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  االحياء  حركةبررسي تطبيقي نهضت بازگشت ادبي با 

  *) پژوهشي-علمي( 

       دكتر سهيال فرهنگي                                                                                  

  استاديار دانشگاه پيام نور                                                                                  

  چكيده 

هاي ادبي  ها و گونه هاي ادبيات تطبيقي مقايسة سبك يكي از عرصه
هاي تغيير  تواند زمينه ميهاي مختلف  هاي ادبي در كشور مقايسة سبك. هاست مّلت

ها را در سطح چند كشور توجيه كند و نشان دهد كه گاه ارتباط  زمان سبك هم
ها در سطح جهاني موجب غلبة گرايش به سبكي  فكري، فرهنگي و ادبي مّلت

نهضت بازگشت ادبي در ايران نگاهي دوباره به . شود خاص در چند زبان مي
نظير چنين رويدادي در غرب با عنوان . اه داشتميراث كهن ادبي را با خود به همر

در اين پژوهش . االحياء رخ داده است   حركةكالسيسيم و در ادبيات عرب با نام 

االحياء، اين دو    حركةشود تا با بررسي تطبيقي نهضت بازگشت ادبي با  تالش مي

ء با االحيا   حركةهاي ظاهري  با وجود شباهت. جنبش بازخواني و واكاوي شود
هاي آشكاري نيز بين اين دو جريان وجود دارد؛  نهضت بازگشت ادبي، تفاوت

، كه در اين مقاله به وجوه ...ها و  گيري آن هاي شكل ازجمله متفاوت بودن زمينه
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هاي زباني، ادبي  گيري و ويژگي اشتراك و اختالف اين دو جنبش، بسترهاي شكل
  .شود ها پرداخته مي و فكري آن
االحياء، ادبيات تطبيقي، سبك    حركةبازگشت ادبي، : ليديهاي كواژه

  .زباني، سبك ادبي، سبك فكري
  مقدمه -1

 ظهور تا افشاريه دورة اواخر از فارسي، شعر هاي دوره بندي تقسيم در
 و متكّلف سبك از شاعران كه دوراني نامند؛ مي ادبي بازگشت دورة را مشروطه
 گردان روي هندي سبك هاي پردازي عبارت و تيموري و مغول دورة مصنوع

  .پرداختند عراقي و خراساني سبك استادان از پيروي به و شدند
 و غرب در كالسيسيم نهضت با توان مي را ايران در ادبي بازگشت نهضت

 و مولير همچون شاعراني غرب در. كرد مقايسه عرب ادبيات در االحياء   حركة
 و كنند تقليد التيني و يوناني دبيا بزرگ آثار از كه كردند تالش الفونتن
 هم عرب ادبيات در. دهند قرار خود هنرنمايي سرلوحة را ها آن از پيروي
 نيز جنبش اين در كه داد رخ بيستم قرن اوائل در االحياء   حركة نام به جنبشي
  .پرداختند  خود گذشتة ادباي از تقليد به عرب شاعران از گروهي

  ه بيان مسئل-1- 1          
االحياء در    حركةهدف از اين پژوهش بررسي وجوه تمايز و اشتراك جنبش 

 -اين مقاله با روش توصيفي. ادبيات عربي و نهضت بازگشت ادبي در ايران است
گيري اين دو جريان در ايران و  هاي شكل تحليلي و با رويكرد تطبيقي به زمينه

ها را با هم   و فكري آنهاي زباني، ادبي پردازد و ويژگي كشورهاي عربي مي
  .كند مقايسه مي

   پيشينة تحقيق- 1-2        

الشعراي بهار نخستين كسي بود كه در كتاب  از ميان پژوهشگران معاصر، ملك
. ك. ر( از نهضت بازگشت به نام رستاخيز يا بازگشت ادبي يادكرد شناسي سبك
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مچون تجديد بناي ديگران نيز از اين جريان با تعبيراتي ه). 316: 1369بهار، 
متقدمان، اقتفاي شيوة استادان پيشين، نهضت ادبي، تجديد حيات ادبي، رجعت و 

نگاهي به پيشينة تحقيق ). 20: 1386پور،  جليل. ك. ر(اند  رنسانس ادبي نام برده
هايي صورت گرفته، اما  دهد كه دربارة بازگشت ادبي در ايران پژوهش نشان مي

االحياء تا كنون پژوهشي     حركةگشت ادبي با جريان ادبيدربارة مقايسة نهضت باز
خود به صورت گذرا به آن » شناسي شعر سبك«منتشر نشده و تنها شميسا در كتاب 

  ). 320: 1374شميسا، . ك. ر(اشاره كرده است 
  ضرورت و اهميت تحقيق-1-3       

متأسفانه هاي مهم شعر فارسي است كه  نهضت بازگشت ادبي يكي از جريان
. اند مهري واقع شده اند يا مورد بي بسياري از شاعران اين نهضت ناديده گرفته شده

االحياء در خارج از    حركةهايي شبيه به اين نهضت همچون  از سوي ديگر جريان
اي بين اين دو جريان صورت  مرزهاي ايران نيز رخ داده است كه تا كنون مقايسه

گيري،  هاي شكل رسد كه زمينه ري به نظر مياز اين رو ضرو. نگرفته است
هاي زبان  دهندة نزديكي كه نشان- هاي اين دو جنبش ادبي ها و شباهت تفاوت

