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 كدكني شفيعي شعر در مقاومت و اعتراض هايجلوه

  
  1*باقي نژاد  عباس

  اروميه واحد ،اسالمي آزاد دانشگاه زبان و ادبيات فارسيگروه  استاديار

 )2/11/1395تاريخ پذيرش:؛ 6/6/1395تاريخ دريافت:(

  
  چكيده
 اسـالمي انقـالب از پـيش پنجـاه دهـة سياسـي و معترض شاعران از) سرشك. م(كدكني شفيعي محمدرضا

 طـور بـه آن خاسـتگاه كـه درآميخـت اعتقـادي نگرش و اجتماعي تعهد ايگونه با را نيمايي شعراو،. است
 اشـعار، ايـن. بـود اجتمـاعي و سياسـي هايحساسـيت و تـاريخي هايآگاهي ملي، و ديني باورهاي توأمان،

 و عـاطفي واكنشـي حقيقـت، در دارنـد؛ سياسـي و تـاريخي هايالزام بر مبتني عمدتاً و مندهدف ساختاري
 ماهيـت زيباشناختي، و نمادين ادبي، خاصيت كنار در كه هستند بيروني واقعيات و حوادث برابر در شاعرانه
 نظـام بـراي را هـاآن شـفيعي، كـه دهـدمي نشـان اشـعار ايـن فحـواي .انديافته بيدارگرانه و تهييجي تبليغي،
 ايـن. اسـت سروده اجتماعي و سياسي تحولي و تغيير ايجاد جهت در يا جمعي حركتي و جريان به بخشيدن
 قـرار پايـداري يـا مقاومـت اشـعار يزمـره در را شفيعي يدوره اين اشعار ديگر، مختصاتي با همراه ويژگي

 چـون مختصـاتي.اسـتگرفته قـرار تحليـل و بررسـي مـورد آن، هايجنبـه و ابعاد مقاله، اين در كه دهدمي
 مقابلـه، بـه توصـيه انفعـال، و سـكون تـرس، نكـوهشِ دشـمن، از منفور ايچهره ترسيم مفاخره، افشاگري،
 كـه جغرافيـايي و تـاريخي هايسـازيمشابهت و رهـايي و پيروزي نويد مبارزان، ايستادگيِ و همت ستايش
  .انديافته تجلي و ظهوراو شعر در مختلف اشكال به آيند،مي شمار به مقاومت شعر هايمولفه

  

  .مبارزه اعتراض، تعهد، مقاومت، شعر كدكني، شفيعي :كلمات كليدي
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  گفتارپيش
شـعر  سـرايي بـهاي غزلمحمدرضا شفيعي كدكني(م. سرشك) در دهة چهل، سرودن شعر را آغاز كرد. او پس از دوره

هـاي ). وي تركيبـي از مايـه4/1883: 1371و هنجار شعرش را با شـيوة نيمـايي منطبـق سـاخت(براهني، نو روي آورد و حال
-اي خـوشچنـين، گونـه)؛ هـم187: 1355غنايي، ذهنيت سياسي و تعهد اجتماعي را با سبك نيمايي مـالزم نمود(كيـانوش،

) كـه 183: 1387نـژاد،زباني را در قالب نيمايي به كـار بست(پارسـي )، فخامت، انسجام و سالمت44ِ: 1368آهنگي(حقوقي،
پا به عرصة شاعري نهـاد. اثـراتِ نخسـتينِ  1332مرداد  28شفيعي متعلق به نسلي است كه پس از كوتاي   1نمود.سابقه ميبي
درك كـرد. نگـرش و ذهنيـتِ هـاي بعـد، تجربـه و حادثه را او در نوجواني، و تبعاتِ سياسي و اجتمـاعي آن را در سـالاين

هاي انساني و اجتماعي و نيز شد شعرش با دغدغه شفيعي تاحد زيادي متأثر از نتايج كودتا تكوين يافت و اين حادثه موجب
  روحِ مبارزه و استبدادستيزي پيوندي نزديك بيابد.

سپس به تدريج به شيوة انحصـاري ). 141: 1389بود(موحد، 2شفيعي ابتدا تحت تأثير برخي شاعران از جمله اخوان ثالث
سـود جُسـت كـه ضـمن  بـار معـاني و مفـاهيمي را وارد شـعر نـو نمـود و از ابزارهـاييخويش دست يافت. او براي نخسـتين

اي تعهـد اجتمـاعي و نگـرش اعتقـادي شعر نيمايي را بـا گونـه بودن، براي طيفي از جامعه، مطلوبيت داشت. شفيعينوآورانه
هـاي سياسـي و اجتمـاعي يـا بـه هاي تاريخي و حساسيتآگاهي آن به طور توأمان، باورهاي ديني، درآميخت كه خاستگاه

اي ) بود. او از معدود شاعراني است كه در شـرايط دشـوار و دوره310: 1386بشردوست،»(گرايي فرهنگيكثرت«تعبير بهتر 
-خواهـان، هـمسي و حال و كـردارِ مبـارزان و آزاديهاي سياهاي مردمي، اعدامخفقاني، شعرِ اعتراضي سرود. توجه به قيام

اند. شفيعي، مـدتي دادهوي را شكل ماية اشعار اعتراضيِجتماعي، درونچنين، ترسيمِ ناآگاهي، فقر، نابرابري و ديگر مظاهر ا
و درميـان واسطه در محافل روشنفكري ). بدين217: 1358كوب،القلم شد و از سرودن و نوشتن محروم گرديد(زرينممنوع

كساني كه از طُرُقِ مختلف با سياست پيوندداشتند، محبوبيت پيداكرد و شعرش به عنوانِ دستاوردِ مبـارزه و عامـل تهيـيج در 
  ).4/511: 1378استبدادستيزي مورد توجه قرارگرفت(لنگرودي،

  

  شعر پايداري و شفيعي
). اين عنـوان، معـادلي 20: 1389آيد(صنعتي،به شمارمي ي تاريخي در دنيا و در كشور ماادب پايداري، ادبياتي با پيشينه

منـد و متعهـد اسـت كـه بـيش از شـاعر بـه شعر پايـداري نيـز شـعري هـدف 3) است.310: 1389نادمي،»(المقاومهادب«براي 
-بر الـزام يابد. اين نوع شعر، افزون بر خاصيت ادبي و زيباشناختي، ماهيت تبليغي و تهييجي دارد و مبتنيمخاطبانش تعلق مي

و بـه  تـري داردشود؛ بدين واسطه در مقايسه با ديگـر انـواع شـعر، اهميـت بيرونـيِ افـزونهاي تاريخي و سياسي آفريده مي
). شعر پايداري با تلفيق خاصي از عاطفـه 518: 1389كافي،»(تراودشده ميهاي تحريكاز ذهن«است و » ديگرخواه«تعبيري 

پـردازي در آن، يقت، واكنشي عاطفي در برابر حوادث و واقعيات بيروني اسـت كـه تخيـليابد. در حقو واقعيت، تكوين مي
يابد كـه اصـل حادثـه و واقعيـت تحت الزامات و قواعدي معين است. حضور عنصر خيال در شعر پايداري، زماني توجيه مي

