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مقایسه شیوه های  نقد ادبی در دیده گاههای  احسان طبری 

 ومصطفی صادق الرافعی
 

 

 احمد مرادی ،محمد گلذار سیرجانی ،حسن قمری، دکتر محمد شایگان مهر

 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر 

 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر

                           

ی مهم علوم ادبی است که درادبیات سنّتی، بیشتر جنبه ذوقی داشته هاشاخه ازنقد ادبی یكی : چکیده

ادبیات، معیارهای نقد ادبی دگرگون و توسط  عرصه دراست. با ورود به دوره معاصر و ایجاد دگرگونی 

نقد ادبی نوین پی  ،در ادب فارسی و عربی نیز به پیروی از غرب شودیماندیشمندان غرب پایه گذاری 

گاههای  طبری ورافعی پرداخته و میزان تأثیرپذیری هر یک از نقد دید ین مقاله به بررسی ریزی شد. در ا

نقد ادبی مورد واکاوی قرار گرفته شده است. در پایان به این نتیجه رسیدیم  ادبی مغرب زمینی در زمینة

های نقد ادبی نوین هاند و هر دو از یک آبشخور، یعنی غرب، پایتأثیر نپذیرفته که این دو ادب، از یكدیگر

 . اندبرگرفتهخود را 

 ی انتقادیهادگاهید ،عاصرم ،دب عربیا ،ادب فارسی :واژه های کلیدی

 

 طبریزندگی نامه 

در ساری زاده شد. پدرش، شیخ حسین طبری از عالمان دینی شهر ساری بود که در دادگستری  5921احسان طبری در سال    

کرد. طبری در شش سالگی به مكتب رفت و خواندن و نوشتن و قرآن را فرا گرفت. وی پس از پایان آموزش آن شهر خدمت می

تحصیل در دوران دبیرستان را آغاز کرد. طبری پس از پایان آموزش متوسطه در دورۀ ابتدائی به همراه مادرش به تهران آمد و 

دانشكده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و در کنار تحصیل به فراگیری ادبیات و فلسفه پرداخت و در مدرسة سپهساالر با 

در حزب توده کارسیاسی به او تحمیل  .طبری هر چند با عضو شدنبرخی متون اسالمی و فلسفه و علوم عقلی و نقلی آشنا شد. 

شد ، اما عالقه شخصی او بیشتر به مطالعه مباحثی در تاریخ وفلسفه وادبیات وهنر وگفتگو با روشنفكرانی چون صادق هدایت ، 

نیمایوشیج وعبدالحسین نوشین بود . که هریک از ایشان در داستان ودر داستان نویس وشعر ونمایشنامه  نوآور وصاحب اثر 

همچنین به خاطر آشنایی با زبان فرانسه به راهنمایی تقی ارانی منابع اصلی فلسفة مارکس را مطالعه کرد وصاحب سبک بودند .

ای، به اتهام عضویت و همراه با تقی ارانی و انور خامنه 5151و آگاهی خود را در این زمینه گسترده کرد. طبری در اردیبهشت 

ة آثار کمونیستی و اقدام علیه امنیت و استقالل کشور به سه سال و نیم حبس محكوم شد. تبلیغ افكار مارکسیستی و ترجم

با خانم آذر  5191از زندان آزاد شد و به نوشتن مقاالتی در مورد سیاست و ادبیات روی آورد. او در سال  5191سرانجام در سال 

در پی حادثة تیر  5191پسر و دو دختر بود. در بهمن ماه  نیاز از جوانان حزب توده ازدواج کرد که حاصل این ازدواج، یکبی

و در  مجبور به مهاجرت شد 5191.و در سال اندازی به محمد رضا شاه و غیر قانونی شدن حزب توده، طبری ایران را ترک کرد
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رشته تحریر در آورد.او مسكو اقامت گزید ودرآنجا هم این تالش پر ثمر خود را ادامه داد، ودرهر زمینه ای آ ثار متعدد به 

نامزد آکادمی » تحصیالت آکادمیک خود را در آکادمی علوم اجتماعی شوروی سابق پی گرفت .وموفق به دریافت مقام علمی 

 دکتر»شد . سپس این مطالعه وپژوهش را در آکادمی علوم اجتماعی برلین ادامه داد وبه دریافت مقام علمی « علوم فلسفی 

. در مدت اقامت نه ساله در مسكو فرصت مناسبی برای پژوهش یافت. او بعدها به آلمان رفت و ایل گشتن« هابیل در فلسفه 

نه آثار طبری در زمیهایش پرداخت. ها و نشر کتابسرانجام در پی پیروزی انقالب ایران به تهران بازگشت و به گردآوری نوشته

غت شناسی وزبانی وتحقیقات فولكلوریک ونوشته های سیاسی شعر ، داستان ، پژوهش های ادبی وفلسفی و بررسی های ل

واجتماعی بسیارمتنوع است . وی در جوانی آثار ارزنده ای از خود بجا گذاشته بود. او زبانهای مختلف فارسی، پهلوی، فارسی 

 ی دایرۀ المعارفی ، حافظهباستان ، عربی ، فرانسه ، روسی ، المانی ،وانگلیسی در حد عالی آشنا ومسلط بود . طبری دارای ذهن

ای شگفت انگیز ، دقت نظر ، درست اندیشی وسعه صدری بی نظیر بود . او که شاعر ونویسنده ای توانا وبسیار با تجربه بود 

ی وهمیشه با فروتنی به کار خود می پرداخت واز فضل فروشی وتحكم وتوصیه شیوه وروش خود به دیگران خودداری می کرد.

در سن  5111ای که نیمی از بدن او را فلج کرد، یک سال پس از مرگ همسرش آذر، در نهم اردیبهشت  سكتهسرانجام در پی 

 سالگی در تهران در گذشت.  19

  وی آثار ادبی   

 الف( مجموعه کتابها

 شناخت وسنجش مارکسیسم -9فروپاشی نظام سنتی وزایش سرمایه داری  -5

 رانده ستم -1زایش وتكامل تئوری انقالبی-1روشنفكر مأیوس  -4خانواده برومند  -1

 رویای چینی-55در دوزخ    -51حماسه گئومات  -2کژ راهه     -1دهه نخستین     -1     

 برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها وبینش های اجتماعی در ایران -59

 درباره اسلوب هیوریستک )دانش کشف( وبرخی مسائل تئوری احتماالت -51

 درباره منطق عمل. -51اره سیبرنتیک یا دانش گردانشدرب -54

 ب( مجموعه شعر

 با پچپچه پائیز)نثری شاعرانه در چهارده بند( -1از میان ریگها والماسها   -9ترانه خوابگونه  -5

 آنتی دورینگ :ج( ترجمه 

 تعریف نقد ومنتقد وضرورت انتقاد از دیدگاه طبری

یكی از مباحث مهم ادب شناسی ، نقد ادبی یا سخن سنجی است ، وظیفه نقد ادبی عبارت از تحلیل همه جانبه پدیده ادبی ، 

منتخب مقاالت طبری، انتشارات حزب ارزیابی بهای هنری وفكری آن اثر از نظر تكامل ادبی ونیازمندی های اجتماعی است .)

دبی خویش ، به مسایل نظری نقد ادبی وهنری ، با توجه نظریات منتقدان معتبر طبری در ابتدای حیات ا ،سایت توده(توده 

جهانی ، اعتقاد داشت ولی در سال های بعد به تدریج به جای نقد وتحلیل بی طرفانه واقعیات عینی به تكرار احكام جزمی حزب 

ط هنر منح» از وپرهیز « وسیالیستیرئالیسم س» کمونیست شوروی در پیروی نویسندگان ، شاعران و هنرمندان از مكتب 

طبری اعتقاد دارد که انتقاد باید سازنده وآفریننده باشد یعنی باید بتواند انتقاد را تا حد طرح مسایل اصولی  پرداخت.« بورژوایی 

به انتقاد  ندر گستره انتقاد اوج دهد . بتواند به رویش وتكامل موضوع مورد انتقاد کمک کند تئوریسین های مترقی بسنده کرد

منفی را انتقاد می کنند وانتقاد کردن خطا به معنای غلبه بر خطا نیست ، انتقادی که ضرورت تاریخی موضوع  مورد انتقاد را 



 313-311، ص 3131، تیر 3، جلد  31المی، شماره علوم انسانی اس
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

841 
 

نبیند وشیوه ی غلبه برنارسایی را نیابد ، ناچار به چند خطاب خشم آلود بسنده می کند واکتفا می ورزد . انتقادی که راه نشان 

ریحه را به تكاپو وا ندارد وجهت اثباتی را روشن نسازد ، ایرادگیری پوچ وویرانگر است . در این جا جز منتقد بروز ندهد ، عقل وق

می کند که می داند چه نباید کرد ولی نمی داند چه باید کرد . این نقادی نمی توتند پرورنده وسازنده وره گشا باشد . برای 

رفت هنر بدل شود باید محیط روحی واخالقی الزم آن نیز پدید آید. مقدم برهمه ، نه تنوع انتقاد بتواند به حربه کارایی در پیش

در سبک ونه قوت وصراحت انتقاد درست ومستدل ودوستانه ، نباید بتوتند در همبستگی وهمبودگی ما جللی وارد سازد . وحدت 

که در تعریف باال دیدیم ، طبری مدافع وحدت اصئلی ظاهریوسالوسانه بد است .تفرقه ی ستیز ه جویانه نیز بد است همانطور 

است نه کینه وعیب پوشی ونه حبّ وبغض بی مورد . ودر چنین محیطی است که منتقد می تواند کاری ثمر بخش انجام دهد 

 ونقش صرافی ادبی خویش را به دور از ذهنیت های منفی ومثبت به انجام رساند .

 انتقادی طبریهای  بررسی دیدگاه

در دیدگاه طبری ، منتقد باید خبره ، عادل وصریح باشد وانتقاد شونده باید تصدیق دوست ، وستایش پسند وزودرنج ونقد    

 گریز نباشد. ومنتقد شونده بقین بداند که : 

 هر که دون حق ترا نامی نهد         تویقین دان کو ترا دامی نهد                   

نتقدان تكرار می کند که انتقاد با توهین وتحقیر در نیامیزند وصراحت را با گستاخی ودشنام همراه طبری در مقام نصیحت به م

ری در مقاله ای به طب نكنند وکسانی که در معرض انتقاد قرار می گیرند باید بیاموزند که نه به آفرین ببالند ونه از نفرین بنالند .

