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با تأكيد بر محتوا  هاي محمد زهري  سروده   و تحليل مجموعهنقد 
  مايه  و درون
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 هاي آمل  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دبير دبيرستان

  2عليرضا قاسمي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيالن

  3ابراهيم فالح
  د ساريدانشگاه آزاد اسالمي واح ،استاديار

  چكيده
   معاصر، نيما يوشيج با درك عميق نسبت بـه اوضـاع ادبـي، اجتمـاعي و سياسـيِ جامعـه         در دورة    

   ايي ايـن شـيوة  گشايد و پس از او شاعران بسياري در جهـت پويـ    ايران، راهي نو در شعر فارسي مي
از ايـن شـاگردان مكتـب     يكـي  ترين طـرح فارسـي    هري، شاعر كوتاهدارند. محمد ز  گام برميتازه 

هاي مختلف   نيمايي است. او به جهت حضور مستمر در ميدان سه دهه شعر معاصر و چاپ مجموعه
ــره    ــاعرانگي چه ــتقاللِ ش ــژه و اس ــا مهندســي و ســبك وي ــ  ب ــ ؛از داردـاي ممت ــه گ ــه در   ونهـب اي ك

ناپـذير اسـت.     ي اجتنـاب سير تكاملي آن، توجه به آثـار و    شناسي شعر نو و بررسي همه جانبة  جريان
هـاي    پژوهش حاضر در پي آن است تا ضمن تبيين فعاليت هاي ادبي زهري و جايگاه او در جريـان 

به ريخت شناسي و تحليل آثـار وي بـه ويـژه از ديـدگاه     ه شيوه تحليلي و توصيفي بشعري معاصر، 
ماليستي زهري   . رويكرد مينيبپردازد و گفتمان فكري غالب در هر يك از آنها را تبيين نمايد  محتوا 

هاي شاعرانه نظير فاصـله گـرفتن از فضـاي آركائيـك در فـرم و        و حركت تدريجي او در تاكتيك
افاعيل عروضي تا رسيدن به زباني نـرم و تغزّلـي، از ديگـر       مصالح زبان و نيز رهايي يافتن از سيطرة

  .مسائلي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  

  زهري، شعر نو، ريخت شناسي، نقد، محتوا، ساختار.: هاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  :20/03/1395؛ تاريخ پذيرش:17/09/1394تاريخ دريافت. 

1. E-mail: a.h.p@mailfa.org                           
2. E-mail: ghasemi.alireza79@gmail.com  
3. E-mail: fallahebrahimi@gmail.com                                  
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  مقدمه
 -كمتر از او ياد شده سفانهأكه مت -سبك شعر معاصر ايران   هاي صاحب  از چهره كيي
معاصر ترين روزگار حيات ادبي  طاليي در متن ،از يك سو شاعري كه. است 1د زهريمحم 

چـون اخـوان ثالـث، احمـد شـاملو،       اي  شـاعران برجسـته  كنـار   در سي و چهـل)    ةايران (ده
 اعر مردمـيِ ـوان شـ ـرا بـه عنـ   خـويش  درخشيد و نامخوش  فروغ فرخزاد و سهراب سپهري

تـرين    تـرين و تلـخ    و از سـوي ديگـر، شـاهد و وارث يكـي از حسـاس      حاشيه ثبـت كـرد    بي
به ترتيـب  زهري  شاعريِ ماحصلمرداد بود.  28حوادث تاريخ معاصر كشور يعني كودتاي 

 :(اشـرفي  همـ ان  شـب ، )1345 :(اشـرفي  گاليـه ، )1334: (اميركبير جزيرهسال نشر عبارتند از: 
 :(اشـرفي  مشـت در جيـب  ، )1348 :(بامداد شعرها   برگزيده )،1348 :(نيل و تتمه، ...  )1347
  ). 1356 :(رواق پير ما گفت ) و1351

   نقدها و نظرات شاعران و منتقدين دربارة   زيدةاشعار زهري همراه با گ كامل   ةمجموع
اي از   نيـز عنـوان گزينـه    بـه فـردا  منتشر شـد.   1381در سال  براي هر ستارهآثار وي با عنوان 

   .به طبع رساند 1374اشعار اوست كه نشر چشمه آن را در سال 
ـ      نوشتار پيشِ رو بـا روش توصـيفي تحليلـي مـي     ارـه بـه ساختـ  ـكوشـد تـا ضـمن توج 

هاي زهري، به بررسي آنها به ويژه از منظر تحليل محتوايي بپردازد و جايگـاه زهـري     سروده
آثار زهري خواهد بود    واحد تحليل اين مقاله، همة ،را در شعر نو فارسي بنماياند؛ از اين رو
زهري در شعر نو فارسي، زوايـايي از جريـان رشـد و       و با توجه به اثرگذاري و جايگاه ويژة

  بالندگي شعر نو را آشكار خواهد كرد. 

  تحقيق   پيشينة. 1
پنجاه، محققـان     ويژه در دهة   هاي پيشين، به  دهد در دهه  تحقيق نشان مي   بررسي پيشينة

 :تـوان بـه آثـاري چـون      اند كه در اين ميـان مـي    اشعار زهري انجام داده   هايي دربارة  پژوهش
 اي زهـري ـهـ   ري در سرودهـسي)؛ 1358نژاد (  يـزابـرضا ان رثا زهري از جزيره تا پير ما گفت
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از محمــود  كمــان  زهــري در آفتــاب و رنگــين) و 1357و 1356) از فرهــاد عابــديني (2و 1(
هاي اين شاعر كمتر   پنجاه تا ساليان اخير، سروده   ) اشاره كرد. اما بعد از دهة1350كيانوش (

آنها صورت گرفته است. برخـي     هاي اندكي دربارة  مورد توجه پژوهشگران بوده و پژوهش
از كاميـار عابـدي    محمد زهري: زندگي، آثـار و شـعر  : به فرداها عبارتند از:   از اين پژوهش

) و از تبار بـاران: اشـعار محمـد زهـري از     1383از ابراهيم قيصري ( براي هر ستاره)؛ 1374(
  ).1392شناسي از سمانه دلير كوهي (  منظر سبك
كنـد تـا حـد امكـان       هاي پيشـين، تـالش مـي     گيري از پژوهش  حاضر ضمن بهره   الةمق

تري از اشعار زهري را مورد بررسي قرار دهد و گرانيگاه فكري شـاعر      زواياي محتوايي تازه
  را بنماياند.

  . بررسي سبك شعري زهري2
  . زهري شاعري متعهد و اجتماعي1. 2

 يعنـي مـرداد   28ناشي از كودتـاي   طوفان اجتماعيِ دو سال پس از فرو نشستن زهري 
اعـالم   ايـران  ادبـي ة را در عرصـ  خـويش  حضور "جزيره"   مجموعهانتشار با  ،1334 در سال
  .كرد

فضـاي روشـنفكري ايـران       ةمرداد، شوك بزرگي بـر پيكـر   28كودتاي وقايع نفت و 
 حـوادث و فشـارهاي سياسـي   ة ايـن  در نتيج آرماني آنان را فرو ريخت.   ةفرود آورد و جامع

مردگي در سطح جامعه عمومـاً و در ميـان روشـنفكران خصوصـاً       نوعي سرخوردگي و دل«
گرايـي و    توانست پشت كـردن بـه آرمـان     ابتدايي آن در ادبيات و شعر مي   پيدا شد كه نتيجة

عي هاي تغزّلي و روي آوردن به نـوعي ابهـام و رمزگرايـي و پيـدايي و گسـترش نـو        انديشه
  ). 116: 1375(ياحقي، » ادبيات اجتماعي و حماسي باشد

 كـرد؛ شاعران را متحـول     ةانديش ذهن و هاي ادبي و هنري و  ذائقه بدين ترتيب، كودتا
شـعر     ةهـا را بـراي بسـتن نطفـ      گوي وطن ساخت و ذهـن   مدار را مرثيه  دستان مردم  به  قلم   ةهم

شعر اجتماعي تمامي و  ر عاشقانه تقريباً برچيده شدبساط شع .آماده نمودشكست و مقاومت 
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يكـي شـعر راديكـال، عريـان و      باز را پر كرد و خود به دو شاخه تبديل شد.  هاي نيمه  دريچه
 ،عصبي كه به سمت شعار متمايل شد و ديگري شعر اجتماعي بر محـور رئاليسـم اجتمـاعي   