ي تـاريخي خـاص ژه و در يـك برهـهكند، مخدوش نسازد. شعر پايداري به فراخور شرايطي ويبيروني را كه بدان اشاره مي
چه ظلم، دشـمني، تهديـد و تهـاجمي اي تاريخي است. چنانكه برآيندِ احساس نياز و درك وظيفهگيرد؛ يعني اينشكل مي

در ميان نباشد، اين نوع شعر، موضوعيت و موجوديت نخواهد داشت. شعر مقاومت، غالباً در جهت نظام بخشيدن بـه جريـان 
يابـد و بناسـت دسـتاوردهاي گيرد؛ حركت و جرياني كه در جهت ايجاد تغيير و تحولي نظام ميل ميو حركتي جمعي شك
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  اي براي مبارزه و ايستادگي در مخاطبان به وجود آورد. اي براي مخاطبانش داشته باشد؛ همچنين، انگيزهتازه

دادن دشمني مشترك بوده كـه وجـودش هدف نهاييِ شعر پايداري، نه فقط حظِ هنري، بلكه ايجاد انگيزه براي شكست
بخشـي تهديدي براي امنيت، آزادي، و حرمت مخاطبان است. در اين راستا، نيازمنـدِ افشـاگري و تـالش در جهـت آگـاهي

دهـد و اي منفـور از دشـمنان نشـان مـيپردازد؛ چهرهاست. از اين روي به افشاي پليدي و نقش مخرب دشمن و مدعيان مي
مبـارزان،  كند. دعوت به مقابله با دشمن و ستايشِ همت و ايستادگي، اضطراب و انفعال را نكوهش ميهرگونه ترس، ترديد

دهد و نويد پيروزي و رهايي و اميدبخشـي بـه مخاطبـان و... بُعـد ديگـري از آن بخشي از محتواي شعر پايداري را شكل مي
  است. 

وند، در اشعاري كه شفيعي پيش از انقـالب اسـالمي سـروده شهاي شعر پايداري محسوب ميها كه از شاخصهاين مولفه
). شعري كه به تعبير شـفيعي 41: 1387(تسليمي، 4اندخورد. او را از نمايندگانِ شعر چريكي ايران به شمار آوردهبه چشم مي

سـتايش قهرمانـان  ي آن،) و درونمايـه87: 1383شفيعي كـدكني،»(پذيردتأثير مي» فضاي ارغواني آميخته به دود مسلسل«از 
هاي اعدام، در هم كوبيدن عوامـل يـأس و نااميـدي و انتظـار آمـدن بهـار ها و زندان و ميدانجنگ مسلحانه، وصف شكنجه

هـا را در خـود داشـت؛ در اي شعر اعتراضي را سامان بخشيد كه اين مشخصهي پنجاه، گونهشفيعي در دهه .)81است(همان،
سياسي استوار بود. اشعار او در ايـن دوره، عمومـاً داراي  -هاي تاريخي و نگرش اجتماعيهعين حال بر باورهاي مذهبي، ماي

هاي شفيعي را در رديف اشعار پايـداري ها، سرودهجويانه و تهييجي است. اين ويژگيمحتوايي بيدارگرانه، اعتراضي، مبارزه
  كند.  ي شعر نيمايي مطرح مياخصِ مقاومت در عرصه) و او را به عنوان يكي از شاعران ش395: 1383لي،دهد(حسنقرار مي

  

  بيدارگري
هاي پـيش از ترين دغدغة شفيعي و حساسيت در برابر آن، خاستگاه و زمينة اصلي اشعارش در سالاستبداد سياسي، مهم
دانست. او في استبداد ميزمان، رسالتي افشاگرانه به عهده پذيرفته و خود را متعهد به ترسيم اثرات من انقالب بود. وي در اين

-كرد و بخشي از قابليـتشد، بازشناسي ميدستاوردها و فجايعي را كه نتيجة مستقيم و غيرمستقيمِ حاكميت پهلوي محسوب

، ابعـاد و داد و طـي آنبار از جامعـه بـه دسـت نمود. از اين روي، تصاويري اسفهاي شعر خود را مصروفِ نشان دادنِ آن 
كرد.  در اين اشعار، شفيعي در موقعيت انسـاني مسـئول و در موضـعِ شـاعري داراي رسـالت حاكم را معرفي  تبعات استبدادِ

آسايي، انفعال و سـكوتِ حـاكم بـر اجتمـاع پرداخت و به تنگرفت. او از اين جايگاه به نكوهشِ غفلت عمومي ميقرار مي
الت مختلف اجتماعي و مظاهر منفي كه از نتـايج حكومـت كرد. شفيعي با ترسيم چهرة مردمِ تحت ستم و معضاعتراض مي

نمـود كـه اي ترسـيم مـيآمـد. او ايـن مظـاهر را بـه گونـهبخشي به جامعه برمـيآمد، در صددِ آگاهياستبدادي به شمار مي
 يافـت؛ بـه بيـان ديگـر، آن را بـه عنـوان عـوارضِ زيسـتن در فضـايهاي حكومت پهلـوي پيونـد مـيشان با سياستواقعيت

هاي حكومت در زندگي فردي و اجتماعي نشان داده شـده نمود. در اين اشعار، تأثير استبداد و سياستپراختناق، تصوير مي
  شد. و تبعات و نتايج متعدد و مخرب استبداد شناسايي مي

هـاي انـد ترسـيماستفاده از بيان غير مستقيم، تمثيلي و سمبوليك، روش مناسبي بود تا شفيعي با وجود اختنـاق حـاكم بتو
شدگي جامعه، اختناق و خفقان، غفلت عمومي، انفعال، سكون و سـكوت، هـراس و اضـطراب بـه دسـت اي از مسخشاعرانه

هـاي زيـر كـه بخشي به جامعه قـدم بـردارد. مصـداقدهد و بدين واسطه هم اعتراض خود را بيان كند؛ هم در جهتِ آگاهي
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-آگـاهيي پنجاه پيش از انقالب اسالمي اسـت، ابعـادي از ايـنهاي دههيز سالي چهل و نهاي شفيعي در اواخر دههسروده

  بخشي را در بر دارد:
هاي پريشان گريستيم/ در له زيستيم/ در تورِ تشنگي و تباهي/ با نظمِ واژهعما در ميانِ زخم و شب و ش«...

