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 سرايي مناظرهةهاي شفيعي كدكني در عرص نوآوري

1محمدرضا روزبهدكتر   

2رونيضقدرت اهللا 
 

  چكيده

شاعران مناظره پرداز، اغلب اين     . هاي فرعي شعر فارسي است      ها و شكل    سرايي از شيوه   مناظره
ـاه  و ....) پنـد، اخـالق، حكمـت، و     (ح و تبيين مفاهيم تغزّلي، تعليمي    قالب ادبي را براي طر     گ
توجهي اغلب شاعران امـروز بـه ايـن شـكل     اعتنايي يا كمبه رغم بي  . اند  اجتماعي به كار گرفته   

ـاره     ادبي، شفيعي كدكني، شاعر و       ـارش از ايـن فـرم     پژوهشگر دانشگاهي معاصر، در پ اي از آث
ـاظره و           هدر اين پژوهش ضمن ارائ    . شعري بهره جسته است     تعاريف و تقسيم بنـدي انـواع من

هاي موجود ميان مناظرات شعر كالسيك و شعر نو، در پيِ پاسخ بـه ايـن پرسـش                فاوتبيان ت 
ـاي   هاي قدما دارد و نـوآوري      هايي با مناظره    هاي شفيعي كدكني چه تفاوت      ايم كه مناظره    بوده ه

شاعر، به  هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه          يافته. وي در اين حيطه چه ابعاد و اوصافي دارند        
ـاري در حـوزه         اي شگرد   گيري از پاره     و با بهره   دراك امروزي مدد ديد و ا    ـاي    هاي تازه و ابتك ه

اي از    هاي تازه   روحي نسبتاً تازه در كالبد اين قالب كالسيك دميده و ظرفيت          ... شكل، محتوا و    
  .آن را ارائه كرده است

  .مناظره، شكل و محتوا، مكالمه، نوآوري، شفيعي كدكني: هاكليدواژه

  مقدمه

وگوست؛ اما در اصطالح، از انواع ادبي فرعـي و           معني مباحثه و گفت     به اظره از باب مفاعله در لغت     من
ـا نويـسنده، د   «آيد كـه  هاي كالسيك شعر و نثر فارسي به شمار مي      و نيز از قالب    1روبنايي ـاعر ي و در آن ش

                                                 
 rayan.roozbeh@yahoo.com فارسي دانشگاه لرستان استاديار زبان و ادبيات  -1

 gh_zarouni@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز -2

ي 
 ادب

اي
اره

جست
ي 

علم
لة 

مج
 

ارة
شم

ي، 
هش

ژو
ـ پ

18
3

 ،
ان 

مست
ز

13
92

 



 چهارم     شمارة                             )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                          112 

 در پايان يكي را بر ديگري       گو وادار كند و   وها را بر سر موضوعي به گفت      طرف را برابر هم قرار دهد و آن       
ـالي      فرهنگي ملل متمدن گوياي آن است كه ادبيات آن         ة اساساً پيشين  .)277: 1371داد،  (» الب گرداند غ ها خ

»  قابل تطبيق است»dialogue«و  »debat«مناظره در ادبيات مغرب زمين با  «. از فرم ادبي مناظره نبوده است     
  .)255: 1373ميرصادقي،  (رسد  يونان باستان ميآن به دورانو قدمت سرودن ) 278: همان(

 شـناخته  ةنخـستين منـاظر  . رسد  اين نوع ادبي به ايران پيش از اسالم ميةدر ادبيات فارسي نيز، سابق 
آميزي است ميـان     مفاخره ةمناظر«است كه   » كدرخت آسوري  «ةشده در ادب ايران پيش از اسالم، مناظر       

 از ديـدگاهي    .)256: 1376تفـضلي،   (» وي اشكاني سروده شده اسـت     ي يا پهل  بز و نخل كه به زبان پارت      
 ديني مختلف است؛ يعنـي بـز        ظر بعضي، اين مفاخره،  نشان دهندة معارضه ميان دو جامعة          به ن «تأويلي  
امـا بعـضي ديگـر، ايـن        ...  دين كفرآميز آشـوري و بـابلي اسـت           ة دين زردشتي و نخل، نمايندة     نمايند

 آن اسـت، بـا زنـدگي متّكـي بـر          ةكـه بـز نماينـد       ضّاد ميان زنـدگي دامـداري،       اي از ت    معارضه را جلوه  
جـدل و    وگو يا  گفت  اساساً مناظره مبتني بر    .)257: همان(» اندكشاورزي، كه نخل نماد آن است، دانسته      

  . كشمكش طرفين است
ـام دارد » پاسخ پرسش و«هاي ديگر كه به مناظره نزديك است،  شيوه يكي از  ـاي  سـروده . ن  زرتـشت،  ه

ها   رود آسماني هندي  ترين س   قديمي  - ودا ريگ، به اين صورت نگاشته شده است و از اين نظر، با             ها  گات
ها به صورت پرسـش و پاسـخ          هزار و پانصد سال پيش از مسيح وجود داشته و برخي از آن            كه بيش از دو   

 اسدي طوسي شاعر قرن پنجم را  در شعر فارسي،.)8: 1334جنّتي عطايي،  (ديكي بسيار دارد نز ـ است بوده
ـان، شـب و               ةاز او اشعاري در مناظر    «اند كه     مبتكر اين فن دانسته     آسمان و زمين، مغ و مسلمان، نيـزه و كم

  .)230: 1387  شميسا،(» روز، عرب و پارسي به جا مانده است
  ـ دب تعليمـي  اة خصوصاً حوز ـ فرم مناظره، بعدها در شعر فارسي استمرار يافت و در آثار شاعران

شاعراني چون ناصرخسرو، انـوري، بهـار و پـروين، منـاظره را در      «. هاي گوناگون يافت    ها و جلوه    جنبه
وي اند، مول   به كار بسته  ) و بعضاً اجتماعي  (خدمت بيان مفاهيم ديني، حكمي، اخالقي، تعليمي، و تربيتي          

مت فـضاسازي ليريـك و تبيـين         و فلسفي، نظامي نيز بيـشتر در خـد         در خدمت تمثيل اخالقي، عرفاني    
.  اغلب بين دو شيء و يا دو حيوان يا دو شخص استمناظرات. ...  هاي داستاني خود حاالت شخصيت

 فرهنگي  ـاين مناظرات، بسته به ساختارهاي اجتماعي.  انسان و شيء و يا بين انسان و حيوان بينگاه نيز
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بـه دليـل    . )466: 1389روزبه،    (» ي گوناگون هستند  ها  مايه هاي متفاوت، داراي درون     ا و مكان  ه  در زمان 
شميـسا،  (اند    ساخت حماسي دانسته   ين مناظره، اين شكل را داراي ژرف      طلبي طرف  رجزخواني و برتري  

تـوان   ها، مـي  هاي نمايشي در مناظره  ليكن با تكيه بر وجود مفاهيم تغزّلي، تعليمي و شگرد        ).230: 1387
ه، ي مناظرّلتج.  نمايشي به حساب آوردادبي حماسي، غنايي، تعليمي وآن را فصل مشترك هر چهار نوع 
هـاي   ، نمونـه  نثر نيـز ةاست؛ اما در عرص بوده ...  قطعه، قصيده، مثنوي و   بيشتر در شعر و در قوالبي چون      

هـاي     و منـاظره   سـعدي  گلستان،  حميدي مقاماتپردازي وجود دارد؛ از جمله در        اي از مناظره    برجسته
  2.صر مشروطيتمنثور در ع

  پيشينة بحث

 بحـث مـستقل    تا به حالو ابعاد آن، سرايي شفيعي كدكني ة مناظره شيوةرسد كه دربار به نظر مي 
وجوي ما در اين زمينه، چند اثر بود كـه بـه صـورت     حاصل جست .  نشده است  اي مطرح   و گسترده 

 نيـشابور  جـستجوي  ردمجتبـي بـشردوست در كتـاب        :  داشـتند  هاي ايشان اشـاراتي     گذرا به مناظره  
هـاي شـفيعي       مناظره ةبه اجمال دربار  » از مناظره تا مكالمه   « طي بحثي با عنوان       ،)294 – 309: 1379(

نشان كرده است كـه مـا نيـز در ايـن     ني مكالمه به جاي مناظره را خاطر      كدكني سخن گفته و جايگزي    
طي مبحثـي   » خت شعر شفيعي  شكل و سا   «ةمحمود فتوحي نيز در مقال    . ايم  پژوهش بدان استناد كرده   

حـث و تـشريح     كـدكني، بـدون ب     اي شـفيعي    صرفاً به يكي دو شعر مكالمـه      » مكالمه«كوتاه با عنوان    
ي چند پايان نامـه بـا        در مورد مناظره نيز، به طور كّل       .)244: 1378فتوحي،   (مطلب، اشاره كرده است   