رهای شعر نو به ویژه شع« نقد منصافه وتشویق صمیمانه » مه مردم نوشته از لزوم نیما در ماهنا« امید پلید » مناسبت چاپ شعر 

نیما سخن گفته است . طبری نقد را فن قضاوت درباره ارزش وصفت موضوعات حاوی زیبایی در ادبیات وهنرهای زیبا می داند 

که : انتقاد کوشش است بی طرفانه ، برای سپس طبری در ادامه ، نظر ماتیوآرنولد )شاعر ومنتقد انگلیسی ( را نقل می کند 

فراگرفتن ، شناختن وشناساندن بهترین محصوالت دانش واندیشه . )همان( ودر بیان تفاوت میان منتقدان قدیم ومعاصر می 

 نویسد : در گذشته ، منتقد بیشتر به صورت وشكل آثار هنری وبرشمردن انحراف ها واشتباه های فنی آن آثار توجه می کردند

در حالی که منتقد امروزی می کوشد تا به منشاء اجتماعی آثار هنری دست یابد ، ورازهای ذهنی وروانی هنرمند را در آفرینش 

آن آثار کشف کند . طبری وجود انتقاد آگاهانه وعالمانه را ضروری می داند تا این انتقاد سازنده ، بتواند قافیه پردازانی را که در 

قیت وادراک هنری ، پدیدار نیست ونویسندگانی که در آثار خود ، جزفكری مبتذل ومكررندارند خاموش کالمشان، اثری از خال

نماید .وافراد ناآگاه را با مفهوم درست شعر وهنر آشنا سازد . طبری انقالب هنر را در جهان معلول منتقدان معتبری می داند که 

ندگی وچگونگی اوضاع جهان آشنا کردند وموجب تحول در صورت ومعنی هنرمندان که هنرمندان را به نفسانیات خود وحرکت ز

هنر شدند . طبری در روش انتقادی خویش ، هر پدیده ه ادبی را در اوضاع واحوال تاریخی وبعد زمانی آن ارزیابی می کند وبا 

 برای بسیج اندیشه وتجهیزافكارتوجه به شرایط اقتصادی وعوامل اجتماعی به تحلیل وصرافی آن می پردازد وی نقد ونقادی را 

هنرمند اعتقاد دارد وبه او یادآور می شود : بهترین هنرآن است که تجهیزکند ، بی « وظیفه اجتماعی »الزم می داند. طبری به 

 اآنكه برمنبر موعظه بنشیند . حقیقت را منعكس کند ، بی آنكه درباره به وراجی بپردازد . سهل وساده وصادقانه ومفهوم وگیر

احسان طبری از جمله منتقدانی است که به دلیل گرایش . باشد . دلها ومغزها را پیوند دهد ، بندها را بدرد، تباهی وستم را بكوبد 

های انتقادی جالب توجهی در زمینه شعر و داستان مارکسیستی و ارتباط مستقیمی که با روسیه و آلمان داشته است، دیدگاه

جه داشت که احسان طبری در نوشته های خود در نقد ادبیات وهنر با برخورداری از عقل نقاد ،واقعیت البته باید تونویسی دارد.

های هنر واندیشه جهان را در هر زمان در می یافته است اما دلیری آن را نداشته که با نظریات تعصب آمیز کمونیسم روسی 

که در فرصت هایی که  گفت از آن میزان جسارت برخوردار است وبایددرآویزد وبا احكام آن درباره ادبیات وهنر ستیز کند .

احساس آزادی می کرده رأی ونظر واقعی خودرا در حمایت از نوجویی ونوخواهی وآزادی هنرمند فاش می کرده است . وی در 

 بری ، از منظرکار تجدد نقد ونظر ورهبری ادبیات وفرهنگ نوین ایران شخصیتی تأثیر گذار بوده است . هر چند نظریات ط

فلسفه مارکسیسم ابراز می شده است ، با این همه جاذبه افكار ونظریات او در تحول و تجدد اندیشه وذوق وسلیقه جوانان با 
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استعداد در زمینه های گوناگون انكار ناپذیر است ،طبری همه هوش وحافظه واستعداد خود را در عرضه کردن نوعی نگاه 

ر صرف کرد وبرخی از بزرگان شعر وداستان وهنر ما ، دست کم در برهه ای از عمر خود از پنجره دانش ایدئولوژیک به ادبیات وهن

 ونگاه ایدئولوزیک او به جهان وانسان نگریسته اند وتأثیر او برادبیات وهنر ایران در قرن اخیر قطعی است . 

 ادبیات طبری 

 شعر وی :  -5

طبری با آن که دعوی شاعری ندارد اما پس از بازگشت از تبعید سی ساله به ایران چهار دفتر شعر گونه از آثار خود منتشر 

 کرده است . 

تقطیر » نامیده است که « ترانه های خوابگونه » از میان ریگها والماسها : شعرهای منثوری است که طبری خود آن را 

 «مشخصی است که با منطق مه آلود وشناور رؤیاها بیان می شود. اندیشه های  شاعرانه –فلسفی 

در این مجموعه کلمات وتعبیرات زیبا ودلنشین به  "محمد مجلسی منتقد معاصر درباره این دفتر شعر چنین می نویسد : 

رش که دفتر شع طبری صادقانه آرزو کرده "فراوانی ریگ بیابان وبه درخشندگی خرده های الماس در کنار هم نشسته است 

در میان آثار با شكوه وشگرف شعر پارسی بتواند جایی برای خود بیابد . طبری اعتقاد دادرد که در اشعار این دفتر ، چكامه 

ها در وصف طبیعت از جهت مضمون مانند اشعار فرخی سیستانی ویا منوچهری دامغانی است ولی با وسایل تصویری 

 ت کهن با شیوه ای نو . ومحتوای فكری دیگر . لذا کاری اس

می نویسد : با آن که سراسر عمر ، در طیفی فراخ شعر سروده ام ، از چكامه ها تا ترانه های « با پچپچه پاییز» ودر مقدمه 

رؤیایی ، با این حال هرگز خود را شاعر نپنداشته ام . واین سخنی است به حق ، بی فروتنی دروغین وریاکارانه . شاعران 

ند وکسانی از زمره من ساخته می شوند . ولی اگر سخن سنجانی بخواهند مرا به عنوان سراینده تنها در این زاده می شو

 بشناسند از روزن خُردی بر من نگریسته اند . « شكل خاص»

 نثر طبری 

نیان وهم ینثر طبری در تحلیل های تاریخی وفلسفی از استواری وشیوایی برخوردار است . از مصطلحات فارسی وعربی پیش

چنین واژه های برخاسته در بیان مباحث سود می جوید . اما در روایت داستان وشعر ، کالمش لحنی شاعرانه به خود می 

گیرد تاآن جا که پیروی از واژگان وساختار نثر نویسان پیشین فارسی ، بیان او را به زیباترین آثار نثر کهن فارسی نزدیک 

رهای اروپایی با نوعی آهنگ وقافبه هایی نامرتب همراه است که برلحن فاخر واستوار می کند نثر طبری در ترجمه شع

 وآهنگین وی داللت دارد . 

سهم طبری در کار ابداع کلمات واصطلحاتی در حوزه فلسفه وعلوم اجتماعی وهمچنین هنر وادبیات در خور توجه است . 

بیان مفاهیم جهان مدرن از پیشروان است . طبری با تسلط بر چند او در ابداع واژه هایی برای رسا کردن زبان فارسی در 

زبان اروپایی وآشنایی با زبان های اوستایی وپهلوی ودانش زبان شناسی ومتون کهن فارسی وبرخورداری از ذوق شاعرانه 

د دبیات وهنر پیشنهاتوانست صدها واژه مفهوم وآسان را در مقابل اصطالحات بیگانه در علوم سیاسی واجتماعی وهم چنین ا

 :کند ، طبری درباره نوآوری وابداعات خود در ساختن واژه ها واصطالحات جدید می نویسد 

طی چهل سال اخیر واژه های بسیار ساخته ام که اکنون در فارسی چنان متداول است که کسی از نخستین آورنده اش » 

.... ولی واژه ها وترکیباتی نیز بود که رخنه ای در زبان فارسی نیافت خبری ندارد مانند : دستاورد، پیگیر ، پنهان کاری ، و ..

به کارمی برند وبسیار نمونه های دیگر . نوشته های « تداوم » که امروز بیشتر « ادامه کاری » ویا « برون رفت » . مانند : 

 او را نشان می دهند . طبری از همان اوان حیات ادبیش نوجویی ، شیوایی قلم ، اصالت ، پختگی وعمق دانش 
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ز در این جستار نیو کمتر به جنبه های دیگر پرداخته است. بر شعر وداستان نویسی متمرکز بوده است در نقد  اهتمام طبری 

ها ممكن است به موضوعات دیگر که طبری بدانها اشاره الی نوشتهبه؛ هر چند در الصدد پرداخت به این دوجنبه  می باشد

« نوشته های فلسفی و اجتماعی» های انتقادی طبری را در دو کتاب وی یعنی:شود. الزم به ذکر است که دیدگاهنموده، اشاره 

 است. بر روی این دو اثر مقاله  از این رو تمرکز اصلی در این .توان یافتمی« مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان»و 

 نقد شعر   

نماید و از نخست اشاراتی گذرا به پیشینة نقد شعر در ایران و فرهنگ اسالمی می« سخنی دربارۀ شعر»طبری در مقالة    

یاد « المعجم فی معاییر اشعار العجم»و همچنین « البالغهاسرار»و « دالئل االعجاز»و « نقد النثر»و « نقد الشعر»های کتاب

هایی که در خدمت دربار و دیوان بوده تا زمانة ما که پیشرفت علوم و فنون در ر در گذشتهکند؛ و در پی آن به جایگاه شاعمی

طبری شعر نو در ایران را نیازمند نقادی می داند  ومی  کند.جهانی شدن آثار شعری و مردمی شدن آن موثر بوده است اشاره می

ومضمون شعر منشأ گیرد ، دستاوردهای برازنده شاعران  نویسد : آن نقدی که از اندیشه درست ضرورت استطاله کیفی در شكل

نو پرداز را قدر شناسد . طبع جوینده وآفریننده شان را بستاید وبی عصبیت جاهالنه ، نقص ها ونارسایی های شعر نو را برمال 

 طبری در کالبد شكافی شعر ، ارکان اساسی شعر را در سه چیز می داند : . سازد

 شعری وزبان را در بر می گیرد .فن تكنیک که قواعد  -5

 که باید شرایط آن از جهت ساخت جسمی وروحی وجود داشته باشد .  Talentقریحه یا استعداد شاعری  -9

ومنظور از داشتن شرایط جسمی وروحی نوعی موهبت اسرارآمیز وماورایی نیست . وجود شور وحساسیت ، نیروی پندار ، 

قریحه هنری ، الزامی است . وآنچه که نیروهای بالقوه جسمی و روحی را به « سانی زیر بنای نف» حافظه وغیره به عنوان 

 ادیمتض وگاه مختلف انحا به تواند می واحد واستعداد است تاریخی –فعل درمی آورد ، اکتساب وتربیت ، محیط اجتماعی 

قش عامل پرورش در سطوح گوناگونش ، ن لذا.  گیرد قرار اجتماعی مشخص شرایط چه در که آن برحسب ، کند تجلی

 نقشی اساسی است . 

