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 چکيده 

شود.  هایی که بدون آن، اثر اساسًا محقق نمی هایی دارد؛ سکوت ها و مکث سکوت هر اثري  

ي حاضر  ي سکوت و تفسیر آن است. هدف مقاله درک یک اثر منوط به کشف این منطقه 

ي آراي پیر ماشري یکی اي و تحلیلی انجام شده، آن است که بر پایه که با روش کتابخانه 

کدکنی را بررسی کند. زن در شعر شفیعی حضوري  هاي سکوت در شعر شفیعی از منطقه 

تواند تصادفی رسد و نمی رنگ دارد. به گمان ما این امر  بسیار معنادار به نظر می ناچیز و کم 

این مقاله دالیلی درون   باشد.  این شاعر ذکر متنی را براي کم متنی و برون ما در  توجهی 

شدن »مِن« شخصی، بوطیقاي شعر متعهد  فته متنی، نادیده گر ایم. ازجمله دالیل درون کرده 

توان مطرح کرد. ایدئولوژي شاعر )ایرانی، دینی و چپ( و و مؤانست با شعر سنتی را می 

ي دالیلی براي شود. پس از اقامه متنی تلقی می ي استادي نیز ازجمله دالیل برون غلبه وجهه 

حتمااًل شفیعی در ذهن خویش ایم که ا شناختی را پیش کشیده این فقدان، این بحِث روان 

جایی زده و جاي خالی زن را با عناصر و مفاهیم دیگري در شعرش پر  دست به جابه 

نماید که شفیعی عشق به مادر، وطن، زبان وادبیات فارسی، فرهنگ است. چنین می کرده 

 است.     گزین عشق به زن زمینی کرده ایرانی، طبیعت و کبوتر را جاي 

   .کدکنیشعر، شفیعی ،زن  ، ماشريیر پهای کليدی: واژه 

 
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  دانشیارkarimisaeed58@pnu.ac.ir  

 7/99/ 13تاریخ پذیرش مقاله:                  4/4/99تاریخ دریافت مقاله: 

https://dx.doi.org/10.22099/jba.2020.37660.3816


 ( 49 پیاپی ) 1400 پاییز ،3ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــــــ 262

 

 مقدمه   .1

شفیعی فرهیختهمحمدرضا  و  نامدار  شاعران  از  و  کدکنی  بیان  و  زبان  است.  معاصر  ي 

قرن اخیر همواره ازسوي  هاي خاص شفیعی باعث شده است تا شعر وي در نیماندیشه

به ادبمخاطبان  مخاطبانِ  بهویژه  چشمشناس  گیرد.  گیري  شکل  قرار  مورداستقبال 

هاي نقد ادبی معاصر محسوب  توصیف بررسی ابعادِ مختلفِ شعرِ او یکی از بایستهبااین

از دیدگاهمی تاکنون شعر وي  بررسی شده  شود. هرچند  اما جاي  هاي گوناگون  است؛ 

ویژه تحقیق  یافته در اشعارش کامالً ملموس است، بههاي بازتابخالی پژوهش در اندیشه

است. با آنکه نگاه به زن ي زن کمتر با جامعیت و عمق انجام  شده  در نگرشِ او درباره

است؛ ولی در کمال ناباوري  تر از ادبیات کالسیک مطرح شدهدر شعر معاصر بسیار گسترده

آید. زن  میي زنان و مسائل آنان ذکري به میان  شفیعی کمتر درباره  اشعار  يدر مجموعه

اي محو و مبهم دارد. غیاب نسبی زنان در دیوان این  ر حاشیه است و چهرهدر شعر او د

پوشی  سادگی از آن چشم توان بهي معاصر موضوع پراهمیتی است که نمیشاعر برجسته

شده از روان ناخودآگاه شاعر را نمایان  کرد. بررسی دالیل این فقدان، جوانبی سرکوب

اي نیست که کماکان  در این عهد هیچ شاعر و نویسندهپور: »آرین  يهگفتکند. هرچند بهمی

عنوان  (؛ پس چرا تصویر زنان به10  -3:  1382پور،  ي زنان نپرداخته باشد.« )آرین به مسئله

گمان است؟ بیروزگار ما انعکاس چندانی نیافتهي انسانی در شعر شاعر همنیمی از جامعه

عاطفه نیست.  انشفیعی شاعري ضدزن  و  اجازهي سرشار  او  و سانی  تحقیر  توهین،  ي 

نمی را  به زنان  اما نوعی زنخوارداشت نسبت  نادیدهدهد؛  و  از  هراسی  نیز  آنان  گرفتن 

ي مهمی به نام زن در شعر معاصر  شود. سکوت در قبال مسئلهمحتواي شعرش استنباط می

و فرهنگیِ    رسد که آبشخورهاي ایدئولوژیکی و فکري تواند باشد. به نظر میمعنی نمیبی

کنیم تا در این  است. ما تالش میشفیعی، او را براي پرداختن به زن در تنگنا قرار داده

عالقه و توجه به زن گیري از نظریات پیر ماشري به این سؤاالت پاسخ دهیم:  مقاله با بهره

رنگ است؟  چرا حضور زن در شعر شفیعی کم است؟در شعر شفیعی چگونه نمود یافته 

 است؟ گزین عشق به زن کردهشفیعی کدام عناصر را جاي و اینکه
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 ی تحقيق . پيشينه1.1

جست تکدرحدود  هشت  تاکنون  نگارنده،  دربارهوجوهاي  شعر  نگاشت  و  زندگی  ي 

ها به موضوع زن در شعر شفیعی پرداخته  است که در برخی از آنکدکنی نوشته شدهشفیعی

ایم. این تأمالت بسیار کوتاه و گاه سطحی  کردهها اشارهشده است و ما در این مقاله به آن

است. این مقاله با    ط را در این زمینه، بنفشه حجازي نوشتهي مهم و مبسواست. مقاله

ارزشهمه سویهي  از  عاري  دارد،  که  تابههایی  نیست.  ژورنالیستی  مقالههاي  اي  حال 

دراین نشدهپژوهشی  نوشته  می  باره  بدیهی  موضوع  است.  این  در  بحث  باب  که  نماید 

ي سکوت در شعر  خصوص منطقههمچنان مفتوح خواهد ماند. درباب آراي پیر ماشري به

ها  و داستان در زبان فارسی مطالب بسیار اندکی ترجمه یا نوشته شده است که ما از آن

ایم. فضل تقدم در این حوزه با سیروس شمیساست که  بردهدر تحریر جُستار حاضر بهره  

کتاب   از  فصلی  اختصاصِ  مقاله  یادب  نقدبا  دو  براي و  را  راه  بحث،  این  به  دیگر    ي 

 هاي مشابه هموار کرده است.  پژوهش

 

 . مباحث نظری تحقيق ۲.1

از فیلسوفان و منتقدان ادبی  (  1938  )زاده  (Pierre Machereyپیر ماشري یا پیر ماچري )

چهره از  را  وي  است.  فرانسوي  توسعهمارکسیست  و  تکوین  در  اثرگذار  ي  هاي 

دانست. نقد مارکسیستی، ادبیات را براساس  پساساختارگرایی و نقد ادبی مارکسیستی باید  

کند. بدیهی است  ي آن بررسی میوجودآورندهشرایط تاریخیِ )اقتصادي و اجتماعی( به

که عمده مباحث مطرح در این نوع نقد مبتنی بر نظریات سیاسی و اقتصادي دو فیلسوف  

یان سابق لویی  آلمانی، کارل مارکس و فریدریش انگلس، است. ماشري با آنکه از دانشجو

پردازان مطرح نقد ادبی با رویکرد مارکسیستی است؛ اما در ایران  آلتوسر بود و از نظریه

شناخته   کمشده  کمتر  آن  دالیل  از  یکی  شاید  در  رنگاست.  نقد  نوع  این  اعتبار  شدن 

باشسال  کتـ ترید. مهمـهاي اخیر  نقري در حوزهـ اب ماشـن  ادبی نظریهد،  ـي  تولید  ي 
(A Theory of Literary Production)    است.  منتشر شده    1966نام دارد که در سال
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که از نامش پیداست، با  گیرد و چناناین کتاب مباحث اصلی نقد مارکسیستی را دربرمی

ي خالقیتِ فرديِ مبتنی بر نیت ذهنی نویسنده، بلکه منزلهنگاهی مادي، ادبیات را نه به

ي خام تولید  کند، با این تفاوت که مادهر تولیدها بررسی میي تولیدي مانند دیگ مثابهبه

انگاشته می ایدئولوژي  البته  ادبی،  نباید    اعتقادبهشود؛  هنري  اثر  مخاطب  انتظار  ماشري 

بلکه باید اثر    شود؛مواجه  اثر    ایدئولوژي در  بخشی ازوحدت  هايجلوهبا    باشد کهداشته  

