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 های شفيعی کدکنی نقد شعر و شاعران در سروده

 
 محمدرضا روزبه

 دانشگاه لرستان        

 يدهچک
در  آید، یبه شمار م ینقد ذوق یکردهایها و رو نقد شاعران بر شاعران که از روش

و  ها يوهبا ش ،تاکنون یربازشاعران از د. داشته است یرواج نسب یشعر فارس ی پهنه
در  یبا مررور . اند پرداخته آنان هایشعر یا انبه نقد شاعر یمثبت و منف های يزهانگ

نقد اهتمام  ی يوهش ینو در اشعارش به ااکه  یابيم یدرم یکدکن يعیشف یها سروده
وجوه تشرابه و   يينبر تب تا افزون است  يدهمقاله کوش یندر انگارنده . است یدهورز

روش و  یبا آثار مشابه گذشتگان و معاصران، به واکاو يعیشف یتفاوت شعرنقدها
اسرت کره    یرن حاصل پرژوه،، نشرانگر ا  . دحوزه بپرداز ینو در اا یکردهایرو
 و گررا  جامعه محتوامدار، نقدهای: اند اصلی رویکرد دو دارای يعی،شف یقدهانشعر

و  انرد  یافتره  یشراعر تجلر   پنجراه  و چهل های هآثار ده در يشترکه ب ایدئولوژیک
دیرده  آثرار پرا از انقر ب    در  يشترکه ب گرایانه ساخت و شناسانه جمال ینقدها
 و يمنقرد مسرتق  : دارند یاصل ی يوهدو ش يزن يانآثار از لحاظ روش ب ینا. شوند می
و نکروه،   گرا آرمان و آزادهشاعران  ی،در روش نخست، به ستا ؛يرمستقيمغ نقد

مدرن پرداختره   و شبه یافراط درد، یب جو، يتعاف گو، یحهشاعران مد شاعران و شبه
 ی،انسان یشعر و کارکردها يتمفهوم و ماه ی شاعرانه ييندر روش دوم، تب شده و
 سخن دیگر اینکه. در کانون توجه قرار گرفته است آن ی شناسانه و جمال یاجتماع

 یرا بررخ ف آثرار گذشرتگان     هرا،  نمونه برخی از نظر صرف يعی،شف یشعرنقدها
 یهنرر  یهرا  و دغدغه یعواطف انسان ی،فرهنگ یجز باورها یمعاصران، خاستگاه

 .ندارد

 .نقدشفيعي کدکني، شعر،  گرا، ساخت شناسي، جمال گرا، جامعه :های کليدی واژه

                                                           
 زبان و ادبيات فارسي  دانشيارrayan.roozbeh@yahoo.com 
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 مقدمه. ۱
هاي نقد علمي، رسمي و روشمند، نقد ذوقي قرار دارد که در آن، معياار   در مقابل روش

بااا نقااد ایداسااي و  اا  ري  ،نظاارایاا  داوري، غالباااذ ذوو و پدااند فااردي اساات و از 
 شاعر  یا منظوم ، نقدهايهاي نقد ذوقي یکي از گونه. هایي دارد همانندي( امپرسيونيدتي)
باب اشعار خود یا شاعران متقدم، مت خر یا معاصر اسات   شاعران در ي نقادانه هاي نظم و

اسات  « هاي نویدندگان و شاعران در یق یکدیگر سنجي ها و نکته نقادي»و اغلب شامل 
نقاد باه   :  ری  رویکردهاي نقد شاعران قدیم عبار ناد از  مهم(. 919: 5972کوب،  زری )

ود یا دیگري؛ نقد و نکاوه   ي شعر خ معني نفي یا ا بات شعر به ماهو؛ نقد ستایشگرانه
 .شعر خود یا دیگران

. همواره یيات و یضاور داشاته اسات    فارسي ادب ي گدترهای  نوع نقد و نگاه در 
ي مفاخره و مفاضله،  هایي متفاوت داشته باشند؛ گاه با انگيزه نقدها ممک  است خاستگاه

شااد و اصا ح   رشک و رقابت،  حقير و  مدخر، مزاح و مداهنه،  حدي  و  مجيد و ار
هاي فکري، اعتقادي، سياسي و یتاي   گيري گيرند و گاه ناشي از جدال و جهت شکل مي

 .قومي و نژادي هدتند
کرد  ي دربارها سير مي دریقيقت چون ادب و هنر آن روزگاران یکدره، در محدوده»
ز ها نياز بيشاتر ا   ي آن هاي مردم بدان دسترسي نداشتند، قضاوت و داوري درباره و  وده

« پيوسات  باه وقاوع ماي   [ شاعران، نویداندگان، اشاراو و بزرگاان   ]سوي همي  طبقات 
 (.259: 5977درگاهي، )

هااي   هاا شادیداذ متا  ر از سانت     بدياري از ای  داوري»در طول  اریخ ادب فارسي، 
و معيارهاا و هنجارهااي فرهنگاي و    ( ۲2: 5977اماامي،  )« شعري روزگار شاعران بوده

 .داده است وسو مي ا سمته ادبيِ زمانه، بدان
ي شاعر دقيقاي،    ي فردوسي درباره  وان به سخ  نقادانه از مشهور ری  ای  نقدها مي

ي ناصرخدارو بار شاعر     خطااب نقاداناه   ،(و باالعک  )ي عنصري بر غضائري  نقدگونه
ي انوري بر شعر معزّي، نقاد معازّي بار ساخ       سخ  نقدگونه ،گو  غزلشاعران مّداح و 

ابوالع ي معري، نقد خاقاني بر سخ  عنصري، نقدهاي سنایي، نظامي، عطاار، مولاوي،   
هاي شااعران سابک    یابي پرداز و نقد و نکته گو و هزل سعدي و جامي بر شاعران مدیحه

-9۲۳: 5972کاوب،   یا  زر: ناک )ه کارد  اشار معاصرشانشاعران ي اشعار  هندي درباره
 (.5973؛ فتویي، ۲۳-۲2: 5977؛ امامي، 91۳
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هااي شااعران عصار     اناد؛ نقادواره   ي معاصر نيز اداماه یافتاه   ای  نوع نقدها در دوره
ي منظوم بهاار بار سابک و بياان شااعران       خصوص نقدگونه مشروطه بر آ ار یکدیگر، به

: 59۳۳بهاار،  ... )ناي و الادی  گي   سبک هندي و اشعار ایرج، عارو، عشقي، سيداشرو
، (۳1و۳۲: 59۳۲مياارزا،  ایاارج)ي شااعر عااارو  ، داوري هجااوآميز ایاارج درباااره (532

یميادي شايرازي،   )ي نيماا   ي  مدخرآلود یميدي شايرازي بار شاعر و شايوه     نقدگونه
ي یميادي   ، و در مقابل، بخشي از یک شعر شاملو در نفي شعر و اندیشاه (57۳: 59۳9

 .هاي ای  نقدها هدتند از جمله نمونه( 92: 59۳2شاملو، )شيرازي 
، شاعر و منتقد و پژوهشگر دانشگاهي معاصار،  (سرشک.م)کدکني  محمدرضا شفيعي
ي نقادي،  وجه و گرایشي محداو  نشاان    هاي خود به ای  شيوه در بدياري از سروده

دهاد کاه از باي  اشاعار      بررساي آمااري اشاعار شافيعي کادکني نشاان ماي       . داده است
مایاه و  ( هاي شعر و در مياان مجا ت ادباي    در قالب کتاب)ي او  ا ای  زمان  شده چاپ

 .اختصاص یافته است« نقد شعر و شاعران»قطعه شعر، به  ۲7مضمون 
و  باا شاعرنقدهاي قادما   یابيم که آ ار شفيعي در مقایده  با مرور اشعار یادشده، درمي

