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Abstract
Shamloo, the head of the white poetry, is an Iranian writer and translator.
Shamloo’s poetry can be analyzed based on various aspects, especially literary
schools. Although there have been so many inspections in Shamloo’s poetry on
the matter of romantic elements; there has not been any analysis or deliberation
in Shamloo’s poetry based on social romanticism. This query quests the most
important characteristics of social romanticism; like: humanism, lyricist
mentality; also addresses the social theorems, together with the nationalism and
symbolist nature in social and political concepts with a descriptive, analytical
and quantitative evaluation. The frequency of lyricist mentality, dealing with
the social theorems and symbolist nature is continuously reflected in Shamloo’s
poetry. Humanism also grabs the attentions in Shamloo’s viewpoints. Shamloo
was dedicated to the whole world, so nationalism has no serious place in his
poems; because Shamloo never had limited himself to his motherland. All in
all, through Shamloo’s romantic poems, 174 poems (about 40/86 percent) can
be found in social romantic concept and among these poems, 59 ones (about
33/90 percent) have humanist viewpoints; besides the other 11 ones (6/32
percent) that have nationalist perceptions.
Keywords: Social Romanticism, Humanism, Shamloo’s Poetry, Lyricist
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بررسی مکتب رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو
3

نیال نوربلین ،1محمود صادق زاده ،2عزیزاله توکلی کافی آباد
صص ()108-129
چکیده

شاملو سردمدار شعرسپید ،نویسنده و مترجم ایرانیست .شعر شاملو از ابعاد گوناگون به
ویژه مکتبهای ادبی قابل تحلیل و بررسی است .هرچند در زمینهی مولفههای مکتب
رمانتیسم در شعر شاملو بررسیهای زیادی انجام شده اما مکتب رمانتیسم اجتماعی در
شعر شاملو تحلیل و بررسی نشده است.در این جستار به شیوهی توصیفی ،تحلیلی و
ارزیابی کمی به بررسی مهمترین مشخصههای مکتب رمانتیسم اجتماعی ،همچون:
اومانیسم ،ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی ،ناسیونالیسم ،طبیعت نمادین در
مفهوم سیاسی و اجتماعی پرداخته شده است .بسامد ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل
اجتماعی و طبیعت نمادین در شعر شاملو نمود زیادی دارد .اومانیسم نیز در شاملو قابل
توجه است .ناسیونالیسم در شعر او جایگاه چندانی ندارد ،زیرا که شاملو خود را به سرزمین
مادری محدود نکرده بود او به همه دنیا تعلق داشت .بهطورکلی از میان اشعار رمانتیسم
شاملو 1۷۴ ،شعر( ۴0/86درصد) رمانتیسم اجتماعی و در این میان ۵9 ،مورد(33/90
درصد) نگرش اومانیستی و 11مورد ( 6/32درصد) نیز نگرش ناسیونالیستی مشاهده شد.
واژههای کلیدی:رمانتیسم اجتماعی ،شاملو ،ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی،
اومانیسم
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-1مقدمه
.1-1اهمیت و بیان مسأله
احمد شاملو،شاعر ،نویسنده،فرهنگ نویس ادیب و مترجم ایرانی است .او نمایندهی اصلی
شعر سپید در زبان فارسی به شمار میرود .وجود مولفههای رمانتیسم در شعر شاملو نشان از
ذهنیت غنایی اوست .باید دانست شاملو شاعری روشنفکر و متعهد است و نمیتواند تنها از
احساسات و عواطف عاشقانهی خود سخن بگوید ،از اینرو ،گاه در شعر او ذهنیت غنایی با
پرداختن به مسائل اجتماعی همراه است.
شاملو رهایی،آزادی و آزادگی را سرود و ستایش میکند و از عشق ،دالدگی وانسان دوستی
مینویسد و آنرا ارج مینهد(.شهرجردی )161: 1381،او حتی در عاشقانههایش نیز نگران مردم
است .عوامل متعددی در این نوع نگرش شاملو نقش دارند؛ ازجمله حوادث و رخدادهای
اجتماعی ،احزاب و تشکلهای سیاسی ،تاثیرپذیری او ازنیما ،به ویژه در کاربرد نماد برای ابراز
عقاید و اندیشههای سیاسی و اجتماعی .شاملو نمومه برتر و مثالزدنی نسل امروز است ،نسلی
که با شعار قانونخواهی مبارزاتش را آغاز کرد و از دههی بیست برای آزادی انسان مبارزه
کرد(.مجابی)22-20 1391،
در این جستار کوشش میشود ،به بررسی و ارزیابی مهمترین مولفههای رمانتیسم
اجتماعی ،همچون :ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی ،طبیعت گرایی در مفهوم
نمادین ،موضوعات و درونمایههای اجتماعی و سیاسی ،مفاهیم نگرش اومانیستی و
ناسیونالیستی پرداختهشود.
.1-2پیشینه پژوهش
در زمینه مکتب رمانتیسم،موضوعات اجتماعی،اومانیسم و ناسیونالیسم در شعر شاملو
پژوهش هایی انجام شده است.مانند«:رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو» نویسنده
معصومه صادقی ،دو فصلنامهی تخصصی زبان و ادبیات فارسی(شفای دل)-10۵ :139۷،
 .123نگارنده در این مقاله کوشیده است تا به تمام مولفههای مکتب رمانتیسم در شعر
شاملوتوجه داشته باشد اما بسامد مولفهها مشخص نمیشود.
مقالهی دیگر«بررسی تطبیقی مولفههای رمانتیسم در سرودههای احمدشاملو و نزار
قبانی ،نویسندگان :شیما صادقی بنیس و معصومه صادقی ،دو فصلنامهی مطالعات نقد
ادبی سال یازدهم پاییز و زمستان ،139۵شماره .1۵8-13۷ :۴۴در این مقاله مولفههای
رمانتیسم در شعر دو شاعربررسی شده است .مقالهی «زمینه اجتماعی اشعار شاملو و
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ماغوط»نویسندگان:فاطمه قادری و مهری زینی ،نشریهی ادبیات تطبیقی دانشکدهی
ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،سال اول،شمارهی اول،پاییز-109 :88
 . 131هدف این نوشتار آن است تا به بررسی زمینههای مشترک اجتماعی این دو شاعر
بپردازد اما بیشتر به عواطف ناشی از تاثیرات اجتماعی پرداخته شده است.
