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 چكیده
آشنایی عمیق و همه جانبه شفیعی کدکنی با ادب فارسی و تحقیق و تفحص مستمر او در متون  و دیناناواش شوعرش فارسوی      

ابعاد ژرف ساختی و روسواختی شوعر او   سبب شده که نشانه هاش بارزش از تاثیر سنت در شعر او دیده شند. این تاثیر در همه 
آشکار است   هم در زبا  شعرش شاعر دیده می شند و هم در تصونیررردازش شواعرانه و هوم در معنوا و محتونش و م وامین       
شعرش. شیفتگی او به سنت شعرش فارسی   سبب شده که هر از گاهی عبواراتی از ایون شواعرا  را در شوعر خوند آورده و در      

نن و کانه را با هم درآمیزد. شاعر در بسیارش منارد ابیات و مصراعاایی از شاعرا  سنتی را در شعر خند آورده  بافتی هنرمندانه
و گاه واژگا  و ترکیبات و اصطالحاتی را از آنا  گرفته و در شعر خند آورده است؛ در برخی منارد م امین تکرارش شواعرا   

نیرهایی را از شاعرا  سنتی و معاصر در شعر خوند آورده اسوت. باورهواش    کالسیک را در شعر خند آورده است.گاهی نیز تص
عامیانه و اشارات تاریخی و اساطیرش نیز از دیگر نشانه هاش تنجه شفیعی به سنت است. هدف ما در این  مقاله بررسوی هموه   

یعی منرد رژوهش قرار گرفوت  جنانب این تاثیررذیرش و تنجه به سنت است. براش این منظنر همه منارد ذکر شده در شعر شف
 و نمندهایی از این تاثیررذیرش و گرایش به سنت  را آوردیم.

 
 شفیعی کدکنی سنت گرایی ادبیات سنتی فارسی واژگا  م امین تصاویر شعرش :کلیدی واژگان

 
 مقدمه

هیچ شاعرش نمی تناند به طنر کامل   رینند خند را با سنت ها   ریشینه و ریشه ادبیات جامعه خنیش بگسلد و هویچ  
به منزله رایوه و ریشوه   »... شاعرش نیز چنین ادعایی نمی تناند داشته باشد؛ چرا که هنر در بستر سنت می بالد و قدما 

می که به ما)شاعرا ( می رسانند به ما کموک موی کننود  جوز اینکوه      اند حکم معدنااش سر به مار را دارند با مناد خا
اگور  »(. الینت از منتقدا  غربی در باره سنت و اهمیت آ  موی ننیسود    843 ص5831نیما «)ساختما  به دست ماست

«  فامود  شند و دیگر زبا  او را کسوی نموی   ریشه می ها قطع کند  بی ش سنت شاعر هرگننه رینندش از خندش را با همه
(Eliot.1960: P49)     به همین سبب در شعر هر شاعرش می تنا  کم و بیش نشانه هایی از سنت ادبی را دیود. بوا

این تفاوت که در شعر برخی شاعرا  به سبب شیفتگی به سنت این ویژگی بیشتر جلنه گرش دارد و در برخی دیگور  
است که سنت در شعر او بیشتر منرد تنجوه بونده    کنرسنیی از آ  را می تنا  دید. شفیعی کدکنی از جمله شاعرانی

است و این ناشی از شیفتگی شاعر به میراث کان و گرانسنگ ادب فارسی اسوت. تاثیرروذیرش  از میوراث غنوی ادب     
بی تردیود در شوعر هویچ یوک از شواعرا       » فارسی در شعر او تا حدش است که رنرنامداریا  در این باره می ننیسد  

دازا  و خناه کان گرایا  این همه جلنه هاش تأثیر از میراث فرهنگی گذشته را نمی بینیم... آشنایی معاصر  خناه ننرر
عمیق او با این میراث سبب شده که ارزشمندترین نکات را از البه الش متن  کشف کند و از دریچوه ش ارزش هوا و   

و این ویژگی است که بوه شوعر شوفیعی نونعی     (. 83  5811رنرنامداریا   «)اندیشه هاش نن آ  ها را طرح و احیا کند
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تشخص سبکی می دهد. شیفتگی به سنت در دوره هاش کمال شعرش شاعر  نه تناا کم رنگ نمی شند  بلکه با شدت 
بیشترش ادامه می یابد. به گننه اش که درصد لغاتی که از زبا  شاعرا  سنتی بوه عاریوت گرفتوه  در اشوعار متواخر او      

عناصر باستانی زبا  در مجمنعه شوعر هوزاره دوآ آهونش    »... که فتنحی نیز اشاره کرده است   بیشتر است و همانطنر
( و یکی از دالیل آ  به یقین  ابتذالی است که دامن 15  5811فتنحی  «)کنهی بسیار بیشتر از دفترهاش ریشین اوست.

ک از ایون رونود  ابوراز نواراحتی کورده      با حسی ننستالنژی 5ننگرایا  زبا  ورز را گرفته است که شاعر در قصیده اش
است و شعر شاعرانی چن  هنشنگ ایرانی و شاعرا  روزنامه اش را به باد انتقاد گرفته و شعر باصالبت کان فارسوی  
را ستنده است. در کتاباا و مقاالت متعددش به منضنع سنت در شعر شفیعی ررداختوه شوده اسوت؛در برخوی از ایون      

ه گرایش شفیعی به سنت شده و در برخی مشروح تر بوه ایون مسواله ررداختوه  انود. دکتور       ننشته ها اشاره اش کلی ب
بوه ایون   « سیرش در هوزاره دوآ آهونش کونهی    »رنرنامداریا  رژوهشااش ارزشمندش در این منرد داشته است در مقاله

د آورده و در کتواب  مطالبی را در این منر«در جستجنش نیشابنر»منضنع ررداخته است. مجتبی بشر دوست در کتاب 
که به کنشش حبیب اهلل عباسی چاپ شده در مقاالتی به صنرت گذرا به این ویژگوی شوعر شوفیعی    « سفرنامه بارا  »

نیز اشاره شده است. از دیگر ننیسندگا  می تنا  دکتر محمند فتنحی و دکتر فاطمه مدرسی را ناآ بورد . فتونحی در   
 اثرروذیرش  بوه  نگواهی »ررداخته و بامدادش و مدرسی در مقاله اش بوا عنونا     کتاب ماه ادبیات و فلسفه به این منضنع

در مجله ادب رژوهشی   این منضنع را منرد بررسی و مداقه قرار داده انود. موا در   «قدما آثار از کدکنی شفیعی اشعار
نت گرایوی شواعر را   این رژوهش سعی کردیم بخشاایی را که مغفنل مانده بند  منرد بررسی قرار دهیم وابعادش از س

 که به آ  ررداخته نشده بند بکاویم.
 