ناد سرفصالي  اازه در     وان و ماي  دارد چشامگير یتي معاصاران،  اازگي و  مایزهاایي    
همي  وجوه  ازگي و  مایز، ضرورت چناي    بر درنگ. باشندي ای  رویکرد ادبي  عرصه

 با  ش نگارنده بر ای  است که طي ای  مجال و مقال، رو  پژوهشي را یادآور شد؛ ازای 
 از   اازه  يهاای  دریافت و درک ساز شعرنقدهاي شفيعي از منظري پژوهشي، زمينه يواکاو
ي یاضاار بااه روش  مقالااه .شااود نقادانااه شااعرهاي رویکاارد آفاااو و ابعاااد و او شااعر

: هااي زیار اسات    اي درصدد یاافت  پاساخ پرسا     ي کتابخانه  حليلي و با شيوه  وصيفي
و  رویکارد چاه   ،پرداختاه شاعر و شااعران    نقاد ها باه   در آن که یيها سروده در شفيعي

ي  هایي با شيوه ها و  فاوت اهتهای  چه شب روش نقادي او در سروده دارد؟ هایي يوهش
 گذشتگان دارد؟

 
 ی تحقيق پيشينه. ۲

هاا،   از  اذکره  گذشاته  ،«نقاد  شااعران بار شااعران    » یکردو شناساندن رو يباب معرف در
 اماامي  ،(5972) کاوب  زریا  مانناد   محققااني  هااي   پاژوه  از هاایي  بخا   به  وان مي
 و( 5932) محبتاي ، (5973) فتویي، (5971) کدکني شفيعي ،(5977) ي، درگاه(5977)

 ایا   باه  یخي، ار اي يوهش و گذرا و به کو اهکرد که  مراجعه( 59۳5) يمازندران يصالح
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 ایا  بحاث   ي محادوده  در مصاداقي  و  اریخينظر  از که آنجا از اما ؛5اند پرداخته بحث
 .گذریم يها درم آن ي درباره يشترب يح وض دادناز  گيرند، نمي قرار قالهم

ي برهااان، (59۳7) يعباساا، (593۱)و  (5973) تبشردوساا: چااون پژوهشااگراني
 کناار  در ،هایشاان  هو مقالا  هاا  کتاب در نيز( 59۳۳) فوالدوندو ( 59۳5) يعابد، (597۳)

 هااي  یادگاه د باه  پراکناده  طاور  به کدکني، شفيعي يشعر، آ ار و آرا ي،زندگ به پرداخت 
 ،هاا  آن از یاک  يچاما در ه اند؛ داشته کو اه هایي اشاره( چه منثور و چه منظوم) او يانتقاد
 اسات؛  نشده يبررس آن زوایاي و نشده پرداخته مقوله ای  به متمرکز، و مندجم مفصل،

 يرا به برخا  او انتقادي رویکرد شفيعي، شعرنقدهاي بر  مرکز با یاضر ي مقاله رو، ی ازا
 .کرده است يشاعران و اشعار بررس

 
 بحث و بررسی .۳

 های شفيعی با آثار گذشتگان«شعرنقد»وجوه تشابه و تفاوت . ۱ .۳
ادبي ایران  هاي فرهنگي هاي شفيعي کدکني در استمرار سنت ازآنجاکه شعر، آرا و اندیشه

ي  عصر اس مي جریان دارد، بيراه نيدت اگر بگویيم که نقد و نظرهاي منظوم او دربااره 
یاا  « هااي شااعرانه   نقاادي »ي همان سانت   امهاشعار و آراي شاعران قدیم و جدید نيز اد

ساتای  مفهاوم و ماهيات     نظر او ازشعرنقدهاي . ادب که  هدتند ي« نقادانه شعرهاي»
جاوي   سارایان و شااعران عافيات    گرا، ستيز با مدیحه شعر، ستای  شاعران آزاده و آرمان

و ابعاد و اشکال، باا   ها اند؛ اما از لحاظ انگيزه همانند آ ار گذشتگان و معاصران... زمانه و
براي  بيي  و  شریح ای  وجاوه  فااوت، بهتار اسات     . هایي چشمگير دارند ها  فاوت آن

 .نگاهي داشته باشيم نيم هاي شاعران، از دیرباز  اکنون، سرودهي نقد ابتدا بر شکل و شيوه
با  نادي و  ها، آميخته  یابيم که اغلب آن سروده با نگاهي اجمالي به آ ار یادشده درمي

 ادبي جوهر برخي و اند يانو همراه با صرایت و رکاکت ب شخصي هاي انگيزه عصب و 
ي ادباي چنادان وزن و    به همي  دليل، در  رازوي نقد اخ قي یاا سانجه  . ندارند را الزم

 :سراید یابند؛ براي مثال، وقتي اميرمعزي در نکوه  فردوسي و شاهنامه مي وقاري نمي
 چندان دروغدوسي که  ادارم ز فر عجب م 
 

سامر از کجا آورد و بيهوده چرا گفت آن    
(5۳3: 59۳1امير معزي نيشابوري، )  

 :گوید یا وقتي سوزني سمرقندي در پاسخ شاعري به نام جمالي مي
 



 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــهای شفيعی کدکنی ــــــــ نقد شعر و شاعران در سروده

 

661 
 مفاخرت ای  ب  به شاعري که چو  او مرا

 

 نااه دزد شااعر نااوام نااه رفااوگر کهاانم  
 

 (917: 5972کوب،  از زری  نقل به)

 .رسد مي مشام به رقابت و رشک بوي ک مشان از
 :بارد ي شعر و شاعري نيز یقارت و سرخوردگي مي از داوري انوري درباره

 اي برادر بشنوي رمزي ز شعر و شاعري
 

  ا ز ما مشتي گدا، ک  را به مردم نشامري  
 

(۲1۲: 5972انوري ابيوردي، )  

  خریاب  و تیدار  و یداد  و خودشيفتگي با را نقد ،ي زیر همچني  خاقاني در نمونه
 :آميخته است

 نه  حقيق گفت و نه وعظ و نه زهد
 به ده بيت، صد بدره و بارده یافات  
 شاانيدم کااه از نقااره زد دیگاادان   

 

 ...که یرفي نداندات از آن عنصاري   
 ...ز یااک فااتح هندوسااتان عنصااري 
 ز زر ساااخت آالت خااوان عنصااري

 

(32۳: 597۲خاقاني، )  

 :هجو عارو قزویني نيز به  حقير و  مدخر آغشته است ميرزا در شعر ایرج
 شاااانيدم در   ااااا ر باااااغ ملااااي

 ي عاااام نماااود انااادر  ماشااااخانه
  ااو آهااویي مکاا ، جانااا گاارازي  

 

 بااارون اناااداختي یماااق جبلّاااي   
 ...ز اناادامت خریّاات عاارم اناادام  

 سااازي  ااو شاااعر نيدااتي،  صااني  
 

(۳1و۳۲: 59۳۲ميرزا،  ایرج)   

آلاوده  و  حقير عصب ي شعر نوآیي  نيما به  داوري یميدي شيرازي درباره همچني     
 :است

 مرا گمان که کدي با چني  عقيادت و فکار  
 ي شعر دوقطعه گفت ازای  شعروبه م بخواند

 سات  هر دو یکاي ! اي اوستاد: به خنده گفتم
 

 !...ز نداال آدم و از دودمااان یااوّا نيداات  
 کاادام زیبااا هداات و کاادام زیبااا نيداات؟

 سگ ز روبا نيدات؟  اي که جدا اصل شنيده
 (57۳: 59۳9یميدي شيرازي، )          