مقالهی «تحلیل گفتمان ناسیونالیستی در مجموعه اشعار احمد شاملو»
نویسندگان:رقیه صدرایی و معصومه صادقی ،مجله متن پژوهی ادبی،سال،22شمارهی
،۷۵بهار .206-1۵۷ :139۷در این مقاله انواع گفتمانها در شعر شاملو با توصیف و تحلیل
و استناد به اشعارش بررسی شدهاست.مقاله ی «تحلیل تطبیقی اشعار اجتماعی برتولت و
برشت و احمد شاملو» نویسندگان :مریم شریفیان ،محمد رضا دیری و افسانه صحتی
گرگانی ،مجلۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان ،دورهۀ ،20شمارهی  ،1بهار و تابستان:139۴
 . 111-128این مقاله بر اساس مکتب فرانسه به بررسی و مقایسه اشعار اجتماعی شاملو و
برتولت و برشت پرداختهاست.
مقالهی«بررسی تطبیقی اومانیسم در اشعار بلند الحیدری و احمد شاملو»نویسندگان:
حمید ولیزاده ،فردین قنبری ،سیروس محمود زاده ،ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین
در حوزه زبان و ادبیات ایران ،سال انتشار .1399:این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و توجه به
نقاط مشترک مضامین شعر دو شاعر مولفههای اومانیسم را در شعرشان بررسی کردهاست .به
عقیدهی پژوهندگان عمدهترین مضامین مشترک در شعر ایندو عشق ،زندگی ،مرگ ،شکوه،
اعتراض و غربت است.
مقالهی«انسان باوری و برخی از کارکردهای آن در شعر شاملو» ،نویسندگان :شاهرخ
حکمت و سمین ریاضی .فصلنامهی علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ادب و عرفان ،شمارهی
 .121-1۴0 :1390 ،8گزارههایی در این مقاله انتخاب شدهاست تا دغدغههای شاملو را نسبت
به انسان روزگار خود برای خواننده ملموس کند .تاکنون مقالهای با عنوان رمانتیسم اجتماعی
در شعر شاملو نگاشته نشدهاست.
.1-3روش تحقیق
در این مقاله ،به شیوهی توصیفی تحلیلی و ارزیابی کمی مهمترین مولفههای مکتب
رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو بررسی شده است .دفترهای شعر شاملو که مورد مطالعه
و بررسی قرار گرفته ،عبارتنداز:آهنها و احساس ،قطعنامه ،هوای تازه ،باغ آینه ،لحظهها و
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همیشه ،آیدا در آینه،آیدا :درخت وخنجروخاره ،ققنوس در باران ،مرثیه،های خاک ،شکفتن
در مه ،ابراهیم در آتش ،دشنه در دیس ،ترانههای کوچک غربت ،مدایح بیصله ،درآستانه،
حدیث بیقراری ماهان .این اشعار طی سالهای  1323-13۷8گردآوری و در کتابی با
عنوان:احمدشاملو،مجموعه آثار دفتر یکم،شعرها()139۴منتشر شدهاست .با توجه به منابع
شناخت مکتبهای ادبی و مقالههای مرتبط با موضوع شاخصههای مکتب رمانتیسم
اجتماعی در اشعار شاملو شناسایی و با ذکر نمونهها تحلیل و بسامد مولفهها به صورت
کمی ارزیابی شده است.
 .1-4مبانی نظری تحقیق
رمانتیسم اجتماعی :ازسال  181۵تا  18۵0در اطراف نویسندگان رومانتیک عدهای
فیلسوف و جامعهشناس و مورخ و معتقد بودند که اغلب ویژگیهای رومانتیک را تأئید
میکردند .اما گاهی عقایدی داشتند که به کلی با عقاید رومانتیکها متفاوت بود .در این بین
رومانتیسم احساسی ،خود به خود شکست خورد و رومانتیسم اجتماعی رواج یافت .بعضی از
نویسندگان خواستند نظام اجتماعی را تغییر دهند .و «فرد» را بر «جمع» ترجیح ندهند.
بنابراین اصول و قوانین مورد بحث این نویسندهها همیشه مطابق نظریههای رومانتیک نبود؛
گاه جنبههای رئالیستی در آن مشهود بود( .سید حسینی،ج)280 :139۴ ، 1
رمانتیکهای اجتماعی با شور و حرارت خارقالعادهای با تحوالت انقالبی زمان خود
همراه شدند .انقالب فرانسه محصول مشترک خرد و روشنگری و آرمان رمانتیسم محسوب
میشود .از جانب رمانتیسمهای اروپا تحول و رستاخیزی بزرگ بود که سعی داشت با شعار
آزادی ،برابری ،برادری ،نظام کهنه را ویران کند و نظام اجتماعی تازه ای را بنا کند.
(جعفریجزی )1۷۴ : 13۷8،رمانتیکهای اجتماعی در جستجوی جهان پاکی و
معصومیت ،جهان عدالت و آزادی و برابری بودند .برای همین آنها مجذوب انقالب و
جنبشهای آزادی بخش شدند( .همان )983
فریدریک شلگل میگوید :شعر رمانتیک شعری پیشرو و جهانی است و تنها در پی
آن نیست که انواع جداگانه شعر را از نو با یکدیگر همراه کند .شعر رمانتیک باید شعر را
زنده ،پرشور و اجتماعی کند و زندگی و اجتماع را شاعرانه سازد .به عقیدهی او درمیان
هنرها ،شعر رمانتیک از نظر ذکاوت و نیروی اندیشه به فلسفه نزدیک است و از جنبهی
اجتماعی آن و عشق و دوستی و برادری که در آن وجود دارد به زندگی حقیقی نزدیک
است( .فورست)۷0-69 :1391 ،
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با توجه به این توصیف ،میتوان گفت؛ شعر رمانتیسم اجتماعی در این ویژگی ،یعنی
نزدیک کردن شعر به زندگی واقعی موفق بوده است .مؤلفههایی که در این گفتار در
توصیف و تحلیل رمانتیسم اجتماعی از آن استفاده خواهند شد عبارتند از :ذهنیت غنایی و
پرداختن به مسائل اجتماعی ،طبیعت گرایی در مفهوم نمادین (نمادهای سیاسی و
اجتماعی) ،اومانیسم و ناسیونالیسم.
