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 نژادایرج پارسی

 
 

 دربارۀ زندگی و آثار و شعر شفیعی کدکنی

در   کدکنی  شفیعی  کدکن   1318مھر    19محمدرضا  در 
(روستایی بین نیشابور و تربت حیدریۀ خراسان) زاده 

حج فرزند  تنھا  او  شفیعی   محمدمیرزا  االسالمتشد. 
کدکنی است کھ ھرچند ھمۀ مراحل تحصیالت حوزوی را در 

رساند پایان  بھ  بودمشھد  کسوت   ،ه  بھ  ھرگز  اما 
و از حاصل کشت و کار در زمین خود، روحانی درنیامد  

در ھمان روستای کدکن، زندگی خود و ھمسر و فرزند 
ت میأرا  ادیب مین  عبدالجواد  شاگردان  از  او  کرد. 

بود. ادیب مدّرس و   "ادیب اول "ھ  نیشابوری، معروف ب
ادیبی طراز اول از شاعران دورۀ مشروطھ بود کھ بر 

انگیز داشت. شعر و ادبیات فارسی و عربی تسلطی شگفت
بیش از چھل سال در حوزۀ علمیۀ مشھد تدریس کرد و 

ملک کھ  پرورد  بدیعشاگردانی  و  بھار  الزمان الشعرا 
ادی ایشانند.  نامدارترین  از  دوم فروزانفر  ب 

محمدتقی ادیب نیشابوری بود کھ شھرتش در تسلط بر 
در  منقول  و  معقول  علوم  و  عربی  و  فارسی  ادبیات 

 ۀاستاد یگان«او را  زمانۀ خود بسیار بود و شفیعی  
ادبیات عرب و بالغت دستوری در حوزۀ علمی خراسان» 

 داند.می
ادیب  محمدتقی  و  عبدالجواد  جز  نماند  ناگفتھ 

را   ایشان  کھ  ادیب می  "ادیبین"نیشابوری،  گفتند، 
آور بود. او پیشاوری نیز در زمانۀ خود استادی نام

قلمرو  در  امروز  (کھ  پیشاور،  از  نوجوانی  در 
خراسان  بھ  ھرات  و  غزنین  راه  از  است)،  پاکستان 
مھاجرت کرد و در مشھد مقیم شد. در فضل و فضیلت و 

اند. ادیب پیشاوری بسیار گفتھ  زھد و قناعت و مناعتِ 
اکبر دھخدا رجال سیاسی گویا جز عالمۀ قزوینی و علی
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چ  ،عصر وثوقاشخاصی  قوامون  و  و الدولھ  السلطنھ 
اند. ذکاءالملک فروغی نیز محضر درس او را درک کرده

گفتھ پیشاوری  ادیب  حرمت  و  حشمت  مراتب  کھ در  اند 
معظم خراسانی)، وزیر مقتدر دربار   دارتیمورتاش (سر

با   ،رضاشاه رسید  استاد  خدمت  بھ  کھ  آن  از  پس 
رمودند»! افتخار گفت «استاد بھ بنده اجازۀ نشستن ف

گویا استاد فروزانفر ھم ادیب پیشاوری را در فضل 
داد، درحالی کھ ایرج میرزا کھ بر ادیبین برتری می

مراتب فضل و کمال ھر سھ استاد ادیب را درک کرده 
تلمیحًا   ی"ھعارفنام"در  بود،   و  تلویحًا  معروفش 

 دھد:ادیبان نیشابوری را بر ادیب پیشاوری ترجیح می
این  است  خراسان  جان   جا برادر 

دارد باھوش  مردم   خراسان 
طبعند دارای  او  طالب   ھمھ 
دارد نیشابور  چو  جا   خراسان 

 

 جا سخن گفتن نھ آسان است این 
دارد ده گوش  لب  دو    خراسانی 

قُ  پیرو  تنھا   سبعند  راءِ نھ 
بیش صد  دارد  ی کھ  پیشاور   بھ 

پدر   نزد  را  طلبگی  دروس  مقدمات  کدکنی  شفیعی 
آموخت و نزد استاد محمدتقی نیشابوری ادبیات عرب، 

ُمغنی، مطّول، مقامات حریری و علم عروض را وسی طی، 
سال لمعھ، طی  (شرح  سطح  مرحلۀ  سپس  فراگرفت.  ھا 

مدرس یزدی بھ معالم و قوانین) را نزد میرزا احمد  
کفایھ و  مکاسب  رسائل،  و  آموخت  شیخ   درس  نزد  را 

نزد دورۀ خارِج اصول را نیز    ھاشم قزوینی فراگرفت.
آیت  و  او نزد  را  فقھ  میخارِج  سیدمحمدھادی  نی ال هللا 

آموخت. شرح منظومھ را نزد پدر و فلسفی اصفھانی و 
سبزواریآیت فقیھ  میرزاحسین  مجموع   هللا  او  فراگرفت. 

وچھارسالگی بھ پایان شده را در سن بیستھای یاددوره
جا بود کھ اند کھ قوت حافظۀ او تا بھ آنبرد. گفتھ

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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گوید روزی کھ دیوان فرخی سیستانی از دوستان خود می
دستش  بھ   ھمسالش 

زبان شاعر در وصف طبیعت چنان او را سرمست   ،رسدمی
میمی شھر  کتابفروش  سوی  بھ  کھ  او کند  از  و  شتابد 

خواھد و با شوق بسیار شعرھای آن دیوان شاعر را می
 کند.را ازبر می

در   تصادف  بھ  روزی  روزھا،  ھمان  با در  مشھد، 
سید دانشمند   استاد  خراسانی   احمد 

زبانزبان و  سیدشناس  یاران  از  و  کسروی   دان  احمد 
می گفتبرخورد  نخستین  ھمان  در  او  بھ کند.  پی  وگو 

برد و او را بھ ذوق و ھوش و استعداد جوان طلبھ می
برمی ادبیات  دانشکدۀ  در  تحصیل  اما ادامۀ  انگیزد، 

