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جایگاه شفیعی کدکنی در شعر و نثر

رضا قنادان
پژوهشگرمستقل

اززمانیکهعبدالحسینزرینکوبجایگاهشفیعیکدکنیرادرادبیاتفارسینشان
دادزماندرازیمیگذرد.باوجوداین،امروزکهمیخواهیمازاینمقولهسخنبهمیان
آوریم،بازهمانتصویرپیشرویمانقشمیبندد.زرینکوبدرمطلبکوتاهیکهبرای
سفرنامةباران:نقدوتحلیلاشعاردکترمحمدرضاشفیعیکدکنینوشتهاستمیگوید:
عالی پایهای هم وشاعری درشعر راستین محققی دیدهام کمتر که است آن “حق
احرازکندوخرسندمکهایناستثنارادروجودآندوستعزیزکشفکردم.”1مفهوم
دیگراینگفتهآناستکهپیداکردنشخصیتدیگریدراینجایگاهدرفرهنگهای
فارسیزباندرعصرحاضرناممکناست.بنابراین،چنانچهبخواهیمفرددیگریازنوع
خودشرادرکنارشجادهیمالزممیآیدازمرزهایفارسیزبانپافراترگذاریم.در
اینخیزشفرافرهنگیاستکهبهدیدةمنبهشخصموردنظربرمیخوریمواینفرد

Reza Ghanadan, “Shafiei-Kadkani between Poetry and Prose,” Iran Namag, Volume 2, Number 2 (Summer 
2017), 34-46.
ادبیات و زبان دکتری دانشآموختة قنادان، رضا ،Reza Ghanadan <gghanadan@gmail.com> قنادان  رضا 
و فرهنگی روابط مدیرکل نیز و مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیئت عضو سالها لنکستر، دانشگاه گلیسی ن ا
بینالمللیایندانشگاهبودهوپسازانقالبدردانشگاههایجورجتاون،دیسیوکالجنُوواتدریسکردهاست.
هماکنون،ضمناینکهمسئولیتیکیازبرنامههایانگلیسیآموزشوپرورشدرشهرواشنگتندیسیرابهعهده

دارد،دربارةشعروادبیاتفارسیتحقیقمیکند.

1عبدالحسینزرینکوب،“درآیینهتصویرها،”سفرنامة
شفیعی محمدرضا دکتر اشعار تحلیل و نقد ران: ا ب

نشر )تهران: عباسی حبیباهلل کوشش به کنی، د ک
روزگار،1378(.
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جزتی.اس.الیوت،شاعرومنتقدانگلیسیزبان،کسدیگرینیست.تی.اس.الیوتنیز
ماننددکترشفیعیکدکنینخبهایاستممتازکههمزماندرشعرونقدنقشپیشتاز
راایفاکرده،بااینتفاوتکهالیوتدرمقامبنیادگذارمدرنیسمادبیدرشعرغرباز
موقعیتیجهانیبرخورداراست،درحالیکهشفیعیکدکنیزمانیبهمدرنیسمفارسی
پیوندمیخوردکهدستکمسهدههازشعرنیماگذشتهومدرنیسمفارسیپساز
نیماچهرههاییچوناخوانوشاملووفروغوسپهریراپشتسرگذاشتهاست.دراین
مدت،ایشانموفقمیشوددرشمارپیشتازانمدرنیسمجاگیرد.مرتضیکاخی،یکی
ازنظریهپردازانکاردیدةادبیاتفارسی،هرچندباشگفتیبایدگفتاسماعیلخویی
راازقلمانداختهاست،درنوشتةکوتاهیکهاخیراًبهمناسبتسالگرددرگذشتقیصر
امینپوردرنشریةبررسیکتابتهرانبهچاپرسانده،جایگاهشفیعیکدکنیراچنین

بهتصویرمیکشاند:

مناگربخواهمدربارةامینپوردریکجملهصحبتکنممیگویمامینپورتکچهرة
شفافودرخشانویکچهرةزاللنیماییبعدازانقالباست...اگربهدوپایة
قبلازانقالبکهاخوانوشاملوبودهاندودوپایةبعدازانقالبکهکسانیبودند
مثلآتشیوشفیعی...درشعرامروزبخواهیمازشعرمعتبرباحیثیتکهیک
مقداریبینانقالبوبعدازانقالباستنامبریم،اولمنزویاستواالنقیصر

امینپوراست.2

نیازبهیادآوریاستکهدراینگسترهدههاشاعردیگرحضوردارندکههریکباافزودن
فصلدرخشانیبرشعرمعاصرفارسی،بهمدرنیسمدرایرانغنابخشیدهاند.اینکهشفیعی
کدکنیدرچنینمجموعهایمیتواندیکیازقلههایبلندادبیاتمدرنرادرانحصارگیرد،

خوددلیلبرخورداریاوازتوانویژهایدرخالقیتشعریاست.

