اﯾﺮج ﭘﺎرﺳﯽﻧﮋاد

درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر و ﺷﻌﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در  19ﻣﮭﺮ  1318در ﮐﺪﮐﻦ
)روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﮥ ﺧﺮاﺳﺎن( زاده
ﺷﺪ .او ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻌﯽ
ﮐﺪﮐﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ھﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی را در
ﻣﺸﮭﺪ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﮐﺴﻮت
روﺣﺎﻧﯽ درﻧﯿﺎﻣﺪ و از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد،
در ھﻤﺎن روﺳﺘﺎی ﮐﺪﮐﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .او از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ادﯾﺐ
ّس و
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ "ادﯾﺐ اول" ﺑﻮد .ادﯾﺐ ﻣﺪر
ادﯾﺒﯽ ﻃﺮاز اول از ﺷﺎﻋﺮان دورۀ ﻣﺸﺮوﻃﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ
ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎل در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻣﺸﮭﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و
ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺮورد ﮐﮫ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﺑﮭﺎر و ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ .ادﯾﺐ دوم
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﺮﺗﺶ در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل در
زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و ﺷﻔﯿﻌﯽ او را »اﺳﺘﺎد ﯾﮕﺎﻧﮥ
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب و ﺑﻼﻏﺖ دﺳﺘﻮری در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن«
ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ادﯾﺐ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را "ادﯾﺒﯿﻦ" ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ادﯾﺐ
ﭘﯿﺸﺎوری ﻧﯿﺰ در زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮد اﺳﺘﺎدی ﻧﺎمآور ﺑﻮد .او
در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ از ﭘﯿﺸﺎور) ،ﮐﮫ اﻣﺮوز در ﻗﻠﻤﺮو
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ( ،از راه ﻏﺰﻧﯿﻦ و ھﺮات ﺑﮫ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در ﻣﺸﮭﺪ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ .در ﻓﻀﻞ و ﻓﻀﯿﻠﺖ و
زھﺪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻣﻨﺎﻋﺖِ ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﺟﺰ ﻋﻼﻣﮥ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ دھﺨﺪا رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
1

ﻋﺼﺮ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭼﻮن وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﮫ و ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﮫ و
ذﮐﺎءاﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮوﻏﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻀﺮ درس او را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺸﻤﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش )ﺳﺮدار ﻣﻌﻈﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ( ،وزﯾﺮ ﻣﻘﺘﺪر درﺑﺎر
رﺿﺎﺷﺎه ،ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد رﺳﯿﺪ ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﮔﻔﺖ »اﺳﺘﺎد ﺑﮫ ﺑﻨﺪه اﺟﺎزۀ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ«!
ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ھﻢ ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری را در ﻓﻀﻞ
ﺑﺮ ادﯾﺒﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽداد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا ﮐﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻀﻞ و ﮐﻤﺎل ھﺮ ﺳﮫ اﺳﺘﺎد ادﯾﺐ را درک ﮐﺮده
ً
ً و ﺗﻠﻤﯿﺤﺎ
ﺑﻮد ،در "ﻋﺎرﻓﻨﺎﻣﮫ"ی ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ
ادﯾﺒﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری را ﺑﺮ ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ:
ﺑﺮادر ﺟﺎن ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ اﯾﻦﺟﺎ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﮫ آﺳﺎن اﺳﺖ اﯾﻦﺟﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎھﻮش دارد

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ دو ﻟﺐ ده ﮔﻮش دارد
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﯿﺮو ﻗُﺮاءِ ﺳﺒﻌﻨﺪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎ ﭼﻮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دارد

