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  احمد شاملو هاي خواني  مخالف شناسي خسن  و پديدارشناسي
  

 كودهي سينا جهانديده *
 *  

    صدر رشت الهدي  بنت  معلم تربيتزبان و ادبيات فارسي  استاديار

  

 چكيده

  »ديگري « با  در چالش  كه  است خواني  مخالف ، و آفريدن ، انديشيدن  بودن هاي  از شكل يكي

   ديگري ة آفريد هاي  و ساختار انديشه  كنش بدخواني و   قرائت خواني مخالف. شود آشكار مي

 شعر  شناختير پديداوجه  آشكارترين   كه  است  اين  مقاله ِ  تحقيقي هاي  فرضيه ترين مهم.  است

  هاي  با روش  كه  است  شاعري  و احمد شاملو بارزترين  است خواني ، مخالف معاصر ايران

  هاي ها را در ساير فعاليت  روش  اين  بلكه؛يابد  مي  نو دست رهاي ساختا تنها به  ، نه خواني مخالف

  ، نخست در بخش.   است  شده  تشكيل  از دو بخش  مقاله اين. دهد مرار ميتاس  خود فرهنگي

،   تقابل  براساس  چگونه شود كه  مي  توصيف  پديدارشناختي شكل   به خواني  مخالف مفهوم

 و  نگيه، فر زباني   ساختارهاي  و آفرينش  فهم گيرد و به  مي  شكل وگو و تخاصم گفت

  شناسي  سنخ ، بههآمد  دسته ب  نظري  مباني  براساس،  دوم در بخش. شود  مي  منجرشناختي زيبايي

 شاملو   كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  مقاله اين. پردازد  احمد شاملو مي هاي خواني  مخالف انواع

 ، با ساختارها ، بازي سازي  واژگون:كند  آشكار مي چهار روش   خود را به هاي خواني مخالف

  . سازي  و اسطوره تابوستيزي

،   مقاومت، خواني فمخال  ،  مسلط هاي گفتمان، آفريني ساخت احمد شاملو،: ي كليديها واژه

  . سازي واژگون

                                                 
  Sina4801@ yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 2/5/1391:تاريخ پذيرش    16/4/1391: تاريخ دريافت
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   مقدمه

  هاي  هويت  كه ؛ بودني  است مقاومتِ   در وضعيت ، بودن  در جهان بودن  هاي شكل از  يكي

  اين.   است  انفعاليي مقاومت وضعيت وضعيت. كنند  مي  تجربه  يا تهديدشده تحقيرشده

  هر فعاليتي  در مقاومت انسان، رو  ازاين.را توليد كند  ساختهرب  تواند واقعيتي  مي وضعيت

   در مقاومت  و معرفت ، دانش زبان.   است  بر ديگري  آمدن  فايق كند، براي مي توليد   كه را

  .  است  ديگري  به  و معطوف شده ، كانوني يتالتفا

 را بايد در  اش  تاريخي هاي  خاستگاه كه-  شعر معاصر  پديدارشناختيوجه  ترين شايع

 ستيز و  زبانِكه  چنان؛  است  سلبي  در موقعيت  بودن- جو كردو  جست ادبيات مشروطه

  :  است  شرح اين  بهمقاله   هاي  پرسش ترين ياصل.   است  وضعيت از اين  خاستهر ب مخالفت

   چگونه  سلبيِ تواند ساختار توليد كند؟ شاعر در موقعيت  مي  وضعيت آيا اين

   باشد؟   روش تواند داراي  مي خواني آيا مخالف انديشد؟ مي

 هاي او با سنت  هاي خواني مخالف.  ست شاعر معاصر احمد شاملو ترين انخو مخالف

 تأثير  دلهرة  سركوب او براي.  شدي منجر ساختار جديد ادبي به 
1

اي كه تالش در نظريه «

، )Bloom, 2000: 218(» دارد] گذشتگان و بزرگان[هاي  سازي و زدودنِ ايدئالوارونه

  شا هنري هاي  در ساير فعاليتيش راها خواني  مخالف و آفريد ي جديد ساختارهاي

  هاي روش  با تأكيد بر  در مقاومت  هويت يو واكا،  تحقيق  اين مسلة.  بخشيدار استمر

  .  احمد شاملوست خواني مخالف

    تحقيق پيشينة

او در .   است  توجه  درخور  محمد مختاري هاي  نوشته ، شاملو هاي خواني  مخالف در فهم

  : نويسد  شاملو مي از شعر  كلي گيري  نتيجه  در يك در شعر معاصر انسانكتاب 

   و عظمت فضيلت   به  وفاداري دهد كه  مي  معاصر نشان  سياسي-   اجتماعي واقعيت

نگر   و نهايي طلب  و منزه گرايانه نخبه»  و انكار نفي«   موضع ، غالباً و اساساً به آدمي

  اند، چندان  انديشيده هايش  و آرمان  انسان  به  كه  كساني  تمام  به نزديك.   است گراييده

» كارن و ا نفي« جز   راهي اند كه يافته   غيرانساني  واقعيات  و حضور او را دستخوش شأن

  .)431 :الف1378،  مختاري(   است  نيز در همين انگيز بودنشان اند و ستايش نديده رو  پيش
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  شناسي سنخ«  نام  به دارد  انتقادي با رويكردياي  مقاله  مركب چشمِ   در كتاب اما مختاري

  هاي  با تأكيد بر سروده،ستيز در شعر معاصر   زبانِ شناسي  آسيب اي گونه   به كه» ستيز ِ زبان

  :نويسد  مي  مقاله او در اين.  احمد شاملوست

   شعر او عادت  به  نسل  دو سه  شد كه  هنر ستيز سبب  شاملو در سنخ  زبان تثبيت

  تنها دوستداران  زيرا نه؛ روييم  روبه  عادت اين   وجه ترين امروز با گسترده. كنند

اشعار   نيز اش  سياسي  از مخالفان برخي   بلكه؛كنند  مي  تبعيت  او از آن  و سياسي هنري

  بر اينكه  عالوه  و گسترش  ارتباط  نحوة  اين ،البته. سرايند  او مي  زباني خود را با الگوي

گيرد   مي تئ نش تيزيس ، از فرهنگ  شاملوست  زبان  و ابداع ، تسلط  قدرت نتيجة

  ).93 :ب1378،  مختاري(

  ؟  چيست خواني مخالف

قصد   به است»  ديگري«   و بدخواني قرائت.  ِ وجود است ِ سلبي  ظهور بخش خواني مخالف

 ؛  آفرينشگري  و هم  است سازي  ويران  هم خواني  مخالف. آفريني ، تمايز و هويت تخاصم

 و   سركوب ، هم خواني مخالف  واژگونگيدر  .  ديگرين كرد  واژگون  براي ت اس يكوشش

  خواني  مخالف،رو  ازاين.  تهديدكننده  ساختارهاي  واسازي  و هم  است  نهفته مقاومت

،   دوگانه هاي  بر تقابل سو بنيادش از يك ؛ زيراكند ها آشكار مي  تقابل ها را برپاية هويت

   به چيز را  همه  مقاومت  استراتژي، ديگر  و از سوي است   و بنده يگان خدا  و قياس سلطه

   كه  است اي  با استعاره  انديشيدن خواني مخالف. كند ميتبديل  خود و غيرخود  دو پارة

   هويت  حقيقي  بخش  هميشه خوانان ، مخالف  اساس بر اين.   است  گرفته نام»  دشمن«

 و   واكنشي  در حالت شانكنند؛ زيرا هويت  مي  و يا پنهانذارندگ  مي تعليق خود را يا در

  . قرار دارد نفي

 اي لهئ با مس  ناخودآگاهش   زيراكند؛  مي  را تجربه  ديگري  بودنِ،  در مقاومت اما انسان

  آورد كه وجود مي  را به  وضعيتي لهئ مس اين. كند او را تهديد مي» خودِ«   كه  است درگير

 .  از اوست بيرون  انديشد كه  مي اي لهئ مس  به  بلكه؛انديشد  نمي  خويشتن ر بهخود، ديگ

  عبارت  ؛ به  خويشتن است  شناخت  و عدم»خود« با  ها، بيگانگي  واكنش رهاورد اين

  شكل.   اوستِ  بيرون شود كه  مي  شناخته  چيزي وسيلة  به اش  انفعالي ديگر خويشتن
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اما ؛  يابد  دست  هويت خواهد به  مي خوان  مخالف  كه  است ن اي لهئ مسينما متناقض

؛   است  تهديدشده  هويت  داراي ِ در مقاومت انسان.   است  همراه  هم  با بيگانگي هويت

   با چيزيرويارويي در   زيرا؛  هويت  شناخت  درپي  نه  است  هويت  تثبيت  درپي بنابراين

   هميشه مقاومت . باشد  او داشته  از هويت ريِ فروت خواهد قرائت  مي  كه است

بسا خودِ   و چه  است  واكنش  درحال ِ خود هميشه  با مقاومت ؛ زيرا سوژه فرساست طاقت

  . باشد رو داشته ش را پي اش  كند و خود ستيزنده  را پنهان اش واقعي

    و ديگري خواني مخالف

  ، كرده طرحم را   و بنده  خدايگان  تقابل روح پديدارشناسي  در كتاب  هگل كه از زماني

   خنثي  آغازي انسان،  ازنظر هگل .  است  شدهي گوناگون هاي  منشأ تأويل»ديگري«  مفهوم

   : يا بنده  است ا خدايگانيرو   ازاين؛ندارد

 عنصر   يك- در مبدأ خود كم  دست- مگر آنكه   نيست ، انساني  اجتماعي هيچ

سو و  از يك»  خودفرمان«  هاي  يا هستي  عنصر بندگي و يك)  يارباب (=  خدايگاني

   از اصل  گفتن  سخن  جهت بدين.  باشد  ديگر نداشته از سوي»  وابسته«  هاي هستي

   است  و بندگي  يا از خدايگاني  و وابستگي  از خودفرماني  گفتن ، سخن خودآگاهي

  . )37 :1368،  هگل(

 را غير  هرآنچه«   آگاهي ؛ زيراگيرد  مي  شكل  ديگري  با نفي  خودآگاهي  معتقد بود هگل

  آشكار  جز با تقابل  هويت،رو ازاين. )246 :1390 ، هگل(» .اندر  از خود مي اوست

  .  خود و ديگري  تقابل:شود نمي

   است  آن  بودنِ  يا ديگري تيِ غير  كردن ، با خنثي  بر ديگري  تنها با غلبه خودآگاهي

خود با . شود  مي  چيره ِ مستقل تي، بر غير  ميل ارضاي. كند  پيدا مي  خود تعين  به كه

  دهد  مي  عينيت در جهان  خود  خودآگاهيِ ، به  ديگري  استقالل  بردن از بين

  .)130 :1381 لويد،( 

دو    سيمون  آن پي و در ستيي با رويكرد اگزيستانسيال  و نيستي هستي  سارتر در كتاب

 ياد  »ديگري« از   و سلبي  منفي شكل   به با رويكرد فمنيستي  دوم جنس   در كتاببووار

   رابطه معتقد بود او . دانست  از خطر و تهديد مي  منبعي مثابة  را به سارتر ديگري. اند كرده
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   يا غالب  مغلوب  آن هاي ؛ زيرا امكان ناپذير است  و آشتي  كشمكشي  همواره با ديگري

 بنيادي در انديشة آدمي ايديگري مقوله « بود  معتقد همدو بووار  سيمون.  ست ا بودن

او . )112: 1384، مكاريك(» . دارد  دروني اي  كينه ديگري آدمي نسبت به آگاهيِ ذهن. است

  مثابة  را به تواند فردي  ديگر مي  فردي وساطت تنها«: گويد  مي  دوم جنس  در كتاب

  .)13/ 2: 1380ر، واوب(» . بيافريند ديگري

    دشمن  و استعارة خواني مخالف

گيرد   مي  شكل  تخاصم رپاية ب  كه اي ؛ مكالمه ت اس  مكالمه  نوعياساس، در خواني مخالف

ها،   منشأ تأويل، دشمنها خواني در مخالف. شود  مي منجر  دشمن  نفي  به و سرانجام

   سوژهمانند را  دشمن خواهد  نمي انخو مخالف.  ها و ساختارهاست تصويرها، استراتژي

   را آغاز و ذهنيتِ  حمله آساني كند تا به  مي  تبديل ابژه  به  را  آن  دليل  همين ببيند؛ به

  . كند  را باطل ديگري

   تبديل ابژه  را به  دشمن  چون  ديگريِ  كهگونه  همان  خوان  مخالف  تقابليذهنيتِ

را زيكند؛   مي ل بد ستايش  قابلة سوژ  را به عشق و   دوست ِ چون كند، ديگري مي

 :1383 ، مورن( ». بورزد  ديگر عشق ة سوژ تواند به  مي ، سوژه ذهني  ميان  وابستگي سبب  به«

93(.  