پرسشیکهبیدرنگبهآنبرمیخوریمایناستکهشفیعیکدکنیدرزمینةشعرو
آثارانتقادیدرچهجایگاهیقراردارد.بیهیچتردیدیمیتوانگفتدرجةشناخت
شفیعیکدکنیازادبیاتفارسیچناناستکهمرجعیتاودرزمینةنقدرا،بهرغمبرخی
اودرپهنةسرایشقرارمیدهد. ازجایگاه برتر ، ازشعرهاینابونغزیکهسروده
برخیازدوستدارانشعرشفیعیکدکنیبراینباورندکهچنانچهتوانوزمانیراکه
بهپژوهشاختصاصدادهبرسرایشمتمرکزمیساخت،مقامباالتریدرشاعریکسب

2مرتضیکاخی،نقدوبررسیکتابتهران،شمارة5،48.
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میکرد.بهراستیکمترپژوهشگریرامیشودپیداکردکهتواننفوذاورادرتعیین
مسیرجریانهایادبیایرانبهدستآوردهوبهویژهدرمیاندانشجویانوشیفتگان
جدیشعرجایگاهممتازیماننداوراازآنخودساختهباشد.شفیعیکدکنینهفقط
بهخوبیآگاه ازفردایشعر انگار فارسیراخوبمیشناسد،بل امروزشعر و دیروز
است.چارچوبشناختاوازشعروادبیاتوقلمروهایوابستهبهآنویرادرجایگاهی
نشاندهاستکهناماودرپیوندبابسیاریازکوششهایهنریوروشنفکری،ازشعر
گرفتهتافیلموتئاترونقاشیوموسیقیوپیکرسازیوخوشنویسیوغیره،بهچشم
اودرمقامنظرشناسیممتازروبهرومیشویم. نام با میخوردودرهمةاینزمینهها
شناختاوازلطیفترینخیالهایادبیونازکترینمفاهیمشعریچنانمینمایدکه
انگارمانندلحظةآفرینششعرفقطازراهنوعیالهامامکانپذیرشدهباشد.گستردگی
دامنةپژوهشهایاودرشعرفارسیبهگونهایاستکهاظهارنظردربارةهمةآنهادر
یکبررسیناممکناست.آنچهدراینجامطرحاست،اشارهبهنکاتیاستکهاورادر
زمینةداوریهایادبیدربلندترینقلةانتقادینشاندهوهمزمانبرتوسعةتئورینقد

اثرگذاربودهاند.

همچنانکهتی.اس.الیوتبانوشتهایجانمیلتونراکهتاپیشازآندرحیاتادبی
انگلستانبر“تختشاهی”نشستهبودمعزولساختوجاندان،شاعرمتافیزیکی،را
درجایگاهاونشاند،شفیعیکدکنینیزدرشناساندنبیدلدهلویواعتباربخشیدنبه
سبکهندیدرایرانچنیننقشیراایفاکردهاست.شفیعیکدکنیدربارةبیدلمی
نویسد:“ازشگفتیهااینکهدرایران،حتیتحصیلکردگانرشتةادبیات،حتیدارندگان
درجةدکتریادبیاتوبسیاریازشیفتگانجدیشعراورانمیشناسندوحتیبسیاری
اورانشنیدهاند.”3امروزبهاعتبارتحلیلدرخشانشفیعیکدکنیازشعر نام ازآنان
ناب سرودههای شمار در او غزلهای از بسیاری شعرشناس، ایرانیان دیدة به بیدل،
فارسیجاگرفتهاند.تجدیدچاپشاعرآیینههابیشازپنجنوبتدردهةاولانتشارخود
بهتریننشانیاستکهدرجةشناختجامعةکتابخوانماراازبیدلدهلوی،شاعری
کهتاپیشازانتشاراینکتابحتیکسینامشرانشنیدهبود،بهنمایشمیگذارد.
بنابرکلیدهاییکهدکترشفیعیکدکنیازشعربیدلبهدستمیدهد،پسازکوشش

بسیاراگرمعنیابیاتوی

3محمدرضاشفیعیکدکنی،شاعرآینهها:بررسیسبک
هندیوشعربیدل)چاپ4؛تهران:نشرآگه،1376(،9.
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برماروشنشد،ممکناستحالتشگفتیبهمادستدهدکهببینیماینگویندة
قرنیازدهمچهتصویرهایدورازذهنوچهعناصرپراکندهایراباریسمانبلند
است آنممکن فاصلة دادهکهطیکردن پیوند یکدیگر به تداعیهایخویش
برایبعضیذهنهاساعتهاوقتبگیردوبرایبعضیدیگرروزهاوبرایدستهای

