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 بررسی و تحلیل نظریۀ شعری شهریار
 دکتر علی صباغی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

 بابایی هزهر

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

 چکیده

. پردازدها و مقدمۀ آثار وی میهای شهریار دربارة شعر و شاعری در دیوان، مصاحبهین گفتار به توصیف و تحلیل آرا و اندیشها

های فرضیۀ پژوهش پیش رو این است که آگاهی و شناخت نظریۀ شعری شهریار در فهم و تفسیر شعر وی و نیز در تببین اندیشه

: شود عبارت است از یکه در جستار حاضر مطر  مییها پرسش. گویندگان گذشته و حال تأثیر داردانتقادی او دربارة شعر فارسی و 

ک از این عناصر از نظر وی یار کدام است و کدام یدگاه شهریشعر از د یـ عناصر ساختار2ست؛ یار چید شهریف شعر از دیـ تعر4

 یار انتخاب و نقد ویده است و مالک و معیرا برگز یچه شاعرانان سخنوران گذشته و حال یار از میـ شهر9دارد؛  یشتریت بیاهم

شد و  یبررس ییوة استقرایار به شیها و خاطرات شهر وان، مصاحبهیها اشعار، مقدمۀ د ن پرسشیپاسخ به ا یبرا. چه بوده است

ار دو برداشت و یاست که شهرانگر آن یق بیجۀ تحقینت. قرار گرفت یمورد بررس یلیـ تحل یفیاطالعات به دست آمده به روش توص

شعر  یبرا یو. ف کرده استیف و توصیتعر یز به شکل علمیو ن یو هنر یاز شعر دارد و شعر را به صورت ذوق یو علم یان ادبیب

خود دربارة  یانتقاد یداده است و در داور یارزش و وزن خاص یک از عناصر شعریدر نظر گرفته، به هر  یشش عنصر ساختار

 .بند مانده است یارها پاین مالک و معیش به ایته و معاصر خوشاعران گذش

 .، شعر و شاعری، عناصر ساختاری شعرشهریار ات معاصر،یادب: هاواژهکلید

 

 مقدمه. 4

 له و ضرورت تحقیقبیان مسئ. 4. 4

ژوهشگران  ها و نظرهای پیکی از مزایای تحقیق در ادبیات معاصر فارسی در کنار دسترسی آسان به متون ادبی، انبوه آثار، نقد

های ها، نقدها و یادداشت خاطرات، مصاحبه. خودنوشت هنرمندان معاصر است (Paratetxt)های این حوزه، دستیابی به پیرامتن

رسان در خوانش بهتر و  تواند ابزاری یاری شخصی سخنوران دربارة آثار خویش یا دیگران به عنوان منابع اصیل و قابل استناد، می

 . ادب معاصر مورد استفاده قرار گیردفهم 

آشنای ادبیات معاصر به ویژه غزل معاصر  های نام یکی از چهره.( ش 4967ـ  1285)محمدحسین بهجت تبریزی ـ شهریار ـ 

ها و گفتگوهایش دربارة چیستی شعر، کیستی شاعر و عناصر  این شاعر در ضمن آثارش، مقدمۀ خودنوشتِ دیوانش، مصاحبه. است

آگاهی مخاطب و خوانندة . انداز پرداخته است ری شعر اظهار نظر کرده، به نقد و ارزیابی شعر خویش و دیگران از این چشمساختا

 .تواند در شناختش از دیدگاه شاعر و اوضاع ادبی روزگار وی مؤثر باشد ها می ها و اندیشه ادبیات معاصر فارسی از این نگرش

گردد؛  ه طور کلی توصیف و تحلیل دیدگاه شعری شهریار  است که در سه محور بیان میآید ب آنچه در ادامۀ این گفتار می

 .نخست چیستی شعر از نظر شهریار، دوم عناصر ساختاری شعر از دیدگاه وی و سوم نگاه انتقادی شهریار به شعر معاصر و شعر خود

 پیشینة تحقیق. 1. 4

است و پژوهشگران متعددی در زمینۀ اندیشه، سبک،  مکتب شعری دربارة شهریار و شعرش در منابع بسیاری سخن رفته 

های طنز در شعر استاد کتاب: توان اشاره کرد اند که از جمله آنها به این موارد به اجمال می شهریار جداگانه به نقد و بررسی پرداخته

به ( 4974)ۀ استاد محمدحسین شهریار ـ زاده بارفروش، به همین سادگی و زیبایی ـ یادناماز محمدباقر نجف( 4963)شهریار 

از ( 4986)اندیش، شهریار شعر ـ بررسی آفاق شعر شهریار ـ از بیوک نیک( 4977)اهتمام جمشید علیزاده، در خلوت شهریار 

-از مریم مشرف و مقاالت جلوه( 4983)محمدجلیل بهادری، مرغ بهشتی ـ زندگی و شعر سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، شهریار 

از علی سلیمی ( 4983پاییز )گرایی رو به سوی نوگرایان نیا، شهریار سنتاز باقر صدری( 4982پاییز )رمانتیسم در شعر شهریار  های
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از خلیل حدیدی و محمدباقر ( 4934بهار و تابستان )گرای معاصر به رو  و روان و محمدنبی احمدی، رویکرد نظری شاعران سنت