هـاي ست/ عصر دروغطئهاجازه بشكفد طرح توعصر زمهريري ظلمت،/ عصري كه شاخ نسترن آنجا،/ گر بي
 (شـفيعي »خواهنـد/ در قـاب و در قفـس...درايان/ ميمقدس/ عصري كه مرغ صاعقه را نيز/ داروغه و دروغ

  ).114: 1385،كدكني

هـا رود،/ در باد/ تمام روزنهداند،/ بيرون چه ميايم/ كسي چه ميگر شدهبدين سياهيِ ملموس/ خوي«
درين غبار،/ كه شب در كجاست، روز كجا/ و رنـگِ اصـلي خورشـيد و/  ست./ من و تو هيچ ندانستيم؛/بسته

  ). 204: 1385،همان(»ها چيستآب و گل

شان را به گل سرخ/ آراسته كردند/ تنها من و تو/ بر از معجزة نور و نسيم و نم باران/ يارانِ دگر پنجره«
 »سـتيم و/ بـه آواش نخوانـديم.لبِ اين پنجره مانديم/ وآن سيره كـه آواز بـرآورد سـحرگاه/ خـاموش نش

  ). 319: 1385،همان(

كشد مـرا/ كنيم/ خاك و ميل زيستن در لجن/ ميكني/ ما درنگ ميكنم/ تو درنگ ميمن درنگ مي«
   ). 423: 1385،همان( »كنيم.تو را/ ... وين فراخناي هستي و سود را/ به خويش تنگ مي

  

  كالم تهييجي
هـايي تهييجـي و منبعـث از ي مبارزه شكل گرفته است. شفيعي بـا سـرودهايجاد روحيهبخشي از شعر شفيعي در راستاي 

)، 3/262: 1378خواهـان و مخالفـانِ اسـتبداد پهلـوي داشـت(لنگرودي،ي انقالبي كـه تـأثير زيـادي بـر طيـف آزاديروحيه
به شفيعي نبود و ديگـر نـوپردازان  ستيز و مخالفِ استبداد قرار دهد. اين شيوه، منحصرتوانست خود را در صف شاعرانِ ستم

هاي چپ داشتند و گروهي ديگر، اعتقادات سرودند؛ طيفي از اين شاعران، تعلق خاطر به جرياننيز اشعاري از اين دست مي
) شعر شفيعي از اين دو گروه متمايز بود؛ داشتنِ تمـايالت دينـي او 96: 1389مذهبي را دستماية كار خود قرار دادند.(روزبه،

: 1380آميختگي داشـت (باباچـاهي،» موقرنويسي اديبانه«كرد و بيانِ انحصاري وي كه به تعبيري با گرايان جدا مياز چپ را
ي سمبوليسـمي ويـژه شـكل )؛ همچنين، بـر پايـه145: 1375) و از پشتوانه ادبي و استواري زبان برخوردار بود(ياحقي،1100
    زد.يزة مذهبي داشتند رقم ميگرفت، تفاوت كارش را با شاعراني كه انگمي

ها، اشعاري با ماية تبليغي و تهييجيِ تأثيرگذار سرود كه هم مورد توجه مبارزان و مخالفان اسـتبداد در سالشفيعي در اين
انجاميـد، » شـعر دفـاع مقـدس«اي شعري كه پس از انقـالب، بـه تكـوين عصر پهلوي واقع شد؛ هم راه را براي تكوينِ شيوه

انـد، گوينـده در موقعيـتِ منـاديِ اشعار كه ساختاري نيمايي دارند و عموماً با بياني سمبوليك نظام يافتـه ود. در اينهموار نم
اي بيدارگر قرار دارد و مسئوالنه در بارة ضرورت مبارزه با استبداد و شكستنِ طلسم سكوت و انفعالي آزادي و هشداردهنده

اشعار است كـه تجليـات ستيزي، مشخصة بارزِ اينجويي و دشمنجامعه است. مبارزهگويد كه دستاورد استبداد در سخن مي
هاي امري و سفارشـي اسـت. بـه همـين اشعار، قاطعانه و خطابي و كالم او داراي گزاره يابد. لحن شفيعي در اينمختلف مي

ت، نكـوهش، هشـدار، مواخـذه و اميـددهي يابد. اين اشعار مخاطب را در برابر شـماتدليل، حالتي دوگانه از شعار و شعر مي
هـا را بـه شـعار، دهند. ترديد نداشتنِ شفيعي در مبارزه و انقالب و تأكيـدِ قاطعانـة وي بـر ايسـتادگي و حركـت، آنقرار مي
-هاي نمادين و نهايتاً تـالش در برجسـتهكند؛ در عين حال، توسل شفيعي به شگردهاي شاعرانه و استفاده از نشانهمينزديك
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  بخشد: ها ميساختنِ نقشِ عاطفي زبان وجهي شاعرانه بدان
هاي هميشه دريا درياست/ هميشه دريا توفان دارد./ بگو! براي چه خاموشي!/ بگو: جوان بودند،/ جوانه«

دم، اينجا،/ شقايقانِ پريشيده در نسيم،/ هراسـان/ بـر ترسي!/ سپيدهبرومندِ جنگل خاموش./ بگو براي چه مي
هاي سرگردان،/ و بادهاي پريشان بگـو، بگـو!/ بـاري،/ هاي خزر،/ موجست/ به آبفراوان ديده گريوهاين

  ) 300: 1385،كدكني (شفيعي  »پيامِ برگِ شقايق را...

  

  نامه ستايش
مبارزان، پروا از رشادت و ايستادگي آور به صورتي بيهاي سياسي و در اوضاعي هراسترين موقعيتشفيعي در بحراني

ها را ها را داراي حرمت و تقدس و مقام آنانسان ها را ستايش نموده است. او اينداميان و زندانيان سياسي ياد كرده و آناع
افراد، همواره با نوعي شيفتگي و عالقة قلبي همـراه هاي شفيعي از اينديد. هنجار و لحن ستايشهاي عادي فراتر مياز انسان

بلكه بر اسـاس ميلـي بـاطني و ناخودآگـاه از شـهامت و همـت آنـان  ؛يداست كه شاعر، نه تعمداًاست. از محتواي اين آثار پ
  خواهانه در شفيعي نيست. ارتباط با روح انقالبي و منش آزاديكند؛ ميلي كه بييادمي

روزگـار آنهاي شفيعي، عموماً حوادثي واقعي و رشادت و يا شهادتِ مبارزاني خاص است كـه در نامهخاستگاهِ ستايش
اي است كه وجه عمومي، فرازماني اما پرداختِ شخصيت و هويتِ آنان در كالم وي به گونه ؛شده بودندبراي جامعه شناخته
» قهرمانـان پايـداري«ها را نمـادي از شـهامت، ايمـان و آزادگـي و بـه تعبيـري يابند؛ طوري كه مي توان آنو قابل تعميم مي

افراد، هم داراي مشخصاتِ مبارزان در حال نبرد با حكومت هستند؛ هـم بـه زنـدانيانِ ي نمود؛ اينتلق )26: 1368نژاد، (انزابي
چنـدگانگي، برآينـدِ مانند. ايناند، ميتحت شكنجه شباهت دارند؛ همچنين به شهيداني كه در راه آرمان خويش، جان باخته

  گيرد:كار ميهاي شعري خويش به نامههنجار نماديني است كه شفيعي در ستايش
ها./ در نگاهِ خويشـتن/ شـطي از نجابـت و بسته،/ در ميانِ شحنههاي آهنين:/ دستديدمت ميان رشته«

تپيـد؟/ اي صـفيرِ آن زدي،/ قلب تو چگونه ميپيام داشتي./ آه!/ وقتي از بلندِ اضطراب/ تيشه را به ريشه مي
-وقتي از بلندِ اضطراب/ مرگِ ناگزير را نشانه مـي ترين سرودِ قرن!/ شعر راستينِ روزگار!/سپيدة تو/ خوش

شدي.../ آنچه در تو بود،/ گر شهامت و اگر جنون،/ با صـفيرِ آن دم/ جاودانه ميشدي،/ وز صفيرِ آن سپيده
    ). 300: 1385،كدكني (شفيعي». هاي قرن را/ سرودترين چكامهسپيده/ خوش

