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دکتر داوود هرمیداس باوند

استاد دانشگاه و عضو شوراى مرکزى جبهۀ ملى ایران 

مقدمه

در اکثر جوامِع متصف به فرهنِگ چندبعدى، هنر و ادبیات و فلسفه و استمرار و تداوم فرهنِگ 

فراز و نشیب هاى زمان نقش شاخصى داشته اند. به دیگر سخن چه  جامعه در پیچ و خم ها و 

بسیار ممکن است چنین جامعه اى در حقیقت، استقالل سیاسى نداشته باشد ولى سیاست عناصر 

شاخص آن فرهنگ یعنى هنر، ادبیات و آثار فلسفى آن سبب مى شود که در اذهان، پندار و افکاِر 

مردم جهان نوعى واقعیِت سیاسى متصور شود. چنانکه جامعۀ یونان در طول 2000 سال نه تنها 

فاقد استقالل سیاسى بود، بلکه تا سال 1831 به صورت بخشى از امپراتورى هاى روم، بیزانس 

و عثمانى بود ولى ادامۀ آثار فلسفى و ادبیاِت حماسِى ایلیاد و اودیسۀ هومر و هنر یوناِن باستان 

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا بر انسجام

 و استمراِر فرهنِگ فراگیِر مشترك با تاکید بر نقش شاعر 

ملى ادیب برومند



یک تصّور و پنداِر ذهنِى زنده اى از وجوِد جامعۀ سیاسِى یونان در طول دو هزار سال مورد بحث 

در اذهان مردم نقش بسته بود. در همین راستا وقتى در قرون دوازده و سیزده میالدى ایتالیا دچار 

اجتماعِى متنوع مانند دولت شهرهاِى بازرگانِى ونیز، جنووا، میالن، فلورانس 
 -
تقسیمات سیاسى

و پیتزا از یک سو و پادشاهى هاى ناپل، ساوتى، قلمرِو پاپ و سیسیل از سوى دیگر شده بود، 

ایتالیا از وجوِد بستر فرهنگِى مشترِك مسلط محروم بود، ولى دانته در پرتو اشعاِر حماسى مذهبِى 

مندرج در کمدى الهى که در ضمن حاوى جنبه هاى فلسفى، سیاسى، اخالقى و اساطیرى بود، 

موفق شد بستر فرهنگِى مشترِك مسلط بین جوامِع متکثر و درعین حال رقیِب ایتالیا به وجود 

آورد. این فرهنِگ مشترك و مسلط مبتنى بر گویِش تلطیف شدة التین زمینه ساز وحدِت سیاسِى 

آیندة ایتالیا شد.

     در همین راستا رنسانِس فرهنگِى برخاسته از خراسان بزرگ نه تنها ایرانیان را به چیستى 

و کیستى و فراتر از آن افتخاراِت تمدن ساز خود که براى دو قرن مورد نفى، تحریف و تحقیر 

قرار گرفته بود، آگاه ساخت؛ بلکه با ایجاِد بستر فرهنگِى فراگیر، تمام جوامِع واقع در حوزة تمدن 

ایرانى را به یکدیگر مرتبط ساخت. تجلیات این رنسانِس فرهنگى در سه زمینۀ زیر ظاهر شد:

 -
سیاسى مشروعیِت  و  تاریخى  اصالِت  کسِب  براى  ایران  وقت  محلِى  پادشاهاِن  اکثر   .1

اشکانیان  به  سامانیان  همچون  یا  ساخته  ساسانى  شاهان  به  منتسب  را  خود  اجتماعى 

معرفى مى کردند.

2. با اینکه ایران از وجود یک دولت مرکزِى فراگیر محروم بود و حتى پادشاهاِن محلى نیز 

غالباً با یکدیگر در تضاد بودند، ولى همگان خود را وابسته به بستِر فرهنگِى مشترك به 

رویۀ پیشى و  وابستگى،  این تعلق و  دیگر سخن امپراتورِى فرهنگى وقت دانسته و در 

بیشى را مد نظر خود قرار دادند.

3. مهم تر از همه ادبا و شعرا به ویژه شعراى حماسى در انسجام، غنا و گسترِش بستِر این 

فرهنِگ مشترك اعم از شعراى سبک خراسانى (از رودکى تا صائب) یا سبک عراقى (از 

سنایى تا جامى) نقش ویژه داشتند.

از زمان غزالى به سبب اولویت یافتن جریان  این بستر فرهنگى  اینکه روند متکامل       گو 

و  شد  تنگ تر  و  تنگ تر  اجتماعى 
-
فرهنگى رشد  براى  شرایط  تدریج  به  اشعرى  اصول گرایِى 

سپس یورِش خانمان سوِز مغول ضربات مهلک و طویل المدت خود را به مبانِى مادى، معنوى، 

روانى به دیگر سخن فرهنگِى جامعه وارد آورد ولى در چنین جّوى از تیرگى و تاریکى ها، دو 
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شخصیِت برجستۀ ادبى که ساخته و پرداختۀ قبل از مغول بودند به فضاى مهلکه انگیز مغول، 

غنا و تابندگى بخشیدند. این دو یکى مولوى و دیگرى سعدى بود. به خصوص سعدى به عنوان 

انسانى جهان دیده، سرد و گرِم روزگار چشیده بر آن شد از طریِق بوستان و گلستان مردم را با 

واقعیاِت جهانى و رویدادهاى پیش آمده آشنا ساخته و راِه سازگارى را به آنها بیاموزد و درعین حال 

به آنها بیاموزد که باید با حوادث همسویى داشت. زیرا چه بسا ممکن است شرایطى بدتر از آنچه 

هست پدیدار شود. همچنین از فرآیند یورِش مغول تا یورِش ویرانگرانۀ امیر تیمور تنى چند از 

ادبا و شعرا در رأِس آنها حافظ و به موازاِت آن جنبش هاى میلیتاریستِى فرِق صوفیه تا حدودى 

تنور این بستِر فرهنگى شدیداً زخم خورده را گرم نگه داشتند.

     با استقرار امپراتورى صفوى، بستِر فرهنگِى زخم خورده در پرتو سبک هندى با تمام استعاره ها 

و تمثیل هاى بعدى اش جان تازه اى به بستِر مذکور بخشید. در دوران قاجاریه بازگشت به سبک 

«ترکستانى» یا «خراسانى» از نو پى گیرى شد. در دوران انتقال و انقالب مشروطیت به بعد در 

پرتو ارزش هاى سیاسِى روز سبک «نئو خراسانى» در اشعار شعراِى آزادى خواه و طالباِن تحقِق 

گو  رضاشاه  سلطنت  دوران  در  کرد.  پیدا  تجلى  مشروطه  اساسِى  قانون  در  مندرج  ارزش هاى 

اجتماعى خصلِت مداهنه گویى داشت ولى ظرف و وزن هاى پیشین کماکان 
 -
اینکه اشعار سیاسى

ادامه داشت. ولى بعد از شهریور 1320 به چند دلیل نوعى فضاى سیاسى باز پدیدار شد. اول 

آنکه براى حفظ آرامِش پشِت جبهۀ جنگ وجود نوعى آزادى هاى سیاسى و اجتماعى ضرورى 

تشخیص داده شد. دیگر آنکه در فضاِى آکنده از انتقادهاِى شدید از استبداد رضاخانى و فرآیند 

شرمسارانۀ آن یعنى تسلیِم مذبوحانه در قباِل تهاجِم دشمن ایجاب مى کرد که مردم به نوعى از 

ارزش ها و مضامیِن آزادى بهره مند شوند. به همین جهت آزادِى احزاب و مطبوعات و تا حدودى 

انتخابات و تخصیص نقش فائقه براى قوة مقننه در نظر گرفته شد. باألخره ترجمۀ گسترده از 

آثار نویسندگان، داستان سرایان، شعرا و اندیشمنداِن غربى به ویژه متفکراِن متصف به ارزش هاى 

چپ، همه و همه زمینه را براى آزادى هاى فکرى در ادبیات، خواه در چارچوِب ظرف و وزِن 

منظوماِت برگرفته از عصر مشروطیت یا در محدودة نوآورى هاى برگرفته از اشعار منثوِر غرب 

به وجود آورد. سبک نوینى که فرآینِد پنج دهه کشش و کوشش در اروپا بین طرفداراِن سبک 

نئو کالسیک و مدعیان اشعار درخور گفتار و پسند عامه به دیگر سخن سروده هاى آزاد و خالى 

از ظرف و وزن بود. در این رابطه مساعِى اُدبایى چون گولوم آپولند براى ایجاد سازش بین فرم 

و کالسیِک روشنفکرانه و تمایالت رمانتیسم و اکسپرشمنیسم و اکسپرمنتالیسم بازده آن چنانى 
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نداشت. به موازاِت آن ماکس ژاکوب، اندره سالمون، پیر رودى تحث تاثیر مکتب جدید کوبیسم 

و دداییسم بر سبک جدید منظومۀ منثوره صحه گذاشتند. 

     در ایران نیز نیما یوشیج و همرهان او نوآورى برگرفته از غرب را در ادبیات منظوم پى گیر 

شدند. اما از طرف دیگر شعراى پایبند به حفظ ظرف و وزن ادبیاتى که در شعر و نثر از صدر 

مشروطه آغاز شده بود مانند ملک الشعراى بهار و دهخدا و غیره که بعد از جنگ نیز فعال بودند، 

ویژه  به  مشروطیت  شعراى صدر  تأثیر  تحت  خود  برومند  ادیب  مانند  جوان  شعراى  با  همراه 

ملک الشعراى بهار، سبک نئوکالسیک را در پرتو ارزش هاى سیاسى و اجتماعى روز پى گیر شدند. 

ترادف  لحاظ تغییراتى در شکل و  نوآورى هایى چه از  او  به ویژه غزلیاِت  ادیب  البته در اشعار 

قافیه ها و چه از جهت ارزش هاى جهان شمول روز به چشم مى خورد. ادیب به عنوان شاعر ملى، 

وطن پرستى را در پیوند با آزادى، حقوق بشر و ارزش هاى ویژة انسانى براى همگان پى گیر بوده 

است. سروده هاى ملى و وطنى او که با سرودة تراژیک دربارة اشغال وطن از سوى بیگانگان 

و بى حسى و بى حمیتِى سردمداران و ارتش نظام استبدادى در قبال مهاجمان آغاز و در تمامى 

دوران جنگ با سروده هایى در رابطه با مصائب وارده بر مردم ایران، دسیسه هاى خارجى براى 

جدایِى آذربایجان و کردستان و غیره پى گیرى مى شود. چندى بعد در پرتو نهضِت ملى کردن 

صنعت نفت، سروده هاى او در راستاِى تشجیع و ترغیِب مبارزان و رهبر نستوه این مبارزه از 

جمله پیروزى هاى حقوقى و سیاسى در مجامع بین المللى چون دیوان بین المللِى دادگسترى الهه 

و شوراى امنیت باالخره مبارزان و شهداى 30 تیر ظاهر مى شود. دریغا که دوران سروده هاى 

حماسى دولت مستعجلى بیش نبود. رویداد تلخ کام 28 مرداد و پیامدهاى آن به یکباره روح و 

روحیۀ تراژیک را در اشعار میهنى ظاهر مى سازد. روح زخم خوردة شاعر ملى درمان خود را در 

مانند  استعمارى  آزادى خواهانه و استقالل طلبانۀ ضد  از رهبراِن جنبش هاى  حمایت و ستایش 

گاندى و نهرو، سپس جمال عبدالناصر داعیه دار رهبرِى جهان عرب، جهان اسالم و جهان آفریقا 

و باألخره دیگر شخصیت هاى بنیان گذار جنبِش عدم تعهد مى بیند.

