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 دهيچک
 شودیم شامل را شعر ژهیوبه یفارس اتیاز ادب ینسبتًا طوالن يادوره «ادبی بازگشت مکتب»
 ییهایژگیو از یکی. شودیم ختم مشروطه يدوره به و شده آغاز يصفو عصر اواخر از که
 هب شیگرا افته،ی رواج دوره نیا مختلف شاعران شعر در ریفراگ و برجسته شکل به که
 قاخال و ادب حدود نکردنتیرعا یطورکل  به و مضمون و لفظ رکاکت ،یزبان يهایپردگیب

 نکوهش زنان، ياستهزا و نکوهش منصبان،صاحب هجو شکل به يشعر يهاوانید در که است
 نخست ،یلیتحل -یفیپژوهش به روش توص نیاست. ا افتهی... بروز  و بهیمطا و هزل شهر، اهل

 لهمسئ نیا ییچراسپس  و کندیمدوره ذکر  نیشاعران ا وانیرا از د نیمضام نیاز ا ییهانمونه
 و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یخیتار بستر از يریتصو يارائه با وکرده  یبررس را

 رداختهپ بازگشت مکتب در وهیش نیا رواج نیادیبن يهانهیزم و لیدال لیتحل به شناسانه،روان
 ،یخاقان چون یشاعران يوهیش و سبک به بازگشت دهدیم نشان پژوهش نیا یبررس. است
 یوپاشفر و یاسیس یثباتیب از حاصل یمتنبرون راتیتأث و سوکی از...  و يانور ،یسوزن

 يعرصه در را ییهابیآس گرسو،ید از یاجتماع و يفرد اخالق یتباه آن متعاقب و یاجتماع
 شیگرا یعنوو  افتهی راه دوره نیا شعر به افراد، روان بر قیعم ریتأث با که شده سبب یفرهنگ

 . است آورده دنبال به گسترده یسطح در را یاخالق یهنجارشکن به

  یاخالقیب و هجو ؛جامعه ؛خیتار ؛یگفتمان ينهیزم ؛بازگشت شعر: یديکل یهاواژه
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 «ودشینم دهید هجو از ياثر رانیا یباستان ادب يبازمانده در» معتقدند محققان از یبرخ
. دانندی( م84)همان:  «عرب شاعران از دیتقل» را شعر نوع نیا و( 25: 1350)محجوب،

 ،يسازهساد ینوع با را عیوقا علت که است( یمی)پارادا ییالگوالبته حاصل  کردیرو نیا
 که امر نیا اگرچه. است نشده آشنا گفتمان راتیتأث با هنوز و کندیم جستجو رونیب در
 راه زبانیفارس شاعران شعر به نیذولسان شاعران یبرخ يلهیوسبه عرب، شعر سن ت نیا»
 نیاست که چرا ا نیا یاساس يمسئله ست،ین تیاهم یب( 31: 1369 )کاسب، «افتی

 ونهچگ و ابدییم رواج يمتماد يهاسده ،يگرید یطرد و نف و یبه خشونت کالم شیگرا
 در دیبا که است یهیبد کند؛یم استقبال آن از گونهنیا زبانیفارس شاعر که است
 .بود تریدرون و ترقیعم یلیدال يوجوجست

فراز و فرود آن در  ات،یادب يبه عرصه انیجر نیورود ا ینظر از چگونگصرف   
 نسبت به خیتار که چهارم قرن از گرچه: است مهم يائلهمس خ،یمختلف تار يهادوره
 شد ت شود،یم دهید ياریبس هزل و هجو است، دست در رانیا اتیادب از يترمفص ل
 و،هج. رسدینم ششم قرن اشعار يپا به هرگز آنها، در مضمون و لفظ یپست و رکاکت

 و شد لیتبد شعر غالب عنصر به مدح، که هنگام آن از. است مدح يسکه گرید يرو
 يراب ساختند، شیخو یاسیس و یاجتماع گانیپا و يماد صعود نردبان را حهیمد شاعران،
 در هک زانیم همان به یعنی ب؛یرق انکار و طرد جز دندیدینم يریگز ت،یموقع نیا حفظ
 قرن در». دندیکوشیم زین گریکدی ینف در گرفتند،یم یشیپ کدگری از زیآماغراق شیستا

 زشت کلمات التزام از زین مدح ضمن شاعران که افتی رونق حد بدان هجا کار ششم،
 اهج زین را واناتیح شاعران و درگذشت زین مرحله نیا از هجواما  نتوانستند؛ يخوددار
 یخاقان ،یسوزن ،يچون انور برجسته یهنرمندان ان،یجر نیا ی(. در پ35)همان:  «گفتند
 يرایبس يهانمونه زین نهم قرن در اگرچهنهادند.  ياشعار، برجا نیآکنده از ا يهاوانیو... د

 کمال ،یجام چون یمطرح شاعران آثار در و شودیم دهید شعر در اخالق ضد  نیمضام از
 در شعر نوع نیا بعد، يهاقرن يفاصله در یطورکل به دارد، ییهانمونه... و يخجند

 واجر آرامآرام بازگشت عصر در کهآن تا است کرده فروکش گذشته يهاسده با سهیمقا
 مختلف آثار در یلفظ رکاکت و یزبان یپردگیب که اتیادب خیتار از مهم يادوره ابد؛ییم
 . است افتهی نمود... و هزل هجو، ،یمدح اشعار صورتبه گسترده یسطح در و

 يهاهعرص در یسیدگرد ریتأثتحت هم ،یروساخت يداریپد عنوانبه یادب کردیهر رو
 تیعوض ندیبرا یعنی دارد؛ قرار...  و فرهنگ اجتماع، است،یس خ،یتار چون يتريادیبن
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 حضور دوره يسازگفتمان ندیفرا در گفتمان از ياپاره عنوانبه خود هم و است موجود
ادن دست دبه يبرا ،یادب يهاانیجر یپژوهشگر در نقد برخ ب،یترتنیدارد. بد يمؤثر
 یتمانگفمختلف  يهاعرصه یبررساز  ریمورد نظر، ناگز ياز حوزه يتربهتر و روشن ينما

ژوهش پ نیا یاساس مطالعات ،یادب-یخیتار مطالعات يمجموعه بیترتنیخواهد بود.  بد
بهره خواهد  یشناختو روان یشناساز تأمالت جامعه ،يبعد يو سپس در مرحله است

 وبچارچ است، نخست به دست آمده یکه از محور مطالعات یشناخت تیبرد تا با تقو
 ياونهگ به آن، یینها شکل در مقاله نیا مختلف يهابخش. ابدی شکل پژوهش نیا یینها
 در و دمتعد عوامل یمعر ف با که اندینمایم خواننده به را دهیتندرهم يبستر ،يوستاریپ
 دهدیم را به دست ییهانهیزم -است یمتک عصر یگفتمانبر بستر  که -مرتبط حالنیع

رده را گست کردیرو نیا يهانهیتک که در نسبت با هم، زمصورت مستقل و تککه نه به
 در ادب و اخالق يمرزها شکستن ،یفارس اتیادب خیتار از دوره نیا در اند.شکل داده

 يهجوپرداز ازآنجاکهاما  ؛است یگوناگون انواع شامل و شودیم آشکار یمختلف يهاشکل
 يدکارکر در واژه نیا مقاله، نیا در گاه دارد، قرار صدر درو اشعار  نینوع ا نیپرکاربردتر

 .دارد برعهده را انواع يهمه یندگینما يمجاز
خصوص عصر به «ادبی بازگشت انیجر» يشعر يهاوانیپژوهش د نیا حدود    

 یساسا محوردوران  نیا خیتار يگسترده يمطالعه ژه،یواست و به يو ناصر شاهیفتحعل
 ریچشمگ رواج و شیدایپ موجب یعوامل چه که است آن یاصل پرسشاما . استپژوهش 

 انیبهب است؟ شده یبازگشت شعر در...( و هزل هجو، قالب)در  یکالم یختگینافره انواع
 ؟است گرفته شکل یفرهنگ و یخیتار يهانهیزم کدام بستر بر انیجر نیا گرید
 

 پژوهش ینهيشيپ. 2
 ؛انددمهم میآن  يدیتقل تی  ماه لیدلبه را «بازگشت عصر» يپژوهشگر کمتر ازآنجاکه

  گرید ياست. از سو شمارانگشت ي این زمینه از تحقیقات ادبی در این عصر،نهیشیپ
 راه نقد ثارآ در کمتر اخالق، يمرزها شکستن لیدلبه دیشا زین یکالم یناسختگ بهتوجه  

 یکی بود؛ میخواه مجز ا گروه دو یمعرف به ریناگز نه،یشیپ یبررس در نیبنابرا. است افتهی
 یمطالعات ينهیزم»و تنها  اندپرداخته آن شاعران و بازگشت مکتب یمعرف به صرفاً کهآنها 
 ای عصر همان در آثار یبرخ انیم نیا از که دهندیم لیتشک را پژوهش نیا ي«هیاو ل