)1ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی« :رمانتیسم در ذات خود به
ویژگیهایی چون احساسگرایی ،تخیل ،رویاپردازی ،دروننگری ،غمگرایی ،عشق و
فردگرایی مبتنی است .حال اگر شاعری رمانتیک با ویژگیهایی که ذکر شد بخواهد به
محیط ،اجتماع ،ملت ،میهن ،مردم و موضوعاتی از این قبیل توجه کند و از آنها در شعر
خود سخن بگوید ،نوعی رمانتیسم جامعه گرا شکل خواهد گرفت( ».حسین پور چافی،
)161 :138۴
)2طبیعتگرایی در مفهوم نمادین :آن هنگام که شاعر از طبیعت برای بیان مفاهیم
اجتماعی و سیاسی بهره میگیرد .شعر رمانتیک را به سوی رمانتیسم اجتماعی هدایت میکند.
)3اومانیسم :کلمۀ اومانیسم ،در اصل به معنی «مطالعات آزاد» بود .این نام نخستین بار در
ایتالیا مطرح شد نامش را از رومیان گرفته بود .هدف اصلی اومانیسم آن بود تا روح و طبیعت
انسانی را با ذوق کالسیک همراه سازد و انتقاد آزاد را رواج دهد( .سیدحسینی_89 :139۵ ،
« )90اومانیسم ،نگرش یا فلسفهای است که با قرار دادن انسان در مرکز تأمالت خود اصالت
را به رشد و شکوفایی انسان میدهد( ».سلطانپور )۴9 :1391 ،اومانیسم خودباوری را در
انسان تقویت کرد .اومانیسم هستی را در روی زمین جستجو کرد( .ثروت)26-2۵ :139۵ ،
«اومانیسم ارجمندی و کرامت سرشت انسانی را ستایش میکند تا انسان کامل را به تحقق
برساند .و به او یادآوری کند که بالندگی آزاد معنویاش نه مانعی میشناسد و نه حد و مرزی.
اومانیسم در بارهی گوهر انسان و ارجمندی اوست( ».ماری)18 :139۵ ،
)۴ناسیونالیسم (ملیگرایی)« :رمانتیسم به گونه ای متناقضنما ،هم سرآغاز انزوای
هنرمند در جامعه بوده و هم سرآغاز مستقیم او در مسائل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی.
تأثیر گرایش انقالبی و اجتماعی رمانتیسم در اوجگرفتن مبارزات ملی و جنبشهای
رهاییبخش به روشنی مشهود است .رمانتیکها آزادی فرد را با آزادی ملتها همخوان
می دیدند و در جستجوی نیرویی بودند که بتواند برای درهم ریختن وضع موجود و از میان
بردن تباهی ها ،از اعماق زندگی مردم و روح جمعی ملت ها سر برآورد .به همین دلیل
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رمانتیسم با ناسیونالیسم پیوند مییابد و رمانتیسم به لحاظ اجتماعی در بسیاری از کشور
ها عصر رستاخیز ملی و تولد واقعی ملت به مفهوم جدید آن را تداعی میکند».
(جعفریجزی)1۷6-1۷۵ :13۷8،
نخستین ملیگرایان ،کامالً کالن شهری بودند .آنها در انگلستان ،سپس در بریتانیا،
در فرانسه و در آمریکا ،حتی زودتر از آلمان پدید آمدند؛ شفتسبری ،بالینگبروک ،برک و
روسو بنیانهای انواع سکوالر ملیگرایی را در قرن هجدهم گذاشتند .باید گفت احساسات
ملی و ملیگرایی از طریق طبقات دانش آموختۀ این دولتهای ملی انتشار یافت و بر
فعالیتهای اقتصادی ،رقابت های مستعمراتی همچنین سیاست و فرهنگ آنها تأثیر
گذاشت( .دیاسمیت)111 :139۴ ،
ملیگرایی پاسخ طبیعی انسان هایی است که جهان اجتماعیشان با گروه بندیهای
ثابتش از بین نرفته است .آنها مشتاق پیوستن به جمعی ماندگارند( .همان )191
ملی گرایی ممکن است خواهان خلوص باشد و محبت را هدف خود بداند .این محبت،
مح بتی است که برای به هم پیوند دادن آحاد ملت طراحی و پیشبینی شده است و
خلوصی است که می خواهد ذات اصیل ملت را دوباره زنده کند .محبت و خلوصی که
ملیگرایی می خواهد این جهانی است .همبستگی اجتماعی یا برادری است که دولتهای
ملی را در مسالمت و اتحاد نگاه میدارد( .همان)216 :
-2بحث
.2-1رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو
مهمترین عوامل برای پیدایش رمانتیسم جامعهگرا ،جنگها و انقالبهاست .در ادبیات
جهانی ،جنگ جهانی تأثیر بسزایی در گسترش رمانتیسم اجتماعی بود و در برخی از کشورها
چون فرانسه و روسیه ،انقالب مهم ترین انگیزه ،برای ایجاد این مکتب بود .در ایران کودتای
 28مرداد و شکست نهضت ملی از علل تغییر و تحول رمانتیسم به رمانتیسم اجتماعی بود.
