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The Effect of Extra-text on the Images of the Poem "Ghaside 
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Analysis 
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Abstract 

Norman Fairclough studies the discourse in 3 levels "description, interpretation and 

explanation ".  In this article, the effect of extra-text on the images of the poem 

"ghaside barae ensan e mahe bahman" by Ahmad Shamlou is investigated based on 

Farklough's theory. 

The formation of images is based on the centrality of simile and then paradox, 

metaphor, exaggeration, hint and irony. 
The images of the poem fit with the experimental context and strengthen the 

central image of the poem, that is, the fighting man. The situational context of the 

images includes some social-political events close to or at the same time as the 

poetry. Hints have an intertextual function and prove and strengthen the poet's 

attitude. In the process of ideological displacement, Shamlou delegitimizes the 

official and dominant discourse. And as an intellectual, who has discursive agency, 

he presents his alternative ideology in the form of socialism and in opposition to the 

government. In this poem, discourse practice is obtained from the coexistence and 
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coordination of individual images (discourse event) with each other and with the 

situational context of the poem and is related to the social practice of poetry (social-

political situations). 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،معاصر  يپارس ادبيات
  145-  113، 1401 زمستان و پاييز، 2 شمارة، 12 سال)، پژوهشي ـ علمي(مقالة  علمي نامة دوفصل

 از »بهمن ماه انسان براي قصيده« شعر تصاوير بر متن برون تأثير
  فركالف نورمن انتقادي گفتمان تحليل نظرية اساس بر شاملو احمد

  *مرادعلي سعادت شعاع
  **سيد جواد مرتضايي

  چكيده
 مقاله اين در. كند مي مطالعه »تبيين و تفسير توصيف،« سطح 3 در را گفتمان فركالف نورمن
 اسـاس  بـر  شـاملو  احمـد  از »بهمـن  ماه انسان براي قصيده« شعر تصاوير بر متن برون تأثير
  .است شده بررسي فركالف نظرية

 يهو كنا يحتصاوير بر محوريت تشبيه و سپس پارادوكس، استعاره، اغراق، تلم يابي شكل
تجربي تناسب دارند و تصوير مركزي شعر يعني انسـان   ةاستوار است. تصاوير شعر با زمين

اجتمـاعي   – ياسـي . بافت موقعيتي تصاوير شامل برخي حوادث سكنند يمبارز را تقويت م
ـ   زمان با سرايش شعر است. تلميح نزديك يا هم شـاعر را   ةها كاركرد بينامتني دارنـد و نظري

شاملو از گفتمان رسمي و مسـلّط   يدئولوژيك،كنند. در فرايند جابجايي ا اثبات و تقويت مي
و در مقام يك روشنفكر، كه از عامليت گفتماني برخـوردار اسـت،    كند يم زدايي يتمشروع

. در كند يجايگزين خود را در قالب تفكّر چپ و در مخالفت با حكومت ارائه م ئولوژييدا
منفـرد (رخـداد گفتمـاني) بـا      يرتصاو يو هماهنگ يستياز همز يگفتمان يساين شعر، پركت

- سياسـي (اوضاع  شعر اجتماعي پركتيس با و شده حاصل شعر موقعيتي بافت با و يكديگر
 .است ارتباط در) ياجتماع
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  شاملو ،تصوير ،فركالف ،انتقادي گفتمان لتحلي ،متن برون ها: دواژهيكل
  
  مهدمق. 1
  تصوير 1.1

تصوير بازنمايي خيالي واقعيت در زبان است. شاعران در فراينـد ارتبـاط دسـت بـه ابـداع      
كنند. اين رابطه را ذهن حساس شـاعر   اي جديد بين اشياء و افكار ايجاد مي زنند و رابطه مي

آيد كه  خيال در شعر از آن جا پديد مي«كند.  تجربة زيستة او ايجاد و در زبان بيان ميبه مدد 
كه وسـيلة   - سپس آن شكل را در قالب زبان  كند و شاعر، تصويري را در ذهنش مجسم مي

ت   ). ازآنجاكـه چنـين رابطـه   70: 1394(شعبانيان، » پروراند. مي - ارتباط است  اي در واقعيـ
عنـوان   اي خيالي و از اشكال آن بـه  عنوان رابطه منحصر به زبان است از آن بهوجود ندارد و 

  شود. صور خيال ياد مي
ت يـا محتـواي     آنچه باعث مي شود تصوير ارزش هنري داشته باشد تناسب آن با واقعيـ

شعر است؛ تصوير بايد باعث تجسم بهتر تجربه شود يا با مفهوم و طرح كلّي شعر هماهنگ 
(شفيعي كدكني، » تصوير كوچك«ديگر، انسجام هر تصوير در محور افقي كالم  باشد. عامل

) و ارتباط تصاوير با يكديگر در محور عمودي كـالم (تصـوير بـزرگ) اسـت.     169: 1388
شـود امـا در محـور     تصوير در محور افقي به يكي از اشكال تشبيه، استعاره و ... ايجاد مـي 

ر خرد با يكديگر و حول تصوير مركزي به وجود عمودي، حاصل هماهنگي و پيوند تصاوي
شـود تـا شـعر از     اي از تصوير بزرگ در تصاوير كوچك ديده مي صورتي كه سايه آيد به مي

  هماهنگي تصوير برخوردار باشد.
را  يسـاختار  عناصر يگراست كه د يتياست و كل ياثر هنر يكل ينما« ي،مركز يرتصو

در هر شعر يك تصـوير مركـزي وجـود     ).114: 1393 ي،(طهماسب.» دهد يم يدر خود جا
آيند.  اي دور آن گرد مي پردازي شاعر است و ساير تصاوير همچون هاله دارد كه كانون خيال

تأللؤ تصاوير پيراموني، وابسته به تصوير مركزي است و تأثيرگذاري و برجسـتگي تصـوير   
آيد. اگر بين تصوير كـانوني   يراستا بودن تصاوير پيراموني با آن به دست م مركزي نيز از هم

و تصاوير پيراموني، ارتباط ساختاري و تناسب لفظي و محتوايي و هماهنگي تجربي وجـود  
ها در عين استقالل ساختاري و محتوايي، همديگر را تقويت و يك كلّيـت   داشته باشد و آن

  شود. پويا را ايجاد كنند انسجام در محور افقي و عمودي كالم حاصل مي
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ن مقاله منظور از تصوير، ابزارهاي بيانيِ و بديعي تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، نماد، در اي
شعري اسـت بـه مناسـبت    «قصيده براي انسان ماه بهمن  پارادوكس، تلميح و ... است. شعر

: 1391(شـاملو،  » گرد قتل دكتر تقي اراني در زندان، به دستور رضاخان. بهمن، سال 14روز 
ذكـر شـده اسـت.     1329رايش اين شعر در مجموعه آثـار شـاملو، بهمـن    ). تاريخ س1058

  ).69(همان: 
  
  مفهوم گفتمان ازنظر فركالف 1.2

) زبـان بخشـي از   1داند. اين مفهـوم چنـد وجـه دارد:     فركالف زبان را كنشي اجتماعي مي
) زبان يك فرايند اجتمـاعي، مشـروط بـه    3) زبان فرايندي اجتماعي است. 2اجتماع است. 

  زاده). به نقل از آقاگل Fairclough,1989: 220هاي اجتماع است. ( اير بخشس
هـا در توليـد خطاهـاي     بر تـأثير روابـط قـدرت و نـابرابري     فركالفتمركز تگفا ازنظر 

هاسـت.   هـا و ايـدئولوژي   هاي گفتماني روابـط قـدرت و نـابرابري    ويژه جنبه اجتماعي و به
)Fairclough, 2010: 3-11وسـيلة   سازي آن چيزي است كه بـه  ي وي غيرطبيعي). منظور اصل

تعـين يافتـه اسـت و طبيعـي       ساختارهاي اجتماعي مسلّط در قالب ايدئولوژي در گفتمـان 
نمايد، و اينكه چگونه گفتمان اين ساختارها را تعيين كرده است. اين پندار افراد اجتماع،  مي

ق ايـدئولوژي در قالـب گفتمـان    طوري هستند كـه بايـد باشـند، از طريـ     كه تمام چيزها آن
  ).30شود و تحليلگر بايد اين پرده را از روي گفتمان كنار بزند. (همان:  بازنمايي مي

  
  گفتمان و غيرگفتمان 1.3

ازنظر فركالف، گفتمان فقط بخشي از پركتيس اجتماعي است نه كـلّ آن. فـركالف مفهـوم    
برد و گفتمان را از سـاير   معنايي به كار ميهاي  وگو، و ساير نظام گفتمان را براي متن، گفت

). گفتمـان ازنظـر فـركالف    50و  45: 1389كنـد. (يورگنسـن    هاي اجتماعي جدا مـي  كنش
). گفتمان ازنظر فـركالف  119اي از قبيل زبان و تصوير است. (همان:  محدود به نظام نشانه

  يك پركتيس اجتماعي در ارتباط با ساير عوامل اجتماعي است.
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  بعدي فركالف مدل سه 1.4
در الگوي فركالف، هر نمونه از كاربرد زبان رويـدادي ارتبـاطي اسـت كـه در يـك مـدل       

  شود: بعدي به شرح زير تحليل مي سه
اي ارتبـاطي   هاي نشانه هر كاربرد زبان، يك متن است. متن در اينجا شامل انواع نظام. 1

وگوهاي يـك   سرمقالة يك روزنامه، گفت شامل گفتار، نوشتار تصوير، فيلم و ... است، مثالً
كالس درس، يك شعر، فيلم يا داستان. حوزة تحليل گفتمان نيز محدود به ارتبـاط شـفاهي   

شـناختي، شـامل    تواند هرگونه ارتبـاط نشـانه   نيست و با توجه به دامنه و اهداف مطالعه، مي
شـناختي يـا    هنوشـتاري، حركـات اشـاره، تصـاوير و هرگونـه جنبـة نشـان         وگو، متن گفت

- 72: 1397نيـك،   به نقل از خسروي 98: 2001دايك  اي داللت را دربرگيرد. (ون چندرسانه
73.(  

كردار گفتماني شامل بينامتنيت و ارتباط متون بـا يكـديگر اسـت و فراينـد توليـد و      . 2
گيرد. مثالً آشكارسازي صداهاي موجود در متن، فرايند توليـد آن را   مصرف متن را دربرمي

گويد: تحليل گفتمان شامل تحليل دقيق متن است؛ هم تحليل  كند. فركالف مي خص ميمش
: 1397زباني (دستوري، معنايي، كاربردشناختي، ژانـري) و تحليـل بيناگفتمـاني. (فـالوردو،     

21.( 

كردار اجتماعي شامل تحليل بافت موجود و تأثيرگذار بر متن است كه ارتباط متن و . 3
كند، مثالً نقش نهادها بر گفتمان يك روزنامـه يـا فـيلم يـا      ا بررسي ميساختار با يكديگر ر

ها بر حفظ، بازتوليد يا  داستان يا نقش نظام سياسي بر هنر و ادبيات زمان و تأثير اين گفتمان
  تغيير ساختارها.

