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چکيده
این پژوهش در گسترة ادبیات تطبیقی و براساس مکتب فرانسه ،به بررسی و مقایسة اشعار اجتمااعی احماد
شاملو ،شاعر مشهور معاصر ایرانی و برتولت برشت ،شاعر ،نویسنده و نظریهپرداز نامآور تئاتر میپاردازد .ایان
دو شاعر با زبانی ساده و روان و با نگاهی انسانی به مسائل اجتماعی خود نگریستند و این مها در شعرشاان
نمایان است .شیوة کار در این پژوهش ،از نوع بنیادین و بهصورت کتابخانهای و سندکاوی است کاه باا ارائاة
نمونة مثالها به تحلیل تطبیقی هشت مفهوم اجتماعی از جمله انسان ،آزادی ،عدالت ،وطن ،عشق ،زن ،ظل
و مرگ در سرودههای شاملو و برشت پرداخته شد و این نتیجه به دست آماد کاه شاعرهای احماد شااملو و
برتولت برشت ،بیانگر دردها و آالم جامعة انسانیاند .آنان با درونمایة اجتماعی شعر خاود ،موجاب تحریا
اندیشه ،احساس و تخیل میشوند تا جامعة بیماری را از خواب غفلت بیدار کنند که تشانة مفااهیمی مانناد
آزادی ،عشق ،عدالت ،ظل ستیزی و ...است.
واژههاي کليدي :تحلیل تطبیقی ،سمبولیس اجتماعی ،شعر اجتماعی ،مکتب فرانسه ،مؤلفههای شعر اجتماعی.

 .1تلفن ،0171-2322837 :دورنگارE-mail:maryam.sharifyan@yahoo.com ،0171-4431511 :
 .2تلفن ،0171-2322837 :دورنگارE-mail: drdeiri@gmail.com ،0171-4431511 :
 .3تلفن ،0911377767 :دورنگارE-mail: rdsalehi @yahoo.com ،0171-4431511 :
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مقدمه
ادبیات تطبیقی ،دانشی است که در آن عناصار مشاتر ادبیاات کشاورهای مختلا بررسای
میشود .درواقع ،ادبیات تطبیقی ،تصویر و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملتی در ملت یا ملاتهاای
دیگر و بهنوعی دادوستدی فرهنگی است.
شعر اجتماعی ،سرودهای است که در میان تودههای مردم نفوذ میکند و بار رفتارهایشاان
اثر میگذارد .شعری است که دربارة مردم ،از زبان مردم و برای مردم سروده میشود.
شعر اجتماعی به نقد و بررسی اوضاع و احوال محیطی ،فرهنگی و اجتماعی میپاردازد و تصاویرگر
واقعی زندگی اجتماعی آفرینندگان آن است و خاستگاه و ویژگیهایی ،اجتماعی و انسانی دارد.
«شعر اجتماعی ،شعر جامعهگرا و انسانمدار است که باهبیاان آرماانهاای جمعای ماردم
میپردازد و ریشه در حس دردمندی اجتماعی و بشری دارد و البته باا شااعر ،ذاتای و درونای
است» (حسنلی.)371 :1383 ،
شاملو دربارة شعر اجتماعی میگوید« :بعضیها فکر میکنند شاعر اجتمااعی یاا هار هنار
اجتماعی ،یعنی هنری که بازگوکنندة زندگی ماردم پاایینتار باشاد ،ایان شاده معنای شاعر
اجتماعی؛ بنابراین هر چرت و پرتی را از این زاویه مطرح کنی یعنی شاعری اجتماعی هستی .
برای من قضیه بهاین شکل نیست» (پاشایی.)781 :1382 ،
در قرن معاصر ،بسیاری از شاعران به شعرهای اجتماعی روی آوردند و با دیدی واقعبیناناه
به دردها و بیعدالتیهای موجود در جامعه موضعگیری کردند .در این رهگاذر ،احماد شااملو
( 1379 -1304ش) و برتولت برشت ( 1956 -1896م) بهعنوان دو تن از بازرگتارین ادباای
معاصر دو قلمرو پهناور ادب فارسی و آلمانی ،جایگاه ویژه و ممتاازی دارناد .ایان دو شااعر در
حیطة شاعران سمبولیس اجتماعی قرار دارند .دغدغة اصلی هر دو ،مسائل مربوط به اجتماع و
مردم زمانشان بود.
این پژوهش ،در حیطة ادبیات تطبیقی ،به بررسی و مقایسة اشعار اجتماعی دو شاعر نامدار
ایران و آلمان ،احمد شاملو و برتولت برشت میپردازد.
