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و مرگ  كدكني انديشي در اشعار شفيعي مرگ
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 جهرمدانشگاه

 چكيده
و انديشه و ناشناختگي مرگ همواره ذهن به رازآميزي خود مشغول كردهي بشر را

و انديشمندان هر ملتي نيز ديدگاه. است و هاي متفـاوتي دربـاره شاعران ي مـرگ

و ادبيـات مطـرح مـي هستي دارند كه آنها را در قالب . كننـد هاي مختلـف هنـر

و پژوهشگر برجسته محمدرضا شفيعي ي معاصر است كه در اشـعار كدكني، شاعر

و اي به مقوله خود توجه ويژه نگارندگان در ايـن جسـتار. زندگي دارد هاي مرگ

و احساس اين شـاعر را دربـاره كوشيده ي مـرگ اند با رويكردي تحليلي، انديشه

و مباحثي مانند مرگ و واكاوي كرده انديشي، هـراس از مـرگ، تصـوير زنـدگي

در هاي پژوهش نشـان مـي يافته. شهادت را در اشعار وي بررسي كنند دهـد كـه

ميكدكني اشعار شفيعي و اول، مرگ: شود، چهارگونه رويكرد به مرگ ديده گريزي

ستيزي كه بيشتر مربوط به دوران آغاز شاعري اوست؛ دوم، مـرگ در قالـب مرگ

و پاسداري از آرمان در ها؛ سوم، مـرگ شهادت و صـوفيانه كـه سـتايي عارفانـه

مي انديشه و عرفاي اسالمي ديده مي مولوي و چهارم، مرگ وجودي كه تـأثر شود

و نمودهايي در دفتر از دغدغه . دارد»ي دوم آهوي كـوهي هزاره«هاي شاعر است

. ستايي عرفاني بيشترين كاربرد را دارد نيز، مرگ انديشي هاي مرگ از ميان گونه

.انديشي كدكني، مرگ، مرگ زندگي، شفيعي:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و كشـف هـاي آدمـي در طـول تـرين دغدغـه يكي از مهم تـاريخ، انديشـيدن بـه مـرگ
بــه ناشناخته اســاي آن مــه.تــوده  ها را به تكاپو براي رگ، همواره انسانــراس از
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تـرين تاريخ كشورهاي مختلـف جهـان از كهـن. يافتن به جاودانگي واداشته است دست
و اساطيري است كه انسان را در مواجهه با مرگ نشان ايام، آكنده از افسانه . دهـد مـي ها

ــطوره ــات، اس ــيِ آب حي ــر در پ و خض ــكندر ــانه جســتجوهاي اس و افس ــيزيف يي س
و تالش او براي دستيابي به گـوهرِ گمش، نمونه گيل هايي از جدال دائمي انسان با مرگ

اي تكرارنشدني است كه هر كـس براسـاس نـوع در واقع، مرگ تجربه. جاودانگي است
و شناخت خود از جهانِ هستي در و. دهـد برابر آن واكـنش نشـان مـي نگرش شـاعران

و زنـدگي داشـته فيلسوفان نيز عقايد متفاوتي درباره و ادبيـات بسـتري مفهوم مرگ انـد
به. مناسبي براي بيان اين عقايد بوده است و دليـل تحـوالت سياسـي در ايران، اجتمـاعي

و ناكامي شكست از بـه هـاي خـود هاي پياپي مردم در راه رسيدن به آرمان ها ويـژه پـس
و انديشمندان به پديده و زنـدگي معطـوف انقالب مشروطه، توجه شاعران هـاي مـرگ

كه گونه شد؛ به ي انديشـيدن هـاي اصـلي شـعر ايـن دوره، مسـئله مايه يكي از درون«اي
و نااميدي اسـت و حتي ستايش مرگ در ). 61:1380كـدكني، شـفيعي(» شاعران به مرگ

و اندي اند كه ايـن توجـه، اي به مرگ داشته شمندان معاصر نگاه ويژهغرب نيز، هنرمندان
به مسئله«. از پيامدهاي شرايط حاكم بر جهان امروزي است ويژه پـس از جنـگي مرگ

و ويراني جهاني دوم، با مرگ جـا مانـده بـود، بـار ديگـر توجـه هـايي كـه از آن بـه ها
 ). 4:1384صنعتي،(» انديشمندان را به خود جلب كرد

مي هاي متفاوتي درباره آثار ادبيِ پيشينيان، نگرش در وي مرگ ديده و هنرمندان شود
و مرگ بزرگان ادبيات، انديشه هـاي مختلفـي انديشي به شكل هاي خود را در باب مرگ

مي. اند هاي خود متجلّي كرده در آفرينش را براساس اين آثار توان رويكردهـاي متفـاوتي
ستايي عارفانه است كه مـرگ ديدگاه نخست، مرگ: گرفت انديشي در نظر در باب مرگ

الـدين رومـيي اين نوع نگرش، موالنـا جـالل نماينده. داند را آغاز زندگي جاوداني مي
و ديني است، ديدگاه همـه اين نگاه كه برگرفته از انديشه. است ي صـوفيان هاي اسالمي

ازميو عارفاني است كه به اميد وصال محبوب، به استقبال مرگ و ديـدار يـار را شتابند
و ديگران از اين گـروه حلّاج، عين: جويند؛ عارفاني مانند آن مي القضات همداني، بايزيد
و پايان لذت ديدگاه دوم، مرگ را مايه. هستند . دانـد هاي خوش دنيا مـيي عبرت آدميان

و مرگ اين نگرش، نوعي مرگ م نيشـابوري ستيزيِ بدبينانه است كه در آثار خيـا گريزي
و مي  از ايـن.ي چنين رويكـردي بـه مـرگ دانسـت توان او را نماينده نمود بسيار دارد

و از انواع لذائذ آن استفاده كند؛ زيرا منظر، انسان بايد قدر لحظات زودگذر دنيا را بداند
پيروان اين ديدگاه، از مرگ. فرصت ماندن او در جهان هستي، چند صباحي بيش نيست
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د و با آن در ستيزندنفرت را رويكرد سوم به مرگ، نگاهي واقع. ارند گرايانه است كه آن

هـاي مندي از فرصت در اين نوع نگرش، انسان در عين بهره. پذيرد بخشي از زندگي مي
و اين جهان، براي رسيدن به رستگاري در آخرت نيز تالش مي و به زندگي اخالقي كند

و اعتدال دو نگرش قبلي است،ا. رعايت شئونات آن پايبند است ين ديدگاه كه راه ميانه
و آدمي را بر آن مي و واقعيت پيوند دارد دارد كه پس از مرگ، نام نيك از خـود با خرد

و سعدي، دو نماينده. به يادگار بگذارد ي ايـن نـوع رويكـرد، در ادب فارسـي فردوسي
).245-223: 1387فالح،:نك(هستند

بخـشي وجودگراست كه مرگ را پايـاني فالسفهي مرگ، عقيده ارهتلقي ديگر درب
بي زندگي مي و و به پوچي اين نـوع نگـرش، قـدمت چنـداني. هدفي دنيا معتقدند دانند

و ادبيات است و حاصل تعامل فلسفه در ايـران، حـدود» اصالت وجود«ي فلسفه.ندارد
در آن زمـان، تـأثير عقايـد.، جـاي خـود را در محافـل ادبـي بـاز كـرد 1320هاي سال

و نويسندگان دگريهاو سارترفيلسوفاني مانند  در ايران بسيار قوت گرفت؛ اغلب اديبان
و برخي از عقايـد آنـان را كـم  وبـيش، در آثـار خـود مـنعكس كردنـد؛ با آن آشنا شده

تـرين يكـي از مهـم. هـايي فلسـفي شـدند مايه اي كه اغلب آثار ادبي داراي درون گونه به
و مرگ هاي اين مكتب، توجه بسيار به مسئله ويژگي آنهـا معتقدنـد. انديشي بودي مرگ

مي«كه  و وصول به حقيقت، وقتي براي انسان صورت را رسيدن پـذيرد كـه او خـودش
و انديشه در اين ديدگاه، انسان تنهـا).54: 1383روز، انجم(» رو كندي مرگ روبه با فكر

» يگانه واقعيت زنـدگي، مـرگ اسـت«خود را بشناسد؛ زيرا تواند در مواجهه با مرگ مي
اي ماننـد سـورني اگزيستانسياليسم دو گروه بودند؛ عـده فالسفه).51: 1349اوبراين،(