زمانه کمک  يوهواحال درک به زیهرچ از شیب واند بدان نگاشته شده کینزد يهازمان
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 خیالتواررستم( و 1336) آذر يآتشکدهق(، 1311) نیحز يتذکره مثلآثاري  کنند؛یم
 تیاز هدا يآثار ؛کشندیم ریتصو به را قاجار از يادوره یاجتماع خیتار که(؛ 1352)

 یاختصاص طوربه هم خ رأمت سندگانینو یبرخ عالوهبه... . و( 1382) الفصحامجمعچون 
 است؛ آن نگاشته یدر معر ف يکه آثار یخاتم رینظ ؛اندداده قرار کار موضوع را مکتب نیا

 يدوره و يهند سبک در یپژوهش(، 1380) یبازگشت ادب يدوره اتیادب خیتار ازجمله
 آثار از يشمار(. 1374) یادب بازگشت يدوره نظم و نثر در یپژوهش( و 1371) بازگشت

 یعیفش: شوندیم شامل بازگشت شعري بارهدر پراکنده صورتبه را ینظرات و نقد زین
 از یناش ابهام و غموض خطر از را شعر» که داندیم نیا در را بازگشت سود تنها یکدکن
 ( 60: 1382کدکنی، رک. شفیعی). دیرهان بود، دهیرس اوج به يهند مکتب در که «اغراق

 یتماعاج حاد  وضع»مکتب، به  نیدانستن ا «حاصلیب»و  «يتکرار»ضمن  زین يجعفر
 ياقتصاد و یاجتماع سکون» دوردیشرف (20-18: 1386). کندیم اشاره «زمانه ياقتصاد و
 رفق» برنیز  سایشم .داندیم وهیش نیا شیدایپ اساس را( 792-791: 1382) «دوره نیا

عنوان مکتب به نیاز ا کوبنیو زر  کندیم دی( تأک307: 1382) «جامعه بر حاکم یفرهنگ
 نهات را گذشته سن ت يایاحاستقرار نظم و »که  کندیم ادی «ییو آرزو شهیانعکاس اند»

 ينکته( 146-145: 1384) «.ابدییم طیمح بر حاکم اختالل و اغتشاش از ییرها يلهیوس
 ،يشعر يهاوانید نیا در هایاخالقیب يریگهمه و بودنبرجسته وجود با کهنیا مهم
 .اندنکرده بدان يااشاره یحت  آثار از کیچیه

اند و به رواج پژوهش مرتبط نیا یکه گرچه با بحث اصل يدوم آثار يدسته
 بهوجه  ت مختصر و بدون  ياگونهبه تنها ،مکتب اشاره دارند نیدر ا یکالم يهایپردگیب

 ياستاد به هک یکدکنیعیشف ازجمله. پرداختند کردیرو نیا فیتوص به ،یگفتمان يهانهیزم
 يقطهن يانور ،يدربار شعر تکامل در» کهنیا انیب با و کندیم اشاره «باطل شعر» در يانور
. دشویم ادآوری را او يوهیش و شعر از قاجار و يصفو شاعران دیتقل ،«است کمال و اوج
 وپرتکاپ ياشاخه عنوانبه ییهجوسرا به که زین کاسب (123: 1372رک. شفیعی کدکنی، )
چون  یعوامل ریثأت به نهاده، فراتر يپا یاندک(، 8: 1369) استپرداخته یفارس شعر در

که او جز هجو مهم آن ينکتهاما  است،کرده  یآن اشارات يریگدر شکل يوضع روان فرد
( 82)همان:  «يبست عصر ناصربن»نپرداخته و گرچه به  ها،یاخالقیانواع ب گریبه د
در سطح  شتریعامل را ب نیا ،دارد اشاره دوره نیا در هجو رواج یاصل عامل عنوانبه
به شکستن  یعموم شی(، گرا1378) یشعبان که است یحال در نیا. کرده است نقد يفرد
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در  و بررسی کرده است ترقینسبت عمبه یدگاهیمکتب را با د نیدر ا یاخالق يمرزها
 .رودیم عقب به يصفو زمان تا آن، عوامل يجووجست

 

 بازگشت مکتب. 3
 به حرکت حال در گوناگون، يهانهیزم در انقالب با یجهان يجامعه که ییهاسال در

 رانیا ساخت،یم بدل تی واقع به کیبهکی را شیاهایرؤ و بود گرگونید ییایدن سمت
 یسرعت با هیصفو ثبات و يریگشکل با که را ییجلوروبه ریس و مودیپ را عکس يریمس

 و ينگرگذشته با بود، يروشیپ حال در یجهان انیجر با يمواز ياگونهبه و ریچشمگ
 بازگشت ینوع به ات،یادب يحوزه به یابیهرا با که یانیجر کشاند؛ قهقرا به ییگراگذشته

 قاً یدق .است دهیانجام یفارس شعر يدادهپسامتحان يهاانیجر نعلبهنعل تی تابع محور بر
 ،یاعاجتم يتوسعه و شرفتیپ رویپ(، نیزممغرب ژهیوه)ب جوامع گریکه د ییهادر سال
 . رساندندیبه ثبت م يمختلف هنر يهادر شاخه یمتفاوت يهاتجربه

 يرفاه دوره يگسترده و تجربه شرفتیپس از پ ران،یا یو اجتماع یاسیوضع س   
سطح  ت،ی آرامش و امن ،یاسیو ثبات س ياقتصاد طیشرا. ختیر همبه شدتبه یعب اسشاه

و گسترده رو به  قیعم ياگونهبه ،يپس از صفو يهاو... در طول سال یرفاه اجتماع
 انیو فقر از م یتنش، ناآرام يهاسال نیدر ا نیشیارزشمند پ يهاافتهینهاد. دست یخراب

 يسازباز زیخود و ن میترم يو برا دید بیآس یدوران، به سخت نیدر ا یرانیرفت. روح ا
 يهاجربهت ر،یناگز که عقب به رو یحرکت ؛دیرفته، به دامن گذشته درغلتاز دست هویت

 نگفره». کرد تکرار یتصنع کامالً بل ،یعیطب صورتبه نه بار نیا را گذرانده سر از
 یطیشرا نیچن مولود زین (266-265: 1375 ،ي)لنگرود «قاجار حکومت يماندهواپس
 کر رم و مرورگر اتیادب ینوع قاجار، عصر ینسب ثبات جادیا با ب،یترتنیبد. است

 یماندگپس و یفرهنگ اوضاع ییستایا و ضعف شینما برعالوه تا افتی گسترش
 رونیا از. بپردازد زمان نیا يدهیدبیآس انسان يمعنو يخالءها پرکردن به ،یاجتماع
 يکار هایناآرام و اضطراب ها،جنگ ها،يگرفتار و فقر ،رنج و درد به نه دوران نیا شعر
 يهاادیبن به یربط چیه» کالم کی در که يشعر... . و حاکم و حکومت وضع به نه و دارد
شعر  اساسنیبرا(؛ 168)همان:  «ندارد روز آن يجامعه ینیع يهاتی واقع و يماد 

 العملعکس دیبا قتیدرحق کهشاعر  يهاشهیها و انددغدغه میمستق یبازگشت را نه تجل 
 به نآ از فرانکفورت يانتقاد مکتب روانیپ آنچه ؛آورد شماربه تیوضع آن يجهینت و
  يختهیسگ روابط بر یخوببه درا،هرزه زبان رواج. کنندیم ریتعب «واقع جهان یمنف معرفت»
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واج ر زانیشعر بازگشت را از جهت م انیجر توانیم یطورکل . بهکندیداللت م یاجتماع
 :کرد میمتفاوت تقس يبه سه دوره ها،یاخالقیو شد ت و ضعف ب

ل قاجار را شام لیاوا یو حت   هیتا عصر زند ياز اواخر صفو باًینخست که تقر يدوره
... و عاشق آذر، هاتف، مشتاق، و شد زده بازگشت يهاجرق ه نیاو ل که يعصر شود؛یم

 يهاعرصه یزمان که تنش و ناآرام نی. در اشوندیدوره محسوب م نیشاعران ا ازجمله
 به همواره حکومت، و کرد بیو تخر یکشور را مغلوب آشفتگ ،یو اجتماع یاسیس

 یفارس شعر ازجمله و يهنر يهاانیجر بود، مشغول یداخل و یخارج دشمنان سرکوب
 يوپان شعر يعرصه. شدینم بدان دربار يسو از یتوج ه نیترمو ک گرفت قرار هیحاش در

 و بود شاعران يآشفته روان يتسل ا جهت در يراهکار غزل، يغلبه با بازگشت
 نیا وانید در رو،نیازا... . و هزل و هجو از نه و بود يخبر مدح از نه ب،یترتنیبد

 يشعرها را آثار نیا حجم غالب و خوردینم چشم به دهیقص چند جز شاعران
 زج رثا و هجو مدح، و داده شکل يسعد و حافظ سبک از دیبه تقل يا/عارفانهعاشقانه
 جمح گستره، نظر از و است آمده دهیقص ای قطعه چند قالب در که ستین يشمارانگشت

