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چکیده

ج ستار حا ضر به برر سی سیر تجدّد ادبی در ایران در سه دورۀ سامانی ،بازگ شت ادبی و دوران
م شروطیت یا ع صر بیداری میپردازد و در صدد آن ا ست که اثبات کند تجدد ادبی تنها معطوف به
دوران مشروطیت یا عصر بیداری نیست؛ بلکه در ایران نیز به موازات کشورهای اروپایی تجددهایی
به وقوع پیوسته است.
در این مقال به برر سی شاخ صه های تجدد ادبی و مقای سه آن با رن سانس اروپایی پرداخته شده
است .در واقع این پژوهش روایت تاریخ ادبی ایران با عینک تجدّد است از زمان سامانیان تاکنون و

برخالف پژوه هایی که تاکنون ارائه شددده اسددت ،طلیعه تجدد را دوران سددامانیان میداند ،دوره
بازگ شت ادبی نیز که ما در شکل گیری ادبیات معا صر ا ست و ساده نوی سی را به ادبیات ایران به
ارمغان می آورد ،به عنوان رن سانس ادبی مح سوب شده ا ست؛ چرا که در این دوره نیز شعرا و
نوی سندگان مانند هنرمندان ع صر رن سانس بازگ شت و احیا را د ستور کار خود قرار داده اند مؤلفه
های تجدد از جمله :خردورزی ،آزادی ،طنز ،زن ،داستان نویسی ،تسامح دینی ،آزادی عقاید نهضت
تالیف و ترجمه کتب ،احیای داستا های حماسی ،وطن و  ...مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :تجدّد ادبی ،سامانیان ،عصر بیداری ،رنسانس ادبی

 .1دکترای زبان و ادبیات فارسی

drrezafarahan@yahoo.com
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را هی جز ا ین دو پ یش و طن نیسددددت
درمددانش جز بدده تددازه شدددددن نیسددددت
(ملک الشعرای بهار؛ ج -4ص )782

یددا مددر یددا تددجدددّد و اصدددددال
ا یران ک هن شددددده اسددددت سددددراپددای

مسئلۀ تجدد بی گمان مهم ترین محور مباحث فرهنگی ،ادبی ،سیاسی و اقتصادی روزگار ماست.
اکثریت قریب به اتفّاق ادبا و علما برآنند که تجدّد و تجدد طلبی از زمان مشروطیت آغاز شده است
و طلیعۀ تجدد را نه ضت م شروطیت تلقّی کرده؛ سپس به بررسی و مطالعۀ اوضاع و احوال آن زمان
پرداخته تا به درک ماهیّت و اهمّیّت شعر در ایران نوین برسند .در این جستار کوشش شده است تا
با صحّه گذاشتن بر رونق بازار تجدّد در چند سال اخیر و بویژه بعد از نهضت مشروطیّت ،سیر تجدّد
ادبی و سددابقۀ آن در ایران از زاویه ای دیگر بررسددی شددود .روایتی جدید از ماجرای تجدّد که قائل
است «تجدد ادبی در ایران سابقه ای بس دیرینه تر دارد».
اگر تجدّد ادبی را معادل رنسانس ادبی بدانیم ،محصوالت رنسانس و تجدّد عبارتند از:
علم ،خردگرایی ،آزادی ،ف ضای باز ،اندی شه های باز و نوین ،پر سش و ک شف ،تجدید حیات علمی و
ادبی ،احیا ،بازگ شت ،برر سی واقعیتهای جزئی ،ان سان گرایی ،فرهنگ دو ستی ،ع شق به مواهب این
جهانی ،تقلید از آثار گذشته ،خرد انتقادی ،فردیت انسانی ،شوریدن بر زبان پر تکلّف و دشوار ،تحوّل
در سبک های ادبی ،تغییر در سلیقه های هنری ،روشنفکری ،تغییر مداوم ،حرکت به سمت عقالنیت و ....
راقم این سطور بر آن است که در ایران ما نیز رنسانسهایی به وقوع پیوسته است با ویژگیهای مختلف:
-4اگر رن سانس را از منظر بازگ شت به افتخار و اقتدار گذ شته تجدد مینامیم در ایران نیز
چنین تجددهایی بوده ا ست .نمونه آن دو تجدد عمده در عر صۀ علم و فرهنگ و هنر ا ست :یکی در
قرن چهارم (سدددامانیان) و دیگری در قرن چهاردهم (مشدددروطه) که دورۀ اخیر متأثّر از پیشدددرفت
تکنولوژی و صنعت در غرب بوده است .رنسانس سامانی در واقع یک رستاخیز فرهنگی است که به
تجدید و احیای ایران و قهرمانان میانجامد .تسدددامح دینی و آزادی عقاید و آسدددانگیری سدددامانیان
نسبت به فرق و مذاهب مختلف ،تاثیرپذیری از فرهنگ قبل از اسالم ،اقتصاد و درآمد بسنده ،رعیت
پروری شاهان سامانی و آزاد من شی و نرم خو بودن آنان ،آزادی ،ان سان دو ستی ،خردورزی ،فردیت
انسددانی ،احیای سددنت های ایران و قهرمانان که ثمرۀ آن شدداهنامه حکیم طوب بود شددکوفایی و
درخشانی علم و ادب ،احیای عجم ،بازآفرینی ادب و رسوم گذشته ایران و  ...از اسباب و دالیلی است
که اطالق نام رنسانس بر دورۀ سامانیان را توجیه و تبیین میکند.
امّا دوران نهضدت مشدروطه یا عصدر بیداری تجددی بود در جواب به مسدائل الینحل یک
کشددور عقب مانده آسددیایی در برابر فن شددناختی برتر مغرب زمین .اعزام محصددالن به فرنگسددتان،
تربیت کارشددناب بومی ،تأسددیس دارالفنون ،اقدامات امیرکبیر ،تأسددیس وزارتخانه ها و ادارات ،نظام
نامه های اداری ،قانون ،و تنظیم قوانین براسدداب قوانین اروپایی که بر صددیانت و احترام حقوق افراد
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تأکید می ورزید .آزادی به عنوان یک ضرورت تاریخی ،رواج صنعت چاپ ،نهضت ترجمه ،روزنامه ها و
مطبوعات ،تئاتر ،قصه ،نمایش نامه ،رمان ،دورۀ جدید روزنامه کاوه و انصراف آن از سیاست و رویکرد
آن به علوم و ادبیات ،ابتکارات دهخدا (طنز) و  ...همه و همه از دالیل مبرهنی اسدددت که اطالق
رنسانس بر این دوره را منطقی ،مستدل و به دور از تعصب توجیه میکنند.
بیان سوال:

-4رنسانس چیست؟ آیا نمونه هایی از رنسانس در ادب و فرهنگ ایران وجود دارد؟
-7اگر نهضت علمی و ادبی دورۀ سامانیان را رنسانس بنامیم دستاوردهای این تجدد کدامند؟
اشتراکات و افتراقات آن با رنسانس در اروپا چیست؟
-9اگر نه ضت م شروطه را به عنوان یک رن سانس در ایران بپذیریم نوآوری و پی شرفت این دوره در
چیست؟ اشتراکات و اختالفات آن با رنسانس غرب در چیست؟
سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

توجه به دورۀ سددامانیان و دورۀ قاجاریه در عرصددۀ فرهنگ و ادب در کتب بی شددماری مطر شددده
ا ست .لیک هر یک از منظری خاص به نقد و برر سی دوره و نوی سندگان و شاعران آن پرداخته اند.
جز کتاب هایی چون :بخارا دسددتاورد قرون وسددطی و عصددر زرین فرهنگ ایران که هر یک به موضددوع
تجدد حیات علمی و فرهنگی ایران در عهد سامانیان پرداخته اند ،اثر در خور دیگری دربارۀ رنسانس
سامانیان ارائه نشده است.
در حوزۀ تحول علم و فرهنگ و ادب در ع صر م شروطه نو شته های ب سیار داریم ولی هیچیک از آنها
این جریان و تحول را با رنسانس ادبی اروپا مقایسه نکرده اند.
ضرورت انجام تحقیق :در زاویۀ دید نوآن ا ست .برر سی تحول و تکامل علمی ،فرهنگی و ادبی ایران
از منظر تجدد و احیا (رنسانس) که محصول موفق غرب است و پیش از این ،این دو پدیده به صورت
منسجم با یک دیگر مقایسه و بررسی نشده اند.
هدفها:

 -4ارایۀ یک الگوی موفق رنسانس به ویژه در ادبیات ،پیش از پیدایی رنسانس در اروپا
 -7نه ضت م شروطه به ویژه ادبیات این دوره از رن سانس اروپا الهام گرفته ا ست یا از انقالب صنعتی
سود برده است؟
-9بر هر یک از ادبیات دورۀ سامانیان و ادبیات دورۀ مشروطه میتوان عنوان رنسانس ادبی اطالق کرد.

فرضیهها:

-4نمونه هایی از رنسانس در ایران وجود دارد.
-7نهضددت علمی و ادبی دورۀ سددامانیان نوعی رنسددانس ادبی اسددت و میتوان دسددتاوردهای آن را با
رنسانس در غرب مقایسه کرد.
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-9نهضت مشروطه در واقع یک رنسانس در ایران بوده نوآوریها و پیشرفتهای این دوره و اشتراکات و
اختالفات آن با رنسانس غرب قابل تطبیق است.
تجلّی و انعکاس مکاتب ادبی اروپا در ادبیات فارسی

مقایسه تطبیقی مکاتب ادبی اروپا با ادبیات ایران (دوره سامانیان،مشروطه)

مکتب رمانتیسم در ایران

مکتب رمانتیسم در اروپا

-4پیدایش طبقۀ بورژوا که تحصیالت طبقۀ اشراف را  -4در ایران عهد صدددفویه با روی کار آمدن طبقات جدید
اجتماعی در اصفهان داستان نویسی رواج یافت.

نداشتند
مثل :ژان ژاک روسو والمارتین
-7توجه بر جنبه های فردی .این مکتب من را کشف کرد
-9ژرژساند ماجراهای عشقی خود را شر میداد.
ژان ژاک روسددو در اعترافات خود به برخی از مسددائل
غیر اخالقی اشاره کرد.
-1طغیان رمانتیسم علیه کالسیسم.
-5رواج آثار رمانتیک به زبان فرانسه
-6آزادی جایگزین محدودیت و توجه به مردم عادی.

-7در سددبک عراقی من مطر اسددت( .ماجرای من و
معشوق مرا پایان نیست)
-9در ایران ژانر اعترافات هیچ وقت رشدددد نکرد چند
اثر شبیه اعترافات مثل :المنقذ من ال ضالل غزالی که
نوعی اعترافات کلی و معنوی است نه خصوصی.
-1طغیان ادبیات معاصر در مقابل نهضت بازگشت
-5ترجمۀ بسدددیاری از آثار رمانتیک فرانسددده به زبان
فار سی در دوره م شروطیت و ایجاد دا ستان نوی سی
تحت تاثیر این رمان ها .افرادی چون :توللی – نادر پور
– مشیری – حجازی رمانتیک هستند.
 -6ایجاد تغییر و تحول توجه به مردم عادی در سدددبک
هندی و مقدار بیشتر در شعر بیداری دوره مشروطیت.