   خودشيفتگي  به  بلكه؛كند  مي تنها خود را تثبيت  نه  با تحقير دشمن خوان مخالف

 خود را در  شود كه  مي  منجرهايي قاغرا   به  و آشكار دشمن حضور پنهان. رسد مي

  شده كانوني ، دشمن خوان  مخالف در نگاه. كند  آشكار مي خوان  هويت مخالف هاي سازه

  يت، باردار و التفا شدهخوان غني  مخالف  و انديشة ، تخيل  زبان  كه روست ازاين.  است

 .  است  كرده  را تصرف دآگاهش از ناخو ، بخشي  مركزي  استعارة مانند   دشمن زيرا؛ است

 خود را از   متعارف  شكل خوان ِمخالف   هستي  خانة-تعبير هايدگر   به-  يا  زبان بنابراين

  . شود تبديل ِ در مقاومت  و ذهنيت  حماسه  به دهد تا بتواند  مي دست

   خوان  مخالف هاي استراتژي

   دليل  همين ؛ به  است ستراتژي ا  يك خواني مخالف:   ديگري  و كشف شناسي  نشانه.1

 را   دشمن  انديشة هاي  بايد ضعف  زيرا؛  انديشمند است  يك  اول  در وهلة خوان مخالف
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 . كند آشكار يا پنهان  را تواند ايدئولوژي  مي خوان  مخالف هوشمندي.  دهد تشخيص

  . بينديشد  ايدئولوژي تواند بدون  نمي خوان  ديگر، مخالف عبارت به

  .وجو كند  جستها  در ساختار تقابل  سلطه  نوعي.2

   است اي ِ انديشه كردن   واژگون جويو  در جست خوان  مخالف:ها  تقابل  كردن  واژگون.3

  عبارت   به. را تغيير دهداش  شناسي  معرفت  بايد حوزة پذيرد؛ بنابراين  را نمي  آن كه

  واقعيت  گيرد كه  مي  را فرض  اصل  يك ، گويي  مخالف  انديشة  كردن  با وارونه،ديگر

  زيرا ؛دكن مي   تزريق  آن به را  ، ايدئولوژي اش  انديشهي پايدار ؛ اما براي  است برساخته

   اين.  است  دربرابر استيال مقاوم خوان مخالف.  باشد  داشته  مقاومتن بايد توا انديشه

  خوان  مخالف، بنابراين.  كند ا وارونهها ر دهد تا تقابل  او مي  به اي  انگيزه مقاومت

   تقابل كند، بايد به  مي ها را وارونه  تقابل  كه ذهني.   است شكن خود ساخت به خود

  .ديها نينديش  آن  كرد و به را وارونه ها  تقابل توان  نمي  زيرابينديشد؛

  شكل  به دشمن  مانند ِ» ديگري«  آفرين  قدرت هاي  نشانه  و سركوب زدايي  اسطوره.4

  خوان مخالف  اگرچه :، طنز و تحقير  كردن هض، نقي  استراتژيك  يا فراموشي سكوت

  هاي اسطوره  جاي   خود را به هاي گيرد، اسطوره  مي  بازي  را به  ديگري هاي اسطوره

  .نشاند  مي دشمن

  . قصد همدلي  به  دوست  چون»يِديگر«  هاي  اسطوره  كردن  و خودي  تأويل.5

  . قرار دارند  دشمن  چونِ» ديگري« دربرابر   كه خواناني  مخالف ة هم  ستايش.6

  .  ديگري  تابوهايِ  بودن  نامقدس  و اصرار به  و راززدايي  تابوشكني.7

  ). خودشيفتگي ( ِ خودي  نشانگان نمايي  بزرگ.8

   و ساختار  روش مثابة  به خواني مخالف

   و از سوي سو قرائت   از يكخواني  مخالف، و هنري  ، نظري  فرهنگي هاي در عرصه

 ويرانگر   و هم  كاشف  هم ،بنابراين.   است  ديگري  و ساختار انديشة  ايده ديگر بدخواني

   نهفته خواني مخالف  در  كه اي شكنانه ِ ساخت  ديگر، مقاومت  عبارت  به. ساختارهاست

 ة ايد  شناسايي  براي  كه ا معن  اين ؛ به ين ساختارآفر  و هم  است  ساختارياب ، هم است

  ، ساختار جديدي  و فراروي سازي  با واژگون  مقابله  اما براي؛  است ، ساختارياب ديگري
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  - هنري هاي  در آفرينش  كه  است  روش نوعي  خواني  مخالف اين،براساس. كند  مي خلق

 آشكار  شكن  و بنيان  تهاجمي شكل  ، خود را به  فرهنگي هاي  و نظريه شناختي زيبايي

 و   در روش  كه  است  ايدئولوژي  به خواني وابسته  مخالف  و سلبي  تهاجمي وجه. كند مي

،   فمنيستييها  در نظريه  ساختار سلطهِ  كشف ، مثال رايب.   است  پنهان مقاومتش

  طور كلي هو ب   سياهان ، جنبش  با نژادپرستي  مبارزه،)ادوارد سعيد ( شناسي قشر

  دريدا كه   ژاك  ساختارشكني  تهاجمي  نظرية نين و همچ استعماريا پس هاي نظريه

.   است خواني  مخالف ، نوعي  گرفته  شكل  دوگانه هاي  تقابل زدن   و برهم  تقابل براساس

 و  ستيد، فرو  دوگانه هاي ، تقابل  ديگري توانند به  نمي  تهاجمي هاي  نظريه  ،رو ازاين

. دنفكر نكن  خود و ناخود، و مركز ، حاشيه) رمگي و  شبان ( هد و بن ، خدايگان فرادستي

ي ي و پساساختارگرا  ساختارگرايي  فكري هاي  معتقدند جنبش  كه  است  دليل  همين به

  :   است  گرفته  شكل  سوم  با جهان  غرب  جهان  تقابلِ براساس

   موجب  سوم  جهان هاي  و انقالب  ضد استعماري اتها، مبارز عام ها و قتل سوزي آدم

.  بدهد  از دست  جهان  براي  الگويي مثابة  خود را به  موقعيت تدريج تا اروپا به شد

   به شناختي  زيست  از الگوهاي استروس   لوي  بسيار مهم ، چرخش  مثال براي

 او از  از تنفر عميق  ِ جديد، ناشي شناسي  مردم  در طرح شناختي  زبان الگوهاي

.  بود  و ضد سامي  استعماري  نژادپرستي  به ِ آلوده شناختي زيست  شناسي مردم

 يونسكو از   سازمان  بود كه اي  ضد استعماري  مبارزات  چنين ترديد، در بافت بي

  اين.  بگيرد عهده  به  زمينه  را در اين  پژوهشي  تا انجام  خواست استروس  لوي

   اين  بود كه  كتاب در اين.  بار نشست به) 1952 ( و تاريخ نژاد   كتاب در پژوهش

ها   تمدن  ذاتي  و برتري مراتب  سلسله  با هر نوع  قاطعانه،  فرانسوي شناس مردم

 با   جهت ، از اين  و پساساختارگرايي  ساختارگرايي هر دو جنبش.  كرد مخالفت

 در خودِ   مشروعيت  واقعي  بحران د؛ نوعي هستن همراه  انتقاد از خود  لحظة نوعي

  مركززدايي»   معيار و مرجع فرهنگ «  عنوان  دريدا از اروپا به ، وقتي  مثال براي. اروپا

   از انديشمندان ، بسياري عالوه به.   است  زمين دوزخيان  دار كتاب كند، كامالً وام مي

   جهان  با آنچه نوعي   به، خود ييو پساساختارگرا  ساختارگرايي   فكري  جنبش اصليِ

 در   تحقيق  به  در برزيل استروس  لوي.  هستند شود، مرتبط  مي  ناميده سوم

 سيكسو و دريدا   آلتوسر، اِلِن،كرد  مي  تدريس تونس در ، فوكو  پرداخت شناسي مردم



  19 شمارة/ 5 سال                                                                                   110

خود را در   شناختي  مردم هاي اند و بورديو نيز پژوهش آمده  دنيا  در الجزاير به همه

  .)128-127 :1389،  استم(داد   مي الجزاير انجام

  خواني  مخالف با همين  عصيانگر  نيز در كتاب  الجزايري  آلبر كاموي  كه  است  اين جالب

   كتاب او در اين.  گفت  مي  هنر سخن  و عصيان  شاعران ها، عصيان  متافيزيك از عصيان

  مي بجوي خود را در آن  هاي  و بايد ارزش  ماست  تاريخي ، واقعيت عصيان«: نويسد مي

  .)34 :1387كامو، (»  . بگريزيم  از واقعيت مگر اينكه

    پسااستعماري  در نظرية  و ساختاريابي خواني مخالف

؛ كند  آشكار مي  نظريه  خود را در هيئت خواني ، مخالف  پسااستعماري در نقدهاي

 استعمار   فرهنگي هاي  را در نظام  و سلطه قدرت،   انكشافي شكل   به  كه اي نظريه

  از  كه  است  ساختار پنهاني جويو  در جست  پسااستعماري نظرية. كند جو ميو جست

  بر مفاهيمي  نظريه اين.   است  پديد آمده »ديگري« با   در مواجهه  غرب برخورد استيالي

 و  ، زبانن بود  دورگه ،ادستير و ف ستيود، فر ، مركز و حاشيه ، ديگري شناسي ق شر مانند

  .كند  تأكيد مي  استعماري  و ميل  دوگانه هاي تقليد، تقابل

 و   دانش  پنهان ، بازي خواني  و مخالف سازي  واژگون  با روش  پسااستعماري نظرية

 خود را در   كه اي كند؛ بازي  را آشكار مي  دوگانه هاي  تقابل  و ساختار استياليي قدرت

  و  سلطه نوعي ها ساخت اما در ژرف؛نماياند  مي  و منطقي ، انساني ها عقالني اختروس

هژموني
2

   هژموني مانند يخوان  و مخالف  تهاجمي هاي تنها از نظريه   نه  نظريه اين.  است 

يگرامش
3

ساختارشكني، 
4

   بلكه؛  را برده  بهره  فوكو بهترين  قدرت دريدا و گفتمان 

   اين ،همچنين.   است بوده   دخيل  تهاجمي هاي  نظريه  كردنِ  و تركيب  ربه در ف شكلي  به