و گابريل مارسل، بينشي ايمان كي و تعدادي از آنان نيز انديشه يركگارد و گونه داشتند ها
و هاي: هاي الحادي داشتند؛ مانند نگرش .دگرسارتر

در دوران معاصر در ايران، با وقوع انقالب اسالمي، تحول بزرگي ايجاد شد كه نـوع
شهادت در واقع، استقبال از مرگ براي. ديگري از مرگ را به نام شهادت رقم زده است

و پاسداري از ارزش و آثـار حفظ و مقدسات است؛ اين ديـدگاه، در ادبيـات معاصـر ها
ب و نويسندگان نگاه بـه مـرگ همچـون نگـاه بـه«: اي داشته است ازتاب گستردهشاعران

و گسترش فرهنگ شهادت، بـه  ويـژه در هشـت زندگي، با انقالب اسالمي دگرگون شد
و ديگران، حسام(»ي شعر هم اثر گذاشت سال دفاع مقدس، بر حوزه ).78: 1394پور
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اروش تحقيق در اين مقاله، توصيفي و واحد آن شعاري است كه داراي تحليلي است
در اين پژوهش كه بر مبناي تحليل محتوايي انجام شده تالش بـر. مضامين مرگ هستند

: شود هاي زير پاسخ داده اين است كه به پرسش
و توجه به آن چه جايگاهي در اشعار شفيعي انديشه) الف  كدكني دارد؟ي مرگ

شـده در ادبيـات هاي مطـرح يك از نگرشي مرگ به كدام ديدگاه اين شاعر درباره)ب
 نزديك است؟

و هستي با هر مجموعه آيا سير تحول فكري او درباره)ج ي شعري تغيير يافتـهي مرگ
 است؟

ي پژوهش پيشينه.3

و مرگ در زمينه و انديشي تاكنون تحقيقات گستردهي مرگ ديدگاه برخـي اي انجام شده
و تحليل شده است از شاعران درباره شـده در ايـن از تحقيقـات انجـام.ي مرگ، بررسي

سـيماي مـرگ در شـعر«اي بـا عنـوان مقالـه: ها اشاره كرد توان به اين پژوهش زمينه مي
و ناصرخسرو وجداني كه در آن، ديدگاه اين دو شاعر بررسـيي فريده نوشته» فردوسي

» سه نگاه به مـرگ در ادبيـات فارسـي«ي مقاله). 196-175: 1390 وجداني،(شده است 
و سعدي دربـاره نوشته ي مـرگي مرتضي فالح كه نويسنده در آن ديدگاه خيام، مولوي

و عقايد متفاوت اين شعرا را تحليل كـرده اسـت ). 254-223: 1387فـالح،(را واكاوي
و مرگ«پژوهش ديگر،  و فروغ فرخزادثا انديشي در اشعار اخوان مرگ است» لث، شاملو

و هسـتي بررسـيهاي پديده كه در اين پژوهش ديدگاه سه شاعر معاصر درباره ي مرگ
و حسـيني حسـام(شده اسـت بررسـي تطبيقـي«ي مقالـه).96-77: 1394: پـور، نبـوي

و عطار مرگ و كه در آن، نگرش اين دو شاعر دربـاره» انديشي از ديدگاه خيام ي مـرگ
و مقايسه شده است اندي مرگ و جباره،(شي بررسي با مـرور).136-113: 1393كاكايي

ي كـدكني دربـاره شده در اين موضوع، پژوهشي كـه در ديـدگاه شـفيعي تحقيقات انجام
و بي و هستي را تحليل كرده باشد انجام نشده است انديشـي شـك واكـاوي مـرگ مرگ

ي دفترهـايي همـه سندگان بـا مطالعـه نوي. برانگيز خواهد بودشعر شفيعي كدكني تأمل
و زنـدگي، و بررسي اشـعاري داراي مضـمون مـرگ و استخراج شعر اين شاعر معاصر

و ديدگاه وي را درزمينه و دنياي ديگر تحليل كردهنگرش و مرگ . اندي زندگي
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 بحث اصلي پژوهش.3
و نظريه محمدرضا شفيعي در پرداز معاصر اسـت كـه آثـار كدكني شاعر، محقق فراوانـي

و نقد ادبي تأليف كرده است زمينه را» سرشـك.م«.ي ادبيات كالسيك، معاصر شـاعري
و در سال   هـا زمزمـه نخستين دفتر شعرش را بـا نـام 1344در قالب كالسيك آغاز كرد

و ديگر شعراي معاصر نـوپرداز او را بـه سـمت. منتشر كرد سپس آشنايي با نيما، اخوان
و نيمايي سو  شـش 1356–1344يهـا سـالي فاصـلهدريكدكنيعيشف.ق دادشعر نو

در،بـرگ زبـاناز،سـرودنو بودناز،يخوان شب: كرد منتشررا اشعارشازگريد دفتر
 بعـد،يمـدت كـهانيموليجويبوو بارانشبدر درخت مثل،شابورينيها باغ كوچه

ي هـزارهي مجموعـه. كرد چاپويگردآور صداهايبرايانهييآي مجموعهدرراها آن
،يدلتنگـزيخطـ،كاشـمر سـرويهيمرث شعر دفتر پنجي رندهيدربرگيكوهيآهو دوم
 سـالدر كـه اسـت كبوترهـاشيسـتادرو دار دنبالهي ستاره،آفتابگردانگليبرا غزل

 اسـت،كيكالسـاتيادببه مربوط شتريبكه شاعريپژوهش آثار«. است شده چاپ1376
 الفـتو انـس،يكـوهيآهـويشـعري مجموعهدريكدكنيعيشفكه است شده باعث

يسـنت لعـابو رنـگ شعرشبهو كنددايپيرياساطيهاهيمابنو واژگانبهيترقيعم
ـ روا بـهيوي عالقـهو توجـه.)23-22: 1392،يفيشر(»بدهد يهـاتيشخصـواتي

يليدلزين خودنياو است محرز كامالً اشعارش خوانندگانيبرا،يا اسطورهويحماس
 انسـانيهـا دغدغهاز حماسه«رايز است؛يزندگو مرگي مقولهبهيويذهن توجه بر
نيـانيتـر عمـدهازيكـي.ديـگويم سخن خودبا مواجههدرويهستباييارويرو در

يشـاعراو). 133: 1383،ييدالشـهدايس(»اسـت مـرگيابـد-يازلـي مقولهها دغدغه
 احـوالو اوضـاع قبـالدريوتيحساسـ« اسـتيانسـانيهـا دغدغـهيداراو متعهد

).31: 1390 ان،يپورنامـدار(»زنديم رقمرااويشاعرتيشخص غالبي جنبهياجتماع
ي مسـتقيم دارد، كـدكني كـه بـا مبحـث ايـن مقالـه رابطـه هاي ديگر شـفيعي از ويژگي

به. گرايي اوست طبيعت و وي با و اسـتفاده از نمـاد، احساسـات كارگيري عناصر طبيعي
و طبيعـت از هـم»سرشك.م«در شعر«. كند عقايد خود را به خواننده منتقل مي ، انسـان

هم صفت. جدا نيستند اس شان و جامـه جامه.تگونه ي انسـاني طبيعت بر قامت انسـان
و گـاه، بـه. زيبد بر قامت طبيعت مي و طبيعـت آفتـاب ي گونـه گاه انسان، بـاران اسـت

هاي اشعارشي جنبه اين ويژگي شعري شفيعي همه). 168: 1379بشردوست،(» وارون
و تحليل اشعار وي بـدون در نظـر گـرفتن واژه  ن آن ميسـر هـاي نمـادي را متأثر ساخته

مي با بررسي اشعار شفيعي. نخواهد بود : شويم كدكني، با چهار نوع از انواع مرگ مواجه



)32پياپي( 1396، تابستان2ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 72

و مرگ نخست، مرگ و پاسـداري ستيزيِ خيام گريزي گونه؛ دوم، مرگ در قالب شهادت
و صـوفيانه كـه در انديشـه ها؛ سوم، مرگ از آرمان و عرفـاي سـتاييِ عارفانـه ي مولـوي

و چهارم، مرگ وجودي كه نمودهاي آن را بيشتر در دفترش اسالمي ديده مي ي هزارهود
. توان بازخواندمي دوم آهوي كوهي

 گونه ستيزي خيام مرگ.3.1

كـه اين نوع نگاه به مرگ، مربوط به دوران آغازين شاعري شفيعي كدكني اسـت؛ چنـان
كنـد، در اولـين مـي وار بـا مـرگ سـتيزه بسامد اشعاري كه شاعر در آنها با نگاهي خيام

