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  .  آورد
 

 .قد ادبی، شعر، شاعرمصطفی صادق رافعی، ن :ها کلیدواژه

  

                                                        

  دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  -1
                                                                               com.yahoo@١٣٤٠Dadkhah   :Email 

  . شناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهوازکار - 2
  .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -3

 30/8/01391:تاریخ پذیرش                       6/10/90: تاریخ دریافت

  



26     نقد ادب معاصر عربی   

  مقدمه - 1
از » بهتـیم «در مصـر، روسـتاي   ) م1881 -ق1298(مصطفی صادق رافعـی در سـال   

و تحت تعلـیم و  ) 235، ص 1980خیر الدین زرکلی، (، متولد شد »قَلیوبیه«توابع استان 
او پس . تربیت خاص پدر خود که قاضی بود، به رشد و بلوغ فکري و ادبی دست یافت

اش، از ادامه  صیالت ابتدایی، به دلیل ابتال به بیماري و از دست دادن شنواییاز پایان تح
با کوشش فراوان و خواست استوار ، توانست با  اماتحصیل در مدارس رسمی باز ماند 

بخانۀ پدرش، اطالعات زیادي در زبان و ادبیـات عربـی، تـاریخ، فقـه،      گیري از کتا بهره
)  31-28، صص1955محمد سعید العریان، (دست آورد تفسیر و دیگر علوم اسالمی به  

  . این میزان از آگاهی در آثار ادبی وي بازتاب دارد
شناسـند، دفـاع قـاطع و     ویژگی بارز رافعی کـه بسـیاري او را بـا ایـن ویژگـی مـی      

هاي اسالمی و فصاحت زبان عربی، به عنوان زبان قرآن است و  سرسختانۀ وي از آموزه
بسیاري از کسانی که در بررسـی آثـار   . ادبیات اسالمی معاصر است از این نظر پیشواي

از سوي دیگـر، او  . اند اند، بر این جنبه از زندگی او تمرکز کرده ادبی او تألیفاتی نگاشته
هیچ گاه از مسائل اجتماعی دور نبوده است و بر این پایه، بسیاري از مقاالت ادبی او در 

  .موضوعات اجتماعی است
گی ادبی خود را با شعرسرایی آغاز نمـود و اگـر چـه بیشـتر بـه عنـوان       رافعی زند

هاي آنها،  مایه هاي شعري وي و درون با نگاهی گذرا به دیوان اما، مشهور است،  نویسنده
او از جمله شاعران اوایل قرن بیستم بـه  . به نوآوري او در این زمینه نیز پی خواهیم برد

با این حـال  . ر و ارائۀ مفهوم جدیدي از آن پرداختندآید که به نوآوري در شع شمار می
اندکی پس از چاپ دو دیوان شعرش، از شعرسرایی دوري گزید و به مطالعات ادبی و 

اي که بـه   دوره(اش را  هاي ادبی وي در دورة دوم زندگی فعالیت. نویسندگی روي آورد
هـاي علمـی و    وهشانجـام پـژ  : بنـدي کـرد   توان به سه دسته تقسـیم  می) نثر روي آورد

  .هاي ادبی و انتقادي و کار در زمینۀ ادبیات انشائی تاریخی، نوشتن مقاله
هاي مشـهور در زمینـۀ    در زمینۀ مطالعات علمی و تاریخی، او صاحب یکی از کتاب

این کتاب که اولین جلد آن . »تاریخ آداب العرب«یعنی کتاب . تاریخ ادبیات عربی است
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. آیـد  هاي مرجع به شـمار مـی   سید، هنوز هم یکی از کتاببه چاپ ر) م1911(در سال 
اسـت؛  ) ص( جلد دوم این کتاب که در بارة اعجاز قرآن و بالغت احادیث پیامبر اعظم

بـه چـاپ رسـید و بـا      »اعجاز القرآن و البالغۀ النبویه«بعدها به عنوان کتابی مجزا با نام 
قرآن سرآمد نویسندگان معاصـر  استقبال گرمی روبرو شد و رافعی را در موضوع اعجاز 

  .قرار داد
تحـت  «مجموعـۀ  . انـد  هاي ادبی و انتقادي وي در سه مجموعه گردآوري شده مقاله

دکتر طه حسـین   »فی الشعر الجاهلی«که بیشتر شامل مقاالتی در رد کتاب ( »رایۀ القرآن
اي  دسـته شامل مقاالتی است که با زبانی گزنده در نقد ( »علی السفود«، مجموعۀ )است

و مجموعۀ وحی القلم که ) اند از شاعران معاصر به ویژه عباس محمود العقاد نوشته شده
هـاي   هـایی اسـت کـه در زمینـه     اوست و شامل مقاالت، سخنان و داستان  آخرین کتاب

این مقـاالت بـا   . است  مختلف ادبی، اخالقی، تاریخ اسالم و فلسفۀ اسالم نگاشته شده
نـام دارد، از  » بیان فنّـی « یا» سبک بیانی«ه ویژة رافعی است و سبکی آراسته و فصیح ک

  .شاهکارهاي اوست
هایی است که او به شیوة نثر شعري یا  از دیگر شاهکارهاي ادبی او، مجموعه کتاب

رسائل األحزان «، »المساکین«، »حدیث القمر«هاي  کتاب. نوشته است »شعر سپید«همان 
ایـن کتابهـا بـا نثـري     . »أوراق الـورد «و  »اب األحمرالسح«، »فی فلسفۀ الجمال و الحب

آراسته و آکنده از احساس و خیال، نگاه زیبا و انسانی او را به زندگی، عشـق، زیبـایی،   
  .سازند غم، شادي و دردهاي انسانی منعکس می

تـوان صـاحب مکتبـی ادبـی      ، رافعی را مـی  با نگاهی به همۀ این دستاوردهاي ادبی
کردنـد از  ن ویژة خود را داشته است ، یعنی کسانی که کوشش میدانست که دوستدارا

مکتـب  «برخـی او را پیشـواي   . و عبارات و سبک نوشتاري او اقتبـاس نماینـد   اندیشه
مصـطفی الشـعکه،   ( اندنامیده »اسلوب و بیان قرآن«و متعهد به  »اندیشه و سبک صحیح

  ).  32، ص1999
در زمینـۀ نقـد ادبـی، بسـیاري از     . دست است افزون بر این، او منتقدي توانا و چیره

البته اینان تنها به برخی از وجوه نقـد او،  . اند ، نقد رافعی را نقدي لغوي دانسته محققان
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یعنی آن دسته از نظراتی که در نقد شعر برخی شاعران معاصران خود داشته است، نگاه 
هـایی   شعر و شـاعر دیـدگاه  حقیقت این است که رافعی در مفهوم ادبیات،  اما. اند کرده

دهد،  اي که او را بر دیگران  برتري می ناگفته نماند که ویژگی. دارد که بسیار تازه است
ها به هیچ یک از مکاتب غربی منتسب نیست، با این  این است که او در بیان این دیدگاه

روان و ها مولود بصیرت نافذ، طبـع   این دیدگاه. حال در جاهایی نیز نزدیک به آنهاست
اطالع وسـیع او از میـراث و فرهنـگ غنـی و پربـار گذشـتۀ زبـان و ادبیـات عربـی و          

امین ). 284، ص1966عمر الدسوقی، ( تأثیرپذیري از حرکت نوآوري دورة معاصر است
رافعی به دلیل آنکه در نقد، اصول و معیارهاي سنتی را : گوید عزالدین دربارة نقد او می

منتقدي سنتی شمرده شده است، حال آنکه در نقـد او نیـز    الگوي خود قرار داده است؛
شود حتی او در برخی از ایـن   مانند نقد منتقدان نوگرا، معیارهاي فنی جدیدي دیده می

نظریۀ ادبی رافعی و به دنبـال آن  ). 144، ص1970عزالدین امین، ( معیارها پیشتاز است
شـود و شـکل    قض دیـده مـی  ایست که گـاه آن، پیچیـدگی و تنـا   نظریۀ شعر او، نظریه

منسجمی ندارد، با این حال وي در ابتداي قرن بیستم، تقریباً بیش از همه در باب نظریۀ 
او در مقدمات دو دیوان شعر خود و در مقـاالتی کـه بیشـتر در    . ادب سخن گفته است

آزمایی کرده  است؛ در نوشتن مقالۀ فنّی و شعر سپید نیز طبع  جلد سوم وحی القلم آمده
هاي او در حقیقت بازتاب تجربۀ ادبی خود اوست و اگـر گـاه   است، از این رو دیدگاه 

  . شود، بازتاب همین تجربه است تغییراتی در آنها دیده می
  هاي رافعی پیرامون شعر و شاعر بـه دو مرحلـۀ مسـتقل از یکـدیگر تقسـیم      دیدگاه

بندي این تقسیم. از آن و مرحلۀ بعد »حدیث القمر«مرحلۀ پیش از تألیف کتاب : شودمی
ـ    به این دلیل است که او در مرحلۀ اول، به شعر مـوزون و قافیـه   ا در دار پایبنـد بـود ام

توان آن را شعر سپید نام نهـاد، روي  مرحلۀ دوم، به تدریج به نویسندگی و آنچه که می
 براساس. آورد و با کتاب حدیث القمر وارد مرحلۀ جدیدي از زندگی ادبی خود شدمی

  .شودهاي او نسبت به شعر نیز تغییراتی مشاهده میهمین تجربه، در دیدگاه
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  هاي او در مرحلۀ اول زندگی ادبی  دیدگاه -2
به درازا انجامید که طی آن رافعـی بـه سـرودن    ) م1908(تا ) م1901(این مرحله از 

نظـرات،  دو دیوان او یعنی دیوان رافعی و دیـوان ال . پرداخت شعر موزون و عمودي می
او براي هر جلد از دیوان اول، که شامل سه جلد اسـت و  . دستاورد همین دوره هستند
  اي جداگانـه در بـاب نظریـۀ شـعر نوشـته اسـت کـه پایـۀ          همچنین دیوان دوم، مقدمه

، به آسانی، پیوند  ها خوانندة این مقدمه. دهندهاي او را در این زمینه را تشکیل میدیدگاه
شود و تأثیر منتقدان سنتی چون قدامه ات قدیم در باب شعر، متوجه میرافعی را با نظری

. کنـد را بر او به خوبی حـس مـی  ... بن جعفر، حازم القرطاجنی، عبدالقاهر الجرجانی و
نـام دارد، پیـروي    »بیان فنی«رافعی تحت تأثیر همان نظریات قدیم، از شیوة خاصی که 

