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 چکیده

 و خاواه  مشاروطه  روشانفکران  پرداختناد،  ادبی تجدد دربارة نظری بحث به که کسانی نخستین
 تأکیاد  نیاز  ادبای  تجادد  ضرورت بر خود  اجتماعی و سیاسی اندیشة بر مبتنی که بودند ستناسیونالی
 افراطای  و کاار  محافظاه  جریاان  دو و یافات  توساعه  رفتاه  رفتاه  ادبای  تجاددگرایی  جریان. کردند می

 افراطای  جریاان  برجساتة  نماینادگان  از یکای  رفعات  تقای . کارد  ظهور فارسی ادبیات در تجددگرا
 گویناده  هویات  بیان، شیوة جنبة سه از تجددگرایی های مؤلفه مطالعة به پژوهش این. تجددگراست

 پاساز  هاا  پرساش  این به کوشد می و پردازد می رفعت شعر در موضوع و ها، آن ارتباط و مخاطب و
 چاه  متجدداناه  کاربردهاای  ایان  و چیسات  رفعات  شاعر  در تجددگرایی مختلف های جنبه که دهد

 دهاد  مای  نشان رفعت اشعار بررسی. دارد خود عصر اجتماعی  ا سیاسی یفکر های  جریان با ارتباطی
 کاه  نحاوی   باه  کرد، مالحظه توان می شاخصی تجددگرایانة نمودهای ذکرشده جنبة سه هر در که

 در تجددگرایاناه  هاای  جنباه  ایان . کارد  تلقی او شعر در مؤلفه ترین محوری توان می را تجددگرایی
 فکااری هااای جریااان کااه اساات اجتماااعی و سیاساای تجااددگرایی اباا دوسااویه ارتباااطی در او شااعر

 .بودند آن هوادار و مروج خواه مشروطه و ایرانی ناسیونالیسم

 .ایرانی ناسیونالیس  مشروطه، رفعت، تجددگرایی، واژگان کلیدی:
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 همقدم

 ایران ماندگی عقب علل یافتن پی در که قاجار عصر در تجددخواه های جریان ظهور با
 آن حال  راه را اجتمااعی  و سیاسای  تجادد  و بودناد  آن از رفات  برون برای حلی راه یافتن و
 روشانفکران . یافات  پردازانای  نظریاه  و هاواداران  نیاز  ادبیاات  در تجاددگرایی  دانستند، می

 کساانی  حتّای  و بودناد  عرصاه  ایان  پاردازان  نظریه نخستین از خواه مشروطه و ناسیونالیست
 ادبی تجدد از هواداری رفته رفته. کردند خلق ای تجددانهم ادبی آثار خود آخوندزاده چون

 باردن  بهره با و آرامی به کوشیدند می ای عده ادبی، تجدد هواداران میان در. یافت گسترش
 تیشاة  را تجادد » آنکاه  بادون  بکوشاند،  تجددگرایی رواج به فارسی ادبیات کهن پیشینة از

: 5 ج ،6875 پاور،  آریان ) دهناد  «ارقار  خاود  ادیاب  نیاکاان  و شاعر پدران تاریخی عمارت
 نشااریة ماادیریت کااه بهااار الشااعرای ملااک و( 581: همااان) دانشااکده ادباای انجماان ،(551

 کوشایدند  مای  نیز ای عده. بودند جریان این برجستة هوادران از داشت، برعهده را دانشکده
 سانّتی  شاعر  قواعد گذاشتن کنار با و پیشین گروه روش تخطئة ضمن انقالبی، عملکردی با

 تارین  برجساته  گفات  بتاوان  شااید  و افاراد  ایان  جملة از رفعت تقی. کنند وضع نو قواعدی
 ضارورت  بار  مشروطه عصر در که است شاعرانی جمله از او. بود جریان این در شخصیت
 مباحاث  باه  محادود  تجادد  از او هاوادارای . کند می تأکید نظری لحا   به ادبیات در تجدد
باه   کارده،  عمال  متجدداناه  هام  شاعرش  مختلاف  هاای  جنبه در وا بلکه است، نمانده نظری
 سابک  عمیاق  فهام  برای و اوست شعر در مهمی بسیار سبکی مؤلفة تجددخواهی که نحوی 
 شاامل ) آن گستردة معنای به تجددخواهی با ارتباط در را شعرش مختلف های جنبه باید او

 کااربرد  او شاعر  در کاه  دیموار برای علت یافتن یعنی) کرد تبیین( اجتماعی تجددخواهی
 نحاوی  باه   کهان  شاعری  هنجارهاای  از عادول  کاربرد، این در تجدد از مقصود(. اند داشته
 کاه  موضاوعاتی  شاعر،  وزن و قافیاه  جایگااه  چاون  مسائلی که هنجارهایی است، مند قاعده
 کلش را واقع عالم در شعر مخاطبان و ها آن بازنمایی شیوة و کند می بازنمایی را ها آن شعر
 .دهد می
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 رفعات  شاعر  در تجاددگرایی  مختلاف  جواناب  مطالعاة  به که است آن بر پژوهش این
 :هاست پرسش این پاسز به یافتن دست پژوهش، این هدف. بپردازد

 چیست  رفعت شعر در تجددگرایی مختلف های ا جنبه

 در سیاسای  ا  اجتمااعی  فکاری  هاای  جریاان  با ارتباطی چه رفعت شعر در ا تجددگرایی
 دارد  او عصر

 پژوهش ضرورت و پیشینه

 صااورت هااایی پااژوهش دوره ایاان ادبیااات در تجااددگرایی و رفعاات شااعر دربااارة
 ادبای  تجاددگرای  جریاان  دوباه   مطبوعااتی  مناقشاات  بررسای  در پاور  آریان . اسات  گرفته
 این در. است پرداخته( رفعت تقی شامل) 6افراطی و( بهار الشعرای ملک شامل) کار محافظه
 از هاا  آن در کاه اسات   نقل کرده آزادیستان و تجدد نشریة دررا  رفعت تقی قاالتاو م اثر،

 شامس  و ای خامناه  جعفار  او، تجددگرایانة اشعار وکند  میدفاع  افراطی ادبی تجددگرایی
 نیاز  لنگرودی شمس(. 519ا588: 5 ج ،6875پور،  )ر.ک؛ آرین نماید ذکر می را کسمایی
: 6 ج ،6865 لنگاارودی، اساات )ر.ک؛ شاامس ختااهپردا رفعاات مختصاار بساایار معرفاای بااه
 در ایجادشاده  تجددگرایاناة  تحوالت و ادبی تجدد پردازان نظریه آرای . آجودانی(91ا98
 حکااک  کریمی. (6836 است )ر.ک؛ آجودانی، را بررسی کرده مشروطه عصر نثر و شعر
 اص،خا  بخشای  اسات و در  پرداختاه  فارسای  شاعر  در تجاددگرایی  از هاایی  جنبه بررسی به

بررسای   باود،  شاده  چااپ  آزادیساتان  نشریة در را که رفعت «دهقان و نوروز» کوتاه نسخة
هااایی بااه  آژنااد هاام در بخااش (.876ااا891: 6865 حکاااک، ر.ک؛ کریماای) اساات کاارده
 رفعات  درباارة  ای ناماه  زنادگی  و نیاز اطالعاات   دانشکده و تجدد نشریة مناقشات بازگویی
 .(6831 ر.ک؛ آژند،)است  پرداخته

 در تجاددگرایی  هاای  مؤلفاه  مطالعاة  به آثار این از یک هی   شود، می مالحظه که انچن
 شااعران  نخساتین  از که شاعر این اشعار دقیق مطالعة که در حالی  اند، نپرداخته اشعار رفعت
 معادود  از نیز و است کرده دگرگون را فارسی شعر شکلی و هنجارهای است تجددگرایی
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 جریاان  مطالعاة  ضروریات از پرداخته، ادبی تجدد دربارة رینظ بحث به که است شاعرانی
 شعری غالب جریان به رفته رفته یوشیج نیما اشعار با که جریانی است؛ ادبیات در تجددگرا
 آن برجساتة  هاواداران  آثاار  و آن مختلاف  مقااطع  مطالعاة  و شاد  تبادیل  فارسی ادبیات در

 .دارد بسیاری اهمیت

 پژوهش روش

 هاا  آن کامال  ماتن  باه  نگارنادگان  و دارند را رفعت امضای که عرش 1 پژوهش، این در
 جاوان  ای» ،(الاف  ،6567« )گهاواره  در اجال » اشاعار . اسات  شاده  بررسای  اناد،  یافته دست
 العااادة فاو   شاامارة در( ث ،6567« )دهقاان  و نااوروز» بلناد  نسااخة و ،(پ ،6567« )ایرانای 
 کوتااه  نسخة و( ب ،6561) تجدد 91 شمارة در« ایران» شعر. اند شده چاپ تجدد نوروزی

 :5 ج ،6875 پاور،  آریان ر.ک؛ )اسات   شاده  نقل چاپ و نیما تا از صبا در« دهقان و نوروز»
 شامارة  نیاز  و( الف ،6561) تجدد 57 شمارة در که است« ارومی» دیگر، شعر. 5(515ا516
 .8است شده چاپ( ب ،6567) نوروزی العادة فو 

منداا   نظاام  دساتور  یعنی هلیدی، نقشگرایانة رویکرد بر مبتنی ها داده از بخشی استخراج
 بیناافردی،  اندیشاگانی،  معناای  ساه  زباانی  کااربرد  هر برای رویکرد این. اوست 5نقشگرای 