 است یعنی خیال« غیر اسطوره ای » مضمون یعنی اندیشه های بكر وژرف وتخیل جذاب وغریب ودل انگیز که به اصطالح  -1

اند دطبری وظیفه شاعر را ترویج وتبلیغ آرمان های اجتماعی وسیاسی می  منطبق با واقعیت است نه برکنده از واقعیت .

وبراین باور است که : یک شاعر باید مانند یک پیشوا ، یک پیمبر ، با آتش کلمات سوزان خود جان ها را برافروزد وراه 

رستگاری را به مردم سرگشته ورنج کشیده نشان دهد . امروز ما به شاعران ملی ووطنی ، به شاعران تاریخ وخلق احتیاج 

  ) ایران توده حزب انتشارات – یاس طلسم مقاله –منتخب مقاالت احسان طبری  )داریم . 

رسد؛ این که چه موضوع و مضمونی سزاوار شعر و هنر است. در اینجاست که طبری به موضوع اصلی سخن خود دربارۀ شعر می 

رۀ و دله ؛ او باید حتی در بیان عشق و اندوه«خدمتكار و دایة عواطف شخصی خود باشد»تواند تنها به گمان طبری، شاعر نمی

انسانی و »، «سیاسی و اجتماعی اندیشیدن را»وی با استناد به گفتة توماس مان  خود، پژواک تاریخ و بانگ جامعه باشد.

گریزی هنرمند را برای تمدن جامعه ویرانگرمی داند. طبری، که ظاهراً در آستانة کند و سیاستمعنی می« دموکراتیک اندیشیدن

هنرمند سیاست »تواند کند که نمییاد می« هنرمند طراز نو»وش شور و هیجان انقالبی است، از خانقالب اسالمی ایران دست

 «گریز و مردم گریز و پروردۀ درون برج عاج شورها و تخیالت خود باشد 

فدای  های ذاتی هنری راداند و برای آن جایگاهی قائل نیست و ارزشنوعی شعر را ابزار کنش سیاسی می»طبری هنر و به    

عر کاهد. طبری شکند و عقیده دارد که بیان دقایق و ظرافت حاالت نفسانی فرد از شمول و کلیت آن میمحتوای سیاسی آن می

 کند :داند و آن را به سه صورت زیر تقسیم میدریافت واقعیت می« و هنر را شكلی از

 بازتاب واقعیت خارجی در اثر هنری. -5

 پرداخت و توصیف واقعیت. -9
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 . )همان(زی و بازآفرینی واقعیت از سوی هنرمندبازسا -1

بهترین »داند و می« واقعیتِ نخستین»با « واقعیتِ نو آفریده»های رئالیسم، رمانتیسم و سمبولیسم را حاصل وی انواع سبک   

جریدی گونه های ت های رمانتیسم، سمبولیسم وشناسد. با این همه سبکمی« رئالیسم پویا و انقالبی»را برای هنرمند « دیدگاه

داند. اما سبكی که مورد پسند طبری واقع شده همان می« های ثمر بخشاسلوب»را به شرط ارائه مضمون انسانی و انسان ساز، 

 ها تظاهری به آزاد منشی بیش نیست.دانستن آن« ثمر بخش»ها و است و مشروط دیگر سبک« رئالیسم سوسیالیستی»

ها و گوییعیب نقد معاصر ما گاه در ذهن گرایی و گاه در کلی»داند : عر زمان خود وارد میطبری چند عیب را بر نقد ش   

در این عصر نباید به ذهن گرایی اعم از مثبت یا »به عقیدۀ وی: « اظهارات زیبا ولی اثبات نشده و گاه در لحن و شیوۀ آن است.

های خالی از انتظام منطقی، به اری از تعریف علمی، به بررسیمنفی، به احكام ادعایی بدون اثبات، به مصطلحات و مقوالت ع

جدل، به جانشین کردن تفسیرهای دل بخواه به جای نقد خبره و منطقی بسنده کنیم. نقادی کاری است بسیار دشوار و اگر 

سج شعر، به درون بافت و نتر باشد، از جهت آشنایی به فن و تاریخ تخیل نقاد از جهت آفرینش یک اثر ادبی، گاه از شاعر پایین

 فكر و شعر، باید در مقامی باالتر قرار داشته باشد تا بتواند صرافی کند

 داند:باشد، توجه به نكته های زیر را در کار او الزم می« مواضع عینی»طبری برای آن که منتقد شعر امروز دارای    

 درجة بالغت و فصاحت آن.زبان شعر، شیوۀ واژه گزینی و چفت و بست کالم شعری و  -5

صور خیال و تعابیر و کنایات و استعارات و تشبیهاتی که زبان شعر از آن بافته شده است و تعیین حد نوآوری و خالقیت  -9

  شاعر در این عرصة خاص.

 بخشد.کند و نقش اجتماعی آن را قوت میمضمون فكری شعر که سمت و رسالت و پیام شعر را روشن می -1

شعر از جهت تكنیک و فن، مانند آن که شعر دارای وزن عروضی است یا شعر هجایی است. شعر موزون است یا بی شكل  -4

 وزن؛ و بررسی اینكه شعر موازین شكل برگزیدۀ خود را مراعات کرده است یا نه.

 از در آن چگونه است و تناسبگیرد. اطناب و ایجشود و چگونه انجام میشیوۀ تألیف و ترکیب شعر؛ این شعر چگونه آغاز می -1

 اجزاء آن با هم چیست.

نوع شعر، مانند حماسی، غنایی، طنز آمیز، روایی، تعلیمی، رثایی، توصیفی و امثال آن؛ این که آیا شاعر توانسته است مقتضیات  -1

 نوع شعر مورد نظر را مراعات کند یا از عهدۀ آن بر نیامده است.

و این که شعر دانسته یا نداسته به کدام نیروهای تاریخی خدمتمی کند و دارای چه رسالتی موضوع اجتماعی و سیاسی شعر  -1

 است.

 درجة ابتكار شاعرانه، تقلیدی یا ابداعی بودن شعر -1

( با تفسیر ارزش هنری یا critiqueدر پایان سخنان خود در مورد نقد شعر، در توضیح تفاوت دانش نقادی یا کریتیک )   

انتقاد صرافی اثر هنری است، در محدودۀ موازین و قواعد پذیرفته شدۀ هنری؛ در »گوید: (میhermeneuticsهرمنوتیک )

 «کند.حالی که تفسیر، توضیح اثر هنری است از سوی مفسّر که نمادهای فرهنگی اثر را آشكار می

 عناصر و صفات شعری   

ا در میان طرفداران دو گروه گرم کرده بود، طبری به گفتة خود خواسته، ها که شعر نو با آمدنش، بازار نو و کهنه ردر آن سال   

کند. وی پیش از ورود به موضوع اصلی بحث، بیان می« تماشا گر حاشیه نشین»به عنوان « محجوبانه و محتاطانه»نظر خود را 

 هد.ترجیح داده است، عناصر چهارگانه شعر، یعنی: اندیشه، احساس، تخیل و آهنگ را توضیح د
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داند و دربارۀ آن تواند باشد، نخستین عنصر ضروری شعر میرا که به گمان او وجه تمایز شعر از نثر می« اندیشه»طبری    

مقصود ما از اندیشه در شعر آن است که هر شعر باید حاصل قضاوتی، پیامی، حكمتی باشد اگر درست است که هنر، »نویسد: می

شناسد، در آن صورت هر شعر باید متضمن رفت، و به کمک آن آدمی زندگی و طبیعت را باز میو از آن جمله شعر، افزارهای مع

غرض او  شود کهوی در توضیح بیشتر دربارۀ اندیشه در شعر یادآوری می «کشفی، اختراعی، قضاوتی و تحلیلی و حكمی باشد. 

نامید و این امر با نگرش نو به جهان و اشیاء حاصل « یافت»توان آن را است که می« اندیشة نغز»نیست، بلكه « مضمون بكر»

توان این کند، که در شعر ایشان میشود. در ادامه به شاعرانی همچون پابلو نرودا، والت ویتمن و رابرت فراست اشاره میمی

ی را در گسترۀ فارس «اندیشه»اند. پس از این توضیحات هایی تازه و بدیع آفریدهنگرش نو را یافت، که از عواطفی کهن، وصف

اندیشه در شعر فارسی ضعیف است، یا نو نیست یا ویژه نیست و یا غیر منطقی است. »گوید: دهد. او میمورد واکاوی قرار می

رار تواند حربة شناخت اصیل قتواند موثر باشد؛ اقناع کند. نمیاندیشه که نو و یا ویژه یا جستجو شده و یا منطقی نباشد، نمی

 «تواند وسیلة بسیج مردم و تاریخ قرار گیردیگیرد. نم

اگر شاعر شیفته و جن زدۀ یک حس »داند، که آفرینندۀ آن خود شاعر است را، عنصر دوم شعر می« احساس و عاطفه»طبری  

ر افروزد. را بتواند شعری بیافریند. باید دردی، جنونی، آرزویی رنجی سراپای شاعر را فرا گیرد، تا چراغ شعر نیرومند نشود، نمی

 «تواند جذبة خود را سرایت دهد.دیگر اینكه، شاعر خوب مجذوب باشد، می

ازد. سکند و بیان شاعرانه را میها بروز میها و تشبیهعنصر سوم شعر است. تخیل از نگاه طبری به صورت استعاره« تخیل»   

ند که پیوند کها برقرار میشاعر پیوندی بین اشیاء و پدیده: »بیان شعر با بیان فلسفه و علم تفاوت زیادی دارد. از دیدگاه طبری

پردازد. در دهد که شاعران به تدریج به استقرار روابط هر چه دورتر میای است ... بررسی تاریخ تخیل شاعرانه نشان میویژه

در شعر، پل والری و سن ژان پرس به ها را کشف کرد... اشعار رمز آمیز امروزی این پیوندها گاه به قدری دور است که باید آن

میز آاند اما این پیچیده گویی نیست، بلكه عمق خیال و ژرفای اندیشه است که بیان شاعرانه را رمزرمزهای شعر سخت پیچیده

 «های دیوانه سرانه و مبهم بافی های عبث ارجی در بازار هنر ندارد.ساخته و اال تخیل

خویشاوندی »آورد داند. وی شعری را که آهنگ نداشته باشد، در شمار شعر نمیشعر می را عنصر چهارم« آهنگ»طبری      

دهد، اما با خواندن داند هر چند در مورد آهنگ توضیحات زیادی میمی« در آهنگین بودن کالم شاعرانه»را « شعر با موسیقی

صحبت بر سر ]وزن[ »گوید: ، دست یافت. او میتوان به تعریفی که طبری از آهنگ در نظر داردمطالبش در این زمینه نمی

شعر نو »گوید آهنگ چیست؟ از نگاه طبری اما نمی« عروضی یا هجایی، موزون یا مسجع نیست. صحبت بر سر آهنگ است.