رمانتیک در ایران که از ترکیه هم شدددیوع داشدددت
افرادی چون تقی رفعت خامنهای دهخدا.
رئالیسم در ایران

رئالیسم در اروپا

-4اوج عصددر رماننویسددی و حضددیر شددعر اسددت دوره  -4در ایران شعر در حد فا صل رمانتی سم تا سمبولی سم
واقعیت زندگی طبقه بورژوا هر چند زشت و ناپسند به خواب خوشی فرو رفت.
-7ا صول و قواعد کلی :ت شریح جزئیات – تیپ سازی – -7تشریح جزئیات – تیپ سازی – توجه به حوادث کوچک و
توجه به حوادث کوچک و برجسته کردن آنها – استفاده برجسته کردن آنها – استفاده از راوی سوم شخص
از راوی سوم شخص
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-9تیپ سددازی که در رئالیسددت اسددت با ادبیات قدمی فرق -9تیپ ادبیات قدیم از فرد اجلی و اعلی آرمانی اخذ میشددود
میکند .مثل :تیپ در نو شته های بالزاک که معتقد بود باید از مثل :یک عارف کامل که عرفای دیگر باید شبیه او باشند.
گروه مردم اخذ کرد لذا این تیپ کم و بیش واقعی است .اما در رئالی ست در نو شته های صادق هدایت در حاجی آقا و
-1دوره عظمترمان ا ست و نوی سندگانی چون بالزاک (کمدی علویه خانم هر دو نماینده خواسدددت ها و عادات و منافع کلی
انسانی) گوستاو فلوبر (مادام بواری) تولستوی (جنگ و صلح) طبقۀی هستند که به آن طبقه بستگی دارند.

-1صادق هدایت (سگ ولگرد – بوف کور)

چارلز دیکنز (اولیور تویست – دیوید کاپرفیلد)...

مکتب ناتورالیسم در اروپا

مکتب ناتورالیسم در ایران (دوره سامانیان –مشروطه)

-4تأکید بیشتر بر نشان دادن زشتیها .مثل :گوستاوفلوبر -4مثل رئالیسددت با فرق این که بیشددتر تأکید بر نشددان
دادن زشتیهاست مثل :صادق چوبک (البته سنگ صبور
-7در ناتورالیست انسان اسیر جبر (وراثت ،محیط) است
جز پست مدرن هم میباشد)
-9در فرانسه بوجود آمد و خاص آن جاست .امیل زوال –
فلوبر – موپاسان – آلفونس دوده – برادران گنکور

 -7ان سان ا سیر غریزه ا ست .مانند سنگ صبور صادق
چوبک
-9در ایران صادق چوبک و گاهی آثار صادق هدایت در
بعضی آثار شاعران و نویسندگان مثالً :گلستان و بوستان
سعدی – تاریخ جهان گ شا – آثار عبید زاکانی و بع ضی
آثار دورۀ مشددروطه و دوره معاصددر مثل :شدداملو – فروغ
فرخزاد.
مکتب سمبولیسم در ایران

مکتب سمبولیسم در اروپا

-4سددمبولیسددتها مدعی بیان واقعیتی تازه که واقعیتی پنهان  -4در ادب پارسدددی مثالً :ماه نماینده زیبای – نرگس
است ،بودند .آغازگر این نهضت شارل بودلر بود .برای هر یک نماینده چشم  ...میباشد.
از موجودات افکار و احسدداسددات –حتی تصددورات و تخیالت -7در ادبیات فارسددی تعدادی از شدداعران و نویسددندگان
بشری نماینده یا سمبولی بر میگزیند.
تفکر سددمبولیکی داشددتند از آن جمله :کلیه و دمنه –
-7بزرگان سددمبولیسددم بودلر (سددفر) پل والری (بیش دۀ مرزبان نامه – منطق الطیر – دا ستانهای مخزن اال سرار
محبت در سددمبولیسددم بیشددتر تحت تأثیر فلسددفه ایده
– مثنوی معنوی – تعدادی از آثار شددیخ شددهاب الدّین
آلی سم ا ست که از متافیزیک (عالم رو – تخیل جدا از
سددهروردی و جاویدنامه اقبال الهوری و اشددعار نیما که
عالم مادی) الهام میگرفت.
سمبولیسم اجتماعی است.
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مکبت سوررئالیسم در ایران

مکتب سوررئالیسم در اروپا

-4در این مکتب برخورد روانی با ادبیات ا ست .نوی سنده -4مثل :کتاب بوف کور صادق هدایت
با چشدم سدر واقعیت را می بیند اما آن را با چشدم سدر
دیوانگی در سوررئالی سم و سیله ای ا ست برای رهایی از
(درون و سوررئال) تعبیر و تفسیر میکند .و بهترین سوژه
خود سانسوری و محدودیت.
برای فیلمهای ترسناک هستند.
مکتب مدرنیسم در ایران

مکتب مدرنیسم در اروپا

در آثار مدرنیسددم اصددطالحی مبهم و چند بعدی اسددت در تاریخ ادب یات ایران مقطع /پس از بازگشددددت /که
مصادف با دورۀ رواج ادبیات نیست انگار شبه مدرنیستی
نمیتوان تعریف مشخصی از آن ارائه داد.
می باشدددد .دوره اول مدرنیسدددم (شدددبه مدرن) ادبیات
بزرگانی چون :الیوت – ویرجینا ولف – سددداموئل بکت
مشدددروطه اسدددت .آثار ادبی رمان واژه و اشدددعار قالب
میشل بوتور...
کالسددیک اما مضددامینی مدرن دارند .پس از اصددالحات
میرزا جعفرخان مشیرالدوله .ادب مشروطه ایجاد شد.
آثار :آخوندزاده – طالبوف – زین العابدین مراغه ای –
سیّا
تجدد و مدرنیته و سیر آن در ایران

اصدطال مدرن را با مفاهیمی چون جدید نو و امروزی میتوان معادل دانسدت .واژۀ مدرنیته
را نیز معموالً با مفهوم تجدد و واژه مدرنیسدددم را با تجددگرایی و نوگرایی برابر میدانند با وجود این
که در مفهوم گاه هنگام کاربرد بجای هم ب کار می روند .اما واقع ًا دو مدلول متفاوت و در عین حال

مر تبط با هم دارند .در تعریف اصدددطال مدرنیته یا تجدد اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد از این رو اکثر

