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 مقدمه
 ،ده استشدر سه بخش تنظیم  «گر متجددعصیانتقی رفعت؛ »که با عنوان  همقال نایدر 

 ،با توجه به منابع اندکی که نگارنده یافته است ،شاعر نوپرداز ،ابتدا زندگی ادبی تقی رفعت

چنین هم بخشرسی شده است. در خاللِ این و بر طور خالصه در بخش نخست ذکربه

ل پیموده است به میان آمده شعر امروز و راهی که در این صد سا دربارۀها و مطالبی پرسش

د شایهای اخیر در طی سالها که است. نگارنده بر این باور است یادآوری و ذکر این پرسش

در این  ،رسیده باشدمند نیز به ذهن بسیاری از شاعران و خوانندگان دغدغهکم و بیش 

بی یات ادترین بینانگذاران نظرعنوان یکی از مهمزیرا که رفعت به ؛یادداشت ضروری است

های آرام از محدودیتعنوان شاعری که قصد داشت آرامچنین بهنوین در شعر معاصر و هم

هایی را با شعر امروز و شاعر امروز دارد که رجوع به نسبت ،ساختاری شعر کهن عبور کند

تواند ما را در فهمِ هر چه بهتر تاریِخ شعر معاصر و خواندن و دقیق شدن دوباره در آن می

در بخش دوم چهار شعر  تر از مسیر پیموده شده یاری کند.ن موضوع و آگاهی یافتن روشنای

در بخش سوم و پایانی مقاله  از تقی رفعت مورد درنگ و بررسی کوتاهی قرار گرفته است.

 گیری کلی ارائه شده است.نتیجه
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 زندگی ادبی .۱

ایم اما از او خواه که بسیاری از ما نام او را شنیدهصد سال است که از مرگ شاعری آزادی

توان نخستین شاعر نوپرداز نمیتقی رفعت را اگرچه گذرد. می ،ایماندک شعرهایی خوانده

 به آن اشاره کرده است تاریخ تحلیلی شعر نوطور که شمس لنگرودی در کتاب همان ،نامید

او نخستین تئوریسین و نخستین منادی شعر نو بود که در همان اندک آثار به جا مانده تالش 

مایه او برای طرح بنیانی تازه در برابر بنیان کُهن شعر پیش از خود مشهود است. رفعت با دست

و آثار شاعر قرن سیزدهم  که ریشه در ادبیات اروپایی (سانِت)قرار دادن فرمی به نام غزلواره 

فرم را  ۀگرایی در حوزای تازه از تجریهکرد نمونهسعی می ،فرانچسکو پترارکا ایتالیایی داشت

ای و ابوالقاسم وارد شعر فارسی کند. در این راه افرادی چون شمس کسمایی، جعفر خامنه

را  هاییرفعت تجربهای و الهوتی حتی پیش از الهوتی نیز همراه شدند و برخی مانند خامنه

ه داده بودند. اما تقی رفعت به لحاظ نظری و تبیین چارچوبی هدفمند که یدر این زمینه ارا

 کارانگرایان و محافظهکرد و در مناقشات ادبی با سنتضرورت این حرکت نو را توجیه می

را با های تحول برای خروج از رکود حاکم شده بر شعر فارسی دالیل و ضرورتتوانست می

 یگراندتر و باالتری نسبت به از توانایی بیشو فردی توضیح بدهد دقت و درستی منحصربه

که سن او در تاریخ تولد رفعت ابهاماتی وجود دارد اما با توجه به این ۀبرخوردار بود. دربار

هجری  ۳۶۲۲یا  ۳۶۲۱رود که او در سال احتمال می ،سال بوده است ۱۱یا  ۱۳زمان مرگ 

یل دوران تحص»در تبریز متولد شده باشد. پدرش آقا محمد تبریزی نام داشته است. شمسی 

عثمانی؛ برداشتن  ۳۰۹۱و تدریس او در عثمانی مقارن بود با دوران پس از انقالب مشروطیت 

روت نویسندگان ث آور سانسور و رنگ اجتماعی و سیاسی گرفتن آثار شاعران وسرپوش خفقان

ت بدون شک برخورد با این جریانا .«ترین آنان توفیق فکرت بودتهفنونی که یکی از برجس

خواه در ذهن رفعت تأثیر بسیاری بر جا گذاشته است. او پس از طی کردن تحصیالت تحول

عالیه خود در استانبول برای چند سالی مدیریت مکتب ناصری ایرانیان در ترابوزان را بر عهده 

که ترابوزان توسط نیروهای سالگی پس از این ۶۰یا  ۶۷یعنی در  ۳۶۰۱داشته است. در سال 
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گردد و در زادگاه خود تبریز مشغول به روسیه تزاری تصرف شد او ناچار به ایران بازمی

ی معلمی شاگردان خوشنام ۀشود. تقی رفعت در پیشها میتدریس زبان فرانسه در دبیرستان

شوند. شاید خود می ۀهایی ادبی در زمانها تبدیل به چهرهکند که برخی از آنرا تربیت می

شاعر معاصر حبیب ساهر در نخستین برخوردش با رفعت خالی از جذابیت  ۀخواندن خاطر

... یک روز صبح معلم جوان بسیار »رفعت نوشته است:  ۀکتاب خود دربار ۀنباشد. او در مقدم

ن وارد کالس ما سیمایی با لباس مشکی و کراوات رنگین و کاله مخصوص ترکان جواخوش

شد. او میرزا تقی خان رفعت بود که در عثمانی تحصیل کرده و زبان و ادبیات فرانسه درس 

وید. گهای فارسی و فرانسه و ترک شعر میداد. نگو معلم جدید ما شاعر هم هست و به زبانمی

شد و بعدها در مجالت آموزان منتشر میادب که از طرف دانش ۀاشعارش را ابتدا در مجل

 ۀخواندیم. شاعری نوپرداز بود و به سبک ادبیات جدید و به شیوتجدد می ۀدیگر و روزنام

 زودیساخت. بهشاعران ثروت فنون به زبان فارسی و ترکی بسیار جالب توجهی شعر می

مبارکه شاعر فراوان بود،  ۀ، چون در مدرسمکتبی در مدرسه به وجود آمد به نام مکتب رفعت

های درخشان پور از چهرهبین آنان چند نفر از جمله احمد خرم، تقی برزگر و یحیی آرین

 «شعر نو گردیدند...

 گوید:محمدحسین شهریار هم با تصدیق این اتفاقات، به زبان شاعرانه در دیوان خود می

 گاه، انقالبِ ادببه شهر ما پس آن

 د که نه چندان به اصل بود و نَسَبشروع ش

 نخست رفعت و بانوی شمس کسمایی

 نهاد خشت نخستین به کار بنایی

 دو راهی بوددو تن دگر که به دنبال آن

 تقی برزگر و احمد کالهی بود

 همان که آخر سر پیشوای ما نیما

 تری شد از آن پا...به مشق، نسخه کامل
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گار انقالبی، عالوه بر شعرنویسی و نوشتن مقاالت ادبی نتقی رفعت شاعر، نویسنده و روزنامه

نوشت. در تجدد و آزادیستان، مقاالت انتقادی اجتماعی و سیاسی نیز می ۀدر دو مجل

تجدد، از رفعت مقاالت و شعرهایی بدون ذکر نام نویسنده منتشر  ۀهایی از انتشار روزنامدوره

هایی را تجدد نمایشنامه ۀکر شده، در روزنامادبیات عالوه بر موارد ذ ۀاو در عرص شده است.

