
 بازگشت ادبی
  

دربـارة آغـاز . دوره ای در تاریخ ادبیات ایران از نیمة دوم قرن دوازدھم تا پیدایش ادبیات مشروطه در اوایل قرن چھاردھم 
یت ایــن دورة ادبــی و نامھـا و  ظر ھسـت امـا دربـارة ماھ و آغازکنندگان ادبیات این دوره میان صاحبنظران تقریبا اتفـاق ن
سیار و آراء گـاه حتـی  صفتھایی که بدان داده شده و تقسیم آن به دوره ھای فرعیتر و پایان و ھـدف آن اختـالف نظـر ب

ست  به گونـه ای . بکلـی متعـارض ا صر  بی معا تاریخ ادبیـات ایـران و صــاحبنظران اد سندگان  شتر نوی حال بی بـا ایـن 
بازگشـت «به احتمال قوی تعبیر . را بر این دوره اطالق کرده اند ھر چند که مرادشان از آن یکسان نیست » بازگشت «
ست »  ـ519ص  8ش   448ــ 441ص  7ش 13ارمغـان دورة ( را نخستین بار ملک الشعرای بھار در نوشته به کار برده ا

عصر صفوی بـا عبـارت » انحطاط ادبی «پس از توصیف ) 316ص  3ج (او در سبک شناسی ). 720ـ713ص  10ش  526
نھضت «: دیگران با تعبیرھای دیگری از آن یاد کرده اند از جمله . نیز از این دوره یاد کرده است » رستاخیز یا بازگشت «

جالل الدیـن (» نھضت ادبـی «) 8-1ص » سیداحمد ھاتف اصفھانی «عباس اقبال (»نھضت جدید نھضت شعری جدید
سی «) 15ص » ترجمة حال سروش اصـفھانی «ھمائی  شعر فار شت «و » نھضـت نـو در  در شـعر و نثـر » دورة بازگ

بی «) 681-679ص » ادب «ذبیح هللا صفا ( ضت بازگشـت یـا تجدیـد حیــات اد عدی آذرخشـی ص (» نھ ضت «) 94ر نھ
کوب ص (در توصیف مرحلة دوم آن » مکتب ادبی «در توصیف مرحلة اول و » بازگشت به سبک قدما عبدالحسین زرین 

در نوشته ھای دیگران ). 13یحیی آرین پور ص (» نھضت نسبتا مھمی در شعر فارسی «و » نھضت ادبی «) 151-154
با عبـارات . داوریھا و ارزشیابیھای افراطی و تفریطی از کاربرد تعبیرھا پیداست  ضت بـزرگ «برای مثال نویسنده ای  نھ

یرة » فارسـی ادبیـات «نویسنده مقالة ). 3و  2ابراھیم صفایی ص (از آن یاد می کند » رنسانس ادبی «و » ادبی  در دا
نای لغـوی کلمـه و نـه  ھم نـه در مع المعارف فارسی مصاحب کلمة رجعت را برای توصیف این دوره به کار می بــرد آن 

ین دوره را دورة  یـا » بازگشـت «مترادف با بازگشت بلکه با باری منفی و به معنای ارتجاع و حتی تصریح می کند کـه ا
عت «خوانده اند اما بایـد آن را دورة » نھضت « ید » رج ستعمال ). ھمانجـا(نام خاب و ا تالف نظـر در انت حال اخ ھر  بـه 

اصطالحات برای اطالق بر این دوره از تفاوت تلقیھای ادبی و نیز دیدگاھھای متفاوت دربارة ماھیت ادبی آن حکایت می 
 .کند
 

نی . بازگشت در شعر سی آغــاز شـد و ت در نیمة قرن دوازدھم تقریبا از اواخر عصر افشاریه حرکت تازه ای در شعر فار
ـ ســبک خراسـانی  قی ـ ) یـا ترکسـتانی (چند از شاعران به فکر پیروی از اسلوبھای کھن شعر فارســی  و سـبک عرا

ند» طـرز قـدما«یا » شیوة متقدمین «افتادند و این طرز را در شعر  ھای دیگـری از ایـن قبیـل نامید . خواندنـد یــا بــا عبارت
جای آتشـکدة آذر ) 1195-1134* (لطفعلی آذر بیگدلی  بازگشـت «که خود از پیشگامان بازگشت ادبی است در ھیـچ 