شود؛ یعنی کژ آهنگی احساس می« فارسی از جهت آهنگ در جادۀ درست است. ولی به گوش ]خواننده[ گاه در برخی اشعار

یرد. گخورد. نوعی دیوانه سری بی جا انجام میها گاه طاغیانه و خیره سرانه به هم میهارمونی بین نغمات ابیات و مصرعقوانین 

پس از بر شمردن عناصر چهارگانة شعر،  . کنددیوانه سری آهنگ شكنی همراه جنون مبهم بافی عبث، شعر را کنفت و نابود می

را در این  «نگرندگی»باشد. « نگرنده، اندیشنده و کوشنده»پردازد. به عقیدۀ او شاعر باید طبری به توصیف سه صفت شاعر می

شاعر باید به تماشای وجود برود و با دیدگانی کنجكاو، مشتاق در این جهان رنگارنگ بنگرد؛ در هر پدیدۀ ساهر »داند که می

بودن است، طبری بر این باور که شاعر سازنده، « شندهاندی»اما در صفت دوم که « طبیعت و زندگی چه اعجازی نهفته است.

باید دارای جهان بینی ]بوده[ و منطقی باشد ... با استعداد »شور انگیز، روشن ]و[ پیشرو. برای اینكه شاعر به این مرحله برسد، 

در زمینة صفت سوم « است.توان رسید... اندیشنده بودن در کالم آسان و در عمل دشوار تنها، ]و[ بدون آموزش به جایی نمی

های ناخوش و خلسه»داند که کوشا باشد. نه اینكه بخواهد با فرو رفتن در ، طبری، شاعری را موفق می«کوشندگی»یعنی 

های خرفت و خیاالت لخت، در کنج خانه یا میخانه، جهان شعر را چون جن گیران تسخیر کند. باید خواند و خواند، باید خواب

  ...ید گوش به نوای مردم داد، گوش به بانگ انتقاد، گوش به غریو جنبشنوشت و دید. با
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 تحوّل در شعر فارسی)نوگرایی(    

ه شود که شعر فارسی بطبری با اشاره به انقالب مشروطیت و نقش آن در تغییر تدریجی قالب شعر فارسی، یادآور می    

تراکم قواعد و قوانین در شعر کالسیک »؛ «گردد.طغیانگری نمیتسلیم هر نوآوری و »ای شكل گرفته که به راحتی گونه

 توانست بدون توسل به رنب قصایدفارسی و تحجر، آن را به چنان فن دشوار و متصنعی بدل کرده بود که شاعر ایرانی نمی

 و خیابان آورد و بایست شعر را از سرای زراندود اشرافیت به کوچهو طنطنة مسمطات، به زبان زمانه حدیث نفس کند. می

احسان طبری در سخنرانی نخستین کنگره نویسندگان ایران . دموکرتیزه کرد« به قول مایا کوفسكی، شكل و مضمون آن را

با اشاره به دگرگونی شعر فارسی ، در پاسخ پرسش هایی چون : این تحول چیست ؟ از کجا شروع شده  5191در تیر ماه 

شد ؟ بعد از تجزیه شعر به سه عنصر : شكل که قواعد شعری وسبک کالم تابع آن است ؟ به کجا می رود ؟ چگونه باید با

ومضمون وشیوه تعبیر می گوید : در شعر کالسیک فارسی هر سه اینها به نحو عجیبی ثابت مانده است وهمین جمود 

 (( برشعر یا  versificationوثبوت ممتد قواعد شعری وسبک کالم ممضمون وشیوه تعبیر موجب شد که نظم یا )

poesie .مختصات تحول اخیر آن ( در ایران غلبه کرد وهنر شاعری محصول ممارست وتمرین در قوافی وبحور واوزان شد

 وی از شاعرانیاست که در هر سه این عناصر ، حرکتی وانقالبسی پدید شده لست . باید راه این حرکت را مشخص کرد . 

کند؛ اما اند یاد می، ایرج، عشقی، عارف و نیما که در تحول مضامین شعر فارسی سهم داشتهمانند: دهخدا، بهار، الهوتی

داند؛ تا آنجا که آثار پیروان او در شعر امروز جسارت نیما را در پیروی نكردن از سنّت و آوردن بدعت بیش از دیگران می

 «ان و لعن نا باوران بیمناک نباید بودچنان حق اهلیتی کسب کرده است که از ترش رویی محافظه کار»ایران 

به طوری که اگر قواعدی که در گذشته « آمیخته استاش دربه معنای قرون وسطایی»به باور وی معنای شعر در ایران     

داند ها را آنقدر کهنه پرست میوی ذوق« دهد.احساس شعر به شنونده عادی دست نمی»شده، رعایت نگردد، رعایت می

عروض و قافیه و صنایع »گوید: داند. وی در ادامه میاصیل شعر، به معنای امروزی آن، را برای بسیاری مبهم می که معنی

لفظی و معنوی و بدیعی را در شعر فارسی کالبدی نباید پنداشت ... تردید نیست که در فرهنگ دیرین انسانی، همیشه نام 

اند، در اشعار متداول، وزن و سط انواع اشعار سفید که فاقد وزن و قافیهکالم موزون بوده است و تا امروز نیز، علی رغم ب

؛ ولی اگر اندیشة شاعرانه در اوج خود تجلی کند، بی واسطة وزن و قافیه قادر «شودقافیه و یا نوعی هماهنگی مراعات می

ر فارسی کسی را سزاست که چنان که می نویسد : جسارت نوآوری در شعاست احساس عمیق شعر را در انسان بر انگیزد 

خود در ادب فارسی وارد باشد وفی المثل از عهده شعر کالسیک برآید تا خود سری اش را در وزن وقافیه برضعف وجهلش 

حمل نكنند وشعبده لفظی او را سبكسری وناشیگری جلوه ندهند ... آن بدعتی قدرت اقناع دارد که برسنگ سنت استوار 

ضوعات ومایه های شعر کالسیک معتقد است که نباید فكر وموضوع کهن را تكرار کرد . هر چند طبری در مورد موباشد . 

که می توان از شكل ها وقالب های شعر قدیم فارسی برای بیان مایه هایی که در نغمه زمان دمیده شده سود جست . به 

ا از نظم خشک با مضامین مكرر ومالل آمور گمان طبری با آن که کار بزرگ نسل معاصر شاعران ایران این بوده که شعر ر

شعر عرضه « جوهر ذاتی»ی امروزی ونشان دادن درآورند ، با این همه اگر قالب های شعر قدیم ، با پاسخ گویی به نیازها

 شود، چرا باید آن را نپذیرفت.

حمیل کرده است بنحو عاقالنه ای طبری اعتقاد دارد شاعر باید خود را از قیود زیادی که جمود شكل ومضمون وتعبیر براو ت

طبری گمان می کند آزاد شدن شعر از وزن وقافیه وحتی زبان خاص ادبی وموازین وقرارهای  رها کند وگرفتارلفاظی نشود.

 یایالبته در کنار تسهیالت ومزا.جهان ، مشكالتی ایجاد کرده استمستقر ومؤکد ، نه تنها در کشور ما ، بلكه در مقیاس شعر 

    . (درباره شعر ، انتشارات حزب توده احسان طبری ، منتخب مقاالت ، مقاله سخنی ).ای که به وجود آورده استعدیده 

بیند. وی بر این باور است که برخی نوپردازان که شور و هیجان طبری در نقد خود، نقص شعر نو را در شكل و صورت آن می

ای برای نوآوری خود نیستند. طبری نقص شده« موازین سنجیده»جاد ستیز با سنت ایشان را در برگرفته است، به فكر ای

تقالیی کور و عصیانی بی سبب بروز »داند که به صورت شكل و صورت را در شعر نو، حاصل همین طغیان نوآوری می

کار خود را  آگاهی نقادانة هنری نیز در این هنرمندان نو پرداز وجود ندارد، که عیب و نقص»، افزون بر این «کند.می
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     .آوری دانستتوان توجه به سنت و پرهیز از افراط در نوبر این اساس دیدگاه طبری در نقد شعر فارسی را می« دریابند.

بیند و بر این باور است می« یكنواخت، خاکستری رنگ و کم عمق»را در شعر نو « تفكر شاعرانه»طبری در نقد مضمون، 

رسد طبری از اینكه شعر به نظر می« کشد و اسیر خود پسندیِ سوزانِ شاعر است.چال فریاد میشعر نو از اعماق سیاه »که 

نیست، در شگفت است و به منتقدانی که معتقدند « انسان خوشبخت، دانا، تندرست، نیرومند و آزاد»امروز ایران روایت 

وی در پایان سخنان « این دون شأن شاعری است. گویا»گوید: شاعر نباید از یک فلسفه یا آرمان الهام گیرد، به طنز می

داند که نو پردازی و کهن پردازی، یكدیگر را نفی و انكار کنند، حال از این نمی« ترهیچ چیز را ابلهانه»خود در این باره 

 (11-11همان ، ص ) .آنكه باید مكمل هم باشند 

 داستان و داستان نگاری    

استان از دیدگاه طبری پرداخته سپس به طرح نكات کلی که وی در گفتگویی با گروهی از در این گفتار ابتدا به تعریف د

 تعریف زیر را به دست می دهد:« داستان »داستان نویسان جوان انجام داده است می پردازیم . طبری از 

سانی از خالل چهره ( وداستان سرایی یک نوع مهم واساسی در میان آثار ادبی است . زندگی مشخص ان eposداستان ) 

ها ومنظره سازی ها به کمک توصیف ها ، استعاره ها وتشبیه ها به صورت سجایا وخصال گوناگون ، مسایل، تضادها وتنازعات 

حیاتی منعكس می گردد واشكال بغرنج روند زندگی بشر، به یاری شرح وبسط های روایی وتحلیل واگشوده می شود . 

مجبور شود بر منبر خطابه بنشیند ، خود این نسج داستانی ، سخنگوی شیوایی است با  وبدین سان بی آنكه داستان سرا

دهانی پر از حكمت واندرز وزنهار باش ها وبیدار باش ها که افشاگر ، معرفت آموز ، بیدار ساز ، بسیجنده ، پرورنده وفرهنگ 

نویسان جوان انجام داده است طبری در آغاز اناین نوشته، متن گفتگویی است که طبری با گروهی از داست. آفرین است

و به لحاظ مخاطبان آن به « داستان کوتاه»و « داستان»، «رمان»این نوشته، نوع داستان را از لحاظ طول آن به سه شكل 

کند. از نگاه وی کسی که برای تقسیم بندی می« داستان کودکان»و « داستان جوانان»، «داستان سالمندان»سه گروه 

تواند برای کودکان داستانی بنویسد. همچنین طبری داستان را از نظر موضوع به نویسد، معموالً نمیلمندان داستان میسا

قی های عشکند و داستانتقسیم بندی می« پلیسی و جنایی»و « اجتماعی و انقالبی»، «خانوادگی و عشقی»های داستان

 د.دهنسبت می« ورژوازی مغرب زمینادبیات ب»را به 

 اشاره می کند . طبری اعتقاد دارد که« زبان گفتگوی شخصیت داستان »و« زبان روایتگر»طبری درباره زبان داستان به دو 

زبان روایتگر داستان ، سبک نویسنده را تعیین می کند . این زبان می تواند کالسیک ) زبان ادبیات ایران( ، نئوکالسیک یا 

ر ادبی گاه اصطالحات والیات ایران ، لهجه های عامیانه یا تعبیرات واصطالحات ترجمه زبان معاصر ادبی باشد. در زبان معاص

شده از زبانهای اروپایی وتأثیرات تمدن جدید را می توان یافت که این همه ، هویت زبان معاصر فارسی را می سازد ومی 

تواند منظوم و پردازد، که میل ارائه داستان و رمان میطبری در ادامه به شكتوان آثار آن را در زبان روایتگر داستان دید . 

