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چکیده
شعر بهعنوان متعالیترین هنر بشر همواره در مسیر آزمون تأثیرپذیری و
تأثیرگذاری قرار دارد .ازاینرو ترجمۀ شعر چه در ایران و چه در نزد سایر ملل
جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است .ترجمۀ آثار هومر ،فردوسی ،متنبی،
حافظ ،گوته ،دانته ،لورکا ،مایاکوفسکی ،رمبو و دیگران به فارسی و سایر زبانها
دلیل این مدعاست .از مهمترین خصوصیات اشعار شاملو ،تلفیق شعر کالسیک
با شعر مدرن و تأثیرپذیری از ادبیات غرب است .وی بهطور اجتنابناپذیری با
اندیشه و ادبیات غرب نیز آشنا بود؛ این پژوهش بر آن است تا به تأثیرپذیری
شاملو از آراء و نظریات شاعران غرب ثابت کند وی در سرودن اشعار خود ،افزون
بر ادبیات کهن ایران ،از ادبیات غرب نیز ،خودآگاه و ناخودآگاه ،تأثیر پذیرفته
است .این تأثیرپذیری از طریق ترجمۀ آثار غربی و آشنایی مستقیم وی با
ادبیات غرب بوده است.
کلیدواژهها :ترجمه ،شعر معاصر ،اشعار شاملو ،اشعار غرب ،شاعران فرانسه.
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مقدمه
وجود افرادی همچون آخوندزاده ،طالبوف ،میرزا ملکم خان و دیگران (در عرصههای
غیر از شعر) فضایی را برای شاعران فراهم آورد تا با دقت بیشتری به اشعار شاعران غربهی
بهویژه شاعران فرانسه ،ازجمله ماالرمه ،پل والری ،رمبو و دیگران بپردازند و بارقه امیهد را
بر زبان تکراری شده و کهن شعر کالسیک و سبک بازگشت ،نمایان سازند .بعد از نیمها بها
شاعرانی روبهرو هستیم که سهم تجدد در دوره پهلوی بر جنبههای فکهری و اندیشهه آنهان
مشهودتر است؛ البته نمیتوان شاعرانی همچون ایرج میرزا ،بهار و عشقی را در ترسیم ایهن
فضا نادیده گرفت .دراینبین نقش مجالت ادبی دوره رضاخان و تالش بیشازانهدازه مجلهۀ
سخن در معرفی نویسندگان خهارجی و آثارشهان بسهیار حهائز اهمیهت اسهت .بها آمهدن
مترجمانی همچون فریدون رهنما ،شاملو و بیژن الههی وضه بهگونههای دیگهر شهد .اینهان
توانستند لحن و زیبایی بصری را وارد ترجمۀ شعر کنند« .تأثیر شاعران غرب بهر شهاعران
بزرگ ما این بوده که شاعران به درک جهانی غیر از جهان عرفانی بزرگ ما دست یافتنهد.
قطعاً پل الوار و آراگون بزرگتر از مولوی نبودند ،اما اهمیتشان برای ما در این بود که شعر
اینان زمینی بود .اینان عارفان زمینی بودند ،ما از دریچههای اینهان بهود کهه دیهدیم کهه از
کوچهها و خیابانها و خانهها هم میتوان شعر گفت .انقالب اصلی در شعر ما ،فهراز آمهدن
از جهان درون به جهان واقعی برون بود» (جهانبگلو.)213:1364،

بیان مسئله
در طول تاریخ ،نویسندگان و شاعران بسیاری ظهور کرده و آثار ادبی فراوانی از خود
به یادگار گذاشتهاند .ترجمه و مطالعۀ این آثار در سایر کشورها موجب پیوند ادبیات ملل و
تأثیرپذیری آنها از همدیگر شده است .ازایهنرو ،دور از انتظهار نیسهت کهه بهرای مثهال،
نشانه هایی از سبک نگارش یک نویسندۀ غربی در آثهار یهک ایرانهی نیهز دیهده شهود .از
مهمترین خصوصیات اشعار شاملو تلفیق شعر کالسهیک بها شهعر مهدرن و تأثیرپهذیری از
ادبیات غرب است .وی بهطور اجتنابناپذیری با اندیشه و ادبیهات غهرب نیهز آشهنا بهود؛
تاکنون در هیچ تحقیقی به تأثیرپذیری او از آرا و نظریات شاعران غرب اشاره نشده است.
در این پژوهش ضمن بیان تأثیر شعر ترجمه بر شعر معاصر ایهران از انقهالب مشهروطه تها
انقالب اسالمی و جنبههای تأثیر شعر ترجمه بر جریانهای پیشرو و تجددخواه شعر نو ،بهه
بررسی این تأثیر در اشعار یکی از شاعران معاصر -شاملو -پرداخته میشهود؛ بهنحویکهه
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جنبه های مهم و مجهولی را که در ساختار زبانی شاعران معاصر است به لحاظ تأثیرپذیری
از شعر غرب بررسی میشود.

پیشینۀ تحقیق
درزمینه ترجمه ،کتب متعددی چون هفت گفتار درباره ترجمه نوشته کورش صهفوی و
فن ترجمه در ادبیات عربی نوشته حسن عبدالغنی نوشتهشده است .همچنهین تحقیقهاتی در
این زمینه صورت گرفته که تعدادی از آنها در مجهالت علمهی و ادبهی چاپشهده اسهت؛
ازجمله :مقالهای با عنوان نهضت ترجمه و دارالفنون نوشهته جمشهید کیهانفر کهه در سهال
 1339در نشریه پیک نور علو انسانی چاپشده است؛ و مقالهه بررسهی تطبیقهی ترجمهه
تصویر بیماری در ترجمه فارسی هملت نوشته زهرا جعفری در سال  1334نشهریه زبهان و
ادبیات خارجی؛ همچنین مقاله بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمهای در توسهعه ادبیهات
روسیه نوشته جاناهلل کریمیمطهر در سهال  1333در نشهریه پژوهشههای زبهان خهارجی
چاپشده است .ولی در رابطه با عنوان این پژوهش بررسی و تحلیهل تهأثیر ترجمهه شهعر
غرب (فرانسه) در شعر معاصر فارسی (با تکیه و تأکید بهر اشهعار شهاملو) ههیچ پهژوهش
جامعی تابهحال صورت نگرفته است.

بحث و بررسی
الف) تعریف ترجمه و وظایف مترجم
ترجمه در لغت به معنی «گزاردن ،گزارش کردن ،گردانیدن ،از زبانی به زبان دیگر نقل
کردن» است (فرهنگ معین ،ذیل ترجمه)؛ که در عربی بهه شهکل «-1ترجمهه؛ -2تفسهیر،
تعبیر .ترجمه حیاه انسان یعنی زندگینامهۀ کسهی ،شهرححال کسهی؛ ترجمهه ذاتیهه یعنهی
زندگینامه شخصی ،سرگذشت خویش؛ و ترجمهالکتاب بهه معنهی مقدمهۀ کتهاب بهه کهار
میرود» (قهیم .)274:1337،اگر ترجمه را بهصورت برگردان نوشته یا گفتههای از یهک زبهان
بهعنوان زبان مبدأ ،به زبان دیگر یا زبان مقصد تعریف کنیم ،مطلوبترین نوع این برگهردان
زمانی تحقق می یابد که تأثیر آن نوشته یا گفته در خواننده یا شنوندۀ زبان مبدأ به خواننهده
یا شنونده زبان مقصد نیز منتقل شود .به عبارت سادهتر ،ترجمه عبهارت اسهت از برگهردان
متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد ،بدون کوچکترین افزایش یا کاهش در صهورت و معنهی
(ر.ک :صفوی .)4:1333،ترجمه حقیقتاً نوعی اجبار است و مترجمان ،دستکم بههطور بهالقوه،
مزدبگیرانی فصلی و موقتیاند .دراینبین مترجم موجودی شفاف است ،تما نور متن اصهلی
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از درون او و زبانش عبور میکند ،ولهی بااینحهال شهکافها و تَرَکههای او و زبهانش را
آشکار میسازد .البته فقط و فقهط تَرَکهها را و نهه آن اصهطالح سهبک متهرجم را(...ر.ک:
مهرگان.)19:1336،