 دكتـري  ةرسـال (  مهدي رحيمـي از )1374 (مناظره در شعر فارسي از آغاز تا پروين اعتصامي         عناوين
ـ  پايـان ( )1364( مناظره در شعر فارسي نجيب مايل هروي      ،  )دانشگاه تربيت مدرس    كارشناسـي   ةنام

-پايـان ( از محمـود بـاقري   )1375( مناظره و سير آن در ادب فارسي     ،) دانشگاه فردوسي مشهد   ارشد

 ادبيـات   ةره و سـير آن در گـستر       تـأملي در فـن منـاظ       و   )ة كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيرجنـد      نام
 انجـام   )آزاد سـبزوار   كارشناسـي ارشـد دانـشگاه        ةنامپايان( از علي سروري سلطاني   ) 1381( فارسي

  . دو مناظرات دكتر شفيعي قرار ندارن شعر معاصر ةگرفته است كه در حوز
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  بحث و بررسي

ـارچوب نظـري، چـشم            براي ورود به   ز درسـت و دقيقـي از       انـدا   بحث، ابتدا الزم است به عنوان چه
هاي شفيعي كـدكني را در ايـن شـكل            هاي قديم و امروز داشته باشيم تا بتوانيم نوآوري          هاي مناظره   ويژگي

توان مناظره را به انـواعي تقـسيم بنـدي كـرد كـه       هاي مختلف مي  از منظر . تر بشناسيم   ادبي، بهتر و ملموس   
  . شكل زير در صدد بيان همين معناست
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  تي و نوهاي مناظرات سّن اوتترين تفعمده

هاي شـعريِ كـاربردي، اغلـب قطعـه، مثنـوي،        قالب–كه گفته شد    چنان –هاي سنتي     در مناظره 
در . تـري دارنـد   هاي آزاد شعري، كـاربرد وسـيع   هاي امروزي، قالب ؛ اما در مناظره   هستند... قصيده و   

ره و مـاجرا  شـت و اغلـب راوي منـاظ      كمتر حضور دا   -گر   در مقام مناظره   -هاي قديم، شاعر      مناظره
  .حضوري اساسي در متن مناظره دارد) راوي( غالباً شاعر بود، حال آنكه امروزه

ـ ) پند، اندرز و حكمت(هاي سنّتي، بيشتر محتواي تغزّلي و عاشقانه يا تعليمي     مناظره نـدرت  ه و ب
هـاي انديـشگي شـعر     يكـرد به اقتضاي رو -ها   مناظرهفلسفي داشتند، در حالي كه امروزه اجتماعي و   

  .هستند...  اجتماعي، انساني، فلسفي و ةهاي تاز بيشتر مجال مفاهيم و انديشه ـ معاصر
انسان با انسان، شيء با شيء، حيوان بـا         ( تناظر و تقابل فرد با فرد        ةهاي سنّتي، بيشتر عرص     مناظره

هـا   ر ايـن شـيوه  هاي جديد، افزون ب اما در مناظره.  بود جمع با جمعو گاه فرد با جمع يا...) وان و  حي
 و حتـي تـك قطبـي        هاي سه يا چهار قطبي       نيز مناظره  و) خودگويي(هايي چون فرد با خود        به شيوه 
  .اند تازهةشناساناندازهاي معرفت نگرش روانشناسانه و چشمة زاييدهمگي كه خوريمهم برمي

هـاي امـروز، غلبـه بـا      ؛ امـا در منـاظره  انـد  هاي قديم، غالباً تيپيك و تمثيلي ها در مناظره   شخصيت
ـ      تناظر و تقابل بنا شده     ة اغلب بر پاي   هاي سنتي   مناظره. ن يا واقعي است   هاي نمادي   شخصيت ة اند و پاي

هاي امروز، سـيري عقالنـي بـه سـمت تعامـل و تفـاهم                  بر جدل است ولي مناظره     ها  استدالل در آن  
  .بردمي» مهمكال«طرفين دارند كه نهايتاً مناظره را به سوي 

  مناظره

توان منـاظره را ايـن گونـه بـاز تعريـف       هاي معاصران نوپرداز، مي بر اساس روح حاكم بر مناظره 
 چه محَقـق و    -هر نوع سخن يا پرسشي از خود يا ديگري كه سخن يا پاسخي متقابل و متناظر                 : كرد

ش، ادعا، اسـتدالل و پاسـخ    دو پرسيمناظره، گاه ممكن است تنها يك .  در پي داشته باشد    -چه مقدر   
هاي مطّول و متـوالي        پرسش و پاسخ   ها و   اي از ادعاها، استدالل     نجيرهتواند ز  و گاه مي   3 را شامل شود  

  4.گيرد  را در بر
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   مكالمهو مناظره تفاوت

ـا وجـود آن              علي ـتگان و حّتـي برخـي          رغم وجود ترادف معنايي بين مناظره و مكالمه، و ب كـه گذش
هايي ماهوي، اين  انداز متفكران امروز، فرق و فاصله     اند، در چشم     را در يك معنا به كار برده       متأخرين اين دو  

مناظره ساختار تقابلي دارد؛ اما مكالمه، ساختار تعاملي؛ يعني بنيان مناظره بر جـدل              . كند  دو را از هم جدا مي     
ـا   . ...  سعدي و    گلستاندر باب هفتم    » جدال سعدي با مدعي   «و گاه جدال است مثل       ـاد مكالمـه بـر      «ام بني

كوشد كالم ديگري را نقـض كنـد و بـه             جدل نيست؛ چرا كه در جدل، هر يك از طرفين دعوي، فقط مي            
خواهد حرف بزنـد،      در جدل، هر يك از طرفين دعوي فقط مي        . صدد كشف حقيقت نيست    هيچ وجه در  

 نقـل از  148 – 149: 1378،  دادبـه (» خواهنـد گـوش دهنـد       ريك از طرفين مـي    اما در مكالمه، برعكس، ه    
  .)294: 1379بشردوست، 

انسان مكالمـه  . اند انسان و معنا در مكالمه زنده«.  مناظره است  ةيافتمتعالي و تكامل   صورت   آري، مكالمه 
گوش دادن، پاسخ گفتن، توافـق  . زندگي پرسيدن است. زنده بودن به معناي شركت در مكالمه است     . است

منطـق مكالمـه در فرهنـگ       «: كـه   كـالم ايـن    ةو خالص ) 102: 1، ج 1370،  احمدي(» داشتن و غيره است   
ـا و     ناگفته نمانـد .)295: 1379بشردوست، (» يابد نه در فرهنگ تك صدايي قق مي چندصدايي تح  اگـر معن

ي از تمدن و فرهيختگي است؛ اما از آنجا كه از           ارا در نظر بگيريم، در نوع خود، نشانه        هويت واقعي مناظره  
شـود و هركـدام از طـرفين    هاي موجود، معموالً كار به جدل و خـصومت كـشيده مـي      و در مناظره  ديرباز  

نگاهي منفي نسبت به مناظره شكل گرفته است         مناظره، سعي در اثبات و تحميل نظر خود به ديگري دارد،          
  . پذيرفتوگرنه حقيقت مناظره نيز اين است كه اگر سخن طرف مقابل پذيرفتني و برحق بود، بايد آن را

   شفيعي كدكنيهاي مناظره

 دانـشگاهي   ةشاعر، اديب، محقق و منتقد برجـست      ) 1318: سرشك، تولد . م(كدكني   محمدرضا شفيعي 
ـيوة          معاصر، از معدود شاعران    در دو  . ن داده اسـت    شـعري توجـه نـشا       نسل پس از نيماست كه به ايـن ش

 قطعـه شـعر     28 بـه حـدود      م آهـوي كـوهي    و د ةهـزار و  ) 1376 (اي براي صـداها     آيينهمجموعه شعر او،    
ـاظره           مناظرهدارند و اين جدا از خرده     خوريم كه فرم مناظره       ميبر اي  هايي است كه در دل شـعرهاي غيـر من
هاي كالسيك و بقيه در فرم       ها در قالب     قطعه از اين مناظره    4تعداد  . اندوي جا گرفته  ...) وصفي، خطابي و    (
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آثار او به حساب آيد؛ »  مسلطشيوة«اي شفيعي آن قدر نيست كه  اشعار مناظرهتعداد  5.اند نيمايي سروده شده  
 آن، بحث و بررسي در ايـن زمينـه،   ةهايش در حوز اما به دليل رويكرد خاص شاعر به اين قالب و نوآوري   

  .رسد ضرورتي پژوهشي به نظر مي
زيم، تذكر اين نكتـه ضـروري   داهاي نوآوري شاعر در شكل مناظره بپر    كه به بررسي جنبه    اما قبل از آن   

هاي او مـورد بحـث قـرار      نظير زبان، تصوير و موسيقي به طور مستقل در مناظره         اگر عناصر شعر   است كه 
ـيقايي شـعر شـفيعي                      نگرفته  اند، ناشي از اين واقعيت است كه اوالً، تازگي نسبي ذهن، زبان و عناصـر موس