 هایی را به روی صحنه برده است.معرفی کرده است و در تبریز نیز نمایشنامه

زمان بود با آغاز نهضت محمد خیابانی رهبر حزب بازگشت و حضور رفعت در ایران هم

از همان شد. احتمااًل رفعت تجدد که ارگان حزب محسوب می ۀدموکرات و تأسیس روزنام

تجدد با این نشریه همکاری داشته است و مقاالتی را گاهی با  ۀاولین روزهای انتشار روزنام

نوشته است. پس از دو سال همکاری و با استعفای سردبیر نام تقی و گاهی بدون نام می

گردد. رفعت به تقی رفعت واگذار می ۱۰ ۀتجدد ابوالقاسم فیوضات، سردبیری نشریه در شمار

عنوان سردبیر در تجدد مشغول به عنوان همکار و چه در زمانی که بهر زمانی که بهچه د

ای تازه ۀایحبرانگیز رفعالیت بود با در پیش گرفتن نگرشی تجددمآبانه و انتشار مقاالتی جدل

تجدد و محمد خیابانی در ارگان حزب دمکرات  ۀرا وارد ادبیات ایران کرد. همکاری او با نشری

 آذربایجان ۀتاریخ هجده سالرا احمد کسروی در کتاب  رودهایی داشته است که آنفراز و ف

 داده است.شرح مفصل 

یکی  گردد کهدر استقبال از سعدی برمی ترین مناقشات ادبی رفعت به انتشار غزلیآغاز مهم

منتشر کرده بود.  ۳۶۰۲ماه زبان آزاد در دی ۀاز اعضای انجمن دانشکده در تهران در روزنام

، ۷۹های در شماره «یک عصیان ادبی»پس از این اتفاق رفعت مقاالت مفصلی را با عنوان 

سعدی که در آن زمان  ۀکند و با دستاویز قرار دادن مسئلنشریه تجدد منتشر می ۷۴و  ۷۱

ن نسل که شاعرااین ۀبار دربارنبحثِ روز تعدادی از نشریات شده بود نظریاتی را برای نخستی

های سعدی»این است که ما  شعر فارسی در گروِ ۀو آیند «خود باشند ۀفرزند زمان»جدید باید 

ی به قلم محمدتقی انوبهار مقاله ۀروزنام کند. در همین اثنامطرح می« خودمان باشیم ۀزمان

رد شود رفعت قلم به دست بگیکند که باعث میمنتشر می «سعدی کیست؟»بهار و با عنوان 

مفصلی به بهار بدهد. مناقشات بین بهار و رفعت که در تاریخ شعر معاصر  ۀبار جوابیو این

ن ترین تفاوت نظرهایی که بییابد که شاید یکی از مهمنظیر است در چند شماره ادامه میبی
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هاست. بهار اگرچه ه شاعران کهن و شعرهای آننوع نگاه این دو ب ،گردداین دو مطرح می

من مدعی »گوید: می ،کندهایی را بیان میلزوم تجدد در شعر فارسی حرف ۀبعدها دربار

تر و مفیدتر به حال معیشت عمومی و اخالق ای که امروز تازههستم که هر اصل و قاعده

و بوستان سعدی و در طی  را در کتاب مثنوی اجتماعی بوده باشد نشانی بدهید تا من آن

گوید: اش میو رفعت نیز در بخشی از جوابیه «غزلیات حافظ پیدا کرده و به شما ارائه بدهم ...

شد. زیرا اگر سعدی تمام بود برای سعدی بدترین مدایح میهرگاه این ادعا حقیقت می»

ر درآورده است، تحری ۀاصول و قواعد معیشت عمومی و اخالق اجتماعی را برای تذکار به رشت

دست ها قلم بهها را قبول نموده و با خیال ترویج آنای کشیده و اگر آنزحمت تقریباً بیهوده

ها یک از آنجا جمع کرده و معتقد نبودن خودش را به هیچگرفته است، اضداد را در یک

 ۀالاز مقمطلب دیگری در دفاع  ،پور پس از جوابیه رفعتبه نقل از آرین .«اثبات کرده است

رفعت مطالب  ،تجدد ۀروزنام ۷۲ ۀد و بار دیگر در شمارشومنتشر می «سعدی کیست؟»

تان هایی از گلسکند. او با ذکر حکایتعنوان جوابیه اضافه میقبلی خود به ۀدیگری به مقال

سعدی کامل است، تمام است اما از نظر »کند که کید میأها تآن ۀسعدی و نقد موشکافان

، «پرستی کرد و از سعدی بُت ساختیم کامل است و نباید تعبّد داشت و بتادبیات قد

 خود را با توجه به شرایط ۀخواست زمانتوان گفت عصیان رفعت عصیان شاعری بود که میمی

یش هاعنوان شاعری که کتابتصویر بکشد، سعدی بهو امکانات موجود در آن درک کند و به

ن تدریس شده بود و کودکان مجبور بودند بسیاری از های ایراخانهها در مکتبسال

غ ای بود تا رفعت از زیر یوتنها بهانه ،را باالجبار الگو قرار بدهند و حفظ باشندهای آنحکایت

در آید و زبان به گفتن حقیقت باز کند، حقیقتی که شاعران کالسیک به ۀچند صدسال

 خواستار تجدد بود.

دانشکده با مدیریت بهار در اواخر  ۀمجل ،که ذکرشان به میان آمد مدتی پس از مناظراتی

که اعضای انجمن  ای(نامهمرام)نامه هجری شمسی در تهران به همراه اساس ۳۶۰۲سال 

د. هدف نویسندگان این نشریه ایجاد تحولی شومنتشر می ،ل بودندیدانشکده برای خود قا

ما »شان گفته بودند: نامهدر مرام هایران بود. آنآرام و بدون سر و صدا در ادبیات اآرام

خواهیم عمارت تاریخی پدران، شاعران و نیاکان خود را مرّمت کرده و در کنار آن به می
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 روند مشغولتری که با سیر تکامل، دیوارها و جرزهایش باال میهای نوآیینریختن بنیان

 و تجدد دور نماند ۀشم گردانندگان روزنامکارانه از چمحافظه ۀاما انتشار این مقال .«شویم

کند و در چند شماره با نوشتن سلسله مقاالتی تجدد منتشر می ۀرا عیناً در روزنام رفعت آن

 پردازد. جزییات ایندانشکده می ۀبه نقد خطِ مشی مجل «تجدد در ادبیات ۀمسئل»با عنوان 

توانند با موجود است و خوانندگان می «از صبا تا نیما»ماجرای خواندنی در جلد دوم کتاب 

خبر شوند. اما اختالف در نوع نگاهی بود که این بااز ماجرا طور دقیق بهرجوع به این کتاب 