بـا ایـن حـال او در    . بـرد همین شیوه بهره میکند حتّی بعدها، در نویسندگی نیز از می
هـایی از نـوآوري در    همین مقدمات نیز کامال به نظریات قـدیم پایبنـد نیسـت و رگـه    

هـاي  خورد چنانکه او به تدریج به تنگ آمدن خـود از قالـب  هایش به چشم میدیدگاه
مه ها، نظریۀ در واقع این مقد. داردها را ابراز میعروض عربی و لزوم تغییر و تحول آن

شعر را نزد او تکامل بخشید تا جایی که کـامال از شـعر مــوزون دســت کشـید و در      
  . آوردمرحلۀ بعد به نویسندگی روي 

اش و بر اساس هاي او در مرحلۀ اول از زندگی ادبیدر اینجا ابتدا به بررسی دیدگاه
در بخش بعدي بـه  پردازیم سپس اي که بر دو دیوان خود نوشته است، میچهار مقدمه

هایش به ویژه کتـاب وحـی القلـم خـواهیم     هاي او در مرحلۀ دوم و دیگر کتابدیدگاه
  پرداخت

  شعر  -1-2
شعر . »شودها دیده میشعرسرایی، استعدادي است که در همۀ انسان«از نظر رافعی 

اي جوان در خلوتش، زنی همان تخیالت و رؤیاهایی است که از زبان دوشیزه«در واقع 
اش، مردي در میان همشهریانش و یا کودکی در میـان بـرادرانش، شـنیده و در    در خانه

إنّه أضغاثُ أحالمٍ تَسمعه « .»شودو امثال و تشبیهاتشان حس می میان سخنان غیر منتظره
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ه و تَجِـده فـی    ه و الصبِی بینَ أخوتـی قومها و الرجلِ فی بیتدرِها و المرأةِ فی خن الفتاةِ فم 
  ).4، ص1، ج1904رافعی، دیوان، ( »فَلَتات ألسنَتهم و أمثالهم

داند بلکـه مفهـوم شـعر را از     دار نمیاو شعر را تنها مجموعه واژگان موزون و قافیه
دانـد و  او شعرسرایی را به طور کلی براي هر انسانی میسر می. داندسرایش آن جدا می

  ).5همان، ص( کندف میوزن و قافیه را عاملی عارضی بر آن توصی
دارد چـرا کـه   این دیدگاه، دیدگاهی بسیار جسورانه است و ما را به شـگفتی وامـی  

دیدگاه ادیبی جوان، محتاط در اوایل قرن بیستم است؛ یعنـی، زمـانی کـه هنـوز وزن و     
در این دیدگاه، او در واقع به معناي . شد قافیه، به عنوان دو عنصر اصلی شعر شناخته می

شعر نظر دارد و مجموعه تخیالت ذهن و احساسات و عواطف هـر انسـانی را   مجازي 
توان گفت رافعی در این دیـدگاه، از اعـراب جـاهلی    می. گنجاندنیز در معناي شعر می

را مـتهم بـه شـعر    ) ص(آنان نیز هنگامی که در برابر قـرآن، پیـامبر  . تأثیر پذیرفته است
. دارست زیرا قرآن نه موزون است و نه قافیهسرودن کردند، منظورشان همین معنا بوده ا

رافعی، که آن را در بیان مقصود خویش به کار برده اسـت؛ بـه    »أضغاث أحالم«عبارت 
قرآن در آیۀ پنجم سورة انبیاء، آنجا که از تهمت . دهدخوبی این تأثیرپذیري را نشان می

ا ایـن عبـارت را آورده   گوید، دقیقمبنی بر شاعر بودن او سخن می) ص( کفار به پیامبر
هایی خـواب] این قـرآن: [گفتند«. »بل هو شاعرٌ بل قالوا أضغاثُ أحالمٍ بلِ افتَراه«: است

 »آن را به دروغ به خدا نسبت داده است و شاید او شاعر باشد) پیامبر(آشفته است یا او 
  ).208ص ،1985 مصطفی الجوزو،(

دهد؛ غالبا بر همین دیدگاه پاي  دست میهایی که از شعر به  رافعی در بیشتر تعریف
  .پردازیمدر اینجا به بررسی این تعاریف می. فشارد می

الشعرُ معنی لما تشعرُ به النفس، فهو من خواطرِ القلبِ، «: گویداو در تعریفی از شعر می
مـا تنطبـع   إذا أفاض علیه الحس من نورِه انعکس علی الخیالِ، فانطبعت فیه معانی األشیاء ک

  ).3، ص2رافعی، پیشین، ج( »الصور فی المرآة
مضمون این تعریف به خوبی روشن نیست، این ابهام به دلیل وجود مفاهیم مبهمـی  

، »خیـال «و »حـس «، )خواطر القلب( »اندیشه و احساسات دل«، )النفس( »جان«همچون 



31              جایگاه شعر و شاعري در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی                                      

اي رسیدن به مفهوم اگر چه ما با این مفاهیم آشنایی داریم ولی بر. در این تعریف است
  .این تعریف، نیاز به توضیح بیشتري است

باشد این است که معانی و مفاهیم شعري در آنچه در این تعریف کامالً مشخص می
سازي توان نتیجه گرفت که در تصویراز این سخن می. اندخیال به مانند تصویر در آینه

درست مانند . شوددتی منتقل میشعري، تصویر اشیاء و مفاهیم، بدون هیچ کاستی یا زیا
همـان   »ايتصویر آینـه «این . کندگونه که هست، منعکس میآینـه که تصـویر را همـان

از نظر وي شعر یک . کرد چیزي است که افالطون، شاعران را به خاطر آن، نکوهش می
بـه  شاعر، تنها تقلیدي از مفاهیم و معانی اشیاء پیرامون خود است و در نتیجه عمـل او  

  ).209مصطفی الجوزو، پیشین، ص( مانند عمل یک آینه است نه بیشتر
أنّ الشعرَ کالحلمِ یخلقُ فی المخیلۀِ ما لم «: کنداو در تعریف دیگري از شعر تأکید می

  ).3رافعی، پیشین، ص( »و لم یرَ مما یمکنُ أن یکونَ مسموعاً أو مرئیاً یسمع
شـود، در ذهـن بـه شـکلی     و دیده نمیشعر، همچون رؤیاست؛ آنچه را که شنیده «

  .»آورد که قابل شنیدن و دیدن باشددرمی
اي از تخیالت و رؤیاهاي ذهـن انسـان    گونه که گفتیم رافعی، شعر را مجموعه همان

. کند، که شعر همچون رؤیا، صورتی ذهنی استدر این تعریف نیز او تأکید می. داندمی
تواند هر چیـز غیـر ممکـن و    رؤیاي خود، می گونه که انسان در به عبارت دیگر، همان

غیرواقعی را تصور کند، در لحظۀ آفرینش شعر نیز، شاعر از واقعیـت جـدا شـده، وارد    
  .این کار او بازسازي دوبارة واقعیت در خیال است. گرددجهان تخیل می

دو در آفـرینش شـعر،    با این توضیح، دو مفهوم حس و خیال و شـیوة عملکـرد آن  
دو مفهوم دل و جان را نیز در تعریف دیگري از رافعی در مورد شعر، . شود میتر  روشن

الشعرُ لسانُ القلبِ إذا خاطَـب القلـب، و سـفیرُ    «: نویسـد او می. توان بهتر دریافت کردمی
همـان،  ( »النفسِ إذا ناجت النفس، و ال خیرَ فی لسانٍ غیرِ مبینٍ و ال فی سفیرٍ غیرِ حکـیم 

  ).3، ص1ج
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  زبان دل است؛ آنگاه که دل به سخن آید و سـفیر و سـخنگوي جـان اسـت؛     شعر «
بنابراین، زبانی که کالم را به صورت روشن و شفاف بیان نکند . گاه که جان نجوا کندآن

  .»و سفیر و سخنگویی که دانا و آگاه نباشد، هیچ سود و منفعتی در پی ندارند
اندیشه و احساسات ( »خواطر القلب«همان ) زبان دل( »لسان القلب«در این تعریف، 

  در تعریـف اول نشـان   »خـواطر «با ایـن تفـاوت کـه واژة    . در تعریف اول است) قلب
. دهد که دل عالوه بر اینکه جایگاه احساسات است، داراي فکر و اندیشه نیز هستمی 

  :به عبارتی، همان دلی است که در قرآن کریم از آن یاد شده است
  )46: حج ( .»االرضِ فتکونَ لهم قلوب یعقلون بها أفَلَم یسیروا فی«
  »!هایی داشته باشند که با آن، تأمل و تفکر کنند؟کنند تا دلآیا در زمین سیر نمی«

دل در تعریف دوم، تنها مربوط به عواطف و احساساتی است که باید به صورت  اما
اه باشد، روشن است کـه  در مورد جان نیز که باید دانا و آگ. روشن و شفاف بیان شوند

  ).210مصطفی الجوزو، پیشین، ص( در جایگاه عقل و اندیشه است
طبعی که حکمت آن را صیقل و «: داندرافعی شعر را دستاورد گردآمدن مقدماتی می

  ).3رافعی، پیشین،ص( »فکري که بیان، صفحۀ آن را جال داده باشد
دمات را با جزئیات بیشتري او سپس در مقدمۀ جلد دوم دیوان خود، عناصر این مق

ه لطافت احساس، ذوق و استعداد ذاتی، صفاي ذهن، توج«: اند ازکند که عبارتبیان می
و دقت اندیشه، دوراندیشی و بلندنظري، قوت بیان و سخنوري، پختگی و کارآزمودگی 

  ).4ص ،2ج همان،( »و حکمتی که همۀ این عناصر را دربرگیرد
ه این نتیجه رسید که وظیفۀ دل و جان نیز در همین اسبـاب توان ببا اندکی تأمل، می

دل در ارتباط با طبعِ صیقل یافته و جان در ارتبـاط بـا فکـر و عقـلِ     . شودخالصه مـی
عناصري همچـون  : توان گفتبندي از عناصر یاد شده، میروشن است و در یک تقسیم

و توجه و دقت اندیشه و لطافت احساس و ذوق و استعداد ذاتی متعلق به دل و طبعند 
سـازند،  سایر عناصري که به نوعی از شاعر در زمینۀ فکر و اندیشه، انسـان کـاملی مـی   

  . وابسته به جان و عقل هستند



33              جایگاه شعر و شاعري در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی                                      

