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  بررسي و تحليل كاربرد اصول مكتب نئوكالسيسيسم
  شعار تقي رفعتا در


  *ابوالقاسم رادفر


  **ليال شاماني


  چكيده
رغـم   بـه  نويسندگي قدماسـت و آداب  نوعي بازگشت به معيارها و نئوكالسيسيسم


شـعر  ؛ معطـوف اسـت   غالباً به همان اصول كالسيك، يي در محتواي آثارها تفاوت
. كالسيسيسم است در مقابلقبل از آن، نئوكالسيسيسم    شعر   در مقابلمشروطه هم 


نمـايي،   و وضـوح، حقيقـت   تقليد از قدما، پيروي از خرد، ايجـاز  از طبيعت، تقليد
هـا را   آنتوان    ميكه  اند وحدت اصول مكتب نئوكالسيسيسم سه و قانونِ ،برازندگي
است كـه   هدورتقي رفعت از شعراي اين  .مشروطه هم مشاهده كرد دورةدر اشعار 


توان رد پاي  مياما در همين آثار اندك هم  ،دست ما رسيده است آثار اندكي از او به
  .كردسيسم را مشاهده ينئوكالس
  .ادبيات معاصر، شعر مشروطه كالسيسيسم، تقي رفعت، نئو :ها كليدواژه


 
  مقدمه. 1


  )literary school(مكتب ادبي  1.1
آشـنا  » مكتـب «و » ادب«با معـاني   نخست بايدبراي رسيدن به تعريفي كامل از مكتب ادبي 


دانيم ادبيات  طور كه مي است؛ همان شدهبررسي  هاي مختلفي اصطالح ادب در كتاب. شويم
ست از سخناني كه از حد سخنان عادي واالتر و برتر اسـت و مخاطـب از شـنيدن    ا عبارت
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هـا و   آفرينش آثـار خـود روش   ه كه شعرا و نويسندگان درگون همان. شود دگرگون مي ها آن
 گونـاگوني هاي  روش ها آنبراي درك كالم  سنجان هم اند، سخن داشته گوناگونيهاي  شيوه


  .اند اتخاذ كرده
هـا و   هـاي گونـاگون بـا نـام     هم از آن كلماتي است كه در كتاب )school(مكتب  ةكلم


در . اسـت » مـذهب « ةمكتب در زبان عربي معادل كلم. است شدهبررسي  تعاريف گوناگون
اي عربـي و   سـبك واژه . شود سبك استفاده مي ةادبيات فارسي براي بيان اين مقصود از كلم


طـور مجـازي، آن را بـه معنـي طـرز       اخير بـه  معناي گداختن زر و سيم است؛ ولي ادباي به
در . دهند اروپاييان قرار مي) style(اند و تقريباً آن را در برابر  كار برده خاصي از نظم يا نثر به


گزينـد يعنـي    ادبيات، سبك روشي است كه شاعر و نويسنده براي بيان موضوع خود برمـي 
  .گفتن است ة، شيوسبك


خاص يك سـخنور يـا    ةعبارتي سبك شيو يا به داردشخصي  جنبة سبك با اين تعريف،
  ازاي هـر فـرد يـا موضـوع يـا دوره      بـه  آثار ادبي است و با اين معني، سبكمجموعه  اثر يا
اصطالحي اسـت در مـورد    تر مكتب ادبي كامل صورت بهاما مكتب يا . باشدتواند متعدد  مي


نهنـد و   گروهي كه عموماً در اصول با هم توافق دارند و آثار خود را بـر آن اصـول بنـا مـي    
يك مكتب ممكن است نهضتي . شود گر مي اي خاص جلوه ت بيانيهئگاهي اين اصول در هي


 .نفوذ آن به چندين كشور كشيده شود ةوجود آورد كه حوز را به


 ةتـر از كلمـ   كتب كاربرد چنداني ندارد بلكه نويسندگان بيشدر زبان فارسي اصطالح م
در زبان التين ماجرا كامالً شكل ديگري به  .گيرند كردن مقاصد خود بهره مي سبك براي بيان


مكتـب  : مثـل  كننـد  تـر از مكتـب اسـتفاده مـي     جاي سبك بيش گيرد و اروپاييان به خود مي
  .كالسيك و رمانتيك


كـه در مكتـب،    ، چـرا مفهومي فراگيرتر از سـبك اسـت   ادبيه مكتب ك كالم آن ةخالص
خاصي در ادبيات يك يا چند كشور  اند كه در دورة ها دخيل ها و انديشه اي از سنت مجموعه


شود كه  اند و باعث مي خود قرار داده ةمجموعو گروهي از نويسندگان را در زير ظهور كرده
 .شوندمتمايز  روه ديگرگروهي از شاعران و نويسندگان از گ


  
  )neoclassicism( جديد كالسيسيسم. 2


به احياي سبك  ،به معني عام نئوكالسيسيسم .همان كالسيسيسم جديد است نئوكالسيسيسم
  .)3 :1387شاماني،  زاده و حسن(شود  ميو سياق ادبيات قديم اطالق 
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 رود يكـار مـ   هاي خاص بـه  انگلستان، اين اصطالح عموماً براي ديدگاه اما در تاريخ ادبيات
) 1780 -  1660( هجـدهم  قـرن  اواخـر  تـا  هفـدهم  قرن اواخر از نويسندگان از اي  عده كه


اگرچه اين نويسندگان در جزئيات بـا هـم   . رنسانس رواج دادند ةتحت تأثير تحوالت دور
دند كه آثار خود را به پيـروي از نويسـندگان و   گراياني بو هايي داشتند، عموماً سنت تفاوت