  

  سوگنامه
دهنـد، بسـامد زيـادي كه حرمتِ شهادت و تعظيم و تكريمِ شـهيد را بازتـاب مـيدر اشعار شفيعي، مضامين و تصاويري 

كرد. شفيعي با بياني مركب از حماسـه و تغـزل، اي كالمي و سبكي ارزيابيشود آن را در حد خصيصه؛ چندان كه مينددار
به خاطر آن، جانشـان را از دسـت  هايي كه شهيدانها اعتبارِ شهادت و ارزشِ آرمانهايي ماندگار سروده كه در آنسوگنامه

آن،  كند كه شـهيدان، جـان بـر سـرمي اي را توصيهشود. او همواره ضمن ستايش از شهيد، تداومِ مبارزهاند، يادآور ميداده
رفتنِ شهيد و اظهار اندوهِ توأم با غبن، بُعد تراژيك و تغزلي ايـن اشـعار اسـت و نويـدِ پيـروزي و  دستاند. سوگ ازگذاشته

آنكه به صراحت از شهيدان نـام بخشد. شفيعي بيازگويي دستاوردهاي ارزشمند و بابركتِ شهادت، جنبة حماسي به آن ميب
هاي حكومت پهلوي، جـان ها و يا در اعدامگاهببرد، با بيان سمبوليك و با استفاده از نمادهايي ويژه از كساني كه در شكنجه
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صـنوبر «، »سـازندگان اطلـس تـاريخ«، »شقايق بالنده«ومت و همت آنان را ستوده است؛ باختند، تجليل كرده و ايمان، مقامي
و  5»گـل سـرخ« ،»روشـناييدرخـت تنومند«، »آينـة خـون سياوشـان«، »روح اللـه«، »عاشـقان شـرزه«، »رودهاي پويان«، »بلند

) در ايـن ميـان، 407،418،392،388،301،267،258،205انـد.(شعر شفيعي مظهـر شـهيد واقـع شـده دست درنمادهايي از اين
  ها به عنوان رمز شهيد به كار رفته است:شقايق، بيش از ديگر پديده

اي عاشقانه بر لبِ باد؛/ زندگي را رايت خون به دوش، وقتِ سحر،/ نغمه -نامة شقايق چيست؟/ زندگي«
   ). 429: 1385،كدكني (شفيعي »سپرده در رهِ عشق،/ به كفِ باد و هرچه باداباد.

آه اي شقايقانِ بهارانِ من!/ يارانِ من!/ از خاك و خاره، خونِ شما را/ حتي/ طوفانِ نوح نيارد سترد،/ «
اي كه باران،/ هرچند تندتر/ رخسارِ ارغوان/ شـاداب شود؛/ آن گونهاش بيش ميزانك/ هرلحظه گسترانگي

  ). 430 :1385،(همان »شود.تر از پيش ميگونهو/ سرخ

-برگ/ در بارشِ تگرگ/ آنان كه جانهاي پريشانِ برگجامهبِ پس از مرگ/ خونينهاي زندگانِ خو«

اند!/ تاريخِ سرفرازِ شمايان/ به هر بهار/ در گـردشِ طبيعـت/ تان را/ از نور و/ شور و/ پويش و/ رويش سرشته
-،/ نوشـتهبـر بـرگِ گـل،/ بـه خـونِ شـقايق"شود،/ زيرا كه سرگذشتِ شما را،/ به كوه و دشت/ تكرار مي

    ). 432: 1385،همان(»"اند

  

  مفاخره 
به عنوان الگوي عمل، مبارزه و اسـتقامت سـخن گفـتن، در » من«فخرورزي و اظهار برتري در برابر ديگران و از خود يا 

ز اشعار اعتراضي و مقاومت معمول بوده و هست. اين امر، معموالً همراه با سرزنش، تحقير و تـوبيخ دشـمن يـا مـدعيان و نيـ
گيـرد. چنـين رويكـردي در عمومي صورت مي» منِ«فردي و هم به صورت » منِ«، هم به عنوان »من«خودستايي و تمجيد از 

شعر شاعران سياسي و معترضِ پيش از انقالب، از جمله شفيعي وجود داشته است. او در اشعاري به طور كنايي و نمـادين بـه 
دست زده و با هنجار و لحني خاص به تحقير يعني حكومت و عوامل حكومت  ؛تقبيحِ اعمال، اقوال و رفتارهاي طرف مقابل

  پرداخته است:و تمسخر دشمن يا دشمناني از اين دست 
هنوزان،/ مُردابكِ حقير شما را/ خواهـد خشـكاند/  -سوي اين هميشهزي!/ آنخوارِ لجنغوكانِ لوش«

حت و/ سپهر/ تنهـا طنـينِ تـار و ترانـه/ غوغـاي سان كه در سراسرِ اين ساخورشيد آن حقيقتِ سوزان/ اين
  ). 411 :1385،همان(»بويناكِ شماهاست

شود و همچـون ديگـر شـاعران معتـرض كـه گر ظاهر ميشفيعي با موضعي اعتراضي و پرخاش» منِ«در اين اشعار، غالباً 
گويد. او خـود را بـا )، سخن مي367: 1389دارند(توكلي،» بيني و خودبهتربينيي خودمصلحمعموال ادعاي ناگفته و نانوشته«

آميـز و كنـد. در ايـن هنگـام، بيـانِ شـفيعي، لحـنِ خطـابي و هنجـاري مفـاخرههايي خاص، توصيف مـيصفات و توانمندي
گويد و ضـمن آن، بـه پذيرد. در حقيقت او با مخاطباني كه در كسوت مدعي يا دشمن قرار دارند، سخن ميخودستايانه مي

  پردازد:خويش و ناتواني آنان ميهاي بيان برتري
تان زنگار گرفت/ به عبث هرچه درو كرديد آوازِ مرا/ باز هم/ سبزتر از پيش،/ ديگر اين داسِ خموشي«
دانم:/ سخنم السحرِ شما را، همگي، ميبالد آوازم./ هرچه در جعبة جادو داريد/ به درآريد كه من/ باطلمي

    ). 428 :1385،كدكني (شفيعي »السحرِ شماست.باطل

ظهـور » منِ انساني و اجتمـاعي«اش با نقشي پررنگ و گسترده، در حد خود را در اشعار اعتراضي و سياسي» منِ«شفيعي 
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گويـد و ضـمن بيـدارگري و ). او از موضعي يك انسانِ معترض، مسـئول و متعهـد سـخن مـي88: 1383،هموبخشيده است(
، هـويتي فراواقعـي دارد و از شـجاعت، »مـن«كنـد. ايـن نيز تخطئه و توبيخ مي بخشي به ديگران، دشمن و مدعيان راآگاهي

-پـروا و بـيتحمل و توانايي الزم براي ايستادگي در برابر دشمن برخوردار است؛ ارزشِ تالش و زحمات كساني را كـه بـي

