
 
  
  
  
  
  
  
  

  ياييؤيداهللا ركدكني با  تحليل چرايي تقابل گفتمان محمدرضا شفيعي
 

 ٭آباديعليرضا رعيت حسن

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  
 چكيده

كدكني در باب شعر معاصر، همواره تقـابلي واضـح و روشـن بـا     در آثار مكتوب محمدرضا شفيعي
هـاي مختلـف   شود كه اين تقايل بـه شـكل  يايي ديده ميؤخصوص يداهللا ر جريان شعر حجم و به

هاي تكويني گرفته تا طعـن و كنايـه   اين جريان در بررسي ةاست. از حذف عامدان نمود پيدا كرده
هاي مرتبط بـا ايـن جريـان    دار در تحليلهاي نيشيايي و استفاده از استعارهؤبه شعرهاي يداهللا ر

ال پرداختـه  ؤهـايي از ايـن تقابـل، بـه ايـن سـ      دادن نمونـه  پس از نشـان شعري. در اين پژوهش 
 گونـه  ايـن  كـدكني شفيعي چرا و است؟ بوده چه هميشگي و آگاهانه تقابل اين دليلاست كه  شده
 از يكـي  كـه  كنـد مـي  اي ارائه گونه به را نظراتش درباب شعر معاصر و نقد متوالي ساليان طول در

در اين تحقيق سه عامل اصلي ارائـه شـده    است؟ حجم شعر جريان و ياييؤر بارزش هايمصداق
يـايي در  ؤتفاوت ديدگاه شفيعي كـدكني بـا ر   -1است:  گيري نقش داشته كه در ايجاد اين موضع

ديدگاه خاص شفيعي كدكني نسـبت بـه شـاعراني     -2 ؛شناسي شعري و هنري هاي زيبايي زمينه
  .  (تعهدمدار و تعهدگريز) وژيك بين اين دوتفاوت ايدئول -3 ؛يايي و پيروان آنهاؤچون ر
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  مقدمه -1
 و تخريبـي نسـبت بـه محمدرضـا شـفيعي      هاي اخير رويكردي انتقادي سفانه در سالأمت

ابا محا حملة بياست كه اساس كار آنه كدكني در فضاهاي مجازي و دانشگاهي رواج يافته
ب اي تا از ايـن آ  است براي عده آويزي شده دست و تخريب شخصيت وي است. روندي كه

الي ؤها در پي يافتن داليلي علمي بر سـ  اين مقاله فارغ از اين بحث آلوده ماهي بگيرند. گل
كـدكني و   است. نگارنده به همان نسبت كه بـه شـفيعي   است كه براي نگارنده پيش آمده

يـايي و جريـان   ؤبديل وي در ادبيات معاصر و تحقيقات ادبي اذعان دارد، بـراي ر  نقش بي
ايـن   يـد ايـن مطلـب اسـت و    ؤئل است و تحقيقات پيشين نگارنده مشعر حجم احترام قا

كدام از اين دو را نـدارد. در ايـن مقالـه بـر      پژوهش به هيچ عنوان قصد جانبداري از هيچ
(كه شعر حجم يكـي   هاي شعريكدكني نسبت به جريانشرح و توصيف گفتمان شفيعي

ف گفتمان طرف مقابل خودداري كيد شده و از شرح و توصيأهاي بارز آنهاست) تاز نمونه
است  ، تنها به اين دليل بودهؤيايي نسبت به گفتمان مقابلاست و اين غيبت نظرات ر شده

  است. به تحقيقي جدا داشته و در حوصلة اين مقال نبودهكه نياز 
  

  گفتمان ادبيات دانشگاهي   -2
تن بـه  پيونـد مـ   ةاصطالح گفتمان، نگرشي سـاختاري بـه جهـان مـتن اسـت كـه زمينـ       

گوناگوني وجـود دارد كـه بـا     كند و براي آن معاني شناختي را فراهم مي هاي جامعه جنبه
توان نقش و كاربرد خاصـي بـراي آن    هاي مختلف علمي، مي توجه به كاربرد آن در حوزه

تــرين و  اصــر بــه يكــي از پيچيــدههــاي مع در نظــر گرفــت. ايــن مفهــوم كــه در تئــوري
مفهوم آن مانند مفـاهيمي چـون زبـان، ارتبـاط،     «ل شده و برانگيزترين مسائل تبدي بحث

اي طراحي شـده كـه    گونه تعامل، جامعه و فرهنگ، اساساً مبهم است، در علوم مختلف به
پـذير نيسـت و    يابي به عمق مسائل علمـي امكـان   گويي بدون وجود آن امكان درك و راه

يت آن است و بـدون آن  بخشي از هو ةكنند گفتمان حاكم بر هر بحث علمي، خود تعيين
 .)15: 1382دايـك،  (ون »اي كـه بايـد باشـند، درك نمـود     ونهگ توان واقعيت مسائل را به نمي

عنوان يكـي از مفـاهيم كليـدي و پركـاربرد در تفكـر فلسـفي،         مفهوم گفتمان، امروزه به
زمين درآمـده و بـا مفـاهيمي چـون سـلطه، قـدرت، مهـاجرت،         سياسي، اجتماعي مغرب

  .)11: 1379 پور،(بهرام است ، تبعيض نژادي، نابرابري قومي و ... عجين شدهنژادپرستي
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كه بسيار متعدد است و در مقاالت ديگـر و   -شده براي گفتمان از مجموع تعاريف ارائه
توان نتيجه گرفت كه گفتمان دسـتگاهي  مي -است تمام و كمال آورده شده ،كتب مرتبط

هـا اثـر    هـا و ذهنيـت  شـده، بـر ذهـن    ارهاي نهادينـه بينشي است كه از راه واژگان و گفت
  اندازد.   تاريخي نيز سايه مي ةگذارد و گاه حتي بر آگاهي يك دور مي

دسـتگاه بينشـي    ةتوان به مجموع را مي» گفتمان ادبيات دانشگاهي«همين اساس  بر
ت أاعضاي هيـ  كه عمدتاً -زبان و ادبيات فارسي و محققان ادبي دانشگاهي  ةرشت داناتاس

تلقي و تعريـف كـرد.    - زبان و ادبيات فارسي هستند ةعلمي و دانشجويان و محققان رشت
بندي يكتايي از گفتمـان ادبيـات دانشـگاهي     ، دستهواضح است كه اين تعريف از گفتمان

هـايي متفـاوت و   هاي مختلف، گفتمـان بندي ها و دستهكند و با توجه به گرايشارائه نمي
اي بـا  شاخهزير» گفتمان ادبيات دانشگاهي«اي اما در اين مقاله بر گيرد.متمايز شكل مي

اسـت كـه    در نظـر گرفتـه شـده   » گفتمان ادبيات دانشگاهي در باب شـعر مـدرن  «عنوان 
  گيرد.  مي بر (شعر نيما و پس از آن) را در مدرن و متخصصان درمورد شعر تاداننظرات اس

  
  كدكنيگفتمان شفيعي -2-1
داراي گفتمـاني مشـخص    وگاهي ادبيات دانش هاييكي از استوانهشك بي كدكنيفيعيش

أثير مـورد شـعر مـدرن تـ    بر گفتمان ادبيـات دانشـگاهي در   قياز دو طر  توانستهكه  است
(كـه   دوم از طريق شاگردان .ها بانخست از طريق مقاالت علمي و پژوهشي و كت بگذارد:

انـد) و شـيفتگان ايشـان در     بـوده از وي  هاي بعدنام دورهاكثر قريب به اتفاق از اساتيد به
هاي ديگر. مقـاالت علمـي و كتـب پژوهشـي وي همـواره پرخواننـده و پرارجـاع        دانشگاه

بسياري از نظـرات   .مشهود استنفوذ كالم وي در بين اهالي ادبيات دانشگاهي  است. بوده
اسـت) در بـين    (حتي نظراتي كه هيچ دليلي براي اثبات آنها ارائـه نشـده   هاي وي و گزاره

و در تحقيقــات بعــدي مــورد اســتفاد قــرار شــده پذيرفتــه  دانشــگاهيان و شــيفتگان وي
تـوان نفـوذ كـالم وي را براسـاس     (پذيرش نظر بـدون دليـل) مـي    اند. از اين منظر گرفته
تئـوري شـعر و    ي تعريف كرد كه اسماعيل نوري عـالء در كتـاب  »تقليد واجتهاد «روش

كنـد. روشـي كـه در آن منتقـد همچـون مجتهـد و مخاطـب         به آن اشاره مي شعر عشق
شود كه هـيچ دليلـي از مجتهـد نخواسـته و مجتهـد براسـاس       همچون مقلدي فرض مي

  .  )10و 11: 1373(نوري عالء،  پردازدنظر مي ةدانشي كه خود تنها بر آن واقف است، به ارائ
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 بر كهدهه است  شفيعي كدكني بيش از پنجنخست اينكه داليل اين امر واضح است. 
نفـوذ   ربازيكه از ددانشگاهي  .است تكيه زدهات فارسي دانشگاه تهران كرسي استادي ادبي

 حضـور  سـبب  بـه  و داشـته  هـا  دانشگاهديگر در  جيرا يادب هاي دگاهيبر د قيعم يريثأو ت
 شـنهاد يدرسـنامه و نهـاد پ   نيمركز تـدو  ،دهاي الهام منبع عنوان به بزرگ، و امبن داناتاس