تجدد داشتند، اختالفاتی که از دل انقالب مشروطه بیرون آمده بود و حال  ۀدو گروه به مسئل

 هاین داشتند که ادبیات تابع انقالبداد. هر دو گروه باور به ایخود را در ادبیات نشان می

 آید. هم بهار در مقاالتیسیاسی است و انقالب ادبی همیشه در پی انقالب سیاسی پدید می

دانشکده منتشر کرده بود به این موضوع اشاره کرده بود و هم تقی  ۀعنوان سردبیر مجلکه به

دانشکده بود. بهار  ۀمجل ۀنامهایی که هدفش نقد و تحلیل مرامرفعت در سلسله جوابیه

که سیر تکامل به ما امری دهد، ما خود مرتکب امری خواهیم پیش از آن... ما نمی»گفت: می

شویم... این است که موافق احتیاجات فعلی هیئت اجتماعیه و مطابق محیطی که ما را 

نوز جسارت تکمیل خواهد نمود، یک تجدد آرام آرام و نرم نرمی را اصلِ مرام خود ساخته و ه

عمارت تاریخی پدران شاعر و نیاکان ادیب خود قرار دهیم.  ۀکنیم که این تجدد را تیشنمی

های ها را مرمت نموده و در پهلوی آن عمارت به ریختن بنیاناین است که ما فعالً آن

 .«روند، مشغول خواهیم شدتری که با سیر تکامل دیوارها و جرزهایش باال مینوآیین

ترسید اواًل: شما می»دانشکده نوشته بود:  ۀای خطاب به گردانندگان مجلدر جوابیه رفعت نیز

سر خواهید برد، ثانیاً: عمارات پدرانتان محتاج به خطر کنید و در توی عمارت پدرانتان به

 تری در کنار عمارتهای نو آیینها را تعمیر خواهید کرد و ثالثاً: بنیانمرمّت هستند و شما آن

کشد. این خیال، شما را به طور نقشه نمیهیچ بنا و هیچ معمار این نتان خواهید ریخت.پدرا

های تخت جمشید را وصله عصر بیستم شکاف عدم موفقیت هدایت خواهد نمود. با ساروج

انقالب است و انقالب را  ۀتجدد به مثاب»خود نوشته بود:  ۀمقال ۀو در میان «خواهید زد؟ ...

 «شمار مانند دارو به چشم ریخت.شود با قطرهنمی
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بود، نگاهی که در میان  «انقالبی»و دیدگاه رفعت  «تکاملی»دیدگاه بهار به موضوع تجدد 

حتیاجات ا هتر با توجه بخورد و سرانجام در بافتی گستردهانقالبیون مشروطه نیز به چشم می

ها شد. احمد کریمی در آن دوران سبب اختالفات اساسی در میان آنایران  ۀو شرایط جامع

د: نویستجدد در شعر فارسی می ۀاختالفات میان رفعت و بهار در کتاب طلیع ۀحکاک دربار

رد، کداری میاز این دو گرایشی که نام بردیم، گرایش تکاملی که از تحول تدریجی جانب»

 کرد، امااع ادبی برآمده از نظام ادبی کهن را نقض نمیها و انواصول و قواعد مرتبط با قالب

ت هایی را که در سنگرایش انقالبی حاضر بود دست به این کار بزند تا کمبودها و نارسایی

ن دو ای ۀو در جایی دیگر نیز ایشان در کتابشان دربار «داد برطرف کندبومی تشخیص می

 هایی غربی در باب کارکرد اجتماعیبر دیدگاهها مبتنی هر دوی این بینش»اند: گرایش نوشته

شمارد و گر جامعه میتر است که شاعر را هدایتشعرند، منتها یکی به دیدگاهی نزدیک

 .«دانددیگری به دیدگاهی که شاعر را عصیانگری فرهنگی می

ها در دهد که هر دوی این دیدگاهجا باید اذعان داشت گذشت زمان به ما نشان میدر این

د. از اناند و حامیان بسیاری داشتهتمسفر شعر فارسی در طی صد سال اخیر نفس کشیدها

بیست و سی بگیرید، تا برخی غزلسرایان مانند حسین منزوی و پس  ۀچهار پاره سرایان ده

ها در شعر فارسی پدید از آن نیز شاعرانی که با نام غزل فرم و غزل پست مدرن و دیگر نحله

م روییدهد صد سال است که با نوعی گرایش به شعرنویسی روبهنشان می آمدند همه و همه

که میل دارد بسیاری از محتواها و کلمات وارد شده به فرهنگ ایرانی را در قالب شعرهایی 

 ادبی این جریان به شاعری ۀبا ظاهر و ساختمان از پیش تعریف شده و کالسیک بریزد. ریش

گرایش تکامل تدریجی به  ۀخود نمایند ۀهار که در زمانگردد. بچون محمدتقی بهار بازمی

معترف بود که تمایل به اصالح و تحول ادبی تدریجی  اگرچه در بیان خود ،شعر فارسی بود

ردیف شاعران نوپرداز قرار هایی بنویسد که او را همگاه نتوانست شعری با شاخصههیچ ،دارد

مرمّت کردن شعر شاعران  ۀزد چیزی در اندازدهد، در واقع تکاملی که بهار از آن دم می

شعری بود. شمس  ۀساختن و اضافه کردن چند وزن تازه به آن شاخ ،کالسیک و یا در نهایت

بهار را نوپرداز دانست. او آخرین  یالشعراشود ملکمطلقًا نمی»گوید: می او ۀلنگرودی دربار

شود. ولی دو شعر قاجار و دست باال، از شاعران جنبش مشروطه محسوب می ۀبازگشتی دور
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این دو شعر که  «نمایی ساخته است.مدرن، تنها دو شعر دارد که ظاهراً به تفنن یا قدرت

هایی هستند هر دو چهارپاره ،را بر پیشانی دارند «ار پریشانافک»و  «سرود کبوتر»های نام

ر اند. اما دمنتشر شده ،را سرود «افسانه»یعنی سالی که نیما شعر بلند  ۳۱۹۳که در سال 

شعر فارسی پس از تقی رفعت با ظهور شاعر  ،آن به میان آمد ۀکنار گرایشی که صحبت دربار

ر صد د ،حق پدر شعر نوین فارسی نام گرفته استپردازی چون نیما یوشیج که به و نظریه

سال گذشته تحوالت گسترده و عمیقی را به خود دیده است که بررسی هر دوره و هر سبکی 

نیازمند نوشتن مقاالت بسیاری است که البته در  ،وجود آمده استکه از دل این گرایش به

رسد این دو گرایش نظر می ها بسیار از آن گفته شده است و خواهد شد. اما بهاین سال

که هر کدام بل ،اندصدساله نه تنها مانند گذشته با یکدیگر مناظرات و مناقشاتی جدی نداشته

 اند.اند و پیش رفتهراه انتخابی خود را در پیش گرفته

اندازی کرده است و تحول و تکثر داشته است. این جریان جریان انقالبی از درون بسیار پوست

