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 با چراغ و آينهكتاب  نقدي بر

  *احمد رضايي

  چكيده
شـعر معاصـر    گونـاگون هـاي   جنبهدومين اثر شفيعي كدكني دربارة  و آينهبا چراغ 

كتاب مـذكور   .است يادوار شعر فارستكملة  ،به گفتة مؤلف ،اين اثر. فارسي است
در ايـن مقالـه،    .و ادبيـات تطبيقـي   ،بيات، نقـد ادبـي  اي است از تاريخ اد مجموعه

و برخـي  ه هاي برجسـت  ويژگيشامل  ،ساختاري و محتوايي اثر گوناگونهاي  جنبه
 يجاز،اختصار و ا كار، يهايارنبودن مع كامل عنوان اثر، مانند ،هاي احتمالي آن كاستي

 ينشدن برخـ   روز به يق،از منابع تحق برخيموضوعات، ارجاع ناتمام به  يابهام برخ
. بررسـي شـده اسـت   نشـدن اصـطالح معاصـر     يـين تب و ينـده مقاالت، احالـه بـه آ  

مـواردي   ،درنهايت .كندن افزو راتواند سودمندي كتاب  يم شانرفعهايي كه  يكاست
  .پيشنهاد ارائه شده است منزلة نيز به

  .نقد تطبيقي شعر معاصر، ،ينهبا چراغ و آ نقد، تحليل، :ها كليدواژه
 

  مقدمه .1
ترين توصيف دربارة استاد شفيعي كدكني جمالتـي اسـت كـه پورنامـداريان در      جامعشايد 
  :اند آوردهاي بر اشعار ايشان  مقدمه

جمـع   .نظير است كماي  چهره ،در دورة ما ،كه قصد مبالغه داشته باشم آن بي ،شفيعي كدكني
امـا تحقـق ايـن جمـع اضـداد در وجـود       ، از مقولة جمع اضداد است ،ميان محقق و شاعر

نظير  كماحاطة  .انگيز داده است شگفت ،نما و بنابراين متناقضاي  چهرهشفيعي كدكني، به او 
دقـت نظـرش در    ،    ِ                            كران  فرهنگ و ادب فارسـي و نيـز   شفيعي كدكني بر ميراث عظيم و بي
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به دريـا   ،               ِ    ِ            سبب شده است ابر  طبع  او پشت داده ،ها و ظرايف هنري و ادبي اين ميراث نكته
هاي  نظريهانس و آشنايي عميق و مستمر با سنت شعر كالسيك و شعر معاصر و نيز . ببارد

يد، شعر شفيعي را سبك و سياقي مستقل و خاص بخشيده است و در جايگـاهي  ادبي جد
   ِ             هـاي  ناشـي از    زدگـي    تجـدد    ِ                   هاي  ناشـي از جهـل و    ستيزي كهندور از   بهمتين و مطمئن، 

مقدمـة   پورنامداريان،( مايگي و خودباختگي، در مقام و منزلتي استوار تثبيت كرده است كم
  ).13 -  11: 1377 ،آواز باد و باران

آشنايي با شعر و ادب برخي ملل را نيز بيفـزاييم، جايگـاه مؤلـف     ها، ويژگياگر به اين 
هاي تحول شعر معاصر فارسـي را بنمايانـد، از    ريشهكه قصد دارد برخي از  ،ينهچراغ و آ  با

نـه از  ؛ كه خود نيز چنين مكانتي دارد، عرضه شده اسـت  ،)پورنامداريان( نگاه استادي ديگر
 هـا  با اين ويژگي ايشان را ،هر رويبه . اند بيگانههايي از اين دست  حوزهكه با طرف كساني 

كسي  هاي ديدگاهانتظار داريم  وخوانيم  مي زمينة ذهني چنينبا  نيز،شناسيم و آثارشان را  مي
عالمانه  اتپژوهش و تحقيق عمري را در عرصةدر آن منعكس شده باشد كه با ذهني وقاد، 

   .است سپري كرده
ويژه حوزة مطالعات عرفـاني،   بههاي تحقيقي  عرصهبر ديگر  عالوهشفيعي كدكني استاد 

شـعر معاصـر و پـژوهش در ايـن     تحوالت گوناگون در كانون حضور بيش از پنج دهه  اب
حاصـل تتبعـات ايشـان    . كند باره اظهار نظر ايندر دارد  كسي استحقاق بيش از هر، عرصه

كتـابي كـه   ؛ اسـت  عرضه شـده  ينهبا چراغ و آدر قالب  ،شعر معاصر گوناگوندر جوانب 
وار برخـي از زوايـاي پنهـان     رود چراغي براي پژوهش در اين زمينه باشد و آينه انتظار مي

  .اين دوره را بنماياند
هـاي   اثر، به برخـي كاسـتي  اين  ضمن بيان امتيازات شكلي و محتوايي ،در اين پژوهش

كاسـتي، بـه هـيچ روي بـه معنـي       منزلة بيان مواردي به. احتمالي آن نيز پرداخته خواهد شد
 ينـه بـا چـراغ و آ  اگـر در   كند اي است كه تصور مي بلكه از نگاه خواننده ؛تخطئة اثر نيست
   .شود غناي كار افزوده مي هاي مذكور رفع شود، بر ابهامات و كاستي

  
              پيشينة پژوهش   . 2

در دانشـكدة علـوم    »ينـه بـا چـراغ و آ  گذرا به  ينگاه«نشستي با عنوان  دربارة كتاب مذكور،
 ،يـات كتـاب مـاه ادب   184در شمارة  ،انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد و گزارش آن

نوشتة  »ينهبا چراغ و آو نقد  يمعرف« اي كوتاه با عنوان مقاله ،همچنين. آمد 80تا  77 صفحات
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، 1391سال سوم، بهار و تابسـتان  ) ادبيات تطبيقي( فرهنگستان ةنام ةنام ويژهدر  ،آبتين گلكار
  .تمركز كرده است »جاي پاي شعر فرنگي«تر بر بخش  است كه بيش منتشر شده 5 ةشمار
  

  معرفي اثر .3
 يادوار شـعر فارسـ   )قبل از هر چيز ديگر(ها پيش در مقدمة  اين كتاب اثري است كه سال

تري به مسائل شعر فارسي در قرن بيسـتم   بيشدقايق و تفاصيل  با«وعده داده شده بود كه 
و  يـادآوري  دو بخش ازمذكور ساختار كتاب  ).14: 1380 شفيعي كدكني،( »پرداخته است

 يگـر، د يانـداز  چشـم  شـامل  اصـلي  قسـمت  پـنج  ،)انـد  مقدمـه كه در حكـم  ( حرف اول
ها، سفر از سنت بـه   ساخت و صورت يدگرگون ي،شعر فرنگ يپا يجا تحول، يشاهنگانپ

