
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریۀ ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان

 1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7ساَ 

 انشعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستتأثیر 
(گروه ۀشعر دارا نجات به عنوان نمایند)  

 میترا شریفزاده مود1
 چکیده 
تا به شعر امروز تاجیک نظری بیفکنیم و شاعرانی را که از شعر معاصر      مبر آنیما در این مقاله      

 .به بررسی اجمالی شعر دارا نجات بپردازیم ،نهایتبرشماریم و در، اندایران تأثیر پَیرفته

مورد شعر امروز تاجیک ضرورت و اهمیت این تحقیق در آن است که محققانی را که مایلند در 

ای  هرساند و برای متخصصان سایر زمینه    صورت تطبیقی انجام دهند، یاری می هایی بهو ایران بررسی 

 ادبیات از جمله تاریخ ادبیات، شعر سپید و محاکات نیز سودمند است.  

از  ،کیبه عنوان نمایندۀ بارز نسل سوم شاعران تاج  ،که دارا نجاتدهدنتایج این تحقیق نشان می 

در  ود و خ منطقۀاو در کاربرد کلمات گویشی خاص   .است شعر معاصر ایران بین از همه متأثر بوده  

صطالحات محلی و بومی از نیما به شیج کارگیری ا ستی طبیعت        ،یو سورئالی ضای  ستفاده از ف از   در ا

  یسِِّّرایی از احمد شِِّّاملو پیروی کرده اسِِّّت؛ هر ند خود دارای سِِّّبکسِِّّهراب سِِّّپهری و در سِِّّپید

کاربرد کلمات صرفان    ،عرفانی او –است که حاصل دید وحدت وجودی و مَهبی    ایخاص و ویژه

که هماهنگی کامل با طبیعت تاجیکستان و اوضاع اجتماعی   یی استهای نو و زیبامحاکاتو تاجیکی

 .  سیاسی آن دارند –

 .شعر سپید ،هنجارگریزی ،محاکات ،احمد شاملو ،نجات دارا :ی کلیدیهاواژه

                                                           
 msh46k@yahoo.comتاجیکستان:  ملی دانشگاه ، فارسی ادبیات و زبان دکترای -1 

 17/12/1393تاریخ پَیرش:                     24/9/1393تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه  -1

های نخستین گام ،(.م1920)ام آن های بیستم و سییعنی حدود ساَ ،در اوایل قرن گَشته     

باط   ند به دلیل آشنانبودن کافی با نوسرایی و کمی ارت  هر ،نوپردازی در تاجیکستان برداشته شد   

  بود. بسیار خام و ناشیانهها این نخستین تالش ،با سایر اقوام و ملل

ا کنند امّنو ارائه هایتاشِِّّعارشِِّّان را در قالب و صِِّّور که سِِّّعی کردند ،شِِّّاعران این دوره 

ند        نه موفق نبود ها هم در این زمی قدر که می     ؛آن ها شِِِِّّّّاعری  نۀ وزن و    توانتن فت در زمی گ

صراع  وبلندکردنکوتاه شته ها م شعر          ،هم گامی بردا سرودن  ست که با  صدرالدین عینی ا ستاد  ا

  جودآوردهوبهحتی این شبهه را  ،پین از افسانۀ نیما ،فعفاعلنفاعلنفاعلن وزندر  «مارش حریت»

ای به این موضِِّّوع اشِِّّاره  از اشِِّّعار او اطالع داشِِّّته و در نوشِِّّته  اینکهبا توجه به  ،نیماشِِّّاید که 

ست، کرده سانه  ا شد  « مارش حریت»پَیری از اش را با تأثیراف دو  حداقل یکسانی وزن  ؛سروده با

ای  هدهد و البته  ون نیما پس از آن نیز با نوگراییاندیشِِّّۀ تاجیکان را محق جلوه می این، شِِّّعر

ب پدر دهد؛ لق ندان به نوگرایی ادامه نمی ،ا اسِِّّتاد عینیزند امّبسِِّّیار به کار خود مهر تأئید می

  .یوشیج تعلق  تام داردبه نیما مسلمانشعر نو فارسی 

شاع     ، شاعر دیگر تاجیک که به نوگرایی روی آورده  ،صورت هربه سپس  سلیمانی و  ر پیرو 

ستان  سم الهوتی  ،ایران و تاجیک ست  ،ابوالقا شعر هجایی       .ا سته یا نیمایی و  شک شعر    الهوتی نیز 

َ  در همانو  بخشد سراید و در حقیقت نوگرایی را در تاجیکستان دوام می  می ه نیما ک هاست سا

 :نویسدشمس لنگرودی میاست. ی را آغاز کردهسرودن شعر نو یا نیمای
 (.. ولی هرگز این نوگرایی برای او)و شعر نوین ایران.قطعه شعر نو ساخت 50..حدود . الهوتی

 .عر بودش (وجه بیرونی شکل)که نوآوری بسیاری از این قطعات فقل در قالب افتخاری نیاورد.  را

یعنی شاعر همان مضامین و تعبیرات و تشبیهات سنتی و قدیمی و یا دست باال مفاهیم و موضوعات 

نیما  ها و اختالفات..از جمله فرق.داددر لباس و قالب شکسته ارائه می ،تازه را بدون هیچ صور شعری
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« .از اوست ینبودن طرح و بافت شعر نوپردازان پیکی نیز همین قدیمه ،با پیشینیان نوپرداز خود

   (76:1370،جلد اوَ ،لنگرودی)

-حبیب یوسفی است که اشعارش در زمینۀ آهنگ و لحن گفتار تازگی ،شاعر شهید ،شاعر دیگر 

  .هایی دارد

 بیان مسئله -1-1

کلمات و محتوا به شعر شاعران امروز تاجیکستان      کارگیری بهاگر از نگاه مضامین و حتی     

ضامین  بینیم که کلماتمی ،نظری اجمالی بیندازیم شروطه ا    ،کهن و م ضامین زمان م ز حداکثر م

مناطق  آبادانی مثل ،اجتماعی –سیاسی   تعداد کمی از مضامین  قبیل وطن و مادر و زمین و نهایتان 

صف رودخانه      ستقالَ آن و یا و شور و ا ست    هایهها و کوک ستان ا در این  ند  .معروف تاجیک

ای  گاه شعر معاصر ایران  ون بارقه  تأثیر گاه ،گَردساَ گَشته که بیشتر از یک دهه از آن نمی   

سیار جوان تاجیک        در شعر بعضی شاعران کهنه     ،زودگَر کار و شاید بیشتر شاعران ناشناس و ب

ه فرزان فقل در اشِِِّّّعار و ا به آن اندازه نیسِِِّّّت که قابل بحر و بررسِِِّّّی باشِِِّّّدشِِِّّّود امّدیده می

شعر و زبان فروت فرخزاد را می وکم ،خجندی راه  یمهساَ و در ن میان اعریش م امّا یابیبین تأثیر 

ا  نان شنوای   امّ که از بد زمانه ناشنوا شده  ، در میان این شاعران هست   شاعری به نام دارا نجات 

  ه لهجۀ شِِّّیرین ند بهر ،کندزندگی می که گویی در ایران امروزاسِِّّت  های معاصِِّّراننوگویی

 بر آن شِِّّدم که از دارا نجات و ،با این تفصِِّّیل .گویدسِِّّبک ویژۀ خود سِِّّخن می  با و تاجیکی

 و از این رهگَر، به بیان تأثیر شعر سپید بر شاعران تاجیکستان بپردازم.بنویسم ش شعر

 اهمیت تحقیق ضرورت و -1-2

یر  زمینۀ شِِّّعر سِِّّپید و نو و تأثتواند راهنما و راهگشِِّّای محققانی باشِِّّد که در این تحقیق می

خصصان    کنند و برای متبه صورت تطبیقی مطالعه می  ،شعر معاصر ایران بر شعر شاعران تاجیک    

واند سودمند  تمانند تاریخ ادبیات، تاریخصۀ شعر سپید و محاکات نیز می   ،های ادبیاتسایر زمینه 

شود .  شعر دارا را بیا     طورهمصنین به واقع  صیات  شاعری دارد که بهن میاخص نیز خصو   عنوان 
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موضوع  ن شکل به اینای جداگانه، بدیشود و تاکنون در مقاله در این مقاله بررسی می  ،سرا سپید 

 است .نشدهپرداخته

 پیشینۀ تحقیق-1-3

به نوعی شِِّّروعی برای ، م1967زبانان در سِِّّاَ المللی شِِّّعر فارسِِّّیبرگزاری سِِّّمپوزیوم بین