یک سیر تکاملی توانسته است مفاهیم و مضامین مرتبط با زندگی انسان امروز  صد ساله در

زبان برای خود جا باز کند، بخشی ایرانی را به زبان شعر بیان کند و میان خوانندگان فارسی

در گفتمانی ریشه دارد که در  ،از پیوندهایی که این جریان با مخاطب خود ایجاد کرده است

ود که شعر باید به زبان توده نزدیک شود و از حاالت و مشکالت مشروطه معتقد ب ۀدور

خبر نباشد. البته روند تکاملی این جریان خالی از نقد اجتماعی انسان ایرانی عصر خود بی

بحران شعر نوین فارسی  ۀاند که دربارقرن اخیر منتقدانی بودهنبوده است و در طی نیم

های ممکن است سبب انحراف و عدول از اهداف و بنیان اند و مسائلی را کهمقاالتی را نوشته

ه ممکن ک استروی جریان انقالبی خطر روبهاین اند. متذکر شده شود،اولیه شعر نوین فارسی 

که امروز خود بدهد؛ چرا ۀگرا و ارتجاعی را تحویل زماناست با ظاهری متجدد، باطنی واپس

تعریف تجدد نیز دستخوش تغییراتی شده است و صرفًا شکستن سطرها و  ،پس از صد سال

د. جریان انقالبی شوتواند عمل متجددانه محسوب نویسی و عمودنویسی نمییا زیرهم

، گری مدامخود باشد و با نوعی خوداصالح ۀکید داشت باید فرزند زمانأطور که رفعت تهمان

ی کند، از این رو شاعری که در ذیل این جریان روزرسانهمواره الزم است که خود را به

جایی قافیه در امروز دیگر شکستن وزن و جابه ۀنویسد کار دشواری دارد چرا که مسئلمی
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ها نیست. شاعران این جریان، امروز نیاز دارند که ابتدا به تعریف مجددی وسط یا پایان مصراع

براساس آن بازگویی کنند. در مقابل،  ها و آمال خود رااز تجدد دست بزنند و سپس آرمان

تکامل  آن ،اگر آری .چنان به تکامل معتقد است یا خیرجریان تکاملی روشن نیست که آیا هم

دقیقًا چه بوده است؟ آیا این جریان در صد سال اخیر  ،اندها انجام دادهکه در این سال

مت کرده است و از کجا به چنان در حال مرّمت آثار پیشینیان است؟ چه چیزهایی را مرهم

ها هر دو وجود این حرف بهره بوده است؟ باکجا رسیده است که جریان شعر مقابل از آن بی

تر به راه خودند و شاعران این دو جریان دیگر کم پیمودنجریان در حال حاضر مشغول 

در  پردازند. عجیب این است کهمی ،چه در گذشته وجود داشتمانند آن ،های لفظیجدل

اند! اند که در هر دو جزیره به شعرنویسی پرداختهاین میان حتی نوعی از شاعران پدید آمده

ن طلبی دست به چنیبرای نگارنده مشخص نیست که این دسته از شاعران آیا از روی فرصت

کنند و می ای مانند یک امکان برای بیان نیّات خود نگاهکه به هر پدیدهزنند یا اینکاری می

برند. دیدگاهی که اگر با توجه به حال و احوالشان هر بار از یکی از این امکانات بهره می

 از نظر نگارنده حاوی یک تناقض عیان و پیچیده است. ،صحت داشته باشد

اما بازگردیم به سراغ زندگی شاعری که در پای باورهای ادبی خود ایستاد و نامالیمات را 

ها و مناقشات ادبی برای ایجاد د، شاعری که باور داشت جدلداروشنی پاسخ میهمواره به

چه  ،تجدد ۀتحول در شعر فارسی الزم و ضروری است. رفعت در طی زمانی که در روزنام

 ۀمطالبی را در حوز ای که با ذکر نام یا بدون نامعنوان نویسندهعنوان سردبیر و چه بهبه

اند راتی که دوستان و نزدیکان از او نقل کردهگواه اندک خاطنوشت بهادبیات یا سیاست می

شخصیتی مهم و مؤثر بود. از نوشتن مقاالت سیاسی تا  ،و مقاالتی که از او برجا مانده است

های محمد خیابانی از ترکی به فارسی از جمله کارهایی بود که او پُرشور انجام نطق ۀترجم

نهایت نیز در همین راه جان خود را مایه داده است. رفعت در واقع فدایی تجدد بود و در می

دهد که زندگی ادبی و سیاسی رفعت را ناگهان اتفاقاتی رخ می ۳۶۰۰گذاشت. در فروردین 

 گیرد و برایکند. قیام آذربایجان به رهبری محمد خیابانی شکل میجدیدی می ۀوارد مرحل

رد. در آن زمان به گیمدت شش ماه حزب دموکرات آذربایجان حکومت شهر را برعهده می

 ،کرات آذربایجان بودوپیشنهاد حاجی اسماعیل آقا امیرخیزی که او نیز از رهبران نهضت دم
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رای تجدد ب ۀکند. در اردیبهشت همان سال روزنامتغییر می «آزادیستان»به  «آذربایجان»نام 

آزادیستان با مدیریت  ۀمجل ۳۶۰۰شود و کمی بعد از آن در پانزدهم خرداد همیشه بسته می

اش هواخواهی از تجدد آزادیستان نیز هدف اصلی ۀشود. رفعت در مجلتقی رفعت تأسیس می

.. ای و.کند، اشعار شاعران نوپردازی چون شمس کسمایی، جعفر خامنهرا پُرشورتر دنبال می

ر شعر نوگرایی د ۀهایی ادبی دربارمقاالتی به جدلکند و از جمله با انتشار سلسهرا منتشر می

یبرال زاده روشنفکر لکاوه که در برلین و با سردبیری حسن تقی ۀفارسی با گردانندگان مجل

ی خواندنتواند می در جای خودها نیز پردازد، مناقشاتی که آنشد میمشروطه منتشر می ۀدور

سوان، عالم ن ۀآزادیستان با درج مقاالت و قطعات منظوم دربار»گوید: پور میباشد. یحیی آرین

خود امتیاز  ۀدورنو، بر سایر مجالت هم ۀبحث جدی و اصولی شعرای جوان به سبک و شیو

، اما آزادیستان فرزندی بود که مانند سردبیرش عمر کوتاهی داشت، تنها سه شماره «داشت

زیر چاپ  ۳۱۰۰شهریور  ۶۹چهارم آن در تاریخ  ۀشود و زمانی که شماراز مجله منتشر می

سرکوب  (مخبرالسلطنه)خان هدایت قلیکرات آذربایجان به دست مهدیونهضت دم ،است

د. پس از این اتفاق و خبر شنیدن شکست و شوچهارم آن منتشر نمی ۀد و گویا شمارشومی

دیزج در اروَنَق و انزاب در اطراف تبریز رفته رفعت که به ده قول ،کشته شدن محمد خیابانی

سالگی در  ۱۱یا  ۱۳در سن  ۳۶۰۰شهریور  ۶۴در تاریخ  ،ده بودجا پنهان کرو خود را آن

گر خاموش و برای همیشه آن روح انقالبی عصیان ۳زنداوج جوانی دست به خودکشی می

دیگری  ۀشاید سرنوشت شعر نوین فارسی به گون ،ماندشود. رفعت نوپردازی بود که اگر میمی