ای رفتھ بود در مطالعھاو کھ ھرگز بھ مدرسۀ رسمی ن
آن را از دبستان تا دبیرستان، در   یگذرا مطالب درس
درس با  میقیاس  سطحی  و  ساده  طلبگی،  یابد. ھای 

 امتحان 
 شود!دھد و شاگرد اول میمی

سید معرفی  پی  استاد   در  دیدار  بھ  خراسانی  احمد 
علی ادبیات دکتر  دانشکدۀ  بنیانگذار  فیاض،  اکبر 

د در ادبیات و فلسفھ، دانشمندی دانشگاه مشھد، استا
ھای انگلیسی و فرانسوی و روسی و یونانی کھ بر زبان

می داشت  احاطھ  التین  در و  او  راھنمایی  بھ  و  رود 
کند و شاگرد اول امتحان ورودی آن دانشکده شرکت می

در  می لیسانس 1344شود!  دورۀ  پایان  از  پس   ،
مق  کسب  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  در  ام (کارشناسی) 

مندی از درس استادانش دکتر فیاض، دکتر اول و بھره
غالمحسین یوسفی، دکتر احمدعلی رجایی بخارایی، دکتر 

دیگران و  متینی  تکمیل    ،جالل  دورۀ برای  در  درس 
شود و دکتری راھی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تھران می

درس طی  از  شھریور  پس  در  دوره  این  از   1348ھای 
صور خیال در شعر "رسالۀ بدیع و درخشان خود دربارۀ  
ھجری پنجم  قرن  پایان  تا  راھنمایی "فارسی  بھ   ،
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می دفاع  خانلری  دکتر  بسیار استاد  درجۀ  با  و  کند 
شود. پس از پایان کار دکتر خانلری در خوب قبول می

تخدام او ای بھ رییس دانشگاه تھران درخواست اسنامھ
می تدریس  کار  برای  زیر را  فروزانفر  استاد  کند. 

نویسد: «احترامی است بھ ھمین درخواست بھ تأیید می
 فضیلت».

 
 

 سلوک شخصی

-کدکنی از سعادتدوستی پنجاه و چند سالھ با شفیعی  
و  شخصی  الفت  و  انس  است.  بوده  من  زندگی  ھای 

، ھمنشینی و ھمسایگی و ھمخانگی با او در آفاق عالم
و آاز   امریکا  در  پرینستون  و  انگلیس  در  کسفورد 

پراکندۀ  نقاط  بھ  بسیار  سفرھای  و  ژاپن  در  توکیو 
از  کھ  شده  موجب  ایران  روستاھای  و  شھرھا  و  عالم 
ھمۀ زوایا و خفایای خلقیات و سلوک شخصی او آگاه 

ای است ھایش را بشناسم. او طلبھھا و قّوتم و ضعفوش
با تمام خصوصیات استغنا و زھد و تقوا و پارسایی و 
مناعت طبع و حرص در یادگیری کھ از قرون وسطا بھ 
کلمھ  واقعی  معنی  بھ  است.  شده  پرتاب  مدرن  جھان 

در   یتواند روزھا را با نان و ماستاست. می  "طلبھ"
نمی اما  آورد،  سر  بھ  اتاقش  بیگوشۀ  و تواند  کتاب 

از د. فضائل ذاتی و اکتسابی او،  قلم و کاغذ سر کن
العاده گرفتھ تا عقل نقاد و ذوق حّدت ذھن و ھوش فوق

ای ساختھ کھ در میان معاصران از او اعجوبھ  ،سرشار
جاست کھ طلبۀ ما ما ھمتا ندارد. اما تناقض در این

اجتھاد ھمان درجۀ  کسب  تا  را  حوزوی  علوم  کھ  گونھ 
فلسفۀ   عالم  در  کرده،  خود  ذھن  آراِء ملکۀ  در  غرب 
زا تا ھگل ینوپافالطون و ارسطو و کانت و دکارت و اس

شتاین تأمل کرده و ھمھ را و مارکس و راسل و ویتگن
نظیرش بر آثار مورد توجھ قرار داده است. احاطۀ کم

در  ایرانی،  ادبیات  و  فرھنگ  عظیم  میراث  و  مکتوب 
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مدرن  ادبی  نقد  نظریات  بر  تسلطش  و  آگاھی  کنار 
ت حافظھ و نیروی استنباط و استدراک و جھانی و قدر

بینش علمی و عقالنی او موجب شده کھ بیشترین سھم را 
در  او  باشد.  داشتھ  ایران  معاصر  ادبی  نقد  در 
روشنای ھوش سرشار خود در حوزۀ تحقیقات ادبی نیز 
توانستھ بھ آفاقی دست یابد کھ دیگران یکسره از آن 

ع او و راه و بکر و بدیھای  اند. تئوریمحروم بوده
دست روش بھ  شعر  نقد  و  ادبی  تحقیقات  در  کھ  ھایی 

مالک و  معیارھا  با  ھمراه  و داده،  سازنده  ھای 
ھمھ و ھمھ در کار تدریس و تحقیق   شااصطالحات ابداعی

مطالعات  و  ادبیات  استادان  کھ  بسیارش،  شاگردان 
اند، راھنما و راھگشا بوده ایرانی در ایران و جھان

 است.
داعی معانی در کار تحقیق او را بھ نوعی  موھبت ت
توان تعبیر کرد کھ من موارد و شواھدی از شھود می

جای را  رسالھکتاب  در  جایآن  و  پژوھشیھا  اش ھای 
نمونھیافتھ و  کتاب  ام  در  را  آن  از  شفیعی "ھایی 

-، کھ در دست انتشار است، آورده"کدکنی و نقد ادبی
گاه از مبحثی از منطق ام. سلسلۀ این تداعیِ معانی  

شناسی مدرنی در شود و بھ تئوری روانقدیم آغاز می
 غرب 

آنمی از  و  منتقدان رسد  از  نظریاتی  استناد  بھ  جا 
-گردد و نتیجھادبی جھان بھ موضوع مورد بحث باز می

 گیرد.ای سودمند و روشنگر می
است   یترین خصلت شخص شفیعی کدکنی تناقضو اما مھم

عواطف   در  نباید کھ  یاد  از  دارد.  وجود  افکارش  و 
او وجود تناقض   برد کھ او شاعری است ھنرمند و خودِ 

ناگزیر امری  ھنرمندان  در  او می  را  نظر  بھ  داند. 
تواند از امور «محور این تناقِض وجودی ھنرمندان می

فردی و شخصی سرچشمھ بگیرد و در حوزۀ امور تاریخی 
بنمایاند.   را  خود  ملی  و  اجتماعی  ورای و  در  حتی 
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این  ھم  االھیات  حوزۀ  در  اجتماعی  و  تاریخی  مسائل 
 تناقض خود را نشان دھد.»