د. »ماچري  در آن شکل گرفته است، درک کن اي که  را در چارچوب تضادهاي تاریخی

داند؛ بلکه برعکس آن را  برخالف لوکاچ و گلدمن اثر هنري را یک کلّیت یکپارچه نمی

Decentred  بیند. منتقد باید تضادهایی را که در  وحدت مییعنی باز و غیرمتمرکز و بی

 (. 298: 1386تفسیر کند.« )شمیسا،  اثر وجود دارد

توان  شود. میهاي ایدئولوژي آشکار میگوید »ادبیات در شکافکه ماشري می  طورآن 

توان گفت،  علت سرکوبِ ایدئولوژي نمیگفت که متن ناخودآگاهی دارد که آنچه را که به

 (. 5: 1394شود.« )سهرابی، بدان فرستاده و واگذار می

از  همم قسمت  منطقهنظریهترین  کتاب  ي  از  فصل  دو  در  ماشري  سکوت    د ی تولي 
شده    یادب  يهینظر )تشریح  واضح«  و  »ناواضح  و  Implicit and Explicitاست:   )

 (. The spoken and the unspokenهمچنین »گفته و ناگفته« )

هاي هر اثر از سکوتی معین سرچشمه  داند: »گفتهبخش اثر میماشري سکوت را حیات

دهد؛ بنابراین اثر خودبسنده نیست؛ بلکه ضرورتاً  گیرد و این سکوت به اثر شکل میمی

شد. درک یک  شود؛ سکوتی که بدون آن، اثر اساساً محقق نمیبا سکوتی معین همراه می

  (.Macherey, 1978: 85اثر باید با درک این حضور همراه باشد.« )

طورتلویحی  چیزي بههر اثر بپرسیم به چه  يروي کامالً معقول است که دربارهازاین

وحوش هر امر »آشکار« یک امر »ناآشکار«  گوید. »حول چیزهایی را نمیکند و چهاشاره می

هست. براي اینکه چیزي گفته شود، چیزهایی هست که نباید گفته شود. فروید جایگاه  

ف کند و خودش  هاي معین را به جایی جدید برد و کوشید آنجا را کش این غیبت واژه

لفافه به اظهار خود، خودش را در  اثر براي دستیابی  اي از  آنجا را ناخودآگاه نامید. هر 

آورد؟ آیا اصواًل  ها را به زبان نمی گفتهپیچد. حال باید پرسید چرا اثر این ناها میناگفته
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اذعان داشت؟ حتی گاه کها را دریافت بیتوان این ناگفتهمی مترین  آنکه به وجودشان 

رسد که از بنیاد به رسمیت شناخته  اي از سکوت نیست. سکوت گاه به جایی مینشانه

دهد. سکوت تمام اثر را  شود؛ اما سکوت مبناي هر اثر را تشکیل میشود و انکار مینمی

توان ادعا کرد که این سکوت پنهان است؟ اصالً این سکوت چیست؟  سازد. آیا میمی

ي  ي عزیمت اثر؟ آغازي روشمند؟ بنیادي ضروري؟ نقطهنقطهاي از وجود است؟  گونه

می معنا  اثر  به  که  مطلق  خاستگاهی  آرمانی؟  یا  اوجی  است  معنابخش  اصالً  بخشد؟ 

 )همان(.  پیونددهنده؟«

ناگفته    اثر،  یک  بهدر  گفتهاندازهها  درحقیقت  ي  دارد.  اهمیت  آن  از  بیشتر  بلکه  و  ها 

کند. »آنچه در یک  که سخن سکوت را برمال میمادامی  سازد،سکوت، سخن را آشکار می

نمی گفته  که  است  چیزهایی  دارد،  اهمیت  نمیاثر  را  این  گزارهشود.  با  ي  توان 

خواهد بگوید« یکی دانست؛ البته این گزاره هم در چیزي را نمیي »اثر چهانگارانهسهل

جالب خود  شیوهجاي  باید  است.  بهتوجه  که  کرد  طراحی  ناگفتهکماي  آن  را  ک  ها 

این ناگفتهاندازه به این پرسش پاسخ داد که  اثر به رسمیت شناخته  گیري کرد و  در  ها 

اثر  شده یک  که  است  اهمیت  حائز  نیز  سؤال  این  پرسش،  این  از  فارغ  خیر.  یا  اند 

تواند به بیان آورد؛ زیرا طرح این سؤال به این معناست که درخصوص  چیزهایی را نمیچه

شویم.« )همان(؛ بنابراین  ي سکوت مینوعی راهی منطقهاندیشیم و بهها میگفته  سازوکار 

ها هستند، ارزیابی  شرط گفتهها را که پیشتوان ناگفتهبحث اصلی این است که بدانیم می

رابطه ایدئولوژي  ازآنجاکه  است  معتقد  آلتوسر،  لویی  استادش،  همانند  ماشري  اي  کرد. 

نماید و واقعیت اجتماعی را به  ه و واقعیت اجتماعی برقرار میخیالی و توهمی میان سوژ

کند؛ درنتیجه وحدت حاصل از این ایدئولوژي در اثر نیز  غلط در ذهن سوژه بازنمایی می

خواهد تا تناقضات و تضادهاي اجتماعی و تاریخی  رسد. ایدئولوژي میدروغین به نظر می

تمام تقریباً  تفسیري  و  بپوشاند  ارا  بهوکمال  جهان  این    ز  به  ادبی  متن  اما  دهد؛  دست 

وحدت یکخاصیت  و  نمیکنندهدستبخش  تن  ایدئولوژي  آن  ي  جاهایی  در  و  دهد 

 افکند.  تناقضات را بیرون می
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اي واقعیات اجتماعی  گوید ادبیات مانند آینههاي غربی می»ماشري مانند مارکسیست

بسا  گیرد و چهی دربرابر واقعیت قرار میي خاصکند؛ اما این آینه با زاویهرا منعکس می

بریده را  میتصاویر  نشان  منقطع  و  نشانبریده  در  گاهی  و  امور  دهد  از  برخی  ندادن 

دادن برخی از امور. متن پر از تضاد است و منتقد باید  قدر گویاست که در نشانهمان

 (.35: 1397ها را تفسیر کند.« )شمیسا، آن 

با سکوت منتقد  و غیابهاسروکار  تضادها  دالیل  ،  تا  بکوشد  باید  و  است  اثر  هاي 

به سکوت ادبی  »متن  دریابد.  را  تضادها  و  )ها  داستانی  وجه  و  فرم  از  Fictionلحاظ   )

 هاگیرد و تضادهایی را که در ایدئولوژي هست، با سکوتایدئولوژي خود فاصله می

(Silences)  فاصله )و  نمایش  Gapهاي  به  خود  متن  می(  که  مواردي  با  یعنی  گذارد؛ 

کردهنمی ناممکن  را  آن  گفتن  ایدئولوژي،  زیرا  بگوید؛  غیابتواند  این  هاي  است. 

(Absencesسرکوب عالمات  متن،  متن  (  ناخودآگاه  در  موضوعات  ایدئولوژیک  هاي 

 (. 36هستند.« )همان: 

ها استنطاق آنشود که  هاي سکوتِ پراهمیتی مالحظه میدر شعر معاصر ایران منطقه

از مسائل جدي در تدوین تاریخ ادبیات معاصر خواهد بود؛ براي مثال شاملو در شعر  

خود به فرهنگ ایرانی چه آنچه مربوط به پیش از اسالم است و چه آنچه مربوط به بعد  

هاي  است. پورنامداریان این خأل فرهنگی را یکی از ضعفاز اسالم کمتر توجه نشان داده

 (  289: 1381است )رک. پورنامداریان، کرده محسوب  شعر شاملو 

هاي مهم سکوت در ادبیات معاصر را باید در شعر سپهري سراغ  یکی دیگر از منطقه

گرفت. شعر سپهري خالی از ابعاد سیاسی و اجتماعی است و این باعث بروز انتقاداتی  

گل نکنیمِ« او را به   است و حتی شعرِ »آب رااز ناحیه شاعران متعهد بر شعر وي شده

شمیسا،  گرفتهسُخره )رک.  ازاین390-377:  1388اند  سکوتی  مناطق  شعر  (  در  دست 

ها ارزش علمی ندارد و  شود که البته توجه به بسیاري از آنمیمعاصر فراوان مشاهده  

شعر   در  سکوت  مهم  مناطق  از  یکی  تا  داریم  سعی  مقاله  این  در  ما  نیست.  راهگشا 

 عنی زنان را توضیح دهیم. کدکنی یشفیعی
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 . طرح بحث ۲

وجوداین، شخصیتِ  ي زنان است؛ اما باترین موضوعات شعر معاصر مسئلهیکی از مهم

کنند  ي منتقدان شعر شفیعی اذعان میکدکنی نمود بارزي  ندارد. جملهزن در اشعار شفیعی

ن دید. »زن در شعر  توایافتنی در دفترهاي شعر وي میکه کمتر اثري از زنِ زمینیِ دست

شفیعی کمدکتر  است  کدکنی  بهتر  یا  زن  زیباست.  و  پرشور  حضورش  اما  است؛  رنگ 

بگوییم زنان در آثار این شاعر بزرگ، زنان معمولی و بستر و مغازله و معاشقه نیستند.  