 و   فمنيسم  مانند  و مبارزاتي خوان  مخالف هاي  از جنبش  پيوند بسياري  عامل نظريه

   شصت ة در ده  زنان خواهي  آزادي جنبش،   مثال رايب.   است  شده  با نژادپرستي مبارزه

 سكسيسمة واژ طور كه  همان؛  گرفت نام   سياهان بخش  آزادي بش جن  الگوي برمبناي
5

يا   

سكسيسم باوري است برپاية «.  شد  ساخته  نژادي  تبعيض  الگوي  مطابق  جنسي تبعيض

. )Lorde et al., 2000: 631( ».برتري يك نژاد بر نژادهاي ديگر كه تسلط او را دربردارد

 ، ديگر عبارت  به.  است  گرفته  شكل » دشمن ةاستعار«با    پسااستعماري ةنظري ،طور كليبه
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   علمي  از نظام، خود بخشي  مشروعيت  براي  كه  است  پنهاني  بازي  به  معطوف  نظريه اين

   ادوارد سعيد با اثرپذيري  كه  رويكرد است  با همينطور دقيق، به. برد  مي  بهره و فرهنگي

  كند كه جو ميو  را جست ِ پنهاني ستيال و ايدئولوژي ا يسشناقشر  از فوكو در كتاب

اي از شناسي گونه شرق«او معتقد است . گيرد كار مي   بهق با شررويارويي در  غرب

سعيد . )Said, 2000: 274(» .خواهد بر شرق سلطه يابدپروژة غرب است كه مي

  :گويد مي   و امپرياليسم فرهنگ  دركتاب

 ؛ اش  سلطه و قلمرو تحت»  غرب«   ميان  روابط ةطالع م  كه  است  اين نظر من

  ة مطالع  بر  است  مدخلي  بلكه؛  نيست  نامساوي اي  رابطه تنها شناخت»  ديگران«

  استمرار ،عالوه  و به  خود غرب  فرهنگي  تجربيات  مفهوم گيري  و شكل تكوين

   و تبيين واند توجيهت  مي  زماني  دربرابر غيرغرب  نزد غرب حضور نابرابر قدرت

   همچون  فرهنگي هاي  نيز از صورت  دقيقي درك ما   باشد كه  داشته اي  مالحظه قابل

  آن  در  كه  از اشعار و اُپراهايي  خاصي ، نوعي  تاريخي هاي ، گفتمان نگاري ، قوم رمان

  من . باشيم   داشته  است ها فراوان ها در آن  تفاوت  اين  براساس  و تلميحات تااشار

   مانند ادبيات  فرهنگي ظاهر خنثاي ه ب هاي  بخش كه  هنگامي  كه  استداللم  اين دنبال به

  هاي  را با انديشه شوند و آن  مي تر چيره  ضعيف  بر فرهنگ  انتقادي هاي و نظريه

  پوشش   غيراروپايي هاي  ويژگي بودن  و نيز ثابت  جوهر اروپايي  تغيير بودن غيرقابل

   مشروعيت  دربارة  و تصورات  جغرافيايي  درمورد فتوحات پردازي دهند، داستان مي

   طرف  تجارب دهد  مي  نشان شود كه  مي  چشمگيري تا تبع  باعث  گناه و احساس

   است كرده   را كتمان  با آن تر و تداخل  ضعيف  قدرت ر اتكا ب قدرتمند چگونه

  .)288-287: 1382 د،يسع(

  هاي ، گفتمان هاي فرهنگي صورت   خود را به  توجه  بيشترين پسااستعماري ةنظري

      .  استكرده   معطوف  زبان  و معناكاوي تاريخي

   خواني  و مخالف زبان

   زبان ، واكاوي  يا هويت  متن  يك  و مخالفت  مقاومت  درك هاي  راه ترين  از اصلي يكي

   هم  باشد، مقاومت تواند آشكار يا پنهان  مي  سلطه هطور ك همان.   است  يا هويت  متن آن

   اصلِ شود كه  تبديل  ساختارهايي تواند به  مي  مقاومت. باشد تواند آشكار يا پنهان مي
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 در   تا زبان  است  شده  باعث  كه هايي  زيرساخت بسا آن   كند و چه  خود را پنهان مقاومت

   علوم  از كاركردهاي يكي.  آشكار نباشد ب مخاط  قرار گيرد، براي  ويژه وضعيت

   زبان  ساختار پنهان كردن ، آشكار شناسي  و گفتمان ، معناكاوي شناسي ، نشانه كاوي روان

   انتقادي هاي  و نظريه شكني ، ساخت  قدرت  گفتمان  مانندهايي  نظريه ،همچنين.  است

  . كنند را بازگو  زبان ةشد   كتمان كوشند تا بخش بسيار مي

   زبان، يابد  دست  و پديدارشناختي  خنثي  زباني كند به  مي  سعي  انساني  علوم گرچها

   مقاومت  در وضعيت  زبان،  اولي طريق   شود و به  پاك  گوينده تواند از ايدئولوژي نمي

يا    اثبات  براي فقط  در مقاومت زبان.  باشد خواني  مخالف هاي  از چالش تواند خالي نمي

   خودِ ديگري  با آن  مبارزه تر آن مهم  هدف  بلكه؛گيرد  نمي  شكل  گوينده ة انديش توصيف

، باردار و  شده غني  است  زباني  مقاومت  به  معطوف زبانِ.   است دهن تهديدكن  كه است

  خوان مخالف زباني  مقاومت  به معطوفِ   زبان   گفت توان  مي  دليل  همين ؛ به واكنشي

  . است

   خوان  شعر شاعرِ مخالف ساختار دوقطبي

   و چه  دشمنةمثاب  به  ديگريِ انديشد؛ چه  مي »ديگري«   به  بسيار انوخ شاعر مخالف

   را دوقطبي خوان  مخالف شعر شاعرِ،خود  خودبه لهئ مس اين.   دوستةمثاب  بهديگريِ

.   و متن زيرمتن:   است  دو اليه  داراي خوان  شعر شاعر مخالف، ديگر  عبارت  به.كند مي

 آشكار  »متن« در   آن گيرد و مستعارمنه  قرار مي »متنرزي« در   مستعارله عنوان  به دشمن

شاعر .   است  دشمن  شاعر با ايدئولوژي  ايدئولوژي  ميدان جدال زيرمتن. شود مي

 نماد و   را به تاريخ ندكند تا بتوا  مي  پنهان  خود را در زيرمتن خوان ايدئولوژي مخالف

 شاعر از   و تعريف  خالقيت  به   ايدئولوژي شدگي كند؛ اما مقدار پنهان  تبديل تمثيل

   نشان  خود را ايدئولوژيك شعر ة هر دو الي عرياش، بسا چه.   است  وابستهشناسي زيبايي

 كند؛  كور نميران  مت  ايدئولوژيك هاي نشانه  خوان  شاعر مخالف اما در هر صورت. دهد

 را   ارجاعي هاي رو نشانه  بگيرد؛ ازاين  را فرض  ايدئولوژي  اين خواهد خواننده  مي زيرا

  به.  كند  را درك عصر شاعر آن   همة خوانند  حداقل گنجاند كه  مي  در متن اي گونه به

   زيرا؛  است ، معناگرا و خودآگاهانه  تمثيلي شدت  به خوان مخالف  شعر شاعرِ ، دليل همين
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 و   وجودگرايانه  انكار فضاي معناي   به  اما اين. يابد  شهود دست گذارد او به  نمي دشمن

  را با  هويتش خوان شاعر مخالف.   نيست خوان  در شعر شاعر مخالف اگزيستانسياليستي

  ت ني كه  ا معن  اين  به. مدار است مؤلف خوان  مخالف شعر شاعرِ فهمد؛ بنابراين  مي دشمن

شود؛   مي  تبديلشناختي زيبايي هاي  نشانه  به  اما در متن؛  است ، تاريخي  در زيرمتن مؤلف

نماياند   مي يكژغيرايدئولو  شكل  به-تعبير آلتوسر   به- را  شاعر ايدئولوژي  صورت در اين

  رماني آ  در خدمتيتمام به يا شعر را  خوان شاعر مخالف. )44 :1384،  مكاريك  ك.ر(

 يا ؛ بعد شاعر  است خوان  مخالف  اول ، صورت  در اين انديشد كه  مي  آن  به گيرد كه مي

   در اين كه خوان  بعد مخالف  شاعر است  اول  يعني،كند  مي  را در شعر پنهان ايدئولوژي

  به.  كند  پنهان  تازه  را در ساختارهاي  ايدئولوژي  دارد كه نياز تيخالقي   به ،صورت

كند تا از   مي  تبديل جوشاني  منبع  به  را خواني ، مخالف خوان  شاعر مخالف، ديگر عبارت

   است  ممكن  تازه  ساختارهاي ، حالت در اين. وجود آورد  به  تازه  ساختارهايي آن

   شكل خواني  مخالف ة برپاي  اما خود ساختارها؛ شاعر را آشكار نكندِ خواني مخالف

   دالي  چونان خوان  شاعر مخالف ساختار شعرِ  گفت توان  مي  جهت از اين.   است گرفته

  :  است  دو مدلول  داراي  كه است

  ؛ها  آن  و فرسودگي معنايي  بي فرض   به ، پيشين  دربرابر ساختارهاي  مقاومت.1

  .  است  پيشين  در ساختارهاي  كه  پنهاني  با ايدئولوژي  مقاومت.2

    فارسي  و ادبيات  در زبان ن پنها مقاومت

   و هنوز هم  است  رفته  پيش  با مقاومت  خود، هميشه  تاريخي  حيات  درطول  فارسي زبان

   زبان  اين  گويندگان  كه اي نمايي  و التين مĤبي ، عربي گرايي  سره: هاست  مقاومتةعرص

  ، از سوي است عصر هاي ها و گفتمان  ايدئولوژي برگرفته ازسو  از يك دارند اگرچه

   فارسي  زبان مقاومت.   است  زبان  اين بنياد و ابدي درون هاي  چالش ةدهند ديگر نشان

   فارسي زبان.  و ستيز سازگاري:   است  آشكار شده  دو شكل  ديگر به هاي دربرابر هويت

   انعطاف.ها ناسازگار ساختدر ژرف ؛ اما ها سازگار است ، در روساخت دربرابر بيگانه

   زبان  اين  كه  نيست ا معن  اين  به  ديگري  نحو زبان  و حتي  دربرابر مفردات  فارسي زبان

   پنهان  مقاومت  نوعي توان  را مي  انعطاف  اين  بلكه؛ ندارد  خودبنيادي  و اصالت هويت
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  ابل درمق  فارسي  زبان  و سازگاري پذيري انعطافتوان گفت   اين ميبراساس.  دانست

  .شود ميمنجر    ايراني  و سازگاريِ  هويت  به  كه  است  زبان  اين  از مقاومت  بخشي بيگانه

 دربرابر  ؛ ماندن  است  ماندن  اصرار به  همان  فارسي  آشكار زبان مقاومتِ اما بخش

  ربي ع زبان.  ديد  عربي  دربرابر زبان توان  را مي  فارسي  مقاومت زبان  اوج.  ديگري هجوم

  كه چنان  را محو كند؛  فارسي  زبان  نتوانست  هم   الهي  مشروعيت دارا بودن با حتي

   است  اين  بنيادي الؤاما س.  كردند  درك  فارسي  زبان  را با ذهنيت  ايمان اسالمي ايرانيان

   ايراني خوانان  مخالف  ذهنيت  چقدر در باروري  فارسي در زبان موجود  مقاومت كه

آيا .   است  شده  تبديلحماسه   خود بارها به  حيات  درطول  فارسي  زبان.ه است بود يلدخ

