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Abstract 
The ‘literary revolution’ planned by the Iranian constitutional intelligentsia and 
carried out by figures such as Ali Asghar Taleghani and Taghi Raf’at, rather than 
making new forms of poetry embracing the revolutionary content, proved 
itself to be an opposition to the classical tradition. The socio-political 
revolution had also influenced the Iranian literary field but did not lead to 
genuine literary theorization. The present article is based on Foucault’s 
archeology, but to expand the notion of the subject in his theory of discourse, 
the role of the subject will be further discussed through concepts such as the 
“logic of equivalence,” “discursive otherness,” the “subject position,” and  the 
“pre-given subject,” as proposed by Laclau and Mouffe. The supporters of the 
traditional trend in poetry, like the poet-laureate Bahar and the poet-critic, 
Vahid Dastgerdi, attempting to canonize a neoclassical perspective, interpreted 
the literary revolution as an evolution or opposition against literary 
conventions. Employing Foucauldian archeology, the present paper tries to 
show that the notion of literary revolution goes back to the French Revolution 
and the later Ottoman and Russian practices, rooted in the zero degree of the 
emergence of literary revolution in Victor Hugo’s discourse which formed a 
romantic opposition to the classics. The genealogy of the concept shows how 
the literary traditionalists and conservatives used discursive strategies such as 
“destroying the meanings proposed by literary revolutionaries,” “focusing on 
literary figures from the past,” and “separating the political domain from the 
literary domain” to develop peripheral meanings and marginalize the definition 
of literary revolution proposed by the modernists.  
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Thinkers such as Fathali Akhoundzadeh and Aghakhan Kermani deemed 
fundamental changes in Iranian literature essential due to the absence of 
critical expression in classical Persian literature. Later, Aliasghar Taleghani and 
Taghi Raf’at, influenced by French literature, especially Victor Hugo, and the 
Russian Revolution, articulated the literary revolution discourse in Iran. 
Taleghani sought to bring about a literary revolution in Persian literature and 
criticized classical literature represented by poets such as Hafiz, Rumi, Sa’di, a 
movement that was resisted by more conservative literary figures such as 
Rashid Yasami, Abbas Eqbal Ashtiani, Saeed Nafisi, Taghizadeh and Malek-o-
Shoa’ra Bahar. 
 
2. Theoretical Framework 
The present article draws on Foucault’s theory of discourse analysis, 
particularly his idea of genealogy. To further explain the status of the subject 
of Foucault’s theory, we have employed the concepts and strategies developed 
in Laclau and Mouffe’s discourse theory. 
 
3. Methodology  
The present article employs the qualitative content analysis methodology. 
Foucault’s theory of discourse analysis has been used to study the ‘literary 
revolution’ supported by some important literary figures in Iran. 
 
4. Discussion and Analysis 
A careful study of reports by literary journals and associations in the final 
decades of the Qajar era can clarify some ambiguities in the literary revolution 
in Iran. The present study examines French, Ottoman and Russian influences 
on the ‘literary revolution’ in Iran and describes both revolutionary and 
conservative attitudes toward the literary revolution discourse. Our semiotic 
and genealogical study of the concept of literary revolution identified 
hegemonic signification employed by subjects in the articulation of discourses. 
 
5. Conclusion  
Literary figures in Iran reacted differently to the ‘literary revolution’ in Iran. 
Rather than develop new forms of poetry that embraced the revolutionary 
content, the revolution was an opposition to Iranian classical poetry because it 
did not result in genuine literary theorization. The idea of a literary revolution 
draws heavily on French, Ottoman and Russian literary movements. The 
genealogy of this idea reveals that literary traditionalists and conservatives 



     Literary Theory and Criticism  / 28  

employed discursive strategies such as “destroying the meanings proposed by 
literary revolutionaries,” “focusing on literary figures from the past,” and 
“separating the political domain from the literary domain.” Advocates of the 
literary revolution, on the other hand, tried to focus on their central signifier, 
i.e., “revolutionary dissent.” 
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 چکیده
ت ت. رفعهاخی هد  ع. طالالاقی و شنفکررن  شرروطه ررن  نقالب  نبری رختهه ردبق  و هرر طرحی که رو

شحهدنِ  شعرِ فارسی شعرفی کف   شدجدبخت  ره غاخت رن بر بگرگدقی شرل وشجر  آ  شن ق   رش  ن  آق
گکهما  نسهب نب سشاسی و نبری   که بو بنخر آقجا بنب. ن  قرنر و قرا آرنخی را شنعر سنفهی خدب رن بر صن 

وسننشعی رن نشننکاد کرب  ردب  نقالب  نبری بر شالات گکهماقی قدبا  رالا  خدب رن قه بر ن وخا شباقی  هعرصنن
ما  گکه هبر قظرخن  که بر نخا گکهار ررن  فرنرفها ن  سنند  جسننت. شی قظر   رلره بر شدنجره را سننفت

  «نر  شفطق هم»شکاهشمی هد  شرتصاً را الکب و شدفه  هقظرخررر  ن     بر ضنمانسنتردب فدکد شفالاب 
ها بر طرح   قال  سنند  «شنن  نعششا ن بش   سنند »و  «گیشدقعشت سنند  »  «سننا   گکهماقیغشرخت»

ررار و وحش  بسهگرب   .جمله تدن  گکت که طرف نرن  شعر سفهی ن نونکاو  خدنه  ش . شینقالب  نبری 
ی ن  آ  بربن ق  نا رونخهی سفهشی «ض خّت»و  «نراشل»سنفا نبری ره نکسنشر نقالب  نبری بر قال   هرر باخ

 هنجرر نقسه وبه  که شبحث نقالب  نبری ره نقالبرات فرشنفاساقه قرا  شی. رررسنی بخرخفهره بسنت بهف 
 دررهخبر ستاِ و ینقالب  نبر  ِ نرخکه عبارت نسنت ن  برجه صنکر ب  گرببشیعثماقی و روسنشه ن  آ  رر

 یب  نبرشکردت نقال یشرل گرفهه ردب. نبارشفاس سمشرا کبس کشرشاقه تخّبر ضن  زشسنتا هدگد ق ؛هدگد
هاخی هد  کدشننش ق  را نسننهرنن  کارن  شحافظهنبری و    که هگدقه طرف نرن  سننفاکفشی قشز روشننا

  «فصل رشا شش ن  سشاسی و نبری»و  «ها  سنفتگی هرر آخف»  «ها  شعفاخی بر شکردتنترخ  باللت»
   .نعرخ  قدگرنخا  ن  نقالب  نبری رن ره حاششه ررنقف  هف  وشعاقی نحهمالی و بشرنشدقی رن گسهرش ب
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 مقدمه -1

 یفارس برن بنشا نبرشات ره شرروطشت  نجهماعی-سنشاسنی نقالب  هشنعل که ردب بش ن آغا  ن 

 خ گرب شطرح نبری نقالب  شبحث شرروطه نقالب  ن  رع  که جاخی نا ش  خدنه  کرنش   قشز

 عصر روشنفکررن  نره ن بر. گرفت قرنر سنشاسنهم نرن  حهی و شناعرن  قزنع و شجابله شحل و

  ن فال بلشل ره رن نخرن  نبرشات کرشاقی  آقاخا  و آخدق  نب  فهحعلی نلتصنند علی رش نر  

 رع  و  بنقسهفشی شحهدت نکششر و بگرگدقی ره  (نروباخی نبرشات همچد ) رفشا  نقهالاب  و قال 

 ره ماقیعث نب  و فرنقسه نبرشات نحدالت نَبَع ره رفعت نالی و نصکر طالالاقیکسناقی هد  علی

 رن نبری نقالب  گکهمننا روسنننشننه خرب  1211ش و بر بشنناشنن  نقالب  نکهبر 1221سننناد

 نقالب  هنرمله و نهم رن آ  فرنقسننند  هدگد  وخرهدر ن  بشرو  ره و کربق  رف  شکصننل

و شدفه  الکب« نر  شفطق هم»بنقسهف . نخا کار نقالبرشد  ن  شفظر گکهماقی را  نخرن  سنشاسی

 برر ن  بس آقره قارل نحلشل نسننت که بر قدشننهار حاضننر آ  رن بی خدنهشم گرفت. ندضننش 

 نقالبرشد   بسننت ره نررن  فه  و ش1221 سنناد بر شرننروطشت نعب  سننشاسننی گکهماقی

 گکهما   بنخر فرننارِ نهرت نقالبرشد  گذشننت شی شرننروطشت نقالب  ن  ن بهه که هفگاشی

 گشر جبره گکهماقی  شدضننع نکششر را و قمدبق  نحمشل نبری گکهما  شش ن  رر رن سننشاسننی

 ربخگ شاقع و س  سد ره  رن که شنا  راشن  ن  سر رن  رربنشهه بشنما نرخارزرگ علشه شنعر

 شفشع کاخ»نخفا  . بنبق  سدق سنفتِ بر شحدرخت سفا نبری خعفی  شرنروطشت خدنهیآ نب 

 الالاقیط نصکرعلی آقره نا بنبق  قات نکششر «نبری نرنجاع و نسهب نب هقلع» ره رن «فارسنی شنعر

 ا شلف  هارننهخنق  قخنش ن  طرکه عالبه 1211نکهبر بر روسننشه فروبسننها  نقالب  بی بر

 دباق گکهماقی شالات بر رن نبری نقالب  شدضدعشت   شرس یشارکس و هگل ره نقالب  فرنقسنه ش

 هقلع بر رن سع   همه رأس بر و حافظ  شدلد  فارسی  شاعرن  و کرش  بش  سفت  علشه و

 نروخج رر رن خدب نقهالاب هنا خاق و کرب   ق نقی سشری و ردبنخی ها نق خره ننرات ره نبری سنفا

 که ردب نخا ن  رع  لتهی .(2-1: 1221  طالالاقی قک.) آورب فروب آقا  شننعر عملیری و نفبلی هروخ

 نب  و رشنننش خاسنننمی  عباس نقباد آشنننهشاقی  سنننعش  قکشسنننی  نالیهد   نقیکارشحافظه

  خرن نحر ینقالب  نبر اخن  خدب «ستشک  سع » هرا شالالنلتصد  علی  ررار  نلرنعرنشلک

 «ینبر ا شعصننخک »ن   زخنبر نج ب هرفعت  بر رو قاش ینالی هد  خقمدبق   نقالبری بشرننرو

جمله  برسنننها ( ن )سنننفت و طرفن نرن  سنننفا نبری (43-21:  1221  رفعنت) بفناع کرب 

مله جحش  بسهگرب  را قگارش شالاالنی ن ششرن   و و  ررار  نخرج ششر ن  شدرخ   نلرعرنشلک
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شنن ت   عَلَم شتالکت را نقالب  نبری رن ررنفرنشننهف  و آ  رن رهنرشکا و  بنقرننر  بر شجبت 

ب رن  شننناعر و  یتخرر عمارت نار  نرنننهشن»رفعت رن  ینقالب  بفعهنخفا   شحردت کربقن .

