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   یکدکنیعیشف ترکت دیشعر و شخص دربارۀ هایینکته :ییغبارزدا لحظۀآن 
  )»َسماک«پادکسِت از مکمل دومین شماره (

  
  کشی به سایه اقتصادنیایشپ

  
  شریفیفرشید سادات

  مقدمه
 نامۀژهیوو در چندین چاپ و منتشر شده  یکدکنیعیشف ترکدوازده دفتر شعر د تاکنون که دانیممی

ها را تای آن۳۱۴کم که نگارنده دستِ ناشده را عرضه نموده هم بخشی از شعرهای چاپ بخارا نوروزیِ 
  .از اینجا. اینجا)دو نمونه (دریافت برشمرده است 

بسیاری از نظر  موردتوافقز یبرجسته و طرازاول ن یستاد و محققا عنوانبهشان یگاه ایجاهمچنین 
  است. افراد

ه هم در کاست  نظیربید یشا یا حتی نظیرکم ایچهره ،ن لحاظیاز ا یم وییبگو توانیممیب ین ترتیبد
شاعران خوب  زمرۀدر  ،]۱[»مایآل ن تنپنج«از پس  حالدرعیناست و هم  ایویژه چهرۀ ،قیتحق عرصۀ

  .گیردمیو مقبول قرار 
ن دو یه اک دهدمی انکبه ما ام یکدکنیعیشف در ،مالکتمام و  صورتبه یژگین دو ویا زمانهموجود 

 یارهاکان شعرها و یم هاییهمانندیو  هاارتباطافتن یم و در یر یدر نظر بگ یمواز آیینۀرا مانند دو 
  :رسدمیبه نظر  یته ضرورکن یکح یتوض ،اما قبل از ورود به بحث ؛میوشکشان بیا یقیتحق
ای آیینهواحد تحت عنوان  یتابکدر  ۱۳۷۶ ارساله ک( ]۲[یکدکنیعیشف از هفت دفتر اول شعر یکهر 

و  اندرسیدهبه چاپ  یمتفاوت هایتاریخو در  جداجدا ،ترپیش ،ده است)یبه چاپ رس برای صداها
است و  یخاص یمتعلق و مربوط به مقاطع زمان شعرهایشاندارند و هم  یمستقل مقدمۀعتاً هم یطب

رد. کو دنبال وجو جست هاآنامل و تطور شعرها را در کت یخیر تار یس توانمیل ین دلیبه هم
آن  کندمیجلب نظر  هزارۀ دوم آهوی کوهیدفتر  مقدمۀه در خواندن ای کنکتهن یاول کهدرصورتی

ت یشعرها را رعا یخیب تار یه دلم خواست ترتک گونههمان«: نویسدمی یکدکنیعیشف ترکه دکاست 
، کدکنیشفیعی» (لب قائل نشوم.قا ازنظرشعرها  یبرا یخاص کیکب و تفیخواست ترت دلم ،نمکن

ً توجه  بساچهپس ، )۹: ۱۳۷۸  اشتباهبهمحقق را  ،ن دفتریا دارتاریخ یخ شعرهایردن به تار کاصال
 ترکشاگردان د یه از برخک یو سخن(را طبق اطالع بنده یبه دست او ندهد ز  یر درستیند و سکفیب

ً . شاعر ،هم دارتاریخ یاز شعرها یدر تعداد ،]۳[)امشنیده یکدکنیعیشف ر کرا ذ یخ اشتباهیتار . عمدا
 یمبتن یخاص یخیشعر را بر داللت تار  رمزگشاییرا بر آن حمل و  ایویژه یخیرده تا نشود قضاوت تار ک
هزارۀ در دفتر  یکجا صورتبهر یست سال تأخیه با بک( یدر پنج دفتر بعد ،ما یرد. پس نقد و بررسک

  .طلبدمی یشتریاط بیمتفاوت و احت ایشیوه)، اندشدهمنتشر  دوم آهوی کوهی
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  متن
   یکدکنیعیشف یشاعر کارنامۀمرور 

و  هاویژگیاز  ایپارهو با دقت در  پردازیممیشان یشعر ا یدفترها یاجمال ین بخش به معرفیدر ا
 ،نمونه عنوانبهنباشد.  یاز تازگ ید خالیه شاک شویممیادآور یرا  یاتکن هاآنموجود در  هایداللت

ار راهگشا به نظر یبس هاآنه دقت در ک هاستمجموعهنام  ،ما تأکیدو  موردتوجه هایداللتاز  یکی
 دهندمیارائه  اینظریه بارهدراین شعر معاصر عربتاب کهم در  یکدکنیعیشف ترکو خودِ د رسدمی

 یک توانمی کندمیشعرش انتخاب  هایمجموعه یه شاعر براک هایینام یه بر اساس آن از روک
 کندمیاستفاده  ایکلمهتک هاینامشتر از یب یمثالً اگر شاعر(رد کارائه  یو ادب شناختیروانل یتحل
 نک: ،ب استکیبر تر  یتش مبتنیذهن کندمیب استفاده کیشتر از تر یمحور دارد و اگر بلمهکت یذهن
  .)۲۷۱. ۲۶۱: ۱۳۸۰، یکدکنیعیشف

شعرها و  تکتکم داد مثالً به اسم یشتر تعمیرا ب ین تئوریا توانمیرها سط نیا نگارندۀالبته به نظر 
 هاآنست و از مجموع ی. با دقت و توجه نگر نویسدمیه شاعر بر دفتر شعرش ک ایمقدمهاز آن  ترمهم