ـ ـدو روي اي كه هر هـاي    مقاومـت و آرمـان   ،سأـامي، شكسـت، يـ  ـاكـ ـر نـويـ ـه، تصـن سكّ
  داد.    ملّت را نشان مي ةشكست  درهم

هـا    قفل بر دهـان زده در كـنج خانـه   نيز  برخي شدند ومتواري  برخيكودتا، در نتيجة 
بود كه زهـري يكـي    »بودن و سرودن« و مقاومت از شاعران، ا استراتژي بسياريخزيدند. ام

كه دقيقاً يك مـاه بعـد از كودتـا يعنـي در     اي   عهدو دليل ماندن خود را در قطاو از آنهاست. 
  كند:  بازگو ميچنين سروده شده،  1332شهريور  29تاريخ 

ياد ياران كه به خاك افتادنـد
دل من بسته به اين شهر و ديار

 

كـين بـا مـن سـاز     ةكند انديش   
ــراز  ــاز و در شــهر ف ــه ره ب  ورن

)41: 1381(زهري،   

قيـام كـاوه عليـه ضـحاك، از انحـراف         ز اسـطورة گيـري ا   و در شعري ديگـر بـا بهـره   
  كند:  ها به دست نااهالن شكوه ميهاي آزاديخواه و افتادن آن  نهضت هاي مردمي و    جنبش
دانسـت/ كـه     كاوه، يك بار خطا كرد؛/ دست باالي فرمان را/ به فريدون داد/ و نمـي «

رمين را/ بـه گهرهـاي خـون    ها/ ماردوشان دگر هستند/ و درفش پاك چـ   فريدون و فريدون
» پيرايند./ پدران و پدرانِ پدرانِ مـا/ سـاليان سـال/ بـه شـمار خـون پسـران/ تـاوان دادنـد           مي

  ).570 -571: 1381(زهري، 
اي است كـه در آن زيسـته و بـه آن      جامعه   زهري به عنوان يك شاعر اجتماعي، آيينة

برخـوردار  زاتـي  هـا و ممي   شاخصهاز  شاعر هر ةشعر و انديشوفادار مانده است. بديهي است 
بزرگ شعر زهري كه در تمـام مجموعـه شـعرهايش بـه چشـم       ةشاخص« است. در اين ميان

زدگي   س و دلأي ،دوم   ةـودن و در درجـسياسي و اجتماعي ب   ةجنب ،لاو ةدر درج ،خورد  مي
اعي و . بنـابراين مضــامين غالـب ســروده هـاي زهــري، اجتمــ   )96: 1383، (قيصــري »اوسـت 

سياسي و سرشار از حس شكست و نااميدي است كه اين موضوع حتّـي از عنـاوين آثـارش    
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نامه و مشت در جيب) نمايان است. البتّه زهري همواره مراقب است كه   (جزيره،گاليه، شب
  هاي اجتماعي وي از دايرة شعريت خارج نشود و به شعار بدل نگردد.   سروده

ار زهري نيز تا حد زيـادي ناشـي از انعكـاس راسـتين     يأس و آزردگي موجود در اشع
اصوالً زهري شاعري نيست كـه واقعيـت را درنيابـد و اميـد     «زيرا  هاست؛اوضاع زمانه در آن

» هـاي انديشـه و شـعر زهـري اسـت       دروغين به خوانندة شعرش بدهد و اين يكي از ويژگـي 
كـدكني يكـي از موضـوعات و     هاي شفيعي  ). ضمن آنكه بر پاية گفته36: 1356(عابديني، 

شـود بـين     ستيز اميـد و نوميـدي اسـت. مـي       مسئلهپس از كودتا  هاي حاكم بر شعرِ  مايه  درون
س ناميـد ... .   ا را شـاعران نااميـد و مـأيو   نهـ   كثيري از آ   اصل قرار داد و عدهشعرا يك خطّ ف

تنها شـاعران انـدكي    آميزي بر شعرشان حاكم بود و  يأس تلخ و مرگ صف عظيمي از شعرا
شـان تسـليم     بودند كه به داليل خاص فرهنگي يا اجتماعي و حتّي به طور فرمايشـي، روحيـه  

: 1387(شـفيعي كـدكني،    نشده بود -كه اكثريت تسليمش شده بودند -آن يأس و نااميدي 
63.(  

 هاي شاعري هم نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي پيرامون  زهري حتّي در اواخر سال
بـه مناسـبت    1361را در خـرداد   "بانگ بلنـد فـتح  "توجه نبوده است، چنانكه شعر   خود، بي

را نيـز در مـرداد همـين سـال در      "هفت نوبـت بـه نـام فلسـطين    "آزادسازي خرّمشهر و شعر 
سـرايد و فلسـطينيان را بـه برخاسـتن و       ها مي  هاي صهيونيست  محكوميت كشتار و بيدادگري

  اند:خو  مبارزه فرا مي
ها را به جان بستند/ راه بالدتان از همين سوست/ بر سـنگ    دستان خستة شما/ مسلسل«

ايـد/    ايد/ هميشـه زيسـتن را،/ مـرده     نشان/ نام شهيدان حك است/ هميشه برخاستن را نشسته
/ -كـه مرديـد و نَمرديـد    -د/ هفت نوبت را به نام شـما/  ـانيـزيد/ كه زندگـد/ برخيـزيـبرخي
  ). 531: 1381(زهري، »دزنن  مي
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  هريهاي ساختاري و زباني اشعار ز  . ويژگي2. 2
ايـن اسـت كـه     "پير مـا گفـت  "تا  "گاليه"از زهري  ةبرجستهاي   يكي از ويژگي     

و هـاي كالسـيك فاصـله بگيـرد       قالـب  و 1و فضـاي آركائيـك   زبـان  از كوشـد    پيوسته مـي 
و كناري  بيرونيعناصر موسيقي    ةرا از سيطربه تدريج شعر خود  رغم حفظ وزن و قافيه  علي
ي نرم آثار زهري گام به گام به زبان   ةدر مطالع .ساندبر  سازد و به تكامل و پختگي طبيعي    رها

 شـويم.   تر مـي   نزديكافاعيل عروضي    تا رها شدن از سيطرةگشايي وزني     و عقده و امروزينه
يعنـي، زهـري بـه تـدريج از غـزل و      شـهود اسـت؛   هـاي شـعري او نيـز م     اين روند در قالـب 
كاهد و به نوعي شـعر سـپيد     شعر نيمايي بر خود مي   گيرد و حتّي از غلبه  چهارپاره فاصله مي
 ،زبـان سـليس   ارزي بـراي ـة بـ ـر نمونـ ـآورد. شـعر زيـ    نمايد، روي مـي   كه سهل و ممتنع مي

   شاعر است: بدون تعقيد و خورده  صيقل
ام/   ا هرگز ياريشان نكـرده زنم/ ام  ها را دوست دارم/ حرف مي  انسان من شاعر هستم/«

/ من .اي  ا هميشه ياريشان كردهام ها را دوست داري/ حرف نمي زني/  تو شاعر نيستي/ انسان
همـان:  (« ريـرتـ ـ/ شاع،رانـشاعـ  ةهمـ  از ن/ وـاز مـ  وـم كـه تـ  ـكن  مي ا/ اقرارام شاعر هستم/

576- 575(.  
ها و تعابير آركائيـك و    كه آخرين اثر زهري است، واژه "پير ما گفت"ر دفتر البتّه د 
شود كه اين امر با توجه به فضاي كلّـي اثـر،     هاي كهن دستوري، به فراواني ديده مي  ساخت

  كامالً طبيعي و در  تناسب و هماهنگي كامل با محتواي آن است:
ر مــا، در تيمــارش گفــت:/ رهــروان، يكــي از يــاران را،/ پــارة دل، فرمــان يافــت./ پيــ«

  ).   482(همان: » زيبد  كوهند./ اي جگربند! تو را زيور اندوه نمي
سـت كـه   زهـري ا بزرگ  اتامتياز از -ها  هـان آسان انديشـوم بيـبه مفه - يرايـس  روان

يكـي ديگـر از امتيـازات    . وي بر كالم تلقّي كـرد    شاعر و احاطة قدرت نشانة آن را توان  مي
گويي عبارت است از دوري جستن از ابهام، تعقيدات لفظي   گويي اوست. ساده  هري، سادهز

و معنوي، اغالق زباني و هر آنچه كه دريافت معنا را در مواجة نخسـت، دشـوار و ديريـاب    
                                                                                                                   
1. Archaic 
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متفاوت در عالم شـعر  اي   چهرهيكديگر، زهري را به كنار  در امتياز اجتماع اين دوسازد.   مي
  تبديل كرد.