ترجمه بازشناسی اثری است در زبان بیگانه برای مخاطبی که تشنه یادگیری اسهت؛ و
این همواره از راه ترجمه صحیح و عالی صهورت میگیهرد .ترجمهه بهه حقیقهت میتوانهد
گفتمانی را پدید آورد که مضمون مشترک بشری را در قالب دیگر و توانشهی دیگهر پیونهد
دهد؛ و دراینارتباط زبان در مرحلههای تکامل باید تهوان ایهن انتقهال را داشهته باشهد تها
به راحتی شاهد رشد فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی یک ملّت باشهیم .بهه همهان وجههی کهه
ترجمه در آثار هخامنشی به همراه کتیبههای داریوش و خشایارشا یا بهه همهان وجهه کهه
ترجمه از آثار یونانی در زمان انوشیروان حاصل شد و یا ترجمه در دوران مأموان عباسهی
صورت گرفت .جاحظ از شخصیتهای مبهرز در بالغهت قهرون دو و سهو هجهری ،در
خصوص قدرت مترجم میگوید« :قدرت بیان مترجم بایهد برابهر و همسهنگ دانهش او در
موضوعی باشد که میخواهد ترجمه کند و شایسته است مترجم هم در زبان بیگانه –زبهانی
که از آن میخواهد ترجمه کند -و هم در زبان خود –زبانی که به آن ترجمهه میکنهد -از
داناترین افراد باشد .باید بر هر دو زبان بهطور برابر مسلّط بوده تها درنهایهت کهارش مفیهد
واق گردد» (عبدالغنی .)96:1367 ،در اهمّیت ترجمه همین بس که هدایت میگوید« :ادبیهات
ایران بیش از هر چیز به ترجمه شاهکارهای ادبی قدیم و جدید نیازمند است .زیرا یکهی از
علّتهای بزرگ جمود ،عد تناسب و رشد فکری  -ادبی کنونی ما نسهبت بهه کشهورهای
متمدن ،نداشتن تماس با افکار و سبکها و روشهای ادبی دنیای امروزی است؛ همانطور
که امروز ناگزیریم ازلحاظ علمی ،هنری و فنی از دنیای متمدن استفاده بکنیم ،ازلحاظ ادبی
و فکری نیز راه دیگری در دسترس ما نخواهد بود و برای این منظهور نیازمنهد بهه ترجمهه
دقیق و صحیح آثار ادبی دنیا هستیم» (براهنی .)91:1373،برای رسیدن به این مهّهم ،نیهاز بهه
مترجمانی است که دارای جهانبینی وسی در خصوص زبان ،فرهنگ ،قومیت و توان انتقال
آن و بومی کردن زبان بیگانه به زبان خودی باشد .ازاینرو وظیفه مترجم در سهرزمینهای
شرقی مهّم جلوه میکند و گاهی برجستهتر از نا مؤلف خود را نشان میدهد .یک متهرجم
خوب باید سعی کند زبان مقصد ،استقالل خود را در مقابل زبان مبدأ از دست ندههد .ورود
علو جدید باعث میشود که کاربران برای سهولت ،پیش از آنکه به فرهنگ بهومی و ملّهی
خود فکر کند ،به واژگان زبان مبدأ با همان کارکرد اصلی خود پناه ببرند.
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ودی فلسطین اندیشمند معاصر عرب ،در خصوص شرط قدرت بیان متهرجم و دانهش
کافی وی میگوید« :اول باید متن را فهمید بعد ترجمه کرد و برای فهمیدن متنهی کهه قهرار
است ترجمه شود ناگزیر باید زبانی را که متن با آن نوشتهشهده اسهت ،خهوب فراگرفهت و
ریزهکاریها و قواعد ادبیات و نکات دقیق و احیاناً اسهتعارهها و کنایهات دور از ذههن آن
زبان را بهخوبی دانست و همچنین بر زبانی که میخواهیم به آن ترجمه کنیم ،کهامالً مسهلط
باشیم» (عبدالغنی .)93:1367،در ابعاد فرهنگی ترجمه ،بزرگترین میراثی که میبایست حفهظ
شود این است که عمیقترین الیههای زبان مبدأ در نظر گرفته شود تها سهادهترین واژگهان
بتوانند در زبان مقصد همان بار عاطفی و تاریخی و اجتماعی زبان مبدأ را داشته باشد .پس
یک مترجم خود متن زبان مبدأ را بهخوبی میخواند ،واژگان و معادلههای آن را در زبهان
مقصد بررسی میکند؛ لحن و نوع روایت و زمان سرایش متن را واکاوی مینماید .سپس بها
دقت به سرا ترجمه میرود .پل والری معتقد است دو خطر بیوقفه دنیا را تهدیهد میکنهد،
نظم و بینظمی؛ مترجمی که دست به ترجمۀ آثار ادبی میزند ،میداند والری چه میگویهد؛
دنیای او در معرض این خطر دوگانه است .نظم اثر در زبان اصلی او را از پا درمهیآورد؛ و
وقتیکه او در حال ترجمۀ اثر به زبان دیگر است ،او را بینظمهی اثهر از پهای درمهیآورد.
وقتیکه او میکوشد به بینظمی اطالعات جم آوری شده از اثر اصلی و در حین عبور ،بهه
زبان دو شکل بدهد ،نظم مجدد او را از پای درمیآورد .متهرجم در سهاحت محهال سهیر
میکند .محال را تکهتکه میکند و آنچه را کنده به ممکن نزدیک میکند .مترجم کسی است
که به اثری که ترجمه میکند از درون زبان ادبی آن مینگهرد .فقهط دو نفهر در ایهن وضه
منحصربهفرد قرار می گیرند :یکی نویسنده آن اثر و دیگری مترجم آن .به این معنها متهرجم
معمار دو زبان ادبی است (ر.ک :براهنی.)196:1373،

ب) انتقال فرهنگی از راه ترجمه
برای انتقال فرهنگ ترجمه از زبان مبدأ به مقصد باید به پیشینههای فرهنگی دو زبهان
توجه خاصی شود .بهعنوانمثال :در برخی از مناطق آفریقا برف نمیبارد .ازایهنرو مفههو
برف و درنتیجه واژه برف در زبانهای این مناطق وجهود نهدارد .بها ایهن وصهف میتهوان
به راحتی به جریان صحیح ترجمه و اهمّیهت امهر ترجمهه در انتقهال فرهنهگ پهی بهرد .از
اینجاست که میتوان گفت صرفاً با اتکا به زبان و انتقال واژه به واژه نمیتوان جریان سهالم
ترجمه را هدایت کرد .ترجمه در جریان فرهنگسازی خود همواره در طول تاریخ مسیری
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را دنبال میکرده که بیشتر به غنای فرهنگی ملّتها منجر میشده است .این غنای فرهنگهی
به دنبال خود تجربه علمی-فرهنگی و هنری را در پی داشته و پایهههای تمهدن بشهری را
مستحکم میکرده است.
اگر از منظر جغرافیایی -فرهنگی به عنصر زبان نگاه کنیم زبان فارسی به دلیل پشهت
سر گذاشتن دوره های متفاوتی همچون فارسهی باسهتان ،فارسهی میانهه و فارسهی دری از
عمیههقترین و غنیتههرین زبانهههای زنههده دنیاسههت و ریشههههای فرهنگههی ایههن زبههان در
تأثیرگذاری فرهنگی بهمراتب بیشتر از سایر فرهنگهاست« .یهک آمریکهایی وقتهی شهعر
میگوید از تجربه کوتاهی برخوردار است؛ اما ما از تجربه بسیار وسیعی بهرهمنهد هسهتیم»
(حریههری .)119:1379،در سههدههای اخیههر بههه دلیههل وجههود پارلمههان و حاکمیههت قههانون و
پیشرفتهای فضای اومانیستی در جوام غربی ،بهرهگیری ما از فرهنگ غربی بیشهتر بهوده
است و عنصر نقد ادبی و تبلور آن در فرهنگ غرب بهعنوان نمادی برجسته برای متنههای
ارائهشده باعث گردیده که بر روند کلی شعر و هنر ما تأثیرگذار باشد .شاعران معاصر مها از
شعر شاعران غربی به بهترین وجه در امر ترجمه سود بردند و در جهت شناسانیدن شاعران
و فرهنگ غرب به فرهنگ ایرانی نقش بسزایی داشتند .عکهس ایهن حالهت نیهز بارهها در
فرهنگ غرب صورت پذیرفته است .بهعنوان نمونه ویکتور هوگو در چاپ نشهریات خهود،
نمونههایی از اشعار فردوسی را آورده است و این در حالی است که هنوز شاهنامه به ههیچ
زبان اروپایی تا آن زمان انتشار نیافته بود .بهخصوص «ارنست فوی» دوست وی که عربهی
و فارسی میدانست در شناسانیدن ادبیات شرقی و فارسی به هوگو مؤثّر بود.
اینکه ادبیات سراسر جهان در دوران معاصر از ادبیات غرب تأثیر پذیرفته بر هیچکس
بیگانه نیست؛ اما تأثیرپذیریها همواره در تقارن هم بودهاند .هدایت ،نیما ،اخهوان ،شهاملو،
فرو و دیگران دست به کاری زدند که در جهت تقویت زبان و قوا ملّی در حهوزه زبهانی
بود .آنان زبان معاصر پارسی را بهتر و شناساتر به جهان شناساندند.