 ینبر نقالب ( قشما ظردر ن  قبل نا) نرنش ر خانا   (3: 1221)ررار   کربق  یشعرف « خنب اکا شق

 شحهدن  سفت را هشدنجر بر راش  نج ب شعر  و قدع شنعر بگرگدقی شحدر رر رهآق ن  رشرنهر

کماد صنندرت و وظردر نمات عاجز ن   شا   آ  «شنندرراخیشننلم شننرنخ » ن  و شهأثر گشرب قرنر

                                                                                                                          . شعفا بر شش ن  نبری نخرن  راش 

 
 پژوهش هنیشیپ -1-1

 نق  سننتا گکهه شعاصننر نبرشات و شننعر جاخگا  و وضننعشت  بررار که آثار  و که  ههم بر نالرخباً

 قراب وب نالارل و ررار نلرننعرن شلک را رفعت نالی نف  نقالب  نبری را نرشه رر شجابالت شدضنندع

 نبرشات کها  بر خاسمی رشنش  نره ن. خدربره هرنم شی« بنقرنر  » و« نج ب» سنشاسنی -نبری
: 1414) کرب نشننار  نبری نقالب  ره  ردب شعاصننر بورن  نبری نارخخ رر ش خلی حرم بر که شعاصننر

 هرو قاش ن جمله شطبدعات بر نبری نقالب  هشاهد  شنناه ن  ن  خدب بدرکهآرخا و خحشی (412-424
  رسننش  هاپ ره رع نر نو کها  و ردب آ نبخسننها  هشجل و نج ّب هرو قاش  بنقرننر   هشجل  آ نب  را 

 ها ار قگنارخخ ن  رسشار  بر که بنب نرنئه شطبدعات بر طرفشا شباحثات ن  بقشالی قسنبهاً گزنرش

 کها  بر آ  ن  کد  رخا حمش  ن جمله؛ (341 /2: 1421بدر آرخا) نسننتشنن   نررنر شعاصننر نبری

 هشالال» بر بسننهگرب  وحش  . بشرننهر(44: 1412کد   اخ) ر ررب ررر  فارسننی قد شننعر نق ن  هرننم

 بخدن  رر شال شه بر شننکق رضننا نب  قشز و  ب بنشا نبری شجابالت ره «نبری نقالب  خا نج ب نبری

 نبری  نقالب  بررار هدگد وخرهدر ستا ن  شهج بخا گشر ررر  ره رارقتسنهشا ررن  قزوخفی عارف

 «نارخخ هشحرم بر نبرشات» هشالال بر کد  رخا عب نلحسشا و (24: 1404  قزوخفیعارف )کرب   نشنار 

 نارخخ بر لفگروب  شمس .(112-21: 1421  کد  رخا) نسنتبنشنت شبحث نخا ره نشنارننی نلدخحاً
قلمرو  بر فارسی نب  و  را  بر رخاحی شحم نششا  (31/ 1: 1410 لفگروب  شنمس) قد شنعر نحلشلی
 ن   (242-241: 1420ک کفی شننکشعی) آخفه و هرنغ را بر ک کفی شننکشعی  (210: 1412 رخاحی ) عثماقی

 شعاصننر شننعر بر قدآور  و سننفت بر هم بدرنششا قشصننر. آورق شی ششا  ره نقالب  نبری سننتا

 هرننم شدضنندع نخا ن  «نبری نقالب  نا نقالبری نبرشات ن » عفدن  نحت( 411-421: 1423 بدر نششا)

نج ب » شسنهاللِ عفدن  را و ج نگاقه کها  خک بر رن نبری نقالب  شبحث آ ق  خعالد  و بدشن  قمی

 ها نحلشل و بدرآرخا گزنرش ن  نا   رهقرهه نو نشا. رسنناق شی هاپ ره «شرننروطه  بور بر نبری
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 نقالب را عفدن   خدب هرسننال نحم  بر طاهر نشر سننرنقجات .(222: 1421 آ ق  ) نسننتکزوب قش بشرننشا
 بب رشسهم شش  س  آغا  بر فارسی شعر ها قال  قدسنا   رر فرنقسنه شنعر نأثشر رررسنی نبری و

 دعانیشطب ن  گزخفری  نسهکاب را وجدب شن   شفهرنر کها  صندرتره فرنقسند   را  ره رع ها که

 وخ   برره آ  آغا گا  و لهشننفاسننی شسننئبخرخفه ره (Ahmed, 2012: 3) نرشکا و  بنقرننر   هد 

بقشق  هضننرورت کار ع ت شطالع .نسننت قررب ن نشننار  فرنقسنند  شننعر بر هدگد وخرهدر سننتا

هنا و شطبدعات نبری نخرن  بر آ  بور   ع ت نولی هد  گزنرش نقجما)آرشنننشد ( شفنارع بسنننت

فرنقسند   عثماقی و روسیِ شکردت نقالب  نبری  غکلت ن  نبارشفاسی شبحث بر نخرن   هونکاو  عالب

 آ  بر سط  خربِ گکهما  نست.  ندجری ره رررسی قشز ری

 

 لهئمس انیب -1-2

ن   بر نخا گکهار بس نبری  نقالب  شکردت نبارشننفاسننی شننفاسننی وغکلت ن  بخرخفه را ندجه ره

 انخ هگدقه به  قگاهی آرشنننشدب وهاقه نحلشلی ن  رونر  رشفاگکهماقی خدنه  آش  نا قرنننا 

 را همسنند (1230 بر هدگد وخرهدر هگکه) فرنقسننه نبری نقالب  ره قاظر قدگرنخا ِ سنند  ن  شکردت

سپس  و گرفت خدب ره گکهماقی شرل روسشه نکهبر نقالب  هرحبدح بر و آ  ن  عثماقی هنجرر

 هاخیباللت را کدشنننش ق  سنننفا نبری کارن  و طرف نرن شحافظه نبری  نقالبرشد  ررنرر بر

 ن  شاقع «ونل  خا  نبرشات»و  «رراخیشنندشننلم نبرشات»  «نبری وشرجهرج» هد  ه شدقشک

 شهأثر دقهکه هگ بنشت راخ  ندجه شدق . نبری نقالب  قدبا  گکهما  رف  نمرکز و حهی شکصل

  آ شعرفی بر که نبری نقالب  طرف نرن  و بشرگاشا  ها  نونخر قاجار گکهما  شکرندش فضنا  ن 

 ظر ق برخدر  ن  شباقی ن وخا ره هرگز ردبق   گذنشننهه نبرشات شش ن  ره با گکهما خرب  شالات بر

 شاقف  شکاهشمی کار ن شحافظه و قدگرن گرو  بو رربنشنت نکاوت را ندجه ره قشافهف . قشز فرصنت نب 

 رر گکهماقی فضننا  خا شحش  شدضنندع هگدقه که قمدب رررسننی غشر  راخ  و «شره »  «نقالب »

 را نشهنب بر.  ب بنشا نبری  نقالب  ره قگا  بو نخا رشا گشر  شننالاقنبری  ره شننرل نقالب  شبحث

ک ره شننفاسننی قزبخبخرخفه گکهماقی   بنخر بر شننعر  نحدد و نبری نقالب  گشر شننرل رر نمرکز

 .گشربشی قرنر ش نقه شدرب کارن شحافظه قدگرنخا  و جفاح بو نخهبفاتِ و ننکاقات نبارشننفاسننی

 و هما گک هبرخچ ن  فرنقسه نقالب  و نخرن  نبری نقالب  فرهفگی و سنشاسی ها شدن قه ره بربنخها

 سننتن نارختمف   نحلشلیِ ها قگا  ههم نرمشل جرت بر گکهماقی شدقعشت هشفزل ره آ  ونکاو 

 رر عبو  شسننائل نخا ره ندجه رسنن شی قظر ره. نسننتردب  قبلی ها ب وه  کار  شننشد نلبهه که
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 شدضدع نخا ن  شا رشرهر شفاخت ره کف  شی نرگسنهرب  و را نر رن نبری نقالب  گکهماقی  بنخر نخفره

  شا  ن  نبری نقالب  نخا ح  و ح وب سننر رر رن که شجابالنی  بررار بنور  طبعاً که نقجاش شی

 قک.) کف شی نرقزبخک صحت ره و نرشفسجم بنشنت وجدب خاقلر  را قشما نا وحش   و ررار را رفعت

 (.                            221  232  24: 1422  خدششج

 

 مقارن با انقالب ادبی فرانسه نیوضاع مغرب زمبحث و بررسی: ا -2

گرفت نا    خو  1122فرنقسه بر ساد  رشنقگلسها   طدفا  نقالب  کب یبس ن  نقالب  صنفعه

ره  خی ونردر  راشنن  و بنشا نقالب  قدبا یقظات فئدبنل هشعل یکرنندر جدالقگا  نفرار نقالبر اخن

 نود قر  قد بهم شرکز همشخبصنننه بر قطدرره»برا شننندب.   قالاط جرا  ره برن  ینقصننن

  قر هشندن  گکت که روسنننیش یحه [...] فرنقسنننه و گاهگا  بر نقگلسنننها  ردب بر)نقالبرات( 

  ها جفب گا هشقبدب رلره ره نر «یغرر  نرنجاع و نسنننهب نب نروبا»نفرا ب  قه گرخقد بهم ب

ردب که  نقالب  فرنقسنننهره نَبَع  (.42: 1410  یشفؤ)ش« شب د شننن   ردب یغرر هخدنهناق آ نب

 لشس»  آرابنس  اخنل جماد شره قدد س قراختبر .بسنت ره نقالب   بق کرندرها  نروباخی 

 خینروبا خینقالب  ردر ون و (112: 1422  یکرشاق نالسبتقاظم) ش  « نج ب ره طرف شرنرق جار

 اتشنرق»ره نحدالت و فخنا ن را  کرب زشق (1211) یبولت عثماق  هنااشرن  خدب رن بر سنننر ش

 فا شقررن ره گدش کاخ (1201) تشنقالب  شرروط  راألخر  ص ن «گا خاهمس هنلسنرع خشن 

نوضاع  ن  د شنفرار روشفکررن  و نقالبر  رخبذنثر طبعاً بر هفشا شنرنخطی . شهم رسناق  قجر

بهه رع  که بر  کخنو  شننن یو ننکناقنات جرنا  فال  رنه قبنل و نون  شرنننروطنه خهم قم

اقات نقالبرات و ننک هنلبهه ره برننهدنق به  یحرم ش یره نقالب  نبر رفعت علفاً ینال1221سنناد

  هفرنقس مشندن  نبعا کربکه قال ِ شسننهالیکه ش خینا جا بربن بیشرم ش اخره ن رنشد شجرا  ب

بدب ق رن خکمهر ن  قال  خدب ن ینقالب  نبر  رشگبر شرل  یعثماقن  روسشه و نسطهوو قال  

 1211که شهأثر ن  نقالب   رن خحز  بشدکرنت ن هنلمثل ره قال  ررجسنننهینسنننت ف یو کاف

هبر نقالب  نک اششهأثر ن  همنشار  کرب.  افتخنررل   رفعت یو نال یاراقشره بسنت خ هشروسن

   را  آ نب هرو قاش  1221شا    ب14/ 1211 هخ نقد 4شا  رع   بر  کخردب که برست  هشروسن

رن  یگسد  تشنفرف   شدقع نبرشاتکه بر عالم   نرن قرر بنب و را ولدله « شره  سنع » هشالال

ب که رفعت خد یهشفرنهم قمدب. شدقع «ینقالب  نبر»رفعت بر ره گکهما  برآورب   ینال  ررن

  شدقع رن ررن « شره  سننع » هکه کمهر ن  سننه شا  رع  ن  قرننر شالال خیره آ  ونق  ردب  جا