هـاي زبـاني     ها و تعابير عاميانـه، از جملـه ويژگـي     المثل  القة زهري به استعمال ضربع
  خورد:  هايش به چشم مي  اوست كه در بسياري از سروده

 »در قـوطي/ هـيچ عطّـار نيسـت.     -پشيمان گشته -مرهم تدبير اين مجروح خود كرده«
  )382(همان:
  ).506(همان: » اشدديگر حديث خرقه و، بخشيدن/ خواب است و،/ خير ب«

نظيـر   كنـد؛   شاعر حتّي گاه براي نامگذاري اشعار خويش هم از اين تعابير استفاده مـي 
بـراي ناميـدن دو شـعر از مجموعـة     ، "امـروز را عشـق اسـت   "و  "وقـت گـل نـي   "دو تعبير 

اجتمـاعي. ايـن    -بـراي نامگـذاري شـعري سياسـي     "دست كي بـاال؟ "و  نيز تعبير  "گاليه"
  انجامد.    به خلق چند شعر به زبان عاميانه مي "مشت در جيب"در مجموعة  عالقه نهايتاً

  . تأثيرپذيري از ادبيات كالسيك فارسي3. 2
زهري از معدود شاعران معاصر است كه با وجود اخذ مدرك دكتراي ادبيات فارسي 

آشـنايي و   و آشنايي كامل با ادبيات كالسيك، در قيد و بند آن گرفتار نماند، بلكـه از ايـن  
هاي بلند خويش در شعر نو بهره جست و از ايـن    اي محكم براي گام  تسلّط به عنوان پشتوانه

  حيث او را بايد پيشگام شاعري چون شفيعي كدكني دانست. 
 1330داند كه بين دو دهـة    فريدون مشيري، زهري را يكي از چند شاعر نوپردازي مي

با تسـلّط  «عر فارسي را به وجود آوردند. اين چند تن ترين ادوار ش  يكي از درخشان 1350تا 
و احاطه به شعر قديم و توانايي كامل در شعر كالسيك، نوپردازي كردنـد. طـرز بيـان ايـن     

دهد، اما احساس و مفاهيم همـه، تـازه و نـو و بازتـاب       گروه تأثير شعر كالسيك را نشان مي
  ). 598: 1374 (مشيري، »مسائل اجتماعي و مردمي و بشري است

انس و الفت زهري با ادبيات كهنسال فارسي چنـان اسـت كـه گـاه ابيـاتي از شـاعران       
نشـاند؛ گـاه شـعرش      گذشته و عباراتي از كتب مهم عرفاني را در پيشاني اشعار خـويش مـي  

كند   از اشارات متقدمين است؛ گاه مصراعي از شاعران گذشته را تضمين مي   ملهم و برآمده
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را » پيـر مـا گفـت   «پـردازد و مجموعـة     هاي عرفاي سلف مـي   به بازخواني انديشه و گاه حتّي
  آفريند.  مي

  طلبي شاعرانه هايي آرام در مسير سرودن همراه با انزوا  . گام4. 2
كند   مي آرام و مطمئن حركت و زهري شتابي در ساختارشكني شاعرانگي خود ندارد

همين ويژگي اوسـت   آيد.  لوي او كمتر به چشم ميهاي رو به ج  تاكتيك گاهكه  اي  گونهبه 
   دارد:  كه برخي از منتقدين همچون كيانوش را به چنين اظهار نظري وامي

 .اليه تفـاوت چنـداني آشـكار نيسـت    ـاب گـ ـر كتـ ـو شاع... ميان شاعر كتاب جزيره 
هـر   -اردمعني در جا مانـدگي و نسـپردن راه كمـال د    م كه اين ثبات يا عدم تغيير،يگوي  نمي

ايد از ابتـدا  ـري شـ ـسخن مـا ايـن اسـت كـه زهـ      -چند كه در مواردي جز اين معنايي ندارد
بيدي گزيده اسـت     اي يافته و سايه  چشمه ،راه  ه بگذارد و در نيمهخواسته است قدم بر قلّ  نمي

چنان كه لميده اسـت، زمزمـه     نگرد و هم  دهد و آسمان صاف را مي  و به آواز آب گوش مي
  .)640: 1381(زهري،  دهد  ر ميس

اش، آگاهانـه و رضـايتمندانه     اگر چه حركت آرام زهـري در طـول زنـدگي شـاعرانه    
 اوسـوزي    فرصـت  موجـب اي بـود كـه     ودهـهاي مفق  هـحلق ويدر زندگي  اين حال بااست، 

اريخ ترين دوران تـ   اسدر يكي از حس زهريگشايي   ه به زبانشد. به عبارت ديگر با توج  مي
انـزوا،   .دـــ يـا نخواسـت جايگـاه خـود را ارتقـا بخش      گونه كه بايـد، نتوانسـت و    معاصر، آن

خيـزش و  دل بـه دريـا زدن و   ، زهـري را از  بگـذاريم انديشي و يا هر نامي كه بـر آن    عافيت
  بارش بازداشت.

احسـاس تنهـايي و    .گذشـت آن انزواي زهري چيزي نيست كه بتـوان بـه سـادگي از    
به تماشا بنشـيند و خـود را آنچـه كـه      اش را  شكوفاييتا اجازه نداد  به او ي هرگزينب  خودكم
جايگـاه او در ميـان    موجب عدم تثبيت ،كه همين نجابت و سكوت افسوس بنماياند. ،هست

هميشـه از   .گيري هستم  آدم ساكت و گوشه اًـمن ذات« نويسد  مي او خود شاعران معاصر شد.
بيـنم    حرف هستم. خود را كمتر از آنـي مـي    . خجالتي و كمام  حضور در جمع وحشت داشته

ـ  ،گيـرم   مـي  بسـيار چيزهـا را نديـده     .درون من ساكت نيست كه هستم. اما ا همـه چيـز را   ام
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زهـري،  ( »گذاريـد   كـاري مـي    آيا شما نام ايـن را محافظـه   .جوشم  من در درونم مي .بينم  مي
1374 :621(.  

اي ـر از فضـ ـاعـي شـوردگـكه حاصل سرخ الـدر عين ح ،ردـخ و سـاس تلـاين احس
هـاي قبـل از     بـه ناكـامي   گويـا و  تـري دارد   هاي كهـن   ، ريشهاستجامعه اجتماعي  -سياسي

ابياتي از غزلـي كـه    تنهايي در تلخِ اين حس نمونه،به عنوان  .گردد  ميازاش ب  حيات شاعرانه
   هميشگي شاعر است:ها همدم   سين لحظه، نمودار است و تا واپشدهسروده  1333در سال 

امزبـــان بســـته،بـــانيهمز  بـــي ز
چو آن تار چنگم كه از ديرگـاه 
نه شمعم كه ميرم به يك آه سرد

 

ــته   ز  ــود رسـ ــنايي ز خـ ام  ناآشـ
ام  يــد يــك زخمــه بنشســته در ام

 ام  خسـته   دل چون ناي، هر آه، ز
)623: 1381(زهري،   

گرايـي او نـوعي     درون«هـا و    كه ايـن بـه خـود پنـاه بـردن     وان گفت ـايد بتـچنين شهم
» گرايي است، زيرا كه فرديت او سالمت و حقيقت انسان عام را از دست نـداده اسـت    انسان

   ).20: 1350(كيانوش، 
گزينـي و داليـل آن اشـاره      زهري در چندين سرودة نيمايي خويش نيز به ايـن حاشـيه  

  گاليه:   از مجموعه "شهربند تنهايي"وان كند. از جمله در شعري با عن  مي
ريـدم از دهـان مـار/ تـا وارهـم از      ام بسـيار/ در كـام افعـي ره ب     ها خورده  من خون دل«

زمهرير سرد تنهايي فكندم/ اكنون در اينجا،  غارحيله اندر كار/ خود را به  فريبِ  دوزخ مردم
  ). 158: 1381(زهري، !» شهربندم ،در دل تنهايي خود

هـا، زهـري از موقعيـت خـود راضـي اسـت و         ها و تنهـايي   اين انزواطلبي   وجود همةبا 
دانـم اوج    ام. نمـي   ام. در سر جايم ايسـتاده   من در كجا ايستاده«كند:   شدگي نمي  احساس گم

  ).621: 1374(زهري، » ام  است يا حضيض. به هر حال سر جاي خودم ايستاده
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  زهري هاي شعري  . درنگي در مجموعه3
منتشـر شـد تـا     1334كـه در اسـفند    "جزيـره "بين نخستين دفتر شعر زهري يعنـي        

