
 128 تا 111 صفحه از ،1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش

 

 شاملو احمد و برشت برتولت اجتماعي اشعار تطبيقي تحليل
 

 1شریفيان مریم
 گرگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ةدانشکد فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس

 ایران گرگان،

 

 2دیري رضا  محمد
 ایران گرگان، گرگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ةدانشکد فارسی ادبیات و زبان استادیار

 

 3گرگاني صحتي افسانه
 ایران گرگان، گرگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات ةدانشکد فارسی ادبیات و زبان مربی

 (19/11/92: تصویب تاریخ ،21/08/92: دریافت تاریخ)

 

 دهيچک
 احماد  اجتمااعی  اشعار ةمقایس و بررسی  به فرانسه، مکتب براساس و تطبیقی ادبیات ةگستر در پژوهش این

 ایان . پاردازد  می تئاتر آور نام دازرپنظریه و نویسنده ،شاعر ،برشت تولتبر و ایرانی معاصر مشهور شاعر شاملو،

 شعرشاان  در مها   این و ندنگریست خود اجتماعی مسائل  به انسانی نگاهی با و روان و ساده زبانی با شاعر دو

 ةئا ارا باا  کاه  است سندکاوی و ای کتابخانه صورت به و بنیادین نوع از وهش،ژپ این در کار ةشیو .است نمایان

 ظل  زن، عشق، وطن، عدالت، آزادی، انسان، جمله از اجتماعی مفهوم هشت تطبیقی تحلیل  به ها مثال ةنمون

 و شااملو  احماد  شاعرهای  کاه  آماد  دست به  هنتیج این و شد پرداخته برشت و شاملو های سروده در مرگ و

 تحریا   موجاب  خاود،  شعر اجتماعی  ةمای درون با آنان. اند انسانی ةجامع آالم و دردها بیانگر برشت، برتولت

 مانناد  مفااهیمی  ةتشان  که کنند بیدار غفلت خواب از ار بیماری ةجامع تا شوند می تخیل و احساس اندیشه،

 .است... و ستیزی ظل  ،عدالت عشق، آزادی،

 

 .اجتماعی شعر های مؤلفه فرانسه، مکتب ،اجتماعی شعر  اجتماعی، سمبولیس  تطبیقی، تحلیل: يديکل يها هواژ

 

                                                           
 E-mail:maryam.sharifyan@yahoo.com ،0171-4431511: دورنگار ،0171-2322837: تلفن .1
 E-mail: drdeiri@gmail.com  ،0171-4431511: دورنگار ،0171-2322837: تلفن .2

 E-mail: rdsalehi @yahoo.com ،0171-4431511: دورنگار ،0911377767: تلفن .3

 



 1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش     112

 مقدمه

 یبررسا  مختلا   یکشاورها  اتیا ادب مشاتر   عناصار  آن در که است یدانش ،یقیتطب ادبیات

 هاای  ملات  یا ملت در ملتی فرهنگ و ادبیات بازتاب و تصویر تطبیقی، ادبیات ،درواقع .شود یم

 .است یفرهنگ یدادوستد ینوع به و دیگر

 شاان یرفتارها بار  و کند یم نفوذ مردم یها دهتو انیم در که است یا سروده اجتماعی، شعر

   .شود می سروده مردم برای و مردم زبان از مردم، ةدربار که است شعری .گذارد یم راث

 تصاویرگر  و پاردازد  می اجتماعی و فرهنگی محیطی، احوال و اوضاع بررسی و نقد  به اجتماعی شعر

 .دارد انسانی و اجتماعی ،ییها یژگیو و خاستگاه و است آن آفرینندگان اجتماعی زندگی واقعی

 ماردم  جمعای  هاای  آرماان  بیاان  باه  که است مدار انسان و گرا جامعه شعر اجتماعی، شعر»

 درونای  و ذاتای  شااعر،  باا  البته و دارد بشری و اجتماعی دردمندی حس در ریشه و پردازد یم

 .(371 :1383 ،لی حسن) «است

 هنار  هار  یاا  اجتمااعی  شاعر  کنند می فکر ها بعضی» :گوید می اجتماعی شعر ةدربار شاملو

 شاعر  معنای  شاده  ایان  باشاد،  تار  پاایین  ماردم  زندگی ةبازگوکنند که هنری یعنی اجتماعی،

 .هستی  اجتماعی یشاعر یعنی کنی  مطرح زاویه این از را پرتی و چرت هر بنابراین ؛اجتماعی

 .(781 :1382 ،پاشایی) «نیست شکل این به قضیه من برای

 بیناناه  واقع یدید با و آوردند روی اجتماعی شعرهای  به شاعران از بسیاری معاصر، قرن در

 شااملو  احماد  هگاذر، ر نیا در .کردند گیری موضع جامعه در موجود های عدالتی بی و دردها به

 یادباا  نیتار  بازرگ  از تن دو عنوان به (م 1956 -1896) برشت برتولت و (ش 1379 -1304)