داراي زبان، تخيل و كاركرد هاي وي   به اين معني كه مناظره    هاي او نيست؛      كدكني، منحصراً مرتبط با مناظره    
كـدكني   ايي كالم شـفيعي  موسيق- ذهني، زباني هشبك.  نيستند- جدا از ديگر اشعارش  -ايي خاصي   موسيق
ـاظره    اشعار نو نيمايي و    ةدر هم  اي و   تقريباً همسان و همنواخت است و در اين زمينه، تفاوتي ميان اشعار من

در حيطـة عناصـر شـعري    كدكني در فرم مناظره،     هاي شفيعي   ثانياً، نوآوري . اي وي وجود ندارد    غير مناظره 
   .ها خواهيم پرداختهايي است كه به زودي بدان در محورنيست بلكه 

ـان     شناختيييشناختي و زيبا   جدا از وجوه گوناگون معنا     - كدكني هاي شفيعي    مناظره ةآنچه در زمين    -ش
   ه و تأمـارش را از       است هاي تقريباً منحصر به فرد او در اين شكل شعري           ل است، نوآوري  شايان توج  كه آث

ـا در چنـد محـور     اين نـوآوري . سازد  متمايز مي - نظير بهار و پروين      -هاي قدما و حتي متأخرين        مناظره ه
  :تر است كه عبارتند از برجسته
 برقراري ديالوگ بين سنت و نوآوري -1

 اظره محتواي منةنوآوري در عرص -2

 نوآوري در فرم ظاهري مناظره -3

 حركت از مناظره به سوي مكالمه -4

  ديالوگ بين سنت و نوآوريبرقراري  -1

شود؛ زيرا وي بـه     محسوب مي » شعر نوگراي معتدل  «كدكني از بارزترين نمودهاي      شعر شفيعي   اساساً
 و نوگرايي در اغلب  تجدد سنت، ضمن اتكا به ميراث شعر كالسيك، به قلمرو      ةعنوان شاعر و اديبي پرورد    

شناختي گراييده و كوشيده است تا از جوانب مثبـت و   زبان، معنا، تصوير و شگردهاي زيبايي    ها يعني   حوزه
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تعلق روحي و فكري شـفيعي بـه        . هاي هنري خود بهره جويد      متعالي اين دو ساحت، در خدمت خالقيت      
ـار گـرايش وي بـه               اسالمي و اساطي   -هايي نظير فرهنگ، ادب و عرفان ايراني          حوزه ر ملـي و دينـي در كن
ـاً پـشتوان       -هاي فرهنگي     ها و گفتمان    ها، تئوري   روش  فرهنگـي شـعر او را شـكل         ة ادبي مدرن كه مجموع

هاي سرشار شعر كالسيك به       كوشد از ظرفيت    در همين مسير، وي مي    .  گوياي همين نكته است    -دهند    مي
هاي اين كوشش هنري، كاربست مفاهيم        ها و جنبه    ز جلوه يكي ا .  خود بهره ببرد   ةهاي نوگرايان   نفع خالقيت 

 اجتماعي، با بافتي رمزي يا تمثيلي در شكل سنتي مناظره است كه در نهايت به ايجاد برقراري ـ سياسي  ةتاز
ـاظره     » گفت و گو  « شعر    مثالً. انجامد  نوعي ديالوگ بين سنت و نوآوري مي       ـ     با همان فـرم من ـاي حافظان  هه

 كالسيك، مفاهيم ةيابد؛ اما شاعر، به جاي مفاهيم تغزّلي و عاشقان   شود و انجام مي     آغاز مي »  ...، گفتا ...گفتم  «
  :گيرد ليك روزگار خود را در آن به كار ميواجتماعي و سمب

  روزگاران بايدش  صبري تا كرانِ« -:گفت/ » ...سرخِ بهاران بايدش؟  اين باغ ار گلِ « -: گفتم
ـاران بايـدش        سيم و بوسه  گر ن  / شان نيز هست  خ آذر هنيز و  رعد هتازيان شـفيعي كـدكني،     (»هاي نـرمِ ب

1376 :305.(  
ـين گفـت و    اما از اينجا به بعد، شاعر با عدول از شكل سنتي، به قالب نو مي    گرايد و مكثي عاطفي در ب

  :رساند  ياري ميد كه به گسترش فضاي عاطفي در شعركن گو ايجاد مي
وز پيِ  / ناگهانش گريه آرامش ربود؛      »...آري« -:گفت/ » ؟... هاي سرخ   آن گل   ،آن قربانيانِ پار  « -: گفتم

 يك قطـره  هفت درياي جهان/ خواهد گريست،  ابر مي/ شان اگر در سوك  «-: گفت/ اش    خاموشيِ طوفاني 
  .)306: همان(» باران بايدش

اثر هنـري  « هرمنوتيك ةنگردر . دهد و بدين گونه، نوعي مكالمه بين دو افق سنت و مدرنِ ادبي رخ مي         
ـايي    ود و از جنبـه    شـ   هايي دگرگون مـي     كند و در اين مكالمه، از جنبه        با ساختار هنري گذشته مكالمه مي      ه

   .)571 – 572 :2، ج1370احمدي، (» كند دگرگون مي
 ة به شيوبا صنوبر، گفت و شنود    )  شاعر يا(اي است بين راوي       كه مناظره » در كجاي فصل؟  «نيز در شعر    

ـاني و سـمب     - ذهني   ةاما فضاي تاز  . يابد  هاي كالسيك جريان مي     ناظرهم ـاز     لو زب ـاي ت ـاعي، ذاتـي     ةه  اجتم
  :اند امروزي به شعر بخشيده



  119                                      ... هاي شفيعي كدكني در نوآوري                                 مششچهل و سال 

ها   باد  موجِ گيسوان به دوشِ   /  سپيده دم نهاده بود،    گونه روي گونة  /  قله ايستاده بود،   با صنوبري كه روي   
مگر / اي،در كجاي فصل ايستاده   / ستين نه ساحت شكفتگي   ا: از نشيبِ يخ گرفت دره، گفتم     / گشاده بود   

ـاره / آن صنوبر بلند ./ ست فصل، فصلِ خامشِ نهفتگي/ ها كبود و بيشه سوگوار        سبزه/ اي  نديده ـ  با اش ه اي ن
ـامي از درونِ سـرد خـود بـرآي         ./  تو بست  ةقد كوته تو راه را به ديد      : گفت./ سوي دوردست  ـاي بـر    / گ پ

آنك آن هجـومِ  / در گريزِ ناگزير/ كاروانِ درد و سرد / رود آفتاب و آب در شتاب       / و درنگر اي گذار     گريوه
ـيره         من  بهارِ شعله     اي كه پيشِ چشمِ     در كرانه / ام؟    در كجاي فصل ايستاده   ./ سبزِ مرز ناپذير   و هاي سبز و س

  .)418 – 420: 1376شفيعي كدكني،  (در نگاه تو كبود و دود/ سرود 
ـتفاد       هاي قـدما، جلـوه      كدكني با مناظره   هاي شفيعي   ناظرهديالوگ م   وي از ةاي ديگـر نيـز دارد و آن، اس

ـان (مناظره بين َگـون و نـسيم        . هاي طبيعي و حيوانات در مقام كاراكترهاي شعري است          پديده  – 243: هم
ـين گـوزن و صـخره   )213 – 214: 1388شفيعي كدكني، (، بين پروانه، برگ گل و غوك    )242 ـان  (، ب : هم
ـان (، بين بـرگ و تگـرگ        )306 – 307: همان(، بين گَون و غوك      )240 ـاي برقـراري    ... و  ) 463: هم گوي

  .اند  شاعر بين سنت و مدرنيسم ادبيةديالوگ هنرمندان

  محتواي مناظره ة نوآوري در عرص-2

ي و اسارت، زيبايي هاي شفيعي را تقابل بين يأس و اميد، آزادگ ترين معاني و مفاهيم مناظره    اگر برجسته 
خوريم كه  و زشتي، پاك يا پليد زيستن و خالصه، وضع موجود و افق موعود بدانيم، ابتدا به اين نكته بر مي 

ـاوت كجاسـت؟      . هاي شاعران قديم، مشتركند     اغلب اين مفاهيم با جوهر معنايي و مفهومي مناظره         پـس تف
ـيك و شـعر امـروز اسـت        » معنا «ترين تفاوت در اين ميان، همانا تفاوت ماهوي عنصر          عمده در شعر كالس

نظر از آثار عرفاني كه به دليـل برخـورداري    صرف:  مختصر اينكه.)195 – 250: 1377پورنامداريان،  : كر(
... هاي زباني، تصويري، تمثيلي و        برند، كاربرد نشانه     چندمعنايي راه مي   ةليك، به حيط  و رمزي و سمب   ةاز جنب 