پ) تجدّد خواهی در ترجمههای ادبی قبل از مشروطیت
شکستهای ایرانیان در جنگ با روسهها و تحمیهل دو عهدنامهه ننگهینِ گلسهتان و
ترکمانچای که منجر به از دست رفتن بخش وسیعی از نقاط شهمال کشهور شهده ،نیهاز بهه
بازیابی توان فکری و اندیشه گریز از خفّهت شکسهتها ،ایرانیهان و روشهنفکران دربهار را
واداشت تا برای رسیدن به حداقل برابری در مقابل دول روسیه ،انگلیس و فرانسه دست بهه
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اصالحاتی بزنند .پس «میتوانیم سال صفر ورود ایران را به دنیای مدرنیته پس از شکسهت
غمانگیز ایران از سپاه روسیه و امضا دو معاهده تحقیرآمیز گلستان ( ) 1313و ترکمانچای
( ) 1323بدانیم .سرخوردگی ناشی از شکستهای متوالی ایران در این جنگها و احساس
ضعف نظامی و حقارتهای فرهنگی برخاسته از آن در میان ایرانیان ،ولیعهد -عباس میرزا
و گروهی از نخبگان ایران را برانگیخت تا در پی یافتن علل واقعهی برتهری نظهامی غهرب
برآیند و جریان مدرنسازی ایران را به راه اندازنهد» (جههانبگلو .)12:1364 ،پیداسهت آوردن
آموزگاران نظامی فرانسوی و انگلیسی به ایران به ابتکهار وی بهوده اسهت .کهار دیگهر وی
فرستادن عدّهای از جوانان ایرانی به انگلستان برای فراگرفتن علو و فنهون جدیهد و حتهی
کارهای دستی بوده؛ وی برخی از صنعتگران اروپایی را برای تعلیم جوانان بهه ایهران آورده
است (ر.ک :نفیسهی .)222:1371،در میان دانشجویان اعزامی بیگمان میرزا صالح کهه نماینهده
نایبالسلطنه عباس میرزا در لندن بوده قابل توجّهترین فرد اسهت .وی توانسهت زبانههای
خارجی را بیاموزد و نخستین کسی بود که روزنامه را در ایهران منتشهر سهاخت .فریهدون
آدمیت در کتاب فکر آزادی از قول میرزا صالح مینویسد که «قصد مهن از نوشهتن تهاریخ
انگلستان حکایت زندگی شاهان نیست ،بلکه میخواهم از نحوه ترقّی ایهن کشهور صهحبت
کنم» (جهانبگلو.)13:1364،
به این طریق اولین فرصتها برای بازسازی توان ازدسهترفته ایهران فهراهم آمهد تها
حقارتها و شکستها در سایه نگاه به آینهده و سهاختن پایهههای اقتصهادی و اجتمهاعی
کشور فراهم آید ،فار از آن که برای ساختن یک فضای تجددخواهانه بایهد مناسهبتهای
دیگری ازجمله تغییر ساختارهای حکومتی سنتی فراهم آید تا تجدّد و مدرنیته بهمرورزمان
آرا آرا نهادینه شود .حالآنکه باوجود پادشاهان بیدردی چون فتحعلی شاه ،محمّدشهاه و
ناصرالدینشاه نمیتوان به انگیزههای بیشهتری از پیشهرفت دسهت زد .رونهد رو بهه رشهد
تحصیلکردههای ایرانی در غرب در علو مختلف تداو یافت تا جهایی کهه زمهان افتتهاح
دارالفنون ،امیرکبیر بهتناوب بیست و نه جوان ایرانی را به غرب فرستاد (جههانبگلو.)19:1364،
میل و رغبت زیاد به نشر فرهنگ و تعمیم دانش که از دارالفنون آغازشده بود کمکم به افراد
دیگری که رابطه مستقیم با دستگاه تعلیماتی نداشتند ،سرایت کرد و شور و شوق عجیبی به
تألیف و ترجمه کتب چه در محیط دارالفنون و چه در خارج آن پیدا شد و از خود ایرانیهان
کسانی مانند حاجی میهرزا عبهدالغفار نجهم الدولهه اصهفهانی ،دکتهر ابوالحسهنخان ،دکتهر
رضاخان ،دکتر علیخان همدانی ،محمدحسین ذکا الملک و بعد فرزندش میرزا محمهدخان
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ذکا الملک (معروف به فروغی) و دیگران دست به تألیف و ترجمه زدند و درنتیجه زحمات
آنان بهتدریج یک سلسله آثار مهّم از هر قبیل به سرمایه علمی و ادبی ایران افزوده میشهد
(ر.ک :آرینپور .)294،بااینحال اکثر آثار ترجمهشده به همه مباحث علمی ،فلسفی ،تاریخی و
رمان اختصاص داشت و توجهی به شعر نمی شد

ت) تجدّد در شعر مشروطه
ادبیات به عنوان یک عنصر پیشتاز همواره سعی بهر آن دارد تها آنچهه را کهه در مهتن
اجتماع است به شکل منسجم و تصویریتر از واقعیت انسانی به منصه ظهور برسهاند و امهر
اجتماعی را در جهت نهادینه کردن رفتار فردی و همچنین حاکمیت قانون را بههعنوان یهک
الگوی مدرن بپذیرد .اینکه ادبیات ما در طی دوره تجدّد خواهی خود آموخت که معشهوق
را در آسمان و با فضای مهآلود صوفیگری تجربه نکند ،دنبال معشوق مرد در شعر نگردد و
فضای انسانیتری را به شهعر ببخشهد ،بیشهک در کنهار تجربهههای سیاسهی ،فرهنگهی و
اجتماعی بعد از جریان مشروطه بهه دسهت آورده اسهت« .شهعر مشهروطه در بنیهاد خهود
ستایشنامه بلند باالیی است از ملّت و آزادی .اگر دفتر و دیوان هر شاعری از شاعران این
دوره را باز کنید با نمونههایی ریزودرشت بسیاری روبهرو خواهید شد که در آن از ملّهت و
آزادی سخن گفتهشده است» (آجودانی.)14:1336،
باری دهخدا در همان شماره نخست صوراسرافیل در چرنهد و پرنهد از زبهان محمّهد
علیشاه به طنز مینویسد« :با اینکه طبقات مرد ایران از علمای ربّانی که حقیقتاً غمخهوار
اسال و اسالمیان هستند تا سلسله تجار و کسبه و اهالی قرا و ایالت صحراگرد بیاباننورد
نوعاً بر خیاالت خبیثه آنها پی بردهاند و عمو از این وضه مسهتحدث مشهمئز و از اسهم
مشروطه بیزار و متنفر شدند و سیره ما را در مساعدتی که میکردیم مهورد اعتهراض قهرار
داده ،آنقدر عرای تظلم و شکوی بهتوسط پست و تلگراف به دربارها از اطراف ممالهک
محروسه ریخ ته که دیدیم اگر بیشتر از این با بدعت مزدکی مهذهبیان همراههی بکنهیم و از
استغاثات حججاسال تغافل ورزیم ،مظّنه این است که عصر ما تاریخ انقراض دین و دولهت
ایران هر دو واق میشود( »...دهخدا .)214:1336،ورود شاعرانی همچون بهار ،عشقی ،ایهرج،
فرخی یزدی ،الهوتی و دیگران حرکتی در ساحت ادبیات به وجود آورد .بها آنکهه هنهوز
بهار ،به سبک پیشینیان قصهاید و غهزل میسهراید امها تغییهر بنیهادینی در مضهمون آنهها
ایجادشده است .شعر قدیم و کالسیک قبل از مشروطیت ،در موازات یکدیگرنهد (نهه مثهل
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امروز مکمّل هم) ،در شعر مشروطیت قصایدی همچون قصاید بهار دارای مضمون واحهدی
شد که این خود به وحدت و انسجا بیشتری در شعر مهدرن منجهر گشهت؛ امها نیمها ایهن
ساخت را درونی و تکمیل کرد؛ و به قول خودش واض هارمونی جدیدی شد .آخونهدزاده
نیز بهنوبه خود واق گرایی را وارد شعر کرد و بهنوعی واض ادبیهات رئالیسهتی در دویسهت
سال کنونی است.

