
 

  بر اساس اشعار نيما يوشيج و شفيعي كدكني» شعر و شاعر«ي مايهاي بنبررسي مقايسه
  1پروانه رويين ا هلي

  :چكيده
ديگـر را در نگـاه شـاعر    هـايي كـه تحـولي    مايـه هاي ديگري را در شكل و محتوا تجربه كرد، يكي از بنشعر معاصر جلوه

اي ديگر به شعر نگريستند وحاصل نگرش خويش را در شعر بود،شاعران معاصر به گونه» شعر و شاعر«ي مايهخواستارشد، بن
بـه عنـوان دو شـاعر     -كـدكني  شـفيعي  ي ظهور گذاشتند، اين نوشتار به ارزيابي نگاه ونظريه نيما يوشيج و محمدرضابه منّصه
هـا از زنـدگي جـدا    دهد كه شعر بـراي آن است و در پايان نشان مي مايه پرداختهنسبت به اين بن -يرو شعر آزادپرداز و پنظريه

هاي خويشند، معتقـد بـه رسـالت اجتمـاعي شـعر و شـاعر       ي نغمهدانند، دلبستهنيست، هر دو شاعر شعر را حاصل اشراق مي
ي نگاه شفيعي نسبت به شعر گاه منبعـث از نظريـه نيمـا اسـت،هردو     ي بودن و ماندن است وحتّ ها نشانههستند، شعر براي آن

اند و نگرش عرفاني سرشـك در نـوع نگـاه او    اند اما در ايمان به كارشان ترديدي نداشتهشاعر اگرچه از گروه مخالفان رنجيده
  .تأثير نيستنسبت به شعر بي

  .شعر،شاعر ،نيما،شفيعي،ايمقايسهبررسي :گان كليديواژ

  مقدمه
هـاي  مايـه نيما انديشيدن به محتوا را در رأس توجه خويش قرار داد وفرم شـعر را در جهـت آزادي ورهـايي بـن    

بود كه نه تنها در آثار منثورش، آن را بـه  » شعر و شاعر«ي مايهها، بنمايهشعري خويش به كار گرفت،يكي از اين بن
فت و شاعران معاصر، نيز از اظهار نگرش خويش نسبت به ايـن  ارزيابي گذاشت بلكه در اشعارش نيز از آن سخن گ

مايه غافل نماندند، شفيعي كدكني نيز يكي از شاعراني است كه نظريه نيما را در باب عاطفـه شـعر، نـو و معاصـر     بن
ن تـوان مبـي  گويد، بر اساس اين فرضيه كه شعر هـردو شـاعر مـي   مايه سخن ميودر اشعار خويش از اين بن داندمي

ه آن     ها وتأثير وتأثّر آنها، تفاوتشباهت هـا تـالش كـرد تـا اهـدافي را      ها باشد،اين نوشـتار بـا تحليـل نگـاه و نظريـ
  :گيري كند نتيجه
  است؟هايي يافتهها وچه تفاوتنگاه هردو شاعر به مفهوم شعر چه شباهت -1
  يما باشد؟مايه متأثّر از نگرش نتواند نگرش شفيعي كدكني نسبت به اين بنآيا مي -2
  است؟هايي را يافتهها نسبت به اين مفهوم چه مشخصهنگرش آن -3

اسـت،چنين پژوهشـي تـا بـه     بر اساس مطالعاتي كه بر آثار انتقادي نوشته شده بر اشعار هردو شاعر صورت گرفته
ط بـر شـعر   هاي فكري مسلّاست، اهميت اين پژوهش از آن جهت است كه به تبيين يكي از جريانحال انجام نگرفته

  .پردازدمعاصر مي

  شعر و شاعر از نگاه نيما يوشيج
بخشد تا بتواند جهان را بهتر ببينـد و بـه ترسـيم    شعر براي نيما از زندگي جدا نيست و حتّي به او بينشي ديگر مي

نـدگي  شاعر را چشم جهان و چشم ايـن ز «هاي آن بپردازد و حتّي در آرزوهايش آن را ديگرگونه بخواهد او واقعيت
شعر « ،)26: 1375يوشيج،(».كندشعر تندرست از طبيعت زندگي حكايت مي« :گويدو مي )159: 1363ك،يوشيج،.ر( .داندمي

نگرفتـه و  گوشه آن را براي تمام زندگي است، زندگي تن و زندگي روح، شاعر يعني تمام هستي كه زندگي فقط يك
انسان عالي در زندگاني عالي است،آدم براي خورد و خواب  شعر براي نمودن يك...استبه خورد و خواب نچسپيده 

ي وجود است، اول زندگي مبارزه است، آخرزندگي شعر و مبارزه براي ي پيشرفت در تمام صحنهنيست، انسان آماده
  )466:ب1388يوشيج،(».رسيدن به زندگي هرچه تمامتر و اعالتراست 

دهد كه او شاعر معاصر را داراي رسالتي متفـاوت  دارد، نشان مي مندي كه نيما در باب شعر و شاعرينگاه ضابطه
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چنـان كـه معتقداسـت كـه     ي شعر خويش قرار دهد همكه بايد شاعر امروز آگاهي و انديشه را پشتوانهداند و اينمي
ني در دسـت  ي معااي فيلسوف بود و علوم اجتماعي و اقتصادي براي تهيهبراي شاعر و نويسنده بودن بايد تا اندازه«

گونـه  ي شعر حتماً به ايـن شعر، بيان صريح اخالق و قوانين زندگاني كردن است،سراينده«زيرا  )492:ك،همان.ر(.داشت
است، شاعري كه بخواهـد بـدون   ي طبيعت است كه زندگي در جزو آن قرارگرفتهي بيان همهواسطه...پردازدامور مي

و هستند، شعري بسرايد، شعر او حـاكي از حقيقتـي ترديدآميزاسـت، تكـان     ي اكه از لوازم ديد شاعرانهزمان و مكان 
  )428: 1385يوشيج،(» .كند دهد و عوض نمينمي

هاي  دهد كه او معتقد به مؤثّر بودن دلتنگيميشود، نشان هاي نيما وقتي كه با نگاه او به شعر مرتبط ميانديشيرنج
اش درآميـزد   هاي ديگران را با احساس شاعرانهنظر او شاعر بايد رنجي شعري است و از يك شاعر در تكميل عاطفه