 تواندمی ،آوردمیدفترش  یرا در ابتدا یا عباراتیشعر  ،اگر شاعر مثالعنوانبهبه دست آورد.  یجینتا
 خواهدمیشاعر  یوقت گمانبیند چون ک یکنزد یاو در آن مقطع زمان یذهن یافتن فضایا را به در م

و مؤثر در  کنندهتعییناز عوامل  ،او یذهن یفضا ،ند و اول دفترش بگذاردکرا انتخاب  یا عبارتیشعر 
  مورد خاص است. یکنش یگز 
  :ای برای صداهاآیینه دفترهایِ مجموعه - 
 ترینمهمن و یاول زمرۀ. در یهند کر سبیتحت تأث همآنفقط شامل غزل است  :هازمزمهدفتر  .۱

ن ینخست یر شعرهایآن و سا دربارۀخود شاعر  یداور ،افتی توانمین دفتر یا دربارۀه ک هاییاشاره
  بعد گفته و نوشته: هایساله در کش است یخو

 شدممیغرق  یهند کسب یکخوانده بودم و داشتم در استترا  یهند کر سبیدو تا از مشاه یکیو  صائب ،میلک ،من«
ه کن بود یالمشان اکو جان  زیستندمیعمر در آن  همۀ یوهکروز یف یریمانند ام یه شاعرانکده بودم یرس یجایبه یعنی

. دارند.. کسوتیپیشفقط حرمت  هاایندارند؟  یو موالنا و حافظ چه لطف یو سعد یفردوس ،ه صائب هستک ییدر جا
را نوشته  وان شمسیدر د یریستاب ک هاوقتآن یدشت یادم هست علی. شدممیمبتال  یمارین بیمن هم داشتم به ا

گفته  یمولو آنچهردم تمام کنوشتم و ادعا  ایمقالهه که من هنوز دانشجو بودم. چنان مسحور صائب بودم کبود 
 گویممی پروابیه ک امرسیده یجایبهو امروز  ارزدینمت صائب یب یکوان شمس به یست و تمام دیشعر ن وجههیچبه

 یکدر  امعاطفی یداور یست ولین یو عقالن یعلم ین نوع داوری. البته اارزدنمی یت مثنویب یکوان صائب به یتمام د
  ]۴[)۳۶: ۱۳۷۹، بشردوست(» است. ییهمچو حال و هوا

 اشارۀ. کندمیو آن را نقض  گرددبرمیاز حرف خود  راحتیبه یکدکنیعیشف بینیدمیه ک طورهمان
 مقدمۀ ۱۰ صفحۀادداشت شاعر در ی ،شان هستیا هاینوشتهدر  هازمزمهن دفتر یه به اک یگرید

من «: )چاپ شود یکجا ،ن باریاول ین هفت دفتر برایقرار است ا کهوقتی(است  ای برای صداهاآیینه
تمام دفتر  ازجملهاز شعرها  یمقدار خواستممیجا یک صورتبهتاب کن ین مراحل چاپ ایدر آخر 

در  یهند از سبکه ک ایبیمارگونهو  یتیعار  روحیۀل یبردارم به دل ای برای صداهاآیینهرا از  هازمزمه
ه با کز یست؟ گفت: آن چیه اسم اعظم چکدند یاز بزرگان پرس یکیه از کادم افتاد یبه  یآن است ول

 هایشعرخواناز  یاریبس حافظۀن شعرها را در یه اکل ین دلیا ن تو سازگار باشد. من هم بهیقی
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، کدکنیشفیعی( »ردم.ک یخوددار هاآناز برداشتن  هاییحافظهن یبه احترام چن ،ده بودمیجامعه د
۱۳۷۹ :۱۰(  

 هازمزمهدفتر  یدر ابتدا یخاص چیزهیچ ،میباال گفتسطرها  ه درک یدیدزاویه: از ]۵[ یشبخوان دفتر .۲
 درخورتوجهه در نوع خود کآمده  یعنوان شعر از صفحۀبعد  ،شبخوانی . اما در دفترشودنمیه دید

  است:
  »خوشا جاده و در جاده نهادن قدما یآغاز و خوشا صبحدما/ ا یخوشا شاد یا«

  و برتولت برشت یبا منوچهر ییاز همسرا
  برد: یته پکبه چند ن توانمیسطرها  نیاز دقت در ا

 یه منوچهرک حالدرعیناو ( یکدکنیعیشفبودن چنداقلیمی. ۲؛ یخراسان کبه سبتوجه شاعر . ۱
َ می َ میبرشت هم  دخوان   .)دخوان

گر از ید یکیبه قول (من  ]۶[است. یکدکنیعیشف شعر هایویژگیاز  یکی ،بودن» یمیچنداقل«ن یا
از  ،یاز زبور پارس ،کور یویاز توس تا ن یعنی .]۷[»کور یویاز توس تا ن«: گذارممی اسمش را ،)نامنتقد

 هااین همۀ ،X اشعۀما و تا یاه هواپیس جعبۀمرغ تا یاز س ،القضاتنیاز ع ،حاتیاز شط ،یر مانیمزام
جز دفتر به(او  یشعر یثابت دفترها یژگیقاً ویدق ،نیرد و اکدا یپ یکدکنیعیشف در شعر توانمیرا 

  است. )اول
 یک یم شعریتنوع اقل )ساده یبررس یکدر  یحت(ه کست یده نیز فاا یته خالکن نیا یادآوری ،نجایدر ا

 ،معاصر دورۀدر  ،گمانبیتنوع واژگان. و . ۲ ،تنوع نمادها. ۱د: یشکرون یب توانمیشاعر را از دو جا 
و تنوع نماد داشته  یتنوع واژگان یکدکنیعیشف شعر اندازۀبهه کافت ی توانمیرا  یمتر شاعرکشعر 
  باشد.