بـراي حركـت، ايسـتادگي،  گيرد. شفيعي با اين شـيوه، الگـوييداند و آن را حرمت ميجنگند، ميچشمداشت با دشمن مي
آفرينـد. ايـن الگـوآفريني تـا حـد ستيزي و صفاتي از اين دست ميكوشي، دانايي و آگاهي، بالندگي، جسارت، ظلمسخت

هاي اجتمـاعي و انقالبـي شـفيعي قابـل توجيـه اسـت. از ايـن ي نمادين دارد و از منظر سياسي و منطبق با انديشهزيادي جنبه
يابد. شفيعي بـا اظهـار چنـين فضـايل و اقتـداري هاي معمول تفاوت ميرتري او با تكبر و خودستاييروي، مفاخره و اظهار ب

  براي خويش، در صدد تحقير و تقبيح دشمن و نيز ترسيم الگويي براي ايستادگي و مبارزه است:
-رامية شـكفتن و گفـتن/ تـا زير تازيانة كوالك و آذرخش/ با بو دهم كه درختي باشم/ درترجيح مي«

   ). 426 :1385،شفيعي كدكني(»اي/ در ناز و در نوازشِ باران/ خاموش از براي شنفتنصخره

دانـم كـه يـاران شـقايق را/ سوك/ ياران را/ ياراي خاموشي گزيدن نيست... مـيدانم كه در اينمي«
 »مكرر كـرد... دانم كه شب افسانة خود را/ در گوشِ بيداراندستي بنفرين/ از ستاك پرپر كرد/ من نيز مي

    ). 198: 1383(شفيعي،

كشم به روشنيِ من چون درختِ معجزِ زردشت،/ چون سروِ كاشمر/ با شاخ و برگِ سبزِ بهاران،/ قد مي«
     ). 166: 1385،همان( »هاي رودكناران...صبح/ از سايه

كم از طوفان:/ ست./ دريايم و نيست باحسرت نبرم به خواب آن مرداب/ كĤرام درونِ دشتِ شب خفته«
    ). 265 :1385،همان( »ست.دريا، همه عمر، خوابش آشفته

  

  خواهيآرمان
گرايـيِ اي ديگـر از شـعر اعتراضـي شـفيعي اسـت. آرمـانخواهي و ترسيم آرزوهاي ملي و انقالبي، بُعـد و جنبـهآرمان

ي پنجـاهِ وي بـه آن در اشعارِ متعلق به دهههاي هاي اجتماعيِ اوست كه نشانههاي سياسي و انديشهشفيعي، بازتابي از دغدغه
چه در جامعـه رخ يكي از شاعراني بود كه در اين هنگام، نسبت به وقايع سياسي، حساسيت داشت و از آناوخورد. چشم مي

هـايي اسـت كـه شـرايط نامسـاعد اجتمـاعي را از زوايـاي شد؛ حاصل چنـين حساسـيت و تـأثيري، سـرودهداد، متأثر ميمي
هايي ها كوشيد تبعات و اثرات ناگوار استبداد را نشان دهد. در اين راستا ترسيمكند. شفيعي در اين سالتصوير مي گوناگون

نوميدانه از شرايط نامساعدِ جامعه به دست داد و مظاهرِ  نامطلوب اجتماعي را توصيف نمود. او تأسف و احساس دردمنـدي 
ده از زباني سمبوليك، نوميدي و بيزاري و تأثرش را از وضعيت نابسـامان جامعـه بخشيد و با استفاخويش را قالبي نمادين مي

هاي نوميدانه قرار دارد؛ بـه بيـانِ ديگـر، خواهي در شعر او تجلي يافته، در متن اين ترسيمچه به عنوان آرمانداد. آننشان مي
  داد.  دي و اميدواري قرار ميسخن گفتن از امور نامطلوب و نوميدكننده، شفيعي را در مسيري از آرزومن

شفيعي برخالف شاعراني كه متاثر از خفقان و اختناق حاكم، راهِ هرگونه اميدواري را بسته و دلبستگي به آينـدة روشـن 
خواهانـه را بـا كالمـش ديدند، ضمن اراية تصويرهاي هولناك از اوضاع جامعه، محتوايي اميدوارانـه و آرمـانرا ناممكن مي

)او ناپايـداريِ احـوال و سـپري شـدن دوران اسـتبداد و دشـواري را بـا تـداوم مبـارزه و 394: 1383لـي،ود(حسننممالزم مي
ديـد؛ يـا از اسـتقامت و شـهادت هايي را در جامعه مـيداد. اين امر، زماني كه تالش و حركتنويد مي بردباري و ايستادگي
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هـايش هـم فرجامِ و حاصلِ ايستادگيِ چنين مبـارزاني، از آرمـانيافت. وي در سخن گفتن از شد، قوت ميمبارزان متأثر مي
  داد:هايي نمادين، اميد به رهايي را نشان ميگفت و با استفاده از نشانهسخن مي

آيـد/ از پـاي و داند./ مـيآيد./ ديوار،/ يا سيمِ خاردار/ نميسو، ميآيد:/ مثلِ بهار، از همهآيد، ميمي«
-كوير،/ كه خاك را به مقدمِ او مـژده مـيه،/ بگذار من چو قطرة باراني باشم،/ در اينماند./ آپويه باز نمي

گويد/ وقتـي كـزان گلولـة سـربي/ بـا دهد؛/ با حنجرة چكاوكِ خُردي كه/ ماهِ دي/ از پونة بهار سخن مي
: 1385،كنيكـد (شـفيعي»بخشدقطره/ قطره/ قطرة خونش/ موسيقيِ مكرر و يكريزِ برف را/ ترجيعي ارغواني مي

254.(  

گاه نيز شفيعي نه در يك شعر كامل، بلكه در البالي اشعار با سـطرها و عبـاراتي خـاص در صـدد اميدبخشـي و زدودن 
دستارِ شكوفه، بر شاخة بـادام، بـدرود زمسـتان «، »روزي كبوتري چاهي، اين زمزمه را دوباره سر گيرد«آمد؛ آثار يأس برمي

شـود طـالع... سـوي شـقايق مـيشـهري كـه آن«، »هاي خاردارِ شما خواهد رُسـتر جاي سيمفردا، هرسو، شقايقان ب«، »است
-شـود. بيـداري بهـار آغـاز مـيهـاي جـوان بـاز مـيدم جوانـهاين چندبرگِ پير، وقتي گسست از شاخ، آن«، »نزديك است

روزگـار اسـارت و رسـيدن دسـت، سـپري شـدنِ ) و تعبيرهايي نمـادينِ از ايـن147،320،393،472،146: 1385،همان»(شود
  دهند.پيروزي را در اشعار شفيعي نويد مي

  

  ارجاع تاريخي
هـاي ايرانـي را در قالـب نيمـايي ارايـه شفيعي از نخستين شاعراني است كه كوشيد توأمـاني از فرهنـگ اسـالمي و مايـه

هاي تاريخي و دينـي و بيـاني شناخت شفيعي از تاريخ اسالم و ايران، او را در خلق سمبول .)130-128: 1370كند(رشيديان،
هايي را كشف كرد و نمادين مبتني بر حوادث تاريخي ياري رسانده است. شفيعي در روايات و رخدادهاي تاريخي، ظرفيت

). او بـا اشـاره بـه 779: 1386نـد زد(يوسـفي،ي خـود پيوبا آن، تاريخ گذشته را به روزگار خويش و مسايل موجود در زمانه
ي خويش را ترسيم كند و نشان دهد معضالت امروز، ميراثي هاي تاريخي، درصدد برآمد اوضاع جامعهحوادث و شخصيت

. چنـين رويكـردي، زمينـه و امكـاني بـراي تأمـل وي در مسـايل 6انـداز گذشته و بازتاب احوالي است كه گذشـتگان داشـته
سـازي بـا اي ارزيـابي، تطبيـق و مشـابهتسانيِ گذشته و روزگارش فراهم آورد و به او امكـان داد تـا بـه گونـهاجتماعي و ان

  ارجاعات تلميحي و تلويحي دست بزند كه در اشعار پايداري معمول است.

