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Abstract  
The purpose of the present research is to review the themes of hope, resistance, and freedom in the poems 

of Hāfez and Shāmlou. Statement of the problem focused in this research is: what political-social concepts 

were considered by the two well-known Iranian poets (Hāfez from the classic period and Shāmlou from the 

contemporary era having two different poetry styles) as fundamental and what perception did they present 

of those concepts? The research relies on the hypothesis that from the view of Hāfez and Shāmlou, 

fundamental concepts constructing a society involve "hope", "resistance", and freedom" and that the poet's 

duty in presenting hopeful elements is to encourage the community to resist, fight, and attempt for bringing 

about freedom in society. In this regard, using Victoria Alexandre's reflection theory, the outlook of the two 

above-mentioned poets on their society back then was analyzed, relying on fundamental political concepts 

of "hope", "resistance", ' and freedom". The findings of the present research show that both poets are 

idealist, reformist, and concerned about society and that their poetry is not merely abstract and imaginary, 

but rather social change and transformation matter to them. 
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 چکیده
ای که پژوهش حاضر بر آن  هدف پژوهش حاضر بررسی مضامین امید، مقاومت و آزادی در اشعار حافظ و شاملو است. مسئله

معاصر با دو قالب متفاوت شعری( چه تمرکز دارد این است که دو شاعر نامدار ایران )حافظ از دوره کالسیک و شاملو از دوره 
ها چه ادراکی از آن مفاهیم را بازنمایی  گرفتند و هر یک از آن اجتماعی را در شمار مفاهیم بنیادین در نظر می -مفاهیم سیاسی

، «امید»ز کردند؟ پژوهش بر این فرضیه حاضر استوار است که از منظر حافظ و شاملو مفاهیم بنیادین سازنده جامعه عبارتند ا می
و رسالت شاعر در بازنمایی عناصر امیدساز، تشویق جامعه به مقاومت و مبارزه و تالش برای تحقق آزادی « آزادی»و « مقاومت»

 در جامعه است. در این راستا با استفاده از نظریه بازنمایی ویکتوریا الکساندر، نگاه دو شاعر به جامعه زمان خود، با اتکاء به مفاهیم
گرا،  شود. دستاورد پژوهش حاضر این است که هر دو شاعر آرمان تحلیل می« آزادی»و « مقاومت»، «امید»سیاسی  بنیادین
باشند و شعر این دو شاعر صرفاً شعری انتزاعی و در فضای تخیل نیست، بلکه تغییر و تحول اجتماعی  خواه می مند و تحول دغدغه

 از منظر دو شاعر اهمیت دارد.
 

 حافظ، شاملو، امید، مبارزه، آزادی، شعر سیاسی. یدی:های کل  واژه
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 مقدمه. 0

داری ابتدا در قامت بیان حاالت یک جامعه  کند. این آیینهداری میاش آیینهشاعر با شعرش برای زمانه
کند. است، سپس وضعیت مطلوب را برای جامعه تصویر کرده و در نهایت مسیر رسیدن به آن را ترسیم می

نار این امر امکان تهییج و برانگیختگی مخاطب خود را نیز دارد. آثار ادبی به ویژه شعر از قابلیت شاعر در ک
االذهانی از این مفاهیم برخوردار است. هنگامی که شاعر به سراغ مفاهیم  انتقال مفاهیم و ایجاد فهمی بین

اش روشن نماید و را برای جامعهتواند مفاهیم را معنادار نماید، ماهیت این مفاهیم رود، میسیاسی می
وضعیت حال و آینده را برای مخاطب روشن نماید. مفاهیم سیاسی جهت معنادارشدن برای عموم جامعه، 

توانند این نقش را ایفا نمایند. ارزشمندی یک مفهوم در نزد های ارتباطی است و آثار ادبی مینیازمند پل
تواند ما را به نبض جامعه رهنمون سازد. مسئله السیک میشاعری در زمان معاصر و یا دوران قدیم و ک

زمین یعنی حافظ شیرازی و احمد شاملو، سه  پژوهش حاضر این است که در اشعار دو شاعر بلند آوازه ایران
چگونه بازنمایی « آزادی»و « مقاومت»، «امید»سازی و سیاست یعنی  بدیل در جامعه مفهوم بنیادین و بی

 1توان مشابه نظریه بحران توماس اسپریگنزصل پژوهش حاضر به لحاظ نظری را میشوند. نقطه ومی
داند که بحران را شناسایی کند، پرداز سیاسی را شخصی می(. اسپریگنز نظریهSpragens, 1976دانست )

های آن را کشف نماید، وضعیت مطلوب را ترسیم کرده و مسیر دستیابی به وضعیت مطلوب را در  ریشه
نظریه بیان نماید. اگر بخواهیم اشعار این دو شاعر ایرانی را در این قالب سیاسی و با اتکاء بر روش  قالب

اند که به عنوان فرضیه این  توان گفت که هر دو شاعر در این امر کامیاب بودهتحلیل محتوا تفسیر نماییم، می
ابی متمرکز بوده و بدین منظور هر پژوهش در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر بر نشان دادن این کامی

دهد. در ادامه به صورت کامال  متمرکز و براساس سه مفهوم را از دریچه دو شعر مورد واکاوی قرار می
 شود.تفسیری ادبی، به این مفاهیم پرداخته می

 شناختی شعر نظریه بازنمایی، مبنایی برای تحلیل جامعه. 2

دانشمندانی است که تالش کرده که میان هنر و جامعه ارتباط برقرار نماید در شمار  ویکتوریا الکساندر
ارائه شده، به انجام  2«شناسی هنرهاجامعه»که در کتاب « بازنمایی»و این امر را از طریق ارائه نظریه 
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نخست کند. رویکرد رسانده است. ویکتوریا الکساندر سه رویکرد در باب رابطه هنر و جامعه را بررسی می
شود و صرفا  در یک فضای روایت و بازتاب ِصرف است. در این رویکرد هنر به علم تاریخ نزدیک می

های جامعه است. گیرد. رویکرد دوم بر بیان روابط میان جامعه و به اصطالح بیان شاکلهگری قرار می روایت
پردازد که چه روابطی بین افراد میشود، یعنی به این پرسش در این رویکرد هنر به تاریخ تحلیلی نزدیک می

شود. در و اعضای جامعه وجود دارد. مثال  مفهومی مانند خشونت طی چه ساختاری در جامعه تولید می
ها گر است، هم روابط بین پدیده رویکرد سوم که رویکرد انتخابی ویکتوریا الکساندر است، هنر هم روایت

