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  وب رويكرد ساختارگراييي شعر احمد شاملو در چارچبازخوان
  

   فرهنگ ارشاد، رشيد هاشمي،
  فيروز راد سيف اله سيف اللهي،

 )20/03/98تاريخ پذيرش ، 23/04/97 فت(تاريخ دريا
 

شناسي و ادبيات است و سعي دارد شعر  اي بين جامعه اين مقاله تحليلي بينا رشته: چكيده
شناختي بررسي نمايد. براي اين منظور ضمن استفاده از نظريه  منظري جامعه احمد شاملو را از

شناختي مربوط حوزه ساختارگرايي، از روش شناسي تحليل گفتمان فوكو و  هاي مختلف جامعه
تحليل گفتمان انتقادي فركالف نيز استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان 

ن معنايي و خطي است كه در آن ارتباط دال و مدلول يك به دهد كه شعر شاملو داراي تعي مي
دهد و از  يك است. اين امر امكان توليد معني و خوانش هاي مختلف در آثار وي را كاهش مي

اين رو بافتي ساختارگرايانه به آثار و انديشه هاي وي داده است. اين تحقيق همچنين نشان 
اني از ظرفيت بااليي در پرداختن به مسائل انساني و دهد كه ادبيات ايران همپاي ادبيات جه مي

اجتماعي برخوردار است و داراي رويكردهاي متفاوتي در تفسير اين مسائل است كه روايت 
هايي، از هاست. اين تحقيق و كارهاي مشابه ضمن كشف چنين توانمنديشاملو تنها يكي از آن

اي را روشن نموده و ضرورت آموزش  همهجوريت اين آثار كاسته، اهميت تحقيقات بينارشت
  شود.    هاي دانشگاهي مربوطه يادآور ميها را در رشتهتوأمان آن

  : تحليل گفتمان، دال، ساختارگرايي، شعر معاصر، مدلول.ياصلمفاهيم 
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  مقدمه و بيان مسئله
ادبيات، اي دارد چرا كه ويژگي اصلي هاي هنري گوناگون، ادبيات جايگاه ويژه در ميان شاخه

كند و امكان بازنمايي كلمات منتقل ميزبان محور بودن آن است. به اين معني كه ادبيات جهان را به
آورد. اين بازنمايي در صور ادبي مختلفي چون شعر، داستان،  جهان از ديدگاه نويسنده را به وجود مي
هاي متنوع ف ادبي، با شكلهاي مختلدهد. در كنار اين صورت نمايش نامه و رمان، خود را نشان مي

نقد و نظرية ادبي نيز مواجهيم. نظريه هايي چون فرماليسم، ناتوراليسم، رئاليسم، ساختارگرايي و 
اند. نويسندگان بزرگي چون بالزاك، استندال، چخوف، پوشكين، پساساختارگرايي از اين جمله

اني هستند كه كاربرد اجتماعي از گوگول، بودلر، داستايفسكي، تولستوي و بسياري ديگر در زمرة كس
خوبي معنا كردند. در واقع غناي اجتماعي و انساني موجود در اين آثار بود كه پيدايش اثر ادبي را به

شناسانه اين آثار پردازي و تحليل جامعهدنبال داشت و نظريهشناسي ادبيات را به نام جامعهدانشي به
ستوا، بارت و بسياري ديگر موجب رشد و توسعه دانش وسيلة كساني چون لوكاچ، گلدمن، كريبه

ادبيات ايران نيز كه داراي غناي كيفي و كمي قابل اين امر در مورد شناسي ادبيات گرديد.  جامعه
ادبيات ايران داراي تاريخي كهن و طوالني است كه از قبل از رودكي  كند.توجهي است صدق مي

بسياري از اين  تا به امروز ادامه يافته است. و بسياري ديگرحافظ  سعدي، ،مولوي ،فردوسيآغاز و با 
شناختي قرار هاي جامعهآثار توسط كساني چون مختاري،پوينده ،ارشاد و ديگران مورد تحليل

دنبال آن پيچيده تر شدن شرايط در دورة معاصر نيز با شبه مدرن شدن جامعه و به اند.گرفته
  جامعه ايران  تحليل شرايط اجتماعي در و رمان، شعرجمله در  ازاستفاده از ادبيات و اجتماعي، 

دنبال تحولي كه نيما يوشيج در ويژه به؛ بهاست رواج گسترده مندترنظام تر وژرف تر،شكل وسيعبه
قافيه را از  عروض و هاي محدوديتكه گذار سبكي از شعر شد بنيان وجود آورد. ويشعر معاصر به
شعر داد كه در آن اهميت محتوا و رها و آزادتر از قبل به شكليو  ليل بخشيدو يا تق ميان برداشت

، شكل جديد شعر و امكان آزادي عمل بيشتر در آن موضوع بيش از گذشته مورد تأكيد قرار گرفت.
ر در بيان سازوكااستفاده از اين خيل كثيري از عالقمندان به هنر، ادبيات و مسائل اجتماعي را به

 ،محل اساسي صحنه آرايي عاليق به اين ترتيب ادبيات ايران به نمود.ترغيب  شان و باورهايرويكردها 
اين امر اهميت تحليل  و سياسي بدل شد.  فرهنگي باورها و نگرش هاي گوناگون هنري، اجتماعي،

شناسي ادبيات  كه جامعه شناختي آثار ادبي مذكور را بيش از گذشته روشن نمود و نيز اين جامعه
تر  هاي پنهان و آشكار مسائل اجتماعي موجود در چنين آثاري را روشن تواند اشكال و صورت يم

هاي ادبي معاصر است كه باور دارد شعر به طور  ترين چهره كه احمد شاملو از شاخصنمايد. چنان
و  طور خاص بايد با جديت داعية آزادي خلق را در پي داشته باشد. شاملو وظيفه عام و شعر وي به

اي براي شعر قائل است و تخطي از اين چارچوب كلي را تعهد اجتماعي مشخص و تبيين شده
  داند.موجب از بين رفتن ماهيت شعري اثر ادبي مي



 1397بهار ، 1 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

70 

  ). 140: 1394اند (شاملو،اي ز جنگل خلقشعر حربة خلق است/ زيرا كه شاعران/ خود شاخه
ه كرامت و آزادي انسان را از بين برده و دغدغة اصلي ادبيات شاملويي مسائل و مشكالتي است ك

هاي جامعة آرماني مورد نظرش را خدشه دار نموده است، از اين رو ضمن نقد شرايط مذكور، ويژگي
اشعار بسياري در رثاي كساني دارد كه در راه آزادي و درد مشتركي كه او  وشاملدهد. نيز توضيح مي

  اند. كشته شده كندها ياد مياز آن
  مرا فرياد كن/ د مشتركممن در

  ويا:
اي ديوار فروريختهكجا هيچ/ ايهمچون گلوگاه پرنده/ كوچك/ خواندسرودي مي آزادي آه اگر

  )799: 1394(شاملو، ماندبرجاي نمي
داند كه حاصل آن رهايي و رشد همه فضايل و كرامت شاملو آزادي را امكان اصلي آباداني مي

كه اين آزادي  نگارانه بيشتر به يك راه حل نهايي شبيه است. ايناين تأكيد مطلق ا انساني است.
هاي اجتماعي جوامع چه اثر هايي است و بافت فرهنگي و ساير ويژگيها و شاخصهداراي چه ويژگي

  گيرد.مورد توجه قرار نميزياد  توانند بر معنا داشته باشند،تعاملي و متقابلي مي
گراي قرن بيستم قابل ارزيابي ات اجتماعي متعهد و ساختارديدگاه شاملو در راستاي كلي ادبي

 آپتين سينگلر، مالرو، هكساني چون آندر خواه و رهايي بخش.آزادي ادبياتي عدالت محور، است.
توان از جمله اين افراد دانست كه اغلب متأثر از گارسيا لوركا و بسياري ديگر را مي آندره ژيد،

 و حاكميت سرمايه عدالتي،دردمندي انسان از بي ةدغدغ داري سرمايهضد ايدئولوژي سوسياليستي و 
ويي گعنوان الهسوسياليسم ب اگرچه اميد تعدادي از اين افراد به ساختار طبقاتي جوامع را داشتند.

بازد. اما نچه در اين كشورها اتفاق افتاده بود رنگ مي آشنايي با آ از شمول بعدرهايي بخش و جهان
تغيير جايي و هشود و تنها نوعي جابها از زير بار افكار ساختارگرايانه منجر نميخروج آنبه  لزوماً

  افتد.اتفاق ميها در آن يكژايدئولو موضوع
  ها است از اين قرارند:گويي به آن هايي كه اين تحقيق در صدد پاسخبا اين توضيح پرسش

  شعر احمد شاملو مناسبت داشته باشد؟تواند براي فهم و تفسير آيا رويكرد ساختارگرايي مي - 1
  تواند براي تكميل فهم و تفسير شعر شاملو كمك كننده باشد؟آيا ايده ساختارگرايي تكويني، مي - 2
  كرد اجتماعي و فرهنگي اين پزوهش حاضر و توليدات ادبي و هنري از اين دست چيست؟كار - 3
  

  چارچوب مفهومي تحقيق
توان ساختارگرايانه ناميد. به اين  شعر شاملو را مي اين مقاله در پي توضيح اين امر است كه

معني كه معنا از قبل و متأثر از يك صورت معرفت شناسي، آماده و در قالب بياني ادبي يعني شعر 
آورده شده است. در چنين متوني كه تعلقات ساختارگرايانه دارند يك جزء در ارتباط با كل 
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كل است و سعي دارد تا پيام رسان كل باشد. اين امر  شود. جزء متأثر ازتري سنجيده مي بزرگ
دهد كه در پس سيماي ظاهري جهان و از جمله متون و آثار امكان كشف الگوهاي ساختاري را مي