های رمان از رئالیستی و سور رئالیستی نیز توضیحات کوتاه و گذرایی منثور باشد و در پی این اشارات پراکنده، دربارۀ سبک

 . کندها نیز یاد میدهد و از رمانتیکمی

ادبیات مدرن اروپایی معتقد است ، وگمان می کند که قهرمان « بی چهرگی »طبری درباره چهره های داستان ، هر چند به 

از نظر طبری پرداخت « هنر باید آموزنده وبسیج گر باشد »زدایی حاصل روحیه یأس آمیز نویسندگان بورژوازی است . 

قت داستان که به جزئیات عناصر داستان ومشخصات روانی شخصیت های داستان می پردازد اهمیت زیادی دارد که د

شود. وی به جوانان داستان نویس پس از این توضیحات، انتقادات و پیشنهادات طبری آغاز میوتوجه نویسنده را می طلبد . 

کند که نوع داستان و رمان را به مقتضای روحیة خود برگزینند و خود را در میان انواع و اشكال گوناگون داستان، توصیه می

در توضیح مقام داستان نویسی در مجموعة هنرها به تقسیم بندی هنر زمانی، هنر مكانی و گیج و سرگردان نكند. طبری 

کند؛ هر زمانی، به گفتة او، هنری است که اجزای زمان را اشغال کند، مانند موسیقی در حالی که هنر هنر مختلط اشاره می
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ان جا بگیرد. اما هنر مختلط، هم مكانی و هم زمانی کند، مانند نقاشی و معماری که باید درون مكمكانی، مكان را اشغال می

 .گیردکند و هم اجرای آن طی در زمانی معین صورت میاست؛ مانند: تئاتر و سینما که هم مكان را اشغال می

 یف وبه باور طبری، در میان هنرها، ادبیات سرور و آقای هنرهاست؛ زیرا امكاناتی که از نظر بیانی در ادبیات برای بیان ظرا

احساس و زندگی بشری و همچنین وقایع تاریخی و حیاتی وجود دارد، در هنرهای دیگر نیست. در هنرهای دیگر زبان محدود 

یر، های اخیر جهان مانند شكسپنویسان سدهو گنگ است و رسایی و گویایی زبان و ادبیات را ندارد. بر این اساس است که داستان

دیكنز، برشت، تورگنیف، رومن روالن، و همینگوی نویسندگانی هستند که نه تنها کشورشان،  گوته، تولستوی، هوگو، بالزاک،

 . کندبلكه جهان به ایشان افتخار می

نویسد، به طور کامل حفظ کند و در نوشتة خود، از از نگاه طبری، روایتگر داستان، باید قواعد و دستور زبانی را که با آن می     

ی اتوان از لفظ قلم به لفظ گفتاری روی آورد و زبان محاورههای داستان، میزد؛ اما در زبان گفتگوی شخصیتوگو بپرهیزبان گفت

روی کرد و به یاد داشت که گفتگوی داستان باید برای عامة خوانندگان ای نباید زیادهگفتگوها را ثبت کرد؛ اما در زبان محاوره

. عقیدۀ طبری، آنچه که در زبان گفتگوی داستان بیشتر اهمیت دارد، حفظ اصالت زبانِ ایرانی، از اقوام گوناگون قابل فهم باشد

چی و درویش و کارمند اداری و بازاری به زبان واقعی خود حرف بزنند. در صورتی های داستان است؛ تا جایی که قهوهشخصیت

تا آنجا که در خور فهم عامة فارسی زبانان باشد، حفظ  ها،که اینان، به یكی از اقوام ایرانی منسوب باشند باید اصالت زبان آن

در مورد ترکیب داستان، طبری بر این باور است که آغاز و پایان داستان، بسیار اهمیت دارد. آغاز داستان باید به شیوه ای . شود

یزی رضربة نهایی است، باید چنان طرحباشد که خواننده را جلب کند و او را به درون گردباد داستان بكشاند. پایان داستان، که 

تر باشد، داستان شده باشد که اثر خود را بر ذهن خواننده باقی بگذارد. دربارۀ عمل داستانی نیز عقیده دارد، هر چه نامرتب

د شد. هتر خواهد شد. سیر داستان نباید برای خواننده قابل پیش بینی باشد؛ زیرا در این صورت داستان خسته کننده خواجذاب

ه آن ها، که ب« گریز»پرداخت داستان، که گویی مقصود طبری از آن عنصر فكری و عقیدتی داستان است، از نگاه او به صورت 

ان ها به طور غیر مستقیم بی« گریز»آید. به عقیدۀ طبری بهتر آن است که این گویند، ضمن داستان میمی« تعبیرات مؤلف»

طبری در پایان گفتار خود در این باره به  .نویسنده از موضوع داستان درآید« تیجه گیرین»شود، نه آن چنان که به صورت 

داند و به کسانی که از این برخورداری از قریحه و استعداد آفرینش هنری را الزم می« چند توصیه به نویسندگان جوان»عنوان 

تن طبری ، تمرین فراوان در نوش . و به کار دیگری بپردازندکند که دست از این کار بردارند مند نیستند توصیه میموهبت بهره

، مطالعه زیاد ، تجریه حیاتی از حوادث ، نگرش دقیق ونقادی نقد اثر خود و توجه به نقد دیگران ، را به نویسندگان جوان ، 

 توصیه می کند . 

 -های ادبیهای انتقادی احسان طبری، باید گفت که سیاست ورزی سمت و سوی خاصی به دیدگاهدر پایان بررسی دیدگاه    

ای که داشته، سبب گشته که وی شعر و ادبیات را انتقادی وی داده است. بویژه عضویت وی در حزب توده و گرایش کمونیستی

هد و در نقد آن به جنبة سیاسی بیشتر توجه کند. اقامت نه سالة وی در مسكو و پس کمتر از جنبة ادبی آن مورد بررسی قرار بد

از آن مهاجرت به آلمان نقش قابل توجهی در آشنایی وی با دیدگاه های غربی در زمینة ادبیات و نقد ادبی داشته است، به طوری 

کند. وی در زمینة شعر نو دیدگاه ن غربی اشاره میهای ادیبان و منتقداهای ادبی و نامکه در جای جای سخنان خود، به سبک

دهد. با توجه به اقامت دراز مدت وی در بیرون از کشور و گرایش خاصی ندارد، و خود را در برزخ میان کهنه و نو قرار می

نان سنتی همچرسد، گرایش او به نوگرایی بیشتر بوده است، اما در شرایط آن زمان که شعر ای که داشته، به نظر میسیاسی

طرفداران بزرگی داشت، جرأت ابراز آن را نداشته است. طبری صبر پیشه کرد تا شعر نو کم کم پا بگیرد آنگاه به طرفداری از آن 

مام توان تهای غرب است و نمیهایی در زمینة داستان و داستان نگاری نیز حاصل آشنایی وی با داستانبپردازد. بیان دیدگاه

 کند، را حاصل تفكرات وی در این زمینه دانست. هایی که از داستان مین زمینه، به ویژه دسته بندیسخنان وی در ای
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   مصطفی صادق الرافعی 

                       زندگی نامه  

ود ای مذهبی دیده به جهان گشود. هنوز ده سالش تمام نشده ب.م در مصر، در خانواده5115مصطفی صادق الرافعی در سال    

که با کمک پدر، قرآن را از بر نمود و با تاریخ گذشتگان آشنا شد. رافعی، در سن دوازده سالگی وارد مدرسه ابتدایی شهر 

ادامه داد. هنوز زمان زیادی از تحصیلش نگذشته « المنصوره»در شهر « االمیریه»شد و تحصیالت خود را در مدرسه « دمنهور»

و ادبیات عربی نشان داد. هفده ساله بود که توانست مدرک تحصیالت ابتدایی خود زمینة زبان بود که استعداد و نبوغ خود را در

ها وی را دریافت نماید. اما تحصیالت رسمی وی با دریافت همین مدرک به پایان رسید؛ زیرا به بیماری سختی دچار شد، که ماه

ل، پدرش، کتابخانه ای برایش به یادگار گذاشته بود را در بستر درد و رنج انداخت و روند زندگی وی را دگرگون نمود. با این حا

های جوانی خود را در میان آن های فقه و علم و ادب را در خود جای داده بود، و رافعی سالکه مجموعة ارزشمندی از کتاب

 94ر شد. در سن ها گذراند. پس از مدتی برای گذراندن زندگی، به عنوان منشی در یكی از دادگاه های مصر مشغول به کاکتاب

سالگی با نفیسه برقوقی ازدواج کرد و صاحب یازده فرزند شد. ویژگی بارز وی را باید، دفاع سرسختانه و قاطع از اسالم و آموزه 

های اسالمی و همچنین فصاحت زبان عربی، به عنوان زبان قرآن، دانست    رافعی آنگاه که جدال میان قدیم وجدید درگرفته 

 ابکت به پاسخ در را «القرآن رایة تحت» کتاب وی. پرداخت خود اسالمی –فظه کاران به دفاع از دیدگاه عربی بود، در صف محا

 زا انتقاد به مدتی از پس. داد قرار خود شدید انتقاد مورد را وی هایدیدگاه و نگاشت حسین طه نوشته ،«الجاهلی الشعر فی»

کرده بودند و در این مسیر پیوسته به میراث لغوی و ادبی زبان عربی وفادار  ری گرایش پیدانوآو به شعر در که پرداخت کسانی

 اشکرد. مسائل اجتماعی همواره ذهن و اندیشهها را لمس میاو اندیشمندی بود که مشكالت مردم را از نزدیک مشاهده و آن بود.