 دربرابر   باشد؟ مقاومت  فارسي  زبان  مقاومتِ  منشأتواند  نمي  فردوسي  حماسي اعتراض

   پيشامدرن  در جهان كه  چنان؛  است  كرده بدل ستيز  زبان  به  را  فارسي  زبان  هميشه سلطه

 و  آشكار ذهنيت ة نمون توان  را مي ناصرخسرو و خيام ،  فردوسي  ايران  و ادبيات انزب

  . ستيز دانست زبانِ 

 دارد و  شناختي بنياد هستي  ايرانية و انديش ها در ادبيات خواني لف از مخا بخشي

  رازي؛  ت اس  شده  جاودانه  كه  است شناختي  هستي هاي خواني  مخالف  همين دليل  دقيقاً به

  اينان.   غزالي و حتي   خيام هاي خواني  مخالف كند؛ مثل ها را درگير مي  انسان ة هم هستي

  كه ؛ چنان  است  را نداشته  آن  بيان  توان  هركس اند كه  كرده طرحم  هايي پرسش

.  ست ا  و اعتراف  با اعتراض  همراه  و راززدايي  تابوستيزي دليل  به هايشان خواني مخالف

  هاي  كوشش  رود؛ مثل پيش   ايدئولوژي تواند بدون  نمي خواني  مخالف وجود اين،با

  .  ادبيات كردنك  ايدئولوژي ناصرخسرو براي

،   سياسي هاي  با قدرت  سازگاريدليل  به،  ايران  پيشامدرن  شاعرانبيشتراما 

 و   استعاري درز، واگويي در پند و ان اي  تصعيديافته شكل   را به هايشان خواني مخالف

 خواني  مخالف  با همين  آشكار كردند و حتي دنيا و طنز اخالقيبه   اعتنايي  بي وارونگي

  فقط و عبيد ، سوزني  انوري هاي خواني مخالف.  رسيدند  عرفاني  گفتمان  به تصعيديافته 

 بيشتر   كه  حافظ هاي خواني مخالف.  طنز بگيرد  را به  و يا عمومي  فرديق اخال توانست

  كردنِ درحد نقيضه ،  است  شدهش شعر شناختي ساختار زيبايي  ديگر جذب از شاعران

  به.  يابد  دست  مركز قدرت  به  قدرتة از حاشي  ماند و نتوانست  باقي  مسلط هاي گفتمان
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   مخاطبيجوو  در جست  معاصر كه  با شاعران  در مقايسه  سنتي  شاعران ، دليل همين

 را  انهايش خواني نتوانستند مخالف، انديشيدند  مي  روزنامههايه بودند و با واژ عمومي

  .درحد تغيير ساختار ارتقا دهند

   ساختار بر  تا عصيان ايده بر از عصيان

 گفتمان ،رو ازاين.   است  بوده  با سركوب  از مشروطه همراهپس ِ  در ايران  عمومي بيداري

   با گفتمان  و تقابل ، تخاصم  سركوب  را در فضايي بيدار ن همي بعد از مشروطه

  گامم ه اغلب  از مشروطه  پيش  ادبيات  كه  درحالي؛كرد  مي بازنمايي)  مسلط ( مونيكژه

   به  بيشتر كرد كه  مي  پيروي اي  آمرانه  از تخيلِ ،بنابراين.  بود  مسلط  گفتمانِ و همراه

   از مشروطه  پيش  ادبيات، ديگر  عبارت به.  بود وابسته آييني  هاي  يا قدرت  مركزي قدرت

   را توجيه قدرت  يا  كه ا معن  اين  بود؛ به  با قدرت  ايجابيايه رابطيجوو در جست

  الملوكش  ةنصيح و يا  گرفت  مي  را ناديده ، يا قدرت  داشت  استراتژيكِ كرد، يا سكوت مي

 پند و اندرز   آشكار همين هاي  رگه كه  چنان؛كرد  مي  تبديل وارونه  اعتراضِ  به را

 مثل پرستي شاعر وطنهاي  ه در قصيد  حتي-  تغيير  و نه  اصالح  فرض  به-  را بينانه خوش

   ادبيات  به ، قدرت مسلطِ  با نفي  مشروطه اما ادبيات.  ديد توان بهار ميالشعراي ملك

، ، ادبيات شويم تر مي  نزديك  پهلوي ورة د  به هرقدر از مشروطه.  شد تبديلمعاصر

  .كند  پيدا مي قدرت  ضد هاي  با گفتمان  بيشتري  همراهي ارسيويژه شعر ف به

  ة بدن  درونِشان،هاي گري  عصيان ة با هم  و الهوتي ، فرخي  بهار، عشقيمانند  شاعراني

 بود   ايده  محدود به ن اعتراضشا ، دليل  همين  به.كردند  خود را آشكار مي  اعتراض قدرت

  قدرت  بودند و يا رابط مردم ة  يا نمايند  شاعران  اين رازيانديشيدند؛  مين ساختارها  و به

 در فقط از ساختارها   عدول  اوج و بودند  در تغيير ساختارها محتاطرو، ازاين.  و مردم

زاد و ست، م طمسم(  نتي س  از قالب  رها شدن  به كار و متمايل ، محافظه  دورگه هاي قالب

  .شد آشكار مي)  چهارپاره

 ساختار منجر بر   عصيان  به  كه ر محتواستب   عصيان  همين  كرد كه اما نبايد فراموش

 نيما برعكسِ عشقي، فرخي، بهار و الهوتي نه وابستة قدرت بود و نه نمايندة .شود مي

   آن تبعِ  بهشعر نو و.  تبديل كردتار ساخ بر عصيان  به  را  ايده بر عصيان  بنابراينملت؛
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 نوگرا  شاعران  زيرا  ساختارها برد؛ة حوز  را به  قدرت  و نفي بودن سلبي،شعر سپيد

،   استنهفته   كهنه  در ساختارهاي  كه  و موافقتي  ايجاب الگوي كهن معتقد بودند

ا  سراسر فردگر  دهد كه تاب را باز  شود و تخيلي  تبديل  و مقاومت  نفي ابزارِ تواند به نمي

  .پذيرد  را نمي سنتمرجعيت   كه ؛ چنان  ويرانگر استو

 و   افراطي گرايان  از سنت  بسياري  عدة  نيما با مقاومتِ  ساختاري اما عصيان

   بلكه كرد؛ نشين تنها نيما را خانه  نه  مقاومت  اين.رو شد  روبهكار  محافظه گرايان سنت

  كند، همچنان مير  عبو  سنت متصلّب از ساختار  نيما اگرچه.شد   نترل ك  نيما هم عصيان

   نشان مند و تئوريك  از هنجار خود را نظام  نيما عدول ،بنابراين. انديشد  مي ت سنّ به

 نكنند   متهمسوادي  بي  او را به كند كه  مي  تعريف اي گونه   را به  و قافيه  عروض.دهد مي

 را   عصيانش ، همچنانگرفت  از ادبيات مشروطه مايه مي كه معترضي ةاما ايد.  كردند كه

   جا گرفتهي در ساختار ديگر  چون  كه  تفاوت  با اين؛كند  مي در شعر نيما بازنمايي

 ،تر  پيچيده  و فرخي  بهار، عشقي  مانند  شاعرانيِ  اعتراضي  ايدة در مقايسه با،  است

 .  كرده استتر  خود را پيچيده  گفتمان هم   سياسي  قدرت زيرا؛ تر است تر و مبهم نمادين

  سادگي   ديگر به  توليد شود كه هايي  و نمادها و تمثيلها ه استعار  كه  است  طبيعي ،بنابراين

  نظري  هاي  در نوشته همها و   در نامه همنيما .   نيست  مشروطه ة اولي ها و مفاهيم ايده

 دو ، از نيماپس اما .  است شده   ساختار كشف كردن  راكد تيح  و  كردن  ثابت خود درپي

 تفاوت اين دو تأويل . و تأويل شاملو  اخوان تأويل: گيرد  مي  از نيما شكل ط مسلّ تأويل

 را با   شاملو اعتراض  ولي؛برد ها مي  ايده سمت  را به  اعتراض  اخوان در اين است كه

 نيما   ساختار عصياني » خويشتن  به بازگشت«  گفتمان ا ب اخوان. كند  مي ساختار بازنمايي

  .دهد دست مي به از ساختار  ريتيصا ع راند و شاملو تأويل  مي  عقب را به

 نيما و شاملو   اختالف  باعث گيرد كه  مي  از نيما فاصله  شاملو چنانِ  عصياني تأويل

  ، بنابراين.  است انگراي  سنت  كردن  راضي جويو  در جست  اما اخوان؛شود مي

   شاملو توسط  و سركوب نفي. كنند پذيرند و شاملو را رد مي  را مي  اخوان گرايان سنت

   بسنده  شعر نيمايي  تمرين  ديگر به دهد كه  او مي  به اي اقه خلّ  مقاومت گرايان سنت

  .گزيند برمي   ديگري كند و راه نمي
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   ستيز شاملو و زبان

  پيوند   زبان  عنصر هويت يعني ترين  با پيچيده ، مقاومت ر يادآور شديم پيشت طور كه همان

 ؛ پسانديشد  مي شده غني  با زبان، شاعر در مقاومت.   است  از هويت  برآمده  زيرادارد؛

   كه  است  وضعي چنين.  ستيز است   زبان جويو  در جست، شناختي  زيبايي فراتر از زبان

 ستيز  زبان«. دو بگر  و عتاب  خطاب  حالت  يك  خود به يتدر كلّ  شود تا زبان  مي سبب

 ؛گرايد  مي  يا حماسه  شكست  دو حالت  معموالً به ، سياسي اجتماعي   وضعيتبراساس

  اين. )95:  ب1378،  مختاري(»  .غلبه   يا آرزوي،  است  داشته شدن    مغلوب زيرا يا تجربة

 ديگر و فراتر از   در فضايي خوان  شعر شاعر مخالف شود  مي خود سبب ها خودبه ويژگي

 مكن است م  كه  است  پنهان  در آن  چيزي ؛ زيرا شود  واكاوي شناختي امر زيبايي

  :شاملو تعبير   به.دار باشد لهئمس

   نباشد، در آن دست  از اين  يا هرچه  يا طبيعتق معشو ، مدح شعر اگر مديحه

   چنان  و با آن  است  خطرناك  و حتي  مشكوك  چيزي هنگرند ك  مي ناگزير چنان به

   ناصرالدين طرف  به  كرماني  ميرزا رضاي  كه  پاكتي  نكند مثل كنند كه برخورد مي

  . باشند  كرده  قائم ، چيزي ، بمبي ، نارنجكي اي  تپانچه دراز كرد، زيرش  شاه

 سوار   كلكي و چه ت،پرسيد  از ما مي  روراست  گذشته  سانسور رژيم رئيس

 ما   به  را كه ، راستش  طبيعت  وصف ، نه  است  شعر عاشقانه  نه ايد؟ آخر اين كرده

 در   باشد، نهق معشو  در ستايش  نه  كه شعري.  شتا د  حق  بيچاره آن. يديگو نمي

   هست  در كارش وگو كلكي گفت ، بي  شاه  در مدح ، نه طبيعت  وصف

  .)99 :1384شاملو، (  

   است  چيزي  به  معطوف ؛ يعني  است يتاف، الت متاو شاعر در مق  تخيل، ديگر از سوي

  ؛ به  است شده كانوني انوخ  شاعر مخالف يلخ ت، ديگر  عبارت  به.  است  تهديدكننده كه

   هدف بتواند به دهد تا  مي  سامان اي گونه  را به  تخيل خوان  شاعر مخالف  كه ا معن اين

