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فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،4شماره  ،17پائیز

در فراز و نشیبهای زندگی اجتماعی و ادبی نزار قبانی شاعر عرب و احمد شاملو شاعر
ایرانی ،وجوه اشتراک متعدّدی وجود دارد که این نوشتار به شیوه «ادبیات مقایسهای» موضوع
آزادی را در اشعار این دو شاعر بررسی میکند تا تفاوت و شباهت فکری آن دو در این
موضوع به تصویرکشیده شود .مردم و حکّام در کسب و حفظ آزادی سهیم هستند که این دو
شاعر به این دو مورد توجّه کرده و با استفاده از نماد و درهمآمیختن تغزل و مفاهیم سیاسی و
اجتماعی ،مفهوم موردنظر خود را ارائه کردهاند .شاملو ،مردمِ آزادیخواه را ستوده است و فقر را
نداشتن آزادی معرفی میکند .قبانی هم سعی میکند مردم سرزمینهای عربی را به اصالح کارها
خود فرا بخواند و بیشتر ،سران کشورهای عربی را مقصر میداند ولی از فرد خاصی نام
نمیبرد و خطر یهود را هم متذکّر میشود .احمد شاملو و نزار قبانی ،استبداد را محکوم میکنند
و مبارزه مسلّحانه را یکی از راههای رسیدن به آزادی میدانند .هر دو از سکوت مردم در برابر
ظلم ،استبداد و بیعدالتی بیزارند و به همین دلیل ،گاهی با سرزنش ،گالیه ،عتاب و تحقیر با
مردم ،سخن میگویند .صراحت ،شفافیّت و سادگی اشعار قبانی و دیریابی شعر شاملو و بیان
رمزآلود وی از جمله ویژگیهای این دو شاعر در ارائه مفهوم آزادی است.

 .1مقدمه
آزادی یکی از دلمشغولیهای آدمی در طول تاریخ بودهاست .شاید بتوان گفت آزادی،
بزرگترین دغدغه شاعران معاصر است .آنها برای اثبات و کسب آن کوشیده ،و از نبود
آن لب به اعتراضهای تند گشوده و بهای گزاف آن را نیز پرداختهاند؛ چرا که همه
ناکامیها ،بدبختیها و ویرانیها را ناشی از نبود آزادی دانستهاند .هر قوم بنا بر اقتضائات
فکری و دینی خویش ،دیدگاه خاصی را در این زمینه ارائه ،و این مسئله ،توجّه بسیاری
از شاعران و نویسندگان را در تمام دورهها به خود جلب کرده است؛ اما دیدگاه هر
شاعری در این مسئله ،با دیگران فرق دارد و شاید تنها نقطه مشترک اندیشه شاعران،
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در این مقاله کوشش شدهاست که برخی مشترکات در توصیف آزادی در شعر نزار
قبانی و احمد شاملو بیان شود .انتخاب این دو شاعر بر اساس همانندیهایی است که در
زندگی و آثار و روزگار هر دو وجود دارد .در شعر هر دو شاعر ،تغزل و مفاهیم
سیاسی و اجتماعی با هم درمیآمیزد و عشق با دغدغههای دیگر شاعر در نوعی از
توازن قرار می گیرد .هردو ،دو حادثه تأثیرگذار در زندگی سیاسی و اجتماعی خویش
تجربه کردهاند؛ قبانی ،شکست عربها از اسرائیل در حزیران 1967م .و شاملو کودتای
28مرداد  1332ه.ش .و در واقع هر دو استبداد و جنگ و ...را لمس کردهاند .شاملو
بیشترین مجموعههای چاپ شدهاش به دوران حکومت پادشاهی و استبداد و اختناق
مربوط است .هر دو در زندگی خانوادگی طالق را تجربه کرده و پس از طالق زنی
دیگر را عاشقانه دوست داشته و از آن در شعر نام بردهاند .شاملو سه بار ازدواج کرد
وآخرین همسر او «آیدا» الهامبخش آثار تازه عاشقانه وی است و قبانی ابتدا با زنی
دمشقی از «آل بیهم» ازدواج کرد و بعد از او جدا شد و با «بلقیس الراوی» ازدواج کرد
که زنی عراقی و معلّم بود و در حادثه بمبگذاری سفارت سوریه در سال 1981م .در
بیروت کشته شد .نزار از «بلقیس» و شاملو از «آیدا» در آثار خود یاد کرده است .نزار،
نام زنهای دیگری همچون «فاطمه» و ...را در اشعار خود میآورد و شاملو هم از زنان
دیگری همچون «رکسانا» و  ...نام میبرد .البته ،نزار قبانی« ،زن را آنگونه که هست
وصف میکند؛ بیپرده و بیشرم» (محسنینیا و یزداننژاد )350 :1388 ،و عشق شاملو به زن،
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این باشد که همگی این موضوع را ستوده و به آن عشق ورزیدهاند.
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واقعی ،پاک ،واال و فارغ از جسم و شهوانیت است« .زن در شعر دو شاعر به مثابه
حقیقتی محض ،تجلّیگر بسیاری از آرمانها ،اسطورهها ،مضمونها و معانی وسیعی چون
زیبایی ،عشق و نیمه ناتمام روح آدمی است که نه تنها روح شاعران را بلکه شعر آنان را
نیز به کمال نزدیک میسازد» (علیپور و یزداننژاد .)224 :1392 ،بهطورکلی «قبانی و شاملو،
تعریفی جدید و قابل پذیرش از مفهوم زن و زنانگی بهدست میدهند که برخاسته از
فرهنگ و اندیشه ادیبان و شاعران متجدد و نوخواه در ارتباط با مقوله زن در دو ادبیات
فارسی و عربی است» (محسنینیا و یزداننژاد .)369 :1388 ،البته شاملو شاعری است که ابتدا
بدون گرایشهای رمانتیک به عرصه شعر وارد میشود و در دورهای از زندگی ادبی به
عاشقانهپردازی روی می آورد؛ اما نزار از ابتدا به شاعر زن و شراب شهرت یافت و
بعدها مسائل سیاسی و اجتماعی جهان عرب را به شعر خود راه داد و همچنین ،شاملو
عاشقانهها و توصیف زن در اشعار این دو شاعر نپرداخته است؛ بلکه این نوشتار به
شیوه «ادبیات مقایسهای» در مکتب امریکایی که حاصل تأثیر و تأثّر ادبا از آثار یکدیگر
نیست بلکه حاصل اشتراک در موقعیّت و شیوه تفکّر است ،مفهوم آزادی را در اشعار
این دو شاعر بررسی میکند و در پی یافتن پاسخ این پرسش است:
 شباهت و میزان توانایی احمد شاملو و نزار قبانی در بیان و بازآفرینی مفهومآزادی چگونه است؟
 .2پیشینه پژوهش
در مورد نزار قبانی و احمد شاملو کتابها و مقالههای بسیاری نوشته شدهاست .تقی
پورنامداریان در کتاب «سفر در مه» به شرح و توضیح شعرهای شاملو میپردازد و
میکند .محمدجواد مهدوی و ربابه یزداننژاد در مقالهای به اسم «نزار قبانی ،تنها« ،شاعر
زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی)» ،بیان میکنند که نزار فقط شاعری نیست که
در مورد زن میسراید بلکه شاعری سیاسی است« .مضامین تغزل اجتماعی در اشعار
نزار قبانی و احمد شاملو» مقالهای از سهیال صالحیمقدم و مرضیه اصغرنژاد فرید است
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و «نگاهی تطبیقی به بوطیقای شعر در اندیشه احمد شاملو و نزار قبانی» از فرزاد بالو و
سکینه مشتتپور است که رویکرد قبانی و شاملو در بحث وزن و قافیة شعر کالسیک
را مورد بررسی قرار میدهند و به مقایسه آن دو میپردازند .همچنین زبان شاعرانه دو
شاعر را بررسی میکنند .جواد غالمعلیزاده و ابراهیم میر در مقاله «بررسی تطبیقی
مراثی نزار قبانی و احمد شاملو» مراثی احمد شاملو و نزار قبانی را با هم مقایسه