زماني وجود دارد. گويـا شـاعر      ، حدود يازده سال فاصله "گاليه"دومين دفتر شعرش يعني 
  ريـطوالني سرگرم تجربه و دست يافتن به سبك ويژة خود بـوده اسـت. زهـ      در اين فاصلة

   هـوعـ ـچهـار مجم  1351تـا   1345هـاي    ة سـال ـوالني، در فاصلـ ـگ طـ ـنـ ن درـران ايـ ـبه جب
بايـد    كنـد. از همـين رو، ايـن دوره را     منتشـر مـي    -شعرها   صرف نظر از برگزيده -ري ـشع

  شكفتگي او به شمار آورد.    دورة
 تناسبي اوبين عنوان و متن آثار نامگذاري آثار زهري آگاهانه و هدفمند است و        

شني از حيـات ادبـي و   توان رد رو  آنها مي1شناسي اي كه با ريخت  به گونهاص وجود دارد خ
حـاوي   "گاليه"بيانگر تنهايي شاعر، "جزيره"نه، اجتماعي شاعر را پي گرفت. به عنوان نمو

 هاي كهنسالي اوست.  نشاني از سروده "پير ما گفت"الشكواي وي و   بيشترين بثّ

محلّ سرودن در پايـان بيشـترِ   تاريخ و  قيد ،هاي زهري  سروده از امتيازات ديگر يكي 
زهـري و     ةو مسـير شـاعران   2گاه نگـاري  تواند پژوهنده را در تعيين  ها مي  اين نشانه ست.آنها

   .دكن يارياين مسير  وخيز   فتنمودار اُ ترسيم
  .هاي شعري زهري خواهيم پرداخت  در ذيل، به نقد و بررسي هر يك از مجموعه

  جزيره. 1. 3
بـه چـاپ    1334در سـال  زهـري آن را  اي بود كه   يكي از سي و چند مجموعه جزيره 

 و ه شاعران و ناقداني چون مهدي اخوان ثالـث قـرار گرفـت   اين مجموعه مورد توج .دانرس
 ايـران مـا     نامه  هفتهدر  "زمانه خشكيِ اي در  جزيره" اي تحت عنوان  مقالهدر باب آن، اخوان 
  ).206: 1371(شمس لنگرودي، كرد رمنتش

                                                                                                                   
1. morphology 
1. chronology 
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نيمايي اسـت و بـرخالف بسـياري از     در قالب چهارپاره و شعر قطعه 48شامل  هجزير 
نسـبيِ   اسـتقالل  ،مهمتر   نكته. زاد از سالمت لفظ و مضمون برخوردار است  هاي هم  مجموعه

، ردي از يهـر شـاعر  هـاي    تجربـه نخسـتين  در  اش اسـت. غالبـاً    زهري در اولين دفتر شـعري 
 دسـت نيافتـه  خـود   ةنگـاه ويـژ   به زبان و سبك و هنوز شاعر زيرا، ؛نمايان استتأثيرپذيري 

 جزيـره زهري نيز مصداق دارد، چنانكه برخي از منتقـدين،     اين امر تا حدودي دربارة .است
. )609: 1374داننـد (عابـدي،     هاي نيما و تولّلي مـي   مشترك زهري به تجربه   را حاصل عالقة

البتّه بايد توجه داشت كه تأثيرپذيري زهري هيچ گاه مقلّدانه نيست و استقالل شاعرانگي او 
معاصرِ زهري نيز بر اسـتقالل نسـبي و حتّـي گـاه اسـتقالل         كند. منتقدين برجستة  را نفي نمي

ر زهري با انتشـا «تأكيد دارند. به عنوان نمونه، منوچهر آتشي معتقد است  جزيرهكاملِ او در 
هـاي    ثير هيچ پيشكسوتي بر سـروده أت   كتاب جزيره نشان داد كه مستقل به ميدان آمد و سايه

 كنـد   خواننده القا مـي  خود مفهوم تنهايي را بالفاصله در ،جزيرهنام  .او سنگيني نكرده است
جـاي پـاي    -جز ساية ناگزير شناخت نيمايي -... زهري مستقل است ... در شعرهاي زهري 

   .)638: 1381زهري،( »ديگري پيدا نيست هيچ شاعر
آنچـه  «د: ـنويسـ   در اين باره مـي  "هـانـزم يِـخشك اي در  رهـجزي"   اخوان نيز در مقالة   

اين خيلي  .چه دارد از خودش باشد كوشد هر  ل بگويم اين است كه زهري ميخواهم او  مي
كـار اسـت و متواضـع و از    پر«). او معتقد اسـت زهـري   96: 1384(اخوان ثالث، » مهم است
 المقـدور   ده حتـي ـشـ  مـا  جـوان  ذوقينِـمت اري ازـگير بسي  ي كه دامنـدليل  بي ةـانـغرور احمق

  ). 98همان: ( »پرهيزد  مي
شـود    اسـت كـه موجـب مـي     جزيـره ستقالل، پشتكار و درخشش زهـري در  همين ا   

اي   زهري دارم. آينده   راه آينده من چشم در«بيني كند:   روشني را براي او پيش   اخوان آينده
گـذاري    اكنون در اشعار زهري پايه  اي كه از هم  تواند اميدبخش و خوش باشد. آينده  كه مي

  ).98(همان: » خورد  بندي آن به چشم مي  شده است و استخوان
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 شاعر »منِ«توان مشاهده كرد.   مينيز دردمند شاعر را  نجيب و   ةچهر در اين مجموعه،
 رمانتيـك و  »مـنِ « -ماننـد شـعر زيـر    - همو گاه  است شناور اجتماعيِ »منِ« ، گاهجزيرهر د

  :عاشقانه
او مست مي زده/ مـن مسـت چشـم مسـت/ بـا       در بزم من رسيد/ با ساغري به دست/«

سنگ هر نگاه/ صد توبه را شكست/ دست فسون گشاد/ پـاي گريـز بسـت/ لختـي درنـگ      
دل اسـت/   ام چو رفت/ در جان و دل نشسـت/ اينـك بـت     كرد/ زد آتشم به هست/ از ديده

  .)46 -47: 1381زهري،(» پرست  من نيز بت
در اين مجموعـه آمـده اسـت؛     "به فردا"ترين اشعار زهري با عنوان   يكي از معروف  

حتّي گاه بي آنكه نام شاعرش  -ها نشست و بسياري از مردم   شعري كه خيلي زود در حافظه
يعني حـدود هفـت مـاه     1331كردند. در اين شعر كه در دي ماه   زمزمه مي آن را -را بدانند

مرداد سروده شده، شـاعر مقاومـت نسـل خـويش و يـادبودي از دوران       28پيش از كودتاي 
: 1374(عابـدي،  » هاي پيش از كودتا  بيني  خوش«ها و اميدها و   مبارزه و پايمردي را با آرمان

  كشد:  )، به تصوير مي610
بـه   ،هـايي   چه لـب  /؛كرد  تن رنجور ما را آب مي ،هايي  چه تب /،دانيد  ياران نميشما «

راه دشـمن   / نه پـاي از راه گردانيـد/ و نـه در   ،كسي از ما /؛ ...داغ مي شد جاي نقش خنده،
هاتـان/    جوشـد بـه جـام     هاتان/ و اين نوشي كه مـي   خندد به بام  / و اين صبحي كه مي.گام زد

 !»تـر شـد    هـا جانانـه    گـواه عـزم مـا/ كـز رزم     هاي مـا/   / گواه پايمردي!ياران اي ،گواه ماست
  ).33 -34: 1381(زهري، 

  گاليه. 2. 3
ايـن مجموعـه    كنـد.   مـي  منتشررا  گاليه 1345در سال  ،زهري پس از عبور از جزيره 

كـه آن را بايـد از آخـرين رد     اسـت  يك شـعر در قالـب چهارپـاره   و  نيمايي شعر 43 شامل
  زهري به شمار آورد.    اهاي قالب كالسيك در زندگي شاعرانهپ

بـا سـاز و كـار شـاعرانه،      طبقـاتي، خودبـاختگي و ...   ةطرح دردهاي اجتماعي، فاصل 
بـا طنـز و    "گـل قـالي  "، او در شعر در اين مجموعه است. به عنوان نمونه شاعر هدف اصلي
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طبقاتي دارد، به زيبـايي   ةكه ريشه در فاصل قالي را   كننده  توليدكننده و مصرف   كنايه، فاصله
  كند:  ميترسيم 
ولـي بـا شكلشـان     -/ اي بسـا جنبنـده در آن جـا   ... پـودي   بندد تـن   بر تار مي اي  پنجه« 

