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تحوﻻﺕ شعر معاصر عربﻰ از عﺼر نهﻀﺖ به بعد

و تحوﻻﺕ شعر معاصر فارسﻰ از عﺼر مﺸروﻃيﺖ به بعد
زﻫرا ﺧسروﻯ
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فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مقاله حاﺿر مشتمﻞ بر سه بﺨﺶ است:
در بﺨﺶ نﺨست ،تﺤوﻻت شعر معاﺻر عربﻰ از عﺼر نهﻀت به بعد بررسﻰ و پﺲ از ﺫكر
عوامﻞ تﺤوﻝ ادبﻰ ،دﮔرﮔونﻰهاﻯ پديدآمده در شعر عربﻰ و تﺄثيرپﺬيرﻯ آن از ادﺏ ﻏربﻰ
بيان شده است.
بﺨﺶ دوم مقاله ،به بررسﻰ عوامﻞ جامعهشناختﻰ تﺤ ّوﻝ ادبﻰ در كشور ما كه به بيدارﻯ
اجتماعﻰ ـ فﻜرﻯ مردم ايران منجر شد و درنهايت ،زمينه ايجاد انقالﺏ مشروطه را فراهم
ساخت ،اختﺼاﺹ دارد .در اين مورد ،ديدﮔاههاﻯ جامعهشناختﻰ باختين و لوتمان مدنﻈر
قرار ﮔرفته و درپﻰ آن ،ويژﮔﻰهاﻯ شعر اين دوره بيان شده است.
در بﺨﺶ سوم مقاله ،اشتراكات ادبﻰ شعر پارسﻰ پﺲ از عﺼر مشروطه و شعر عربﻰ پﺲ
از عﺼر نهﻀت بررسﻰ شده كه اين اشتراكات ،هم در بيان عوامﻞ تﺤوﻝ و هم در تﺤوﻻت
ادبﻰ پديدآمده در شعر هر دو ملت يﻜسان است.
كليدواژهﻫا :شعر عربﻰ ،شعر فارسﻰ ،عﺼر نهﻀت ،مﻀامين شعر ،مشتركات ادبﻰ ،ايران،
مﺼر.
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مقدمه

در اين مقاله ،اسباﺏ تﺤوﻝ در ادﺏ عربﻰ پﺲ از عﺼر نهﻀت و ادﺏ فارسﻰ پﺲ از عﺼر

مشروطيت و دﮔرﮔونﻰهاﻯ پديدآمده در ادبيات عربﻰ و فارسﻰ بهطور مبسوﻁ در شعر اين
دوره بررسﻰ و مشتركات اين دو ادبيات بيان شده است.

 .1تحوﻻﺕ شعر معاصر عربﻰ از عﺼر نهﻀﺖ به بعد

باتوجه به اينﻜه بﺤﺚ دﮔرﮔونﻰ ادبيات در ادﺏ معاﺻر عرﺏ هميشه با حمله فرانسه به

مﺼر آﻏاز مﻰشود ،بررسﻰ اين تﺤوﻝ را از كشور مﺼر آﻏاز مﻰكنيم؛ زيرا اين كشور پيﺶ
از ديگر سرزمينهاﻯ عربﻰ با جهان ﻏرﺏ ارتباﻁ پيدا كرد (البته بهاستﺜناﻯ ارتباطﻰ كه
اروپاييان در سده شانزدهم بهدليﻞ تبليﻐات دينﻰ با لبنان پيدا كردند) .انديشه اروپايﻰ از
زمان حمله فرانسه به مﺼر ،در شرﻕ عربﻰ و سرزمين شام راه يافت ،بهويژه لبنان كه مبلﻐان

مسيﺤﻰ از اروپا و امريﻜا به آنجا مﻰرفتند (هداره1994 ،م .)15 : .هرﭼند كشور مﺼر بهدليﻞ

عوامﻞ سياسﻰ و اجتماعﻰ زير سلطه استعمار قرار ﮔرفت ،بهطور همزمان از فرهنﮓ كشور
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حاكم تﺄثير پﺬيرفت و استعدادهاﻯ نهفته اديبان اين سرزمين در ﭼنين شرايطﻰ ،با آشنايﻰ با

فرهنﮓ و تمدن كشور فرانسه شﻜوفا شد.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

اين شاعران و نويسندﮔان كه تا اين زمان زير حاكميت خشﻚ و بﻰروﺡ ويژﮔﻰهاﻯ شعر

و ادﺏ عﺼر انﺤطاﻁ (فترت) قرار داشتند و از يﻜنواختﻰ و تﻜرار ﺻور خياﻝ و زبان شعر و

ادﺏ دلزده شده بودند ،بسترﻯ را فراهم ديدند تا بهواسطه آن بتوانند به نوآورﻯ و خالقيت
ادبﻰ دست بزنند و تشنگﻰ روﺡ نوجوﻯ خويﺶ را بهتدريﺞ سيراﺏ سازند؛ زيرا تا اين زمان،

ادبيات ﻏرﻕ در توجه به لفﻆ و بهرهﮔيرﻯ از ﺻنايﻊ ﮔوناﮔون ادبﻰ بود .درواقﻊ ،ادبيات هيﭻ

سﺨن نويﻰ براﻯ ﮔفتن نداشت و استفاده از ﺻنايﻊ ادبﻰ و بالﻏت در ﮔونههاﻯ مﺨتلﻒ
معانﻰ بيان و بديﻊ ،بهويژه بديﻊ ــ كه خود ابزارﻯ براﻯ تﺄثيرﮔﺬارﻯ نيﻚ انديشه است،

بهخﺼوﺹ در شعر ــ به هدﻑ تبديﻞ شده بود و شاعر توجه به علم بديﻊ و بهرهﮔيرﻯ از آن

را ابزارﻯ براﻯ نشاندادن توانمندﻯ لﻐوﻯ خود مﻰدانست و تقريبا هيﭻ انديشهاﻯ در شعر
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وجود نداشت .عناﺻر عاطفه و خياﻝ در اين ميان بهفراموشﻰ سﭙرده شده بود؛ كه نمونههاﻯ

بارز آن ،بديعيات در شعر عﺼر انﺤطاﻁ است .اين كاربرد ﮔسترده علم بديﻊ در شعر ،خود
بهﮔونهاﻯ خاﺹ از شعر تبديﻞ شده بود.

ويژﮔﻰهاﻯ مﺬكور در عﺼر فترت ،حتﻰ تا سدههاﻯ نوزدهم بر شعر عربﻰ حاكم بود.

شاعران اين دوره نيز در شعر خويﺶ از ﺻناعات بديعﻰ بهفراوانﻰ بهره مﻰجستند و از ﺻور
بيان و تﺼويرهاﻯ شعرﻯ عﺼر انﺤطاﻁ ــ بهويژه در تشبيهات خويﺶ ــ بهرهمند مﻰشدند.

در اين دوره ،كشور مﺼر زير سلطه امﭙراتورﻯ عﺜمانﻰ بود و حاكمان ترك بهشﻜﻞ رسمﻰ
اين سرزمين را تﺤتاختيار داشتند .در اين شرايﻂ اجتماعﻰ ـ ادبﻰ بود كه حمله نﻈامﻰ
سﭙاه ناپلﺌون بناپارت به كشور مﺼر بهقﺼد اشﻐاﻝ و حاكميت استعمارﮔرانه در ساﻝ 1798

انجام ﮔرفت و اين تهاجم نﻈامﻰ ـ سياسﻰ با تﺄثيرﮔﺬارﻯ فﻜرﻯ ،علمﻰ ،اجتماعﻰ و ادبﻰ
نيز همراه شد؛ زيرا اين شرايﻂ ،زمينهاﻯ براﻯ برقرارﻯ ارتباﻁ مﺼريان با جهان ﻏرﺏ فراهم
ساخت و اين امر ،عاملﻰ براﻯ تﺤوﻝ فﻜرﻯ ـ ادبﻰ در سرزمين مﺼر و بهدنباﻝ آن ،ديگر
سرزمينهاﻯ عربﻰ ،مانند سوريه و لبنان ،شد .هرﭼند نمﻰتوان سادهانگارانه تﺼور كرد كه

حمله نﻈامﻰ فرانسه به مﺼر ،عامﻞ اساسﻰ اين تﺤوﻝ بوده است ،زيرا اين تهاجم ،نوعﻰ
احساﺱ تلﺨﻜامﻰ براﻯ مردم مﺼر بههمراه داشت و در بيدارﻯ ﻏرور ملﻰ عرﺏها و انديشه

فرهنگﻰ را در جهان عرﺏ فراهم ساخت.

پﺲ از بيرونراندهشدن فرانسويان از مﺼر ،مﺤمدعلﻰ ،خديو آن كشور ،مﻈهر ﻏرور ملﻰ

مﺼريان شد .او نيز مانند ديگر فرمانروايان مشرﻕ در آن زمان ،پيشرفت را بيشتر در زمينه
آرايﺶ سﭙاه و فنون جنگﻰ مﻰدانست .ولﻰ حتﻰ از همان دوره كوتاه اقامت فرانسويان در

مﺼر ،انديشههاﻯ نو درميان رهبران فﻜرﻯ مﺼر راه يافت؛ و برخورد و ﮔفتوﮔوﻯ علماﻯ
مﺼرﻯ ،مانند عبدالرحمان جبرتﻰ ــ تاريﺦنويﺲ ــ و شيﺦ حسن عطار ــ استاد اﻻزهر

ــ با دانشمندانﻰ كه ناپلﺌون همراه خود به مﺼر آورده بود ،نمﻰتوانست شوﻕ همگامﻰ
با ﻏرﺏ را نزد مﺼريان برنينگيزد .بهتدريﺞ كه نفوﺫ استعمارﻯ انگليﺲ و فرانسه در جهان

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

جدايﻰ مﺼر از سرزمين عﺜمانﻰ تﺄثير ﮔﺬاشت ،اين حمله ،موجبات دﮔرﮔونﻰ و تﺤوﻝ ادبﻰ ـ
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عرﺏ ﮔسترﺵ يافت و جنبﺶ ميهنپرستﻰ (وطنيه) در ميان ملتهاﻯ عرﺏ براﻯ مقابله با
آن نيرومند شد ،ترقﻰخواهﻰ بهﺻورت مﺬهﺐ اجتماعﻰ تﺤﺼيلﻜردهها درآمد( .عنايت:1376 ،

دوازده)

عنايت (همانجا) مﻰﮔويد :تنها تازيانه بيگانه نبود كه ملتهاﻯ عرﺏ را بيدار كرد.