فی  بقیۀٌ من منطقِ االنسانِ اختبأت« الشعرُ: گویدرافعی در تعریف دیگري از شعر می
ز منطق انسان است که در جـان  اي اباقیمانده«شعر ) 3، ص1رافعی، پیشین، ج( »النفس

حواس انسان این باقیماندة منطـق انسـانی را بـا    : افزایدو در ادامه می» باشداو نهفته می
  .دهد، شکل می)شعر(هایی سازد و به صورت نغمهاحساسات دل هماهنگ می

این سخن او، بار دیگر بر ارتباط جان با عقل و دل با احساسات و عواطـف تأکیـد   
در حقیقت، از دیدگاه وي، شعرسرایی فراینـدي عقلـی اسـت کـه همـراه بـا       . ورزدمی

  .گیرداحساس و عاطفه انجام می
اي کند که معانی شعري سایهاز سوي دیگر رافعی در مقدمۀ دیوان النظرات اشاره می

  ها را به صـورت حقـایقی انتزاعـی و مجـزا     آن از حقایق طبیعت هستند؛ هرچند که دل
تنها  اماکند؛ عمل می عر میان معانی شعري و حقایق طبیعت، همچون آینهدل شا. بیندمی

سازد که به صورت حقایق شعري جلوه هایی تیره و تار از مفاهیم طبیعت ظاهر میسایه
  ).211مصطفی الجوزو، پیشین، ص( نمایندمی

عانی و اي از مدل تنها سایه. بنابراین، دل شاعر جایگاه خیال یا وسیلۀ آن، نیز هست
  اي از تصـاویر را مـنعکس   کند؛ درست مانند آینه کـه سـایه  مفاهیم طبیعت را منتقل می

اي از آن رسند در حـالی کـه تنهـا سـایه    معانی و مفاهیمی که به نظر حقایق می. کندمی
  .اندحقایق

اي افالطون است کـه پـیش از ایـن بـه آن     این سخن در ارتباط با همان تصویر آینه
سـازد کـه حقـایق و مفـاهیم     با این تفاوت که رافعی در اینجا روشن مـی . اشاره کردیم
ها اي از آنشوند بلکه سایهگونه که در جوهر درونیشان هستند، منتقل نمیطبیعت همان

کند که این انتقـال بـر عهـدة دل    شود و در این میانه، به نقش شاعر اشاره میمنتقل می
  .گیرداوست و در خیال صورت می

  تأییـد   »آشنایی بـا نقـد ادبـی   «کوب نیز در کتاب نظر را دکتر عبدالحسین زریناین 
کند و نظریۀ افالطون که شعر را تقلید محض از طبیعت معرفی می: گوید او مـی. کندمی

گونه که ارسطو نیز به در نتیجه ارزشی براي آن قائل نیست، جاي بسی تامل دارد همان
را  »تخیـل «گوید، دخـل و تصـرف   تقلید که افالطون میزیرا در این «. آن اعتراض کرد
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تقلیـدي کـه   . توان یکسره عبث و بیهوده شمردنباید فراموش کرد و بنابراین آن را نمی
آنچه از . آورداي فرود نمیکند هرگز آن را تا درجۀ تصویر سادهشعر از عالم طبیعت می

آفرینـد و بـه   ر آن را مـی لطف و زیبایی در جهان هستی پدید نیامده است خیـال شـاع  
چون وسیله و افزاري که شعر براي تصویر و تجسم طبیعت به کـار   اما. آوردوجود می

شـود در واقـع   رو آنچه در شعر تقلید محسـوب مـی  برد، مقید و محدود است، ازینمی
  ).83ص ،1383( »آمیزي از آن استتصویر آن نیست رؤیا و شبح خیال

شاعر براي «داند؛ زیرا حاصل سیاست و تدبیر نفس می از سوي دیگر رافعی شعر را
  بخـش و گـوارا   رسیدن به سرچشمه و مبدأ حقـایق و آنچـه کـه ایـن حقـایق را لـذت      

اي بـراي نشـان دادن   و شعر به عنوان وسیله» زندسازد، آنها را با ترفندهایی دور میمی
استاي تمایل انسان این کار در ر. کندروح این هدف و بخشیدن احساس به آن عمل می

  .تواند با آن حقایق انس گیردگیرد که تنها در این صورت است که میصورت می
اي است که تصویر حقـایق و  این عمل در واقع نوعی بازگشت به همان تصویر آینه

شود به طوري که روح انسان با آنها انس گیرد و به آنها معنا نه خود حقایق منعکس می
  .    و زندگی بخشد

دانستیم که دل جایگاه . گردیمبا این توضیحات به تعریف اول و مورد بررسی برمی
عواطف و احساسات و به طور کلی مربوط به طبع و جان نیز جایگاه عقـل و منطـق و   

گانـه بـراي درك   در مورد حس و خیال نیز، حس همان عمـل حـواس پـنج   . فکر است
همچنـین  . ق بـه صـورتی دیگـر اسـت    حقایق پیرامونی و خیال، تصور دوبارة آن حقای

دانستیم که شعر در حقیقت، عملی عقلی یا سیاست و تدبیر نفس است که در جوهري 
گونـه  نتیجه اینکه ترجمۀ تعریف مورد بررسی این. گیرداحساسی و عاطفی صورت می

  :خواهد شد
با این توصـیف کـه   [کند شعر معناي آن چیزي است که جان، احساس و درك می«

هرگـاه حـس   . و از عواطـف و احساسـات دل اسـت   ] یگاه عقل و منطق استجان جا
. با نور و روشنایی خود بر دل بتابد، بازتابی رو به خیال خواهد داشت) گانهحواس پنج(
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در این صورت معانی و مفاهیم اشیا و حقایق به مانند تصاویري کـه در آینـه مـنعکس    
  .»بندندشوند، بر خیال نقش میمی

توضیحات، باز هـم ایـن تعریـف کـامال روشـن نیسـت و مـا را دچـار          با همۀ این
در کـل او  «. کند؛ مثال، مقصود او از نور و روشنایی حس مشخص نیستسرگردانی می

همـان،  ( »در این تعریف هر لفظ را بـه معنـاي خـاص خـود اختصـاص نـداده اسـت       
، در بیان معناي دهندة این است که رافعی با زبان آراستۀ خویشاین امر نشان). 212ص

این پیچیدگی و ابهام در سراسر نظریۀ . خواهد بگوید، گرفتار الفاظ شده است آنچه می
  . شود شعر وي دیده می

  :دهد این تعریف استاز دیگر تعاریفی که رافعی در مورد شعر می
ـ . الشعرُ تصویرٌ لعالَمٍ حی من المعانی و االلفاظ« ن جعلَه مختصراً مم جیدن صـورةِ  و الم

ه . العالَمِ کله لطافتُها بلطافتـ امتزَجت له النفس ن الروحِ، إذا تجرَّدتن شعاعٍ مفیه م دو ال ب« 
  ).3ص ،3ج رافعی، پیشین،(

شـاعر خـوب، کسـی    . شعر، به تصویر کشیدن جهانی زنده از معانی و الفاظ است«
د و ناگزیر بـراي ایـن   اي از کل جهان هستی درآوراست که شعر را به صورت خالصه

کار نیاز به پرتویی از روحانیت و معنویت است که اگر جان در مقابـل آن قـرار گیـرد،    
  .»آمیزدلطـافتش با لطـافت آن در هم مـی

این تعریف، تعریفی صوفیانه و مفهومی عارفانه از شعر است که به آراء رمزگرایـان  
ت کلی جهان و قوانین حاکم بر آن در سمبولیسم یا رمزگرایی نیز موجودی. نزدیک است

مورد توجه قرار می گیرد و شاعر، اشیاء و مفاهیم را در ارتباط بـا وحـدت کلـی نظـام     
  .گیردهستی در نظر می

معـانٍ  «الشعرُ : دهد، این تعریف استآخرین تعریفی که رافعی از شعر به دست می
منـد، بیـان   منسجم و نظام شعر، معانی و تعابیري است که به صورت» «تتأدي علی نظامٍ

  .»شوندمی
دهد کـه بسـیاري از   خالصۀ سخن آنکه، رافعی تعاریف گوناگونی از شعر ارائه می

کنندة تعاریف دیگر و برخی، ارتباطی بـا دیگـر   برخی از تعاریف کامل. آنها مبهم است
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ترك ها مششعر، یک بار، تعبیري کلی از انسانیت است و در همۀ انسان. تعاریف ندارند
. کنداست و یک بار به معناي احساسی است که خیال در آن نقش یک آینه را بازي می

توان کل جهان هستی را در آن خالصه شعر، جهانی زنده از معانی و الفاظ است که می
ـ . شـوند کرد و در آخر، شعر، معانی و تعابیري است که به صورت منسجم بیان مـی  ا ام

عبارات و تعاریف گوناگونی ارائه داده است؟ در حقیقـت  چرا رافعی معناي شعر را در 
گاه به معناي . اي خاص به شعر و مفهوم آن نگریسته استرافعی با هر تعریف، از زاویه

  مجازي شعر نظر دارد و گاه به طبیعـت خیـالی آن و گـاه بـه تـأثیر شـعر و عناصـرش        
ین هر بار تعریفی متفـاوت  بنابرا. هاي سرودن آن مورد نظر اوستنگرد و گاه انگیزهمی

  .دهداز شعر می
    
  وزن و قافیه -2-2   

  گویـد بـه دو عنصـر اساسـی شـعر اشـاره       رافعی، آنجا که از وزن و قافیه سخن می
نگرد که به آشکار شدن موسیقی در شعر کمـک  کند بلکه به آن دو از این جنبه مینمی
از نظر او بهترین شـعر، شـعري   . ددهردیف آهنگ و غنا قرار میکنند و آن دو را هممی

کند که این روش، درآورد و اشاره می) ترانه(است که شاعر بتواند آن را به صورت غنا 
انـد؛ تـا جـایی کـه     روشی است که شاعران از دیرباز آن را در اشعار خود به کار بـرده 

پـی   شتري که درهاي اشعار خود، همچون نالۀ بچهدر آخر قافیه »حطیئه«شاعري چون 
، 1رافعـی، پیشـین، ج  (آورد  هایی موزون سر دهد، صداهایی آهنگین مـی مادر خود، ناله

  ).4ص
بزرگتـرین سـهمی کـه     امـا از دیدگاه او شعر گذشتۀ عرب در قید وزن و قافیه بود 