 اجتماعي كردار

 متن

 مصرف) يع،توز يد،(تول گفتماني كردار

(ارتباط ميان متن و كردار گفتماني و اجتماعي) در نظرية فركالف بعدي گفتمان  نمودار مفهوم سه
)Fairclough, 1992: 73.(  
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مـتن، كـردار گفتمـاني و    «مرحلة  3بر اساس الگوي باال، فركالف رخداد گفتماني را در 
  كند. به شرح زير تحليل مي» كردار اجتماعي

شـناختي، سـاخت و صـورت مـتن و      متن: در اين مرحله فركالف با ابزارهاي زبـان  .1
كند. در اين مرحله، عناصر زباني متن شامل  طور كامل بررسي مي هاي زباني آن را به ويژگي

وتأخير يا چيدمان متن، نوع گفتمان، ميزان تطابق يـا عـدم    ها، دستور زبان، تقديم آواها، واژه
ان موردنظر، تأكيد يـا عـدم تأكيـد، معـاني ضـمني كلمـات، رسـمي يـا         تطابق متن با گفتم

). در اين 234: 1396به نقل از پالتريچ،  1997غيررسمي بودن مهم است. (برگرفته از هاكين 
  كاود. جزء آن را مي مرحله تحليلگر برخوردي شيءگونه با متن دارد و جزءبه

ي توليـد و مصـرف مـتن و بافـت     كردار گفتماني: در اين مرحله فـركالف فراينـدها   .2
هـاي ديگـر (نظـم گفتمـاني) و بافـت       كاود. بررسي رابطة گفتمان با گفتمـان  موقعيتي را مي

شناختي هستند كـه در گـام اول، بررسـي     بالفصل اهميت دارد. عوامل گفتماني عوامل زبان
ننده و شـگردهايي  اند و بر كردار گفتماني (بيناگفتمانيت) مؤثّر هستند. نحوة بيان توليدك شده

انـد اهميـت    دار كرده سبكي) كه مبين تأثيرپذيري گفتمان هستند يا آن را جهت  (مثالً ويژگي
 بافتي است. نيمه –زباني  دارند. اين مرحله نيمه

طور كامـل، عوامـل فراگفتمـاني يـا بـافتي مطالعـه        كردار اجتماعي: در اين مرحله به .3
گيـري   محور است. در اينجا نقش عوامل فرازباني بر شـكل  شود. اين مرحله، كامالً بافت مي

شود. چرايي و چگونگي گفتمان تحت تـأثير سـاختارهاي مسـلّط مهـم      گفتمان بررسي مي
هاي ديگر است. تأثير  ود يك گفتمان و چرايي نبود گفتماناست. اينجا سخن از چرايي وج

گفتمان بر جامعه يا همان ايدئولوژي پنهان در پس متن افشا و رابطة گفتمان با سـاختارهاي  
  شود. قدرت روشن مي

  نامد. گانة تحليل را به ترتيب توصيف، تفسير و تبيين مي فركالف سطوح سه
ازنظـر او اصـطالح مـتن     .دانـد  ي اجتماعي ميفركالف متن را عنصر گفتماني رخدادها

اي از قبيـل متـون نوشـتاري، صـدا و سـخنراني، فـيلم،        هاي نشـانه  شامل زبان و انواع نظام
كنـد،   شناختي تحليل مي عنوان واحدي زبان هاست. وي متن را به اينترنت، زبان بدن و ژست

ازنظـر  «جـام داده باشـد.   پردازد تا تحليل خـرد و كـالن را ان   سپس به پركتيس اجتماعي مي
فركالف تحليل متن صرف براي تحليل گفتمان كافي نيست و بصيرتي دربـارة پيونـد ميـان    

). 118: 1389(يورگنسن، » دهد. متن و ساختارها و فرايندهاي اجتماعي و فرهنگي به ما نمي
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بـا   ) متن و رابطـة آن 26: 1379(فركالف، » كلي يا كالن/ خرد«او در يك بررسي تلفيقي و 
كند تا مناسبات قدرت موجود در متن و نقش متن در بازتوليد يا تغييـر   جامعه را مطالعه مي

  ساختار را دريابد.
  
  روش كار 1.5

سـطح توصـيف، تفسـير و تبيـين بررسـي       3مطابق با نظرية فركالف، تصاوير اين شعر در 
ساختار و محتوا  متني، ازلحاظ صورت درون شدند. ابتدا در سطح توصيف، تصاوير شعري به

دهي به تخيل شاعر واكاوي شد. سپس در سطح تفسير،  ها در شكل تحليل شدند و نقش آن
اجتمـاعي بـر تصـاوير و ابعـاد      –تأثير بافت موقعيتي و در سطح تبيين، تأثير بافت سياسـي  

جـزء مـتن    ها بررسي شد. ازآنجاكه در نظرية فركالف تحليل دقيق و جزءبه ايدئولوژيك آن
طـور   شود؛ ابتدا تصاوير شعر در سطح توصيف به رت دارد و پاية تحليل محسوب ميضرو

ها با بافت پرداخته شد. اين نكته  جزء تحليل شدند سپس به ارتباط آن دقيق و كامل و جزءبه
تواند  نيز مهم است كه تگفا يك روش مشخّص و ثابت براي پژوهش ندارد بلكه محقّق مي

هاي مربوط به زمينـة   وع، روش خاص خود را با در نظر گرفتن افقبا توجه به ماهيت موض
شناسـي كنـد. ديگـر     هاي خاص آن، طرّاحي و اجرا كند؛ به تعبيـري روش  تحقيق و ويژگي

اينكه مبناي نظري رويكرد انتقادي، پيوند بين رخداد گفتماني و ساختار است؛ يعني ساختار 
ة انتقـادي تفكيـك و       زمان موجد و نتيجة رخداد است  طور هم به و بـه همـين دليـل، نظريـ

گانـة فـركالف نيـز     پذيرد. مراحل سه مرزبندي كامل بين مراحل كاوش خُرد و كالن را نمي
شوند و در هم متداخل هستند. بررسي، تلفيقي  اي در ارتباط با هم انجام مي صورت چرخه به

  نيز استفاده كند.تواند از مراحل ديگر  و تركيبي است و محقّق در هر مرحله مي
  
  پيشينة پژوهش 1.6

طور مستقل و با اين رويكرد به شعر قصيده براي انسان ماه بهمن نپرداختـه   هيچ پژوهشي به
  اند از: است. برخي از تحقيقات در مورد احمد شاملو عبارت

تحليل گفتمان انتقادي تلميح و ايدئولوژي با تأكيد بـر شـعر احمـد شـاملو بـر پايـة       . 1
. اين بررسي محدود به تلميح است ازآنجاكه در دايك: سينا جهانديده فركالف و وننظريات 
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هاي ديگر تصوير چون تشبيه و ... هم قـرار دارد و در   اشعار شاملو تلميح در درون ساخت
برد جدا كردن تلميح از متن و بافت، ممكـن   پيوندي گفتماني با ديگر اجزاي شعر به سر مي

از آن بينجامد. نويسنده شعرهاي آشكارا سياسي شاملو در سوگ است به دريافت محدودي 
اي خاص نوشته  مبارزان را نيز بر پاية تلميح تحليل كرده است. اين پژوهش بر مبناي نظريه

  شده و دركي جديد از تلميح را در پرتو نگاه گفتماني به ايدئولوژي فراهم كرده است.
ة تحليـل    تحليل گفتمان ناسيوناليستي در مجموعه. 2 اشعار احمد شاملو بر مبناي نظريـ

. نويسندگان اين مقاله، مفاهيم اجتماعي و سياسي گفتماني الكال و موفه: رقيه صدرايي و ... 
ه بـه       و عاشقانة اشعار شاملو را به گفتمان ناسيوناليسم پيوند زده اند. ايـن پـژوهش بـا توجـ

ر خلق اين اشعار و همچنين نگرش شاملو سياسي و ... مؤثّر ب –هاي متفاوت اجتماعي  زمينه
هـاي متفـاوت، بـه برداشـتي كلّـي از       هاي سياست و اجتماع و حتّي عشق در دوره به مقوله

 موضوع بسنده كرده است.

هـاي بيسـت و سـي:     متني اشـعار متعهـد شـاملو در دهـه     متني و برون واكاوي درون. 3
ه  پائين و ... . در اين مقاله بدون اشاره  مصطفي ملك د    اي خـاص، جنبـه   بـه نظريـ هـاي تعهـ

هـا كلّـي اسـت و بـر بررسـي دقيـق و        اجتماعي در اشعار شاملو واكاوي شده است. اشاره
استدالل كافي استوار نيست. تعهد در شعر شـاملو بـه سوسياليسـم منحصـر شـده و ديگـر       

 اند. متغيرها در نظر گرفته نشده

ة فـركالف، كـه        هاي قبلي اين اسـت  تفاوت اين پژوهش با پژوهش كـه بـر پايـة نظريـ
ترين رويكرد را در بين تحليلگران انتقادي دارد، بر يك متن واحد متمركز شده و بر  منسجم

اساس اين نظريه، بررسي دقيق و جزئي متني (بالغي) را با بررسي بافتي (در دو سطح خرد 
يك كنش گفتماني، در عنوان  گيرد و به درك منسجم و كاملي از تصوير، به و كالن) دربرمي

رسد. اين بررسي انواع و اجزا و ابعاد تصاوير را  اجتماعي شاملو مي - يكي از اشعار سياسي 
اي روشن  ها را با بافت متني و زمينه شود و ضمن تحليل بالغي تصاوير، ارتباط آن شامل مي

ه متن ادبي، به اجتماعي بر پاية نگاه گفتماني و انتقادي ب –سازد و در يك بررسي بالغي  مي
  كند. تبيين دقيق رابطة اثر ادبي با جامعه كمك مي
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  متن. 2
  متني تصاوير: سطح توصيف بررسي درون 2.1

  شعر يمركز يرتصو 1.1.2

واقعيت اصلي يا زمينة تجربي كه مفهوم و محتواي اين شعر بر آن استوار است مرگ ارانـي  
هـاي چـپ در ايـران اسـت. شـاملو در       گـروه هـاي سياسـي    در زندان و تأثير او بر فعاليت

) ايـن شـعر را   69: 1391(شـاملو،  » 1329بهمن «يازدهمين سالگرد قتل اراني در زندان، در 
سرايد. وي كه مخالف حكومت مطلقه و شاهنشاهي پهلوي است در اين شـعر از ارانـي    مي

تصـوير مركـزي ايـن    كند. درنتيجه موضوع يا مابازاء واقعي  ها انتقاد مي ستايش و از پهلوي
عنـوان واقعيـت    شعر، اراني در مقابل رضاشاه است. اراني در مقابل رضاشـاه و پسـرش بـه   

  به) هستند. (مشبه) مطرح است و تمام تعابير شاعرانه، تصوير (مشبه
انسان مبارز در جايگاه تصوير مركزي اين شعر، تصويري حسي است. سـاير تصـاوير،   

. تصاوير مثبـت بـه ارانـي و تصـاوير منفـي بـه رضاشـاه و        تابع اين تصوير مركزي هستند
حكومت او مربوط است. تصاوير مثبت و منفي، تصوير مركزي يعني ارزشمند بودن مبارزه 

بـرد،   كنند. شاعر دو بار از اراني و دو بـار از رضـاخان نـام مـي     و انسان مبارز را تقويت مي
  كند. ياد مي» رضاي خودرو«تشبيهي  - بار با تحقير از او با تركيب وصفي  يك

  تشبيه 2.1.2
شميسـا،  (» اصطالح تصويري كردن شعر است. تشبيه يكي از ابزارهاي نقاشي در كالم و به«

  ابزار اصلي تصويرسازي در اين شعر تشبيه با محوريت تشبيه بليغ است. ).110: 1371
  تشبيه دارد كه بررسي آماري آن به شرح زير است: 67اين شعر 
  2و عقلي به عقلي:  3، حسي به عقلي: 16، عقلي به حسي: 46حسي: حسي به 

د بـه مفـرد   ، 4، مركّب به مركّب: 11مفرد به مقيد: ، 46مفرد به مفرد:  د بـه   ، 3: مقيـ مقيـ
  1مفرد به مركّب: ، 2: مركّب

  4، بليغ مضمر: 10، مؤكّد: 42، بليغ: 11مفصل: 
  2، تسويه: 4، مضمر: 6، جمع: 55مفروق: 
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به  مشبه 5به حسي،  مشبه 62مشبه عقلي،  18مشبه حسي،  49اساس اركان تشبيهات، بر 
شبه دوگانه يا استخدام در شعر به  وجه 4شبه تخييلي و  وجه 45شبه تحقيقي،  وجه 22عقلي، 

  كار رفته است.
بيشترين فراواني از آن تشبيهات فراواني تشبيه دليل بارز تصويري بودن اين شعر است. 

