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 ته پوخ  چکیده 
غیرکالمی های کالمی و  شناسان، ما در دنیایی از نشانهاز دید نشانه

می تأثیرگذار زندگی  آدمی  اغراض  بازنمایی  و  انتقال  در  که  کنیم 

نشانه  علم  در  نشانههستند.  این  وجود شناسی،  واسطۀ  به  که  ها 

شوند.  اند، بررسی می ها، و روابط علی و معلولی معنادار شدهرمزگان

رمزگان نظریۀ  با  چندلر  زوایای دانیل  توانست  خود  گانۀ  پنج  های 

این علم را تشریح کند. در شعر معاصر فارسی، احمد شاملو   جدیدی از

های کالمی و غیرکالمی را به  بسیاری از نشانه هوای تازه در مجموعۀ

کار گرفته است تا مضامین متعددی از جمله عشق را تبیین کند. در 

های زیستی ای جسمانی و مرتبط با ویژگیشعر او، عشق صرفاً پدیده

ای معنایی متنوعی دارد. در ادبیات کُردی نیز هآدمی نیست و خوشه

در  رمزگانی  مفهومی  مثابۀ  به  دقیقاً  را  عشق  بیکس،  شیرکو 

هایش به کار گرفته که در ورای ابعاد رمزی آن، کلیتی از روابط  سروده

بازآفرینی نموده  به وسیله آن،  انسانی، اجتماعی و حتی سیاسی را 

ی اغراض شاملو و بیکس از است. بازخوانی این معانی و منظورشناس

شود. نتایج تحقیق حاضر پذیر میطریق کاربست نظریۀ چندلر امکان

هایی صریح و ضمنی در دهد شاملو و بیکس با ذکر نشانهنشان می

پدیده عنوان  به  را  عشق  اشعار،  و متن  کرده  مطرح  چندبعدی  ای 

زده گره  آن  با  را  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  این  موضوعات  اند. 

نوآوری که هر یک از این شاعران به آن نائل شده است، در تأویلی 

های آینه و هوای تازه های اشان در مجموعههای عاشقانهشدن سروده
 .مؤثر بوده است کوچک

لە روانگەی نیشانەناسانەوە، ئێمە لە دونیایەک لە نیشانەگەلی وتاری و جگە  
مەبەستی  پێکنانەوەی  و  لە سەر گەیاندن  دەژین کە کارییگەرییان  وتاری 

نیشانەناسیدا، ئەم نیشانانە کە بە هۆی هەبوونی   زانستیمرۆڤەکان هەیە. لە  
، دەخرێنە  بوونەیە خاوەنی واتاهۆکاری و هۆکردییەکان  هێماکان و پێوەندییە  

هێما پێنج الیەنەکانی خۆیەوە   بیرۆکەیبەر لێکۆڵینەوە. دانیێل چاندلێر بە  
لەم   نوێ  بوارگەلی  هاوچەرخی   زانستە توانی  شیعری  لە  بکات.  شرۆڤە 

شامل  ئەحمەد  شیعری  وفارسیدا،  کۆمەڵە  لە  تازەو  لە هەوای  زۆرێک   ،
تووە تا ناوەرۆکی جۆراوجۆری بەکار گر  ناگوتەییو    گوتەیینیشانەگەلی  

»عەشق« روون بکاتەوە. لە شیعری ئەودا، عەشق تەنیا دیاردەیەکی جەستەیی 
لەگە  پێوەندیدار  بەڵکوو الیەنی   ڵو  نییە  تایبەتمەندییەکانی ژیانی مرۆڤ 

کوردیشدا شیرکۆ بێکەس، عەشقی   وێژەیداری جۆراوجۆری هەیە. لە  واتا
ە شیعرەکانیدا بە کار هێناوە کە لە بە دروستی وەک ناوەرۆکێکی هێمایی ل

پشت الیەنە هێماییەکانیدا، کۆمەڵێک لە پێوەندییە مرۆڤی و کۆمەاڵیەتی 
-یانە و مەبەستماناو تەنانەت سیاسەتیشی پێک هێناوەتەوە. خوێندنەوەی ئەم  

شاملو  ئامانجەکانی  بەکارهێنانی    وناسی  رێگای  لە  بێکەس   بیرۆکەیو 
د  دەبێت.  پیشان چاندلێرەوە مسۆگەر  بەردەست  لێکۆڵینەوەی  ەرئەنجامەکانی 

شاملو نیشانەگەلی    ودەدات  هێنانەوەی  بە  بێکەس  ناڕو  و  لە ڕوون  وون 
هێناوەتە   ە الیەن  ددیاردەیەکی چەن  ناوەرۆکی شیعرەکانیاندا، عەشقیان وەک

ئاراوە و بابەتە کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگییەکانیان پێوە گرێ داوە.  
هەر کام لەم شاعیرانە پێی گەیشتوون، لە فرەمانایی   ئەم نوێکارییەی کە 

ئاوێنە و    هەوای تازە بوونەوەی شیعرە ئەویندارانەکانیان لە کۆمەڵە شیعرەکانی  
 ە. وکاریگەر بو  بچکۆلەکان

کلیدی: شاملو  واژگان    ؛ تازه  یهوا؛  کسیب  رکویش؛  احمد 

 .رمزگان ؛ چندلر   ؛عشق  ؛کوچک  یهانهیآ

 ؛هەوای تازە   ؛شێرکۆ بێکەس  ؛وئەحمەد شاملو   کی:هر هلی س هگهوش 
 .هێماکان ؛چاندلێر ؛عەشق ؛ئاوێنە بچکۆلەکان 
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 مقدمه  -١

ای آید، ادبیات نیز، به عنوان پدیدهای فراگیر به حساب میطور که عاطفه و احساس در میان نوع بشر، مقولههمان

های فرهنگی، اعتقادی،  ابنای بشر با عنایت به مؤلفه فرهنگی، به ملت یا سرزمین خاصی اختصاص ندارد و همۀ  

اند. بسیاری از  ای از ادبیات را در قوم و گروه جمعیتی خود گسترش داده و پرورده اجتماعی، زیستی و ... بارقه

که مربوط به کدام کشور، ملت یا سرزمین است، کند، فارغ از اینمسائلی که در گسترة ادبیات انعکاس پیدا می

شود و همۀ  ای انسانی مطرح میایی همسان دارد. از جملۀ این مقوالت، »عشق« است که به عنوان مسألهمحتو

های جمعیتی از عشق امری بدیهی ها و گروهمندی همۀ ملتنوردد. بهرهمرزها و قید و بندهای خودساخته را درمی

ی که هر ملت و گروه به عشق دارد، قابل بحث و  است و نیاز به اثبات ندارد، اما کیفیت ابراز آن و نیز، رویکردهای

 محل تأمل است.

های خاصی برخوردار است و نوع زمینی یا عشق یکی از موضوعاتی است که در میان نوع بشر از جذابیت

های شاخص ادبی است که از  معنوی آن، طرفداران ویژة خود را دارد. در کشور ایران، احمد شاملو در شمار چهره

یاد کردهچالش   این پدیدة به    برانگیز  با دیگران  بازتاب داده و  این طریق  از  را  از منظومۀ فکری خود  و بخشی 

است. در ادبیات کُردی نیز شیرکو بیکس درست در طیف نگرشی همسان، ضمن پردازش و بسط    اشتراک گذاشته

خود به کار برده است. مسألۀ   هنرمندانه این پدیده، آن را به عنوان ظرفی جهت ابراز عالیق فکری و اجتماعی

های فکری و فرهنگی مورد نظر  اصلی در این پژوهش، پرداختن به ابعاد گوناگون آراء این دو شاعر است تا الیه

این دو شخصیت )در سطح نخست( و جامعۀ ایرانی و کردستانی )در سطح ثانویه( بررسی و کاویده شود. برای  

گویی گانۀ دانیل چندلر استفاده شده است تا از تشتت آراء و پراکندهپنجهای  تحقق این هدف، از نظریۀ رمزگان

 تری برخوردار باشد.شده و نتایج به دست آمده از ایقان نظر و روایی افزونپرهیز شود و نظرات طرح

بازتاب داده است. »این کتاب از آن نظر اهمیتش    شناسینشانهترین آراء خود را در کتابی با عنوان  چندلر مهم

نشانهدوچندان می از  بسیاری  نظریات  از  نظریهشود که چندلر  و  توضیح، شناسان  تبیین،  تشریح،  برای  پردازان 

های وافری برده است و به تنهایی نخواسته است که نظریات شخصی  ( بهرهSemioticsشناسی )تعریف و تفسیر نشانه

توجهی برخوردار  (؛ بنابراین، نظریۀ مذکور از جامعیت قابل  ٩٤:  ١٣88این حیطه ارائه دهد« )صدیقی،  خویش را در  