تاریخ ادبیات ایران و سرنوشتی که یک  ۀست بر صفحا تلخی ۀخورد، مرگ او خاطررقم می

 همه جدیت و تالشخوانیم و آنتجددخواهِ انقالبی پیدا کرد. وقتی که زندگی کوتاه او را می

ود خ نشیند که اندوهی صد ساله را همراهغمی بر قلبمان می ،بینیممی رادر راه نوگرایی  او

تر برای اش بیشقطعًا در زیر شنل ،ندماگوید اگر او زنده میبا خود می دارد. اندوهی که

های ادبی و شعر برجا گذاشته بود. از رفعت شعرهای اندکی باقی مانده است. گان نظریهآینده

تجدد شعرها و مقاالتی را  ۀای از زندگی ادبی و سیاسی خود در روزنامجا که او در دورهاز آن

 تردید وجود ،دهنده به او نسبت میدر مورد برخی مطالب ک ،بدون ذکر نام خود نوشته است

                                                           

 این امکان وجود دارد که رفعت کشته شده باشد. ،از جمله احمد کسروی ،در نظر برخی.  ۳
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رد نظر مطلب مو ۀتر با توجه به سبک نوشتاری او اعتقاد بر این است که نویسنددارد و بیش

هایی که با نام رفعت و یا بدون رفعت است. از طرفی دسترسی به همان اندک شعرها و نوشته

تجدد و آزادیستان برای  ۀاند نیز با توجه به عدم دستیابی به دو مجلنام او منتشر شده

 ۳.مندان یا بسیار سخت و یا غیرممکن استهعالق

 

 بررسی چهار شعر از تقی رفعت .۲

 

 ای جوان ایرانی

 

 برخیز، بامداد جوانی ز نو دمید

 آفاق خُهر را لب خورشید بوسه داد ...

 برخیز! صُبح خنده نثارت خجسته باد

 برخیز! روز ورزش و کوشش فرا رسید

 

 عزم کن، ای پور نیکزاد برخیز و

 با یاس تن مده، مکَن از زندگی امید ...

 ی کشیداای جنگ بقا نقشهباید بر

                                                           

 تر این مقاله را گسترش بدهد.نگارنده تالش خواهد کرد در آینده و با یافتن منابع بیش.  ۳
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 باید، چو رفته رفت، به آینده رو نهاد ...

 

 دمد از بهرِ نسل نویک فصل تازه می

 یک نوبهار بارور، آبستن درو

 برخیز و حرز جان بُکن این عهد نیکفال

 

 تهمتن برخیز و باز راست کن آن قد

 برخیز و چون کمان که به زه کرد شست زال

 پرتاب کن به جانب فردات جان و تن

 

 :شعر ۀدربار

نوروزی  ۀبار در شمارای چهارده مصراعی است که گویا نخستینغزلواره «ای جوان ایرانی»

از شمسی منتشر شده است. نگارنده این شعر را از کتاب  ۳۶۰۷تجدد در فروردین  ۀروزنام

 جلد دوم برداشته است. ،نیما صبا تا

 هاای است به جوانان تا به این طریق در آنخطابه ،طور که از نامش پیداستاین شعر همان

 کند. اگر بخواهیم با نگاهِ  (خُهر)تر در جهت آبادانی وطن ایجاد انگیزه برای کار و تالشِ بیش

یم به این شعر نگاه کن ،طلع استیک انسانِ امروزی که از تمامِ تغییر و تحوالتِ شعر معاصر م

سال به  ۳۹۶خواهم گیرد. اما میبسیار ضعیفی می ۀنمر ،را به ترازوی ستجش ببریم و آن

اند تا در برابر قراردادهای آزاردهنده و گروهی از شاعران عزمشان را جزم کرده .عقب بازگردم

 آرام کارشنرم و آرامی نرماین حرکت و این آغاِز تازه خیل .شعر کُهن بایستند ۀمحدودکنند
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خواهد وزن را رها کرده و از قافیه دل بِکَند. شاید در هنوز نمی ،را شروع کرده است. بنابراین

ت ای اسگونهاما یا توانش را ندارد یا شرایط به ،تر انجام شودکار سریعدلش دوست دارد این

اش توان با قطعیت دربارهاین موضوعی است که نمی .که جامعه برای پذیرش آن آماده نیست

جایی همین جابه ،تواند به آن دست بزندترین کاری که او فعالً میساده ،قضاوت کرد؛ از این رو

خود متهورانه و شجاعانه بوده است. از نظر  ۀهاست. قطعاً چنین حرکتی در زمانمختصر قافیه

ر ها بر شعزدایی از ساختارهای مشخصی که سالنخستین گام در جهت آشنایی ،این شاعران

ای است که بر عناصر بومی و فرهنگی خودی تکیه دارد. فارسی حاکم بودند، ساختن غزلواره

از  ،دهدگیرد وقتی جوانان وطنش را مورد خطاب قرار میدر این شرایط شاعر تصمیم می

ت برای تزریق این روحیه همان عناصری استفاده کند که برایشان ملموس و آشناست. رفع

مانند زال، حرز، پورنیکزاد، تهمتن و کمان  ،را رود و عناصری از آنبه سراغ شاهنامه می

بار بوده فراموش کنند و مانند ای را که غمگذشته ،خواهد جوانانکند. شاعر میانتخاب می

 خود را به سمت آینده پرتاب کنند. ،کمان قرار داده شده ۀتیری که در چل

 

 معانی برخی لغات:

تعویذی که برای حفظ  حِرز جان:/  اندازند.دعایی که به گردن آویخته یا به جیب می حِرز:

 ۳بستند.از صدمات ارواح پلید می

 

  

                                                           

 معانی لغات در تمامی شعرها با توجه به فرهنگ لغت دهخدا یا معین ارائه شده است..  ۳
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 (خطاب به نسوان)از مکتوب منظوم 

 

 عنوان تو زهره، ماه، خورشید

 دوری تو از این جهانِ سیّار

 خواری تو در این دیارِ خونخوار

 دلسرد زِ خود، زِ غیر نومید...

 

 آنان که تو را همی به زانو

 پرستندعشق می ۀدر سجد

 مانند وحوش دشت هستند

 اندر پی صید در تکاپو...