میکنند و مینویسند آن دو با زبانی سهل و ممتنع– و البته زبان و اندیشهای فلسفیتر
در شاملو -مراثی فردی و اجتماعی سرودهاند .از جمله مقالههایی که به مقایسه این دو
شاعر با شاعران دیگر پرداخته عبارت است از« :بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار
فریدون مشیری و نزار قبانی» از جواد دهقانیان و عایشه مالحی و «وجه زنانه نمادها
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شیوا متحد ،کاووس حسنلی و حسین کیانی .درباره این دو شاعر ،در کنار مقالهها و
کتابها ،پایاننامههایی هم نوشتهشده است؛ از جملة این پایاننامهها ،پایاننامه «بررسی
تطبیقی سیمای زن در شعر احمد شاملو و نزار قبانی» توسط دانشجو مریم خافی و به
راهنمایی دکتر عبدالرحیم حقدادی و مشاوره دکتر زینب نوروزی است .این نوشتار
برآن است که بهصورت جزئیتر موضوع آزادی را در اشعار این دو شاعر مطرح کند.
 .3آزادی
آزادی از جمله مسائلی است که هر دو شاعر به آن پرداختهاند .برخی از انسانها و
جوامع ،آزادی را از طریق مبارزه طوالنی و تحمّل رنج و دشواری بسیار بهدست
میآورند و یا برای کسب و حفظ آزادی و مرز و بوم وطن خویش همواره در تالشند.
شاعران اینگونه جوامع ،همگام با مردم خویش با آثارشان در این مسئله نقش دارند که
شاملو و قبانی از جمله آنها هستند .شاملو آزادی را در تحقق عملی آن مییابد و به
ماهیّت فرمانروایان نیز کار دارد و ازآغاز ،شعرش را برای رهایی و آزادی میسراید .او
را دوبار به همین جرم به زندان برده و به بند کشیدهاند « :من چون گل سرخی /قلبم را
پرپر میکنم» .او به انسان و زمانه و دوران میپردازد« :او شعر مینویسد /یعنی /او
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در شعر معاصر فارسی و عربی با نگاهی به شعر احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی» از
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دردهای شهر و دیارش را /فریاد میکند» (صاحب اختیاری1387 ،ه.ش )492 :و همچنین،
شاعر اینگونه در این عبارات ،از نبود آزادی شکوه میکند و میگوید:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و /آن نگفتیم /که بهکار آید /،چرا که تنها ی ک
سخن /یک سخن در میانه نبود - /:آزادی! /ما نگفت یم /ت و تص ویرش ک ن! (ش املو،
.)747 -746 :1382

وی ،کسی را که مدافعِ آزادی است میستاید و در جا و عصری که با آزادی مبارزه
میشود ،کسی را که فریاد اعتراض و دادخواهی سرمیدهد ،حماسه عصر مینامد:
خطیب /تو میباید خامُشی بگزینی /به جز دروغت اگر پی امی /نم یتوان د ب ود /ام ا
اگرت مجال آن هست /که به آزادی /نالهای کنی /فری ادی در افک ن /و جان ت را ب ه
تمامی /پشتوانه پرتاب آن کن! (شاملو1382 ،ه.ش)770 :

و همچنین در «ترانه بزرگترین آرزو» در مورد آزادی میگوید:

قبانی هم تنها ،آزادی زن ،وجهه همّت وی نبودهاست؛ بلکه او برای آزادی مادر
بزرگتر؛ یعنی «وطن عرب» خشم خود را نسبت به مسائل و مشکالت وطن بیان میکند.
او برای خود رسالتی قائل ،و آن ،نجات و رهایی انسان از قید و بند و رساندن او به
آزادی است و عمر ادبی خود را در مبارزه برای آزادی و آگاهی مردمش از شرّ استبداد
داخلی و اشغالگری خارجی صرف کرده است .وی در سروده «اللغة المستحیلة» از
الکاتِبُ فی وطنی /يَتَکلّمُ کل لغات العالم /،الّا العربية /.فلدينا لغةٌ مرعبةٌ /قدسددووا في دا
کلّ ثقوب الحرية!! (قبانی1999 ،م ،ج )157 :6ترجمه« :نویسنده در وطن م ن /ب ا هم ه
زبانای دنیا سخن میگوید /به غیر از عربی /چرا که ما زبانی ترسناک داری م /ک ه در
آن همه روزنههای آزادی را بستهاند.
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آه اگر آزادی سرودی م یخوان د /کوچ ک /همچ ون گلوگ اهر پرن دهای /،ه یچ کج ا
دیواری فروریخته برجای نمیماند /.سالیان بسیار نمیبایس ت /در ی افتن را /ک ه ه ر
ویرانه نشانی از غیابِ انسانی است /که حضور انسان /آبادانی است /.همچون زخمی/
همه عمر /خونابه چکنده /همچون زخمی /همه عم ر /ب ه دردی خش ک تپن ده /،ب ه
نعرهای /چشم بر جهان گشوده /به نفرت ی /از خ ود ش ونده /-،غی ابِ ب زر چن ین
بود/سرگذشتر ویرانه چنین بود /.آه اگر آزادی سرودی میخواند /کوچک /کوچکتر
حتّا /از گلوگاه یکی پرنده! (شاملو.)66 –64 :1372 ،
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و اعالم میکند که مشکل اصلی وی ،خورد و خوراک و نوشیدنی و ...نیست؛ بلکه
مشکل اصلیِ وی نبود آزادی است:
و لکنّما مشکلتی...ليست مع الخُبز الذی آکلُهُ /و ال الماء الذی أشدربُهُ /مشدکلتی األولدی
هی الحريوة (قبانی1999 ،م ،ج )202 :6ترجمه« :ولی مشکل من ...نانی نیست ک ه آن را
میخورم /وآبی نیست که آن را مینوشم /مشکل اصلی من آزادی است».

و در سروده «الوصیه» مر

آزادی را غیرممکن میشمارد:

يا ملک الزمان ...إن قَتَلْتَنی /فمُستحيلٌ تَقتُدلُ الحريودة (قب انی )20 :1999 ،ترجمهه« :ای
فرمانروای دوران ...اگر مرا بکشی /غیرممکن است آزادی را بکشی».
 3-1تشویق به مبارزه مسلّحانه براي کسب آزادي
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است .هر دو به کلمه تظاهرات در شعر خویش اشاره کردهاند :شاملو در توصیفی خاص
و منحصر به فرد از تظاهرات مردمی ضد مظاهر ظلم و سرکوب سخن میگوید و آن را
تجلّی عشق به محبوب قلمداد میکند .عبارت «خشم کوچه در مشت توست» و
«چخماقها کنار فتیلهها بیطاقتند» در شعر شاملو بروشنی به تظاهرات مردمی و
اعتراض حتی مسلّحانه اشاره میکند:
طرف ما شب نیست /چخماقها کنار فتیلهها بیطاقتند /خشم کوچه درمشت توست/
در لبان تو ،شعر روشن صیقل میخورد /من تو را دوست میدارم و ش ب از ظلم ت
خود /وحشت میکند (شاملو1382 ،ه.ش.)218 :

در شعر نزار نیز بهصراحت واژه «تتظاهر» بهکار رفته است:

تتظاهر -حين أحبک– کل المدن العربية /تتظاهر ضد عصور الق ر /و ضد عصور الثدرر/
و ضد االنظمة القبلية /و أنا أتظاهر -حين أحبک – ضد القبح /و ضد ملدو الملدح /و

ضد مؤسسة الصحراء /...و لسوف أظل أحبک حتی يرتی زمن الماء ترجمه :وقتی تو را
دوست میدارم همة شهرهای ت ازینش ین راهپیم ایی م یکنن د /ب ر ض دّ دورانه ای
سرکوب /بر ضد دورانهای کینخواهی /بر ضد نظامهای قبیلهای /من نیز -وقتی تو را
دوست دارم -بر ضد زشتی /راهپیمایی میکنم /،بر ضد پادش ان نم ک ش هر /برض د
نهاد بیابان /...و تا آن گاه که روزگار آب فرا رسد تو را دوست خواهم داشت (اس وار،
1382ه.ش151 :و.)152
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احمد شاملو و نزار قبانی معتقدند که مبارزه مسلّحانه یکی از راههای رسیدن به آزادی