گذاران كه از بنيان- ادبي ايدئولوژيك چون متن شاملو قرار دارد. مطابق ديدگاه فرديناند دو سوسور 
يك است. هر دالي به يك  به ه متون ارتباط دال و مدلول يكدر اين گون- ساختارگرايي نوين است

مفهوم بيرون از خود اشاره دارد و امكان برساخت معني در اين گونه متون وجود ندارد بلكه هدف 
  اي باشد كه در متن قرار دارد. محقق بايد كشف معني و مفهومِ تنها و يكه

گامانه هاي پيشاشتراوس در پژوهش -ه لويكنيم كطور خالصه اشاره ميبراي توضيح بيشتر، به
هاي سوسور استفاده كرده و نظرية ساختارگرايي را گسترش خود در حوزه فرهنگ و جامعه، از آموزه

تحليل اسطوره و نظام سرمشق گرفته و نخست به» مدلول - دال«داده است. او از ايده تقابل دوتايي 
اشتراوس در پرتو  - گيرد. لوياز اين ايده بهره ميخويشاوندي و سپس براي مطالعه كليت فرهنگ، 

هاي طور كلي تمامي ساختار انديشه ابتدايي انسان، بر همين تقابلبرد كه بهمطالعات خود پي مي
كه تقابل طبيعت/ فرهنگ، زبان/ معنا، زن/ مرد، حالل/ حرام، درست/ دوگانه استوار است. چنان

ختار ذهن انسان و منطق او در فهم و معناي روابط اجتماعي نادرست، عدالت/ ظلم و ... شالودة سا
). 200 - 191: 1356؛ مندراس و گورويچ،  141 - 131: 1356است (براي مطالعه بيشتر، لينچ، 

 - هاي دوتايي مختلف، شالوده تفسير و تحليل سلختارگرايانه در ديدگاه لويبنابراين، در واقع تقابل
است و بر اين پايه  1لوده ساختاري، امري از پيش تعيين شده و دادهنظر او اين شااشتراوس است. به
تواند معناي روابط اجتماعي و فرهنگي (و از جمله متن ادبي) را كشف كرده و به است كه انسان مي
  فرهنگي نهفته است. - اي برسد كه در ساختارهاي اجتاعيمفهوم معين و يكه

ساختار بزرگتر معنايي بيرون از خود است كه در واقع  همين مفهوم يكه، داراي ارتباط معرفتي با
دهد كه از ابتدا آيد. بررسي كارهاي شاملو نشان ميحساب ميتغذيه كننده اصلي و الگوي شناختي آن به

رويكرد و نگاه وي در گسترة  داشتن نوعي از دغدغه و نگراني نسبت به انسان و مشكالت اجتماعي او قرار 
ف وضعيت اجتماعي، كه انسان مورد نظرش در آن قرار دارد، به نقد اين شرايط و دارد. او ضمن توصي

توان از مصائب و آالم انساني پردازد كه در اين صورت مي امكان انتقال به شرايط بهتر پسا انقالب مي
 كار عبور از اين وضعيت،كند يعني راهكاست. مسئله اين است كه هم نقد و هم انقالبي كه روايت مي

  نويسد:مي "روزنامه انقالبي"متأثر از كالن روايت مذكور است. او در شعري با عنوان 
كنكاش چه بايد «هنگامي كه مسلسل به غشغشه افتاد/ مرگ برابر من نشسته بود/ آن سوي نيز

مگر نه قراراست/ كه خون بيايد و/ چرخ »/ خيزد پس؟چرا بر نمي«از خاطرم گذشت »/ كرد و چگونه
بيند و ) شاملو مرگ و انقالب و خون را امكاني براي رهايي مي845: 1394گرداند؟ (شاملو،چاپ را ب

هاي مشتاق آمدنش بود. خيزش انقالبي و تحول بنيادي براي رسيدن به وضعيت مطلوب از نوع نگاه
 
1.  given 
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ساختارگرايانه است و شعر شاملو در همين راستا قابل تحليل است. شكل و ساختار بيروني آثار 
لو حكايت از تسلط وي بر زباني كه به كار گرفته و حتي نبوغ وي در اين زمينه دارد، اما در شام

  ماند.عنوان كالن روايتي رهايي بخش باقي ميمحتوا تابع ادبيات چپ انقالبي به
شناسي  حوزة جامعههاي مربوط بهساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن يكي ديگر از نظريه

دامة ساختارگرايي در تحليل آثار شاملو قابل استفاده است. ساختارگرايي ادبيات است كه در ا
تكويني عنوان اصلي روش شناسي گلدمن است كه متأثر از ماترياليسم ديالكتيكي و تاريخي است. 
ديدگاه گلدمن در مقابل ديدگاه ساختارگرايي غير تكويني قرار دارد كه نگرشي غير پويا و ايستا به 

اش فقط بر متن و جزئيات آن متمركز است  كاري است كه تكيهاش دارد و راه مطالعهموضوعات مورد 
و ممكن است گاهي هم با پوزيتيويسم پهلو بزند. ويژگي اصلي ساختاگرايي تكويني قانون ديالكتيك 

  شود تا از ساختارآفريني  ساختارآفريني است. همين نگرش باعث مي - هميشگي ساختارشكني
  ).27- 28: 1381استفاده شود (پوينده،جاي ساختار به

اي گلدمن براي درك اين موضوع و ارتباط معنادار اثر ادبي با ساختار اجتماعي و تاريخي دوره 
دهد كه البته اين دو  آن مرتبط است، دو فرآيند تحليل و شناخت متن ادبي را توضيح ميكه به

.كه عبارتند از: دريافت و تشريح. فرآيند اول انددنبال هم آورده شدهفرآيند در ارتباط با هم و به
دريافت متن است. دريافت متن يعني شناخت معنادار اثر كه نتيجه شناخت قوانين دروني ساختار 

تر اجتماعي است. به اثر است. در مقابل تشريح به معني گنجاندن ساختار معنادار اثر در ساختار كلي
آيد. دست مياجتماعي به -اين ساختار در كليت تاريخي عبارتي تشريح در پي گنجاندن ديالكتيكي

انسجام دروني متن كه مستلزم آن است اي است مربوط به) در واقع دريافت مسئله75:1381(پوينده،
وجوي يك ساختارِ اي كم و زياد در نظر بگيريم و در درون آن به جستتا عين متن را بدون كلمه

). منتقد ادبي بايد در پي كشف و دريافت ساختاري برآيد كه امكان 348معنادارِ جامع برآييم (همان:
نگري توضيح كليت متن را داشته باشد و سپس معناي درك شده از چنين متني را كه در آن جهان

شود به روشي ديالكتيكي به ساختارهاي كلي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نويسنده آشكار مي
توان نوعي ساختار دروني را كشف ر مرحلة دريافت در شعر شاملو ميسياسي زمانة اثر پيوند دهد. د

ها، آزادي،  كرد. استفادة مكرر از واژه هايي چون فقر، استبداد، سياهي، شب، خون، و در مقابل آن
انسان، اميد، عشق و رهايي به اين ساختار دروني اشاره دارد يعني توصيف شرايط نامطلوب موجود و 

يابيم كه اين پيام دروني ارائه  ترسيم وضعيت مطلوب، و در مرحلة تشريح درمينقد اين شرايط و 
  آيد.شمار مينوعي آبشخور ايدئولوژيك آن بهشده در اثر در ارتباط با ساختار بيروني است كه به

  )850كند گسستن زنجير را (همان:ام / تا آن دم كه توطئه ميدست تودهمن هم
ستن ساختار كلي موجود و برساختن ساختار جديدي با استفاده از شاملو در پي تالش براي شك

ساختارشكني و به  - مفاهيم  و الگوهاي بيروني است يعني ديالكتيك هميشگي ساختار آفريني 
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  رسد. از اين نظر شاملو نظر ميهمين دليل رويكرد نسبتا ًخطي و انسجام دروني آثار او روشن به
شناسد كه با برخورداري از ها را افرادي با توانايي استثنايي ميمن آناي تعلق دارد كه گلد طبقهبه

هاي نگري تودهتكوين و تكميل آگاهي و جهانميزان بااليي از كنشگري و بيشينة آگاهي ممكن، به
كشف، » گروه اجتماعي ممتاز«عنوان عقيدة گلدمن وظيفة اين طبقه بهكنند. بهمردم كمك مي

ها درگير هاي مختلف اجتماعي است كه انسان معاصر با آن دهاي ناشي از وضعيتروايت و فرياد پيام
گيرد كه در ها آگاه نيست. با اين وصف شاملو در زمرة چنين افرادي قرار ميو در عين حال از آن

  موقعيت پيشاهنگي آگاهي بخشي به توده قرار دارد.
دانستيم و پا در زنجير و برهنه تن/ اين نمي اش خو كرده بود/ دريغا/دريغا انسان/ كه با درد قرون

  )526زديم (همان: هاي پر نَفَس رزم فرياد مي در كوچه دوشادوش
البته اين پيشاهنگي به معني برساخت معني توسط نويسنده نيست بلكه وي واسطة نوع خاصي 

 ده دارد.عنوان آموزگاري خبره به عهاز معرفت شناسي به هستي است كه تنها تبليغ آن را به
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي مفهومي تحقيق-1شكل
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 محتوا مدرن
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 محتوا مدرن

شناختيتحليل جامعه
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بي عدالتي
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فقر
بازة تنگ تأويل و تفسير

ساختارگراي تكويني-ساختارگرا
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  روش شناسي
جا ضمن استفاده از نظريات مذكور از روش شناسي اين مقاله در ادامة بحث نظري قبلي است. در اين

خود  كهشود. اساساً تحليل گفتمان (در حاليروش تحليل گفتمان فوكو و فركالف نيز استفاده مي
دهد كه آثار دارد) روش مناسبي در مطالعة متون و آثار ادبي است زيرا نشان مي اي نيزكيفيت نظريه