هـا و مقـاالت   شـده در كتـاب   نظرات ارائه همچنين .استهشد يشناخته م يادب هاي روش
هـاي مختلـف   علمي وي، تا حد بسيار زيادي صحيح، نو و دقيق است. تحقيـق در شـاخه  

ادبيات عرفاني، موسيقي شعر، شعر معاصر، تصحيح متون و...) نيز در ايـن ميـزان   ( ادبيات
هـاي مختلـف بـا شـاعران و هنرمنـدان       ر وي در دورهاست. از سوي ديگ اثر گذاشته ،نفوذ
 مقبـول عرش در ميان مردم كه شاست شاعراني  ةيك همنشين بوده و خود از زمر ةدرج
شـفيعي  «نويسـد:   مـي  هـاي نشـابور   باغ در كوچهلنگرودي با اشاره به كتاب  شمس .است

ر بـود: او از  اي چنـدوجهي و معتبـر برخـوردا    كدكني در هنگام انتشار اين كتاب از چهره
صور خيال در رزشمند پيشگامان مؤمن و پابرجاي شعر چريكي ايران؛ مؤلف اثر تحقيقي ا

سـارق ديـوان    ةشناسـانند  -بـود  كـه تحقيقـي نـو در چنـد ديـوان قـديم       - شعر فارسي
كـرد)،   حزين الهيجي (كه ساليان دراز شعر حزين را به نام خود چـاپ مـي   ةشد فراموش

ر ادبيات و استاد ممتاز دانشـگاه تهـران بـود. سـخن او در ميـان      غزلسراي بنام، و دكتر د
آثـار كالسـيك، و اسـتادان دانشـگاه و      انروشنفكران انقالبـي، ادبـا و غزلسـرايان، محققـ    

اي برخوردار بود؛ امتيازي كه هيچ شاعرِ سياسـيِ نـوپردازِ    جانبه دانشجويان، از اعتبار همه
اسـتادان، هـوادار    ةهمـ  جامع دانشـگاهي كـه تقريبـاً   ويژه در مهور نبود. ب ديگر از آن بهره

 بعضي موافقتي داشتند، مشـروط و در اند؛ و اگر هم  هاي قديم و مخالف شعر نو بوده قالب
هـا   تـوللي  ةحد اشعار نوقدمايي فريدون توللي بود، با اين فرق كه اطميناني به سواد قديم

ها نيز شعر نوقدمايي شفيعي را نشفيعي، مدرس اين رشته بود؛ پس آكه  نداشتند، درحالي
ويژه كـه  هكردند؛ ب سالم از آن دفاع مي يخواندند و به عنوان شعر نو با اطمينان خاطر مي

كننـده و   قيام چريكي مرعـوب  ةشهامت شاعر نيز در انتشار اين شعرها درست در بحبوح
  ).186: 1377(شمس لنگرودي،  »باورنكردني بود

هـا باعـث   هـا و حكومـت  در رفتار با دولـت نيز ادگي وي رفتارها و نظرات سياسي و آز
 ةشاخص و پرطرفدار در ادبيـات دانشـگاهي چهـار دهـ     تاداناست كه وي يكي از اس شده

هـاي اخيـر از    گيـري وي در سـال  توان در كنـاره بارز اين رفتارها را مي ة. نموناخير باشد
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 بـا  فراخـواني  در 1391 ايـران در آبـان   شاعران مجامع ادبي دانست كه باعث شد انجمن
 طريق اين از تا خواسته او مندان عالقه از »كدكني شفيعي محمدرضا به نامه هزار« عنوان

انجمـن  نـك.  ( باشـد  داشـته  شعرخواني يا سخنراني و شود حاضر مراسمي در بخواهند او از
و  آزاد برگزار شده  هاي اخير به صورت مستمعوي در سال هاي درسكالس .شاعران ايران)

ها به نحوي بوده كه بـراي نشسـتن حاضـران كمبـود فضـا      همواره استقبال از اين كالس
  است.   شدهحس مي

شـاخص،   تادانهاي بعد، از اس قريب به اتفاق در دوره از سوي ديگر شاگردان وي اكثر
ثيرپـذيري  أهاي ايران بوده و هستند كه اين امر نيز با توجه بـه ت مطرح و اثرگذار دانشگاه

 اسـت.  هبـود ثر مـؤ هي ايـران  ، در بسط و گسترش نظرات وي در نظام دانشـگا اون از ايشا
در ادبيـات فارسـي و بـا توجـه بـه       گستردگي نظرات شفيعي كدكنيبنابراين با توجه به 

تـوان  زبان و ادبيات فارسي)، مي ة(در رشت شدت نفوذ كالم وي در نظام علمي دانشگاهي
  تلقي كرد.» گفتمان ادبيات دانشگاهي«هاي مجموعهگفتمان وي را به عنوان يكي از زير

  
  ياييؤشعر حجم و يداهللا ر -3

بـا   1348هاي شـعري ايـران اسـت كـه در زمسـتان      از جريان 1گراييحجم يا حجم شعر
 ةهـاي اوليـ   نفر هنرمند، رسميت پيـدا كـرد. بارقـه    11حجم با امضاي  شعر ةانتشار بياني

يـايي و اشـعاري از بيـژن    ؤي يـداهللا ر »هـا گـي دلتن«ظهور اين جريان شـعري در كتـاب   
از ميان تمـام كسـاني كـه ايـن بيانيـه را امضـا        .)22:1384 يايي،ؤ(ر اسالمپور نمود پيداكرد

يـايي توانسـت بـا اشـعار خـود ايـن جريـان شـعري را نهادينـه كنـد و           ؤكردند، يـداهللا ر 
آغـاز   - حاشيه از -يايي از شهرستانؤر. «سراي ايران لقب بگيرد ترين شاعر حجم برجسته

 . با جديت و پشتكار و هـوش و دانـش  به فعاليت كرد، ولي پس از چندسال به تهران آمد
آوران سـرعت از نـام   ادبي توانست مواضع مهمي را در مجالت ادبي در اختيار بگيـرد و بـه  

هـاي ادبـي    تـرين جنـگ  شعر يكي از مهـم  لسؤومشعر نو شود. او پس از آمدن به تهران 
شد. در جدال شاعران قديم و جديد، به نمايندگي  كتاب هفتهيعني  چهل، ةدهاول  ةنيم

مــن كتــاب شــركت جســت. نخســتين و هــاي بــزرگ انجاز نــوپردازان تنــدرو در كنگــره
  .)648: 1387(لنگرودي،  فرم نوشت و منتشر كرد ةترين مقاالت ادبي را دربار مطرح

                                                 
1. Espacementalisme 
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هـاي مختلـف (فارسـي،    بـه زبـان   (شعر، نثر، ترجمـه)  يايي آثار متعدديؤتاكنون از ر
است. وي يكي از شـاعران پركـار پـيش از     كردي) چاپ شده فرانسوي، انگليسي، سوئدي،

هيچ شعري منتشر نكرد و در سال  1369تا  1357انقالب بود كه پس از انقالب، از سال 
 واقع انتشـار ايـن مجموعـه،   اعالم حضور كرد. در هالبريخته شعر با انتشار مجموعه 1369

سـاله حرفـي بـه     سال سكوت شعري وي بود. از داليل اين سـكوت دوازده  پاياني بر دوازده
حجـم   ، به فهم شـعر يايي با انتشار آثار متعدد شعريؤاست، ولي پس از آن، ر ميان نيامده

گـذار آن بـود،   در بين نسل جوان كمك كرد و باعث شد كه شعر حجم كـه خـود بنيـان   
  ترين آثار او به زبان فارسي مي توان به موارد زير اشاره كرد: رونقي دوباره بگيرد. از مهم

 هفتـاد  ؛هـا لبريختـه  ؛هاي تهـي از جاده ؛شعرهاي دريايي ؛هادلتنگي ؛از دوستت دارم
هـاي شـعر   ترتيب مجموعـه  به ،در جستجوي آن لغت تنهاو  ؛منِ گذشته: امضا ؛قبر سنگ
 عبـارت از چيسـت؟   و ؛ئل شـعر مسـا  ؛هالك عقل به وقـت انديشـيدن  و  شده از وي چاپ

  ها و نقدهاي وي درباب شعر معاصر است. ها، مصاحبهتئورياي از مجموعه
   موضـوع  معاصـر  شعر اي حاشيه جريان اين گرايي، حجم ةبياني نخستين امضاي زمان از

 شـعر  رسـمي  جريان از انحراف دليل به را آن اساساً برخي .استبوده بسياري هاي مناقشه 
 داده حكدكني كـه در ادامـه بـه طـور مفصـل شـر      (مانند شفيعي اندگرفته ديدهنا نيمايي

 و چهـل  هـاي  دهـه  شـعري  ديگـر  هاي جريان با را آن اند كوشيده خواهد شد). برخي ديگر
توان بـه اسـماعيل نـوري    دهند؛ كه از آن جمله مي قرار گروه يك در نو موج  مانند پنجاه
نـژاد   درضا روزبه، علي تسليمي و عباس بـاقي ، محمد حقوقي، شمس لنگرودي، محمءعال

 هـاي  بررسـي  در مانند رضا براهني، نيز برخي .)30: 1389(فاطمي و عمارتي مقـدم،   اشاره كرد
 برخـي  تأثير تحت را ياييؤر يداهللا آن، بارزترين نمايندة اشعار و شعري جريان اين طبيقيت