موارد زیر ،دالیل اهمیت و ضرورت اجرای این تحقیق است:
آشنایی ایرانیان با اشعار اجتماعی آلمانی؛
آشنایی با وجوه افتراق و اشترا اشعار اجتماعی ملتهاای ایاران و آلماان باا کاوشای در
سرودههای دو شاعر بزرگ اجتماعیسرای این دو ملت؛
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میزان اثرپذیری احمد شاملو و برتولت برشت از حوادث بزرگ اجتماعی عصر خود.
بررسی مؤلفههای اشعار اجتماعی احمد شاملو و برتولت برشت و همچنین تطبیق آنهاا از
پرسشهای اصلی این تحقیق است.
بررسی کتابها و جست وجوی اینترنتی در پایاننامهها و مقاله های منتشرشاده نشاان داد
تاکنون هیچگونه تحقیقی با محوریت تحلیل تطبیقی شعر برتولت برشت و احمد شاملو انجاام
نگرفته است.
در این مقاله ،با ارائة نمونه مثالها ،به تحلیل تطبیقی هشت مفهاوم اجتمااعی از جملاه:
انسان ،آزادی ،عدالت ،وطن ،عشق ،زن ،ظل و مرگ در سرودههای شاملو و برشت پرداختاه
میشود:
انسان در اشعار شاملو و برشت
انسان و انساناندیشی ،بخش عمدهای از اشعار شاملو و برشت را تشکیل میدهد .هار دو شااعر
دو چهرة متفاوت را از انسان در شعرشان ترسی کردهاند؛ یکی انساان تحات سالطه و دیگاری
انسان مبارز .انسان شعر آنها ،انسانی عام است که همة افراد را دربرمیگیرد.
«انسانی که شاملو در شعرهایش از او سخن میگوید ،وجود شکوهمندی اسات کاه مالا
جهان است و مقتدرانه سعی میکند سکان این جهان دیوانه را بهدست گیرد ،اماا ایان انساان
گاه در چنبرة فقر و خشونت و ست  ،اقتدار و آزادی خود را از دست میدهد و دیگر صااحب آن
شوکت خداگونه نیست .پس بهناچار ،تحقیرشده و رهاشده میماند و نومیدانه ساعی مایکناد
موقعیت و جایگاه ازدسترفتهاش را بهدست بیاورد» (قنبری.)15 :1390 ،
«نخستین که در جهان دیدم
از شادی غریو برکشیدم:
«من  ،آه
آن معجزت نهایی
بر سیارة کوچ آب و گیاه! »
آنگاه که در جهان زیست
از شگفتی بر خود تپیدم:
میراثخوار آن سفاهت ناباوربودن
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که به چش و به گوش میدیدم و میشنیدم!
چندانکه در پیرامن خویشتن دیدم
به ناباوری گریه در گلو شکسته بودم:
بنگر چه درشتنا تیغ بر سر من آخته
آن که باور بیدریغ در او بسته بودم.
اکنون که سراچة اعجاز پس پشت میگذارم
بهجز آه حسرتی با من نیست:
تبری غرقة خون
بر سکوی باور بییقین و
باریکة خونی که از بلندای یقین جاریست» (شاملو.)1048 :1391 ،
دنیای انسانهای برشت نیز پایدار نیست و در آن شکستخوردگان امروز ،پیروزمندان فردا
و افتادگان حال ،سرافرازان آیندهاند .آنها درست هنگامیکه بنای آرمانهاا فارو مایریازد ،از
جای برمیخیزند:
«دیشب در خواب
توفان سهمناکی دیدم
که خود را بهپایههای بنا زد
و الوارها را در ه شکست
و تیرآهن را فرو کوبید،
اما آنچه از چوب ساده بود
سر فرو آورد و بر جای ماند» (رهنما.)65 :1380 ،
اما در شعر شاملو و برشت تفاوت نگاه به انساان نیاز وجاود دارد« .انساان در شاعر شااملو
موجودی است که در شرایطی جبری اسیر است و برای شکستن این جبر و رهاشدن از اساارت
زندگی روزمره ،به همنفس و شریکی نیاز دارد» (قنبری.)16 :1390 ،
« ...زمین
مرا و تو را و اجداد ما را به بازی گرفته است.
و اکنون
بهانتظار آنکه جاز شلختة اسرافیل آغاز شود
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هیچ به از نیشخندزدن نیست.