 در پايـان نيـز  . تشـكيل شـده اسـت    حرف آخربخشي با عنوان و  ،يوستچهار پ ،ينوآور
 761 در 1390كتـاب را انتشـارات سـخن در     .فهرست منابع آمده استو  فهرست راهنما

 .صفحه منتشر كرده است
  
  امتيازات ساختاري و محتوايي كتاب 1.3

ايـن   تحديد امتيـازات اثـر در  به معناي است هايي كه در اين بخش آمده  بيان برخي ويژگي
از نگـاه   كتـاب  مختصـات تـرين   برجسته ،معني است كه اين موارد بدين؛ بلكه موارد نيست

كه اثـري در   ها براي اين يكي از آن فقطرسد  مينظر  بههايي كه  ويژگي نويسندة مقاله است؛
 .توجه قرار بگيرد، بسنده است خورر دهاي  سلك پژوهش

   ادبي گوناگونهاي  حوزهو اشراف مؤلف بر مسائل  1.1.3
اشـراف مؤلـف بـر     كنـد،  مـي اي كه در بادي امر توجه خواننـده را جلـب    ويژگينخستين 

ويژگي البته به اين اثر شفيعي منحصـر  اين . مسائل ادبي است ادبيات و گوناگونهاي  حوزه
هـاي   حـوزه ورود مؤلـف بـه    شاهد، گوناگونهاي  خواننده در بخش ،در اين اثر اما نيست،
است كـه مؤلـف در انتهـاي     علتبه همين  .است ويژه نقد ادبي به ،هاي ادبي پژوهش ديگر

اي است از تاريخ ادبيات، نقد ادبـي و   مجموعه«كند اين كتاب  مياذعان ) حرف اول(مقدمه 
 ايج« در بخش ويژه به، مؤلف تسلط و اشراف). 26: 1390 ،شفيعي كدكني(» ادبيات تطبيقي

اي پرداخته  فرنگينويسنده به بررسي اشعار  ،در اين بخش. آشكارتر است »فرنگي شعر پاي
بر صورت و محتواي شـعر   ،گوناگونحضور مجالت  ةواسط بهكه از طريق ترجمه و است 
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بسـياري از آثـار شـعري معاصـر      چگونـه كـه  يابيم  درمي ،چنين هم .اند  گذاردهفارسي تأثير 
. ها بر شعر معاصر فارسي را نشان داده است كيفيت تأثير آن نويسنده واست  شدهيابي  ريشه
 شـعر  بـر  اشراف :آيد كه چند مشخصه داشته باشد توان گفت چنين كاري از كسي برمي مي

 .نقـد  و تحليـل  تـوان  و فرنگـي  شـعر  ويـژه  بـه  ملل، از برخي شعر با كافي آشنايي؛ فارسي
مجالت بسياري است كه ممكن است بسـياري  دة كه دربردارن ،رسد بخش مذكور مي  نظر به

كتـابي   صـورت مجـزا   بـه تواند  ميها آشنا نباشند،  از اهالي تحقيق در حوزة ادبيات نيز با آن
هاي ديگر ملل  سرودهها و چگونگي تأثيرپذيري شعر فارسي را از  سرچشمهو  تحقيقي باشد

 .كندبررسي و نقد 

 جامعيت منابع تحقيق و وسواس مؤلف در اين زمينه 2.1.3
. شناسي ايشان است منبعشناسي و  در كتاب حاضر، كتاب ويژه به ،از خصوصيات آثار شفيعي
 نـدارد  سازي خود گوياي اين امر است كه مؤلف قصد كتابنامه ،نگاهي به منابع پاياني كتاب

هـا معيـار دانـايي     ها و ناخوانده ناديدهو ارجاع به  كه امروزه سكة رايج شده است اي پديده(
  .دهد ميبلكه اين خصوصيت، وسواس تحقيقي ايشان را نشان  ؛)است و البته دانانمايي

گير است كه گاهي براي پيداكردن اصل و نسب يـك   قدر سخت آنكسي كه در كار تحقيق 
شده از نقشة جغرافيا يا يك لغت مهجور، تا اعماق قرون  پاكشخصيت گمنام يا يك محل 

هـاي   كتابخانـه هـاي پـرت    گوشـه هـاي خطـي فرسـوده در     نسخهها و  الي كتاب به الرا از 
  ). 12: 1377 ،آواز باد و بارانمقدمة  پورنامداريان،(كاود  ميشده  فراموش

 هاي ادبـي،  ي پژوهشمنبع و مرجعي براي بسيارتنهايي  به ،اسي پاياني كتابنخود كتابش
هـايي   كاسـتي  ،در حوزة ادبيات معاصر خواهد بود؛ البته ممكن است در بخش منابع ويژه به

ديگر است نه بـه خـاطر    يبه داليل هم كه آن )       ً                    كه بعدا  به آن خواهيم پرداخت( مشاهده شود
 .اطالعي نويسنده بي

 هاي پژوهشي جديد زمينهايجاد  3.1.3
 هاي ادبي در حوزة شعر معاصـر اسـت؛   حاضر، پيشنهاد پژوهشهاي كتاب  ويژگياز ديگر 
هـاي شـعر    مايـه  بـن طنـز،   هاي شـعري،  ترجمهمانند  گوناگونيهاي  در حوزه يهاي پژوهش

هـاي پژوهشـي    زمينـه اهميت كار ايـن اسـت كـه موضـوعات و     . آثار و ،معاصر، اشخاص
اين حوزه اشراف دارد جوانب كار و كيفيت مطالعات  شده از جانب كسي است كه بر عرضه

 .سازي موضوعفقط  نه ،و موضوعات از سر دانش و آگاهي است
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  هاي ساختاري و محتوايي اثر كاستي 2.3
بـه معنـاي تخطئـه و     اسـت  آمـده  بخشمطالبي كه در اين  تر اشاره شد، طور كه پيش همان
هـا   آنتوجـه بـه    رسـد  مـي نظـر   هايي است كه بـه  نكته ؛تراشي براي اثر مذكور نيست عيب
 :كند؛ ازجمله ميتر  مندي از كتاب را افزون بهره

 عنوان اثر 1.2.3
ارجمنـد  اسـتاد   .است يرانتحول شعر معاصر ا يها يشهر يدر جستجو ،عنوان فرعي كتاب

  داشـته و قصد   دانسته نمي، گويا اين عنوان را وافي به مقصود است  آوردهكه در مقدمه  چنان
نـد  يكتـاب برگز  يرا بـرا  »يـران در تحول شعر معاصر ا يِ         شعر فرنگ يپا  ِي جا«عنوان است 

 يـرا د؛ زكنـ  يمـ  يـد عنـوان كتـاب تأك   ييبـر نارسـا   ،امـر  ينهم ؛)26: 1390ي،كدكن يعيشف(
نظير نقـد ادبـي،    گوناگوني، كتاب حاوي مسائل است خود مؤلف اشاره كرده گونه كه همان