هاي قديم  در شعر و مناظره» تك معنايي «ة در شعر كهن، موجب بروز خصيص     »معناداري«همراه با خصلت    
ـاد «گيري از     شد؛ اما همين نشانگان در كنار نگرش تازه به كاركرد عناصر شعري و خصوصاً بهره                مي در » نم

به مدد نماد و خـصلت آن، يعنـي    . شود  رهنمون مي » تكثر معنا و مفاهيم شعري    «شعر امروز، ما را به قلمرو       
 ةآفريدن معناي اثر بـه عهـد      «:  - )w.iser(به قول آيزر        -هاي معنايي متكثر، در شعر امروز،         آفريدن طيف 
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ـايي تحقـق     افق معنايي اثر است، يعن     ةهاي خوانندگان، سازند       تأويل همجموع. ... خواننده است    ي شرايط نه
  .)621: 1370احمدي، (» هاي متن معنا

ـاعي بهـره      لوهاي خود از سمب     گرا، در اغلب مناظره   امعهي ج شفيعي كدكني، به عنوان شاعر     ـاي اجتم ه
اي از احتماالت معنايي  شعرش را در هاله دمد و هم  ح زمانه را در آثارش ميگيرد و از اين طريق، هم رو مي

طـراوت    هاي اجتماعي به فرم كالسيك مناظره،       لوعالوه بر اين، هم حضور سمب     . سازد  گوناگون شناور مي  
ـاظره،   ةبخشد و هم مفاهيم و مضامينِ امروزي او به واسط          يي مي و پويا   وجود فرم منعطف و پر ظرفيـت من

  : »سفر به خير« در شعر  مثالً. كنند تر جلوه مي تر و دلنشين براي مخاطب، ملموس
ـارِ  هوس سفر نـداري     / ن گرفته زينجا،    دلِ م  «-. / گَون از نسيم پرسيد   / »به كجا چنين شتابان؟   « -  ز غب

ـا  به هـر آن  « -/ » به كجا چنين شتابان؟    «-/ » ...همه آرزويم، اما چه كنم كه بسته پايم          «-/ » اين بيابان؟  كج
چو از اين كويرِ وحشت به      / اما، تو و دوستي، خدا را       ! سفرت به خير   «- / .»كه باشد به جز اين سرا سرايم      

  .)243 – 242: 1376شفيعي كدكني، (»  رامابرسان سالمِ / ها به باران،  به شكوفه/ سالمتي گذشتي، 
 و هم به     وجود فرم مناظره، با ايجاد فضايي عيني و عاطفي، هم زيبايي و گيرايي شعر را دوچندان كرده                

ـيفي و گـزارش           بي. امكان ارتباط حسي مخاطب با آن افزوده است        -شك اگر شاعر در اينجا از شكل توص

ـام        ياري جسته بود- به جاي مناظره    -گونه   ـاص و ع ـان خ ـان مخاطب ـالي در مي ـين اقب ، شعرش هرگز چن
ـاني متكثـر   ة شعر را به حيطـ    اي  هاي اجتماعي نيز، به گونه      ولگيري از سمب    افزون بر اين، بهره   . يافت  نمي  مع

  :» غوكةموعظ«نيز در شعر . توان با آن ديالوگي تازه برقرار كرد است كه در هر زمان و مكاني مي  كشانده
ـنم،    ا را مـي   ه  روز«:/ نالد گَون پاي در زنجيرِ خاك تفته مي     / نگي، در سوزِ خورشيد تموز    در هجومِ تش   ك

ـا         «: / غوك نيزارانِ الي و لوش گويد در جواب       / . »پيمانه، با آمد شدن    چند و چند اين تشنگي؟ خود را ره
 :اسـخش گويـد   خـشك َگـون در پ  ةبوت / .»ه گامي و جامي نوش و كوته كن سخن      پيش ن /  كن همچو ما  

  .)306-307: 1388شفيعي كدكني، (» تر، تا كه دست اندر لجن جير، خوشپاي در زن! / خمش«
 تمثيلي مفهوم اجتماعي    – رمزي   ةگفت و گوي عيني و ملموس بين گَون و غوك، هم قدم به قدم جنب              

ـين دو نـوع نگـرش بـه                       ـ ـاطفي، تقابـل ب  زنـدگي را     انسانيِ شعر را قوت بخشيده و هم در پرتو جوي ع
  .تر ساخته است برجسته
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ـاي پيرامـون، اغلـب برگرفتـه           ةهاي شفيعي و شيو      اغلب مناظره   هاي فكريِ   مايهجان  از   نگرش او به دني
ـاظره    .  و اجتماعي دنياي امروز است     مقتضيات فكري، فرهنگي، سياسي    ـاهيم من ـاً        اگر مف ـاي كهـن را غالب  ه
ـاي ن       يابيم     در مي  مفاهيم تعليمي و اخالقي بدانيم،     ـاهيم در اشـعار، بـر مبن ـاه  كه حضور و كاركرد ايـن مف گ

. توجهي به سيستم و ساختار كالن اجتماعي       الگوي تربيت فردي و بي      كالسيك به انسان و جامعه بود؛ مثالً      
 به پيوند ارگانيك فرد و اجتماع و تـأثير متقابـل       - و از جمله شفيعي      -گراي امروز   ه شاعر جامعه  ك حال آن 

ـالوگ دارد و بـر آن اسـت كـه               درنتيجـه  باورمند است و     آن دو بر هم    ـا روح جمعـي زمانـه دي  شـعر او ب
  . انسانيِ دنياي امروز را به چالش بكشد- سياسي -هاي كالن اجتماعي  ساختار

ـاي حكيمانـه و        قدما، ايده  ةهاي شفيعي، به رغم شيو      اين اشاره هم ضروري است كه حتي در مناظره         ه
ـاب     ة بلكـه دربردارنـد    وار،  هاي اخالقي كليـشه     رز و موعظه  اي پند و اند   فلسفي نيز، نه محملي بر     ـاهيم ن  مف

  : اجتماعي دنياي امروزند-انساني 
  )480: همان(» ر زيرِ آفتاب، همه چيز، تازه استد/ نگاه تازه بياور كه بنگري «: گويد

  : يا
  )320: مانه(الشخوران راست اتحاد همه عمر         ليك تبار عقاب، يكه و تنهاست 

  : يا
  )448: 1376شفيعي كدكني، (ست وليكن پرندگان بسيار  صدا يكي

  : يا
  )295: همان(خواهم  بينم، نمي آنچه مي و/ بينم خواهم، نمي آنچه مي

   ظاهري مناظره نوآوري در فرم-3

ـتي       -شاعراني چون بهار، اديب الممالك فراهاني و خصوصاً پروين اعتصامي            ـاظره، دس   كه در قالب من
ـاريخي كـشورمان      رغم حيات و حضورشان در يكي از متالطم         توانا و طبعي غرّا داشتند، علي       تـرين ادوار ت
ـاد و     رضا شاهي، و نيز با وجود همزماني     ةيعني عصر مشروطيت و دور     شان با عصر تجدد و تحـول در ابع

 ة غفلـت از رابطـ   همـواره .ن شعر كهن به كار گرفتنـد   آفاق شعر فارسي، قالب مناظره را با همان بافت و بيا          
ها   توان گفت كه سنت     در تاريخ شعر فارسي مي    «. ارگانيك فرم و محتوا، عامل بروز چنين كنشي بوده است         
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هاي شعر سنتي هم بيـشتر در عناصـر محتـوايي             نوآوري. اند  اند و تا ديرزماني پاييده      ها پايدارتر بوده    و شكل 
  در هر صـورت،   . اند  ها نيز گاه اندكي دگرگوني يافته       كلصورت گرفته است و به تناسب محتواهاي تازه، ش        

وري در  بزرگترين نوآوري در هنر و ادب جديد، نه صرفاً در شكل بوده است و نـه در محتـوا، بلكـه نـوآ                      
ـين پـور،     (» شكل و محتوا را از هم جدا نگيريم        يعني اين كه     ها بوده است؛    نسبت ميان آن    – 178: 1383ام

از .  به پيوند ارگانيك بين شكل و محتوا واقفند- و ازجمله شفيعي كدكني   -ان امروز    بسياري از شاعر   .)177
گيري از امكانات فرم سنتي مناظره، افزون بر ايجاد تحول در             اين روي، شاعر، كوشيده است تا در عين بهره        

  . موجد تحول و تازگي باشد و محتوا، در ساخت بيروني آن نيز معناةزمين
توان  هاي شفيعي در شكل و قالب مناظره را مي       نوآوري   فن مناظره در قالب نو نيمايي،     گذشته از كاربرد    

  :در سه محور باز شناخت
   سه يا چهار نفرهةايجاد مناظره و مكالم) 1- 3
  )خودگويي( دروني ةمناظر) 2 -3
  سكوت يك قطب مناظره) 3 -3

   سه يا چهار نفرهةايجاد مناظره و مكالم) 1 -3

ـنايي      در اين گونه ا    ـاظره          شعار، شاعر، با نـوعي آش ـامل گفـت و        -زدايـي از شـكل مـألوف من    كـه ش
ـاي شـعر اسـت        دوگوي ـا قاضـي         (قطبي كاراكتره ـام داور ي ـا حـضور سـوم شـخص در مق ، )و حـداكثر ب