     ادیب ضمن حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى، دموکراسى و حکومِت قانون آناتومى 

و استخوان بندِى نظام بین المللى را مبتنى بر منافع قدرت هاى سلطه گر و حفظ و افزایش هر 

چه بیشتر منافع آنها تلقى مى کند و همانند توماس هابس و اجتماعیون داروینیست، ُکنه روابط 

بین الملل را مبتنى بر نوعى قانون جنگل مى داند. در غزلیات ادیب تراوش هایى از شعر نو دیده 

دیدگاه هاى  دیگر  برخى  در  الادریسم،  نظریۀ  از  رگه هایى  غزلیات  این  از  برخى  در  مى شود. 
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اگزیستانسیالیسم و در بعضى مبانِى عرفانى و بعضى دیگر نظریۀ نهیلیستى و پوچ گرایى مشاهده 

مى شود. حتى در اشعار عاشقانه ظاهراً بر مبناى امید، روِح زخم خوردة مردم ایران در گذر تاریخ 

این شعر حافظ است که  نمود پیدا مى کند و در نتیجه فرآیند این نوع اشعار عاشقانه مصداق 

مى گوید:

نالــه فریــادرِس عاشــق مســکین آمدگریــه آبــى به رخ ســوختگان بــازآورد

در  این رهگذر  در  و  اساسى مى داند  تاریخ،  متکامله  روند  در  را  نقش شخصیت ها  ادیب       

اشعارش به نقش تاریخ ساِز کوروش از جهتى و نادرشاه افشار از جهت دیگر اشارات ویژه دارد. 

در همین راستا به نقش دیوان ساالرانى چون امیرکبیر و دکتر محمد مصدق در دفاع از منافع 

میهن در قبال تحمیالِت خارجى ارج ویژه مى نهد. گو اینکه ادیب بر سبک نئوکالسیک عالقه 

دارد و معتقد است اشعارش بر همان وزن هاى پیشین است ولى با زبان ادبِى روز و تغییراتى در 

شکل و ترادف قافیه ها و مطالب نو و بى سابقه در ادبیات کالسیک. به همین جهت شعر نو را به 

چالش کشیده است و معتقد است در شعر نو مرز بین نظم و نثر از میان رفته است و هر نثر خارج 

از قاعده دستورى و معناِى مشخص و روشى که به شکل عمودى زیر هم نوشته شود «شعر 

امروز» نامیده مى شود؟ البته شک نیست شعر کهن یا نئوکالسیک و غیره مانند دریایى است که 

عمق، گسترش و عظمِت خاص خود را دارد و شعر جدید چون برکه اى است که زیبایى و حال و 

هواى ویژه اش برخاسته از مقتضیات و ارزش هاى روز دنیاِى کنونى ما است. دنیایى که در پرتو 

تحوالت جدید، واحدهاِى اُرگانیِک اجتماعى رو به تفردى شدن یا به سخن دیگر اتمیزه شدن 

است. انسان امروز به ساخته و پرداختۀ خودش، سرشِت انسانى بخشیده ولى خودش از معنا و 

سرشِت انسانى تهى شده است و به معناى دیگر از خود بیگانه شده و در حالت سر در گمى قرار 

گرفته است. به همین جهت میزان خودکشى ها در پیشرفته ترین جوامع مانند جوامع اسکاندیناوى 

بسیار باالست. در چنین شرایطى تنها راه گریز و نجات آن است که افراد حِق آزادِى انتخاب 

ارزش هاى معنوى جدا از قید و بندها و چارچوب هاى سنتى، مذهبى و غیره را داشته باشند؛ و 

این آزادى نه تنها در رابطه با مشرب هاى عرفانى، سیانتالوژى و غیره باشد، بلکه در زمینۀ هنر 

به عنوان هنرمند و آفریننده بتواند انسانى را به نحوى که مورد نظرش است خلق یا تصویر کند 

و در ادبیات مانند شعر نیز خارج از ظرف، وزن، ترادف و قافیه و غیره آن چنان که او را خرسند 

مى کند بسراید. باشد که این برکۀ زیبا در جوار دریاِى با عظمت و زیباِى کهن حیات داشته باشد.
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مبانى فرهنگ و تمدن

 به طور کلى تشکل و تحوِل تمدِن بشرى مولود دو روند متفاوت و درعین حال مرتبط به هم 

از محیط زیست  بین انسان و شرایِط محیطى اش اعم  متقابل  تأثیرپذیرى  رابطه و  است: یکى 

به دست خود انسان Inter- actionism، دیگرى رابطه بین  یا محیِط ساخته و پرداخته شده 

Inter-action- فرآیند این دو رابطه .Inter –organism پدیده هاى اُرگانیِک اجتماعى است

ism و Inter-organism تشکل دهندة تشکل و تحول تمدن  ها و فرهنگ بشرى است. برخى 

که  شرایطى  در  معتقدند  یعنى  مى دانند؛  اول  روند  در  را  تمدن  نطفۀ  پیدایِش  اندیشمندان،  از 

انسان ها در حالت طبیعى از طریق شکار و جمع آورِى میوه زندگى  مى کردند، عاملى که موجب 

شد نقطۀ عطفى در این وضعیت به وجود بیاید تغییراِت فاحش یا بنیانِى شرایط اقلیمى بود. در 

چنین شرایطى براى انسان هاى اولیه سه راه وجود داشت: 1) تسلیم مطلِق طبیعِت تغییریافته و 

قبول نابودى؛ 2) ترك شرایط نامالیم جدید و انتخاب محل زیستى مشابه آنچه تغییریافته؛ و 

3) ایستادگى و مقاومت و Inter-actionism در قبال شرایط جدید و غلبه بر برخى از عوامل 

محیطى. به این دلیل فرآینِد این ایستادگى و مقاومت بین انسان و شرایط محیطش را سرآغاز و 

پیدایش تمدن دانسته اند. مانند تمدن هاى نیل، میان رودان، سند، چین و غیره سرآغاز و نطفه اش 

در چنین شرایطى ریخته شد و به دنبال آن تطوراتى است که در درون این جوامع جدید مانند 

کشاورزى، آبیارى و غیره به وجود آمد. بدین ترتیب تمدن، تولد، دوران بلوغ و دوران رشد را 

طى مى کند، اما تمدن ها نیز مانند هر پدیدة زنده، عمرى مربوط به خودشان را دارند و به تدریج 

تمدن ها  به وجود مى آورند ولى همان طور که مى دانیم  را  افول  نطفه هاى  در درون خودشان 

پدیده اى منزوى نیستند بلکه در ارتباط مستمر با حول و خوش خودشان یعنى تمدن هاى دیگر، 

نوعى  داراى  که  جوامعى  یا  متمدن  نیمه  جوامع  متمدن،  جوامع  یعنى  خودشان  مشابه  جوامع 

این رابطۀ دوم است که  بنابراین در  یا بادیه نشینى هستند.  زندگِى عشیره نشینى، صحراگردى 

رابطۀ  التقاط تمدن ها شکل مى گیرد. آنچه که مورد بحث ما است،  مسئلۀ گسترش، انتقال و 

التقاط، انتقال و حتى به اصطالح حالِت تناسخ تمدن و فرهنگ ها است. به دیگر سخن التقاط 

بین دینامیسم و پویایى تمدن بادى با جوهرة خالقۀ تمدِن خاکى، از جمله برخوردى است که 

با جوامع متمدن  بادیه نشین  جوامع کوچ نشین، صحراگرد و  بین  مقطع طوالنِى تاریخ  در یک 

یا بوم نشین به وجود آمده بود و فرآیند خاص خود را در پى داشته است. به طور کلى جوامِع 

کوچ نشین به دالیل مقتضاِى زندگِى خودشان یا به سبب رویدادهایى مثل خشک سالى، ازدیاِد 
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جمعیت، تعلیِف بى رویه و باألخره تهاجِم اقوام دیگر و اشغاِل سرزمیِن محل سکونِت آنان به ناچار 

راه تهاجم به سوى جوامع بوم نشین را در پیش مى گیرند و مانند امواجى حرکت مى کنند، اگر 

برج و بارویى در مقابل اینها باشد متوقف مى شوند و اگر روزنه هایى پیدا کنند رسوخ مى کنند و 

گاهى نیز جوامع بوم نشین به دلیل کمبود نیروِى رزمنده نوجوانان آنها را به عنوان غالم یا مزدور 

در خدمِت خود مى گیرند و چه بسا در آپاراِت حکومتى تحت تأثیر ارج ها و ارزش هاى جامعۀ 

بوم نشین قرار مى گیرند و مسئولیت هاى خطیرى احراز مى کنند یا در صورت بروز بحران هاى 

داخلى حکومت را در دست مى گیرند و بدین ترتیب نوعى Rejuvination نوجوانى و دگردیسى 

در جامعۀ بومِى رو به افول پدیدار مى شود. 

     حال اگر جامعۀ کوچ نشین معتکف در مرزهاِى جامعۀ بومى به سبب برقرارِى نوعى تعامالت با 

جامعۀ مزبور تا حدودى متأثر از ارج ها و ارزش ها باشد، غلبۀ جامعۀ کوچ نشین به جامعۀ بوم نشین 

آن چنان آثار مخربى نخواهد داشت. نمونۀ آن حکومت سلجوقیان است که قبًال با امپراتورِى 

خزر نوعى تعامالت و ارتباطاِت نزدیک داشتند و به کیش اسالم در آمده بودند و با اجازة سلطان 

محمود مدتى نیز در شمال خراسان سکونت گزیدند و با ارج ها و ارزش هاى نظام غزنوى آشنایى 

پیداکرده بودند. بنابراین وقتى به قلمرو مسعود غزنوى مسلط شدند با وجود آنکه تهاجمى قومى 

و قبیله اى بود نه انفرادى و گروهى در ساختار غالمى، ولى آثار مخربى در پى نداشت و دوران 

حکومت سالطیِن اولیه چون طغرل، آلب ارسالن و ملکشاه حاکى از کسب آگاهى ها و ارج ها و 

ارزش هاى قبول شدة وقت بودند؛ و بر عکس ممکن است ضربۀ اولى که اقوام کوچ نشین وارد 

مى آورند آن چنان مخرب و ویران کننده بر فضاى مادى و معنوِى جامعه باشد که دو عنصر تعقلى 

جوهر فرهنگى و آن عنصر پویایى و دینامیسم نتواند آن رسالت التقاطِى خودش را انجام دهد. 