از طرفـي، وقتـي شـعر معاصـر ايـران مطـرح        .هاي ادبي اسـت  حوزهتاريخ ادبيات و ديگر 
هايي كـه در ايـران    تلقي اين نكته نيز مفروض است كه نويسنده بايد به ديگر زبان ،شود مي

مفروضـات   كه اگر قيد فارسي به جاي ايـران آورده شـود،   درحالي؛ است نيز پرداخته باشد
از شـعر   يـاتر گو »يفارسـ «شعر معاصـر   رسد مينظر  به ديگر سخن، به. شود ميديگر سلب 

اي بر  تكملهكتاب حاضر كه كه در همين مقدمه آمده است  بر اين افزون. باشد »يرانا«معاصر 
جا نيز بر شـعر   در آن ،شود ميطور كه مالحظه  و همان) 26 :همان( است يادوار شعر فارس

 .»يرانا«نه شعر  شود، ميتأكيد  »يفارس«

  نبودن معيارهاي كار كامل 2.2.3
   :است آوردهدر مقدمه  نويسنده

               ِ                 كه پروندة شاعري  گوينده، با مرگش  يك چيز بوده است و آن اين ،معيار بنده در مرحلة اول
كه  ديگر اين. آثارش در اختيار معاصران باشد و قابل نقد و بررسي يبسته شده باشد و تمام

يا مثـل نيمـا فـرم    ؛                  ِ                                           چنين شخصي در عالم  شعر و شاعري يكي از اين دو كار را كرده باشد
شـدة   شـناخته هاي  فرماي را وارد  تازهوجود آورده باشد يا مثل بهار حال و هواي  اي به تازه

  .)22 :همان( فارسي كرده باشد

 ممكن است كسي جامع هر دو ويژگي باشد، است،طور كه استاد اشاره كرده  البته همان
كتـاب دربـارة شـعر معاصـر      كه نخست اين ؛چند نكته در اين بخش درخور تأمل است ماا

هـا  يـا معيار  شود حاضر اصالحپس يا بايد عنوان ، است نه دربارة شاعران درگذشتة معاصر
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، نخسـتين ، معيـار  انـد  كـرده عرضـه   كه در دو معيـاري كـه   ديگر اين .دندگرگون شو كلي هب
     ِ         گذاري  منطقـي   ارزش كه تاحد زيادي قابل سنجش و )فرم تازه(دارد مشخصات و مميزاتي 

اما معيار دوم، ذوقي و استحساني است و ممكن است هركس مدعي شود كه حال و  است،
 شعر حقيقـي  ؛شود مياي ديگر تأكيد  نكتهبر  سپس! هوايي در شعر فارسي وارد كرده است

آيا ايـن نيـز   ).26 :همان( هايي از جامعه جاري باشد بخششعري است كه بر لبان همگان يا 
 بـا  ،را نيـز داشـته باشـند؟ حـال    ) سوم(اين ويژگي  معيار قبلي جزو معيارهاست يا بايد دو

گيـرد؟   ميدر كجا قرار ) 451 -  438: همان( پذيرش همة اين معيارها، شعر مرحوم فروزانفر
بـودن كـدام را    جـاري و بـر لبـان همگـان     ،يعني از سه ويژگي فرم تازه، حال و هواي تازه
تـوان   مـي بر اساس همين معيارهـا   ،و از قضا داراست؟ البته معيارهاي استاد پذيرفتني است

 .برخي از شاعران را در اين اثر نياورد

 نشدن اصطالح معاصر تبيين 3.2.3
 شاسـت كـه دربـارة حـدود و ثغـور      ياصطالح معاصر ازجمله اصطالحات مورد اختالفـ 

شايسته بود استاد شـفيعي فصـل يـا     رسد مي نظر به 1.هاي مجزايي انجام شده است پژوهش
كه واژة معاصر جـزو عنـوان    بر اين افزونزيرا  ؛دادند ميبخشي را به اين موضوع اختصاص 

 منزلـة  براي خواننده تبيين شود، خود مؤلـف نيـز بـه    شارچوبهاست و بايد چ ايشان كتاب
؛ انـد  زمينـه شوند كه حائز صالحيت علمي براي اظهار نظر در اين  مينظري شناخته  صاحب
ارچوب نظـري  هـ كردن چ روشن بر عالوه ،تبيين چنين اصطالحي در كتاب حاضر ،درنتيجه
 .توانست معياري براي دريافت اصطالح مذكور باشد مي موضوع،

 اختصار و ايجاز 4.2.3
شود، اختصار و ايجاز در موارد متعدد  ميجاي كتاب ديده  جايهايي كه در  كاستياز ديگر 

تحـول شـعر    ، قصـد نويسـنده بررسـي رونـد    است عنوان اثر آمده كه درطور  است؛ همان
ايجـاز و   ،ذات موضوع دال بر اين است كه خواننده در مواضع بسيار؛ معاصر فارسي است

، دگرگـوني در نهادهـاي   37تـا   36 فحاتدر ص نمونهبراي . داند ميكالم  اختصار را مخل
! تر از دو صفحه آمده اسـت  در كم هاست، عرصهدهندة تحول در ديگر  نشانكه  اجتماعي،

بـه   هاي تحـول شـعر معاصـر را بكـاود،     ريشهتوان پذيرفت در اثري كه قصد دارد  ميآيا 
هاي ادبي مؤثرند،  عوامل اجتماعي كه در اين دوران بيش از هر زمان ديگر در روند جريان

 كـه  ،بـه بعـد   91 فحةبندي انواع ادبي در صـ  تقسيم ؟ ياشودكوتاهي بسنده  بدينحدي  در
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 يـن در ا يهنجـار نقـد سـنت   « مانند مبحث، دهد ميگاهي چنين ايجازي، كالم را ابتر جلوه 
. انـد  پرداختهاين مطلب  به تر از دو صفحه كه در كم ،به بعد 116فحة ص »)مشروطه( عصر

صفحه آمـده اسـت و    تر از دو كه كم 254تا  253فحات ص »يفرنگ يها زبان يرتأث«مبحث 
 ،اي مقدمـه بـدون هـيچ    دوبـاره زيرا ؛ ارچوب موضوع مدون نيستهجا نيز چ اينحتي در 

دگرگوني رمزها در شـعر  «در بخش  .پردازد مي »يفرانسه در فارس ياتاثر ادب«        ً   اختصاصا  به
امـا موضـوع    اي در اين باب اسـت،  گستردهخواننده منتظر بحث  ،260 فحةصدر  »فارسي
 ،بخـش مربـوط بـه ابوالقاسـم الهـوتي     . شـود  مـي خـتم  » گرگ«و اندكي » پرستو«به  فقط
، نيازمنـد  اسـت دسـترس خواننـدگان   دربارة آن در تري  كه منابع كم ،428تا  420فحاتص