ث) ترجمه شعر
«بهار در سال 1339ه.ق با ایجاد جمعیتی به نا دانشکده ،شعرا و نویسندگان جوان را
در پیرامون خود گردآورد و به کار و کوشش واداشت و راه و رسم نویسندگی و شاعری را
به آنان آموخت و به قول خود مکتب تازهای از نظم و نثر به وجود آورد .با نویسنده تجهدد
تبریز (تقی رفعت) به بحثوجدل پرداخت و به اعتراضهای نوجویان و نهوپردازان افراطهی
پاسخ گفت و مقاالتی –تأثیر محیط بر ادبیات ،شاعر خوب ،چشمه و تخت سنگ (ترجمهه
از الفونتن) ،پیروس (ترجمه از بوآلو) و کار (ترجمه از الفونتن) -انتشهار داد .همچنهین در
سال  1391ه .ق مجله نوبهار را تأسیس کرد .آثار مهمّی از قبیل اهریمن اثر منظو و زیبای
لرمونتوف  ،شاعر روس و کتاب شاگرد اثر پل بورژه ترجمه رشید یاسمی را در آن به چاپ
رسانید .بهار با آنکه در دورههای اول شاعری خهود همچنهان بهه قصهیده و غهزل وفهادار
میماند حتّی با تجدّدخواهان ستیزهجویانه میجنگید اما پس از اقامت در تههران و بعهد از
جنگ اول جهانی دورهای جدید در حیات ادبی خهود را پهی میگیهرد و بها تجهدّدخواهان
همراه میشود .شعرش پختهتر و سنجیدهتر میشود .هم از حیث شکل و قالب هم از حیهث
مضمون صبغه دیگری به خود میگیرد .در پایان عمر ،آزادی بیشتری برای گویندگان قائهل
میشههود و حتههی آنههان را از سههرودن شههعر سههفید بیقافیههه و وزن منهه نمیکنههد»
(آرینپور .)333:133،در این دوره به دلیل نداشتن سابقه تاریخی در ترجمه از زبهان ههای
اروپایی مترجمان ایرانی غالبا به لحن اثر مبدأ توجه نداشتند و ترجمه ها مبتنهی بهر ذوق و
دریافت مترجم صهورت مهی گرفهت .لحهن در اصهطالح« :ایجهاد فضها در کهال اسهت و
شخصیتها در زبان ،خود را بیان میکنند ،ازاینرو لحن مفههومی نزدیهک بهه سهبک دارد.
شخصیتها را از لحن آنان میشناسیم .گاهی شخصیت میتواند لحنههای مختلفهی داشهته
باشد» (شمیسا .)69:1331،از روی همین لحن میتوان به سبک نویسنده یا شاعر پی برد و نیز
میتوان مشکالت و موان آثار و کتب خطی قدیم را کشف کرد .از طریق لحهن میتهوان در
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ترجمه ،کهنگی یک اثر را برای خوانندگان زبان مقصد آشکار کرد؛ با نگاهی بهه ترجمههای
محمد قاضی بهخوبی مشاهده میشود که آثار ترجمهشده توسهط او ت بها توجهه بهه مهتن
ارائهشده با یکدیگر متفاوت است .بهعنوان نمونه لحن ترجمه دن کیشوت سروانتس که یک
متن قرن هفدهمی است با لحن نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه قهرن بیسهتمی و یها لحهن
ترجمه سپید دندان اثر جک لندن با لحن شهازده کوچولهوی سهنت گزوپهری بها یکهدیگر
متفاوت است و اینجاست که وظیفه مترجم بهعنوان کسی کهه میتوانهد سهبکآفرین باشهد
موردتوجه قرار میگیرد .در آثار ترجمهشده شعری که شاملو از شاعران متفاوت ارائهه داده
همین امر رعایت شده است .شاملو حتی در ترجمۀ چند اثر از لورکا الحان متفاوت با توجه
به موقعیت و فضا ایجاد کرده است و ترجمههای وی هرگز از یک لحن برخوردار نیسهتند.
با نگاهی گذرا به کتاب «همچون کوچۀ بیانتها» که ترجمهای از شهعرهای شهاعران جههان
است به این حقیقت پی میبریم .درحالیکه در ترجمهه آثهر المهارتین ،هوگهو ،الفهونتین و
دیگران که توسط مترجمانی همچون سعید نفیسی ،ضیا هشترودی و یها شهجاعالدین شهفا
صورت گرفته شد لحن اصالً در نظر گرفته نشده است .لحن آثار ترجمه شعر برای ارتبهاط
بیشتر با مخاطب رو به تجدّد معاصر ایرانی حائز اهمّیهت اسهت .تها جهایی کهه اکثهر آثهار
ترجمهشده شاملو به لحاظ رعایت لحن و فهر خهاص زنهدگی شهاعران غربهی ،بهواسهطه
نزدیکی نگاههای تجدّدخواهانه ما ،دارای بازآفرینیهایی اسهت کهه انگهار کهامالً در زبهان
فارسی اتّفاق افتاده و تبدیل به بخشی از حافظه نسل جوان امروز ما گردیده است.

ج) تأثیر ترجمه شعر غرب (فرانسه) در اشعار شاملو
شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونههای شهعر
است که با نا شعر سپید یا شعر شاملویی که هماکنون یکی از مهمتهرین قالبههای شهعری
مورداستفاده ایران به شمار میرود و تقلیدی از شعر سپید فرانسوی یا شعر منثهور شهناخته
میشود .شاملو در سال  1329با نیما یوشیج مالقات کرد و تحت تأثیر او به شهعر نیمهایی
روی آورد؛ اما برای نخستین بار در شعر تا شکوفه سرخ یک پیراهن که در سال  1324بها
نا شعر سفید غفران منتشر شد ،وزن را رها کرد و بهصورت پیشرو سهبک جدیهدی را در
شعر معاصر فارسی شکل داد .شاملو عالوه بر شهعر ،فعالیتههایی مطبوعهاتی ،پژوهشهی و
ترجمههایی شناختهشده دارد .آثار این شاعر معاصر به زبانهای سوئدی ،انگلیسی ،ژاپنهی،
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فرانسوی ،اسپانیایی ،آلمانی ،روسی ،ارمنی ،هلندی ،رومانیهایی ،فنالنهدی ،کهردی و ترکهی
ترجمهشدهاند.

ج )1.از آهنگهای فراموششده
بیشک شاملو از پیشگامان شعر نو معاصر بعد از نیماست؛ اما در حهوزه شهعر منثهور
محمّد مقدّ و دیگرانی چون منوچهر شیبانی تالشهایی در ایهن زمینهه کهرده بودنهد .درک
شامه شاملو در شناخت شعر و طعم دلپذیر واژه ،برای بروز شیوه بیانی نو ،با در نظر گرفتن
فخامت و صالبت نثر کالسیک پارسی همچون تاریخ بیهقی ،کلیلهودمنه و مرزباننامهه ،وی
را به جایگاهی رسانید که ذهن او همواره در جستجوی این فضا بود« .آنچه نخست دربهاره
شاملو باید گفت دگرگونیهای اندیشهه و احسهاس اوسهت .وی همهواره شهاعری زنهده و
آفرینشگر بوده و همراه تحهوالت زنهدگانی اجتمهاعی گها برداشهته اسهت .در سهالهای
پرجوشوخروش زندگانی اجتماعی ،شعرهای شاملو آیینه رویدادهای حهاد روزانهه بهود»
(دستغیب .)9:1363،آنچهه شهاملو را بههعنوان مؤلهف وارد عرصهه ادبهی کهرد چهاپ کتهاب
آهنگهای فراموششده وی در سال  1327است .خود شاملو آن را نوشتههایی میداند که
باید سوزانده شود؛ اما ازنظر تحقیقاتی و بررسی زبان ،فر و آهنگ  ،میتوان ردپای ابتدایی
شعر منثور را در آن جستجو کرد:
شب از نیمه گذشت و یار نیامد /دلم در آتش انتظهار سهوخت و دودش از سهینهابیرون شد ساغر از /اشک سرشار گشت و باده مستم کرد؛ اما ساقی نازک بدن من /نیامهد
که در کنار بنشیند /گفت میآیم ...سحر شد و نیامد /نیامد و نخواههد آمهد زیهرا او ههیچ
پیمانی نبست که نشکست...او /هیچگاه نسوخته تا معنای سوختن را بداند ،او هیچوقت درد
نکشیده تا /بداند درد چیست ،او هرگز در انتظار نمانده تا از تلخی انتظهار بهاخبر باشهد...
(شمس لنگرودی.)396:1363 ،

