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چکيده
در اين مقاله كوشيده ايم يك برهه ي استثنايي را در سبك شناسي 
دوره هاي ادبيات فارسي، يعني سنت بازگشت ادبي، نشان دهيم 
و ضرورت هاي سياسي پيدايش آن را بازكاوي كنيم. بر اين باوريم 
كه نمي توان به شعر دوره ي بازگشت ادبي عنوان «سبك» را كه 
ارزش ادبي داشته باشد اطالق كرد بلكه بنا به روح عجيب تقليد، 
آن را مي توان يك «سنت ادبي» و «عرف شعري» ميان شاعران 

اين دوره دانست.
ــت؛ به طوري كه با در  ــيار محدود اس ــي اين دوره بس ارزش ادب
ــده هاي پيشين مي توان  نظر گرفتن مدل هاي اوليه ي آن در س
ــي سبك شناسي و نقد ادبي آن را در يك اولويت  در يك بررس

ثانوي قرار داد.

کلید واژه ها:
سبك بازگشت، سبك شناسي، نقد، سبك.

مقدمه
ابهامي كه در دوره هاي سبكي شعر فارسي نمود پيدا مي كند، 
به دوره ي بازگشت ادبي مربوط است. چه، بين سبك هندي 
و اين دورهـ  طبق منطق سبكيـ  هيچ مكتبي بينابيني ديده 
نمي شود، چرا بازگشت ادبي روي مي دهد؟ كدام سازوكارهاي 
سياسي تداوم بخش و مكمل اين موضوع است؟ تفاوت آن با 
ديگر مكاتب مشابه در ادبيات جهان چيست؟ اين مقاله در پي 
ايجاد وضوح در بررسي هاي سبك شناختي و نقد ادبي درباره ي 
سنت بازگشت ادبي است. پيش از اين، پژوهش گران ديگري 
نيز به موضوع پرداخته اند اما تصور مي شود جنبه هاي ظريف 
پيوندهاي سياسي و ادبي و انتقادي آن به خوبي تبيين نشده و 
هيچ گاه به عنصر استثنايي بودن و ماهيت بازگشتي بودن آن با 

توجه به ضرورت هاي تاريخي و سياسي پرداخته نشده است.
ــعراي  ــت ادبي با عصيان ادبي چند تن از ش دوره ي بازگش
ــبك هندي شكل  نيمه ي دوم قرن دوازدهم هـ .ق بر ضد س
گرفت. در اين مقطع تاريخي، يعني اواخر دوره ي افشار، اندكي 

پيش از آن كه فتحعلي شاه گويندگان و سخنوران را در دربار 
باشكوه خود گرد آورد، «ذهن مردم از سبك متكلف دوره ي 
مغول و تيموريان و عبارت پردازي ها و نكته سنجي هاي سبك 
ــبتاً مهمي در شعر  هندي آزرده و ملول گرديده و نهضت نس

فارسي آغاز شد.» (آرين پور، 1382: 13)
ــمه ي اين دوره را بايد وقايعي از قبيل  در حقيقت، سرچش
ــپس، تاراج كتاب خانه هاي  ــي حاكميت صفويه و س فروپاش
ــت افغان ها دانست كه در حمله ي نادر افشار  اصفهان به دس
ــت و مقداري از آن كتب نيز توسط ازبكان به  به ايران بازگش
ايرانيان فروخته شد. از اين باب «آشنايي اهل فضل با اين كتب 
قديمي بعد از گذشت مدتي در دوره ي قاجار باعث توجه مردم 
به شعر و نثر قديم گرديد و باب تتبع در ادبيات قديم گشوده 
ــد كه ثمره ي آن در شعر، نهضت بازگشت و در نثر، رهايي  ش

نثر از انحطاط و غلط نويسي هاست» (شميسا، 1380: 238)
گرچه پرچم داران اين دوره ي ادبي در شهر اصفهان افرادي 
ــتاق اصفهاني، نصير اصفهاني و شعله ي اصفهاني  چون مش
بودند، «بدون شك در عصر صفويه بي سابقه نبود و آن را به 
ــاعه و تنها مولود خواست و اراده ي امثال  هيچ وجه خلق الس
ــت. از همان  ــف و صباحي نبايد پنداش ــتاق و آذر و هات مش
ــاني بودند كه طرز قدما را دوست  اوايل عهد صفوي هم كس
مي داشتند و آن را مخصوصاً در شيوه ي قصيده سرايي تتبع و 

تقليد مي كردند ...» (زرين كوب، 1383: 455)