  . مورد بررسي و تحليل قرار گيرد-فارسي و عربي به يكديگراست
   بحث-2        

   جايگاه دورة بازگشت ادبي در شعر فارسي-2-1

 شاعران ازجمله مشتاق اصفهاني، در اواسط قرن دوازدهم هجري گروهي از
شعلة اصفهاني، ميرزا محمد نصيرالدين اصفهاني، آذر، هاتف و صباحي بيدگلي 

در اين انجمن شاعران از سبك هندي و . انجمني را در اصفهان تشكيل دادند
هاي آن روي برگرداندند و پيروي از شاعران سبك  بيني ها و باريك پيچيدگي

هدف اين گروه رهايي بخشيدن شعر «. رد توجه قرار دادندخراساني و عراقي را مو
فارسي از تباهي و فقر دورة انحطاط صفوي و زمان آشوب و اغتشاش بعد از آن 
بود، اما براي رسيدن به منظور خود راه ديگري جز بازگشت به سبك و شيوة 
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ي، سخن قديم و پيروي از طرز بيان استادان بزرگ مانند فردوسي، عنصري، فرّخ
  ).15: 1372پور،  آرين(» دانستند منوچهري، حافظ و سعدي نمي

كند و پس از آن به قضاوت  شفيعي كدكني تعبيري از ماركس و هگل نقل مي
ماركس سخني با اين مضمون از هگل نقل . پردازد دربارة شعراي بازگشت مي

» دكنن ها و حوادث بزرگ تاريخ جهان دو بار ظهور مي همة شخصيت«كند كه  مي
كند كه هگل فراموش كرده است كه در اين باره توضيح  و ماركس يادآوري مي

بار به گونة تراژدي است و بار ديگر به گونة مضحكه و  دهد كه اين ظهور، يك
هاي  شفيعي كدكني معتقد است كه شعراي دورة بازگشت چهره. كاريكاتور

شعر سروش اصفهاني شده و كاريكاتور شعراي قرون گذشته هستند، مثالً چه  مسخ
را بخوانيد، چه شعر امير معزّي را از هر دو طنين صداي عصر غزنوي و سلجوقي به 

اخوان ثالث نيز از دورة ). 20:  الف1359شفيعي كدكني، . ك.ر(رسد  گوش مي
نهضت بازگشت فقط به سان «: نويسد كند و مي بازگشت ادبي به كودتا تعبير مي
سلطنت انحصاري دودمان سبك هندي، كه همه كودتايي بود براي ساقط كردن 

  ).19: 1372پور،  اخوان ثالث، به نقل از آرين(» از آن به تنگ آمده بودند
: نويسد اما شميسا پس از پذيرش معايب و اشكاالت شعر دورة بازگشت مي

دست كم . هاي قلبي به دور باشد تواند از جاذبه و نثار تحسين شعر بازگشت نمي«
دورة سبك خراساني دو برابر شده است، امثال فرّخي عمري درازتر اينكه گويي 

كند كه  اند، گويي ديوان همزاد انوري نيز به دست آمده است و چه فرق مي يافته
لحظات بسياري است كه شعر سروش و ... خوانم يا سروش را  شعر فرّخي را مي

ود سعد به دور و محمودخان صبا و شيباني با شعر عنصري و فرّخي و مسعداوري 
شميسا، (» كند آفرين مي  بر هر دو قصيده  شناس شود و پارسي ها يكي مي از شائبه

  ).333 و 332: 1374
در واقع اين شاعران به عنوان شاعراني صرفاً مقّلدِ مقتدايان ادبي خود در 

هاي شاعرانة  مكاتب خراساني و عراقي و نيز مرتجعاني كه در برابر نوآوري
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). 25: 1391اسميت، (اند  ول به مخالفت برخاستند، ناديده گرفته شدهدربارهاي مغ
هاي شعر فارسي  اما به هر حال بايد پذيرفت كه شعر دورة بازگشت يكي از جريان

است و متّهم كردن شاعران اين دوره به تقليد و مضحكه و ناديده گرفتن هنر ادبي 
ره به تقليد صرف و كوركورانه اي نيست، زيرا شاعران اين دو آنان قضاوت عادالنه

ديگر اينكه پيروي آنان از سبك و شيوة پيشينيان به مقتضاي زمان و با . اند نپرداخته
دّقت نظر  هاي زباني، فكري و ادبي آثار گذشته به آگاهي بوده و به ويژگي

اند و اين خود هنر است كه شاعري در قرن سيزدهم باشد و در حال و هوا و  داشته
كه نتوان شعر  طوري سنگ او شعري بسرايد، به اق شاعر قرن پنجم و همسبك و سي

  .سادگي از يكديگر باز شناخت و تمييز داد اين دو شاعر را به
  االحياء   حركة مقايسة نهضت بازگشت ادبي با -2-2

در تاريخ ادبيات زبان عربي دو دوره وجود دارد كه در هر دو بازگشت به 
اوايل قرن نهم تا  (خورد، يكي دورة عباسي ان به چشم ميشيوة قدما و تقليد از آن
»  المعاكسه    الحركه ادب «است كه حّنا الفاخوري از آن به ) اوايل قرن دهم ميالدي

كند و معتقد است كه اين دوره، دورة بازگشت، چه در زندگي اجتماعي و  ياد مي
عران اين دوره در واقع شا). 476: 1377الفاخوري، (چه در علم و ادب است 

هاي كهن گرايش يافتند و كوشيدند استحكام و  همچون ابوتمام و دعبل به سبك
و أما في «: نويسد فاخوري مي. متانت شعر قديم را در آثار خود منعكس كنند