فاصلهاشغیرقابلوصولباشد.4

تحلیلهایآموزندهوراهگشایاینکتابچناناندکهنهفقطبیدلراازگمنامیبیرون
میآورندواورادرجایگاهواقعیاش،یعنیشاعربرخیازغزلهاینابفارسی،مینشانند،
بلکلیدهاییبهدستمیدهندکههمگامبابیدلاعتبارناشناختةسبکهندیرانیزبه

آنبازمیگردانند.شفیعیکدکنیمینویسد:

تمام که برگزینم نمایندهای بخواهم فارسی شعر شیوههای از یک هر برای اگر
خصایصآنشیوهرابهگونهایآشکاردرآثارخویشنمایشدهد،بیدلراباید
نمایندةتمامعیاراسلوبهندیبهشمارآوریم،زیرااینگویندةپُرکارونازکاندیش
قرنیازدهمودوازدهمراهورسمیراکهپیشینیاناو،ازیکیدوقرنپیشازاو،
بنیادنهادهبودند،بامجموعةآثارخویشبهمرحلهایرساندکههریکازخصائص
او آثار در ومشخصتر روشنتر گونهای به باید را اسلوب این گویندگان شعری

جستجوکرد.5

تاپیشازانتشاراینکتابوشناختبیدل،تصورایرانیانشعردوستوشعرخوانبر
اینبودکهباپیدایشسبکهندیپسازحافظ،سنتبزرگشعرفارسیشدیداًافت
میکندوشاعرانسبکهندیمانندصائبتبریزیوکلیمکاشانیبهصورتافرادی
از نشانی هیچ ذوق هرگونه از دور و غریب و عجیب تصاویر جز که میکنند جلوه
خالقیتشعریدرآثارشانبهچشمنمیخورد.رمزگشاییشفیعیکدکنینشانمیدهد
چنانچهاززاویةدرستیبهاینشعرهانگاهکنیم،دربرابرمدخلیجامیگیریمکهما
رابرای“التذاذازبخشعظیمیازشعرفارسیکهماآنرااسلوبهندیمیخوانیم”6

آمادهمیسازد.

قلمرودیگریکهشفیعیکدکنیدرغنیساختنتئورینقدفارسیدرآناثرگذاربوده
اصطالحاتفنیاستکهبرگسترةواژگانینقدامروزافزودهاست.مهمتریناینانواژهها

4شفیعیکدکنی،شاعرآینهها،16.

5شفیعیکدکنی،شاعرآینهها،15.
6شفیعیکدکنی،شاعرآینهها،14.
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وترکیبهاییاستکهدرزمینةموسیقیساختهوبهجایاصطالحاتسنتی“نظام
ایقاعی”مانندوزنوقافیهوغیرهرواجدادهاست.ایناصطالحاتعبارتانداز

موسیقیبیرونیشعر)یعنیعروضآن(،موسیقیکناری)یعنیقافیهوردیفو
آنچهدرحکمآنهاست،ازقبیلتکرارها،ترجیعهاوبرگردانها(،موسیقیداخلی
)کهعبارتاستازمجموعههمآهنگیهاییکهازطریقتقابلیاتضادصامتهاو
مصّوتهادرشعربهوجودمیآیدوانواعجناسهایکیازجلوههایمعینموسیقی
ارتباطهای همة آن از منظور )که معنوی موسیقی میروند(، شمار به داخلی
پنهانیعناصریکمصراعیایکبیتاستکهازرهگذرترکیبتضادهاومطابقه

هاو...بهوجودمیآید(.7

اگرچهاصطالحاتموسیقیمتکیبرشعرموالناست،امادیریازانتشارآنهانمیگذرد
کهکاربردشاندرحیاتانتقادیشعرفارسیجنبةتامپیدامیکندورواجگستردهشان

رامیتواندربسیاریازنوشتههایانتقادیپیداکرد.

واژة با دیدةمن، به آمده، معنوی موسیقی تعریف در آنچه که است توضیح به الزم
معنوی، موسیقی از منظور شفیعیکدکنی، منظر از نیست. توجیه قابل موسیقی
از بیتاستکه یایک پنهانیعناصریکمصراع ارتباطهای چنانچهدیدیم،“همة
رهگذرترکیبتضادهاومطابقههاو...بهوجودمیآید.”“ارتباطهایپنهانی”نهفقط
دراینکاربردکلیونارساستوتفاوتچندانیباعناصر“موسیقیداخلی”ندارد،بل
روشننیستکهارتباطووجهاشتراکآنبااصطالحموسیقیدقیقاًدرچیست؟درست
استکهعناصرمتضادبخشمهمیازمحتوایموسیقیراپدیدمیآورند،اماآیامیتوان