مناقشـات   .)30: (همان اند نستهدا سوررئاليسم و سمبوليسم همچون غرب، ادبي هاي جريان
 حجم تا زمان كنوني نيز ادامه دارد. و شرح و تفسيرها بر سر شعر

يـايي  ؤباب شعر حجم و يـداهللا ر نقدها و نظرات در توجه اين است كه اكثر جالب ةنكت
هـاي   انـد و تحقيـق   در فضاهاي غيرآكادميك و در جايي غير از دانشگاه توليد و ارائه شده

هـاي   اما در سال است. بودهجز در پنج سال اخير) نسبت به اين جريان  ي (بهادبي دانشگاه
يـايي چـاپ   ؤگرايي، مقاالتي درباب شـعر ر  شدن مجدد شعر حجم و حجم اخير و با مطرح

 نظـري  مبـاني  كوبيسم، بازخواني و حجم شعر«ة توان به مقال است كه از آن جمله مي شده
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 نيز عمارتي مقدم و فاطمي اشاره كرد. ةنوشت »كوبيسم شناسيزيبايي براساس حجم شعر
 تـازة  موقعيـت  يـك  :قبـر  سنگ هفتاد مرگ، حتاي درهاي توان در اين زمينه از كتاب مي

بوطيقـاي  ، اثـر شـهرام شـهرجردي و    ياييؤر يداهللا قبرسنگ هفتاد از تفسير هفتاد ،زباني
  نام برد. بيرانوند احمد ةنوشت شعر حجم

هاي اخير از سوي منتقدان به عدم توانايي در  ر طول سالحجم همواره د جريان شعر
  است.  بودهشعر اين  له يكي از انتقادات اساسي برأمس همين جذب مخاطب وصف شده و

  است.ترين موارد در بين تحقيقات دانشگاهي يكي از كم ياييؤرتحليل و بررسي اشعار 
  

  ليتقاب : گفتماني هجومي وشفيعي كدكني و جريان شعر حجم -4
(چـه   هـاي شـفاهي وي  قـول  در آثار مكتوب شفيعي كدكني و برخي اظهارنظرهـا و نقـل  

دربـاب شـعر معاصـر، همـواره تقـابلي       هاي شاگردان وي)قول هاي وي و چه نقلقول نقل
ارات و شود كـه در ايـن ميـان، نظـرات و اشـ     ي ديده ميشعر هايجريانبرخي روشن با 

همـواره يكـي از   يـايي  ؤحجـم و يـداهللا ر   جريـان شـعر   كنايات وي به نحـوي اسـت كـه   
بورژوازي داللـي اسـت    ةنمايند» ياييؤر«، همين نظرات ةهاي بارز آن است. برپاي مصداق

(تركيبـي از   ة، متشـاعرچ )56و 59: 1359 كـدكني، (شـفيعي  كنـد كه مانيفست ادبي صادر مي
چـون   نشـيني اسـت كـه    به معني كوچك) روزنامـه » چه«به معني شاعرنما و » متشاعر«

 (شـفيعي يوي مطبوعات به زور آمپولِ مصاحبه و عكس، زنـده اسـت   سيمحتضري در سي
هـاي  پشـم و پيلـه   ةسـت كـه بـا همـ    ا كساني ةاز زمر .)22: 1386 ،و همو 86: 1390كدكني، 

و  22: 1386  (شـفيعي كـدكني،   شعراي خاندان خـود شـود   ته حتي اشعرمانيفستش، نتوانس
كه اصـالً   )82: 1359 كدكني،(شفيعي يز جدولي و ساختگي استشعر او ن .)21-22: 1390،همو

 باب شـعر معاصـر از آن حتـي ذكـري بـه ميـان بيايـد       آن را ندارد كه در كتابي در ارزش
از وي نـام   ادوار شـعر فارسـي  كتـاب  كـدكني تنهـا در   شـفيعي  ).22: 1390كـدكني، (شفيعي

با اشـارات و كنايـات،    فارسي، معاصر شعر ةآثار مكتوب خود در زمين است و در ديگر برده
  دارد.  نظر  يايي و جريان شعر حجمؤبه ر

اركان  دانشگاهي، اثرات اين نظرات در ساير با توجه به نفوذ شفيعي كدكني در فضاي
ثر از وي، دانشجويان و آثـار  أمت استادان ،شاگردان وي، ديگر تادان(اس گفتمان دانشگاهي
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 هـايي تفصـيلي از نظـرات شـفيعي     ادامه نمونه . دراست .) ديده شده.مكتوب دانشگاهي و.
  است. يايي شرح داده شدهؤكدكني و روش برخورد وي با ر

  
  ادوار شعر فارسينخست: كتاب  ةنمون -4-1

دكني در كـ هـاي شـفيعي   حـاوي درس  ر فارسي از مشروطه تا سـقوط سـلطنت  ادوار شع
ادبيات معاصـر اسـت.    ةباردرباحث آن م و 1357ادبيات دانشگاه تهران در سال  ةدانشكد

كـه بـه كوشـش برخـي از دانشـجويان و زيـر نظـر وي بـه صـورت كتـاب            هـا  سدراين 
. نخسـت اينكـه   باشدمياز جهات مختلف براي پژوهش كنوني حائز اهميت  است، درآمده

كتاب نظر يكي از اركان گفتمان دانشگاهي نسبت به شـعر معاصـر را بـه صـورت صـريح      
ادبيات دانشگاه تهـران   ةادبي دانشگاهي يعني دانشكد ترين نهاد دهد كه در مهمنشان مي
بـاب شـاعران   در اي شفيعي كدكني به نظرسنجي ،ين كتابدوم اينكه در ا است. ارائه شده

. نمايدميجالب  ،جمله روش آماري و نتايجكه از جهات مهمي ازاست   معاصر استناد كرده
اسـت   ها توسط دانشجويان انجـام شـده   شتآوري و تصحيح عبارات و پانو سوم اينكه جمع
  اند. هاي آينده بوده هاي گفتمان دانشگاهي در سال كه خود نماينده

پـردازد. بـه   يايي مـي ؤهاي مختلف به نقد شعر ردر اين كتاب شفيعي كدكني با روش
اي  جدولي كه بعدها به صـورت مقالـه   درمورد شعر 82تا  80عنوان مثال وي در صفحات 

له، بـه شـعري از   أآوردن درباب اين مسـ  گويد. وي براي مثال شد سخن مي جداگانه چاپ
  آورد:كند و مي يايي استناد ميؤر

شـاخ غـول را   كـرد   خيال مي ضرب اين جدولها با كشف  در اواسط اين سال يكي از اين حضرات
  :هاست همين جدول ضرباو حاصل پركردن  هاي درياييو كتاب  شكسته

  آبها ةديدم براي جامع
  .)82: 1359 (شفيعي كدكني، ستانظم بزرگ آزادي 

له بر زبان شـعر و تصـويرپردازي شـعري داشـته اشـاره      أدر ادامه به اثراتي كه اين مس
آميـز و   كنـد. بـين لحـن كنايـه    ، سپهري و نادرپور ارائـه مـي  هايي از فروغ كند و نمونهمي

ن صميمي و مهربـان  يايي، با لحؤكدكني هنگام صحبت درمورد رشفيعي ةطعن سرشار از
افراد يادشده، تفاوت بسيار معناداري وجود دارد. مضـاف   ديگر وي هنگام صحبت درمورد

است، در شعر تمـام شـاعران    براينكه براي شعر جدولي كه وي از آن سخن به ميان آورده
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دهـد وي   يايي نشان مـي ؤهاي فراواني وجود دارد و حتي انتخاب شعري از ر معاصر نمونه
  كند.يايي عمل ميؤبا اشعار ر در تقابل

 ايـن دوره  درمخاطبـان هنـر نـو     ةحوز« گويد:هاي اين دوره ميباب ويژگيدر سپس
متوسط جديد بود كه خوانندگان ة گيري داشت و اين در رابطه با رشد طبقافزايش چشم

كـه  بـود   و آفرينندگان اين نوع از ادبيات بودند و طعن و طنزهايشان متوجه آن چيزهايي
 (شـفيعي كـدكني،   را بـه نـوعي گسـترش دهـد     بورژوازي داللآورد تا  ستگاه به وجود ميد

ده اسـت.  مبه ميان آباب بورژوازي دالل در اين كتاب پيشتر نيز سخن در. )85و  86: 1359
شود كـه   يك نكته براي ما امروز روشن مي« گويد:رضاخان چنين مي ةهنگام بحث از دور

هــم صــادر  مانيفســت ادبــيهمــان آغــاز عصــر رضــاخاني  از بــورژوازي داللبينــيم  مــي
  .)56همان: (» است كرده مي

، داللوضوح نشان از ايـن دارد كـه  منظـور وي از بـورژوازي      قرائني وجود دارد كه به
گويد تنها آن سخن مي اي كه شفيعي در پاراگراف اول از يايي است. نخست اينكه دورهؤر

اسـت. از   آن هم مانيفسـت شـعر حجـم بـوده     كه  يك مانيفست ادبي رسمي به خود ديده
كه تنهـا جريـان   توان به جريان شعر حجم رسيد چراهمين عنوان مانيفست ادبي هم مي

است و نه با استفاده از  خود را معرفي كرده» مانيفست«است كه با عنوان  ادبي معاصر بوده
  .  مرامنامه و...) ميه، بيانيه،مانند اعال( گريد يادب هاي انيجر هاي مشابهعنوان