 .تر مؤلف است توضيح بيش

  ماندن و ابهام بعضي موضوعات ناتمام و ارچوب برخي مطالبهنبودن چ روشن 5.2.3
است و همين امر موجب گسست  بدون مقدمه، ورود به موضوعي جديد ،در برخي موارد

ـ  »اصالحات عباس ميـرزا «با عنوان  ،40فحة در ص    ًمثال ؛ ظاهري مطالب شده است رو  هروب
جـا،   در اين. پرستي مواجهيم ميهن در ادامه نيز با عناويني مانند آزادي،آرمان ملي، .شويم مي

هـاي   دگرگـوني زيرمجموعـة   ،شود اين است كه اين عناوين ميپرسشي كه به ذهن متبادر 
يا نه؟ اگر پاسخ مثبت اسـت، پـس چـرا پـس از دگرگـوني در       روند شمار مي بهاجتماعي 

 شـد،  مـي فراگيرتر مطـرح  موضوع  ةارچوب اوليهرسد اگر چ مينظر  اقتصاد آمده است؟ به
اسـت  جا نيز مؤلف مشخص نكرده  هميندر  .دش ديگر مخدوش نمي ارتباط مطالب با يك

هـاي   مايه بن      ً يا مثال   اند گيري آن شكلعوامل  اند، مشروطههاي شعر  ويژگي ،اين عناوين كه
 ماننـد  ؛توانند با هم تلفيق شـوند  ميبرخي عناوين  ،از طرفياند؟  دورهبرجستة شعري اين 

و نيز مذهب و شـعر   61 فحةبا نقد دين يا تجدد ديني ص 53فحة انديشة اتحاد اسالمي ص
  .92فحة مذهبي ص

كـه ديگـران درك درسـتي از رمانتيـك      دكنـ  مياشاره  مؤلف ،473 تا 472 فحاتص در
 يگـر د يـال است كه بـا خ  يزيچ يكرمانت يالخ« :گويند  مي 473 فحةصدر سپس  .اند نداشته

شـد يـا انـدكي بـدان      مـي كاش چرايي چنـين تفـاوتي بيـان     .»متفاوت است يشاعران قدر
تا هم درك نادرست ديگران روشن شود و هـم معيـاري بـراي فهـم رمانتيـك       پرداختند مي

  .شودحاصل 
اند و بـه قـول    پرداختهاي به بررسي شعر شاملو  نامه، در قالب 527 تا 523 فحاتدر ص
اي  شعري  تر به عوامل غير بيش ،در اين بخش. )527: همان(اند  گفتهاو را » عيب«، خود استاد
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اند  وردهآ 527فحة ص در ،در ادامه .است شاملو مؤثر بوده» شاملوشدن«اند كه در  كردهتوجه 
اگـر هـدف    ،بـه هـر روي   .شود نميهنري ديده  اما قصد دارند هنر شاملو را نيز بگويند،كه 

هاي مختلـف   جنبهبايد  يا نبايد در آن مطلب ورود كرد يا، بررسي شعر يا اثر شخصي است
نداشـتن منتقـد احالـه    يـا  ديگـر بـه قصدداشـتن     آن، ننداشتهنر يا  داشتنآن كاويده شود؛ 

  .شودداده  نشاناثر  هنري بي يا يهنر ،بلكه بايد با ذكر داليل؛ شود نمي
البالغـه بسـيار    تعبيـر خره رتوريك از ديدگاه شما همان بالغت است و باأل !جناب استاد

كـاش در   .)517 :همـان (؟ كفايـت نـدارد  » بالغـت «كه واژة  يا اين) 528: همان( عالي است
شد و خواننـده بـه نظـر مؤلـف دربـارة       ميتكليف اين اصطالح روشن  جايي از اين كتاب،

 .يافت ميرتوريك دست 

 ها ياد نشده است اي از آن نشانهاحاله به منابعي كه  6.2.3
            ً        دهند و عمـدتا  بـا    ميجا و زماني ديگر ارجاع   بهخوريم كه استاد  برميبه مواردي  ،در كتاب
هـيچ نشـاني از    ، امـا كننـد  مياز آن ياد  »ما نوشته يگرد يدر جا    ًقبال  يا يشها پ سال«عبارت 

وطـن   ،براي مثـال . در ميان نيست اند پرداختهتر بدان موضوع  مأخذ يا منبعي كه در آن پيش
بـه شـعر    يمعروفـ  ياربس) ؟( ةآقا خان، حمل ايرزم« :استآمده  270فحة ص و 40فحةصدر 
چيست  حملهاين  ست كهيمشخص ن .»است يرينو ش يخواندن ياردارد كه بس يفارس يمقد
 حيدرعلي كمالي نخستين كسي است كه«: اند آورده 271فحة ؟ يا در صدر كجا آمده استو 
كنم يكي از شـعرهاي پـروين    ميوي ايتاليايي را منظوم كرده و تصور يلتر ‘گانه سهقطرات ’

در كجا » گانه سهقطرات « ةكه ترجم اين دربارةاستاد  .»اعتصامي اقتباسي است از همين قطعه
ديگر . اند نگفتهو كدام شعر پروين مقتبس از اين قطعه است سخني است چاپ يا نقل شده 

: آمده اسـت  475در صفحة  يا »اي نوشته بودم مقالهدر «: آمده است 286در صفحة  :ها نمونه
مربوط بـه   ةكجا؟ در مقال .»ام كرده يللشناسي حافظ را تح جمالمن در جاي ديگري مباني «

دشوار  يارها در هنرمندان، گاه بس تناقض ينا«: تناقض در هنرمندان آمده است ةدربار ،اخوان
فحة ؟ يـا در صـ  در چه جاهـايي  .)550:همان( »...ام  بحث كرده يگرد يكه جا است و چنان

  .مرحوم عبدالرسولي دربارة اديب پيشاوري سخن ،322
 اسـت از  ياست، شـاعر  يدر زبان فارس ‘يشعر جدول’،                 پدربزرگ  اين مكتبكسي كه «

» دسـت بيـاورم   بـه ام  نتوانسـته نسـخة ديـوانش را    ،شعراي عصر صفويه كه متأسفانه تاكنون
مبناي قضاوت  داند نميو خواننده  نامعلوم است كه اين شاعر كيست و كجاست اين. )همان(

  استاد چه بوده است؟
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  زده گاهي شتاب احكام كلي و ها و داوري 7.2.3
   :براي مثال ؛ارزيابي استاد بسيار كلي است ،رديارسد در مو مينظر  به
 )مشـروطه (توان يافت كه در غزل ايـن دوره   بار نمي اولينهيچ حالت عاطفي خاصي براي «

اي بپردازد كـه در غـزلش تـازگي داشـته      نكتهمطرح شده باشد يا شاعر به بيان تصويري و 
  .)همان( »باشد
پـذيرفتني   ،هم با چنـين قطعيتـي   آن ،رسد چنين حكمي براي يك دورة شعري مينظر  به
كنيم قرار دهيم و تأكيد  شاهنامهاديب پيشاوري را در كنار  يصرنامةقمنظومة كه  اين يا نيست