است اكتسابي كه تسـلط بـر    يشعراي روم باستان خلق كردند و معتقد بودند كه ادبيات فن
آيـد    مـي   دست    به   مخصوصاً هوراس،   كالسيك،  در كار نويسندگان   و ممارست    آن با مطالعه


 ).509: 1382داد، (


العملي دانست نسبت بـه آكادميسـم كالسـيك وراي     عكسسيسيسم را نئوكال توان يم
اقتبـاس كـرده   ) Quintilien(و معاصرانش از ارسـطو و كنتيلـين   ) Boalo(قواعدي كه بوالو 


تنها صـوري بلكـه اخالقـي و     به ميراثي وفادار باشد كه نه خواهد ينئوكالسيسيسم م. بودند
ري ملـي اسـت تـا عشـق و     تر در رسـتگا  كالسيسيسم جديد بيش. ايدئولوژيك نيز هست


  ).116: 1381حسيني،  سيد( عتيطب
متحد شـده   )Moreas, 1856-1910( آ  موره  كه با مكتب روميايي ژان، كالسيسيسم جديد


تمـايالت كـاتوليكي معينـي     آمد كه اولي سياسي بـود و  اي در صورت جريان دوگانه به، بود
شناختي  جمال هنري و ،است )Valery, 1871-1945( والري  آن پل نمايندة كه مي، دو داشت و


ويليـام فـن    و )Ernst, 1866-1933(ارنسـت   پـل  رادر آلمان تئـوري نئوكالسيسيسـم    .بود
العملي بـود   توسعه دادند كه اساساً عكس بيان كردند و )Von. Scholz, 1874-1969( شولتس


   ).117 :همان(امپرسيونيسم  ضد ناتوراليسم و
ن يدااز حدود جان در ،هجدهماول قرن  ةتا نيم هفدهم رندوم ق ةهم نيم در انگلستان
اندازه  تعادل و و دوران عقل ،اين دوران. شود مينئوكالسيسيسم خوانده  ،تا الكساندر پوپ
  ).118 :همان( خود را دارد   عقايد خاص است و اصول و
در . ثر سـاخته اسـت  أمعماري را هـم متـ   هنر وو  ادبيات، نقاشيبر  عالوهنئوكالسيك 


گرايـان كـه    ي احسـاس هـا  تفـريط  افراط و در برابرموسيقي هم اين جنبش واكنشي است 
  .)817 :1382نوري، ( ادامه يافت چنان همتا قرن بيستم  مبلغش بودند و ها رمانتيك


  
  اصول مكتب نئوكالسيسيسم 1.2


  تقليد از طبيعت 1.1.2
دسـت   به ها را از كالسيك آن ها نئوكالسيك. اولين اصل از اصول مكتب كالسيسيسم است


آثـار آنـان چيـزي     و ها كالسيك تفاهم شد كه نئو اما هرگز نبايست دچار اين سوء .اند آورده
تقليـد از  . بـرداري صـرف   درنهايت عكس برداري از يونان و كپي نبود جز مقداري تقليد و
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بلكـه   ،طبيعـت بـود   كـه در  طـور  يعني نه آن ،آرماني دارد ةجنب ها طبيعت در آثار كالسيك
  ).15 :1381، ثروت(كامل است  كه زيبا و طور آن


دهندة عناصري در اخالق و تجارب فكـري   منزلة نمايش طبيعت به ،در نئوكالسيسيسم
ـ  ةكار گرفته شده است و در اين ديدگاه وظيف بشر به حـالتي تصـويري نيسـت،     ةشاعر ارائ


  . بشري است ةبلكه آشكارساختن اصول ثابت و پايدار در تجرب


  قدما از ديتقل 2.1.2
. »از اصول كالسيسيسم، كه مورد توجه نئوكالسيسيسم هم واقع شـد، تقليـد از قدماسـت   «
در ادبيات  چه آنآورد و  دست مي هاي خود را از گذشته به ، عصر جديد آموزهاساس   اين  بر


 ةكالسيسيسـم آن را سـرلوح   افتـة اصـول قدماسـت كـه نئـو     يشود تكامل معنا مشاهده مي
كالسيسيسـم مطالـب بسـياري از     وئشعراي ن كه  نحوي بههاي خود قرار داده است؛  فعاليت


سازان، و معماران آموختند و احترام خاصي  پيشينيان و نويسندگان بزرگ، فالسفه، مجسمه
  .براي هومر، ويرژيل، آويد، ارسطو، و هوراس قائل بودند


  پيروي از عقل 3.1.2
منزلـة   ها توجه شاياني به عقل و خرد دارند و آن را به كالسيكها در پيروي از  نئوكالسيك


دادن به خرد پس از چنـد   عاملي براي خروج از سيطرة خردگرايي عصر رنسانس و ارزش
  .شمارند   قرن تعصب خشك كليسايي محترم مي


  ايجاز، وضوح، و سادگي 4.1.2
م اسـت كـه در شـعر    از ابهـام و پيچيـدگي در كـال    يهـا دور   كالسـيك  از ديگر اصول نئو


... و  ،گرايـي  صورت نزديكي به زبان محاوره، كاربرد اصطالحات علمي، علـوم  مشروطه به
  .شود   مشاهده مي


  )يينما قتيحق( يبرازندگ 5.1.2
برتـرين   منتقـدان در بهتـرين و  . دانستند ميهنر را بيان عقلي احكام اخالقي  ها نئوكالسيك


 شـاعر،  و   معناي وسيع كلمه است از سياست مدرن بهكه ادبيات بخشي  شرايط بر آن بودند
دستاوردهاي فكري  ترتيب صفات اخالقي و بدين ؛است روح بشر ةدهند شكل خواه ناخواه،