ﮐﮫ ﺻﺪ ﺑﯿﺸﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺎور دارد

ھﻤﮫ طﻼب او دارای طﺒﻌﻨﺪ

ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت دروس ﻃﻠﺒﮕﯽ را ﻧﺰد ﭘﺪر
آﻣﻮﺧﺖ و ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب،
ﺳﯿﻮﻃﯽُ ،
ّل ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺮﯾﺮی و ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض را
ﻣﻐﻨﯽ ،ﻣﻄﻮ
ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻄﺢ )ﺷﺮح ﻟﻤﻌﮫ،
ﻣﻌﺎﻟﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ( را ﻧﺰد ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﻣﺪرس ﯾﺰدی ﺑﮫ
درس آﻣﻮﺧﺖ و رﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﮐﻔﺎﯾﮫ را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ
ِ اﺻﻮل را ﻧﯿﺰ ﻧﺰد
ھﺎﺷﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .دورۀ ﺧﺎرج
ِ ﻓﻘﮫ را ﻧﺰد آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪھﺎدی ﻣﯿﻼﻧﯽ
او و ﺧﺎرج
آﻣﻮﺧﺖ .ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ را ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ و
آﯾﺖﷲ ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﯿﮫ ﺳﺒﺰواری ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﺠﻤﻮع
دورهھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه را در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖوﭼﮭﺎرﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮد .ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﻮت ﺣﺎﻓﻈﮥ او ﺗﺎ ﺑﮫ آنﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ
در ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻟﻔﯿﮥ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را در ھﺰار ﺑﯿﺖ ﺑﮫ
ﻋﺮﺑﯽ ازﺑﺮ داﺷﺖ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ دل و ﺟﺎن ﻃﻠﺒﮥ ﺟﻮان از ھﻤﺎن روزﮔﺎر
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﮫ و واﺑﺴﺘﮥ اﯾﺮان و ﺷﻌﺮ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد.
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ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روزی ﮐﮫ دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ از دوﺳﺘﺎن
دﺳﺘﺶ
ﺑﮫ
ھﻤﺴﺎﻟﺶ
ﻣﯽرﺳﺪ ،زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮ در وﺻﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﺎن او را ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوش ﺷﮭﺮ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و از او
دﯾﻮان ﺷﺎﻋﺮ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻌﺮھﺎی آن
را ازﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ھﻤﺎن روزھﺎ ،روزی ﺑﮫ ﺗﺼﺎدف در ﻣﺸﮭﺪ ،ﺑﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
اﺣﻤﺪ
ﺳﯿﺪ
اﺳﺘﺎد
زﺑﺎنﺷﻨﺎس و زﺑﺎندان و از ﯾﺎران ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﯽ ﺑﮫ
ذوق و ھﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮان ﻃﻠﺒﮫ ﻣﯽﺑﺮد و او را ﺑﮫ
اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،اﻣﺎ
او ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮥ رﺳﻤﯽ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫای
ﮔﺬرا ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ آن را از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ درسھﺎی ﻃﻠﺒﮕﯽ ،ﺳﺎده و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽدھﺪ و ﺷﺎﮔﺮد اول ﻣﯽﺷﻮد!
در ﭘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﺪار اﺳﺘﺎد
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻓﯿﺎض ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮭﺪ ،اﺳﺘﺎد در ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﮫ ،داﻧﺸﻤﻨﺪی
ﮐﮫ ﺑﺮ زﺑﺎنھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و روﺳﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
و ﻻﺗﯿﻦ اﺣﺎﻃﮫ داﺷﺖ ﻣﯽرود و ﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ او در
اﻣﺘﺤﺎن ورودی آن داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﮔﺮد اول
ﻣﯽﺷﻮد! در  ،1344ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( در زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم
اول و ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از درس اﺳﺘﺎداﻧﺶ دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺎض ،دﮐﺘﺮ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ درس در دورۀ
دﮐﺘﺮی راھﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺲ از ﻃﯽ درسھﺎی اﯾﻦ دوره در ﺷﮭﺮﯾﻮر  1348از
رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺪﯾﻊ و درﺧﺸﺎن ﺧﻮد درﺑﺎرۀ "ﺻﻮر ﺧﯿﺎل در ﺷﻌﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی" ،ﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
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اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ درﺟﮥ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی در
ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام او
را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ زﯾﺮ
ھﻤﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺣﺘﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻓﻀﯿﻠﺖ«.

ﺳﻠﻮک ﺷﺨﺼﯽ
دوﺳﺘﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ از ﺳﻌﺎدت-
ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ و
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ھﻤﺨﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ او در آﻓﺎق ﻋﺎﻟﻢ،
از آﮐﺴﻔﻮرد در اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن در اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﻮﮐﯿﻮ در ژاﭘﻦ و ﺳﻔﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ
ﻋﺎﻟﻢ و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ از
ھﻤﮥ زواﯾﺎ و ﺧﻔﺎﯾﺎی ﺧﻠﻘﯿﺎت و ﺳﻠﻮک ﺷﺨﺼﯽ او آﮔﺎه
ّتھﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .او ﻃﻠﺒﮫای اﺳﺖ
ﺷﻮم و ﺿﻌﻒھﺎ و ﻗﻮ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺘﻐﻨﺎ و زھﺪ و ﺗﻘﻮا و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و
ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ و ﺣﺮص در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﮫ از ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ
"ﻃﻠﺒﮫ" اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎن و ﻣﺎﺳﺘﯽ در
ﮔﻮﺷﮥ اﺗﺎﻗﺶ ﺑﮫ ﺳﺮ آورد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﮐﺘﺎب و
ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎﺋﻞ ذاﺗﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ او ،از
ﺣّ
ﺪت ذھﻦ و ھﻮش ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻘﺎد و ذوق
ﺳﺮﺷﺎر ،از او اﻋﺠﻮﺑﮫای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮان
ﻣﺎ ھﻤﺘﺎ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﻠﺒﮥ ﻣﺎ
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی را ﺗﺎ ﮐﺴﺐ درﺟﮥ اﺟﺘﮭﺎد
ﻣﻠﮑﮥ ذھﻦ ﺧﻮد ﮐﺮده ،در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻏﺮب در آراِ
ء
اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ و ﮐﺎﻧﺖ و دﮐﺎرت و اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺗﺎ ھﮕﻞ
و ﻣﺎرﮐﺲ و راﺳﻞ و وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮده و ھﻤﮫ را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﺣﺎﻃﮥ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮش ﺑﺮ آﺛﺎر
ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮھﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،در
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ﮐﻨﺎر آﮔﺎھﯽ و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﻣﺪرن
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﮫ و ﻧﯿﺮوی اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﺪراک و
ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ او ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮭﻢ را
در ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .او در
روﺷﻨﺎی ھﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد در ﺣﻮزۀ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻓﺎﻗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﺴﺮه از آن
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺌﻮریھﺎی ﺑﮑﺮ و ﺑﺪﯾﻊ او و راه و
روشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ادﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ
داده ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻣﻼکھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و
اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺑﺪاﻋﯽاش ھﻤﮫ و ھﻤﮫ در ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎرش ،ﮐﮫ اﺳﺘﺎدان ادﺑﯿﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎناﻧﺪ ،راھﻨﻤﺎ و راھﮕﺸﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻣﻮھﺒﺖ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ او را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﺷﮭﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﻮارد و ﺷﻮاھﺪی از
آن را ﺟﺎیﺟﺎی در ﮐﺘﺎبھﺎ و رﺳﺎﻟﮫھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽاش
ﯾﺎﻓﺘﮫام و ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از آن را در ﮐﺘﺎب "ﺷﻔﯿﻌﯽ
ﮐﺪﮐﻨﯽ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ" ،ﮐﮫ در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ،آورده-
ام .ﺳﻠﺴﻠﮥ اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽِ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺎه از ﻣﺒﺤﺜﯽ از ﻣﻨﻄﻖ
ﻗﺪﯾﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ﺗﺌﻮری روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرﻧﯽ در
ﻏﺮب
ﻣﯽرﺳﺪ و از آنﺟﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان
ادﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﮫ-
ای ﺳﻮدﻣﻨﺪ و روﺷﻨﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و اﻣﺎ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺷﺨﺺ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﻋﻮاﻃﻒ و اﻓﮑﺎرش وﺟﻮد دارد .از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ
ِ او وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺑﺮد ﮐﮫ او ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ ھﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺧﻮد
را در ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او
ﺾ وﺟﻮدی ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﻮر
»ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗِ
ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺣﻮزۀ اﻣﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ورای
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ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزۀ اﻻھﯿﺎت ھﻢ اﯾﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ«.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﺎھﯿﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرای او
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﺮداﺧﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
از اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ
آنھﺎ آﮔﺎھﯽ دارد ،ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺠﺮﺑﮫ را
رھﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ آﺛﺎرش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺎدی و اﻟﺤﺎدی ﮐﻨﺪ.
ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از ﺳﻠﻮک ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﺰ و
ﭘﺮھﯿﺰ اوﺳﺖ از ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﻄﻖ و ﺧﻄﺎﺑﮫ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺳﺨﻨﻮری و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ .ھﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ
ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺶ و اﺻﺮار ﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﻞ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺨﺼﯽ
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دوﺳﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﮫ ،اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﮫ او ﻧﻤﯽدھﺪ
و ﺧﺴﺘﮫاش ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺰاری ﮔﺎه
ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ را ،اﻣﺎ ﺑﮫ روی ھﻢ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪهام ﮐﮫ
ﺑﺎ دل و ﺟﺎن در ﻣﺠﻤﻊ ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد.
ﺑﺎاﯾﻦھﻤﮫ اﺣﻮال از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮد ﮐﮫ ﺷﻔﯿﻌﯽ
ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ اﺻﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ھﻨﺮی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﮫ
ﮔﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎوار ﻋﻠﯿﮫ اﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻂ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻐﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺎ او ﻧﺰﯾﺴﺘﮫ
ﺑﻮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺎﻻت و ﻣﻘﺎﻣﺎت واﻗﻌﯽ او را ﮔﺰارش
ﮐﻨﻢ .ﺳﻠﻮک او در زھﺪ ﮔﺎھﯽ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و
اﺑﺮاھﯿﻢ ادھﻢ و در ﻋﺮﻓﺎن رواﯾﺎت اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ
و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﺑﮫآﺳﺎﻧﯽ از
ِ زﺧﺎرف دﻧﯿﻮی ﮔﺬﺷﺘﮫاﻧﺪ.
ﺳﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدهام ﮐﮫ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان )ﺑﮫ دﻻر و ﺑﮫ ﷼( ﺳﺮ ﺑﺎز زده و از
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ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﯾﺎت در
ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﺛﺎرش ﺑﮫﺷﺪت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ،از
اﯾﺮاﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ھﻨﺪی و ﭼﯿﻨﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﮫای ﺗﮭﯿﮫ
ﮐﺮده و ﺑﮫ اﺳﺘﺎد ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﮫ
را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ دھﺒﺎﺷﯽ از ُﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،اﻣﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل از اﻧﺘﺸﺎرش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد! ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺎد ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ در ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش در
ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن
و
ﺑﮭﺎر
ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا
ﺷﺎﮔﺮد
اﯾﺮان
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﺰ
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﻓﻀﻞ
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ .او اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ و
ﮐﻤﺎﻻت اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎد در ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ
و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ،ﻓﻀﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دارد.
آﺛﺎر در ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ آﺛﺎر ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮان و ﺑﺴﯿﺎردان ﺟﺎ دارد از
آﻏﺎز ﺷﮭﺮت او ﯾﺎد ﮐﻨﻢ:
در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلھﺎی  1335ﺗﺎ  1340ﻏﺰلھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﺺ
"ﻏﻮاص" از ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﻣﻘﯿﻢ رﺷﺖ در ﻧﺸﺮﯾﺎت آن روز
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .از ﺟﻤﻠﮫ
ﻏﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ
در دام ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺻﯿﺎد رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ای وای ﺑﺮ اﺳﯿﺮی ﮐﺰ ﯾﺎد رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﮭﺮت اﯾﻦ ﻏﺰلھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ آنﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎر ،ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﻌﺮوف روزﮔﺎر ،در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺖ و ﻧﯿﻤﺎ
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ﯾﻮﺷﯿﺞ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﻨﺖﺳﺘﯿﺰ ﺑﮫ دﯾﺪارش رﻓﺖ و از او ﺑﮫ
ﺷﺎﻋﺮ
»ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻨﻮان
ﻏﺰلﺳﺮاﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه« ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﺗﺎ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫای از ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺟﻮان در
ِ  1340درآﻣﺪ ﮐﮫ از ﺣﺰﯾﻦ ﻻھﯿﺠﯽ،
روزﻧﺎﻣﮥ ﺧﺮاﺳﺎنِ ﺳﺎل
ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺒﮏ ھﻨﺪی ﻗﺮن دوازدھﻢ ھﺠﺮی ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ
واﻗﻌﯽ آن ﻏﺰلھﺎی ﻣﻌﺮوف ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد» :ﻃﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﺗﺬﮐﺮهھﺎی ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﭼﺎپ ھﻨﺪ ﻏﺰلھﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ھﻤﺎن
اﯾﻦ
و
ﻻھﯿﺠﯽ.
ﺣﺰﯾﻦ
از
ﻏﺰلھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم "اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻇﻢ ﻏﻮاص" ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد «.ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎب "ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻌﺮ
ﺣﺰﯾﻦ ﻻھﯿﺠﯽ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ در ﺳﺒﮏ ھﻨﺪی" ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی داد.
و اﻣﺎ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺻﯿﻞ و ﺑﺪﯾﻌﯽ ﮐﮫ از ﺷﻔﯿﻌﯽ
درﺑﺎرۀ
ﺑﻮد
ﻧﺎب
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻮاﻧﺪم،
ﮐﺪﮐﻨﯽ
"ﮐﮭﻨﮫﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ" ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  16ﻓﺮوردﯾﻦ
 1342ﮐﮫ ﺷﺎﻋﺮ ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﮭﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ارﻣﻐﺎﻧﯽ از ﺳﻔﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺮوس ﻃﺎھﺒﺎز،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ آرش ،ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آورده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ ﺻﺪر ﻣﻘﺎﻟﮫ:
»ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م .ﺳﺮﺷﮏ( ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖوﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ از ﮐﺪﮐﻦ ،از ﻣﺤﺎل-
زاوه )ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪری( ﺧﺮاﺳﺎن .ﺻﺎﺣﺐ طﺒﻊ و اھﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺳﺮودن.
"طﻠﺒﮫ"وار ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺶ و ﺳﺮودﻧﺶ در ﻋﺎﻟﻢ رھﺎﺋﯽ و آزادی اﺳﺖ .اﮔﺮ
ھﻢﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻌﺮ او اﻣﯿﺪوار ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد .او
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺄﻟﮥ "اﺳﺘﺎد ﻏﻮاص" را در "ﺷﻌﺮ" ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﻞ
ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ھﻤﺎن "ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺰﯾﻦ ﻻھﯿﺠﯽ"اﻧﺪ1 ...