به اين استواري شعر نسـروده   ،جز نظامي گنجوي ،سرايان بحر متقارب منظومهكدام از  هيچ«
   :يا )113 -  112: همان( »است

حاصـل پيونـد درخـت فرهنـگ      ،شـود  ميهرچه زيبايي و لطف در شعر امروز ايران ديده 
دار و متعالي اين  معنيهاي  مولكولدر تمام ذرات و  .ايراني و درخت فرهنگ اروپايي است

 جاي پاي شعر و فضا و بالغت و اسطوره و ادب اروپـايي قابـل تعقيـب اسـت     ،خالقيت
  . )139: همان(

پـذيرش   ،بـه هـر روي   .)309 -  308: همان(» ايم نداشتهاز عصر حافظ تا سبك هندي شعر «
 هاي شـعري باشـد،   ويژگيواجد  ،اين دوراندر توان يافت كه  اي نمي نمونهاين امر كه هيچ 

به موضوع شتاب در نوشتن مقالـه   ،357فحة خود استاد در ص! نمايد ميامري بسيار سخت 
 ها، كتاب                                                         ترجمة شعرهاي لوركا، كه هم در مطبوعات بعد  جنگ دوم و هم در «. اشاره دارند

 يـن ا). 234: همان(» را دگرگون كرد يشعر نو فارس ‘  يك رتور’ يافتاي نشر  گستردهگونة  به
دارد  مـي شعر اروپايي مقايسه شود، معلـوم   ةبخش دربار ينهم يشينموضوع اگر با مطلب پ

اي اسـت و پـذيرفتني    عديـده تحول بنيادين شعر نو فارسي معلـول عوامـل    ،كه به هر حال
هم از طريق ترجمه، رتوريـك شـعر    آنشعر شاعري بدون توجه به ساير عوامل،  نيست كه

  ِ       ل  ادبـي  ويم تحرسد كه اثبات كن مينظر  بهزماني درست  ،اين سخن .كندفارسي را دگرگون 
  ،كه  ليادرح! واسطة علتي يگانه است بيمعلول 

طـور كلـي    بـه شـعر   تغيير و تحول انواع شعر و حاكم بر ارتباط كالمـي را در ثر ؤمعوامل 
 ،شخصـيت فـردي شـاعر    )2 ،اوضاع سياسـي و اجتمـاعي   )1 ؛توان از اين قرار دانست مي
   ).32  -   31: 1380 پورنامداريان،( سنت و ميراث ادبي )4و  ،مخاطبان شعر  )3

 اما تحوالت اجتماعي است، ترين عامل دگرگوني در حوزة ادبيات شايد بتوان گفت مهم
چنـين وضـعيتي                       ً    عوامل ديگر نيـز طبعـا    دانست؛يندي افرعامل چنين  يگانهتوان آن را  نمي
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گـاه   امـا هـيچ   كه ممكن است عاملي بيش از ساير عوامل مؤثر باشد، دارند؛ كوتاه سخن اين
ـ  .عنصـري واحـد دانسـت    و معلول توان تحوالت ادبي را محصول نمي نقـد  «: ديگـر  ةنمون
:  1390شفيعي كدكني، ( »اولين و بهترين نقد شعر اوست شعراي بهار بر شعر پروين،لا  ملك
كـه   نخسـت ايـن   ؛مستلزم چند نكتة ديگر اسـت بودن،  بر كلي عالوه ،اين سخن استاد .)461
كـه معيارهـاي نقـد همـه      ت دربارة اشعار پروين بررسي شده باشد، ديگـر ايـن  مقاال يتمام
بهترين نقد بدانيم و يقين داشته  ،كه معيارهاي شفيعي را براي تعيين سان باشد و سوم اين يك

اند؛ عـالوه   كار رفته به هاي مربوط به پروين باشيم معيارهاي ايشان هماني است كه در نوشته
  .كند نيز نقض مي را مقالة خود ايشان دربارة پروينمحتواي  كلي، كه اين داوري بر اين

كـاش اسـتاد بـا     ؛، مباحث بسيار كلي است465 تا 459 صفحات ،در همين مقالة پروين
  .كردند                                       ً         هايي معجزة شعر پروين را براي ما صراحتا  تبيين مي ذكر نمونه

  تكرار 8.2.3
انـد   كـرده بـدان اشـاره    ،)لوحـرف ا (مقدمـه      19    فحة  صكه استاد در  اي شايد فاصلة زماني

حزين الهيجي نخستين كسي است كه «: نمونهبراي موجب تكرار برخي مطالب شده است؛ 
 268و ، 61 ،28اين مطلب در صـفحات   .»از طرز ادارة حكومت در فرنگ خبر داشته است

  .استتكرار شده 

  ارجاع به حافظه 9.2.3
كـه ذهـن ايشـان     تسلط استاد بر مطالب است و ايـن                                ِ   مطالب كتاب در بسياري موارد دال  بر

دوسـت   گوناگوندر آثار مكتوب، خواننده از جهات ، اما دارد گوناگونپيوند عميقي با آثار 
 نچنـي  ؛نيستارجاع به حافظة محقق پذيرفتني  ،جا ايندر . دارد نشان مĤخذ و منابع را بداند

ترين جايي كه در اين لحظه  قديمي« :مواردي به طرزي چشمگير در كتاب حاضر بروز دارد
  .354و ، 352، 349، 235 صفحات يز، ن277 فحةص در» ... آيد ميبه يادم 

  ها نشدن برخي مقاالت يا بخش  روز به 10.2.3
 شـان هايي است كه تـاريخ نگارش  از ديگر مواردي كه بايد در آن تجديد نظر شود بخش

 :انـد  گفتههرچند خود استاد در مقدمه بدان اشاره كرده و ؛ گردد هاي پيشين بازمي دههبه 
 شـفيعي كـدكني،  ( »اي از تحـوالت فكـري در نظـر گرفـت     نشانهعنوان  بهها را بايد  آن«

الشـرايط   جـامع نظـري   بحصـا  منزلـة  خوانندگان ايشان را به ،بايد پذيرفت ،)19: 1390
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منتظـر بيـان ديـدگاه ايشـان در      ،جـا  اينو در  رود شمار مي بهدانند كه نظرشان معيار  مي
 سـال پـيش   50     ً               ؛ مثال  استاد در حدود ايشاننه روند تحوالت فكري  مذكورندهاي  حوزه

از «و در بخـش  ) 358 - 346 :همـان ( اند اي دربارة اديب نيشابوري نوشته مقاله، )1354(
ديـدگاه  كه چگونه در اين مقام بايد تحول  نكتة نخست اين« :اند آورده »يسنت به نوآور

ديدگاه قديم و در كجا ديدگاه متـأخر ايشـان آمـده     ،در كجاي مقاله» ايشان را دريافت؟
                   ً         موضوع مورد بحث، مثال  مرحـوم   ةدربارنظر استاد  ،چه مهم است كه، آن دوم اين است؟