ادبي مورد مطالعه اموري در خود، خودبسنده و خنثي نيستند بلكه در تعاملي ديالكتيكي با زندگي و 
 شرايط اجتماعي انسان قرار دارند. در اين راستا براي توضيح بهتر اهداف اين مقاله از دو روش تحليل

  كنيم.گفتمان فوكو و تحليل گفتمان انتقادي فركالف نيز استفاده مي
هاي كالمي جدي يا گفتمان جدي است. كقتمان يكي از صورت هاي گفتماني از نظر فوكو كنش

هاي صدق و كذب همراه است. نهادهاي قدرت جدي ساختي ايدئولوژيك دارد و معنا در آن با معيار
اساسي بر عهده دارند. تأييد يا انكار چنين گفتمان داراي عواقب  در برساخت چنين گفتماني نقش

  دهد. هاي كالمي فوكو را نشان ميتري از كنشجدي است. شكل زير توضيح روشن
  

 ؛اي سخت داردساختي ايدئولوژيك و هسته - 1                                 
 ؛و كذب همراه استمعنا با معيارهاي صدق  - 2گفتمان جدي                

 شايان اهميت است؛ نقش قدرت در بر ساخت گفتمان - 3                                 
  .تأييد يا انكار آن داراي عواقب جدي است - 4                                 

  

ين روش سازد. اروش تحليل گفتمان انتقادي فركالف نيز تحليل روشمند آثار ادبي را امكان پذير مي
جا در اين مورد بسيار مفيد است كه امكان كشف فرآيندهاي پنهان ايدئولوژيكي موجود در متون و از آن

عقيدة فركالف قدرت يا همان ساختارهاي اجتماعي از عوامل نمايد. بهها را نيز آشكار مينيز خاستگاه آن
هاي گفتماني را اختارها، متن و پركتيساصلي اين استتار ايدئولوژيك بودن معنا هستند. از نظر وي اين س

هاي گفتماني هستند. وي اين دهند. ادبيات ايدئولوژيك از جملة اين پركتيسابزار اين تحميل قرار مي
نامد كه در توجيه و مردمي جلوه دادن فرهنگ و باورهاي هستة هاي ادبي را رخدادي ارتباطي ميصورت

عنوان يك رخداد ارتباطي در نظر توان بهجا شعر شاملو را ميكنند. در اينقدرت نقش اساسي ايفا مي
از نظر فركالف يك رخداد ارتباطي چون شعر كه در اين تحقيق  كند.گرفت كه در اين راستا عمل مي

پركتيس گفتماني كه توليد و مصرف متن را - 2متن. - 1مورد نظر است از سه بعد تشكيل يافته است:
عنوان يك شود بهتماعي. در اين تحقيق اشعاري از شاملو كه انتخاب ميپركتيس اج- 3گيرد.دربرمي

ها اين معني كه متن بودن آنآيند كه هر سه ويژگي فوق را دارا هستند،  بهشمار ميرخداد ارتباطي به
آيند چرا كه شاملو شناخت ويژة خود از هستي  و شرايط شمار ميآشكار است؛ پركتيسي گفتماني به

- عنوان يك منبع معنايي بهها بهدهد؛ و باالخره چون تأثير ساختارهاي اجتماعي برآنرا ارائه مياجتماعي 
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آيند. فركالف مدل سه شمار ميويژه در شعر شاملو قابل مشاهده است يك پركتيس اجتماعي نيز به
  دهد:نشان مي 2بعدي فوق را در شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  )25: 1989قادي فركالف(فركالف،: مدل سه بعدي تحليل گفتمان انت2شكل 
دهد و نيز گوياي آن است اين مدل چارچوبي تحليلي براي تحقيقي تجربي در اختيار قرار مي

كه متن تنها بخشي از مفهوم گفتمان را تشكيل داده و اين فرآيندهاي پركتيس گفتماني و اجتماعي 
دهند و امكان برون اعي آن قرار ميواره و ارگانيك با بافت اجتم هستند كه متن را در ارتباطي تن

اين ترتيب تعامل يا پركتيس گفتماني، متن را وارد يك آورند. بهوجود ميرفت از انزواي آن را به
مثابة مصرف كنندة متن و كند. در اين جاست كه نقش خواننده بهفرآيند توليد و توزيع و مصرف مي

ح ياد شده در تحليل گفتمان انتقادي را كه در شود. سه سطنوع نگاه او برجسته و مهم تلقي مي
توان بيشتر تحليل كرد و آن را بر همان اساس در آورده شده است را از لحاظ مفهومي مي 3نمودار

  سه مورد زير جمع بندي نمود:
سطح توصيف، كه روايتي از باورها و شناخت نويسنده از جهان اجتماعي است. در اين  - 1

  شود.تاري بر متن پرداخته نميمرجله به تأثيرات ساخ
سطح تفسير، به اين نكته اشاره دارد كه چه مباحث اجتماعي توسط نويسنده (يا شاعري چون  - 2

صورت و مورد توجه قرار گرفته است . اين مباحث تحت تأثير ايدئولوژي است كه به شدهشاملو) بيان 
  گرانه و فعال خواننده نيز مواجهيم.كنشجا با حضور اند. در اينعقل سليم و اموري بديهي درآمده

تبيين، در اين مرحله به تأثير ساختارهاي اجتماعي، كه از نظر فركالف همان مناسبات  - 3
شود. نيز اثر متقابل اين گفتمان بر قدرت و ايدئولوژي است بر پركتيس گفتماني پرداخته مي

ين مبتني بر يافتن ارتباط متقابل جايي كه مرحلة تبيشود. از آنساختارهاي مذكور بررسي مي
هاي گفتماني و پركتيس اجتماعي است، الزم است محقق در اين مرحله از ساير رشته هاي پركتيس

هاي گفتماني و شناسي است استفاده كند تا پيوندهاي بين پركتيس علمي كه در اين تحقيق جامعه
چنين كوششي است كه ساختارگرايي  ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي را بيشتر روشن نمايد. در پي

  شود.تكويني، ممكن و محقق مي

س اجتماعي)شرايط اجتماعي توليد متن(پركتي  

 

 

 

 توليد متن

 
 مصرف متن

 پركتيس گفتماني

 متن
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تواند وجود  آن مفهومي كه در معرفت شناسي پوزيتيويستي مطرح است نميجا بهاعتبار: در اين
جا اصل بر اين است كه واقعيت را فارغ از سوگيري و نيت مؤلف و محقق داشته باشد، زيرا در آن

تحليل گفتمان كه مبتني بر ساختارگرايي اجتماعي است اين امر مردود  كه دربازتاب دهيم، درحالي
است. در هر حال بايد معيارهايي را در نظر داشت تا تحقيق اعتبار الزم را داشته باشد. رعايت و 

هاي اساسي تواند شاخصاند، ميكه يورگنسن و فيليپس نيز بيان كردهنكات زير آن چنان توجه به
 هايي از اين دست باشد:هشبراي اعتبار پژو

دار باشد. بهترين حالت اين است كه تفسير مبتني بر تحليل بايد محكم و استخوان - الف
  هاي متن باشد و نه صرفاً يك مشخصة واحد.مشخصه
هاي هاي متن را با تمامي شكل اين معنا كه بايد تمامي جنبهتحليل بايد جامع باشد. نه به - ب

بلكه سؤالي كه در برابر متن مطرح  - كه در بسياري از موارد ناممكن است كاري- ممكن تحليل كنيم
اي از متن كه با تحليل ارائه شده از سوي محقق شده بايد پاسخ تمام و كمالي بگيرد و هر مشخصه

  تعارض داشته باشد بايد توضيح داده شود.
خواننده اجازه دهد تا جا كه امكان دارد بهتحليل بايد به شكلي شفاف ارائه شود و تا آن- ج

عمل آمده و فراهم ادعاهاي مطرح شده را آزمون كند. اين امر از طريق مستندسازي تفسيرهاي به
هايي طوالني از هاي تجربي يا دست كم نقل قول گزيده رسي خواننده به دادهآوردن امكان دست

  ).278- 279: 1389شود (يورگنسن، فيليپس ،هنگام عرضة تحليل ممكن ميمتن به
  

  هاي تحقيق تحليل آثار شاملو و يافته
 تحليل آثار شاملو )1

هاي اجتماعي و شاملو اساساً اعتقاد داشت كه شعر سنتي ابزار مناسبي براي طرح و خواسته
حال مردم نداشته ها نبوده است و لذا بود و نبودشان فرقي بهاين خواستهيابي بهمبارزه براي دست

معاصر، اساسي اجتماعي دارد و سازوكاري است براي پرداختن به مصائب و  كه شعراست. در حالي
هاي اجتماعي و ارائة راه برون رفت از اين مشكالت. وي در شعري كه زندگي است به وظيفة آسيب

 شمارد.هاي كليدي آن را با شعر پيشين برميپردازد و تفاوتشعر معاصر مي
نه ياسمين و /  اند اي زجنگل خلق خود شاخه/ شاعرانزيرا كه / خلق است ةحرب/ شعر / امروز
 .فالن ةخان سنبل گل

حاد شعر من، زند/ آ لبخند مي  /ماو با لبان مرد/  با دردهاي مشترك خلق/ شاعر امروز  /تبيگانه نيس
من در  شعر، جمله را ةتا لفظ و وزن و قافي/ ت]از زندگي [كه بيشتر مضمون قطعه اس/ همه افراد مردمند،

شاملو  ).140: 1394(شاملو، ...."دهد شعر، زندگي و رشد ميبهتر به/ اين طريق .يمجو ميان مردم مي
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ميان خلق رفتن شاعر و داند كه با به كه پيداست شعر را موضوعي مردمي و اجتماعي ميچنان
لو را تواند وجود داشته باشد. همين نگاه است كه شامها ميهاي آنمشكالت و دغدغهپرداختن به

علت تمايالت عدالت خواهانه ويژه بهكند و بهوارد تعهدات و باورهاي ساختارگرايانه و ايدئولوژيك مي
ها ترين روش كند. امري كه در آن زمان يكي از اصليو دغدغة دردمندي انسان، گرايش چپ پيدا مي