تغییر در این روابط را بیان کند. این امر از سعی دارد چگونگی  کند و همحاکم بر آن را بیان می ۀو شاکل
از منظر الکساندر، مسیر  (.Alexandr, 2021: p.11-49) دهدجامعه در اثر هنری روی می طریق بازنمایی

، دوم جامعه زمان خود را روایت کند بایست طی کند، اینگونه است که نخستدرستی که یک اثر هنری می
های مبتنی بر آن را در یک اجتماعی حاکم بر جامعه را بازتاب دهد و کنش -اسیهای سیشاکله

بندی مشخصی نشان دهد، و در نهایت یک معنا را از آن استخراج کند. بر این اساس، کاربست صورت
نظریه بازنمایی در شعر حافظ و شاملو به این صورت است که هر دو شاعر فضای کلی جامعه را روایت 

به « امید»تقاضا برای تغییر و تحول در جامعه را در قالب مفهوم گر نیستند، بلکه  اما صرفا  روایت کنند،می
به این نقطه  و مسیر رسیدن دهندرا نشان می« آزادی»نقطه مطلوب یعنی دست یازیدن به کشند. تصویر می

تحلیل ادبِی مفاهیم سیاسی، نه تنها سازند. به بیان دیگر، نمایان می« مقاومت و مبارزه»مطلوب را از طریق 
کند، بلکه ایستارهای ادراکی بر جامعه زمان شاعر را نیز بازنمایی فهم شاعر از این مفاهیم را روایت می

دهد این است که آیا هنر وظیفه ساخت فرهنگ را نیز دارد؟ نماید. پرسشی که الکساندر به آن پاسخ میمی
کند یا خیر؟ الکساندر بر این باور است که آثار رهنِگ عامه را نیز متاثر میهای خود آیا ف یعنی در بازنمایی

کادمی و دانشگاه نماید. شود و در ابعاد مختلفی، فرهنگ را متاثر میها به جامعه سر ریز می ادبی از آ
های  شدهند، به صورت مستقیم در ابعاد مخلتفی از فرهنگ، حتی بخهایی که آثار ادبی انجام می بازنمایی

کند. بنابراین، رابطه هنر و جامعه، به رابطه پیچیده، اما زیبایی تبدیل تجاری مرتبط با فرهنگ را نیز متاثر می
شود، یعنی هنر وظیفه زیباسازی جامعه را برعهده دارد و تغییرات متاثر از هنر بهترین تغییراتی خواهد می

لکساندر بر این باور است که این عمل از طریق ا (.Alexandrer, 2021: p.53-55)دهد  بود که رخ می
کند، و مجدد از طریق جامعه وارد دهد، یعنی معنایی که از طریق هنر به جامعه منتقل میخلق معنا رخ می

 کند.شود، مدام در حال تغییر است و امر بازنمایی را نیز خلق و ایجاد میهنر می
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مفاهیم سه گانه امید، مقاومت و آزادی در نزد دو شاعر شود تا خلق معنا از در پژوهش حاضر تالش می
 -کالسیک و معاصر ایرانی بازنمایی شده و نشان داده شود که این دو شاعر چگونه وضعیت سیاسی

کنند و تالش دارند تا با ایجاد معنایی خاص که جامعه را به اجتماعی حاکم بر عصر خود را روایت می
 ر را در جامعه رقم بزنند.وضعیت مطلوب رهنمون کند، تغیی

 امید در اندیشه حافظ شیرازی و احمد شاملو. 7

 امید در اشعار حافظ. 7-0

در اندیشه غربی نخستین فردی بود که میان اندیشیدن )فلسفه( و امید اجتماعی  1شاید ریچارد رورتی
ارتباط برقرار کرد. رورتی برخالف اسالف خود بر این باور بود که رسالت فلسفه و اندیشیدن، ارائه فهمی 

  امعهج و مان مدد رساند عملی های وظیفه دادن انجام متناظر با صدق نیست، بله دانش بایستی ما را در
مان شاهد توان در تراث ادبی(. بر این مبنا میRorety, 1999آورد ) وجود به تری ساالرانهمردم و تر عادالنه

نشانگان روشنی بر اندیشیدن همراه با ایجاد امید بود. شعر حافظ به گفته خود او ترجمان و الهامی از قرآن 
(. امیدبخشی در شعر حافظ نیز 130: غزل 3110 )حافظ،« هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم»است: 

هِ  َرْحَمهِ  ِمْن  َتْقَنُطوا اَل متاثر از  ه َرْوِح  ِمْن  َتْیَأُسوا َواَل ( و 11)زمر:  الَلّ ( است )میرعرب و 01)یوسف:  الل 
 و عشق روح حافظ را شعر امتیاز ترین بر این اساس شاید بتوان مهم (.011-011: ص3188ثنایی، 

حافظ تغییر و تحول جامعه را براساس رسالت هنر و هنرمند  .شود  می دیده او دیوان در که دانست امیدواری
دهد. ایشان فرایند کامل بازنمایی و بازآرایی جامعه را ابتدا از امیدبخشی و نیاز جامعه مورد توجه قرار می

بازنمایی ویکتوریا الکساندر را توان گفت که دستگاه تحلیلی کند و از این جهت است که میآغاز می
ز  آید/ که  می نفسی مسیحا که دل ای مژده» :گوید  می که وقتی توان در تحلیل آثار حافظ به کار بست.می

 غم کنعان به آید باز گشتهگم یوسف»(؛ و یا 011: غزل3110 )حافظ،« آید انفاس خوشش بوی کسی می
 جان عشق و امید خواننده دل (، در011)همان: غزل  «کلبه اخزان شود روزی گلستان غم مخور مخور/

بود. جابجایی حکام با مذاهب مختلف و  فراگرفته را جا  همه ستم، و حاکم خفقان حافظ، دوره در. گیرد  می
همچنین دست به دست شدن قدرت و ادبار و اقبال حکام به علم و هنر و عدالت پیشه بودن و یا ظالم بودن 

                                                           
1. Richard Rorty 
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 حال، این با (.111-111: ص3110در اشعار حاکم بسیار تجّلی دارد )آژند،  حکام موضوعی بود که
 عالم شد/ خواهد فشان مشک صبا باد نفس» :کند  می یاد روشن ای  آینده از نابسامان، شرایط آن در حافظ

 شب او روی عکس کز آمدی/ بر ماهی که دوش خواب به دیدم»و یا: « شد خواهد جوان باره دگر پیر
: 3110)حافظ، « درآمدی در، از زودتر هرچه کاش ای رسد/می کرده سفر یار رفت تعبیر سرآمدی/ هجران

