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برخی از محققان معتقدند «در بازماندهي ادب باستانی ایران اثري از هجو دیده نمیشود»
(محجوب )25 :1350،و این نوع شعر را «تقلید از شاعران عرب» (همان )84 :میدانند.
این رویکرد البته حاصل الگویی (پارادایمی) است که علت وقایع را با نوعی سادهسازي،
در بیرون جستجو میکند و هنوز با تأثیرات گفتمان آشنا نشده است .اگرچه این امر که
«این سنت شعر عرب ،بهوسیلهي برخی شاعران ذولسانین به شعر شاعران فارسیزبان راه
یافت» (کاسب )31 :1369 ،بیاهمیت نیست ،مسئلهي اساسی این است که چرا این
گرایش به خشونت کالمی و طرد و نفی دیگري ،سدههاي متمادي رواج مییابد و چگونه
است که شاعر فارسیزبان اینگونه از آن استقبال میکند؛ بدیهی است که باید در
جستوجوي دالیلی عمیقتر و درونیتر بود.
صرفنظر از چگونگی ورود این جریان به عرصهي ادبیات ،فراز و فرود آن در
دورههاي مختلف تاریخ ،مسئلهاي مهم است :گرچه از قرن چهارم که تاریخ به نسبت
مفصلتري از ادبیات ایران در دست است ،هجو و هزل بسیاري دیده میشود ،شدت
رکاکت و پستی لفظ و مضمون در آنها ،هرگز به پاي اشعار قرن ششم نمیرسد .هجو،
روي دیگر سکهي مدح است .از آن هنگام که مدح ،به عنصر غالب شعر تبدیل شد و
شاعران ،مدیحه را نردبان صعود مادي و پایگان اجتماعی و سیاسی خویش ساختند ،براي
حفظ این موقعیت ،گزیري نمیدیدند جز طرد و انکار رقیب؛ یعنی به همان میزان که در
ستایش اغراقآمیز از یکدگر پیشی میگرفتند ،در نفی یکدیگر نیز میکوشیدند« .در قرن
ششم ،کار هجا بدان حد رونق یافت که شاعران ضمن مدح نیز از التزام کلمات زشت
خودداري نتوانستند؛ اما هجو از این مرحله نیز درگذشت و شاعران حیوانات را نیز هجا
گفتند» (همان .)35 :در پی این جریان ،هنرمندانی برجسته چون انوري ،سوزنی ،خاقانی
و ...دیوانهاي آکنده از این اشعار ،برجاي نهادند .اگرچه در قرن نهم نیز نمونههاي بسیاري
از مضامین ضد اخالق در شعر دیده میشود و در آثار شاعران مطرحی چون جامی ،کمال
خجندي و ...نمونههایی دارد ،بهطورکلی در فاصلهي قرنهاي بعد ،این نوع شعر در
مقایسه با سدههاي گذشته فروکش کرده است تا آنکه در عصر بازگشت آرامآرام رواج
مییابد؛ دورهاي مهم از تاریخ ادبیات که بیپردگی زبانی و رکاکت لفظی در آثار مختلف
و در سطحی گسترده بهصورت اشعار مدحی ،هجو ،هزل و ...نمود یافته است.
هر رویکرد ادبی بهعنوان پدیداري روساختی ،هم تحتتأثیر دگردیسی در عرصههاي
بنیاديتري چون تاریخ ،سیاست ،اجتماع ،فرهنگ و  ...قرار دارد؛ یعنی برایند وضعیت
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موجود است و هم خود بهعنوان پارهاي از گفتمان در فرایند گفتمانسازي دوره حضور
مؤثري دارد .بدینترتیب ،پژوهشگر در نقد برخی جریانهاي ادبی ،براي بهدست دادن
نماي بهتر و روشنتري از حوزهي مورد نظر ،ناگزیر از بررسی عرصههاي مختلف گفتمانی
خواهد بود .بدینترتیب مجموعهي مطالعات تاریخی-ادبی ،اساس مطالعاتی این پژوهش
است و سپس در مرحلهي بعدي ،از تأمالت جامعهشناسی و روانشناختی بهره خواهد
برد تا با تقویت شناختی که از محور مطالعاتی نخست به دست آمده است ،چارچوب
نهایی این پژوهش شکل یابد .بخشهاي مختلف این مقاله در شکل نهایی آن ،به گونهاي
پیوستاري ،بستري درهمتنیده را به خواننده مینمایاند که با معرفی عوامل متعدد و در
عینحال مرتبط -که بر بستر گفتمانی عصر متکی است -زمینههایی را به دست میدهد
که نه بهصورت مستقل و تکتک که در نسبت با هم ،زمینههاي این رویکرد گسترده را
شکل دادهاند .در این دوره از تاریخ ادبیات فارسی ،شکستن مرزهاي اخالق و ادب در
شکلهاي مختلفی آشکار میشود و شامل انواع گوناگونی است؛ اما ازآنجاکه هجوپردازي
پرکاربردترین نوع این اشعار و در صدر قرار دارد ،گاه در این مقاله ،این واژه در کارکردي
مجازي نمایندگی همهي انواع را برعهده دارد.
حدود این پژوهش دیوانهاي شعري «جریان بازگشت ادبی» بهخصوص عصر
فتحعلیشاه و ناصري است و بهویژه ،مطالعهي گستردهي تاریخ این دوران محور اساسی
پژوهش است .اما پرسش اصلی آن است که چه عواملی موجب پیدایش و رواج چشمگیر
انواع نافرهیختگی کالمی (در قالب هجو ،هزل و )...در شعر بازگشتی شده است؟ بهبیان
دیگر این جریان بر بستر کدام زمینههاي تاریخی و فرهنگی شکل گرفته است؟
 .2پيشينهی پژوهش
ازآنجاکه کمتر پژوهشگري «عصر بازگشت» را بهدلیل ماهیت تقلیدي آن مهم میداند؛
پیشینهي این زمینه از تحقیقات ادبی در این عصر ،انگشتشمار است .از سوي دیگر
توجه به ناسختگی کالمی نیز شاید بهدلیل شکستن مرزهاي اخالق ،کمتر در آثار نقد راه
یافته است .بنابراین در بررسی پیشینه ،ناگزیر به معرفی دو گروه مجزا خواهیم بود؛ یکی
آنها که صرفاً به معرفی مکتب بازگشت و شاعران آن پرداختهاند و تنها «زمینهي مطالعاتی
اولیه»ي این پژوهش را تشکیل میدهند که از این میان برخی آثار در همان عصر یا
زمانهاي نزدیک بدان نگاشته شدهاند و بیش از هرچیز به درک حالوهواي زمانه کمک
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میکنند؛ آثاري مثل تذکرهي حزین (1311ق) ،آتشکدهي آذر ( )1336و رستمالتواریخ
()1352؛ که تاریخ اجتماعی دورهاي از قاجار را به تصویر میکشند؛ آثاري از هدایت
چون مجمعالفصحا ( )1382و . ...بهعالوه برخی نویسندگان متأخر هم بهطور اختصاصی
این مکتب را موضوع کار قرار دادهاند؛ نظیر خاتمی که آثاري در معرفی آن نگاشته است؛
ازجمله تاریخ ادبیات دورهي بازگشت ادبی ( ،)1380پژوهشی در سبک هندي و دورهي
بازگشت ( )1371و پژوهشی در نثر و نظم دورهي بازگشت ادبی ( .)1374شماري از آثار
نیز نقد و نظراتی را بهصورت پراکنده دربارهي شعر بازگشت شامل میشوند :شفیعی
کدکنی تنها سود بازگشت را در این میداند که «شعر را از خطر غموض و ابهام ناشی از
اغراق» که در مکتب هندي به اوج رسیده بود ،رهانید( .رک .شفیعیکدکنی)60 :1382 ،
جعفري نیز ضمن «تکراري» و «بیحاصل» دانستن این مکتب ،به «وضع حاد اجتماعی
و اقتصادي زمانه» اشاره میکند )20-18 :1386( .فرشیدورد «سکون اجتماعی و اقتصادي
این دوره» ( )792-791 :1382را اساس پیدایش این شیوه میداند .شمیسا نیز بر «فقر
فرهنگی حاکم بر جامعه» ( )307 :1382تأکید میکند و زرینکوب از این مکتب بهعنوان
«انعکاس اندیشه و آرزویی» یاد میکند که «استقرار نظم و احیاي سنت گذشته را تنها
وسیلهي رهایی از اغتشاش و اختالل حاکم بر محیط مییابد )146-145 :1384( ».نکتهي
مهم اینکه با وجود برجستهبودن و همهگیري بیاخالقیها در این دیوانهاي شعري،
هیچیک از آثار حتی اشارهاي بدان نکردهاند.