ي نه تنها بيان تصـويرات مختلفـه  « هاي جامعه و جهان ارائه دهد؛ شعر از ديد نيما تا بتواند تصويري بهتر از  واقعيت
كـه بـوي رنـج و    دانـد  بلكه او شـعر و شـاعري را گلـي مـي     )163: 1370ك،رحيمي،.ر( .زندگي و تألّمات عمومي است

 ».در دنياي شعر و شـاعري فـراوان رنـج وجـوددارد    «از نگاه او )157: 1363ك،يوشيج،.ر( .دهدرا مي هاي ديگرگون لذّت
هـاي  گريزيـد، مايـه  ها كه بيهوده از آن مـي اين دلتنگي«:گويدداند و ميي شعر مياو اين رنج را خميرمايه )156:همان(

  )170:همان( ».بعدها به اشعار شما چاشني خاصي خواهدبخشيد چون و چراي پر زوري هستندكه بي
چـه   در تمـام ايـن احـوال آن   «: دانـد هاي شاعرانه را نوعي مكاشفه و خودشناسي و سلوك در خود مينيما، لحظه

تواند مي كهي شئون هستي، خودي است، خودي نيرومند و حاصل از همه» خود«ي كار از روي حقيقتي دارد، مقدمه
بر بالين سـحر مرمـوزتر از   خنداند و كجا شمعي را مي اشنهفتههايبدارد و نشان بدهد بهار دركجا گل» بيخود«ما را 

جوييم بر اثر شناسايي بدون دليل و اين كه بجوييم و ميشناسيم، بيش ازآنميسوزد وخودي كه با آن هر مرموزي مي
 يو بـا خـود همـه   » خـود «شده است با ايم و وجود ما سرشتها يافتهخواهدبود و دور از قبول نيست، هنگامي كه صف

چنـين شخصـيت    بـه  يـافتن او در دسـت  )50-49: 1375يوشـيج، (» .ايـم خـود را يافتـه   خاصو هستيرا سرشته  هستي
وط به جهان ، جوهر شعر واقعي را دانسته باشيد مربخواهيدترين شعرها، چون ميعالي«:گويداي است كه مي شاعرانه

  )429: 1385يوشيج ، (» .خود شاعر است
ت آرمـاني خـويش را در شـعر     اي اشراق دست مينيما در شعر نه تنها به زندگي بلكه حتّي به گونه يابد و معنويـ

: الـف  1388ك، يوشـيج، .ر(» .بخشـد افكار شاعر را قوت ميداند كه معنوي و ديد معنوي مي شعر را زندگي«جويد، او مي
هـا و  هـا و دردهـا وكـامروايي   برد، به سوي جهـاني غـرق در لـذّت   زيستن مي آنسوي شعر، ما را به«؛ از نگاه او )54

كور و تنگ، كافي بـراي  هاي زندگيدست آمدنيايم و محسوسات و بههاي ماكه در زندگي خود يافته يا نيافتهناكامي
انجـام  شعر، عبادتي است كه  بيان«:گويدداند و ميرا عبادت مي حتّي شعر ،)431: 1385يوشيج،( ».نيست آنيدرك همه

داندكـه از لـذّت   و مطالب عالي را مطـالبي مـي   )134:الف1388يوشيج،( ».ي مردم عابد نيستند و نبايدباشندگيرد، همهمي
  )265:همان( ».اندمادي گذشته، به حظّ معنوي و زيبايي عالي دست يافته

شـهر   كند و از روستا بهعشق  به شعر و شاعري است كه او را آواره مي« )19: 1389يوشـيج، (»مثنوي رنگ پريده«در 
پراكند،  بعد عشق به مردم و راهنمايي و رهاندن خلق از بدبختي در دل او خانـه  آورد، دوستانش را از گردش ميمي
: 1377پورنامـداريان، (».كردن خلق بگذاردو روشن راهنمايي  خواهد، شعرش را درخدمتكند و او به عنوان شاعر ميمي
151(  
انـد و از وجهـي ديگـر مظهـر خـود شـاعرندكه       هاي شاعرندكه از درون او سربرآوردهنيما از نگاهي نغمه» پريان«
  :سرايي بهترين دلبستگي او به زندگي است نغمه

  

  آواي خودند،يها همه دلبستهآن«
  دائم پريان

  )412: 1389يوشيج،(».هستند به آواي دگرگون خوانا
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شـمس  ( ».ي لحظات حيات اجتماعي و فردي خويش را بدل بـه شـعركند  همه«كوشد نيما به عنوان شاعري كه مي
بـراي او مظهرشـاعراني   » مردگـان مـوت  «داندكه در خدمت مردم باشد، ، شاعري را زنده مي)314-313: 1384لنگرودي،

  : هاپرسدكه آيا آناز خود ميتپد و شاعر هستندكه دلشان براي بزم شاهانه مي
  

  با عصير غارت خود«
  در جهان زندگاني 
  )499: 1389يوشيج،(»كنند آيا جدا، از زندگي زندگان، يك زندگاني نهاني؟مي 
  : شاعر، در واقع عمارت جاودانه شعر است »عمارت ديگر« 
  اش تاريكدر گشاده است و خانه«

  گاه روشن به يك اطاق، چراغ
  اندرآن بسترمردي افكنده 

  است ازو به روي كتابسر خميده 
  زانوان را به دامن آورده

  گرددش روي دفتر ميدست
  مردشب و تاريكي و چراغ آن

  اندهم افتاده، ليك ساخته به
  .روي دفتر، عمارت ديگر 
  :را نوشته بر ورقي دستش اين 
  مانده اسم از عمارت پدرم 
  ،)624:همان(».جانش، چون مرا پيكرتن بي 

  

ا بـا ايـن اميـد كـه       مي، نشانكه مظهر خود شاعر است »آقاتوكا«نيما در  ام نگران اسـت، امـدهدكه اگرچه از گذراي
– او هميشـه زنـده نگـاه   خواندن را در درون  كه رغبتاميد استو اين  استدهند شادمانمينوخيزاني راه او را ادامه