 د/ تا گل قـالي شـكوف  ... / دست در كارند و اندر كارشان بي تاب-انسانة رفت  تركيب درهم
(همـان:  » از مـا بهتـران   ،شكلشـان انسـان و  / زيـر پـاي   ،اي ديگرانـچون گل خورشيد/ زيرپ

162- 161.(  
كنـد    مي شكوه، از انفعال و انسداد اجتماعي "نامرد"در شعر ديگري با عنوان زهري   

و به دنبال دگرديسي، چراغ و نوزايي است و درد خود را درد كـوري اجـاق نسـل خـويش     
  :داند  مي

ان بـ دركـوه و جوشـش در بيا  اجاق نسل ماكور است و درد ما همـه ايـن درد/ تـپش    «
.../  هامـان   ست رگ  است/ عصير خون گرمي در كمرگاه بهاران است/ ولي از جنبشي خالي

/ سترون پاك/ سراغي نيست/ ز مرد مرد/ همه نامرد نـامرديم  عقيم از زادنيم و عاجز از بنياد
  ).211 -212(همان: » و درد ما همه اين درد

خوانـد و    مـي  ه، انسان را به بازبيني و بازشناسـي فـرا  از همين مجموع "فاتح"در شعر   
ماشـين و   ةواسـط    بـه روح آدمـي  انگيز امـروزي،    هاي حيرت  معتقد است به موازات پيشرفت

 بايد خود به عالج اين واقعه بپردازد. او انسان امـروز انسان شده است و  تخريبتكنولوژي، 
  خورد:  حسرت ميت ويراني بناي انساني برو  داند  قمار با تكنولوژي بازنده ميرا در 

/ ... پيمـانگي بـا تـو     با مـاه هـم   ت/ اي شكوه روشن فرزانگي با تو/ لذّ!اي انسان ،هاي«
چـون اسـتوا، از بـرق آتـش گـرم       ،كوه را با جادوي قدرت، چو مومي نرم كردي/ قطب را

كـاش انسـان،    /... بيـداد  ةنجوشد اين همـه سرچشـم   / تا،كردي/ كاش دل را نرم مي كردي
  ).226(همان:  »دوست با انسان بود/ كاش انسان بود

 به هر دو جنبة تلخ و شيرين آن نظر دارد. بيند و  ميمتنوع زندگي را  ،گاليهزهري در 
و بـر   دانـد   زندگي را از همين معبـر مـي     ادامه ،تصوير كشيدن فضاي سرد جامعه ضمن بهاو 

  كند:  ن از چنگال شب تأكيد ميسرزندگي و همراهي و همدلي تا رها شد
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باز هم لبخند بايد شد/ گر چه شهر از زهرخند دشمني، تلخ است،/ شهد بايـد شـد،/   «
نفـس، همـراه بايـد شـد/ بـا هـزاران         گوارا شد/ دوست را بايد ميان خيل دشمن، يافـت/ هـم  

 آيـد از   مشعل از چنگال شب بايد رهايي جست/ شهر خالي نيست/ گوش بـاش!... آواز مـي  
  ).235(همان: » سرايد/ گوش باش!...  آن خانه/ همزباني، همدلي را مي

  نامه  . شب3. 3
شـعر   63داراي  "هاي باران  قطره"كه به انضمام است  نامه  شبسوم زهري    مجموعه   

زهـري بـه شـعرهاي شـبيه طـرح روي       انتشـار يافـت،   1347كه در سال  در اين اثرباشد.   مي
سـت كـه بـا    انه  آ اجتماعي -بار فلسفي و، كوتاهي شعرها "نامه  شب"ةآورد. ويژگي عمد  مي
گـاه مجازنـد و گـاه     اند و گاه طبيعي،  ها، گاه استعاري  شوند. اين شب  مي آغاز "شب" واژة

  باشد. هاي آن  شبشايد كوتاهي و ناپايداري  اشعار نيزراز نهفته در كوتاهي اين  .حقيقت
شاعر به اين عنصر پر رمـز و     پربسامدترين واژه است و عالقه "شب"بنابراين، در اين دفتر    

هـاي يـك شـعر تكـرار       مصراع   گيرد كه گاه اين واژه را تقريباً در همة  راز طبيعت چنان فزوني مي
  كند:  مي

ها/ تو مرا گفتي:/ شب باش!/ من كه شب بودم و،/ شب هستم و،/ شـب    شبي از شب«
(همـان:  » اميدي كـه تـو فـانوسِ نظرگـاه شـبِ مـن باشـي        خواهم بود؛/ شبِ شب گشتم./ به

261.(  
 بـا «در اين اثـر   .ظ فرم و مضمون بودامجموعه شعري متفاوت به لح نامه  شبدر واقع، 

درك  .هايي كه شاعر بـه پـيش نهـاده، ارزنـده و زيباسـت       گام .روييم  به  يك زهري ديگر رو
هاي بنيادين   با گذشته تفاوت ،آن در شعرشهاي برخورد با   زمانه و تصحيح شيوه موقعيت و

سازي و شعر توضيحي دو دفتر پيش دور شـده و برخوردهـاي     از تركيب ... پيدا كرده است
   .)611: 1374، (عابدي »تر است  تر و فعاالنه  اش با قلمرو واژگان جدي  ذهني

فرمـي كوتـاه و    اشـعار آن در    پنجـاه همـه     ةاي بـود كـه در دهـ     تنها مجموعـه  نامه  شب
گيـري آگاهانـه يـا ناخودآگـاه فرميـك از        ا بهـره ـري بـ ـن، زهـرايـبنابد. ـه شـوار ارائ  رحـط

الگوهاي موجزسرايي جهـاني (هـايكو) و ملّـي (نظيـرِ فـرد، دوبيتـي، ربـاعي و قطعـه)،           كهن
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 ها را در ميـان شـاعران روزگـار خـويش بـه يادگـار گذاشـت.         ها و شعر لحظه  بيشترين طرح
ع تنوو  شوند  تر مي  ر و شبه فلسفيـت  از نظر مضمون عميقهاي اين اثرِ متفاوت زهري،   سروده

ـ    گاه انديشهشاعر  نيز در آنها چشمگير است.مضموني  تـرين شـكل     در عينـي  امي راهـاي خي
  :كشد  ممكن به تصوير مي

/ درخـت خشـك   .پرور شـد   سايه ،آويز و  گل ،/ شكفته برگ و.نهال خانه/ تناور شد« 
: 1381زهـري،  (» پـرور بـود    سـايه  ،/آويـز و   گـل و،/  / شكفته بـرگ ،كهنسال باغ هم، روزي

293.(  
  كند:  وار، به مرگ اشاره مي  اي فلسفي و خيام  و با انديشه

شـب گـم    ـة/ تيـر چـاالك شـهابي را/ كـه در انبانـ     ،ها/ به تماشـا بنشـين    شبي از شب«
» افتـيم   / ايـن چنـين در قـدم مـرگ فـرو مـي      -يا روزي -بي/ به ياد آر كه ما نيز ش / و؛گردد
  .  )255: (همان

  :ريزد  جان آدمي مي در جامِ  1كتيويتهابژاميد را با بسترسازي  گاه مِي
/ سر هر رشته .رسد هر راه // به ويران/ يا به آبادي.هر رود رسد /به دريا/ يا به مردابي«

  .)304 :(همان» يدوار اين است/ بشارت با دل نوم.رسد جايي  مي  -آخر –
  رود:  به سراغ مضامين عاشقانه مي گاه نيز

/ و ندانسـتم  ،/ از در خانـه بـرون رفـت   -پاورچين پاورچين -ها/ ياد من/   شبي از شب«
» آن قدر بو بردم/ كـه تـنش بـوي دالويـز تـو را بـا خـود داشـت         /.كجا بود / و،كي باز آمد

  .)254 :(همان
   :كشد  ز به تصوير ميايجاو  ييزيبا با و رنجش نازنينان را

رنجـه   ،چـه زود  / ريخت/ نـازنين، ،اي به دست باد ديد  تازيانه /،سفيد سيب ةتا شكوف«
  )287: (همان» شود.  مي

                                                                                                                   
1. objectivity 
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  و تتمه  3. 4
بـه    زهـري دوبـاره   ،در اين اثر .شعر است 24و داراي  زهريچهارمين اثر  اين دفتر،   

