
 
 
 
 

 

 
 

  *هاى ادبىانجمن
 ايرج افشار

 

 سخنى از گذشته دور

زبان در مجااس  ادباى سرگتشادى دراز گرد آمدن اديبان و شاعران فارسى

رى. دو گزاف نخواهد بود اگر بگوييم هم سابقه است با تاريخ شعر فارساى  دارد

گارى گسدرش ادبيات و جلوه ةاز گرد آمدن اديبان و شاعران هميشه ماي گونهاين

 .هاى جوشان و رويان هنر و انديشه بوده و هستو باسيدن نهال ذوق شعرى

هااى زيااد و اوانادنى در هماين ها و نكدهدر منابع  تاريخى و ادبى، قصه

بينيم كه هنوز كسى به گارد آوردن و سانجت تااريخى آنهاا نخردااداه. مى زمينه

ا بر چگاونگى همنشاينى هاست كه اگر گردآورى شود ما رو نكده هاهمين گوشه

سازد و در حقيقات مخصوصاً شاعران قرون پيت آشنا مى «نخبه»مردمان فاضل و

ساازد. هاى گتشده دور را به ماا نزديام ماىزمان «روشنفكرى»محيط فرهنگى و

 ةدرباار (باه زباان عرباى)كه زكرياى قزوينى در آثاراسبالد  مانند داسدان مشهورى

                                                           

 .384تا  376( ، ص 1365) 12 و سال  804تا  795( ، صص 1363) :10 آينده، سال* 
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آورده و ظاهراً دوسدشاه سمرقندى از آنجاسات  دوست مافردوسىسخنسراى ايران

 :نويسداويت گنجانيده است. دوسدشاه مى ةكه آن قصه را در تتكر

 

 هآرزوى صحبت اسداد عنصرى بود... تا روزى به حيل (فردوسى)در سر او »

اود را در مجل  عنصرى گنجانيد و در آن مجل  عسجدى و فراى كه هار 

 بودند... اسداد عنصرى فردوساى را چاون ماردشاگرد عنصرى بودند حاضر  دو

 شكل ديده از روى ظرافت گفت اى برادر در مجل  شعرا جاز شااعرروسدايى

 ىاى هست. اسداد عنصرگنجد. فردوسى گفت بنده را در اين فن اندك مايهنمى

 گوييم. اگر تاو مصارد ديگارجهت آزمون طبع او گفت ما هر يم مصرعى مى

 :م داريمگويى تو را شاعرى مسلّ

 عنصرى گفت:      چون عارض تو ماه نباشد روشن

 مانند رات گل نبود در گلشن عسجدى گفت:

 كند از جوشنمژگانت گتر همى فراى گفت:      

 مانند سنان گيو در جنگ پشن فردوسى گفت:    

 (5دوسدشاه طبع ادوارد براون، ص  ةتتكر)

 

فردوساى آن را باه حا  منظور از آوردن اين داسدان كاه محققاان احاوال 

دباى ااند تصورى است كه از صحنه و مجل  ان  افسانه دانسده ةاز تير پايه وبى

تاوان دريافات كاه شااعران بازر  باا شود و ماىقرون قديم پيدا مى شاعران در

اناد و هار كساى را آزاداناه و باه ساادهسخنان اويت مجمع مىهم همدرازان و

ايى و بوده است. مگر آن كه طبعى بلند در شعرسرمجاس  راه ن آسانى به آن گونه

 .داشده استهاى ادبى مىزمينه اى برجسده درمايه

 هاى ادبى كه در روزگاران هزار ساسه در شهرهاى قلمروها و محفلانجمن

داشات، هميشاه مركاز ايران تاريخى وجود ماى ةزبان فارسى و هر كنارى از پهن
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باه اصاحال  )صااحبان تفكار و بيانت برتار مردم سخندان، شاعر و همه  عتجمّ

هاى آشاكار در نشار اد  ها فايدهبود و هماره از آن همنشينى (1)(امروزروشنفكر

حاصل شده و يكى از راههاى آسان پارورش فكارى و گسادرش هنار و  فارسى

هااى ادباى هاايى كاه در جرياانگمان بسيارى از پيشرفتاست. بىذوق واال بوده

شود به همين گوشه از همسخنى و هماوردى ادبا در يم بط مىمرت دست آمدهبه

اى هاى دراز دامنهگمان اين مجامع از اصايص و حيثيتاد  و بى محفل ان  و

 .فرهنگى ايران يادگارهاى اوبى از آنها دارد است كه تاريخ

 بينايم: يكاى دوسادانه وتجمع ادبى شاعران و اديبان را باه دو شاكل ماى

 .ت حلقه و محفل ان  و ديگر رسمى و ديوانىصور اصوصى به

قه و اول همنشينانى بودند كه آزادوار، بنا بر هماهنگى مشر  و سالي ةدسد

 .كردندتناسب سن و سال و حدود و قيود ديگر با يكديگر نشست و ااست مىبه

راى دوم بنا بر تكليف ديوان و به اقدضاى رعايت روزگاار و طبعااً با ةدسد

هااى ناهماهناگ و ريرمدجاان  در يام صورت گاروهعموالً بهمعاش و م كسب

شدند... شايد از همين نود بوده است تجمع آن چهارصد شاعرى مى محفل جمع

 .انداند دردربار سلحان محمود رزنوى بودهكه گفده

در ميان گروهى كه باه دسادگاه شااهزادگان تيماورى و بعضاى از اماراى 

ت ادبااى و هناارى و بااه اقدضاااى مشااارل اااود ماااورالاسنهر بااه مناساابا شاايبانى

هاا، ها، مشاجرهراه داشدند، مناظره (كارىنقاشى، كدابدارى، تتهيب اوشنويسى،)

هاى زياد وجود داشت و هميشه براوردهاى مياان چشمىچشم و هم ها ومباحثه

 .بر همين منوال بوده است ادبا و شعرا

 هااىباه شاكل حلقاهآشكار است كه هماره تجمعات دور از تشاريفات، 
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افزاياد. و اگار هام ايان جماع اصوصى ادبى بيشدر بر رون  و رواج ادبيات مى

تر است از هر گونه تجمعى بختگترانى داشده باشد باز فايدهحاست وقت هاشدن

 دوسدى داشده باشد. در هماه روزگااران، هام مشاربى و ةدسدورى بشود و جنب كه

 تر داشدهيافدن قلمرو سخن فارسى تأثيرى عمي  دندانى شاعران ايران در دامنههم

 هاىهاى ادبى دربارها و دسدگاهاست تا آنچه باشكوه و جالل دسدورى در جريان

 .ديوانى ديده شده است

 اهايىهاى اميران و وزيران از جبا وجود اين دربارهاى پادشاهان و دسدگاه

 ماد آناانشد و از رفت و آا مىبود كه شاعران و اديبان را مجال ورود به آنها پيد

 (راتاز قبيال اساب و جاو و كااه و كا)ها بود كه نيازمندى زندگى را درگاه بدان

اسى ااكردند. ديوان كمدر شاعرى است كه از قحعه شعر در اين موارد مى برآورده

 .باشد

 ن راهاى پيشينيان بسيارى از پادشاهان اياران مقاام شااعرابه گواهى نوشده

 تكرهكوشيدند. اينم چند گواه از يم تاداشت آنها مىداشدند و در نگاهگرامى مى

 .شودآورده مى (دوسدشاه سمرقندى)نامدار 
 ناوازپادشاه فاضل و دانشمنددوست و شااعرپرور و عااسم»:... (بهرام شاه* 

 (75ص )« بوده است. داراسملم رزنين به روزگار او مركز فضل شده...

شاعر را دوسات داشادى و هماواره مجلا  او » (: ...ارسالن بن طوساى* 

 (82) «ازحضور شعرا و ندما ااسى نبودى.

 شعر را دوست داشادى و علماا و» (:ملم منوچهر ااسدان پادشاه شروان* 

 «.فضال در مجل  او محدرم بودندى و شعراى اطراف به ادمدت مايل شدند

 كردناد درروزى در اوارزم علما مناظره و بحث مى»(: اوارزمشاه اتسز* 

 در اين مجل  ناظر باود. منااظره و (طواط)ومجل  اوارزمشاه اتسز و رشيد 

 (87) «بحث و تيززبانى آراز كرد.
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هاا در بدايع اسوقايع واصفى حكايات زيادى هست كه ما را با وضع انجمن

كناد، بخاارا آشانا ماىو ايز چون هارات هاى اديبان در شهرهاى اد نشست و

 :شودارد است كه از آن نقل مىمثال اين مو طوربه
 

 ساادند و ساخنموالنا بنائى و اواجه آصفى و... و ريرهم مجمعى مى* »

 (97چاپ تهران، جلد اول صفحه )« انداادند...شعر و شعرا در ميان مى

 

 نويسد كهاود مى ةاز همين قبيل است آنچه عبداسكريم بخارى در سفرنام

 مااعد از نماز شام مجل  علمال داشت. باا علاى يم شب بتيمورشاه افغان هفده

 (43 ةچاپ پاري ، صفح)پرداادند. اورد و بعد از طعام به مباحثه مىطعام مى

د نصرآبادى از اين نو ةسامى و تتكر ةاسنفائ  و تحفهاى مجاس در كدا 

بى سخن به درازا بكشد آوردن محل ةاواهيم كه دامنزياد است و چون نمى محلب

 (2).مورد ندارد از آنها

 هااها به شعر و اد  يكسان نبود. شايد بيت از همه سلسالهدربارى ةعالق

و  شاهزادگان تيمورى و بعد از آنها شااهزادگان قاجاارى بودناد كاه از شااعران

 .آراسدندها مىمحفل اديبان

 ناصااراسدين شاااه قاجااار هاام تااوجهى ااااص بااه مجاااس  ادبااى داشاات.