بﺤرانهاﻯ درونﻰ مملﻜت عﺜمانﻰ نيز كه با سستﻰ يا ﮔسستگﻰ نهادهاﻯ سياسﻰ و اجتماعﻰ
كهن همراه بود ،انگيزه ديگرﻯ براﻯ اين بيدارﻯ شد .عرﺏها از آن زمان كه به يوﻍ عﺜمانﻰ

ﮔردن نهادند ،تركها را بهپاﺱ همكيشﻰ ،بيگانه از خود نمﻰدانستند و اتباﻉ فرمانبردارﻯ
براﻯ سلطان بودند؛ تركها نيز بهطور كلﻰ ايشان را ﮔرامﻰ مﻰداشتند ،بهويژه اينﻜه فرهنﮓ

و زبان عرﺏ را نشانه فﻀﻞ مﻰشمردند و آن را از فرهنﮓ و زبان ترك برتر مﻰدانستند؛
ولﻰ ﭼون مملﻜت عﺜمانﻰ رو به ناتوانﻰ و تباهﻰ نهاد ،احساﺱ ناامنﻰ ،فرمانروايان ترك
را همﭽون ديگر خودكامگان تاريﺦ ،به زورﮔويﻰ و ستمگرﻯ بيشتر در حﻖ مردم زيردست

واداشت .تاﭼندﻯ ،برخﻰ از انديشهﮔران ترك و عرﺏ كوشيدند يگانگﻰ مملﻜت عﺜمانﻰ را
استوار دارند و با اﺻالحات سياسﻰ و بهويژه با بهكاربستن اﺻوﻝ »ليبراليسم« ﻏربﻰ و نﻈام

14

پارلمانﻰ ،آن را از خطر پراكندﮔﻰ برهانند.

همﻜارﻯ تركها و عرﺏها ،با وجود همه دشمنﻰها ،تا ساﻝهاﻯ دهه نﺨست سده بيستم

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ادامه يافت؛ اما با ﮔرويدن تركهاﻯ جوان به سياست تورانﻰﮔرﻯ ،يعنﻰ اعتقاد به خلوﺹ

و برترﻯ نژاد ترك ،واپسين پيوندهاﻯ دوستﻰ عرﺏها و تركها نيز ﮔسست و كينهجويﻰ و
دشمنﻰ جايگزين آن شد و جنبﺶ عرﺏ نيز جنبه قومﻰ و وطنﻰ به خود ﮔرفت كه در طﻰ

جنﮓ جهانﻰ اوﻝ ،استعمار از اين احساﺱ براﻯ پيشبرد منابﻊ خود بهرهبردارﻯ كرد( .همان،
ﺹ سيزده ،با تلﺨيﺺ)

با نگاهﻰ به كتاﺏهاﻯ تاريﺦ ادبيات عرﺏ مﻰتوان از تمامﻰ عواملﻰ كه به تﺤوﻝ ادبﻰ

انجاميد ،بهتفﺼيﻞ آﮔاهﻰ يافت .اين عوامﻞ كه »عوامﻞ نهﻀت« خوانده مﻰشوند ،عبارتاند

از :تﺄسيﺲ مدرسه ،تﺄسيﺲ دانشگاه ،ﺻنعت ﭼاپ و پيدايﺶ مطبوعات ،ارساﻝ هيﺌتهاﻯ

اعزامﻰ جوانان مﺼرﻯ به اروپا ،دعوت از استادان اروپايﻰ به دانشگاههاﻯ مﺼر و ترجمه آثار
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ﻏربﻰ و تﺄليﻒ آثار ادبﻰ جديد ،تﺄسيﺲ فرهنگستانهاﻯ ادبﻰ ،شﻜﻞﮔيرﻯ نمايشنامه و تﺌاتر،

جايگاه شرﻕشناسﻰ و شرﻕشناسان؛ كه تﻚتﻚ اين عوامﻞ در همه كتاﺏهاﻯ تاريﺦ ادبيات

عربﻰ بهطور كام ً
ال مبسوﻁ تشريﺢ شده است.

تﺄسيﺲ الجامعهًْالمﺼريه ،تﺄثيرﻯ ژرﻑ در روند فﻜرﻯ مردم مﺼر داشت و يﻜﻰ از عوامﻞ

شﻜوفايﻰ نگارﺵ فنﻰ و تطور فﻜرﻯ و موجﺐ پديدارشدن بزرﮔانﻰ مانند طه حسين ،زكﻰ
مبارك و احمد امين شد .همانﮔونه كه بزرﮔانﻰ مانند عقاد ،مازنﻰ ،زيات ،رافعﻰ ،سالمه

موسﻰ و دهها نفر از طاليهداران جنبﺶ نﺜر عربﻰ رﺥ نمودند و سبﺐ شد تا عوامﻞ شﻜوفايﻰ
فﻜرﻯ عميﻖتر شود و راههاﻯ ارتباﻁ با ﻏرﺏ ﮔسترﺵ يابد (هداره 1994 ،م ،)268 :.در نهايت،

اين تعمﻖ فﻜرﻯ و تﺤوﻻت در شعر عربﻰ نيز تﺄثيرﮔﺬار بود.

همانطور كه عنوان شد ،شعر در عﺼر نهﻀت ،ادامﺔ شعر دوره پيشين بود ،هم بهدليﻞ

بهكارﮔيرﻯ ﺻناعات بديعﻰ و زيادهروﻯ در بديعيات و هم اينﻜه اﻏراﺽ شعرﻯ در اين دوره

مﺤدود و كمارزﺵ و معانﻰ آن سست و ﺿعيﻒ ،و اسلوﺏ شعر متﺼنﻊ و متﻜلﻒ بود ،بﻰآنﻜه
روﺡ زندﮔﻰ در آن دميده شده باشد و عاطفه حقيقﻰ در آن موﺝ بزند .شعر اين دوره ،فقﻂ

نوعﻰ تقليد و الگوبردارﻯ از دوره پيشين بود (ﺿيﻒ 1960 ،م :.ﺹ  ،)38بهﮔونهاﻯ كه ﺿعﻒ

زبان و فقر معنﻰ ،ويژﮔﻰ اﺻلﻰ شعر اين عﺼر مﺤسوﺏ مﻰشود .درنتيجه ،شعر بيشتر بهدنباﻝ
نهﻀت شعرﻯ ،از حمله فرانسه به مﺼر آﻏاز شد و تا شرو ِﻉ انقالﺏ احمد عرابﻰ پاشا

(1880ـ )1798ادامه يافت؛ و دورههاﻯ بعدﻯ ،عﺼر نوخيزﺵ و زندهسازﻯ (1919ـ،)1881
دوره نوآورﻯ شعرﻯ ــ از آﻏاز انقالﺏ  1919تا انقالﺏ افسران در ساﻝ  1952ــ نامگﺬارﻯ
شده است.

پيشتازان عﺼر نهﻀت ،الگوﻯ خويﺶ را از شاعران عﺼر عباسﻰ مﻰﮔرفتند و به شيوه

آنان ،به مدﺡ ،رثا و ادﺏ مناسبات تمايﻞ داشتند .آنها به موﺿوﻉهاﻯ كهن پايبند بودند؛ اما
هنوز برخﻰ ويژﮔﻰهاﻯ عﺼر انﺤطاﻁ در شعر آنان ديده مﻰشد .آنان در تقليد از پيشينيان،

موفﻖ و ازنﻈر ابتﻜار و نوآورﻯ ناموفﻖ بودند (فاخورﻯ1991 ،م : .ﺝ  ،4ﺹ 42ـ41؛ خسروﻯ،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

پرﮔويﻰ و تﺼنﻊﮔرايﻰ و تهﻰ از هرﮔونه شيوايﻰ و فﺼاحت عاطفه و خياﻝ حقيقﻰ بود.
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)42 :1384؛ اما با وجود دﮔرﮔونﻰهاﻯ پرشتاﺏ فﻜرﻯ ـ اجتماعﻰ ،تقاﺿاﻯ ادبﻰ جامعه نيز
نمﻰتوانست در ركود و ﺿعﻒ باقﻰ بماند ،و از اينرو اديبان نياز به تﺤوﻝ اساسﻰ در زبان

شعر و ادﺏ و مﺤتواﻯ آن را احساﺱ كردند.

ّ
ّ
عبداﷲ
عبداﷲ نديم،
آﻏاز اين تﺤوﻝ ،در شعر ناﺻيﻒ يازجﻰ ،نقوﻻ ترك ،ﺻفوت ساعاتﻰ،

فﻜرﻯ ،مﺤمد عﺜمان جالﻝ و عايشه تيموريه مشاهده مﻰشود .آنها بديعيه مﺨمﺲ و تﻀمين
را بهطور كامﻞ كنار ننهادند .بارودﻯ تنها شاعرﻯ بود كه ويژﮔﻰهاﻯ عﺼر فترت را تقريبا

بهطور كامﻞ كنار ﮔﺬاشت .او رهبر ايدهآﻝ اين تﺤوﻝ و رهبر نوﮔرايان بود .بارودﻯ از شاعران
عﺼر عباسﻰ تقليد و با شعرهاﻯ آنان مقابله مﻰكرد .او در سرودههاﻯ خويﺶ ،استوارﻯ و

شﻜوه شعر عربﻰ را زنده كرد .وﻯ روﺡ زندﮔﻰ را به شعر بازﮔرداند و آن را از روﺵهاﻯ
ﺿعيﻒ و سست رها ساخت (ﺿيﻒ1979 ،م44 :.ـ43؛ خسروﻯ43 :1384 ،ـ .)42بارودﻯ از همه

شاعران كهن ،اعم از جاهلﻰ و عباسﻰ ،تقليد و با شاعرانﻰ مانند نابﻐه ،ابونواﺱ ،بﺤترﻯ،

ابوالعال و ...معارﺿه ادبﻰ مﻰكرد .با وجود تمامﻰ تالشﻰ كه بارودﻯ بهعنوان نﺨستين شاعر
در تﺤوﻝ ادبﻰ انجام داد ،شعر ﺻدر نهﻀت ،در آﻏاز بر ادﺏ كهن عربﻰ و زندهسازﻯ اين

16

ﮔونه ادبﻰ متﻜﻰ بود( .ﺿيﻒ1960 ،م)513 :.