«حاکم بودن فضای رعب و وحشت در روزهای پس از کودتا ،تعقیب ،دستگیری و
شکنجۀ آزادی خواهان ،محاکمه و اعدام ،زندانی یا تبعید سران نهضت ،ممنوعیت فعالیت
احزاب وابسته به جبهۀ ملی و حزب توده ،کشف سازمان نظامی حزب توده ،محاکمه و
مجازات افسران آن مجموعه عواملی بودند که فضای سیاسی و اجتماعی جامعه را در آن
سالها تیره و تار ساختند( ».زندیه و اسماعیلی )1۴0 :1390 ،بنابراین شاعران به
فضیلتهای انسانی تباه شدهی انسانها پرداختند و شاعران برای نشان دادن حس
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همدردی خود با کسانی که حقوق انسانی و زندگیاشان پایمال شده است شعر خود را
محکمهای ساختند تا صاحبان زور را به پای میز محاکمه بکشانند( .همان )138
شعر شاملو نیز محتوای فلسفی و اجتماعی دارد .در برخی اشعار محور اصلی شعر،
انسان است .و او میکوشد تا درک و بینش مردم و انسانها را نسبت به خود و جامعه و
دنیا باال ببرد .پس با وجود آنکه شعر او از نحلههای رمانتیسم فاصله نمیگیرد اما در
شعرش به مردم ،حوادث اجتماعی– سیاسی همچنین بیعدالتیها و فقر و آزادی
میپردازد .او حتی در عاشقانههایش نیز چهرهای حماسی از معشوق پدیدار میکند« .در
عاشقانههای او بیش از آنکه به عشق توجه شود واقعیتهای تلخ جامعه مطرح میشود و
شاملو بیش از هر شاعر دیگر از جریانهای اجتماعی مختلف تأثیر گرفته است و در اشعار او
صدای گامهای انسان به گوش میرسد(».حقوقی،ج) 29: 1368، 1در میان 321
شعررمانتیسم شاملو  1۷۴شعر ،رمانتیسم اجتماعی است؛  ۴0/86درصد.
 )1ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی
شعر «بارون» ،به مکتب رمانتیسم گرایش دارد؛ مشخصههایی چون نخیل ،رفتار انسانی و
طبیعت،زبان کودکانه بیانگر نوستالژی کودکانهست .با وجود این به واقعیتهای زندگی هم
اشاره میکند .این شعر در زندان قصر در سال  1332سروده شده است .آغاز شعر با فضایی از
سایۀ سیاه آغاز میشود .تیرگی ،سکوت و غفلت برمردم جامعه سایه افکنده است و هیچکس
به دنبال حقیقت گم شده (زهره) نیست( .سالجقه)30۴-29۷ :139۵،
نماد زهره ،در این سروده برای مفاهیم سیاسی و اجتماعی در خدمت شاعر آمده است.
«جادة کهکشون کو  /زهرة آسمون کو  /چراغ زهره سرده  /تو سیاهیا میگرده ...
چهار تا مرد بیدار  /نشسّه تنگ دیفار  /دیفارکنده کاری نه فرش و نه بخاری».
(شاملو )19۴ :139۴،شعر درون مایه ی اجتماعی دارد و این بند از شعر نیز بیانگر فقر
مردم جامعه است.
در سرودة «تا شکوفۀ سرخ یک پیراهن» ذهنیت غنایی و مؤلفههای رمانتیسم ،چون؛
فردیت ،طبیعیت ،عشق و تخیل جلوهگر است .با وجود این ،شعر موضوعی اجتماعی یافتهاست.
این شعر بر پایۀ عشق بنا شده است« .حضور عشق در این شعر به خوبی احساس میشود.
شاملو در ستایش عشقی که در آن روزگار برای او آرمان بوده ،سروده است .با آنکه شعر در
رثای شهید «آبایی دبیرترکمن» است اما بهانهی سرودن این شعر دختری از دشت است که
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آرزوهای درخشانی دارد و برق آن آرزو شاملو را به سرودن شعری کشانده است که سرشار از
عشق و نیاز و شور و شادی است( ».شهرجردی)200 :1381 ،
شاملو به زیبایی توانسته ،در دل حماسه ،فضایی رمانتیک را با واقعیت پیوند بزند.
تمام بند بلند دوستداشتن در این شعر ،توضیحی کامل از دوست داشتن است با پیوند
اجتماع .دوست داشتن جلوه های گوناگون حیات ،طبیعت ،انسان و صورت های انسانی –
اجتماعی( .پاشایی،ج )۵0: 1382 ،1
« دوست داشتن شوکهها  /گزنهها و آویشن وحشی / ،و خون سبز کلروفیل  /بر زخم
برگ لگد شده  /دوست داشتن بلوغ شهر  /و عشق اش  /دوستداشتن سایۀ دیوار تابستان /
و زانوهای بیکاری در بغل  /دوستداشتن کارگاه قالی بافی  /زمزمۀ خاموش رنگها /
تپش خون پشم در رگهای گره  /و جانهای نازنین انگشت  /که پامال
میشوند(».شاملو)۵8 :139۴،
این شعر بیانگر دوستداشتن مردم است و اینکه شاعر با نجاتدهندگان و
فریادگران همراه شده است.
در شعر «سماجت یک الماس» ،آغاز شعر ،سخن از زهریاست که چون عشق ،سرخ
است .پس از آن از انتظار برای یک اقدام که میتواند مبارزه باشد و از امضایی که با الک
خون نقش میبندد.
«و اگر نشنوی به تو خواهم شنواند  /حماسۀ سماجت عاشقت ات را زیر پنجرة
مشبک تاریک بلند که در غریو قلب اش زمزمه میکند« :شوکران عشق تو که در جام قلب
خود نوشیده ام  /خواهدم کشت / .و آتش این همه حرف در گلویم  /که برای برافروختن
ستارهگان هزار عشق افزون است  /در ناشنوایی گوش تو  /خفه ام خواهد کرد!»
(شاملو ) 2۵3 :139۴،در این قطعه سخن از کسی است که برای عشق به اهدافش از جان
می گذرد ،سخن از تالش عاشق آزادی خواه است .شاملو عشق را نثار مبارز ،کرده است و
اتحاد و پیوستن عشق خود با عشق مبارز را با تصویر و تخیل شاعرانه بیان کرده،به زیبایی
مبارزه و عشق را همساز میکند.
در شعر« برای شما که عشقتان زندگی است»؛ شاملو بیانهوار ،زنان اجتماع را به
فعالیت در عرصۀ اجتماع فرا میخواند( .اردستانی و مالجعفری)138 :139۵ ،
«شما که عشقتان زندگیست  /شما که خشمتان مرگ است  /شما که تاباندهاید در
یأس آسمانها  /امید ستارگان را  /شما که مردانی زادهاید که نوشتهاند بر چوبهی دارها
یادگارها  /و شما که پروردهاید فتح را  /در زهدان شکست( ».شاملو )239 :139۴ ،دراین
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سروده روشن است که شاملو با دیدة احترام به بانوان سرزمینش نگریسته است .توجه به
زنان یکی از موضوعات اجتماعی است .در این شعر با وجود ذهنیت غنایی حاکم برشعر،
شاملو به زنان و جایگاه اجتماعی آنها میپردازد .زن نه تنها در زندگی خانوادگی خود
تأثیرگذار است بلکه در سرنوشت یک سرزمین هم نقش دارد .زن آن اندازه قدرتمند است
که فتح و پیروزی را پرورش میدهد و تحمل و بردباری را به مردان آموزش میدهد و
نیروی عشق زنان است که به مردان انگیزهی مبارزه میدهد .این سروده فضایی غنایی دارد
که با واقعیت زندگی پیوند خورده است .یک مبارز و از جان گذشته با عشق است که
میتواند دشواریها را به جان بخرد.