نبرده اسـت » ادبی  به کـار  صفھانی .  یا عبارتی نظـیر آن  مة مشـتاق ا بارتی کـه وی در ترج ) 1171-1100* (عیـن ع
از آنکه سلسلة نظم را سالھا بود که بـه تصـرفات ناالیـق «: پیشگام اصلی بازگشت ادبی در شعر ذکر کرده این است 

شتاق ] از ھم گسیخته به سعی تمام و جھد ماالکالم او [ مقصود شعرای عصر صفوی و بعد است ] متأخرین  یعنی م
ید کـرده ... پیوند اصالح یافته [ اصفھانی  قدمین را تجد لی ).  416ص (» و بنای نظم فصـحای بالغـت شـعار مت آذربیگد

ست و از کـالم او نکتــة  فقط از تجدید اسلوب متقدمان یعنی شیوة شعرای پیش از عصر صفوی سخن بـه میـان آورده ا
جار در سـفینة ) 1243-1176(عبدالرزاق دنبلی . دیگری جز این استنباط نمی شود مود مـیرزا قا در حدائق الجنان و مح

لب و ) 10ص  1ج (در مجمع الفصحا ) 1288-1215(المحمود و رضاقلیخان ھدایت  شتاق اصـفھانی مط حال م شرح  در 
شای مطلـب آنھـا تفـاوت دارد . نکته ای افزون بر گفتة آذر بیگدلی نیاورده اند و دربارة سایر شعرای بازگشت نیز فقط ان

تا اینکـه  سید  یه نر تب عال البته رضاقلیخان در ادامة مطلبش افزوده است که طرز ادبی مشتاق و ھمگامان وی به مرا
 .جمعی از فضال و فصحا در عصر قاجاریه طریقة قدما را به صورت کامل آن برگزیدند

 
شھر  حرکت بازگشت از شھر اصفھان شروع شد ھر چند که در دورة استیالی افغانھا و عصر انحطاط و افول پس از آن 
لم و ادب در  جا از جملــه اھـل ع آباد اصفھان ویران شده بود و دیگر مقر حکومت و مرکز اصلی سیاست نبود و مـردم آن

عدد پراکنــده شــده بودنـد ند. بالد مت کت بازگشـت گرایید به حر پس از اصــفھان  ھران  . شھرھای شـیراز و کاشـان و ت
فی (شاعرانی که پیشگام حرکت نو ادبی شدند عبارت اند از سیدمحمد شـعلة اصـفھانی  و میرسـیدعلی ) 1160متو

شویق ). 1192متوفی (مشتاق اصفھانی و میرزا محمدنصیر اصفھانی  سه تـن بویـژه بـه اھتمـام و ت ین  بـه کوشـش ا
چون عاشـق اصـفھانی  شاعران بـا اسـتعدادی  و ) 1181-1111* (مشتاق محفلی از شعرا در اصفھان تشکیل شـد و 

و صباحی بیـدگلی کاشـانی ) 1198متوفی * (و لطفعلی آذر بیگدلی و ھاتف اصفھانی ) 1191متوفی * (صھبای قمی 
حث و گفتگـو و ) 1226متوفـی * (و رفیـق اصـفھانی ) 1207ا یـ 1206متوفـی * ( به ب و عـده ای دیگـر گـردھم آمدنـد و 

غزل و رباعـی . سرودن شعرھایی به شیوة شاعران بلندآوازة قدیم پرداختند مشتاق شخصا به شعر حافظ و بیشتر به 
راغب بود و از حافظ و سعدی استقبال می کرد اما اعضای محفل ادبی او به شیوة شاعران عصر پیش از مغـول خاصـه 
ضمونھای شـعر آنـان را  شتند و نحـوة بیـان و نوعـا م فردوسی و عنصری و فرخی و منوچھری و انوری و خاقانی نظر دا

ست . سرمشق خود ساختند مشتاق اصفھانی دربارة جلوس نادرشاه و فتح ھندوستان و قندھار و بلخ و ایروان و شک
به شـیوة قـدما و . و فرار افغانھا به دست نادرشاه اشعاری به سبک شاعران قدیم می ساخت  آذر بیگدلی قصاید غرا 

سبک . مثنوی به تقلید نظامی گنجوی می سرود) 1168متوفی * (طبیب اصفھانی  قصیده ھـای ھـاتف اصـفھانی بـه 
عبدالرزاق دنبلی که از پیشگامان بازگشت در نثر است . امامی ھروی شاعر معاصر سعدی و گاه به شیوة خاقانی بود