ها  و گفتار وی، کتاب مدون یا مقاله مشخصی به دست  رة دیدگاه و نظریۀ شعری شهریار بر اساس نوشتهاما دربا (4)؛ ... بهادری و 

 .ای در پی نداشت نیامد و جستجوی نگارندگان نتیجه

 بحث. 1

 تعریف شعر. 4. 1

جمع و تدوین آن  اند که اند و تعاریف متعددی از آن به دست داده از دیرباز دربارة چیستی و ماهیت شعر بسیار سخن گفته

آنچه در همۀ تعاریف بر آن اتفاق نظر دارند این است که شعر به عنوان هنری  (1). تعاریف خود کتابی مستقل و دراز دامن خواهد شد

در ادبیات معاصر نیز شاعران و منتقدان در دفاع از سبک (. 44: 4988پور،  علی: ک.ر)کالمی، موسیقایی و مخیّل قلمداد شده است 

آشنای معاصر ـ شهریار ـ نیز در اند از جمله غزلسرای ناماق خویش و بیان دیدگاهشان به تعریف و تبیین شعر همت گماشتهو سی

مقام شاعر و منتقد ادبیات معاصر، شعر را هم به صورت ذوقی و ادبی در دیوانش و هم در قالب یک گزارة علمی و منطقی در 

ای قابل درک و غیر قابل تعریف ذوقی و شاعرانه شهریار از اصل شعر لطیفه. کرده است هایش توصیف و تعریف گفتارها و مصاحبه

 :وصف است که از آن به زبان علمی نمی توان تعبیر کرد

 مابقی گو وزن باشد غیر تشریفات نیست  اصل شعر و رو  شعر آن یدرک الیوصف است

 (479: 9، ج4976شهریار، )                

ضرابی، )ای ندارد و شعر نردبان ارتقای آدمی به کمال انسانی است  یف توامان است و زندگی بدون آن لطف و مزهشعر با ذوق لط

شود و در شعر شهریار این بیان از ماهیت شعر در قالب شعر و دیدگاه ذوقی دربارة آن در هر دیوان و دفتری یافت می(. 323: 4974

 :ای اصیل در کنار موسیقی و میراث ماندگار فرهنگ ایرانی یاد شده استهم فراوان از شعر به عنوان یکی از هنره

 بر شعر و ترانه این دو اُستُن

 ایران تو گر یگانه باشد

 موسیقی و شعر ماست آری

 

 دژ استوار استایران کهن 

 با این دو شعار شاهکار است

 نقدی که یگانه در شمار است

 (247: 9، ج4976شهریار، )         

یکی دیدگاه افالطونی : ار تعریف شعر، دربارة خاستگاه شعر نیز از روزگاران گذشته دو دیدگاه بنیادین وجود داشته استدر کن

شمرد و همین دو دیدگاه در تاریخ ادبیات و نقد شعر فارسی  دانست و دیگری نظر ارسطو که شعر را صناعت می که شعر را الهام می

در پی ایشان منتقدان به وجه اعمّ اغلب یکی از این دو نظرگاه را به عنوان اصل پذیرفته و در آثار  نیز بازتاب یافته است و شاعران و

های الهوتی به جهان ناسوت بوده است و  در ایران باستان نقش ایزدان سروش و نریوسنگ الهام و ابالغ نغمه. اند خود منعکس کرده

صوص هر شاعری بوده است و در دوره اسالمی تلقین شعر در درون جان شاعر در ادبیات جاهلی شعر نتیجۀ وحی و الهام شیطان مخ

از سوی دیگر (. 299ـ  294: 4934زرقانی، : ک.ر)موضوعی است که مکرر بیان شده است از این چشم انداز شعر هنری الهامی است 

. وان به کمال هنری در شعر دست یافتتبرخی بر آنند که شعر صناعتی اکتسابی است و با داشتن قریحه و ذوق و تربیت آن می

شهریار به هر دو دیدگاه باور دارد و به تلویح معتقد است که شعر جوششی و الهامی در پایگاه نخست و شعر کوششی و تأملی در 

 :جایگاه دوم قرار دارد

 من اگر دم زدم آیینۀ تلقینم بود

 

 گویدسخنی نیست که هذیان دهن می 

 (432: 9، ج4976شهریار، )         

داند  کند و شعر را محصول ناخودآگاه و تابش نور الهی در جان خویش می شهریار به الهام در شعر معتقد است و از آن دفاع می

و   «هذیان دل»، «زفاف شاعر»، «مومیایی»وی بر این باور است که برخی از اشعار او از جمله قطعات (. 92: 4967فیروز ثمرین، )

شهریار همانند نظامی گنجوی شاعران . صل الهام ربانی و عالم معنویت است و او در قبال آن شعرها مسئول نیستحا« افسانه شب»

داند که در ساخت آن فقط اصول و تکنیک رعایت شده  ای صنعتی و مصنوع می شمرد و شعر بدون الهام را پدیده را پیرو پیامبران می