  .)61 /1 :1373 ولك،(آيد  ميحساب  همواره از لوازم شاعري به
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  وحدت سهقانون  6.1.2
در  تـر  بـيش هاسـت كـه    كالسـيك  نئو يها ترين ويژگي و موضوع از مهم ،وحدت زمان، مكان


شـعر نئوكالسـيك داراي وحـدت موضـوع اسـت، امـا وحـدت        . شود   ها دنبال مي نامه نمايش
  ).همان(دنبال پرداختن به اصل موضوع و ذكرنكردن جزئيات است  اين اصل به. عضوي ندارد


  
 نئوكالسيسيسم در شعر مشروطه 2.2


توجـه در تـاريخ فرهنـگ و     درخورهاي  منزلة يكي از دوره ترين دستاورد مشروطه، به بزرگ
دنبال بيـداري مـردم و تـرويج     مشروطه به ةادبيات دور. ادبيات ايران، تحول در ادبيات است


است كه جايگـاه   يفرد به منحصر ةشعر عصر مشروطه شعر ويژ .ستيزي است آزادي و بيگانه
با الهام از  ،خود را ازدست داد و به ميان مردم كوچه و بازار آمد و شاعراندرباري و خانقاهي 


در عصر مشروطه شاعر اصرار زيادي دارد كه با مردم . مشكالت جامعه، به سرودن پرداختند
  يكدرحقيقت شعر مشروطه از. گويد ساده شعر مردمي مي كامالً يبا زبان علت همين باشد؛ به


هـاي هنـري و پيچيـدة آن دور     رافي و اديبانة گذشته و تصويرسازيطرف، از بيان و زبان اش
هـاي شـعري     شاعران از قالب. شود  ديگر، به ذهن و زبان مردم نزديك مي  شود و ازطرف مي


  .كنند  منظور درك بهتر مردم استفاده مي ساده و آهنگين به
هـاي جديـد تفسـير     الگـو  اسـاس  بـر  عناصر كالسيك  همةدر شعر مشروطه  جاكه از آن


 در مقابـل شـعر قبـل از مشـروطه، نئوكالسيسيسـم      در مقابـل تـوان گفـت كـه       شود، مي مي
  .كالسيسيسم است


  
  رفعت يتق. 3


گامان شـعر   و از پيش آزاديستان ةو نشري تجدد ةمدير روزنام) ش  1299 -  1268(تقي رفعت 
محمد خياباني بـود، پـس از شكسـت قيـام تبريـز و        شيخاو، كه از همراهان . نو در ايران بود


  ).http://fa.wikipedia.org( خودكشي كردمحمد خياباني   شيخشدن  كشته
معاصر ايران است،  تأثيرگذار ادبيات  هاي  شخصيت خان رفعت ازجمله   تقي  كه ميرزا با اين


از حيات  جامعي  اطالع  متأسفانه  مايه،   فزون اديب  آن  از وفات   سال 80از  بيش  از گذشت   پس
  ). 28: 1380مخبر، ( نيست  در دسترس  اش  و ادبي علمي  


بـرد و بـه تبريـز بازگشـت و در     پايـان   اش را در اسـتانبول بـه   او تحصيالت دانشـگاهي 
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و فرانسـوي   ،هاي فارسي، تركي به زبان. جا به تدريس زبان فرانسه پرداخت هاي آن دبيرستان
  .نوشت نامه مي گفت و نمايش تسلط داشت و به هر سه زبان شعر مي


شعر را  بار نياول يبرا هاي فرانسه، اش با شعر فرانسه و به تبعيت از رمانتيك سبب آشنايي به
وقتي حزب مستقل و دموكراتيـك آذربايجـان بـه رهبـري      .در معناي بيان احساسات آورد


 ،خيابـاني  .سيس شد، تقي رفعت مشـاور فرهنگـي و هنـري او شـد    أمحمد خياباني ت  شيخ
سيس و أرا ت تجدد ةروزنام ،مسلك حزب خود ي افكار و ترويج مرام وگر روشنمنظور  به


بيـنش عميـق     ةكه نشان ،رفعت با نوشتن مقاالت انتقادي عميق .كند رفعت را سردبير آن مي
بـه   كنـد و  سياسي و اجتماعي اوست، توجه محافـل ادبـي تهـران را بـه خـود جلـب مـي       


او با طـرح مجـادالت   . دهد خواهي مي هاي تهران درس تجدد و آزادي نويسندگان روزنامه
كند و بـا   پيدايش شعر نو هموار ميالشعراي بهار و ديگران راه را براي  ادبي با ملك ةسازند


 سـازد  يمـ ادبي مدافعان تحجـر زمينـه را بـراي ظهـور نيمـا آمـاده        ةهاي كهن حمله به قلعه
  .)51 /1 :1378لنگرودي،  شمس(


ازجمله پيـروان ايـن مكتـب احمـد      كه عنوان مكتب رفعتبا وجود آورد  وي مكتبي به
بودند؛ البته اين مكتب مورد ) پور آريان( حيي ميرزا دانشيو  ،خرم، تقي برزگر، حبيب ساهر


ميـرزا و   و ايـرج  ،الملـك، بهـار   اعتصـام  ازجملـه  ها و انتقادهاي تند اديبان داخلـي  مخالفت
عالمـه قزوينـي،   ، زاده تقي ازجمله برلين ةكاو ةگردانندگان روزنام طور اديبان خارجي همين
  .)www.tabrizinfo.com( قرار گرفت شهر ايران ةزاد و كاظم ،زاده جمال


 بـر گـردن    بزرگـي   بس  حق  رفعت  كه  گفت توان از او مي  مانده  آثار برجاي  بررسي بااما 
،  نويسـي  نامـه  ، نمـايش  نويسـي  ، مجلـه  نگـاري   در روزنامه  رفعت  كه معاصر دارد؛ چرا  ادبيات 