سرود ایـن شـاعران و عــدة . شعر ھم می گفت و در قصیده به امیر معزی اقتفا می کرد و غزل را به سبک قـدما مـی 
موری بتـدریج دور  غول و تی کثیری از پیروان و دست پروردگان ایشان ذھن مردم را از سبک غالب رایج در دورة پـس از م
ساختند و حرکتی را آغاز کردند که پس از مدتی دامنه اش از شعر گذشت و به نثر فارسی سرایت کرد و موجب تغییر 
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 .پخته تر و سخته تر شد) رجوع کنید به سطور پایین (سبک ادبی گردید و بعدھا در دورة قاجاریه 
 

نکتة درخور تأمل اینکه این حرکت بی مقدمه و یکباره یا فقط به اراده و خواھش یا به ذوق و قریحة مشتاق اصفھانی و 
ست  بوده ا ھانی ن در دورة . ھمگامان او و فارغ از تطورات ادبی و تحوالت جامعـه آغـاز نشـده و تحولـی بیسـابقه و ناگ

سبک . صفوی ھمة شاعران به سبک رایج در آن عصر شعر نمی سرودند غزل  شاعران بسیاری بودند که در قصیده و 
محمدمحیط . قدما را پیروی می کردند یا شعرشان تقلید سبک رایج در آن عھد نبود و اصالت و استقالل نسبی داشت 

سلوب سـخن «طباطبایی می گوید که عده ای به دنبال آذر بیگدلی مرتکب اشتباه شده اند وآغــاز  را روزگـار » تحـول ا
ین «مشتاق و عاشق شمرده اند حال آنکه  تتبع سخن سخنوران عھد شاه سلطان حسین چنین داللت می کند کـه ا

تحول سبک سخن در اواخر قرن یازدھم آغاز شده بود و شعرای نیمة اول سدة دوازدھم از حیث قوت اسلوب خود را از 
کرده بودنـد سند دور  ید(»  سیاق سخن ھندی پ بر دیـوان مجمـر ص  مة وی  ید بـه مقد در واقـع تبحـر بـارز ). رجـوع کن

فت  نس و ال نخستین شعرای بازگشت در سرودن قصیده و غزل به شیوة قدما گواه آشکار دوام سـنتی ریشـه دار و ا 
بدو  ند در  عمیق با قالب و جان شعر قدیم است وگرنه طبیعی است که ھیچ شاعری ھر چند مایـه ور باشـد نمـی توا

 .امر به این درجه از تسلط بر کالم و فنون شعری دست یابد
 

سی  شعر فار جالل الدین ھمائی که عھد تنی چند از استادان قدیم شعر اصفھان را شخصا درک کرده برای سبکھای 
شتاق اصـفھانی  من م به تصـریح او از انج اصطالحھای دیگری اختیار کرده است و سبک شاعران دورة بازگشت را که 

به قـرن «آغاز شد و  ست  14و  13اثرش  تداول ا تب قـدیم شـایع و م شعرای مک رسـید و ھنـوز ھـم آن شـیوه مـابین 
ید«و » سبک عراقی جدید«) 113مقدمة وی بر دیوان طرب اصفھانی ص (»  قی اصـفھانی جد ھمـان ص (» سبک عرا

صفھانی (= » سبک عراقی متوسط «و » سبک عراقی قدیم «در مقابل ) 115 بـه . نام داده اسـت ) ھنـدی / سبک ا
نظر او حاصل ادبی انجمن مشتاق و شعر شاعران بازگشت ظھور سبک تازه ای در غزلسرایی بوده و ایـن سـبک تـازه 

سط « مان ص (» آمیخته ای است از سبک عراقی قـدیم و متو سبک عراقـی و ) 116ھ سـبکی کـه عنصـر غـالبش از 
 .پیرو ھمین سبک بوده اند 14و  13ھندی بوده است و اکثر شعرای اصفھان در قرن / چاشنی آن از سبک اصفھانی 

 
بی  پس از روی کار آمدن سلسلة زندیه و استقرار آرامش در عصر حکومت وکیل الرعایا کریمخان زند حرکت بازگشت اد

به بـازار . نضج گرفت  سالمش  مت نسـبتا  کریمخان شخصا شعردوست و شاعرپرور نبود اما فراغ بال سی سالة حکو
به . ادب و ھنر رونق نسبی داد شده بـود  غاز  شعرا در عصر زندیه محفل ادبی داشتند و حرکتی را که سالھا پیشـتر آ
صفھان شـد و . طور منظم ادامه می دادند حاکم و کالنـتر ا خان زنــد  میرزاعبدالوھاب موسـوی اصـفھانی در زمـان کریم