اما من آنگاه نیز بنخواه جنبید
حتی بهگونة حالجان
چرا که میان تمامی سازها
سرنا را بسی ناخوش میدارم» (شاملو.)486 :1391 ،
اما برشت ،انسان را مجبور نمیداند ،بلکه او را موجودی مختار میبیند که بختکای باه ناام
«سرنوشت» بر او مستولی نیست و همهچیز در چنبرة قدرت اوسات .در نگااه برشات ،چیازی
وجود ندارد که انسان قادر به رهبری آن نباشد .درواقع ،برشات انساان را «سرنوشات انساان»
میشناسد و او را در تعیین سرنوشت خود مسئول میداند و از انسان میخواهد که با چش بااز
در مسیر زندگی گام بردارد:
« ...مردم عزیز به پایان کار بیندیشید
عل از مرز میگریزد
ما که تشنة دانستنی ،
ما ،یعنی او و من ،در این سوی میمانی .
شما چراغ دانش را فروزان نگه دارید
بهکارش بگیرید و بد بهکارش مگیرید،
تا مبادا فرو افتد و همة ما را بسوزاند،
آری همة ما را» (حسنخانی.)72 :1384 ،
تأکيد بر آزادي در اشعار شاملو و برشت
آزادی مانند سرودی است که همواره در شعر شاملو و برشت جلاوه مایکناد و هار دو شااعر،
اعتراض خود را از گرفتن حق آزادی از مردم بیان میکنند .آنها از ماردم مایخواهناد کاه در
برابر بیدادگریها برخیزند و به سکوت تن در ندهند.
آزادی و رهایی بشر از زیر یوغ ست و نابرابری و تقلیل مرارتهاای انساان معاصار در شاعر
شاملو ،نمود گستردهای دارد .تولد در خانوادهای نظامی ،خفقان و استبداد دوران شاهنشااهی،
نابرابریها ،بهزندان افتادنهای پیدرپی و خبر تیرباران رزمنادگان راه آزادی ،موجاب تقویات
روحیة آزادیخواهی در وجود شاملو شد.
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«تو میباید خامشی بگزینی
بهجز دروغت اگر پیامی
نمیتواند بود،
اما اگرت مجال آن هست
که به آزادی
نالهای کنی
فریادی درافکن
و جانت را بهتمامی
پشتوانة پرتاب آن کن!» (شاملو)770 :1391 ،
برتولت برشت نیز منادی آزادی است .او که تجربة تلاخ زنادگی در دوران هیتلار و تبعیاد
طوالنیمدت را چشیده است ،پیوسته آزادی را در اشاعارش تکارار کارد .او باا نگااهی عمیاق
بهمعضالت جامعهای که در آن میزیست ،عمق فاجعه را درمییابد و بر آن انگشت میگاذارد و
بسیار رندانه از فقدان آزادی در کشورش سخن میگوید ،بهگونهای که خوانناده را نیاز هماراه
خود به اعماق جامعة بدون آزادی میبرد:
«به تو میگوی :
رد پا را پا کن!
آنچه را که همیشه گفتهای ،دیگر باز مگو
اندیشهات را اگر در دیگری یافتی،
انکار کن!
آن که امضایی نداده،
آن که عکسی نینداخته
آن که همراهی نکرده،
آن که لب بهسخن نگشوده
چگونه ممکن است گرفتار آید؟
رد پا را پا کن!» (حسنخانی)237 :1384 ،
هدف عمدة شاملو از طرح آزادی ،آزادی در اندیشه است .از دیدگاه او ،آزادی با پیبردن باه
سر آزادگی در زندگی حاصل میشود:
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«جهان عبوس را به قوارة همت خود بریدن است
آزادگی را به شهامت آزمودن است و
رهایی را اقبال کردن
حتی اگر زندان
پناه ایمن آشیانه است
و گرم جای بیخیالی سینة مادر
حتی اگر زندان
بالش گرمی است
از بافة عنکبوت و تار پیله» (شاملو.)801 :1391 ،
آنچه بیش از همه برتولت برشت بر آن تأکید میکند نبودن آزادگی دائمی بین آحاد ملات
است .او بر این باور است که آزادی زمانی سودمند است که همگان آزاد باشند:
«آزادی را چه سود
هنگامیکه آزادگان ،باید میان اسیران زندگی کنند؟...
بهجای خود آزادبودن ،بکوشید
چنان سامانی بدهید ،که همگان آزاد باشند
و به عشقورزی به آزادی نیز
نیازی نباشد» (حسنخانی.)248 :1384 ،
دغدغة عدالت در اشعار شاملو و برشت
عدالت در اشعار هر دو شاعر بهعنوان دردی عظی و درخور اعتناست .مشاهدة درد و رنا هاای
بشری ،دغدغة همیشگی آنان است و همواره به انسانی میاندیشند که در سایة بایعادالتی ،از
زندگی بهرهای جز درد و رن و آزردگی نصیبشان نشده است .آنها باههایچعناوان دورمانادن
انسان را از عدالت نمیپذیرند و همواره مردم را به مبارزه با بیعدالتی فرامیخوانند و خود نیاز
لحظهای از تالش و مبارزه دست برنمیدارند.