 :از زندگانى اصوصى ناصراسدين شاه نوشده استهايى معيراسمماسم در پرده
 

 اسشاعرا ساروش، مايال افشاار،گويان: شم در روز شرفيابى شعرا و بتسه»

آمدناد و شادند باه حضاور ماىمشدرى، الوتى و ريره كه باسغ بر سى تن ماى

هريم مديحه و شعرى مناساب حاال اواناده ماورد مرحمات و انعاام واقاع 
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پرداادند وار به هجو يكديگر مىدو يا چند تن بداههشاه  ةگاه به اشار شدند.مى

 (73چاپ دوم، صفحه ) «يافت.ب  ديدنى تشكيل مىو مجلسى
 

 هاى اود ذكر روشنى از چند باارى كاهقاسم رنى در جلد سوم يادداشت

 ممحققان و اديبان درجه اول ايران در چهل ساال پايت باه راهنماايى ذكالاسملا

چاپ تهاران، جلاد ساوم، )اده بودند، كرده است. فرورى مجمع رسمى ادبى سا

 (.   صفحه

 صتشاخّ»دوست گتشاده، آنهاا كاه از ميان صدور و وزراى فاضل و اد 

فال بودند مجاس  ادبى و محاضرات داشدند و اديبان و شاعران باه آن محا« طلب

 كردند. شايد مجاسساى كاه در محضار دو وزيار دانشامند و داناتمى آمد و شد

تار شاد مهامشير نوايى تشكيل مىه طبيب و امير علىاسلَداسدين فضلرشي دوست:

 .از آن ديگران بوده است

 ةدر دور)اسسير آمده است كاه اواجاه مجداسادين محماد وزيار در حبيب

اى از شب با طايفهتا نزديم نيمه»پ  از رسيدگى به امور ديوانى  (تيمور نوادگان

داشت و هر ك  بيشادر باه هازل صحبت مىروزگار و علمال رفيع مقدار  افاضل

 (182:4) «افداد.بيشدر پسنديده مى پردااتمى

 ةناقاجارى پايدار بوده و مخصوصاً در اا ةيادگار اين روش سندى در دور

 اول چاون محسان ميارزا ميرآااور، فرهااد ميارزا ةاى از شااهزادگان درجاعده

 ياناسسلحنه از امراد ميرزا حساممعدمداسدوسه، عليقلى ميرزا اعدضاداسسلحنه، سلحان

 اسسلحنه مافى در ااطرات اودبهاان نظامقلىها وجود داشده است. حسينمجل 

 :يكى از مجاس  ادبى زمان اود اشارتى كرده و نوشده است
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اسشعرا اسسلحنه حكيم االهى و ملماز حسن اتفاق در منزل شاهزاده حسام»

قى ا سيد على تفرشى مجداالشراف و ميرزاتاسشعرا و ميرزاان عموى ملمقاسم و

 (4:1» )سخهر كه همگى از ادباى محفل و داراى اط بودند حضور داشدند.

 اسدوساه وپرداات. وثوقاسسلحان از صدورى بود كه به چنين كارى مىامين

ران هم اسسلحنه از كسانى بودند كه همين سنت را نگاه داشدند و شاعبرادرش قوام

صار باه اسشعراى بهار شاعر تواناى نامادار ايان عا راه داشدند. ملممجاس  آنه به

هااى آن دو برادر راه داشت و دوست و همكار سياساى آنهاا در جرياان مجل 

 .مملكدى بود

* 

 ان،هاى دسختير براى آنگترانى شاعران و نشسدگاهوقت «هاىپاتوق»يكى از 

 ان و، مخصوصاً اصفهان شاعراانه بود. در همه شهرهااز عهد صفوى به بعد قهوه

 آمدناد وهاا ماىاانهها بودند. اين گروه به قهوهاانهفاضالن از صدرنشينان قهوه

گترانيدند و ااود موضاوعى اسات كاه باياد اوقات فرارت اود را در آنجا مى

 (3)مجزا بدان پرداات. طوربه

 ةحواوريم كه ننصرآبادى، ضمن احوال شاعران به مواردى برمى ةدر تتكر

ها برگفده شاده و مخصوصااً آنچاه م ساف در شار  اانهآمد و شد آنان به قهوه

بود  اوبى ما را با آن محيحى كه محلو  شاعران آن روزگاراود نوشده به احوال

 :كند. نوشده استمى آشنا
 

اهلل از آن مجمع، جمعاى بااقر علاوم نظارى و يقيناى و گروهاى تبارك»... 

شاان سااحت اصاول و فارود ديان از تجلاى طباع موسيقى و ترجماان حاوى

اورشيد و مسايحا. بعضاى  ةموسى و معنى در ااطرشان مقارن اانه وادىقهوه
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ساادند و قاومى در گوش جان را به گوشوار سئاسى آبدار مزين مى به نظم اشعار

شاان باه انداادناد. سارعت نظامزسف اوبان را در پيچ و تا  مى ترتيب معما

بيست پرده بودى معمار ااطرشان به دسديارى سدون اامه به  نام اى كه تامرتبه

شان كه كيمياى ساعادت اسات ما  پرداات... از فيض صحبتمى عمارت آن

همسنگ طال گرديد... به سبب مراعات آدا  در مجااس  اصاحا   قلب كمينه

 (458-459ص )« نشين بودم...حاشيه مانند جدول
 

 هااى نشسات و ااساتور كلى از جايگااهطاانه بهدر عصر صفوى قهوه

 ااوان وبود. مجمعى بود كه نقال و ساخنور و درويات و قصاه «مردم فرهنگى»

 ااان، هنار ااود را باه حاضاران عرضاهااوان و ماداي اوان و مناقبشاهنامه

 فلشد و در حقيقت انجمن و محكردند. آنجا، ميان شاعران شعر رد و بدل مىمى

 .ن اود بودمباحثه و مشاعره زما

 كاار وورود شاعران تازه ةنصرآبادى مواردى چند هست كه نحو ةدر تتكر

 .كردند بياان شاده اساتها انجمن مىاانهنوجوان به محفل شاعرانى كه در قهوه

 ام آراميافدند كاه آراانه فرصدى مىنشينى در قهوهحاشيه ةكار از دورشاعران تازه

 نى كاهاصحالحى بود براى شاعرا (موزونان» (4)اود را به رسده موزونان بكشانند.

 يافدناد كاه در مجااس  شااعرانرسيد و اجازه آن ماىشعرشان به درجه قبول مى

 .اودى بنمايند

 از هنگامى كه مظاهر تمدن اروپايى در جامعه رسوخ پيدا كرد، تجمع ادبا و

راگوزسو همادانى ها كشيده شد. فريداسملم قها و كافهها به هدلاانهشعرا از قهوه

 (تهاران)« هدل دوفاران »قمرى  1325ااطرات اود نوشده است كه در سال  در

 «كافاه فردوساى»آمد و شد اين گروه از مردم بود. سى چهل سال پيت هم  محل
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نشسات جماع حاسدى يافده بود و مخصوصاً چون صادق هدايت در آنجا مى چنان

 .شدندرد مىروشنفكران آن روزگار به دور او گ زيادى از
 

 هاى شناخته شده عصر قاجارانجمن

 هاى ادبى شنااده شده كاه داراى هادف و ناوعى ساازماننخسدين مجمع

 مشهور به عصر بازگشت، يعنى اوايال قارن سايزدهم ةبودند مربوط است به دور

ه باهجرى. در اين دوره سيد على مشداق اصفهانى گروهى از شاعران اصفهان را 

 ةورد و با همنشينى و همسخنى آنان در نقد و نظر نسبت باه داود گرد آور دور

 (5)وجود آمد.هاى بااهميت ادبى زبان فارسى بههندى بود كه يكى از جريان سبم

 :ناصرى وجود داشت چند محفل شنااده شده است ةهايى كه در دورانجمن از

 سلحاناسيكى انجمنى بود از شعرا كه مورد توجه ميرزا على اصغراان امين

 كرد و شاعران معاروف وقاتواقع شده و اود او ارلب در جلساتت شركت مى

 ا،اسمماسم فراهانى، اديب پيشاورى، قدسى، عنقامانند محمدحسين فرورى، اديب

 (32همايى بر ديوان طر ، ص  ةمقدم)اند. كردهسرائى در آن شركت مى

 ياراداسسالحنه وزميارزا اعدضشاهزاده عليقلى ةديگر محفلى بود كه در اان

 شاد. وعلوم كه اود از دانشمندان و شاعران بود (مدخلص به بيانى) تشكيل ماى

 سفنوندارا ةظاهراً همان مجمعى است كه ميرزا عبداسرزاق اان بغايرى معلم مدرس

در  زمان ناصراسدين شااه بزرگدارين انجمان ادباى«آن گفده بوده است كه  ةدربار

ر كيوان ساميعى با ةمقدم)« شد.هر شب تشكيل مى شاهزاده اعدضاداسسلحنه منزل

 (.19همدانى، ص  ديوان صابر

اى باه ( اشااره423ص )اسداواريخ هم در افضال (رالمحسين)اسملم افضل

 .كرده است از گروهى از شاعران انجمنى



 190 27/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ناصرى و مظفارى، در اياران از شااه و گادا و رجاال و نساال و  ةدر دور»