سبك و تحوالت سياسي
ــي سبك شناسي دوره هاي  مهم ترين نكته اي كه در بررس
ادبيات بايد در نظر گرفته شود، تحوالت سياسي جامعه است. 
ــبك، تغيير و تحوالت  چنان چه «عمده ترين عامل تغيير س
ــي و بينش و در نتيج  ــت كه باعث تغيير زندگ اجتماعي اس
ــلجوقيان  ــًال هنگامي كه غزنويان از س ــود. مث ادبيات مي ش
شكست خوردند و فرهنگ مشرق ايران (خراسان) به نواحي 

مركزي ايران رسيد، سبك نظم و نثر فارسي عوض شد.»
 (شميسا، 1373: 71)

ــت كه چنان چه  ــاني مي توان پذيرف ــا اين تفصيل به آس ب
ــبك هندي  ــي صفويه از بين نمي رفت، س حاكميت سياس
ــاني  ــلماً راه براي عصيان ادبي كس هم چنان پابرجا بود و مس
ــتاق اصفهاني هموار نمي شد. اين سخن بدين معنا  چون مش
نيست كه صفويان از سبك هندي و شاعران حمايت مي كردند 
ــبك هاي ادبي در دوره ي  اما بايد به اين نكته واقف بود كه س
تثبيت ساختارهاي سياسي و تمركز حاكميت است كه شكل 
مي گيرند. چنان كه مي توان سبك خراساني را سبك دوره ي 
غزنوي دانست و سبك بينابين آذربايجاني را مربوط به دوره ي 
سلجوقيان، و سبك رمزگرايانه عراقي را به دوره اي از حمله ي 
ــد سخن  ــوب كرد كه به راحتي و وضوح نمي ش مغول منس
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گفت. «ايران در زمان صفويه تجديد حيات كرد و به عظمت 
ــيد. سبك هندي از اوايل قرن يازدهم تا  و رفاه اقتصادي رس
ــال در ادبيات فارسي  ــط قرن دوازدهم به مدت 150 س اواس
رواج داشت» (شميسا، 1374: 284). از اين رو مي توان گفت كه 
ظهور و افول حاكميت هاي سياسي و سبك هاي ادبي رابطه اي 
مستقيم و انكارناشدني دارند و مي توان بر آن بود كه هر نوع 
ــبك ويژه اي دارد. درست  حكومتي زبان حال مخصوص و س
است كه شعراي مديحه سراي صفويه به اميد صله راهي دربار 
ــبك هندي را رواج دادند اما بايد توجه  ــده بودند و س هند ش

كرد كه سلسله ي گوركانيان هند با حمله ي نادر كامًال 
ــده بود و ديگر منبع حمايت سبك هندي  تضعيف ش

عمالً از بين رفته بود.
نكته ي قابل توجه در سبك شناسي اين دوره، يعني 
ــت كه برخالف عرف  ــت ادبي، اين اس دوره ي بازگش
سبك شناسي بين سبك هندي و دوره ي بازگشت هيچ 

مكتب بينابيني وجود ندارد. «اما در سبك شناسي بايد توجه 
داشت كه بين دو سبك همواره دوره ي بينابيني است؛ زيرا بايد 
ــل تربيت شده در دوره ي قبل از ميان برود و نسل جديد  نس
ــا، 1374: 58- باليده در فضاي تازه بر روي كار بيايد...» (شميس

57) اما براي دوره ي مورد بحث، سبك بينابيني نمي بينيم؛ مگر 
اين كه دوره ي فترت شعر و ادبيات را، كه حدوداً هفتاد سال 
ــيد از سقوط صفويه تا روي كارآمدن قاجار، دوره ي  طول كش
ــاب كنيم. در «سبك شناسي شعر» اثر سيروس  بينابين حس