سرود  که بتوان آن را بـه  اي میعرب در شعر خود داشته، این است که شعر را به گونه
کند و در انتقاد از او سپس به شعر زمانۀ خود اشاره می. خواندصورت نغمه و آواز نیز 

شود که تنها بـا نغمـه و آواز هماهنـگ    شعر، این روزها طوري سروده می«: گویدآن می
باشد؛ کافی است موسیقی و آهنگ از آن برداشته شود، در ایـن صـورت هـیچ وجـد و     

ا مخاطب به جاي آنکه به نقد شود تغنایی بودن شعر باعث می. »انگیزاندسروري برنمی
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واژگان شعر از نظر زیبایی و اقتضاي کالم بپردازد، تنها تحت تأثیر موسیقی کـالم قـرار   
و سـپس بـا اشـاره بـه     » نظم عربی همان اوزان موسیقی اسـت «: کنداو تأکید می. گیرد

ماهنگی شاعرانی که تنها به پیوند الفاظ به یکدیگر و ه اما: گویدشاعران معاصر خود می
کلمات و به نظم کشیدن معانی و مضامین گذشـتگان بپردازنـد، منسـوب بـه جاهلیـت      

ها نام جاهلی بـر خـود گرفتنـد،    هستند چرا که اگر اعراب جاهلی به خاطر عبادت بت
  ).6، ص3همان، ج( اینان به خاطر عبادت وزن شایستۀ این نامند

منظـور  . گویدخود سخن می در اینجا رافعی دربارة شعر و غنایی بودن آن در عصر
از غنایی بودن شعر، آهنگین ساختن آن است و با موسیقی درونی شعر که برخاسـته از  

آهنگ در شعر عربی بر خالف شعر سایر ملل، بویژه . وزن عروضی است متفاوت است
آهنگ در شعر عربی ممکن است با موسیقی درونی . یونان، از اجزاي اصلی شعر نیست

. شد و هنگامی که شعر آهنگین شـود، موسـیقی درونـی آن از بـین رود    شعر متفاوت با
علت آن این است که اساس شعر عربی در موسیقی، تنها بر حروف است در حالی کـه  

آهنگ باشد، وزن آن در شعر یونانی، آهنگ از اجزاي اصلی شعر است و اگر شعري بی
  )221، ص1983احسان عباس، ( .شودنیز باطل می

از سـوي دیگـر نبـود     اماهاي آن است رافعی، غنایی بودن شعر از زیباییاز دیدگاه 
نوآوري در واژگان و معانی شعر و بسنده کردن به تقلید اوزان موسیقی، از ارزش شـعر  

داند که افزون بر اینکه بتوان آن را به  بنابراین او بهترین نوع شعر را شعري می. کاهدمی
  .بهره نباشدمعانی و واژگان بی صورت غنا درآورد، از نوآوري در

. اي که باید به آن اشاره کرد، در نظر گرفتن نظم عربی به صورت موسیقی است نکته
. کند آنچه در شعر اهمیت دارد، جنبۀ موسیقایی بودن آن است یعنی دیدگاهی که القا می

  نشـان  کنـد و ایـن امـر    اي به بحور عروضی یا قافیـه نمـی  او در این دیدگاه هیچ اشاره
شود تا شعر را به سمت اندیشۀ کلی دهد که رافعی از اندیشۀ خشک عروض رها میمی

این اندیشۀ کلی موسیقی همان چیزي است که بر روح شعر آزاد یا نو . موسیقی بکشاند
پرداز در توانست یکی از پیشگامان نظریهحاکم است و رافعی با گسترش این اندیشه می

  .این زمینه باشد
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داند که به معـانی شـعر در بـرانگیختن احسـاس مخاطـب      وزن را آهنگی میرافعی 
اساس همان معناي . داندبنابر این او وزن را عامل کمکی و نه اساسی می. کمک می کند
  .شعري است

هاي بیت و لزوم  او با اینکه همچون قدما به اهمیت باالي قافیه نسبت به دیگر بخش
، ابتکار و نـوآوري در شـعر عربـی و ایجـاد حالـت      کندپرداختن خوب به آن تأکید می

حالتی که میان نظم و نثـر باشـد هـم بـه لفـظ      «. داندجدیدي در آن را نیز ضروري می
حالتی که شعر در آن از جان برآیـد و سـاختارش هماهنـگ بـا آن     . بپردازد هم به معنا

ت را ابـداع  به همان صورتی که شاعران اندلس متناسب با نیازشان، شعر موشـحا . باشد
عصر انـدلس،  . شعري که مطابق عصر و زمینۀ ادبی در آن سرزمین به وجود آمد. کردند

عصر رفاه و خوشگذرانی بود؛ در نتیجه شعر و ادبیات در آن عصر بسیار گرامی داشـته  
او سپس اساس حالت پیشنهادي خـود بـراي شـعر را،    ). 11رافعی، همان، ص( »شدمی

  :دهدسالمت ذوق قرار می
فهی الحاسۀُ التی تَتَّجه الـنفس الـی المعـانی و تنقلـب     . أساس هذا الشعرِ سالمۀُ الذوق«

عنها، بل هی العینُ المرکَّبۀُ فی الروحِ تجمع جمـالَ الطبیعـۀِ فـی نظـرةٍ واحـدةٍ، فتنقلُـه الـی        
شـعر بـر   اسـاس ایـن   «). همان( »اإلحساسِ، کما تمد العینُ الباصرةُ بِمرئیاتها وهم المخیلۀ

کنـد و   همان حسی که انسان از طریق آن به معانی شعر توجـه مـی  . سالمت ذوق است
گیرد؛ حسی که چشم روح است و زیبایی طبیعـت را در یـک   ها قرار میتحت تأثیر آن

همانگونه که چشم سر نیز، تخیالت ذهـن را  . نمایدنگاه، جمع و به احساس منتقل می
  .»دنمایبیند، اضافه میدر آنچه می

دهد که رافعی از وضعیت نظم شعر عربی راضی نیسـت و بـه   این دیدگاه نشان می
دنبال حالتی است که در آن شعر را به نثر نزدیک نماید و با اینکـه شـعر موشـحات و    

 امـا زنـد  چگونگی به وجود آمدن آن را به عنـوان نمونـۀ تغییـر و نـوآوري، مثـال مـی      
دهـد و تنهـا لـزوم تغییـر و نـوآوري را      مـی چگونگی شعر پیشنهادي خود را توضیح ن

  .کنداحساس می
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  رابطۀ شعر و نثر -3-2  
از آنجا که در دیدگاه رافعی،  شعر و نثر ارتباط نزدیکی با هم دارنـد، وي معیـاري   

اگر با این عمل، خللی در . دهد و آن، برگرداندن شعر به نثر استبراي نقد شعر قرار می
تر از آن به نظر رسد، در این صـورت  اش کاملرت نثرگونهمعناي شعر پدید آید یا صو

  .تر از نثر باشدبه عبارتی دیگر شعر باید مختصر و کامل. اي استآن شعر، شعر بیهوده
در این دیدگاه، او به برخی آراء گذشتگان نظر دارد که اصل شعر را برآمـده از نثـر   

اینان بر ایـن بـاور   . ازم القرطاجنیآراء کسانی چون ابن طباطبا العلوي و ح. دانستندمی
براي همین، نیکویی و . دهدبودند که نثر، زیبایی جوهر درونی خود را با نظم نشان می

در حالی کـه مضـامین   . رودها به نثر از بین نمیمحکم و دقیق بودن اشعار، با تبدیل آن
  .گرددها به نثر، کامالً آشکار مـیساختگی اشعار ظاهر فریب، با تبدیل آن

کند رافعی در تعبیري شاعرانه، با تشبیه شعر به یک پرنده و نثر به النۀ آن، تأکید می
گونه که شکوه و زیبایی یک که شعر تنها بر پایۀ نثر و محکم بودن آن تکیه دارد و همان

سرایی کند، زیبایی نثر نیز بـه  شود که پرندة درون آن، شروع به نغمهالنه وقتی کامل می
بـا عنصـر موسـیقی کـه      امادر حقیقت شعر، جزئی از نثر است . بودن شعر استغنایی 

  .گردددهد، از نثر متمایز میشکوه و زیبایی دیگري به آن می
  شاعر -4-2  

هـا،  به جـان «زیرا او . تواند به جایگاه فرازمینی دست یابدشاعر از دیدگاه رافعی می
برند و جوهر هستی را در یک انگی باال میها را تا فضاي جاود بخشد که آنهایی میبال

تواند حاصل نیرویی زمینی باشد بنابراین این عمل نمی. [...] نمایانندها مـینظر، بـه آن
  ).230همان، ص( »شاعر باید فوق انسان باشد

مملکـت  «اي در حد یک آقا و  سـرور دارد؛ زیـرا از دیـدگاه او ، شـعر     شاعر مرتبه
پردازي آمیخته به لـذت سـروري اسـت؛ چـون شـعر       عر خیالقلب هر شا. است »شعرا

هرگاه صدایش در این مملکت طنین افکند، از هـر سـو،   . دنیاي او و او سرور آن است
افکـن او را در  هـاي طنـین  گویند و همواره روزگار این نفـس گروه به او لبیک میگروه
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او را از طریـق آن   دهد کـه مـردم  کند و برایش دیوان شعري قرار میاش حفظ میسینه
  ).3رافعی، پیشین، ص( »بشناسند

آمیزند با این حال نشان علی رغم اینکه این دو دیدگاه، ساختۀ خیال رافعی و اغراق
ها قـرار  تواند الگو و سرمشق سایر انساندهند که شاعر، انسانی ارجمند است که میمی

  .گیرد
شاعر کسی اسـت کـه   «: گویدیاز آنجا که شاعر با دل پیوند محکمی دارد، رافعی م

اگر شعري سراید، تو پنداري که گوش او در دل تو قرار دارد و چشمش آنچه را که در 
تواند تورا بخنداند شاعر کسی است که اگر غزل سراید، هم می. بیندگذرد، می دل تو می

ن نگـرا گذارد کـه هـر لحظـه دل   اگر حماسه سراید، چنان بر تو تأثیر می. و هم بگریاند
شـوي  اگر چیزي را برایت توصیف کند، تو مشتاق لمس آن می. شوي سرزمین خود می

. شـود و اگر در رثاي کسی شعري سراید، گویی آن شعر ، به صورت اشک جاري مـی 
خالصۀ سخن آنکه شاعر از دل بگوید چرا که هر آنچه از دل برآید، الجرم بر دل [...] 