در این سِِّّمپوزیوم که دانشِِّّمندان و  .شِِّّودتاجیک محسِِّّوب میتحوَ کیفی در شِِّّعر معاصِِّّر 

مسِِّّکو و لنینگراد و دیگر مناطق اتحاد جماهیر   ،هندوسِِّّتان ،محققان زیادی از ایران و افغانسِِّّتان

ها  بحر ،شوروی شرکت داشتند، در مورد نشیب و فراز شعر معاصر و مخصوصان وزن عروضی           

« ض نوعرو»با عنوان کلی  هصِِّّورت مقالبه بعدان های بسِِّّیاری ارائه شِِّّد که البتهشِِّّد و سِِّّخنرانی

 . اپ رسیدندبه

سوط     صفهانی در تاجیکست   « شعر نو در ایران »تحت عنوان  ،نخستین مقالۀ مب ان  را ژاله بدیع ا

شمارۀ   ساَ       7در  شرق در  صدای  ساَ بعد   به ،م1964مجلۀ  سانید و  ند  ای از او مقاله ، اپ ر

ست   »نام به زیادی در  تأثیر،  اپ رسید که هر دو مقالۀ تحلیلی نیز در همین مجله به «شعر نو  ی

 .داشت ایران شناسایی شعر معاصر

ستان      ،مایل هروی صر افغان سوطی ارائه داد که        ،شاعر معا سخنرانی مب سمپوزیوم  نیز در آن 

  اپ رسِِّّید و در آن به امکانات عروضبه «اوزان عروضِِّّی در شِِّّعر معاصِِّّر »بعدان تحت عنوان 

  :به گفتۀ او اشاره کرده بود.های فراوان سنتی برای عرضۀ اوزان تازه و نوگرایی

 ،باشِِّّدکه  ون موج گَرنده از کرانۀ بحور عروض رمیده آشِِّّنا رابحورکوتاه و نا ،شِِّّاعر امروز

بخشِِّّد و در پیشِِّّگاه عرضِِّّه و  گیرد و قلمروی اوزان شِِّّعر را وسِِّّعت می در گوشِِّّۀ خیاَ خود می

تا مضمون و مفهوم خود را از دریا ۀ ذهن مواج خود بشنواند وگاه    ،گَاردنمی انتخاب خود وی را

صفحه   ننی بهفت شعر را بر  شد و  ند وزن مختلف را در    کاربندد و  سیقی دیگرگونه بیرون ک انداز مو

پار        ند و  جا که روی          ۀ یک قطعه بگن ند از آب بیرون کشِِِّّّد  تاه و بل با زیر و بم کو شِِِّّّعری را 
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شعر ا موسیقی   ،مایل هروی)..« .کاری است بجا و درست   ،جا گَاردثر مطلوب و ثمرهبخن بههای 

    (105: 1شمارۀ  1968

وارد  ،شعر معاصر تاجیک ،شصت قرن گَشته پنجاه و هۀد در که  گفتتوانحاَ میهربه

آن شاعرانی  ون مؤمن قناعت و الیق شیرعلی  از پس  .مجرای نوی رشد و تکامل خوین گردید

هایی زدند که بیشتر شامل سرودن شعرهای هجایی با دست به نوپردازی ،نظربازار صابر و گلو 

غایب  توانیم ازدر شاعران نسل دوم می .بودها مصرعشکست وزنی و کوتاه و بلند کردن 

 .میرزا نیز نام ببریمرگلرخسار و غفا ،صفرزاده

 رسد که اغلبنظرمی نین به ،دوره های شاعران و ناقدان ادبی آنپس از آشنایی با دیدگاه

    شعر بودنا این انحراف از نُرم عادی زبان و نامأنوسآشنایی دارند امّ با شعر نوی ایران ،آنان

اندازۀ الزم راه یابد و درک ماهیت نتوانسته در عمق اندیشۀ آنان به ،سبک شاعران معاصر ایرانو

 .استهبسیار سخت بود ،آن برای نسل پیشین ادب تاجیک

 بحث -2
در تهران ، 1379اوَ مرداد  شِِّّمسِِّّی در تهران متولد شِِّّد و در   1304آذر  21احمد شِِّّاملو در 

شگاهی نیافت امّ       شاملو توفیق تحصیالت دان شت.  شن درگَ س ا با کو ی و های فردی در ادبیات فار

ی خاصِِِّّّ یالخل فارسِِِّّّی و آیین نگارش به آرازبان فرانسِِِّّّه تبحر یافت...در دسِِِّّّتور زبان و رسِِِّّّم

بود و با رموز شعر خراسانی و انواع شعر آشنایی کامل داشت. از معدود شاعرانی است که هم  رسیده 

عر به شِِّّ ،یافت که به نام خود اودر معنا و هم در صِِّّورت شِِّّعر تغییر ایجادکرد و به سِِّّبکی دسِِّّت  

ست نیافت و  د ا کسی به توفیق او معروف است. این شیوه پیروان بسیار یافت امّ   )شعر سپید(    شاملویی 

 گفت که این شیوۀ ابداعی او، بر او ختم است.لَا باید

کتاب    او های هنری طبع آزمود. العاده بود و در اکثر زمینه  مردی با اسِِِّّّتعدادهای فوق    ،شِِِّّّاملو

ندین سردبیر   ، المعارف فرهنگ عامیانه است و  ند متن را تصحیا کرد  کو ه را نوشت که دایره 

های  غزَ غزَ ،از جمله  ؛ترجمه کرد نیز  یآثار وی خوشِِِّّّه و کتاب جمعه.   مجلۀ ادبی بود از جمله   

         گمن )بازنویسی یک ترجمه( و شعرهایی از فدریکو گارسیا لورکا.  سلیمان ، گیل
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شامل آهن      شاملو  شه، آیدا در  نامه، هوای تازه، بات آینه، لحظهها و احساس، قطع آثار  ها و همی

های خاک، شِِّّکفتن در مه، ابراهیم در جر و خاطره، ققنوس در باران، مرثیهدرخت و خن، آینه، آیدا

هان قراری ماصله، در آستانه و حدیر بی  های کو ک غربت، مدایا بیآتن، دشنه در دیس، ترانه 

ست که در دفتر یکم مجموعه آثار او به  سیده و دفتر دوم ا شاعر   شامل گزینه  ، اپ ر شعار  ان ای از ا

 (609-607: 1383های کوتاه اوست.  )شمیسا، ر سوم شامل ترجمۀ قصه و داستانبزرگ جهان و دفت

اسِِّّت که یکی از  «دارا نجات»حتمان  ،نسِِّّل سِِّّوم شِِّّاعران نوپرداز تاجیک   ا نمایندۀ بارزامّ

ه اگر نگاهی ب. طور اصولی و کامالن امروزی است  سپیدگویی به  ،های مهم شعر امروزش شاخص 

سنتی و نیمه    شه هر ،دارا بیندازیمسنتی  شعرهای  ای نو جریان دارد و تاحدودی  ند در آنها اندی

شِِِّّّود؛  نمی ای بین او و دیگر نوپردازان یافتوجه مشِِِّّّخصِِِّّّه، اسِِِّّّتدهها نوآوری کردر قالب

سپیدگفتن آغازید    ،واقعدر شعر  شی گرفت و  بر ،دارا آن زمانی که  سرایی   هماالن خود پی در نو

 یافت.برتری 

َ  ،نجات دارا ر د ،(خجند)در روستای اورمیتن ناحیۀ عینی استان سغد     ،میالدی 1946 در سا

 ،درشا پو کریلی داشت امّ  تینیسواد ال  ،مادرش .دنیا آمدیک خانوادۀ معمولی اهل کوهستان به 

 وپان بود و این باعر شِِّّد که تمام کودکی و نوجوانی شِِّّاعر در دامن کوه و دشِِّّت و روسِِّّتا   

توجه اسِِّّت که این دوره از زندگی جالب .بگَرد که این موضِِّّوع در آثارش تأثیر فراوان دارد

 ،یوشِِِّّّیج شِِِّّّباهت داشِِِّّّت و شِِِّّّاید به همین دلیل اسِِِّّّت که هر دو بسِِِّّّیار به زندگی نیما ،دارا

 گویی تعصِِّّب خاصِِّّی در ،گویندشِِّّعرشِِّّان از مظاهر طبیعت بسِِّّیار سِِّّخن میآنکه در برعالوه

های گل و گیاهان محلی به همان لهجه و شِِِّّّکل اولیه و خاص           آوردن اصِِِّّّطالحات و حتی نام  

 .خودشان دارند

َ  ا،دار  ،پس از آن .فعالیت نمود« آبادحقیقت لنین» و« محنت» هایههای زیادی در روزنامسا