شميسا هم به نبود اين دوره اشاره شده است. (همان: 305)
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سبك، دوره، نهضت 
ــيوه ي خاص  ــبك را «ش اگر آن گونه كه تعريف كرده اند س
يك اثر يا مجموعه ي آثار ادبي... و سبك شعر (1) مجموعه ي 
ــاعر يا شاعران در نحوه ي بيان انديشه و  ويژگي هايي... كه ش
اسلوب هاي لفظي بدان توجه داشته اند ...» (سنگري، ذوالفقاري، 
غالم، 1380: 2) يا «وحدتي كه در آثار كسي به چشم مي خورد، 
ــترك و متكرر در آثار  ــك روح يا ويژگي يا ويژگي هاي مش ي
كسي» (شميسا، 1373: 13) بدانيم، بايد بگوييم كه شعر و نثر 
دوره ي بازگشت ادبي به هيچ وجه نه «شيوه ي خاص» است و 
نه «يك روح ويژه» بلكه در يك تحليل كوتاه، تقليدي است 
ــتين  ــص از روي يك تقليد؛ با اين تفاوت كه تقليد نخس ناق
احتماالً معادل مفهوم اصلي هنر است. «سبك عبارت است از 
شيوه ي خاص در نزد هر گوينده ـ تعبير صادقانه اي است از 
طرز فكر و مزاج طبع او» (زرين كوب، 1382: 175) اگرچه اين 
تعاريف بيش تر مبّين «سبك فردي» است و نه سبك دوره، 
ــبك فردي شخص يا اشخاص است كه سبك  ليكن، اين س
دوره را داراي يك روح ويژه مي كند. همان روح ويژه ي سلوك 
و عرفاني كه در شعر عطار و موالنا هست و در كليت دوره ي 
سبك عراقي كمابيش اين ويژگي ديده مي شود اما در دوره ي 
بازگشت چنين خاصيتي ديده نمي شود. شايد از همين روست 
كه برخي پژوهش گران هيچ نگاه مثبتي به اين دوره ندارند: 
«اگر شعر چهره هايي مثل كاشاني، سروش اصفهاني، يغماي 
ــاي ادب منظوم اين  ــيرازي راـ  كه قله ه جندقي و قاآني ش
دوره اندـ  در نظر بگيريم، شخص مطلع به راحتي مي تواند از 
ــعر فارسي  اين ها صرف نظر كند و اين ها را از تاريخ تكامل ش
كنار بگذارد؛ زيرا اين شاعران، در حقيقت، كاريكاتور شعراي 

قرن پنجم و ششم هجري اند...» (شفيعي كدكني، 1380: 20)
ــبك بازگشت  بنابراين، به كار بردن اصطالحاتي چون «س
ادبي»، «نهضت» و حتي «مكتب ادبي» از روي تسامح است و 
از اين نوع است كه گاه به آن «انقالب ادبي» گفته شده است. 
از اين رو عناويني چون «دوره» و «شيوه» شايد مناسب تر از 
ــد؛ برخالف آن چه در كتاب  افزودن صفت «نوين» به آن باش
ــال سوم آموزش  ــي تاريخ ادبيات ايران و جهان (2) س درس

متوسطه آمده است. (ياحقي، فرزاد، 1381: 66)

دوره ي بازگشت از منظر نقد ادبي
شفيعي كدكني تعبير مناسبي از ماركس و هگل مي آورد كه 
بيش تر با فضاي دوره ي مورد بحث سازگار است. ماركس سخني 
از هگل نقل مي كند؛ بدين مضمون كه «همه ي شخصيت ها و 
ــان دوبار ظهور مي كنند» و ماركس  حوادث بزرگ تاريخ جه
ــت كه در اين باره  يادآوري مي كند كه هگل فراموش كرده اس
توضيح دهد كه اين ظهور يك بار به گونه ي تراژدي است و بار 

ــعر فارسي دوره ي  ديگر به گونه ي مضحكه و كاريكاتور. در ش
ــان را برديم، واقعاً  ــورد بحث مانند اين چهره هايي كه نامش م
چهره هاي مسخ شده و كاريكاتور شعراي قرون گذشته اند...» 
(شفيعي كدكني، 1380: 20) به راستي چه لزومي داشت كه تاريخ 
ادبي ايران بازگويي و تكرار شود؟ نمي توانم فراموش كنم اين 
گفته ي مرحوم فروزانفر را درباره ي شاعران كه افتخارشان اين 
ــان با سعدي اشتباه مي شود: «گيرم شدي  بود كه فالن بيتش
سعدي، وجود مكرري خواهي بود»1 و اين جوابيه ي روزنامه ي 
ــعراي دوره ي بازگشت هم صادق تر از متأخرين  تجدد براي ش
است. «... امروز مي بينيد كه شخصاً سعدي مانع از موجوديت 
ــعدي گاهواره ي شما را خفه مي كند ... در  شماست. تابوت س
زمان خودتان اقالً آن قدر استقالل و تجدد به خرج دهيد كه 
سعدي ها در زمان خودشان به خرج دادند...» (آرين پور، 1382، ج 
2: 449). اگر در نظر بگيريم چه ميزان سرمايه ي مادي و معنوي 
در اثر اين تكرار تاريخ صورت گرفته است، شايد در ارزش ادبي 
اين دوره تجديدنظر كنيم. ملك الشعراي صبا كه سرآمد شاعران 
ــت، در عرض سه سال شهنشاه نامه  اش را سرود و  اين دوره اس
ــته خود را از فردوسي برتر مي دانست؛ هرچند در اواخر  پيوس