هـاي اسـتاد شـفيعي     هل ديدگاونه تح ،اديب نيشابوري است و بررسي شعر و انديشة او
بـه   فقـط سردمدار شـعر نـو،    در حكم، 458تا  451صفحات  ،ما     ِ       يا كل  بخش ني. كدكني
. ، منحصر شـده اسـت  است آمده كتاب يراهنمادر مجلة  1345كه در  ،»اوالماخ «مقالة 

دربـارة   ،1346اين مقالـه در  . است ،به بعد 540فحة ص ،»حجم سبز«دربارة  ،مقالة ديگر
براي شـناخت كـل شـعر    تواند معياري  نميپس  ،است سپهري منتشر شده »حجم سبز«

ديـدگاه   ،)تا زمـان انتشـار كتـاب حاضـر    ( سال 44كه در اين  بر اين عالوه سپهري باشد،
 ؛ديگر اسـت  ةمقالكه حاصل دو  ،»اخوان«مقالة  همچنين، .استاد هم دگرگون شده است

: 1379 ،يكـاخ ( آمـده اسـت   يبرگـ  يباغ بكه در  »ارادة معطوف به آزادي« ،مقالة اخوان
هاي  نوشتهديوار«و مقالة  ،بوده است 1371كه البته چاپ نخست كتاب در  ،)278 - 271

حـاالت و  در  ،و سـپس اسـت  آمـده   كتاب يراهنمادر مجلة  1345كه در ، »شهر ويران
و استاد در مقدمة همين كتاب است نقل شده  187تا  174فحات در ص ،يدام .        مقامات  م

آن دو  بـي  ،)ينهبا چراغ و آو  يدام .        مقامات  محاالت و (هريك از اين دو كتاب « :اند گفته
  ).20: 1391 شفيعي كدكني، ( »شد مي مقاله ناقص

، اسـت  صورت مقـاالت متعـدد ارائـه شـده     بهكه  ،»ياز سنت به نوآور«بخش  ،درمجموع
 نيمـا،  مانند مقاالت مربوط به بهار، ؛بدون تغيير چندان ،     ً                           عمدتا  همان مقاالت پيشين استاد است

انـد كـه    نكـرده ايشان اشاره  ،همچنين .و سهراب سپهري ،فريدون مشيري، اخوان فروغ، رهي،
 يةدر حاشـ  يشـاعر  يشـابوري، ن يباد«مانند مقالة ، اند شدهتر چاپ  برخي از اين مقاالت پيش

يـا مقالـة    ،اسـت در دانشكدة ادبيات فردوسي مشـهد چـاپ شـده     1354كه در  ،»يتمشروط
  .منتشر شده است ،1375در كلك مجلة  75تا  73هاي  شمارهكه در  ،»فروزانفر و شعر«

بدانـد،   را خوانندة اثر منتظر است ديدگاه امروز استاد دربارة آثار ايـن افـراد   ،به هر روي
گوي  بتواند پاسخاست  اي كه چندين دهه پيش چاپ شده رسد چاپ مجدد مقاله نظر نمي به

  .چنين خواستي باشد
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  دادن به زماني ديگر تر يا احاله مجال بيشجو يا  و مجال جست 11.2.3
اكنون « :اين جمله استشويم                            ً                       يكي ديگر از جمالتي كه مكررا  در كتاب با آن مواجه مي

: يـا در مقالـة رهـي    دربارة نيمـا  452فحة ند صانم» !يستباره ن ينوجو در ا مجال جست
 شفيعي كـدكني، ( »تري سزاوار بود بحث بيش بود، تري در اين ميدان مي اگر مجال بيش«

تا اكنون  يستكه اكنون مجال آن ن يليبه دال«: ت مربوط به اخواندر مقاال. )481: 1390
مقالـة  . )552: همان( »كنم ها را در گفتار و رفتار او نقل تناقض ينسم ااز تج ييها لحظه

بـا   ،كـه بخـش دوم  اسـت  از دو بخش تشكيل شـده  ) 573 - 563: همان(فروغ فرخزاد 
 566 فحةصـ  پانوشـت كـه خـود اسـتاد نيـز در      چنـان  ،هاي فروغ فرخـزاد  عنوان وصف

 فحةدر صـ  ،اما در بخـش اول  ،آمده است 1384در  بخارامجلة  44در شمارة  ،اند آورده
كـه در   يـن ا يـد به ام يم،پرداز يوار م اشارت       يادكرد تنها به  ،يزهوج يندر ا« :اند آورده 564
 »يمگـذار  يم يگريمقوله را به وقت د ينسخن از ا...  نظراهل  ياريبه  ينده،آ يها مجال

بحـث آن   يكه اكنـون جـا   يليبه دال«: گويند  يدر بخش مربوط به بهار م .)566: همان(
 ينـده آ ةمجلـ  يرمد ةنوشته برآوردن خواست ينو ا يمگو يبهار نم ةرا دربار يا نكته يستن

  .)382 - 380:همان( است
   ارجاعاتنشدن متن و برخي  منقح 12.2.3

و هنگام چاپ  استهاي متن مشمول گذشت زمان شده  بخششايد بتوان گفت بعضي از 
هنـوز   كـه  دربارة پروين آمده اسـت  ،459فحة                                 ً     اثر نيز بدان توجهي نشده است؛ مثال  در ص

چندين سال تا صدمين سال تولد پروين باقي مانـده و متجـاوز از پنجـاه و چنـد سـال از      
سـال از تولـد    105) 1390( كه در زمان انتشار كتاب درحالي ؛گذرد ميهنگام او  مرگ نابه
توانست مرتفـع   مي با نظري اجمالي ،اين موارد .گذرد ميسال از درگذشت او  70پروين و 

كه احتمـاال منظـور اسـتاد جـدولي اسـت،       ،»روابط جدلي«دربارة  ،452 فحةيا در ص شود
       مأخـذ  . »ام يـده نام يو قاموسـ  يشـعر جـدول   ي،در بحث يناز ا يشها را پ من آن« :اند آورده

 593 فحةمقالـه در صـ   يـن اگر منظور متن كتاب است، كه ا .ستمشخص ني» يناز ا يشپ«
... از ايـن در   پـس «كردنـد ايـن مبحـث را     مـي بايد مرقوم  ،صورت در اين ،آن آمده است