بی تشـکیل  شاعرانی که از سبک رایج بیزار و به طرز قدما مایل بودند بـه تشـویق او و در مـنزل شخصـی او انجمـن اد
میرزاحسین وزیر فراھانی متخلص به وفـا . به ترغیب وی بازار شاعری در اصفھان که مرکز ادبی بود رونق گرفت . دادند

وزیر زندیه که مردی ادیب و سخن شناس و معتقد به طریقة بازگشت بود و کتابخانه ای از نفایس آثار داشت در شیراز 
کوب ص (محفل ادبی دایر کرد  ین  سین زر صفھانی ). 166 151رجوع کنید به عبدالح -1175(میرزاعبـدالوھاب نشـاط ا

جار ) 1244 مدخان قا ) 1211-1210: حـک (فاضل و ادیب و منشی و از شعرای اوایل عصر قاجار در زمان سلطنت آقامح
بی  که در واقـع انجمـن عمـدة اد حاکم اصفھان شد و در آنجا مانند نیای خود میرزاعبدالوھاب موسوی محفل شـعرا را 

با محافـل . بود» مجمع شعرا و ظرفا«به گفتة رضاقلیخان ھدایت محفلش . شھر بود تشکیل داد ایـن محفـل در قیــاس 
پور ج (ادبی سابق با آگاھی بیشتر به اسلوبھای گوناگون شعری توجه می کرد  به یحـیی آریـن  ید   14ص  1رجوع کن

ضار و ). 178عبدالحسین زرین کوب ص  بار تھـران اح به در پس از آنکه نشاط اصفھانی برای تصدی بعضی امور دیوانی 
به صـورت مجمـع سخنسـرایان شـھر درآمـد  سه گـران  انجمن نشاط در اصفھان تعطیل شد حجرة مجمر در مدرسة کا

 ).رجوع کنید به مقدمة محمد محیط طباطبایی بر دیوان مجمر ص یه (
 

سله تشـویقھای  شاھزادگان ایـن سل آرامش نسبی دورة قاجاری پس از سالھا آشوب و فتنه شعردوستی شـاھان و 
گری بـرای  آنان از شاعران و بعضی عوامل مساعد دیگر موجب شد تا بازار شعر و شـاعری کـه در آن عصـر پناھگـاه دی

که در . رشد خود نداشت رونق بگیرد به ھمـت کسـانی  کرده بودنـد  غاز  حرکتی که مشتاق اصفھانی و ھمگامانش آ
ییرات  یژه از طریـق محفلھـای ادبـی بـه رغـم تغ ته بودنـد بو تأثیر پذیرف یا از آن محافـل  محافل ادبی آنان پرورش یافتـه 

شاه پسـر . سیاسی از دورة افشاریه و زندیه به عصر قاجاریه انتقال یافت  سیدمحمد سحاب شاعر بزرگ عصر فتحعلی
ح (ھاتف اصفھانی بود و شرر بیگدلی شاعر اوایل عصر قاجار و پسر لطفعلی آذر بیگدلی فتحعلی خان صبای کاشانی 

ئم . ملک الشعرای دربار فتحعلیشاه شاگرد صباحی بیدگلی ) 1179-1238 فتحعلـی خـان صـبا و میرزابـزرگ عیسـی قا
صباحی * مقام  جار راه یافتنـد راه و روش مشـتاق اصـفھانی و  که پس از انقراض سلسلة زندیه به دستگاه و دیوان قا

تداوم بخشـیدند فتحعلـی خــان صـبا پـس از . بیدگلی را به شاعران بزرگ آن دوره منتقل ساختند و حرکت بازگشـت را 
صفھانی . مشتاق و آذر و ھاتف و صباحی در جریان بازگشت ادبی نقش عمـده ایفـا کـرد شاط اصـفھانی مجمرا . ح (ن

غی بسـطامی ) 1276ـ1196(یغمای جندقی ) 1262ـ1193یا  1192(وصال شیرازی ) 1225ـ1190 و ) 1274ــ1213(و فرو
میرزاحبیـب ) 1316ـ1251(صفی علیشـاه ) 1285ــ1228(سروش اصـفھانی ) 1272یا  1270ـ1223(حبیب هللا قـاآنی 

