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  مقدمه. 1
هايي  يك اثر ادبي و انواع كاركردهاي آن در متون، از جمله پژوهش» عنوان« ةدربار پژوهش

جـزء ضـروري   » عنوان«. هاي اخير مورد توجه ناقدان ادبي واقع شده است است كه در دهه
زيرا، عنوان يـك   .توان آن را ناديده گرفت هاي بسياري دارد كه نمي يك متن است و داللت

تواند نظر خواننده را براي آشنايي بـا محتـواي    ر است كه مياثر اولين شاخص ارزيابي آن اث
عنوان هر چـه باشـد،   . متن برانگيزد يا برعكس خواننده را از خواندن آن متن منصرف سازد

مخاطـب انتظـار    .فضاي آن شعر هم، در اكثر موارد، همان حال و هوا و همـاهنگي را دارد 
رو،  ايـن  از. يي پر از تفـاخر و زيبـايي باشـد   ، داراي فضا»مرداب غازيان«ندارد شعري با نام 

  ةعنوان به مثاب
توان آن را ناديده گرفـت، چـرا كـه بـدون ترديـد خواننـده        مدخلي مهم است كه نمي

 .تواند از طريق آن به عـالم مـتن وارد شـود و از آن بـراي فهـم مـتن كمـك گيـرد         مي
  .)323: 2010  رحيم،( 

كنند و برخـي ديگـر بـه     ي يك متن اشاره ميبرخي از عناوين به طور مستقيم به محتوا
در . كننـد  مـي داللـت   اطور غيرمستقيم و از طريق رمز، كنايه، استعاره و مانند آن بـه محتـو  

تـر و   كند تا خواننده از طريـق آن بتوانـد آسـان    اي موارد عنوان داللت متن را فشرده مي پاره
در اين موارد، عنوان مانند كليدي است كه  .هاي محتوايي متن دست يابد تر، به داللت صريح

عنوان بايد اطالع دهنده، صحيح، مربوط، خالصه و «: گويد گرايس مي. گشايد رمز متن را مي
ترين اجزاء يـك اثـر    بنابر اين، عنوان يكي از مهم .(Grice, 1975: 41)» فشرده و روشن باشد

توان گفت  خاصي يافته است و ميادبي است كه در رويكردهاي نوين نقد ادبي نيز جايگاه 
 ،آثار شعري معاصر داراي عنوان هستند مةكه عنوان جزء ضروري متن شده است و تقريباً ه

  ).70: 1390( »از نام و عنوان گريزي نيست «: گويد كه پورنامداريان مي  چنان
ي هـا  در داوري آنـان  .شاعران و منتقدان معاصر، براي عنوان جايگاه خاصي قائل هستند

سـهراب   ةمهـدي اخـوان ثالـث دربـار     ،براي نمونه. كنند خود به عنوان شعرها نيز توجه مي
اول : نظيـر  شعرهاي سهراب سپهري سه خصوصيت عمده دارد كم«: گويد سپهري چنين مي

هـم او   .)121: 1374(  »گزينـد  هاي خوب و زيبـايي برمـي   كه براي اغلب شعرهايش نام اين
كه به نظر من اسم بسيار  (خود هواي تازه «: نويسد شاملو مي  »ةازهواي ت«عنوان كتاب  ةدربار

، بسيار رنگين و پرفـراز و فـرود و گـاه بسـيار زيبـا و      )بد و نامناسبي براي اين كتاب است
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و شاعران نيز به نام شعرهايشـان توجـه   . )210: 1392، يادنامه احمد شاملو( »پرشكوه است
سه بار عوض كرده ا اش ر شاملو نام يكي از سروده كه، چنان. كنند تأمل ميها  در گزينش آن

عنوان ايـن شـعر   «. است هايش و اين مسئله بيانگر توجه بيش از حد شاعر به عنوان سروده
تبـديل  » نامـه  قطع«بود كه بعد به » شعر سفيد غفران«، نخست )سرخ يك پيراهن ةتا شكوف(

اخيـر را بـراي عنـوان مجموعـه      ةكيوان كلمـ  يشد و هنگامي كه با فريدون رهنما و مرتض
  ).89: 1350( »تغيير دادم» سرخ يك پيراهن ةتا شكوف«برگزيديم، نام اين شعر را به 

ست و با توجه به ها آنهاي  ها و گرايش انعكاس افكار، انديشه انجا كه شعر شاعر از آن
تـوان بـا    مـي  گيرد، بنـابر ايـن،   اينكه عنوان شعرها، اغلب با توجه به محتواي شعر انجام مي

. را بررسي كـرد هايشان  انديشه، خطوط فكري و شاعر هاي ها و سروده خواندن عنوان كتاب
شناسي يـك شـاعر،    هاي جمال هيچ ضرورتي ندارد كه براي تحليل ساحت«به قول شفيعي 

هـا، ذهنيـت او را تحليـل     تـوان از روي نـام كتـاب    مـي . هاي او خوانـده شـود   حتماً ديوان
هاي شعري احمـد شـاملو    در اين پژوهش ما به بررسي و تحليل عنوان ).422: 1386(»كرد

هـايش   براي سـروده  ،اي كه از واژگان دارد غني ةتوجه به گنجينبا احمد شاملو . ايم پرداخته
 ةو انديشـ  هاي شـعري  بين عنوان، همچنين .برگزيده استهاي زيبا و مناسب و بديع  عنوان

در  ما. و پيوندي استوار، در صورت و محتوا وجود داردهاي شاملو انسجام  حاكم بر سروده
هاي شاملو و مـتن   ميان عنوان سروده ةرابط، اين پژوهش برآنيم كه به اين سوال پاسخ دهيم

  هاي شعري، انديشه توان از طريق عنوان هايش از چه كيفيتي برخوردار است و آيا مي سروده
  و ذهنيت او را بررسي كرد؟

  
  تحقيق ةپييشين. 2

هـا   ها قرار گرفت و آن در يك اثر ادبي، نخستين بار مورد توجه غربي» عنوان«تحقيق دربارة 
در سـال   (Leo H.Hock) ليوهـوك  . 1. نخستين كساني بودند كه به اين موضـوع پرداختنـد  

نقـش بسـياري   » شناسي عنوان«كه در تبلور علم  تأليف كرد كتابي با نام ويژگي عنوان 1973
، پـژوهش كـاملي   )1978(هـا   در كتـاب زمينـه   )Gérard)  Genetteژرار ژنت. 2. داشته است

ترين  هاي ورود به متن ارائه كرده است كه از اصلي يا درگاه »هاي ورود به متن آستانه«دربارة 
  .آيد به حساب مي شناسي ترين منابع ارجاعي پژوهشگران در عنوان و كامل

. 3 :از جمله .عنوان نوشته شده است ةهاي زيادي دربار ها و مقاله در جهان عرب، كتاب
تأليف كرد كه  1998ي اتصال ادبي را در سال شناس نشانهمحمد فكري الجزار كتاب عنوان و 
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نظرية خالد حسين حسين، مؤلف كتاب . 4هاي مختلف بررسي كرده است عنوان را از زاويه
، پژوهشي جامع و كامل پيرامون عنوان ارائه داده و به تحليل چنـدين عنـوان   )2005( عنوان

، نوشـته  )م1998( و التَّطَـور  ةالعنوانُ في الشعرِ العربيِ النَشأَكتابي با نام،  .5.ادبي پرداخته است
 تـه عنوان از آغاز پيدايش تا عصر حاضر پرداخ ةمحمد عويس، كه در آن به بررسي تاريخچ