 رنج و درد منجی، ظهور امید دارد با و است آخرالزمان منجی انتظار در اوضاع، این در (. حافظ311غزل 
 جان به تو بی دل تنهایی/ غم از داد خوبان، پادشه ای» :گوید  می غزلی در او. بندد  برمی رخت جهان از

 پادشاه نمونه مبارزالدین (. در اشعار حافظ امیر101: غزل 3110 )حافظ،« آیی باز که است وقت آمد،
شجاع )اقبال آشتیانی،  پسرش شاه آمدن کار است و از این رو کور شدن امیر مبارزالدین و روی ستمگر
 این زدم شد/ آخر یار فرقت شب و هجران روز» :دسرای  می چنین و گیرد  می نیک فال به را (101: ص3101

« شد آخر بهار باد قدم در فرمود/ عاقبتمی خزان که تنعم و ناز همه شد/ آن آخر کار و اختر گذشت و فال
(. به بیان دیگر، حافظ هم تغییر و تحول سیاسی را ناشی از تغییر نظام سیاسی و 311، غزل 3110 )حافظ،

به منجی آخرالزمان و دعا برای ظهور او را بخشی از فرایند تحول اجتماعی و یا  داند و هم باورحاکم می
 کند.رفت از وضعیت بحرانی بازنمایی می کم تحمل و صبر اجتماعی برای برون دست

 امید در اشعار شاملو. 7-2

خواهی در توان تالش برای بازنمایی آرمان در جامعه دانست. آرماننکته کلیدی در شعر شاملو را می
ترین شرایط رهنمون شعر شاملو فرایندی از حرکت به امید و رهایی و کامیابی و سعادت را حتی در سخت

دهد تا کند، سپس نقاط زیبا و عطف را نشان میشود. شاملو ابتدا شورش علیه ظلم و بیداد را رهبری میمی
داند و با نفی آن مخاطب خود انی میاندیشی را مخالف زیست و سعادت انسهای امید نخشکد. پوچجوانه

، در جایی انسان دلیرانه به قلب ظلم  شاملو  خواهانهآرمان  در شعرکند. وقفه دعوت می را به تالشی بی
های گذرا، هرگز امید  در این نومیدی  شود؛ اّما های دیگر دلسرد می تازد و در جایی از زندگی و انسان می

امید، دیگر انسان نیست. نومیدی و تردید برای شاملو گذرگاه  انساِن بی  که  ؛ چرا دهد خود را از دست نمی
آید. جستجو و یافتن یقین  زهر هراس و یأس به جستجوی پادزهری برمی  برای   ،نه انتهای راه. پس ،است

واقعی او انسان را به جایگاه  ... رسد که شاعر در تالش خود به جایی می  همه  این  البّته جانفرساست؛ با
به  /فراسوهای دهلیزش  در /چرا که /نه هرگز شب را باور نکردم( »18ص: 3101 )دستغیب، کند  هدایت

(. در شعر شاملو بازنمایی واژه رهایی در کانون 111ص: الف3108 دل بسته بودم )شاملو، / ای دریچه  امید
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پر پرواز »:  دهد به رهایی را از دست نمی گاه امید  هیچبا وجود تمامی رنج و سختی، شاملو توجه قرار دارد. 
خوشا / خوشا رهایی خوشا پرکشیدن،...  خوشا رها کردن و رفتن...  دلی دارم و حسرت درناها /ندارم اّما

دهد و از همین (. این رهایی از دریچه انسان رخ می111: ص)همان« مردن به رهایی اگرنه رها زیستن،
تصویری واقعی از احساسات انسان را  . شعر شاملوباورانه دارد انسانشعر شاملو ماهیّتی روست که 
و با وجود تمام کند،  میتحریک و دیگران را نیز  کرده سرسختانه در برابر بیداد اعتراضکند. بازنمایی می

 / از هرسو /در مرز نگاه من»د: پیچ شود و نومیدی هم چون شکی عمیق در جانش می نومید می ها،  تالش
و  /مندیو سعادت /سعادتی هست؟ / دیوار  آیا درون هر /بلند است /چون نومیدی /دیوارها / بلند  ارهادیو

دیدار  /های نومیدی در دوردست /و دیوارها و نگاه /مشّبک است/گونهاز این /اندازها که چشم /حسادتی؟
در درون او  با وجود تمام دیوارها،( به بیان دیگر، 10ص :)همان «از بلور؟ /است  زندانی  و آسمان /کنند می

و مهربانی دست  /روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد»د: امی  به  ناپذیر ایمانی است خدشه
 /برادری است /برای هر انسان /و هر انسان /بوسه است /سرود  ترین کم  که  روزی، زیبایی را خواهد گرفت

 :... )همان و قلب برای زندگی بس است /ای است قفل افسانه /بندند را نمیشان  خانه  درهای  دیگر  روزی که
 (. 081ص

کند، اّما  توصیف می  را  توان این شعر را اینگونه تفسیر کرد که شاعر آرزویی دست نایافتنی که می  چند  هر
هرچند ، دهد ر نشان میجان شاع  در  را  توصیف و لحن و زبان شعر، باوری راستین، استوار و عمیق این   شیوه

قدر مصّمم و باورمند است که حّتی   اّما آن، عمر خویش باور ندارد  طول  که شاعر رسیدن به آن روز را در
/  که دیگر /حّتی روزی /کشم و من آن روز را انتظار می: »نشیند به انتظار چنین روزی می  نیز  مرگ  پس از
 (.080ص :)همان  نباشم

و همه چیز را با مرگ پایان یافته   کند می  و مانا  ابدی باور خویش را به امید و امیدواری،گونه  شاعر بدین
 و د. پوچیتپ اّما قلبش امیدوارانه می ،زیسته است  مندی درد  بیند. این حرف شاعری است که دیری با نمی

 معاصر انسان امانینابس و سرگشتگی موجب که است مواردی دیگر از نیز جهان در انسان وجود بیهودگی
 که ای  اندیشه. کشد  می تصویر به را بودن عبث و پوچ از حاصل آشفتگی اوج، زیر شعر قطعه در شاملو. است

 در چار: »فرسا فروبرده است ا به چالش کشیده و او را در رنج و دردی جانر بشر اعتقادات و باورها، دیرباز از
گمان/   آیند/ و انسان که کهنه رند خدایی است بی  عّده خسته بازمی روند/ یک  نیست/ یک عّده می یها خبر  راه
 .(101: ص3100 شاملو،)« فروشد در معبر زمان  کاپوت می امید/ برای دو قرص نان/ شوق و بی  بی
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شاملو   شعرشود. در این نقطه،  هویدا میامید بهبودی و پیروزی نقطه اوج شعر شاملو جایی است که 
  شمار که متأّسفانه اندک و انگشت های شادی و امید، هیجان و شادی است و این لحظهسرشار از شور و 