و افسـوس او بـر ايـام خـوش.ي شعري او بيشتر است مجموعه در اين دفتر، حسـرت
و روزگار شيرين جواني ديده مي وي زندگاني را بـه بهـاري تشـبيه كـرده. شود كودكي

مي«: كنداست كه مرگ مانند خزاني آن را نابودي مي كـودكي/ رود عمر از كف رايگاني
و جواني مي ايـن/ رود در شـباني جـاوداني مـي/ اين فـروغ نـازنين بامـداد/ رود رفت

مي/ سحرگاه بلورين بهار و صـبح/ رود روي در شامي خزاني / ما درون هودج شـاميم
ميكاروان زند ).4:ج1389كدكني، شفيعي(» رود گاني

و به مرگي مـي شاعر در شعر پس از من، از انبوه ناكامي انديشـد ها در عذاب است
و نرسيدن به مطلوب، در نظـرش يكسـانه پايان رنجك و پس از آن ديگر رسيدن هاست

و بهـاران گـو مبـاش«: است و رقـص بوسـه/ من كه رفـتم زيـن چمـن بـاغ ي بـاران
چون خزان عمـر مـن/ چون گل لبخند من پژمرد، ابري گو مبار/ شاخساران گو مباش

و مرگ من كه سربردم به زير بال/ صبح بهاران گو مباش  ي شـورافكن نغمه/ خاموشي
).24: همان(» ... بانگ هزاران گو مباش

و ناكامي موج مي و افسوس كه همان. زند در اين شعر نااميدي خوردن حسرت«گونه
و نوجواني يكي از نمودهاي احسـاس  و فرورفتن در خاطرات دوران كودكي بر گذشته

و ابتذال است و هراس از ويراني و مشـتاق صادقي(» زوال عمـر).99: 1390مهـر، شهپر
از. اي توقف ندارد آدمي مانند كارواني در شتاب است كه لحظه كساني كه رفتند، خبري

و اين راه، مس و رمز استخود ندادند و راز / كنون آن منـزل كـوچ ...«: يري پر از ابهام
و در ميغ ابهام ز رفتگانش/ دور است نه رهنموني/ بازآيد آرد حديث/ نه رهنوردي كه

مي/ كه بنمايد راه  آنجا كه ديگـر نخـواهيش/ اينجاست/ آه ... روي چونين شتابان كجا
).5:ب1389كدكني، شفيعي(» ي، درنگيلختي درنگ/ي عمر اي كاروان شتابنده/ ديدن
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و نوشدن آن در بهار، با خود مي انديشد كه آيـا بـراي شاعر با ديدن تحوالت طبيعت

و بارور شود؟  باز از كنار شهر بـا«انسان نيز اين امكان وجود دارد كه پس از زوال، سبز
زامي/ آن پيك مرواريدبار نوبهاران/ نرمي گذر كرد  وز/ن ستاك ترد بـادام پرسم اينك

از/ كان سوي روزان سـياه مـرگ مـا نيـز/ برگ نورس اين باغ بيدار تاك نقـش اميـدي
هم/ حيات ديگري هست؟  و جاويـد يا تـا بيكـران/چنان ايـن خـواب، جاويـد اسـت

و نگاهي خيام).3: همان(» روزگاران وار اين نوع انديشيدن به مرگ كه همراه با نااميدي
ي شـور در واقـع غلبـه. نمـود بيشـتري دارد اي براي صـداها آيينهي موعهاست، در مج

و حسرت ايام خوش گذشته، براي او تفكر مرگـي را بـه ارمغـان جواني، فراق محبوب
البتـه. هـا دانسـت آورده است كه شايد بتوان آن را خاص دوران جـوانيِ اغلـب انسـان 

و لذت غنيمت و حتي در تفكر شفيعيهاي خيام، در اشعا جويي شماري ايام كـدكني بـهر
و بر باددهنـده«در اين اشعار با اينكه. شود آن شدت ديده نمي آن مرگ، پايان زندگي ي

و ديگــران،(» اســت ــا ديــدگاه سرشــك معتــدل)162: 1389ميرزايــي و؛ ام ــر اســت ت
. شود گونه در اشعارش ديده نمي هاي خيام باشي خوش

از»پرسش«شعر ي شاعر عمر آدمي را مانند چشمه. اين انديشه است، نمود ديگري
و نابودي سرازير مـي جوشاني مي شـفيعي در ايـن. شـود بيند كه عاقبت به مرداب مرگ

مي شعر، خواننده را برگذر لحظات عمر هوشيار مي و به او گويد كه قـدر ايـن ايـام كند
بي كه لحظه اين چيست، اين«.: كوتاه را بداند راي ايـن/ كنـد آشـفته مـي/ خويشـي تـو

مچ تيك سر/ بند تاك ساعت گونه كاين/ي جوشان عمر توست يا اين صداي چشمه/ زير
مي/ قطره قطره ).16:ج1388كدكني، شفيعي(» چكد؟ به مرداب

كـه عاقبـت آدمـي را گـلِ–ي خيـام را با تـأثير از عقيـده» شب خيام«شاعر، شعر
مي كوزه و نوشـد در دسـت گرفتـه اي را كه از آن مـي او كوزه.سروده است-داند گران

و يأس را از او جويا شود مي / آن دور/ست سپيده دميده«: خواهد راه رهايي از نااميدي
و ديجـور/ شبِ سوزگارانِ خيام/ اما/ روي نشابور ي در ايـن گوشـه/ در امتداد است

و بـر لبـانم/ خيـام كه پندارمش از تبار سـبوهاي/ست سبويي/جا اين/ بام و زان نوشـم
و خاك/ مرا نيز/ كه اي كاش/ سرودي و گل از/ دانسته بودي/ زبانِ گياه كه تـا پرسـم
مي/ اين سبو او اين سبويي كه تو/ نوشم از يكي بود در زير/ در آن روزگاران كه چون

مي/ اين هفت كوكب  بـراي/ سرودي كه بـوديش همـواره بـر لـب/ داشت چه آهنگ
شب/ رهايي ازين شب  شب/ ازين اين قطعه، كـه ). 324: 1376كدكني، شفيعي(» ازين

بي دنبال رهايي از شب تاريك تباهيشاعر در آن به و هاست، پيوند نزديكـي بـا پناهي ها
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و روشن است كه گوشه انديشه آنـان كـه«:ي چشمي به اين رباعي او داردي خيام دارد
و آداب شدند  ره زيـن شـب تاريـك/ بزم كمال، شمع اصحاب شدنددر/ محيط فضل

ز روز  و در خواب شدند گفتند فسانه/ نبردند ).155: 1373خيام،(» اي
كـار بـرده اسـت كلمـاتي ماننـد هايي كه شاعر، در توصيف اين نوع مـرگ بـه واژه

رگ، خـزان ناكامي، پژمردگي، مرداب، كاروان شتابنده، ميغ ابهام، شام خزان، روزِ سياه مـ 
و و خوابِ جاويد و ... عمر، مرگ زمستاني و تيرگـي است كـه همگـي بيـانگر سـياهي

اين نوع نگرش به مرگ، خاص دوران ابتـدايي شـاعري. تلخي مرگ در نظر شاعر است
ميبه. اوست سياسـيِ دوران جـواني شـاعر، نقـش توان گفـت شـرايط اجتمـاعي جرئت
ب اي در شكل عمده تاريخ سـرودن اغلـب. دبينانه به مرگ داشته استگيري اين نوع نگاه

و خفقـان بـر فضـاي گردد؛ زمانيي پيش از انقالب برمي اين اشعار به دوره كـه ظلمـت
و نويسندگان مـوج  و نااميدي در آثار بسياري از شاعران و يأس كشور سايه انداخته بود

و. كدكني نيز از اين قاعده مستثني نبود شفيعي.زد مي ثالـث دوستي او با اخوانمعاشرت
گيري اين نگاه بدبينانه دخيل بود؛ طبعاً در چنين شـرايطي، ديـدگاه وي بـه نيز در شكل

و  و دلتنگي آميخته است؛ امـا ايـن نگـاه بدبينانـه و با مالل و هستي تأثير پذيرفته مرگ
و بـه شك و زودگذر است كه بـا شـروع مبـارزات سياسـي مـردم -آلود، بينشي سطحي

مين انقالب اسالمي، رنگثمرشست و وبوي ديگري و جاي خود را بـه مـرگ زيبـا گيرد
ميافتخارآوري به .دهد نام شهادت