رضـاخان اسـت، بـورژوازي دالل بـه كسـاني چـون        ةكه شرحي بر دور بخشياما در 
هـايي ادبـي صـادركرده بودنـد. امـا      گردد كه بيانيـه برمي» هوشنگ ايراني«و » تندركيا«

نشان از اين دارد كه وي قصد داشته در ضـمن صـحبت   » هم«و » از همان آغاز« عبارت 
تواند ميباز هم  وپنجاه) اشاره كند  ة(ده معاصر ةان رضاخان) به دور(زم اي دورتراز دوره

  است.يايي ؤر» بورژوازي دالل«اي ه كه يكي از مصداق اين امر باشد انِنش
  بـه دانشجوي حاضر در كالس  120نظرسنجي جالبي از  يو مذكور، داي كتابدر ابت

خواهد نام شاعران معاصر مـورد  بدون نام بردن از هيچ شاعري، از آنها مي آورد وميعمل 
شاملو و اخـوان بـه    ايوشيج و فروغ و احمدمياين است كه ن نتيجه خود را بنويسند. ةعالق

دهنـد و در ايـن   ي بيشترين آرا را به خود اختصاص ميأر 87و  86و  87و  92ترتيب با 
، مـانوري  آنچه كه اهميت زيـادي دارد  ي در اواخر فهرست جاي دارد.أر 2يايي با ؤميان ر
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دهـد كـه بـه نـوعي     يـايي مـي  ؤي رأر ةكتاب بـر روي نتيجـ   ةاست كه شفيعي در مقدم
بـا چنـين   ، ي بـاالي شـاعران يادشـده   أر اشـاره بـه  جاي  گيري شباهت دارد. وي به انتقام

  پردازد: عباراتي به شرح نتايج مي
 ةبروزي و متجـاوز از دويسـت مصـاح    (با سي سال فعاليت ادبي شبانه ياييؤي رأر 2«

ــوني، داخلــي و خــارجي و كوشــش راديو مطبوعــاتي، ــين تلويزي و صــدور  المللــي هــاي ب
او  كـس نشـاني از   ي سپهري (با انزواي عجيبش كه هـيچ أر 33هاي آوانگارد) و  مانيفست

بار نه او را ديده و نـه صـداي او را در شـب شـعري يـا       ندارد و در تمام عمرش كسي يك
اينكه هر نوع شعري اگـر در راه خـود    قاطعي است بر تلويزيوني يا راديويي شنيده) دليل

و در ادامـه   )15: 1359(شـفيعي كـدكني،    »اصيل باشـد، خواننـدگان خـود را خواهـد يافـت     
ييـد  أهـاي ادبـي نـدارد. ت   غمزه و مطبوعاتي و قر ةشاعر خوب نيازي به مصاحب«آورد:  مي

  .)15: همان( »مالك توفيق حقيقي هيچ شاعري نيستمطبوعات 
  

  يوي مطبوعات سي دوم: محتضران سي ةنمون -4-2
يـايي و جريـان شـعر حجـم     ؤطور غيرمستقيم به شـعر ر  كدكني بهدوم شفيعي ةنموندر 

يايي را كه در مطبوعـات  ؤ، كساني چون رد. وي در چند جا و به فراخور حالكناشاره مي
حتضـران  انـد، بـه م   ول بخش ادبـي نشـريات بـوده   ؤپرداخته و مسبه چاپ شعر و نظر مي

آنها  اند و است كه به زور آمپولِ مصاحبه و عكس زنده يوي مطبوعات تشبيه كرده سي سي
متني  ةداند. به عنوان مثال در مقدمول سترون كردن شعر جوانان اين مملكت ميؤرا مس

  آورد:چنين مي است، هوشنگ ابتهاج چاپ شده ة، ويژبخارا ةمجلكه در 
ايراني قرن بيستم را غربال كنيم و بعد از ريخـتن پشـم و    توانيم شعرراحتي ميامروز به«
مدرنيسم ببينـيم   هايش از رمانتيسم تا پستها و ايسمها و مكتبها و بيانيهمانيفست ةپيل

هـاي درشـت قـرن بيسـتم شـعر      رسد و دانه ها به چند ميدر آخر اين پاييز شمار جوجه
  تدالل نيست اما اگر بگوييم:  ها خواهند بود! در اين لحظه جاي اس ايراني كدام

 فروغ و نيما، سهراب و بامداد و اميديار و حميدي              بهار و ايرج و پروين و شهر

موزون شد كمتر كسي مدعي خالف آن خواهد بـود.   كه اتفاقاً خودش بيتي موزون يا نيمه
ر سنتي و مدرن شع ةند در دو شاخا اين ده تن نمايندگان طراز اول شعر قرن بيستم ايران

اما در ميان اكنونيان داوري قدري دشوار است كه مدعيان . و از جمع رفتگان اين راه دراز
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ي مطبوعات اين محتضران را با آمپول مصاحبه و عكس »يو سي سي«شرم و بسيارند و بي
دارد. اگرچه به قيمت نـابودي فرهنـگ يـك ملـت تمـام شـود.       و تفضيالت زنده نگاه مي

    .)22: 1386 يعي كدكني،(شف »بگذريم
يـك  « آورد:مـي  اميـد  حاالت و مقامات م. اي از اخوان ثالث در كتاب در ضمن خاطره    

اند،  يوي مطبوعات زنده سي نشين، از آنها كه فقط در سي روز يكي از متشاعرچگان روزنامه
عي (شـفي  »خوان سخت از آن گفته برآشـفته بـود  در حق او (اخوان) سخني گفته بودند و ا

است، با  مقاله آورده شده ةمورد احمدشاملو كه در اداماي درنيز در نامه .)86: 1391 كدكني،
 يـايي يكـي از  ؤايـن گـروه را كـه ر   » شـاعران ناكـام  «و » جانيـان كوچـك  «الفاظي چون 

  .)524-525: 1390كدكني،(شفيعي كندهاي آنان است، وصف مينمونه ينترشاخص
باب اين تقابل كدكني درردان شفيعيهاي شاگات و شنيدههاي فراواني از شفاهينمونه

هاي مكتوب بـر شـفاهي   وجود دارد كه نگارنده به علت رعايت امانت و نيز ارجحيت نمونه
  است. پوشي كردهاز آنها چشم

  
  الكالوموفتحليل  براساس مدل تحليل گفتماني  -5

عـد تقسـيم   عنصر و ب و دستةبه درا مفاهيم گفتماني توان مي، وفالكالوم براساس نظرية
 (يورگنسـن و  »اسـت  شـان هنـوز تثبيـت نشـده    هايي هستند كه معناي عناصر نشانه. «كرد

به وضعيتي كه   د عناصر را از حالت چندمعناييكنو گفتمان تالش مي )59: 1389فيليپس، 
 نيـز براسـاس ايـن نظريـه هـر      .)59: (همـان ي داشته باشند، به بعد تبديل كند معناي ثابت

يت معنايي و كاربستي از ابعاد ايجـاد  ، تثبها نشانهتقليل معنايي با  كند گفتماني تالش مي
. در تقابـل گفتمـاني   )59(همـان:   گاه با توفيق كامل همراه نيست ته اين امر هيچبد و الكن

ها از عنصر به بعد) و واسـازي  (حركت نشانه بين شفيعي كدكني اين تقليل و كاهش معنا
هـاي شـناور)    بعاد گفتماني گفتمان رقيب و تبديل آن به عناصر و سپس دالآن (تبديل ا

  ست.اهاي گفتماني  هايي از اين تبديلاست، نمونه شود. آنچه در ادامه آمدهديده مي
   

 مانيفست و معاني آن -5-1

هاي پيرامـون آن   و با انتشار مانيفست شعر حجم و بحث 1348پس از زمستان مانيفست 
شـدن  ت پنج دهـه از وارد فضاي گفتمان شعر مدرن ايران شد. اما پس از گذشرسماً وارد 
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 يشـعر نـو   ينـة زم نظـران و شـاعران در   بين منتقدان، صاحب«اين اصطالح در گفتمان، 
نخسـت   به وجود آمـد. شده)   (كه گاه بيانيه نيز گفته يفستفارسي سه تلقي نسبت به مان
ي و هنري برگرفته و با امضاي فـرد يـا افـرادي،    ها و اصول ادب متوني كه معموالً از ديدگاه

كـه تحـت    ياند. دوم متون شده يا ساير عناوين مشابه منتشر ، بيانيهمانيفست تحت عنوان
عنـوان بيانيـة     ، بـه ي ويـژه نشده، لكن به علـت محتـوا   هاي يادشدة پيشين منتشرعنوان

تـواي خـاص، بيانيـة    اند. سوم اشعاري كه به علت فرم يـا مح  شده  جرياني خاص شناخته
هـاي   اين تلقي .)1394آبادي،  رعيت حسننك. (» اند شدهتلقي جريان شعري يا شاعري خاص 

و  ادوار شـعر فارسـي   گانه عمدتاً برگرفته از نظرات و تلقيات شفيعي كدكني در كتاب سه
  .همان)نك. ( ثير نفوذ وي استأو تحت ت با چراغ و آيينه كتاب
شعر حجم و وارد كردن اصطالح مانيفست در گفتمـان، سـعي    ؤيايي با انتشار بيانيةر

ان خـود  كرد به نام خـود و جريـ   نويسي را كه امري آوانگارد جلوه مي داشت كه مانيفست
، تـالش وي در جهـت تثبيـت معنـاي مانيفسـت      وموفالكال تثبيت كند. براساس نظرية

