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 ها و شعر معیوبکوچ بنفشه

 فرزاد عظیم بیک

 

تعدادی شعر وجود دارد که بخش مهمی از فکر و زیسِت فرهنگی و ذهنی ایشان همیشه ، زبانان( حساس به شعر و شاعریسیبرای بسیاری از ایرانیان )و فار

بسیاری از ایرانیان از دیرباز عاشق غلط نیست اگر بگوییم شعر و شعرخوانی در زندگی روزمره مردم ایران حضوری پررنگ و سازنده داشته و دارد.  سازد.را می

 داد زنهارفته. از های متفاوتی را برعهده گرهمواره شعر حضور پررنگی داشته و نقش فرهنگْاین در اند. قهاری بوده« شعرشناسان»قول ضیاء موحد شعر و به

ی مردم کوچه و خیابان و بازار. کم همحاورها، تا های اشراقی و مانند اینآموزش دین و بحث خدا و پیغمبر و فلسفهو ادب آموزی بزرگان، تا  فاسدسلاطین 

آنقدر  قدرت نفوذ شعِر این شاعراناند. تبدیل شده ی ملی ادبی ایران و حوزه زبان فارسیاصطلاح گنجینهنبوده و نیستند شاعرانی که به جزئی از حافظه و به

 کلام به کارعنوان تکیهوارد کلام و محاوره شده، خودش یا مضمون آن را بهبوده و هست، که به بخشی از فرهنگ عام مردم بدل گشته، و آن را ساخته است. 

ی گیرد. نمونهشود، که از شهرت شاعرش پیشی میچرخد و مشهور میها و اذهان مردم میاز یک شعر، در زبان ترکیبیبریم و گاه آنقدر سطر یا بیت یا می

 ایم. این ماجرا را کم ندیده

این  ترینمهمیکی از های تازه و متفاوتی به خود گرفته است. ی اخیر و با ایجاد تحولات مختلف در جامعه و سیاست ایران، این موضوع نیز جنبهدر سده    

یات شعری( ویژه ادبشکل تولید و نشر و ترویج ادبیات )به، اساساً تغییر دادند. «نظم»ی تحولات، ظهور شعر نو و شاعران نوپرداز بود که نگاه ما را به به مقوله

ی خود جدا بودند، و چه در معنا از اسلاف هزارسالهی شعری که چه در لفظ های تازههای تازه و گونهدر کنار پدید آمدن تریبون با تغییر در این صد سال،

ز ا« هاکوچ بنفشه»شعر های کهن، پابرجا ماند و در قالبی تازه ارائه گشت. ها و فرماسیونچنان برخی از این سنتاما همای را بنا نهاد. های ادبی تازهسنت

ی یکی از اشعار معاصری که برای بسیاری نمونه ست.ازمانده از روزگاران پیشین ای بهاسنت همین یمحمدرضا شفیعی کدکنی )م. سرشک( نیز از در ادامه

ت. دانس سنت بهاریه یتوان در ادامهنوعی میرا به« هاکوچ بنفشه»از مردم آشنا و خوش آمد است و به اقبالی نسبی در بین مخاطبان و عموم دست یافته. 

و...  و شکوِه و شکایت وهوا و روزگار و عشقساخت و در آن از حالمناسبت فرارسیدن بهار شعری را میکه در آن، شاعر به  بهاریه رویکردی شعری است
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های اجتماعی و پنهان و آشکار ها در دوران تحول شعر فارسی مورد توجه قرار گرفت و امروز هم ادامه دارد. از جنبهاین سنت توسط برخی نوقدماییگفت. می

واکاوی دلایل این  شوند.ها در ذهن و یاد مردم حک میبرخی از بهاریه این نوع شعر عموماً با واکنش مثبت مردم همراهند وگذریم، ها که باعتراضی بهاریه

خوب میان  جایگاهی نیز همانطور که گفته شد، از« هاکوچ بنفشه» خصوص از کدکنی است.ی بهگنجد؛ زیرا بحث بر سر این قطعهاستقبال در این فرصت نمی

 مورد ازپیشبیشای )با برخی تغییرات( اجرا کرد، این قطعه ویژه پس از آن که فرهاد مهراد آن را در قالب ترانه. بهاستداران شعر برخوردار مردم و دوست

یت نی فرم و سپس شود از جنبهیاین مطلب سعی مدر  و یادکرد برخی شد. ی زمزمهشعر، باری نوستالژیک به خود گرفت و مایه توجه و پسند واقع شد.