گرايانة شـاعر بـا گفتمـان     ها بيانگر نگرش موافق و واقع سي به حسي است كه تحليل آنح
گروه اراني و تفكّر چپ و مخالفت او با گفتمان سياسي مسلّط است و معناي ايـدئولوژيك  

گفتماني دارد. ازآنجاكه شعر از زبان راوي خطاب به رضاخان سروده شده شاعر از تشبيه  - 
  صراحت مفهوم را به مخاطب انتقال دهد. رين بهره را برده تا بهحسي به حسي بيشت

فراواني هر نوع تشبيه يعني محسوس به معقول يا بـرعكس و ... جنبـة ايـدئولوژيك و    
گفتماني دارد. يعني بيانگر رواج يك نوع گفتمان و يـك سـري مفـاهيم و محتواهـا در     

به رفتار موافق فرد با گفتمـان   هاي گفتماني است. يا ممكن است جامعه يا در بين گروه
  ).118- 117: 1371مسلط يا مخالفت او با آن مربوط باشد. (شميسا، 

تر از  هاست. تشبيه مفرد به مفرد ساده مشخّصة ديگر، ساخت مفرد به مفرد طرفين تشبيه
ساير انواع تشبيه است و با لحن خطـابي و زودفهـم شـعر همـاهنگي دارد. طـرفين بيشـتر       

 - ر انساني و اجتماعي هستند. عناصـر طبيعـي هـم معنـا و مفهـوم انسـاني       تشبيهات عناص
اند كه با مفهوم شعر، يعني مبارزة اجتماعي و سياسي هماهنگ اسـت. بيشـتر    اجتماعي يافته

گرايانه، با معناي مبارزه و مسئوليت اجتمـاعي و بيـانگر    هاي پرتحرّك و عمل ها واژه به مشبه
از اراني و فعاالن سياسـي و حملـه بـه حكومـت هسـتند.      نگرش سياسي شاعر در حمايت 

ها چون خون، طبل، حركت، شتاب، سيالبه، حماسه، دروازه، كفن و  به ها و مشبه برخي مشبه
دهند كه با انتقاد صريح و مخالفـت   طلبانه و عصباني شاعر را نشان مي استخوان لحن مبارزه

  نگي دارند.ايدئولوژيك هماه - عنوان عملي سياسي آشكار به
طرفين عقلي تشبيهات هم مفهوم زندگي، شرف، انسانيت، مبارزه و آينده دارنـد كـه بـا    

  ظالم مطابقت دارند.  گراي شاعر و نفي حكومت ايدئولوژي مبارزه
شبه  بيني و وسعت تخيل شاعر است و تغيير نگرش را بايد در وجه شبه مبين جهان وجه

هـا معـاني اسـتواري و     ا تخييلي هستند و از تأويـل آن ه شبه ). بيشتر وجه94جست. (همان: 
آل و مفاهيم مشابه به دست  مقاومت، فراگيري، زندگي، نوع زندگي و مرگ اراني، آيندة ايده

آيد كه با نگرش ايدئولوژيك شعر مبني بر تقديس مبارزه و مدح انسان مبـارز هماهنـگ    مي
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ريشـه بـودن،    نگ سرخ، گسترش، بيهاي تحقيقي هم شامل افعال حركتي، ر شبه است. وجه
هاي دوگانه يا استخدام هـم   شبه سرودن، آغاز كردن، پايان يافتن و مفاهيم مشابه است. وجه

كنندگي هستند كه مفاهيمي بـاارزش و معنـادار    جانبه، آزادي بيان و تمام به معني شروع همه
  نزد منتقد سياسي و خطرناك نزد حكومت مستبد هستند.

در شعر وجود دارد، در دو تشبيه تسوية عقلي به حسي، زندگي و فـتح  بسط تشبيه هم 
اند كه بيانگر تعظيم اراني در نظر شاعر است. تشبيهات جمع مربوط بـه   به اراني تشبيه شده

هـا ارتبـاط    هايي چون شعر، كلمه، قافيه، اراني، خون، زندگي و مردن اسـت. ايـن واژه   واژه
هايي چون سيالبه، شـعر و   به در مورد واژه ط مشبه و مشبهمستقيمي با زمينة شعر دارند. بس

  هاي مهم محتوايي و تصويري شعر هستند. شود كه واژه زندگي ديده مي

  استعاره 3.1.2
توانـد ابـزار بيـان     استعاره به دليل آزادي شاعر در استعمال زبان در معنا و كاربرد جديد، مي

ه  آشكار يا پنهان جهان و ايـدئولوژي شـاعر باشـد. اسـتعاره ابـزار بيـان        بيني، نگرش، نظريـ
  ايدئولوژي (از سوي توليدكننده) و كشف ايدئولوژي (از سوي تحليلگر) است.

هاي اسمي  استعارة فرعي (نوع دوم) دارد: استعاره 21استعارة اسمي (نوع اول) و  5شعر 
ده از مقبـرة رضاشـاه،   اند از: سيالب: مصرحة مجرّده از شعر، انواليد: مصـرحة مجـرّ   عبارت

عاج: مصرحة مطلقه از تاج شاهي، سگ انواليـد: مصـرحة مطلقـه از پهلـوي دوم و سـگ:      
شـعر بـا   تشخيص شامل  9اند از:  هاي فرعي عبارت مصرحة مرشّحه از پهلوي دوم. استعاره

 ، قبا و نـان و خانـة تـاريخ، زنـدگي شـعر مـن، قافيـة       رود ... سه دهان ...، شعري كه راه مي
 11رود؛  و شـعري كـه راه مـي    خونش، بردگي زندگي، آقايي تاريخ، شعري با سه دهـان ... 

نبض زيرآب، قلب آبادان،  شامل غريو عظمت، چشم هراس، شكست مرگ، اضافة استعاري
استعارة تبعيه:  1؛ و ، قلب تاريخ و قلب آبادان، دهان اعدامرگ تاريخ، رگ ويتنام، رگ آبادان

  .شكفت
  ز استعارة نوع دوم استفاده كرده است.شاعر بيشتر ا

استعاره به رضاشاه و حكومـت پهلـوي مربـوط     4هاي اسمي به اراني و  يكي از استعاره
هـاي اسـتعاري    اضافة استعاري راجع به اراني است و فقط اضافه 9تشخيص و  9شوند.  مي

ورد ارانـي  ها در م شود. تعدد استعاره به رضاخان مربوط مي» چشم هراس و شكست مرگ«
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ها دربارة رضاخان و نظام حاكم، نشانة تحقير شـاه و   نشانة بزرگداشت وي و كمبود استعاره
  ضعف ساختار سياسي در نظر شاعر است.

هاي مربوط به اراني و رضاشاه نشانگر تضاد بنيادين تفكّر روشـنفكرانه بـا نظـام     استعاره
ارانـي از سـوي شاملوسـت و بعـد      بيانگر تعظيم» شعر«سياسي در نظر شاملوست. استعارة 
» انواليد، سگ انواليد، چشم هراس و شكست مرگ«هاي  ايدئولوژيك دارد. درمقابل، استعاره

هـا ماننـد    بيانگر مخالفت شاملو با نظام سلطنت و تحقير آن اسـت. برخـي از ايـن اسـتعاره    
  رند.ارتباط آشكاري با زمينة تجربي شعر دا» انواليد، سگ انواليد و چشم هراس«

شعر، بردگي رندگي، آقايي تاريخ، نبض زيراب، قلب تاريخ و آبـادان، رگ  «هاي  استعاره
تـرين   بـا زمينـة تجربـي شـعر يعنـي مـرگ معـروف       » تاريخ و ويتنام و آبادان و دهان اعدام

  روشنفكر سياسي زمان در زندان و تأثير آن بر وقايع بعدي تناسب دارند.

  پارادوكس 2.1.4
است از بياني بظاهر متناقض يا مهمل اما حامل حقيقتي كه از راه تأويـل   پارادوكس عبارت«

  ).327: 1389(فتوحي، » يافت. توان به آن دست مي
چيز پادشاه  تاريخ ابدي، بي مرگ، انسانِ بي پارادوكس دارد: آدولف رضاخان، 5اين شعر 

بدي بـه زنـده بـودن    كنايه از اراني است و تاريخ ا مرگ انسانِ بيو مردني كه زندگي است. 
شدت ايدئولوژيك  به» آدولف رضاخان«تفكّر اراني پس از مرگ اشاره دارد. تركيب متناقض 

كنـد و   است و به استبداد رضاشاه اشاره دارد. شاعر رضاشاه را به آدولف هيتلـر تشـبيه مـي   
مـيخ محكمـي   «نامد. اين تركيـب   سپس با تلفيق نام آن دو، رضاشاه را آدولف رضاخان مي

  ).96: 1397(قراگوزلو، » است بر تابوت فاشيسم و ديكتاتورهايي همچون رضاخان.
زنـد و تقابـل    جنبة ديگر پارادوكس، تضادي است كه در سراسر تصاوير شعر موج مـي 
  كند. مثبت و منفي بين اراني و رضاشاه و مبارزان و روشنفكران با استبداد ايجاد مي

  تلميح 2.1.5
تني است و عبارت است از اينكه شـاعر در شـعر بـه داسـتان، يـا      م يك عنصر برون«تلميح 

). اگـر  148: 1394(مرتضـايي،  » اي تاريخي و يا آيه و حديثي ... اشاره كند. افسانه، يا واقعه
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تلميح معناي اولية متن را تقويت كند يا آن را گسترش دهد شاعر در استفاده از تلميح موفّق 
  بوده است.

 چـارميخ   مسيحِ چين، انسان دوكور، د: انسان پوليتسر، [انسان] ژاكتلميح دار 8اين شعر 
با شيهة حماقت يـك اسـب بـه سـلطنت      گير يك دين، ابديت يك تاريخ و حواريون جهان

  رسيدن، گيتار لوركا، نبض زيراب و قلب آبادان.
به انديشة چپ اروپا اشاره دارند كه اراني به آن » دوكور انسان پوليتسر و ژاك« تلميحات

گرايش داشت. دوكور، ژرژ پوليتسر و ژاك سولومون سه تن از استادان دانشـكدة كـارگري   
ين بـا گيـوتين اعـدام شـدند.      ري واله ها در محلي به نام مون پاريس بودند كه توسط آلماني

  ).1060: 1391(شاملو، 
يـابي   تعريض دارد به نحوة قدرتبا شيهة حماقت يك اسب به سلطنت رسيدن، لميحِ ت

باره به قدرت رسيده بود  رضاشاه در ايران. رضاشاه در فضاي آشفتة بعد از مشروطيت و يك
  كند. زدايي مي و شاعر با اين تلميح از قدرت او مشروعيت

ي رسيدن داريوش  به نحوهاشاره است ي حماقت يك اسب به سلطنت رسيدن  با شيهه
ديگـر قـرار    كه برديا را كشـتند بـا يـك    اول به سلطنت. وي و شش تن ديگر پس از آن

اش پيش از اسـبان   گذاشتند كه روز ديگر، پگاه، در محل معيني گرد آيند و هر كه اسب
ديگر شيهه كشيد به سلطنت برداشته شود. مهتر داريوش، شبانه اسب را به محل معهود 

اش بـدان نقطـه رسـيدند     ر مادياني كشيد. روز ديگـر چـون داريـوش و يـاران    برد و ب
گونه داريوش  كاري شب پيش شيهه كشيد و بدين ي كام اش با به ياد آوردن خاطره اسب

  ).1059- 1058به سلطنت رسيد! (همان: 

شـاعر غيرسياسـي    لوركـا به مهارت لوركا در نوازندگي اشاره دارد. » گيتار لوركا«تلميح 
 - اشعار او ماية سياسـي . 1خاطر نظرياتش به قتل رسيد ضدفاشيست اسپانيايي بود كه به ولي

اجتماعي و تراژيك دارند و شاملو به اشعار او عالقه داشت و برخي از اشعار او را ترجمـه  
آمده و بـا تصـوير   » شعر«اين تلميح در ارتباط با تصوير ديگر اين سروده يعني  كرده است.