 در شااعر  دو نیا ا .دارناد  یممتااز  و ژهیو گاهیجا ،یآلمان و یفارس ادب پهناور   و قلمر دو معاصر

 و اجتماع  به مربوط مسائل دو، هر یاصل ةدغدغ .دارند قرار یاجتماع س یبولسم شاعران ةطیح

 .بود زمانشان مردم

 دارمنا شاعر دو یاجتماع اشعار ةسیمقا و یبررس  به ،یقیتطب اتیادب ةطیح در ،پژوهش نیا

 .پردازد یم برشت برتولت و شاملو احمد آلمان، و رانیا

  :است تحقیق نیا یاجرا ضرورت و تیاهم لیدال ر،یز موارد

 ؛یآلمان یاجتماع اشعار با انیرانیا ییآشنا

 در یشا وکا باا  آلماان  و رانیا ا یهاا  ملت یاجتماع اشعار اشترا  و افتراق وجوه با ییآشنا

 ؛ملت دو نیا یسرا یاجتماع بزرگ شاعر دو یها سروده
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 .خود عصر یاجتماع بزرگ حوادث از برشت برتولت و شاملو احمد یریاثرپذ زانیم

 از هاا  آن قیتطب نیهمچن و برشت برتولت و شاملو احمد یاجتماع اشعار یها مؤلفه یبررس

 .است قیتحق نیا یاصل یها پرسش

 داد نشاان  هشاد منتشر یها همقال و ها نامه پایان در اینترنتی جویو جست و ها باکت یبررس

 انجاام  شاملو احمد و برشت برتولت شعر یقیتطب لیتحل تیمحور با یقیتحق گونه چیه تاکنون

 .است نگرفته

 :جملاه  از اجتمااعی  مفهاوم  هشت تطبیقی تحلیل  به ،ها مثال نمونه ةئارا با ،مقاله این در

 پرداختاه  برشت و شاملو های سروده در مرگ و ظل  زن، عشق، وطن، عدالت، آزادی، انسان،

 :شود می

 

 برشت و شاملو اشعار در انسان

 شااعر  دو هار  .دهد یم لیتشک را برشت و شاملو اشعار از یا عمده بخش ،یشیاند انسان و انسان

 یگار ید و سالطه  تحات  انساان  یکی اند؛ کرده  یترس شعرشان در انسان از را متفاوت ةچهر دو

   .ردیگ یدربرم را افراد ةهم که است عام یانسان ها، آن شعر انسان .مبارز انسان

 مالا   کاه  اسات  یشکوهمند وجود د،یگو یم سخن او از شیشعرها در شاملو که یانسان»

 انساان  نیا ا اماا  ،ردیگ دست به را وانهید جهان نیا سکان کند یم یسع مقتدرانه و است جهان

 آن صااحب  گرید و دهد یم دست از را خود یآزاد و اقتدار ست ، و خشونت و فقر ةچنبر در گاه

 کناد  یما  یساع  دانهینوم و ماند یم رهاشده و رشدهیتحق ناچار، به پس .ستین خداگونه شوکت

 .(15 :1390 ،یقنبر) «اوردیب دست به را اش رفتهازدست گاهیجا و تیموقع

 دمید جهان در که نینخست»

 :دمیبرکش ویغر یشاد از

 آه من ،»

 یینها معجزت آن

 « !اهیگ و آب کوچ  ةاریس بر

 ست یز جهان در که گاه آن

 :دمیتپ خود بر یشگفت از

 ناباوربودن سفاهت آن خوار راثیم
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 !دمیشن یم  و دمید یم گوش  به و چش   به که

 دمید شتنیخو رامنیپ در کهچندان

 :بودم شکسته گلو در هیگر یناباور  به

 آخته من سر بر غیت درشتنا  چه بنگر

 .بودم بسته او در غیدر یب باور که آن

 گذارمیم پشت پس اعجاز ةسراچ که اکنون

 :ستین من با یحسرت آه جز به

 خون ةغرق یتبر

 و نیقییب باور یسکو بر

 .(1048 :1391 ،شاملو) «ست یجار نیقی یبلندا از که یخون ةکیبار

 فردا روزمندانیپ امروز، خوردگانشکست آن در و ستین داریپا زین برشت یها انسان یایدن

 از زد،یا ر یما  فارو  هاا  آرمان یبنا که یهنگام درست ها آن .اند ندهیآ سرافرازان حال، افتادگان و

 :زندیخ یبرم یجا

 خواب در شبید»

 دمید یناکسهم توفان

 زد بنا یها هیپا به را خود که

 شکست ه  در را الوارها و

 د،یکوب فرو را رآهنیت و

 بود ساده چوب از آنچه اما

 .(65 :1380 ،رهنما) «ماند یجا بر و آورد فرو سر

 شااملو  شاعر  در انساان » .دارد وجاود  زیا ن انساان   به نگاه تفاوت برشت و شاملو شعر در اما

 اساارت  از رهاشدن و جبر نیا شکستن یبرا و است ریاس یجبر یطیشرا در که است یموجود

 .(16 :1390 ،یقنبر) «دارد ازین یکیشر و همنفس  به روزمره، یزندگ

 نیزم ...»

