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*

ايرج افشار

سخنى از گذشته دور
گرد آمدن اديبان و شاعران فارسىزبان در مجااس

ادباى سرگتشادى دراز

دارد و گزاف نخواهد بود اگر بگوييم هم سابقه است با تاريخ شعر فارساى درى.
اينگونه از گرد آمدن اديبان و شاعران هميشه ماية گسدرش ادبيات و جلوهگارى
ذوق شعرى و باسيدن نهالهاى جوشان و رويان هنر و انديشه بوده و هست.
در منابع تاريخى و ادبى ،قصهها و نكدههااى زيااد و اوانادنى در هماين
زمينه مىبينيم كه هنوز كسى به گارد آوردن و سانجت تااريخى آنهاا نخردااداه.
همين گوشهها و نكدههاست كه اگر گردآورى شود ما را بر چگاونگى همنشاينى
مردمان فاضل و«نخبه» مخصوصاً شاعران قرون پيت آشنا مىسازد و در حقيقات
محيط فرهنگى و«روشنفكرى» زمانهاى گتشده دور را به ماا نزديام ماىساازد.
مانند داسدان مشهورى كه زكرياى قزوينى در آثاراسبالد (باه زباان عرباى) درباارة
* آينده ،سال  ، )1363( :10صص  795تا  804و سال  ، )1365( 12ص  376تا .384
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سخنسراى ايراندوست مافردوسى آورده و ظاهراً دوسدشاه سمرقندى از آنجاسات
كه آن قصه را در تتكرة اويت گنجانيده است .دوسدشاه مىنويسد:
«در سر او (فردوسى) آرزوى صحبت اسداد عنصرى بود ...تا روزى به حيله
اود را در مجل

عنصرى گنجانيد و در آن مجل

عسجدى و فراى كه هار

دو شاگرد عنصرى بودند حاضر بودند ...اسداد عنصرى فردوساى را چاون مارد
روسدايىشكل ديده از روى ظرافت گفت اى برادر در مجل

شعرا جاز شااعر

نمىگنجد .فردوسى گفت بنده را در اين فن اندك مايهاى هست .اسداد عنصرى
جهت آزمون طبع او گفت ما هر يم مصرعى مىگوييم .اگر تاو مصارد ديگار
گويى تو را شاعرى مسلّم داريم:
عنصرى گفت:

چون عارض تو ماه نباشد روشن

عسجدى گفت :مانند رات گل نبود در گلشن
فراى گفت:

مژگانت گتر همىكند از جوشن

فردوسى گفت:

مانند سنان گيو در جنگ پشن
(تتكرة دوسدشاه طبع ادوارد براون ،ص )5

منظور از آوردن اين داسدان كاه محققاان احاوال فردوساى آن را باه حا
بىپايه و از تيرة افسانه دانسدهاند تصورى است كه از صحنه و مجل

ان

شاعران در قرون قديم پيدا مىشود و ماىتاوان دريافات كاه شااعران بازر

ادباى
باا

همدرازان و همسخنان اويت مجمع مىساادهاناد و هار كساى را آزاداناه و باه
آسانى به آن گونه مجاس

راه نبوده است .مگر آن كه طبعى بلند در شعرسرايى و

مايهاى برجسده در زمينههاى ادبى مىداشده است.
انجمنها و محفلهاى ادبى كه در روزگاران هزار ساسه در شهرهاى قلمرو
زبان فارسى و هر كنارى از پهنة ايران تاريخى وجود ماىداشات ،هميشاه مركاز
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تجمّع مردم سخندان ،شاعر و همه صااحبان تفكار و بيانت برتار (باه اصاحال
امروزروشنفكر)( )1بود و هماره از آن همنشينىها فايدههاى آشاكار در نشار اد
فارسى حاصل شده و يكى از راههاى آسان پارورش فكارى و گسادرش هنار و
ذوق واال بودهاست .بىگمان بسيارى از پيشرفتهاايى كاه در جرياانهااى ادباى
بهدست آمده مرتبط مىشود به همين گوشه از همسخنى و هماوردى ادبا در يم
محفل ان

و اد

و بىگمان اين مجامع از اصايص و حيثيتهاى دراز دامنهاى

است كه تاريخ فرهنگى ايران يادگارهاى اوبى از آنها دارد.
تجمع ادبى شاعران و اديبان را باه دو شاكل ماىبينايم :يكاى دوسادانه و
اصوصى به صورت حلقه و محفل ان

و ديگر رسمى و ديوانى.

دسدة اول همنشينانى بودند كه آزادوار ،بنا بر هماهنگى مشر

و ساليقه و

بهتناسب سن و سال و حدود و قيود ديگر با يكديگر نشست و ااست مىكردند.
دسدة دوم بنا بر تكليف ديوان و به اقدضاى رعايت روزگاار و طبعااً باراى
كسب معاش و معموالً بهصورت گاروههااى ناهماهناگ و ريرمدجاان

در يام

محفل جمع مىشدند ...شايد از همين نود بوده است تجمع آن چهارصد شاعرى
كه گفدهاند دردربار سلحان محمود رزنوى بودهاند.
در ميان گروهى كه باه دسادگاه شااهزادگان تيماورى و بعضاى از اماراى
شاايبانى ماااورالاسنهر بااه مناساابات ادبااى و هناارى و بااه اقدضاااى مشااارل اااود
(اوشنويسى ،نقاشى ،كدابدارى ،تتهيبكارى) راه داشدند ،مناظرهها ،مشاجرههاا،
مباحثهها و چشم و همچشمىهاى زياد وجود داشت و هميشه براوردهاى مياان
ادبا و شعرا بر همين منوال بوده است.
آشكار است كه هماره تجمعات دور از تشاريفات ،باه شاكل حلقاههااى
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اصوصى ادبى بيشدر بر رون و رواج ادبيات مىافزاياد .و اگار هام ايان جماع
شدنها حاست وقتگترانى داشده باشد باز فايدهبختتر است از هر گونه تجمعى
كه دسدورى بشود و جنبة دوسدى داشده باشد .در هماه روزگااران ،هام مشاربى و
همدندانى شاعران ايران در دامنه يافدن قلمرو سخن فارسى تأثيرى عمي تر داشده
است تا آنچه باشكوه و جالل دسدورى در جريانهاى ادبى دربارها و دسدگاههاى
ديوانى ديده شده است.
با وجود اين دربارهاى پادشاهان و دسدگاههاى اميران و وزيران از جاهايى
بود كه شاعران و اديبان را مجال ورود به آنها پيدا مىشد و از رفت و آماد آناان
بدان درگاهها بود كه نيازمندى زندگى را (از قبيال اساب و جاو و كااه و كارات)
برآورده مىكردند .ديوان كمدر شاعرى است كه از قحعه شعر در اين موارد اااسى
باشد.
به گواهى نوشدههاى پيشينيان بسيارى از پادشاهان اياران مقاام شااعران را
گرامى مىداشدند و در نگاهداشت آنها مىكوشيدند .اينم چند گواه از يم تاتكره
نامدار (دوسدشاه سمرقندى) آورده مىشود.
* بهرام شاه)« ...:پادشاه فاضل و دانشمنددوست و شااعرپرور و عااسمناواز
بوده است .داراسملم رزنين به روزگار او مركز فضل شده( »...ص )75
* ارسالن بن طوساى)« ... :شاعر را دوسات داشادى و هماواره مجلا

او

ازحضور شعرا و ندما ااسى نبودى)82( ».
* ملم منوچهر ااسدان پادشاه شروان)« :شعر را دوست داشادى و علماا و
فضال در مجل

او محدرم بودندى و شعراى اطراف به ادمدت مايل شدند».

* اوارزمشاه اتسز)« :روزى در اوارزم علما مناظره و بحث مىكردناد در
مجل

اوارزمشاه اتسز و رشيد (وطواط) در اين مجل

بحث و تيززبانى آراز كرد)87( ».

ناظر باود .منااظره و
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در بدايع اسوقايع واصفى حكايات زيادى هست كه ما را با وضع انجمنهاا
و نشستهاى اديبان در شهرهاى اد ايز چون هارات و بخاارا آشانا ماىكناد،
بهطور مثال اين موارد است كه از آن نقل مىشود:
* «موالنا بنائى و اواجه آصفى و ...و ريرهم مجمعى مىساادند و ساخن
شعر و شعرا در ميان مىانداادند( »...چاپ تهران ،جلد اول صفحه )97

از همين قبيل است آنچه عبداسكريم بخارى در سفرنامة اود مىنويسد كه
تيمورشاه افغان هفدهاى يم شب بعد از نماز شام مجل

علمال داشت .باا علماا

طعام مىاورد و بعد از طعام به مباحثه مىپرداادند( .چاپ پاري  ،صفحة )43
در كدا هاى مجاس اسنفائ

و تحفة سامى و تتكرة نصرآبادى از اين نود

محلب زياد است و چون نمىاواهيم كه دامنة سخن به درازا بكشد آوردن محلبى
از آنها مورد ندارد.