 
و  عصاب  شاملو نيز، در واکن  به الو و گزاو یميادي شايرازي، باا خشام و      سخ 

 :رکاکت عجي  شده است
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 – يقااآن   قليادکارِ دلقاک   -/ مُرداروار در دل  ابوت  شعر  او / سان بگذار عشقِ ای ... »
شااملو،  )« ! ر خداي هماه شااعران بادان    شرم بي/ زن  و الو/ خود را/ باز/ گندد هنوز و

59۳2 :92) 
اناد؛   نحوي از چارچوب نقد سالم و معقول خارج شده بينيم، همه به گونه که مي همان

یابيم که شعرنقدهاي او غالباذ از ای  آفاات و   اما با مروري در اشعار شفيعي کدکني درمي
 يال دل اند؛ البتاه  شاعرانه وزن و وقاري ویژه یافتهر امان مانده و در پر و ادراک ها د آسيب
یاال   منتقد؛  ا اند شاعر بوده يشترب یندگان،که آن سرا باشد ای  د وان مي رویکردي چني 
 .محقق و منتقد هم و است شاعر هم کدکني، شفيعي کهآن

 :ها هدتند داراي ای  ویژگيهاي شعر که ،  شعرنقدهاي شفيعي در مقایده با نمونه
ها،  بيي  و  رویج مفهوم ذا ي، شهودي و نياز کاارکرد اندااني و اجتمااعي      در آن -

 هااي  دغدغاه  و اجتمااعي  عواط  فرهنگي، باورهاي بر غالباذآ ار او . شعر غلبه دارد
 ي،و عواط  ذوقا  یقع     ير گاه، اگرچه. کنند يداللت م شاعر زیباشناختي و هنري
 .آشکار است او يدر نقد و نظرها يزشاعر ن يایيو جغراف یخي ار
به جاي چال  و درگياري مداتقيم باا شااعري مشاخو،  صاویري  يپيکاال از         -

شاده   ها ارائاه   هاي عمومي شعر و شخصيت آن شاعران موردنظر با اشاره به خصلت
 .است
پاالوده  هاي قدما، شعرنقدهاي شفيعي، لح  و بياني پاک و  برخ و برخي سروده -

 .دارند و از هجو، هزل، دشنام و ناسزاگویي مبرا هدتند
اناد کاه در آ اار     هااي ادباي شافيعي    ي آرا و اندیشاه  دهنده ای  شعرنقدها، باز اب -

هااي نظاري الزم را    پشاتوانه  غالبااذ اند و به همي  دليل  او نيز انعکا  یافته  پژوهشي
 .دارند

 
 شفيعی کدکنی های های نقدسروده رویکردها و روش. ۲ .۳

 :دهد هاي شفيعي کدکني در شعرنقدهای  را نشان مي شکل زیر رویکردها و روش
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 یفکر یکردهایرو. ۱ .۲ .۳
 هااي  دهه ي در گدتره او شعرنقدهاي که یابيم درمي کدکني شفيعي اشعار دقيق بررسي با
 زیار  او، شاعر  در يرویکارد  چناي  . هدتند گراجامعه و محتوامدار ،غالباذ ،و پنجاه هلچ

 و گاارا آرمااان شاااعران خطاااب و عتاااب ي يوهدر شاا سااویي، از: اساات عاماال دو  اا  ير
از  دیگر، سوي از ودارد  یشهر سنایيو  خدروناصر يرنظ يک،ک س ي دوره ایدئولوژیک
 از عماد اذ  کاه  پذیرفتاه  ا ار  اي يدتيمارکد يو یت یدئولوژیکا ي،اجتماع يروش نقدها

 اناد؛  داشاته  فاراوان  رواج ایران مطبوعا ي و ادبي فضاي در انق ب زمان  ا بيدت ي دهه
 و اجتمااعي   اریخي،  حوالتاز  يعيشف ا رپذیري دليل به انق ب، از پ  هاي اما از سال
 يااک،آکادم عميااقمطالعااات  و فااردي  م ت جااارب و  اا دلياال بااه ياازو ن فرهنگااي
  .یابند ميگرا  شناسانه و ساخت جمال یکرديرو او هاي نقدسروده

 نقد روش. ۲ .۲ .۳
ي اصالي  قدايم    باه دو شايوه   شافيعي  هااي  ساروده  گوناه  ای  نيز بيان روش لحاظ از
 .نقد مدتقيم و نقد غيرمدتقيم: شوند مي
 : ای  روش شامل چند رویکرد برجدته است. مستقيم نقد روش. ۱ .۲ .۲ .۳

 گرا؛ ستای  شاعران بزرگ و متعالي، آزاده و آرمان. ال 
 درد؛ سرایان بي گو و عاشقانه مدیحهنکوه  شاعران . ب

 رویکردها و روش های

 سروده های شفيعینقد

 فکري و اندیشگي نظراز 

رویکرد محتوامدار، 

 جامعه گرا و ایدئولوژیک 

 رویکرد جمال شناسانه

 و ساخت گرایانه 

 روش نقد نظراز 

 نقد مدتقيم و خطابي

 نقد غيرمدتقيم



 (71پياپی) 6931، بهار 6ی شماره ،8 سال/ (ادب بوستان)شعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــــ    

 

668 

 ؛(طور عام به) پ   خطاب و عتاب به شاعرانِ خاموش و بي. ج
 .مدرنيدت و افراطي ي شاعران و شاعران شبه نقد و نکوه  نحله. د
  :شود مي پرداخته ،مفصل صورت به یکردها،رو ی از ا یکهر  به ادامه، در
اي از اشاعار شافيعي در    پاره. گرا آرمان و آزاده متعالی، و بزرگ شاعران ستای،. الف

گراي قدیم و جدید است؛ از فردوساي و   آزاده و آرمان  ستای  شاعران بزرگ، برجدته،
گوناه اشاعار    ایا  ... . خيام و ناصرخدرو و یافظ گرفتاه  اا عاارو قزویناي، اخاوان و     

 وآیناد   مي که نوعي ابراز ارادت شفيعي به مفاخر ادب که  و امروز به شمار یال درعي ِ
و یتاي گااه   )طاور غيرمداتقيم    سات، باه  اواز منظار   يلاصا  يهاا  و اسوه الگوها معرو
، نقد و نکوه  شاعران و متشاعران یقير و عاري از اصالت را نيز دربردارناد؛  (مدتقيم

 :سراید در وص  ناصرخدرو مي« ي یمگان آواره»براي مثال، شاعر، در شعر 
شعرفروشاانِ  / ... بر سرِ خيزاب و  نادباد، شاناور  / قرناینک فریاد اوست از پ  ده ... »

« اي از شاير  بيشاه / شاعر و شمشير را و:/ اینک بعد از هزارسال ببينيد!/ روزگارِ م  و او
 (.۳۲۳: ال 593۱شفيعي کدکني، )

 :گوید یا در ستای  یافظ مي
 ي شب که شهر ماست در پایتخت سلدله
 ي اعصار و اي شگفت هرمصرعت عصاره

 از چاراغ صاداي  او روشا  اسات      آفاو
 

 ...ساوي روز، روزناي   همواره روح را به 
 ...کاینااده را بااه آینگااي، صاابح روشااني

 ات مباااد کااه فریاااد ميهنااي   خاموشااي
 

 (1۲: 597۳شفيعي کدکني، ) 
 :گوید در بزرگداشت عارو قزویني نيز ای  گونه مي

 چنگ روح  و به هر پرده سرودي دارد...
 بلناداي ساپهر   با چنان نغمه طارازي باه  

 

