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  *حسين بخشي

  چكيده
بـار   ادبي در ايران اواخر عصر قاجار براي نخستين دتجدن پردازا  نظريه شاعران و ازبرخي 
كـي از  ي هايي براي سرودن شعر استفاده كردند كه ريشه در ادبيات اروپـا داشـت.    از قالب

رن تقريباً سراسر اروپـا درطـول چنـدين قـ     هاي بسيار مهم و رايجِ  ها كه از قالب  اين قالب
و » غـزل «كـه در فارسـي بـه     ،ن قالب شعرييبود. ا )sonnet( آمد قالب سانت  شمار مي به
و دراصـل  ت مشخصي داشـ  ةها انداز  از جهت تعداد مصرع ،ترجمه شده است» واره غزل«

 چـون  هـم . بسـياري از شـاعران بـزرگ اروپـا     ترف  كار مي براي سرودن اشعار عاشقانه به
سـانت از قـرن    انـد.   در اين قالـب سـروده   ييهاكار و ماالرمه شاه ،بودلر اسپنسر، ير،شكسپ

روپــا مورداســتقبال گســترده ســيزدهم در ايتاليــا شــروع شــد و ســپس تقريبــاً در تمــام ا
گرفت، اما شاعران هر سرزميني تغييراتي در آن ايجاد كردنـد كـه همـين امـر باعـث        قرار
ين اهميت تر بيشسه نوع آن  ،حال از اين قالب شعري شد. بااين يگيري انواع مختلف  شكل

و سـانت   ،يسـانت فرانسـو   ي،پتراركـ  ايـ  يتالياييرا دارند؛ اين سه نوع با عناوين: سانت ا
تقـي   چـون  هـم د در تبريـز،  شوند. شاعران مكتب تجـد   شناخته مي يريشكسپ اي يسيانگل

نـود قـرن سـيزدهم شمسـي      ةدخواه دهـ ترين شاعران تجد  اي، مهم  رفعت و جعفر خامنه
بار شعرهايي به زبان فارسـي منتشـر    دليل آشنايي با ادبيات اروپا براي نخستين بودند كه به

كردند كه در اين قالب اروپايي سروده شده بود. هدف از جستار حاضر معرفي و بررسـي  
  هاي فارسي آن است.  اين قالب شعري و نمونه

  .شعر فارسي ،تجدد ،سانت ،شعر اروپا :ها كليدواژه
  

                                                                                                 

  bhossein@znu.ac.irاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه زنجان،  *
  24/11/1397: پذيرش تاريخ، 01/09/1397: دريافت تاريخ
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  مقدمه. 1
د ادبي ايران شهر تبريـز بـود.   ترين مركز تجد  نود قرن سيزدهم هجري شمسي، مهم ةدر ده

زودتر از ديگر نقاط  ،دليل همسايگي با روس و عثماني به ،طور كلي آذربايجان اين شهر و به
بر نزديكي جغرافيايي، اشتراك زباني نيز در ايـن زمينـه    د شد كه عالوهايران وارد دنياي تجد

  شت.نقش زيادي دا
ترين مركـز افكـار     تجدد در ادبيات نيز از اين مقوله بركنار نبود. در اين زمان، تبريز مهم

مهم  ةادبيات بود. در جريان قيام شيخ محمد خياباني دو نشري ةدخواهانه در حوزتجددتجد 
» كه نخستين تئوريسين و نخسـتين منـادي شـعر نـو بـود     «همت تقي رفعت  به آزاديستانو 

 يهـاي شـعر نـو     ن نمونهيشد كه نخست  ) در اين شهر منتشر مي49: 1384لنگرودي (شمس 
 صـورتي بسـيار جـدي، در    راه مباحث فراوان در موضوع لزوم انقالب ادبي، به هم فارسي به

  شد. منتشر ميها  آن
در اين زمينه لحن بسيار تندي داشت و رفعت در تالش بود تـا   دتجد ةمخصوصاً نشري

قلمـان او    هاي رفعت و همكـاران و هـم    كي از تالشيراه اندازد.  دبيات ايران بهانقالبي در ا
د ادبـي در  تجد ةهايي كه در زمين  كوشيدند طبق تئوري  بود كه مي يجديد يسرودن شعرها

  صورت عملي ارائه دهند. را نيز به ييها  كردند نمونه  ات منتشر مييهمين نشر
اشعاري به زبان فارسي منتشر شد كه از جهـت   ،بار براي نخستين ،ها  در اين قبيل نشريه
گونه شباهتي به انـواع   ارچوب قواعد شعر سنتي فارسي بود و هيچهفرم شعري خارج از چ