منـوگرافي شـاعر    ، آن است كهاين اثر   عمدهبرجستگي  .آورد  شعرهاي بلند نيمايي روي مي
و شايد يكي از داليل بلندي اشعار اين مجموعه، همـين باشـد. فريـدون مشـيري شـعر      است 

زهري و تصويري از چهره و رفتار و نجابت    از اين مجموعه را برگي از شناسنامه "رو  روبه"
  ): 598: 1374داند (مشيري،   و خاموشي او مي

گاه من اسـت./ دشـت يخبنـدان      كه اقليم دلم را كس نجست،/ حاصل پرواي بياين«   
بند راه درگاه مـن اسـت./ گـر مـرا بشناسـي، از ديـدار دل،/ دانـي از مـن           خاموشي من،/ راه

ام از آتـش دل،/ سـرد     صورتي جز درد نيست./ گر چه گرمي،/ بر تنم خاموش مانـد،/ سـينه  
  ).340: 1381(زهري، » نيست

انتشار يافت، از دو بخش تشكيل شده است. بخـش نخسـت    1348كه در سال  و تتمه
انـد و بخـش     سروده شده 1347تا  1345هاي   شعر نسبتاً بلند است كه بين سال 9   دربرگيرنده

هسـتند و   1336تا  1330هاي   شعر بلند و كوتاه است كه محصول سال 15دوم نيز مشتمل بر 
همـان حـال و هـوا و محتـواي     آيند. اشعار ايـن بخـش در     عر به شمار ميشا   از كارهاي اوليه

انـد    هستند با اين تفـاوت كـه بيشـتر شـعرها در شـكل نيمـايي سـروده شـده         جزيرهمجموعة 
 "سـوزد   اره ميـتا يك ست").  از جمله اين اشعار، شعري است با عنوان 29: 1357(عابديني، 

رغـم يـأس و     ز كودتا سروده شده و شـاعر را علـي  يعني چند ماه پس ا 1332كه در زمستان 
  دهد:  تاريكي و خفقان حاكم بر جامعه، اميدوار نشان مي

تا يك ستاره سوزد،/ بر طاق الجوردين،/ تاريك نيست اين شب./ تا يـك شكسـته،   «
  ).331-330: 1381(زهري، » بندد،/ بر سنگ، چشم نفرين،/ خاموش نيست اين لب

اسـت كـه غـم و انـدوهي     » آدمك«ش نخست اين دفتر، شعر يكي از اشعار زيباي بخ
  زند:  عميق در سرتاسر آن موج مي

مراشكسته گير!/ دريچة مرا به روي شهر آهن و غبار و دود،/ بسته گير!/ بهار اگر چه «
  ).314(همان: » موميايي است،/ مرا شكستة شكسته گير!
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گريـزي بـه    -هـاي پيشـين    عههمچون بسياري از اشعار مجمو -شاعر در پايان اين شعر
  كند:  خبري خود از بهارهاي پياپي را روايت مي  زند و بي  انزواي خويش مي

هـا    / چـه سـال  .آسمان باز را ،/ به چشم من، زمين و،/ تنگ كرده است،هاي بسته  اتاق«
-كورچو كرم     -بامداد/ وجه كه اين اسيرِ /.../ بهارها، / بهارها،/ بهارها،گذشت ،كه آمد و

  )315 -316همان: (» / خبر نگشت.
هـاي دوم و    هـا نسـبت بـه كتـاب      در جمع ارزشـيابي «به طور كلّي اين مجموعة زهري 

(عابـديني،  » سومش نه تنها قوس صعودي نداشته، بلكـه از ارزش كمتـري برخـوردار اسـت    
1357 :29.(  

  . مشت در جيب5. 3
منتشر شد و مشـتمل بـر    1351 اين مجموعه به عنوان پنجمين دفتر شعر زهري در سال

گويد، اشعار اين   اين اثر ميدر ابتداي شاعر خود شعر كوتاه و بلند است. همان گونه كه  77
 غالب برفضاي است.  1971و  1970هاي   سال كار غربت لندن در  -جز دو شعر -مجموعه 

  است. و پر از طعم تلخ هجران كي نوستالوژيفضاي ، اثراين 
زنـدگي در غـرب      ةوـبـه شيـ   ،"70لنـدن  "ر اين مجموعه يعنيـتين شعدر نخسشاعر    

ت مطلق ماشـين، فراموشـي انسـان و    اريت و جبها، حاكمي  گسست و تمدن غرب، پردازد  مي
  كشد:  خود را به تصوير مياحساسات زخمي 

همسايه/ نه صداي آدميـزادي/ هسـت فريـادي     /همسايه، ةنه كسي با خير و شر خان«   
 - زنگ كليسا/ ةكارخانه/ يا طنين خستيا يا  ترن/  /يا صداي سوت كشتي، نجواست/ /،اگر

خاموشـي   / مرده و ناآشناسـت .../ خـوابِ  ،/ كه دگر در گوش سنگين جوانان-روز يكشنبه
» انقـراض مـرگ   ويـلِ  چـاه  /خويشـي/ بعـد    بـي  بست  بن خِرزشود هر روز/ بعد/ ب  تر مي  گران
  ).374 -375: (همان
 كنـد و   مـي  وصيفزيستن در غرب، آن را روسپي گند بزك كرده ت   پس از تجربه او 

هـم يافـت    آنجـا انسـان امـروز در      ةگمشـد ال نيسـت و  ـآم   هـرب كعبـغد كه ـده  هشدار مي
  :شود  نمي
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ـ  ةنشان  وجوي گنج/ از راه بي  پاي لخت تجربه رفتيم/ در جست با ر ابريشم/ تا بستر معطّ
ا / دريافتيم/ در غـرب هـم خبـري نيسـت/ انگـار      / ام-ي گند بزك كردهآن روسپ -مغرب/ 
/ ديگـر نـه دلـوي و نـه طنـابي/ نـه چـرخ        هم همه جا آبي است/ در چاهسار مغرب ،آسمان
  )378: (همان »-نه كس ديگر -/ تويي/ ،اينك/ تنها منم / ... چاهي سرِ ي  كهنه

ش نمايانده شده است، امـا  غرب در نگاه برخي خو  هر چند زندگي و مناسبات مدني
نگـرد، سرشـار از تصـاوير پارادوكسـيكالي       در نگاه شاعري كه با چشمي باز به اطـراف مـي  

است. زهري تناقض موجود در غرب را اين گونه به تصـوير     است كه پيرامونش را فراگرفته
  كشد:  مي

بگذرد/ و هـم   اي از چرخ/ و توقف/ تا سگي از عرض راهي با تأنّي  ترمزي،/ با زوزه«
  ).437(همان: » رويد از آن مشتي و فريادي  روياند در اقليمي كه مي  او، با بمب/ قارچ مي
رسد شاعر در پرداخت ساختاريِ شعر فوق، چندان توفيق نداشته است.   البتّه به نظر مي

تـر    توانست دستمايـة اثري شـاخص   به عبارت ديگر، مضموني بدين شاعرانگي و بكارت مي
قرار گيرد. تقيد به وزن، زايش اين شعر را از بستر طبيعي خارج ساخته و آن را تا سطح يك 

  گزارش مقطّع و دست و پا شكسته تنزّل داده است.
ـ    زهري در اين مجموعـه    احساسِ لطيف شاعرانه و در شـعري   د شـده ي در لنـدن متولّ

ـ دار  پـذير و اسـتعاري و اليـه     تأويل ـ       يي نصـيب آهـواني مـ   ، حتّ الع از شـود كـه بـي هـيچ اطّ
   :شوند  سرنوشت راهي سرزميني ديگر مي

كه نـه   آهو و آهوبره از دشت زمستان رفتند/ به كدامين آبادي/ ست/  خوابيده ،/برف«
   ).444(همان: » / با آن،نه كميني /،دامي

نشـين شـدن مـردم در      تـه  زهري گواه گوياي شعر اجتماعي اوست. "كور ةآيين"شعر 
   در اين شعر به خوبي نمايان است: با افراد جامعه خودهمزادپنداري  وعر جان شا
ـ     رفتم تو را ببينم/ در چشمه« شكسـته/  :مـردي  ا/ خـود را ديـدم/  سار روشـن آيينـه/ ام /

 /،پيوسته/آهسته/ آهي كشيدم ناشادمان نشسته/ پيوسته با مرارت / بازگسسته/،بسته  خسته/ دل
  ).395 -396(همان: » ش را در آيينه گم كردممن خوي آيينه كور شد/ /!آه
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هـامي و  ديگراتّ بـا موضـوع رايـجِ    "ناسـزا " ، شـعر ر اين مجموعهاشعايكي از زيباترين 
تـرين زبـان بـه شـعر بـدل        ها را با ساده  و اين هنر شاعر است كه روزمرگياتّهامي است خود
  :سازد  مي

ـ  نگي/ در دلِ/ سـ ،دسـتي  ةر از فتنـ ـاد/ اگـ ـافت  رعشه در چشمه نمي« آشـوب ،شآرام /  
/ و .دست /گويد:  / سنگ مي.سنگ /گويد:  / ناسزا را كه سزاست؟/ دست مي.نمي انگيخت

  ).390(همان: » داني/ ناسزا را/ كه سزاست  تو مي
   :كند  همين موضوع را با زباني گفتاري، نرم و امروزينه روايت مينيز  "هقص"در شعر 

 /...چيـدش!  /گـم:   هاي سرخ/ من مـي   ره ديگه از سيباون درخت ته باغ/ لخت و عو«
 / نامه تمام،الم/ والس!گه: من نبودم  / اون مي.../ كي بود؟...كي بود؟/ گي:  / تو مي...چيدش!