 .ستین سهیمقا قابل گرید يدوره دو شاعران آثار با هرگز شد ت و
 یاسیاست که کشور به وضع س یقاجار، زمان شاهیدو م؛ مقارن با عصر فتحعل يدوره
ان و سرکوب دشمن یخارج يهاجنگ ریو گرچه پادشاه، اغلب درگ افتهیدست  ینسبتاً آرام
 انیسامان و انیغزنو دربار به خاص شتوجه    زیکه به شعر دارد و ن ياعالقه لیدلبهاست، 
 مستندات و يریدرگ و نزاع همهآن وجود با کهآن عجب. دهدیم نشان بدان ياژهیو اقبال
 شعر زین ودخ است، مانده یباق شاهیفتحعل یسیخس و بخل ،یرحمیب ،یسف اک از که ياریبس
 و نام نیهم به یانجمن لیتشک)خاقان(،  خود يبرا یتخل ص انتخاب با نیبنابرا. سرودیم

 رونق هب ان،ینیشیپ يوهیش به «الش عرا ملک» انتخاب زین و محفل نیا در شاعران شدنجمع
 یگرم هاقرن از پس ،يدربار شعر بازار که است زمان نیا در. است کرده کمک شعر انیجر
له جامعه فاص يبدنه از يهند سبک برخالف مدح، مجد د شیدایپ با شعر جهینتو در افتی

 ،یو کالم یزمان انحراف زبان نی. از اشودیم يو دربار یگرفت و دگربار هنر نخبگان مال
 رورم به و شودمیآشکار  یسنت  یدوقطب يشاعر در جامعه تی  موقع دیجهت تهدبه ژهیوبه
و  مدح انیجر يدوباره آغازگررا دربار،  يالش عرا ملک، صبا بتوان دیشا. ابدییم شیافزا
 يگریشاعران د يواسطهکه به يکردیدانست؛ رو دیو... در دوران جد هزلو  هجوآن  يپاهم

 .ابدییادامه م ییمقام و... با فراز و فرودهاچون مجمر، نشاط، قائم
  شیضد  اخالق شعر بازگشت را به نما انیاز جر دوره نیکه واپس يرـر ناصــدر عص
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 در جامعه برقرار تی حکومت قاجار، ثبات و امن ياوج اقتدار و استوار لیدلبه گذارد،یم
 و صلح دوران ظاهراً او سلطنت اواسط يهاسال»: گفت توانیم جاکهتا آن ؛است شده

 به شعر ياژهیو يپادشاه، که عالقه بیترتنی( بد162: 1375 )براون، «.بود ینسب آرامش
 اوج رونق يکه شعر دربار يطورشاعران فراهم آورد؛ به يرا برا یمناسب طیداشت، شرا
در رفاه و  ،یقاآن ژهیوو به يداور غما،یچون  ی. شاعرانکرددوره تجربه  نیخود را در ا

ر و با غور د افتندیدست ییهايبه نوآور شانشروانیبا پ سهیعصر، در مقا نیآرامش ا
 تی از موقع روزها که نی. شاعر ادندیآن رسان تیظرف تیبازگشت را به نها ان،ینیشیشگرد پ

با  د،یگویصله شعر م افتیدر يدر دربار برخوردار است و برا ياژهیو امکانات و
 ياریسحجم ب ب،یترتنی. بددیگشایم ییگوهودهیدهان به ب ،ياحساس خطر نیترکوچک

به هجو، هزل  یقاآن ،همه رأس در و یفروغ کمترسروش،  غما،یچون  یشاعران وانیاز د
 ایاح دهیقص ت،ی وضع نی. در اابدییاختصاص م هیمایب یو الفاظ نیمضام یطور کل و به

 يشعر نیمضام و ندینشیم معشوق يجابه ممدوح شود؛یم رونقیب باًیو غزل تقر شودیم
 .دهدیم نشان... و یاخالق ابتذال آنان، فسادآلود یزندگ شاعران، انحراف از
 
 بازگشت عصر یراخالقيغ شعر انواع. 1. 3

 ختنپردا مستهجن، يهايرسازیتصو و زشت کلمات از استفاده ادب، حدود فروگذاشتن
 در که است بازگشت شعر يهایژگیو از... و اخالق ضد  ،یسطح موضوعات هجو، به

 يهاونهنم از يشمار به نکیا. اندگرفته شکل یمتفاوت نیمضام حول و مختلف يهاقالب
 :شودیم اشاره تربرجسته

 یگرید هجو. 1. 1. 3
 در هجوها از ياریبس ،است افتهی رونق يدربار شعر گرید بار دوره نیا در اکهجازآن
 :ردیگیم شکل اتیماد  يدغدغه کالم کی در و يمقر ر کاهش صله، ندادن يجهینت

 ردار حج ت حج اجــه کــب يضح اک        و يهـــضحک داریدهب  يا
 ...سراجرده عدل را تو ـک یـمنطفود  را تو وجود         ـرده  جــک یمنتف

  ...زجاج...ون ز یکش رونیب ضهیب        زیت دندان سکهه ب راست...طمعت 
 (274: 1366 ،یگدلی)ب  

 با ،يطرد و یدر پ معموالً ،شاعر بود يشدهستایشممدوح سابق که  يدر موارد و
 :شدمواجه میاو  زیآمو اغلب هجو هزل یاحترامیب
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 ...بمکن  هجا مورد  را شیخو          چــیبمپ اــثن از يرو مرا...مر 
 بمکن جفا خود گاهنـیرسزن           بر ـبر سرون بم رهیرا خ گرگ
 نـبمک اـآشن خود مــیحر در          وســمیسیفر او جـرن را هرکه
 و قد دو تا بمکن فروزیهست          خد م کتایو بند  ي..اخر خرزه

 (677: 1341 )صبا،
 :بردیم گله شیخو «خرماچه» نزد ممدوح بخل از يگرید يجا در شاعر نیهمچن

 است  یاز  دادن  آن  در  دلم  امروز  شک  کنیل      شیده خو نیجود  و کرم  از عشر زمنه ز 
 است یکی هردو او و من وجود زانکه غم ستین     گفتا من از سخن نیا دیشن چو نیمسک خر

 (625 )همان:
 

خن با قراردادن س تیزبان و در نها ياز امکانات استعار يریگاو با بهره بیترتنیبد
 شاعر گاه وکند میو نقد  هجو وي را ،ییروا يدر ساختار وانیح کیبر زبان  شیخو

 :زدیآمیم ناسزا به را هجو ر،یضم مرجع به اشاره بدون
 تــملعون  انــرفتگ و وــت از         بودت نیا از شیپ که يریخ ذکر
               تـــ...ون در حشر روز اـت باد         کم ای کی و فزون حهـفت دو هــب

 (957: 1363 ،ی)قاآن
 ؛تتأمل اس یبس يجا است،یقدرت و س یاهال يدرباره یاتیادب نیاز چن يریگبهره

 کار هب ییپروایب نیا عواقب از واهمه بدون ،يزیت و تند زبان نیچن چگونه .1 که روآناز
 ره ییدراهرزه نیا که گمنام و نامکم ایبوده  مرتبهنازل يحد به ممدوح .2 است؟ رفتهیم
 دحم در شاعر نازل طبع يدهندهنشان خود و بردهینم شاعر يبرا يناگوار عاقبت چیه به
 .است یمال تمتع يبرا ياستهیناشا هر
 شتنیخو هجو. 2 .1. 3

 یاست که معموالً در پ یهجو در شعر فارس يباسابقه يهااز ممدوح از نمونه تیشکا
 نیا . درردیگیصله شکل م یبه هنر او و گاه کم یتوج هدر باب شاعر، کم يو یقدرناشناس

 پروایخوان پادشاه است، معموالً از هجو تند و ب خوارزهیچنان رمواقع که اغلب شاعر هم
 گذاردیم شینما به یبیخودتخر و شتنیخو هجو با را یتینارضا نیا شد تاما  زد،یپرهیم
 :ردیگ آرام روحش تا کندیم یفرافکن را شیخو خشم ممدوح، يجا به خود ینیگزیجا با و

 رجال ضیح تو و من از دور هست        نامردان دحـم به ردانـــم رـــشع
 الــحج د راتـــمخ اهـــگلوهـــج       دــمپسن یـــروسپ اتــــخراب در
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  الــمج ودــنب ه،یقاف چون گـــتن        رـاگ تمام نــسخ نــیا یـــگفتم
 (302: 1366 ،یگدلی)ب  

 :خواندیم سو خود را  رودیم شیپ ییجلب نظر ممدوح تا حد  گدا يگاه برا او
 کند بهمان خدمت از النـف درگاه هــب رو     شد  ناچار  چون  ستین سگ از آخرکم یآدم»