شود. در این تحقیق سعی شده ساخت آثار ادبی و اغراض خالقان این آثار، فراهم میاست و امکان تحلیل ژرف 

 های ذیل پاسخ داده شود: است به پرسش 

 و بیکس چیست؟ ترین رمزگان در آراء شاملومهم -١

 کند؟  ها در اشعار عاشقانۀ شاملو و بیکس، چه وجهی از کیفیت ادبی شاعر را اثبات میبازنمود رمزگان -٢

 گیرد؟ هایی را در برمیچه مصداق  های کوچکآینه وهوای تازه مضمون عشق در مجموعۀ   -٣

 مختلف   هایملت  در   هازبان  و  ادبیات  بین  هایشباهت  و  هاارتباط  تحلیل  و  دانید تجزیههمانطور که می

 میان   تعامالت  نیز  و  مختلف  هایزبان  و  ملل  ادبی  روابط  ادبیات  نوع  این.  گیرددر حوزة ادبیات تطبیقی قرار می

  هایریشه  درک  و  ملت   دو  اتصال  هایرشته  یافتن  دنبال   به  واقع،  در  و  کرده  بررسی  یکدیگر  با   را  ها ملت  ادبیات

 توانمی   تطبیقی   ادبیات   معیارهای   از   استفاده  با .  است  فرهنگ  چند   یا   دو  بر   تأثیرگذار    و  فکری   جریانات

  برای     دیگر،   سوی  از  و   زد  دست  ملت  یک   ادبیات  ضعف  نقاط    زدودن   و  اصالح    یا  و  قوت  نقاط   تقویت  به

.  شناساند  هاملت  سایر  به  نیز  و داشت نگاه توانمند  و زنده پویا،  را و آن کوشید آن کردن روزبه   و  پیشبرد
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 توانمی  که  هستند  نیز  فراوانی  های شباهت  دارای   خاصشان،  های تفاوت   علیرغم  فارسی،  ادبیات  و  کُردی   ادبیات

 با  را  هایشانشباهت   و  هاتفاوت  از  برآوردی   و  کرد  وجوجست   هریک  مضامین  و  اشعار   متون،  الی البه   در  را  آنها

  آرای   که  هستند  متفکرانی  و  شاعران  دست   آن  از   بیکس   شیرکو  و  شاملو  احمد .  داد  دست  به  تطبیقی  معیارهای 

  اجتماعی   و  متعهد  شاعرانی  را  هر دو  توانمی  و  داشته  حماسی  مضامین  خلق  و  آفرینی  مضمون  در  نزدیکی  بسیار

  تفاوت بی  سیاسی  و  اجتماعی  جریانات  کنار  از  هرگز  زندگی،  به  رمانتیکشان  و  لطیف  نگاه  علیرغم  که  آورد  حساب  به

  نامطلوب  وضعیت  با  مبارزه  به  نزدیکند،  هم  به  جهات بسیاری   در  که ای شیوه  و  بیان  و  شکل  به  هرکدام و  نگذشته

 . اندپرداخته خود  جامعه اجتماعی و سیاسی

شود درصد پایایی و اعتبار  های شاعران باعث میهای ادبی برای تشریح و تحلیل دیدگاه استفاده از نظریه

گیرد.  دستاوردهای تحقیق افزایش پیدا کند؛ زیرا برآیندهای پژوهش به واسطۀ اظهارنظرهای شخصی صورت نمی

 -بل اتکا خواهد بود. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفیدر این صورت، استفاده از دستاوردهای تحقیق، کامالً قا

کتابخانه منابع  و  دادهتحلیلی  گردآوری  برای  همچنین  است.  شده  پرداخته  و  تدوین  فیشای  از  و ها  نویسی 

گانۀ چندلر  های پنجهای نظریۀ رمزگانها با استفاده از چهارچوب برداری استفاده شده است. تحلیل دادهیادداشت

های »اجتماعی، صورت گرفته است. به این ترتیب که ابتدا شعرهای عاشقانۀ شاملو و بیکس ذیل پنج عنوان رمزگان

واقع و  ادراکی  تفسیری،  تحلیل متنی،  آماری تحقیق،  گرایی« جای گرفته و سپس،  است. جامعۀ  انجام شده  ها 

بیکس است. حجم نمونه نیز شامل همۀ ابیاتی  از شیرکو    کوچک  های آینهاز احمد شاملو و    هوای تازه های  مجموعه

 است که دربردارندة مفهوم عشق هستند. 

 پیشینۀ تحقیق  -2

دهد که تاکنون در هیچ تحقیقی، مفهوم عشق در اشعار شاملو و بیکس با رویکرد به نظریۀ  ها نشان میبررسی

پردازد  رو برای نخستین بار به این امر می  پیش گانۀ چندلر بررسی نشده است. به این اعتبار، مقالۀ  های پنجرمزگان 

و کامالً نوآوری دارد. با این حال، در چند پژوهش به بازنمایی مفهوم عشق در آثار شاملو پرداخته شده است که 

های شاملو ( با نگاهی تطبیقی عاشقانه١٣٩١زاده هریس ) شود: فرضی و تقیترین دستاوردهای آن اشاره میبه مهم

اند که شاعران مذکور با در پیش گرفتن سیاقی مدرن در عرصۀ حکمت را کاویده و به این نتیجه رسیدهو ناظم  

های اجتماعی، امید، تالش و تحرک، تغزّالت زیبایی  سرایی و پیوند زدن عشق با زندگی، مبارزه، جریانعاشقانه

شناسی پدیدة مفهومی عشق با نگاهی  زیبایی( در مقالۀ خود با عنوان » ١٣٩٢نژاد )اند. علیپور و یزدانخلق کرده

اند که شاملو در اشعارش توجه خاصی به زن به عنوان یک  به این نتیجه رسیده  تطبیقی به اشعار شاملو و قبانی« 

 عنوان   ای با در مقاله  نیز  (١٣٩6مالمیر )  شود. تیمور مفهوم حقیقی دارد، به ویژه وقتی که با نام آیدا همراه می

  کردی   ادبیات   نامهپژوهش  در   که  مصدق«   حمید  و  بیکس  شیرکو  اشعار   در   سیاست  و  عشق   یقیتطب  »مطالعۀ

بررسی تطبیقی مفاهیم عشق و سیاست در آثار این دو شاعر پرداخته است؛ ورزنده و وفایی   به  است  شده  منتشر

اند. نتایج تحقیق  مقایسه کردههای انسان، مبارزه و عشق را در شعر شاملو و بیکس  ای، مؤلفه( در مقاله١٣٩٤)

اند  ای اجتماعی بخشیدهو به آن جنبه  دهد که دو شاعر عشق و سیاست را به طور همزمان مورد نظر داشته نشان می

( در مقالۀ خود به ١٣٩٤بینی است. رومیانی و همکاران )که این امر با عنایت به شرایط جامعه، امری قابل پیش

اند که بلقیس، معشوق قبانی به مانند  عر شاملو و قبانی پرداخته و به این نتیجه رسیدهتطبیق معشوق متعالی در ش

اند. های فکری و اخالقی مورد توجه دو شاعر قرار گرفتهمعشوق شاملو، متعالی است. زنانی که به دلیل برتریآیدا،  

( نوری  و  در  ١٣٩5کوشش  تاریخی مضمون عشق  ابعاد  بررسی  به  مقالۀ خود  در  پرداخته(  از دید  اند.  اشعار شاملو 

مضامین او بدل شده است.  به جوهرة سرودة      و  درآمیختهشاملو، با مفاهیم اجتماعی      ، عشق در شعرنویسندگان
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عشق در اشعار شاملو عبارتند از: عشق ساده و رمانتیک، عشق به آزادی و انسانیت، و عشق متعالی به معشوق  

در مقالۀ خود، کیفیت عشق را در شعر بر سرمای درون از احمد شاملو بر اساس   (١٣٩٧زمینی. مرادی و همکاران ) 

ای معشوق را در شعر شاملو بر اساس آراء ریفاتر  ( در مقاله١٣٩8اند. ذاکری و همکاران )آراء لکان بررسی کرده 

شعر احمد شاملو« ( در مقالۀ خود با عنوان »بررسی عنصر عاطفه در  ١٣٩٩اند. شریفی و همکاران )بررسی کرده

اند که شاعر به ترتیب، »عواطف فردی و اجتماعی«، »عواطف فردی« و »عواطف انسانی« را  به این نتیجه رسیده

 در سه دورة شاعری خود مورد توجه قرار داده است.