عمر به برتري فردوسي اقرار كرد.
ــي به جاي اين كه ديوان صباحي بيدگلي، عاشق  اگر كس
ــاط و سروش اصفهاني و غيره را بخواند،  اصفهاني، قاآني، نش
ــاعران قرون پنجم، ششم و هفتم را  يك بار با دقت ديوان ش
ــته ي اول بي نياز مي شود؛ يعني، به جاي  مطالعه كند، از دس
صرف وقت بر روي شعر قاآني، ديوان خاقاني را دوبار بخوانيم! 
ــروش، ديوان فرخي را خوب بخوانيم. در  يا به جاي اشعار س
ــعار به دست داده مي شود تا روشن  زيرنمونه هايي از اين اش
ــين خيلي بهتر از نسخه ي دوم بوده  ــود كه نسخه ي پيش ش

است و مطالعه ي آن بي نياز كننده از نسخه هاي دوم است2:
ــار آمد و دي را گرفت و كرد مـهار  به

«چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار»                     قاآني 
چنين بماند3 شمشــير خسـروان آثار 

چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كرد                 عنصري 
خزان بيامد تا كيمياگري كندا 

كران باغ پر از ّزر جعفري كندا                        سروش 
ـتن باد خزان  كيميا دارد مگر با خويش

ور ندارد، چون همي زرين كند برگ رزان؟                  معزي 
اي زلف يار چـرا آشــفته و دژمـي 

هم خوابه ي قمري، همسايه صنمي                        قاآني 
اي زلف دلبر من در جادوي عجبي

گه دايره ز شـبه گه سلسله ز شبي                     سروش 
ــد و پرشـكني  اي زلف دلبــر من پربن

گاهي چو وعده ي او گاهي چو پشت مني                معزي 

ممهمهم ت تريرين ن نكنكتهته اي ي 
د در ر بربررسرسيي  كهكه
سبسبك ك شنشناساسي ي 
دودورهره ه هايايا اددبدبييايات ت 
اباباييديد د در ر نظنظر ر گرگرفتفتهه ه 
ششودود،، تحتحووالوالتت ت 
ساساسي ي ججاجامعمعه ه  سيسي
نانانچ چ چهه ه  ااستست. . چچنچن
«««عمعمدهدهت ت ترريرين ن 
عععامامل ل ل تغتغتغيييييير ر 
سسسبككبك، ، تغتغيييييير ر وو و 
متمتماعاعاعيي ي  تححتحوالوالت ت اجاج
اساستت ت كهكهكهب ب باعاعاعثث ث 
تغتغييييير ر زنزنزندگدگدگي ي و و 
يتيتيج ج  ببينينينش ش و و دردر ن ن
اياياتت ت ميميمي ش شودود..  بدبدب اا
مثمثمثالالًالً ه هنگنگنگامامامي ي ي 
كككه ه ه غزغزغزنونونويايايانن ن 
اززازس س سلجلجلجوقوقوقيايايان ن ن 
ششكشكستستستخ خ خوروروردندندند د 
گنگنگم م مششرشرقق ق  ووف ف فرهره
ساساساانان) )  ااييريراانان( ( (خرخر
ببه ه نونونواحاحاحي ي مرمرمركزكزكزي ي 
ايايرارانن ن ررسرسيديد، ، سبسبك ك 
ظنظنظم م و و نثنثر ر فافارسرسرسيي ي 
دشدشد.».» عوعوعوضض ض 



شعر از دوره ي 
صفويه با عدم 

اقبالي كه در 
زمينه ي مدح 

و ستايش 
داشت، شعراي 

مديحه سرا را به 
تكاپو انداخت. 

آن هايي كه 
در پي صله 

بودند، به دربار 
گوركانيان هند 

رفتند و آن ها 
كه نرفتند، 

شعر درباري 
نسرودند؛ چون 
خريدار نداشت
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و اديب صابر هم همين مضمون را ساخته است: 
اي زلف دلبر من دل بند و دل گسلي
ــلي گه در پناه مهي گه در جوار گ

گويا اين شاعران خلف صالح صائب تبريزي بوده اند كه گفت: 
صد سال مي توان سخن از زلف يار گفت

دربند اين مباش كه مضمون نمانده است 
ــتند كه  ــه كاش پا جاي پاي همه ي اصولي مي گذاش البت
صائب به آن ها وفادار بود؛ يعني، سخن روزگار خود را گفتن. 
شفيعي كدكني در بررسي شعر بيدل و التذاد از شعر هر شاعر 
مي نويسد: «شعر بيدل اوج يكي از سنت هاي كم تر شناخته 
ــده ي شعر فارسي است؛ سنتي كه استمرار آن در ايران از  ش
ــت ولي در خارج  ــده اس اوايل عصر زنديه و قاجاريه قطع ش
ــبه قاره ي هند، ماوراءالنهر و افغانستان)  از ايران (يعني در ش