 و گویناده  شاامل ) پردازنادگان  موضاوع،  باا  ترتیب به معنا قِسمِ هر و گیرد می نظر در متنی
 گویناده . یاباد  مای  ارتبااط  هساتند،  ماوقعیتی  بافات  ساازة  ساه  کاه  ساخن  شیوة و( مخاطب
 کناد  مای  بازنماایی  ماتن  در خاص ای شیوه با خاص مخاطبی خطاب به را خاص موضوعی

 ک؛.ر شااناختی، زبااان رویکاارد ایاان در شناسااانه روش و نظااری جزئیااات از اطااالع باارای)
Halliday & Matthiessen, 2014 .)در ویاژه  باه  سااختگرایانه،  آرای از نیاز  ماواردی  در 

 کاار  به اصطالحات این که مواردی در نوشتار، این در است. شده برده نی بهرهواژگا روابط
 .است شده پرداخته ها آن توضی  به پایانی های یادداشت به ارجاع با اند، رفته

: پاردازد  مای  جنباه  ساه  های تجددگرایی در شعر رفعت از بررسی مؤلفه به پژوهش این
 مساائلی  شاامل  بیاان  شایوة . موضاوع  و مخاطاب،  و گویناده  جایگااه  و هویات  بیاان،  شیوة
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 باودن  دوگویاناه  یاا  گویاناه  تاک  شاعری،  بندهای و قافیه وزن، کاربرد نحوة چون شود می
 و گویناده  جایگااه  و هویات  بررسای  در. هاا  هاا، تشابیهات، و مانناد ایان     واژه رواباط  شعر،
 نظار  زا هام  باه  نسابت  هاا  آن جایگااه  و اجتماعی و سیاسی مواضع مانند مسائلی به مخاطب
 را شاعر  مخاطاب  و گویناده  هویات  درباارة  هاا  داده از هایی بخش. شود می پرداخته قدرت
 هاای  داده بررسای  اماا  کارد،  اساتخراج  بیاان  شایوة  بررسای  طریاق  از یعنی متن، از توان می
 در شااعر  اشاعار  کاه  نشاریاتی  یا شاعر غیرشعری آثار از مستخرج های داده مثل متنی، برون
 گویناده  هویت شناسایی در است ممکن نشریات این فکری رایشگ و است شده چاپ آن
 باه  آن بیان به شعر که است  کلی مفهوم آن شعر، موضوع از مقصود. باشد مفید مخاطب و

 برآیناد  و کناد  مای  بیاان  را موضاوعی  خاود  شاعر  جملاة  هر البته پردازد. می مخیل ای شیوه
 .هدد می شکل را آن کلّی موضوع شعر، مختلف جمالت موضوع

باه   اسات  کهان  شاعری  هنجارهاای  از در این پژوهش، عادول  «تجددگرایی» از منظور
 از اساتثنائی  تاوان بار اسااس عادول     نمای  یعنی شود؛ منجر نوین هنجاری خلق به که نحوی 

 مناد  قاعاده  و مکارر  های عدول بلکه شد، قائل به گرایش به تجدد هنجارهای شعری کهن،
 .تکیه کرد توان بدان  گرایشی می که در شناسایی چنین است هنجار از

 ادبی تجددخواهی اجتماعی نظری های زمینه. 1

 در ایاران  مانادگی  عقاب  باا  مواجهه در ایرانی ناسیونالیسم و خواهی مشروطه جریان دو
 در جریاان  دو ایان  روشانفکران  البتاه . گرفات  شاکل  آن برای حلی راه یافتن و قاجار عصر
 هاایی  اخاتالف  موجاود  وضاعیت  از رفات  بارون  روش و ماندگی عقب علل دربارة مواردی
 ادبای در آثاار   کهان  هنجارهاای  تاییار  ضارورت  درباارة  نظری های بحث نخستین داشتند.

 روشانفکر  و کرمانی، آقاخان و آخوندزاده چون خواهی مشروطه ناسیونالیست روشنفکران
 رباارة دشاود )  مطارح مای   وقوع انقالب مشاروطه  از پیش خان، ملکم چون خواهی مشروطه
 هااای جنبااه دربااارة ؛676ااا681: 6856 آدمیاات، ک؛.ر آخوناادزاده، خااواهی مشااروطه

 هااای جنبااه از اطااالع باارای ؛681ااا686: همااان ک؛.ر آخوناادزاده، آرای ناسیونالیسااتی
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: 6897 آدمیات،  ر.ک؛ ایرانای،  ناسیونالیسم ظهور نیز و کرمانی آقاخان افکار ناسیونالیستی
: 6831 خاواهی، ر.ک؛ آجاودانی،   لکم دربارة مشروطه؛ دربارة آخرین مباحث م537ا515
 روشنفکران این. (6837های عصر مشروطه، ر.ک؛ آدمیت،  و دربارة ایدئولوژی 868ا886
 یعنای ) اجتمااعی  تجادد  و( قاانون  حکومات  برپایی یعنی) سیاسی تجدد از هواداری ضمن
 مثاباة   باه  ت،ادبیاا  تحاول  بار ( تربیات  و تعلایم  نظاام  و زناان  وضاعیت  تحاول  چون مسائلی
بناا  . باشد اثرگذار موجود وضعیت تاییر یا تثبیت در تواند می کردند که می تأکید ای پدیده
 آناان  مخاطاب  و است مالق سنتی، منثور و شعری ادبی آثار زبان روشنفکران، این تلقی بر
 نسابت  آناان  آثار عالوه، به مردم. سواد کم های توده نه و هستند  دیده آموزش ادیبانی صرفاب
 آخونادزاده،  فتحعلای  آرای درباارة ) اعتناسات  بای  موجاود  اجتماعی و سیاسی مشکالت به

 بودناد  معتقاد  آنان. (665ا73: 6865 حکاک، کریمی ر.ک؛ خان، ملکم و کرمانی آقاخان
 آناان  فهام  باا  متناساب  و ساده زبانی و گیرد نظر در را عام مخاطبان باید ادبی اثر خالق که
 طبیعات،  وصاف  مساتبد،  شااهان  مادح  چاون  موضوعاتی جای به  این، جز به و بندد کار به

 و اجتمااعی  مشاکالت  باا  مارتبط  موضاوعاتی  به ها این مشابه موضوعات و معشو  وصف
 از ناشای  مانادگیِ  عقاب  و اساتبدادی  حکومت نتیجة که مشکالتی بپردازد؛ موجود سیاسی
 .است آن

 پارداختن  و خااص  مخاطبان سبمنا زبانی کاربرد یعنی) کهن هنجارهای این از عدول
( 6: شاود  مای  منجار  ادبی تجدد به حیث دو از( اجتماعی تعهد عدم از حاکی موضوعاتی به

 تخطئاه  است، شده ایران ماندگی عقب موجب که مانده عقب و ضعیف استبدادی حکومت
 سیاسای  و اجتمااعی  تجاددگرایی  عوض، در و شود می تأکید ایران های ماندگی عقب بر و
 از( 5 شاود.  مای  تارویج  اسات،  خواهاناه  مشاروطه  یا ناسیونالیستی های اندیشه از دهبرآم که

 کاه  شاود  مای  هاا  آن جاایگزین  ای متجدداناه  و ناوین  هنجارهاای  و عدول سنتی هنجارهای
 توضایحات،  ایان  بار اسااس  . هساتند  ادبیاات  شکلی مسائل به مربوط هنجارها این از بعضی

 یعنای  اسات؛  سیاسای  ا اجتمااعی  تجددگرایی با یهدوسو ارتباطی در ادبیات در تجددگرایی
 تجااددگرایی و کناد  مای  بازتولیاد  را سیاساای ا  اجتمااعی  تجاددگرایی  ادبای،  تجاددگرایی 
 تجاددگرایی  مهام  جریاان  دو چون. دهد می شکل را ادبی تجددگرایی سیاسی، ا  اجتماعی
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 انعکااس  ،اسات  ناسیونالیسام  و خاواهی  مشاروطه  جریاان  رفعت عصر در سیاسی ا  اجتماعی
 محساوب  شاعر  در تجاددگرایی  باید نیز را شعر در ناسیونالیستی یا خواهانه مشروطه مفاهیم
 یاا  خواهاناه  مشاروطه  مفااهیم  باا  مارتبط  هاا  تجاددگرایی  از بخشای  توضیحات، این با. کرد

 هنجارهاای  از عادول  و شاعر  شاکلی  مسائل به مربوط ها آن از بخشی و است ناسیونالیستی
 .تاس کهن شعر شکلی

 رفعت شعر در تجددگرایی. 2

 مشاخص  تاا  شاود  مای  پرداخته ادبی تجدد دربارة رفعت نظری مباحث به مختصراب ابتدا
 اساتدالل  کلّیات . دارد ضرورتی چه ادبی تجدد و معناست چه به او منظر از تجدد که شود
 کاه  حاال  و اسات  بوده پیش اعصار مقتضیات با متناسب کهن شعر سبک که است چنین او
. باشاد  متجدداناه  بایاد  نیاز  ادبیاات  اسات،  زنادگی  مختلف های جنبه در تجدد ظهور عصر
 او البتاه  اسات.  ناو  بیانی مستلزم نو مسائل و ها دغدغه و نو های پدیده که است آن بر رفعت
 محایط  و زماان  باه  نسابت  سعدی افکار» که پذیرد می و نیست پیشین شاعران اهمیت منکر
 ادباای  ایان  اماا بار آن اسات کاه    (. 53: ج ،6567رفعات،  ) «اناد  بوده وسیع و عالی خودش
 هماواره  جهاان  و «ببینناد ... بینیم می امروز ما که را چیزهایی اند نتوانسته طبعاب و قهراب» بزر 
 سااعدی چااون بزرگااانی اینکااه(. 86: ر.ک؛ همااان) اساات «تجاادد» و «تحااول و تباادل در»

