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  دهكيچ
، تـازه  و مـستقل  يزبـان  بـه  دنيرس شاملو را در راه    هك است يآثار از يكي،  پاز ويتاوكا آفتاب سنگ

م و  يوار مفـاه  نـه ياربرد آ كـ  ه عـالوه بـر    كاست   منفعالنه  چنان يگاه يوامدار نيا. سازديم خود داروام
 بـه  هكـ ق اسـت  يـ  چنان عميگاه شود و يز ختم مي نينحو يساختارها  دريبه تواز ،  ريواژگان و تصاو  

 تعمـق . دگرد ي ميلوف نظام بالغ مأ ي قراردادها ز شعرش از  يانجامد و موجب گر   يم م يعظ خبر نشيآفر
 ذهـن و زبـانش   يدن به نظام ثانويمخاطبان را از رس   ،  شاملو  از اشعار  يا پاره در پاز ويتاوكا تبكم يمبان

 بـه   يستيـ  سوررئال يعمقـ ي،  ستيـ  سوررئال ييجاد فـضا  ي ا يبه جا ،   از پاز  يريرپذيث در تأ  يو. ندكيدور م 
 بـر  يه مبتنـ كـ نـد  كي ارائه ميايرك و ف ي عاطف يها بكيتر،  ر پاز يثتحت تأ  يگاه. بخشدياشعار خود م  

 به دو هر و دارد آن از زيگر و زمان به خاص يتوجه،  پاز سان هب زين شاملو. انديي فضا – ي حجم يمنطق
ي، زيگرعقل و ييگراالبته عقل . است واالتر پاز شعر يفرازمان بر مكحا برتر تيواقع اما ندا زمان فرا دنبال

 ميابـراه  مجموعـة  سه در شاملو بر پاز ريثتأ نيشتريب. هدد يگر قرار م  يديكبا   تعارض در پاز را  شاملو و 
 تـوان يمـ  را لحظه در شعر و خورديم چشم به يو غربت كوچك يهاترانه و سيد در دشنه،  آتش در

  .برشمرد آفتاب سنگ موجز نمونة

  .آفتاب سنگي، ساز برجسته، سميسوررئالي، نظام بالغي، ريرپذيتأث :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
 1990ه در سـال  ك است يكزك مير ادبياز مشاه) octavio paz) (1914-1998 (وپازيتاوكا
 بـا  ي اشعار ونيتر از برجستهيكيرجمة  با تييرعالياحمد م.  شده استيادبزه نوبل يجا برندة

ن شـاعر گرانقـدر را بـه خواننـدگان          يا،   و نشر آن در دفتر ششم جنگ اصفهان        نام سنگ آفتاب  
رگـذار بـوده   ي تأثيرانيبر شاعران ا) 1350 (آن شعر سنگ آفتاب از زمان ترجمة.  شناسانديرانيا

  .ستي ني مستثنيريرپذي تأثنيه از اك است كيران صاحب سب از شاعاحمد شاملو. است
تـب  ك ميالين اسـت  يمبـ ،  م بـر شـعر سـنگ آفتـاب        ك حـا  ي فضا يلكطور   ه نگارش و ب   وةيش

 پـاز بـا     ييآشنا. ن شعر است  يبر ا ،  نيات نو ي ادب ي حجم – ييت شعر فضا  يمكسم و حا  يسوررئال
 به شـاعران  ياد وي زو ابراز عالقةسم يتب سوررئالكگر شاعران ميو د آراگون، روبرت دسنوس

 عـشق و     دربـارة رابطـة    يشة و ياند،  ژهيو به،  ن شاعر يا شمندانةي اند يها دگاهيدور و   ك مذ تبكم
بـا مجموعـه    ،  پـاز . ن ادعاسـت  يـ د ا يـ مؤ،  دانـد يت مـ  يـ  واقع يـك ها را دو چهره از       ه آن كشعر  
هـا و   المكـ  هكيـ  تيهـا  گورسـتان «: ن دو مـصراع يـ گنجاندن ا، ژهيو به سنگ آفتاب و   يها مصراع

ردن كر و رو ي زيدر پ، )1371: 22، پاز(» نندك يان با پنجه نبش م  ي ب ي معان ياه ه سگ ك/ ها فهيلط
ه قـدرت   كـ  اسـت    يگـر يد و خبردادن از وجـود پنهـان مـتن           يت ادب ي فعال رفته شدة يقواعد پذ 
ن را از پـرداختن بـه شـعر سـنگ آفتـاب        يدرواقـع منتقـد   ،  وهين شـ  يبد.  دارد يرينظ  ي ب شاعرانة

 يمتضمن احساس ي،  شناخت ييبايز  تجربة رويه به قول گ   كن باشد   يا،  ل آن يد دل يشا هراساند و  يم
ست و  يـ  انتقـال صـاف و سـاده معنـا ن          يشناخت ييبايام ز يرد پ كارك است و    ي ذهن امالًك و   يدرون

، ن صـورت يـ در ا. سازد ي رها ميد هر گونه قرارداديه خود را ازقكنفسه است   ي ف يواجد ارزش 
 يهـا  طرة نظـام  ي خـود را از سـ      ي و نوشـتار   يغـ  بال ياهـ  ه بر خالف نظام   ك ي هنر يها به نشانه 

آن بخـش از    ،  ده گرفـت  يـ د ناد يبه هر حال نبا   . شود ي داده م  يشتريرهانند ارزش ب   ي م يدادقرار
ـ       يگ  يه در قلمرو فنون معرفت قرار نم      ك يشناخت ييباي ز يها نظام ثباتنـد   يرند و به ظاهر مبهم و ب

 نـد ي خود واجـد معنا    ه به نوبة  كنند  يآفر ي را م  ييها لولارند و مد  شه د ي منسجم ر  ييدر ساختارها 
  ).95 -99: 1383، رويگك، ن(

 يا دهكيان چ يب،   ارتباط بهتر با شعر سنگ آفتاب      ي برقرار يبرا،  عالوه بر مطالب مطرح شده    
 قـات يتعل بخش در،  ديجد نقد خيتارتاب  ك مترجم هك، ك جوزف فران يي،  ايكة منتقد آمر  ياز نظر 
  .راهگشا باشدتواند  يم است آورده ارزشمند اثر نيا پنجم جلد حاتيوتوض

 اثـر   يزمـان عـت در  ي طب يبه نفـ  ،  نيزم ات مغرب يادب از بزرگان    يل تعداد ي ابتدا به تما   كفران
ن دو اصـطالح    يـي  تب ي بـرا  يو. نـد ك ي در آثارشان اشاره م    يزمان  هم يافتن به نوع  ي  و دست  يادب
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ف يـ ه بر تعر  كيسپس با ت  ،   متوسل شده  ي تجسم ي و هنرها  يافت آثار ادب  ي در يبه چگونگ ،  رياخ
ن يدانـد و همچنـ     يزمان مـ   از يا لحظه در يركف و يعاطف يبكيتر ه آن را ارائة   ، ك ماژيپاوند از ا  

ه كـ رد  يـ گ يجـه مـ   ين نت يچنـ ،  وتي ال يها نش در نوشته  يند آفر ي فرا يف روانشناس يبراساس توص 
ان يـ  شعر را بياصل روانشناس  ،وتيال رده است و  كف  يماژ را تعر  ي ا يشناخت ييباي صفات ز  پاوند

  زمـان اسـت    يشـناخت  ييبـا ين در ساختار ز   يادي بن يسيجة هر دو حالت بروز دگرد     يند اما نت  ك يم
  ).496-1383: 495ك، ول: كر(

بـه سـاختار   ،  زمـان يشـناخت  ييبـا ي در سـاختار ز يسيـ ح دگرد ي جهـت تـشر    كجوزف فران 
 ك بـر در   كـي  مت ي را به سـاختار     خود ي جا ي نحو يتوال «هكند  ك يوت اشاره م  يهرز ال  نيسرزم

هـا را   د آنيـ ها با ن گروهيح اي فهم صح يبرا. ها داده است    نامرتبط از واژه   ييها ان گروه يروابط م 
ل كشـ ] هكـ ن گونـه اسـت   يبـد  [ردكشان كنار هم گذاشت و در آن واحد و در مجموع در         كدر  
ن گونـه اشـعار     ي ا كر د ي است و خواننده برا    يي فضا ي بر منطق  ين مبتن ي در شعر نو   يباشناختيز
 هـر گـروه از      يرا مرجـع اصـل    يز،  وجود آورد  هامل ب ك يجهت رييتغ،  د در نگرش خود به زبان     يبا

: همـان (»  اسـت  يبازتـاب ،  ن بـه واقـع    يزبان در شعر نو   .  در درون خود شعر است     يزيها چ  واژه
496-497.(  