دستهي دوم آثاري که گرچه با بحث اصلی این پژوهش مرتبطاند و به رواج
بیپردگیهاي کالمی در این مکتب اشاره دارند ،تنها بهگونهاي مختصر و بدون توجه به
زمینههاي گفتمانی ،به توصیف این رویکرد پرداختند .ازجمله شفیعیکدکنی که به استادي
انوري در «شعر باطل» اشاره میکند و با بیان اینکه «در تکامل شعر درباري ،انوري نقطهي
اوج و کمال است» ،تقلید شاعران صفوي و قاجار از شعر و شیوهي او را یادآور میشود.
(رک .شفیعی کدکنی )123 :1372 ،کاسب نیز که به هجوسرایی بهعنوان شاخهاي پرتکاپو
در شعر فارسی پرداختهاست ( ،)8 :1369اندکی پاي فراتر نهاده ،به تأثیر عواملی چون
وضع روان فردي در شکلگیري آن اشاراتی کرده است ،اما نکتهي مهم آنکه او جز هجو
به دیگر انواع بیاخالقیها ،نپرداخته و گرچه به «بنبست عصر ناصري» (همان)82 :
بهعنوان عامل اصلی رواج هجو در این دوره اشاره دارد ،این عامل را بیشتر در سطح
فردي نقد کرده است .این در حالی است که شعبانی ( ،)1378گرایش عمومی به شکستن
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مرزهاي اخالقی در این مکتب را با دیدگاهی بهنسبت عمیقتر بررسی کرده است و در
جستوجوي عوامل آن ،تا زمان صفوي به عقب میرود.
 .3مکتب بازگشت
در سالهایی که جامعهي جهانی با انقالب در زمینههاي گوناگون ،در حال حرکت به
سمت دنیایی دیگرگون بود و رؤیاهایش را یکبهیک به واقعیت بدل میساخت ،ایران
مسیري عکس را پیمود و سیر روبهجلویی را که با شکلگیري و ثبات صفویه با سرعتی
چشمگیر و بهگونهاي موازي با جریان جهانی در حال پیشروي بود ،با گذشتهنگري و
گذشتهگرایی به قهقرا کشاند؛ جریانی که با راهیابی به حوزهي ادبیات ،به نوعی بازگشت
بر محور تابعیت نعلبهنعل جریانهاي امتحانپسدادهي شعر فارسی انجامیده است .دقیق ًا
در سالهایی که دیگر جوامع (بهویژه مغربزمین) ،پیرو پیشرفت و توسعهي اجتماعی،
تجربههاي متفاوتی در شاخههاي مختلف هنري به ثبت میرساندند.
وضع سیاسی و اجتماعی ایران ،پس از پیشرفت گسترده و تجربهي رفاه دورهي
شاهعباسی بهشدت بههم ریخت .شرایط اقتصادي و ثبات سیاسی ،آرامش و امنیت ،سطح
رفاه اجتماعی و ...در طول سالهاي پس از صفوي ،بهگونهاي عمیق و گسترده رو به
خرابی نهاد .دستیافتههاي ارزشمند پیشین در این سالهاي تنش ،ناآرامی و فقر از میان
رفت .روح ایرانی در این دوران ،به سختی آسیب دید و براي ترمیم خود و نیز بازسازي
هویت از دسترفته ،به دامن گذشته درغلتید؛ حرکتی رو به عقب که ناگزیر ،تجربههاي
از سر گذرانده را این بار نه بهصورت طبیعی ،بل کامالً تصنعی تکرار کرد« .فرهنگ
واپسماندهي حکومت قاجار» (لنگرودي )266-265 :1375 ،نیز مولود چنین شرایطی
است .بدینترتیب ،با ایجاد ثبات نسبی عصر قاجار ،نوعی ادبیات مرورگر و مکرر
گسترش یافت تا عالوهبر نمایش ضعف و ایستایی اوضاع فرهنگی و پسماندگی
اجتماعی ،به پرکردن خالءهاي معنوي انسان آسیبدیدهي این زمان بپردازد .از اینرو
شعر این دوران نه به درد و رنج ،فقر و گرفتاريها ،جنگها ،اضطراب و ناآرامیها کاري
دارد و نه به وضع حکومت و حاکم و . ...شعري که در یک کالم «هیچ ربطی به بنیادهاي
مادي و واقعیتهاي عینی جامعهي آن روز ندارد» (همان)168 :؛ برایناساس شعر
بازگشت را نه تجلی مستقیم دغدغهها و اندیشههاي شاعر که درحقیقت باید عکسالعمل
و نتیجهي آن وضعیت بهشمار آورد؛ آنچه پیروان مکتب انتقادي فرانکفورت از آن به
«معرفت منفی جهان واقع» تعبیر میکنند .رواج زبان هرزهدرا ،بهخوبی بر روابط گسیختهي
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اجتماعی داللت میکند .بهطورکلی میتوان جریان شعر بازگشت را از جهت میزان رواج
و شدت و ضعف بیاخالقیها ،به سه دورهي متفاوت تقسیم کرد:
دورهي نخست که تقریباً از اواخر صفوي تا عصر زندیه و حتی اوایل قاجار را شامل
میشود؛ عصري که اولین جرقههاي بازگشت زده شد و مشتاق ،هاتف ،آذر ،عاشق و...
ازجمله شاعران این دوره محسوب میشوند .در این زمان که تنش و ناآرامی عرصههاي
سیاسی و اجتماعی ،کشور را مغلوب آشفتگی و تخریب کرد و حکومت ،همواره به
سرکوب دشمنان خارجی و داخلی مشغول بود ،جریانهاي هنري و ازجمله شعر فارسی
در حاشیه قرار گرفت و کمترین توجهی از سوي دربار بدان نمیشد .عرصهي شعر نوپاي
بازگشت با غلبهي غزل ،راهکاري در جهت تسلاي روان آشفتهي شاعران بود و
بدینترتیب ،نه از مدح خبري بود و نه از هجو و هزل و . ...ازاینرو ،در دیوان این
شاعران جز چند قصیده به چشم نمیخورد و غالب حجم این آثار را شعرهاي
عاشقانه/عارفانهاي به تقلید از سبک حافظ و سعدي شکل داده و مدح ،هجو و رثا جز
انگشتشماري نیست که در قالب چند قطعه یا قصیده آمده است و از نظر گستره ،حجم
و شدت هرگز با آثار شاعران دو دورهي دیگر قابل مقایسه نیست.
دورهي دوم؛ مقارن با عصر فتحعلیشاه قاجار ،زمانی است که کشور به وضع سیاسی
نسبتاً آرامی دست یافته و گرچه پادشاه ،اغلب درگیر جنگهاي خارجی و سرکوب دشمنان
است ،بهدلیل عالقهاي که به شعر دارد و نیز توجه خاصش به دربار غزنویان و سامانیان
اقبال ویژهاي بدان نشان میدهد .عجب آنکه با وجود آنهمه نزاع و درگیري و مستندات
بسیاري که از سفاکی ،بیرحمی ،بخل و خسیسی فتحعلیشاه باقی مانده است ،خود نیز شعر
میسرود .بنابراین با انتخاب تخلصی براي خود (خاقان) ،تشکیل انجمنی به همین نام و
جمعشدن شاعران در این محفل و نیز انتخاب «ملک الشعرا» به شیوهي پیشینیان ،به رونق
جریان شعر کمک کرده است .در این زمان است که بازار شعر درباري ،پس از قرنها گرمی
یافت و درنتیجه شعر با پیدایش مجدد مدح ،برخالف سبک هندي از بدنهي جامعه فاصله
گرفت و دگربار هنر نخبگان مالی و درباري میشود .از این زمان انحراف زبانی و کالمی،
بهویژه بهجهت تهدید موقعیت شاعر در جامعهي دوقطبی سنتی آشکار میشود و به مرور
افزایش مییابد .شاید بتوان صبا ،ملک الشعراي دربار ،را آغازگر دوبارهي جریان مدح و
همپاي آن هجو و هزل و ...در دوران جدید دانست؛ رویکردي که بهواسطهي شاعران دیگري
چون مجمر ،نشاط ،قائممقام و ...با فراز و فرودهایی ادامه مییابد.