  ).8همان، ص( »نشیند
نۀ عواطف و احساسات امکان غلو و اغراق ندارد؛ زیرا عواطف شاعر حقیقی در زمی

گـویی  . کنندهاست و عالم وجود را به عالم غیب مرتبط میو احساسات پیوند میان دل
فرستد که به جسم زندگی ها و مناظر زمینی را به سمت روحی آسمانی میشاعر صحنه

ایـن نیـروي   . شـود و مناظر افزوده مـی  هادر نتیجه، نیرویی الهی به آن صحنه. بخشدمی
الهی تا زمانی که دل را تسخیر نکرده باشد، با جسم پیوندي نخواهد داشت و اگر بر آن 

  .بخشدناپذیري به آن میتأثیر گـذارد، شور و حـال وصف
، از گرایش وي به مکتب رومانتیسم حکایت  دیدگاه رافعی دربارة ارتباط شاعر با دل

کند این است که شاعر باید به صلی که مکتب رومانتیسم بر آن تکیه میمهمترین ا. دارد
  .دل خود باز گردد

شاعر استعداد شعر سـرایی داشـته   «: شرط شاعر بودن از دیدگاه رافعی این است که
شود که او بتواند مبتکرانه دست به هر معنایی این استعداد نیز زمانی مشخص می. باشد

در حقیقـت مهـارت شـاعر در    . ت سخن، آگاهی داشته باشـد بزند و از ریزترین مناسبا
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اند که تا زمانی هایی روشنشاعران همچون چراغ. توجه به همین ظرایف و دقایق است
که هر چراغ، روغن خود را دارد، سزاوار نیسـت کـه شـاعري بـا نـور شـاعر دیگـري        

صـفات و  : لـه از جم. تفاوت میان شاعران نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. بدرخشد
اي کـه  خصوصیات اخالقی که از فردي به فرد دیگر متفاوت است، تأثیر محیط و دوره

کند و رویدادهاي خاص و تأثیرگذاري که ممکـن اسـت بـراي    شاعر در آن زندگی می
با همۀ ایـن اختالفـات    اما. نصیب بماندشاعري رخ دهد در حالی که دیگري از آنها بی

  )5، ص2رافعی، پیشین، ج(. »همان استعداد شاعر است آنچه اهمیت بسزایی دارد،
  
  هاي او در مرحلۀ دوم زندگی ادبی  دیدگاه - 3

، یعنی زمان تألیف اولین کتاب نثر وي  به شیوة شعر سـپید؛  )م1912(این مرحله از 
در همین دوره ، او . آغاز شد و تا آخر زندگی او ادامه یافت »حدیث القمر« یعنی، کتاب

در ایـن بخـش، از   . کرد هاي آن زمان منتشر می را  نیز در روزنامه» لقلموحی ا«مقاالت 
هـایش پیرامـون    البالي مقاالت وحی القلم و همچنین برخی از کتب نثر وي، با دیدگاه

سازد و  تري را مطرح می هاي تازه در این مرحله، او دیدگاه. شویم شعر و شاعر آشنا می
  . شود عروض و قافیۀ شعر، احساس میخروج کامل او از قواعد دست و پاگیر 

  شعر -1-3  
از شـعر بـه عنـوان     »رسائل االحزان فی فلسـفۀ الجمـال و الحـب   «رافعی در کتاب 

در تعریف از شعر، «: نویسد او می. کند مفهومی مبهم و به نوعی غیر قابل تعریف یاد می
ان، آن را بـه  هـاي فـراو   همـین پاسـخ   امااند  هاي مختلف سخن گفته بسیاري و به شیوه

انـد مفهـوم شـعر را در     برخی سعی کرده. اند صورت مفهومی غیر قابل تعریف درآورده
فضایی روحانی به تصویر بکشند و همۀ عناصـر زیبـایی و فضـیلت را در محـدودة آن     

اینان بر این باورنـد کـه فقـط فضـاي     . بگنجانند و با خیال، به حقیقت آن اشاره نمایند
د ماهیت شعر را به خوبی نشان دهد؛ چرا که این فضا، فضـایی  توان معنوي است که می

مبهم است و از این نظر، به خود شعر شباهت دارد؛ شعر نیز مفهـومی پیچیـده و مـبهم    
او سـپس تفسـیر خـود را از مفهـوم     . »توان ارائه داد دارد و در تفسیرش، صدها نظر می
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ن ورائهـا   الشعرُ وراء النفسِ و «: کند گونه بیان می شعر، این الطبیعۀِ و الطبیعۀُ مـ وراء النفس
و مـا  [...] الغیب؛ فلو جمع ما قیل فی الشعرِ لرأیتَه یصلح فی أکثر معانیه أن یقالَ فی النفسِ 

ی عـرشِ اهللاِ و هـو     الشعرُ الّا أولُ المعانی المبهمۀِ و الدرجۀُ األولی من سلَّمِ السماء الذاهبۀِ اـل
  ).76، ص1982( »فی االنسانِ من االنسانیۀکذلک أولُ ما 

جایگاه شعر، در پسِ جان و جایگاه جان، در پسِ طبیعت و از پسِ طبیعت جهـان  «
اگر به همۀ آنچه که در مفهوم شعر گفته شده اسـت، بنگـري، خـواهی    . غیب قرار دارد

ورد شعر تنها بنابراین در م[...] کند  ها در مورد جان نیز صدق می دید که بیشتر این گفته
رود، از جملـه   اي که به سمت عـرش الهـی پـیش مـی     در نردبان آسمانی: توان گفت می

  .»اولین مفاهیم مبهم و برتر و همچنین از جمله اولین مفاهیم انسانیت در انسان است
زند و بر  در این تفسیر، رافعی شعر را در ارتباطی زنجیروار به جهان غیب پیوند می

چگـونگی ایـن    امـا دانـد   مفهوم شعر را برآمده از ارتباط آن به غیب مـی این پایه، ابهام 
از سوي دیگر، از نظر او، جان انسان نیـز داراي همـین   . ارتباط را روشن نساخته است

بنابراین آنچه در مورد مفهـوم  . ابهام است؛ زیرا همچون شعر به منبع غیب مرتبط است
گونـه   البته اگر او منظور خود را ایـن . تتوان گفت در مورد جان نیز صادق اس شعر می
کرد؛ یعنی، ابهامی که در تعریف شعر وجود دارد، حاصل ابهـام جـان انسـان و     بیان می

  .رسید تر به نظر می درون آن است، شاید درست
او در بیان فلسفۀ وجودي شعر، آن را تعاملی الهی با انسان کامل و بلندمرتبه معرفی 

عالم وجود، جوهري وجود دارد که هستی در آن شناور است  در: کند و معتقد است می
هاي  گیرد؛ شعر، تأثیر همین جوهر بر بعضی جانو از نیرو و ارادة خداوند سرچشمه می

جـان  . هایی که شایستۀ پذیرفتن خیال هستی در خود هستند واال و برجسته است؛ جان
ایـن آمیـزش، شـعر آفریـده      آمیـزد و از  بیند، با این جـوهر درمـی   شاعر در هر آنچه می

لن یکونَ الشعرُ العالی أبداً اال التقاء بینَ نفسٍ سـامیۀٍ و حقیقـۀٍ   «: این سخن او که. شود می
گمـان نتیجـۀ آشـنایی انسـانی واالمقـام بـا        شعر ارزشمند و عالی، بـی « ).همان( »سامیۀ

  .، در جاي خود تعبیري بسیار زیباست»حقیقتی واالست



43              جایگاه شعر و شاعري در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی                                      

او عمل شعرسرایی را از انسان جدا کرده، در اختیار خیال هسـتی  در این دیدگاه،   
دهد و بر این باور است که جان بشري، تنها امکانی شایسته براي قـرار گـرفتن    قرار می

همچنین یادآور همان نیروي برتر و پنهانی است که از نظر او در . این خیال در آن است
، 3رافعـی، وحـی القلـم، بـی تـا، ج     ( کنـد  دستگاه تولید معانی ادیب دخل و تصرف می

در حقیقت ایـن شـوق و الهـام     امادانست  وي شعر را مولود شوق و الهام می). 232ص
بـه عبـارت دیگـر رافعـی در ایـن دیـدگاه، نگـاه        . اي از تخیل نیست جز تعبیر عارفانه

  . اي به تخیل انسان داشته است عارفانه
گیرنده است، تنها  شاعري که الهام جاي شگفتی است که شادي«: افزاید او سپس می

از نظـر او  . »غم و اندوهش، گویا غـم و انـدوه همـۀ عـالم اسـت      اماویژة خود اوست 
کنندة  شعري که تنها به لذات بشري بپردازد، در نهایت نقص و در برابر، شعري که بیان«

ن، بنـابرای ). 78رافعـی، رسـائل االحـزان، ص   ( »دردهاي بشر باشد، در اوج کمال است
گوید، همان حقیقـت وجـود و انسـانیت اسـت و      حقیقت واالیی که او از آن سخن می

مجمـوع ایـن مفـاهیم و    . گیـرد  مفاهیمی همچون زیبایی، عشق، لذت و درد را دربرمـی 
آورد؛ شعري که اگر بـه لـذات    معانی در جان شاعر آمیخته شده و شعر را به وجود می

ناقص، و اگر به شرح دردهاي  -بندوبار است  بی و البته مقصود او شعر –انسان بپردازد 
ویژه  هایش و به در کتاب »فلسفۀ درد«او، کامل خواهد بود؛ موضوعی که رافعی با عنوان 

  .حدیث القمر به آن پرداخته است
خود شعر نیست بلکه شـعر تصـویر آن   «کند  حقیقت وجودي که به آن اشاره می اما

اي است که در جان به خود  ، به همان شکل زندهحقیقت و ایجاد احساس نسبت به آن
بازتاب و اشراق «در دیدگاه او، حقیقت دیگري وجود دارد که نتیجۀ  همچنین .»گیرد می

جان شاعر را با تمام زیبایی هستی پیونـد  «و » معنوي چهرة محبوب، بر دل شاعر است
زندگی شاعر جدا  از«چه  است و چنان »لبخند«و  »نگاه«این حقیقت از جنس . »دهد می

روح از الفـاظ و معـانی    اي بـی  گردد، شعر او زنده نخواهد ماند و تبـدیل بـه مجموعـه   
از  اماباشد  است و جزئی از همان حقیقت وجود می »عشق«این حقیقت، . »خواهد شد
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آن، گویی حقایق و مفاهیم دیگري وجود نخواهند  نظر رافعی آنقدر باارزش است که بی
  . در آثار ادبی او نیز جلوة خاصی دارد »شقع«داشت و البته 