شـه/ درخـت از سـيب      بيشترك/ لخت و عور مـي  /د/ بيشتركآ  شب تاريك كه مي اما باز /
  ).408 -409(همان: » سرخ

يعنـي رفـتن و    اسـت؛ اخوان ثالث  اثر "كتيبه" آورياد، ز اين دفترا "هنازنين قص"شعر 
  :تالش و بي حاصلي، نرسيدن

/ از هفت دريـا/ از هفـت صـحرا/ بايـد گـذر كنـيم/ تـا        :/ گفتيم-مردان روزگار -ما/ 
تا هفت آسمان رسـانديم/   ،/ت راهم /...طلسم رها سازيم ةمادربزرگ را/ از قلع ةقص نازنينِ

آن نـازنين اسـير    /ا هنـوز / ام-آتش - // از هفت صحرا-خون - /ز هفت دريارفتيم/ رفتيم/ ا
  ).412 -413(همان: » جادوست ةقلع

 بـه عنـوان نمونـه،   نيسـت.   انـدك  ،دسـت و كوتـاه در ايـن مجموعـه    كزيبـاي ي  اشعار
ش ايـن شـعر وا   ـه سرايـ ـرا بـ ر ـ، شاعـ زده  در فضايي رخوتناك و خواب "تنهايي مترسك"

  دارد:  مي
تنهاسـت   / كي تـوي ده بيـدار؟/ همـه خـوابن انگـار/ دسـت      ،كي تو ده خوابه /!هاي«

(همـان:  » جاليز چـه خواهـد آمـد    / سرِ!هايي/ نه كسي هويي/ واي مترسك، امروز/ نه كسي
  )؟416
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در دو جـاي   "واي"و  "هـاي "هـاي    واژه .بسـيار كامـل و امروزينـه اسـت     فوق،طرح 
خطـاب   كاري كارستان كـرده اسـت.   قي همسان،متفاوت براي دو عملكرد متفاوت با موسي

 "واي" ةدهنده و بازگشت نوميدوار واژه به او كـه واژ  بست رسيدن ندا  بنبه پس از  "هاي"
حسـرت  زهـري  . ل مي شودس و درماندگي مبدأكند، از خطابي اميدوارانه به ي  ميتداعي را 
  سازد:  مي گر  در دو طرح زير جلوه ييزيبارا نيز به  "آواز"و  "پرواز"

روازي ـاز و پـر پـ  ـگ/ راه بـ ـتنـ  ةـن پيلـ ـاي كاش، دل من بود/ كه از اي ،كرم ابريشم«
  ).463(همان: » يافت شبي  مي

ـ ؛گويد  كوه با كوه سخن مي« آواهـا/   مـان/ تـارِ    حنجـره  ةپنجـر  ا/ در پـسِ / من و تو ام
  ).468(همان: » پژمردند

ا زهري در اوج ايـن  ست امشاعر ااي ه  دلتنگي ،در يك نگاه» مشت در جيب«اگر چه 
   :ها دارد  ها، چشم اميد به دوردست  دلواپسي

  ).459(همان: » / دست سپيد صبح:دستي است/ باالي دست شب«
 شمرد و ديـروز و فـردا را پشـت پرانتـز      دم را غنيمت مي وار  اماي ديگر، خي  او در قطعه

   :دهد  ميقرار 
ـ  شهر طلبكـارِ  ةامروز نخواهد شد/ هم / نانِ،بود/ يا/ من چه خواهم ،من چه بودم«  لِگُ

  ).439(همان: » يديروز ل به گالبِ/ ولي/ متوس،امروزند/ تو
پايـان ايـن    وجود دارد، ايـن اسـت كـه هـر چـه بـه       مشت در جيببديعي كه در    نكته

 يـن ا كه آخـرين شـعر   اي  گونهد به گرد  يتر م  ، طول شعر كوتاهشويم  تر مي  مجموعه نزديك
 درو اين همان اسـت كـه   ) 471(همان: » !آه /غربت /غروب« :سه كلمه است فقط مجموعه،

هاي شـاعران    نظيري كه حتّي در سروده  شود؛ ايجاز بي  گفته مي "رسپكتيوپ"اصطالح به آن 
هـاي خـود را     پايـان سـروده   آيا شاعر با اين رفتـار نمـادين  اي ندارد.   بزرگ معاصر نيز نمونه

   كند و قصد دارد آرام آرام از افق نگاه مخاطب مخفي شود؟  اعالم مي
مهمي كه در باب اين ايجاز منحصر به فرد بايد بـدان توجـه داشـت، آن اسـت        مسئلـة

هاسـت كـه چنـين      هـا تجربـه و دسـت زدن بـه انـواع تجربـه        كه  تنها با پشت سر نهادن سـال 
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شاعري كه بتواند بـا سـه   ). «30: 1357ني، شود(عابدي  كاميابي در ايجاز براي شاعر فراهم مي
گمـان شـاعر عاطفـه، شـاعر       اش منتقـل كنـد، بـي     واژه تمام اندوه و حس خود را به خواننده

  ).30(همان: » تخيل و شاعر رؤياهاست

  . پير ما گفت6. 3
 پيـر مـا     مجموعه 1356ترين اثر اوست، در سال   قفّؤكه م مشت در جيبزهري بعد از 

طرح سخنان  اين مجموعه،   بخش عمده .كند  ميشعر است، منتشر  31مشتمل بر  كهرا  گفت
   است. و بيان نوعي تجرب عرفان اجتماعي سر  پندهاي پيرانه ،حكيمانه

گفتگـو، سـخن از شـعر [اسـت]، شـعر        بي«اگر چه به نظر يكي از منتقدين، در اين اثر 
وضع معنوي ... گاه روشـني لفـظ،   ناب و مسئول، ناب از جهت ارزش هنري، و مسئول در م

انگيزي معني، به قالب كالم. زهري در اين دفتـر بـه اوج انديشـه و      زند و گاه دل  به معني مي
)، اما حقيقت آن است كه اين توصيفات، 40: 1358نژاد،   (انزابي» لفظ، يك جا، دست يافته

بـه جـز چنـد شـعر      -مجموعـه رسد چرا كه در اشعار اين   تا حد زيادي غير واقعي به نظر مي
ايـن  اي از جهت انديشه و محتوا و تصوير عرضه نشده است. البتّه هر چنـد    چيز تازه -معدود

زهـري   ه نـام بـ ، ابداع و پيشـگامي آن را  دكري شاعرانه تلقّكامالً  ياثر توان  را نمي مجموعه
سـيك معرفتـي   به بازخواني متون كهـن و كال توانست . بدين معني كه زهري ثبت نمودبايد 

شـاعر پـيش از ايـن     بازگويـد. حكيمانه و عرفاني را بـه زبـان امـروزي     هاي  و انديشهبپردازد 
غزّالـي و   سـوانح ميبدي،  االسرار  كشفمجموعه نيز با نشاندن عباراتي از كتب عرفاني چون 

نشـان   خود را به متون عرفـاني    عطّار در پيشاني برخي از اشعار خويش، عالقه االولياء  تذكره
  داده بود.