افتن يـ ه دست ك ي دهد در حاليد در آن واحد رو  يز با ي همه چ  يشناخت ييبايل ز كن ش يدر ا 
سته و  كـ هم ش   در ي زمان يه توال كن جهت است    يست بد ين ن كز مم يزمان همه چ   افت هم يبه در 

نـد و   كها را با هم جفـت        هكد مدام ت  ين خواننده با  يبنابرا. شوند يده م يسطوح مختلف در هم تن    
شان متصل  يها ملكها را با م     بتواند آن  يبازتابق ارجاع   يه از طر  كنياشارات را به ذهن بسپارد تا ا      

 شـوند   يخوان چند بار باز   ن و يد چند يبا،  ن گونه آثار  ي ارتباط با ا   ي برقرار يمسلم است برا  . ندك
تـوان گفـت در    ي مـ يلـ كطـور   هه بك از آن است ييو اشراف بر تمام اثر شرط الزم فهم هر جز     

  ).498-497: همان(» ن استكمم يحجم - ييبه صورت فضاي، ن آثاري چنكادرا، تينها
 يسندگان و شـاعران   يـ ه نو ي شب يرديكه رو ك يسانكدارد   يان م ي خود ب  يريگ جهيدر نت  كفران
 يريـ بـه درگ  ،   مختلـف  يبـه انحـا   «،  دارنـد ،  وتيپاوند و ال  ،  مارسل پروت ،  سيمز جو يچون ج 

انـد و گذشـته را بـا          پرداخته يا ا اسطوره ي يخي تار يها  با سرنمون  ي امروز يدادهايان و رو  يآدم
ان يـ زات مي تمـا  وشـود  ي ميخيرتاريغ، خيتارب  ين ترت يبد. اند ردهك كييخته و   يزمان حال درآم  

شـوند   ي م ك در يي فضا يحال در بعد  گذشته و   ،  گريبه عبارت د  . رود يان م يگذشته و حال از م    
ار كـ ن در يات نـو يـ ادب. نـد ك ي مـ ي را نفـ يه هرگونه احساس تـوال كابند ي يزمان م  ي ب يو وحدت 

زمان  ي ب ياين دن ياسطوره بوده است و هم    زمان   ي ب ياي به دن  خي زمانمند تار  يايدنردن  كدگرگون  
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 درخـور خـود را در    يان هنر يدهد و ب    مي لكيرا تش ن  يات نو ي عام ادب  يه محتوا ك است   اسطوره
  ).498: همان(» ابدي ي ميحجم / ييضال فكش

  لهان مسئيب -1-1
در  ... آراگون و ، الوارچون پل ،   جهان  شاعران برجستة  ي و معرف  يشعار خارج  ا ةيترجمة اول 

: 1381ي، لنگـرود  (شـد  آغاز 1325-1320 يها  ساليهان نو طجسخن و   ،  ات روزگار نو  ينشر
 ين قاعـده مـستثن  يـ ز از اياند و شاملو ن ن آثار را خوانده ي ا يراني ا ي شاعران نوگرا  كش يب). 242

ن ي داشـت و بـد     يالوار و آراگـون دلبـستگ     كي،  وفسكاي همچون ما  ي به شعر شاعران   يو. ستين
  .ردك خود باز يها  در سرودهيازات شعريها و امت ييباي از زياري ورود بسيق راه را برايطر

ن يـي ه تبك وجود دارد  يادي شاملو از شاعران ز    يريرپذياحتمال تأث ،  نيشيبا توجه به مطالب پ    
م از  آن قـس  ،  ن مقالـه  يـ ن بهتر است براسـاس هـدف ا       يبنابرا.  گسترده است  يقيمستلزم تحق ،  آن

 و  يساختاري،  سروده شده و شباهت واژگان    ) 1350 (ه بعد از چاپ سنگ آفتاب     كشاملو  اشعار  
  .رديل قرار گي و تحليور دارد مورد بررسك با اثر مذييمحتوا

  نة پژوهشيشيپ -1-2
ران يات ا يادب ن شعر بر  يه ا ك يري پاز و تاث    از شعر سنگ آفتاب    ييگشا رمز نةيدر زم ،  رانيدر ا 

 يا  در مقالـه ياشانكحامد ، تنها.  وجود ندارديچ اثر خاصياشته است ه ژه بر شعر شاملو گذ    يو هب
ن شـاعر   يـ ر ا يثز بـه تـأ    يـ  ن يتـر  يلـ ك  اشارة و پاز و سنگ آفتاب پرداخته و      يتاوك ا يلك يبه معرف 

ي، اشانك، ك ر ( نموده است  ي و حافظ موسو   يشمس لنگرود ،   چون شاملو  ي بر شاعران  يكيزكم
 را  ي مختلف شـعر و    ياياند تا زوا   دهيوشكه  ك ينظران صاحب،  زي شاملو ن  دربارة). 22-21: 1391

 يان تقـ  يـ ن م يـ ستند در ا  يـ م ن كـ ننـد   كجـاد   ي ا يخوانندگان شـعرش آشـت     ن او و  يبشناسانند و ب  
 بـا  يها و محمد حقـوق  ياشك رزادةي امتابك ن سالجقه بايپرو، تاب سفر در مهكان با  يپورنامدار

  .اند در اوج، تاب شعر زمان ماك

  قيت تحقي و اهمضرورت -1-3
ه بعـد از سـال    كـ با مجموعه اشعار شاملو     ،  ن اثر ي ا يقيبا خوانش سنگ آفتاب و نگرش تطب      

 اشـعار سـه    از   يبـر برخـ   ،  گ آفتاب  سن ژةير و ي به تأث  يخوب توان به  يم؛   سروده شده است   1350
ن يـ بـرد و اوج ا     يپ،  شاملو  غربت كوچك يها  ترانه س و يدشنه در د  ،  م در آتش  يمجموعة ابراه 
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ته اشـاره شـود   كن نيبه ا، بهتر است در بدو امر.  نشان دادلحظهدر وتاه كرا در شعر   پذيري    ريأثت
ر شده است   كه به عنوان شاهد مثال ذ     ، ك اشعارش ا آن دسته از   ياشعار شاملو    م بر ك حا يه فضا ك

ـ   كن م يـ  مرسوم ا  ي نگارش يها وهيست و از ش   ي ن يستيبه ظاهر سوررئال    اسـتفاده نـشده     يتـب ادب
امـا سودجـستن از    ؛  گران است يش د ي سرا وةي از ش  ياستفادة هوشمندانه و  ،  زيل آن ن  يو دل ؛  تاس

ن يات نـو يـ ا ادب، يـ سوررئال پاز  شعر شاملو با شعر   يي محتوا يكيموجب نزد ،  مين و مفاه  يمضام
  .ر ملل شده استيج در سايرا

 يموجز مونةن،  )1385: 837،  شاملو (غربت كوچك يها   ترانه از مجموعة ،  »در لحظه  «شعر
 پـاز را دربـر      ي و زبـان   ي ذهنـ  يايـ دنع  ي وسـ  ه گسترة ك يشعر. و پاز است  يتاوكب ا از سنگ آفتا  

گـاه عنـوان شـعر      يجا،  ن موضـوع  يا،   شعر سنگ آفتاب است    يموضوع اصل ،  اگر زمان . رديگ يم
  .ن شعر باشدي اي درونيانگر فضايدهد تا ب يشاملو را به خود اختصاص م

  ي و بررسبحث -2
 متعـدد و همـسان آن در        يها با نمونه ،   لحظه در شعر گانة سه يبندها،  ضوعح مو ي تشر يبرا

،  چـون زبـان  ييهـا   مقولـه يعـالوه بـر بررسـ   ، اسين ق يشود تا در ا    يق داده م  يسنگ آفتاب تطب  
  . اشاره شوديطور ضمن هز بي نينش ادبين دو آفريم بر اكجاز و اطناب حايبه ا، ساختار و مفهوم

ـ اند  يمـ  تـو  بـه / ،  ابمي يدرم را انجه و ميسا  يم دست تو به«  لمـس  را زمـان  و/ شمي
 و/ ،  نيزم و ستارگان/ آسمانم/ . تابم يم،  بارم  يم،  وزم يم/ . انيعر/ انتها يو ب  معلق/ نمك يم

 چنان/ نمك يم عبور تو از/ . شيخو سبزِ جانِ در/ رقصان/ بندد يم دانه هك ينيعطرآگ گندمِ
ندر هك   ).837: 1385، شاملو(» زمير يفروم و/ درخشم يم/ -. شب از يتُ

رات و در كــبــه ،  ســنگ آفتــاب پــازي جـا يدر جــا، ن شــعر شــاملويــم نهفتــه در ايمفـاه 
  جـستن ي دوريگـردد امـا بـرا    يرار مـ ك دارند تي مواز يردكاركه  كثر  ك مت يها تيشخص قالب