  ...«دکن ستخوان يپاره از ذاـغ نمیرید رــیم      خشک نان يجا به باهلل بدم یراض سگان چون
 (182: 1363 ،ی)قاآن

و در  ردیگیدر نسبت با مرجع قدرت/ثروت شکل نم شهینوع هجو هم نیا البته
 :شودیآشکار م یشخص موضوعی ایخصومت  کی یموارد در پ ياریبس
 و ذاتت خرس و جنست خوک و نوعت خر وینژادت د    رـــکیپهــــیس امـــفهیس رسـخ ایا

  ....آذر در لعل انمیلول يبرا زا باشد که    يخداوند نزد در میداد ینسبت دمیشن
 (658: 1341 )صبا، 

 ...ادتی یـز به مردمـــم جــنکن          يادـــر فرستـــرا اگــم رــاست
         بادت از پرد ــ...ع انـــفل وان          ذکرست فالن آن که میگو..ورنه 

 (954: 1363 ،ی)قاآن
 هب یاجتماع قشر کی يندهینما عنوان به «مهم يگرید» کینقد  زیموارد ن یبرخ در
 :انجامدیم يو هجو

 کم شانیدرو يهیسا  سرش از          ادـب  که   کار از  خبریب  یسـناک
 کم شانیدرو  يهیپا  ازو  شد          دیپوش  کسوت  به  پشم  يخرقه
  کم شانیدرو يهی..ا از یـپشم          گفتم نیپشم  يخرقه چون...کند 

 ( 309: 1366 ،یگدلی)ب
 آن مردم و شهر کی نکوهش در .3 .1. 3

 يهایژگیو از گوناگون، و متنوع عتاًیطب يهافیط بر حکم کی میتعم و یکل  نگاه اصوالً
 يهاتیفرد نه ندیبیم گوناگون يهاتیجزئ از یاجتماع را جامعه که است یسنت کردیرو

 فیتوص یکل  يصهیخص کی با شهر کی مردم امروز، به تا و همواره رونیهم از مستقل؛
 را آن مردمشهر و  کی ،ياوقوع حادثه ای خاص ياتجربه لیدل به زین شاعر. شوندیم

ري ، داواست پرداخته انیبلخ و بلخ هجو به که يانور همچون دهد؛یم قرار هجو زیدستاو
 شیرازي نیز گفته است:

 یمتاع رــبهاتیب یـــمردم او در          یدارالس باع راز،یش است يدار چه
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  یاختراع کنند نید در روز هر که          یاول يزاریب ندارید قوم نیا از... 
 (587: 1370 ،ي)داور

 ...و زيکن ،یگرید زن نکوهش .4. 1. 3
ست، ا يزیزن گاه کن نیا ند؛یگزیشعر برم موضوع برايرا  زنیک  فیشاعر توص یگاه

 ابزار زن ک،یرک ينوع از هجا نیا در .نامعلوم یهویتبا  یو گاه شخص يگریگاه زن د
 عرش يبنا ای ردیگیناسزا و موضوع سخن قرار م طرف است یا يگرید بر قدرت اعمال

 :نمونه يبرا. است يریتصاو نیچن مشمول که است یتیروا بر
 یـنگهبان را دزد دـــکن که پاسبان چو         نگران اـــقف از الشــکهنس بـــینج  زن

 یشهوان فعل است بیعج بینج از که          ندهدیم جماع تــنجاب ز رشــشوه...به 
 یــف به نادانـنسازد تل يتمام          که مال شو شینخواهد به...رج خو يشو بیقض

 ...یـطانیش دور ز گردد ندیب هرکه که          کار هـب است گرفته  را زن زکیکن...چنان  
 (984: 1363 ،ی)قاآن  

 ذکر به ياگونهبه شاعراما  ،شودینم دهید دشنام و کیرک يهاواژهها نمونه یبرخ در
. شودیم هیشب تمسخر و استهزا به که شماردیبرم را شیهایزشت و پرداخته زن بیمعا
 :پردازدیم «میآقاسل زن»که در آن به وصف  غمای یرباع مثالً
 ینه نرگسان مکحول یب لعلــنه ل        یــالن مرغولـنه سنب یچهره گُل هـــن
  یمعقول نیبد امدهیند زشت نــم       دارند خوبان چهآن هستش و نه چشیه

 (362: 1339 غما،ی)
 :شیخو زیکن از شاعر فیتوص ای

 يمنکر ،یشوم ر،یخصم م همچو        يرـــالغ يزــــیدارد کن يداور
 يرــد منظــب يالهجهکج یبدرگ       یــمستسقئ يل خوارهـــگ یمنبل
 يرــــالغرت وا دامـــان و نــت از       الیخ در دینا که   سانزان يالغر

      يصورتگر از نقشش یبخواه گر       اهیس  خط  کی  صفحه بر کشدیم
 (538: 1370 ،ي)داور

 حتينص و آموزش. 5. 1. 3
 بیان يبرا یکه شاعر حت ابدییزمان تا آنجا گسترش م نیدر ا کیرک يهااز واژه استفاده

. شودمیاز حدود ادب خارج  زیآن ن یو اجتماع يآموزش اخالق در سطح فرد ایپند  کی
 :اندینمایم یخوببه شدهمطالعهرا در عصر  لهئمس نیا وعیش زانیم خود امر نیا
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 زــیخگران  يپا  بودت  مردان  دنید کز     دیعجب آ بس توام  جبعُ از ادبیب يا
  زین زن و کودک از یکس ندیب چو دور از      زدیخ  که آموز من  ری..  از  ادب  رو  رو

 (288: 1366 ،یگدلی)ب
 است مجنون  که  ازو زیبگر زود       دیآ  خشم به محل یب یکسچون 
  در  ...ون است شــیخارش غالباً باده  کند        لــیمه ـــک  ییروساده

 (956: 1363 ،ی)قاآن
 مذّکر عشق. 6. 1. 3
 مذک ر عشق انیب به قاجار، عصر يعاشقانه يهاغزل و يشعر يهانمونه از ياریبس

 صفو مجالس، يپردهیب و حیصر فیتوص ها،عاشقانه نیا يپروایب طرح. دارد اختصاص
نوع روابط نامتعارف در  نینشان از رواج ا همهوهمه... و مذک ر معشوق یبدن اتیجزئ
 اعرش یباختگاز دل يکه اشعار متعد دعالوه بر آن یقاآن وانیدگسترده دارد. در  یسطح

 چون یگرانید يساده وصف در زین ياریبس يهانمونه خورد،یم چشم به
 )همان: «رزایم دونیفر يساده شیستا در»(، 398: 1363 ،یقاآنک. ر) «رزایمینعلیحس»

 نیچن رواج بر زین پادشاه شخص مختلف اشعار نیا بر عالوه. شودیم دهید.. و( 430
 :گذاردیم صح ه یمملکت يباال سطوح در یروابط
 محمود  پابست  کهن  رید  نیدر       محمود    مست  من  يدهیژول   دل»

  «محمود  مست خوابمین  چشم ز       خاقان  چشم   اندر  خواب...نمانده  
 (211: 1370 شاه،ی)فتحعل

 /طنزبهیمطا. 7. 1. 3
 لشک در اغلب که است بازگشت شعر در یاخالقیب یتجل مهم يهاعرصه از يپردازهزل
 شودیم افتی بازگشت شعر در يابهیمطا کمتر گفت دیبا .شودیم آشکار یشوخ و بهیمطا
 :باشد یخال لفظ یپست و رکاکت هزل، از که

 زنهار  وـبگ  نـــم آزار  رـــس         دارد بـــسب یب که یــفیحر با
 مخار شـــی...خو به رار ـــ...خ        یباش تعب  در هـحک از هــگرچ
   ذارـمگ پا هــخفت ارـــم دم هـــب        برو و ریگ شیخو راه هان و هان

 (94: 1347 ،)هاتف  
 زيآمهزل تیروا .8. 1. 3
  که یــیهاداستان ود؛ـشیم شاعر ییگوداستان بستر شعر ،یبازگشت اشعار از ياریبس در
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 .گذارندیم شینما به شاعر تیروا تیمحور عنوانبه را ینامتعارف و ضد اخالق نیمضام
 شامل.. .و صبا آذر، ،يداور امثال قطعات از ياریبس ،یقاآن دیقصا از يریچشمگ درصد تغز ل
 ای و تیروا .اندافتهی شکل شاعرانه یتیروا یط که است ياپردهیب يهايرسازیتصو
 .اندرفتهنگ قرار يثانو یمضمون خدمت در همیشه ،نیشیپ يهانمونه برخالف که ییرهایتصو

 یاصل يکه حرفه افتیدر شعر بازگشت چنان رواج  يپردازبه هزل شیگرا قتیدر حق
 ز،یچ هر از شیب غمای و یقاآن چون یمطرح ندگانیسرا. است شاعران شناخته شده یبرخ