 آوردن بخشی از شعر شاعران سنتی)مصراع، نیم مصرع، ترکیبات و اصطالحات(:-6

انس و  الفت شفیعی کدکنی با ادبیات سنتی سبب می شند  تا در اشعار خند مصراع ها و بخشاایی از اشعار شواعرا   
. این بخشاا در هماهنگی کامل با کل ساختار شعرند و شاعر زیبا و هنرمندانوه  نون    سنتی یا متن  نثر فارسی را بیاورد

و سنتی را به هم رینند می زند و ترکیبی تاثیرگذار خلق می کند. نحنه جاسازش این مصراع ها و بخشواایی از شوعر    
گی در سخن شوفیعی عامدانوه   عمق آشنایی شاعر را با ادبیات کالسیک ایرانی و شاعرا  سنتی نشا  می دهد. این ویژ

نیست و گاه گاهی محفنظات ذهنی شاعر در مطاوش کالمش مجال بروز و ظانر ریدا می کند. از شاعرانی که بخشوی  
از اشعار آنا  در شعر شفیعی آمده است موی تونا  بوه رودکی ناصرخسرو خیاآ خاقانی سوعدش منلنش  حواف. و ...      

 اشاره کرد.
 در شعر زیر « وراش آنکه غمگنی و سزا»عبارت 

/در اش آنکه غمگنوی و سوزاوار  در زیر آسما /هرگز لبت تپید  دل را/چن  برگ در محاوره ش باد/بنده ست ترجما /
انزواش ررده و رندار/جنبار را ببین که چه منزو /با نغمه و تغنی شادش/از هستی و جنانی/وز بند  و سرود /تصنیر 

 (833  5813می کند)شفیعی کدکنی 
 از این بیت رودکی است که شفیعی هنرمندانه آ  را در متن خند گنجانده است. برگرفته

 (48  5811اش آنکه غمگنی و سزاوارش                  وندر ناا  سرشک همی بارش)رودکی 

 در شعر زیر 
از او  غبارآلند و/ زشت/آمد زمین/ در دیده آدآ/چن چشم خنیشتن بگشاد و رخسار زموین را دیود/هزارا  سوال بعود    

 (834-838  5831سرود رودکی نالید) شفیعی کدکنی  ناهمنارش گیتیو/صدها سال ریش از ما/ز 
 شاعر اشاره اش دارد به این بیت از رودکی 

 (48  5811ست  کی رذیرد همنارش)رودکی  همنار کرد خناهی گیتی را؟                     گیتی
                                                           

1
 ریشخوند به جز  نکند  نظر  کس  تن  کاندر                        اوفکند  روزت  بدین  که  رارسووی  شعر اش- 
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 در شعر زیر نیز شفیعی 
 (411  5813 کدکنی  شفیعی)آید ماربا  یار یاد هم خیزد؛ منلیا  جنش بنش هم/ آ  هاش ازهدرو از که شارش/ آنک

 به این بیت رودکی نظر داشته است 
 (13  5811بنش جنش منلیا  آید همی                         یاد یار ماربا  آید همی)رودکی 

 بارید  روح در رباعی زیر 

 غم آید  و غم گسارش ناید          ریش از تن دگر گل و باارش ناید  

 (813 5831نه اشک              کز اشک در این زمینه کارش ناید)شفیعی کدکنی  روح بباریمدر ماتم تن 

 نیز برگرفته از عبارت زیر از بایزید بسطامی است که در تذکره االولیاش عطار آمده است 
 (538  5843عطار ) ...بند شده تر زمین و.  بند باریده عشق شدآ صحرا به   گفت

از دیگر شاعرانی که شفیعی  عباراتی را از او اخذ کرده  خیاآ است. شفیعی کدکنی هم از لحاظ فکرش  از خیاآ تواثیر  
 رذیرفته و هم بخشاایی از رباعیات او را در شعرش آورده است.در شعر زیر  

/اگر چنود بموانیم و/بگونییم هموانیم     من و تن نیز نموانیم /فتدررده برانغمه تنست بز /آنچه که ما زنده بدانیم/اگر این 
 (     43 5831)شفیعی کدکنی 

 عباراتی که شاعر آورده   از این رباعی خیاآ ماخنذ است 
 من نه و خنانی تن نه معما سر من                  وین نه و دانی تن نه را ازل اسرار

   دوازده(5831من)خیاآ  نه و مانی تن نه افتد بر ررده چن تن         و من گفتگنش ررده رس از هست
 رباعی زیر از خیاآ  

 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست              بی باده ارغنا  نمی باید زیست
 (153  5831تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست)خیاآ           این سبزه که امروز تماشاگه ماست

 زیر است.هم منبع الااآ شفیعی در بیت 
 (15  5831)شفیعی  سبزه هاش تماشاگه وش استوین سبزه اش که زار بر آ  گرید ابر صبح      بذرش ز 

 در بیت 
 (15عجبا کز گذر کاشی این مزگت ریر                هنس کنش مغا  است دگر بار مرا)هما  

 شاعر مصراع دوآ این بیت خاقانی را ت مین کرده 
 (85  5831رآوردآ و رفت                  سفر کنش مغا  است دگر بار مرا)خاقانی سفر کعبه به صد جاد ب

 و محتناش بیت زیر و عبارات و اصطالحاتش  

 ( 845  5831شفیعی کدکنی «) در آیینه تصنر ما»چه خناستیم و چه رو کرد نقشبند ق ا      که خند نبند
 نیز برگرفته از این بیت اننرش است 

 (11  5881رد زمانه و نبند    یکی چنانکه در آیینه  تصنر ماست)اننرش هزار نقش برآ
سعدش از دیگر شاعرانی است که نمننه هاش بسیارش از تاثیررذیرش شفیعی کدکنی را از آثوار منظونآ و منثونر او موی     

 تنا  ناآ برد. در عبارات زیر  
ظلمت است و زآ  سنش/بنگر سگا  هوار رهوا   /در کنچه هاش حادثه یارا/بن بست یخ بسته سنگ و دست و صدا نیز