، گاه شـعر را فصـلي   )663: ك، همان.ر(. هاي وجود اوست، ترانه»گليآراي تن ساقهنازك«گاه  )655:ك، همان.ر( .دارد مي
  : داندكتاب حيات مي از
  شعر، فصلي است از كتاب حيات«

   )888:همان(».چو ز ما نيك نقش بندد، به
  :رنجاندگاه گيرا نبودن شعرش در متن جامعه او را مي و

  

 كس نيست كه با زبـان مـن گويـا نيسـت،
  

 ام، جويــا نيســتكــه مــنش كوفتــهرهآن 
 

 حـرف خـود بــا زبـــان مــردم شـنــوم
  

 سـخنم گيرانيسـت؟  : همـه،گويي با ايـن  
 

)807:همان(     
  نيما يوشيج مخالفان شعر 

كننـد،   هاي نوين شاعر، فكرهاي مخالفي است كه ستيز آشكار خويش را سد راه شاعر مييكي از پيامدهاي انديشه
نظام اينان سد ... است، گروهي كههمه بر سر يك گروه مشخص آوارشده  نفرت و نفرين اساسي نيما«كه چنين است

هاي انساني اسـت،  ي آزاد و كامل ظرفيتاست، مانع از عرضهنوانديشي است، سد راه تكامل راه انسان است، سد راه
ي خويش بدان دست يافتـه  مبارزه و انديشه هايي است كه بشر در تاريخ كار وانكاركارايي همگان است، نفي ارزش

در هـم گسسـتن يـك زنجيـره و بنياداجتمـاعي ضـد انسـان        ...نفـي و انكـار اينـان   « )255-254: 1368مختـاري، ( ».است
  )257:همان(».است
اي از هـاي گمشـده  نالـه « ي آن اسـت تـا   ، مظهري از خود شاعراست كـه در انديشـه  »مرغ خوشخوان«، »ققنوس«
ي صدها صداي دور، تركيب كند و ديوار يك بناي خيالي بسازد و پرندگاني كه بر گرد او بـه هـر سـر    رههاي پا رشته
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، مظهري از شاعراني است كه به راه نوين او واقفند، شـاعر زمـاني كـه در برابـر     )325: 1389يوشيج،( »اندشاخي نشسته
انگيزد تـا  مي بيند ولي اميدواري او را برا تيره مير) شاعران( هاگيرد، هرچند آرزوي خود و دگر مرغمخالفان قرارمي
افكند تا مي) راه دشوار در برابرمخالفان( اي را براي خويش رقم زند، پس خود را به روي هيبت آتشزندگي جاودانه

 گويي نيما با اين شعر، سرسـختي  ،)327-326:ك،همان.ر( .، از خاكستر وجودش، سر بر زند)آوازهاي نوين(هاييجوجه
  .كندمياش بياني خويش را در تحقّق اهداف شاعرانهو مبارزه
  :گويدمي» سريويلي«گاه كه آن

  

  كشم من شعرهايم رادم مي از همين«
  .به دگرقالب 
 ...  
  )378-377: 1389يوشيج،(».هاي روشن ازمعني ديگر را به دست آورد خواهمنقطه 

  

وجـوي قـالبي ديگـر و    شـعر را از  سـياهي ابتـذال برهانـد درجسـت      كـه آن كـه بـراي  سريويلي در واقع خـود شـاعر اسـت    
اش در برابـر  شـود راهـي اسـت كـه خـود شـاعردر تمـام طـول زنـدگي         معاني ديگراست، راهـي كـه در سـريويلي طـي مـي     

ي دهـد و بـا اراده  است، اين داسـتان، داسـتان اعتقـاد راسـخ شـاعر اسـت كـه ترديـد را بـه خـود راه نمـي           مخالفان طي كرده
ه «دارد، شـاعري كـه از آغـاز در    منـد كـردن فكـر نـوين خـود گـام برمـي       استوار در جهت نظام از ايـن » ي رنـگ پريـده  قصـ 

ي داسـتاني تلـخ   هـر شـوق و هـر ديـدار بـراي او برسـازنده      «، »منظومـه بـه شـهريار   «، در )26:ك،همـان .ر( .اسـت گروه رنجيده
  :است

  

  مردم درگريزنداز برم بيگانه« 
  دم شده نزديكه صحبت با من از يكآشنايانم ب 
  گيرد،چون در ايشانĤتش من درنمي 
  و يكي نتواند از ايشان 
  گوش دلش بپذيرد،حرف من كايد مرا از دل به 
  )481:همان(».گزيننددوري از من مي 

  

-ست، هر چند كـه  اداشتهبر عهده  كهاستاو در رسالتي  يوقفهبي، مظهر تالش 1329نيما در سال » دمانتا صبح«
بـا وجـود ادعـاي     «هـايي كـه   آن )736:ك،همان.ر( .استرا برانگيختهزيادي ) مخالفان( »كوران«، عتاب اشپيام نوگرايي

: 1377پورنامـداريان، (».را كه او در شعر ايجادكرده است، ببيننـد  تغييير و تحوليكورند و قادر نيستند محاسن مداريادب
 نمايد و اين جايي است كه با معارضـاني دسـت بـه گريبـان    او به شكل خاصي رخ مي» من««كهاين زمان است  )360

خـويش  » مـن شـعري  «در چنـين رويـارويي اسـت كـه نيمـا بـه طـرح        ...اندهاي كهنهاست كه كارگزار نظم و ارزش
كهن، مانع از يكي ظم ذهنيبر ناو در خطاب با انسان عام نيست، بلكه در برابر خاصاني است كه پافشاري ...گرايد مي

  )252-251: 1368مختاري،( ».هاستي انسانشدن شاعر و سخن او با همه
  :سرايدسازد و ميمخالفان خويش ميرا مظهر » مورچگان«نيما در رباعيات، 

  

ـــه ـــم انگيخت ـــي باه ـــرم خـلق  امازشع
  

 امخوب و بدشـان بـه هـم درآميختـه     
 

ــه ــود گوش ــهخ ــر آبگرفت ــا را ب  تماش
  

ـــخته    ـــگان ري ـــگه مورچ  امدر خواب
 

)844: 1389يوشيج،(     
  

دارنـد و بـاالتر از آن بـا او    مـي  منسوبفكر استاد را به خويش كه محصول  استناراحت از شاگرداني نيما حتّي 
  :ورزندمخالفت مي

