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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Shamloo's works and ideas, as a new poet and 
master of style and format in contemporary Persian literature, have a relatively wide 
range and familiarity with the critiques of his poetry and thought, interest Critics and 
critics help people with a broader vision and a more principled approach to criticism. 
In this article, the articles of the last two decades on the subject of criticism and 
analysis of poetry and thought, which have been published in scientific-research 
journals, as well as the index books that have criticized and analysis of poetry and 
thought, have been reviewed and classified. This classification determines from 
which perspectives Shamloo poetry can be researched and from which perspectives 
it has remained unknown and neglected. The present article has tried to answer the 
question, which type of critique has been the most approached by critics in the last 
two decades, and what is the reason for the abundance or quantity of types of 
critique of Shamloo's poetry and thought? 
METHODOLOGY: For this purpose, sixty-four scientific and research articles 
published in prestigious journals in the eighties and nineties and thirty-seven index 
books in the field of poetry including poetry using descriptive-analytical method and 
data collection as The library has been reviewed. 
FINDINGS: In the field of articles, the amount of criticism in the nineties is twice as 
much as the criticism in the eighties. Of the twenty-eight articles in the eighties, eight 
were rhetorical critiques, four were deconstructive critiques, and the rest were 
mythological, psychoanalytic, and feminist critiques. In the nineties, forty-three 
scholarly essays have critiqued poetry and inclusive thought, with the highest 
proportions being comparative, rhetorical, constructivist, and reader-centered, 
respectively. In the field of critical books, the most critical approaches that have been 
welcomed by experts and researchers in this field are: integrated criticism 
(frequency 27%), sociological criticism (frequency 24.32%), constructivist criticism 
(frequency 18.92%), Aesthetic Criticism (frequency 16.22%). 
CONCLUSION: The frequency of comparative, rhetorical, structuralist and structural 
criticism in the critiques of the last two decades shows that critics follow the latest 
approaches to criticism in the world and based on the new view of the world of 
criticism. On the other hand, there are many modern aspects in Shamloo's poetry 
and the rhetoric of his poetry is western and new and is more in line with modern 
literary theories and has caused the exponential tendency of critics to his poetry. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 بندی آرای منتقدان شعر و اندیشۀ شاملونقد و طبقه

 
 ، علی نوری*ضا روزبهسهیال غالمی نژاد، محمدر

 آباد، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم

 

 چکیده:
سبک و قالب در ادب فارسی  های شاملو، بعنوان شاعری نوپرداز و صاحبآثار و اندیشه زمینه و هدف:

 درفته بر شعرده است و آشنایی با نقدهای صورتمعاصر، دسترۀ نسبتاً وسیعی را به خود اختصاص دا

مندان و اهالی نقد و پژوهش كمک میکند با بینش فراختر و نگرش اصولیتری و اندیشج ایشان، به عالقه

با موضوع نقد و تحلیل شعر و اندیشج  در عرصج نقد دام بردارند. در این جستار مقاالت دو دهج اخیر

اند و نیز كتب شاخصی كه به نقد و تحلیل شعر و ی بچاپ رسیدهپژوهش -شاملو كه در مجالت علمی

بندی معلوم میکند كه شعر شاملو بندی شده است. این طبقهاند، بررسی و طبقهاندیشج شاملو پرداخته

از چه منظرهایی قابلیت پژوهش دارد و از چه نظرهایی مجهول مانده و مورد غفلت واقع شده است. 

، پاسخ دهد كه بیشترین رویکرد منتقدان دو دهج اخیر به به این پرسشجستار حاضر سعی كرده 

درفته بر شعر و اندیشج شاملو كدامیک از انواع نقد بوده است و علت فراوانی یا كمی انواع نقد صورت

 چیست؟

شده در مجالت معتبر وچهار مقالج علمی و پژوهشی چاپبرای این منظور تعداد شصت روش مطالعه:

وهفت كتاب شاخص در حوزۀ نقد اشعار شاملو با استفاده از روش های هشتاد و نود و تعداد سیدر دهه

 ای بررسی شده است.تحلیلی و دردآوری اطالعات بصورت كتابخانه -توصیفی

درفته در دهج هشتاد است. در حوزۀ مقاالت، میزان نقدهای دهج نود دوبرابر نقدهای صورت ها:یافته

یک مقالج دهج هشتاد، هشت مقاله نقد بالغی، چهار مقاله نقد واساختی و بقیج مقاالت واز تعداد بیست

پژوهشی به وسه مقالج علمیدرا، روانکاوانه و فمنیستی بوده است. در دهج نود، چهلنقدهای اسطوره

و  ااند كه بیشترین میزان را بترتیب نقد تطبیقی، بالغی، ساختگرنقد شعر و اندیشج شاملو پرداخته

در حوزۀ كتابهای انتقادی نیز بیشترین رویکردهای نقد كه  محور بخود اختصاص داده است.خواننده

(، %67مورداستقبال صاحبنظران و محققان این حوزه قرار درفته است عبارتند از: نقد تلفیقی )بسامد 

اسی )بسامد شن(، نقد زیبایی%46/49(، نقد ساختگرا )بسامد %36/61شناسی )بسامد نقد جامعه

66/44%.) 

بسامد نقد تطبیقی، بالغی، ساختاردرا و واساختی در نقدهای دو دهج اخیر نشان میدهد گیری: نتیجه

كه منتقدان مطابق جدیدترین رویکردهای نقد در جهان و بر اساس نگاه تازۀ دنیای نقد پیش میروند. 

های او غربی و نو است و با نظریه های مدرن در شعر شاملو زیاد است و رتوریک شعراز طرفی جنبه

 ادبی نوین انطباق بیشتری دارد و سبب درایش تصاعدی منتقدان به شعر ایشان شده است.

  

 4155تیر  61 :دریافت تاریخ   

 4155د مردا 65:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  57: اصالح تاریخ   

 4155مهر  64: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 بندی نقد،نقد ادبی، شاملو، طبقه

 منتقد، شعر، اندیشه.

 
 :مسئول نویسنده * 

    rayanroozbeh@yahoo.com

 33465554 (44 49)+  
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 مقدمه
نقد ادبی یکی از علوم ادبی است كه سابقج آن به آرا و آثار افالطون و ارسطو میرسد. در دذشته نقد یک اثر به 

های اخیر رویکرد نقد تغییر كرده است؛ بویژه از قرن بیستم، با ظهور ا در سدهمعنی یافتن یا بیان معایب آن بود، ام

ی به ها داههای دونادون می ردازد. این دیدداههای جدید ادبی، نقد ادبی، به تجزیه و تحلیل آثار از دیدداهنظریه

 ند اثر بر شرایط و آثار پیرامونشساختار و ظاهر اثر، داهی به درونمایه و محتوا و داهی به تأثیرات متقابل یک یا چ

تا كنون، شاهد تألیف آثار متنوع در این زمینه و روی آوردن  4475های اخیر بویژه از می ردازد. از این روی در دهه

های نوین ادبی هستیم. در همج این آثار، تنوع در نظران و پژهشگران به نقد آثار بر اساس نظریهمنتقدان، صاحب

بندی انواع نقد، منبع و مرجع مشخصی را نمیتوان مالک ای است كه در دستههای مختلف، بگونهدداهانواع نقد و دی

رشد نقد هبای در زمینج نقد ادبی، با تنوع و دسترددی روبا نگاهی به فهرست مطالب آثار تألیفی و ترجمه قرار داد.

بندی همج های تاریخی است؛ در این طبقههای ادبی مواجه میشویم. برخی انواع نقد بر اساس دورهو نظریه

ن اند كه در ایاند. بعضی بر اساس مکتبهای فکری و فلسفی انواع نقد را نظم دادهرویکردهای نقد مطرح نشده

ظامهای بندی نیز بر اساس نبندی نیز یک نوع نقد ممکن است ذیل دو یا چند دسته قرار دیرد. یک نوع طبقهدسته

خالی از اشکال نیست. برای مثال برخی مؤلفان به نقد ماركسیستی بعنوان یک نوع مستقل  علوم انسانی است كه

اند و برخی آن را جزو نقد ادبی نمیدانند. درمورد نقد شناسی آوردهنقد قائلند و برخی دیگر آن را ذیل نقد جامعه

اسانه و برخی نیز آن را ذیل نقد شنای زیرمجموعج نقد انساندرا، دروهی بعنوان یک رویکرد مجزا، عدهاسطوره

اند. بنظر میرسد بعضی از انواع نقد را بدلیل دسترددی مفهوم و اقبال منتقدان، به یک نوع مجزا روانکاوانه قرار داده

بندی نقد و ارائج یک ها، طبقهاند درحالیکه خود، زیرمجموعج طبقج بزردتری است. امثال این شیوهتبدیل كرده

نقدهای برجسته، نقدهایی هستند كه بصورت صددرصد در »شبهه را مشکل میسازد؛ درچه و بی بندی دقیقدسته

ارد. شده دكدام از این چهارچوبها نمیگنجند ولی نشان میدهند كه منتقد با این آرا آشناست و ذهنی تربیتهیچ

ر ست برای فهم بیشتر اثای اهمانطوركه تی. اس. الیوت دفته است، نقد به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله

 «ادبی و التذاذ عمیقتر از آن. بدین ترتیب بکار بستن روشی خاص و مقید ماندن صرف در آن روش اجباری نیست

شده، آنها كه مطابقت (. در این پژوهش تالش بر آن بوده است كه از بین همج انواع ارائه45)نقد ادبی، شمیسا: ص 

 د شاملو دارند، مالک قرار دیرد. شده درموربیشتری با نقدهای انجام
های شاملو بعنوان شاعری نوپرداز و صاحب سبک و قالب در ادب فارسی معاصر، دسترۀ نسبتاً وسیعی آثار و اندیشه