 نوشت.ساخت و بسیاری از مقاالت خود را در این زمینه میرا مشغول می

.م 5211سرانجام بر اثر همان بیماری حصبه که از دوران جوانی بدان دچار شده بود، بدنش ضعیف گشت، تا اینكه در سال     

 توان به این مورد اشاره کرد : هایش، میترین آثار او، افزون بر دیواندرگذشت. از مهم

 آثار ادبی رافعی 

ید مجموعه ارزشمندی از کتب وآثارادبی است که در گستره تاریخ حاصل زندگی ادبی رافعی که سی وپنج سال به طول انجام

ادبیات عربی ، جایگاه واالیی را به خود اختصاص داده است . که بامروری گذرا به این آثاربه سیاق ادبیات رافعی دست می یابیم 

   : 

 الف( آثار منظوم 

دیوان شعر خویش را همراه با مقدمه ای زیبا پیرامون شعر ، معانی وفنون دیوان رافعی :رافعی شاعربزرگ وتوانای معاصر اولین -5

سالگی منتشر کرد وبه فاصله ی اندکی جزء دوم وسوم آن رانیز چاپ نمود. درون مایه اشعار این دیوان  91وسبكهای آن در سن 

-ماعی وزن رادربر می گیرد.موضوعات سنتی چون وصف ،غزل،حكمت، ورثاکه درکنارآنها موضوعات جدیدی چون مسائل اجت

را به جهان عرب تقدیم کردکه مورد استقبال کم نظیر علما وادبا  "دیوان نظرات"دیوان النظرات:رافعی پس از انتشاردیوان اولش 

برای رافعی چنین نگاشت: از خدا می خواهم که از زبان "شیخ محمد عبده"قرارگرفت وپس از انتشار آن ؛متفكر بزرگ معاصر 

شیری در دست حق قرار دهدکه به وسیله آن باطل را محو ونابود سازد،وتو را در میان شعرای متأخر مقامی چون تو ،شم

در میان متقدمان بخشد. درون مایه های اشعاراو دراین دیوان ،عالوه بر اشعار ملی ،وصف طبیعت وبیان خاطرات را "حسان"

 شامل می شود.

 طنی و ترانه های کودکانه است .اغارید الرافعی :شامل اشعار ملی وو-1
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 ب( آثار نثری 

رافعی پس از انتشار دیوان های اشعارش به نثر روی آورد زیرا قالبهای شعری گنجایش وظرفیت عواطف وافكار واندیشه های 

خود به خلق  ر واالیبلند وی را نداشتند ونمی توانستند آیینه تمام نمای اندیشه ودیدگاه وی باشند لذا برای تعبیراز ایده ها وافكا

 آثار نثری همت گماشت وگنجینه های زیررا آفرید:

نوشته طه حسین « فی الشعر الجاهلی »: رافعی این کتاب را در پاسخ به کتاب "جدال میان قدیم وجدید"تحت رایة القرآن 

در زمینه تجدید به شیوه نگاشت وآن دراصل مجموعه مقاالتی است که در پی اختالف دیدگاه ادبی خویش با آراءطه حسین 

 غربی در روزنامه ها می نگاشت .

ه ب« امام من ائمة االدب العربی »علی السفود: کتابی است که رافعی ، نام خویش را بر آن ننوشت بلكه با عبارت  (5

 . تنویسنده آن اشاره نمود وآن مجموعه مقاالتی است که با زبانی تلخ وگزنده درنقد برآراء ادبی عقاد نگاشته اس

وحی القلم : وآن مجموعه مقاالتی است پیرامون زندگی اجتماعی در عصر حاضر ، داستان وتاریخ اسالم می باشد که  (9

 در روزنامه های مختلف چون الرسالة ، المؤید، البالغ، المقتطف والسیاسة وغیر آن نوشته بود.

، داستان وشواهد شعری می باشد وجزء دوم تاریخ آداب العرب : کتابی مشتمل بر سه جزء اول آن در موضوعات ادب  (1

پیرامون اعجاز قرآن وبالغت پیامبر بحث کرده واما جزء سوم که اجل به رافعی مهلت نداد که آنرا به پایان رساند 

نگارش آنرا به عهده گرفت که البته این جزء از آن شاکله ای که رافعی در مقدمه « محمد سعید العریان»وشاگردش 

 آن ترسیم نموده ، به دور است . جزء اول برای

کتاب المساکین : که مشتمل بر فصل های پراکنده ای است که یگانه پیوند میان این فصول دردهای انسانی با چهره  (4

 "ها واشكال مختلف است . این کتاب با استقبال بی نظیر اهل ادب روبرو شد واحمد زکی پاشا درباره آن گفته است : 

 « نوشتارشكسبیر وهوگو وگوته را به ادبیات عرب تقدیم کردیتو)رافعی ( با این 

ا به آن ر« می زیادۀ »حدیث القمر : که دومین اثر نثری رافعی است که آن را پس از بازگشت از لبنان وآشنایی وی با  (1

خطاب قرار  رشته تحریر درآورد.وی در این کتاب به شیوه رمز گونه ،ماه رادر اندیشه های زیبا وشاعرانه خویش مورد

داده است وماه درحقیقت سمبل زنی است که الهام بخش او در این اندیشه هاست . واز نوع قصیده نثری است ودر آن 

برای ابراز عشق از اسلوب اشارات ورمز استفاده کرده وبا تعابیری شاعرانه احساسات جوانی وذهنیات عاشق را به تصویر 

 می کشد . 

عشقی است که قلبش را فراگرفت وسوز هجران ودردهای فراق او را به نگارش آن واداشت  رسائل االحزان:بیانگر نسیم (1

.در این کتاب ،رافعی بر اساس اسلوب تجرید عمل کرده ونامه هایی را برای یک دوست فرضی ارسال می کندو خطاب 

هد ودر واقع نه دوستی به آن دوست ناشناخته وفرضی می نویسد واز طرف آن دوست موهوم نیز به آنها پاسخ می د

وجود دارد ونه نامه ای ،بلكه رافعی ونامه هایش هستند که به کتاب رسائل االحزان هستی وجان می بخشند.ودر واقع 

 اثر گوته به معارضه بر خاسته است."دردهای ورتر"رافعی با کتاب 

هش زن ،عشق ودردهای حاصل از السحاب االحمر : محور اصلی آن پیرامون فلسفه بغض ونفرت وتمایالت قلبی ونكو (1

آن می باشد .موضوع کتاب پیرامون یک معنا دور می زندوآن بسط وشرح اسیر شدن قلب در دام عشق وتالشهای بی 

 نتیجه برای رهایی از آن .کتاب با فریاد بلندی خطاب به معشوق  می گوید:از تو متنفرم ای عشق من.
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هایی پیرامون فلسفه عشق وزیبائی است این نامه ها به وسیله پست ارسال اوراق الورد رسائله ورسائلها : وآن نوشته  (8

نمی شوند،بلكه رافعی در خلوت خویش با محبوبه راز ونیاز می کند ودر درون خویش با وی سخن می گوید ویا خیال 

 وهنر خویش را به نزد معشوق می فرستد ولیكن این کتاب فقط بیان حرف دل نیست ودر ورای آن اندیشه وعقل

 رافعی نمایان است.

رافعی در سرای علم وادب پرورش یافت هنوز ده سالش تمام نشده بود که قرآن را حفظ نمود ونزد پدرش فقه وحدیث  (9

واصول وسایر علوم اسالمی را فراگرفت وایام جوانی خویش را در میان کتابهای پدر وکتابخانه های شیخ قصبی و جامع 

در بوستان کتب ادبی واسالمی بزرگانی چون  جاحظ وابن مقفع وابوالفرج ودیوان های احمدی در طنطا سپری کرد . و

شعرای متقدم عرب تأمل وسیر می نمود . وهنوز وارد بیست سالگی نشده بود که فصولی از مخصص ابن سیده ونهج 

رکیبی جمالت وزبانشناسی وی در نحو وساختار ت ساعت متوالی به مطالعه می  پرداخت .1البالغه را حفظ کرد وهر روز 

متبحر بود وفرانسه را نیک می دانست ودر اعتراض به سالمة موسی پاسخ داد : سالمة دروغ گفته که من هیچ یک از 

زبانهای بیگانه را نمی شناسم حال آنكه من فرانسه را می شناسم ومی توانم از آن زبان ترجمه نمایم . وبدری نقل می 

رافعی تكه ای از یک روزنامه فرانسوی را یافته که رافعی با قلم خویش وجوه زیبایی وبیانی  کند که در میان نوشته های

العه ادبیات غرب سفارش می کرد که مط به را ابوریة شاگردش وی که آن دیگر ودلیل–آن را مشخص کرده است 

 بیانگر وسعت اطالع رافعی نسبت به فرهنگ وادب غرب می باشد.

 شاخصه های بارز ادبیات رافعی 

 آموزه های اسالمی  (5

از بارزترین مشخصه های ادبیات رافعی،خصیصه اسالمی ومذهبی آن است که از عنفوان جوانی تا پایان حیاتش در زندگی وی 

ه در حالیكنمودار است ودر نقد ،فرهنگ وآفرینش ادبی وی متجلی است، وخواننده در البالی نوشته هایش ،رافعی رامی بیند 

خشنودی پرورگاررامی جوید چنانكه می گوید: من امید بسیار دارم که این معانی ومضامین را در جان ودل مسلمانان به بار 

بنشانم . واعتقاد اوبه این که قران نمونه عالی ادبیات است دلیل آرمان گرایی وی ودمیدن روح الهی وآسمانی به کالبد ادبیات 

خویش راصرف دفاع سرسختانه ازاسالم ومبارزه با توطئه های دشمنان وایادی آنان درمیدان اندیشه ،  است . وی اندیشه وقلم

 هنر ومطبوعات نمود .اثار ادبی رافعی ،روح وجوهره ی اسالم راستین را در مقابل دیدگان مخاطب ،به زیبایی به تصویر می کشد.

 اصالت الفاظ ومعانی   (9

معانی ، در آثار ادبی رافعی این تصور را درخواننده به وجود می آورد که این  نگرش عمیق به جزالت الفاظ وافق (1

نوشته ها وآثار تراوش قلم ادیبی از قرن بیستم نمی باشد بلكه از معاصران جاحظ وابن مقفع وبدیع الزمان همدانی 

 ند وی باشد . است زیرا در میان ادبای معاصر ، کسی را نمی یابیم که در سبک نگارش وزبان ادبی همان

 استقامت در بیان حق (4

این ویژگی بارز ، رافعی را وامی دارد که برای پاس داشت عقاید وافكارخویش از کسی نهراسد ودر نوشته های ادبی به تملق 

 شنپردازد ، رافعی افكار ونظرات عقاد را که بزرگ نویسنده وناقد زمان خویش است به چالش می کشاند علی رغم آن که عقاد ،پی

یمی به دل ب« عبداهلل عفیفی»ار آن زبان به مدح وستایش سبک ادبی وشیوه نگارش رافعی گشوده است ویا از نقد شاعر پادشاه 

 راه نمی دهد وعفیفی را از نیش قلم خویش محروم نمی سازد .
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 ادبیات     

ادبیاتش »د و شناسایی است و پایانی برای آن نمیداند؛ ادیبی که پیوسته به دنبال زیبرافعی، ادبیات را آیینة زندگی ادیب می    

ه تنها ک« ادبیات، هنر زیبایی فكر است»گوید: ؛ در جای دیگر می«شود.از قطعات پراکندۀ زندگی وی در مراتب زیبایی، خلق می

 شود. با بیان فنّی به تصویر کشیده می

کوشش فراوان ادیب برای آفرینش این زیبایی و به تصویر کشیدن این از نگاه او، ادبیات بر سه پایه استوار است؛ زیبایی فكر،     

داند که برای انسان، دنیایی از معانی بیافریند که متناسب با میل او نسبت به زیبایی با بیان فنّی؛ وی هدف ادبیات را این می

زد. همة معنی و مضامین سخن را بارور درک مجهوالت باشد. ادبیات باید حتی در امور روشن، روحیة جستجوگر انسان را برانگی

سازد و عاطفه و احساس را در سخن برانگیزد؛ تا مفاهیم درد آور نیز، لذت بخش جلوه نماید. ادبیات باید پرده از زیبایی و حكمت 

 بردارد، تا مخاطب به جای احساس خستگی، احساس لذت کند.