  

 عـــمري هـــمه خوانـــدم و نبـــردم از يـــاد
  

ــم در پــيش گشــاد      ــري دل مــن راه  عم
 

 هر چـه رفـت فرجـام چـه شـد؟داني پس 
  

 !شـاگـــردم بـــر ســـر مـــن آمـــد اسـتـــاد 
 

)212: 1387يوشيج،(     
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 دود از بــــر خـاكـستــــر بـنـيــــادم شــــد
  

 افســوس كــه بــا خــرابم آبـــادم شـــد      
 

 هــر زيــف و زمنــي كــه كــرد شــاگردي مــن
  

 حرفـــي دوســـه ناموختـــه اســـتادم شـــد  
 

)217:همان(     
  :شودانتقاد از شعر  شاعرچنين ترسيم ميفكري منتقدان در كوته

  

ــرداز ــه چــه آن شــيخ فضــيلت پ ــدي ك  دي
  

 فـــاش آمـــد رازو نــمــــود مــــننــادانــــي 
 

 درشـعـــرم ايـــن مـايـــه نـبـــودم تـمـيـــز
  

ــه آن بيــت دراز    كــاين بيــت شــده اســت كوت
 

)272:همان(     
  : رنجاندمياست كه او را از پوزخندي «نيما گوياي فرياد او » قايق«

  

  با قايقم نشسته به خشكي
  :زنمفرياد مي

  استوامانده در عذابم انداخته«
  در راه پر مخافت اين ساحل خراب 
  است آب و فاصله 
  ».با من امدادي اي رفيقان  
  است پوزخندشان اماگل كرده 
  بر من، 
  بر قايقم كه نه موزون 
  هايم در چه ره و رسم برحرف 
  .بر التهابم از حد بيرون 
  در التهابم از حد بيرون 
  :آيد از منفرياد مي 
  ...  
  با سهوشان 
  خرم من سهو مي 
  شانهاي كامشكنازحرف  
  برممن درد مي 
  !كنددردم سرريز مي خون از درون 
  ) 753-752: 1389يوشيج،(»كنم خشك؟را چگونهآب من 

  شعر و شاعر از نگاه شفيعي كدكني
خواهد وگويي شعر در نظر او بالي بـراي آزادي، رهـايي،   اش را براي شعر ميكدكني تمام انديشه و زندگييعيشف

اي سـاختن  آينـه «: گويـد اي ساختن شعر معتقد است و ميهاست، او، به آينهپويايي و حتّي رفتن به سوي جاودانگي
را در آن بتوان مشـاهده  كـرد ؛   مامي ادوار تاريخ اجتماعي كه نه تنها، جامعه عصر را درآن بتوان ديد، بلكه تبراي اين

اش را ، اين ويژگي به شعر نقـش تـاريخي  )10: 1389كدكني ،شفيعي( ».تواند باشدشعر، شعر حقيقي، چيزي جز اين نمي
شـود، از اصـالت   هرشعري كه داراي نقش تـاريخي باشـد، در هـر شـرايطي كـه عرضـه      « : كند و از ديدگاه اوعطامي

چـه تعيـين   آن«و  ) 56: 1388فيضـي، ( ».نقش تاريخي همـان اصـالت اسـت   :رخوردار خواهدبود، شايد هم بشود گفتب
و حتّـي  )11: 1385كدكني،شفيعي(» .استهاي بشريي اصالت است، ارتباط هنر و ادبيات با زندگي و تاريخ وآرمانكننده

ك، .ر(. از نظـر معنـوي در قلمـرو زنـدگي و جامعـه دارد      داندكهحقّانيت و زنده بودن شعر نو را به خاطر اصالتي مي
  )33: 1371كدكني،شفيعي
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  : دهد چنين استتفسيري كه سرشك از شعر ارائه مي
  

  و شعر چيست، چيست، اگر  نيست،«
  ي غبار زدايي،لحظهآن  
  ي رواق يقين را؛آيينه 
  ديدن، 
  ي شكفتن يك گل،در لحظه 

  )102:د1388كدكني ،شفيعي (»آزادي تمام زمين را؟
  

  .تفسير را وسعت بخشد كند تا ايناش، تالش ميو در تمام دفاتر شعري
هاي درون خويش عشق و حتّي زندگي او شعراست، او چنان به نغمهبا توجه به اشعار سرشك شايد  بتوان گفت 

  :كشدكه تولّد، كودكي و شكوفايي شعر را با شيفتگي تمام به تصوير مياستبسته دل
  

  رگبار تندبار بهاري«
  ها وبر خواب دشت 
  .صحاري 
  سر تا به پاي 
  بخشش و ايثار 
  يك لحظه، 
  از تمامت خود، 
  .سرشار 
  .در خويشتن، ز خويش، شكفته 
  خود را، 
  درون خويش، 
  .نهفته 
  هاجگنبر زبان ست جاري 
  هاو گون بر زبان خاكهم  
  سرشار و 
  وپرطراوت  
  كوتاه 
  ونه،گزين 
  شعر، 
  )69-68:د1388شفيعي كدكني،( » .رسد از راهمي 

  

ي بـودن و مانـدن اسـت، او    دهدكه مسحور شعر اسـت، شـعر بـراي او نشـانه    ي اشعارش نشان ميو در مجموعه
  : ها نقش بنددباشد، سرودي كه بر جانخواهد سرودي جاودانه بر لب داشته مي

  

  خوش آن شعر نغزي كه تا نقش بست،«
  ) 90:چ1388كدكني، شفيعي(» .ها نشسترا، به دلنپيموده لب  

  

  : پردازدي هستي خود با هستي چكاوكي مياو حتّي به معاوضه
  كنم هستي خويش را با عوض مي«

  كه در چارچار زمستانچكاوي
  تنش لرز لرزان 
  )103:همان(».دلش پر سرود و ترانه 
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  : سرايدداند و ميمي» دگيي زايندگي و زنزمره«سرشك، شعرش را از 
  

  شعر من اين چشمه كه بندي رهش«
  تا دل ياران نشود آگهش 
  راه گشايد به لب مردمان 
  ست؛ي زايندگيزان كه هم از زمره 