در عصــر ناصـري که واپسین دوره از جریان ضد اخالق شعر بازگشت را به نمایش
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میگذارد ،بهدلیل اوج اقتدار و استواري حکومت قاجار ،ثبات و امنیت در جامعه برقرار
شده است؛ تا آنجاکه میتوان گفت« :سالهاي اواسط سلطنت او ظاهراً دوران صلح و
آرامش نسبی بود( ».براون )162 :1375 ،بدینترتیب پادشاه ،که عالقهي ویژهاي به شعر
داشت ،شرایط مناسبی را براي شاعران فراهم آورد؛ بهطوري که شعر درباري اوج رونق
خود را در این دوره تجربه کرد .شاعرانی چون یغما ،داوري و بهویژه قاآنی ،در رفاه و
آرامش این عصر ،در مقایسه با پیشروانشان به نوآوريهایی دستیافتند و با غور در
شگرد پیشینیان ،بازگشت را به نهایت ظرفیت آن رسانیدند .شاعر این روزها که از موقعیت
و امکانات ویژهاي در دربار برخوردار است و براي دریافت صله شعر میگوید ،با
کوچکترین احساس خطري ،دهان به بیهودهگویی میگشاید .بدینترتیب ،حجم بسیاري
از دیوان شاعرانی چون یغما ،سروش ،کمتر فروغی و در رأس همه ،قاآنی به هجو ،هزل
و بهطور کلی مضامین و الفاظی بیمایه اختصاص مییابد .در این وضعیت ،قصیده احیا
میشود و غزل تقریباً بیرونق میشود؛ ممدوح بهجاي معشوق مینشیند و مضامین شعري
از انحراف شاعران ،زندگی فسادآلود آنان ،ابتذال اخالقی و ...نشان میدهد.
 .1 .3انواع شعر غيراخالقی عصر بازگشت
فروگذاشتن حدود ادب ،استفاده از کلمات زشت و تصویرسازيهاي مستهجن ،پرداختن
به هجو ،موضوعات سطحی ،ضد اخالق و ...از ویژگیهاي شعر بازگشت است که در
قالبهاي مختلف و حول مضامین متفاوتی شکل گرفتهاند .اینک به شماري از نمونههاي
برجستهتر اشاره میشود:
 .1 .1 .3هجو دیگری
ازآنجاکه در این دوره بار دیگر شعر درباري رونق یافته است ،بسیاري از هجوها در
نتیجهي ندادن صله ،کاهش مقرري و در یک کالم دغدغهي مادیات شکل میگیرد:
وي بــه کــردار حجت حجاج
اي بهدیدار ضحکـــهي ضحاک
منطفـی کـرده عدل را تو سراج...
منتفی کــرده جـود را تو وجود
بیضه بیرون کشی ز...ون زجاج...
...طمعت راست به سکه دندان تیز
(بیگدلی)274 :1366 ،
و در مواردي ممدوح سابق که ستایششدهي شاعر بود ،معموالً در پی طرد وي ،با
بیاحترامی و اغلب هجو هزلآمیز او مواجه میشد:
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خویش را مورد هجا بمکن...
...مر مرا روي از ثنــا بمپیــچ
بر سریـنگاه خود جفا بمکن
گرگ را خیره بر سرون بمـزن
در حریــم خود آشنـا بمکـن
هرکه را رنـج او فریسیمــوس
خد میفروز و قد دو تا بمکن
خرزه خر..اي و بند یکتا هست
(صبا)677 :1341 ،
همچنین شاعر در جاي دیگري از بخل ممدوح نزد «ماچهخر» خویش گله میبرد:
نه ز جود و کرم از عشر زمین ده خویش
خر مسکین چو شنید این سخن از من گفتا

لیکن از دادن آن در دلم امروز شکی است
نیست غم زانکه وجود من و او هردو یکی است

(همان)625 :
بدینترتیب او با بهرهگیري از امکانات استعاري زبان و در نهایت با قراردادن سخن
خویش بر زبان یک حیوان در ساختاري روایی ،وي را هجو و نقد میکند و گاه شاعر
بدون اشاره به مرجع ضمیر ،هجو را به ناسزا میآمیزد:
از تــو و رفتگــان ملعونــت
ذکر خیري که پیش از این بودت
باد تـا روز حشر در ...ونـــت
بــه دو فتـحه فزون و یک یا کم
(قاآنی)957 :1363 ،
بهرهگیري از چنین ادبیاتی دربارهي اهالی قدرت و سیاست ،جاي بسی تأمل است؛
ازآنرو که  .1چگونه چنین زبان تند و تیزي ،بدون واهمه از عواقب این بیپروایی به کار
میرفته است؟  .2ممدوح به حدي نازلمرتبه بوده یا کمنام و گمنام که این هرزهدرایی ره
به هیچ عاقبت ناگواري براي شاعر نمیبرده و خود نشاندهندهي طبع نازل شاعر در مدح
هر ناشایستهاي براي تمتع مالی است.
 .2 .1 .3هجو خویشتن
شکایت از ممدوح از نمونههاي باسابقهي هجو در شعر فارسی است که معموالً در پی
قدرناشناسی وي در باب شاعر ،کمتوجهی به هنر او و گاه کمی صله شکل میگیرد .در این
مواقع که اغلب شاعر همچنان ریزهخوار خوان پادشاه است ،معموالً از هجو تند و بیپروا
میپرهیزد ،اما شدت این نارضایتی را با هجو خویشتن و خودتخریبی به نمایش میگذارد
و با جایگزینی خود به جاي ممدوح ،خشم خویش را فرافکنی میکند تا روحش آرام گیرد:
هست دور از من و تو حیض رجال
شعـــر مـــردان به مـدح نامردان
جـــلوهگـــاه مخـــدرات حجــال
در خرابــــات روسپـــی مپسنــد
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تنـــگ چون قافیه ،نبــود مجــال
گفتمـــی ایــن سخــن تمام اگـر
(بیگدلی)302 :1366 ،
او گاه براي جلب نظر ممدوح تا حد گدایی پیش میرود و خود را س میخواند:
«آدمی آخرکم از سگ نیست چون ناچار شد
چون سگان راضی بدم باهلل به جاي نان خشک

رو بــه درگاه فـالن از خدمت بهمان کند
میــر دیرینم غـذا از پارهي ستخوان کند»...

(قاآنی)182 :1363 ،
البته این نوع هجو همیشه در نسبت با مرجع قدرت/ثروت شکل نمیگیرد و در
بسیاري موارد در پی یک خصومت یا موضوعی شخصی آشکار میشود:
ایا خـرس سیهفـــام سیــــهپیکـــر نژادت دیو و ذاتت خرس و جنست خوک و نوعت خر
شنیدم نسبتی دادیم در نزد خداوندي که باشد از براي لولیانم لعل در آذر....

(صبا)658 :1341 ،
نکنــم جـــز به مردمـی یادت...