 ]شمسی  ۳۶۰۰خرداد  ۳۱، ۳ ۀآزادیستان، شمار [ 

 

 شعر: ۀدربار

 باشد. یحیی (منظوم)این غزلواره باید متعلق به شعری بلند  ،رسدطور که به نظر میآن

پور در جلد دوم کتاب خود تنها دو بند از این شعر را منتشر کرده است. در هر دو بند آرین

ند. رفعت اقافیهنیز با یکدیگر هم ۱و  ۶های چنین مصراعبا یکدیگر و هم ۴و  ۳های مصراع

ن را با ای هایشکه معمواًل برخی شعرها و مقاله «فمینا»مستعار  ۀدر انتهای این شعر از کلم

یشین آید. به مانند شعر پفمینیست می ۀاستفاده کرده است که از کلم ،کردهعنوان منتشر می
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خود دارد. محتوای  ۀدردی با زنان جامعدر این شعر نیز شاعر با لحنی خطابی سعی در هم

واره ها را همشود و آنکه نقشِ واقعی زنان در جامعه دیده نمی کندمیاصلیِ این دو بند تأیید 

هایی اند. فراموش نکنیم زنان در انقالب مشروطه نقش داشتند و با وجود تالشدور نگه داشته

 برایهای زیادی به آنان حق رأی داده نشد و در بسیاری از مسائل محدودیت ،که کردند

ایران نو و  ۀپس از انقالب مشروطه مانند روزنام ها وجود داشت. رجوعی به مطبوعاتِ آن

 ،هایی مانند طایره، شمس کسمایی و... در نشریات منتشر شده استهایی که از شخصیتنامه

 ۳هاست.گویای این گفته

 

 تفسیر عشق

 

 دارم از بهرِ آنتو را دوست می

 که چشمت سیاه است چون بختِ من

 ام سخت منبه آن هر دو دل بسته

 ندارم غم از مهر یا قهرشان

 

                                                           

بار نامه از زنان که نخستین ۲۶که در مجموع شامل  ایرانیهای زنان نامهکتابی با نام ، ۳۱۰۱در سال  .۳

انتشارات روشنگران و  به همت ،اندمنتشر شده ۳۶۰۹تا  ۳۶۱۱های ایران نو در طی سال ۀدر روزنام

خوبی به ،آوری شده استمطالعات زنان انتشار یافته است. این کتاب که به همت علی باغدار دلگشا جمع

 بسیاری از مطالبات و مشکالت زنان در عصر مشروطه است. ۀبازگوکنند
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 ناک باشند و گَر مهربانغضب

 نرانم در آن باب هرگز سخن

 از سعادت، نه خوف از مِحن ضنه ح

 نه امید دارم نه بیم از جهان

 

 ولیک آن خیالت ماللت نمون

 که در مالخلیای عشق و جنون

 دمادم به چشم من آید پدید

 

 خیالی که معبود عشق من است

 دارای... ای دختشیدبسان تو 

 های سیاه است و مستهمان چشم

 ]شمسی ۳۶۰۰تیر  ۳۱، ۶ ۀآزادیستان، شمار] 
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 شعر:  ۀدربار

 ۀدوم مجل ۀبار گویا در شمارنخستین ،ای با چهارده مصراع استاین شعر نیز که غزلواره

نسبت به سه  «تفسیر عشق»شمسی منتشر شده است.  ۳۶۰۰تیر  ۳۱آزادیستان در تاریخ 

تر دارد. هدف شاعر سرودن شعری عاشقانه تر و صریحزبانی بسیار ساده ،شعر دیگر رفعت

هنوز نگاهی کلی به عشق دارد. انگار هنوز شاعر دنیای  ،اما رفعت آن عصیانگر متجدد ،است

نویسد. ما از نویسد، منتهی به جای غزل، غزلواره میکُهن است که دارد این شعر را می

وق در این شعر تنها از سیاهی چشمانش آگاهیم، چشمانی که چه غضبناک باشند و چه معش

هاست. هیچ جزییات دیگری از اجزای بدن او و جوره فدایی و خواهان آنشاعر همه ،مهربان

صفات اخالقی او برای ما روشن نیست. بسیاری از شاعران دنیای کهن نیز در  ،تراز همه مهم

پر از توصیفاتی از معشوق با ترکیباتی مانند قدی  شعر آنان .بودند برخورد با عشق چنین

بینیم رفعت هنوز نتوانسته به شعری برسد . اگر می... استگون وچون سرو، چشمانی نرگس

 طور کهآن)خودش باشد  ۀشعر نزدیک باشد و سعدی زمان دربارۀش هایتر با نظرکه بیش

گفت سعدی جامع و کامل است ولی برای امروز میکید داشت و أخود در مقاالتش بر آن ت

ه نتوانسته بود ب از این روست که او هنوز (خودش باشد ۀشاعر امروز باید سعدی زمان ،نیست

های تحمیلی دنیای کُهن در شعر کالسیک که معشوق را یکپارچه خوب مطلق فرضپیش

اب به نسوان بود ناراحت جاست که رفعت در شعر قبلی که خطغلبه کند. جالب این ،دیدمی

ها ای تنها در پی صید آنشود و عدهدرستی در جامعه توجه نمیبه (نسوان)است که به زنان 

جا در این شعر ند و اینا(وحوش دشت)از نظر شاعر این چنین افرادی مانند جانوران  .هستند

ک معشوقی که چیز یلغزد و همهعاشقانه پای خود شاعر نیز در هنگام توصیف معشوق می

ود شدر چشمانی سیاه خالصه می ،های متنوع و گوناگون استدر واقعیت، انسانی با ویژگی

که این به نوعی تقلیل دادن معشوق به یک ویژگی ظاهری است. با این حال باید اذعان کرد 

یک اثر عاشقانه در  همچون ،کندتالشی است که اگرچه تصنعی جلوه می «تفسیر عشق»

 ۀبه عنوان تجربه و آزمایش قابل احترام است. تنها دو سال میان این شعر و افسان ،رشاع ۀزمان

http://www.aghalliat.com/


 محمدعلی حسنلو  گر متجددتقی رفعت؛ عصیان

19 
www.aghalliat.com 

نیما یوشیج فاصله وجود دارد. در افسانه نوع برخورد شاعر با عشق دیگر مانند شاعران 

ای که گرایانهخاطر تصویر موهوم و غیرواقعکالسیک نیست، نیما با متهم قرار دادن حافظ به

 گوید:دهد خطاب به او مییاز عشق ارائه م

 حافظا این چه کید و دروغیست

 ست؟کز زبان می و جام و ساقی

 ر تا ابد باورم نیستانالی 

 ست.بازی که باقیکه بر آن عشق

 ست!من بر آن عاشقم که رونده 

توصیفِ درست و  ۀآرام آن محتوای مورد نظر درباربینیم که پس از افسانه چگونه آرامو می

د شوگویی پرهیز کند وارد شعر نوین ایران میانسانی معشوق که باید امروزین باشد و از کلی

زاد به مقتضیات هایی از شعر شاعرانی مانند شاملو و فروغ فرخها بعد خود را در نمونهو سال

ا تنها دهد. از همین روست که نباید حرکت نیما رخود بیش از گذشته نشان می ۀزمان

جایی قافیه دانست او آگاهانه به سمت ایجاد شعری تازه چه در محتوا ریختن وزن و جابههمبه

ای از نگریستن به مسائل مختلف زندگی و چه در تالش برای ایجاد ساختمانی تازه ۀو طریق

 داشت.تازه قدم برمی

 

 معانی برخی لغات:

 .برانگیختن، تحریک کردن حض:

 .بال، اندوه محن:

 .دختر خورشید دختشید:/  .نور، روشنی شید:
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 ۳نوروز و دهقان

 