()2

عالقة دربارىها به شعر و اد

يكسان نبود .شايد بيت از همه سلسالههاا

شاهزادگان تيمورى و بعد از آنها شااهزادگان قاجاارى بودناد كاه از شااعران و
اديبان محفلها مىآراسدند.
ناصااراسدين شاااه قاجااار هاام تااوجهى ااااص بااه مجاااس

ادبااى داشاات.

معيراسمماسم در پردههايى از زندگانى اصوصى ناصراسدين شاه نوشده است:
«در روز شرفيابى شعرا و بتسهگويان :شم اسشاعرا ساروش ،مايال افشاار،
مشدرى ،الوتى و ريره كه باسغ بر سى تن ماىشادند باه حضاور ماىآمدناد و
هريم مديحه و شعرى مناساب حاال اواناده ماورد مرحمات و انعاام واقاع
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مىشدند .گاه به اشارة شاه دو يا چند تن بداههوار به هجو يكديگر مىپرداادند
ديدنى تشكيل مىيافت( ».چاپ دوم ،صفحه )73

و مجلسىب

قاسم رنى در جلد سوم يادداشتهاى اود ذكر روشنى از چند باارى كاه
محققان و اديبان درجه اول ايران در چهل ساال پايت باه راهنماايى ذكالاسملام
فرورى مجمع رسمى ادبى سااده بودند ،كرده است( .چاپ تهاران ،جلاد ساوم،
صفحه ).
از ميان صدور و وزراى فاضل و اد دوست گتشاده ،آنهاا كاه «تشاخّص
طلب» بودند مجاس

ادبى و محاضرات داشدند و اديبان و شاعران باه آن محافال

آمد و شد مىكردند .شايد مجاسساى كاه در محضار دو وزيار دانشامند و دانات
دوست :رشيداسدين فضلاسلَه طبيب و امير علىشير نوايى تشكيل مىشاد مهامتار
بوده است از آن ديگران.
در حبيباسسير آمده است كاه اواجاه مجداسادين محماد وزيار (در دورة
نوادگان تيمور) پ

از رسيدگى به امور ديوانى «تا نزديم نيمهشب با طايفهاى از

افاضل روزگار و علمال رفيع مقدار صحبت مىداشت و هر ك

بيشادر باه هازل

مىپرداات بيشدر پسنديده مىافداد)182:4( ».
يادگار اين روش سندى در دورة قاجارى پايدار بوده و مخصوصاً در ااناة
عدهاى از شااهزادگان درجاة اول چاون محسان ميارزا ميرآااور ،فرهااد ميارزا
معدمداسدوسه ،عليقلى ميرزا اعدضاداسسلحنه ،سلحانمراد ميرزا حساماسسلحنه از ايان
مجل ها وجود داشده است .حسينقلىاان نظاماسسلحنه مافى در ااطرات اودبه
يكى از مجاس

ادبى زمان اود اشارتى كرده و نوشده است:
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«از حسن اتفاق در منزل شاهزاده حساماسسلحنه حكيم االهى و ملماسشعرا
و قاسماان عموى ملماسشعرا و ميرزا سيد على تفرشى مجداالشراف و ميرزاتقى
سخهر كه همگى از ادباى محفل و داراى اط بودند حضور داشدند)4:1( «.
اميناسسلحان از صدورى بود كه به چنين كارى مىپرداات .وثوقاسدوساه و
برادرش قواماسسلحنه از كسانى بودند كه همين سنت را نگاه داشدند و شاعران هم
به مجاس
مجل

آنها راه داشدند .ملماسشعراى بهار شاعر تواناى نامادار ايان عصار باه
آن دو برادر راه داشت و دوست و همكار سياساى آنهاا در جرياانهااى

مملكدى بود.
*
يكى از «پاتوقهاى» وقتگترانى شاعران و نشسدگاههاى دسختير براى آنان،
از عهد صفوى به بعد قهوهاانه بود .در همه شهرها ،مخصوصاً اصفهان شاعران و
فاضالن از صدرنشينان قهوهاانهها بودند .اين گروه به قهوهاانههاا ماىآمدناد و
اوقات فرارت اود را در آنجا مىگترانيدند و ااود موضاوعى اسات كاه باياد
بهطور مجزا بدان پرداات.

()3

در تتكرة نصرآبادى ،ضمن احوال شاعران به مواردى برمىاوريم كه نحوة
آمد و شد آنان به قهوهاانهها برگفده شاده و مخصوصااً آنچاه م ساف در شار
احوال اود نوشده بهاوبى ما را با آن محيحى كه محلو

شاعران آن روزگار بود

آشنا مىكند .نوشده است:
« ...تباركاهلل از آن مجمع ،جمعاى بااقر علاوم نظارى و يقيناى و گروهاى
حاوى موسيقى و ترجماان اصاول و فارود ديان از تجلاى طباعشاان سااحت
قهوهاانه وادى موسى و معنى در ااطرشان مقارنة اورشيد و مسايحا .بعضاى
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به نظم اشعار گوش جان را به گوشوار سئاسى آبدار مزين مىساادند و قاومى در
ترتيب معما زسف اوبان را در پيچ و تا

مىانداادناد .سارعت نظامشاان باه

مرتبهاى كه تا نام بيست پرده بودى معمار ااطرشان به دسديارى سدون اامه به
عمارت آن مىپرداات ...از فيض صحبتشان كه كيمياى ساعادت اسات ما
قلب كمينه همسنگ طال گرديد ...به سبب مراعات آدا

در مجااس

اصاحا

مانند جدول حاشيهنشين بودم( »...ص )458-459

در عصر صفوى قهوهاانه بهطور كلى از جايگااههااى نشسات و ااسات
«مردم فرهنگى» بود .مجمعى بود كه نقال و ساخنور و درويات و قصاهااوان و
شاهنامهاوان و مناقبااوان و ماداي ااان ،هنار ااود را باه حاضاران عرضاه
مىكردند .آنجا ،ميان شاعران شعر رد و بدل مىشد و در حقيقت انجمن و محفل
مباحثه و مشاعره زمان اود بود.
در تتكرة نصرآبادى مواردى چند هست كه نحوة ورود شاعران تازهكاار و
نوجوان به محفل شاعرانى كه در قهوهاانهها انجمن مىكردند بياان شاده اسات.
شاعران تازهكار از دورة حاشيهنشينى در قهوهاانه فرصدى مىيافدند كاه آرام آرام
اود را به رسده موزونان بكشانند« )4(.موزونان) اصحالحى بود براى شاعرانى كاه
شعرشان به درجه قبول مىرسيد و اجازه آن ماىيافدناد كاه در مجااس

شااعران

اودى بنمايند.
از هنگامى كه مظاهر تمدن اروپايى در جامعه رسوخ پيدا كرد ،تجمع ادبا و
شعرا از قهوهاانهها به هدلها و كافهها كشيده شد .فريداسملم قراگوزسو همادانى
در ااطرات اود نوشده است كه در سال  1325قمرى «هدل دوفاران » (تهاران)
محل آمد و شد اين گروه از مردم بود .سى چهل سال پيت هم «كافاه فردوساى»

انجمنهاى ادبى
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چنان حاسدى يافده بود و مخصوصاً چون صادق هدايت در آنجا مىنشسات جماع
زيادى از روشنفكران آن روزگار به دور او گرد مىشدند.
انجمنهاى شناخته شده عصر قاجار
نخسدين مجمعهاى ادبى شنااده شده كاه داراى هادف و ناوعى ساازمان
بودند مربوط است به دورة مشهور به عصر بازگشت ،يعنى اوايال قارن سايزدهم
هجرى .در اين دوره سيد على مشداق اصفهانى گروهى از شاعران اصفهان را باه
دور اود گرد آورد و با همنشينى و همسخنى آنان در نقد و نظر نسبت باه دورة
سبم هندى بود كه يكى از جريانهاى بااهميت ادبى زبان فارسى بهوجود آمد.

()5

از انجمنهايى كه در دورة ناصرى وجود داشت چند محفل شنااده شده است:
يكى انجمنى بود از شعرا كه مورد توجه ميرزا على اصغراان اميناسسلحان
واقع شده و اود او ارلب در جلساتت شركت مىكرد و شاعران معاروف وقات
مانند محمدحسين فرورى ،اديباسمماسم فراهانى ،اديب پيشاورى ،قدسى ،عنقاا،
سرائى در آن شركت مىكردهاند( .مقدمة همايى بر ديوان طر  ،ص )32
ديگر محفلى بود كه در اانة شاهزاده عليقلىميارزا اعدضاداسسالحنه وزيار
علوم كه اود از دانشمندان و شاعران بود )مدخلص به بيانى( تشكيل ماىشاد .و
ظاهراً همان مجمعى است كه ميرزا عبداسرزاق اان بغايرى معلم مدرسة داراسفنون
دربارة آن گفده بوده است كه »زمان ناصراسدين شااه بزرگدارين انجمان ادباى در
منزل شاهزاده اعدضاداسسلحنه هر شب تشكيل مىشد( ».مقدمة كيوان ساميعى بار
ديوان صابر همدانى ،ص .)19
افضلاسملم (رالمحسين) هم در افضالاسداواريخ (ص  )423اشاارهاى باه
انجمنى كرده است از گروهى از شاعران.
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«در دورة ناصرى و مظفارى ،در اياران از شااه و گادا و رجاال و نساال و
شهرى و رسداقى صدهزار نفر هسدند كه شعر مىسرايند .ارلبى شاعر و اكثارى
مدشاعر و قليلاى «شاويعر» هسادند و مان اشاعار راساب ايان شاعرا را شانيده
يااودشان را ديدهام ،بهدر از جميع آنها مرحوم حسينقلىاان سلحانى «كلهر» و
مرحوم فد اهللاان شيبانى بودند و اين دو نفر با جنا

شرفاسمعاسى آقاى ميرزا

سيد محمد بقا تخلص كه بعد از مرحوم ميرزا آقااان پرتو اصافهانى ...ماأنوس
بودند و راسباً انجمن داشدند و گاهى به بنده منزل تشريف مىآوردند».