 مبانی نظری تحقیق  -3
نشدة متون دارد و به معنای »مطالعۀ هر چیزی است که ای در تحلیل ابعاد پرداخته  شناسی تأثیر برجستهنشانه

توانند به شکل کلمات، تصاویر، اصوات، اطوار و اشیاء ظاهر شوند« )صدیقی، ها میبر چیز دیگری اشاره دارد. نشانه

یا تأویل نشانه و یا در فرآیند    (. به عبارت دیگر، »مطالعۀ سیستماتیک تمامی فاکتورهایی که در ایجاد و ٩٣:  ١٣88

ای  ها اهمیت ویژه(. در این نظام، رمزگان٧:  ١٣8٩سن،  شود )دینهشناسی نامیده میداللت دخیل هستند«، نشانه 

ها  دارند، به طوری که بسیاری از پژوهشگران، »تولید و تفسیر متون را با موجودیت رمزها یا روابط قراردادی ارتباط

ها که در حالت بالقوه فاقد معنا  شوند نشانه(؛ بنابراین، رمزها باعث میJakobson, 1960: 17د« )ان وابسته دانسته

هستند، از بار معنایی برخوردار شوند و تمایزهایی در متن ایجاد کنند. قراردادی بودن رمزها مبین جنبۀ اجتماعی  

ای محسوب های آشنا برای کاربران رسانهنشای از کشناسی است. بر این اساس، »رمزها مجموعه آن در علم نشانه

شوند و درون چهارچوب بزرگ فرهنگی در حال تعامل هستند و هیچ گفتمانی بدون عملکرد رمز قابل فهم  می

 (.Hall, 1973: 131نخواهد بود« ) 

ورت توان به صها و ... را میهای آشپزی، معماری، موسیقی، نگرشهمۀ ابعاد غیرکالمی فرهنگ مانند: سبک 

ها و جمالت یک زبان طبیعی  های رمزدار شده را با آواها، واژهای الگومحور منظم کرد تا از این طریق، داده مجموعه

های اخیر برای تحلیل متون مختلف به کار گرفته شده است شناسی در سال (. نشانهLeach, 1976: 10ترکیب کرد )

است. »او دانشی عمومی   (Ferdinand de Saussureان دوسوسور )شناسان معاصر همچون فردینزبان  که برآیند تالش 

 Roland(. از دید روالن بارت )٧١:  ١٣٩5شناسی تنها یک بخش آن بود« )بارت،  ها ]را[ ترسیم کرد که زباناز نشانه

Barthesکند و از  یشود ... ]و[ اثر به منزلۀ نوعی نشانۀ کلی عمل م(، »متن در ارتباط با نشانه یا دال تجربه می

  بارت،)است«    (Civilization of the signرو، معرف یکی از مقوالت نهادی تمدن ما یعنی تمدن مبتنی بر نشانه )این  

بیان می(6٠:  ١٣٩5 این توصیف  قلمرو نشانه.  های مختلف  شناسی است و در عرصه ها ورای علم زباندارد که 

ها  های ارتباطی نشانهدقیق و کلی از تمدن، بدون در نظر گرفتن ظرفیت زندگی انسانی نمود دارد و ترسیم سیمایی  

 پذیر نیست.امکان

شناسی، دانیل چندلر است. او در کتاب خود به پنج الیۀ رمزگانی  های شاخص در حوزة نشانهیکی از شخصیت

 اشاره کرده که عبارت است از:

الف( زبان گفتاری )رمزگان آواشناختی، نحوی، شود:  ها شامل میرمزگان اجتماعی که این زیرمجموعه   -١

و   ادا  فیزیکی، حاالت چهره، حرکات سر،  بدنی، جهت  )تماس  بدنی  رمزگان  فرازبانی(؛ ب(  و  واژگانی، عروضی 

اطوار(؛ ج( رمزگان مربوط به کاال )مد، لباس و ماشین(؛ د( رمزگان رفتاری )آداب و رسوم، تشریفات، ایفای نقش(.  

دیدگاه چندلر رمزگاناز  از طریق  فرهنگی مشخص  در  اجتماعی  تمایزهای  ایجاد  امکان  فراهم  ،  اجتماعی  های 

 (.٢٢٣: ١٣8٧شود )چندلر، می
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های شناختی، ژانری، بالغی، سبکی و رمزگانهای زیبایی های علمی، رمزگانرمزگان متنی شامل مؤلفه   -٢

رمزهایی است یافته بر اساس رمزها و خرده زمانهای ساهای ارتباط جمعی است. هر متنی نظامی از نشانهرسانه

ارزش  نگرشکه  فرضیهها،  باورها،  کنشها،  و  می ها  منعکس  را  فراتر  های حاضر  پا  مجرد  متون  از  رمزها  کنند. 

 (.٢٢٤دهند )همان: ها را به یک چهارچوب تفسیری ارتباط مینهند و آنمی

(. رمزهای ایدئولوژیک  ٢٢٤گیرد: ادراکی و ایدئولوژیک )همان:  رمز را دربر میرمزگان تفسیری، دو خرده   -٣

(. در ایدئولوژی Hall, 1973: 136تری شامل رمزهایی برای رمزگذاری و رمزگشایی متون هستند )در سطح گسترده

 (. ٢٢٤: ١٣8٧موضوع پیام است که اهمیت دارد )چندلر، 

های ادراکی، زبان خاص  شود. »تمام نظام ن میرمزگان ادراکی شامل ادراک بصری و دریافت ما از جها   -٤

های تصویری است که بار  (. ادراک وابسته به رمزگذاری جهان در قالب نشانهJameson, 1972: 152خود را دارند« ) 

 (.Nichols, 1981: 11کشد ) دیگر از این طریق، جهان را در ذهن ما به تصویر می

ها صرفاً نمودی از چیزی نیستند و گاهی واقعیت کند که نشانهتبیین میگرایی این پیام را رمزگان واقع -5

به شمار می نشانهمحض  بودن  مأنوس  بر  رمزگان مذکور،  در  استدالل  بنابراین،  پدیدهآیند؛  و  دارد  ها  تأکید  ها 

گرایی  نر برداشت گوید: تماشاگران مبتدی ه(. این رمزها همواره در ابتدا آشنا نیستند. اکو می٢٢5:  ١٣8٧)چندلر،  

کردند که آثار تولیدشده در این قالب، شباهتی به قادر به تشخیص موضوع هنرهای تصویری نبودند و بیان می

 (.Eco, 1976: 254زندگی واقعی ندارد ) 

 خوانش اشعار -٤

 شاعران  این  توجه.  هستند  شده  شناخته  و  شاخص  ادبی  های چهره  از   جهانی  ادبیات  در  بیکس   شیرکو  و  شاملو  احمد

. است  شده  مردم  های توده   میان  در  آنان  اشعار  رونق  باعث  که  است  مهمی  دالیل  از  یکی  اجتماعی،  های دغدغه   به

  را  پدیده  این  و  اندنموده  زداییآشنایی  نوعی  به  اقدام  عشق،  مفهوم  در  هنجاری   تغییرات   ایجاد  با   شاعر،  دو  این

 متنی،»   عنوان  پنج  ذیل  هارمزگان   این   بخش،  این  در .  اندداده  قرار  خود   اجتماعی  افکار  بازنمایی  برای   ای مایهدست

  چندلر   ویژه  به  معاصر  دوران  برجستۀ  شناساننشانه  نظرات  اساس  بر  و  « ادراکی  و  اجتماعی   گرایی،واقع  تفسیری،

 .گردد مشخص عشق با ارتباط در شاعران معنایی های هنجارگریزی   کیفیت تا  شودمی بررسی

 متنی  رمزگان  -١-٤

های خیالی و  شود، یعنی صورتهایی هستیم که در بالغت سنتی دیده میدر رمزگان متنی، شاهد نمود مؤلفه

های مورد نظر خود را به صورت ضمنی و کنایی بازگو کند، داللتها سعی میکارگیری آنهایی که شاعر با بهآرایه 

گیرد.  تصویرسازی از کیفیت و قدرت باالیی برخوردار است و متن از عالم واقع فاصله میکند. در این رمزگان، حوزة  

»داللت ضمنی حاصل عملکرد روابط جانشینی و روابط همنشینی و تنوعات اجتماعی فرهنگی به عالوة عوامل 

شعار شاملو و شناختی در ا(. در میان انواع رمزهای متنی، رمزهای زیبایی85:  ١٣٩٠تاریخی است« )سجودی،  

از   بازنمایی بسیاری  با تکیه بر مسائل توصیفی، روایی، سبکی و بالغی موفق به  بیکس جالب توجه است. آنان 

شده دغدغه  خود  عاشقانۀ  بهرههای  با  را  عشق  مشقّات  از  ناشی  دردهای  شاعر  هردو  ظرفیت اند.  از  های  گیری 

با پیوند زدن عشق و مظاهر طبیعت میسر شده است؛   کنند. البته این امر به صورت رمزی صورخیالی تبیین می
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هایش با عبارت »ابرهای تیره« فضای الزم را جهت تصویرسازی ذهنی  به عنوان مثال شاملو در آغاز یکی از سروده 