، تأليف رشيد يحياوي، نقش )م1998( في المنجزِ النَّصي دراسةِالشعرُ العربيِ الحديث  .6. است
عنوان با متن اختصاص داده است و سپس بـه ذكـر چنـد عنـوان      ةعنوان در متن و نيز رابط

ـ  حـو نَالـنَّصِ  لسـانيات  كتاب  .7 .شعر از شاعران برجسته عرب پرداخته است منهحليـلِ تَج ل 
هايي است كه در قسمتي از  نوشته احمد مداس نيز از جمله كتاب، )2009( عريِالش طابِالخَ

بررسـي داللـت عنـوان در شـش شـاعر      «با نام  اي رساله. 8. كرده استرا بررسي آن عنوان 
، نوشـته  )1392(»نيما، شاملو، شـفيعي، سـياب، مقـالح، و درويـش    (»فارسي و عربي معاصر

نوشته شده  تهران، فاطمه بخيت، زير نظر سعيد بزرگ بيگدلي، كه در دانشگاه تربيت مدرس
  .ي نيز پرداخته استشناس نشانهدگاه به نقد و بررسي عنوان از دياين رساله،  .است

 كـوثر . م.مقالة محمد علـي جبـاره و م  . 1: اند عنوان نوشته شده ةهايي كه دربار مقاله
فـي بنيتهـا    دراسـة جـداً ـ    ةِالعنوانِ فيِ قصصِ فَـرَج ياسـين القصـير    عتَبة«با نام  )2014(

، دربـارة عنـوان   12 بابـل، حزيـران، العـدد   جامعـه   ،يةِاالساس يةِالترب يةِكل ةِمجل، »يبيةِالترك
عنوان متن «): 2008(مقالة عبدالقادر رحيم . 2.ماليستي نوشته شده است هاي ميني داستان

هاي متمايزي است كه عنـوان را از چنـد جنبـه     ، يكي از مقاله»هنري؛ اهميت و انواعش
در كتاب زمينه اجتماعي شعر فارسـي   ،شفيعي كدكني، محمدرضا. 3.بررسي كرده است

 .4.اي دارد كه اشعار معاصر عرب را با اين رويكـرد بررسـي كـرده اسـت     مقاله )1386(
، نوشـته  )1389(» هـاي اشـعار قيصـرامين پـور     بررسي و تحليـل نـام  «عنوان اي با  مقاله
بـه تحليـل    ،167گرجي، جستارهاي ادبي دانشـگاه فردوسـي مشـهد، شـماره      يمصطف
): 1391(دار  مقالة علـي محمـد پشـت   . 5.پور پرداخته است هاي اشعار قيصر امين عنوان

احمـد شـاملو و نيمـا     شناسي عيوب كالم بـا ذكـر شـواهدي از اشـعار      نقدي بر زيبايي«
نگـاهي بـه   «): 1393(مسعود روحاني . 6. دو ادبيات پارسي معاصر شماره ةمجل »يوشيج
ايـن مقالـه اهميـت    . 1393پـاييز   ،3شـماره  ، »سرشـك . بندي در شعرِ م هاي پايان شيوه
بررسـي چگـونگي   «: )1394(دهرامـي، مهـدي   . 7. دهـد  بندي در شعر را نشان مي پايان
، مجلة »شناختي آن گذاري عنوان شعر در ادبيات سنتي و معاصر و كاركردهاي زيبايي نام

  .25شعرپژوهي دانشگاه شيراز، سال هفتم، شمارة سوم، پاييز، پياپي 
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هاي احمد شـاملو مطلبـي نوشـته نشـده      ها و سروده عنوان كتاب ةهر حال، درباردر 
  .ندكه به اين مورد بپرداز ست در اين مقاله اين نويسندگاناست و تالش 

  
  ها ها و سروده گذاري كتاب تأثير زمان و مسايل اجتماعي بر نام. 3

. پذيرنـد  خود تـأثير مـي   گمان از حوادث و وقايع روزگار شاعران فرزند زمان خويشند و بي
ابزاري بـه سـود    مثابة  تفاوت نيستند و از شعر نيز به اغلب آنان نسبت به وقايع زمان خود بي

را  1332مـرداد   28توان واقعة كودتاي  مي. گيرند وقايع و مسائل زمان خود بهره مي شبرديپ
شمار آيـد كـه همـة     هاي تاريخ معاصر ايران به ترين برهه اين دوره يكي از تاريك. مثال زد

. نـك (تـأثير خـود قـرار داد     ابعاد زندگي، حتـي شـعر و ادب ايـن سـرزمين را نيـز تحـت      
هاي نزديـك بـه ايـن     شده در اين سال يا سال هاي چاپ اگر عنوان كتاب). 3:  1388  پارسا،

 انـد و همـه يـا    كلي تحت تأثير اين حادثه بوده ها به بينيم كه عنوان واقعه را بررسي كنيم، مي
و انـدوه شـاعران و روشـنفكران نسـبت بـه ايـن         اغلب بيانگر احساسات ناشي از شكست

اثر ديگر مربوط به . اخوان حاصل همين دوره است» زمستان«براي مثال، شعر . رويداد است
حسين غريـب هـم    از غالم» شكست حماسه«. از هوشنگ ابتهاج است» گير شب«اين دوره، 

» ها ها و دشت چشم«مجموعه شعرهاي  1333هاي  سالدر . ترجمان روح اين شكست است
از » خــار«از فريــدون كــار، و » آرزوي جنــوب«از نصــرت رحمــاني، » كــوچ«از نــادرپور، 

از هوشـنگ  » زمين«از نادر نادرپور، » دختر جام« 1334در سال . صدرالدين الهي منتشر شد
زاد،  از فروغ فرخ» اسير«ي، از نصرت رحمان» كوير«از فريدون مشيري، » تشنة توفان«ابتهاج، 

آزاد، عنـوان  . از م» ديـار شـب  «از كارو، » شكست سكوت«از فريدون كار، » اشك و بوسه«
توانيم تأثير كودتا و حوادث  ها، مي با نگاهي به عنوان اين كتاب.  اند هاي شعر اين دوره كتاب

  .گذاري آنها مشاهده كنيم روز را در نام
  
  متن شعر باهاي شاملو  تطابق و سازواري ميان عنوان سروده .4

 .وجـود دارد اسـتواري  هاي شعري شاملو و متن شعرهاي او هماهنگي و انسجام  بين عنوان
نـدرت عنـوان    او بـه . گـذاري شـعرهايش حسـاس بـوده اسـت      شاعري چون شاملو در نام

ولي در موارد اندك و . شعرهايش را متناقض و متضاد از محتواي شعرهايش برگزيده است
، هم واژة »غزلي در نتوانستن«براي نمونه، اودر شعري با نام . شود ناياب اين تناقض ديده مي
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كه در عنوان شعر آمده است، اندكي با مفهوم و محتواي متن شـعر  » نتوانستن«و هم » غزل«
بـرد و واژة   يكار مـ  چون تغزل را براي شعري كه مفهوم اجتماعي دارد، به. او متناقض است

حال، از ايـن   اين با. در بيان مفاهيم اجتماعي است» توانستن«او در اين غزل اوج » نتوانستن«
توان گفت كه او تطـابق و سـازواري بـين     مي. شود تر ديده مي ها در اشعار او كم نوع عنوان

در مـتن  هـا را   در بسياري از شعرها، او عنوان. عنوان شعر را با متن شعر رعايت كرده است
درصـد از شـعرها،    76او در انجـام داديـم،   » هواي تازه«در بررسي كه روي كتاب . آورد مي

