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 شناسیهنقدهسهرابهسپهریهدرهبوتۀهنقد:هگونه

 1مجاهد غ می 

هچکیدهه
( مت ّجه آن شده است، یااا 1307 -1359  یسپهرسهران    قدهایی که طّی دورۀ پنجاه سا ۀ رواج شعرِ 

اساسام طعن و تحقیر شعر مدرن ایران  هاآنگرا رفته و هد  تا د که به قلب  اقدان و شا ران سنّ  قدهایی
مشّخصام تحلیل شعر سپهری است و با تمرکز باار آن   شااته شااده   هاآنا د که هد   است و یا  قدهایی

ا د که با تثبیت شعر    در ایران، به سرآمده.  قدهای است.  قدهای دستۀ  خست، تاریخ مصرفی داشته
قاباال ارزیااابی و بررساای   «،ماادار قدهای  ظریااه»و    «مدار قدهای غیر ظریه»ساحِت    دستۀ دو  در دو

د در 1ا اادز  مدار بر شعر سپهری،  مدتام مت ّجه این م ضاا  اتهستند.  قدهای غیر ظریه ( فقاادان تعهااّ
(  ااد  ا سااجا  شااعر سااپهری. در مقاباال،  قاادهای 3  ؛( جدو ی ب دن شااعر سااپهری2  ؛شعر سپهری

گ  ه مندی هستند برای بیان معا ی ضمنی اشعار سپهری.  یبی که بر اینهای رو  ار، ک ششمد ظریه
گااردد کااه  قاادهای ای بااازمی قدها مت ّجه ت ا د ب د،  مدتام به اص   و مفروضات آن رویکاارد  ظااری

ت و چه سپهری، یکی از شا ران برجستۀ معاصر اس   ازآ جاکهشان ص رت گرفته است.  مذک ر بر مبنای
های گ  اگ ن و در جاهایی  یز کام م متضاد به شعر وی در زمان ز دگی و چه پ  از درگذشت وی  گاه

شده باار شااعر ایاان وج د داشته، جستار پیش رو به شی ۀ تحلیلی و ت صیفی در صدد  قِد  قدهای   شته
شناساای  قاادهای  هدستاوردهای ایاان جسااتار آن اساات کااه بااه گ   ازجمله  شا ر کاشا ی برآمده است.

 شان داده است که کاادا   قاادها و بااه چااه دالیلاای   هاآنشده بر شعر سپهری پرداخته و با تحلیل    شته
ت ا نااد داشااته ا تبار پیشین خ د را از دست داده و کدا   قدها هم نان حرفی برای گفتن دار د و یااا می

 باشند.

 ر مدرن، تعّهد ادبی، ا سجا  شعری.مدار، سهران سپهری، شع ز  قد  ظریههاواژهکلید

 
 Mojahed.gholami@pgu.ac.irmail: -E . استادیار زبان و ادبیات فارسی دا شگاه خلیج فارس، ب شهر1

 1399اسفند  4تاریخ پذیر ز  1399شهری ر  2تاریخ دریافتز 
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مهه1 ه.همقد 

گذرد و حدودام پنجاه سا  از ا تشااار اشااعاری کااه  ماادۀ آوازه و ا تبااار سااهران  سا  از مرص سپهری می   چهل بیش از  
ه   سپهری بدا ها ب ده است. در این چهار یا پنج دهه، شعر سپهری به د یل اهّمّیتی که داشته اساات، هماا اره ماا رد ت جااّ

ها  ش د کار امۀ  قد سپهری در ایاان دهااه ط ری که می به   ؛ هایی را به د با  داشته است ها و مخا فت و طبعام م افقت   ب ده 
های شااعر سااپهری  ای دید که تقریبام اغلِب چیزهایی را که دربارۀ قّ ت و ضع  از  قدهای مثبت و منفی   ای مجم  ه را  

ها دربارۀ شعر سپهری را از آن به بعد،  مدتام باید از زبااان  اا ف  ترین حر  این تازه کند. بنابر به ذهن ت ا د آمد، آینگی می 
ا د و یااا از زبااان  قاادهایی کااه در حاادود و ث اا ر همااان  ای های بینارشااته ای شنید که مبتنی بر  ظریااه  قدهای وارداتی 

ن سپهری و احتماالم  یز متّکی به اسااناِد   یافتااه.  ا د در شعر سهرا هایی ها و ریزبینی سنجی  قدهای پیشین، حاوی  کته 
ای از  ظاارات م افااق و  بناادی  مایدز هب بااه دساات دادِن گروه سا ه، بدون فایده  می به هرحا  واکاوی این کار امۀ پنجاه 

أثیرگااذار باار  های سیاسی و اجتما ی ت ها و هیجان گرفته از جریان در وضعّیتی فاصله   ها آن مخا   است و هب ارزیابی  
 شناسی. سا ۀ سپهری دهندۀ جاهای خا ی در کار امۀ پنجاه طیفی از آن اظهار  ظرها و هب  شان 

ای باا ده   قد شااعر سااپهری وساایله   ها آن هایی پرداخت که در  در راستای کاری چنین، ابتدا باید به جدا کردن   شته 
ا ااد از  ه از  قدها را که مشّخصااام بااه شااعر سااپهری مرتبا داشت آن. سپ  باید دو گرو است برای  قد شعر    و ک چک 

 یکدیگر بازشناسا دز 
 مدار. (  قدهای  ظریه 1
 مدار. (  قدهای غیر  ظریه 2

امریکااایی و    -های اروپااایی گیااری از  ظریااه مدار، آن دسته از  قدهایی اساات کااه بااا بهره منظ ر از  قدهای  ظریه 
ا ااد. هااد  ایاان قبیاال  مند بااه وجاا د آمده ای رو   . به این س ، به گ  ه 1930های  سا  اِی  های بینارشته  مدتام  ظریه 

گیاارد و  وگر ه  قد ادباای، اباادام باادون  ظریااه شااکل  می   ، های ضمنی متن ادبی است  قدها بیان معا ی ثا  ی و دال ت 
ا د، باار  هایی که به  ظریه آ  ده  شااده مان، برداشت زیستی   های شخصی و طبیعی ما از ادبّیات و جهان »حّتی برداشت 

  ( 1) .( Tyson, 2006: 4) ای دارد« ا د کااه خاا د بنیااادی  ظریااه  گری شکل گرفته هایی از جهان پایۀ فرضّیات یا شی ه 
های فرما یسااتی،  ا داز  ظریااه های اخیر، در جستارهای فراوا اای آثااار منظاا   و منثاا ر فارساای از چشااب ویژه در دهه به 

ی دار ااد و حاا زۀ  بررسی شااده   … کاوا ه و  شکنا ه، روان رگرایا ه، شا  ده ساختا     ملشااان ا د. ایاان  قاادها ق ا ااد خاصااّ
ایِ  کااار را  هااای  ظریااه مشّخص است و به  اقد اجازۀ پای بیرون  هادن از دایرۀ ا زامات و اص  حات ماارتبا بااا بنیان 

رسند. این گ  ه از  قاادها باار  های پیشگفته به سرا جا  می فار  از  ظریه مدار که  دهند. برخ    قدهای غیر  ظریه  می 
اد و  قیااده، روحیااه و ساالیقۀ وی،   شعر سپهری فراوان است و بسته به مقتضّیات روز و هم نین دا ش و ذوق ادباای  قااّ

ب داشااتن تقریبااام همااۀ  کنند. این جسااتار بااا پاایش چشاا گ  ی دربارۀ ا دیشه و شعر این شا ر را آینگی می  ظرهای گ  ه 
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،  ها و آرای م افق و مخا  ، بر روی مشترکات و آ  ه که اتفاق حّداکثری مخا فان و منتقاادان سااپهری باار آن باا ده ایده 
 . تمرکز کرده است 

ه.هپیشینۀهپژوهشه1-1

ار  شااده باار برخاای اشااع (، از سیاو  جعفری، کااه  قاادهای   شته 1394هایی مثل »شعر    در ترازوی تأویل«  کتان 
در ترازوی  قد قرار داده باشند، معدود د. ظاهرام تا کناا ن کتااابی  یااز کااه  قاادهای مع اا   بااه شااعر و هناار    سپهری را 

. به  اگزیر پیشینۀ این جسااتار را بایااد در آثاااری ساارا   است   ده باشد، فراهب  یامده کر شا ری سپهری را بازخ ا ی و  قد  
سااپهری اساات. یکاای از ایاان آثااار، »بااا  تنهاااییز یاد امااۀ سااهران  داد که دربردار دۀ  قدهای   شته شااده باار شااعر  