 ایان » اماا  کناد،  نمای  نیااز  بای  عاصار م دورة در دیگار  هاای  ساعدی  داشتن از را ما ایم، داشته
« "باشاند  متجدد و جدید" اینکه از ناگزیرند بشوند، "دیگر" اینکه برای "دیگر" های سعدی
 «باود  ااا  خاودش  محیط به نسبت ا تجددخواه متفلسف یک» نیز سعدی خود زیرا ؛(همان)

 .)همان(

 مباحاث  باه  عمادتاب  و پردازد نمی جزئی مباحث به تجدد دربارة رفعت نظری های بحث
. اسات  معطاوف  ادبیاات  در تجاددگرایی  کلای  روش و تجددگرایی ضرورت چون ، کلی
 در تجادد  بررسای  باه  منظار  ساه  از کاه  گویاد  مای  هاایش  نوشته از بخشی در رفعت اگرچه
 هاای  نوشاته  در ،(595: 5 ج ،6875 پاور،  آریان ) اسالوب  و زبان، شکل،: پردازد می ادبیات
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 تجادد  کاه  کرد درک توان می او شعر بررسی با اما. دازدپر می کلی مباحث همان به بعدی
 مختلااف هاای  جنباه  باه  مقالااه، بعادی  هاای  بخاش  در. اسات  شاایوه چاه  باه  او نظار  از ادبای 

 .شود می پرداخته او شعر در تجددگرایی

 بیان شیوة در تجددگرایی. 1گ2

 عناصاار کااردن وارد وزن، و قافیااه کاااربرد شااامل بیااان، شاایوة در رفعاات تجااددگرایی
 رواباط  ایجاد طریق از ها واژه ضمنی معنای در تصرف و سجاوندی عالئم کاربرد نمایشی،
 فکااری جریااان دو در تجااددگرایی بااا را هااا آن کااه نحااوی بااه  هاساات، آن میااان خاااص

 .سازد می مرتبط مشروطه یا ایرانی ناسیونالیسم

 وزن و قافیه کاربرد. 1گ1گ2

 در. اسات  قافیه کاربرد در تجددگرایی رفعت، شعر در تجددگرایی مهم وجوه از یکی
 بناد  چهاار  از متشاکل  شاعر  کاه  است صورت بدین او تجددگرایانة شیوة اشعار، این غالب
 اجال » اشاعار . است سطری سه دیگر دوتای و چهارسطری ها آن دو تای که شود می شعری
 ابا  بخاش  یاک  آن کوتااه  نسخة و بخش دو آن بلند نسخة) «دهقان و نوروز» ،«گهواره در
 هستند.  چنین «ایران» و ،«ایرانی جوان ای» ،(دارد شعری بند چهار

 قواعاد  از شاعری،  بناد  چهاار  در شاعر  نگاارش  شیوة بر عالوه شده، گفته شعر چهار در
 6 ساطرهای  ،«دهقان و نوروز» و «ایران» شعر در. است شده عدول کهن شعر در قافیه محل
 هم با دوم و اول شعری بند در دو 8 و 5 ایسطره و هم با دوم و اول شعری بند در دو 5 و
 سطرهای چهارم، شعری بند در و 5 و 6 سطرهای سوم، شعری بند در مشترک دارند. قافیة
 مشاترک  قافیاة  نیاز  چهاارم  شاعری  بناد  5 سطر و سوم شعری بند 8 سطر. اند قافیه هم 8 و 6

 که است آن پیشین شعر دو با «ایرانی جوان ای» و «گهواره در اجل» شعر دو تفاوت. دارند
 و دوم شاعری  بناد  8 و 5 ساطرهای  باا  نخسات  شاعری  بناد  5 و 6 سطرهای شعرها، این در

 مشترک دارند. قافیة دوم شعری بند 5 و 6 سطرهای با نخست شعری بند 8 و 5 سطرهای
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 هاای  جنباه ( 86اا 83: ب ،6567هماان،   و 5: الاف  ،6561 ر.ک؛ رفعت،« )ارومی» شعر
 شاعری آن  بناد  68 کاه  اسات  شاعری  بناد  66 از متشاکل  ماتن : دارد متفاوتی تجددگرایانة

 سطرهای شعری، بند 68 این از بند 6 در. است سطری شش شعری آن بند 6 و سطری هفت
 بناد،  6 ایان  از یاک  هار  در و دارناد  مشاترک  قافیة هم با 9 و 8 ،5 سطرهای و هم با 5 و 6
 هم با 8 و 5 سطرهای و هم با 9 و 5 ،6 سطرهای نیز شعری بند یک در. است متفاوت قافیه
 5 و 5 ساطرهای  و هم با 8 و 6 سطرهای نیز سطری شش شعری بند در. دارند مشترک قافیة
 در و دارناد  مشاترک  قافیة هم با همگی بندها همة آخر سطر دو. دارند مشترک قافیة هم با
 ردیاف  حکام  در «ارومای » کاه  مورد یک جز به است، قوافی از یکی «ارومی» بندها، همة
 .9است

. نیسات  قاوافی  محال  و شاعری  بندهای تنظیم شیوة به منحصر «ارومی» در تجددگرایی
 ساطرها،  هماة  وزن کاه  ترتیاب  بادین  است؛ متفاوت سطرها در نیز عروضی ارکان وضعیت

البتاه اگار   . است فاعالتنشعری،  بندهای پایانی سطرهای وزن و ،«فعولن مفاعیلن مفاعیلن»
مفااعیلن مفااعیلن مفااعیلن    »هاا مجموعااب    هام خواناده شاود، وزن آن    بند با پایانی سطر دو
« مفااعیلن مفااعیلن مفااعیلن   » باه  ساطر اول  وزن هام  چهارم شعری بند در شود. می« فعولن
 رفعات  اشاعار  در وزنای  اشاکال  کاه  چناان  ا باشد وزنی اشکال است ممکن که  کرده تاییر
 اساتثنایی  ماوردی  شاعر،  ایان  تماام  در و نیسات  تکرارشاونده  امری چون شودا می مشاهده
 .1است

 نمایشی عناصر کردن وارد. 2گ1گ2

 7گاویی  تاک  از آن خروج ارومی، شعر در تجددگرایی دربارة نکات ترین مهم از یکی
 نمایشانامه  از عناصاری  که بینیم می یعنی است؛ 3دوگویی سمت به آن یافتن سو  و مح 
 کاه  بینیم می سجاوندی، عالئم کاربرد و نمت نگارش شیوة به توجه با. 6است شده شعر وارد
 نههام  و هشاتم  پانجم،  چهاارم،  دوم، اول، شاعری  بنادهای  پایاانی  سطر دو یا پایانی سطر در

 ایان  گوینادة  کاه  دارد این بر داللت عالمت این. 68است گرفته قرار )اا(، تیره خط عالمت
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 هاای  ویژگی اساس بر بخواهیم اگر. است متفاوت شعر دیگر های بخش گویندة با ها بخش
 هاای  بخاش  ایان  در گویناده  بپردازیم، شعر های گوینده بررسی به کالسیک های نمایشنامه
 در تأثیرگاذار  اسات و نقشای   کالسیک های نمایشنامه در «همسرایان» همانند «ارومی» شعر
 ناه  و دانسات  گویاناه  تاک  کاامالب  توان می نه را متن این ترتیب، بدین. ندارد روایت پیشبرد
 بار  مبتنای  یوشایج  نیماا  «افساانة » از پایش  ناو  اشاعار  دیگار  مانناد  ناه  یعنی دوگویانه؛ البکام
 شخصایت،  دو دوگاویی  بار  مبتنای  «افساانه » مانند نه و است واحد گویندة یک گویی تک
 در همساارایان هماننااد دیگااری اااا گویناادگان  گوینااده اصاالی، گویناادة باار عااالوه بلکااه

 ایان  از ماتن  ایان  ترتیب، بدین. کنند می  کند می نقش ایفای نیز کالسیک اا های نمایشنامه
 چاون  اشاعاری  و است گویی تک آن سوی یک که گیرد می قرار پیوستاری میانة در منظر
 شاعری  و اسات  دوگاویی  آن دیگار  ساوی  و گیرند می قرار نقطه آن در «گهواره در اجل»

 کاردن  وارد بارای  ای همقدما  هاا  تجرباه  قبیال  ایان . گیرد می قرار نقطه آن در «افسانه» چون
 .66است نو شعر در بیشتر نمایشی های جنبه

 سجاوندی عالئم کاربرد. 3گ1گ2

 شود می مشخص اند، یافته نگارندگان که تجدد نشریة های شماره از دسته آن بررسی با
آثاار   باا  مقایسه در منثور، و شعری آثار اعمّ از رفعت، آثار صوری های ویژگی از یکی که

 ایان  کااربرد  اهمیت .(5 و 6 تصاویر ر.ک؛) است سجاوندی عالئم کاربرد روفو دیگران،
 بار  داللات  شاعر  ایان  در خااص  سجاوندی عالئم کاربرد که آنجاست تا او آثار در عالئم
 رساانند  مای  یااری  شاعر  در نمایشای  هاای  جنباه  کااربرد  باه  عالئم این و دارد گوینده تاییر
 از مقتابس  شاکل  ایان  باه  عالئم این کاربرد نکهآ به توجه با(. است «ارومی» شعر مقصود،)