گوید، تلویحاً ابری بودن آسمان دلش  آلود سخن میهای سبز کف نماید؛ سپس وقتی از موجبرای مخاطب مهیا می

آید. سپس پرندگان مهاجر، دریا،  کند؛ زیرا دریا هنگامی که آسمان آفتابی نباشد، به رنگ سبز درمیی میرا بازنمای

دارد  گیرد و بیان میهای خود میورزی های سرد را گواه عشقهای پرستاره و ماسهمهتاب، قایق، حباب امواج، شب

ای از مظاهر طبیعتی جانداری  مجموع، این شعر مجموعهآورند. در  ها عاشقانی چون او را هرگز به یاد نمی که آن

 کنند: هستند که به مثابۀ انسان رفتار می

آلوده،/ جان مرا به درد چه فرساید/  های سبز کف ست/ بر موج»این ابرهای تیره که بگذشته 

به زخم پس  زا/ زینکند آسوده؟/ دیگر پیامی از تو مرا نارد/ این ابرهای تیرة توفانروحم اگر نمی

بال/ بازآمده از آن سرِ  کهنه نمک پاشد/ مهتاب سرد و زمزمۀ دریا/ وین مرغکان خستۀ سنگین

اکنون باز/ پاروکشان از آن سر دریاها .../ هرگز دگر حبابی ازین دنیاها/ وین قایق رسیده هم 

ه فشارم  های سرد، نبیند من/ چون جان تو را به سینهای پرستارة رؤیارنگ/ بر ماسهامواج/ شب

 (. ٩-١٠:  ١٣٤6تنگ« )شاملو، 

اش در در نگاه رمزی شاملو، حیات و ممات عاشق به توجهات ویژة معشوقه گره خورده و شادی و خنده

شود که رویی خوش از معشوقه نصیبش شود. این مفاهیم عاشقانه در شعر زیر، با نگاهی استعاری  صورتی محقق می

کند که مبین خُردی و ظرافت اوست؛ همچنین خود  گنجشک تشبیه می  اش را بهمحقق شده است. راوی معشوقه

شود. در نگاه استعاری شاملو، بهار همراه با پویایی داند که در بهار معشوقه نمایان میای میرا به مثابۀ شکوفه

ی این دهد. در ژرفا رقصد و آفتاب جوالن میبرد. در این فصل، شکوفه میاست و جمود زمستان را از بین می

گذارد؛  آفرینی است و اثری مستقیم بر شکوفۀ بهاری میبخشی و زندگی استعارة مکنیه، آفتاب رمزی از روشنایی

در نتیجه، به صورت تلویحی و رمزی، رقصیدن شکوفه در بهار و زیر نور آفتاب به معنای بازگشت انگیزه و امید  

 های فسردة وجود شاملو است:زیستن به رگ

تا در بهار تو، من درختی پرشکوفه شوم./ و برف آب شد، »به تو   گفتم: گنجشک من باش/ 

ها نگاه  ها نگاه کردم و عوض شدم./ من به خوبیشکوفه رقصید، آفتاب درآمد./ من به خوبی

این و  تو خوبی  بزرگکردم؛/ چراکه  اقرارهاست،  نگاه همه  اقرارهایم  به  من  اقرارهاست/  ترین 

 (. ٤٢من زنده شدم/ تو لبخند زدی و من برخاستم« )همان:  کردم/ سال بد رفت و

این مقوله در شعر بیکس نیز درست با همین رویکرد تبیین یافته و فضای توصیفی زیبای را توسط ترکیبات  

ست به بستری رمزآلود و مفهومی  کشد. آغاز شعر »دشنه« در واقع جوالنیرمزآلود در ذهن مخاطب به تصویر می

شود. مخاطب در اولین لحظۀ برخورد با این سروده، خود را در عمق  دانم« آغاز می. شعر با فعل »میاقناع کننده

بازمی هنرمندانه تصویر  بارش  آغاز شود؛ سپس  اینگونه  تا کالمی  رانده شده  پیش  از  گویی جهانی سخن    یابد. 

 اری انباشته شده است:مفاهیمی رمزآلود که در پس هر واژه و ترکیب، انگار وسعتی از مضامین استع 

ای خواهند کرد،/ تا در نیام گلویم فرو کنند؛/  دانم/ قاتالن برف/ عشق شما را برایم دشنه»می

تان/ به خواب ام در برف عشقبوسم/ سپس چشمانتان را میاما آنگاه نیز/ من دستک دشنه

 (.5: ١٣8٢خواهد رفت« )بیکس، 
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ها روزن رمزآلود گشوده بر ذهنیت مغلوب مخاطب است و سپس  پروراند که تناین آغاز در خود یقینی می

بارشی از مفاهیم رمزی: قاتالن برف، عشق، دشنه، گلو، بوسیدن دستک دشنه و سرانجام به خواب رفتن چشمانی 

از   ژانر یکی  به صورت صور خیال پدیدار شده است،  بر روابط جانشینی و همنشینی که  افزون  در برف عشق. 

مؤلفمهم میهترین  محسوب  متنی  رمزگان  در  همها  یکدیگر  »با  ژانرها  این  اغلب  شود.  متون،  و  دارند  پوشانی 

توان متونی را کامالً منطبق با تعریف یک ژانر خاص  دهند. به ندرت می قراردادهای بیش از یک ژانر را نشان می

ت است از: تخیلی و غیرتخیلی؛ نثر  بندی مربوط به ژانرها عبارترین دسته(. مهم٢٢٤:  ١٣8٧پیدا کرد« )چندلر،  

نگاری خود، ژانرها را به چهار وجه روایت تاریخی تقسیم کرده است: عاشقانه، و نظم. »هیدن وایت در بررسی تاریخ

 (. White, 1973: 127غمناک، کمدی و هجو« )

عاشقانۀ شاملو و بیکس، وجه رمانتیک اشعار    بود،  پدیدار  وضوح  به  بیکس  « دشنه»   شعر  در   که  همانطور

با یأس و دل واژگانی چون: »تردید، مردگی )رمانتیک سیاه( همسو میگاهی  نمود و ظهور  شود. در شعر زیر، 

 کند: راه، خسته، خاموشی، شب و ...«، فضایی سرد و عاری از عاطفه را در ذهن مخاطب تصویر میکوره

ای از تو لبریزم./ هیچ چیز مرا تسکین آینهآیم/ چون  های تردید میکوره »خسته، خسته، از راه

بازوهایت، نه چشمهنمی تو خاموشم، شهری در شبم./ تو طلوع های تنت./ بیدهد./ نه ساقۀ 

 (.٤8: ١٣٤6شود« )شاملو، چشم و شهر من بیدار میکنی/ من گرمایت را از دور میمی

  عاشقانه،   اند،گرفته  کار  به   هاسروده  این  جمله   از  و   کوچکهای  آینه  و  تازه  هوای  مجموعۀ  در دو   شاعران  که  ژانری

  شاملو و بیکس  هایعاشقانه  در  ژانرها   پوشانی هم  شاهد  بنابراین  است؛  نظم   بر   مبتنی  و  واقعیت   و   تخیل  ترکیب     غمناک،

 باشد:  آنان درونی هایتنش از  بازنمودی تواندمی  مشخص، ژانر یک از استفاده  در شاعران ثبات  عدم. هستیم

اش را بر سینه فرا بست/ و صورت از رهگذران پنهان داشت/ اگر آب/ پلک  »اگر باد/ راه نفس

موج را برهم نهاد،/ خسته و درمانده/ در نیمه راه باز ایستاد/ و سوی سرچشمه برگشتن گرفت/ 

زمین را    هایش را کلید زد، و ریس پروازش را/ به منقار گردن پیچید/ اگر درختاگر پرنده بال

هایم را سر از تن جدا  تنها گذاشت/ اگر باران/ برآن شد در فصل خود فرو نبارد.../ من نیز/ واژه 

 (. ٧: ١٣8٢)بیکس،  خواهم کرد/ و نخواهم گذاشت/ شعرام زبان بازگشاید« 

-این تصاویر، بازتابی از تیرگی و انسداد فضای سیاسی و اجتماعی دوران حکومت صدام است. حتی از واژه

گذرد و در پس »اگر«هایی که بیانگر استیصال مطلق است، »سر از تنشان« جدا خواهد کرد. بدیهی هایش نیز نمی

ها و  ها، خستگیها، بی بارانیاست تخیل و روان لطیف و حساس شاعرانی چون شاملو و بیکس در هجوم تیرگی 

 ای مایهدرون  تمایزی   شاملو  عشق  با  شیرکو  عشق  رمز  که  است  این  نمونه،  این  در  توجه   قابل  ... آزرده شود. نکتۀ

 ایافسانه  عالی،  بیکس،  عشق  رمز  اما  است؛  رمانتیک  و   جسمی  زمینی،  شاملو،  نمونه، عشق  این  در  شود،می  دیده

 utopia  /آباد  رایگان  و  فاضله  مدینه  و  نشان  و  نام  بی   معشوقی  پی  در  که  است  دوستی  میهن  های داللت  و دارای 

 نیست. زمینی  و  حقیر ترجیحاً که است

 رمزگان تفسیری   -2-٤

ترین مفاهیم متغیر فرهنگی هستند که حامی یک دیدگاه  ها بازتابی از اصلیدر مرتبۀ داللتی ایدئولوژیک، »نشانه

- ٢١5:  ١٣8٧گرایی و ... هستند )چندلر،  ساالری، آزادی، فردگرایی، عینشمول خاص مانند: پدرساالری، زنجهان

در    .(Eco, 1992: 64)شناختی است«  (. در یک نگاه کلی »هرمنوتیک تفسیری، اساساً یک استراتژی نشانه٢١٤
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های متنوعی را از این آنان ایدئولوژی   اشعار شاملو و بیکس، بر این وجه از مفهوم عشق، تأکید فراوان شده است.