جوی ماھیت عقاید و آرای او  وچنین است کھ در جست
پرداخت.  تناقض  و  تضاد  این  آثار  یافتن  بھ  نباید 
واقعیت این است: او در عین حال کھ آدمی برخوردار 

فلسفی کھ بر از ایمان استوار مذھبی است، در مباحث  
ھا آگاھی دارد، جانب عقل و استدالل و تجربھ را آن

 رھا 
جا کھ خوانندۀ آثارش ممکن است از آن کند، تا آننمی

 استنباط تمایالت مادی و الحادی کند.
ترین جنبھ از سلوک شخصی شفیعی کدکنی گریز و  مھم

و  خطابھ  و  نطق  و  جمعیت  و  جماعت  از  اوست  پرھیز 
ھا سخنوری و شعرخوانی. ھرچند در این سالسخنرانی و  

گاھی بھ خواھش و اصرار من یا بھ میل و مصلحت شخصی 
در بعضی مجالس در بزرگداشت دوستی حضور یافتھ، اما 

دھد قعیت این است کھ حضور در جمع لذتی بھ او نمیاو
این خستگی و بیزاری گاه ھ  کند. در توجیاش میو خستھ

 کند و گاه خود را بھانھ میناشنوایی و سنگینی گوش  
ام کھ خوابی شب پیش را، اما بھ روی ھم کمتر دیدهبی

با دل و جان در مجمع شعرخوانی و شعرخوانان حاضر 
 شود.
شفیعی اینبا کھ  برد  نباید  یاد  از  احوال  ھمھ 

انگیز کھ کدکنی شاعری است اصیل با خالقیت ھنری شگفت
حکومت طغیان   گاه موالناوار علیھ احکام مسلط دین و

نزیستھ می او  با  سال  پنجاه  از  بیش  اگر  من  کند. 
توانستم حاالت و مقامات واقعی او را گزارش بودم نمی

گاھی زھد  در  او  سلوک  و   کنم.  بصری  حسن  حکایات 
ابراھیم ادھم و در عرفان روایات ابوالحسن خرقانی 

آسانی از آورد کھ بھو بایزید بسطامی را بھ یاد می
 .انددنیوی گذشتھ سِر زخارف

بوده شاھد  خود  نقدی من  جوایز  دریافت  از  کھ  ام 
از  و  زده  باز  سر  لایر)  بھ  و  دالر  (بھ  گران  بسیار 
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برگزاری مجالس بزرگداشت و تخصیص مجالت و نشریات در 
 شدت جلوگیری کرده است.ستایش از آثارش بھ

از  شاگردانش،  جمعی از  امریکا،  در  پیش  سال  چند 
انگلیسی و امریکایی و فرانسوی و آلمانی ایرانی و  

جشن ژاپنی  و  چینی  و  ھندی  تا  تھیھ نامھگرفتھ  ای 
یارشاطر سپرده بودند. استاد نیز   کرده و بھ استاد 

نامھ بر آن افزوده بود. من مطالب این جشن  ییادداشت
لُ  از  دھباشی  علی  برای  تھران را  بھ  آنجلس  س 

شارش جلوگیری طبق معمول از انت  شفیعیاما    فرستادم،
استاد کھ  نماند  ناگفتھ  یادداشت   کرد!  در  یارشاطر 

اش در خود یادآور شده بود کھ او در دوران دانشجویی
ملک شاگرد  بدیعایران  و  بھار  الزمان الشعرا 

جا کھ این دو بزرگوار جز فروزانفر بوده، اما از آن
زبان با  نبوده  ھایعربی  آشنا  فضل   ،انداروپایی 
اند. او افزون بر فضائل و را نداشتھشفیعی کدکنی  

و  ایرانی  معارف  و  فرھنگ  در  استاد  دو  این  کماالت 
تسلط بر زبان انگلیسی و توانایی   دلیل اسالمی، بھ  

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

یک  عنوان  بھ  کدکنی  شفیعی  آثار  پرداختن  از  پیش 
از   مؤلف دارد  جا  بسیاردان  و  بسیارخوان  محقق  و 

 :آغاز شھرت او یاد کنم
فاصل تخلص  غزل  1340تا    1335ھای  سال  ۀدر  با  ھایی 

از شاعر گمنامی مقیم رشت در نشریات آن روز   "غواص"
می زبانمنتشر  سر  بر  کھ  میشد  جملھ ھا  از  افتاد. 