  .ست -زندگي
  راست چو در كوه كه دادي ندا 
  از همه اطراف بپيچد صدا 
  اي را ادامن چو كنم زمزمه 
  ست؛خلقش، درحال، به خوانندگي 
  ست،زندگي 
  )70:ر1388كدكني،شفيعي(» .ستزندگي 

  

  : ست شعر نيز حضور داردبه اعتقاد شفيعي هر جا كه زندگي
  

  پس در كجاست شعر،«
  اگر نيست 
  .ستجا كه زندگيآن 
  پس در كجاست شعر، 
  اگر نيست 
  مشتي كالم زنده كه جان دارد 
  وآدمي، 
  )101-100:د1388كدكني،شفيعي( ».در زندگي نياز بدان دارد 

  

  : گستردجهانش بال ميكشدكه او لحظاتي را به تصوير مي
  

  كس  هيچ«
  گاه هيچ 
  اين نداند، 
  لحظه رامن هم اين  
  :خود ندانم 
  برگ نارنجكز لب سبز اين  
  تا كجا  

  تا كجا
  تا كجاها

  بال گسترده، اين دم، جهانم؟ 
  حالتي 
  رود نغز ومي 
  آيد 
  ، )76:ر1388كدكني،شفيعي( ».اي بر زبانمهواژشعر بي 

  

  : افزايدهايش بر اقاليم وجود خويش ميبيندكه با نغمه مي ،گنجشكي را» ي بهارتذكره«گاه در 
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  ببين گنجشك شنگ صبحگاهي «
  زند رنگسكوت بيشه را چون مي 
  درين شبگير، اين نقّاش آواز، 
  !ها سازد ز آهنگپردهچه رنگين 
  ...  
  اي رابه هر نغمه گشايد پهنه 
  فزايد بر اقاليم وجودش 
  داند كه سهم او ز هستيچو مي 
  )104-103: د1388كدكني،شفيعي(».نباشد غيرآفاق سرودش 

  

القضات همداني كندكه كالمي از عينمي، به حقيقت شعر اشاره»بوي جوي موليان«دفتر ي كدكني در ديباچهشفيعي
  : نقش مؤثّري داردكدكني، در ديدگاه شعري شفيعي سخنكه اين استاست و نشانگر اين 

  !جوانمردا«
  !اين شعرها را چون آينه دان 
  آخر، داني كه آينه را 
  .صورتي نيست در خود 
  كند،اما هر كه نگه 
  .صورت خود تواند ديدن 
  دان كه شعر را، همچنين مي 
  در خود، 
  !هيچ معنايي نيست 
  ز او،اما هر كسي ا 
  آن تواند ديدن كه نقد روزگار و 
  .كمال كار اوست 
  : و اگر گويي 
  شعر را معني آن است كه قائلش خواست« 

  و ديگران معني ديگر
  ».كنند از خودوضع مي

  :اين همچنان است كه كسي گويد 
  صورت آينه،« 
  ».يي است كه اول آن صورت نمودهصورت روي صيقلي 
  اگر در شرح آن معني را تحقيق و غموضي هست كه و اين 
  )13:پ1388كدكني،شفيعي(».آويزم، از مقصود بازمانم 

  

، را بـر اسـاس دلبسـتگي خـود بـه شـعر       »شـبخواني «، »خطّي زدلتنگي«، »از بودن و سرودن«شاعر دفترهاي شعر 
  : گويددهد و ميمخاطب قرار مينامد و خود را ، مي»خطّي ز دلتنگي«است، او شعر خويش را نامگذاري كرده

  

  گر تو خاموش بماني«
  چه كسي خواهد بود 
  :كه گواهي دهد 
  جا، بودنداين« 
  عاشقاني كه زمين را به دگر آييني 
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  بندند وخواستندآذين  
  )43-42:ج1388شفيعي كدكني،(» !چه شيدا بودند 

  

  : سرايدداند و ميخويش مي او آواز را تنها پناه
  

  جاوآنجا اين«
  اي از يك شب استلجه

  آه، 
  اي،نيلينه 
  .ستي زهر سياهيتلخابه 
  جاكن از آن با من هماوازي 
  كه آواز، 
  تنها تاري شب،در تيره  
  .ستپناهيجان 
  در كودكي 
  وقتي كه شب از كوچه تنها 
  گذشتم،و سبزي مي بهر خريد نان 
  خواندمآوازمي 
  كه يعني نيست باكم 
  يد پيش وآاز هر چه 
  ) 13-12:الف1388شفيعي كدكني،(» .باشد سرنوشتم 

  

اسـت،   ها غريبهشعر او كه در ميان آبي يصداقت و صميميت گوينده است ؛ ستارهي دهندهشعرهايي نشان چنين
  )39-38:ك،همان.ر(.ست»هاها وآفتابيسرودن«و درآرزوي » هجاي آوازش به شب درآميزد«خواهد نيز نمي

  : ، درشعر سرشك، استعاره از شعر است»شبچراغ«
  

  هاشبچراغ جاودان قرنگر نبود اين «
  در ظالم اين شبستان راه ديدارم نبود  

...  
  سرايي بود آفاق وجودراستي زندان 
  )12-11:د 1388كدكني ،شفيعي(» .گر چراغ شعر روشن، در شب تارم نبود 

  

  : خيزدشعري كه از  ني ازلي برمي داند،او حتّي آفرينش و هستي را شعر مي
  

  ز آهوي كوهي تا بارش برف نيما«
  همه معني و موسيقي و تصوير و صدااين 
  از لب آمو تا دجله و گنگ و هامون 
  .ي ناپيداست بدان گمشدههمه راهي 
  نفيريك صدا بود كه برخاست از آن ناي 
  وز ازل تا به ابد هرچه بود پژواكش 
  كششي رو به سوي رستن و رستن، كه شنيد 
  )13:همان(».ي مشتي خاكشتر اين زادهاز همه پيش 

  : داندرا جاودانه مي اش»من شاعرانه«شمار، هاي بي»من«سرشك، از ميان 
  

  نشيند وآن من كه مي«
  رودآن من كه مي
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  خرامد وآن من كه مي 
  رمدآن من كه مي