ادامه يافته است... (شفيعي كدكني، 1376: 10)
ــت و چرا پس روي؟ به نظر مي رسد  ــتي چرا بازگش به راس
ــيـ   ــتثنايي در تاريخ ادبي ايرانـ  نه فارس اين يك مورد اس
است. مجموعه ي ساختارهاي سياسي، ادبي و فرهنگي جوامع 
ــير منطقي هر روي دادي حكم  ــي رو به جلو دارند. س حركت
مي كند كه نسبت به سنت پيش از خود، به روزتر باشد. سبك 
ــيار پيش رفته تر از سبك فرخي و منوچهري  قرن ششم بس
ــت. به عبارتي، «بي هيچ گمان كسي كه با سعدي خوگر  اس
شده باشد، اگر ناگهان وارد قلمرو و شعري صائب تبريزي يا 
ــعر آنان سرخورده خواهد شد و اگر  بيدل يا نيما شود، از ش
كسي با قلمرو منوچهري و فرخي ذهنش عادت كرده باشد، از 
نظامي و خاقاني اين دو قله ي بلند شعر فارسي، كم تر مي تواند 
لذت ببرد...) (همان: 11) و اين تفاوت ها جز در نتيجه ي سير 
منطقي تاريخ به جلو نيست اما پرسش هم چنان پابرجاست. 
ــبك هندي نهايتاً شعر نو نيمايي است كه  ادامه ي منطق س
ــپهري و در اين اواخر در موج نو  ــعار سهراب س بعدها در اش
نمود پيدا مي كند؛ به عبارت ديگر و دقيق، اين شعر دوره ي 
بيداري است كه نقش مكتب بينابين را بين سبك هندي و 
ــعر نو ايفا مي كند. در سبك هندي و حتي پيش از آن در  ش
ــده  ــعر ـ بازاري و مردمي ش مكتب وقوع ادبيات ـ عمدتاً ش
ــتي جمالت و  بود. «ورود لغات عاميانه و عدم توجه به درس
تركيبات در آن مشهود است. مخصوصاً در اشعار مكتب وقوع 
ــت. زبان نسبت به زبان  اين زبان، زبان مردم همان دوره اس
قديم كامًال تغيير كرده است و بسامد مختصات زبان قديم در 

آن به حداقل رسيده است...» (شميسا، 1374: 280-81)
در دوره ي بيداريـ  يعني از نيمه ي دوم حكومت ناصرالدين 
ــاه، ادبيات چه در حيطه ي نثر و چه در حيطه ي شعر، به  ش
مفهوم واقعي مردمي مي شود و طبقات كثيري از طريق روزنامه 
با ادبيات انقالبي دوره ي خود در تماس مداوم قرار مي گيرند، 

زبان سبك هندي بيش تر به دوره ي بيداري منتقل مي شود 
ــردد. در اين ميان،  ــعر نو پردازش مي گ و محتواي آن در ش
ــت ادبي» نه تنها همان اندك ويژگي مردمي  «سنت بازگش
ــت داد بلكه محتواي  ــه ادبيات بيش تر يافته بود از دس را ك
ــد و بار ديگر ادبيات  ــت رس عامه دور ش آن نيز كامًال از دس
ــازوكار فرهنگي  در خدمت دربار قرار گرفت. البته چنين س
جز با هنجارهاي ويژه ي سياسي زمان، يعني روي كار آمدن 
حكومت واپس گراي قاجار، غيرممكن بود. فتحعلي شاه بر آن 
بود كه مثل سالطين غزنوي و سلجوقي، دربار با شكوهي بنا 
كند و شعرا را با القاب ملك الشعرا و مجتهدالشعرايي به گرد 
خويش آورد. «انجمن خاقان» وي مهم ترين خط مشي دهنده 
به شعراي روزگار سنتي وي بود. شاعران دربار وي به راستي 
ــود را فرخي و منوچهري  ــلطان محمود غزنوي و خ او را س
مي دانستند! اما غافل از اين بودند كه نقش شعراي خراساني 
و سبك عراقي را در بدترين صورت بازي مي كنند. َمَثل اينان 
رمان دن كيشوت سروانتس را به خاطر مي آورد. شاه هم كه به 
راستي دن كيشوت عصر قاجار است، با شنيدن مدايح بي مورد 
شاعران، خود را در عالم محمودي و سلجوقي غرق مي بيند و 
غافل است از اين كه ستايشـ  به واقع هجوآميزـ  شعرا را به 
بهاي چندين دهه و بلكه چندين سده به واپس بردن ايران، 