ى سرايند. ارلبى شاعر و اكثارسدند كه شعر مىرسداقى صدهزار نفر ه شهرى و

هسادند و مان اشاعار راساب ايان شاعرا را شانيده  «شاويعر»قليلاى  مدشاعر و

و  «ركله»اان سلحانى بهدر از جميع آنها مرحوم حسينقلى ام،يااودشان را ديده

اسمعاسى آقاى ميرزا شيبانى بودند و اين دو نفر با جنا  شرف ااناهللمرحوم فد 

نوس تخلص كه بعد از مرحوم ميرزا آقااان پرتو اصافهانى... ماأ يد محمد بقاس

 «.آوردندانجمن داشدند و گاهى به بنده منزل تشريف مى بودند و راسباً

 

 ةكارد در قصايدهاى ادبى رفت و آمد مىطر  شيرازى كه اود به انجمن

 قمارى 1308-1313هااى كه ميان ساال ا انجمن شعراى تهران ةدربار «انجمنيه»

 .اند آورده استنام بيست و سه شاعرى را كه بدان انجمن پيوسده بوده ا سروده

مساكين و پرتاو )مقارن همين دوران است كه شاعرانى ديگر در اصافهان 

ايى هما ةمقدم)در آن شهر انجمن شعرا داشدند.  (وآشفده و سارر و عمان سامانى

 .29طر ، ص  بر ديوان

 زوجود آمد كه يكى اهاى ديگرى در اصفهان بهمنمدعاقب اين روزگار انج

 ارده باوداسشعراى اصفهان بنياد گتنام داشت و آن را عنقا ملم «انجمن عنقا»آنها 

 فقرا.( و ديگرى نامبردار شده بود به انجمن مال محمد اباواس32ديوان طر ، ص )

 (32حاشيه، همان، ص )

 مانى، مساكين،طار ، رشاحه، عماان ساا)چند تان از شااعران اصافهان 

كار ذدارند و مرحوم اسداد جالل همايى به تفصيل باه  «انجمنيه»قصايد  (چاووش

ات ديوان سه شاعر اصفهان، صافح ةبرگزيد)و نقل اشعارشان پردااده است  آنها

طاور نموناه يت از هار يام از آنهاا را باهو در اينجا چند ب( از مقدمه 155-111

 .آوريممى
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 :اصغراان سروده شدهاتابم ميرزا على طر  كه به اواهت ةاز قصيد

 دوش در انجمنى بودم و جمع شعرا

 جمع بودند همه مجمع اوبى و صفا

 (31-35ديوان، ص )

 :انجمن شعراى تهران از قصيده هماى شيرازى ةدربار

 امشب به مجل  شعراى بزرگوار

 دارزن بود و ماه پردهناهيد پرده

 مجل  چو آسمان و ز ايل سخنوران

 و ماه و كوكب راشنده آشكار اورشيد

 (، مقدمه121-123ص )

 :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

 وى هم تكلف هم محنمجمعى آواره از 

 صاحب اين انجمن پيرى كه از ب  روشنى

 آفدا  اندر بر رايت نيارد دم زدن

 (134-139ص )

 :مسكين اصفهانى در اين زمينه سروده است
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 اندسال است كه آراسدهگرچه ايشان دوسه

 محفلى انجمنت نام و به هر هفده به پاست

 دسىصاحبى دارد آن مجل  كز پاك

 نگرى نور اداستمىدر سراپايت تا 

 (141-142ص )

 و «رشاحه»اين قصايد نام شاعران معروف وقت آورده شده است.  ةدر هم

 .اندهم در قصايد اود به آوردن نام شاعران پردااده «چاووش»

 به اصفهان سفر كرده 1266-1267هاى كه در سال (شاعر)فرصت شيرازى 

مناى در اصافهان تشاكيل روزهااى جمعاه انج»بود در ديوان اود نوشده است: 

ديوان فرصت، ص )« كردند.مى (6)كه جمعى از شاعران در آنجا طر  رزل شدمى

141.) 

 داواهان شيرازى در شهر شيراز داشدنهايى كه شاعران و فرهنگاز انجمن

يكى آن انجمن بود كه يادگار ااوبى از آن بار جااى ماناده و آن عكا  دساده 

قمارى مجلا  شاعر و اد   1315ر ساال است از دوازده شاعرى كاه د جمعى

 (7)اند.داشده

كناد كاه يااد ماى «انجمن معارف»( از 172ص )اسدوسه در ديوانت فرصت

 كار كارد. فرصاتقمرى آراز به 1326بنيادگتار آن بود. اين انجمن در سال  اود

ه در اى دو روز انجمنى به اسم معارف تشكيل داده با اعضايى كاهفده»نويسد: مى

 «.نموديمنجمن بودند در امر معارف مشاوره مىا آن

 اسشعرا كهبرادر ملم)انجمن ادبى مشهد به همت ميرزا محمداان ملكزاده 

شد و سيد حسن مشكان طبسى رئاي   تأسي  (سمت رياست معارف را داشت
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دبسدان را نشر كرد و آثار اعضااى انجمان را  ةانجمن شد و هموست كه مجل آن

 .تعحيل شد 1306رسانيد اين مجله در پ مىمجله به چا در آن

 هاا ماناد و ذكارش درنخسدين مجمع ادبى شهر تبريز كه يادش در ااطره

 قمارى باه سرپرسادى 1318مراجع آمده انجمن مدرسه سقمانيه است كه در سال 

 زاده و محمدعلى تربيت وشد و سيد حسن تقىاسمماسم فراهانى تشكيل مىاديب

ناگ تااريخ فره)كردند سانى بودند كه در اين انجمن كار مىقاسم اان واسى از ك

 (.68، ص 1334جلد دوم، تبريز  آذربايجان،

 هيئات»اى باه ناام كمى بعد از آن، در آراز پيشامد مشروطيت مجمع تازه

 (69همان مأات، ص )وجود آمد. اان مسدشارى بهبه همت سيد حسين «معارف

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

 انجمن ادباى»در موقعى كه محمدعلى تربيت به رياست معارف آذربايجان رسيد 

 1312اسسلحنه سمعيى كاه در ساال را تأسي  كرد. و باألاره اديب «معارف ةادار

 71همان مأات ص )وجود آورد. اى را بهتازه «انجمن ادبى)حاكم آذربايجان شد 

قم،  نيد به كدا  داسدان دوسدان تأسيف محمدعلى صفوت، چاپنگاه ك نيز . 79 -

1328) 

 در رشت و كاشان و قزوين و همدان و كرمانشاه و يزد هر چناد باه چناد

 هاى دواويانها و مقدمهها و مقاسههايى بوده است كه ذكر آنها را در كدا انجمن

 .بينيمشاعران مى
 

 از عصر مشروطيت به بعد

 بى كه پيت از حاواد  مشاروطيت وجاود داشات،تجمعات و حلقات اد

 هااى اشاخاص گاردمعموالً نام مشخصى نداشت. زيرا ادبا و شعرا راسباً در اانه
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 آمدند پ  حاجت به نام و عنوان نبود. از وقدى كه جريان فكارى مشاروطيتمى

 هاى سياسى و صانفى باراى مقاصاد اجدمااعى و سياساى و...پيت آمد و انجمن

 هاا ويم نامى براى اود اندخا  كرد رسم نامگتارى به انجمن تشكيل شد و هر

هااى ادباى باا ناام هاى ادبى هم سرايت كرد. از اين عهد است كاه گاروهمجمع

است  «مجمع ادبيات شرقيه»اش كرد. نمونهو معينى اعالم موجوديت مى مشخص

 .وجود آمداسملم كرمانى بهقمرى به همت اديب 1325سال  كه در

 جمن،نه از مجامع ادبى در طول هفداد سال ااير با عناوين مخدلف انگواين

 مان،مركز، كانون، محفل، مجل ، مجمع، حوزه، حلقه، دوره، باشگاه، كلوپ، ساز

 (8)اند.شورا، جامعه، جمعيت، اتحاديه، گروه، دسده، و جز اينها فعاسيت كرده

 د و اگر جلسااتتشريفات بوهاى ادبى معموالً دوسدانه و كممحيط انجمن

 ادىهايى بود اصوصى ناگزير آزشد طبعاً نشستهاى افراد برگزار مىدر اانه آن

 هااى ادباى درورود بدانجا براى همگان نبود. اسبده مواقعى كاه جلساات انجمان

 زادآوارد شدن عامه افاراد  (هامعموالً در مدرسه)شد هاى عمومى برگزار مىمحل

 .بوده است

 هاى افقان اجدماعى و فشار اسدبدادى موجاب آندوره هميشه پيت آمدن

هااى ادباى كاامالً محداطاناه بشاود و در ايان بوده اسات كاه ماتاكرات انجمان

كننده انجام كه تبادل افكار ميان اعضال انجمن در محيحى سرد و كسل هاستدوره

 كننده مراقب آن بودند كه سخنى از مجل  باه ااارجافراد شركت شد. ناچارمى

در مجلا  حضاور » ابرچيناى«وحشت آن در ميان باود كاه  برده نشود و راسباً

هايى كه در آنجاا معموالً از اين نود اجدماعات و سخن «افيهپلي »داشده باشد. 