د مندان و اهالی نقدرفته بر شعر و اندیشج ایشان، به عالقهرا خود اختصاص داده است و آشنایی با نقدهای صورت

ا بینش فراختر و نگرش اصولیتری در عرصج نقد دام بردارند. در زمینج نقد آثار شاملو آثار و پژوهش كمک میکند ب

« شعر زمان ما؛ احمد شاملو»)پورنامداریان(، « سفر در مه»)دستغیب(، « نقد آثار شاملو»ارزشمندی پدید آمده و 

، )آتشی(« در تحلیلی انتقادی شاملو»)پاشایی(، « انگشت و ماه»)مختاری(، « انسان در شعر معاصر»)حقوقی(، 

)سالجقه( و... از آن جمله است. این پژوهش درنظر دارد آثار نقد مربوط به شعر و اندیشج شاملو « امیرزادۀ كاشیها»

بندی نماید تا از این طریق، میزان درایش منتقدان و دوستداران شاملو به شعر و اندیشج ایشان را بررسی و طبقه

میگنجد و رویکرد منتقدان شعر و اندیشج  شود كه نقدهای آنان، ذیل كدام انواع نقد و نظریهارزیابی و نیز مشخص 

 درفته بر اندیشج شاملو ونوع بیشتر بوده است و دالیل و عوامل فراوانی و كمی انواع نقد صورت شاملو به كدام

ت پژوهش دارد و از چه نظرهایی بندی معلوم میکند شعر شاملو از چه منظرهایی قابلیآثارش چیست. این طبقه

 مجهول مانده و مورد غفلت واقع شده است.
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 سابقۀ پژوهش
بندی آرای منتقدان شاملو، تا كنون پژوهشی صورت نگرفته است. تنها طبق بررسی نگارنددان، درمورد نقد و طبقه

کاران( بر آن شده است كه )باالل و هم« بررسی و تحلیل نقدهای مربوط به شعر احمد شاملو»ای با عنوان مقاله

ضمن نشان دادن سیر تاریخی و كانون نگارش تحقیقات، كتابها و مقاالت شاخصی را كه در این حوزه تألیف شده 

مقاله با موضوع نقد و بررسی شعر  353مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و به این نتایج رسیده است: در مجموع 

پژوهشی  -در مجالت علمی %9آنها در جراید،  %4حیث كانون نگارش،  شاملو به رشتج تحریر درآمده است كه از

های این مقاله، سیر تاریخی تحقیق در باب اند. مطابق یافتهترویجی چاپ و منتشر شده -در مجالت مروری %93و 

 شاملو نیز به قرار زیر است:

؛ 4345تا  4355بین سالهای  %4؛ 4355تا  4315بین   %7؛ 4315تا  4335مقاالت بین سالهای  %1مقاله  353از 

. 4345تا  4395بین سالهای  %47؛ 4395تا  4375مربوط به سالهای  %54؛ 4375تا  4345بین سالهای  46%

بندی نقدها صورت نگرفته و صرفاً نقدهای تفاوت جستار حاضر با مقالج مذكور در این است كه در این مقاله، طبقه

نی نها یعنون نگارش آنها )مجالت علمی، ترویجی، هورنالی و...( سیر تاریخی آمربوط به شعر شاملو محاسبه و كا

 درفته بر شعراست كه نقدهای صورتمیزان فراوانی در هر دهه بررسی شده است؛ درحالیکه جستار حاضر، بر آن 

 بندی كند. ههای ادبی، تحلیل و طبقو اندیشج شاملو و رویکردهای منتقدان ایشان را بر اساس نقد و نظریه

 

 روش مطالعه

تحلیلی تهیه شده است. دردآوری اطالعات در بخش مقاالت، با مراجعه به سایتهای  -این جستار به روش توصیفی 

د پژوهشی در رابطه با نق -پژوهشی كشور انجام درفته است. بدین ترتیب كه ابتدا مقاالت علمی -مجالت علمی

بندی مقاالت بر حسب دهج انتشار، دایرۀ نقد )شعر دردید؛ س س به دسته شعر و اندیشج شاملو استخراج و مطالعه

در  .های نقد تحلیل شده استیا اندیشه( و رویکرد نقد پرداخته شد و در پایان چرایی رویکرد منتقدان به این دونه

دی نقدها بنقهبخش كتب نیز با خوانش كتابها و بر اساس برداشت نگارنده نوع نقد هریک تعیین و در نهایت طب

 صورت درفته است. 

 

 بحث و بررسی

 ها در این جستار، شامل دو بخش مقاالت و كتب است.یافته

تا سال  4395های هشتاد و نود )از سال پژوهشی مربوط به دهه -شده در مجالت علمیهای چاپمقالهمقاالت: 

 13عدد و مقاالت چاپ شدۀ دهج نود،  64شدۀ دهج هشتاد، اند. تعداد مقاالت چاپ( مطالعه و بررسی شده4347

 مقاله بود كه بیانگر رویکرد روزافزون منتقدان و پژوهشگران به نقد شعر و اندیشج شاملو است. 
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 پژوهشی در هر دهه -نمودار فراوانی مقاالت علمی

 
 

های شاملو در دهج اخیر شده چنین استنباط میشود كه نقد بر آثار و اندیشههای بررسیاز آمار افزایشی مقاله

درفته در (، دو برابر نقدهای صورت4347های آن )سال دسترش است. تعداد نقدها از ابتدای دهج نود تا نیمهروبه

دهج هشتاد است. از دالیل رشد نقد در دهج اخیر میتوان به دسترش تحصیالت دانشگاهی و بتبع آن، بیشتر شدن 

ل ارتقای تحصیلی مخاطبان شعر و منتقدان اشاره كرد. در دهج نود با پژوهشگران و رشد فرهنگ پژوهش بدلی

ش و ای وارد عرصج پژوهتوجه به سیاستهای دولت و وزارتین علوم، دانشجویان تحصیالت تکمیلی بشکل فزاینده

انش، خاطبتحقیق شدند و ازآنجاكه شعر شاملو، بلحاظ زبان و مفهوم، ارتباط وسیعی با مردم كوچه و بازار ندارد و م

فرهیختگان و دانشگاهیان هستند، با قدرت در میان این دروه، سرایت كرده و توجه به آن، رو به افزایش نهاده 

 است. 

چیردی آرا و آرمانهای سیاسی و اجتماعی سبب میشد آرای ایدئولوهیک بر تفکر انتقادی  4355 -4365های در دهه

رد و نقد آرام تغییر كیعنی دهج پایانی سدۀ بیستم میالدی، وضعیت آرام غلبه داشته باشد؛ اما از دهج هفتاد به بعد،

ادبی از آرا و آرمانهای سیاسی و اجتماعی فاصله درفت و نقد دانشگاهی به جهان نو توجه نشان داد. آرای فرهنگی، 

راین جنبج نابادبی و هنری فرنگی بصورت متون اصلی یا ترجمه بطور وسیعتری در دسترس منتقدان قرار درفت؛ ب

تخصصی در نقد غلبه یافت و شماری از منتقدان ادب معاصر به تلفیق نقد ادبی و تحقیق ادبی راغب شدند 

را دوران شکوفایی نقد و نقدنویسی در ایران در  55و  15(. روزبه دهج 494ای بر شعر فارسی، عابدی: ص )مقدمه

 های نقد نو ازطریق انتشارمیداند و مینویسد: دسترش دیدداهها از جمله شعر، داستان، نمایشنامه و... اغلب حیطه

آثار نویسنددان داخل و خارج و نقدهای دونادون بر آثار، در رشد چشمگیر نقد خالق بسیار مؤثر واقع شد. در 

 سیاسی، نقد و نقدنویسی غالباً رنگی از تعلقات و -سالهای  نخست پس از انقالب، به اقتضای شرایط حاد اجتماعی

های نوین ، با ترجمج آثار نو در زمینج نقد و نظریه75و  45های تمایالت سیاسی و اعتقادی داشت اما طی دهه

ناسی، ششناسی، اسطورههای زبانشناسی، معنیترین نظریات فلسفی و ادبی در حوزهادبی و نیز رواج و دسترش تازه

منوتیک و... موجب درایش مترجمان، محققان و درایی، هردرایی، پساساختدرایی، ساختشناسی، شکلسمبل

رار ادبی ق -تر شد و بدین وسیله آفاق پهناوری پیش روی نسلهای نوی هنریمنتقدان ایرانی به قلمروهای تازه

(. ازاینرو در دو دهج اخیر هرچه پیشتر میرویم، شاهد نقدهای 444 -449درفت )ادبیات معاصر نثر، روزبه: ص 

های و دفتمانهای جدید ادبی شکل درفته و تحلیل علمیتری از آثار ستیم كه بر اساس نظریهبیشتر و اصولیتری ه

 ادبی بدست میدهند.