)شهادت(بخش مرگ زندگي.3.2

و وطن است يكي از انواع مرگ در اشعار شفيعي در. كدكني، مرگ در راه آرمان، عقيده
و شوق مبار بحبوحه و حس آزاديي انقالب، فضاي كشور آكنده از شور . خواهي بود زه

ميهركس به گونه كه جوانان بـا همان. كرد نوعي براي رسيدن به استقالل كشور، تالش
و جان به استقبال مرگ مي و شاعران نيز اين دالوري دل ها را در آثـار رفتند؛ نويسندگان

آن خود منعكس مي و غرورآفرين و مرگ افتخارآميز ميكردند تاب ايـن باز. ستودند ها را
و شـهادت شـد  . نگرش در ادبيات، باعث خلق آثـار ادبـي بسـياري بـا مضـمون مـرگ

و وطـن را بهتـرين نـوع مـرگ مـي شفيعي و كدكني نيز مرگ در راه آرمان، عقيده دانـد
مي مرداني را كه به استقبال شهادت مي و مرغانِ پرگشوده تشبيه . كند روند، به شيرِ شرزه

و كساني كه با آلودگي و مـردم روزگارشـان نيـز ناپاكيها هاي اين دنيا سازگاري ندارند
و ارزش چنين آزادگاني را نمي و قدر و مـرگ«. دانند در خواب غفلتند شاعر، فداشـدن
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و جز با ريخته خـون، شدن در راه آزادي را بر زندگي در اجتماعي كه در تباهي فرورفته

،»آن عاشــقان شــرزه«شــعر ). 201: 1390رجبــي،(» دهــد شــود تــرجيح مــي پــاك نمــي
رفتند/ آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند«:ي مرگ چنين آزادمرداني است كننده تداعي

چون آذرخش در سـخنِ/ فريادشان تموج شطّ حيات بود/و شهرِ خفته ندانست كيستند
و صخره بر ايشـان/ي توفان كه روز مرگ مرغان پرگشوده/ خويش زيستند و موج دريا

).10-9: 1357كدكني، شفيعي(» گريستند
در توصيف چنـين افـرادي سـروده شـده»ي شقايق نامه زندگي«سه شعر پياپي با نام

مي. است و آنها را به شقايق شاعر، شهيدان را زندگان جاويد هايي تشـبيه كـرده كـه داند
و حتي طوفان نوح نيز نمي آن سراسر زمين از خونشان رنگين شده است  توانـد سـرخي

رايـت خـون بـه دوش،/ي شقايق چيسـت؟ نامه زندگي«.ي زمين محو كندا از صفحهر
و/ زندگي را سپرده در ره عشق/ اي عاشقانه بر لب باد نغمه/ وقت سحر بـه كـف بـاد

من«.»هرچه باداباد / آه اي شقايقان بهاران من! / ياران را! و خاره خـون شـما / از خاك
/ شـود هـر لحظـه گسـترانگيش بـيش مـي/ رد، زانـك توفان نوح نيـز نيـارد سـت/ حتي

و سـرخ/ رخسار ارغوان/ هرچند تندتر/ اي كه باران گونه آن تـر از پـيش گونـه شاداب
در/ بـرگ هـاي پريشـان بـرگ خونينه جامه/ اي زندگانِ خوبِ پس از مرگ«.»شود مي

را/ بارش تگرگ و رويش سرش/ آنان كه جانتان و پويش و شور / انـدتهاز نور تـاريخ!
مي/ سرفراز شمايان به هر بهار  زيرا كه سرگذشت شـما/ شود در گردش طبيعت تكرار

و دشت/ را  ).60-56: همان(» اند نوشته/ بر برگ گل، به خون شقايق/ به كوه
و نوشـدن آن هرسـال در بهـار، تـاريخ سـرافراز از نگاه شاعر، زنده شدن طبيعـت

و ارغوان، بر پهنه شهيدان است كه مانند گل مي هاي شقايق .شودي دشت تكرار
او مقـام. كـدكني ارزش فـراوان دارد دليل اختياري بودنش، براي شفيعيشهادت، به

و مبارزه سبب آرمانشهيد را به مي هاي جسورانه خواهي و آرمان ستايد؛ اش در راه عقيده
به زيرا شهيدان، آگاهانه در مسيري قدم گذاشته و مشـتاقانه مرگ منتهي مـي اند كه شـود

و بـي جاذبه«. شتابند به سوي آن مي دري عشق الهـي در حالـت تسـليم ارادگـي عاشـق
و ديگـران،(» چشـاند پيشگاه معشوق، مرگ ارادي را به او مـي  ). 278: 1394محمـدپور

.و حـوادث آن بـوده اسـت57گونه نگرش به مرگ، حاصل رويـداد عظـيم انقـالب اين
و شـه و نيـز آشـنايي شـفيعي مبارزه كـدكني بـا ادت بسـياري از هموطنـان در ايـن راه

و مبارز، او را به سمت اشعاري با مضـامين سياسـي، اجتمـاعي شخصيت هاي روشنفكر
و مبارزانِ راه آزادي برانگيخت و او را به تحسين شهيدان . سوق داد
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 ستايي عارفانه مرگ.3.3

و صوفيان، وصال معشو و اتحاد با اوستمرگ براي عارفان ي آنهـا حيـات جاودانـه.ق
مي خود را در مرگ مي و از آن استقبال ايـن ديـدگاه، در نظريـات عارفـاني. كنند جويند

مي: مانند و ديگران ديده مـرگ در نظـر«. شـود ابوسعيد ابوالخير، بايزيد، حالج، مولوي
و روح كمال و ترقي عارف، موجب كمال اوست م طلب » شـتاق اسـت خواه عارف به آن

).61: 1395خداياري،(
اي كـه گونهبه. هاي فراوان دارد كدكني، در اشعار خود از اين نوع مرگ نمونه شفيعي

و ديدار دوسـت توجـه. بيشترين بسامد را در اشعار وي يافته است او به سلوك عرفاني
اسـت كـه بـاي سـالك حكايت سيروسلوك عارفانه» از سبز به سبز«شعرِ. اي دارد ويژه

و بهشت را ديدار دوست مي كـه بـا ايـن! اي سـرو«: دانـد زباني نمادين بيان شده است
و سري داري  و/ سان، در خود، سـفري داري از سبز به سبز اين/ صبح، سرّي در سـير

و چه مستانه/ سلوك سبز، اي عارف وقت خويش  در شكر/ حال دگري داري! رقصي
دعـوي/ي جاويـدان، در هـر نظـري داري زان جلوه/ سحرگاهت، اشراق ازل پيداست 

ز تو در اين صبح  ايـن سـبزيِ/ كز آتش سبزِ طـور در خـود اثـري داري/ اناللّهي زيبد
بـا بـاد/ كز قرب مقام صبر، چـونين ظفـري داري/ي صبرت نيست سيرابت جز ميوه

و شـري داري كز جذبه/ رقصي در جوش سماعي سبز همي وقتـي/ي آوازش، شوري
آيينِ/ تو سوي بهشت از خويش همواره دري داري/ ماهان كه همه باغند در دوزخ دي

» گونه، به خويش از خويش، دايـم سـفري داري كاين/ سفر در خويش بايد زتو آموزند 
. اسـت در اين ديدگاه، هر مرگي آغاز زندگي دوباره). 469-468: 1376كدكني، شفيعي(

و گي نباتي برسد، نبات با مـرگ بـه زنـدگي حيـواني مـي ميرد تا به زند جماد مي رسـد
و اين مراتـب بـراي انسـان نيـز ادامـه دارد تـا بـه حيوان نيز مي ميرد تا به انساني برسد

م.ي وصال خدا برسد مرحله و بسياري اشعار ديگر ي دهنـده سرشـك، نشـان. اين قطعه
و الهام و انديشهتأثير تفكر مولوي . هاي اوست گرفتن از نگرش

و بازگشـت بـه الوهيـت خداونـدي را موالنا در دفتر سوم مثنوي، اين سفر عارفانـه
و نامي شدم«: چنين بيان كرده است مردم / وز نما مردم به حيـوان بـر زدم/ از جمادي

و آدم شدم ز مـردن كـم شـدم؟/ مردم از حيواني ي ديگـر حملـه/ پس چه ترسم؟ كي
مال/ بميرم از بشر سرتا بر آرم از و جو/ ئك پرّ ز كلّ شـيء/ وز ملك هم بايدم جستن