ماادار، یعناای  قاادهای مبتناای باار  ( است.  قدهای گردآمده در این کتااان، از جاان   قاادهای  ظریه 1389سپهری«  
 یست. از این گذشته، »بااا  تنهااایی« بیشااتر ُجنگاای اساات    … شناسی و  شناسی، جامعه شناسی، روان های زبان  ظریه 

ها دربااارۀ وی بااه هااب  های حسااابی دربااارۀ سااپهری را بااا ا شا  یساای های سنجیده و حر  رۀ سپهری که بررسی دربا 
و سه هایی در  قلشان، بخااش قاباال تاا ّجهی    ها آن ها و تاریخ ا تشار  ویژه ک تاهی در بیان مأخذ مقا ه آمیخته است. به 

»از مصاااحبت آفتااانز ز اادگی و    هااای کتان ن ستا ده اساات.  از ارز  با قّ ۀ پژوهشی این کتان برای محققان را از آ 
شعر سهران سپهری« کامیار  ابدی(، » گاهی به سپهری« سیروس شمیسا( و از این قبیاال  یااز اگرچااه در پااِی  قااِد  

باااره یکسااره  اااری  گریخته، در این هااایی، هرچنااد جسااته شده باار شااعر سااپهری  یسااتند، باااز از گزاره  قدهای   شته 
ای را  اااگزیر گردا یااده،  های  مدتام بینارشته ا د. با به وج د آمدن تعری    ینی از  قد ادبی که اّتکای آن به  ظریه  ما ده 

در یکی دو دهۀ اخیر  قدهایی  یز بر شعر سپهری   شته شده است که به جااای پاارداختن بااه محاساان و مقااابح شااعر  
تاار و  ایاان قبیاال از  قاادها،  ساابت بااه  قاادهای پیشااین،  لمی وی، در پی به دست دادن معا ی ضاامنی آن اشااعار د.  

(،   شتۀ حسااین پاینااده،  1383ای دار د. »تباین و تنش در ساختار شعر  شا ی«  ای  ظریه مندتر هستند و پشت ا ه رو  
قبیاال  (،   شااتۀ اب ا فضاال حااّری از ایاان  1385و »شعر تا ا تها حض ر اثر سهران سپهری از دیدگاه  قد فرما یسااتی«  

 شده است.   با اّتکا به فرما یسب روسی به تحلیل دو فقره از اشعار سپهری پرداخته  ها آن  قدهاا د که در  

ه.هنقدهسپهری،همندرجهدرهنقدهشعرهنوه2

  رو ازایاان های دیرسا ه داشت، ابدام آسان و بدون مخا فت  باا د.  رواج شعر    در جامعۀ ادبی ایران با تقّیدی که به سّنت 
گرایا ی  گیااری سااّنت های این جریان ادبی   پدیااد، در معاارض خرده یکی از چهره    ن ان به که شعر سپهری  دور  یست  

ا د و ا تقاداتشان بر شاکلۀ شعر    با استشااهاد بااه شااعر   ساارایا ی از  قرار بگیرد که اساسام با شعر    سِر مخا فت داشته 
(، شعر »جنبش واژۀ زیساات« از سااپهری  1303  -1366    ی ل ی سه قبیل سپهری همراه شده است. چنا که وقتی مهدی  

 گاارد، از آن  های رس ا« و »شعرهای به اص  ح   « بااه چشااب تمسااخر و تحقیاار می ای از »شعرگ  ه  م  ه    ن ان به را  
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گ  دارد. تلّقی سهیلی از جریان   سرایی در شعر ایران آ ست که »گروهاای دور از فرهناا   مسأ ه است که با کّلّیت شعر     
و چنگیز بر ساار اقلاایب    ر زما ی بر سر زبان پارسی آن ب  آورد د که اسکند دا ش، در ک تاه چشب بی افسارگسیخته و ش   

مایگا ی در ورطۀ جن ن شهرت اوفتاااده، بااه خ اا طی  پارس.   خاستگا ی از  رصۀ خرد، روی در هزیمت  هاده و بی 
های طبااع خاا یش د  از معجااز  وار بااا گ سااا ه ا د و سااامری و   ا  مقااّدس شااعر بخشاایده درهب و جم تی هذیان 

آویزی اساات باارای  (. ا تقادات کسا ی چ ن سهیلی بااه شااعر سااپهری، دساات 19ز  1348ز ند« سهیلی،  م س ی می 
ا تقادشان از شعر مدرن. در این جاها، شعر هرک  دیگری از آن جریان جا شین شعر سپهری ت ا د شااد، باادون آ کااه  

ای دیگر، سهیلی به سرا  دیگاار  اا پردازان، یااا بااه تعبیاار   یازی احساس بش د. چنا که در   شته   مسأ ه  رت  به ت ییر ص 
ه ق عااه از    مث م ا ّسا ۀ  رود و با قرار دادن پا زده ق عۀ خلق گ یان می خ د ،  امفه     یمایی و آزاد از خ د  در بااین  ااُ

 امان« و  ا خلقااۀ« خاا د  را از میااان اشااعار آن »صاااحب  ی ، از خ ا ناادگان خ اسااته اساات »مهماا ت آ ها آن شعر  
ا ااد کااه  ا خلقااه و مبهماتی »مشاهیر« شعر    جدا کنند تا این حر  را بر کرسی  شا ده باشد کااه اشااعار  اا ، آثااار آ ی 

 (. 146  -115ز 1357سهیلی،  دار د   بدون ا دیشه و زحمت ساخته ت ا ند شد و با شعر حقیقی فاصلۀ بسیار 
شااان در  هایی چنین،  یازی به پاسخ  دار د و قدر و ُقربی هب اگر برایشان ما ده باشد، از بابت کااارآیی احتما ی  قد 
ت خاا د را اثبااات کاارده اساات و    های پژوهش  مرتبا با تاریخ ادبیات و از این قبیل است. شعر ماادرن فارساای، حّقا یااّ

ا خلقااۀ مهاادی سااهیلی  باا ده اساات،    محصاا الت آ ی هایشان قابل بازشناسا دن از این جاان کسا ی هب که ساخته 
ش د، به  اااگزیری تحقیااق در  هاشان برده می یا مجم  ه   ها آن ا د و گاه اگر  امی از  خ دشان و شعرشان در گذشته ما ده 

 تک ین شعر یکصدسا ۀ اخیر ایران است. 

ه.هنقدهسپهریهازهحیِثهسپهریهبودنه3
ا شاافیعی    مااث م     ران یاا ا داری از شااعر ماادرن  با یکی از دو ا گیاازۀ جا ااب  قد و  ظرهایی که دربارۀ شعر سپهری   ت سااّ

ه بااه شااعر    مث م آن   داشت  کدکنی( یا ک چک  ت ّسا مهدی سهیلی( بیان داشته شده، به خاا دی خاا د ضاارورت ت جااّ
هااا  داوری   دهد. اّما آ  ه که خ ن و بااد شااعر سااپهری را برهنااه در معاارض دیاادها و سپهری و اهّمّیت آن را  شان می 

آورده،  قدهایی است که شعر سپهری را از آن حیت کااه شااعر سااپهری اساات، حّ جاای  ماا ده. ایاان  قاادها را در دو  
 ش د دید و بررسید. مدار می مدار و  قدهای  ظریه ساحت  قدهای غیر  ظریه 

همدارهبرهشعرهسپهریه.هنقدهایهغیرهنظریهه1هه-3
ای رایااج در قاارن  های فر گی  ماادتام بینارشااته ا  که بدون دخا ت  ظریه ا خ استه مدار،  قدهایی ر از  قدهای غیر  ظریه 

  شااته شااده اساات و بااه    … گرایی  اا ین و  شناساای، تاااریخ شکنی،  شا ه بیستب  ظیر فرما یسب، ساختارگرایی، شا  ده 
ا  زومااام بااه د بااا  بااه دساات دادن  مدار بر شعر سپهری تقّد  دارد. این قبیاال  قااده  حاظ زماِن تأ ی  بر  قدهای  ظریه 
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ماادار قاباال  شناساای از  قاادهای  ظریه شناساای و رو  از منظر غایت   رو ازاین های ثا  ی شعر سپهری  یستند و  دال ت 
های  اقااد،  ها و دغدغااه  گری، دا ااش و ذوق ادباای و   قااه مدار، بسته به جهان ا د. در  قدهای غیر  ظریه بازشناسایی 