 با مطلع غزلی
 در دام مانده باشد صیاد رفتھ باشد           ای وای بر اسیری کز یاد رفتھ باشد

جا بود کھ شھریار، شاعر ھا تا بھ آنشھرت این غزل
گفت شعر  شاعر  ستایش  در  روزگار،  نیما   معروف  و 
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سنت شاعر  بھ یوشیج  او  از  و  رفت  دیدارش  بھ  ستیز 
«بزرگ شاعر عنوان   ترین 

 سرایی کھ تاکنون دیده» یاد کرد.غزل
این مقالھتا  در کھ  جوان  محققی  و  شاعر  از  ای 

درآمد کھ از حزین الھیجی،   1340  سالِ   روزنامۀ خراسانِ 
شاعر سبک ھندی قرن دوازدھم ھجری، بھ عنوان شاعر 

کرد. نوشتھ بود: «طی می  ھای معروف یادواقعی آن غزل
مطالعۀ  در  رضوی  قدس  آستان  کتابخانۀ  در  مطالعاتش 

غزلتذکره ھند  چاپ  صفوی  عصر  یافتھ ھای  آشنایی  ھای 
ھمان  این  و  الھیجی.  حزین   از 

چاپ و منتشر   "استاد کاظم غواص"بھ نام    ت کھھاسغزل
سال  »شود.می کتاب  شفیعی  در  بعد  شعر "ھا  پیرامون 

ھندیحزی سبک  در  ادبی  نقد  و  الھیجی  بارھا   "ن  کھ 
 داد.  یتجدید چاپ شد توضیح بیشتر

و اما من اولین مقالۀ اصیل و بدیعی کھ از شفیعی 
خواندم دربارۀ   ،کدکنی  بود  ناب   تحقیقی 

فارسیکھنھ" شعر  نمونۀ  تاریخ    "ترین  فروردین   16بھ 
بھ   1342 ثالث  اخوان  مھدی  معاصر  ارجمند  شاعر  کھ 

باز، ھعنوان ارمغانی از سفر خراسان برای سیروس طا
این  با  بود،  آورده  تھران  بھ  آرش،  مجلۀ  سردبیر 

 یادداشت بر صدر مقالھ:
-چھار سالھ از کدکن، از محالوسھ  نی است بیست. سرشک) جوا(م «شفیعی کدکنی  

ا اندن و اندیشیدن و سرودن.  ل خوھزاوه (تربت حیدری) خراسان. صاحب طبع و 
ائی و آزادی است. اگر  ھخواند، اما اندیشیدنش و سرودنش در عالم ر وار می"طلبھ"

تاکنون  ھم  کھ  امیدوار خواھم  چنان  او  بھ شعر  بیاید من  ھم  است  آمده  او  پیش  بود. 
معاصر حل    "شعر"را در    "استاد غواص"لۀ  أھمان کسی است کھ چندی پیش مس

 1اند..."مرحوم حزین الھیجی "ھمان  کرد و نشان داد کھ ایشان

 
 . 1342، تھران، 18، ص 4. آرش، مجلھ، شماره 1
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لیف و تحقیق و تصحیح، أآثار شفیعی کدکنی در ت 
جاست کھ در این مجال تنھا در تعدد و تنوع، تا آن

 توان اشارتی بھ چند کتاب مھم او کرد. می

فارسی شعر  در  خیال  آمده :  صور  فراھم  بخش  دو  در 
صورت  بھ  مربوط  مسائل  کلی  طرح  بھ  اول  بخش  است. 

علمای بالغت اسالمی و نقد و تحلیل آراء    )image(خیال  
تئوری با  آن  مقایسۀ  اروپایی و  مدرن  منتقدان  ھای 

بخش اول را   پرداختھ و در بخش دوم مباحث و مسائل
گوی، تا پایان ییک شاعران مھم فارسدر انطباق با یک

 قرن پنجم ھجری بررسی کرده است.
شامل  کھ  را  (ایماژ)  خیال  صورت  تحقیق  این  در 
تشبیھ، استعاره، مبالغھ، کنایھ، مجاز و تشخیص است 

خیال  اصلی  مانند عنصر  و  شده  دانستھ  شعر  انگیزی 
در   د  و   )poetics(  "بوطیقا"ارسطو  نصیر  ر خواجھ 

را    "رمعیاراالشعا" مخّیل"شعر  بھ   " کالم  است.  شناختھ 
نخستین  از  نمونھ  این  تعریف  این  بر  شاھدی  عنوان 

 گو آورده شده:شاعران پارسی
برناید  تو  مراد  اگر   امروز 

بنی امید  ھزار   آدمچندین 
بر  آبا  دولت  بھ  رسی   فردا 
 طوقی شده بھ گردن فردا بر 

از   شاعر  ذھنی  زیبا   " فردا"تصویر  زنی  صورت  بھ 
بھ گردن دارد و این   "امید"از    "بندیگردن"آمده کھ  

ت میان انسان و تصرف ذھنی شاعر را در برقراری نسب
 نمایاند.طبیعت و واقعیت مادی و معنوی می

م  کھ  نماند  خیال "لف  ؤ ناگفتھ  با   "صور  بعدھا 
ھای منتقدان روسی در نقد شعر نظر  آشنایی با تئوری

و    "فرم "   " موسیقی شعر " خود را تغییر داد و در کتاب  
عنصر   "ایماژ"صورت و ساختار را بھ جای صورت خیال و  

اصلی و ذاتی شعر دانست، زیرا بسیاری از آثار شعر  
توان در ایران و جھان، از جملھ در سعدی و حافظ، می 

یافت کھ بھ دور از ھرگونھ تشبیھ و استعاره و مجاز 
محض  شعر  درعین   اند. شعر  در  بسیار  خیال  صور  حال 

ا  آمده،  گردابی ز  فارسی  و  موج  بیم  و  تاریک   «شب 
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سنایی ائل»  ح   چنین  بیت  این  تا  گرفتھ  صورت حافظ   ،
 :دھدخیال شاعر را نشان می 

 بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا        حرص ار شربتی خوردم مگیر از من کھ بد کردم بھ 

شعر در  :  موسیقی  کتاب  اول  عنوان 1358چاپ  بھ   ،
دانشگاھی  پایان تحصیالت  لیسانس   مؤلفنامۀ  دورۀ  در 

منتشر  مشھد  دانشگاه  ادبیات  دانشکدۀ  (کارشناسی) 
شد. بیشترین مباحث کتاب دربارۀ وزن و قافیھ و نقش 

اما موسیقیایی قافیھ و ردیف بود از نگاھی تازه،  
کھ   بعد  سالی  شعر"ده  بخش  "موسیقی  افزوده با  ھایی 