شـكل   هاي ايـن اشـعار بـه     جز وزن). تمامي مصرع مختلف شعر كالسيك ايران نداشت (به
و از بنـدهاي مختلفـي    ،الً متفاوتي داشتندچيني كام  شدند، قافيه  عمودي و زير هم نوشته مي

انـد و    هاي شـعري اروپـايي سـروده شـده      اين شعرها درحقيقت در قالب شدند.  تشكيل مي
  كدام نام خاص خود را دارند.هر

اند فـرم و قالـب     اند نتوانسته  بسياري از محققان ايراني كه شعر اين دوره را بررسي كرده
بودن اين اشعار با سـنت شـعر فارسـي     به متفاوت فقطسند و اصلي اين قبيل شعرها را بشنا

پـور را    شايد بتوان يحيي آريند. ان  كردهب ها ابراز تعج  اند و گاهي هم از اين تفاوت  پرداخته
، را از صبا تـا نيمـا  شعر مشروطه دانست كه اثر ارجمند خود،  ةترين محقق در حوز  برجسته

هاي شعري كساني مثـل رفعـت و     اين كتاب وقتي نمونهدر اين حوزه تأليف كرد. ايشان در 
اي   خامنـه  ةكند. ازجمله دربـار   معرفي مي» قطعه«را با عنوان ها  آن آورد  اي را مي  جعفر خامنه

بندي جديد   امضا با قافيه  از شكل معمول اشعار فارسي عدول كرده و قطعاتي بي«نويسد:   مي
  .)453: 1354پور   (آرين» داد  ... انتشار مي سابقه  و بي
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اي را با عنوان   كه حتي كسي مثل ادوارد براون نيز شعري از خامنه اين ترآور  تعجب ةمسئل
ازحيث شـكل  «در يكي از آثار خود آورده و در توضيح آن نوشته است: » قطعه شعر كوتاه«

ين ماز سـبك متقـد   ،شـعري (بحـر و قافيـه)    ةباشـد، يعنـي ازلحـاظ شـيو      توجه مـي   شايان
چيني آن   كه اين قالب شعري و شكل قافيه )، درحالي247: 1386(براون » شده است  منحرف

اي در شعر اروپا، مخصوصاً انگليس، داشت و عجيب است كه براون نتوانسـته    ديرينه ةسابق
  است آن را تشخيص دهد.

تـا   خواهيم كوشيد ،تحليلي انجام پذيرفته استـ  روش توصيفي كه به ،در جستار حاضر
كـه شـعراي انقالبـي و     ،)sonnet( سـانت  نـامِ  هاي مهم شـعر اروپـا بـه     يكي از قالب ةدربار
هـاي فراوانـي بـراي      شمسي در آن شعر سـرودند و تـالش   ةنود قرن گذشت ةدخواه دهتجد

و هويــت ايــن قبيــل شــعرها را صــحبت كنــيم  ،انقــالب ادبــي در روزگــار خــود كردنــد
اند،   اين دوره طبق كدام سنت ادبي سروده شده» ةاشعار جديد«كه  دهيم. دانستن اين  دست به

مهمي است و مـا   ةمسئلدارد  يشهرها در كدام ادبيات   و اين قالب ،هستند يهاي  در چه قالب
  طرح و بررسي آن هستيم. براي فهم جريان تحول شعر خود ناگزير از

شـود و طبـق     مطرح مـي در اين مقاله صورتي جدي  بار به موضوع حاضر براي نخستين
فـرم ايـن قبيـل اشـعار را      كـه  دو تـن از محققـان  بـه   ، فقـط انجـام داديـم   ههايي ك  بررسي

انـد و    آوردهاين نوع شعر نامي از  فقطصورتي گذرا  به همها  آن برخورديم كهاند  بازشناخته
اصـل  رود را داند كه آن دو نيز اثر خ  باره انجام نداده گونه بحث مبسوط يا مجملي دراين  هيچ

  اند:  به زبان انگليسي نوشته
مسعود جعفري،  ة، ترجمد در شعر فارسيتجد ةطليع ،)1384( كريمي حكاك، احمد ـ

 تهران: مرواريد.