شور   شعر شاملو های رگ  در هاین لحظ در .، بعضی از زیباترین شعرهای شاملو را به وجود آورده است است
و پایکوبی   و رقص  فریادو افسردگی و یأس را نیز به نعره و   خاموشی  که  زند آسا موج می و شوقی چنان جنون

 /ام  درکشیده  قدحی / لبالب /ترین هوای کوهستانی گویی از پاک /کشد شکوهی در جانم تنوره می»د: دار وامی
از نظر مالینوفسکی امید «. به تماشای من بیا! /دیوانه / کنم می  رقص / شلنگ انداز / ها ستاره  در فرصت میان

است که در مواقع لزوم مثل نوشیدن آب و احساس ترس بر جسم و  یک واکنش فیزیولوژیکی بدن انسان
 (.331-331ص: 3103 ، نامداریان )پورگذارد   روح انسان تاثیر می

 شاملو احمد و شیرازی حافظ اشعار در مبارزه. 0

 مقاومت، هواژ در غالب های بارز شعر پارسی دانست. معنایتوان یکی از نشانهمبارزه یا مقاومت را می
 باشد، درونی عامل این خواه زده، را برهم تعادل و توازن که است چیزی برابر در کردن مقاومت و ایستادگی

(. در 18: ص3103 کیانی، و میرقادری)گری  اشغال و تجاوز یا بیماری مانند بیرونی، یا نفسانی امیال مانند
 -بیرونی و تجاوزگری و ظلم سیاسی اشعار حافظ هر دو منظور لحاظ شده و شعر شاملو بیشتر ناظر به امر

 شود نگاه دو شاعر به مقوله مبارزه و مقاومت تفسیر و تحلیل شود.اجتماعی است. در این بخش تالش می

 حافظ نگاه از مبارزه. 0-0

تر بدان پرداخته شده است.  ای است که کمبازنمایی مفهوم مبارزه و یا مقاومت در شعر حافظ عرصه
باشند. های مختلف می از ادبیات و آثار هنری، نیاز مبرم جوامعی است که درگیر بحرانتوجه به این بعد 

 به نسبت او. کندمی مشاهده خود جامعه در که است انحرافاتی به اعتراض نفی و حال در پیوسته حافظ
 معترض... و فکری تربیتی، دینی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، از اعم جامعه در موجود هایانحراف اغلب
 هایحوزه در است هاییانحراف بوده، نمایان اعتراض عنوان به او شعر در همه از بیش آنچه اما. است

 نفوذ برچیدگی از شود. پس است، مشاهده می روزگار آن ادبیات اساسی رکن که عرفان، و تصوف اخالقی،
 در و آشفتگی و غارت قتل. ماند استوار ایران در همچنان دینی هایتعصب آثار ایران، در بغداد خالفت

 اوضاع نابسامانی بر و یافت ظهور ایران در دیگری از پس یکی ضعیف هایحکومت. بود فرما حکم ایران
 در مغول حمله نابودی خطر از سلغری اتابکان درایت واسطه به که فارس سرزمین. افزودمی کشور سیاسی
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 خلفای لیاقتیبی اثر در چندی از پس بود، زمان فاضالن و هنروران و اندیشمندان برای مأمنی و ماند امان
 حاکم عمومی فقر شیراز در مظفر،آل حکومت دوران در. شد بیدادگری و آشفتگی گرفتار فارس اتابکان

 هایبیدادگری و یافت فزونی مردمی دردهای و گردید پدیدار آن متعاقب اجتماعی و فرهنگی انحطاط شد،
 .کرد توانستندنمی کاری خوردن دل خون جز آزادگان میان این در. کردمی بدتر را اوضاع بیگاه و گاه

 درایت، و علم مراحل طی از پس و گشایدمی جهان به چشم شیراز در اوضاعی چنین در حافظ خواجه
 را بدبختی و ورزیتیره و ظلم لشکر بیند،می اندک را آسایش و امن بیند،می دردمند را خود زمانه مردم

 خاطر تسالی را خود شاعرانه هنر و یابدمی دردمند ایآزاده چونان را خویش دل و بیندمی زمانه حاکم
 حوادث تندباد ز»سراید:  می و کند می خویش شعر بهانه را زمانه حوادث راهگاه این در و یابد می خویش

 یاد به کس که غیب/ بندی نقش جام آینه در ببین یاسمنی/ است بوده گلی که چمن این در دیدن/ توان نمی
 رنگ و هست گلی بوی که عجب بگذشت/ بوستان طرف بر که سموم این زمنی/ از عجب چنین ندارد

: 3110 )حافظ،« اهرمنی دست به نگینی عزیز نکند/ چنین رها حق که دل ای تو کوش صبر به نسترنی/
 (. 00ص

 آمیز مسالمت طلبی اصالح دایره از پای و حتی بوده خود عصر اجتماعی منتقد سازوکارهای حافظ
 شهر/ همه بر بال ست گشاده جور عقاب»گوید:  می و فرورفته قراربی انقالبیون قالب در و گذاشته بیرون
 که کند می توصیف را انسانی خود شعر در (. حافظ301)همان: ص« نیست آهی تیر و نشینیگوشه کمان
 جامعه ساختن به خویش غایت و نهایت در که است گفتاری و رفتاری اخالقی، فکری، جریان رو دنباله

 منظومه با همسو و طلبغایت مدار،انسان حافظ، گفتمانی خاص بینیجهان رو این از. بینجامد باید آرمانی
 به مختلف هایبیت در همواره را گفتمان این که است گونهاین و دهدمی شکل دیوانش در را آسمانی

 در می و بگشایم را سقف فلک اندازیم/ ساغر درمی و برافشانیم گل تا بیا»دید:  توانمی گوناگون هایهیأت
« براندازیم بنیادش و تازیم هم به ساقی و من ریزد/ عاشقان خون که انگیزد لشکر غم اگر اندازیم/ ساغر

 و سقف اندازی ساغر در می افشانی، گل :راهکار سه طریق از حافظ که نویی (. طرح311)همان: ص
 . ندارد دنبال به موجود وضع ساختاری تغییر جز تفکری است، کرده مطرح شکافی فلک