 تاوان  مای  شد، می محسوب متجددانه امری غرب از تقلید و است بوده غربیان نگارش شیوة
 .کرد تلقی تجددگرایی از هایی جنبه نیز را سجاوندی عالئم کاربرد
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 جریااان از کااه شااعری از بخشاای :5 تصــویر       رفعت« دهقان و نوروز» شعر اول بخش :3 تصویر
 .نیست افراطی تجددگرایی                                                                           

 .(5: الف ،6561 ،ما امروزی حال نوبهار از اقتباسر.ک؛ )                                                    

 خواهانه مشروطه یا ناسیونالیستی معنایی روابط. 4گ1گ2

 شاود  مای  پرداختاه  رفعت شعر در ها واژه میان معنایی روابط از دسته آن بررسی به حال
 ضارورت  بار  تلویحااب  یاا  صراحتاب ناسیونالیستی یا خواهانه مشروطه های اندیشه بازتولید با که
 بازتولیاد  را فکاری  جریاان  دو ایان  از هاایی  جنباه  کاه   معنایی روابط. کنند می تأکید تجدد
 در ،«دهقاان  و ناوروز » شاعر  در. اسات  رفعات  شاعر  سابکی  های مشخصه از یکی کنند، می
 معناایی  رواباط  کاه  بینایم  مای  اسات،  شاده  چااپ  آزادیستان در 6566 سال در که ای نسخه
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 تفسایر  امکاان  البتاه  ااا  باشاد  داشاته  ناسیونالیساتی  تفسیر قابلیت متن که  شده موجب خاص
 و اسات  «جام » آیناد  هام  «نوروز» که بینیم می شعر این در .نیست منتفی نیز خواهانه مشروطه

 هاا  ایان  کناار  در است.( ضحاک از کنایه) «شوریده نینوایی» با 65معنایی تقابل در نیز «جم»
 اسات،  هماراه  «اقبال» و «بخت» ،«امید» خرمی، با و دارد ماورایی ای جنبه نوروز که بینیم می
. اسات  ارتبااط  در ناامیادی  و( زناد  مای  «عاام  تلق» به دست که چنان) ویرانی با ضحاک اما
)تقابل معنای ضمنی( اسات.   نمادین نیز ضحاک با آن تقابل و است نماد «نوروز» عالوه، به

 نیناوایی » ثانویاة  معناای  و باساتان  ایاران  باه  افتخاار  باا  ارتبااط  در «ناوروز » در ثانویه معنای
 اندیشاة  از مهم هایی مؤلفه دو هر هک گیرد می شکل سامی نژاد تحقیر با ارتباط در «شوریده
 العاادة  فاو   شامارة  در 6567 فاروردین  در کاه  ای نسخه در البته. هستند ایرانی ناسیونالیسم
 «ناوروز  دو میاان  ایران» عنوان با رفعت از که ای مقاله به توجه با شد، منتشر تجدد نوروزی

 تفسایر  گفات  تاوان  مای  اسات،  شده چاپ شعر این از پیش( 8ا6: ت ،6567ر.ک؛ رفعت، )
 اسات از  نماادی  «یدهرشاو  نینوایی» و است خواهانه مشروطه تفسیری شعر این از شاعر خود

 قاارار خطاار معاارض در را ایااران اسااتقالل کااه انگلاایس و روساایه چااون  خااارجی دشاامنان
 و «انتبااه » چاون  هاایی  واژه 68آیند هم «نوروز» که بینیم می شعر، از نسخه همین در. دهند می
 باساتان  ایاران  باه  متعلاق  عنصاری  میاان  ارتبااط  بر آشکارا ترتیب، بدین. هست یزن «تجدد»
 .شود می تأکید «تجدد» و( نه یا شود تلقی ناسیونالیستی آنکه از فارغ)

 ایاران  شاعر،  ایان  در. هساتیم  ایاران  درباارة  ناسیونالیستی  تلقی شاهد نیز «ایران» شعر در
 پادشااهان  اناد.  افتااده  ساجده  باه  او حورهاای  ربراب در سرها که شود می تصویر زیبا بهشتی
 تااریز  در کاه  هساتند   ایاران  از بخشای  فکر در یک هر و ورزند می عشق ایران به نیز غرب
 کاه  «سروش» نیز ادامه در(. ماد)   «میدیا» و «پارس» یعنی دارد؛ بسیار اهمیتی ایران باستانی
 ای مسائله  باا  و شاود  می صیفتو «آواز خوش» صفت با است، زردشتی آیین عناصر از یکی

 هاای  اندیشاه  زردشاتی و ناژاد در   آیاین  اهمیات  دربارة) شود می داده پیوند نژادی )  آریا(
 توجاه  بایاد  . البتاه (535اا 538 و 575ا575: 6897 آدمیت، ر.ک؛ نمونه برای ناسیونالیستی،

 هاای  اندیشاه  ماتن  آن گفات  توان نمی رود، کار به «سروش» واژة که متنی هر در که داشت
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 بافات  نیاز  و آن ماوقعیتی  بافات  و ماتن  بافات  به باید بلکه کند، می منعکس را ناسیونالیستی
 .داشت توجه اجتماعی

 داشاته  ناسیونالیساتی  هاای  جنباه  آشاکارا  کاه   معنایی روابط ،«ایرانی جوان ای» شعر در
 فسایر ت بارای  را زمیناه  کاه  هساتند  شعر این در خاص کاربردهایی اما شود، نمی دیده باشد،

 ایان . اسات [« ایرانای ] جاوان » آیناد  هام  «نیکازاد » نمونه، برای کنند؛ می فراهم ناسیونالیستی
 و مخاطاب  ناژاد  نیکای  بار  دال ناسیونالیسام  هاواداران  نازد  کاه  دارد را قابلیات  این آیی هم
 آیناد  هام [« ایرانای ] جاوان » کاه  بینایم  مای  بار ایان،   عاالوه . باشد او آریایی «نژاد به افتخار»
 رابطاة  موجاب  «شسات » و «زه» ،«کماان » ،«زال» ،«تهماتن » های واژه کاربرد. است «تهمتن»

 روشاانفکران. شااود ماای فردوساای شاااهنامة مخصوصاااب حماساای، متااون بااا شااعر متناای میااان
 شاعر  نقاد  وجاود  باا  کرمانی آقاخان و آخوندزاده فتحعلی چون تجددگرایی ناسیونالیست

 مکتوباتدر  آخوندزاده. کردند می یاد بسیار ماحترا با فردوسی و شاهنامه از فارسی، سنّتی
: 6898ر.ک؛ آخونادزاده،  ) پاردازد  مای  ناسیونالیستی های اندیشه بر مبتنی شاهنامه تفسیر به
( و 85: 6898در همین اثر )ر.ک؛ آخوندزاده،  و( 655: 6856 آدمیت، و نیز ر.ک؛ 86ا58

 پاوئزی  عاالی  نموناة  را دوسای فر شاهنامة(، 85ا86: 6896نیز نوشتة دیگری )ر.ک؛ همان، 
(. 553: 6856نیاز ر.ک؛ آدمیات،   ) باشد داشته مضمون حسن و لفظ حسن باید که داند می

و  553ااا551: 6896هااای او نیااز )ر.ک؛ آخوناادزاده،  وزن و قالااب دو منظومااه از منظومااه
 کند می یاد بسیار احترام با فردوسی از نیز کرمانی آقاخان است.شاهنامه ( همانند 518ا595
: 6897 ر.ک؛ آدمیات، ) اسات  ساروده  شااهنامه  از تقلیاد  باه  را خاود  باستان ایران منظومة و
 دارد ارادت فردوسای  باه  فارسای  ادبیاات  های سنّت از شدید انتقادات وجود با او(. 95ا98
 یاا  شاعر  آن را مصادا   و ساتاید  مای  هناری  لحاا   باه   را او شاهنامة و( 551: ر.ک؛ همان)

 تفسیر را شاهنامه مواردی در عالوه، به(. 888: همان ر.ک؛ «پوئزی» ارةدرب) داند می پوئزی
 (.571 و 575ا575 و 586: ر.ک؛ همان) کند می ناسیونالیستی

 کاه  است آن کند، می منعکس را تجددگرایی تلویحاب شعر این در که دیگری موارد از
 مجموعااب « )ناو : »نددار ضمنی یا صری  صورت به را[ نو]+  65معنایی مشخصة ها واژه بعضی
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 ،«فصال » ،«تاازه » ،«صاب  » ،«دمیاد »)در عناوان شاعر(،   « جاوان » ،«جاوانی » ،«بامداد» ،(بار 5
 صاورت  باه   کاه « نوبهاار » و« فصال » ،«باماداد » ،«صاب  » چاون  هایی واژه«. نوبهار» و ،«نسل»

 باا  هماهناگ  ضامنی،  صاورت  باه  ها، واژه این .هستند نماد دارند، را[ نو]+  مشخصة ضمنی
در حاالی   کنناد،  مای  بازنماایی  را تجددگرایی خواهانه، مشروطه یا ناسیونالیستی های دیشهان
 و شمسی سال آغاز چون اموری کند؛ می بازنمایی را طبیعی اموری ها آن صری  معنای که 

 باا  مارتبط  نماادی  سابب  هماین  باه  و دارد را باودن  ناو  ضمنی معنای نیز «جوان». روز آغاز
 کهان  هاای  سانّت  از کاه  دانست کسانی همة شامل توان آن را مییعنی  تجددگرایی است؛