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

در این دو قطعه شعر میبینیم که هردو شاعر از عشق به وطن و آزادی و مبارزان دم
میزنند .شاملو ،مبارزان را فتیلههایی میداند؛ همانطور که سیاهی چخماق با جرقهای
روشن میشود و ظلم و ظلمت کوچه را مهار میکند ،مبارزان هم با ظلم و ستم سازش
نمیکنند و به تظاهرات و مبارزه مسلّحانه روی میآورند و سعی در برطرفکردن آن
میکنند .البته ،شعارشان مانند شعری روشن ،روشناییبخش و پرنور و امید است و
همین ،ظالم را از ظلمی به وحشت انداخته است که به روشنی فتیلهای منجر شود .هر
دو شاعر از امید به نتیجه بخش بودن تالش و مبارزه سخن میگویند :نزار با عبارت
«حتی یأتی زمن الماء» و شاملو با عبارت «شعر روشن» این پیام را منتقل میکند.
نزار ایمان دارد که «انقالب تنها راه رسیدن به آزادی است و مبارزه مسلّحانه تنها راه
دستیابی به صلح و آرامش است و همانطور که خار از گل محافظت میکند ،لوله تفنگ
یضع ابنی کرّاسة الرسم أمامی /و یطلب منی أن أرسم س نبلة قم ح /أمس ک القل م /و
أرسم له مسدسا /یسخر ابنی من جهلی فی فنّ الرسم /و یقول مستغرباً /أال تع رف ی ا
أبی الفرق بین السنبله ...و المسدس؟ (قب انی1999 ،م ،ج )117 :6ترجمهه :پس رم دفت ر
نقاشیاش را روبهرویم میگذارد /و از من میخواهد که خوشه گندم بکش م /قل م را
میگیرم /و برایش هفت تیری میکشم /پسرم ناآگاهی و ناتوانیم را در هنر نقاشی ب ه
سخره میگیرد /و با تعجّب میگوید /ای پدر مگر فرق بین خوشه گندم و هفت تی ر
را نمیدانی؟

نزار برآن است که آزادی با اسلحه بهدست میآید و تنها اسلحه ،ملّت را از ستم
میرهاند و حق را بر کرسی مینشاند .او در شعر خویش از کلمه «بندقیه» استفاده
میکند.

بندقية /.../أصبح عنددی االن بندقيدة (قب انی1999 ،م ،ج )328 -327 :3ترجمهه :تفن گ
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از سنبلهای سبز پاسداری میکند» (تاج الدین2001 ،م.)91 :

131


میخواهم /انگشتر مادرم را فروختم /به خاطر تفنگ /کیفم را گرو گذاشتم /دفتره ایم
را گرو گذاشتم /بهخاطر تفنگ /... /االن تفنگ دارم.

با مرور آنچه بیان شد اینطور استنباط میشود که احمد شاملو و نزار قبانی هردو
مردم را برای کسب آزادی ترغیب میکنند و برای بهدست آوردن آن توسّل به اسلحه و
روش مسلّحانه را نیز مجاز میشمارند؛ ولی بهنظر میرسد قبانی در بیان چنین مفهومی
صریحتر و بیپرواتر عمل کردهاست.
 3-2گله از سکوت مردم و حاکمان

مردم و حاکمان ،در تحصیل آزادی سهم عمدهای دارند .حکّام با درایت و کیاست و
132


132

استبداد و از خودبیگانگی با سکوت و تسلیم مردم همراه شود ،آزادی از جامعه حذف
و تسلّط غیر ،فراهم میشود .قبانی و شاملو بهطور کلی مردم و حکّام را در اشعار خود،
خطاب میکنند .قبانی در اشعار سیاسی خود سعی میکند بیشتر ،توجه کشورهای عربی
را و نه فقط مردم کشور خود را به وضعیّت نامناسب خود جلب ،و آنها را به اصالحات
تحریک کند.
به همین دلیل در شعرِ سیاسیِ قبانی اشخاص مطرح نیستند؛ از کسی بهص راحت ن ام
نمیبرد یا کمتر به نام کسی اشاره میکند؛ زیرا او ب ا اش خاص س ر جن گ و مب ارزه
ندارد .هدف او مبارزه با رژیمها و نظامهای فاسد است» (مه دوی و ی زدانن ژاد:1391 ،
.)245

او مسبّب بسیاری از این بدبختیها را سران حکومتهای عربی میداند و از ناالیقی
حکّام عرب انتقاد میکند و آرزوی تغییر در عرصه فکری و اجتماعی اقوام عرب را
دارد .شاملو هم که گویا از ذکر نام حکّام کراهت دارد« :نمیخواستم نام چنگیز را بدانم/
نمیخواستم نام نادر را بدانم /نام شاهان را /محمّد خواجه و تیمور لنگ ،نام
خفّتدهندگان را نمیخواستم و /خفّتچشندگان را»؛ چرا که اشعار شاملو «دارای هسته
اصلی و مرکزی است که همان اجتماع و مردم و دردها و گرفتاریهایشان و ظلمها و
بیعدالتیهاست» (قدمیاری )135 -134 :1392 ،که البته مسبّبان این بیعدالتیها از بیان
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مردم با همراهی و مساعدتر آنان میتوانند آزادی سرزمین را حفظ کنند .چنانچه

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

خشمآلودة شاعر مصون نماندهاند؛ مانند این شعر که مستقیم به نام رضاخان اشاره
میکند:
و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه /رضاخان /شرف یک پادشاه بیهمه چیز اس ت/
و آن کس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق /و آن کس که برای یک لقم ه
در دهان و سه نان در کف /و آن کس که برای یک خانه در شهر و س ه خان ه در ده/
با قبا و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی ،رضاخان /ناماش نیست انس ان»
(شاملو.)61 :1379 ،

وضعیت سیاسی و اجتماعی ،هر دو شاعر را بر آن داشتهاست که بهطور غیرمستقیم
و با بهرهگیری از نماد به جور و جفای حکّام اشاره کنند .قبانی «نمادها و نشانههایی را
بهعنوان مظاهر خودکامگی و استبداد مطرح ساخته است» (محسنی .)434 :1391 ،ولی او با
صراحت اعالم میکند که آنچه در کشورهای عربی اتفاق میافتد نقشه امریکایی
سیاسی خود از سمبل و نماد استفاده میکند و با رمز و کنایه میسراید .بسیاری از
شعرهای سیاسی و اجتماعی شاملو ،بویژه در دورههای خفقان و استبداد ،مملو از
استعارهها و رمزهاست» (بالو و مشتتپور.)78 :1396 ،

نزار از سکوتی که سرزمینهای عربی را در برگرفته است ،بیزاری میجوید و این
سکوت با وجودر رنجها ،سختیها و دشواریهایی که مجامع عربی را دربرگرفته است،
منفورتر میشود« .این سکوت و عدمپویایی به حدّی است که گویا نبود احساس،
طبیعی و عادی ،و به سنگشدن دلها و احساسات منجر شده است» (تاج الدین 2001 ،م:

 .)77نزار مردم را به انقالب بر ضدّ ستم تحریک میکند و از سکوتر ملّتی شاکی است
که نسبت به حوادثی که در دوروبرش اتّفاق میافتد بیتوجّه است و آنها را میبیند و
بر آن چشم فرو میبندد و این مسئله شاعر را مجبور میکند که صدای خود را در این
لماذا الجماهیر /بین المحیط و بین الخلیج /تجوب األزقة بالقطط الخائف ة /و أی ن ه و
الشاعر العربی /الذی کان یمضغ لحم الطغ اة /و یخت رع العاص فة /ف أین ه و الش ارع
العربی /الّذی کان یبصق ناراً /و الیعرف الفروق بین القصیدة و القنبلة» (قب انی1999 ،م،
ج )260 –257 :6ترجمه« :برای چه مردم /ساکن ب ین اقی انوس آرام ت ا خل یجف ارس
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صهیونیستی است .در مورد شاملو هم وضع بدینگونه است .وی «بویژه در اشعار
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(کشورهای عربی) /درکوچهها با گربههایی ترسان میگردند /و کجاست شاعر عرب/
که گوشت طغیانگران را میجوید /و طوفان را میشکافت /کجایند مل ت ع رب /ک ه
آتش از دهان می افکندند /و تفاوتر قصیده و بمب را نمی دانستند.