 از و کنند پیشه عدالت اینکه خصوص در وسطایی، قرون آدمخوار شاهان به حافظ درپی پی تذکر
 از بود به را شاه»ندارد:  استبدادی حاکمیت عملکرد نقد به حافظ توجه جز مفهومی بپرهیزند، ستمکاری

 خوبان شاه که کس آن هر چهره و قدر به کند/ داد او در که عمری ساعته یک قدر زهد/ و ساله صد طاعت
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 با مقابله برای حافظ که اینجاست انگیز حیرت (. نکته01)همان: ص« داند دادگستری اگر بگیرد جهان شد/
 و جنگ بحران حل برای او .رودنمی یارکشی و لشکر تجهیز دنبال به تیموری، خونریز غارتگران یورش

 مزاج»جوید:  می مدد برهمنان رأی و حکیمان فکر از است، کرده تباه را دهر مزاج که بالیی دفع و خشونت
 (.001)همان: ص« برهمنی رأی و حکیمی فکر کجاست حافظ/ بال این در شد تبه دهر

 شاملو نگاه از مبارزه. 0-2

 خواهدمی که است واال موجودی ،او شعر در انسان گوید،می معاصر انسان از که شاعری شاملو،
 شرایط در زیستن عاطفی جبر محصول شاملو کند. شعر کنترل را آن و بگیرد خود دست در را دیوانه جهان

 ۀنتیج بازتاب این هست، که است، چنین او شعر در شرایط این بازتاب اگر. است خویش عصر اجتماعی
 پدید تاریخی و اجتماعی شرایط در او زیستن ۀشیو را یکی که، است جهان و انسان عامل دو تأثر و تأثیر

 اما ،نداشته نقشی آن ساختن در او که ایشیوه و شرایط .است امور بر حاکم شرایط همان دیگری و آورده،
 بگوید؛توانسته، می آنچه جز چیزی او که باشیم داشته انتظار ما اگر. است کوشیده آن دادن تغییر در همواره

 گرفتن اشتباه از ناشی و تعصب و جزمیت سر از است انتظاری است، بنماید؛ نموده آنچه جز صورتی به
گوید، نمی شعر محض و بدون بسط اجتماعی امروز شاعری هیچ. تبلیغاتی و هدفمند ایوسیله با شعر

 رساند.بلکه بازنمایی جهان پیرامونی را به ظهور می
 خود زندگی طبیعی و اولیه حقوق از او محرومیت معاصر، انسان دیدگاه به توجه با رنج عوامل از یکی

 و دارد اختصاص مقوله این به شاملو اشعار از باالیی بسامد اشاره شد، نیز این از بیش که گونه همان. است
 به دستیابی از او هایمحرومیت و عدالتیبی، هانابرابری برابر در بشر مدافع وکیل را او توانمی تعبیری به

 پنهان آستین در خنجری که داندمی انسانی هر نزدیک خویشاوند را خود شاملو. دانست زندگی اولیه حقوق
 . حس(011ص: 3101 مجابی،)نیست  دیگران و سایبان نان حق به تجاوز ترفند لبخندش و کندنمی

 اما است، سرسخت، جنگ و رزم در پوالد چون هرچند که است ایاندازه به او شفقت و رقت و همدردی
: 3100 شاملو،)شود می سرازیر چشمانش از رقت اشک، شب یاقصا در مرغی صدای شنیدن با

 (.301ص
 ۀهم با شاعر همدردی حس از نمادی «نامه قطع» شعر مجموعه در شاملو «پوسِت  زرد برادرِک »
 حلوای و نهادمی سمیفاش شانۀ مارهای بر، هیتلر آدولف که مغزها آواز ترنم. ظلم است بند در هایانسان
 از نابرابری و ستم یوغ زیر از بشر ییرها و آزادی (.08ص همان:)کرد می آماده را ما قرن فروشان برده مرگ
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 شاملو شعر در معاصر انسان هایمرارت تقلیل و بشر حقوق از دفاع راستای در که است هاییمضمون دیگر
 زندان به، هانابرابری، شاهنشاهی دوران استبداد و خفقان، نظامی ایخانواده در توّلد. دارد ایگسترده بروز

 فراوانی کمک شاملو وجود در روحیه این تقویت به، آزادی راه مبارزان اعدام مشاهدۀ و درپیپی هایافتادن
 آن مجال اگرت اّما/ بود تواندنمی پیامی اگر دروغت جز به/ بگزینی خاُمشی بایدمی تو»است:  نموده
همان: )« کن آن پرتاِب  پشتوانهُ / تمامی به را جانت و/ افکن در یفریاد/ یکن ای ناله آزادی به که/ هست

 (.118ص
گاه عصرش، بسیار هم سرایندگان از بسیاری با قیاس و در بوده پیکارجو شاعری وی پیشرو است.  و  آ

 هادوره این از هریک و است پیوسته هم به را انسان به گرایش از دوره چهار شاملو گزینش و نگرش زنجیره»
 مانده ها ثابتدوره تمام در آنچه اما درآورده، کیفیتی و رنگی به آن محتوای و زمان هاینوسان از تبع به را

 (.001ص: 3110 مختاری،) «است عشق شاعر و و مبارزه و انسان نهایی ترکیب اصل همان است،
 ،کند می خلق شاملو که انسانی. نیست ناتوان و  محدود ، معمولی  موجودی انسان شاملو، شعر در

 که انسانی. دهد می ایستادگی رهنمود هم و کند می مبارزه  ستم و  استبداد با هم است که پیامبرگونه موجودی
 در عمیق تعّهدی چون اّما برد؛ می رنج آن مردمان و جهان پستی از که  کسی.  عاشق  هم و است مبارز هم

:  بیند می  ها بهترین  شایسته را انسان او. رود می پیش به سرسختانه و نشیند نمی پا از  کند، می  حس  خود جان
 /کند می تازه مرا گلوی  که  است کبوتری من  شانه بر /خورد می آب تو دهان از که است کبوتری من  شانه بر»
  همه الّنوع رب  که  انسان  از و /گوید می سخن روشنی از من با  که / خوب و وقار با است کبوتری من  شانه بر

 میان (. شاعر030ص: الف3108 ،شاملو) «زنم می گام ستاره پر ابدّیتی  در  انسان با من /خداهاست
 اصلی پاسداران را اینان  زیرا ؛ کند می  تر سنگین  را  خاص  کّفه و است نوسان در  انسانی  عام و خاص عظمت
 (.001ص: 3110، مختاری) شناسد می  انسانی  هوّیت و عظمت
 نشان «تازه هوای»   مجموعه در او. رسد می خود اوج  به  جامعه برابر در انسان تعّهد شاملو شعر در