دوسـويه بـه سـوي      دهد و نتيجتاً شعر را از حالـت جـدالي             هاي حاضر در شعر را گسترش مي        شخصيت
  :»جاودانگي« در شعر   مثالًبرد؛صدايي ميفضايي متكثر و چند

و باد و باران در زاللِ / ها در باد و باد آكنده از باران  و برگ/ گونِ گُلِ ابري هاي آسمان اي بر برگ پروانه
كـي مهلـت    ... «: / پرسـد ز بـرگ گـل        پروانه مـي  . / هاي نابِ بيداران    و صبح  از آن صبح     / روشناي صبح   

ـان   از دوردست بركه پاسخ مي    / » د؟ديدارمان زين بيش خواهد بو     ـابي      «: /  غـوك  دهدش ـايد در اوراقِ كت ش
  ).213 – 214: 1388شفيعي كدكني، (» بسته بر طاقِ اطاقي كهنه و متروك

ـان آيـد، غـوكي              مناظره  اساساً بين پروانه و برگ گُل است؛ اما با كمال شگفتي، پيش از آنكه برگ به زب
دهد و فضاي شـعر را از يـأس و تلخـي            سخي درشت به اين پرسش مي     شود و پا    ناخوانده وارد معركه مي   
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 كه سراپا لطافت و متانت است       - برگ گل    ةآزار، برازند ه پيداست كه چنين پاسخي تلخ و دل       ناگفت. آكند  مي
  .شود دار مياندام، عهده نيست، از اين رو اين وظيفه را غوك بدآهنگ و زشت-

  :راوي، طيان، باران، و باروي بم: شويم قطبي مواجه مياي چهار مناظره نيز با» به طيان ژاژخاي«در شعر 
آن شعرها نماند و نـسيمي   «: / گويد  » ببين«خوانَدم به بام و       مي/ ن سوي خشت خام      آ طيانِ ژاژخاي، از  

 صـد   آويخته به قافيه  / لِ تو كجا بود     د«: گويمشمي / .» دلم نمانده و كارِ گلم به جاست       كارِ/ ن نخواند    آ بر
كارِ دلم نمانده و    / ببين  «: گويدممي /طيانِ ژاژخاي   ... / خاموشي از جهنمِ ايام     / جنس از جناس و سرانجام      

چندين و چند / نج گام  چار پةاي به فاصل در كوچه  / - نگه كن    –اينجا در اين حصار     /  :كارِ گلم به جاست   
ـبك و      مردانِ مرد / در شعر پارسي نه كه در شعر عالمي         / تر،    ا چو من، نه بلكه فزون     خود ر  /  مفلق  شاعرِ س

آن شعرِ / با شعرهايشان    / -ديدند  مي) / آفتاب   بگو شعرِ (در شعرِ ناب و خواب و       / اي    تازه    فصلِ –سخن  
: / گسارد و اندوه مي/ بارد مي/ باران به روي باروي بم نم نم ... / » !كمتر ز خشت خام / دوام كه عمرش      بي

/ گويدم به شيون      مي.../ هايي  ها و خاطره    بر شادي و شكفتگي و نيز خواب      / امباريده /هايي    اينجا كنار پنجره  
پيغام لحظه نيست كه دشنام     / شوي    اين گونه در خموشي من خيره مي      «: /  باروي بم  –باروي تلخ و درهم     

ـان ... (جاستهها ب   وين خشت خام و كاهگل از قرن      / سيم برد    او را ن   هطيان و ژاژ ژند   / هاست    قرن  86: هم
– 82(.  

قطبي، عالوه بر كمك به گسترش فضاي شعر، در تقويت جان و جوهر معنايي              اين گفت وگوي چهار   
سـزا  سـهمي بـه     ) گاري طبيعت آبي و خاكي    هاي شبه شاعران لفّاظ در برابر ماند        ناماندگاري شعرواره (شعر  
ه   تر بـه اهتـزاز درآورد       تر و عاطفي    كه حضور باران و بارو در اين مناظره، پيام شعر را ملموس            ناي كما. دارد
  .است

هاي  اي از فنج قرار دارد و در سوي ديگر، دسته) شاعر(نيز در يك سوي مناظره، راوي » ها فنج«در شعر   
  :زنداني؛ اما پروازانديش

  نجنجان آب فـان، ارزن       و ريختم / هايم را عوض كردم       ف / تـر مانـدم   وان سـوي /  در چينه جاي خُردش
ـا ميلـه            هي مي / ديدم كه مثل هر هميشه، باز، سوياسوي        / محوِ تماشاشان    ـ   / پرنـد از ميلـه ت ـا رفْرََف  آرام  ةب

و با  (گفتند  / شود خسته؟     هاتان مي   كه بال / گفتم چه سود از پر زدن در تنگنايي اين چنين بسته            . / پرهاشان
   .)287 – 288: همان(» پروازمان روزي رود از ياد/ يم ترس كه مي/ پريم، اينجا،  زان مي«): / ادا شادفرياد ش
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ها، منطق محكم و شـور و         ها، افزون بر مجسم كردن همزباني و همدلي آن          پاسخ گروهي اما واحد فنج    
  .است  نيرومندشان را نيز به خوبي به تصوير كشيده ةاراد

  )خودگويي(ني  دروةمناظر) 2- 3

ـاهر تـك   ن و سرودن مناظرهكدكني در فرم مناظره، ساخت يكي از وجوه نوآوري شفيعي     نفـره  هاي به ظ
ـايي از شـعر    تفاوت اين شكل از مناظره با نمونه   . گويد   به نحوي كه در آن، راوي با خود سخن مي           است، ه

كند؛ اما در اين  رفين مناظره روايت مي، از زبان و گاه ذهن ط      )شاعر(راوي    كهن، آن است كه در شعر قديم،        
 روايت خودگويي يا حديث نفس      ةگيرد، شبيه شيو    شيوه، گفت و گو بين دو ساحت وجودي شاعر در مي          

ـار و   حديث نفس يا خودگويي يا حرف زدن با خود، آن است كه شخـصيت،     «. در داستان و نمايشنامه     افك
ـاخبر شـود           احساسات خود را به زبان بياورد تا خواننده يا            در حـديث     ....تماشاچي از نيات و مقاصد او ب

ـادقي،  (» شود خواننده يا تماشاگر آشكار ميهاي رواني راوي نيز بر  خصوصيت... نفس    .)514: 1376ميرص
 روايت، شاعر يا نويسنده، مخاطب يا مخاطباني واقعي يا فرضي را در بطن ذهن و ضـمير      ةالبته در اين شيو   
عقيده دارد كه گفتمان فردي نيز در واقـع     ) ... widdowson(ويداسون  «. اند داشته باشد  تو  خود دارد يا مي   

ـاطبي فرضـي باشـد            هاي متوالي به پرسش      پاسخ ةممكن است به مثاب    » هاي ناگفته و تصوري از جانـب مخ
  :يردگ مي پرسد و هم از او پاسخ مي» خود«، شاعر از »پاسخ« در شعر زيباي .)114: 1378پورنامداريان، (

 تاريـك،  ة زانكه بر اين پـرد     -/ كاهم؟    در گريز از خويشتن، پيوسته مي     / داني چرا، چون موج،       هيچ مي 
: 1376  شـفيعي كـدكني،   . (خـواهم بينم، نمي   نچه مي و آ / بينم،    خواهم، نمي   آنچه مي  / اين خاموشيِ نزديك  

29(.  
ـبب    نگاه خواننده قرار مي   هاي ضمير شاعر را در برابر         ها، عواطف و نهفته     اين شيوه، خصلت   دهـد و س

  .شود  حسي گوينده ميةمشاركت او در فرايند تجرب
  :گيرد نيز بين دو ساحت وجودي شاعر، پرسش و پاسخ در مي» شب بخير«در شعر 

ـيالب    (شايد آنجا   ) / خويش  بي(پرسم از خويش      گاه مي ...  ـ     ) / در آن سوي س ـبز  ةخـواب بـي گري  س
پـس  ! / اي چشم بيدار«: گويم باز مي/ ست  گفت و گويي نبود و نبوده  / گاه  برگ را با نسيمِ سحر    ) / مرداب
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ترجمانِ كـدامين   / بر لبِ الله برگانِ صحرا      / آن همه واژگان پرآزرم     / ين خشكساالنِ هر خوبي و مهر        ا در
  .)214 – 215 :همان(» سرود است؟
گويد و    ز استمرار شب و خواب مي     گونه ا  بيمار  ة نوميد و ناهشيار شاعر،    نيز نيم » قرص خواب «در شعر   
  :خواند بخش و آگاه وي، او را به هوش و خروش فرا مية اميددر مقابل، نيم

ـاب؟ / باز هم شب است / قرصِ خواب و قرصِ خواب و قرصِ خواب          - -! مـرد /  پس كجاست آفت
ـ / ت كجاست؟ اهوشِ آفتابي/ ة ملول زين شبِ چراغ مرد/ ست    صبرت ار به طاقت آمده     ه جـست و  گر ب

: 1388شـفيعي كـدكني،    (آسمانِ تيره را ورق مزن / مِ جغد   با چراغِ چش  / اي    جوي سطرهاي روشنِ سپيده   
111 – 110(.  