 :شعارش بارها به تلقین شعر و الهامی بودن آن اشاره کرده استوی در ضمن ا(. 397: 4973بیگی،  حسن)است  
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 طوطی عشقم و عشق از پس آیینۀ غیب

 

 گویدبا زبان دل من گاه سخن می 

 (434: 9، ج4976شهریار، )               

 گویمبهوش باش که قول و غزل نمی

 ظهور جلوة حق بود و دست غیب ز پیش

 

 انداخت ها سروش بگوش جان من این نکته 

 پوش انداخت ها بدر این راز پرده ز پرده

 (379: 2همان، ج)                         

. اند اما در کنار این باور، خود معترف است که بسیاری از شعرهایش نیز صناعت است و از روی تفکر و تأمل صرف سروده شده

و حافظ را نمونۀ شعر الهامی ( ورزانهشعر تأملی و اندیشه)ناعتی شهریار با قبول هر دو سبک و نوع شعر، سعدی را نمایندة شعر ص

 : شماردمی( جوششی و قلندری)

 یک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است

 

 سعدی یکی سخنور و حافظ قلندر است 

 (864: همان)                             

ام  وقت نوشتن شعرها متوجه و آگاه نبوده. ام د و من نوشتهانیعنی شعرها خودشان آمده... بعضی از اشعار من الهامی است »

ام بزرگ شده مثل  کردم سینه من احساس می. نویسم این الهام از طرف حق و جهان معنوی بوده است که چه چیزی می

روع به بارد و به عجله ش دیدم شعر دارد می زد و می کردم گاهی چشمانم برق می اینکه روشنایی در سینه خود احساس می

آن حال . شد آمد و رد می کردم شعر می شد اگر کمی در نوشتن دیر می کردم به طوری که بعضاً هم نفله می نوشتن می

همۀ اشعارم آن طور . دانم بعضی از غزلیات من از اشعار الهامی است و من خود را مسئول آن اشعار نمی. ... الهامی است

 (.329و  322: 4974ضرابی، )« اند هی و تفکر و تعمّق صرف به وجود آمدهنیستند بسیاری از اشعار من از روی آگا

ها و گفتگوهایش از شعر و عناصر آن به طور پراکنده بسیار سخن به میان آورده  شهریار در مقدمۀ دیوانش و در اثنای مصاحبه

 .دتواند نظریۀ شعری او را تحدید و تبیین نمای است که گردآوری و تألیف این عناصر می

 عناصر ساختاری شعر. 1. 1

وی بر این باور است که . شهریار گاهی به صراحت و گاه غیر مستقیم به ترکیب و تلفیق عناصر ساختاری شعر اشاره کرده است

رو  شعر یا بُعد عاطفی و اندیشۀ انسانی . شعر هنری تلفیقی است و دراین تلفیق برخی از اجزای شعر اولویت و اهمیت بیشتری دارد

برخی از . شود که موهبتی الهی است و دیگر اجزای ساختاری شعر اکتسابی هستند شعر از دیدگاه شهریار رکن اصلی محسوب می

او در مقدمۀ . آید توصیف عناصر ساختاری شعر از دیدگاه اوست تا در نهایت به تعریف شعر از نظر شهریار بینجامد آنچه در پی می

وی در یکی از گفتگوهایش (. 789: 2، ج4976شهریار، : ک.ر)دانسته است [ محتوا]یقی و مطلب دیوانش دو جزء اصلی شعر را موس

رکن نخست رو  شعر همان جنبۀ ذوق و احساسات و حال است؛ رکن دوم جنبۀ : به صراحت سه رکن برای شعر قائل شده است

علیزداه، : ک.ر)عر یا موضوع و محتوای شعر است صنعتی شعر یا فصاحت و بالغت، و رسایی لفظ و معنی آن است؛ رکن سوم پایۀ ش

گونه اظهار نظرها، شهریار در بسیاری موارد اجزای ساختاری شعر را به تفکیک نام برده، آنها را توضیح عالوه بر این(. 644: 4974

 .شودها پرداخته میداده و تعریف کرده است که در ادامۀ این جستار بدان

 عاطفه یا احساس. 4. 1. 1

کوشد تا تصویری کامل از این گیرد و میهنرمند در برخورد با جهان و آنچه در پیرامونش در جریان است تحت تأثیر قرار می

: ک.ر)به بیان دیگر عاطفه زمینۀ درونی شعر و کیفیت برخورد سخنور با جهان هستی است . تأثیر را در قالب زبان بازتاب دهد

گیری احساس هر شاعری بسته به حیات روحی، اجتماعی، سیاسی و عف بار عاطفی و جهتشدت و ض(. 34: 4933شفیعی کدکنی، 

هنر شهریار به عنوان یکی از غزلسرایان موفق در عرصۀ شعر معاصر، بازتاباندن عاطفۀ فردی با . او متفاوت خواهد بود... فرهنگی و 

ای منحصر به فرد است با این تفاوت حال فردی و گزارش تجربههای نو، بیان زبانی امروزی است و یکی از دالیل توفیق وی در غزل

شهریار بارها در خالل گفتگوهایش . شودکه این تجربه قابل تعمیم به نوع انسان است و از چهارچوب عاطفۀ شخصی خارج می