وفـور    به  وي  ادبي  ها از ميراث سال  ديگران  كه كردباز  جديدي   راه  نويسي و نقد ، سرايي شعر
در   كـه   ميسر نشد و تـا جـايي    سادگي  هرگز به  رفعت  افتخارها براي  اين  كه  البته .بردند بهره
 يآرا تجـدد  ة در روزنامـ   هايش نوشته. كرد  ايستادگي  كالسيك  اهالي  در مقابل ، داشت  توان
 هـاي  از حـرف   دانشـكده   ةبهار در مجلـ  يالشعرا ملك  كه  ، تا جايي داشت  مخالفو   موافق


ــر  اي صــفحه ده  اي و جوابيــه  برآشــفت  رفعــت  او هــوادار .  نوشــت  و هــوادارانش  وياي ب
در آثـار    بخـواهيم   ما هرچـه «:  بودند بر آنتجدد   مكتب  اهالي. تجدد بود  مكتب  پروپاقرص


»  كنـيم   انـد تعميـر و تـرميم    سـاخته   آنان  را كه  بايد عمارتي  بنابراين،  و حافظ هست  سعدي
  .)14 :1380،  عابديني مير(


فكـر    او بـه   البتـه  .بنـا نهـد   جديـدي   عمـارت   كهنه  عمارت  ترميم  جاي خواهد به او مي
نقد و طرد   به  بلكه ، نيست  عصر مشروطه  متفكران  ةشيو  به  ايران  كالسيك  ادبيات  يگر ويران
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 شبه تجدد يك« كه  دانست مي  خوب  رفعت. ) همان(انديشد  مي  ادبيات  از اين  كهنه  طرز تلقي
  كـه   اسـت   بـرد ايـن   مي كار  به  كه  و اصطالحي  و طوالني  مداوم  است  كاري ؛شود نمي  انجام 


گذرد و كار بشود تا ب  چكاند، بايد زمان  خاليق  تجدد را در چشم  چكان  شود مانند قطره نمي
در شـعر و   ،نيمـا   مثـل   ، كسـاني  بعـدي   را منتقـدان   تـداوم   اين. مرور جا بيفتد  به  تجدد ادبي
  .)41: 1358 كوب، زرين( »دهند مي  انجام  در داستان  و هدايت  جمالزاده


  : نويسد مي  رفعت  ةخانواد در مورداحمد كسروي 
  از ايشـان   دو تن  كه  پسر داشت  يا هفت  بود و شش  طرابوزان  از ايرانيان  خان   تقي  ميرزاپدر 
دو   از ايـن   يكي. بودند  گرفته  ديپلم و  خوانده  ها درس كاتوليك  تر بودند و در دبستان بزرگ
  ش به  1295 / ق  1334  دو برادر در  اين. بود  خان  تقي  ميرزا ، و ديگري  خان   محسن  ميرزا ، تن


  ةخـان مـدير مدرسـ      محسـن   ميـرزا  ،خـود   از خويشـاوندان   يكي  دستياري تبريز آمدند و با
  .)32: 1332 كسروي،( جا گرديد آن  آموزگاران از  يكي  خان   تقي  ميرزاو   متوسطه


  گشود و از اوان  هستي  به  در شهر هنرخيز تبريز ديده  ش  1268  سال  اين شاعر نوگرا به
و  ، ، فارسي تركي  هاي زبان  به  وي.  گشت  زبانزد و شهره  بديعش ة روحيو   هوش  به  كودكي
اشـعار و    داراي  ذكرشـده   زبـان   در هـر سـه    قرار مسـموع   و به  داشت  كامل  آشنايي  فرانسه
 خـوبي  هرا ب  فرانسه  و ادبيات  زبان  كرده  تحصيل  عثمانيه  در ممالك  متعدد است وي  مقاالت


  ).3: 1377ساهر، ( داند مي 


امـا در   ،عهـده داشـت   بـه  را قـبالً  )فردوسي كنوني(محمديه  ةمبارك ةوي نظامت مدرس
اولين دبيراني نيز  ووي جز .شود   فريور واگذار ميمرحوم عبداهللا ةاين كار به عهد ش  1297


  .)774: 1356، افشار(تدريس داشت  ةمحمديه سابق ةبود كه در مدرس
  
  رفعت يتق اشعار در سميسيكالس نئو اصول. 4


پيـروي از عقـل و    ،شـود    مـي مشاهده نيز كه در شعر رفعت  ،كالسيسيسم ترين اصل نئو مهم
 يكـ ياست؛  افتهيمتفاوت تبلور  يها گونه به دوره نيا ياهعقل و خرد در شعر. استخرد 


  .تغيير اسلوب شعري است ها از اين گونه
مدرن، در برخي اشعار  شبهها و مضامين  مايه نوموازات تحول به سمت در شعر مشروطه به


هايي براي  كساني چون ابوالقاسم الهوتي و تقي رفعت در قالب و ساخت شعر نيز كوشش
هـا را   تـوان آن   هايي كـه مـي   كوشش. عبور از مرزهاي شعر كالسيك فارسي را تجربه كرد


  .)135 :1384زرشناس، (بعدها شعر نو ناميده شد دانست  چه آنهاي  نخستين جوانه
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ارشـدي و  (ترين هنگام براي انقالب ادبي است  ها سخت آن ةبود كه دور بر آنرفعت 
  ).714: 1381رفعت، 


خان رفعت  تقي ميرزاكي از شاعراني كه پيش از نيما نوپردازي را در شعر پذيرفت ي
اي كـه عـدول از    گويان سنتي متعصب در زمانه سرايان و قصيده ها با غزل وي مدت. بود