در سِِّّاَ  .کار شِِّّدمشِِّّغوَ به «جمهوریت» در روزنامۀ تخت کوچ کرد وبه پای ،م1979در سِِّّاَ 

ستان هفته ، م1990 سی )با حروف نیاکان « مانسا » مۀنادر تاجیک سر  ،راه افتاد و دارابه (خل فار



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثیر شعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستان                                                    155  

شد  دبیر َ امّ آن  سا شد    ،ا پس از هفت  شریه قطع  شریه در   ؛ با وجود این، اپ این ن وجود این ن

شاعر   شت   ثیری تأزندگی معنوی  سزا دا شریه    .ب ست در این ن شعر    ،او توان شعار خود و در کل   ا

 .معاصر تاجیک را به همزبانان معرفی نماید

خرمن   ،1986درو  ،1983شِِّّبنم ، .م1979 ، شِِّّامل صِِّّاحب کوهسِِّّاردارا های شِِّّعرمجموعه

سوی خواب  ،1998طلوعی در غروب  ،1989مهتاب  شق      ،2000ها در آن  شکر ع   ،تهران ،سر ل

  ،(، در کو ۀ لیلی1385)2007روین از سِِّّکوت  ،2006مهتابی خمیده در رکوع ( 1384)2005

بعضِِِّّّی از  .اسِِِّّّت 2012 «آیم از شِِِّّّگفت  می» و 2009یک کشِِِّّّکوَ عشِِِّّّق    ؛2008 ،تهران

 استشدههای او به خل فارسی نیز برگرداندهمجموعه

ک  سب صاحبسرا و  به عنوان شاعری سپید   ،هادارا بعد از انتشار مجموعۀ در آن سوی خواب  

  او را شناختند  اهایرانی ،آنکه تاجیکان او را به این عنوان بشناسند   از ا متأسفانه قبل شناخته شد امّ  

نقد ،بهگاهه ک بیشِِّّتر کسِِّّانی و  ماندبین از منظر نقد نیز پوشِِّّیدهوآثار دارا کم ،به همین دلیل و

ف یوس  ،علی عجمیاند محمدآن جملهاند؛ از خودنیز شاعر بوده  ،اندقسمتی از آثار دارا پرداخته 

   .رضا تاجدینیرضا قزوه و محمدها علیمؤمن قناعت و از ایرانی ،زادعلی نورزاده و نوراکبر

نو است   بینومضامین او کم  .اش به غزَ و دوبیتی توجه بیشتری دارد دارا در شعرهای سنتی  

در بسیاری از   .هایی داردنوآوریاش سنتی خصوصان در شعرهای نیمه    ،و در صورت و قالب شعر  

سب    شعارش تنا سیار قوی به ا شم های کالمی و آوایی ب صان      .خوردمی  کلمات گفتاری و خصو

 تر از اشِِّّعار نو و سِِّّپیدنیز بسِِّّیار سِِّّاده این اشِِّّعارشزبان  ،ندامحلی و بومی در اشِِّّعارش فراوان

نادر  ،ینسرگی یسین ،یق شیرعلیاز شاعرانی  ون ال ،اشسنتیدارا در اشعار سنتی و نیمه  .اوست

 .نادرپور و ژاله بدیع تأثیراتی پَیرفته است

: نویسِِّّدمی ،های داراشِِّّاعر و منتقد تاجیک ضِِّّمن پژوهشِِّّی در سِِّّروده ،علی عجمیمحمد

شه » شته تهی می کلمه در حوزۀ اندی نو  ،کندکلمه رنگ تازه می .شود های دارا از یک مفهوم  دا

کاربرد کلمه در ساختار    .دهدشود و دست به دست شعر می    تصویر می  ،شود صدا  می  ،شود می
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شعر به کاربرد رنگ می  ،شعر  شی در آفریدن  شایی و جَابیت  .ماند  ون هنر نقا   نقاش برای تما

یک  شِِِّّّاعر هم در شِِِّّّعر با کلمات  نین .سِِِّّّازدرنگ می ،آمیزدهم میرنگ ها را به ،تصِِِّّّویر

سبتی دارد  «  .ندککلمه اختراع می و ،سازد ها نو میمعنا را در کلمه ،میزدآهم میها را بهکلمه.منا

  (2008:133 ،عجمی)

شعار نو یا آزاد دارا  شعر نو یا نیمایی را دارند        ا صیات  صو سیارند و تمام خ آنکه  زاغیر ،نیز ب

شابهتی ندارد      شعر امروز ایران  ندان م فقل آنجا که از پیامدهای  ؛موضوعات آن با موضوعات 

کارگیری  به این، وجود کند؛ باهایی پیدا میبه اشعار دفاع مقدس شباهت ،سرایدجنگ وطنی می

فهم این دست اشعارش     ،در آنها (یانه ،باالر ،کازه ،یان ،خانه مثل شفت )کلمات صرفان تاجیکی  

سی  سبتان زبانان را برای دیگر فار شعر را مت سازد مگر از رو ناممکن می ن وجه  ی قرائن مفهوم کلی 

 .شویم

 شعر سپید  -2-1

ادامۀ شِِّّعر  ،گفت که به عقیدۀ بسِِّّیاری از ادبا شِِّّعر سِِّّپیددر مورد تاریخصۀ شِِّّعر سِِّّپید باید

ه اسِِّّت و بعروضِِّّی پین از اسِِّّالم و اقواَ مشِِّّایخ و نثر موزون و مسِِّّجع پیشِِّّینیان ما بوده  غیر

تر از پَیرش شعر نو در آسان ،دوستشعر پَیرش آن برای جامعۀ ادبی و بیشتر مردم ،دلیلهمین

أثیر ترجمه از تتحت ،ها بر این نظرند که شعر سپید یا منثور  بعضی  این، وجود با .ایران بوده است 

شده     زبان سی  شعر فار سلمان      های اروپایی وارد  سردمدار و آغازگر آن در ایران م ست که البته  ا

پس از کالسِِّّیک و ، دارا نیز شِِّّعر سِِّّپید خود را همصون بسِِّّیاری از شِِّّعرا  .د شِِّّاملو اسِِّّتاحم

سپید ناب دست یافت و    تواننوگویی آغازکرد و می شعر  شاعرانه  گفت به  اش را هویت حقیقی 

 :از دیدگاه ناقدان شعر .دست آوردبا سپیدگویی به
 .از سه قسمت نامساوی تشکیل شده است       ای تشبیه کرد که  توان به دایرهزبان شعر شاملو را می  

ست        بخن اوَ که بزرگ ستانگرایی آن ا صلت آرکائیک و با ست خ سمت دایره هم ه ین ا .ترین ق

ستانگرایی گاه نتیجۀ توجه به متون کهن فارسی است وگاه حاصل تأمل بر روی متون مقدس مثل       با
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ت این دایره متعلق است  ترین قسم قسمت دوم زبان رسمی معاصر است و سرانجام کو ک       .انجیل

زبان  هایدر کنار هم قرار دادن خصِِّّلت آرکائیک با ویژگی .که شِِّّکل عامیانه دارد ،به زبان کو ه

 .نیمککو ه و زبان رسمی معاصر  یزی است که ما از آن به تناقی اجزاِ زبانی شعر شاملو تعبیر می

 (514:1373،زرقانی)

ندان از سوی نهد و  موسیقی بیرونی شعر را به یککوشد می»شعری است که    ،شعر سپید     

موسیقی معنوی و گاه موسیقی کناری کمک بگیرد که ضعف خود را از لحاظ نداشتن موسیقی       

 :گویدزرقانی می ،و در مورد شِِِّّّعر شِِِّّّاملو (1383:131 ،کدکنیشِِِّّّفیعی)« بیرونی جبران کند.