بارودﻯ كوشيد شعر عﺼر خود را كه ادامه عﺼر فترت بود ،از تﺼنﻊ و تﻜلﻒ برهاند؛ اما

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از آنجا كه با ادﺏ ﻏرﺏ آشنايﻰ نداشت و آﻏازﮔر تﺤوﻝ ادبﻰ در عﺼر نهﻀت بود ،الگوﻯ او
شعر استوار دوره عباسﻰ و ميراﺙ كهن ادﺏ عربﻰ بود .نوآورﻯ بهتدريﺞ در شعر عربﻰ وارد
شد .شعر شاعرانﻰ مانند شوقﻰ و مطران ،نوآورﻯ بيشترﻯ از شعر بارودﻯ داشت .اما آنﭽه

بديهﻰ و ﻏيرقابﻞ انﻜار است ،اين نﻜته مهم است كه شعر شاعران نوآور نزد هر ملتﻰ كام ً
ال

بر ميراﺙ ادبﻰ كهن آن ملت استوار است و نمﻰتواند بهطور كامﻞ از آن جدا شود ،هرﭼند
كه در تماﺱ با ديگر فرهنﮓها ،تﺄثيرات بسيارﻯ از آنها بگيرد .كار شاعران نوآور درواقﻊ

نوعﻰ ترجمه از روﺵهاﻯ ﻏربﻰ بود .ما در تﺤوﻻت شعر عربﻰ ،اين مسﺌله را در تﺄثيرپﺬيرﻯ
خليﻞ مطران از شاعران اروپايﻰ مﺜﻞ آلفرد دوموسه و هوﮔو مﻰبينيم (خسروﻯ،)44 :1384 ،
همﭽنين در ديدﮔاههاﻯ شﻜرﻯ و مازنﻰ كه متﺄثر از ناقدان و شاعران انگليسﻰ بودند و
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تﺌورﻯها و نﻈريههاﻯ ادبﻰ انتقادﻯ همه آنان تﺤت تﺄثير آشنايﻰ ايشان با فرهنﮓ و انديشه

ادبﻰ اروپايﻰ قرار داشت.

خليﻞ مطران با بهرهﮔيرﻯ از دانﺶ عميقﻰ كه از شعر كهن عربﻰ داشت و آﮔاهﻰ دقيﻖ

او از شعر اروپايﻰ ،بنيانگﺬار سبﻜﻰ نوين در شعر معاﺻر عربﻰ بود .وحدت ساختارﻯ و وحدت
مﺤتوايﻰ و نيز تجربههاﻯ شﺨﺼﻰ شاعر كه نشان از استقالﻝ فﻜرﻯ و ابداﻉ و آفرينﺶ

فردﻯ است ،نﺨستينبار در شعر او پديدار شد .او بهﺻورت تجربﻰ به مﺤدوديت عروﺽ
عربﻰ در شعر پﻰ برد؛ از اينرو ،ﺿرورت پيروﻯ از شيوههاﻯ جديد همﭽون شعر جهان ﻏرﺏ
را مطرﺡ كرد (ديوان ،ﺝ  ،3ﺹ  .)50او شيوهاﻯ آزادتر ،منسجمتر و نوتر را در شعر معاﺻر عربﻰ

بنيان نهاد و پﺲ از وﻯ ،با تﺄثيرﻯ كه او بر شاعران سهﮔانه (شﻜرﻯ ،عقاد ،مازنﻰ) برجاﻯ
ﮔﺬاشت ــ كه بعدها به شاعران مدرسه ديوان شهرت يافتند ــ و تﺄثيرﻯ كه ناقد انگليسﻰ

هازليت بر ايشان ﮔﺬاشته بود ،آنها توانستند دامنه نوآورﻯ در شعر عربﻰ را فراﺥتر كنند و

شيوه رومانتيﻚ خليﻞ مطران را در شعر معاﺻر پرتوانتر سازند.

اين دﮔرﮔونﻰ ،هم در زبان شعر و واژﮔان آن و هم در مﻀامين شعر كه بيشتر به

موﺿوﻉهاﻯ اجتماعﻰ ،سياسﻰ ،وطندوستﻰ و آزادﻯ اختﺼاﺹ داشت ،بهوجود آمد .تﺤوﻝ
مﺬكور ،زاييده دﮔرﮔونﻰ شرايﻂ سياسﻰ ،اجتماعﻰ ،فﻜرﻯ ،و فرهنگﻰ عﺼر خود بود و امرﻯ

مﺼر بهوجود آمد تا شعر آنان فرزند دوره خود و ﮔوياﻯ نيازهاﻯ جامعه خويﺶ باشد.

نفوﺫ استعمار انگليﺲ و فرانسه در جهان عرﺏ در سده نوزدهم ،عامﻞ پيدايﺶ جنبﺶهاﻯ

ميهندوستانه (الوطنيه) و انقالﺏهاﻯ سياسﻰ مانند انقالﺏ احمد عرابﻰ پاشا در مﺼر و قيام

ژوﺋن  1916شريﻒحسين براﻯ آزادﻯ و استقالﻝ شد .هرﭼند برخﻰ از اين انقالﺏها در
زمان خود به شﻜست انجاميد و يا با برنامهريزﻯ استعمار و پيوند عرﺏ با انگلستان به بيراهه
كشانده شد ،اين تالﺵهاﻯ سياسﻰ در وﺿعيت ادبﻰ و بيدارﻯ سياسﻰ و اجتماعﻰ جامعه
نقﺶ بهسزايﻰ داشت و باعﺚ شﻜﻞﮔيرﻯ شعرهاﻯ وطنﻰ ،سياسﻰ و اجتماعﻰ در ديوانهاﻯ

شاعران جهان عرﺏ شد .بﻰترديد ،آﮔاهﻰ ملﻰ و مبارزه با استعمار ﻏرﺏ ،در زندﮔﻰ ادبﻰ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ناﮔهانﻰ و ﻏيرمنتﻈره نبود ،بلﻜه در نتيجه شرايﻂ جديد جامعه عربﻰ پﺲ از حمله فرانسه به
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تﺄثيرﮔﺬار بود و زمينه فعاﻝسازﻯ جنبﺶهاﻯ ادبﻰ را فراهم كرد و اين جنبﺶها ،مساﺋﻞ

سياسﻰ وطنﻰ ،اجتماعﻰ ،دينﻰ و ادبﻰ را فرا ﮔرفت .انقالﺏ احمد عرابﻰ پاشا در آﮔاهﻰ افﻜار
و فعاﻝكردن قلم اديبان ،نقﺶ ﻏيرقابﻞ انﻜارﻯ داشت( .هداره1994 ،م)268 : .

درواقﻊ مﻰتوان ﮔفت نفوﺫ استعمارﮔرانه ﻏرﺏ در جهان عرﺏ ،تﺄثير پارادوكسﻰ

(متناقﺾنماﻯ) ژرفﻰ درميان اديبان و انديشمندان برجاﻯ نهاد؛ ﭼه ،از يﻚسو ،آنان با

تﺄثيرپﺬيرﻯ از ادبيات و انديشه جهان ﻏرﺏ ،بهطور آﮔاهانه درجهت تﺤوﻝ ادبيات خويﺶ هم

در نﺜر و هم در شعر ﮔامهاﻯ بزرﮔﻰ برداشتند ،بهﮔونهاﻯ كه همه جريانهاﻯ ادبﻰ ﻏرﺏ كه

از سده هجدهم در ادبيات ﻏرﺏ پديدار شده بود ،در ادبيات عرﺏ نيز تجلﻰ يافت و موجﺐ
رشد و كماﻝ ادﺏ معاﺻر عربﻰ شد ،و از سوﻯ ديگر ،جريﺤهدارشدن ﻏرور ملﻰ ملتهاﻯ

عرﺏزبان درپﻰ حﻀور استعمارﮔرانه اروپا در كشورهايشان سبﺐ شد دامنه جنبﺶهاﻯ ملﻰ
ـ ميهنﻰ درميان اهﻞ فﻜر و سياست ﮔسترﺵ يابد ،عالوه بر آنﻜه جنبه ميهنﻰ و ملﻰ ،يﻜﻰ

از پررنﮓترين مﻀامين شعر شاعران عﺼر نهﻀت و معاﺻر شد .در اين دوره ،شعر يﻜﻰ از

ابزارهاﻯ مهم بيان ﮔرايﺶهاﻯ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ عﺼر خود بود.
18

 .2تحوﻻﺕ شعر معاصر فارسﻰ از عﺼر مﺸروﻃه به بعد

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

در اين مبﺤﺚ ،پيﺶ از بررسﻰ تﺤوﻻت شعر فارسﻰ پﺲ از عﺼر مشروطيت ،ﻻزم است

درباره شرايﻂ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ حاكم بر كشورمان پيﺶ از اين دوره سﺨن ﮔفت و بهطور

مﺨتﺼر عواملﻰ را كه به انقالﺏ مشروطيت منجر شد ،بيان كرد.

دكتر زرينكوﺏ ( ،)635 :1373اسباﺏ عمده تﺤوﻝ و تجدد را كه از اوايﻞ عﺼر قاجار

موجبات انقالﺏ مشروطيت را فراهم ساخت ،ﭼنين بيان مﻰكند :جنﮓهاﻯ قفقاز كه با وجود
مساعﻰ عباﺱميرزا به شﻜست منتهﻰ شد ،در اواخر عهد فتﺤعلﻰشاه فساد سياست و ﺿعﻒ

نﻈام دولت قاجار را برمال ساخت.

قتﻞ قاﺋممقام فراهانﻰ و ﺻدارت حاجﻰ ميرزا آقاسﻰ در عهد مﺤمدشاه ،خلﻞهاﻯ بزرﮔﻰ

در كارها بهوجود آورد .جوانﻰ و خامﻰ و خودرﺃيﻰ ناﺻرالدينشاه ،با عزﻝ و قتﻞ ميرزاتقﻰخان
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اميركبير و روﻯكارآمدن مفسدان و مﻐرﺿان ،بر آن خلﻞها افزود.

قﻀيه »هرات« ،خاطره عهدنامه »ﮔلستان« و »تركمنﭽاﻯ« را تجديد كرد.

در دوره طوﻻنﻰ سلطنت ناﺻرالدينشاه ،ﻇلم و تعدﻯ بﻰحد حﻜام و واليان ،فساد مﺤاكم

شرﻉ با شيوﻉ رشوه و اﻏتشاﺵ در امور مالﻰ ،فروﺵ منابﻊ ثروت مملﻜت به اجانﺐ و مﺨالفت
سلطان با هرﮔونه فﻜر اﺻالﺡ ،اندك اندك مشهودتر شد و اين همه از عوامﻞ عمده يﺄﺱ و

مالﻝ خاليﻖ از اوﺿاﻉ و احواﻝ ملﻚ بود.

از سوﻯ ديگر ،مزيد ارتباﻁ با ممالﻚ خارجه ،همراه با ايجاد تلگراﻑ و روزنامه ،نهﻀت

فرقه بابيه و پيدايﺶ فﻜر اتﺤاد اسالم ،تﺄسيﺲ دارالفنون و اشاعه افﻜار راجﻊ به آزادﻯ و

تجدد ،رفتهرفته موجﺐ بيدارﻯ بعﻀﻰ طباﻉ مستعد و پرشور شد و اين همه اﺫهان كسانﻰ
را كه از فساد و اوﺿاﻉ ملوﻝ و نگران بودند ،به لزوم اﺻالﺡ امور و ﺿرورت استقرار عدﻝ

و قانون متوجه كرد .در داخﻞ و خارﺝ ،كسانﻰ مانند آخوندزاده و ميرزاآقاخان كرمانﻰ و
ملﻜمخان و ديگران ،درباره مفاسد و مﻀار و دوام آن اوﺿاﻉ ،كم و بيﺶ سﺨنان مﺆثرﻯ

ﮔفتند و نوشتند.