 .سيروس شميسا، تهران: فردوس ة، ترجمشعر جديد فارسي ،)1379اسحاق، محمد ( ـ

  
  سانت چيست؟. 2

ــه   ،(sonnet)ســانت  ــان فارســي ب » غــزل«) و 354: 1390(داد » واره غــزل«كــه آن را در زب
كـار   به »سانه« و نيز سانتاند و گاهي نيز به همان شكل   ) ترجمه كرده123: 1387  (ابجديان

 در كتـاب  ابرمـز  هاي بسيار مهم در شعر اروپاست.  كي از قالبي ،)354: 1390اند (داد   برده
A Gglossary of Literary Terms است غنـايي   يشعر«است: گونه تعريف كرده  سانت را اين

هـا بـا يـك نظـام       مصراعي آيمبيك تشكيل شده است و ايـن مصـرع   كه از يك بند چهارده
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نظـام  «منظـور از   .)Abrams 2006: 299( »شـوند   ديگـر مربـوط مـي    بافته با يك هم اي به قافيه
هـا    درخـالل بحـث بـدان   انواع خاصي از قافيه در شـعر اروپاسـت كـه    » بافته هم به اي قافيه
  .دش  دخواه  اشاره

بـار شـاعران ايـن     اين قالب شعري دراصل به ادبيات كشور ايتاليا تعلق دارد و نخسـتين 
در قـرن سـيزدهم    دانتـه و  پتـرارك  گذاران سـانت   كشور در چنين قالبي شعر سرودند. بنيان

غنـايي  بـا الهـام از اشـعار    «) كه البته اين قبيـل شـاعران نيـز    354: 1390ميالدي بودند (داد 
متنفــذترين «پتــرارك،  .)125: 1387 نبــدان شــكل دادنــد (ابجــديا» تروبادورهــاي فرانســه

 .)123، سانت را تبديل به قالب مخصوص شـعر عاشـقانه كـرد (همـان:     »سراي غرب غزل
ادبيات ديگر كشورهاي اروپـايي نيـز    ةدو قرن پس از پترارك اين قالب شعري به حوز يكي

طور كامل  شعر كشورهاي ديگر فرم اصلي خود را به ةرود به حوزراه يافت. البته سانت در و
حفظ نكرد و تحوالتي به خود ديد كه همين تحوالت سبب شد اشـكال گونـاگون سـانت    

  وجود بيايد. به
ها  آن ت را به ادبيات انگلستان معرفي كردند كه پس ازسان يارل آوسرو  ياتتوماس و

كردنـد   ظهـور  يرشكسـپ و  ،اسپنسـر ، يدنيسـ  يعنيرنسانس سرايان عصر   ترين سانت  بزرگ
اين قالـب شـعري در ايـن كشـور مورداسـتقبال وسـيعي قـرار گرفـت، امـا           .)143(همان: 
تحوالتي نيز به خود ديد. سانت در انگلسـتان بـا شكسـپير بـه اوج      ،شدكه اشاره  گونه همان

ادبيـات انگلـيس   سـرا در تمـامي تـاريخ      ترين سانت  خود رسيد و درواقع شكسپير به بزرگ
توان گفت همان جايگاهي را كه حافظ در غزل   مي ،درمقام مقايسه .)186شد (همان: تبديل 
  انگليسي دارد. ةوار دارد شكسپير در سانت يا غزل  فارسي

جـا نيـز بـا اقبـال و      به ادبيات كشور فرانسه راه يافت كه در آن ،پس از انگلستان ،سانت
هـاي    كـي از قالـب  يعنـوان   شد و شاعران فرانسه از اين قالب به رو روبهاي   استقبال گسترده

 را ماالرمـه و  بـودلر تـوان    آن مـي  ةهاي برجست  اصلي اشعار خود استفاده كردند كه از نمونه
راه شـد كـه آن را از نـوع ايتاليـايي و      هايي هـم   نيز با دگرگوني برد. سانت در اين كشور  نام

الب شعري به ادبيات ملل ديگر اروپـا نيـز راه يافـت و انـواع     كرد. اين ق  انگليسي متمايز مي
  وجود آمد. فراواني از آن به

 ةدر نظـام قافيـ  هـا   آن تفـاوت  ترين عامل متمايزكننده بين اشكال گونـاگون سـانت    مهم
وجود آمد، اما درميان  كه گفتيم، انواع فراوان سانت در شعر اروپا به گونه  هاست. همان  مصرع

تر است. اين سه نوع متعلق به همان سه كشوري است   سه نوع سانت از بقيه مهم ها آن ةهم
  شوند:  ن شناخته ميينام برديم و معموالً با اين عناوها  آن كه از
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  )؛The Italian or Petrarchan Sonnet( يپترارك اي يتالياييسانت ا ـ
  )؛The English or Shakespearean Sonnet( يريشكسپ اي يسيسانت انگل ـ
  ).The French Sonnet( يسانت فرانسو ـ

ار زيـر  صـورت نمـود   را بـه هـا   آن هـاي ايـن سـه نـوع سـانت       دادن تفـاوت  براي نشان
  دهيم: مي  نشان

  
  .1نمودار 

اين سه نـوع سـانت در    ،اين گفتيم و در نمودارها نيز آشكار است از  طوركه پيش  همان
ديگـر   هايي كه در چينش قوافي دارند از يـك   شعر سه كشور اروپايي با اختالفات و تفاوت