 (584  5831را)شفیعی کدکنی 
بوواب چاووارآ  از گلسووتا  سووعدش تنجووه داشووته اسووت در  ایوون حکایووت « حکایووت دهووم»شووفیعی بووه بخشووی از  

 مردما  حرامزاده چه این  گفت. شد عاجز. بند گرفته یخ زمین. کند دفع را سگا  و بردارد سنگی تا خناست»...آمده 
 (511   5835...)سعدش !گشاده را سگ و اند بسته را سنگاند  

 در شعر زیر « دیدار می نمایی و ررهیز می کنی»عبارت 
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اش باد اش صبنرترین سالک طریق/اش خ ر ناشناس/که گاهی به شاخ بید/گاهی به منج برکوه و /گواهی بوه خوناب     
از یاس هاش ساحل دریاچه ها مپرس/آنجا کوه از شوکنفه   /ایاآ تشنه کامی ما را/دیدار می نمایی و ررهیز می کنیگرد/

 (555  5813شکر ریز می کنی)شفیعی کدکنی 
 نیز بر گرفته از این بیت سعدش در گلستا  است 

 (344  5831کنی)سعدش  می تیز ما آتش و خنیش بازار               دیدار می نمایی و ررهیز می کنی
 یا در عبارات زیر  
اندیشوم از راهوت نموی ررسوم/که بوه ترکسوتا  رود یوا کعبوه یوا جواش دگور اش مورد  )شوفیعی               من به آواز تن می

 (813  5831کدکنی 
 (18  5835ترسم نرسی به کعبه اش اعرابی        این راه که می روش به ترکستا  است)سعدش 

 که خاصیت مثل سایر یافته  سند جسته است.

 شفیعی در بندهاش زیر  
برگااش سپیدار را/در شعاع گل زرد/و گنجشک با هنشیارش/می آمنزد از هر ورق گننوه گون    نسیمی ورق می زند/ 
 (   444   5831معرفتاا)شفیعی کدکنی 

ذرات کاینات/به دیدار ژرف بین/هر یک گشنده ریش نگاه تن دفترش/گنید/قرار زنودگی/از بوی قورارش اسوت)هما       
431) 

 ش می باشد نیز ملام از این بیت معروف سعدش در غزلیات
 (155   5835برگ درختا  سبز در نظر هنشیار         هر ورقش دفترش است معرفت گردگار)سعدش 

 در چینش عبارات زیر 

 (455  5831ایستاده/ابر و /باد و /ماه و /خنرشید و /فلک/از کار/زیر این برف شبانگاهی)شفیعی کدکنی 
 نیز شاعر گنشه چشمی دارد به این بیت سعدش 

 باد و مه و خنرشید و فلک در کارند    تا تن نانی به کف آرش و به غفلت نخنرش)دیباچه گلستا ( ابر و
 در بیت  

 ( 888   5831دهل زنی که از این کنچه مست می گذرد     مجال نغمه به چنگ و چگنر ما ندهد)شفیعی کدکنی 

 شاعر ملام از این بیت سعدش است 
 (834  5831فرو ماند آواز طبل از دهل)سعدش         تحکم کند سیر بر بنش گل         

حاف. نیز از تاثیرگذارترین شاعرا   در عالم فکرش و زبانی شفیعی است؛ شاعر بسیارش از اصطالحات و ترکیبوات و  
عبارات شعرش را از او به واآ گرفته است و زیبا و دلنشین در مطاوش اشعار خند آورده است. داستا  دین و انگشترش 

 سلیما  که در شعر حاف. بارها و بارها آمده  دستمایه شفیعی در عبارات زیر است 
 ( 813  5831اهرمن خاتم دانایی و زیبایی را                       برد زانگشت سلیمانی او)شفیعی کدکنی 

 در این شعر شفیعی  « تقریر چنگ و عند»عبارت 

 (534هما   «) ریر چنگ و عندزتق»اما در آ  میانه/زشادش/کس را خبر نبند
 برگرفته از  این بیت حاف. است 

 (115  5833رناا  خنرش باده که تعزیر می کنند)حاف.         دانی که چنگ و عند چه تقریر می کنند
 بیت زیر از حاف.  

 (838بنشین بر لب جنش و گذر عمر ببین             کاین اشارت زجاا  گذرا  ما را بس)هما  
 منبع الااآ شاعر در بند زیر بنده است نیز 

 (431  5831بر لب عمر نشستن گذر جنش ندید /لحظه خنیشتن از خنیش زدود ... )شفیعی کدکنی 



 5/         جلوه هایی از سنت در شعر شفیعی کدکنی 

 در شعر زیر  
بر الژورد صبح زمرد/رها رها/در زمره زمردش اش لعل راره ها/خن  منج می زند به دل لعل ها  ولی/نز باور آنکوه از   

 (515)هما   خزف است آ  اشاره ها
 کلمات و ترکیبات برگرفته از  این بیت حاف. است 

 (811  5833جاش آ  است که خن  منج زند در دل لعل    زین تغابن که خزف می شکند بازارش)حاف. 
 سرو و قمرش و الله در شعر زیر  

در برابر شنر/در این زمانه  زخشکسال چه ترسی/که سد بسی بستند/نه در برابر آب/که در برابر ننر/و در برابر آواز و
عسرت/ بوه شواعرا  زموا  بورگ رخصوتی دادند/کوه از معاشوقه سورو و قمورش و الله/سورودها بسورایند ژرفتور از             

 خناب/زالل تر از آب)در کنچه باغااش نیشابنر(
 در این بیت حاف. به ذهن است.  « سرو و گل و الله»نیز به ننعی القاگر تکرار کلمات 

 (831  5833گل و الله می رود                 وین بحث با ثالثه غساله می رود)حاف. ساقی حدیث سرو و 
 در عبارات زیر «هنش آفتابی »و « چراغ مرده»کلمات 

 (553کجاست) هما   هنش آفتابیتملنل/ چراغ مردهمرد/صبرت ار به طاقت آمده ست/زین شب 
 نیز این بیت حاف. را به یاد می آورد 

 (8کجا )هما   ننر آفتابکجا  چراغ مردهشمنا  چه دریابد               زروش دوست دل د
 
 واژگان شعری:-2

شفیعی کدکنی شیفته ذهن و زبا  حاف. است؛در جاش جاش شعرش نشانی از اندیشه هاش ریاستیزانه حاف. دیده موی  
ذهنی خند را ثبوت موی کنود.    شند و شاعر با واژگانی که متعلق به منظنمه فکرش و فرهنگی حاف. است  داشته هاش 