استــر مــرا اگـــر فرستـــادي
وان فلـــان ...عــد پر از بادت
..ورنه گویم که آن فالن ذکرست
(قاآنی)954 :1363 ،
در برخی موارد نیز نقد یک «دیگري مهم» به عنوان نمایندهي یک قشر اجتماعی به
هجو وي میانجامد:
از سرش سایهي درویشان کم
ناکـسی بیخبر از کار که بـاد
شد ازو پایهي درویشان کم
خرقهي پشم به کسوت پوشید
پشمـی از ..ایهي درویشان کم
...کند چون خرقهي پشمین گفتم
(بیگدلی)309 :1366 ،
 .3 .1 .3در نکوهش یک شهر و مردم آن
اصوالً نگاه کلی و تعمیم یک حکم بر طیفهاي طبیعتاً متنوع و گوناگون ،از ویژگیهاي
رویکرد سنتی است که جامعه را اجتماعی از جزئیتهاي گوناگون میبیند نه فردیتهاي
مستقل؛ از همینرو همواره و تا به امروز ،مردم یک شهر با یک خصیصهي کلی توصیف
میشوند .شاعر نیز به دلیل تجربهاي خاص یا وقوع حادثهاي ،یک شهر و مردم آن را
دستاویز هجو قرار میدهد؛ همچون انوري که به هجو بلخ و بلخیان پرداخته است ،داوري
شیرازي نیز گفته است:
در او مردمـــی بیبهاتــر متاعی
چه داري است شیراز ،دارالسباعی
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 ...از این قوم دیندار بیزاري اولی

که هر روز در دین کنند اختراعی
(داوري)587 :1370 ،

 .4 .1 .3نکوهش زن دیگری ،کنيز و...
گاهی شاعر توصیف یک زن را براي موضوع شعر برمیگزیند؛ این زن گاه کنیزي است،
گاه زن دیگري و گاه شخصی با هویتی نامعلوم .در این نوع از هجاي رکیک ،زن ابزار
اعمال قدرت بر دیگري است یا طرف ناسزا و موضوع سخن قرار میگیرد یا بناي شعر
بر روایتی است که مشمول چنین تصاویري است .براي نمونه:
چو پاسبان که کنـــد دزد را نگهبانـی
زن نجیـــب کهنســالش از قفـــا نگران
که از نجیب عجیب است فعل شهوانی
...به شوهــرش ز نجابــت جماع میندهد
که مال شوي نسازد تلـف به نادانــی
قضیب شوي نخواهد به...رج خویش تمام
که هرکه بیند گردد ز دور شیطانـی...
...چنان کنیزک زن را گرفته است بـه کار
(قاآنی)984 :1363 ،
در برخی نمونهها واژههاي رکیک و دشنام دیده نمیشود ،اما شاعر بهگونهاي به ذکر
معایب زن پرداخته و زشتیهایش را برمیشمارد که به استهزا و تمسخر شبیه میشود.
مثالً رباعی یغما که در آن به وصف «زن آقاسلیم» میپردازد:
نه لــب لعلی نه نرگسان مکحولی
نـــه چهره گُلی نه سنبـالن مرغولــی
مــن زشت ندیدهام بدین معقولی
هیچش نه و هستش آنچه خوبان دارند
(یغما)362 :1339 ،
یا توصیف شاعر از کنیز خویش:
همچو خصم میر ،شومی ،منکري
داوري دارد کنیــــزي الغـــري
بدرگی کجلهجهاي بــد منظــري
منبلی گـــل خوارهي مستسقئــی
از تــن و انـــدام او الغرتــــري
الغري زانسان که ناید در خیال
گر بخواهی نقشش از صورتگري
میکشد بر صفحه یک خط سیاه
(داوري)538 :1370 ،
 .5 .1 .3آموزش و نصيحت
استفاده از واژههاي رکیک در این زمان تا آنجا گسترش مییابد که شاعر حتی براي بیان
یک پند یا آموزش اخالق در سطح فردي و اجتماعی آن نیز از حدود ادب خارج میشود.
این امر خود میزان شیوع این مسئله را در عصر مطالعهشده بهخوبی مینمایاند:
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اي بیادب از عُجب توام بس عجب آید
رو رو ادب از ..یر من آموز که خیزد
چون کسی بی محل به خشم آید
سادهرویی کـــه میــل باده کند

کز دیدن مردان بودت پاي گرانخیــز
از دور چو بیند کسی از کودک و زن نیز
(بیگدلی)288 :1366 ،
زود بگریز ازو که مجنون است
غالباً خارشیــش در ...ون است
(قاآنی)956 :1363 ،

 .6 .1 .3عشق مذکّر
بسیاري از نمونههاي شعري و غزلهاي عاشقانهي عصر قاجار ،به بیان عشق مذکر
اختصاص دارد .طرح بیپرواي این عاشقانهها ،توصیف صریح و بیپردهي مجالس ،وصف
جزئیات بدنی معشوق مذکر و ...همهوهمه نشان از رواج این نوع روابط نامتعارف در
سطحی گسترده دارد .در دیوان قاآنی عالوه بر آنکه اشعار متعددي از دلباختگی شاعر
به چشم میخورد ،نمونههاي بسیاري نیز در وصف سادهي دیگرانی چون
«حسینعلیمیرزا» (رک .قاآنی« ،)398 :1363 ،در ستایش سادهي فریدون میرزا» (همان:
 )430و ..دیده میشود .عالوه بر این اشعار مختلف شخص پادشاه نیز بر رواج چنین
روابطی در سطوح باالي مملکتی صحه میگذارد:
درین دیر کهن پابست محمود
«دل ژولیدهي من مست محمود
ز چشم نیمخواب مست محمود»
...نمانده خواب اندر چشم خاقان
(فتحعلیشاه)211 :1370 ،
 .7 .1 .3مطایبه/طنز
هزلپردازي از عرصههاي مهم تجلی بیاخالقی در شعر بازگشت است که اغلب در شکل
مطایبه و شوخی آشکار میشود .باید گفت کمتر مطایبهاي در شعر بازگشت یافت میشود
که از هزل ،رکاکت و پستی لفظ خالی باشد:
ســـر آزار مـــن بگـو زنهار
با حریفــی که بی سبـــب دارد
...خـــر را به ...خویـــش مخار
گرچــه از حکـه در تعب باشی
بـــه دم مـــار خفتــه پا مگـذار
هان و هان راه خویش گیر و برو
(هاتف)94 :1347 ،
 .8 .1 .3روایت هزلآميز
در بسیاري از اشعار بازگشتی ،شعر بستر داستانگویی شاعر میشـود؛ داستانهایــی که
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مضامین ضداخالق و نامتعارفی را بهعنوان محوریت روایت شاعر به نمایش میگذارند.
تغزل درصد چشمگیري از قصاید قاآنی ،بسیاري از قطعات امثال داوري ،آذر ،صبا و ...شامل
تصویرسازيهاي بیپردهاي است که طی روایتی شاعرانه شکل یافتهاند .روایت و یا
تصویرهایی که برخالف نمونههاي پیشین ،همیشه در خدمت مضمونی ثانوي قرار نگرفتهاند.
در حقیقت گرایش به هزلپردازي در شعر بازگشت چنان رواج یافت که حرفهي اصلی
برخی شاعران شناخته شده است .سرایندگان مطرحی چون قاآنی و یغما بیش از هر چیز،
استادان عرصهي هجو و هزل محسوب میشوند .یغما تا آن جا در این عرصه طبعآزمایی
کرد که مثنويهاي مستقلی در این شیوه سروده است؛ این آثار هجونامههایی هستند که به
بهانهي وقوع یک رخداد با آمیختگی به هزل و رکیکسرایی در واقع به نقد طبقهاي اجتماعی
میپردازد .یغما از شاعران اواخر بازگشت ،بهلحاظ مضامین شعري میتواند در پیوند با شعر
انتقادي عصر مشروطه نیز تحلیل شود؛ بدینمعنا که گرچه در انتساب او به بازگشت شکی
نیست ،بهدلیل توجه به زبان و اصطالحات عامیانه ،احتراز از مدح و قصیدهسرایی و نیز
گرایش به نقد اجتماعی و بهویژه طبقات فرادست ،به شعر مشروطه نزدیک میشود.