مدارانه، زنان داراي مقام  ها، زنان ارزشاند؛ زنان حماسهايزنان شعر شفیعی زنانی اسطوره

)نجفو   بارفروش،  منزلت.«  مشغله3:  1397زاده  چندان  زن  گویی  شفیعی  (.  ذهنی  ي 

ي عشق در شعر شفیعی با سیماي  کند که »چهرهبرهانی ابتدا به این نکته اشاره مینیست.  

عشق در شعر دیگران دیگرگون است و عشق او عشقی واال و مقدس و سرچشمه گرفته  

)برهانی است.«  انسانی  عالی  عواطف  می99:  1378،  از  ادامه  در  ولی  »جاي  (؛  نویسد: 

کدکنی جاي نامشخصی  ي شفیعیزمانی عشق در اندیشهشگفتی است که پس از کوتاه

شود رمزي براي بیان دیگر  اي میکند. ناگزیر باید پنداشت عشق در زبان او وسیلهپیدا می

اندیشه و  )همان(.نیات  دیگر صریح  ها«  نظر کرده  محققی  اظهار  باب  این  در  است:  تر 

دهد.  است. شاعر چون خیام به زن عالقه نشان نمی»تقریباً زن در شعر شاعر ناپدید شده

کند. هاي زن ایرانی ترسیم میبرد، تصویري مثبت از ویژگیاگر گاهی از این واژه بهره می

هاي آنیمایی  گريو حافظ جایی براي جلوه  ي شاعر به خیام، موالنا، سعدياصواًل عالقه

( و سرانجام یکی از محققان زن با اعتراض به سنت  98:  1393گذارد.« )شریفی،  باقی نمی

ي شفیعی رد »در اشعار عاشقانه  نویسد:است، می  ادبی مردساالري که شفیعی در آن بالیده

نیست. گمان می از محبوب شعري و عروس شعر  او و و زمانهرود زمین  آشکاري  ي 

توان  است. آیا میهاي مبارزه در حذف عوالمی که بوي جنسیت بدهد، دخیل بوده  سال 

(. با آنکه  8:  1395است؟« )حجازي،  گفت که عشق مردمی جاي عشق زمینی را گرفته  

ي مشخص خبري نیست.  تغزل از محورهاي اصلی شعر شفیعی است؛ اما از زنی با چهره

   هایی انتزاعی، آرمانی و فرازمینی دارد. »به باور ساویه سویه  شخصیت زن در شعر وي، 

( نمیSaville- Troikeترویک  گفته  آنچه  اهمیت  کی، (  کجا،  که  است  این  در  شود، 
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به چهازسوي چه شیوهکسی،  به چه  نمیکسی،  گفته  محیط خاصی  در چه  و  شود«  اي 

کدکنی  وري مانند شفیعیاوصاف سکوت شاعر برجسته و مشه(. بااین25:  1392)صادقی،  

ي دوم سده بیستم اهمیت خاصی دارد و نیازمند بحث و تأمل  ي زن آن هم در نیمه درباره

 فراوان است.

ها صریح یا مبهم و مختصر یا مفصل به زن عنوان مجموع اشعاري که شفیعی در آن 

:  1379کنی،  کد و یا نسبتاً عشق تنانه پرداخته، از این قرار است: »آشیان متروک« )شفیعی

هاي ابیانه«  (، »پنجره58:  1382کدکنی،  ها« )شفیعی(، »ترانه ترانه157(، »عبور« )همان:  134

(، »قصیده در 42(، »اگر مردي« )همان:  75  -73(، »زن نشابور« )همان:  64-63)همان:  

(، و 386-385(، »هدیه« )همان:  339(، »صبح ماهان« )همان:  191ستایش عشق« )همان:  

کرد که این تعداد یادکرد در میان نزدیک به هشتصد قطعه شعر    لنتین«. باید اذعان»روز وا

عصر ما در حق زن،  در بیش از دوازده دفتر بسیار اندک است و انتظار آن بود که شاعر هم

ي نزار قبانی که در ادبیات عرب شاعر زن و عشق لقب  اندازهداد و اگر نه بهدادِ سخن می

ب بلکه  التهابات عاشقانهاندازههگرفته است؛  و  اینجا و اي که شوروهیجان  انسان  ي یک 

بگذارد، تصویري روشن از زن به دست دهد. ما در اینجا شش نمونه  اکنون را به نمایش 

کنیم و توضیح مختصري نیز  میها حضور چشمگیر دارد، نقل  از اشعاري را که زن در آن

 آوریم:   ها میدر ذیل آن 

»زن نیشابور«، تصاویر متعددي را از حیات اجتماعی و فرهنگی زنان   شفیعی در شعر

ور و هنرمند که در متن زندگی  گر، جنگادهد. زنانی تالشایرانی در طول تاریخ ارائه می

 زنند:میامان دست اي بیبه کارزار و مبارزه

 / /توان با کودکی بر پشت،می  //چینش دیدخوشه  //گِردِ خرمن،  //هاتوان در خشکسالیمی»

 //ریزان، جبینش دیدعرق  //سوزان و  //داغ و  //مرداد،  در دِرُوزاران و آن گرماي گرمِ نیمه

تاریک،می و  فرسوده  چادري  با  گورها  //خواننوحه  //توان  دید  //بر  حزینش  و   / /زار 

توان در  می  //ش دیددر ستیزِ دشمنان، بر پشتِ زین  //غُز یا َتتار و ُترک  توان در حملهمی

از    //خویش،  نغمه  //چون رامتینش دید  //گرنغمه  //چنگ بر کف،  //آن سفاِل آبیِ ساده،

نور برآرد  //حصار مسجدِ  بیدادش  / /اَر  مغلوب  کند  را  در حلقه  //هر مخالف  توان،    تا 
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 //چنینش دیدچنان یا اینتوانی آنمی  //ستاین زنِ گُرد نشابوري  //شادي، نگینش دید

 (.75 -73: 1382کدکنی،  .« )شفیعیتوانی بیش از اینش دیدمی

گوید که آرمانش  هاي ابیانه«، باز از زنی تاریخی و موهوم سخن میدر شعر »پنجره

 خواند:ها شاعر را به خود مینهنر و رهایی است و نگاه گیرایش هنوز پس از قر

ابیانه  »پ در  پنجره  آن  برزین    //شت  آذر  از  استبرقی  دگرگونه    جامه  // باقی  خویش 

زنی    //پشت آن پنجره در ابیانه  //.به همان شادي دیرین باقی است  //ست و هنوزنکرده

در همان    //ست و صداکوک سازش را تغییر نداده  //خواند راهاب رهایی رااستاده و می

از پس گرد  // آرزوها و نگاه آن زن //پشت آن پنجره، در ابیانه.// ستي شیرین باقیپرده

 (. 64- 63.« )همان: ستبه همان شیوه و آیین باقی //قرون و اعصار

کند  ها« تصویر دیگري از زن زیبا و هنرمند تاریخ ایران ترسیم میدر شعر »ترانه ترانه

 دهد:هاي غمگنانه سرمیبزم خیام است و از بیداد قوم غُز نالهکه هم

 پُشته، تاکِ جوان، سبز و بارور بر خاک»

 هاي سبز، به هر سوي، بسته است زنجیره

 باغِ شادیاخ! اینک، تبارِ تاکِ کهن

 خیام، رسته است. اش، ترانهکز باده
  

 اي، وین زن که از میان سفاِل شکسته

 زند راب میضگیسو گشوده، چنگ به م

 هاست نوشیِ آن هوش قرنبزم بادههم

 زند. سان بر آتشِ غمِ او آب میکاین
  

 چنگِ او به دگر پاره سفالنیمی ز 

 در خاکریزِ وحشتِ غُزها نهفته است 

 دگر اما صداي چنگِ وي از نیمه

 محزون شکفته است   در گوشِ من، به مویه

 جهد وان آذرخش، کز دِل این ابر می



 ( 49 پیاپی ) 1400 پاییز ،3ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــــــ 270

 

 گویی چراغِ هوش و دِل آگهِ وي است 

 آن گرید ابرِ صبح  اي که زار بروین سبزه

 (.59- 58« )همان: وي است.هايِ تماشاگهِ بذري ز سبزه

ي زن، »هدیه« نام دارد؛ شعري که یک  یکی از اشعار صریح و البته زیباي شفیعی درباره 

است. زِن خسته، فارغ از زندگِی  هایش در متن آن قرار گرفته ها و دلدادگی ي سادگی زن با همه 