ند. برای آنان عشق، صرفاً در رابطۀ زیستی و زمینی  ا تبیین کرده   های کوچکآینه وهوای تازه    طریق در مجموعۀ

با جنسیت مخالف خالصه نمی انسان  از هنجارهای جنسیتی،  دو  فارغ  انسانی  بلکه متغیرهای فرهنگی و  شود، 

گویند شوند. بر این اساس این دو شاعر میهنی، گاهی از عشق سیاسی سخن میسرزمینی، دینی و ... تبیین می

ورزی  شمارند. شاملو در شعر زیر، میان مبارزات سیاسی و عشق عشقی میعی را ناشی از بیو گاهی جمود اجتما

هاست. او در نگاه  کو« با جنسیت زنانه نمادی برای این مبارزه کند. »گلپیوندی دوسویه و البته، پویا برقرار می

پنجۀ شب )نماد تاریکی و وحشت( درهم  کو«،  گرای شاملو به مثابۀ منجی و رهاننده است. با آمدن »گلآرمان

-کند، اما اهداف این منجی مبنی بر زندگیشود. با وجود همۀ موانعی که باد خیره برای او ایجاد میشکسته می

مردگی ناشی کند. شاملو عشق را عاملی مطلوب برای دور شدن از یأس و دلآفرینی و امیدبخشی تحقق پیدا می

بعدی خارج کرده و بدان کارکردهای مؤثر دیگری  کند آن را از حالت تکو سعی می  داندهای سیاسی میاز شکست

 ببخشد: 

اندازد/ پنجه در دامانش/ روی باریکۀ راه دانم،/ با همه خیرگی باد که میآید، میکو می»گل

کند زیر آید/ با همه دشمنی این شب سرد/ که خط بیخود این جاده را/ میکو میویران./ گل

در   شیشۀ  بر  پنجه  پیچک خشک/  یکی  مأیوس  شاخ  خواب/  سر  ندارد  پنهان/ شب  عبایش 

های شب، از دورادور/ ضرب آهستۀ پاهای کسی حوصلگیساید/ من ندارم سر یأس/ زیر بیمی

 (.٢١-٢٢:  ١٣٤6آید« )شاملو، می

  نموده   چیندست  هدفمند   رمزهایی  برای   را  خاصی   های واژه   شیرکو بیکس  که   همچنان  سروده زیر نیز  در

 کوشد می  توان  تمام  با   شاعر  که  کرد  کشف  عاشقانه  عظمتی  و  شکوه  از  نمودی   رمزی،  هر  پس  در  توانمی  است،

 دارد:  نگاه  زنده  آن در  را  « امید»  خویش، فکری  سرخوردگی و استیصال علیرغم 

ات/ پریشان کن/ خود "خرماییموهای  "ات را/ چونان"آرامی"ام/  "غمگین"و"تنها"»ای همسر

می بازگشای./  فقر  برای  آغوش  چهارتاشان  هر  چونان  بر ./  را  شبی  چنین  /شناسمنیز/  را  در 

نومیدی فرابند/ و با اشک زبان به سخن مگشای./ بگذار که آزار/ سنگی باشد،/ سخت،/ و شمایان/ 

 ( ٢٢: ١٣8٢آن پنج شاخه گل/ که بر آن خواهید رویید« )بیکس، 

اش، راهی جز تالش و بر نومیدی فرابند« انتهای تالش عاشقی که در فضای سیاسی مسدود جامعه  »در را

درست   ها، آن »تنها« کورسوی آخرین رمق را روشن نگاه دارد.امیدواری سراغ نداشته و سعی دارد در اعماق سیاهی

فضایی زدن فضای سیاسی موجود.  منمادی از امید است برای بره  یاس«   مانند این شعر شاملو  که در آن، »غنچۀ 

ظلمتی که   داند. شاعر با بیان عبارتپسندد و استفاده از عناصر عاشقانه را برای بهبود آن، مؤثر میکه شاعر آن را نمی

 های زندگی را در وجود او از بین برده است:گوید شرایط سیاسی موجود، پویایی و نشانهباغش را بلعیده است، می

ها معطر و  س من امشب شکفته است./ و ظلمتی که باغ مرا بلعیده، از بوی یاسهای یا »غنچه 

هایی که در  خیزد، بوسهها که از سینۀ شب برمیانگیز شده است./ با عطر یاسآور و خیالخواب

در خوشبختی شده/  ربوده  خوابسایه  تنها  که  بیدار  هایی  است،  بوده  آن  ناظر  آلودگی شب 

های گیرند/ و بوی تلخ سروها که ضربسمفونی دلپذیر یأس و تاریکی جان میشوند/ و با  می

گوید، در سمفونی یأس و تاریکی های بیدار الالیی می زای گورستانی است/ و به یاسآهنگ اندوه

آلود،/ شب لجوج را از معجون عشق و مرگ ستاره و زمین خوبچکد/ و میان آسمان بیمی

 (. ٧5-٧6: ١٣٤6کند« )شاملو، سرشار می
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، عدم پویایی و ایستایی افراد جامعه است. هوای تازههای ایدئولوژیک و تفسیری در مجموعۀ  یکی از الیه

مردگی کند که قلبی سرشار از اندوه دارد. این توصیف به معنای ناامیدی و دلشاملو شخصیتی نوعی را توصیف می

کند و بخشی است، در او اثر نمید. باران که نماد زندگیمخاطبش است. آسمان آبی او رنگ باخته و جالیی ندار

 اش رخت بربسته است:پرندة وجودش مرده و در یک نگاه کلی، پویایی از زندگی

های تو آبی رنگی را از دست داده است/ زیر آسمان »دیگر جا نیست/ قلبت از اندوه است/ آسمان 

کند/ پرندگانت هایت را پرآبله می، چهرة عشقکنی/ بر زمین تو، بارانجال زندگی میرنگ و بیبی

کنی/ آنجا که هر گیاه در انتظار سرود پرنده زندگی میسایه و بیاند/ در صحرایی بیهمه مرده 

 (.6٤شود« )همان: مرغی خاکستر می

 را   موضوع   این  کالن،  های الیه  اند. در های بیکس نیز به وفور تجسم یافته و بیان شدهاین تصاویر در سروده 

 است: شده جامعه  افراد   غالب رفتاری  و فکری  جمود موجب که داد  ربط  اجتماعی و سیاسی مسائل به توانمی

ام/ یکی بخواهد مرد؛/ اگر یار را/ دو فصل؛/ اگر »اگر گل را/ از اشعارم بیرون کشند،/ از چهار فصل

 (.5٩: ١٣8٢بمیرد و/ خود نیز« )بیکس، ام نان را/ سه فصل؛/ و اگر آزادی را/ بیرون کشند،/ سال

 گرایی رمزگان واقع  -3-٤

بیند، بلکه به دنبال بازنمون دنیایی بر اساس این رمزگان، »هنر دیگر خود را به صورت یک نظام دال و مدلولی نمی

حاظ  گرایی از ل (. واقع٢٢5:  ١٣8٧است که از قبل موجودیت داشته و مستقل از کنش بازنمایی است« )چندلر،  

(. در شعر شاملو با رمزهایی مواجه هستیم که Belsey, 1980: 47گیرد )استداللی در میان مفاهیم آشنا شکل می

ها در سه دستۀ دینی، سیاسی و  آیند. این رمزگاناند و مفاهیمی آشنا به حساب می در دنیای واقعی اتفاق افتاده

است که در کلیت شعر شاملو، بسامد    )ع(دینی، اشاره به مسیحهای  شوند. یکی از این رمزگانتاریخی خالصه می

های نمادین و  دارد و در اشعارش از او برداشت   )ع(فراوانی به اسطورة مسیح  قابل توجهی دارد. شاعر »دلبستگی