در و  اول )بنـد ( هاي شعري در بيـت  درصد، عنوان 18در . عنوان را در متن ذكر كرده است
 .شده اسـت  ذكردرصد، عنوان در متن  43در  .در پايان سروده تكرار شده است ،درصد 15

عنوان  ةآيد كه رابط ندرت پيش مي به .نشده است ذكريگر، عنوان، در متن درصد د 24و در 
بـه   گاهي ممكن است ربط بين عنوان و متن دير به ذهن برسـد يـا  . درك نشودشعر با متن 

بر سكوتي كـه بـا   : است  ، خود سروده اين»طرح«شعري به نام  مانند. رسددرستي به ذهن ن
ي ا هراز بـا او، بـه نغمـ   / گويد  وز عميق عبوس مي /بوسه خيسانده دستĤغوش / تن مرداب 

هـم چـو بـر    / با دمش نيم سرد و سـر سـنگين   / رقص مهتاب مهرگان زيباست / خاموش 
  . )149: 1355(! چرخ تيغ گيوتين ةبوس/ » كاپه«گردن ستبر 
بيست  ة، از مجموع»دشنه در ديس«در : هاي ديگر شاملو، آمار از اين قرار است در كتاب

 ،عنوان دهسرود،،  بيست و دو ة، از مجموع»ابراهيم در آتش«در ، عنوان هشترود، س و دو
هـاي كوچـك    ترانـه «در ، عنوان ششسرود،  بيست و هشت ة، از مجموع»آيدا در آينه«در 

 پنجسرود،  يازده ةاز مجموع» شكفتن در مه«در ، عنوان نُهسرود،  بيست ة، از مجموع»غربت
، از »بـاغ آينـه  «در ، عنـوان  نُهسرود،  بيست و سه ة، از مجموع»بارانققنوس در «در ، عنوان
 ة، از مجموع»درخت و خنجر و خاطره: آيدا«در  ،عنوان هشتسرود،  چهل و سه ةمجموع

سرود عنـوان در همـان    پانزدهدر  .در متن شعر نيامده است، عنوان پنجسرود،  بيست و يك
عنـوان در مـتن شـعر     هشتسرود،  نُه ةجموع، از م»هاي خاك مرثيه«در . مصراع اول است

عنوان در متن شـعر   پنجسرود،  هفده ة، از مجموع»قراري ماهان حديث بي«در . نيامده است
  . نيامده است

 .اسـت  نيامـده  متن شـعرهاي شـاملو   ها در يك چهارم عنوان: توان گفت كلي، مي طور به
و ه ذكر نشدعنوانشان در متن هم كه هايي  سروده .عنوان وجود داردمفهوم حال، اغلب  اين با

ها ذهن را براي ربط عنوان با متن  اين سروده .ها نيامده، بسيار كم است مفهوم و ربط آن هم
   .دارد به تالش وا مي
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  تكرار عنوان. 5
توان به آن اشاره كرد؛ تكرار چندين  هاي احمد شاملو مي اي كه در سروده برجسته   از ويژگي

سازي، موسيقايي كـردن،   تواند به داليلي از قبيل تأكيد، برجسته تكرار مي .بارة عناوين است
براي حسـرت  «: همچنين به قول پشتدار و ديگران. معاني و مفاهيم و موارد ديگر باشدالقاء 

. توانـد بـود  ) 11 - 12: 1390 ( »و نوعي نگاه به گذشته، تكرار براي عينيـت دادن و هشـدار  
و چهـار  » بيابان را سراسر مه گرفته اسـت « ة، چهار بار جمل»مه«شاملو در شعر  ،براي نمونه
نازلي  ةبار واژ هشت، »مرگ نازلي«در سرود . كار برده استتنهايي به را به » مه« ةبار هم واژ

همـين تكرارهـاي متمـادي،     .قرار داده اسـت » مرگ نازلي«را تكرار كرده است و عنوان را 
اي غير مستقيم خواننـده را در آفـرينش شـعر يـا      گونه كند و به عاطفه را در شعر پايدار مي

در مـوارد زيـادي    ).517: 1354چنين بنگريد به متحـدين،   هم(سازد  بازآفريني آن سهيم مي
شاعر در ايـن  . كند بندي شعر كمك مي گيرد و به پايان تكرار عنوان در انتهاي شعر انجام مي

هاي گونـاگون   ارد و دست او را براي تأويلد موارد، مخاطب را در انتظار ادامة شعر نگه مي
نيمـا يوشـيج   . هاي شاملو، بسـيار اسـت   بسامد اين تكرارها در سروده. گذارد از شعر باز مي

اوج ايـن  . ها را در متن شعرهايش تكرار كرده اسـت  اولين شاعري بود كه چندين بار عنوان
  . زاد جست گونه تكرارها را بايد در شعرهاي فروغ فرخ

  
  ها بررسي ساختار عنوان .6

  ها تركيبي يا ساده بودن عنوان 1.6
به . دهند گان تركيبي تشكيل مي هاي شاملو را واژ عنوان كتاب ةهاي تشكيل دهند اغلب واژه

 ةبعـد كـه دور   ةها كوتاه هستند و در مرحلـ  رمانتيسم عنوان ةشفيعي كدكني، در دور ةعقيد
هـاي   كتـاب  ةبه نظر او همين مسئله دربـار . شوند تر مي رمزگرايي سياسي است، قدري دراز

آيـدا در  «رسد بـه   شود و مي شروع مي» باغ آينه«و » هواي تازه«كه از «كند  شاملو صدق مي
هـاي   حـال، شـاملو در عنـوان    ايـن  با). 448: 1386( »آيدا درخت و خنجر و خاطره«، و »آينه

  .كه به قرار ذيل هستند تر به كار برده است اي را بيش ساده و يك واژه هاي فرعي، واژه
 ، بيسـت و دو اي عنوان را به صورت يـك واژه  بيست و هفت، »هواي تازه«شاعردر  ـ

را  عنوان ششاي،  سه واژهرا به صورت عنوان  چهاراي،  دو واژهرا به صورت عنوان 
را بـه  عنـوان   يـك اي،  ج واژهپـن  را به صـورت  عنوان يكاي،  چهار واژه به صورت
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را بـه  عنـوان   دواي و  هفـت واژه را بـه صـورت   عنوان  يكاي و  شش واژهصورت 
باقي دفتر شعرهاي احمد شاملو را به همين  .اي به كار برده است هشت واژهصورت 

  .گر اين مسئله است زير به خوبي روايتنمودار شيوه بررسي كرديم، 
  

  
بيش از نيمي از : هاي شعري شاملو، صورت گرفت، بايد گفت عنواندر اين بررسي كه از 

گـر   اين آمـار بيـان  . اي تشكيل داده است هاي كوتاه يك واژه هاي شعري شاملو را عنوان عنوان
اي  هـاي يـك واژه   چون ابهام در عنوان. ست كه شاملو، ابهام را در عنوان حفظ كرده است اين
ترين انگيـزه   مهم. هايي كه نمادين هستند، بسيار است ر واژهشود و بسامد آن د تر ديده مي بيش

او در . هاي ادبي آثار هنـري اسـت   كردن جنبه آوردن به نماد، خلق ابهام و غني شاعران از روي
عنوان هرچـه  : بايد گفت .نگرد تا به تركيب تر به واژه مي ها، بيش عكس كتاب ها به شعرعنوان 
ابهـام و  سادگي و كوتاهي عنوان، باعث  چونرسد،  ب به نظر ميتر باشد، مناس تر و كوتاه ساده