طر

شيرازى كه اود به انجمنهاى ادبى رفت و آمد مىكارد در قصايدة

«انجمنيه» دربارة انجمن شعراى تهران ا كه ميان ساالهااى  1308-1313قمارى
سروده ا نام بيست و سه شاعرى را كه بدان انجمن پيوسده بودهاند آورده است.
مقارن همين دوران است كه شاعرانى ديگر در اصافهان (مساكين و پرتاو
وآشفده و سارر و عمان سامانى) در آن شهر انجمن شعرا داشدند( .مقدمة هماايى
بر ديوان طر  ،ص .29
مدعاقب اين روزگار انجمنهاى ديگرى در اصفهان بهوجود آمد كه يكى از
آنها «انجمن عنقا» نام داشت و آن را عنقا ملماسشعراى اصفهان بنياد گتارده باود
(ديوان طر  ،ص  )32و ديگرى نامبردار شده بود به انجمن مال محمد اباواسفقرا.
(حاشيه ،همان ،ص )32
چند تان از شااعران اصافهان (طار  ،رشاحه ،عماان ساامانى ،مساكين،
چاووش) قصايد «انجمنيه» دارند و مرحوم اسداد جالل همايى به تفصيل باه ذكار
آنها و نقل اشعارشان پردااده است (برگزيدة ديوان سه شاعر اصفهان ،صافحات
 111-155از مقدمه) و در اينجا چند بيت از هار يام از آنهاا را باهطاور نموناه
مىآوريم.
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از قصيدة طر

كه به اواهت اتابم ميرزا علىاصغراان سروده شده:

دوش در انجمنى بودم و جمع شعرا
جمع بودند همه مجمع اوبى و صفا
(ديوان ،ص )31-35

دربارة انجمن شعراى تهران از قصيده هماى شيرازى:
امشب به مجل

شعراى بزرگوار

ناهيد پردهزن بود و ماه پردهدار
مجل

چو آسمان و ز ايل سخنوران

اورشيد و ماه و كوكب راشنده آشكار
(ص  ،121-123مقدمه)

عمان سامانى سروده است:
ديگران را شور بسدان بر سر و شوق چمن
ما و رندان رزسخوان و فضاى انجمن
ما هنر را اادرانيم انجمن ما را سخهر
ما سخن را بلبالنيم انجمن ما را چمن
محفلى آماده در وى هم محبت هم صفا
مجمعى آواره از وى هم تكلف هم محن
صاحب اين انجمن پيرى كه از ب
آفدا

روشنى

اندر بر رايت نيارد دم زدن
(ص )134-139

مسكين اصفهانى در اين زمينه سروده است:
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گرچه ايشان دوسهسال است كه آراسدهاند
محفلى انجمنت نام و به هر هفده به پاست
صاحبى دارد آن مجل

كز پاكدسى

در سراپايت تا مىنگرى نور اداست
(ص )141-142

در همة اين قصايد نام شاعران معروف وقت آورده شده است« .رشاحه» و
«چاووش» هم در قصايد اود به آوردن نام شاعران پرداادهاند.
فرصت شيرازى (شاعر) كه در سالهاى  1266-1267به اصفهان سفر كرده
بود در ديوان اود نوشده است« :روزهااى جمعاه انجمناى در اصافهان تشاكيل
مىشد كه جمعى از شاعران در آنجا طر رزل( )6مىكردند( ».ديوان فرصت ،ص
.)141
از انجمنهايى كه شاعران و فرهنگاواهان شيرازى در شهر شيراز داشدند
يكى آن انجمن بود كه يادگار ااوبى از آن بار جااى ماناده و آن عكا
جمعى است از دوازده شاعرى كاه در ساال  1315قمارى مجلا
داشدهاند.

دساده

شاعر و اد

()7

فرصتاسدوسه در ديوانت (ص  )172از «انجمن معارف» يااد ماىكناد كاه
اود بنيادگتار آن بود .اين انجمن در سال  1326قمرى آراز بهكار كارد .فرصات
مىنويسد« :هفدهاى دو روز انجمنى به اسم معارف تشكيل داده با اعضايى كاه در
آن انجمن بودند در امر معارف مشاوره مىنموديم».
انجمن ادبى مشهد به همت ميرزا محمداان ملكزاده (برادر ملماسشعرا كه
سمت رياست معارف را داشت) تأسي

شد و سيد حسن مشكان طبسى رئاي
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آن انجمن شد و هموست كه مجلة دبسدان را نشر كرد و آثار اعضااى انجمان را
در آن مجله به چاپ مىرسانيد اين مجله در  1306تعحيل شد.
نخسدين مجمع ادبى شهر تبريز كه يادش در ااطرههاا ماناد و ذكارش در
مراجع آمده انجمن مدرسه سقمانيه است كه در سال  1318قمارى باه سرپرسادى
اديباسمماسم فراهانى تشكيل مىشد و سيد حسن تقىزاده و محمدعلى تربيت و
قاسم اان واسى از كسانى بودند كه در اين انجمن كار مىكردند (تااريخ فرهناگ
آذربايجان ،جلد دوم ،تبريز  ،1334ص .)68
كمى بعد از آن ،در آراز پيشامد مشروطيت مجمع تازهاى باه ناام «هيئات
معارف» به همت سيد حسيناان مسدشارى بهوجود آمد( .همان مأات ،ص )69
پ

از آن «جمعيت نشر معارف» در سال  1297تشكيل شد در سال 1301

در موقعى كه محمدعلى تربيت به رياست معارف آذربايجان رسيد «انجمن ادباى
ادارة معارف» را تأسي

كرد .و باألاره اديباسسلحنه سمعيى كاه در ساال 1312

حاكم آذربايجان شد (انجمن ادبى» تازهاى را بهوجود آورد( .همان مأات ص 71
 .79 -نيز نگاه كنيد به كدا

داسدان دوسدان تأسيف محمدعلى صفوت ،چاپ قم،

)1328
در رشت و كاشان و قزوين و همدان و كرمانشاه و يزد هر چناد باه چناد
انجمنهايى بوده است كه ذكر آنها را در كدا ها و مقاسهها و مقدمههاى دواويان
شاعران مىبينيم.
از عصر مشروطيت به بعد
تجمعات و حلقات ادبى كه پيت از حاواد

مشاروطيت وجاود داشات،

معموالً نام مشخصى نداشت .زيرا ادبا و شعرا راسباً در اانههااى اشاخاص گارد
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مىآمدند پ

حاجت به نام و عنوان نبود .از وقدى كه جريان فكارى مشاروطيت

پيت آمد و انجمنهاى سياسى و صانفى باراى مقاصاد اجدمااعى و سياساى و...
تشكيل شد و هر يم نامى براى اود اندخا

كرد رسم نامگتارى به انجمنهاا و

مجمعهاى ادبى هم سرايت كرد .از اين عهد است كاه گاروههااى ادباى باا ناام
مشخص و معينى اعالم موجوديت مىكرد .نمونهاش «مجمع ادبيات شرقيه» است
كه در سال  1325قمرى به همت اديباسملم كرمانى بهوجود آمد.
اينگونه از مجامع ادبى در طول هفداد سال ااير با عناوين مخدلف انجمن،
مركز ،كانون ،محفل ،مجل  ،مجمع ،حوزه ،حلقه ،دوره ،باشگاه ،كلوپ ،سازمان،
شورا ،جامعه ،جمعيت ،اتحاديه ،گروه ،دسده ،و جز اينها فعاسيت كردهاند.