 .است گرفته یباز  به را ما اجداد و را تو و مرا

 اکنون و

 شود آغاز لیاسراف ةشلخت جاز آنکه انتظار به
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 .ستین شخندزدنین از به چیه

 دیجنب نخواه  ب زین گاه آن من اما

 حالجان ةگون به یحت

 سازها یتمام انیم که چرا

 .(486 :1391 ،شاملو) «دارم یم ناخوش یبس را سرنا

 ناام   باه  یبختکا  که ندیب یم مختار یموجود را او بلکه ،داند ینم مجبور را انسان برشت، اما

 یزیا چ ،برشات  گااه ن در .اوسات  قدرت ةچنبر در زیچهمه و ستین یمستول او بر «سرنوشت»

 «انساان  سرنوشات » را انساان  برشات  ،درواقع .نباشد آن یرهبر  به قادر انسان که ندارد وجود

 بااز  چش  با که خواهد یم انسان از و داند یم مسئول خود سرنوشت نییتع در را او و شناسد یم

 :بردارد گام یزندگ ریمس در

 دیشیندیب کار انیپا  به زیعز مردم ...»

 زدیگر یم مرز از عل 

  ،یدانستن ةتشن که ما

 . یمان یم یسو نیا در من، و او یعنی ما،

 دیدار نگه فروزان را دانش چراغ شما

 د،یریمگ کارش به بد و دیریبگ کارش به

 بسوزاند، را ما ةهم و افتد فرو مبادا تا

 .(72 :1384 ،یخان حسن) «را ما ةهم یآر

 

 برشت و شاملو اشعار در يآزاد  رب ديکأت

 شااعر،  دو هار  و کناد  یما  جلاوه  برشت و شاملو شعر در همواره که است یسرود مانند یآزاد

 در کاه  خواهناد  یما  ماردم  از ها آن .نندک یم انیب مردم از یآزاد حق گرفتن از را خود اعتراض

 .ندهند در تن سکوت  به و زندیبرخ ها یدادگریب برابر

 شاعر  در معاصار  انساان  یهاا  مرارت لیتقل و ینابرابر و ست  وغی ریز از بشر ییرها و یآزاد

 ،یشاهنشااه  دوران استبداد و خفقان ،ینظام یا  خانواده در تولد .دارد یا  گسترده نمود ،شاملو

 تیا تقو موجاب  ،یآزاد راه رزمنادگان  ربارانیت خبر و یدرپ یپ یها افتادن انزند به ها، ینابرابر

 .دش شاملو وجود در یخواهیآزاد ةیروح
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 ینیبگز یخامش دیبا یم تو»

 یامیپ اگر دروغت جز به

 بود، تواند ینم

 هست آن مجال اگرت اما

   یآزاد  به که

 یکن یا ناله

 درافکن یادیفر

 یتمام به را جانت و

 (770 :1391 ،شاملو) !«کن آن پرتاب ةپشتوان

 تبعیاد  و هیتلار  دوران در زنادگی  تلاخ  ةتجرب که او .است آزادی منادی نیز برشت برتولت

 عمیاق  نگااهی  باا  او .کارد  تکارار  اشاعارش  در را آزادی پیوسته است، چشیده را مدتطوالنی

 و گاذارد  می انگشت آن بر و یابد میدر را فاجعه عمق زیست، می آن در که ای جامعه معضالت هب

 هماراه  نیاز  را خوانناده  که ای گونه به ،گوید می سخن کشورش در آزادی فقدان از رندانه بسیار

 :برد می آزادی بدون ةجامع اعماق  به خود

 :گوی  می تو  به»

 !کن پا  را پا رد

 مگو باز دیگر ای، گفته همیشه که را آنچه

 یافتی، دیگری در اگر را ات اندیشه

 !کن انکار

 نداده، امضایی که  آن

 نینداخته عکسی که  آن

 نکرده، همراهی که  آن

 نگشوده سخن به لب که  آن

 آید؟ گرفتار است ممکن چگونه

 (237 :1384 ،خانی حسن) !«کن پا  را پا رد

 باه  بردن پی با آزادی ،او دیدگاه از .ستا اندیشه در آزادی آزادی، طرح از شاملو ةعمد هدف

 :شود یم حاصل زندگی در آزادگی    سر  
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 است بریدن خود همت ةقوار  به را عبوس جهان»

  و است آزمودن شهامت  به را آزادگی

 کردن اقبال را رهایی

 زندان اگر حتی

 است آشیانه ایمن پناه

 مادر ةسین خیالی بی جای گرم و

 زندان اگر حتی

 است گرمی بالش

 .(801 :1391 ،شاملو) «پیله تار  و عنکبوت ةباف از

 ملات  آحاد بین دائمی آزادگی نبودن کند یم دیتأک آن بر برشت برتولت همه از بیش آنچه

 :باشند آزاد همگان که است سودمند زمانی آزادی که است باور این بر او .است

 سود چه را آزادی»