یندة آن است و از درون شعر در حقیقت جوهر احساس سرا: عاطفه را رو  و مایۀ اصلی شعر دانسته است؛ او بر این باور است که

-حقیقت شعر لطایف و احساساتی است که در درون ماست و برای نشان دادنش به دیگران نیاز به جمله... گیردشاعر سرچشمه می

در نظر شهریار (. 429: 4974علیزاده، )بندی کند تواند جملهبندی هست کسی که لطایف و احساسات درونیش زیادتر است بهتر می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

398 

 

نیز رو  [ تأثیر]مولود معنوی آن ... ابتدا آن تاثیر و ارتعاش لطیفی است که بالاراده به روی اعصاب انسان نقش می بندد  مایۀ شعر»

 (.92: 4986شهریار، )« شعر از قبیل حیرت، شهامت، رقت، لطافت و صالبت و غیره خواهد بود

 شعر را مقصد بجز تلطیف احساسات نیست

 س آدمیست شعر گه تشجیع و گه تسکین نف

 گر به مقیاسات هست و گر به مقیاسات نیست  

 شعر نبود گر در او تحریک یا اسکات نیست

 (479: 9، ج4976شهریار، )                

شهریار معتقد است مایۀ شعر در طبیعت وجود دارد و این دستگاه عصبی شاعر است که باید این مایه و خمیرة اصلی را از 

به عقیدة او مایۀ شعری در . ون گرفته،  آن را به شعر تبدیل کند و دوباره به طبیعت و دیگران تحویل دهدطبیعت و محیط پیرام

او . آوردـ را به وجود می... کند و هنر ـ از قبیل موسیقی، نطق و خطابه وهای متنوع حلول می واقع همان رو  شعر است که در بدن

-حقیقت و یا رو  شعر موهبتی طبیعی نزد شاعر است و به تصنع نمی»: گویدد و میدان حقیقت و رو  شعر را موهبتی طبیعی می

از نظر شهریار شعر مطلق ( 92: 4986شهریار، )« .شود آن را پیدا کرد پس مالک تمییز یک شاعر حقیقی همین رو  شعر است

ترین صورت سخن است و سخن م لطیفشود که رو  و مایۀ شعری در سخن منظوم حلول کند چراکه سخن منظوزمانی پدیدار می

 .مظهر کامل انسانیت است

 اندیشه یا ایده.  1. 1. 1

گیرند در نظر اگر اندیشۀ بازتاب یافته در هر شعر را انگیزة سرایش و پیام شاعر و معنا و مفهومی که مخاطبان از آن اثر بر می

اندیشۀ فردی و شخصی . اجتماعی و انسانی در شعر قائل باشیمتوانیم بر روی یک محور افقی به سه گونه پیام شخصی، بگیریم می

برخی از شاعران ویژگی ممتاز آنان است، دغدغۀ امور اجتماعی مرکز ثقل شعر گروهی دیگر و انتقال اندیشۀ انسانی و بشری ماحصل 

هر سه گونه اندیشۀ یاد شده  نکتۀ شایان ذکر این است که(. 34ـ  36: 4933شفیعی کدکنی، : ک.ر)های گروهی دیگر است سروده

 . الزمۀ شعر و شاعری و در طول هم هستند و منافاتی باهم ندارند

داند به سه پایه و مرحلۀ متمایز شعر اشاره و سه گونه شعر شخصی، اجتماعی و انسانی را از هم شهریار که شعر را زبان عشق می

نماید؛ دوم شعر، زبانی است که جمال طبیعت یا جمال می توصیف نخست شعر، زبانی است که جمال یک فرد را: تفکیک کرده است

به طور (. 783: 2، ج4976شهریار، : ک.ر)کوشد توصیف جمال الهی کند کند و سوم شعر زبانی است که میهمگانی را وصف می

شهریار به قدری باختۀ شعر طبع ظریف »: دهد و در این باره معتقد است کهکلی شهریار به اصالت فکر و ایده در شعر اهمیت می

(.  23: 4983نیما یوشیج، )« خواهد باشدایده به منزلۀ جان است لباس هر چه می. است که بارها به من گفته است اصل ایده است

آل شعر در حکم مذهب و مسلک انسان است و موضوع، معنی و مفهوم در حکم اخالق  شهریار معتقد است که هدف، مقصود یا ایده

های خود را او بیشتر سروده(. 99: 4986شهریار، : ک.ر)گیرد  آل خود در پیش می ری است که انسان به تناسب هدف و ایدهو رفتا

بسیاری از اشعار من از روی آگاهی و تفکر و تعمّق صرف به وجود »: داندمی «شعر کوششی»حاصل تأمل و تفکر و به اصطال  

 (.329: 4974ضرابی، )« اند آمده

 تخیّل.  9. 1. 1

های صور خیال یکی از عناصر ساختاری شعر فارسی است و در تعریف شعر همیشه بر آن تکیه و تأکید بوده است و یکی از راه

های هستی از طریق صور اثبات ارج شعر و شکوه شاعر، نمایش قدرت تخیل و توانایی شاعر در ایجاد شبکۀ ارتباطی میان پدیده