سرود مردي كه خود را «هاي بلندي مانند  تر به عنوان شاملو كم. شود تر آن مي تأثيرگذاري بيش
،  »از مـرگ مـن سـخن گفـتم    «، »سرود آن كه برفت و آن كس كه بر جاي ماند« ،»كشته است

سرود آن كس كه از «، »مردي كه لب نداشت ةقص«، »سرود براي مرد روشن كه به سايه رفت«
ايـن نـوع   . پرداخته اسـت ، )1005، 704، 564، 550، 165: 1380( »گردد كوچه به خانه باز مي

. تر صورت روايي و داستاني دارنـد  كنند و بيش تري را فاش مي ها، اغلب اطالعات بيش عنوان
  . ص دادتوان تشخي ها مي محتواي شعر را از آن ؛اي كه گونه به
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  ها عنوان محتواييبررسي  .7
  ها ذهني و عيني بودن عنوان 1.7

 .گرا هستند شاعراني برون ،تري دارند بيش» عيني و محسوس«هاي  اغلب شاعراني كه عنوان
تـر سـروكار    ، بـيش »ذهني و انتزاعي«هاي  گرا هستند؛ با مفاهيم و نام شاعراني كه درونلي و

هاي خود  تري را در شمار عنوان سروده كه مفاهيم ذهني بيششاملو از شاعراني است . دارند
هد و اومانيسـم بـوده و در هـيچ    عدليل آن هم مشخص است؛ چون شاملو شاعري مت. دارد
تـر   هـاي انتزاعـي و ذهنـي بـيش     اي از دردهاي مردم غافل نبوده؛ بنابر اين، به موضوع دوره

در  .نـد سـير صـعودي دارد   رسـد، ايـن رو   هـر چـه بـه كارهـاي آخـر مـي       و گرايش دارد
   .شود تر ديده مي ، باز اين مورد، كم»باغ آينه«، »هواي تازه«هاي اولش چون  مجموعه

تري به كـار بـرده اسـت و     هاي انتزاعي بيش ، عنوان»هواي تازه« ةشاملو، در مجموع ـ
. عنوان انتزاعـي هسـتند   چهل و هشت. عنوان عيني را به كار برده است شانزدهفقط 

رهاي شعري شاملو را به همين ترتيب بررسي كرديم و حاصل آن به صورت باقي دفت
  :نمودار، چنين است
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  ها عنوان بررسي موضوعي 2.7
هـا   هـا، بـا توجـه بـه محتـوا و موضـوع آن       بندي عنـوان  در اين قسمت به بررسي و تقسيم

شـاملو اسـت؛   ، كه اولين مجموعة شعري قابل توجه »هواي تازه«ابتدا از كتاب . ايم پرداخته
  :توان به شش دسته تقسيم كرد هاي هواي تازه، را مي عنوان .ايم آغاز كرده
هـايي كـه محصـول درد و رنـج      بسـامد عنـوان  : اجتمـاعي   - هاي سياسي  عنوان 1.2.7

، »رنـج ديگـر  «، »بهار خاموش«: مانند. زياد است »هواي تازه« ةاجتماعي اوست؛ در مجموع
، » سـت  گيان زنـد تبراي شما كـه عشـق  «، »شعر ناتمام«، »شبخفاش «، »انتظار«، »صبر تلخ«
، 235، 130، 125، 98، 101، 86: 1355( ،»هـا  آواز شـبانه بـراي كوچـه   «، »سمفوني تاريك«

239 ،242.(  
توان  شاملو، مي »ةهواي تاز«هاي  درباره تقسيم عنوان: هاي فردي و رمانتيك عنوان 2.2.7

رمانتيسـم يـا   . تبط با زندگي خصوصي شـاعر اسـت  ، مر هاي رمانتيك گفت كه اغلب عنوان
يك نوع آن غمگينانـه  . هاي مختلف داشته باشد تواند گونه بازتاب زندگي خصوصي هم مي

شاملو در اين مجموعـه،    هاي شعري عنوان. نوع ديگر شاد مشربانه است .انگيز است و حزن
: بـراي نمونـه  . ك اسـت و رمانتيـ  حزن انگيزانگيز و در برخي ديگر،  حزنشعرها در برخي 

تو را «، « ...كنم و  به تو سالم مي«، »...رقصانمت چون دودي آبي رنگ  نمي«، »ديدار واپسين«
سرود مـردي  «، »از عموهايت« ،»بدرود«، »به تو بگويم«، »ديگر تنها نيستم«، »دارم دوست مي

  ). 232، 230، 227، 219، 218، 216، 135، 102: همان(، »...تنها«، »رود كه تنها به راه مي
 ةها، در اين دفتر شاملو در مرتب بسامد اين عنوان :اي ورهطاس  - هاي حماسي  عنوان 3.2.7
بـا  «، »غـزل بـزرگ  «، »غزل آخـرين انـزوا  «، »مرگ نازلي«، »از زخم قلب آبايي«. سوم است

  ).250، 276، 268، 131، 116: همان( ...، و »سماجت يك الماس
مرغ «، »بادها«، »مه«، »بهار خاموش«مانند : اند طبيعت گرفته شده هايي كه از عنوان. 4.2.7

  ).234، 189، 166، 120، 113، 86: همان( ...،»حريق سرد« ،»بارون «، »باران
ديـدار  «. گيرند هاي بعدي قرار مي در رتبه :هاي مربوط به مكان و زمان عنوان. 6و  5.2.7
  ).224، 207، 138، 102: همان( ...، »يگربهار د«، »افق روشن«، »ساعت اعدام« ،»واپسين

ه و به خـاطر اختصـار از ذكـر    هاي ديگر شاملو را بررسي كرد به همين ترتيب مجموعه
   .ايم ها خودداري نموده و نتيجه را به صورت نمودار نشان داده همة آن
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. در مـتن شـعرش تكـرار كـرده اسـت     اش دارد و در عنوان شعر نيز آمده اسـت،   اومانيستي
 ).123: 1387عاليـي،  . نـك (. رسـد  انديشة اومانيستي در شعر شاملو به اوج ميحقيقت،  در

ي هـا  ، بسـامد عنـوان  »درخت و خنجـر و خـاطره  : آيدا«و » آيدا در آيينه«فقط در دو كتاب 
  .شود كم مي سياسي و اجتماعي او

ملو چه اندازه به خود و دنياي خود پرداخته دهد كه شا نمودار اين را به ما نشان مي 2.8
تـر   در چهـار كتـاب اول شـاملو، بـيش     ي فردي و رمانتيكها بايد گفت بسامد عنوان. است
تـر   ، و در دفترهـاي بعـد از آن كـم   »...درخـت و  : آيـدا «، و »آيدا در آينـه «ويژه در  به .است
، »روشـنك «يـا  » ركسانا«، »گل كو«در شعر شاملو، معشوق بسيار فردي و شخصي . شود مي

ري كامالً زميني لداد«كه نامش در دو دفتر شاملو آمده است  »آيدا«. وجود دارد »گاليا«، »آيدا«
عشـق  . ا مانـده پوست و گوشت و لبخند و قهرش در تار و پود قطعات كتاب به جـ . است
بستر و دو تن دوستخواه يكـديگر   آسماني و عرفاني ندارد، بلكه عشق دو تن هم ةها جنب آن

ست كه شاملو با پـرداختن بـه شـعر     اين واقعيتي ).329: 1392احمد شاملو،  ةيادنام(» است
ولي . عاشقانه و گنجانيدن شعارهاي ضد اجتماعي در آن، تا حدي از شعر اجتماعي دور شد