االدب فمال الشعراء الي تقليد القديم، و قد ظهرت في شعرهم معذلك آثار العقليه 
بسياري از آثار علمي و فلسفي «در اين دوره ). همان(» اليونانيه و الزخرف الفارسي

حكما و علما و ادبا روي ... سرعت ترجمه شد و  و فرهنگي يونان و ايران و هند به
به كار آوردند و در تحرير افكار متقدمين و تنقيح آراي پيشينيان بذل مساعي 

  ).216: 1377بهروز، (» كردند
الفاخوري، . ك. ر(النهضه   از آن به ادباما دوران ديگري كه حّنا الفاخوري

االحياء     حركةبرد همان است كه بعضي از پژوهندگان آن را نام مي) 923: 1377
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. شود اند كه از اواسط قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ميالدي را شامل مي ناميده
. ر(» اصحاب االحياء«شاعران اين دوره همچون سامي البارودي و احمد شوقي 

اند، زيرا تالش كردند تا بار ديگر سبك  ناميده شده) 26: ق1426سليمي، . ك
گذشته را احيا كنند و البتّه به شاعران عصر عباسي بيشتر نظر داشتند كه آنان خود 

االحياء از نظر زماني به     حركةاز آنجا كه. به دنبال بازگشت به سبك پيشينيان بودند
يك است، در ادامه، اين دو جريان ادبي با جنبش بازگشت ادبي در ايران نزد

ها و سپس  گيري آن هاي شكل براي اين منظور زمينه. شوند يكديگر مقايسه مي
  .شود هاي زباني، فكري و ادبي آن دو بيان مي ويژگي
  االحياء   حركةگيري بازگشت ادبي و  هاي شكل  زمينه-2-2-1

ت ادبي در ايران مؤّثر هايي كه در پيدايش جنبش بازگش از عوامل و زمينه
  :توان به موارد زير اشاره كرد بودند، مي

بعد از حملة غزان، مغوالن و تيموريان، : تاراج كتابخانة اصفهان. الف
 كه دورة رشد و -در دورة صفويه. هاي زيادي در ايران از بين رفت كتابخانه

آوري  ار جمعهاي پراكنده در درب تدريج بسياري از كتاب  به-توسعه و آرامش بود
ها به  ها تاراج شد و مقداري از آن ها هم در حملة افغان شدند، اما اين كتابخانه

: 1374شميسا، (دست مردم افتاد و باعث ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب كهن شد 
شدند، به اين وسيله  كه در دربار نگهداري مييي ها در واقع بسياري از كتاب). 306

  .دم و اهل ذوق قرار گرفتندراحتي در دسترس مر به
 برقرار شدن امنيت نسبي و روي كار آمدن حكومت واحد، رسوم و - ب

شاه، دربار باشكوهي در تهران  فتحعلي. عادات كهن را نيز از نو زنده ساخت
تشكيل داد و بر آن شد كه زندگي درباري و پرعظمت روزگاران گذشته را 

لطان محمود غزنوي و سلطان سنجر تجديد كند و دربار خود را نظير دربار س
گذشته از خودِ . بهره نبود خواند و خود از شاعري بي او شاهنامه مي. سلجوقي سازد

هاي سرشار به آنان  نواخت و محمودوار جايزه كه شاعران را بسيار مي- شاه



 

  ...بررسي تطبيقي نهضت

 

277

كه خود نويسنده و اهل فضل و كمال - بزرگاني مانند قائم مقام فراهاني-بخشيد مي
شاهزادگان قاجار نيز در دوران . كردند دگان و نويسندگان را تشويق ميگوين–بود 

آموختند و حمايت از شعرا را براي خود نوعي  كودكي شعر و ادب و خط مي
به اين ترتيب . جستند شمردند و در اين كار از يكديگر سبقت مي تشخّص مي

و گرفتن گو و غزلسرا به اميد نزديك شدن به مركز قدرت  صدها شاعر قصيده
الشعرايي، از هر سو در  صله و جايزه و كسب نام بهترين شاعر و ربودن لقب ملك

بهار در اين باره ). 15: 1372پور،  آرين(پيرامون شاه شاعر و شعرشناس گرد آمدند 
دانست و هم از دربار غزنويان  شاه شاعر بود و تاريخ مي خود فتحعلي: نويسد مي

هاي  بود؛ از اين رو شعرايي كه عهد او را دريافتند، فايدهباخبر بود يا از شعرا شنيده 
نفس و  الشعرا، خود شخصي نيك فتحعلي خان صبا، ملك. خوبي از هنر خود بردند

آورد، او را به شاه معرّفي  خيرخواه بود، هر فاضل و دانشمندي كه به وي پناه مي
: 1311بهار، . ك. ر(كرد  كرد و برايش در دربار شغل و مواجب معين مي مي

توان گفت دولت قاجار از بسياري جهات به حكومت غزنويان شباهت  مي). 522
داشت و همان عواملي كه سبب ترقّي و رونق بازار شعر و ادب در آن دوره شده 

  ).180: 1355مؤتمن، (بود، موجب پيشرفت شعر در اين دوره نيز شد 
اين دوره موجب شد  ايستايي و نظام بستة اجتماعي و اقتصادي هم در - ج

حال و هواي «در واقع ). 796: 1376انوشه، (گرا بار بيايد  ادبيات متحجر و گذشته
شميسا، (» قرون وسطايي آن وقت ايران مناسب با همان شعر دورة بازگشت است