در سرودة« عشقعمومی» همانگونه که از عنوان شعر آشکار است ،ابراز توجه به
انسانها و عشق به آنهاست:
«اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی  /نغمه نیستم که بخوانی
من درد مشترکم  /مرا فریاد کن( ».شاملو )213 :139۴،عشق ،تنها فردی نیست .عشق،
جز آنکه در مفهوم غنایی و رمانتیک مطرح میشود در مفهوم اجتماعی نیز جلوهگر است.
زیرا که شاملو بیان کنندهی درد مشترک میان همۀ انسانهاست .به گفتۀ
فروم«،اساسی ترین نوع عشق ،عشق برادرانه است .عشق برادرانه همان احساس مسئولیت،
دلسوزی ،احترام و شناخت همۀ انسانها و آرزوی بهتر کردن زندگی انسانهاست .در عشق
برادرانه وحدت و پیوند متقابل با همۀ انسانها مشهود است(».فروم)66 :139۵،
«شاملو میگوید :من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد شما غافل باشم .نمیتوانم ،در
عاشقانهترین شعرهای من یه عقیدة اجتماعی پیدا میکنین چرا؟ برای اینکه من همراه
جامعهام من جامعهام را حس میکنم من از درد خود فریاد زدهام .البته که چنین است،
مگر می توان از درد دیگری فریاد زد و در ضمن صمیمی و صادق بود؟ اگر درد من درد تو
نیز بوده است اگر درد من مشترک بوده پس در همان حال درد مشترک را فریاد زدهام».
(دیانوش)12۴:138۵،
شعر «ماهی» در سال  1338سروده شده است و درونمایهی آن اندیشۀ اجتماعی،
عشق عمومی و شخصی است .و شعر ،بیش از آنکه بیانگر عشق شخصی باشد ،نشان دهندة
امید راوی از مبارزات اجتماعی است( .سالجقه)1۷9- 1۷8 :139۵ ،
«احساس می کنم /در بدترین دقایق این شام مرگزای /چندین هزار چشمۀ خورشید
 /در دلام /میجوشد از یقین؛ /احساس میکنم /در هر کنار و گوشۀ این شوره زار یأس،
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چندین هزار جنگل شاداب /ناگهان /میروید از زمین( ».شاملو )32۵ :139۴،شادی شاملو
در این سروده ناشی از یک احساس فردی نیست بلکه این شادی عمومی است ،زیرا که
ندای پیروزی قافلۀ مبارزان شنیده میشود.
در این سروده ،جز ذهنیت غنایی ،طبیعت هم در پررنگ کردن رمانتیسم اجتماعی
تأثیر زیادی دارد .نمادهایی با مفهوم اجتماعی ،چون :خورشید ،جنگل شاداب ،شام مرگزای.
در اشعاری که شاملو به شهیدان و مبارزان اشاره میکند و در اشعاری که به فقر و
نبود آزادی توجه دارد؛ رمانتیسم اجتماعی مشهود است .چون بنیاد اغلب اشعار او بر پایۀ
تصویر و تخیل شاعرانه ،فردیت ،غم ،اندوه ،یأس و عشق است که همه از مولفههای
رمانتیسم به شمار می آیند .در اشعار رمانتیسم اجتماعی شاملو ،ذهنیت غنایی و اشاره به
موضوعات اجتماعی بسامد باالیی دارد .از میان  1۷۴شعر رمانتیسم اجتماعی در  1۴9شعر،
این ویژگی مشاهده شد 8۵/63 ،درصد.
)2طبیعت گرایی در مفهوم نمادین (نمادهای سیاسی و اجتماعی)
بهرهگیری از زبان نمادین که از مشخصات زبان «نیما» بود همراه با خفقان
اجتماعی زمان رضاشاه به وجود آمد و پس از کودتای  28مرداد رشد یافت ،زبان نمادین،
راهکاری بود برای شاعر منتقد و معترض ،تا سخنان خود را بیان کند .احمد شاملو از
نمادهای متفاوتی در شعرش استفاده کرده است؛ یکی از نمادها طبیعت است که اغلب در
مفهوم سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شده است( .احمدی و دالور)26 :1396 ،
در شعر »گل کو» طبیعت ،در جایگاه نمادین مفهوم سیاسی مییابد .شب ندارد سر
خواب (شب نماد ظلم) .می دود در رگ باغ( /باغ نماد جامعه) .باد ،با آتش تیزابش،
فریادکشان( ».باد نماد مهاجم ،استبداد)(.شاملو)110 :139۴،
«گلکو» نیز معشوق راوی ،نیست بلکه حامی و پشتوانهی او در سفرهای دور و
درازش است که برای دست یابی شاعر به آزادی در فعالیت های انقالبی با او همراه است .و
گلکو حامی مرد مبارزی است که در راه رسیدن به آزادی گام بر میدارد( .متحد ،حسن
لی و کیانی)10۴ :1396 ،
شعر «تاشک» درونمایۀ اجتماعی دارد .بیانگر فضای سیاه و اندوهناک است و
نمادهایی چون باد نااستوار میتواند نماد حوادث اجتماعی و استبداد ناپایدار باشد.
(سالجقه« )183-181 :139۵،خانهها در معبر باد نااستوار /استوارند /،درخت ،در گذرگاه
باد شوخ ،وقار میفروشد( ».شاملو )3۷0:میتوان درخت را در مفهوم نمادین مبارز دانست.