 ها انسان دوستدار را خود و داند می مردم خدمت در  را  خود شعر و اجتماعی است شاعری  که  دهد می
  راه خود به  ناامیدی،  ها تلخی و  ها سختی میان در و نیست ها غم  شاعر  مجموعه این در او. شناسد می

 مردم همدرد را خود و تازد می معشوقه  ستاینده شاعران شعر به ، است  زندگی که شعری در و  دهد نمی
 تبدیل آمریکا  خواهی  سلطه  با مبارزه  نماد  به را ای کره خیالِی  جواِن  «چو  شن»،  سازی اسطوره با و داند می
 ،«ماتیک و خون برای» شعر در ندارد. شاملو ابایی هیچ شاعر، حمیدِی  دکتر باب در اظهارنظر  از و کند می
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 بازوان این»گوید:  می ابتدا است، شده سروده او چون بازی معشوقه شاعران و حمیدی مهدی نقد در که
 آوازهای/ آلود شراب گرم های مهتاب/ ناسیراب مستی هزار شور /گناهش بسیارها بوسه های داغ با/ اوست

...« او  تراش مرمر زنده های ساق با/ دردانگیز عشوه هزار رقص/ اوست، های گونه با/ رنگ بی ی زدهمی
شعر  شیوه این نقد به خیالی، معشوقی پرجزئیات و مفّصل توصیف از پس (. وی1ص: 3110 شاملو،)

 و شکوه و زیبایی/ را رنگ و آهنگ/ ما روزگار در/ مرد بشناسد اینچنین بگذار»گوید:  می و خیزد برمی گفتن
 در/ گمان بی...  !/برادرم جوید، باید می تو زرد های گونه در/ را رنگ آنکه حال/ را زندگی/ را فریبندگی

 (.1همان: ص)« ها لب سرخی ز زند می نظر به تر شکفته سرخی/ بخارآلود گرم های زخم
  های تجربه حاصل و هستند  انسانی های نماد همگی مقاومت، و  مبارزه  نمادین قهرمانان شاملو، شعر در

 مربوط، دوره یا سرزمین یا شهر یا فرد یک  عواطف و  ها تجربه سطح به  انسانی  نمادهای ، انسانی و  اجتماعی
، فتوحی)شوند  می معطوف زمینی  انسان  وضعّیت و  جهانی این های دغدغه و زمین های تجربه به و شوند می

 جامعه در واقعی سیاسی مبارزه .دهد می تالش و مبارزه بوی شاملو اشعار جای جای .(301ص: 3100
 اختران چون /ام ناشناخته یاران»است:  بوده نیز ستیز لحظه بیانگر و درگیر ناخواه خواه همواره ما استبدادزده

 من، آنگاه، /ماند ستاره بی شبی همیشه، زمین، دیگر، /گفتی که /سرد فروریختند تیره خاک به چندان /سوخته
 به برگرفته فانوس /نهادم سو یک /را زه گسیخته زهم چنگ /خویش درد تاریک النه سکوت جغد /بودم که

 نظر خیابان به ها شیشه پشت از !/ آهای :/شررافشان لبم با بانگ این /مردم کوچه میان گشتم /درآمدم معبر
 دل تپد می کاینگونه /سنگفرش به گوئی است صبحگاه خون این .../ !ببینید سنگفرش به را خون !/کنید

 و شکاف ،ناهمگونی از سخن غالبا   چریکی مبارزه (. قهرمان10)همان: ص« آن های قطره در /خورشید
 خالصه ...و پیروزی یا مرگ ،نه یا آری ،هیچ یا همه قانون در چیز همه او برای. گوید می ها ناسازگاری

 و اراده چنین الزمه است، ناپذیری آشتی و استقامت دهنده نشان که سرسختی و ناپذیری انعطاف. شود می
 دریا /گاه دیر /ست خوانده /خونین گلوی با شب(. »181ص: 3110 مختاری،)است  گزینشی و تصمیم
 (.101همان: ص)« کشدمی فریاد /نور سوی به/ جنگل سیاهی در /شاخه یک /سرد نشسته

 یها انسان مرگ و یزندگ به توجه با. است افتهیدر یاسیس مبارزه عرصه در را انسان به عشق شاملو
 را شعرش است، بوده یآدم شرف و شأن از یپاسدار و یدادگر و یآزاد، مرگشان و یزندگ هدف که یبزرگ

 یسرود یآزاد اگر آه(. »003: ص3100رونق، ) است کرده نخبگان شیستا ژهیو به انسان، شیستا وقف
 اریبس اِن یسال /ماند ینم یبرجا ختهیفرور یوارید کجا چیه /یئ پرنده گلوگاهِ  همچون/ کوچك /خواند یم
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شاملو، )« ست یآبادان /انسان حضورِ  که /ست یانسان اِب یغ از ینشان رانهیو هر که /را افتنیدر /ستیبا ینم
 (.100ص :3101

 جهت در انسان کوشش رگریتصو او. است انسان شاملو شعر توان گفت که اساسبنابراین، می
 شتاب با گذشته از که است ندهیآ و حال شاعر او. است یطلباستقالل و ییجوعدالت ،یخواهیآزاد

 ریضم در که تواناست یینوسرا شاملو. است یانسان حقوق و یآزاد از دفاع شاعر نیتر متعصب. گذردیم
گاه  (.110: ص3100رونق، ...« )است  نهفته یجهان یا شهیاند شعرش ناخودآ

 آزادی از دیدگاه حافظ شیرازی و احمد شاملو. 5

آزادی از جمله واژگانی است که در طول تاریخ زبان فارسی دگرگونی معنایی یافته و مفهوم آن با آنچه در 
 و بوده الهی انسان، جعل هر آزادی علوم اجتماعی و سیاسی امروز متداول و رایج است، فرق دارد. منشاء

 بنابراین،. باشد می مادرش از او والدت همان نیز انسان آزادی زمانی مبدأ و داده قرار آزاد را انسان خداوند
(. آزادی در شعر حافظ مترادف با آزادگی بوده و 11: ص3188است )جواهری،  قراردادی و «جعلی» آزادی

غالم »گوید:   و پارادکسیکال دارد. سعدی میاین مفهوم خاستگاه عرفانی و درون خود مفهومی متناقص 
(. پایبندی به 18: غزل3110 )سعدی،« به جانبی متعلق شد از هزار برست دولت آنم که پایبند یکی ست/