 از اين رهگذر، حوادث تاريخيِ مختلفي در كالم شفيعي حضور پيدا كـرده اسـت. بـا ايـن وصـف، برخـي رويـدادهاي
دسـت رويدادهاسـت كـه تاريخي، تأثيري شگرف بر او نهاده و نقشي فراگير در كالمـش يافتـه اسـت. هجـوم مغـول از ايـن

ي شفيعي، آن را بسيار ياد كرده و به اشكال مختلـف، تـأثر و خشـمِ خـود را از آن بيـان داشـته اسـت. ايـن واقعـه در حافظـه
ي تأثيرگـذار و تلـخِ واداشته است. پيداسـت كـه او بـر واقعـه ا به واكنشتاريخيِ شفيعي، حضوري پُررنگ دارد و غالباً او ر

ي مغـول، تأمـل نمـوده و در تبعـات و بازتـاب هـاي نـاگوار آن، انديشـه كـرده؛ تـا جـايي كـه واقعيـت تلـخ آن را از حملـه
اي ي آزار و دغدغـهه مايـهخودآگاهي به ناخودآگاهِ خويشِ كشانده است. از اين روي، شكست ايرانيان در برابر قوم تاتار ب

  بزرگ و نهفته در وجودِ شفيعي بدل شده است. 

ي تاريخي، تعلقِ رواني و پيوندي اقليمي است كه وي به ديار شايد بتوان گفت از عوامل تأثيرپذيريِ شفيعي از اين واقعه
و كشـتار و غـارت مغوالنواقـع  جايي كه مورد هجومزيرا نخستين ؛خود، سرزمين خراسان، خصوصاً زادگاهش نيشابور دارد



 نژادعباس باقي/  كدكني شفيعي شعر در مقاومت و اعتراض هايجلوه

9 

هجومِ تاريخي در شـعر او برآينـدِ چنـين تـأملي توانـد بـود. شـفيعي، ايـن ي اينشد، خراسان بود. يادآوردِ گاه به گاهِ خاطره
اي بيند. او از اين واقعه به صورت مايهساز در تاريخ سرزمينش مياي تاريك و سرنوشتهجوم و تبعات آن را به عنوان نقطه

گيرد. شفيعي ميـان ويرانـي و فالكتـي تواند مظهري از شكست و تحقير و چپاول در روزگارش باشد، بهره ميي كه ميشعر
ي حاكميت استبداد پهلـوي در روزگـار اوسـت، هايي كه نتيجهي مغول در گذشته بوده و ويراني و تباهيكه دستاوردِ حمله

سـازد. در ايـن اقليم خويش را به نمادي از كلِ سـرزمين ايـران بـدل مـيكند و غالباً وجو مياي شباهت و قرابت جستگونه
  كند:هاي سمبوليك، نتايج و آثار آن شكست تاريخي را با تبعاتِ استبدادِ پهلوي مقايسه ميسازيراستا با قرينه

شكسـتة  دهد / تا بانگِ تازيانة وحشت را/ بر پهلـويشيپور شادماني تاتار،/ در سالگردِ فتح./ فرصت نمي«
آنان/ در آن سوي حصارِ گرفتار/ بشنويم./ ديوارهاي سبز نگارين،/ ديوارهاي جادو،/ ديوارهاي نرم،/ حتي 

پوشِ صحاري!/ خاكسترِ خجستة ققنوسـي را/ دهند./ اي خضر سرخوجو،/ اجازة رفتن نميپرسنسيم را/ بي
  ).294: 1385، كدكني (شفيعي»بر اين گروهِ مُرده بيفشان

 -كـرد يعني زماني كه حكومت براي پيروزي آن، جشن برپا مي -مرداد  28را شفيعي در ايامِ سالگردِ كودتاي اين شعر 
تاتار در اين شعر، مظهري از حكومت پهلوي است كـه از نگـاهِ شـاعر، پيـروزي ايـن حكومـت در كودتـا بـه  .7سروده است

اي سـمبوليك دارد و حـال و وضـع خفقـانيِ حـاكم، اشـارهشباهت نيسـت. شـفيعي بـه شـرايط پيروزي مغول بر ايرانيان، بي
كننـد كـه از چشـم هايي تحمل ميگويد كه در همين ايامِ جشن، تازيانه و شكنجه را در پسِ ديوارِ زندانزندانياني را باز مي

جـادويي و فريبنـده ها سبز نگـارين، برد. ديوار بيروني آننميچيز در آن راههايي مخوف كه هيچهمگان پنهان است؛ زندان
هاي حكومت، مانع از آن است كه كسي از حال و رنجِ اين زنـدانيان بـاخبر كرده دارد. هياهو و نمايشاست و ظاهري بزك

  شود.

-گويـد و بـياي اعتراضي دارد، شفيعي از موضعِ شاعري مسـئول و دردمنـد سـخن مـيدر شعري ديگر كه حكم خطابه

تابـد. او بـر سـكوت و انفعـالي كـه رو رفته و كاري به فجايع پيرامون خويش ندارند، برنمياعتناييِ شاعراني را كه در خود ف
سـازد. فحـواي شـعر، نگرانـيِ شـاعر از كند و خود را از آن مبرا ميتحتِ تاثيرِ استبداد بر جامعه حاكميت يافته، اعتراض مي

چه در گذشته رخ داده؛ يعنـي انفعـال و رخـوتي با آن ي او و ديگر شاعران است. شفيعي اين امر راقضاوت آيندگان در باره
  آميزد:اي رمزي درميي تاتار گشت، به گونهكه منجر به غلبه

هاي هوش و هواتان را/ با هـيچ و بـا هيـاهو/ شـيرازه زنيد/ و برگاز ژاژِ  ژنده خنده به خورشيد مي«
داست/ اي داد!/ با آذرخش واژة شعرم/ فرياد هاتان/ برجِ  سكوت و توطئه پيبسته/ باد./ در پشتِ عاجِ دندان

شهري كه رفـت از «اي مركّبِ ظلمت/ بالهجة تتار:/ اي بنويسند،/ با قطرهزنم كه مبادا/ اينجا/ فردا كتيبهمي
  )  87: 1385(شفيعي كدكني،  »»ها مدفون شد/ چون شاعري نداشت/ و فرياد!ياد/ شهري كه زيرِ شن