 ...کنند؟ زندگی اسیران میان باید آزادگان، کههنگامی

 بکوشید آزادبودن، خود جای به

 باشند آزاد همگان که بدهید، سامانی چنان

 نیز آزادی  به ورزی عشق  به و

 .(248 :1384 ،خانی حسن) «نباشد نیازی

 

 برشت و شاملو اشعار در عدالت ةدغدغ

 یهاا  رنا   و درد ةمشاهد .اعتناست درخور و  یعظ یددر عنوان به شاعر دو هر اشعار در عدالت

 از ،یعادالت   یبا  ةیسا در که شندیاند یم یانسان  به همواره و است آنان یشگیهم ةدغدغ ،یبشر

 دورمانادن  عناوان چیها  باه  ها  آن .است نشده بشانینص یآزردگ و رن  و درد جز یا بهره یزندگ

 زیا ن خود و خوانند یفرام یعدالت یب با مبارزه  به را مردم همواره و رندیپذ ینم عدالت از را انسان

 .دارند یبرنم دست مبارزه و تالش از یا لحظه

 دارد، آن از خاود  کاه  یا تجربه و شیخو ةجامع و خیتار در یعدالت یب ثارآ ةمشاهد با شاملو

 دسات  مباارزه  و تالش از یا لحظه خود کهیدرحال ،خواند یفرام یعدالت یب با مبارزه  به را مردم

 :کشد ینم



 1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش     118

 نیزم ةسفر بر عرش، تاق ریز در»

 ظالم در و نور در

 باد وار وانهید ونیش و یهو و یها در

 دار یها چوبه در

 سبزه و دشت و کوه در

 ...تار یها تاالب ژرف، یها لجه در

 شب و روز ز انسان برد یم رن  که هرجا

 کشد یم ادیفر سرکش بخت که هرجا

 یآدم یسو کند یرو درد که جا هر

 رزم،  به را زنده طلبد یزندگ که جا هر

 امین از کش رونیب

 ساخته دو هر خود یناتوان و زور از

 .(150 :1387 ،نژاد یباق) « دم دو یغیت

 وا .اسات  شاده  فناا  یانسان یها ارزش که کند یم یزندگ یا زمانه در شاملو مانند  زین برشت

 :کند یم دعوت عدالت نان پختن یبرا تالش  هب را مردم

«... 

 .یشادمان و یسخت روزگار به

 و روزانه نان به مردمان

 .ازمندندین عدالت سال 

 دارد تیاهم حد نیبد تا عدالت نان که اکنون پس

 بپزد؟ را آن دیبا کس چه !دوستان

 پزد؟ یم را گرید نان کس چه

 یگرید نان هر چون زین را عدالت نان

 .بپزند خود مردمان دیبا

 .(181 :1389 ،یعبداله) «روزانه و رسدست در و فراوان
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 برشت و شاملو اشعار در یيگرا وطن

 وطان   باه  عشق .اند قائل یرسالت است دشمن هجوم بار ریز که خود، وطن قبال در شاعر دو هر

 غافل وطن ادی از یا لحظه زین غربت در یحت شاملو که یطور به ،است تر برجسته شاملو شعر در

  .شد دلسرد کشورش از یگاه ها یناز تیجنا لیدل به برشت اما ،نماند

 باشاد،  شاده  ارائه یمتفاوت یها گاهدید با وطن برشت و شاملو اشعار در است ممکن هرچند

 .است انینما وضوح به دو هر شعر در که است یاجتماع ریتصاو از یکی اما

 باه  عشق که یطور به ،است شیخو نیسرزم و هنیم فکر  به ه  باز باشد که کجا هر شاملو

 :دیدرآ صدا  به مملکتش یبرا ه  غربت در یحت ادشیفر تا شود یم موجب وطن

 ست یبا خود نیزم بر بگذار»

 .درد ةرعش و الماس ةبراد از یخاک بر

 را ن یسرزم بگذار

 کن  احساس خود یپا ریز

 :بشنوم را خود شیرو یصدا و

  را خون یها طبل ةپر رپ

 تگریچ در

  را عاشق یرهایپ ةنعر و

 .(810 :1391 ،شاملو) «لمانید در

 باود  دیتبع در که سال پانزده» :خودش ةگفت به . یابی یم یحالت نیچن رد کمتر را برشت اما

 ةهما  هاا  ینااز  چاون  .باشاد  نیبارل  در ایا  تشیا وال در تواند ینم چرا که نخورد افسوس هرگز

 .(247 :1385 ،شیفر) «آلودند تیجنا با را نشیسرزم

 :کند یم  یتوص نیچن تلریه ةدور در را کشورش اوضاع «1933 آلمان» نام با یشعر در او

  ! باختهرنگ مادر آلمان، یا»

   لجن  به آلوده چگونه

   ،یا نشسته مردم انیم در

   دامن تر آلودگان جمع در و

 ؟یریچشمگ گران،ید از شیب

   است، تر درمانده که آن پسرانت، از
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  .درآمده یپا از

 .اند کرده بلند دست او یرو به گرتید فرزندان و

 دانند یم همه ن ،یا را،  نیا و

... 