فكري ايران را نبش روشنها نه فقط شاملو كه بيشتر جرفت، و سالشمار ميو الگوهاي مبارزاتي به
توده اي  - تحت تأثير قرار داده بود. شاملو در دوران جواني و تحت تأثير كساني چون مرتضي كيوان

عضويت حزب توده هم درآمد، اگرچه بعدها از اين مدت كوتاهي به -اشمبارز و دوست صميمي
ليست باقي ماند كه حزب و خوانش ماركسيستم ارتودكس فاصله گرفت، اما همچنان فردي سوسيا

هاي مناسب و حفظ كرامت انساني بود. اش انسان و مسائلي چون عدالت، آزادي و برخورداريدغدغه
آن خواهيم پرداخت، شاملو در زير چتر گفتمان جهاني و كه در ادامه بهعبارتي چنانبه

كرد. وتايي) تقسيم مياي باقي ماند كه جهان را به دو دستة خير و شر (همان تقابل دساختارگرايانه
ها روايت چنين تقسيم بندي است. وي در اين شعر ضمن انتقاد از انقالب سفيد شاه شعر با چشم

حاكميت چه بهكند و با الفاظي تندتر از آنشدت از مردمي كه با آن موافق هستند نيز انتقاد ميبه
  نوازد! ها را نيز ميتازد آن مي

  هابا چشم
جاي/ خشكيده بر دريچه خورشيد چارتاق/ بر تارك سپيد اين ين صبح نابهها زحيرت ابا چشم

  زاي/روز پا به
 اينك چراغ معجزه مردم!/ " فرياد بر كشيدم: ام را آزاد كردم از زنجيرهاي خواب / دستان بسته

تا از  جاي اگر مانده ست آنقدر،/ سويي به هاي كوردليتان/تشخيص نيم شب را از فجر/ در چشم
تان اين طرفه  هاي ناشنواييتان نرفته تماشا كنيد خوب/ در آسمان شب پرواز آفتاب را! با گوشهكيس

  "بشنويد:/ در نيم پردة شب آواز آفتاب را!
دهد كه هنوز شب است و سياهي استبداد همه جا را فرا گرفته شاملو به مردم هشدار جدي مي

اي داده شده است باور نكنيد و با زباني تند يادآور هاي توخالي را نخورند اگر وعدهاست. فريب وعده
توانيد دريابيد كه در تيرگي شب جايي براي حضور شود كه اگر شعور و اندك بينشي داريد ميمي

يابي به حقيقيت هستند و امكاني براي جا ابزار دستها در اينروشني بخش آفتاب نيست. چشم
برد و شود صبح است پي مينچه ادعا مي جا بودن آلة نابهآزادي. از طريق چشم است كه شاملو به حي

  رسد كه اين داستان روشني و آفتاب فريبي بيش نيست و سعي دارد تا آن را به اين آگاهي مي
  مردم هم اطالع دهد.به

" اش را آري/ نيمي به شادي از دل فرياد بر ديديم/ (گفنتد خلق نيمي) پرواز روشن 
اي "/ باري من با دهان حيرت فرياد بركشيدم:/"اش راشنيديم آواز روشنبا گوش جان "كشيدند:/
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كنيد؟/ از شب هنوز مانده دو دانگي/ ور / يا به تظاهر تزوير مي"ياوه ياوه ياوه خاليق/ مستيد و منگ؟
فشان روشن  !/ هر گاوگند چاله دهاني آتش"تائبيد و پاك و مسلمان، نماز را از چاوشان نيامده بانگي

خورشيد را - ها.../ ./توفان خنده"طلبدشد:/  اين گول بين كه روشني آفتاب را از ما دليل مي خشمي
خواهد با اتكا به ساعت شماطه دار خويش/  بيچاره خلق را متقاعد كند كه شب هنوز  گذاشته،/  مي

  ها...... /توفان خنده"از نيمه نيز بر نگذشته است 
ها انقالب سفيد را روش مناسبي كه حداقل نيمي از آن ند و اينزجا از زبان مردم حرف ميشاملو اين

شود گشايد. اما او برآشفته ميها ميروي آنهاي اميد را بهدانند كه دريچهدر جهت بهبود اوضاع خود مي
اين مسئله خيال بافي و كه نظر مثبت شما راجع به كند به نفهمي و حتي ريا و اينها را متهم ميو آن

جا از جايگاه يك فرد كامال ايدئولوژيك كه هيچ ديدگاه ديگري را بر راهه است. شاملو در اينبيهرفتن ب
خندد. نبايد صرف روحية ها ميگويد. از همين روست كه با تمسخر به رويكرد آنتابد سخن مينمي

ن وي كافي دانست. همة خواه بودجويي شاملو با استبداد و فرياد شعار آزادي و اميد را براي آزاديمبارزه
گذارند و در مقابل ديگران را به ناآگاهي آن كساني كه در تبيين ديدگاه خود احتمالي از اشتباه باقي نمي

كنند، در ذيل تفكرات ساختارگرايانة فاشيستي و حتي توتاليتاريستي قلم و حماقت محض متهم مي
دست گرفتن اس همين رويكرد، بعد از پيروزي و بهخواهان بر اساصطالح آزاديزنند. بسياري از اين به مي

زدنند توجهي نكردند. مردم را گاوگند چاله دهان ناميدن آزادي و حقوق انساني كه از آن دم ميقدرت، به
  اي داشته باشد.تواند ريشه در چنين انديشهمي

سر وجود مرا من درد در رگانم،/ حسرت در استخوانم،/ چيزي نظير آتش در جانم پيچيد./ سرتا
تفتگي خورشيد، جوشيد از دو چشمم/ از تلخي تمامي اي بهگويي چيزي به هم فشرد/ تا قطره

  .درياها در اشك ناتواني خود ساغري زدم
داند كه وظيفة انقالبي آگاهي رهايي بخشي ميشاملو به عنوان فردي كه خود را متعهد و ملزم به

شدت احساس كه در اين امر ناتوان مانده به دهد، از اين خوبي انجامها را بايد بهتودهبخشي به
  كند.استيصال و درماندگي مي

 / با.بود واقعيتشان بود/ احساسِ حقيقتشان آفتاب/  تنهاترين كه بودند/ زيرا شيفته آفتاب به آنان
 كاش اي/ .بود صداقت فريب بي اش/ مفهومِ تابناكي بود/ با رفاقت رياي بي  اش/ مفهوم گرمي و نور
 نان هاشان/ حتي/ با شادي و دردها باشند/ در دريغ بي بگيرند/ كه ياد آفتاب توانستند/ از مي

  مفهوم نياورند/ افسوس/  آفتاب كردن/ بيرون قسمت براي از را/ جز كاردهايشان خشكشان/ و
 دل گونها/ اينر اي/ آنانگونه آفتاب و/ اكنون/ با بودند شيفته عدلبه و آنان بود عدالت دريغِ بي

  !!بودند فريفته
زند، يكي كه كاذب است و حكومتي كه شاملو در اين شعر از دو نوع متفاوت آفتاب حرف مي

نام انقالب و تقسيم زمين و توزيع عادالنه در مردم را فريب داده است. او اعتقاد دارد كه حكومت به
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اين امر را با استفاده از تمامي ابزارهاي چه اتفاق افتاده سرابي بيش نيست.  حال رياكاري است و آن
  اي انجام هاي در اختيار، سيستم آموزشي، پول و قدرت چنان حرفهرس از جمله رسانهدر دست

قول شاملو اي كه بهگونهكند بهگفتماني رايج  و پذيرفته در بين مردم تبديل ميرا به دهد كه آنمي
گيرند. در تحليل گفتمان فركالف گفتيم كه باه ميجاي خورشيد انقالب واقعي اشتآن را به

انگاري ها اشاره كرديم چنان به بديهيآنايدئولوژي با استفاده از ابزارهاي در اختيار حاكميت كه به
پردازد كه انگار اموري بديهي و جاويدند و بايد مورد پذيرش قرار هاي حاكميتي خود ميبرساخت

ق تحليل گفتمان انتقادي است در صدد اين است كه كذب و گيرند. شاملو در روشي كه مطاب
ايدئولوژيك بودن اين مسئله را براي مردم نشان دهد و اين هشدار كه مردم فريب اين حيله را 

پذيرند و حتي آن را  روايت شاملو حداقل نيمي از خلق هشدار شاملو را نمينخورند. البته مردم و به
بيند. او مطابق همين روش فركالف در صدد ي آفتاب را نميگيرند كه چرا روشنسخره ميبه

مردم است. شاملو علت ايدئولوژيك نشان دادن اين پركتيس گفتماني يعني فرآيند انقالب سفيد به
داند هاي انساني ميعدل و برخورداريفرآيند مذكور را نياز اساسي انسان بهعالقة بخشي از جامعه به

هاست. شاملو اعتقاد دارد كه در منت اين برخورداريتوزيع عادالنه و بي جا نمادو آفتاب در اين
گيرد، اين يك اميد نيمه نگذشته است و سياهي استبداد همچنان قرباني ميشرايطي كه هنوز شب از 

همين واهي است كه انتظار كار مثبتي در جهت منافع توده ها از چنين حاكميتي داشته باشيم و به
كند كه مستيد و منگ. از نظر شاملو اين يك پارادوكس ها را خطاب ميآن هان واژهجهت با بدتري

خواهان را سركوب است چرا كه از يك طرف با حكومتي مواجه هستيم كه بيشتر مخالفان و آزادي
كرده و به قتل رسانيده وحكومت در دست يك اليگاريشي محدود است كه در حال چپاول منافع و 

اند و از طرف ها دريغ داشتهحق مردم را از آنهاي بههستند و نيز حداقلي از آزاديدرآمدهاي ملي 
دهند و متأسفانه اين خاليق مردم ميديگر ادعاي تقسيم عادالنة ثروت، انتخابات و چون اين را به