برهرمقولهایکهعناصرمتضادداردنامموسیقیگذاشت؟

واژةموسیقیدردورانمدرنرانخستینباردرادبیاتغربآی.اِی.ریچاردزدرپیوند
بامعنایشعرسرزمینهرزبهکارگرفت.ازآنجاکهاینشعرباشکلبیسابقهایبه
میدانآمد،خوانندگانانگلیسیزبانازفهمآنناتوانماندند.ریچاردزنشاندادبرای
آنکهبتوانیمازاینشعرلذتببریم،الزماستآنرابهصورتیکقطعةموسیقیتصور
کنیم.بهاینمعناکهدرموسیقی،مخاطببهدنبالمعنینیستومیکوشدبداندآنچه
ازرهگذرآواومعنایواژههادریافتمیکندچهتأثیریبراوبرجامیگذارد.اینتأثیر

7محمدرضاشفیعیکدکنی،)مقدمه،گزینشوتفسیر(،
تبریز شمس غزلیات بلخی: محمد جاللالدین موالنا

)تهران:سخن،1387(،جلد114،1.
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وگاهی عناصرمتضاد، بهویژه عناصر، برخی میان زاییدةکشفهمانندیهایی گاهی
حاصللمستضادهاییمیانعناصر،بهخصوصبعضیازعناصرهمانند،است.مجموع
دست مخاطب به شعر خواندن از که است لذتی احساس برانگیزانندة حالتها این
میدهد.گاهیایناحساسبرخاستهاززنجیرههاییازتداعیمیانمفاهیمدورازهمو
بیگانهبایکدیگراست.ریچاردزنامشعرالیوترا،کهبرهمیناساسساختهشدهبود،
بهجایفراهمآورندةمفاهیمتازهومدرنموسیقیمفاهیم)music of ideas(گذاشت
وتوضیحدادکهاین“مفاهیمازهمنوعاند،انتزاعیوجامد،عمومیوجزیی،ومانند
عبارتهایموسیقی،برایناساسسازماننیافتهاندکهچیزیرابهمابگویند،بلتاثیر
شاندرمادرتمامیتمدونیازاحساسوشیوهبرخوردبههمدیگرگرهبخورندورهایی
خاصیازارادهرافراهمآورند.”آنچهواژةموسیقیرادراینکاربردتوجیهمیکند،تأکید

برتأثیرواژههادرمخاطباست،نهبرمعنایواژهها.

شفیعیکدکنیخوددرجایدیگریازشاعرآینههاتعریفیازشعرمیدهدکهباآنچه
ازریچاردزبازگفتیمبسیارنزدیکاست.مینویسد:

معنی خوب شعر که داشتهاند تصریح اروپایی جدید ناقدان بهمانند قدما از بسیاری
و میکنند عبور ذهن ـاز ابهامـ در بعضی روشن، ـبعضی تداعیهاـ از شبکهای ندارد.
التذاذروحیشنوندهیاخوانندهراسببمیشودواگربخواهدهمینخوانندهیاشنونده
اجزایآنشبکهتداعیراتجزیهکندوموردتفسیروتوضیحقراردهد،درهمانآغاز

کارممکناستبااشکالروبهروشود.8

دواصطالحدیگرکهدراینچارچوبجامیگیرندوبیهیچتردیدیخالقیتوذوق
شفیعیکدکنیرابهتماشامیگذارنداوزان“خیزابی”و“جویباری”هستند.منظوراز

خیزابیوزنیاستکهسببمیشودشعرباپروازیتندبالگشاید،براینمونه،

مردهبدمزندهشدمگریهبدمخندهشدم
دولتعشقآمدومندولتپایندهشدم

وزن برعکس، میدهد. نشان خواندن هنگام را خیزابی آهنگ که است شعر نوعی
جویباریوزنیاستنرمومالیمکهمانندبیتزیرخوانششعریراباحرکتیکند،اما

همخوانبامحتوایشعرممکنمیسازد:

8شفیعیکدکنی،شاعرآینهها،106.
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دوشمیآمدورخسارهبرافروختهبود
تاکجـابازدلغمزدهایسوختهبود

بیشکچنانچهاینشعردروزنخیزابیشکلمیگرفت،شتابیبهحرکتموسیقیایی
بیتهامیدادکهباآنچهبهتصویرآمدهدرتضادمیافتاد.نکتهاینجاستکهپیشاز
ایندواصطالح،نقدفارسیخالیازامکاناتواژگانیبودکهبهمنتقدتوانبخشدهاند
تمایزمیانایندونوعآهنگوزنیراباواژههاییدلچسبوگویاتوضیحدهند.فقط
فردیباخالقیتشفیعیکدکنیومیزاندانشوبینشاومیتوانستجایخالیاین
اصطالحاتراپرکند.بهسببآنچهایشانبراصطالحاتموسیقاییشعرافزودهاست،
نقدفارسیبهراستیازغناییبرخوردارشدهکهبهواسطةآن،نوشتههایانتقادیامروز
درقیاسباگذشتههمطراوتبیشتریدارندوهمازنیرویکشفظرفیتهایتازة

شعریبهرهمندند.