شاملو با مشاهدة آثار بیعدالتی در تاریخ و جامعة خویش و تجربهای کاه خاود از آن دارد،
مردم را به مبارزه با بیعدالتی فرامیخواند ،درحالیکه خود لحظهای از تالش و مباارزه دسات
نمیکشد:
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«در زیر تاق عرش ،بر سفرة زمین
در نور و در ظالم
در هایوهوی و شیون دیوانهوار باد
در چوبههای دار
در کوه و دشت و سبزه
در لجههای ژرف ،تاالبهای تار...
هرجا که رن میبرد انسان ز روز و شب
هرجا که بخت سرکش فریاد میکشد
هر جا که درد روی کند سوی آدمی
هر جا که زندگی طلبد زنده را به رزم،
بیرون کش از نیام
از زور و ناتوانی خود هر دو ساخته
تیغی دو دم» (باقینژاد.)150 :1387 ،
برشت نیز مانند شاملو در زمانهای زندگی میکند که ارزشهای انسانی فناا شاده اسات .او
مردم را به تالش برای پختن نان عدالت دعوت میکند:
«...
بهروزگار سختی و شادمانی.
مردمان بهنان روزانه و
سال عدالت نیازمندند.
پس اکنون که نان عدالت تا بدین حد اهمیت دارد
دوستان! چه کس باید آن را بپزد؟
چه کس نان دیگر را میپزد؟
نان عدالت را نیز چون هر نان دیگری
باید مردمان خود بپزند.
فراوان و در دسترس و روزانه» (عبدالهی.)181 :1389 ،
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وطنگرایي در اشعار شاملو و برشت
هر دو شاعر در قبال وطن خود ،که زیر بار هجوم دشمن است رسالتی قائلاند .عشق باه وطان
در شعر شاملو برجستهتر است ،بهطوریکه شاملو حتی در غربت نیز لحظهای از یاد وطن غافل
نماند ،اما برشت بهدلیل جنایت نازیها گاهی از کشورش دلسرد شد.
هرچند ممکن است در اشعار شاملو و برشت وطن با دیدگاههای متفاوتی ارائه شاده باشاد،
اما یکی از تصاویر اجتماعی است که در شعر هر دو بهوضوح نمایان است.
شاملو هر کجا که باشد باز ه به فکر میهن و سرزمین خویش است ،بهطوری که عشق باه
وطن موجب میشود تا فریادش حتی در غربت ه برای مملکتش به صدا درآید:
«بگذار بر زمین خود بایست
بر خاکی از برادة الماس و رعشة درد.
بگذار سرزمین را
زیر پای خود احساس کن
و صدای رویش خود را بشنوم:
رپ رپة طبلهای خون را
در چیتگر
و نعرة پیرهای عاشق را
در دیلمان» (شاملو.)810 :1391 ،
اما برشت را کمتر در چنین حالتی مییابی  .بهگفتة خودش« :پانزده سال که در تبعید باود
هرگز افسوس نخورد که چرا نمیتواند در والیاتش یاا در بارلین باشاد .چاون ناازیهاا هماة
سرزمینش را با جنایت آلودند» (فریش.)247 :1385 ،
او در شعری با نام «آلمان  »1933اوضاع کشورش را در دورة هیتلر چنین توصی میکند:
«ای آلمان ،مادر رنگباخته !
چگونه آلوده به لجن
در میان مردم نشستهای،
و در جمع آلودگان تردامن
بیش از دیگران ،چشمگیری؟
از پسرانت ،آن که درماندهتر است،
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از پای درآمده.
و فرزندان دیگرت بهروی او دست بلند کردهاند.
و این را ،این  ،همه میدانند
...
این همه میبینند
گوشة پیراهن بهخون آغشتهات را پنهان میکنی،
که آغشته به خون عزیزترین
فرزند است( »...حسنخانی.)245 :1384 ،
معشوق در شعر احمد شاملو و برتولت برشت
عاشقانههای شاملو و برتولت برشت موارد اشترا زیادی دارند .معشوق در اشعار این دو شااعر
موجودی خیالی و دستنیافتنی نیست ،بلکه کسی است که در همهحاال در زنادگی و تبعیاد
همدوش آنهاست .عاشقانههای آنها ،پدیدهای پیچیده و مانادگار اسات کاه در آن عاشاق و
معشوق محو یکدیگر شدهاند ،بدون آنکه بر همدیگر غالب شوند.