است. گلی که در دست  و به خواب فرورفته    گلی در اتوبوس نشسته پرهیاهوِي شهري با دسته 

کند. »شعر هدیه شاعر از شعرهاي صمیمی اوست  از دیداري عاشقانه حکایت می زن است،  

 (.  101:  1393است.« )شریفی،  که با زبانی شفاف و کالمی فخیم بیان شده 

اي گل، در کفش// خم کرده سر به شیشه سردي// کز افق، در خویش دارد، قوسی  »شاخه

کرانی، در زالِل خواب// شسته خود  از زنگار// زن به روي صندلی، خاموش// در کران بی

گه بیدار، گه در خواب// ها و کار// همچنان آن شاخه گل// در کفش لرزان// گاهز اندیشه

است آن گل؟// تا کجاها  رسد دشوار// در کجاها ماندهایستگاهی// در قفاي ایستگاهی// می

 .(386-  385: 1382کدکنی، است آن زن// در آن دیدار؟« )شفیعیرفته

 و این هم یک رباعی در ستایش زنان میهن:  

 اینجا در وطن باش  »بیا اي دوست

 اش ــهاي من بشریک رنج و شادي

 کوشند  ر شرزهـ و شیـا چـزنان اینج

 (. 142در اینجا باش و زن باش« )همان:   اگر مردي

خورد که با  هایی از زن و مرد فراوان به چشم میدر ادبیات کهن ایران، چنین تلقی

الویت جنس مذکر همچنان محفوظ  ي کوششهمه و  اقتدار  بازتعریفِ جنسیت،  در  ها 

 آوریم: ماند. نمونه را از نظامی میمی

 درد باشد او زن بود نامرد باشد        زن آن مرد است کاو بیــ ر کــه هـن

 ا کاو شیرمرد است        بسا دیبا که شیرش در نورد است  ـا زنــ ا رعنـبس

 ( 484: 1392)نظامی،  
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شکلی مبهم و با زبانی نمادین از عشق زمینی در  شفیعی در یکی از اشعار متأخرش به

 کند:اش یاد میي جوانیدوره 

می سبز  راهنما  چراغ  و »دارد  جوانی  هجوم  سر،  پشت  در  کرد//  عبور  باید  شود// 

یادهاست// امروز// روز عشاق// روز والنتین است.// افسوس!// رد شدیم// پشت چراغ  

کدکنی،  هاي گل سرخ.« )شفیعیقرمز// در چارراه، دخترکی ایستاده بود// در دست شاخه

1392  :39  .) 

اهده کردید، شفیعی در این اشعار عمدتاً به زنِ مثالی ایرانی در گذر  گونه که مش همان    

این زنِ نوعی، ازلی، ذهنی و خیالی هم با  بیشتر  تا زن  تاریخ نظر دارد. او  سخن است 

ها نیز که نخستین دفتر شعر و نجواهاي عاشقانه  ي زمزمهي امروزي. در اشعار عاشقانهزنده

، هیچ نشانی از  شده  ي چهل/ مشهد( سرودهاوایل دههشفیعی است و در عنفوان جوانی )

هاي رفتاري زنانه  ي مشخص و روشن و نیز خصیصهمعشوق مؤنت نیست. معشوق چهره

گرایی خصوصیتِ بارز این مجموعه  آید که مرد نیست. مضمونندارد و تنها چنین برمی

فرسود قدما  دست  هاي متداول وگوید، از رهگذر مضموناست و اگر شاعر از معشوق می

(، آیینه  35:  1379کدکنی،  روي )شفیعیاي مانند شکوفهاست. تشبیهات و استعارات کلیشه

)همان:   )همان(، جنون عشق  آشفته47رخسار  )همان(، شهید عشق  (،  ز حلقه موي  تر 

( و عباراتی نظیر رقیب  80شمایل )همان:  (، شیرین75(، فروغ عشق )همان:  48)همان:  

آید. بعدها شاعر همین نمادها و ( در این شعرها بسیار فرادید می44و    31،  28)همان:  

اي  ي »آیینهي مجموعهکه در مقدمهتابد و چناننمودهاي عاشقانه حداقلی را نیز برنمی

پوشی کند؛  ها« چشمخواسته تا از چاپ تمامی دفتر »زمزمهنویسد، میبراي صداها« می

اش برخی  از  مخاطبان  استقبال  بازداشتهولی  کار  این  از  را  او  دفتر،  این  است  عار 

این  10:  1376کدکنی،  )شفیعی قید حیات است، ممکن است  در  هنوز  (. چون شفیعی 

؛ ولی هنوز منتشر ي زنان سرودهمایهسؤال به ذهن خطور کند که شاعر، شعرهایی با درون

ود باقی است  صورت همچنان پرسش بنیادین این تحقیق بر جاي خاست. دراین  نکرده

ي  اند؟ کدام عوامل مانع از چاپ اشعار عاشقانهکه چرا تاکنون آن اشعار را چاپ نکرده

از دو حالت    زمینی شده نیست؛ ولی  به زندگی خصوصی شاعر  است؟ قصد ما ورود 
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و یا درصورت    نکردهتواند بود: یا شاعر چنان عشقِ پرشورِ انسانی را تجربه  خارج نمی

 است؟ شعر خویش براي انعکاسِ عاطفی آن، فرصت بروز و ظهور نداده تجربه، چرا در  

 

 ی زن. دالیل سکوت درباره1.۲

کنیم به این سؤال مهم پاسخ دهیم که چرا شفیعی در اشعارش بسیار  در اینجا سعی می

 گیرد؟ کند و عشق زمینی را تقریباً نادیده میبااحتیاط با مفهوم زنانگی برخورد می

 شدن »منِ« شخصی نادیده گرفته.  1.1.۲

ي درونی  ي تعریف »شعر«، عاطفه را زمینه، در حاشیهیفارس  شعر ادوارشفیعی در کتاب  

انگارد؛ سپس  اي از »من« او میکند و نوع عواطف هر کسی را سایهو معنوي شعر تلقی می

کند: »من«هاي  بندي میي عمده تقسیمانداز عام، »من« شاعران را در سه دستهدر یک چشم 

انسانی و  بشري  »من«  و  اجتماعی  »من«  شخصی،  و  اغلب  فردي  فردي  »من«  براي   .

عاشقانه شعرهاي  بعضی  و  مسعودسعدسلمان  درباري،  شعر  در  گویندگان  رمانتیک  ي 

زند. براي »من« اجتماعی، از قدما ناصر خسرو و در عصر اخیر  ي اخیر را مثال میدوره 

برد و »من«ِ شاعرانی مانند خیام، مولوي و  اغلب گویندگان مشروطه و معاصر را نام می

ر  انسانی میحافظ  و  بشري  »منِ«  میا  فراتر  مکان  و  زمان  مرز  از  که  )رک. داند  روند. 

  ي ها لیتحل  از  ظاهراً  که چنان  یعیشف  ان،یمنیدرا(.  88-87:  1383کدکنی،شفیعی

  ی و جام يمولو ،یخاقان  یعن ی رانی ا اتیادب خیچند شاعرِ نامدار تار يدرباره اشیمصداق

در نسبت با    ،افتهی  یتجل   ی شخص  »منِ«  هاکه در آن  ییهاسروده  يبرا  شود،یاستنباط م

(.  263:  1379)رک. بشردوست،    استقائل    ي کمتر  يو هنر  یارزش ادب  گر،ید  ي»من«ها 

  نیرا به ا يشاعران، ناخودآگاه و يو راز ماندگار اتیادب خ یاو از تار یابی ارز نیهم دیشا

در شعر    ی شخصاز بازتاب »من«    د یبا  ي در کار شاعر  قیتوف   ي است که برارسانده  جه ینت

  از  گفتنسخن شانیا زعمبهحرکت نمود.  ی»من« انسان يسو به جیتدربهکرد و   نظرصرف

  احتماالً .  ابدی ن  نفوذ  مردم  ذهن   اعماق  در   شاعر  کی   شعر  تا   شودیم  موجب   ي فرد  »من«

  ي مجموعه   در  شاعر  »من«  که   باشند   اعتقاد  نیا  بر  منتقدان  که  است  آمده  باعث  ی نگاه  نیچن
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به    شتر یب  «یکوه   ي در »هزاره دوم آهو  یول  ؛است  یاجتماع  شتر یصداها« ب  يبرا   ي انهیی»آ