 .باشند خود عمر از خاصی مقطع در ضرورتاب اینکه نه و هستند نوگرا و کنند می عدول

 آیی هم به مرتبط کند، می بازنمایی را تجددگرایی تلویحاب شعر این در که دیگری جنبة
 هاوادار  کاه  شاود  مای  متاونی  با شعر نیمت میان رابطة موجب نکته این. است «بقا» و «جنگ»

 از را آن و داشاتند  بسیار تأکید غربی علوم شناخت بر تجدد هواداران هستند؛  تکامل نظریة
 دربااارة آشاانایی ایرانیااان بااا نظریااة تکاماال، ر.ک؛ ) دانسااتند ماای ایااران ترقاای ضااروریات
 (.63ا61: 6897و آدمیت،  568: 6831؛ همان، 93: 6836 آجودانی،

 ،(هااا آن میااان سااتیز بااه توجااه بااا) «اسااتبداد» بااا «اروماای» واژة ،«اروماای» شااعر در
 باه  ابتدا در اینجا، .دارد ضمنی معنایی تقابل «نصارا» و 61«جلوها» ،«روس» ،69«اعتمادالدّوله»
 میاان  شاود،  مای  مشااهده  کاه  چناان . شاود  مای  پرداختاه  آن باا  مارتبط  های واژه و «استبداد»
 نیاز  «خرابای ». است شده ایجاد آیی هم رابطة «اعتمادالدّوله» و «یدادب» ،«جالدان» با «استبداد»
 تعاارض  و خرابای  بیاداد،  باا  ارتباط در استبداد بازنمایی با شعر این. است آیند هم «بیداد» با
 ، تااریخی  شخصایت  و «جاالدان » و «بیاداد » واژة دو باه  توجاه  باا ) اخالقی های ارزش با آن
( باود،  ضدّمشاروطه  ساتمگر  عوامال  از خواهاان  مشاروطه  رنظا  از کاه  «اعتمادالدّولاه » چون
 ضارورت  بار  تلویحااب  یعنی کند؛ می اتخاذ خواهی مشروطه له متعاقباب و استبداد علیه موضعی
 باه  محادود  را حااکم  عمل که ای متجددانه نظام ایجاد و استبدادی کهن نظام رفتن میان از

 .نماید می تأکید کند، قانون
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 مطالباات  از یکی زیرا یابد؛ می ارتباط خواهانه مشروطه اندیشة با نیز «خارجی» بازنمایی
 در ایاران  اساتقالل  و ارضای  تمامیت از بتواند که بود مقتدری نظام ایجاد خواهان، مشروطه
 ای نموناه  مشااهدة  باه منظاور   ؛558: 6831 ر.ک؛ آجاودانی، ) کناد  حفاظت بیگانگان برابر
 همچاون  ناسیونالیساتی  خاواه  مشاروطه  روشانفکر  سیاسی اندیشة در مسئله این اهمیت برای

 خاواه  مشاروطه  روشانفکران  اندیشة در ای نمونه و 669: 6856 آدمیت، ر.ک؛ آخوندزاده،
 کاه  «روس» شاعر،  این در(. 565: 6831 آجودانی، ر.ک؛ خان، ملکم مانند غیرناسیونالیستی

 باا  «خاارجی » الوه،عا  به. است[« دیرین] خصم» با معنا هم است، «خارجی» 67زیرشمول واژة
 ارومای  دل در عماران  امید دمیدن گوید چون می مخصوصاب است، معنایی تقابل در «بومی»
 تاوان  مای  «باومی » و «خاارجی » تقابال  باه  توجاه  باا . است بوده «بومی نفع و خارجی رغم به»
 ساوختن  در ایرانیان روایات به بنا و هستند آسوری مهاجران که را «نصارا» یا حتّی و «جلو»

 بناابراین، . داد قارار  «خارجی» زیرشمول نیز ،(6: 6561 ر.ک؛ علوی،) داشتند نقش ارومی
 ایاران  درون منااطق  ویرانای  باا  پیوناد  در خاواهی  مشاروطه  اندیشاة  باا  هماهناگ  «خارجی»

 (.است «خارجی رغم به» ارومی «عمران» که چنان) شود می بازنمایی

 خواهاناه  مشاروطه  یا ناسیونالیستی ربارةد نگارندگان استدالل که داشت توجه باید البته
 عناصار  بلکاه  نیسات،  هاا  واژه متنای  درون رواباط  باه  متکای  صارفاب  معناایی  روابط این بودن
 و تااریخی  بافات  نیاز  و اشاعار  ایان  تفسیرکنندگان و تولیدکننده هویت جمله از متنی برون

 ایان  باا  تبااط ار در متاون  ایان  دهناد  مای  نشاان  کاه  هساتند  دیگاری  قرائن اشعار، اجتماعی
 .دارند را ها اندیشه این چارچوب در تفسیر قابلیت و یا شدند می درک فکری های جریان

 ها آن رابطة و متن مخاطب و گوینده هویت در تجددگرایی. 2گ2

 جنباة  رفعات  اشاعار  غالاب  در شعر خیالی جهان در مخاطب و گوینده میان کلی رابطة
 مخاطاب  بار  گوینده و است گوینده گویی تک رب مبتنی متن یعنی ندارد؛ خاصی متجددانة
 سااختارهای  با بیشتر که هستند صدایی تک مروّج اشعار این حیث، این از. است چیره خود

ارتبااط   در چندصادایی  باا  بیشاتر  کاه  دموکراتیاک  سااختارهای  تاا  است مرتبط استبدادی
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 شاعر  در تاه الب(. 57اا 51: 6868 دربارة دموکراسای و چندصادایی، ر.ک؛ بشایریه،   ) هستند
 جاز  دیگار  گوینادگانی   گویناده  شاد،  گفتاه  بیان شیوة دربارة بحث در که چنان ،«ارومی»

 در «همسارایان » نقاش  همانناد  نقشای  کاه  دارناد   دارد حضاور  شاعر  در نیاز  اصلی گویندة
 شاعر  در متجدداناه  اماری  گوینده، تاییر این. کنند می  کند می ایفا کالسیک های نمایشنامه

 .است دوره این نو

 شاعر  خیاالی  جهاان  در مخاطباان  هویات  از مهمای  بخش به بیان، شیوة دربارة بحث در
 ذکار  دوباره اینجا در. شد پرداخته «ایرانی جوان» و «ارومی» ،«ایران» ،«نوروز» یعنی رفعت،
 ایرانای  ناسیونالیسام  یاا  مشروطه هواداران با هماهنگ هویتی مخاطبان این همة که شود می

 پیرامتنای  های داده از توان می واقع جهان در گیرنده و فرستنده هویت برررسی دارند. برای
 شاعر  دو «دهقاان  و ناوروز » نساخة  دو) است شده بررسی رفعت از که شعری 1 از. برد بهره

ر.ک؛ ) آذربایجاان  دموکرات حزب نشریة ،تجدد نشریة در شعر پنج ،(است شده محسوب
 آزادیساتان  نشاریة  در شاعر  یک و تجدد و مشروطه هوادار و( 588: 5 ج ،6875 پور، آرین
 پاس ( ر.ک؛ هماان ) رفعات  سردبیری به که «ادبی تجدد» حامی ای نشریه است؛ شده منتشر
 اندیشاة  درباارة ) شاد  مای  منتشار  باود،  دموکراسای  و تجادد  هوادار خود که خیابانی قیام از

 عناصاری  نیز خود مقاالت در رفعت(. 61ا77: 6865 ساالریان، و پور نعمت ر.ک؛ خیابانی
 در نموناه،  بارای  بارد؛  کار مای  به تجددگرایی نیز و ناسیونالیسم یا خواهی مشروطه با مرتبط
 مقالاة  رفات،  آن ذکار  کاه ( 8اا 6: ت ،6567ر.ک؛ رفعات،  ) «ناوروز  دو میاان  ایران» مقالة
(« کرد انتخاب باید را که) بهارستان برگزیدگان» ،(6: پ ،6561ر.ک؛ همان، ) «انتخابات»
 ،6561ر.ک؛ همااان، (« )آزادی یگاناة  لحظااة) انتخاباات » و ،(6: ث ،6561هماان،  ر.ک؛ )
 در بایاد  اینکاه  و کناد  مای  تأکیاد  ایاران  ملات  خواهی آزادی بر اخیر مقالة در مثالب ؛(6: ت

 باه  کاه  موضاوعی  برگزیاد؛  را گزیناه  بهتارین  ملای  شاورای  مجلس چهارم دورة انتخابات
 برابار  در عصایان  نخستین را آهنگر کاوة قیام ن،آ ضمن است. مرتبط مشروطه از هواداری
 شااهنامة  و ایران تاریز از ناسیونالیستی تفاسیر همانند که خوانشی خواند؛ می استبداد و ظلم

 بار  نیاز ( 88اا 59: ج ،6567ر.ک؛ هماان،  ) «ادبای  عصیان یک» مقالة در او. است فردوسی
 در اشاعار  گیرنادة  و فرساتنده  که ندده می نشان ها داده این. کند می تأکید ادبیات در تجدد
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منتقادان او،  . اناد  باوده  ناسیونالیسام  یاا  مشروطه هوادار متعاقباب و تجدد هوادار نیز واقع عالم
 .(658: 6871اند )ر.ک؛ کسروی،  مثل کسروی، نیز از این گرایش رفعت مطلع بوده