یگانگی و اتحاد و پیوند با معشوق در شعر شاملو تا حدی است که گاویی شااملو و معشاوقش
یکی شدهاند تا با ی دهان زیباترین سرود را سر دهند و با شعلة عشق بر شکستها چیره شوند:
«من و تو یکی دهانی
که با همة آوازش
بهزیباترین سرودی خواناست
من و تو یکی دیدگانی
که دنیا را هر دم
در منظر خویش
تازهتر میسازد
( »...شاملو.)458 :1391 ،
این یگانگی و پیوند با معشوق در شعر برشت نیز مشاهده میشود .برشت همراه معشاوقش
و در پیوند با او گاهی چنان گره میخورد که گویی یکای بایدیگاری نااق اسات و عاشاق و
معشوق دو نیمه از ی روحاند:
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«غ تو ،غ من بود
غ من ،غ تو
اگر تو ی شادی با خود نداشتی
من خود هیچ نداشت » (عبدالهی.)90 :1389،
شخصيت زن در اشعار شاملو و برشت
زن در شعر شاملو و برشت دارای شخصیت متفاوتی اسات و دیگار ابازار و اسابابی در خادمت
تمایالت و امیال مرد نیست؛ بلکه موجودی است پا سرشت که برای رسیدن باهحقاوق خاود
مبارزه میکند.
با وجود همة تالشهایی که شاملو برای در روشنفکرانة هویت زن کارد ،بااز ها دیاد و
نگاهی سنتی و شرقی به هویت زن دارد.
«من آنجا بودم،
در گذشته
بیسرود
با من رازی نبود
نه تبسمی
نه حسرتی.
بهمهر
مرا
بیگاه
در خواب دیدی
و با تو
بیدار شدم» (شاملو.)836 :1391 ،
اما «زن» در شعر برشت مرتبهای دیگر مییابد .در شعر او زن دیگر موجودی فروتر نیسات
که در خدمت مرد باشد ،بلکه در عرصههای سیاسی و اجتماعی ،همراه و همدوش مرد است.
«برشت با توجه ویژه به نقش زن و مادر در بسیاری از آثارش ،شااید ایان نکتاه را گوشازد
میکند؛ جنسی که از او بهعنوان جنسی ضعی یاد میشود ،چقدر توانایی دارد و همین جنس
بهظاهر ضعی استعداد انجامدادن چه کارهای بزرگی را دارد» (حسنخانی.)63 :1384 ،

122

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،20شماره  ،1بهار و تابستان 1394

زن در اشعار برشت حضوری جدی دارد .در شعر او برخالف شعر شاملو قهرمانان و مبارزان
زن بسیاری بهچش میخورد .زنانی چون مده آفاون لاودز ،رزا لوکزامباورگ ،سایمون ماشاار،
ژاندار و ...که هری از آنها بهنوبة خود نقش مه و سرنوشاتساازی را در کشورشاان ایفاا
کردند.
مه ترین شخصیت زن و بهگفتة شاملو «همچراغش» در زندگی کسی نیست جز آیادا کاه
همسر سوم اوست .آیدا برای شاملو مانند پری در قالب آدمی است و حضورش مسابب رهاایی
شاملو از تمامی گناهان است:
«ای پریوار در قالب آدمی
که پیکرت جز در خلوارة ناراستی نمیسوزد!
حضورت بهشتی است
که گریز از جهن را توجیه میکند،
دریایی که مرا در خود غرق میکند
تا از همة گناهان و دروغ شسته شوم
و سپیدهدم با دستهایت بیدار میشود» (شاملو.)498 :1391 ،
«هلنه وایگل» همسر سوم برشت ،در زندگی او همان نقش «آیدا» را در زندگی شاملو ایفاا
کرد .او تا آخر عمر برشت ،همراه و همکارش بود و نقشهای بسیاری را خالقانه در نمایشهای
برشت بازی کرد.
برشت در شعری احساس خود را نسبت به هلنه چنین بیان میکند:
«انسان قابل اطمینانی که دهان پلیس را
چفت میکند و بیمحابا سرپناهی
با سق کاهی میسازد
و چهرة خانهاش رو به جنوب است
صمیمی و فهمیده
و چه دوستانه است با کودکان و چه
خوب درکشان میکند
این خوش قلب» (فریش.)143 :1385 ،
کوکب عراقی ،مادر شاملو ،نخستین زنی است که در شعرش نمود پیدا مایکناد .زنای کاه
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بهگفتة خودش تا صبح نالید تا او را بهدنیا آورد (شاملو .)316 :1391 ،همچنین ،نخساتین زن
در زندگی برشت ،مادرش بود ،کسیکه به گفتة خودش« :دیر زمانی پایشتار ،در بطانش ،در
جنگلهای سیاه بود» (عبدالهی.)38 :1389 ،
بهطورکلی میتوان گفت زنان در اشعار برشت حضوری جدی و پررنگ دارند و بهعناوان قهرماناان
و مبارزان سیاسی جامعه از آنها یاد میشود ،اما حضور زنان مبارز در اشعار شاملو مشاهده نمیشاود و
این شاید بهدلیل ذهنیت مردساالری شاملو باشد .هرچناد در واقعیات ها باهعلات فرهناگ جامعاة
ایرانی ،کمتر بهزنان فرصت حضور در عرصههای اجتماعی و مبارزات سیاسی داده شد و شااملو درواقاع
نتوانست مصداقی عینی برای وجود زنان مبارز پیدا کند تا در شعرش متبلور سازد.