انتشار یافت، از نظر تنوع موضوعات و تأمل بیشتر 
 شعر فارسی ارزش و اعتبار بیشتر پیدا کرد.در  مؤلف

تغییر عقیدۀ   "موسیقی شعر"پیش از ھر موضوعی در  
کند کھ برخالف نظر در تعریف شعر جلب توجھ می  مؤلف

پیشین خود کھ صورت خیال را عنصر اصلی و ذاتی شعر 
ھای دانستھ بود، در این کتاب، با یکی از فرمالیست

شکلوسکی) (ویکتور  میھم  2روس  را عقیده  شعر  و  شود 
کلمات می  " کلماترستاخیز  " او  گمان  بھ  زیرا  داند، 

معنایی خود   تأثیردر زبان روزمره با کاربرد مکرر  
می دست  از  میرا  و  این دھند  شعر  در  اما  میرند، 

می زندگی  تازه  کاربرد  در  آشناییمردگان،  -یابند. 
یکی از وجوه این رستاخیز است در   )defamilirazation(زدایی  

و  ساختار  و  صورت  تعریف  این  در  بنابراین  کلمات. 
 معماری زبان است کھ سازندۀ اصلی شعر است.

ناگفتھ نماند کھ تغییر نظر شفیعی در تعریف شعر  
روسی   فرمالیسم  کتاب  با  او  آشنایی   Russian(حاصل 

Formalism(  ارلیک ویکتور  فرصت   3اثر  سفر  در  است 
 . 1975/ 1353کسفورد انگلیس در آالعاتی بھ مط

، شعر آزاد از وزن و قافیھ، )Prose Poem(شعر منثور  
توجھ   قابل  مباحث  شعر"از  این   "موسیقی  در  است. 

 
2. Victor Shklosky 
3. Victor Erlich 
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مبحث دربارۀ زمینۀ تاریخی این نوع شعر و شاعران 
دست  بھ  سودمند  اطالعاتی  ایران  در  و  اروپا  در  آن 

 داده شده است.
غلط بھ  ناگفتھ نماند آنچھ کھ امروز در ایران بھ

سپید"نام   ترجمھ  " شعر  شده  از معروف  لفظی  است  ای 
"blank verse"  زن دارد، است کھ و  یکھ در اصطالح اصلی شعر

(سپید، نانوشتھ) اشاره   blankاما قافیھ ندارد. صفت  
 دارد بھ خالی بودن جای قافیھ.

(شعر  منثور  شعر  امروز  ایران  شفیعی در  گمان  بھ 
بھ احمد شاملوست   نحصرآزاد از وزن و قافیھ) تنھا م

این  از  مھمی  بخش  است،  اعتبار  و  ارزش  درخور  کھ 
ھنرمندی و آگاھی اوست بھ اسرار کالم   حصولاعتبار م

جانشین  را  کلمات  موسیقی  ھنرمندانھ  او  کلمات.  و 
 موسیقی عروض سنتی شعر فارسی کرده است.

شفیعی با توضیح موسیقی شعر در چھار صورت موسیقی 
ردیف)،  و  (قافیھ  کناری  موسیقی  (عروضی)،  بیرونی 

قافیھ (جناس،  درونی  ھمخوانی موسیقی  و  میانی  ھای 
-ھا) و موسیقی معنوی (انواع ھماھنگیھا و صامتصوتم

ھای معنایی درونی یک مصراع یا چند مصراع). یادآور 
بھره می (عروضی)  بیرونی  موسیقی  از  شاملو  اگر  شود 

گیرد و موسیقی کناری نیز ھمواره در خدمت شعر نمی
بھره در  زیادی  توانایی  اما  نیست،  از او  گیری 

جا عنوی کلمات دارد، تا آنموسیقی درونی و موسیقی م
برد کھ شعر او موزون کھ خوانندۀ شعر او از یاد می

 بھ وزن عروض نیست.
دلپذیر   مباحث  شعر"در  آموختنی نکتھ  "موسیقی  ھای 

غزل و  فردوسی  شاھنامۀ  شعر  موسیقی  در  ھای بسیاری 
مولوی و حافظ آمده کھ نھ تنھا بر دانش خواننده در 

شاعر این  بالغت  اسرار  میکشف  بینشی ان  بلکھ  افزاید 
می ایشان  زیبایی بھ  از  تا  شعرشان دھد  پنھان  ھای 

 بھرۀ بیشتر گیرند.
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کلمات تئوری درس  :رستاخیز  دربارۀ  است  گفتارھایی 
ادبیات  فرمالیست در  است  روسی  کتاب برھای  اساس 

ویکتور ارلیک، کھ بھ علت دشواری اصطالحات روسی و 
ھا، حتی در ناپذیر بودن آنھا درک بعضی تئوریترجمھ

 روایت انگلیس آن نیز آسان نیست.
در  نخواستھ  خود  گفتۀ  بھ  شفیعی  حال  ھر  بھ  اما 

فرمالیست تئوری  فارسی  باقی روایت  مترجم  حد  در  ھا 
ھا با شعر فارسی یبماند، بلکھ در انطباق آن تئور

 ن کند.یکوشیده ھرجا الزم دانستھ توضیح دھد و تبی
ھنرسازه  تمام  محصول  شعر  شفیعی  گمان  ھا بھ 

)artistic devices( از قبیل تشبیھ و تمثیل و استعاره است ،
در صورت و ساختار شعر. او متن ادبی را از دیدگاه 

آیینھفرمالیست میھا  و ای  تصویرھا  از  داند 
ھایی کھ شاعر آن را در متن شعر خود انتظام تعبیر

میمی یادآور  او  ھمھ  این  با  مطالعھ دھد.  کھ  شود 
اجتماعی  و  تاریخی  مطالعۀ  با  تضادی  فرم  دربارۀ 

او   ندارد.  ھنرھا  و  در می  تأکیدادبیات  کھ  کند 
کلمات" شکل  " رستاخیز  تاریخی  روایت  او  گیری غرض 