 در کاه  رفات گ نظار  در نیاز  را مخاطباانی  تجاددگرا،  مخاطباان  بار  عاالوه  توان می البته
 اشاعار،  این و نیستند قاطع آن با مخالفت یا ادبیات و اجتماع سیاست، در تجدد از هواداری
 اا  سانت  پیوساتار  میاناة  در کاه  را آناان  کوشاد  می و دهد می قرار خود مخاطب نیز را آنان
 اعتناا  بای  کاامالب  تجاددخواهی  باه  کاه  هساتند  سنت قاطع هوادار نه یعنی) دارند قرار تجدد
 ساو   تجادد  ساویة  ساوی  باه ( هساتند،  آن قاطع هوادار نه و بکوشند آن تخطئة در و باشند
 اسات  رفعت شعر برجستة سبکی های مشخصه از که شعر در گرایانه کهن کاربردهای. دهد
 قواعد بر مبتنی ،«ارومی» شعر از مواردی در جز اشعار، همة در شعر وزن قاعدة اینکه نیز و
 همچاون  ایاران،  فرهنگای  هاای  سانّت  باا  مارتبط  کاه  یکاربردهاای  نیاز  و اسات  کهان  شعر
 شاود  می موجب ا «ارومی» شعر در «قهار رب جناب الطاف» مثل ا است اسالمی های سنّت

 ای پدیاده  عناوان   باه  ناه  تجددگرایی به دارند، قرار ذکرشده پیوستار میانة در که مخاطبانی
 و آشانا  ای پدیاده  انعناو  باه  بلکاه  کناد،  مای  پشات  موجاود  هاای  سانّت  تماام  به که غریب
 .کنند نظر طلبانه اصالح

 عاام  مخاطباان  داناش  باا  چقادر  اینکاه  و رفعات  اشاعار  در زبان کاربردی گونة به حال
 را زباان  کااربردی  گوناة  درباارة  بحاث  شاود. البتاه   مای  پرداختاه  است، هماهنگ سواد کم
 شاعر  انزبا  در گرایای  کهان  شااهد  ماواردی  در. کرد طرح نیز بیان شیوة بخش در توان می
 چاون  هاایی  واژه معناای  دوره آن ساواد  کام  مخاطباان  که هست آن احتمال هستیم. رفعت
 «خهار » ،(«ایاران » شاعر  در) «میدیا» ،(«دهقان و نوروز» شعر در) «آلفته» ،«حفیدان» ،«بانوج»
 هااایی واژه یااا حتّاای  و( «اروماای» شااعر در) «مطمااوس» ،(«ایراناای جااوان ای» شااعر در)

 هم مواردی در. ندانند را( «دهقان و نوروز» شعر در) «شایگان» و «نودبا» چون پرکاربردتر،
 نموناه،  بارای  شاود؛  مواجاه  اخالل با متن فهم شود می در جمالت موجب خاص هایی ابهام
 سارافکنده  «امیاد » چارا  که نیست مشخص «فرا شد سرافکنده شد، زنده امید»: جمله این در
 عاام  مخاطباان  شاود  موجب است ممکن مسائل ینا .رود می پیش( نوروز سوی به احتماالب)
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 اماا . شاوند  مواجه مشکل با اشعار این از بخشی اولیة معنای فهم در دوره آن ندیدة آموزش
 ویاژه  باه  ،تجادد  نشاریة  دیگار  مطالب زبان اگر با اا او شعر زبان که گفت توان می کهل، در

 دوره آن خواننادگان  هکا  اسات  حادی  در کنیم اا مقایسه 63«وارده مکاتیب» ستون مطالب
 دریابند. را اولیه معنای آسانی به بتوانند

 شعر موضوع در تجددگرایی. 3گ2

 بااا ماارتبط موضااوعاتی شاادن مطاارح فارساای، شااعر در تجااددگرایی نتااایج از یکاای
 زنجیارة  در موضاوع  حیاث  از نیز رفعت شعر. بود شعر در اجتماعی و سیاسی های نابسامانی
 باه  کاه  «گهاواره  در اجال » شاعر  در جز بینیم، می که چنان. ردگی می قرار ادبی تجددگرایی
 ای» ،«ایاران » یعنای  اشاعار،  دیگار  در اسات،  پرداختاه  عزیازان  مر  چون فردی موضوعی
 یاا  یعنای  دارد؛ نظر سیاسی و اجتماعی امور به ،«دهقان و نوروز» و ،«ارومی» ،«ایرانی جوان
 مساائلی  چنین آن از هایی بخش یا ،دارد اختصاص چنینی این مسائلی به شعر کلی موضوع
 تفسایر  در یاا  ساامی  و ایرانای  عناصار  میاان  تقابال  «دهقاان  و ناوروز ». کنند می بازنمایی را

 نشاان  را ایران به بیگانگان هجوم پیامدهای و کند می بازنمایی را خارجی خواهانه، مشروطه
 اگار ) ایرانای  رایانتجاددگ  یاا  جواناان  حول تماماب «ایرانی جوان ای» شعر موضوع. دهد می
 باه  رو حرکات  بارای  هاا  آن به اندرز و( کنیم تلقی تجددگرایی با مرتبط نمادی را« جوان»
 است. کوشش و جلو

 این موضوع. است تجددگرایانه پیشین های استدالل به توجه با نیز «ایران» شعر موضوع
 پشایمانی  الیساتی، ناسیون منظری از «ایران» ستایش: کرد تقسیم بخش سه به توان می را شعر
 ای جنباه  شعر های بخش همة ترتیب، بدین. ایران تصاحب از دشمنان ناامیدی و ایران اوالد
 ویاژه باا   کنند، باه  می بازنمایی است، اجتماعی ا  سیاسی ا  جارافیایی مفهومی را که «ایران» از
 تمامیت و لاستقال که خارجی دشمن به و دارد ناسیونالیستی سیمایی «ایران» اینکه به توجه
 .است، این شعر تجددگرایانه است شده اشاره کند، می تهدید را ایران ارضی
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 6667 جوالی 1  6561 تیر 69 در ارومیه شهر سوزی آتش به نیز «ارومی» شعر موضوع
 باه  بیان شیوة دربارة بحث در(. 5: ب ،6561 ، سوخت ارومی وطنان همر.ک؛ ) دارد اشاره
 شیوة این شد. پرداخته دیگر های واژه با ها آن رابطة و «خارجی» و «استبداد» بازنمایی شیوة
 جریاان  بار  مبتنای  تجددگرایاناه،  ای شایوه  باه  را ایران در ها خارجی حضور و استبداد بیان،
 .کند می بازنمایی خواه مشروطه فکری

 گیری نتیجه

 و «آنان رابطة و مخاطب و گوینده هویت» ،«بیان شیوة» جنبة سه در رفعت شعر بررسی
 کااربرد . جنباه دارد  ساه  هار  در برجساته  نماودی  تجاددگرایی   که دهد می نشان «موضوع»

 صاورتی  باه   کهان  قواعاد  از عادول  کاه  شاکلی  باه  اماا  شاعر،  یاک  در) وزن کاربرد قافیه،
 شاعری  بندهای تنظیم شیوة سجاوندی، عالئم کاربرد ،(گیرد می صورت مکرر و مند قاعده
 و( «ارومای » شاعر  در) نمایشای  عناصار  کااربرد  کناد،  مای  متمایز کهن اشعار از را شعر که

 عاواملی  از هاا  واژه خااص  کااربرد  باا  ناسیونالیساتی  و خواهانه مشروطه های اندیشه بازتولید
 گویناده  هویات  منظر از. شود متجددانه بیان شیوة در رفعت شعر شود، می موجب که است
 شااعر، مخیاال عااالم در مخاطااب و گوینااده. اساات متجددانااه رفعاات شااعر نیااز مخاطااب و
 آنکاه  ضامن  کنناد،  مای  بازتولیاد  را خاواه  مشروطه یا ناسیونالیستی های اندیشه از هایی جنبه

 باا  و هساتند  فکری جریان دو این هوادار شاعر، همانند نیز واقع عالم در شعر اولیة مخاطبان
 اناب جو هماة  در تجاددگرایی  ضارورت  بار  هماواره  فکاری  جریاان  دو این آنکه به توجه
 شااعر از متجدداناه  ای جنبااه هاا  آن دادن قاارار مخاطاب  کننااد، مای  تأکیااد اجتمااعی  حیاات 
 تجادد  هاواداران  و پاردازان  نظریاه  تلقای  بار اسااس   اینکه بر بنا عالوه، به. شود می محسوب
 از دیاده  آماوزش  خااص  مخاطباان  داشتن نظر در و نویسندگان و شاعران مالق زبان ادبی،
 عاام  مخاطباان  داشاتن  نظار  در و سااده  زباان  کااربرد  گراسات،  سانّت  ادبیات های مشخصه

 تلقای  بر اسااس  این، جز. است منظر این از تجددگرایی از دیگری جنبة دیده کمترآموزش
 باه  پارداختن  ،(قاجاار  عصار  سارای  مدیحه شاعران به توجه با مخصوصاٌ) پردازان نظریه این
 ایان  بازنمایی نظر، این از بود. یبغا شعری گرای سنّت جریان در سیاسی ا  اجتماعی مسائل
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 هاای  جنباه  از است، پیوند در سیاسی ا  اجتماعی تجدد با که مسائلی بازنمایی ویژه مسائل، به
( کااربرد  علت بیان یعنی) تببین به بخواهیم اگر. شود می محسوب رفعت شعر تجددگرایانة
 تجددگرایاناه  لیشاک  عناصار  کاارکرد  گفات  بایاد  بپاردازیم،  رفعات  شعر ها در این مؤلفه