شاملو شعر اخیر را که متنی ساده و بیشتر شبیه قطعات ادبی پیشپها افتهاده اسهت در
بازداشتگاه رشت بعد از عقاید شوونیستی خویش نگاشته است؛ اما یک نکته مسلّم است که
هنوز سیطره ترجمههایی همچون دریاچه و آهنگهای عاشقانه المارتین و سهبک نگهارش
اینگونه ترجمهها در این فر پابرجاسهت و دقیهقتر آنکهه تلقهی عمهو در شهعر دانسهتن
اینگونه متنها هنوز در هالهای از ابها بود .شاملو در مجموعه آهنگهای فراموششده که
به سال  1327انتشار داد چیزهای منثوری عرضه کرد و خود آن را فراموش کرد به حهدی
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که هیچوقت حاضر نشد ،آهنگهای فراموششده را در ردیف کارنامه ادبهی خهودش –کهه
غالباً در آخر مجموعههای شعر او میتهوان دیهد -معرفهی کنهد» (شهفیعیکدکنی.)292:1337،
شاملو به همراه متنهای بینهایتش خود را چون فرمانروایی زبان سهاز در عرصهه ادبیهات
مانا کرده است «پشتکار شاملو و استعداد برجسته وی سبب شد که او تنها شاعری باشد که
شعر منثور را در حدی بسراید که به هنگا خواندن بعضی از شعرهای او انسهان هیچگونهه
کمبودی احساس نکند و با اطمینان خاطر آن را در برابر موفقترین شعر موزون در ادبیهات
معاصر ایران قرار دهد» (همان .)271 :آهنگهای فراموششده اثری است که متأثر از آثار
داخلی و خارجی است و آینده شاعری شاملو در گذر از این اثر نهفته است .نقهدهایی کهه
توسط ابراهیم دیلمقانیان بهعنوان پیشگفتار و مرتضی کیوان و مهدی اخوانثالث بر این اثر
نوشتهشههده خههود گههواه از توجههه بههه مبحههث نقههد در آن سالهاسههت( .نههک .شههمس
لنگرودی .)373:1363،هرچند دست دژخیمان پهلوی در کودتای  23مهرداد  1332نگذاشهت
که مرتضی کیوان شکوهمندی شاملو را در شعر سپید ببیند؛ اما یاد او همواره بها شهعری از
شاملو تکرار میشود :سال بد /سال باد /سال اشک /سهال شهک /سهال روزههای دراز و
استقامتهای کم /سالی که غرور گدایی میکرد /سال پست /سال درد /سهال عهزا /سهال
اشک پوری /سال خون مرتضی /سال کبیسه( ...شاملو)139:1362،