مثنويهایی چون«صکوکالدلیل»«،قاضینامه»«،شبیه حجاج کاشی»و ..از مجموعههاي مستقل
یغما در این عرصهاند .در واقع تفاوت یغما با دیگر شاعران بازگشتی در حوزهي هزلسرایی
در آن است که وي هزل را غالباً در خدمت هجو و نقد بهکار میگیرد و بدینترتیب اوج
فساد اجتماعی و اخالقی طبقات مختلف جامعهي خویش را به تصویر میکشد.
 .2 .3بررسی علل و زمينهها
شعر این دوره که بازگشت به سبک و شیوهي پیشینیان را گریزگاهی از بنبست انحطاط
گریبانگیر شعر میداند ،نهتنها در وجوه زیباییشناسیک ،که در ابعاد معنایی نیز به همان
مراجع اقتدا میکند و ازآنجاکه شعر قرن ششم به رقابت ناسالم و هجو و هزل و حذف
رقیب آغشته است ،شعر بازگشت نیز بر همان طریق میرود .پیروي از کسانی چون انوري،
سوزنی و ...از برجستگان این عرصه ،خود میتواند عاملی مهم در بازشناسی ریشههاي این
گرایش فراگیر محسوب میشود؛ اما این امر با وجود اهمیت بسیاري که دارد ،هرگز
نمیتواند دلیل مکفی و اصلی این رویکرد باشد .شکستن مرزهاي اخالق و رويآوردن به
پستی و رذالت ،امري درونی است که ریشه در اعماق روح انسان دارد؛ ناخودآگاهی که
تحتتأثیر ناخودآگاه اجتماعی است .بدینروي باید به دنبال عوامل اساسیتري بود تا بــه
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ریشههاي افول اخالق و اساساً گرایش به امور پست و سطحی -که تا جایی در جامعهي
آن روز ریشه دوانیده که به سطوح باالي اجتماعی نیز راه یافته است -دست یافت.
بدینترتیب ،بستر اجتماعی ،سیاسی ،روانی و فرهنگی این عصر عامل بنیاديتري محسوب
میشود که حتی زمینهي درونمتنی را نیز میتوان پیامد آن بهحساب آورد.
 .3 .3بستر تاریخی
جریانهاي مختلف هنري در طول تاریخ یک جامعه ،در فرایندي پیچیده و نظاممند ،در
پیوست با دیگر عرصههاي فرهنگی و اجتماعی آن به ظهور میرسند .اعتقاد به اینکه
پیدایش یک رویکرد در شاخهاي هنري ،تنها پیرو خواست و ارادهي فرد یا افرادي ،بدون
تأثیر عواملی خارج از حوزهي موردنظر باشد ،باوري سادهانگارانه است که ارتباط
پیوستاري میان گفتمانهاي مختلف را نادیده میگیرد .درواقع «برخورد تحلیلی با رفتار
اجتماعی ،بیانگر این نکته است که عمل اجتماعی ،عمل ساختیافتهاي است که در یک
نظام روابط متقابل شکل میگیرد» (رضاقلی)23 :1389 ،؛ بدینترتیب در تحلیل بسیاري
از رویکردهاي خرد و کالن ادبی نیز توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی به عنوان
پسزمینه و زیرساخت شکلدهنده بدان بسیار ضروري است.
در نظرگرفتن معنایی مطلق براي یک متن بدون توجه به تاریخ آن ،امري ناتمام و ناقص
است؛ چه «هر «من» نویسنده در عین حال بخشی از یک موج تاریخی است و در کانون
شبکهاي پیچیده و گاه مرئی و اغلب نامرئی از نفوذ و تأثیرهاي فلسفی و سیاسی قرار
دارد( ».میالنی )15-14 :1387 ،بنابراین با توجه به تأثیر بیتردید «تاریخ» بر شیوهي
اندیشه و جهانبینی نویسنده و درنهایت پیوند پیچیدهي آن با متن ،بررسی وضعیت
تاریخی «عصر بازگشت» و مروري بر دوران متصل بدان ،با نظر به رویکرد مقاله در اتخاذ
روشی ترکیبی در تحلیل «چرایی گرایش به بیمرزي اخالقی» ،از بخشهاي جدانشدنی
کار محسوب میشود.
 .1 .3 .3از صفویه تا قاجار
زمان حال ،در نسبت با گذشته معنا مییابد« :این گذشته آینده را سامان میبخشد و بدان
شکل میدهد» (موللی .)219 :1387 ،از اینرو تحلیل هر امري از انسان اکنون بدون
توجه به بستر تاریخی آن ناممکن و حداقل ناقص است؛ شناخت مختصات انسان عصر
بازگشت نیز بدون توجه به دوران پیش از قاجار بهویژه عصر صفوي تا انحطاط زندیه
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غیرممکن است .سلسلهي صفوي که در سال 907ق تأسیس شد ،در دوران طوالنی
حکومت خود توانست اقتدار ،استقالل و قدرت را حول یک حکومت مرکزي سامانمند
در ایران احیا کند و بار دیگر پس از قرنها« ،مرزهاي آن» را «با مرزهاي ساسانی» (براون،
 )16 :1375برابر سازد .دولت صفوي با ایجاد ثبات سیاسی ،اجتماعی ،اصالحات نظامی،
رشد و رونق اقتصادي ،ایجاد تجارت جدید و ...نقطهعطفی در تاریخ این سرزمین
محسوب میشود؛ زیرا با بنیاد نهادن حکومت ملی« ،قرون وسطاي ایران را به زمان معاصر
متصل میسازد( ».مجیرشیبانی)1 :1346 ،
رابطه با کشورهاي اروپایی بهویژه انگلیس ،هلند و ...از تحوالت مهم عصر صفوي
محسوب میشود .رشد سیاستهاي تجددطلبانهي کشورهاي اروپایی در فاصلهي
قرنهاي 19–16م ،این جوامع را مشتاق برقراري ارتباط با کشورهاي مختلف میکرد؛ از
اینرو ایران عصر صفوي با افزایش تولید ،توسعهي بازرگانی ،ساخت راههاي ارتباطی،
گسترش شهرهاي زیبا با مرکزیت اصفهان و ...مورد توجه قرار گرفت و با ورود به
جامعهي بینالملل ،موفق به برقراري «رابطهاي دوجانبه و تقریباً همتراز در چارچوب نظام
جهانی» (فوران )68 :1380 ،شد .کشورهاي همسایه نظیر عثمانی ،روسیه و ...نیز در برخی
از دورههاي حکومت ،موفق به برقراري رابطه با ایران شدند .گرچه در این میان تجارت
با هندوستان تقریباً در سطحی برابر شکل گرفت ،مجموعاً «موازنهي بازرگانی به نفع ایران
نبود( ».همان)70-69 :
عالوه بر ساختار منظم دستگاه دیوان و تقسیم شایستهمحور مناصب که از وجوه مهم
تمایز سلسلهي صفوي و از عوامل برجستهي پایایی درازمدت آن محسوب میشود،
تحول ارتش و ایجاد نوعی «انقالب نظامی» را هرگز نمیتوان نادیده گرفت .تغییر ساختار
قدرت ارتش ،درک فرمانروایان از «اهمیت هفتتیر و باروت و توپخانه» و پیبردن به
ارزش این «تسلیحات جدید» از یکسو و «حصاربندي شهرها بهشکلی که آتشبار
توپخانه را برتابند( ».میالنی )312 :1387 ،از سوي دیگر ،قدرت نظامی و وضع امنیتی
کشور را بهطرز چشمگیري بهبود بخشید.
آنطورکه پیداست ایران صفوي ،دورهاي از صلح ،نظم ،آرامش و پیشرفت را تجربه
کرد؛ عصري طالیی که با رويکار آمدن جانشینان ناتوان شاهعباس سستی یافته و با
حملهي افغانها ،به رؤیایی دیریاب و محال بدل شد .شاهزادگان خواجهپرورد ،گزینهي
مناسبی براي ادارهي حکومت نبودند و کشور را پس از دورهاي درخشش و پیشرفت به
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خواري کشاندند .ضعف شخصیتی و روانی شاهانی چون سلیمان و بهویژه سلطانحسین
در کنار عواملی چون نفوذ روحانیت در دربار و سختگیري مذهبی بر پیروان سایر ادیان،
ضعف ارتش ،اختالف امراي نظامی ،بحران مالی و درنتیجه افزایش مالیات ،نارضایتی
عمومی و قدرتگرفتن مهرههاي فرعی نظیر خواجهسراها ،غالمان و ،...زمینهي فروپاشی
صفویان را فراهم ساخت.