اش، رغم مقبولیت و محبوبیتو گفت که چرا این قطعه، علی .نگاه کرد شعری نگاه، به عنوان نخستین نقطهبه معنایی که در نظر داشته، شاعر برای ساخت

 آوریم:ابتدا خود شعر را میشعری است ناقص و ضعیف. 

 در روزهای آخر اسفند    

 ای مهاجر هکوچ بنفشه    

 زیباست    

 اسفندروز روشن در نیم    

 های سردها را از سایهوقتی بنفشه    

 در اطلس شمیم بهاران    

 با خاک و ریشه    

 -میهن سیارشان-    

 های کوچک چوبیدر جعبه    

 آورندی خیابان میدر گوشه    
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 جوی هزار زمزمه در من    

 :جوشدمی    

 ای کاش    

 ای کاش آدمی وطنش را     

 هاچون( بنفشهمثل )هم    

 های خاکدر جعبه    

 توانست یک روز می    

 همراه خویشتن ببرد هرکجا که خواست    

 در روشنای باران    

 در آفتاب پاک    

 

ست که بناست شعر بر آن استوار باشد و تمام ساختمان و پیام خود ایکند همان جنبهشعر شفیعی کدکنی، اولین موضوعی که نظر را جلب میدر خوانش     

اسی سترین عواطف و احساسات، از طریق ابراز احقصد دارد تا با برانگیختن عمیق انگیز است.شعر، شعری نوستالژیک و خاطرهرا بر آن اساس ساخته است. 

مان که تمام ساخت مشخص است ای که در بالا اشاره شد؛ بلکه از آن جهتنه فقط به خاطر نکته این تحول و اثرگذاری، مثلاً مشترک، مخاطب را متحول کند.

 شد؟ تبدیل به اثری تاریختواند در این کار موفق بااما چطور است که شعر نمی رفته بنیان گشته است.دستای ازر احساسی از گذشته و خاطرهاین اثر ب

کیل تش بندشعر از دو پاره یا  بایست از منظر شکل شعر وارد شد.برای بررسی این موضوع اما، می دهد.اش را از دست میشود، و خیلی زود قدرتدار میمصرف

شاعر در این شود. آغاز می« ای کاش»دوم، از  بندگیرد، و پایان می« جوشدجوی هزار زمزمه در من/ می»ی شعر ادامه دارد و با سطر یانهاول تا م بندشده. 
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، خواننده در بند نخستخواسته از طریق بند ناپیدای عاطفه، این ارتباط را مستحکم سازد. تفاوت می که درعیندو فضای مرتبط با هم را تصویر کرده.  دو بند،

چنینی( هوا نه آنقدر سرد است و نه آنقدر گرم. که معمولاً )در تهران و شهرهایی ایناست زمانی  . روزهای پیش از عید،شودمیآشنا  اعرشبا فضای موردنظر 

رین روزهای از آخ تابلوییشاعر تلاش دارد فروشند. آورند و میهای بنفشه میگرد جعبهفروشان دورهآرایی، گلدر این زمان است که در شهرها برای باغچه

عنوان نمادی از مرگ زمستان و رسیدن او گل بنفشه را بهخواهد صمیمی، عمومی و نمادپردازانه باشد. ی خود میکه در زیرلایه ترکیبیزمستان به ما بدهد. 