شاعر این واژگا  را از عصرش به عصر دیگر  انتقال داده و از این واژگا  با تنجه به شرایط فکرش و فرهنگی جامعه  
مدلنلاایی نزدیک به آنچه را که در دوره حاف. داشته اند  ایراد می کند و جانی دوباره به آناا می بخشد.کلماتی مانند 

 تزویر  باده فروش  رندا  بالکش  ررده تزویر مستی و راستی و ...عسس شحنه داروغه 
   (114  5831از میا  کلماتی که عسس یک یک را/تای از مقصد و معنی کرده ست)شفیعی کدکنی 

 (511در آنجا که آ  عشق راک برهنه/لب تشنه جا  می سپارد و لیکن/زدست عسس آب رس می زند)هما  
شعله ور/وآنگه که سر به ریش هم آریم بی سرود/در چشم من اشاره مستی و راستی/گنید بر مستیم و در زبانه تزویر 

 (  533این حماسه بی قارما  ما درود) هما  
 (551عصرش که مرغ صاعقه را نیز/داروغه و دروغ درایا /می خناهند/در قاب و در قفس) هما  

ازار و جاش دزدش و سنگندهاش سوخت/وآ  شوحنه هواش    خامنشی از جانم ایاآ/داروغه و دروغ و درختا  و دارها/ب
 (38رشت به محراب در ظالآ) هما  

 (543آه از این قنآ ریایی که در این شار دوروش            روزها شحنه و شب باده فروش اند همه) هما  
 (545همه) هما   به وفاش تن که رندا  بالکش فردا                         جز به یاد تن و ناآ تن نننش اند

در شعر شفیعی نیز هر کداآ از این واژگا  با بار منفی به کار برده شده اند. عسوس کلموات را تاوی از معنوا کورده و      
عشق راک برهنه از دست او آب رس می زند. داروغه در جنار جاالت است و بوا صوفت دروغ و دروغ درایوی از او    

ظالآ اند. قنآ ریایی روزها شحنه و شب باده فروش انود و تناوا رنودا     یاد می شند. شحنه ها رشت به محراب و در 
 بالکش اند که راکباز و صادق اند.

تکرار این واژگا  به صنرت مستمر در شعر شفیعی و بسامد باالش آ  عالوه بر شیفتگی شاعر به حاف.  نشا  از ایون  
ننعی آسیب اجتماعی بوه شومار موی رود  یافتوه و      دارد  که شفیعی نیز مصداق هایی  براش این تظاهر و ریاکارش؛که
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اینچنین از آ  سخن رانده است. عالوه بر ترکیبات و واژگانی که شفیعی از حاف. به واآ گرفته  واژگا  کان بسویارش  
هم در شعر او وجند دارند که در سنت شعرش فارسی کاربرد داشوته انود و شوفیعی آناوا را بوا مطالعوه در دیناناواش        

السیک فارسی و آشنایی عمیق با ادب سنتی فارسی داشته است به واآ گرفته است. از این واژگا  می تنا   شاعرا  ک
(نغز)514(ژاژسراش)515 31(ژاژ)833(خنیاگر تمنز)15(خنیا)541( جابلسا)541( بالساغن )541( زماریر)544جابلقا)
(نخواس  551( قصور قیصورا )  11ز )( نغموه طورا  54(ریمون) 13( کنواس)  851(نفیور) 848(گربزش و فرهوی) 853(835

( 843(اشووتر)138( تتووق)513(شوونکرا )55(طغوورا)11( نافووه خووتن) 53( آرامگووه)43( نموواز آورد )553ریشووگا )
 (... را ناآ برد که ریشینه اش کان در ادب فارسی دارند.53(فرخار)53(فرغانه)51(تنین)54سرنامه)

ی تنا  کلمات غز   تاتار و تتار و ترکیباتی برساخته از آناوا  از دیگر واژگانی که در شعر شفیعی بسامد باالیی دارند م
همچن  فتنه تاتار جرگه تاتار عاد تاتار وحشت غز حمله غز و تاتار و...را ناآ برد که مرتبط با تواریخ ایورا  در دوره   

ایرانیا  بوه   اسالمی می باشند. شفیعی به سبب این که خراسانی است و در حافظه تاریخی خراسانیا  به طنر اخص و
شکلی عاآ  حمالت غز  و تاتار ماندگار شده  اشاراتی به این کلمات داشته و تلمیحاتی از آ  برساخته است. مطالعوه  
ش دینانااش شاعرا  سنتی و برخی متن  عرفانی که در آ  به این جنگاا و غارتگریاا اشاره شده  در احیاء دوباره این 

صوور خسوورو بارهووا بووه ایوون غارتگریاووا اشوواره شووده اسووت() ر.ک.دیوونا  کلمووات نقووش داشووته اسووت)در دیوونا  نا
 (.در رباعی اش از خاقانی نیز به غارت غز اشاره شده است 531 813ناصرخسرو صص

 اش چشم تن فتنه فلک را قلنز              هجرا  تن شیر شرزه را گیرد بز
 (115  5831از غارت غز)خاقانی  اش زلف تن بر کاله خنبی قندز            با غارت تن عفی اهلل

دلیل دیگرش که می تنا  براش بسامد باالش این کلمات در شعر شفیعی ذکر کرد  عالقه شفیعی به عرفا  و تصونف    
است؛چرا که چند تن از مشایخ بزرگ تصنف در هجنآ غزا  به خراسا  بزرگ  و غارتگریااش آناا به شوکلی بسویار   

هوو. ق در خیونه    143متنلد  –الدین کبرا  ته  و کشته شده اند   که از جمله آناا  نجموحشیانه منرد شکنجه قرار گرف
هو. ق. را می تنا  ناآ برد. در این باب در کتاب نفحات االنس می آیود    353خنارزآ و مقتنل در مقاومت با تاتار در 

و بوه  « اهلل. على اسم اهلل نقاتل فى سبیل قنمنا»مانده را بخناند و گفت   باقى  چن  کفار به شار درآمدند شیخ اصحاب»
گشاده بند. بغل خند را  از هر دو جانب  رر  خانه درآمد و خرقه خند را رنشید و میا  محکم ببست. و آ  خرقه ریش

انداخت توا آ  غایوت    سنگ کرد و نیزه به دست گرفت و بیرو  آمد. چن  با کفار مقاتله شد در روى ایشا  سنگ مى
 ( 418  5883)جامى   «کردند  ماند. کفار وى را تیربارا که هیچ سنگ ن