سِِّّیاَ اسِِّّت و یک جا بند عاطفۀ شِِّّعری او در صِِّّمیمیت عاشِِّّقانه و خشِِّّم و خروش حماسِِّّی »

و در شِِّّعر شِِّّامل  ،«حماسِِّّی و تغزَ»این ترکیب و پیوند میان دو قطب ظاهران متناقی  .شِِّّودنمی

 (318:1373،زرقانی ) .«تصنعی نیست و کامالن درونی شده است

ود که  ش باعر می ،های مشابه ها و مصومت تکرار صامت »نامداریان به نوشتۀ دکتر تقی پور    

اسِِّّتفاده از این نوع موسِِّّیقی را در شِِّّعر حافظ      .وجودآیدنوعی موسِِّّیقی درونی به  ،در شِِّّعر 

 ،باشد  موضوعی و عاطفی شعر   مینۀاگر مناسب با فضا و ز  خصوص  بهاین نوع موسیقی   .بینیممی

 (379:1377،نامداریانپور)« .افتدمی بسیار مؤثر

 وضعیت کلی شعر سپید در ایران و تاجیکستان -2-2

و  قدماییگفت  ند نوع شعر در جامعۀ امروز وجوددارد که یکی نیمایی، دومی نو توانمی   

گرایان ها یعنی سنت قدمایی، جنگ نو20. دهۀ ست طرح یا هایکو ،طورسومی شعر سپید و همین   

شعر    پارهبه نفع  هار ،این جنگ 30دهۀ  در سرایان بود. پارهجدید و  هار سرایان خاتمه یافته و 

سپس   نو وارد مر شده و  سپید  ،حلۀ جدید  س   پارهسرایان و  هار نوبت مبارزه بین  اَ سرایان بود. 

شاعران میانه       ساَ هجوم همه  ،39 سپید به شعر  شعر نیمایی و شعر  ساَ در جانبۀ  م  هرو رمانتیک، 

توان از هوشِِّّنگ  بر احمد شِِّّاملو، میعالوهسِِّّرا سِِّّپید قدمایی بود. از شِِّّاعرانشِِّّکسِِّّتن شِِّّعر نو
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ا رضا احمدی، رض  علی صالحی، احمد اهلل رؤیایی، سید و منو هر آتشی، ید  پور،ر نادرایرانی، ناد

 براهنی و یغما گلرویی نام برد.

سکندر ختالنی و عسکر           ن در تاجیکستا  ست و ا شده ا شان داده ن سپید اقباَ  ندانی ن شعر  به 

از فروت و دارا محمد مرادی به تأسِِِّّّی از نیما شِِِّّّعر نو و فرزانه خجندی به تأسِِِّّّی  حکیم و علی

 اند.نجات به تأسی از شاملو شعر سپید سروده

 های تطبیقی شعر سپید در شعر دو شاعرمؤلفه -2-3

که مانند او به مسِِّّائل اجتماعی توجه  جز این ،های شِِّّاملودارا نجات از شِِّّخصِِّّیت و ویژگی

ست          ،زیادی دارد سپهری نزدیک ا سهراب  شتر به  ست و ذهن او بی صی نپَیرفته ا مثالن     ؛تأثیر خا

شعر   ستفاده از کلمات و ترکیبات و نوع بیان    ه دارا نجات  ه از جهت فکری و ،«روین»در  ا

«  ریاجانماز د»، «هاروشنی گل »، «لهجۀ آب»ترکیبات و واژگانی  ون  تأثیر سهراب است.   تحت

ست     تحت سهراب ا شعار  ست        نیز« در نامیه»شعر   .تأثیر ا سپهری ا سهراب  سافر  شعر م  و یادآور 

با  و نیز هایی از اشِِّّعار سِِّّپهریبا آوردن مصِِّّراع،  «آن سِِّّوی خواب هادر »کتاب خصِِّّوصِِّّان در 

. دارا اسِِّّتهایی  ون انار، سِِّّبد، نیلوفر، تأثیرش را از سِِّّبک سِِّّهراب نشِِّّان دادهگرفتن واژهوام

یزی و آمقدرت شِِّّاعران تاجیک را در گفتن اشِِّّعاری با پیصیدگی معنی و تخیل و حس ،نجات

صیت    ش شخ ست، به     بخ سپهری هویدا سهراب  شان داده ی که در  ست خوبی ن صیات     امّ ا صو ا خ

 تأثیر اشعار شاملو است.شعری دارا کامالن تحت

 « :گونه»استفاده از پسوند شباهت  - 

 (740: 1385گَرد )شاملو،گونه/در نسیمی کوتاه/که به تردید میخیاَشاملو: 

 «.دیگرگونه مردی»یا عباراتی  ون 

 (172:  1385گونه          )نجات، بار/ازفکرت مردانی/خدایت/شکوفهدارا : گلگش

 (181: همانتر        )تا نَم  طلوع/از خاک ریشۀ صبر/بسبزاندم/دگرگونه

 کاف تحبیب-
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 (694:  1385)شاملو، «  عقوبت»  خور است نان کن که مجالی اندکک را درشاملو: 

 نبودم راه/بهیا کاف تصغیر: من بینوا بندگکی سر

 (199:  1385)نجات،   های بلند افق به  شمانم ریختاز پنجره باران  راغک نگاهی/ریزهدارا : 

 (227: همانهای برگک گریبانت    )پروانه گردم /به دور  راغک

و  آراییشِِّّاملو اسِِّّتاد زبان عامیانه اسِِّّت. برخی از صِِّّنایع بدیعی  ون جناس و سِِّّجع و واج

  ون تشبیه و استعاره و سمبل مورد توجه اوست.تکرار و صنایع بیانی 

 شاملو : من پرواز نکردم/ پرپر شدم

 (49:هماندارا : گُشنه به گشنگی و/ تشنه به تشنگی    )

 (49: همانای از آن/به شما خواهم ماند.   )و شکراب سپیده و/کلیصۀ مهتاب،/که تکه

 تکرار -

وق را ش  کرد/نور را در پستوی خانه نهان باید  کرد/عشق را در پستوی خانه نهان باید  شاملو:  

 (825-824: 1385) شاملو،. کردخدا را در پستوی خانه نهان باید کرد/در پستوی خانه نهان باید

شی   کواپسین جاروب  با درختی عشق .../  در پدرود/ واپسین آتشبرگی رقص/   ریز.../دارا : برگ

  (208:  1385جات، االو حسرت ...    )نواپسین خزان مژگان.../

 (71:همانها    )بارانی آمدی،/طوفانی رفتی./بارانی آمدی/از دریصۀ سبز آیه

 شاملو به قافیه و ترجیع هم توجه خاصی دارد :

باران را/    بارانی :  بار/   در شِِِّّّعر  بار/  باران را/  گویی آهنگ ب یی گو باران را/  گویی مقصِِِّّّود ب

 ریشخند ببار

ته/ ای بوی غم دارا : مت./ می گرف ته،/ ای روی نم بوی مت./ می گرف ته ای رام  رم موی  / گرف

 (213: 1385پویمت.   )نجات، گرفته،/ میای کام کم جویمت./می

 المثلی دارد:بعضی ابیات شاملو، جنبۀ ارساَ

 «بستدر این بن»                  روزگار غریبی است، نازنین  
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 «شبانه»            درناهادلی دارم و حسرت  اما/ پر پرواز ندارم/

 هایت پلر از پرسندارا : که ای کو ه

 «آهنگ رفتن»      ام از شاخۀ رکوعیک کشکوَ  شم/شبنم آورده

 «سرشت»         هادر شاخ آیه برگ دعایم سبز بود/

 بخشی:انگاری و شخصیتجاندار -

دسِِّّترس لمس به دور  از دیوار سِِّّنگ/ تا ابدیت گسِِّّترده اسِِّّت/  زیر/بهبسِِّّتْ سِِّّر بنشِِّّاملو: 

           فروشِِّّد ...عشِِّّوه می اسِِّّتوارند/ درخت در معبر باد جدی/نا ها در معبر باد اسِِّّتوار/اسِِّّت...خانه

 (370: 1385)شاملو،

 (43:  1385زد  )نجات، دارا : هندسه عرض و طوَ تخیلم را گام می

 (46: همانها را/بتکان به حواسم  )درک مور ه

 (59: هماند     )گریدرون میسکوت/درون

 های شعر سپید در اشعار دارا نمود ویژگی -2-4

یک در موردشِِِِّّّّان توضِِِّّّیا خواهیم           به  یک  که  مۀ این موارد  جات از ه بهره  ،داددارا ن

ستفادۀ فراوان     او از واج .است جسته  آرایی یا همان همسانی حروف برای ایجاد موسیقی درونی ا

 : برده است

 /من وار/شِِّّکسِِّّت کوزه و می کرد/ام میکوزه اش/گریکوزه پیچ داده به  رخ گردباد/   

 (310:2012،نجات)پیمودم  های خشک گریه/بسته به ریشه  را/ حجممهای کفیدۀ سفالینه

با   گاه نیز  .اند موسِِِّّّیقی درونی زیبایی در این قطعه پدید آورده      ،ش و س ،ز ،که تکرار د    

 :ستاوجودآوردهاین موسیقی را به ،اعنات عکس یاوصنعت تکرار یا تکریر یا صنعت طرد

 پیوند/ندهز و/ پیوند بودیممرده جدا/شدیم و/خنده  جداپیوند/گریهخنده پیوند بودیم و/گریه