و تـأثير اقـوال و حـاالت     اسـرارالتوحيد  هـاي عرفـاني مخصوصـاً     حال و هواي تـذكره 
منتسب به ابوسعيد ابوالخير در اين اثر كامالً مشـهود اسـت بـه ويـژه آنكـه پيـر ِ شـاعر، گـاه         

  كند:  همچون ابوسعيد به تناسب موضوع، بيتي نيز زمزمه مي
گنجشـك،/ خانقـاه مـا را،/      تي از شاخة انبوه زبانموسم سبزة فروردين بود./ مرغ مس«

غرق در ولولة دستان ساخت./ پير ما را،/ ناگاه،/ وقـت، خـوش گشـت./ زيـر لـب، بيتـي را       
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كه در چلّة تاريك زمستان هستي!/ باد، از روزنه، پيغـامِ گـل آورد تـو را،/      زمزمه كرد:/ اي
  ).492مان: (ه» خويشي درويشان است،/ برخيز  تابي و بي  روز بي

و حتّي همچون ابوسعيد و عرفايي چون او، ديدگاهي متفاوت نسبت بـه كرامـت دارد   
ــابير پارادوكســيكال كــه يكــي از عناصــر شــاخص در شــطحيات   487(ر. ك. همــان:  ). تع

  خورد:  عرفاست، در اقوال پيرِ اين دفتر نيز به چشم مي
حق حق!/ دلـي ارزانـي دار/ كـه    فرمود:/ اي   پير ما، هر نوبت،/ در مناجات، چنين مي«
  )493(همان: » دل و دل دل نكنم.  شوم بي

دهـد (ر.ك.    ماية سرايش شعر قرار مـي   شاعر گاه با ذكر نام حالّج، داستان او را دست
) و گاه بي آنكه نامي از جنيد به ميان آورد، از ماجراي بوسه زدن او بـر پـاي دزد   490همان:

  آفريند:  گر ميـرايي ديـويد و ماجـج  ره ميـ) ، به376: 1383به دار آويخته (ر.ك. عطّار، 
خرقـة     اي را ديـد/ پرسـيد:/ ايـن تهـي      رد آويختـه ـذرگاهي/ مـا روزي،/ در گـر مـپي «
نام محدودت  -باخته كيست؟/ نيت و نامش را گفتند./ پير، پايش را بوسيد و،/ گفت:/   جان
/ همـه كـس   -نـام مـردن را   -/ نام نامحـدودت را/  دانست؟  چه كسي مي -نام زادن را، -را، 
  ).497: 1381(زهري، » داند./ كه تو در ساية نعشت/ نام محدودت را بردي،/ تا نامحدود  مي

  اشعار اين مجموعه، گاه دقيقاً عارفانه است:
تر؟/ شـيخ،/ شـش جهـت را بـا انگشـت        آيين  ره كدام است و به -شيخ را پرسيدند:/ «

  ).484(همان: » تو را در دل چيستنمود،/ گفت: تا 
  گاه جنبة ايماني و اعتقادي دارد:

» تر؟/ پير گفـت:/ هـر نمـازي بـه جماعـت خواننـد        پير را پرسيدند:/ چه نمازي فاضل«
  .)479(همان: 

  رسد:  و گاه نيز رنگ و بوي موعظه و اخالق از آن به مشام مي
ردارد،/ طاعـت كامـل يـك    گفت:/ هر كه يـك گـام بـه آزار فرودسـتان بـ       پير ما مي«

  ).494(همان: » ماند  عمرش، باطل مي
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  گيري  نتيجه
هـاي    مجموعـه، در دهـه   6محمد زهري از جمله شاعراني است كـه بـا سـرايش و چـاپ     

!) آه /غربت /غروبترين طرح فارسي (  مختلف شعر معاصر فارسي حضور داشته و شاعر كوتاه
كه به خلق اثري شاخص و كـامالً متفـاوت    او انقالبيرسد در روند شاعرانگي   به نظر مي است.

، در سـهراب  تولّـدي ديگـر  البي كه در فروغ فرّخـزاد بـه خلـق    منجر شود، صورت نگرفت. انق
 هواي تازهو در شاملو به آفرينش  آخر شاهنامه، در اخوان به آفرينش حجم سبزسپهري به خلق 

  منجر شد.
آيد كـه وي بـه مسـائل زبـاني روز       مي  بر از بررسي و تحليل مجموعه آثار شاعر چنين

كند كه در قاموس روزگار و در ميان مـردم كوچـه     آشناست و بيشتر از واژگاني استفاده مي
هاي شـعر او بـه دور     هاي صرفي و نحويِ بيشترِ آثار زهري و گزاره  و بازار وجود دارد. سازه

  سازد.   ا چندان به خود مشغول نمياليه است و خواننده ر  از هرگونه تعقيد و پيچيدگي، تك
ردي از تـأثير   -هـاي نخسـتين وي    به ويژه سروده -اي از اشعار زهري   اگر چه در پاره

هـاي اجتمـاعي وجـه      شود، اين اثرپـذيري مقلّدانـه نيسـت. انديشـه      ديگر شاعران مشاهده مي
تـرين    مـده هـاي زهـري اسـت. ايـن ويژگـي بـه همـراه يـأس و نااميـدي، ع           غالب در سروده

آيند. او دلباختة انزوايي آگاهانه يا ناخودآگاه است. اين   هاي اشعار وي به شمار مي  شاخصه
انزواطلبي در عين حال كه ريشه در شكست جريـان روشـنفكري روزگـار زهـري دارد، بـه      

بـا آنكـه زهـري     توانـد بـازگردد.    هاي زندگي شـاعر نيـز مـي     هاي تاريخي و گذشته  شكست
هـاي نحـوي     كارگيري واژگان و سـاخت   گرايي نيماوار و به  لي است، از طبيعتشاعري شما

هـاي    زبان تبري در آثار او خبري نيست. بنابراين او از اين منظر در مقايسه با نيما، شاعر توده
  شهري است.  



 1395، بهار و تابستان 9 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   52

 

 

  هايادداشت
 1324در سـال   . اوتنكـابن متولـد شـد    آبـاد   در عباس 1305زهري در مرداد . محمد 1

و ديگـر   توفيـق    هـاي طنزآميـز، مقالـه و ... بـا مجلـه       نوشـته  در قالـب همكاري قلمي خود را 
از دانشگاه تهـران، ليسـانس ادبيـات را دريافـت كـرد و       1332در سال  كرد.آغاز  اتمطبوع
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ـ  شـعر را دكتـر      سـتين خرقـه  نخگويد،   مي لـين شـعرم   : «بـر قامـت او پوشـاند    د معـين محماو

داده بود و من شعري  "فرصت"موضوعي بود كه مرحوم دكتر معين براي انشا تحت عنوان 
(زهـري،  » ساختم كه شادروان معين ديد و چند مصراع آن را اصالح كـرد و تشـويقم كـرد   

1374 :620.(  
تي صفحات شعر اين مجله را اداره كـرد  پيوست و مد وسيفرد   به مجله 1333در سال 

زهـري   ات فارسي را در دانشگاه تهران به پايـان رسـانيد.  دكتراي ادبية دور 1344در سال و 
مطبوعـاتي   ديريت، مـ و بودجه كارمندي سازمان برنامه ات فارسي،ادبي يمشاغلي چون دبير

 ده داشت.ـرا برعه   كتابخانهاين معاونت ملي و همچنين  ةوزارت فرهنگ، كتابداري كتابخان
شناسي انتشارات   زده جلد كتاب تحت عنوان كتابـپان 1351تا  1342ال ـاز س كهـآنن ـضم

(بـه   سـخن  ةنخست مجل   ساله   شناسي ملّي ايران و فهرست موضوعي مقاالت ده  ايران، كتاب
  منتشر كرد.  مدير مسئولي دكتر خانلري)

در اسـفند  سـرانجام  انزوا سـپري كـرد و    ني عمر را در خاموشي وهاي پايا  سال زهري
بـه  خواسـت،    در اخالق و رفتار و اين كه جهان را بـراي همـه زيبـا مـي     . اودرگذشت 1373

دود ـشباهت داشت. اگر چـه خـود مشـيري بـر آن اسـت كـه زهـري از معـ         فريدون مشيري
 ،تـرين   نجيـب  ،ترديـد  يـا رف بـي هـيچ تعـا   «هايي است كه به هيچ كس شـبيه نيسـت:     انسان

ـ  طبيعـت  .گفـت   ن مـي ـكـم سخـ   ... شعر معاصر ايـران بـود   ةترين چهر  متواضع ر، ـآرام، موقّ
هـا بـود كـه بـه خـودش        ونه انسانـ... از آن گ اص داشتـاي خ  هـاذبـجو و مهربانش ج  صلح
  ).598: 1374(مشيري، » مانست. ما شبيهش را نداشتيم و نداريم  مي
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