به اعتراضات كـارگران بـا   » نبض زيراب و قلب آبادان«از مرگ تناسب دارد. قبل از خود، س
  اشاره دارند. 1320دهي حزب توده در اواسط دهة  سازمان

اي  ها، انديشة چپ است. ازآنجاكه اراني هم بـه چنـين زمينـة فكـري     زمينة غالب تلميح
هـا   ت ايـن تلمـيح  توان گفـ  هاي ايراني تأثير گذاشت مي تعلق داشت و بعد از مرگ بر چپ



 125   )سيد جواد مرتضايي و شعاع سعادت مرادعلي... ( شعر تصاوير بر متن برون تأثير

 

دهنـد.   كاركرد تقويتي و اثباتي دارند و معناي اصلي شـعر (انسـان مبـارز) را گسـترش مـي     
) 148: 1394(مرتضـايي،  » تلمـيح مـؤثر  «همچنين با زمينة تجربي آن تناسب دارند و از نوع 

  هستند.

  كنايه 2.1.6
كم يك هراس، انسانِ محكومِ يك اطمينان، حا«ها  ترين آن كنايه دارد كه برجسته 9اين شعر 

  است.» مرگ و انسان ماه بهمن بي
و تضـاد بنيـادين آنـان را     شـوند  اول به ترتيب به اراني و رضاشاه مربـوط مـي  دو كناية 
كننـد و رضاشـاه را در    كنند. همچنين بر ثبات قدم اراني در مبـارزه تأكيـد مـي    بازنمايي مي

  كنند. رها مي» قدرتمند هراسان«وضعيت متناقض 
مرگ كناية پارداوكسيكال از اراني است. زمينـة ايـن كنايـه سرنوشـت محتـوم       سان بيان

هاي استبدادي است و شاملو با اين تركيب، تقابل ايدئولوژيك خود با ايـن   مبارزان در نظام
  كند. هاي ديكتاتوري را عيان مي روند در نظام

ش او سروده شده اسـت.  انسان ماه بهمن، كنايه از تقي اراني است كه اين شعر در ستاي
است و چون قصيده بنا به سنّت شعر فارسي، در » قصيده براي انسان ماه بهمن«عنوان شعر 

شده عنوان شـعر بـا مفهـوم و تصـوير      بسياري موارد، در مدح و ستايش بزرگان سروده مي
د و دار 1329ماه  اصلي شعر تناسب دارد. اين كنايه، ارتباط مستقيمي با مرگ اراني در بهمن

دوكور و انسان چين  بار بعينه قبل از انسان پوليتسر و انسان ژاك طور ضمني و يك چند بار به
  دهد. تكرار شده و بعد جهاني به انديشة اراني مي

  وصف بالغي 2.1.7
زندان در برابرِ انسـان،  بار با كلماتي چون دزدانه، در ظلمت، پنهاني، جنايت،  9» قافيه«كلمة 

، به دنبالِ هر مصرع كه پايان گرفت به نـون، لـزج و   رضاخان آدولف  اشتكه گذ يي قافيهو 
توصيف شده است. اين كلمات، وراي كاركرد توصيفي، كاركرد تصويري هم دارنـد.   خون

تصوير قافيه با عنوان شعر (قصيده) و با استعارة شـعر (تفكّـر ارانـي) تناسـب دارد و آن را     
كند. ازآنجاكه قالب قصيده متّكي به قافيه است پـس ايـن كلمـه بـا بافـت مـتن        تقويت مي
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» شـعر زنـدگي  «بخـش   ننـدة قصـيده و قافيـة خـون پايـان     ك هماهنگ اسـت. قافيـه تكميـل   
  خواهان است. آزادي

  هاي مهم و پرتكرار واژه 8.1.2
محـور شـاعر اسـت و در ايجـاد      واژة انسان بيشترين تكرار را دارد و نشانة نگـرش انسـان  

كند.  هماهنگي تصاوير آن با تصوير بزرگ شعر (انسان مبارز) نقش دارد و آن را تقويت مي
  مه بارها به اراني و مبارزان چپ اطالق شده اما از رضاخان سلب شده است.اين كل

بـار)،   44ها شـامل انسـان (   ترين آن كلمة پرتكرار يا مهم دارد كه برجسته 208اين شعر 
 12بار)، تـاريخ (  15بار)، دهان ( 16بار)، زندگي ( 16بار)، شعر ( 17بار)، قافيه ( 22خون (

  است.بار)  10بار) و استخوان (
گرايـي و وفـاداري بـه زمينـة اجتمـاعي، ازنظـر        اين تصاوير ازنظر اجتماعي بيانگر واقع

طلبي و مخالفت آشكار شاعر با سياست و ازلحاظ خطابي  سياسي دربردارندة عصيان، مبارزه
وگو بعضاً حاوي توهين و تحقير هستند. ازنظر بازنمايي قطب مثبـت و منفـي    و منطق گفت

اوير بزرگداشـت، تأثيرگـذاري و وسـعت در بعـد مثبـت و تصـاوير       واقعيت، حـاوي تصـ  
  آور و آزاردهنده در بعد منفي هستند. چندش

  محور افقي و عمودي تصاوير 2.1.9
توان از بافت  متني جدا نيست و در مرحلة توصيف نيز مي متني از برون در تگفا بررسي درون

توانـد از موضـوع تـدفين     اول مـي خـورده در بنـد    بهره بود. بنابراين، تصوير مرگ شكست
رضاشاه گرفته شده باشد. شاعر در تعريضي آشكار، تشييع باشكوه رضاشاه و بناي آرامگـاه  

دانـد. ايـن هـم     پندارد و او را در مقابل اراني محكوم به شكسـت مـي   براي او را بيهوده مي
  ر است.هست كه مرگ اراني در زندان قصر مشكوك بود. پس بند اول، خالصة كلّ شع

ها با فضاي خفقان و سركوب رضاشاهي تقابل دارد. شاعر با اين ترفند،  بخشي شخصيت
دانـد.   صحنة مرگ روشنفكر در زندان را نشانة زنده بودن و تثبيت افكـار او در جامعـه مـي   

  اي كه هركدام (حاكم و محكوم) تعبير خاص خود را از آن دارند. فضاي دوسويه
اه به دريا، مردن به زندگي، خاك به پوست، آجر به استخوان، تشبيهات غريو به كوه، نگ

طبل سرخ زندگي، مصراع تاريخ، قافية خون، شعر زندگي، سـاز مـرگ، اسـتخوان ننـگ و     
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صـورت منفـرد، مـؤثر و بـديع و در خـدمت       تاريخي تشبيهاتي هستند كـه بـه   حرص و بي
هـاي   از اين تصـاوير صـحنه  محتواي شعر هستند و با زمينة تجربي آن ارتباط دارند. برخي 

پيونـدد.   هـاي اسـتبدادي بـه وقـوع مـي      كنند كه در نظام اي را بازنمايي مي سياه و غيرانساني
بازنمايي گسترش افكـار ارانـي اسـت كـه در     ...» با سه دهان، صد دهان «آميز  تصوير اغراق

امنيتـي  بخـش اجتمـاعي و فضـاي     به عامل نظم» قافية خون«ها متجلّي شد. تصوير  اعتراض
به تقابل حياتي حكومت بـا  » مصرع نون«حكومت پهلوي اشاره دارد. اين تصوير در مقابل 

  ها اشاره دارد. مردم و زندگي عادي آن
اي از قربـاني در برابـر    تشبيهات استخوان ننگ و ... بدبينانه هستند اما اين شعر، دفاعيـه 

كنند  بر ارزش انسان مبارز تأكيد مي »مرگ و انسان ماه بهمن انسان بي«هاي  قاتل است. كنايه
به زنـده بـودن تفكّـر    ...» رود، نبض زيراب، قلب آبادان و  شعري كه راه مي«هاي  و استعاره

بخشي به اعدام و تأثير  با شخصيت» استفراغ خون از دهان اعدام«خواهي اشاره دارند.  آزادي
رضـاي  «. تصـوير  آوري اسـت  آن بر سرنوشت شاه در فضايي سـوررئال، تصـوير چنـدش   

  بخشي به حكومت اشاره دارد. به جعل تاريخ از جانب رضاشاه براي مشروعيت» خودرو
استعاره از مقبرة رضاشاه در تهران است. تصـوير سـگي كـه عـاج (اسـتخوان)       2انواليد

جـود تصـويري زشـت حـاكي از نفـرت شـاعر از        بهاي پادشاهي را در گورستان مـي  گران
  تعريض به شاه است.» چيز همه پادشاه بي«حكومت است. تركيب كنايي 

  
  متني تصاوير: سطح تفسير بررسي برون 2.2

شود. منظـور از بافـت    در سطح تفسير تأثير بافت موقعيتي يا بالفصل بر گفتمان بررسي مي
موقعيتي عوامل زماني، مكاني و متني مؤثر بر ايجاد گفتمان اسـت. بافـت در اينجـا فضـاي     

  گذارد. طور خودآگاه يا ناخودآگاه بر توليدكنندة گفتمان تأثير مي هذهني و عيني است كه ب
زمان با سرايش  براي تحليل بافت موقعيتي مؤثّر بر تصاوير اين شعر، وقايع اجتماعي هم

گرا و سياسي  شود. اين شعر واقع عنوان بافت موقعيتي در نظر گرفته مي شعر و پيش از آن به
شده؛ بنابراين اولين واقعة مهم سياسي كه تصاوير شـعر   سروده 1329اجتماعي در بهمن  - 

كنند انتقال پيكر رضاشاه به ايران و تشييع او و بناي آرامگـاهي بـراي او در    بر آن داللت مي
  تهران است.