نمونۀ بارزش حملۀ مغول است. حملۀ مغول آن چنان ضربتى بر ظرف و مظروف زد، آن چنان 

صدمه اى بر مجموعه آثار فرهنگى و جنبه هاى مادى و معنوى وارد کرد که توانایِى کافى براى 

این التقاط و در هم فرورفتگى وجود نداشت. یعنى آن چنان جامعه از این ضربت آسیب پذیر شد 

که یک نوع توقِف طوالنى در روند تمدِن ایرانى به وجود آورد و آن چنان ضعیف و آسیب پذیر 

شده بود که حتى برخى از شیوه هاى مدیریِت آن عنصر غالب را مجبور شد اخذ بکند که از آن 

تاریخ با رویه هاى مدیریِت تنبیهى چون قتل عام ها، چشم درآوردن ها و شیوه هاى مخصوِص آن 

نظام مواجه بودیم. از طرفى دیگر خود آن نظاِم غالب نیز به تدریج راه استحاله در فرهنِگ جامعۀ 

مغلوب را در پیش گرفت، زیرا مبانِى ژنتیکِى آن فرهنگ آن چنان قوى بود که تازه واردان را با 
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تمام سرشت مخّربانه در خود استحاله کند ضمن آنکه مقدارى هم از شیوه هاى حکومت مدارى 

آن را به دلیل ضعف بنیانى که بر آن ایجاد شده بود تحصیل کند.

     نکتۀ سوم وقتى است که این نوع جوامِع متصف به یک ایدئولوژى شوند، ایدئولوژى که 

خصوصیِت جهادگرانه براى ایشان ایجاد کند و در این برخورد است که بین این دو جامعه با دو 

برآیند جدیدى به  التقاط ها و  فرهنِگ بنیانِى متفاوت یک روند طوالنِى درگیرى ها، سازش ها، 

وجود بیاید. در اینجا آنچه مورد بحث است رویدادى است که تولد آن ایدئولوژى در سرزمینى 

مبتنى بر نوعى نظاِم بادیه نشینى به وجود آمد. یعنى فرهنگى تک بُعدِى خودکفا، تکلیف گرا و 

تعبدگرا. در آن طرف فرهنگى بود چندبُعدى حاوِى عناصرى چون مذهب، اخالقیات، هنر، فلسفه 

و علم که در یک تطور رونِد تاریخى تشکل پیدا کردند. فرهنگ تک بُعدى، همه چیز را در درون 

خودش مى دانست و احتیاجى نمى دید که ابعاد دیگر به دست بیاورد. فرهنگ چندبُعدى، دوراِن 

اجتماعى اش پدیدار شده  و  در افق سیاسى  افول  نوعى عالئِم  و  را پشت سر گذرانده  بالغت 

بود. همین گسست و نارسایى هاِى داخلى زمینه را براى پیروزِى مهاجمانى متصف به فرهنگ 

تماس ملموس و جدى فرهنگ  نتیجۀ مورد نظر منتهى شد.  به  تک بُعدى مهّیا ساخته بود و 

یک بُعدى با فرهنگ چندبُعدى در مرحلۀ اول بعد از خلفاِى راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و على) 

دوران برخورِد امویان مى شود. به خصوص آنانى که در پرتو پیاِم برابرى میان انسان ها و نفِى 

با سرخوردگِى شدید و حیرت  بودند  رفته  و استقباِل مجریان تازه وارد  پیشواز  به  نظاِم طبقاتى 

به ویژه آن نگرِش  امور و رفتار و کرداِر حاکمان  ادارة  از نظِر  و بهت جدید روبه رو مى شوند. 

نژادپرستانۀ امویان ضربه و شوِك اول را وارد ساخت و به تبع آن نفى عناصِر فرهنِگ ایرانى 

پى گیرى شد. همان طور که قبًال اشاره شد عناصر تشکیل دهندة فرهنگ عبارت است از هنر، 

فلسفه، علم، اخالقیات و مذهب.

     قبول مذهب که یک عنصر مسلط بود قابل پذیرش بود، چون ایرانیان با مذهب یکتاپرستى 

از هخامنشیان  داشتند، گذشته  نزدیک  ارتباِط  مسیحیت  و  یهودیت  و  خود  یزدان پرستِى  مانند 

اتخاذ  رسمى  مذهِب  اینکه  با  ساسانیان  بودند،  مذهب  آزادى  به  پایبند  قویًا  که  اشکانیان  و 

کردند در داخِل امپراتورى نوعى تفکیک بین ایران و انیران قائل شدند. بدین معنى که جوامع 

انیرانى داراِى آزادِى مذاهب مربوطۀ خود بودند. چنان که کوشانیان متصف به مذهِب بودایى و 

پادشاهِى ارمنستان متصف به کیِش مسیحى، آزادِى کامل داشتند. تنها برخورد با جنبش هاى 

اصالح طلبانۀ مذهِب زرتشت یعنى مانوى و مزدکى به عنوان ارتداد بود، مضافًا آنکه دین زرتشت 
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در طلِب گسترش و اشاعۀ ارزش هاى دینِى خود نبود و مبلغانى براى پیشبرد این مقصود نداشت. 

بنابراین در رابطه با ماهیت یکتاپرستى مشکلى نبود ولى از آنجا که این مذهِب فراگیر، خودکفا 

و تک بُعدى نمى توانست با سایر عناصِر آن فرهنِگ چندبُعدى در یک سازِش اولیه باشد، بنابراین 

رویه و سیاسِت نفى، تحریف و تحقیر دربارة این عناصر در پیش گرفته شد، چنانکه در رابطه با 

هنر که خودش عبارت است از موسیقى، حجارى، مجسمه سازى، نقاشى و ادبیات. براى جامعه اى 

که در سال، 15 جشن و سرور همراه با موسیقى از جمله نوروز بزرگ، تیرگان، مهرگان، سده 

این جشن ها و اعیاد اغلب با یک نوع موسیقى همراه بود مانند سرودهاِى خسروانِى  داشته و 

مخصوِص طبقاِت باال، باژ مخصوص طبقاِت به نسبت پایین تر و ترانه که البته مفهومش با ترانۀ 

امروز متفاوت بود. ولى موسیقى با چنین خصوصیاتى براى دین جدید قابل قبول نبود چون بر 

یک مبناِى استکبارى تلقى مى شد. بنابراین، این عنصر، خودبه خود در مرحلۀ اول قطع شد. عنصر 

مندرج در سنگ نوشته ها  براى تکمیل مطالِب  از حکاکى  ایرانى  فرهنِگ  بود. در  دوم حکاکى 

استفاده مى شد مانند آنچه در تخت جمشید و نقش رستم رفته است. ولى چون براى تازه واردان 

تداعِى بت پرستى مى کرد بنابراین مطرود تلقى شد. در همین راستا نقاشى که در عصر اشکانیان 

و ساسانیان ترتیبات و رنگ هاى خاِص خود را داشت و همچنین در مانویت از خطوط تصویرى 

براى آشنا ساختن بى سوادان نسبت به مفاهیم و ارزش هاى مذهبى استفاده مى شد، ولى چون 

تصویرسازى هم تجلى از همان اذهان بت پرستى است ایجاب مى کرد که زدوده شود. باألخره 

مسئلۀ ادبیات که به مسئلۀ زبان برمى گردد. در این مقطع تأکید بر متوقف کردِن خِط پهلوِى 

ساسانى بود و تالش گسترده براى اشاعۀ زبان عربى به جاى زبان پارسى. بنابراین وقتى وجوِد 

خط و کتِب دوراِن قبل نفى شود شرایط براى ادبیات به آن زباِن کالسیک قبل از این رویداد 

نمى تواند وجود داشته باشد و در نتیجه با یک دوران تاریک ادبیات مواجه هستیم.  

       به همین ترتیب از جمله عناصِر دیگر، فلسفه است که مذهب با آن در عناد جدى بود 

زیرا فلسفه از اینکه چه باید بشود صحبت مى کند «What ought to be». حال آنکه مذهب 

مدعى است همه چیز از تر و خشک در قوانیِن الهى هست و اگر صحیح اجرا شود بشر به آن 

کماِل رفاه و سعادتى که در طلبش هست خواهد رسید. احکام فقهى تکالیفى است که باید به 

نحِو صحیحى انجام بدهد بنابراین چیزى نیست که شما بخواهید ایجاد کنید بلکه هست و باید 

در شرایط مختلف و مقتضیاِت زمان تطور پیدا کند. بنابراین بین این دو تضاِد بنیانى وجود دارد 

پیدا  به نحوى رنگ و رخساِر مذهبى  اینکه  باشد، مگر  و لذا فلسفه نمى تواند در جوار مذهب 
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کند و در خدمِت مذهب دربیاید. بنابراین فلسفۀ ایرانى به هر شکل بود، میتراییسم، زروانیسم، 

اخالقیات  چندبُعدى  فرهنِگ  دیگِر  عنصِر  از  مى شد.  خارج  از صحنه  باید  مزدکیسم  مانویسم، 

است. اخالقیات مهم ترین مسئله اى بود که ایرانیان با آن روبه رو شدند زیرا بعد از جنبش مزدك 

و برهم زده شدِن نظاِم طبقاتى، بخش چشم گیرى از جامعۀ ایرانى به این آیین گرویدند ولى 

وقتى انوشیروان بازگشت و برقرارِى آیین طبقاتِى قبل را در پیش گرفت به سرکوبِى مزدکیان 

اقدام کرد. بنابراین اینک مزدکیان به عنوان طبقۀ مورد ظلم و ستم قرار گرفته بر آن بودند از هر 

روندى که ناظر به تغییِر وضِع موجود باشد، استقبال کنند و این مقصود با ظهور و هجوِم اسالمى 

پدیدار شد. به ویژه آنکه سلماِن فارسى به عنوان عنصِر ناراضى از نظام وقت ساسانى در این 

رهگذر نقش ویژه اى داشت. بنابراین آنان اولین گروِه ایرانى بودند که به کسوِت موالى درآمدند 

و بر این باور بودند که بر اساس شهرونِد برابر از مزایا و منافِع نظاِم اسالمى بهره مند خواهند 

شد ولى حکومت اموى که آن سرشت و خصوصیِت بادیه نشینِى خودش را منتقل کرده بود راه 

و روش نژادپرستى را مبناى مدیریت در امپراتورى اسالمى قرار داده بود و این درست بر خالف 

انتظار موالى بود. به ویژه آن که فرمانروایِى حکام اموى بدون درِد سر و کشمکش نبود و آنها 

با چالش هاى گوناگونى مانند جنبش تّوابین یعنى کسانى که بر آن بودند از فاجعۀ کربال انتقام 

بگیرند و در همین راستا مى توان از جنبش مختار نام برد. معموًال در چنین رویدادها اقلیت هاى 

خارجى در معرِض اتهاِم همکارى با مخالفان حکومت قرار مى گیرند و در این رابطه موالى از 

بودند که در معرِض صدمات و  اولین گروهى  موالى  بنابراین  نبودند و  اتهاماتى مصون  چنین 

لطمات واقع شدند. هر اختالفى چه بر سر جانشینى و چه بین امرا به وجود مى آمد آنها آماج و 

سپر خشِم امویان و امرا و سرداران قرار مى گرفتند. برخورد با موالى نه تنها به عنوان شهروند 

انتظاِر  برخوردى خالف  بنابراین، چنین  بود.  کامًال جداشده  پدیده اى  به عنوان  بلکه  درجه دو 

کسانى بود که با آغوش باز پذیراِى ارزش هاى تازه واردان شده بودند و حالِت ضربه اى براى آنها 

بود. چنانکه هرمزان یا ابو لؤلؤ که یکى از موالى بود وقتى با چنان تبعیضى روبه رو شد، دست 

به آن اقدام تاریخى زد.