در راه رسالت    )ع(کند. آنچه بیشتر برای او مطرح است، رنج انسان معاصر از پس واگویۀ رنج مسیحامروزی می

در زنده    )ع((. عشق از جمله مسائلی است که شاملو به قدرت مسیح٤٩:  ١٣٩٠یش است« )پروینی و همکاران،  خو

گوید. او دهد و از سردرگمی خویش سخن میاش را خطاب قرار میدهد. شاعر معشوقهکردن مردگان ارتباط می

آورد. سپس، معشوقه را با  زیر لب میدر این شرایط، نیازمند دیدار بصری یار است و نامش را پیوسته و آهسته  

توان نمادی از  ای در تابوت باشد. این مرده میخواهد شاهد زنده شدن مردهخواند و از او میلفظ »مسیحا« فرامی

نام یارش جانی دوباره گرفته است. راوی )عاشق( به صورت غیرمستقیم و ضمنی بیان  با ذکر  عاشق باشد که 

گرا، ، به توجهات یار گره خورده است. همچنین، از طریق کاربست این رمزگان واقعکند که حیات و ممات اومی

 اش افزوده است:بر قداست معشوقه

جویم/ جویم باز./ با همه چشم تو را میخوابی راز/ نقش رؤیایی رخسار تو می»من درین بستر بی

آهسته به نام./ ای مسیحا!/ اینک/  خوانم/ دائم  خواهم/ زیر لب باز تو را میبا همه شوق تو را می

 (.٣١: ١٣٤6خورد آرام آرام...« )شاملو، ای در دل تابوت تکان میمرده

گردند. در چهارچوب فکری بیکس، انسان جایگاهی محوری دارد و سایر مضامین، دور این مفهوم کالن می

گرا به کار گیرد تا با استفاده از  قعکند رمزگانی وانگر خویش، سعی میبیکس با عنایت به نگاه چندالیه و ژرف

 ذکر مکرر تصاویر مختلفی از صلیب در  . های آن، رنج زندگی را برای مخاطبان خود به درستی شرح دهدظرفیت
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دهد. وی مفهومی را روی صلیب  اش انجام میهای بیکس، تالشی است که شاعر برای نجات روح خستهسروده 

های اند که رمزی از دشواری می دیگر، انسان است. او را به چارمیخ آویختهکند که نیمی خدایی و نی تصویر می

 روی آدمی در زندگی است:پیش 

شاهد،/   /   شهر.    ای درتازه    تاوان  قطره خون گرم/      بخار چند    و  ست/  صلیبی  خیابان/    »تقاطع  

فراخواند!« )بیکس،    دادگاهش نتوان    به    شاهدی که هرگز/    /  نشسته بر درخت.  گنجشک    تنها  

١٣8٤٧: ٢ .) 

 یا:

  آغازد،/ از چهار سوی/ آب های ما/ به هیچ ابری ماننده نیست؛/ چون ریزش را می»ابر آسمان

ست،/ هر روز/ بر ی "دل"شود. / خاک ما به هیچ خاکی ماننده نیست؛/ او  می  دزدیده  چشمانش

 (. ٤٤شود...« )همان: چهار صلیب کشیده می

گرایانه همیشه برای مخاطب آشنا نیستند؛ برای مثال، »رمزهای مربوط به یک دورة تاریخی های واقعرمز 

:  ١٣8٧ها سالیان متمادی است که از بین رفته است« )چندلر،  های حفظ آندیگر، زیاد آشنا نیستند ]؛زیرا[ نظام

های پس از آن است. و سال   ١٣٣٢مرداد    ٢8(. یکی از مسائل سیاسی و البته، تاریخی در شعر شاملو کودتای  ٢٢6

این رمزگان که در بستر واقعیت روی داده است، برای همۀ مخاطبان شاملو قابل درک و تشخیص نیست. شاعر  

پذیری  برد که نسبت به حکومت وقت، معترض بودند، اما به دلیل عدم انعطافهایی نام میدر این شعر از شخصیت

آلود و کند که فضای غمها با عنوان »بد، اشک و ...« یاد میاعر از آن سالحکومت، محکوم به مرگ شدند. ش

های بد، مالحظه و درک کرد و از این  ورزی را در همان سال دهد. او عشقخفقان حاکم بر جامعه را نشان می

 وار، از خاکستر تباهی برخاست و جان گرفت:طریق، یأس را به امیدواری بدل نمود و ققنوس

های کم/ سالی که »سال بد/ سال باد/ سال اشک/ سال شک./ سال روزهای دراز و استقامت

غرور گدایی کرد./ سال پست/ سال درد/ سال عزا/ سال اشک پوری/ سال خون مرتضی/ سال 

یاران گمشده   کبیسه.../ زندگی دام نیست/ عشق دام نیست/ حتی مرگ دام نیست؛/ چراکه 

گوید: مأیوس نباش/ من امیدم را  ن عشقم را در سال بد یافتم/ که میآزادند/ آزاد و پاک.../ م

شدم،  در یأس یافتم/ مهتابم را در شب و/ عشقم را در سال بد یافتم/ و هنگامی که خاکستر می

 (.٣8-٣٩: ١٣٤6گُر گرفتم« )شاملو، 

الی  کند و البه   ایفا  خوبی  هب  را  خود   ادبی  رسالت  تا  زندمی  پیوند  اجتماعی  ای مقوله  به  را  شخصی  ای تجربه  وی 

در سروده زیر، ضمن ارجاعات   های تاریخ را نیز ثبت و ماندگار سازد. بیکس نیزمفاهیم نمادین و استعاری، گوشه

کشد تا  سمبلیک هنری، بازخوردی تاریخی از وقایع دردناک بخشی از تاریخ پر مشقّت ملت کُرد را به تصویر می

( که مصادف بود با بمباران شیمیایی حلبچه، در  ١٩88مارس سال    ١6مخصوصاً ) یاد وخاطرة قربانیان انفال و  

 ذهن تاریخ ماندگار شود: 

ام را ربود./ چون بازش یافتم/ و بر کاغذاش راندم،/ / باد قلم"گویژه"»چهاردهم مارس/ برفراز  

برد،/ چون بازاش ام را با خود  قلم  "سیروان"ام!/ پانزدهم مارس/  دسته دسته/ پر گرفتند/ کلمات

مارس/   شانزدهم  شعرهایم!/  شدند  ماهی  راندم،/  کاغذاش  بر  و  مارس!/ - گرفتم/  شانزدهم  آه 

اش باز گردانید،/ و بر آن شدم بر کاغذاش برانم/ دیدم ام را گرفت./ چون به منقلم  "شهرزور"

 (.6٩: ١٣8٢ام« )بیکس، اند/ انگشتان/ خشکیده "حلبچه"به سان 
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های شاملو و بیکس فراوانند. ماجرای تاریخی نوشیدن جام زهر از سوی  و تاریخی در مجموعه  گرا رمزگان واقع

مر با عوامل انگلستان و ... در اشعار شاملو و بیکس، آنان را به مثابۀ سقراط حکیم تا مبارزة تاریخی شیخ محمود نه 

 ص خود به مخاطب ارائه نمایند.دهد که نکات برجسته و تاثیرگذار تاریخی را با هنر خا مورّخی قرار می 

 رمزگان اجتماعی  -٤-٤

آورند.  ای را پدید میهای نشانههای انسانی به دالیل گوناگون، نظامنمایند و تمدنها در بستر اجتماع رخ مینشانه

نشانه بیرون  روند.  های اجتماعی به شمار میای است که طبیعتاً پدیدههای نشانهشناسی علم بررسی نظام»نشانه

ای به همان اندازه  های نشانهمعنی است و تلقی کارکردی بیرون از زندگی اجتماعی برای نظامای بیاز نظام نشانه

فرهنگی    ها و باورهای اجتماعی وها با آییناز این نشانه  بدیهی است که بخشی(.  ٤١:  ١٣٩٠ربط است« )سجودی،  بی

شناسی است؛ نشانه    همزاد تاریخچۀ   شناسی تقریباً  فرهنگ در نشانه  بررسی    سازگار باشند. »موضوع   همسو و  

 (. ١٣:  ١٣٩٠اند« )نامورمطلق،  شناسان بودهزیرا فرهنگ و عناصر فرهنگی از نخستین موضوعات مورد توجه نشانه

ت: های اجتماعی، بسیار است، اما در شعر شاملو، تنها دو مورد بازتاب داشته اسهای رمزگان اگرچه مصداق

که »نبض شعرهای شاملو با اجتماع  الف( آداب و رسوم و باورهای اجتماعی؛ ب( رمزهای غیرکالمی و بدنی. با این

های یک زندگی اجتماعی و یک دگردیسی وسیع با رویدادها بود« )پورنامداریان، زد و شعر او صدای ضربهمی