شود تا بدانیم که از همان ابتدا، صفت مهاجر بودن با نام گل همراه میخواهد تحرکی را در سطرهای شعر ایجاد کند. رفته میکند، و رفتهبهار انتخاب می

تواند آید، شمیمی است زودگذر و شکفتگی حیات که در تغییر فصل، عاملی است همگانی که برای هرکس در هرجایی نمود میها و بهاری که از پی آن میگل

و  جزئی ،عنصریسوی روایتی و غیرنمادین، به  اسنادیحرکت شعر خود را از بستری ی سال، شاعر با وارد کردن گل در شمارش روزهای پایانداشته باشد. 

رود که در گرماگرم رسیدن نوروز و نو شدن طبیعت، انسان را نیز تازه در ادامه پیش می کار، شعر به سوی ساخت اجزای کوچکیبا این  د.نمادین سوق بده

 .شوندوجور نمیهایی بریده هستند که جفتآور. تنها تکهافزایند و نه شادیکه نه غم ، اما ایستا و غیرمحرکپازلی مشتمل بر عناصر دلکش و نغز کند.می

شان تشبیه که به میهن هاخاکِ گلخوانیم، می شعر افتد. همچنانکه در سطرهای بعدیحتماً با شکلی مثبت و طربناک اتفاق نمینیز این تازه شدن  بنابراین،

ی بدی است که شاعر برای نمایش گلی مسافر که مخصوص جایی نیست و تنها در مدتی گذارد. و چه استعارهشده، بر کوچک بودن این شادی صحه می

ها مه، ساختمان کلمات و چیدمان معنایی آندر اداای از وطن آن گل بداند. ماند، خاک را استعارهاش زنده میرغم تمام زیبایی و شادابی و استواریکوتاه، علی

زیند تا آن گویم که مقصود و نظر شاعر است. او، گردش تقویم و سال را برمیبه سمتی برها آماده شویم و برد که برای سفر همراه با بنفشهما را به فضایی می

 گیرد و شعر از توصیفیهای مهاجر اوج میدل راوی با دیدن بنفشه آهِخ بدهد. اتفاقی که قرار است در بند دوم قطعه ررا به تحول درونی انسان پیوند بزند. 

ریاد باشد که فای حالا در بخش دوم، از مجرای فکر و درونیات راوی، قرار است تفکری عمومی و دلتنگی دهد.بیرونی، به حدیث نفسی درونی تغییر فاز می

های چوبی با خود هرکجا که ها، در جعبهخواهد که بتواند وطنش را همچون این گلاو هم می کند. به بیرون از محیط شعر سرایتمشترک بشود و پژواکش 

ت و دهد، چیسمان میتصویر و آرزویی که شاعر نشان ؟تواند داشته باشدمعنایی می خواست، ببرد. اما حقیقتاً این کار چه قدر ممکن است؟ اصلاً این کار چه

عنایی های مکدام؟ برای بحث درباره این امور لازم است به لایهوطنی، یا شاید هم هیچجهان پرستی است یاین میهناا مرتبط باشد؟ تواند به امروز مچگونه می

ی آن خواهیم ی ادبشناختی شعر بیشتر توجه کنیم. اما پیش از اینها، چند کلامی درباره گل بنفشه و چرایی وجوِد آن در شعر، و سابقهو نظام تصویری و ریخت

 گفت.
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آور نند، پیامنشیها به گل میها در کنار جویبارها و بیشهوقتی بنفشههزار ساله دارد.  قدمتی های بومی ایران است که در شعر فارسیگل بنفشه یکی از گل    

 ی اوج خلاقیتهاعنوان شاهد نمونهرفته. چند بیت از شاعران کهن بهو اندام و حالات او به کار میدر شعر فارسی این گل عموماً برای وصف معشوق بهار است. 