كار    بهش شاملو در شعر  كه  متمايزي  در تلميحات با دقت.  يابد  خود دست تيمبارزا

 او   شاعر با ايدئولوژي  زباني برگ  سازو  چگونه  رسيد كه لهئ مس  اين  به توان گيرد، مي مي

  :گويد شاملو مي.  سازگار و هدفمند است

   زيبايي ، درك  نيستممعتقد»  شناسي زيبايي«   به  موسوم اي  مقوله  اصالً به من
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   همه ب  ربطي  هيچ  گاه  كه  مختلف  چيزهاي  و اقسام  انواع ، محصول  است موضوعي

   شناخت،  داشتن  از تناسب  يا علمي  شخصي ، برداشت  ذهني مثالً تربيت. ندارد

و   ، سليقه ، عادت  و انتخاب  مقايسه  امكان  باال بردن  براي كم دست جهان  از كافي

 و   مدام  دغدغة  كه  دوم نكتة.   مختلف هاي  و ضعف  شدت  ديگر به  چيزهاي خيلي

  .)103 ، همان(   است  آزادي لةئ، مس  است  و روز من  شب امان بي

   اين هاي ق اغرا ، درواقع.  است ، پرخاشگر و عصبي  حماسي،  جنگنده  مقاومت زبان

 ستيز منجر   زبان تنها به   نه  استراتژي  اين.و كردجو  جستيشها  را بايد در استراتژي زبان

   به،بنياد در كه   ساختارهايي؛كند  خود توليد مي  همساز با زبان  ساختارهايي  بلكه؛شود مي

  .  است  وابسته تمايز و تفاوت

 در   و اخوان  ابتهاج  نادر نادرپور، هوشنگ  مثل  نوپردازي  شاعران ، سي در دهة

ظاهر   به عصيان  با شعر سپيد بودند؛ اما  ادبي  سنت  پيوند سازگاري لقة ح جويو جست

  يأس با   همواره  شاعران  اين يي سپيدسرا،رو ينااز.  نياوردند تاب شعر سپيد را قاعدة بي

  ة قطع  يك  نتوانست  تن يك«   حتي  كدكني تعبير شفيعي  به، ه ده در اين.  است بودههمراه 

اما . )261 :1368(» . باشد  نشده  پشيمان خود بعد از چند روز از نشر آن  نو بسرايد كه

  هاي  ناسازگاري ،بنابراين. شود مي  تبديل  و مقاومت پافشاري  در شاملو به يأس  همين

. گذارد  تأثير را مي  او بيشترين  پيام  در توليد و سبك  ادبي  سنت ياههشاملو با قاعد

 در   چگونه بيند كه  سپيد مي هم شعر  را در موقعيت و اعتراضستيز    روح شاملو همين

  :گويد او مي. كند مي   آزاد مقاومت  و حتي  با شعر كالسيك تقابل

 شايد نكند، اما از  نيازي  بي ، احساس  و پيرايش ، از آرايش  و قافيه شعر سپيد از وزن

كند،   مي نيازي  بي  تظاهر به ن نماند، لك  محروم  و شايد بتواند از آن  است  محروم آن

  هاي چشم  بماند تا خواهد عريان عمد مي  به  كه زير است  سربه ديدة   شكنجه گويي

شاملو، (زير او را دريابند   او ببينند و راز سربه  را بر تن  شكنجه هاي ، داغ تماشاگران

  .)93-92 :ب1381

 نيز با   ديگري  مقاومت،ار داردر شعر سپيد اصرد   مقاومتر ب  شاملو كهگونه  همان

   شعرهاي  در چاپ  اصرار و مقاومت  اين او دربارة.  استه ها داشت  سال  آن مطبوعات

  :گويد آزاد مي

. شد مين ميسر  العادهق فو جز با فشار و تالشي» شعر آزاد«   هر قطعه چاپ
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 تنها  ر را از اين شاع كردند و دست  مي  اشعار خودداري گونه  از نشر اين مطبوعات

 خود  ناگزير من  كردند، به  مي  در اختيار او بود كوتاه  آزمايش  براي  كه اي وسيله

  ، به  و آن  اين  يا باكمك تنهايي داد، به  مي  اجازه ام  مالي  وضع بار كه يك  هرچند گاه

  .)71 :1384شاملو، (...  كردم  مي  اقدام اي  يا روزنامه نشر مجله

    و ايدئولوژيساختار

   تحقير به  را براي  دشمن  چونِ  ديگري طور كه  همان خوان  شاعر مخالف ة ستيزندِ زبان

  اي را خود را واسطهزيدهد؛   مي آميز نشان ق را اغرا اش  ستيزنده ةكند، سوژ  مي  تبديل اُبژه

  :پيوندد  ميهم   را به خوانان  مخالف  همة داند كه مي

   بگويي   كه  نيستم قصه

    بخواني  كه  نيستم نغمه

    بشنوي  كه صدا نيستم

    ببيني كه  چنان يا چيزي

  ...  بداني كه  چنان يا چيزي

   ام  دردِ مشترك من

  )231: الف1381شاملو،  ( مرا فرياد كن

   قرار دارد و به  در آن  كه  است  موقعيتي  به  شاملو وابسته  زبان  خودشيفتگي ،بنابراين

  .  است  و متفاوت تمايزم   زبان جويو  در جست  كه  است ليل د همين

،   خطابي  شعرش شود  مي شاملو سبب  هاي خواني  در مخالف شده  پنهان ايدئولوژي

 درود  كند، گاهي  مي  سرزنش  گاهيبه همين دليل است كه.  باشد  و پيامبرانه حماسي

  »آونگ « شعر خويش»دار «را بر   شاعري  گاه  و حتي نااميد است فرستد، گاهي مي

  .كند مي

   نظر، از اين.  است ديگريحضور    با فرض ِ شعر شاملو هميشه  بودن خطابي

  :  است  مقدس هاي  كتاب ابت ع  به  شبيه هايش ابتع

    عظمت  غريو يك داني تو نمي

  نالد  نمي  شكست  يك  در شكنجة كه وقتي

  !  است  كوهي چه
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    اطمينان ِ يك  محكوم مژة  بي نگاه داني تو نمي

  )62 ، همان( !  است  دريايي شود چه  مي  خيره  هراس ِ يك ِ حاكم  در چشم كه وقتي

 در  سرايد و گاهي  مي  دشمنِ  و با فرض  دوست  در غياب  را شاملو شعرشگاهي 

 .دگوي  مي  از دشمن  شعرهايش ترين  در عاشقانه،  با حضور دوست  و حتي  دشمن غياب

   زيراكند؛ مي   را ناآرام  خواننده  را و هم  شعرش  هم  دشمن  حضور و غياب  فضاي اين

گذارد   شعر شاملو نمي  بودن دواليه. بيند  خود مي قدمي را در چند  دشمن خواننده

 و تعهد شاعر را   بايد اطمينان  قرار گيرد؛ زيرا خواننده  چندمعنايي  در فضاي شعرش

  .دريابد

   شدن  شعر را از غرقه  كه  است  از عواملي  هنر خود يكي  تعهد اجتماعي د بهاعتقا

 شاعر   ذهني ة تصوير حادث دارد و به  بازمي گريزي و تأويل  محض معناييدر بحر بي

وجود    راهنمايي  و چراغ  شاملو غالباً نشانه  شعرهاي ترين در مبهم. دهد  مي سامان

   راهنمايي  روحي ة در حادث شده  كتمان  و مفهوم ا معن  كانون  را به  خواننده دارد كه

   در حال  خواننده  قرار دادن  را براي  الزم  ظرفيت  شعر وي  و ساختمان زبان. كند مي

  هم  و  برانگيزنده  خود هم  سهم  به  آن  و مضمون  مفهوم  و درك  حادثه و هواي

  .)48 :1381  ،پورنامداريان(  اراست د  كمال ، به  است  حادثهة آنانگيخت

 را  زيرمتنن  بود  متن ايدئولوژيك هاي  و استعاره  نماد، تمثيل  با روكش شاملواگرچه 

.  يابد  راه  متن  به آورد تا زيرمتن وجود مي  به  در شعرش هايي  روزنه كند، هميشه  مي پنهان

   در روند زمان  است ممكن ،  است ئولوژي و ايد  تاريخ  به ميختهها آ متنر زي اما از آنجا كه

 تعادل شعر شاملو را  گمان  بي لهئ مس  همين ،بنابراين.  بدهد  خود را از دست معناهاي

 را بخواند و يا   شعرش هاي  نتواند زيرمتن  آينده  نسل  است  ممكن ؛ زيرازند  مي برهم

 شاملو   كه است دليل  همين  شايد به؛ياد ببرد ، از  است  نهفته  در آن  كه  رااي نوستالژي

   خواننده خواهد به  مي دهد؛ گويي  مي  توضيح ر اشعا پايان را در   شعرش تلميحات

 خود را  هاي خواني  مخالف  جديدتر كه آيا نسل. ها را از ياد نبرد  زيرمتن گوشزد كند كه

  زداييِ  و اسطوره نكرد  عرفي جويو كند و در جست  مي فرافكني   مبهم در ساختارهاي

 شاملو را  هاي خواني تواند مخالف ، مي  است  گذشته  نسلِ خوان  و مخالف  تمثيلي زبان

   كند؟ تأويل
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   شاملو هاي خواني  مخالف  كلي بندي صورت

   گرفته  شكل ط مسلّ هاي  با گفتمان رويارويي احمد شاملو در  هاي خواني  مخالف همة

  : كرد  تقسيم  دو گروه ها را به  گفتمان  اين توان  مي  كلي بندي  دسته در يك.  است

   ؛ سياسي  گفتمان مسلط.1

   . ادبي  مسلط  گفتمان.2

جويد و در   مي  دو گفتمان  اين  بين يهاي  همانندي ، نفيِ  شاملو در موقعيت اگرچه

   دو گفتمان ين ا  به كند، رويكردش  مي  را انتخاب اي  ستيزنده  زبانِ  هر دو گفتمان نفي

  حمله  ساختارها  معموالً به  ادبيط مسلّ  با گفتمان  مقابله  براي كه ؛ چنان  است متفاوت

  از آنجا كه. دهد  قرار مي ها را هدف  ايده  سياسي ط مسلّ  با گفتمان  مقابله  اما براي؛برد مي

   به  شاملو ، زبان نيست   ممكن  ايدئولوژي  بدون ط مسلّ ها و ساختارهاي  با ايده مبارزه

  خواني  مخالف هاي در روش. شود  مي  تبديلدار و ايدئولوژيك لهئ هدفمند، مس زباني

از . شود  مي  در ساختارها پنهان  گاهي ؛ زيرا  آشكار نيست  او هميشه شاملو ايدئولوژي

   زيرا؛ نست و ساختار دا  ايدئولوژيِ  ناآرام بستر  هم توان  شعر شاملو را مي، نظر اين

   شاملو با انواع اگرچه. برند  مي  يكديگر حمله سوي  به گاهي  اي گرايانه ليلق ت شكل  به

 شعر تاحد  ليلق كند و از ت  را پنهان اش خواهد ايدئولوژي  مي  زباني-   ساختي شگردهاي

  توان  مي نظر،  از اين.   است  وابسته ايدئولوژي  به  شاعر نگرين جها كند،شعار جلوگيري

ها  بن ايدئولوژي«   توسط  ساختار شعر شاملو هم گفت
6

 مورد  شود و هم  مي ساخته» 