ت ا ااد ماا رد بحاات قاارار  شناسیک و هنری در شعر سااهران سااپهری، می   محت ایی و معنایی یا زیبایی مسائل مختل 
ه حااّداکثری بااه بحاات و بررساای را   گرفته باشد. در این میان، مسائلی هسااتند کااه برجسااتگی بیشااتری دار ااد و ت جااّ

است؛ چه در ساحت محتاا ا و معنااا و چااه در    ا د. تمرکز این پاره از جستار پیش رو  یز بر این  قدها و مسائل برا گیخته 
 شناسی. ساحت زبان و زیبایی 

دگریزیهشعرهسپهریههه.ه1هه-1هه-3  تعه 

(  ماادتام یااک سااپهری  1330  -1340هااا«، »آوار آفتااان« و »شاارق ا اادوه«  سپهرِی »مرص ر گ«، »ز اادگی خ ان 
گاهی در شعر ماادرن ایااران دارد، سااپهرِی  ای که سپهری است و جای برداری شده از  یما و ت ّ لی است. آن سپهری گرته 

ق بااه سااپهری  1344  -1346»صدای پای آن«، »مسافر« و »حجب سبز«   ( است. از »هشت کتااان«،  یماای متعلااّ
ای که باارای شااعر ماادرن ایااران سااپهری اساات،  دهۀ سی است و تقریبام  یمی هب متعّلق به سپهری دهۀ چهل. سپهری 

 سپهری دو  استز سپهری دهۀ چهل. 
داری در ایااران  صاار پهلاا ی  دهه، دهۀ پر هیاه ی تحّ الت اقتصادی، سیاسی و اجتما ی تأثیرگااذار و دامنااه این  

ا   ساابت بااه اوضاااف و وقااایع  طرفاای ا تنااایی و بی دو  ب د و آرامش  ارفا ۀ سپهرِی شا ر در میا ۀ این هیاه هااا و بی 
ا داز، در معاارض  رآورد و شااعر وی را از ایاان چشااب سیاسی و اجتما ی وقت به ز ب منتقدا ش، صاادای بساایاری را د 

گا ۀ ساال نت  ترین ادوار سااه کننااده ترین و تعیین شدیدترین ا تقادها قرار داد. چهار ساِ  اّو  این دهه را »یکی از پرتنش 
کااه    ایااا تی و والیتاای، ا قاا ن ساافید و اصاا  ی   ی ها ا جمن ا د. تص یب الیحۀ  ( دا سته 287ز  1394شاه« می  ی،  

ت ماا رد تأییااد   بعضام »از دیدگاه جامعۀ اس می به فتاوی شر ی و ت افق فقها محتاج ب د و بدون آ که از جا ب روحا یااّ
پرسی گذاشته شد، و حّق قضاوت کنساا  ی از اّتفاقااات تأثیرگااذار ایاان  ( به همه 893ز  1384ک ن،  واقع ش د« زّرین 

دیگاار و از ساار  اچاااری،    های راه ای ب د که به د یل بسته شدن تما   ه دهه ب د. دهۀ چهل از  ظر سیاسی و اجتما ی، ده 
های مسّلحا ه  لیااه رژیااب پرداختنااد و » اا املی  های مخا   سل نت در آن به فّعا ّیت های مذهبی و دیگر گروه گروه 

ان مخفاای و  کن ساااختن احااز ، کااارآیی ساااواک در ریشااه 42ما ند ت ا ایی  یروهای مسّلح در سرک ن قیااا  خاارداد  
ی، بااه کنااار گذاشااتن رو  های مهّب مخااا  ، بااه ا تنایی سازمان زیرزمینی و بی  هااای  ویژه حاازن تاا ده و جبهااۀ ملااّ

های جدیااد مبااارزه ترغیااب  آمیز، دست به دست هب داد د تا مخا فان ج ان را به جسااتج ی شاای ه مقاومِت مسا مت 
 های دهۀ چهل  بارتند ازز شاخصه   ط ر اجما ی، (. به 595ز 1384کنند« آبراهامیان،  

شکست  • باور  ک دتای  احیای  از  پ   که  کسا ی  و  مّلی  جبهۀ  طرفداران  برای  سل نت  مرداد،    28پذیری 
  سبت به ت ییر اوضاف مأی س شده ب د د. 
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 های استعمارگرایا ۀ امریکا در ایران و دیگر کش رهای مظل  .امریکاستیزی و مخا فت با دخا ت  •

 داری و ب رژوازی در راستای تحّقق آرمان جامعۀ بدون طبقه و اقتدار پرو تاریا.یهستیز با سرما •

 های مارکسیستی و مذهبی  لیه سل نت پهل ی. فّعا ّیت مسّلحا ۀ گروه  •
ای با چنین اوضاف و احاا ا  سیاساای، اجتمااا ی و فرهنگاای سااروده شااده  در  مایی باز، شعر سپهری برای جامعه 

ا ، یااک مخاطااب خاااص  یااز دارد و همااین مخاطااب  ۀ چهل، یعنی سپهری دورۀ بل   هنااری است. اّما سپهرِی ده 
 شینی و کااار سیاساای  های روشنفکری اهل کافه  شین و جریان های ادبی پایتخت خاص هب هست که در هیئت حلقه 

د و چاا ن آن را بااا  کناا و آم خته به سخن گفتِن ایدئ   ژیک و ا تراض کردن و حب  کشیدن، شعر سااپهری را  قااد می 
های ادباای  تازد. در این حلقااه آید و بدان می بیند، از آن به خشب می زید بیگا ه می ای که خ د در آن می جهاِن ا دیشگی 

هااای مارکسیسااتی  های روشفکری و در بین هنرمندان،   یسندگان و شا ران، کب  یسااتند کسااا ی کااه گرایش و جریان 
د برافراشااته باا د، بساایاری را خ اسااته یااا  َ لمی  یز که ج    دار د.    آ  احمد در دهۀ چهاال، در میاادان ادبیااات متعهااّ

د بااه کااارگردا ی آ  احمااد چنااان   اخ استه به سینه زدن زیر آن، گرد آورده ب د.   به گفتۀ  ااادر  ااادرپ رز »سااناری ی تعهااّ
ت تااأثیر قاارار داد و کمتاار کساای را ساارا   ماهرا ه بر صحنۀ ادن آن روز ایران آمد که اکثر   یسندگان و شااا ران را تحاا 

 (. 88ز 2016ت ان کرد که از آن مهلکه به س مت رسته باشد«  ک. ا هی، می 

های ا ضااای حلقااۀ فکااری  ادبیات »برج  اجی« و   یسنده یا شا ر »برج  اج  شین«، کلیدواژۀ مقاالت و   شته 
د  ب د ااد.  م  ااه را آ     ها آن رفت که به باور  می آ  احمد ب د و برای تخ ئه و تحقیر افراد و آثاری به کار   در خدمت تعهااّ

( و  68ز  1368آ  احمااد،  گرفتااه   ُبرد که آمب رژوازه شده است و قلمااش باا ی ا ّرحمااان  زاده حمله می احمد به جما  
 ی  وی ساااخته شااده    زاده و با قلب داستان ای را که در قلب اروپا به وسیلۀ جما  براهنی هب پ سیدگی برج  اج ایرا ی 

( و خ شاابینی سااپهری را در باارج  اااج تقااّدس و صاافا و باار روی جزیاارۀ  562ز  1368براهنی،  کرد   ب د تمسخر می 
  حی اختیاااری« تعبیاار  ای که بر آن قرار گرفته ب د، به »حماقت«، »جن ن  ماادی« و »ساااده متروک اشراق و استحا ه 

 (. 512ز  2، ج 1358براهنی،   م د   می 
پهری که در دهۀ چهل  مدتام بیرون از ایران، در دوردست خ د  تنها  شسااته باا د و باارخ   دیگاار شااا ران،  اّما س 

 شینی و از شعارهای مرده باد و ز ااده باااد دور  گاااه داشااته  های ا دا ، از سحرهای تیرباران، از کافه شعر  را از میدان 
گردیااد. چنا کااه بااه  ظاار اخاا ان ثا اات،  اسی و اجتما ی مّتهب می  اپذیری سی ب د،  اگزیر به  داشتن تعّهد و مسئ  ّیت 