 ناسیونالیساتی  های اندیشه بازتولید( نمایشی عناصر و سجاوندی عالئم قافیه، وزن، همچون)
 کاه  خواهاناه  مشروطه و ناسیونالیستی های اندیشه دیگر، عبارت به است؛ خواهانه مشروطه یا

 نیاز  ادبیاات  در کردناد،  مای  تارویج  اجتمااعی  نهادهاای  و هاا  روال همة در را تجددگرایی
 همچاون  ناسیونالیساتی،  خاواه  مشاروطه  روشانفکران  کاه  چناان  بودند؛ تحولی چنین واداره

 مانناد  غیرناسیونالیساتی،  خاواه  مشاروطه  روشنفکر یا کرمانی آقاخان یا آخوندزاده فتحعلی
 تجادد  بار  و گرفتناد  می خرده کهن شعر هنجارهای بر که بودند کسانی جمله از خان ملکم
 و شاعری  آثاار  در کاه  رفعت چون شاعری که است اساس مینه بر. کردند می تأکید ادبی

 بازتولید را خواهانه مشروطه های اندیشه گاهی و ناسیونالیستی های اندیشه گاهی منثور خود
 تاییار  را شاعر  شاکلی  هنجارهاای  تجددگرایاناه،  موضاوعات  بازنماایی  بار  عاالوه  کند، می
 مظااهر  که عصری در و باشد خود عصر با منطبق باید شعر نیز او خود نظر از زیرا دهد؛ می

 باه  تاوان  نمای  کهان  امکاناات  و هنجارهاا  با یابد، می گسترش اجتماعی و سیاسی متجددانة
 عناصر ساده، بیان به پرداخت؛( ذهنی جهان و بیرونی جهان اعمّ از) جهان شایستة بازنمایی

 و اسات  ای برجساته  سابکی  مؤلفاة  کاه ( شاکلی  عناصار  مثال ) رفعت شعر در تجددگرایانه
 از برآمااده سااو یااک از اوساات، شااعر در ساابکی مؤلفااة تاارین محااوری گفاات تااوان ماای

 آن بار  خواهاناه  مشاروطه  و ناسیونالیساتی  هاای  اندیشاه  در کاه  اسات  اجتماعی تجددگرایی
 نمودار. کند می بازتولید را اجتماعی تجددگرایی خود آن دیگر، سوی از و شود می تأکید
 و اجتمااعی  تجددگرایی با ها آن پیوند و رفعت شعر در تجددگرایی مختلف های جنبه زیر

 .دهد می نشان را ایرانی ناسیونالیسم و خواهی مشروطه متعاقباب و سیاسی
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تجدد در شیوة بیان

تجدد در هویت و 
و  رابطة گوینده 
مخاطب

تجدد در موضوع

تجدد در شکل
تجدد در 
روابط معنایی

عالئم قافیهوزن
سجاوندی

عناصر 
نمایشی

ناسیونالیسم 
ایرانی

مشروطه 
خواهی

تجددگرایی اجتماعی و سیاسی

ناسیونالیسم ایرانی
مشروطه خواهی

 
 سیاسی و اجتماعی تجددگرایی با آن ارتباط و رفعت شعر در تجددگرایی :3 نمودار
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 ها: نوشت پی

 نظار  مادّ  مثبتای  یا منفی عاطفی بار «افراطی» و «کار حافظهم» اصطالح دو کاربرد ا در6
 .نیست

 شاعری  بناد  چهار بخش هر و است بخش دو از متشکل «دهقان و نوروز» بلند نسخةا 5
 ،6566 شاهریور  یعنای  ،آزادیساتان  چهاارم  شامارة  در پاور  آرین گفتة به کوتاه نسخة. دارد
 اسات،  «دهقاان  و نوروز» اول بخش همان کرده، نقل پور آرین آنچه. است بوده شده چاپ
 نساخة  دو. اناد  شاده  ذکار  هام  سر پشت سطرها همة و نشده جدا هم از شعری بندهای البته

 کاه  شاد  گفتاه  حسااب،  ایان  با و اند شده محسوب شعری اثر دو «دهقان و نوروز» متفاوت
 است. بوده شعر 1 شده بررسی اشعار تعداد

 را آن بناد  دو فقاط  که است «منظوم وبمکت» شده، چاپ رفعت از که دیگری ا شعر8
 و اسات  کارده  نقل آزادیستان اول شمارة از( 591: 5 ج ،6875 پور، ر.ک؛ آرین) پور آرین

 نشار  شعر این از ای نسخه سایتها وب بعضی در البته. اند نیافته دست شماره آن به نگارندگان
 طاول  بنادها،  تعاداد  شاامل ) متن نگارش شیوة دربارة مباحث از بخشی چون اما است، شده
 و اسات ( ساجاوندی  عالئام  کااربرد  و قافیاه  محل الگوی بند، هر در سطرها تعداد سطرها،
. شاد  خاودداری  شاعر  ایان  تحلیال  از داشت، اطمینان نگارش شیوة در نبودِ تصرف از باید
 باا  اسات،  کارده  نقل پور آرین که بندی دو همان که نیست فایده از خالی نیز نکته این ذکر
 دقات  درباارة  بیشاتر  تردید به مسئله این و دارد ماایرت ها سایت وب این در نتشرشدهم متن
 .شد منجر متن نقل

4. Systemic-functional grammar 

 :شود می نقل «ارومی» شعر از پنجم و چهارم شعری بند نمونه ا برای9

 خاکستر و سوخت ارومی گفتند بلی،»

 را، چنین آزاری و بازار شدش

 را، این که مردم آورد بتا سان  چه
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 دیگر، امید خدای از برد نمی

 خاور به آرد سخت اندازه این که

 .. هجومی سو هر طرف، هر از بال

  ارومی سوخت

 ...داشت این از غیر انتظاری ارومی

 دید، را روس انقالب ارومی

 بلعید و فریاد دلش اندر نهفت

 پنداشت و رنجور سینة فاان

 ...خشیدبازب دیرین خصم بتوان که

 لزومی  را مردی  افسوس بود ا چه

 «. ارومی سوخت

 بنادهای  پایاانی  ساطر  در عروضای  ارکاان  کیفیات  و کمیات  در تاییر مشاهدة . برای1
 گفتناد  بلای، » ساطر  وزن شاده،  نقال  شاعری  بناد  دو در شاود.  رجوع 9 یادداشت به شعری
 باار  ساه  زا متشاکل  و دارد تفااوت  دیگار  ساطرهای  باه  نسابت  «خاکساتر  و سوخت ارومی
 است: «مفاعیلن»

7. Monologue 
8. Dialogue 

 ادبیاات  در آنچاه  و شاعر  ایان  در دوگاویی  میاان  تفااوت  دربارة مهم ای نکته به . باید6
 منظاوم  روایای  ادبیات ویژه به کهن، ادبیات در. کرد اشاره است، دوگویی مشابه کالسیک
موارد مشاابه باا دوگاویی،    هستیم. در این  داستان مختلف های شخصیت میان گفتگو شاهد
« افساانه »و « ارومی»شخص راویِ گفتگوی دو شخصیت است، اما در شعر  ای سوم  گوینده

نقال کناد، دیاده    « گفات »هاایی چاون    هاا را باا فعال    ای که ساخن شخصایت   چنین گوینده
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گویناد )ر.ک؛   هاا، همانناد نمایشانامه، بادین ترتیاب ساخن مای        شود، بلکه شخصایت  نمی
ای  بسیاری دیگر از موارد مشابه با دوگویی در ادبیات روایی، گوینده (:96: 6831یوشیج، 
، چناین  «افساانه »و « ارومای »شخص راویِ گفتگوی دو شخصایت اسات، اماا در شاعر      سوم
شاود؛   نقال کناد، دیاده نمای    « گفت»هایی چون  ها را با فعل ای که سخن شخصیت گوینده

کاه حااکی از   « عاشاق گفات  »یاا  « ه گفات افساان »مواردی چون « افسانه»یعنی مثالب در شعر 
هاا، همانناد    شاود، بلکاه شخصایت    شخص در شعر باشد، دیده نمای  ای سوم  وجود گوینده

 گویند )ر.ک؛ همان(: نمایشنامه، بدین ترتیب سخن می

 دمیمن بر آن موج آشفته د» افسانه:

 .«مهیسراس یتاز هکّی

 اما»: عاشق

 دمیرس یگلعذار یمن سو

 عما،م چون سوانیدرهمش گ

 .«مشوش یهمچنان گردباد

 و اسات  رفعات  شاعر  در تجددگرایاناه  در نتیجاه،  و نمایشای  ای جنبه دوگویی بنابراین،
 .دانست یکسان است، فارسی کهن ادبیات در دوگویی مشابه آنچه با را آن نباید

 9شده در یادداشات   های چنین کاربردی، به بندهای شعری نقل . برای مشاهدة نمونه68
 .رجوع شود

 آشانا  نویسای  نمایشانامه  باا  رفعات  کاه  گفات  تاوان  پاور، مای   آریان  گفتة بر اساس .66
باشاد   باوده  آشنایی همین قِبل از است ممکن نیز او شعر به نمایشی عناصر ورود است. بوده

 .(869ا865: 5 ج ،6875پور،  )ر.ک؛ آرین

. دارناد  متضااد  یمعنای واژه دو آن در که است «معنایی تضاد» مشابه «معنایی تقابل». 65
 واژه دو معناایی  تقابال  آن در کاه  اسات  «ضمنی معنایی تقابل» معنایی، تقابل اقسام از یکی