  اند.گاوگند چاله دهان نيز فريب خورده و پذيرفته
 كاش / اي.كنند باورم بگريم/ تا قطره/ قطره/ قطره/را/ من/  خود رگان توانستم/ خون مي كاش اي

 را،/ گرد شمار بي خلقِ بنشانم/ اين خود هاي شانه كاش/ بر اي توانستم مي لحظه توانستم/  يك مي
 / اي.كنند باورم كجاست/ و خورشيدشان كه ببينند خويش چشم دو با بگردانم/ تا خاك حباب

  )653(همان: !توانستم كاش/ مي
او رجوع ار دارد كه خورشيد واقعي و حقيقت پيش اوست و خاليق را واجب است تا بهشاملو اصر

گرايي ساختاري ما با ها را از عمق ضاللت و گمراهي درآورد. در اين تعينكنند تا با آگاهي دادن، آن
يب فرجايي ايدئولوژيك مواجهيم. آنچه در مقابل ماست تماماً كاذب است و ناروا و مردمنوعي جابه

كه هيچ نسبتي با واقعيت و درستي امور ندارد، بايد افشا شود تا مردم از گمراهي و غبن به درآيند، 
گويد حقيقت است و الزم است مردم بدون ترديد بپذيرند تا خورشيد چه شاعر مي در مقابل آن
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ستند و منگ و ناتوان واقعي را دريابند و از اين راه به آرزوهايشان دست يابند. اگر بر اين راه نيايند م
از درك درستي از نادرستي. اين رويكرد در اين شعر شاملو و در ساير موارد ذكر شدة ديگر تفكر و 

فكري ايران بوده است و ادبيات ايران از شعر و نثر مشحون از گفتمان عمدة حاكم بر فضاي روشن
است و غرق در سياهي و چنين رويكردهايي است. در يك سو طرف مقابلي است كه برخطاي مطلق 

فريبي است و غارت و چپاول خلق مشغول است. هميشه در حال توطئه و مردممرگ كه شبانه روز به
ها وجود ندارد. انقالبي بنيادي الزم است تا بساط اين ديو وحشي از هيچ نقطة روشني در كارنامة آن

ني كه شاملو و كسان ديگري چون ديده برداشته شود و پس از آن است كه جامعة آرماسر مردم ستم
دهند هويدا خواهد شد و آرزوها تحقق خواهد يافت. با اين وصف از نظر شاملو اش را مياو وعده

شعري كه معترض است راهگشاست. شعر غريو و نالة اعتراض است. نشانة زنده بودن (شاملو به نقل 
ي كه مجوز شاعر خوب بودن را مطابق هاي). به اين ترتيب شاعران متعهد و آن157: 1396از آيدا،

اند. ناخداياني هستند كش راستي و هدايت خلقكنند، معيار و خطاين نگاه ايدئولوژيك دريافت مي
ها بسپارند تا دست آنخبر و ناآگاه بايد سكان كشتي زندگي شان را بهكه مردم از همه جا بي

  ه ساحل آرامش و صفا باشند.ها در اين درياي طوفاني و وحشي براهنماي رسيدن آن
  نگاه شاملو اگرچه انسان محور است و در طول دوران فعاليت ادبي وي بر همين سياق باقي 

توان شاملو را در درون ساختار پايين. با اين وصف ميماند اما نگاهي است ايدئولوژيك و از باال بهمي
ها هاي آنكه از مهمترين كليد واژهكالن ادبيات اجتماعي سياسي قرن بيستم جاي داد. ادبياتي 

انسان و كسب آزادي و عدالت براي اوست و اين ادبيات در پي الگوپردازي مشترك جهاني در تبيين 
هاي حيات اجتماعي انسان فارغ از تعلقات جغرافيايي است. شيوة مشترك مبارزاتي در همه عرصه

  ين ادبيات است.سوسياليسم اصلي ترين منبع ايدئولوژيكي تأمين كنندة ا
ها و معضالت معتنابه متأثر از چنين رويكردي است كه ميدان شعر شاملو جامعه، انسان و گرفتاري

ميدان عمل و نقشة راه مبارزاتي وي بپيوندند، در اوست. او اين خواسته را از همة شاعران ديگر دارد كه به
گار را با شاعران گذشته تفاوتي آشكار است ها پذيرفتني نيست. شاعرِ اين روزغير اين صورت عمكرد آن

كه شاعر امروز دزد و پاسبان و قانون است، ناخدا و كشتي و درياست. فردي است كه در مركز معركه 
طرف نيست (شاملو به ديوار قرون گذشتة خويش تنها يك تماشاگر بياست و چون همسايگان ديوار به

ترين  توان از درد شما غافل باشم. در عاشقانهباشم نمي ). و من اگر انسان158: 1396نقل از آيدا، 
ام را ام. من جامعهكه من دور نيستم از جامعه كنيد. چرا؟ براي اينشعرهاي من عقيدة اجتماعي پيدا مي

  )57:  1385 كنم و اين اصالً تختة پرش من است. (دستغيب،حس مي
طور عام و جامعة جامعة انساني  به شدت دوقطبي ازشعر شاملو همواره سعي دارد فضايي به

طور خاص ترسيم كند و آن را در ذيل جامعة جهاني قرار دهد و از همين رو است كه خودش به
انديشند نسخة آمادة نحوة مواجه با وضعيت موجود را در شاملو و كسان ديگري كه چون او مي
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قرار دارد. در يك سوي اين دو قطب، هاي چپ اختيار دارند، چرا كه اين نوع نگاه تحت تأثير گرايش
عدالتي هستند كه حول هاي شناوري چون استبداد، ناآگاهي، شب، اسارت، نااميدي، تباهي، بيدال

اند و در طرف ديگر كه مقصود و مطلوب شاملوست، آزادي، روشني،  دال مركزي انسان را گرفته
مركز و در كشاكش دوقطب اغلب اسير  شود و انسان دراميد، عدالت، عشق، بهروزي و ...ديده مي

فكراني از اين دست از نظر وي تهية ابزار و اسباب الزم قطب ناكامي است، و لذا وظيفة شاعر و روشن
براي انتقال به قطب مخالف است. شعر مرگ شاملو روايت وي از ترجيح مرگ در سرزمين آزادي 

  از آزادي آدمي بيشتر است: است تا زندگي همراه با ابتذال در جايي كه مزد گوركن
  از مرگ

 از همه - باري – من / هراس.بود ترشكننده ابتذال از دستانش ام،/ اگرچهنهراسيده مرگ از هرگز
   / جستن/ يافتن/ و.باشد آدمي/ افزون آزادي بهاي گوركن، / از مزد ست، كهسرزميني در مردن

 همه اين از را مرگ / اگر- افكندنپي روييخويش، / با خويشتن از برگزيدن/ و اختيار گاه،/ بهآن
  )460: 1394(شاملو،..باشم هراسيده مرگ از هرگز كه حاشا باشد / حاشا تربيش ارزشي

اين شعر روايتگر دو نوع زندگي و دو نوع مرگ است كه در دو قطبي فوق و در يك ارتباط 
كه هر چند مرگ  د، و آن اينشوديالكتيكي قابل تحليل است. شعر در ابتدا با يك هشدار آغاز مي

ترسد از ترسد. اما از مرگي كه خفت بار است مياي ترسناك است اما او هرگز از مرگ نميپديده
هاي برابر انساني ترين مشاغل از آزادي، حقوق و برخورداريمرگ در سرزميني كه در آن مزد پايين

چنين مرگي نوعي تسليم است و  بيشتر است. از مرگ در بستر در چنين جايي بايد ترسيد. در
جا مرگ در ميدان و در نوعي مشاركت در ادامة حكومت استبداد. در اينپذيرفتن رنج انسان و به

هاي  مبارزه براي رهايي و آزادي ارزشمند است. اما مرگ در سرزميني كه در آن حقوق و آزادي
رخوردار است، جايي براي هراس شود و انسان از هر گونه حق انتخابي بانساني محترم شمرده مي

چنين جامعة آرماني محصول عمليات انقالبي و مبارزه با استبداد و يابي بهماند. دستباقي نمي
نگاه شاملو در ذيل آن ساختار كالن ادبي قرن بيستم گونه و با عزت است. سياهي و مرگ شهادت

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را  هايعدالتي و تحميلقرار دارد كه داعية آزادي انسان از بي
  دارد و انسانيت انساني كه در زير فشار اين قيد و بندها در حال از بين رفتن است. ادبياتي كه 

كند و خواهان تغيير آن است، هميشه وجود پردازد، از وضع موجود انتقاد ميمسائل اجتماعي ميبه
  ها و كوشد واقعيت را با تمام تناقضكه مي داشته است. نقد اجتماعي با ماهيت هنر متعهد

: 1393هايش با ايدئال خدايي يا نظم كيهاني، امر مطلق، مقايسه كند همخواني دارد. (روله،نارسايي
) شعر شاملو از جنس چنين ادبيات انتقادي است، و در واقع بازتابي است از چنين رويكرد كالني 7

ت تأثير قرار داده است. ادبياتي كه در مقابل مشكالت و كه كل ادبيات ساختارگراي متعهد را تح
كند و گيرد و امكان مقابله با آن و نيز نقشة راه آينده را ترسيم ميهاي اجتماعي موضع ميآسيب
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كنند. فضاي حاكم بر اين اصول مشترك يك البته اغلب اين راه كارها از اصول مشتركي پيروي مي
خير و شر، نيكي و بدي، آزادي و اسارت و ... قرار دارد. از جنس دوقطبي است، كه در دو سوي آن 

داند و البته ما نشان داديم هاي متافيزيكي كه دريدا آن را حاكم بر گفتمان غرب مي همان دوگانه
كند. اي از ادبيات معاصر ايران و تحقيقاً بر شعر شاملو حكومت ميهمين گفتمان بر بخش عمده