تعاریف تجدد را یک دوره تاریخی و در نتیجه یک پدیده زمان مند و مکان مند می دانند.
تجدد نخست در غرب به بارنشست .اما درست زمانی که باد تجدد در اروپا با شدتی هر چه
بیشددتر وزیدن میگرفت ایران دوباره به دو قرن سددکوت افتاد و سددیری قهقرایی آغازید در پایان این
دوران نه تنها دیگر از برابری ایران و اروپا نشانی نبود بلکه شکافی ژرف میان ایران و قاجار و اروپای
متجدد پدیدار شددده بود به دیگر سددخن درسددت در زمانی که در غرب سددرمایه داری به اوج رونق
میرسدددید ملت و وحدت ملی شدددکل می پذیرفت و زبانهای ملی مالط این هویت و وحدت میشدددد
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شهرنشینی رواج مییافت و سیاست و تفکر عرفی میگشت و کشورهای اروپایی به قصد فتح جهان
به کشدددف آن میپرداختند و نگاهی جهانی را جانشدددین نگاه ملی میکردند و باالخره نوع تازه ای از
اندیشدده مبتنی بر خرد نقاد جانشددین ایمان مطلق میشددد و در نتیجه عرصدده های گونگون تفکر از
جمله فل سفه و روش تاریخ نوی سی دگرگون میگ شت ایران م سیری یک سره مختلف می پیمود و در
آن بی ثباتی و رکود اقتصادی و فکری حاکم میشد(تجدد و تجددستیزی در ایران.(401-409 :
طرحی در باب تحوّل شعر از منظر کریمی حکاک:

در سدددالهای اخیر فرآیند تحوّل ادبی – افول هنجارها ،قواعد ،سدددنّتها و نظامهای کهن و
تثبیت شددده بیان هنری ،از میان رفتن سددر مشددقها بی غالب و فراگیر ،هور نظامهای تازۀ رمزگان
ادبی و رواج شیوه های نوین معنا آفرینی و داللت در پرتو نظریۀ ادبی ما بعد ساختگرایی از نو مورد
بازنگری قرار گرفته است.
ا صلیترین م سأله عبارت ا ست از آ شنایی ایرانیان با فرهنگهای اروپایی و نیز سازوکارهایی
شامل مجموعه ای از بحثها ،جدل ها ،م شاجرات ،منازعه ها و رقابتها در جامعۀ ادبی ایران .اندی شه
ها و ا ستداللهای عر ضه شده سناریوهای مطر شده و متنهای نمونۀ ارایه شده از یک سو نتیجۀ
گفت گویی مداوم با سنّت شعر کال سیک فار سی بود و از سوی دیگر با ت صوّراتی عمدتاً خیالی دربارۀ
ادبیات اروپایی پیوند داشت.
سنّت کالسیک حتّی از سوی کسانی که با آن مخالفت میکردند هیچگاه بطور کامل طرد
نشددد .از همان ابتدا شدداعران و منتقدان در همۀ نحله ها و گرایش دها ،آشددکارا و در پاره ای موارد به
شکلی خودآگاهانه و توأم با ع صبّیت خود را از طریق نحوۀ ارتباط شان با سنتّی که از دل آن بیرون
آمده بودند تعریف میکردند .هم سددنّتگرایان و هم نوگرایان اندیشدده های جمالشددناختیشددان را با
استفاده از زبان و اصطالحات سنّت کالسیک بیان میکردند .گروه نخست به عنوان وارثان این سنّت
و گروه دوم به عنوان عصیانگرانی بر ضدّ آن.
شعر و نقد از دیدگاه آخوندزاده

فتحعلی آخوندزاده حامی پرشدددور اصدددالحات فرهنگی بود او از قالب مقاله برای بیان
اندیشههایش بهره می برد .آخوندزاده با استفاده از تعریف پوئزی که عبارت است از :آن چنان انشایی
که شددامل باشددد بر بیان احوال و اخالق یک شددخص یا یک طایفهای کما هُوَ حَقُّه یا به شددر یک
مطلب یا بروصف اوضاع عالم طبیعت با نظم در کمالِ جودت و تأثیر( .آخوندزاده ،مکتوبات ،ص )44
او بعدها با ات کّا به همین تعریف نقد تند و بیرحمانه ای از شدددعر فارسدددی ارایه میکند و
میگوید همین نکته که ایرانیان برای اشاره به آن دسته از انواع نگارش که مورد انتقاد اوست از کلمۀ
شعر ا ستفاده میکنند جهل مطلق آنان را آ شکار میکند .از نظر آخوندزاده تنها ا ستثنا در میان همۀ
آثار بی ارزش فرهنگ ایران شاهنامه ی فردو سی ا ست .فردو سی تنها شاعر ایرانی ا ست که اثری
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آفریده که با آثار هومر و شددکسددپیر قابل مقایسدده اسددت .و در حقیقت میتوان گفت« :پوئزی فقط
عبارت است از اشعار فردوسی که نظیر آن تا امروز به هیچ کس از ملّت اسالم مقدور نگردیده».
شاعرانی هم چون هومر ،شکسپیر ،فردوسی قادرند مخاطبان خود را در همۀ زمانها و همۀ
فرهنگها تحت تأثیر قرار دهند .شددداعرانی راسدددتینند و آثارشدددان مبتنی بر واقعیت و تأثیر گذار .به
اعتقاد او شاعران معاصر خودش متظاهران و مدّعیان شمرده می شوند که اشعارشان یکسره آکنده از
مبالغه های کاذب و غیر طبیعی است و همین ویژگی موجب شده که آثارشان نتواند حتی معاصران
خود را تحت تأثیر قرار دهد.
اصل دیگری که در طر آخوندزاده برای اصالحات فرهنگی به همان اندازه اهمّیّت دارد به
این اعتقاد او باز میگردد که ن شان دادن خطاها و نق صها راه را برای گفتگو باز میکند و در نهایت به
اصال بسیاری از آنها منجر میشود (طلیعۀ تجدد در شعر فارسی.)30-28 ،
سیر تجدّد ادبی
بازتاب اندیشه تجدد در شعر فارسی از آغاز تا مشروطه و گرایشهای نوجویانه پسامشروطه
تجدد در معنای وسددیع کلمه ،که گسددسددتن از ارزش دهای کهنه و فرسددوده و جایگزین کردن آنها با
ارزشدهای نو باشددد،خواسددت تازهای نیسددت و در همه مقاطع تاریخ و همه ابعاد شددکل دهنده حیات
فردی و اجتماعی ،ا ستمرار دا شته ا ست  ،چنان که حافظ در مطلع یکی از غزلهای م شهورش آرمان
نوجویی خود را به این شکل بازتاب میدهد:
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
بیا تا گل برافشدددانیم و میدر سددداغر اندازیم
و مولوی در شر نوزاییش در فرهنگی نو ،به زبانی روشن و تکان دهنده میسراید:
دولت عشدددق آمد و من دولت پاینده شددددم
مرده بدم ،زنده شدددم ،گریه بدم ،خنده شددد
اطلس نو بافت دلم ،دشددمن این ژنده شدددم
تابش جان یافت دلم ،واشددد و بشددکافت دلم
ج