شیوة شـعرای ) 1308متوفی (و فتح هللا خان شیبانی ) 1327ـ 1266(خراسانی  که  از بزرگترین شاعران عصر قاجارند 
دورة بازگشت را ادامه دادند و ھر یک به صبغة فکری و ھنری خاص خود سنت ادبی آنان را پرمایه و برای تحوالت ادبی 

 .بعد آماده تر ساختند
 

شیوة نثرنویسـی . بازگشت در نثر در اواخر حکومت زندیه و مدتی پس از حرکت بازگشـت در شـعر تغیــیرات انـدکی در 
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ته رفتـه از حشـو و زوایـد . پدیدار شد صنعات و تکلفـات خــود کاسـت و رف گی کنـدتر از آن شـعر از ت سی بـا آھن نثر فار
شد. پیراسته شد نات نـثر فارسـی توجـه  جار تحـول نـثر سـرعت . به تجربیات گذشـتگان و امکا بویـژه از اوایـل عھـد قا

که در آن قواعـد  شتند  ند و بنـایی گذا که شـیوة نثرنویسـی را دگرگـون کرد یدا شـدند  بیشتری یافت و نویسندگانی پ
 .فارسی نویسی صحیح بیشتر رعایت شد

 
عبدالرزاق بیگ دنبلی متخلص به مفتــون : از میان نویسندگانی که بانی تحول نثرند تنی چند به شرح زیر یادکردنی اند

به گفتــة ملـک الشـعرای بھـار  شاھکارھای قـرن دوازدھـم ) 321-320ص  3ج  1321(صاحب تسلیة االبرار اثری کـه  از 
ثر تاریخـی ) 1222متوفی (ھجری و نمونة آثار دورة بازگشت ادبی است میرزا رضی  یک ا صاحب چند رساله و مـترجم 

به قلـم (به فارسی در آغاز عصر قاجاریه  به نــاپلئون اول نوشـته شـده  جار  شاه قا نامة مشھوری که از سـوی فتحعلی
شی و شــاعر و ) 1251-1193(میرزاابوالقاسم قائم مقام فراھـانی ) 1250متوفی * (وقایع نگار ) اوست  نویسـنده و من

وزیر که انشای فارسی را با کلمات محاوره ای درآمیخت و نثر را به ایجاز و اختصار و سادگی سوق داد و در حقیقت بــه 
ساخت  مه ای . قالب نثر فارسی روح تازه ای دمید و تقریبا آن را برای کاربرد در ھمة زمینـه ھـا آمـاده  نثر روزنا نسـب 

سالم و فصیح عصر مشروطیت به نثر قائم مقام می رسد و کاربرد این نثر در جراید در حقیقت عامل مؤثر پذیرش آن در 
. نمونة اعالی فصاحت عصر خود بـود) 1253-1198(منشآت فاضل خان گروسی . میان طبقات باسواد جامعة ایرانی بود

سایل (محرر رسایل محرمانة شاه ) 1256متوفی (صاحبدیوان  به شـمار ) امیـن ر جار  از نویسـندگان طـراز اول عصـر قا
قرن سـیزدھم اســت ) 219ص (رضاقلیخان ھدایت به گفتة ادوارد براون . است  یران در  یکی از بزرگـترین نویسـندگان ا

ملقـب بـه ) 1297متوفـی (میرزا محمدتقی سپھر ). 19ـ18نیز رجوع کنید به کریستف باالئی و میشل کویی پرس ص (
سخ التـواریخ از نثرنویسـان معـروف ایـن دوره اسـت  فی ح (عبـداللطیف طسـوجی . لسان الملک صاحب نا ) 1297متو

ستوارترین و زیباتریـن  صاحب یکـی از ا مترجم ھزارو یک شب از عربی که در ترجمه به زبان فارسی شأن بـاالیی دارد 
و پسرش امین الدوله صاحب رســالة مجدیـه از نثرنویسـان ) 1298متوفی (مجدالملک سینکی . نثرھای قاجاری است 

ھادمیرزا معتمدالدولـه ) 1299متوفـی (بدایع نگـار : مھمترین نثرنویسان دیگر این دوره عبارت اند از. چیره دست اند (فر
) 1316-1250(محمدطاھر میرزا ) 1303-1242(از منشیان نامی نادرمیرزا ) 1317-1236(امیرنظام گروسی ) 1233-1305