داد. ناچاار هار كساى باه هاى اندظامى مملكت گزارش مىسازمان شد بهگفده مى
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گفات تاا ماى» پوشايده«توانسات ساخن را ديگرى، تا ماى هنگام سخن گفدن با

قبااى كساى بار  (طاراز)در ميان نيايد كه به تاري   دردسرى پيت نيايد و سخنى

 .بخورد

شدند و آنها كاه گزيدند و سراسر گوش مىبسيارى بودند كه ااموشى مى

 كردناد وگونه جلسات پرهيز ماىرفدند از شركت در ايناى كناره مىهر حادثه از

 شعر و گرفدند. اين همه احدياط براى آن بود كه ازىآرام از عضويت دورى م آرام

 دانيم كه دركردند و همه او  مىه مىسخن ادبى تعبير و توجيه ااص و ناموجّ

ويال اش را مدناسب با زمانه تأتوان هر گوشهدى هست كه مىشعر فارسى آن كيفيّ

 .و موضود كهنه هزار سال پيت را به مسائل روز چسبانيد كرد

 افقاان و فشاار اسادبدادى رهاايى ةه محيط اجدمااعى از پنجاهر زمان ك

 ارهاى ادبى سخنانى اندقادى به زباان شاعر و گفدايافت سخنسرايان در انجمنمى

ادبى در مباحث فرهنگى و كام و بايت نكاات مارتبط باا مساائل روز باه مياان 

كاه  «ياهادب ةحلق»شد. از اين قبيل بوده است تر مىپردهو زبان شعر بى آوردندمى

اد آن دانايم كاه افاروجود آورده بود و ماىايابانى رهبر قيام تبريز به شيخ محمد

ر احوال زاده ايرانشهر، دكاظم ةرساس)فعاسيت سياسى عالقه داشدند.  مجمع همه به

 (27ايابانى، ص 

 فعاسيت فرهنگى و ادبى كسانى كه باه پيشكساوتى تقاى رفعات و باا ناام

وال اى است ديگر و بار هماين مناشاركت داشدند نمونهدر آن قيام م «آزاديسدان»

 .هاى سياسىحز  ةاست فعاسيت فرهنگى هم بوده

هاى ادبى اياران ها و زود پاشيده شدن حلقهعلل مدعدد دير نخاييدن انجمن

 :بايد در نكات زير جسدجو كرد را
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 كنار رفدن يا مردن شاعران و اديبان سرشناس و برجسده انجمن،ا 

 هاا و نقارهااى شخصاىنگى ميان افراد كه اصوصاً از حساادتناهماها 

 كشد و گاه به دودسدگى و انشعا ،ايزد و به پاشيدگى انجمن مىبرمى

 اشدنمشكالت ماسى، در حاسى كه الزمه بر سر پا نگاه داشدن هر انجمن دا 

 امكانات ماسى است، 

 اد است،ارتباط فرهنگى ميان افر ةكم بودن وسايلى كه پديدآورندا 

مقيد بودن به ثبات انجمان در مراجاع قاانونى و ماورد قباول باودن آن ا 

 نزدمقامات مخدلف مملكدى،

 هاى ادبى، با همه افكار و آدا سندى انجمن ةحفظ كردن روش و روحيا 

 جويان كهنگى دارد موجب دور شادن ازقديمى آن، چون اين شيوه در چشم تازه

 .شودانجمن مى

 به جوانان براى وارد شدن در انجمن و مشااركت جادى دير ميدان دادنا 

 .ها و ارائه نظريات تازه اودفعاسيت در

* 
 

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

 و سياسى و ادارى ايران راه پيدا كرد و احزا  چپ مشر  به فعاسيات اجدمااعى

 را رواجر ادبى جديد و تجددطلبى شاعران نوگفرهنگى آراز كردند، آرام آرام افكا

هااى ادباى گرفت از رونا  باازار انجمانيافت. هر قدر اين جريان تازه دامنه مى

 .شدندشد و اينان ناچار به انزواجويى مىكاسده مى دىسنّ

هاى آزاد ااموش شاد دوسات ها و انجمندر روزگار رضاشاه، چون كانون

وجاود را باه «سازمان پرورش افكاار»هنگى و ادبى دست داشدن در امور فر براى
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هاايى باود و معماوالً در مادارس هاا داراى شاعبهسازمان در شهرسدانآورد. اين

شاد. سارايندگان داد و در آنجا ساخنرانى ماىهاى ادبى ترتيب مىجلسه مدوسحه

 اواستيافت. در حقيقت دوست مىاواندند و مسابقه و مناظره انجام مىمى شعر

كمبود فرهنگى روشنفكران را به همت اود جبران كند. اين سازمان همانند برف 

 .از هم پاشيد 20شود با پيشامد شهريور به تابت آفدا  آ  مى كه

 اهرگويى پيروان شعر نو، از از سوى ديگر شوق نوجويى و پيشدازى و تازه

 جلهمخصوصاً م)د جويان و حاوى اشعار نوسرود بوهايى كه ناشر افكار تازهمجله

 موجب ديگرى در ركود فعاسيات ديارين و تنازل مقاام و احدارام پيشاين (سخن

نوشى تنى چناد چاى «پاتوق»ها به بود. تا آنجا كه اين انجمنهاى ادبى مىانجمن

م شاعران ساسخورده و يا آنهاا كاه پياروى كامال از اصاول ساندى شاعر را الز از

در  «انجمن ادباى اياران»و  «دانشكده»كانون  منحصر شد. در حاسى كه دانسدندمى

گان بنيادگتارى پايگاه دسنشين و تجدداواهى بود باراى شااعران و نويساند آراز

سخنان و روزگار اود. رشيد ياسمى و سعيد نفيسى و حبيب يغمايى و هم جوان

فايض  زمانى كه بيست و چند سال بيت نداشدند دسبسده انجمن ادبى و ياران آنها

ت هايى كاه روزگاار بيساحلقه بودند. اما پ  از شهريور بيست جوان ز آنبرى ا

هاااى ادبااى را جايگاااه برازنااده مرتجعااان و گترانيدنااد انجماانمااى ساااسگى را

هااى سياساى كشايده و بيشدر به سوى احازا  و كاانون دانسدندوااوردگان مى

 .شدندمى

 به فضاى تابناك واى شاعران جوان پراكندن شعرهاى آزاد و سخيد را روزنه

هاى نو و وسيله بيان افكار اويت ساادند و در الباالى آنهاا، منظر انديشهاوش

گونه شعر در برابر شاعر پرداادند. طبعاً اين «رمزى»هاى سياسى و آوردن نكده به
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اواهاان باود. الجارم شاعر ساندى و هاا و تاازهبيشدر پسند اااطر جاوان سندى

يافت گونه شعر اواندن بود اواسداران محدودتر مىكه محل آن هاى ادبىانجمن

براى عرضه كردن شعرهاى سخيد و آزاد درست  «شب شعر»كه و عاقبت از زمانى

و  (9)دىهااى ادباى سانّگااهى در مقابال انجمانانجمان و جلاوه هااشد آن شب

هاى نادرست فرهنگى كاه وزارت ين يكى از سياستا جز كننده پيشين بود.اسده

هااى آار فعاسيت اود پيت گرفت آن بود كاه انجمان ةهنر در ده ساسفرهنگ و 

 «طاراوت»هاى از كشانيد و براى آن كه آن انجمن ادبى سندى را به زير بال دوسدى

ماسى كرد. اعدبارات ااصاى در بودجاه باراى  افداده ماندگارى بيابند به آنها كمم

هاا را در آن انجمانشاركت دادن اعضااى  اين منظور اادصاص يافت و وساايل

دوسدى بود فراهم كردند و رافل بودند  هاى فرهنگ كه كامالًجلسات شعر و جشن

هاا راه چااره نيسات بخشيدن به انجمان گونه حركات براى تازگىاز اين كه اين

هاى ادباى جويان را از انجمنتازه اى بود تا آزادگان وباسعك  و حدماً انگيزه تازه

آزادگى و مناعت طبع اود را از  ن روزگار شاعرانى كه از سرگريزان كند. در چني

هاى ادباى را كاه در انجمن داشدند آن گروه از شاعرانها دور نگاه مىاين جريان

حكام ماداحان عصار  كردناد درمجامع تشكيل يافده توسط دوسات شاركت ماى

كاه هااى ما ثرى باود علت گمان آن سياست نامناسب ازدانسدند. بىرزنويان مى

 .نخواهد بود ها را از ميان برد و هيچ گاه جز اينحشمت و اعدبار انجمن

 ناى به فعاسيت زنان در مجامع ادبى ضرورى است. نخسدين گرد آمداشاره

اند اواندهآمريكايى درس مى ةشود كه در مدرسه دادرانآنها مربوط به زمانى مى

تارين مجماع مهام «نون باانوانكا»وجود آورده بودند. پ  از آن جمعيدى را به و

 .هاى فرهنگى و ادبى ايجاد كردندبود كه زنان براى فعاسيت مسدقلى
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 هاى ادبىكارهاى انجمن

 طور كلىگتشت، بههاى ادبى و محافل اديبان و شاعران مىآنچه در انجمن

 :عبارت بود از

 .ترين جلوه هنر ايرانى استشعراوانى، كه هماره شعر عمدها 

 طر  رزل، و آن روشى بود كه از اواار عهد تيمورى آراز شاده باود وا 

 مخصوصاً در دوره صفوى رواج عمده يافت و عبارت باود از ايان كاه شااعرى

 وگرفت و ديگران معموالً با رعايت وحادت قافياه مضمونى يا محلع رزسى برمى

فاائى و اقد هااى شاعرى واواندناد. اجاراى مساابقهسرودند و مىرزسى مى وزن

 كردن اشعار ديگران و نيز ترجمه كردن شعرهاى اارجى به شعر فارساى تضمين

 .ها بودقبيل فعاسيت از همين

اى از حساادت و رقابات در آن هاى شاعرانه كه ماياهچشم و همچشمىا 

 :ابيات زير كه شايد از صائب باشد گوياى همين نكده است بود.