 ...عارفااا، جااوهر عصاايانِ  بااارِ بشااري   
 در شااب ملماات بيااداد، فااروغ سااحري

 

(72و75: همان)  

 :نویدد همچني  در ستای  اخوان مي
کاه هار   / ها دری  شب/  رسد که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر مي/ ها دری  شب»

چني  بيدار / اي سرّ و سرودش را کند هر چشمه و پنهان مي/ ست آیينه با  صویر، بيگانه ا
خواني ر اي قتل عام و خون پاماال    ویي  نها که مي./ خواني  ویي  نها که مي/ و دریاوار
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« ...زباان و رماز آواز چگاور نااميادان را    / فهماي    ویي  نهاا کاه ماي   / ن را بار آن شهيدا

 (.22۲و229: ال 593۱شفيعي کدکني، )
صاورت   یابيم؛ یعني شاعر، هم به هاي باال، کارکردهاي یادشده را مي ي نمونه در همه

پاردازد و هام غيرمداتقيم،     مدتقيم به داوري در باب شعر و من  شااعران بازرگ ماي   
نهاد و رساالت آناان را در     هااي اماروز ماي    بر ر شاعر متعالي را فراروي ندلهاي  اسوه

 ی گارا  یادئولوژیک، ا ي زميناه  پا   بارای ،  افزون. کند اعصار  اریک  اریخ یادآوري مي
 .است آشکار آ ار ای  در يزن شفيعي يفرد یقع  گاهي یتيو  مدارو محتوا ياجتماع
رویکارد دیگار شااعر در    . درد بری  سررایان  و عاشقانه گو یحهنکوه، شاعران مد .ب

او در . درد و خااموش اسات   باي  سارایانِ   گو و عاشاقانه  آ ارش، نکوه  شاعران مدیحه
هااي اندااني و اجتمااعي، هماواره نشاان داده       جایگاه شاعري دردمند و متعهد به آرمان

رد و جو و ساوداگر سار ناساازگاري دا    درد، عافيت شاعران بي است که با شاعران و شبه
داناد؛ باراي نموناه،     ي سالوک هناري ماي    مداري، دردمندي و آزادگي را الزماه  یقيقت

 وان از شعري یاد کرد کاه شااعر در آن، عظمات رویاي یاک قهرماان ملاي عصار          مي
شايرازي،   مشروطه را در برابر یقارت شاعر مداح و متغزل و مقلّد عصر قاجاري، قااآني 

مایل از جااودانگي یقيقاي و کااذب را باه     کشاد و دو شا   به  صویر مي( 527۱ ا5229)
ي جمعي و  اریخي یک ملت جاودانه شده و دیگاري   گذارد؛ یکي در یافظه نمای  مي

 :فقط در خيال یقير خود به جاودانگي دست یافته است
وقتاي از بلناد    !/ شعر راستي  روزگار!/  ری  سرود قرن خوش/ ي  و اي صفير آن سپيده»

/ شادي،  جاوداناه ماي  / دم وز صفير آن ساپيده / شدي، نشانه ميمرگ ناگزیر را / اضطراب
: باا / ،‘جویبارهاا  طَارو  باه  زماي   از رساته  بنفشاه ’: با/ شاعران سبک موریانه، جملگي

: همان)« !...شدند در خيال خوی  جاودانه مي /،‘ ارها خوی  زل  ز عي یورِ گددته’
 (.279و272
 پيشاي ،  هااي  دهاه  ایادئولوژیک  نقاد  و نگرش از مت  ر شاعر نيز اشعار گونه ای  در
 زیباشاناختي  هااي  جنبه و فرماليدتي وجوه به ودارد باور شعر اجتماعي کارکرد به صرفاذ
  .نهد نمي وقعي اندچن آن،
ا ب در ای  گونه اشعار، .(عام طور به) تپ، بی و خاموش شاعرانِ به عتاب و خطاب. ج

پردازد که فاارغ از هيااهوي    بياني خطابي آميخته با طنزي گزنده، به انتقاد از شاعراني مي
ي آراما  و   سياساي، در برکاه   باار اجتمااعي   اعتنا به رخدادهاي خون زمي  و زمان و بي



 (71پياپی) 6931، بهار 6ی شماره ،8 سال/ (ادب بوستان)شعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــــ    

 

671 

هااي عاشاقانه مشاغول هداتند و باا کلماات و  عاابير         به  غزل و  غنّاي  خواب و خنيا،
ي  صارفاذ زیبناده   ند؛ اشعاريا دلخوش« دخترپدند»اصط ح  ر بهرمانتيک، به سرودن اشعا

خوابات آشافته   »: هااي کاغاذي   هایي با گل دفتر خاطرات دختر همدایه یا یداکثر سال 
/ ي آراما   او   کاه در برکاه  / اسات   ي سابز لطيفاي   خازه / هاا   ری  هاذیان  خوش!/ مباد
از / هاایي  کاروان/ ي  و هي ساکت و پرخند آن سوي پنجره!/ خوابت آشفته مباد./روید مي

سخ  از صااعقه و دود  ./ هایي از آ   و برو و باروت کاروان/ گذرد، خون و جنون مي
 اوان   ماي / یا شب و سایه و خاواب، / در زباني که لب و عطر و نديم،/ چه زیبایي دارد

هماه را پار کا ،  اا دختار      / هرچه در جدول    دیدي و  نهایي،/ چاشني زمزمه کرد؟
/  ا شامِ اَبَد/ با گل و با پَر طاوو  بخواباند/ شعرهایت را در دفتر خوی /  وي  همدایه
از گل کاغذي / که بهاران را نيز/ هایي اليِ خوشت ارزاني سال  الي/ شان خرّم باد خواب

 (.2۳۲و2۳9: همان)« آذی  دارند
ویر گو و لفّاظ را باه  صا   گاهي نيز با بياني  مثيلي، سرشت و سرنوشت شاعران یاوه

 :کشد مي
خوانَدَم به بام  مي/ ، از آن سوي خشت خام2طيّان ژاژخاي/  ر نمِ م یم باران سنگ در نم»
کار دلم نمانده و کارِ گلم باه  / آن شعرها نماند و نديمي بر آن نخواند’:/ گوید‘ ببي ’/ و

و / آویختاه باه قافياه صاد جان  از جناا       / دل  و کجاا باود  ’: گویم  مي/ ‘.جاست
 (.۳9و۳2: 597۳شفيعي کدکني، )« ...خاموشي از جهنم ایام/ سرانجام

هااي دنيااي    او همچني ، خاموشي و خودساندوري شاعران در برابر  پ  و   طام 
 :گوید ها مي  ابد و خطاب بدان فرارو را برنمي

ي منقلاب   صد واژه/ شد، ها غرقه مي در آب(/ برگ گل سرخ/ )وقتي که آن زورو برگ»
/ یا گر سارودي سارودي،  / مبهوت و یيران نشدتي/ جوشيد و شعري نگفتي؛/ لبانتبر 

صاد  / صاد کااروان شاوو،   / در دل به هفت آب شداتي / از هيبت محتدب، واژگان را،
 (.2۳2و2۳5: ال 593۱شفيعي کدکني، )« ...ات بود، اما نهفتي در سينه/ دجله نفرت

نشاي    درد و برج عاج ر شاعران بيخود، ب آلود و خشم خطابيک م و زماني دیگر، با 
 :زند اند، نهيب مي پيشه کرده سکوتاعتنا به سرنوشت سرزمي  خود،  که بي

 ي واره آذرخ با !/ اي داد/ برج سکوت و  وط ه پيداست/ ها ان در پشت عاجِ دندان... »
باا  / مات اي مرکّب مل با قطره/ اي بنویدند فردا کتيبه/ اینجا/ زنم که مبادا فریاد مي/ شعرم