شد، مبارزه كرد و سرسـختانه قواعـد را درهـم     جرم محسوب ميقواعد عروضي نوعي 
آنـان بـه    انديشان مقاومت به خرج داد؛ با سالح خود انتقادهاي كهنه برابر درشكست و 


ناپـذير زمانـه    جنگشان رفت، انتقاد را با انتقاد پاسخ گفت و شعر نو را ضرورت اجتناب
انداختن در اين بنيان هزارساله، به سرودن شـعري پرداخـت كـه     وي براي رخنه. دانست


شعري قدما تفاوت داشت؛ در آن قافيه  ةهم از حيث فرم و هم از لحاظ مضمون، با شيو
هـدف حملـة مـدافعان شـعر      علـت  بـدين سـاوي نبودنـد و   مها  عرعايت نشده و مصرا
  . كالسيك قرار گرفت


آوردن  عقل و خـرد بـر عاطفـه و احسـاس در ايـن دوره، روي      ةيكي از نمودهاي غلب
ط يـ اجتمـاعي شـرا   سياسي ةمشروطه در عرص ةايران دور. مردم و شعرا به نوگرايي است


. ادبيات و فرهنگ هـم شـاهد تحـوالتي بـود     ةدر عرصطبع  بهكرد و  جديدي را تجربه مي
آوري نظـر داشـت، نتوانسـت     كه داراي تحول فكري بـود و بـه نـو    ادبيات مشروطه با اين


گويي به نيـاز تجـدد از    براي پاسخ علت  اين  به. سره خود را از نيروهاي كهن آزاد كند يك
  .برد مضامين نو در اشعار بهره مي


شـعر  . آورد گر شعرا به طرح مضامين جديد روي ميتقي رفعت چون دي ،ميان در اين 
انقالب مشروطه ساختار سياسي و اجتماعي . گذرا يا انتقال است ةمشروطه شعر دور ةدور


تحـول در سـاختار   . و حكومتي را متحول كرد كـه باعـث تحـول در اغـراض شـعر شـد      
ار حكومتي هدف شعر و تحول در ساختار سياسي بعد معنـايي شـعر و تحـول در سـاخت    


دنبال آن زبان و موسيقي و صور خيال هـم تحـت    اجتماعي مخاطب شعر را تغيير داد و به
دنبال داشـت و تحـول عقيـدتي     تحول اقتصادي خلق شعر كارگري را به. تأثير قرار گرفت
 .و سوسياليستي را رواج داد ،الئيك ،ديني جامعه شعر غير


. قبالً توضيح داده شـده اسـت   از ديگر اصول نئوكالسيسيسم تقليد از طبيعت است كه
بشـري   منـد  ارزشدست ما رسـيده اسـت، ايـن طبيعـت       در اشعار اندكي، كه از رفعت به


طبيعت واالي انساني و فطرت بشر در شعر مخاطب قرار گرفته . مخاطب قرار گرفته است
  .يل و صفات حيواني مورد توجه استاست و دوري از خصا







 45و ليال شاماني    ابوالقاسم رادفر


  1391پاييز و زمستان سال دوم، شمارة دوم،  ادبيات پارسي معاصر،


ــد ــو دمي ــواني ز ن ــداد ج ــز بام  هر را لـب خورشـيد بوسـه داد   آفاق ُخ  برخي
 برخيز روز ورزش و كوشش فرارسـيد   برخيز صبح خنده نثارت خجسـته بـاد
 بر يأس تن مده، مكَن از زنـدگي اميـد    زادبرخيز و عزم جزم كن، اي پور نيك


  )30: 1297رفعت، (
پـس در   ؛آفرينـد  ميواقعيت را  ،خود حاالت زارابخويش و با نگريستن به درون  ،شاعر


 ولـك، ( نمـايي گرفتـه شـده اسـت     حقيقت  معناي بهمكتب نئوكالسيسيسم تقليد از طبيعت 
بـه مسـائل    ،ي مثبـت انسـاني  هـا  تكيه بر ويژگـي بر  عالوه ،در اين شعر رفعت. )51: 1373


از كـه   ،ايـن اصـل  . شـود  مـي ي رهنمـون  نماي كند كه ما را به حقيقت مياجتماعي هم اشاره 
موريـت  أم. ارسطو هم مطـرح شـده اسـت    شعر  فندر  ،ستها ل نئوكالسيكبارزترين اصو
موريـت وي آن  أبلكه م ،روايت امور به آن صورتي كه اتفاق افتاده نيست فقطحقيقي شاعر 


  .چيزي است كه امكان دارد اتفاق بيفتد
 ... بايد چو رفته رفت، به آينده رو نهاد  اي كشـيدبايد بـراي جنـگ بقـا نقشـه


 )31 :1297، رفعت(


گويد بايد براي نجات انسان  ميكند و  ميبيني  را پيش» جنگ بقا«تقي رفعت  ،مثال رايب
  .اي كشيد و بايد آينده را نجات داد در آينده نقشه


ــتن درو     دمـد از بهـر نسـل نـويك فصـل تـازه مـي ــارور، آبســ ــار بــ ــك نوبهــ  يــ
ــز و بــاز راســت    فـالبرخيز و حرز جان بكن اين عهـد نيـك  كــن قــد تهمــتن   برخي


 پرتاب كـن بـه جانـب فـردات جـان و تـن        برخيز و چون كمان كه به زه كرد شست زال
  )همان(


شـاعران و   تـر  بـيش موضوعي مهـم بـراي    درحكمزن  ةمسئل ،از عصر مشروطه به بعد
در  ،ازجملـه تقـي رفعـت    ،گراي معاصر ادب فارسي نويسندگان مطرح شد و شاعران سنت