غالم هّمت آنم که زیر »معشوق و به تعلقی به غیر او. انسان آزاد از نظر حافظ هم چنین خصلتی دارد: 
زیر بارند درختان که تعّلق »(، 11: غزل3110)حافظ، « ر و آزاد استچرخ کبود/ به هرچه رنگ تعّلق پذی

 سر به آزادگی از خلق بر آدم چون سرو/»(، 311)همان: غزل« دارند/ ای خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده/ وآنگهم »(، 111)همان: غزل« گر دهد دست که دامن ز جهان بر چینم

 (.111)همان: غزل« فارغ و آزاد ببرتا به ابد 
گیرد؛ آزادی از نگاه او یک نیاز روحی است و  از آنجایی که حافظ از دانش عرفانی روزگار خود بهره می

ها تطهیر کند. حافظ به   ها و دلبستگی  خواهد خود را بسازد و از آلودگی  کارکردی فردی دارد. انسان حافظ می
نگر شناختی او خویشتنتوان گفت که دستگاه انسان رو می است و از این دنبال رستگاری فردی در جامعه

است و در این دستگاه حافظ رابطه فرد با فرد را در نظر دارد. اّما در شعر شاملو آزادی بیشتر کارکرد 
گرایی )اومانیسم( در دنیای مدرن بوده و یک   سیاسی دارد. آزادی در شعر شاملو محصول انسان -اجتماعی

یاز اجتماعی است و پس از ساختارهای مدرن حکومتی و سیاسی به عنصر ظهور رسیده است. تفاوت ن
سازد.  سازد، اّما شاملو از آزادی اسطوره می  اصلی دو شاعر در این است که حافظ از آزادگی اسطوره می
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اّما شاملو آزادی را کند،   اندیشی جستجو می های ناهنجار و خشک  حافظ آزادی را برای رهایی از عصبیت
سوزد، زیرا شعر از  پروایی در مقابل ظلم. او در حسرت آزادی و رسیدن به آن برای مردم می برای بیان و بی

 طلوع با که است این بر شاملو ای در دست خلق است. اعتقاد  و حربه« شلیکی به سوی رهایی»نظر او 
 را خود اولیه حقوق از مساوی برخورداری مجال، سانان. شود  می برقرار عدالت و آبادانی ،آزادی خورشید

و آبادانی است. شاملو با  شکوفایی و رشد آن تبع به و جامعه در او شرافتمندانه حضور سرآغار این و یابد  می
ن خود از آزادی را اینگونه یکند و تحقق رؤیای شیر  حسرتی توأم با امید و آرزو به این مسأله نگاه می

 فروریخته دیواری کجا  هیچ ای/  پرنده گلوگاهِ  کوچک/ همچون خواند/ می سرودی آزادی اگر آه» سراید: می
 که ست/ انسانی غیاب از نشانی ویرانه هر را/ که دریافتن بایست/ نمی بسیار ماند/ سالیان نمی جای بر

 (.101، ص3 ب: ج3108)شاملو، « ست انسان/ آبادانی حضورِ 
  طریق  از  انسان عروج هر چیز از قبل یعنی  من  نظر از آزادی»کند:  می ریفتع گونه  این را آزادی شاملو

 داشته یقین. آوریم می دستش به و جنگیم می آن برای که است واالیی  هدف  آزادی .خرافات از  شدن  رها
  تا» : که  است  باور  این بر دارد و ای اشاره نیز آزادی تاریخی  نیاز  به  . شاملو(10: ص3101 دیانوش،)« باشید

 مطرح انسانی های شایستگی و آزادی آوردن فراچنگ صورت به مسأله دارد، همیشه یاد به تاریخ که  آنجا
 کنترل مثل انگیزی دل و مطبوع چیز و داد دست  از را آزادی  توان می چگونه که صورت این به است، نه بوده

 شاملو تبلوری اشعار . آزادی در(10ص همان:) «کرد آن جایگزین را افعال و اعمال  کنترل و فرهنگ
 نور سوی به گیاه حرکت مثابه به را ، آزادی«طرح»عنوان   با  شعری در یابد، او می  سمبلیک و شاعرانه

 معنی از ژرفایی شعر این در .کند می معرفی خورشید طالب را آزادی از محروم انسان و داند می خورشید
 ای خواننده همانند آن دیرینگی و ظلم این کهنگی. است ستم و تاریکی ظلمت، نماد شب . است  نهفته
 خونین   ، گلوی حال عین در .است شده  زخمی  اش و حنجره نشسته خون به گلویش  خواندن فرط از که است

 و اندوهگین که است خموشانی از کنایه سرد دریای .ستیزان است شب و آزادی راه مبارزان برای نمادی
-نور به رسیدن  برای - تنها -ای دیگر، شاخه سوی  از  اّما. آورند برنمی دم و اند پذیرفته را ستم سیاهی زده ترس

 دریا /دیرگاه است خوانده /خونین گلوی با /شب» .است برکشیده سر -است  خواهی  آزادی و آزادی نماد که
 (.111، ص3 ب: ج3108 شاملو،) « کشد می  فریاد نور سوی به /جنگل سیاهی در/ شاخه یک /سرد نشسته

 را آزادی سرود او :زند می فریاد اشعارش در عریان بسیار و نماد و رمز بدون را شاملو، گاه، آزادی
 حضور و است انسان حضور  اعالم آزادی  فریاد  داند می که چرا   باشد؛ کوچک بسیار اگر طلبد، حتی می
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 /ای پرنده گلوگاه  همچون /کوچک /خواند می سرودی آزادی آه، اگر» :است  آبادانی مایه (آزاده انسان)انسان 
 از نشانی ویرانه هر  که /را  دریافتن  بایست نمی  بسیار سالیان /ماند نمی جای بر فروریخته دیواری کجا  هیچ

 .(001ص :همان)« است آبادانی انسان حضور که است انسانی غیاب
شاملوست،  ۀهای ناگفتآرزو جزء آن، به یافتن دست برای بشر ابنای تالش و آزادی کشیدن تصویر به

الفاظ جهان، مجال و توان به تصویر کشیدن حقیقی آن را نداشته  ۀچرا که با وجود در اختیار داشتن هم
 را جهان  الفاظ  تمامی  آنکه  رغم است، به نگفته را آن انسان که است ای واژه حسرت در  پیوسته   . شاملواست

 نیشخط به تازیانه منحنی در مرا  عصر» .کند تصویر را  آزادی که خواهد می نّقاشی از داشته، اکنون اختیار در
 الفاظ تمامی /فروخته و برکشیده درم و دینار  به  که را ما حرمت و/  خدا و امید با بیگانه مرا همسایه /رنج