اسـت. امـا    فتمان بودهكردن مانيفست از عنصر به بعد در گ درگفتمان شعر معاصر و تبديل
اسـت. در ايـن كتـاب     يايي بودهؤعمالً حركتي خالف نظر ر ادوار شعر فارسي انتشار كتاب

سرعت در جامعـة ادبـي نفـوذ پيـدا      شود كه به هاي جديدي ارائه مي براي مانيفست تلقي
كنـد كـه حـداقل سـه معنـا و       كند و عمالً اصطالح مانيفست را به عنصري تبديل مي مي

هاي جديد، باعث شـد   مورد آن ايجاد شده بود. لذا انتشار اين كتاب و ايجاد تلقيتلقي در 
نويسي حتي به زمان نيما يوشيج هم ارجاع داده شـود و انحصـار ايـن     مانيفست كه سابقة

  يايي خارج شود.ؤموضوع از جريان شعر حجم و ر
  

  صور خيال در شعر فارسيتصوير شعري و كتاب  -5-2
ر ايماژهاي شعر پارسي تحقيق انتقادي در تطو با عنوان فرعي فارسيصور خيال در شعر  

اسـت كـه بـه نقـد و      محمدرضا شفيعي كدكني اثر و سير نظرية بالغت در اسالم و ايران
تاريخ انتشار اين كتاب بسيار حائز اهميت است. اين كتـاب   .پردازد مي شعر فارسي تحليل
  منتشر شد.   توسط انتشارات نيل 1350سال در  بارنينخست
شعر حجم  پس از تبليغات وسيعي كه دربارة بيانية خصوص و به 50 در سرآغاز دهة«

هـاي   ي جلـوه كـرده بـود و معمانويسـي    به صـورت معمـاي  » تصوير شعري« به عمل آمد،
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شـبختانه  زد. خو شاعران شعر حجم نيز بيشتر از هميشه به ايـن ابهـام نـاالزم دامـن مـي     
كردن موضوع كمك  توانست تا حدودي در روشن صور خيال در شعر فارسيانتشار كتاب 

يـايي پـس از انتشـار    ؤاين كتاب دقيقاً زماني چاپ شد كـه ر  .)121: 1373(نوري عال،  »كند
 مانيفست شعر حجم، فضاي گفتمان شعر معاصر را درمورد تصوير شعري غبارآلود و تيـره 

آن واقعـي   ي شـناور بـود كـه معنـاي    دال» تصوير شعري«، گفتمانيكرده بود و در فضاي 
نامعلوم شده بود. اما شفيعي كدكني توانست با توضيحات آكادميك و دانشـگاهي مفصـل   
خود، نه تنها اين فضاي غبارآلود را بزدايد، بلكه تصوير شعري را به عنصـري در گفتمـان   

  د.  يايي بوؤان شعر حجم و رعمالً حركتي برخالف گفتم كهشعر معاصر تبديل كند 
قابـل   الكالومـوف  اين مقاله تمامـاً براسـاس نظريـة    4شده در قسمت  هاي ارائه نمونه

، تمسـخركردن شـعر   يايي از شعر معاصـر ؤحذف ر( توضيح است. طرد و واسازي گفتماني
ــة وي ــاس نظري ــره   براس ــاد زنجي ــدولي)، ايج ــعر ج ــم  ش ــاي ه ــم( ارزي ه ــردن  ه ارز ك

ويسـي بـا پشـم و پيلـه، اصـطالح      زدن مانيفسـت ن ازي، پيونـد وبـورژ نويسي بـا   مانيفست
هـا   هاي مهم ايـن تحليـل   يوي مطبوعات و...) از نمونه سي هايي چون محتضران سي سازي

ـ تقا يـابي اسـت از تحليـل بيشـتر ايـن      هستند. لكن در اين مقاله چون اصل بـر علـت   ل ب
  است. براساس نظريه خودداري شده

  
  تحقيق ةال و فرضيؤس -6

 چـرا  و است؟ بوده چه هميشگي و آگاهانه تقابل اين دليلال اساسي اين است كه ؤحال س
 را معاصـر  شـعر  دربـاب  نظـراتش  و نقـد  متـوالي  ساليان طول در گونه اين كدكنيشفيعي

 اسـت؟  حجـم  شعر جريان و ياييرؤ بارزش هايمصداق از يكي كه كندمي ارائه اي گونه به
شخصـي كـه ممكـن اسـت وجـود       جدا از عوامـل ( ت كهفرضيه در اين تحقيق چنين اس

كس قـادر بـه اثبـات آنهـا نيسـت) سـه عامـل اصـلي در ايجـاد ايـن            داشته باشد و هيچ
هـاي   يايي در زمينهؤتفاوت ديدگاه شفيعي كدكني با ر -1است:  نقش داشته گيري موضع
چون يعي كدكني نسبت به شاعراني ديدگاه خاص شف -2 ؛شناسي شعري و هنري زيبايي

  .(تعهدمدار و تعهدگريز) ئولوژيك بين اين دوتفاوت ايد - 3 ؛يايي و پيروان آنهاؤر
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  تقابل در رويكرد زيباشناسانه -6-1
اي مهـم،  لهأيـايي در مسـ  ؤكـدكني و ر دگاه شـفيعي اولين دليل اين تقابل به تفـاوت ديـ  

ر اثرگـذار اسـت   كدكني يكي از پارامترها كه در ارزشگذاري شعشفيعي گردد. از نظر برمي
اسـت.  » گسـتردگي در جامعـه  «و به عبارتي ديگر » ميزان نفوذ در ميان جامعه و مردم«

ضمن ترسيم نموداري، چهـار پـارامتر را مـالك سـنجش      ادوار شعر فارسي وي در كتاب
تصور است،  داند. چهار پارامتري كه در چهار محور، پيرامون ذات هر شاعري قابلمي شعر
هـاي فنـي و هنـري)، محـور عمقـي (زمينـة        ند: محور صعودي (زيباييابندي شده دسته

انساني و بشري عواطف)، محور افقي يك (پشتوانة فرهنگي)، محور افقـي دو (گسـتردگي   
 شدت و ضعف هر ، بههاي فراواندادن نمونه در جامعه) و طي توضيحاتي مفصل و با نشان

گرچـه وي   .)150-180: 1359 كـدكني، عي(شفي پردازدابعاد در شاعران مختلف مييك از اين 
دهـد كـه   نشان مي ديگر آثار وي ةاست، اما مطالع پارمتر را لحاظ كرده دراين كتاب چهار

كيـد فـراوان دارد.   أت» جامعه ةحافظ«و » گستردگي در جامعه«ني بر پارامتر شفيعي كدك
يـاد  » خـويش  ةاشعر شـعراي خـانواد  «از اصطالح  با چراغ و آينه به عنوان مثال در كتاب

 فياض در حق يكي از شعراي پنجاه سال قبـل مشـهد نوشـته بـود و     اكبر كند كه عليمي
 گفـت گمـان مـي  شـد بـي  فياض درمورد بهار پرسش مـي از زند كه اگر حدس مي پسس
اشـعر شـعراي   «ايـن   ةدر ادام .)21: 1390كدكني،(شفيعي »اشعر شعراي معاصر ايران است«

اند به اين لقب  داند و اينكه شاعران عالقه داشتهي شاعري ميرا مالك برتر» معاصر بودن
جامعـه مطـرح    واقع وي اين لقب را مالكـي بـراي قبـول شـاعر در نظـر     مفتخر شوند. در

رشـان توفيـق قبـول در    آلود و گزنـده شـاعراني را كـه شع   كند. سپس با ادبياتي طعن مي
انـد، تـا    هم نشـده » دان خويشاشعر شعراي خان«خواند كه است، كساني مي جامعه نيافته

هـاي شـعر   شناسم كساني را كه مجموعهمن مي«رسد به اشعر شعراي زمان خويش.  چه
خود هم  ةاشعر شعراي خانواد ها را دارند و حتيها انواع دعوي كنند و در روزنامه چاپ مي
، »اشعر شعرا بـودن يـا اشـعر شـعراي خانـدان نبـودن      «همين اساس  سپس بر ».نيستند

ا شـان) حتـي ارزش ايـن ر    دبدبـه و كبكبـه   ة(با هم كند كه بسياري از شاعرانان ميعنو
و  هـا شان برده شود. شاعراني كه گرچه هرروز در روزنامهندارند كه در اين كتاب حتي نام
درواقـع وي در ايـن كتـاب     .)22: 1390(شفيعي كـدكني،   شودمطبوعات اشعارشان ديده مي
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همين اساس  دهد و نام بسياري از شاعران را براي قرار ميهرا وسيل» ميزان قبول جامعه«
  كند.حذف مي

 ةحافظـ « را بـا پـارامتر  » پارامتر قبول جامعه«اما نكته اينجاست كه وي در اين ميان 
دارد. مثالً در » مردم ةحافظ«كيد فراوان بر أآميزد و تهم مي در» تاريخي ةجامعه و حافظ
از خـون جوانـان وطـن اللـه     « هايي چـون شعرها و ترانهبر سر زبان بودن «كتاب مذكور 

كتاب داند كه فصولي از و... را دليل موجهي مي» گريه را به مستي بهانه كردم«و » دميده
. حاالت و مقامـات م يا  در كتاب  .)23: 1390كدكني، (شفيعي را به شاعر آنها اختصاص دهد