به جان مي خرد.
شاها، بقاي عهد شباب از شراب خواه 

سحاب  بهر درنگ عمر ز ساقي شتاب خواه                   
وانوري پيش از او همين را گفته بود: 
شـــاها، هالل ماه نـواز آفتاب خواه 
ابروي يار بين و ز ساقي شتاب خواه 

ــالدي، كه اروپا بزرگ ترين  ــاع ايران در قرن هجده مي اوض
ــانس مي آموزد، چنان   تجربه ي تاريخي خود را در قالب رنس
ــرزمين دور افتاده و جدامانده اي  بود كه گويي دربار ايران س
است كه مانند كشور جادو شده ي افسانه ها، با شاه و رجال و 
صدرنشينان به خوابي عميق فرو رفته است و از آشفتگي ها 
ــا و خالصه از آن چه در دنياي خارج  و ناكامي و بي عدالتي ه
ــت. به قول شاعر روس «تهران در  مي گذرد، به كلي غافل اس
ــه داده و در هواي  ــر فواره هاي زيبا، به تخت راحت تكي براب

بخارآلود، با نشئه ي قليان چرت مي زد» (آرين پور، 1382: 19)
ــتند كه  ــي ـ اجتماعي هس ــاختارهاي سياس ــه س اگرچ
ــبك هاي ادبي خاص خود را مي پرورانند اما شعر و ادبيات  س
هم در شرايط ويژه، توانايي تمهيد سازه هاي فرهنگي و مدني 
آينده را دارد. فراموش نكنيم كه سرزمين ايران ذاتاً سرزمين 
شعر و ادبيات است. نبض زمان جامعه در طول تاريخ با شعر 
و حماسه و عرفان همراه بوده است. آن چه فلسفه و فيلسوفان 
در يونان برعهده داشتند و امروزه مدنيِت بخِش پيش رفته ي 



به راستي چرا 
بازگشت و چرا 
پس روي؟ به 
نظر مي رسد 
اين يك مورد 
استثنايي در 
تاريخ ادبي ايران 
ـ نه فارسيـ  
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فرهنگي جوامع 
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ــت، در ايران  ــرض ورزي ميراث خوار آن اس ــان، بدون غ جه
ــعر بوده است. شعر از دوره ي  برعهده ي ادبيات و خصوصاً ش
ــتايش داشت،  صفويه با عدم اقبالي كه در زمينه ي مدح و س
شعراي مديحه سرا را به تكاپو انداخت. آن هايي كه در پي صله 
بودند، به دربار گوركانيان هند رفتند و آن ها كه نرفتند، شعر 
ــرودند؛ چون خريدار نداشت. شعر درباري پس از  درباري نس
ــيع خود متوقف شد و شعرا به  حمله ي مغول هم در بعد وس
عرفان و حكمت روي آوردند اما در نيمه ي نخست حكومت 
قاجار، ادبيات سنت بازگشت توگويي واپسين زبانه هاي مشعل 

ادبيات به ظاهر عصر طاليي درباري را مي كشيد.

بازگشت ادبي و مكتب هاي مشابه در ادبيات جهان 
شايد آن چه در فرانسه تحت عنوان مكتب كالسيك در قرن 
هفدهم روي داده بود يا آن چه در اوايل قرن بيستم در جهان 
عرب با عنوان «حركئ االحيا» صورت گرفته است، قضاوت ما 
را در مورد بي تأثير بودن و حتي شكننده بودن سنت بازگشت 
ــانزدهم تا  ــار ترديد كند. «در غرب از آغاز قرن ش ــي دچ ادب
قرن هفده نهضت كالسي سيسم و سنت گرايي پيدا مي شود... 
ــبيه اين جريان حركئ االحيا (جنبش  در ادبيات عرب هم ش
ــت. حدود يك قرن پيش يعني در اوايل قرن  بازآفريني) اس
بيستم، شاعران مصر بر آن مي شوند تا با تقليد، امثال ابوتمام 

و متنبي و نابغه الذبياني... را سرمشق خود قرار دهند...»
 (شميسا، 1374: 320)