ر كـ رد ذ بـا شـعر در لحظـه دا   يشتريـ ه انطبـاق ب ، كـ  از شعر پـاز   ييها بخش،  تنها،  المك اطالة از
  .شود يم

 چند باره متوجه    يبعد از بازخوان  يي،   فضا -ي حجم يعناصر متعددند و با نگاه    ،  در شعر پاز  
؛ رنـد يگ يگر را مـ   يديك يجا،  ها  واژه يلكطور   ا به ي يانسان  غير  و ي انسان يها تيم شخص يشو يم

ـ ، شهيـ اند، وره راه، كـ جنگـل ، رود، ماه، آب، ابد و با جهاني يمخاطب پاز گسترش م    ، ايـ رؤ، راب
هـا و   دهيـ ثر در پدكشود اما شاملو مخاطب مت ي م يكي... ستاره و، سنجاب، سنبله گندم،  درخت



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 570

» تو «ان و زمان را در وجود     كند و م  ك يپاز را در واژة تو منحصر م       ...  و يري اساط يها تيشخص
  .ابدي يم

در ،  ب خـود  يـ  غر ي زبان يه پاز با توسل به شگردها     ك يميها و مفاه   شتر واژه ي ب يمرجع اصل 
 مفهوم زمان محسوب    ي اصل ه نشانة كد است   يخورش،  برد يار م كش به   ي شعر خو  يمحور عمود 

. شـود  ي مـ  شان و آذرخـش   كـ هكبدل به   ي،  ه راو كرود   يش م ي پ يا گونه گاه به ،  ن امر يا. شود يم
ج او. ولد شود ابد و در اعماق مت    ي دوباره   يرد تا رشد  يم يمي،   درون يا با استحاله ،  زي لحظه ن  يحت
 يهـا  أتيـ در ه ،   و مخاطـب   ي شـدن راو   ، يكـي  ها دهي اشخاص و پد   ينيگزين تحوالت و جا   يا

،  آنيهـا  ثر همسانكع تي وسنام شعر و حوزةبا توجه به ،  آنيشانكهكأت يه هكگوناگون است  
» هزار سـتاره  «ي  به جا » هزار پرنده  «اربرد؛ ك شود يمحسوب م ،  ثركسان مت يكال  كن اش يان  يبرتر
و در » يپـر  يم پرنده هزار چون تو«: ديگو ي جا ميك. ديآ يگاه پاز به حساب مدي جامع دةنمون
: ديـ گو يمـ ،  دواند يشه در اعماق م   يرسد و ر   ي شفاف از درون م    ه لحظة كپس از آن  ،  گري د ييجا
  .»است] لحظه [آن پرندگان فوجِ من مهجورِ يها شهياند«

 نـوع نگـرش     جةيه نت كند  ك يان م يبر  ي ز يها مصراع ها را در   ين دگرگون ي ا ي تمام فلسفة،  پاز
 زيـ چ چيهـ  /، شـوند  يمـ  ريناپذ زخم و زنديگر يم زمان از ها انسان«:  و زمان استي به هستيو
، فـردا ، ستيـ ن ييتـو  و مـن  آنجا/ ، گردند يم باز سرچشمه به آنان، ابدي دست آنان به تواند ينم
  .»…محض يهست يا/ ، است بدن و روح يك انسان دو قتِيحق/ ، ستين ياسم، روزيد

ـ  يوتاه م كن شعر مفصل را در سه بند        ياما شاملو مفهوم تمام ا      ن رفـتن يگنجاند و مفهوم از ب
 بند نخـست  يانيرا در ابهام بخش پا،  دو روح و بدنيگانگيقت  يدن به حق  يو رس ،  »تو «و» من«

ن ياوج ا، ر خودن شعياما در بند سپس   ،  »انيعر/ انتها  يب و معلق«: ديگو يه م كآنجا  ؛  دهد ينشان م 
 يعـ ي طب جـة يه نت كـ شاند  ك ي م يگذارد و خوانندگان شعرش را به چالش       يش م ي را به نما   يگانگي
ارتبـاط   ةيكـ ا بار ، ي لف مؤ ي ذهن يايد از دن  يحذوف آن را با    م يها ه مقوله ك يجازيا. جاز است يا

  .افتيدر، ت شعريلكم موجود در ي واژگان و مفاهيداي ناپباًيتقر
 از  ياري بـس  يمحتـوا  هكـ انـد    يسـه صـفت   ،  ان شـعر شـاملو    يـ انتهـا و عر   يب،   معلق يهاواژه
ن يـ ه پـاز ا   كـ  ييهـا   بـه واژه   صرفًا،  ها  آن يي معنا رند اما حوزة  يگ ي شعر پاز را دربر م     يها مصراع

بـه دنبـال    ي،  نيد در محـور جانـش     يـ ه با كـ بل؛  گـردد  يها نسبت داده اسـت برنمـ       صفات را به آن   
» لـوفر معلـق   ين «و» ختـه ي آو كچـ يپ«. سان داشته باشند  يك يردك عمل ه حوزة كشت   گ ييها واژه

ننـد امـا ارتبـاط    ك يمـ ن دو شـعر را القـا   ي ا ي و مفهوم  ي ارتباط واژگان  ييگرچه به تنها  ،  شعر پاز 
  .مين موضوع بنگري به ايشتريدارد تا با تعمق ب ي سنگ آفتاب ما را برآن ميها  مصراعيواژگان
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انـد و    زمانه نشانةكد و آسمان است  يرشز خو  ا يريتصو» شمي آتش بر    دست نبشتة «
در ، دين خورشـ يهمـ ، هرچنـد . ابندي ي م يدر وجود مخاطب تجل   ،  ها ر معادل يهمسان با سا  

، شان و ستارگان  كهكر ناب   ي تصاو اما گسترة ؛  شود يلوفر بدل م  ي و ن  كچيگر به پ  ي د يفيتعر
 بـارز  يها يژگيو از،  ييانتها يب و بودن ه معلق كابند  ي ي دگرگونه م  يا يرتجليبات ز كيدر تر 

 يدرخت/ ، ندك يم اش يمانك باد هك بلند يا ه فوار/ ، آب از يداريسپ، بلور از يديب«. هاست آن
 خم شيخو يرو/ ، رود يم شيپ، چديپ يم هك يرود بسترِ/ ، اعماق در اش  هشير اما رقصان

  .»نستارگا خاموشِ راهِ ورهك/ : است راه در شهيهم و/ زند يم دور، شود يم

آن گـر   يف د يـ ه تعر كـ  يا يانيـ عر. افتي در يخوب هور ب كشواهد مذ   از توان يز م ي را ن  يانيعر
، دارد حجـم  و زند يم جرقه زمان«: هاست ن مصراعي اوج آن در او نقطةي، ت است و زالليشفاف
: 5، پـاز (» اسـت  شـفاف  هكـ  توسـت  تِيشفاف از و/ ، است انينما تو جسمِ يورا از نونكا جهان
1371.(  

م شـعر پـاز را در شـعر         يها و مفـاه     از واژه  ياريبس،  گانه ن صفات سه  يا با استفاده از  ،  شاملو
 را بـه آنهـا    يعي وسـ  يي معنا ر تو حوزة  يصفات به ضم  ن  يخود گنجانده است و در نسبت دادن ا       

خواننـده را   ،  ن نگـاه  يتر يه در سطح  كشود   ي م ي هنر يخالق ابهام ،  ن عمل يبا ا  شاملو. بخشد يم
در بنـد  ، ن سـالجقه يدارد و پرو يا مخاطب نگاه م   ي يبه راو ،  ن صفات ي نسبت ا  ي راه بر سر دو  

ـ  (رده اسـت كـ اشـاره  » تـو  «ني به بـار نمـاد    يخوب به،  لحظه درش از شعر    ينخست نقد خو   : كن
  ).1384: 453، سالجقه

 يابد و از وراي يحجم م، ه زمانك يا دن به لحظهيو رس يعي قانونمند و طبزمانبا خروج از 
ـ  . گردد يدن آغاز م  يوز،  شود يان م يم مخاطب نما  جس چـون  ي،  هجـوم ،  زيـ ش از آن ن   يهرچند پ

 يا تواند نـشانه  يه مك يا فواره. ندك ي م يمانك بلند زمان را     نه دارد و فوارة    ترا يك يهجوم ناگهان 
ه كـ  يا واژه. رفتن لحظه اسـت   ش فرو يخو در   جةينت،  ن وزش يا. د باشد يشان و خورش  كهك يبرا

 را لحظه آن من«: رده استك از آن استفاده ناًيع زيهرچند پاز ن، شود يان مي شاملو نمادر نام شعر
 يدر استفاده از صورت فعلـ ، ار شاملوكاساس ، نيبنابرا. »است يا پرنده يشكدل به هك ميجو يم