()8

محيط انجمنهاى ادبى معموالً دوسدانه و كمتشريفات بود و اگر جلساات
آن در اانههاى افراد برگزار مىشد طبعاً نشستهايى بود اصوصى ناگزير آزادى
ورود بدانجا براى همگان نبود .اسبده مواقعى كاه جلساات انجمانهااى ادباى در
محلهاى عمومى برگزار مىشد (معموالً در مدرسهها) وارد شدن عامه افاراد آزاد
بوده است.
هميشه پيت آمدن دورههاى افقان اجدماعى و فشار اسدبدادى موجاب آن
بوده اسات كاه ماتاكرات انجمانهااى ادباى كاامالً محداطاناه بشاود و در ايان
دورههاست كه تبادل افكار ميان اعضال انجمن در محيحى سرد و كسلكننده انجام
مىشد .ناچار افراد شركتكننده مراقب آن بودند كه سخنى از مجل
برده نشود و راسباً وحشت آن در ميان باود كاه »ابرچيناى« در مجلا

باه ااارج
حضاور

داشده باشد« .پلي افيه» معموالً از اين نود اجدماعات و سخنهايى كه در آنجاا
گفده مىشد به سازمانهاى اندظامى مملكت گزارش مىداد .ناچاار هار كساى باه

انجمنهاى ادبى
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هنگام سخن گفدن با ديگرى ،تا ماىتوانسات ساخن را »پوشايده« ماىگفات تاا
دردسرى پيت نيايد و سخنى در ميان نيايد كه به تاري (طاراز) قبااى كساى بار
بخورد.
بسيارى بودند كه ااموشى مىگزيدند و سراسر گوش مىشدند و آنها كاه
از هر حادثهاى كناره مىرفدند از شركت در اينگونه جلسات پرهيز ماىكردناد و
آرام آرام از عضويت دورى مىگرفدند .اين همه احدياط براى آن بود كه از شعر و
سخن ادبى تعبير و توجيه ااص و ناموجّه مىكردند و همه او

مىدانيم كه در

شعر فارسى آن كيفيّدى هست كه مىتوان هر گوشهاش را مدناسب با زمانه تأويال
كرد و موضود كهنه هزار سال پيت را به مسائل روز چسبانيد.
هر زمان كه محيط اجدمااعى از پنجاة افقاان و فشاار اسادبدادى رهاايى
مىيافت سخنسرايان در انجمنهاى ادبى سخنانى اندقادى به زباان شاعر و گفداار
ادبى در مباحث فرهنگى و كام و بايت نكاات مارتبط باا مساائل روز باه مياان
مىآوردند و زبان شعر بىپردهتر مىشد .از اين قبيل بوده است «حلقة ادبياه» كاه
شيخ محمد ايابانى رهبر قيام تبريز بهوجود آورده بود و ماىدانايم كاه افاراد آن
مجمع همه به فعاسيت سياسى عالقه داشدند( .رساسة كاظمزاده ايرانشهر ،در احوال
ايابانى ،ص )27
فعاسيت فرهنگى و ادبى كسانى كه باه پيشكساوتى تقاى رفعات و باا ناام
«آزاديسدان» در آن قيام مشاركت داشدند نمونهاى است ديگر و بار هماين مناوال
بوده است فعاسيت فرهنگى همة حز هاى سياسى.
علل مدعدد دير نخاييدن انجمنها و زود پاشيده شدن حلقههاى ادبى اياران
را بايد در نكات زير جسدجو كرد:
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ا كنار رفدن يا مردن شاعران و اديبان سرشناس و برجسده انجمن،
ا ناهماهنگى ميان افراد كه اصوصاً از حساادتهاا و نقارهااى شخصاى
برمىايزد و به پاشيدگى انجمن مىكشد و گاه به دودسدگى و انشعا ،
ا مشكالت ماسى ،در حاسى كه الزمه بر سر پا نگاه داشدن هر انجمن داشدن
امكانات ماسى است،
ا كم بودن وسايلى كه پديدآورندة ارتباط فرهنگى ميان افراد است،
ا مقيد بودن به ثبات انجمان در مراجاع قاانونى و ماورد قباول باودن آن
نزدمقامات مخدلف مملكدى،
ا حفظ كردن روش و روحية سندى انجمنهاى ادبى ،با همه افكار و آدا
قديمى آن ،چون اين شيوه در چشم تازهجويان كهنگى دارد موجب دور شادن از
انجمن مىشود.
ا دير ميدان دادن به جوانان براى وارد شدن در انجمن و مشااركت جادى
در فعاسيتها و ارائه نظريات تازه اود.
*
پ

از اين كه از اواار دوره جنگ جهانى دوم ،طبقه جوان ايران باه اماور

سياسى و ادارى ايران راه پيدا كرد و احزا

چپ مشر

به فعاسيات اجدمااعى و

فرهنگى آراز كردند ،آرام آرام افكار ادبى جديد و تجددطلبى شاعران نوگرا رواج
يافت .هر قدر اين جريان تازه دامنه مىگرفت از رونا باازار انجمانهااى ادباى
سنّدى كاسده مىشد و اينان ناچار به انزواجويى مىشدند.
در روزگار رضاشاه ،چون كانونها و انجمنهاى آزاد ااموش شاد دوسات
براى دست داشدن در امور فرهنگى و ادبى «سازمان پرورش افكاار» را باهوجاود
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آورد .اينسازمان در شهرسدانهاا داراى شاعبههاايى باود و معماوالً در مادارس
مدوسحه جلسههاى ادبى ترتيب مىداد و در آنجا ساخنرانى ماىشاد .سارايندگان
شعر مىاواندند و مسابقه و مناظره انجام مىيافت .در حقيقت دوست مىاواست
كمبود فرهنگى روشنفكران را به همت اود جبران كند .اين سازمان همانند برف
كه به تابت آفدا

آ

مىشود با پيشامد شهريور  20از هم پاشيد.

از سوى ديگر شوق نوجويى و پيشدازى و تازهگويى پيروان شعر نو ،از راه
مجلههايى كه ناشر افكار تازهجويان و حاوى اشعار نوسرود بود (مخصوصاً مجله
سخن) موجب ديگرى در ركود فعاسيات ديارين و تنازل مقاام و احدارام پيشاين
انجمنهاى ادبى مىبود .تا آنجا كه اين انجمنها به «پاتوق» چاىنوشى تنى چناد
از شاعران ساسخورده و يا آنهاا كاه پياروى كامال از اصاول ساندى شاعر را الزم
مىدانسدند منحصر شد .در حاسى كه كانون «دانشكده» و «انجمن ادباى اياران» در
آراز بنيادگتارى پايگاه دسنشين و تجدداواهى بود باراى شااعران و نويساندگان
جوان روزگار اود .رشيد ياسمى و سعيد نفيسى و حبيب يغمايى و همسخنان و
ياران آنها زمانى كه بيست و چند سال بيت نداشدند دسبسده انجمن ادبى و فايض
برى از آن حلقه بودند .اما پ

از شهريور بيست جوانهايى كاه روزگاار بيسات

ساااسگى را مااىگترانيدنااد انجماانهاااى ادبااى را جايگاااه برازنااده مرتجعااان و
وااوردگان مىدانسدند و بيشدر به سوى احازا

و كاانونهااى سياساى كشايده

مىشدند.
شاعران جوان پراكندن شعرهاى آزاد و سخيد را روزنهاى به فضاى تابناك و
اوشمنظر انديشههاى نو و وسيله بيان افكار اويت ساادند و در الباالى آنهاا،
به آوردن نكدههاى سياسى و «رمزى» پرداادند .طبعاً اينگونه شعر در برابر شاعر
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سندى بيشدر پسند اااطر جاوانهاا و تاازهاواهاان باود .الجارم شاعر ساندى و
انجمنهاى ادبىكه محل آن گونه شعر اواندن بود اواسداران محدودتر مىيافت
و عاقبت از زمانىكه «شب شعر» براى عرضه كردن شعرهاى سخيد و آزاد درست
شد آن شبهاا انجمان و جلاوهگااهى در مقابال انجمانهااى ادباى سانّدى( )9و
اسدهكننده پيشين بود .جز اين يكى از سياستهاى نادرست فرهنگى كاه وزارت
فرهنگ و هنر در ده ساسة آار فعاسيت اود پيت گرفت آن بود كاه انجمانهااى
ادبى سندى را به زير بال دوسدى كشانيد و براى آن كه آن انجمنهاى از «طاراوت»
افداده ماندگارى بيابند به آنها كمم ماسى كرد .اعدبارات ااصاى در بودجاه باراى
اين منظور اادصاص يافت و وساايل شاركت دادن اعضااى آن انجمانهاا را در
جلسات شعر و جشنهاى فرهنگ كه كامالً دوسدى بود فراهم كردند و رافل بودند
از اين كه اينگونه حركات براى تازگى بخشيدن به انجمانهاا راه چااره نيسات
باسعك

و حدماً انگيزه تازهاى بود تا آزادگان و تازهجويان را از انجمنهاى ادباى

گريزان كند .در چنين روزگار شاعرانى كه از سر آزادگى و مناعت طبع اود را از
اين جريانها دور نگاه مىداشدند آن گروه از شاعران انجمنهاى ادباى را كاه در
مجامع تشكيل يافده توسط دوسات شاركت ماىكردناد در حكام ماداحان عصار
رزنويان مىدانسدند .بىگمان آن سياست نامناسب از علتهااى ما ثرى باود كاه
حشمت و اعدبار انجمنها را از ميان برد و هيچ گاه جز اين نخواهد بود.
اشارهاى به فعاسيت زنان در مجامع ادبى ضرورى است .نخسدين گرد آمدن
آنها مربوط به زمانى مىشود كه در مدرسه دادرانة آمريكايى درس مىاواندهاند
و جمعيدى را بهوجود آورده بودند .پ