قحطی سال  ،1045 –46منجر به تنگی ،فقر و ناامنی شد تا سرانجام با محاصرهي
اصفهان توسط افغانها و مرگ یکصد هزار نفري جمعیت ،شاهسلطانحسین در آبان
1101ش« ،از شهر خارج شد و به اردوي محمود افغان رفت و تاج خود را بر سر وي
نهاد( ».فوران )126 :1380 ،افغانها تا سال 1108ش (به مدت  7سال) بر ایران حکم
راندند؛ حکومتی که وضعیت کشور را آشفتهتر کرد :قتل ،غارت و نابهسامانی ،تخریب
بنیانهاي اقتصادي و اجتماعی و ...به حدي بود که «فوران» واژهي انحطاط را براي آن
بسیار «مالیم» میداند( .رک .همان) این نابهسامانی همهجانبه که تا  80سال دیگر هم ادامه
یافت ،اثرات مخربی بر عرصههاي مختلف جامعه بر جاي گذاشت .حزین ،وضعیت
آشوبزدهي این روزها را چنین توصیف میکند:
«شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش

پیداست کزین میان چه برخواهد خاست»

(حزین1311 ،ق)54 :
نادرشاه که بیشتر دوران حکومتش را در حال جنگ و لشکرکشی به دیگر سرزمینها
سپري کرد ،گرچه اقتدار بسیاري را به نمایش گذاشت و توانست یک حکومت مرکزي
نسبتاً قوي به وجود آورد ،در این مدت کوتاه بیش از برقراري دوبارهي رفاه و امنیت،
موفق به سرکوب دشمنان داخلی و خارجی شد و تنها توانست کمی از سرعت پیشروي
انحطاط موجود بکاهد .وضعیتی که گرچه در دوران حکومت صلحآمیز کریمخان ،اندکی
بهبود یافت ،اما تا تشکیل دولت قاجار همچنان ادامه یافت؛ سالها تخریب ،ناآرامی و
تاریکی که اصالح آن بهسادگی ممکن نبود.
 .2 .3 .3قاجاریان
دولت قاجار دقیقاً زمانی به حکومت رسید که کشورهاي غربی بهشدت رشد کردند،
تفاوت وضع اقتصادي ایران و اروپا به فاصلهاي نه کمتر از آسمان و زمین رسید .قاجارها
که حکومتشان را بر خرابههاي سلطنت صفوي -که به سم ستور زمان نیز لگدکوب شده
بود -برپا کردند ،براي پیشرفت و رسیدن به حد امروز رقیب سابقشان ،مغربزمین،
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مجبور بودند نخست چالههاي موجود در حوزههاي گوناگون اجتماعی ،اقتصادي،
فرهنگی و ...را پرکنند و به ترمیم زخمهاي کهنه بپردازند .بدینمنظور با نظر به
حکومتهاي مقتدر و «تجدید زندگانی درباري پرعظمت شاهان گذشتهي ایران» و بهویژه
تحتتأثیر غزنویان ،به مملکتداري پرداختند (آرینپور)15 :1387 ،؛ نکتهاي که در
گسترش شیوهي بازگشت در ادبیات نیز-که از عصر زندیه اندکی جان گرفته بود -چندان
بیتأثیر نبوده است.
عصر قاجار دوران سختی بود ،اما حکومت «با تمام قوا اداره میشد و شاید براي
کشوري که هفتاد سال دچار هرجومرج و جنگ داخلی بود موهبتی بهشمار میآمد».
(براون )263 :1375 ،به هر روي ،آسیبهاي ناشی از خالءهاي مادي و درنتیجه حفرههاي
روانی ملت ایران ،ارمغانی جز کمبود اعتمادبهنفس ،ضعف غرور ملی و شکافهاي عمیق
فرهنگی نداشته است؛ امري که درنهایت تسلیم در برابر غرب و برقراري رابطهاي ناسالم
و نابرابر بهویژه با روسیه و انگلیس را رقم زده است .حاکمان بیدانش و کماندیش قجري،
با بهتزدگی با تمدن نوین غربی روبهرو شدند؛ طوريکه براي ورود این تجدد به ایران
راهحلی جز تسلیم در برابر استعمار نیافتند .در دورهي فتحعلیشاه روابطی با اروپا آغاز
شده بود ،اما فراگیري و شمول این رویکرد و ورود آن به سیاست ،بهویژه از دورهي
ناصري و در پی سفرهاي چندبارهي او به فرنگ بسیار پررنگتر شد.
اولین پادشاه قاجار ،میراثدار مملکتی آشوبزده ،بهخوبی دریافت که براي ایجاد نظم
و برقراري امنیت و صلح داخلی ،نیازمند اقتدار است .پس در طول هجدهسال فرمانروایی
در ایران با «دست قوي» (واتسن ،)102 :1348 ،به محکمکردن پایههاي این سلسلهي
نوبنیاد مشغول شد ،تا آنجا که درگیري با دشمنان خارجی و سرکوب مخالفان داخلی،
فرصتی براي تاجگذاري رسمی باقی نگذاشت؛ امري که پس از استقرار نسبی آرامش در
یک سال پیش از به قتل رسیدن (1177ش) برایش میسر شد .شرح حال و زندگانی
آقامحمدخان پر است از عقده ،بدبینی ،خشم ،سرکوب ،جنگ ،جنایت و . ...بدینترتیب
مجموع ویژگیهاي روانی و شخصیتی این پادشاه در کنار شرایط بحرانی زمانهاش دیگر
فرصتی براي توجه به شعر و شاعري باقی نگذاشت؛ بنابراین اوجگیري شیوهي بازگشت،
تا عصر به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه به تعویق افتاد .باباخان در سال 1212ق و پس از
مرگ عمویش آقامحمدخان قدرت را به دست گرفت .حکومت او نیز چندان آرام نبود و
بهویژه «در نتیجهي جنگها و خونریزيهاي عموي خویش و دشمنان سرسختی که از
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این راه پیدا کرده بود ،همیشه گرفتار حوادث داخلی و خارجی بود( ».آرینپور:1387 ،
 )2در این زمان ایران رسماً زیر بار یوغ استعمار غربی قرار گرفت و جنگ با روسیه،
بخشهاي زیادي از خاک کشور را بر باد داد .حکومت ناصرالدینشاه ،دورهاي متفاوت
از تاریخ قاجار است؛ زمانی نسبتاً صلحآمیز و آرام که با تحوالت اجتماعی-سیاسی،
زمینهساز تغییراتی در ادبیات و بهویژه نثر فارسی شده است .او مغلوب تجدد غربی بود؛
عاشق صنعت و فناوريهاي جدید و نشانهي این غربزدگی چه در سبک نویسندگی
عصر و چه در زبان سفرنامههاي او بهخوبی آشکار است .این در حالی است که شعرهایش
را به روش بازگشت میسرود؛ شیوهي متداول آن سالها که از دورهي فتحعلیشاه به اوج
رسید و همچنان بدون توجه به شرایط زمانه ،ادامه دارد.
 .4 .3زمينهی اجتماعی و اقتصادی
ارتباط تام و تمامی میان واقعیتهاي جامعه با ذهن و اندیشهي افراد آن وجود دارد.