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در شعر مشابه از دفتر «ابراهیم در آتش» سپیده دم؛ در مفهوم نمادین واقع شده
است« :مسافر تنها ! /با آتش حقیرت /در سایه سار بید /چشم انتظار کدام /سپیده دمی؟»
(شاملو )۷21 :139۴،سپیده دم ،نماد طلیعۀ آزادی است( .احمدی و دالور)36 :1396 ،
در این شعر میتوان حس ناامیدی سیاسی شاعر را نسبت وضعیت حاکم دریافت کرد.
در سرودة «بر سنگفرش» ستاره ،شاخۀ انجیر باغ ،باد و زاغ ،همه در جایگاه نماد و
برای انتقال مفاهیم سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شدهاند« :یاران ناشناخته ام /چون
اختران سوختند /چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد /که گفتی /دیگر /زمین /همیشه/
شبی بیستاره ماند( ».شاملو) 329:139۴:،
ستاره نماد قهرمانان مبارز است( .شکیبی ممتاز )129 :1393 ،قهرمان مبارزی که
در راه آرمانش کشته میشود و خونش بر سنگ فرش شهر میریزد .شاملو در این سروده
در نقش بیدار کنندة مردم است تا آن ها را از شرایط و اوضاع جامعه آگاه کند .میگوید« :از
پشت شیشهها به خیابان نظر کنید! خون را به سنگفرش ببینید! در بند بعدی شعر آگاهی
مردم را می بینیم  ...بادی شتابناک گذر کرد /بر خفتگان خاک /افکند آشیانۀ زاغ را /از
شاخۀ برهنه انجیر پیر باغ( ».شاملو )330 :139۴،باد شتابناک ؛ موج دوبارة مردمی است
که بعد از کشتارهای فجیع و اعدامهای بیرحمانهی دوران کودتا بیدار شدهاند و شوری
شتابناک آن ها را به جوش و هیجان آورده تا سرکردگان رژیم پهلوی را بر بساط حاکمیت
در هم بکوبند .باد شتابناک نماد موج مردمی و آشیانۀ زاغ نماد سرکردگان رژیم پهلوی
است( .سالمیان ،آرتا و حیدری)82 - 81 :1391 ،
شاخۀ انجیر باغ نماد ابزارهای حاکمیت است( .احمدی و دالور)33 - 32 :1396 ،
در شعر «محاق» ماه ،کبوتر و صنوبرها و پرندگان نمادهایی در مفهوم سیاسی و
اجتماعیاند« :به نو کردن ماه /بر بام شدم /با عقیق و سبزه و آینه /داسی سرد بر آسمان
گذشت /که پرواز کبوتر ممنوع است /صنوبرها به نجوا چیزی گفتند /و گزمهگان به هیاهو
شمشیر در پرندهگان نهادند(» .شاملو )۷۴2
ماه ،نماد هدف مقدس برای پیشبرد مقاصد انقالبی است( .شکیبی ممتاز:1393 ،
 )121کبوتر ،نماد صلح و آزادی ،صنوبرها ،نماد جاسوسان و محافظهکارانی که برای حفظ
منافع خود دست به هر توطئهای میزنند( .همان )130 :پرندگان نماد آزادی خواهان و
روشنفکرانند( .پورنامداریان )3۴ : 1391،در اشعار شاملو طبیعت به خدمت او میآید تا
افکار و انتقاداتش را در جامهی ابهام و نماد بیان کند .در میان  1۷۴شعر رمانتیسم
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اجتماعی  1۴0مورد طبیعت در مفهوم نمادین (نمادهای سیاسی و اجتماعی) مشاهده
شد..80 /۴۵،
)3اومانیسم
شاملو در دوران زندگی شاعریاش همواره به انسان توجه کرده است .او میگوید:
«در ابتدا انسان بود و انسان «تمامی» بود .چرا که شکوه شرف را با خود به این جهان آورده
بود و شرافت او آزادی بود.آنچه برای یک انسان مهم است ،زندگی کردن است و مفید
بودن .در این تداوم عالم بشریت ،هرکدام از ما با عمری که میکنیم ،یک تپشیم برای تداوم
عالم بشریت( ».دیانوش )۴8:138۵،
انسان در اشعار شاملو تنها مرد نیست ،گاه زن است و گاه کودک ...؛ صدای انسان،
تنها صدای انسان هموطن (ایرانی) نیست .او به صدای همۀ انسانها گوش میدهد.
میکوشد انعکاس صدای تمام آنها باشد اما هدف شاملو از تأکید و توجه زیاد به انسان واژة
دیگری است .او میخواهد انسانیت را زنده کند .از اینرو« ،در سراسر تاریخ ادبیات فارسی
شاعری تا این اندازه انسانگرا نداشتهایم .شاملو انسانگراترین شاعر جهان است و انسان در
شعر او عظمتی خیره کننده دارد( ».پور عظیمی)3۴6 :1396 ،
«در هوایتازه و باغآینه تأثیر شاملو از انسانگرایی اوایل این قرن و مکتبهای
آزادی خواه نمود بارزی دارد .در این شعرها مسائل اومانیستی و روشن فکری به خوبی دیده
میشود( ».صاحب اختیاری و باقر زاده)۴39 :1381 ،
در سرودة «غزل آخرین انزوا» از دفتر هوای تازه ،لحن شاملو به گونهای بیانگر
ارزش انسان است« .انسان این سلطان بزرگترین عشق و عظیم ترین انزوا! انسان این
شهریار بزرگ که در آغوش حرم اسرار خویش آرام یافته است و با عظمت عصیانی خود به
راز طبیعت و پنهانگاه خدایان خویش پهلو میزند!» (شاملو )2۷2 :139۴،گویی از خواننده
اعتراف میگیرد که انسان معجزه است .تکرار نام انسان در آغاز هر سطر تأکیدی است در
معجزه بودن او .شاملو در این سروده انسان را ستایش میکند و او را به باالترین مرتبه
میرساند( .سالجقه )262:139۵ ،همچنین عبارت عظمت عصیانی بیانگر تسلیم نشدن
انسان در برابر تقدیر و سرنوشت است.که در پروردن اومانیسم نقش دارد.