 .1آرش ،ﻣﺠﻠﮫ ،ﺷﻤﺎره  ،4ص  ،18ﺗﮭﺮان.1342 ،

8

آﺛﺎر ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ،
در ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع ،ﺗﺎ آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﮭﻢ او ﮐﺮد.

ﺻﻮر ﺧﯿﺎل در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ :در دو ﺑﺨﺶ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول ﺑﮫ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺧﯿﺎل ) (imageو ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آراء ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻼﻏﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺪرن اروﭘﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﮫ و در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺶ اول را
در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﯾﮏﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﮭﻢ ﻓﺎرﺳﯽﮔﻮی ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل )اﯾﻤﺎژ( را ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺸﺒﯿﮫ ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ،ﮐﻨﺎﯾﮫ ،ﻣﺠﺎز و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ
ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰی ﺷﻌﺮ داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ارﺳﻄﻮ در "ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ" ) (poeticsو ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ در
ّﻞ" ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ
"ﻣﻌﯿﺎراﻻﺷﻌﺎر" ﺷﻌﺮ را "ﮐﻼم ﻣﺨﯿ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽﮔﻮ آورده ﺷﺪه:
ﻓﺮدا رﺳﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ آﺑﺎ ﺑﺮ
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺎﯾﺪ
طﻮﻗﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻓﺮدا ﺑﺮ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار اﻣﯿﺪ ﺑﻨﯽآدم
ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮ از "ﻓﺮدا" ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﯽ زﯾﺒﺎ
آﻣﺪه ﮐﮫ "ﮔﺮدنﺑﻨﺪی" از "اﻣﯿﺪ" ﺑﮫ ﮔﺮدن دارد و اﯾﻦ
ﺗﺼﺮف ذھﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮ را در ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و
ﻃﺒﯿﻌﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺆﻟﻒ "ﺻﻮر ﺧﯿﺎل" ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪان روﺳﯽ در ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و در ﮐﺘﺎب "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ" "ﻓﺮم" و
ﺻﻮرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل و "اﯾﻤﺎژ" ﻋﻨﺼﺮ
اﺻﻠﯽ و ذاﺗﯽ ﺷﻌﺮ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺷﻌﺮ
در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ در ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دور از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺸﺒﯿﮫ و اﺳﺘﻌﺎره و ﻣﺠﺎز
ﺷﻌﺮ ﻣﺤﺾاﻧﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺻﻮر ﺧﯿﺎل ﺑﺴﯿﺎر در ﺷﻌﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه ،از »ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﯿﻢ ﻣﻮج و ﮔﺮداﺑﯽ
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ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﺋﻞ« ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺳﻨﺎﯾﯽ ،ﺻﻮرت
ﺧﯿﺎل ﺷﺎﻋﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ:
ﺑﮫﺣﺮص ار ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺧﻮردم ﻣﮕﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﺪ ﮐﺮدم