  برگرد من، 
  ها،ز من 
  :سته بيمريانبو 
  رسدهراسد و آن من كه ميآن من كه مي 
  بسيارآزمودم و 
  ديدم 
  درآينه 
  ست ؛ ست و گرچند لشكريها همه يكيمن 
  اما، 
  ميانه،در اين  
  يكي من، 
  من شگفت، 
  ) 27-26:همان(» .ستسرايد، مانا كه ديگريمي كهآن من 

  

  : ي اوست»من شاعرانه«، مخاطب شاعر »نوروزنامه«ر د
  

  وار تو، گيتي هستي هيمه سوي اين در آن«
  وارشبر آيين آيينه 
  ستي خود فزودهست و بر نغمهسروده 
  .چه هوهوي باران، چه هيهاي رودي 
  ولي تو، 
  هماني كه پارينه بودي 

  نه شعري شكفتت
  .نه بر منظري تازه چشمي گشودي 
  آبي آبي آفتابي درين 
  هاي ديگري عيد و سينكنار سبوسبزه 
  )30:همان(»شد گرت بود سين سرودي؟چه مي 

  

 گذارد، زيرا از زبـان سـرخ آاللـه ايـن    رواق خاموش به يادگارمي، غزلش را بر اين »درخت روشنايي«سرشك در 
  : استترانه را شنيده

  

  كه اگر جهان بر آب است«
  ترنّم تو بادا و 
  )35:ب  1388كدكني ،شفيعي(» !جاودانهشكوه  

  

ان    باشد و همين  وهر جاودانگي داشتهستايدكه جشفيعي، شعري را مي است كه براي شاعران امـروز حكايـت طيـ
  :سرايد، چنين مي)كندكسي كه كارگل مي(آورد و با استفاده از معني طيانرا به شعر مي -گوشاعري ياوه–ژاژخاي 

  
  شيونگويدم به مي« 
  -باروي تلخ و درهم 
  :باروي بم 
  شويگونه در خموشي من خيره مياين« 
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  هاستپيغام لحظه نيست كه دشنام قرن 
  ي او را نسيم بردطيان و ژاژ ژنده

  )90:س1388شفيعي كدكني،(» .ها به جاستاهگل از قرنوين خشت خام و ك
  

  : ي زندگي باشدداند كه آيينهاو شعري را جاودانه مي
  

  ستي زندگيسرودي كه آيينه«
  ستهماره رهش رو در آيندگي 
  پيوند خويشنه آن ياوه كز سست 
  )90:چ1388كدكني،شفيعي(».ست پيش از خداوند خويشبمرده 

  

  : گزيندكدكني بهشت شاعران را بر بهشت فيلسوفان برميشفيعي
  

  هر آن راهي كه دل گويد، برآن باش«
  باشگويان بركران و زين بيهوده 
  بهشت فيلسوفان، دوزخي بود، 
  )32:د1388شفيعي كدكني ،(» .نگهبان بهشت شاعران باش 

  

  : داندميحقيقت ازلي به  ، براي نگريستن»اي شگرفپنجره«و هنر را 
  

  رهاتر باشد  راهت به هنر، هر چه«
  با رهرو روح آشناتر باشد 
  ي شگرف، چون درنگري،زان پنجره 
  )76:همان(».آن لحظه خدا نيز خداتر باشد 

  

  :داندسرشك، شعر را حاصل اشراق مي
  

  ها رالحظه«
  هاي پر از كيميا را؛لحظه 
  هاي زاللي كه بينيلحظه 
  شان زان طرف 
  كوبان،پاي 
  هارا؛افشاني واژهدست 
  هايي كه در دوردستشلحظه 
  ي آب،مثل مهتاب، در بركه 
  خدارا؛تواني ببيني مي 
 ...  
  آشنا راهاي غريبلحظه 
  كز كران تا كرانش، به اشراق، 
  ) 106-105:همان(» .شوي اللجوشد و ميشعر مي 

  

  : ، دارد»ي ناب سرودنلحظه«از تصويري در جاي ديگر چنين 
  

  ها بال گشودني در تپش خاطرهلحظه«
  خيره در خامشي هامش مهتاب نشستن

  .تنوز همه تا همه يكباره گسس
  بر لب عمر نشستن، گذر جوي نديدن

  از خويش زدودنخويشتن  يلحظه
  )84:همان(» .ي ناب سرودنلحظه



 1001/   براساس اشعار نيما يوشيج و شفيعي كدكني   » شعر و شاعر«ي  مايه اي بن بررسي مقايسه

هـاي  شده بر خاربوتـه  هاي صورتي و سفيد شكفتههاي شعر است، شاعر با ديدن گلشفيعي گل» هاي ناگهانگل«
  )90-89:همانك، . ر(. شودهاي ناگهاني شعر در جانش، تداعي ميبرگ، روييدن گلبي

او نمـاد شـاعراني اسـت كـه  نقـش      » مرغ فرياد وآتـش «كدكني به رسالت اجتماعي شعر معتقد است و شفيعي   
  : سپارنداجتماعي شعر را به فراموشي نمي

  

  وان مرغ، سرتاسر شب«
  يك بال فرياد و يك بال آتش - 

  .از غارت خيل تاتارشان برحذر داشت
  فردا كه آن شهر خاموش 
  )ي شهربندان دشمنقهدر حل( 
  از خواب دوشينه برخاست، 
  ديدند، 
  مرغ فرياد و آتش،زان  
  )44:ح1388كدكني، شفيعي(» .سرد برجاست خاكستري 

  

  هايي كه باد خاكسترشان را آن
  هر جا كه برد،« 
  ) 51:ك،همان.ر(. شودوار زمزمه مي، تا هميشه ترجيع»آوازهاي سرخشان«و » .مردي ز خاك روييد 

  

افرازنـد و  قد مي) شاعران مداح(ي شعر راستين روزگارند، كه در برابر شاعران سبك موريانه شاعران، سرايندهاين 
  )47-46:ك، همان.ر(.سرايندهاي قرن را ميچكامه ترينبا شهامت و جنونشان خوش

ي او و شـاعران ديگـر،   شاعرانههاي ناب انديشد كه قلّك  لحظهي داروغه، شاعر به اين ميدر روزگار تكرار سايه
هاي آذرخش از شـريانش عبـور خشـم    ، در لحظه)شاعرمتعهد(است، درحالي كه، شاعر فردا اي افتادهخالي در گوشه