  فلسفۀ شعر  -2-3
بر شـوق و احسـاس و تأثیرپـذیري    «کند که  رافعی شعر را به دین بشري تشبیه می

اي جهت تغییر  شعر وسیله. کند ها حقایق زندگی را تفسیر می استوار است و براي انسان
تر و زیباتر از آنچه هسـت،   فاي است که زندگی را لطی آید؛ وسیله زندگی به شمار می

نیـاز از دیـن آسـمانی     همانگونه که انسان بـی . »گیرد دهد و جان با آن آرام می نشان می
بنـابراین شـعر   .  )272وحی القلم، ص( نیاز از این دین بشري نیز نخواهد بود نیست، بی

 این آرامـش در حقیقـت  . اي براي رساندن او به آرامش است در خدمت انسان و وسیله
به عبارت . هاي زندگی و حقایق آن به شکل شعر است حاصل به تصویر کشیدن زیبایی

کند و آن تأثیرگـذاري ایـن    دیگر شعر با معانی و مفاهیم خود، فلسفۀ خود را بازگو می
  .معانی و مفاهیم بر انسان است

. دهـد  شعر، بیانی هنري از زندگی است که ظاهر و باطن حقایق را با هم نشان مـی 
انسان در روزمرة زندگی تنها به ظـواهر آن توجـه دارد، در مقابـل، مخاطـب شـعر       اگر

هاي زیرین ذهنی و شخصیتی او  چه آن را به صورتی بخواند که مفاهیم آن در الیه چنان
آورد کـه   نفوذ کند و با آنها انس گیرد، شناخت و تصویر عمیق و وسیعی به دسـت مـی  

  ).366همان، ص( ی باالستبین و با درک تنها ویژة ضمیري نکته
اي براي کشـف اسـرار طبیعـت و بـاطن حقـایق       براین اساس، شعر به عنوان وسیله

کنـد و   زندگی است؛ بدین صورت که شاعر با ذهن خود در حـوزة طبیعـت نفـوذ مـی    
از . کشد سپس دریافت خود را از این سیر و سفر معنوي، به صورت شعر به تصویر می

تواند ژرفاي این تصویر را دریابد در  بین می  سنج و باریک هسوي دیگر تنها مخاطب نکت
  .غیر این صورت در ظواهر آن خواهد ماند

انگیـز هسـتی معرفـی     در جاي دیگر، او فلسفۀ شعر را مبتنی بر رموز زیبا و شگفت
رموزي که در آنِ واحد داراي دو وجه ظاهري : گوید کند و در توصیف این رموز می می

نگـرش  . اند وهم متغیر شونده؛ هم ثابت اند و هم جذب کننده هم جذب و باطنی هستند؛
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اي است که درك او را از آنها به کلی با درك دیگران  شاعر به این اسرار و رموز به گونه
یابد و  نگرد و زیبایی و لطافت آنها را به خوبی درمی کند؛ او به ژرفاي آنها می متمایز می

او با دید تجزیـه و ترکیـب بـه    . جوید ت را در آنها میمتحیرانه ردپاي حکمت و بصیر
گیرد که همـان سـبک    پردازد و در بیان آنها شیوة خاصی را پی می معانی و مضامین می

  . )280همان، ص( اوست
این سخن به این معناست کـه طبیعـت بـا تمـام اسـرار و رمـوزش در نهـاد شـاعر         

اش  گویی از خود و اسرار درونی گوید نشیند؛ هنگامی که شاعر از طبیعت سخن می می
بنابراین از دیدگاه او، پیوسته وحـدتی میـان شـاعر و هسـتی برقـرار      . سخن گفته است

  .است
داند و در نقد شـعر، آنچـه بـرایش از     رافعی، نگاه فلسفی در شعر را از لوازم آن می

 اهمیت بسزایی برخوردار است، اندیشۀ فلسفی شاعر و بسط آن در معـانی و مضـامین  
). 330همـان،  ( باشد شعرش و همچنین دقت نظر او در اسرار و رموز جهان پیرامون می

سرکشی روح انسان و نبرد او با هستی و وجـود، نـه در اعتـراض بـه     «: او معتقد است
اي است کـه ایـن روح    بلکه در آرامش شاعرانه] که آفریدگار این هستی است[خداوند 

شود طبیعت  آرامشی که باعث می. کند کوشش می متأمل و اندیشمند براي رسیدن به آن
زنـد و   ها و ستارگانش لبخند مـی  گونه که با گل در کالم شاعر لبخند زند؛ درست همان

سـازي   پندارد که براي کشف و در عین حـال پنهـان   شاعر را همچون ابزاري طبیعی می
نظر او رسالت به عبارت دیگر، از .  )367همان، ص( »شود کارگرفته می  حکمت وجود به

  .شاعر در این است که هستی را در شعر خود به تصویر کشد
: گوید داند، می مصطفی الجوزو دربارة نگاه فلسفی که رافعی آن را از لوازم شعر می 

اگر مقصـود  . »فلسفۀ شعر«گوید یا  سخن می »فلسفه در شعر«مشخص نیست او دربارة 
فی باشد، در این صورت خالف بسـیاري  او فلسفه در شعر و به معناي دیگر، شعر فلس

از نظر افالطـون گرفتـه کـه شـعر را دشـمن فلسـفه       . از بزرگان نقد، سخن گفته است
... دانست تا آراء منتقدانی چون آمدي، قاضی الجرجانی، ثعالبی، ابن بسام اندلسی و  می

یفـه و  که همگی استفاده از فلسفه را به منظور روشن ساختن فکر و اندیشۀ انسانی، وظ
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اگر مقصود او فلسفۀ شعر به معناي نظریۀ شعر باشد، در این  اما. دانند رسالت شاعر نمی
کـه قواعـد   ... صورت او نیز مانند بسیاري از شاعران همچون سعید عقل، نزار قبانی و 

گذاري کردند که تقریباً توصیف عمل خود  خاصی را براي شعر وضع و نظریاتی را پایه
اندیشد  ایی است، قالب فکري خاص خود را دارد که بر اساس آن میها در شعر سر آن

دید و  تنگ براي خود می اي  همان که شعر موزون را جامه. بیند و دنیا را از دریچۀ آن می
هاي خاصی را نیز در باب شعر و ادب  گونه که دیدگاه او را به سمت نثر کشاند و همان

اگر دیدگاه او با فلسفۀ شعر، یعنی، ). 242ص مصطفی الجوزو، پیشین،( ارائه داده است
البته که . هاي مختلف فکري در شعر، منطبق باشد، خالف نظر بزرگان نقد نیست دیدگاه

او به دنبال معناي اصطالحی فلسفه در شـعر نیسـت بلکـه منظـورش تنهـا بـه جریـان        
ین معنا که او بیند؛ نه به ا او شاعر را فیلسوف می. انداختن فکر و اندیشه در شعر است

گوید و هدفش گسـترش معتقـدات    داراي نظامی فلسفی است که بر اساس آن شعر می
. اي توانـا و فعـال اسـت     آن نظام فکري است بلکه به ایـن معنـا کـه او داراي اندیشـه    

اي که به دنبال کشف رازهاي زندگی و رسیدن به آرامش است و این نیز همـان   اندیشه
  .فلسفۀ شعر است

دهد و حافظ ابـراهیم را بـه    جود او احساس را بر فکر و اندیشه ترجیح میبا این و
: ستاید و معتقد است دلیل اینکه در شعرش بیشتر بر احساس تکیه دارد تا بر اندیشه، می

 »گرایان قرار داده است بر رونق شعر او افزوده است و او را در زمرة احساس«همین امر 
هر چند . افزاید ین احساس است که بر رونق شعر میبنابراین، ا). 279وحی القلم، ص(

  .اي از اندیشه و احساس دانسته بود که او پیش از این در تعریف شعر، شعر را آمیخته
تبـدیل  «از نظر او، در شعر رازي  نهفته است که متنبی به آن پی برده است؛ یعنـی،  

علی رغم ضـعف   ؛ رازي که شعر متنبی را»درك و احساس انسان به شناخت و معرفت
ایـن جـاودانگی، حاصـل    . در موضوعاتی همچون عشق و زیبایی، جاودان ساخته است

اش از  پرداختن وي به حکمت و اندیشۀ انسانی و توصیفات دقیـق و کـامال هنرمندانـه   
هاست؛ گویی که به زیبایی تمام صـورت آنهـا را در معـرض دیـد      ها و رذیلت فضیلت
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وضوع به زندگی انسان و سرشت او مرتبط است، تا دهد و چون این م مخاطب قرار می
  ).237همان، ص( درخشد زمانی که انسانیت استمرار دارد، شعر متنبی نیز با آن می

شود و درك و احساس را یکی از اصـول اولیـۀ    این دیدگاه وارد فلسفۀ شناخت می
رفـی  شعر در حقیقـت ظ . کند هاي آن معرفی می شناخت و بیان شعري را یکی از جلوه

براي اندیشه و حکمت است به شرطی که این اندیشـه در قالـب و سـبکی هنرمندانـه     
بنابراین سبک هنري همان چیـزي اسـت کـه شـعر را از علـم و شـناخت       . ریخته شود

کند  براي همین است که رافعی شناخت محض را در شعر رد می. سازد محض، جدا می
خواهد، زیبایی نهفته در  قابل از شاعر میگذارد و در م و آن را بر عهدة علم و فلسفه می

سازد تا  پاالید و شفاف می اي را به همان صورتی که آن را در ذهن می هر فکر و اندیشه
به عبارت . اش را آشکار سازد، با لطافت و ظرافت به تصویر کشد هاي پنهانی تمام جنبه

زیبـایی در آن  دیگر، اندیشه ممکن است تبدیل به شعر شود به شرطی که خصوصیات 
مشاهده شود و شاعر آن را برلوح وجود خویش حک کند و راز درونی آن را با دقت و 

بنابراین، از نظر او، میان شعر و فلسفه و علم تفاوتی وجود دارد و . لطافت آشکار سازد
آن این است که فلسفه و علم، شناخت محض هستند در صـورتی کـه شـعر شـناختی     

شعر توصیفی است از زیبایی و سبکی است شخصی و لطیف؛  .صوفیانه و عارفانه است
گونه که پـیش از   همان. اگر چه به همان چیزي بپردازد که در حوزة علم و فلسفه باشد