راز زندگی را کشف یا بدان  - 9به زندگی بی معنا، معنا ببخشد  -5گیرد :در ادامه، رافعی برای ادبیات سه وظیفه در نظر می    

ها و آرزوهای انسان تغییر دهد. به بیان دیگر، ادبیات وظیفه دارد تا انسان را به زندگی زندگی را مطابق خواسته - 1اشاره نماید 

ای که در آن حدود به زمان و مكان نیست. زندگیهای ویژۀ خود را دارد و مای که احساسات و لذتدیگری وارد نماید؛ زندگی

 ها و دردهای خود را بی هیچ تكلّفی احساس  کند.تواند لذتشوند و او میها و آرزوهای انسان کامل میخواسته

رافعی بر این باور است که هنر، عصیان روح انسان بر جسم اوست و ادبیات نوعی هنر است که این عصیان را به تصویر     

رساند که آنچه که یک ادیب در ادبیات خویش به تصویر کشد. از سوی دیگر، پیوند ادبیات با زیبایی، وی را به این نتیجه مییم

شود. او این دیدگاه را به کشد، همچون پیشنهادی است، که برای زیبا ساختن دنیا و پرورش و پالودن انسانیت مطرح میمی

نامید و معتقد است مقداری از ادبیات باید « روشن ساختن فلسفه زندگی»توان آن را می دهد، کهجنبة دیگری نیز پیوند می

 موافق و تصدیق کنندۀ حكمت باشد

کند : یكی ادبیات فضیلت و دیگری ادبیات رذیلت. از نگاه او، هر دو این وی ادبیات را از دیدگاه اخالقی به دو نوع تقسیم می    

اگر چگونگی عملكرد ادبیات نوع اول، در راستای فضیلت، کامالٌ »گوید: . او در این زمینه میادبیات در خدمت فضیلت هستند

پذیرفتن ادبیات رذیلت شرطی دارد و آن این است »؛ از نگاه او «مشخص است؛ اما عملكرد ادبیات نوع دوم نیازمند توضیح است

ها غلبه کند یان و مضامین، چنان به تصویر کشد که بتواند بر آنکه نویسنده، با هنر بیانی خود، رذیلت و زشتی را از نظر سبک ب

رافعی در تقسیم بندی دیگری، ادبیات را به ادبیات مردمی و ادبیات «.های فضیلت در این ادبیات را جبران کندو نبود زیبایی

ی ؛ و ادبیات متنوعی است، که زندگکند. ادبیات مردمی، بازتاب زندگی مردم، آرزوها و نوع زندگی ایشان استحكومتی تقسیم می

ادبیاتی است که از آنِ مردم نیست. ادبیاتی است در دست حكمرانان، که »کشد. اما ادبیات حكومتی، اجتماعی را به تصویر می

امین ضروی در استفاده از آرایه های ادبی، دروغ و تقلب استوار است؛ ادبیاتی خشک، که سرشار از مبر دو رویی، چاپلوسی، زیاده

 «تكراری و خالی از نوآوری است. 

در ادبیات است؛ نه از آن روی که موضعی سیاسی در قبال حاکمان بگیرد، بلكه از آن « راستی»به بیان دیگر رافعی خواهان     

یات ا به سمت ادبداند. همین امر، او رجهت که او ادبیات مردمی را عمالٌ پربارتر و در تنوع بخشیدن به تعبیرهای ادبی تواناتر می

 کند که چرا پژوهشگران به این نكته توجهیابد و تعجب میاجتماعی کشانده است. ادبیاتی که به گونه ای ویژه، آن را در قرآن می

نی و مضامین خود، تنها در زبان قرآن به خوبی نشان داده شده معا باالترین در ادبیات اجتماعی –اند؛ زیرا معنای فلسفی نكرده

 است. 
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بر این اساس، دین، آشكارترین نشانه در ادبیات و اندیشة رافعی است و شاید اعتقاد او به اینكه قرآن نمونة عالی ادبیات است،     

علت آرمان گرایی وی و دادن معنای الهی و آسمانی به ادبیات باشد. از نگاه او ادبیات و دین، از این رو که هر دو به جاودانگی 

پردازند، به یكدیگر شبیه اند. اما دین، این وظیفه را به این دلیل نند و به حاالت روحی و روانی انسان میکانسانیت کمک می

دهد که به انسان امر و نهی کند و او را متوجه آفریدگار خویش نماید؛ در حالی که ادبیات، با پرداختن به حاالت روحی انجام می

یشتن خویش سازد. شباهت دیگر دین و ادبیات این است که ادبیات همانند دین، خواهد او را متوجه خوو روانی انسان، می

پیامبری دارد که همان ادیب و هنرمند است. زن موضوع بسیاری از مقاله های رافعی است ودر ادبش زن را به تمسک وپایبند 

شدن در برابر مظاهر تجدد وبرهنه شدن  بودن به احكام دین دعوت می کند و به فضیلت ونیكی فرا می خواند واو را از فریفته

در مقابل دیدگان حیوانات انسان نما باز می دارد رافعی در نوشته هایش به تشریح درد فقرا وآوارگان وزخمهایشان می پردازد 

ر می وناله ای برخاسته از مهر انسانی سرمی دهد گویی که خود او همان بینوای آواره است رافعی چنان با دردهای انسانی د

تصویری « احالم فی الشارع»آمیزد که زخم های بشری واشكهای توده های انسانی بر سر ، وی بارش می گیرد وی در مقاله 

شفاف وتأثیر گذار از بدبختی را ارائه می دهد تصویر کودک بدبخت و درمانده ای که به همراه خواهرش برآستانه بانكی خفته اند 

رش وآسمان روپوش آنان است رافعی پابه پای آنان ناله سر می دهد. وخواننده همین احساس در حالیكه سنگ سرد خیابان ، ف

رقیق وشفاف را در وصف زیبایی طبیعت در نوشته او می یابد .ودر این وصف از روح وروان خویش زیبایی برتر ودل  رباتراز 

گرازموضوعات ادبیات رافعی است وی در این مقاالت، زیبایی طبیعت در شعرش به خواننده ارزانی می دارد .شعر وشاعری یكی دی

ایده آل های خویش را در رابطه با شعر وشاعران ترسیم می نماید . وی به اسالم وعربیت و وطن ایمانی کم نظیر داشت . ومی 

را  ن عربیتوان به جرأت گفت که شخصیت رافعی با تمامی ویژگی های روحی وعقلی آن در ادبیاتش متجلی است وی زمام زبا

در دست داشت ودر الفاظ ، آنگونه که اراده می کرد تصرف می نمود والبته نقص شنوایی رافعی ، وی را در مسیر رشد وکمال 

ادبیش یاری داد وتمامی توجه واهتمام او را به جهان درونش منعطف کرد در معانی ژرف اندیشی می کرد سپس جامه وضوح را 

ه عمق  وژرفای معانی می پرداخت که نوعی از فلسفه منطقی در آن خلق میشد وهمین فلسفه برتن آنها می پوشاند وچنان ب

گاهی به غموض وپیچیدگی آفرینش ادبی منتهی می شد رافعی در خلق آثار ادبی خویش بسیار محتاط عمل می کرد ومعانی 

ژرف وعبارات دقیق ومعانی ظریف ، جایگاه ادبی والفاظ را در نهایت دقت وتأمل بر می گزید وهمیشه در تالش بود تا با اندیشه 

بی نظیری را برای خود به وجود آورد وبه همین دلیل رنج وزحمت غیر قابل وصفی را در آفرینش ادبی خویش برخود هموار می 

 کرد. 

 شعر    

ن تخیالت و رویاهایی است، که هما»شعر در واقع «. شودها دیده میکه در همة انسان»داند می« استعدادی»رافعی، شعر را     

اش، مردی در میان همشهریانش یا کودکی در میان برادرانش، شنیده و در ای جوان در خلوتش، زنی در خانهاز زبان دوشیزه

 داند، بلكه؛ او شعر را تنها مجموعة واژگان موزون و قافیه دار نمی«شود. میان سخنان غیر منتظره و امثال و تشبیهات حس می

داند و وزن و قافیه را عاملی داند. او شعر سرایی را به طور کلی برای هر انسانی ممكن میهوم شعر را از سرایش آن جدا میمف

 کند.عارضی بر آن توصیف می

شود، در ذهن به شعر همچون رویاست؛ آنچه را که شنیده و دیده نمی»کند : وی در جایی دیگر شعر را اینگونه تعریف می    

کند، که شعر همچون روح، صورتی ذهنی است. رافعی در این تعریف تاکید می« آورد که قابل شنیدن و دیدن باشددر می شكلی

تواند هر چیز غیر ممكن و غیر واقعی را تصور کند، در لحظة آفرینش شعر گونه که انسان در رویای خود، میبه بیان دیگر، همان

 کند.عالم تخیل مینیز، شاعر از واقعیت جدا شده، وارد 
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شعر زبان دل است؛ آن گاه که دل به سخن آید و سفیر و سخنگوی جان »کند: در جای دیگری، شعر را اینگونه تعریف می    

است؛ آن گاه که جان نجوا کند. بر این اساس، زبانی که کالم را به صورت روشن و شفاف بیان نكند و سفیر و سخنگویی که دانا 

دل در این تعریف، تنها مربوط به عواطف و احساساتی است که باید به صورت « یچ سود و منفعتی در پی ندارند.و آگاه نباشد، ه

   روشن و شفاف بیان شد. در مورد جان نیز که باید دانا و آگاه باشد، روشن است که کامالً جایگاه عقل و اندیشه است.

قصاید آن ازانسجام و وحدت موضوعی وهم چنین عدم برخورداری شعرای رافعی شعر عربی قدیم را به سبب عدم برخورداری 

قدیم از نگرش عام وتمام شمول به هستی وپرداختن به جزئیات وبی توجهی به کلیات امور مورد انتقاد قرار می دهد وچنین می 

 ن پوشانده اند واحساس وعاطفهگوید : در شعر عربی طبیعت نیز گویی قطعات پراکنده وجدا شده از هستی است که جامه ای برآ

این فردی وتنگ خویش محصور می شود .  شاعر به اندازه خود اوست ونه به میزان ودر خور مردمش وشاعر به شدت در صور

 جمالت شدت قساوت رافعی را در نقد شعر عربی می بینیم حال انكه  او پیشگام مدافعان میراث کهن عربی است .