هد  و ر و وراد نقحطاط شلت : »س خقدیشمارب و شیشکهفم ش نبرشاتبر  آششز ا شنقالب  عصن
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نجهماعی نسننت و بر هر  هشرهبا  نو حمل ششرف   خک شسننئل نخرن  رن رر گرب  سننع   و هم

بر نررن   نقالبری هبر هما   شا  که نخا حابثهد  شرم و جال  بقهی نست.  هصندرت شسئل

شزنح آششز )ری  را (  هرظردر ششرسنن   نج ب قشز بر نبرخز نسنناس شدضنندع شسننئله رن را لرج

گکت و گد شننروع شنن   و فی نلجمله نهمشهی قشز ررم رسنناقش    حاال که رمشا  نق نخهه ردب 

 (.21:  1221)رفعت   «قمی ندنق  خاشدشی نخهشار قماخ   نست

 

 ی مبحث انقالب ادبشناسی دیرینه -2-1

 زشق نبرشاتکه نجسنننم آ  بر نقالب  شرنننروطه ردب بر  یغرر یبرنلشل را نفرار هشدنجر کرنننمر 

رحث شطرح  اخندنقست نیش زبهمشکه بر نونخر قر  سن خینا جا (140: 1422  یخاق)نشا رسندخ کرب

 اخت نا ننس ینقالب  نبر کخنست حاال قدرت  افههخنقجات  یاسشس نقالبرات هشندب که نکفد  که هم

ال  و ق نبرشات هفشقباش  و بر  ش یو نجهماع یاسنشسن  هان  فرقگسنها  شح وب ره حد    رخنثربذ

ن    شها برسننهه شنندب. سنناد دروباخ  ندسنن  حرما ینقالبر - نقهالاب  هارننهخنق  هقطک زشق ینبر

  . ق(  1222) بتشنمث هنرجم  بررار یقرنهه بنغ جعکر ر نشره ش  نبر قاشه  نب شرنننروطه  آخدق 

بنق  و شیو قال   راشهخن  کر  عار هبف  و شدعظ نبرشاترن    بر رأس آ  سنننع   یفنارسننن نبرشنات

ره  هشطعق اشو ررنه دروباخره نجار  حرما »آشدخهه ردب. ا  خشرن ن  نروبا هراخکه کرگدخ  شیشصننرح 

و  راشهخکف   شگر کرقلع قمی زشهچشه هخررننر عتشرن ن  طب مخو ذشا  خنسننت که قبا  شثبدت رسنن

 یرحمه نهلل  شا نوّله نل  سع  خشش گلسها  شن یثر شؤو شدنعظ ش  خنگر قصنا نسنهرزن و نمسنتر

سنناد هرگز شلهکت شدنعظ و بر ش ت شننرننصنن  رن خنسننت  بس هرن نهل ن حتشآخر  وعظ و قصنن

 .  (10-2: 1411  نب  )آخدق  «راشف  یقم  خقصا

دب رف   خبا  ن  غر   نبرشاترا  خیرر نثر آشنننفا زشق یآقاخا  کرشاق ر نشش   نب رع  ن  آخدق 

کف . جا خدش شی یبر صنن  نود طرف نرن  نقالب  نبربنرب و کبسننشک بسننت ررشی نبرشاتره 

  دشخدب رن ره ش رضدن  ا که یردب و حه  ن  طرف نر  سنرستت سع  جال  نسنت که نو نره ن

 شا    سع » کرب. ی شاقه شعرف  رن سنع  رنهاخو خد (1: 1401 )قک. کرشاقی  قدشنت گلسنها 

 خیبس ن  آشننفا»فال  آبششت   هو رر طبق گکه( 1هما : ) «شانال ت ثخ/ رگذر   ح قششفم ره نحال

  هافرنقسه  نهبع بر قدشهه خیروشفا و هدشنمف ن  عصنر سنف گا خنروبا و آثار قد یرا  نکرر نبر

ردب که نلبهه بر  (221: 1411 ت شآبش) «ین  نرکنا  جدن  عثماق  رخنثربنذ  نب   و بر آخرآخدقن 

 رن ع  س شره  هشالال نقهرار نگر نر آقرهو جال  .ربشگیقرنر ش کشکبسن نبرشاتصن ر شتالکا  
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 سننه رنق  حاشننشهره بر طالالاقی که بخ  خدنهشم (1: 1221طالالاقی  )  ر نقشم نبری نقالب  نود رو 

 بر کرشاقی آقاخا  ششر ن رن  ره فربوسننی  قکع ره سننع    شدلد   و حافظ خعفی؛ رزرگ شنناعر

 حسننشاشر ن آقاخا  کرشاقی ردب که شحم رع نر ن  ش سناد نسنت و هج  رفهه سناالرقاشه هشال ش

ره نشهزنج و نلکشق نررشت  نبرشاتنررشت بر طرح خدب ن  نج خ   هبر شجل( نلملک ذکنا ) فروغی

 جاق  )فرنقسنند ( سننتا ره ششا  آورب؛ همد که ن  و نب  کبسننشک )سننع  ( را نم   فرقگی

راخ  گکت  .(1412فروغی  قک. )ردب  گرفهه لال  «نخرنقی هدگد  وخرهدر » فرنقسنند  ها رسنناقه

  آ  رر بها  رفعت نلکاظ قراب  شنن  قال  فرنقسنند یوقهخرن  بر ن یو نبر  فرر ج بن اکه نخ

شاقف   زشق  ردب که و رن خن یفرنقسنننه و نقالب  نبر ینقالب  نبر اشر هو بر شدن ق  خرقگ قگربکم

صنننکر  هبرج  کف . نشا بررارشی یشعرف یاسنننشنقالب  سننن هو نهم هرن نرمل یهدگد  نقالب  نبر

خاسهگا  آ  بر که راخ  نخا رن هم بنقست   «ینقالب  نبر» شکردت( 23: 1420 )قک. فدکد  ب خ نر 

ساد  1240ساد »قراب.  یها بکشخدب رن بر شدنجره و ضن خت را کبس  قدبا  رفافرنقسنه قشز  

 عفدن  شره  آ نب  هفر ونقالب  نبری نست. بر نخا ساد وخرهدر هدگد و خارنق  رشاقهشسم رن ره

 رششها عزت کربق  که  را  رن نککشرشاقه». (1/120: 1421 ،)سش حسشفی «شنتصشت شعرفی کربق 

 دررهخره وفخو ن [...] نبرشات  خنج   ردب ررن یبهفن   هه  را  فرنقسنننه بر آ  وقت شاقع رزرگ

( ا خ)قدگرن تشبر نره ن  جمع [...] سننتشجا قیشننمارب ریشرم ش یلشرن خ ا نقالب ِ  ر اخهدگد ن

بر نخا رشا  (.134-132: 1221  یاسننمخ ش)رشنن «ها کربکشهمِ خدب رن شصننروف ضنن خت را کبسنن

( رر بخدن  عارف حسنن  حالی بر نج ّب نبری نخرن بر بشرننگکهارش ) رضننا نب  شننکق صننابق

  «نقالب  نبری»نفرا کسنننی نسنننت که ره ررخدرب نسنننهعار ِ هدگد را شکردت  ش(1401)قزوخفی 

 نستنرجاع بنب   (1243  نقدخه بارخس ) «نشار  خک ره باسنخ»بر شنعر « راسنهشلِ قدنفی»نرنبشهِ 

 «نقالب  نبریِ» هنقالبرشد  فرنقسنننه  ن  ررقاش  هدگد بس ن  نرشانی بررار .(24 :1404  قزوخفیعارف)

 خدب هفشا شی گدخ :
 1خرن  و قندنفی راسهشلِ غارت  کُفنم که        نست شا جفاخات جمله نخا آر   نست رنست

)Hugo, 1830-1843: 35( 

 یقدنفی سفه قظاتِ نست  راسروب  شثفد  قال  که ره نخا شعر بر هدگد خدب که آ  طرفه

شبابرت ور خ    نفرا ره وجه شحهدنخیِ شنننعر  قدنفی علشه نقالب  ره (crimes/ rimes)شثبً 

 یگرنخا  ن  نقالب  نبر)نب ِ نقالبری قه نقالب  نبری( قظر بنرب. شدضندعی که بر برخافت سفت

                                                           
1 . Oui, c'est vrai, ce sont là quelques-uns de mes crimes.  
      J'ai pris et démoli la bastille des rimes.   
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هدگد ررن  نقالب  نبری  هره قدگرنخاقی هد  رفعت ن  آ  ررقاشآقنررنر شننن ؛ حادبر نخرن  قشز 

نق  هاخی ره بست بنب )سناقت بهرنرکی( سنرشرنق ن  نروباخینق  و ن  قمدقه غزلدنر فرننر رفهه
 (.201 :1422 حراک )قک. کرخمی

 یایران جوان ای

  ،دیدم   قد یجدنق راش نب... ! زشررخ

 ..... ردسه بنب  شل  خدرش  خُرر رن آفاق

 !صب  خف   قثارت خجسهه راب !زشررخ 

 .دیرسور ش و کدش  فرن و رو   !زشررخ

 ! ...کزادینبدر   و عزت جزت کا  ن زشررخ

 ! ... شنش یشرا ن   ق گ... نا ش   أسخ رر

 ؛ شکر هقالر  جفگ رالا  ررن  خرا

 ... نهاد رو ف  خهد رفهه رفت  ره آ   خرا

 : ش  ن  ررر قسل قدشفصل نا   ش کخ

 .... برو قدررار رارور  آرسها کخ

 !رکادشعر  ق اخو حر  جا  ررا ن زشررخ

 !نرمها ق    آ و را  رنست کا زشررخ

 ررخشز و هد  کما  که    کرب شست  ند 

 برنا  کا ره جاق  فربنت جا  و نا

 (23: نل 1221 رفعت ) 

 When I consider how my light is spent 
 

When I consider how my light is spent, 
Ere half my days, in this dark world and wide, 
And that one Talent which is death to hide 
Lo’ged with me useless, though my Soul more 
bent 
To serve therewith my Maker, and present 
My true account, lest he returning chide; 
“Doth God exact day-labour, light denied?” 
I fondly ask. But patience, to prevent 
That murmur, soon replies, “God doth not need 
Either man’s work or his own gifts; who best 
Bear his mild yoke, they serve him best. His 
state 
Is Kingly. Thousands at his bidding speed 

And post o’er Land and Ocean without rest: 
They also serve who only stand and wait. 
(Milton, 1977: 223) 

 

نقهالاد   ششر ن بر بوری نخرن  قشز وحش  بسنننهگرب  و نخرجبر شش ن  طرف نرن  سنننفا نبر

بر قدنل  قصننش   و « نقالب  نبری»و « صننفابخ  سننتا»قاجار ره برلد  را نشننعار  هد  

  وحش شثفد   رنا  هم را نأکش  رر وجه شحهدنخی شدضننندع ره طرف نرن  نقالب  نبری ناخهف .