شدیم و/ مرده   ،نجات)پیوند  شام  پیوندیم وصبا  پیوند/ماه پیوندیم وهنوز/ مهر جدا /زنده جدا 

2012:310)  
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که بر موسیقی   اند  ناننیز تأثیر شگرفی بر موسیقی شعر دارا داشته     های داخلی و پایانیقافیه 

 :شعر شاملو

مان   پیصیده به ریسِِِّّّ   ماهی/  پیصیده به ماه/    آهی/ آه/ پیصیده به   راهی/ پیصیده به راه/   نگاهی/ 

 (306همان: )...در پیصاپیچ وادی هیچ بادپیچ/ سپاری/پی ../. اه

 و افزایدبه موسِِِّّّیقی شِِِّّّعر و هماهنگی مضِِِّّّمون می ،ایگونهدارا نجات گاه با تجدید مطلع

 د:مانن ؛هاین امکان ارساَ المثلی داردبعضی از مصراع

 هایت پر از پرسنای کو ه  –               آن سوی خواب درختان   -

صیع نیز گه  از موازنه و سود می تر شاملو در کنار    گاه  جوید وکلمات کو ه و بازار را مانند 

 دهدمی کلمات کهن قرار

ستوه/  بهار/  ست/ از ژاله ب سرود/   که مرت نیم باران ا سمل   .ددر گلوی تیرخوردۀ رو تپد/می ب

 (234: 1385،نجات)

کند که گاه حتی این کلمات در معنای ریتم خاص خودش اسِِّّتفاده می با دارا از کلماتی نو

  د:زنپیوند میهم بهگوین فارسی ایران و تاجیکستان را  دو ،خود میایها

 اندامیاز تراوشِِِّّّی آب شِِِّّّود/مهتابی می و سِِِّّّبوی حجمم/ اشِِِّّّتیاقم گالبی/ حیرتم معطر/

 (25: 1385 ،نجات)

به اوج می   ،«ر»و  «ت»با تکرار آوای   ،حیرتم معطر ند و  موسِِِّّّیقی مصِِِّّّراع را  بۀ    رسِِِّّّا جن

 َ سا ستان و ایران همصنین،  .کندالمثلی کالم را نیز افزون میار عبیر رنگ و با دو ت ،گالبی تاجیک

وانی است ارغ که در تاجیکستان گالبی به معنی رنگارنگ یا را ،سازدعطر که ایهامی جالب می

که  ت س ترکیبی برساختۀ دارا  ، نیزاندامیآب  .تواندباشد می« از جنس گالب»و در ایران به معنی 

  ،نورانورترین مانند:؛ ینگفت در شِِِّّّعر دارا این تعابیر کم نیسِِِّّّتند و گاه بسِِِّّّیار دلنشِِِّّّ البته باید

 وار شفق و...عسل ،ریز  نگاهغزَ ،دلردریز ،بافْ موجمویه ، ین  نگاهبوسه ،اندوزهای غمنفس



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7نشریۀ ادبیات تطبیقی، ساَ                                        162

شفیعی     ستاد  شعر می    ،کدکنیا سیقی  ست که در زبان  شعر حادثه » :گویددر کتاب مو ای ا

  ،دهد که خوانندهانجام می ،عملی در زبان ،با شعر خود ،گویندۀ شعر ،دهد و در حقیقتروی می

شعری او  ساس می  ...و زبان روزمره و عادی ،میان زبان  تواند علل این تمایز می ؛کندتمایزی اح

و در   (1367:3،شفیعی کدکنی )«شناخت. قابلشده و عللی غیر عللی شناخته  ،باشد بسیاری داشته  

 است و درست  خوانده« لمه هارستاخیز ک »شعر را   ،یکی از صورتگرایان روسی  » :گویدمی ،ادامه

 (5:1367،همان) .به قلب حقیقت دست یافته

این رستاخیز کلمات است که زبان را از حالت اعتیادی و    ،بینیمآنصه در زبان شعری دارا می 

 :بخشدحسّ و حجم می ،روزمره خارج کرده و کلمات را با هویت جدید

خداست.    که تبسم  نورانورترین شکفت/ و  السالم/ از مسیر هزاران علیک  گلگشت خورشید/  

 (18: 1385،نجات)

اشارات و تلمیحات بسیاری به    ،در شعر دارا  ون شعر سهراب و شاملو و دیگر بزرگان شعر     

دهندۀ نشِِّّان ،بر ذوق اوکه عالوه شِِّّودهای کهن فارسِِّّی نیز مشِِّّاهده میها و داسِِّّتاناسِِّّطوره

سنن پی اطالعات وسیع و دامنه  ست  دار او از فرهنگ و   گونه که در کالمن نیز جایآن ،شینیان ا

البته در میانۀ  ند واپوش از این قبیلریز و سِِِّّّبز ژندهاشِِِّّّعاری  ون آریانا و نوحه ؛گرفته اسِِِّّّت

  «مادرم گل ریواج»خورد؛ مانند  شِِّّم میبسِِّّیاری از اشِِّّعار دیگر نیز این تلمیحات و اشِِّّارات به

 هل سِِِّّّاَ بعد از » ،اطیر که طبق عقیدۀ قدمااشِِِّّّاره دارد به اسِِِّّّ ،که گل ریواج یا همان ریواس

ساقۀ   ،مرگ کیومرث شی   یدی سبیدۀ ریواس رو هم بهاز نطفۀ او دو  و دیگری  (آدم)که یکی م

شعر هم به مادر  و  (430: 1383 ،شمیسا  ) «اصل بشر از گیاه ریواس است    ،لَا ؛شد ) حوا) مشیانه 

 .شاعر و هم به این داستان اشاره دارد

  :آور زبان سهراب استیاد دارا نجات، شعرهای بعضی پاره
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ز ا یک گنجشک/  نطفۀاز  از خواب یک سپیدار/  بودنم عبارت بود/ در عدم تو/ ها/آن زمان

ماروت/    یک ز یک برگ/  ذهن  گل/    از خواهن  یک جن هار     و از آشِِِّّّفتگی  در عبور سِِِّّّبز ب

 (18:1385،نجات)

ار رفته  کبههای عددی برای تأکید بر موصوف  ،«یک»صنعت اعنات یا لزوم ماالیلزم در کلمۀ     

جای عبور  ه ب ،عبور سبز بهار  :بینیمواقع تقدیم صفت بر موصوف را می  جایی صفت یا در هو جاب

سبز  سپید و نو       بهار  شعر  شاملوست       ،که از خصوصیات  دکتر  .خصوصان در زبان اخوان ثالر و 

سا در این باره می   سبات د  هجاب» :گویدشمی شدن منا  ...طورکلی تصرف در زبان هستوری و ب جا 

 (1383:62 ،شمیسا.«)بعد از مکتب سورئالیسم مرسوم شد،

  :شدن با طبیعت استیکی عاطفی و در ،نو ، ون نیما ،تشبیهات دارا 

 (18:1385،نجات)ای از الله پیاله و ای از کدویم بود/قمقمه

 :رودکار میبه زیادای است که در اشعار دارا به صورت ترکیبی واژه «گل»

 های آیه و...ماهیگل–های عکسگلواژه– شم آهوگل

جان بودن شِِّّیِ را برای گیرد که باور بی نان قوت میگاه آن ،بخشِِّّی در شِِّّعر داراشِِّّخصِِّّیت

 (164همان: ) .«درد سنگ»که در شعر  نان ؛انسان ناممکن می سازد

 رقیش ان  ند عرفانن تمامهر ،زبان شعر او به صمیمیت زبان سهراب است     ،نکهآانجام سخن  

 نان   ،ا عصِِّّارۀ پرترنم وجودششِِّّاملویی اسِِّّت امّ ،از گونۀ اسِِّّالمی اسِِّّت و رنگ شِِّّعرش  و

سبکی             صاحب  سرک میکشد که او را  شاملویی  سهرابی و زبان  صمیمیت  هرلحظه از میان این 

 .کندخاص و زبانی کامالن برجسته و شخصی می

و خصوصان توصیفات   استای از انوار لطف حق همواره نگریستهجهان را در هاله ،گویی دارا

حاَ  .ندکآفرینی میای است که سورئالیسم عرفانی را در ذهن باز    گونههمواره به ، او از طبیعت

ا و هظاهر در میان درختان و بیشِِّّه ند بهو هوای بیشِِّّتر اشِِّّعار او در جایگاهی ماورایی اسِِّّت هر

   :استخضر پا به فراسوی شکل وجودی کائنات نهادهبا قدم هم ،گویا که دارا .هاستبوته
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 ه به گلدوزیآراست که شاپرکی/ شکفت از کاسبرگ سپیده/تبسم خدا می سوتر از دیدن/آن