دهۀ هشتاد دهۀ نود
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در دهج هشتاد، بیست و یک مقاله با موضوع نقد شعر و اندیشج شاملو، در مجالت علمی پژوهشی بچاپ رسیده 

ی تقریباً اند كه حالته به نقد اندیشج شاملو پرداختهاست كه از این تعداد، ده مقاله به بررسی شعر شاملو و یازده مقال

شده، شانزده مقاله شعر پژوهشی چاپ -است كه در دهج نود از بین چهل و سه مقالج علمی برابر دارد؛ این در حالی

ققان و محاند كه عالقه و توجه وپنج مقاله اندیشج شاملو را مورد نقد و بررسی قرار دادهاند و بیستشاملو را كاویده

 های شاملو نشان میدهد.پژوهان را به واكاوی اندیشهدانش
 

 نمودار فراوانی نقد بر شعر و اندیشۀ شاملو

 
 

 نمودار رویکرد منتقدان به شعر و اندیشۀ شاملو در هر دهه

 
 

املو دیشج شبا قیاسی مجمل بین مقاالت دهج هشتاد و نود، مشاهده میشود كه رویکرد پژوهشگران به نقد آثار و ان

دلیل نیست. شاملو بعنوان شاعری كه دارای سبک و دوبرابر شده است. از نظر نگارنددان، این تفاوت در رویکرد بی

شده نظام فکری خاص خویش است از منظرهای بسیاری هنوز برای دوستداران شعر و ادب بطور كامل شناخته

تری از آنها رخ مینماید؛ تر صورت میگیرد، وجوه تازهنیست و هرچه تحقیقات و نقدها بر شعر و اندیشج او بیش

 بنابراین با اعتالی بینش شعری و دسترش دانش نقد، نقد شعر و اندیشج شاملو نیز دسترش مییابد. 

د و اندر دهج هشتاد از میان بیست و یک مقاله، هشت مقاله، به نقد بالغی و چهار مقاله به نقد واساختی پرداخته

 مدار و یک نقد فمنیستی صورت درفته كهدرا، دو نقد روانکاوانه، دو نقد تطبیقی، یک نقد خوانندهدو نقد اسطوره

 شکنی( بوده است. بیشترین رویکرد به نقد بالغی و پس از آن، نقد واساختی )شالوده
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 دهۀ هشتاد نقدهای

 
 

 
 

از بین  د به نقد تطبیقی بوده است؛ چنانکهدر دهج نود، تنوع بیشتری در انواع نقد دیده میشود ولی بیشترین رویکر

چهل و سه مقاله، پانزده مقاله به نقد تطبیقی، نه مقاله به نقد بالغی، هفت مقاله نقد ساختاردرایانه، سه مقاله به 

 اند(، دو مقاله به نقدنقد و تحلیل آموزشی )رویکرد تحلیلی آموزشی دارند اما در مجالت علمی پژوهشی چاپ شده

 درا و یک مقاله به نقد روانکاوانه اختصاص دارد. ی، دو مقاله به نقد اسطورهفمنیست
 

 نقدهای دهۀ نود

 

فمنیستیخواننده مدارتطبیقیروانکاوانهاساطیریواساختینقد بالغی

8422211

40/00%20/00%10/00%10/00%10/00%5/00%5/00%

روانکاوانهاسطوره ایفمنیستیتحلیل آموزشینقد خواننده مدارنقد ساختارگرانقد بالغینقد تطبیقی

159743221

34/88%20/93%16/28%9/30%6/98%4/65%4/65%2/33%
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 قدهای نتحلیل چرایی گسترش نقد بر شعر و اندیشۀ شاملو و تحلیل چرایی فراوانی یا كاهش گونه
گامان لو بعنوان یکی از پیشیکی از دالیل اقبال منتقدان به نقد و تحلیل شعر و اندیشج شاملو این است كه شام

دریزی در شعر و ادبیات، مورد توجه بوده و هست و هرچه زمان پیش میرود و شعر نو و پرچمدار نودرایی و سنت

ای هتر و وقوف بر ناشناختهتر میشود، جایگاه امثال نیما و شاملو و... شناختهقالبهای نو در شعر فارسی جاافتاده

در شعر  های سنتیرشد نودرایی در سدۀ بیستم نشان داد كه زیستن با ایده»د؛ زیرا شعر ایشان ضروریتر مینمای

جویی مناسب نیست و نودراییهای دسترده نشان از آن دارد كه تخیل و زبان در حال عبور از مرزهای چاره

ر نودرا و (، اما علیرغم رشد و دسترش شع144ای بر شعر معاصر فارسی، عابدی: ص )مقدمه« شده استشناخته

ای چون نیما، شاملو، فروغ، سهراب و... با نگاهی اجمالی به شعر دو دهج اخیر، نظریج پس از ظهور شاعران برجسته

چنانکه در شعر و اندیشج كسانی چون شاملو، اخوان، براهنی –بندی درخصوص شعر و رتوریک آن منسجم و نظام

دیده نمیشود؛ ازاینرو اقبال به واكاوی  -ص خود بودندمندی خاو همطرازانشان كه هر یک صاحب سبک و نظام

 بدیلترین آنهاست، بیشتر شده است.سبک، كه شاملو از بیشعر و اندیشج شاعران صاحب

های اخیر است. پیش به شعر و اندیشج شاملو، وضعیت نامناسب شعر متعهد در دههازاز دیگر دالیل توجه بیش

در زمینی كه مستعد باروری است، قطعاً خار »اصر و آشفتگی آن معتقد است: شاملو دربارۀ وضعیت شعر و نثر مع

ای كه احتمال روییدن و جوانه زدن داشته باشد سبز میشود و این آشفتگی خود دلیل باروری و خس و هر دانه

ازلحاظ است. امروز در حقیقت یک شعر بدون وزن و قافیه پدیدار شده كه از نظر فرم باید آن را شعر س ید و 

ند امکتب باید شعر سورئالیستی نامید و بیشتر نماینددان این نوع شعر، جوانهایی هستند كه تازه شروع بکار كرده

کوم هدف، خواه ناخواه محوظیفه و شعر بیعار و دردی است؛ شعر بیولی متأسفانه باید بگویم كه اینها، شعرهای بی

 «یگری )راه حقیقت( در پیش دیرند و چه مهر سکوت بر لب بزنندبه فناست؛ چه این دسته شاعران راه و روش د

(. شعر متعهد مستلزم داشتن آداهی، بنمایج فکری و دانش اجتماعی شاعر 74)سندباد در سفر مرگ، شاملو: ص 

است؛ از طرفی نشر اشعار و آثار ضعیفتر موجب روی آوردن بسیاری از اقشار به شاعری دشته است )وضعیتی شبیه 

شعر امروز ما، حتی در سنجش » نچه در دورۀ صفوی رخ داد و موجب پدیدآمدن سبک هندی یا اصفهانی شد(.به آ
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های سی و چهل، دچار ابتذال دردیده، از دیدداه زبان و مفهوم، هر دو، تهی شده و دیرایی برای خواننده با شعر دهه

بر آنچه در جهان معاصر میگذرد، باید یک ارچه به  پوشی از مفاهیم عرفانی عشقی، ]...[ شعر نو بناندارد. با چشم

این  ای مطلق، اززنددی بشر و امور و مسائل اجتماعی ب ردازد اما چنانکه میبینیم، شعر امروز ما یک ارچه و بگونه

ای مانند تندركیا، نیمایوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد مفاهیم تهی است. شعر معاصر ما پس از شاعران برجسته

 «انسانی را پیش درفته است -شددی از هردونه پندار یا اندیشج اجتماعیباره راه ابتذال و تهیاخوان ثالث یک و

با وجود نیاز مبرم جامعه به ادبیات و بازتاب در چنین شرایطی،  (.653)زبان فارسی و ادبیات معاصر، وثوقی: ص 

های و ادبیات به دامان آثار شاعران متعهد دهه مسائل روز در شعر، جای خالی آن حس میشود و مخاطبان شعر

پیشین پناه میبرند و ازآنجاكه شعر شاملو فریاد دردمند انسان دردكشیدۀ هر دوره و روزداری میتواند باشد، بهترین 

بینی آزاد انسانی است. دزینه برای شرایط روز اجتماع است. شعر امروز ما، سخت دچار فقدان اندیشه و جهان

-د اقتصادی نیز مزید بر علت شده و چندان مجالی برای اندیشه باقی نگذاشته، ازاینرو شعر دچار واپسشرایط ب

آوردن منتقدان به نقد شعر و اندیشج امثال شاملو كه در عصر خود رویمانددی و ابتذال دشته است. بنابراین 

 بدیلند، بدیهی بنظر میرسد.بی

شاملو بیش از هر شاعری از »ج شاملو، درایشهای اجتماعی در شعر اوست. یکی دیگر از عوامل اقبال به نقد اندیش

جریانات اجتماعی مختلف تأثیر پذیرفته و در حقیقت شعر خود را زمانی شروع كرده كه وطنش در دورۀ بحرانی 

هدف،  وای كه معموالً با قصدی ویژه به شعر نگریسته میشود و شعر وظیفه خاصی بسر میبرده است. شروع در دوره

آید؛ به این معنی كه و شکل شعار پیدا میکند و الجرم مسئلج شعر روز و شعر همیشه یا شعار و شعر پیش می

عتقادی اچون شرایط تغییر میکند و اوضاع ددردون میشود و عصیانها به سردی و طوفانها به آرامی و ایمانها به بی

رزش و اثر خود را ازدست میدهد و بناچار از میان خروارها انجامد، همج این شعرهای روز و این شعارها نیز امی

د ها بیاای خاص از تاریخ اجتماعی و سیاسی هر ملتی است، تنها آن پارهشعار، كه بیشتر زاییدۀ احساسات دوره

مه اهای بعد نیز همچنان به نوشتن ادمیماند كه از آنِ شاعران واقعی است؛ زیرا این شاعران راستینند كه در دوره

سبت نمیدهند. چنانکه از میان بسیار شعاردهنددان آن سالها، فقط شاملو و امید و یکی دو شاعر دیگر بودند كه به

و با اتکا به اصالت و با توجه به تجربیات تدریجی خویش، عالوه بر اینکه هر یک در خط خاص خود به تعریف شعر 

عمول به هرفای مسائل اجتماعی و عمق مفهوم شکست پی رفته از سطح چنان شعارهای منزدیک شدند، نیز رفته

ای خاص نائل آمدند. از اینجاست كه میتوان به داه با كوشش در دسترش شعر خویش درجهت فلسفهبردند و آن

)شعر زمان ما، حقوقی، « محتوای شعر شاملو در دو دورۀ شاعری او یعنی دورۀ بحرانی و دورۀ آرامی چشم دوخت

های بحرانی و نبود اجباری دفتمانهای تازۀ فکری، (. ادبیات تسکین روح است و در این برهه34 -35: صص 4ج 

جویانج شاملو  و چه شعری بهتر از شعر متعهد و طلبانه و صلحخواهانه، مبارزهای بهتر از اندیشج آزادیچه اندیشه

دالت و برابری اجتماعی و نیاز بیشتر انسانی او؟ بنظر میرسد دسترش موضوعات و مفاهیم اجتماعی چون آزادی، ع

های پیش بدتر هم شده است، نظر منتقدان را به شاملو جلب مردم بدانها و نیز شرایط اجتماعی موجود كه از دهه

كرده است؛ زیرا شعر شاملو، شعر معترضانه و متعهدانه است و اصوالً در دنیای امروز این نوع شعر مخاطبان بیشتری 

 را جذب میکند.