ِ  :از زبان برگفترِ د .۳   :بینیممیرا  یمولو هایبیتن یا ،دفتر سوم در آغاز
  دانکخا از اندکردهبر  هادست /انکیهمچون خا انددرختانن یا«

  »ند رازیگوچند اقلیمی  شیر خویاز ضم /دراز با زبان سبز و با دستِ 
شدن عنصر  ترپررنگ ،نن شعر گرفته شده است و دقت در آیاز هم ،ن دفتریه نام اک شودمیمالحظه 
  .دهدمیرا به ما نشان  و یز حضور مولویو ن گراییطبیعت

۴.  ِ  است. های نشابورباغدر کوچه شاعر یکدکنیعیشف ارک: اوج »نشابورهای باغدر کوچه«دفتر
 هایخاطرهو با  نیز هستاو  یوطن فرهنگ که ،یکدکنیعیشف ترکد ییایوطن جغراف تنهانه، نشابور

ات خوانده یخ ادبیتار  آنکهبیه مادربزرگش اسم درست او را ک(ن و مزار پدر عطار کدکاو از  کیودک
 یت فردیاز هو ،یکدکنیعیشف کیودکر از ین تصاویخته شده است. تمام ایآم ،)ش گفتهیباشد برا

 ،او. کندمیدا یاو گسترش پ یت فرهنگیهو و تا آغازدمیرده ک یه در آن زندگک ییایاز جغراف ،شاعر
  : نویسدمی بارهدراین ،خود

 ،است یتفرج ،نشابورهای باغدر کوچهران است. و یفرهنگ ا خالصۀران است. یتمام ا خالصۀمن  در نظر نشابور«
  »ران.یمهم فرهنگ ا هایجنبهاست به تمام  ایشاعرانه نظارۀ ،است یگشت

و در دفتر دوم  ترپیشز ین )شیوخ یوند با شعرهایدر پ(ن اعتراف شاعر یه دومکنجاست یو جالب ا
 صادقانۀه شاهد اعتراف ک ییل گرفته است؛ جاکش نشابورن یهم یدرست در حول و حوال )یشبخوان(
  م: یهست یگرید
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قبل از  هایجنبه و آن( اندنبودهمن مقدس  یاد هم برایه ز ک ییزهایه به چکنم کانتقاد  راحتیبهاز خودم  توانممیباز «
ن یدر من بوده اما در ا ید در آن لحظات چنان حالتی. شاامدادهنشان  یفتگیش یسکر یتحت تأث )تران اسیا یاسالم

و با  اشتبریزی یحروف هللافضلاش و با یالقضات و حالج و سهرودنیبا ع ،اشاسالمیران در جانب ین ایلحظه ا
ر یبکورش کران هوخشتره و یاست از ا ترسمقدار یش بسیخان و دهخداکوچکو  یابانیا تا خیگرش... بیهزاران هزار د

ات خود را یح یاسالم دورۀه در کرا دوست دارم  یزند. و در آن جانب هم آن قسمتمی انهیا تاز یه بر در ک یو مرد
 صفحۀ(.» انددرآوردهاحتماالً موهوم سر به  هاینوشتهسنگان یه از مک هاییآناوش و رستم. نه یاستمرار داد مثل س

  ]۸[.)یچاپ اول شبخوان ،۱۲و  ۱۱
چیز نشان از دو  ،شیر خوییو تغ کسلو دربارۀ کدکنی یعیشف شجاعانۀصادقانه و  هایاعترافن یا

 توانیممیهم  یکدکنیعیشف را در شعر یژگین دو وی. اییایپو یگریصداقت و صراحت و د یکی: دارد
  ]۹[ه است.یار شبیتش بسیشعرش به شخص جهتازاینم و یببن

نسخه چاپ شده  هزاراز پنجاهش یب ،متر از دو سالکپنج چاپ در  یط نشابورهای باغدر کوچهفتر از د
 ،رودمیهزار نسخه فراتر از پنج ندرتبهتب شعر ک شمارگانثر که حداکران یا جامعۀن در یاست. ا

از  یکیرا ین مجموعه است ز یا یت اجتماعیو نشانگر موفق شودمیمحسوب  ییار باالیشمارگان بس
 هاییمالکاز  یکیه کنجاست یاست و جالب ا ربودنیپذحافظه ،ن دفتریا درخورتوجهمهم و  هایویژگی

ت شعر به یزان موفقیسنجش م یبرا )یات فارسیادب رشتۀمنتقد و استاد  عنوانبه( یکدکنیعیشف هک
ن است یهم ،کندمی عرضه ،)گرید یز در جاهایو ن( ]۱۰[شعر یقیموستاب ک مقدمۀدر  یلحاظ اجتماع

ته را کن نیا ،او ]۱۱[شعرخوان جا افتاده و حفظ شده باشد. جامعۀ حافظۀه هر شعر تا چه حد در ک
اشعار  گیردمیم یتصم یه او وقتک کنممی یادآوریز ی. نکندمیمطرح  شعر یقیموس مقدمۀصراحتاً در 

باز  ،ندکاشعارش حذف ن مجموعۀاز  )نپسنددشانمی باوجودآنکه(از دفتر دوم را  یمکاول و  مجموعۀ
  مردم است. حافظۀها در نآ حضورل یبه دل

مثل درخت : یعنی ،...هاباغوچه کدر بعد از  مجموعۀ: در سه ]۱۲[باران مثل درخت در شب دفترِ  .۵
ت یرا تثب آمدهدستبه یت واالیشاعر موقع ،انیمول یجو یبوو  ،و سرودن از بودن ،در شب باران