 ها باللت و قرنربنب  ها ن  بوگاقه هجد  را  ن  «سننتا صننفابخ »  قصننش  بر بسننهگر 

نسننهکاب  کرب و « خأجدج سننشل و سننرف ر سنن » و «جرل و عالل قاورب» همچد ن نسننطدر 

ر ب که نست شعهال  و بنرب نشنار  نب  و نقالب  ها ون   نرکش ِ بر ظرخکی هقره ره ششر ننخرج

 یغرخب نرکش  و شنن   ندأشا  فارسننی  را  سنناخت را عرری ون گا « نقالب  نبری»نرکش  

 ا هون   حضدر حاصل شاعر  شفظر ن  «نبری نقالب » نرکش  سندسدر  نعبشر ره. نق سناخهه

 ها باللت قال   هفشا آقره برحاد .نستردب   فارسنی 2بر گکهار 1قظات  را  هشفزل ره عرری

                                                           
1 . lange 

2 . parole 
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 شعطدف  را  هفا  ن  حاکی  بوسننت ررنرر بر بشننما هد  ن بوگاقه و ردب  کار بر قرنرنب 

 ا خط شدرب رن شهج بخا سفت  شسل  گکهما  آ  هوسشلهر که نسنت ه شدقشری و ق رت ره

طرف نرن  سفا نبری را  را  هجد  هنلعمل شاعرنقندن  عرسها   خر شیبر سهد . بنبشی قرنر

و  ها  بوگاقهخک باللترهروشنفی شراه   کرب و نفاظر خکو طفز بشرنشد  نقالب  نبری رن ره

 قرنربنب  شذکدر رن نطبشق بنب. 

 
 ستا صفابخ ِ

 همه شاخش   بوب کز سنننفجا سنننتا ن 

 همننه قنن شننائننشنن  ن  جنن خنن  خننابگننارن 

    رررف خ  کمر و برآرخ  بسنننت   آسنننهشا

 همننه رقبننائشنن  کننات رننه گرهننه قبننا ری

   کرب وخرن  نب  شلننک سنننکرننا نقننالننب ِ 

 همه گدنئش  و شنننفش خ  و بخ خ  که خدب

 رنرنر بفنع سنننکنرننا نشا نب  برخننا خنن        

 [...]رفمائش  همه شتال ضننر  بسننهی ره 

 رر رشتربن  قننافشنهو  و   و رو سنننجع و 

 [...]بسننهتدش گرننهه و باشاد جکائش  همه

 رو نفزو  نگر نست سنع   بشنما قحسنی

 همه شننمائش  عصننر ک شفحدس سننع ِ
 (432-431: 1413  وحش بسهگرب )

 نبری نقالب ِ 

       شننننن  شننحننرنننم نبرننی نقننالننب ِ

 شننننن  ننندأت عننررننی رننا فننارسنننننی

       شننننن  نننجنن ّب ون و نننجنن خنن  برِ

 شننننن  شننننندررنناشنننننلَننم نبرننشننات

      و رو  و   رننرو  شنننعنر ن  شنننن  نننا

 قُننند  نبرنننشنننات کننناخِ خنننافنننت

      بننشنن  و بننس رن هنناقننافننشننه کننفننمشنی

 [...]خنندخنن   بور هقننارننکنن شنننندت نننا

    نبرننفنن  خنن ن  ننند بننشنن  آقننرننه

 عننررننفنن  کننلننمننات هننشننا قننرننهننه

    گنندخننفنن  آقننجننا ن  گنندخننفنن  هننرهننه

 جنندخننفنن  آقننجننا ن  جنندخننفنن  هننرهننه
 (122: 1410 ششر ن )نخرج

 

 ایران در ادبی انقالب وضع -2-2

 طالالاقیو بنب   جخنرو ی  آقاخا  کرشاقآغا  ش  نب  آخدق را که  ینحدد نبر اخن رشس هبر نبنش

 شتالکت را حرف ررن  یطرف نر سنفا نبر ن  وکارگکت که شحافظه  خ  راق رفعت نعبت کربو 

 یرکرب  نصالت غربر ررجسهه یخدنسهف   سعیش ج خ  نبرشات هرساقن   د شکه نقالبر  ننا  

رن   دفرنقس کشهدگد  شاعر رشاقه رهدرخو  یرنسهبنقرنر    ره  نعضنا بنشنهف . ینقالب  نبر

. رقگ جلد  کف کم رن خنبر  یطرح نقالب  نبر یکفف  نا نا گیش یشعرف یونضنننع نقالب  نبر

 بنقسننت که رسننماًخدب قمی قخال اشالشارن»آورب:  ا شره ر یاسننمخ  شقرهه رن نود رار رشنن اخن
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و بنشننت  ن خیو ندنقا لشکار ش اخن  فال  هدگد ررن [...] کف  یشعرف  خخدب رن قائ  نقالب  ج 

ندنقسننت شالبدد یش یخدرخدب رن ره عخر   خو عالا  خرا شرارت ردب و شطال  ج   غرور  بنرن

رن  ینقالب  نبر اخن  هارهخر یسشقک  شسع یحه (.134-132 :1221  یاسمخرشش )« عاشه سنا ب

قماخ    خرن نخا قرهه رنسننت شی. (122-124: 1221  یسننشقکقک. ) برریعال  شره قر  هک هم  نا

 هها  آذرراخجا   ره نخهبف رشا بو بسنننهن  بشررنتشرم رسننناقه  وقهی نالی رفعنت  هرر

 قکشسنی )ب رد نررشلی نررن  بر بی نقالب  نکهبر روسشه بی ررب ها  نرنرشلی و ضن بشررنت

را نشننار  ره کب  سننرخ وخرهدر هدگد علشه نقجما بنقرننر   بر شالات ( 421 ؛402-402: 1421

شناعر نقالبری فرنقسه بر نخرن   هگی ررآش  و هفشا خدنق  سنشاسنی رن ن  ررقاشدقعشت سند ش

 ینبر نقالب  کخ  یاسشنقالب  سن کخ مششسنهال هجشقه اخنرقاطع»نرنئه بنب  آقجا که قدشنت: 

 [...] ردب( نبری نقالب  و عصننشا ) نهمه و نرمله نخا ره شحهاج نخرن  سننشاسننی . نقالب نسننت

 نقالب  و آورب خدنهف  نصرف رن بِشاغی هآذوق فرر  و حس نب   و شعر فا  و علم گرسنفگا 

   (.21: 1221   رفعت) «قمدب خدنهف  نهدخج و نرمشل رن نجهماعی و سشاسی

 یبرن  رر نقالب ها()رشفاگکهماقی کارن شحافظهگرنخا  و سننفتقراب  گکت بسننت  خنشا را

بر کفار هم قراب  بو  اخآ  قبدب؛ ن رشخهدگد بر جرت نأخش  و بذ یگسد  تشفرنقسه و شدقع

بر « طق نکاوتشف»و  « نر شفطق هم»نسنننت که را شکردت  یدضننندعش  نبری نقالب  هنجرر

  یسلطاققک.  ؛21: 1422 پس شو فل درگفساخقک. ؛ 201: 1421الکبئد و شدفه  قک. ) گکهما  رنرطه بنرب

گد  ش و  نقالب  فرنقسه و رشرهر ن  نل ش( 1221) نخرن  هآقجا که نقالب  شرنروط .(22: 1421

رحث نقالب  نبری نخرن   ( 1122) ها  شفهسرشد  روسد  ششرنرد  و هدگد شفهج ش   ردبنق خرنه

کرب نا آقچه بر نقالب    رن بر نذها   ق   شی(1243)هدگد 1  فرنقسد رشرنهر نقالب ش(1221)

الب    قطعشت نقبنقرر    نعضنانکهبر روسنشه و نقالبرات نرکا  جدن  ره وقدع بشدسنهه ردب. 

نقهالاد ردب  آ  ره نحدد نبری نخرن  رن حاصنل قارل نبریِ بر بی نقالب  سنشاسنی رن و نسناسناً

که حهی هدگد قشز قهدنقسنننهه ردب ن  قش  قدنفی بنقسنننهف ؛ هرنشیها  قدگرنخا  خطا و خشاد

 روخ نب  -ره نعبشر فدکد- همه نخا نصننابف  خدخ  رره . رانخانسننفهی و ذهفشت نسننطدر 

و  ها بنشتقاشنی ن  ررخدرب را بخگر  فرهفگی  ق رت فرنونقی بر نکششر شسنشر عاب  گکهما 

حث نقالب  نبری شفجر ره نکششر قدنل  و  خباشنفاسی قدگرنخا  ن  شب« هنقباد شرنهاقاق» قراخهاً

هال  و نحساس »شحافظه کارن  و طرف نرن  سفا نبری رن ره شنعر فارسنی ش . نکششر  که 

                                                           
1 . Révolution littéraire 
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 برشاتننطبشالی  هکرنناق  نا خدب رن قاهار ره ونکف  بر ررنرر نقالب  نبری ر نقف . شطالع« خطر

هفگات ررخدرب را قظات فرهفگی و نبری به  که خک قظات فرهفگی و نبری هم ره شا قرنننا  شی

نلمللی فرآخفنن  هننال  و بر بس رونر  نبری رشا»گربب: رو شیرننهبخگر قنناگزخر رننا هننال  رو

ررجسهه بر خک  را   ررن  خدنقف گا   نبرشاتگشرب: ن  سدخی ونکف  ره بو روش صندرت شی

ها  نبری خدب رن هنا را ونکفری  رف و شفاس  نجرر شدب را  بخگر  خک هال  شحسد  شی

رسنن  بهف . ن  سنند  بخگر  ررخی نحدالت نبری  رر نثر بذخرش و نقباد شرننهاقاقه ره آثار و 

: 1422)برنور   «شنندبره هالرننی رزرگ ر د شی آخ که خدب شهعاقباًی خا  ره وجدب شینبرشان

نا را بنبق  یگی رفعت قرننا  شی هدگد رن هم نر  را شدقعشت سنند گشدقعشت سنند نخفا  (. 41

که  د ششرهرک نقالبر یگروهبرو  ی گخنقالب  فرنقسه  و یاسنششسنردت گذنشنها وجه سن

رقگ کفف  و را شفطق نکاوت شبحث رن ره نسننت رن کم نبرشاتو  اسننتشسنن اشر نر  همهما  

ر بر ررنر «بخگر  گکهما  هسدخ» اخ «بشما» گا خها بر جاکشکبسن  سنمت قال  نقسن نب

 هسننا نقتخرشغ  نرنرطه  خخد یارختخسنندق بهف  و را  هد رن خبر فرنقسننه و ن ینقالب  نبر

ه ها ر سننا تخرشگکهما   غ هخنسنناس قظررر» رن شطرح سننا ق . یخدب را طرف نرن  نقالب  نبر

ها عاشب  و گرو   شثبت و کاشل ررن یهخآورب  هدبسنننتنفهن  کنه رنهیعلّنت ننکناق ش اخن

سننا نقه شاقع ن  تخرشغ هبر رنرط «بشننما»ت نسننت که حضنندر لر ن  ع اخشمرا نسننت. نرشغ

  ها گا خرر ب  خنعر اشهم (.111: 1411ث  ر)هدن «شنندبشی «بوسننت»ندسنن   تخکسنن  هد

 نبرشاتبر  ینقالب  نبرهم ها نو کف . هفاقره بر هما  سننادصنن ق شی زشق  بسننهگربوحش  

آقا  رلره  ینقالب  نبر رشخبنق  نشا قه بر جرت بذشنننعر و نب  آقرا شی ینروبنا رن راعث نرق

 ینبر که نگر نقالب  زن شسهقرهه ره سفت اخو نذکار ن کششعر کبس  هابفاع ن  سنفت  ررن

 رن خن یراسهاق  خبف بورنروبا رر اشرشبر را نر ب»ره ثمر قرنسنت ن  آ  رو ردب که  ا خشنروبا