 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــهای شفيعی کدکنی ــــــــ نقد شعر و شاعران در سروده

 

676 
چاون شااعري   / ها مدفون شاد  شهري که زیر ش / شهري که رفت از یاد’:/ ي  تار لهجه

 (.۳۳و۳7: 597۳شفيعي کدکني، )« !فریاد/ و‘ نداشت
: ناک )« در کاروان یلّه» وان از  از دیگر شعرهاي شفيعي با همي  مایه و مضمون مي

: الا  593۱کادکني،   شافيعي : نک)« نامه معراج»، (۲52: همان)« نوروزنامه»، (5۲7: همان
هااي شافيعي باه شااعران یادشاده، در       نام برد؛ البته آن سوي عتاب و خطاب... و( 937

ي شاعران به شناوري در  برخي دیگر از شعرهاي او، نوعي همدلي و فراخوان هنرمندانه
 .شود مدار نيز دیده مي نهادن به ميدان وسيعِ شعر اندان مت  و بط  زندگي و گام

گفته در آن است که همدلي، جاي خشم و عتااب   ی  اشعار با شعرهاي پي  فاوت ا
شود و   ر، رسالت انداني شاعر را به او متذکر مي  گيرد و شاعر، با لح  و بياني نرم را مي

 در وجاه   یانشاا  ي نکتاه . دارد ي خاموشي و فراموشي بر یذر مي او را از  نيدن در پيله
؛ باشاد   واند يم يزاو ن خود  ،گاه مخاطب شاعر کهاست  آن ،اشعار ی از ا يبعض با پيوند
، خااود و دیگاار شاااعران را بااه اعتاارام باار «ساايمرغ»مثااال، شاافيعي، در شااعر  بااراي

اي که زمي  و زمان و زندگي را بار مرغاان و مردماان  ناگ کارده اسات،        «واره سيمرغ»
 : خواند فرامي

قطحاي  / سوي قاو برآید سيمرغ، که دگرباره/ آن روز چه روزي باشد’: گویند همه مي»
از / ي قومات را  آن خشم فروخورده! شاعر!/ آي/ ... ‘.برگي و  نگي به سراي آورده و بي
 (.51۳و517: 597۳شفيعي کدکني، )« !نو بدراي

هااي نااب و نایااب هداتي، باا       پ  از  وصي  لحظاه « ها لحظه»همچني ، در شعر 
... »: خواناد  سابز یياات فراماي    پرسشي عميق و فلدفي، شااعران را باه درک فرصات   

/ شاوي الل،  جوشد و مي شعر مي/ کز کران  ا کران ، به اشراو/ آشنا راهاي غریب لحظه
 (.۲۳3: همان)« ها را؟  ا بجویي، به جای ، چه/ يت پامال،خموشکني با  مي
دفااع از وجاوه    .افراطی و مدرنيست  شبه شاعران و شاعران ی نحله نکوه، و نقد. د

هااي   هاي شعري افراطي دهاه  ي شعر و چال  با نحله مثبت سنت و مدرنيدم در عرصه
اساساذ یضور در . است يعيشف ينقاد يها و جنبه اندیشگيهاي   ری  جلوه اخير، از مهم

ساخت و صورت شعري و چه از لحاظ  رظچه از ن يدم،سنت و مدرن ي  عادل ب ي نقطه
شافيعي باه   « بوطيقاي شاعري » ری  ویژگي  هاي فرهنگي، مهم هاي فکري و پشتوانه مایه

 .آید شمار مي
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هااي شاعري پداانيمایي     همي  نگارش اعتادالي، هماواره در برابار نحلاه      يلدل به او
ي موضاعي چالشا  ...( سپيدسرایان افراطي، موج نو، یجم، ماوج نااب، پدات مادرن و    )

ها و مقااالت و مبایاث نظاري او     ي کتاب داشته است؛ اما ای  چال ، فقط در محدوده
شناساي   او در مقام آسيب. ي آن  ا برخي اشعارش نيز گدترش یافته است نمانده و دامنه

« ي پيشانهادي نيماا   یوزه»شده را منحط و منحرو از  هاي یاد شعر نيم قرن اخير، جریان
بارای ، شافيعي جنجاال ژورناليداتي      ؛ افزون(نوزده: 59۳۳، شفيعي کدکني: نک)داند  مي

ي  داري فرم، ساختار، زبان خاص و سابک ویاژه را زایياده    ي اخير بر سر داعيه چند دهه
ي فرهنگ معاصار   خشکيده ي نيم دری  برکه»: شمرد و معتقد است انحطاط فرهنگي برمي

کاردن   ند کاه باراي منحارو   بهتری  وسایلي هدت[ ساختار]ما، کلمات فرم و استروکتور 
: هماان )«  اوان باه کاار بارد     ها از فرم و استروکتور، به معناي واقعاي کلماه، ماي     جوان
 (. ودو بيدت

ریختگي افراطي نظام خانوادگي کلمات  شفيعي وفور استعاره و مجاز و ایماژ و درهم
دان ي فقا  را، چه در شعر شاعران سبک هندي و چه در آ ار شاعران جوان امروز، نشاانه 

شناساي ندال خردگریاز     او، همچني ، در آسيب. داند روح خ قيت واقعي در جامعه مي
ي افاول   ها و مجازهاي افراطي و  جرید انادر  جریاد را نشاانه    امروزي، ميل به استعاره

 (.۳۱2و۳۱5: ب593۱شفيعي کدکني، : نک)شمرد  عق نيت و انحطاط خرد ایراني برمي
 یاژه و باه  ،او هااي  ساروده در  شااعرانه،  شکلي به را هشناسان باز اب ای  مواضع آسيب

 هااي  انجریا  ازپاي   ي با مهور ب ،دوره ای  در.  وان دید انق ب ، نيز ميپ  از  اشعار
 فارساي  شاعر  شاعر، پدامدرن، و مدرن هاي   وري و ها ه رجم رهگذر از افراطي شعري

به نقد فرم و ساختار شعر اماروز   يشتررو، ب ی ااز بيند؛ مي زوال و انحطاط يآستانه در را
 .گراید مي

از زبان او راجع به شااعران مادعي شاعر نااب و آوانگاارد      « طيان ژاژخاي»در شعر 
 :خوانيم مي
چنادی  و چناد   / ي چارپنج گاام  اي به فاصله در کوچه/ -نگه ک  –اینجا دری  یصار »

/ در شعر پارسي ناه کاه در شاعر عاالمي    /  ر، خود را چو م ، نه بلکه فزون/ شاعر مُفل ق
بگاو شاعر   / )در شاعر نااب و خاواب و   /  -اي فصال  اازه   –مردانِ مرد  سبک و سخ  

« !کمتار ز خشات خاام   / رشدوام که عم آن شعر بي/ با شعرهایشان/ -دیدند مي(/ آفتاب
 (.۳۲: 597۳شفيعي کدکني، )
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اي دیگر،   ش ای  ندل را براي یافت  جوهر شعر، از پيچ و خمِ پُر ازدیامِ  و در سروده
 :داند شعري،   شي عبث مي هاي شعري و شبه  رفند و شگرد

/ جاا  يبديارها نشاني با / زیرا/ از هر کدي نشانيِ او را،/ ست که پرسيم بيهوده پرسشي ا»
خواهناد گفات و بااز    / ميدان سابک و بافات  /  ا چهارراه ابهام،/ ي ک م مخيّل از کوچه

 (.۲۳۲: همان)« ...نخواهد یافت/ در ازدیام واژه/ هرگز کدي نشاني او را(/ دریغا)
گوناه   را ایا  « سپيدسارایي »در جایي دیگر با طنزي  لاخ و جادي، جریاان فراگيار     