 اوش آن گروه كه مست بيان يكديگرند

 جوش فكر مى ارروان يكدگرند ز

 زنند به سنگ شكست گوهر همنمى

 پى رواج مداد گران يكدگرند

 زنند بر سر هم گل ز مصرد رنگين

 ز فكر تازه گل بوسدان يكدگرند

 دارى است كاه در ادبيااتاز مباحث دسكت و سابقه «ااوانيات»سرودن ا 

 (10)عران هست.هايت در ديوان اكثر شافارسى جاى وااليى دارد و نمونه

، زميناه ديگارى باود كاه در (هازل و طناز و هجاو)محايبات شااعرانه ا 
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هاى زيااد آن در شاعر هازار سااسه فارساى آمد و نمونهادبى پيت مى هاىانجمن

اسدين عبداسرزاق و يا ميان اواجه نصير طوسى ااقانى و جمال هست. آنچه ميان

 (11)ست.اى روشن اباارزى گتشده نمونه اسدينو سيف

 شاعران و اديبان در مساافرت از شاهرى باه شاهرى، ديادار همساخنان و

كوشايدند آمدند مىدانسدند و به هر ديارى فرود مىهماوردان اود را رنيمت مى

داشدند بر با شاعران و اديبان آنجا آشنا شوند و اگر از روزگار پيت آشنايى مى كه

يدار با دت كه ناصراسرو در سفرنامه از شدند. نمونه زبانزد يادى اسوارد مى آنها

ان ن و اديبكرده است. هنوز اين رسم زيبا ميان ايرانيان پايدار است و شاعرا قحران

شاوند و ور ماىروند و از سحف محضر آنان بهرهسفرها به اانه اقران اود مى در

كنناد. آنچاه حبياب يغماايى باه هاى انجمن ادبى محلى مشاركت مىنشست در

رها سى و يم ساسه مجله يغما نوشده كم و بيت محيط ادبى شه ةدر دوردگىپراكن

 .دهدمى را نشان

اى هماراه داشادند كاه آن را در راسب شااعران و اديباان بيااض و سافينه

مخدلاف باراى يادگارنويساى و نگاارش اشاعار باه شااعران و اديباان  شهرهاى

ما  يى زياد از اين دست هست كههاها و سفينهها و جنگبياض اكنوندادند. هممى

گااه فرهنگى و مناسبات معنوى ميان شاعران و اديباان گتشاده آ هاىرا با جريان

 ، جنگ قرن يازدهمى(31)حمويى ة، مشيخ(12)اسدين احمد وزيرتاج سازد. بياضمى

بى پر هايى است از اين گونه آثار ادنمونه (41)صائب بوده است گويند از آنكه مى

 .ائفاز ظر
 

 هاى علمىها و مجمعكنگره

در بيست سى سال ااير كه تشكيل شادن مجاامع علماى اعام از ملاى و 
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در شهرهاى مخدلف مرسوم شد  «مجمع»و  «سمينار»و  «كنگره»صورت به جهانى

تار از هام تر و تشريفاتىطور رسمىبود كه محققان و شاعران و اديبان به فرصدى

 (51)ديدار كنند.

 ع علمى دوسدى كه براى بحث در امور فرهنگى تشاكيل شادنخسدين مجم

 در وزارت معاارف باه 1314است كه در ساال  «مجل  مشورت معارفى»ظاهراً 

 اصغر حكمت و فعاسيت دكدر رالمعلى رعدى آذراشى برگتار شاد وابدكار على

 .( شماره اول مندرج است1315) 6 تعليم و تربيت ةمشرو  متاكراتت در مجل

ا تا 1348طاور سااالنه و مرتاب از تحقيقات ايرانى باه ةكه كنگر از زمانى

 هر سال در يم شهر برگتار شد ارتباط شاعران و ادباى شهرهاى مخدلاف 1357

تر پيت آماد. چاون شاركت در ايان كنگاره تر و آسانصورت راي به با يكديگر

 جساتدعوت بود و هر ك  به ارج اويت در آن اشدراك مىبى طور آزاد وبه

 كردناد و در كناار جلسااتهاى مدفاوت شركت مىافراد با سليقه مجمعى بود كه

ن هاى ادبى و شعراوانى ميان همزباناان و همدارازاكنگره حلقه رسمى و عمومى

شاد هااى دوسداى دياده نماىها و مجماعها كه در كنگرهحلقه شد. اينبرقرار مى

 .تر بيابدتر و مأنوسيدى ايرانىكنگره تحقيقات ايرانى كيف موجب آن شده بود كه

 م باهههاى فرهنگى در كدابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران برنامه

هااى مناساب باه ديادار همين منظور ايجاد شد تا اديباان و شااعران در فرصات

 وا عقاياد ببرسند و تبادل افكار بنمايند و از اين راه دانشجويان دانشگاه  يكديگر

 .آشنايى بيابند (جز از راه كدا ) افكار آنان

 هاى دوسدانه ادبى اياران اواسادار وها و حلقهآثار و افكار اعضاى انجمن

 طورشد. بههاى ادبى نشر مىها و روزنامهاواننده داشت و معموالً به وسيله مجله
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دانشكده و آثاار اعضااى انجمان ادباى  ةنمونه آنكه، آثار گروه دانشكده در مجل

اندشار يافات.  (1319تا سال )ارمغان  ةب آن در شهرها معموالً در مجلايران وشع

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

هااى رسانيد. آثار انجماناش به چاپ مىتازه سااده اود را در مجله آثار انجمن

چاون بااص صاائب، ناماه  هاى مسدقلىها و جزوات و مجموعهرساسه ديگر را در

 .توان ديدمى سخنوران سخاهان
 

 هاى ادبىبندى انجمنگروه

 هاى ادبى در اين شصت هفدااد ساال اايار را چنايننشينىشايد بدوان هم

 :بندى كردگروه

 شد وهاى نويسندگان كه در شهرها تشكيل مىهاى ادبى و كانونانجمن* 

 .د انجمن وجود داشتزمان دو يا چنطور همگاه در يم شهر به

اگار ماديران و  (61)هاا و مادارس مدوساحه.هاى ادباى دانشاكدهانجمن* 

 هااى ادباى بهارهپرور بودناد از انجمانمدرسه اديب و شاعر و اد  گردانندگان

يافدناد. مانناد آن كاه اسامعيل آمد و افراد مسدعد پرورش ماىمى دستاوبى به

 ه( انجمن ادبى با1352ردوسى تبريز )مدوسحه ف ةتصدى مدرساميرايزى در زمان

دبى اچند از شاگردان كه در آن انجمن عضو بودند داراى ذوق  وجود آورد و تنى

راشى، رالمعلى رعدى آذ)شعر و اد  مقامى ارجمند يافدند  اند و دروااليى بوده

پاور، ناصا  نااط ، رضاا اصغر حريرى، يحياى آريانشهريار، على محمدحسين

 (.ساهر اى، حبيبگنجه

 بينيم كه دهقاان ساامانى ازمى (71)ديوان حسين مسرور اصفهانى ةدر مقدم

شعراى مشهور براى تشوي  و تحسين جوانان در انجمان ادباى مدرساه حقااي  
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كرده است. اين انجمن عصرهاى جمعه به رياست سيد محمد حقااي  مى شركت

 (19)شد.تشكيل مى شيرازى

 هاى فرهنگاى وهاى مخدلف گاهى انجمننونها، كاهاى، جامعهاتحاديه* 

 .آوردندوجود مىادبى به

 .هاى هنرى و فرهنگى احزا  و نظاير آنهاحوزه* 

 .هاى فرهنگى يا دوسدى ايران با مماسم ديگرانجمن* 

 (19)هاى اجدماعى و فرهنگى: مثل كانون فرهنگى ايران جوان.باشگاه* 

 هاى مباحثاه ووالً داراى حلقههاى علمى و مدارس قديمه كه معمحوزه* 

 .علمى و ادبى بودند ةمتاكر

 .هاى صوفيهاانقاه* 
 

 ها و مؤسسات علمىكتابخانه

 شاود.هاى ديگر هم ديده ماىصورتهاى ادبى در ايران، بههمنشينى ةجلو

هاى شاعرى و ادباى در ترين آنها گرد آمدن دانشمندان رشدهيكى از جاسب توجه

ها بود. اين سنت كهان در چناد كدابخاناه اياران دامناه بخانهكار مديران كدا دفدر

چنان كه مدير كدابخانه، آزاد گتاردن ورود به دفدر كار ااود را يكاى از يافت. آن

دانسات. همااره دفدار ماديران ااوانى ماىدوسادى و كداا فرهنگاى هاىوظيفه

يباان و سحاظ حكم يكى كاانون فرهنگاى داشات. بعضاى از اد ها از اينكدابخانه

هاا ساسخورده را رسم بر اين بود كه به دفدر كار مديران كدابخاناه شاعران معدبر و

گفدناد. ديدند و ساخن ماىاوردند و كدا  مىنشسدند و چاى مىمى آمدند ومى

اسملم و جانشيان بعدى او در كدابخانه مجل ، دكدر يوسف اعدصام دفدرهاى كار

باشاگاه افساران  ةي  بهاروز مادير كدابخاناملاى، ذبا ةمدير كدابخانا مهدى بيانى



 204 27/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 ترتيب در تهران بود، و در واليات دفدر كاار مكارم اصافهانى وهايى از ايننمونه