  اند.  متمايز شده
: ربـاعي)  quatrainها (  كواترين ةدر دو نوع ايتاليايي و فرانسوي شاهد اين هستيم كه قافي

ر اروپاسـت كـه در آن   بنـدي در شـع    حلزونـي نـوعي قافيـه    ةاسـت. قافيـ  » حلزوني ةقافي«
). 7: 1393(بخشـي  » گيرنـد   را احاطه كرده، در بر مـي  3و  2هاي   مصرع 4و  1هاي  مصرع«

عنـي  يجاي كار،  قافيه است. اين دو نوع سانت تا اين  ن دوم نيز با كواترين نخست هميكواتر
  چـه  امـا آن سان و شبيه به هم هستند،  كامالً يك ،مصراعي) هشت ة: دستoctaveدر اكتاوها (

 ة: دسـت sestetهـا (   بنـدي در سسـتت    شود تفـاوت قافيـه    باعث تفاوت اين دو نوع سانت مي
  مصراعي) است كه در نمودار مشخص است و نيازي به توضيح نيست.  شش
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كـه در   گونـه   ي دارد. همـان تـر  بـيش هـاي    اما سانت شكسپيري با دو نوع ديگر تفاوت
هـا در سـاختار كلـي نيـز       بـر چيـنش قافيـه    عـالوه نمودار نيز مشخص است، اين سـانت  

بـرعكس دو نـوع ديگـر كـه از دو      ،نوع ديگر دارد. سـانت شكسـپيري    هايي با دو  تفاوت
: مثنـوي) دارد.  coupletاند، سه كواترين و يك كاپلت (  سستت تشكيل شده  كيكواترين و 

اسـت. قافيـه   » پـا يقافيه چل« ،برعكس نوع فرانسوي و ايتاليايي ،ها نيز  نوع قافيه در كواترين
هاي فرد با هـم و    ميان: مصرع در ها يكي  بندي است كه در آن مصرع  اي از قافيه  گونه«چليپا 
بندي چهار   دهند. معموالً در اين نوع قافيه  ديگر تشكيل قافيه مي هاي زوج نيز با يك  مصرع

» سـازند   قافيـه مـي   4بـا   2هـاي    ، و مصـرع 3با  1هاي   مصراع وجود دارد كه در آن مصرع
هـا بـا     تفاوت ديگر سانت شكسپيري با دو نوع ديگر اين اسـت كـه كـواترين    .)3(همان: 

  .يستندقافيه ن  ديگر هم يك
 سـت. هـر  ا )syllable( در تعداد هجاهاها  آن سانت فوق تفاوت ةگان  انواع سه يگرفرق د

دوازده، و در نـوع انگليسـي    معمـوالً مصراع سانت در نوع ايتاليايي يـازده، نـوع فرانسـوي    
 ).Drabble 2000: 950( هجا دارد  ده

مثالً در سانت پتراركـي   ؛هاي مختلف شعر نقش خاصي برعهده دارد  در سانت، قسمت
گـر   گر تفكر و سستت مثال، يا اكتـاو بيـان   گر موقعيت و سستت نظريه، اكتاو بيان اكتاو بيان«

يا در سـانت شكسـپيري سـه كـواترين      ،)209: 1379(پرين » سؤال و سستت جواب است
استعاري از  ةگيري، يا سه گفت گر يك نتيجه گر سه مثال و دو مصرع آخر بيان توانند بيان  مي«

در اين نوع از سانت، دو مصـراع پايـاني    .)210(همان: » يك عقيده و يك درخواست باشد
سـانت از ايـن نظـر شـبيه بعضـي       ).Stephen 1984: 81( اصلي شعر را در بر دارد ةماي درون
رباعي، است كه در آن سه مصراع نخست درحكم مقدمه و  چون همهاي شعر فارسي،   قالب

  گيري است.  مصرع پاياني درحكم نتيجه

ــا قالــب شــعر تــر بــيشبــراي آشــنايي  هــاي شكســپير را   كــي از ســانتيســانت  يب
  گذرانيم: مي  ازنظر

Cupid laid by his brand, and fell asleep, 

A maid of Dian's this advantage found, 
And his love-kindling fire did quickly steep 
In a cold valley-fountain of that ground:  
 

Which borrowed from this holy fire of love, 
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A dateless lively heat, still to endure,  
And grew a seething bath, which yet men prove, 
Against strange maladies a sovereign cure: 
 

But at my mistress' eye Love's brand new-fired, 

The boy for trial needs would touch my breast, 

I, sick withal, the help of bath desired,  

And thither hied, a sad distempered guest. 