تعریف خود از شعر به صراحت از عنصر تخیل یاد نکرده است؛ اما در داوری دربارة شعر نیما یوشیج به  شهریار در. خیال بوده است

همچنین (. 344: 4976پور، آرین: ک.ر)نگاه نو و صور خیال ابتکاری و شخصی شاعر اشاره کرده و از این نظر نیما را ستوده است 

آغاز هر کتاب بالغت باید نوشته شود که علم بدیع ساختۀ شعر است نه شعر  شهریار نقدی بر علم بدیع داشته و معتقد است که در

 :ساختۀ علم بدیع

و شاعر باید بداند که سخن ... گویم علم بدیعی نباشد ولی علم بدیع اقالً میزان شعر شناختن باشد نه شعر ساختن نمی»

ه باشد همانا ساختگی و غالباً شعر نیست ولی منظوم اگر به تصنع و تکلف یا در موضوعات دستوری و تحمیلی ساخته شد

 (.78ـ  73: 4، ج4976شهریار، )« ممکن است نظم مفیدی باشد

 زبان و بیان.  1. 1. 1
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بررسی زبان شعر از دیدگاه واژگان، ترکیبات و نحو و به . شعر هنری زبانی است و مادة اصلی ادبیات و از جمله شعر، زبان است

بان برای عبور از مرزهای زبان ارجاعی و روزمره به زبان ادبی و بیان هنری در نقد شعر پیوسته محل بحث و طور کلی رفتار شاعر با ز

این چالش بر سر زبان شعر در دورة معاصر . شدمناقشه بوده است تا جایی که ورود برخی از واژگان به ساحت شعر مجاز شمرده می

 .نیز پی گرفته شده است

تواند نگرش وی را به زبان شعر روشن شعر شهریار از یک سو و اظهار نظرهای او از سوی دیگر میکیفیت کاربست زبان در 

از یک سو پیرو حافظ شیرازی با : توان بازشناختشهریار را در شعر و به ویژه در غزل شاعری با دو سبک زبانی متفاوت می. سازد

رایی به زبان معاصر و امروزی که معیارهای زبان غزل کالسیک را نقض زبانی سنتی و بسیار پایبند به گذشته و از سوی دیگر غزلس

های بارز زبان استاد شهریار از مشخصه». کند و یکی از دالیل محبوبیت شهریار در ادب معاصر همین سبک فردی و متأخر اوستمی

البته این آزادی در کاربست واژگان و (. 983: 4987پور، علی)« و زبان ادبی است( در ساختار و واژگان)آمیزش بیان محاوره 

حد و این نوع آزادی بی»: دان بوده استترکیبات زبانی در کنار ورود هر گونه مضمونی به حوزة شعری شهریار محل اعتراض منتق

ناهموار حصر در زبان و واژگان شعر و آوردن هر نوع مضمون موجب آمده که بسیاری الفاظ و ترکیبات و مضامین پیش پا افتاده و 

: 4974یوسفی، )« سنجان شده استدر شعر او راه یابد و گاه ناهماهنگی در بافت سخن پدید آورد که به حق مورد ایراد سخن

696.) 

 : کند شهریار در اظهار نظرهایش از کاربرد زبان امروزی در شعر دفاع می

د از لغاتی استفاده کرد که خواننده و شنونده به شعر باید با لغات مانوس ساخته و پرداخته شود و در حقیقت در شعر بای»

به نظر من شعری که خواننده پس از خواندن آن برای دستیابی به معانی و مفاهیم لغات فکر . محض شنیدن آن رادرک کند

 (.99: 4967فیروز ثمرین، )« کند دیگر شعر نیست

وی لفظ را سر درِ کاخ شعر و : و شکوهمند بودن آن است هایی که شهریار برای زبان شعر برشمرده، درست یکی دیگر از ویژگی

بینند و داند که باید باشکوه و شسته رفته باشد و معتقداست که اکثر مردم از شعر همین ظواهر و الفاظ را میسیمای بیرونی آن می

داند و بر این باور است  شعر میشهریار زبان را دریچۀ ورود مخاطب به جهان (. 39: 4968عظیمی، : ک.ر)رسند به حالت شعر نمی

 :که برای رسیدن به همدلیِ شاعر و خواننده، باید همزبانی به نحو مطلوبی صورت گیرد

 

. کندشود، موضوع تبدیل به معانی شده و معانی در الفاظ حلول میزند و موضوع پیدا میموج می... احساسات شاعر »

شود که اظ به معانی و از معانی به موضوع و از موضوع احساساتی در او پیدا میشود، یعنی از الفخواننده از این سر وارد می

: 4986شهریار، )« باید عین احساسات شاعر باشد و اال در یکی از این دو دستگاه دهنده یا گیرنده عیب و نقصی موجود است

43 .) 