؛ زيرا اوضاع و احوال سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران رو به )307: 1374
هاي كالن و  از روسيه و برعهده گرفتن غرامتانحطاط بود و با شكست ايران 

هاي استعمارگر روز به روز بر تضعيف جامعه و تحقير مردم افزوده  حضور دولت
بديهي است كه در چنين اوضاعي مردم عظمت گذشتة خود را به ياد . شد مي

  .آورند و در پي تجديد آن شكوه و عظمت باشند
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 خلق آثار بزرگ را دليل پيروي برخي نيز ناتواني شاعران دورة بازگشت از
حقيقت اين گونه است كه هيچ يك «: نويسند دانند و مي آنان از شاعران پيشين مي
در شاعري به پاية صائب و عرفي و نظيري و طالب و ... از نامداران رستاخيز ادبي 

  ).202: 1380خاتمي، (» اند كليم نرسيده
  :اند از اء در ادبيات عربي عبارتاالحي    حركةهاي پيدايش اما بعضي از زمينه

هاي خطّي قديم سبب شد شاعران   چاپ و نشر آثار قديمي ازجمله نسخه- الف
اين عالقه به احياي شعر قديم در نزد . و نويسندگان به تقليد از آنان بپردازند

شاعراني چون سامي البارودي، احمد شوقي، جميل صدقي الزهاوي و معروف 
ترين عوامل  البّته از بزرگ). 48: ق1432خليل، . ك. ر(شود  الرصافي ديده مي

آنان با . احياي ادبيات عربي، مشاركت خاورشناسان در تحقيق و نشر كتب بود
هاي خطّي، راه را براي محّققان گشودند و زمينه را براي آشنايي با  انتشار نسخه

ن از ساليان دراز البّته بالد عربي نيز همچون سرزمين ايرا. ادب سّنتي فراهم كردند
از ثمرات عصر نهضت يكي اين . ها آشنائي داشته است با ستم مهاجمان به كتابخانه

هاي عمومي و خصوصي  همتاني پيدا شدند و به تأسيس كتابخانه بود كه صاحب
الفاخوري، (تر كنند  كامان را به سرچشمة دانش آسان پرداختند تا ورود تشنه

ها امكان دسترسي شاعران و اديبان را  ين كتابخانه؛ به عبارت ديگر ا)655: 1361
  .شد كرد و سبب احياي ادبيات قديم مي تر مي هاي گذشته آسان به كتاب

 آشنايي با فرهنگ و سياست غرب باعث شد تا اعراب به گذشتة خود - ب
بيشتر بينديشند و به ارزش ميراث فرهنگي خويش پي ببرند و به دنبال آن به تقويت 

در پي همين جريانات در زمينة شعر هم نوعي بازگشت به . ي بپردازندزبان عرب
شاعران عرب . هاي درخشان ادب عربي همچون عصر اموي و عباسي رخ داد دوره

به روش قدماي خود توجه كردند و ضمن پرداختن به انسجام شعري، خود را از 
   ).8: 1389اصغري، (بند شعر منحط عصر عثماني آزاد ساختند 
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گيري نهضت بازگشت ادبي در  كه سبب شكل-گفته  هاي پيش  بررسي زمينه   
دهد كه تنها وجه مشترك   نشان مي- االحياء در ادبيات عربي شد   حركةايران و 

گيري اين دو جريان، دسترسي مردم و اهل ادب به آثار پيشينيان بوده است و  شكل
  .ساير عوامل چندان شباهتي به يكديگر ندارند

  االحياء   حركة تقليد در نهضت بازگشت ادبي و -2-2-2

ها  ها هم بهتر از آن پدران ما بهتر از ما بودند، پدران آن: گويد هوراس مي
اين سخن، سخن . آيند بودند، ما هم بهتر از كساني هستيم كه پس از ما به جهان مي

هاي قديمي و موروث را شورشي عليه تمام  كساني است كه سرپيچي از سّنت
اينان معتقدند كه ميراث شعر . دانند ها مي وامل و متعلّقات سياسي و اجتماعي آنع

در هر قوم و مّلتي همانند زباني كه آن را در بردارد، ثابت و مقدس است و تجاوز 
در واقع ). 338 -337: 1342سعيد، . ك. ر(شمارند  به حريم آن را كفر و الحاد مي

 و تغييرناپذيري است و انسان، طالب آسايش و از نظر چنين كساني اصالت با ثبات
زمان است و هميشه به آنچه داراي سّنت و سابقه و  آرامش و بازگشت به مبدأ بي

  ). 2: 1384آشوري، (گذارد  مطابق راه و رسم پدران است، ارزش مي
االحياء در     حركةترين وجه اشتراك جريان بازگشت ادبي در ايران و مهم

شعراي بازگشت . س نياز به تقليد از گذشتگان استادبيات عرب احسا
كوشيدند كه سخنان پيشينيان را بي كم و كاست و به حد كمال زنده كنند و  مي

سخنوران . هاي بزرگان عهد قديم برابري كند آثاري به وجود آوردند كه با گفته
اقتفا سازي و به اصطالح خود تتبع يا  دورة بازگشت اشعار ادوار گذشته را شبيه

پور،  آرين. ك. ر(دستي بودند  كردند و در حقيقت صنعتكاران ماهر و چيره مي
توان اين سخن را پذيرفت كه شاعران دورة بازگشت به تبعيت  مي). 16- 15: 1372