عبارتي اين قطبين متضاد و پارادوكسيكال يك فضاي ايدئولوژيك است. بهفضاي حاكم بر دو سوي 
  كه بعدها - ها و گفتمان خوداي از كليد واژهفعاالن ادبي اين عرصه تعريف دقيق و حقيقت گونه

جايي ايدئولوژيك تابند، يعني با نوعي جابهدارند و جز آن را بر نمي - خواهند حاكم كنندمي
هر انساني انسان نيست يكي آزار "جايي ايدئولوژيك گفته روله، با تغيير و جابهبه مواجهيم. از اين رو

بيند و شجرة انساني در همگان شجرة انساني نيست، فقط شجرة آزار  دهد و ديگري آزار مي مي
توان نمونة كاملي از نويسندگاني دانست كه  در ) شاملو را مي104. (همان:"ديدگان انساني است

نگرشي قرار دارند. رئاليسم بومي و شاعرانگي محلي آن را نبايد پوششي براي خود بنياد  ذيل چنين
بودن و استقالل آن دانست. مسئله درك مفهوم ساختاري آثار است كه بر اساس تحليل گفتمان 

  دارد و اين پركتيس گفتماني را  هاي بومي و ملي برميپردازيانتقادي فركالف پرده از اين چهره
شناسي آن است تري كه حتي جهاني است و در واقع آبشخور معرفتاختار ايدئولوژيك كالنسبه

كند. شاملو تحت تأثير ساختار كالني قرار دارد كه هدفش انقالبي جهاني براي آزادي انسان وصل مي
تعارات، گيرد. اسكار ميفرد و ويژة خود را بهاست. البته شاملو در روايت اين انقالب شيوة منحصر به

شدت توانمند و گزيني ويژة خود را دارد و اتفااقاً در اين زمينه بهها و بوميكنايات، تشبيهات، مثال
گرايي آن است اما در شكل و كه در مفهوم و محتوا تابع ساختاركلي و تعيناي است. گو آنحرفه

ادبيات معاصر كسي چون توان در تاريخ سختي ميچنان ويژه و توانمند است كه بهتصويرسازي آن
هايي از رئاليسم ايدئولوژيك وي را يافت. از اين نظر شاملو يك رئاليست اجتماعي است، اگرچه رگه

اش را نيز همواره به همراه دارد و اين بر تنگ نظري و خطي بودن معنا در از جنس سوسياليستي
شويم شاملو بيش از ي نزديك ميشعرهاي پاياني و بعد از دهة شصت وافزايد. هر چه بهشعر وي مي

كه تا قبل از آن بيشتر در دامنه نوعي از رئاليسم آورد حال آنرئاليسم اجتماعي رو ميپيش به
گونه كه هست، معني گفتن حقيقت است. آنزند. رئاليسم اساساً به ايدئولوژيك و تنگ دامنه قلم مي

شناسي چون دين، ماركسيسم و ع خاصي از معرفتاي از نواما اگر اين روايتگري تأثير بيش از اندازه
اين يابد، بهرئاليسمي ايدئولوژيك و ابزاري تقليل مي غيره گرفته باشد، از رئاليسمي آزاد و سترگ به

معني كه وسعت دامنة تفسير و تحليل معاني در رئاليسم اجتماعي و سترگ بيشتر است، اما اين بازه 
هاي عيني و تحميلي آن ايدئولوژي خواهد دامنه و مطابق آموزه در رئاليسم ايدئولوژيك، تنگ، كم

داند اگرچه هميشه ساية سنگين جريان چپ و بود. شاملو تلويحاً خود را رئاليستي اجتماعي مي
توان در آثار او ديد. باورها و مي –هايي از آن اشاره كرديم كه به نمونه چنان  - سوسياليستي را
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گرا باقي ماند، كمال ر دچار تغيير شد و او هميشه يك سوسياليت انسانتفكرات اساسي شاملو كمت
بين بود و به بهبود وضع بشر و دادگستري نهايي اميدوار، به معناي واقعي يك طلب و خوش

). شاملو عالوه بر ارادتي 358: 1396جوي حقيقت (پورعظيمي، وسوسياليست آزاده بود و در جست
  كند در جنبش چپ ايران و نيز سوسياليسم جهاني ابراز ميكه در جاي جاي اشعارش به

گيرد. باد نقد ماركسيستي ميداري را بههايي هم كه دارد صريحتر از اشعارش نظام سرمايمصاحبه
چنين مردن تقدير و از خود و كند و از اينشاملو در شعر شكاف، مرگ گلسرخي را روايت مي

  كند.مردن را معنا كنند انتقاد ميگونه ديگراني كه قادر نيستند اين
 تحقير/ زارِ تازيانه فراز/ بر گردن چنينشكفتن/ واين خون/ خاربوتة لوند/ بر و سرخ چنيناين

 به چرا زندگانيم و آنان بي گويم؟/ما مي سخن كه از / آه، ــ. بريدن نفرت/ غايت تا را راه گذشتن/ و
789: 1394آگاهانند (شاملو، خود چِرامرگ(.  

داند كه اساساً به چرايي و ماهيت ميرند را ناآگاهاني ميشاملو كساني كه چون گلسرخي نمي
  گشاي حركت رو زنده بودن خود آگاهي ندارند. در حالي كه مرگ سرخ اين چنين افرادي راه

بخش نظر او مرگ سرخ نمادي از مرگ چريكي و در زيرمجموعة مرگ رهاييجلوي تاريخ است. بهبه
هاي ديگري چون خون، شعله و زخم كه در ابتداي چنين است واژهگيرد. و اينليستي قرار ميسوسا

اند. شاملو در بسياري از شعرهاي ديگر از اين دست از جمله شعر ضيافت در تجليل اين شعر آمده
 كه عاشقانه بر خاك مرد، سرود ابراهيم در آتش و بسياري ديگر،جنبش سياهكل، شعرهاي ميالد آن

كه گفتيم شاملو در بعضي كند. چنانجنبش چپ و چريكي ماركسيستي ايران را تقدير و تقديس مي
تري جامعة وگو با نشريات انجام داده، با ادبيات ماركسيستيها و اظهار نظرهايي كه در گفتمصاحبه

افكار و آثار وي كند و اين ايدئولوژيك و ساختارگرايانه بودن داري آن را نقد ميغرب و نظام سرمايه
  دهد.را بيشتر نشان مي

فرهنگي و بالهت صرف فقط زادة فقر و بدبختي كردم بيگويد: من ابتدا تصور مي شاملو مي
داري پيشرفته چطور دهد كه رفاه حتي رفاه نسبي در جوامع سرمايهاست، اما آمريكا عمالً نشان مي

د كه فعاليتش فقط گرد محورهاي جويدن و موريانة چاقي تبديل كنتواند آدمي زاده را بهمي
گيري گيري دور بزند. حتي شعار ضد جنگش در جريان جنگ ويتنام اين بود كه نجنگ، جفت جفت

داديم و اين عشق مفهومي انساني و عرفاني ميكرديم جنگ نكن عشق بورز و بهكن. ما ترجمه مي
كند و عشق ورزيدن مستلزم گيري ميورزد، جفتاين ترجمة غلطي بود چون آمريكايي عشق نمي

كند چون معياري براي انتخاب ندارد. در جامعة معيارهايي براي انتخاب است. آمريكايي انتخاب نمي
آيند. دنيا مياي تبديل شوند كه بدون مغز و بدون زبان بهامريكا ترتيبي داده شده كه مردم به توده

گوسفند و كه چطور انسان به داري است. اينسرمايهتجربة آمريكا در حقيقت براي من تجربة اوج 
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نوعي حكومت مطلقه داري عمالً بهكه چطور دموكراسي سرمايه شود. اينگله تبديل ميجامعه به
  ).386و385: 1396شود (شاملو به نقل از آيدا،تبديل مي

يك امر طبقاتي  شاملو در تحليل انقالب با ادبياتي كامالً ماركسيستي اعتقاد دارد كه: انقالب
تواند در است، هر كس جز اين تصور ديگري از انقالب داشته باشد از مرحله پرت است. انقالب مي

هاي مختلف داشته باشد، مثالً انقالب مشروطه يك انقالب ضد فئودالي بود، شرايط مختلف شكل
نقالبي سوسياليستي تواند ضد امپرياليستي، ضد بورژوازي و در نهايت امر، اهاي بعدي ميانقالب

امحاي فئوداليسم، يا بورژوازي كمپرادور يا بورژوازي داخلي منجر شود. باشد. انقالب بايد به
  ). در ادامة همين رويكرد ماركسيستي، شاملو هنر و از جمله شعر و ادبيات را روبنا 387(همان:

نرها روبناي جامعه هستند و وقتي افتد. هدنبال تغيير در زيربنا اتفاق مي داند كه تغيير در آن بهمي
ريزد، خُب كاهگل و رنگ و جالي ديوار هم خواهد ريخت. هم مياي بهاساس يك جامعه

ها و مقاالتي كه در مجالت مختلف از جمله كتاب ) وي هم در اشعارش و هم در نوشته154(همان:
وي در رثاي انقالبيون كند. شعر نازلي از كارهايي است كه چپ را حفظ ميجمعه اين گرايش به

مرداد  28شهيد و در وصف وارتان ساالخانيان سروده است. چريك مبارزي كه بعد از كودتاي 
شود. شاملو اين شعر را براي علت عدم اعتراف و لو ندادن رفقايش زير شكنجه كشته ميدستگير و به

تعين چنان بهمانند و آنيده ميهايي كه بر سر عقهاي تاريخ سروده است. وارتانوارتان و همة وارتان
دهند. شاملو اين شعر را بندند كه بر سر آن جان ميمعنا و ثبات در باورهاي ايدئولوژيك خود پاي

هستي، به آزادي انسان از بند گويد كه از دريچة نوع خاصي از معرفت بههايي ميبراي همة وارتان
دهند. وارتان فرد نيست، تنها كنند و جان ميزه ميكنند و در آن راه مباراسارت و دريوزگي نگاه مي