  .این نیز از نظر نوع زبان و سبک، میان نویسنده و دانشمند تفاوت قائل شده بود
طر کـه بـر شـناخت و    اي را به این خـا  یک شاعر توانا هرگز اندیشه«: نویسد او می

زند و در  کند بلکه به پیرایش این اندیشه دست می دانش مخاطب افزوده شود، بیان نمی
زیبـایی ادبیـات در   . کند تا شناخت و ذوق را با هم ایجاد نمایـد  آن دخل و تصرف می
به سبک بیانیِ زیباست   نیست بلکه در به تصویر کشیدن آن »افکار«گزارشِ صرفا علمی 

بنابراین تفاوت دیگر علم و فلسفه بـا  ). همان( چ مانعی بر جان مخاطب نشینندهی تا بی
  .شعر در ذوق و شیوة بیان است
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  شعر سپید -4-3  
اي را  پیش از این گفتیم که او در مقدمۀ اول دیوان خود از قافیه به تنگ آمده، شیوه

و به نظریۀ شعر سـپید  در این مرحله ا. کند که میان نظم و نثر باشد در شعر پیشنهاد می
هرچند که همواره تحت تأثیر نظریات آن زمان پیرامون وزن و قافیه، . شود تر می نزدیک

  .کرد از بیان روش ادبی خود در قالب نظریه خودداري می
او . هایی از گرایش او به شعر سپید در مقدمۀ کتاب رسائل االحزان آمده است نشانه

ایی خواهم نوشت که در آنهـا، اشـک چشـم و خـون دل     ه نامه: گوید در این مقدمه می
هـایی کـه     دهد؛ نامـه  هایش تکان می جاري باشد؛ از شاعري که قلب را با آهنگ نوشته

اي است که تنها در قالبی از شـعر و نثـر    سرشار از عواطف و احساسات به جوش آمده
  ).7رسائل االحزان، ص( گیرند آرام می

باالي قلب و عواطف و احساسات در دیدگاه رافعی، که بنابراین، با توجه به اهمیت 
هایش رنـگ   خواهد نوشته یابیم که او می دهد، درمی به نگاه او شعر رنگ رومانتیسم می

  .شعر به خود گیرند، هرچند در قالبی از نثر باشند
هـا، احساسـات عشـق     در این نامـه : نویسد از سوي دیگر، او در پایان این کتاب می

ت و مضامین آنها، نه بر اساس روایت داستان که بر اساس جریان شعر و جمع گشته اس
در اینجا او بـه همـان اندیشـۀ فلسـفی     .  )137همان، ص( اند اندیشه کنار هم چیده شده

گفـت و شـعر مـوزون را بـراي بـه تصـویر        کند که همواره از آن سـخن مـی   اشاره می
آورد تا بتواند به کمک آن، اندیشـه   از این رو به نثري روي می. دید کشیدنش ناتوان می

  .هاي خود را در آن بگنجاند
کند کـه در وصـف    اي از یک عرب بیابانگرد ذکر می در جایی از همین کتاب جمله

واهللاِ إنّی ألري الشمس علـی حائطهـا أحسـنَ منهـا علـی      «: گوید عشق خود  به زنی می
خانـۀ او ، زیبـاتر از دیـوار     به خدا سوگند کـه خورشـید بـر دیـوار    «. »حیطانِ جیرانها

اي کـامالً شـعري اسـت و نگـاه      این جمله، جمله: افزاید سپس می. »همسایگانش است
همـان،  ( زند؛ در حالی که در قالب نثر بیان شده اسـت  زیباي آن در این جمله موج می

  ).98ص
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نقص شـعر عربـی در   : کند اي که به دوستش ابوریه نوشته است، اقرار می او در نامه
ین است که توان بسط معانی را ندارد و اگر معـانی را در آن بسـط و شـرح دهـی، از     ا

این همان دلیلـی اسـت   . گردد درجۀ شعر ساقط و بیشتر شبیه به نظم درآوردن متون می
هـا شـعر    این کتـاب . که مرا به نویسندگی و نوشتن حدیث القمر و المساکین واداشت 

از نظـر او ایـن دو   ). 180مود ابوریه، بی تا، صمح( هاي موزون هستند ولی نه در قالب
  .کتاب شعر هستند و معناي آن این است که او به شعر غیر موزون اعتقاد دارد

بینـیم کـه از همـان     اگر تعاریفی که او از شعر داده بود در ذهن خود مرور کنیم، می
عنـاي کلـی   ابتدا یعنی، حتی در مرحلۀ اول زندگی ادبی و در مقدمات دو دیوانش، به م

کند که وزن و  هرگز تصریح نمی اماشعر و ارتباط آن با قلب و احساسات گرایش دارد 
داد و تنهـا   او گرایش خود را به شعر سپید آشکارا نشان نمی. قافیه را باید کنار گذاشت

او : گویـد  محمد سـعید العریـان مـی   . داشت در مجالس خصوصی خود پرده از آن برمی
کند شعر سپید موجب کاهش منزلـت شـعر    اش تأکید می اي ادبیحتی در یکی از نقده

گیرد؛ به این معنا کـه او   این موضع او در حقیقت از غرورش سرچشمه می. عربی است
. خواهد در برابر دیگران مانند کسی باشد که از نوشتن شـعر منظـوم نـاتوان اسـت     نمی

. شـعر مـوزون نیسـتند    هاي ادبی او در شعر سپید، خـالی از  براي همین است که کتاب
گـردد کـه در آن زمـان، شـعر      علت این امر به محیط او برمی: گوید مصطفی الجوزو می

هاي نوآورانه در مقالۀ فنی، خود  تابید و رافعی نیز علی رغم همۀ گرایش سپید را برنمی
  . دانست را ملتزم به دفاع از سنت می

هاي ادبی خود در این زمینه  تاببنابراین او در عمل به شعر سپید معتقد است و با ک
  .   کرد از بیان آن در قالب نظریه خودداري می اماتوانایی خود را اثبات کرده است 

  شاعر  -5-3   
هاي متعددي در مورد شاعر دارد کـه برخـی سـنتی و     در این مرحله رافعی، دیدگاه

با نگاهش به شعر  کند، غالباً تصویري که او از شاعر ترسیم می. برخی نو و تازه هستند
  .و آنچه پیش از این دربارة شعر گفتیم، همخوانی دارد
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، »شاعر« نام«: توان به این سخن اشاره کرد هاي سنتی او در مورد شاعر، می از دیدگاه
کند؛ زیرا بیانگر معناي احساس و شـعور   خود به تنهایی بر سرشت هنري او داللت می

محمـود ابـو ریـه، پیشـین،     ( »کنـد  را درك مـی است؛ معنایی که تنهـا او بـه خـوبی آن    
  ).242ص

جدید و تازة او، شاعر حقیقی انسانی است که در او روحی آسـمانی    در دیدگاه اما
داند که شعر، دیـن اوسـت؛ دینـی     او شاعر را انسانی پیامبرگونه می. متبلور گشته است

با زیبایی و نیکی  همان دین لطیفی که قانونش، اصالح مردم. انسانی و از جنس احساس
هـا حکمرانـی    بر این اساس اگر ادیان آسمانی با هیبت و عظمت خود بـر جـان  . است

در واقع زیبایی و . کند زیرا او پیامبر زیبایی است کنند، شاعر با عشق در آنها نفوذ می می
  .کند مفهوم آن همان چیزي است که او بیش از سایرین درك می

شاعر، از نظر آمیختگی فرهنگی، عامـل شـکوفایی    از نظر او خلق، خوي و  اصالت
هاي  برد که از فرهنگ خالقیت اوست و براي آمیختگی فرهنگی، از احمد شوقی نام می

از سوي ). 300، ص3همان، ج( متعددي چون عربی، ترکی و یونانی تأثیر پذیرفته است
او را  دیگر مقدار عناصر وجدانی و عاطفی شاعر نیز عاملی اسـت کـه سـطح خالقیـت    

هایی خاصـی   اساس کار شاعر نیز بر همین عامل است زیرا به او ویژگی. کند تعیین می
همـین تفـاوت شـاعران،    . رود به منصۀ ظهـور برسـاند   دهد که آنچه از او انتظار می می

افزون بر این، از دیـدگاه رافعـی، زیبـایی محبـوب و     . تفاوت خالقیتشان را در پی دارد
قلب شـاعر نیـز از عوامـل شـکوفایی اسـتعداد و خالقیـت       اش بر  درخشش برق چهره

تـر و   هرآینه که این درخشش تازه گردد یا استمرار یابد، خالقیـت او نیـز تـازه   . اوست
بنابراین معیار استعداد و خالقیت شاعر، از . گردد و این موهبتی آسمانی است مستمر می

و برخی خارج از وجـود   نظر رافعی به عواملی چند بستگی دارد که برخی درون شاعر
از جمله عوامل درونی، به خلق و خوي شاعر، آمیختگی فرهنگی و  اصـالت  . او هستند

او و مقدار نیروي عاطفه و احساس و از عوامل خارج از او، بـه تـأثیر جذبـۀ محبـوب     
  .اشاره کرده است
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شاعر از دیدگاه او، همواره خارج از هندسۀ منظم و منسـجم زنـدگی اسـت و هـر     
از سوي دیگر هر شاعري ناگزیر داراي . گردد ي درون او به حقیقتی مؤثر تبدیل میچیز

دردهایی است؛ شاعر انسان دردمندي است که با ابرهاي معانی خود بـر عـالم انسـانی    
آورد، به  شکند و از کاري که روزگار بر سر آن می بارد؛ با شکستن روح این عالم می می

بنابراین شاعر داروي دردهاي زنـدگی  ). 75، ص1982رد، رافعی، اوراق الو( آید درد می
اندیشد و براي درمان دردهاي آن، دست بـه   او مصلحی است که به انسانیت می. است

  .زند تغییر زندگی و تصحیح زاویۀ دید انسان به آن می
زند و تنها آنها قـادر   شاعر صاحب چشمانی است که عشقی خاص در آنها موج می

ادوي طبیعت هستند که اگر نبودنـد، سـحر و جـادویی نیـز وجـود      به دیدن سحر و ج
دهد  اي است که به هر چیزي رنگ می همچنین او داراي ذوق و قریحه. خارجی نداشت

این یعنی شـعر در  . سازد که از چشم مردم پنهان است و حقایق و ظرایفی را آشکار می
بنابراین شاعر در مشاهده، ). 238وحی القلم، ص( اسرار اشیاء و نه در خود اشیاء است