گرچه هرگز نمیتوان از تأثیر صرف اجتماع بر عملکرد فرد سخن راند ،نقش مؤثر آن
همچون عاملی اساسی انکارناپذیر است .بنابراین باید گفت« :ماهیت آگاهی اخالقی و
کنش اخالقی هم به دست شخص و هم جامعه تعین مییابد( ».پاتیسن)257 :1390 ،
عادات و ارزشهاي جاري در یک دوره ،از شرایط غالب اجتماعی در آن زمان ناشی
میشوند تا جایی که گفته شده است« :روش زندگی و بهخصوص حاالت عصبی و
بیماريهاي اخالقی قبل از هر چیز به شرایط محیط بستگی دارد(».هدفیلد)38 :1356 ،
پیوستگی میان نظامهاي مادي چون وضع اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و ...با ساختار
فرهنگی و در نهایت نظام اندیشگی حاکم به حدي است که تغییر در هر یک ،تحول در
زمینهي دیگر را بهدنبال دارد .درواقع هر یک از این پارهگفتمانها در نسبت با هم قرار
دارند و همانند ساختاري زنده ،ارتباطی معنادار با یکدیگر برقرار میکنند .بدینترتیب،
باید وضع گذشته و حال یک جامعه و تاریخ عمومی زندگی مردم را در بررسی علل بروز
یک ناهنجاري اخالقی و رفتاري و رواج آن در نظر داشت.
رواج چشمگیر بدزبانی و پردهدري ،گرایش به هزل و یاوهسرایی ،رونق مدحهاي
اغراقآمیز و بهطورکلی بیاخالقی در شعر بازگشت ،در حقیقت نمایش مردمی است که
در بنبست میزیند ،تنها در پی رفع نیازهاي اولیه بوده و امیدي به آینده ندارند؛
بدینترتیب امور و اهداف بنیادین زندگی به حاشیه رانده شده ،اقشار مختلف در
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پایینترین سطح فرهنگی-اجتماعی قرار گرفته و اخالق و اندیشه به احتضار افتاده است؛
زیرا «عظیمترین تخیلها ،فقط به دنبال شور و حرکت و نیاز و نور چشماندازهاي
امیدبخش است که فعال میشوند( ».لنگرودي )121–120 :1375 ،احساس انواع ناامنی،
از جانی تا مالی و حیثیتی ،ترس از فضا و دیگري ،بیتردید خود را در زبانی تهاجمی-
تدافعی انعکاس میدهد .رواج سخت و غلبهي مستبدانهي رکود و فساد اجتماعی است
که سطحی راکد از اندیشه را بهشکل مکتب بازگشت در ادبیات به نمایش گذاشته و
عصبیت روانی جامعه را در زبانی هرزهدرا بازتاب داده است .ازاینرو ،شاعرانی چون
سحاب با آنکه «بیهودگی شعر درباري را دریافته بوده و از پیشهاي که در پیش گرفته،
رنج میبرده»اند (آرینپور ،)41 :1387 ،همچنان تحتتأثیر شرایط ،فشار اجتماعی و جو
غالب به این روال ادامه میدهند ،همچون انوري و هجوسراي شاخص قرن ششم ،سوزنی
که از خود و شعرشان به ستوهاند ،اما همچنان مدح و هجو ،مضمون غالب شعرشان است.
ناامنیهاي طوالنی ،استثمار و استعمار حکومتهاي خارجی چون افغانها ،نابودي
رفاه و فقر بهافراط مردم ،جنگ و نزاع مداوم ،ظلم حکومت ،نبود عدالت اجتماعی و...
ازجمله دالیلی است که با تأثیر عمیق در زندگی عموم و نیز شرایط مادي و معنوي آنها،
به عرصهي شعر راه یافته و حاکی از رکود کمسابقه اخالق و فرهنگ است .آشفتگی و
افول اقتصادي اواخر صفوي تا قاجار جامعه را با بحرانی مواجه ساخت که برخی از عصر
افشار و زندیه به «عصر تناقضات سیاسی و اقتصادي» یاد کردهاند؛ بدینمعنا که «پابهپاي
غنا و ثروت مملکت ،فقر و درماندگی بیقیاس مردم نیز به چشم میخورد( ».شعبانی،
 )417 :1378بدینترتیب از زمان سقوط صفوي تا تسلط قاجار ،دورهاي طوالنی است که
جامعه در اوج بحران اقتصادي و اجتماعی ،تنها به جان و نان میاندیشد .بدیهی است در
چنین شرایطی انتظار توجه به مکارم اخالقی ،نیککرداري ،کمک به همنوع و کسب
صفات عالی ،امري غریب به نظر میرسد و عموم مردم در پایینترین سطح اندیشه و
عمل ،در پی رفع نیازهاي ابتدایی خویشاند.
 .5 .3بستر فرهنگی
از انقراض خوارزمشاهیان به دست خاندان مغول ( 628ه.ق) تا قرن دهم که شاهاسماعیل؛
نخستین پادشاه صفوي بر تخت سلطنت نشست ( 905ه.ق) ،قریب سیصد سال قدرت
به دست غیرایرانیان قرار گرفت و بدینترتیب دورهاي مهم در تاریخ این سرزمین رقم
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خورد :خرابی مملکت ،جنگ و درگیري ،ناامنی ،به حاشیه رانده شدن فرهنگ ایرانی و
زبان فارسی ،ورود واژههاي ترکی و مغولی و ،...دامنهاي تاریک را در فرهنگ و جامعهي
ایرانی پدید آورد که با طرد شعر و شاعران از دربار صفوي و سیاست حذف هر آنچه
نسبت مستقیم و واضح با مذهب ندارد و سپس تخریب و تباهی سالافزون تا پایان
دورهي زند یا حتی عصر سلطنت محمدخان قاجار ،به فرهنگ ،بهعنوان «مجموعهي
ارزشهاي مادي و معنوي» (رواسانی )110 :1383 ،یک جامعه که تحت تأثیر عوامل و
زمینههاي گفتمانی به وجود میآید ،آسیب جدي وارد رساند .این آسیب تاریخی و
اجتماعی با راهیافتن به عرصهي فرهنگی ،بهعنوان «مجموعهي مفروضاتی که الگوي
زندگی انسانها را میسازد» (وود ،)187 :1384 ،به افول اخالق ،باورها و ارزشهاي
جامعه و درنتیجه بروز اختاللهاي رفتاري و ناهنجاريهاي کنشی–خلقی منجر شد.
ازآنجاکه در حقیقت این فرهنگ است که «مقدار گسترش رفتار نابهنجار را تعیین میکند»
(شاملو ،)57-58 :1388 ،افول اخالقی و گسترش بیحرمتیهاي کالمی رایج در شعر
بازگشت را باید بازتاب این درماندگی و اضمحالل فرهنگی دانست که با توجه به بستر
تاریخی– اجتماعی این دوره قابل تحلیل و تبیین است.
 .6 .3زمينهی روانشناختی
با توجهبه آنکه اثر ادبی زاییدهي ذهن فعال هنرمند در زمانی مشخص است و عوامل
مختلف بیرونی از این طریق بر آثار ادبی تأثیر مینهد ،بهیقین این «دانش واقعیات و
فرایندهاي روانی ،میتواند و باید در تحقیقات ادبی مورد استفاده قرار گیرد( ».یونگ،
)28 :1391؛ البته این نکته سزاوار توجه است که تحلیل صرف روانشناسانه به هیچ وجه،
به شناخت همهجانبهي آثار ادبی نمیانجامد.
لزوم شناختهشدن و هویتیابی« ،نیازي طبیعی در وجود انسان است( ».لک:1384 ،
 )119که نقشی مهم در کیفیت زندگی فردي و اجتماعی او ایفا میکند .این «تولید معنا و
برساختن هویت ،مقید به انواع منابع گفتمانیاند که موضع و جایگاه اجتماعی و فرهنگی
افراد ،در اختیارشان قرار میدهد» (یورگنسن و فیلیپس)188 :1393 ،؛ امري که در نهایت
با شکلدادن به «انگیزهها و نیازها»ي انسان« ،در تعیین آنچه مورد توجه ما قرار میگیرد،
مؤثر است( ».وود)166 :1384 ،
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باتوجهبه نقش عمدهي وضع «سیاسی ،اقتصادي یا مبادلهاي ،روابط فکري و عاطفی»
(میرمحمدي )11 :1383،و ...در شکلگیري هویت ،ضعف چشمگیر این حوزهها در
برههي تاریخی موردنظر ،سبب شده است هویت چه در سطح فردي و چه اجتماعی ،با
آسیبهایی مواجه شود که مانع بروز استعدادها و شکوفایی تواناییهاي فردي شده است.