از این اشعار قبانی بر میآید که شاعر ،مردم سرزمین خود و دیگر عربها را به
شورش برضد ستم تحریک میکند .او آزادیخواهی ملی و جهانی را با دشمنستیزی
درهم میآمیزد و از همه کشورهای عربی میخواهد ساکت نباشند و چشمهای خود را
بر آنچه دور و برشان اتفاق میافتد ،نبندند.
شاملو هم از سکوت بیزاری میجوید؛ ولی لحن وی در شعر ،مانند قبانی ،حماسی
و انقالبی نیست.
134


134

در شعر زیر آشکارا میتوان پیوندی را که بین جهان و وطن وآزادی برقرار کرده
است ،دید و میتوان تقبیح سکوت از جانب شاعر را مشاهده کرد:
تو خطوط شباهت را تصویرکن /:آه وآهن وآهک زنده /دود و دروغ و درد را / -ک ه
خاموشی /تقوای ما نیست /سکوت آب /م یتوان د خش کی باش د و فری اد عط ش؛/
سکوت گندم /میتواند /گرسنگی باشد و غریو پیروزمندانه قحط؛ /همچنانکه سکوت
آفتاب /ظلمات است /اما سکوت آدمی نبود جهان و خداست /غری و را /تص ویرکن!/
عصر مرا /در منحنی تازیانه به نیشخط رنج /همسایه م را /بیگان ه ب ا امی د و خ دا /و
حرمت ما را /که به دینار و درم برکشیدهان د و فروخت ه /.تم امی الف اظ جه ان را در
اختیار داشتیم و /آن نگفتیم /که بهکار آید /،چرا که تنها ی ک س خن /ی ک س خن در
میانه نبود- /آزادی! /ما نگفتیم /تو تصویرش کن!» (شاملو1382 ،ه.ش.)747 -746 :

در این شعر ،شاعر اعالم میکند که سکوت ،پرهیزگاری نیست و معتقد است که
پیشترفتهای اقتصادی باعث از خودبیگانگی بشر و از بین رفتن حرمت او میشود و تنها
یک چیز میتواند انسان را از بند از خودبیگانگی برهاند و آن آزادی است.
هردو شاعر میخواهند توجّه مردم را به اوضاع نامناسبی برانگیزند که در آن زندگی
میکنند و آنها را بر اصالحات و دگرگونی در کارهای خویش تحریک کنند .آن دو
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او بر این اعتقاد است که سکوت آدمی نب ود جه ان و خداس ت و خاموش ی تق وای
هنرمند نیست .در اسارت و بندگی ،نم یت وان آنچ ه را شایس ته اس ت گف ت؛ پ س
برهنرمند است که دردها و زشتیها را تصویر کند؛ غریو و فری اد اعت راض را س تایش
کند و مدافع حق و آزادی باشد (پورنامداریان1374 ،ه.ش.)140 :

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

میخواهند آنها به مردمی پویا و زنده تبدیل شوند و سرنوشت خود را بهدست خویش
رقم بزنند و چون چنین رویکردی را در مردم نمیبینند با زبانی دیگر مثل گله ،شکایت،
عتاب ،توهین و تحقیر با مردم سخن میگویند .نزار در مجموعه شعری «قصائد
مغضوب علیها» میگوید که در قاموس اقوام ،قومی به اسم عرب نیست و آنها را نادان
و قاتل و حیلهگر معرفی میکند .او میگوید که شهرت گذشته آنها در کرم و
بخشندگی ،دروغی بیش نیست و حاتم طائی کذّابی بیش نبوده است .او در شعر
خویش از کلماتی نظیر «عرب»« ،عربان» و «أعراب» برای خطاب قرار دادن ملّت عربی
استفاده میکند:

در مورد این شعر احمد تاجالدین معتقد است این سخن ،نظر هر شخص عربی
است ولی ترس و شرم دو عاملی است که مانعِ ابراز آن میشود؛ ولی وقتی این سخن
در قالب شعر و از زبان وی بیان میشود ،خواننده درک میکند که این زخمی است که
شاعر قصد دارد ابتدا آن را تمییز ،سپس مداوا کند (تاج الدین200 ،م .)12 :در واقع شاعر
خودزنی میکند و با زبان تحقیر با همنوعان خود حرف میزند تا مردم را به ظلمستیزی
و بیداری فرا بخواند؛ همچنین میگوید:
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إیّاک أن تقرأ حرفاً من کتاب العرب /فحربهم إشاعة و سیفهم خشب /و عشقهم خیانة
و وعدهم کذب /إیّاک أن تسمع حرفاً من خطابات الع رب /فکله ا نح و و ص رف و
أدب /لیس فی معاجم األقوام /قوم اس مهم ع رب (فاض ل2000 ،م )60 –58 :ترجمهه:
«مبادا سخنی از نوشتههای عرب بخوانی /جنگشان دروغ و شمشیرشان چوب اس ت/
و عشقشان خیانت است و وعدهشان دروغ است /مبادا به سخنی از خطابههای ع رب
گوش دهی /همه آنها نحو و صرف و ادب است /در فرهنگ لغت ملتها نیست /قومی
که نامش عرب باشد.

نکن /آنها برای یک پول سیاه تو را میکشند /و آنها چنانچه شامگاهی گرس نه ش وند
تو را میکشند /مهمان حاتم طایی نشو /او دروغگو و کالهبردار است /به تنهایی ب ین
دندانهای عرب حرکت نکن /دوست من! خدا عرب را رحمت کند. ..

او بر این باور است که عربها بر اسبی سوار نیستند؛ به نانی جز در خیال دسترسی
ندارند و در خانههای خود هیچ دوایی برای درمان دردهای خود پیدا نمیکنند:
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در مورد شاملو هم وضع همینگونه است؛ یعنی او هم وقتی از جنبش و آگاهی
مردم ناامید میشود ،زبان به عتاب و گله و شکایت میگشاید به طوری که یأس از
بهبود وضع اجتماعی ،یأس از برقراری تساوی و عدالت و یأس از شور و جنبش مردم
تمام وجود شاعر را فرا میگیرد.
این یأس و اندوه و تلخیِ ناشی از شکست ،به جایی م یرس د ک ه ب ه م ردم پش ت
میکند وکسانی که روزی بزرگترین عشق او بودند ،مایه نفرت و انزجار او میش وند.
مردی که تمام امید و تکیهاش مردم بوده و حاال با تلخکامیِ تمام ،این تکی هگ اه را از
دس ت داده اس ت ،چگون ه بای د زن دگی کن د و ازک دام س وی راه نج ات بیاب د؟»
(پورنامداریان1374 ،ه.ش. )97 :

از جمله شعرهایی که حاکی از یأس و نومیدی شاعر است:
فریادی و دیگر هیچ /.چرا که امید آن چنان توانا نیست /که پ ا ب ر س ر ی أس بتوان د
نهاد /... /.اما یأس آن چنان تواناست /ک ه بس ترها و س نگ ،زمزم های ب یش نیس ت
(شاملو1382 ،ه.ش.)375 :
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فی لیالی الشرق لما یبلغ البدرتمامه /یتعری الشرق من کل کرامة /ونض ال /ف المالیین
التی ترکض من غیرنعال /و التی تؤمن فی أربع زوجات /و فی یوم القیام ة /المالی ین
التی ال تلتقی بالخبز /إال فی الخیال /و التی تسکن فی اللیل بیوتاً م ن س عال /أب دا م ا
عرفت شکل الدواء» (قبانی1999 ،م ،ج )23 :3ترجمه :در شبهای شرق وقتی ماه کام ل
شود /شرق از هر کرامتی خالی میشود /و از هر مبارزهای /ملیونها افرادی ک ه ب دون
کفش میدوند /و کسانی که به داشتن چهار همسر معتقدند /و در روز قیامت /ملیونها
افرادی که نان ندیدهاند /جز در خیال /و کسانی که شب ،در خانههای سرفه س کونت
دارند /هرگز شکل دارو را نشناختهاند.