ساى مادير نويودود سيد ؛ ميار(اصفهان ةمديران كدابخانه بلدي) آبادىمعلم حبيب

عماومى  ةملى شيراز، كدابخانا ةعلينقى بهروزى مدير كدابخان ملى تبريز، ةكدابخان

جز ايان، هقدس رضوى به مديريت قاآن ميارزا اوكداائى. باآسدان ةرشت، كدابخان

ها و م سساات ديگار علمى و فرهنگى مديران اداره ةگاهى هم شخصيت و مرتب

 .شدشاعران مى موجب گرد آمدن اديبان و

ت ها و م سسات علمى ايران قسمدى از وقها و كانوندر بسيارى از انجمن

اكرات ادبى و تاريخى كاه جازو كاار رسامى و ادارى نيسات ها و متصحبت به

طور تصادفى و ماوقدى در ايان هايى ادبى است كه بهدر حقيقت محفل گترد.مى

را  شود. مثالً زمانى كه مجدباى ميناوى ماديريت بنيااد شااهنامهمى مراكز تشكيل

 ارزدناد و دفدار كاجاهايى بود كه جمعى به دور او حلقه ماى پتيرفت دفدرش از

 وشخصى او در اانه  ةحاست و حكم را داشت كه كدابخان رسمى دوسدى او همان

تحقيقات و تبادل اطالعات ضارورى و مفياد باود. ايان  اين رسم براى گسدرش

م س  انجمن آثار ملى، انجمن فلسفه و علاوم انساانى،  وضع در جلسات هيئت

كار و هماره از تعاطى افشد و دانشگاه تهران هم ديده مى ةانجمن تأسيف و ترجم

افاراد  اوبى از همنشينى با دانايان و دانشاوران عاياد تبادل اطالعات يادگارهاى

وجاود  بنياد فرهنگ ايران و ديگر مجامع اين ترتيب شد. در فرهنگسدان ايران،مى

 .داشت
 

 هاكتابفروشى

هاى ديگر گارد آمادن شااعران و اديباان باود و آن ها از كانونكدابفروشى

هاى قديم در فرهنگ ما سابقه دارد. قفحاى و شاهرزورى است كه از دوران ندىس
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اقان اند كه بازار ورّاند چند جا ذكر كردهسرگتشت حكيمان و عاسمان را نوشده كه

ها در شصات هفدااد كدابفروشان ديدارگاه فالن دانشمندان بود. كدابفروشى ةو دك

ضل و شعر بود. شايد به هماين علات هاى اهل فهميشه يكى از پاتوق سال ااير

براى اود ااديار  «كدابخانه»هاى مهم و سرشناس عنوان كدابفروشى بود كه ارلب

تر و معدبرتر در اينجا نام چند كدابفروشى كه مركز مهم .«كدابفروشى» كردند نهمى

شاعران و اديبان بود بنا بر تقادم تااريخى تأساي  آنهاا آورده شاده  براى تجمع

 .است

 دنقمرى محل گارد آما 1324كه قبل از سال  (در تبريز)تربيت  ةكدابخانا 

يات و زاده، محمادعلى تربادباى جوان تبريز بود. اين كدابخانه را سيد حسن تقى

 .كردنداسملم اداره مىحسين عداست و يوسف اعدصام سيد

 كدابفروشى الخاسى در تهران كه سيد عبداسرحيم الخاسى تأساي  كاردا 

 .مدت درازى داير نبودوسى 

 زاده و احمد سيگارى و حسين پرويازتهران كه سيد حسن تقى ةكدابخانا 

 1321ا تا 1352را بنياد كردند. راسب ادبا و سياسيون مشهور ايران در سانوات  آن

 .كردندكدابفروشى آمد و رفت مى در آن

ب  دايار آبااد ساااسشعراى بهار در ايابان شااهدانشكده كه ملم ةدابخانا ك

 .بود كرده

دايار باود. ايان  1340ااور تأسي  محمد رمضانى كاه تاا ساال  ةكالسا 

را آرااز كارد موجاب شاده باود كاه  «افساانه»هااى چون اندشار جازوه م سسه

 .كردندجوان هم به آنجا رفت و آمد مىنويسندگان و ادباى
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 ن و شااعرانجز اديباهابن سينا به مديريت ابراهيم رمضانى كه ب ةكدابخانا 

 يگارداسسلحنه، على دشدى و بسيارى اسدوسه و اديبرجال سياسى ادبى مانند وثوق

 .آنجا را پاتوق اويت كرده بودند

 1350تا  1318پرست در ساسهاى مديريت نوراهلل ايراندانت به ةكدابخانا 

 هاى گن  دانت، مظفرى، اد ، كاانونهمچنين بايد گفت كه كدابفروشىا 

 .اندكت مركزى هم چنان وضعى داشدهكدا ، شر

 و هاى ابان سايناهايى كه بزرگان اد  و شاعران سندى در كدابخانهدر سال

 اىهينشسدند شاعران نوگرا و نويسندگان جوان در كدابفروشآمدند و مىدانت مى

 .كردندرفت و آمد مى «نيل»

 هاى قديمى فروش از جاهاايى اسات كاه شااعران وهنوز هم كدابفروشى

ى هايكدابفروش)رسند و مجال نشسدن و صحبت كردن دارند به يكديگر مى اديبان

 (.شم ، منوچهرى، مسدوفى تاريخ،
 

 هاى شخصىخانه

شاد، هاى شاعران برگزار ماىهاى ادبى در اانهجلسات بسيارى از انجمن

رئاي   ازجمله انجمن ادبى ايران كه در آراز در منزل شاهزاده هاشم ميرزا افسار

ان شد تا اين كه در زمان وزارت يحيى اان اعدماداسدوساه امكاتشكيل مى منانج

 .جلسات انجمن در ساادمانى دوسدى به آنان داده شد تشكيل

ااود  ةاى از فضال و ادباى پنجاه سال ااير يم روز از هفداه در ااناعده

 كدرعراى بهار، احمد كسروى، دشاسپتيرايى عمومى و آزاد داشدند مانند ملم روز

 زاده، عباس اقبال، نصراهلل فلسافى، رشايد ياسامى،محمود افشار، سيد حسن تقى
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 اصاغر حكمات،سعيد نفيسى، ابراهيم پورداود، مجدبى مينوى، على دشادى، علاى

 .اسمماسم فرهنگ، جواد كماسيان، دكدر پرويز ناتل اانلرىپاشا صاس ، مدرجمعلى

 ضورحر دانشجويان و جوانان سعيد نفيسى و ابراهيم پورداود بيشد ةدر اان

 هاا داشات ويافدند. زيرا سعيد نفيسى رفدارى آميزشاكار و دسخاتير باا جاوانمى

 تنشست. ابراهيم پاورداود چاون عاشاقانه از ملياسخنانت بيشدر در دل آنها مى

 ت.جو و جوان زياد داشداد دوسدان تازههاى وطنى داد سخن مىايرانى و گرايت

 اكبر دهخدا، محمدعلى فرورى، سايد نصاراهللقزوينى، على افرادى كه گرد محمد

تار شدند گاروه محادود اااص و مسانتقوى، حسن مشيراسدوسه پيرنيا جمع مى

يباان هاى طوالنى ميعادگاه شااعران و ادمحمود فرخ، در مشهد، سال ةاان بودند.