ماا  / انداان  يِماا شااهد   شا   / يقات د ساقوط یق شااه  ما»: کند ينکوه  م وصي  و 
: گفتند/ وینک درون خاطره دودیم/ ضجر شعله کشيدیمبه  يچند/ یمصایبان واقعه بود

ایا   / شعر سپيد نيدت که خاواني  / دیدیم سير سوي هبوط است/ ‘رو به اوج روانيم’
 (.9۲1و9۲۲: همان)« ي سياه سقوط است جعبه

 :کند مقایده مي« باز موج»صد شعري جوانان گاه نيز نيت هنري خود را با مقا
  ااو در پااي شااهر ي و سَاار برکااردن  
 م  در پي آنکه چون  وان در ای  مُلک

 

 نوپيشاااگي و قيافاااه دیگااار کاااردن    
  اار کااردن یااک ناابا یيااات را فاازون

 

 (۳: 5932شفيعي کدکني، )

انگياز   اي قدمایي، با انادوهي نوساتالژیک باه یاال وضاعيت غام       و سرانجام، طي قطعه
 :دهد ، مویه سر مي«شعرپارسي»
 روزت اوفکند؟ که بدی !شعر پارسي اي

 هااا خااوار باار ورو روزنامااهاي خفتااه 
 یال و عاطفه،نه جادوي ک منه شور و

 

 کاندر  و ک  نظر نکند جز به ریشاخند  
 گير و مداتمند  زار و زبون، ذليل و زمي 

 ...اي ز پناد  ني رمزي از زمانه و ني پااره 
 

 (9: 59۳۳شفيعي کدکني، )

هااي   هاا و جلاوه    اری  جنباه   در ای  شيوه که از مهم. غيرمستقيم نقد روش. ۲ .۲ .۲ .۳
آید، شاعر بدون چال  مدتقيم باا شااعران یاا     ي شفيعي به شمار مي هاي شاعرانه نقادي

ي ماهيت شعر و کارکردهاي اصيل آن، با منطقي شاعرانه  متشاعران، آراي خود را درباره
هاا   هاي آن شاعران و شعرواره گونه غيرمدتقيم، به نقد و نکوه ِ شبه بدی کند و  بيان مي

 .پردازد ها مي ها و روزنامه در فضاي رسانه
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ایا   . شفيعي وقوو یافات « بوطيقاي شعر» وان به  خوبي مي در ای  روش از نقد، به
ت؛ ي مفهوم و ماهيت شعر به معناي یقيقي آن اس روش، مبتني بر طرح و  بيي  شاعرانه

 :رویکردندشعر، نامر بر دو  يدتيچ يي  ب نظررو، شعرهاي او از  ازای 
 ماهيت اشراقي و شهودي شعر؛. ال 
 .ي آن کارکرد انداني، اجتماعي و زیباشناسانه. ب
دليال  ربيات فکاري و مطالعاات      شافيعي باه   .شرعر  شرهودی  و اشراقی ماهيت. الف

سو مت  ر از  از یک: اهيت شعر دارداش، بيشتر نگرشي چندوجهي به مفهوم و م چندبُعدي
دارد و در پياروي   هاي هنر و  فکر غرب و شرو، جانب فرم و ساختار را پا  مي آموزه

رساتاخيز  »گرایاان روساي، شاعر را     از آراي متفکران ادبيات مدرن جهان، نظير صاورت 
 يات  رب دنباال  باه  ياز، ساو ن  یگار د ؛ از(1: 59۳۳کادکني،  شفيعي : نک)داند  مي« کلمات
 ک سايک  ادبااي  باا  الفات انا  و   همچناي   ،خراساان  يادبا  يطمح از   رو مت يیوزو

 و اسا مي  ایراناي  فرهناگ  آفااو  در اش گدترده و عميق مطالعات سبب به و دانشگاهي
 يجماال شاناخت   يهاا  جنباه  و( عرفان و فلدفهنثر، یکمت،  شعر،) آن متنوع هاي شاخه
 يشعر دارد و مطابق نگاه اف طاون  يتبه خاستگاه و ماه يو اشراق يشهود يها، نگاه آن
« نا باه خاود   يرمحصول ضم»و  يروی يختگيبرانگ ي یيدهآن را زا ي،نگرش عرفان يزو ن
شاعر   يدر فضاا  ی شاناور  يال باه دل  برای ، افزون داند؛ مي( 22: 5971 ي،کدکن شفيعي)

ليک اجتمااعي پا  از   ي شعر سمب اش به یيطه  علقمعاصر و  يمتوال يها دهه ياجتماع
 .نيما، کارکردي انداني و اجتماعي براي شعر قایل است

گوناه شاعرنقدهاي او،    یاابيم کاه در ایا     با سيري دقيق در آفاو شعر شفيعي درماي 
ي شاهودي و اشاراقي آن، بيشاتر نماود      سایت نخدت ای  بوطيقاي شعري، یعني جنبه

 :، شعري زنده و زایاست مامي هاي طبيعت، به انداز او،  جلي در چشم. دارد
/ رناگ  و یاک هجااي روشا ِ خاون    / شعري براي م / شعري براي  و/ سراید آفاو مي»

 (.5۳9و5۳2: ال 593۱شفيعي کدکني، )« ...شود  کرار مي/ شادي   به/ در شعر او/ گاه گاه
هاي اروپاسات، او را باه    ستایي ن ورمانتيک همي  نگرش که  ایدودي یادآور طبيعت

 :کشاند عاشقانه و عارفانه با طبيعت ميهمزیدتي 
 ا براي  و شاعري  / ها در روشني باران/ ها را لحظه/ شویم در جوي سحر مي/ کلما م را»

 (.531: همان)« ...بدرایم روش 
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نه جاا پااي کا     / به آنجا رسيدیم آنجا که دیگر،/ رفتيم/ رفتيم و/ جوبارم  و شعر و »

 (.1۱1: همان)« ...نه آشنا بود/ بود و
داناد؛ شاعري کاه     ماي « واژه شاعر باي  »از منظري شهودي، او یتي آواز پرنادگان را  

 :رو در امان است برخ و ک م آدمي، از آفات و موانع پي ِ 
عبور گاري اندیشاه اسات و   / ي کلمات، ز کوچه/ گوید واژه شعر مي خوشا پرنده که بي»

« ...بند یریق رمز دستور و راهچراغ ق/  صادفات صداها و جيغ و جار یروو/ سدّ طریق
 (.255: 597۳شفيعي کدکني، )

ي زنادگي و    شفيعي، در استمرار همي  نگااه نااب اشاراقي، شاعر خاود را چشامه      
 را «صادا  و  صویر و موسيقي و معني» ي مجموعهو ( 2۲3: همان: نک)داند  زایندگي مي

 در او(. 973: هماان ) پنادارد  مي ناپيدا ي گمشده بدان راهي نيما،  ا کوهي آهوي عهد از
 بيناد  يخود را بر ار ما   ي «هم  شاعران»متفاوت،  هاي ياما با  جل یکدان، هاي«م » ميان
: هماان )دهد  دوزخي فيلدوفان  رجيح مي بهشترا بر « بهشت شاعران»و ( ۲55: همان)

شفيعي همچني ، یضور و یلول شعر را مانند  پ  و جوشا  طبيعات، آناي و    (. ۲5۳
ي کا م مخيّال و    و در شعري، نشاني شعر را نه از کوچاه ( ۲12: همان)داند  ني ميناگها