 

But found no cure: the bath for my help lies, 

Where Cupid got new fire; my mistress' eyes. 
(Callaghan 2007: 72) 

ـ    شـباهت  ،اعتقاد بعضي از محققان ايراني به ميـان سـانت و غـزل فارسـي      يهـاي فراوان
ها در هر دو نوع شعر و نيز اختصـاص هـر     دارد كه ازجمله شباهت در تعداد مصراع وجود

و اجتماعي  ،به مضامين عاشقانه در آغاز امر و سپس ورود مباحث عرفاني، سياسي دو قالب
  .)259: 1384اند (صورتگر   هاي بعد را ذكر كرده  در دورهها  آن به

 

  سانت در شعر فارسي. 3
ق به جعفـر  لدست ما رسيده است متع اولين شعر فارسي كه درقالب سانت سروده شده و به

قول  به پور اين سانت (يا  ص نيست. آرينخدقيق سرايش اين شعر مشاي است. تاريخ   خامنه
تـاريخ  «نوشته است كـه   نوشتنقل كرده و در پا از صبا تا نيمارا در كتاب ») قطعه«خود او 

» اسـت  شـده  ق سـروده  1332پيش از سال  صحيح اين قطعه بر من معلوم نيست و مسلماً
تـاريخ  انتشـار كتـاب ادوارد بـراون بـا عنـوان      ) و درادامه بـه تـاريخ   454: 1354پور   (آرين

كتاب بـراون كـه   «استناد كرده و نوشته است: مشروطيت  ةمطبوعات و ادبيات ايران در دور
جاكـه   ازآن .(همان)» ق) منتشر گرديده است 1332ميالدي ( 1914اين شعر را دارد در سال 

داري از يك قالـب شـعر   اين سانت نخستين شعر يا از نخستين شعرهايي است كه با الگوبر
اهميت تـاريخي زيـادي در ادبيـات مـا دارد. سـانت       ،اروپايي به فارسي سروده شده است

 اي اين است:  خامنه
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  هر روز به يك منظر خونين به در آيي
  سوز جان ةهر دم متجلي تو به يك جلو

  از سوز غمت مرغ دلم هر شب و هر روز
  سرايي  نو تازه كند نوحه ةبا نغم

 

  افسرده و اي صورت مجروح اي طلعت
  وطن زاراي  آماج سيوف ستم، آه 

  هر سو نگرم خيمه زده لشكر اندوه
  پرگار ةمحصور عدو مانده تو چون نقط

 

  محصور عدو، يا خود اگر راست بگويم
  اي شير، زبون كرده تو را روبه ترسو
  شمشير جفا آخته روي تو ز هر سو

  تا چند بخوابي؟ بگشا چشم خود از هم
 

  برخيز يكي صولت شيرانه نشان ده
  ا جان بستان يا كه در اين معركه جان دهي

  )454 - 453(همان: 

هـاي    شـباهت  ،حـال  بااين .هاي اروپايي انطباق كامل ندارد  ك از سانتي  اين شعر با هيچ
ك ايـن شـعر بـا سـانت شكسـپيري      اترشاترين وجه   بسياري به سانت شكسپيري دارد. مهم

 ،حـال  بيت پاياني تشكيل شده اسـت. بـااين     آن از سه كواترين و يك تكاست كه مثل  اين
صـورت   بلكـه بـه   ،شـكل چليپـا   نه بـه  ،برعكس سانت شكسپيري ،كواترين اول و سوم آن

  حلزوني قافيه بسته شده است.
ريزي مباحـث مربـوط بـه انقـالب       و اهميت آن در پي دتجد ةنشري ةدربار ،اين از  پيش

ك شماره ازجهت ادبي ي، دتجد ةهاي مختلف روزنام  اما از ميان شماره ادبي صحبت كرديم.
اسـت. ايـن شـماره در    » 1297ئيـل  نوروز يونـت   ةالعاد  فوق ةشمار«بسيار مهم است و آن 

آن با عبـارات   ةهاي قبلي دربار  ها پيش از موعد انتشار در شماره  صفحه منتشر و مدت چهل
  شد.  تبليغ مي» اشعار جديد ـ مقاالت سودمند«
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و » عصيان ادبي«ترين   كه در تاريخ معاصر ادبيات ايران بزرگ ت گفتئجر شايد بتوان به
 ةهمـين شـمار   ةواسـط  ك نظام جديد ادبي، پيش از نيمـا، بـه  يتالش براي درانداختن طرح 

ود رفعـت  قلم خـ  اي به  صورت گرفته است. در اين شماره از اين نشريه، مقالهد تجد ةنشري
د مطالب و ييضمن تأ ،در اين مقاله ،نام دارد. رفعت» يك عصيان ادبي«كه  است منتشر شده
 20تـاريخ   بـه  زبـان آزاد  ةمنتشرشده در روزنام ،»مكتب سعدي«ديگري با نام  ةمباحث مقال