( و ز ا ااه و تهاای  61ز  1368های م ّفقش(، شعری است »بسیار  ازکا ه«  ک. حریری،  در معدود  م  ه     ی سپهر شعر  
 یااز  (. رضااا براهناای  326ز  1389به  قل از سیاهپ  ،  بپردازد   از مسائلی که »شا ر  صر« و »شعر زما ه« باید بدان  

آور شااده اساات و  گفتز »م قعی که جهان، بد  به چیزی خفقااان  اشناسی، می با مّتهب کردن شعر سپهری به م قعّیت 
  ح، جها ی را به مسلسل بسته است، هیِ  م یب بااه چااه درد ماان و امثااا  ماان  دو س   د یا گرسنه است و مّلتی ساده 
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ّ که با تمرکز بر  ( یا اسما یل  521ز  2، ج 1358خ رد؟« براهنی،  می  ، سپهری را با فاارو  فّرخاازاد  ح ت سۀز   ری   
اجتما ی تفّکر فرو  در شعر سپهری را م جااب تهاای شاادگی آن از حیااات روزا ااه    -سنجید و فقدان  نصر حیاتی می 

 (. 296ز 1348  ری   ّ،      د ی د ی م 
(، ساارودۀ ساایمین  1359د  ها بر شعر سپهری، در غز  »مرگاات زوا  شااتان اساات« خردا گیری این جن  خرده 

با کنار هب قرار دادن آ  ااه در آثااار ادباای بازبسااته بااه  (. اّما  113  -115ز  1370بهبها ی،  است   بهبها ی  یز بازتان یافته  
ا   ت ان بیگا گی سااپهری باارای زما ااه گذرد، می گذرد با آ  ه در شعر سپهری می های روشنفکری و حزبی می جریان 
  م دز تر مشاهده  را دقیق 

هستیزیهبیرانریهباهفضایهبورژوازیه •
دیکتااات ری  اسااتقرار    ( و 170ز  1391های دائمی« کرایب،  به مثابۀ » ظامی از بحران داری  بینی فروپاشی سرمایه با پیش 

های مارک ، دور از ا تظار  یساات کااه روشاانفکران،   یسااندگان و شااا راِن چااپ، آثارشااان را بااه  در  ظریه   1پرو تاریا 
های  بااه اشااا ۀ ا دیشااه   هااا آن داری از طبقااۀ ر جباار تباادیل  ماا ده و در  سااتیزی و جا ااب های تبلیااب ب رژوازی رسااا ه 

ای که صداها، صداهایی از جنِ  »اگر  ان هست همه باید بخ ر د و اگر  یساات، همااه  مارکسیستی بپرداز د. در زما ه 
آیااد/ و ساافره را  بااازی می ان ت پخا ااه در شااب آتش ( و یااا »کساای از آساام 330ز  1356باید گرسنه بما ند« بهر گی،  

 سرایدز رود و می ( است، سپهری راه خ د را می 87ز 1377کند« فّرخزاد،  ا دازد/ و  ان را قسمت می می 
 اهل کاشا ب

 روزگار  بد  یست
  ا ی دار ، خرده ه شی، سر س زن ذوقی.تّکه

( سپهری  یز، من قااۀ م هاا می باا د  181ز  1393»بهشت ا دیشۀ«  ابدی،  آید. آرما شهر یا  ها گران می و این به خیلی 
در پشت دریاها؛ اّما آرما شهرهای زما ۀ وی، از کم  یسب م رد ا تظار مااارک  و دم کراساای واقعاای م لاا ن وی کااه  

( اساات، تااأثیر  129ز  1393»محص    اب دی ازخ دبیگا گی سیاسی ا سان و تلفیق جامعۀ مد ی و دو ت« بشاایریه،  
بل« صمد بهر گی، یکی از این آرما شهرها و »جایی اساات کااه  ااابرابری طبقاااتی در آن  یساات و  پذیرفته ب د. »چنلی 

جنگنااد و بااه  اایش و  کننااد، می پای یکاادیگر کااار می   ای که میا شان هست، پا به همه، بنا بر روابا اجتما ی  ادال ه 
 (. 233ز  1395پرداز د« غ می،   شرت می 

 
1. Dictatorship of Proletariat 



 م چهارشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( وین ادبی جستارهای ن  32

 

هفضایهالحادیهبیرانریهباهه •

خدایی و بازتان آن در هنر و ادبیات متداو  شده است، کسی پیدا شااده کااه  در فضایی که تا حّدی تفاخر به ا حاد و بی 
گ یااد، و از  درست روبروی این جریان ایستاده و از خدا و »خ ان خدا«، »ا دوه خدا« و »ملتقای درخت و خدا« می 

 ز دز ا گ بلند د  می پرده و پروا و به ب مسلمان ب د ش بی 
 من مسلما ب

 ا  یک گل سر قبله
 جا ماز  چشمه، ُمهر    ر

تاا ّجهی بااه  شعرهای متجاهر به فسق و اروتیک  یز اگر  زومام با ا حاد ارتباطی  داشته باشااد، یکاای از  اا ارض بی 
 ن در دهااۀ چهاال طرفاادارا ی  منهّیات مذهبی است و از این قبیل شعرها که همراه با شعرهایی با مضم ن ا تیاااد و افیاا 

 پیدا کرده است  یز در کار امۀ شا ری سپهری  شا ی  یست. 

هگرایِیهنابهنرامهعرفانه •
 رفان، تقدیرگرا، اهل مدارا و د دادۀ تسلیب و رضاست. در دهۀ چهاال کااه  اازاف حک ماات پهلاا ی باارای  گاهداشااِت  

ت قاادرت خاا د  های خ اسااتا بقایای قدرِت درحا  اضمح   خ یش با احزان و گروه  ر ساار گ  ی ساال نت و تق یااّ
کنااد، تااا چااه  فزو ی گرفته، آشکار است که حض ر شا ری درو گرا و اهل ا زوا که در جهان  ارفا ۀ خاا د ز اادگی می 

ا داز  یز شعر سپهری مسااتعّد تحقیاار شاادن و طعنااه شاانیدن باا د.  ت ا د باشد. از این چشب برا گیز می ا دازه حّساسّیت 
گ یاادز »ساار  شاا د، می ای که  ظر وی را دربااارۀ سااهران سااپهری ج یااا می کننده در پاسخ به مصاحبه چنا که شامل   

تر بایستب و ت صیه کنب کهز آن را گل  کنید! تصااّ ر  ایاان باا د  ُبر د و من دو قد  پایین های بیگناهی را  ب ج ن می آد  
 (. 183ز  8513حریری،  مرحله پرت ب دیب، یا من یا او«    مان از که یکی 

های مرّفه و خاطرهااای آساا ده از غااب  ااان و آن و هاا ای  هم نین شفیعی کدکنی، شعر سپهری را شعِر »خا  اده 
دا ااد و دربااارۀ  رفاااِن سااپهری، کااه فااردی، غیاار اجتمااا ی و فااار  از  ( می 62ز  1389تازه برای تنّف « ساایاهپ  ،  

ت  دا ب چرا در  حظه گ یدز »من  می بیند ، به طعن می جریا ات و اّتفاقات سیاسِی روز می  های پر جذبااۀ او کااه  فااّ
سااان  ( بدین 69های  ارفان پیشین ما با ا سااان  شااا ی  یساات؟« همانز  ریزد، از همدردی هایش می اشراق روی شا ه 

چیااز،    هی  اض ران و بیب، از شااا ری پااذیرای همااه ش د »همه، اشتیاق و تسلیب و بی شعر سپهری، شعری دا سته می 
(. بااا ایاان  40ز  1379چنا که هست؛ و بیگا ااه بااا اصاال ا تااراض کااه در جاا هر و ذات همااۀ هنرهاساات« حق قی،  

ش  د به گروه ک چکی کااه بااا آن بااه چهاارۀ احساااس  مندان و خ ا ندگان شعر سپهری  یز تقلیل داده می حسان،   قه 
 . زدایند ز ند و از حا  خ د گرد و غبار ا دوهی می خ د آبی می 
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  هااا آن ا د. در  ا د یااا از روی دساات هااب   شااته شااده این دسته از  قدها چنا ند که ا گار سرمشقی یکسااان داشااته 
کند؛ زبا ی  ازکا ه و ز ا ه دارد و در بحب حۀ آتااش و خاا ن،  سپهری  مدتام مّتهب است به اینکه در زما ۀ خ د ز دگی  می 