پـس/ چه اندر وهـم نايـد آن شـومآن/ بار ديگر از ملك قربان شوم/ هالك اال وجهه 
كه/ عدم گردم عدم چون ارغنون  ). 3906-3:3901مولـوي،(» انا اليه راجعـون: گويدم
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و فنا در ذات اقدس پرو سرايندگان«. ردگار استاين مرگ در واقع مرگ در راه حقيقت

و شروع مرحلـه  و زايش جان ي ديگـري از حيـات اشعار صوفيانه، مرگ را نوعي تولد
مي مي و جان از آن استقبال و با دل ).189-188: 1391نوروزي داودخاني،(» كنند دانند

و نيستي برابر است و خاموشي، با مرگ توانـد كسي كه مـي. از منظر شاعر، سكوت
ميبسراي و ركود روزگار توانـد از هسـتي خـويش بهـره گذراند، نمي د، اما در خاموشي

و مرده مي ببرد آن بارد، هر جويبار به اندازه اي بيش نيست؛ زيرا باران كه ي ظـرفيتش از
و مرگ آيينه«: شود سيراب مي نشنيدي اين راز را از لب مـرغ/ي يك سرودند خاموشي

/ بودن، سرودن، سرودن/ يعني هميشه سرودن/ بودن/ كه در قفس جان سپرده/ مرده 
پـر/ چنـدان كـه گنجـاي دارد/ هر جويباري/ باران كه باريد/ زنگ سكون را زدودن

را كند ذوق پيمانه مي كـدكني نيـز ماننـد شـفيعي).11: الـف 1389كدكني، شفيعي(» اش
و ساري مي و مرگ را در عناصر طبيعت جاري از» درخت«در شعر. بيند عارفان، حيات

مي بوي جوي موليان،ي مجموعه و شـكفتن آن را در بهـار بـه زيبايي درخت را سـتايد
ي مظـاهر طبيعـت، انعكاسـي از عـالم از ديد او همـه. كند بيداري پس از مرگ تعبير مي

زيباتر از درخـت در اسـفندماه«: شود صغير وجود آدمي است كه هربار از نو متجلي مي
/ يباتر از درخت در اسفندماه چيست؟ز/ ري شكفته پس از شوكران مرگ بيدا/ چيست؟

و تيشه و/ يباتر از درخت در اسفندماه چيسـت؟ز/ي تگرگ زير درفش صاعقه عريـاني
و برگ و تصوير بار زبان شـعر كـدكني در بيـان).12:ج 1388كدكني، شفيعي(» رهايي

و آميختـه بـا لطافـت اسـت  و او بـا بـه. اين نوع مـرگ، زبـاني زيبـا كـارگيري عناصـر
مي جذابيت در دفترهـاي«. دهـد هاي طبيعت، عقايد عرفاني خود را در اشعارش بازتاب

و انديشـه پاياني وي، جلوه و عرفـان و اسـالمي بيشـتر بـه هـاي تفكـر چشـمي ايرانـي
).36: 1379آقايي، مالحاجي(» خورد مي

و ديگر عارفان عالقه بهي شفيعي كدكني به حالج . وضوح نمايان اسـت در اشعارش
و عقيـده دارد حـالج عـارفي او بارها در اشعار خود شخصيت حالج را تحسين كـرده

و شود؛ بلكه زمينه تنها با مرگ، فراموش نمياست كه نه ي تولد مردان سرزمين حقيقـت
از تـو در نمـ/ ورد زبان اوست/ باز آن سرود سرخ انالحق«: آورد جاودانگي را فراهم مي

و ايـن شـحنه/ هاست عشق چه خواندي كه سال ات از مـرده/ هـاي پيـر باالي دار رفتي
مي/ هنوز ز خـاك/ هرجـا كـه بـرد/ باد سحرگهان/ خاكستر تو را ... كنند پرهيز مـردي

بـه لبخنـد/ مـردي/ي دار وقتي كه بـر چوبـه«.)17: الف 1389كدكني، شفيعي(» روييد
مي/ خود را مـي/ پير بـا تازيانـهيهشحنو/ كرد صبح را فتح » ...رانـد خيـل تماشـاگران
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كـار فتحِ صبح با لبخند، تركيبي است كه شاعر براي بيان اين نـوع مـرگ بـه).9: همان(
و رسيدن بـه وصـال معشـوق اسـت؛. برده است از ديد عرفا مرگ، رهايي از زندان تن

و رضايت قلبي به استقبال آن مي شب بنابراين با لبخند و ي فراق را بـه صـبح تيره روند
. ستايي عارفانه در اشعار شفيعي كامالً مشـهود اسـت توجه به مرگ. زنند وصال پيوند مي

و خـود او براي عقايد صوفيان در باب مرگ و احترام فراوان قائـل اسـت انديشي ارزش
و در كنـار او بـه نيز عارفانه به استقبال مرگ مي رود تا حالوت ديدار محبوب را بچشد

بسامد اشعاري كه در آنها به اين نوع مرگ اشاره شده اسـت در هـر. آرامش ابدي برسد
به كدكني، بيش از ديگر انواع مرگي شاعري شفيعي دو دوره اي كـه گونـه انديشي است؛
بن96از بين  . ستايي عارفانه اختصـاص دارد قطعه به مرگ47ي مرگ، مايه قطعه شعر با

ا وي براي بيان شگفتي بخشـي بـه طبيعـتي جـان ين نوع مرگ، با استفاده از آرايههاي
و فناي وي در ذات اليـزال) انيميسم( و استعارات بديع، سيروسلوك عارف و تشبيهات

.زيبايي بيان كرده استخداوند را به

 مرگ وجودي.3.4

وي مرگ، متأثر از فلسفه اين نوع نگرش درباره ي وجودي اسـت كـه در دوران معاصـر
و روشـنفكران تـأثير فراوانـي گذاشـته از جنگ جهاني دوم، بر تفكر جامعه بعد ي ادبي

و كتـاب در دوراني كه اين مكتب فلسفي. است و آثـار ادبـي در كشـور رواج يافتـه هـا
و هنرمندان زيادي را به خود جلب كرده فالسفه ي آن در ايران ترجمه شده، روشنفكران

ب. است و و نويسندگان، اين تأمالت صادق هدايت، احمد شاملو سياري ديگر از شاعران
و كـدكني نيـز بـه گـواهي پـژوهش شـفيعي. اندفلسفي را در آثار خود منعكس كرده هـا

). 151-147: 1353كدكني، شفيعي:نك(تحقيقاتش، با اين مكتب فكري آشنا بوده است 
دال تر از آن، وجود واژه مهم و مفاهيم فراوان در اشعار اوست كه هـاي بـر انديشـه لـت ها

و در خوانش اوليه، معنايي منطبق با آمـوزه  از وجودي دارد هـاي فلسـفيِ وجودگرايـان
مي آن وبـوي انديشي در آنها رنگ واكاوي تعدادي از اين اشعار كه مرگ. شود ها استنباط

و وجودي دارند، بر ما روشن مي و فلسفي كند كه چنين نگرشي در باب مرگ در ذهـن
. ادينه شده يا اين ديدگاه، مقطعي، سطحي يا نمادين استضمير وي نه

و بعد از انقالب اسالمي، نشـان مقايسه ي توجـه دهنـدي اشعار شفيعي كدكني، قبل
و.ي دوم شـاعري اوسـت وي به مسائل فلسفي، در دوره وي بـا رسـيدن بـه ميانسـالي

كنـد كـه عكس مـي هايي جديـد را در اشـعارش مـني دوم شاعري خويش، دغدغه دوره
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آن مهم و هسـتي اسـت؛ دغدغـه هـا مسـئله ترين هـايي متناسـب بـا آنچـه كـهي مـرگ

و  وجودگرايان در تأمالت فلسفي خود به آنها توجه دارند؛ ماننـد آزادي، مـرگ، پـوچي
و نااميدي  و علـم،«مكتبي كه ... بيهودگي، اضطراب و توجـه بـه منطـق به جاي تمركز

ع به القهاساساً به وجود انساني و سخت مند است؛ او تـرين تجربـه ويژه به شديدترين ي
و گناه و مـرگ).29: 1381مرداني،(» يعني مرگ، دلهره، دلواپسي، نوميدي آنها زنـدگي

مي را به مي هم وابسته و اين دو را مانند دو روي سكه، در تعامل با هم و ايـن دانند بينند
شع مايه تفكري است كه در اغلب درون مي ري شفيعيهاي و«. شود كدكني ديده پرسـش