بنته گندآ روییده بر آ  باآ سفال /بادآورده آ  خرمن آتوش زده اسوت /کوه بوه یواد آورد از فتنوه تاتوار مرا)شوفیعی         
 (13  5831کدکنی 

 (533کسی نمی آرد به یاد از عاد تاتارا /تا به اکنن  این چنین بارا ... ) هما  
 (15سحر طرازش که ساز او/شد سنخت بار جرگه تاتار) هما   آ  چربدست

 ( 15نیمی زچنگ او به دگر راره سفال/در خاکریز وحشت غزها نافته است) هما  
 (14می تنا  در حمله غز یا تتار و ترک/در ستیز دشمنا  بر رشت زینش دید) هما  

 تكرار مفاهیم و مضامین  شعری  شاعران سنتی:-9
نیز شفیعی   مفاهیم و م امین  و تم ها را از شعر سنتی گرفته و با بیانی نون و جدیودتر عرضوه موی      در برخی منارد

 دارد.
 جستیم و هیچ یافت نشد زیر آسما              سیمرغ و کیمیا و خردمن شادما 

 هر جنبشی به گیتی از آ  بند تا شند         شادش نصیب مرد خردریشه بی گما 
 (835-833  5831بینی هننز هست          اندوه باره بار خردمن از زما )شفیعی کدکنی  اما هماره بنده و

 شاعر مفانآ این ابیات شاید بلخی را به بیانی دیگر تکرار می کند 



 7/         جلوه هایی از سنت در شعر شفیعی کدکنی 

 اگر غم را چن آتش دود بندش                 جاا  تاریک بندش جاودانه
 (15  5814نیابی شادمانه )دبیر سیاقی  در این گیتی سراسر گر بگردش               خردمندش

 محتناش شعر زیر  

ماار این شتر مست را که می گیرد/کنن  که مرتعی این چنین خنش چرا دیده ست/به سایه سوار خونش بیود و بواد     
 (515  5831جنیبارا /دگر  نخناهد هرگز به رفته ها رینست)شفیعی کدکنی 

 ت حاف. است نیز به گننه اش الااآ گرفته شده از این بی
 (433  5833صنفی شار بین که چن  لقمه شباه می خنرد       راردمش دراز باد این حینا  خنش علف)حاف. 

م مننی که شفیعی در عبارات زیر آورده نیز از م امین تکرارش شعر فارسی اسوت و در دیناناواش حواف. منلنش و    
 .5ی تنا  یافتسعدش و دیگر شاعرا  ایرانی نمننه هاش بسیارش براش آ  م

خنشا ررنده که بی واژه شعر می گنید/گذر به سنش تن کرد  زکنچه کلمات/به راستی که چه صوعب اسوت و مایوه    
 (155  5831آفات)شفیعی کدکنی 

 در شعر زیر 
 (455  5831آ  من که می نشیند و آ  من که می رود/آ  من که می سراید مانا که دیگرش است)شفیعی کدکنی 

اسوت.این م ومن     آفرینش هنرش ش لحظه در هنرمند شدگی در به خند از از دید شفیعی محصنل شعرسرود   هنر
 م مننی تکرارش در ادب فارسی است که شفیعی به بیانی دیگر آ  را ادا کرده است.در شعر منلنش و حاف. و دیگر 

 شاعرا  نمننه هاش بسیارش براش آ  می تنا  ریدا کرد.
عرصه شطرنج و فلک به شطرنجباز ماهرش که غایبانه می بازد و دست از همگا  می برد  هم از ماننده کرد  جاا  به 

 که در این شعر شفیعی تکرار شده است  1منضنعات تکرارش ادب فارسی است
وقتی که بر این رقعه شطرنج نشستم/دنباله آ  بازش دیرین کان بند/هر ماره به جایی نه به دلخناه مون و کوار/بیرو     

 (14ف آرایی اندیشه من بند)هما   زص

در رباعی زیر نیز شفیعی متاثر از اندیشه و جاا  نگرش خیامی و زبا  رباعیات اوست و به ننعی منضنعات تکرارش 
 در رباعیات او را بن مایه شعر خنیش قرار داده است.

 آبشب بند و نسیم بند و باغ و ماتاب                من بندآ و جنیبار و بیدارش 

 (31  5813وین جمله مرا به خامشی می گفتند         کاین لحظه ش ناب زندگی را دریاب)شفیعی کدکنی 

 در ابیات زیر نیز گنشه چشمی به م امین بع ی رباعیات خیاآ داشته است.
 وین ز  که از میا  سفال شکسته اش         گیسن گشنده چنگ به م راب می زند

 (15  5831قر  هاست  کاین سا  بر آتش غم او آب می زند)شفیعی کدکنی هم بزآ باده ننشی آ  هنش 
 
 تصاویر و ایماژهای شعری-4

آشنایی با ادب کالسیک فارسی و انس و الفت با دواوین شعرش گذشتگا  و متون  نثور گذشوته در تصونیررردازش و     
از شعر سنتی را واآ گرفته و در کنوار  ایماژسازش شعرش شفیعی بی تاثیر نبنده است.شاعر در بسیارش منارد تصاویرش 

تصاویر ننش که مرتبط با زندگی امروزین و برگرفته از ویژگیااش زندگی مدر  امروزین هسوتند  آورده اسوت.ترکیب   

                                                           
 منلنش می سراید - 5

 (5181حرف و گفت و صنت را بر هم زنم                      تا که بی این هردو با تن دآ زنم)مثننش  دفتر اول بیت          
 (815ریل افکن کآورده به شه ریلی                   شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرما )خاقانی خاقانی گنید اش بس شه - 1

 (511فغا  که به همه کس غایبانه باخت فلک                                  که کس نبند که دستی از این دغا ببرد)حاف.     
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و مون در  »... که شاعر آورده  ماخنذ از تاریخ بیاقی است .در بخشوی از داسوتا  حسونک وزیور موی آیود       « مرغ دل»
 (155 5833بیاقی «) یار مالمت کردآ.  گفت تن مردش مرغ دلی سر دشمنا  چنین بایدخلنت دیگر روز او را بس

/کز غمی ررد رنگت/که طیف هاش هزار هزار بار تن را/به داآ چاله وحشت کشانده گاه عبونر /غم   مرغ دلیببین چه 
 (583-515  5831ستاره دنباله دار و بیم ظانر)شفیعی کدکنی 