از شعر وی بندها و س رهایی بیرون کشیده شاا د و بااه ماا ازات    چه جای کش  و شه د؟ ساختار کار  یز چنا ست که 
ای حااق بااه جا ااب  هایی در جهان، با قیافه خا مان شدن ها و بی ها، گرسنگی کشیدن ها، شکنجه دیدن شدن    قِل کشته 

ۀ روشاان  و  گاهی  اقل ا در سفیه، وی را بک بند و به ا گشت ریشخند  شان بدهند کااه در ایاان وا فسااا فکاار یااک بااّر 
خ اهااد یاااد   ا  را ب رد و  گران است که  کند ا دوهی ساار رسااد از پاا  کاا ه و می است که بیاید  ل  خستگی 

 بما د که فردا  ب سلخ طرحی از بزها بردارد! 
سپهری، اهِل برآشفتن به این ِقسب ا تقادها  یست. وقتاای هااب یکاای از دوسااتاِن مشااترک سااپهری و براهناای،  ظاار  

پرسااد و اینکااه آیااا تمایاال دارد کساای  یابتااام  مقا ۀ »یک ب ه ب دای اشرافی«، به قلب رضا براهناای، می   سپهری را دربارۀ 
ت ا ااد دربااارۀ شااعر و یااا  شن د کهز »هاارک  می های براهنی بدهد، فقا این قدر از سپهری می گ یی پاسخی به درشت 

و    67ز  1379 ت ی ایاان کارهااا  یستب« خسروشاااهی،  دا ی! من اص م ا  را بن یسد؛ می  ّقاشی من و یا دیگری  قیده 
68 .) 

های خاا د در صاادد پاسااخگ یی بااه  داری از او برخاسااته و در   شااته ا د که به جا ااب در مقابل، کسا ی هب ب ده 
پ ر چافی، حسین معص می هماادا ی، داریاا    ا د؛ کسا ی چ نز کامیار  ابدی،  لی حسین منتقدان سپهری برآمده 

ها اگرچااه  ج سرک هی،  صرت رحما ی، شاهر  مسک ن، آیدین آغداشل  و جعفر حمیاادی. ایاان دفا یااه آش ری، فر 
ما ند، درو مایه و زبا ی متفاوت دار د.  م  ه را شاهر  مسک ن در دفاف از او   شااته اسااتز  در م ض ف به یکدیگر می 

 گاارد. او  یااز  ا ز دگی اجتمااا ی را از درون  می »]سهران[ به آن معنا که گفتب، شا ر روزگار است، از اها ی امروز؛ امّ 
کند، و ی از پهنۀ جهان و از گذرگاه طبیعت به ز دگی اجتما ی، بااه ا سااان  از خ د( آغاز می     ی اجتما  گرچه از ا سان  

(. منتقد دیگری برآ ست که تهی باا دن شااعر سااپهری از درد و ر ااج  292ز  1389سیاهپ  ،  کند«  اجتما ی  ظر می 
آ جاساات کااه    مسااأ ه را اهّمّیتی  یست؛ چ ن شعر او از بیان درد و ر ج خ د وی  یز تهی است و خاستگاه ایاان  آدمیان  

(. بااه  ظاار فاارج  94ز  1371گیرد« معصاا می هماادا ی،  شاا د کااه ر ااج پایااان می »برای سپهری، شعر آ جا آغاااز می 
، باایش از هاار زما ااۀ دیگااری بااه شااعر  ای که صدای وحشت از هر س ی کرۀ خاکی بلند اساات سرک هی  یز، در زما ه 

 (. 43ز 1366سرک هی،  باشد   تر  ت ا د زیباتر و پذیرفتنی سپهری  یاز است تا فرام    ش د که جهان می 
 هایاات آ کااه، اگاار زمااا ی  اا ری  اا ّ، سمب  یسااب سااپهری را تهاای از معااا ی سیاساای یااا اجتمااا ی  

یافاات  های شعر  اا  ت ّز اای و شااا ری می سپهری را از چهره   ک ن، ( و حمید زّرین 292ز  1348  ّ،     ری    د ی د می 
پ ر، بااا ایاان  (، زمااا ی دیگاار  لاای حسااین 120ز  1358ک ن،  کنااد« زّرین که »د یا را از دیدگاه هنر محض  گاااه می 

یی  استدال  که تعّهد، فقا تعّهد سیاسی و تعّهِد ستیز  یست و »پایبندی به اص   اخ قی، ا سااا ی، همااد ی و همناا ا 
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پ ر  هاشااان و آمااا  و آرزوهاشان« حسااین هااا، ا دیشه ها، ا گیزه هااا، شااادی با همن  ان و اهّمّیت قائل شدن باارای غب 
(  یز در زمرۀ تعّهد است، شهر سپهری را چ  ااان شااعر  یمااا، اخاا ان ثا اات و شااامل  بااه جریااان  277ز  1390چافی،  

 کرد. سمب  یسب اجتما ی متعّلق می 

ه1357قالبههسپهریهپسهازهانه
، تعّهد در هنر و ادبیات تعری    ینی پیدا کرد و مق التی ما ند »ادبیات ا ق بی«، »ادبیااات آییناای« و  1357با ا ق ن  

سا ه، مق الت »ادبیات دفاف مقّدس« و »ادبیات مقاومت« به قام س ادبی ایااران افاازوده  کمی بعد با آغاز جنگ هشت 
ق بی و ادبیااات آییناای بااا ادبیااات پاایش از سااق ط ساال نت، طبیعتااام بااا رّد و قباا    شد. رو در رو قرار گرفتن ادبیات ا  

های سیاساای و حزباای،  ساا ، از ساا گیری هااایی از آن دوران همااراه باا د. در شااعر سااپهری از یک هااا و چهره جریان 
و از س ی دیگاار شااعر    ها و تص یرهای ا حادی، اروتیک و غیر اخ قی خبری  ب د های روشنفکری، و درو مایه ا دیشه 

داد.  خیا ی  سبت به سیاست را به  حنی صااریح بازتااان ماای مداری و بی گرایی، اخ ق سپهری ایمان اس می،  رفان 
های سبک هندی ظه ر و بروزی داشت و این  یز بااا ساابک  شناسیک  یز در شعر سپهری، ویژگی از  ظر مسائل زیبایی 

 افتاد. های  خست ا ق ن و میان شا ران و منتقدان ا ق بی م ابق می هه ویژه در د گرایِی شایع به هندی 
ها به س د سپهری تما   شد و باز برخی منتقدان، محب بّیت و مقب  ّیت سپهری و شااعر وی را بااه پااای م ااابق  این 

پاا  از ا قاا ن    یعناای   ؛ های حاکب و حمایت ضمنی  هادهای قدرت از آن   شااتند ب دن و م افق ب د ش با ایدئ   ژی 
  ازجملااه  یز سپهری در مظان اّتها  قرار گرفت و شعر  دیگرباره از جهاتی که غیر هنری ب د،  قد شااد و تارا ااده شااد.  

بااه    مااث م تاار باشااد و  آ که گفتند به فرض آ که سپهری از م   ی، حاف ، شکسپیر و دا ته و تمااا  شااعرای جهااان باازرص 
ر باشد، باز سیاستی در کار است تا  مرۀ او را َکمی از همااان هاازاری کااه  ماارۀ   مرۀ سپهری هزا   ها آن  سبت  مرۀ بیست  

ا یه د  ت می واقعی  کند کهز ماان ق اااری دیااد   ا  است بیشتر کنند؛ چ ن او هب به یکی از همان  اکجاآبادهای مشار 
باار حجااب  ظاایب  ز ساای و هفاات(. برخاای دیگاار کااه خاا د را در برا 1376شفیعی کدکنی،  ا خ   برد و  که سیاست می 

ت ا ستند داشت، دو چندان شدن ه اداران سپهری پ  از ا ق ن را بااه د یاال وجاا د کلمااات و  گرایی  گاه  می سپهری 
ای مبتناای باار تساالیب و رضاساات و باارخ     گری ای در شعر وی دا ستند که ماحصاال جهااان اص  حات مذهبی 

، اگر »شعر فرو  بیشتر شا ران جاا ان  ااارا   ازاین رو ا تراض  یست.    ای از  گری اخ ان ثا ت و شامل ، آن را بهره جهان 
کشید، شعر سپهری اغلب ج ا ااان شااا ر آرا  پاا  از ا قاا ن را بااه ساا ی خاا د  پیش از ا ق ن را به س ی خ د می 