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

با مرور زمان و عمق فاجعه ناامیدی از مردم و تکاپوی آنها« ،این بدبینی و نفرت از
مردم به جایی میرسد که شاعر با تأویل تلخ سرودههای گذشته منکر حقیقت سخنانی
میشود که بهخاطر مردم و دردهای آنان سرودهاست» (پورنامداریان1374 ،ه.ش.)100 :

برویم ای یار ،ای یگانه من ! /دست مرا بگیر! /سخن من نه از درد ایشان ب ود /،خ ود
از دردی بود /که ایشانند! /اینان دردند و بود خود را /نیازمند جراحات به چرک ان در
نشستهاند /و چنین است /که چون با زخم و فساد و سیاهی به جنگ برخی زی /کم ر
به کینات استوارتر میبندند (شاملو1382 ،ه.ش.)490 :

و از جمله شعرهای دیگر شاملو که احساس یأس ،بدبینی و بیزاری در آن غلبه دارد
این شعر است:
دو شیزه عشق من مادری بیگانه است /و ستاره پرش تاب /درگ ذرگاهی م أیوس /ب ر
مداری جاودانه میگردد (شاملو1382 ،ه.ش.)366 :
باری /من با دهان حیرت گفتم« /:ای یاوه /یاوه /یاوه /،خالیق! /مستید و منگ؟ /یا ب ه
تظاهر /تزویر میکنید؟ (همان)654 :

گاهی شاملو بهدلیل درد و رنجهایی که از مردم دیده و دردهایی که برای مردم و
بهخاطر آنها متحمل شده است ولی درکش نکردند ،شعر میسراید و از این وطن و
مردمش احساس خستگی و نارضایتی میکند .او از واقعیتها و حقیقتها برای مردم
میگوید؛ اما این حقیقت ،گویی درآنها تأثیری ندارد؛ چرا که آنها گویی در انتظار
معجزهاند و این دور بودن مردم از واقعیت است که شاملو را بیش از هرچیزی دچار
یأس میکند .این حس شاعر بهحدّی میرسد که از مردمی که روزی آنها شعر
میسرود ،متنفر شود؛ آنجا که میسراید:

از این شعر برمیآید که شاملو معتقد است که مر  ،اختیاری است؛ نه چون سفر
اجباری؛ هجرتی اختیاری که به دلیل پستی مردم صورت میگیرد.
از میان مجموعههای احمد شاملو دو مجموعه «آیدا ،درخت و خنجر و خاطره»« ،آیدا
درآینه» اغلب شکایت و گله از مردمی است که از مبارزه دست کشیده ،و آنان که به
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ظلمت گردن نهادهاند و درد و دریغ به خاطر یارانی که شهید شدند .مردی که در قلب
کوچهها زندگی میکرد و مردم را با تمام وجودش دوست داشت از کوچه به خانه
روی میآورد و «عشق عمومی» به «عشق خصوصی» بدل میشود.
دوست داشتن مردان /و زنان /دوستداشتن نی لبکها /،سگها /و چوپان /دوستداشتن
چشم ب ه راه ی /،و ض رب انگش ت بل ور ب اران /برشیش ه پنج ره /دوس تداش تن
کارخانهها /مشتها /تفنگها /... /دوستداشتن بلوغ شهر /و عشقش /دوس تداش تن
سایه دیوار تابستان /و زانوهای بیکاری  /در بغل  / ... /دوس تداش تن ش الیزاره ا/
پاها /و زانوها (همان.)57 – 55 :

و در این شعرگویی از مردمی سخن میگوید که ازآنها اندوهی در سینه دارد که او
138
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دربهدرتر از باد زیستم /در سرزمینی که گیاهی درآن نمیروید /ای تیزخرام ان /لنگ ی
پای من /از ناهمواری راه شما بود (همان.)489 :

البته به نظر میرسد که «شعرهایی که شاملو در مورد بیزاری از مردم و دوری از
جامعه سروده است ،واقعی نیست و میداند که آنها در آن نقش اساسی ندارند و مقصر
اصلی نیروهایی است که مانع گسترش آزاد دانش و فرهنگ میشود» (دستغیب،

1373ه.ش107 :و  .)15در همین راستا میتوان به شعرهایی اشاره کرد که که بیانگر عشق
شاملو به مردم است:
یاران من بیایید /با دردهایتان /و بار دردت ان را /در زخ م قل ب م ن بتکانی د (ش املو،
1382ه.ش)175 :

و این شعر او:
من برای روسپیان و برهنگان /مینویسم /برای مسلولین و /خاکسترنشینان /،برای آنها
که بر خاک سرد /امیدوارند /و برای آنان که دیگر به آسمان /امید ندارند /بگذار خون
من بریزد و خأل میان انسانها را پر کند /بگذار خون ما بریزد /و آفتابها را به انس انهای
خوابآلوده /پیوند دهد (همان.)248 :

در این قطعه ،شاملو از ناامیدی از آسمان و ریختهشدن خون سخن میگوید که
ناامیدی از آسمان ،ناامیدی از اعتقادات دینی و الهی است .در این میان ،ریختهشدن
خون (کشته شدن) در راه وطن باعث اتّحاد بین مردم و بیداری دوباره آنها میشود.
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را آزردهاند و این زبان گالیه است:

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

همانطور که برخی نویسندگان به نفرت شاملو از مردم با دیده تردید نگریستهاند در
مورد نزار هم دیدگاههای مختلفی وجود دارد برخی ،تفکر عربستیزی نزار را ناشی از
نارضایتی سیاسی -اجتماعی از عربها میدانند و این مخالفتها را به تمایالت شعوبیگری
در او تشبیه کردهاند .بهطور کلی منتقدان در مورد شخصیّت سیاسی نزار قبانی
دیدگاههای مختلفی دارند؛ برخی مانند «هدّاره» و «شاکر نابلسی» و «عباس عبد الجبّار»
او را فردی بی مسئولیّت و عالقهمند به بیان مسائل جنسی بهشمار میآورند و افرادی
مانند «عبداهلل ابراهیم الهویش» معتقدند که مواضع سیاسی نزار ،تاکتیکی و جاهطلبانه
است و گروه دیگری از منتقدان مانند «ماهرحسن فهمی» و «عرفان نظام الدین» و «نبیل
خالد» ،نزار قبانی را شاعری صادق ،انقالبی و مبارز قلمداد کردهاند .هدّاره میگوید:
«نزار شاعر شهوت و غریزه است چون او تنها به جسم زن میپردازد تا روح وی»
آغاز فعّالیّت ادبی خود ،لحظهای از توجّه به مشکالت میهنی و ملّی خود غافل نبود»
(فهمی ،بی تا.)188 :

 3-3آزادي از اسارت خارجي و داخلي
 3-3-1آزادي از اسارت دشمن خارجي

وطندوستی ،طبیعی است؛ زیرا موطن هرکس برایش عزیز است و اگر کسی از آن
درگذرد و خانه را به بیگانگان واگذارد ،زیانمند و غمگین خواهد شد .شاعران و
نویسندگانِ نامدار با بیانی شیوا و زیبا از احساس عشق به وطن دمزده ،آن را ستوده و
وقتی دور از آن بودهاند با ذکر و یادآوری خاطرات ،بذر غم بر شعر خویش پاشیده و
زیباییها و جلوههای آن را در شعر خویش منعکس کردهاند .تاریخ نشان داده است که
چنانچه این محبوبِ ارزشمند در اثر جنگ و درگیری ،آسیب ببیند و یا نخبگان ،افراد
ببینند با تمام توان و امکاناتر خود در کنار مردم ،برای یاری و دفاع از آن تالش
میکنند .احمد شاملو و نزار قبانی در کنار دیگر شاعران ،وطن خویش را آزاد و رها از
بند تسلیم و تجاوز میپسندند .البته هر دو نیک میدانند فریاد از روی استقالل و
آزادگی در محیطی که آزادیستیز است از خودگذشتگی است .از نظرگاه شاملو آن کس
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(هدّاره )143 :1988 ،و در مقابل ماهر حسن فهمی مینویسد «نزار کسی بود که از همان
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که جان را پشتوانة فریاد اعتراض و حقیقتجویی میکند ،قهرمان حماسة عصر است و
مر

او سند صداقت اوست:
تو میباید خامشی بگزینی /به جز دروغت اگر پیامی /نمیتواند بود /،اما اگرت مجال
آن هست /که به آزادی /نالهای کنی /فریادی درافکن /و جانت را به تم امی /پش توانه
پرتاب کن! (شاملو1382 ،ه.ش.)770 :

شاملو ،کسی را که برای آزادی سرزمین از یوغ استبداد و استعمار تالش میکند،
قهرمان و مسیح دوران خطاب میکند .او فقر حقیقی را نبود آزادی میداند و
تسلیمشدن را خفّت مینامد .وی «در شعری که در سو

تقی ارانی سروده است یادآور

میشود که هر انسانی در مبارزه با دیو استبداد و ستم ،میتواند مسیح دوران (قهرمان و
140


140

قحطسالی» نشان میدهد که نداشتن ،همانا حذف حرمت آزادی است:
سال بیباران /جل پارهای ست نان /به رنگ بیحرم ت دل زدگ ی /ب ه طع م دش نامی
دشخوار و /به بوی تقلب /.ترجیح میدهی که نبویی نچش ی /،ببین ی ک ه گرس نه ب ه
بالین سرنهادن /گواراتر از فرودادنِ آن ناگواراس ت / ... /ب ه ج دّ م یگ ویی« :خوش ا
عطشان مردن /،که لبتر کردن از این /گردننه ادن ب ه خفّ ت تس لیم اس ت (ش املو،
1382ه.ش.)933 - 932 :