ـاعر بـر طبـل تكـرار           ةيابد و در اين مسير، سوي       اين مقابله و مناظره با همين هنجار ادامه مي          تاريـك ش
  .دمد  روشنش در شيپور بيداري ميةكوبد و سوي مي

ال و ، سـؤ -ه گويا مظهر ناخودآگاه اوسـت   ك- »سروش دل خويش  «نيز شاعر با    » معراج نامه «در شعر   
  :انجامد جوابي دارد كه به روشن شدن ابعاد رمزي شعر مي

انبوه شاعران و / آواز باز داد كه اينان /  كاين بي سران چه قوم و كيانند؟  / پرسيدم از سروش دل خويش      
/ ريگ مزدك و خيام     بر مرده / آري،  /  :گفت/ ينانند؟   ا  زانگان مشرق، رف: /  گفتم /فرزانگان مشرقيانند   / اديبان  

  .)403: 1376شفيعي كدكني، ... (اين، مسكينانند / بيني  شناسي و مي اينان كه مي/  اينانند  فرزانگان مشرق،
ـاخت   ) ة درونيمناظر(اما شاعر در قاب و قالب همين شيوه    ـا س ـا آو   يـك دو ج ردن شـكني كـرده و ب

  :است  شخصي ثالث به متن ماجرا، پژواك و پاسخِ پرسش خود را از او گرفته
ببين كـه از پـسِ      «: گويم/ ها  روم، از بينِ بوته   بر يالِ كوه، مي   / صبح است و آفتابِ پس از بارشِ سحر         

 :گويد/ مرغكي،  پير،   بر شاخسارِ شورگزِ   / .»همان بهار و همان كوه و بازه است       باز اين   / چل سال و بيشتر     
   .)480: 1388شفيعي كدكني، (» در زيرِ آفتاب، همه چيز، تازه است/ نگاه تازه بياور كه بنگري «

، چون ياري همدل وارد صـحنه       »هنر«كه در ميان نجواي دروني شاعر،       » وزن جهان «همچنين در شعر    
  :دهد شود و شاعر را دلداري مي مي

به خود گفتم كه در اين عمر كوتاه        / اي بود      شيوايي برون ز اندازه    به/ اي بود     جهان معناي ژرف و تازه    «
/ كه مانَد همچنان تا دير و ديرين        / به وزني آرمش پر شور و شيرين        / سرودن خواهمش در وزن دلخواه      / 
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بـه  / به وزني ناخوش و نظمـي نـه دلخـواه    / به وزن ديگري آن را سرودند / حريفان ناگهان از من ربودند   
نيايـد  / كه اين معني نخواهد كرد تمكين    / مرنج اي شاعر، از اين      : هنر گويد /  كژ و كوژ و روانكاه       هنجاري

  .)60 – 61  :همان... (مگر در وزن دلخواه خاليق/ هيچ رمزي از حقايق 

  سكوت يك قطب مناظره) 3 -3

ـاظر در صـحنه     گيرد كه حداقل دو قطب متقابـل و مت          طبيعي است كه مناظره يا مكالمه آنجا شكل مي         ن
رط وجود دو قطـب حـضور      الكتريكي است كه تنها به ش      ةبه قول باختين، سخن مانند جرق     «. حاضر باشند 

يكـي از      اي از اشـعارش، از منظـر نوجـويي،           در پاره  ليكن شفيعي ) 114: 1378امداريان،  پورن(» كند  پيدا مي 
ـناختي خاصـي در   ناختي و زيباييشي معنا ها   بهره  اين شگرد، . دارد  هاي مناظره را به خاموشي وا مي        سويه ش

انگيزد و غير مـستقيم، او      شاعر با حذف يك قطب مناظره، مخاطب را بر مي            كه اغلب   از جمله اين    دارد؛ بر
ـا سـ     در حقيقت،. كشاند ره و مكالمه به مشاركت ميرا در فرايند مناظ     الِؤاين مخاطب است كه به سـخن ي

 اساطيري  –، شاعر، از صبح، پرسشي تاريخي       »پرسش«در شعر   . دهد  خ مي  فعال مناظره، در درون پاس     ةسوي
  :ماند جواب مي دارد كه بي

ـين را      : / پرسيدم از صبح و پاسخ نيامد      ـان، روزِ / وقتي كه اين كركسِ هفتم /  عمـرش سـرآرد،   دورِ زم
ـالَش    كـر هصـد جوجـ  /  سرد ةيا باز اين الش   /  بيرون پرَد سويِ تاريخ، آيا؟       سيمرغ از افسانه   كس، از زيـر ب

 خاموشي صبح و تأكيد شاعر بر ايـن      .)186: 1388شفيعي كدكني،    (پرسيدم از صبح و پاسخ نيامد     / د؟  برآر
  .كند آلود است و معناي شعر را در تعليقي دلپذير، رازآميزتر ميخاموشي، خود، گوياي ابهامي يأس

ـارت را بـه پرسـش         قر  ، شاعر، شبهاي اندلس،   »تر  شب در كدام سوي سيه    «و در شعر     طبه و شاعران اس
  :گيرد مي

 امـروز،   /آفاق آسمان شمايان،    / آيا  ! / در مادريد روشن  / در مادريد زيبا    / اي راويان وحشت و ظلمت      
  .)177 – 178: 1376شفيعي كدكني، (يا آسمان من؟ / تر،  تنگ

البته ايـن  . يابد ياين پرسش در نهايت، مخاطب و پاسخگويي جز درون شاعر يا ذهن فعال مخاطب نم              
ـاي   . را در بطـن خـود بـه همـراه دارد    » پاسخ مقدر« غالباً نوعي     نويسي هنري، سكوت و سپيد   در شـعر زيب

  :»مناجات«
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تواني بـرآورد   بدين كوچكي را    / چنين آرزويي    / -ها   در آن آسمان   -/ تو با آن بزرگي     ! / خدايا خدايا 
  .)208: همان(آيا؟ 

  .است انگيز شناور كرده ، شعر را در ابهامي اشراقي و دل)معبود(ظره تعليق و حذف پاسخ طرف منا
شور و اميد    ، سكوت سخت و سنگي صخره در مقابل غرش و غرنگ پر           »گوزن و صخره  «اما در شعر    

  :گوزن، بيانگر شك و شكست صخره در اين معركه است
ـارِ     و/ با درنـگ،    يك چند مانْد خامش و پيوست       / نايِ سنگ   شاخِ گوزن خسته شد از سخت      ـاه ب  آنگ

. ناچار از شكـستي در ايـن گريـز و جنـگ    /  حيات ةپيشِ پويشِ پايند  ! كاي صخره : / غُرّيد با غرنگ  ديگر  
  .)240: 1388شفيعي كدكني، (

ـاد    ) مظهـر زنـدگي   (نيز همين تقابل و تعارض بين بـرگ         » مرگ بر مرگ  «در شعر    ) مظهـر مـرگ   (و ب
  : استوار برگ استگيرد كه حاصل آن، پيروزي منطق ميدر

ـادا،  : / گفت زيرِ لب تُند، با باد مي/  آن برگ، از تگرگ سحرگاهي،/ در زماني كه بر خاك غلطيد      زنده ب
  .)463: همان! (مرگ بر مرگ! / مرگ بر مرگ! / زندگاني/ 

ـاي    اي همدالنه فرا مي نيز شاعر، مرد همسايه را به مكالمه» كبوترهاي من«در شعر    ـا حـس زيب ي خواند ت
شناختي او را نسبت به كبوتران و زاللي آواز و پروازشان بر انگيزد؛ اما نگاه تلخ و تاريك مرد همـسايه كـه                      

  : بندد ، راه را بر اين همگرايي و همدلي مي»جويد غير از گناه و فضله زير آسمان چيزي نمي«
ن سرخان را ببيآن سينه! / ر پروازآن طوقيك را، در طواف صبح، د/ ابر آن باال، ببين در آبيِ بي«: گفتم مي

ـال      ! / ، بين شان را شان را، بال  باليدن آمال ! / در آن سماع سبز    ـين    آن وجدها و شورها و ح ـان را ب ـا   .../ ش / ام
ـان  (غّريـد   وز پنجره، هر لحظـه مـي      / يد  د  روز و شب مي   / شان را   ة من سايه و سرگين    همساي  – 381: هم
380(.  