 دهد همینوروز! روزگار تکان می

 بانوجِ بخت را شب و روز اندر آسمان

 رسد اقبال شایگانیک شب به ماه می

 روزی در آفتاب هویداست خرّمی

 

 امسال گفته بود ندارم دگر غمی

 بین به حفیدان خود نهاندهقان نیک

 گرفته به دلخواه ما زمانراهی پیش 

 جبران ماجرا شود از بیش یا کمی

 

 نوروز، آمدی تو زِ اعماق ماورا

 امید زنده شد، سرِ افکنده شد فرا

 دهقان راد زد به کمر دامن قیام

                                                           

 ۀالعادفوق ۀدر شمار ۳۶۰۷بلندی نیز دارد که آن نسخه در سال  ۀگویا نسخ «نوروز و دهقان»شعر .  ۳

کوتاهی است که  ۀنسخ ،جا آورده شده استای که در اینتجدد منتشر شده است. نسخه ۀنوروزی روزنام

 منتشر کرده است. از صبا تا نیماکتاب  پور در جلد دومکه آرین
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 نوروز چون شد اندر ارومی بنات جم

 با حکم نینوایی شوریده قتل عام

 دهقان آذری ِز نو آلفته شد به غم

 

 شعر: ۀدربار

از تالش برای کم کردن محدودیتی که با خود دارد هایی نیز نشانه «نوروز و دهقان» ۀزلوارغ

تواند بر شاعر تحمیل کند. محتوای اصلی شعر تا حدی در نام آن نهفته است. پردازی میقافیه

ی که در اانتخاب عنوان برای شعرهاست. عالقه ،شودیکی از عالیقی که در رفعت دیده می

 شود.مسلک او نیز دیده میسایر شاعران هم

دهد. آوردن خبر از گذشت زمان و گردش ایام می ،بند نخست غزلواره در خطاب به نوروز

ی است که در بندهای بعد احتماالً برای خواننده نند بخت و اقبال در این بند گرهکلماتی ما

 دهد وکه در این بند تصویری که شاعر از بخت و اقبال ارائه میود. ضمن اینشگشوده می

اند و روزگار بسته (خورشید و ماه)ای فرض شده است که از دوطرف به آسمان مانند گهواره

 فرد است.در نوع خود منحصر به ،دهدرا تکان می آن

رد. در همین بند گره گفته شده خوچشم میوضوح بهدر بند دوم تالش برای ایجاد دیالوگ به

باز شده است. دهقانی امید دارد که امسال روزگار که کارش تکان دادن گهواره  ،در بند اول

ین بهمراه بیاورد. او که از نظر شاعر خوشاقبالی بهبر جهتی بگردد که برای وی خوش ،است

ال روزگار بر وِفق مراد این راز را با فرزندان خود نیز در میان گذاشته است که امس ،است

 ،نویس نیز بودشاید تقی رفعت که نمایشنامه ماست و بسیاری از ضررها جبران خواهد شد.
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ود بود، بهتر بای مینمایشنامه پردازی و ایجاد عناصراگر واقعاً در این شعر به فکر شخصیت

 گونه بنویسد:م اختصاری اینیاین بند را با رعایت عال

 ندارم دگر غمیامسال گفته بود: 

 بین به حفیدان خود نهاندهقان نیک

 راهی پیش گرفته به دلخواه ما زمان

 جبران ماجرا شود از بیش یا کمی

 

 نیما افسانه را سروده ،جا دوباره مجبوریم یادآوری کنیم دو سال بعد از چنین شعریما در این

 ۳گاه اصلی شاعر در آن بر ایجاد دو شخصیت عاشق و افسانه نهفته است.است که تکیه

گیرد. آمدن نوروز همراه با ایجادِ اُمید بار مورد خطاب قرار مینوروز برای سومین ،در بند سوم

 اعماقی فراتر ازحاال از  ،دوباره و بخشیدن زندگی به دهقانی است که پس از انتظارِ بسیار

تواند برداری از سالی که میبهره ۀتصورش راه نجات فرا رسیده است. او آماده است، آماد

 بختِ او باشد. ۀگشایند

محل زندگی  ،د. در شهر ارومیهشوناگهان تمام امیدها نقش بر آب می ،اما در بند چهارم

اما قیام توسط  دهد که او نیز با امیدواری در آن مشارکت کرده است.شورشی رخ می ،دهقان

گیرند. عام قرار میشود و پس از آن دختران و زنان مورد تجاوز و قتلحکومت سرکوب می

کند و چیز دیگری از جزییات و علت عام صحبت میشاعر خیلی سربسته و کلی از این قتل

                                                           

 ،تجدد منتشر شده است ۀروزنام ۶۲ ۀدر شمار ۳۶۰۲که در سال  «ارومی»رفعت در شعر دیگری به نام . ۳

گویی محض خارج شده و به سمت دوگویی حرکت کرده است. نگارنده به این شعر دسترسی نداشته از تک

این شعر  دربارۀ ،توسط آقای محمدمهدی زمانی منتشر شده است ۳۱۰۱ای که در سال اما در مقاله ،است

 آن مفصل صحبت شده است. ۀهای تجددگرایانو مولفه
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دهقان آذربایجانی دوباره به  ، این است کهچه مشخص استا آنآن بر ما مشخص نیست. ام

ای اسیر دست چراکه دوباره زمان که چون گهواره ،روددرون غم و ناراحتی خود فرو می

 گردد.آغازین خود باز می ۀبه نقط ،روزگار است

احتمااًل یکی از بهترین شعرهایی است که از تقی رفعت برای ما به  «نوروز و دهقان»شعر 

صلی های الفهؤگرایی از مپردازی، ایجاد شخصیت و عینییادگار مانده است. شعری که داستان

کشد. شاعر برعکس سه شعر درون متن به دوش می ۀآن است. بار اصلی این شعر را قص

اده های شخصی دگان در جهت تأویل و داشتن قرائتتری به خوانندمانور بیش ۀاجاز ،پیشین

 ۳است.

 

 معانی برخی لغات:

جهت اطفال سازند و از جایی آویزند و طفل را در آن خوابانند جای خوابی باشد که به بانوج:

 .توان گفت نوعی گهواره استو حرکت دهند تا در هوا آید و رود. می

 فرزند، اوالد مرد حفید:

 .جوانمرد، شجاع راد:

 .منظور دختران جمشید است بنات جم:/  دختران بنات:

 .آشفته، پریشان آلفته:

  

                                                           

 تجدد در شعر فارسی ۀطلیعدکتر احمد کریمی حکاک خوانشی دقیق و خواندنی از این شعر در کتاب .  ۳

 که حتماً در فهم بهتر این اثر راهگشاست. است ارائه داده
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 گیرینتیجه .۳

چیز زندگی ما در بستر تاریخ ما همواره به بازگشت و دقت دوباره در تاریخ نیازمندیم. همه

ای است که خود نیز جان دارد و تاریخ به مانند موجود زنده ،گیرد. از نظرِ نگارندهشکل می

در حقیقت با بخشی از  ،کنیمپرورد. وقتی به تاریخ نگاه میها را در بستر خود میانسان

ایم، اما هر شاعر و جا وجود جسمانی نداشتهشویم که ظاهراً ما در آنرو میخود روبه ۀگذشت