 ییآزماعرصه طبع نیدر ا جا آن تا غمای. شوندیم محسوب هزل و هجو يعرصه استادان
 به هک هستند ییهاهجونامه آثار نیا است؛ سروده وهیش نیا در یمستقل  يهايمثنو که کرد
 یجتماعا ياطبقه نقد به واقع در ییسراکیرک و هزل به یختگیآم با رخداد کی وقوع يبهانه

ا شعر ب وندیدر پ تواندیم يشعر نیلحاظ مضاماز شاعران اواخر بازگشت، به غمای. پردازدیم
 یشک  تبازگش به او انتساب در گرچه که معنانیبدشود؛  لیتحل زیعصر مشروطه ن يانتقاد

 زین و ییسرادهیاحتراز از مدح و قص انه،یبه زبان و اصطالحات عام توجه لیدلبه ،ستین
 .شودیم کیطبقات فرادست، به شعر مشروطه نزد ژهیوو به یبه نقد اجتماع شیگرا
قل مست يهاو.. از مجموعه«یکاش حج اج هیشب»،«نامهیقاض»،«لیالدلصکوک»چون ییهايمثنو
 ییراسهزل يدر حوزه یشاعران بازگشت گریبا د غمایاند. در واقع تفاوت عرصه نیدر ا غمای

 اوج بیترتنیبد و ردیگیم کاربه نقد و هجو خدمتدر  زل را غالباًه يدر آن است که و
 .کشدیم ریتصو به را شیخو يجامعه مختلف طبقات یاخالق و یاجتماع فساد

 

 هانهيزم و علل یبررس. 2. 3
 انحطاط تبسبن از یزگاهیگر را انینیشیپ يوهیش و سبک به بازگشت که دوره نیا شعر
 همان به زین ییمعنا ابعاد در که ک،یشناسییبایز وجوه در تنهانه داند،یم شعر ریگبانیگر

 حذف و هزل و هجو و ناسالم رقابت بهشعر قرن ششم  ازآنجاکه و کندیم اقتدا مراجع
 ،يانور چون یاز کسان يروی. پرودیم قیطر همان بر زین بازگشت شعر ،آغشته است بیرق

 نیا يهاشهیر یمهم در بازشناس یعامل تواندیعرصه، خود م نیا برجستگان ازو...  یسوزن
 هرگز دارد، که ياریبس تیاهم   وجود با امر نیااما  شود؛میمحسوب  ریفراگ شیگرا
 به آوردنيرو و اخالق يمرزها شکستن. باشد کردیرو نیا یاصل و یمکف لیدل تواندینم
 که یناخودآگاه دارد؛ انسان روح اعماق در شهیر که است یدرون يامر رذالت، و یپست

  هــب تا ودب يتریاساس عوامل دنبال به دیبا يرونیبد. است یاجتماع ناخودآگاه ریتأثتحت
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 يجامعه در ییجا تا که -یسطح و پست امور به شیگرا اساساً و اخالق افول يهاشهیر
 .افتیدست  -است افتهی راه زین یاجتماع يباال سطوح به که دهیدوان شهیر روز آن
محسوب  يرتيادیعصر عامل بن نیا یو فرهنگ یروان ،یاسیس ،یبستر اجتماع ب،یترتنیبد
  .آورد حساببه آن امدیپ توانیم زین را یمتندرون ينهیزم یحت   که شودمی
 
 یخیتار بستر. 3. 3

 در مند،نظام و دهیچیپ يندیافر درجامعه،  کی خیدر طول تار يمختلف هنر يهاانیجر
 کهنیا به اعتقاد. رسندیم ظهور به آن یاجتماع و یفرهنگ يهاعرصه گرید با وستیپ
 دونب ،يافراد ای فرد ياراده و خواست رویپ تنها ،يهنر ياشاخه در کردیرو کی شیدایپ
 ارتباط که است انگارانهساده يباور باشد، موردنظر يحوزه از خارج یعوامل ریتأث
 رفتار با یلیتحل برخورد» درواقع. ردیگیم دهیناد را مختلف يهاگفتمان انیم يوستاریپ

 کی رد که است ياافتهیساخت عمل ،یاجتماع عمل که است نکته نیا انگریب ،یاجتماع
 ياریبس لیتحل در بیترتنیبد(؛ 23: 1389 ،ی)رضاقل «ردیگیم شکل متقابل روابط نظام
 عنوان به یاجتماع و یخیتار طیشرا به توجه زین یادب کالن و خرد يکردهایرو از

 است. يضرور اریبدان بس دهندهشکل رساختیز و نهیزمپس
و ناقص  ناتمام يآن، امر خیبه تار توجه بدون متن کی يبرا مطلق ییمعنا نظرگرفتن در   

است و در کانون  یخیموج تار کیاز  یحال بخش نیدر ع سندهینو «من»هر »است؛ چه 
قرار  یاسیو س یفلسف يرهایاز نفوذ و تأث یو اغلب نامرئ یو گاه مرئ دهیچیپ ياشبکه
 يوهیش بر «خیتار» دیتردیب ریتأث بهتوجه   با  نی( بنابرا15-14: 1387 ،یالنی)م «.دارد
 تیعوض یآن با متن، بررس يدهیچیپ وندیپ تیدرنها و سندهینو ینیبجهان و شهیاند
 اتخاذ رد مقاله کردیرو به نظر با بدان، متصل دوران بر يمرور و «بازگشت عصر» یخیتار
 دنیجدانش يهابخش از ،«یاخالق يمرزیب به شیگرا ییچرا» لیدر تحل یبیترک یروش
 .شودمیمحسوب  کار
 قاجار تا هیصفواز . 1. 3. 3

 بدان و بخشدیم سامان را ندهیآ گذشته نیا»: ابدییم معنا گذشته با نسبت در حال، زمان
 از انسان اکنون بدون  يهر امر لیتحل رونی(. از ا219: 1387 ،ی)مول ل «دهدیم شکل

آن ناممکن و حداقل ناقص است؛ شناخت مختصات انسان عصر  یخیبستر تار بهتوجه  
 هیندز انحطاط تا يصفو عصر ژهیوبه قاجار از شیپ دوران بهتوجه بدون  زیبازگشت ن
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 یشد، در دوران طوالن سیق تأس907که در سال  يصفو يسلسله .است رممکنیغ
 مندسامان يحکومت مرکز کیحکومت خود توانست اقتدار، استقالل و قدرت را حول 

)براون،  «یساسان يبا مرزها»را « آن يمرزها»ها، پس از قرن گریکند و بار د ایاح رانیدر ا
 ،یظامن اصالحات ،یاجتماع ،یاسیس ثبات جادیا با يصفو دولت. سازد برابر( 16: 1375
 نیسرزم نیا خیدر تار یعطفنقطه ...و دیجد تجارت جادیا ،ياقتصاد رونق و رشد

 اصرمع زمان به را رانیا يوسطا قرون» ،یمل  حکومت نهادن ادیبن با رایز ؛شودمیمحسوب 
  (1: 1346 ،یبانیرشی)مج «.سازدیم متصل

 يهلند و... از تحو الت مهم عصر صفو س،یانگل ژهیوبه ییاروپا يرابطه با کشورها
 يفاصله در ییاروپا يکشورها يتجد دطلبانه يهااستیس رشد. شودمیمحسوب 

ز ا کرد؛یمختلف م يارتباط با کشورها يجوامع را مشتاق برقرار نیم، ا19–16 يهاقرن
 ،یباطارت يهاساخت راه ،یبازرگان يتوسعه د،یتول شیبا افزا يعصر صفو رانیا رونیا

 هب ورود با و گرفت قرارتوجه  اصفهان و... مورد  تیبا مرکز بایز يگسترش شهرها
 نظام چارچوب در ترازهم باًیتقر و دوجانبه يارابطه» يبرقرار به موف ق الملل،نیب يجامعه
 یبرخ در زین... و هیروس ،یعثمان رینظ هیهمسا يکشورها. شد( 68: 1380 )فوران، «یجهان
 تجارت انیم نیا در گرچه. شدند رانیا با رابطه يبرقرار به موف ق حکومت، يهادوره از
 رانیا نفع هب یبازرگان يموازنه» مجموعاً ،گرفت شکل برابر یسطح در باًیتقر هندوستان با

 (70-69 )همان: «.نبود
هم مناصب که از وجوه م محورستهیشا میو تقس وانیعالوه بر ساختار منظ م دستگاه د

 شود،یم محسوب آن تدرازمد ییایپا يو از عوامل برجسته يصفو يسلسله زیتما
 اختارس رییتغ. گرفت دهیناد توانینم هرگز را «ینظام انقالب» ینوع جادیا و ارتش تحو ل
 هب بردنیپ و «توپخانه و باروت و ریتهفت تیاهم » از انیروافرمان درک ارتش، قدرت
 بارآتش که یشکلبه شهرها يحصاربند» و سوکی از «دیجد حاتیتسل» نیا ارزش
 یتیو وضع امن یقدرت نظام گر،ید ي( از سو312: 1387 ،یالنی)م «.برتابند را توپخانه
  .دیبخش بهبود يریچشمگ طرزبه را کشور
به را تجر شرفتیاز صلح، نظم، آرامش و پ يادوره ،يصفو رانیا داستیطورکه پآن
و با  افتهی یعب اس سستناتوان شاه نانیآمدن جانش کاريکه با رو ییطال يعصر ؛کرد