 تقي رفعـت در  .اند اند و اشعار خود را بدين مضمون واال آراسته كردهفر اين باب اشاراتي وا
  :كند ميبار زن در جامعه اشاره  اين شعر به وضع رقت


ــرددل  خوارخونديارخواري تو در اين ــود، ززس ــد خ ــر نومي  غي
  )25 :1299، رفعت(


روز شرايط دشواري داشته است و شاعران با نگرش مثبت و استعانت   آن ةزن در جامع
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كـه زن را در چنگـال خـود     ،را سـاالر  مـرد  ةنهضت عليه جامع ةي مبارزفمينيستاز عواطف 
بـراي   هـا  رفعت سعي در بيداركردن زن چون همشاعران اين دوره  .آغاز كرده بود ،فشرد مي


  :گويد ميعت كه رف جا آن مثالً. احقاق حقوق خود داشتند
 پرسـتند  عشـق مـي  ةدر سجد  را همـي بـه زانـووآنان كه ت


ــاپو    مانند وحوش دشـت هسـتند ــيد در تك ــي ص ــدر پ  ان
  )همان(


تقي . قصد دارد زن را از آيندة تاريك خويش آگاه كند تا راهي براي نجات خويش بيابد
داشـته اسـت كـه     »فمينـا «رفعت مناقشات قلمي جنجالي بسياري در روزنامه با نام مستعار 


عقل و خرد و  ةبر غلب ديگر ازطرف و دهد توجه فراوان او را به اين مسئله نشان ميازطرفي 
جاكـه   آن ازاشـاره دارد و   ،شـاعري نوكالسـيك   درحكـم  ،نمايي در فكر و شـعر او  حقيقت


توجه تقي رفعت به اين مسائل برازندگي آثـار   ،نمايي دارد عميقي با حقيقت ةبرازندگي رابط
توانـد ممكـن    ميو امور يا به جهت احتمال يا به جهت ضرورت  همة اشيا. نماياند   مي او را


اختالف مورخ و شاعر در ايـن نيسـت كـه يكـي حـوادث را       علت همين به. محسوب شود
نـد كـه يكـي    ا متفاوت جنبهبلكه اين دو از اين  ،ديگري در قالب نثر كند و  شاعرانه بيان مي


ديگري حوادثي را كه ممكن اسـت اتفـاق    و) مورخ(كند  ميحوادثي را كه اتفاق افتاده بيان 
 ها كالسيك در ديدگاه نو. تر است ارزش شعر از فلسفه و تاريخ با علت همين به ؛)شاعر(بيفتد 


  .شعر چيزي است بين ممكن و حقيقت
 طـور كـه   همـان . شـود  مـي وضوح مشـاهده   به نمايي در شعر تقي رفعت اما اين حقيقت


بلكه مخاطب را به شور  ؛گذرد ميسادگي از آن ن اما به ،دهد ميبينيد او از آمدن بهار خبر  مي
خواهد كه  ميكند و از او  ميخواند و او را به تالش براي ساختن آينده دعوت  مي و حال فرا


  .)31 :1297رفعت، ( »پرتاب كن به جانب فردات جان و تن را«
اي از ارتباط و داللت ادبي  برقراري نظام كامالً تازه در پيپردازيم  جا بدان مي در اين چه آن


اهميـت دارد كـه بـا     رو ايـن   ازاي متفاوت انجام دهد؛ و  شيوه است و سعي دارد اين كار را به 
ر ادبي بندي آثا اي درصدد جرح و تعديل و اصالح كل نظام صوري طبقه پروازي جسورانه بلند


تـرين   خواهـد غنـايي   ترين شكل خود مـي  اين گرايش در افراطي. مرسوم است در سنت ادبيِ
هاي شعري اروپايي مثـل قصـيدة اروپـايي يـا      قالب شعر فارسي، يعني غزل، را با برخي قالب


توان آن دسته از شـعرهاي فارسـي را، كـه در ايـن دوره      به يك لحاظ مي. واره پيوند دهد غزل
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اند كه با نظام عروضي شعر كالسيك  هايي گنجانده اند و مضامين غنايي را در قالب سروده شده
اين شعرها، كه يا قافيه ندارند و يا . فارسي انطباق ندارند، ناشي از گسترش اين گرايش دانست


شان پراكنده و نامنظم است، غالباً از لحاظ شكل ظاهري شبيه به شعرهاي مدرن فرانسوي  هقافي
منزلة  وزن و قافية شعر فارسي، اين گرايش به ةهاي نيما در زمين با نوآوري. اند بيستم اوايل قرن


هـاي   سـروده . تدريج اهميت خود را ازدست داد بخش در نوسازي شعر فارسي به اي ثمر شيوه
 ةگـري در حـوز     رفعت نيز ادامة همان تأكيدي است كه او در بعد نظري در ضرورت انقالبـي 


ان عصر خود را در فكر روشنقبالً ديديم كه رفعت با چه شور و هيجاني . شتادبيات ايران دا
كرد تا راهي براي نوسازي ادبي باز شود يـا   بحث و جدل بر سر ماهيت تحول ادبي درگير مي


توانيم كمك عملـي او بـه    كرد؛ اكنون مي سعدي و نسبت او با عصر جديد مجادله مي در باب
. هاي او بررسي كنيم آفرينش ادبي را با تحليل يكي از سروده ةاين روند و عملكردش در حوز


واره،  ويژه غزل هاي اروپايي، به هاي سنتي شعر فارسي را به سود قالب هاي رفعت قالب سروده
روشـني نشـان    كه عنـوان شـعر نيـز بـه     موضوع شعر رفعت، چنان). همان(به كنار نهاده است 