     خالصه آنکه در برخورد بین فرهنِگ تک بُعدى و فرهنِگ چندبُعدى ضربات فلج کننده اى 

که آگاهانه از سوى خلفاى اموى و عباسى بر عناصِر فرهنگ ایرانى زده شد، به دوراِن سکون 

و سکوِت فرهنگى منتهى شد، آنچه که بعضى ها از آن به عنوان دو قرن سکوت یاد کرده اند. 

ادبى نماد و نمودى  نه تجلیاِت فلسفى و نه تجلیاِت  در این دوراِن تاریک نه تجلیاِت هنرى، 
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دارد. فراتر از آن سیاسِت سامانمنِد نفى، تحریف و تحقیِر ساختار سیاسى، اجتماعى و فرهنگى 

ایران و کشیدن پردة ابهام به روى تاریِخ گذشته و دور نگه داشتن نسل هاى وقت از کیستى و 

چیستى خود، همه و همه در راستاِى هر چه بیشتِر تاریکِى حاکم بر دو قرن سکوِت تاریخى 

فرهنگِى  همان جوهر  باشد.  پایدارى  دوران  نمى توانست  دوران سکوت  ولى  بود.  بحث  مورد 

فرهنگى ایران شده بود مى بایست 
 -
خالقه که در طول زمان باعث آفرینندگى ارزش هاى سیاسى

خود را با وضع جدید تطبیق دهد. یعنى سرآغازى براى دوراِن نوعى سازش باشد. یعنى دوران 

عدم سازگارى و هماهنگى بعد از برهۀ زمانِى چشم گیر تبدیل به حرکتى براى سازش مى شود. 

دیوان ساالراِن ایرانى بر آن مى شوند دِر آپاراِت حکومتِى خلفا را باز کنند، کژى ها و کاستى هاى 

آنها را بزدایند و نظم نسق و آیین ادارة حکومت و کشوردارى را تلطیف کنند و بتوانند از فرآیند 

تغییراِت انجام شده بهره مند شوند و به تدریج روزنه هایى براى احیاِى فرهنِگ گذشتۀ خودشان 

به وجود بیاورند. همان طور که مى دانیم حرکتى که در این راستا شروع شد در مرحلۀ اول از 

سوى موالى بود که آنها بر آن شدند از طریق همکارى با توابین بتوانند از اختالفاِت پیش آمده 

در نظام اسالِم خالفتى براى تعدیل و تغییر نسبى وضع موجود استفاده کنند ولى این روند با 

نافرجامى روبه رو شد چون آن جنبش هاى پیش آمده با شکست روبه رو شد. حرکت دوم حرکتى 

براى ساقط کردن امویان و آوردن عباسیان بر روى کار بود. ابومسلم و خراسانیان نقش اساسى 

در این دگرگونى داشتند. ولى در این روند هم گو اینکه از لحاظ اجتماعى و فرهنگى به ویژه در 

زمان هارون و مأمون فضاى به نسبت بازى پدیدار شد و از لحاظ خواست ها و درخواست هاى 

ایرانیان با نارسایى هاِى جدى روبه رو شد و در نتیجه حرکت سومى براى احیاِى گستردة فرهنگ 

بازتعریِف تاریِخ گذشتۀ ایران شروع شد، چون  ایران، حفظ و توسعۀ زبان ایرانى و بازنگرى و 

در این مقطع، از خودبیگانگى و ناآگاهى نسبت به گذشته و تاریخ ایران به وجود آمده بود. این 

خیزش سوم که از آن به عنوان رنسانس فرهنگِى ایران یاد شده مرهون و مدیوِن اندیشه ها و 

خدمات دو پدیدة اجتماعى بوده است: یکى دیوان ساالران که نقش ویژه اى در فرهیخته سازِى 

حکاِم غیر ایرانى به ارزش هاى انسانى و معنوى و فراتر از آن آشنا ساختن آنها با نظم و نسق 

کشورى  تقسیمات  لحاظ  از  امپراتورى  به ویژه سازمان دهى  آیین کشوردارى  و  ادارة حکومت 

نقِش  و  جایگاه  رابطه  این  در  داشتند.  غیره  و  مالیاتى  و  مالى  امور  سازمان دهى  و  لشکرى  و 

ابن مقفع ها، برمکیان، نوبختیان، سهل ها، اسفراینى ها، میمندى ها، خواجه نظام الملک، رشیدالدین 

فضل اهللا و عطاملک جوینى ها و غیره را که استخوان بندى مدیریت و ادارة امور دیوانى را که از 
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ساسانیان به ارث برده بودند پایدار نگه داشتند.

     سوم جایگاه و نقش شعرا، ادبا و علما در خیزش رنسانس فرهنگى و پیشبرد مترقیانۀ آن در 

خور توجه ویژه است. رنسانس برخاسته از خراسان بزرگ و فرارود و گسترِش بعدى آن بستر 

فراگیر فرهنِگ ایرانى را در تمامى حوزة تمدن وقت ایرانى به سیالت در آورد و جوهرة خالقه 

از خاکستر زمان برکشید و راه پویایى و  ققنوس سر  ایرانى چون  آفرینندة مندرج در تمدن  و 

فرهیخته سازى خود را در پیش گرفت. فراتر از آن در این دوره بازشناخت تاریخ تمدن ایرانى 

در تمامى ابعادش به نظم آورده شد. مردم ایران به هویِت تاریخى و کیستى و چیستى و نقش 

پیدا کردند. در این رابطه دو شاعر خراسانى یعنى  نه چندان دور خودآگاهى  تمدن ساِز گذشتۀ 

دقیقى و فردوسى طالیه دار این نهضِت ناظر به احیاِى تاریِخ گذشته بودند. یکى با اشعار مربوط 

به ظهور زرتشت و پیامدهاى آن از جمله بازشناساندِن قسمتى از تاریِخ اساطیرِى کیانى، اولین 

ایرانیان از گذشتۀ خود برداشت و دیگرى خیزش آفریننده را با تقریر  گام را در جهت آگاهى 

را  ایران  تنها شناسنامۀ گمشدة مردم  نه  بزرگ فردوسى  این کار  شاهنامه به انجام رساند. در 

نظرات  و  تاریخى  قهرمانى،  اساطیرى،  جنبه هاى  به  توجه  با  بلکه  کرد،  بازتعریف  و  بازیافت 

حکیمانۀ شاهنامه تاریخى در خور پژوهِش خواص و استفادة عوام الناس به جاى گذاشت. شگفت 

آنکه از آن به بعد اکثر سلسله هاى پادشاهِى محلى ایران براى کسب اصالت و مشروعیت خود 

را منتسب به ساسانیان و اشکانیان حتى پدیده هاى اساطیرى مانند کاوة آهنگر معرفى مى کردند. 

در چنین فضایى مبارزات قلمى با مرگ ابن مقفع پایان نیافت، بلکه راه او را اندیشمنداِن برخاسته 

از نهضِت فرهنگِى خراسانى مانند رودکى، دقیقى، عنصرى، فرخى، عسجدى، فردوسى، اسدى، 

منوچهرى، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، خیام، سنایى، قطران، انورى، نظامى، خاقانى، امیر 

معزى، المعى، عبدالواسع حبلى، ازرقى، مختارى، ادیب صابر، جالل الدین رومى، سعدى و غیره 

که همگى شان تا قبل از حملۀ مغول و سقوط خالفت عباسیان مى زیسته اند (غیر از سعدى و 

این  آنجا که در  از  ولى  بودند  به سبک رئالیستى  این دوره متصف  اینکه شعراى  مولوى). گو 

دوره در پرتو نظرات و تفکراتى چون برخورد جبریه یا مجبره و قدریه، نبرد معتزله و اشاعره در 

مسئلۀ جبر و تفویض، نظرات عرفانى مبتنى بر وحدت وجود، نظرات شیعى (اثنى عشرى، زیدیه، 

اسماعیلیه، قرمطى و غیره)، تفکرات و نظرات طباعیان، دهریان و اصحاب هیولى، اندیشه هاى 

شکاکِى الادریون و هدونیستى، دیدگاه اتمیتیک رازى و دیالکتیک در اندیشۀ برخى از متفکران 

این دوره، همه و همه رگه هایى از این تفکرات در منظومات و منثورات برخى از شعراى این 
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دوره متجلى است. جدا از سبک خراسانى، سبک عراقى در ادبیات ایران جایگاه ویژه اى داشته 

است. این سبِک انتزاعى و نوعى سورئالیستى عمدتًا بر مبانِى عرفانى و اندیشۀ وحدت وجودى: 

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بنا شده است. از شعراِى معروف این سبک سنایى، ابوسعید 

رابطه مى توان  این  در  برد.  را مى توان نام  حافظ و عبدالرحمن جامى  ابوالخیر، عطار، مولوى، 

عرفانِى  دیالکتیِک  عرفانى،  تمثیل  فلسفى،  تمثیالِت  برخى  مولوى:  نزد  آنالوژى  یا  تمثیل  از 

جالل الدین مولوى و باألخره مولوى و فلسفه، علم و عقل نام برد. همچنین دربارة جهان بینِى 

حافظ مى توان از: شکاکیت و الادریِت حافظ، فلسفۀ عشق، فاتالیسم حافظ، شیوة خوش باشى یا 

هدونیسم حافظ، کیش باده پرستى، بدبینى و خوش بینِى حافظ، فلسفۀ شکیب و پایدارى و امید، 

استینک یا زیباپرستى حافظ باألخره برخى نظریات اجتماعى حافظ نام برد. به عالوه در همین 

رابطه عطف توجه به تشّعب در عرفان ایرانى و پیدایش جنبش درویشان، به ویژه جنبش هاى 

انقالبِى دراویش در قرن هشتم و نگرش سعدى و حافظ دربارة دراویش ضرورى به نظر مى رسد.

     جامعۀ ایران پس از گذراندِن دوراِن حاکمیِت طوالنى ایلخانان مغول و تیموریان بار دیگر به 

شکل قدرت متمرکز شاهان صفوى قد راست مى کند و به اقتدار و اعتبار سیاسى خاص مى رسد. 

صفویان براى حفظ قلمرو خود در برابر خوندگاراِن عثمانى و خاناِن ازبک، به پیروى از روش 

سربداران و مشعشعیان و دیگر سلسله هاى پیش از خود سخت به تبلیِغ شیعۀ امامیه مى پردازند و 

مبلغان خود را به نام توالییان و تبراییان به اکناف ایران گسیل مى دارند. دین شیعۀ اثنى عشرى 

براى نخستین بار به دین رسمى دولت متمرکز ایرانى مبدل مى شود و این دین نوین تا دورانى 

افکار و عقاید و عواطف را براى مقابله با دشمنان شرقى و غربى گرم نگاه مى دارد. بر  اجاق 

این پایه تحول و حتى گاه تجددى در علم و هنر و فلسفه روى مى دهد و پس از یک دوران به 

نسبت طوالنى تتبع و اقتدا، برخى جلوه هاى نوآورى در شعر (صائب و سبک هندى) و در فلسفه 

(مالصدرا و حرکت جوهرى) و علوم طبیعى و ریاضى (میرفندرسکى و شیخ بهایى) دیده مى شود. 