قبانی ،غمخوار وطنی است که از داخل خورده و از خارج محاصره میشود .او ،خطر
یهود را عاملی خارجی برمیشمارد و در این مورد قصد آگاهکردن دولت و مردم را
دارد« :یضحک للیهود القادمین إلیه /من تحت األظافر /الناطق الرسمی یعلن فی بالغ
الحق /أن الیهود تزوجوا زوجاتنا» و بعید نمیداند نام شام از جغرافی حذف و
یهودستان جایگزین آن شود« :ما کان یدعی ببالد الشام یوماً /صار فی الجغرافیا یدعی
یهودستان» (عبده )71 :2013 ،در عین حال نزار ،رسالت سیاسی خود را ترویج آزادی
میداند و میگوید:
أرید أن أقول :إنّی شاعر /...أحمل فی حنجرتی عصفور /...أرفُضُ أن أبیعَهُ /و أنت مرن
حنجرتی /..ترید أن تُصادررَ العصفور (قب انی2005 ،م ،ج )393 :3ترجمهه« :م یخ واهم
بگویم :من شاعرهستم /درحنجرهام گنجش کی حم ل م یک نم /زی ر ب ار ف روش آن
نمیروم /و تو از حنجرهام /میخواهی گنجشک را بگیری (محسنی1391 ،ه.ش.)441 :
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اسطوره روزگارش) باشد» (محمدی و همکاران )121 :1392 ،و در شعر «سرود قدیمی

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

 3-3-2آزادي سیاسي داخلي

نزار برآن است که سرکوب آزادیخواهان ،ترویج دروغ و ارائه گزارشهای غلط ،جزء
سرشت استبداد است .وی اعمال ارعاب ،سرکوب و بهکارگیری خبرچینان را در کنار
ترویج دروغ و عوامفریبی توسط حکومت ،عاملی برای بستن فضای سیاسی بهمنظور
جلوگیری از نشرحقایق در میان مردم تلقّی میکند و میگوید:

جلوگیری از انتشار آزاد حقایق و اخبار ،یکی دیگر از مهمّترین ویژگیهای نظام
جبّاریّت است؛ جبّاریّتی که با این روش ،اندوه و یأس را در میان مردم فراگیر میکند:

اشاره به حزب اندوهی که صد ملیون عضو دارد بیانگر این است که وی استبداد را
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إذا کان الوطن منفیّاً مثلی  /..و یفکّ رُ بشراش ف أمّ ة البیض اء مثل ی /..و بقطّ ة البی ت
السوداء ،مثلی /إذا کان الوطنُ ممنوعاً من إرتک اب الکتاب ة مثل ی /و ارتک اب الثّقاف ةِ
مثلی /فلماذا الیدخل إلی المصحّة التی نحن فیها؟ /لرماذا الیک ون عض واً ،ف ی ح زب
الحزن! /الّذی یَضُمُّ مئة میلیون ٍعربیٍ (هم ان )127 :ترجمهه« :وقت ی وط ن مانن د م ن
تبعیدی باشد /و مانند من ملحفه (چادر شب) سفید مادرش فکر کند /و به گربه سیاه
خانه /،وقتی وطن نیز مانند من از نگارش منع شده باشد /و انجامدادن ک ار فرهنگ ی/
چرا به آسایشگاهی که ما در آن هستیم وارد نش ود /چ را نبای د عض و ح زب ان دوه
نباشد /حزبی که صد میلیون عرب را ب ه عض ویت خ ود درآوردهاس ت؟ (دق م ر
نشوند)».
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الحاکم /یضرب بالطّبله /و جمیعُ وزاراتر اإلع الم ت دقّ عل ی ذاتر الطّبل ه /و جمی ع
وکاالت األنباء تضخّم إیقاع الطبلة /... /الیُوجُد کَ ذربُ أذک ی م ن ک ذب الدّول ه/ .../
القمع ُ أساسُ المُلک /شنق االنسانِ اساسُ الملک /حُکمُ البولیس أساس المُلک /تألی ه
الشخص أساس الملک /تجدیدُ البیعه للحکّام أساس الحکم (قبانی1999 ،م ،ج–128 :6
 )133ترجمه :حاکم بر طبل دروغ میکوبد /و همه رس انهه ای حک ومتی نی ز هم ان
دروغ را تکرار میکنند /و همه خبرگزاریها صدای طب ل را ب زر جل وه م یدهن د/
دروغی بزرگتر از دروغ دولت نیست /بنیان دولت برسرکوب مخالف ان اس ت /اع دام
انسان ،بنیان خودک امگی اس ت /حکوم ت پلیس ی ،بنی ان ق درت /،پرس تش و خ دا
قراردادن فرد ،اساس حکومت است /تجدید بیعت ها و اع الم وفاداریه ای تک راری،
زیر ساخت استبداد است.

نه تنها در وطن خود بلکه بهطور کلی منفور میداند و رویکرد فرا ملی وی را بیشتر
نمایان میسازد.
نزار در این شعر از وطن استبدادزدهای سخن میگوید که سخنگفتن در آن جرم و
جنایت محسوب میشود:
فأنّنی أعیشُ یاسیّدتی ،فی وطنٍ /تُعتَبَرُ الکلمةُ فی قانونه /:جریم ة (قب انی1999 ،م ،ج:6

 )10ترجمه :سرورمن! من در میهنی زندگی میکنم/که در قانونش ،سخنگفتن /ج رم
است.

وی به آزاداندیشی اشاره میکند و از نبود این نعمت گرانبها در جامعه عرب گله و
شکایت میکند:
142


142

ترجمه« :آزاداندیشی همیشه /همچون مرغی سلّاخی میشود  /با شمشیر طغیانگران».

مثل اینکه وی بهدلیل فشارها و ممنوعیتها در رسالت خویش احساس ضعف و
ناتوانی میکند؛ چرا که میگوید:
إنّ مباحث أمن الدّولة تطلب منّا /أن النَضحک /أن النبکیَ /...أن الننطَ قَ /أن النعش قَ
و:کیف أبشِّرُ بالحریّةِ /...حین الشّمسُ تواجِهُ حُکماً باإلعدام (قب انی2005 ،م ،ج)196 :3
ترجمه :بیانیههای سازمان اطّالعات و امنیت حکومت از ما میخواه د /ک ه نخن دیم/
نگرییم /سخن نگ وییم /عش ق ن ورزیم و چگون ه پی امآور آزادی باش م /وقت ی ک ه
خورشید حقیقت با حکم اعدام روبهررو میشود.

و سرزمینش را زندانی میداند که از نگهبانان پرشده است:
هذی بالدٌ /نصفها زنزانة /ونصفها حرّاس و( ...قبانی1999 ،م ،ج )385 : 6ترجمه« :ای ن
کشور من است /نیمش زندان است /و نیم دیگرش نگهبان و. ...

نزار ،دردمندانه و سوگمندانه اعالم میکند که در جامعه عرب ،آزادی حیوانات و از
جمله گربه خانگی از آزادی انسانها بیشتر است:
أفکّرُ :أیّنا حرٌّ /وَ من منّا طلیق الی د /أن ا أم ذال ک الحی وان؟ له ذا الق ط ....عالَم ه /ل ه
طُرَر...له مسندُ /له حریّة ...و أنا /أعیشُ یُقمقرمُ مؤصَد (قبانی1983 ،م ،ج )602 :1ترجمه:
«فکرمیکنم :کدام یک از ما آزاد است /و کدام یک از ما اختی ار عم ل بیش تری دارد/
من یا آن حیوان؟ این گربه برای خود دنیایی دارد/کاکلی دارد و پناهگ اهی /او آزادی
دارد و من /در فضایی بسته به سر بردهام.
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ولم تزل حریّة الرأی /دجاجة مذبوحة /بسیف کلِّ طاغی ة» (قب انی 2005 ،م ،ج)564 :3

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

وی برآن است که در جامعه عرب ،عالوه بر حیوانات خانگی ،پرندگان نیز نسبت
به آدمها و نخبگان از آزادی بیشتری برخوردارند:
یا وطنی :کل .العصافیر لها منازلُ /إلّا العصافیرُ الّتی تحترِفُ الحریّة /فهی تموتُ خ ارج
األوطان (قبانی1999 ،م ،ج )114 :6ترجمه« :ای وطن من! همه پرن دگان و گنجش کان
دارای آشیانهاند /مگر پرندگان مروّج و مبشّر آزادی ک ه خ ارج از م یهن م یمیرن د»
(محسنی1391 ،ه.ش.)441 437 :