از آن «كانون باانوان» مهامتارين مجماع

مسدقلى بود كه زنان براى فعاسيتهاى فرهنگى و ادبى ايجاد كردند.
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كارهاى انجمنهاى ادبى
آنچه در انجمنهاى ادبى و محافل اديبان و شاعران مىگتشت ،بهطور كلى
عبارت بود از:
ا شعراوانى ،كه هماره شعر عمدهترين جلوه هنر ايرانى است.
ا طر رزل ،و آن روشى بود كه از اواار عهد تيمورى آراز شاده باود و
مخصوصاً در دوره صفوى رواج عمده يافت و عبارت باود از ايان كاه شااعرى
مضمونى يا محلع رزسى برمىگرفت و ديگران معموالً با رعايت وحادت قافياه و
وزن رزسى مىسرودند و مىاواندناد .اجاراى مساابقههااى شاعرى و اقدفاائى و
تضمين كردن اشعار ديگران و نيز ترجمه كردن شعرهاى اارجى به شعر فارساى
از همين قبيل فعاسيتها بود.
ا چشم و همچشمىهاى شاعرانه كه ماياهاى از حساادت و رقابات در آن
بود .ابيات زير كه شايد از صائب باشد گوياى همين نكده است:
اوش آن گروه كه مست بيان يكديگرند
ز جوش فكر مى ارروان يكدگرند
نمىزنند به سنگ شكست گوهر هم
پى رواج مداد گران يكدگرند
زنند بر سر هم گل ز مصرد رنگين
ز فكر تازه گل بوسدان يكدگرند
ا سرودن «ااوانيات» از مباحث دسكت و سابقهدارى است كاه در ادبياات
فارسى جاى وااليى دارد و نمونههايت در ديوان اكثر شاعران هست.

()10

ا محايبات شااعرانه (هازل و طناز و هجاو) ،زميناه ديگارى باود كاه در
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انجمنهاى ادبى پيت مىآمد و نمونههاى زيااد آن در شاعر هازار سااسه فارساى
هست .آنچه ميان ااقانى و جمالاسدين عبداسرزاق و يا ميان اواجه نصير طوسى
و سيفاسدين باارزى گتشده نمونهاى روشن است.

()11

شاعران و اديبان در مساافرت از شاهرى باه شاهرى ،ديادار همساخنان و
هماوردان اود را رنيمت مىدانسدند و به هر ديارى فرود مىآمدند مىكوشايدند
كه با شاعران و اديبان آنجا آشنا شوند و اگر از روزگار پيت آشنايى مىداشدند بر
آنها وارد مىشدند .نمونه زبانزد يادى است كه ناصراسرو در سفرنامه از ديدار با
قحران كرده است .هنوز اين رسم زيبا ميان ايرانيان پايدار است و شاعران و اديبان
در سفرها به اانه اقران اود مىروند و از سحف محضر آنان بهرهور ماىشاوند و
در نشستهاى انجمن ادبى محلى مشاركت مىكنناد .آنچاه حبياب يغماايى باه
پراكندگىدر دورة سى و يم ساسه مجله يغما نوشده كم و بيت محيط ادبى شهرها
را نشان مىدهد.
راسب شااعران و اديباان بيااض و سافينهاى هماراه داشادند كاه آن را در
شهرهاى مخدلاف باراى يادگارنويساى و نگاارش اشاعار باه شااعران و اديباان
مىدادند .هماكنون بياضها و جنگها و سفينههايى زياد از اين دست هست كه ما
را با جريانهاى فرهنگى و مناسبات معنوى ميان شاعران و اديباان گتشاده آگااه
مىسازد .بياض تاجاسدين احمد وزير( ،)12مشيخة حمويى( ،)13جنگ قرن يازدهمى
كه مىگويند از آن صائب بوده است( )14نمونههايى است از اين گونه آثار ادبى پر
از ظرائف.
كنگرهها و مجمعهاى علمى
در بيست سى سال ااير كه تشكيل شادن مجاامع علماى اعام از ملاى و
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جهانى بهصورت «كنگره» و «سمينار» و «مجمع» در شهرهاى مخدلف مرسوم شد
فرصدى بود كه محققان و شاعران و اديبان بهطور رسمىتر و تشريفاتىتار از هام
ديدار كنند.

()15

نخسدين مجمع علمى دوسدى كه براى بحث در امور فرهنگى تشاكيل شاد
ظاهراً «مجل

مشورت معارفى» است كه در ساال  1314در وزارت معاارف باه

ابدكار علىاصغر حكمت و فعاسيت دكدر رالمعلى رعدى آذراشى برگتار شاد و
مشرو متاكراتت در مجلة تعليم و تربيت  )1315( 6شماره اول مندرج است.
از زمانى كه كنگرة تحقيقات ايرانى باهطاور سااالنه و مرتاب از  1348تاا
 1357هر سال در يم شهر برگتار شد ارتباط شاعران و ادباى شهرهاى مخدلاف
با يكديگر بهصورت راي تر و آسانتر پيت آماد .چاون شاركت در ايان كنگاره
بهطور آزاد و بىدعوت بود و هر ك

به ارج اويت در آن اشدراك مىجسات

مجمعى بود كه افراد با سليقههاى مدفاوت شركت مىكردناد و در كناار جلساات
رسمى و عمومى كنگره حلقههاى ادبى و شعراوانى ميان همزباناان و همدارازان
برقرار مىشد .اين حلقهها كه در كنگرهها و مجماعهااى دوسداى دياده نماىشاد
موجب آن شده بود كه كنگره تحقيقات ايرانى كيفيدى ايرانىتر و مأنوستر بيابد.
برنامههاى فرهنگى در كدابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران هم باه
همين منظور ايجاد شد تا اديباان و شااعران در فرصاتهااى مناساب باه ديادار
يكديگر برسند و تبادل افكار بنمايند و از اين راه دانشجويان دانشگاه با عقاياد و
افكار آنان (جز از راه كدا ) آشنايى بيابند.
آثار و افكار اعضاى انجمنها و حلقههاى دوسدانه ادبى اياران اواسادار و
اواننده داشت و معموالً به وسيله مجلهها و روزنامههاى ادبى نشر مىشد .بهطور
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نمونه آنكه ،آثار گروه دانشكده در مجلة دانشكده و آثاار اعضااى انجمان ادباى
ايران وشعب آن در شهرها معموالً در مجلة ارمغان (تا سال  )1319اندشار يافات.
پ

از آنكه وحيد دسدگردى (مدير آن مجله) انجمن حكيم نظامى را بنيااد نهااد

آثار انجمن تازه سااده اود را در مجلهاش به چاپ مىرسانيد .آثار انجمانهااى
ديگر را در رساسهها و جزوات و مجموعههاى مسدقلى چاون بااص صاائب ،ناماه
سخنوران سخاهان مىتوان ديد.
گروهبندى انجمنهاى ادبى
شايد بدوان همنشينىهاى ادبى در اين شصت هفدااد ساال اايار را چناين
گروهبندى كرد:
* انجمنهاى ادبى و كانونهاى نويسندگان كه در شهرها تشكيل مىشد و
گاه در يم شهر بهطور همزمان دو يا چند انجمن وجود داشت.
* انجمنهاى ادباى دانشاكدههاا و مادارس مدوساحه )16(.اگار ماديران و
گردانندگان مدرسه اديب و شاعر و اد پرور بودناد از انجمانهااى ادباى بهاره
اوبى بهدست مىآمد و افراد مسدعد پرورش ماىيافدناد .مانناد آن كاه اسامعيل
اميرايزى در زمانتصدى مدرسة مدوسحه فردوسى تبريز ( )1352انجمن ادبى باه
وجود آورد و تنى چند از شاگردان كه در آن انجمن عضو بودند داراى ذوق ادبى
وااليى بودهاند و در شعر و اد

مقامى ارجمند يافدند (رالمعلى رعدى آذراشى،

محمدحسين شهريار ،علىاصغر حريرى ،يحياى آريانپاور ،ناصا نااط  ،رضاا
گنجهاى ،حبيب ساهر).
در مقدمة ديوان حسين مسرور اصفهانى( )17مىبينيم كه دهقاان ساامانى از
شعراى مشهور براى تشوي و تحسين جوانان در انجمان ادباى مدرساه حقااي
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شركت مىكرده است .اين انجمن عصرهاى جمعه به رياست سيد محمد حقااي
شيرازى تشكيل مىشد.

()19

* اتحاديههاى ،جامعهها ،كانونهاى مخدلف گاهى انجمنهاى فرهنگاى و
ادبى بهوجود مىآوردند.
* حوزههاى هنرى و فرهنگى احزا

و نظاير آنها.

* انجمنهاى فرهنگى يا دوسدى ايران با مماسم ديگر.
* باشگاههاى اجدماعى و فرهنگى :مثل كانون فرهنگى ايران جوان.

()19

* حوزههاى علمى و مدارس قديمه كه معموالً داراى حلقههاى مباحثاه و
متاكرة علمى و ادبى بودند.
* اانقاههاى صوفيه.
كتابخانهها و مؤسسات علمى
جلوة همنشينىهاى ادبى در ايران ،بهصورتهاى ديگر هم ديده ماىشاود.
يكى از جاسب توجهترين آنها گرد آمدن دانشمندان رشدههاى شاعرى و ادباى در
دفدر كار مديران كدابخانهها بود .اين سنت كهان در چناد كدابخاناه اياران دامناه
يافت .آنچنان كه مدير كدابخانه ،آزاد گتاردن ورود به دفدر كار ااود را يكاى از
وظيفههاى فرهنگاىدوسادى و كداا ااوانى ماىدانسات .همااره دفدار ماديران
كدابخانهها از اين سحاظ حكم يكى كاانون فرهنگاى داشات .بعضاى از اديباان و
شاعران معدبر و ساسخورده را رسم بر اين بود كه به دفدر كار مديران كدابخاناههاا
مىآمدند و مىنشسدند و چاى مىاوردند و كدا

مىديدند و ساخن ماىگفدناد.