كـاري كـرده تـا آينـدگان،  –ستيزي شـعرِ خـود اسـتكه تعبيري از ظلمت –شعرش» اژةآذرخشو«شفيعي مدعي است با 
كند چنين باشند و نگذارند سرنوشت ظلماني را كه با ي او نداشته باشند. او به ديگران نيز توصيه ميقضاوت نامناسبي در باره

هاي ديگـري، حـس و حـال خـود را عي در نمونهمركَّبِ سياهِ مغوالن براي سرزمين او رقم زده شد، مجدداً تكرار شود. شفي
-ها، تأثر و خشم بسـيار وي بـه چشـم مـينسبت به هجوم تاتار بازگفته و با اين رويداد تاريخي، مضاميني پرداخته كه در آن

خورد. در اين اشعار، تاتار و اثرات هجوم مغول، نمادِ وحشت، تحقيـر، شكسـت، حسـرت، ويرانـي، مـرگ و ديگـر مظـاهر 
  ).78،20،233، 247،269،284،73: 1385،كدكني (شفيعي گيردب است كه مورد اعتراض او قرار مينامطلو
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  رجاع جغرافياييا

يكي ديگر از مظاهرِ رويكردِ تاريخي و اعتراضي در شعر شفيعي، پرداختِ مضـامين و مفـاهيمي بـا زادگـاهش، نيشـابور 
عميقاً در ذهنيتِ شفيعي، تثبيت شـده و سـبب گشـته وي در ارجاعـات باري كه بر آن رفته، است. اين شهر و حوادث فاجعه

-ي اسـتفادهتاريخيِ خود، ياد و نامي از آن را به زبان آورد. اين امر و تعلق خاطري كه شفيعي نسبت به نيشـابور دارد، زمينـه

  ورده است. هايي براي خلق مضامين و مفاهيمِ اعتراضي پديد آهاي مختلفي از نام نيشابور شده و مجال

هايي عاطفي، آرماني، ملي و ميهني ظاهر ساخته است. شفيعي در غالب موارد، نيشابور را در موقعيتي نمادين و با ظرفيت
عي شـفي»(هاي عواطف انسـاني در شـعر پارسـي اسـتتلقي از زادگاه و زادبوم به عنوان وطن از زيباترين جلوه«گويد: او مي

اي تـازه، شـاعرانه و مـوثر بـه نيشـابور بخشـيده و آن را بـه عنـوان نقطـه و محـوري چهره). شعر شفيعي،654: 1390كدكني،
كننده بوده است. او نيشابور را به صورت بخشي بالديده شود كه در سرنوشت ايرانيان، تأثيرگذار و تعيينتاريخي يادآور مي

اي از كـلِ مـيهنِ گاهي به صـورت نمـاد و خالصـه اش راو قديمي از سرزمين ايران نشان داده و اين جزء از جغرافياي ميهن
  آورد: خود در دوران استبداد پهلوي درمي

هاي اي / فوارههاي بلند است؛/ در هر كرانهدر بامدادِ رجعتِ تاتار/ ديوارهاي پستِ نشابور/ تسليم نيزه«
نيست.../ من با زبـان مـردة خون./ ديگر در اين ديار/ گويا/ خيلِ قلندران جوان را/ غير از شرابخانه پناهي 

اش/ زيرِ هزار خروار خاكسترِ دروغ/ مدفون شده ست،/ با كه بگويم:/ طفالنِ ما بـه لهجـة نسلي كه هر كتيبه
 (شـفيعي »آموزند؟/ اهلِ كدام ساحلِ خشكي،/ اي قاصدِ محبتِ باران!تاتاري/ تاريخِ پر شكوهِ نياكان را / مي

  ).278: 1385، كدكني

اي بـه كـار بـرده كـه از ي آن و نيز نام نيشابور را به گونهها، هجوم مغول و كشتار و ويرانيروايت شعريشفيعي در اين 
ي مغـول بـر سـرزمين ايـران ي حملـهتوان فجايعي را كـه بـه واسـطهآن، ضمن دريافتِ حوادثي كه بر شهر نيشابور رفته، مي
توانـد نمـادي ي تسليمِ نيشابور در برابر قوم تاتار، مييادآوردِ خاطره گذشته، دريافت نمود؛ به بيان ديگر، نام نيشابور، غير از

از كل سرزمين ايران و شكست و تسليم آن در برابر مغول و نيز متجاوزان پس از مغول تلقي شـود. شـفيعي ايـن رويـه را بـه 
آنهـا نيشـابور نـه فقـط بـه عنـوان نـام اشكال مختلف پي گرفته است. او با استفاده از نام نيشابور مضاميني را پرداخته كـه در 

  شهري از شهرهاي ايران، بلكه به صورت رمز و مظهري از كل خاك ايران مطرح شده است:
بدانسان كه باران / سوي آسمان راهِ برگشت هرگز ندارد/ من اين راه را تا به پايانِ پاييز/ به پايِ پر از «

ن!/ من اين حُزن را از رخِ كودكان نشابور/ به برگِ گلِ زخم خواهم سپردن./ به آب و به آيينه سوگند يارا
  ). 182: 1385، كدكني (شفيعي»سرخ خواهم ستردن

عشق من و تو،/ آنچه نهاني،/ گاهي نگـاهِ محتسـبي را/ چـون جويبـارِ نرمـي/ از بـودن و نبـودن،/ «... 
/ ديوارهـاي واهمـه / در خويش مي برد./ وقتي كه فصلِ پنجمِ ايـن سـال/ آغـاز شـد،–خاموشي و سرودن

/ مجنـونِ بـي قـالده و –هـاي نشـابور/ سرشـار از تـرنمِ مجنـون خواهـد شـدبـاغخواهدريخت؛/ و كوچه
  ) 248: 1385، همان(»زنجير...

وارِ گـاه،/ ايـن خيـلِ سـيلخواهم،/ در زيرِ آسمانِ نشابور، / چندان بلند و پاك/ بخوانم كـه هـيچمي«
خواهم در مزرعِ ستاره زنم شخم/ و بذرهاي صاعقه را يـك شينند./ ميها،/ نتوانند،/ روي صداي من بنمگس

  )445: 1385،همان(»هاي خويش بپاشم...يك/ با دست

هاي مختلف در شعر شفيعي ظهور يافتـه و غالبـاً حكـمِ انگيـزه و دسـتاويزي را داشـته تـا ي نيشابور، به گونهنام و خاطره
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-، همچنين آرماند را ترسيم كند. شفيعي، احساسات ميهني و نگرش اجتماعيهاي اعتراضي خوابعادي از عواطف و انديشه

  ي جغرافيايي، پيوندِ نمادين بخشيده است. هاي انقالبي و سياسي خويش را در بسياري موارد با اين محدوده

  

  گيرينتيجه
عواطف و  نگرشي ويژه اسـت. هاي پيش از انقالب، با تفكر، شفيعي يكي از نمايندگان شعر سياسي و اعتراضي در سال

حـال، هـاي سياسـي و انقالبـي را بـا زبـاني سـالم و در عـينسبك و داراي بياني انحصاري است كـه مايـهاو شاعري صاحب
-هـاي مختلـف اي بود كه مخاطبان عمـومي از طيـفابتدا به گونهسمبوليك و در قالب نيمايي عرضه نمود. شعرِ او از همان