ضت  سه بـه فارسـی و از پیشـگامان نھ نمایشنامه نویس و مترجم آثار الکساندر دوما و ترجمه ھای متعدد از زبان فران
که آثار تاریخی و تحقیقی بسیاری به قلـم او یـا ) 1313-1259(ترجمه در ایران معاصر محمد حسن خان اعتمادالسطنه 

یت (منسوب به اوست  سی بـه وی منسـوب اسـت کـه از لحـاظ نـثر حـایز اھم ترجمه ھایی نیز از زبان فرانسه به فار
به ذکاءالملـک ) است  قب  غی مل مروز ) 1325-1255(محمدحسـین فرو صطالح ا شاعر و روزنامـه نگـار و بــه ا ادیـب و 

 .دارالترجمة ھمایونی که سھم بارزی در اصالح نثر فارسی دارد» ویراستار«
 

با کوشش این دستة اخیر و عدة دیگری از نویسندگان و مترجمان که در سنت بازگشت ادبی در نثر گام برمی داشتند 
نثر فارسی از بند لفاظیھای منشیانه رست و از تواناییھای بالقوه و بالفعل خود در حدی که مقتضای زمان بود بھره مند 

تحول نثر ھرچند به طوری که اشاره رفته به سرعت تحول شعر نبـود . گردید و به نثر سالم در خدمت معنی تبدیل شد
 .تداوم و عمق داشت 

 
مة نوشــته  شدند و ترج از دورة ناصرالدین شاه که ایرانیان با افکار اروپایی و تحوالت مادی و معنوی دنیای غرب آشناتر 
ھای فرنگی رواج یافت و انتشار مرتب جراید آغاز شد تحول نثر فارسی شتاب بیشتری گرفت و نثر وارد مرحله ای تازه 

شی . شد و به خدمت وظایف تازه ای درآمد پس از تأسیس دارالفنون و ترجمة متون به زبان فارسی برای مقاصــد آموز
لف علمـی اثــری  کار رفـت و در رشـته ھـای مخت به  نثری که قائم مقام در آن تحول ایجاد کرده بود در ایـن ترجمـه ھـا 

نثر وسیلة ارتباطی مؤثری برای بیان تحوالت مادی و معنوی و گزارش مسـائل . گذاشت که تا زمان ما محسوس است 
موال  یران مع بی ا سنت اد که در  ینرو بخـش عمـدة وظـایفی  اجتماعی و انتقادی و توصیف و تحلیل شناخته شـد و از
شعر  کان بـرای  ین ام فت ا سترش یا شعربر عھده داشت به نثر واگذار گردید و در عین آنکه دامنة کاربرد نثر روزبـروز گ
فارسی فراھم آمد که بیشتر در خدمت بیان حاالت و عواطف درونی شاعر قرار گیرد و به ھدفھای اصلی و اصیل شـعر 

به راھھـای . نزدیکتر شود به این ترتیب نثر دورة بازگشت که در ابتدا دنباله رو تحول شعر بازگشت بود ھم خود بالیـد و 
 .تازه افتاد و ھم به بالیدن شعر و تحول آن کمک کرد

 
ھای فرنگـی  تأثر از زبان نکتة دیگری که در تحول نثر فارسی درخورذکر است اینکه نثر دورة بازگشت و تحول پس از آن م
شت  شوند بازگ شنا  نیست چه پیش از آنکه ترجمه از زبانھای فرنگی آغاز شود و ایرانیان با افکار جدید مغـرب زمیـن آ
به جانـب  ادبی و آگاھی به جنبه ھای قوی و استوار نثر قدیم و امکانات متنوع آن در عرصه ھای مختلف نثر فارسی را 

سانیده بـود البتـه . سالمت و سالست سوق داده و ظھور کسانی چون قائم مقام این حرکت را خاصه در نثر به اعتال ر
بعدھا ترجمه از زبانھای خارجی ـ صرف نظر از آسیبھایی که مترجمان مقلد و ناآشنا به زبان ترجمه رساندند ـ در بھبود 
سان سرچشـمه گرفتـه  نثر فارسی بی تأثیر نبود اما انگیزة اصلی این تحول از محیط ایران و از خود نثر و اھتمـام نثرنوی

پس از انقالب مشروطیت نویسندگان با استفاده از زبانی که خداوندان نثر فارسی در دورة بازگشت احیـا و ھمـوار . بود
ثر  شته از رسـیدن بـه ھـدف تـأثیر کـالم ن کرده بودند توانستند مقاصد خود را به بھترین و مؤثرترین وجه بیان کنند و گذ