خالیازطنزنیستبگوییمآنچهاجازهنمیدهدجایگاهشفیعیکدکنیدرسرایشاز
آنچههستباالتررود،دانشژرفوگستردةایشاندرحوزةادبیاتگذشتهوحالاست.
شعرشفیعیکدکنیرادرکسوتشاعریسرآمدزمانیدراوجآفرینشمیبینیمکهاز

تداخلادبیاتگذشتهمصونماندهباشد.براینمونهمیخوانیم:

سفر بخیر
ــ“بهکجاچنینشتابان؟”

گونازنسیمپرسید
ــ“دلمنگرفتهاینجا،

هوسسفرنداری
زغباراینبیابان؟”
ــ“همهآرزویم،اما

چهکنمکهبستهپایم...”

ــ“بهکجاچنینشتابان؟”
ــ“بههرآنکجاکهباشدبهجزاینسراسرایم.”

ــ“سفرتبهخیر!
اما،
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توودوستی،خدارا!
چوازاینکویروحشتبهسالمتیگذشتی،

بهشکوفهها،بهباران،
برسانسالممارا.”9

اینشعرباتمامکوتاهیوسادگیبیانشعریمارابانمونةگویاییازکیفیتواالی
شعرمدرنفارسیروبهرومیسازد.میبینیمکه“کثرتاستعمال”اینشعررابهکلیشه
بدلنکردهاست،چراکههرباربهآنبرمیخوریم،وروزینیستکهاینپیشامدبه
گونهایرخندهد،انگارباسرودهایتازهوطراوتبخشسروکارداریمواینمهمترین
نتیجهایاستکهمیتوانباآنمیزانناببودناینشعرراآزمود.ایننمونهشعری
استکهازهرنشانیازادبیاتگذشتهخالیاستوذهنخالقشاعرآزادانهدستبه

آفرینشزدهاست.

اینکشعردیگریازشفیعیکدکنیراازنظرمیگذرانیم:

خموشانه
شهرخاموشمن،آنروحبهارانتکو؟

شوروشیداییانبوههزارانتکو؟
میخزددررگهربرگتوخونابخزان

نکهتصبحدموبویبهارانتکو؟
کویوبازارتومیدانسپاهدشمن
شیهةاسبوهیاهویسوارانتکو؟
زیرسرنیزةتاتارچهحالیداری؟
دلپوالدوششیرشکارانتکو؟

سوتوکوراستشبومیکدههاخاموشاند
نعرهوعربدةبادهگسارانتکو؟

چهرههادرهمودلهاهمهبیگانهزهم
روزپیوندوصفایدلیارانتکو؟

آسمانتهمهجاسقفیکیزنداناست
روشنایسحراینشبتارانتکو؟10

10عباسی،سفرنامةباران،9.349عباسی،سفرنامةباران،326.
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“خموشانه”یکیازشعرهاینمادینشفیعیکدکنیاستکهبراینمادینساختنآن
ازشعردیگرشاعرانبهرهگرفتهاست.واژههای“شب”و“خزان”بنابرسنترایجدر
گسترةنمادینشعرفارسینمادخفقانسیاسیو“بهار،”“صبحدم”و“سحر”اشارهای
سربستهبهرهاییازاختناقواستقاللوهوایآزاددانستهمیشوند.ریشةایننمادها
درغزلیازحافظبهچشممیخوردکهبامصراع“روزهجرانوشبفرغتیارآخرشد”

آغازمیشودودرآنمیخوانیم:

آنهمهنازوتنعمکهخزانمیفرمود
عاقبـتدرقـدمبـادبهارآخـرشـد

درمعنایمعنا:نگاهیدیگرتوضیحدادهامکهاینغزلدارایچندالیةمعناییاستکه
یکیازآنهابرفضایسیاسیغزلداللتدارد.بنابرآنچهدرتاریخعصرحافظآمده،حافظ
سالهایجوانیخودرادردورانیازتاریخسپریکردهکهکشورایرانزیرحکومتخاندان
چوپانییکیازسیاهتریندورانهایخودرامیگذرانید.یکیازفاسدترینوبیرحمتریناین
سرداران،امیرحسینچوپانی،معروفبهامیرپیرحسین،استکهدرسال741ق“مانند
یکبالیناگهانی”برشیرازمسلطشدوبهمدتدوسالحکومتکرد.میزانمردمآزاری
وخونخواریدردورانحکومتاوبرشیرازچنانبودکهماجراهایظلموزورگوییآن
دورهازنظرسیاحومورخمعروف،ابنبطوطه،دورنماندهاست.درسال743ق،سرانجام
دورانمحنتبهدنبالیکرشتهحوادثخونینبهدستشیخابواسحقاینجو،پادشاه
بعدیُملکفارس،پایانمیپذیردوچهرهمهربانتریازتاریخ،گیرمبرایمدتیکوتاه،
برمردمستمدیدةشیرازرخمیگشاید.باتوجهبهتصویریکهازامیرحسینچوپانیبه
دستدادیم،میشودتصورکردکهاحساسرهاییناشیازشکستوگریزاوبرایمردم
آندیارچهمفهومیداشتهاست.غزلموردبحثبازگفتایناحساسونشاندهندةفریاد
شادیبرخاستهازاینلحظةرهاییاست.ازاینمنظرباسیماییازغزلروبهرومیشویم
کههریکازاجزایآندرارتباطبااینپیشامدتاریخیمعنایتازهایبهخودمیگیرد.

با که دانست رهایی لحظة بیانسربستة رامیتوان بهار به اشاره تازه، نمای این در
پیروزیوورودامیرجمالالدینشاهابواسحقاینجو،پادشاهدلخواهحافظ،ممکنشده
است.واژةخزان،برعکس،نماددورانسیاهخفقانیاستکهدرزمانحکومتامیرپیر

حسیندرفارسجریانداشت.11

)تهران: دیگر نگاهی معنا: معنای قنادان، 11رضا
مهرویستا،1391(،64.
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دانستهاستکهواژة“شب”ومفاهیموابستهبهآنبهمنزلةعنصریبرایبیاناختناق
سیاسیبهدستنیمارواجپیداکرد.بایدافزودکهنیماخوددراینخصوصمدیون
حافظاست.درشعر“چوک!چوک!”نیماشبرابهمثابهنمادیسیاسیبهکارمیگیرد
وازآنبهصورتزنآبستنیناممیبردکهدرحالزاییدناست،اماآنچهازاومیزاید

“رنج”است.میخوانیم:

چوک!چوک!درایندلشبکهازاواینرنجمیزاید
پسچراهرکسبهراهمننمیآید؟

حافظدر“ساقینامه”بیتیداردکهمعنایایننمادرابهروشنینشانمیدهد:

فریبجهانقصهایروشـناسـت
ببینتاچهزاید،شبآبستناست

اماشبکةنمادینشعرمدرنفارسیفقطبهواژة“شب”وواژههایمتضادآنمحدود
هوای روشنایی،صبح، تاریکی، مانند آن به وابسته مفاهیم از بسیاری بل نمیشود،
سحری،مه،ابر،خزان،زمستان،بهاروماننداینهارانیزدربرمیگیردکهشعرفارسی
رابهامکاناتنمادینگستردهایمجهزساختهاست.اینشبکةنمادینبهدستشاعرانی
کهپسازنیماآمدهاندرفتهرفتهگسترشیافتهوسنتبزرگیرادرزمینةتصویرفضای
سیاسیدرشعرفراهمآوردهاست.بهاربهمنزلةنمادتجدیدحیاتسیاسیوبازگرداندن
هوایآزادبهفضاییخفقانآورشعرشفیعیکدکنیراباپارهایازممتازتریننمونههای
شعرروزگارماخویشاوندمیسازد،هرچندچنینمینمایدکهایشاندربهکارگرفتن

نمادهای“بهار”و“خزان”چشمبهغزلیادشدهازحافظداشتهاست.

تلقی ادبیاتمدرن نمادین “خموشانه”بیشکشعری“خوب”درچارچوبشعرهای
میشود.منظورازشعرنمادینایننیستکهبگوییمشاعربرایبیانبرخیازمفاهیم
دوران در رامیتوان درحقیقت،کمترشعری است. یاریجسته نماد از درونشعر
معاصرپیداکردکهدرآننمادبهکارنرفتهباشد.دراینجا،شعرنمادینشعریاستکه

حیاتمعناییآن،درکلّیتخود،بانمادشکلیافتهباشد.

دراینشعرباتصویرشهریروبهروهستیمکهدرآن،عشقودوستیازقلبهارخت
بربستهودلهاهمهباهمبیگانهشدهاند.اینویژگیبیانواقعیتاجتماعیدردناکیدر
دورانخاصیازتاریخجامعهاستومیتوانازآنبهمثابهپیامغاییاینشعرسخن
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گفتکهباتکیهبرنمادبهتصویرآمدهاست.بنابراین،بایدگفتنخستینویژگیشاخص
حیات و آگاهی ممکن الیههای ژرفترین که است آن انساندوستانة پیام شعر این

عاطفیخوانندهرادرگیرخودمیکند.