خواهد شكوه و عظمت فرهنگ خود  ها مي ه از آندهد، خطابي است به نسل جوان ايران ك مي
نخسـت   ةهاي ادبي خود در درج رفعت در مجادله. كوشي احيا كنند را با نيروي اراده و سخت


سعي دارد پيوندهاي ميان انواع ادبي و مسائل مرتبط بـا مضـمون و محتـوا را سسـت كنـد و      
گيري  همين موضع. شود قائل مي بيان و طرز القاي معنا ارزش خاصي ةكه براي شيو تر اين مهم
شود و عمـالً بـه تضـعيف ديـدگاهي      تدريج به يكي از اصول و مباني تجدد ادبي تبديل مي به


  .داند هاي ادبي مي بندي متن هاي منظوم را مبناي طبقه كند كه صرفاً قالب كمك مي
اي پتراركي است  واره كند كه از نظر قالب و فرم، غزل اي عرضه مي رفعت اكنون شعر تازه


. نـوروز مقايسـه شـود    در بابهاي سنتي  حق با سروده نظر او، اين قابليت را دارد كه به و به
اي شـاخص در ميـان    ها نمونه اين شعر را براي بررسي انتخاب كرديم، زيرا از بسياري جنبه


ايران  شود و تصور او را از تجدد ادبي در آثار شعري محدود، ولي مهم رفعت محسوب مي
  .دهد نشان مي


  :است» نوروز و دهقان«عنوان شعر رفعت 


 بخت را شب و روز اندر آسمانوجمبا  دهــد همــينــوروز روزگــار تكــان مــي
ــي    رسـد اقبـال شـايگانيك شب به ما مي ــت خرم ــاب هويداس  روزي در آفت


ــدارم دگــر غمــي ــود ن ــه ب  بين به حفيـدان خـود نهـان   دهقان نيك  امســال گفت
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 جبـران مـاجرا شـود از بـيش يـا كمـي        مـا زمـانخـواهدلراهي گرفته پيش به
ــاورا ــاق م ــو ز اعم ــدي ت ــوروز آم ــرا    ن ــده شــد ســرافكنده شــد ف ــد زن  امي
ــام ــن قي ــر دام ــه كم ــان راد زد ب ــوروز چــو شــد  دهق ــدهند ن ــات جــم زن  بن
ــا حكــم نينــوايي شــوريده قتــل عــام  نــو آلفتــه شــد بــه غــم دهقــان آذري ز  ب


  )365: 1384حكاك،  كريمي(


و  شامل هشت مصراع است كه از دو بند چهارمصراعي تشكيل شـده  »نوروز و دهقان«
بـا روايـت    ،از لحاظ قافيـه . مصراعي درست شده است شش مصراع ديگر كه از دو بند سه


) Ch. Baudelaire(بودلر شارل كه  وارة پتراركي مطابقت دارد از غزل فرانسوي بسيار رايجي
تصويرهايي كه در . اند كار برده و ديگر شاعران فرانسوي به )S. Mallarme( ماالرمهاستفان و 


عاطفـه جـوهر   . شعر كالسيك فارسي نيز جايگاه رفيعي دارند در اين شـعر موجـود اسـت   
دار و پرظرفيت  اي كش رفعت سخنان خود را با دو اصطالح كليشه. اصلي شعر غنايي است


اما در هيچ  .روزگار و بخت ؛كار رفته است وفور به غنايي كالسيك به كند كه در آثار ميآغاز 
تصاوير او در شعر غنـايي  . مرتبط نيستند كه در شعر رفعت ديگر يكچنان با  جاي ديگر آن


گـوي كشـاورز بـا    و البته حال و هواي مشابهي بر فضاي گفت. سابقه است كلي بي فارسي به
ـ    ةينـد لحن خطـابي گو . وارثانش نيز حاكم است . كنـد  مـي ثير مشـابهي ايجـاد   أشـعر نيـز ت


او محسوب  ةشناسان ي نوآوري جمالها واقع شاخصه كه در ،ي خاص شعر رفعتها ويژگي
انـد ديـده    اگر در كنار ديگر آثار شعري عصر كه به نوروز و آغاز سال نو پرداخته ،شوند مي


  .نظر خواهند رسيد تر به محسوس ،شوند
پيوندهاي موضوعي و ساختاري موجود در آن قالـب   ةبا هم »نوروز و دهقان«در شاعر 
دهـد كـه    مـي اي را شـكل   شـناختي جداگانـه   سطح معنا ،خارجي دارد أكه منش ،منظوم شعر


طبيعتـاً نظـام   . بندي شـعر اسـت   شناسي و طبقه اي از گسست شعر با نظام بومي جمال نشانه
آشـكار   نديي شعر غربي ناآشناها لبخارجي آن را براي خوانندگاني كه با قا أشعر منش ةقافي
 گـر  نماياناين شعر  ،اروپايي آشنايي دارند ةوار براي خوانندگاني كه با غزل چنين هم. كند  مي


مناسبي براي نوسازي شـعر فارسـي    ةراه بالقو منزلة به آن را اي است كه رفعت شعريت تازه
كنند و بـا     را قانع سختي خود به بايدزبان  روشن است كه خوانندگان فارسي. كند  مي پيشنهاد


 منزلـة  را به »نوروز و دهقان« چون همادبي انطباق دهند تا بتوانند شعرهايي  جديدمعيارهاي 
  .آثار ادبي معتبر بپذيرند
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ي هـا  ي شعر فارسي كه در تطابق با نـوع ها ترين نمونه مهم درحكم ،ي رفعتها واره غزل
كـه عمـدتاً      اند  حساب آمده اي به رچيز شعرهاي تازهپيش از ه ،اند ادبي اروپايي سروده شده