هـايي كـه بـراي     بت به شاملو به مرثيهباب برتري يا بهتري يا شاعرتري اخوان نسدر اميد
شـده  هايي كه پس از مرگ اين دو شاعر گفتـه   مرثيه« كند: اين دو سروده شده اشاره مي

اي كه براي شاملو چـاپ شـده يـك     ها مرثيه . در ميان دهبهترين گواه بر اين دعوي است
ي جـا  ا سطري ازاين مراثـي در هـيچ حافظـه   شود و ديديم كه  شعر متوسط هم پيدا نمي

اسـت... بعضـي سطرهاشـان در     هايي كه براي اخوان گفتـه شـده   اما از ميان مرثيه نگرفت
  .)230: 1391 كدكني،(شفيعي »است دوستداران جدي شعر امروز نفوذ كرده ةحافظ

 ةشاعري بـر شـاعري ديگـر، بـه حافظـ      ، مالك برتريشود كه در اين بندمالحظه مي
دوسـتداران شـعر را    ةاين تكيه بـر حافظـ   ةنمون است. جدي شعر پيوند خورده ندوستدارا

بـه آن  نيز مشاهده كرد كـه   فارسي شعر ادوار توان در نظرسنجي آماري ابتداي كتابمي
دوسـتداران   ةدليلي) در حافظـ  ه هرب( بنابراين اگر شاعري نتوانسته باشد است. شده اشاره
ظـر وي شـاعر مـوفقي    جدي شعر و چه عوام مردم) ماندگارشـود، از ن  (چه دوستدار شعر
ديد و اين همان  با چراغ و آينه توان در سرتاسر كتاباست. تجلي اين انديشه را مي نبوده
  يايي قرار دارد.ؤاي است كه دقيقاً در تقابل با جهان شعري و انديشگاني ر نكته
پسند است. به ايـن معنـا    ، خواصخر وي، از نظر مخاطبأويژه آثار مت يايي، بهؤشعر ر«
تواننـد از آن  ندرت ميههاي زباني و ذهني وي نشده باشند، برادي كه درگير دغدغهكه اف

كنـد. فهـم    معنـي نيـز جلـوه   لذت ببرند و حتي ممكن است، شعر از نظر آنها مهمل و بي
آيـد. ايـن مـدل شـعري را      براي آنها بسيار سخت به دسـت مـي   ياييؤهاي ر سروده  حجم
شـعر در   ).22: 1391آبادي و زهرازاده،  (رعيت حسن »توان مخصوص نخبگان جامعه دانست مي

تقيم با مخاطب عام، به صورت غيرمستقيم در دسـترس وي  جاي ارتباط مس اين سطح به
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نخبگان در اين مدل شعري بسيار مهم است. آنها بايد  ةگيرد و در اين ميان وظيف قرار مي
عام، مخاطبي كـه در ايـن    هاي اصلي شعر را به بهترين شكل در اختيار مخاطب مايه جان

، خـود  يايي به عنـوان شـاعر  ؤهد. البته ر، قرار داست توجه شده حوصله و بي قرن بسيار كم
يايي كه اعتقـادي شـديد بـه زبـان شـعر و      ؤضوع هم آگاهي و هم اذعان دارد. ربه اين مو

كــه شــعري كــه او بــدان دل  خــوبي آگــاه اســت هنجارشــكني و هنجــارگريزي دارد، بــه
  زدن شعر توسط جامعه است: خطرهايي دارد و يكي از همين خطرات، پس ،است بسته

هـاي صـوتي و عناصـر آوايـي، در سـاختمان       تا بتوانم در نظام ام خطر كردهچه بسا در شعرهايم 
ام، رفتـاري تـازه بـا     عاشقي كرده گستاخانه هاي كوچك، دستوري زبان رخنه كنم، و با اين رخنه

 سـاخت.  مي هايم براي آنها ها و مصرع ديگر و مسكني ديگر در عبارتهايي نه تازه، كه نقشي  لغت
اي از يـك قيـد    ، تا استعمال تازهام مصرف كرده» از«ي كه بر سر يك حرف اضافه مثالً ا از انديشه

كوچك در يك عبارت بزرگ، از كاربرد يك عالمـت صـوتي   ة اي از يك جمل سابقه و تا حضور  بي
از آن » بافـت زبـاني  «ان رساند كه شما با عنـو  ينها همه آن چيزي را ميتا صفتي با كاربرد تازه. ا

  .)18: 1384 يايي،ؤ(ر نام برديد

اين شعر مخاطب عام ندارد. شايد در دفترهاي او شعرهايي هم باشند كه بتوانند بـا  « 
تـوان   ي است كـه كمتـر مـي   ا گونه هاي او به جمعيت بيشتري ارتباط برقرار كنند؛ اما متن

مشخص اسـت او بـه    يان جامعه و ورد زبان مردم شدن را براي آن متصور شد. ....رفتن م
دم  بـه  فردش دم منحصربه ةخاطب لذت خويش را از تجربانديشد. او فارغ از م مخاطب نمي
  .)7: 1388 (نيكنام، »نشانددر كام مي

خورشيدي تا موج نو احمدرضا احمـدي و   30 ةاز جيغ بنفش هوشنگ ايراني در ده«
يش از انقـالب هرچـه   آوانگارديسم شعر امروز تـا پـ   ،40 ةيايي در دهؤعر حجم يداهللا رش

كند و به دنبال گريز از تراكم معنايي و البته سياسي حاكم بر فضاي ادبـي آن   مي دارد رو
هاست. بديهي است كه به نسبت سطح آگاهي و سـواد مخاطبـان انـدك شـعر، ايـن       سال

شـعر   نگيرند چراكه فاقد كدها و قرارهايي هستند كه مثالً ها هرگز مورد توجه قرار جريان
هـاي معنـايي،    كند پس مدل شاملو، اخوان، فروغ و... را به فرهنگ شعر فارسي متصل مي

ها براي خوانندگان، غريب و بـالطبع فاقـد وجاهـت ادبـي      زباني و زيباشناختي اين جريان
   .)8: 1387 (خواجات، »است
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مندي وي به جذب مخاطب) شـعري اسـت كـه در     عالقه ةهميايي (با ؤدرواقع شعر ر
ست ناتوان و ايـن حـرف   ادر جذب مخاطب عام، شعري  زند ومي مخاطب را پس نگاه اول
اسـت حتـي    كدكني تا حد زيادي درمورد شعر رؤيايي درست است كـه نتوانسـته  شفيعي

يايي ؤيعي كدكني و رتقابل شف ةاين اولين نقط بيتي را در اذهان جامعه به يادگار بگذارد.
    است.
  
  
  
  
  
  

  1ة شمار ةنماي
  

  تالي فاسد داشتن -6-2
است، شـاملو را بـه    به چاپ رسانده با چراغ و آينهاي كه در كتاب كدكني در نامهشفيعي 

تـالي  «و » سترون كردن دو سه نسل از جوانان اين مملكت به علت تكيه بر امري عدمي«
از مقصـران اصـلي در ايجـاد ايـن تـالي فاسـد،       كنـد كـه يكـي    وصف مـي » فاسد داشتن

داند كه ايـن گـروه را بـا وصـف     مي» ناقدان قالبي مطبوعاتي«و » نشينان معاصر نامهروز«
وصفي كه وي هـم درمـورد شـاملو و     كند.وصف مي »شعراي ناكام«و » جانيان كوچك«

كـه بـه طـور    ت اي اسـ گونـه  بـه  ،دهدنشينان ادبي ارائه مي پيروانش و هم درمورد روزنامه
شود. به علـت اهميـت عبـارات بـه     ميخوبي شامل  يايي را بهؤغيرمستقيم كساني چون ر

يـايي نيـز   ؤاز مـتن كـه بـه طورغيرمسـتقيم بـه ر      هـايي صورت كامل نقل شده و بخـش 
يايي نزديك است بـا دو  ؤو عباراتي كه بسيار به ر اند گردد، با خط تيره مشخص شده برمي

  اند.خط تيره مشخص شده
بينند و بـاز   ها مي شعريِ او را جوان» ضلعِ«است كه فقط » االضالعي مختلف«شاملو «

» امري عدمي«چون وزني را و اين ضلع،  بي» ضلعِ«شعرِ او هم فقط » االضالعِ مختلف«از 

گريزي شعر و توجه به زبان مخاطب
شعري هنجارگريز كه موجب پس 

شود.زدن مخاطب عام مي  

ناتواني شعر در جذب مخاطب)(  

اعتقاد شديد شفيعي كدكني به
قبول مخاطب و ماندگاري شعر در 

ي مخاطبحافظه  
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اي  . به همـين دليـل هـر جـواني بـا دفترچـه      است دسترسي به آن براي همه آسان است
اسـت   هد ا. بامداد شود. چون شاملو وزن را كنـار گذاشـته  خوا برگ و با مداد دلش مي چل

سـال اسـت كـه او، بـدون اينكـه قصـد        توان شاملو شد. سي پس با كنار گذاشتن وزن مي
است كه حتي يـك   دو سه نسل از جوانان اين مملكت را سترون كردهسوئي داشته باشد، 

انندگان جدي درخشان، حتي يك شعر درخشان، حتي يك بند درخشان كه خو ةمجموع
  اند بسرايند. شعر بپسندند نتوانسته