نظامی نیز دریافت آگاهانه خود را از قانون ابدی تکامل بدین گونه تصویر میکند.
ز طددددددددددرزی دگدددددر خواهد آمدددددوزگار
به هددددددر مدددددددتی گددددددردش روزگددددددار
ج

سددددددر آهنددددددگ پیدددشینه ،کددددد رو کند
چددو گددم گددردد از گددوهددری آب و رنددگ

لددددددوایی دگدددر در جدددددددددهان ندددو کند
دگددددر گددددددددوهری سر برآرد ز سددددنگ

اما همه میدانیم که کاربرد واژه تجدد به گونه ((علم)) مربوط می شود به ف ضای سیا سی ،اجتماعی
ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی ،یعنی زمانی که این واژه به تقلید از روشدددنفکران وقت  ،به
موازات لغت فران سوی مدرنیته ،ورد زبان عامه مردم می شود بدون آن که ت صویر رو شنی از مفاهیم
فل سفی یا م صادیق علمی آن دا شته با شد .به قول داریوش آ شوری «پس به را ستی ما در تاریکی
د ست به این فیل می سودیم و د ست هر یک از ما به هر جای آن میخورد گمان میکردیم ...که فیل
همان ست ...نهنگی به ک شتی ما پهلو زده بود که هریک از ما در تاریک  -رو شنای غروب مدنیتمان
سرش را میدید یا دمش را یا بالش را( »....غربزدگی :ص )446
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ملک ال شعرا بهار ،اینک ه آنان از شکل و شیوه نظام ا ستبدادی دوبعدی حاکم بر مقدرات شان به تنگ
آمده و آرزومند تغییر بودند را ضمن نثری نظم گونه چنین تصویر میکند:
یا مر یا تجدد و اصال راهی جز این دو  ،پیش وطن نیست
ایران کهن شده است سراپای
درمانش جز به تازه شدن نیست (غربزدگی)2 :
نه تنها مردم عادی ،که رو شنفکران نیز ساختار درونی تجدد و روند پیچیده و خزندهای را که منجر
به شکلگیری عینی آن در دموکرا سیهای نوپای اروپایی شده بود به در ستی نمی شناختند .مثال نو
اندی شانی چون ملکم و طالبوف و مراغهای و کرمانی «...تالش نظری شان در این خال صه شده بود که
بخش هایی از میراث فکر و اندیشه و فرهنگ و تمدن غربی را در لباب ایدئولوژیهای ریز و درشت به
جامعه ایران انتقال دهند( »...غربزدگی )96 :از بین قشر نازک روشنفکران ،آخوند زاده به این مسایل
توجه بیشتری داشت ،ولی او هم طر کار آمدی برای رسیدن ایران به عصر تمدن جدید نداشت.
شدداعران نیز که به قولی از طبقه روشددنفکر ،به دیگر قول از «کوشددندگان فرهنگی و سددیاسددی»
(غربزدگی )96 - 99 :به شمار میآمدند ،با الیههای درونی و عالیم بیرونی پدیده تجدد غربی و روند
تاریخی ،اجتماعی آن آشدددنایی کافی نداشدددتند و غالبا مشدددتقاتی از کل پدیده را در اشدددعار خود
میتاباندند.
به دلیل همین دانش سددطحی و کمریشدده بود که کشددور ما علی یکی از دالیل ناکامی طراحان فکر
تجدد در جامعه شددددیدا سدددنتگرای ایران فقدان زیربنای فکری  -روانی الزم برای پیاده کردن این
پروژه صعب بود .نفوذ بازدارنده باورهای ری شه دار فرهنگی ،توام با سماجت رهبران اعتقادی جامعه
بر حفظ این باورها ،ملت ما را از شناخت و پذیرفتن مبانی تجدد محروم داشته است.
شاخصهها و مؤلّفههای تجدّد ادبی در دورهی سامانیان

نمایی مختصر از وقایع جنبش مشروطیت
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جنبش م شروطه ایران مجموعه کو ش شها و رویدادهائی ا ست که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و
سپس در دوره محمد علی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و
منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.
عدالت خانه
فرمان مشروطیت
مجلس اول
مجلس اول در  48شعبان  41( 4971میزان  2/4785اکتبر  )4306در تهران گشایش یافت.
ویژگىهاى شعر در عصر بیدارى
مهمترین مضامین شعر فارسى در عصر بیدارى:

« آزادى ،وطن ،قانونگرایى ،تعلیم و تربیت نوین ،توجه به علوم و فنون جدید و توجه به مردم » است.
شاعران عصر بیدارى
عارف قزوینى
نسیم شمال
میرزاده عشقى
پیشگامان نقد جدید در ادبیات ایران

«دوره بازگشت ادبی و مشروطیت و پس از آن»
آخوندزاده:
محمد تقی بهار (ملک الشعرّا)
فاطمه سیّا
پرویز ناتل خانلری
بدیع الزّمان فروزانفر
عبدالحسین زرّین کوب
نتیجهگیری