 .فارسی را به سھم خود تقویت کنند و غنا ببخشند
 

صر . نتیجه گیری  حول ع به ادبیـات مت یم بعـد  قرن ون یک  شد حــدود  دورة بازگشت ادبی که پس از عصر صفویه آغاز 
سیار از . تحول ادبی عصر بازگشت ھم در عرصة شعر بود و ھم در زمینة نثر. مشروطه انجامید به دالیـل ب در این دوره 
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نار  شعر ک ییر سـبکھای ادبـی اسـت سـبک ھنـدی در  جمله دالیل تاریخی و اجتماعی و علل و اسبابی که موجب تغ
صنع و ) یا ترکستانی (گذاشته شد و سبک قدیم خراسانی  لف و ت شق قـرار گرفـت در نـثر از تک و سبک عراقی سرم

نا ابـالغ  که ھما خود  به غایـت حقیقـی  بی گذشـته  فنون صرفا منشیانه پرھیز شد و نثر با توجه به تجارب و ذخایر اد
سلیقة  بود رھـایی یافـت و بــا ذوق و  منظور و معنی است نزدیک گردید و از صنعتھایی که مغایر با معیار ھـنری عصـر 

 .متعارف جامعه در آن عھد سازگاری بیشتری یافت 
 

قوام و پختگـی رسـید صالت . نثر فارسی در دورة بازگشت ادبی به سادگی گرایید و به  یت و ا حاظ خالق به ل نثر  ایـن 
شت . سبک و روش جایگاه خاصی در تاریخ ادب فارسی و در کنار سایر اسلوبھای اصـیل نثرنویسـی دارد نـثر دورة بازگ

پس از نیل به قوام و استحکام در عصر قاجار در متون درسی دارالفنون و جراید عصر مشروطه و نشریات ادبــی آن دوره 
سندگان دورة  گری از نوی به کار رفت و به دست صاحب قلمانی چون محمدعلی فروغی و علی اکـبر دھخـدا و عـدة دی
خبری  نثر علمـی و ادبــی و  ھای گونـاگون خاصـه  ستفاده در زمینــه  برای ا بعد به نثری روانتر و استوارتر تبدیل شد و 

 .آمادگی یافت 
 

شعر  ایراد عمده ای که مخالفان ادبیات بازگشت به شعر آن دوره می گیرند ـ باید گفت که حساسـیتھا عمـدتا متوجــه 
بوده انــد و خـود  لد شـعرای قـدیم  است و نثر دورة بازگشت آماج انتقاد نیست ـ این است که شعرای آن دوره فقط مق

شند  لدان موفقـی با ند و چـه مق شته ا عم عـده ای (سبک و سخن و اندیشه و مضمون و زبان اصیل ندا و چـه ) بـه ز
دورة بازگشت ادبی از نظر شعر شاعری اھمیتی ندارد و به روایـتی حــتی اگـر ) به نظر عده ای دیگر(مقلدانی ناموفق 

 .یکسره نادیده گرفته شود گزندی به تاریخ ادبیات ایران نمی رسد
 

قب آن را کـه بـر ھـنر و ادب تأثیـر  اما اگر تحوالت سریع اجتماعی و تغییرات ناگھانی سیاسی عصـر قاجـار و دوران متعا
ھای شخصـی بسـیاری از  سلیقه  گر  عمیق گذاشته است و نیز گرایشھای ادبیات معاصر را در نظر آوریم و از طرف دی
خرده گیران را که ارزش ادبی دلخواه خود را در شعر آن دوره نمی یابند کنار بگذاریم می بینیم که ھمة جنبه ھای ایـن 

با . ادبیات را نمی توان بی ارزش یا حتی کم ارزش شمرد بی  بی گمان بسیاری از زوایا و خفایای ناکاویدة ایـن دورة اد
بی در دورة بازگشـت بـه  تحقیقات جدی ادبی روشن خواھد شد اما از میراث ادب فارسی کـه پــس از تحـول سـبک اد
با  بی کـه  برخالف دوره ھـایی اد شت  یات عصـر بازگ دورة معاصر رسیده است به اجمال این نکته آشکار است که ادب
ین  تأخر ا گذشت زمان بتدریج از امکانات و تازگی و اصالتشان کاسته می شود روی به اعتال داشته است و شاعران م
ست  دوره از شعرای متقدم ھمان دوره بمراتب چیره دست تر بوده اند و زبان فارسی در شعر و نثر دورة بازگشت سال
و قدرت بیانی سابق خود را کم و بیش بازیافته و ادبیات کم رمق و کم رونق آغاز عصر بازگشت پس از تحوالت ادبی آن 
عصر به دستمایه ای غنی تبدیل شده است به گونه ای که شاعران و نویسندگان توانسته اند بـرای آفـرینش ادبــی از 