 موسیقی یا آهنگ.  0. 1. 1

اند تا جایی که گاهی تفاوت  اند و موسیقی را فصل مقوّم شعر قلمداد نموده مردهدر ادب فارسی از دیر باز شعر را سخن موزون ش

شهریار (. قافیه)قابل سنجش شده است و گاهی از طریق موسیقی کناری ( وزن)برخی از قالبهای شعری از طریق موسیقی بیرونی 

شعر بدون وزن »داند و بر این باور است که شعر مینیز به تبع ادیبان و منتقدان گذشته موسیقی به ویژه وزن عروضی را رکن رکین 

وی معتقد است که موسیقی لباس (. 783: 2، ج4976شهریار، )« در هید جای دنیا نیست( اعم از عروضی و هجایی و سیالبیک)

 :حذف نمودتوان موسیقی را به صورت مطلق از شعر  شعر بدون وزن، نثر است و هرگز نمی. شعر است و محتوای شعر رو  آن است

 کالم نثر بود گر که وزن از او دور است

 چراکه شعر به تلفیق نثر و موسیقی است

 

 که نثر گر همه شعر است شعر منثور است 

 به غیر نثر چه ماند اگر نه تلفیقی است

 (411: 9همان، ج)                       

نثور، هر قدر هم که شاعرانه باشد اگر منظوم نباشد شعر او بر این باور است که شرط شعر مطلق، منظوم بودن است و سخن م

شهریار رعایت کمیت و کیفیت ارکان عروضی را، که شرط متعارف موسیقی (. 424: 4974علیزاده، : ک.ر)منثور است نه شعر مطلق 

: گوید نماید و می د میایی تأییشعر سنتی فارسی است، به عنوان یک اصل پذیرفته؛ اما دخل و تصرف در آن را به صورت شعر نیم
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ها در شعر فارسی مجاز بوده است و چیز تازه ای نیست شعر وقتی نو است که محتوای آن نو نبودن قوافی و کوتاه و بلندی مصراع»

 (423: همان)« .باشد یعنی تقلید نباشد

ظم بیشتر در حوزة کاربست صحیح داند و از دید او نشهریار مثلت نثر، نظم و شعر را پذیرفته است و نظمِ صرف را شعر نمی

 :واژگان و جانشینی کلمات کاربرد دارد

 نظم را نقشی است در تنقیح و تثبیت لغات

 ای را هم نه نظم است و نه شعرشهریارا عده

 

 نظم باید تا نشیند جای سلّول یاخته 

 بنجلی با خلق قالب کرده و انداخته

 (433: 9، ج4976شهریار، )             

او از میان این چهار ویژگی، . ها را داشته استر شهریار شعر فارسی از آغاز مختصاتِ وزن، حساسیت، قافیه و تساوی مصرعاز نظ

همان، : ک. ر. )شماردداند و رعایت موسیقی کناری و کمیت هجاها را شروط درجه دوم میوزن و احساس را جزء الینفک شعر می

شعر ترکی باید شعر هجایی »: را اصل دانسته است« موسیقی هجایی»شعر ترکی رعایت همچنین وی دربارة (. 783ـ  786: 2ج

 (.99: 4967فیروز ثمرین، )« باشد چون در زبان ترکی قافیۀ کافی نیست که بتوان غزل و قصیده گفت

 قالب یا فرم.   6. 1. 1

قالب ارائۀ اندیشۀ خود را ... ب با موضوع، سبک و قالب یا فرم بیرونی اندام عرضۀ اندیشه و پیام شاعر است و هر سخنوری متناس

 :شهریار معتقد است که شاعر باید خود تشخیص دهد که مطلبش در کدام قالب بهتر بیان خواهد شد. گزیند بر می

 حدیث شعر به هر قالبی بود نیکوست

 بلی موافق هر نوع نیست هر موضوع

 

 ولی تناسب هر مغز هم نه با هر پوست 

 ی هست و ما بقی ممنوعبسا جواز یک

 (411: 9، ج4976شهریار، )         

-علت آنکه توانایی آفرینش شعر در قالبپذیرد و بر این باور است که ایشان به های کالسیک شعر را نمیوی نقد مخالفان قالب

زند؛ اما از آنجا که  فارسی مُهر تأیید میهای سنتی شعر او به همۀ قالب. پردازند ها میهای کالسیک را ندارند، به مخالفت با این قالب

 :نماید خود شاعری غزلسرا است بیشتر بر ارج و اهمیت قالب غزل تکیه و تأکید می

 آسمان با هرکه چیزی داده و با ما غزل  این غزل ارث نیاکان و عجین با خون ماست

 (24: همان)                         

ع شعری نیست که ذوق مردم را از غزل مستغنی کند و بنابراین غزل به اعتبار و ارزش خود هید نو»: او بر این باور است که

 (. 36: 4968عظیمی، )« هست و همچنان خواهد بود

داند و بر این  شکنی نیما یوشیج و پیروانش را در فرم بیرونی شعر معاصر ضرورت زمان و زاییدة نیاز جامعه میشهریار سنت

 :که این نوآوری در قالب، پیشینۀ کهن داردورزد نکته اصرار می

که به عقیدة بنده بسیار الزم و بجا و انواع تازه شعر که شعر آزاد و شعر کوتاه بلند یا جمع بین هر دو باشد در عین این»

با  نیاز کند هر نوع شعر برای بیان یک نوع احساسات متناسبزاییدة احتیاج است چیزی نیست که ما را از نوع غزل بی