-4نمونه هایی از رنسانس در ایران وجود دارد.
-7نهضددت علمی و ادبی دورۀ سددامانیان نوعی رنسددانس ادبی اسددت و میتوان دسددتاوردهای آن را با
رنسانس در غرب مقایسه کرد.
رستاخیز فرهنگی زمان سامانیان را میتوان با زمان رنسانس ایتالیایی در اروپا مقایسه نمود؛ رستاخیز
عظیم عهد سامانی از جهت باروری و نقش موثری که در علم و فرهنگ داشته است ،نه تنها کمتر از
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رنسانس و نوزایی در اروپا نبوده ،بلکه از جهاتی این نوزایی در فرهنگ ایران بر رنسانس اروپایی تاثیر
فیر بخشی گذاشته است.
رنسددانس سددامانی به «تجدید و احیای» ایران و قهرمانان می انجامد تسددامح دینی و آزادی عقاید و
آ سان گیری سامانیان ن سبت به فرق و مذاهب مختلف با روحیۀ مردم خرا سان و ماوراءالنهر سازگار
بوده است .چنین تساهل عقیدتی را در شیوۀ خلفایِ بغداد به هیچ وجه مشاهده نمیکنیم.
صراحت لهجه و آزادی بیان نیز از مقوالتی ا ست که به هنگام سخن گفتن از ت سامح دینی و آزادی
عقاید می توان به آن اشدداره کرد .از دورۀ سددامانیان یکی از دوره های شددکوفا و درخشددان علم و ادب
ایران زمین اسدددت؛ در این دوره هنر و ادب و علم با آن که از حمایت دربار برخوردار بود هنوز به
ا ستخدام دربار در نیامده بود؛ سالمت و آزادی که از خ صو صیات علم ،هنر و ادب ا ست ،در سرا سر
آثار علمی و هنریِ این دوره به چشددم می خورد .بسددیاری از شدداهکارهای علمی و ادبی دوره های
بعدی نیز یا حا صل طبیعی این روزگار ا ست که به نام اع صار بعدی شهرت یافته ( شاهنامه) یا با باز
شدۀ آن جوانه های است که در این عصر بر درخت تمدن و فرهنگ ایرانی جلوهگر شده بود.
محصددول دورۀ سددامانیان اگر تنها دو فرزانۀ بی بدیل ایران زمین ،یعنی فردوسددی طوسددی و ابوعلی
سینای بخارایی با شد ،کافی ا ست که نام رن سانس ،تجدّد ،احیا ،نوزایی و ر ستاخیز فرهنگی بر آن
دوره اطالق گردد.
گسترش آزادی ،دانش ،هنر ،انسانگرایی ،خرد ورزی ،فردیّت انسانی ،احیای سنّتهای ایران و قهرمانان
که ثمرۀ آن شدداهنامۀ حکیم توب بود همگی دالیلی هسددتند که به اسددتناد آنها می تواند اصددطال
«تجدّد و رنسانس» را شایستۀ دورۀ سامانیان دانست و بر آنان اطالق کرد.
در جدول زیر شاخصه ها و مولّفه های تجدد سامانی به تفصیل آمده است و سعی بر آن بوده که با
ویژگی های «تجدّد و رنسانس» در غرب اشتراکاتی داشته باشد.
شاخصه ها و مؤلّفه های تجدد ادبی سامانیان

ردیف
سامانیان زبان پارسی را زنده کردند

رشد و گسترش زبان فارسی

احیا و تجدّد و نوآوری

4

بخارا دستاورد قرون وسطی

9

جغرافیای تاریخی سامانیان

ماوراءالنهر

1

تحوالت سیاسی – اجتماعی –
اقتصادی و فرهنگی

قدرت یافتن طبقۀ دهقانان – احیای فرهنگ و ادب

6

موسیقی آریایی در عربی نفوذ کرد

7

5

راهیابی حکمت آریایی در عرب

قریحه و روحیّۀ آریایی در قالب عربی هنر نمایی کرد.
ادامه موسیقی کهن ایرانی در عهد آل سامان
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2
8
3

تجددی در انشا و ترسّل عرب
وارد کردند

تدوین تاریخ ایران و داستانهای
ملّی به زبان پارسی
مرسوم شدن عیدهای ملی که
در آریانا معمول بود

40

احیای داستنهای حماسی

47

نهضت تألیف و ترجمه کتب

44

تسامح دینیا و آزادی عقاید

49

کتب مربوط به سیر ملوک فرب

41

قصه های امثال و حکایت های تمثیلی

45

تشکیالت اداری و دیوانی دربار

46

علوم ادبی

42

علوم عقلی

ادب ما؛ ادب عربی را به رنگ خو درآورد.
ابومنصور محمد بن احمد دقیقی
سده – نوروز – مهرگان باز مرسوم شدند.
خدای نامه ها و شاهنامه ابومنصوری ...

آسان گیری نسبت به فرق و مذاهب مختلف
ترجمۀ تاریخ طبری و تفسیر طبری

ترجمه خدای نامه ها به عربی توسط حمزه اصفهانی و ابن
ندیم و ابن مقفع
( Fableحکایات تمثیلی از زبان حیوانات)

دیوان وزیر ،شرطه ،رسایل ،استیفا ،برید ،عرض

علم خط – علم لغت – اشتقاق – صرف – نحو – قافیه – انشا
(نثرنویسی ،نقد نثر) – معانی – بیان و بدیع – عروض تاریخ و
قصص – قرض الشعر (شعرشناسی – زیبایی های شعر)

تمامی علومی که با استدالل و تعقل سروکار دارد.

-9نهضت مشروطه در واقع یک رنسانس در ایران بوده ،نوآوریها و پیشرفتهای این دوره و اشتراکات
و افتراقات آن با رنسانس غرب قابل تطبیق است.
انقالب مشروطیت ایران مرحلۀ نهایی یک تحوّل دراز فکری بود.
 )9-4پس از دو شکست ایران از روسیۀ تزاری ،در زمان فتحعلی شاه قاجار ،به جامعۀ نیم خفتۀ آن
زمان ایران ه شداری داده شد و لزوم «تجدّد» جوابی بود به م سایل الینحل یک ک شور عقب مانده
آسیایی در برابر فن شناختی برتر مغرب زمین.
 )9-7بنابراین در زمان عباب میرزا برای نخ ستین بار مح صّالنی به فرنگ ستان اعزام شدند؛ امّا برای
«تجدّد» الزم بود که فرهنگ جدید در خود محل پا بگیرد و متخصدددص و کارشدددناب بومی تربیت
کند .اقدامات امیرکبیر از جمله تأسیس دارالفنون واکنشی در برابر این نتیجهگیری منطقی بود.
 )9-9آنگاه این مشددکل به دنبال آمد که بسددط فرهنگ جدید بدون یک سددازمان اداری کار آیند و
صحیح ممکن نیست تأسیس وزارتخانهها و ادارات در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهساالر در
پاسخ این نیاز انجام گرفت.
 )9-1در عین حال هر ساخت اداری نیازمند فلسفه ای است.