هد شاادبا و شعرايى هم كه از شهرهاى ديگر به م ة. هم(روزهاى جمعه) شهر بود

دانسادند و از دسخاتيرى رفدن به آن محفال انا  و اد  را واجاب ماى آمدندمى

بردند. محفلى بود كه جوان و پير يكسان در آن شاركت ستت مى حضور يكديگر

 .كردمى

 ددر اين پنجاه شصت سال ااير هر شهرى كه داراى اديبان و شاعرانى باو

هااى آن عماوالً در تاتكرهشد و در آنهاا ممجمع و انجمن ادبى در آن تشكيل مى

 هااى ادباى شادههاى معرفى جغرافيايى اشاراتى به انجمانآمده و در كدا  شهر

شااعر و دانشامند و ادياب شاهر  ةشهرى انجمن ااص نداشت، اانا است. اگر

سديداسساالحنه كبااابى  ةمحفاال ادبااى بااود. همچنااان كااه ااناا جايگاااه تشااكيل

 ، اباراهيم(زاهادان)ل كامبوزياا ، اميار توكا(ساارى)شها   ، طاهرى(بندرعباس)

 (.يزد)، محمود فرساد (مشهد) ، محمود فرخ(اراك)دهگان 
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ادباى در اياران كاار آساانى باود. هار كا  در ااناه را بااز  ةايجاد حلقا

 .اى از ادبا و فضال را به گرد اويت درآوردتوانست حلقهمى گتاشتمى

، را و ادبا بودبعضى از رجال سياست و دوست هم محل گرد آمدن شع ةاان

 وزساو،اسسلحنه سميعى، بهالاسملام قراگاسدوسه، اديبوثوق ةآن جمله است: اان از

 اسساالحنهمحدشاام ةيحيااى اعدماداسدوسااه قراگوزسااو، تيمورتاااش. مخصوصاااً ااناا

ر اسفنديارى به مناسبت آن كه اديب نيشابورى در آنجا مهماان هميشاگى باود با

 .نامدار باز بوداربا  فضل و شاعران و اديبان  روى

ش رجال و اعيان و اشراف قديم را رسم بود تا موقعى كه به تفرج و گارد

 ريفان رارفدند گروهى از شاعران و اديبان و ظهاى دور شهر يا به ييالق مىباص به

ماار و قبردند. طبعاً آنجا فرصدى بود كه مجل  شاعرانه در كنار محفل مى با اود

 .باشد طر  برپا

شد و سى و چناد ساال دوام يافات تشكيل مى «دوره»ايى كه به هاز حلقه

است، مركب از محمد دبيار ساياقى، محمادجواد مشاكور،  «انجمن بهمن» گروه

 ودوسدشاهى، احمد افشار شيرازى و ساعيد نفيساى و والديميار ايواناف  اسمعيل

 «يارساادان»درگتشاادگان اياان گروهنااد. ايوانااف اياان جمااع را  حساان نبااوى از

 (20)د.اوانمى

 هاى دراز ادامه داشت و از ميان رفاتاى كه سالديگر بسيار دوسدانه ةدور

 پژوه، احماد افشاار شايرازى،مركب بود از دكدر منوچهر سدوده، محمدتقى دانت

 مصحفى مقربى، دكدر تقى تفضلى، دكدر عباس زرياا  ااويى، احماد اقدادارى،

و من و دو سه تن ديگر  عليقلى جوانشير، مهندس احمد ارديار، مهندس فروتن
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فرهناگ  ةآمدند. تقريباً از ايان نشسات و برااسات باود كاه مجلاگاهى مى كه

 .وجود آمدبه زمينايران

چهارشانبه  (12)چلوكبا  اصحا  ةهاى بادوام ادبى تهران دوريكى از دوره

اوردند و هر شدند و چلوكبا  مىسخهساالر جمع مى ةكه دوسدان در مدرس بود

 ظهر هماان جاا در دفدار از داد و تا ساعت سه و چهار بعداود را مىسهم  ك 

 .گتراندندوگوهاى ادبى مىماندند و وقت را به گفتاحمد راد مى مرحوم

شان مقدور نبود پاتوق ااود را هاى شخصىآنها كه تشكيل حلقه در اانه

، ق هادايتصااد)باود  «ربعه»هاى گروه مشهور دوره ةكشيدند. نمونها مىكافه به

هااى تهاران كاه در يكاى از كافاه (مينوى، مسعود فارزاد، بازر  علاوى مجدبى

 وپيوسدند و با آنها نشسات و برااسات ديگرى هم به آنها مىة نشسدند و عدمى

پور عبداسحسين نوشين، دكدر پرويز ناتل اانلرى، علاى شايراز) كردندمخاسحه مى

 (22).(پرتو
 

 ىهاى ادبدفتر روزنامه و مجله

ها هميشاه يكاى از جاهااى دسخاتير و مناساب باراى تجماع روزنامه ةادار

موقاع  و اديبان بود. اين رسم از روزگار مشروطيت پيت آمده بود. در آن شاعران

ا هاى صوراسرافيل، مساوات، نداى وطن چنين حاسى داشات. بعادهروزنامه ةادار

ف  شا، (از فراى يازدى)ان ، طوف(اسشعراى بهاراز ملم)هاى نوبهار روزنامه دفدر

 .ديگر ةو چند روزنام (از حسين صبا)، سداره ايران (على دشدى از)سرخ 

 تار باراىهاى ادبى و تاريخى جايى دسختيرتر و مناسابگمان دفدر مجلهبى

 از اعدصاام)بهاار  ةجلسات كامالً ادبى بود و از آن جملاه اسات دفدرهااى مجلا

از )، آيناده (از وحيد دسدگردى)، ارمغان (بهاراسشعراى از ملم)دانشكده  ،(اسملم
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از )، مهار (از احماد كساروى)، پيماان (در رشات)، فرهنگ (محمود افشار دكدر

از )، يغماا (از پروياز ااانلرى)، ساخن (از عباس اقباال)، يادگار (فلسفى نصراهلل

 (32)و راهنماى كدا . (اهلل وحيدنيااز سيف)وحيد ( حبيب يغمايى

 هااى فرهنگاىهاى ادبى هفدگى، داراى مجلا جز جلسههدو سه مجله، ب

 راز كردسخن اين كار سودمند ادبى را آ ةفصلى يا ماهانه بودند. نخسدين بار مجل

باار مجلساى تشكيل داد كه هار چناد يام «دوسدداران سخن»جمعيدى به نام  و

 شد،مىه كرد. در اين جلسات شعر اوانددر باشگاه دانشگاه تهران برپا مى معموالً

 اهاى ادباى و هنارى اجارشد، نقاسى و سخنورى سندى و مباحثهسخنرانى داده مى

كارد راهنماى كدا  را مندشار ماى ةكه مجل «انجمن كدا »پ  از آن  (42)شد،مى

هااى كداا ، اعاالم ديگر از اين مجااس  را كاه هماراه باود باا نمايشاگاه نوعى

 (52)وجود آورد.سال و جلسات سخنرانى بهة هاى برگزيدكدا 

 

 هاى ايرانى در كشورهاى ديگرانجمن ةسابق

 انجمن ادبى ساادن توسط ايرانيان در كشاورهاى ديگار در شصات ساال

 الساباشد كاه در  «مجمع اد »گتشده سابقه پيدا كرده است. شايد نخسدين آنها 

 .زاده بانى آن بوددر اسدانبول ايجاد شد و سيد حسن تقى 1911

 هاى دانشجويى ايرانى در اروپا انجمن دانشاگررين انجمنتيكى از قديمى

 به بعد تأسي  شد و ساعداهلل 1910هاى در سال (سوئي )بود كه در شهر سوزان 

 اان درويت، نصراهلل اان جهاانگير، اباواسفد  فادايى علاوى، سايد محمادعلى

 رزاده به سرپرسدى احمداان ملم ساسانى عضو آن بودند. بعاد از آن دكداجمال

حياات آن كوشايدند.  ةدر راه اداما (علاى ناوروز)محمود افشار و حسن مقادم 
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آراسادند و بيارق اين انجمن سباس اود را به حمايل و نشان ايراناى ماى اعضاى

 (62)اطل  دواده بودند. ةمراسم جشن از پارچ ايران را براى

بود  كاوه كه در برسين تأسي  شده ةاسمللى اول دفدر مجلجنگ بين ةدر دور

 شد مركز تجمع ادبى ايرانياان فاضال باود. در هماين اوقاات انجمانچاپ مى و

 و ( بود تجديد فعاسيت كارد1912هاى علمى و ادبى كه سابقاً در پاري  )صحبت

 ينبنيادگتار آن حسا (72)شد.هاى ادبى و تحقيقى او  در آنجا ايراد مىسخنرانى

 .زاده ايرانشهر بودكاظم

 دايار و ابواسقاسم الهوتى را در (على نوروز)حسن مقدم  شايد بدوان اقدام

گوناه شاد از همايندر اسدانبول مندشر مى 1920/1پارس كه به سال  ةكردن مجل

 .در شمار آورد كارها
 

 ها:يادداشت

 ور،در هر دوره براى اين گروه از جامعه اصحالحى اااص باوده اسات: عااسم، فاضال، باساواد، منا. 1

 .م اصحال  ديگرى در همين زمينه استه» اواص«روشنفكر، 

هاا گوناه مجلا هااى بسايار زيااد از ايانها و مدون تاريخى پژوهت شود نمونهاگر در همه تتكره. 2

 .اواهد آمد دستبه

 ،1342بى، تهران، تاريخى و اد ةچند مقاس) «اانه در ايرانتاريخ قهوه و قهوه» ةنصراهلل فلسفى در مقاس. 3

 .فصيلى در اين مبحث دارد( ت271-283صفحات 

( 1350تهاران، ) «كاو ارمغان دكدر عبداسحسين زريان»در  «موزونان»اى كه به نام نگاه كنيد به مقاسه. 4

 .امنوشده

دباى انهضات  ة( و ابراهيم صفايى در رسااس1342تهران، )ديوان طر   ةاسدين همايى در مقدمجالل. 5

 .هايى دارندصيل در اين باره نوشدهاى ديگر به تفدر عصر قاجار و عده ايران

 .طر  رزل كمى بعدتر تعريف شده است. 6

 «سارايان فاارسدانشامندان و ساخن»جلد چهارم از كدا   386 ةدر اين عك  ديدنى كه در صفح. 7

نثاار، قدساى، )دوازده شااعر فاارس  ةزاده آدميت چاپ شده اسات چهارمحمدحسين ركن تأسيف
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هاى مرسوم آن روزگاار دياده با سباس (شعاد، بديع، شيفده، فصيحى فرصت، صادق، ايزدى، آسوده،

 .شودمى

وضاع  Centre, cercle, societe association, club ارلب ايان اصاحالحات برابار كلماات فرنگاى. 8

ان هاى مهمى بوده است كه موجب جمع شدن ادبا و شعرا بدداشدن از سنت Salon شده.در فرانسه

 .پرداادن به تفصيل آن مناسب اين مقاسه نيستبود و نود از مجامع
Congres, seminaries, vayages de stimulation par R. Lanquar, G. Fighiera et G. Vetunic. Paris 

[1978?] 