سوتر از دیدن/تبسم به دور دامن روز/آن زد/بخیه می طواف را های باَ/در برگ نسیم/ «اکبراهلل»

 (192:1385،نجات)شکفت از کاسبرگ شام خدا می

 هنجارگریزی  -2-5

های فراوانی هنجارگریزی ،دارا نجات  ون شِِّّاملو و دیگر شِِّّاعران بزرگ کهن و معاصِِّّر  

 هنجارهای زبانی را ،شِِّّاعر ،کنند که در آنزدایی تعبیر میشِِّّناییآدارد؛ همان که گاه از آن به 

 «.اندازدمیدر طرحی نو»خود  ،شکند و به قوَ حافظمی

یری  تعب، اهل فن  ، ندی ازالبته هنجارگریزی از دیدهای گوناگون انواع مختلفی دارد و هر       

امل شِِّّ هنجارگریزی ،نامۀ ادبی فارسِِّّیدر فرهنگ .انددادهبندیی از هنجارگریزی ارائهو تقسِِّّیم

  ،زبان هنجاربا این تعریف که شِِِّّّاعر از صِِِّّّورت زمانی  ،هنجارگریزی زمانی این انواع اسِِِّّّت:

ان گَشته در زبان رایج بوده است که    مگیرد که در زکار میبههایی را شود و صورت  خارج می

سبکی  .گرایی نیز گویندبه آن باستان  صل   ،هنجارگریزی  شاعر از الیۀ ا ی زبانی با این تعریف که 

ر  فتاهای نحوی گبیرون رود و از واژگان یا سِِِّّّاخت ،در شِِِّّّعر که گونۀ نوشِِِّّّتاری معیار اسِِِّّّت

ای شعر منثور یا  هدر نثر کاربرد دارد و یکی از ویژگی ، بیشتر هنجارگریزی سبکی  .استفاده کند 

اعر  با این تعریف که شِِّّ، اسِِّّتنیز نام برده هنجارگریزی گویشِِّّی همصنین از .شِِّّعر سِِّّپید اسِِّّت

که عبارت     هنجارگریزی معنایی   .از زبان هنجار وارد شِِِّّّعر کند   هایی را از گوین غیر سِِِّّّاخت 

ها در قواعد شِِّّاعر از قواعد زبان هنجار خارج شِِّّود و از محدودۀ همنشِِّّینی واژه آنکهاسِِّّت از 

 (با اندکی تصرف 1445:1381 ،نامۀ ادبیفرهنگ.)معنایی حاکم بر هنجار گریز بزند

 ،هنجارگریزی زمانی   :اسِِِّّّتانواع تقسِِِّّّیم کرده این هنجارگریزی را به   ،پروین سِِِّّّالجقه 

ک           ب یزی سِِِّّّ نجِِّّارگر فی و         ی،ه یزی صِِِّّّر نجِِّّارگر حو   ه یی           ی ون عنِِّّا م یزی  نجِِّّارگر . ه

 (50:1384،سالجقه)
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ا  دارشِِّّود، میاین ویژگی در اشِِّّعارش دیدهشِِّّاعری که بین از همه  ،تاجیکسِِّّتان امروز در

اجیک  اعم از ت ،زبانانفهم و گیرایی برای تمام فارسی  ند زبان بسیار قابل شاعر هر  .نجات است 

غا  ت            نه  ،دارد نیو ایرانی و اف گاه حتی از گوین  که  فارسِِِّّّی  یار  بان مع ها از ز  اجیکی نیزتن

   .استهایی داشتههنجارگریزی

 های داراهنجارگریزی-2-6

  بندی های دارا را می توانیم به هنجارگریزی در فعل و اسِِِّّّم و حرف تقسِِِّّّیم     هنجارگریزی 

 :دافعالی مانن؛خور توجه و اعتناسِِّّتهای دارا خصِِّّوصِِّّان در افعاَ بسِِّّیار در هنجارگریزی  .کنیم

 :شرمید در قطعات زیربارانید و می ،آذرخشیدمی ،آغوشیدمی

 (41:1385،نجات)ها را عطر کاکوتی موی بزغاله آغوشید/ام میزندگی

آذرخشِِّّید  و روحم را می تابید/ام میریز/ از جماَ معشِِّّوق ازَ/در صِِّّورت تو روشِِّّنی نمایی/

 (33- 32همان:)

 (153:همان) ،شدتی بارانید ابری دلم را/به و ماتم عشقت/ 

   (231همان: )شرمید. شرمین بود/حتی/از شرم خود می

کلمِِّّاتی مِِّّاننِِّّد       ؛توجهی دارد   هِِّّای متعِِّّدد و جِِّّالِِّّب    هِِّّا نیز هنجِِّّارگریزی      او در اسِِِّّّم 

 :سرخیده و مانند آن در قطعات زیرین ،گلجوشه،جنگلستان

 (34:1385،نجات)الشیوخ جنگلستان یا شیخ

 (36همان:) شمان را های رخ بادامگلجوشه/ وارشهپرک ایم/و بوسیده

شک آدم و    ۀهوای آمدنم/آگند سر سرخیدۀ ابر/  حوا بود/ عطر  شید    می و پلک از گریه     آذرخ

 (94همان:)

ها بیشتر در فارسی ایرانی خالف    این هنجارگریزی ،های حرفی همدر قسمت هنجارگریزی  

 : هنجارند یا حروف اضافه و تأکید کهن هستند

 (145همان:)آرم های عرفانی میبرگ بوسههای مینوی/آتناز مجمره به شما/ من



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7نشریۀ ادبیات تطبیقی، ساَ                                        166

 (247همان:)بایست بنیوشیم  ورا

 (195همان:)من  ازروی  ه کنم که می

 محاکات -2-7

شاعران بزرگ دیگ     سیاری  ی دارد  های زیبای(تقلید از طبیعت)محاکات  ر،دارا نجات مانند ب

سیار  که در نوع خود کم ست و بدین نظیر و ب ید او در و نگاه جد ه یزی به زبان افزود ،طریقنو ا

 ست.بسیار بدیع و  شمگیر ا هااین محاکات

هان                 عت و عجینی از ذهن خود و ج ید از طبی با تقل ندان  که هنرم مان اسِِِِّّّّت  کات ه حا م

شبیه  ،آفرینند؛ به عبارت دیگرمی سان   محاکات  س سازی طبیعت بیرون و یا درون ان ت با زاویۀ ها

 .یدی نو که در نگاه و درون هنرمند استد

هایی دارند که تقلید از محاکات شِِِّّّاعر یا محاکات ،البته خیلی از شِِِّّّاعران و نویسِِِّّّندگان 

 های ناب که درا محاکاتنویسندۀ بزرگ دیگری است که این محاکات ارزش  ندانی ندارد امّ

شِِّّود ارزشِِّّمند و  فروت فرخزاد و احمد شِِّّاملو و دارا نجات دیده می ،شِِّّعر سِِّّهراب سِِّّپهری  

 .افزایداعتناست و به اعتباری  یزی به جهان و ادبیات میقابل

 :محاکات در چند شعر احمد شاملو -

ه خود را ب شِِّّب که گیج و عبوس اسِِّّت /  گنگْاین  خیاَ/ام این کور بی ند من ندیدههر 

سحرگه   هایآخر ز تنگه هر  ه هست /،ام که شب تیرهلیکن شنیدهکند/  ترروشن سحر/نزدیک

 (130:1385 ،شاملو)گَر کند 

شعر   شاملو در این  ست     ،محاکات  ست  هر ،در ترسیم شب ا شبیه نو و جالبی همراه ا  . ند با ت

؛  است تشبیه کرده  ،شود  به سحر نزدیک  کندکور و عبوس که سعی می  ،شب را به خفاشی گیج  

شاعرا  شیوه نزده حرفی که  شیم     اند امّن پین از او به این  صویر بک شب را به ت   ،ا واقعان اگر  هرۀ 

از نداشتن  رات و روشنی وگنگ وگیج    ،خیاَ نسبت به غم مردم بی ،کور ،خصوصان در تنهایی  

 .آوریمآنگاه که لبخند صبا را به ذهن می صانخصو ،و عبوس نیست
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    شِِِّّّنیِّدم    جِّاز/ آواز قمری کو کی را/ هِّا و اختالط اذان و  در غریو سِِِّّّنگین مِّاشِِِّّّین  

 (699همان:)

از زبان شِِِّّّاملو کامالن      ،های امروز تهران اسِِِّّّت این محاکات کامالن نو که تصِِِّّّویر خیابان       