سويه؛ اما پرطنين دارد؛ بـه نحـوي   اي يك  مناظره-كه باشد هر–ا مخاطب   نيز، شاعر ب  » پرسش«در شعر   
  :يابد كه هركس در برابر اين پرسش، در خود، پاسخي درخور مي

ـا آْنـك،      / زين درختستانِ بار و برگ؟ / خواهي  تا كدامين را تو مي     / مرگ را جـستن بـراي زنـدگي، ي
  )418: همان(زندگي كردن براي مرگ؟ 



 چهارم     شمارة                             )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                          128 

گويد و پاسخ او را نيز بـه          ، شاعر توأمان از زبان خود و مخاطب خود سخن مي          »نوروزنامه«در شعر   اما  
  :كشاند چالش مي

كه هفتاد سين گـر تـو را        / شد گرت بود، سين سرودي        چه مي / هاي ديگر      عيد و سين   ةكنار سبو سبز  
ـاي ديگـ    عيد و سينةكنار سبو سبز/  خشك پاري كه بودي     ةهمان هيم / هست و آن نه      بـدين عـذر   / ر ه

ـامي   كه از بند رختي گذر مي«/ نسيمي ست،«/ سرود من اينجا،    «: / لنگت چه كوشي كه گويي     / كند روي ب
: و آهسته مويي» كه از نام و پيغام او شاد گردند«/ ها، هيچ جان و دلي نيست  در آن جامه«/ و مي داند آنجا     «
  .)412 – 413: همان... (» چه شعر و سرودي؟ چه گفت و شنودي؟«/ 

ـاظره و در واقـع         » فضل اهللا حروفي ةاز محاكم «در شعر    ـا او من ـان شـعر و هـم كـسي كـه ب ، هم قهرم
رسد؛ اما از     اند و فقط صدا و صفيرشان به گوش مي           شعر غايب  ةبار دارد، از صحن   اي تند و خشونت     مجادله

  : راوي سوم شخصةگلوي شاعر و به شيو
بـه آبِ حـرف   / خـواهي    كجاي اطلس تاريخ را تـو مـي       -« / 6 نكرد و باز شكوه  / كه تازيانه فرود آمد     

مبـدأ  :  حروف-«. / و باز شكوه نكرد/ و تازيانه فرود آمد     / » ؟...و تاج خاقان را   / و قصر قيصر را     / بشويي،  
ـيب سـرخ خـدا          / و سبزه و لبخند     / آب و درخت    : اند و فعل    فعل مـن ايـن    . / و طفل مدرسه و سيب، س

/ پويند  و هم به دريا مي/ آيند  مي/ هاي من از دريا  كه واژه/ به آب همهمه خواهم شست،     / عفونت رنگين   
ـان را      / و قصر قيصر را     / به آبِ حرف بشويي     / خواهي    كجاي اطلس تاريخ را تو مي     ...  و / ؟  ...و تاج خاق

/ ين كه صف بـستند،      مب/ به خضر خواهد بخشيد     /  گذار بر ظلمات، آب زندگاني را        -«/ تازيانه فرود آمد    
: 1376شفيعي كدكني،   ... ( اخته   ةهزار واژ /  و بر لب هر يك،    /  اخته؛   ةهزار خواجه نظام الملك؛ هزار خواج     

496 – 490(.  
  :القضات سروده شده استكه خطاب به عين» مرموز دوم« شعر و نيز در

 ةنامـ «/ » . بـود   مركب معراج مرد، جوشـش خـون       -«/ »  از همدان تا صليب راه تو چون بود؟        -«
 سـبز آسـمان جنـون       ةصـاعق / گذشت كه هر سـطر        بر قلم آيا چه مي    / شكوي كه زي ديار نوشتي،      

: همـان (» .از همدان تا صـليب، راهنمـون بـود        /  من نه به خود رفتم آن طريق، كه عشقم،           -«/ » بود؟
488(  
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   حركت از مناظره به سوي مكالمه-4

ـاظره بـه   ة شفيعي كدكني، سير تكاملي نگـرش او از حيطـ       هاي   مناظره ةهاي مهم و برجست     از ويژگي   من
ـير از تقابـل بـه                ةسوي قلمرو وسيع مكالمه است كه الزم        اين حركت بنيادي، پرهيز از جدل و جدال، و س

ـيو         گرايي و الزامات آن، مـي     شاعر ما، باورمند به خرد    . سوي تعامل است    پيـشينيان، از    ةكوشـد بـه رغـم ش
او . صبانه بپرهيزد و به سوي تعامل، تفاهم، همزباني و همدلي با مخاطب گام برداردهاي متع تعارض و تقابل
  منـاظره نيـست؛   مكالمـه  ....اي وجـود نـدارد    صدايي، اصـالً مكالمـه  در فرهنگ تك«: دريافته است كه 

بـشردوست،  (» شـود  برتر به در كـشيده مـي  » م نهاده«ها برخورد و تقابل ديالكتيكي است كه از متن آن        
1379 :295(.  

-هـاي درونْ  گفـت و شـنودها يـا تقابـل    هاي شـفيعي، بـا    ها و مكالمه    ممكن است در اغلب مناظره    

كوشـد تـا    سازي نرسد، اما وي در اغلب اشـعارش مـي         ة گفتمان گفتماني مواجه باشيم و شاعر به مرحل      
ب و تعـصب و جـدل       در اين گونه آثار، هرگز نشاني از تصل       . همدالنه به ديالوگ با طرف مقابل بپردازد      

، با قهقهه، كـه مظهـر تحقيـر و       »جدال با قهقهه   در«او حتي در شعر     . يابيم  هاي سنتي نمي    و جدال مناظره  
  :گزيند مير است، لحني ماليم و منطقي را برهاي انساني شاع ترديد در آرمان

يچ فرصـت  كز پسِ آن نيست هـ /  بيداري از براي چنان خواب    ةلحظ/  بيدار ةراستي آن ناگهانه لحظ   «
وقتـي جـاللِ   « :گفـتم  / ...قهقهه پرسيد» بهرِ تو، كي بهتر است؟/ فرصت ديدار و نيز رويِ شنيدار     / ديدار

: گفـت  / .»وقتـي آن روشـني بـه روشـني آميخـت     / باغ روان كـرد و آفتـاب سـراييد،    / جوي جوان را    
 311: 1388شـفيعي كـدكني،   ...  (قهقهه خنديد/ و» ها هست بسي كام/ نه كه هنوزم   ! آه«: گفتم» ؟همين«
– 310(.  

، بين گَون و نسيم، گفت و گويي از سر همزباني و همدلي جـاري اسـت و در                 »سفر بخير «در شعر   
كـوير  «هـاي دور از       ها و بـاران در آبـي        شود براي شكوفه  رنج و اسارت گَون مي     نهايت، نسيم، پيام آور   

  :»وحشت
بـه  /  چو از اين كويرِ وحشت بـه سـالمتي گذشـتي،             /اما، تو و دوستي، خدا را       ! سفرت به خير   «-

  )243 – 242: 1376شفيعي كدكني، (» .برسان سالمِ ما را/ ها به باران،  شكوفه
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تر ديديم، از طريق ايجاد تقابل بـين دو گفتمـان، شـاعر     همان گونه كه پيش» كبوترهاي من «در شعر   
 همدالنه بـه تماشـايي تـازه از     –ي بيگانه است     كه با زاللي و زيبايي زندگ      –كوشد تا مرد همسايه را        مي

خواهـد بـه    ها بر سر جدل نيست، بلكه مي      با فنج  نيز ديديم كه شاعر   » ها  فنج«شعر  در  . هستي فرا بخواند  
  .عوالم دروني آنان راه يابد

كوشد نگـاه او را        مي نيز شاعر ضمن گفت و گو با پسرش،       » منطق الطير «و  » الشخورها«در دو شعر    
  :ها تغيير و تكامل دهد هيت حقيقي پديدهبه ما

هـاي دامـنِ      در يكي از دره   / تر از ما، گذشته از برِ اين بيد           پيش/  ابري   ةخاك، تَر است از پشنگ تاز     
و رازهـا    ا خوانـده از  /  ره به جستجوي عقاب است       ةاو هم / رويم پشت به خورشيد       با پسرم مي  / البرز  

. /  ره بـه جـست و جـو و شـتابش    ةدر همـ / ن و پرسان از مـن     چشمش در آسما  / و رمزها به كتابش     
ها عقـاب نيـست     آن«: گويم / .»دور در آن دورِ دور، بال گشايان      ! / آنك، نگاه كن، چه گروهي    «: گويدم

اگـر  «: گـويم / »  او چيـست؟   ةپس ايـن ميـان، نـشان      «: پرسد / .»الشخورانند گرد الشه گرايان   / رها كن   
» ...ليك تبارِ عقـاب، يكـه و تنهاسـت        / اتحاد همه عمر    وران راست الشخ: / ست خود اينجا  بنگري نشانه 

  .)319 - 320: 1388شفيعي كدكني، (
، وارد  )زنـديق (سـازي بـا قهرمـان شـعر         نيز شاعر پس از توصـيف و زمينـه        » زنديق زنده «در شعر   