از گفتمان مسلّط عصر خود، ناگزير از بازگشت به دوران اصالت شعر فارسي بوده 
در اين گفتمان همان گونه كه قانون هر . اند و هيچ انتخاب ديگري جز اين نداشته

كه در آن - اش  شده و صورت گفتمان تاريخي  گفتمان است، حقيقت ساخته
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 اجازة مطرح شدن هيچ ايدة ديگري -ها و سرآغازهاست اصالت با گذشته و سّنت
  ).83: 1388خاتمي و همكاران، (گذاشته است  جز بازگشت به گذشته را باقي نمي

يكي : خورد  عرب اين تقليد به دو صورت به چشم مياما در ادبيات
خواستند به سنن  اين دسته از شاعران مي. گرايي آميخته با انحطاط است سّنت

. شعري پيش از انحطاط بازگردند، ولي آثار انحطاط در كارهايشان نمايان بود
 نوع ديگر تقليد از سبك. اند از اين دسته» شيخ حسن العطار«و » پطرس كرامه«

وقتي اوضاع و احوال اجتماعي رو به ارتقا نهاد، وسايل آموزش و . عباسي است
تحقيق مهيا شد و ادبا ديوان شاعران پيشين را خواندند و بر شعر نوابغ متقدم 
مخصوصاً شاعران دورة عباسي آگاهي يافتند، عزم خود را براي تقليد از آن و 

وري پرداختن اين شاعران به تقليد از به نظر فاخ. بريدن از شعر زمان جزم كردند
گونه كه هر يك از اين  قدما، شخصيت و ابتكار را در شعرشان نقصان داد؛ آن

دادند و اساليب و معاني و  شاعران يك يا چند شاعر قديم را سرمشق قرار مي
ها متعّلق به زماني ديگر و  انديشيدند كه آن كردند و نمي اغراض آنان را مشق مي

از اين دسته شاعران ). 660 و 659: 1361الفاخوري، . ك. ر(اند  گر بودهمحيطي دي
البته سهمي كه . توان شيخ ناصيف اليازجي و محمود سامي البارودي را نام برد مي

تقريباً يك سهم منفي است، زيرا او تخيل سرشاري يازجي در اين جنبش دارد، 
نداشته است و با همة تسلّطش بر زبان، بايد او را يك شاعر مقّلد محض بشماريم؛ 

گيرد و در آثار او  شاعري كه مقّلدانه همة تصاوير شعري خود را از صحرا مي
اما . فتتوان يا زيسته، نمي ترين نشاني از اينكه شاعرش در قرن نوزدهم مي كوچك

وضع بارودي درست برخالف يازجي است، زيرا وي توانايي آن را داشته كه ميان 
هاي شخصي خود و زبان شسته و پاك شاعران عصر عباسي، همچون متنبي  تجربه

گاه محيطي را كه در آن زيسته،  اي كه گه پيوندي برقرار كند، آن هم با شيوه
، در واقع بارودي نخستين )45و44:  ب1359شفيعي كدكني، (تصوير كرده است 
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شاعري بود كه توانست عمود شعر عربي را در دورة معاصر تجديد و احيا كند 
  ). 140: 1381ربابعه، (

اما در نخستين برخوردها با فرهنگ و تمدن غرب، شاعران ايراني و عرب 
 ها ممكن است و ضرورت كردند كه تجدد فقط در حوزة معاني و انديشه تصور مي

هاي كالسيك به حدي بود كه  هاي شعري و سرمشق دارد؛ چرا كه حرمت سّنت
همه، چه در ايران و چه در كشورهاي عربي . ها نبود كسي را جرئت ترديد در آن

اند، به لحاظ فرم و تكنيك و اسلوب داراي حد نهايي  گفتند آنچه قدما آفريده مي
توان  ا موضوعات را ميتوان هيچ تصرّف كرد ام كمال است و در آن نمي

شد كه  دگرگون كرد؛ به همين دليل كوشش آنان در آغاز صرف اين مي
شفيعي كدكني، (» قوالب محترم قدمايي«مضاميني از شعر غربي را در همان 

احياء االساليب القديمه و «وارد كنند، به عبارت ديگر كار آنان ) 28: ب1359
بود، ) 26: ق1426سليمي، (» معاني الجديدهاالحتفاظ باشكالها و استخدامها لبيان ال

هاي محترم  بينيم كه همين قالب هاي ادبي مي اما به مرور زمان و در ديگر دوره
قدمايي هم ديگر گنجايش موضوعات جديد را ندارند و شعر از لحاظ فرم و قالب 

  .شود هم دگرگون مي
  االحياء    حركةهاي زباني شعر بازگشت ادبي و  ويژگي-2-2-3

زبان شاعران نخستين نهضت بازگشت ادبي در ايران همچون مشتاق اصفهاني 
انگارند،  ها سهلخام و ابتدايي است و اين دسته گاه نسبت به زبان و كاربرد واژه

كه در شاعراني مانند  طوري يابد؛ به رفته زبان شاعران بازگشت تكامل مي  اما رفته
توان آن را  شويم؛ زباني كه نمي رو مي به روسروش و قاآني با زباني پخته و سنجيده 

ها و تركيبات  بعضي از واژه. سادگي از زبان شاعراني همچون فرّخي بازشناخت به
شعر اين دوره نيز كهنه است و نحو آن هم همان نحو فارسي دورة غزنوي و 