 یندس  هما  سفا نبر  خبر آخر را ینقالب  نبر یکره رن خهه بر نو نلب« ق نشت یشعر روقال

                        .(4: 1400   بسهگربوحش  ) ره گل قراق   شدب

 اخه نشهدج یخدرشهرص  ردب ره یشتالکت را نقالب  نبر فگا شکه بر کم  بسنهگرب  شوح

بر  یعطک هنو رن قالط( 1-1هما : )  ینقالبر  خنب -ینقالب  نبر  هرهدن  شالال  خنشر شنن   و شننا

  که وهرن؛ ن  نقالب  بنقسننت طرف نرن  سننفا نبری یو نصننطبح  لکد  رربنشننت ن  شعفا

ره  ینا قگا  گکهماق گکتآ  ستا  یو نبر یاسنشسن هقاهار بر شبحث نقالب   ن  هر بو جفبره

رار  اشنّول  رن ررن یو نبر یاسشگکهما  شسنل  س عشوسن  رخبر بن ینقالب  نبر  گکهما  قدبا
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  ن یبرک سفه سما خشن   ر  خگسنسنت و رر هقالط برک نا    اشکرب  راشن  و هم یشعرف

 و  رلدشنندرش  »نقالب  شعابد ردب را   شا ون  یکه بر شننعر سننفه رنخشکردت نقالب  راشنن    

)بهت ن   «قد یحردشه جابخکرب  حردشت شدجدب و نون گد   ررن  ن شنندرش ع  [...] آشنند 

رربنشت ن  شکردت نقالب   اشهم زشق یقاآق عصنر شا نا کششنعر کبسن ن که هفا  (341: 1432

بر  رهخرفعت  ربفعهیِ  یرا نقالب  نبر  بسهگرب  ششتالکت وح  شندصاخنشندب. راشی   خب

  یچه شعر سفهردب ن  آق  نررنر هآ  بنشت و قست یو سفا نبر کششفاخت نو بر شعر کبس

 آقچه بر شدرب قخو نصنن  رننهرشبرک ر  کربق . ررن زخنقالب  نجد  و ررار بررار یحافظ  قاآق

 یو نبر یاسشرا بو گکهما  س هدنجربر ش خصند  نقالب  و نج ببر  بسنهگرب  شررار و وح

هرت  )بر رأس شا  اخنل که قاصنر یوقه یعفخ م خره عال  ررگرب یگکهه شن   ررهر نسنت کم

ه ف ی   ن  طرف جفب  رارمسیش1222شصابف را   قمر1212بر ساد گکما  سنشاسنی( 

نلعجم بررار ره شفاسننبت سننبشت شننا   حسا ررب. بر شیو جا  سنالم ره شندبونقع شی نرور

 :                                                        خسرنیرن ش تشر اخن نوبر ضما ش ح  )بر رأس هرت گکهما  نبری(  رن شش یقاآق   قاصر

 «انقالب  فهاب یهسه  ورقه بر شعمدر         آسما   رن که شه رست ن  قضا زبخن شفت»
(14  1441  یقاآق)  

  ربف  ررنورششرج و همرمه بر رگوهرج  شدرش رلره نقالب  قه نحدد  اخن  ن قاآقی شفظدر

 هخ نو اشن  هم زشکارن  قرسننن  شحافظهیره قظر شب. درفهه رن نرک و جبرن  ق رت ن بسنننت

که  یردب را برک رخبر نکا اخو ن افهف خیشرن بر« شدرش  نقالب  ره شعفا»  شکردت یسنفا نبر

خدب  و   هابر قدشهه یعرال»بنشهف . « نحدد  نقالب  ره شعفا»ن   ینج بخدنها  بر عثماق

  هننا قدآور  رن ررن یبرکا نقالب  نبربها رشنعب نجنن ب هرو قاشرفعننت بر  ین  نو نال  شب

 ینسننت. بر آ   را  نقالب  ره شعف یهم ررگرفهه ن   را  عثماق رشنعب اخنق . نخدب ره کار ررب 

سننفت ررنق ن ِ  ه  بر شالال«شره »  ون   رطرفه آقره بررا .(210: 1412  یاحخ)ر «نحدد نسننت

ره حسننا   یخ قرننر آ  شالاله رن رو  نود نقالب  نبرخنار یحه  نکه ع   « شره  سننع »

همننه آ  زش  ق(41: 1412کد   اخ ر؛ 121-102: 1431بدر  ؛ آرخا22:  1221 رفعننت )  نقنن آورب 

ون   ردب. روشننفکررن ِ  کخ یفرمن گدقهورر سننر  اخکارن  و شهج بشحافظه ا شجفجاد شجارو

ه  بق  کیش یبست ره ساخت ون گا  فارس  شهأثر ن   را  آ  شفطاله یساکا بر عثماق یرنقخن

ون گا   یبنشنننت  هفاقره شأخذ قاشکردشیرن ره ونکف  ونش یطرف نرن  سنننفا نبر لعاش اخن

 یر و  شفاسننبت را  را  فارسنن یعثماق ی را  نرک ظینللکنحت هنرجمرن  ا خشسننهعمل قدگرن



 212 717-747ص ، 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی  در ایران "انقالب ادبی"بازخوانی گفتمانی مبحث 

 

 بر نخفجا(. 4: 1222 نب   ی)نال لال  قرابق  «خا  ونل   نبرشات»بنقسننهف  و ره نسننهرزن  آ  رن شی

 یآشد ش  را  فارسنن سخکه همِّ خدب رن بر ن ر ا خقدگرن یگکهماق  فضننا اخ  ششدضنندع شح

 نعاشل  اشجکرنف هرخنسناس نق رر» نسنت.شککدد شاق   ینقالب  نبر  شصنروف بنشنهف  بررار

 اشبشرم بر ن ارشرس  شر  دسههشرن ب سنههخرا   جا  را  و ششر  ر  خرا گرخو شرا   ب نبرشات

ررار نلرعرن  شلک  ررن(. 11: 1422 و    رش)شع «و شعفا بنقست یکف  گرن  گکهماق اشر هرنرط

 هکمق  یشعرعاق ارشرس کشکبس نبرشات  بنشت ینجهماع -یاسنشسنفعالشت  که بر خرنسنا 

 هشقاح یآقره طرف نرن  نقالب  نبرشننن   حادشی   شدشنننشق  خقمدب که هر رو  رایش یطررفاک

 اتشکل قخره طر ی را  فارسنن  رشکربق   فرنگینرلم ش یکه ره  را  نرک جا خآذررا یفرهفگ
ردبق  و را  یخدب شعلم  را  فارسننن فا خجا که نو ن  آق  ق خبیرن شکلق و بشننندنر ش  سنننع 

  خی بنشننهف آشننفا« شران »ها و برسننها   ررن کشکبسنن نبرشاتآشد ش   شحهدن یفشسننفگ

گرت رن یش  سع  اتشکلنش رر گِرب که همه یشهد  آشد شن  خ  و شحهدن رششضنرورت نک

 که بر کفار شفرننا ِ یشهکاوت وقه یگکهماق  فضننا اخن  یونقگر. ردبق وضنندح لمس کرب ره

 یگرفت  ره نکاوت رربنشنننت ن  ون گاقبو گرو  قرنر شی  بربن هخقظر شهکاوت سننفت و نج ّب

 یگکهماق  فضا یآلدبگررار بر شه. ب یبنشا ش زشق )ره بو شکردت ش رسه خا قحله( هد  شره 

 نذعا  بنشت  سع   را آقره رفعت خدب ره شالات ونال زبهم شنونخر قر  سن جا خنررن / آذررا

ی که کارکرب گکهما  سننفت آشد شنن  بر شحهدن رششقه نک « شره  سننع » هبر جدن  شالال

 ینحهمال خیکارن  بر نفزوب  ش لدد شعفانق نت شحافظه ا. نخرن نرنئه به نبری عصننر سننع   

 ظرش ق« شره ِ»و « نقالب »  هارر بند ون   غشر  شرج وو  هرجقحله  نراشلهد  شنندرش  

 «یگکهماقگدقگ  حد »ره  هگکهما  الکب و شدف هخنسنننت که بر قظر  نهما  قرهه ا خنقدگرن

 یعاقش گرخطرب ب قخگکهما  ن  طر کخقرنناقه بر برو   کخ  شعفا تشنثب» شنندب.شی رشنعب

شدب. یش ینحهمال یشعاق لشگکهما  راعث نالل کخ رواخن. ن ربشگیآ  قراقه صدرت ش ینحهمال

 یگکهماقگدق  شننندق   حد یها رن که ن  گکهما  طرب شقرننناقه ینحهمال یشعاق هالکب و شدفن

 یعفخشدق ؛ یش زخرگکهما  سنر کخنسنت که ن   یونقع شعاقبر یگکهماقگدقگ  قاشف . حد یش

ذف قظر حن  گکهما  شدرب ینست  ولبنشهه اخبنرب و   گرخقرناقه بر گکهما  ب کخکه  یشعاق

آگاهی  (.12: 1421  ی)سلطاق «بر آ  گکهما  حاصل شدب خیشعفا یبسه کخنق  نا و طرب شن  

گکهما  سشاسی و نبری  نقالب  نبری نخرن  رن ره   نالی رفعت بر بشدق  بو حد  رر نخا قرهه که

به  نا ن  نب خل  را  نرنباطی سننشاسننی ره  را  نقالب  فرنقسننه نرجاع شسننهالشم نارختی شی
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)ررار( نست  جلدگشر  کف  راعث رر آ   ن خک شلک نلرنعر هنسنهعار  نبری که ندن  شناعرنق

 قرنر« عصشا »  رن بر کفار شعفا« نراشل»و « شدرش» ینحهمال ی  شعاقرن کاشحافظهش  که 

جرت نسننهعار   را  رن ررجسننهه کفف . شنناخ  رهدن  گکت   ینحهمال یبهف  نا را نفزوب  شعاق

آقجا که شعهال  نسنننت  ررب؛ی شیب نسنننت که ر خا قرهه  شنننفاس هکنخرن   نفرا خا  رخپرا

 یرفدنخهخجمدب و  رر یشبف یکخنعر یش نوشت بنرق  ول  کاررر شحافظه عاش نًعالماً ا ششنننرق

  که هما  بنقفیشی نب  فارس یذنن هصشرن خص کار بهف  رلره شحافظهین  آ  ره بسنت قم

فا و عرشا  و نلطش  نصنندرِ شبهفی رر وجه نسننهعار  کبت راشنن  قه نحدد بر ش  نکششر شننشد

                     .(130: 1421 پرا خ)رشحهد  که شعردب غررشا  نست 

 عرصه رن رر شاعرن  یاسشکه نقالب  س کربرن شطرح  لهشسنئ اخن  بسنهگرب  حشورع نر 

  ن شش»سمف  رن ن   اخنفسار ن« سندنرن  سمف  نقالب هارک»نفگ کرب و قاهار  اسنهم نرشسن

  ش)وح نق ره نرابد و حرکت برآورب  «نبرشاتبشت برا»سند  ررگربنق   ره «اسنتشنفگ سن

  نبرشاتبشننت و برا اسننتشنفگ سنن  ن شش سننتا ن  بر نخفجا را .(102: 1400   بسننهگرب

ره  د شنقالبر فرهخرر ن ی؛ شبفخار شینرنباط  ی رنا  و ق رت ره شبحث نقالب  نبر  هناشالدلنه

