-۳۰۰۰( تاریخ هنر عصر برنز: ۲

 ۱۴۰۰پ.م خورشید،  ۵۵۰-۱۲۰۰( تاریخ هنر عصر آهن: ۳

 ۱۴۰۰پ.م خورشید،  ۳۳۰-۵۵۰( تاریخ هنر عصر هخامنشی: ۴

 ۱۳۹۸ید، های هیتلر و چرچیل(، خورشی نقاشی ( نقاشی دو دشمن )مقایسه ۵

 ۱۳۹۷( رمزشناسی حرکات دست و انگشتان، خورشید، ۶
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 ی هفتم: ادبیات رده

 ی داد سخن:مجموعه 

 . ۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،   ۲۵۰الشعرای بهار، ( ملک۱ 

 . ۱۳۹۲شورآفرین، ص، نشر  ۲۹۰( الهوتی و شاعران انقالبی، ۲ 

 .۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،  ۷۹۰( نیما یوشیج، ۳ 

 .۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،  ۳۷۰( پروین، فروغ، سیمین، ۴ 

 .۱۴۰۰ی خورشید، ص، انتشارات داخلی موسسه  ۶۰۰( احمد شاملو، ۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم: مباحث ادبی شاخه 
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 ی نظریه و نقد ادبی مجموعه 

 

 ۱۳۹۶شورآفرین، ( خویشتنِ پارسی: تبارشناسی »من« در ادب پارسی، ۶

 ۱۳۹۰نامه، خورشید، ( خرد، عشق و عبید زاکانی: شرحی بر مثنوی عشاق ۷

، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،  ۱۳۹۳-۱۳۹۰( فنون مناظره: درسگفتارهای کارگاه مناظره در دانشگاه تهران  ۸

۱۳۹۳ 

 ۱۳۸۲خورشید، شناسی سه هزار نام شخصی از سیزده زبان گوناگون، شناخت: ریشه ( نام۹

 ۱۳۹۵، خورشید، ۱۳۹۴-۱۳۹۰بوک های فیس : مجموعه یادداشت ۱-نامه( رخ۱۰

 ۱۴۰۰( اعترافات، خورشید، ۱۱

 ۱۴۰۰ی اشعار بیدل دهلوی، خورشید، ( گلچین بیدل: برگزیده ۱۲

 ۱۴۰۰: گلچین شعر کهن پارسی، خورشید، ۱-اختر ( تپ ۱۳

 ۱۴۰۰ید، : گلچین شعر معاصر پارسی، خورش۲-اختر ( تپ ۱۴

 ۱۳۹۵ادبیات )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۵( خردنامه )۱۵
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 ی ادبیی نهم: داستان و قطعهرده

 ی داستان، رمان و شعر مجموعه 

 

  ۱۳۷۹( ماردوش، خورشید، ۱

 ۱۳۸۱سرا، اندیشه ( جنگجو، ۲

 ۱۳۸۳شورآفرین،   -( سوشیانس، تمدن۳

 ۱۳۸۶( جام جمشید، خورشید، ۴

 ۱۳۸۷( حکیم فارابی، خورشید، ۵

 ۱۳۸۹( راه جنگجو، شورآفرین، ۶

 ۱۳۹۱( نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، ۷

 ۱۳۹۳نا، ( دازیمدا، بی۸

 ۱۳۹۵( فرشگرد، خورشید، ۹

 ۱۳۹۵( جم، شورآفرین، ۱۰

 ۱۳۹۵بین، زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش ( ۱۱

 ۱۳۹۵بین، ( گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش۱۲

 ۱۳۹۸بین، خوش تخیلی،-ی داستان کوتاه علمی( آرمانشهر؛ مجموعه ۱۳

 ۱۳۹۸( هشت سرنوشت بهرام، خورشید، ۱۴

 

 



639 

 

  



640 

 

 های دهم: سفرنامهرده

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، ( سفرنامه ۱

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، سفرنامه  ( ۲

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، سفرنامه ( ۳

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سن( سفرنامه ۴

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، ( سفرنامه ۵

 

 

 

 

 

 

 