بنا به داليلي كه ياد كرده مي شود، به  رغم شباهت ظاهري 
هر دوي اين مكاتيب با آن چه در ايران روي داده است، سنت 
ــت ادبي ايران ماهيتاً با آن ها متفاوت است. نخستين  بازگش
دليل اين است كه زمينه هاي سياسي شكل گيري آن ها با هم 
متباين بوده است. ايران پس از صفويه درصدد بود بساط شعر 
ــرايي را، كه تا حدود زيادي از آنان گرفته  درباري و مديحه س
شده بود، پهن كند. روح زمانـ  تو گوييـ  نيازمند پادشاهي 
ستايش پذير وصله ده بود تا شاعران اين صنف را به گرد خود 
جمع كند. «فتحعلي شاه دربار باشكوهي در تهران تشكيل داد 
و بر آن شد كه زندگاني درباري پر عظمت روزگاران باستان را 
تجديد كند و دربار خود را نظير دربار سلطان محمود غزنوي 
و سلطان سنجر سلجوقي سازد. او مردي بود ايالتي و از دنيا 
ــيفته ي زنان و  بي خبر، فوق العاده عياش و خوش گذران و ش
طالب تكثير اوالد و با اين همه با استعداد و دست كم باسواد. 
ــت و شاهنامه مي خواند و  مردي كه از تاريخ ايران خبر داش
خود از شاعري بي بهره نبود و غزليات بسياري از او، به تخلص 

خاقان، باقي مانده است. (آرين پور، 1382: 15)
ــيـ  اجتماعي جنبش بازآفريني در  و اما زمينه هاي سياس
جهان عرب: «آشنايي با فرهنگ و سياست غرب باعث شد تا 

اعراب به گذشته ي خود بيش تر بينديشند و با ارزش ميراث 
ــوند و به دنبال آن، به تقويت زبان  فرهنگي خويش آشنا ش

عربي بپردازند.
ــعر،  در پي همين جريانات، در زمينه ي ادبيات و به ويژه ش
نوعي بازگشت ادبي به دوره هاي درخشان ادب عرب ـ چون 
عصر اموي و عباسي ـ رخ داد. شاعران عرب به روش قدماي 
خود توجه كردند و ضمن پرداختن به انسجام شعري، خويش 

را از بند شعر منحط عصر عثماني آزاد ساختند.» 
(رياحي، 1381: 190)

ــرخوردگي  ــش بازآفريني در جهان عرب نه در اثر س جنب
ــرايان از دوران فترت و نه در پي  ــعرا و مديحه س عده اي از ش
ــاط افكني دربار مدح و ستايش توسط حاكمانش، كه در  بس
ــي و در تقابل با تهاجم فرهنگي غرب به  ــداري سياس اوج بي
ــاعران مورد تقليد آنان كساني بودند كه خود  وجود آمد. ش
ــط منوچهري، انوري، معزي و حتي سعدي تقليد  بارها توس
ــيب فالكت سنت بازگشت ادبي  ــده بودند. اين، يعني نش ش
ايران، كه كار شاعرانش تقليد از تقليد بود، هر چند در ابعاد 
ــعراي خراساني و عراقي. وانگهي همين تقليد  اندك براي ش
ــوم  ــه دهه نينجاميد و از دهه ي س جنبش اعراب بيش از س
قرن بيستم خيلي زود جاي خود را به نهضت رمانتيك عرب 
ــال طول كشيد؛  داد اما آن چه در ايران رخ داد، حدود صد س

صد سالي كه براي ادبيات چندان پربار نبود.
مكتب كالسي سيسم فرانسه كه به گفته اي خود «سرمشق 
جريان هاي تازه ي ادبي در كشورهاي اروپايي»4 شد و بعدها 
ــرد، نه تنها تماماً  ــعر نو ايران هم چهره نمايي ك حتي در ش
ــن ادبيات  ــاري نبود بلكه «اي ــوع ايراني اش در ب ــالف ن برخ
ــاير جريان هاي ادبي اروپا دارد،  بزرگ ترين امتيازي كه بر س
اين است كه اجتماعي و هم صداست و به اين سبب بيش ترين 
موفقيت  آن در عالم تئاتر است كه مي خواهد هميشه طرف 

خطابش مردمي باشند كه در يك جا گرد آمده اند ...» 
(سيدحسيني، 1385: 96)

مكتب كالسي سيسم مكتبي صددرصد تقليدي و مطيع آثار 
ــتگان نبود. «اين پيش داوري ها را معموالً عصيان گران  گذش
ــه و به ويژه آلمان و انگليس دامن مي زدند...  ُرمانتيك فرانس
ــول و قواعد نه در آن دوران خاص صددرصد پذيرفته  واال اص
ــان را از  ــه در دوران هاي بعد، ارزش و اهميتش ــده بود و ن ش

دست دادند... (همان: ص 96-7)

نتيجه گيري
ــقوط صفويه بر سر ادبيات به ويژه  آن چه در ايران پس از س
ــاله ي افول و فترتي بود كه  ــعر آمد، يك دوره ي هفتاد س ش
برخي شاعران از جمله مشتاق اصفهاني نصير اصفهاني، سيد 
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ــبك  ــت كه با انصراف از س ــعله و ديگران را واداش محمد ش
هندي، به بازگرداندن ادبيات و شعر به دربار بكوشند.