 :نبود میانه در سخن یک /سخن یک تنها که چرا /آید کار به که نگفتیم آن و داشتیم اختیار در را جهان
 .(111ص :همان)« !کن تصویرش  نگفتیم؛ تو ما /«آزادی»

کند و برای  عدم تعلق به هر آنچه آدمی را اسیر و دربند قیود میدر شعر حافظ، آزادی به مفهوم کلی آن 
 و همچنین دوستیو  زیباییوجود ناگفته پیداست که  ، است. با این حالکند زیستی آماده می آزاد

 /روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده»د. گیر کند و دل و دین را در گرو می گرایی هم تعلق ایجاد می طبیعت
آرزوی دیدار خدا در آن ، این شعر حافظ(. 018: غزل 3110 )حافظ،« وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

چنین »د. شو روح پس از مرگ از قفس درون آزاد میکه  داند آزادی را مشروط به مرگ میو مستتر است 
توان  با این تعبیر می«. روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم /قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

 نشده است.و آزادی مطلق برای هیچ انسانی متصور  بودهگفت که آزادی از دیدگاه حافظ مشروط و نسبی 
سر به : »و یا در این بیت« هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم/ هر دممن کی آزاد شوم از غم دل، چون »

 «.گر دهد دست که دامن ز جهان برچینم /آزادگی از خلق بر آرم چون سرو
و آن نشأت  همراه استتعلق خاطر و دلبستگی  ، بازنده است مادامی که که انسان عقیده داردحافظ 

تعلق به عشق خود  پس در نتیجه. باشد میا و خواستن تمنّ جوهره محرک وی به و احساس آدمی گرفته از 
زیر بارند درختان که تعلق »د: ده الشعاع قرار می زیرا عشق تعلقات دیگر را تحت ؛نوعی آزادگی است

که داند  باری را نوعی آزادگی می بالی و سبک  حافظ سبک«. ای خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد /دارند
از زبان سوسن »آورد:  به وجود میشود و بالعکس بریدن از تعلقات سبکبالی را  ات میباعث بریدن از تعلق

راستی و در جایی دیگر حافظ «. این دیر کهن کار سبکباران خوش است /ام آمد به گوش کاندر آزاده
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طریق صدق بیاموز از آب »متصور شده: آزادی و آزادگی  بموجرا درستکاری و صدق در گفتار و عمل 
آزادگی و کسب آزادی برای انسان  ، از نگاه ویپس«. به راستی طلب آزادگی، ز سرو چمن/ دل صافی

 .هاستترین آن عدم تعلق به دنیا و مافی  که مهم داردشروطی 

 گیری نتیجه. 6

در پژوهش حاضر تالش شد تصویری از جایگاه مفاهیم بنیادین سیاست در نزد دو شاعر معاصر و 
شاملو و حافظ ارائه شود. سه عنصر امید، مقاومت )مبارزه( و آزادی را شاید بتوان سه کالسیک ایرانی یعنی 

ترین عنصر حیات اجتماعی است. وجود این عنصر سبب مفهوم بنیادین در سیاست دانست. امید کانونی
و مقاومت شود انسان حرکت به سمت آینده مطلوب خود را آغاز نماید. بدون امید به آینده، امکان مبارزه می

رود و در نهایت هدف غایی و نهایی یعنی آزادی از استکبار و ها و نامالیمات از بین می در برابر چالش
بود و  گرفته فرا را جا  همه ستم و حاکم بندها میسر نخواهد شد. در دوران زیست حافظ شیرازی، خفقان

ای روشن را به مخاطب  وید به آیندهامیدواری و ن و عشق شعر حافظ از این جهت مورد توجه است که روح
توان در انتظار منجی آخرالزمان دانست. رسالت کند. اوج شعر حافظ در امیدبخشی را میخود القاء می

های امیدی که با روی کار  های سیاسی است. حافظ در اثر خود به بارقه شاعر در نشان دادن نقطه عطف
. عنصر امید به ویژه امید اجتماعی در اشعار حافظ موج کندآمدن شاه شجاع محقق شده است، اشاره می

کند. شاملو برخالف حافظ، زند. شاملو امیدبخشی و مبارزه را از آرمانخواهی و امید به رهایی آغاز میمی
خود فعال سیاسی بود و بند و زندان را تجربه کرده بود، یعنی هنگامی که از امید، مقاومت و مبارزه و آزادی 

آورد، خود در میانه آن است. او مبارزی علیه ظلم است و وجود تمام دیوارها در اطرافش یان میسخن به م
ای که ممکن است در زمانی غیر از زمان حیاتش نمایان شود،  ناپذیر و امیدواری به آینده ایمانی خدشه

ه در عمق جان شاعر کند. باوری کدلبسته است. او باوری راستین، استوار و عمیق را به مخاطب منتقل می
و همه چیز را   کند می  و مانا  ابدیرا  باور خویش به امید و امیدواری ،بدین گونهخانه دارد. شاملو در شعری 

 را بودن عبث و پوچ از حاصل آشفتگی . نقطه عطف شعر شاملو آنجاست که اوجبیند با مرگ پایان یافته نمی
حیات اجتماعی بسیاری از جوامع درگیر بحران به آن نیاز کشد، آنچه که جامعه سیاسی و   می تصویر به

کشاند. مقاومتی می دارند. بی رسالت بودن انسان، پوچ بودن و فقدان ایده، انسان را به یأس و وضعیت بی
شود که مستضعف و مظلوم متأثر از احساس پوچی خود دست از گسترش نیروی مهاجم زمانی تسهیل می

 از او هایمحرومیت و عدالتیبی، هانابرابری برابر در بشر مدافع وکیل را کرد شاملومبارزه بردارد. این روی
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توان در مقوله کند. نقطه اوج و سیاسی شدن شعر دو شاعر را میتبدیل می زندگی اولیه حقوق به دستیابی
ی جستجو اندیش های ناهنجار و خشک  آزادی دانست. آنجایی که حافظ آزادی را برای رهایی از عصبیت

دوره  خواهد. تقویت ادبیات سیاسی درپروایی در مقابل ظلم می کند، اّما شاملو آزادی را برای بیان و بی  می
این  تواند بسیار راهگشا باشد. انتقالمعاصر با رویکرد امید و مقاومت و با توجه به وضعیت منطقه می

 بایست مورد اهتمام باشد. قرار دارند نیز می مفاهیم از طریق شعر به مخاطبانی که در یک گستره گفتمانی
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