  انتقال پيكر رضاشاه به ايران و تشييع او و بناي آرامگاه براي او. 1
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تشكيل مجالس مؤسسان و  1327بهمن  15از پيامدهاي ترور نافرجام محمدرضاشاه در 
به شاه متوفّي اعطا شد » كبير«سنا و اعطاي اختيار انحالل مجلس به شاه بود. همچنين لقب 

هـاي مـذهبي بـا     ) و پيكر او به ايران انتقال يافت. دفن او در مكـان 308: 1383(آبراهاميان، 
هي شـبيه آرامگـاه   مخالفت روحانيون مواجه شد و درنهايـت در جنـوب تهـران در آرامگـا    

 ).184: 1390ناپلئون (انواليد) دفن شد. (همان، 

طور غيرمنتطره از قدرت بركنار و به خـارج از كشـور    رضاشاه كه با دخالت بيگانگان به
در ژوهانسبورگ درگذشت و جسدش بـه مصـر انتقـال     1323تبعيد شده بود چهارم مرداد 

  سال بعد به ايران آورده شود. 6يافت تا 
عنوان روشنفكري كه نشانه را خوب دريافته بود در اين شعر به ايـن موضـوع    بهشاملو 

پرداخت و آن را محملي براي تكريم اراني و هجو رضاشاه و انتقاد از محمدرضاشـاه قـرار   
داد. درنتيجه، بافت موقعيتي اصلي مؤثّر بر سرايش ايـن شـعر و تصـاوير آن، انتقـال پيكـر      

ده است به اين معني كه در صورت عدم وقوع اين امـر، ايـن   رضاشاه و دفن او در ايران بو
  شد. شد يا در صورت سرايش، تصاوير آن متفاوت با تصاوير موجود مي شعر سروده نمي
زمان با آن ازجمله فشار بر منتقـدان و   تأثير اين اتّفاق و ساير موضوعات هم شاملو تحت

يكـر رضاشـاه بـه ايـران را     ممنوعيت فعاليت حزبي و شـروع سياسـت سـركوب، انتقـال پ    
صورت نمادين بازگشت سياست سركوب رضاشاهي تلقي كرد. چراكه زمـاني كـه خبـر     به

ها  به ايران رسيد براي كسي مهم نبود. فقط خبر آن در روزنامه 1323مرگ رضاشاه در سال 
به  1329. اما زماني كه پيكر او در ارديبهشت سال 3نوشته شد و مجلس ترحيمي برگزار شد

  حضورصورت باشكوهي با  يران آورده شد به دستور حكومت بها
العاده كشـورهاي جهـان و    هاي فوق شاه، اعضاي خاندان سلطنت، هيئت دولت، هيئت

ساير مقامات لشكري و كشوري مورد تجليل قرار گرفـت! در آرامگـاهي كـه در كنـار     
خاك سپرده شد. مرقد حضرت عبدالعظيم (ع) در شهرري براي او ساخته شده بود، به 

شناسـي مـردم    آاليش و حق شاه در پيامي خطاب به ملت ايران از احساسات پاك و بي
  ).جنازه ابراز قدرداني كرد. (كاوشي ها در مراسم تشييع نسبت به رضاشاه و شركت آن

  اند از: تصاوير مرتبط با اين واقعه عبارت
  كه داني هنگامي و نمي

  انِ آجر انباشتيگورِ او را از پوست خاك و استخو
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  و لبانت به لبخند آرامش شكفت
  يي تركيد ات به انفجارِ خنده لويو گ

  گيِ او را كه پنداشتي گوشت زنده و هنگامي
  اي هاي پيكرش جدا كرده از استخوان

  اش را به نوا درآورد گي گونه او طبلِ سرخِ زنده چه
  در نبضِ زيراب ...

استخوان آجر، گوشت زندگي، استخوان پيكـر   گور و تشبيهات پوست خاك،«هاي  واژه
 اند. اي از تدفين پديد آمده در زمينه» و طبل سرخ زندگي

  و معبرِ هر گلوله بر هر گوشت
  بهاي پادشاهي را دهانِ سگي ست كه عاجِ گران

  جود. در انواليدي مي
  چيزْ پادشاه ي هر بي ي دهانِ جنازه و لقمه

  رضاخان!
 چيز است. همه شرف يك پادشاه بي

زمان به گورستان رضاشاه كه شـبيه انواليـد (آرامگـاه نـاپلئون) بـود و       طور هم انواليد به
كند. رضاشاه خودش را شبيه ناپلئون و  ) اشاره مي150: 1390دوستي وي (آبراهاميان،  فرانسه

اصي پسنديد و عالقه خ پنداشت. شاه لقب ايران (فرانسة آسيا) را مي ايران را فرانسة آسيا مي
؛ ر. ك آبراهاميـان،  337: 1384به مقايسه شدن با ژنرال دوگل فرانسـوي داشـت. (آصـف،    

  وسيلة سگ از واقعيت عينـي گورسـتان   ). جويدن عاج پادشاهي در گورستان به114: 1390
آميز است و به محمدرضاشاه اشاره دارد كـه پيـروي از پـدر را شـروع      گرفته شده و توهين
  خوان ننگ در دهان سگ انواليد هجو رضاشاه و پسرش است.كرده بود. تصوير است

  اما بهارِ سرسبزي با خونِ اراني
 !و استخوانِ ننگي در دهانِ سگ انواليد

هم زماني كه رضاشاه را با احترام به  ارزش بودن رضاشاه، آن ماندگاري اراني در برابر بي
تـأثير ايـن    ممكـن اسـت تحـت    شدت ايدئولوژيك است. اين تصـوير  اند به ايران برگردانده

: 2/1373دسـتگير شـدند (نجـاتي،     1316واقعيت باشد كه اراني و گروهش در ارديبهشت 
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) و شاعر از زمان دستگيري آنان به بهار سرسبز تعبير كرده است كه بـه مـرگ ارانـي و    782
به ايـران   1329ارديبهشت  17گسترش انديشة چپ منتهي شد. همچنين جنازة رضاشاه در 

  رده شد.آو
  همه زيست، همه لفظ، اين انتهاي اين و دور از كاروانِ بي
  ميرد سگ انواليد تو مي

  –اش  با استخوانِ ننگ تو در دهان
  استخوانِ ننگ

  استخوانِ حرص
  استخوانِ يك قبا بر تن سه قبا در مجري

  استخوانِ يك لقمه در دهان سه لقمه در بغل
  جهنم راستخوانِ يك خانه در شهر سه خانه د

 .تاريخي استخوانِ بي

تأثير گورستان، جسـد و تـدفين مـرده و     تعداد زيادي تشبيه و يك استعاره همگي تحت
  اند. پرسة سگ در گورستان خلق شده

  ها و احزاب چپ در ايران يادكرد اراني در سالگرد مرگ او و تأثير او بر گروه. 2
نفـر   53اراني، كه به گروه يك گروه كوچك روشنفكري، به رهبري تقي  1310در دهة 

). اراني ابتدا به ناسيوناليسـم  28: 1388معروف شد، آرمان كمونيستي را پي گرفت. (بهروز، 
ايراني عقيده داشت ولي بعداً در آلمان با مطالعة آثار ماركس، انگلس، كائوتسكي و لنين بـه  

ــه تهــران ). او پــس از بازگشــ199–194: 1383سوسياليســم روي آورد. (آبراهاميــان،  ت ب
هاي روشنگرانة خود را شروع كرد و جهت نشر افكار خود و همفكرانش مجلة دنيا  فعاليت

را بنياد گذاشت. مطالب مجله شامل موضوعات اقتصادي، اجتماعي روز از منظـر علمـي و   
 ).28: 1388فلسفة ماترياليستي بود. (بهروز، 

)، اعضـاي  29- 28(همـان:  نفر با هستة مخفي حزب كمونيسـت   53هاي گروه  با تماس
تـدريج دسـتگير و زنـداني شـدند. اتهـام       بـه  1316تا اوايل سال  1315گروه از اواخر سال 

تشكيل سازمان مخفي اشتراكي، انتشار «دستگيرشدگان پيروي از مرام اشتراكي و كمونيستي، 
الحادي هاي  دهي اعتصابات دانشكدة فني و ترجمه كتاب بيانية ماه مه (روز كارگر)، سازمان

) بود. گرايش به مـرام  193: 1383(آبراهاميان، » مانند كاپيتال ماركس و مانيفست كمونيست
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ممنوع شده بود. بنابراين تقريباً همة اعضاي گروه تحت شكنجة  1310اشتراكي، طبق قانون 
 :هاي طوالني محكوم شدند. (ذكاوت هاي ساختگي به زندان مأموران قرار گرفتند و با پرونده

61 -63.(  
منظـور   نفر فعاليت علمـي و فكـري در راسـتاي برابـري و آزادي و بـه      53هدف گروه 

). وي از بـين  23: 1396خوبي با كمونيسم آشنا بود. (پوريـا،   روشنگري جامعه بود. اراني به
دو ساحت علمي و عملي ماركسيسم به بعد نظري آن پرداخت و قصد داشت افكار خود را 

  في همراه با عناصري از فرهنگ بومي نشر دهد.در چارچوبي علمي و فلس
پروا از نظام حاكم انتقاد كرد و مخالفت خود را با سـاختار تحميلـي    اراني در دادگاه، بي

مخـالف قـانون اساسـي و روح    «هاي اشـتراكي را   حكومت بيان كرد. وي قانون منع فعاليت
  ).63(ذكاوت: ». دياد كر »قانون سياه«آزادي دانست و از اين مصوبه با عنوان 

) براثـر  199: 1383اراني به ده سال زندان محكوم شد اما شانزده مـاه بعـد (آبراهاميـان،    
توجهي مأموران زندان به احوالش در وضعيتي نـاگوار بـين    شكنجه و بيماري و به علت بي

در زندان قصر درگذشت. مرگ او مشكوك بـود. (ذكـاوت:    1318بهمن  14تا  10روزهاي 
61 -63.(  

آنچه باعث شد اراني در قامت يك مبارز و مخالف سرسخت سياسي در اذهان متفكّران 
گرايان باقي بماند سرنوشت نهايي او و گروهش بود. زنداني شدن همراه با شـكنجة   و چپ

اراني، محاكمه و دفاعيات جانانة او و درنهايت مرگ مشكوك او در زندان قصر، از او يـك  
رنـگ شـد.    اش كـم  راين بعد انديشگي او در ساية بعد مبـارزاتي قهرمان سياسي ساخت؛ بناب

  مرگ او معنا و مفهوم ايدئولوژيك پيدا كرد و به مقاومت و مبارزة سياسي تعبير شد.
شاملو در آغاز شعر با تأثيرپذيري از مقاومت اراني، تصوير كوه و دريا را براي او به كار 

كنـد و درنهايـت    ندگي متعـالي تشـبيه مـي   برد سپس مرگ او را به شكست مرگ و به ز مي
كند. تا اينجا او از اراني يك قهرمان مقاوم و مبارز سـاخته   زندگي و فتح را به اراني مانند مي

) رنج و مقاومت 146: 1384(سالجقه، » تصويري جانكاه«عنوان  مژه به است. تصوير نگاه بي
بـه طبـل سـرخ بازنمـايي      را با مشبهكند. شاملو تداوم حيات فكري اراني  اراني را بازگو مي

كند تا هم حضور و تأثيرگذاري او را نشان دهد هم مرگ خونينش در زندان را بازنمايي  مي
  كرده باشد.
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و » سـيالبه «، »شـعر «بـه   هاي اعتراضي و مردمـي بـا مشـبه    در ادامه تأثير اراني بر جنبش
. 1ينـة تجربـي هماهنـگ اسـت.     به شعر از دو جهت با زم شود. مشبه بازنمايي مي» حماسه«

هاي چپ و روند مبارزاتي آنان تأثير گذاشت. رهبران حزب توده  گيري گروه اراني بر شكل
بـه   . مشـبه 2). 199- : 1383؛ آبراهاميـان،  23: 1396دانستند. (پوريا،  خود را شاگرد اراني مي

وده شـده و  هماهنگ است. چون اين شعر در قالب قصـيده سـر   شعر با بافت متني گفتمان 
  قصيده هم قالب شعري مدح است.

شعر در اين سروده، استعاره از زندگي فكري و بعـد روشـنفكري ارانـي اسـت و پايـة      
  ايدئولوژيك آن به شرح زير است:

كرد بنابراين استعارة شعر با زمينة واقعـي   اراني بيشتر يك روشنفكر بود و كار علمي مي
  زندگي او تناسب دارد.
گرا، مردمي و اجتماعي بود؛ بنابراين براي بازنمايي كار علمـي   ر واقعشاملو خودش شاع

گرا استفاده كـرده اسـت. شـعري كـه از      بخش و مسئوالنة اراني از استعارة شعر واقع آگاهي
 20شده و بـا اعتراضـات خـونين مردمـي و كـارگري اواسـط دهـة          خون و انسان تشكيل

  هماهنگ است.
سـيالبه،  «بر انديشة چپ با تصـاوير مشـابه ديگـر ماننـد      يادكرد اراني و تأثيرگذاري او

 يابد. تا پايان شعر ادامه مي» سيالب پرطبل، قافية خون و انسان

  20اعتراضات كارگري اواسط دهة . 3
كارگران شركت نفت در خوزستان كه از روابط ناعادالنة شركت و  1325در تيرماه سال 

مناسبت روز جهاني كارگر تظاهرات كردند. اين  تبعيض جاري در آن به ستوه آمده بودند به
نفـر) در آبـادان رقـم خـورد و      80000تظاهرات بـا حضـور پرشـمار جمعيـت معتـرض (     

تــرين اعتصــاب كــارگري خاورميانــه بــود. در جريــان ايــن اعتصــاب تعــدادي از   بــزرگ
ي تظاهركنندگان كشته و زخمي و تعداد زيادي دستگير شدند. در پايان، كـارگران بـه برخـ   

ه    هاي خود رسيدند. اين اعتصاب گسترده و جدي دولـت و انگليسـي   خواسته هـا را متوجـ
- 104: 1396؛ همـان،  373-  372قدرت و نفوذ حزب توده در جلب مـردم كـرد. (همـان:    

105.( 

هاي چپ  به ابتكار و هماهنگي گروه 1308اين اعتراض همانند اعتراض سراسري سال 
ور از انتظار نبود كه حكومت به نقش حـزب تـوده در آن   و كمونيستي به وقوع پيوست و د
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تـأثير از ايـن    بـي  1327توان گفت ممنوعيت فعاليت اين حـزب در سـال    حساس شود. مي
  حركت نبود.