 (.  321)رک. همان:  کندیم دایپ  شیگرا یو انسان یطرف »من« فلسف

ي شفیعی در اشعارشان بیشتر به »من« شخصی مجال پیدایی  دورهشاعران معاصر و هم

بدانجاکه یکی از ویژگیآشکارشدگی دادهو   تا  باید همین  اند  هاي مهم شعر معاصر را 

انعکاس چشمگیر »من«ِ شخصی قلمداد کرد. اطالعات ما از زندگی خصوصی شاعران  

ي مسائل شخصی زندگی اظهارنظر  قدیم بسیار اندک است و آنان اغلب از اینکه درباره

ي شعر از مرگ زن و واسطهمتفاوت است. ما به  کنند، ابا داشتند. در شعر معاصر قضیه

هاي متعدد، جدایی و حتی نام همسران و فرزندان یا بستگان  فرزندان، ازدواج یا ازدواج

هایی برجسته از تجلی همسر  کنیم. )براي بررسی نمونهنزدیک شاعران اطالع حاصل می

مندان  وداین عمومِ عالقه( باوج1393روزبه و ضرونی،    .در مقام معشوق در شعر امروز رک

خبرند. در  ها بیو منتقدان شعر و شخصیت شفیعی از نام همسر و فرزندان و تعداد آن

( و 229:  1382کدکنی،  بار از دختر )در شعر دخترم در آیینه: شفیعیشعر ایشان تنها یک

هیچ  ( سخن به میان آمده است، بی229بار نیز از پسرشان )در شعر الشخورها: همان:  یک

درباره اندازه سکوت  این  آیا  همسر!  از  در یادکردِ صریحی  را، چه  زندگی شخصی  ي 

ي شفیعی در حیات  گیرانهتوان حاکی از احتیاط سختي شعر و چه خارج از آن، میحوزه

ثالث، فرخزاد، ابتهاج و آورد؟ شاعرانی مانند شاملو، اخوانحسابفرهنگی و اجتماعی به  

ک نداشتند  باکی  سروده غیره  در  و ه  هوسناک  گاه  و  نافرجام  زمینی،  عشق  از  هایشان 

بردارند. شاید همین صمیمیت و صداقت و صراحت، راز محبوبیت  زودگذرشان پرده  

اي  اوصاف پس چرا شفیعی عالقهباشد. بااین  شعر آنان در نزد مخاطبان عام و خاص بوده

الف ندارد؟ آیا اشتیاق مفرط  اش نسبت به جنس مخ هاي عاشقانهبه سخن گفتن از تجربه

است؟ آیا بعدها اشعاري از این  به مطالعه و تحقیق، دلیلِ غفلت ایشان از این مسئله بوده 

اش  دست منتشر خواهد شد؟ »ایشان در پاسخ به این سؤال که میزان شعر منتشر نشده

 (. 821: 1388گوید: تقریباً به میزان شعرهاي چاپ شده.« )فیضی، چقدر است، می

 . بوطيقای شعر متعهد ۲.1.۲

 گرایی و نمادگرایی از  هاي شعر معاصر فارسی است که جامعهشعر متعهد یکی از جریان
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گردد و ي مشروطه برمیاش به شعر دورهآید. سابقهمختصات اصلی آن به حساب می

پرآوازه از شاعران  آن قلمداد مینیما، اخوان و شاملو  به  ي  التزام نسبت  و  تعهد  شوند. 

ي همین  کدکنی را نیز از زمرهزند. شفیعیمسائل اجتماعی و سیاسی در شعر اینان موج می

ر نظر گرفت. شاعران متعهد به روحیه و عوالم غنایی و رمانتیک  دسته از شاعران باید د

هاي شخصی را  گفتن از معاشقهکردند و سخنشاعران پیشین انتقادهاي اساسی وارد می

می سخره  میبه  بیهوده  و  زندگیگرفتند  که  »شعري  در  شاملو  ابتدا  ست«  انگاشتند. 

هاي عاشقانه و  ر باید از آه و نالهصورت جدي این نظریه را ارائه داد که شاعران دیگ به

 هاي آنان شعر بگویند:  عشق جسمانی فاصله بگیرند و براي مردم و آرمان

جز با شراب    //در آسمان خشک خیالش او.//  از زندگی نبود  //موضوع شعر شاعر پیشین»

معشوقه    مضحکِ  گیسِ  در دامِ  // او در خیال بود شب و روز  //وگوکرد گفتو یار نمی 

مستانه در زمین    //دستی به جام باده و دستی به زلف یار  //که دیگران  حال آن،//  بندپاي

 (.140:  1382د!« )شاملو، زدنخدا نعره می

به گمان شفیعی هم، صحبت از عشقِ تنانه، عینِ ابتذال و البته مخدِّر است و مخاطب  

خش باشد و مسئولیت  باند. شعر باید بیداريگونه اشعار دختران نوجوان و احساساتیاین

 اجتماعی را فرایاد آورد:

»در این زمانه عُسرت// به شاعرانِ زمان برگ رخصتی دادند// که از معاشقه سرو و قُمري  

 (.240:  1379کدکنی،  تر از آب.« )شفیعیتر از خواب// زالل و الله// سرودها بسرایند ژرف

از خون و جنون    //هاییکاروان  //پرخنده توآن سوي پنجره ساکت و    //خوابت آشفته مباد»

از  کاروان  //گذردمی باروتآهایی  و  برق  زیبایی  .//  تش و  از صاعقه و دود چه  سخن 

نی زمزمه  شتوان چامی  //یا شب و سایه و خواب  // در زبانی که لب و عطر و نسیم  //دارد

جدوِل  //کرد؟ در  چه  تنهایی  هر  و  دیدي  تا    //تن  کن  پر  را  توهمه  همسایه    / /دختر 

پَ  //دفتر خویش  شعرهایت رادر با  خوابشان    //تا شام ابد  //ر طاووس بخواباندبا گل و 

بادخرّ نیز//هایینسال  خوشت ارزانیِ  الي اليِ!//  م  بهاران را  از گل کاغذي آذین   //که 

 (. 264)همان:  .«دارند
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ت و تمنیات جستن از تغزال غرض از توضیحات یادشده آن است که غیاب زن و دوري 

هاي شود که فارغ از قضاوت شناختی شمرده می اي جریان پیکرین تصادفی نیست و مشخصه 

است. شاملو بعدها از راهی که خود پیشنهاد داده اي فراگیر و مقبول بوده  امروز ما در دوره 

 ترین شعرهایش را در ستایش همسرش، آیدا، سرود. بود، برگشت و موفق 

 ی معشوق سنتی ادبيات کهن و چهرهمؤانست با .  3.1.۲

آوري است.  اسالمی و زبان و ادبیات فارسی محقق نام  -ي فرهنگ ایرانیشفیعی در حیطه

نظیري را براي وي  تأمالت عمیقش در سالیان طوالنی روي شعر کهن فارسی جایگاه کم

بدي  است. در شعر کالسیک فارسی از معشوق ازلی و ا  در قلمرو تتبعات ادبی رقم زده

است؛ قهرمانی که خصایص  رود. معشوق قهرمان تغزل در شعر گذشته  بسیار سخن می

فردي ندارد و بیشتر مثالی و ایستا است. شاید همین مؤانست با شعر سنتی، نوعی نگرش  

است و باعث آمده تا معشوق و زن در شعر او از  به معشوق را در ذهن او شکل داده  

و حتی از مرد بازشناخته نشود. احوال و تجربیات واقعی کلیت و ابهام برخوردار باشد  

ها  است و اگر توصیفی هم باشد، نتوانسته از کلیشهعاشقانه در شعر شفیعی توصیف نشده  

اي است: »شاعرِ  کدکنی، ناظر به چنین مسئلهدور شود. انتقاد ناتل خانلري، استادِ شفیعی

ي  سته، جهان را و خود را از دریچهامروز از آنچه گِرد اوست و در اوست چشم فروب

او  بیند. عاشق میچشم شاعران قدیم می باشد و عشق  شود و کیست که عاشق نشده 

خواهد از  طبیعی و متناسب با طرز فکر او و روابط اجتماعی امروز است؛ اما چون می

نهد و عشق عرفانی شاعر  ي این مقتضیات را به کناري میعشق خود سخنی بگوید همه

کند. معشوق  یم را با همان تعبیر و تمثیل و صُوَري که از او به عاریت گرفته، بیان میقد

هرصورت که باشد، در شعر با کمند زلف و سرو قد و نرگس چشم و تیغ ابرو و او به

کند. این صورت معشوق ازلی و ابدي است که  گري میریز جلوهخال لب و غمزه خون

یا از برکت انفاس قدسی او، راستی در شعر فارسی  شاعر عارف قدیم نقش کرده و گو

بودن شخصیت زن  (. چنان که ذکر شد، انتزاعی27-26:  1377است.« )خانلري،  ابدي شده

هاي  در شعر شفیعی احتمااًل حاصل خوگیري او با ادبیات روایی کالسیک است. »اسوه

ي  معمواًل انتزاعی و نمونههاي سنتی، قهرمانان  اند و در داستاني بینش تمثّلیسنخی، زاده
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شود. ها از حدود مشخصات سنخی خارج نمیافراد سنخ خود هستند و خصوصیات آن