لوكيوم، صورت كنگره، سمينار، سمخوزيوم، كضمناً بايد گفت كه نود تجمعات ادبى و علمى كه به   

ست و در ر ايران هم از حدود چهل سال به اين سوى رواج تامى يافده اشود ددرقرن ااير ديده مى

 (1355مشاهد، )اهلل ابريشامى كارنامه بزرگداشت بزرگان علام و اد  اياران تاأسيف رحماتكدا 

 .اطالعات مفيدى دراين زمينه هست

 هااآندرست كردند. آارين » شب شعر«احمد شاملو و شاعران همبازوى او در سنوات مخدلف چند . 9

 .بود 1356شب شعر در انجمن فرهنگى گوته در سال 

اهميت  وگونه شعر اادصاص داه است زمينه و نمونه به اين «سفينه فرخ»فصلى كه محمود فرخ در . 10

 .كندرا كامالً بازگو مى آن

اينجاا  هاا آماده اسات. دراز على باقرزاده بقا و تتكره «هاسحيفه»مقدارى از اين نود شعر در كدا  . 11

ان و اديبان نسبت به شاعر «پارودى»هايى از اين موضود بيجا نيست كه گفده شود كه نمونه اشاره به

آن را  كه م سفت «يخچاسيه»مانندى است اياسى و ساادگى به نام هست: يكى تتكره در زبان فارسى

را كاه  سخرگى افارادىهاى جدى و راي  پردااده و در آن با مآميز و درجوابگويى به تتكرهمحايبه

 .باد اندقاد گرفدهمورد نظرش بوده است به

كه  (ستكدابخانه مركزى دانشگاه تهران ا 4726احى  ةنسخ)« اسزااريف»يا  «ذاراسسفاهه»ديگر    

 نگارش صاادق «ساها  وصوص»رضاشاه  ةطبع شده است. در دور (هاى پيتسال)ارمغان  ةمجل در

 .كجى به ادباى سندىى بود از دهنامسعود فرزاد نمونه هدايت و

 از ابراهيم صهبا است كاه در «چگونه حكيم و نويسنده نشدم»هاى جديد سلسله مقاالت از نمونه   

و مقابله با مقاالتى  «پارودى»شد. آنها ( طبع مى1322 - 1326هاى سال) «باباشمل»روزنامه فكاهى 

باه )« امياد»در روزناماه  «اعر و نويسنده شدمچگونه ش»فضال و ادباى مشهور تحت عنوان  بود كه

اى باه ناام قحعه «اسدفاصيل»نوشدند. فريدون توسلى هم در در همان ايام مى (فلسفى مديريت نصراهلل
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هايى در روزنامه رهبر يا قدر كه به ياد دارم صادق هدايت و يارانت نوشدهآن دارد. «اسسفهالةتتكر»

 .كردندمنثورى در طعنه بر اديبان مندشر مى هاىقحعه( هاى ادبىشماره)مردم 

مركازى  ةاحاى موجاود در كدابخانا ةطور عكساى از روى نساخهجرى كه به 782بازمانده سال . 12

اصفهان به كوشت ايرج افشار و مرتضاى تيماورى توساط دانشاگاه اصافهان مندشار شاد  دانشگاه

 (.1353اصفهان، )

 هارانتمركزى دانشاگاه  ةموجود در كدابخان 2143 ةشماراحى  ةهجرى نسخ 845بازمانده از سال . 13

 .785-853صفحات  9. جلد (پژوهفهرست محمدتقى دانت)

 دمركاز اسانا مركزى و ةكدابخان ة، نشري«كدابدارى» ةپژوه در مجلمحمدتقى دانت ةنگاه كنيد به مقاس. 14

 .دى شاعر معاصر بوهايى چند از آن اميرى فيروزكوهاين جنگ سال (7دفدر )دانشگاه تهران 

 ن كنگاره( در اي1313سال )فردوسى بود  ةعلمى كه در ايران تشكيل شد براى هزار ةنخسدين كنگر. 15

داشت  اى محدود از شاعران و اديبان شركت داشدند. دومين كنگره كه تا حدودى وجهه سياسىعده

 ةناام نخسادين كنگارباه  (.وجاود آوردانجمن رواباط فرهنگاى اياران و شاوروى آن را باه چون)

كاى از صورت كدابى اندشار يافت و طبعااً ي( تشكيل شد و گزارش آن به1325 تهران،)نويسندگان 

ساينا، اواجاه نصاير، هاايى باراى ابانمعاصر بود. پ  از آن، كنگاره منابع محاسعه در مورد ادبيات

 بزرگداشت ةمكارنا»كنيد به وجود آمد. نگاه دقيقى و... به موسوى، حافظ، سعدى، ابوريحان، فارابى،

 .1355ابريشمى، مشهد،  اهللتأسيف رحمت «بزرگان علم و اد  ايران

رد باه نويسندگان و شاعران ايران اياراد كا ةاود كه در نخسدين كنگر ةاصغر حكمت در احابعلى. 16

 .هاى ادبى مدارس اشاره كردانجمن اهميت

 .14، صفحه 1347چاپ اصفهان  (شاعر مشهور)به كوشت دكدر محمد سياسى . 17

 .جالل همايى بر ديوان طر  ةمقدم. 18

حاز   رضاشاه محدود شد ةدر ابدداى تشكيل، حزبى بود سياسى و بعد كه فعاسيت احزا  در دور. 19

د اكبر سياسى در جلدكدر على ةجوان به كانون فرهنگى تبديل وضع يافت. نگاه كنيد به  نوشد ايران

قاد باود و ( كانون به رواج تمدن و تجدد در اياران معد1347تهران، )ين كانون. هاى اسخنرانى اول

 .را به نمايت بگتارد «جعفراان از فرنگ آمده» ةنخسدين بارتوانست نمايشنام

ن، چااپ تهارا)تأسيف سعيد نفيساى  «سخنان منظوم ابوسعيد ابواسخير» ةمحمد دبير سياقى در مقدم. 20

وشاده اين انجمن و مقاصدى كه دوسدان از تشاكيل آن داشادند ن ةچيادداشت اوبى از تاريخ( دوم

 .است
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 .آينده ةنگاه كنيد به ااطرات حبيب يغمايى در مجل. 21

ه اود كه در سو  مسعود فرزاد نوشت اشارات اوبى باه جماع ربعاه كارد ةبزر  علوى در مقاس. 22

ه ايان گارو ةديگر درباارمسعود فرزاد و مجدبى مينوى هم در مقاالت احدجااجى علياه يكا  است.

طاور شاواى و مساخرگى را به «ربعه»نام  (يغما ةسخيد و سياه و مجل ةمجل) اندمحاسب زيادى گفده

ور وقات را به طعنه و شواى بر جمعى از ادباى مشه «سبعه»طور نام همان براى اود سااده بودند

علاى دشادى،  ى، نصراهلل فلسفى،نهاده بودند. عباس اقبال، سعيد نفيس آنكه حدماً هفت نفر باشندبى

 ...بهار، رشيد ياسمى، محمود عرفان و اسشعراىاسزمان فروزانفر، ملمبديع

 ةه مقاساند. براى نام آنها بشدهاند كه طبعاً در دفدرشان شعرا و ادبا جمع مىمجالت زياد ديگرى بوده. 23

عاه ( مراج1356  ساال بيسادم )راهنماى كدا ةدر مجل «هاى فارسىهاى ادبى در مجلهجريان» من

 .توان ديدنيز مى (جلد 3مجالت ادبى را در فهرست مقاالت فارسى ) شود. اسامى

 .سخن ةهاى مجلنگاه كنيد به دوره. 24

راهنماى  ةانجمن كدا  جداگانه اواهد آمد. براى اابار آن به دوره مجلةتفصيل فعاسيت و تاريخچ. 25

 .مراجعه شود كدا 

ا  اان ملم ساسانى و همچنين شر  و عك  چاپ شده از آن انجمان در كدا ةد به نوشدكنينگاه. 26

 (.1353تهران، )ادبى تأسيف دكدر محمود افشار، جلد دوم،  گفدار

 و 225:25در ساال )ام يغما چااپ كارده ةصورت مجل  متاكرات انجمن كه در مجلنگاه كنيد به. 27

نجا عك  آ( كه در 135تهران )كاوه  ةچاپ جديد روزناممن بر  ةهمچنين نگاه كنيد به مقدم (.287

بريازى تها از ميارزا فضالعلى ام. يكى از سخنرانىسخنرانى آن انجمن را چاپ كرده چند ةدعوتنام

اياران  دسادم افدااد و در فرهناگو ذال در زبان فارسى بود كه مدنت به حرف دال ةدربار (موسوى)

يااد  ( از اين انجمن646:17راهنماى كدا  ) ةه هم در مجلزادجمالزمين چاپ شد. سيد محمدعلى

 .كرده است

 