مقایسه تجدد ادبی درایران بارنسانس ادبی اروپا نگاهی تازه به مفهوم سبک-شناسی نظم در ایران47 /

اداره «نظام نامه» می خواهد .نظام نامه براسدداب تقسددیم و ایف و مسددؤولیتها تدوین میشددود و در
سطح یک کشور ،به عنوان یک اداره ،نظام نامه ها محتاج یک «قانون» مادر هستند.
 )9-5فکر قانون اندک اندک شمول یافت و وجوب آن در اذهان روشنفکران امری بدیهی شد.
 )9-6از آنجا که این تأسدددیس به صدددورت جدید در ایران بی سدددابقه بود (قانون مذهب به اعتقاد
روشنفکران فقط پاسخ گوی امور معنوی و احوال شخصی میتوانست باشد) مطالعۀ «قوانین خارجی»
آغاز شد.
 )9-2و چون ا ساب قوانین اروپایی بر صیانت و احترام حقوق افراد قرار دا شت ،برای نخ ستین بار
مفهوم «آزادی» نیز به عنوان یک ضرورت تاریخی مطر شد.
حکومت نا صرالدّین شاه که با ح سن نیّت همۀ سیر را پذیرفته بود از پذیرش ا ستنتاج آفرین سرباز
زد چرا که این استنتاج داعیه قدرت مطلق را در بطن خود میپرورند.
)9-8پیروزی مشروطیت آغاز تحقّق مطالبات و آرزوهای «ملّی» به شمار می آید.
)9-3پس از استقرار انقالب این بار از کلّی به جزیی آرمآنها یکایک مطر میشود.
حکومت ملّی ← قانون ← اصالحات اداری و در سر راه به منزلگاه تجدّد و ترّقی ،ضرورت شناسایی
و بسط علوم جدید ،فرهنگ و ادبیات جدید.
در جدول ( )7-5شاخصه ها و مؤلّفه های تجدّد ادبی مشروطه و اشتراکات آن با مدرنیته و مدرنیسم
غربی به تفصیل آمده است.
شاخصه ها و مؤلّفه های تجدّد ادبی

ردیف

مدرنیته و مدرنیسم غربی

تجدّد گرایی ایرانی (مشروطه)

4

همزاد بودن با نوعی انقالب علمی

انقالب مشروطیت – رنسانس اروپا

7

تجدّد همزاد شهرنشینی است.

اصفهان در زمان شاه عباب کبیر در زمان اوج تجدّد

9

عقلگرایی و خردورزی ()rationalism

دکارت در غرب – فردوسی و رودکی در ایران

1

اومانیسم؛ انسانگرایی و انسانیت انسان و
محوریّت او (غرب)

کرامت انسانی – همه چیز در خدمت انسان،
انسان در خدمت خدا (ایران)

5

فردگرایی ( – )individualismتقدم
منافع فردی بر جمعی

نگرش دینی جمعگرایانه که مقدّم بر منافع فردی
است.
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6

احساسگرایی اخالقی.
 Sentimentalisticاحساسات داور و
منشأ تمام بایدها و نبایدها

شعر تعلیمی با درون مایه های جدید سیاسی،
اجتماعی ،روان شناسی

2

سنّت ستیزی :نقشه راه سنّت ستیزی
پیشرفتگرایی میشود

سنّت و تجدّد در خدمت یک دیگر نه در جدال
با هم .بهار – عشقی – الهوتی – اخوان

8

علمگرایی؛ اکتفا به معرفت حسّی
(آزمایش و مشاهده)

کشف و تسلّط بر طبیعت  +مد و حمد خالق
آن

3

آزادی خواهی و لیبرالیسم مبتنی بر
فردگرایی

آزادی نعمت خداداد و موهبت الهی است.

40

برابری گرایی .برابری و تساوی همه
انسانها از هر نژاد و دین

اندیشه تساوی طلبانه و برابری همگانی با
ملحوظ داشتن شایستگیها ،صالحیتها و ...

44

خرد انتقادی و فردیت انسانی دو عنصر
اصلی تجدد در اروپا

وطن به مفهوم ملیّت و حاکمیت ملّی و دولت
ملّی

47

آزادی (قانون خواهی ،استبداد ستیزی ،آزادی قلم و بیان)

49

اخذ علم و مدنیّت غربی (تکنولوژی و صنعت
غرب)

41

اصالحات (نظامی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی)

45

دگرگونی در نهادهای اجتماعی

46

خارج کردن مد از حالت شناور و عدم تجاوز به
حدود کلمات و حتی حذف مد

42

تأسیس چاپ خانه – مطبوعات

48

تأسیس مدارب جدید (دارالفنون)

مقایسه تجدد ادبی درایران بارنسانس ادبی اروپا نگاهی تازه به مفهوم سبک-شناسی نظم در ایران49 /

43

نمایش نامه – داستان – روزنامه نگاری –
ترجمه – طنز – رمانهای تاریخی اجتماعی

70

قانون – حقوق بشر – زن – خردگرایی و
عقالنیت

74

تصنیفهای وطنی – مسمّط مستزاد – غزل
سیاسی

77

یوتوپیا (صنعتی زاده – سپهری – فروغ – )...
آرمانهای یوتوبیایی و تجدد و ترّقی

79

خارج کردن شعر و نثر از دربار و در خدمت عوام
قرار دادن (ادبیات مردمی)

71

دگرگونی ساخت و صورتها (ترجمه – ادبیات
داستانی – فایل )...