 ينهیگز پرورد،خواجه شاهزادگان. شدو محال بدل  ابیرید ییایؤرها، به افغان يحمله
 به شرفتیپ و درخشش يادوره از پس را کشور و نبودند حکومت ياداره يبرا یمناسب
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 نیسحسلطان ژهیوبه و مانیسل چون یشاهان یروان و یتی  شخص ضعف. کشاندند يخوار
 ان،یاد ریسا روانیپ بر یمذهب يریسختگ و دربار در تیروحان نفوذ چون یعوامل کنار در

 یتینارضا ات،یمال شیافزا جهیدرنت و یمال بحران ،ینظام يامرا اختالف ارتش، ضعف
 یفروپاش ينهیزم...، و غالمان سراها،خواجه رینظ یفرع يهامهره گرفتنقدرت و یعموم
 .ساخترا فراهم  انیصفو

 يشد تا سرانجام با محاصره یفقر و ناامن ،ی، منجر به تنگ1045 –46 سال یقحط
 آبان در نیحسسلطانشاه ت،یجمع يهزار نفر کصدیها و مرگ اصفهان توس ط افغان

 يو سر بر را خود تاج و رفت افغان محمود ياردو به و شد خارج شهر از»ش، 1101
 حکم رانیا بر( سال 7 مد تش )به 1108 سال تا هاافغان( 126: 1380 )فوران، «.نهاد

 بیخرت ،یسامانهناب و غارت قتل،: کردتر کشور را آشفته تیوضع که یحکومت راندند؛
 آن يبرا را انحطاط يواژه «فوران»بود که  يحد به... و یاجتماع و ياقتصاد يهاانیبن
 ادامه هم گرید سال 80 تا که جانبههمه یساماننابه نیا( مانک. هر) .داندیم «میمال» اریبس
 تی وضع ن،یحز. گذاشت يجا بر جامعه مختلف يهاعرصه بر یمخر ب اثرات افت،ی

 :کندیم فیتوص نیچن را روزها نیا يزدهآشوب
  «خاست برخواهد چه انیم نیکز داستیپ       شیپ و پس دشمن و خراب جهان و مست شه»

 (54 ق:1311حزین، )
 هانیمسرز گریبه د یدوران حکومتش را در حال جنگ و لشکرکش شترینادرشاه که ب

 يرکزم حکومت کی توانست و گذاشت شینما به را ياریبس اقتدار گرچه ،کرد يسپر
 ت،ی امن و رفاه يدوباره يبرقرار از شیب کوتاه مد ت نیا در ،آورد وجود به يقو نسبتاً
 يروشیپ سرعت از یکم توانست تنها و شد یخارج و یداخل دشمنان سرکوب به موفق

 یاندک خان،میکر زیآمصلح حکومت دوران در گرچه که یتیوضع. بکاهد موجود انحطاط
 و یناآرام ب،یتخر هاسال افت؛ی ادامه همچنان قاجار دولت لیتشک تااما  ،افتی بهبود
 .نبود ممکن یسادگبه آن اصالح که یکیتار
 انیقاجار. 2. 3. 3

 ،ندکرد رشد شدتبه یغرب يکشورها که دیرس حکومت به یزمان قاًیدق قاجار دولت
 قاجارها. دیرس نیزم و آسمان از ترمک نه يافاصله به اروپا و رانیا ياقتصاد وضع تفاوت

 شده بلگدکو زین زمان ستور سم  به که -يصفو سلطنت يهاخرابه بر را حکومتشان که
 ن،یزممغرب ،شانسابق بیرق امروز حد   به دنیرس و شرفتیپ يبرا کردند، برپا -بود
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 ،ياقتصاد ،یگوناگون اجتماع يهاموجود در حوزه يهامجبور بودند نخست چاله
 به نظر با منظورنیبد. بپردازند کهنه يهازخم میترم به و کنندو... را پر یفرهنگ

 ژهیوبه و «رانیا يگذشته شاهان پرعظمت يدربار یزندگان دیتجد» و مقتدر يهاحکومت
 در که يانکته(؛ 15: 1387 پور،نی)آر پرداختند يدارمملکت به ان،یغزنو ریتأثتحت

 چندان -ودب گرفته جان یاندک هیزند عصر ازکه -زین اتیادب در بازگشت يوهیش گسترش
 .است نبوده ریتأثیب

 يبرا دیو شا شدیبا تمام قوا اداره م» حکومتاما  ،بود یسخت دوران قاجار عصر
 «.آمدیم شماربه یموهبت بود یداخل جنگ و ومرجهرج   که هفتاد سال دچار  يکشور

 يهاحفره جهیدرنت و يماد  يخالءها از یناش يهابیآس ،يرو هر به( 263: 1375)براون، 
 قیعم يهاشکاف و یمل  غرور ضعف نفس،اعتمادبه کمبود جز یارمغان ران،یا مل ت یروان

 ناسالم يارابطه يبرقرار و غرب برابر در میتسل تیدرنها که يامر است؛ نداشته یفرهنگ
 ،يقجر شیاندکم و دانشیب حاکمان. است زده رقم را سیانگل و هیروس با ژهیوبه نابرابر و
 رانیا به تجد د نیا ورود يبرا کهيطور ؛شدند روهروب یغرب نینو تمد ن با یزدگبهت با
 آغاز اروپا اب یروابط شاهیفتحعل يدوره در. افتندیدر برابر استعمار ن میجز تسل یحلراه
 يدوره از ژهیوبه است،یس به آن ورود و کردیرو نیا شمول و يریفراگاما  ،بود شده
 .شد ترپررنگ اریبس فرنگ به او يچندباره يسفرها یپ در و يناصر
نظم  جادیا يکه برا افتیدر یخوبزده، بهآشوب یمملکت دارراثیم ،پادشاه قاجار نیاو ل

 ییفرمانروا سالاقتدار است. پس در طول هجده ازمندین ،یو صلح داخل تی امن يو برقرار
 يسلسله نیا يهاهیپا کردنمحکم به(، 102: 1348 )واتسن، «يقو دست» با رانیا در
 ،یداخل مخالفان سرکوب و یخارج دشمنان با يریدرگ که جاآن تا شد، مشغول ادینوبن

 در آرامش ینسب استقرار از پس که يامر نگذاشت؛ یباق یرسم يگذارتاج يبرا یفرصت
 یزندگان و حال شرح. شد س ریم شیبراش( 1177) دنیرس قتل به از شیپ سال کی

 بیترتنیبد... . و تیجنا جنگ، سرکوب، خشم، ،ینیبدب عقده، از است پر آقامحم دخان
 گریاش دزمانه یبحران طیپادشاه در کنار شرا نیا یتیشخص و یروان يهایژگیو مجموع
 بازگشت، يوهیش يریگاوج نیبنابرا نگذاشت؛ یباق يشاعر و شعر بهتوجه   يبرا یفرصت

 ق و پس از1212باباخان در سال  .افتاد قیتعو به شاهیفتحعل دنیرس سلطنت به عصر تا
چندان آرام نبود و  زیقدرت را به دست گرفت. حکومت او ن دخانآقامحم شیمرگ عمو

 از که یسرسخت دشمنان و شیخو يعمو يهايزیرها و خونجنگ يجهیدر نت» ژهیوبه
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: 1387 پور،نی)آر «.بود یخارج و یداخل حوادث گرفتار شهیهم بود، کرده دایپ راه نیا
 ،هیروس با جنگ و گرفت قرار یغرب استعمار وغی بار ریز رسماً رانیا زمان نیا در( 2

متفاوت  يادوره شاه،نیحکومت ناصرالد  .داد باد بر را کشور خاک از يادیز يهابخش
 ،یاسیس-یو آرام که با تحو الت اجتماع زیآمنسبتاً صلح یقاجار است؛ زمان خیاز تار

 بود؛ یربغ تجدد مغلوب او. است شده یفارس نثر ژهیوبه و اتیادب در یراتییتغ سازنهیزم
 یسندگینو سبک در چه یزدگغرب نیا ينشانه و دیجد يهايفناور و صنعت عاشق
 شیشعرها که است یحال در نیا. است آشکار یخوببه او يهاسفرنامه زبان در چه و عصر
 اوج هب شاهیفتحعل يدوره از که هاسال آن متداول يوهیش سرود؛یم بازگشت روش به را
 ادامه دارد. زمانه،  طیشرا بهتوجه  چنان بدون و هم دیرس
 
 یاقتصاد و یاجتماع ینهيزم. 4. 3

 .دارد وجود آن افراد يشهیاند و ذهن با جامعه يهاتیواقع انیم یتمام و تام  ارتباط
ن مؤث ر آ نقش ،صرف اجتماع بر عملکرد فرد سخن راند ریاز تأث توانیگرچه هرگز نم