در شعر «قصیده برای انسان ماه بهمن» انسانگرایی در مفهومی جهانی نمودار
است« .و راه میرود بر تاریخ  ،بر چین /بر ایران و یونان /انسان انسان انسان  ...انسانها  ...و
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که می دود چون خون ،شتابان /در رگ تاریخ ،در رگ ویتنام ،در رگ آبادان انسان انسان
انسان انسان  ...انسانها( ».شاملو)63 :139۴،
این شعر به مناسبت قتل دکتر ارانی سروده شده است( .شاملو)10۵8 :139۴،
همچنین درونمایۀ سیاسی-اجتماعی دارد .در این سروده «انسان»محور شعر است .شاملو
از پایداری و مبارزة ارانی میگوید و این ویژگیها (مقاومت و مبارزه) را به همۀ انسانهای
کرهی زمین پیوند میزند؛ انسانی که در برابر ظالم مبارزه میکندو قطرههای خونش جاری
می شود؛ انسانیت را معنا کرده است« :انسان هر قطره /که از آن قطره ،هر تپش /که از آن
تپش ،هر زندگی /یک انسانیت مطلق است( ».همان )6۵
شعر «تکرار» تأویلی اجتماعی -فلسفی دارد .و شاملو در این شعر به مقام واالی
انسان نظر دارد .از منظر اجتماعی سخن از مبارزان راه آزادی است که در راه اهدافشان
شهید میشوند .عده ای از شاعران روشنفکر و آزادیخواه پس از شهادت آنها میکوشند تا
چون رسوالنی رسالت شهیدان را در قالب شعر به گوش مردم برسانند« .جنگل آینهها به
هم در شکست /و رسوالنی خسته برگستره تاریک فرود آمدند /که فریاد درد ایشان/
بههنگامیکه شکنجه بر قالب شان پوست میدوید /چنین بود :کتاب رسالت با محبت است
و زیبایی ست /تا بلبلهای بوسه /بر شاخ ارغوان بسرایند /شوربختان را نیک فرجام/
بردهگان را آزاد و  /نومیدان را امیدوار خواسته ایم /تا تبار یزدانی انسان /سلطنت جاویدانش
را بر قلمرو خاک /بازیابد( ».همان )۴6۵
هدف نهایی مبارزان آن بود که انسانها به ارزش واقعی خود پی ببرند .آنها سزاوار
آزاد زیستناند .زندگی در اسارت و بندگی شایستۀ آنها نیست .در پایان شعر ،شاعرانی که
پیام آور شهیدان بودند به تبار شهیدان میپیوندند و اینگونه است که سرود و زیبایی
زمینی را که دیگر از آن انسان نیست بدرود میکند.دراین قطعه نیز،راوی به زیبایی به
حقیقت انسانی و آزادی پرداخته است.
سرودة ششم شبانه از دفتر «آیدا :درخت و خنجر و خاطره» نیز بیانگر تفکر
اومانیستی شاملو است .شعر ،داستان مبارزهی نسلی است که برای احیای حقوق انسان قیام
کرده است( .سالجقه )3۵2 :139۵،اما انسان غافل است و قدر او را نمیداند« .زیرا که
انسان ،ای دریغ به درد قروناش خو کرده بود»(شاملو)۵28 :139۴،این شعر نیز تأویل
اجتماعی سیاسی دارد .مبارزان میکوشند در برابر ظلم ،ایستادگی کنند .آنها از خون خود
نیز میگذرند اما انسانهای غافل ،مبارزان را عدهای دیوانه میبینند .سرانجام مبارزان که
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شاعر از آنها به یاران یاد میکند ،یکی یکی از پا درآمده ،همۀ آنها را فراموش میکنند؛
مگر عدهی اندکی که نام آنها را در گوشۀ دفترشان یادداشت کردهاند.
اندیشۀ اومانیستی او در شعر «ترانۀ بزرگ ترین آرزو» نیز جلوهگر است .شاملو وجود
انسان را مایۀ آبادانی میداند .اما این حضور با آزادی رنگ میگیرد و هر کجا انسان آزاد
باشد ویرانه ای نخواهد بود  «.سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را /که هر ویرانه نشانی از
غیاب انسان است /که حضور انسان /آبادانی ست( ».همان )۷99 ،از میان اشعار رمانتیسم
اجتماعی  ۵9مورد نگرش اومانیستی مشاهده شد 33/90 ،درصد.
)4ناسیونالیسم
در نظام سیاسی مطلوب میتوان نشانههای گفتمان ناسیونالیستی را دید .نظام
سیاسی مطلوب در شعر شاملو ،یعنی :دولت ملی بدون دخالت بیگانگان و استعمارگران.
شاملو در جایگاه یک شاعر ناسیونالیست از مردم و حکومت ملی با اشعارش حمایت کرد.
(صدرایی و صادقی)190 :139۷ ،
اندیشۀ ناسیونالیسمی شاملو در مبارزات او با استبداد قدرت میگیرد .برای نمونه در
شعر شبانه ( یاران من بیایید«)...در فضایی اجتماعی ،با لحنی آرام و خسته و دردآلود از
همدردی و همراهی میگوید( ».پاشایی،ج)202 :1382 ،1
«یاران من بیایید /با دردهای تان /و بار دردتان را /در زخم قلب من بتکانید».
(شاملو )1۷۵ ،به باور شاملو در هنگام رویارویی با ستمگر ودر تحمل درد و رنج ناشی از
حکومت ظالمانه ،انسان ها باید با هم متحد باشند .توجه او به همراهی و پیوستگی ،نشان از
تفکر ناسیونالیستی اوست.
در سرودة «آواز شبانه برای کوچهها» هم تفکر ناسیونالیستی نمود دارد هم اندیشۀ
اومانیستی «.بگذار خون من بریزد و خأل میان انسان ها را پر کند /بگذار خون ما بریزد /و
آفتاب ها را به انسان های خواب آلوده /پیوند دهد(» .شاملو )2۴8
این شعر در زمان تحول روحی و درونی شاملو سروده شده است .آن زمان که
تصمیم می گیرد از دنیای فردی خود فاصله گرفته ،به سیل مبارزان بپیوندد .او اتحاد و
پیوستگی را بهترین راه برای آگاه کردن مردم غفلت زده میداند .حتی اگر از جان گذشتن
موجب بیداری غافالن شود باید همراه و همصدا تا پای مرگ رفت.