ج )2.قطعنامه
بعد از تجربیاتی که شاملوی جوان در ازای ارائه چهاپ مجموعهه اشهعار آهنگههای
فراموششده به دست آورد ،اینک زمان آن فرا رسیده بود که اساطیر شکل منسجمتری بهه
خود بگیرند و شعر جهان بیشتر در شعر شاملو نمود پیدا کند .چاپ مجموعه شعر قطعنامهه
سرآغاز این حرکت است .ساخت شعر شاملو در این مجموعه هنوز شبیه بهه زبهان ترجمهه
است؛ هنوز از آن فضای موسیقایی و لحن منسجم که در اشعار بعدی و سهالهای پختگهی
شعر او میبینیم سراغی نیست .او آغازگر آفرینشگریای تازهیاب در انبوهی از تجربیهات
زبانی است .همانطور که وی معتقد است ،همواره ترجیح میدهد شعر برایش شیپور باشهد
تا الالیی! و درواق شاملو این صدای بلند شیپور را  -که روحیهای حماسی در فضای ایهن
ساز است -در شعرهای خود بروز میدهد .از قطعنامه به بعد است کهه صهدای اسهطوره و
پردازش نمادهای اساطیری غرب در شعرش فوران میکنهد .شهاملو در مقایسهه بها سهایر
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شعرای فارسیزبان معاصر در شعرهایش سعی بر آن دارد که فضهای آرکائیهک آثهارش را
به عنوان نمودی بارز و سبکی ویژه که خاص زبان و ذهن اوست ،بیشتر بروز دهد .البته باید
گفت که اساطیر ایرانی نیز وی را رها نمیکنند و او با زبردستی تما  ،فضا ،لحن و تصویر را
کنار هم متجلی میکند؛ به همان وجه که حافظ با اساطیر قرآنی و عبرانی همچون (قهاف و
سلیمان ،یوسف ،آد و  )...در شعرهایش انجا داده است.
آنچه در قطعنامه و شعرهای بعدتر شاملو بارزتر جلوه میکند ،فضهای روشهنفکری آن
زمان است؛ که بیشتر نویسندگان و شاعران تحت تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم حزب تهوده
و تبلیغات اینترناسیونالسیتی شوروی کمونیستی بودند؛ از آن دست تأثیرهایی که پل الوار و
آراگون بر فضای شعر شاملو داشتهاند؛ اما شاملو با تهوانش زبهانیای کهه در وی در حهال
سیالن بود از قطعنامه به بعد ،نثر برجسته قرن چهار  ،پهنجم و ششهم زبهان فارسهی را بها
مجموعه آموزه های شعر سپید و آزاد در ههم آمیخهت و بها موسهیقی جهذابی کهه حاصهل
واجآرایی ،سج و جناسهاسهت بهه فضاسهازی شهعریای رسهید کهه وی را بهه یکهی از
چهرههای طراز اول شعر فارسی بدل کرد .باید اذهان داشت که شاملو نیز همچون حهافظ و
فردوسی ،در قرن حاضر یک زبانساز مبرّز در زبان فارسی است؛ هرچند که نوعی قطعیهت
مح بر شعرهایش حاکم است و او راوی کل بالمنازعی است که بها دیکتهاتوری خهاص
زبانیاش ،با سعی تما بر حتمیت و قطعیهت تصهویرها ،لهذات دامنههداری را کهه از منظهر
سرخوشانه زبان بتوان با آن برای مخاطب متصور شد از میان برداشته و خهود اول ،آخهر و
وسط تما تصویرهای شعریاش است .قطعنامه مجموعه شعری است کهه شهاملو آن را در
انتقاد از خود نوشته است« .انتقاد از آن دوران نوجهوانی کهه شهاعر در دفهاع از هیتلهر در
زندان متفقین به سر برده – در سن نوزدهسالگی -انتقاد از گذشته و تعهد به جامعه که زیهن
پس در خدمت مناف او خواهد بود؛ بدین سبب است که شاعر ،نخست نا مجموعه را شعر
سفید غفهران میگهذارد» (شهمس لنگهرودی .)963:1363،قطعنامهه بها فرازوفهرود زبهانی کهه
آهنگهای فراموششده با آن دستوپنجه نر میکرد ،به نظر یکدسهتتر مینماینهد .زیهرا
نخست آنکه تمامی شعر بهصورت شعر منثور (سپید) آمده است؛ دو آنکه سعی بر آن شده
که نوعی لحن یکدست به همراه فضای سیاسی و اجتماعی حاکم براثر ،آن را از سهردرگمی
برهاند و همانگونه که در شعر نخست مجموعه شکوفههای سرخ یک پیراهن که بهصهورت
مانیفیست شاعر بیانشده است این نظر آشکارتر مینماید:
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تا شکوفه سرخ یک پیراهن /سنگ میکشم بر دوش /سنگ الفاظ /سنگ قوافی را /و
از عرقریزان غروب که شب را /در گود تاریکش /میکند بیدار /و قیراندود میشود رنگ/
در نابینایی تابوت /و بینفس میماند آهنگ /ز هراس انفجار سکوت /من کار میکنم /کار
میکنم /کار /و از سنگ الفاظ /برمیافراز  /استوار /دیوار /تا با شعر را بر آن نههم /تها
در آن بنشینم /در آن زندانی شو  /من چنینم ،احمقم شاید /کهه میدانهد /کهه مهن بایهد/
سنگهای زندانم را به دوش کشم /بسان فرزند مریم که صلیبش را /و نه بهسان شهما /کهه
دسته شالق دژخیمتان را میتراشد /از اسهتخوان برادرتهان /و رشهته تازیانهه جالدتهان را
میبافید /از گیسوان خواهرانتهان /و نگهین بهه دسهته شهالق خودکامگهان مینشهانید /از
دندانهای شکسته پدرتان /***/و من سنگهای گران قوافی را بهر دوش میبهر  /و در
زندان شعر /محبوس میکنم خود را /بسان تصویری که در چارچوبش /در زندان قابش /و
ایبسا که تصویری کودن /از انسانی ناپخته /از من سهالیان گذشهته /گمگشهته /کهه نگهاه
خردسال مرا دارد /در چشمانش /و من کهنهتر بهجا نهاده اسهت /بهه نسهیم خهود را /بهر
لبانش /و نگاه امروز من بر آن چنان است /که پشیمانی /به گناهانش!( »...شاملو)36:1379 ،
شاملو با جسارت تما و ارشادات دوستانی همچون فریدون رهنما و مرتضهی کیهوان،
راهی را که بایست طی نماید انتخاب کرده بود؛ راههی کهه وی را از زنهدان وزن و قهوافی
برهاند و او را از شاعرانی همچون خانلری ،توللی ،نادرپور و ...جدا کند .تا بتواند بهتهدریج
او را به زبان ویژه خود نزدیک کند.
مجموعه قطعنامه با جسارت و سماجت شاملو به بازار نشر راهیافته و با چهار شهعری
که همه گونه بیانیه فردی و سیاسی را با خود به همراه داشته ،ادامه پیدا کهرد؛ تمها چههار
شعر قطعنامه برای شا ملو تجربه است .تجربهه اینکهه لحهن ،موسهیقی و فضهای زیسهتی را
چگونه در عرصه شعر در سالهای بعد کنار هم به شاهکار بدل نماید .اگر شاملو نیز ماننهد
محمد مقد  ،تندرکیا ،هوشنگ ایرانی ،شیبانی و ...فقط به لحاظ تفنن و یها سهرخوردگی از
فضای ادبی حاکم شعر میسرود و بعد آن را رها میکرد ،هرگز دست آورد شهعر سهپید بهه
این قوامی و دوامی نمیتوانست بروز پیدا کند تا زمینههای بروز زبانسازی مدرن در فضای
حاکم ادبی به وجود آید« .شاملو درحالیکه به پیروی عدهای از نویسندگان اروپهایی چهون
سارتر و بهویژه سوررئالیستها حساب شعر را از ادبیات جدا میکند ،به شهود آنهی شهاعر
اشاره دارد و میگوید :شعر همیشه برای من یک زندگی آنی و فوری است ...شهاید قریهب
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بهاتفاق شعرهایی را که بهاصطالح وزن و قافیه ندارد ...من از خواب بیدار شهد  ،نوشهتم و
خوابید و صبح بهعنوان کار شاید یک آد دیگری نگاه کرد و اگر به نظر رسیده یکی دو
لغت آن را عوض کرد ( »...دستغیب.)23:1363،
بااینحال مقدمات شعر سپید با شعر  23و قطعنامه ادامه مییابد و شهاملو بها در نظهر
گرفتن مرز بین قافیه و بیوزنی راهی را در ارائهه تصهویرها شهروع میکنهد کهه در اغلهب
شطحیات بایزید ،ابوالحسهن خرقهانی و دیگهر صهوفیان میتهوان دیهد؛ بااینحهال شهاملو
مینویسد« :شعر سپید ،از وزن و قافیه و آرایش و پیرایش احساس بینیازی نکنهد ،امها از
آن محرو است -شاید بتواند از آن محرو نماند ،لکن تظاهر به بینیهازی میکنهد ...شهعر
سپید شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمیکنهد .اگرچهه نیسهتند کسهانی کهه
بیموسیقی از تماشای رقهص لهذت میبرنهد ...در حقیقهت شهعر سهپید شهعری اسهت کهه
نمیخواهد بهصورت شعر درآید» (همهان .)97:نیما در  19خرداد  1331طی نامهای به احمد
شاملو مینویسد:
«راج به انسانیت بزرگتری فکر کنید .پیوستگی خهود را بها آن در فههم صهحیح آن
چیزهایی که مربوط به اساس آن است .آشنا شدن ،انتخاب راه و موضوع و مجهال جهوالن
بیشتر که اغلب نمیدانند از کجا ممکن است برای افکارشان فهراهم آیهد از ایهن راه اسهت.
پسازآن واردترین کسی به زندگی مهرد و خهوب و بهد افکارشهان شهما خواهیهد بهود»
(پاشایی .)731:1363،با این امیدها و دلگرمیهایی که نیما به شاملو میداد ،او را با آرمانهای
انسان قرن بیستمی در یک کلیت جهانی پیوند میداد .از اینجاست که شعر ما در مرزبنهدی
شعر جهان باکسانی همچون آراگون ،لورکا ،پلالوار و ناظم حکمت یکی میشهود و مفههو
انسان با همه ایدئولوژیهای سیاسی یک زبان میگردد« .شاملو نیز در این دوره با تشنگی
بسیار به دنبال رهایی و آزادی است .آزادی برای او مفهومی کلی ندارد .او همچون شاعران
رمانتیک نیست که «آزادی» برایشان رؤیایی است خیالانگیز ،آزادی خوب اسهت بهشهرط
اینکه دیگران در واقعیت دادن آن بکوشند» (دستغیب.)92:1363 ،
شاملو در قطعنامه فضای سیاسی و معصهیتبار جههانی را اینچنهین نشهان میدههد/:
...فرانکو را نشانش داد  /و تابوت لورکا را /و خون تنتور او را بر زخم میدان گاوبازی /و
او به رؤیای خود شده بود /و به آهنگی میخواند که دیگر هیچگاه /به خاطرها بازنیامهد/
آنوقت ،ناگهان خاموش ماند /چراکه از بیگانگی صدای خود /و به آهنگهی میخوانهد کهه
دیگر هیچگاه /به خاطرها بازنیامد /آنوقت ،ناگهان خهاموش مانهد /چراکهه از بیگهانگی
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صدای خود /که طنینش به صدای زنجیر بردگان میمانست /به شک افتهاده بهود» (شهاملو،
)72:1379