د   نهر ،ها و صدای اذان از مسجد  صدای بوق ماشین  وتوجه است و اینکه شاعر در میان سر   قابل

 ،ایت از جوانی و خامی شنوندۀ صدا داردحک النصدای جاز که معمو که یادآوری نام خداست و

 ،زندگی ،مظهر صِِّّلا ،در این شِِّّعر صِِّّانخصِِّّو ،که خود شِِّّنودفقل آواز قمری کو ک را می

و این البته آرزوی شاعر را نیز در جلوی   عشق است   ،آرامن و طبق اعتراف بعدی در خود شعر 

 .بخشدکند و  ه خوب تعمیم می شمان ما ترسیم می

    (431همان:)تنهایان  ن باهما ،همصو ما ها باهمند و تنهایند/کوه                 

سیار زیبا و بی  ،این محاکات کوتاه سان  ،نظیرب  ح روهاست که حقیقتان در این قرن بی حاَ ما ان

هم  هبها از دور کوه .تمامی ماسِِِّّّت ب هْکامپیوتر و سِِِّّّرعت و شِِِّّّتاب مبتال ،الکترونیک ،ماشِِِّّّین

 ون  ،توانند  هرۀ هم را ببینند و یا به هم یاری رسِِِّّّانندکه هرگز حتی نمیحالیدر ،اندپیوسِِِّّّته

سان  صر همۀ ان شرفته که دیگر         ،های این ع شورهای پی شینی ک صان در زندگی ما صو نام »قل ف ،خ

ائل بار به دیدار هم نسالی  ند  ،یادآور پیوستگی با فامیل و خاندان اوست و به زحمت  « کسهر

سد به یا  ه ،آیندمی ساند ریر سان امروزی که با در کنار  ،و جز آن  نر  تنهایی عمیق درونی ان

یابد؛ بشری که از حقیقت خود دور مانده و  تسلی نمی  ،هم زیستن و حتی کارکردن در کنار هم 

آن را  ،گرددزمین را می جو برخاسِِِّّّته و هر ه   وتنها به جسِِِّّّت   ،ی خودندر پی گمشِِِّّّدۀ درو

بد و دور نمی  نمی ید که این    یا ما آنکه امروز در شِِِّّّعر موالنا     ؛باشِِِّّّد   «عالم معنا  » ،گمشِِِّّّده ن

 .های متمدنجویندش این انسانمی

 ونان باکرۀ  /هاینبه نرمی از بر من گَشت با تمامی لحظه  باره شبی گَشت/  دیگر ،اکنون

انوی ب /تن به نوازش دسِِّّتی گرم رها کند از موی تا به ناخن/ که با همه انحناهای تنن/ عشِِّّقی/

به معشوقی  /غوطه دادم دم از گردش ماهی خواب آشفته نشد/ای که یکدر برکه گیسو را/دراز
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ه  / از روشنایی گریزان بود/گفتم ک.با احساسی از شرم در او خیره مانده بودم که/ را ،مانستمی

شتم    ون   نان که آفتاب برآمد/ ندان /.سحرگاهان در برابر آفتابن بخواهم دید/ و  رات را کُ

 (437-436:1385،شاملو)        پریده بود شبنمی/

شاملو از شب    به تاین محاکا صیل و یگانۀ  ظیر  نحتمان در ادبیات فارسی کم  ،غایت لطیف و ا

ز  یزی که گویی هرگ .رساند میهاست که گفتیم به غنای زبان یاری  است و از همان محاکات 

 است.شاعران تاکنون آمده ینرتلخیمخیالی نگنجیده و نه حتی بر زبان  نبوده و در

 :ایمگیسو را قبالن در شعر منو هری دیدهمحاکات شب به زنی دراز

 شِِِّّّبی گیسِِِّّّو فروهشِِِّّّتِِّّه بِِّّه دامن        

 

جر و           ع م ین  ینِِّّه      پالسِِِِّّّّ یر  نگرز  ق

 (593:1386،جلد اوَ ،صفا)                 

مّ    عاشِِِّّّق و  برنده از  تن و هوشاندام و لطیف ای خوششِِِّّّب را به دوشِِِّّّیزه   ،ا  نین امروزیا

شق    شوقی عا شبنم   مع شبیه  ،شده مفقود ،ساز و  ون خیاَ  شمند و بیدار  ت کردن فقل از ذهن هو

     ...شاملوست که برخاسته و زهی بر این هنرمند فرزانه

 دارا نجات محاکات در چند شعر  -

سیر ملکوت می پرنده ها/ارواح آب - ضه/ به النه وار از   سما/  ./..های زمینی بگَارندآیند/ که بی

ر پر ها را زییضِِّّهب باَ /این همای آتشِِّّین خورشِِّّید/ های سِِّّپید اسِِّّت/ باَگل ن افشِِّّالبریز گل

کفتران بیشِِّّۀ   و ها/سِِّّلو  آبشِِّّار  کاوک آور شِِّّوند/و پرآیند دربه های آبی/ تا جوجه گیرد/می

 (85:1385،نجات)امواج. 

شد         شته با ساطیر هم دا شه در ا سیار تازه، عجیب و نادر به  ،البته روح آب حتی اگر ری  ظرنب

رف است نظیری از بتصویر و محاکات بی ،آید و اینکه آب تخم سپیدی به النۀ زمین بگَاردمی

 .که سابقۀ آن در ادبیات موجود نیست

          :و محاکات دیگر
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ف سربازی  و صفو  به شلم رکود  سبیده/   فصل/  شکوفایی اسیر عطن/   بهار/گروگان گرما و/ -

شم امر     سپیداران/  سری صبر/  !«/خبردار»به ا ضت ابر را/  و نهایت  ش    نه ستان به  ورش  علیه تاب تاب

ند/  باد وزید/    خوا  آذرخن توده های ابرنجک را/   و شِِِّّّلیک داد سِِِّّّپاه تندر/     امر سِِِّّّرهنگی 

یدند /    غنصه  باران/ از نوازش نم مرگان بوی یدار گلبرگی  نم  یک مغجه   / د آخرین رمق روین/ 

شد/    سم  سلطۀ گرما/    از ت تب سقوط  شای  شان کرد انقالب گل    ما سیم/پراف و اجالس عالی  ها را/ن

   (101-100همان:)    .به تصویب رساند قانون شکفتن را/ عنصر / هار

این   نخسِِّّتین باری اسِِّّت که به ،از زبان دارا نجات ،تفسِِّّیر و تعبیر و محاکات عجیب از بهار

یر  تأث  ند به احتماَ زیاد تحتشِِّّده و هرگوی جاری شِِّّکل و شِِّّیوه بر زبان شِِّّاعری پارسِِّّی  

 َ ها آن هم در فصل بهار  نگاهی نو به شکوفا شدن گل   ،های زیادی از زندگی در جنگ است سا

ست که حقیقتان در آن    ستان ا ستان به جنگ برمی  ،تاجیک ا کدامیک غلبه  خیزند تگویی بهار و تاب

صفوف  ، ون گروگان ،ز جنگ و انقالباپی درکارگیری کلمات پیبهکند سرانجام...   و البته 

 و قانون ی،اجالس عال، سقوط سلطه  ، سپاه ، شلیک  ،امر سرهنگی ، نهضت  ر،امر خبردا، سربازی 

ندن  تصِِِّّّویب به  به کماَ قوت و وضِِِّّّوح در           ،رسِِِّّّا جات را  همه محاکات پرطمطراق دارا ن

 .رسانندسازی میتصویر

 :محاکات بعدی

های الکترونیکی  یبایدم باخت/ بازمی /وارترفتار ماشین از پس  بایدم تاخت/می .. شگفتا/ .