ــي  ــبك هاي ادبي در گرو تغييرات سياس تغيير و تحول س
ــت؛ به نحوي كه به نظر مي رسد اگر سبك هندي از بين  اس
رفت، دليلش از بين رفتن حكومت گوركانيان هند در دوره ي 
ــاري و قطع همكاري ها با ايران در دوره ي زنديه، كه در  افش
درجه ي اول كه مشوق شاعران مديحه سرا بود، و دوم سالطين 
ــعر مدحي بودند، در مقياس سبكي و  صفوي كه مخالف ش
ــيع؛ بنابراين، با از بين رفتن آنان و افشاريه، كه عمدتاً به  وس
ــتند، و روي كارآمدن قاجار، به ويژه از زمان  شعر توجه نداش
فتحعلي شاه، به نقطه ي اوج و شدت رسيد. از اين رو چنان چه 
شرايط براي ظهور پادشاهي با خصوصيات فتحعلي شاه، كه 
مديحه خواه بود، در رأس ساختار سياسي به وجود نمي آمد، 

شايد جنبش بازگشت سرنوشت ديگري پيدا مي كرد.
ــعر دوره ي بازگشت به همان ميزان و شايد  ارزش ادبي ش
خيلي پايين تر از آثار مورد تقليد شاعران اين دوره خواهد بود. 
بنابراين، تفاوت زيادي نمي كند اگر كسي به جاي ديوان قاآني، 
ــي را چندين بار بخواند. هم چنين،  قصايد پرطمطراق خاقان
به جاي خواندن و صرف زمان بر سر شهنشاه نامه، شاهنامه ي 
فردوسي را، كه حماسه اي طبيعي است، دقيق تر مطالعه كند. 
تصور مي كنم اگر آن همه سرمايه و زماني را كه براي چنين 
تكرار عبثي در تاريخ ادبي صرف شد، محاسبه كنيم، ارزشي 

چندان براي اين سنت ادبي بر جاي نخواهد بود.
سبك، روح ويژه و شيوه ي خاص و منحصر به فردي است 
ــا در اين دوره به هيچ  ــد. م كه مي تواند فردي و دوره اي باش
وجه با اين شيوه ي خاص روبه رو نيستيم و همان آثار درجه ي 
ــي خيلي جاافتاده تر از اين ها  اول آن ها از لحاظ سبك شناس
هستند. وانگهي شعرايي چون فرخي و منوچهري، امير معزي 
ــعراي درجه دوم ادبيات فارسي هستند  و حتي خاقاني از ش
ــت كه راه به كجا مي برد. از  ــعرا معلوم اس و تقليد از اين ش
سوي ديگر، عامل مهم براي قضاوت آثار ادبي، ميزان رسوب 
فرهنگي اين آثار است كه در ياد امروزي ها مي ماند. به راستي 
ــاعران دوره ي بازگشت را در ياد  ــعر ش چه ميزان از افراد ش
ــهمي در واحدهاي درسي  ــاعران اين دوره، چه س دارند و ش

دانشكده ي ادبيات دارند؟
ــعري اين دوره نه  ــت به شيوه ي ش با اين تفصيل بهتر اس
ــت كم يك  ــبك و انقالب ادبي بلكه همان «دوره» و دس س

«سنت» و عرف ادبي بگوييم.
ــوي صددرصد مطيع اصول و  نه مكتب كالسيسيم فرانس
قوانين ادبيات سنتي يونان بوده است و نه جنبش بازآفريني 
ــويان  ــردرگم. آن چه اعراب و فرانس ــه واپس گرا و س آن هم
ــت و داراي نظام نامه  ــه مي كردند، حاصل نوعي عقالني تجرب

ــود براي جلوگيري از نفوذ  ــت ادبي بود. اعراب خ و مانيفنس
استعمار غرب به خويشتن خويش پناه بردند و فرانسويان نه 
تنها سرمشق مكاتب نوگراي آينده شدند، مردم و عامه را از 
صحنه ي ادبي بيرون نراندند اما سنت بازگشت ادبي به همراه، 
ساختار سياسي حاكم، خود در نشئه ي بي خودي تاريخ قرون 
ــم و هفتم فرو رفت و مردم عامه را هم از حريم  پنجم، شش
ادبيات بيرون راند و آن مقدار از سهمي را كه شعراي سبك 
ــدي به مردم كوچه و بازار اختصاص داده بودند، در عرف  هن

شعر بازگشتي شان به نيست بدل كرد.
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