  .سلجوقي است
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طور  هاي كهنه و نو، عاميانه و اديبانه و فارسي و عربي بهآميختگي واژه
دهندة آن است كه بعضي از شاعران اين دوره آگاهي  غيرمعمول و نامتعارف نشان

هاي عربي  استفاده از واژه. اند هاي گذشته نداشته كامل و درستي از زبان شعر دوره
هاي  نيز حاصل ممارست و تمرين شعرا براي توانمندي در پيروي از شعر دوره

. جوقي و شعرايي چون منوچهري استويژه اشعار دورة غزنوي و سل گذشته به
حضور اين . كنيم هاي عاميانه برخورد مي البتّه در شعر اين دوره گاه نيز با واژه

 -اند كه در زبان مردم كوچه و بازار متداول بوده-هاي سست و عاميانه گونه واژه
دزفوليان و . ك. ر(از صالبت و استحكام بعضي از اشعار اين دوره كاسته است 

  ).97و96: 1387و، شامل
زبان شاعران نخستين نهضت عربي نيز پر از الفاظ عوامانه، ركاكت در تعبير و 

هاي مختلف، در تهنيت يا در رثا شعر  اين شاعران اغلب به مناسبت. ضعف بيان بود
ساختند يا كارشان منحصر  تاريخ مي اي يا مسجدي ماده سرودند يا براي خانه مي

660: 1361الفاخوري، (ات آن هم بدون هيچ ابتكاري شده بود به نظم اخواني .(
ها در شعر شاعراني همچون بارودي، شوقي  ها و نشر روزنامه البتّه تأثير چاپ كتاب

 كه تا آن زمان به طبقة -و حافظ ابراهيم كامالً ظاهر است، به اين معني كه شعر
 شاعران سعي اين.  در ميان عموم مردم رواج يافت-اشراف و خواص منحصر بود

فهم كنند و همانند ابوالعال و  كردند كه سبك گفتار خود را آسان و ساده و عوام
خواستند عموم طبقات مردم مقصود و  ابوتمام معاني غريب به كار نبرند، زيرا مي

در واقع بارودي و ). 348و347: 1377بهروز، (منظور آنان را درك و هضم كنند 
 كه شاعران دورة انحطاط –لي و پوچ با كلمات پيروان او به جاي بازي توخا

كوشيدند كه كلمات را به جاي خود بنشانند و داللت عبارات  مي-فريفتة آن بودند
همچنين . اند تر كنند؛ همان كاري كه قدما در شعرشان كرده را هر چه صريح

از هاي قديمي را  بسياري از واژه. تر كنند رفته كوشيدند كه زبان شعرشان را شسته
ها را در حدي  اين كوشش در راه جزالت الفاظ و حسن تعبير، آن. نو احيا كردند
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قرار داد كه هنرشان در بسياري از موارد فقط نوعي صنعت و سخنوري جلوه 
  ).48:  ب1359شفيعي كدكني، (كند  مي
  االحياء   حركةهاي فكري شعر بازگشت ادبي و   ويژگي-2-2-4

كردند كه  ران تمام تالش خود را صرف اين ميشاعران بازگشت ادبي در اي
در قصيده تغزّل و «. همان افكار و مضامين دوران غزنوي و سلجوقي را بيان كنند

سپس مدح و در غزل مضامين عاشقانه و عارفانه مرسوم بود و از مسائل سياسي و 
  ).317: 1374شميسا، (» گفتند اقتصادي سخن نمي

گونه تغييري در  گويي آنان هيچ. شت ايستاستجهان از ديد شاعران دورة بازگ
شاعر اين دوره از . كنند اطراف خود و روابط اجتماعي جهان اطرافشان حس نمي

ترين ادوار تاريخ بشري را پشت سر   كه يكي از متحول-جهان وسيع پيرامونش
ترين   كوچك–... گذاشت يعني قرن هجده و نوزده، انقالب بزرگ اروپا و  مي

ندارد و طبعاً تجارب شخصي هم در آثار او وجود ندارد؛ به عبارت ديگر اطّالعي 
بينيم كه  هاي تجربي يك شاعر را نمي در شعر اين دوره يك لحظه از لحظه

هاي  خودش براي نخستين بار حاضر شده باشد از پوستة قوانين حاكم بر ميراث
و ديدي ديگر اش بيرون بيايد و براي يك لحظه جهان را با چشمي ديگر  فكري
  ).23و22:  الف1359شفيعي كدكني، . ك. ر(ببيند 

توان ديد؛ چراكه  وضوح مي باوري را به در دورة بازگشت ادبي در ايران دين
پادشاهان قاجار عموماً تمايالت ديني داشتند، براي نمونه آقامحمدخان قاجار 

 در او - ودپرستي متمايل ب كه به كهنه- پادشاهي بود كه عنصري از ديانت شديد
سرايي كه از دورة صفويه  ، به اين دليل مرثيه)54: 1380خاتمي،(وجود داشت 

اما عرفان اين دوره عرفاني . رواج يافته بود، در اين دوره هم مورد توجه بود
هاي خوبي از شعر عرفاني همچون ترجيع  سطحي و تقليدي است؛ هر چند نمونه

ها  اند، اما اين نمونه ه سروده شدهبند معروف هاتف اصفهاني هم در اين دور
  .شمارند انگشت
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هاي شاعران دورة عباسي از يك طرف و  اما در شعر عرب آشنايي با ديوان
ارتباط با كشورهاي اروپايي و آشنايي با ادبيات غربي از طرف ديگر، ذوق و 