دفدرهاى كار يوسف اعدصاماسملم و جانشيان بعدى او در كدابخانه مجل  ،دكدر
مهدى بيانى مدير كدابخاناة ملاى ،ذباي بهاروز مادير كدابخاناة باشاگاه افساران
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نمونههايى از اينترتيب در تهران بود ،و در واليات دفدر كاار مكارم اصافهانى و
معلم حبيبآبادى (مديران كدابخانه بلدية اصفهان)؛ ميار ودود سيديونساى مادير
كدابخانة ملى تبريز ،علينقى بهروزى مدير كدابخانة ملى شيراز ،كدابخاناة عماومى
رشت ،كدابخانة آسدانقدس رضوى به مديريت قاآن ميارزا اوكداائى .باهجز ايان،
گاهى هم شخصيت و مرتبة علمى و فرهنگى مديران ادارهها و م سساات ديگار
موجب گرد آمدن اديبان و شاعران مىشد.
در بسيارى از انجمنها و كانونها و م سسات علمى ايران قسمدى از وقت
به صحبتها و متاكرات ادبى و تاريخى كاه جازو كاار رسامى و ادارى نيسات
مىگترد .در حقيقت محفلهايى ادبى است كه بهطور تصادفى و ماوقدى در ايان
مراكز تشكيل مىشود .مثالً زمانى كه مجدباى ميناوى ماديريت بنيااد شااهنامه را
پتيرفت دفدرش از جاهايى بود كه جمعى به دور او حلقه ماىزدناد و دفدار كاار
رسمى دوسدى او همان حاست و حكم را داشت كه كدابخانة شخصى او در اانه و
اين رسم براى گسدرش تحقيقات و تبادل اطالعات ضارورى و مفياد باود .ايان
وضع در جلسات هيئت م س

انجمن آثار ملى ،انجمن فلسفه و علاوم انساانى،

انجمن تأسيف و ترجمة دانشگاه تهران هم ديده مىشد و هماره از تعاطى افكار و
تبادل اطالعات يادگارهاى اوبى از همنشينى با دانايان و دانشاوران عاياد افاراد
مىشد .در فرهنگسدان ايران ،بنياد فرهنگ ايران و ديگر مجامع اين ترتيب وجاود
داشت.
كتابفروشىها
كدابفروشىها از كانونهاى ديگر گارد آمادن شااعران و اديباان باود و آن
سندى است كه از دورانهاى قديم در فرهنگ ما سابقه دارد .قفحاى و شاهرزورى
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كه سرگتشت حكيمان و عاسمان را نوشدهاند چند جا ذكر كردهاند كه بازار ورّاقان
و دكة كدابفروشان ديدارگاه فالن دانشمندان بود .كدابفروشىها در شصات هفدااد
سال ااير هميشه يكى از پاتوقهاى اهل فضل و شعر بود .شايد به هماين علات
بود كه ارلب كدابفروشىهاى مهم و سرشناس عنوان «كدابخانه» براى اود ااديار
مىكردند نه «كدابفروشى» .در اينجا نام چند كدابفروشى كه مركز مهمتر و معدبرتر
براى تجمع شاعران و اديبان بود بنا بر تقادم تااريخى تأساي

آنهاا آورده شاده

است.
ا كدابخانة تربيت (در تبريز) كه قبل از سال  1324قمرى محل گارد آمادن
ادباى جوان تبريز بود .اين كدابخانه را سيد حسن تقىزاده ،محمادعلى تربيات و
سيد حسين عداست و يوسف اعدصاماسملم اداره مىكردند.
ا كدابفروشى الخاسى در تهران كه سيد عبداسرحيم الخاسى تأساي

كارد

وسى مدت درازى داير نبود.
ا كدابخانة تهران كه سيد حسن تقىزاده و احمد سيگارى و حسين پروياز
آن را بنياد كردند .راسب ادبا و سياسيون مشهور ايران در سانوات  1352تاا 1321
در آن كدابفروشى آمد و رفت مىكردند.
ا كدابخانة دانشكده كه ملماسشعراى بهار در ايابان شااهآبااد سااب دايار
كرده بود.
ا كالسة ااور تأسي

محمد رمضانى كاه تاا ساال  1340دايار باود .ايان

م سسه چون اندشار جازوههااى «افساانه» را آرااز كارد موجاب شاده باود كاه
نويسندگان و ادباىجوان هم به آنجا رفت و آمد مىكردند.
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ا كدابخانة ابن سينا به مديريت ابراهيم رمضانى كه بهجز اديبان و شااعران
رجال سياسى ادبى مانند وثوقاسدوسه و اديباسسلحنه ،على دشدى و بسيارى ديگار
آنجا را پاتوق اويت كرده بودند.
ا كدابخانة دانت بهمديريت نوراهلل ايرانپرست در ساسهاى  1318تا 1350
ا همچنين بايد گفت كه كدابفروشىهاى گن دانت ،مظفرى ،اد  ،كاانون
كدا  ،شركت مركزى هم چنان وضعى داشدهاند.
در سالهايى كه بزرگان اد

و شاعران سندى در كدابخانههاى ابان ساينا و

دانت مىآمدند و مىنشسدند شاعران نوگرا و نويسندگان جوان در كدابفروشيهاى
«نيل» رفت و آمد مىكردند.
هنوز هم كدابفروشىهاى قديمى فروش از جاهاايى اسات كاه شااعران و
اديبان به يكديگر مىرسند و مجال نشسدن و صحبت كردن دارند (كدابفروشيهاى
تاريخ ،شم  ،منوچهرى ،مسدوفى).
خانههاى شخصى
جلسات بسيارى از انجمنهاى ادبى در اانههاى شاعران برگزار ماىشاد،
ازجمله انجمن ادبى ايران كه در آراز در منزل شاهزاده هاشم ميرزا افسار رئاي
انجمن تشكيل مىشد تا اين كه در زمان وزارت يحيى اان اعدماداسدوساه امكاان
تشكيل جلسات انجمن در ساادمانى دوسدى به آنان داده شد.
عدهاى از فضال و ادباى پنجاه سال ااير يم روز از هفداه در ااناة ااود
روز پتيرايى عمومى و آزاد داشدند مانند ملماسشعراى بهار ،احمد كسروى ،دكدر
محمود افشار ،سيد حسن تقىزاده ،عباس اقبال ،نصراهلل فلسافى ،رشايد ياسامى،
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سعيد نفيسى ،ابراهيم پورداود ،مجدبى مينوى ،على دشادى ،علاىاصاغر حكمات،
علىپاشا صاس  ،مدرجماسمماسم فرهنگ ،جواد كماسيان ،دكدر پرويز ناتل اانلرى.
در اانة سعيد نفيسى و ابراهيم پورداود بيشدر دانشجويان و جوانان حضور
مىيافدند .زيرا سعيد نفيسى رفدارى آميزشاكار و دسخاتير باا جاوانهاا داشات و
سخنانت بيشدر در دل آنها مىنشست .ابراهيم پاورداود چاون عاشاقانه از مليات
ايرانى و گرايتهاى وطنى داد سخن مىداد دوسدان تازهجو و جوان زياد داشت.
افرادى كه گرد محمد قزوينى ،علىاكبر دهخدا ،محمدعلى فرورى ،سايد نصاراهلل
تقوى ،حسن مشيراسدوسه پيرنيا جمع مىشدند گاروه محادود اااص و مسانتار
بودند .اانة محمود فرخ ،در مشهد ،سالهاى طوالنى ميعادگاه شااعران و اديباان
شهر بود (روزهاى جمعه) .همة ادبا و شعرايى هم كه از شهرهاى ديگر به مشاهد
مىآمدند رفدن به آن محفال انا

و اد

را واجاب ماىدانسادند و از دسخاتيرى

حضور يكديگر ستت مىبردند .محفلى بود كه جوان و پير يكسان در آن شاركت
مىكرد.
در اين پنجاه شصت سال ااير هر شهرى كه داراى اديبان و شاعرانى باود
مجمع و انجمن ادبى در آن تشكيل مىشد و در آنهاا معماوالً در تاتكرههااى آن
شهر آمده و در كدا هاى معرفى جغرافيايى اشاراتى به انجمانهااى ادباى شاده
است .اگر شهرى انجمن ااص نداشت ،ااناة شااعر و دانشامند و ادياب شاهر
جايگاااه تشااكيل محفاال ادبااى بااود .همچنااان كااه اان اة سديداسساالحنه كبااابى
(بندرعباس) ،طاهرى شها

(ساارى) ،اميار توكال كامبوزياا (زاهادان) ،اباراهيم

دهگان (اراك) ،محمود فرخ (مشهد) ،محمود فرساد (يزد).
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ايجاد حلقاة ادباى در اياران كاار آساانى باود .هار كا

در ااناه را بااز

مىگتاشت مىتوانست حلقهاى از ادبا و فضال را به گرد اويت درآورد.
اانة بعضى از رجال سياست و دوست هم محل گرد آمدن شعرا و ادبا بود،
از آن جمله است :اانة وثوقاسدوسه ،اديباسسلحنه سميعى ،بهالاسملام قراگوزساو،
يحيااى اعدماداسدوسااه قراگوزسااو ،تيمورتاااش .مخصوص ااً اان اة محدشااماسساالحنه
اسفنديارى به مناسبت آن كه اديب نيشابورى در آنجا مهماان هميشاگى باود بار
روى اربا

فضل و شاعران و اديبان نامدار باز بود.