نزار میگوید که در جامعة عربی چراغ قرمز بر ضدّ عقل است و انسان را از اندیشه
و بحث و جدل در زمینهها و علوم مختلف بازمیدارد و میگوید که آدمی باید در برابر
سکون و جمود و رکود بایستد و پیشروی نکند:

شاملو هم به بیان مظاهر استبداد در جامعه خود میپردازد و از رمز مدد میجوید.
«شب درحوزه زبان رمزی شاملو مظهر اوضاع سیاسی آزادیستیز و اوضاع اجتماعی
همراه با ظلم و خفقان ناشی ازآن است» (پورنامداریان1374 ،ه.ش.)28 :

شاملو در این شعر از استعاره برای بیان اندیشههای خود بهره میبرد« :رود
بیانحنای ستارگان» ،کشتهشدگان هستند که با جسمی «سرد» میگذرند و سوگواران
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التفکّر أبداً  ..فالضوء أحمر /..ال تکلّم أحداً ..فالضوء أحمر /.ال تج ادل ف ی نص وص
الفقه ،أو فی النحو ،أو فی الصرف /،أو فی الشعر ،أو ف ی النث ر /،إن العق ل ملع ون ،،و
مکروهٌ ،و منکر ... /..التفکّر بعصافیر الوطن /و بأش جار ،و أنه ار ،و أخب ار ال وطن /ال
تفکّر بالذین اغتضبوا شمس الوطن (قب انی1999 ،م ،ج )137 -136 :6ترجمهه« :هرگ ز
فکر نکن چراغ قرمز است /با کسی سخن نگو چراغ قرمز است /در مورد مطالب فقه
یا نحو یا صرف مجادله نکن /یا در مورد شعر یا در مورد نث ر /عق ل نف رینش ده ،و
منفور و زشت است /به گنجشکهای وطن فکرنکن /و به درختها و روده ا و اخب ار
وطن /به کسانی که خورشید وطن را بهزور گرفتند فکر نکن.
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درازگیسو که در دو سوی هستند ،مادران و خواهران و زنان این کشتهشدگان هستند.
«غوکان» مأموران حکومتی هستند.
شعر «که زندان مرا بارو مباد!» شاملو بیانگر این است که شاعر در زندان است و
دیوارهای زندان وی را محبوس کردهاند و بهرغم آن شاعر آرزو دارد دیواری نباشد که
باعث حفظ تنهایی جانها و حفظ پراکندگی و تفرقه است چراکه حفظر پراکندگی و
تفرقه و استحکامِ ستم و استثمار مردم و تداوم بخشیدن به جهل و بیخبری آنها از
جمله اسباب تداومبخشی به حکومت جور و فساد است:
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شاعر میخواهد از محدوده وجود خود بیرون بیاید و جهانی شود؛ جهانی که او را
از بند تعلّقات جانش برهاند .این آرزویی است که شاعر برای تمام نوع بشر میکند و
خود ،خود عام بشر است.
در شعر میزبان که نماینده حاکم یا طبقه حاکم است به میهمانان خنجر کج ی ا م ر ،
مرگی همراه با شکنجه و تزویر تعارف میکند بیاینکه ریاک اری و ناراس تی وی ،ک ه
در خنجر کج تصویرشده است ،اجازه دهد که وی مر میهمان ان را هم انط ور ک ه
اتفاق افتاده است به گوش مردم برساند .لحن میزبان نیز برمالکننده شخصیّت ریاک ار
اوست (پورنامداریان.)143 :1374 ،
اما /تنها /یکی خنجر کج بر س فره س ور /در دی س ب زر ب دلچین ی /میزب ان/
سروران من! سروران من! /جداًبی تعارف! /میهمان ان را /غالم ان /از میناه ای عتی ق/
زهر در جام میکنند /لبخندشان /الله و تزویراست /انع ام را /ب ه طل ب /دام ن ف راز
کردهاند /که مر بیدردسر /تقدیم میکنند /مردگان را به رفها چیدهاند /زندگان را به
یخدانها /.گرد /برسفره سور /ما درچهرههای بیخون هم کاسگان مینگریم /:ش گفتا!/
ما /کیانیم؟ /نه بررف چیدهگانیم کز مردهگانیم /نه از صندوقیانیم کز زندهگانیم؛ /تنه ا/
درگاه خ ونین و ف رش خ ونآل وده ش هادت م یده د /ک ه برهن ه پ ای /برج ادّهای
ازشمشیرگذشتهایم (شاملو1382 ،ه.ش.)757 – 755 :
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که زندان مرا بارو مباد /جز پوستی ک ه براس تخوانام /ب ارویی آری /،ام ا /گردبرگ رد
جهان /نه فراگرد تنهایی جانام /آه /آرزو! آرزو! /پیازینه پوس توار حص اری /ک ه ب ا
خلوت خویش چون به خالی بنشینیم /هفت دربازه فراز آید /ب ر نی از و تعل ق ج ان/
فروبسته باد /آری فروبسته باد و /فروبسته تر /،و با هر دربازه /هف ت قف ل آهنج وش
گران! /آه /آرزو! آرزو! (شاملو1382 ،ه.ش.)692 - 691 :

مفهوم آزادي در اشعار نزار قباني و احمد شاملو

شاعر در این بخش بالتکلیفی عدهای را بیان میکند که در بزم ظلم ،نه کشته ظلمند
و نه موافق آن و لذا بین مر

و زندگی معلقند .این شعر انتقادی است بر آنان که ظلم

را (خنجرکج) میبینند؛ امّا در مقابل آن ارادهای ندارند .و در این شعر ،شب و شاخه،
هستیِ طبیعی خود را از دست دادهاند و به نماد تبدیل شدهاند تا شاعر بتواند خفقان و
مردگی مسلّط بر سرزمین ستمدیدهاش را آشکار کند و در برابر آن از زندگی جویی و
آزادیخواهی خود بهطور غیرمستقیم و نمادین سخن بگوید:
شب /با گلوی خونین /خوانده ست /دیرگاه /دریا /نشسته سرد /یک شاخه /درسیاهی
جنگل /بهسوی نور /فریاد میکشد (شاملو1382 ،ه.ش.)346 :

یک شاخه ،بیانگر کمبود مبارزان در انبوه سردی و سکوت دیگران است .اجتماع،
مردم ،دردها و گرفتاریهایشان ،ظلمها و بیعدالتیها در شعرهای شاملو جلوههای
دارد:
در تمام شب چراغی نیست /در تمام دشت /نیست یک فریاد /.ای خداوندان ظلم ت
شاد! /از بهشت گندتان ما را /جاودانه بینصیبی باد! /باد تا فانوس شیطان را برآوی زم/
در رواق هرشکنجهگاه این فردوس ظلم آیین! /باد تا شبهای افسون مایهتان را من /به
فروغ صد هزاران آفتاب جاودانیترکنم نفرین! (شاملو1382 ،ه.ش.)156 -155 :

«فانوس شیطان» و «فردوس» تلمیحی است به داستان ورود شیطان به بهشت و
راندهشدن ساکنان بهشت از آن .شاملو میگوید چنانکه شیطان باعث راندهشدن آدم و
حوا شد ،من هم امیدوارم شما را از وطن بیرون کنم« .شعر شاملو به شکل سندی
اجتماعی درکار محکومیت قدرت و حاکمیت برآمده است و آمیزه حافظه ادبی و
تاریخی است که با زبان مردم به ثبت صفحات زندگینامه دوران پرداختهاست» (صاحب
اختیاری.)496 – 492 :1387 ،