 (. 315ز 1379کشا د« حق قی،  می 
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پی سااته دیاادن،  هب ای از هایک های به با هایک های ژاپنی و شعر وی را مجم  ه قائل شدن شباهت میان اشعار سپهری  
کنااد، یکاای از  ا  از  ناصر فرهنگاای آن را آینگاای می گذشته از آ که جّذابّیت آسیای شرقی برای سپهری و تأثیرپذیری 

یا ااد و آن، ایاان اساات کااه شااعرهای   ما های هنر شا ری وی از دید منتقدا ش را  یااز بازمی ترین ضع  آمد ی چشب به 
ا د متشّکل از بندها و س رهایی که ارتباطی به یکدیگر  دار د. از این  حاظ، سااپهری شااا ری دا سااته  سپهری ق عاتی 

ت   شده است ضّد  یمایی و طبعام ضّد جریا ی در شعر که از بابت  یمایی ب دن، برای خ د  قائل به اصااا ت و حّقا یااّ
ّد  یمایی ب دن هب آ ست که برخ   شعر  یمااا، شااعر سااپهری »غا بااام اسااتحکا  فاار   اادارد؛  است. از وج ه این ض 

ز  1376« شاافیعی کاادکنی،  دهد ی م را بااه هااب پی  ااد    ها آن پراکنده که وز ی    ی ها مصراف مجم  ۀ بی شماری است از  
سااای و هفااات(. باااه تعبیاااری اگااار فااار ، » حااا ۀ ارتبااااط اجااازای مختلااا  یاااک اثااار ک مااای باااا  

در شااعرهای سااپهری    ازاین رو باشد، شعر سپهری، شعری است بدون فر ؛    ( Eagleton, )  2 :2007 66   یکدیگر« 
جا یااا حااذ  کاارد. شاافیعی کاادکنی، اسااما یل  ش د به آسا ی بندها و س رهایی را جابه ای ببینند می بدون آ که   مه 

ی دربااارۀ شااعر سااپهری دار ااد و بااا  ا ا د کااه چنااین دیااد و داوری   ری   ّ، رضا براهنی و محّمد حق قی از کسااا ی 
ا تنا به »کااّل متشااّکل«،  اص  حات و  باراتی خاّص خ د. حق قی، شعر سپهری را شعری »حرفی« و »ط  ی« و بی 

ای است از ساا  ری کااه هرکاادا   کند و در مقایسه با شعر  یمایی که مجم  ه »شکل درو ی« و »ساخت« ارزیابی می 
بیند »از س  ر پراکنااده، ک تاااه و بلنااد.  ای می ا د، شعر سپهری را مجم  ه  شسته در جای خ د و در خدمت کّل شعر  

بند و در هر حا   ه آ  نان شااعری کااه بتاا ان  شعر بیست س ری، شعر سی س ری، شعر دویست س ری. و اغلب بی 
ه در  (. شاافیعی کاادکنی  یااز کاا 30ز  1379جز مجم  ۀ س  ر گ  اگ ن، مجم  ۀ چند بنااد   یااز گفاات« حق قی،  

هااای  در یادداشتی دربارۀ مجم  ۀ »حجب سبز«، اشعار این دفتر را فاقد »رشتۀ ثابت و اساات اری میااان پاره   1346 سا  
شان دا سته و از این بابت سپهری را  ق ۀ مقابل  یما و اخ ان ثا ت قلمااداد کاارده باا د کااه »کارشااان از یااک  مختل « 

(، در »م ساایقی شااعر« ایاان فاقااد  63ز  1389ساایاهپ  ،  هارم  ی مخصاا ص و  یرومنااد برخاا ردار اساات«  ک.  
ساخِت شعری ب دن و یا به تعبیر   ص رتگرایان روسی فاقد پیر ااگ شااعری باا دن را اساسااام ضااعفی در هناار شااا ری  

ز  1376»طرحی گرچه ک چک از صائب یااا بید « شاافیعی کاادکنی،     ن ان به سپهری به شمار آورده و با تلّقی سپهری  
شااعر ساابک    چراکااه   ؛ مند ب دِن شعر سااپهری گفتااه باشااد، گفتااه اساات ا که باید دربارۀ غیر ساخت (، آ  ه ر 21و    20

ل ا  ی غیاار ساااختمندی در شااعر َدری اساات. هم نااین  ها، مثَ مصراف ها و حّتی تک بیت هندی، به د یل اّتکا به تک 
ا   درو اای دقیقاای داشااته باشااند، داوری   رضا براهنی که ا تقاد دارد مفردات شعر جدید الاقل باید با یکدیگر ارتباااط 

ت ّجه اساات، آ ساات کااه شااعر  دربارۀ شعر سپهری که به باور وی جز در م ارد  ادری مثل شعر » شا ی« بدین  کته بی 
ی را کااه جاادا از جهااان تصاااویر   سپهری کمپ زیسی ن  دارد و در آن »هر تص یری جدا از تص یر دیگر، جهان خاصااّ
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ت اجاازای  523ز  2، ج 1358د« براهنی،  ده دیگر است،  شان می  (. ساااخت یااا فاار  شااعر سااپهری از جهاات کیفیااّ
شان  یز از ا تقادهایی در امان  ما ده.  م  ه را غ محسین ی سفی، با یادآوری ایاان  کتااه کااه صاا رت یااا  دهنده تشکیل  

( باار  566ز  1388 ی ساافی،  گیرد« های ساااخت آن را دربرمی فر ، »زبان شعر و وزن و قافیه و م ساایقی و همااۀ جنبااه 
زبان اشعار سپهری از بابِت  داشتن »وسعت و آفرینندگی« و بر اوزان اشعار وی از بابِت  داشااتن »تنااّ ف و گسااتردگی«  

 خرده گرفته است. 
ش د که سپهری پ  از »حجب سبز« در صدد تحّ   در شااعر خاا د و ساااخت بخشاایدن و ا سااجا   احساس می 

دهد. گ یااا یکاای از  ت. دسِت کب، م ا عۀ دقیق اشعار »ما هی  ما  گاه« از این معنا خبر می دادِن بیشتر بدان برآمده اس 
شدۀ شااا ری خاا د مقااداری بااه  دالیلی که سپهری در »ما هی  ما  گاه« در جاهایی دچار افراط شد و از مسیر شناخته 

ت در  دور افتاد، همین است که وی برای متقا د کردن منتقدان خ د، خ است به شعرها  یش شکل درو اای بدهااد و دقااّ
ا برخاای چیزهااایی را کااه  را تصااّنعی و تکنیکی   هااا آن این  کته هنگا  سرایش شعرهای »ما هی  ما  گاه«،   تاار کاارد، امااّ

 ستا د.  ها آن کند، از  طبیعت شعر اقتضا می 

ه.هجدولیهبودنه3-1-3
امی (، ترکیب 1316  -1388    ی حق ق از  ظر محّمد   دهندۀ تصاااویر و  هایی کااه شااکل زی های اضافی و وصاافی و حسااّ

بیشااتر از  یااروی    هااا آن ا د که  یروی دافعه میااان  ا د، از اجزایی تشکیل شده تعابیر شعرهای چهار دفتر  خست سپهری 
هایی با  یروی دافعااۀ بیشااتر  ها به شعرهای سپهرِی دورۀ دو ، یا به ص رت ترکیب جاذبه است و تسّری این جن  ترکیب 

هااایی کااه  یااروی جاذبااه میااان اجزایشااان بیشااتر اساات و هااب  شان  مایان شده است و یا به ص رت ترکیب میان اجزای 
(. اگرچااه هااب  20و    17ز  1379حقاا قی،      ی مصاان   های  اهمخ ان و  خ ان و طبیعی دار د و هب  م  ه های هب  م  ه 

د   های  هااا باار تص یرسااازی مفه   دهی  ( دربااارۀ جهاات 1321  -1377    ی مختااار این ایدۀ حق قی و هب ایاادۀ محمااّ
ت شااا را ۀ وی و تکاا ین تصاا یرهای شااعری مفه  «   -سپهری و  قش »کلمااه   ااک.  ا    هااا در  مایناادگی از ذهنیااّ

ی 78  -88ز  1389سیاهپ  ،   ا ایاان ایااده و تلقااّ ا   (، ادراکی از جدو ی ب دن تص یرهای شااعر سااپهری اساات، امااّ
 یااز    مسااأ ه رضا شفیعی کدکنی سّکه خ رده اساات و یکاای از دالیاال ایاان  ضعفی در کار سپهری به  ا  محّمد    ن ان به 