-گونه که باید، نیست. در یکی از رمزگانآن  هوای تازههای اجتماعی در مجموعۀ  (، اما انعکاس رمزگان٣٠٩:  ١٣٧١

تواند در سطح نمادین و رمزگان، به  ای اجتماعی به رسم دانه ریختن برای کبوتر اشاره شده است. این عمل میه

ها  لح و پایان نزاع معنای تقویت و گسترش صلح و دوستی باشد. پیدا کردن کبوتر نیز، رمزی از رسیدن دوباره به ص

شود. شاملو از این فرهنگ اجتماعی استفاده  الملل، نمادی از صلح محسوب میو ستیزهاست. کبوتر در فرهنگ بین

ها سخن بگوید و به روزی اشاره کند که درگیری و جنگ جای خود را به  کند تا از عشق و محبت میان انسانمی

کند. در شعر زیر، »عشق  اش را قفل نمیترس و ناامنی درهای خانهدهد و دیگر، کسی از روی  شادی و آرامش می

باالتری می به سطوح  بیولوژیک عاشق و معشوق  از سطح روابط  رسد. عاشق و معشوق در یکدیگر محو  شاملو 

 (: 5٢: ١٣8٣رسند« )زرقانی، شوند و به اتحاد می می

ی دست زیبایی را خواهد گرفت./ »روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد/ و مهربان

ست/ روزی که دیگر/ روزی که کمترین سرود، بوسه است/ و هر انسان/ برای هر انسان/ برادری 

ست/ و قلب/ برای زندگی بس است.../ روزی که ای بندند./ قفل/ افسانهشان را نمیدرهای خانه

بار/ برای کبوترهایمان دانه بریزیم« تو بیایی/ و مهربانی/ با زیبایی/ یکسان شود./ روزی که ما دو  

 (. ٣٤-٣6:  ١٣٤6)شاملو، 

  فراتر،  نگاهی  در  و  کُرد  جامعۀ  های سنت  و  آداب  از  برآمده  که  اجتماعی  های رمزگان  کاربست  با  بیکس نیز

 دنیای   های شاخصه  او   البته،.  است  پرداخته  خود  آرمانی  دنیای   اصلی  های ویژگی  بازنمایی  و  تشریح به  بوده،  جهانی

 یابد: دست   دارد، ذهن در شاعر که ای نتیجه  به  و برآید مقایسه  مقام در مخاطب ذهن تا شمردبرمی  را  پادآرمانی
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»سرنوشت ما/ تنها بر پیشانی سنگر نقش نبسته است/ این گذرگاه/ تنها بر سرزمین شعله و 

تنها برای    /اسب  روید./ اینهای این عشق/ تنها نوعی از گل نمیشود./ در باغ باروت ختم نمی

ها/ تنها برای حمل اسلحه نیستند./ ذهن ما/ تنها با تاختن در میدان نبرد نیست./ این دست 

ای از گیاهان و درختان نیست./ شود./ این سرزمین/ تنها آبستن تیرهیک کلید باز و بسته نمی

زبان آشنا نیست./ این دریا   شود./ رهایی/ تنها به یکاز چرم و پوست/ تنها تیردان درست نمی

توان دست را/ هم رودخانه و دسرازه کرد/ هم شکافد./ .../ آری/ میرا/ تنها یک نوع کشتی نمی

توان انگشتان را/ به پیانو و شمشیر و آذرخش./ آری/ واژگان نیز منفجر خواهند شد/ آری/ می

توان/ رد و صدا را تند باد/ میای کتوان گلو را/ درهکمان و گلوله و گل هدیه کرد/ آری/ می

 (.٧6:  ١٣8٢ستاره نمایش تمامی دنیا« )بیکس،    دیگری را/    و آن    چشمی رامشعل اشکفت کرد/  

از این مقوله به عنوان یک رمزگان استفاده   انسانی، زنده به گور کردن است. شاملو  از آداب جامعۀ  یکی 

ورزی رضایت  اش توضیح دهد. او که از فرآیند عشقشقانهکند تا شرایط درونی خود را به واسطۀ ماجراهای عامی

  اند. شاعر اش حاضر شدهسپاری ای در مراسم خاکداند که عدهکامل ندارد، خود را به مثابۀ فردی زنده به گور می

 را   او  تواندنمی  اینکه  از  و  داندمی  روزگارش  تاریکی  در   شبانه  چراغ   را  یارش  سیاه  چشمان  هنری،  و  ادبی  نگاهی  با

 دهد:می سر سوزناک ای مرثیه باشد، داشته خود  کنار در

چراغ سیاه من بود./ مرثیۀ دردناک من بود./ مرثیۀ دردناک وحشت تدفین  »چشمان تو شب

 (. ١٢٧:  ١٣٤6زنده به گوری که منم، من...« )شاملو، 

آورده و بسیار هنرمندانه تصاویر  و درست در همین فضای رمزگانی، بیکس نیز رمزها را به هیأتی آفریننده در

نگاه    با  عمیقی از دلدادگی و عشق را با شرایط نامطلوب سیاسی و اجتماعی تلفیق نموده است. شاعر در این شیوه،

و »دستان«اش را »باد« و »عشق«اش را »بذر گل شعر«   به مثابه »آب«   را   یار«   »چشمان  و بیان رمانتیک خود،

آنچه به این نمادها جان بخشیده و کالبد چند بعدی آن را در ذهن مخاطب به تصویر  تصویر نموده است. اما  

 کشد، »کاسه سفالین سر« شاعر است که »رودرروی محبوب« قرار گرفته است:می

باد؛/ عشق ات/ آب/ دستان»چشمان را رودررویت ات/  ات/ بذر گل شعر./ آه، ای دختر،/ آنچه 

 (.٤8:  ١٣8٢ش است« )بیکس، ام،/ گلدان سفالی سر خوی گرفته

اند و اشاره به  های شاملو و بیکس بسیار به ندرت نمود پیدا کردههای بدنی و غیرکالمی در سرودهرمزگان 

می نظر  به  دشوار  آنان، کمی  رمزگانی  هیچ کارکردهای  زیرا  این رسد؛  به  واضح  و  دقیق  به صورت  آنان  از  یک 

ها و نیز، شرایط اجتماعی و فرهنگی  رفای رمزها باید به فضای کلی سرودهکارکردها اشاره نکرده و برای رسیدن به ژ

کنند و به قدری  توجه نمود. رمزهای غیرکالمی مانند نگاه کردن، لمس کردن و ... یک نظام حسی را قانونمند می

 اند که نیاز به توضیح و تفسیر ندارند: در بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه جای گرفته
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ام "اکنون"سان غروب پاییز/  دوزم،/ بهام را/ به چشمان یاد تو میاینجا/ چشمان تنهایی»چون از  

فراموشتو گم می  "دیروز"در   هربار  یادت ام میشود./  اجاق  از روی  را/  غربت خویش  شود/ 

گیرد/ و قطره قطره/ ام را/ در خود میبردارم،/ و آنگاه که/ از پیش تو برگردم/ دود،/ چشم خانه

 (.6٣چکد« )همان: می فرو آن از  /داغ  قیعش

است    بر این اساس، همچنان که در سرودة فوق نظام حسی در دو رویکرد متفاوت به خلق تصویر انجامیده

آورد که قواعد آن از سوی  در شعر زیر نیز، شاملو با دست، چشم و تن آواز خواندن، نظامی حسی را پدید می

قامخاطب درک می نظام  این  انتقال حس عشقعدهشود.  عاطفی،  با همۀ  مندِ  عاشق  است.  به معشوقه  ورزیدن 

کند و به اصطالح، همه تن چشم  اش تالش میای بر زبان بیاورد، برای جلب توجه معشوقهآنکه جملهوجودش و بی

 گردد تا شکوفا شود و به تعالی دست یابد:شود و به دنبال یار میمی

ها، دلم صدایت کرد/ و تو با طنین صدایم به سوی من ترین شبتاریک»تو را صدا کردم/ در  

هایم هایت/ برای لبهایم با چشمهایم آواز خواندی/ برای چشمهایت برای دستآمدی./ با دست

هایت انس گرفتم/ با تنت انس  ها و لبهایت/ با تنت برای تنم آواز خواندی./ من با چشمبا لب

 (.56: ١٣٤6کش کرد/ چیزی در من شکفت« )شاملو، گرفتم/ چیزی در من فرو

 رمزگان ادراکی  -5-٤

توان نگرشی  است؛ بنابراین نمی کند که در ذهن خود تصویر کردهمی  درک و  بیندای میهر فردی دنیا را به گونه

بینیم، اما در  کنیم این دنیایی است که با چشم ذهن خود میثابت برای درک از دنیا در نظر داشت. »ما گمان می