هايي كه نيست، الگو است، يك الگوي معرفتي و ايدئولوژيك، يك نماد و نمايندة كامل از انسان
اي دارند. شاملو وارتانيسم را راهي براي رهايي و باورهاي ساختارگرايانه شان آبشخور معرفتي ويژه

اند نمايندة پايداري و گشايند تجسم تعين و تثبيت  معنيز لب نميكه لب اداند آنانآزادي خلق مي
اي صورت گيرد تا گونهها بهايثار در راه عقيده و ايمان و بايد تقديس شوند و چهره پردازي از آن

تنديس قابل احترام و حتي قابل پرستشي براي ادامه دهندگان راه و نوآموزان باشد. مشابه اين الگو 
  شود.توجهي از ادبيات رئاليستي قرن بيستم ديده مي در بخش قابل

/ !بدار گمان از پير/ دست ياس داد گل پنجره زير خانه، شكفت/ در ارغوان و زد بهارخنده! نازلي
افراز/  سخن نگفت،/ سر / نازلي...بهار در خاصه شدن، نبود از به بودن !ميفكن پنجه نحس مرگ با

 را/ در فجيع مرگي جوجه سكوت، / مرغ!بگو سخن!  / نازليو رفت بست خسته جگر بر خشم دندان
 و نشست خون در و آمد بر تيرگي خورشيد/ از نگفت/چو سخن / نازلي !ست نشسته بيضهبه آشيان

 سخن رفت/ نازلي و جست و درخشيد درين/ ظالم دم بود /يك ستاره نگفت/ نازلي سخن رفت/نازلي
  .../ و/ رفت !شكست زمستان: داد و/مژده داد گل :بود بنفشه نگفت/ نازلي
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ها و  داند. انديشههايي دوباره ميچنين را آغاز شكفتنميرد اما شاملو مرگ ايننازلي (وارتان) مي
نشينند تا آزادي و پيروزي نهايي حاصل شود. اين آن چيزي  شكفند و به بار مي باورهايي كه مي

 دهد.مژده مياست كه جهان بيني وارتاني، اميد رسيدن به آن را 
  
 هاي تحقيق يافته) 2

دهد كه وي ها پرداختيم نشان ميآنهاي شاملو كه تا كنون بهها و ترجمهمصاحبه تحليل اشعار،
 فقر، عدالت، هايي چون انسان،كليد واژه انسان و مسائل اجتماعي دارد.هاي زيادي نسبت بهدغدغه

ها را براي ديگري چون اين مفاهيميتوده و  استبداد، اسارت، نابرابري، نااميدي، ناآگاهي، نابساماني،
كه در موارد  وي با توجه به اين برد.كار ميهتوصيف وضعيت اجتماعي كه شاعر در آن قرار دارد ب

هر آنچه را كه اندك ممانعتي در  داند،متعدد وظيفة ادبيات و شعر نو را داشتن تعهد اجتماعي مي
 گيرد.باد نقد و تخريب ميتوجه باشد بهها بيبت به آناين راه پديد آورده يا حتي نس

 شرايط اجتماعي و توضيح زندگي مردم،دهد كه نگاه شاملو بههاي اين تحقيق نشان مييافته
 رود نيست.يعني فقط در پي انتقاد از وضعيت موجود و روايت آنچه بر مردم مي صرفاً سلبي نيست.

توانمند و  هاي اجتماعي مردم از اين وضع،رنج آور و آسيبزندگي  توصيفاگرچه وي در روايت و 
-وي يك دوقطبي سلبي انديشد. مي امكان رهايي نيزفكري انقالبي بهاما چون روشن ماهر است،

توضيح وضعيت انسان در جامعة موجود و  مصائب و كه در يك سر آن به كندايجابي ترسيم مي
  ة عمرش شاعر شاهد آن بوده و همين وضع وي را وضعيتي كه هم پردازد.ها ميمشكالت آن

اما وي در مرحلة توصيف وضعيت موجود باقي  كند.فكري معترض و حتي انقالبي تبديل ميروشنبه
هايي چون كليد واژه پردازد.اين امكان نيز مييابي بهامكان رهايي و چگونگي دستماند و بهنمي

وضعيت ايجابي توصيف وي از  نشان اززادي و بسياري ديگر آ روشني، انقالبي، رفيق، اميد، آگاهي،
  ترسيم همين دوقطبي نكتة اساسي در ساختارگرايانه بودن ادبيات شاملو به .داردپساانقالبي 

يك با مدلول بههاي مذكور در هر يك از اين دو قطب ارتباطي خطي، قطعي و يكگردد. دالبرمي
شدت متأثر از ايدئولوژي آنچه در بخش قبل آورديم بهتوجه به مورد نظر شاعر دارند و نظر شاعر با

اي از اين مفهوم كه در ادبيات چپ انقالبي معناي ويژهسوسياليستي است. مثالً دالي چون عدالت به
هاي ديگر معني ما را از براي آن تعريف شده است اشاره دارد و امكان خوانش و برساخت صورت

ها و اساساً يافتن معني سازد و اين روشي است كه براي همة دالدور مي آنچه مورد نظر شاملو است
هاي كالمي جدي توان گفتمان شاملويي را در ذيل كنشدر آثار شاملو كاربرد دارد. با اين وصف مي

  آن داده است كه همة فوكو نيز قرار داد چرا كه ايدئولوژيك بودن آن بافتي سخت و صلب به
جدي فوكو از جمله نقش قدرت در برساخت معني و داشتن معيارهاي صدق و هاي گفتمان ويژگي

اي  ترسيم دو قطبي مذكور در خود دارد. شاملو در واقع نقش يك پيشاهنگ حرفهكذب را با توجه به
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طبقة كند و از اين نظر بهخوبي ايفا ميكه در ساختارگرايي تكويني گلدمن ديديم، بهانقالبي را چنان
ا گروه ممتاز) مورد نظر وي تعلق دارد. شاملو طرح و توضيح جامعي از دوسوي قطبين نخبگان (ي

دهد. اما در اين ساختار دروني معني قائم به  مورد نظر در توصيف وضع موجود و مطلوب ارئه مي
  ذات و مستقل از بيرون نيست، بلكه معناي كلي در ذيل ساختار كالن ادبيات سوسياليستي قرار 

آثارش بدهد اما در اين زمينه فقط در شدت سعي دارد قامتي بومي و محلي بهاگرچه بهوي  گيرد.مي
ثارش آشناسانه موفق است و در بعد محتوايي كه بنيان اصلي و پيام جدي شكلي و فرمال و زيباييبعد 

ف كه روش تحليل گفتمان انتقادي فركال شدت وابستگي معرفتي و شناختي دارد.دهد بهرا بازتاب مي
دهد. روش وضوح نشان مياين امر را به در توضيح موردي اشعار وي در بخش قبل از آن بهره گرفتيم،

ها هي انگاري و غير ايدئولوژيك بودن متون و كردارهاي گفتماني را رد كرده و با تحليل آنيفركالف بد
 دغدغة شاملو در اشعار، هد.د وجود وابستگي هاي ساختاري و معرفتي آنها را به بيرون از خود نشان مي

براي توضيح بهتر اين امر تعدادي  هايش نشان از اين وابستگي ساختارگرايانه دارد.مصاحبه ها و نوشته
  دهيم:اين ترتيب نشان ميهاي سلسله مراتبي در گفتمان شاملو را بهاز اين دوگانه انگاري

  گفتمان شاملويير دوقطبي خير و شر د -3 شكل

برخوردار اميد عدالت آگاهي آزادي دموكرا

ناآگاهي فقر نااميدياستبداد اسارت بيعدالتي

انسان

انسان
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هاي متون ساختارگرايانه است، هر يك مطابق هاي سلسله مراتبي كه از ويژگياين دوگانه انگاري   
 يك با مدلول خود دارند.بهتعلقات ويژة ايدئولوژيكي شاملو ارتباطي معين و يك

توان در را ميهاي تحليل ارائه شده در اين تحقيق با اين وصف تحليل گفتمان شاملو بر اساس روش
  ) نشان داد.4شكل زير (شكل 

  
 يك دال و مدلول)بهساختي ايدئولوژيك و هسته اي سخت دارد(ارتباط يك- 1                           
 معنا با معيارهاي صدق و كذب همراه است(منوفونيك)- 2       تحليل گفتمان فوكو
 ت گفتمان(نقش انفعالي نويسنده در توليد محتوا)نقش قدرت در بر ساخ- 3        (گفتمان جدي)     

  تأييد يا انكار آن داراي عواقب جدي است(تأييد موجب ماندن و انكار اخراج از دايرة  -4                            
    قدرت)  گفتمان و

   
 )اجتماعي است(توصيف -داراي دغدغه هاي انساني- 1                                    

 پركتيس گفتمانيِ ايدئولوژيكي است(تفسير)- 2تحليل گفتمان انتقادي         
   داراي وابستگي ساختارگرايانه و معرفت شناختي است(تبيين)- 3فركالف                         

  (ادبيات چپ انقالبي)                                      
  دهد.لويي را نشان ميخالصة تحليل معرفت شناسي گفتمان شام 4شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل نظري گفتمان شاملو- 4شكل 
 

شعر معاصر ايران

ساختارگرايانه

احمد شاملو

-انقالبي–اعتراضي -متعهد
حق مدار

كتيويسمابژ

كالن روايت

منوفونيك رئاليسم ايدئولوژيك

بازنمايي واقعيت
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  نتايج
هاي علمي و از جمله در علوم انساني از فقر جايي كه اجتماع علمي در ايران در همة حوزه از آن

دهد كه ادبيات ايران از  پردازي و توليد تئوري در رنج است، تحقيقاتي از اين دست نشان مينظريه
سنگ ادبيات جهاني در ابعاد مختلف و از جمله در پرداختن و بازتاب هاي دور تا كنون همگذشته