 نندیب یم همه ن یا

 ،یکن یم پنهان را ات آغشته خون به راهنیپ ةگوش

 نیزتریعز خون  به آغشته که

 .(245: 1384 ،یخان حسن) ...«است فرزند

 

 برشت برتولت و شاملو احمد شعر در معشوق

 شااعر  دو نیا اشعار در معشوق .دارند یادیز اشترا  موارد برشت برتولت و شاملو یها عاشقانه

 دیا تبع و یزنادگ  در حاال  همه در هک است یکس بلکه ست،ین یافتنیندست و یالیخ یموجود

 و عاشاق  آن در کاه  اسات  مانادگار  و دهیچیپ یا دهیپد ها، آن یها عاشقانه .هاست آن دوشهم

  .شوند غالب گریدهم بر آنکه بدون ،اند شده گریکدی محو معشوق

 معشاوقش  و شااملو  ییگاو  که است یحد تا شاملو شعر در معشوق با وندیپ و اتحاد و یگانگی

 :شوند رهیچ ها شکست بر عشق ةشعل با و دهند سر را سرود نیاتربیز دهان  ی با تا اند شده یکی

  یدهان یکی تو و من»

 آوازش ةهم با که

 خواناست یسرود نیباتریز به

  یدگانید یکی تو و من

 دم هر را ایدن که

 شیخو منظر در

 سازد یم تر تازه

 .(458 :1391 ،شاملو) ...«

 معشاوقش  همراه برشت .شود یم مشاهده زین برشت شعر در معشوق با وندیپ و یگانگی نیا

 و عاشاق  و اسات  نااق   یگار ید یبا  یکا ی ییگو که خورد یم گره چنان یگاه او با وندیپ در و

 :اند روح  ی از مهین دو معشوق
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 بود من غ  تو، غ »
 تو غ  من، غ 
 ینداشت خود با یشاد  ی تو اگر
 .(90 :1389،یعبداله) «نداشت  چیه خود من

 

 برشت و شاملو اشعار در زن تيشخص
 خادمت  در یاساباب  و ابازار  گار ید و اسات  یمتفاوت تیشخص یدارا برشت و شاملو شعر در زن

 خاود  حقاوق  باه  دنیرس یبرا که سرشت پا  است یموجود بلکه ست؛ین مرد الیام و التیتما

 .کند یم مبارزه
 و دیا د ها   بااز  د،کار  زن تیهو ةروشنفکران در  یبرا شاملو که ییها تالش ةهم وجود با
 .دارد زن تیهو  به یشرق و یسنت ینگاه
  بودم، آنجا من»
 گذشته در
 سرود یب
 نبود یراز من با
 یتبسم نه
 .یحسرت نه
 مهر به
  مرا 
 گاهیب

 یدید خواب در
 تو با و
 .(836 :1391 ،شاملو) «شدم داریب 

 سات ین فروتر یموجود گرید زن او شعر در .ابدی یم گرید یا مرتبه برشت شعر در «زن» اما

 .است مرد دوشهم و همراه ،یاجتماع و یاسیس یها عرصه در بلکه ،باشد مرد خدمت در که
 گوشازد  را نکتاه  نیا ا دیشاا  آثارش، از یاریبس در مادر و زن نقش  به ژهیو توجه با برشت»

 جنس نیهم و دارد ییتوانا چقدر ،شود یم ادی  یضع یجنس عنوانبه او از که یجنس ؛کند یم

 .(63 :1384 ،یخانحسن) «دارد را یبزرگ یکارها چه دادن انجام استعداد  یضع ظاهر به
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 مبارزان و قهرمانان شاملو شعر برخالف او شعر در .دارد یجد یحضور برشت اشعار در زن

 ماشاار،    مونیسا  لوکزامباورگ،  رزا لاودز،  آفاون  مده چون یزنان .خورد یم چش  به یاریبس زن

 فاا یا کشورشاان  در را یسااز  سرنوشات  و مه  نقش خود ةنوب به ها آن از  یهر که ...و ژاندار 

 .کردند

 کاه  دایا آ جز ستین یکس یزندگ در «همچراغش» شاملو ةگفت به و زن تیشخص نیتر مه 

 ییرهاا  مسابب  حضورش و است یآدم قالب در یپر مانند شاملو یبرا دایآ .اوست سوم همسر

 :است گناهان یتمام از شاملو

 یآدم قالب در وار یپر یا»