رجال و اعيان و اشراف قديم را رسم بود تا موقعى كه به تفرج و گاردش
به باصهاى دور شهر يا به ييالق مىرفدند گروهى از شاعران و اديبان و ظريفان را
با اود مىبردند .طبعاً آنجا فرصدى بود كه مجل
طر

شاعرانه در كنار محفل قماار و

برپا باشد.
از حلقههايى كه به «دوره» تشكيل مىشد و سى و چناد ساال دوام يافات

گروه «انجمن بهمن» است ،مركب از محمد دبيار ساياقى ،محمادجواد مشاكور،
اسمعيل دوسدشاهى ،احمد افشار شيرازى و ساعيد نفيساى و والديميار ايواناف و
حساان نبااوى از درگتشاادگان اياان گروهنااد .ايوانااف اياان جمااع را «يارساادان»
مىاواند.

()20

دورة ديگر بسيار دوسدانهاى كه سالهاى دراز ادامه داشت و از ميان رفات
مركب بود از دكدر منوچهر سدوده ،محمدتقى دانتپژوه ،احماد افشاار شايرازى،
مصحفى مقربى ،دكدر تقى تفضلى ،دكدر عباس زرياا

ااويى ،احماد اقدادارى،

عليقلى جوانشير ،مهندس احمد ارديار ،مهندس فروتن و من و دو سه تن ديگر
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كه گاهى مىآمدند .تقريباً از ايان نشسات و برااسات باود كاه مجلاة فرهناگ
ايرانزمين بهوجود آمد.
يكى از دورههاى بادوام ادبى تهران دورة چلوكبا

اصحا ( )21چهارشانبه

بود كه دوسدان در مدرسة سخهساالر جمع مىشدند و چلوكبا
ك

مىاوردند و هر

سهم اود را مىداد و تا ساعت سه و چهار بعد از ظهر هماان جاا در دفدار

مرحوم احمد راد مىماندند و وقت را به گفتوگوهاى ادبى مىگتراندند.
آنها كه تشكيل حلقه در اانههاى شخصىشان مقدور نبود پاتوق ااود را
به كافهها مىكشيدند .نمونة مشهور دورههاى گروه «ربعه» باود (صاادق هادايت،
مجدبى مينوى ،مسعود فارزاد ،بازر

علاوى) كاه در يكاى از كافاههااى تهاران

مىنشسدند و عدة ديگرى هم به آنها مىپيوسدند و با آنها نشسات و برااسات و
مخاسحه مىكردند (عبداسحسين نوشين ،دكدر پرويز ناتل اانلرى ،علاى شايرازپور
پرتو).

()22

دفتر روزنامه و مجلههاى ادبى
ادارة روزنامهها هميشاه يكاى از جاهااى دسخاتير و مناساب باراى تجماع
شاعران و اديبان بود .اين رسم از روزگار مشروطيت پيت آمده بود .در آن موقاع
ادارة روزنامههاى صوراسرافيل ،مساوات ،نداى وطن چنين حاسى داشات .بعادها
دفدر روزنامههاى نوبهار (از ملماسشعراى بهار) ،طوفان (از فراى يازدى) ،شاف
سرخ (از على دشدى) ،سداره ايران (از حسين صبا) و چند روزنامة ديگر.
بىگمان دفدر مجلههاى ادبى و تاريخى جايى دسختيرتر و مناسابتار باراى
جلسات كامالً ادبى بود و از آن جملاه اسات دفدرهااى مجلاة بهاار (از اعدصاام
اسملم) ،دانشكده (از ملماسشعراى بهار) ،ارمغان (از وحيد دسدگردى) ،آيناده (از

210

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

دكدر محمود افشار) ،فرهنگ (در رشات) ،پيماان (از احماد كساروى) ،مهار (از
نصراهلل فلسفى) ،يادگار (از عباس اقباال) ،ساخن (از پروياز ااانلرى) ،يغماا (از
حبيب يغمايى) وحيد (از سيفاهلل وحيدنيا) و راهنماى كدا .

()23

دو سه مجله ،بهجز جلسههاى ادبى هفدگى ،داراى مجلا هااى فرهنگاى
فصلى يا ماهانه بودند .نخسدين بار مجلة سخن اين كار سودمند ادبى را آراز كرد
و جمعيدى به نام «دوسدداران سخن» تشكيل داد كه هار چناد يامباار مجلساى
معموالً در باشگاه دانشگاه تهران برپا مىكرد .در اين جلسات شعر اوانده مىشد،
سخنرانى داده مىشد ،نقاسى و سخنورى سندى و مباحثههاى ادباى و هنارى اجارا
مىشد )24(،پ

از آن «انجمن كدا » كه مجلة راهنماى كدا

نوعى ديگر از اين مجااس

را مندشار ماىكارد

را كاه هماراه باود باا نمايشاگاههااى كداا  ،اعاالم

كدا هاى برگزيدة سال و جلسات سخنرانى بهوجود آورد.

()25

سابقة انجمنهاى ايرانى در كشورهاى ديگر
انجمن ادبى ساادن توسط ايرانيان در كشاورهاى ديگار در شصات ساال
گتشده سابقه پيدا كرده است .شايد نخسدين آنها «مجمع اد » باشد كاه در ساال
 1911در اسدانبول ايجاد شد و سيد حسن تقىزاده بانى آن بود.
يكى از قديمىترين انجمنهاى دانشجويى ايرانى در اروپا انجمن دانشاگر
بود كه در شهر سوزان (سوئي ) در سالهاى  1910به بعد تأسي

شد و ساعداهلل

اان درويت ،نصراهلل اان جهاانگير ،اباواسفد فادايى علاوى ،سايد محمادعلى
جمالزاده به سرپرسدى احمداان ملم ساسانى عضو آن بودند .بعاد از آن دكدار
محمود افشار و حسن مقادم (علاى ناوروز) در راه اداماة حياات آن كوشايدند.
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اعضاى اين انجمن سباس اود را به حمايل و نشان ايراناى ماىآراسادند و بيارق
ايران را براى مراسم جشن از پارچة اطل

دواده بودند.

()26

در دورة جنگ بيناسمللى اول دفدر مجلة كاوه كه در برسين تأسي

شده بود

و چاپ مىشد مركز تجمع ادبى ايرانياان فاضال باود .در هماين اوقاات انجمان
صحبتهاى علمى و ادبى كه سابقاً در پاري
سخنرانىهاى ادبى و تحقيقى او

( )1912بود تجديد فعاسيت كارد و

در آنجا ايراد مىشد )27(.بنيادگتار آن حساين

كاظمزاده ايرانشهر بود.
شايد بدوان اقدام حسن مقدم (على نوروز) و ابواسقاسم الهوتى را در دايار
كردن مجلة پارس كه به سال  1/1920در اسدانبول مندشر مىشاد از هماينگوناه
كارها در شمار آورد.
يادداشتها:
 .1در هر دوره براى اين گروه از جامعه اصحالحى اااص باوده اسات :عااسم ،فاضال ،باساواد ،مناور،
روشنفكر» ،اواص« هم اصحال ديگرى در همين زمينه است.
 .2اگر در همه تتكرهها و مدون تاريخى پژوهت شود نمونههااى بسايار زيااد از ايانگوناه مجلا هاا
بهدست اواهد آمد.
 .3نصراهلل فلسفى در مقاسة «تاريخ قهوه و قهوهاانه در ايران» (چند مقاسة تاريخى و ادبى ،تهران،1342 ،
صفحات  )271-283تفصيلى در اين مبحث دارد.
 .4نگاه كنيد به مقاسهاى كه به نام «موزونان» در «ارمغان دكدر عبداسحسين زريانكاو » (تهاران)1350 ،
نوشدهام.
 .5جاللاسدين همايى در مقدمة ديوان طر

(تهران )1342 ،و ابراهيم صفايى در رسااسة نهضات ادباى

ايران در عصر قاجار و عدهاى ديگر به تفصيل در اين باره نوشدههايى دارند.
 .6طر رزل كمى بعدتر تعريف شده است.
 .7در اين عك

ديدنى كه در صفحة  386جلد چهارم از كدا

«دانشامندان و ساخنسارايان فاارس»