 ویژه در مقابِل پی یدگی بیان مختاری است. سرراستی بیان شفیعی کدکنی به 
ا د در ساااحت زبااان،  هایی خااا  اده کااه صاارفام ساارگرمی هااای  اهب آیی واژه آمیزی واژگااا ی یااا باااهب  اااهمگ ن 

ه شفیعی کاادکنی »بخااش  ظیماای از شااعرهای سااهران سااپهری« را از ایاان جاان   ای هستند ک تص یرهای جدو ی 
دا د و خاّصه اشعار »ما هی  ما  گاه« را محص   »جدو  تصادفات« و »ت ییر مااداِر خااا  ادۀ کلمااات« بااه شاامار  می 
 ااد  (. در دید و داوری شفیعی کدکنی، سااپهری شااا ری اساات کاربلااد در پی  683ز  1392شفیعی کدکنی،  آورد   می 
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آور ده. کاری که یک س ی هنااری دارد و یااک  شگفت های به خا  اده به یکدیگر و ساختن ترکیب های غیر هب دادن واژه 
 ز است و محص التش شعرهایی است مثِل   1ا ، »فاوامیزی« س ی ماشینی؛ س ی هنری 

 آییدبه سرا  من اگر می
  ر  و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد 

 نهایی منچینی  ازک ت

ای  هی  زمینااه ای فاقد حّ  و  اطفه و جمااا  و باای ا ، »شعر جدو ی« است و محص التش به گ  ه و س ی ماشینی 
 ز از ک    فسی، س رهایی است از قبیِل 

 کردیبخیا  می
 میان متن اساطیری تشّنج ریباس

  (.54و  53ز 1377شفیعی کدکنی،    شناوریب

یک فرما یست شناسااا ده و بارهااا اذ ااان داشااته اساات کااه     ن ان به هایش  با   شته   ا بته شفیعی کدکنی که خ د را 
هااا و تصاا یرهای  (،  قش این ِقسب ترکیب 15ز  1390»هنر، فر  است و فر  است و فر  و دیگر هی « شفیعی کدکنی،  

روزمااّره و آفاارینش شااعر ا کااار  شاادگی زبااان  ا ااد، در ادبی هااایی در زبان زدا و هنجارگریز را که مصادیق اّتفاق آشنایی 
شناساایک.  ( اصاال زیبایی 2  ؛ ( اصل رسااا گی و ایصااا  1دا دز  کند؛ اّما در این ح زه ت ّجه به دو اصل را بایسته می  می 

گفتااه  اصاا   پیش   هااا آن بنابراین ایراد شفیعی کدکنی به جدو ی ب دن شعر سپهری، مع    به شعرهایی اساات کااه در  
 ر ایت  شده باشد. 

هایی هست که شعر وی را بااه فاارض جاادو ی باا دن  های شعر سپهری ویژگی وج د این، در تص یرها و ترکیب با  
ت ا ند سااهران سااپهری دیگااری بشاا  د،  ا د با دوز بازِی زبا ی می کرده  یز از شعر متشا ران و  اکاربلدا ی که گمان می 

  مایا دز بازمی 
خ ان که از آن به جدو ی ب دن تعبیر شااده، در شااعر  م سازی با اجزای  اه های واژگا ی و ترکیب آمیزی .  اهمگ ن 1

 گری و  ظا  ا دیشگی و فلسفی ویژۀ وی بازبسته است و در پی  د با همااین  ظااا  ا دیشااگی  سپهری به جهان 
دهنااد و بایااد بینشااان بااا تصاا یرهای تصااادفی  ها معنا می و فلسفی ویژه  یز هست که این تص یرها و ترکیب 

،  ا  ی شااگ ی ا د »شرق ا دوه«، محص   تخّیل شا را ۀ کساای اساات کااه در ج رافیااای    مث م تفاوت گذاشت.  
آ کااه »تنهااایی باااخترزمین، تلخاای و خشاا  ت بااه    ازجمله هاست؛  ها و برتری شرق را  سبت به غرن تفاوت 

 بارمی آورد و وارستگی خاورزمین، ا دوه«. 

 
1. Hybridization 
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ّ س می وج د دارد که باااهب آمی های  اهمگ ن . در تص یرها و ترکیب 2 هااای  آیی واژه ختۀ شعر سپهری، معم الم جز
»ساامت ماابهب ادراک«    مااث م   ؛ کند شناسیک تفسیر می خا  اده را ت جیه و از منظر ا دیشگی و یا زیبایی غیر هب 

و هااب  شناساایک یافتااه  که ترکیبی جدو ی پنداشته ت ا د شد، با ا حاق واژۀ »ماارص« بااه آن، هااب وجهااۀ زیبایی 
 تفسیرپذیر شده است.  یزز 

 .هایهسبزتراوشسرشار از  باغ □
 خ شا به حا  گیاهان که  اشق   ر د □
 هاست.روی شا ۀ آن دسِتهمنبسِطهنورو 
اهقیقۀ دیک  غفلتهرنرین،  حیات □  ست.حو 

همدارهبرهشعرهسپهریه.هنقدهایهنظریهه2هه-3

اظی هااب چیاازی  ب د ااد،  مدار در ایران، تا حّد زیادی  با رواج  قدهای  ظریه  از ا تبار  قدهای پیشین کااه گاااه جااز  فااّ
در  ( Culler, 2000: 14 ) ،  3    ی ا های بینارشااته ای و مبتنی بر  ظریااه کاسته شده است. این  قدها، به مثابۀ  ملی  ظریه 

میلاای فاارهنگش  های تح ا د. اگرچه در این  قدها  یز منتقد، »اساایر ساااخت های ضمنی متن پی به دست دادِن دال ت 
ز  1398  ، ها بااه ساارا  خ ا اادن مااتن برود« هاااوک  ای  دارد جز اینکه باار حسااب همااین ساااخت است و هی  چاره 

226 .) 
شااان پرداخاات. قاادر  مدار بر شعر سپهری بیشتر از آن است که بش د در این مجا  به ارزیااابی همه  قدهای  ظریه 

ماادار،  ا د، در بقیااۀ  قاادهای  ظریه یه و ِا ما  آن بر متن   شااته شااده مسّلب جدا از  قدهایی که بدون س اد کافی از  ظر 
ای اساات کااه مبنااای خاا ا ش مااتن قاارار گرفتااه.   یب و ایرادی اگر باشد، مت ّجه اص   و مفروضات اساسی آن  ظریه 

 گ  ه  قدها بر شعر سپهری  بارتند ازز برخی از این 

ههریه(همعراجهشقایق:هتحلیلهساختاریهشعرهسهرابهسپه1

آید، قرار اساات کتااابی باشااد در  قااد  (،   شتۀ محّمدتقی غیاثی، چنا که از  ن ان فر ی آن برمی 1387ی   ق ی شقا مع اج  
ساختارگرایا ۀ شعر سهران سپهری. اّما ماحصل کار، کتابی است که خ ا نده را اساسام  ساابت بااه آشاانایی   یساانده بااا  

ای از  کنااد. کتااان، درآماادی دارد دربردار اادۀ سااروده چااار تردیااد می ساختارگرایی و کاربلدی در ِا ما  آن به مااتن، د 
 ام ۀ سپهری، م لبی در ا ق ن ساختاری سپهری در بیان شااا را ه و ت ضاایحی دربااارۀ   ادرپ ر برای سپهری، ز دگی 

رای رو  کااار  هایی غربی از  قااد ساااختارگرا و  قااد معناااگرا بااه مثابااۀ تاا جیهی باا ساختارگرایی و ساختار و  قِل  م  ه 
هااای چهارگا ااۀ کتااان آ  نااان    یسنده در  قد شعر سپهری. به گفتۀ یکی از پژوهشگران، پی  د این م ا ااب بااا بخش 

  تنها  ااه (.  148ز  1397رسااا د« مهیمنی،  »به ساختار غایااب تحلیاال هاای  آساایبی  می   ها آن ضعی  است که حذ   
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ساا    دهااد و بخااش  را از شااعر سااپهری بااه دساات می شناسی  اقصی  سبک سهران(، صرفام سبک کتان   بخش یکب  
ت ا د آمااد، بخااش  داری از همان هفت درو مایۀ شعرِی مّد  ظر   یسنده را از  هده بر می ها( حّتی تبیین بنیه درو مایه   