  :گويد دهد و مي، شاعر زمانه را مورد عتاب قرار مي»كاروان حلّه«پس در  )51:ج1388كدكني،ك،شفيعي.ر(. نمايان است
  

  ريگ دشت،نرمهمثل مسيرمار، كه بر « 
  .ستطومار روزگارگشوده 
  از زمانه فرامش مكن كه باز! اي شاعر 
  دوران ديگري شده آغاز 
  دوران ديگري كه نياز قبيله  را 
  .ستچونين به سحر و شعر فزوده 
  برگ دفتر ايامبر برگ 
  هاي قلب توجاي تپشبايد كه جاي 
  همواره نقش باشد و 
  امروز 
  هزار نسترن سرخ چندين 
  ي بلوغ و شكفتندر لحظه 
  پرپر شدند در نفس اژدها و 
  تو  
  خاموش ماندي و نسرودي 
  )67-66:همان(» گفتن نداشت يا كه شنفتن؟ 

  

هـايش، خـاك در   با طوفـان واژه «خواهد دهد كه شفيعي شاعري اجتماعي است و مياشعار نشان ميي اين و همه
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كنـد و دسـتي بنفـرين،    ي خود را در گوش بيداران مكرّر مي، زماني كه شب افسانه)همانك،.ر(» .دهان شياطين بيفكند
اي در باغ برويد، پـس ايـن   كند، شاعر هنوز اميدوار است كه خونبرگ آتشبوتهياران شقايق را از ستاك صبح پرپر مي

  : گويدسازد و ميرا مظهر شاعران متعهد مي» باران«بار 
  

  !ركنسرود ديگري س! باران«
  شعر تو با اين واژگان شسته 
  غمگين است 
  ترجيع محزون تو 
  امشب نيز 
  .چون ترجيع دوشين است 
  شعري به هنجاري دگر بسراي 
  .آواي خود را پرده ديگر كن 
  )56:ب1388كدكني ،ك،شفيعي.ر(» .سرود ديگري سركن! باران 

  شفيعي كدكني مخالفان شعر
  : گويدپردازد و با ايمان به حقيقت شعرش ميشعر خويش مي ، به اثبات»السحرباطل«سرشك در شعر 

  

  تان زنگار گرفتديگر اين داس خموشي«
  به عبث هرچه دروكرديدآواز مرا 
  باز هم 
  سبزتر از پيش، 
  .بالد، آوازممي 
  ي جادو، داريددر جعبه هر چه 
  منبه درآريد كه  
  : دانمالسحر شما را، همگي، ميباطل 

  سخنم،
  )56:الف1388كدكني،شفيعي(» .ستالسحر شماباطل 

  

را در بستن  داند و كوشش مخالفانشبخش مياي زندگي، نيز شعر خويش را چشمه»غزل براي گل آفتابگردان«در 
  )70:ر 1388كدكني، ك،شفيعي.ر(. بيندمي نتيجهچشمه بي راه اين

  :گيري نتيجه
بخشد تابتواند جهـان را بهتـر ببينـد و بـه ترسـيم      ي به اوبينشي ديگر ميشعر براي نيما از زندگي جدا نيست وحتّ

خواهد و گـويي شـعر در نظـر او بـالي     اش را براي شعر ميكدكني  انديشه و زندگيهاي آن بپردازد ؛ شفيعيواقعيت
ه با نگاه او به شـعر،  كهاي نيما زمانيانديشيهاست؛ رنجو حتّي رفتن به سوي جاودانگي براي آزادي، رهايي، پويايي

ي شـعري اسـت و از   هاي يك شاعر در تكميل عاطفهدهد كه او معتقد به مؤثّر بودن دلتنگيشود، نشان ميمرتبط مي
هاي جامعـه و  اش درآميزد تا بتواند تصويري بهتر از واقعيتهاي ديگران را با احساس شاعرانهنظر او شاعر بايد رنج

خواهد خاموش نماند و از عاشـقاني  نامد و از خود ميمي» خطّي ز دلتنگي«ر خود را جهان ارائه دهد،سرشك نيز شع
هـا و تنگناهـاي روزگـار، آواز را تنهـا پنـاه      ، او براي رهايي از دلتنگـي »زمين را به دگر آييني آذين بستند« بگويد كه

  .داندخويش مي
يابد و معنويـت آرمـاني خـويش را در شـعر     ت مياي اشراق دسنيما در شعر نه تنها به زندگي بلكه حتّي به گونه

دانـد، از نگـاه سرشـك نيـز     هاي ناب شاعرانه را نوعي مكاشفه و خودشناسي و سلوك در خود ميجويد و لحظه مي
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، بـراي  »اي شگرفپنجره«دهد و هنر را شعر حاصل اشراق است ، اوبهشت شاعران را بر بهشت فيلسوفان ترجيح مي
خيزد؛ چنـين  داند ،شعري كه از ني ازلي برميداند ؛ او حتّي آفرينش و هستي را شعر ميلي مينگريستن به حقيقت از

  . ي از تأثير نگرش عر فاني سرشك بر نوع نگاه او به شعراستتأمالتي در شعر سرشك خود نمودار
ر خـود شـاعرند كـه    اند و از وجهـي ديگـر مظهـ   هاي شاعرند كه از درون او سر برآوردهپريان نيما از نگاهي نغمه

ي آن را      » گلـي آراي تن ساقهنازك«سرايي بهترين دلبستگي او به زندگي است و گاه نغمه كـه شـاعر بـا عشـق خاصـ
هـاي  جويـد، او چنـان بـه نغمـه    هاي وجود اوست؛ سرشك گويا عشق و شور و زندگي را با شعر ميپرورد، ترانه مي

ي كشـد و در مجموعـه  عرش را با شيفتگي تمام بـه تصـوير مـي   خويش دلبسته است كه تولّد، كودكي و شكوفايي ش
را بر » شبخواني«و » خطّي زدلتنگي«، »ازبودن وسرودن«دهد كه مسحور شعر است، شاعر دفترهاي اشعارش نشان مي