سرودهاند ،میتوان گفت که آزادی در مفهوم نجات از اسارت دشمن خارجی و
جغرافیایی و سپس در مفهوم رهایی از تعلّقات و خواستههای نفسانی مطرح شده و بُعد
دوم این مفهوم در اشعار شاملو پررنگتر بودهاست و اینکه نزار در کنار آزادی انسان از
آزادی حیوانات نیز دم میزند میتواند تحت تأثیر تفکّر غربی باشد .در این بخش از
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گوناگون دارد و گاهی ظهور و بروز خشمآلودهای علیه مسببان بیعدالتیها در شعر وی
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اشعار هم بهنظر میرسد که بیان شاملو نسبت به نزار صراحت کمتری دارد؛ چراکه وی
برای بیان مظاهر استبداد از رمز مدد جسته و حتی وقتی شاعر در زندان است و شعر
می سراید از آزادی از تعلّقات نفسانی سخن میگوید .قضاوت در مورد علّت این امر
دشوار به نظر میرسد؛ چراکه شیوه بیان افکار و رفتار شاعر به طبع و سرشت شاعر و
وضعیت و مقتضیات زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی وی برمیگردد.
 .4نتیجه
قبانی و شاملو ،که جنگ و استبداد را در سرزمین خود و دیگر کشورها ،شاهد بودهاند
برای کسب و حفظ آزادی کوشیده و از این مسئله در اشعار خود یاد کردهاند .مردم با
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دارند و در صورت عدم ایفای نقش از سوی مردم و حکّام این آزادی حذف ،و تسلّط
و حضور اجنبی در جامعه فراهم میشود .بر همین اساس است که توجّه به مردم و
حکّام بخش قابل توجّهی از اشعار این دو شاعر را به خود اختصاص داده است .شاملو
برای تحقق عملی آزادی شعر میسراید و رنج حبس را نیز متحمّل میشود .وی،
آزادیخواه را حماسه عصر ،قهرمان ،مسیح دوران و صادق معرفی میکند و فقر واقعی را
نداشتن آزادی بهشمار میآورد .شاملو با استفاده از نماد و استعارههایی همچون شب،
خنجر کج ،شاخه و ...از خفقان و استبداد جامعه سخن میگوید و وی ،عدمتفرقه را
عامل تداوم آزادی و ظلمستیزی میداند .قبانی هم ،نه تنها توجّه مردم کشور خود ،بلکه
کل عرب را به وضعیّت نامناسب خود در زمینه آزادی جلب میکند و لزوم اصالحات
را متذکر میشود .او در این زمینه از شخص خاصی نام نمیبرد؛ چرا که هدف او
اصالح و مبارزه با فساد و ستم است نه حذف اشخاص .قبانی به خطر یهود در سلب
آزادی سرزمینهای عربی اشاره میکند و در مورد عدمآزادی در سرزمین خود به این
موارد اشاره میکند :سرکوب آزادیخواهان ،ترویج دروغ ،ارائه گزارشهای غلط ،اعمال
ارعاب ،جلوگیری از انتشار آزاد حقایق و اخبار ،نبود آزاداندیشی و خردورزی.
قبانی و شاملو برای بیان مفاهیم خود ،بیشتر به نماد متوسّل میشوند .هر دو مبارزه
مسلّحانه را یکی از راههای رسیدن به آزادی میدانند و به نتیجهبخش بودن تالش و
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مبارزه امیدوارند .این دو شاعر به واژههایی چون تظاهرات ،تفنگ و  ...در اشعارشان
اشاره میکنند .قبانی و شاملو ،تغزل و مفاهیم سیاسی و اجتماعی را با هم درمیآمیزند و
از یک زن و همچنین زنهای دیگر در اشعار خود نام بردهاند که قبانی صریحتر و
بیپردهتر در این باب سخن راندهاست .البته ،قبانی عالوه بر زن و مادر هموطنش،
آزادی مام وطن را خواستار است و از عدمحضور آن در جامعه خویش ،خشمگین
است .او بیشتر به نقش حکّام عرب تأکید میکند و بر عکس قبانی ،شاملو ،بیشتر به
مردم و نقش آنها اشاره و اعالم میکند از ذکر نام پادشاهان کراهت دارد .هرچند او
گاهی بهصراحت از مسبّبان حذف آزادی و تحمیل ستم و تجاوز بر مردم نام میبرد.
نزار ،سکوت و بیاعتنایی مردم عرب را با وجود رنجها و دشواریها تقبیح میکند و آنها
را به انقالب فرا میخواند .شاملو هم ،ضمن اعالم بیزاری از سکوت با لحنی که کمتر
شاعر حمیّت و توجّه الزم به اصالح کارها و انقالب را در مردم نمیبینند ،زبان به
عتاب و تحقیر میگشایند که البته هدف آن دو ،اصالح است .در مورد شاملو ،ناامیدی
از آگاهی مردم به حدی میرسد که با نفرت ،مردم را خودر درد مینامد .البته عشق
شاملو به مردم در دیگر اشعار وی موج میزند .او خود میداند و برکسی هم پوشیده
نیست که مقصر اصلی وضعیّت نابسامان جامعه بیشتر متوجه سران کشور است .در هر
حال هر دو شاعر در بیان مفهوم آزادی ،توانایی و نبوغ منحصر به فردی را به منصّه
ظهور رساندهاند که نامشان را جاودانه کردهاست و ضمن اینکه در بیان مفهوم آزادی با
یکدیگر همانندیهایی دارند ،تفاوتها و برجستگیهای هریک در این حوزه متفاوت و
متمایز است.

الف) منابع عربي
تاج الدین ،احمد؛ نزارقبانی والشعرالسیاسی؛ القاهره :الدرالثقافیة للنشر 2000 ،م.
خورشا ،صادق؛ مجانی الشعر العربی الحدیث؛ تهران :سمت1381 ،ه.
عبده ،سمیر؛ التحلیل النفسی لشخصیه نزار قبانی؛ بیروت :منتدی المعارف2013 ،م.
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فاضل ،جهاد؛ نزارقبانی الوجه اآلخر؛ مؤسسة اإلنتشارالعربی2000 ،م .
فهمی ،ماهر و حسن ،نزار قبانی و عمرابی ربیعه؛ دراسة فی الموازنه؛ القاهره :دارنهضه،
بیتا.
قبانی ،نزار؛ األعمال الشعریة الکاملة؛ الجزء االول ،الطبعة الثانیة عشر ،بیروت :منشورات
نزارقبانی1983 ،م .
 -----؛ األعمال السیاسیة الکاملة لنزار قبانی؛ الجزء الثالث ،بیروت ،منشوراتنزارقبانی1999 ،م.
-----؛ األعمال السیاسیة الکاملة لنزارقبانی؛ الجزءالسادس ،الطبعةالثانیة ،بیروت :لبنان،منشورات نزارقبانی1999 ،م.
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-----؛ األعمال الشعریة الکاملة؛ الجزءالثالث ،الطبعة الثالثة ،بیروت :منشوراتنزارقبانی2005 ،م .
هدّاره ،محمّد مصطفی؛ دراسات فی االدب العربی الحدیث؛ قاهره :دارالعلوم العربی،
1988م.
ب) منابع فارسي
اسوار ،موسی؛ تاسبز شوم از عشق شعرهای عاشقانه و نثرنزارقبانی؛ تهران :انتشارات
سخن1382 ،ه.
بالو ،فرزاد و مشتتپور ،سکینه؛ «نگاهی تطبیقی به بوطیقای شعر در اندیشه احمد شاملو
و نزار قبانی» ،پژوهشهای تطبیقی زبان و ادبیات ملل؛ دوره ،2ش.)1396( 7
پورنامداریان ،تقی؛ سفردرمه تأملی درشعراحمدشاملو ،تهران :انتشارات زمستان1374 ،ه.
دست غیب ،عبدالعلی؛ نقدآثاراحمدشاملو(ا.بامداد)؛ چ پنجم ،تهران :نشرآروین1373 ،ه.
شاملو ،احمد؛ دشنه در دیس؛ چسوم :انتشارات مروارید زمانه1372 ،ه.
-----؛ قطعنامه؛ چ دوم ،تهران :انتشارات زمانه1379 ،ه.------؛ مجموعه آثاردفتریکم :شعرها؛ چ چهارم ،مؤسسه انتشارات نگاه1382 ،ه.
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صاحب اختیاری ،بهروز؛ احمد شاملو شاعرشبانهها وعاشقانهها؛ چ دوم ،انتشارات
هیرمند1387 ،ه.
محسنی ،علی اکبر؛ «نشانههای استبداد از منظر شعر نزارقبانی» ،نشریه ادبیات پایداری؛
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان ،س سوم ،ش پنجم پاییز

( )1390س سوم ش ششم بهار( ،)1391ص . 452. – 429

محمدی ،ابراهیم و بهنامفر ،محمد و طیبینژاد؛ «اسطورهشکنی و اسطورهسازی رمانتیک
در شعر احمد شاملو» ،ادبپژوهی؛ ش ،)1392( 24ص.128 -105
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