شقت را/  سوانت را/    ع سیم گی شمانت/  به جریان برق پیوندم/ باید اکنون/ و  رگیرد/د تا المپ  

 (116:1385،نجات)ای به دلم ریزد روشنی

  ،عنیی ت؛هسِِّّب هْ نسِِّّل نو نیز زند که البته مبتالبه محاکاتی نو دسِِّّت می ،باز دارا در این شِِّّعر

 و تنهایی بسِِّّیار اسِِّّتکه  ندین سِِّّالی اسِِّّت همدم نسِِّّل جوان شِِّّده ؛ همان«رایانه»یا  کامپیوتر

سان را پر  ست کند و گاه حتی ارتباط عادی و کالمی را مختل کردهمیک آن  ،نو یدارا با تعبیر .ا

 ،است عجیبا پسندد امّجو که غیر از خوین را در کنار عاشق نمیرا به معشوقی غیرتمند و بهانه
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 مالنکه تعبیری کا «المپ  شم» قی برخیزد یاخلّاحقیقتان باید از ذهن  ،«سیم گیسوان» ،تشبیه کرده

بایدم یم» هلویپتعابیر کهن و  ند آنکهتر البته با کلمات امروزی اسِِّّت و جالبصِِّّدو امروزی 

شنی به می ،تاخت سته    نیز کامالن در جای خود آمده و «دَ ریختن بایدم باخت و رو ش ند  اخوش ن

بازی ایهامی زیبایی را به صِِِّّّحنۀ شِِِّّّعر  ،دَ و مانیتور ،و در ارتباط با عشِِِّّّق و بازی کامپیوتری

  .اندآورده

  : اندپای شعر شاملویی در شعر دارا بپردازیم که از آن جملهحاَ بر آنیم که به ردّ

 .ند االمثل شدنآوردن عباراتی که قابل ارساَ

از  رخافلک  :مانند ،کهن  و عامیانه در کنار هم ،تصاویر کلمات دیروزی و امروزی ،آراییواج

 .ریسکهای  رخ امه

  ،هناستفاده از افعاَ ک ،«را»همراه با « مر»یا  «مر»مانند  ،استفاده از حروف اضافه وتأکید کهن 

ن  را فخیم و مطنطکه با آنها شعر خود  )نشاندن، جادادن( نشاخت  (،ایپسندیده )ای مانند فروهیده

 .نموده است

ارا در د .صِِّّنایع بیانی و بدیعی دارا و کلمات برسِِّّاخته و خاص اوسِِّّت  ،لۀ مطرح دیگرئمسِِّّ

که گاه کلمات     کلمات نوی بسِِِّّّیاری سِِِّّّاخته و ترکیبات و عبارات جدیدش         ، محدودۀ زبان  

ستفاده از پیوندهای بی  ست و       مرکب با ا شوند و حتی میانوندها سوند و پی گاه ترکیب   سابقه با پ

باران  سپیده  :مانند ؛ای و گاه نیز ترکیباتی که بر پایۀ تشبیه و استعاره است   کلمهسابقۀ دو یا  ند یب

سیب  سپیده  ،سکوتواری  ،ازَ ستۀ راز  للبانن عس  ،پاییپیکوی بی ،لریزخیا ،پیچ خورشیدی     ،ب

 رسِِّّی نیز کمکلغات پا منۀبه گسِِّّترش دا ،سِِّّتارهجوش و امثاَ آن ،سِِّّبزارنگ ،تریننوشِِّّایی

ست که الحق فراوانی کرده سیاری  ا ست موفق نیز بوده ،در موارد ب ان زیبا  نآن، یعنی عبارات ؛ا

در   ند متأسِِِّّّفانههراند، که شِِِّّّایسِِِّّّتۀ اسِِِّّّتفاده در زبان شِِِّّّعر و نثر و حتی گاه عامیانه هسِِِّّّتند

 ،او که کلمات دانیم که دور نخواهد بودا میاسِِّّت امّنشِِّّدهتاجیکسِِّّتان به آنها بهای کافی داده

 .رواج یابد ،نام اونام او یا حتی بیبه
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شی و عامیانه   به صطالحات کهن در کنار کلمات گوی های  هنجارگریزی ،کارگیری لغات و ا

شاملو و زبان او           سبک  ست که با  سبکی ا صات  ساختن ترکیبات تازه نیز از دیگر مخت فراوان و 

اوالن نگاه   ،اوت اسِِِّّّاسِِِّّّی شِِِّّّعر دارا با شِِِّّّاملو   یک تف   ،نظر ما  ا به امّ  های فراوان دارد همسِِِّّّانی

را و گطور فضِِّّای طبیعتمَهبی اوسِِّّت و همین –تر او به جهان و دوم دید عرفانی خوشِِّّبینانه

سیار نزدیک   سهراب ب شاملوست  لطیف و دنیای خاص درون او که به  س  تر از  ر که به لۀ دیگئو م

شِِّّعار اسِِّّت که کامالن با فضِِّّای  موضِِّّوعات انتخابی او برای ا، شِِّّوداختالف مکانی مربوط می

فان صْرات واضا است که از کلم اجتماعی و طبیعی تاجیکستان هماهنگ است و البته پر -سیاسی

یری این کارگبه ،کندآنصه او را دارای سِِّّبکی خاص می .اسِِّّتتاجیکی نیز اسِِّّتفادۀ فراوان برده

ن  اسِِّّتفاده از تصِِّّاویر زیبای طبیعت دلنشِِّّی  ،نگاهی شِِّّبیه به سِِّّهراب به جهان  ،کلمات تاجیکی

شی رنگارنگ و جَاب       شعر را تبدیل به یک نقا ستان و البته منطقۀ خودش که حتی گاه  تاجیک

 .استکرده

  ،اسِِّّتفاده از کلمات گویشِِّّی و عامیانه و کهن  ،عرفانی او –وحدت وجودی و مَهبی  یدْد 

 ،شِِِّّّبیه ای  ون تکارگیری صِِِّّّنایع ادبی  به  ،کناری و گاه بیرونی   ،های درونی اسِِِّّّتفاده از قافیه   

قه  سِّاب تزاحم تصِّاویر بی  ،تر از همهآرایی و مهمواج ،تکرار ،عکسوطرد ،آمیزیحس ،اسِّتعاره 

و  های غریبهنجارگریزی ، ه فارسِِّّی ایرانی و  ه تاجیکی؛ لطافت فضِِّّای شِِّّاعرانه  ،در زبان

مایی نانسِِّّاناری یا غیر انگجانبخشِِّّی و عکس آن یعنی بیکاربرد شِِّّخصِِّّیت ،های نومحاکات

یک  ،اهیک خوشه نگ» :مانند ،استفاده از واحد شمارشی تشبیهی َّ،قوی و مستد  ۀشاعرانه به شیو  

سکوت   شاخه دعا  ،ساقه  تاجیکی   ،بدون درنظرگیری ایرانی ،کارگیری کلمات پارسی بهو  یک 

 .همه و همه در کنار هم است ،یا حتی افغانی بودن آنها

از  از سهراب فضای سورئالیستی طبیعت و     ،از نیما کاربرد گوین  ندهر ،به عبارت دیگر     

صامت      سبکی  ون تکرار  ها و زبان کهن و عامیانه در کنار  شاملو نگاه اجتماعی و ویژگی های 

همه را  نان در فضا و حاَ و هوای    ،است های عجیب و هنجارگریزی را گرفتهسازی هم و لغت
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و  در قالب کلمات ،آمیخته و از آن گَر داده و سپس همخوین به نۀانگیز و شاعرا ذهن شگفت 

که خود  ف بداند  راصِِِّّّْر مقلّدْتواند او را کس نمیاسِِِّّّت که هیچتصِِِّّّاویر خاص خود ریخته

ظیر  ندارای سِّبکی ویژه اسِّت که البته خصِّوصِّان در تاجیکسِّتان و در میان شِّاعران تاجیک کم      

ست  شعار دارایی   ،دارا .ا ست با تمام ا شد دارا صدر   ،اش و اگر امروز نبا ست که نامن  ش فردا ین   ن

  .سخن خواهد بودگویان دلنشینسپید

 گیرینتیجه -3

سپید  دارا نجات به عنوان بزرگ در شیوۀ سرودن شعر      ،سرای معاصر تاجیکستان    ترین شاعر 

  و همصنین، از سهراب و تأثیر پَیرفتهکرده پیروی سرای ایران بزرگ سپیدشاعر  ،از احمد شاملو

ز  ند او دارای سِِّّبکی خاص نی؛ هرحدودی فروت فرخزاد  نیز تأثیر پَیرفته اسِِّّتسِِّّپهری و تا

 .دهدمیبرتری تاجیک خود همتایان خصوصان  و که او را بر دیگر هماالن هست

سپید تاجیک است که با کلمات گویشی خاص منطقۀ خودش        ،او شعر  نمونۀ بارزی از شعر 

صطالحات  سپید ناب را دار        ،تاجیکی و ا شعر  صیات  صو ست. تمام خ سی    ا شعاری که ب ار  او با ا

َ خاصِِّّیت   ،اوقات  ،های نو و دلپَیرمحاکات ،نگاه جدید به جهان ،شِِّّدن را دارند المثل ارسِِّّا

های عجیب و نادر و زیبا که بر پایۀ تشِِّّبیه و سِِّّازیترکیبات نو و واژه ،های فراوانهنجارگریزی

 .کنددر ادب فارسی خودنمایی می ،ندااستعاره بنا شده
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