ز دیگر عوامل مركز توجه قرار درفتن شاملو در نقد، زبان شعری اوست. شاملو با استفاده از رمزدرایی، تركیب زبان ا

فضایی چنان فریبا خلق كرده است كه حتی روشنفکران »ای تورات و نثر فارسی قرون پیشین، در شعرش ترجمه

ضایی كه بیشتر عمومی و اجتماعی است و در پهنج كرددان را نیز از توجه به دیگر فضاها بازمیدارد. فو تحصیل
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ای است از حماسه و عشق. انسانی كه جهانی آن، تنها صدای دامهای همیشج انسانی به دوش میرسد كه آمیزه

صدای نبض و قلبش فریاد هشدارانج بیداری و آوای عاشقانج زنددی است و از همین روست كه خواننددان بسیار 

 خانواددی نظام زدن برهم و هاواهه جدولی چینش در عر معاصر ضعفهایی از قبیل افراطدر ش )همانجا(.« دارد
 آسیبهایی»دذشته،  هنجارهای نابودكردن برای ابزاری همانند زبان از زبانی، استفاده هایكلیشه كلمات،  كاربرد

 این با برخی كه بدانجا تا ت؛اس ساخته وارد زبان معنایی محدودۀ در ایران معاصر شعر زیباشناسی قلمرو به جدّی
 شعر آنان، اعتقاد به میروند. طفره آن خواندن از ندارد، را مخاطبان با ارتباط برقراری توان امروز، شعر كه توجیه
 شده ساحتی در اندازیدست بستر از نیمایوشیج، داه پس شاعران عمل آزادی و دسترددی وجود با ایران معاصر

 جمود درفتار چنانآن داه و دشته شاعرانه كالم در نارسایی و ابهام همچون زبانی عوارض از برخی سرمنشأ كه
شناسی شعر )درآمدی بر آسیب« است كرده فراموش بکلّی را خالقیّت اصل كه شده زبان آركائیک موقعیتهای در

یشود كه قریب به (. در نقدها و پژوهشهای مورد بررسی دربارۀ شاملو دیده م39معاصر...، كیانی و همکاران: ص 

اتفاق منتقدان در تالشند شاملو را از جهات مختلف مورد تأیید و تمجید قرار دهند و دلیل آن، اینکه: شاملو 

 و های و تركیب و چینش آنها( را هم در حوزۀ واههترین شاعر معاصر است كه نظام زبان )یعنی دایرۀ واههبرجسته

ی اهای بجا و شایسته، از واهه ها و تركیبات بگونهنودرایی و هنجاردریزیهم در حیطج معنا رعایت كرده است و با 

ا را هدر بافت شعر بهره درفته است كه موجب ارتقای زبان فارسی نیز بوده است؛ بدین صورت كه هم دایرۀ واهه

تنها از عهدۀ شاعران ها افزوده است و این كاری است كه توسعه داده و هم با تركیبات تازه به حوزۀ معنایی آن واهه

 آید.حقیقی و برجسته برمی

یافتن شاملو به فراهنجاری معنایی در شعر هم دلیل دیگر اقبال به نقد شعر و زبان شعری او میتواند باشد؛ دست

بدین ترتیب كه در شعرهایش مضامین اجتماعی و عاشقانه، ناامیدی و امید، مرگ و زنددی و ... با هم آمیخته 

استفاده از ذهنیت تخیلی خود و برهم زدن قواعد معنایی شعر، درونمایج شعری را غنی كرده است؛ است؛ او با 

ها پیش از این با قالب غزل كرد، شاملو با قالب شعر نو كرده است. كاری كه حافظ )شاعر مورد تحسین شاملو( سده

نظیر و در نهایت ظرافت به هم ربط و بیای هنرمندانه در هر شعر او میتوان دو یا چند مضمون را یافت كه بگونه

سنج و حساس های ذهن نکتهحال متعهدانج شاعر است كه دغدغهاند و این بخاطر ذهنیت هنری و درعینداده شده

خود را در قالب شعر س ید بیان كرده است، بدون آنکه به زبان شعری آسیب بزند؛ هنری كه دیگران یا بدان دست 

ر مخاطبان نشدنی در نظاند و امثال این، شاملو را به شاعری تکراراند به پای شاملو نرسیدهافتهیا ادر دست ی نیافته

 و منتقدان شعر نو تبدیل كرده است. 

نقدها بالغی بوده است  %64و در دهج نود  %15درفته بر شعر و اندیشج شاملو، در دهج هشتاد در نقدهای صورت

شعر شاملو »تأثیر نبوده است. حقوقی معتقد است ر دزینش این نوع نقد بیكه بنظر میرسد رتوریک خاص شاملو د

سهل و ممتنع است و او با داشتن امکاناتی چون آشنایی با نثر دذشته، عبور از امکانات شعر نیمایی، تجربج قافیه 

بی، و السیک و نو غربازار، آشنایی با نوسانات موسیقی كو سجع، وقوف بر قابلیتهای زبان عامیانه، عمومی و كوچه

(. 4977)طال و مس، براهنی: ص « آشنایی با شعر جدید جهان، توانسته است به این زبان سهل و ممتنع دست یابد

مندان به شعر او دشته و بسیاری از جوانان و آوردن شاعران و عالقهسهل و ممتنع بودن اشعارش، موجب روی

درحالیکه نه از تجربیات شاملو و نه از قدرت شاعری او بحد كافی  اند؛نوجوانان به سرایش شعر س ید روی آورده

خمِ وبرخوردارند. بنظر میرسد علت اینکه منتقدان ادبی و پژوهشگران با نقدهای بالغی، سعی در یافتن زیروبم و چم

ین اشعاری مندان به سرودن امثال چناند نیز همین سهل و ممتنع بودن زبان شعری و اقبال عالقهشعر او داشته
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 دفته است: شاملو توانست فرمی نو از شعر پارسی ارائه دهد كه بی با چراغ و آینهاست. شفیعی كدكنی در كتاب 

قیدِ قافیه و عروض، بتواند حرف جدیدی برای دفتن داشته باشد. آنچه شاملو به شعر فارسی هدیه كرده این است 

درایان روسی رتوریک را جهان شعری مینامند و جهان رتكه توانسته رتوریک شعر فارسی را ددردون كند. صو

)با  «شاعری هر شاعری عبارت است از نظام تغییرناپذیر مایگانها و شیوۀ رئالیزه شدن آنها در شاكلج اجزای متن

( از نظر شفیعی كدكنی، شاملو یکی از نوادر شعر قرن بیستم و زبان فارسی 544چراغ و آینه، شفیعی كدكنی: 

این است كه شعر شاملو را برای نسل جوان امروز باید تجزیه و تحلیل كرد كه ممکن است در این تجزیه  است. حق

خیلی از محسنات او تبدیل به نقاط ضعف شود. به هر حال دزیری نیست و این كار را آینددان با بیرحمی خواهند 

ای ههمج منتقدان در پی یافتن و اثبات نشانهدرفته بر شعر شاملو، تقریباً كرد )همانجا(. در نقدهای بالغی صورت

ند. ایک از هنجاردریزیهای زبانی و معنایی و ادبی را حمل بر نقطج ضعف او نکردهاند و هیچبالغت در شعر او بوده

 این رویکرد در دهج نود كاهش چشمگیری یافته است.

عران جهان در بین منتقدان و پژوهشگران در دهج نود میل به تطبیق و مقایسج شعر و اندیشج شاملو با دیگر شا

( اختصاص دارد و این بدلیل فرادیر %35بیشتر میشود، بطوریکه بیشترین میزان نقد در این دهه به نقد تطبیقی )

ور های تحقیقات ادبی است و بطادبیات تطبیقی یکی از كهنترین حوزهشدن رویکرد نقد تطبیقی در جهان است. 

وهشهای ادبی نسبت داده میشد كه در آن آثار ادبی از دو زبان و ملیت متفاوت با یکدیگر ای از پژسنتی به حوزه

های ههای اخیر، نظریمقایسه میشدند و تأثیر یکی بر دیگری یا شباهتها و تفاوتهایشان بررسی میشد. اما در دهه

ایی هبوجود آید. از سویی نظریهنو و اتفاقهای فرهنگی و اجتماعی سبب شده است كه در این حوزه تغییر و تحولی 

مطالعات فرهنگی، پساساختاردرایی و پسااستعماردرایی و رویکردهای شناسی، شناسی، نشانهچون روایت

بینامتنیتی، روشهای نوینی در تطبیق و مقایسج ادبی معرفی كردند و نگاه تأثیر و تأثری سنتی در ادبیات تطبیقی 

مهاجرتهای عظیم و بحث جهانی شدن، موجب ددردونی در مفهوم هویت ملی را  بچالش كشیدند. از سوی دیگر، 

 شد؛ بنابراین در ادبیات دیگر مفهوم ملیت، اهمیت سابق را ندارد.