هاي بنيادي جامعة ايران است كه مسائل مختلف اجتماعي موفق بوده است و يكي از توانمندي
موضوعات متفاوت اجتماعي و انساني در قالبي هنرمندانه و زيبايي شناسانه حساب شده و اصيل به

شناختي اين آثار توانسته كاركردها و  ته است. تحققيات مختلف و از جمله تحقيقات جامعهپرداخ
ها را بيشتر آشكار نمايد. ساختارگرايي از مباحث جديد در هاي پنهان موجود در آنتوانمندي

 آيد و نقد آثار ادبي ايران بر اساس اين صورت هاي جديد نظريشمار ميشناسي و نقد ادبي به جامعه
هاي كند و محدوديت تحليلهاي اجتماعي عميق موجود در اين آثار را بيشتر آشكار ميظرفيت

دهد. از جمله آنچه در مورد شاملو به عنوان يكي از اين آثار را كاهش ميفرماليستي و بك بعدي به
شعر  نمايندگان توانمند ادبيات متعهد آورده شد، بخشي از ابعاد رويكردهاي اجتماعي موجود در

نوعي از اعتراض بهدهد كه ادبيات شاملويي در واقع متعهد را نشان داد. نتايج اين تحقيق نشان مي
نوع ديگري است. وي در توصيف دو قطب متباين و متضادي كه ايدئولوژي در مقابل تبليغ و توصيه به

ه آن هم از خودبيگانه كند صورتي از خود بيگانگي انساني جامعة موجود را با صورتي ديگر كتوصيف مي
گرايي ايدئولوژيك ماركسيسيتي با قرائتي خاص كند. شاملو متأثر از تعينساز و انسانيت زداست عوض مي

بخش قرن بيستم را تحت تأثير خود قرارداده بود به بر ساخت فضاي اصطالح رهاييكه كل ادبيات به
گوهاي مشتركي با جامعة پيشا انقالبي از نظر پردازد. اين فضا الانقالبي و جامعة آزاد مورد نظرش مي

  اين معني در هر دوسوي اين قطبين قدرت با استفاده از ايدئولوژي زدگي و اسارت انسان دارد. به
دهد. شعر لوح  اي و تابع را ادامه مياي تودههاي در اختيار از جمله نخبگان معتقد بر ساخت جامعهامكان

دهد در اين شعر رهبر انقالبي مانيفيست قطعي مبارزه را قت بار را انعكاس ميزيبايي اين تصوير رشاملو به
خواند و انتظار دارد كه مردم اند، ميدر ميداني و در مكاني بلند كه تودة ناآگاه در پايين و دورش را گرفته
ايميكي در دهد كه هيچ تحول پارادبدون هيچ نظر و اعتراضي پيروي كنند و بپذيرند. اين امر نشان مي

عبارتي در قبل در اين گونه ادبيات براندازانه و انقالبي روي نداده است. بهتوصيف شرايط جديد نسب به
شود و فقط اي وارد نمياين اعتراض به شيئ وارگي و ابزار شدگي انسان در شرايط مورد نقد خدشه

  زند، در مقابل جامعه را يب ميپيروي از يك هستي شناسي نهيابد، چرا كه اگر بهصورت آن تغيير مي
خواند. يعني در هر دو صورت با غياب انسان كنشگر مواجهيم و نوع ديگر فرا ميپيروي و متابعت بهبه

  ماند. در اين بينش نويسنده سعي دارد باورهاي يك اقليت را انسان همچنان ابژة ايدئولوژي باقي مي
اي  جا بزند. نتيجة چنين آثاري كمك به برساخت جامعهعنوان معناي عمومي و حقيقت عيني و جامع به

در چنين آثاري خالقيت  تواند ويرانگر و مخدر باشد.اي، تابع و حتي فاشيستي است كه آفت آن ميتوده
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و آفرنندگي هنرمند بيشتر در بعد زيبايي شناسيك، شكلي و واژه پردازي است، اگرچه شكل دادن 
طلبد، اما در هر صورت صورت شعر ذوق و توانايي زيادي ميآن به معنا و پرداخت و آماده سازيبه

ابتكار و آفرينشگري در بعد محتوايي رقيقتر از قالب اثر هنري است. هنرمندان در توليد اين آثار 
شناسي موجود و حاكم نقدي همين دليل اگرچه از معرفتبيشتر ابزار معنا و ايدئولوژي هستند و به

دارند اما چون خود پاي در صورت ديگر از معنا كه آن هم استبدادي  و بسته است  انقالبي و ويرانگر
اي از مفاهيم كنند و قرائت سخت و يكهخواهانه فقط استفادة ابزاري ميدارند، از واژه هاي آزادي

  تبيين كنندة جامعة موجود و مطلوب دارند. اين امر به دو شيوه امكان كااليي شدن فرهنگ را 
استخدام ال دارد. در روش اول هنرمند آگاهانه ابژة ايدئولوژي است. از اين امر مطلع است و بهدنببه

خواه صاحبان طريق دلكند و هنرش را بهمزدي دريافت ميآن در آمده است و براي اين كار دست
گذارد و ا مياند وكساني كه او را استخدام كردهكند و نحوة توزيع آن را بهقدرت و سرمايه توليد مي

كند. سيستم هم از طرق مختلف اين كاالي فرهنگي و البته ايدئولوژيك را در ميان مردم توزيع مي
هاي اجتماعي و اينترنت از هاي در اختيار، سيستم هاي آموزشي و مدارس، شبكهاستفاده از رسانه

يند. در اين فرآيند توانايي آشمار ميوسايل مورد استفاده براي توزيع  و تدريس و آموزش اين امر به
شود تا در اختيار منافع سيستم قرار گيرد و البته خود هنرمند هنرمند چون كااليي از او خريده مي

اش را از دست داده است. اما در شيوة دوم هنرمند اگرچه كاال تقليل يافته حضور و وجود انسانيبه
دارد و تمام توانش را براي تبليغ و توجيه  آن اعتقادهمچنان ابزار دست ايدئولوژي است اما به

داند. در هستي را امكان اصلي رهايي و آباداني ميگيرد و اين نوع از معرفت بهكار ميهنرمندانة آن به
كند اما در مزد است كه كيفيت و نوع كاالي هنري توليد شده را تعيين ميشكل اول ميزان دست

گونه آثار از زند و اتفاقاً اثر اجتماعي اينتوليد اثر خود دست ميتري بهجا هنرمند با باور عميقاين
دستة اول بيشتر است چرا كه هنرمند عاشقانه پاي در اين راه نهاده و از تمام توان خود براي توجيه 

نظر گيرد. شاملو بههاي اجتماعي بهره ميتودهعنوان تنها حقيقت موجود و يكه بهو باوراندن آن به
پيشروان و پيشاهنگان انقالبي مردم تبديل د از گروه دوم باشد. در اين دسته هنرمندان بهرسمي
هاي تماميت ها را بدون نقد و لرزش بپذيرند. چنين ديدگاهشوند و انتظار دارند مردم پيام آنمي

االهاي مصرف ككند كه صرفا ً بايد بهاي تابع و پيرو را فراهم مياي بستر توليد جامعهخواهانه
هايي است و در پرورياي كه همواره در پي چنين قهرماناي تودهفرهنگي خاص اقدام كند، جامعه

دهد و به نفسش را از دست مياي اعتماد بهماند. چنين جامعهها اسير و سرگردان باقي ميخأل آن
شوند. يعني با يك اند تبديل ميعملة پيشروان انقالبي كه خود از عوامل و كارگزاران ايدئولوژي

ايم ساختار عمودي و سلسله مراتبي مواجهيم. خط فكري شاملو با توجه به آنچه تاكنون از وي آورده
در چنين مسيري قرار دارد. او ادعاي در اختيار داشتن حقيقت را دارد و از خود و اعتقاداتش 

دازد اما در درون خود استبداد پرنقد و رد استبداد و ناآگاهي ميكند. وي اگرچه بهاسطوره سازي مي
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كند و آگاهي كه در صدد توليد آن است كاذب و گمراه كننده است. فاشيسم، بدتري را حمل مي
هايي دارند و از چنين ابزارهايي براي تغذيه خود راديكاليسم و توتاليتاريسم ريشه در چنين انديشه

شود بلكه دولت يا حاكميت ظاهر نمي كنند. بايد توجه داشت كه فاشيسم فقط در شكلاستفاده مي
ها و ابزارهايي شود. هنر ابزاري و تماميت خواه از امكاندر وجود افراد، نهادها و احزاب نيز ديده مي

ويژه در جوامع بسته و سنتي كه است كه تأثير مخرب فرهنگي آن توليد چنين فضايي است. به
برد و نفوذ اين آثار بيشتر است. در اين جوامع هاي مدني و فرهنگي پايين است ميزان برخورداري

اين معني كه هم اسير وضعيت موجود و حاكم است ايدئولوژي دارند. بهتودة مردم اسارتي دوسويه به
ها چنين كاالهاي فرهنگي است. خروجي خواهي كه منبع راهنماي آن و هم اسير انقالبيون آرمان

فرودست استبداد راي دارد و هايي است كه نسبت بهچنين وضعيت دشواري تربيت و توليد آدم
اش تقليل يافته و برد. قدرت ابتكار و خالقيت و كنشگريهمواره از فرادست تبعيت كرده فرمان مي
اي كه مقهور فرهنگ كااليي است، از آن جايي كه خود حتي ويران شده است. انسان چنين جامعه
كار و خشونت طلب عنصري فريبزي است خود نيز بهورهمواره در معرض تهديد، فريب و خشونت

دهد چرا كه تأثير شود. اين مباحث سطح سوم از روش شناسي فركالف را نشان ميتبديل مي
 دهد.  روشني توضيح ميعنوان يك پركتيس گفتماني را از قدرت و ايدئولوژي بهپذيري متن شاملو به
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