 آوریم:گیری از این عنصر طبیعی در شعر را میو دقت در بهره

 بنفشه مگر دین ترسا گرفت چو رهبان شد اندر لباس کبود/ 

 رابعه کعب قزداری

 که هر دوبرگی از لاله یکی شد محرابپیش لاله بنفشه سجود کرد چو دید/  به

 مسعود سعد سلمان

 گوژپشت جامه کبودبویید/گفت ای باغبانی بنفشه می

 این چه حالیست از زمانه ترا/ پیر ناگشته درشکستی زود

 ی دهرند/ در جوانی شکسته باید بودگفت پیران شکسته

 انوری

اده استف ای که به آن اطلاق گردیده، در جهت ساخت شعرهای صوری و حالات روحیبینیم که چطور از گل بنفشه و قد و قامت و ویژگیها میدر این نمونه     

هایی کوچک به رنگ زرد و سه رنگ است و گلهای ایران، براساس اطلاعات اطلس گلشده که  آورده، نوعی از گل بنفشه «هاکوچ بنفشه»شده است. در 

یفی بیشتر و یا شرح ک بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که چنین نمادی در شعر، با اطلاعات روید.یاسی کمرنگ و بنفش داشته، در اواخر اسفندماه می

ل ای، شاید وصف کیفیت رنگ و شکل گزیرا در چنین صحنه تری را تجربه کند.احساس نزدیکی عمیقنمایانده شود که خواننده بیشتر با آن درگیر شده و 

عر در شود. ساختمان تصویری شبینیم که چنین پیوندی در حقیقت برقرار نمیشعر، می واکاویاما با  تر ایجاد کند.تر و ماندنیتوانست تصویری جزئیمی

انه )و گرایبوی وطن شود که رنگ وویژه در جایی خطرناک میگی بهاین شعارگونه گیرد.لتی شعارگونه هم به خود میمقطعی سطحی باقی مانده و حتی حا

ی ی شعری پیکربندی کند، اما همین جا دقیقاً نقطهخواهد زیبایی را همراه با دردِ درونی آن در یک سازوارهمی شاعر گیرد.( نیز به خود میگرایانهشاید واپس
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هاست الکه دیگر )شاید( سگرا ماند. تصویری محو و ایدئالی میاپایدار باقن شعر تنها در سطحی گذرا و نگردد. انتخاب نماد در ایلغزش و بروز مشکلات شعر می

ذشتگان نسبت به گ-شود و تنها با رنگی تازه ی شعر دور نخی پوسیده میریختههمپازل نامرتبط و بهیاری از شهرها و مناطق ایران رخت بربسته است. از بس

 آید.به بیرون می -در شعر احساسی و رمانتیک

انی و واژگانی ی بررسی زب، طبعاً از دریچهبررسی ونگاه این البته باید گفت که اشاره کرد.  ی گذراشعر، باید به چند نکته ی نظام تصویری و ریختدرباره اما    

 کند.ستجوی معنایی و حسانی آن مینظری که فرم و ریخت شعر را درگاهی برای جگیرد. نقطهشعر صورت می

ش، در درون خود فرورفته و به محرکی برای سفر ذهنی رغم ادعای واژگانشعری که علیافتد. ای که ساخته گیر میدر جهان تصویری« هاکوچ بنفشه»    

ها کند و در ویترین قشنگ مناسبات لفظی خود تنجهانِی ما باز نمیشود. گویی، وجه تصویری آن راهی به بیرون، به مناسب انسانی و اینخواننده تبدیل نمی

 وباشد.  پنهان ماندهتواند( از نظر را با موضوعی بیرون از خود مواجه کند که )میخواهد با بردن ما به سفری تصویری از طریق واژگان، ما ماند. شعر میمی

ی و بسته از تغییرات درونای هممجموعه شعر قصد دارد تا سفر را نه صرفاً یک عمل و فعل بیرونی )مکانیکی(، کهی چرخش اثر شود. همین، تبدیل به نقطه

افتد. اما اثر از بردن خواننده به جسمانی و چه در ذهن و روح آدمی اتفاق میهای سفر، چه در بُعد از نخستین گامبیرون نمایش دهد. تغییر و تحولی که 