انسانی با هویتی متزلزل ،در جامعهاي چنین آسیبدیده ،ناگزیر از بازخوانی هویت تاریخی
خود (رجوع به گذشته) و بازسازي آن در سفري رویایی است .اگرچه این همرنگی در
نگرشی مطلق« ،شیوهي ناسالم براي رسیدن به احساس هویت» (کریمی)12 :1390 ،
محسوب میشود ،اما در پیوند با شرایط این دوران امري ناگزیر و بلکه مفید است.
نبود عدالت اجتماعی در زمینههاي مختلف و درنتیجه افزایش روزبهروز شکاف
طبقاتی ،عالوه بر اینکه موجب بروز بحران در هویت ملی میشود ،شخصیت و هویت
فرد را نیز مختل میسازد؛ بنابراین جریان شعر که عرصهي بروز احساسات و نمایش
چیستی جامعه ،شخصیت و هویت انسانی است ،در عین استفاده از بستري خیالی ،آینهاي
است که وضعیت جامعه را به نمایش میگذارد .هویت ناتمام شاعر بازگشتی و مقاومت
وي در مقابل هرگونه نابودي و فراموشی ،او را در ضدیت با دیگران قرار میدهد؛
بدینترتیب هر آن چیزي که او را با خطر تهدید مواجه سازد ،با خشم و هجا پاسخ داده
میشود و آنچه بر موجودیت ،نقشآفرینی ،تأثیر و اهمیت او صحه گذارد ،تأیید و مدح
او را درپی خواهد داشت .در چنین جامعهاي که حداقل سطح سالمت روانی و معنوي
از افراد دریغ شده است ،شعرپیشگان درباري در کشاکش بقا ،راه عصیان در پیش میگیرند
و مرزهاي ادب و سالمت کالم را میشکنند .این در حالی است که شاعر در مقام قشر
برگزیدهي جامعه ،به بازنمایی سطح فرهنگ و اخالق اجتماعی در آثار خود میپردازد.
بر این اساس ،شیوع و گستردگی هجو ،هزل ،هتاکی و مدحهاي مبتذل ،در عین حال که
بازتاب وضعیت اسفبار اخالق و فرهنگ جاري در آن دورهي تاریخی است؛ بهدلیل
تأثیرگذاري زبان شعر ،تأثیراتی عمیق و پایدار را در فرهنگ اجتماعی سبب شده است.
در بررسی ریشههاي آسیبدیدگی ایران و هویت ایرانی ،باید تا زمان حملهي مغول
به عقب رفت .شدت این ضربه بهحدي بود که برخی محققان بر این باورند که «ایران به
علت آسیبدیدگی شدیدي که پس از حملهي مغول احساس کرد تا به حال نتوانسته
خود را از نتایج چنین آسیبی رهایی بخشد( ».موللی )228-227 :1387 ،اگر هم کامالً با
این دیدگاه موافق نباشیم ،قطع یقین آسیب شدید این دوران ،تزلزل بیشتر پایههاي هویت
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فردي و اجتماعی را در دورههاي تاریک پس از صفوي به دنبال داشته است .گرچه این
حکومت مقتدر با ثبات نسبی خود و انسجام اقتصادي ،فرهنگی و سیاسیاش ،در سایهي
غلبهي گرایش دینی (مذهب شیعه) تا حدي به ایجاد وحدت ملی– فرهنگی و هویت
یکپارچهي ایرانی مدد رسانیده است ،طوالنیبودن دورهي زمانی ،شدت و عمق آسیب
دورههاي پیش و پس از آن بهحدي بود که درمجموع در عصر قاجار ،نوعی اختالل
فراگیر اجتماعی و ضعف فرهنگی و هویتی بر جوانب مختلف جامعه در تمام سطوح
غلبه یافته است؛ زیرا «هویت ،بر اصل تداوم استوار است» (فتوحی )60 :1387 ،و احساس
برخورداري از هویت آنگاه ممکن میشود که دستیابی به ویژگیهاي خاص و
تمایزبخش ،با اطمینان از تداوم آن توأم شود .براساس این امر و باتوجهبه پیوند ویژهي
هویت ایرانی با زبان فارسی و تجلی آن در ادبیات بهعنوان برجستهترین حوزهي هنري
و فرهنگی این سرزمین ،میتوان با مطالعهي جریان ادبیات فارسی به خط سیر هویت و
چندوچون هویت ایرانی در طول دورههاي گوناگون تاریخی دست یافت.
عالوه بر آنکه تخریب کالن حوزههاي گوناگون در این زمان ،تأثیراتی عمیق و پایدار
در هویت اجتماعی و فردي برجاي گذاشت ،تداوم بروز آن در زمینههاي مختلف بهویژه
پس از تجربهي تاریخی ثبات عصر صفوي ،به حس فقدان و ازدستدادنی منجر شد که از
یکسو با ایجاد نوعی غمزدگی و ماتم ،به بازجویی خاطرات شیرین گذشته و یادآوري آنها
در عرصهي ادبیات انجامید و از سوي دیگر باعث نوعی خشم ناخودآگاه ،بیصبري و
ناآرامی جاري در سطوح مختلف اجتماع شد و بیپردگی کالمی ،انحراف زبان ،دریافت
صله به هر قیمتی ،هزلپردازي ،رکاکت و ...را در شعر بازگشت به دنبال داشته است .درواقع،
تحقیر و شکست روحی ،اختالل هویت و ضعف شخصیت که از مشکالت زیرساختی و
کالن ناشی شده است ،نوعی اختالل خلق و رفتار را بار آورد که سبب شده است تا «در
این مملکت ...به هر کاري که مایل باشند و به هر گفتگویی که خواسته باشند اقدام
مینمایند( ».جیمزویلس )206 :1363 ،بدیهی است شاعران نیز بهعنوان عضو جامعه ،از این
آسیب مبرا نبودهاند و تأثیرات این آسیب به واسطهي آنها در آثار هنري بروز یافته است.
 .4نتيجهگيری
ناپالودگی زبانی یکی از ویژگیهاي غالب شعر بازگشت است .مطالعه و بررسی این
مکتب نشان از آن دارد که ضمن تقلید از شاعران گذشته ،مجموعهي عوامل گفتمانی به
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پیدایش تدریجی این رویکرد و درنهایت رواج آن در عصر فتحعلیشاه و ناصري منجر
شده است .فاصلهي ایران عصر صفوي و قاجار نشاندهندهي دورهاي از افول اجتماعی
و سیاسی است که با قرارگرفتن در امتداد آسیبهاي عمیق حاصل از حملهي مغول ،به
آسیبدیدگی روانی ،بیهویتی جمعی ،درجازدگی فرهنگی و ...در سطح کالن اجتماعی
انجامیده است .آشفتگی شرایط سیاسی-اجتماعی ،ناامنی و تخریب ،گسترش مشکالت
اقتصادي و رواج فقر و ناتوانی در همهي سطوح اجتماعی و ..به مرور زمان با تأثیر عمیق
در زندگی مادي و معنوي ،موجب بروز ضعفهایی در عرصهي فرهنگی شد و با ایجاد
تجاربی خاص در طول زندگی افراد ،نوعی آسیب شخصیتی ،ضعف معنوي ،خألهاي
روانی و تخریب هویتی بار آورد؛ امري که در نهایت با ورود به عرصهي ادبیات ،به نوعی
رکود بیسابقه ،پردهدري و هنجارشکنی اخالقی در لفظ ،مضامین و تصویرهاي شعري
منجر شد .در واقع بروز تحوالتی در مجموعهي بسترهاي سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي،
فرهنگی و روانشناختی ،زمینهساز پیدایش و رواج گستردهي هجوسرایی و بیپردگی در
شعر بازگشت شده است؛ عواملی که بهگونهاي پیوستاري و مرتبط ،زمینههاي شکلگیري
کالنگفتمانی را در این برههي تاریخی سبب شدهاند که افول اخالقی را در سطحی
گسترده ،بهعنوان نتیجهاي ناگزیر درپی داشته است.
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