 یلکنگاه  یکن دفتر است و در یا برجستۀص یاز خصا »گراییطبیعت«ه کر است کذ درخور. ندکمی
ه دقت در عنوان کعت است ین توجه به طبیهم یکی، یکدکنیعیشف رکشعر و ف یهایژگیو از زین

ن یدر نام ا یعیعت و عناصر طبینمونه به حضور طب یآن است. برا مؤیدا مجموعه هم یشعرها 
  د.ینکجه دفترها تو

یعیشف توجه ،دیفهم توانمین مجموعه یه از دقت در عنوان اک یزی: چو سرودن از بودندفترِ  .۶
 گونهاینه کاست  یواژگان مجموعۀخواندن و تمام  ،صدا ،سرود ،یقیموس ،آواز ،شاعر به شعر یکدکن

  ه:کن بخش از وجود شاعر آن است یا یمحور توصیۀرا در خود دارد.  هاداللت
  ه سرودن است بودنک یه هستکتا  یبسرا

  نکن حصار بشیدژ وحشت ا یبه ترنم 
 ،با واژه و مفهوم شعر یکدکنیعیشف هک یبرخورد ی. نوعیدارد و شاعر رسالت یرسالت شعر ،د اویدر د

ه ک گونههمان یعنیدر شعر اخوان دارد.  »قصه«لمه که کاست  یدارد مانند نقش یادشدهلمات کو 
شعرها و شاعران سرود  ،صداها ،هاترانه ،راث گذشتگان استیو م گویدمیخوان راست قصه در شعر ا

حضور  )ه با تمام وجود به آن توجه داردک( ایگذشتهو در متن  یکدکنیعیشف بر لب هم در متن شعر
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 )شاعر ازجملهو (گران یاد دیا آن را به یو  ،شوندمیاز آن  یا جزئی ،کنندمیت یدارند و آن را روا
  .آورندمی

ه کست ید نیبع ،گویممیاط یبا احت ،دارد و یدر عالم هست یگاه خاصیشعر جاکدکنی، یعیشف ازنظر
ن یاز وجود چن یز ناشین یتخصص دانشگاه عنوانبهردن آن کات و دنبال یاو به ادب ویژۀ عالقۀتوجه و 

 یته یعر معاصر از عمق انسانش«با نام  »کیرود« مجلۀدر  ایمقالهدر  یدر باشد. خود و یدگاهید
ه به انسان مربوط است ارتباط کز یانسان و هر آن چ ،ید با زندگیه شعر باکن است یقائل به ا» است

 بارهدراین، بینیممین نگرش را در شاملو یقاً ما ایقاً و تحقیست. دقیش نیب یداشته باشد اگرنه تفنن
  .)»است یه زندگک یشعر«: نک
 طورهمانر اخوان است. یتحت تأث یا حتیه یقاً شبیدق ،است قائلشعر  یه براک ینقش ازلحاظ یعیشف

 آن را به شعر اطالق یکدکنیعیشف کندمیاد یبن »قصه« کلمۀه اخوان در قالب کرا  یزیه گفتم آن چک
  .نمایدمی
  :کیاست به شعر مشهور رود ایاشارهنام مجموعه  :»انیمول یجو یبو« .۷
  ید همیار مهربان آیاد ی یهم /دیان آیمول یجو یبو
و به شعر و  ،)خراسان بزرگ(به خراسان  گرددبرمی ،رانیا یادب گذشتۀبه  گرددبرمیه باز هم ک

  .یابدمیهمچنان ادامه  یراتیین مجموعه با تغین توجه تا آخر یا .و صدا یقیموس
  ]۱۳[)یوهک یدوم آهو هزارۀ( یپنج دفتر بعد مجموعۀ .ب

 یه ابوحفص سغدک کوهی یآهوهمان ؟ آوردمیاد یدام شعر را به ک یوهک یوم آهود هزارۀعبارت 
  :]۴۱[بود گفته 

َ  یوهک یآهو َ در دشت چگونه د   ]۵۱[!ار چگونه بودا؟ییار ندارد بیاو / دا!و
 هزارۀ دوم آهوی کوهینام  )شودمیست سال منتشر یه بعد از بک(ن پنج دفتر یا یشاعر رو یوقت
محقق و  یعنوان شاعر(من به  یعنیگذشته است. و  یزار سال از آغاز شعر فارسه یعنی گذاردمی

سخن  ،امگذاشتهرا پشت سر  یشعر ۀپشتوانه هزار سال کنیبه ا آگاهیبا توجه و  )شاعر یمحقق
 کهوقتیباشم.  یامروزانسان  یک )حالدرعین(نم و ک ین هزار سال همدلیبا ا امکرده یو سع امگفته

 گونهاین ،هم باشد یامروزند و ک یحسهمگسترده  یلیخ سالۀم هزار یاقل یکاهد با انسان بخو
  .)میردکه قبالً هم به آن اشاره ک یبحث( گرددمیم شعرش گسترده یه اقلک شودمی

  ه:کم ینک خاطرنشاند یبا ،هزاره...و  نه...ییآبرجستۀ عام و  هایویژگی مقایسۀدر بحث از 
گر یبعداً در شش دفتر د ،هازمزمه یفرد »من«ه ک بینیممیکدکنی، یعیشف عواطف شعر ی. در بررس۱

در  یعام و جهان »من« یعنی یفلسف» من«و  ،شودمیل یتبد یاجتماع »من«به  ای برای صداهاآیینه
ی و عام و جهان فلسفی» من« پررنگحضور  عرصۀه کاست  ین در حالیمتر است. و اک هامجموعهآن 
  دوم است. جموعۀمدر 