 :جوید چهارراه ابهام و ميدان سبک و بافت، بلکه از بط  و مت  هدتي مي
/ ي رواو یقاي  را؛  آیيناه / ي غباارزدایي،  آن لحظه/ و شعر چيدت؟ چيدت، اگر نيدت،»

 (۲۳1و۲۳۲: همان)« زمي  را؟آزادي  مام / ي شکفت  یک گل، در لحظه/ دیدن،
در عماق   ،متحيار اي دیگر، با طرح پرسشي  مثيلي در باب ماهيت خاواب،   و در سروده

 :وجوي راز و رمز شعر است ناخودآگاه خوی ، در جدت
/ خبار باودم   آمد، دگر م  بي وقتي که مي/ آمد وقتي که آگه بودم او هرگز نمي[ خواب]»

وقتي که / آید وقتي که آگاهم نمي/ نيز ای  قصه را دارم با شعر/ ها سؤالي در کُنه بُهت بي
 (.9۳و97: 5932شفيعي کدکني، )« ها آنجا در آن اوج  عالي/ آید، دگر م  نيدتم آنجا، مي

 ار اشااره شاد کاه شاعر       پاي   .شعر زیباشناختی و اجتماعی انسانی، کارکرد. ب
اجتمااعي دوران   هااي  ااریخي   شفيعي در مقام شاعري اجتماعي، باا  حاوالت و  کاناه   

یاال، او از شااعراني اسات کاه اصاالت       طني  بوده است؛ درعاي ِ   پ  و هم معاصر، هم
آ اارش  ومماان مادّنظر داشاته و     اجتمااعي را در   هنري و زیباشاناختي و  عهاد اندااني   

ناه باه    او،شاعر   رو، ای از ؛است کوشيدهدو مقوله  ی ا ي ب ي موازنه یفظ برايهمواره، 
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هااي   بازي ها و فرم اي غلتيده و نه به دام لفامي و روزنامه يا رسانه شعرشعارهاي ي ورطه
 .مدرنيدتي گرفتار آمده است شبه

و چه از لحاظ محتوا، همواره ملتزم به نوعي ساختار  صورت نظرشعر شفيعي چه از 
گارا و مان     دليال هماي  مشاي جامعاه     بااري، باه  . و زیباشناسي نو، اما معتادل اسات  

 او عرشا شناختي خاص،  و مشرب جمال( نه لزوماذ به معناي رایج غربي آن)مدارانه  اندان
 نماودي  ياک و رمانت يفارد  يممفااه آن،  در و دارد  کيه يو بشر يجمع يممفاه رب غالباذ

هااي رمانتياک، آه و    در شعرهاي دوران پختگي شفيعي، هرگز با عشق .ندارند چشمگير
. شاویم  رو نماي  هاي کاذب و مقلدانه روباه  بازي ها و عرفان بافي هاي سوزناک، فلدفه ناله

ي خاود   دار روح جامعه هاي طبيعت و هدتي، بيشتر آیينه گرفت  از مرفيت شعر او با مدد
اجتماعي، هماراه باا یفاظ جواناب      ي اندانيخود او شعر را داراي کارکرد. شاعر است

 .داند شناسانه، مي جمال
هااي   هایي خرد بر طاو شب شمع»اي، شعرهاي خود و یاران  را  شفيعي، در سروده

 :داند مي« ویشت زمانه
بار  / هایي خُارد  با شعرهامان شمع/ او از سایل بوشهر/  و از  بریز و/ م  از خراسان و»

/ چشامان بياداري  / یعني که در ای  خانه هم/ افروزیم؛ هاي ویشت برمي طاو ای  شب
شافيعي کادکني،   )« ...ست ها زنده ا نبا شاخه/  پد قلبي و یعني در اینجا مي/ است  باقي
 (.22۳و227: ال 593۱

گر خااک در دهاان   / هاي  و، امروز، طوفانِ واژه»: رسالت شعر در نظرگاه او چني  است
 (5۲۳: همان)« س حر قبيله؟پ  چيدت شعر؟، / شياطي  نيفکنَد،

 :شمرد برمي« اي در م م  دبير یمل مشعله»شفيعي مقصود از شعر و ک م را 
/ خورشيدي از کا م، / سر بر نياورد/ ها هرگز به قرن/ شاید کزی  شب، ای  شب خيام،»
باا شامع   / ‘محيط دان  و آداب’یا خود / گردیم‘ شمع مجمع اصحاب’آنکه  بي/ ما،/ اما
/ اي بدارایيم بهار خاواب    آنکاه قصاه   بي/ یک ندل را به ندل دیگر پيوستيم/ نهاما واژه

: هماان )« اي باود، در ما م   مقصود از ک م،  دبير یمل مشعله/ اینجا،/ بدانيد!/ آیندگان
 (.92۳و921

ي بوطيقااي   با لحا  و بيااني ک سايک، عصااره    « کاروند شعر»و باالخره در مثنوي 
د را که با بوطيقاي شعري قدما، بديار همخاواني دارد،  شناختي خو شعري و مباني جمال
 :نهد فراروي مخاطب مي
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 خوش آن شعر نغزي که  ا نق  بدات، 
 ساافر کاارد باار مرکاابِ روز و شااب    

 کااااران ي بااااي یکااااي ژرو آیينااااه 
 ساااخ  کاااان سَاااراي ساااراینده شاااد

 ي زناااده را جهاااان خوانَاااد آن نغماااه
 ساات ي زناادگي ا ساارودي کااه آیينااه  

 ناد خااوی  ناه آن یااوه کاز سدات پيو    
 

 هاا نشدات   نه پيموده لاب را باه دل   
 :هاا باه لاب    ها، ز دل ز لب سوي دل

 کااه بينااد جهااان، خویشاات  را در آن
 در آفااااوِ گيتاااي پراکناااده شاااد   
 وگااار خاااود ندانناااد گویناااده را  

 اسات   هماره رها  رو در آینادگي  
 است پي  از خداوند  خاوی    بمُرده

 

(97۳و977: همان)  

مثنوي باال، درواقع، بيان منظوم ای  سخ  نظامي عروضي است که معتقد باود شاعر   
ایارار   ي روزگار مدطور باشد و بر الدانه  ي يفهدر صح که»اي رسد  شاعر باید به درجه
 بقااء  شاعر،  از افضل قدم و اوفر یظّو در مدائ  بخوانند که  یدندمقروء، بر سفائ  بنو

 درجاه  بدی  شعر چون نياید، یاصل به معني ای  نباشد مقروء و مدطور  ا و است اسم
 (. ۳1: 59۳۳ عروضي، نظامي)« بميرد خود خداوند از پي  و نبود ا ر را او    ير ،نباشد

 
 گيری نتيجه. ۴

آید که در قلمرو شعر قادیم   هاي نقد ذوقي به شمار مي از شيوه« نقد شاعران بر شاعران»
در ای  شيوه، شاعران به نقاد و نظار در بااب    . داردو امروز رواجي ندبي داشته است و 

پردازند یا شعر و شخصيت خود و دیگر شاعران را ستای  یاا   ماهيت و کارکرد شعر مي
 .کنند نکوه  مي

هاای  باه ایا      شفيعي کدکني، شاعر و پژوهشگر ادباي نامادار معاصار، در ساروده    
هااي   ه خاساتگاه ساروده  رویکرد ادبي  وجهي ویژه نشان داده است؛ با ایا   فااوت کا   

اي  مای ت و  علقاات ذوقاي،  ااریخي و جغرافياایي، اغلاب       ي او برخ و پاره نقادانه
هااي هناري اوسات و از برخاي آفاات و       باورهاي فرهنگي، عواط  انداني و دغدغاه 