  شناختی اشعار  یز معلاا    یساات باار اساااس شناختی و بخش چهار  با  ن ان تحلیل  شا ه س   با  ن ان بررسی روایت 
 شناسی است ار د. شناسی و  شا ه چه درکی از روایت 

 (هبوطیقایهسوررئالیستیهسپهریه2

(،   شتۀ محماا د فتاا حی، و یکاای از  1385»ب طیقای س ررئا یستی سپهری«، جستاری در کتان »ب غت تص یر«  
شااان دادن وجاا د  تص یر جهان رؤیا و  اخ دآگاهز س ررئا یسب( آن است. هااد    یساانده،   پنجب   های فصل  تکمله 

برخی از اص   ب طیقای س ررئا یستی در تجربۀ شا را ه و رو  تص یرگری سپهری است؛ اصاا  ی چاا نز خاا ان و  
ت برتاار و   حظۀ روا ی، فروپاشی ابعاد،   سازی ادراک با  ادت   رؤیا،  شکنی، خرق  ادت، امر شااگفت، خلااق واقعیااّ

 وحشت و هراس. 
داز ارزشمند است که وی فقا به اینکااه شااعر سااپهری را س ررئا یسااتی بدا ااد  ا  ویژه از این چشب   شتۀ فت حی به 

جاا یی و  بسنده  کرده است و با ِا ما   ظریه در متن، اصاا   س ررئا یسااب را در ماانش شااا را ه و شااعر سااپهری، پی 
 قاای و متقناای  ط ر من تحلیل  م ده و با این کار، هب از  هدۀ حر  خ د مبنی بر س ررئا یستی ب دن شعر سااپهری بااه 

برآمده است و هب ت أمااان در شناسااا دن ساااحتی از هناار شااا ری سااپهری و شناسااا دن س ررئا یسااب بااه مخاطباااِن  
شناسیک و زبا ی شااعر سااپهری را  اّط ف، گا  برداشته. دیگر آ که وی با این کار، برخی از مسائل ا دیشگی، زیبایی کب 

ترتیب فروپاشاای من ااق طبیعاات در  ت، قدر و قاارن بیشااتری دارد. باادین یابی  م ده است. این وجه اخیر به  سب  ّلت 
ت شا ر از ابعاد طبیعی پدیده   شعر سپهری و فرا رفتن خیا   ( و  383ز  1389فتاا حی،  اشااکا    زدایی از  ها تا مرز ه یااّ

زبااا ی شااعر  ( ت جیهی س ررئا یسااتی یافتااه اساات و ابهااا   378همانز  شا ر   های  ا ب رؤیا در شعر این  ثبت تجربه 
 (. 389همانز  شده   یابی  سپهری با ت ّجه به واقعّیت برتر در تص یرآفرینی س ررئا یستی  ّلت 

ه(هتباینهوهتنشهدرهساختارهشعره»نشانی«ه3

ه خاا د را از جهااان بیاارون مااتن گرفتااه و آن را یکسااره بااه خاا د مااتن   پاینده در این مقا ه، بنا بر من ق فرما یستی، ت جااّ
های مح ری در ا دیشۀ فرما یسااتی، یعناای »تباااین« یااا »تاانش«،  وی با تمرکز بر یکی از مق  ه مع    ساخته است.  

بااه اصاا  حات و    مااث م خ ا شی فرما یستی از شعر » شا ی« به دست داده که قائب به مااتن اساات و بااه بیاارون مااتن،  
 دهد. تفّکرات  رفا ی، ارجاف  می 

ا شااعر در  رضااۀ خاا د بااه  ها و تنش ها، شعر  یز گرفتار تباین به باور فرما یست  های جهان واقعی بشری است؛ امااّ
پااارادک ( و آیرو اای،   مااا   کنااد. متناقض ها را به یک   ف هماهنگی تبدیل می ها و تنش مثابۀ کّلیتی منسجب، این تباین 
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باادین  تیجااه    ازجملااه   دو شگرِد ادبی برای ایجاد تباین و تنش در شعر است. پاینده با پیش چشب داشااتن ایاان مسااائل، 
 رسیده است کهز 

گ یااد و  مای بزرص این شعر، این است که گرچه »رهگذر« پرسش »ساا ار« را پاسااخ میمتناقض
کند. دهد، اّما این  شا ی چندان هب راِه رسیدن به مقصد را روشن  می شا ی خا ۀ »دوست« را می

 (.203ز 1383پاینده،   استز ابها  سخن »رهگذر« که قرار است رفع ابها  کند، خ د مشح ن ا

با ا گ گیری از پاینده، اب ا فضل حّری  یز در  قد فرما یستی خ د بر شعر »تا ا تها حض ر«،  شااان داده اساات کااه  
زایش صبح از ب ن شب( در شکل شعر تجّسد یافته است. هم نین تقااارِن دو قساامت  شعر   چگ  ه ا دیشۀ مح ری  

  با مرکزّیت واژۀ »چشب«، این بند را به شکل »حرکت  ر  یک پی ک و یااا دو بااا  یااک  مساوی ُ ه مصرا ی در بند اّو 
ا شااکل شااعر  ( درآورده است که خ د، به  ح ی در خاادمت تدا ی 70ز  1385حشره« حّری،   شاادگی محتاا ا ت سااّ

 است. 

هنتیجهه

ه  رن می های برجستۀ شعر مااد یکی از چهره    ن ان به برآوردن سپهری  در پنجاه سا ی که بر  ا   گااذرد، ا تقادهااایی مت جااّ
 ش د در دو ساحت دید و بررسیدز شعر وی شده است. این ا تقادها را می 

 ا تقاد از شعر سپهری با هد  ا تقاد از جریان شعر مدرن. .  1
 های آن. ها و  یب ا تقاد از شعر سپهری با هد  تبیین ضع  .  2

رواج شعر مدرن در ایران ب ده اساات و امااروزه بااا تثبیاات آن،  ااه    های آغازین ا تقادهای ساحت اّو  متعّلق به دهه 
 کند. کسی را بدان ا تنایی هست و  ه به ارتکان امثا  آن، خ ر می 

ا تقادهای ساحت دو  که در آن، بررسی شعر سپهری از حیت اینکه شعر سپهری اساات مااّد  ظاار قاارار گرفتااه، از  
ماادار قاباال بررساای  (  قدهای  ظریه 2مدار و  (  قدهای غیر  ظریه 1  شناسی، زیر دو شاخۀ شناسی و غایت جهت رو  

 است. 
 مدار بر شعر سپهری،  بارتند ازز م ض  ات مشترک در  قدهای غیر  ظریه 

 ؛ تعّهدگریزی شعر سپهری .  1

 ؛ مندِی شعر سپهری غیر ساخت .  2

 جدو ی ب دن شعر سپهری. .  3

ها دربارۀ »شااعر متّعهااد« و مفهاا    اجتما ی و بسته به ت ییر  گر    برخی از این ا تقادها، با ت ییر فضای سیاسی و 
 ت ا د از ا تبار افتاده و یا هم نان بر ا تبار خ د باقی باشند. تعّهد ادبی، می 
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های غا بااام  ۀ معا ی ضمنی اشعار سپهری با تکیه بر  ظریااه برخ    قدهای پیشین مت ّجه ارائ   مدار،  قدهای  ظریه 
هایی است که خاا ا ش شااعر باار  ا د. اشکاالت این ِقسب از  قدها  مدتام مع    به  ح ۀ رویکرد آن  ظریه   ای بینارشته 

 گیرد. ص رت می  ها آن بنیاد اص   و مفروضات  

ههاهیادداشته

زاده و فاطمااه حسااینی، ویراسااتۀ  های  قد ادبی معاصر«، ترجمۀ مازیار حسین با  ن ان » ظریه   را   کتاِن ُ ی  تایسن   -1
 است.   چاپ کرده حسین پاینده، ا تشارات » گاه امروز« 

ده  کاار ا تشااارات »آگااه« منتشاار    و ترجمۀ پیمان چهاارازی، با  ن ان »چگ  ه شعر بخ ا یب؟«    را   ایگلت ن   ی تر   کتان   -2
 است. 

کااز«، بااه  کتان جا اتان کا ر با  ن ان » ظریۀ ادبیز معّرفی بسیار مختصر« با ترجمۀ فرزا ۀ طاهری در ا تشارات »مر   -3
 چاپ رسیده است. 
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