پـس از  ؛ پـاز آمـده اسـت    ه در شعر  ك است   ي متعدد يها م و مصراع  يجستن از مفاه    بهره دنيوز
ه ، كـ طـب ا مخايـ  يراوبارد اما نه بـر سـر    يها فرو م  يه شاد ك خاص است     لحظة دن به آن  يرس

ز پس از يشاملو ن.  محض استيهست؛ »ستين ييتو و من «گرين هنگام ديچون در ا، »ما «برسر
 بـه   يدن گـاه  يـ ن بار يـ ا. ن سروده اسـت   يه چن ك در لحظه است     يگانگين لحظه و    يدن به ا  يرس
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 لحظةدر همان ، زين صورت نيه در اك» ام نهيس در وي، بار يم استخوانم در«: گردد يممخاطب بر
 يا يزنـدگ / ميهـست  يزنـدگ  يك يخيتار آثارِ ما«ي،  عاديستني زنه لحظة، افتد يخاص اتفاق م

  .»ماست آنِ از مترك ه، كگانهيب و ستهينز
ه بـه عنـوان شـاهد آورده شـده     كـ مورد توجه شاملوسـت   ،   مد نظر پاز   يالگوها،  زيدن ن يتاب

ن بخـش  يتوان گفت شاملو و پاز در ا ير شده مكبا نظر به مطالب و شواهد ذ ،  به هر حال  . تاس
، هكـ نياند و آن ا    ردهك متفاوت عمل    امالً، ك  موضوع يك دارند اما در     ياري بس يها از شعر شباهت  

ار خالصـه   يشاملو بـس  . زند يم است در شعر شاملو موج م      ك در شعر پاز     يهراندازه صورت فعل  
ن بدان پرداختـه شـد و مـشخص    يش از ايه پك يموضوع. نميمن آسمان و ستاره و زم  : ديگو يم

ز از  يـ گرجـة   ينتي،  ن همـسان  يدن به ا  يرند و رس  يگ يگر را م  يديك يها چگونه جا   ه واژه كد  يگرد
رد يـ گ يآتش م،  شعر پازيراون لحظه   يادر  .  خاص است  يا  و نائل شدن به لحظه     يميزمان تقو 

شود هر چند آب و      يمانست چون سنگ م    ين به آب م   يش از ا  يه پ ك ه بسوزد و مخاطبش   كآن يب
دهـد   ي مـ ك خايطور عام ستاره باشند و دهان مخاطب بو        ها ب يد  يتوانند خورش  يسنگ هر دو م   

د و يـ گرا ي مـ يالم به تلخ، كشود ي اشاره مينيه به عناصر زم ك يهنگام.  است يني زم يه عنصر ك
  .گردد يم زمان  زهركنايبه قول شاعر بو

ه آن را   كـ  يا واژه ندك يم  رقصان استفاده  واژة بند دوم شعر خود از       يانيشاملو در قسمت پا   
زد امـا   يـ آم ي بخش مثبت شعر خـود درهـم مـ         يند و با محتوا   يگز ي شعر پاز بر م    يمنف از بخش 
 فـرورفتن لحظـه بـه       يعنـ ي.  غالب شعر سنگ آفتاب اسـت      ينيب ارائة جهان ،  زشين آم يبرونداد ا 

  شـفاف  لحظـة ن  ي گندم پاز را جانش    سنبلةشاملو  . اعماق دن در يشه دوان يش و ر  يدرون قلب خو  
  .از درون برساند وهي از ميند تا آن را چون تلك ي مي بعد شعر وصفحة
 شعر  يسان راو  ب ابد و ي ي سنگ آفتاب م   ي مشابه راو  يت سرنوشت يدر نها ،   شعر شاملو  يراو

 چون حجم و نور و باران       ييها ن واژه يانشه ج ك يتندر. ندك ي از شب عبور م    يچونان تندر ،  پاز
، د آسـمان  ي سپ يشاني پ يفتگكپس از عبور از ش    ،  و پاز يتاوك همسان شعر ا   يها آذرخش. گردد يم

چ خـم   ي هـ  ابند به لبة  يه ب كآن يند ب يجو يم،  ورمالكان و   يو جو . شوند يه م كه ت كافتند و ت   يفرو م 
ز بـا عبـور از      يـ لحظـه ن   در شـعر  يراو. ندافت  ينند و به اعماق م    ك يشوند و با لحظه سقوط م      يم

ن دو شاعر در سرانجام مشابه      ي پرداخت ا   نحوة يتفاوت اساس . زدير يدرخشد و فرو م    يم،  شب
 يايـ دن از،  هـا  ستيـ  مرسـوم سوررئال   وةيبـه شـ   ،  ه پاز كن است   يدر ا ،   دو شعر مورد بحث    يراو

 و شـگفت  امـر  بـه  و با توسل  شود   يوارد م ،  ها ييبايز و ها يشگفت يايدن و به  زديگر يسودجو م 
 از اجبارها،  ندك يم جلوه يعيطب حوادث نيتر بيدر آن عج   هك نديآفر يآلود م  وهم يجهان،  جادو
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 تيـ واقع دهـد و   يمـ  دست از را خود سلطة يبشر عقل،  دافت يم ارك از نقاد ذهن،  روند يم نيب
 يهـا  پـاره  هكـ ه تكن جهت است   يبد). 824- 823: 1376ي،  نيحس ديس: كر (ندك يظهور م  برتر
  .ابدي دوباره يافتد تا تولد يبه اعماق فروم، ند و با لحظهك ي خود را جمع مةيسا

 يتوان به تفاوت اساسـ  يم،  پاز يستيدگاه سوررئال يهرچند با تعمق در نظر و لحاظ نمودن د        
 از من«: ديگو يپاز م .  دارند يكيار نزد ي بس يهمسان؛   برد اما به ظاهر    يپ،  ن دو شعر  يمعشوقگان ا 

ي، ابر انِيم از هك همچنان ات شهياند انِيم از و/ ،  جهان انيم از هك گذرم يم همچنان تو تن انِيم
قامـت و بـدن     ي،  شانيـ پ،  و در ادامه چـشم     »...تيايرؤ انِيم از هك سان بدان متكشِ انِيم از و/ 

در ، شـاملو سـازد امـا    يرود و جنگل مرتبط م  ،  ماه،  آب:  چون ييها دهيمعشوق را با عناصر و پد     
ن يار موجز چنيبس، نندك يسان را القا م   يك يه در واقع مفهوم   ، ك  متعدد شعر پاز   يها مقابل مصراع 

 لمـس  را زمـان  و/ شميـ اند  يمـ  تـو  بـه / ،  ابمي يدرم را جهان و ميسا  يم دست تو به«: ديسرا يم
ح بـه   يقب يحشو،  ل آن يه تحل ك است   يم به حد  ين واژگان و مفاه   ين ا يارتباط موجود ب  . »نمك يم

  .رسد ينظر م
، پاز (آفتاب سنگ نيواپس يها بخش با،  )1385: 742،  شاملو (مردن گونه نيا از شعر قيتطب
 هكـ  ينگرشـ  رييـ تغ نيـي تب نيو همچن  پاز از شاملو يريرپذيتأث يچگونگ حيتشر و،  )27: 1371

  .ز قابل توجه استيشود ن جاديا شاملو شعر يثانو نظام در تواند يم
ن يپـرو » رميـ بم را اهـا ياقاق خـوابِ  خواهم يم«: ن استين شعر چنياملو در ا ن ش يالم آغاز ك

در » ميخبر عظ  « موفق يها داند و آن را از نمونه      يه م ين شعر را استعارة تبع    ي در ا  مردن،  سالجقه
. شـود  يمنجـر مـ    در محور زبان  يي معنا يزي هنجارگر يه به نوع  كآورد   يد به حساب م   يشعر سپ 
هـا از خـواب      ردن آن كـ دار ن يـ اهـا و ب   يمراعات حال اقاق  ،  م را يد نس يتردعلت عبور با    ،  نيهمچن

ه يـ  تبع را اسـتعارة  » پرواز گرفتن  «و» مردن «زيسا ن يروس شم يس). 1384: 626،  سالجقه (داند يم
 گفتـة هرچنـد بـا توسـل بـه         . نـد ك يفاده م ت اس يساز ا برجسته ينگ  ير فورگراند يداند و از تعب    يم

د افتـراق آن را    ي است و با   ي نظام ثانو  يك يه زبان ادب  كند  ك ياره م  اش يطور ضمن ب،  روالن بارت 
  ).1383: 685، سايشم (ه ملحوظ داشتيبا نظام اول

 اسـت بـه   يستيـ  سوررئالياني عصجةيه نت، كز از زمانيبا گر، پاز در اواخر شعر سنگ آفتاب  
گانه شـدن بـا     يو  د  يقبل از اتصال با خورش    ،  رسد يزند م  ين شعر موج م   يه در ا  ك ي ناب آن لحظة 