متأثّر از تفكر چپ بودند و واكنش حكومـت بـه ايـن     20هاي متعدد اعتراضي دهة  قيام
ه بـه زمينـة فكـري      هاي مردمي خشونت و برخورد سخت بود. شاملو ه حركت م بـا توجـ

خواهانة چپ آن روزگـار،   خودش در مخالفت با حكومت پهلوي و گرايش به تفكّر عدالت
طبل «تصاوير متناسب و هماهنگ با اين وقايع را در شعر خود آورده است: تصاويري چون 

 رود، سـيالبه و  ي توفانيِ شعري كه راه مـي  سرخ زندگي، قلب آبادان، نبض زيراب، حماسه
مبين نگرش شاعر به اين اتّفاقات هستند. اين ...» سيالب پرطبل، خون، انسان، معبر گلوله و 

بـاره و   ها در جامعه و شروع يـك  ها، وسعت و گسترش آن تصاوير، زنده و اصيل بودن قيام
  كنند. ها را در بستري از استبداد و خشونت دولتي بازنمايي مي بسيار تأثيرگذار آن

از كشته شدن معترضان گرفته شده و نشانگر خشونت عليه » خ زندگيطبل سر«تصوير 
مردم و شروع و تداوم حركت معترضان است كه با زندگي سرخ آغاز و در قلـب آبـادان و   

شود. اين آغاز، مانند سيالب پرطبل، مؤثّر  نبض زيراب و در تاريخ و چين و يونان تكثير مي
براي بازنمـايي معترضـان، بيـانگر    » انسان«تصوير  دارد. است و ستمگران را از سر راه برمي

ويژه روشـنفكران اسـت و معنـاي     نگرش شاملو مبني بر اهميت مسئوليت اجتماعي افراد به
اي كـه شـليك    دهـد و هـر گلولـه    ايدئولوژيك دارد؛ اينجا مبارزه است كه به انسان معنا مي

گرفته است. اين تصاوير در برابر شود كه حكومت را نشانه  ها گلوله تبديل مي شود به ده مي
گفتمان حكومتي معناي ايدئولوژيك دارند؛ زيرا در گفتمـان رسـمي و تبليغـاتي حكومـت،     

شدند و تصاوير شـاملو، نقـض    ) بازنمايي مي104(همان: » آشوبگر«معترضان با القابي نظير 
  هاي ايدئولوژيك است. آن بازنمايي

  با اعتراضات پرجمعيت و متعدد دارد. تكرار و تعدد تصاوير هم ارتباط روشني
هـاي   هـا و زخمـي   تصوير خون يادآور قتل اراني و امثال او در زمان رضاشـاه و كشـته  

: 1396و اعتراضات مشابه در ساير نقاط ايران اسـت (ر. ك آبراهاميـان:    1325اعتصاب تير 
بازنمـايي  ) و برخورد خشن دولت با معترضـان را  373–372: 1383؛ همان: 104و  49–45
  كند. مي

  وسيلة او اندوزي رضاشاه و تصاحب امالك مردم به ثروت. 4
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هـاي زيـادي را    رضاشاه عالقة عجيبي به زمين داشت و در نقاط مختلف ايـران، زمـين  
آوري كرد كه بـه ثروتمنـدترين    تصاحب كرده بود. وي در زمان سلطنت، چنان ثروتي جمع

 هاي رضاخان: از زمين). بخش 170مرد ايران تبديل شد. (همان: 

هاي اجباري و طرح ادعاهاي مشكوك مبني بر تعلـق   از طريق مصادره مستقيم، فروش
ها به امالك سلطنتي، به دست آمده بود. سفارت انگليس گزارش داد كـه شـاه بـا     زمين

دار عمده را به بهانـه توطئـه    اندوزي داشت، زمين يك زمين عالقه شديدي كه به ثروت
توجهي به منـافع ملـي    كرد روستاهاي فرد ديگري را به دليل بي دره ميعليه دولت مصا

هـاي كشـاورزي شـماري از روسـتائيان را      نمـود و بـا منحـرف كـردن آب     ضبط مـي 
دار ثروتمندي تبديل شد كه براي  كرد. بدين ترتيب دربار به مجتمع زمين ورشكست مي

اي روشن فـراهم   و آيندههاي سودآور  افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوي، مساعدت
  ).171كرد. (همان:  مي

اندوزي  تا آخر، از ملك» و آن كس كه براي يك قبا بر تن و سه قبا در صندوق«تصوير 
قبـا و نـان و   «طلبي رضاشاه در دوران حكومتش برخاسته است. شاملو بـا تركيـب    و ثروت

ن وي را بـازگو  ، روش اسـتبدادي، ديكتـاتوري و مصـادرة فرهنگـي دورا    »خانة يك تاريخ
هاي تاريخي و اجتماعي، وارونه و به نفع حكومت جلـوه داده   كند. در دورة وي واقعيت مي
  شدند. مي

  
  متني تصاوير: سطح تبيين بررسي برون 3.2

هاي فكـري مـؤثّر بـر     اجتماعي و نظام –سطح تبيين در نظرية فركالف بافت كالن سياسي 
كند. اين سـطح از تحليـل، جنبـة     گفتمان را در ساية ايدئولوژي و روابط قدرت بررسي مي

  كند. انتقادي دارد زيرا چرايي گفتمان را بررسي مي
(فـركالف،  » متضمن بازنمود جهان از ديد منافعي خـاص «ايدئولوژي از منظر فركالف، 

طور نامرئي  دار از گفتمان است. ايدئولوژي در پردة متن به دة جهت) و نوعي استفا53: 1379
شده با ديدگاه شخصي، مرام فكري،  ولي تأثيرگذار حضور دارد. زبان ايدئولوژيك زبان غني

رويكرد سياسي و اجتمـاعي توليدكننـدة گفتمـان اسـت. زبـان ايـدئولوژيك بـه نگـرش و         
كنـد. فراينـد    ل خـود را مخفـي مـي   ساختارهاي فردي و جمعـي متّصـل اسـت امـا اتّصـا     

 (رباني» دهي رضـايت  سازمان«شود و هژموني  سازي زبان به هژموني منتهي مي ايدئولوژيك
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شـود   و نوعي قدرت است. قدرتي كه در قالب گفتمان جاري مي )38 :1393 خوارسگاني،
تحـت  پذيري، خوشبختي، قانون، پيشرفت و ... براي افـراد   و ظاهر آن به سرنوشت، جامعه

». كنـد  كـار مـي  «شود ولي در اصل به نفع باقدرتان و براي تأمين منافع آنان  انقياد آراسته مي
  بررسي است: ابعاد ايدئولوژيك تصاوير به شرح زير قابل

و در سالگرد قتل تقي ارانـي سـروده    1329ماه  زمان سرايش شعر: اين شعر در بهمن ـ
يست است اما اگر پيكـر رضاشـاه در   شده و مفهوم آن، ستايش اراني و مبارزان كمون

شـد چراكـه در    يافت شايد اين شعر هم سـروده نمـي   به ايران انتقال نمي 1329سال 
توانست در آن زمان  هاي قبل هم مراسم يادبود اراني برگزار شده بود و شاعر مي سال

د و ان هم در ستايش اراني شعر بگويد. دقيقاً در سالي كه براي رضاشاه آرامگاه ساخته 
تـرين مخـالف رضاشـاه كـاري      حكومت از او تجليل كرده شاملو با ستايش معروف

  شدت سياسي انجام داده است. به
گرايي در اين شعر هـم يكـي از    صراحت و سادگي شعر: صراحت و سادگي و واقع ـ

هاي ايدئولوژيك آن است كه با در نظر گرفتن روابط قدرت جاري در گفتمـان   جنبه
اجتمـاعي   - به چند دليل: جامعة ايران هنوز در فضاي باز سياسـي  تحليل است.  قابل

برد اگر غيرازاين بـود چنـين شـعري بـا ايـن درجـه از        به سر مي 20بعد از شهريور 
هـاي   شد. از طرف ديگر آن فضاي باز، موقّـت بـود و نشـانه    مخالفت علني بيان نمي

اسـتفاده از ايـن فرصـت،     گـرا بـا   شد. بنابراين شـاعر واقـع   كم هويدا مي پايان آن كم
شد و بازگشـت   طور علني در مقابل وضعيتي كه داشت شروع مي مخالفت خود را به

اي جـز صـراحت و    رضاشاه هم نشانة ديگري از وقوع آن بود اظهار كرد. پس چاره
، كـه شـاه قبلـي     افشاي آنچه در دورة قبلي گذشته، نداشت و چه فرصتي بهتر از اين

هانة انتقاد از او از كلّيت حكومت انتقاد كرد. اصوالً معنابخشـي  شود به ب برگشته و مي
هاي دوران او بوده است. يكي از  اولية حكومت محمدرضا مخالفت با پدر و سياست

ثمرات اين مخالفت و غيرسازي از رضاشاه، ايجاد فضاي باز سياسي و اجتماعي دهة 
طـرف مجـال    داشـت. ازيـك   اي براي هنرمنـدان  بود. اين شرايط، كاركرد دوگانه 20

داد و از طرف ديگر فرصت بيان نظريات انتقادي  هاي هنري جديد به آنان مي آفرينش
كرد. بنابراين، حمالت آشكاري كه عليه رضاشاه در اين شعر ديـده   را به آنان عطا مي

 اجتماعي دوران پهلوي دوم است. - اي از فضاي باز سياسي  شود نشانه مي
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ين شعر لحن خطابي بسيار تندي دارد. شاعر از ابتدا بـا مخاطـب   لحن خطابي شعر: ا ـ
شـعر را شـروع    - شود رضـاخان اسـت    كه بعداً معلوم مي- قرار دادن فردي نامعلوم 

تركيب رضاشاه بار.  3بار در شعر آمده است و رضاخان  8كند. ضمير شخصي تو  مي
جـاي   بـه » رضاخان«و » تو«خطاب قرار دادن رضاشاه با ضمير در شعر نيامده است. 