با  او  آن.  از  دفاع  نھ  است  روسی  فرمالیسم  جریان 
اشاره بھ گفتۀ برتولت برشت کھ «ھر کھ با یک تئوری 

باختھ»   شود  نمیمی  تأکیدوارد  مبّلغ کند  خواھد 
آراء فرمالیست شناساندن  قصدش  بلکھ  باشد،  روس  ھای 

 ھاست بھ دانشجویان.آن
در   اما  کلمات"و  ساختار "مقالۀ    " رستاخیز 

بر  "رھاساختا مقالھ  این  در  است.  توجھ  اساس قابل 
صامت اعتبار  بھ  واژه،  ھر  موکاروفسکی  و   ھاتئوری 

کوچکمصوت در  آن  آرایش  و  معنیھا  واحد  دار، ترین 
درون   )morpheme(تکواژ   تکواژ  این  است.  ساختار  یک 

-تری از یک نوع (ژانر) ادبی قرار میساختار بزرگ
در   ساختار  آن  و  بزرگگیرد  مجموعًا ساختار  کھ  تری 

 سازد.سبک شعر شاعر را می
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مکتب بر ساختگرایان  و  اشتراوس  لوی  تئوری  اساس 
مجموعۀ   ،پراگ بر  ساختار  یک  درون  تغییری  ھرگونھ 

کند. محال است در دورۀ می  تأثیرعناصر سازنده آن  
کل  یا  ساختارھا،  ساختار  کھ  جامعھ،  یک  تاریخی 

انحطاط   در  جامعھ  یک  میساختار  سر  عناصر بھ  برد 
 فرھنگی آن مجال رشد داشتھ باشند.

وضع  با  تئوری  این  انطباق  در  شفیعی  گمان  بھ 
کھ   ، جامعۀ ایران در قرن چھارم ھجری (دھم میالدی)

غلبۀ  خعصر   و  و ردگرایی  خرد  آزادی  و  معتزلیان 
بوده و   ،اندیشھ  ناصرخسرو  و  فردوسی  چون  شاعرانی 

خیام و دانشمندانی مانند زکریای رازی و ابوریحان 
و  بوسعید  نوع  از  عارفانی  و  سینا  ابن  و  بیرونی 
ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی ظھور کردند، در 
حالی کھ در دورۀ انحطاط عصر صفوی و قاجار بھ جای 

ع مالصدرا فیلسوفانی از نو  پیشین  ۀدانشمندان فرزان 
شاعرانی  و  سبزواری  ھادی  مال  حاج  و  میرداماد  و 

 مانند فروغی و عراقی و صبا و سروش سر برآوردند.
کھ در عصر آزادی خرد و اندیشھ و غلبۀ  نتیجھ این

معتزلیان بوده کھ عناصر فرھنگی مجال رشد و پیشرفت 
اند، در حالی کھ در عصر اشاعره و اھل سنت و داشتھ

استبداد و اختناق ھمۀ عناصر فرھنگی جماعت و سیطرۀ  
 رو بھ انحطاط و زوال آوردند.

این کتاب براساس   مضامین   :بان شعر در نثر صوفیھز
بنا شده کھ «عرفان نگاھی ھنری و   مؤلف این تئوری  

دیگر ییزیبا عبارت  بھ  االھیات».  بھ  است  شناسانھ 
عرفان اصیل جز در یک زبان زیبای ھنرمندانھ امکان 

 ندارد.تحقق 
جست در  دارد  وشفیعی  گمان  عارفان،  شعر  زبان  جوی 

جا کھ نثرشان، بھ انحراف از ھنجار طبیعی و عادی آن
میمی پھلو  شعر  بھ  وجوه رسد  خود  اوج  در  و  زند 

ای و  نمونھمی  )rhythm(اع  قموسیقیایی  او  ھای یابد. 
عطار،  مانند  عارفانی  آثار  در  را  آن  ھنرمندانۀ 
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-ضات میالقوالحسن خرقانی و عینایزید، اببوسعید، ب
می سرمست  را  خواننده  آن  نقل  با  و  کند. جوید 

میبھ کدکنی  شفیعی  تنھا  نیروی راستی  با  توانستھ 
آثار  در  را  شعر  پنھان  گوھر  خود  شاعرانۀ  شھود 

 :پراکندۀ نثر عارفان بیابد
 تر از خاموشی چراغی ندیدم... روشن

 سخنی نشنیدمو سخنی از بی
 سرای سکوت شدمساکن 

 و ُصدره صابری درپوشیدم
 مرغی گشتم، 

 چشم او از یگانگی
 پِر او از ھمیشگی

 پریدمچگونگی میدر ھوای بی
 ای بیاشامیدم، کھ ھرگز تا ابد کاسھ

 از تشنگی او سیراب نشدم
 بایزید بسطامی، قرن سوم ھجری

آمیز شفیعی را در برخورداری از موھبت قریحۀ نبوغ
یابی او بھ زبان شعر در شتھ از دستتداعی معانی، گذ

نثر صوفیھ، در یادداشت او در این کتاب با عنوان 
 توان دید.نیز می "در مرز میان تصور و تصدیق"

آغاز   در  یادداشت،  این  میدر  از نویسنده  گوید 
ھای کودکی بھ یاد دارد کھ در آنچھ در ذھن آموختھ
علم منطق   تصور است یا تصدیق. در  بنددنقش میآدمی  

و  است  تصدیق  شود  بیان  آن  در  حکمی  کھ  ادراکی  ھر 
 غیر از این صورت، تصور است.