هـاي بعـدي بـه سـوي      دور شدن به هنگـام خـود جبـران شـد و شـاملو در مجموعـه       اين
هايش هم مردم را فراموش  در شرح عشق يشاملو حت ،البته. هاي اجتماعي بازگشت واقعيت

تـرين   تـوي عاشـقونه  . توانم از درد شما غافل باشـم  من اگر انسان باشم، نمي«. نكرده است
چـرا؟ بـراي ايـن كـه مـن دور نيسـتم از       . كنـين  اجتمـاعي پيـدا مـي    ةشعراي من يه عقيـد 

  ).ش  –ز : 1350شاملو، (».ام جامعه
سـازي   ورهطاس«. سوم است ةاي شاملو در مرتب ورهطاس - هاي حماسي  بسامد عنوان 3.8

يعني نيروي تصرف در واقعيت و تبديل امر واقعي به يك واقعيت بـرين و رانـدن   ] شاملو [
شـاعر در كشـاكش وقـايع جامعـه،     . )287: 1385وحي، فتـ (» واقعيت فرازمـان و فرامكـان  

ها  ها بوده و افراد زيادي را ديده كه در اين مبارزات و كشاكش ها، ترورها، زندان رفتن اعدام
البته نه به صراحت، بلكه . كند ها اشاره مي به آن ،هايش او در بسياري از سروده. اند كشته شده

. تـر اسـت   اين بسامد بـيش » ابراهيم در آتش ةوعمجم«در . رمزي و سمبليكگاهي به زبان 
رسـالت   ةلحن حماسي شعرهاي شاملو، محصول نگاه اوست به جامعه و تاريخ كه بـر پايـ  

 ةيادنامـ (».مبارزات اجتماعي و فرهنگي، قوام و دوام يافته اسـت  ةگزار در عرص شاعري پيام
  ). 441: 1381 احمد شاملو،
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. هاي شاملو وجود دارد كتاب ةدر هم ،اند گرفته شدههايي كه از طبيعت  بسامد عنوان 4.8
بـراي همـين هـم در شـعر او     . توان گفت كه شاملو، با طبيعت انس و الفتي داشته است مي

در «ماننـد  . اند، به تبع محتواي شعرهايش بسيارند هايي كه از طبيعت گرفته شده تعداد عنوان
، 320، 60، 28: 1380. (..، »ببـر «، »بـاران  مرغ«، »مه«، »كاج«، »ماهي«، »برف«، »باران«، »شب
انـد، بـه    هـايي كـه از طبيعـت گرفتـه شـده      تر اين عنوان بيش). 998، 166، 113، 338، 335

تـوان   نيمـا را مـي   .نبايد تأثير مكتب سمبوليسـم را فرامـوش كنـيم   صورت سمبل هستند و 
بعد از نيما، اين جريان ). 69: 1391ساليمان و آرتا، . نك. (گذار شعر سمبوليك دانست بنيان

هاي شاملو، استفاده از عناصـر طبيعـت بـه     ويژه، در سروده به. توسط پيروان نيما ادامه يافت
در اغلـب  . انـد  خاطر سمبوليك بودن آن است و براي بيان مسائل و مشـكالت آورده شـده  

انـد،   هويژه در عنـوان، اسـتفاده كـرد    در شعرهايشان بهعناصر طبيعت مواردي كه شاعران از 
 .برآنند كه از همان آغاز، تقدير شعر شاملو را به زندگي اجتماعي و مصائب آن پيوند دهنـد 

هـاي خفقـان و    در دوره ويژهبسياري از شعرهاي شاملو، به  .)131: 1384سالجقه، . ك. ر(
هايي مثل شب،  واژه. هاست كه اغلب به صورت رمز و استعاره است استبداد مملو از اين نام

اصوالً با يـك سـري   ... دريا، جنگل، آينه، آفتاب، سپيده، ستاره، صبح، صنوبر، باران، و باد، 
تغييرات در اجتماع، مثل فشارهاي سياسي، عنوان شعرها هم ممكن است عوض شود و به 

  .شوندهايي مبهم يا سمبليك تبديل  عنوان
. مكـان اسـت  هاي شعري مربوط به زمان و بعـد   ها، عنوان در اين مجموعه .6و  5.8

» هـا و هميشـه   لحظه«هاي شعريش  نام يكي از مجموعه يحت. شاملو به زمان توجه دارد
در موارد زيادي، عنوان شعري . هاي شاملو نيز نام برد »شبانه«توان از  مي ،همچنين. است

تيـر، در   23، كـه تـاريخ   »23«مانند سـرود  . شاملو به زمان وقوع يك رويداد اشاره دارد
، »قصـيده بـراي انسـان مـاه بهمـن     «، »سـاعت اعـدام  «. ز مبارزان گفته استاعدام يكي ا

تـرين   هاي مربوط به مكـان، كـم   عنوان. اي دارد اشاره به زمان حادثه ،)98، 144: 1380(
  .»پاييز سن هوزه«مانند  .بسامد را دارد

  
  هاي شعري شاملو هاي قابل ذكر در عنوان برخي ويژگي. 9

  هاي شاملو عنوان سرودهسانسوري در   خود 1.9
  :»سانسور«خود 
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هاي خصوصي، فرد يا گروه است براي جلوگيري از  به معناي تالش حكومت، سازمان
ق عمـومي  رود بـراي حكومـت يـا اخـال     خواندن، ديدن و شنيدن آن چه كه تصور مي

  ).1143: 1345انوشه، ( بار باشد خطرناك و زيان

سانسـور،  . كننـد  مردم استفاده مـي  ةوب توداغلب حاكمان سياسي از سانسور براي سرك 
گـاه از مسـائل    تواند شامل شعر هم بشود، زيرا؛ تجربه نشان داده است كه شاعران هـيچ  مي

امثال شاعراني چون سهراب سپهري، كه به مسائل و  اند سياسي و اجتماعي روز بركنار نبوده
اي بـوده بـراي بيـان عقايـد و      بلكه شعر وسيله؛ شوند ندرت پيدا مي  توجه بود، به سياسي بي
توانسـتند   شـاعران نمـي   ،آمـد  گاهي كه خفقان سياسي و تفتيش عقايد پيش مـي . افكارشان

. زدند سانسوري مي بنابر اين، از ترس حكومت دست به خود. عقايدشان را شفاف بيان كنند
ترس صاحب هاي شاعر، ناشناس ماندن يا ابهام به داليل سياسي يا  توان گفت كه انگيزه مي«

در برخي حوادث، اين فشار و اختنـاق  ). 44: 1383نژاد،  نبوي( »قلم از حكومت بوده است
چون بار مسئوليت سياسي . شده است شاعران خطيرتر مي ةدر اين مواقع، وظيف ،هبودتر  بيش

  .افتاد به دوش شعر مي
افكـن   سايه ، كه نكبت سانسور و خفقان بر جرايد ايران1332مرداد  28بعد از كودتاي 

هـا و   ممنوعـات قـرار گرفـت، روزنامـه     ةهاي سياسي و اجتماعي در زمـر  شد و بحث
مجالت، تمام زورشان را به طرف صفحات ادبي كه عمـدتاً بـه اشـعار نـو اختصـاص      

در اين دوران، شاعران نوپرداز بسياري ظهور كردنـد و نـوپردازان   . داشت، منتقل كردند
مجالت عمومي راه يافتند  ةگسترد ةچپي به صحن پيش از كودتا، از نشريات خصوصي