زد كه شايد خودش هم متوجـه عمـق آنهـا     اي و زودگذري مي هاي جرقه اخوان حرف
» تاليِ فاسـد «ولي خودش خوب است  جان! اين احمد شاملوعزيز«گفت:  نبود. ازجمله مي

عارفي بزرگ عربي است كه خودش به هر حال عارفي است و  مثلِ ابن«گفت:  و مي »دارد
باف است كه تا عصر مـا همچنـان ادامـه     نويس و مهمل همه حاشيه ولي تاليِ فاسدش اين

عربي بزرگ است و تـاليِ فاسـد دارد    حرف اخوان بسيار حرف درستي است: هم ابن دارد.
آثار  .تاليِ فاسد داردنسل خودش بزرگ است و  ةهم شاملو در حد يكي از شعراي برجست

و  مقصـر اصـلي  ولي هنوز  كند ادبي ما احساس مي ةتدريج جامع فاسد را بهاين تاليِ  سوء
كه گفتم يكي از مقصرهاي اصلي نظرم است. اين جا نياورده يا يكي از مقصرهاي اصلي را به

صـفحات شـعر    اينهايي كـه  بيشتر، هاي معاصر است چي ناقدان قالبي و روزنامهبيشتر به 
الشـعراء بهـار    . يك وقتي ملـك اند»شعراي ناكام«شان  اينها همه .كنند مجالت را اداره مي

 يـا مـثالً  » اي شـب «كرد و نيما يوشيج جوان، شعر  را اداره مي» نوبهار ادبي«شعر  ةصفح
دماونـدش را   ةكرد. به هر حال، زير نظر آدمي بود كه قصيد را در آنجا چاپ مي» افسانه«

ه مقام شامخ او اعتراف داشـتند،  ها شاهكار ديگرش را همه در حفظ داشتند و همه ب و ده
شـعرش را هـم    درآمد،» سخن«حتي دشمنان سياسي او. در نسل بعد از شهريور، بعدها، 

را نشـر داده بـود و كمتـر    » عقـاب «خـانلري در آن زمـان   . كـرد  خانلري خود نظارت مي
 اي از آن را در حفظ نداشته باشد. زيـر نظـر   جدي شعري بود كه عقاب را يا پاره ةخوانند

مـرداد، امثـال    28چنين آدمي توللي و نادرپور و مشـيري رشـد كردنـد. بعـدها، بعـد از      
فريدون مشيري، اخوان و شاملو ناظران صفحات شعر مجالت بودند. باألخره اينها در ايـن  

را گفتـه بـود،   » زمسـتان «ها مقدار زيادي شعر درخشان از خودشان داشتند. اخوان  سال
گونـه   ايـن  ةنظارت ذوق و سليق ةرا... در ساي» باغ آينه«عر را و شاملو ش» كوچه«مشيري 

حـاال   .تري از قبيل فروغ و آتشي و خويي و امثـال آنهـا رشـد كردنـد     شاعران، نسل جوان
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آدم بـدبختي كـه در تمـام    دسـت   بهمان دسـت كيسـت؟   ةادبي مجله فالن و مجل ةصفح
. دهد وزن را تشخيص نمي اصالً. است به جامعه تحويل دهد عمرش يك سطر شعر نتوانسته

قابليـت، يـك عـدد     بـي » زمسـتان «قابليت، يك عدد  بي» كوچه«توانست يك عدد  اگر مي
چند  سال در اين سيهم  او از زير دست قابليت تحويل مردم دهد مسلماً بي» مرگ نازلي«

وزن را حذف كرده و بيني كه تنها مقصر شاملو نيست كه  كرد. مي شاعر برجسته ظهور مي
» امري عـدمي «ظاهر تبديل به  به - باشد و هست» امري وجودي«كه بايد  -هنر را  مالك
، كـه   به قول فـروغ، ايـن خبرنگـاران روزنامـه    » اين جانيان كوچك«است؛ در كنار او  كرده

كنند متصديان  آرزوي شاعر شدن دارند و در تمام محافل خود را به عنوان شاعر معرفي مي
نيما يوشيج و توللي  هاآن بسيار طبيعي است كه از زير دست و اند شعر مجالت شده ةصفح

  )524-525: 1390كدكني،(شفيعي »فروغ و اخواني ظهور نخواهد كرد و
يايي ؤكدكني با شاعراني چون ركل شفيعيدر اين عبارات مشخص است كه دقيقاً مش

 آن وويـژه مـتن مانيفسـت     چيست. يكي از انتقادهاي اساسي بر جريان شعر حجـم و بـه  
 گرايـي،  ، تكيه بر اموري انتزاعي (ماننـد حجـم  ميايي درباب شعر حجؤبسياري از نظرات ر
حـد   بعدي، فراواقعيت و...) است كه مانيفست شعر حجم را تا هاي سه اسپاسمنتال، پريدن

شـباهت   است و بـي  )665: 1383 ،(زرقـاني فهم كرده  زيادي براي جوانان و مخاطب غير قابل
كردند نيست كه درآن بـا   هاي امتحانات نهايي حفظ مي كه بعضي از بچهبه انشاي تقلبي 

: 1380(براهني،  كردندمي، متن را مناسب عنوان ي در برخي كلماتئجايي جزهتغيير و جاب
و هـم از   يـايي ؤيكي از شـاعران پـس از ر   ،اجاتوخ اي از بهزادباره نوشته در اين .)3/1540

  يات است در اين زمينه راهگشاست:كساني كه داراي مدرك دكتري ادب
خـود از داالنِ   خواهد من را براي رسـيدن بـه اتـاق شـعر     ، مييايي كه شاعر خوبي استؤيداهللا ر
گويد كه اين داالن  گويم: خوب! در را بازكن كه داخل شوم، مي ش عبور دهد و وقتي ميمانيفست

سـال   44؟ و يـداهللا  م: يعنـي چـه  گوي من مي». اند تسكين هاي مطلق و فوري و بي دريافت«همانا 
زيـر   ، از هـوا و پنجـره و  نياز به ايـن داالن  . با اين حال من بارها بيزند سكوت كرده و حرفي نمي

    .)1393 (خواجات، اتفاقن به داالنِ او كاريم نيست ام و زمين به اتاق شعر او سر زده

يـايي  ؤكـه گرچـه ر   شـود اما مشاهده مي ،ددارنييد و رد اين مطلب را أقصد تنگارنده 
توان مانيفسـت سـاخت    بنابراين مي« كند:خود هدف از نوشتن بيانيه را چنين عنوان مي

توان  بيت شود، ميتثهايي  ادبي شعر نشود. اگر چنين پرنسيب اي باشد و هر نثر تا ضابطه
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 يـايي، ؤ(ر اميدوار بود كه غنايي پيش آيد كه در تاريخ ادبيات كنار غناهـاي ديگـر بنشـيند   
يايي و مانيفست آن حاوي امـوري  ؤه زعم بسياري از اهالي فن، شعر راما ب. )80-79: 1357

داشته باشـد و بـه نظـر    » تالي فاسد«تواند به قول اخوان است كه به علت عدم وضوح مي
تواند بندي بسـرايد و بـه علـت    ست كه هركس مياآن دست شعرهايي  كدكني ازشفيعي

سـت و اثراتـي بگـذارد كـه موجـب      حجـم ا  ه شـعر ، فكر كنـد كـ  شعرعدم وضوح اصول 
در نظراتش اعتقـاد بـه   يايي به اين معنا كه هرچند رؤ شدن نسل شعري ايران شود. عقيم

سـت،  اهاي شعري  ها و معيارهايي براي تشخيص شعر حجم از ساير جريان وجود پرنسيب
كننده  هاي گيجزيپردا تعارهها و اس گويي كلي  ها بهبينيم كه اين پرنسيبمل ميلكن در ع

  است. منتهي شده
كـدكني در قسـمت مربـوط بـه مقصـران اشـاره       هايي كه شفيعياز سوي ديگر ويژگي

پـس از آمـدن بـه    « يايي شاعري است كهؤيايي نزديك است. اوالً رؤاست، بسيار به ر كرده
 كتاب هفتهيعني  چهل، ةاول ده ةهاي ادبي نيم ترين جنگ ول شعر يكي از مهمؤتهران مس

هاي بـزرگ   در جدال شاعران قديم و جديد، به نمايندگي از نوپردازان تندرو در كنگره شد.
فـرم نوشـت و   ة ترين مقاالت ادبـي را دربـار   نخستين و مطرح انجمن كتاب شركت جست.