  ،درواقع.   سازگار نيست  شعر شاملو با هر ذهني ، دليل  همين به. گيرد  قرار مي حمله

  . او هاييگريز  سنت  هستند نه»ها  بن ايدئولوژي« آشيل شعر شاملو  ةپاشن

  شود؛ بلكه  او نمي  ادبي هاي  آفرينش  شاملفقطشاملو   هاي خواني مخالف

   روايت ؛ مانند كرد  او دنبال  فرهنگي هاي  در اكثر فعاليت توان  را مي هايش خواني مخالف

،  كوچه  كتاب در آمريكا،   فردوسي  او دربارة ، سخنراني  شعر خيام ، خوانش او از حافظ

   بنابراين،. بود  سروده  جالل  براي  كه اي ار مرثيهكن ا  و حتي  ژورناليستي هاي فعاليت

  رود و هم  مي  پيش  با مقاومت  كه  اوست  هويت  بازتاب  شاملو هم هاي خواني مخالف

  . او  مشروعيت  و حتي منشأ مرجعيت
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   شاملو هاي خواني  مخالف شناسي سنخ

 بايد تأكيد ؛ اما كند كيك را در شعر شاملو تف خواني  مخالف هاي كوشد روش  مي نگارنده

   با هم اي رفته  آميخته و درهم   شاملو رابطة خواني  مخالف هاي  انگيزه كه  همچنان كرد

  هاي پوشاني هم  نيز اش  فرهنگي  او در شعر و رفتارهاي خواني  مخالف هاي دارند، روش

 شاملو  شناختي  زيبايي  و حتي  فرهنگي  فعاليت  در كه چنان.  با يكديگر دارند خاصي

  . را با يكديگر ديد  چند روش  نقش توان مي

   كه  آن شناختي  روان هاي خاستگاه، جدا از  خواني  شاملو را در مخالف هاي انگيزه

  : مورد خالصه كرد در سه توان مي طلبد،  مي  ديگري بحث

   ؛ ايدئولوژيك  و مقاومت  مبارزه.1

   ؛ قدرت  ساختار پنهان  كشف.2

  .قا شعر خلّ  به  و رسيدن  زباني  ساختارهاي  كشف.3

:  كرد بندي  تقسيم  چهار دسته  به توان ِ شاملو را مي خواني  مخالف هاي روش

  . سازي اسطورهو   ستيزيوتاب،  با ساختارها  بازي، سازي واژگون

   سازي  واژگون.1

واژگوني«
7

  هاي  روش كه ن چنا؛  است خواني  در مخالف شناختي روش  اصل ترين مهم» 

   و مقاومتي كارن و ا نفي . هستند سازي  واژگون  به  وابسته اي گونه  به خواني ديگر مخالف

   همين به. شود  منجر مي سازي  واژگون  به گمان  وجود دارد، بي خواني  در مخالف كه

   پنهان  است  ممكن  آن  اثباتي  در شكل شود كه  مي  درك  چيزي خواني  در مخالف ،دليل

  . بماند

   در فرض  است  ممكن  انسان آنچه  از  است  عبارت  فوكو، واژگوني  تعريف به

 تفسير   يا مكتبي  سنت  وقتي  معنا كه بدين.  خود احيا كند  در ذهن  مخالف مفهوم

 و تعبير مقابل  تفسير  با طرح توان دارد، مي  مي  عرضه  تاريخي  از رويدادي خاصي

  . )38: 1378 ، ضيمران (كرد  مهيا  خصوص  را در آن اي  تازه  انديشة  زمينة آن

   مقاومت  آن تبع  و به ط مسلّ  با گفتمان  مقابله  براي  است سازي روشي  واژگون ،بنابراين

  .كند  توليد مي ط مسلّ  گفتمان  كه دربرابر ساختارهايي
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  هاي  روش كه چنان؛  است  خواني  شاملو در مخالف روش  ترين اصلي  سازي واژگون

شاملو در .  هستند هايش سازي  از واژگون  برآمده اي گونه   به شاخواني ديگر مخالف

  هاي گفتمان   بودن  ابدي  فرض دهد و هم  مي  خود را گسترش  مقاومت  هم سازي واژگون

   درمقابلخود او را  خودبه لهئ مس اين. گيرد  مي ش چال  را به  و ادبي  سياسي طمسلّ

   سياسي ط مسلّ  شاملو با گفتمان  مقابلةروش. دهد  قرار مي  و ساختاري  سياسي تابوهاي

   او اين بيني دهد در جهان مي   واحد، نشان  و روشي ، در زبان  ادبي ط مسلّ و ساختارهاي

  ويجو  در جست  ادبي  او در ساختارهاي  كه  است  دليل  همين به. اند وابستههم  دو به

  .  است  سياسي ساختارهاي

   ساختمان پراكندگي ) شاملو  روايت  به حافظ(   ساختار شعر حافظ شاملو در بررسي

 از  اي  ديگرگونه  شناخت  كه  است  فرضي با چنين. داند  مي  قدرت  به شعر را وابسته

  فرض   ادبي ط مسلّ  در گفتمان  كه  آنچه  وارونة  حافظ كه  چنان؛دهد  مي دست   به حافظ

  .شود  مي تبديل  سياسي خوان  مخالف  حافظ  به   عارف حافظ. شود  مي  توصيف  است شده

  هاي  در گفتمان  را كه  فردوسي،1369 فروردين  در آمريكا دراش  شاملو در سخنراني

   سلطهاميِ ح  به ،  است  شده  فرض  ايراني  راستين  با هويت  انساني   و ادبي  سياسي طمسلّ

 را  ، ضحاك  پراكنده  مدارك  برخي  به  با توجه  سخنراني  در اين همچنين. كند ي متبديل

  كند كه  مي  بدل مردمي  قهرماني  بود، به  شده  فرض  و اژدهاك انينير ا و بيدادگر كه

 ردم م  از دل  برآمده را هم كه فرد انقالبيِِ آهنگر كاوة. كرد  جمشيد قد علم دربرابر ظلم

  ك.ر(ريزد   مي  بيدادگران  در آسياب  آب كند كه  ميي تبديل شورشگر  به تصور شده بود،

  ).344: ج1381شاملو، 

  با اينكه.  است  استراتژيك هاي  با سكوت  شاملو همراه هاي سازي  از واژگون بخشي

  فضاهاي   به  با توجه-  و كسراييق، مصد  اخوان مانند شاملو دورة  هم اكثر شاعران

 و  اسطوره؛ ندآورميياد  عمد به به را   ايراني  خاص هاي  اسطوره-   دوره  آن سياسي

  :گيرد  شاملو قرار مي  مورد توجه  كه  كهني هاي افسانه

 ة نظير اسطور؛ هستند  و مسيحي  سامي شمار، دركل جز در چند مورد انگشت

 و   مريم ة اسطور ويژه  و به  قابيل و  هابيل  ابوالبشر، افسانة  آدم ة، اسطور آفرينش

گر   جلوه  كهن  شخصيت ترين  برجسته  درمقام  مسيح ميان  از اين.   و صليب مسيح
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   شاعر درمقام  و خيال  ذهن  مكرر خود در فضاي هاي  و واگشت شود و با رفت مي

  ).345: 1388 ،  كاشاني شريعت( آيد  درمي ِ برجسته  تصويري - انساني ماية  بن يك

  اش  زباني گرايي با باستان را در شعر شاملو  ايراني هاي  اسطوره ستراتژيك ا اگر فراموشي

  .شود تر ميراك شاملو آش سازي  واژگون ، عمق  قرار دهيم در كنار هم

 نياز   از كه  كشفي. خود آشكار كرد  معاصران را براي   نثر كهن  شعري شاملو روح

   آگاهي  يك  به ، بود  برخاسته  خصوصيي زبان  به يابي  و دست عارف نامت  امكانات شاعر به

  از گذشته  پذيرفتند، بيش  شعر شاملو را نمي  كه  آناني  شد و حتي  تبديلشناختيزيبايي

تأكيد ... و  ليبق   روزبهان  شطحيات شرح، االوليا �تذكر،   بيهقيتاريخ   زبان  بودن  شاعرانه به

  نثر بر شعر برتري  در شعر شاملو به  فارسي  نثر تاريخي  حقارت، ديگر از سوي. كردند

 خود را ة هزارسال حقارت  و  بود، عقده  شده ناچيزخاطر شعر  ها به  قرن  كه  نثريانجاميد؛

 شاملو در   از عصيان  بخشي  گفت توان  مي ، دليل  همين به.  كرد  شاملو فرافكني در زبان

 طمعي  همه  با آن و فني   نثر مصنوع  كه  است  اين جالب.   است نهفته   نثر فارسي عصيان

  الخگ سن  همچون شعرْ  عقدة  اتهام  به، ها حسرت قرن  از ، پس  داشت  شعرشدن  براي كه

   انساني  با هستي دار و آميخته  جهتولي ، ظاهر ساده بهادعا و   اما نثر بي؛ شد  فرض زباني

 . د از شعر بدرخش اي  توانست در بارقهارفان از ع  و عطار و برخي  بيهقي  مثل كساني

  . كند  خود را ثابت  هستيستتوان  نمي  پنهان و مقاومت   نثر جز با واژگونگي گويي

 متمايز باشد،   زبانيجوو شود شاملو در جست  مي  سبب   آنچه ، هر حال به

  ،بنابراين. رود  مي رها پيش تغيير ساختا  تا حوزة  كه  اوست هاي خواني مخالف

 شعر   را مشكل  فهميد و آن  و زبان  شاملو را نبايد تنها درحد سبك ة آگاهان ييراگ باستان

   نوعي  آگاهانه گراييِ  باستان در اين ).68-25 :1374،   نيكبخت ك.ر(  دانست شاملو

   يكي  زبانية با حماس را  زباني  شاملو تفاوت گرايي باستان  . است  نهفته خواني مخالف

 شاملو   كه  است  اين جالب. كند  مي  تبديل فرديت  به  را  تمايز زبان، همچنين. كند مي

.  يابد  دست  تمايز ديگري  تا باز بهآميزد  درمي عاميانه  را با زبان گرايي  باستان همين

   نثر سنتي  ديگر به ويكند و از س  مي  را نفي سو شعر سنتي   از يك  شاملويي گرايي باستان

   بلكه؛دهد  مي  را كاهش  شعر سنتي تنها سلطة  نه انگاري  وارونه  در اين.شود  مي نزديك

 يابد   دست  ديالكتيكي  فضاي كند تا به  بود بيدار مي در نثر سنتي   كه را  و سركوبي انتقام
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  تر و گوياتر از شعر سنتي  را نزديك  نثر سنتيهم ،شكند  را مي  شعر سنتي  شالودة هم كه

  ادبيات  را به شده   سركوبخواهد خودِ مي و تمايز   تفاوت  شاملو با اين كند؛ گويي مي

  . كند  نزديك اقليت 

   ادبي  سنت  تاريخي هاي  نظمو   موسيقايي تنها قراردادهاي  ها نه  مقاومت شاملو با اين

   را در فضايي  و خود زبان  ريخت هم   به نيز را   فارسي  زبان  زباني  نظم  بلكه؛ زد همررا ب

 را  زماني  و هم انيم درز  در شعر شاملو حالت  فارسي  زبان كه نما قرار داد؛ چنان متناقض

  هاي  با گونه  فارسي  زبان  تاريخي هاي  گونه  گاهي  شعر شاملو  در زبان حتي. دارد با هم

 را   زبان ت كامالً زباني  خواننده گيرند كه  قرار مي ر هم در كناشكلي  به)  عاميانه ( اجتماعي