  :شود اي همدالنه مي مكالمه
اي / ات خواندنـد      زان گونه گَبر و رافـضي     / ند  وقتي كه در جواب تو ماند     / تبار تبرها   «: گويمش  مي

  )25: همان(» !آنجا چه بود پاسخت اي يار/ شمار  گبر و رافضّي و از اين گونه بي
  :نگرد مندانه در او ميزنديق در پاسخ، ابتدا آزرده و پرسش

تـو  «: ييعن. / شوم از شرم    من آب و ابر مي    / نگرد گرم     در من خموش مي   / آيد    ال مي ؤدر ابري از س   
 گفت و گـو، هـم بـه         ة راوي و زنديق در ميان     ةگاناين توصيف حاالت دو   . )25 – 26 :همان... (هم كه   

بخشد و هم فضايي عميـق و عـاطفي بـراي ورود زنـديق بـه                  طرح و پالت شعر، طراوت و تازگي مي       
   پـس از پاسـخ  . صياني شـعر باشـد  سـاز رسـيدن بـه اوج عـ       كند تـا زمينـه       گفت و گو فراهم مي     ةصحن

  :شود آور زنديق، شاعر نيز غرق در سرود و ستايش او ميحيرت
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در / و بغض من سوار بـه تنـدر   / ... آن روز پاسخم به تَبرها؟ / بود  به جز سكوت چه مي «: گويد... 
  )27: همان(» !زنديقِ زندگارِ زمانه! / يگانه! آي«: شيوني كه

» گـزاري خـواب «توان به شعر      همدالنه دارند، مي  وار و    كه لحني مكالمه   –هاي شاعر     از ديگر مناظره  
» باغِ برهنـه  «كه گفت و گويي است بين راوي و پير معبر، و شعر             ) 143 – 144: 1376شفيعي كدكني،   (
كـه  ) 348 – 349: همـان (» ترديـد «بين راوي و چكاوك، و نيـز شـعر          كه مكالمه   ) 145 – 146: همان(

  .ديالوگ ميان راوي و ديگري است شاره كرد
هـاي او، روح خردگرايـي،        يم كـه بـر منـاظره      يـاب   مـي دركدكني   مجموعاً در سير كلي اشعار شفيعي     

افكن است و اين ويژگي، نشانگر عبور و رهايي ذهـن و            انديشي، بيدارگري، همدلي و مفاهمه سايه     آزاد
  . سرايي كهن استة مناظرههاي بست صدايي و نيز از شيوههاي تنگ تك ضمير وي از داالن

  تيجه گيرين

ره بـرده  اي از اشـعارش از فـرم منـاظره بهـ      معاصـر، در پـاره  ةكدكني، شاعر و محقق برجست   شفيعي
هـاي شـگرفي از حيـث سـاخت، صـورت و             هاي كالسيك تفـاوت      با مناظره  است؛ اما اين گونه اشعار    

تـوا،  هاي مناظرات در شعر قـديم و جديـد از حيـث شـكل، مح              با توجه به تفاوت ويژگي    . محتوا دارند 
هـاي    ترين تمايز و تفـاوت     برجسته   رويارويي طرفين،  ةها و شيو    طرفين مناظره، نوع و ماهيت شخصيت     

  :شناختتوان در چهار محور اصلي باز ا ميهاي قدما ر شعر او با مناظره
بدين معني كه وي به عنوان شاعري نـوآور امـا معتـدل،            :  برقراري ديالوگ بين سنت و نوآوري      - 1

 خـود بهـره   ة شـاعران ةهـاي تـاز   هـا و انديـشه   م كالسيك مناظره براي طرح و تبيـين ايـده    از ظرفيت فر  
هـاي    هـا و انديـشه      ايده: حاصل اين روش، برقراري نوعي ديالوگ بين سنت و نوآوري است          . جويد  مي

هـاي شـاعر، فـضايي        بخشند و فرم مناظره نيز به مفـاهيم و انديـشه            نو به فرم مناظره، تازگي و تپش مي       
  .دهند  عاطفي و ملموس ميـ حسي
اي موضوعات مناظرات شفيعي با قدما مـشترك          اگرچه پاره :  محتواي مناظره  ة نوآوري در عرص   – 2
و ... هـاي زبـاني و        معنايي شعر قديم، شفيعي با تغيير در كاركرد نـشانه         ة تك  اما برخالف خصيص   ،است
، شـعر خـود را بـه    -آفرينـد   ون مـي  كـه طيفـي از معـاني گونـاگ    –گيري از خصلت ذاتي نمـاد      با بهره 
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نـاظره را نـه در خـدمت پنـد و انـدرز و حكمـت و اخالقيـات                    وي م  .بـرد   قلمروهاي تكثر معنايي مي   
بـرد    فلسفي برآمده از دنياي امروز به كار مـي      و  انساني - اجتماعي ة بلكه در راستاي مفاهيم تاز     اي،  كليشه

  .پردازد  ميگفت و گوو از اين طريق با روح جمعي زمانه به 
هـاي آزاد شـعري، در شـكل          شفيعي، افزون بر مناظره در قالب     :  ظاهري مناظره   نوآوري در فرم   – 3

ايجاد مناظرات و مكالمـات سـه يـا چهـار نفـره،          : يازد از جمله    بيروني مناظره نيز به ابتكاراتي دست مي      
ـ     ، سكوت يك ق   )خودگويي( دروني   ةگيري از مناظر    بهره شـكني  وعي سـاخت  طب مناظره، كه مجموعاً ن

هاي تـازه،      در ساختن فضاهاي متنوع و متكثر و نيز تكنيك         شوند و به شاعر     حسوب مي در فرم مناظره م   
  .دنرسان ياري مي

 يعنـي ايجـاد     سـرايي قـديم   شاعر با پرهيز از سـنت منـاظره       :  حركت از مناظره به سوي مكالمه      – 4
صدايي، به سـمت مكالمـه و       يانه و چند  اظره، از موضعي خردگرا   هاي من فضاي جدل و تقابل بين طرف     

وگـو نـه     فـت يم و سير گ   و با روح مكالمه و ديالوگ مواجه      هاي ا   در مناظره . شتابد  همدلي با ديگران مي   
 خـود، تبلـور بيـنش عقالنـي و      همدلي و همزباني اسـت و ايـن        ة بلكه بر جاد   در مسير تقابل و تحكم،    

  . شاعر استةطلبانآزادي

  ها يادداشت

در ايـن زمينـه،    ( انـد  اي نيز قالب ادبي دانسته    دهو ع » نوع ادبي فرعي  «، برخي   »نوع ادبي «ا برخي    مناظره ر  – 1
: 1378؛ تفـضلي،    133: 1370؛ رزمجـو،    254 – 255: 1373،  )ذوالقـدر (؛ ميرصادقي 278 – 279: 1371داد،  : رك
  .)30: 1385؛ پورجوادي، 230–232: 1370؛ شميسا، 256

؛ 44 – 45: 1385؛ پورجـوادي،    255: 1373) ذوالقـدر (ميرصادقي  : كهاي منثور، ر    ي آشنايي با مناظره   برا– 2
  .75 – 89: 1388خدايار، 
  : است»كدوبن و چنار« معروف انوري بين ة مثال آن در شعر قديم، مناظر– 3

: 2، ج1372انـوري،  ... (اي كه زير درختي كدوبني       برجست و بر دويـد بـرو بـر بـه روز بيـست          نشنيده
  .هاي اخوان و شفيعي كدكني ها وجود دارد از جمله برخي از مناظره  در شعر امروز نيز اينگونه از مناظره.)565

  ...نظامي، مولوي، سعدي، ناصرخسرو، بهار، پروين و : هاي قدما و معاصران  مانند اغلب مناظره– 4
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ه سـنتي اسـت و نـه نيمـايي، نـوعي            ، ن »به كجا چنين شتابان؟   «با مطلع معروف    » سفر به خير  « البته شعر    – 5
  .»شعر آزاد «:امروزي است و به تعبير خود استادبحر طويل 

  :شاملو از احمد» مرگ ناصري« يادآور فضاي دروني شعر مشهور – 6
-خطي سـنگين و مـرتعش بـر خـاك مـي           / ش  در قفاي /  چوبينِ بار    هدنبال/ يكدست  / با آوازي يكدست    

اي   رشـته / يكدسـت   / در هذيان دردش    /  بار   هو آواز دراز دنبال   / » !ذاريد تاج خاري بر سرش بگ     -« . / كشيد
سـبك شـد و    / از رحمي كه در جان خـويش يافـت          / » !شتاب كن ناصري، شتاب كن    -«./ رشت  مي/ آتشين  

...  چرمبـاف فـرود آمـد، و         ةرشـت / » !اش بزنيد    تازيانه -«/ در زاللي خويشتن نگريست     / چونان قويي مغرور    
  .)612 – 613: 1382شاملو، (
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