اي  درك و به تصویر کشیدن حقـایق زنـدگی، داراي دیـدي متفـاوت و ذوق و قریحـه     
  .شوند هاي شخصی او محسوب می خاص است که از توانایی

کند و بر این باور است که شـاعر احسـاس    او میان شاعر و وجود یگانگی ایجاد می
آمیزد و تصویر آن را با معانی خویش،  میاو با عالم وجود در . هستی و اندیشۀ آن است

گوید  شود و از زبان او سخن می به عبارت دیگر، طبیعت با شاعر یکی می. سازد زیبا می
  .شاعر زبان طبیعت است: توان گفت یا می

روشن است، چنین شخصی که تمثیلی از کل هستی است، باید تمثیلی از انسـانیت  
شاعران خلّاق، اندیشه و احساس جوامع انسانی و مظهر  بنابراین، از دیدگاه او،. نیز باشد

این سخن به این معنا نیست که مـا در شعرشـان تنهـا شـاهد      اما. شکوفایی آنها هستند
هـاي   حوادث و رویدادهاي عصرشان باشیم که در این صورت شعر شبیه اخبار روزنامه

نیت کـه زمـان و   محلی خواهد بود بلکه باید به کنه طبیعت بشري و صفت کلـی انسـا  
  .شناسد، پرداخته شود مکان نمی
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شاعر حقیقی شعر . شاعر حقیقی و شاعرنما: کند او شاعران را به دو دسته تقسیم می
سـراید تـا ثابـت کنـد      شاعرنما شعر مـی  اماسراید تا ثابت کند شعري سروده است  می

گیرد  ود میاولی با توان و استعداد فطري خویش، شعر را گواه خ. شعري خوانده است
 دهد که تنها در پـی نـام شـاعري اسـت     اش نشان می و دومی با ضعف و سخنان جعلی

خواهد تفاوت دو شاعر مقلد و مبتکر را نشان  به عبارت دیگر، او می). 264همان، ص(
سازد و در این راه از آنچه خوانده است کمـک   مقلد شعرسرایی را پیشۀ خود می. دهد
  .عري خودجوش استشعر مبتکر ش اماگیرد  می

زیرا شـعر نیـرویش را از   . کند و به عنوان نکتۀ پایانی، او شاعر را دعوت به سفر می
رنگ طبیعت . دهد اي به شاعر می هر محیط جدیدي روح تازه. گیرد هاي متنوع می محیط

جایی سفید است و جایی . ها یکسان نیستند گونه که انسان همه جا یکسان نیست همان
جایی شـبیه زنـی   . بیند و جایی در تکاپوست ایی خواب است و رؤیا میج. دیگر سیاه

بنابراین هرگز روح تو براي وارد شدن به وادي شعر . زیباست و جایی شبیه مردي مبارز
ده نخواهد شد مگر آنکه او را با انواع غذاهاي متنوع و لذیذ و آب و هـواي تـازه و   آما

  . بانشاط آشنا سازي
یابیم کـه وي  از اندیشـۀ فلسـفی     رافعی در این مرحله در می هاي با بررسی دیدگاه

گوید و این موضوعی است که به تدریج او را بـه سـوي نثـر و     شعر سخن بسیاري می
کند که شعر موزون  او اعتراف می. کشاند آنچه که به عنوان شعر سپید معروف است، می

نگـاه او  . کند قافیه تصریح نمی او بر کنار گذاشتن وزن و اماقدرت بیان معانی را ندارد 
  .در این مرحله به شعر و شاعر سرشار از نوآوري و ابتکار است

از دیدگاه او، شعر ارزشمند و عالی،  نتیجـۀ آشـنایی انسـانی واالمقـام بـا حقیقتـی       
شعر دینی بشري است . کند اي است که در ذهن شاعر خطور می شعر اندیشه. واالست

یرپذیري استوار است و براي انسان حقایق زندگی را تفسیر که بر شوق و احساس و تأث
هـاي   شاعر درمان دردهاي زندگی است و با ابرهاي معانی خویش بـر خشـکی  . کند می

  ... بارد و عالم انسانی باران زندگی می
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  گیري  نتیجه
 هاي ادبی وي  مصطفی صادق رافعی از منتقدان بزرگی است که اگرچه دیدگاه

در ابتداي قرن بیستم تقریبا بیش از همه در ادبیات و مفاهیم  اماند، شکل منسجمی ندار
 .آن سخن گفته است

 هاي ادبی او بازتاب تجربۀ ادبـی خـود اوسـت؛ چـه او در ابتـدا شـعر        دیدگاه
ها گاهی دچار اختالف  بنابراین اگر این دیدگاه. به تدریج به نثر روي آورد اماسرود  می
 .به استشوند، بازتاب همین تجر می

      تأثیر نظریات ادیبان قدیم عرب و آراء فالسفۀ یونـانی بـه ویـژه افالطـون، در
با این وجود همراهی او با روح تجدد خواهی عصرنوین نیز . شود هایش دیده می دیدگاه

هاي او بسیار نو و تازه هستند و حتی به اصول  غیر قابل انکار است؛ زیرا برخی دیدگاه
 .اند نزدیک هاي جدید اروپایی مکتب

 برد، در نوع  هایش به کار می توان گفت شیوه و اسلوبی که او در بیان دیدگاه می
شیوه و اسلوبی که با حفظ تمامی اصول و معیارهـاي  . نظیر و ویژة خود اوست خود بی

 .ادبیات سرشار از نوآوري و ابتکار است

 توان به دو  می هاي او پیرامون شعر و شاعر را بر اساس تجربۀ ادبی وي، دیدگاه
در مرحلـۀ  . مرحلۀ پیش از تألیف حدیث القمر و مرحلۀ پـس از آن . مرحله تقسیم کرد

هـایش بـه محـدودیت آنهـا      اول، او به وزن و قافیه معتقد است، هر چند که در دیدگاه
 امـا کنـد،   در مرحلۀ دوم اگرچه به کنار گذاشتن وزن و قافیه تصریح نمی. کند اشاره می
 .که در عمل به مفهوم شعر سپید اعتقاد دارددهد  نشان می

  
  
  منابع و مآخذ 
جلد، 6لسان العرب، تحقیق عبداهللا علی الکبیر و دیگران،  ،الدین محمد بن مکرّم ابن منظور، جمال -

  .تا دارالمعارف، قاهره، بی
  .تا من رسائل الرافعی، الدارالعمریه، مصر، بی، ابوریه، محمود -
  .م1970أة النقد االدبی الحدیث فی مصر، دار المعارف، قاهره، نش ،امین، عزالدین -
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جلد، 4البیان و التبیین، تحقیق و شرح عبدالسالم محمد هارون،  ،الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر -
  .م1988چاپ هفتم، مکتبه الخانجی، قاهره، 

یۀ، چـاپ اول،  مصطفی صادق الرافعـی، رائـد الرمزیـۀ المطلـۀ علـی السـوریال       ،الجوزو، مصطفی -
  .م 1985داراالندلس، بیروت، 

  .م1966جلد، چاپ هفتم، دارالکتاب العربی، بیروت،  2فی االدب الحدیث، ، الدسوقی، عمر -
  .م1982اوراق الورد، دارالکتاب العربی، بیروت،  ،الرافعی، مصطفی صادق -
بعـه الجامعـه،   جلـد، مط  3دیوان الرافعی، شرح محمد کامـل الرافعـی،    ، ______________ -

  .م1904اسکندریه، 
رسائل األحزان، فی فلسفۀ الجمال و الحب، دارالکتاب العربی، بیروت،  ، ______________ -
  .م1982
جلد، دارالکتاب العربی،  3وحی القلم، به تصحیح محمد سعید العریان،  ، ______________ -

  .تا بیروت، بی
  .م1980، دارالعلم للمالیین، بیروت، األعالم، چاپ پنجم ،الزرکلی، خیرالدین  -
مصطفی صادق الرافعی، کاتباً عربیاً و مفکراً اسالمیاً، الـدار المصـریه اللبنانیـه،     ،الشکعه، مصطفی -

  .م 1999قاهره، 
  .م1983تاریخ النقد العربی عند العرب، چاپ چهارم، دار الثقافه، بیروت،  ،عباس، احسان -
  .م1955لرافعی، چاپ سوم، المکتبۀ التجاریۀ الکبري، مصر، حیاة ا ،العریان، محمد سعید -
  .ش1383آشنایی با نقد ادبی، چاپ هفتم، اتنتشارات سخن، تهران ،  ،کوب، عبدالحسین زرین -
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  الشعر و الشاعر عند مصطفی صادق الرافعی
  
 

  حسن دادخواه
ا جبامعة ا ران استاذ مشارک فی قسم اللغة العربية و آدا   اهواز  –لشهيد 

  زکيه عبادی 
ران  ا جبامعة الشهيد    اهواز  –خرجيه مرحله املاجستري فی اللغه العربيه و آدا

  فاطمه سليمی
  عضو هيئة التدريس جبامعة علوم و معارف القرآن الکرمي

  
  ملخص البحث

جتماعية و اال حول القضايا تلكتابة مقاالكاتب كبري كمفکر و   اشتهر الرافعي، مصطفى صادقمن املعروف أن  
ً فی ساحة  فضالً عن ذلک، إنه .االسالمية فی العامل العربی نقد يعترب کثري من علماء النقد،  .النقد االدبی طويل الباع ايضا

ّ له حول موضوع ". األلفاظ"الرافعی، نقد لغوی و علی مستوی  ٌ "الشاعر" و "الشعر"، و "األدب"لكن تتتجاوز ، آراء
ّ عن وسعة رؤيته الی املوضوعات االدبية،  .العمل األديب يف األلفاظ دور عن إطارها ا السؤال هو أن هذه اآلراء التی تنم ّ ام

االلتباس و ختلو احيانًا من تعليقات و آراء الرافعی التی ال، تتابع معاجلة هذه الدراسة ؟الی أی حد جديدة ومبتكرة
ات هذه اآلراءل الغموض، حول مکانة الشعر و الشاعر فی األدب، ّ   .يتّضح للقارئ مستوی حداثة و إتزان و تغري

أن ميکن  ، تدّل هذه الدراسةأفكار و آراء جديدة إنتاجفی التی کان يعيش فيها الرافعی و قيود البيئة آنذاک فرتة الی ال نظراً 
  .العريب احلديث األدب من رواد اعتبار مصطفی صادق الرافعی واحداً 

  
  

  الشاعرالنقد األديب، و الشعر، و ، و الرافعی صادق مصطفى :الکلمات الرئيسية
  