شده )مورد مطالعه(، معموالً سعی بر آن بوده است شباهتهای شعری و اندیشگی شاملو با در نقدهای تطبیقی انجام

های جدید مطرح شود كه بیانگر نوعی رویکرد به نقد تطبیقی و و بعنوان یافتههمتایانش در ملیتهای دیگر، كشف 

« جا، ارزشها و نظام یکسانی از تبادل را مطرح میکندسازی است كه در همهجهانی»مربوط به مقولج 

(BASSNETT: 3- 4 خاستگاه و هدف ادبیات تطبیقی، فرارفتن از محدودنگری برای مشاهدۀ فرهنگها و .)

اندازی (. ادبیات تطبیقی بدنبال یافتن چشم SAID: 49« )تهای دونادون در كنار هم بصورت چندآوایی استادبیا

انگاری مفاهیم ملیت، فرهنگ و هویت بازتاب نیابد؛ اما در هزارۀ سوم رویکرد آن تغییر كرده و است كه در آن ذات

شار معنا را فراهم كند؛ الزم به ذكر است كه ادبیات در پی این است كه با روا دانستن تفاوتهای فرهنگی، زمینج انت

یافته دورۀ پسااستعماری نوین و جهان اسالم در حوزۀ تطبیقی نو، به اقلیتهایی كهنتر می ردازد و ملتهای استقالل

مطالعات آن قرار میگیرند. برخالف نقد تطبیقی پیش از این )سنتی( كه محدود به چند كشور اروپایی بود. در 

بیش از  %35مشاهده میشود كه در پژوهشهای دهج نود، رویکرد تطبیقی به نقد، با بسامد حدوداً  9شمارۀ  جدول

اند آثار شاملو را با آثار شاعران معاصر دیگر كشورها بخصوص دیگر نقدهاست. در این نوع نقد، پژهشگران كوشیده

شناسانه را استخراج كنند. در این بررسیها، زیباییكشورهای حوزۀ خاورمیانه، مقایسه و اشتراكات فکری، اجتماعی و 

شعر و اندیشج شاملو با شاعرانی چون تی. اس. الیوت، برشت، ییتس، ناظم حکمت، نزار قبانی، آدونیس، شیركو 

بیکس و... مقایسه شده است. برخی از این مقاالت، شعر دو شاعر را بر اساس یک دفتمان خاص، نقد و بررسی 
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یار حائز اهمیت است. از جملج اینگونه نقدها میتوان به این موضوعات اشاره كرد: تحلیل اند كه بسكرده

محور و تطبیق(، وجه زنانج نمادها در شعر شاملو و عبدالوهاب ادزیستانسیالیستی شعر شاملو و آدونیس )خواننده

ار ی(، تحلیل تطبیقی اشع)فمنیستی و تطبیقی(، دیگردرایی در هوای تازه و اباریق مهشمه )اخالقی و تطبیق

اجتماعی برشت و شاملو )اجتماعی و تطبیقی(، كاركرد محوری نقاب دینی در شعر شاملو و آدونیس )بالغی و 

تطبیقی( و...  كه نگارنده همج نقدهای تطبیقی را ذیل دستج نقد تطبیقی قرار داده است كه در زمرۀ نقد تطبیقی 

ان و مراتبی )چه از دید ملیت، زبقی با پشت سر دذاشتن دیدداه سلسلهمطالعات تطبی»نوین قرار میگیرند زیرا 

ای حركت میکند كه تنها در آن شبکه است كه متون دفتمان قدرت و چه از دید تقدم زمانی( بسوی نقد شبکه

ار یتنها ادبیات معسنجی متون )همج فرهنگها و نهپردازی میکنند. مطالعات تطبیقی نوین، حوزۀ همادبی داللت

ای است كه با بکاردیری روشهای نقد بینامتنی و رشتهای، و میاناروپامحور( در مناسبات بینافرهنگی، بینارسانه

شناسی، تحلیل دفتمان، هویت جنسی و...( به دفتگومندی )از قبیل پساساختاردرایی، مطالعات فرهنگی، روایت

زمانی و درزمانی )در یک زمان خاص و در طی تاریخ( بازخوانی متون و كنشهای داللتمندی آنها در دو محور هم

 (.435می ردازد )بسوی تعریفی تازه از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی، نجومیان: ص 

ید آساختاردرایی چنان كه از نامش برمی»پس از نقد تطبیقی، نقد ساختاردرا از نقدهای پربسامد در دهج نود است. 

رآمدی د)پیش« ن دسته از قوانین كلی را بررسی میکند كه بر ساختارها حاكمندمی ردازد و بویژه آبه ساختارها 

ین ای ناظر بر تركیب اتحلیل ساختگرایانه بر آن است تا مجموعه قوانین شالوده»بر نظریج ادبی، ایگلتون: ( و 

كاری  ها واقعاً میگویندها و رسیدن به یک معنا را استخراج كند. چنین تحلیلی تا حدود زیادی به آنچه نشانهنشانه

بر روابط درونی آنها با یکدیگر تأكید میورزد. بگفتج فردریک جیمسون، ساختگرایی بازاندیشی  ندارد و به جای آن،

دربارۀ همج چیزها از دیدداه زبانشناسی است. این مکتب دویای این واقعیت است كه زبان همراه با مسائل، رازها و 

ای ه)همانجا(. در نقد«  و نیز وسواس حیات روشنفکری قرن بیستم تبدیل شده استپیامدهای آن به نمونج اعال

درفته بر شعر شاملو نیز بنظر میرسد این نگرش بتنهایی كافی و وافی به مقصود نبوده است. مثالً در بررسی صورت

های اثبات كاربرد مؤلفهالگوها از دید ساختگرایانه، با وجود كاربردشناسانج نمادها یا عناوین اشعار یا كهن

ای دیگری هكننده و كافی نیست و استفاده از مؤلفهساختاردرایی در نقد اشعار شاملو، استداللها برای خواننده قانع

چون شرایط فرهنگی، روانی، تجربج شاعر و... میتواند به شناخت دقیقتری از شعر شاملو كمک كند. ازآنجاكه نظریج 

مهم ادبی در نیمج دوم قرن بیستم است، مورد توجه محققان، نویسنددان و منتقدان ساختاردرایی از مکتبهای 

ست دها را با متن تطبیق دهد و داه اینایرانی قرار درفته است اما در برخی از این نقدها، محقق تالش میکند مؤلفه

رونی بر ه درفتن تأثیر عوامل بیبعدی این نظریه و نادیداند. دیدداه تکای چشمگیر و برجسته نداشتهنقدها نتیجه

 درایی نوین شد.متن، موجب ظهور مکتبهای بعدی چون تاریخ

های ایدئولوهیک را از متن استخراج یکی از رویکردهای مهم مقاالت دهج هشتاد به این صورت بوده است كه مؤلفه

ی آیین ترسایی و یا دارای درایشهای عرفانمند به باور، عالقهاند كه شاملو خداباور، انسانو بر اساس آن نتیجه درفته

ی ایک دال، به زنجیره»است كه نگارنددان این نوع نقدها را در دستج نقد واساختی قرار میدهند. در نقد واساختی 

ای از دالها را به ذهن شنونده متبادر میکند و به همین ها در ذهن ارجاع میدهد و هر دالِ آن زنجیره، زنجیرهاز دال

(. در 144های نقد ادبی معاصر، تایسن: ص )نظریه« ای از دالهاب الی آخر. بنابراین زبان عبارت است از زنجیرهترتی
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-نقدهای واساختی بر شعر و اندیشج شاملو، بنظر میرسد منتقدان، شاملو را از دید خود و بنابر ذهنیت خود نگریسته

زدیک اند كه برخی به واقعیت نربارۀ عقاید درونی شاملو رسیدهای نشانج زبانی به نتیجج قطعی داند و بر اساس پاره

 و برخی از آن دور است.

های پایانی قرن بیست بیستم است، نیز مورد توجه شاملوپژوهان محور، كه از نقدهای مطرح در دههنقد خواننده

مدار خواننده نقدن دهه قرار دارد. در ردۀ چهارم نقدهای ای %4,35بوده است. بسامد این نوع نقد در دهج نود با بسامد 

یا نظریج واكنش خواننده، از آرای هوسرل نشئت درفته و پدیدارشناسی او و آرای هرمنوتیکها در رشد و دسترش 

آن تأثیر فراوان داشته است؛ بنابراین هر نوع تأویل و نگاه پدیدارشناسانه و هرمنوتیک به اشعار و آثار شاملو نیز در 

سنجی دریافت یک متن در محور، هممیگیرد. یکی از دستاوردهای هرمنوتیک و نقد خواننده این مقوله جای

های مختلف فهمیده میشود و این رویکرد بر آن است های متفاوت است یعنی اینکه چگونه یک متن در دورهدوره

ای هه توان بازخوانی در زمینهكه هر كنش خواندن متن، متنی نو میسازد؛ بنابراین ارزش هر اثر ادبی در این است ك

جدید را داشته باشد. بقول ریفاتر آن داه متنی را ادبی میخوانیم كه در میان ازبین رفتن مسائل، سببها و خاطرۀ 

-نقل از نجومیان: همانجا(. رویکرد نقد خواننده Riffaterrمربوط به موقعیتها، همچنان باقی بماند و سر برآورد )

های شاملو، نشان داده است كه شعر شاملو توان بازخوانی از منظرهای مختلف را دارد و با یشهمحور به اشعار و اند

تری از آن كشف میشود و این مسئله بیانگر این است كه شعر های تازههای جدیدتر، جنبهظهور نقدها و نظریه