ه کرده پستالی در شعر ارائتوانست به این نیت برسد، به شکلی عقیم و کارتای را که با آن میترین حقهزیرا اساسیماند و ناکام است. درمیچنین فضایی 

 اش باشد،ی قوتکرد نقطهدقیقاً از همان جایی که فکر می« هاکوچ بنفشه»آن در سطور شعر است. ها و بازاجرای سازی تحولِ درونی آدمم، مشابهاست. آن ه

 خورد. ضربه می

ا های دم دمای عید رکه گل ایبه لحظهکننده است که در شعر هم تلاش شده بازسازی شود( فروکاستن امر سترگی مانند سفر )منظور سفری دگرگون    

خواهد وطنش را با خود اینطرف و که بغض وطن در خود دارد و در آن، آدمی همیشه میکنند، و بعد پرتاب از این تصویر و منطقه، به تصویری جا میجابه

کند، موطنی است گمشده و گمگشته و عر بدان اشاره میوطنی که شاگرایانه و درخودمانده دارد. بلکه هدفی واپس، آنطرف ببرد، نه تنها امروزه کارآیی ندارد

چنین وطنی، جولانگاه دیاسپورا است. جایگاه ازلی و عالِم توان حدودی از آن را جست. )احیاناً( فراموش شده، که تنها در سطوح نوستالژیک ذهنِ جمعی، می

 مختصات شاید بتوان گفت از بعضی جهات، گار همیشه در آنجا بهار جاریست.سرزمین گمشده که مأمن دردمندان است و ان مُثُلی هرچه که نمادین باشد.

ی پپسی، سینمای فردین و مزه .کردقیاس  ، گذاشت وشمردهایش در شعر برمیداشتنیآنچه که فروغ فرخزاد از دوست ای را دربرابرچنین سرزمین نادیده
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. تازه آنکه فرخزاد با ورود به ساحت عناصر کنندجهانی را دنبال میتر و ایندیگر عناصر و حالات و توصیفاتی که در شعر فروغ فرخزاد موجوداند، روحی زمینی

تادانه از زبان و تبلور رویکرد فکری خود، شعری مهم و استوار ی اس، در کنار استفادهجاگذاری مناسب عناصر عامه در شعرملموس زندگی شهری و آشنا و همه

نی ، وطو یا در همراهی دیگران به آنجا نقل مکان کند خواهد آن را با خود حمل کندتابانه میاما وطنی که کدکنی بیدلپذیر پدید آورده است. حال و درعین

ست مملو از خاطرات و یادهای شیرین گذشته. وطن کدکنی، سرزمین ارواحیمانند شهر فرخزاد. است متعلق به دیروز و دیروزها. نه محلیتی امروزی و معاصر، 

های بزرگ این شعر است. شعری است که در خود، و در دیروز خود گیر کرده. دوست ندارد بیرون بیاید و تنها از پشت پنجره، این نیز از دیگر معضلات و عیب

 1ی چندان هم خوشبخت نیست.ای است که حتگر ازدحام کوچهنظاره

چنان که بسیاری دیگر از اشعار شاعر نشاند. همی امروز ما میجایی دور از تجربهدر ساختمان شعر، اثر را  تحرکزبان استعلایی عقیم، بدون وارد کردن     

یری، آن چیزی گاین سکونِ منفعل و بدون موضع ماند.بازمینیز بیشتر در پی ساختن ترکیباتی مستعمل و نالان است، از نزدیک شدن به جهان پیرامونی خود 

های اغلب ناله»و باز به قول ضیاء موحد، چنین شعری حاوی  خواهد بیش از هرچیز شعر را در خود فرو ببرد و وجه انضمامی آن را کاهش بدهد.است که می

 «گذارند.ی بدحالی میبا هم مسابقه»دهد که ی از شاعرانی پیوند میااست و شاعر را به جرگه« های اغلب کاذبدروغین و اظهار فقر و فلاکت

                                                             
 اماز سطر شعر فروغ برداشته1 