پردازد ؛ زيرا دلـي  ي هستي خود با چكاوكي مياست و حتّي به معاوضهاساس دلبستگي خود به شعر نامگذاري كرده
  .رود و ترانه داردپرس

، در شعر او مظهر شاعراني است كه دلشـان  »مردگان موت«داند كه در خدمت مردم باشد، نيما شاعري را زنده مي
، در شـعر او نمـاد   »مرغ فرياد و آتش«كدكني به رسالت اجتماعي شعر معتقد است وتپد و شفيعيبراي بزم شاهانه مي

، تـا هميشـه   »آوازهـاي سرخشـان  «هـايي كـه   سـپارند، آن فراموشي نمـي  شاعراني است كه نقش اجتماعي شعر را به
شاعران (» شاعران سبك موريانه«ي شعر راستين روزگارند كه در برابر شود، اين شاعران سرايندهوار زمزمه مي ترجيع
ي تكـرار سـايه  سرايند ؛ در روزگـار  هاي قرن را ميترين چكامهافرازند و با شهامت و جنونشان، خوشقد مي) مداح

است، اي افتادهي او و شاعران ديگر، خالي درگوشههاي ناب  شاعرانهقلّك لحظه«انديشد كه داروغه، شاعر به اين مي
ي ايـن  هاي آذرخش از شريانش، عبور خشم نمايان اسـت و همـه  ، در لحظه)شاعر متعهد(» شاعر فردا«در حالي كه 

هـايش، خـاك در دهـان شـياطين     طوفان واژه«خواهد با ماعي است و ميدهد كه شفيعي شاعر ي اجتاشعار نشان مي
  .خواهدساز د و سرود ديگري ر ا از آنان مي، سرشك گاه باران را مظهري از شاعران متعهد مي»بيفكند

دهـد كـه   ، كه مظهر خود شاعر است، نشان مـي »آقاتوكا«نيما، عمارت جاودانه شعر است، نيما در » عمارت ديگر«
دهند شادمان است و اين اميد اسـت كـه   ميچه از گذر ايام نگران است اما با اين اميد كه نوخيزاني راه او را ادامهاگر 

ي بـودن و مانـدن اسـت، او    دارد، شعر براي شفيعي كدكني نشانهرغبت خواندن را در درون او هميشه زنده نگاه مي
در سـخن  » هـا شبچراغ جاودان قرن«؛  ها نقش بنددكه برجانخواهد سرودي جاودانه بر لب داشته باشد، سرودي مي

دانـد و شـعري را   اش را جاودانـه مـي  »مـن شـاعرانه  «شـمار،  هاي بي»من«او، استعاره از شعر است، سرشك از ميان 
  .ي زندگي باشدداند كه آيينهباشد و شعري را جاودانه ميستايد كه جوهر جاودانگي داشته مي

دانـد و اعتقـاد   ي زايندگي و زنـدگي مـي  داند و سرشك شعرش را در زمرهاز كتاب حيات مينيما، شعر را فصلي 
كشـد كـه درآن   اي را به تصـوير مـي  دارد كه هر جا كه زندگي است، شعر نيز حضور دارد، سرشك لحظات شاعرانه

  .ايدافزهايش بر اقاليم وجودش ميبيند كه با نغمهگسترد وگاه گنجشكي را ميجهانش، بال مي
را ) شـاعران (هـا  گيرد هر چند آرزوي خود و دگر مـرغ ، زماني كه در برابر مخالفان قرار مي»ققنوس«نيما در شعر 

اي را براي خود رقم زند پس خود را به روي هيبت خواند تا زندگي جاودانهبيند، اما اميد او را به خويش ميتيره مي
از خاكستر وجودش سر برزند، گويي نيما بـا  ) آوازهاي نوين(ها تا جوجهافكند مي) راه دشوار در برابرمخالفان(آتش

، در نگـاهي نمـادين   »سـريويلي «كنـد،  اش بيان ميي خويش را در تحقّق اهداف شاعرانهاين شعر سرسختي و مبارزه
ر اسـت،  وجوي قالب ديگـر و معـاني ديگـ   كه شعر را از سياهي ابتذال برهاند در جستخود شاعر است كه براي آن 
است، شود ، راهي است كه خود شاعر در تمام طول زندگيش در برابرمخالفان طي كردهراهي كه در سريويلي طي مي

منـد  ي استوار در جهت نظـام دهد و با ارادهاين داستان، داستان اعتقاد راسخ شاعر است كه هراس را به خود راه نمي
ي شاعر در رسالتي است كـه  وقفهتا پايان زندگيش نمايانگر تالش بي دارد، اشعار نيماكردن فكر نوين خود گام برمي

  .استاست اما در ايمان به كارش ترديدي نداشتهاست، او هر چند در اشعارش از گروه مخالفان رنجيدهداشتهبر عهده



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1004

ي ناسالم در جامعـه  سرشك هرچند درموقعيتي متفاوت  از موقعيت نيما قرار دارد اما او نيز همواره از رواج نقدها
پردازد و با ايمان به حقيقت شعرش، مـدعيان شـعر و   ، به اثبات شعر خويش مي»السحرباطل«است، اودر شعر رنجيده

داند و كوشش مخالفـانش را در بسـتن   بخش مياي زندگيگيرد و حتّي شعر خويش را چشمهشاعري را به انتقاد مي
  .بيندنتيجه ميراه اين چشمه بي

ه   هرچن ا نيمـا نظريـد كه در اين مقايسه نگاه هماهنگ هر دو شاعر نسبت به مفهوم شعر، برجسته و نمايان است ام
است و شعر شفيعي گاه پرداخت لطيفـي از نگـاه او نسـبت بـه     دقيق خود را نسبت به شعر درآثار منثورش بيان كرده

گفت منبعـث از نـوع نگـاه    تواناهي كه گاه مياست، نگمفهوم شعر است كه به آن جوهري از احساس و عاطفه داده
تر بيان است وشيفتگي خود را نسبت به شعر بيشتر از نيما به شعر انديشيدهكدكني گستردهنيما به شعر است، شفيعي

است و نگرش عرفاني شود اين شيفتگي را دوچندان كردههاي شاعر، زماني كه مسحور شعر مياست و شادمانيكرده
  .استتأثير نبودهدر نوع نگاه او نسبت به شعر، بيشاعر نيز 
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