 برگرفته از این بیت ناصر خسرو است تصنیر کژدآ غربت نیز 
 (35  5833جگرآ را                   گنیی زبن  نیافت زگیتی مگر مرا)ناصرخسرو  کژدآ غربتآزرده کرد 
ریرش و انتظار/آ  سبزه زار مخمل روحش را/فرسنده نخ نموا کورده ست)شوفیعی کودکنی      «/کژدآ غربت»وینجا بالش 

 (.851  5831محمدرضا   آیینه اش براش صداها 
 براش شعر که در عبارت زیر آمده است « حله بریشم»تصنیر 

تون نورآ شود چنانوک/کرمی شودش میانوه        حلوه بریشوم  خامنش ماندش و نسرودش/گفتن نداشت یا کوه شونفتن؟/آ    
 ریله/طنفا  واژه هاش تن امروز/گر خاک در دها  شیاطین نیفکند

 وصف شعر سروده است برگرفته از این ابیات فرخی سیستانی است که در 

 با کاروا  حله برفتم زسیستا                  با حله اش تنیده زدل بافته زجا 
 (18  5831با حله اش بریشم ترکیب او سخن           با حله اش نگارگر نقش او زبا )فرخی سیستانی 

 براش خنرشید در شعر زیر « گل زرد»تصنیر 
و گنجشک با هنشیارش/می آمنزد از هر ورق گننوه گون    گل زرد/را/در شعاع نسیمی ورق می زند/ برگااش سپیدار 

 (444معرفتاا) هما  
 نیز برگرفته از این بیت نظامی است  

 (11  5813)نظامی گل زردهزارا  نرگس از چرخ جاانگرد                   فروشد تا برآمد یک 

 در شعر زیر « چنگ روح»شاعر در خلق تصنیر 

تن به هور رورده سورودش دارد    چنگ روح سرآواز و/سرود دگرش/آفرین بر تن که مجمنعه چندین هنرش/رونق ساز و/
 (15  5831شفیعی کدکنی /عارفا جنهر عصیا  تبار بشرش)

 هم گنشه چشمی به تصاویر شعرش منلنش در این ابیات داشته است 
 ارغنن )غزلیات شمس(شمس تبریزش به روحم چنگ زد               زآ  سبب در عشق گشتم 

 ش تن فاش شده احنالم وز زخمه   از عشق تن گشتم ارغنن  عالم

 (5111  5881زنی مرا مینالم)منلنش  هر ررده که می   ماننده چنگ شد همه اشکالم
از میا  شاعرا  معاصور نیوز شوفیعی  تصواویرش را از اخونا  و شواملن گرفتوه اسوت.منج و گوریختن او از خوند از           

 ت که شفیعی آ  را از اخنا  گرفته است.تصاویرش اس
هیچ می دانی چرا چن  منج/ در گریز از خنیشتن رینسوته موی کاهم/زآنکوه بور ایون رورده تاریوک  ایون خامنشوی          

 (15  5813نزدیک/آنچه می خناهم نمی بینم/وآنچه می بینم نمی خناهم)شفیعی کدکنی 
 اخنا  در بخشی از شعرش آورده 

 (513که بگریزد زخند در خامشی/می خفت)اخنا   شعر زما  ما  صدا و آنگاه چن  منجی 
 شفیعی برخی از تصاویر شعرش خندش را نیز از شاملن گرفته است .شعر زیر از شفیعی 

و رفت/من در ح نر باغ برهنوه/در ایون لحظوه ش     ریراهن حریر شفق را برید/مقراض بالااشزاغی سیاه و خسته به 
 (14  5813را/آهسته می گشایم و می گنیم)شفیعی کدکنی عبنر شبانگاه/رلک جنانه ها 



 3/         جلوه هایی از سنت در شعر شفیعی کدکنی 

که شاملن براش بالاواش کوالغ بوه    « قیچی سیاه»از لحاظ تصنیرش  شعر کالغ شاملن را در ذهن تداعی می کند. تصنیر 
تعبیرش نزدیوک  « از آسما  کاغذش مات قنسی برید کج»بدل شده  و تعبیر « مقراض بالاا»کار برده  به اضافه تشبیای 

 می باشد.« ریراهن حریر شفق را برید و رفت»به تعبیر 
 از/ م واعف  خشوی  خوش  بوا / گندمزار برشته زردش بر/ سیاهش قیچی با/ینش هاش دره در کالغم آ  فکر در هننز

 بوی / کنهاوا  کوه / گفت چیزش/ گلنیش خشک غار غار با/ نزدیک کنه به رو و/ کج برید قنسی/ مات کاغذش آسما 
 بوا / بگنیود  دارد چوه .../کردنود  می تکرار/ سنگیشا  هاش کله در/ حیرت با/ را آ  دیرگاهی تا/ آفتاب زل در/ حنصله
 (138  5831آلند)شاملن  خناب ش خسته عابدا  این/ ریر کنهااش
 در شعر زیر « آسما  تنگ خیال»تصنیر 

مبارزا /برنوده گشوت و گشوت    /تماآ شک/تیغ یقین ح ورت میور   آسما  تنگ خیالشآ  روز از ررید  یک زاغ/در 
کوه/با سووطرش از آذرخش/ریور و جوونا  و کوندک و بیمووار قریوه را/یکجووا روانوه کوورد بوه ادراکووی از درک)شووفیعی       

 (11 5831کدکنی 

 در این شعر شاملنست « آسما  خشک خیال»برگرفته  از تصنیر 

 کوورد نمووی یووار و شووراب بووا او/جووز خیووالش خشووک آسووما  نبووند/در زنوودگی ریشووین/از شوواعر شووعر منضوونع
 (155 5831گفتگن.)شاملن 

هم که تنسط شاملن و شفیعی براش قلب به کار برده شده انود  تصواویر ش   « ساعت فرتنت»و «ساعت سرخ »تصاویر 
 نزدیک به هم هستند.