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و آب ﺳﺮد و اﺳﺘﺴﻘﺎ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ :ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب در  ،1358ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺆﻟﻒ در دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮭﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ وزن و ﻗﺎﻓﯿﮫ و ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎﻓﯿﮫ و ردﯾﻒ ﺑﻮد از ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ،اﻣﺎ
ده ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﮫ "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ" ﺑﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ اﻓﺰوده
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺆﻟﻒ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ
ﻣﺆﻟﻒ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻌﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﮫ ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل را ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ذاﺗﯽ ﺷﻌﺮ
داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی
روس )وﯾﮑﺘﻮر ﺷﮑﻠﻮﺳﮑﯽ(  2ھﻢﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻌﺮ را
"رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎت" ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫ ﮔﻤﺎن او ﮐﻠﻤﺎت
در زﺑﺎن روزﻣﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﮑﺮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﻌﺮ اﯾﻦ
ﻣﺮدﮔﺎن ،در ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎزه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ-
زداﯾﯽ ) (defamilirazationﯾﮑﯽ از وﺟﻮه اﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﺳﺖ در
ﮐﻠﻤﺎت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻣﻌﻤﺎری زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎزﻧﺪۀ اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻌﺮ
ﺣﺎﺻﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ ) Russian
 (Formalismاﺛﺮ وﯾﮑﺘﻮر ارﻟﯿﮏ  3اﺳﺖ در ﺳﻔﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﮫ آﮐﺴﻔﻮرد اﻧﮕﻠﯿﺲ در .1975 /1353
ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺜﻮر ) ،(Prose Poemﺷﻌﺮ آزاد از وزن و ﻗﺎﻓﯿﮫ،
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ" اﺳﺖ .در اﯾﻦ
2. Victor Shklosky
3. Victor Erlich
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ﻣﺒﺤﺚ درﺑﺎرۀ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮان
آن در اروﭘﺎ و در اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺑﮫﻏﻠﻂ ﺑﮫ
ﻧﺎم "ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻤﮫای اﺳﺖ ﻟﻔﻈﯽ از
" "blank verseﮐﮫ در اﺻﻄﻼح اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ وزن دارد،
اﻣﺎ ﻗﺎﻓﯿﮫ ﻧﺪارد .ﺻﻔﺖ ) blankﺳﭙﯿﺪ ،ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ( اﺷﺎره
دارد ﺑﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎی ﻗﺎﻓﯿﮫ.
ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺷﻔﯿﻌﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺜﻮر )ﺷﻌﺮ
آزاد از وزن و ﻗﺎﻓﯿﮫ( ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮﺳﺖ
ﮐﮫ درﺧﻮر ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ھﻨﺮﻣﻨﺪی و آﮔﺎھﯽ اوﺳﺖ ﺑﮫ اﺳﺮار ﮐﻼم
و ﮐﻠﻤﺎت .او ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮوض ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ در ﭼﮭﺎر ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻋﺮوﺿﯽ( ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻨﺎری )ﻗﺎﻓﯿﮫ و ردﯾﻒ(،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ )ﺟﻨﺎس ،ﻗﺎﻓﯿﮫھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻣﺼﻮتھﺎ و ﺻﺎﻣﺖھﺎ( و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﻮی )اﻧﻮاع ھﻤﺎھﻨﮕﯽ-
ھﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮاع ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺮاع( .ﯾﺎدآور
ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻋﺮوﺿﯽ( ﺑﮭﺮه
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻨﺎری ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻌﺮ
او ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻠﻤﺎت دارد ،ﺗﺎ آنﺟﺎ
ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺷﻌﺮ او از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﺷﻌﺮ او ﻣﻮزون
ﺑﮫ وزن ﻋﺮوض ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻟﭙﺬﯾﺮ "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ" ﻧﮑﺘﮫھﺎی آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻏﺰلھﺎی
ﻣﻮﻟﻮی و ﺣﺎﻓﻆ آﻣﺪه ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در
ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﺑﻼﻏﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﻨﺸﯽ
ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻌﺮﺷﺎن
ﺑﮭﺮۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎت :درسﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﺗﺌﻮری
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ اﺳﺖ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب
وﯾﮑﺘﻮر ارﻟﯿﮏ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ دﺷﻮاری اﺻﻄﻼﺣﺎت روﺳﯽ و
ﺗﺮﺟﻤﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ درک ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺌﻮریھﺎ ،ﺣﺘﯽ در
رواﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ آن ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ در
رواﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در اﻧﻄﺒﺎق آن ﺗﺌﻮریھﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪه ھﺮﺟﺎ ﻻزم داﻧﺴﺘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ھﻨﺮﺳﺎزهھﺎ
) ،(artistic devicesاز ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﺒﯿﮫ و ﺗﻤﺜﯿﻞ و اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ
در ﺻﻮرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺮ .او ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه
و
ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ
از
ﻣﯽداﻧﺪ
آﯾﯿﻨﮫای
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻋﺮ آن را در ﻣﺘﻦ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎم
ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ او ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
درﺑﺎرۀ ﻓﺮم ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ادﺑﯿﺎت و ھﻨﺮھﺎ ﻧﺪارد .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در
"رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎت" ﻏﺮض او رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﮫ دﻓﺎع از آن .او ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ ﮐﮫ »ھﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری
ّﻎ
وارد ﺷﻮد ﺑﺎﺧﺘﮫ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺒﻠ
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی روس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺼﺪش ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آراء
آنھﺎﺳﺖ ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
و اﻣﺎ در "رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎت" ﻣﻘﺎﻟﮥ "ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ" ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺌﻮری ﻣﻮﮐﺎروﻓﺴﮑﯽ ھﺮ واژه ،ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎﻣﺖھﺎ و
ﻣﺼﻮتھﺎ و آراﯾﺶ آن در ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﯽدار،
ﺗﮑﻮاژ ) (morphemeﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻮاژ درون
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی از ﯾﮏ ﻧﻮع )ژاﻧﺮ( ادﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ-
ً
ﮔﯿﺮد و آن ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﺳﺒﮏ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ را ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻟﻮی اﺷﺘﺮاوس و ﺳﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﺎن ﻣﮑﺘﺐ
ﭘﺮاگ ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی درون ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺎل اﺳﺖ در دورۀ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ ،ﯾﺎ ﮐﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﻧﺤﻄﺎط ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن ﻣﺠﺎل رﺷﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺷﻔﯿﻌﯽ در اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ وﺿﻊ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم ھﺠﺮی )دھﻢ ﻣﯿﻼدی( ،ﮐﮫ
ﻋﺼﺮ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻏﻠﺒﮥ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن و آزادی ﺧﺮد و
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﻮده ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و
ﺧﯿﺎم و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﮐﺮﯾﺎی رازی و اﺑﻮرﯾﺤﺎن
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ و
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﻇﮭﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دورۀ اﻧﺤﻄﺎط ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮزاﻧﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﻣﻼﺻﺪرا
و ﻣﯿﺮداﻣﺎد و ﺣﺎج ﻣﻼ ھﺎدی ﺳﺒﺰواری و ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﻏﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ و ﺻﺒﺎ و ﺳﺮوش ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦﮐﮫ در ﻋﺼﺮ آزادی ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻏﻠﺒﮥ
ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺠﺎل رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
داﺷﺘﮫاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻋﺼﺮ اﺷﺎﻋﺮه و اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺳﯿﻄﺮۀ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺧﺘﻨﺎق ھﻤﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
رو ﺑﮫ اﻧﺤﻄﺎط و زوال آوردﻧﺪ.
زﺑﺎن ﺷﻌﺮ در ﻧﺜﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ :ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﺳﺎس
اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﮫ »ﻋﺮﻓﺎن ﻧﮕﺎھﯽ ھﻨﺮی و
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ اﻻھﯿﺎت« .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﻋﺮﻓﺎن اﺻﯿﻞ ﺟﺰ در ﯾﮏ زﺑﺎن زﯾﺒﺎی ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﮫ اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺪارد.
ﺷﻔﯿﻌﯽ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ،ﮔﻤﺎن دارد
آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﺜﺮﺷﺎن ،ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف از ھﻨﺠﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﮫ ﺷﻌﺮ ﭘﮭﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ و در اوج ﺧﻮد وﺟﻮه
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ و اﯾﻘﺎع ) (rhythmﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی
ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﮥ آن را در آﺛﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻄﺎر،
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ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻣﯽ-
ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ آن ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﮫراﺳﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
ﺷﮭﻮد ﺷﺎﻋﺮاﻧﮥ ﺧﻮد ﮔﻮھﺮ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻌﺮ را در آﺛﺎر
ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﻧﺜﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ:
 ...روﺷﻦﺗﺮ از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﺪﯾﺪم
و ﺳﺨﻨﯽ از ﺑﯽﺳﺨﻨﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم
ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺮای ﺳﮑﻮت ﺷﺪم
ﺻﺪره ﺻﺎﺑﺮی درﭘﻮﺷﯿﺪم
و ُ
ﻣﺮﻏﯽ ﮔﺸﺘﻢ،
ﭼﺸﻢ او از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﭘﺮ او از ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ِ
در ھﻮای ﺑﯽﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪم
ﮐﺎﺳﮫای ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪم ،ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ اﺑﺪ
از ﺗﺸﻨﮕﯽ او ﺳﯿﺮاب ﻧﺸﺪم
ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ،ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی

ﻗﺮﯾﺤﮥ ﻧﺒﻮغآﻣﯿﺰ ﺷﻔﯿﻌﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮھﺒﺖ
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ او ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ در
ﻧﺜﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ ،در ﯾﺎدداﺷﺖ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
"در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ" ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،در آﻏﺎز ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از
آﻣﻮﺧﺘﮫھﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارد ﮐﮫ در آﻧﭽﮫ در ذھﻦ
آدﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ .در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ
ھﺮ ادراﮐﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻤﯽ در آن ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳﺖ و
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺎ ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯽ ﺑﺮد و درﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ
آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﮫﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﺑﮫ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﭘﯽ اﯾﻦ
اﺷﺎره ﻣﺴﺌﻠﮫای را دور از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن
ِﯿﻒ" زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ
"ادراک ﺑﻼﮐ
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻟﺘﺬاذ از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ھﻨﺮی و در ﻟﺤﻈﮥ
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اﺳﺘﻐﺮاق در ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻧﺎب ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﻣﺮزی ﻣﯿﺎن "ﺗﺼﻮر"
و "ﺗﺼﺪﯾﻖ" اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﻘﺪھﺎ در
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﻻھﯿﺎت ﺑﮫ ﻃﻮر "وراء ﻋﻘﻞ" رﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ھﻢ در ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر وراء ﺗﺼﻮر و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ و ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺬاذ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮭﺠﺖ ﺣﺎﺻﻞ
از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ ھﻨﺮی را ﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و
ﺟﻮﯾﺎی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ،در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ آن ﻧﻤﯽ-
ﺷﻮﯾﻢ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم "داﻧﺴﺘﻦ" ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﺷﺊ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ
در ذھﻦ ﺑﮫروﺷﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﺮط
اﻟﺘﺬاذ از ﯾﮏ ﮔﺰاره را داﻧﺴﺘﻦ آن ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ،
اﻟﺘﺬاذ از ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺰارهھﺎی ھﻨﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﭼﮫﺑﺴﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم
در ذھﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮری ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ  4اﻣﮑﺎن
دارد ﭘﺎرهھﺎی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از ﯾﮏ ﮐﻞ اﺛﺮ ھﻨﺮی را
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯽ آنﮐﮫ ﻣﻔﺮدات و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن را ادراک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰ رﻧﮓھﺎ را ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﯾﮫ در ﻣﻨﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز رﻧﮓھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮزی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻔﯿﻌﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد در ﺑﺎب
در
ﺗﺌﻮری
ﯾﮏ
ﺑﮫ
اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﺎ
زﯾﺒﺎﯾﯽ،
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻔﮭﻮم
ﭘﯿﭽﯿﺪۀ اﻟﺘﺬاذ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻨﺮی و ادﺑﯽ ﮐﻨﺪ .در
ھﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫای از اﻟﯿﻮت ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،در ذھﻨﺶ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺷﻌﺮ اﺻﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار
 .4ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ) (Gestaltﻧﻈﺮﯾﮫای در روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﭘﺪﯾﺪهھﺎ
ﭘﯿﺶ از آنﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از اﺟﺰای ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در
ِ اﻧﺪاﻣﻮار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻞ
ِ ھﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺶ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰای آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﮐﻞ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﮐﺮد ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﮫ آن را ﻓﮭﻤﯿﺪ«.