ه ک( کندمیه ک یه دارد و اعتراضک یزیبه خاطر همان گر  یرانیاول توجه به فرهنگ ا مجموعۀ. در ۲
ست یبعد از ب کهدرصورتی. شودمی رنگکم )قبول ندارم یلیش از اسالم را خیپ یرانیمن فرهنگ ا

 منتها توجهش کندمیم رجعت ش از اسالیران پیدوباره به توجه به ا یوهک یدوم آهو هزارۀدر  ،سال
  د گشود.یگر باید یه در جاکاست  ین موضوعیاست و ا ترعمیقار یگرگون و بسید
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در  یکدکنیعیشف هکم ینک خاطرنشاند یعقل و هنر با رابطۀو  ،یو هنر یر عقالنیتصاو . در بحث از۳
  .گویدمیشعر  ترفلسفیو  ترعقالنی یلیدوم خ مجموعۀ

ً گفت ،ردن موایعالوه بر ا ن یندارد و همچن یخاص یخیب تار ین دفتر ترتیا یه شعرهاکم یقبال
ً - شاعر ،هم دارتاریخ یاز شعرها یدر تعداد )یقینبهقریب احتمالبه( رده کر کرا ذ یخ اشتباهیتار - عمدا

خاص  یخیبر اساس داللت تار  ییژه و رمزگشایو یخیله شعر خود را از حمل قضاوت تار ین وسیو به ا
امالً آزادانه ک یلکان انتقاد به شکار به وجود آمدن امکن یا نتیجۀ ترینسادهن و یاخته است. اولرها س

م که در حک(داللت را  یمشت ،ن دفتریا یثر انتقادهاکن شعرها و ایاو در ا ،دیگربیانبهاست. 
 هاییآنخاموش  یااشارهو با  نهدمیم یفه خوانندۀش چشم یپ )اندعاقالنفهم  یبرا یافک هایاشارت

راند. و درست به می ناب شعرش هایداللتده ندارند را از خود و یم پوشیشف مفاهکه توان کرا 
  .طلبدمی یشتریاط بیمتفاوت و احت ایشیوه ن مجموعهیا یه نقد و بررسکل است ین دلیهم

تاً ینها ،کندمیدنبال  یعه انتقاد اجتماک یهدف ترینمهمالً ک؟ جویدمین انتقادها چه یاما شاعر ما در ا
هزارۀ دوم آهوی  یدر شعرها یکدکنیعیشف پویۀن یدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. و ایرس

بر  یمبتن هایاحساسوتاه و ک هایلحظهانگر یو ب کنندهثبتا ی. ۱دو گونه و نمود عمده دارد:  کوهی
ا به ی. و ۲. یوهک یدوم آهو هزارۀانند شعر : م)د آورده باشندیرا پد یبلند یاگر شعرها یحت( اندآن

 آنچهنسبت به  نوستالژیک ی: حسپردازندمیو منتقدانه  نوستالژیکحس  پوشیدۀن و یان نمادیب
ن است یشعرها هم همبودن خیتار بی لیوجود دارد. دل آنچهمنتقدانه نسبت به  یگذشته است و حس

  ن واقعه اشاره دارد حرفش را بزند.شعر به فال کهاینال راحت از یه بتواند با خک
ا یت است؟ آیر دادن وضعییتغ قصدبها الزاماً ی، آکندمیشاعر انتقاد و اعتراض  یک یوقت راستیبهاما 

گوناگون را از هم جدا  ید انتقادهایشه. پس بایت دارد؟ مسلماً نه همیر وضعییبه تغ یدیاو حتماً ام
د اصالح یه شاعر امکن است یگر چنید دستۀد اصالح باشد. یام به تواندمیدسته از انتقادها  یکرد. ک

نند. دسته ک یارکه بتوانند ید بقیشا دهدمیه به نظرش درست است نشان کرا  یزیندارد اما آن چ
آن سرشار  ازه ک(خود را  یردن حس درونکبا انتقاد  خواهدمیه شاعر کاست  یمربوط به حالت ،سوم

 یو نامطلوب یدر مقابل بد )ه انسان (شاعرکاست  یروان مکانیسم یکن یزد. ایرون بر یب )شده است
د در بحث ما از یه شاکچهارم انتقادها  دستۀبه  رسدمی. سرانجام نوبت گیردمیار کوضع موجود به 

 ،هیبه بق یدر صورت نشان دادن بد یحت داندمیه شاعر کاست  یباشد و آن شامل موارد ترمهمهمه 
 یه نادرستهمآنن یو آنچه درست است در ب یآن درست یانجام دهد اما برا یارک تواندنمی یسک

ملت  یک یخیتار  حافظۀش در یصدا کش و پژوایصدا ،رشکتا تذ گشایدمیرد. شاعر لب به گفتن ینم
 وظیفۀ تریناصلین یو همچن ،در شعر اخوان »قصه« وظیفۀ تریناصلین یبماند و به نظر من ا

  است. یکدکنیعیشف یدر شعرها »شعر«
  

  :بندیجمع
  کرد: فشرد و بیان توانمیرا چنین این بخش  جۀینت پنج

ــر دو بعـــــد ، یکـــــدکنیعیشـــــف محمدرضـــــادکتـــــر  -  ـــه در هـــ ـــت کــ ـــیتی اســ ـــگاهیشخصــ و شـــــاعری از  دانشــ
ــایچهره ــتۀ هـــ ـــار معا برجســـ ـــودمیر محســـــوب صـــــروزگــ ـــن دو  شــ ـــع ایــ ـــــت جمــ ــــاظ کیفی ـــه لحـ ــ و شـــــاید ب

