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 ادبیات در حوزۀ روشنگری

 

 

یی  یی دارند، هرچند این واژه پس از استبداداندیشِی سدۀ میانه روشنگری و ادبیات پیونِد پیشینه و دیرینه

چه  یی در فلسفه و ادبیات نداشت. آن و پس از جنبشی به نام رنسانس، تا سدۀ هژدهم عیسایی جای ویژه

های ادبی  دانست، در متنیات های روشنگری در ادب های گوناگوِن رگه یی از گونه توان گونه را که می

توان یافت.  ما به صورت و جلوۀ دیگری هم می  

های  های علمی، خردباوری، حاکمیت قانون، رهایی از سنت و اما اگر روشنگری را پذیرش اندیشه

سازد، بدانیم،  های دیگری که انسان را از بندهای فراخردباورانه رها می نامعقول، ازادی بیان و آزادی

خالی هم نیستند. ها نه، که نیمه های ادبی ما تنها خالی ازین اندیشه که متنچه بسا   

که بنیاد  است، در جامعۀ ما پیش از آن فلسفی غرب به ادبیات نفوذ کردهروشنگری که از دروِن مباحِث 

است. از سوی دیگر  باشد، به گونۀ سطحی و تقلیدی گهگاه بیان ادبی یافته استواِر فکری داشته

ری در ادبیات سرزمین ما به معنای غربی آن مطرح نبوده و نیست، زیرا ما آن رویدادهای روشنگ

ایم. ایم و نه هم آزموده رفته بر باختر را نه زیسته  



های موسوم به  پس از جنبش ورزیبا خرد و خرد های ادبیات روشنگِر ما در همسویی جرقه

آید. ستن و َرستن به چشم میهای زیستن، ر   شروطیت در ژرفای تاریکِی استبداِد حاکم بر همه پهنهم  

میان است، انساِن آگاه سرزمین ما در ان روشنگری شهامت و دلیرِی بیان و گفتِن فهِم انس اگر در

انگیز با دیگران درمیان  همان فهِم ناشی از واقعیت را با شهامتی استثنایی و دلیری شگفتی

های  در دِم توپ، پای دار و لحظهکه  را هایی و روایت شعرها ها، هایی از بیت نمونه است. گذاشته

ها،  ایم. در میاِن دوبیتی اند، همه شنیده اندیش بیان گردیده ظالمانۀ اعدام از سوی محکوماِن روشن

هایی از ادبیاِت  اند، رگه های مردمی راه یافته ها و اسطوره هایی که به افسانه ها و یادواره ها، قصه لندی

توان یافت. روشنگِر مردمی را می  

مرده در تاریکِی پهناور و در میاِن مردمی که دست شان از دسترسی  های نیم ست که این شمع طبیعی

  یی داشته باشند. اند روشنایِی فزاینده است،  نتوانسته شده به قلم و سواد دور نگهداشته

های بزرِگ دیگری که به گونۀ دیگر  است با بازی های جهاِن نو در سرزمین ما همراه بوده وروِد واژه

های قشری و قشِر کوچکی از  بازهم بدوِن زیربنای محکم در اندیشهاند و  های جدید را قالب زده اندیشه

اند. باسوادان شهرنشین راه یافته  

شود و ادبیات باربِر  می اندیشان کنار زده شماِر روشن در همین گیرودار حضور فردی و انگشت

های گویا  بینیم، کوشش های نخستیِن شعر نو می گردد. در نمونه های وارداتی چپ و راست می اندیشه

 روند و یای مسلط زمان فراتر نمه آمیزند، از مرزهای ایدیولوژی ِس ادبی مییی که با ح روشنگرانه

  د.شو می گرایی با خردگرایی یکی پنداشته ایدیولوژی

یی از روشنگرِی ساده را داریم که میان  اندیشِی ایدیولِوژی زده، گونه و جزم در فاصلۀ تفکر سنتی

گرایی  تر آهنگِ دانش کشد و بیش گرا به سختی نفس می گرا و ادبیات حزبی مطلق ادبیاِت اشرافِی قدرت

اری دارد.و فراخواِن بید  

های  ها و میدان ها، زندان قفلی کوتهها،  چال ترین آوای ادبیاِت روشنگر از دروِن سیاه جدیسان  ینا به 

پیوندد و گاه با ممیزی و سانسوِر  شود. گاه در همان چهاردیوارها به سکوت جاودانه می مبارزه بلند می

یی را از  خواه نه فقط ریشۀ هر اندیشه تتمامی گردد و داِس چند سر به دستانِ  ستم خفه و خاموش می

های زبانی، تباری و مذهبی را نیز  َکنند و ب رند، که تخِم درگیری های کارور می زمیِن بارور و زمینه

 .پاشند جا می همه

ویک سرزمین مان صحنۀ نمایِش وحشتناِک  از همین روست که در پایاِن سدۀ بیست و آغاِز سدۀ بیست

ها و  ها و سنگسارها گردید. لشکرکشی ها، سربریدن دریدن ها، ترورها، تن قروِن وسطایِی کشتن

ترین تراژیدِی  های جهاِن پسامدرن، چشِم تماشاگراِن دنیا را به روی خشن های جدیدترین سالح آزمایش

 امروِز گیتی بازکرد.

های  جلوه ها پس از نقدِ  چه خوب است که در پهلوی همگامی با ادبیاِت جدی زمان و زمانه، سال

باشیم خودی و ویژه در حوزۀ ادبیات روشنگر،  و روشنگرِی دوران مدرن، نگاهی داشتهخرِدابزاری 

بر دوش  –اگر همه نه، بسیاری از ما  –برای رهایی از باِر صغارت و حقارتی که بدون شک 
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