  .كند  مي حس

   با ساختارها بازي. 2

   شناخت.ها آن از  زدايي  اسطوره  و هم  شناختِ ساختارهاست  با ساختارها هم بازي

 از   ترس  چون؛  است زدايي  اسطوره.كند  سازكار ساختارها را آشكار مي  چون؛ است

  از ساختارهاي فراروي  دهد براي  مي  امكاني درنتيجه،كند و  مي ا برطرفساختارها ر

  آن   كردن  و رام  با قدرت  بازي  نوعيبر اينكه  عالوه با ساختارها  بازي ،بنابراين. متصلّب

  . گريز از دلهرة تأثير نيز هست ،است

   زبان  زبانيت ه ب  از هر شاعري  او بيش دهد  مي  نشان  رفتار شاملو با زبان نوع

 .  خصوصي  زبان  به  رسيدن  براي  زباني  مختلفيها  گونه  و تركيب آزمودنبا  ؛انديشد مي

  گرايي باستان   به شعر آفرينش و در   مردم  فرهنگ و  زبان  به كوچه كتاب  شاملو در تأليف

  ها را در خدمت ن شاملو آ ، دو زبان  اين   ساختاريهاي   تفاوت  همةوجود با.انديشد مي

   استبه همين دليل. شود  مي تبديل ابزار ستيز  به   هر دو زبان كه گيرد؛ چنان  خود مي ايدة

، در  اند  شده سروده   كهنه  زبان  با مفردات  كه  شعرهايي و چه» پريا« شعر   چه كه

  .رسند  واحد مي  زبان ها به ساخت ژرف

  ، به  ايران  ادبيات  و ششم  پنجم  قرن نحو زبان و   با مفردات  بازيوسيلة هشاملو ب

   مطابق  معاصرانش شناختي ِ زيبايي  با هنجار زبان يابد كه  مي  دست اي يساختار زبان

 شاعر   كه  درحالي؛ دارد  ريشهتيس آنارشي خواني  در مخالف  شاملو گرايي باستان.  نيست
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  همان. جويد  مي  را در ناسيوناليسم اش زباني و   ذهني گرايي ، باستان ، اخوان اش دوره هم

  عروضي  وزن  گذاشتن كنار برشود شاملو  مي  سبب  كه اي خواني ِ مخالف جسارت

 با   بازي ،بنابراين.  بگريزد  زباني هنجارهاي دهد تا از  مي اي  او انگيزهه بپافشاري كند،

   ساختارها؛ يعني اهنجار كردن ن  و هم  ساختار جديد است  به يابي  دست ساختارها هم

  .  زبان  هنجارشدگي  دربرابر قدرت ايستادگي

كند تا   مي  نزديك  زباني  خودشيفتگي  معاصر شاملو را به  زباني  با هنجارهاي تمخالف

 آشكار ِ  با ساختار را با فرض  آشكار بازي نمونة.  كند  را حك  از هويتش جا اثري  در همه

  شاملو هويتِ  هاي  ترجمهةهم.   شاملو يافت هاي  در ترجمه وانت ، مي  هويت كردن

   ترجمة و چه... ، هيوز، الوآر و ياكوفسكيما لوركا،   شعرهاي  ترجمة چه.  دارند شاملويي

   خارجي  متون ياو در بازگردان.  استانكو هاي پابرهنه و شهريار كوچولو  مانند  هايي رمان

  ها را بازآفريني  آن  بلكه؛كند نمي بسنده  ترجمه  به، فقط در شعرويژه  به،  فارسي  زبان به

  .كند مي

 شاملو از   را بايد در روايت خواني  مخالف ة انگيز  با ساختار به  آشكار بازي ةاما نمون

   حافظ  كردن  با روايت گويي.  وده است را ست شاملو بارها حافظ. جو كردو  جست حافظ

ِ   ديگري كردن  خودي( آورد   بيرون  دانشگاهي  ادبيات ا از تصرف او ر ه استخواست مي

 ها قرار بدل   نسخه  و بررسي  تصحيح  دانشگاهي  دربرابر روش و همچنين)   دوست چون

،   است  حافظ  كردنِ  شاملويي  اگرچه  شاملو از حافظ  روايت  گفت توان رو مي ازاين. دهد

و   شناسان  و نسخه كنندگان با تصحيح   ستيز پنهان ؛ يعني  است  تصحيح  نقيضة اي گونه به

 -   حافظ  ابيات جايي  جابه، ديگر  از سوي.  دانشگاهي  ادبي  ستيز با گفتمان  اولي طريق  به

  مخالفت و هم   است  تصحيح  كردن وارونه  هم - شناسيبدون درنظر گرفتن قواعد نسخه

  .كند  نمي  را رعايت  كالم عمودي  محور  كه  فرض  با اين ،با ساختار شعر كالسيك

   تابوستيزي. 3

   سياسي ط مسلّ  با دو گفتمانرويارويي شاملو در  خواني  مخالف هاي  ديگر از روش يكي

  زدايي  يا اسطوره ها، تابوستيزي  ايده  در عرصة  ساختارها و چه  در عرصة ، چه و ادبي

   دارد و هم نشيني هم   رابطة  با ساختارها هم ازي و ب سازي  با واژگون ستيزيوتاب.  است

  ي نوع، سازي  با ساختارها و واژگون  در بازي، ديگر  عبارت به.   جانشيني رابطة
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 گرداني  اين رويگذارد و بر  كنار مي كلي  را به  شاملو عروض   وقتي؛  است  نهفته تابوستيزي

  گونةرشاملو در شع .كند  مي ار مقاومت ساخت  دربرابر تابويِ  درواقعكند،  مياصرار

  :؛ زيراداند  نمي  را از زندگي  شعر شاعرِ پيشين موضوع»  ست ا زندگي  كه شعري«

  كار زد؛ شد به  نمي ِ مته جاي  را به آن

    رزم هاي در راه

   كارِ شعر با دست

   را هر ديو صخره

    خلق از پيش راه

  )140: الف1381شاملو، ( شد كنار زد نمي

 شاملو   شد  سبب  ساختار و تخيل ر ب تأكيدو   از شعر  اجتماعي و  كاركردي تعريف

 بداند؛   بزرگ  را ناظمان  بزرگي  را انكار كند و شاعران  گذشته  از ادبيات  عظيمي بخش

   عظيم  بخش  ،البته.   است  تابوستيزي اي گونه  به  كه  فارسي  از ادبيات  شعرزدايي يعني

  هاي شكل  به گرايان  سنت زيرا فهميد؛ گرايان  شاملو را بايد در ستيز با سنت سلبي ِ عصيان

 و   خصمانه  مكالمةع نو  اين ،درواقع.  مورد ترديد قرار دادند شعر نو را ، هويت مختلف

 برسد،   تفاهم ها به تواند در تفاوت نمي«   كه است  اي  از جامعه  ستيز برخاسته شناسي روان

   انتظار، تحول  افق  كه عصري. )89: ب1378،  مختاري(» .گرايد  ستيز مي ها به بلبا تقا

  هاي  ساخته ناگزيرگيرد،   مي  را ناديده  ادبيق ذو  و عصري  نسلي  و چرخش گفتمان

  .كند  تبديل مي تابو  به كند و يا  خود را يا تحقير مي گذشتگان  شناختي زيبايي

   چهرة  را كه  شاعران برخي. كند  مي زدايي ، اسطوره زيسا  با اسطوره شاملو گاهي

   تابوستيزي  آشكار اينة نمون  حافظ:كند  مي  تبديل عصيان  شاعران  به  داشتند، قدسي

 و  موسيقي  را با  شعرشفقط  كه  چنان؛كند  مي  تأكيد فراوان  خيام شاملو بر عصيان.  است

شود   مي  همراه  خيام انتقادي و  انديش  مرگ  تخيل با  بلكه؛كند  نمي  همراه  خويشيصدا

  .سرايد را مي»  در آستانه«  مثل و شعرهايي

 سالگرد   در نخستين وار ماياكوفسكي  اسطوره  با يادآوري1331  شاملو در سال

  :دهد  قرار مي گرا را مورد خطاب  سنت  شاعر، شاعران خودكشي
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   و من

   ميرم  مي  نه گردم  بازمي نه

   تان نامي ِ بي  كنيد با نام اعود

   ام  فريدون  نه  من چراكه

  )292: الف1381 شاملو،(!  والديمير نه

  به  و حتي فريدون توللي   حميدي  مهدي در شعر شاملو،  كه  است زدايي  اسطوره همينبا 

 آورد تا دربرابر  مي  را در شعرش ان نامش او آشكارا وشوند  تبديل مينماد يا استعاره

  . قرار گيرد سرايان  كهن تمام

در شعر . شود  پديدار مي اش  عاشقانه  شاملو در شعرهاي  تابوستيزي اما آشكارترين

   براي  عشقنظر،  از اين.   است رفته  ازدست  آزادي  جبران  براي  عشق شاملو تصرف

  پيروزي  ي برا  نمايشي شود تا هم  مي  فتح  عشق قلعة.  دارد  استعارييشاملو كاركرد

 را   انساني  عشق  دشمن  كه  فرض  با اين،  تمايز خود و دشمن  براي  وجهي باشد و هم

، دو  اش  حقيقي در معناي» آيدا«   نام  شدنراكدر شعر شاملو آش. كند  نمي درك

  :  را در خود دارد خواني مخالف

كند  آلود مي  و گناهاريك، تآلود  مه چنان آن  را  عشق  كه اي  با جامعه ستيزيو تاب يكي

   چه گويد به  مي  از عشق  كه  آن  نيست معلوم.   نيست  مشخص  عشق  حقيقي  وجه كه

   گويي  ريخته كه  درهم چنان آن  زميني  و عشق  آسماني مرز عشق.  دارد  اشاره عشقي

 از هر  ش بي  فارسي  ادبيات  كه  درحالي؛  است زميني   عشق  براي  سركوبي  الهي عشق

  جسماني  عشق،  خراساني در سبك.   است  گفته  سخن عشق  بودن ي از جسمان ،ادبياتي

   ادبيات  عاشقانة ، زبان  عرفاني  اما با ورود گفتمان؛كند  خود را آشكار مي  واقعي بودن

   عشق بودن جسمانية هرگز از شائب نيز تصوف حتي .شود  و چندپهلو مي  مبهم فارسي

آلود آشكار   و مه  تاريك عمد در زبان به را   گناه  به  تصوف ميل ؛ گويي  است بوده ن خالي

 صراحت خود را از  هميشه  براي  عاشقانه  زبان،  عراقي  از عبور از مكتب پس. كند مي

زند و با رمز كند، نعل وارونه مي بودن را انكار نمي و اگر جسماني  دهددست مي

   شاملو به  كه  است شرايطي  در چنين. دارد نگه مي  معلق  و زمين ن آسما چيز را بين همه

كند   مي  حجاب  كشفق، از معشو پردازد و با تابوستيزي  مي  عاشقانه ِ زبان زدايي آشنايي

 در   را با تشكيك زن  تِ غيري شاملو غبارِ گويي. گويد  و رمز مي استعاره  را بي و نامش
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   در وجه  از بدن  معاصر راززدايي  در ادبيات ،البته .زدايد  مي  مردانه  غيرت گفتمان

  توان  مي،رو ازاين.   است ب متصلّ شناختي  زيبايي  از ساختارهاي  خود راززدايي استعاري

  نوعي  اعتراف  با زبان  آن  كردن  و همراه  از بدن  معاصر، راززدايي  در ادبيات گفت

   كه  اعتراضي ؛ دانست  اعتراض مثابة  را بايد به  اعتراف  زبان  نوع در اين.   است اعتراض 

،   است شده  جنسي  با زبان  همراه  را كه  و تخيل  زبان  نوع اين.   استي با تابوستيز همراه