از جمله، آقاي احمد شاملو بود كه . اي كردند و در آب و هواي جديد نشو و نماي تازه
 احمـد شـاملو،   ةيادنامـ ( شكسـتند  ي چـاپ اشـعارش سـر و دسـت مـي     مجالت بـرا 

1392:  408 .(  

كـه شـاعران،   اي بـراي بيـان مقاصـد شـاعران بـود و البتـه        بدين ترتيب، شـعر وسـيله  
براي اين كار مجبور بودند،  يگاهي حت. خود را شفاف بيان كنند ةتوانستند فكر و انديش نمي

  .از نماد و سمبول استفاده كنند
باعث نااميدي روشنفكران و نويسندگان شد و آنان  1330 ةاين وضع در اواخر دهة ادام 

خسـروي  ( م روي آورنـد افكارشـان بـه سمبوليسـ    را وادار نمود تا جهت بيان عقايد و
  ).281: 1385زارگر، 
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  .راه ديگر اين بود كه دست به خود سانسوري بزنند
هـايش را، بـه    شده كه عنوان سـروده  شاملو از همان شاعراني است كه اغلب مجبور مي

هايش، شرح و توصيف  شاعري كه بسياري از سروده. خاطر جو و فضاي خفقان عوض كند
ل ئهـا، مسـا   حوادث عصر او از قبيـل اعـدام  « .اند يا اعدام شدهمردان مبارزي است كه ترور 

 »درگذشت بزرگان و روشنفكران همـه و همـه در شـعر او انعكـاس يافتـه اسـت       سياسي،
تـوان   مـي  ،هايشان تغييـر يافتـه   هاي شاملو كه عنوان براي اين سروده ).357: 1392شميسا، (

سـت كـه هرچنـد بـه       يناجتماعي در ااهميت اين شعرهاي سياسي و . اهميتي هم قائل بود
. هاي ديگر هم دارد ها و مكان مناسبت واقعه خاصي سروده است؛ اما قدرت تعميم در زمان

هاي زيادي از  نمونه. شدند گويي خسته مي توان گفت كه شاعران از صراحت ، گاهي مييحت
را شـرح  اين خودسانسوري در مجموعه شعرهاي او هست و خود او برخي از اين مـوارد  

  نوشته، توضيح داده است كه» مرگ نازلي«در شرحي كه در باب شعر . داده است
شـعر  « .اسـتفاده كـرده اسـت   » نـازلي «از اسم » وارتان«جهت گريز از سانسور به جاي 

نخست مرگ نازلي نام گرفت تا از سد سانسور بگذرد؛ اما اين عنوان شعر را به تمامي 
: 1381شاملو،(  حماسه يك مبارز به خصوص درآوردها تعميم داد و از صورت  وارتان
1036( .  

، آمـده اسـت،   »هواي تـازه « ةكه در شعري به همين نام و در مجموع» جان آمان« ةدربار
  :شاملو بعدها نوشت

شـبي  . در گرگان به ضرب گلوله كشته شد 20 ةهاي ده آبايي دبير تركمني بود كه نيمه
اي را بر صـحنه آوردنـد، ناگهـان فرمانـدار وقـت       هنام  كه قرار بود عوامل مبارز نمايش

. كار به اعتراض و دخالت پادگان كشيد. دستور ممانعت از اجراي نمايش را صادر كرد
. به قتل رسـيد  همان دمدرگيري شدت يافت و آبايي مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 

تغيير يافت » جان  آمان«هاي زمان شاه اين شعر، براي جلوگيري از سانسور به  در چاپ
  )1060: همان( .هاي تركمني معرفي شد از افسانه قهرمان اساطيري در يكي«و خود او 

، در 1330تيرمـاه   23اين شعر شبانگاه كشتاري نوشـته شـد كـه ارتـش در     «. »23«شعر 
ريـيس جمهـوري    ةكشتار رزمندگاني كه در اعتراض به ورود نمايند. تهران، به راه انداخت

شـعر بالفاصـله، مسـتقالً در    . سـابقه بـه راه انداختنـد    پيمايي بي ن به تهران راهامريكا، هريم
هايي كه بتواند آن را از قيچي سانسور  كاري ي انتشار يافت و بعدها با حذف و دستا جزوه
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. )539: همـان (» هـاي خـاك گذاشـته شـد     مرثيـه  ةدر برد، در ابتداي مجموعـ  نظام پليس به
ه شاعر به خاطر ترس و هم تعميم آن شخصيت، نام قهرمان هاي ديگري هم هست، ك نمونه

ست بـه   شعري ،»قصيده براي انسان ماه بهمن« ،از جمله .را به صورت سمبليك آورده است
و ) براي نوروز علي غنچه( »مرثيه«بهمن، سالگرد قتل دكتر اراني در زندان،  14مناسبت روز 

اعدام مهدي رضـايي در  ( »ابراهيم در آتشسرود «، )به ياد خسرو گل سرخي(» زبان ديگر«
   ).اعدام خسرو روزبه(» تدفين ةخطاب«، )ميدان تير چيتگر

  
  هاي شاملو نقش ترجمه، بر عنوان سروده 2.9

هـا را ترجمـه كـرده     ست كه با شاعران فرنگي آشنا بوده و برخـي از آثـار آن   شاملو شاعري
ها،  وار، آراگون و لوركا باعث شد كه از آنآشنايي او با شاعراني مانند ماياكوفسكي، ال. است

تر تحت تأثير زبان و سـنت   بايد گفت شاملو كم ،حقيقت در. در شعرهايش بسيار متأثر شود
زبان فارسي، بسيار بسيار كم است و شايد بتوان گفـت   ةتأثير او از شعر گذشت«ايراني است 

هاي ششـم و هفـتم    در بخش» الوار«تأثير «. )42 -  43 /2 :1373، اخوان ( »هيچ تأثري ندارد
پـل  «ماند كه شـاملو خـود از    هايي مي گاهي اين اشعار به ترجمه. شود ديده مي» هواي تازه«

ها  هاي بسياري از دفتر هواي تازه و آهن قطعه«نيز  ).99: 1383لي،  حسن(» كرده است» الوار
و شـعرها ترجمـه   ها  برخي جمله .و احساس، رنگ انديشه و احساس شاعران فرنگي دارد

، تأثير كتـاب مقـدس   »عقوبت« ةويژه در قطع به» شكفتن در مه«در آخرين كتاب وي . است
هـايش را از شـاعران            شاملو عنوان برخـي از سـروده   ).130: 1354دستغيب، (»آشكار است
آراگــون » اليــزه در آينــه«يــادآور » آيــدا در آينــه«عنــوان ، بــراي نمونــه .گيــرد فرنگــي مــي

هـواي  «، از شعر فرنگي گرفتـه شـده و   (Air vif)  عنوان. )87، 1383شفيعي كدكني، (»است
شـفيعي  (» آن را منتشر كـرد  ةدر راه هنر ترجم ة، از شعري از الوار است كه او در مجل»تازه

در پايان آن . شعري بلند است در هفت بخش »ديوارها«ديگر  ةنمون. )510: 1390، 2كدكني
» مرغ باران«. )104 /1 :1378پاشايي، (» نوشته شده، ملهم از يك شعر گيلويك، به همين نام

بامـداد آن را   يملهم از يك شعر ژاپني است به ترجماني خود سراينده به همـين نـام، منتهـ   
هـاي شـعري    ي در عنـوان هـاي فرنگـ   واژه ).333، 1354دستغيب، (» تري داده گسترش بيش

سـمفوني  «ماننـد  . بامداد وجود دارد و تأثير همان ترجمه و آشنايي شاملو بـا غـرب اسـت   
شك دارم كه اين قطعـه از  «: نويسد سمفوني تاريك مي ةشاملو دربار .) 242 :1381( »تاريك