 -كه پيشرو حقيقي اين تحول و حركت بود- بارودي. انديشة شاعران را تغيير داد
ها شركت كرده بود و  زندگي مردم معاصر خود و مبارزاتي را كه خود هم در آن

شوقي و . هاي خود را در اشعارش نمايان ساخته است ها، دردها و شادي نيز غم
حافظ ابراهيم با وجود تكيه بر ادبيات قديم . حافظ ابراهيم نيز راه او را طي كردند

اين .  عصر و نياز جامعة خود پيش رفتاز روزگار خود عقب نماند و اغلب با روح
انديشيدند، بلكه خواست  شاعران برخالف شاعران دورة عباسي تنها به خود نمي
: 1377بهروز، . ك. ر(ديگران و تمايل عموم مردم هم برايشان مهم بود 

  ).349تا345
وضع بارودي و پيروان او شباهتي به موقعيت شاعران سبك كالسيك جديد 

ها  اند، اما اختالف آن  زيرا هر دو داراي زمينة اخالقي و گاه تعليمياروپايي دارد،
در اين است كه مكتب بارودي و پيروان او بر بنيادي فلسفي استوار نيست كه مثالً 

اي خاص نقش عقل و تخيل را در شعر بررسي كند و هدف شعر را  براساس نظريه
هاي جديد  ه بارودي و كالسيكبا اين هم. در طرح كلّيات بداند نه در جزئيات

عرب با مشابهان خود در شعر اروپايي در اين نكته مشاركت دارند كه شعر داراي 
 - هاي شعري معيارها و قوانين ابدي است؛ يعني معيارهايي كه بر تمام پديده

 منطبق است و اين معيارها در حاصل كار شعري -نظر از شرايط تاريخي صرف
 پذيرفته و شكل گرفته، از اين رو وظيفة شاعر  تحّققگروهي از شاعران گذشته 

شفيعي . ك. ر(اي خّلاق تقليد كند  جديد اين است كه از حاصل كار آنان به گونه
  ).48- 47:  ب1359كدكني، 

دهد كه شاعران  االحياء نشان مي    حركةمقايسة فكري شاعران بازگشت ادبي با
ئل سياسي و اجتماعي زمان خود بازگشت ادبي در ايران چندان توجهي به مسا

االحياء عالوه بر موضوعات شعر كالسيك همچون    حركةنداشتند، اما شاعران 
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مدح و اندرز، موضوعات ديگري همچون مسائل سياسي و اجتماعي را نيز در شعر 
كارگيري مضامين مدح و پند  ها عالوه بر به البتّه وجه اشتراك آن. خود گنجاندند

 است كه در هر دو جنبش اشعاري كه تجربة شخصي شاعر در و اندرز در اين
تنهايي با خود  در واقع مواردي كه شاعر به. شود ها بازگو شده باشد، ديده نمي آن

  .سخن بگويد و در فضاي تخيل رها شده باشد، نادر يا بسيار اندك است
  االحياء    حركةهاي ادبي شعر بازگشت ادبي و  ويژگي-2-2-5

. اند هاي شعري ترين قالب زگشت ادبي در ايران قصيده و غزل رايجدر دورة با
هاي اين دوره به تقليد از سبك عراقي و با مضامين عاشقانه و عارفانه سروده  غزل
كار   در غزل بيشتر از سعدي و حافظ پيروي شده است و صنايع ادبي به. اند شده

  .هاي اين دوره هم در حد اعتدال است رفته در غزل
يكي قصايد شاعراني همچون سروش و : اند هاي اين دوره دو نوع يدهقص

محمود خان صبا كه به سبك شاعران دورة غزنوي مانند عنصري و فرّخي سروده 
ديگر قصايد شاعراني . ها كم است ها ساده و صنايع ادبي در آن اند و زبان آن شده

اني چون خاقاني و همچون قاآني كه به شيوة دورة سلجوقي و به پيروي از شاعر
ها  ها دشوارتر است و از صنايع ادبي نيز در آن اند و زبان آن انوري سروده شده

  .بيشتر استفاده شده است
الشعراي بهار در اين دوره در قصيده پيشرفت نماياني حاصل  به نظر ملك

مجمر، نشاط و مفتون به شيوة معزّي، اديب صابر و كمال اسماعيل شعر . شود مي
كار بردن صنايع  صبا به سبك عنصري با انتخاب كلمات فخيم و به. ندگوي مي

گيرد و بحر  لفظي از قبيل ترصيع و جمع و تفريق سبكي مجّلل را در پيش مي
: 1311بهار، (سرايد  متقارب را نيز به استحكام فردوسي و لطافت بوستان سعدي مي

  ).718و717
 در كتاب - ني استكه همان اصول سبك خراسا–اصول ادبي اين دوره 

الملك  اين كتاب را لسان. الملك سپهر جمع آمده است براهين العجم نوشتة لسان
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الشعراي صبا در مسائل مربوط به قافيه و لغت نوشت  به تشويق استادش، ملك
  ).319: 1374شميسا، (

هاي عروضي دورة غزنوي و  شعر دورة بازگشت از نظر موسيقي نيز تكرار وزن
لبّته شاعري همچون صفاي اصفهاني در وزن عروضي تغييراتي سلجوقي است؛ ا

هاي تند و ضربي بهره گرفت كه در اشعار قبل  ايجاد كرد و قاآني هم گاه از ريتم
شاعران اين دوره از نظر صور خيال هم از . از او كمتر مورد استفاده بوده است