 ي اعتالن نشانةيند و ايب يها خواب م    آن يه به جا  كرسد   ي م يگانگيها به     با سنگ  يا گونه به،  آن
 چـون  و/ دميـ د نـد يب ينمـ  خـواب  هكـ  را يسـنگ  يها خواب من«: ست ا ايوند با اش  ي در پ  يراو

و يتـاو كز جانب ا   ا يانين ب يچن ةارائ). 1371: 27،  پاز(» دميشن را خونم ها سال يانتها در ها سنگ
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ند و  ك ير و رو نم   يه انسان را ز   ك باشد   يا يشي نما ييبايردن ز كوم  كر مح ك تف جةيتواند نت  يم،  پاز
ه در  كـ  اسـت    ين موضـوع  يـ ا و،  )905: 1376ي،  نيد حس يس (ان دهنده ك ت ييبايرفتن به دنبال ز   

،  محوشـدن او ةجـ ينتتوانـد   ي مي ويساز ابد اما نگاه شاملو و برجستهي ي ميز تجل ينگاه شاملو ن  
  .رده استكگر آن را خلق ي ديگر در زماني ديه شخصك باشد يا دهنده انك تييبايدر ز

ن نـوع نگـرش بهـره    يار هوشمندانه از اي بسن گونه مردنيرسد شاملو در شعراز ا   يبه نظر م  
 خـواب  هكـ  را يسنگ يها خواب من«: ن مصراع پازي هنرمندانه از ا   يرد و با دخل و تصرف     يگ يم
از دو  ،  شـاملو ار  كن شـاه  يا» رميبم را اهاياقاق خوابِ خواهم  يم«: ديسرا ين م يچن» دميد نديب ينم

م و چه آن    ي به آن بنگر   يدگاه حذف هنر  يه چه از د   ، ك اربرد حذف ك يكيمل است   منظر قابل تأ  
: 383،  انيپورنامـدار  ( اسـت  ي هنـر  يجاد ابهام يحاصلش ا ،  مي بدان يعي حذف طب  يها را از نمونه  

دن يرسـ  «اي، يـ توسـط راو » اهـا يدن خواب اقاق يد « انتخاب يواننده را بر سر دوراه    و خ ) 1381
دن يـ  د ي مـردن بـرا    يعنـ ي. گـذارد  يمردد م » ندياها خواب بب  ي اقاق يه به جا  ك يگاهي به جا  يراو

نـوع  ،  گـر يمل د موضوع قابل تأ  اند و    دهيه د كنيا ا ينند  يد بب يبا ياها م يه در واقع اقاق   ك ييها خواب
ا بنـا  ؛ يـ ابدي ي چندگانه مييمعنا، زين واژه نيا،   مصدر مردن است   ي صورت فعل  يانگرش به معن  

ي، ا مـردن واقعـ    يز از زمان است     يا همان گر  ياستعاره در فعل است     ،  سايبه پندار سالجقه و شم    
 يحتـ «: ديگو يچون شاملو چند سطر بعد به صراحت م       ،  رسد يتر به نظر م    ر محتمل يه نگاه اخ  ك

 يبـا معنـا   ،  م بـاز  يز از زمان بپنـدار    ياگر مردن را گر   . »دهد گُل/ ام  نهيس بر/ اردك بودِك زنبقِ/ اگر
: ديـ گو يم،  ن مصراع يان ا يقبل از ب  ،  را پاز يز.  دارد يخوان  هر دو شعر هم    يم بر محور عمود   كحا
 خـود و   ن مصراع جاودانـة   يان ا يبعد از ب  ز  يو شاملو ن  » جهد يم گريد و گريد يا لحظه در لحظه«

 ديـ ترد بـه  هكـ / وتـاه ك يمينـس  در/ گونـه  اليـ خ«: ديـ گو ينش ميالم نخست ك د دوبارة كياز تأ قبل  
 جهـش لحظـه در      ي اسـت بـرا    ينين جانـش  يو ا » رميبم/ را اهاياقاق خوابِ خواهم ي م  /گذرد  يم

 مـشابه   يز سـاختار  يـ ن گونه مـردن شـاملو ن      يابند دوم شعر از     ،  ن صورت يدر ا .  شعر پاز  لحظة
 يهـا   باغچـه  در/ رميـ گ پـرواز  را هـا   ياطلـس  نِيسنگ نفسِ خواهم  يم«: ساختار بند نخست دارد   

  .»رميگ پرواز/ را ها ياطلس نفسِ/ عصر ساعاتِ نينخست به/ گرم و سيخ/ ، تابستان
ن دو شـاعر در دو      يسان ا يكد  ياربرد ق ، ك ن دو شعر  يد شباهت ا  ييدر تأ  گريدمل  تأ قابل   تةكن

 بـه  هكـ  ميجـو  يمـ  را لحظـه  آن مـن «: ديگو يم ،ورك شواهد مذ   در ادامة  پاز.  است شعر متفاوت 
ـ  يـ و شـاملو ن   » ميجـو  يمـ  عصر پنجِ ساعتِ در را آفتاب من/ ،  است يا پرنده يشكدل پـروا    يز ب
 ها  ياطلس نِيسنگ عبورِ و/ ،  گُل فرصتِ نيآخر در رميبم را اهاياقاق خوابِ خواهم  يم«: ديگو يم

  .»عصر هفتِ ساعتِ به/ يارس تاالرِ بر/ باشم
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ن دارند و در بند     ي نماد يردكاركها    ياها و اطلس  يه در شعر شاملو اقاق    كده انگاشت   ي ناد دينبا
 خـواهم   يمـ «. رنـد يگ ي واحد به خـود مـ      يا رند و چهره  يپذ يگانه م ي يهر دو نقش  ،  ن شعر يواپس

وجـه  . دارد ي بـه راو   ي گل رجـوع   هرچند واژة » گُل فرصتِ نيآخر در رميبم را اهاياقاق خوابِ
 ير شده توجه خـاص بـه زمـان   كعالوه بر موارد ذ، ن دو شعريش ايشاملو در سرا پاز و    كمشتر

دگاه آنـان   يـ  زمـان موجـب افتـراق در د        ن دو بـه مقولـة     يز ا يمتما،  خاص است اما نگاهِ گاه گاه     
ه زمان مد نظـر     ك يدرحال،   دارد يمترك يي معنا گسترة،   آن است  يه شاملو در پ   ك يزمان. شود يم

م بر شـعر   كت حا يقطع.  خاص يياي و جغراف  ي زمان محدودةع بشر است نه      مرتبط با نو   پاز مطلقاً 
نـد امـا   ا هرچند هـر دو بـه دنبـال فـرا زمـان     . دهد يد مي خود را در شعر شاملو به ترد    يجا،  پاز
  . شعر پاز واالتر استيم بر فرازمانكت برتر حايواقع
ـ      را دارد چـون      يي فـضا  – يدگاه حجمـ  يـ  از د  يت بررس ين شعر شاملو قابل   يا  كبـه قـول فران

 يا ا اسـطوره  يـ  يخي تـار  ي با الگوها  ي امروز يدادهايان و رو  ي آدم يريبه درگ ،  شاعر: توان گفت  يم
ـ : كر (رده اسـت  كـ  يكيخته و   يپرداخته و گذشته را با زمان حال درآم        ي، راو). 1383: 498ك،  ول

رنـد و بـه      دا يـي هرچند جمـالت جنبـة آرزو     ؛  شوند ي م يكي زمان   يها در فراسو   ياها و اطلس  ياقاق
رود و در    يان مـ  يـ ان گذشته و حـال از م      يزات م يتما،  اما به هر حال   ؛  گردند ي مطلق مبدل نم   يخبر
  .ندك ي مي را نفيه هر گونه احساس توالكابند ي يزمان م ي بيشوند و وحدت ي مك دريي فضايبعد

 سقراط«: ديگو يپاز م . است» نشانه «ستير از شعر پاز ن    يتأث  يه ب كگر از اشعار شاملو     ي د يكي
 مـن  /، است شدن داريب مردنْ» وسيوالپكاس پدرِ گورِ تويرك /، ندك يم طلوع ديخورش ريزنج در
و شـاملو   . »دهـد  يم ادامه/ نواين يها خرابه در را خود ةخطاب شغال/ ام افتهي نجات يزندگ دردِ از
/ را يمـار يب از تنجـا / مگـر  رانِـشان يپ / گفـت  دشنام را بلند ماهِ/ گَر/ يشغال«: ديسرا ين م يچن

/ ،  نـد ك يم پارس/ تُندر به هك/ يكل/ را يخود الِيخ در فرزانه/ . بودند فرموده نينچنيا يزيتجو
» باشـند  ردهكـ  دست به/ تر  ارهكآش نيا از ينشان/ را جنون/ يحت/ يبوعل قانونِ به هك مدار گمان

  ).1385: 715، شاملو(
 امـا ؛  انديجهان و يقرارداد،  ها تيشخص و هادهيپد،  هاواژه از ياريبس نينماد يمعنا كشيب