تأسيف محمدحسين ركنزاده آدميت چاپ شده اسات چهارة دوازده شااعر فاارس (نثاار ،قدساى،
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ايزدى ،آسوده ،فرصت ،صادق ،شعاد ،بديع ،شيفده ،فصيحى) با سباسهاى مرسوم آن روزگاار دياده
مىشود.
 .8ارلب ايان اصاحالحات برابار كلماات فرنگاى  Centre, cercle, societe association, clubوضاع
شده.در فرانسه  Salonداشدن از سنتهاى مهمى بوده است كه موجب جمع شدن ادبا و شعرا بدان
نود از مجامعبود و پرداادن به تفصيل آن مناسب اين مقاسه نيست.
Congres, seminaries, vayages de stimulation par R. Lanquar, G. Fighiera et G. Vetunic. Paris
]?[1978

ضمناً بايد گفت كه نود تجمعات ادبى و علمى كه بهصورت كنگره ،سمينار ،سمخوزيوم ،كلوكيوم،
درقرن ااير ديده مىشود در ايران هم از حدود چهل سال به اين سوى رواج تامى يافده است و در
كدا كارنامه بزرگداشت بزرگان علام و اد

اياران تاأسيف رحماتاهلل ابريشامى (مشاهد)1355 ،

اطالعات مفيدى دراين زمينه هست.
 .9احمد شاملو و شاعران همبازوى او در سنوات مخدلف چند »شب شعر« درست كردند .آارين آنهاا
شب شعر در انجمن فرهنگى گوته در سال  1356بود.
 .10فصلى كه محمود فرخ در «سفينه فرخ» به اينگونه شعر اادصاص داه است زمينه و نمونه و اهميت
آن را كامالً بازگو مىكند.
 .11مقدارى از اين نود شعر در كدا

«سحيفهها» از على باقرزاده بقا و تتكرههاا آماده اسات .در اينجاا

اشاره به اين موضود بيجا نيست كه گفده شود كه نمونههايى از «پارودى» نسبت به شاعران و اديبان
در زبان فارسى هست :يكى تتكرهمانندى است اياسى و ساادگى به نام «يخچاسيه» كه م سفت آن را
محايبهآميز و درجوابگويى به تتكرههاى جدى و راي پردااده و در آن با مسخرگى افارادى را كاه
مورد نظرش بوده است بهباد اندقاد گرفده.
ديگر «ذاراسسفاهه» يا «اسزااريف» (نسخة احى  4726كدابخانه مركزى دانشگاه تهران است) كه
در مجلة ارمغان (سالهاى پيت) طبع شده است .در دورة رضاشاه «وصوص ساها » نگارش صاادق
هدايت و مسعود فرزاد نمونهاى بود از دهنكجى به ادباى سندى.
از نمونههاى جديد سلسله مقاالت «چگونه حكيم و نويسنده نشدم» از ابراهيم صهبا است كاه در
روزنامه فكاهى «باباشمل» (سالهاى  )1322 - 1326طبع مىشد .آنها «پارودى» و مقابله با مقاالتى
بود كه فضال و ادباى مشهور تحت عنوان «چگونه شاعر و نويسنده شدم» در روزناماه «امياد» (باه
مديريت نصراهلل فلسفى) در همان ايام مىنوشدند .فريدون توسلى هم در «اسدفاصيل» قحعهاى باه ناام
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«تتكرةاسسفهال» دارد .آنقدر كه به ياد دارم صادق هدايت و يارانت نوشدههايى در روزنامه رهبر يا
مردم (شمارههاى ادبى) قحعههاى منثورى در طعنه بر اديبان مندشر مىكردند.
 .12بازمانده سال  782هجرى كه بهطور عكساى از روى نساخة احاى موجاود در كدابخاناة مركازى
دانشگاه اصفهان به كوشت ايرج افشار و مرتضاى تيماورى توساط دانشاگاه اصافهان مندشار شاد
(اصفهان.)1353 ،
 .13بازمانده از سال  845هجرى نسخة احى شمارة  2143موجود در كدابخانة مركزى دانشاگاه تهاران
(فهرست محمدتقى دانتپژوه) .جلد  9صفحات .785-853
 .14نگاه كنيد به مقاسة محمدتقى دانتپژوه در مجلة «كدابدارى» ،نشرية كدابخانة مركزى و مركاز اساناد
دانشگاه تهران (دفدر  )7اين جنگ سالهايى چند از آن اميرى فيروزكوهى شاعر معاصر بود.
 .15نخسدين كنگرة علمى كه در ايران تشكيل شد براى هزارة فردوسى بود (سال  )1313در اين كنگاره
عدهاى محدود از شاعران و اديبان شركت داشدند .دومين كنگره كه تا حدودى وجهه سياسى داشت
(چون انجمن رواباط فرهنگاى اياران و شاوروى آن را باهوجاود آورد) .باه ناام نخسادين كنگارة
نويسندگان (تهران )1325 ،تشكيل شد و گزارش آن بهصورت كدابى اندشار يافت و طبعااً يكاى از
منابع محاسعه در مورد ادبيات معاصر بود .پ

از آن ،كنگارههاايى باراى ابانساينا ،اواجاه نصاير،

موسوى ،حافظ ،سعدى ،ابوريحان ،فارابى ،دقيقى و ...بهوجود آمد .نگاه كنيد به «كارنامة بزرگداشت
بزرگان علم و اد

ايران» تأسيف رحمتاهلل ابريشمى ،مشهد.1355 ،

 .16علىاصغر حكمت در احابة اود كه در نخسدين كنگرة نويسندگان و شاعران ايران اياراد كارد باه
اهميت انجمنهاى ادبى مدارس اشاره كرد.
 .17به كوشت دكدر محمد سياسى (شاعر مشهور) چاپ اصفهان  ،1347صفحه .14
 .18مقدمة جالل همايى بر ديوان طر .
 .19در ابدداى تشكيل ،حزبى بود سياسى و بعد كه فعاسيت احزا

در دورة رضاشاه محدود شد حاز

ايران جوان به كانون فرهنگى تبديل وضع يافت .نگاه كنيد به نوشدة دكدر علىاكبر سياسى در جلد
اول سخنرانىهاى اين كانون( .تهران )1347 ،كانون به رواج تمدن و تجدد در اياران معدقاد باود و
نخسدين بارتوانست نمايشنامة «جعفراان از فرنگ آمده» را به نمايت بگتارد.
 .20محمد دبير سياقى در مقدمة «سخنان منظوم ابوسعيد ابواسخير» تأسيف سعيد نفيساى (تهاران ،چااپ
دوم) يادداشت اوبى از تاريخچة اين انجمن و مقاصدى كه دوسدان از تشاكيل آن داشادند نوشاده
است.
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 .21نگاه كنيد به ااطرات حبيب يغمايى در مجلة آينده.
 .22بزر

علوى در مقاسة اود كه در سو

مسعود فرزاد نوشت اشارات اوبى باه جماع ربعاه كارده

است .مسعود فرزاد و مجدبى مينوى هم در مقاالت احدجااجى علياه يكاديگر درباارة ايان گاروه
محاسب زيادى گفدهاند (مجلة سخيد و سياه و مجلة يغما) نام «ربعه» را بهطاور شاواى و مساخرگى
براى اود سااده بودند همانطور نام «سبعه» را به طعنه و شواى بر جمعى از ادباى مشهور وقات
بىآنكه حدماً هفت نفر باشند نهاده بودند .عباس اقبال ،سعيد نفيسى ،نصراهلل فلسفى ،علاى دشادى،
بديعاسزمان فروزانفر ،ملماسشعراى بهار ،رشيد ياسمى ،محمود عرفان و...
 .23مجالت زياد ديگرى بودهاند كه طبعاً در دفدرشان شعرا و ادبا جمع مىشدهاند .براى نام آنها به مقاسة
من «جريانهاى ادبى در مجلههاى فارسى» در مجلة راهنماى كدا

ساال بيسادم ( )1356مراجعاه

شود .اسامى مجالت ادبى را در فهرست مقاالت فارسى ( 3جلد) نيز مىتوان ديد.
 .24نگاه كنيد به دورههاى مجلة سخن.
 .25تفصيل فعاسيت و تاريخچةانجمن كدا
كدا

جداگانه اواهد آمد .براى اابار آن به دوره مجلة راهنماى

مراجعه شود.

 .26نگاهكنيد به نوشدة اان ملم ساسانى و همچنين شر و عك

چاپ شده از آن انجمان در كداا

گفدار ادبى تأسيف دكدر محمود افشار ،جلد دوم( ،تهران.)1353 ،
 .27نگاه كنيد بهصورت مجل

متاكرات انجمن كه در مجلة يغما چااپ كاردهام (در ساال  225:25و

 .)287همچنين نگاه كنيد به مقدمة من بر چاپ جديد روزنامة كاوه (تهران  )135كه در آنجا عك
دعوتنامة چند سخنرانى آن انجمن را چاپ كردهام .يكى از سخنرانىها از ميارزا فضالعلى تبريازى
(موسوى) دربارة حرف دال و ذال در زبان فارسى بود كه مدنت بهدسادم افدااد و در فرهناگ اياران
زمين چاپ شد .سيد محمدعلىجمالزاده هم در مجلة راهنماى كدا
كرده است.

( )646:17از اين انجمن يااد