هـاي قبـل از اطي فكري و عاطفي برقرار كنند. شفيعي، تأملي خاص در اوضـاع و حـوادثِ سياسـيِ سـالتوانستند با آن، ارتب
زمان، تأثير زيادي پذيرفته است. اين وقايع، آبشـخورِ مضـامين مختلـف و متنـوعي در شـعر وي انقالب داشت و از وقايع آن

يكي از نخستين شاعراني است كه شعر نو فارسي را شك شفيعي است. بيگشته و فحواي بسياري از اشعارش را تشكيل داده
توان ادعا نمود يكي از شاعران مطرح اسـت كـه همـت و اسـتعداد به خدمت مفاهيم اعتراضي و سياسي درآورده است و مي
 ها را در رديف ادبيات پايداري قرار داد. اشعار او خصوصاًتوان آنشاعريِ خويش را مصروفِ سرودن اشعاري نمود كه مي

به طـوري فراگيـر، وجـه اعتراضـي و انقالبـي بـه خـود  1350در سال » هاي نيشابورباغدركوچه«پس از انتشار مجموعه شعر 
هاي شعر مقاومت را در خود جـاي داد. از ايـن روي مـورد اقبـال طيـف وسـيعي از  مبـارزان و مخالفـان پذيرفت و شاخصه

  سياسي حكومت پهلوي قرار گرفت. 
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 هايادداشت

- ة دانشِ ادبي و استفادة توأمانِ شفيعي از فخامتِ زبان خراساني و لطافت بيان غنايي است كه با بهرهزبان، نتيجاين. 1

يابد. البته برخي دانش ادبي هاي رايج امروز تكوين ميگيري همزمان از كلمات آركائيك، زبان اهل خراسان و واژه
 ).  374: 1370اند(خرمشاهي،زبان او ارزيابي كردهشفيعي را در مواردي به عنوان مانعي در برابر خالقيت و تازگي 

نخستين مجموعه شعر شفيعي، با » هازمزمه«اخوان از همان ابتدا متوجه ذوق و استعداد شفيعي شد. او پيش از چاپ . 2
/ 2: 1373هايي به شفيعي كرد و اشكاالت كارش را گوشزد نمود.(اخوان ثالث،مجموعه، توصيهرويت اشعار اين

99.(  

 ).19: 1389اند(سنگري،هايي قايل شدهالبته برخي ميان ادب پايداري و ادب مقاومت تفاوت .3

شعر  ).544: 1387مضمون اصلي شعر چريكي، ستايش مبارزان و ايستادگي آنان در برابر استبداد است(زرقاني، .4
مد و شاعراني كه به هر هاي سياسي با حكومت پهلوي به وجود آي گروهي مسلحانهدر هنگام مبارزه چريكي

- گونهسرودند. غالب شاعراني كه به اينها داشتند، اشكالي از آن را مينحوي دلبستگي و وابستگي به اين گروه

هايي را كه شعر، توجه نشان دادند، شاعراني هستند كه داراي تمايالت چپ يا ماركسيستي بودند و به نوعي، گروه
از اشكاالت چشمگير شعر چريكي... بي «گويد: لنگرودي مي كردند.ايندگي ميئولوژيِ چپ بودند، نمداراي ايده

هاي زباني بود، شعر شفيعي اما به خاطر تسلط وي بر ادبيات ها و ظرفيتتوجهي عمومي شاعران به ظرافت
 ). 4/459: 1378لنگرودي،»(قديمه، از اين بليه مبرا بود

ي باورهاي ديني ي انقالبي و مبارزاتي را بر پايهوت داشت. او حال و روحيهشعر شفيعي، ماهيتاً با كارِ اين شاعران تفا
سرود. بنابراين شعر چريكي را در خدمتِ انديشه و هويتي تازه درآورد. شفيعي در اين مسير، و ملي خويش مي

نقالب را عناصر تاريخي و اعتقادي جديدي را وارد شعر نو ساخت و توانست شكلي متفاوت از شعر مبارزه و ا
  هاي انقالبي كه تفكر ديني داشتند، قرار گرفت. عرضه كند كه بيش از هر كس، مورد توجه جريان
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شاعر،  خسرو گلسرخي، سرود كه ماية آن، مقاومت و اعدامِ » ديباچه«شفيعي در آغاز دهة پنجاه، شعري به نام  .5
سانسور و خفقان رژيم، قوت نگارِ مخالف حكومت بود كه پس از اعدامش، منتقد و روزنامه

به عنوانِ سمبلِ شهيد، » گل سرخ«اي نمادين است از ). شفيعي در اين شعر كه مرثيه4/376: 1378يافت(لنگرودي،
روزگار به دست ي آنترسيمي نمادين نيز از جامعة استبدادزدهبهره برد و ضمن ستايشِ پايداري مبارز اعدامي، 

 داد:

در صحاريِ شب/ كه باغ ها بيدار و بارور گردند./ بخوان، دوباره بخوان، تا كبوترانِ�ِ سپيد/ به بخوان به نام گلِ سرخ، «
ها آشيانة خونين دوباره برگردند./ بخوان به نامِ گلِ سرخ، در رواقِ سكوت،/ كه موج و اوجِ طنينش ز دشت

سال چه ترسي!/ كه سد رد./ ز خشكگذرد؛/ پيام روشن باران،/ ز بام نيلي شب،/ كه رهگذار نسيمش به هركرانه ب
زمانة عسرت،/ به شاعران بسي بستند:/ نه در برابر آب،/ كه در برابرِ نور/ و در برابرِ آواز و در برابرِ شور.../ در اين

تر از آب./ تر از خواب/ زاللزمان برگِ�ِ رخصتي دادند/ كه از معاشقة سرو و قمري و الله/ سرودها بسرايند ژرف
برگِ ما ترانه بخواند؟/ از اين گريوه به دور،/ در روي، كه بماند؟/ كه بر نهالكِ بي، كه بخواند؟/ تو ميتو خامشي

-آن كرانه، ببين:/ بهار آمده،/ از سيمِ خاردار/ گذشته./ حريقِ شعلة گوگرديِ بنفشه چه زيباست!/ هزارآينه جاري

ست ز رندان؛/ همين تويي تنها/ كه وق./ زمين تهيتپد با شست./ هزارآينه/ اينك/ به همسراييِ قلبِ تو مي
حديث عشق بيان كن بدان زبان "ترين نغمه را دوباره بخواني./ بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان:/ عاشقانه

  ). 239: 1385شفيعي،»("كه تو داني

يك از شاعران معاصر، خواه در شعر هيچترديد، بي«جنبه از كار شفيعي گفته است: ي ايندكتر پورنامدارايان در باره. 6
بينيم... آشنايي عميق او هاي تأثير از ميراث فرهنگي گذشته را نميهمه جلوهگرايان، ايننوپردازان و خواه كهن

ترين سخنانِ پديدآورندگانِ برجستة اين است كه ارزشمندترين نكات و عميق[شفيعي] با اين ميراث سبب شده
ها را طرح و احيا هاي نو آنها و انديشهالي متون كشف كند و از دريچة ارزشبهميراث را ... از ال

  ).36: 1377پورنامداريان،»(كند
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