توان بھ مراتب تسلط شفیعی بھ مباحث جا میتا ھمین
طلبگی قدیم پی برد و دریافت آنچھ را کھ در دوران  

تواند بھ مناسبت خوبی بھ یاد دارد و میآموختھ بھ
این  پی  در  اما  کند.  استناد  آن  بھ  بحث  مقدمۀ  در 

مس میلھئاشاره  مطرح  منطق  از  دور  را  آن ای  و  کند 
بالکِ " آدمی   "یفادراک  کھ  معنی  این  بھ  است.  زیبایی 

ھنگام   لحظۀ   ذاذالتبھ  در  و  ھنری  پدیدۀ  یک  از 
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 "تصور"ب عرفانی در مرزی میان  استغراق در تجربۀ نا
ھمان  "تصدیق"و   است.  در ایستاده  نقدھا  کھ  گونھ 

رسیده   "وراء عقل "شناسی االھیات بھ طور  قلمرو معرفت
بودند ما ھم در ادراک زیبایی بھ طور وراء تصور و 

از آن حالت بھجت حاصل   ذاذرسیم و نفس التتصدیق می
قرار   مالک  را  ھنری  پدیدۀ  با  برخورد  و میاز  دھیم 

-لۀ تصور و تصدیق، در معنی منطقی آن نمیئجویای مس
 شویم.

کھ   پردازدمی  "دانستن"جا نویسنده بھ مفھوم  در این
یا یک مفھوم است کھ   بھ معنی انطباق کامل صورت شئ

بھ ذھن  شرط در  اگر  حال  باشد.  شده  حاصل  روشنی 
کنیم،   ذاذالت فرض  آن  دانستن  را  گزاره  یک  از 
پذیر نخواھد ھای ھنری امکاناز بسیاری گزاره  ذاذالت

یا مفھوم   بسا انطباق کامل با صورت شئبود، زیرا چھ
تئوری   طبق  اما  نشود.  حاصل  ذھن  امکان   4گشتالتدر 

ھای بھ ھم پیوستھ از یک کل اثر ھنری را دارد پاره
ت و عناصر آن را ادراک کھ مفردااحساس کنیم، بی آن

رنگ تمایز  چشم  کھ  ھمچنان  باشیم.  بھ کرده  را  ھا 
کند، اما قادر بھ ھنگام تجزیھ در منشور احساس می

رنگ مرز  و  حد  علمی تعیین  لحاظ  از  زیرا  نیست،  ھا 
 چنین مرزی وجود ندارد.

باب می در  خود  نظریۀ  تحلیل  در  شفیعی  کھ  بینیم 
تئوری   یک  بھ  استناد  با   در زیبایی، 

میروان مدرن،  مفھوم شناسی  متوجھ  را  خواننده  کوشد 
در   ذاذالت  ۀپیچید کند.  ادبی  و  ھنری  مسائل  در 
گفتھھمین کھ  منتقد جاست  و  شاعر  الیوت،  از  ای 

بیند کھ بھ کند و الزم میانگلیسی، در ذھنش تداعی می
توان رابطھ برقرار آن استناد کند: «با شعر اصیل می

 
ھا شناسی است کھ در آن پدیدهدر روانای  نظریھGestalt) (  گشتالت.  4

ای از اجزای جدا از یکدیگر در کھ ھمچون مجموعھپیش از آن
 شوند. بنا نظر گرفتھ شوند  بھ صورت کِل انداموار دیده می

ناصر و اجزای آن باید بیش از عاین نظریھ کِل ھر چیز را  بر
  در نظر گرفت.
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آن  از  پیش  فھمید».کرد،  را  آن   Genuine poetry can  کھ 
5communicate before it is understood. 

جا  ھا در ذھن محقق تیزھوش بھ ھمین اما سلسلھ تداعی 
نمی  منش ختم  پی  در  او  یاد  گفتۀ    أ شود.  بھ  الیوت 

افتد کھ «من  و می ل نامۀ اتل در نمایش ای از شکسپیر  گفتھ 
کھ کلمات آن را  آن یابم، بی خشم تو را از کالم تو درمی 

 .6I understand a fury in your words but not the words  دریافتھ باشم». 
دریافت کھ توان  با مطالعۀ ھمین یادداشت کوتاه می

بر تسلط و اشراف عالمانھ بر   ادیب و منتقد ما عالوه
ھا و منابع گوناگون از موھبت تداعی معانی و زبان

ای برخوردار است کھ گویی شھود شاعرانھحضور ذھن و  
آماده  خود  حافظۀ  گنجینۀ  در  را  مناسب  شواھد  ھمۀ 

ی ھر یک را در جای خود ھیچ تأملدارد و قادر است بی
 احضار کند.

از آخرین آثار پرمایۀ شفیعی است   :با چراغ و آینھ
 ھای شعر معاصر ایران.در تحقیق ریشھ

مدرن   شعر  تحوالت  تمام  او  گمان  تابعی بھ  ایران 
است از متغیر ترجمۀ ادبیات و شعر اروپایی بھ زبان 

بدعت تمام  ترتیب  این  بھ  کھ فارسی.  بدایعی  و  ھا 
پدید  اخیر  سالۀ  صد  این  در  ایران  متجدد  شاعران 

آنآورده آشنایی  حاصل  فرھنگ اند  و  ادبیات  با  ھاست 
و مغرب تصویرھا  شعر،  زبان  شامل  تحول  این  زمین. 

 ھاست.ی شعر و دیگر نوآوریایماژھا، موسیق
کتاب    مؤلف آینھ " در  و  چراغ  باریک  "با  بینی  با 
کھ شگفت داده  نشان  بسیار  شواھد  ارائۀ  با  انگیزی، 

چگونھ ایرج و بھار و پروین از شعر الفونتن فرانسوی 
گرفتھ بھ الھام  نگاه  نظر  از  یوشیج،  نیما  و  اند 

فرانسھ   رمانتیک  شاعران  از  اشیاء  و   تأثیرطبیعت 
 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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این   ھمۀ  حاصل  شفیعی  گمان  ت  تأثیربھ   ثراتِ أو 
ھای زبانی فرخنده موجب شده کھ شعر فارسی از کلیشھ

و معنایی عقرب زلف و کمان ابرو و بادام چشم نجات 
 و بھ زندگی امروز توجھ کند. یابدپیدا 