ظلمستيزي در اشعار شاملو و برشت
شاملو و برشت از ظل و ست به ماردم رنا مایبرناد و شعرشاان فریااد مظلومیات سارزمین
مادریشان است .آنان با گنجانادن مفااهی جاور و سات و مباارزه باا ظالماان در شعرشاان،
اقشاااار مختل مردم را به ظل ستیزی دعوت میکنند.
شاملو از برج تاری اشعار شبانهاش بیرون میآید و مردم را به قیام دعاوت مایکناد و باه
آنها میگوید:
«استادان خش من ای استادان درد کشیدة خش !
من از برج تاری اشعار شبانه بیرون میآی
و در کوچههای پرنفس قیام
فریاد میزن .
من بوسة رنگهای نهان را از دهانی دیگر
بر لبان احساس خداوندگاران درد خویش
جای میده » (شاملو.)249 :1391 ،
از دیدگاه برشت ،بزرگترین بدبختی آدمی این است که دربرابر سات جارتت طغیاان را از
دست بدهد .برشت نیز خلق را به مبارزه و خش گرفتن بر ظل و بیاداد فرامایخواناد ،زیارا او
معتقد است:
«خش  ،بر ضد بیداد
فریاد را رساتر میکند» (حسنخانی.)22 :1384 ،
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پذیرش مرگ در اشعار شاملو و برشت
به موازات زندگی انسان شعر شاملو و برشت ،مرگ در حرکات اسات و ساایة آن از انساان دور
نیست .مرگ از دیدگاه این دو شاعر ،اجتنابناپذیر و حرکت در سراشیبی تند آن ،امری قطعی
است و چارهای جز پذیرش و موافقت با آن وجود ندارد.
«اشتغال شاملو به مقولة مرگ نه از سر شیفتگی به آن ،بلکه نتیجة نفرت او از آن اسات .او
مرگ را دشمن میدارد ،چراکه مرگ بدیل بیمنازع زندگی است و در غیاب زنادگی و انساان،
هستی بیمعنا میماند» (عالیی.)4 :1373 ،
« ...آری ،مرگ
انتظاری خوفانگیز است؛
انتظاری
که بیرحمانه به طول میانجامد
مسخی است دردنا
که مسیح را
شمشیر به که میگذارد( »...همان.)536 :
ناامنی ،فقر ،زندان ،ناکامی و دربهدریهایی که شاملو در زندگیاش تجربه کرد ،مارگ را در
نظرش به موجودی وحشتنا تبدیل کرد و زندگی را نیز برایش دشوار کرد .اگر زندگی شاملو
روندی دیگر داشت ،او هرگز به چنین نگرشی دربارة مرگ نمیرسید.
«مرگ برحسب شرایطی ویژه و به بهانههای گوناگون در شعر شاملو سه چهرة متفااوت باه
خود میگیرد (چهرة قابل تحمل و پذیرفتنی ،چهرة منفی و منفور و چهارة حقیار و خاوار) .در
اشعار مبارزهجویانة شاملو ،میتوان شاهد نوعی برخورد مثبت و آشتیجویانه با مرگ بود .مرگ
را در اشعاری از او میتوان یافت که بهچهرة ی مترس درنظر مایآیاد» (شاریعت کاشاانی،
.)286 :1388
«جایی پنهان در این شب قیرین
استاده بهجا ،مترسکی باید؛
نش چش  ،ولی چنانکه میبیند
نش گوش ،ولی چنانکه میپاید.
بیریشه ،ولی چنان بهجا ستوار
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کش خود بهتبر کنی ز جای ،اال .
...
آری ،همه شب یکی خموش آنجاست
با خالی بود خویش رودررو.