 شـعر  بـه  هكـ  است يرديكرو ليدل به،  خود شعر در،  شغال يجانور تيشخص از شاملو استفادة
 پـاز  شـعر  از ييهـا  بخـش » اسـت  شدن داريب مردنْ «و» ندك  يم طلوع ديخورش«. است داشته پاز

 و مـاه  رايـ ز دارد سانيكـ  يمفهوم شاملو شعر بلند ماهِ با،  ديخورش دوبارة تولد و افول هكاست   
 دو اربردكـ  اگـر  اسـت  لوحانـه  سـاده . دارند مشابه يردكعمل،  مجدد الديم و افول در،  ديخورش
 از وتـاه ك يشـعر  در هـم  آن ميبـدان  يتـصادف  يامر را يبوعل و سقراط چون همسان تيشخص
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 اسـتفاده  شـغال  واژة از بار سه تنها شاملو. پاز ويتاوكا شعر از يبخش ياپيپ يها مصراع و،  شاملو
 در همـسفران   ترانة شعر در بار نيآخر يبرا و شعر نيا در سپس،  ايپر شعر در نخست؛  ندك  يم

 از ينـشان  چيهـ ،  گـر يد شـعر  دو آن از دامكـ  چيهـ  در امـا  غربـت  كوچـ ك يها ترانهمجموعة  
  .ندارد وجود پاز ويتاوكا از يو يريرپذيثتأ

ـ       كـ ختار  ا سا يم  ي از مفاه  يا  دقت در پاره   كيبا اند  تـوان بـه     ي مـ  يراحتـ  هالم شـاملو و پـاز ب
 نفـر  دو هكـ  يهنگـام «: ديـ گو يپاز م . برد ين دو شاعر نامدار پ    ي ا يا مفهوم ي يات ساختار كاشترا
 باز يا وهيم چون اتاق/ شفاف يها اندرون از نور ةقطر/ ،  شود يم متولد جهان نندك  يم يباز عشق

 را اش پـوزه  هـا  مـوش  هك ينيقوان و/ ،  شود يم فجرمن وتكس نِيع در يا ستاره مانند اي/ شود يم
انـه  يردن مور كـ ن  يگزيجا ها و  اربرد واژه ك وةي در ش  يريي تغ كر با اند  يعر ز شاملو در ش  . »اند زده

ز از يـ ار گركـ  راهيه پاز به وضوح بـه آن پرداختـه و حتـ   ك را سپرده است ي موش راهيبه جا 
، ه موش مخلـوق ذهـن پـاز   كن تفاوت   يبته با ا  ال. رده است كشنهاد  ي شب و روز را پ     يها انهيمور
 بـازتر بـه   يا گـستره مرموزانه در  ،   شب شاملو  انةيجود و مور   ي گذر زمان را م    يها  الزمه ماًيقمس

/ يـك تار  انـة يمور و/ ينـ ك يمـ  دوره نشيقـوان  نظـامِ  در/ بار گريد/ الد را يم تو«. پردازد يعمل م 
  ).1385: 749، شاملو(» شمارد يم/  زمانت رايها تپش
) 1371: 4: پـاز  (سنگ آفتاب شعر   از ييها  بخش و) 748: همان (مجال  شعر در دقت نظر  با

نش يـ هـا و چ    تيو شخـص   موضـوع    نانـة يب يـك شود شاملو چگونـه بـا انتخـاب بار         يم مشخص
 آن از سـنگ     يهـا  تيه و شخـص   يـ ما ه درون كـ شود   ي م ينش شعر ي خود موفق به آفر    هنرمندانة

  .آفتاب به وام گرفته شده است
ر كـ  جرم شعر خود ذ    ي برا ييها گل و ستاره را به عنوان معادل      ،  جوجه،  شاملو در شعرمجال  

ـ / انهيآشـ  در يا جوجـه «: نـد كان يـ رستنـشان را ب  يي و چرايند تا چگونگ  ك يم / رهيـ جز در يگُل
، شـاملو (» رسـت   يم پوسته در هك/ يديشياند يجِرم به بلندت يشانيپ با/ . شانكهك در يا ستاره
ن گونـه   يـ  عـدم تحقـق ا     ي بـرا  يانـة شـب را عـامل      يمور،  ن شعر ي هم يو در انتها  ) 1385: 748
ا ، يـ  سـتاره يفلـسفة وجـود   شه را دريـ ن بطـالن اند يا، ه پازيكدر حال. ندك ي ميدن معرف يشياند
 نـد و در ك ي سنگ و آفتاب اشاره مـ يعن، ي آنيند و به ابعاد وجود   يب يد م يخورش،  طور خاص  هب

 جرقـه  زمـان «. ابـد ي يمـ ز از زمـان     ي را در گر   ييرها،  ان آن يژه در پا  يو هخود ب  بخش اعظم شعر  
  ).1371: 4: پاز(» دارد حجم و زند يم

ن بخـش از شـعر   يـ ا يهـا  واژه  سود جستن شـاملو از     يچگونگ،   نوع نگرش به زمان    يسوا
حجـم   يبـرا  يمعـادل  را شـاملو جـرم  . نش شـعر مجـال در خـور توجـه اسـت        ي آفـر  يبرا ،پاز
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معـادل جـرم    ،  د اسـت  يا خورشـ  يـ ه سـتاره    كـ  شـعر پـاز      يديلك يها  از واژه  يكي. دهد يم قرار
 هكـ  يا پرنـده  چـون / ي،  شـوربخت  كغمنـا  و رهيخ نگاهِ و «پرندة سنگ آفتاب  . مجال است  شعر
ن يـ البتـه بـا ا    ،  شـود  يبدل به جوجـه مـ     ،  مجال در،  )4: همان(» ندك يم سنگ را جنگلْ اش نغمه

امـا در   ،  نـد ك يجنگل را به سنگ بدل مـ      ماً  يمستق،  ة پرنده نغم،  ه در نگاه پاز   ك يردك عمل تفاوت
 پنهـان   يهـا  شاخه. رديگ يش نغمه را از جوجه م     يسرا،  سان شب  هانه ب ي مور يكيتار،  شعر شاملو 

رِ  بـر / پنهان يها شاخه از همچنان هك يا بادآورده يها يشاد و«،  شعر پاز  بـارد  يمـ  فـرو  مـا  سـ «
گـر  ي ديهـا  تيسان با شخصيك يردكدهد و عمل يو م خود را به گل شعر شامل    يجا) 4: همان(

  .دارد
، پـردازد  ي مـ يخيان مـسائل تـار  يشتر به ب يه ب كو پاز در آن بخش از شعر سنگ آفتاب          يتاوكا

ـ ،  بـه مـادرو   ي،  خي و تـار   يريت اسـاط  يپس از نام بردن از چند شخص        يـك زكس جمهـور م   يرئ
 مـرا  نـان يا چـرا / : نگفـت  پاسـخ  سكـ  چيهـ  هكـ  يسـؤال  و مادرو«: ديسرا ين م يرسد و چن   يم
سترِ  يرو بـه / تزوما كمو«: ن گفته استيز چنين آن نيشي پيها و در مصراع  » ؟شندك  يم رخـارِ  بـپ 
 يارغوان يريسر بر ييگو تو/ دارد قرار اش هكبش انيم ا در كچورو/ ،  چديپ يم خود به يخواب يب

/  ... ريـ زنج در سقراط/ ام افتهي نجات يزندگ دردِ از من/ است شدن داريب مردنْ/ ،  است نشسته
 و شـمرده  آن ةلحظـ  به لحظه ه، ك انتها يب يسفر/ ،  رود يم مرگ يسو به ارابه يرو به ريروبسپ

ن راه ورود   ينچنـ يا،  )1385: 787،  شـاملو  (افكشـ در شعر   ،  زيو شاملو ن  » است شده شمرده باز
  :ندك ين و زبان سنگ آفتاب پاز را در شعر خود باز ميمضام

سترِ يرو به/ تزوماكمو،  »شاملو «فتنكش/ خون  خاربوتةبر/ لوند و سرخ نيچن نيا. 1 ب 
  »پاز«. چديپ يم خود به يخواب يب پرخارِ

ـ تحق زارِ  انـه يتاز بر/ فراز  گردن نيچن نيو. 2 ـ م در اكـ چورو،  »شـاملو « گذشـتن / ري  اني
  »پاز«. است نشسته ي ارغوانيري بر سرييگو تو/ دارد قرار اش هكبش

 شدن داريب مردنْ،  »شاملو«. يزخم  گشاده الدِيم همچون/ يكتار  زةين بر/ شدن زاده. 3
  »پاز«. ام افتهينجات  يزندگ دردِ از من/ است