شمول یک سنخ تفاوتی با یکدیگر ندارند یا اگر داشته باشند، بسیار کم است.«  افراد تحت

بادیه52:  1387)حمیدیان،   دختري  لیلی،  وصف  نظامی،  آثار  در  »مثالً  طبعاً  (.  و  نشین 

نمییهس نشان  سپیدپیکر  ارمنی  شیرین  با  را  تفاوتی  و  چرده،  تفاوت  هرگونه  زیرا  دهد؛ 

آورد.« تعیّنی در این میان خللی را بر الگوي مثالیِ زیبایی معشوق در نظر شاعر وارد می

ي رایج و پرکاربردي است و در شعر  (. اگر از »بوسه« که در بافت تغزلی، واژه18)همان:  

( بگذریم، حتی عناصري  7:  1395رسد )حجازي،  بسیار ناچیز به نظر میشفیعی بسامد آن  

سرایان نوپردازي  همانند »دست« و »صدا« نیز که نمودي غیرجنسی دارند و در شعر غزل 

مانند منزوي، بهبهانی و بهمنی با کاربردهاي مبتکرانه، در تعبیرِ تازه از مفاهیم غنایی همراه  

برد و این عناصر اغلب  فرد نمیه فضاهاي عاشقانه منحصربهاست، در نزد شفیعی راه ببوده 

است؛ براي نمونه در ابیات زیر، عباراتِ  شده  کار گرفته    زدایی شده بهدر فضایی جنسیت

دست، صدا و بوسه در شعر منزوي، بهبهانی و بهمنی را با همین عبارات در شعر شفیعی  

بسیار   در شعر شفیعی  این کلمات  کنید.  نیز  مقایسه  و درصورت حضور  کمیاب است 

 حالتی خنثی و عاري از مفاهیم عاشقانه دارند و هرگز حامل معانی جنسیتی نیستند.    

     پرستار تو مخمل مهربانی                   دست      وازش    ــ لحن همایونی تو حریر ن

 ( 41:  1391)منزوي،                                                                       

 اي که روشنی و لطف آب داشت بر سینه نوازش تو رها بوده چون نسیم      دست   

 ( 434:  1394)بهبهانی،                                                                    
 کنم هرشب  کسی«ها میکرده را از»بیتو     که این یخ دستچنان دستم تهی گردیده از گرماي 

 ( 409: 1392)بهمنی،                                                           

   ست    صداتو گرم است و مهربان چه سحر غریبی در این  صدای

 دل مرد عاشق است که این همه با گوشم آشناست  صدای                 

 ( 1138: 1394)بهبهانی،                                                         

 افزاید  ت عطش روح را میـــشنیدن     نیست حرف بزن    بوسهلبم عطش زده 

 ( 624:  1392)بهمنی،                                                        
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 تو را   صدایاگر به جاي هوا داشتم  د       ــآماس میــم بوي یـهمیشه از نفس    

 ( 505: 1391)منزوي،                                                           

تو// به هر آواز   صدایهایی!// که از باغ  هایی!// چه گلرا دید// چه گل  صداشد  اگر می»

 ( 201: 1382کدکنی،  )شفیعی «را دید....صدا  شد شد چید.// اگر میمی

آیند// ریز میها یکا نیست// پشتِ سر هم دانههیچ پید  دستیچرخد این تسبیح و  می»

توانی  اي باریک// نه میها، در رشتهیک دانه روشن، دیگري تاریک// ریز و درشتِ دانه

 (.440)همان:  «را در کارِ گردیدندست رشته را دیدن// نه 

ارِ  بین// هر یک گشوده پیش نگاهِ تو دفتري// گوید// قرذرات کاینات،// به دیدار ژرف»

 (. 465)همان:  «اي و// کبوتريو// زمزمه ایبوسهقراري است// چون زندگی از بی

 (.1397پوراناري، ي بیشتر در این زمینه ر. ک: احمدي )براي مطالعه

 . ایدئولوژی شاعر 4.1.۲

رویه از  مادي  نظامی  مطالعه»ایدئولوژي  است.  اجتماعی  مطالعههاي  ایدئولوژي  ي  ي 

هاي آموزشی، خانوادگی، حقوقی و غیره( است.  ي رویهاجتماعی خاص )مطالعههاي  رویه

آنرویه با  که  فرایندهایی  و  خاص  سوژههاي  میها  برساخته  ایدئولوژي  در  شوند.«  ها 

است. سه ضلع  (. ایدئولوژي شفیعی در مثلثی محاط شده  208:  1386)بالیبار و ماشري،  

هاي  از: ایرانی، دینی و چپ. آشکار است که اندیشهاند  این مثلث به ترتیب اهمیت عبارت

چهل و پنجاه شمسی  هاي  ترین ضلع این مثلث است. شفیعی با آنکه در دههچپ، کوتاه

شد که اعتقادات مذهبی داشتند؛ اما باید گفت که  جزء آن دسته از شاعرانی شناخته می

گرفته بود که حتی طیف  تأثیر خود  ها را تحتگرایی چنان فضاي مبارزاتی آن سال چپ

صورت شاخص و پررنگ، به برخی از رویکردهاي  مذهبیون نیز کمابیش، هرچند نه به

 آن تعلق خاطر داشتند. 

در یک خانواده متولد شدهشفیعی  دینی  ي روحانی  تربیتی  که  است  و طبیعی  است 

باشد. شفیعی هرگز این بُعد از تربیت پیشین خود را فراموش نکرده و همواره در   داشته

است. شاید همین عامل او را در برخورد با زنان محتاط  سپرده   هاي تفکر معنوي رهکرانه
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آورده  و سخت بار  تمایالت چپازسوي.  استگیر  میگرایانهدیگر  نیز  شفیعی  تواند  ي 

ي شعر باشد. نگرش چپ مشکالت زیادي را با  رنگ زن در عرصهموجب حضور کم

خود وارد فضاي سیاسی و فرهنگی ایران کرد. »گفتمان ایران پیش از انقالب به میزان  

نوع ادبیات آن است که    کرد... ایراد اینبرداري میزیادي از رئالیسم سوسیالیستی گرته

(. گفتمان چپ بیشتر به اصالتِ  259:  1390ساحتی است.« )امینی،  سونگر و تکسخت یک

پذیرد؛  هاي اجتماعی نیز تأثیر و غلبه و نفوذِ محیط را بر فرد میجامعه باور دارد و در زمینه 

وري همراه  گرایی و پرهیز از فردمحطورسنتی نگاه چپ با نوعی دعوت به جمعدرنتیجه به

و غیرعمده گرایش چپ، عمده  رویکردهاي  از  یکی  کردن مسائل  بوده است. همچنین 

نماید، زندگی روزمره و احساسات و  ها غیرعمده میناست. در این بین آنچه در نگاه آ

عواطف انسانی جاري در کانون خانواده است. از دیدگاه آن جریان، مردان بیشتر از زنان  

تواند در این مسئله اثرگذار  گرایی شاعر نیز میمبارزات هستند. ایران  ي نمایندگیشایسته

مهري و غفلت قرار  باشد. زن در مواریث فرهنگی و سنن تاریخی ایران اغلب موردبی

به مانی، شهابگرفته و حضوري نامحسوس داشته   باید شاعر  الدین  است؛ وگرنه چرا 

ي گرفته تا دهخدا، م. امید، ه. الف، سایه،  اهلل حروفی و بیدل دهلوسهروردي، حافظ، فضل

دولت محمود  امینی،  مغربمفتون  شاعران  نیز  و  کیارستمی  عباس  و  نظیر  آبادي  زمین 

هایی را تقدیم کند؛ ولی در این  گور و اوکتاویو پاز سرودهیرکهگارسیا لورکا، دانته، کی

شناسی اجتماعی   جامع »رواني مفصل و نسبتاًسیاهه نام هیچ زنی دیده نشود و نیز در مقاله

به تخلصِ زنانِ شاعر هیچ اشارهفارسی در نگاهی به تخلصشعر   رک. )اي نگردد  ها« 

    (.4: 1395  ،يحجاز

 ی استادی ی وجههغلبه .5.1.۲

هاي ادبیات پرورش خالقیت ادبی نیست و استادان ادبیات لزوماً  با آنکه رسالت دانشکده

یا   شاعر  که  نانوشتهداستاننباید  سنت  به  بنا  ولی  باشند؛  کار  نویس  به  شروع  از  اي 

شیرازي،  دانشکده حمیدي  فروزانفر،  بهار،  مانند  استادان  از  برخی  تهران  ادبیات  ي 