ها که در شود تازه گفت اما ریشۀ قدیمی دارد آزادی در مصرعاین انواع تازة شعر را البته به صورت امروز می... خودش است 

شود از مستزاد و بحر آزاد و کوتاه بلند با هم ترکیبی می. های اول آزاد استغزل و قصیده هم غیر از مطلع تمام مصراع

ها در سابق سیرشان توان گفت که اینهم داشته حاال از نظر صورت خیلی تازگی ندارد میطویل چون در قدیم بوده و اسم 

 (.33: همان)« اندمتوقف مانده و امروز از نظر احتیاج سیر تکاملی خود را شروع کرده

گاه شهریار به ملک کند و از این نظر دیدداند و بر ابداع معنی و تازگی مطلب تأکید میوی نوآوری در قالب شعر را کافی نمی

 (9): الشعرا بهار بیشتر نزدیک است تا نیما یوشیج

 لباس راحت آن هم سفید یا آزاد

 بنابراین نتوان تازه کرد صورت شعر

 

 مجاز بوده و چیزی ندارد از مازاد 

 که هست منحصراً تازگی به سیرت شعر

 (411: 9، ج4976شهریار، )             
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گونه که تنها با تغییر ن صحه نهاده است این است که قالب شعر به منزلۀ لباس انسان است و هماننکتۀ مهمی که شهریار بر آ

 (71: 4همان، ج: ک.ر)لباس ماهیت انسان دگرگون نخواهد شد تغییر قالب و فرم بیرونی شعر هم انقالبی در شعر ایجاد نخواهد کرد 

داند و از میان این اطفه، اندیشه، خیال، زبان، موسیقی و قالب میشهریار شعر را هنری تلفیقی و ترکیب شده از شش عنصر ع

گوها و مقدمۀ آثارش به اهمیت این دو مؤلفه ودهد و در اثنای اشعار، گفتارکان، به عاطفه یا احساس و موسیقی شعر بسیار بها می

دهد و بر شعر صناعتی و تأملی ترجیح می او همچنین به الهام در شعر معتقد است و شعر جوششی و الهامی را. نمایدتأکید می

 .ورزانه استدربارة خویش معترف است که در هر دو نوع شعر دستی دارد اما غلبه با اشعار کوششی و اندیشه

 شهریار و نقد شعر خود و دیگران.  9. 1 

های او در این زمینه ز دیدگاهنظر کرده است که آگاهی ا روزگار خود اظهارشهریار دربارة شعر خویش و شاعران گذشته و هم

شهریار . شناختی و نگاه انتقادی او را بیشتر و بهتر بنمایاندتواند تعلق خاطر شاعر، منابع الهام و اقتباس وی، معیارهای زیباییمی

یگر سخنوران شاعران طراز اول تاریخ ادبیات کالسیک فارسی از جمله فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و صائب را بیشتر از د

 (1):ارج نهاده است

دانم و حتی معتقدم که من حافظ را بزرگترین شاعر دنیا میاند چنانای در این ادبیات پا به عرصه حیات گذاشتهشاعران نابغه»

من . دانمدنیا میتوان تنها شاعر نامید بلکه او را بزرگترین متفکر مولوی را نمی. ... که بعد از این هم دنیا نظیر آن را نخواهد دید

 (.392: 4974ضرابی، )« دانمحافظ و سعدی و مولوی را نبی هم می

کامالً به حد کمال ... شعر حافظ »آور ایران حافظ شیرازی را در صدر نشانده است؛ چرا که معتقد است  او از میان شاعران نام

-ر را دارد ولی سایر اجزای آن بعضاً پا به پای رو  راه نمیشعر اساتید دیگر رو  شع. ... رسیده و تمام اجزای آن در الیتناهی است

 (. 71: 4، ج4976شهریار، )« رود

شمارد و نیما سرایی سرامد میرا در قصیده« امید. م»شهریار در میان شاعران معاصر ملک الشعراء بهار و مهدی اخوان ثالث 

او . پسنددکند و اشعار نادر نادرپور و فریدون مشیری را میی میآفرین معرفـ و شاعر تحول« شیر»و « افسانه»یوشیج را ـ شاعر 

عالوه بر این شاعران وی برخی از سخنوران روزگار . ابراز نموده است« سایه. ا. هـ »عالقۀ مفرطی به شخصیت و شعر هوشنگ ابتهاج 

 . (933ـ  934: 4974مفتون امینی، : ک.ر)خود را به مناسبتی تحسین و تمجید نموده است 

-خود را خیلی به اشکال و با چندین گذشت و اغماض می»: تری داردگیرانهشهریار نسبت به نقد و ارزیابی شعر خود نگاه سخت

او حتی چاپ همۀ اشعارش (. 99: 4986شهریار، )« توانم شاعر بدانم ولی با اطمینان کامل معتقدم که هرگز به حد کمال نرسیده ام

آل اش را اثر ایدهاو همیشه آخرین سروده. داند و معتقد است غث و ثمین در آثارش کم نیستنمی را نیز کاری درست و شایسته