كم گرفتن او و ناديده گرفتن او و  شدت ايدئولوژيك است و نشانة دست رضاشاه، به
جاي رضاشاه ممكن است از ايـن   مشروع ندانستن قدرت اوست. تركيب رضاخان به

موضوع نشئت گرفته باشد كه رضاخان براي مشروع جلـوه دادن حكومـت خـود از    
تاريخي و تلميح با شيهة اسب به سلطنت  بي«تصاوير تاريخ ايران استفاده كرده بود و 

باره سـر بـرآورده و    نيز بيانگر آن است. وي بدون سابقة اجرايي خاصي يك» رسيدن
تـاريخي،   سلطنت را قبضه و حكومتي ديكتاتوري را بنيان گذاشته بـود. تصـوير بـي   

و وجـود  آرامگاه باشكوهي در تهران براي زنـده مانـدن عظمـت    هم در زماني كه  آن
گونه اقدامات  اثر بودن اين مفهوم ايدئولوژيك مبني بر بي كنند تاريخي رضاشاه بنا مي

  دارد.
. خشـم وي از  1طرفه و تند شاملو به دو دليل نشانة عصبانيت اوست:  لحن خطابي، يك
. عصبانيت وي از ممنوعيت فعاليت حـزب  2عنوان دشمن تفكّر چپ،  بازگشت رضاشاه به

اجراي ترور. چنانكـه گذشـت حـزب تـوده تنهـا حـزب فراگيـري بـود كـه          توده بعد از م
روشنفكران جامعه عضو يا هـوادار آن بودنـد. البتـه غيرقـانوني اعـالم شـدن حـزب تـوده         

زياد به اين دليل خاص بود كه سوءقصد به شاه در روز بزرگداشـت ارانـي اتّفـاق     احتمال به
كه حكومت به اين دليل، فعاليت حزب توده را  ) و زماني390: 1383افتاده بود. (آبراهاميان، 

ممنوع كرد شاملو با ستايش از اين تفكّر، از حزب توده دفاع كرد. از ياد نبريم كـه سـرايش   
  زمان بود. اين شعر با هر دو واقعه يعني سالگرد مرگ اراني و سالگرد ترور شاه هم

ل ادعاهـاي شـاعر عليـه رضاشـاه و      حمـالت مسـتقيم و    اين لحن خطابي با ذكر مفصـ
غيرمستقيم به حكومت، ممكن است تحت تأثير دفاع مفصل و طوالني (شش ساعت و نيم) 

ل از خـود و گـروه و       اراني در دادگاه نيز باشد. ارانـي در دادگـاه بـه    طـور مسـتدلّ و مفصـ
) و شاملو كه گويي رضاشاه را در مقابل خودش 240- 236اش دفاع كرده بود (علوي:  عقيده
نـوعي صـحنة    با همان شدت و جديت از اراني دفاع و به رضاشاه حمله كـرد و بـه   ديد مي



 137   )سيد جواد مرتضايي و شعاع سعادت مرادعلي... ( شعر تصاوير بر متن برون تأثير

 

زمينة متن ايجاد شده و تقابل شاملو (اراني)  دادگاه اراني را بازتوليد كرد؛ تصويري كه در پس
  كند. با رضاشاه (محمدرضا) را تداعي مي

ت فاشيسـت     » آدولف رضاخان«تركيب  ي حكومـت  معنـاي ايـدئولوژيك شـاعر از ماهيـ
گـردد: يكـي    كند و بسيار تند است. ريشة اين تعبير به دو موضوع برمـي  رضاشاه را بيان مي

) مقايسه 198: 1383(آبراهاميان، » ها هاي پوشالي نازي با دادگاه«اينكه اراني محاكمة خود را 
هاي حكومتش تمايل شديدي بـه آلمـان    كرده بود. و ديگري اينكه رضاشاه در آخرين سال

گراي رضاشاه نيز  ملي- ). ايدئولوژي ناسيوناليسم بومي68: 1392ي پيدا كرده بود (جامي، ناز
- ليبـرال «هـاي ناسيوناليسـم در دورة رضـاخان     دوستي او بـود. مشخّصـه   تحت تأثير آلمان

 ).254: 1384(آصف، » گرايي و گرايش به آلمان بود. كاري باستان محافظه 

اين شعر بسيار طوالني است و برخي تصاوير آن طوالني بودن شعر و تكرار تصاوير:  ـ
كـه باعـث    نحـوي  تكرار شده است. همچنين تصاوير تودرتو در شعر وجود دارد بـه 

تراكم و تزاحم تصاوير شده است. اين ويژگي ممكن است از دفاعيات مفصل ارانـي  
  در دادگاه و سعي شاعر در قبوالندن موضع خود نشئت گرفته باشد.

  اند از: ن شد ابعاد و كاركرد ايدئولوژيك تصاوير اين سروده عبارتبنابر آنچه بيا

  سازي گفتمان حكومتي مبني بر مشروعيت سلطنت و حكومت شاه. غيرطبيعي. 1
 سازي تفكّر چپ و گفتمان مخالفت با حكومت. طبيعي. 2

هاي مستبد  عنوان حكومت بخشي ايدئولوژيك به حكومت پهلوي اول و دوم به مفهوم. 3
  ديكتاتور.و 

ت ديكتـاتوري حكومـت پهلـوي دوم بـه       غيرطبيعي. 4 رغـم ظـاهر آزاد و    سـازي ماهيـ
گذشـت   شروع شده بود ولي هر چـه مـي   20دموكراتيك آن. فضاي بازي كه از اوايل دهة 

هاي متعددي از بسـته شـدن فضـا در     ويژه بعد از ماجراي ترور كه نشانه باخت؛ به رنگ مي
 مشاهده بود. جامعه قابل

برمال كردن علّت و هدف بدگماني حكومت بـه تفكّـرات سياسـي رايـج در جامعـه      . 5
آل انسان  ازجمله تفكّر چپ. شاملو در اين شعر در چهرة اراني و ساير مبارزان، سيماي ايده

كند. اين بيان  عنوان نمونة كاملي از انسان معاصر ترسيم مي هاي چپ) را به مبارز (با گرايش
ها و احزاب و تفكّرات مخالف يا منتقد رژيـم،   ه با ناديده گرفتن ساير گروهايدئولوژيك البت
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هـم   كند. اين مشخّصه، آن هاي چپ و سوسياليستي محدود مي مبارزه را به تفكّرات و چهره
هاي سياسي اعـم از راديكـال، كمونيسـت، ليبـرال،      انواع مختلف ايدئولوژي«در فضايي كه 

(ميرسپاسـي،  » هـاي سياسـي   اي و اشكال ديگري از سازمان هكار، قومي، ديني، منطق محافظه
) حضور داشتند ايدئولوژي شاعر مبني بر گرايش به سوسياليسـم و تفكّـر   150- 149: 1394

 ).608: 2/1388؛ پاشايي، 96: 1397كند. (ر. ك قراگوزلو،  چپ را هويدا مي

تفكّر چپ بيان  بر اساس تصاوير و مفهوم شعر، مخالفت شاملو با حكومت در قالب. 6
: 1383شده است. اين موضوع بيانگر رواج اين تفكّر در بين روشنفكران (ر. ك آبراهاميـان،  

انگاري شاعر با اراني  ) و گرايش شاملو به آن است. گرايشي كه از يكسان412- 410و  383
 آيد: در سطر زير نيز برمي

 اش ن/ با خونِ قافيهاش/ و زندگيِ شعرِ م ي خون گيِ او، با قافيه و شعرِ زنده

گرايي در  ترين چهرة مبارز و قرباني چپ عنوان معروف توجه مفرط شاملو به اراني، به. 7
ترين دشمن رضاشـاه را زنـده كـرد.     ايران، در اين شعر دو كاركرد دارد: يكي اينكه برجسته

 رنگ و حـذف كنـد رواج   كرد كم ديگر اينكه ايدئولوژي چپ را كه محمدرضاشاه سعي مي
 داد.

ــروعيت  . 8 ــر او و مش ــدرش تطهي ــر پ ــاه از آوردن پيك ــدف محمدرضاش بخشــي و  ه
 هاي او را خنثي كرد. سازي حكومت خودش بود. شاملو اين پرده را كنار زد و نقشه طبيعي

شاملو در اين شعر با عطف توجه به دشـمن مشـترك هـر دو شـاه (ارانـي در برابـر       . 9
محمدرضاشاه) بر ماهيت غيردموكراتيـك حكومـت هـر دو    رضاشاه و حزب توده در برابر 

 كند. شاه و ثبات قدم مبارزان چپ تأكيد مي

حقّ شاه و عمال حكومـت. شـاملو در    زدايي از چهرة دموكرات، مردمي و به طبيعي. 10
طور ضمني محمدرضاشـاه) را كـه از سـوي     اين شعر شمايل مثبت حكومت رضاشاه (و به

زند و چهره واقعي آنان در ضـديت بـا مـردم را     شد كنار مي بليغ مينهادهاي رسمي القا و ت
 كند. آشكار مي

اند از: كوه، دريا، سيل، توفان، بهـار سرسـبز.    تصاوير طبيعي و برجستة شعر عبارت. 11
اند. تصـاوير   اند يا مفهوم اجتماعي يافته تصاوير طبيعي با مضامين اجتماعي و سياسي همراه

اند از: زندگي، شعر، انسان، انسان ماه بهمن، خـون و تصـاوير    يز عبارتانساني و اجتماعي ن
ها. همة تصاوير، در خدمت تصوير مركزي شعر يعني انسان مبارز قرار دارند كه بـا   تبعي آن
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بنـدي شـعر را تشـكيل     هماهنگ است. اين كلمات استخوان بافت متني و اجتماعي گفتمان 
ها استوار است. تقريباً همة اين كلمات بار سياسـي   دهند و ساخت و محتواي شعر بر آن مي
 كنند. اجتماعي دارند و در ارتباط با زمينة شعر هستند و ايدئولوژي شاعر را نمايندگي مي - 

ترين حد ممكـن و واژگـان و تصـاوير     در پايين» طبيعت«واژگان و تصاوير در پيوند با 
اند. از اين نظـر،   ه كار گرفته شدهدر باالترين حد ممكن ب» واقعيت اجتماعي«مربوط به 

هـاي كـاركرد كـالم در راسـتاي ذهنيـت و       توان اين سروده را يكي از بهترين نمونه مي
  ).146- 145: 1384ايدئولوژي شاعر دانست. (سالجقه، 

گرايـي و صـراحت بيـان     زمينة واقعي و اجتماعي تصاوير، عاملي است كه به واقـع . 12
  كند. شاعر كمك مي

توانـد ناشـي از    ت شاملو كه در تصاوير خشن و منفي شعر هويداسـت مـي  عصباني. 13
اندام شـاعر (و تفكّـر چـپ)     ممنوعيت فعاليت حزب توده در آن زمان باشد و نوعي عرض

تأثير خواهـد بـود. تصـاويري     بي  است تا ثابت كند كه برخالف تصور حكومت، ممنوعيت
خيزد، سرخ، زندان،  سيل، توفان، برمي خون، استخوان، نبض، مرگ، دهان، حماسه،«همچون 

انـد بيـانگر    هـا تكـرار شـده    كـه برخـي از آن  » رود پوست، انفجار، رگ، گور، طبل، راه مـي 
بسـامد  «آلود و هيجاني شاعر از حكومـت و اصـرار او بـر مبـارزه اسـت.       احساسات خشم

تواند بـه   سئله ميهمراه با بار خشونت و مبارزه در اين سروده، بسيار باالست. اين م واژگان 
(همـان:  » هـاي سـرايش شـعر باشـد.     هاي جامعه در سال دليل تأثير اوضاع سياسي و تالطم

145.(  
طور استعاري از پسرش نيـز   اين شعر خطاب به رضاشاه سروده شده ولي در آن به. 14

ياد شده است. يادكرد ضمني محمدرضاشاه، عالوه بر اعالم مخالفـت شـاعر بـا او، يـادآور     
ها و پايان يكسان حكومت و زنـدگي او   ت رفتار او با پدرش در برابر احزاب و گروهمشابه

 با شاه قبلي است.

مفهوم و مابازاء واقعي تصاوير اين شعر، اراني و مبارزان چپ و تأثير تفكّر چپ بر . 15
 فرايند مبارزه عليه رژيم شاه است.