75

تبدیل نقد سنّتی و ذوقی به نقد مدرن اجتماعی
و سمبولیستی (دقّت در متن)

فهرست منابع

 -4غرب زدگی ،یا مر یا تجدد ،آجودانی ،ماشاءاهلل ،جالل آل احمد ،نشر اختران ،تهران4982 ،
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-1
-5
-6
-2
-8
-3

-40
-44
-47

نهضت مشروطیت ایران ،آدمیت ،فریدون ،نشر گستره ،تهران4928،
از صبا تا نیما ج  ،7آرین پور ،یحیی ،شرکت سهامی کتابهای حبیبی ،تهران4954،
از نیما تا روزگار ما ج  ،9آرین پور ،یحیی ،انتشارات زوار ،تهران4987 ،
غرب زدگی یا مر یا تجدد ،آجودانی ،ماشاءاهلل ،جالل آل احمد ، ،نشر اختران ،تهران4982،
آجودانی ،ماشاءاهلل ،جالل آل احمد ،مشروطه ی ایرانی ،نشر اختران ،تهران)4982( .
ادبیات نوین ایران از انقالب م شروطیت تا انقالب ا سالمی ،آژند ،یعقوب ،انت شارات امیرکبیر،
تهران4965.
انواع ادبی در ایران امروز  ،آژند ،یعقوب ،نشر قطره ،تهران4989.
میرزا تقی خان امیرکبیر ،اقبال آشتیانی ،عباب ،انتشارات توب ،تهران4969.
مبانی و روش های نقد ادبی ،امامی ،نصراهلل ،نشر جامی ،تهران4985.

 -49ادبیات معاصر ایران ،امین ،حسن ،انتشارات دایرۃ المعارف ایران شناسی ،چاپ اول ،تهران4981.

-41
-45
-46
-42
-48

تاریخ چاپ در ایران ،بابازاده ،شهال ،کتاب خانه طهوری ،تهران4988.
سبک شناسی  9جلدی ،بهار ،محمّد تقی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران4963.
تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پار سی نوی سان ،پروین ،نا صرالدین ،جلد ،7مرکز ن شر
دانشگاهی ،تهران4923.
خانه ام ابری است ،پورنامداریان ،تقی ،انتشارات مروارید ،تهران4983.
مکتب های ادبی،حسینی ،رضا ،انتشارات نگاه ،تهران4991.

 -43مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران ،حقوقی ،محمد ،نشر قطره ،چاپ پنجم ،تهران4989.
 -70طلیعه ی تجدد در شعر فارسی،حکاک ،احمد ،ترجمه :جعفری ،م ،.انتشارات مروارید ،تهران4983.
 -74تاریخ ادبیات ایران (دوره بازگشت ادبی) ،جلد  4و  ،7خاتمی ،احمد ،انتشارات پایا ،تهران4980.

 -77تاریخ تحوالت سددیاسددی ،اجتماعی ،اقتصددادی و فرهنگی ایران در دوره سددامانیان ،دهمرده،
برات ،پیام نور ،تهران4981.

 -79مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ،ویرایش سوم ،ذاکر حسین ،عبدالرحیم ،تهران4925 .

-71
-75
-76

-72
-78

تاریخ ادبیات ایران ،ج ا ،ریپکا ،یان ،ترجمه :سری ،ابوالقاسم ،نشر سخن ،تهران4989.
روزگاران،زرین کوب ،عبد الحسین  ،انتشارات سخن ،چاپ دوم ،تهران4923.
با کاروان حُ لّه ،زرین کوب ،ع بد الحسدددین ،غ2ععع/انتشددددارات جاو یدان ،چاپ پنجم،
تهران4967.
تاریخ ادبیات ،جلد  4تا  ،1سبحانی ،توفیق ،انتشارات پیام نور ،تهران4920.
سبک ها و مکتب های ادبی درّ دری ،سجادی ،سیدضیاالدین ،بصاری ،طا( ،.بی تا) ،انتشارات
آرمان ،تهران.

مقایسه تجدد ادبی درایران بارنسانس ادبی اروپا نگاهی تازه به مفهوم سبک-شناسی نظم در ایران51 /

 -73شددعر العجم یا تاریخ شددعرا وادبیات ایران،شددبلی نعمانی،محمّد ،ترجمه:گیالنی،دنیای کتاب،
تهران4969.

 -90صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی،محمّد رضا ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم ،تهران4958.

-94
-97
-99
-91
-95
-96

با چراغ و آیینه در جست و جوی ریشه های تحول شعر معاصر ،نشر سخن ،تهران4930.
بوی جوی مولیان ،شفق ،اسماعیل ،انتشارات نور علم ،قم4928.
شعر فارسی از آغاز تا امروز ،شکیبا ،پروین ،انتشارات هیرمند ،چاپ اول ،تهران4920 .
تاریخ ادبیات در ایران ،جلد  ،4صفا ،ذبیح اهلل ،انتشارات رامین ،تهران4952.
تاریخ ادبیات ایران ،جلد ،9صفا ،ذبیح اهلل ،انتشارات فردوب ،چاپ ششم ،تهران4989.
سخن و سخنوران ،فروزانفر ،بدیع الزمان ،انتشارات خوارزمی ،تهران4950.

 -92ناتورالیسم ،فورست ،لیلیان ،اسکرین ،پیتر ،ترجمه :افشار ،حسن ،نشر مرکز ،تهران4988.

 -98مکتب بازگشت ،لنگرودی ،شمس ،نشر مرکز ،چاپ دوم ،تهران4925.

 -93تجدد و تجدد ستیزی در ایران ،میالنی ،عباب ،انتشارات اختران ،چاپ چهارم ،تهران4987.

 -10تجدد و تجدد ستیزی در ایران ،میالنی ،عباب ،انتشارات اختران ،چاپ هفتم ،تهران4928.
 -14تجدد ادبی یا انقالب ادبی ،وحید د ستگردی ،ح سن ،نامه ی ماهیانه ادبی ،علمی ،اجتماعی
ارمغان ،شماره  ،76-3تهران4966.
 -17چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی) ،یاحقی ،محمدجعفر ،انتشارات جامی ،چاپ سوم،
تهران4922 ،