به  بعید  استعاره هاى  با تمام  بود  با امیرخسرو دهلوى آغاز شده  این دوره سبک هندى که  در 

عنوان سبِک ادبى مسلط در اشعار حسین واعظ کاشفى، هاللى، موالنا عبداهللا هاتفى خرجردى 

ادیبان مکتب  کانون  به  نمایندگان هنر و ادب آغاز دوران صفوى منتسب  و اهلى شیرازى از 

هرات ظاهر شده است. به عالوه برخى از شعراى مکتب هندى مانند نظیرى نیشابورى، ظهورى 

ترشیزى، طالب آملى و ابوالقاسم کلیم بخشى از دوران فعالیت ادبى خود را در هندوستان سپرى 

کردند. طالب آملى به عنوان ملک الشعراى دربار جهانگیر منسوب شده بود. همچنین فضولى 
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بغدادى یکى از چهار شاعر بلندپایه در ادبیات قدیم عثمانى صاحب مقام و منزلت ویژه بود و 

در همین راستا عرفى شیرازى شهرت ویژه اى در عثمانى و هندوستان کسب کرده بود و بعد از 

جامى، عرفى و فیض دو عامل نفوذ ادب و نظم فارسى در کشور عثمانى بودند. برخى دیگر از 

شعراى سبک هندى مانند بابافغانى شیرازى، امید تهرانى، لسان شیرازى، وحشى بافقى، محمود 

قارى یزدى، محتشم کاشانى، سبحانى استرآبادى، زاللى خوانسارى، شفایى، محمدطاهر وحید 

برخى، صائب تبریزى  ولى  بودند.  اصفهان  ادبى  به مکتب  بخارایى منتسب  و شوکت  قزوینى 

ملک الشعراى دربار شاه عباس دوم را از آخرین وابستگان مکتب خراسانى دانسته اند.

بازگشت به سبک هاى گذشته در دوران قاجاریه

تنها فرق شعراى اوایل دوران قاجاریه با گویندگانى که بالفاصله پیش از آنها زندگى مى کردند، 

صائب،  عرفى،  مکتِب  رّد  و  خراسانى  و  ترکستانى  ویژه  به  گذشته  سبک هاى  به  بازگشتشان 

شوکت و شاعرانى مانند آنهاست. شبلى معتقد است که شعر فارسى با رودکى آغاز شد و با صائب 

به پایان رسید. قاآنى و دیگر شاعران جدید سبک شاعران متقدم به ویژه فرخى و منوچهرى 

به نظر او شعر فارسى از مدت ها پیش  را تقلید کرده اند. رضاقلى خان نیز همین نظر را دارد. 

شروع به انحطاط کرد و در پایان دوراِن ماقبل قاجار کامًال منحط شده بود و شاعراِن آغاز دورة 

قاجاریه نخواستند آرمان هاى شاعرانى که بالفاصله قبل از آنان مى زیسته اند سرمشق قرار دهند 

و در عوض به سبک هاى متقدم بازگشتند. از میان شاعران متقدم به ویژه از خاقانى، عبدالواسع 

سنایى، جالل الدین  سلمان،  سعد  مسعود  عنصرى،  قطران،  رودکى،  منوچهرى،  فرخى،  جبلى، 

رومى، انورى، اسدى، فردوسى، نظامى، سعدى، ناصرخسرو، امیر معزى و غیره نام مى برد. از 

جمله شعراى متأخر شاید حافظ تنها شاعرى بوده که در چشم هم وطنانش مقام شامخى داشت 

و حتى جاى شک است تا چه حد او مى توانست الگو قرار گیرد چرا که حافظ بیشتر غیرقابل 

تقلید بود تا شاعرانى چون جامى، عرفى و صائب. بنابراین میان ذوق و سلیقۀ پیروان مکتب 

ترکستانى و هندى از یک سو و ذوق ایرانى از سوى دیگر اختالف شدت گرفت به ویژه هنگامى 

که حکام انگلیسى هندوستان زبان اردو را به عنوان زبان ادبى آن کشور در سال هاى 1836-

1835 میالدى جایگزین زبان فارسى کردند. این رویداد باعث شد تا هندوستان از جریاناِت ادبى 

و فکرِى جدید به دور ماند. شاخص ترین شعراى دوران قاجاریه عبارت اند از: وصال و خانواده اش، 

سحاب، سیدمحمد اصفهانى متخلص به سحاب، مجمر، صبا، فتحعلى خان کاشانى متخلص به 

578 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



صبا ملک الشعراى دربار فتحعلى شاه، نشاط، میرزا عبدالوهاب اصفهانى خطاط و شاعر معروف 

و استاد سه زبان فارسى، عربى و ترکى که از سوى فتحعلى  شاه به معتمدالدوله ملقب شد و 

در غزل سرایى از دیگران پیشى گرفت و بهترین اثرش گنجینۀ نشاط نام دارد. میرزا ابوالقاسم 

قائم مقام، اگر چه با تخلص ثنایى اشعارى سروده بیشتر به عنوان نثرنویس معروف است. قاآنى 

که به زعم همگان برجسته ترین شاعر ایرانى در قرن نوزده میالدى است و تسلط او به زبان 

نه  او  از دید مقاصد عالى و اعتقاد به اصول واال کاستى دارد.  فارسى بسیار چشم گیر است و 

از قدرت  افتادن  بلکه به محض  به قدرت مى رسیده اند، مى پردازد  به مداحى دولت مردانى که 

آنان را خوار و ذلیل مى کند چنانکه در قصاید بى شمارى فضایل و دادگسترى حاج میرزا آغاسى 

صدراعظم محمدشاه را مى ستاید ولى در قصیده اى در مدح جانشینش میرزا تقى خان امیرکبیر به 

وزیر معزول قبلى چنین اشاره مى کند:

به جاى ظالمى شقى نشسته عادلى تقى          که مؤمنان متقى کنند افتخارها

     فروغى بسطامى ابتدا با تخلص مسکین و بعدها با تخلص فروغى شعر مى گفته است. فروغى 

بر خالف قاآنى دوست نزدیکش، شعر غنایى را به مدح و مرثیه ترجیح مى داده است. او آیین 

تصوف را به شکل حاد خود یعنى همان گونه که در زمان هاى قدیم بایزید بسطامى و حسین بن 

منصور حالج بر آن اعتقاد داشتند پذیرفته بود. یغماى جندقى: میرزا ابوالحسن جندقى که بیشتر 

به خاطر هزلیاتش شهرت دارد. قاآنى به سبک یغما در ابیاتى او را مورد حمله و انتقاد قرار داده 

است. سپهر، هدایت و شیبانى: از دیگر شعرایى که در زمان سلطنت طوالنى ناصرالدین شاه که 

قتلش در اول ماه مه 1896 میالدى نخستین نشانۀ انقالبى بود که ثمره اش ده سال بعد به دست 

آمد، به اوج شهرت رسیدند. از دو شاعر به نام هاى میرزا محمدتقى کاشانى متخلص به سپهر 

و میرزا رضاقلى خان هدایت مى توان نام برد. این دو بیشتر به عنوان مورخ مشهور بودند. شاعر 

دیگرى که تا حدى داراى معروفیت است ابونصر فتح اهللا خان کاشانى است.

شاعران انتقالى دوران انقالب

از معروف ترین شاعران این دوره مى توان از میرزا جهانگیرخان شیرازى، مدیر روزنامۀ صوراسرافیل 

انقالب شناخته اند. دیگر شاعر  او را به عنوان نویسنده و شاعر  نام برد که ثمرة انقالب بود و 

انتقادى ابوالحسن میرزا نوة فتحعلى شاه متولد 1848 میالدى ملقب به حاجى شیخ الرئیس که 

به عنوان نویسندة سیاسى و فلسفى شناخته شده بود و در ضمن سرایندة اشعار سیاسى متخلص 
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به حیرت نیز بوده است. سرایندة دیگر روزنامه نگار معروف ادیب الممالک یا میرزا صادق خان 

نوة قائم مقام که به عنوان ادیب الممالک مشهور بوده است. نامبرده متولد 1860 میالدى است 

ادیب الممالک هنگام نقض  دارد.  وقت  سیاسى  نابسامانى هاِى  دربارة  بسیارى  انتقادى  اشعار  و 

بى طرفى ایران و هجوم قشون روس ابیاتى را مى سراید که به نظر برخى مى توان با شعر معروف 

سعدى به مناسبت نابودى خلیفۀ عباسى به دست هالکوخان و اشعار انورى دربارة حملۀ ترکان 

غز و گفتار حافظ دربارة درنده خویى تیمور مقایسه کرد:

به چوپانش نپیوســت؟  بره بیچــاره  چون 

خرســى به شــکار آمد و بازوش فروبست

شــد بره ما طعمــۀ آن خرس زبردســت     

از بیم به صحرا در، نه خفت و نه بنشست

با ناخن و دندان ستخوانش همه بشکست

افســوس بــر آن بره نوزاده سرمســت

فریاد از آن خرس کهن سال شکم خوار

شعراى زمان انقالب مشروطیت به بعد «متصنفان به سبک نئوخراسانى»

به منظور کسب آزادى،  استعمار و  بود علیه استبداد و  انقالب مشروطیت جنبشى  آنجا که  از 

عدالت و حکومِت قانون، بنابراین شعراى این دوره به گفتن شعر براى کل تودة مردم گرایش 

داشتند تا براى ممدوح خاص. از سوى دیگر انقالب مشروطیت پیروزى مستعجلى بیش نبود. 

زیرا یک سال بعد معاهدة 1907 ناظر به تقسیم ایران به مناطق نفوذ منعقد شد. از آن به بعد 

ایران،  تمامى حوادث و رویدادهاى سیاسى مانند استبداد صغیر، دوران فترت، نقض بى طرفى 

اشغال نظامى کشور تا اکتبر 1917 میالدى با رضایت و موافقت دولت بود. بعد از پایان جنگ 

بین الملل اول انعقاد قرارداد تحمیلى 1921 و استقرار نظام استبدادى در پى کودتاى 1921 همه 

و همه سبب شد که شعراى این دوره ادیب الممالک، ملک الشعراى بهار، دهخداى قزوینى (دخو)، 

عارف قزوینى، اشرف گیالنى، فرخى یزدى و میرزادة عشقى در مقام انتقاد از نادرستى رجال 

وقت، پذیرش معاهدات تحمیلى و زمینه سازى استعمار براى اعاده نظام استبدادى بر آیند.