ل عبـارت بـود از: پيگيـري    هاي گفتماني و ايدئولوژيك دوران پهلـوي او  مشخّصه. 16
ايدئولوژي ناسيوناليسم، گرايش به غرب و مخالفت با ايدئولوژي سوسياليسم و كمونيسـم.  

ي   در اين ميان ايدئولوژي سوسياليسم به عنوان واكنشي به ايدئولوژي رسمي، جذّابيت خاصـ
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ورمندان شدت با اين ايدئولوژي و با براي روشنفكران داشت. به همين خاطر حكومت هم به
هـم درزمينـة    4هاي گفتماني و ايدئولوژيك دوران پهلوي دوم كرد. مشخّصه آن مخالفت مي

گرايي مشابه دورة قبلي بود. اگرچه در اوايل سلطنت  پيگيري ايدئولوژي ناسيوناليسم و غرب
توجه و اعضا و هواداران زيادي داشت اما بهار ايـن   محمدرضاشاه، حزب توده فعاليت قابل

شدت تضعيف شـد تـا اينكـه بعـد از كودتـا       به 1327هم ديري نپاييد و بعد از سال حزب 
كمونيسـم  - سركوب و از صحنه خارج شد. درنتيجه، ضـديت بـا ايـدئولوژي سوسياليسـم    

نفر را بـه اتهـام    53همانند پدرش كه  - ويژگي مشترك هر دو حكومت بود. محمدرضاشاه 
ليت حزب توده را با استناد به همين قانون ممنوع فعا - زنداني كرد  1310سرپيچي از قانون 

). ازقضـا در  391- 390: 1383كرد و سران آن را زنداني و انحالل آن را اعالم كرد. (همان، 
توجهي به تفكّر چپ نشان دادند. بنابراين توجه شاملو به  هر دو دوره، روشنفكران اقبال قابل

 ژي مخالف حكومت پدر و پسر بوده است.تفكّر چپ در اين شعر، برجسته كردن ايدئولو

مفهوم انسان » دوكور و انسانِ چين انسانِ پوليتسر، انسانِ ژاك«ها ازجمله  برخي نشانه. 17
دهند و گرايش شاملو به سوسياليسم جهاني را  مبارز (اراني) را در بعدي جهاني گسترش مي

 كنند. نمايان مي

، سروده شد. اين ترور 1327ماجراي ترور  ، دو سال بعد از1329اين شعر در بهمن . 18
پيامدهاي ناگواري براي جامعه داشت. شاه از اين فرصت استفاده كرد و نيات ديكتاتورمĤبانة 

مـذهبي دارد مخالفـان را   - خود را عملي ساخت. وي با اين ادعا كه توطئه منشأ كمونيسـتي 
هاي  اعالم كرد. روزنامه نظامي سركوب و منتقدان را محدود كرد. در سراسر كشور حكومت
هاي شاهي را دوباره تصاحب و  منتقد را توقيف و حزب توده را غيرقانوني اعالم كرد. زمين

رضاشاه را به لقب كبير مفتخر كرد و جسدش را به تهران آورد تا رسماً تشييع شود. (همان: 
كرد و هاي حكومتش را مداوا  ) بدين ترتيب اگرچه خودش زخمي شد ولي زخم308- 307

: 1388در جامعـه بازتوليـد كـرد. (بهـروز،      - مشابه نظم پدرش را- اجتماعي  - نظم سياسي 
 ها باشد. آلود به اين سياست تواند نوعي واكنش خشم اين شعر مي ).38

تأكيد بر ايدئولوژي مقاومت، بسياري از تصاوير بيـانگر تأكيـد شـاعر بـر مقاومـت      . 19
 گويد: است. شاملو در مورد اراني مي

منـد بـود، بـرخالف ديگـر      اراني يك انسان دانا و هوشيار و كوشا و صميمي و شرافت
ايـم رفتـارش در زنـدان،     اند و خوانـده  اش نوشته سران حزب توده. و تا آنجا كه درباره
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پايداريش و مقاومتش تا حد مرگ حسابش را از ديگران كه سردمدار حزب توده باشند 
كـاري كردنـد، در    اول خيانت كردند و لو دادند و هم كند. ديگراني كه از همان جدا مي

گـي خـود را گذاشـت پـاي      هرحال زنده قياس با شخصيت پايدار و مقاوم آدمي كه به
  ).609: 2، ج 1388اش. (پاشايي،  عقيده

  
  گيري نتيجه. 3

سطح توصيف: شعر قصيده براي انسان ماه بهمن شعري تصـويري بـا محوريـت تشـبيه و     
ستعاره و تشخيص، اغراق، تلميح و كنايه است. تصـاوير شـعر بيشـتر از    سپس پارادوكس، ا

اند و تصاوير طبيعي هم، معنا و كاربرد اجتماعي دارنـد.   اجتماعي اخذ شده –عناصر انساني 
 - ها تقويت و تثبيـت مفهـوم انسـاني    زمينة بيشتر تصاوير حسي است و هدف از كاربرد آن

ل شـاعر در       اجتماعي شعر است. تصاوير شعر بـا زم  ينـة تجربـي آن تناسـب دارنـد و تخيـ
كـه فهـم تصـاوير در     نحوي آميز بوده است؛ به پروراندن مفهوم و زمينة تجربي شعر موفّقيت

هاست. تصاوير ابتكاري و تركيبـات بـديع و مـؤثّر در     يابي به خاستگاه اجتماعي آن پرتو راه
يح و خطـابي در واكـنش بـه    شود. اين سروده، شعري طوالني بـا بيـاني صـر    شعر ديده مي

شـود البتـه    اي سياسي است و به همين خاطر تكرار و تراكم تصـوير در آن ديـده مـي    واقعه
  شاعر با بسط تصاوير سعي كرده از تأثير نامطلوب اطناب و تكرار تا حدي بكاهد.

تصوير مركزي يا كانوني شعر، انسان مبارز (اراني) در برابر رضاشاه (حكومـت مسـتبد)   
ساير تصاوير در پرتو اين تصوير و براي پروراندن و تقويت آن حضور دارند. انسـان   است.

نفر و تأثير  53مبارز، تصويري حسي است. محوريت اراني در شعر با مركزيت او در گروه 
ت اجتمـاعي را     او بر تفكّر چپ در ايران هماهنگ است و ارتباط ارگانيك تصوير بـا واقعيـ

  دهد. نشان مي
گرايي و وفاداري به زمينة اجتماعي و مخالفت آشـكار   پرتكرار شعر بيانگر واقع تصاوير

شاعر با سياست هستند. هركدام از تصاوير در جاي خود درست و كامل هسـتند و مفهـوم   
كنند. در كل هـم، در ارتبـاط بـا محـور      موردنظر شاعر را در سطرها و بندهاي شعر ايفا مي

  كنند. را تداعي مياي  عمودي شعر، كليت يكپارچه
  است از:  بافت موقعيتي تأثيرگذار بر تصاوير اين سروده عبارتسطح تفسير: 
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انتقال پيكر رضاشاه به ايران و تشييع او و بناي آرامگاه براي او، يادكرد اراني در سالگرد 
ها و اعتراضـات مردمـي اواسـط     ها و احزاب چپ در ايران، قيام مرگ او و تأثير او بر گروه

هـا كـاركرد    تلمـيح وسـيلة او.   اندوزي رضاشاه و تصاحب امالك مردم بـه  و ثروت 20ة ده
  كنند. بينامتني دارند و نظرية شاعر را اثبات و تقويت مي

بافت فراگير و ساختار عمدة تأثيرگذار بر گفتمان تصويري شـاملو در ايـن   سطح تبيين: 
حن خطابي، طوالني بودن شعر ل، صراحت و سادگي شعرزمان سرايش شعر، «شعر در ابعاد 

بررسي است. شاملو در مقام يك روشنفكر، كه از عامليت گفتماني  قابل» و تكرار تصاوير آن
كند و ايدئولوژي جايگزين  زدايي مي برخوردار است، از گفتمان رسمي و مسلّط مشروعيت

باعث ايجـاد  كند؛ اين مسئله  خود را در قالب تفكّر چپ و در مخالفت با حكومت ارائه مي
نوعي جابجايي ايدئولوژيك در شعر شده است. در اين شعر، نظـم (پـركتيس) گفتمـاني از    
همزيستي و هماهنگي تصاوير منفرد (رخداد گفتماني) با يكديگر و با بافت مـوقعيتي شـعر   

 اجتمـاعي) در ارتبـاط اسـت.   - حاصل شده و با پركتيس اجتمـاعي شـعر (اوضـاع سياسـي    
 اند از: طور خالصه عبارت كرد ايدئولوژيك تصاوير بهترين ابعاد و كار مهم

  سازي گفتمان حكومتي مبني بر مشروعيت سلطنت و حكومت شاه. غيرطبيعي. 1
هاي رايج  راني ديگر ايدئولوژي حاشيه سازي گفتمان چپ و به سازي و برجسته طبيعي. 2

 در دورة پهلوي دوم.

هاي مستبد  عنوان حكومت دوم) به بخشي ايدئولوژيك حكومت پهلوي (اول و مفهوم. 3
 و ديكتاتور.

برمال كردن علّت و هدف بدگماني حكومت بـه تفكّـرات سياسـي رايـج در جامعـه      . 4
 ازجمله تفكّر چپ.

بازنمايي مخالفت شاملو با حكومت در قالب تفكّر چـپ و آشكارسـازي رواج ايـن    . 5
 گرايش در بين روشنفكران.

ترين دشـمن رضاشـاه و تـرويج ايـدئولوژي      دن برجستهتوجه به اراني براي زنده كر. 6
 چپ كه محمدرضاشاه سعي در حذف آن داشت.

ــر او و       . 7 ــر تطهي ــي ب ــدرش مبن ــر پ ــاه از آوردن پيك ــدف محمدرضاش ــاي ه افش
 بخشي به حكومت خودش. مشروعيت
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تأكيد بر ماهيت يكسان حكومت هر دو شاه با عطف توجه به دشمن مشـترك آنـان   . 8
 ب توده).(اراني و حز

 بخشي به ايدئولوژي شاعر درمورد انسانِ تحت لواي مبارزة اجتماعي. مفهوم. 9

و ممنوعيـت فعاليـت حـزب     1327هاي حكومت بعد از بهمـن   واكنش به سياست. 10
 اندام شاعر و تفكّر چپ در برابر شاه. توده و نوعي عرض

 مخالفت با محمدرضاشاه با تشبه او به پدرش.. 11

 مفهوم انسان مبارز در بعدي جهاني و توجه به انترسوسياليسم.گسترش . 12

  تأكيد بر ايدئولوژي مقاومت.. 13
  

ها نوشت پي
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 .46- 23فرهنگي، سال پنجم، شمارة اول، صفحة 

 . چاپ اول، تهران: مرواريد.ها (شاملو) ي كاشي دهنقد شعر معاصر: اميرزا). 1384سالجقه، پروين. (

 . چاپ دهم، تهران: آگاه.ي آثار، دفتر يكم: شعرها مجموعه). 1391شاملو، احمد. (
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 .93 – 65، ص 2دوازدهم، شماره 

 . چاپ دوم، تهران: فردوس و مجيد.بيان). 1371شميسا، سيروس. (
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 . چاپ دوم، تهران: سخن.بالغت تصوير). 1389فتوحي رودمعجني، محمود. (

پور و  علي بهرام پيران، شعبان اطمه شايسته. ترجمة فتحليل انتقادي گفتمان). 1379فركالف، نورمن. (
 ها. ...، چاپ اول، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

. . رويكردهـا 1شناسـي انتقـادي    راهنمـاي گفتمـان  ). 1397اي. ( و ريچاردسون، جان فالوردو، جان 
 ترجمة گروه مترجمان، چاپ اول، تهران: نشر لوگوس.
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 انساني:
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 . ترجمة جالل توكليان. چاپ دوم، تهران: ثالث.مدرنيزاسيون در ايران
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