سرانجام ،داستان قتﻞ ناﺻرالدينشاه بهدست ميرزارﺿا كرمانﻰ پيﺶ آمد كه درپﻰ آن،

همﭽنان ﺿعﻒ و فساد و بﻰكفايتﻰ در كارها روﻯ داشت.

روسيه ،و در مبارزه با توسعه قدرتهاﻯ اروپايﻰ قابﻞ مالحﻈه بود ،همانطور كه در واقعه
رژﻯ و نهﻀت تﺤريم تنباكو توسﻂ حاجﻰميرزاحسن شيرازﻯ مشاهد شده ،كه طليعه مبارزه

روحانيت عليه قاجار و ايجاد نهﻀت مشروطيت بود.

درواقﻊ ،نقﺶ اﺻالﺡطلبان دينﻰ در شرﻕ در بيدارﻯ فﻜرﻯ ـ اجتماعﻰ بسيار برجسته

بود .يﻜﻰ از بزرگترين آنان ،سيدجماﻝالدين است كه پيشواﻯ انديشه اتﺤاد اسالمﻰ در
سراسر اسالم بود .او عالوه بر نقﺶ بهسزايﻰ كه در جهان عرﺏ در راه تﺤقﻖ اين هدﻑ

بزرگ داشت و در روزنامﺔ العروهًْالوثقﻰ همراه ديگر همفﻜرانﺶ مﺤمد عبده و رشيد رﺿا به
نشر مقاﻻت بيدارﻯ سياسﻰ و اجتماعﻰ مﻰپرداخت ،با سفر به ايران در دوره ناﺻرالدينشاه،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

عالوه بر اين عوامﻞ ،نقﺶ روحانيت شيعه در بيدارسازﻯ مردم ايران در جهاد عليه
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تﺄثير خويﺶ را در بيان اﺻالﺡطلبان دينﻰ ايران برجاﻯ نهاد .شﺨﺼيت قوﻯ و انديشه استوار

او ،ميرزارﺿا كرمانﻰ و ميرزاحسن شيرازﻯ را با خود همراه كرده بود.
ادوارد براون ( )33 :1380مﻰنويسد:

سيدمﺤمدرشيد ــ سردبير المنار ــ سه سند قابﻞ توجه از قلم سيدجماﻝالدين را منتشر
ساخته است كه اين سه بهنﺤوﻯ برجسته ماهيت و ميزان نفوﺫﻯ را كه وﻯ بر روند
رخدادهاﻯ ايران ــ كه در بﺨﺶهاﻯ بعدﻯ خواهد آمد ــ داشته است ،ترسيم مﻰكند.
نﺨستين سند ،نامهاﻯ است به حاجﻰميرزاحسن شيرازﻯ ــ از مجتهدين بزرگ سامره ــ
و همين نامه بود كه آن روحانﻰ بزرگ را به اقدام در زمينه »امتياز تنباكو« واداشت و
موجﺐ شد نﺨستين ﮔام درجهت همبستگﻰ روحانيت قدرتمند ايران با حزﺏ مردمﻰ و
ملﻰﮔرا برداشته شود] .متن نامه كه بايد پﺲ از اخراﺝ سيدجماﻝالدين در  1891از ايران
نوشته شده باشد ،در بيدارﻯ ايرانيان ،ﺻفﺤات  108به بعد ،درﺝ شده است .فتواﻯ مجتهد
كه تمامﻰ مﺆمنان را به منﻊ استعماﻝ تنباكو تا لﻐو امتياز فرمان داد ،در اوايﻞ دسامبر آن
ساﻝ ﺻادر شد؛ اما شورﺵ عليه امتياز ،قب ً
ال در ماه ژوﺋن شدت ﮔرفته بود .متن اين فتوا
در ﺻفﺤه  16بيدارﻯ ايرانيان آمده است( .همانجا ،حاشيه)[.

براون ( )38 :1380مﻰنويسد:
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درواقﻊ ،اميد و انتﻈار سيدجماﻝالدين بيهوده نبود؛ زيرا بهﻇاهر ،همين نامه ،مجتهد بزرگ،
حاجﻰميرزاحسن شيرازﻯ را به ﺻدور فتواﻯ تﺤريم تنباكو تا لﻐو امتيار منفور واداشت.
اين فتوا بود كه به خشم و نفرت مردم ،تقدﺱ مﺬهبﻰ بﺨشيد و توان ﻏلبه بر شاه،
امينالسلطان ،دولتهاﻯ خارجﻰ و ﺻاحبان امتياز را به آن عطا كرد .ازجمله تباﻉ ﻏايﻰ
اين رخدادها ،قتﻞ ناﺻرالدينشاه و امينالسلطان ،خواست موفقيتآميز قانون اساسﻰ بود
ميسر شد( .متن نامه سيدمجتهد ،در ﺹ 38ـ33
كه تنها درپرتو وحدت روحانيت و مردم ّ
كتاﺏ ﺫكر شده است).

»مشروطه« بهمعناﻯ »حﻜومت قانونﻰ« ،برﮔردان واژه فرانسوﻯ »كنستﻰتوسيون«

1

است كه وارد زبانهاﻯ فارسﻰ و عربﻰ شد و بهمفهوم برابرﻯ حقوﻕ افراد ،آزادﻯ عقيده و

حﻜومت مردم بر مردم و مبتنﻰ بر قانون است .اين واژه و مفهوم آن ،بهدنباﻝ ارتباﻁ شرقيان
با جهان عرﺏ در جهان ﻏرﺏ و ايران مورد توجه روشنفﻜران و آزادانديشان قرار ﮔرفت .رشد
1. constitution
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عوامﻞ ديگر روشنفﻜرﻯ همﭽون روزنامهها ،مدرسه و انديشههاﻯ روشنفﻜرانه افرادﻯ مانند
آخوندزاده ،كرمانﻰ و طالبوﻑ ،زمينهساز اين جريان فﻜرﻯ ـ اجتماعﻰ شد كه درنهايت ،در

ساﻝ  1284هـ  .ﺵ 1323 / .هـ  .ﻕ .به ﺻدور فرمان مشروطيت در ايران انجاميد.

براون (19 :1380ـ ،)18پﺲ از توﺿيﺢ واژه »مشروطه« و تناقﺾ موجود ميان واژههاﻯ

»دولت« و »ملت« در ايران ،مﻰنويسد:

وﺿعيت اجتماعﻰ و ادبﻰ شعر پارسﻰ ايران پيﺶ از عﺼر مشروطيت با وﺿعيت فﻜرﻯ و

ادبﻰ و اجتماعﻰ شعر عربﻰ در عﺼر انﺤطاﻁ مشابهت فراوانﻰ دارد ،بهﮔونهاﻯ كه شعر هر

دو زبان ،فقر معنﻰ و ﺿعﻒ انديشه داشت و تهﻰ از هرﮔونه نوآورﻯ و خالقيت ادبﻰ بود .اين
امر ،تابﻊ وﺿعيت اجتماعﻰ حاكم بر هر دو ادبيات است و اين تﺄييدﻯ بر نﻈريه ادبﻰ باختين

است ،مبنﻰ بر اجتماعﻰبودن زبان .بهاعتقاد باختين» ،هر اثر ادبﻰ ﺫاتا و بهطور ناخودآﮔاه
اجتماعﻰ است( .«.كريمﻰ حﻜاك)32 :1384 ،

2. popular

1. nationalist
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من شﺨﺼا برآنم كه اﮔر پادشاهان اخير ايران حتﻰ تاحدودﻯ از خود ميهنپرستﻰ ،عدالت
يا دورانديشﻰ نشان داده بودند ،درخواست يﻚ حﻜومت مردمﻰ اﺻو ًﻻ ،يا به هر روﻯ ،در
زمان ما مطرﺡ نمﻰشد .ايرانيان هرﮔز عليه شاهاسماعيﻞ ،شاهعباﺱ كبير يا كريمخان قيام
نﻜردهاند .ايشان آنگاه درخواست مشاركت در حﻜومت كشور را مطرﺡ كردند كه متقاعد
شدند سرزمينشان مورد تﺤقير بيگانه قرار ﮔرفته ،منافﻊ آن به ثمنبﺨﺲ فروخته شده و
موجوديتشان بهعنوان يﻚ ملت درمعرﺽ خطر نابودﻯ قرار ﮔرفته است ...به ﮔمان من،
در مبارزه مردم ايران با سياستهاﻯ انگليسﻰ خود ما ،عزم راسﺦ و واقعيت بيشترﻯ وجود
داشته است .در سراسر مبارزه ،ايرانيان آﮔاهانه براﻯ موجوديت خود بهعنوان يﻚ »ملت«
1
جنگيدهاند و بدين لﺤاﻅ حزﺏ مشروطه يا مردمﻰ را بهدرستﻰ مﻰتوان »ملﻰﮔرﻯ«
ناميد ... .نﻜته اﺻلﻰ كه مﻰخواهم بر آنتﺄكيد كنم ،اين است كه در ايران آن حزبﻰ كه
واژﮔان ﮔوناﮔون »ملﻰﮔرا«» ،مشروطهخواه« و »مردمﻰ« 2ناميده مﻰشود ،اساسا حزبﻰ
ميهنپرست و خواستارپيشرفت ،آزادﻯ ،تساهﻞ و برتر از همه ،استقالﻝ ملﻰ و »ايران
براﻯ ايرانﻰ« است و وجود آن ،ﭼنانكه در ﺻفﺤات بعدﻯ مطرﺡ خواهد شد ،معلوﻝ
سياست كوتهبينانه ،خودخواهانه و ﻏيروطنپرستانهاﻯ است كه ناﺻرالدين شاه ،تﺤت نفوﺫ
زيانبار امينالسلطان ،پيشه كرد و كماكان توسﻂ نوهاﺵ مﺤمدعلﻰشاه دنباﻝ شد.
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سرآﻏاز تﺤوﻝ شعرﻯ در ايران ،در دوره كريمخان زند است كه ﮔروهﻰ بر آن شدند

سبﻚ هندﻯ را به سبﻚ عراقﻰ تبديﻞ كنند و در دوره فتﺤعلﻰشاه قاجار نيز ﮔرو ِه ديگرﻯ

كه رﺋيﺲ آنها فتﺤعلﻰخان ﺻبا بود ،سبﻚ عراقﻰ را به سبﻚ خراسانﻰ تبديﻞ كردند( .بهار،
 :1375ﺝ  ،3ﺹ )348

دكتر شفيعﻰ كدكنﻰ ( 1380الﻒ ،)19 :دوره پيﺶ از مشروطيت را »عﺼر مديﺤههاﻯ

مﻜرر« نام نهاده است .او شاهﻜارهاﻯ ﺻباﻯ كاشانﻰ ،سروﺵ اﺻفهانﻰ و قاآنﻰ را همان

مديﺤههاﻯ حاكم بر سدههاﻯ پنجم و ششم ادبيات درباره زبان پارسﻰ دانسته كه پﺲ از
هشتﺼد ساﻝ تﻜرار شده و در حقيقت در اين دوره ،كاريﻜاتور آن مديﺤهها تﻜرار شده است

(همان ،ﺹ  .)20درواقﻊ شعر در اين زمان بيشتر جنبه دربارﻯ داشته است.