و پود شعر شـفيعي  و ضرورت يا عدم ضرورت هستي، تار كـدكني تفكر در باب هستي
مي است؛ به را مايـه توان با بررسـي درون نحوي كه هـاي شـعر ايـن شـاعر، حضـور آن

مي).34: 1392خاني، امن(» احساس كرد و مـرگ بـا هـم او بارها تأكيد كند كه زندگي
و نمياس و»پرسـش«در شعر. اي تصور كرد توان بين اين دو، فاصلهت ، شـاعر زنـدگي

به مرگ را با هم مي و به مرگ نيز تـا كـدامين را تـو«: دهـدي زندگي بها مـي اندازه بيند
و بـرگ/ خواهي؟ مي / يـا آنـك/ مـرگ را جسـتن بـراي زنـدگي/ زين درختستان بار

بـودن وي همـواره از ناشـناخته ). 418: 1376، كدكني شفيعي(» كردن براي مرگ؟زندگي
و هستي سخن مي بن زندگي و ي هـاي بسـياري از اشـعارش، پرسـش دربـاره مايه گويد

و دليل آفرينش هستي است و مكتب حقـايقش«: مرجع زندگي بـيش/ در برِ اديب دهر
و خواندهو كم شنيده مرجـع/كس به مـا نگفـت ليك هيچ/ هايي آشناست نكته/ ايم ايم

 ). 403: همان(» ضمير زندگي كجاست؟
مهـر دارد تا رازهاي سربهابهامي كه در مرگ نهفته است، هر انساني را به تفكر وامي

و از اسرار آن پرده بردارد؛ اما اين كار براي هيچ كس ميسر نيست درواقع،. آن را بازكند
مي هاي آن پشت دنيا شبيه تسبيحي است كه دانه آيند؛ اما دسـتي را كـه در حـال سرهم

و دسـتي، هـيچ پيـدامي«: بيند چرخاندنِ اين تسبيح است، كسي نمي چرخد اين تسـبيح
يك پشت سِرهم دانه/ نيست مي ها و/ ديگـري تاريـك/ يك دانـه روشـن/ آيند ريز ريـز

نـه دسـت را در كـارِ/ تـواني رشـته را ديـدن نه مـي/ اي باريك ها، در رشته درشت دانه
مامي/دنگردي و عمر رها كن جاي امـا» اما«/ عاقبت اما/ پايان پذيرد/ چرخد اين تسبيح

و دستي هيچ پيدا نيستمي/ نيست  ). 440-439: همان(» چرخد اين تسبيح
و مـرگ اسـت توجه فالسفه از«.ي وجودگرا، بـيش از همـه بـه هسـتي آن بخـش

ح اگزيستانسياليسم كه مي و بايد خـود را بسـازد در گويد انسان، مدام در ال شدن است
دانـد، حـال الوجـود مـيي مرگ را فنا فـي عرفان اسالمي هم هست؛ منتها صوفي مسئله
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مي آن توجـه ). 191: 1390شميسا،(» شمارد كه اگزيستانسياليست مرگ را يك پايان پوچ
و به و مرگ مـي به اينكه انسان هرلحظه در حالِ شدن است ب سوي نيستي رخـي رود، در

و سـايه«: شـود كدكني نيز ديـده مـي از اشعار شفيعي / بـرد در خـويش ام را مـي آسـمان
وان دگـر شـطّي كـه در اعمـاق مـن/ تـاب رودباري كز كنار من گـذر دارد چنـين بـي

و جمله ذرات مرامي/ست جاري آب(برد ذات مرا توانم بـا دو گـاممي)/ مثل نمك در
از–ليـك ذات مـرا/ را از شـدن، در رودام بازدارم سايه/ تر هشتن سوي اين كـه شـطّي

مي درون مي و حل آب(كند سايد ها اي لحظه/ كي توانم بازدارم از شدن)/ مثل نمك در
حل). 424: 1376كدكني، شفيعي(»!بدرود شـدن، تركيبـي اسـت كـه مانند نمك در آب

و نيستي به مي شفيعي براي اين نوع مرگ و آنچه از معناي اين تركيب برمي كار آيـد برد
و واالتـر از خويشـتن اسـت كـه بـا  نه يك پايان پوچ، بلكه فناشدن در وجـودي برتـر

. تأمالت عرفاني بيشتر از تفكر وجودي همخواني دارد
بي از نظر اگزيستانسياليست و آلبـر كـامو در كتـاب خـود،. معني است ها، جهان پوچ

مي سيزيف را نمونهي اسطوره و بيهودگي انسان معاصر سـيزيف،. دانـدي آشكار پوچي
و اي يونان است كه با نافرماني خود، خشـم خـدايان را برمـي شخصيت اسطوره انگيـزد

ي كوه باال ببرد؛ به محض رسيدن بـه شود تا هر روز سنگ بزرگي را از دامنه محكوم مي
مي قله او، سنگ دوباره به پايين و مجبور به تكرار مـداوم ايـن كـار بـراي هميشـه غلتد

ي سيزيف، بر ادبيـات تحليل كامو از اسطوره). 159-155: 1384كامو،:نك(خواهد بود 
و نويسندگان در آثار خود اين مضمون را و برخي از شاعران كشور ما نيز تأثير گذاشت

مايـه در آفـرينشنكدكني نيز از شـاعراني اسـت كـه از ايـن درو شفيعي. كار گرفتندبه 
كنـد؛ي سيزيف را تداعي مـيي چرخِ چاه، اسطوره قطعه. شعري خود، بهره گرفته است

و جهان را به ذهن متبادر نمـي  و پوچي انسان : نـك(كنـد اما اين شعر بار فلسفي ندارد
و امن حسن و اشـارات)77: 1387خاني، پور آالشتي ؛ بلكه شاعر بـا اسـتفاده از نمادهـا

آ او در ايـن. كار گرفتـه اسـت سياسي به نها را در خدمت بيان مضامين اجتماعيفلسفي،
و شكست قطعه، تكرار بيهوده و ناكاميي مبارزات مردم آن ها ها براي ايجـاد امنيـت هاي

ميو ثبات نسبي در كشور را به  و ريسـمان آويخته به زمزمـه«كشد تصوير از/ي چـرخ
مي/ژرف چاه، سطل به باالست در سفر و آفتاب تا مي/ رسد به روشنيِ روز شود وارونه

تَر و و تيـره اسـت تاريخ سطل تجربه/ به بن چاه سرد تـا آسـتان روشـني روز/ اي تلخ
» وانگـه دوبـاره در دل ظلمـت رهاشـدن/ پيمـودن آن مسـافت دشـوار، بـا اميـد/ آمدن

).37: 1376كدكني، شفيعي(
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د» اضطراب ابراهيم«شعر  ركگـاردييكـر پيوند مستقيم با تـأمالت فلسـفي نيز ظاهراً

شاعر در اين قطعـه،. شودي اصالت وجود از آن استنباط نمي هاي فلسفه است؛ اما آموزه
دهـد تـا مايه قرار مـي يركگارد تفسير كرده است، دست داستان حضرت ابراهيم را كه كي

د  و گنـاه نشـان و ديـن؛ پـاكي و از بيـاني انسان را در كشمكش دائمي بين نفـس هـد
).41: 1392خاني، امن:نك(ي اخالقي بگيرد فلسفي، نتيجه

و لرز كي(ترس كـدكني اسـت عنوان يكي ديگر از اشعار شـفيعي) يركگارد نام كتاب
و پريشانيِ بشر را به تصوير مي ديدن عنوان ايـن قطعـه در ميـان. كشد كه دنياي ناپايدار

مي فلسفهاشعار شفيعي، ذهن خواننده را به  و طبعاً انتظار بـر ايـني وجودگرايان كشاند
و پـوچي نـوع بشـر باشـد؛ امـا از فحـواي آن معنـاي  و تباهي است كه سخن از نيستي

وي دنبالـهي سـتاره هنگامه«: شود ديگري دريافت مي در/ بـاز/ دار مشـتي فريـب ديگـر
را/ آسمان، رها و سلسله و كور يكهرچندسا/ انتها كجاست؟/ اين دور جـاروي/ بـارل

را/ ذوذَنب و دروغ ز دريغ رامي/ اين آسمان پر و مسير مسيحاي ديگري از هـر/ روبد
و شك پاك مي و سوي هندسه/ كند شيار شبهه آب همسان /و باز بـار ديگـر/هاي محو

و باز اضطراب و غبار ديگر كـدكني، شفيعي(»ها بيداريي پريشان، همرنگ خواب/ها گرد
و دروغي اين شعر اجتمـاعي مايهبن.)457: 1376 هـاي سياسـي اسـت؛ خفقـان جامعـه