و هااي فاردي،  نادي     هاي شعرنقدهاي قدما و معاصران، نظيار رشاک و رقابات    آسيب
 .مبراست... ن وعصبيت، زشتي و رکاکت بيا

نقاد و نگااه   : اناد  ي، واجاد دو رویکارد برجداته   فکار  نظار  زا شافيعي  شعرنقدهاي
ي بيدت باه بعاد و نياز نقاد و      گرا، مت  ر از فضاي ایدئولوژیک دهه محتوامدار و جامعه
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یاابيم کاه او طاي     با مروري بر اشعار شفيعي درماي . گرایانه شناسانه و ساخت نگاه جمال
اجتمااعي، بيشاتر باه    هاي سياسي ه، یعني اوج فضاي ملتهب مبارزههاي چهل و پنجا دهه

دنبال  غيير بافت اجتمااعي   هاي پ  از انق ب، به گرا گرایيده؛ اما در سال نقدهاي جامعه
گرا، با  کيه بر مطالعات علمي و دانشگاهي خاود،   و فرهنگي، ضم  یفظ نگرش جامعه

 .ي شعر امروز  وجه نشان داده است گرایانه ساختشناسانه و  بيشتر به نقد جمال
 :ي اصلي دارند هاي او از لحاظ روش بيان نيز دو شيوه نقدسروده

 گارا،  آرماان  و آزاده و برجداته  شااعران  ساتای   شاامل  که مدتقيم نقد روش. ال 
 و خاموش شاعران به عتاب و خطاب درد، بي متغزالن یا سرا مدیحه شاعران نکوه 
 .است افراطي و مدرن شبه متشاعران و شاعران نکوه  و گزی  خلوت

 و اشراقي ماهيت  بيي نخدت،  :دارد اصلي رویکرد دو که غيرمدتقيم نقدروش . ب
در ایا    .آن ي زیباشناساانه  و اجتمااعي  انداني، کارکرد  بيي دیگر،  و شعر شهودي

عري خاود را  شاعران، بوطيقاي شا  شيوه، شاعر بدون چال  مدتقيم با شاعران یا شبه
کند؛ به نحوي کاه از   اي هنري و سمبليک، طرح و  بيي  مي های  به شيوه در سروده

 .شویم هاي فرهنگي شاعر آشنا مي ها با دستگاه فکري و پشتوانه آن خ ل
 

 ها یادداشت
باا   آشانایي : رجوع کارد  یرمنابع ز به  وان مي نقد ي شيوه ای  ي پيشينه با بيشتر آشنایي براي .5

-2۱3: 5977 درگااهي، : نک) یرانشعر در ا نقد ؛(91۳-9۲۳: 5972 کوب، زری : نک) ينقد ادب
در هجاوم منتقادان    شااعري  ؛(۲۳-۲2: 5977 اماامي، : نک) ينقد ادب يها و روش مباني ؛(257
 نقاد  و( 5973 فتویي،: نک) هندي سبک در ادبي نقد خيال؛ نقد ؛(5971 کدکني، شفيعي: نک)

 (.5932 محبتي،: نک) فارسي ک سيک ادبيات در ادبي

 در «ژاژطيّاان ». بم مردم از گوي یاوه شاعري ها  ذکره و ها فرهنگ ي گفته بنابر: ژاژخاي طيّان. 2
 شافيعي ) کناد  ماي  گ ال  کاار  کاه  است کدي معني به لغت در طيّان و است مشهور فارسي ادب

 .(۲33: 597۳ کدکني،

 
 منابعفهرست 

 .جامي:  هران. هاي نقد ادبي مباني و روش(. 5977. )امامي، نصراهلل
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باا مقدماه،  صاحيح و    . کليات دیوان(. 5939. )عبدالملک ب  محمد امير معزي نيشابوري، 

 .زوار:  هران ، عليقات محمدرضا قنبري
کوشا  محماد قي مادر      باه . دیاوان اناوري  (. 5972. )محمد ب  انوري ابيوردي، علي

 .علمي و فرهنگي: ان هر ،رضوي
 .گلي:  هران ،کوش  محمد قي بابایي به. ي دیوان  برگزیده(. 59۳۲. )ميرزا  ایرج

:  هاران . زندگي و شعر شافيعي کادکني   ي درباره؛ از زبان صبح(. 597۳. )برهاني، مهدي
 .پاژنگ

زنادگي و شاعر محمدرضاا    ؛ جاوي نيشاابور  و در جدات (. 5973. )بشردوست، مجتبي
 . الث:  هران. شفيعي کدکني

رویکردهاي نقد ادباي در جهاان جدیاد و     ؛و مرجانموج (. 593۱. )ااااااااا اااااااا
 .سروش:  هران. سرگذشت نقد ادبي در ایران

 . و :  هران. دیوان بهار(. 59۳۳. )بهار، محمد قي
 .گلشایي:  هران. فنون شعر و کالبدهاي پوالدی  آن(. 59۳9. )شيرازي، مهدي  یميدي

با  صاحيح و  عليقاات   . دیوان خاقاني(. 597۲. )علي ب  بدیل الدی  افضلخاقاني شرواني، 
 .زوار:  هران. الدی  سجادي سيدضياء

 .اميرکبير:  هران. نقد شعر در ایران(. 5977. )درگاهي، محمود
 .سخ :  هران. آشنایي با نقد ادبي(. 5972. )کوب، عبدالحدي  زری 

 .نگاه:  هران. شعرها: دفتر یکمي آ ار؛  موعهمج(. 59۳2. )شاملو، ایمد
 .آگه:  هران. موسيقي شعر(. 59۳۳. )شفيعي کدکني، محمدرضا

 .آگه:  هران. شاعري در هجوم منتقدان(. 5971. )ااااااااااااااااااااااااا
 .سخ :  هران. ي دوم آهوي کوهي هزاره(. 597۳. )ااااااااااااااااااااااااا
،عرشاا  خصصااي ي فصاالنامه. «اي شااعر پارسااي»(. 59۳۳. )ااااااااااااااااااااااااااا

 .9ص ،۳1مارهش ،5۳الس
 .سخ :  هران. اي براي صداها آیينه(. ال 593۱. )اااااااااااااااا 
هاي  حاول شاعر    وجوي ریشه در جدت ؛با چراغ و آینه(. ب593۱. )اااااااااااااااا 
 .سخ :  هران. معاصر ایران

یکصااد و یااک شااعر منتشرنشااده از محمدرضااا شاافيعي  »(. 5932. )ااااااااااااااااا 
 .۳، ص3۳مارهش ،ااربخ. «کدکني
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 ي دکتاري  رساله. شاعران روایت به شعر ماهيت (.59۳5. )صالحي مازندراني، محمدرضا
 .دانشگاه شهيدچمران اهواز

شاعرهاي محمدرضاا    حليال و بررساي   ؛ هاا  در روشاني بااران  (. 59۳5. )عابدي، کاميار
 .کتاب نادر:  هران. شفيعي کدکني
محمدرضاا شافيعي    نقاد و  حليال اشاعار    ؛باران ي سفرنامه(. 59۳7. )اهلل عباسي، یبيب

 .روزگار:  هران. کدکني
 .روزگار:  هران. هندي سبک در ادبي نقد؛ خيال نقد(. 5973. )فتویي، محمود
محمدرضاا شافيعي    شاعر و زنادگي   ؛سراید ست مي مردي(. 59۳۳. )اهلل فوالدوند، عزت

 .مروارید:  هران. کدکني
 .سخ :  هران. فارسي ک سيک ادبيات در ادبي نقد (.5932. )محبتي، مهدي

:  هاران   صحيح محماد قزویناي،  . چهارمقاله(. 59۳۳. )نظامي عروضي سمرقندي، ایمد
  .طهوري

 