 !سوزد ینم یناراست ةخلوار در جز کرتیپ که

 است یبهشت حضورت

 کند، یم هیتوج را جهن  از زیگر که

 کند یم غرق خود در مرا که ییایدر

 شوم شسته دروغ و گناهان ةهم از تا

 .(498 :1391 ،شاملو) «شود یم داریب تیها دست با دم دهیسپ و

 فاا یا شاملو یزندگ در را «دایآ» نقش همان او یزندگ در برشت، سوم همسر «گلیوا هلنه»

 یها شینما در خالقانه را یاریبس یها نقش و بود شهمکار و همراه برشت، عمر آخر تا او .کرد

 .کرد یباز برشت

 :کند یم انیب نیچن هلنه  به نسبت را خود احساس یشعر در برشت

 را سیپل دهان که ینانیاطم قابل انسان»

 یپناه سر محابا یب و کند یم چفت

 سازد یم یکاه سق  با

 است جنوب به رو اش خانه ةچهر و

 دهیفهم و یمیصم

  چه و کودکان با است دوستانه چه و

 کند یم درکشان خوب

 .(143 :1385 ،شیفر) «قلب خوش نیا

 کاه  یزنا  .کناد  یما  دایپ مودن شعرش در که است یزن نینخست شاملو، مادر ،یعراق کوکب
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 زن نینخسات  ،نیهمچن .(316 :1391 شاملو،) آورد ایدن به را او تا دینال صبح تا خودش ةگفت به

 در بطانش،  در تار،  شیپا  یزمان رید» :خودش ةگفت به کهیکس ،بود مادرش برشت، یزندگ در

 .(38 :1389 ،یعبداله) «بود اهیس یها جنگل

 قهرماناان  عناوان  به و دارند پررنگ و یجد یحضور برشت اشعار در زنان گفت توانیم یکلطور به

 و شاود  ینم مشاهده شاملو اشعار در مبارز زنان حضور اما ،شود یم ادی ها آن از جامعه یاسیس مبارزان و

 ةجامعا  فرهناگ  علات  باه  ها   تیا واقع در هرچناد  .باشد شاملو یمردساالر تیذهن لیدل به دیشا نیا

 درواقاع  شااملو  و شد داده یاسیس مبارزات و یاجتماع یها عرصه در حضور فرصت زنان به کمتر ،یرانیا

 .سازد متبلور شعرش در تا کند دایپ مبارز زنان وجود یبرا ینیع یمصداق نتوانست

 

 برشت و شاملو اشعار در يزيست ظلم

 نیسارزم  تیا مظلوم ادیا فر شعرشاان  و برناد  یما  رنا   ماردم   به ست  و ظل  از برشت و شاملو

 شعرشاان،  در ظالماان  باا  مباارزه  و سات   و جاور   یمفااه  گنجانادن  با آنان .است شان یمادر

 .کنند یم دعوت یزیستظل   به را مردم مختل  اقشاااار

 باه  و کناد  یما  دعاوت  امیق  به را مردم و دیآ یم رونیب اش شبانه اشعار  یتار برج از شاملو

 :دیگو یم ها آن 

 !خش  ةدیکش درد استادان یا من خش  داناستا»

  یآ یم رونیب شبانه اشعار  یتار برج از من

 امیق پرنفس یها کوچه در و

 .زن  یم ادیفر

 گرید یدهان از را نهان یها رنگ ةبوس من

 شیخو درد خداوندگاران احساس لبان بر

 .(249 :1391 ،شاملو) «ده  یم یجا

 از را انیا طغ جارتت  سات   دربرابر که است نیا یآدم یبدبخت نیتر بزرگ برشت، دگاهید از

 او رایا ز ،خواناد  یفراما  دادیا ب و ظل  بر گرفتنخش  و مبارزه  به را خلق زین برشت .بدهد دست

 :است معتقد

 دادیب ضد بر خش ،»

 .(22 :1384 ،یخان حسن) «کند یم رساتر را ادیفر
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 برشت و شاملو اشعار در مرگ رشیپذ

 دور نساان ا از آن ةیساا  و اسات  حرکات  در مرگ ،برشت و شاملو شعر انسان یزندگ موازات  به

 یقطع یامر ،آن تند یبیسراش در حرکت و ریناپذ اجتناب ،شاعر دو نیا دگاهید از مرگ .ستین

 .ندارد وجود آن با موافقت و رشیپذ جز یا چاره و است

 او .اسات  آن از او نفرت ةجینت کهبل ،آن  به یفتگیش سر از نه مرگ ةمقول  به شاملو اشتغال»

 انساان،  و یزنادگ  ابیغ در و است یزندگ منازع یب لیبد مرگ چراکه ،دارد یم دشمن را مرگ

 .(4 :1373 ،ییعال) «ماند یم معنا یب یهست

 مرگ ،یآر ...»