  ؛در ادب روزگار ما باشد فردمنحصربه ایچهرهه جو
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ـــاتر شــــعری کــــه  -  ــا صــــورتبهدفـ ــب  یکجــ ــزارۀ مجموعــــۀدر قالــ ـــدهمنتشــــر  دوم آهــــوی کــــوهی هــ  ،اندشـ
ـــا هفـــت دفتـــر  ــد تفـــاوت عمـــده ب ــار  مجموعـــۀچنـ ــار جداگانـــه (انتشـ ــدم انتشـ ـــف. عـ  یکجـــاقبـــل دارنـــد: ال

ـــدم  ـــت ســـــال)؛ ب. درآمیختگـــــی شـــــعرها بـــــه لحـــــاظ قالـــــب و زمـــــان ســـــرایش (عــ ــت و پـــــس از بیســ رعایـــ
ــنش شـــــعرها  ــــدم چیـــ ــــب و عـ ـــک قالـ ــبتفکیــ ـــا  برحســـ ــذف یــ ــان ســـــرایش)؛ پ. حـــ ــــهزمـــ ـــاریخ  جاییجابـ تــ

ــت گریــــز از امکــــان مصــــداق یــــابی و  ــه (جهــ ــن مجموعــ ــداد نــــامعلومی از شــــعرهای ایــ شــــعر بــــر  تأویــــلتعــ
  ؛تاریخی و زمان خاص سرایش آن) ایزمینه

ــاکم بــــر اشــــعار ادوار کلــــی شــــعر عاطفــــۀنــــوع  ازلحــــاظ -  ــاس . یکــــدکنیعیشــــف حــ ظــــاهراً و صــــرفاً بــــر اســ
ــی ـــ ــی هایبررســ ـــ ــه ایـــــــن . کلــ ــادورهبـــــ ـــ ــیم  هــ ـــ ــودمیتقســ ـــف. : شـــــ ــقی (رمانتیـــــــک)؛ ب.  دورۀالــــ ـــ  دورۀعشــ
ــــکل ـــاه  گیریشـــ ــاعی بـــــــا نگــــ ـــ ــــعر اجتمــ ــتایششـــ ـــ ـــت؛ ج.  آمیزســ ـــاه  دورۀبـــــــه طبیعــــ ـــوازن نگــــ ـــائیتــــ و  غنــــ

ـــه  ـــاعی (کــ ــراض اجتمــ ــرینمعروفاعتـــ ـــ ــن دوره  ت ــــابور هایباغکوچـــــهدر «دفتـــــر ایـــ ــت »نشـ  دورۀ)؛ د. اســـ
ــعری (هــــــاقالبدرآمیختگــــــی  ــاحات شــــ ــاهری  دورۀ، عواطــــــف و ســــ ــــالهبیستســــــکوت ظــــ ــه  ســ ـــه کــــ گفتـــ

  ؛)منتشر گردیده است یکجااشعار آن بعداً شد 
ــار  -  ــــن چهـــ ــیر و گفتـــــهپیش دورۀدر ای ـــری نیـــــز دیــــده  ســـ ـــم دیگــ ــت مهــ ـــودمیفرگشــ ــرو آن  شــ نـــــوع  ازنظـــ

ــی پــــیش از اســــالم و میــــراث فرهن ــراث فرهنگــ ــه بــــه میــ ــیر نیــــز  دورۀگــــی توجــ ــن ســ اســــالمی اســــت کــــه ایــ
ـــار دوره دارد: الـــــف.  ـــود چهــ ـــور  دورۀخــ ــــگکمحضــ ــــگ عشـــــق رنـ ــــور پررنـ ـــل حضـ ــه دلیــ  هـــــر دو میـــــراث بـــ

ـــر نخســــــت) ــــی (و دورۀ؛ ب. (دفتـــ ــت  توجــــــه افراطــ ـــ ــران پــــــیش از  تــــــأثیرتحـ ـــ ــــگ ایـ ـــه فرهنــ ـــاص بـــ وی خـــ
ــالم، ج.  ــدن بســـــیار  دورۀاســـ ــ ـــگ شـ ــ ـــــا پررن ــادل ب ـــد ا برجســـــتۀمتعـــ ــران بعــ ـــ ــــراث ای ــالم؛ د. میـ  دورۀز اســـ

ـــاوتِ  ــه ویژگــــــی متفـــ ـــا ســــ ــالم بـــ ــران پــــــیش از اســــ ـــت عناصــــــر ایــــ ــانی  بازگشـــ ــــی انســــ ــــق فرهنگــ ــــاه عمیــ نگــ
ــائی و تـــــ جایبـــــه ــران و ، ثریأنگـــــاه القـــ ــگ ایـــ ــــل فرهنـــ ـــادل بـــــه کـ ــاه متعــ ــــهنگـــ  دارمعنـــــیحضـــــور  درنتیجـ

ــا ــر دو ســ ـــری از هــ ـــت(ت حعناصـ ــــه و تثبیـ ــــی، تعمیـــــق یافت ــــنش کل ــــا بی ـــه ب ــا کـ ــا آنجـــ ـــدۀتــ ــی و  شـ فرهنگـــ
ــب داشـــــته باشـــــندر . سمیشـــــعر  ـــه  گـــــرفتنِ فزونی ،شـــــک تناســـ ـــیش از اســـــالم بــ بســـــامد عناصـــــر ایـــــران پــ

ــبت  ـــدونقبـــــل دورۀنســـ ــایر  ، بــ ـــه شـــــکلی  هایحیطـــــهنفـــــی ســـ ــم بــ ـــی (هـــــم ایـــــران اســـــالمی و هـــ فرهنگــ
  ؛)شوندمیاسالمی او حل . محدود، فرهنگ و عناصر غربی که البته در نگاه ایرانی