شعر اين دوره ،شامﻞ مقدارﻯ پند و اندرز است كه اين اندرزها از نوﻉ همان پند و

اندرزهايﻰ است كه در كتاﺏ الﺤﻜمهًْالﺨالده (جاودان خرد) ابنمسﻜويه وجود دارد؛ يعنﻰ

برداشت انسان اين دوره از اخالﻕ و زندﮔﻰ ،همان برداشت انسان عﺼر ساسانﻰ است و حتﻰ
نوﻉ اندرزها نيز همانند است ،با اين تفاوت كه اندرزهاﻯ عﺼر ساسانﻰ با نوعﻰ ژرﻑانديشﻰ

22

اجتماعﻰ و تﺄمﻞ فلسفﻰ همراه است و پندها و اندرزهاﻯ اين دوره سﺨنان كليشهاﻯ و

بﻰتﺄثير است( .همان ،ﺹ )22
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از ديگر ويژﮔﻰهاﻯ شعر عﺼر پيﺶ از مشروطه ،تهﻰبودن شاعران اين دوره از تجربه

شﺨﺼﻰ و بازتاﺏ آن در شعرشان بود ،بهﮔونهاﻯ كه اين شعرها ،تقليدﻯ از دورههاﻯ پيشين
و فاقد هرﮔونه فرديت و هويتﻰ بود كه بهتعبير دكتر شفيعﻰ در شعر اين شعراﻯ ناشاعر

حتﻰ يﻚ لﺤﻈه شﺨﺼﻰ هم تجربه و ثبت نشده است (همان ،ﺹ  .)23همﭽنين ،شعر اين
دوره بهلﺤاﻅ تﻜنيﻚ (زبان ،موسيقﻰ ،تﺨيﻞ و شﻜﻞ و فرم) قابﻞ توجه نبود (همان ،ﺹ  )27و
بهلﺤاﻅ نﺤو زبان نيز همان زبان شعر دوره ﻏزنوﻯ و سلجوقﻰ بود( .همان ،ﺹ )30

شعر عﺼر پيﺶ از دوره مشروطيت كام ً
ال متﺄثر از ركود و ايستايﻰ شرايﻂ اجتماعﻰ آن

روزﮔار بود ،و درپﻰ تﻐيير تدريجﻰ و ﻻكپشتوار اين زمان شعر نيز دﮔرﮔون شد .از آﻏاز
عﺼر قاجار ،رفتهرفته شرايطﻰ فراهم شد كه زمينه جﺬﺏ فرهنﮓ جديد را در بستر زمان
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فراهم ساخت و پايه تﺤوﻝ شعر فارسﻰ شد .از زمان سلطنت فتﺤعلﻰشاه ،ايرانيان بهتدريﺞ

با اروپاﻯ جديد و مﻈاهر آن آشنا شدند و اين آشنايﻰ و تﺄثيرپﺬيرﻯ در دوره ناﺻرالدينشاه و
مﻈفرالدينشاه به فرازناﻯ خود رسيد.

درواقﻊ ،از اين زمان به بعد است كه عوامﻞ ﮔوناﮔونﻰ همﭽون تﺄسيﺲ نﺨستين روزنامه

بهنام وقايﻊ اتفاقيه ( )1850و تﺄسيﺲ مدرسه دارالفنون ( )1851و آﮔاهﻰ سياسﻰ و اجتماعﻰ

مردم ايران بهدنباﻝ قراردادهاﻯ سياه ﮔلستان و تركمنﭽاﻯ روﺱ با ايران در ساﻝهاﻯ 1813

و  1828و ازدسترفتن بﺨشﻰ از سرزمين ايران بهسبﺐ بﻰكفايتﻰ و بﻰمقدارﻯ شاهان
قاجار ،بيدارﮔرﻯهاﻯ اﺻالﺡطلﺐ بزرگ دينﻰ ـ اجتماعﻰ سيدجماﻝالدين اسدآبادﻯ و اعزام

دانشجو به خارﺝ از كشور از دوره عباﺱميرزا و قاﺋممقام فراهانﻰ ( ،)1858موجبات بيدارﻯ

سياسﻰ ـ اجتماعﻰ ملت ايران را فراهم آورد و بهدنباﻝ آن ،تﺤوﻝ ادبﻰ نيز در شعر پارسﻰ

پديدار شد؛ ﭼه ،دﮔرﮔونﻰ ادبﻰ ،زاييده دﮔرﮔونﻰ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ و فﻜرﻯ آن ملت است.

رفت و آمد پياپﻰ اروپاييان به دربار قاجار و بهويژه دربار عباﺱميرزا نايﺐالسلطنه ،موجﺐ

رواﺝ زبانهاﻯ مﺨتلﻒ اروپايﻰ شد و از نﺨستين ﮔامهايﻰ كه در اين دوره برداشته شد ،آن

بود كه معلمانﻰ از فرانسه و انگليﺲ براﻯ تنﻈيم قشون و تعليم فنون نﻈامﻰ استﺨدام شدند.
در ساﻝ  1226هـ  .ﻕ ،.دو دانشجو و در ساﻝ  1230هـ  .ﻕ 5 ،.نفر براﻯ تﺤﺼيﻞ به انگليﺲ
انداخت و روزنامه منتشر كرد .در دوره ﺻدارت قاﺋممقام اوﻝ و دوم ،در دوره ناﺻرالدينشاه،

جنبﺶ ترجمه كماﻝ يافت .تعدادﻯ از كتاﺏهاﻯ اروپايﻰ به فارسﻰ ترجمه شد؛ كه عالوه

بر كتاﺏهاﻯ نﻈامﻰ ،نوشتههاﻯ تاريﺨﻰ ،جﻐرافيايﻰ و ادبﻰ و سفرنامهها را شامﻞ مﻰشد.
ميرزاتقﻰخان اميركبير در برخورد با افﻜار ﻏرﺏ و عوامﻞ متعدد آن ،برخالﻑ ﮔﺬشتگان ،بسيار
تعمﻖ مﻰكرد .او مﻈاهر سازنده ﻏرﺏ را تﺄييد كرد و در ترويﺞ آن كوشيد .اميركبير عالوه
بر استقرار امنيت و تقويت بنيه اقتﺼادﻯ كشور ،به احداﺙ كارخانهها و تﺄسيﺲ دارالفنون

و نشر علم جديد و استﺨدام استادان اروپايﻰ ،ترجمه و ترويﺞ انتشار كتاﺏهاﻯ علمﻰ،
ايجاد روزنامه ،ترويﺞ سادهنويسﻰ ،بناﻯ بيمارستان ،تلقيﺢ عمومﻰ آبله ،ترويﺞ ﺻنايﻊ جديد،
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اعزام شدند؛ كه يﻜﻰ از آنها ،ميرزاﺻالﺢ شيرازﻯ بود كه نﺨستين ﭼاپﺨانه را در ايران بهراه

23

ادبیا

بیقی ،ساﻝ دوﻡ
ت تط

 ،ﺷماﺭﺓ 7

استﺨراﺝ معادن ،توسعه كشاورزﻯ و آبرسانﻰ و ﮔسترﺵ تجارت داخلﻰ و خارجﻰ همت

ﮔماشت( .خاتمﻰ ،بﻰتا69 :ـ)68

تﺤوﻝ شعر در هر زبان ،باتوجه به ﺿرورت تﺤوﻝ ادبﻰ و نيازهاﻯ فﻀاﻯ جديد اجتماعﻰ

تﺤقﻖ مﻰيابد .درواقﻊ ،شعر هر دوره با زمينههاﻯ اجتماعﻰ خود پيوندﻯ ناﮔسستنﻰ دارد و
تﺤوﻝ شعر و زبان ادبﻰ ،فرايندﻯ اجتماعﻰ است .بنا به نﻈر باختين» ،هر ادثر ادبﻰ ﺫاتا و

بهطور ناخودآﮔاه اجتماعﻰ است« .باختين در شعر ،بهعنوان شﻜلﻰ از ﮔفتمان اجتماعﻰ،
پيشاپيﺶ هم سﺨن و هم طرﻑ ﮔفتوﮔو را فرﺽ مﻰﮔيرد .همانﮔونه كه يﻚ ﮔفتمان
معين در بافت اجتماعﻰ دﮔرﮔونشوندهاﻯ توسعه مﻰيابد و مقتﻀيات خاﺹ ناشﻰ از آن

موقعيت را مﻰپﺬيرد (كريمﻰ حﻜاك ،)32 :1384 ،اين واقعيت كه زبان مبنايﻰ اجتماعﻰ دارد،

تلويﺤا به وجود بيرونﻰ و ﮔﺬشته جهان اشاره دارد كه در ﺿمير شاعر شﻜﻞ ﮔرفته و خودﺵ

وجودﻯ اجتماعﻰ است .بﺨﺶ عمدهاﻯ از شعر و بيشتر مﺤﺼوﻻت فرهنگﻰ ديگر ماهيتﻰ
اجتماعﻰ دارد و از بيرون متن به آن راه يافته است( .همان ،ﺹ )33

در بﺤﺚ پيرامون پديده تﺤوﻝ ادبﻰ ،هميشه با موﺿوﻉ ثابت و متﺤوﻝ و يا قديم و جديد

24

مواجه هستيم كه بهشﻜﻞ نوعﻰ ستيز ميان س ّنتﮔرايان و نوﮔرايان خودنمايﻰ مﻰكند.