ردب شالاص  خدب رن ونرب بر گکهما   ا خبر جر سفتکه ره قکع  یاسشق رت سن ه شدقیخاطر 

ق رت شاقع سنننر رن    که حد رن  یبرنشرا  ررو  و ظردر آ  بر گکهما  ن هد  ؛نق کرب  ینبر

ه را فرنسنننت ر ینقالب  نبر یِگکهماق  . نشا رفعت بر شالات فاعل/ سننند  ق خبیش رنننهرشقبدب ر

رر  که شرروطه یرب و ن  شرافریش یسفت ب شسل ِ گکهما ِقرکهه بر  یرقگ شن   ه شدقکم

 « شره  سع » هشدب و ن  شالالونرب عمل شی یردب ره قکع نقالب  نبرکرب  جابخسنفت ن دنرخب

ب. ررشی  شاقمف   ررر یبرآورب  نقالب  نبرگکهما ره  ررن  یگکهماق  شکالدب هحلالن عفدن رنه 

کهما  گ کخکه  ی شاق»شدب. شی ابخگی گکهما  ن  آ  ره شدقعشت سند  هخقظربر که   نقرهه

  سد  کخنعطا  کف  نشرا  ظردر  تخهد یندنق  ره عاشب  نجهماعیشدب و قمبهار نزلزد شی

ش نرن  و شهکررن  رزرگ  استشعفدن  رهبرن  و سنفرنب ره فجاخگربب. بر نیفرنهم ش یاسنشسن

کاشل گکهما  و  تشردب  و ع ت نثبینشراق اش شظردر ب اخشنندق . نیبر قال  سنند   ظاهر ش

شهزلزد   هارر لبه هاسننند   گرخبعبارتنسنننت. ره ینزلزد گکهماق  خبر شنننرن تخرحرن  هد

شنندق  ظردر یها بهار ضننع  شکه گکهما  یونقع  شاقشنندق . بریش جابخن یسنناخهار گکهماق

ها نفرنب بر شدرب گکهما   خشننرن اخربب و بر نگیفرنهم ش  خج   ها رف سنند   و شکصننل

و نقالب  رشفشم که شی .(123-124: 1424 نب   یفش)حسننن «و قه بر برو  آ  رق شگیش مشنصنننم
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گر جلد  [...] و  ق(1403) ماکلِهد  سننرگذشننت نِ  که  قثر نرجمهو نره ن بر قثر که  نحدد

ردب نا ره  حرکت بنب قشز  ی شا  ره شننعر فارسنن اشبر هم  ( 434-411: 1411 ت ش)آبش شنن 

 نبرشات ینحدد نسنناسنن». ار خقکدذ کف  و ره ذها و  را  شربت رن   یبدب سنناخهار نجهماعنارو

برن   ذوق  ا شبر سال یشعر سفه [...] بور  آشنرار ش  اخبر قثر ن  ج طدرشرنروطه نره ن ره

  شننعر و شنناعر  دشروش بر شنن رششنشرا  ق نشننت نک یرنحهعاشه رن هفا  برورب  ردب که ره

ک سب رششررار نک  نلرعرنردب که شلک لشبل اشبرسنت ره هم [...] قبدد عاشه ونقع شندبشدرب

 «شاق  یراق مخق   دشبر هما  شننن  شروها و کمبر شنننعر ننا ش ت یول رفنتخبر قثر رن بنذ
 (. 13: 1422 حراک کرخمیقک. ؛ 111: 1424  ی)آجدبنق

رن ره بوش  خینلرنننعرنکه نقبا  شلک رن  خن خیسنننرن  شفصنننل قصننن اخآخر اخ  ن«ررار»

رفت. گقرنر شی یگکهما  نسهب نب نبر  رخردب  الر  بر بن یسفا نبر  بروربو بسنت  شکرنیش

( فکشع) کبدب هرشرا شن   شکرنیش ینقالب  نبر  گکهما  قدبا  بنخرره   گا  هم که سنرگا 

رن شنننکاف و  ینبر ا شعصننن کخقهدنق   چگا شکرب نا هیرن ورنق ن  ش ینقالب  نبر  یسنننفا نبر

شدضدعات بر قگا  نو ره  رخره سا یقگرشِ شعه دِ ررخاسهه ن  سفا نبر اخ. ن خروشا برک قما

  عرش  )نقالب ( بر شرل و شحهدن نحدد کاشل رشخکف  و شاقع ن  بذشی تخسرن زششعر قد ق

رن شاقعِ سرِ رن   یسفا نبر هعلال  یبرسهره   کها  هرار شناعر آ نب  شندب  هفاقره قگارق شی

  ق ن اخنشرغ شننباهفگ ره  هسنناد رع  بر قطع کخ»بنق : شی  فرم نحدد شننعر  ررار ررن

کرا شاقع  هعلال کاخ. نشا برزبشآشیشعه د را شنننعر قد ش  ند شبه  و ره شنننیباسنننخ شی بروق

ره بر رل   خگرنیقم  نرخج   هانفرا ره قال قه یعفخرروب.   شب ابخرن    اخشنندب که بر نشی

 اخن(. 401: 1412)سنپاقلد   «شدبشی  شر رف  خیسرن  شقصن  سندره  گربرا عال   خبربن قد

 اخ کار شحافظه یقدعنلبهه ره بنقرر   هشجل  نعضا رخقرنتِ سنفت بر ذها و  را  نو و سنا

رن  که ررار نج ب طدرره   شنقجاش یو نقالب  نبر آقنا  ن  نجن ّب  خبر نعر یشمناشنننات نبر

  کف  قه نحدد جدهرشی  خشرج نعروفهفه و هرج  شهرنبف را نصنبح  و نقالب  رن بر رنسها

 . شدضدع  و شاهد

 «نفهاب بر را نر و رر   آ   شا  شرجوهرج        آشرار نق ر  شا     ینقالبر  گرت بر ر»
(132 /1 :1420 )ررار   

 

جبره  و بر رأس آ  ره ررار  اخکه ن   را  رفعت ره ن خیسنننهاخو ن کار شحنافظنه هفنا 

 ینأجرو کم ین  آ  ره جبدق آخدق  نب  هردب ک  زشهما  ه هشننن   نبنشنقسنننبنت بنب  شی
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ره شهأثر ن  رهر ن  آقشرو   (41 :1420ق نب  یبارس؛ 23: 1432 ت ش)آبش کرب  ردب نعبشرها کشکبسن

  عرشششرنث  شتصدصاً کششعر کبس یبر سفت نبررخره  راشن   سنمشالشسندسن   ئدلد خن

شدضننندعات  رنشد شخدب ب  نقهالاب  ها گا خنو )ررار( بر ب». حنافظ بنشنننت رزرگناقی هد 

بر  سمشالشن  سدس  رخبذنثر اخبنشت. ن دجهن سنمشالشسندسن یره شباق غالباً یو نبر یاسنشسن

 بر نفاقضی [...] نستکرب   نشآ  بورن  را نا  ب زن شسنفت سه گرخرفعت و ب یج ند نو را نال

 سنند  ن  نشا بنرب؛ راور ن رخجی نحدد و نراشل ره سنند خک ن  نو بنرب؛ وجدب ررار ها بخ گا 

 ررهرخا و آخر کبت رن نو کبت و هانق خره نمات جاشعِ رن نو و بربن بشی سع   ن  بفاع ره بخگر

 اشرار عب نلحسنننفاقض ررار  که نود اخگکت که  ن  خرا .(243-240: 1422  یخاقنَشَا)« بنق شی

  ها گا خراشنن   ب ضره نفاقن  آق  شر (312/ 2: 1421بدر  اخ)آر کد  ره آ  نشننار  کرباخ ر

رس  که که ررار خدب قشز رر آ  ونق  ردب. ره قظر شی نست ینو ره شسائل نبر یشهکاوت گکهماق

 بر روسشه و ره نقالب  نر   سنشاسی و نبری ره بش  ن  نقالب  سدسشالشسهیسنرآغا  نخا هم

شرننت   یقرهه  شاق اخن .نقالب  روسننشه و نخرن  نسننت گربب که عاشل هر بوفرنقسننه ررشی

: 1412 دک کی)بف مش را  ره هفگات کارررب آ  بر رافت گکهما  ندجه کف لشه نحلگربب که ریش

 نسننت یشهکاوت گکهماق  هان  قگا  یخدذ  ن  طرف ررار ره نأسننأکه نفدع  را  ش خیجا. (122

کار ن  بفاع ررارِ شحافظه فجاخنسننت. نگرفههنو قرنر شی یاسننشو سنن ینبر اتشرن  ح سننرکه رر 

ما  گکه  رخبن  کد  و حکظ نفگفارسنن بر جرت  خردب که را یگکهما  ِ راق یبر ب   سننع 

که  یرا  راق «ینقالب  نبر»نا   را عفدن   یشنن . شدضنندعبر قظر گرفهه شی ینقالب  نبرقدبا  

ره سننفا  حمله و هجمه اخ. نشطرح شنن نسننت   یحمله ره شفارع گکهما  سننفا نبر ه ششاه

ا کرب نشی جابخرن ن  شهضنناب  هاتشها رن ن  ثبات بور و شدقعگکهما  د  شن  طرف نقالبر ینبر

شهضاب   هاتششدقع اخن  ش اششعن شبن   سد   «یسفا نبر یفاعل گکهماق» گا خررار بر جا

شهضاب هم قرنر   هاتشها سند   رن بر شدقعکه گکهما   خآیش  شب یطخشنرن یگاه» راشن .

ش    اششنع  شبن حالت سنند    اخرن نقهتا  کف . بر ن یرخبهف  و سند   شجبدر نسنت یش

را  د شقتسننت ن  آ  جرت ردب که  نقالبر   بفاع ن  سننع  اخن .(20: 1421  ی)سننلطاق «نسننت

بر ن ر  سع نعالشم  و عالماً عاش نً یو نبر یاسشس  گکهما  جار   نبشینمات ررن  ارشهدشن

بش ن  خد  نو عبو  رر سع  گرخب یطرف ن . گرفهه ردبق  ره راب نقهالاب )ش نرس( هاخاقهشره 

 .  ربکبفاع شی زششعاصر ق یسفا نبر یفاعل گکهماق گا خبر جا
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 ی در ایرانتبارشناسی مفهوم انقالب ادب -1

  که بخ روشفیندن  رهش   ن  شبحث نقالب  نبری شیشنفاسنی و نبارشفاسی خابره بخرخفهرا ندجه 

بر نخرن    1221وسنننشه / آرا  ر1211ها  رحرن  نقالب  نکهبربشناشن  هگدقنه هرنار شنا  بس ن 

 بر آ نبخسننها  هبو سنناد رع  همزشا  را شجل قشز  بنقرننر   هشجل  نعضننابخگر و  نالی ررارشحم 

شننعر   ش( 1222)ررما  نرشکا  هشجل  عضنند نقجما نبری نخرن  و سننربرشر بسننهگرب  شوحنبرخز  

 ف  و شجبت و شباحثات نبری رن رهبهی قرنر شیگکهما  نبر  شرکز هعفدن  قالطرنهرن  کشنکبسننن

 و یسننفا نبر  «شا»  سننا ررجسننهه قخن  طربهف  نا بشدق  شی سننفتشسننل  گکهما   ا خجر