ج )3.از هوای تازه
آنچه در بررسی جنبههای شعر غرب در شعر شاملو به لحاظ فرمی و نگاه اسهطورهای
موردتوجه قرار میگیرد ،لزو وجود نثر به معنای شعر منثور نه لزوماً نثهر شهاعرانه اسهت؛
«بسیاری از شعرهای منثور هوای تازه و حتی در کتابهای بعدی او نثرههایی بهوده اسهت
برای رسیدن به شعرهای ارجمندی از نوع بعضی قطعات که در مرثیههای خهاک و شهکفتن
در مه و ابراهیم در آتش و دشنه در دیس و ترانههای کوچک غربت ،امروز حافظهه بعضهی
از شیفتگان هنر مدرن را سرشار کرده است؛ و ههر جها سهخن از شهاملو در میهان باشهد،
پارهههههایی از آن شهههعرها را در حافظهههه دوسهههتداران شهههعر مهههدرن میبینیهههد»
(شفیعیکدکنی .)233:1337،ازایندست تصویرها خواننده معاصر همواره در خود دارد؛ هدف ما
نگریستن به جنبههایی از شاملو است کهه در آنهها رد پهای شهعر غهرب مشههودتر دیهده
میشود .این بدین معنا نیست که شاملو بهعمد تصرف در شعر شاعران غربی ازجمله لهویی
آراگون ،بودلر ،پل الوار ،ناظم حکمت یا دیگران داشته است؛ بلکه همان وجه است که خود
بارها گفته شعر امروز جهان تأثیرهای بسزایی بهواسطه نظها ارتبهاطی در یکهدیگر داشهته
است .شعر شاملو به دلیل قوا انسانمدارانه خود –حتی آنجا که از حزب حرف میزنهد-
بهصورت مرامنامه تبلیغی برخی شعرهای دهه بیست و سی درنیامده است .ازایهنرو «شهعر
شاملو ،بیوگرافی اجتماعی ماست در جهان شعر و نیز بیوگرافی خود اوسهت .شهاملو مبلّهغ
انسان است ،با تما خصایصش در شعر جهان» (براهنهی .)379:1331،با مطالعه آثار شهاملو و
برخی از آثار مشابه غربی ،میتوان به تالش او برای رسیدن به این زبان ویژه پی برد.
با هوای تازه هوای تازهای در زندگی شاملو وزیدن گرفهت؛ زیهرا شهاملو اندکانهدک
میخواهد به استقالل برسد« .در این کتاب ،شاملو تأثیر نیما را میپذیرد و خود را در مسیر
شعر جدید فارسی قرار میدهد و در همین کتاب است کهه تأثیرههای خها الهوار و تهأثیر
ناپخته لورکا و مایاکوفسکی در شعر او مشاهده میشود؛ ولی تأثیر نیما از همه بیشتر است»
(براهنی .)361:1331،شاملو در هوای تازه به لحاظ فر  ،شیوه سرایش شهعر نهو در قالهب
نیمایی و به لحاظ ارائه سمبولیک از واژگان فارسی ،وا دار نیماسهت .امها در شهعر عشهق
عمومی ،بارزترین تکنیکی که در کنار وزن درونهی و گهاه وزن عروضهی برخهی پارههها و
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سطرها مطرحشده ،تکرار است؛ تکرار بهعنوان اصلیترین شگرد این شعر ،شعر را بهصورت
دایرهوار نظامی خلق کرده که همواره در جستجوی دیدن زیبایی است .شاملو در ایهن شهعر
با تکرار واژگان نوعی موسیقی خلق کرده کهه در شهعر معاصهر آن زمهان سهابقه نداشهت.
هرچند شاملو در بسیاری از سطور با ارجاعات اخباری قصد دادن خبهری بهه مخاطهب را
دارد ،اما در سطر دیگر این عاطفه رقیقشده را چنان انشایی میکنهد کهه جملهه از حالهت
خبری خارج شده و در البهالی تخیل جاری قرار میگیرد؛ این نوع تکرار در اشعار شاملو
به وفور دیده میشود .بهعنوان نمونه در شعری از لورکای میگوید :سبز /سبز تویی که سبز
میخواهمت /سبز باد /سبز شاخهها این تکرار در اثری از لهویی آراگهون دیهده میشهود.
اینکه شاملو چگونه اثر آراگون را در شهعر عشهق عمهومی دگرگهون کهرده و در سهاحت
تکنیکهای زبان فارسی به همراه وزن درونی و واجآرایی ،بومی کرده است ،بهخوبی دیهده
می شود؛ به وجود آمدن این وضعیت در شعر شاملو به قول براهنی ناگهانی بهودن را بیشهتر
متجلی میکند و این خصایصی جداناشدنی در شعر و ترجمههای شعر شاملوست .شاملو بها
نبو خود شعر آراگون را به نحوی به شعری کامالً فارسی تبدیل کرده که بهنهدرت ردپهای
ترجمه در آن دیده می شود .حتی اگر این را توارد بدانیم چیزی از ارزش این شعر -عشهق
عمومی -کم نمیشود.
آشنایی با الوار منجر به کشف جوهر شعر و زبان شعر ناب شد؛ و همین کشف اخیر بود
که بعدها به مکاشفات دیگری انجامید (ر.ک :شاملو« .)17:1363،بخش ششم و هفهتم (ههوای
تازه) دربردارنده شعرهای غنائی شاعر است و در آنها تأثیر پل الهوار و آراگهون بههخوبی
نمایان است .سطر نخست شعر دیگر تنها نیستم /بر شانه من کبوتر است که از دهان تو آب
میخورد /بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه میکند /از پارهای از شعر الوار بههره
برده است» (دستغیب .)94:1363 ،شاملو در مقدمه همچون کوچهای بیانتها یادآور میشود که
نیما از دفتر ششم خوشش نیامد و از آن خشمگین شد .البته خود شاعر آن را ثمره تهالش
طاقتفرسای شاعری میداند که احساس شعر را بها کشهف شهعر عوضهی گرفتهه اسهت و
بااینهمه دست و پایی میزند تا از آنچه کشفی بزرگ انگاشهته اسهت بهه سهود و زبهان و
فرهنگ و شعر محیط خویش کاری انجا بدهد .درحالیکه هنوز نه از ماهیت شعر گذشهته
وطنش آگاه است و نه از زبان مادری خودآگاهی به کار بخهوری دارد!» (شهاملو.)14:1367،
سه دختر از جلوخان سرایی کهنه ،سیبی سرخ پیش پایم افکندند /رخانم زرد شد اما نگفتم
هیچ /فقط آشفته شد یکد  ،صدای پای سنگینم به روی فرش سخت سنگ...
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در شعر احساس نه از شکل ظاهری بلکه ازنظر لحن ،بیان و مضمون و در سهطرهایی
از اشعار بیوزن و در بعضی اشعار فولکلوریک ،تأثیر کلی گارسیا لورکها شهاعر اسهپانیولی
دیده میشود» (براهنهی .)361:1331 ،شعری از لورکا ترجمه شاملو :کدا دختر است که به باد
شو میکند /دختر همه هوسها /باد ،به اش /چشمروشنی چه میدههد  /دسهته ورقههای
بازی /و گردباد طالیی /دختر در عوض /به او چهه میدههد  /دلهک بیشهیلهپیلهاش را/
دخترک /اسمش چیست  /اسمش دیگر از اسرار است /پنجره مدرسه ،پردهای از سهتارهها
دارد( /شاملو.)231:1367 ،
و یا فر و شکلی که در شعر از عموهایت به لحاظ لحهن ،آهنهگ و سهاخت اسهتفاده
کرده ،مطابقتی با شعر تو را دوست دار پل الوار دارد :نه بهه خهاطر آفتهاب نهه بهه خهاطر
حماسه /به خاطر سایه با کوچکش /به خاطر ترانهای /کوچکتر از دستهای تو /نه بهه
خاطر جنگلها نه به خاطر دریا /به خاطر یک برگ /به خهاطر یهک قطهره /روشهنتر از
چشمهای تو( ...شاملو)221:1362 ،
پل الوار« :تو را بهجای همه زنانی که نشناختها دوست میدار  /تهو را بههجای همهه
روزگارانی که نمیزیستها دوست دار  /برای خاطر عطر گسهترده بیکهران و بهرای خهاطر
عطر نان گر  /برای خاطر برفی که آب میشود ،برای خاطر نخسهتین گهل /بهرای خهاطر
جانوران پاکی که آدمی نمیرماندشان /تو را برای خاطر دوستداشتن دوسهت مهیدار »...
(س .آنتولوژی)