ي برا« هاي ديگر نمونه ).345: 1381شاملو، (» آزادي از يك شاعر غربي ةمن است يا ترجم
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. است) 941، 661، 345، 28: همان(، »نلسن ماندال«، »هملت« ،»postumus « ،»خون و ماتيك
ماننـد شـعر   . ها از نظر دستوري فارسي نيستند و تحـت تـأثير ترجمـه هسـتند     گاهي عنوان

  ).417: همان(» توانم زيبا نباشم نمي«
نيـز از راه ترجمـه و از    ، كه اين نام و عنـوان را »شبانه«هايي دارد با عنوان  شاملو سروده

بـراي   ،(nocturn)گيـر ايـن مسـأله، انتخـاب      هاي بسيار چشـم  از نمونه«. گرفته است غرب
هـا   ترجمه كـرده اسـت تـا مـدت    » شبانه«مقداري از شعرها كه نخستين بار شاملو، آن را به 

كردند حق استفاده  چون تصور مي ،بگذارد» شبانه«كرد اسم شعرش را  كس جرأت نمي هيچ
ولي كساني كه بـا فرهنـگ   . از اين ترجمه در انحصار نخستين مترجم است كه شاملو است

، در آن اقلـيم فرهنگـي، مثـل عنـوان     »شـبانه «دانند كه عنوان  مغرب زمين آشنايي دارند، مي
شاملو تعـدادي شـعر هـم بـه نـام       ).510: 1390شفيعي كدكني، (»است» عاشقانه«يا » غزل«
هـاي   ترانـه « ةو در مجموعـ ) 22: 1350شـاملو،  (»ها شـعر غربتنـد   هجراني« .دارد» هجراني«

  .آيد كه اين را از غرب گرفته باشد ولي به نظر نمي ،اند آمده» كوچك غربت
  
  هاي زيبا و بديع دانش و آگاهي شاملو در انتخاب عنوان ةرابط 3.9
تحصـيالت، جـنس،    برند، با توجـه بـه سـطح    كار مي گاني كه شاعران در اشعار خود به واژ

روحيات، محيط، شرايط اجتماعي و سياسي و بسياري از عوامل ديگر متفاوت است و هـر  
 .ها استفاده كند ممكن است از برخي از اين واژه ي كه دارد،شاعري با توجه به شرايط خاص

شخصيت فردي «: اند از ها عبارت عوامل مؤثر در گزينش واژگان متنوع است كه برخي از آن
به وِيژه حاالت روحي وي، مخاطبان شـاعر، سـنت و ميـراث ادبـي گذشـته، محـيط        شاعر

ايـن واژگـان    ).38: 1390پورنامـداريان،  (» زندگي شاعر و اوضاع سياسي و اجتماعي زمان
شناسان معتقدند كه از روي تنوع و بسامد  روان«. دهد مينشان  را شاعرهاي  انتخابي گرايش

غيـاثي،  (» ، عاطفي، اجتماعي و سياسـي او را تشـخيص داد  هاي فكري توان گرايش واژه مي
هاي عاطفي و ماليـم اسـت    تر واژه هاي شعري سپهري بيش براي نمونه، عنوان. )39: 1368

هايش انتخاب  را براي عنوان سروده و بديعي هاي زيبا شاملو واژه. )63: 1375عابدي، . نك(
يادنامـه احمـد   (» دهـد  ابتذال تن در نمي هاي شاملو اين است كه به يكي از ويژگي«. كند مي

هـاي انتخـابي شـاعران، بـه ميـزان       توان از واژه عالوه بر اين موارد، مي .)63: 1381شاملو، 
هـا و   از واژه هـاي شعريشـان   برخـي شـاعران در عنـوان   . بـرد  ها پـي  بدعت و نوآوري واژه

ـ  ابتكـار و  دةكنند كه نشان دهن اي استفاده مي هاي تازه تركيب هاسـت و بـه    ش عميـق آن دان
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كننـد كـه ديگـران     ها اسـتفاده مـي   ها و تركيباتي در عنوان برخي ديگر از همان واژه ،عكس
وقتي كه . زبان چيزي جز ذهن نيست و ذهن چيزي جز زبان نيست«چون . اند استفاده كرده

   ).27: 1383شفيعي كدكني، ( »بيني او هم تكراري است زبان شاعر تكراري است، جهان
هـاي   اين، تسلط و آشنايي بر زبان  بر  عالوه .است واژگان غني ةبا گنجين  يملو شاعرشا

بامداد . هاي ا كتاب«. هاي بديع و زيبا دارد، بدل ساخته است ديگر او را به شاعري كه عنوان
شـمس  (»هاسـت  اي است كه خود او خـالق آن  تركيبات تازه و تعبيرات ،پر از اصطالحات

هاي خود  هاي زيبايي را در عنوان سروده ها و تركيب شاملو واژه .)161 /2، 1370لنگرودي، 
بـاغ  «، »بـراي خـون و ماتيـك   «: ها عبارتند از اين عنوان. آورده است كه خاص خود اوست

،  »رقصـانمت چـون دودي آبـي رنـگ     نمـي «، »مرگ نازلي«، »خفاش شب« ،»گل كو«، »آينه
، 28، 28: همـان ( »هاسـميگ «، »شب غوك« ،»تدفين ةخطاب«، »سميرمي«، »سمفوني تاريك«

ــين ).965، 927، 44، 52، 242، 135، 131، 130، 95 ــوان   ،او همچنــ ــاب عنــ در انتخــ
عنوان درست و مناسب  ،ها دارد واژگان و معاني آن ةهايش به دليل اشرافي كه بر ريش سروده
هايش  يكي از سرودهاو در انتخاب عنوان  .گردد او برميگزيند و اين به غناي واژگان  را برمي
، ايـن دقـت و توجـه بـه     »دهقان«به جاي » گر وجين«، با انتخاب »گر خواب و وجين«به نام 

شاعر در اين نسخه به اين نكتـه توجـه داشـته اسـت كـه      «. دهد واژگان درست را نشان مي
خوانـده  » گـر  ويجـن «يـا  » گـر  وجـين «. كند هاي هرز پاك مي برزگري كه كشت را از علف

  ).40 /1 :1378پاشايي، ( »ه دهقانشود، ن مي
  
  گيري نتيجه. 10

هاي شاملو، انسجام و پيوندي استوار، هـم در صـورت و    حاكم بر سروده ةبين عنوان و انديش
او نـام  . اي غني از واژگـان اسـت   شاعري مانند شاملو داراي گنجينه. هم در محتوا وجود دارد

هـا، تناسـب و    كند و بين عنوان شـعرها و محتـواي آن   شعرهايش را بسيار آگاهانه انتخاب مي
هد و عچون شاملو شاعري مت. تر انتزاعي هستند هاي شاملو بيش عنوان .كند هماهنگي برقرار مي

هاي انتزاعي  بنابر اين، به موضوع ،اي از دردهاي مردم غافل نبوده اومانيسم بوده و در هيچ دوره
هـاي   هاي شعري شاملو از نظر بسامد به ترتيب بـه عنـوان   عنوان. تر گرايش دارد و ذهني بيش

هاي  اي، عنوان ورهسطهاي حماسي و ا مانتيك و فردي، عنوانهاي ر سياسي، عنوان -  اجتماعي
از بسـامد  . انـد  تقسيم شده، شوند مربوط مي هايي كه به زمان و مكان برگرفته از طبيعت، عنوان