 شننندق . ینقالب  نبر  قدبا کهما گ  رف شاقع ن  شکصنننل ینقالب  نبر  «آقرنا» یرنقهشنحناشننن

 رسهه  هاگکهما  و نست غشر نضعش  و خدب نالدخت ررن  وکار سا  رنقیحاششه و سا  ررجسنهه»

 و خدب سننا  ررجسننهه ررن  شتهلکی ها شننشد  ن  بنرق   نخهشار بر که نشراقانی و شننرنخ  ره

و   سا ررجسههگکهماقی که ره شرل  1ها ششد (. 113-114: هما ) «ررق شی ررر  غشر رنقیحاشنشه

تِ فدکد ق ر هنست و ره گکه ا خکه بر جر  زشعفدن  هره حضندر و نسهمرنر ق رت ره یرنقهشحاشن

 بنرب تشو هم بر سنننرکد  شعفا عاشل  شهم بر ندل« شاق گاربرو  روشکثرت شفاسنننبات ق هشفزلره»

ب شجابالت بر ها هم رروق نگشر  شجبت )نفالش ِ( نبری بر آ  سادنسنانساً شرل .(102: 1420)فدکد  

ر  سفا نبری بر جرت  طرب و کارن  و طرف نشحافظهها  بر  خر ششد  نسنت.بی نخا نقالب  ردب 

 شدب. رنقی نقالب  نبری قرا  بنب  شیحاششه

 
 ادبی: تثبیت و تخریب انقالب مفهوم معنایی هایداللت -1-1

 .شرروطه شرل گرفت یاسشنقالب  س مشنره ن بر شدرب شکاه و شطال  مششکاه لشنالل شدضندع

  یشاقف  قاقد   بشدکرنس یمششکاهی رنقخنقسنا  ن تشو ذهف خخنار  ی راق هره نجررفخرر ن یشبف

 -ینسبش یبر عصر شرروطه ظاهر ش  رقگ و لعار یش ر  غرر تشکه شهأثر ن  عالبقرن   آ نب

 شفجر شدب؛ هفاقره مششکاه اخخدنها  ن  نردب نا ره برک قابرسنت شرنروطه   شرترن یرنقخن

آ   یرنسه .(2: 1422 آجدبنقی  )قک. کربق   خرن  شفرر نع یشرنروطه رن ره نشر ره شعروف و قر

 هو نجرر «نبری نقالب » ن  یسنننفه برخافترا ندجه ره  زشق ینسنننت کنه شبحنث نقالب  نبر

ا ش  نا  ن  خو نحر  خبسهتدش نعرو طرف نرن  سفا نبری  کارن  هشحافظنبری  -سنشاسنی

  «کشنع نت سننبک کبسنن»  «ینقهالاد نبر» ( 3: 1221)ررار  « نراشلسننشر »ره رن که آ   خیجا

                                                           
1 . Strategy 
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  «ینقحطاط نبر» «یعلمینقالب  جرل و ر» (330-343: 1221  یاسنننمخ) «هاد جرلا شسننن»

 «حادنقه نارخک عصر»  «نقسبخ عصر»  «شهالل  نبرشات»  «یشنعر سنفه عشکاخ شف رنقگرخو»

ره قالل ن    نب  شکق رضا) «شندرشنگرن  نبری»  (12-14: 1401؛ 114-102: 1400   بسنهگربوحش  )

« شننندرراشنننلم نبرشات»  (4: 1222  نب  نالی) «خا  ونل   نبرشنات» ( 21: 1404عنارف قزوخفی  

 لشنالل اخن هاخی ن قمدقنهبنب    . ررنبنبقن  و نترخن  قمدبقن  لشناللن (122  1410 ششر ن نخرج)

 نخت.برب یبر قظر بو گرو  ره نقالب  نبر «یو نقهالابنت نبر نفالش » گا خندن  ره جایشطنالن   ش

 خینروبا اتش نب  و نبرآخدقن   رناشهخکر  قظر یکنه رفعنت بر نقهالنابنت خدب  ن  شبناق خیجنا

جمله ن  کشنب  کبسننن  هابنب  ره سنننرشرنننققمدقه  ررر  ررب نشا ررن یکرشاق خا  ر نآقاشش

حافظ ندسل « و هفگات برو  تخشزرع سنبز فلک ب»و   سنع « قد سناخت یهرکه آش  عمارن»

ن  قال  و نقهالابنت   خنعر اخن یرنقهشو حاشنن  سننا یخفثبر جرت  .(22: 1221)رفعت    خجدیش

کف ؛ شح وب شی کشکبس  شعر شعرن یرن ره رررس ینبر اب  نقهالبنقرنر   هشجلنسنت که  ینبر

 « خآورب شرف شرب ب یش»  شره ندض شجلهنخا بر  ین  ب  صنکحه ن  نقهالاب نبر  شکه ر خینا جا

  بسنننهگرب  شوح اشهمچف (.124-122: 1222 ررار  و یاقشآشننه)نقباد ار خینخهصنننا  ش یروبک

ر  کیش  شبر شدرب شاعرن  عر  رن ب« قالل نقدند شتهلکه»بربن ب  یکه ره قال  شاعر ش خیآقجا

    .(121-111: 1401   بسهگربوحش  ) آوربیقم ا شن  آ  ره ش یلشنحل چشو ه

ن  را ره قدشها شالاله «شره  سع  »  بر همشا رنسنهاست که ررار بر باسخ ره قدخسف 

رف   و گکهما  شف   خک نقالب  خا ب نا شاقع ن  شکصلبسنت شی« سنع   کشسنت»عفدن  

رر   کشأشفهرنر ش   را ن « شره  سنع » هقرنر شالال  بو رو  رع  ننبری گربب. نخا شالاله که 

و  اشدندبخکه شعرف  ردسنننها رر کها   هشو نرفضنننا  گکهمناقی کنه سنننع   ن  آ  ررآش   

کارکرب قمدب  بر ررجسهه کدشریونقع بر( 112-1/113: 1424  ررار) نست  سنع  سنمش ئالخن

نمرکز رر  رن ن  یشدضننع ج ند گکهماق گکهماقی سننع   ن  طرخق شجاوره و نقهرنح نسننت که

کف ؛ ره قدد فرنگکهماقی شهمرکز شیل  ؤش کخو سنننفت همچفا  شدجدب ره  یفرهفگ رنثشش

ل  ؤگکهماقی  و بر آ  ش ل ؤش هشالدلرلره خک نسم خا  قشست  ل  صرفاًؤنخفجا بخگر ش فدکد

گکهما  نسننت حهی شی  هل  که ررسنناخهؤقات ش که ن  نخا شفظرشطرح نسننت؛ هرنکارکرب -

 ؛ جاخی که ررار قس  شها نعالشم سع   رن ره نعالشم ندنق  شهد  شراره رن برکفار هم قرنر به

-ل ؤرساق . ن  طرفی شنبرا  خدقاقی  هف  و عر  و عجم و شها نشنعار فربوسی و سفاخی شی

به  نا فضننا  قدعی خا  ن  گکهما  بر جاشعه نسننت ره ررار فرصننت شی هکارکرب که نشنناع



 221 717-747ص ، 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی  در ایران "انقالب ادبی"بازخوانی گفتمانی مبحث 

 

  برخافت شهج بخا ن  شکردت (Foucult, 2015: 19) سفا نبری رس  بنب   گکهماقی رن ره حد 

 نقالب  رن بر نفگفا  کارکرب گکهما  قدبا  نقالب  نبری ناللشل به .

 

 «ادبیات جدیده»های در تقابل با چهره سنت یهاچهره یگنیآ -1-2

هم  نق  و  شرن فرم تشلسنندفشهم ف یسننشو ردقل نقگل  که ولهر فرنقسنندگکت یآخدق  نب  ش

 یکه حه  زش. ه(23: 1411  )آخدق  نب  سننناب  ره ندب  نقهالاد بهف ندنقسنننهف  آ  رن ره  را  

 ین  سنننفت نبر  قلمرو سنننتفدر بر» زشق ی . آقاخا  کرشاقآشررقمیآ    ن  عر  یروش  شب

  ررنافت و ره ولهر و روسنند رو  رو ا شفشرننشب  شن  نالل یشعف کخو ره   ش شا  بسننت کرنن

صنندر  هبر رو قاش« نج خ  حشات نبری» ن  را عفدن رع نر بر شالاله (.21: 1411 ت ش)آبش «آورب
برخا »شنندق : رجسننهه شعرفی شیشلل نروپ هفشا ر نبرشات  نبرا و شنناعرن  عالمِ نسننرنفشل

ها  ها  بدشنننرشابفج قر  نخشر نارخخ شا که ولهرها  روسننندها  بخ روها  شنننشلرها  رشراهرار

شلل نروپ رن قراخت غفی قمدب   نبرشاتها  هدگدها و هزنرن  نبخ  و شاعر بخگر عالم شاندررخا 

 وجدب ره ح  قالاشی هررنر  و نصدخر حالاخق لطشک هبر نجسنم نفرار بقشال قظم و قثر رن هو باخ

 هبر برج عمدشا و شنعر و شناعر  خصندصاً نبرشات)ششربق ( نرقی بنبق    )رفائل( و حجار 

جا کرب  نلکاظ شنننعرن  ب  و نبرنا  شنا جز ناللشن  ری نصنننرف و جنارهوقدف رلرنه نفزد رد

 ینبرطرف نرن  سفا کارن  و شحافظه. (4: 1421  بهت ن) «)کبسشک( رش  ره کار  قپربنخهف 

 یساقک  ماشس  رر کم رقگ سا  یسع کششعر کبس ینصل  را بست قراب  رر هرر  ها زشق

د رحث ن  غز آ نب  را  هرو قاش آقجاخی که بر کربق شی یشعرف قدگرنخا  نقالبریبنشننهف  که 

شفاسی و  خباشفاسی  جرا  ن  سنع   ندسن  رشش  خاسمی  شعرف بورارنقهرنحی و شجاوره

ر ب خدب نساساً گلسها  خی که هم برشرروطه ش ؛ هرر غزد سنع   بر نحدالت نقالبری بسا

قمدب نا را ششفه رن ررن  ررار فرنهم شیخدنها  قرنر گرفهه ردب و هم  نالنارل را خدنسنننت نرقی

  رنب  بررا  هان  شرارتگدخی و نسهالباد که رهدنق  را جدن « سع   کشست» هقگارش شالال

 تشنررو  یخاقدبگ  ونرو عابت خینلرنننعرنسنننفت شلک و قشزشرنب  را آ  ردب    هاو نقجما

نبری رررننناق  نا را نخا کار رهدنق   هشجابله و شجاور هی و  ردب  طرف قدگرن رن ره رسننناقدنقخب

که نشرو    نهر نصننل و قاع  »نر  ن  گکهما  جار  سننفت رن بدشنن  به . طدالقی  گسنهر

  نمات علما هشعلردب  و شهکق یو نخبق نجهماع یعمدش رنننتشره حاد شع  نرشنر و شکننا  

  رن بر کها  نا شا آ  شردب  راشننن   قرنننا  ر ه یعشطب هعلم و نجهماع و نخبق و فبسنننک
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 «کرب  و ره شما نرنئه ر هم  نششما ب  حافظ ررن اتشغزل یو بر ط  سع  ردسنها و   شثفد

 یو نجهماع یاسشکه شاعرن  را شسائل شتهل  س زبهمشنونخر قر  سن بر(. 112 /1: 1424  ررار)