 است؛ زیانگ خوف یانتظار

 یانتظار

 انجامد یم طول  به رحمانه یب که

 دردنا  ستا  یمسخ

  را حیمس که

 .(536 :همان) ...«گذارد یم که  به ریشمش

 در را مارگ  ،کرد تجربه شا یزندگ در شاملو که ییها یدر دربه و یناکام زندان، فقر، ،یناامن

 شاملو یزندگ اگر .دکر دشوار شیبرا زین را یزندگ و کرد لیتبد نا وحشت یموجود  به نظرش

   .دیرس ینم مرگ ةدربار ینگرش نیچن  به هرگز او ت،داش گرید یروند

 باه  متفااوت  ةچهر سه شاملو شعر در گوناگون یها بهانه  به و ژهیو یطیشرا برحسب مرگ»

 در .(خاوار  و ریا حق ةچهار  و منفور و یمنف ةچهر ،یرفتنیپذ و تحمل قابل ةچهر) ردیگ یم خود 

 مرگ .بود مرگ با انهیجویآشت و مثبت برخورد ینوع شاهد توان یم ،شاملو ةانیجو مبارزه اشعار

 ،یکاشاان  شاریعت ) «دیا آ یما  درنظر مترس   ی ةچهر به که افتی توان یم او از یاشعار رد را

1388: 286). 

 نیریق شب نیا در پنهان ییجا»

 د؛یبا یمترسک جا، به استاده

 ندیب یم کهچنان یول چش ، شن

 .دیپا یم کهچنان یول گوش، نش

 ستوار جا به چنان یول شه،یر یب
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 .اال  ،یجا  ز یکن تبر به خود شک

... 

 آنجاست خموش یکی شب همه ،یآر

 .رودررو شیخو بود  یخال با

 عابر کشد یم زین مشعله گر

 .(807 :1391 ،شاملو) «او است کار چه در که نبرد یم ره

 او .اسات  آن باا  موافقات  مقهاورکردنش  راه تنها که است یادهیپد مرگ زین برشت شعر در

 را ماردن  که کرد دیتوان مقهورش یهنگام تنها د،یکن مقهور را مردن دیخواه یم اگر» :دیگو یم

 .(69 :1359 ،برشت) «مردن با دیباش موافق و دیبشناس

 رفت  در ها کوسه چنگ از»

 کردم ناکار را ببرها

 ها ساس

 .(258 :1389 ،یعبداله) «دندیجو مرا

 مانناد  بلکاه  نادارد،  ینقشا  آن در انسان ةاراد که است یتلخ ةدیپد مرگ برشت، گاهدید از

 :دارد شیخو چنگال در را انسان کند، یم انتخاب را ارشی خودش که یمعشوق

 دهکده درختان ریز جوان زگانیدوش»

 نندیگز یبرم را خود ارانی

 ه  مرگ

 .(116 :همان) «ندیگز یم بر

 :است یماد جهان و ایدن ثبات و یداریپا ةالزم مرگ برشت نظر از

  یماند یم ابد تا اگر»

 گشت یم دگرگون هست هرچه

 ، یستین جاودان آنجاکه از

 .(234 :همان) «مانند یم نخورده دست که زهایچ بسا

 

 جهينت

 یدارسازیب یبرا یابزار انعنو  به شعر از که رپردازندیتصو شاعر دو برشت برتولت و شاملو احمد
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 باا  یگااه  اماا  ن،یزبیا ت ینگااه  با یاجتماع منتقد و شاعر دو نیا .بردند بهره خود خفتة ةجامع

 را آن و رفتناد  شیپا  یانساان  ةجامع اعماق تا سمبل و نماد کم   به ،لفافه در یگاه و صراحت

 .دندیکاو 

 و اسات  یاجتمااع  ریتصااو  از مملو برشت و شاملو اشعار دهد یم نشان قیتحق نیا در  ینتا

 یاجتمااع  تیموقع انگریب ها آن اشعار .شود یم دهید شاعر دو نیا شعر در یفراوان یها مشابهت

 عواط  از شعرشان یاصل ةنیزم و  ندستیز آن در شاعر دو نیا که است ینیسرزم یها یژگیو و

 .شود یم جادیا یاجتماع راتیتأث از یناش

 یهاا  آرماان  و یفکار  وحادت  یناوع  یدارا گر،یکاد ی با یتأثر و ریتأث بدون برشت و شاملو

 مختل  یها دگاهید از شاعر دو نیا یزندگ زمان تگف توان یم .اند یاجتماع -یفرهنگ مشتر 

 یمشاابه  یهاا  شاه یاند  یریا گ شاکل  به که داشت ییها یهمسان ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس

 پرآشاوب  و حساس یا برهه در آلمان، در برشت برتولت مانند  ،رانیا در شاملو احمد .شد منجر

 جناگ  و 1332 مارداد  28 یکودتاا  زیا ن شااملو  و بود یجهان جنگ ریتأث تحت برشت .ستیز

 .کرد تجربه را دوم یجهان

 دو هار  .دهاد  یما  لیتشک را برشت و شاملو اشعار از یا عمده بخش ،یشیاند انسان و انسان

 و سالطه  تحات  انساان  یکا ی کردناد؛   یترسا  شعرشاان  در را انسان از متفاوت ةچهر دو شاعر