  .اند  ي صوري موجود در سنت بومي فاصله گرفتهها ها در اين است كه از طرح تشخص آن
  


  يريگ نتيجه. 5
لـو  بها بـر تـارك ادبيـات معاصـر مـا تأل      ي گرانچون در آزاديستان خان رفعت و    تقي  ميرزا
جامعي از حيات علمـي و ادبـي او در دسـترس نيسـت و آثـار      سفانه اطالع أد، اما متنكن  مي


تـوان رد پـاي    مـي اما در همـين آثـار انـدك هـم      .دست ما رسيده است  اندكي از رفعت به
ترين  مهم. و برتري عقل و خرد را بر عاطفه و تخيل دريافت كردنئوكالسيسيسم را مشاهده 


ست كه با تغيير اسلوب شـعري  اصل نئوكالسيسيسم در شعر رفعت پيروي از عقل و خرد ا
خصـوص تغييـر    تقي رفعت شاعر نوپرداز قبل از نيما بود كه نظريات او در. شود مينمايان 


 تجـدد  و   آزاديسـتان  هـاي  هدر روزنام ،تجدد در بابمناقشات قلمي وي  اسلوب شعري در
اجتمـاعي   ـ بشري هم با طرح مسائل سياسي مند ارزشتقليد از طبيعت . مشهود است كامالً


بشري در شعر رفعـت تبلـور يافتـه     ةو هم با مخاطب قراردادن نسل جوان و بيداري انديش
نمايي و برازندگي از ديگر اصول نئوكالسيسيسم است كـه در اشـعار رفعـت     حقيقت. است


نمـايي   حقيقتزن و آزادي او،  ةرفعت به مسئل ةتوجه ويژ ؛ مانندشود   ميفراواني مشاهده  به
بر ايـن بـاور    ،با بررسي اشعار تقي رفعت. طرح مضامين نو در شعرو  نگري،  ندهآي در شعر،
  .توان شعر مشروطه را همان شعر نئوكالسيسيسم ناميد   ميشويم كه  ميمصمم 
  
  منابع


  .190 ، شچيستا، »ترين هنگام انقالب ادبي  سخت« ).1381(تقي رفعت كبوتر و ارشدي، 
 .12 و 11 ، ش20، س كتاب يراهنما، »در مجالت فارسي ادبيهاي  جريان« .)1356(ايرج  افشار،


 .33، ش شناختنامة  فصل، »كالسيسم و نئوكالسيسممكتب «). 1381( ثروت، منصور


ــن ــي حس ــداهللازاده ميرعل ــاماني  و ، عب ــيال ش ــميسينئوكالس« ).1387( ل ــعر در س ــروطه ش ــايش  ،»مش هم
 .تبريز پژوهي، مشروطه


 ةو ي شـ   ه ب  ييا و اروپ  ي ارسـ  ف  ي ادب  ات طالح و اص  م ي اه ف م  ةام ن واژه:  ي ادب  ات طالح اص  گ ن ره ف ).1382( داد، سيما
 .مرواريد :، تهران ي ح ي وض و ت  ي ق ي طب ت


  .نوروزي ة، شمارتجدد ).1297( رفعت، تقي







  ... بررسي و تحليل كاربرد اصول مكتب نئوكالسيسيسم در   50


  1391زمستان  پاييز وسال دوم، شمارة دوم، ادبيات پارسي معاصر، 


 .پانزدهم خرداد، 1، ش آزاديستان ة، مجل»1 فمينا«). 1299( رفعت، تقي


  .باشگاه انديشه: ، تهرانايراني ةادبيات و شبه مدرنيت ).1384( شهريارزرشناس، 
 .توس: ، تهرانيانداز شعر نو فارس چشم). 1358( حميدكوب،  زرين


ـ تبر يآزاد عصـر  نامـة   نقل از هفته   به   سانيك ما،يو ن  رفعت    يو نوپرداز   ينوآور ).1377( بيحب   ساهر،  20 ز،ي
 .بهشتيارد


 .نگاه :، تهرانهاي ادبي مكتب ).1381(رضا سيدحسيني، 


 .مركز :تهران ،1ج  ،نو شعر تحليلي تاريخ). 1378( محمد لنگرودي،  شمس


 .مرواريد :تهران ترجمة مسعود جعفري، ،تجدد در شعر فارسي ةطليع ).1384( حكاك، احمد    كريمي


  .مركز: ، تهران ...محمد خياباني و   شيخ قيام ).1332( كسروي، احمد
كتـاب مـاه ادبيـات و     مجلـة ، »ادبي در ايران پس از مشـروطه  ةبررسي وضعيت نظري« ).1380( مخبر، عباس
 .44، ش فلسفه


  .45، ش كتاب ماه ادبيات و فلسفه ة، مجل»ايران بررسي طرح تاريخ نقد ادبي در« ).1380( حسن ميرعابديني،
: ، ساريادبي و هنري جهان از آغاز تا قرن بيستمهاي  ها و جنبش سبكو  ها مكتب ).1382( الدين نوري، نظام
  .زهره
  .نيلوفر :ي، تهراننشيرا اربابسعيد  ةترجم ،تاريخ نقد جديد ).1373( ولك، رنه


 
http://fa.wikipedia.org 


www.tabrizinfo.com 





		Adabiyate Parsiye Moaser 4

		1 Shenas

		2 Shivehname va Ruykarde Adabiyate Parsiye Moaser 4

		3-Fehrest

		4-Matn

		4-Matn

		2

		3

		4

		5

		6



		5-Abstracts

		6 Shenas