 رحرن  نبری آخر»  نا جاخی که رع نر خدب ررار ن  آ  شننرنخ  ره کربق بفجه قرت شیوبسننت

  هاهرر   سننا و ررجسننهه یجز حکظ سننفا نبر نعبشر کرب  ردب (120: 1411)ررار   «قر 

نسننهاب   رن ره خرسنندنر  نهد  ررار  شالاله خیشرننکلهبنشننت که شنناعر بر یلشهه بل  خدب

-102: 1222)ررار   نخهصننا  به  ی لمخب  شهد  عم یگمفاش  شنناعر  گاوسنندنرو  عمعق

  دو روس  یسشنقگل رششننرسننپ  یرا سنهدب  عظمت شنللر آلماق زشق  بسنهگرب  شوح (.101

   بسننهگربوحش  ) به شی  رر آقرا ررنر عهشنلطبشنناعر فدق کخرن بر شالات  یقظاش   فرنقسنند

رن بر کفار  یقاآق  ماشق نرب که سننن خینرا یحه خیقمناهرر  رششسننن اخبر ن  شنوح(. 131: 1222

 ی نب  شعرش رن قظمکه آخدق  یاآقهما  ق (.434: هما ) کف  مشو حافظ نرس یخسرو و فرخقاصنر

نب   بارسننی ق ؛232: 1432 ت ش)آبش کربشی یشعرف« شرننحد  ن  شزخرفات»و  زشنقگو کسننالت کشرک

کارن  را وجدب ردب که رع ها شحافظه  سا و ررجسنهه خیقماهرر  اخن رشبر شسن (.434-412: 1420

  نشب ینقالبر  ن  شننعرن  ارشرسنن» بنبق .یش ینقالبر  و عسننگر قاجار عفدن  شننعرن اخره ثر ماشق

گر و عس اخنق  شاقف  ثرنرهرار سنبک شتصند   بر شالات شنررت قرنر گرفهه هونسنطهنق  که رشن  

                                                                                                                    .   (111: 1410  )خاور «راقاجار و جز آق

 
 یادب دانیو م یاسیس دانیم نیفصل ب -1-1

 نرشکا  و بنقرر  کرب  شی یشعرف یاسشنقالب  سن مششسنهال هجشرن قه یرفعت نقالب  نبر نگر

رن ن  نصدد و  یاسشو شسنلک سن ینبر  دششن خیکه ررار ج ن خینا جاکربق  آ  عمل ررخبف 

 اخش ح   که رر رو یو نکففان یاسششا ن  شفاقرنات سن هشجل»کرب.  یشعرف بنقرنر   هفاششرنش

ش ت نحهرن  جسهه و ن  قرر نست ره یاسشو س یو آ   شعمدد ره نجار و بالال  نبر اخن جده

بو  اشفصنننل و شنننالاق ر اخ. آقچه شدج  ن(1: 1221)ررار   « خجدیشعذرت ش زشق هشدشخنخبار 

بق  رر قرارلره بست استشنو ن  س زخگرنحهرن  و قزب ررار ش  نلبهه قه  یو نبر یاسشسن  ن شش

  ق رت گکهما  شسل  سفت یهشقرهه ردب که رافت شدقع اخن  وقدف رر ن یشدضنع ق رتِ قاشن

  ن  که رع ها ن   را  خری ن  نعضنناقرهه را نو همرن  نسننت یبر جرت ضنن خت را نقالب  نبر

بر  یح  فاصل  تخکرب و هرگز ق ت شیأند استشنب  رن را س رهشررار هم»نفرا ش :  بنقرر  

شا و  [...] شهضناب قباشنف  نغل  شهضناب هسنهف  قائل شدب رنهشبو کار که نگر هم اخن ا شش
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نلعمل عرس مشآلدب  کف یاسشرن ره کار س یکار نبر مشخدنسهیوجه قمچشهشرحدت نقباد که ره

  ش)سع «شن  لشنعصن «بنقرنر  » مخ شخدب رن ره کفار کرن  که بااشو هم مخکرب   خشن 

 نفگ  ن شآقچه بر  ش  ردب  نسررا طعفه ره شحاد زشق  بسهگرب  ش. وح(224: 1421  یسنشقک

رفعت  که یو نبر یاسشس  ن شبو ش خیره ج ن  نبرشاتبشت نست ره براننکاق نفهاب  استشس

وحش  شدب گکت که . شی(102: 1400   بسهگربوحش  ) نسنترر آ  بسنت قراب  ردب  بنشا  ب 

رربنشهی شهکاونی ن  ق رت بنشت  نلرعرن  ررار بر شضابت را شلک کهشطلق گرن   بسنهگرب

ه ق رنی ک. ق رت  را ش   آ  قبدب  نسهظرار ره حد ره نف یرن آشنرار کرب که ررار رنض  رن 

  آ هنلرعرن  بررار قاجار  ن  آ  ررخدربنر ردب و ره برهدنقررار بر جاخگا  نجهماعی خک شلک

قدعی ششرنث نبری شسهحشل رساق  نا رهن  ررم شیها  نبری عصنر  حضدر ررجسههبر گکهما 

  ن شش هخقظر بر دخردرب که ره قدد ه نبع ق رت سشاسی شحکدظ بنرب هرنبر سفت قجر  رن ر

ندن  جناخگنا  نجهمناعی خنا  فناعل گکهماقی بر نرنباط را ق رت رن قابخ   ی قمینبر  شنندل

بر شالات حالشالت و نر ش  حضندر شاعر/ قدخسف   ج ن  ن  قالری که نو بر شش ن  نبری »گرفت: 

خک جرا  شسهالل که نصدد و شباقی شرت  نر ششاری  هشثارکف  قشست  شش ن  نبری رهنخکا شی

نّود  هرزرگ و کدهری  بر وهل  به . ررن  فرم هر شاعر و قدخسف رن ره بسنت شیو بنور  آثار 

نر رگدخم ره جاخگا  نجهماعی حاصل ن  کارکرب راخ  ره وضنع و جاخگا  نجهماعی نو بی ررب. روشا

و برسنفا  شناعر و قدخسنف  . ظردر و ررو  شاعر/ قدخسف   بر شکردت ش ر  آ   ج ن  ن  هسهی 

بر قال  نجهماعی خاصنی که رر عر   بنرب  قشست. نخفجا ن  شش ن  نبری ستا   نو بش  روق  

آورت که شسنهالل ره خدب نست؛ خعفی قدنقشا و قدنع  شرت  کارکرب نخا شش ن  بر ره ششا  شی

گی رفعت بر هفشا شرنخطی که شدقعشت سد . (Bourdieu,1993: 163) قسبت را شش ن  ق رت

کرب  ررار شهأثر ن  ردر و  بر شش ن  نبری رن فرنهم شیبر شش ن  سنننشاسنننی  نشرا  ررو  و ظ

  گکهما  نقالب رف  شکصلرشا شش ن  سنشاسنی و نبری  «فصنل»قراب  رر ق رت و را بسنت

کف  بشر سهی  بنقرر   هشجلشندب و بر جرت بفع نقالب  نبری ره نأسشس نبری رن شاقع شی

کار رهبسنهگرب  قشز بر شجابالت نبری بستها  گکهماقی هد  رفعت و وحش  نا بخگر فاعل

 نفال  نبری ن  طرخق نقجما و شجبت شدق .
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 یریگجهینت -0

طرف نرِ  ا ِخقدگرن کشو شسنننل ِ شنننعر کبسننن  گکهمنا  جار  بنخر  ن  آقجنا کنه فرنخفنا

  قاهار  کربشحصننندر  یگکهماق  بر نفگفاآ   بر ر و نرنننرلرن  یگکهمنا  نقالب  نبرخرب 

. شباحث قظر  نب  شهدق  شاق و نق ک سفتشحهدن  را  هبر شدنجر رنا هشو شاه تخشدجدب

ب  ن  را نقالنرنباطی ونسننطهفرنقسننه  و  ی نخرن  ررخدرب  شسننهالشم را نقالب  نبرینقالب  نبر

  نحدد و نقالب  رفا د شنقالبر زشق فرنقسهن  قضنا بر و هد    بنشنت یعثماقنکهبر روسنشه و 

رف نر ط ا خقدگرن  زشسننهقراب  ردبق  سننفت کشکبسننقئد نبرشاتضنن خّت را  هخرن رر با ینبر

؛ جاخی که خدب هدگد بر  بیش ابنشها ره فضنننا  شکرننندش گکهما  رن خبر ن ینقالب  نبر

رفهه  «راسهشل قدنفی»را  بنر قظات قدنفی سنفهی را  را  شنعر و بر قال  شثفد  ره جفگگشرو

گرنخاقی هد  ررار  وحش  بسنننهگرب  و هد  رفعت و سنننفت ردب  لذن بر نخرن  قشز نقالبرشدقی

  قردب افههخکه بر ششر ن بر قال  شنننعر سنننفهی ره نقالب  نبری ندجه قرنننا  بنبق . آقا نخرج

گکهما  شسل   یو ره ضع  ه شدق نستکرب  جابخسنفت ن دنرخرر ب قشعم یشرنروطه شنراف

که   ن؛ قرههق شننن  نبرشات  ن شونرب ش ینقالب  نبر له و علشهره  نسنننت  شسنننفنت نقجناش

فرب را سننناخت گکهما  رن  هکه رنرط کفف  یش ابخگی ن  آ  ره شدقعشت سننند  بن ن برگکهما 

 کف . روشا شی

بر   سننرم ررنرر  که گکهما  و سنند خارشم که شیی برنقالب  نبر  کاوبر ضننما گکهما 

. نستبنشننهه ا خگرنسننفت  آ  ررن یرنقهشحاشنو ره ا خقدگرن  ررن ینقالب  نبر  رف شکصنل

ارع شسننل  و ن  شرن نگر شنناشل بو رق یبر شبحث نقالب  نبر یگکهماقگدقگ  ن ششبخگر آقره 

 یشعاق رگخنا ن  ب  ق شکدشنننیش ینبر د شنقالبر یعفخشبحث  ا آورق گراخ  نفزوب که  م شرن نق

 ا شعصنن» یعفخخدب   رر بند شرکز  نقالب  کفار  گرفهه  بند ون  رنشد ششف رج ب  هاقرنناقه

 قخ)گکهما  شسننل  سننفت( ن  طر  شرق  نسننت که حد  یبر حال اخن .کفف   شکأن «ینقالبر

 یگفخآ  یشکردت نقکب  نبرخی بر شعفا  هاتبالل  خن جمله: نتر یگکهماق  هنا نسنننهرنن 

 یعاقش ی نبر  ن شو ش یاسشس  ن شش اشفصل رگدخی خا نسنهالباد قشز   جدن سنفت  هاهرر 

رف   آ  نا شاقع ن  شرکزخت و شکصنننل بنبق رن گسنننهرش نقالب  نبری  یرنشدقشو ب ینحهمال

  شننندب که نگرهه حد ها  گکهماقی شرنب  شبحظه شیقشز را ندجه ره نسنننهرنن   .شننندق 

 ش  رف   شباحث قظر  نبرشات بر شش ن  نبری نخرن  شیشاقع ن  شکصنل هاشکرندش گکهما 
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ن . آ نب شرنغه نردنلالاسننم رضننا نب  شننکق و صننابق را شال شهبخدن   . 1404. ردنلالاسننمعارف قزوخفی  ن

 ررلشا.
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