ــر اصــــلی شـــــعر و -  ـــیعیشــــف ســــه عنصـــ ــان«، یدکنکــ ــت«، »انســـ ـــتند و بـــــه نظـــــر » طبیعــ و فرهنـــــگ هسـ
ـــک را ( تـــــوانمیو  رســــدمی ــــوع نســـــبت و ضـــــرورت هــــر یــ ـــه ن ــار هـــــم چـ  عنوانبـــــهجداگانـــــه و چـــــه در کنــ

ـــاری بـــــرای دوره بنـــــدی فکـــــری ــیمعیــ ـــه نکـــــات دم حـــــلشـــــعر او م زیباشـــــناختیفرهنگـــ اقـــــه قـــــرار داد و بــ
ــــه ــــور عرضــ ــــیری  درخــ ــیو ســ ـــ ـــن دارمعنـ ــــت ایـــ ـــید (در بــــــاب اهمیــ ـــه عنصــــــر رســـ ــــیدمهدی  ،ســـ ــر ســ ـــ دکتـ

ـــز در کتـــــاب  ـــانی نیــ ــا  شـــــعر معاصـــــر اندازچشـــــمزرقــ ــم نظـــــری همســـــان بـــ ــاحب ایـــــن قلـــ نـــــک: (دارنـــــد صـــ
  .)۵۷۹: ۱۳۸۷زرقانی، 

  
  هایادداشت

  زاد و سپهری.یعنی: نیما، اخوان ثالث، شاملو، فرخ. ١
(مشـــهد، مـــرداد  شـــبخوانی. ٢؛ ١٣٤٤د مجموعـــه غـــزل)، مـــردا، (مشـــهد هازمزمـــه. ١انـــد از: . ایـــن دفترهـــا بـــه ترتیـــب عبارت۲

مثــل درخــت در . ٥؛ )١٣٥٠(تهــران، مــرداد  هــای نشــابورباغدر کوچــه. ٤؛ )١٣٤٧(تهــران، اردیبهشــت  از زبــان بــرگ. ٣؛ )١٣٤٤
 ِ   .)١٣٥٦(تهران، بهمن  بوی جوی مولیان. ٧ ؛)١٣٥٦(تهران، دی  ،و سرودن از بودن. ٦؛ )١٣٥٦(تهران، دی  باران شب

  محترم دانشگاه الزهرا. استادار خانم دکتر مریم حسینی . مانند سرک۳
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نوشــته شــده و مــا در مــتن آن بــا  یکــدکنیعیشــف طور مســتقل دربــارۀ زنــدگی و شــعر. ایــن اثــر یکــی از ســه کتــابی کــه بــه۴
انــد تــا در تــدوین اثــرش از های شخصــی دکتــر اســت کــه بــه مؤلــف کتــاب دادهرو هســتیم: یادداشــتاســنادی مغتنمــی روبــه

  ها بهره جوید.نآ
در اصـــطالح مـــردم خراســـان کســـی بـــوده کـــه هنگـــام ســـحر آواز  »شـــبخوان«. اگـــر بـــه خـــودِ کلمـــۀ شـــبخوانی دقـــت کنـــیم. ۵

تــوان از عنــوان ایــن مجموعــه خوانده تا مردم را از خواب بیدار کند. پس اســتفاده از واژگــان محلــی از نکــاتی اســت کــه میمی
  بیرون کشید.

ــف کــــه دربــــارۀ تنــــوع اقلــــیم شــــعر. شــــاید بهتــــرین مطلبــــی ۶ ــه یکــــدکنیعیشــ ــده اســــت مقدمــ ــته شــ ــای نوشــ ای اســــت کــــه آقــ
، »آواز بــاد و بــاران«چــاپ شــده اســت بــه نــام  یکــدکنیعیشــف هایی کــه از شــعراند بــر یکــی از گزیــدهپورنامــداریان نوشــته

  .)١٣٧٧تهران: نشر چشمه، چاپ اول: 
  .)١٣٧٨عباسی،  نک:( یکدکنیعیشف نقد شعر ای است از آقای اورنگ خضرایی در. عنوان مقاله۷
کنــد ات آکادمیــک خیلــی راحــت بــه اشــتباهات خــویش اعتــراف میقــهم در شــعر و هــم در عــالم تحقی کدکنی یعیشف دکتر. ۸

کنــد و بــرای ایــن کــارش دلیــل خیلــی مهمــی دارد. او های خــویش را بــرای مــا تصــریح میو حتــی (گذشــته از آن)، بارهــا اشــتباه
خواهند به مــا ایــن نکتــه را یــاد بدهــد کــه حتــی او هــم (کــه یکــی از اســتادان برجســته و علمــای طــراز اول اســت می در حقیقت

کنـــد. پـــس مـــا هـــم اصـــالً نبایـــد فکـــر کنـــیم کـــه اشـــتباه و بـــه گـــردن بســـیاری از بزرگـــان امـــروز حـــق اســـتادی دارد) اشـــتباه می
خواهــد. مجمــوع ایــن عوامــل و تکــرار واهــد کــه پنهــان کــردنش نمیخعالوه، اعتراف و تذکر بــه اشــتباه جرئتــی میکنیم. بهنمی

رســاند کــه ایــن توجــه اســت و مــا را بــه نتیجــه میدرخور عالوۀ صداقتی که در اکثر برخوردهای او هست بســیار ها، بهمکرر آن
 یکــدکنیعیشــف هــای تحقیقــی دکتــرعــالوه کمتــر کتــابی از کتاباســت. بــه ،طــورکلیبــه ،هــای شخصــیتی ایشــانامــر از ویژگی