 2،انـد  نـداده ست، كه استاد بدان ارجاع ا بخارااگر منظور چاپ مقاله در مجلة ا ام ،»ام يدهنام
مقالة مربـوط بـه    پانوشت در. دهي با مشكل مواجهيم باز هم از نظر ارجاع ،صورت در اين
ها و اغالط مطبعـي فـراوان در    با افتادگي ،اين يادداشت« :آمده است 563فحة ص در فروغ
بـه   ،جـا  ايـن  در. چاپ شـد  660 تا 657فحة ، ص5 مارة، شكتاب يراهنمادر مجلة  1345
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آمـده   563 ةصـفح گراف همـين  اكه در دومين پار در حالي ؛»اصالح و تكميل آن پرداختيم
آغـاز   يراندر مطبوعات ا يناز ا يشاز حدود پانزده سال پ ي،شهرت فروغ به شاعر«: است
تر اصالح اغالط مطبعـي   دهد، شايد غرض استاد از اصالح، بيش مياين جمله نشان  .»شد

 ،باشـد  1345        ً             سال طبعا  بايد قبل از  پانزدهزيرا فروغ در همين سال درگذشته و  بوده است؛
پردازنـد و   مـي ايشان به بيان خصايص شعر فـروغ   ،566تا  564 اتفحص در .نه بعد از آن

 يقلمرو خاص شـعر «: گويند  ميدر دومين خصوصيت  اما كنند، ميچهار مشخصه را ذكر 
امـا از مـوارد ديگـر    ، »... يينخست شعر غنـا  ؛است يآوريادنظر قابل  ينكه از چند ...او 

 در. گويا اين موارد فراموش شده يا از متن افتاده اسـت ؛ نيست يخبر...   ويعني دوم، سوم 
اسـت كـه    يزمرغ شـباو  يبعد نوا ةقطع«: دربارة شعر محمد مقدم آمده است ،582 فحةص

مـورد نظـر    ةقطعـ  امـا  ،»ودكار مؤلف معلوم ش يصخصا ةشود تا مجموع يتمام آن نقل م
شـود سـخن دربـارة     يمـ معلوم » .... ينيدب يكه م چنان«: فراموش شده و در ادامه آمده است

 ينحس يرزااثر م ،يكادونامهماز  251 فحةدر ص. متني است كه اكنون در كتاب وجود ندارد
 112و  يتاست در دو هزار و چند ب يمثنو« :كنند تصريح مي كرده، ياد يرازيتاجر ش يعل

 يچامـا هـ   ،»يدر باب جنـگ روس و ژاپـون بـا آوردن تمـام كلمـات فرنگـ       يرقع ةصفح
: انـد  آوردهدر بخـش نيمـا    يـا  كنند اي از اين كلمات يا ابيات مثنوي مذكور ارائه نمي نمونه

چاپ شـده اسـت و    ينا اشراف دكتر معماخ اوال دفتري است از شعرهاي كوتاه نيما كه ب«
. )458: همـان ( »گونه يكي پس از ديگري انتشار يابـد  يناو به هم يگرد يدفترها يدواريمام

مجموعه اشعار نيما، اين جمالت پـذيرفتني نيسـت و اصـالح آن هـم     پس از بارها چاپ 
  .كند نميچيزي از ارزش كار كم 

   ها توجهي به ساير پژوهش بي 13.2.3
نوشته هم بدان اشاره شـد،  كه در آغاز اين  چنان هاي پژوهشي استاد شفيعي، ويژگييكي از 

استاد كه كالمشان براي ديگران معيار است،  ،اما در كتاب حاضر جامعيت منابع ايشان است،
كردند، حتي  ميشده است نيز اشارتي  تأليفاين حوزه  پسنديده بود به آثار درخوري كه در

؛ بلكـه  ساز نيست البته منظور بنده آثار دست چندم افراد كتاب؛ با همان ديدة نقادانة خويش
   ً            مـثال  در بخـش   . گذارنـد  مـي هـا صـحه    آثاري است كه معتقدم خود استاد نيز بر اهميت آن

تا  451 فحاتص ،يا در بخش نيما از پورنامداريان سفر در مه ،533 تا 510فحات ص ،شاملو
 يسمرمانت يرس ،474فحة ص ،سميهم از ايشان، يا در بخش رمانت باز ،است يام ابر خانه ،459

تـا   550فحات صـ  ،در بخـش اخـوان   از مسعود جعفري، يراندر ا يسمرمانت يرس و در اروپا
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كه خود استاد نيز بخشي از مقالة مربوط به اخوان را در ( يبرگ يباغ بمجموعه مقاالت  ،563
 ،جايگاهي در عرصة پژوهش دارند شانو آثاري از اين دست كه نويسندگان) اند آوردهجا  آن

  .ها اشاره كنند توانستند به آن ميازجمله آثاري است كه 
  به شاعران حوزة خراسانجه تو 14.2.3

تـوان   مـي ، است ارائه شده... اخوان و الشعراي بهار، ملكهايي كه دربارة  داورياز مطالب و 
 يشـاعر  ينتـر  بهار بـزرگ «   ً مثال   ؛اي به شاعران اين حوزه دارند ويژهايشان دلبستگي  ،گفت

حكـم   يـن ا. )50: همـان ( »ده اسـت ييشاند يرانو مسائل ا يرانبه ا ياست كه بعد از فردوس
 ،به نظر من« يا است... ، بررسي مجموعة شعر فارسي و يقدق يهان معياريمستلزم تعي ،يكل
 و) يـه لزن( يدهقص ينهمان است كه بهار در ا ،     ِ   مفهوم  آن ينتر وطن و ژرف يرتصو يباترينز
 يـن برخـورد شـاعرانه و هنرمندانـه بـا ا     يباترينز«يا  »است كرده ارائه خويش آثار ديگر در
 يككالسـ  ياتشاهكار ادب ينبهار، واپس ‘جغد جنگ’را در شعر ) و جنگ ياليسمامپر(له ئمس

يـب نيشـابوري   ، يا به اد188فحة ص ،»مانند اخوان يبشعر «يا  )60:همان( »يدد يدبا ي،فارس
كه به قول استاد از شعراي مركزي مشـروطيت اسـت،    ،گيالنيالدين  اشرفتر از  بسيار بيش
داننـد كـه شـعرش تـا      مـي شاعر همة قرون  يگانهيا بهار را  )366 -  358 :همان(اند  پرداخته

، حلقـة درس اديـب   444فحة در ص. )383: همان( آخرين لحظه با زندگي مردم پيوند دارد
آيا ديگـران  ! انند  د ميريخ فرهنگ ايران هاي ادبيات در تا دانشكدهنيشابوري را هستة مركزي 

  جا هيچ سهمي ندارند؟  در اين
  عناوينناهماهنگي  15.2.3

، خواننـده انتظـار دارد از چنـد    299 فحةصـ  در »ترجمه با ارتباط در هنيبيا تحول«در بخش 
ناهماهنگي . شود ميبه آخوندزاده منحصر  نيهبياكه  حال آن ؛شعري سخن به ميان بيايد بيانية

از تأثير  فقط ،در اين بخش .شود مينيز ديده  ،»اروپايي شعراي تأثير«، 304 فحةعنوان در ص
 »فرنگـي  شـاعر  چنـد « عنـوان  بـه  ،306 فحةسپس در صـ  .اليوت سخن به ميان آمده است