آنچهبههمراهاینویژگیحساسیتزیباییشناسانةمارابرمیانگیزد،گوناگونینمادها
وتنوعتصاویرزندهایاستکهنمادهارادرخودشکوفامیسازند.ویژگیدیگریکه
بهشعرتشخصمیبخشدغنایموسیقاییآناست.بازگشتآوای“ش”رادرواژههای
در “ز” آوای تکرار با چگونه که بگیرید نظر شیدایی”در و “شور و خاموش” “شهر
موسیقایی درک و میسازد برقرار دلچسب تبادلی “خزان” و “میخزد” و “هزارانت”
خوانندهراازهمانآغازکارباالمیبرد.همچنین،مصراعهایدرخشانیرادرنظربگیرید
کهمانند“دلپوالدوششیرشکارانتکو”یاواژههاییچون“تاتار”و“هیاهو”و“نعرهو

عربده”بهگونةمؤثریبردریافتموسیقاییخوانندهتأثیرمیگذارند.

دانش انگار که درمییابیم شویم دقیق شعر این متن در اگر گذشت، آنچه بهرغم
اندوختهشدهدرذهنناخودآگاهشفیعیکدکنیدرلحظةآفرینشفروچکیدهوهویت
شعرراباجادادنواژههاییمخدوشساختهاست.برایاثباتاینگفتهکافیاستشعر
شفیعیکدکنیراکنارغزلیازحافظبامطلع“یاریاندرکسنمیبینیمیارانراچه
شد؟”قراردهیم.چنینبهنظرمیرسدآنچهابزارتداعیاینغزلشدهاستنخستین
بهدنبال بازگفتآنمینماید. نیز نهاییشعرشفیعیکدکنی باشدکهپیام بیتآن
اینتداعی،واژههاییازغزلحافظرادرشعرشفیعیکدکنیمیبینیمکهبیآنکههیچ
پیوندزیباییشناسانهایباغزلحافظبرقرارساختهباشند،ابیاتشعرشفیعیرامیدان
بازگفتخالیودورازبارمعناییالزمقراردادهاند.مصراعهایزیرنمونههاییاندکهدر

آنهاشاهدنفوذبیهدفواژههایغزلحافظمیشویم:

حافظ:خونچکیدازشاخگلبـادبهارانتچهشد؟
شفیعیکدکنی:شهرخاموشمن،آنروحبهارانتکو؟

حافظ:عندلیبانراچهپیشآمدهزارانراچهشد؟
شفیعیکدکنی:شوروشیـداییانبوههـزارانتکو؟

حافظ:خونچکیدازشاخگلبادبهارانتچهشد؟
شفیعیکدکنی:نکهتصبحدموبویبهارانتکو؟
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حافظ:کسبهمیداندرنمیآیدسوارانراچهشد؟
شفیعیکدکنی:شیهةاسبوهیاهویسوارانتکو؟

حافظ:کسنداردذوقمستیمیگسارانراچهشد؟
شفیعیکدکنی:نعرهوعربـدةبادهگـسارانـتکو؟

حافظ:مهربانیکیسـرآمدشهریارانراچهشد؟
شفیعیکدکنی:روزپیوندوصفایدلیارانتکو؟

شفیعیکدکنیبهراستیمانندشاعریرفتارکردهاستکهبهسببعدمدسترسیبه
واژگانموردنیازخوداززبانآمادةشعرگذشتهبهرهبردهوبیآنکهواژههارادرهاضمة
زیباییشناسانةخودداخلسازد،آنهارابهکارگرفتهاست.ازآنجاکهچنینرفتاریبا
شناختیکهازشفیعیکدکنیداریمشدیداًدرتعارضاست،ناگزیربایدآنچهرادراینشعر
پیشآمدهحاصلتداخلناخودآگاهاندوختههایذهنیشاعردانست.نیازبهیادآوریاست
کهغزلموردبحثیکیاززیباترینغزلهایحافظاستوبهویژهاززمانیکهشجریانآن
راخوانده،کمترایرانیشعردوستیاستکهباآنآشنایینداشتهباشد.وقتیچنینمخاطبی
واژههاییادشدهرادورازمتنزیباییشناسانةآنهامیخواند،خودرادرجاییمیبیندکهبا
تجربیاتگذشتةاومتفاوتاست.بایدتوضیحدادکهایرادبرخودواژههاواردنیست.مشکل

عدموجودعلتیاستکهانتقالآنهاراازغزلحافظبهشعرشفیعیکدکنیتوجیهکند.

فزونبراین،درابیاتپایانیشعر“خموشانه”خودرادرفضاینمادینشعر“زمستان”
مهدیاخوانثالثمیبینیم.دراینشعرمیخوانیم:

هوادلگیر،درهابسته،سرهادرگریبان،دستهاپنهان
نفسهاابر،دلهاخستهوغمگین،

درختاناسکلتهایبلورآجین،
زمیندلمرده،سقفآسمانکوتاه،

غبارآلودهمهروماه،
زمستاناست.