ادبيـات كالسـيك ايـران و لـزوم      ةهاي خـود دربـار    قمري، به بيان ديدگاه 1336األول   ربيع
  .پردازد  انقالب ادبي مي

منتشر شده كـه   جديدهاي   جديد و در قالب سبك  بههفت شعر ، دتجددر اين شماره از 
ها خود   پنج شعر درقالب سانت سروده شده است. شاعر چهار تا از اين سانت از اين تعداد

از  ،سـانت اول و دوم، هـردو   اي اسـت.   مانده جعفر خامنه  يك سانت باقي ةرفعت و سرايند
» نـوروز و دهقـان  «هـا    اين سـانت اند.   رفعت در يك صفحه و در دو ستون دركنار هم آمده

 :دارند. سانت نخست چنين است نام

  يدهد هم  ينوروز، روزگار تكان م
  بانوج بخت را شب و روز اندر آسمان

  رسد اقبال شايگان  يك شب به ماه مي
  هويداست خرمي روزي در آفتاب

 
  »ندارم دگر غمي«امسال گفته بود: 

  بين به حفيدان خود نهان  دهقان نيك
  خود زمان خواه دل  بهراهي گرفته پيش 

  جبران ماجرا شود از بيش يا كمي
 

  نوروز، چون شد اندر ارومي بنات جم
  با حكم نينوايي شوريده قتل عام
  مدهقان آذري ز نو آلفته شد به غ

  )4: 1297 دتجدنشرية (

نـوع فرانسـوي سـانت     يشويم كه اين شـعر دقيقـاً بـا الگـو      متوجه مي ،با اندكي دقت
. سانت دوم نيـز  abba-abba-ccd-edeقافيه تبعيت كرده است:  يالگو شده و از همان سروده
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ن سانت نيز رعايت شـده اسـت. بـراي    يمثل سانت نخست است و همان الگوي قافيه در ا
  آوريم:  مصراع نخست اين شعر را مي عدم تطويل كالم، تنها

  ... پيغام زندگي به طبيعت رسيد شاد

آن  ةتقديم شده و سـرايند » به عنصر جوان ايراني«نام دارد و » اميد استقبال«سانت سوم 
 اي است:  جعفر خامنه

  اميد عزم تو را رهبر اي شباب نشيط
  چراغ راهت رخشنده كوكب آمال

  تو اي مبارز بااحتشام استقبال
  برو بكوش و مترس از مخاطرات محيط

 

  از اين محيط عفن يك قدم فراتر نه
  كه انكشاف كند بر تو يك جهان نوين

  آيين بهشت ةجهان مجد و شرف نشئ
  ز عيش قرن در آن يك نفس كشيدن به

 

  از اين هواي ملوث، فضاي تيره و تار
  پرور  گاه جان  شتاب كن سوي يك نزهه

  قرارجا مگير  مدام پيش برو هيچ
  در آسمان تعالي همي گشا شهپر

 

  باز، كن پرواز نزيبدت قفس اي شاه
  جوالن خويش زاغ و زغن ةبران ز عرص

  قلمرو كهن اكنون ز نو مسخر ساز
  لواي فتح به كاخ رفيع حشمت زن

 

 سراي يأس و خمول  برون شتاب ز ظلمت

  د پوشتجد ةگاه هنر جام  به جلوه
  بكوش چو زيست خواهي، فردا از آن توست،
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  همي بكوش، ز سعي و عمل مباش ملول
  كه عزم ثابت و حس شرف، سمو مرام

  يابي تام ضمان نيل مرادست و كام
  )22(همان: 

تفـاوت   ؛توجهي با انـواع مختلـف سـانت اروپـايي دارد     هاي قابل  اما اين سانت تفاوت
چهـار بنـد،   جـاي   اين نوع شعر، بـه  يادشدةبرخالف انواع  ،كه اين سانتاست   نخست اين

دو بنـد   ةدارد و ايـن دو بنـد اضـافي بنـدهاي چهارمصـراعي اسـت كـه درادامـ         بنـد  شش
مصراعي، بلكه بـا   چهاردهچهارمصراعي نخست آمده است كه با اين توصيفات، نه با سانتي 

  .مصراعي مواجه هستيم ودو سانتي بيست
خـواني    انواع سانت همكدام از   چيني آن با هيچ  ويژگي ديگر اين شعر اين است كه قافيه

ــ  ــن شــعر داراي قافي ــد اول اي ــدارد. دو بن ــل ن ــي  ةكام ــحلزون ــد دوم داراي قافي  ةو دو بن
  .ددارن يبندي متفاوت  پاياني نيز قافيه يمصراع سهاست. بندهاي  زنجيري