ما پدرانی داریم  .های خود را بیابداست که باید ریشهچون درختی مندی همدغدغه ۀنویسند

داریم. پدران شعری، پدران فکری و معرفتی، پدران  آنانوگو با و گفت آنان که نیاز به یافتن

چون  اما ،زبان باشندعلمی، پدران فلسفی، پدرانی که لزومی ندارد حتمًا ایرانی و یا فارسی

تواند زبانی باشد که در ذیل آن تربیت یافته و بزرگ ها میهای مشترک انسانیکی از ریشه

زبان خود هستیم. این البته بنابراین هرکدام از ما در ابتدا نیازمند یافتن پدران هم ،اندشده

 .ویممان حبس شبه آن معنا نیست که همواره باید در بستر جغرافیای مکانی یا زبانی اجدادی

اشیم های مشترک داشته بفیای زبانی یا مکانی دیگر، ریشههایی از جغراتوانیم با انسانما می

اش کنار ها تالش کنیم. در این گشت و گذار باید زمان را به مفهوم روزمرهو به یافتن آن

های ریز و ها و دغدغهبا آن نگاه ،زمان نیستندهایی را که در ظاهر همبگذاریم و انسان

. چنین گشت و گذاری در تاریخ شعر معاصر باعث شد درشتشان از نو بیابیم و دوباره بخوانیم

اران آن گذهایی شود و نیاتِ بنیانپُربسامدی از آن بایستم، ذهنم درگیر پرسش ۀمن در نقط

یار در تاریخ شعر ما مسئله بس ،و جوینده باشیم برایم طرح مسئله کند. اگر خوب نگاه کنیم

در درون خود عالوه بر مقاالت ادبی  ،فعتتقی ر ،مرگ شدهشاعر جوان ۀاست. زندگی و زمان

 ؛یادگار و میراث بر جا گذاشته است هایی را نیز بهو اندک شعرهای یافته شده، پرسش

ها وجود آن ۀولی جواب روشنی هم دربار ،ها تازه نیستهایی که البته برخی از آنپرسش

نگاه انتقادآمیز او به شعر  ؛دآن مطرح کر ۀتوان دربارهایی که میندارد. نوع مرگ او و چرایی

قیق طور دای که برای شعر فارسی در ذهن خود ترسیم کرده بود. بر ما بهکهن فارسی و آینده

 مسائل سیاسی ۀتر در حوزپرداخت و کمروشن نیست که اگر رفعت تنها به کار شاعری می
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راهی باشد که خود جزو آغازگرانش  ۀکنندآیا ممکن بود تثبیت ،کردخود دخالت می ۀزمان

چراکه رفعت بدون آن وجوهات  ،جا نیز باشدتواند بیراه و بی. این خواسته البته مییا نه بود

که تاریخ، امروز برای ما به جا نبود سیاسی شاید اصالً دیگر آن رفعتی  -ادبی  ۀجسوران

پردازی قدرت نظریه ،زمان خودگذاشته است. اما وجه تمایز تقی رفعت از شاعران نوپرداز هم

نوعی لکه بهب ،تنها یک شاعر انقالبیو ترسیم آینده است. نگارنده بر این باور است که رفعت نه

. او فرصت تر باشدگرا در توصیف او مناسبشاعری اهل تکامل بود، شاید ترکیب انقالبی تکامل

دانست ولی می ،گرا نیز باشدتواند تکاملپیدا نکرد که نشان بدهد چگونه یک انقالبی می

 رقابلیت این را دارد که به مرو ،اش در حال افکندن آن استبستری که به همراه یاران ادبی

این نمونه »نویسد: تجدد می ۀروزنام ۳۶۱ ۀدر یکی از مقاالتش در شماراو زمان تکامل یابد. 

هستند و تجدد هنوز خیلی شعرهای ما و دوستانمان با وجود زحمات زیاد ناموزون و ناهموار 

اگرچه آید. چنین بیانی تنها از دهان یک شاعر صادق و اهل تالش برمی .«از ما دور است

انقالب ادبی او و یارانش ریشه دواند و به دست کسانی که اهلش  ،تقی رفعت نماند که ببیند

ر ظاهر هار دبرعکس جریانی که به نمایندگی از محمدتقی ب ؛به تکامل و اثبات رسید ،بودند

ای چرخیده است بر همان پاشنه ،اما در باطن و در طول صد سال اخیر ،زددم از تکامل می

ها به آن ،اندیشیدهچرخید. قطعاً رفعت به آینده میکه در زمان بهار و شهریار و دیگران می

ر یافت که اگتوان وگو با او خواهند پرداخت. اما و اگر زیاد میآیند و به گفتکه پس از او می

اما و اگرهایی که چندان برای نگارنده نیز  ؛شدزندگی رفعت نیز چنان می ،شدچنین می

آن است که رفعت را بیابیم و با عقل و ذهن امروزمان با  ،چه که مهم استآن .جالب نیست

 وگو کنیم.او دوباره گفت

به مانیفست تجددخواهان، منتشر شده در نخستین  ؛گذارمپایان سخن را به تقی رفعت وا می

ترین هنگام برادران عزیز، ما در سخت»: ۳۶۰۰آزادیستان در تاریخ پانزده خرداد  ۀمجل ۀشمار

ی یعن ،تر از آن نیست که در عالم ادبیاتخواهیم کمچه ما مییک انقالب ادبی هستیم... آن

 ولی ،وریم. یک وضعیت کهنه و فرسودهوجود بیادر عالم فکر و صنعت، یک عهد تجدد به
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جای آن وضعیت جدیدی را بنشانیم که حاکمیت و فرمانروایی به ،حاکم و فرمانروا را برداشته

 ۀباشد. قوفکران ما میآن هنوز واقع و موجود نبوده، بسته به فیروزی و توفق قطعی ما و هم

ای که افکار و است. به اندازه چیزها، یعنی مساعدت روزگار ۀما عبارت از حالت حالی ۀعمد

آید، احتیاج یک تبدیل، یک تحول و انقالب حسیات قرن حاضر در ابدان و اذهان ما فرود می

ماست پیبرانداز یک حرکت تکاملمقاومت ۀکنیم. سائق ما قوناپذیر حس میرا مبرم و اجتناب

و زوال استقرار یافته  گونه خللکه جهان متمدن را فرا گرفته و در مظفریتی مصون از همه

اکم آثار متر ۀاست. حائل و مانع در پیشرفت ما، یک ادبیات نیرومند و مستحکم، یعنی تود

ن ادبا و شعرای دنیای دیروزی تریممتاز از زبردست ۀچندین قرن سعی و اجتهاد یک زمر

رگاه ی هبردار واقع هستیم. ولدر یک موضع بسیار جدی و اندیشه ،که گفتیم... ما چناناست

 «به مقتضیات زمان رفتار کنیم، حتمًا موفقیت با ما خواهد بود...

 ۳۱۰۰تیرماه  /  ۳محمدعلی حسنلو

 

                                                           

 Poem-m.blogfa.com  وبالگ نویسنده: نشانی.  ۳
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