« نمادسازی»را از منظر  شاملو چندمعنایی است و دارای ظرفیتهای ادبی بسیاری است. همین چندوجهی بودن

بلیچ كه نگاه كنیم، تا حدودی به علت رویکرد به نقد و نظریج واكنش خواننده پی میبریم )برای مطالعج بیشتر: 

 (.693های نقد ادبی، تایسن: ص نظریه

ود است ددرا بسامد كمی دارد و بقدری محدیگر انواع نقد بر شاملو، شامل نقدهای فمینیستی، روانکاوانه و اسطوره 

كه درخور توجه نیست و نشان میدهد این نوع نقدها در شعر و اندیشج شاملو، اهمیتی برای منتقدان نداشته و یا 

شده كه هرچه الزم است، پیش از این، بیان شده و تبیین دوبارۀ آنها كلیشه و فاقد نوآوری است.  دونه اندیشیدهاین

در مقاالت حول محور ویژدیهای زن، نمادهای زنانه و عشق در شده در نقدهای فمینیستی بیشتر مطالب عرضه

دونه نقد، تنوع درایشهای آن، برداشتهای متفاوت و متناقض های شاملو میچرخد. از دالیلی كمی اینآثار و اندیشه

داری و پیامد تمدن جدید غربی محسوب از آن و نیز پیامدهای آن است. فمینیسم از دستاوردهای نظام سرمایه

میشود كه بر آزادی حقوق زن، رفاه نسبی زنان، افزایش فرصتهای سیاسی و اجتماعی آنان و... تأكید دارد. ازآنجاكه 

های بسیار دارد، تنها آن دست از موضوعاتی كه به شناسی و تا حدودی سیاسی است و مؤلفهاساساً مکتبی جامعه

جامعج ایرانی باشد، وارد حیطج نقد ادبی میشود؛ هم در حدی كه مطابق عرف اهمیت مقان زن می ردازند، آن

ای دور از انتظار نیست. بویژه با وجود فضای فرهنگی و بنابراین كمی نقدهای فمینیستی بر اشعار شاملو، مقوله

شده میداند و اسالمی( كه حقوق زنان را در چارچوب قوانین دین و عرف، مراعات -اجتماعی حاكم )فرهنگ ایرانی

ی ردازد، الگوها در آثار ادبا مربی چون فمینیسم را نفی و رد میکند. نقد روانکاوانه نیز كه به بررسی كهنمکتبهای غ

الگوی بارز كه در شعر هر شاعر ممکن است وجود داشته باشد خیلی زود در ایران به كلیشه تبدیل شد و چند كهن

عشق لکانی »های بمیان نیامده است. البته مقالهای در این مورد استخراج و واكاوی شده و پس از آن سخن تازه

اند كه جالب توجه ای هم اشاره كردهدر این زمینه به نکات تازه« عشق پدرانه در شعر شاملو و...»و « در شعر شاملو

درا نمودهای اساطیری در شعر شاملو مورد توجه بوده است كه مهمترین مسئله در این است. در نقدهای اسطوره

سازی است و بنظر میرسد منتقدان شاملو، شکنی و اسطورهها و نوعی اسطورهبرخورد خاص شاملو با اسطوره زمینه،
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اند؛ زیرا اساطیر شعر شاملو پیش از این استخراج و درمورد آنها ای برای دفتن نیافتهغیر از این موضوع، مطلب تازه

 بررسیهایی صورت درفته است.

ه نقد، تحلیل و مرور شعر و اندیشه و زنددی شاملو پرداخته شده است كه برخی از این در كتابهای زیادی بكتابها: 

اكه اند. ازآنجآثار، مستقالً به شاملو اختصاص دارد و برخی بصورت جزئی و در بخشی از مطالب به شاملو پرداخته

بردارندۀ نقد نظری و آكادمیک بندی نقد می ردازد، صرفاً به آثاری مراجعه نموده است كه درپژوهش حاضر به طبقه

هستند؛ بنابراین كتب تاریخی و مروری را كه به مرور زنددینامه، سردذشت و ذكر تاریخ شعر و شاعران معاصر 

اند، دربر نمیگیرد )آثاری چون تاریخ تحلیلی شعر نو از شمس لنگرودی، ادوار شعر فارسی از مشروطه تا پرداخته

نداز اپور، چشمها از محمدجعفر یاحقی، از نیما تا روزدار ما از یحیی آرینلحظه سلطنت از شفیعی كدكنی، جویبار

ای به دنیای شعر فارسی از خسرو شعر معاصر ایران از مهدی زرقانی، كارنامج ادبی ایران از فؤاد فاروقی، دریچه

د، شعر معاصر ایران تا انقالب از نژاشافعی، ادیسج بامداد از پرهام شهرجردی، تأملی در ادبیات امروز از عباس باقی

ات آوری و تدوین نظرشناسی شعر، جمعصابر امامی و بسیاری آثار دیگر از این دست(. همچنین آثاری كه به سبک

منتقدان و محققان دربارۀ شاملو، تحلیل یک موضوع در شعر شاملو و مانند آن، كه از ساختار و حوزۀ نقد ادبی 

اند، از حیطه و حوصلج پژوهش حاضر خارج است )آثاری چون چشمج وری پرداختهخارج شده و به تحقیقات مر

ناسی شروشن از غالمحسین یوسفی، آینج بامداد از جواد مجابی، چنین دفت بامداد خسته از محمد قرادوزلو، سبک

 شعر پارسی از رودكی تا شاملو و...(

 

 تدوین شده است: فهرست آثار منتقدان شاملو و نوع نقد آنها، در جدول زیر

 نوع نقد نام اثر نویسنده 

 تلفیقی شاملو در تحلیلی انتقادی آتشی  منوچهر 4

 ساختگرا لغت جاودانه: خوانش ده شعر شاملو ارجمند   بهمن 6

 تلفیقی در حسرت پرواز آزاد          پیمان 3

 شناسیزیبایی تمها: چرا من دیگر شاعر نیمایی نیسخطاب به پروانه براهنی        رضا 1

 تلفیقی طال در مس براهنی        رضا 5

برزدر خالقی و  4

 عابدی

 شناسیزیبایی تصویرها و توصیفها در شعر معاصر ایران

 شناسیجامعه توالی فاجعه، زمینج اجتماعی شعر احمد شاملو اسد رحمتبنی 7

 ساختگرا از زخم قلب پاشایی علی 9

 ساختگرا انگشت و ماه پاشایی علی 4

 ساختگرا جلد 3نام همج شعرهای تو )زنددی و شعر احمد شاملو(،  پاشایی علی 45

 شناسیزیبایی زدایی در شعر شاملوسنگ بر دوش: تحلیلی بر آشنایی پرهیزكاری سعید 44

 ساختگرا سفر در مه پورنامداریان تقی 46

 شناسیزیبایی شاملو بامدادی دیگر: نگاهی تازه به شعر احمد ترابی ضیاءالدین 43

 الگوییكهن آنیما در شعر شاملو زاد الهامجم 41

 شناسیزیبایی های نوآوری در شعر معاصر ایراندونه لی كاووسحسن 45



 45/ بندی آرای منتقدان شعر و اندیشج شاملونقد و طبقه

 

 شناسیجامعه زبان فارسی در شعر امروز حصوری علی 44

 شناسیزیبایی شعر زمان ما حقوقی محمد 47

 گراساخت نبض شعر خرمشاهی بهاءالدین 49

 تلفیقی احمد شاملو عکس فوری خیام        مسعود 44

 تلفیقی ای دیگراحمد شاملو، چهره خیام مسعود 65

الگویی كهن عبور از آینه، بررسی تطبیقی آنیما در اشعار احمد شاملو درخشان صدف 64

 تطبیقی

 تلفیقی نقد آثار شاملو دستغیب عبدالعلی 66

 هرمنوتیک و تفسیر شعر نو فارسی شرح، تحلیل روزبه محمدرضا 63

 تلفیقی امیرزادۀ كاشیها سالجقه پروین 61

شفیعی كدكنی  65

 محمدرضا

 ساختگرا موسیقی شعر

شفیعی كدكنی  64

 محمدرضا

 تلفیقی با چراغ و آینه

اسیر سیاست، بررسی انتقاد و اعتراض در آثار احمد شاملو  شیراوند محمدطاهر 67

 و فروغ فرخزاد

 اسیشنجامعه

 الگوییكهن مسیح مادر فرخزاد پوران 69

 شناسیجامعه نازلی سخن نگفت قرادوزلو  محمد 64

همسایگان درد؛ درآمدی به دفتمان اجتماعی در شعر و  قرادوزلو محمد 35

اندیشج سعدی، حافظ، فرخی یزدی، نیما، شاملو، اخوان، 

 فروغ

 شناسیجامعه

 شناسیجامعه ت احمد شاملوتاریخ تلخ به روای قرادوزلو محمد 34

 شناسیجامعه سیاست در شعر نو زاده محمدكمالی 36

محمدكاظم    31

 اشکوری

 تلفیقی نگاهی به آثار چهار شاعر معاصر

 شناسیجامعه انسان در شعر معاصر مختاری محمد 35

چهار افسانج شاملو: نگاهی به چهار شعر عامیانج احمد  زاد محمدنوری 34

 شاملو

 شناسیاییزیب

 فمنیستی زن در شعر یزدانی      زینب 37

 

 انواع نقد طبقه بندی
 آمده در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.نتایج بدست
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 الگویی كهن هرمنوتیک فمنیستی
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 نمودار فراوانی انواع نقد در شکل زیر نشان داده شده است.
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 47/ بندی آرای منتقدان شعر و اندیشج شاملونقد و طبقه

 