داند اين بخش زيرمجموعة بخش قبلي است يـا بخشـي مسـتقل     نميخواننده خوريم؛  ميبر
چـرا اليـوت از    ،اگـر مجزاسـت   ؛شـويم  مـي با مشكالتي مواجه  ،زيرا در هر صورت ؛است

نظـر   خره اليوت جزو شعراي فرنگي اسـت يـا نـه؟ بـه    كه باأل و ايناست ديگران جدا شده 
و اگر استاد همـة مطالـب   است اي آمده  گونه بههاي ديگر نيز  در بخش ،رسد اين مطالب مي

  .بودتر  مناسبدند، كر جا عرضه مي يكمربوط به شعر و شعراي فرنگي را در 
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  موارد ساير. 4
بـه   ،...پس از طرح چنـد نكتـه از بهـار، ايـرج و      »شعري هاي بيانيه«، 298 تا 296 فحاتص

ويـژه   بـه  وهـا وقتـي بـا عشـقي      ماند؛ ايـن  ميشود و مطالب ابتر باقي  نميبندي منتهي  جمع
بلكـه در  ؛ ندارنـد  ة خاصـي نيشوند، بدان صراحت مرسوم روزگار بيا ميآخوندزاده مقايسه 

  .اي نيز پرداخته باشند نكتهجاي اشعارشان ممكن است به  جاي
  : اند فرمودهدربارة مقالة مربوط به رهي مرقوم  ،479 فحةص پانوشتدر 

                           ً          شود، بايد يادآور شوم كـه اصـال  بـه     ميسال تجديد چاپ  46اكنون كه اين مقاله پس از 
ام، عقيدة آن روزهاي من  نوشتهچه دربارة جايگاه رهي  يعني آن ؛ها عقيده ندارم اين حرف
  .بوده است

؟ دكنن  مي     ً      مجددا  عرضه  ،دند بدان معتقد نيستنكن ميتأكيد           ًكه صراحتا  ،چيزي راچه استاد 
 ،اميـد  .م         مقامـات   و حـاالت  داريم و خـود در مقدمـة   شفيعيبا شناختي كه از  ،به هر روي

چنـين  مجـدد   رسد به چاپ مينظر  به ،دنسازي نيست كتاباهل  كه ندا كردهتأكيد  ،20 فحةص
، 1328در را مقالـة ديگـران دربـارة شـهريار      شـفيعي  ،از سويي ديگـر . نبود نياز هايي بخش
د امروز نبخواه استاد خودرسد اگر  مينظر  به .)471: همان( ندا دانستهاي از انشانويسي  نمونه

 1344كـه در   ،را »رهـي  شـعر  دربارة«شايد مقالة  ،دنبا همان نگاه دقيق و عميق قضاوت كن
را از همـين   ،485 فحةصـ  ،»گيالني گلچين شعر دربارة«مقالة  ،چنينهم و استنوشته شده 
 .دكنن لتأمها  د و در چاپ آننمقوله بدان

  
  و پيشنهادها گيري نتيجه .5

واسطة  بهاثري است كه  آينه و چراغ باتوان گفت  مي ،ها اشاره شد با توجه به مطالبي كه بدان
ادبيات معاصر، نقـد   ةعرصتواند پژوهشگران  ميادبي،  گوناگونهاي  حوزهاحاطة مؤلف در 

هاي جديـدي   مددكار خوانندگان باشد و افق ،را ياري كند و در ايجاد ذهنيتي تازه ...ادبي و
ايـم   پرداختـه ن هاي اثر بـدا  كاستي ةمنزل اگر به مواردي كه به اما ،را پيش چشم آنان بگشايد

، معيـار انتخـاب افـراد بـازبيني شـود     هاي شعري بپردازد و  توجه شود و اثر به ديگر جريان
كه حتي خود نويسنده  ،شدن مطالب، دوري از نظرات كلي  روز بهچنين از نظر ارجاعات،  هم

...   وها  حذف برخي مقاالت غيرمرتبط، گسترش مطالب و تحليل ها اعتقادي ندارد، نيز به آن
  :شود و پيشنهاد مير  ايناز  .تواند براي مخاطبان مفيد باشد ميتعديل شود، 
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به معرفي مجالت  149 فحةكه از ص ،»فرنگي پاي جاي«بخش  در رسد اگر مينظر  به .1
جنبـة توصـيفي    ،احاطه و زحمت فراوان مؤلف اسـت  و دهندة دانش نشان و است پرداخته
  .شوند ميمند  بهرهتر  با تحليل موضوعات تؤامان شود، خوانندگان بيش موضوع

درياچـة  «الدين شـفا از شـعر    شجاعضمن نقل ترجمة ، 192فحة طور كه در ص همان .2
كـاش  ، انـد  پرداختـه ها  هاي ايشان، به تحليل و توضيح آن ترجمهو برخي ديگر از  »المارتين

ها با شعر فرنگـي سـر و    هاي كسي كه سال تحليلزيرا ؛ دادند ميها را بسط  نمونهاستاد اين 
آراسـته   ...شـاعري و  هاي نقد، حوزههاي ادبي در  مندي توانو خود به انواع  است  داشتهكار 
  .، براي خوانندگان مغتنم استاست
هـاي   تـأثير زمينـه   كشورهاي ديگـر،  هاي شعري بر تأثير برخي چهره اگر استاد عالوه .3

بسيار سودمندتر بود؛ زيرا  ،كردند آنان را در ادبيات اين دوره تبيين مي...  اجتماعي و فلسفي،
  .ديگر ناممكن است رسد انفكاك چنين مسائلي از يك مينظر  به

 ،»فرنگـي  شـعر  پاي جاي«به بعد، بر بخش  245فحة ص ،»ترجمه نهضت«ش اگر بخ .4
  .رسد مينظر  بهنظام كتاب بهتر  هاي شعر فرنگي است، مقدم شود، ترجمه        ً     كه عمدتا  بحث 

اسـتاد بـه تـأثيرات لحـن و      ،»توراتيـات «نـوان  در ذيـل ع  ،290 تا 286 فحاتدر ص. 5
رسـد   مـي نظـر   بـه . اند كردهاشاره ) شده   بندي دستهو  اصورت مجز هالبته ب( توراتتلميحات 

در  كـم  دسـت  توان بخش لحن را در قسمت رتوريك يا تأثيرات بالغي شعر فرنگـي يـا   مي
جـاي توراتيـات     بـه توان عنوان كتاب مقدس را  مي ،چنين هم. بخش شعر سپيد و آزاد آورد

  .داشته باشدتري  شمول بيش قرار داد تا
  
  نوشت پي

، فرهنگسـتان  نامـة  ،»تاريخ ادبي و بحـران در اسـتنباط معنـاي معاصـر    «به مقالة  ←براي نمونه  .1
  .33 -  11  ص

 .59 -  46 ص ،1ش  ،1377 س، بخارا مجلة ←. 2
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