وي ظهور يك منجـي بـراي نجـات مـردم از پريشـاني حاكم بر آن، شاعر را درباره هـا
مي ناامني و ترديد و پـوچي جـاري در آثـار فالسـفه. انـدازد ها، به شك ي او بيهـودگي

ا وجودي را به ميجاي انسان معاصر، به تاريخ بشريت و از تكـرار بيهـوده نتقال ي دهـد
مي هاي نسل بشر براي رسيدن به جامعه ناكامي در. گويدي آرماني سخن شفيعي كدكني

هاي مكتب اصالت وجـود آشـنايي كامـل دارد؛ امـا بـه آن معتقـد حال كه با آموزه عين
و پوچي نمي و نكوهش دنيا و به نااميدي محض و پوچي در اشـعار. رسد نيست  نيستي

و وجدان در جامعه اي است زدهي مصيبت او نه پوچي انسان معاصر، بلكه تباهيِ اخالق
و نفسـاني كـرده كه باورهاي انساني خود را فداي غريـزه  و هـاي مـادي و بـا دروغ انـد

و نيرنگ انس گرفته . اند خيانت
و در آشـفته حـال تـرين شفيعي بارها به رسالت خود در لباس يك شاعر اشاره كرده

و خوش و در قبال مسئوليت نيز، اميدوار مي بين است وي. كنـد هاي خود احساس تعهد
و اجتماعي است؛ تحقق انديشه و مقيد به امور اخالقي را شاعري متعهد هـاي ارزشـمند

و آگاهي مردم اجتماعش اهميـت فـراوان مـي  و به بيداري آرزوي«و دهـد در نظر دارد
و معـروف،(»خويش تكرار كرده است تحقق آزادي را بارها در كالم ).6: 1393سهرابي
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. از همـه از نمـادپردازي بهـره بـرده اسـت كدكني بيش شفيعي براي رسيدن به اين مهم،
و بيروني در شـعر آرايه و موسيقي دروني هاي ادبي، تصويرپردازي، تشبيهات، استعارات

ميوي به بي وفور ديده كـار شتري دارد، نمادهـاي بـه شود؛ اما آنچه به مبحث ما ارتباط
 بهتـرين اجتماعي خود، نماد را بـه شاعر براي بيان مفاهيم سياسي. رفته در اشعار اوست

و واژهشيوه به . ها را در معنايي وراي معنـاي ظـاهري، اسـتفاده كـرده اسـت كار گرفته
در. انـد كـار رفتـه ها در اين اشعار، در شكلي نمـادين بـه اغلب واژه بـراي مثـال فقـط

بن75، دري دوم آهوي كوهي هزارهي مجموعه ي واژه41ي اجتماعي، مايه قطعه شعر با
و بهبـود اوضـاع سياسـي(بار45ي صبح نمادين وجود دارد؛ واژه ) در معنـاي زنـدگي
و واژه  بـه) قاصد روزهاي خوبِ آينـده(بار در معناي نمادين27ي ابر تكرار شده است

و آسمان در مرتبه همينكار رفته است؛ به هاي بعدي قـرار دارنـد كـه ترتيب، باغ، شب
گفتن شـاعر از شـب، نـه سخن. اند اجتماعي استفاده شده-هاي سياسي مايه همه با درون

و ظلمـات بـي  و پوچي انسان، بلكـه تيرگـيِ فضـاي اجتمـاع و سياهي، تباهي اخالقـي
و كوهنورد،:نك(دارد قيدي را در خود نهفته بي هـاي آمـدن واژه).89: 1395صيادكوه

و باغ در رديف اولِ واژه و نمادينِ شعر صبح، سپيده، ابر كـدكني، بيـانگر شفيعيهاي پركاربرد
و خوش روحيه و جامعـهي اميدوار از بين اوست كه بـه برقـراري دنيـايي آرمـاني اي سرشـار

و زيبايي پاكي ا ها و انگـاري، ين خود دليل ديگري بر اين مدعاست كه نيستها اميدوار است
و فضـاي چنـداني از  و نگـرش وي ريشـه نـدارد و نااميـدي وجودگرايانـه در بيـنش پوچي

ي وجـودي در آثـار او ديـده بيني او را دربرنگرفته است؛ بلكه آنچه از تـأمالت فلسـفه جهان
و زودگذر است مي و تجارب مقطعي . شود، حاصل عوامل بيروني

در. هـا در اشـعار شـفيعي اسـتي روشني از كاربرد نمادين واژه نمونه» خروس«شعر
و انسان كامـل اسـت كـه در ميـان زمينيـان، جايگـاهي اين شعر خروس، نماد مرد خدايي

مي عادت اين سرزمين اين. ندارد و كوچك كنند؛ زاغ نيـز گونه است كه مرد عقيده را خوار
و اعتبار بيشتري نـزديههاي فروما نماد انسان اي است كه با وجود صفات ناشايست، ارزش
/ خورشيد بردمـد كـه شـتابد بـه ديـدنش/ دم كه رو به مشرق آوا برآوردآن...«: مردم دارند

و/ ور خود به چاه هاويه باشد نشيمنش/ زندگاني استيهبيدارباشِ قافل مرد عقيده اسـت
و گفتنش/ گرفتار عقده نيست و عروسي هميشـه/ پروا ندارد از خطر حق زان روي در عزا

و زاغ بود عيشِ ايمنش/ خلق و ايـزدي/ او را كشند / سـت با اين همه خروس عزيز اسـت
و تنگ است مأمنش گَ/ گيرم كه بال كوته مي/ خواره زاغِ بنفرينِ روسياه ندهوان پـرَد در اوج

و بهمنش توان توجـه شـاعر بـه انـواعمي). 450-446: 1376كدكني، شفيعي(» ...به بهاران
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:شكل زير نشان داددر جدولي به-ي دوم آهوي كوهي هزاره
 كدكني در اشعار شفيعي» مرگ«ي بسامدي نمايه

و كلمات استفادهواژه شدهها ي دومهزاره
آهوي كوهي

اي برايآيينه
صداها

انواع مرگ

شعر46 شعر50

قربــاني، عمــر، جــواني، كــوزه، خــزان، پژمــردن،
شـتابنده، مـرداب، شـب، تلخـي، ناگهاني، كاروان

.افسردگي
 ستيزي مرگ قطعه 13 قطعه5

و ســلوك، جــاودانگي، شــور، بــاران، بهــار، ســير
سماع، پيوستن، محراب، روشني، اشراق، سحرگاه،

، انااللهي، وصال، كبوتر، رويش قطعه27 قطعه20
 ستايي مرگ

عارفانه
شقايق، الله، خون، جاودانه، خونبرگ، پرپرشـدن،

رستن، قامت، سپيده، ارغوان، تنـاور حصـار،. ابر،
آينه،

 قطعه 15 قطعه2
مرگ

 بخش زندگي
)شهادت(

ــطراب،زمان ــتي، اض ــاطع نيس ــرز، تق و ل ــرس ت
وجودي، مرگ بر مرگ، تكرار، تنهايي، بيهودگي قطعه12 قطعه2 مرگ وجودي

 گيري نتيجه.4

و زندگي دارد كدكني، شاعري است كه توجه ويژه شفيعي دليـلبه. اي به مضامين مرگ
و شرايط خاص دوران زندگي وي، طبيعي است كه انديشـه تحوالت سياسي ي اجتماعي

هـاي مرگ، اينهمه ذهن او را به خود مشغول كرده است؛ اما نگاه وي به دنيا بـا زيبـايي
و زندگي را با همه و ناكاميي تلخي خاصي همراه است مي ها از ديدگاه. بيند هايش زيبا

: شـود اين اشعار، چهار نوع مرگ ديـده مـي با بررسي. وي زندگي بر مرگ رجحان دارد
و صوفيانه كه مشابه آن در انديشه نوع اول، مرگ و ديگر عرفاي ستايي عارفانه ي مولوي

را گونه مرگ در هر دو مجموعه اين. شود اسالمي ديده مي ي شعري وي بيشترين كاربرد
ان ابتـدايي گونه اسـت كـه اغلـب، مربـوط بـه دور ستيزي خيام نوع دوم، مرگ. داراست

و زمان جواني اوست در اين اشعار، شاعر از مرگ گريزان است. شاعري شفيعي كدكني
و با تفكر خيام، نگاه وي معتدلو از آن گاليه دارد؛ اما در مقايسه  و اميـدوارتر اسـت تر