فعی تجدید و نوآوری را به وضوح در مقاالت وکتابهایش می یابیم وی در بیان عواطف وعشق ونفرت با تحقیق وکنكاش درآثاررا

وزیبایی ، معانی نوینی را خلق کرده است وپیرامون این معانی ، ژرف اندیشی وتعمق نموده است اگرچه راه یابی غموض وابهام 

 د وبه آثارنوگرایان  ادبی روی آورند .در برخی آثارش باعث شد که جوانان از مطالعه آثارش باز مانن

با تدبر در این آراء می بینیم که رافعی از شاعر می خواهد که دراسرار زندگی رخنه ونفوذ نماید و در معانی دست به ابتكار و 

همانگونه  نوآوری زند وهستی و وجود را با تمام وجود خویش احساس کند وبا آن درآمیزد رافعی ادبیات واقعی را که زندگی را

که هست منتقل می کند بدون آنكه از آن تأثیر پذیرد ، نمی پذیرد . رافعی اعتقاد دارد علی رغم کاستی هایی که در نوآوری 

ادبی وجود دارد وی ازآن ، در اشعارش بسیاربهره برده است ومی گوید : با وجود صدماتی که از سوی بعضی نوگرایان به شعر 

ن ادبیات نوین ، در مسیر حیاتش از استقالل برخوردار گشت واثرات تحول علمی وانقالب فكری در آن معاصر وارد آمد ولیكن ای

پدیدار شد .وادبا به معانی برخاسته از زندگی وتصاویر آن روی آوردند بعد از آنكه وجوه زبانی قسم اعظم این ادبیات را تشكیل 

عربی افزودند وشعر را که شئ واحدی بود تنوع وگوناگونی بخشیدند . وقلمرو داده بود ،ماده غنی وشایسته ای را به مجموعه افكار 

خیال به سبب انتقال معانی ترجمه شده از زبانهای مختلف به آن ، وسعت وگسترش یافت . واز این جهت گستره ادبیات نوین ، 

 از زبان یونانی وفارسی می گرفتند وبعدها از تمامی دوران حیات زبان عربی وسیع تر می باشد .زیرا گذشتگان ادب معانی را فقط

از زبان ترکی ، اما در این دوره تمامی عقل انسانی ، ماده شاعر عربی است . رافعی تعریف بسیار دقیق و موشكافانه ای از نقد شعر 

ر نچه هنر باشد ، هنارایه می دهد ومی گوید : اگر نقد شعر ، علم است پس آن ،علم تحلیل وتشریح افكار واندیشه هاست . وچن ا

 آموزش عاطفه است واگر صنعت وفن است ، فن اظهار زیبایی بیانی در کالم است .

 سبک شعر    

است. شاعر با بینش و بصیرت خود، به « هستی»سبک یک شاعر از دیدگاه او، همان روش تعبیر و بیان او از رازهای زیبای     

سازد. رافعی سبک شاعری چون زد و با این شیوه سبک ویژۀ خود را آشكار میپرداتجزیه و ترکیب معانی و مضامین هستی می

و  سراید، رسیده استستاید. از نگاه او، حافظ ابراهیم به حقیقت معنی و مضمونی که پیرامون آن شعری میحافظ ابراهیم را می

ت تمام نیرویش را صرف دق»کند، ه توصیف میگردد. هنگامی کپردازد و وارد حواشی و اضافات نمیبنابراین تنها به حقیقت می

گیرد. برای همین است که شعرش سرشار از معانی پخته، تعابیر نماید و در این کار، از احساس خویش کمک میدر توصیف می

 بلیغ و نیروی تأثیر گذاری است..
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گوید ر مالحظه باشد. او در جای دیگر میبر این اساس، سبک خوب، سبكی است که از نظر معنی، بالغت و تأثیر گذاری در خو    

های شعری درون خود، که در اصل زیبایی سبک ]ظاهری[ زیبایی سبک در کنار بالغت معانی و توجه شاعر به هستی با سبک: »

ع نوتوان نتیجه گرفت که از نظر او، دو سازند. از این سخن مینیز از آن است، عواملی هستند که آثار ادبی را لذت بخش می

ای است که پیش از بیان و درون شاعر جا داد.. سبک ظاهری، سبک وجود دارد: سبک درونی و سبک بیرونی، سبک شاعرانه

سبكی است که نمود سبک درونی و به صورت بیان شعری است. اساس، سبک درونی است؛ زیرا ریشه در طبع و ذوق شاعر دارد 

وجود، سبک قوی و مؤثر، در مقدم شمردن شاعری بر شاعر دیگر کافی نیست و در حقیقت سبک ظاهری نمود آن است. با این 

و ممكن است شاعری به دلیل پرداختن به مضامین و موضوعات قوی و دست اوّل بر دیگری مقدم شمرده شود؛ با اینكه سبک 

 دی، احمد شوقی را به دلیلدیگری مزیت باالتری داشته است. چنان که رافعی با در نظر داشتن سبک قوی محمود سامی البارو

 «پرداختن به موضوعات قوی در شعرش، بر او مقدم شمرده است.

 شعر سپید        

ی هاینامه»گوید: هایی از گرایش رافعی به شعر سپید، در مقدمه کتاب رسائل االحزان آمده است. او در این مقدمه مینشانه    

هایی دهد؛ نامههایش تكان میجاری باشد؛ از شاعری که قلب را با آهنگ نوشتهها، اشک چشم و خون دل خواهم نوشت که در آن

 «.گیرندکه سرشار از عواطف و احساسات به جوش آمده ای است که تنها در قالبی از شعر و نثر آرام می

ر هایش رنگ شعخواهد، نوشتهبنابراین با توجه به اهمیت باالی دل و عواطف و احساسات از نظر رافعی، درمی یابیم که او می    

 به خود گیرند، هر چند در قالب نثر باشند.

ضعف شعر عربی در این است که توان بسط معانی را »کند که : او در نامه ای که به دوستش ابوریه نوشته است، اقرار می    

گردد. این همان درآوردن متون می ندارد و اگر معانی را در آن بسط و شرح دهی، از درجة شعر ساقط و بیشتر شبیه به نظم

 .« های موزونها، شعر هستند ولی نه در قالبدلیلی است که مرا به سمت نوشتن حدیث القمر و المساکین کشاند. این کتاب

ات ستوان دریافت، که او به کلّیت معنای شعر و پیوند آن با قلب و احساهایی که رافعی از شعر دارد، میبا نگاهی به تعریف    

داد کند که وزن و قافیه را باید کنار گذاشت. او گرایش خود را به شعر سپید آشكارا نشان نمیگرایش دارد، اما هرگز تصریح نمی

علت این امر ]ارائه اشعار سپید »داشت. مصطفی الجوزو بر این باور است که و تنها در مجالس خصوصی خود پرده از آن بر می

شمرد و رافعی نیز با وجود همة ط او برمی گردد، که در آن زمان، اندیشة شعر سپید را جایز نمیدر مجالس خصوصی[ به محی

 «دانست. برای همین است که مقالةاش در مقالة فنی، خود را ملتزم به دفاع از سنت میهای نوآورانه و سبک مبتكرانهگرایش

اش در نظم چاپ شد، شعر سپید را رد و آن را نشانة ناتوانی.م در مجلة المقتطف 5291شعر عربی در پنجاه سال که در سال 

 شعر برشمرد.

های ادبی خود در این زمینه توانایی خود را اثبات کرده است؛ اما از بر این اساس او عمالً به شعر سپید معتقد است و با کتاب    

 کرد.بیان آن در قالب نظریه خودداری می

ی صادق الرافعی از منتقدان بزرگی است که گرچه دیدگاه های ادبی وی نظم منسجمی ندارند، توان گفت، مصطفدر پایان می    

های ادبی او، بازتاب تجربة ادبی اما در ابتدای قرن بیستم در بیشتر زمینه های ادبیات و مفاهیم آن سخن گفته است. دیدگاه

است. با این وجود همراهی او با روح نوگرایی زمانه نیز غیر هایش نمایان اوست و تأثیر نظریات قدیم عرب، به خوبی در دیدگاه

 های ادبی جدید اروپایی نزدیكند.اند و به مكتبقابل انكار است؛ زیرا برخی دیدگاه های او بسیار نو و تازه

 

 



 313-311، ص 3131، تیر 3، جلد  31المی، شماره علوم انسانی اس
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

811 
 

 

 فهرست منابع ومآخذ

 م.5211،امین، عزالدین، نشأ ۀ النقد األدبی الحدیث فی مصر، دار المعارف ، قاهرۀ -5

 م.5225البدری ،مصطفی نعمان، الرافعی الكاتب بین المحافظة والتجدید،دار الجیل ، بیروت،-9

 .5112، 11بخارا ، آویزه ها ، سال دوازدهم ، شماره -1

 ،دار المعارف ،قاهره،بی تا.55،ط1حسین،طه،حدیث األربعاء،ج -4

 م.5211العربی ،بیروت،،دار الكتاب 1، ط9الدسوقی ،عمر، فی االدب الحدیث ، ج -1

 .دنیا ، مجله ، توضیح کوتاه درباره برخی ایرادهای لفظی، تهران   -1

 م.9111،بیروت 1و1الرافعی، مصطفی صادق ، تاریخ آداب العرب،دار الكتب العلمیة ،ج   --1

 .  5111 ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی ،چاپ اول ،آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی ،رجایی نجمه-1

 م.5211،  دار الثقافة، بیروت  1الزیات ،احمدحسن ، وحی الرسالة،ط  -2

   5111شفیعی کدکنی ،محمد رضا ، موسیقی شعر ، تهران ،  -51

 5199اردیبهشت  51،  51، سال اول ، شماره -نامه مردم  –امید پلید  –طبری ،احسان -55

 41ص 5191ایران ، تهران ،مقاالت نخستین کنگره نویسندگان  ------------ - 59

  1ص  5111، از میان ریگها والماسها ، تهران  -------------- -51

  4،ص 5115، با پچپچه پاییز ،فصلنامه شورای نویسندگان وهنر مندان ، تهران  ------------- -54

    11ص  51ش  5112، مجله دنیا سال  -------------- -51

 . 5111 ،تهران ،مروارید ،چاپ دوم ،درآمدی بر ادبیات معاصر ایران ،عبادیان محمود-51

 عجالن ، عباس بیومی ،من ادب الرافعی ومعارکه  ،دار المعرفة الجامعیة ،اسكندریة ،بی تا. -51

   
 . 5111 ،تهران ،توس ،چاپ چهارم ،تاریخ االدب العربی ،الفاخوری حنا-51

 م.5219،دار الثقافة9القدیم والجدیدفی األدب العربی الحدیث،جالكتانی، محمد ،الصراع بین  -52  

 5111مجلسی ،محمد ، فصلنامه شورای نویسندگان وهنرمندان ایران ، دفتر پنجم تهران  -91

 آدرس اینترنت   –انتشارات حزب توده  –منتخب مقاالت طبری  -95

http://www.tudehpartyiran.org -    

 

 
 