شفیعیکدکنیاینفضاراچنیندرشعرخودبازتابمیدهد:

چهرههادرهمودلهاهمهبیگانهزهم
روزپیـونـدوصـفـایدلیارانـتکو؟
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آسمانتهمهجاسقفیکیزنداناست
روشنـایسـحراینشـبتارانـتکـو؟

دراینجانیزکوششچندانیبرایکمالبخشیدنبهفضاینمادینشعرصورتنگرفته
وآنچهمیبینیمازبازگفتزباناخوانپافراترنمیگذارد.

درنبودعلتیبرایشیوةبرخوردشفیعیکدکنیدراینشعر،ایناندیشهبهذهنراه
مییابدکهشایدمنظورایشانازاینکاربهرهگرفتناز“آشناییزدایی”بهمعناییبوده
استکهدرمجلةبخارادراینبارهبهچاپرساندهاست.اگربهراستیایشانچنین
فکریرادرنظرداشتهاست،بایدگفتبرخوردایشانخالیازایرادنیست.درنوشتاری
باعنوان“استادشفیعیکدکنیوآشناییزدایی:پاسخیبهاستادمدکترشفیعیکدکنی
ازتکرارآن بازگوکردهامو ایرادرا این ایشانپیرامونآشناییزدایی،” درموردبحث
.وقتی نظرمیرسد به راهگشا اینجا ازآندر اماطرحخالصهای خودداریمیکنم.
سخنازآشناییزداییدرمیاناست،منظورنوکردنبیانیاستکهبراثربسامدفراوان
اینک بهخودبیاعتناکردهاست. رانسبت ازدستدادهومخاطب را جذابیتخود
بایدپرسیدآیاغزل“یاریاندرکسنمیبینیمیارانراچهشد؟”بهراستیدچارچنین
مشکلیشدهاستودیگرخوانندهازخواندنیاشنیدنآنلذتنمیبرد؟بهدیدةمن،

مشکلبتواناینغزلرامصداقاینویژگیدانست.

شفیعی سلطة که دهیم نشان نمونهای با را برخورد شیوة این تفاوت بخواهیم اگر
کدکنیرابرفرآیندآفرینشآشکارمیسازد،بجاستبهظرافتایشاندرشعر“حتی
بهروزگاران”اشارهکنیمومنظوراشارهبهغزلیازسعدیاست.درشعرشفیعیکدکنی

میخوانیم:

گفتیبه“روزگارانمهرینشسته”گفتم:
“بیروننمیتوانکرد،حتیبهروزگاران”

شفیعیکدکنیباتغییریکوچکفضایمعناییبیتسعدیرابهکلیزیروزبرساخته
است،دراینمعناکهواژة“حتی”رابهجای“اال”نشاندهوبااینظرافتکوتاه،عشق
توانشفیعیکدکنی است. مبدلساخته احساسیجاودانه به تجربهایمحدود از را
درکسوتشاعریممتازرادرظرافتهاییازایندستمیتواندیدوبرخوردبااین

ظرافتهادرشعرهایاوپیشامدنادرینیست.
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منتقد مقام در کدکنی شفیعی جایگاه به نوشته این از عمدهای بخش که آنجا از
اختصاصیافت،بجاستسخنبایادآوریخالقیتایشاندرمقامیکیازشاعرانسرآمد
روزگارماخاتمهیابد.بهاینمنظورکافیاستچندنمونةدرخشانازشعرایشانرا

بیاوریمکهنمونههاییماندگارازشعرمدرنفارسیاند:

آخرینبرگسفرنامةبارانایناست:
کهزمینچرکیناست

چونصاعقهدرکوزةبیصبریامامروز
ازصبحکهبرخاستهامابریامامروز

آهازاینقومریاییکهدرینشهردوروی
روزهاشحنهوشببادهفروشندهمه

تودرنمازعشقچهخواندی
کهسالهاست

باالیداررفتیواینشحنههایپیر
ازمردهاتهنوز
پرهیزمیکنند؟

مهمترینمعیارسنجشایننمونهها،کهشمارشاندرشعرشفیعیکدکنیاندکنیست،
بهکلیشهبدل بهرغمبسامدچشمگیرشاندرنوشتههاونشریاتهرگز ایناستکه

نشدهاندوهرباربهآنهابرمیخوریمبرایمانتازگیدارند.

سفرادامهداردو
پیامعاشقانةکویرهابهابرها

سالمجاودانةنسیمهابهتپهها
تواضعلطیفونرمدّرهها
غرورپاکبرفپوشقلهها

صفایگشتگلّههابهدشتها
چرایسبزمیشهاوقوچهاوبّرهها