صر »  بازگشت ادبی «اگر سھم . استعدادھای متعدد آن بھره مند شوند موارد منح ین  را در تاریخ ادبیات ایران فقط به ا
 .بدانیم باز ھم با عصری روبروییم که جایگاه آن در عرصة ادب محرز است 

 
تا نیمـا  1337لطفعلی بن آقاخان آذربیگدلی آتشکده آذر چاپ جعفر شھیدی تھران : منابع  پور از صـبا  ین  حیی آر ش ی
ھنر ش » نیما مـردی مردسـتان «ش مھدی اخوان ثالث  1350تھران  بال ) ش   1339فروردین  (9اندیشـه و  باس اق ع

ستگردی تھـران » سیداحمد ھـاتف اصـفھانی «آشتیانی  ید د ش کریسـتف  1345در دیـوان ھـاتف اصـفھانی چـاپ وح
ھران  ش ادوارد  1366باالیی و میشل کویی پرس سرچشمه ھای داستان کوتاه فارسی ترجمة احمد کریمی حکـاک ت

ھران  سمی ت شید یا ضا ر  4ش ج  1329گرانویل براون تاریخ ادبیات ایران از آغاز عھد صفویه تا زمان حاضر ترجمة غالمر
 1321ھمو سـبک شناسـی تھـران ) 1311مھر آبان دی  (10 8 7ش   13ارمغان دورة » بازگشت ادبی «محمدتقی بھار 

ھران  دربـارة سـبکھای شـعر «ش غالمعلـی رعـدی آذرخشـی  1364ش مھدی حمیدی شیرازی شعر در عصر قاجـار ت
شت  ضت بازگ سی و نھ ھران » فار مود افشـار ت شعر  1364نـاموارة دکـتر مح کوب سـیری در  ین  ش عبدالحسـین زر

 1363ش ریکاردو زیپولی چرا سبک ھندی در دنیای غرب سبک باروک خوانـده مـی شـود؟ تھـران  1363فارسی تھران 
صفا  1342از مشـروطیت تـا سـقوط سـلطنت تھـران : ش محمدرضا شفیعی کدکنی ادوار شعر فارسی  ش ذبیـح هللا 

بن  1344ابراھیم صفایی نھضت ادبی ایران در عصر قاجار تھــران  1ش ج  1342ایرانشھر تھران » ادب « ش ابوالقاسـم 
ــوان  1342رضــاقلی طــرب اصــفھانی دیــوان طــرب چــاپ جــالل الــدین ھمــایی تھــران  ش حســین بــن علــی مجمــر دی

ش  1346ش محمود قاجار شاھزاده ایران سفینة المحمود چاپ عبدالرسول خیـامپور تبریـز  1345مجمراصفھانی تھران 
عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی حدائق الجنان زیـن العابــدین مؤتمـن » فارسی ادبیات «و » عاشق «مصاحب ذیل 

نیمایوشیج ارزش احساسات چاپ ابوالقاسم جنتی عطائی تھران [ ش  1339تاریخ مقدمه ] تحول شعر فارسی تھران 
ش جالل الـدین ھمایـی  1340-1336ش رضاقلی بن محمدھادی ھدایت مجمع الفصحا چاپ مظاھر مصفا تھران  1335

 ش  1339در دیوان سروش اصفھانی چاپ محمدجعفر محجوب تھران » ترجمة حال سروش اصفھانی «
 

K. Amiri Firuzkuhi, Aseq Esfahani ¦ ", Encyclopaedia Iranica , vol. II, Fas. 7, p 742-743; M. R. Shafi ¦ ei ¦ 
Kadkani ¦ ,"Persian Literature (Belles-Letters) from Time of Jami to the Present Day", in History of Persian 

Literature from the Begining of the Islamic Period to the Present Day,ed. by Morrison, Leiden 1981 . 
 
 /عبدالحسین آذرنگ / 
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