 شاعر  در .ردیا گ یدربرم را افراد ةهم که است عام یانسان ها، آن شعر انسان .مبارز انسان یگرید

 در که است یموجود شاملو، شعر انسان .دارد وجود زین انسان به نگاه در تفاوت برشت و شاملو

 او بار  سرنوشات  کاه  ناد یب یما  مختاار  یموجود را انسان برشت، اما ،است ریاس یجبر طیشرا

 .ستین یمستول

 شااعر،  دو هار  و کند یم جلوه برشت و شاملو شعر در همواره که است یسرود مانند یآزاد

 در کاه  خواهناد  یما  ماردم  از ها آن .کنند یم انیب مردم از یآزاد حق گرفتن از را خود اعتراض

 .ندهند در تن سکوت به و زندیبرخ ها یدادگریب برابر

 و درد ةمشااهد  .اعتناسات  درخاور  و  یعظا  یدرد عناوان  باه  شاعر دو هر اشعار در عدالت

 ةیساا  در کاه  شاند یاند یما  یانساان  باه  هماواره  و است آنان یشگیهم ةدغدغ ،یبشر یها رن 

 عناوان  چیها  باه  هاا   آن .نشاد  بشینصا  یآزردگا  و رنا   و درد جز یا بهره یزندگ از ،یعدالت  یب

 و خوانند یفرام یعدالت یب با مبارزه  به را مردم همواره و رندیپذ ینم عدالت از را انسان دورماندن

 .دارند یبرنم دست مبارزه و تالش از یا لحظه زین خود
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 باه  عشاق  . اناد  قائل یرسالت ،است دشمن هجوم بار ریز که خود، وطن قبال در شاعر دو هر

 وطن ادی از یا لحظه زین غربت در یحت شاملو که یطور به است، تر برجسته شاملو شعر در وطن

   .شد یم دلسرد کشورش از یگاه ها یناز تیجنا لیدل به برشت اما ،نماند غافل

 شاعر  در امر نیا و کرد دایپ ینیع یحضور و ینیزم ةجلو معاصر شعر در معشوق و حبوبم

 یافتنیا ندسات  و یالیا خ یموجاود  آنان شعر در معشوق .خورد یم چش  به زین برشت و شاملو

 ها، آن یها عاشقانه هرچند .است ملموس و ینیع یا چهره و یانسان یتیماه یدارا بلکه ،ستین

 کاه  آن بدون د،وشیم گریکدی محو معشوق و عاشق آن در که است ماندگار و دهیچیپ یا دهیپد

 یبارا  سارپناه  نیتار  یینهاا  را معشاوق  و عشق برشت، و شاملو ،درواقع .شوند غالب گریکدی بر

 .دانند یم خود روح یها ینابسامان

 خادمت  در یاساباب  و ابازار  گرید و شد یمتفاوت تیشخص یدارا برشت و شاملو شعر در زن

 خاود  حقاوق  باه  دنیرس یبرا که سرشت پا  است یموجود بلکه ،ستین مرد الیام و التیتما

 و قهرماناان  عناوان  باه  و دارناد  پررناگ  و یجاد  یحضور برشت اشعار در زنان .کند یم مبارزه

 مشااهده  شااملو  اشاعار  در مباارز  زناان  حضور اما ،شود یم ادی ها آن از جامعه یاسیس مبارزان

 علات  باه  ها   تیا واقع در هرچند .باشد شاملو یمردساالر تیذهن لیدل به دیشا نیا و شود ینم

 یاسا یس مباارزات  و یاجتماع یها عرصه در حضور فرصت زنان  به کمتر ،یرانیا ةجامع فرهنگ

 شاعرش  در تاا  کند دایپ مبارز زنان وجود یبرا ینیع مصداق نتوانست درواقع شاملو و شد داده

 .سازد متبلور

 نیسارزم  تیا مظلوم ادیا فر شعرشان و برند یم رن  شانمردم  به ست  و ظل  از شاعر دو هر

 شعرشاان،  در ظالماان  باا  مباارزه  و سات   و جاور   یمفااه  گنجانادن  با آنان .است شان یمادر

 .کنند یم دعوت یزیستظل  به را مردم مختل  اقشاااار

 دو نیا دگاهید از مرگ .است حرکت در مرگ برشت، و شاملو شعر انسان یزندگ موازات  به

 یا چااره  و اسات  یقطعا       کامال  یامر آن، تند یبیسراش در حرکت که ستریناپذ اجتناب شاعر،

 .ندارد وجود آن با تموافق و رشیپذ جز به

 آالم و دردهاا  انگریا ب رشات، ب برتولات  و شااملو  احماد  یشعرها ،گفت توان یم یکل طور به

 و احسااس  شاه، یاند  یتحر موجب خود، شعر یاجتماع ةیما درون با آنان .است یانسان ةجامع

 خاواب  از ،اسات  ...و عشق ،یآزاد مانند یمیمفاه ةتشن که را یماریب ةجامع تا شوند یم لیتخ

 .کنند داریب غفلت
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