ــده و هســـت کـــه وقتـــی تجدیـــد چـــاپ می شـــود بـــا تجدیـــدنظر نباشـــد. حـــداقل کـــاری کـــه کردنـــد اشتباهاتشـــان را یـــادآور شـ
ایشــان از اشــتباهات علمــی خــویش (در کتــب تحققــی  یــادآوریهای انــد. لطفــاً بــرای دیــدن نمونــههــایش را اصــالح کردهغلط

  ها:بنگرید چاپ دوم (با بعدتر) این کتاب
هــا در بالغتشــان پــارادوکس ندارنــد.) ایــن مطلــب انــد مــن اشــتباه کــردم کــه گفــتم فرهنگیها (کــه گفتهدمۀ شــاعر آیینــه. مق۹

، بخــش موســیقی شــعر. ٣؛ صــور خیــال در شــعر فارســی. مقدمــۀ ٢اند؛ موســیقی شــعر نیــز متــذکر شــده ٣٠٨را در صــفحۀ 
  »).جبرینسار«(دربارۀ  ٨، ص لوکهای ستازیانه. ٤ویژه صص: دوازده و سیزده. به» یادآوری«
  گفته از همین کتاب در یادداشت قبل.ک: صفحۀ پیشن. ۱۰
هزارنفـــره، از اســـتاد دانشـــگاه آزاد در تحقیقـــی بـــا آمـــارگیری از یـــک جامعـــۀ آمـــاری ده ،اطـــالع دارد . تـــا جـــایی کـــه نگارنـــده۱۱

آینــد بخواننــد. نهایتــاً اولــین شــعری کــه در ذهنشــان می ترین طبقــات اجتمــاعی، از ایــن افــراد خواســتهدانشگاه گرفته تا پایین
کوچــۀ فریــدون مشــیری اســت و دومــین شــعر، شــعری کــه کــامالً متفــاوت «در بررســی نتــایج تحقیــق، مقــام اول از آن شــعر 

توانــد میــزان موفقیــت ایــن و همــین، خــود، می». بــه کجــا چنــین شــتابان...«بهــار اســت و ســومین شــعر  »دماوندیــۀ«یعنــی 
  عه را نشان دهد.مجمو

برآننــد کــه اگــر او ایــن موقعیــت را نداشــت کــه عــالوه بــر  کــدکنی یعیشــف البتــه بســیاری از منتقــدین دربــارۀ موفقیــت شــعر
اد زیــادی بــه خــاطر چهــرۀ ر شــاعر اســتاد دانشــگاه باشــد، و اگــر اســتاد دانشــگاه نبــود و اگــر آدم معروفــی نبــود و اگــر روی افــ

یافـــت و تـــا ایـــن انـــدازه بـــه شـــعرش رجـــوع (و فقـــط شـــاعر بـــود)، بـــه ایـــن انـــدازه توفیـــق نمیاش تـــأثیر نگذاشـــته بـــود، علمـــی
را  کــدکنی یعیشــف انــد امــا چیــزی کــهشــد. ایــن حــرف تــا حــد زیــادی درســت اســت و ایــن دو جنبــه یکــدیگر را تقویــت کردهنمی

اســت. همچنــین جالــب اســت کــه » نشــابورهای باغدر کوچــه«کند، همین دفتــر چهــارم یعنــی یکی از شاعران مهم معاصر می
عنــوان افــراد مهــم در فرهنــگ ایرانــی هــا بــهتــر (در مقدمــۀ دفتــر دومــش کــه آن را آوردیــم)، از آناو برای همۀ افرادی کــه پیش

ن یادداشــت آ کــه درالقضــات، ســهروردی و...)، در ایــن دفتــر شــعر گفتــه اســت. یعنــی وقتینــام بــرده بــود (مثــل حــالج، عــین
هــا بــرای مــن مهــم اســت، اهمیــت و نقــش تمامشــان در ذهــن او رســوخ کــرده اســت و واقعــاً بــه اهمیــت بــا این گویــد ایــرانمی
هــا وقــوف دارد و از ســر همــین وقــوف درونــی (و حتــی شــاید ناخودآگــاه) اســت کــه در یادداشــت مزبــور از آنــان یــاد کــرده این

  است.
  ید.ی(یا دعوت به آن) دقت فرمادربارۀ پیوند نخستین شعر این دفتر با اعتراف صادقانه . ۱۲
غــزل بــرای گــل ؛ خطــی ز دلتنگــی؛ های ســرو کاشــمرمرثیــهنــد از: اعبارت )١٣٧٨(چــاپ دوم: (بــر اســاس . ایــن پــنج دفتــر ۱۳

  .دارستارۀ دنباله؛ در ستایش کبوترها؛ آفتابگردان
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  کند:شعر دیگری نیز دارد که در آن باز به این آهوی کوهی اشاره می کدکنی یعیشف .۱۴
  »معنی و موسیقی و تصویر و صداهمه این /زآهوی کوهی تا بارش برف نیما«
  ]هایی که گفتیم برایش مهم است را در این بیت آورده استشاعر تمام واژه[

  ست بدان گمشدۀ ناپیداهمه راهی /از لب آهو تا دجله و گنگ و هامون
  ابد هر چه بود پژواکشیک صدا بود که برخاست از آن نای نفیر و از ازل تا به 

  تر، این زادۀ مشتی خاکشاز همه پیش /ستن که شنیدستن و َر کششی رو به سوی رُ 
هایش ایــن آهــو را کشــیده و شــعر مزبــور را کنــار آن نوشــته اســت و ناشــر کتــاب . صــادق هــدایت هــم در یکــی از نقاشــی۱۵

روی جلــد، همــین نقاشــی صــادق هــدایت را  ســلیقگی بــرای پوشــش کاغــذی (کــاور)درکمــان خــوش هــزارۀ دوم آهــوی کــوهی
  انتخاب کرده است.
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