تنهـا تفـاوت    . ندا سانيك باًيتقر،  گانه ن تقابل سه  يدر ا ،   شعر شاملو و پاز    يها مضمون و واژه  
ز است اما در شـعر      يتخارآمدوارانه و اف  يدگاه شاملو ام  يد،  ف نخست يه در رد  كن است   يموجود ا 

ي،  بعـد  يهـا  فيـ امـا در رد   ،   به خود گرفته است    ي انفعال يحالت؛  دانه است يم نوم يياگر نگو ،  پاز
  .شود يز همسان ميها ن دگاهيد
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ـ  مـا / ؟  ميگـو   يمـ  سـخن  هكـ  از،  آه«: ديـ گو  يمـ  شاملو،  افك شعر ش  يانيدر بند پا    چـرا   يب
ن دو بخـش از شـعر       يـ اس ا يـ ق  قابل تأمل در   تةكن. »ندا آگاهان خود چِرامرگِ به آنان/ ميزندگان

» شندكـ  ينان مرا مـ يچرا ا«. ندك يه شعر شاملو را ماندگار م   ك است   يدن به راز  يرس،  شاملو و پاز  
هن خالق شاملو را بـر آن       ذ؛  سازند ي پاز را م   ن جملة سادة  ياي،  نينش  هم يه به اقتضا  ك ييها واژه

ار كـ و بـه  ، رييـ  حـذف و تغ كيبا اند،  از آنييزدا ييادارد تا با بهره جستن از زبان پاز و آشن          يم
 يزينـد و رسـتاخ  كالم را دگرگون ك ياند ساختار عاد ن اسم شدهيه جانشك يبردن صفات جمع 

و » آگاهانند خود چِرامرگِ به آنان/ ميزندگان چرا  يب ما«: ديجاد نما ي ا يدر ساختار جمالت فارس   
د و شـان    يـ نما يه در شعر شـاملو رخ مـ       كهاست    واژه ي از تداع  ي ناش ينگر ژرف اوج   ن نقطة يا

  .دينما ين مي تحسستةياش را شا يندگيسرا
ش يهـا  ه روده كـ شد  كـ  ير مـ  ي به تصو  يا ا واژه يز از زمان را با لحظه       يگر،  پاز،  ريدر بخش ز  

  :زدير يرون ميب

 هم به يرهايتصو يايرؤ گرو در/ امشب هك/ يا لحظه جز ستين من برابر در يزيچ«
ـ ب در هكـ  آنگـاه / شده محو حرف به حرف هك يا واژه ... /،   است شده رهيزنج  زمـانْ  رونِي
 روح يدرها بر/ شده حساب شيپ از يتيجنا ةنقش با جهان زد و ير يم رونيب را شيها  روده

  ).1371: 9، پاز(» وبدك يم

هـا   شـبانه «: شـود  يم مـ يبه دو بخش تقس » خنجر و خاطره  ،  درخت،  دايآ « مجموعة يشعرها
دو قطعــة  يكــينظــر از  ه صــرفكــ اســت ييقــسمت اول شــامل شــعرها. گــري ديشــعرها و

 ادآوردن همـة يـ  گذشـتة شـاعر و بـه     يهـا  وران د  ي تـداع  جـة ينتي،   به تمـام   يخصوص عاشقانة
،  خـود  يهـا   از شـبانه   يكـي  شاملو در ). 1392: 74،  اصغرنژاد،   مقدم يصالح(» هاست تالش آن
 آن را در كي انـد  يـي زدا ييرد و بـا آشـنا     يـ گ ي وام مـ   نگاه به زمان وانتخاب واژه را از پاز به         نوع
/ مـا / ، آفتـاب  نه/ و روز نه/ ستين ماه/ ستين شب / ستين راه / ستين در«: آورد يخود م  شعر

،  شعر ياز ابتدا ). 1385: 711،  شاملو(» مانيها  گُرده در / ي تلخ  دشنه با / ميا  ستادهيا/ زمان رونِيب
ستادن در يـ ست امـا ا يـ ن مـن  برابر در يزيچ«: الم پاز استكن يا افتةي نمونة بسط ،  »نه آفتاب  «تا
ن بخش  ير شعر شاملو و ا    كتنها تفاوت قابل ذ   . شود ي آورده م  يرييچ تغ يبدون ه » رون از زمان  يب

 را  يراو،  ا واژه يـ  لحظـه    يهـا  خـتن روده  يرون ر يـ بدر مقابـل    ،  ه شاملو كن است   يا،  از شعر پاز  
همـان مفهـوم را القـا       ،  مـان يها  در گـرده   ي تلخ ة دشنة يناكز  رده و با استفاده ا    كن دو   ين ا يجانش

  .ندك يم
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و هـر دو   اند آلود مواجه أسي ييبا فضا، ز از زمانير هنگام گر  ي ز يها شاملو و پاز در قسمت    
 هـزار  بـه / يخاموشـ  هكـ / ديگو ينم سخن/ سك چيه با/ سك چيه«. اند ك دهشتنا يدر انتظار مرگ  

 را خـود  نوبـتِ  و/ ي،  ا  خنده طرحِ با/ ميبند  يم نظر/ شيخو مردگانِ در/ . است سخن در/ زبان
  نهفته در شش مصراع نخـست      ييستايمفهوم ا ) 711: همان (»!يا  خنده/ چيه  يب/ ميشك يم انتظار

 دسـت  بـه  مكـ مح را بـادبزنش  زمان هك آنگاه«: پاز جست  يها ن مصراع يتوان در ا   يشاملو را م  
  ).1371: 10، پاز(» خورد ينم ناكت يزيچ شيرهايتصو پشتِ در و/ رديگ يم

 يها ستن به مصراع  ينگرند اما با نگر    يسان به جهان و زمان م     يك يدي با د  رًاهر دو شاعر ظاه   
ز از زمـان در شـعر او        يـ گر. بر خالف شاملوست   يدگاه و يم د يشو يمتوجه م ،  ن شعر پاز  يسپس

ن اخـتالف  يـ ا. گرداند يمنش باز يرچشمة آفر رساند و به س    ي م يانسان را به جاودانگ   ،  سر انجام 
و پـاز   يتـاو ك ا يستيـ  شاملو و نگاه منطبق بـا اصـول سوررئال         نگرانة يشبخ جة نگاه   ينت،  دگاهيدر د 
ـ  ،  تيـ دن بـه فراواقع   ي رسـ  يه بـرا  كـ انگر  ي عـص  ينگـاه . است   مخالفـت بـا نظـم اسـت        يدر پ

 زيـ چ چيهـ / ،  شـوند  يمـ  ريناپذ زخم و زنديگر يم زمان از ها انسان«). 898: 1376ي،  نيحسديس(
پـاز بـه    نگـاه   ). 1371: 15: پـاز (» گردنـد  يم باز سرچشمه به آنان،  ابدي دست آنان به تواند ينم
ن نگـاه   يا. اند يشگيوت هم كه معتقد به س   كهاست   ستي تراپ يحي مس وت منطبق با باور فرقة    كس

 امـواجِ  در و ابـد ي  يم گسترش وتكس «ندك ي درخور و مثبت در سنگ آفتاب بروز م        يبا بسامد 
 يهـا  هيسـا  انِيـ م در تنهـا  هك يينامر يگُل و،  عِفاف بهتر چه«). 16: همان(» شود يم ندهكپرا سبز
  ).19: همان(» است ستادهيا وتكس

ابد و بـا    ي يگون م گري د يا وجهه،   پر بسامد شعر شاملو    يها  از واژه  يكيعنوان   وت به كاما س 
 و باشـد  كيخش تواند  يم/ بآ وتِكس/ . ستين ما يتقوا/ يخاموش هك«: زديخ يز بر م  يآن به ست  

 هكـ  همچنـان / ؛  قحـط  روزمنـدِ يپ وِيغر و باشد يگرسنگ تواند  يم/ گندم وتِكس/ ؛  عطش ادِيفر
 ريتـصو / را ويـ غر/ : خداست و جهان فقدانِ يآدم وتِكس اما/ - است ظلمات/ آفتاب وتِكس
  ).1385: 746، شاملو (»!نك

. شـب اسـت  ،  نندك يرات از آن استفاده م    كه شاملو و پاز به      ك يا يعيگر از عناصر طب   ي د يكي
 ها نشانه با را شيخو هك/ وتكس و«: ندك ياد م ين  يوت چن كاز س ،   در اواخر شعر خود    باًيپاز تقر 

 و/ ؟  ديـ گو ينمـ  يزيـ چ ايـ آ،  ديـ گو يمـ  سـخن  ديبگو سخن هكآن   يب هك وتكس/ ،  پوشاند يم
: 23،  پـاز (» ؟گـذرد  ينمـ  يزيچ،  گذرد يم زمانه هك آنگاه ايآ/ ؟  ستين يزيچ،  ها انسان يادهايفر