 تحلیل چرایی بسامد انواع نقد 
ی از شناسشناسی، ساختگرا و زیباییآمده از نمودارها نشان میدهد، نقدهای تلفیقی، جامعهمطابق نتایج بدست

 اند. و اشعار شاملو قرار درفته بیشترین بسامد برخوردارند و مورد استقبال منتقدان آرا

ین اند( از اهای شاملو داشتهنقدها )كه اغلب رویکرد سنتی به آثار و اندیشه این دسته(: %27نقد تلفیقی )بسامد 

، به های نوین نقد ادبیرو تلفیقی نام درفتند كه رویکرد نظری خاصی را دنبال نمیکنند و اغلب فارغ از نظریه

-شناسی هست، هم نقد جامعههای نقد زیباییاند. بنابراین در آنها هم نشانهار شاملو پرداختهتحلیل اشعار و افک

ه فلسفی و ایدئولوهیک، هم ب -اند و هم به افکار اجتماعیشناسی، هم دربارۀ زبان و موسیقی در شعر او سخن دفته

وع نقد بشمار میروند. علت فراوانی این ساختار و فرم و هم به محتوای شعر نظر دارند. ازاینرو تلفیقی از چند ن

درصد آرای منتقدان را شامل میشود و بیشترین بسامد را دارد، از نظر نگارنده از دو عامل زیر 67رویکرد كه حدوداً 

 پیروی میکند:

 و های نوین نقداند یا هنوز با شیوه.برخی منتقدان، پیش از فرادیر شدن نقد آكادمیک، اثار خود را خلق كرده4

اند؛ بنابراین بشیوۀ سنتی اثر خود را ارائه داده و اشعار و افکار شاملو را از های معاصر جهان آشنایی نداشتهنظریه

 ند. ااند؛ به این صورت كه معایب و محاسن شعر شاملو را در ترازوی نقد دذاشتهجانبه مورد نقد قرار دادهدیدی همه

انشگاهی در زمینج ادبیات ندارند و از ارادتمندان و دوستان شاملو هستند . برخی منتقدان این حوزه، تحصیالت د6

اند. و در خالل نقد، كه احتماالً از سر ادای دین به شاعر، به ارائج اطالعاتی كه از وی نزد خود داشته، مبادرت كرده

را نقل كرده، با توجه به  اندبه شرح احوال و افکار او پرداخته و سخنانی كه در مصاحبت با شاعر، از وی شنیده

اند. ازآنجاكه آرای این دسته از منتقدان نیز بر اند، برخی اشعار او را شرح و تفسیر نمودهشناختی كه از او داشته

 مبنای رویکرد خاص نظری نبوده، جزو نقد تلفیقی بشمار رفته است. 

نوین در مطالعات ادبی است كه به بررسی  های نسبتاًشناسی ادبیات، یکی از شیوهنقدجامعهشناسی: نقد جامعه 

ای كه اثر مولود آن است، می ردازد. ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحوالت اجتماعی جامعه

شناسی ادبیات اهمیت شایانی دارد، انعکاس تصویر جامعه در جهان تخیلی و هنری اثر ادبی آنچه در نقد جامعه

درصد، از مهمترین رویکردهای منتقدان  61شناسی با بسامد تقریبی ای منتقدان شاملو، نقد جامعهاست. در بین آر

 بوده است. از نظر نگارنده، چرایی این رویکرد را میتوان در عوامل ذیل خالصه نمود.
 4355و  4315، 4335، 4365های شرایط اجتماعی ایران در دهه

پهلوی )مقارن با سالهای شکوفایی و اوج درفتن شاملو(، دوران مهمی از  كشور ایران در دورۀ حکومت پنجاه سالج

سر مینهاد و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی داشت كه منجر به ظهور دذار و تحول را پشت

و  شد. با اینکه حکومتهای پیشین، همه سلطنتی 4357دیری مبارزات سیاسی و درنهایت انقالب مخالفان و شکل

ای و تغییر تفکر جامعه و ظهور قشر روشنفکر، مسائل اجتماعی استبدادی بودند، با توجه به رشد و تحوالت منطقه

میشود و اشعار شاملو یکی از مهمترین آثار  و سیاسی فراوانی رقم خورد كه نمود آن در ادبیات این سالها دیده

دوران است. با توجه به حوادث و وقایع این دوران، عرصج كنندۀ واقعیات، مصائب و مشکالت جامعه در این منعکس

اجتماعی كشور ایران، در طول این سالیان، صحنج مبارزات و مخالفتها و جنبشهای آشکار و نهان بوده  -سیاسی

مرداد  69است و چندین تحول مهم  سیاسی را برتافته است. ازجمله جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن، كودتای 

، اصالحات ارضی و درنهایت انقالب اسالمی. كمتر اثر و و استبداد مطلق از آن، انقالب سفید شاه و خفقان پس

مؤلفی میتواند در چنین شرایطی، از تأثیر محیط دور مانده باشد و ازآنجاكه شعر و ادبیات مهمترین تجلیگاه 
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صبترین چهرۀ ادبی آن روزدار بوده سیاسی است، نمود آن در آثار شاملو، كه متعهدترین و متع -تحوالت اجتماعی

در شرایطی كه حکومت نظامی با ارعاب و اختناق، تعقیب و شکنجه و اعدام مخالفان و مبارزان،  است، دیده میشود؛

تدابیر امنیتی ساواک در كنار استبداد سیاسی، جوی تاریک و ظلمانی را رقم زده بود، شاملو، كه خود را مبارزی 

یبایی شرایط جامعه را در اشعارش منعکس كرد؛ بنابراین بارزترین مختصج شعر او انعکاس قلم میدید، به زصاحب

شناسی هموار و آسان كرده است. مند به نقد جامعهشرایط اجتماعی روز است و همین راه را برای منتقدان عالقه

را میجویند و میکوشند دركی  اقتصادی و... روز -سیاسی -نقدها در آثار شاملو انعکاس شرایط اجتماعی دستهاین

 شناسانه از تأثیر اجتماع بر ادبیات ارائه دهند.جامعه

 

 تعهد اجتماعی شاملو در شعر

در اینکه شاملو شاعری اجتماعی و به هنرِ متعهد، معتقد است شکی نیست. او همه جا در سخنانش از شعر متعهد 

یش، سخن متناقض كم نیست اما جانمایج حرفش، تعهد هاو غم جامعه دم میزند با اینکه در دفتارها و مصاحبه

ممکن است بقال كاالیی را بفروشد كه خودش آن را دوست »ها دفته است: اجتماعی است. در یکی از این مصاحبه

نداشته باشد اما شعر كه كاال نیست. شاعر حرف دلش را میزند. سخنی كه از او میشنوید پیام جان اوست... وقتی 

آید كدام ابلهی مینشیند با ماه رازونیاز كند و ادر كرد، ق خون است و از همه طرف صدای دلوله میسنگفرشها غر

 (.4359)امید ایران، مرداد « ایستد برایش كف بزند؟كی می

خصلت بارز و پایه و مایج اصلی شعر شاملو، عواطف ناشی از تأثرات اجتماعی است. كمتر شعری از او میبینیم كه 

دهای مردم و فضای مسلط بر جامعه در آن نباشد. شعر او صدای دردیری وسیع با رویدادهای روز است، اثری از در

ینانج او بآنکه در انعکاس این صداها، قصد جستن نام داشته یا به تظاهر، تکلیفی بر خویش نهاده باشد. دید واقعبی

ی های اوست. شاملو دربارۀ این ویژدنددی و تجربهبه اجتماع، دردها و بیعدالتیهای مسلط بر مردم، نتیجج مستقیم ز

ترین شعرهای من یک من ادر انسان باشم، نمیتوانم از درد شما غافل باشم، توی عاشقانه»شعرش دفته است: 

« ام نیستم. تختج پرش من حس كردن جامعه استعقیدۀ اجتماعی پیدا میشود. برای اینکه من دور از جامعه

من خویشاوند نزدیک »اندیشی او بحدی است كه میگوید: شاعری اجتماعی است و اجتماعی (. او4347)قرادوزلو، 

هر انسانی هستم كه خنجری در آستین پنهان نمیکند، نه ابرو به هم میکشد، نه لبخندش ترفند تجاوز به حق و 

رد كایرانی. من یک لٌر بلوچ نان و سایبان دیگران است. نه ایرانی را به انیرانی ترجیح میدهد و نه انیرانی را به 

وست سفیدم پپوست سرخآسیاییم. یک سیهآمریکاییاسترالیاییاروپاییزبان ترک. یک افریقاییفارسم. یک فارس

تنها با خودم و دیگران كمتر مشکلی ندارم، بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم حس میکنم. كه نه

(. 4396)قرادوزلو، « های دیگر بر سیارۀ مقدس زمین كه بدون دیگران معنا نداردمن انسانی هستم در جمع انسان

 شناسی عبارتند از:مهمترین عوامل بسامد نقد جامعه

 سیاسی حاكم بر جامعه، -شرایط اجتماعی -

 نگاه انتقادی و اجتماعی شاملو به شعر و هنر و اعتقاد به هنر متعهد،  -

 به شعر معترض اجتماعی بنا بر مقتضیات،احساس نیاز جامعه و خواننددان شعر  -

 دسترش روحیج معترض و انقالبی بدلیل شرایط بحرانی اجتماع   -

 نقش ویژۀ روشنفکران در تبیین شرایط موجود و رسالت بیداری و رهبری مبارزان و معترضان. -
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متنی نیفاً با توجه به اجزای درومتنی و صربا توجه به اینکه نقد ساختگرا، اثر را فارغ از هر مؤلفج بروننقد ساختگرا: 

تر نندهكمورد مطالعه قرار میدهد، میتواند برای جامعج ادبی ایران كه تا كنون نقش اجزای بیرونی را مهمتر و تعیین

از هر مؤلفج دیگر تلقی كرده بود، دربردارندۀ نکات و كشفیات مهمی باشد. با استفاده از نظریج ساختگرا، منتقدان 

ها معطوف میکنند و برآیند این دهندۀ آن و رابطج میان واههه خود را به ساخت اثر و اجزای تشکیلتمركز و توج

نقد میتواند خوانشی تازه و منحصربفرد، فارغ از هر قضاوت و برداشت خارج از متن، بدست دهد كه به درک و 

. ازآنجاكه شعر شاملو اجتماعی است انجامدهای پنهان آن میشناخت بیشتر و بهتر شعر شاملو و آشنایی با جنبه

اجتماعی( و انگیزۀ سرودن اشعار وجود دارد، آرای این  -و برای تحلیل آن نیاز به مطالعج شرایط محیطی )سیاسی

ند اشناسی باشد. منتقدان در نقد ساختگرا خواستهكنندۀ آرای منتقدان حوزۀ جامعهدسته از منتقدان میتواند تکمیل

ای پیش روی مخاطب بگشایند و ی و فارغ از اجزا و عناصر بیرونی دخیل در كالم، جهان تازهمتنبا نگرش درون

ازطریق بررسی فرم، زبان، ساخت و موسیقی، به كشف ظرفیتهای زبانی شعر شاملو نائل شوند و جنبج ناشناختج 

 اشعار او را كشف نمایند.