رف اين ها ص شاعران عهد غزنوي و سلجوقي پيروي كردند و تمام تالش آن
  .كار گيرند شد كه همان تشبيهات و استعارات را به مي

. ر(شد  هاي قبل استفاده مي هاي عروضي دوره االحياء نيز از وزن    حركةدر شعر
 كه در دورة بازگشت ادبي در ايران –قالب قصيده ). 26: ق1426سليمي، . ك

اي  ز جايگاه برجستهاالحياء ني    حركة در شعر شاعران-رفت قالب مسلّط به شمار مي
بارودي در تجديد و احياي قصيدة كالسيك عربي نقش مهمي را ايفا «. داشت

در واقع شعرايي همچون ) 140: 1381ربابعه، (» كرد و تا حد زيادي نيز موّفق بود
. ك. ر(بارودي، شوقي و حافظ ابراهيم فرم شعر عربي را كامالً حفظ كردند 

  ).347: 1377بهروز، 
: االحياء نيز همچون شاعران بازگشت ادبي دو دسته بودند   حركةعراي البتّه ش

كارگيري صنايع لفظي و بازي با كلمات  اي همچون شيخ حسن عّطار در به دسته
ها هم تقليد صرف بود كه از رهگذر ديد  كردند و تصويرهاي شعري آن افراط مي

شت سر قصيدة ديگر تشبيهاتي كه در هر قصيده پ. و تجربة اصلي حاصل نشده بود
هايش  چهرة معشوق همچون ماهتاب است، دندان: شد ديد، از اين دست است مي

 مقّلد - ها بارودي قرار دارد  كه در رأس آن–، اما دستة ديگري ...مرواريد و 
بارودي توانست نوعي از شعر را به وجود آورد كه خالي از صنعت . صرف نيستند

. ر( از ذهنيات تند و شخصيت جوشان اوست است و تصويري نيرومند و مستقيم
  ).45تا43: ب1359شفيعي كدكني،. ك
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هايي همچون  گونه كه در دورة بازگشت ادبي در ايران با لقبهمان
شويم، در ميان  رو مي به  رو-كه در عصر غزنوي رايج بوده است- الشعرا ملك

افظ ابراهيم در ح. هايي معمول بوده است االحياء نيز چنين لقب    حركةشاعران
البته . دهد مجلس بزرگداشت شوقي، به نمايندگي از شعرا به او لقب اميرالشعرا مي

دانند و در  بعضي از منتقدين شعر عرب، شعر شوقي را مصنوع و ساختگي مي
  ).531: 1384مقدسي،. ك. ر(اند  االمرا داده مقابل اين لقب، به او عنوان شاعر

    نتيجه-3

ها در همة ادوار وجود داشته است و اغلب افراد  روي از آنيافتن الگوها و پي
كنند، اما در  اي در آغاز كارشان از الگوهاي پيشين پيروي مي در هر حرفه و پيشه

هاي آن در  نمونه. شود ها اين شيوه به يك جريان عمومي تبديل مي بعضي از دوره
االحياء در    ة حركتاريخ ادبيات ملل ظهور سبك كالسيك در ادبيات اروپا،

مقايسة بازگشت ادبي و . هاي عربي و سبك بازگشت ادبي در ايران است سرزمين
االحياء برخالف     حركةدهد كه االحياء در ادبيات ايران و عرب نشان مي   حركة

سبك بازگشت ادبي فارسي يك نهضت فراگير در جهان عرب نبود و بيش از سه 
گروهي از شاعران مصر همچون سامي دهه هم طول نكشيد و بيشتر در نزد 

البارودي، شوقي و حافظ ابراهيم رواج داشت، اما سبك بازگشت ادبي در ايران 
  .به جرياني فراگير در شعر فارسي منجر شد و تا زمان زيادي هم ادامه داشت

دهد  االحياء نشان مي   حركةهاي زباني نهضت بازگشت ادبي و  مقايسة ويژگي
رفته به كمال  خستين هر دو جريان خام و ابتدايي است، اما رفتهكه زبان شاعران ن

رسد تا جايي كه گاه تشخيص زبان شاعر بازگشت ادبي از زبان شاعران عصر  مي
گيري از فرم  االحياء در عين بهره    حركةشاعران. شود غزنوي و سلجوقي مشكل مي

و مضمون شعر دورة گيري از محتوا  هاي سّنتي شعر عرب و همچنين بهره و قالب
هاي نو ازجمله مسائل سياسي و اجتماعي  كردند افكار و انديشه عباسي تالش مي
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دوران خود را در آثارشان بگنجانند، اما شاعران دورة بازگشت ادبي در ايران چه 
هاي شعري و چه از نظر فكري پيرو شاعران عصر سلجوقي و غزنوي  از نظر قالب

  . بودند
االحياء بيشتر به دنبال تقليد از شاعران عصر عباسي    كةحرهمچنين شاعران 

كه شاعران عصر عباسي همچون ابوتمام و دعبل، خود نيز تقليد از  بودند، در حالي 
االحياء به نوعي تقليد از     حركةدر واقع كار شاعران. كردند سبك قدما را دنبال مي

ها را  توان آن  كه مي–ايرانشود، اما شاعران بازگشت ادبي در  تقليد محسوب مي
هاي ادب فارسي بودند و بديهي است كه   به دنبال تقليد از قلّه- تر دانست موّفق

  .گيرند ها همواره سرمشق ديگران قرار مي قلّه
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