رسيم كه شاملو در تمام طول زنـدگيش، شـاعري اجتمـاعي و     ها، ما به اين نتايج مي اين عنوان
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نـاق سياسـي و تفتـيش عقايـد ناشـي از حاكميـت       شـاملو بـه خـاطر اخت   . سياسي بوده است
هـايش   به خود سانسوري در عنوان سـروده دست شده،  هاي ديكتاتور، گاهي مجبور  حكومت

تـرين انگيـزه    مهـم  .ها را به صورت نمادين بيـان كنـد   عنوان يها را تغيير دهد و حت و آن بزند
هم خلق ابهـام و غنـي كـردن     هاي سياسي آن بوده و شاعران از روي آوردن به نماد، هم جنبه

ست كه با شاعران فرنگي آشنا بوده و برخـي از   شاملو شاعري. هاي ادبي آثار هنري است جنبه
آشنايي او با شاعراني مانند ماياكوفسكي، الوار، آراگون و لوركا . ها را ترجمه كرده است آثار آن

  .خاب كندها انت ا به پيروي از آنباعث شد كه عنوان برخي از شعرهايش ر
  

  نامه كتاب
كـاخي   نظـر  زيـر ، )مجموعه مقاالت اخوان ثالث( سبز هاي سايه حريم): 1373( مهدي ثالث، اخوان. 1

  .زمستان: تهران اول، دو جلد، چاپ مرتضي،
  .مرواريد: ، چاپ پنجم، تهراناز اين اوستا :)1384(، مهدي ثالث، اخوان .2
   .مرواريد :تهرانچاپ چهارم، ؛ احمد شاملو در اتريشيك هفته با ): 1377(اخوان لنگرودي، مهدي. 3
  .تهران: ، چاپ اولادب فارسي ةفرهنگ نام): 1345(انوشه، حسن . 4
، بوستان ادبة مجل ،»نادر يا اسكندر اخوان ثالث ةتحليل و بررسي سرود«؛ )1388(پارسا، سيد احمد . 5

  .35 – 48هاي  ، برگ1اول، شماره  ةدانشگاه شيراز، دور
زندگي در شعر احمد شـاملو،   ،شعرهاي تو ة، نام همزندگي و شعر احمد شاملو): 1378.(، ع پاشايي .6 

  . ثالث :جلد اول و دوم، تهران
شناسي عيوب كالم با ذكر شواهدي  نقدي بر زيبايي«): 1390( مقدم، پروين  محمد، آزادي پشتدار، علي. 7

، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     پارسي معاصرادبيات ، »از اشعار احمد شاملو و نيما يوشيج
  .19 – 1هاي  فرهنگي، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان، برگ

  .نگاه :، تهران)ملي در اشعار شاملوأت( سفر در مه): 1390(پورنامداريان، تقي . 8
و، چاپ پنجم، گفت و گوي ناصر حريري با احمد شامل هنر و ادبيات، ةدربار): 1385(حريري، ناصر. 9

  .نگاه :تهران
، با همكاري دبيرخانه شوراي گسترش هاي نوآوري در شعر معاصر گونه): 1383(لي، كاووس  حسن. 10

  .ثالث: زبان و ادبيات فارسي، تهران
علمي  ةفصلنام، »نقد و معرفي روايت سانسور در عصر پهلوي دوم«): 1385(خسروي زارگر، مسلم . 11

  .287 – 276 هاي ، برگتخصصي ياد _
  .   چاپار :، چاپ سوم، تهراننقد آثار شاملو): 1354(دستغيب، عبدالعلي



 ... هاي احمد شاملو در سروده »عنوان«بررسي و تحليل ساختاري و محتوايي    96

دار التكوين للتأليف و الترجمه : ، دمشق، سوريا1، ط ةدراسة تطبيقي ةعلم العنوي؛ )2010(رحيم، عبدالقادر . 12
  .والنشر

نمادها در ادبيات كالسيك  بررسي تطبيقي داللت معنايي«): 1391( محمد آرتاسالميان، غالمرضا و  .13
  .67 – 98هاي  ، برگ73 ة، شمار20، سال زبان و ادبيات فارسي ةفصلنام، »و اشعار احمد شاملو

  . مرواريد :چاپ اول، تهران ،)شاملو(ها  كاشي ة، اميرزادنقد شعر معاصر): 1384(سالجقه، پروين . 14
: تهـران ، تحليلي شعر نو، چهار جلـد  تاريخ :)1370) (محمدتقي جواهري گيالني(شمس لنگرودي . 15

  .مركز
   .بامداد :تهران ،، چاپ دومشعرهاي احمدشاملو برگزيده): 1350(شاملو، احمد . 16
نگـاه و   :تهـران دو جلد، ، )1378 – 1323(دفتر يكم، شعرها  مجموعه آثار،): 1380(شاملو، احمد . 17

   .زمانه
  .نيل :تهران ، چاپ پنجم،هواي تازه): 1355(شاملو، احمد . 18
  . تهران :، مرواريددشنه در ديش): 1376(شاملو، احمد . 19
   .مرواريد: نژاد، تهران ، به كوشش دكتر شكوه نواييامهن عقط): 1364(شاملو، احمد . 20
  .مرواريد: تهران، دشنه در ديس): 1376(شاملو، احمد  .21
 .سخن :، تهراناميد. حاالت و مقامات م؛ )1390(شفيعي كدكني، محمدرضا . 22

 .زمانه و اختران: تهران، اجتماعي شعر فارسي ةزمين :)1386(شفيعي كدكني، محمدرضا . 23

 .سخن :، تهرانادوار شعر فارسي :)1383(شفيعي كدكني، محمدرضا . 24

هاي تحـول در شـعر    ، در جست و جوي ريشهبا چراغ و آيينه): 1390(شفيعي كدكني، محمدرضا . 25
  .سخن :معاصر، تهران

، تأمالت و جست و جوهايي در شعر سهراب سـپهري،  از مصاحبت آفتاب): 1375(عابدي، كاميار . 26
  .پاييز :چاپ اول، تهران

، انديشه و هنر، 14و  13، نگاهي به مدايح احمد شاملو، »ظلمات سر جهان«): 1387(عاليي، مشيت . 27
 . 24 – 132هاي  برگ

  .شعله انديشه :، تهراندرآمدي بر سبك شناسي ساختاري): 1368(غياثي، محمد تقي . 28
  .سخن :، چاپ دوم، تهرانبالغت تصوير): 1385(فتوحي، محمود . 29
 48 43، پـاييز، شـماره   جستارهاي ادبي، »تكرار، ارزش صوتي و بالغي آن«): 1354(متحدين، ژاله . 30

  .530تا  483از  _برگ 
 فرهنـگ، ادب و تـاريخ،   ةفصلنامرود،  زنده، »نوم مستعار در شعر نا«): 1383(الدين  نژاد، حسام نبوي. 31

  .51تا  40 هاي برگ ،، بهار و تابستان31و  30شماره 
احمد شاملو نقد و تحليل اشـعار احمـد    ةيادنام ست،يشعري كه زندگ): 1392(يادنامه احمد شاملو . 32

    .سخن :تهرانمجيد، اري، ميشاملو، به اهتمام قد



 97   طاهره قاسمي دورآباديو  علي محمدي

: آيـدا، تهـران  تنظـيم از سركيسـيان،    ؛)مجموع مقـاالت ( بامداد هميشه،): 1381(احمد شاملويادنامه . 33
  .نگاهة مؤسس

  
34. Grace (1975), H. logic and conyerstion, syntax and semantics, academic press, vol 3. 