گر مشعله نیز میکشد عابر
ره مینبرد که در چه کار است او» (شاملو.)807 :1391 ،
در شعر برشت نیز مرگ پدیدهای است که تنها راه مقهاورکردنش موافقات باا آن اسات .او
میگوید« :اگر میخواهید مردن را مقهور کنید ،تنها هنگامی مقهورش توانید کرد که ماردن را
بشناسید و موافق باشید با مردن» (برشت.)69 :1359 ،
«از چنگ کوسهها در رفت
ببرها را ناکار کردم
ساسها
مرا جویدند» (عبدالهی.)258 :1389 ،
از دیدگاه برشت ،مرگ پدیدة تلخی است که ارادة انسان در آن نقشای نادارد ،بلکاه مانناد
معشوقی که خودش یارش را انتخاب میکند ،انسان را در چنگال خویش دارد:
«دوشیزگان جوان زیر درختان دهکده
یاران خود را برمیگزینند
مرگ ه
بر میگزیند» (همان.)116 :
از نظر برشت مرگ الزمة پایداری و ثبات دنیا و جهان مادی است:
«اگر تا ابد میماندی
هرچه هست دگرگون میگشت
از آنجاکه جاودان نیستی ،
بسا چیزها که دست نخورده میمانند» (همان.)234 :
نتيجه
احمد شاملو و برتولت برشت دو شاعر تصویرپردازند که از شعر بهعنوان ابزاری برای بیدارسازی

126

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،20شماره  ،1بهار و تابستان 1394

جامعة خفتة خود بهره بردند .این دو شاعر و منتقد اجتماعی با نگااهی تیازبین ،اماا گااهی باا
صراحت و گاهی در لفافه ،به کم نماد و سمبل تا اعماق جامعة انساانی پایش رفتناد و آنرا
کاویدند.
نتای در این تحقیق نشان میدهد اشعار شاملو و برشت مملو از تصااویر اجتمااعی اسات و
مشابهتهای فراوانی در شعر این دو شاعر دیده میشود .اشعار آنها بیانگر موقعیت اجتمااعی
و ویژگیهای سرزمینی است که این دو شاعر در آن زیستند و زمینة اصلی شعرشان از عواط
ناشی از تأثیرات اجتماعی ایجاد میشود.
شاملو و برشت بدون تأثیر و تأثری با یکادیگر ،دارای ناوعی وحادت فکاری و آرماانهاای
مشتر فرهنگی -اجتماعیاند .میتوان گفت زمان زندگی این دو شاعر از دیدگاههای مختل
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،همسانیهایی داشت که به شاکلگیاری اندیشاههاای مشاابهی
منجر شد .احمد شاملو در ایران ،مانند برتولت برشت در آلمان ،در برههای حساس و پرآشاوب
زیست .برشت تحت تأثیر جنگ جهانی بود و شااملو نیاز کودتاای  28مارداد  1332و جناگ
جهانی دوم را تجربه کرد.
انسان و انساناندیشی ،بخش عمدهای از اشعار شاملو و برشت را تشکیل مایدهاد .هار دو
شاعر دو چهرة متفاوت از انسان را در شعرشاان ترسای کردناد؛ یکای انساان تحات سالطه و
دیگری انسان مبارز .انسان شعر آنها ،انسانی عام است که همة افراد را دربرمیگیارد .در شاعر
شاملو و برشت تفاوت در نگاه به انسان نیز وجود دارد .انسان شعر شاملو ،موجودی است که در
شرایط جبری اسیر است ،اما برشت ،انسان را موجودی مختاار مایبیناد کاه سرنوشات بار او
مستولی نیست.
آزادی مانند سرودی است که همواره در شعر شاملو و برشت جلوه میکند و هار دو شااعر،
اعتراض خود را از گرفتن حق آزادی از مردم بیان میکنند .آنها از ماردم مایخواهناد کاه در
برابر بیدادگریها برخیزند و بهسکوت تن در ندهند.
عدالت در اشعار هر دو شاعر باهعناوان دردی عظای و درخاور اعتناسات .مشااهدة درد و
رن های بشری ،دغدغة همیشگی آنان است و هماواره باهانساانی مایاندیشاند کاه در ساایة
بیعدالتی ،از زندگی بهرهای جز درد و رنا و آزردگای نصایبش نشاد .آنهاا باههایچ عناوان
دورماندن انسان را از عدالت نمیپذیرند و همواره مردم را به مبارزه با بیعدالتی فرامیخوانند و
خود نیز لحظهای از تالش و مبارزه دست برنمیدارند.
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هر دو شاعر در قبال وطن خود ،که زیر بار هجوم دشمن است ،رسالتی قائل اناد .عشاق باه
وطن در شعر شاملو برجستهتر است ،بهطوریکه شاملو حتی در غربت نیز لحظهای از یاد وطن
غافل نماند ،اما برشت بهدلیل جنایت نازیها گاهی از کشورش دلسرد میشد.