 (184هما  ) /از تپش باز می ماندساعت سرخاگر مرگ/ همه آ  لحظه ش آشناست که 
نخناهود زد/هویچ مسوتی دیگور در توه       ساعت فرتونت آه/ناجنانمردش گیتی آیا/تا بدانجاست که فردا وقتی/نبض این 

 (511  5831کنچه بن بستی)شفیعی کدکنی 
 تصنیر آبشار براش اشک که در شعر زیر از شفیعی آمده 

د گونزنی اسوت/کز بلنود    /که آیتی است/به تصونیر بویم و شورآ و شوکنه/نگاه تور     آبشار کبندزالل روشن چشمانش/
 (43  5813ستیغ/در آب می نگرد/عبنر سایه ش صیاد را/ زدامن کنه)شفیعی کدکنی 

 ریش از او در این شعر شاملن نیز آمده است و شفیعی به احتمال  ملام از این تصنیر شاملنست.
آبشوار اشوک   / بوه  من فکر می کنم/ هرگز نبنده / دست من/ این سا  بزرگ و شاد/ احساس می کونم در چشوم مون   

 (881 5831/ خنرشید بی غروب سرودش کشد نفس)شاملن سرخگن 
 .5شاملنست« در این بن بست»در شعر زیر نیز شفیعی در محتنا و تصنیر  متاثر از شعر
اسوت/در جسوت و    سگا  شوکارش /بشنن/این زوزه ش می بنیندهر کنش و برزنی را/می جنیند/هر مرد و هر زنی را 

 (  53  5813جنیش اکنن  )شفیعی کدکنی 
 
 باورهای عامیانه-5

از دیگر نمندهاش سنت در شعر شفیعی کدکنی  اشاره به اساطیر کان ایرانی و باورهاش عامیانه اش است کوه در شوعر   
 شعر زیر   او مجال بروز یافته است و برگرفته از اشعار شاعرا  سنتی ایرا  و فرهنگ کان ایرانی است. در

را/دور زما  روز عمرش سرآرد/سویمرغ از افسوانه/بیرو     کرکس هفتمینررسیدآ از صبح و راسخ نیامد/وقتی که این 
 (533  5831ررد سنش تاریخ آیا)شفیعی کدکنی 

                                                           
 گذرگاهاا بر اند قصابا  نازنین.../ آنکه است غریبی /روزگار بنیند می را /دلت دارآ می دوستت باشی گفته /مبادا بنیند می را دهانت - 5

 (314نازنین...)شاملن  است غریبی /روزگار آلند خن  ساتنرش و کنده با/  مستقر
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 شفیعی اشاره اش به باور عامیانه در فرهنگ کان ایرانی دارد که در اشعار شاعرا  فارسی زبا  نیز منعکس شده اسوت. 
بر اساس این  باور عامیانه ایرانی هر سیاره هفت هزار سال عمر می کند و بوه زوال موی گرایود. در فرهنوگ فارسوی      
معین می آید  هفت دور و مدت که هر دورش شامل هزار سال است و تعلق به یکی از هفت سیاره دارد و چن  هزار 

زحل آغاز کنند و به ترتیب فرود آینود توا بوه مواه )قمور(       سال تماآ شند  دور سیارة دیگر آغاز گردد. این ادوار را از
که در شعر شفیعی آمده اشاره به دور قمور دارد و  دوور قمور    کرکس هفتمینرسند.)فرهنگ معین مدخل هفت دور( 

اند در رایا  این دور قیاموت آغواز شوند و ایون      آخرین دور هفت سیاره است  دور آدآ آغاز دور قمرى است. و گفته
 دور نحنست و بالست.دور  
و این باور که به هرجا گذر کند  سرسبز و خرآ می شند از دیگر باورهواش عامیانوه مونعکس شوده در ادبیوات       خضر

 فارسی است که در شعر شفیعی نیز بارها و بارها به آ  اشاره شده است.
جلنه می کند/تننار خشک و  باار عاریتی/خ رش مگر گذشته ازین راه/آه این چه معجزه ست/کز دور سبز می زند و

ریر سپیدار رار/شاید/اما/نه/بی گما /این ریچکی ست رسته و بالیده/و افکنده طیلسا  بلندش را/بر قامت نژنود سوپیدار   
 ( 534  5831دیدار خ ر بند و /چه بسیار سبز و /سبز/ )شفیعی کدکنی 

 (33اعماق لنت ررتش کرد) هما  شگن  ندارد چشم انتظار خناجه خ رش/که زرد شد خشکید/و گردباد به 
 ریشینه که در ادب کان  ایرانی فراوا  آمده  و باو ر به وجند هفت دریا در جاا  که باورش قدمایی است؛ هفت دریا

 نوامرتبط  و خانناده تک زبانی با قنمی که گردد بازمی رودا   میا  ساکن قنمی سنمریا   روزگار به اصطالح این کاربرد
 میالد از ریش 1833 در که اینانا ایزدبانن براش انادوآنا سرود از 3 ٔ  سروده در. بندند جاا  زبانی هاش خانناده دیگر با

در این شعر شفیعی آمده است و نشوا  تواثیر او از    .(,151Meador 1335شند) می اشاره «دریا هفت» به شده ننشته
 دریواش  مغورب   دریاش چین  دریاش  برد می ناآ گننه این را دریا هفت اللغات غیاث از نقل به قاطع برها  سنت است.

 )برها  قاطع(.خنارزآ بحر جرجا   بحر طبریه  بحر بنطش  بحر روآ 
 (44 5831شفیعی کدکنی ...هفت دریاش جاا  با همه طنفا  هایش/می زند غنطه در آ  کاسه طنبنر هننز)

 مختلوف  کشونرهاش  هواش  اسوطنره  بور  بنوا  آسما  است. شمالی نیمکرة در فلکی صنرتااش از  ( ثُعبا    اژدها) تنین
 به ر.ک)  رود می فلکی)تنین( اژدهاش کاآ به ماه یا خنرشید   گرفتگی ماه یا خنرشیدگرفتگی هنگاآ به زمین  مشرق
 زده موی  طشوت  روش ها خانه باآ بر گرفتگی ماه یا خنرشیدگرفتگی  هنگاآ ایرا  در گذشته در(. 51و53 ص   برینر
ایون بواور عامیانوه در ایون بیوت      (.133 ص  همن  ؛51 ص   نظامی به ر.ک)  کند آزاد را ماه یا خنرشید اژدها  تا اند

 شفیعی مجال بروز یافته است.
 چن دست حرب بگشایند مردا  در صف میدا       به سا  تندر و تنین همه تن بانگ و هرایی  

 (51  5831)شفیعی کدکنی 
. در دانشونامه  5اسطنره اش هستند که در ادبیات فارسی مظار شرق و غرب قرار گرفتوه انود   دو شارجابلقا و جابلسا 
 دارد  در هوزار  ده یوا  هوزار  هریوک   »اسوت  شوده  اسوتفاده  زیواد  اسالمی روایات در جابلسا و جابلقا اسالآ می آید ناآ