. ايـن شـعر رفعـت    است» اي جوان ايراني« آن سانت بعدي نيز از رفعت است و عنوان
شعر معاصر فارسي هرجـا سـخني از    ةو بسياري از محققان عرصترين شعر اوست   معروف
 اند:  اشعار او ذكر كرده ةاند، اين شعر را براي نمون  ميان آورده رفعت به

  برخيز، بامداد جواني ز نو دميد
  آفاق خُهر را لب خورشيد بوسه داد

  نثارت خجسته باد  برخيز، صبح خنده
  رسيد برخيز، روز ورزش و كوشش فرا

 
  زاد  اي پور نيك ،برخيز و عزم جزم كن

  بر يأس تن مده، مكَن از زندگي اميد
  اي كشيد  بايد براي جنگ بقا نقشه

  بايد چو رفته رفت، به آينده رو نهاد
 
  دمد از بهر نسل نو  ك فصل تازه ميي

  يك نوبهار بارور، آبستن درو
  فال  برخيز و حرز جان بكن اين عهد نيك
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  آن قد تهمتنبرخيز و باز راست كن 
  برخيز و چون كمان كه به زه كرد شست زال

  جانب فردات جان و تن پرتاب كن به
  )24(همان: 

سـان اسـت. آن يـك     كيـ جز با يك تفـاوت،   به ،اين سانت رفعت با دو سانت قبلي او
هاي دو و   برخالف بند نخست در مصرع  aaهاي  كه در بند دوم اين شعر قافيه  تفاوت هم اين

 (baab).هاي يك و چهار آمده است   در مصرع bb هاي  قافيهسه و 

است.  ختار آن از هر جهت مثل سانت قبليرفعت است و سا ةسانت پاياني بازهم سرود
ـ  bو  aهـاي    در بند دوم اين سانت نيز قافيه انـد. ايـن شـعر بـا ايـن مصـراع         جـا شـده   هجاب

 شود: مي  آغاز

  ... شبي كه عجز وفاكار و جهد قاصر من

توجهي   هاي قابل  مهم ديگري كه در آن به قالب سانت توجه فراواني شده و نمونه ةنشري
، تجـدد  چـون  هـم  ،ن نشـريه را نيـز  است. ايـ  يستانآزاد ةاز اين نوع شعر در آن آمده نشري

اي صرفاً ادبي اسـت و    نشريه ،دتجدبرخالف  ،يستانآزادكرد.   رفعت در تبريز منتشر مي تقي
اسـت هواخـواه    يا  مجلـه «شـود:    هاي آن ايـن عبـارت ديـده مـي      نخست شماره ةدر صفح

در ادبيات  دتجد.«  
ادبـي ايـران    دتجـد  ةها در حـوز   ها و تجربه  كه از نخستين تالش ،مهم ةاز اين نشري

ش از چهار شماره منتشر نشد و با سـركوب نهضـت خيابـاني و مـرگ رفعـت      يب ،است
دوم ايـن نشـريه    ةعنوان نمونه، شمار به ،جا نيز به پايان راه خود رسيد. در اين يستانآزاد

  كنيم.  را بررسي مي
 ،شمسـي منتشـر شـده اسـت     1299سرطان  15كه در تاريخ  ،يستانآزاددوم  ةدر شمار

نوع   اول و دوم تاحد زيادي شبيه به يها  سانت وجود دارد. از اين چهار سانت، سانت چهار
. تفـاوت ايـن دو   abba-cddc-eef-gfgچنـين اسـت:   ها  آن هاي  است و ترتيب قافيهفرانسوي 

قافيـه نيسـت.     با كواترين نخست همها  آن سانت با نوع فرانسوي اين است كه كواترين دوم
  است. يكالهو  يياحمد اسكو بيترت بهنام سرايندگان اين دو شعر 

ت قبلي است، اما ساختار قافيه سانت سوم در دو بند چهارمصراعي نخست مثل دو سان
 است: (eff-geg)اي متفاوت   گونه مصراعي آخر آن به در دو بند سه
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  اي مهر درخشان مدرخش اندر گردون
  بگذار كه تاريكي شب گشته مسلط

  چنگ و ني و بربط ةخاموش شود نغم
  سار شود بخت همايون نابود و نگون

 
  اي باد گذر كن تو بر اين دنيي أدنا

  انگيز  هاي غم  خوار خزان خونبا لشكر 
  ريز هر برگ درختي كه بود سبز فرو

  پژمرده به هر مرده بيفزا ةصد مرد
 

  آن جام تو بشكن، شكن آن ساغر زرين
  كاندر شب اشراف بالفاصله هر شب

  از خون دل برزگران بود لبالب
 

  ده جاه و حشم، كاخ و سراشان همه بر باد
  خوان طرب و عيش به هرجاست فروچين

  داز قيد ستم نوع بشر را بكن آزا
  )21: 1299 آزاديستاننشرية (

  نام دارد. »يهام«شاعر اين سانت 
نام دارد. » تفسير عشق«از خود رفعت است و  يستانآزاداما آخرين سانت اين شماره از 