 و یاخالق یآگاه تی  ماه»: گفت دیبا نیبنابرا. است انکارناپذیر یاساس یعاملهمچون 
( 257: 1390 سن،ی)پات «.ابدییم نی تع جامعه هم و شخص دست به هم یاخالق کنش
 یناش زمان آن در یاجتماع غالب طیشرا از دوره، کی در يجار يهاارزش و عادات

 و یعصب حاالت خصوصبه و یزندگ روش»: است شده گفته که ییجا تا شوندیم
( 38: 1356 لد،یهدف)«.دارد یبستگ طیمح طیشرا به زیچ هر از قبل یاخالق يهايماریب
 ارساخت با... و یاسیس ،ياقتصاد ،یاجتماع وضع چون يماد   يهانظام انیم یوستگیپ

 در تحو ل ک،ی هر در رییتغ که است يحد  به حاکم یشگیاند نظام تینها در و یفرهنگ
در نسبت با هم قرار  هاگفتمانپاره نیا از کی هر واقعدر. دارد دنبالبه را گرید ينهیزم

 ب،یرتتنی. بدکنندیبرقرار م گریکدیمعنادار با  یزنده، ارتباط يهمانند ساختار و دارند
روز علل ب یمردم را در بررس یزندگ یعموم خیجامعه و تار کیوضع گذشته و حال  دیبا
 و رواج آن در نظر داشت.  يو رفتار یاخالق يناهنجار کی

 يهامدح رونق ،ییسرااوهی و هزل به شیگرا ،يدرپرده و یبدزبان ریگرواج چشم
 که است یمردم شینما قتیحق در بازگشت، شعر در یاخالقیب یطورکل به و زیآماغراق

 ندارند؛ ندهیآ به يدیام و بوده هیاو ل يازهایرفع ن یتنها در پ ،ندیزیم بستبن در

 در مختلف اقشار شده، رانده هیحاش به یزندگ نیادیبن اهداف و امور بیترتنیبد
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اده است؛ به احتضار افت شهیو اند اخالقو  قرار گرفته یاجتماع-یفرهنگ سطح نیترنییپا
 ياندازهاچشم نور و ازین و حرکت و شور دنبال به فقط ها،لی تخ نیترمیعظ» زیرا
 ی،ناامن انواع احساس( 121–120: 1375 ،يلنگرود) «.شوندیم فع ال که است دبخشیام
-یهاجمت یزبان در را خود دیتردیب ،يگریترس از فضا و د ،یتیثیو ح یتا مال یجان از

 تاس یاجتماع فساد و رکود يمستبدانه يغلبه و سخت رواج. دهدیانعکاس م یتدافع
 و تهگذاش شینما به اتیادب در بازگشت مکتب شکلبه را شهیاند از راکد یسطح که

چون  یشاعران ،رونیااز. است داده بازتاب دراهرزه یزبان در را جامعه یروان تی عصب
گرفته،  شیکه در پ ياشهیبوده و از پ افتهیرا در يشعر دربار یهودگیب»که سحاب با آن

 جو  و یاجتماع فشار ط،یشرا ریتأثتحت همچنان(، 41: 1387 پور،نی)آر اند«بردهیرنج م
 یسوزن ،ششم قرن شاخص يهجوسرا و يانور همچون دهند،یم ادامه روال نیا به غالب
 .است شعرشان غالب مضمون هجو، و مدح همچنان اما اند،ستوه به شعرشان و خود از که

 يها، نابودچون افغان یخارج يهااستثمار و استعمار حکومت ،یطوالن يهایناامن
... و یاجتماع عدالت نبود حکومت، ظلم مداوم، نزاع و جنگ مردم، افراطرفاه و فقر به

 آنها، يمعنو و يماد   طیشرا زین و عموم یزندگ در قیعم ریتأث با که است یلیدال ازجمله
و  یسابقه اخالق و فرهنگ است. آشفتگاز رکود کم یو حاک افتهیشعر راه  يبه عرصه

 صرع از یبرخ که ساختمواجه  یتا قاجار جامعه را با بحران ياواخر صفو يافول اقتصاد
 يپابهپا» هک معنانیبد اند؛کرده ادی «ياقتصاد و یاسیس تناقضات عصر» به هیزند و افشار
 ،ی)شعبان «.خوردیم چشم به زین مردم اسیقیب یدرماندگ و فقر مملکت، ثروت و غنا

ت که اس یطوالن يا، دورهتا تسل ط قاجار ياز زمان سقوط صفو بیترتنیبد( 417: 1378
ر است د یهی. بدشدیاندیتنها به جان و نان م ،یو اجتماع يجامعه در اوج بحران اقتصاد

 کسب و نوعهم به کمک ،يکردارکین ،یاخالق مکارم بهانتظار توجه  یطیشرا نیچن
 و شهیاند سطح نیترنییپا در مردم عموم و رسدیم نظر به بیغر يامر ،یعال صفات
 .اندشیخو ییابتدا يازهاین رفع یپ در عمل،
 

 یفرهنگ بستر .5. 3
 ل؛یاسماعشاه که دهم قرن تا.ق( ه 628) مغول خاندان دست به انیخوارزمشاه انقراض از

 قدرت سال صدیس بیقر.ق(، ه 905) نشست سلطنت تخت بر يصفو پادشاه نینخست
 رقم نیسرزم نیا خیتار در مهم يادوره بیترتنیبد و گرفت قرار انیرانیرایغ دست به
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 و یرانیا فرهنگ شدن رانده هیحاش به ،یناامن ،يریدرگ و جنگ مملکت، یخراب: خورد
 يجامعه و فرهنگ در را کیتار يادامنه...، و یمغول و یترک يهاواژه ورود ،یفارس زبان

 چهآن هر حذف استیس و يصفو دربار از شاعران و شعر طرد با که آورد دیپد یرانیا
 انیاتا پ افزونسال یتباه و بیتخر سپس و ندارد مذهب با واضح و میمستق نسبت
 يمجموعه» عنوانبه فرهنگ، به قاجار، محم دخان سلطنت عصر یحت  ایزند  يدوره
عوامل و  ریجامعه که تحت تأث کی( 110: 1383 ،ی)رواسان «يمعنو و يماد يهاارزش

 و یخیتار بیآس نیا. رساندوارد  يجد بیآس د،یآیبه وجود م یگفتمان يهانهیزم
 يالگو که یمفروضات يمجموعه» عنوانبه ،یفرهنگ يعرصه به افتنیراه با یاجتماع
 يهاارزش و باورها اخالق، افول به(، 187: 1384 )وود، «سازدیم را هاانسان یزندگ
. شدمنجر  یخلق–یکنش يهايناهنجار و يرفتار يهااختالل بروز جهیدرنت و جامعه

 «کندیم نییتع را نابهنجار رفتار گسترش مقدار» که است فرهنگ نیا قتیحق در ازآنجاکه
در شعر  جیرا یکالم يهایحرمتیو گسترش ب ی(، افول اخالق57-58: 1388 )شاملو،

 بستر هبتوجه   دانست که با  یو اضمحالل فرهنگ یدرماندگ نیا بازتاب دیبازگشت را با
 است. نییو تب لیدوره قابل تحل نیا یاجتماع –یخیتار
 
 یشناختروان ینهيزم. 6. 3
 عوامل و است مشخ ص یزمان در هنرمند فع ال ذهن يدهییزا یادب اثر کهآن بهتوجه با

 و اتی عواق دانش» نیا نیقیبه نهد،یم ریتأث یادب آثار بر قیطر نیا از یرونیب مختلف
 ونگ،ی) «.ردیگ قرار استفاده مورد یادب قاتیتحق در دیبا و تواندیم ،یروان يندهایافر

 وجه، چیه به شناسانهروان صرف لیتحل که استتوجه نکته سزاوار  نی(؛ البته ا28: 1391
 .انجامدینم یادب آثار يجانبههمه شناخت به

: 1384 )لک، «.است انسان وجود در یعیطب يازین» ،یابیهویتشدن و لزوم شناخته
معنا و  دیتول» نی. اکندمی فایاو ا یو اجتماع يفرد یزندگ تی فیدر ک مهم ینقش که( 119

 یفرهنگ و یاجتماع گاهیجا و موضع که اندیگفتمان منابع انواع به دی  مق ،هویتبرساختن 
 تینها در که يامر ؛(188: 1393 پس،یلیف و ورگنسنی) «دهدیم قرار ارشانیاخت در افراد،

 رد،یگیم قرار ماتوجه   مورد چهآن نییتع در» انسان، ي«ازهاین و هازهیانگ» به دادنشکل با
 (166: 1384 )وود، «.است مؤث ر
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 «یاطفع و يفکر روابط ،يامبادله ای ياقتصاد ،یاسیس» وضع يعمده نقش بهتوجهبا
 در هاحوزه نیا ریچشمگ ضعف ت،یهو يریگشکل در... و( 11: 1383،يرمحم دی)م