     ملک الشعراى بهار گذشته از اشعار حماسى دربارة نادرشاه و فتح دهلى، فردوسى، همچنین 

جغد جنگ و سرودة رثایى چون «دعوى چه کنى داعیه داران همه رفتند/ رو بار سفر بند که یاران 

همه رفتند»، سروده هاى میهنى و سیاسى او نیز در خور توجه است. ادیب الممالک در سال 1917 

میالدى بدرود حیات گفت. دو شاعر انقالبى میرزادة عشقى و فرخى یزدى به دست عوامل نظام 

استبدادى به قتل رسیدند و ملک الشعرا خانه نشین شد و گوشۀ عزلت در پیش گرفت.
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به وسیلۀ نیروهاى بریتانیا و  ایران       پس از سقوط استبداد رضاشاهى و اشغال غیرقانونى 

شوروى، متفقین دو سیاست را در پیش گرفتند: یکى ایجاد و حفظ آرامش در پشت جبهۀ جنگ، 

دوران رضاشاهى.  بستۀ  سیاسى  فضاى  با  متفاوت  داخلى  سیاسى  باز  فضاى  ایجاد  دیگرى  و 

به همین جهت به یکباره احزاب سیاسى گوناگون و مطبوعات متصف به ارزش هاى سیاسى 

مختلف در صحنۀ اجتماعى و سیاسى کشور ظاهر شدند. تا حدودى برگزارى انتخابات به نسبت 

آزاد در شهرها و در پرتو نفوذ مالکین و رؤساى طوایف در مناطق روستایى سبب شد که قوة 

مقننه از اولویت، جایگاه و نفوذ خاص برخوردار شود. از سوى دیگر ترجمۀ گستردة کتاب هاى 

خارجى به ویژه کتاب هاى منتسب به متفکران چپ، غناى خاصى به فضاى فرهنگى وقت کشور 

بخشید و در نتیجه محققان، نواندیشان، ادبا و شعرا و صاحب نظراِن مسائل سیاسى با استفاده 

 اجتماعِى جدید در مقام اظهارنظر دربارة مسائل و رویدادهاى داخلى یا روند 
-
از فضاى سیاسى

و فرآیند جنگ و باألخره ارزش هاى فراملّى، انترناسیونال و غیره برآمدند. در این رابطه ایرانیان 

وطن پرست چون ادیب برومند که از اشغال یک کشور بى طرف در خشم بودند از سوى دیگر 

به سبب عدم واکنش از طرف نظام رضاشاهى و ارتش نوین آن در قبال مهاجمان در فضایى از 

درد و اندوه بودند، نیک مى دانستند که در جنگ بین الملل دوم کشورهاى کوچکى در مقام دفاع 

از کشور خود در قبال تجاوزات قدرت هاى بزرِگ وقت پیکارهاى حماسى آفرینى از خود به جاى 

گذاشتند. چنان که کشور سه میلیونى فنالند در قبال تجاوز ارتش سرخ شوروى در سال 1939 

موفق شد در پى دفاع قهرمانانه در خط مانرهایم پیشروى ارتش مزبور را براى مدت هشت ماه 

متوقف سازد که تحسین و شگفتى جهانیان را برانگیخت. آن چنان که استالین به سبب نگرانى 

از عواقب بسیج جهانى به نفع فنالند بر آن شد با خروج نیروهاى خود مسئله را به نحوى فیصله 

نیروهاى  این کشور موفق شد  ایتالیا به یونان،  تجاوز مسلحانۀ  قبال  راستا در  دهد. در همین 

مهاجم را به عقب براند. به طورى که آلمان ها مجبور شدند به کمک متحد خود ایتالیا بشتابند. 

همچنین پس از اشغال یوگوسالوى پارتیزان هاى این کشور به رهبرى تیتو موفق شدند چندین 

لشکر آلمانى را زمین گیر کنند. ولى در ایران در مقابل تهاجم واحدهایى از نیروهاى انگلیس و 

شوروى نه تنها هیچ دفاعى انجام نشد و فتواى جهادى نیز صادر نشد بلکه برخى از فرماندهان 

لشکر مناطق مرزى با ترك مسئولیت فرماندهى به سوى تهران رهسپار شدند. اشغال خفت بار 

براى  سیاسى  شرمسارى  و  احساس خجلت  نوعى  رضاشاهى  ارتش  فروپاشى  ایران،  سرزمین 

بسیارى از ایرانیان وطن پرست پدید آورد و به ناچار این رنج درونى خود را از طریق سرودهاى 
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وطنى انتقادى از مسئوالن و سردمداراِن کشور بیان داشتند. در این رابطه ادیب برومند نوجوان 

دانشجوى دانشکدة حقوق تهران در این رابطه سوز دل خود را بدین نحو بیان مى دارد:

تــو  بقــاى  امیــد  ماســت  آرام بخــش 

اى واى زنــده بــودم و دیــدم اســارتت

محکوم غرق گشــته تو را کشــتِى حیات

بگذشــت بیست ســال تو چون سینما ولى

مشــتى ســتمگران بد اندیش و رشوه خوار

بــاور نــدارم اینکه شــوى همــدم نجات                                                                                                             

گشــتى چــرا روانــه راه فنــا وطــن

خون شــد دلم ز غصه ایــن ماجرا وطن

از راه جهــل و خودســرى ناخــدا وطن

جور و ســتم ســتارة این ســینما وطن

گشــتند در محیــط تو فرمانــروا وطن

تــا دزد و راهــزن بودت پیشــوا وطن

     گذشته از اشغال اندوه بار سرزمین اهورایى ایران، پیامدهاى زیان بار اقتصادى و اجتماعِى 

ناشى از آن از جمله بروز قحطى و ورود بیمارى تیفوئید به همراه تازه واردان خارجى که تلفات 

انسانى بسیارى در پى داشت بیش از پیش موجب تشدید جراحات درونى شاعر نوخاستۀ ملى 

وقت شده بود که در این ابیات متجلى مى شود:

تاختند که  جهانى  جنگ  ز  بُدى  فارغ 

جنگ دار  و  درگیر  تو  ساکنان  ز  نیمى 

هر چند فقر و فاقه فزون شد در این دیار  

وطن جفا  و  قهر  به  تو  سر  بر  ناگاه 

وطن غذا  و  قوت  ز  بى نصیب  ماندند 

وطن صدا  کس  دهن  از  نیامد  بیرون 

     رویدادهاى ناشى از نقض بى طرفى ایران و فرآیندهاى آن چون غائلۀ آذربایجان و کردستان 

و غیره همه و همه سبب شد، ادیب در سروده هاى وطنى خود ضمن ریشه یابى علل عقب ماندگى 

و توقِف تاریخى جامعۀ ایران، راه برون رفت از چنین شرایط نامطلوب را رهنمون شود. چنان که 

در سرودة «سوز دل» مى گوید:

کنیم فریاد  و  دل  سوز  ز  نالیم  سخت 

است ننگ  اسارت  جانکاِه  غِم  با  ساختن 

کنیم یاد  وطن  پریشان  وضع  از  گه  هر 

پس بکوشیم و دل از بند غم آزاد کنیم

در همین راستا در سرودة «زیور مردان» مى گوید:

مــرد اگــر بهر خدا دســت به پیــکار زند 

ناخــدا گــر به خــدا تکیه کند کشــتى را 

کوشــش و عزم و فداکارى ایمان درست 

مى توانــد چو علــى قلعۀ خیبر شــکند

قهر امواج محال اســت که لنگر شکند

گر دهد دســت به هم سد سکندر شکند

     و در سرودة «نیروى سخن» نیز به همین ره اشارت دارد:
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فناست   ســزاوار  زبان بسته  و  الل  ملت 

تا که باز است رِه فقر و جهالت در شرق 

ناتوان گشتن این ملک ز القیدى ماست

گر چه گفتار فزون است در این ُملک ولى        

نشود احیا  جامعه  سخن  نیروى  به  جز 

نشود اروپـــا  آســیــب  از  ایــمــن  آســیــا 

نشود ــا  ــوان ت ننماییم  ــا  ت هــمــتــى 

نشود معما  حلِّ  عمل  و  تصمیم  به  جز 

     یا در سرودة «ذلت ایران» شاعر پس از اشاراتى غمگسارانه چون:

موکنــان مویه کنان خاك به ســر باید کرددر غــم ذلت ایــران مژه تــر باید کرد 

     سپس در مقام چاره جویى چنین مى گوید:

هــر که برهــم زن آزادى ایــران گردید

بایــد اول شــدن آمــادة پیــکار رقیب

در تمنــاى رفــاه و هوس عــزت و جاه 

کــرد بایــد  زیروزبــر  او  آســایش  کاخ 

زآن ســپس آرزوى فتح و ظفــر باید کرد

کســب آزادى و تحصیــل هنــر باید کرد

     به همین ترتیب شاعر پس از ذکر و وصف پانزده بیت دربارة «آثار بدبختى» سپس چنین 

نوید مى دهد:

کــه روزى خنجر بّران ما با فــّر یزدانى  

گر این ملت کند منشور رشد خویش را امضاء 

بدبختى خونخــوار  بدّرد ســینه اهریمــن 

توانــد بعد از آن پیچد به هم طومار بدبختى

      از جمله سروده هاى وطنى ویژه به دیگر سخن دفاعیۀ شاعر ملى جوان همانا در رابطه با 

مسئلۀ اندوه بار غائلۀ آذربایجان و کردستان بوده است. در رابطه با این دسیسۀ سیاسى ناظر به 

تهدید تمامیت ارضى ایران، او با فریاد رسا و به دالیل زیر اساس این دسیسه را مردود مى داند. 

او همانند دیگر ایرانیان میهن پرست بر این باور است که تمامِى اقوام ایرانى چون موزاییک در 

فراگیر به دیگر  این فرهنگ خالقۀ  ایران جاى دارند.  بستر فرهنگ فراگیر مشترك و مسلط 

سخن امپراتورى فرهنگى در هزاره گذشته رمز بقاى ایران حتى در دوران عدم تمرکز سیاسى 

چون وجود پادشاهان محلى متعدد بوده است و امروز بیش از گذشته پا برجاست. او دراین باره 

چنین استدالل مى کند:

یافت ایران نســق از وحدت قومیت چند

ســالیانى نه کم از چند هزار است و فزون

همــه اقوام وطن شــاکلۀ ملت ماســت   

عــرب و آذرى و ترك و لــر و کرد و بلوچ

کاین همه بوده و ما کرده بدین ناحیه کوچ

که جــز این ملــِت دیگر نشناســیم اینجا

دکتر احسان  اندیشمندانى چون احمد کسروى،  با  و هم عقیده  آن، ادیب همسو  از  فراتر       
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 آلتایى 
-
یارشاطر و دکتر مرتضوى و غیره بر این باور است که مردم آذربایجان از تبار اقوام اورال

نبوده و نیستند و زبان آذرى برگرفته از زبان درى است که در گذر زمان متصف به گویش ترکى 

شده است:

اســت  آذرى  نیســت  تــرك  آذرى 

اســت  ایرانــى  تبــار  هــم  آذرى 

گویــش تــرك چیــز عاریتى اســت

داریــم گویشــى  قــوم  هــر  ز  مــا 

از خیانــت بــه کشــورش بــرى اســت

لهجــۀ پــاك و اصلــى اش درى اســت

اســت زبــان محــورى  یــک  فارســى 

اســت ظاهــرى  شــئون  اینهــا  همــه 

     ادیب این همبستگى موزاییک  مانند اقوام ایرانى را در بستر مشترك فرهنگى فراتر از آن در 

سرودة نوروز در محدودة حوزة تمدن ایرانى بیان مى کند. در طول قرن نوزدهم جریانى سامانمند 

ناظر به زدودن مبانى فرهنگى و زبان فارسى در حوزه هاى تمدن ایرانى پدیدار شد. از یک سو 

در هندوستان به اهتمام حکام انگلیسى هند از سال 1835 تالشى جدى براى متوقف ساختن 

زبان فارسى به عنوان زبان مادرى و همچنین نفوذ ادبیات فارسى که در سبک هندى تجلى پیدا 

کرده بود، صورت گرفت و براى تحقق این مقصود زبان اردو جایگزین زبان فارسى شد. در همین 

راستا باز به اهتمام مقامات انگلیسى در بحرین که اکثریت جمعیت بومى آن ایرانى تبار و شیعه 

بودند کوشش شد نه تنها تغییراتى در بافت جمعیت بومى انجام شود بلکه از تدریس زبان فارسى 

در مکتب خانه ها یا مدارس جلوگیرى شود و تأکید خاص بر عربى زه کردن فرهنگ بحرین شد. 