رفیت شناسی شعر شاملو، ظهای بالغی و زیباییجنبه یکی از عوامل رویکرد خاص منتقدان بهشناسی: نقد زیبایی

شیوۀ های ادبی بزیاد اشعار شاملو است. شعر شاملو با ویژدیهای خاص زبانی، موسیقایی، كاربرد صور خیال و آرایه

نو و منحصربفرد خویش و آمیختن اندیشج نو، قالب نو، با زبان كهن و داهی تضادها و تناقضهای میان این دو و 

از همه نثردونگی شعر و نامگذاری آن به س ید، مقوالتی است كه توجه منتقدان را بخود جلب نموده و آنان بیش 

را واداشته تا دربارۀ شاملو سخن دویند و به نقد و تحلیل اشعارش ب ردازند. این نوع نقد در بین محققان و منتقدانی 

رین رویکردها قرار داشت كه اقبال منتقدان ایرانی به كه در بخش مقاالت مورد مطالعه قرار درفت، نیز جزو بیشت

نقدهای براهنی بر شعر شاملو، عموماً حول این موضع میگردد و شفیعی كدكنی نیز  .این نوع نقد را نشان میدهد

شناسی بر نوآوریهای شاملو تاخته است. عوامل اقبال منتقدان به نقد در نقد تلفیقی خود، بیشتر از منظر زیبایی

شناسی در ظرفیتهای زیباشناسانج شعر شاملو نهفته است. شاملو با ایجاد نگاه مدرن در شعر، خلق قالب اییزیب

تازه، داشتن نگاه نو به نقش زبان و رسالت آن، تعریف تازه از فرم و ساختمان شعری، در دورۀ معاصر دست به 

و تأیید منتقدان و شاعران قرار داد؛ ازاینرو  بدعت زد و خود را در مواجهج نقد و تحسین، موافقت و مخالفت و رد

 آثارش ازسوی منتقدان در این زمینه مورد كاوش و موشکافی قرار درفته است. 

 

 گیرینتیجه

 آید:درفته بر شعر شاملو این نتایج برمیاز بررسی نقدهای صورت

شتاد است كه از دالیل این رشد درفته در دهج هدر بخش مقاالت: میزان نقدهای دهج نود دوبرابر نقدهای صورت

 های نوین ادبی، دسترش تحصیالت دانشگاهیهای نقد نو و آشنایی با نظریهچشمگیر، میتوان به دسترش دیدداه

و بیشتر شدن پژوهشگران و منتقدان، ارتقای تحصیلی مخاطبان شعر و منتقدان و غلبه یافتن نقد تخصصی و 

 آكادمیک اشاره كرد.

شاملو  های فکریها و بنمایهه نقدهای اندیشگی بوده است و منتقدان سعی در واكاوی اندیشهبیشترین رویکرد ب

 اند.داشته

در دهج هشتاد بیشترین رویکرد به نقد بالغی بوده است كه علل آن را میتوان در نودراییهای زبانی، هنجاردریزی، 

 فراهنجاریهای معنایی و در كل رتوریک خاص شعر شاملو جست.
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هج نود نقد تطبیقی بیشترین بسامد را دارد كه نو بودن این نوع نقد و فرادیر شدن آن در جهان، ددردونی در د

های ادبی نوین در تطبیق و مقایسج ادبی را مفهوم هویت ملی و دسترش مفهوم جهانی شدن و دسترش نظریه

 میتوان از عوامل آن دانست.

ختی در دو دهج اخیر نشان میدهد كه منتقدان، مطابق جدیدترین بسامد نقد تطبیقی، بالغی، ساختاردرا و واسا

های مدرن در شعر شاملو رویکردهای نقد در جهان و بر اساس نگاه تازۀ دنیای نقد پیش میروند. از طرفی جنبه

بان زهای ادبی نوین انطباق بیشتری دارد. رتوریک یا بالغت زیاد است و رتوریک شعر او غربی و نو است و با نظریه

العاده است و همین های كه در زبان جادو ایجاد میکند( و زبان در شعر او خارقای از بازیهای زبانی و واهه)مجموعه

 سبب كشش مخاطب امروزی به نقد و تحلیل شعر او میشود.

و از  درفت در حوزۀ كتابها، سی و هفت اثر انتقادی دربارۀ شعر و اندیشج شاملو مورد بررسی قراردر بخش كتابها: 

بین آنها پانزده اثر شاخص، مطالعه، تحلیل و نقد شد. بیشترین رویکردهای نقد كه مورد استقبال صاحبنظران و 

(، نقد %36/61شناسی )بسامد (، نقد جامعه%67محققان این حوزه قرار درفته است عبارتند از: نقد تلفیقی )بسامد 

 (.%66/44)بسامد  شناسی(، و نقد زیبایی%46/49ساختگرا )بسامد 

درصد آرای منتقدان را شامل میشود و بیشترین بسامد را دارد، از نظر 67رویکردنقد تلفیقی به نقد كه حدوداً 

های معاصر جهان های نوین نقد و نظریهنگارنده از دو عامل پیروی میکند: الف( برخی منتقدان هنوز با شیوه

ورد نقد جانبه مثر خود را ارائه داده و اشعار و افکار شاملو را از دیدی همهاند؛ بنابراین بشیوۀ سنتی اآشنایی نداشته

برخی منتقدان این ب( اند. اند؛ به این صورت كه معایب و محاسن شعر شاملو را در ترازوی نقد دذاشتهقرار داده

افقت و در جهت رد یا تأیید حوزه، از شاعران معاصر و یا دوستان شاملو هستند كه احتماالً با انگیزۀ مخالفت یا مو

اند و در خالل نقد، احوال و افکار او را با توجه به شناختی كه از آرا و نوآوریهای شاملو در شعر، اقدام به نقد كرده

 اند.اند شرح دادهاو داشته

ن در شده قرار دارد كه مهمترین عوامل آجزو بیشترین نقدهای انجام %61شناسی با بسامد حدود  نقد جامعه

سیاسی حاكم بر جامعه، نگاه انتقادی و اجتماعی شاملو به شعر و هنر، مورد توجه قرار درفتن  -شرایط اجتماعی

 شعر معترض اجتماعی بنا بر مقتضیات، دسترش روحیج معترض و انقالبی و.. نهفته است.

ه قرار درفته است كه به نظر شدبندیدرصد، در ردۀ سوم نقدهای طبقه44رویکرد به نقد ساختگرا با بسامد حدود 

ا نگرش اند بنگارنده توجه بدین دونه، تحت تأثیر رویگردانی از نقد سنتی قرار داشته است و منتقدان خواسته

های ای پیش روی مخاطب بگشایند و جنبهمتنی و فارغ از اجزا و عناصر بیرونی دخیل در كالم، جهان تازهدرون

و ازطریق بررسی فرم، زبان، ساخت و موسیقی به كشف ظرفیتهای زبانی شعر ناشناختج اشعار را كشف نمایند 

شاملو نائل شوند. برآیند این نقد خوانشی تازه و منحصربفرد، فارغ از هر قضاوت و برداشت خارج از متن، بدست 

  های پنهان آن انجامیده است.داده كه به درک و شناخت بیشتر و بهتر شعر شاملو و آشنایی با جنبه

های بالغی زیاد شعر شاملو موجب اقبال منتقدان به این نوع نقد بوده ها و جلوهشناسی، جنبهدر نوع نقد زیبایی

دذاری یک قالب جدید در شعر است. شعر شاملو با ویژدیهای خاص زبانی، موسیقایی، كاربرد صور خیال و پایه

ن را بخود جلب نموده و آنان را واداشته تا دربارۀ فارسی با چارچوب بیرونی و درونی منحصربفرد، توجه منتقدا

شاملو سخن دویند و به نقد و تحلیل اشعارش ب ردازند. چرایی بسامد نقد بالغی به ایجاد نگاه مدرن در شعر، خلق 

 قالب تازه، داشتن نگاه نو به نقش زبان و رسالت آن، تعریف تازه از فرم و ساختمان شعری برمیگردد.
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 دگاننویسن مشاركت
رستان لدانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنماییآقای دكتر محمدرضا روزبه . است شده استخراج

. اندداشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به نژادسهیال غالمی. اندبوده

 نقش پژوهش این تخصصی راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  علی نوریآقای دكتر 

 .است پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر اننویسندد

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و لرستان

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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