در آﻏاز تﺤوﻝ ادبﻰ ،تجدد و سنت در كنار هم قرار دارند و شعر جديد ،آميزهاﻯ از
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نو و كهن است؛ بهويژه در قالﺐ و فرم ،شيوه كهن بر شعر تسلﻂ كامﻞ دارد و تنها در

حيطه مﻀمون و مﺤتوا است كه تجدد و نوآورﻯ به شﻜﻞ راه مﻰيابد و بنا به بررسﻰهاﻯ
نشانهشناسﻰ و معنايﻰ ،بهراحتﻰ به اين مﻀامين جديد مﻰتوان راه يافت .البته توازن ميان

سنت و نوﮔرايﻰ در اين پيوند دﮔرﮔون مﻰشود و بهتدريﺞ به همان مقدارﻯ كه تمايزهاﻯ

مﻀمونﻰ بر متن شعر ﻏلبه مﻰكند و زبان شعر را نيز زير تﺄثير خويﺶ قرار مﻰدهد ،شيوه
كهن در زبان شعر كنار ﮔﺬاشته مﻰشود و تمايﻞ به نوشتن شعر و عناﺻر نو با فرهنﮓ روزﮔار
خويﺶ هماهنگﻰ مﻰيابد و با آن يﻜﻰ مﻰشود .يورﻯ لوتمان اين تﺤوﻝ را از راه علم دﻻلت

و معنﻰشناسﻰ بهﺻورت درزمانﻰ (نه همزمانﻰ) توﺿيﺢ مﻰدهد .او فرايندﻯ را شرﺡ مﻰدهد
كه نﻈامهاﻯ دﻻلت و معناﻯ هنرﻯ ازطريﻖ آن تﺤوﻝ مﻰيابد .لوتمان در انتزاعﻰترين سطﺢ
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مفهومپردازﻯ ،شعر را بهعنوان يﻚ نﻈام نشانهشناختﻰ »اوليه« درنﻈر مﻰﮔيرد كه بر يﻚ
نﻈام نشانهشناختﻰ »ثانويه« ،يعنﻰ زبان ،بنا شده است( .همان ،ﺹ )34

آنگاه كه به توﺻيﻒ پديدههاﻯ پيﭽيده ارتباطﻰ مﺜﻞ شعر از ديدﮔاه همزمانﻰ نگاه

مﻰشود ،زاﺋد و بدون توﺻيﻒ بهنﻈر مﻰآيد؛ اما از ديدﮔاه »درزمانﻰ« (در طوﻝ زمان)

مﻰتوان آنها را بهعنوان پشتوانه و ﺫخيره ساختارﻯ نﻈام ادبﻰ مورد بررسﻰ درنﻈر آورد .اين
اﺻطالﺡ را لوتمان به عناﺻر يا پديدههايﻰ در درون هر نﻈام اطالﻕ مﻰكند كه آن نﻈام را
قادر مﻰسازند تﻐيير كند و در عينحاﻝ ،همﭽنان تماميت خود را حفﻆ كند] .از اينرو ،تﺼوير[

كليشهاﻯ شعر كالسيﻚ فارسﻰ كه برخﻰ از روشنفﻜران ايران در سده نوزدهم عرﺿه كردند،

درواقﻊ اين شعر را ﻏيرطبيعﻰ ،ﻏيرقابﻞ درك و نامربوﻁ نشان مﻰداد .ﭼنين توﺻيﻒهايﻰ

سرانجام به اين نﻈريه منجر شد كه شعر بايد بهشﻜﻞ اساسﻰ و بنيادين تﻐيير كند .اين
استنباﻁ ،شاعران ايرانﻰ اوايﻞ سده بيستم را متقاعد كرد كه سعﻰ كنند سازوكارهاﻯ اﺻلﻰ
سنت شعر كهن را كه بدينسان توﺻيﻒ شده بود ،دﮔرﮔون كنند ،در آن توسﻊ قايﻞ شوند و

از انعطاﻑناپﺬيرﻯ آن بﻜاهند يا تﻐييرات ديگرﻯ در آن ايجاد كنند( .همان ،ﺹ )35

درواقﻊ ،در ستيز ميان كهن و نو و يا تعامﻞ آنها با هم (نوعﻰ دوسويگﻰ درونﻰ ميان ثابت

و متﺤوﻝ) در شرايﻂ اجتماعﻰ جديد ،هرﭼند مﻀامين و مﺤتواﻯ جديد در قالﺐ كهن سروده
مﻰشود؛ همﭽنانكه در شعر عﺼر مشروطه رﺥ داد .لوتمان معتقد است كه »در دوسويگﻰ،
نشانهاﻯ است از جهﺶ پويا كه بهزودﻯ فرا خواهد رسيد( .«.همان ،ﺹ )46

ﺿوابﻂ معاﺻر براﻯ ارزيابﻰ آثار نوين ادبﻰ ،بهمنزله شالوده و اساﺱاند .از ديدﮔاه بسﻂ

و ﻇهور ،هميشه نوعﻰ همانندﻯ يا ارتباﻁ درونﻰ زمانبندﻯشده ميان توالﻰ ﺿوابﻂ و آثار
ادبﻰ وجود دارد .با وجود اين ،تشﺨيﺺ و تطبيﻖ اين دو توالﻰ هميشه ممﻜن نيست؛ نوعﻰ

تناقﺾ پويا 1كه آثار ادبﻰ تنوﻉ و ﮔسترده خود را وامدار آن است ،ممﻜن است ميان »اثر«

و »ﺿابطه« وجود داشته باشد .اين جﺬﺏ و ﮔريز] 1يا تالزم و عدم آن[ وقتﻰ قابﻞ مشاهده
است كه بسﻂ ادبﻰ از ﺫوﻕ ادبﻰ پيشﻰ ﮔيرد ،و يا برعﻜﺲ ،آنگاه كه منتقدان ادبﻰ ،بهعنوان

1. dynamic antiomy
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مﻰشود ،عدم تناسﺐ زبان كهن براﻯ اين مفاهيم و مﻀامين به پيدايﺶ زبان ادبﻰ نو منجر
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حامالن ﺿوابﻂ ،موازينﻰ مطرﺡ كنند كه بعدها در يﻚ اثر ادبﻰ نمود پيدا كند .اين امر

همﭽنين آنگاه قابﻞ مشاهده است كه در قلمرو نﻈريهپردازﻯ ادبﻰ ﺿابطهاﻯ مطرﺡ شود،
ولﻰ مﺼداقﻰ خارجﻰ در آن زمينه متﺤقﻖ نشود( .شﻜيﺐ 1381 ،ﺵ180 : .ـ)179

شاعران عﺼر مشروطه ،تجدد و نوآورﻯ را در درجه نﺨست مسﺌلهاﻯ مربوﻁ به مﺤتوا

و موﺿوﻉ مﻰانگاشتند ،تا مسﺌلهاﻯ ﺻورﻯ و سبﻚشناختﻰ كه در آن به قالﺐ و فرم توجه
مﻰشود .ﮔرﭼه قﺼيدههاﻯ وطنﻰ و شعرهاﻯ سياسﻰ دوره مشروطه (= اوايﻞ سده بيستم)

درحقيقت قﺼيده و ﻏزﻝ بود ،سرايندﮔان اين شعرها اساسا شعر خويﺶ را متمايز از آثار كهن
مﻰدانستند( .كريمﻰ حﻜاك46 :1384 ،ـ)45

پﺲ از عﺼر مشروطه ،شعر پارسﻰ بهعنوان تابعﻰ از رخدادهاﻯ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ،

از شعر دربارﻯ و مديﺤهسرايﻰ به شعرﻯ تبديﻞ شد كه درخدمت مردم و ميهن بود و

ديدﮔاههاﻯ اجتماعﻰ وطنﻰ ـ سياسﻰ شاعران را بيان مﻰكرد و موﺿوﻉ آن بهطور بنيادين
با موﺿوﻉ شعر كهن پارسﻰ تفاوت داشت .هرﭼند فرم و قالﺐ زبان همان شﻜﻞ شعر كهن
بود و در آن زمان هيﭻﮔونه تمايلﻰ به دﮔرﮔونﻰ وجود نداشت ،در ﮔﺬر زمان اين نياز نيز

ازسوﻯ شاعران احساﺱ شد .اين امر ابتدا ممﻜن نبود و هنوز جامعه ادبﻰ آمادﮔﻰ تﺤوﻝ در
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فرم و قالﺐ را نداشت؛ ﭼه ،در آﻏاز ،شعر بايد آينه بيدارﻯهاﻯ فﻜرﻯ ـ سياسﻰ و اجتماعﻰ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

باشد و نقﺶ خود را در اين تﺤوﻻت عملﻰ سازد ،و از دربار اميران و حاكمان و شاهان به
خانههاﻯ مردم و كوﭼه و بازار پا بگﺬارد .بهعالوه ،امﻜان كنارنهادن فرم و قالﺐ كهن كه
سدههاﻯ متمادﻯ بر شعر فارسﻰ حاكم بود ،بهيﻜباره وجود نداشت و اين تﺤوﻝ بايد زمانﻰ

رﺥ مﻰداد كه شاعران نياز به آن را بهطور جدﻯ احساﺱ مﻰكردند و اين امر نزد آنان به
يﻚ ﺿرورت ادبﻰ تبديﻞ مﻰشد؛ همﭽنانكه بهتدريﺞ اين اتفاﻕ افتاد و نﺨستين نشانههاﻯ

توجه به اجراﻯ
آن در شعر عشقﻰ تجلﻰ يافت .شايد رواﺝ نسبﻰ تﺼنيﻒهاﻯ عارﻑ كه با ّ
دلﻜﺶ آن ازسوﻯ شاعر و استقباﻝ فراوان مردم از آن و نقشﻰ كه اينﮔونه شعر ساده هجايﻰ

در بيدارسازﻯ عامه مردم داشت ،در پيدايﺶ اين تﺤوﻝ بﻰتﺄثير نبوده باشد.

1. tension
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شعر عﺼر مشروطيت ،مﻀامين و ويژﮔﻰهايﻰ داشت كه تا پيﺶ از آن در شعر فارسﻰ

وجود نداشت .اين مﻀامين نو عبارت بودند از :ميهندوستﻰ ،آزادﻯخواهﻰ ،نقد اجتماعﻰ،

توجه به مسﺌله و آموزﺵ زنان ،توجه به ادبيات طبقه زحمتﻜشان ،سرايﺶ شعر سياسﻰ ـ

اجتماعﻰ ،تجلﻰ جلوههاﻯ فرهنﮓ و ﺻنعت ﻏرﺏ ــ جلوههاﻯ مادﻯ (مﺜﻞ ﺻنعت) و

معنوﻯ (مﺜﻞ الﺤاد) ــ در شعر دوره مشروطه ،راهيابﻰ واژههاﻯ عربﻰ به ادﺏ مشروطه و
سرايت زبان كوﭼه و بازار به اين ادبيات ،تبديﻞ ادبيات دربارﻯ به ادبيات مردمﻰ و رواﺝ نسبﻰ

تﺼنيﻒ ،بهسبﺐ رهايﻰ شعر از دربار ،توجه به شعر مردمﻰ و وطنﻰ و استقباﻝ مردم از اين

نوﻉ شعر و رويﻜرد به شعر طنز براﻯ بيان انتقادهاﻯ سياسﻰ و اجتماعﻰ.