خانلري تا مظاهر مصفا، منوچهر مرتضوي و تقی پورنامداریان همگی دیوان و دفتر  ناتل

اي دانشگاهی  آید. او چهرهتادان به شمار میدسته از اس شفیعی نیز جزء آن اند.  شعري داشته



 279 ـــــــــــــــبابا ید کریمی  قرهسع /به یک منطقه سکوت در شعر شفیعی کدکنی...ی نگاه

 

از سال   و  استادي    1348است  دارد.  عهده  بر  را  تهران  دانشگاه  استادي  کرسی  تاکنون 

هایی صنفی است که شاعران و نویسندگان خارج  دانشگاه داراي محذورات و محدودیت

هاي  ه با چارچوباز دانشگاه، آن تنگناها را براي خود قائل نیستند. دشوار است استادي ک

بی دارد،  دانشجویان سروکار  خیل  نیز  و  دانشگاه  و مقیدکننده  عاطفی  احساسات  محابا 

توانم  صورت »من نمیتجربیات شخصی خود را برمال کند. »سکوت غیرعمدي احتمااًل به

شود که ممکن است  حرف بزنم«، ظاهر خواهد شد و به ممانعت ازنظر روانی مربوط می

دهان از  را  میفرد  بازدارد.  سکوتگشودن  چنین  باعث  خجالت  که  گفت  هایی  توان 

شود؛ اما همچنین دالیل دیگري نیز براي آن وجود دارد: ترس، دقت بسیار و غیره«  می

ي سنگین استادي را بر سر خود احساس کرده  (. شفیعی همواره سایه36:  1392)صادقی،  

دانند  لب خود را استادي محقق میاست. ظاهراً در کشاکش استادي و شاعري، ایشان اغ

اند و هرگز به روي بوده تا شاعر. در نگرشی کلی، استادان دانشگاه همواره شاعران میانه

نپیوستهجبهه ادبی  احتیاط و دقت و نسبیي آوانگاردهاي  بر  گرایی و اند. نهاد دانشگاه 

 محتوایی و فرمی در  است و این روحیات با آزادي و هنجارشکنیِشده  اعتدال بنیان نهاده  

 عرصه خالقیت ادبی ناسازگار است.    

 

 جایی عشق به زن با مفاهيم دیگر . جابه۲. ۲

روانجابه علم  در  بهجایی  فرد  آن  در  که  است  دفاعی  مکانیزمی  ضعف،  شناسی  دلیل 

روي هیجانات خود  جرئتمندي قادر به ابراز هیجانات خود نیست و ازاینخجالت و عدم

کردن یک  گزینجایی عبارت است از جايهجابکند. »ا فرد دیگري منتقل میرا به شیئ ی

یک شیئ در دسترس  (  ego) ایگو  است  ممکن  مثال   براي  دیگر،  یکی  با  نیازکننده  برطرف

گزین کند یا ممکن است فعالیت یا شیئی را که  را با شیئی که در دسترس نیست جاي

  جایی هآور است. در جابگزین فعالیت یا شیئی کند که اضطرابآور نیست، جاياضطراب

واقعاً می به چیز دیگري می رانده شده خواهد، واپس  آنچه فرد  را  هد.«  دو جاي خود 

د در تفسیر رؤیا  »فرویشود.  می  جایی در عالم ادبیات نیز دیده(. جابه41:  1392)بلکمن،  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87
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هاي ادبی شبیه هستند. در جایی و ادغام تکیه داشت که به پدیدهپردازي و جابهبه سمبل

شود که به ظاهر ربطی به آن ندارد ... جاي چیزي، چیزي دیگر نمایان میجایی بهجابه

صورت  جابه واژه  در  فقط  اعمال  این  است.  استعاره  چون  اصطالحی  یادآور  جایی 

بنمی در  گیرد؛  مثالً  است؛  دیداري  گاهی  به  مسخِلکه  قهرمان  سوسک  کافکا،  شکل 

است.«  هرحال این تغییرات مربوط به ضمیر ناخودآگاه یا بخش سرکوب شدهآید. بهدرمی

کند، در  هاي نمادین پیدا میگزینی، معادل ( »میل، به یاريِ اصل جاي253:  1386)شمیسا،  

گشاید تا از نظارت ممیزي در امان  شاره راز دل میشود، با ایما و اگر میتصویرها جلوه

)غیاثی،   دارد. هر چیزي  جایی در روانجابه(.  68:  1382بماند.«  مکانیزمی علمی  کاوي 

جاينمی جايتواند  این  مبناي  شود.  دیگري  چیز  است.  گزین  مشابهت  این  گزینی  با 

روان تحلیلی  در  و  ذهنِ  تعاریف  در  که  گفت  باید  زن  شناختی  به  تنانه  عشق  شفیعی، 

یا عنصر دیگري جايسرکوب نمی و  بلکه شخص، مفهوم  شود. در گزین آن میشود؛ 

 کنیم: ها اشاره میجاییي بحث به چندمورد از این جابهدنباله

 مادر   .1.۲.۲

و    ي نیرومندي داشتهسازد. حافظهکدکنی ایشان را با کتاب و شعر آشنا میمادر شفیعی

که  دهد. »شفیعی هنگامیسالگی او را از دست میاست. شفیعی در دوازده فته  گشعر نیز می

سال داشت؛ اما الفت معنوي با او، آمیخته با شعر    مادرش را از دست داد، تنها دوازده

  الیخ  صور( شفیعی دو کتاب ممتاز  14:  1381ماند.« )عابدي،  جا می  همواره در ذهنش به
و از او چنین یاد کرده  ي مادرش تقدیم  را به خاطره  شعر  یقی موسو نیز    یفارس  شعر  در

ي سرودهاي حافظ که  آموزگار زندگی و شعر و آن شیفتهاست: »به یاد مادرم، آن بزرگ

هاي سخن پارسی را یک حرف و دو حرف بر زبانم// الفاظ نهاد و گفتن  نخستین نغمه

ي بیشتر در این زمینه  طالعهي تقدیمیه(. براي م: صفحه1383کدکنی،  آموخت.« )شفیعی

  توان گفت که شفیعی در محیطی مردساالر پرورش یافته (. می92-89:  1388)رک. فیضی،  

است  دانست. از قرار معلوم، شایع بوده  است. مادرش طبق سنتی قدیمی فقط خواندن می

داد )همان:   یاد  نباید نوشتن  به زن  یاد می91که  به  آن دوران چنین  از  ورد:  آ(. شفیعی 

ها  ي خود آنخواست که با خط کودکانه»مادرم چون خط نوشتن نیاموخته بود، از من می
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نمی اینکه  مثل  بنویسم.  میرا  شاید  بخواهد.  را  کاري  چنین  پدرم  از  خواست  خواست 

توان  دیگر آیا می(. ازطرف90شاعري خود را حتی از شوهرش نیز پنهان کند.« )همان:  

نهد و در درازمدت  نگامِ مادر، تأثیر بزرگی بر روان شفیعی میاحتمال داد که مرگ زوده

 شود؟:نشینی مفهوم »زن« دربرابر »مرد« میباعث عقب

توانم دید// هر چند نتوانم// ست کان را میهاي »مام« با کودک// آرامش و مهريدر واژه»

 (  31: 1388کدکنی، )شفیعی «چیزي از آن فهمید

 بيات فارسی(وطن )و زبان و اد .۲.۲.۲

میهن گنجینهشفیعی شاعري  و  ادب  و  فرهنگ  به  و  است  ایراندوست  معنوي  زمین  ي 

ویژه  تک آثارش نیز از همین شور زائدالوصف وي به ایران بهي فراوانی دارد و تکعالقه

گیرد. عشق او به زبان و ادبیات فارسی البته نیازمند  ي کدکن نشئت میخراسان و ناحیه

مستقل پاره  جستاري  ایشان  دغدغهاست.  از  دل اي  و  دربارهنگرانیها  را  شعر  هایش  ي 

است که ابیاتی از آغاز آن ي بلندي شرح داده  ویژه شعر معاصر در ضمن قصیدهفارسی به

 کنیم: را در اینجا ذکر می

 ریشخند  نظر نکند جُز به کاندر تو کس       اوفکند؟ روزت بدین ! کهشعرِ پارسی اي

 گیر و مستمند و زمین ، ذلیلزار و زبون       !ها وار بر ورقِ روزنامهـــخ هـــ خفت اي

 د ــ ز پن ايپاره یـو ن از زمانه  رمزي نی        جادويِ کالم ، نهو عاطفه شور و حال  نه

 سمند  لفظِ چون، بر و تابِ معنی پیچ نه        سماعِ خوشِ حروف ها نهواژه رقص نه

ـ از ن       اتیـــفَر و فَرمانروای کجا شد آن یارب  رودِ هیرمند  هــا لبــت  لـــ افِ نیــ