 هفوت  هریوک  و انود  اطوالع  بی السالآ علیه آدآ ح رت و ابلیس از آناا ساکنا  اند  شمارش غیرقابل آناا مخلنقات
) دانشنامه جاا  اسوالآ  بنیواد   «کنند می استفاده دیگرش ننر از و بینند نمی را ماه و خنرشید کنند  می عمر سال هزار

 (   4151  شماره«جابلقا »دائرة المعارف اسالمی  برگرفته از مقاله 

کنود زیور درفوش خنیش/فوارغ ز گشونامار و بیموارش و بوی        بادا که جابلقا/با آ  طلسم رر طنین فردا/هستار گیتی را 
 (541   5831)شفیعی کدکنی  برگی/وز زماریر و سنده سرما/نامی نماند از بالساغن  و جابلسا

                                                           
 (11جابلسا)سنایی  ص چه جابلقا چه جنیی حق بار کز مکا            سریانی چه عبرانی جه گنیی حق روش کز سخن- 5

 (835عنقائی)ناصرخسرو  یاقنت از چن رخشنده صبح برآمد  جابلقا حد از رسید جابلسا به شب زاغ چن         



 66/         جلوه هایی از سنت در شعر شفیعی کدکنی 

از دیگر ویژگیااش شعرش شفیعی اشاره به اساطیر شاهنامه است که در بسیارش منارد شواعر کنشویده اسوت بوا باوره      
ش  واقعیت هاش جامعه امروزین را به تصنیر بکشد.داسوتا  سویاووش و گذشوتن او از    گیرش از این عناصر اسطنره ا

آتش که در شاهنامه آمده است  در شعر زیر از شفیعی منرد تنجه بنده است  بوا ایون اخوتالف کوه سویاووش شوعر       
 شفیعی نه راک بلکه در هیات خنک از آتش بیرو  آمده است.

 (51دلم خن  شد/سیاووشی در آتش/ رفت و/زآ  سن/خنک بیرو  شد)هما  خدایا/زین شگفتی ها/ دلم خن  شد  
در ابیات زیر نیز شاعر قارمانا  اسطنره اش شاهنامه را رشت سر هم آورده است که نشانی از رجنع شفیعی به تواریخ  

 باستانی و اساطیرش ایرا  است.
 دش رادش تنانایی و داناییرناه رستم و سیمرغ و افریدو  و کیخسرو                دلیرش بخر

 ( 51اگر ساراب اگر رستم اگر اسفندیار یل               به هیجا و هجنآ هر یکی شا  صحنه آرایی) هما  
 در بیت زیر نیز سیمرغ را آ  سا  که در شاهنامه نیز آمده مظار فرزانگی و خردمندش دانسته است.

 (51تنیی سیمرغ فرزانه که در هر جاش ملجایی) هما         رناه آرند سنش تن همه در تنگنایی ها           
در شعر زیر نیز شاعر با اشاره به داستا  رستم و اسفندیار در شاهنامه  و کشته شد  اسفندیار رسر گشتاسب به دست 

بوا  رستم با چاره گرش سیمرغ   بر این است که دیگر سیمرغی نخناهد جنبید و این چنین یواس و ناامیودش خوند را    
 آمیختن اش با عناصر اسطنره اش  به مخاطب القاء می کند.

قصه این بار چنین گفته که سیمرغ نخناهد جنبید/زاده زال زر از فر و فروغ رر او/به تنانایی جادویی خوند/تیر گوز از   
 (513دست ق ا/رهنمننی شده است/چشم ننباوه گشتاسب نه چشم همگا /گن در این واقعه نابینا باش) هما  

 داستا  ح رت ننح و کشتی او نیز دستمایه شعر زیر از شفیعی شده است 
 ننح جدید ایستاده بر در کشتی                  کشتی او رر زمنش و مار صحارش

 (513لیک در آ  نیست جاش بار کبنتر            لیک در آ  نیست جاش بار قنارش...)هما  
 منحصر به فرد و امروزین سند جسته است. شاعر از عنصرش دینی در القاء اندیشه اش

 
 نتیجه گیری:

سروده هاش شفیعی نشا  از تاثیر عمیق وش از سنت دارد و این می تناند حاصول مطالعوه و تفحوص او در اشوعار و     
متن  کالسیک فارسی و شیفتگی و عالقه وافر او به میراث غنی ادب فارسی باشد. عشق و عالقه او به قله هواش ادب  

همچن  حاف.  سعدش منلنش  خیاآ و ... سبب می شند واژگا  تعبیرات اصطالحات و مصراعاایی از اشوعار   فارسی
این شاعرا  را که در حافظه خند دارد در شعر خند بیاورد و به همین سبب است که برخوی واژگوا  ادبوی کاون در     

ی شنند و زبا  شاعر را خاص و منحصر بوه  شعر او جانی دوباره می گیرند و براش بیا  مننیات شاعر به کار گرفته م
فرد جلنه می دهند. تصنیررردازش از دیگر زمینه هاش تاثیررذیرش شاعر از سنت است؛غنر در شعر شاعرا  کالسویک  
سبب شده شاعر تصاویر و ایماژهایی را از اشعار آنا  گرفته و در شعر خند بگنجاند شواعر در ایون زمینوه از برخوی     

از خند همچن  شاملن و اخنا  نیز تاثیر رذیرفته که در موتن بوه آ  اشواره شود.برخی از اشوعار      شاعرا  معاصر ریش 
شفیعی نیز تکرار م امین شعرش سنتی است که شواعر بوه بیوانی دیگور و بوه شوکلی هنرمندانوه ایون م وامین را از          

در جاش جاش متن  کان دیده موی  گذشتگا  گرفته و بازآفرینی کرده است.باورهاش عامیانه و اشاره به این باورها که 
شند در شعر شفیعی نیز انعکاس یافته است و این منرد نیز یکی از منارد گرایش او به سنت می تناند باشد.اساطیر و 
عناصر اسطنره اش و تاریخی و دینی که در شعر او آمده نیز نشانی دیگور از تنجوه او بوه سونت ادبوی شوعر فارسوی        

و تاریخی را در بافتی نن و براش بیا  ذهنیات خاص خند بوه کوار گرفتوه اسوت. هموه      است.شاعر عناصر اسطنره اش 
انناع مختلف تاثیررذیرش نشا  از آشنایی شاعر با سنت و شیفتگی و عالقه او به ادب کالسیک فارسی است کوه ایون   

 چنین گسترده در شعر او انعکاس یافته است.
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