در   آینھ"شفیعی  و  چراغ  می  "با  شعر  نشان  کھ  دھد 
حاصل  حد  چھ  تا  سپھری  و  فروغ  و  اخوان  و  شاملو 

ھاست با شعر شاعرانی مانند مایا کوفسکی، آشنایی آن
آراگون   لورکا،  الوار،  در  برشت،  کھ  الیوت،  و 

فروغ    " تولدی دیگر   " از شاملو،    " ھوای تازه " دفترھای  
شاھنامھ  " و    " زمستان" زاد،  فرخ  و   "آخر  ثالث  اخوان 

سبز" ھمھ   "حجم  این  و  داشت  بازتاب  سپھری  سھراب 
ای را وارد فضای محدود و بستۀ شعر معاصر ھوای تازه

 فارسی کرده است.
در   کھ  نماند  آینھ  "ناگفتھ  و  چراغ  شفیعی   ،"با 

بینانھ از شاعران پیشرو بھ آثار ضمن ارزیابی واقع
شاعرانی مانند پرویز خانلری، گلچین گیالنی، فریدون 

و فریدون مشیری و نادر نادرپور ھم پرداختھ  ی،  لتول
 ھا را در تجدد شعر فارسی نشان داده است.سھم آن

 
 شعر شفیعی کدکنی

محقق و شاعر ظاھرًا از مقولۀ جمع اضداد   جمع میان
است. تحقیق از مقولۀ کوشش است و شاعری جوشش. اما 

چھره  ما  شاعر  محقق  از  اضداد  جمع  این  ای تحقق 
ساختھ است. سختگیری و سختکوشی   )paradoxical(نما  متناقض

و  کھن  اوراق  در   او 
یابی بھ یک نام و یا ھای خطی قدیمی برای دستنسخھ

شعر کھ نیازمند رھایی و   سرودن  یک واژۀ مھجور با
آزاد کردن درھای شھود برای واردات ذھنی و حسی است 

دھندۀ این تناقض است. اما بھ ھر حال قولی کھ نشان
بر آنند این است او در ھر دو قلمرو تحقیق و   جملگی

 شعر کامیاب بوده است.
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 آثار او در قلمرو شعر عبارت است از:
شعر او یادگار سال : نخستین  ھا زمزمھ.  1 ھای دفتر 

) دربرگیرندۀ شعرھایی 1341تا    37نوجوانی و جوانی ( 
از نوع غزل کھ ھرچند شاعر بھ این آثار خود عالقھ و 

ھا  چندانی ندارد، اما اھل شعر بسیاری از آن عقیدۀ  
ترانھ  و  آواز  با  موسیقی  در  و  دارند  ازبر  را 

 .شده است   خوانده 
برگ.  3  شبخوانی  .2 زبان  باغ  .4  از  کوچھ  ھای در 

باران   .5  نیشابور شب  در  درخت    مثل 
ھزارۀ   .  8  بوی جوی مولیان  .7  از بودن و سرودن  .6

کوھی آھوی  دفتر: (مشتمل  دوم  پنج   بر 
غزل برای گل ،  خطی ز دلتنگی،  ھای سرو کاشمرمرثیھ

 ر)داستارۀ دنبالھو  در ستایش کبوترھا، آفتابگردان
شادی" نام  بھ  شامل   "طفلی  اوست  شعر  کتاب  آخرین 

ھنگامۀ ،  زیر ھمین آسمان و روی ھمین خاکپنج دفتر (
 ھاشیپور اطلسی،  ھمیشھ تا جاودان  زا،  شکفتن و گفتن

سرو   شب  نداشت ددر  سرودی  کھ  نام "  ).ی  بھ  طفلی 
 گویای حال و روزگار امروز مردم ماست: "شادی

 ست گم شده است طفلی بھ نام شادی، دیری
 ھای روشن براق با چشم 

 با گیسوی بلند بھ باالی 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، 

پشت خود، بر ذھن -ھا و زبان با جھانی معنا در پسِ 
 ھاست:

 باران،   ۀآخرین برگِ سفرنام
 این است:  

 کھ زمین چرکین است. 



19 
 

تعریض ھمۀ  با  او  شعر  این  تلمیحاتشو  و  بھ   ھا 
بھ   دالن،سادهباور   تا  انقالب  از  پس  روزھای  در 

 ھاست:امروز، بر سر زبان
 زان پس کھ صد ھزار شقایق  

 بھ کوه و دشت 
 ست پرپر شده 

 در رِه آن سرخ انتظار
 از گرمجای گوشۀ مطبخ

 پیاز پیر  
 ــ ای کھ فروھشتھ در سبد با ریش و ریشھ ــ

 ست رایت سبزی افراشتھ
 کھ این منم  

 آیین آن بھار 
 : "معجزه"و این ھم شعر کوتاه دیگری با نام 

 خدایا! 
 ھا زین شگفتی      

 دلم خون شد، دلم خون شد: 
 سیاووشی در آتش 

 رفت و   
 زان سو 

 خوک بیرون شد   
 ھای نقش کاشی در ھمین مایھ:و شعر گل

 گنجشک، در تمام زمستان، 
 ز اشتیاق 

 از بس کھ بھر باغ و بھار انتظار دید 
 ھای نقش کاشی مسجد را  گل

 ھای دی در نیمھ      
 صبح بھار دید. 

 و شعر پاسخ:
 دانی چرا، چون موج، ھیچ می

 کاھم؟ در گریز از خویشتن، پیوستھ می
 زان کھ بر این پردۀ تاریک، 

 این خاموش نزدیک، 
 بینم، خواھم نمیآنچھ می

 خواھم. بینم نمیو آنچھ می
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ما و تنھایی ما  و سرانجام این دو بیت حدیث نفس  
 گیر:گیر و جھاناز بیماری جان

 ھرچند ز روزگار در رنج و غمیم
 وز دوری یکدگر ھماره دُژمیم

 صد شکر کھ در سراچۀ کوچۀ دل  
 دیوار بھ دیوار ھمیمھمسایۀ 

 