ا ب ،یو چه اجتماع يچه در سطح فرد هویت است شده سبب موردنظر، یخیتار يبرهه
. است شده يفرد يهاییتوانا ییشکوفا و استعدادها بروزمانع  که شودمواجه  ییهابیآس

 یخیارت هویت یاز بازخوان ریناگز ده،یدبیآس نیچن يامتزلزل، در جامعه یتیبا هو یانسان
 در یرنگهم نیاست. اگرچه ا ییایرو يسفرآن در  ي)رجوع به گذشته( و بازساز خود
( 12: 1390 ،یمی)کر «هویتبه احساس  دنیرس يناسالم برا يوهیش»مطلق،  ینگرش

 .است دیمف بلکه و ریناگز يامر دوران نیا طیشرا با وندیپ دراما  ،شودمیمحسوب 
روز شکاف روزبه شیافزا جهیمختلف و درنت يهانهیدر زم یاجتماعنبود عدالت 

 تیهو و تی شخص ،شودمی یمل تیموجب بروز بحران در هو کهنیعالوه بر ا ،یطبقات
 شینما و احساسات بروز يعرصه که شعر انیجر نیبنابرا ؛سازدمیمختل  زیفرد را ن

 يانهیآ ،یلایخ يبستر از استفاده نیع در است، یانسان تیهو و تیشخص جامعه، یستیچ
 متمقاو و یبازگشت شاعر ناتمام تیهو. گذاردیم شینما به را جامعه تیوضع که است

 دهد؛یقرار م گرانیبا د تیضد در را او ،یفراموش و ينابود هرگونه مقابل در يو
اده دپاسخ و هجا  خشمبا مواجه سازد،  دیکه او را با خطر تهد يزیهر آن چ بیترتنیبد
 مدح و دییتأ گذارد، صحه او تیاهم  و ریتأث ،ینیآفرنقش ت،یچه بر موجودو آن شودمی
 يمعنو و یروان سالمت سطح حداقل که ياجامعه نیچن در. داشت خواهد یدرپ را او
 گیرندمی شیپ در انیعص راه بقا، کشاکش در يدربار شگانیشعرپ است، شده غیدر افراد از
 قشر در مقاماست که شاعر  یدر حال نی. اشکنندیمادب و سالمت کالم را  يمرزها و

 .پردازدیم خود آثار در یاجتماع اخالق و فرهنگ سطح ییبازنما به جامعه، يدهیبرگز
 هک حال نیع در مبتذل، يهامدح و یهت اک هزل، هجو، یگستردگ و وعیش اساس، نیا بر

 لیدلاست؛ به یخیتار يدر آن دوره ياخالق و فرهنگ جار بارفاس تیوضع بازتاب
 .است دهشسبب  یرا در فرهنگ اجتماع داریو پا قیعم یراتیزبان شعر، تأث يرگذاریتأث

ل مغو يتا زمان حمله دیبا ،یرانیا هویتو  رانیا یدگیدبیآس يهاشهیر یدر بررس
 به رانیا» که باورند نیبر ا محققان یبرخ که بود يحدبه ضربه نیا تبه عقب رفت. شد

 هنتوانست حال به تا کرد احساس مغول يحمله از پس که يدیشد یدگیدبیآس علت
 با کامالً هم اگر( 228-227: 1387 ،ی)مول ل «.بخشد ییرها یبیآس نیچن جینتا از را خود

 هویت يهاهیاپ شتریب تزلزل دوران، نیا دیشد بیآس نیقی قطع م،ینباش موافق دگاهید نیا
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 نیا گرچه به دنبال داشته است. يپس از صفو کیتار يهارا در دوره یو اجتماع يفرد
 يهیسا رد اش،یاسیس و یفرهنگ ،ياقتصاد انسجام و خود ینسب ثبات با مقتدر حکومت

 هویتو  یفرهنگ –یمل وحدت جادیا به يحد تا( عهیش)مذهب  ینید شیگرا يغلبه
 بیآس عمق و شدت ،یزمان يدوره بودنیطوالن ،است دهیمدد رسان یرانیا يکپارچهی

 اختالل ینوع قاجار، عصر در درمجموع که بود يحدبه آن از پس و شیپ يهادوره
 حسطو تمام در جامعه مختلف جوانب بر یتیهو و یفرهنگ ضعف و یاجتماع ریفراگ
( و احساس 60: 1387 ،ی)فتوح «است استوار تداوم اصل بر ،هویت» زیرا است؛ افتهی غلبه

خاص و  يهایژگیبه و یابیکه دست شودیگاه ممکن مآن هویتاز  يبرخوردار
 يژهیو وندیپ بهتوجهبا و امر نیا براساس. شوداز تداوم آن توأم  نانیبا اطم زبخش،یتما

 يهنر يحوزه نیتربرجسته عنوانبه اتیادب در آن یو تجل یبا زبان فارس یرانیا هویت
 و یتهو ریس خط به یفارس اتیادب انیجر يبا مطالعه توانیم ن،یسرزم نیا یفرهنگ و

 .افتیدست  یخیگوناگون تار يهادر طول دوره یرانیا هویت چندوچون
 داریو پا قیعم یراتیزمان، تأث نیگوناگون در ا يهاکالن حوزه بیکه تخرعالوه بر آن

 ژهیومختلف به يهانهیگذاشت، تداوم بروز آن در زم يبرجا يو فرد یاجتماع هویتدر 
 از که دشمنجر  یدادنبه حس  فقدان و ازدست ،يثبات عصر صفو یخیتار يپس از تجربه

آنها  يادآوری و گذشته نیریش خاطرات ییبازجو به ماتم، و یزدگغم ینوع جادیا با سوکی
و  يصبریخشم ناخودآگاه، ب ینوع باعث گرید يو از سو انجامید اتیادب يعرصه در

 افتیانحراف زبان، در ،یکالم یپردگیو ب شددر سطوح مختلف اجتماع  يجار یناآرام
 درواقع،. است داشته دنبال رکاکت و... را در شعر بازگشت به ،يپردازهزل ،یمتیصله به هر ق

و  یرساختیکه از مشکالت ز تیو ضعف شخص هویتاختالل  ،یو شکست روح ریتحق
در »که سبب شده است تا  را بار آورداختالل خلق و رفتار  ینوعشده است،  ین ناشکال
که خواسته باشند اقدام  ییباشند و به هر گفتگو لیکه ما يمملکت... به هر کار نیا
 نیا از جامعه، عضو عنوانبه زین شاعران است یهیبد (206: 1363 لس،یمزوی)ج «.ندینمایم
 .است هافتیبروز  يآثار هنر دري آنها به واسطه بیآس نیا راتیو تأث اندنبوده مب را بیآس
 

 یريگجهينت. 4
 نیا یبررس و مطالعه. است بازگشت شعر غالب يهایژگیو از یکی یزبان یناپالودگ
 به یگفتمان عوامل يمجموعه گذشته، شاعران از دیتقل ضمن که دارد آن از نشان مکتب
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 نجرم يناصر و شاهیفتحعل عصر در آن رواج تیدرنها و کردیرو نیا یجیتدر شیدایپ
 یاز افول اجتماع يادوره يدهندهنشانو قاجار  يعصر صفو رانیا يفاصله .است شده
ه مغول، ب يحاصل از حمله قیعم يهابیاست که با قرارگرفتن در امتداد آس یاسیو س
 یو... در سطح کالن اجتماع یفرهنگ یدرجازدگ ،یجمع یتیهویب ،یروان یدگیدبیآس

کالت گسترش مش ب،یو تخر یناامن ،یاجتماع-یاسیس طیشرا یاست. آشفتگ دهیانجام
 قیعم ریو.. به مرور زمان با تأث یسطوح اجتماع يدر همه یو رواج فقر و ناتوان ياقتصاد
 جادیبا ا و شد یفرهنگ يدر عرصه ییهاموجب بروز ضعف ،يو معنو يماد  یدر زندگ
 يخألها ،يضعف معنو ،یتی شخص بیآس ینوعافراد،  یخاص در طول زندگ یتجارب
 ینوع به ات،یادب يعرصه به ورود با تینها در که يامر ؛بار آورد یتیهو بیو تخر یروان
 يعرش يهاریتصو و نیمضام ،لفظ در یاخالق یهنجارشکن و يدرپرده سابقه،یب رکود
 ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس يبسترها يدر مجموعه یدر واقع بروز تحو الت .شد منجر
در  یردگپیو ب ییهجوسرا يو رواج گسترده شیدایپ سازنهیزم ،یشناختو روان یفرهنگ

 يریگکلش يهانهیزم مرتبط، و يوستاریپ ياگونهبه که یعوامل ؛شده استشعر بازگشت 
 یسطح در را یاخالق افول که اندشده سبب یخیتار يبرهه نیا در را یگفتمانکالن

 .است داشته یدرپ ریناگز ياجهینت عنوانبه گسترده،
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