هایی که (. رمزگانNichols, 1981: 12کنیم، تصویر رمزگذاری شدة جهان است« ) حقیقت چیزی که مشاهده می 

شود. هایی متفاوت از ماهیت آن می ایم در بازشناسی دنیا برای هر فرد مؤثر بوده و منجر به برداشت به وجود آورده

نیاز داریم تا آن را با شکلی برجسته )شکلی با حدفاصل مشخص(  »ما هنگام مواجهه با یک تصویر بصری ظاهراً  

شناسان مکتب گشتالت  (. روان٢٢5:  ١٣8٧زمینه یا زمینه جدا سازیم« )چندلر،  فارغ از توجه کنونی ما به پس

اند که شامل مواردی چون: مجاورت، شباهت، پیوستگی برای سازمان ادراکی اصولی بنیادین و اساسی ارائه کرده

 (.٢٢6شود )همان: شدگی میاسب، انسداد، کوچکی، تقارن و احاطهمن

دهد که شاعر جهان را در فرآیند ادراکی شکل داده و برای  شاملو نشان می  هوای تازهنگاهی به مجموعۀ  

مخاطب، عینی و ساده کرده است. او با آمادگی کامل، تصاویر مبهم را با کاربست قواعد همگانی و جهانی تفسیر  

هایی که نزدیک و مرتبط به هم هستند  و بر گسترة فهم مخاطب خود افزوده است. شاملو با تکیه بر ویژگی   کرده

تر، اهداف ادراکی خود را تشریح کرده است. زمینۀ بزرگتر در برابر پسهای کوچکتر نشان دادن حوزهو با عظیم

پردازد.  ها به توصیف دنیای بیرون میاز شخصیتدر سرودة زیر، شاعر برای ترسیم هرچه بهتر دنیای درون یکی  

شود. اشک  کنند و درب خانه به واسطۀ توفان سهمگین شکسته میهای باران با شدت به زمین برخورد میقطره 

 و گریه و افسوس و هالکت نیز، در تصویرسازی شرایط نامطلوب روحی عاشق، اثرگذار است:
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فشانی از در، به نعرة توفان، شود هالک/ بیهوده می»باران کند ز لوح زمین نقش اشک پاک/ آو

زنی به در، انگشت دردناک./ دانم که آنچه خواهی ازین چنین به خاک/ بیهوده میاشک این

کسی است./ دانم که اشک گرم تو دیگر  بازگشت، چیست:/ این در به صبر کوفتن، از درد بی

است./ افسوس بر تو باد و به من باد! از دروغ  نیست:/ چون مرهمی، صدای تو، با درد من یکی  

خورده مرد/ یک لکه مریض دارو! زان زخمآنکه درد/ بیمار و درد او را با هم هالک کرد/ ای بی

 (. ١٧-١8: ١٣٤6دود مانده و یک پاره سنگ سرد!« )شاملو، 

-اطب، مجسم پردازد و آن را با تکنیک تصویرسازی برای مخهای چشمان یارش میراوی به توصیف ویژگی 

کند که با گشایش  شناختی به چشمان یار در سیاهی شب اشاره میکند. او برای تحقق این هدف زیبایی سازی می

پیشه چنین تشبیهی را به اند راوی عاشقهایی که باعث شدهآن، گویی آسمان وجودش پرستاره شده است. مؤلفه

تر )چشم( از کوچکی این است که شاملو حوزة کوچک  کار بندد، عبارتند از: مجاورت، شباهت و کوچکی. منظور

 دهد:تر نشان میتر و برجستهزمینه )ستاره و شب( بزرگرا در برابر پس

 (. 55هایت را یافتم/ شبم پرستاره شد« )همان:  »در تاریکی چشمانت را جستم/ در تاریکی چشم 

 ،« زمینه»   و  « شکل»   مفهوم  دو  تقویت  ضمن  تصویری،  های نشانه  رمزگذاری   با  بیکس  مشابه،  ای سروده  در

  ایجاد با   کندمی  سعی او .  است کشیده  تصویر  به  مخاطبانش  ذهن  در  دیگر  بار  را  آن در  موجود  های پدیده  و  جهان

  و   بدیهی  امری   به  ادراکی  های مؤلفه  تکرار   واسطۀ   به  که  را  هوشیاری   عنصر   مخاطبان،  « ادراکی  ثبات »   در  تغییر 

 : کند آشنا  جدید هنجارهایی  با را هاآن  دید زاویۀ و نماید فعال اند،شده بدل تکراری 

 دود   تنوره   /راه؛  به   پا  و  /بودیم  اشک   زنجیره ./  نبود  ایستادنمان  /باریدمی  که  بارانی  سانبه» 

 پاهامان  و  /بود  سرهامان  ناودان  ماندماغ   /خیس   خیس   همه./  کوه  در  پیچیده   و  / بودیم  روستایی

 اسبانی  /هامانخوردهسال  و  /پاییز  درختان  /هامانزن  /پرستو؛  / مانکودکان  /تن  برای   راهیآب

  او  /بود  ترآرام  همه  از  و  /نکرد  اشخیس   باران  ما  از  یکی  تنها  /خیس  خیس  همه./  بودند  خسته

 . (٧١: ١٣8٢ بیکس،« )همسرم  شکم چترگون پوست زیر  /بود کودکی

پرداختن بهاحمد شاملو و شیرکو بیکس،   به اجتماع هستند که ضمن   مسائل   شاعرانی مردمی و متعهد 

ای از اشعارشان، جنبۀ اجتماعی دارد. »روشنفکران فرهنگی ]از  هایشان، بخش گستردهخود در سروده   شخصی

دیدند« )مجابی، جمله شاملو[ در این دوره )دهۀ سی خورشیدی( خود را با انقالب مردم، همسو و همداستان می

(. بیکس نیز در ادبیات کردی دقیقاً در چنین بستر و شرایطی زندگی کرد و بالید؛ در نتیجه هر دو  5٢:  ١٣8١

 انداز کنند.تبدیل کرده و صدای مخالفان را طنین کردند شعر را به سالحی برای مبارزهسعی می

 گیرینتیجه -5

با بیانی رمزی، استعاری و نمادین    های کوچکآینهو شیرکو بیکس در مجموعه    هوای تازهاحمد شاملو در مجموعۀ  

اند. از جمله محورهای سطح های ذهنی خویش عینیت بخشیده و آن را با مخاطبان به اشتراک گذاشتهبه دغدغه

بانی نظریۀ  های عاشقانۀ شاملو و بیکس با رویکرد به مفکری هردو شاعر، پدیدة انسانی عشق است. تحلیل سروده 
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های خیالی  های متنی در شعر این شاعران یا به شکل صورت دهد که رمزگانهای پنج گانۀ چندلر نشان میرمزگان 

ترین ابزار شاملو و اند یا به شکل رمز ژانر. در میان صناعات شعری، استعاره، اصلیهای ادبی منعکس شدهو آرایه

به شعر   این طریق،  از  آنان  بوده است.  پویایی بخشیدهبیکس  باید گفت که  خود تشخص و  ژانر هم  اند. دربارة 

های ایدئولوژیک شعر شاملو اند. در میان رمزگان های »تخیلی، رمانتیک و غمناک« در اشعار آنان، غالب بودهگونه

جمود ورزی،  های سیاسی و عشق توان به مواردی چون: نقد فرهنگ مردساالری، ارتباط ژرف کنشگری و بیکس می

های گروهی اشاره کرد. در مجموع، شاملو در سطح تفسیری، نگاه انتقادی و عدم پویایی افراد جامعه در فعالیت

های شاملو و بیکس، ذیل سه دستۀ گرایی در سروده های واقعهای دیگر دارد. رمزگانتری نسبت به رمزگان ویژه

مردگی  و دل  ١٣٣٢مرداد    ٢8م، با ماجرای کودتای  گیرند. رمزگان سیاسی ه »دینی، سیاسی و تاریخی« جای می

های هردو شاعر از مرگ  جامعۀ ایرانی و نیز مشقات تاریخی ملت کُرد ارتباط دارد. کاراکترهای حاضر در سروده

گونه دردآور و دشوار  ورزی این کنند تا شرایط خود را در فرآیند عشقها استفاده میتاریخی و حماسی اسطوره

نماین رمزگانتوصیف  تقسیم مید.  دو دسته  به  بیکس  و  اشعار شاملو  در  اجتماعی  و  های  »آداب، رسوم  شوند: 

ها  های بدنی )لمسی و نگاه کردن(«. هر دو شاعر به واسطۀ کاربست این رمزگانباورهای اجتماعی« و »رمزگان 

و غیرروایی خود، هنجارهای    های رواییاند. آنان به واسطۀ توصیف عشق را در سطوح فردی و گروهی بازتاب داده

 اند. کنند، ارائه دادهمتفاوت و جدیدی را از جهانی که در آن زندگی می
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