در سرودة «از نفرتی لبریز» (شاملو  )3۵6از دفتر باغ آینه ،اندیشۀ ناسیونالیسمی
هویدا است .در این شعر ضمیر (ما) پنج بار تکرار میشود؛ تأکیدی است بر اتحاد با
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جمعیت .با هم نوشتهاند ،با هم گریستهاند ،با هم از جان گذشتهاند و سرانجام با فریادی از
قالب خود بیرون آمدهاند .این اتحاد و همبستگی در شعر پس از آن نیز ادامه مییابد .در
شعر «فریادی و  ...دیگر هیچ» راوی و همرزمانش با پیوند عشق و امید قیام کردهاند اما
یأس تواناتر از امید است .بهناچار به فریادی در برابر ظالم اکتفا میکنند «.بر بستر سبزه ها
خفتهایم /با یقین سنگ /بر بستر سبزهها با عشق پیوند نهادهایم و با ناامیدی بی شکست /
از بستر سبزهها /با عشقی به یقین سنگ برخاستهایم /اما یأس /آن چنان تواناست که
بسترها و سنگ ،زمزمه ای بیش نیست /فریادی /و دیگر هیچ!» (شاملو )3۵۷ ،این فریاد،
فریاد انسانهایی است که نمیخواهند در برابر ظلم تسلیم شوند.
در شعر«  ،»23تفکر ناسیونالیسمی او به تصویر کشیده شدهاست .به نظر سالجقه این
شعر در سال  1330سروده شده است .شاملو حکایت اوضاع اجتماعی زمانۀ خود را به شکل
تمثیلی بیان کرده است .تصاویر و تمثیلها برای نشان دادن فضای تاریخی  23تیرماه به
خدمت او آمده است تا اندیشههای انقالبی شاملو با لحنی پرخاشجویانه به نظم کشیده شود.
(سالجقه )13۷ :139۵ ،هدف او در این سروده آگاه کردن مخاطب از ستم حاکمان و
استعمارگران است .حکومت ،مبارزان زیادی را کشتهاست .دختری که پا نداشته در برابر دشمن
تسلیم نمی شود .اما گروه زیادی از مردم به زیان و آسیب از سمت دشمت عادت کردهاند.
در پایان شعر از همبستگی و ایستادگی در برابر دشمن میگوید «.خون مان را قاتی
می کنیم /فردا در میعاد /تا جامی از شراب مرگ به دشمن بنوشانیم /به سالمت بلوغی که
باال کشید از لمبرهای راه /برای انباشتن مادر تاریخ یک رحم /از ستارههای بزرگ قربانی/
روز بیست و سه تیر( ».شاملو« )۴6 ،تظاهرات  23تیر  1330تظاهراتی بود که حزب توده
در اعتراض به ورود آورل هریمن برگزار کرد .در این تظاهرات بیست نفر در تهران جان
خود را از دست دادند و هفده نفرشان در خوزستان کشته شدند و  1۵1نفر مجروح شدند».
(ویکی پدیا)« .اهریمن می خواست با اعمال فشار سیاسی علیه ایران ،منافع شرکت سابق
نفت ایران و انگلیس را تأمین کند اما مأموریت او به شکست انجامید( ».روزنامه مشرق28 ،
مرداد )۴9-1۴ :139۷
در شعر «با چشمها» به اتحاد و یکدلی نظر دارد که نشانهی تفکر ناسیونالیستی
است« .ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند /که بیدریغ باشند /در دردها و
شادیهاشان /حتی /با نان خشکشان /و کاردهایشان را /جز از برای قسمت کردن /بیرون
نیاورند( ».شاملو  )6۵۷در این سروده شاملو به غفلت عدهای در برابر حکومت ظالم اشاره
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میکند .کسانی که گمان می کنند شب خفقان و استبداد را پشت سر گذاشته ،به آفتاب
آزادی و عدالت دست یافتهاند .و نمی خواهند باور کنند این آفتاب ،دروغین است .از میان
اشعار رمانتیسم اجتماعی ،یازده مورد ناسیونالیسم مشاهده شد 6/32 ،درصد.
این مؤلفه کمترین بسامد را در میان سایر مؤلفههای رمانتیسم اجتماعی در شعر
شاملو دارد .زیرا که او خویشاوند نزدیک هر انسانی است که خنجر در آستین پنهان
نمیکند ،ابرو در هم نمی کشد و لبخندش ترفند تجاوز به حق و نان دیگران نیست .شاملو
نه ایرانی را به انیرانی ترجیح میدهد نه انیرانی را به ایرانی .او خود را متعلق به همهی دنیا
میداند .افریقایی ،اروپایی ،ترک ،سیاهپوست ،سرخپوست ،زردپوست .او انسانی است در
جمع انسان های دیگر بر سیارة مقدس زمین ،که بدون دیگران معنایی ندارد( .قدمیاری،
 )۴9 :1392او روزی را میخواهد ببیند «که هر انسان برای هر انسان برادری است».
(شاملو )20۷
-3نتیجه گیری
با بررسی مشخصههای رمانتیسم اجتماعی در اشعار مورد توجه شاملو میتوان گفت:
اومانیسم ،در شعر شاملو نمود دارد ،شاملو در اشعارش خود را نسبت به همهی انسانها
مسئول میداند و میکوشد جایگاه ارزشمند انسان را به او یادآوری کند.او به همۀ انسانها
توجه دارد.زن ،مرد ،کودک ،هموطن و غیر هموطن .شاملو با وجود حفظ ذهنیت غنایی در
اشعار ،به مسائل اجتماعی و سیاسی توجه درخوری دارد .مسائلی چون آزادی و فقر .بسامد
طبیعت در مفهوم نمادین به ویژه نمادهای سیاسی واجتماعی نیز در شعر او نقش زیادی
دارد.او متفکرانه طبیعت را به خدمت میگیرد تا حکومت و اجتماع را نقدکند .ناسیونالیسم
کم ترین بسامد را در شعر شاملو دارد زیرا او شاعری جهانی است و خود را متعلق به همهی
انسانها میداند.با توجه به یافتهها روشن است که رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو نمود
چشمگیری دارد.
بسامد مؤلفههای رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو
ذهنیت غنایی و پرداختن
به مسایل اجتماعی
8۵/63

طبیعت در مفهوم
نمادین
80/۴۵

اومانیسم

ناسیونالیسم

33/90

6/32
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