Genuine poetry can

communicate before it is understood. 5

اﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺗﺪاﻋﯽھﺎ در ذھﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﯿﺰھﻮش ﺑﮫ ھﻤﯿﻦﺟﺎ
ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .او در ﭘﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻔﺘﮥ اﻟﯿﻮت ﺑﮫ ﯾﺎد
ﮔﻔﺘﮫای از ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﮥ اﺗﻠﻠﻮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﮫ »ﻣﻦ
ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را از ﮐﻼم ﺗﻮ درﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﺑﯽآنﮐﮫ ﮐﻠﻤﺎت آن را
درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ«I understand a fury in your words but not the words. 6 .
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ھﻤﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ
ادﯾﺐ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ و اﺷﺮاف ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﺑﺮ
زﺑﺎنھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻮھﺒﺖ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﺣﻀﻮر ذھﻦ و ﺷﮭﻮد ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ
ھﻤﮥ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﻮد آﻣﺎده
دارد و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﯽھﯿﭻ ﺗﺄﻣﻠﯽ ھﺮ ﯾﮏ را در ﺟﺎی ﺧﻮد
اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭼﺮاغ و آﯾﻨﮫ :از آﺧﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﻔﯿﻌﯽ اﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ رﯾﺸﮫھﺎی ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان.
ﺑﮫ ﮔﻤﺎن او ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻌﯽ
اﺳﺖ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﺑﺪاﯾﻌﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺘﺠﺪد اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪ
آوردهاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ آنھﺎﺳﺖ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ و
اﯾﻤﺎژھﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮآوریھﺎﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب "ﺑﺎ ﭼﺮاغ و آﯾﻨﮫ" ﺑﺎ ﺑﺎرﯾﮏﺑﯿﻨﯽ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ،ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﺮج و ﺑﮭﺎر و ﭘﺮوﯾﻦ از ﺷﻌﺮ ﻻﻓﻮﻧﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺷﯿﺎء از ﺷﺎﻋﺮان رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
5. T. S. Eliot, Selected Essays, 1917–1937, New York: Harcourt, Brace & Company Inc., 1932, p. 238.
6. Shakespeare: Othello: Act 4, Scene 2.
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ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮاتِ
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ از ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎی زﺑﺎﻧﯽ
و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﻘﺮب زﻟﻒ و ﮐﻤﺎن اﺑﺮو و ﺑﺎدام ﭼﺸﻢ ﻧﺠﺎت
ﭘﯿﺪا ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻔﯿﻌﯽ در "ﺑﺎ ﭼﺮاغ و آﯾﻨﮫ" ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺷﻌﺮ
ﺷﺎﻣﻠﻮ و اﺧﻮان و ﻓﺮوغ و ﺳﭙﮭﺮی ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
آﺷﻨﺎﯾﯽ آنھﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﺎ ﮐﻮﻓﺴﮑﯽ،
ﺑﺮﺷﺖ ،اﻟﻮار ،ﻟﻮرﮐﺎ ،آراﮔﻮن و اﻟﯿﻮت ،ﮐﮫ در
دﻓﺘﺮھﺎی "ھﻮای ﺗﺎزه" از ﺷﺎﻣﻠﻮ " ،ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ﻓﺮوغ
ﻓﺮخزاد" ،زﻣﺴﺘﺎن" و " آﺧﺮ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ" اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ و
"ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ" ﺳﮭﺮاب ﺳﭙﮭﺮی ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺖ و اﯾﻦ ھﻤﮫ
ھﻮای ﺗﺎزهای را وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﮥ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ در " ﺑﺎ ﭼﺮاغ و آﯾﻨﮫ" ،ﺷﻔﯿﻌﯽ
ﺿﻤﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﮫ از ﺷﺎﻋﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﮫ آﺛﺎر
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون
ﺗﻮﻟﻠﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی و ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر ھﻢ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و
ﺳﮭﻢ آنھﺎ را در ﺗﺠﺪد ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ

ً از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺟﻤﻊ اﺿﺪاد
ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻖ و ﺷﺎﻋﺮ ﻇﺎھﺮا
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ و ﺷﺎﻋﺮی ﺟﻮﺷﺶ .اﻣﺎ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺿﺪاد از ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﭼﮭﺮهای
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ ) (paradoxicalﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ
و
ﮐﮭﻦ
اوراق
در
او
ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﺧﻄﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﺎ
ﯾﮏ واژۀ ﻣﮭﺠﻮر ﺑﺎ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رھﺎﯾﯽ و
آزاد ﮐﺮدن درھﺎی ﺷﮭﻮد ﺑﺮای واردات ذھﻨﯽ و ﺣﺴﯽ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎندھﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ
ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ او در ھﺮ دو ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺷﻌﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ.
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آﺛﺎر او در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻌﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .1زﻣﺰﻣﮫھﺎ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ او ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﺎلھﺎی
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ) 37ﺗﺎ  (1341درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺷﻌﺮھﺎﯾﯽ
از ﻧﻮع ﻏﺰل ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﻮد ﻋﻼﻗﮫ و
ﻋﻘﯿﺪۀ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اھﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ
را ازﺑﺮ دارﻧﺪ و در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ آواز و ﺗﺮاﻧﮫ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﺷﺒﺨﻮاﻧﯽ  .3از زﺑﺎن ﺑﺮگ  .4در ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺎغھﺎی
ﺑﺎران
ﺷﺐ
در
درﺧﺖ
ﻣﺜﻞ
.5
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
 .6از ﺑﻮدن و ﺳﺮودن  .7ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن  . 8ھﺰارۀ
دﻓﺘﺮ:
ﭘﻨﺞ
)ﻣﺸﺘﻤﻞﺑﺮ
ﮐﻮھﯽ
آھﻮی
دوم
ﻣﺮﺛﯿﮫھﺎی ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﺧﻄﯽ ز دﻟﺘﻨﮕﯽ ،ﻏﺰل ﺑﺮای ﮔﻞ
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ و ﺳﺘﺎرۀ دﻧﺒﺎﻟﮫدار(
"ﻃﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎدی" آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ اوﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﻨﺞ دﻓﺘﺮ )زﯾﺮ ھﻤﯿﻦ آﺳﻤﺎن و روی ھﻤﯿﻦ ﺧﺎک ،ھﻨﮕﺎﻣﮥ
ﺷﮑﻔﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ ،از ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺎ ﺟﺎودان ،ﺷﯿﭙﻮر اﻃﻠﺴﯽھﺎ
و در ﺷﺐ ﺳﺮدی ﮐﮫ ﺳﺮودی ﻧﺪاﺷﺖ(" .ﻃﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺷﺎدی" ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺎل و روزﮔﺎر اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ:
طﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎدی ،دﯾﺮیﺳﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎی روﺷﻦ ﺑﺮاق
ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی آرزو
ھﺮ ﮐﺲ ازو ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد ﻣﺎ را ﮐﻨﺪ ﺧﺒﺮ
اﯾﻦ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﺎ:
ﯾﮏ ﺳﻮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺳﻮی دﮔﺮ ﺧﺰر

ﺷﻌﺮھﺎی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .در ﮐﻤﺎل اﯾﺠﺎز در
ﺻﻮرت و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻮار .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ او ،در ده ﮐﻠﻤﮫ،
ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ در ﭘﺲِ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ذھﻦھﺎ و زﺑﺎن-
ھﺎﺳﺖ:
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮگِ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎران،
اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﮐﮫ زﻣﯿﻦ ﭼﺮﮐﯿﻦ اﺳﺖ.
18

و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ او ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﻌﺮﯾﺾھﺎ و ﺗﻠﻤﯿﺤﺎﺗﺶ ﺑﮫ
ﺑﺎور ﺳﺎدهدﻻن ،در روزھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣﺮوز ،ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎﺳﺖ:
زان ﭘﺲ ﮐﮫ ﺻﺪ ھﺰار ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﺑﮫ ﮐﻮه و دﺷﺖ
ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪهﺳﺖ
در ر ِه آن ﺳﺮخ اﻧﺘﻈﺎر
از ﮔﺮﻣﺠﺎی ﮔﻮﺷﮥ ﻣﻄﺒﺦ
ﭘﯿﺎز ﭘﯿﺮ
ــ ﺑﺎ رﯾﺶ و رﯾﺸﮫای ﮐﮫ ﻓﺮوھﺸﺘﮫ در ﺳﺒﺪ ــ
اﻓﺮاﺷﺘﮫﺳﺖ راﯾﺖ ﺳﺒﺰی
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻢ
آﯾﯿﻦ آن ﺑﮭﺎر
و اﯾﻦ ھﻢ ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻣﻌﺠﺰه":
ﺧﺪاﯾﺎ!
زﯾﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎ
دﻟﻢ ﺧﻮن ﺷﺪ ،دﻟﻢ ﺧﻮن ﺷﺪ:
ﺳﯿﺎووﺷﯽ در آﺗﺶ
رﻓﺖ و
زان ﺳﻮ
ﺧﻮک ﺑﯿﺮون ﺷﺪ
و ﺷﻌﺮ ﮔﻞھﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺷﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﯾﮫ:
ﮔﻨﺠﺸﮏ ،در ﺗﻤﺎم زﻣﺴﺘﺎن،
ز اﺷﺘﯿﺎق
از ﺑﺲ ﮐﮫ ﺑﮭﺮ ﺑﺎغ و ﺑﮭﺎر اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪ
ﮔﻞھﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺷﯽ ﻣﺴﺠﺪ را
در ﻧﯿﻤﮫھﺎی دی
ﺻﺒﺢ ﺑﮭﺎر دﯾﺪ.
و ﺷﻌﺮ ﭘﺎﺳﺦ:
ھﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا ،ﭼﻮن ﻣﻮج،
در ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯽﮐﺎھﻢ؟
زان ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮدۀ ﺗﺎرﯾﮏ،
اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺰدﯾﮏ،
آﻧﭽﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ،
و آﻧﭽﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ.
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و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎ
از ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎنﮔﯿﺮ و ﺟﮭﺎنﮔﯿﺮ:
ھﺮﭼﻨﺪ ز روزﮔﺎر در رﻧﺞ و ﻏﻤﯿﻢ
وز دوری ﯾﮑﺪﮔﺮ ھﻤﺎره دُژﻣﯿﻢ
ﺻﺪ ﺷﮑﺮ ﮐﮫ در ﺳﺮاﭼﮥ ﮐﻮﭼﮥ دل
ھﻤﺴﺎﯾﮥ دﯾﻮار ﺑﮫ دﯾﻮار ھﻤﯿﻢ
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