براى  نبود که  مطرح  بین الملل  روابط  در  پاسپورت  یا  زمانى که هنوز گذرنامه  آن در  از  فراتر 

رفت وآمد و مسافرت مردم بحرین به ایران تذکره در نظر گرفته شد. در افغانستان نیز نه تنها 

زبان پشتون به عنوان زبان رسمى پیش بینى شد بلکه تاریخ 2500 سالۀ جداگانه اى براى مردم 

این کشور تدوین و تبلیغ شد. به طورى که افغانستان در طول تاریخ مزبور سه باز از سوى ایران 

اشغال شد: یک بار در زمان هخامنشیان و سپس در زمان ساسانیان و بار سوم به دست صفویه. 

بر اساس این نگرش افغانستان در محدودة خراسان بزرگ مستقل تحت فرمانروایى اشکانیان 

ادامه  خود  سیاسى  حیات  به  غیره  و  خلج ها  غوریان،  غزنویان،  صفاریان،  سامانیان،  سپس  و 

داد. همچنین در آسیاى مرکزى تا حدودى قفقاز، حکومت هاى تزارى و شوروى بر آن شدند 

گذشته از تغییر خط فارسى به سیریلیک در امیرنشین هاى خیوه و بخارا (قزاقستان، ازبکستان، 

تاجیکستان) در زدایش مبانى فرهنگى و زبانى کوتاهى صورت گیرد. در ترکیه نیز که روزگارى 

زبان فارسى زبان دربارى و ادبى سالجقۀ روم و عثمانى ها بود، در زمان آتاترك، کوششى جدى 
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براى پاك سازى زبان ترکى از نفوذ زبان هاى خارجى به ویژه فارسى صورت گرفت. ولى تنها 

پدیده اى که معصومانه بر این اشتراك تاریخى و فرهنگى پایدار ماند همانا برگزارى مراسم نوروز 

بوده است و در این رابطه شاعر ملى این نکته را در سرودة مفصلى «نوروز باستان» انعکاس ویژه 

داده است که ابیات زیر گواه بر این مدعاست:

رســید فــرا  ایــران  باســتانى  نــوروز 

بــاد بهارى از ســوى خوارزم شــد وزان

آذینــه بند کــرد «بخارا» ز چار ســوى

از بامیــان و بلــخ بــه شــاباش فرودین 

َسنج از هرات بانگ برآورد و بوق و کوس

بانــِگ چکاوك از َزبَر ســرو، مــژده داد

از ایــروان و گنجــه برآمد نــواى عیش 

و عــراق   ترکیــه  بــه  ُکــرد  ایرانیــاِن 

از تیســفون ز درگه نوشــیروان به گوش

رخِت نشــاط بــر تِن تاجیــک جلوه کرد 

شــد شــاد باغباِن قراباغ چــون که دید

نوروز چــون صالى َطَرب داد، از ُســرور

دلشــاد گشــت مــادر میهــن ز آن پیام

نــوروز، جشــِن ملــى ایــران ز دیربــاز                                   

برکشــید ایثــار  پرچــم   بهــار  ابــر 

بیاکنیــد را  رى  خطــۀ  مهــر  بــوى  وز 

تــا بانــِگ پــا ز قاصِد نــوروز بشــنوید

گــوش بهــار نغمــۀ شــور و نوا شــنید

کآمــد عــروس گلــرِخ نــوروز برجهیــد

کآمــد به دســت، بــاغ ســمرقند را کلید

تــا شــد ز دور، موکــب نوروزگــه پدید

سرگرِم جشن و جمله خوش از دید و بازدید

آمــد نــواى باربَــدى ز آن چه مى َســزید

چون باغ و راغ، فرش َســَمن خیز گسترید

خوش ُرسته اند سوســن و سورى و شنبلید

در شــیروان ز نغمــه دِل مــرد و زن تپید

کآمــد ز ســوى مــردم بحرین بــا نوید

بــه دامــِن تحبیــب پروریــد اقــوام را 

     بنابراین سرودة نوروز تنها توصیف آغاز بهاران نیست، بلکه بازگوکنندة همبستگِى تاریخى 

و فرهنگِى جوامعى است که در گذر تاریخ از هم به دور افتاده اند و اینک در روند همگرایى هاى 

منطقه اى در چارچوب اکو باید در جهت استحکام هر چه بیشتر این همبستگى کوشا باشند.

     مردم ایران پس از پشت سر گذاشتن رویدادهاى غمگسارى چون نقض بى طرفى ایران و 

اشغال نظامى کشور و فرآیندهاى زیان بار آن به ویژه مسئلۀ غائلۀ دردناك آذربایجان و کردستان، 

در اواخر دهۀ چهل در پرتو شرایط مساعد بین المللِى وقت خیزش نوینى را در لواى نهضت ملى 

کردن صنعت نفت در پیش گرفتند. این نهضت که دکتر محمد مصدق از آن به عنوان رنسانس 

سیاسى یاد کرد، جنبشى بود به منظور متوقف کردن دخالت هاى یک قدرت استعمارى در امور 

منابع  ایران، کسب استقالل سیاسِى واقعى، اعمال حاکمیت دائمى بر  نفتى  اقتصاد  سیاسى و 
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طبیعِى خود، بهره بردارِى بهینه براى توسعۀ اقتصادى، اجراى اصول اولیۀ قانون اساسى مشروطه 

اختیارات  از یک سو و تعدیل کردن  به منظور استقرار آزادى، مردم ساالرى و حکومت قانون 

فراقانونى رییس کشور وقت از حکومت کردن به سلطنت کردن. گو اینکه سرآغاز پیروزمند این 

نهضت موفقیت هاى برون مرزى در عرصۀ حقوق چون دیوان بین المللى دادگسترى و در زمینۀ 

سیاسى شوراى امنیت بود. ولى دریغا این نهضت مردمى در لواى سازش دو قدرت و طراحى 

این رویداد  انفعالى قدرت سوم به نافرجامى کشیده شد و  کودتاى 28 مرداد همراه با سکوت 

تلخناك به نحو روشنى در سرودة زیر انعکاس داده شده است:

بدان زمان که شد ایران ز فر نهضت خویش

بدان گهى که مصــدق ز کان نفت جنوب

بــه زرق و حیله در اغــواى دولت آمریک

رضــاى روس به کف کرد هم بدین هنجار 

به دســت یارى هــم انگلیــس و آمریکا

به دفع نهضت این ُملک هردوان همدوش

بــر آن شــدند کــه از خائنــان گروهى را         

بــه دفع شــّر اجانــب قرین فتــح و ظفر

غارتگــر انگلیــس  از  یــد  خلــع  نمــود 

حیلــت ور بریتانیــاى  ســعى  فــزود 

کــه بــر دو دیدة همســایه اش زند نشــتر

شــدند یک دلــه در طــرح گونه گونه صور

زدنــد دامــن همــت ز چابکــى بــه کمر

کننــد در پــى ایــن کار اجیــر و فرمانبر

نقش شخصیت ها در تاریخ

نقش شخصیت ها  به  معتقد  قویاً  نیچه  و  هگل  مانند  فالسفه  از  برخى  همانند  ما  ملى  شاعر 

آغاز  ملى گراى  شعراى  همچون  و  است  بوده  تاریخ ساز  رهبران  دیگر  سخنى  به  یا  تاریخ  در 

مشروطیت مانند ادیب الممالک فراهانى، ملک الشعراى بهار، عارف و غیره در رویارویى با توقف ها 

و عقب ماندگى هاى تاریخى و چه بایدکردها دربارة آینده دست استعانت به سوى شخصیت هاى 

تاریخى چون کوروش، داریوش (کجا رفته کوروش، چرا خفته دارا، کجایى تو اى شاه نادر که 

بینى همه ُخفت این سرزمین را) براى ایجاد امید و پویایى و حرکت به جلو دراز مى نماید. از جمله 

در «اُپرت یا اُپراى ایران پر آشوب» شخصیت هایى مانند کاوه، شاه عباس، شاه اسماعیل، هماى 

ملکۀ ایران، کیخسرو، اسفندیار، گیو، گودرز، طوس، رستم، زال، زرتشت و فردوسى، یکى پس از 

دیگرى در صحنه ظاهر مى شوند و ضمن گفتارى تأسف باز از وضع ایران کنونى:

کنــون    ایــران  وضــع  از  دریــغ  کنــون»«اى  ویــران  ملــک  از  حســرتا 
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سپس در مقام اعتذار، دلجویى و تشجیع و ترغیب به پایدارى و مبارزات دشمن شکنى چون زیر 

رهنمون مى شود:

 مأواى شیران
-
جاى دلیران

 –
 خصمــت دژم باداى فخر ایران 

–
نامــت علــم بــاد 

یا 

 روح توانا
-
 با چشــم بینــا

-
دشــمناى پــور دانا  بنیــاد  کــن  پــر  ریشــه  از 

     در همین راستا، ادیب در مقام ارزیابى نقش امیرکبیر و دکتر مصدق در تاریخ اخیر ایران 

برمى آید:

چنانکه به پاس خدمات امیرکبیر چنین گوید:

همــاره تا بــه جهــان خانــدان آدم بود 

ظهــور نــادره مــرداِن روزگار، بــه دهر     

در آن زمان که عیان گشت فرصت اصالح 

ظهور یافت در ایران یکى سیاســت سنج

پدید گشــت به کشــور، یکى امیر فخیم   

بلندنــام امیــرى کــه بهر پــاِس وطن          

بـود عالـم  تاریخ سـاِز  نابغـه  وجـود 

همـاره مظهـر بـس کارهـاى ُمعَظـم بود

به کشورى که سراسر خراب و در هم بود

کـه هم ترازوى (بیزمـارك) بل مقدم بود

کـه از هـزار امیـر و وزیـر، افخـم بـود

بـه عـزم راسـخ و رأى رزین مصّمم بود

ایران به نقش   در همین راستا در رثاى درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملى 

تاریخ ساز او اشارتى مى شود:

برفــت آن کــس که ســاالر وطــن بود   

برفــت آن کــس کــه در اقلیــم خاور    

رفــت!  وطــن  چمنــزار  کــز  دریغــا 

آفــاق انــدر  شــد  داســتان  قیامــش 

وطــن را زبــده ســاالرى کهــن بــود

پــس از گانــدى بریطانى شــکن بــود

کســى کــو باغبــان ایــن چمــن بود

رفــت داســتان  قهرمــان  آن  دریــغ 

     شاعر ملى در مواجه با نامردى ها، نامرادى ها، خودخواهى ها، زیاده خواهى هاى بشر از یک سو 

و تحلیل واقعى آن در روند و فرآیند جنگ جهانى دوم از جمله در حدود 60 میلیون تلفات انسانى، 

کشتارهاى سامانمند بر مبناى ارزش هاى ایدئولوژیکى، تخریب شهرها و روستاها و انهدام آثار 

فرهنگى از سویى دیگر همه و همه نوعى بدبینى نسبت به جهان و به دیگر سخن جهان تهى 

از انسانیت در او پیدا مى شود و او همانند توماس هابس فیلسوف انگلیسى که معتقد است قانون 

واقعِى حاکم بر جوامع بشرى همانا قانون جنگل است و آن را همانند جامعۀ گرگ ها جنگ همه 

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا ❖ 587



علیه همه تشبیه مى کند و در همین راستا اجتماعیون داروینیست1 زندگى اجتماعى را به نوعى 

عرصۀ نبرد اعالم نشده مى دانند که در فرآیند آن، زیست سرافراز از آِن برترهاست و دراین باره 

مى گویند: «هنگامى که از گذرگاه زندگى عبور مى کنیم، باید سراپا مسلح و آماده کارزار باشیم.» 