شعر نوين ايران ازنﻈر كلﻰ به شعر انقالبﻰ و سياسﻰ و شعر ميهنﻰ و اجتماعﻰ تقسيم

مﻰشود .شعرهاﻯ نﺨستين دوره مشروطيت ،بيشتر انقالبﻰ و سياسﻰ است و بهمنﻈور

برانگيﺨتن مردم ﺿ ّد اﺻوﻝ استبداد و لزوم مبارزه با نفوﺫ نامشروﻉ خارجﻰ سروده شد كه

در آن زمان ،مقﺼود ،نفوﺫ روسيه تزارﻯ و انگلستان بود .ازجمله اين شاعران مﻰتوان از

سيداشرﻑالدين ﮔيالنﻰ ،ملﻚالشعراﻯ بهار ،ميرزاده عشقﻰ ،فرخﻰ يزدﻯ ،ابوالقاسم عارﻑ و
پروين اعتﺼامﻰ نام برد( .رﺿازاده شفﻖ)629 :1352 ،

در بﺤﺚ از شعرهاﻯ انقالبﻰ نبايد جنبههاﻯ مهم ملﻰ و وطنﻰ آن را فراموﺵ كرد؛ زيرا

تقويت احساسات ملﻰ و وطنﻰ سرودند و در تقويت روﺡ ميهندوستﻰ ،خدمتﻰ برجسته انجام

دادند( .همان ،ﺹ )630

 .3اشتراكاﺕ ادبﻰ در شعر فارسﻰ ﭘﺲ از عﺼر مﺸروﻃه و شعر عربﻰ ﭘﺲ
از عﺼر نهﻀﺖ

تﺤوﻻت شعر فارسﻰ و عربﻰ ،با توجه به اشتراك شرايﻂ فﻜرﻯ ـ فرهنگﻰ و اجتماعﻰ در

يﻜﻰ دو سده اخير ،تقريبا ﺻورتﻰ مشابه داشته است .هم در ايران ،تﺤت تﺄثير شرايﻂ جديد

اجتماعﻰ عﺼر بازﮔشت ــ كه رهايﻰ شعر از سبﻚ هندﻯ و ويژﮔﻰهاﻯ آن و بازﮔشت به
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بيشتر شاعران اين دوره انقالﺏ ،قﺼايد و ﻏزليات هيجانآور و شورانگيز در راه بيدارﻯ و
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شعر كهن پارسﻰ ،الگوﻯ شاعران شد ــ و سﭙﺲ تﺤت تﺄثير شرايﻂ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ در
عﺼر مشروطيت ،و هم در جهان عرﺏ ،پﺲ از ارتباﻁ مﺼريان با فرهنﮓ ﻏرﺏ و تﺤوﻻت

اجتماعﻰ جديد ــ كه رهايﻰ شعر از ويژﮔﻰهاﻯ عﺼر انﺤطاﻁ (فترت) و بازﮔشت به شعر
كهن (عﺼر عباسﻰ) مورد توجه شاعران قرار ﮔرفت ــ وﺿﻊ ادبيات متﺤوﻝ شد .اين تﺤوﻝ،
هم بهدليﻞ فرم و شﻜﻞ بيان بود ،و هم بهسبﺐ مﻀمون و مﺤتوا .از اينرو ،با تفاوتهايﻰ

اندك ،تﺤوﻻت هر دو شعر يﻜسان است .اين اشتراكات در اينجا توﺿيﺢ داده مﻰشود.

در اين دورهها ،شعر فارسﻰ و عربﻰ ،هر دو بهلﺤاﻅ مﺤتوا و مﻀمون شعرﻯ دﭼار ركود

و فقرﻯ دامنﮔستر شده بودند؛ اما پﺲ از اين دوره ،در ادبيات هر دو ملت ،بهويژه در شعر
آنان ،تﺤوﻻت عميﻖ و فراﮔير مﺤتوايﻰ رﺥ داد كه بيﺶ از همه ،مﻀامين سياسﻰ ،فﻜرﻯ،

اجتماعﻰ ،ملﻰ و ميهنﻰ مورد توجه شاعران هر دو ملت قرار ﮔرفت .بنا به نﻈر استاد دكتر
شفيعﻰ كدكنﻰ ( 1380ﺏ ،)15 :آﺏ در ﻇروﻑ مرتبﻂ در يﻚ سطﺢ قرار مﻰﮔيرد .آنﭽه در اين

ﺻدساله در شعر عرﺏ اتفاﻕ افتاده ،عينا در شعر فارسﻰ نيز روﻯ داده است ،با تفاوتهاﻯ

مﺨتﺼرﻯ كه برخاسته از شرايﻂ متفاوت فرهنﮓها و ساختارهاﻯ حيات دو قوم است.
28

بﺨشﻰ از اين تﺤوﻝ ،تابﻊ شرايﻂ جديد فﻜرﻯ و اجتماعﻰ هر دو ملت است كه در جهان

عرﺏ ،اين تﺤوﻝ با آشنايﻰ و ارتباﻁ مردم مﺼر و لبنان با كشورهاﻯ ﻏربﻰ انجام ﮔرفت.
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در كشور ما نيز تﺤوﻝ برخاسته از دﮔرﮔونﻰهاﻯ اجتماعﻰ و فﻜرﻯ زمان بازﮔشت و بهويژه

در بﺤﺚ مربوﻁ به تﺤقيﻖ ما از بيدارﻯ فﻜرﻯ ـ اجتماعﻰ عﺼر نهﻀت مشروطيت به بعد
روﻯ داده كه بﺨشﻰ از اين روشنگرﻯها نيز درنتيجه مسافرت رجاﻝ اين دوره به كشورهاﻯ
ﻏربﻰ و نيز آشنايﻰ شاعران و اديبان با تفﻜر و ادﺏ ﻏربﻰ بوده است .در اين ميان ،آشنايﻰ

با زبانهاﻯ اروپايﻰ و ترجمه ادبيات ﻏربﻰ به زبانهاﻯ فارسﻰ و عربﻰ ،يﻜﻰ از مهمترين
عواملﻰ است كه در بيدارﻯ اجتماعﻰ مردم هردو ملت و تﺤوﻝ ادبيات آنان مﺆثر بوده است.

دكتر شفيعﻰ كدكنﻰ (همان ،ﺹ  )29در اين زمينه ﭼنين مﻰﮔويد:

از روزﻯ كه شاعران پايان قرن نوزدهم و آﻏاز قرن بيستم به ترجمه منﻈوم فابﻞهاﻯ
ﻻفونتين پرداختند ،تا امروز كه تجربههاﻯ اليوت ،لوركا ،سنژون پرﺱ در شعر فارسﻰ
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و عربﻰ حﻀور آشﻜار خود را بهثبت رسانده ،شعر فارسﻰ و عربﻰ ﺻدوهشتاد درجه تﻐيير
ماهيت داده است.

درواقﻊ ،عوامﻞ تﺤوﻝ ادبﻰ ايران و عرﺏ را مﻰتوان ﭼنين تبيين كرد :نفوﺫ ﻏرﺏ در شرﻕ

(ﻏلبه فرانسه بر كشور مﺼر ،ﭼيرﮔﻰ روﺱ بر ايران و ﻏلبه فرانسه و انگليﺲ بر هند) ،انديشه
پيشرفت و ترقﻰ را درميان شرقيان بهوجود آورد .درحقيقت ،ﻏلبه ﻏرﺏ بر شرﻕ ،برابر بود با
ﻏلبه علم و ﺻنعت.

عﺜمانﻰ كه حاكميت بر كشور مﺼر را با دستنشاندﮔﻰ مماليﻚ برعهده داشت ،رو به

ﺿعﻒ و نابودﻯ نهاده بود ،و در كشور ما نيز شاهان بﻰكفايت قاجار برسر كار بودند كه براﻯ
هوﺱها و خواستههاﻯ حقيرانه خويﺶ با بﻰحميتﻰ تمام بر سر خاك ايران و همه منافﻊ آن
با بيگانگان معامله مﻰكردند.

استاد عبدالﺤسين زرينكوﺏ ( )620 :1373در اينباره ﭼنين مﻰﮔويد:

فتﺤعلﻰشاه و فرزندانﺶ كه حﻜومت ايران همه جا دردست آنها بود ،در مملﻜت نه به
ﭼشم يﻚ وطن كه بايد آن را دوست داشت و حفﻆ كرد ،بلﻜه به ديده يﻚ ملﻚ اجارهاﻯ
كه مدت اجارهاﺵ نامعلوم است و بايد هرﭼه ممﻜن است از آن بهره بيشتر برد ،نگاه
مﻰكردند.

اين طرز تفﻜر در عهدنامه تركمنﭽاﻯ و در امتيازهاﻯ متعددﻯ كه در عﺼر ناﺻرﻯ و بعد

ارتباﻁ شرﻕ با ﻏرﺏ شد و شرقيان دريافتند كه بايد اسباﺏ پيشرفت و آزادﻯ خويﺶ را فراهم

سازند؛ ﭼه ،ﻏرﺏ بهسبﺐ برترﻯ در علم و ﺻنعت بر آنان ﭼيره شده است .دكتر زرينكوﺏ
مﻰﮔويد:

هم در ايران و هم در مﺼر ،با سعﻰ در ﻏربﻰكردن تنﻈيمات سياه ،شروﻉ به اعزام طالبان
فنون و علوم به اروپا و ايجاد ﭼاپﺨانه در تبريز و تهران كردند .در ايران نيز مﺜﻞ عﺜمانﻰ
و مﺼر ،راه عرﺏ بهمﺜابه يﻚ دريﭽه ترقﻰ و نجات واقعﻰ مورد نﻈر ﮔشت .فﻜر آزادﻯ
هم كه با انعﻜاﺱ شيﭙور انقالﺏ فرانسه و مﺨﺼوﺻا با ورود سربازان بناپارت به مﺼر وارد
شرﻕ شد ،تاحدﻯ بهوسيله امﺜاﻝ شيﺦ رفاعه طهطاوﻯ مﺼرﻯ و ﺻادﻕ رفعتپاشاﻯ ترك
كه هر يﻚ سالﻰ ﭼند در اروپا ــ اولﻰ در پاريﺲ (1832ـ )1826و دومﻰ در وين اتريﺶ
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از آن به اتباﻉ خارجه واﮔﺬار شد ،بهﭼشم مﻰخورد .ﭼيرﮔﻰ ﻏرﺏ بر شرﻕ ،عامﻞ فراهمسازﻯ
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( )1837ــ بهسر برده بودند ،نشر و اشاعه يافت .آثار اين هر دو ،مقارن اوايﻞ ﺻدارت
حاجﻰميرزا آقاسﻰ منتشر شد .نزد هر دوﻯ آنان ،مفهوم »حريت« ــ كه ازنﻈر آنان،
منشﺄﻯ همه پيشرفتهاﻯ ﻏرﺏ بهحساﺏ مﻰآمد ــ عبارت بود از ﭼيزﻯ نﻈير مفهوم
عدﻝ و انﺼاﻑ در اخالﻕ شرقﻰ( .همان ،ﺹ 624ـ)623

در درجه نﺨست ،توجه هر دو ملت به موﺿوﻉ انديشه معطوﻑ شده بود و شايد بتوان

ﮔفت اين امر تابﻊ تﺤوﻻت اجتماعﻰ بود ،كه نياز به مﻀمونهاﻯ سياسﻰ ،وطنﻰ (ملﻰ)،
فﻜرﻯ ،مردمﻰ و اجتماعﻰ مﺜﻞ حقوﻕ زنان ،آزادﻯ زنان و ...را مﻰطلبيد .بعدا اين تﺤوﻝ به

قالﺐهاﻯ شعرﻯ نيز كشيده شد و موجبات تﺤوﻝ در قالﺐ شعر و پيدايﺶ شعر مرسﻞ و شعر
سﭙيد و شعر نو را فراهم ساخت.