 در نوع فرانسوي سروده شده است: ،هاي رفعت  مثل اغلب سانت ،اين سانت هم

  از بهر آندارم   تو را دوست مي
  كه چشمت سياه است چون بخت من

  ام سخت من  به آن هردو دل بسته
  ندارم غم از مهر يا قهرشان

 
  ناك باشند و گر مهربان غضب

  نرانم در آن باب هرگز سخن
  نه حظ از سعادت، نه خوف از محن
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  نه اميد دارم نه بيم از جهان
 

  ماللت نمونوليك آن خيال 
  كه در مالخلياي عشق و جنون
  دمادم به چشم من آيد پديد

 
  خيالي كه معبود عشق من است

  ... اي دخت شيد بسان تو داراي
  تهاي سياه است و مس  همان چشم

  )22(همان: 

هـا    علت وجود بعضي تفاوت ةدانم توضيح مختصري هم دربار  الزم مي ،در پايان بحث
بايد بگويم كه وجود ايـن  بدهم. ها  آن هاي فارسي سانت و اشكال اصلي اروپايي  ميان نمونه

سانت در ورود به ادبيات  ،طوركه در اوايل بحث نيز گفتم  ها كامالً طبيعي است: همان  تفاوت
ادبـي متفـاوت    ةذوق و سـليق  ةنتيج ،هر كشوري تغييراتي كرد و اين تغييرات، بدون ترديد

شعر فارسـي   ةها بوده است. طبيعي است كه اين قالب در ورود به حوز  شاعران آن سرزمين
كه اگر نگوييم همـه، الاقـل تعـدادي از     نيز از همين قاعده پيروي كرده باشد؛ مخصوصاً اين

هـاي    د اين دوره با انواع مختلف اين نوع شعر در اروپا آشنا و شـاهد تفـاوت  شاعران متجد
 ةبـا مشـاهد   ،انـد. اينـان    اي جزء اين قبيل شاعران بوده  اند كه رفعت و خامنه  بودهها  آن ميان
هاي متنوع اين نوع شعر، دست خود را نيز براي سرودن اشكال ديگر در اين فـرم آزاد    گونه
اند. دليل ديگر اين امر نيز تأثيراتي است كه اين شعراي ايراني از شاعران ترك در زمان   ديده

  جا نيست. خود پذيرفته بودند كه مجال طرح آن در اين
 

  گيري جهنتي. 4
در سـر داشـتند   كـه   اي پايـان نـوگرايي ادبـي     بي عصر مشـروطه بـا شـور بـي    شعراي انقال

كردند به هر نحوي كه شده است راه نوي را پيش پاي ادبيات ايران بگشايند و در  مي  تالش
هاي فراواني نيز انجام دادند كـه تحـول در فـرم شـعر فارسـي، ازجملـه         همين راستا تالش

ها بود. آنـان بـا ايـن روش      هاي مهم اين تالش  نمونه هاي اروپايي، از  سرودن شعر در قالب
اجتماعي و فرهنگي روزگار خود، ادبيات سـرزمين   ـ د سياسيموازات تجد  به ،كوشيدند  مي

  خود را نيز به اروپا پيوند بزنند.
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د ادبي ايران در روزگار قاجار بود، پرداز تجد  ترين نظريه  كه برجسته ،با مرگ تقي رفعت
و  يسـتان دآزا و دتجـد  چـون  هـم شـدن نشـرياتي    شكسـت قيـام خيابـاني و برچيـده    و نيز 
هـاي    د ادبي ايـران آن روزگـار سـرودن شـعر در قالـب     شدن ديگر هواخواهان تجد پراكنده

ـ    اروپايي تاحد زيادي متوقف شد و كسي به هرچنـد   آن را نگرفـت.  ةصـورت جـدي دنبال
انـد    هاي شعري اروپايي سـروده   ريز در قالبدر تب دشعرهايي كه شعراي انقالبي مكتب تجد

گر اشتياق زايدالوصفي است كـه آنـان    اما بيان ،توجه نيستند ازجهت ارزش ادبي چندان قابل
ل وخطاها زمينه را بـراي تحـ   و  ها و آزمون  در امر نوجويي ادبي داشتند و همين قبيل تجربه

هاي او در اين زمينه   يوشيج و تئوري نيماتوان گفت   ت ميئجر ادبي در ايران هموار كرد و به
  ها بوده است.  محصول اين تجربه
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