 :  کند که عمری کوتاه داردخود معرفی می

تر دارم زیرا گذشته از اینکه هایم نیز آخرین اثرم را دوستآلم باشد که از ساختهشاید به مناسبت نزدیکی به شعر ایده... »

« ام هنوز هم انعکاس آن در اعصاب من باقی استهای آن انس گرفته و باالخره در حال استغراق آن را نوشتهشهمدتی با اندی

 (.346: 4974علیزاده، )

ای وای مادرم، منظومۀ حیدربابا، چند غزلی به یاد : هایش برخی از آثارش را بیشتر دوست دارد از جملهوی از میان همۀ سروده

وفایی یاران، افسانۀ شب، دو مرغ بهشتی، هذیان دل و پیام به هایی با محتوای محرومیت خود و بیشید، غزلدوران جوانی، تخت جم

 .انشتین

 گیرینتیجه. 9

شهریار، یکی از شاعران موفق در تاریخ ادبیات معاصر ایران، عالوه بر شاعری خود را به عنوان منتقد در عرصۀ شعر معاصر مطر  

 .روزگار خود اظهار نظر کرده استعر، ارکان ساختاری آن و شاعران گذشته و همنموده است و دربارة ش

داند و از شهریار از یک سو همانند افالطونیان به الهام در شعر باور دارد و اشعار الهامی را در درجۀ نخست اهمیت و ارزش می

 .است ورزانه شعر قائلسوی دیگر همچون پیروان ارسطو به جنبۀ صناعتی و اندیشه

عاطفه یا احساس، اندیشه یا : هایش شش عنصر ساختاری برای شعر برشمرده است که عبارتند ازاو در ضمن گفتگوها و مصاحبه

 . وی ضمن تعریف و تبیین این عناصر به هر یک از این ارکان جایگاه مشخصی داده است. ایده، تخیل، زبان، موسیقی و قالب
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ارکان بنیادین شعر فارسی است و به ویژه پیوند عاطفه و موسیقی ( وزن)و موسیقی ( محتوا)دیشه ، ان(تأثر)از نظر شهریار عاطفه 

 .به عنوان موهبت الهی در شعر اصل است

وی شعری را که در نخستین برخورد برای مخاطب قابل . زبان شعر از نظر شهریار باید زبان امروزی و آشنا برای مخاطبان باشد

 .شماردداند و آن را نظم میاصیل نمیفهم و درک نباشد شعر 

قالب و فرم بیرونی شعر . هاستهای شعر فارسی قابلیت کاربرد دارند ولی غزل سرآمد همۀ قالباز دید شهریار تمامی قالب

 .معاصر ـ قالب نیمایی ـ از نظر او ادامۀ بحر طویل و مستزاد است و تازگی ندارد

وی از میان شاعران ادب فارسی شیفتۀ حافظ است و از معاصران . انتقاد نگریسته استشهریار به شعر خود و دیگران به دیدة 

شهریار برخی از اشعار خود را که در اوج حس و حال شاعرانه سروده و جنبۀ تأملی . دلبستگی فراوانی به شعر هوشنگ ابتهاج دارد

 .پسنددآنها اندک بوده، بیشتر می

 هایادداشت

دربردارندة )کتابشناسی استاد شهریار : در زمینۀ مطالعات و تحقیقات انجام شده دربارة شهریار بنگرید بهبرای آگاهی بیشتر .  4

، به کوشش ابوالفضل علیمحمدی، ریحانه کلهر و سید فرشید (4939تا  4977ها از نامهها و پایانمشخصات کتب، مقاالت، رساله

 .4939انتشارات ریتم، : سادات شریفی، تبریز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، : تهران)اهلل زیادی، شعر چیست  عزیز: درباره چیستی شعر و تعریف آن برای نمونه بنگرید به. 2 

امیرکبیر، : تهران)و اسماعیل خویی، شعر چیست ( 4979اطالعات، : تهران)، الرنس پرین، دربارة شعر، ترجمۀ فاطمه راکعی (4981

4936.) 

و ( 248ـ  243صص : 9، ج4976شهریار، : ک.ر)تازد به نوپردازان و ادعای ایشان می« شعر نو»با عنوان  شهریار در قطعه شعری. 9

 (4144: 2همان، ج: ک.ر. )دانددر شعری دیگر به طنز بداقبالی و کسادی بازار شعر خود را در کالسیک بودن شعرش می

نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات فارسی افکنده و « مفاخر ادب و هنر ایرانای بلند در ذکر منظومه»شهریار در مثنوی بلندی با عنوان . 4

 (.964ـ  412صص : 9، ج4976شهریار، : ک.ر)به معرفی سخنوران از گذشته تا روزگار خود پرداخته است 
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سلطان محمد جونه همان سلطان محمد تغلق شاه است فرزند سلطان غیاث الدین تغلق بود که او »: ذیل اسم خاص سلطان محمد جونه در حاشیه محمود فرخ آورده است.  4

درگذشت همان پس بشاهی نشست و خود را سلطان محمدشاه  723بعد به او خطاب الفخان داد و چون در بعد از سلطنت یافتن ملک فخرالدین جونه را ولیعهد خود کرد و 

 . سال شاهی کرد 23نامید او 
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