اثر  « گوري  بر سنگي« در   پنهان شكل  به تي ح، شاملو و ، رويايي  در شعر فروغ توان مي

خود را در امر   ةشد  جنسي  زبانِ  تابوستيزي.جو كردو  جست احمد هم  آل جالل

خواهد   نمي  كه  است  در زبان شده  پنهان  ايدئولوژي  بلكه؛كند  محدود نمي شناسي زيبايي

 خود را با  ايدئولوژي ، بنابراين.  كند  موافقت  سنتية و انديش  زبان  رازورزانة با منطق

 در دو   كه  است  تابوستيزي همين. كند  آشكار مي بدن از   و راززدايي  در زبان فرافكني

 ساختار   يعني؛كند  مي  خلق  جديدي  ساختار زباني اول اينكه:شود  آشكار مي شكل

  . برد مي   رازگونه  امر سمت   را به  تخيل ديگر اينكهپذيرد و  تابو را نمي ةمثاب به

 شاملو.  دار اوست  جهت نيست، فم  ديگر شاملو در شعر عاشقانه خواني اما مخالف

   ماركسي  فمنيسم داند و از زاوية  ميانساني ة جامع شدة  فراموش  از هويت  را بخشيزن

  تحمل  و  زيستن  براي  است اي  بهانه  در مقاومت  سوژة  براي عشق. شداندي  مي  زن به

او در . شود ميعيار ظاهر ن  تمامة سوژ مثل ق معشو، شاملو هاي در عاشقانه.  مقاومت

   از مقاومت  جويند و دوباره  سرپناهي گاهه ساي  باز در اين جويد تا مردان  مي  امنيت عشق

 را ق معشو  بودن  سرپناه  با مادر درواقعق معشو همانيِ  اين،در شعر شاملو .سرشار شوند

  .كند آشكار مي

احمد   آل  با جالل اش انه دوگرفتار از  توان  شاملو مي  تابوستيزي هاي قاز ديگر مصدا

وار   و ستايش  آرماني شكل   به  فروغ  جايزة  دريافت  هنگام1351شاملو در اسفند . ياد كرد

ياد  زنده...  نيز شمرد و من  مي  انسان  را فضيلت  احمد آزادي آل« :كند احمد ياد مي از آل

   شاملو يك.)492 :1377 ، مجابي( ». نيز  معتقد بود و من  انساني  هنر، رسالتي احمد براي آل

   جالل ايث در ر اي  اسطوره اي گونه  باز به،1348   در سال ، جالل  از مرگپس  هفته

  :سرايد مي  اي مرثيه
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   شكوفيم  تو مي ما در شتاب

   شكوفيم  تو مي ما در كتاب

   توبخند از ل در دفاع

  )704: الف1381شاملو، (  و باور است  است  يقين كه

  شود و در گفتماني  مي  ديگر تأويل اي گونه  به  جالل ة انديش پس از انقالب  قتياما و

 خود   و مرثيةدفهم  مي  و بيگانه  ديگري  را همچون گيرد، شاملو جالل  قرار مي ديگرگونه

  :گويد  مي  مخالفت  اين ةاو دربار. گيرد  مي را پس

   و منطقم ، در احساس كردم كا ميتد ااحم  آل هاي  شجاعت به   جدال  در ميدان  كه من

 و اعتبار را   وزن  او آن  نادرست هاي انديشه.   نبودم  قائل  او، ارجي هاي  انديشه براي

   در موضوع  جدا بود، فقط  از هم  يكسره راهمان.   بشوم  مبلّغش  من  كه نداشت

   هم ، رو در روي  رژيم  با سرنگوني شك  و بي  بوديم همدوش ،  با رژيم مبارزه

  .)72 :1374،  محمدعلي(  ايستاديم مي

   سازي  اسطوره.4

   جهاني  به،  ادبي  سنت هاي  مطلقِ  و تابوشكني  سياسي  از گفتمان زدايي شاملو با اسطوره

 ديگر  هاي  را با مطلق  مخالف  گفتمانيها  او مطلق  زيرايابد؛  نمي  و باز دست نسبي

 ؛شكند را مي   مسلط  گفتمان تسا و قد  شاملو قدرت، ديگر بارت ع به. كند  مي تعويض

،   از تقابل  برآمده   وضع اين.   تابوست كند كه  مي  اشاره يتي و قدس  قدرت ا خود بهام

 را در   حميدي  مهدي مانند  كساني هاي  تنديس،سو از يك.   است  و مخالفت تخاصم

 ، از سوي ديگر وآورد  زيرمي  به  سياسي  را در گفتمان  و رضاخان  ادبي گفتمان

   زبان، گمان  بيق، و اغرا ليلق ت  بازي در اين. برد  را باال مي خوان  مخالف هاي تنديس

  .شود  مي  تبديل حماسه  به   زبانگونه است كه  اين؛ بماند  باقي تواند در وضع متعادل نمي

 تأثير   زبان  اين كه اين و برايدهد   مي  رخ در زبان شاملو  سازي  اسطوره اولين

. زند مي»   زباني دوپينگ«   به  كند، شاعر دست  خود را حفظ  و پيامبرانة ، خطابي كننده اقناع

كنار  را  عروضي او وزن. يابد  مي  دست شده  غني  زبان  به گرايي شاملو با باستان

 را  وزني تواند بي  نمي اسي و حم افكن ، حيرت  اقناعي  زبان  اما از آنجا كه؛گذارد مي

   عروضي  وزن  كه  آهنگي.يابد  مي  دست شده  غني  موسيقي  ديگر به اي گونه  به، كند تحمل
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  خواني مخالف  شاملو با ،درواقع.   است  و آهنگ  وزن  دارايتشد به اما ؛كند را انكار مي

   موسيقي كشف. كند  مي ف را كش يي شاملو  تأثير، موسيقي  و گريز از دلهرة  عروضي وزن

  ة هم  ايدئولوژي اين. انديشد  مي  آن  شاعر به  كه  است  از ايدئولوژي  برآمده شاملويي

 ؛ زيرادهد  قرار مي »استيضاح « مورد- توسرآلتعبير    به- يا  را مورد خطاب خوانندگان

 ةشاملو هم. ندشمار  را ناچيز مي خوانان خورند و مخالف  ميفريب   دشمن  از سادگي به

  تنها جهان او نه.  يابد دست»   مضاعفيها هويت«   تا بهنمايدي را ناچيز م  دشمن هاي بت

  جويو  در جست  بلكه؛كند  مي  توصيف دشيفتهوو خ»   مضاعف منِ«  را از دريچة

 را   شاعري  شعر هيچ  فارسي  در ادبيات كه چنان. آيد  برمي خوان  مخالف قهرمانان

  هاي  با ايدئولوژي  و متعارض  متفاوت خوانان  مخالف گونه  اين  كه  گرفت  سراغ انتو نمي

 دربرابر   كه  دليل  اين ها را به  آن  و شاعر همة گرد آورد در كنار يكديگر را مختلف

   كه  است يخوان شاملو ستايشگر هر مخالف.  كند وار ستايش اند، اسطوره  ايستاده قدرت

  گلسرخي  چه،  اراني ، چه  آبايي  چه، اي كره چوي  شين  چه:كند  مي  قد علم دربرابر قدرت

 تحقير  ستايد تا ديگري  را مي خوانان  مخالف  او همة.)142-104 :1386 ،  رهبريان ك.ر( ...و

  :شاملو. شود

  وار نمودن  و حماسه  سياسي خودگذشتگان از  گردانيدن طوره و اس  شمردن با بزرگ

نشاند و ر ب ابرمردي   را درمقام  آنان نحوي  تا به  است ، برآن  و سرنوشتشان سرگذشت

   سترگ  ذهنيت  در روزگار كهن  كه گونه  همان  برساند؛ درست  جاودانگي بر مرتبة

   ابرمرد و استعداد جاودانگي  ويژگي  مسيح  عيساي  چون  كساني ها به  انسان گردان

  ).359 :1388،  ي كاشان شريعت(   است بخشيده

   گيري نتيجه

   و چه  جمعي  چه- هر هويتي.   است  دشمن  انديشة و بدخواني  قرائت ،خواني مخالف

  در مقاومت  هويت  بر خويشتن به  آگاهي  اگر مورد تهديد قرار گيرد، درصورت-  فردي

  منطق با  خواني مخالف. كند  آشكار مي خواني  خود را با مخالف شود و آگاهي  مي منجر

 در  خوان شاعر مخالف.  دارد تأكيد  و تخاصم  اما بر تقابل؛رود  مي  پيش گوييو گفت

در .   و متن زيرمتن: شود  مي  دواليه رو، شعرش ازاين. كند  مي  را پنهان شعر خود دشمن
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   در ستيز با دشمن  كه اي شناختي  زيبايي  نمودهاي نت قرار دارد و در م  دشمن زيرمتن

  .  است  گرفته شكل

  هاي  با گفتمان  در مخالفت  كه ، شاملوست  شاعر معاصر ايران ترين خوان مخالف

   را كشف  ساختارهايي  بلكه؛يابد  مي  ستيز دست  زبان تنها به ، نه  و سياسي  ادبي طمسلّ

  درحدفقط شاملو  هاي مخالفتالبته، .   اوست هاي  همسو با مخالفت كند كه مي

   در ساير رفتارهاي  ويژگي  اين  بلكه؛ماند  نمي  باقي شناختي  و زيبايي ي زبان يساختارها

  .  نيز آشكار است اش  و سياسي فرهنگي

  وع چهار ن  به توان  شاملو را مي خواني  مخالف هاي ها و روش  استراتژي، طور كليهب

  ترين اصلي.   است و متداخل  ، جانشينينشيني  هم صورت   به  انواع  اين رابطة.  كرد تقسيم

 را  دشمن  مثابة  به ِ ديگري او قواعد بازي.   است سازي  شاملو، واژگون يخوان  مخالف نوع

.  بنماياند را  خويش  تهديدشدة و هويتكند   كند تا بتواند دربرابر او مقاومت  مي واژگون

   به ها، هم آن   گرفتن دهد تا با بازي  مي  شاملو امكان  با ساختارها به  بازي روش

  به.  كند  را نقيضه دشمن   آفريدة  ساختارهاي  يابد و هم  دست اي  ويژه ساختارهاي

،   تابوستيزي در روش.   است  با قدرت  بازي، شاملو  با ساختارها براي  بازي، ديگر عبارت

 دشمن كند تا بتواند از  را تحقير مي  دشمن مثابة  به  ديگري هاي  نشانهشاملو

 ؛يابد  نمي  و باز دست  نسبي جهان   به  دشمن هاي اما او با تحقير مطلق.  كند يزداي اسطوره

. رود  مي  اسطوره  جنگ  به  با اسطوره كه  چنان؛شود  ديگر مي هاي  گرفتار مطلق، خود بلكه

  كه  چنان؛كند  مي  عمل  پنهانِ  قدرت  شاعر همچون  ايدئولوژي،ها  روش  اين در تمام

   و سياسي  فرهنگي  در رفتارهاي  و گاهي شناختي زيبايي  و امر  خود را در زبان گاهي

 منشأ  اي  در شعر شاملو در برهه شده  پنهان ايدئولوژي  اگرچه. كند  آشكار ميشاعر

شاعر   شعر خودِ  براي  تهديدي تواند همچون  مي  ايدئولوژي ، اين  است ها شده مقاومت

  .كند  ميها محدود  زمان  همة  را براي  شعرش  شدن  جاودانه  امكان رايز باشد؛  هم

  ها نوشت پي

1. anxiety of Influence 
2. hegemony 
3. gramsci 
4. deconstruction 
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5. sexism 
6. ideologeme 
7. reversality 
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