ند ك ي برقرار م  يارتباط،  اد و زمان  يوت و فر  كان س يم،  شين قسمت از شعر خو    يپاز در ا  ). 1371
، بـا يار ز ينـه و بـس    يبـه ع  ،  اد و زمـان   يـ وت و فر  ك س ي واژه شب به جا    ينيگزيز با جا  يو شاملو ن  



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 580

 باسـت يز هكـ  يبـرا / شب باستيز هدهيب هك اگر«: ندك ين بخش از شعر پاز را بازگو م       يمفهوم ا 
  ).1385: 714، شاملو(» ؟باستيز چه يبرا/ شب

 هكـ  يرود بـسترِ  «نـد ك يه مـ  ي تـشب  يسـتارگان را بـه رود     ،  ن بخش از شـعر خـود      يپاز در ا  
/ : اسـت  راه در شهيـ هم و/ زنـد  يمـ  دور،  شـود  يمـ  خم شيخو يرو/ ،  رود يم شيپ ،چديپ يم
ن يچنـ ،   خـود  يهـا   از شـبانه   يكـي ز در   يـ ملو ن شـا ). 1371: 3،  پاز(» ستارگان خاموشِ راِه ورهك
: 713، شـاملو (» گـذرد  يمـ  سـرد  هكـ / سـتارگان  يانحنا يب رودِ/ و شب«: دهد يرا انجام م  يارك

، بلـور  از يديـ ب«. دهـد  يف درخـت رخ مـ  ي توصـ ين اتفاق در خصوص چگـونگ يهم). 1385
 در اش هشيـ ر امـا  رقـصان  يدرختـ /، نـد ك يمـ  اش يمانك باد هك بلند يا ه   فوار/ ، آب از يداريسپ

 ش  نـه / ؛  ديـ با كيمترس،  جا به اِستاده/ نيريق شبِ نيا در پنهان ييجا«). 1371: 1،  پاز(» اعماق
 جـا  بـه  چنـان  يول،  شهير  يب/ . ديپا  يم هك چنان يول،  گوش ش  نه/ نديب  يم هك چنان يول،  چشم
: 807،  شـاملو (» اعماق در شهير رِيپ يگردو چون/ . كاِالّي،  جا ز ينك تَبر به خود ش  هك/ ستوار
1385.(  

انسان را  ،  ريناپذ  وصف يا گونه به،   شاملو ير از سنگ آفتاب و شعر هجران      ي بخش ز  يهمسان
 يا يزنـدگ / ميهـست  يزنـدگ  يـك  يخيتـار  آثارِ ما«: ندك يمجاب م،  شاملو از پازيريرپذيدر تأث

 مـا  وقت چه/ ؟ بود ما آنِ از قتو چه يراست هب يزندگ-/، ماست آنِ از مترك ه، كگانهيب و ستهينز

 و دنيـ بال دامكـ /  ... ،ام ستهيز يم هنگام چه«) 1371: 24، پاز(» ؟ميهست ميهست يراست هب هك آنچه
 دامكـ / ؟  ام  ستهيـ ز  يمـ  هنگـام  چـه  وگرنه/ ؟  ستين سرم چترِ/ خودم آسمانِ هك/ من/ را استنك

  ).1385: 809، شاملو(» ؟من را شبان و  روزها وستةي پ مجموعة

   جهينت -3
 يشـهرت ،  ش سـنگ آفتـاب    يبا سرا يكي،  زكشمند م يمنتقد و اند  ،  سندهينو،  شاعر،  و پاز يتاوكا
ـ ي از شـاعران ا  ياريبر بس ي،   به زبان فارس   ي و ن اثر برجستة  يافت و ترجمة ا   ي يجهان ر ي تـأث يران

س و  يـ دشـنه در د   ،  م در آتـش   ي ابـراه  سه مجموعة  از   ييها در قسمت ،  ن اثر ي ا يرد پا . گذاشت
ن گونه  يا از،  افكش،   چون مجال  ياشعار.  مشهود است  يخوب ه غربت شاملو ب   كوچك يها ترانه
بـه  . ر سـنگ آفتـاب اسـت      يثتحت تـأ  ،  سختي،   و يها  ازشبانه يلحظه و برخ   در،  نشانه،  مردن

بـر   پـاز را در    ي و زبـان   ي ذهنـ  يايـ ع دن ي وسـ  گسترة،   شاملو شعر در لحظة  : توان گفت  يجرات م 
 اوج نقطةتوان آن را  ين جهت ميبد.  است موجز ي سنگ آفتاب در قالب    نةيرار به ع  ك ت رد و يگ يم
  . دانستيريرپذين تأثيا
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، سـتارگان ي، خاموش، وتكس، مانند نوع نگاه به زمان، م شعر پازين و مفاه  ياستفاده از مضام  
 يـك اخـذ   ي،  ها و گـاه    تيجمالت و شخص  ،  ها م از واژه  ين بهره جستن مستق   يهمچن،  ... شب و 

 يـك  تـازه از     يزيجـاد رسـتاخ   يها بـه منظـور ا       هوشمندانه از آن   ييزدا ييساختار و آشنا  ا  يواژه  
 وةيشـ .  از شعر سنگ آفتاب است     يريرپذي شاملو در تأث   يها از جمله روش  ،  گري د يز ادب يرستاخ

ز شـعر  يـ  موجـب گر يگـاه ، و پازيتاوك اي شعريايبر دن،  خاصييت فضايمكل حا يبه دل ،  رياخ
  .گردد ي ميلوف نظام بالغمأ ي قراردادهاشاملو از

 متعـدد سـنگ آفتـاب     يهـا  تين شخـص  يگزيا مخاطب شعرش را جـا     ي يراوي،  شاملو گاه 
امـا بـر    . بخـشد  يخود م  ا مخاطب اشعار  ي ي را به راو   ن اشخاص ي ا يها يژگي و يند و تمام  ك يم

 ك وهمنـا ييبه فضاي،  ميز از زمان تقو   يه هنگام گر  ، ك  پاز ي و انسان  يعي طب يها تيخالف شخص 
در . شـوند  ي تنگ ذهن و زبـان شـاعر گـم مـ           در پهنة ،  ا مخاطب شعر شاملو   ي يراو؛  وندنديپ يم

 را  يو،  ا ناخودآگـاه  يه آگاهانه   ك است   يا گونه به،   شاملو يريرپذيثعت تأ نوع و وس  ،   موارد يبرخ
.  اسـت  ييضا فـ  – ي حجمـ  ي بر منطق  يه مبتن كشاند  ك ي م يرك و ف  ي عاطف يبكي تر  ارائة به جانب 

  .ستيبرخوردار ن، م بر شعر سنگ آفتابكامل حاك يها يژگياز و، جازي اطرةيل سيلهرچند به د
 است اما شـاملو ضـمن   يستيسوررئال ييفضا، م بر شعر سنگ آفتابك حا يلك يچه فضا اگر

 بـه اشـعار خـود       يستيـ  سوررئال يعمقـ ي،  ستيـ  سوررئال ي فضا يبه جا ،  ن شعر ي از ا  يريرپذيثتأ
 ابهـام  يجـاد نـوع  ي و ايسـاز  موجب برجسته، ز اشعار شاملو   ا يا در پاره ،  ن عمق يهم. بخشد يم

 نهفته در ذهن و زبـانش       ي شدن به نظام ثانو    يكشود و منتقدان را از نزد      ي م ي در شعر و   يهنر
  .ندك يدور م

 وجه افتراق آنان محـسوس  يسان دارند اما گاهيك باًي تقر ي زمان نگاه  به مقولة ،  شاملو و پاز  
ه زمان مد نظر پاز     ك ي درحال  دارد يمترك يي معنا گسترة،  آن است  يه شاملو در پ   ك يزمان. است
، م بر شعر پاز   كت حا يقطع.  خاص يياي و جغراف  يزمان محدودة مرتبط با نوع بشر است نه        مطلقاً

ند ا به دنبال فرا زمان، شان ي شعريايهر دو در دن. دهد يد مي خود را به ترد    يجا،  در شعر شاملو  
  . شعر پاز واالتر استيرازمانم بر فكت برتر حاياما واقع
بـه  ك،   انـد  يجـز در مـوارد    ،   شاملو از سنگ آفتاب پاز     يريرپذيثتأه  كده انگاشت   يد ناد ينبا
گر يديكز از   ي متما امالً، ك ن دو شاعر  يا،  ه در نگاه نخست   ك يا گونه به؛  افت است ي قابل در  يسخت

 از  ي شـاملو در تعـداد     البتـه . سـازد  يق را روشـن مـ     يحقـا ،  قيـ  دق ياوكـ اما وا ؛  رسند يبه نظر م  
اش رنـگ   ي سـادگ ةي در ساي ويه هوشمندكوار عمل نموده است  نهييچنان آ ،   خود يها سروده

  .بازد يم
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