محبوب و معشوق در شعر معاصر جلوة زمینی و حضوری عینی پیدا کرد و این امر در شاعر
شاملو و برشت نیز بهچش میخورد .معشوق در شعر آنان موجاودی خیاالی و دساتنیاافتنی
نیست ،بلکه دارای ماهیتی انسانی و چهرهای عینی و ملموس است .هرچند عاشقانههای آنها،
پدیدهای پیچیده و ماندگار است که در آن عاشق و معشوق محو یکدیگر میشود ،بدون آنکاه
بر یکدیگر غالب شوند .درواقع ،شاملو و برشت ،عشق و معشاوق را نهااییتارین سارپناه بارای
نابسامانیهای روح خود میدانند.
زن در شعر شاملو و برشت دارای شخصیت متفاوتی شد و دیگر ابازار و اسابابی در خادمت
تمایالت و امیال مرد نیست ،بلکه موجودی است پا سرشت که برای رسیدن باهحقاوق خاود
مبارزه میکند .زنان در اشعار برشت حضوری جادی و پررناگ دارناد و باهعناوان قهرماناان و
مبارزان سیاسی جامعه از آنها یاد میشود ،اما حضور زناان مباارز در اشاعار شااملو مشااهده
نمیشود و این شاید بهدلیل ذهنیت مردساالری شاملو باشد .هرچند در واقعیات ها باهعلات
فرهنگ جامعة ایرانی ،کمتر به زنان فرصت حضور در عرصههای اجتماعی و مباارزات سیاسای
داده شد و شاملو درواقع نتوانست مصداق عینی برای وجود زنان مبارز پیدا کند تاا در شاعرش
متبلور سازد.
هر دو شاعر از ظل و ست به مردمشان رن میبرند و شعرشان فریااد مظلومیات سارزمین
مادریشان است .آنان با گنجانادن مفااهی جاور و سات و مباارزه باا ظالماان در شعرشاان،
اقشاااار مختل مردم را بهظل ستیزی دعوت میکنند.
به موازات زندگی انسان شعر شاملو و برشت ،مرگ در حرکت است .مرگ از دیدگاه این دو
شاعر ،اجتنابناپذیرست که حرکت در سراشیبی تند آن ،امری کامال قطعای اسات و چاارهای
بهجز پذیرش و موافقت با آن وجود ندارد.
بهطور کلی میتوان گفت ،شعرهای احماد شااملو و برتولات برشات ،بیاانگر دردهاا و آالم
جامعة انسانی است .آنان با درونمایة اجتماعی شعر خود ،موجب تحری اندیشاه ،احسااس و
تخیل میشوند تا جامعة بیماری را که تشنة مفاهیمی مانند آزادی ،عشق و ...اسات ،از خاواب
غفلت بیدار کنند.

1394  بهار و تابستان،1  شماره،20  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

128

Bibliography
Abdolahi,Ali & Ali Ghazanfari. (1389/2011), Hargez Magoo Hargez (Never
Say Never), Tehran: Gol Azin Publications
Alaei,M. (1373/1995), Ashoobe Shabnam (Unrest Dew), Tehran: Farhange
Toseh journal, no.47
Baghinejad, A. (1387/2009), Ensangeraei Dar She're Shamlou (Humanism in
Shamlou's poetry), orumieh: Islamic Azad University Publications
Bertolt, Bresht. (1359/1981), Namayesh Namehaye Amoozeshi (Educational
drama), Translation, Faramarz Behzad, Bahram Habibi & Ardeshir
Mojtahedi, Tehran: Kharazmi Publications
Frisch,Max & Werner Heshti. (1385/2007), Bertolt Brecht Dar Ghabe Aksha Va
Labelaye Kalemat(Bertolt Brecht in The framed pictures And amidst words),
Translation: Jahanshahi Jahed,Tehran: Akhtaran Publications
Ghanbari,Reza. (1390/2012), She'rei Ke Zendegist (A Poet's Life), Tehran: Sales
Publications
Hasankhani, Parvin. (1384/2006), Zendegi Asar va Andishehaye Bertolt, Bresht
(Life, Works, Ideas of Bertolt Brecht), Tehran: moalef Publications
Hasanli, Kavoos. (1383/2005), Goonehaye Noavari Dar She're Moasere Iran
(Types of innovation in Iranian Contemporary Poetry), Tehran: Sales
Publications
Pashaei, Askari. (1382/2004), Name Hameye she'rhaye to: zendegi Va She're
Ahmad Shamlou(The Name of all your lyrics: life and poetry of Ahmad
Shamlou), Tehran: Sales Publications
Rahnama,Tooraj. (1380/2002), She're Almani dar Gharn Bistom (German
poetry in twentieth century), Pajoohesh Zabanhaye Khareji journal, no. 11
Shamlou, Ahmad. (1391/2013), Majmooe Asar, (Collection of Works), Tehran:
Negah Publications
Shariat Kashani,Ali. (1388/2010), Sorood Bigharari (Agitation Song), Tehran:
Golshane Raz Publications