این دید و برداشت تراژیک در سرودة ادیب با عنوان «جهان انسان» به نحوى مشهود است:

جهــان جــز جفــاکار و غــّدار نیســت

بــه جز رنگ و دســتان و مکــر و فریب  

جهــان انــدر  یافــت  پــرورش  بشــر 

ز درنــده حیــوان چــه دارى شــگفت؟  

ز نــوع بشــر ســخت بایــد گریخــت            

نیســت ســزاوار  نهــادن  دل  او  بــر 

نیســت کار  را  فریبنــده  جهــان 

نیســت! آزار  جــز  مرامــش  رو  آن  از 

کــه انســان از او کم بــه مقدار نیســت!

که حیــوان بدین نــوع خونخوار نیســت

     در همین راستا ادیب در رابطه با فاجعۀ بمباراِن اتمِى هیروشیما تمامى مفهوم انسانیت را زیر 

سؤال مى برد و چنین مى گوید:

آموخت؟  درندگــى  بشــر  توانــد  چنــد 

از پــس چندیــن هــزار ســال، توّحش 

دیــده در توالــى اعصار  چشــم جهان، 

لطمــه و آزار و قهــر و قتــل، پیاپــى

لیک شــگفتا که شد به بیســتمین قرن  

نحــوة کشــتار خلــق و شــیوة تخریب

چــون بشــر از علم خود شــکافت اتم را

آلت شــومى به نــام بمب اتم ســاخت 

به یکبــاره گشــت تــودة آتش شــهر 

مهیبــى    انفجــار  ز  خالیــق  جملــه 

ننــِگ آدمیــت و هرگــز  ننــگ بــود 

مانــده غمــش در دل زمانه و تا حشــر   

اى بشــر دون! تفــو بــه روى تــو بادا

تــا تو بدین ســیرتى دچار، محال اســت                                                          

آن کــه ربــود از بســى درنــده گــرو را

را نــو  شــیوة  روزگار  ایــن  در  یافــت 

آدم دودة  ز  فــزون  ســنگ دلى ها 

صدمــه و کشــتار و جرح و جنــگ، دمادم

فــر گــران  ترّقیــات  دوش  بــه  دوش 

گران تــر و  قدیــم  از  مترقى تــر  بــس 

چــاره ز دانــش براى قتل بشــر ُجســت

تــازه رهــى بهر دفع فتنه و شــر ُجســت

شــعلۀ جــّوال آن رســید بــه هــر جــا

ســراپا گداختنــد  آتــش  دل  در 

هیروشــیما مصیبــت  نگــردد  کهنــه 

وا نشــود  جهــان  ســینۀ  از  عقــده اش 

آیــد درندگــى  مایــۀ  هنــرت  گــر 

زندگــى آیــد کآب خوشــت در گلــوى 

1. Social Darwinists
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غزلیات

نوعى  و چهارصد سال گذشته سبب شد که  تاریخ هزار  گذر  ایران در  زخم خوردة جامعۀ  روح 

اندوه پنهانى در تمامى نگرش ها و تعامالت احساسى ما وجود داشته باشد. همین زنگ  زنگ 

اندوه در اکثر غزلیات ادیب دیده مى شود. چنانکه از یک سو رگه هایى از شکاکیت و الادریت و 

خوش باشى حال در غزلیاتى: «چون در رهگذر عمر»:

در رهگــذر عمر، که چــون باد مى رویم    

چون گل بیا به خنده مســتانه بشــکنیم  

یــاد از بد زمانــه چه آرید، مــا که خود                              

مى رویم دلشاد  که  است  غنیمت  دم  آن 

مى رویم باد  بر  همه  خزان  غارت  کز 

مى رویم یاد  از  همه  زمان  گردش  در 

یا «سالى گذشت»:

بى خبر ماندیم و از ُدور زمان سالى گذشت

هم چنان کامسال گفتى: رفت سالى اى دریغ 

سالى از دوران هسـتى رفت آن سان با شتاب              

ســالى از دوران عمر ما به احوالى گذشت

سال دیگر نیز گویى: حسرتا، سالى گذشت

کز بر ما مرغک رنـگین پـر و بـالى گذشت

یا «دیار وجود»

مــا جمله از کــدام دیاریم و کیســتیم؟ 

زیســتن   بهــر  از  آمــده  بى اختیــار 

بس نوبهــار خیمه به صحــرا زند که ما    

گشــتیم بــا دیــار وجــود آشــنا، ولى                         

اینجا به هم رســیده به سوداى چیستیم؟

بهر چــه آمدیم و بــراى چه زیســتیم؟

چون بــرگ پایمال خزان زنده نیســتیم

نشــناختیم گوهر خــود را که کیســتیم

از سوى دیگر در دیگر غزلیات رگه هاى عرفانى نمودار است مانند غزلیات ذیل: «راه اشتیاق»

بى تو اى گل ساحت دل را صفایى نیست، نیست

رخت هستى خوش بود گر باشدش زیور ز عشق  

در طریقــت بى تامل پا منه، کاندر ســلوك

کى توان فارغ ز دل گشــتن، که راه اشتیاق 

بلبل این باغ را شــور و نوایى نیســت، نیست

ورنه این فرسوده کاال را بهایى نیست، نیست

عارفان را جز تأمل رهنمایى نیســت، نیست

آن چنان راهى ست کو را انتهایى نیست، نیست

و همچنین: «حدیث معرفت»:

چنان که مى شــود از صبحدم هوا روشن

رســید پیک و بــه دیدار او بشــارت داد

ز روى دوســت شود چشــم آشنا روشن

بدیــن نویِد دل انگیز، چشــم ما روشــن
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دور                                          منــزل  هــزار  تیره دلى هــا،  ز  منــم 

غــالم همــت آنــم کــه فــارغ از مّنت 

حدیــث معرفــت حــق ز عارفــان جویید                                                 

دل مــن اســت ز یکرنگى و صفا روشــن

روشــن بینــوا  درویــِش  ســراچۀ  کنــد 

«ادیب» کى کند این نکته بر شــما روشن؟

همچنین: «پرتو عرفان»:

دوســتان مژده که ســامان و سرى یافته ام

زان حقیقت، که نهان در َکَنف بى خبرى ست

پرفشان گردم از این پس به هواى ملکوت 

زندگــى در نظرم رنگ دگــر یافت که من

تا شــدم معرفت  اندوِز رِه عشق، «ادیب»              

چــاره از بهــر دل در بــه درى یافتــه ام

بــه مــددکارى جانــان، خبــرى یافته ام

کــه ز عشــق رخ او، بال و پــرى یافته ام

لــوح اندیشــه، به نقــش دگــرى یافته ام

در دل از پرتــو عرفــان، اثــرى یافتــه ام

     در بخش دیگر از غزلیات، نگرش ها و رگه هاى اگزیستانسیالیسم به چشم مى خورد مانند 

«هستى ناپایدار»:

چنیــن که عمــر چو بــاد بهــار مى گذرد

خزان گذشت و زمستان گذشت و الله دمید

را    دوران  کــه  نوگلــى  از  بگیــر کام دل 

بــه حــال زار و دل داغــدار خــود پرداز 

به باغ عشق و جوانى، غنیمت است «ادیب»                                 

بیــا که موســم گشــت و گــذار مى گذرد

بیــار بــاده کــه فصــل بهــار مى گذرد

مى گــذرد ناپایــدار  هســتِى  بهــار 

کــه رونــق چمــن و اللــه زار مى گــذرد

دمى کــه با صنمــى گل عــذار مى گذرد

همچنین «چه خورى غم»:

اى مصیبــت زده، پیراهن غم چــاك َمَزن

چیست سرمایۀ هستى؟ همه هیچ اندر هیچ 

چه خورى غم؟ که نیرزد به غم این دور زمان

دم مزن از غــم ایام و در ایــن چند صباح                                 

دامــن از آه، به ســوز دل غمنــاك مزن

بهر ایــن هیچ، گریبان اَســف چاك مزن

شــادخوارى کن و جز خنده بر افالك مزن

جز صبوحى ز کف شــاهد چــاالك مزن

باألخره در برخى از غزلیات رگه هاى نیهیلیستى و پوچ گرایى انعکاس دارد مانند «داستان زندگى»:

هر کــه را خاطر ز یاد نوگلى شــادان نبود  

از حســاب زندگى، تفریق کردم عشــق را   

داســتان زندگى، گــر بود دامنگیــر و نغز

حاصلش از سیِر باغ و گردِش بستان نبود

آن چه باقى ماند، غیر از غفلت و خسران نبود 

حاصلش جز قطره اشکى چند، بر دامان نبود
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گر به گیتى، زندگى هم نوعى از زندان نبود چیست یا رب این تکلف هاى پر قید حیات؟

همچنین «داستان هم قفس»:

کنــون کــه زار فکندنــد در قفــس مــا را   

کنــون که پاى شکســتند و بال و پر بســتند

دگر به شــاخ گلى نیســت، دســترس ما را

بدین خوشــیم کــه کردند هم قفــس ما را

چه غم ز کنج قفس، چون شــد آشــیانه خراب        

چــرا نــه در پــى تدبیــر آشــیان باشــیم؟    

همیــن بس اســت، ز صیاد بوالهــوس ما را

که دل، خوش است بدین مشت خار و خس ما را

     اما براى پایان سخن الزم است بگویم که اشعار این شاعر ملى از لحاظ فصاحت و بالغت 

و رعایت صنایع ادبى و ریزه کارى هاى استادانه در سطح متعالى از باب مقام شاعرى در سطحى 

آنکه حفظ و  است که هم طراز شاخص ترین استادان متقدم است. به عالوه شاعر ملى ضمن 

پاسدارى شعر اصیل پارسى را که از بزرگ ترین میراث هاى ملى ماست و یادگار هزار و یک صد 

آزادگى  با آزادى و  بر خود فرض مى داند، ولى  است  استاداِن گذشته  سال کوشش و آزمایش 

نوع  این  در  مى گوید:  دراین باره  و  مى داند  الزم  را  نو  منظوم  اندیشه هاى  با  سازگارى  تمام، 

به  آن را  باشد  نهفته  وزن رعایت شود و در مقصود گوینده پیامى  احساساِت منظومانه هرگاه 

عنوان «شعرواره» یا نوعى سخِن مترنِم پارسى ارج مى نهم و تراوش هایى از آن را در برخى از 

سروده هاى خود ملحوظ داشته ام. بى شک از جلد سوم «مجموعۀ اشعار» که بعداً منتشر مى شود 

جامعۀ ادبِى ایران بهره ورى بیشترى خواهد داشت.
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