و تجربهبا گام  خواهانه، اين نگـاه بـه هاي آزاديي مبارزه نهادن در مسير انقالب اسالمي
و جاي خـود را بـه تحسـين شـهادت راحت و مـرگ غرورآفـريني دگرگون شده طلبـي
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كدكني را در برگرفتـه مرگ در معناي شهادت نيز بخش زيادي از اشعار شفيعي.دهد مي
و انسان. است و اهـداف اي كـه جـان خـود را بـراي آرمـان هاي آزاده او به شهيدان هـا

مي اند، به ديده بلندشان فدا كرده چهـارمين نـوع مـرگ، نگـاه فيلسـوفان. نگردي احترام
و مرگ، نگاه پرسش وجودگراست كه درباره و آميخته بـاي ضرورت وجود هستي گرانه

و مرگ را پايان دنيا مي سرشـك، پيوسـته در اشـعار خـود پرسـش.م. بيننـد ابهام دارند
به درباره و هاي گوناگون مطرح مـي شكلي هستي را مـرگ بـودن راز از ناشـناخته كنـد

و بيهودگي را منتقل مـي سخن مي و هرچند در برخي از آثارش، نااميدي كنـد، امـا گويد
و ايـن نگـاه،ي مرگ، از آنها استنباط نميي وجودگرا درباره اصول اعتقادي فالسفه شود

و شخصـي در زنـدگي وي هسـتند حاصل تجربه او بـا اسـتفاده از نمـاد،. هاي سطحي
بهرا براي بيان مفاهيم سياسي اصطالحات اگزيستانسياليستي كـار اجتماعي موردنظر خود

اش تـا حـدودي با اين اوصاف، نگاه شاعر بـه مـرگ در طـول دوران شـاعري. گيرد مي
و مـرگ دوران اول شاعري او با مرگ. تحول يافته است و ستيزي گريـزي همـراه اسـت

و ايراني درباره مي نگاه عرفاي اسالمي سيروسـلوك عارفانـه. كندي مرگ را نيز منعكس
و بخش عظيمي از جهانو عاشقانه راي صوفيان، براي وي جذابيت فراوان دارد بينـي او

و زنـدگي كـدكني، نگـاه وي بـهي دوم شاعري شـفيعي در دوره. دهد تشكيل مي مـرگ
و ترديد است؛ اما همچنان نگـاه وي بـه مـرگ، ديدگاهي پرسش و آميخته با انتقاد گرانه

ص و و آموزهعارفانه هـاي انديشـيِ وجودگرايـان را فقـط در اليـه هاي مرگ وفيانه است
ميسطحيِ واژگان به . گيرد كار

 منابع

(يسيع،يخان امن يهـا شـهياند بـهينگـاه؛يكدكنيعيشفوسمياليستانسياگز«). 1392.
كتـاب مـاه.»كدكني با تكيـه بـر شـعر اضـطراب ابـراهيم اشعار شفيعيدريوجود
شادبيات صص72، ،32-42.

(بهــرام روز، انجــم ــيهــاانيشــردر مــرگاتيــح«). 1383. ــادب.»يادب ،يداســتاناتي
.55-54صص،80ي مارهش
(كانركروزن،ياوبرا .يخوارزم:تهران فوالدوند،اهللا عزتي ترجمه.كامو آلبر). 1349.

ــت، ــ بشردوس (يمجتب ــتجو در). 1379. ــابور؛ينيجس ــدگ ش ــعرويزن ــا ش  محمدرض
.ثالث:تهران.يكدكنيعيشف

(يتق ان،يپورنامدار .79ي مارهش،آزما.»يكدكنيعيشف دكتر شعربهيبازنگاه«). 1390.
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.66-41صص،27ي مارهش،يفارس ادبو زبان.»يليتمث كرديرو
(فرهاد،يرجب .»جيوشـيماينوابيالسـ شـاكر بـدر شعردر بخشيزندگ مرگ«). 1390.

.206-185صص،2ي مارهش،3ي دوره،يعرب ادب
(معروفييحيو فرخنده،يسهراب و دنقـل امل شعردرديخورش نماديبررس«). 1393.
.24-1صص،14ي مارهش،4ي دوره،يقيتطباتيادب نامه كاوش.»يكدكنيعيشف

(ايرو،ييدالشهدايس  مـرگ؛يفردوس شاهنامهدر مرگاز باشناسانهيزيخوانش«). 1383.
.144-131صص،4ي مارهش،يادبيها پژوهش.»اوشيس

(ضيف،يفيشر  نگاه،:تهران.امروزتا آغازازيكدكنيعيشف شعر؛يكدكنيعيشف). 1392.
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.151-147صص
( ــــــــــــــــــــ .توس:تهران. سرودنو بودن از). 1357.
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. سخن:تهران.سلطنت
( ــــــــــــــــــــ .سخن:تهران.بارانشبدر درخت مثل). الف 1388.
( ــــــــــــــــــــ .سخن:تهران. برگ زبان از).ب 1388.
( ــــــــــــــــــــ .سخن:تهران.انيموليجويبو).ج 1388.
.سخن:تهران. نشابوريها باغ كوچه در).الف 1389(. ــــــــــــــــــــ

( ــــــــــــــــــــ .سخن:تهران.يخوان شب).ب1389.
( ــــــــــــــــــــ .سخن:تهران.ها زمزمه).ج1389.

(روسيس سا،يشم .قطره: تهران.يادبيها مكتب). 1390.
(مهـر مشـتاق رحمـانو رضا شهپر،يصادق نيتـر مهـم زوال،ويشـياند مـرگ«). 1390.

ي مارهشـ،يادبـيهاشهياند.»آنينمودهاو فرخزاد فروغ شعردر)فيموت(هيما بن
.120-89صص،7
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(محمد،يصنعت ،27و26ي مارهش،ارغنون.»غربشهيانددر مرگبهيدرآمد«). 1384.
.64-1صص

(كوهنـورد) چهريپر(هيرقو اكبر ادكوه،يص وياسـيسياجتمـاعيهـاهيـما بـن«). 1395.
،4ي مارهشــ،1ي دوره،نامــگ رانيــا.»يكــوهيآهــو دومي هــزارهدرآنينمادهــا
.92-72صص

(يغنـ قاسمويمحمدعل،يفروغ نيبهاءالـدديـجدشيرايـو.اميـخاتيـ رباع). 1372.
.ديناه: تهران،يخرمشاه

(يمرتض فالح، اتيـ ادبو زبـان پـژوهش.»يفارساتيادبدر مرگبه نگاهسه«). 1387.
.254-223صص،11ي مارهش،يفارس

(ناصرو جباره محبوبهو قاسم،ييكاكا  دگاهيـدازيشياند مرگيقيتطبيبررس«). 1393.
. 136-113صص،3ي مارهش،ينيديشهياند.»عطارواميخ
(آلبر كامو، .يجام: تهرانه،يسلطان محمودي ترجمه.فيزيس افسانه). 1384.

(يماحوزنيرحسيامو بازرگاندينو محمد؛ محمدپور،  مـرگ بـايآسمان تولد«). 1394.
،يشناخت اسطورهويعرفاناتيادب.»يمعنويمثنوتيروابه)يارياخت مرگ(ينفسان
.301-263صص،39ي مارهش،11ي دوره

ــ (نيمحمدحســ نوكنــده،يمردان ــان«). 1381. ،يفرهنگــ هــانيك.»ســمياليستانسياگزيمب
.31-28صص،195ي مارهش

ــاج ــايمالح ــن،ييآق (محمدحس ــنا«). 1379. ــهييروش ــاران؛ نام ــر ب ــهينظ ــعر ب  ش
.41-32صص،56ي مارهش،يفارس ادبو زبان آموزش رشد.»يكدكنيعيشف
(يبلخ محمدنيالد جالل،يمولو  كلسـون،يني نسـخه اساسبر.يمعنويمثنو). 1389.

. محمد:تهران
(پروانهيعلوانيفيشريمهد فرامرز؛،ييرزايم دو آثاردرياميخيشياند مرگ«). 1389.
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(نوراهللا،يداودخانينوروز  سـهراب اشـعاردر مـرگريتعابوريتصاو،يمعان«). 1391.

.198-185صص،18ي مارهش،ييغنا ادبي نامه پژوهش.»يتولل دونيفرويسپهر
(دهيفر،يوجدان ي نامه پژوهش.»ناصرخسروويفردوس شعردر مرگيمايس«). 1390.

.196-175صص،16ي مارهش،ييغنا ادب