 ...تا زرند  از دجله کشتلرودِ دـ با هر س       تپیدمی دِل شرق که بود آن هـــچ یارب

 ( 8: 1391کدکنی، )شفیعی

 . طبيعت 3.۲.۲

طبیعت شاعري  طبیعتشفیعی  و  شعرش  گرا  در  طبیعی  عناصر  و  نمادها  از  و  ستاست 

خورد  گرایی با سایر ابعاد و جوانب فکري ایشان پیوند میاست. طبیعتفراوان بهره برده  

توان گشاید. کمتر شعري را از وي میانداز وسیعی از معنا را به روي شعرش میو چشم 
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اهر طبیعت نباشد. درختان، گیاهان، پرندگان، کویر، دشت و خواند که در آن ردّي از مظ

و  انسانی  مفاهیم  از  را  ایشان  شعر  طبیعت،  اوست.  شعر  متداول  مضامین  از  کوهستان 

است. شفیعی شیفته و شیدایی طبیعت است و این شیفتگی در    اجتماعی سرشار کرده

ها آشکار  تا جدیدترینِ آن  ترینترین تا بلندترین و از قدیمسطرسطر اشعار او از کوتاه

  شود )براي مطالعه مانند تلقی میمانند نباشد، کمحیث در شعر معاصر اگر بیاست و ازاین

دراین باقیبیشتر  این طبیعت1396نژاد،  باره رک.  در  تأمل  با  این  (.  تقریباً مفرط،  گراییِ 

رخ نموده که در  اي زنانه  شود که آیا طبیعت براي شاعرِ ما در چهرهپرسش مطرح می

 است؟     قرار کرده غیاب زن چنین او را بی

 . کبوتر 4.۲.۲

دل  کودکی  از  بوده  بستهشفیعی  کبوتر  تعلقي  این  و  بزرگاست  در  را  نیز  خاطر  سالی 

اي  ثالث، هم دورهالشعرا بهار و اخواناست. دو شاعر خراسانی پیش از او، ملکواننهاده

در دو صفحه،    دی ام.  م  مقامات  و  حاالت. شفیعی در کتابِ  اندرا به کبوتربازي گذرانده

: 1392کدکنی،  است )شفیعیثالث و خودش را با کبوتر و کبوتربازي شرح دادهانس اخوان

دهد که عنوان  (. زمینه و موضوع پنج شعر ایشان را کبوتر و کبوتربازي تشکیل می88  -87

(،  321(، طوقی )همان:  287:  1382کدکنی،  )شفیعیها  این شعرها از این قرار است: فنج

:  1388( و کبوتر )همان،  379(، کبوترهاي من )همان:  360در چشم کبوتران من )همان:  

یاد عباس کیارستمی  هاست که به زنده(. شعر »کبوترهاي من« یکی از مشهورترین آن24

شده شکایت  تقدیم  با  راوي  شعر  این  در  ماست.  همسایه  پیگیر  میهاي  تا  جبور  شود 

که با اندوه بسیار به خانه  اي دور از شهر ببرد و رهایشان کند، وقتیکبوترهایش را به نقطه

 اند: بیند که کبوترها پیش از او به خانه بازگشتهگردد، با کمال شگفتی میبرمی

ها  براشان اشک  ،و آن دم که در آن واپسین فرصت  //در زیر آواري ز حیرانی شدم ویران»

می  //افشاندم نه//دا  و خویش  آزرمیبا  و  زیبایی  چه  این   //گفتم:  پرواز  و  پویه  در 

یا رب! زبون باد   //شویدمی  //خویش  زالِل  در جویبارانِ  //که روح را  !//سحرآفرینان است

)همان،    «د!جویچیزي نمی  //زیر آسمان  //غیر از گناه و فضله  کاو//  نگاهی  آن کار  و زیان

1382  :383 ) 
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تراز با مادر قرار داد؛  توان در ذهن و ضمیر شفیعی هم بستگی به کبوتر را نمی هرچند دل 

است«  هاي وجود وي بوده اما به اذعان خود او »وابستگی به کبوتر در تمام عمر یکی از ساحت 

ي تم کبوتر در  ایشان درباره   (. 325:  1379  بشردوست،   از   نقل   به   ی کدکن ی ع ی شف   ي ها ادداشت ی ) 

ام و بر محور و تم و موتیو  کنم مجموعه شعرهایی که گفته نویسند: »تصور می ن می اشعارشا 

ها هنوز چاپ  شود. نیمی از آن اي می مالحظه کند، خودش کتاب شعر قابل کبوتر حرکت می 

است. نرمشی که در حرکات و سکنات و پرواز و اوج و حضیض کبوتر وجود دارد،  نشده 

 تر است« )همان(. بخش این قرن آشفته، آرامش براي من از هر قرص اعصابی در  

شفیعی قبل از انقالب در مقام نظر  در پایان این نکته را نیز باید خاطرنشان ساخت که  

ي عاشقانه  هاي چریکی رابطهدل و همراه بود. در بودوباش سازمانبا مبارزان چریک هم

مبارزاتی و جوّ روشنتابو محسوب می نیز کمابیش چنین  فکري آن دوره  شد. فرهنگ 

بود. مبارزان چنان سرگرم پیکار با حکومت وقت بودند که اصالً فرصت اندیشیدن به  

با عشق و هرگونه رابطه مبارزه غالباً  نداشتند. شرایط  را  بود. عشق  ي عاطفی در تضاد 

گذاشت. اي را براي عشق به جنس مخالف باقی نمیخواهی و عشق به مردم زمینهآرمان

ي توانست از چنین فضایی به دور باشد. دورهاش نمیبنا به ذهنیت مبارزاتیشفیعی نیز  

تدریج از این فضاها  گاه که بعد از انقالب، بهشود و آنجوانی او در این شرایط سپري می

ي  گزیند. دیگر عنفوان جوانی به سرآمده است و بیشتر تأمالت فلسفیِ دورهدوري می

 دارد. شغول میسالی شفیعی را به خود ممیان

است.    ها پُر کردهمایهشفیعی جاي خالیِ زن را در شعر خویش با این موضوعات و بن

تر، دالیل  ها افزود و حتی از آن هم مهمتوان با دقت بیشتر، موارد دیگري هم بر آنمی

توان این خأل دیگري را در پاسخ به چراییِ این غیاب ارائه داد؛ اما هرچه هست، نمی

 وم را انکار کرد.پُرمفه
 

 گيری . نتيجه3

هاي سکوت در هر متن ادبی ي پیر ماشري، منتقد ادبی مارکسیست، توجه به منطقهگفتهبه

برانگیز سکوت را در هر اثر کشف کرد  هاي مهم و بحثاهمیت بسیاري دارد. باید منطقه
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ناگفته کوشید.  آن  چرایی  و  تبیین  در  ارتباط  و سپس  آن  خالق  ایدئولوژي  با  متن  هاي 

برپایه دارد.  نقل شد، شفیعی  ياستواري  اما  آنچه  است؛  معاصر  آنکه شاعري  با  کدکنی 

ها روزآمد کند؛ براي مثال نگرش او نسبت به زن تقریباً  ي جنبهنتوانسته خود را در همه

فرهنگ گذشته میاز  تبعیت  ما  لزوماً زني  البته  ایران  فرهنگ کهن  و کند.  نیست  ستیز 

ز سراغ گرفت. شفیعی نیز ضدزن نیست؛  ساالري نی ستایی و حتی زنتوان در آن زنمی

مطالعه است. زن در شعر او حضوري  هراسیِ خفیف در شعر او قابلولی پژواک نوعی زن

شود. غیاب زن و زنانگی در شعر شفیعی میرنگ دارد و به تعبیري دیگر، نادیده گرفته  کم

نمی و  است  آشکار  دال کامالً  مقاله  این  در  ما  کرد.  انکار  را  آن  درونتوان  و  یلی  متنی 

کمبرون براي  را  کردهمتنی  بیان  زن  به  نسبت  شاعر  این  دالیل  توجهی  ازجمله  ایم، 

گرفته شدن »منِ« شخصی، بوطیقاي شعر متعهد و مؤانست با شعر سنتی  متنی، نادیدهدرون 

ي استادي نیز  ي وجههتوان ذکر کرد. ایدئولوژي شاعر )ایرانی، دینی و چپ( و غلبهرا می

ي دالیلی براي این فقدان، این بحث  آید. پس از اقامهمتنی به شمار میله دالیل برونازجم

جایی  ایم که احتمااًل شفیعی در ذهن خویش دست به جابهشناختی را پیش کشیدهروان

است. شفیعی  زده و جاي خالی زن را با عناصر و مفاهیم دیگري در شعرش پر کرده  

گزین  یات فارسی، فرهنگ ایرانی، طبیعت و کبوتر را جايوادبعشق به مادر، وطن، زبان

 است.  عشق به زن زمینی نموده 
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