در آﻏاز ،شاعران مﻰكوشيدند مﻀامين جديد خويﺶ را در قالﺐهاﻯ كهن ادبﻰ بيان

كنند .شاعران نو كالسيﻚ عرﺏ همگﻰ از اين زبان شعرﻯ پيروﻯ مﻰكنند و در قالﺐ شعر

بيشتر تابﻊ شعر قدما و بزرﮔان عﺼر عباسﻰ هستند؛ كه در اينجا به نمونههاﻯ آنها در شعر

شوقﻰ ،حافﻆ ابراهيم و بارودﻯ اشاره خواهد شد.

در آﻏاز مشروطيت نيز در شعر فارسﻰ ،سعﻰ در حفﻆ نﻈام شعر كهن پارسﻰ بود؛
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زيرا حاكميت نﻈام شعر كهن بر شاعران هر دو زبان ،ﭼنان قدرتمند بود كه امﻜان
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بهيﻜبارهكنارنهادن سبﻚ ادبﻰ كالسيﻚ و جدايﻰ از حاكميت زبان شعرﻯ كهن را تقريبا

ناممﻜن مﻰساخت.

درنتيجه تﺤوﻻت شعر در عﺼر نهﻀت مشروطيت ايران و عﺼر نهﻀت ادﺏ عربﻰ،

داشت قالﺐ كهن شعر امرﻯ اجتناﺏناپﺬير بود ،با ﮔﺬر زمان ،تﺤوﻝ عميﻖ زبان
هرﭼند پاﺱ ِ

شعر ﺿرورﻯ شد و مسﺌله ﺿرورت تﻐيير قالﺐ شعر و كموزياد كردن تفعلهها براﻯ رعايت
وحدت موﺿوﻉ در شعر و رويﻜرد به وحدت درونﻰ شعر و بيان دقيﻖ انديشه و عقالنيت شاعر
در شعر خويﺶ ،بدون الزام به پايبندﻯ به رعايت تساوﻯ اركان عروﺿﻰ شعر ،مهم و ﻻزم
تلقﻰ شد و تجربههاﻯ هر دو زبان بهﺻورت ناپﺨته در اين مسﺌله آﻏاز شد و درنهايت به

پيدايﺶ شعر نو انجاميد كه در جاﻯ خود بهتفﺼيﻞ درباره ﭼگونگﻰ تﻜوين و پﺬيرﺵ آن در
هر دو زبان بﺤﺚ خواهيم كرد .سرانجام همه دريافتند كه زبان شاعر بايد ﮔوياﻯ جريان سياﻝ
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انديشه او باشد و شاعر بهراحتﻰ بتواند تمامﻰ عواطﻒ و احساسات خويﺶ را بيان كند ،و براﻯ
اين نوﻉ زبان شاعرانه نيازﻯ به بهرهﮔيرﻯ از زبانﻰ آكنده از ﺻنعت و بالﻏت نبود.

درواقﻊ ،شرايﻂ پيﺶ از نوﮔرايﻰ ادبﻰ در دو ادبيات فارسﻰ و عربﻰ كام ً
ال شبيه هم است.

در ادبيات فارسﻰ پيﺶ از عﺼر بازﮔشت ،سبﻚ هندﻯ و سﺨنپردازﻯهاﻯ باريﻚانديشانه

اين سبﻚ بر ادبيات فارسﻰ حاكميت داشت كه از دوره كريمخان زند سبﻚ ادبﻰ بهتقليد
از سبﻚ شعر كهن پارسﻰ روﻯ آورده بود .درعﺼر بازﮔشت نيز سبﻚ عراقﻰ جاﻯ خود را

به سبﻚ خراسانﻰ داد؛ اما اساسا در ادبيات ،تﺼنﻊ و تﻜلﻒ لفﻈﻰ و فقر معنايﻰ حاكم بود.

در عﺼر مشروطه نيز درواقﻊ همان ويژﮔﻰهاﻯ شعر كهن پارسﻰ بر ادبيات حاكم بود .اين
همان ﭼيزﻯ است كه در عﺼر انﺤطاﻁ ادﺏ عربﻰ ،يعنﻰ در دوره پﺲ از سقوﻁ حﻜومت

بنﻰعباﺱ تا پيﺶ از نهﻀت ،بر ادﺏ عربﻰ حاكم بود :ﻏرﻕشدن در مﺤسنات لفﻈﻰ ،سرايﺶ
شعرهاﻯ بديعيه ،تﺼنﻊ و تﻜلﻒ لفﻈﻰ ،تﻜرار مﻀامين شعر شاعران پيشين و شرﺡنويسﻰ و

تلﺨيﺺنويسﻰ و تهﻰبودن از هرﮔونه انديشه نو و معنﻰ ارزشمند.

عواملﻰ كه موجﺐ تﺤوﻝ ادبيات شد ،در هر دو ادبيات همسان است:

در ادﺏ فارسﻰ و عربﻰ ،بهدنباﻝ بيدارﻯ سياسﻰ مردم ايران درپﻰ بﻰكفايتﻰ سلسله

قاجار و ازدسترفتن بﺨﺶهايﻰ از خاك ايران در معاهدههاﻯ ﮔلستان و تركمنﭽاﻯ و در
اجتماعﻰ و فﻜرﻯ درپﻰ آشنايﻰ تدريجﻰ اين ملتها با جهان ﻏرﺏ و تﺄثيرپﺬيرﻯ از انديشه،

فرهنﮓ و جلوههاﻯ تمدن و تفﻜر ﻏربﻰ و بهرهﮔيرﻯ از جلوههاﻯ زندﮔﻰ ﻏربﻰ ،كه در مرحله

نﺨست جنبه تقليدﻯ مﺤﺾ داشت و بهتدريﺞ به نوعﻰ جﺬﺏ فرهنگﻰ و تﺄثيرپﺬيرﻯ فﻜرﻯ
تبديﻞ شد ،زمينههاﻯ اين تﺤوﻝ و جنبﺶ فﻜرﻯ ،اجتماعﻰ و سياسﻰ فراهم آمد .سرآﻏاز اين

عوامﻞ نيز اعزام دانشجويان ايرانﻰ وعرﺏ به اروپا و بهكارﮔيرﻯ كم و بيﺶ استادان اروپايﻰ
در مراكز آموشﻰ شرﻕ بود و نهﻀت ترجمه آثار ﻏربيان ،تﺄليﻒ آثار ادبﻰ ـ اجتماعﻰ پﺲ

از آشنايﻰ با تفﻜر ﻏربيان ،ﺻنعت ﭼاپ ،مطبوعات ،تﺄسيﺲ مدرسه ،دانشگاه و بيدارﮔرﻯ
اﺻالﺡطلبان دينﻰ ـ اجتماعﻰ ،عوامﻞ مشتركﻰ است كه اين خيزﺵ ادبﻰ ايرانيان و تازيان
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جهان عرﺏ بهدنباﻝ نفوﺫ استعمارﮔران در كشورهاﻯ عربﻰ مﺜﻞ مﺼر و سوريه و رشد آﮔاهﻰ
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نقﺶ بنيادين داشت .در اﺻﻞ ،تﺤوﻝ ادبﻰ بهوجودآمده ،زاييده بيدارﻯ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ ـ

فﻜرﻯ اين ملتها بود .عالوه بر اين ،جلوههاﻯ اين تﺤوﻝ در ادبيات و دﮔرﮔونﻰ مﻀمونها

و موﺿوﻉهاﻯ ادبﻰ آنها نيز كام ً
ال يﻜسان بوده است.

برخﻰ از اين اشتراكات را در موﺿوﻉهاﻯ آزادﻯ ،ميهندوستﻰ ،سياسﻰ ،اجتماعﻰ ،آموزﺵ

زنان ،شعر مردم ﮔرا ،شعر رنجبران و كارﮔران و تهيدستان ...مﻰتوان مشاهده كرد؛ كه در

ﺻفﺤههاﻯ قبﻞ بهتفﺼيﻞ درباره اين موﺿوﻉها و نمونههاﻯ شعرﻯ آن بﺤﺚ شده است.
نتيجهﮔيرﻯ

در مقاله حاﺿر ،در سه بﺨﺶ ،عواملﻰ كه در حدود دو قرن اخير به تﺤوﻝ ادبﻰ ـ

فﻜرﻯ در دو كشور ايران و مﺼر منجر شده است ،بررسﻰ و با ﺫكر اين عوامﻞ ــ كه تقريبا

شبيههماند ــ تﺄثير اين پديدهها در شعر هر دو ملت توﺿيﺢ داده شد .تﺤوﻻت پديدآمده
در شعر عربﻰ و فارسﻰ نيز با هم تشابه فراوان دارند كه اين امر بهسبﺐ نزديﻜﻰ فﻜرﻯـ
فرهنگﻰ و مشابهت وﺿعيت سياسﻰ و اجتماعﻰ آنها بوده است؛ زيرا عوامﻞ مشتركﻰ در اين
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خيزﺵ ادبﻰ ايرانيان و تازيان نقﺶ بنيادين داشته و دﮔرﮔونﻰهاﻯ ادبﻰ پديدآمده در ادبيات
اين دورهها نزد هر دو ملت ،زاييده بيدارﻯ سياسﻰ ـ اجتماعﻰ و فﻜرﻯ اين ملتها بوده است.
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جلوه اين تﺤوﻝ و دﮔرﮔونﻰ در مﻀمون شعر و موﺿوﻉ ادبيات هر دو ملت يﻜسان است.
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