هرچند هوای تازه را میتوان یکی از بارزترین آثار احمد شاملو قلمداد کرد؛ اما همان
وجه که خود گفته و منتقدین شعر وی چه در ستایش و چه در مذمت او گفتند ،او در ایهن
مجموعه تأثیرهای فراوانی که از دیگران پذیرفته را در مجموعههای بعدی خود بهخصوص
در با آینه و شکفتن در مه کمتر میکند و درصدد خودساختگی بیشتری برمیآید .شهاملو
به ترتیب که از هوای تازه فاصله میگیرد تأثیرهای مسهتقیم از اشهعار شهاعران غهرب در
آثارش کمتر میشود؛ اما هنوز فضا ،گاه تصاویر و گاه عین مطالب شعرای دیگر در شهعر او
متجلی است« .در بعضی قطعات با آینهه سهخن از شهک اسهت و یقهین و گهویی شهاملو
می خواهد به یک نوع انتخاب اگزیستانسیالیستی برسهد .تهأثیر شهعرا را در بها آینهه کهم
میبینیم؛ ولی تأثیر نویسندگان مکتب اگزیستانسیالیسم را نمیتهوان نادیهده گرفهت .آیها –
کوچه شاملو شباهت کامل به کوچه قصر کافکا ندارد » (براهنی.)332:1331 ،
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درهرصورت شاملو از تأثیر مستقیم در برخی از کارههای بها آینهه برکنهار نیسهت؛
هرچند در با آینه شعرهای غنی و تازه ساختی هست که به لحهاظ فرمهی اسهتقالل ویهژه
خود را دارند .ازجمله شعر دخترای نهنه دریا روایتی ویژه و زاییده فکر و اندیشه شهاملو و
تالش او در حوزههای فولکلوریک است؛ او در مجموعه لحظهها و همیشههها و بها آینهه
تحت تأثیر شعر غرب قرارگرفته است« .شاملو تورات را خوب خوانده است و تأثیر آن در
کالمش دیده میشود و آهنگی که او به شعر منثورش میدهد ،از آهنگ کال تورات اسهت.
این نثر در قطعات میالد و انگیزههای خاموشی (-در مجموعه لحظهها و همیشهها) -بیشتر
مشهود است» (براهنی.)336:1331،
شاملو همواره در این راه تجربیات عظیمی آموخته و همواره بهرای بهومی کهردن شهعر
غرب در شعر فارسی تالشهای فراوانی کرد .مگر نه اینکه تأثیر از اشهخاص بهزرگ اگهر
همراه تجربه باشد باعث رونق اثر فرد میشود؛ از این تأثیرهها  -تهأثیر حهافظ بهر گوتهه،
مولوی بر جامی ،سعدی بر هوگو ،کافکا بر ههدایت و تهأثیر ههدایت بهر نسهل عظیمهی از
نویسندگان معاصر ایران -فراوان دیده میشود .مخاطب شعر امروز به دنبهال ایهن تأثیرهها
نیست؛ بلکه به دنبال تصویرهایی است که شاعر معاصرش در عرصهه اجتمهاعی و زیسهت
شهری یا روستایی برایش زنده و پویا میکند و مخاطب را در لذت شعریاش به سرخوشی
متنی می رساند .مخاطب شعر معاصر در مسیر تدریجی شکل ذهنی اشعار ،خود را مسهتقیماً
یا غیرمستقیم درگیر میکند .وقتیکه شاملو میگوید هدف شعر تغییر جههان اسهت بهه ایهن
معناست که اگر شعر بهواق در ذهن و زبان مردمان باقی بمانهد هنهوز جههان منتظهر تغییهر
است ،زیرا نیاز به کوزه و جا  ،نشانه آن است که عطش همچنان پابرجاسهت .لهذا اگهر مها
تجربه مشترک در شعر هیوز ،لورکا و نرودا در برقراری برابری و آزادی و عدالت اجتماعی
میبینیم و این تجربه را در شعر شهاعران خهود دنبهال مهیکنیم بهه معنهای کمبهود چنهین
آرمانهایی در نهاد بشری ماست.
از این منظر میتوان همواره در جستجوی شکل ذهنی شاعران همفکر برآمهد؛ چراکهه
شکل ذهنی یک واحد سیال ذهنی است که در یک کلّیت عهاطفی بهه یهک تجربهه شهعری
دست میدهد .شکل ذهنی وحدت درونی اسهت کهه در تمها رشهتهها ،بنهدها ،کلمهات و
موسیقی یک اثر –مثل شکلی که به لحاظ عاطفه ،تخیل ،زبان و موسیقی در داروک نیمها و
یا در اثر کوتاهی از شاملو در لحظهها و همیشهها یا در شعر معروف به کجا چنهین شهتابان
از شفیعیکدکنی -اتفاق میافتد .در شکل ذهنی شاعر تالش میکند نوعی تجربه عاطفی بها
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زندگی و تصویرهای ساختهشده در ناخودآگاه را در شعر باهم گره بزند؛ دراینبین تناسهب
و هماهنگی در تمامی اجزا یهک اثهر حاصهل میشهود و پریشهانگویی را از شهاعر دور
میکند .شاملو در برآوردن شکل ذهنی خاص بها جههان شهاعرانه و شهعر شهاعران جههان
ارتباط برقرار میکند .او در مصاحبه با ناصر حریری و در جواب بهه سهؤال –شهعر غهرب
عرصه های پهناوری به روی ما گشود .ایهن عرصهه را در کجها بایهد جسهت  -اینچنهین
میگوید :موضوع فقط در محتوی و محتوا خالصه نمیشهود .مهمتهر از همهه اینهها نفهس
بینش شاعرانه بود .نفس شعری بود که تا پیش از آن نزد ما شناخته نبود ،نخست نیما آن را
به ما آموخت و آنگاه شعر غرب جنبههای مختلف آن را با همه وسعت بهتانگیزش پهیش
چشم ما به نمایش گذاشت .بدون نیما این مسیر برای ما میسر نبود ،پنجره اصلی را نیما بهه
روی ما گشود و از این پنجره بود که توانسهتیم دریهابیم گسهتره وسهی ایهن اقیهانوس تها
کجاهاست .من فکر نقایص و تأثیرپذیریهای شدید دورهای که گمان میکنم در خود من با
هوای تازه به پایان رسید نیستم .همینقدر که دریافتیم هر شعری باید لحن و فهر مناسهب
خودش را داشته باشد کافی است .هر شعری آشکارا در قالب خاص خودش خلق میشهود
و همین تناسب محتوا و محتوی است که یکی از دستاوردهای اصلی بهحساب میآید .شما
در مجموعههای موفق شعر امروز کموبیش به تعهداد قطعهاتی کهه ارائهشهده فهر مشهاهده
میکنید .درصورتیکه شعر کهن یا قصیده یا غزل یا رباعی یها قطعهه یها مسهمط بهود .ایهن
حاصل درک و استنباط است و نمیشود آن را به اثهر پهذیرفتن تعبیهر کهرد (ر.ک :حریهری،
 .)193:1339در خصوص تأثیرها گاه باید پا را فراتر از این مقولهها نههاد و همهواره عنصهر
تجربه بشری را دراینبین در نظر گرفت؛ همانطور که ویکتور هوگو میگویهد« :منظهرهای
پهناورتر از دریا هست و آن آسمان است .منظرهای عظیمتر از آسمان نیز وجهود دارد و آن
روح آدمی است( »...یوسفی )213:1374،و این را میتهوان بها شهعری از «مهارگوت بیگهل»
ترجمه احمد شاملو در «همچون کوچهای بیانتها» مقایسه کرد« :میخهواهم آب شهو  /در
گستره افق /آنجا که دریا به آخر میرسد /و آسمان آغاز میشود( »...شاملو)921:1367 ،
از این ترجمه میتوان تصور کرد که فرهنگ زبهانی ویکتهور هوگهو در زبهان آلمهانی
زودتر واردشده و مارگوت بیگل این تصویر را از ویکتور هوگو اقتبهاس کهرده اسهت .اگهر
چنین تصویرپردازی ها و مضامین مشترک بشری که در نهاد برخی واژگهان نهفتهه اسهت را
جستجو کنیم به این نتیجه میتوان رسید که در جامهای که بر قامت روح بشر کشهیده شهده
است ،با فاصله چندین قرن مفاهیم و مشترکات بشری فراوان وجود دارد.

تأثیر ترجمه شعر غرب در شعر ...رضا ترنیان ،کامران کسایی ،حسین قدمی
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نتیجهگیری
این که ادبیات سراسر جهان در دوران معاصر از ادبیات غرب تأثیر پذیرفته بر هیچکس
بیگانه نیست؛ اما تأثیرپذیریها همواره در تقارن هم بودهاند .تأثیر فرهنگهها بهر یکهدیگر
سراسر آکنده از پیچیدگی است؛ و حتی امکان آن هست که در این میدان تأثیر و تأثّر ،ما از
غرب چیزی را گرفته باشیم و حوزه فرهنگی از آن غرب متأثر شده باشد؛ بههرغم اینهمهه
تأثیرپذیری ،ادبیات و فرهنگ و هنر غربهی از ادبیهات و فرهنهگ و هنهر شهرقیان جهدا و
متفاوت است .در ترجمه اشعار شاعران بزرگ دنیا به فارسی بههویژه شهعر غهرب در سهده
اخیر شاهد این برآیندها بر زبان خود هستیم .دراینبین سهم تجدد و تمدن غربی در اشهاعه
فرهنگی نوین بر جهان بیتأثیر نیست؛ اما درمییابیم که شعر فارسهی بهه دلیهل صهالبت و
پیشینه خود در برابر این تأثیرهها از اسهتواری خاصهی برخهوردار بهوده اسهت و خهود را
یکپارچه تسلیم بیچونوچرای شعر غرب نکرده است .آنچهه در بررسهی جنبهههای شهعر
غرب در شعر شاملو –به لحاظ فرمی و نگاه اسطورهای -موردتوجه قهرار میگیهرد ،لهزو
وجود نثر به معنای شعر منثور نه لزوماً نثر شاعرانه است؛ بسیاری از شعرهای منثور ههوای
تازه و حتی در کتاب های بعدی او نثرهایی بوده است برای رسیدن به شعرهای ارجمندی از
نوع بعضی قطعات در مرثیههای خاک و شکفتن در مه و ابراهیم در آتش و دشنه در دیهس
و ترانههای کوچک غربت که امروز حافظه بعضی از شیفتگان هنر مهدرن را سرشهار کهرده
است؛ و هر جها سهخن از شهاملو در میهان باشهد ،پارهههایی از آن شهعرها را در حافظهه
دوستداران شعر مدرن میبینید .شهاملو همهواره در ایهن راه تجربیهات عظیمهی آموختهه و
همواره برای بومی کردن شعر غرب در شعر فارسی تالشهای فراوانی کرد .از این تأثیرهها
 تأثیر حافظ بر گوته ،مولوی بر جامی ،سعدی بر هوگو ،کافکا بر هدایت و تهأثیر ههدایتبر نسل عظیمی از نویسندگان معاصر ایران -فراوان دیده میشود.
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