 883 مهدی زمانی و ... محمد /رفعتتقیشعردرتجددگراییهایمؤلفه

: 6868 ر.ک؛ گیااررتس،) گیارد  ماای شاکل  «مااتن بار  حاااکم فضاای » و مااوقعیتی بافات  در
 ناه  و واژه دو( ثانویاه ) ضامنی  معنای میان ضمنی معنایی تقابل دیگر، عبارت به ؛(667ا661
 خاصای  ماوقعیتی  بافات  و ماتن  در تقابل این و گیرد می صورت ها آن( اولیه) صری  معنای
 شاعر  در «شاوریده  نیناوایی » و «ناوروز » میاان  رابطة توان می نمونه، برای است؛ گرفته شکل
 .داد قرار ضمنی معنایی تقابل ذیل را «دهقان و نوروز»

 برقارار  هاا  آن میاان  «یآیا  هام » رابطاة  باشاد،  دیگار  ای واژه «آیند هم» ای واژه . وقتی68
 «دارناد  هام  کناار  در وقاوع  باه  ها واژه از برخی که است گرایشی» آیی هم است. در واقع،

 گفات  تاوان  نمی «مو» رنگ توصیف در فارسی، زبان در مثالب ؛(11: 6865 نبوی، و مهاجر)
 اماا  ،«بلوند چشم» گفت توان نمی برعکس، گفت. توان می «چشم» توصیف در اما ،«میشی»
 .«بلوند موی» گفت توان می

 معناای » اسات؛  «کلماه  یاک  در معناایی  واحادهای  ترین کوچک» معنایی . مشخصة65
 «کارد  توصایف  معناایی  هاای  مؤلفاه  یاا  هاا  مشخصاه  ترکیاب  عناوان   باه  توان می را کلمات
 چاون  ، معناایی  های مشخصه از «پسر» واژة نمونه، برای ؛(566 :6879 وبر، و پلت ریچارد،)
 .است شده تشکیل[ انسان]+  و ،[مذکر+ ] ،[حیوان]+ 

 روایات  باه  بناا  کاه  باود  روسایه  فوریاة  انقاالب  وقاوع  از پایش  ارومیاه  حکمران . او69
 باه  آنگااه  و داشت دست او های سیاهکاری در و بوده صمدخان دستیار نخست» کسروی،
 دلخاواه  هبا  و اسات  بسته روسیان به را خود بار یک   به آنجا در و است رفته( رضائیه) ارومی
: هماان  ک؛.ر نیاز  و 173: 6835هماان،  « )باود  کارده  بسیار های ستم و ریخته ها خون آنان
 .(178 و 163 ،168 ،187

 ایاران  مرز نزدیکی در عثمانی خاک ساکن که شد می گفته هایی آسوری به« جلو». 61
 زاماعا  جلوها با جنگ برای نیروهایی ها عثمانی حکومت کسروی، روایت بر اساس. بودند
 ایاران  ساوی  باه  کاوچ  باه  نااگزیر  شاوند،  مای  بسایار  تلفاات  متحمال  کاه  جلوهاا  و کند می
 باه  ساختی  گرسنگی و فقر در ایران در ها این. کنند نمی منع را آنان نیز ایرانیان و گردند می
 در ارومیااه، کااارگزاری پیشاانهاد بااا خارجااه وزارت ،6861 سااال در و بردنااد ماای ساار
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(. 155اا 166: ر.ک؛ هماان ) دهاد  مای  اطالعیاه  جلوهاا  باه  ماک ک برای تهران های روزنامه
 و تااراج  باه  اقادام  ارومای  اطاراف  روساتاهای  در جلوها کند، می روایت کسروی که چنان
 (.139: همان)کنند  می کشتار

 «معناایی  شمول» رابطة واژه دو آن میان باشد، دیگر واژة «زیرشمول» ای واژه . وقتی67
: 6865 نباوی،  و مهااجر ) «آن هاای  زیرطبقه و عام طبقة یک انمی» رابطة به که است برقرار
 را «ناارگس» و «شااامل واژة» را «گاال» کااه «ناارگس» و «گاال» مثاال شااود؛ ماای گفتااه( 19
 .خوانند می «زیرشمول»

 شد. می چاپ خوانندگان های نامه ستون، این در .63

 منابع

: لنادن . (مشـروطه  ادب و شـعر  در دفتری) تجدد یا مرگ یا(. 6836) .ماشااءاهلل  آجودانی،
 .کتاب فصل

 .اختران: تهران. 3. چایراني مشروطة(. 6831) اااااااااااااااااااااااا .
 نا. جا: بی . تصحی  باقر مؤمنی. بیمکتوبات(. 6898آخوندزاده، فتحعلی. )

 باقر مؤمنی. تهران: آوا. ة. گردآوردمقاالت(. 6896ااا . )ااااااااااااااااااااا

 .گستره: تهران. ایران مشروطیت نهضت ایدئولوژی(. 6837) .فریدون آدمیت،
 .خوارزمی تهران: .آخوندزاده فتحعلي میرزا های اندیشه(. 6856. )ااااااااااااااااااا 
 .پیام تهران: .5چ .کرماني آقاخان میرزا های اندیشه(. 6897. )ااااااااااااااااااا 

 .زوار: تهران .9چ .نیما تا صبا از(. 6875) یحیی. پور، آرین
 و تحقیقاات  مؤسساة : تهاران . 5چ. مشـروطه  دورۀ در ادبي تجدد(. 6831) یعقوب. آژند،

 .انسانی علوم توسعة
 .5 ص .55ش .تجدد (. الف.6561) .ما امروزی حال نوبهار از اقتباس
 .نی: تهران. 5 ج .68چ .بیستم قرن در سیاسي های اندیشه تاریخ(. 6868) حسین. بشیریه،
 .5ص .57 ش .تجدد .«ارومی» الف.(. 6561) قی.ت رفعت،
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 .6ص .91 ش .تجدد .«ایران» ب. (.6561) ااااااااااااا .
 .6ص .86ش .تجدد .«انتخابات» پ. .(6561)ااااااااااااا . 
 .6 ص .55 ش .تجدد .(«آزادی یگانة لحظة) انتخابات» ت. .(6561)ااااااااااااا . 
 .58ش .تجدد .(«کرد انتخاب باید را که) بهارستان دگانبرگزی» ث. .(6561)ااااااااااااا . 
 .6ص

 .58ص نوروزی. العادة فو  شمارة .تجدد .«گهواره در اجل» الف.(. 6567)ااااااااااااا . 
 .86ا83صص نوروزی. العادة فو  شمارة .تجدد .«ارومی» ب.(. 6567)ااااااااااااا . 
 .55ص نوروزی. العادة فو  شمارة .تجدد .«ایرانی جوان ای» پ.(. 6567)ااااااااااااا . 
 صاص  نوروزی. العادة فو  شمارة .تجدد .«نوروز دو میان ایران» ت.(. 6567)ااااااااااااا . 

 .8 ا6
 .5ص نوروزی. العادة فو  شمارة .تجدد .«دهقان و نوروز» ث.(. 6567)ااااااااااااا . 
 ص ناوروزی.  العاادة  فاو   شامارة  .تجـدد  .«ادبای  عصایان  یاک » ج. .(6567)ااااااااااااا . 
 .88ا59
 کاربردی شناسي زبان توضیحي فرهنگ .(6879) هایدی وبار.  و پلت جان جک، ریچارد،

 نشار  و ترجماه  مرکز: تهران میرحسینی. اکبر سید و وثوقی حسین ترجمة .5چ .النگمن
 .کتاب
 .مرکز: تهران. 7. چنو شعر تحلیلي تاریخ(. 6865) .محمد لنگرودی، شمس

 .مهر سورة: تهران .5ج .ادبیات به شناسي زبان از .(6838) کورش. ی،صفو
 .6ص .55 ش .تجدد .«سوخت ارومیه: المشتکی اهلل لیإ و» .(6561) ابوالفتوح. علوی،
 جعفاری.  مساعود  ترجماة  .فارسـي  شـعر  در تجدد طلیعة(. 6865) احمد. حکاک، کریمی
 .مروارید: تهران .8چ
ـ  قیـام  (.6871) احماد.  کسروی،  محمادعلی  مقدماه از  و ویارایش  .خیابـاني  محمـد  یخش
 .مرکز: تهران کاتوزیان. همایون

. ایـران  مشـروطة  تـاریخ  بازماندۀ: آذربایجان سالة هیجده تاریخ(. 6835)اااااااااااااااااا . 
 .امیرکبیر: تهران. 68چ
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 صافوی.  کاورش  ترجماة  .واژگـاني  شناسـي  معني های نظریه .(6868) دیارک.  گیررتس،
 .علمی :تهران
: تهاران  دوم. ویراسات  .شـعر  شناسـي  زبـان  سوی به(. 6865) نبوی. محمد و مهران مهاجر،
 .آگه
 شیز های سخنرانی و ها نطق محتوای تحلیل»(. 6865) ساالریان. عنایت و محمد پور، نعمت

 .61ا77 صص .58ش .5س .انساني علوم های پژوهش .«خیابانی محمد
 .5ا8 صص .58ش .تجدد .ب (.6561) .!سوخت ارومي وطنان هم

بارداری و   . گردآوری، نساخه 3چمجموعة کامل اشعار نیما یوشیج. (. 6831) .یوشیج، نیما
 تدوین سیروس طاهباز. تهران: نگاه.
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