ست كه وزن نيمايي را به طـور  ادر عين حال از شاعراني  .)648: 1387(لنگرودي،  منتشر كرد
 گـو قـرار  گـراي مشـكل   بنـدي شـاعران نظـم    ، به نحوي كه در دسـته گذاردكامل كنار نمي

 هاي بـارز  يايي يكي از مصداقؤشود كه رلذا مشاهده مي. )317: 1348 (نوري عالء، است گرفته
سـت كـه   ا جمله كسانياست و از ها اشاره كردهاست كه در اين نامه بدان» كوچكي جانيان«

  كند. به گسترش اين تالي فاسد كمك مي هم خود تالي فاسد دارند و هم در مطبوعات
  
  
  
  
  

  
    2ة نماي                                                     

  

بنـا ست كـه يداهللا رؤيايي يكي از شاعراني ا
كدكني، در زمـرة شـاعرانبرانتقادات شفيعي 

تالي فاسد دار قرارگرفته و خود نيز از اهـالي
دهنده است كـه موجـب مطبوعات گسترش

 شوند.مي جوانشاعراننسلشدنسترون

تــالي«انتقــاد شــفيعي از شــاعران
دار و مطبوعات گسترش دهندة »فاسد

تفكرات اين شاعران كه موجب سترون 
 شوند.جوان مي شدن نسل شاعران
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  (تعهدمحوري و تعهدگريزي) تقابل در نگاه ايدئولوژيك -6-3
شدت با تعهد در شعر مخالف اسـت. وي در مانيفسـت    است كه به يايي از جمله كسانيؤر

گريـزد و اگـر    تعهـد مـي   ةجم، از دروغ ايدئولوژي و از حجـر شعر ح« آورد:شعر حجم مي
سـت و بيـدار. و اگـر از    ا  ول كار خويش و درون خويش است؛ انقالبـي ؤمس  ول است،ؤمس

سـت كـه بـر دوش    ا  گيرد، بل از تعهـدي  گويد، از تعهدي نيست كه بر دوش مي تعهد مي
رود. بـه   نمي شده داده دهاي جهتها و تعه وليتؤگذارد؛ چراكه شعر حجم به دنبال مس مي

ز شـعر پـيش ا    دهد تا از نداهاي او جهت بگيرد و جهت بدهد. پـس ايـن   درون نبوت مي
  .)38، 1357 يايي،ؤ(ر »كند كه متعهد بشود، متعهد ميآن

شعر شـاعران   اي كهدهه ،)1348(سال  چهل انتشار يافت ةاين مانيفست در انتهاي ده
.. .دم دخالت شعر در موضوعات سياسي وه شعر محض و عمدرن آن مبني بر انديشيدن ب

چهـل بـود و    ةاول دهـ  ةسي و نيم ةمسلط و فراگير ده» نمادگرايي «در تقابل با جريان 
حجم با اين رويكرد شكل گرفته بودند. از طرفـي زمـاني    شعر هايي چون موج نو وجريان

مجـالت و محافـل    متعهـد در شـار آن، بحـث شـعر متعهـد و شـعر غير     اندك پـس از انت 
متعهد، و فعاليت هواداران هنر غير ةروشنفكري به اوج رسيد. نشريات رسمي، عمدتاً عرص

ها و مدارس عالي، محل فعاليت هـواداران هنـر متعهـد و     هاي دانشجويي و دانشگاه كانون
    .)127 :1377 (لنگرودي، سخنراني هنرمندان در دفاع از شعر متعهد شده بود

يـايي  ؤردر چنين فضايي، از جمله مدافعان شعر غيرمتعهـد يـداهللا    لذا طبيعي بود كه
اسـت كـه از آن    ، مقاالت متعددي در اين باب نوشتهكيد در مانيفستأباشد كه عالوه بر ت

(حدود يكسال پس از چاپ  1349ديماه  در» عبور از شعر حجم« ةتوان به مقالجمله مي
كـه بالفاصـله بـا    ) 127همـان:  ( رسـيد  رد كه در بررسي كتاب به چـاپ اشاره ك مانيفست)

شعر مقاومت، شعر « تحت عنوان 1349آزرم) در بهمن ماه  (م. سخنراني نعمت ميرزازاده
سياهكل بود كه از سوي  ةدر همين دوران و پس از واقع به نوعي پاسخ داده شد.» تسليم

ي شد كـه  گروهي از شاعران، شعر از بحث تعهدمندي فراتر رفته و در قالب سالحي معرف
  منجر به جريان شعر چريكي در ايران شد.

 شـفيعي  هـاي نيشـابور  باغ كوچه درشعر متعهد و غيرمتعهد، كتاب  ةدر همين بحبوح
شعري  صريح و صحيح و نيز موزون (كه هم از لحاظ زباني و كدكني، به دليل زبان روان،



١٥٠  

 

  

  
 

آباديعليرضا رعيت حسن
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

استقبال جامعه قرار ، تضاد داشت، مورد محتوايي) با جريان موج نو و حجم و هم از لحاظ
يـداهللا  شعر متعهـد، در مقابـل جريـاني قرارگرفـت كـه       ةگرفت. به اين ترتيب وي نمايند

اسـت كـه    پردازان و حاميان آن بود. اين تقابل يكي ديگر از داليلـي  يايي يكي از نظريهؤر
  است. حجم قرار داده كدكني را همواره در مقابل جريان شعرشفيعي

، ادعـايي  »گـراي معاصـر فارسـي    شعر موج نو و شعر حجم«ة الپور در مقعلي حسين 
است اما در اين قسمت اشاره بدان خالي از فايده نيسـت.   وردهنياكه براي آن دليلي   كرده

هـاي  همسو بـا جريـان فعاليـت    وي جريان شعر غيرمتعهد ايران (موج نو و شعر حجم) را
دار گسـترش اشـعار غيرمتعهـد     و رژيـم را داعيـه   كـردن جامعـه   رژيم پهلوي جهت غربي

هـا  نامهها و نشريات و شبكردند از فضاي دانشگاهشاعران متعهد نيز سعي مي داند كه مي
تبـع آن تقابـل بـا     ها (مجامع غيررسمي) به پخش اشعار و نظـرات خـود و بـه   و اطالعيه

  .)1382 پور،حسيننك. ( حكومت بپردازند
  

  كدكنييايي درباب شفيعينظرات رؤ -7
كدكني درباب شـعر و شـاعران   هاي شفيعيپايان ذكر اين نكته ضرورت دارد كه ديدگاه در

است كه شاعران  گونه نبوده است و اين پاسخ نبودهگاه از سوي شاعران ديگر بي معاصر، هيچ
مورد هجوم وي، بزرگوارانه نقدهاي وي را به جان خريده و از كنار آن بگذرند. اينان نيز بـا  

انـد. از نظـرات كسـاني كـه      داشـته  گويي ر پاسخبا ادبياتي استعاري سعي د مشابه ولحني 
كـاري در شـعر و    ، گرفته تا كساني كه وي را به محافظهاند كدكني را شاعر ندانستهشفيعي

يايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. وي در مقاالت متعدد خود اند. رؤ ادبيات محكوم كرده
كـدكني را بـه    ود ، با عبارات متعدد، جريان شـعري شـفيعي  و در آثار مكتوب و شفاهي خ

اين دليل است  ، تنها بهدست هايي از ايناست. نياوردن نمونه آن تاخته چالش كشيده و بر
است و تحليـل رفتارهـاي    كدكني بودهكيد بر تحليل گفتمان شفيعيكه در اين پژوهش تأ

  ه پژوهشي مستقل دارد. كه آن خود نياز ب. چران مقابل مطمح نظر نبودگفتما
  

  گيرينتيجه -8
كس قادر بـه   هاي شخصي كه ممكن است وجود داشته باشد و هيچجدا از عوامل و زمينه

سـه عامـل اصـلي در ايجـاد     ، براساس آنچـه در ايـن مقالـه آورده شـد،     اثبات آنها نيست
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ي و تقابل گفتماني شفيعي كـدكن  ياييؤشفيعي كدكني نسبت به رتهاجمي گيري  موضع
هـاي   يـايي در زمينـه  ؤتفاوت ديدگاه شفيعي كـدكني بـا ر   -1است:  نقش داشتهيايي و رؤ

ديدگاه خاص شفيعي كدكني نسبت به شاعراني چون  -2 ؛شناسي شعري و هنري زيبايي
يايي كه شفيعي كـدكني  ؤو بحث تالي فاسد داشتن شاعراني چون ر يايي و پيروان آنهاؤر

ويژه در بحث تعهـد   هب تفاوت ايدئولوژيك بين اين دو -3 ؛بدان اعتقاد راسخ داشته و دارد
 . رؤيـايي و شـعر  يايي به تعهد دروني اثر هنـري ؤشعري و وجود تعريف متفاوت از تعهد. ر

ي كند در حالي كه شفيعي كدكن ضمني و بيروني بر شعر را رد مي گونه تعهدشدن هر بار
و سياسـي را در شـعر   كـه تعهـدهاي اجتمـاعي     خود اساسـاً شـاعري تعهـدمحور اسـت    

  داند كه از نفوذ اجتماعي برخوردار باشد.   پسندد و شعري را نيكو مي مي
 

  منابع  
 به آدرس ،كدكني شفيعي به نامه هزار ،)1391( انجمن شاعران ايران

http://poetry.ir/?sn=news&pt=full&lang=&id=name 
 زرياب. تهران: ،3جلد  ،شاعري) (در شعر و طال در مس ،)1380( رضا براهني،

 تهران: ،فركالف، نورمن؛ تحليل انتقادي گفتمانر: مترجم د ةمقدم ،)1379( پور، شعبانعلي بهرام
  ها. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
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 مشهد: ثابت قدم. يايي،ؤاثر يداهللا ر ،هفتادسنگ قبر

مــدرن  مانيفســت و تلقــي از آن در گفتمــان شــعر مــدرن و پســت« ،)1394( ــــــــــــــــــ
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 تهـران: ، مـراز به كوشش غالمرضا ه ،هامجموعه مصاحبه ؛از سكوي سرخ ،)1357يايي، يداهللا (ؤر
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 ،تـژا ميرفخرايـي و ديگـران    ترجمـة  ،مطالعاتي در تحليـل گفتمـان   ،)1382( دايك، تئون اي ون
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 تهران: بامداد. ،صور و اسباب در شعر معاصر، )1348( نوري عالء، اسماعيل
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  ران: ني.جليلي، ته


