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                                                                  چکیده            

هـ .  4411گیرد ) میفارسی حدود نیم قرن را در بر ادبیات دوره افشاریه و زندیه در تاریخ ادب

ن ضعف و تزلزل در سبک آتبع  شروع این دوره مقارن با سقوط دولت صفویه و به. هـ . ( 4011تا

. در این دوره به سبب شرایط سخنوری در ایران است ی و در نهایت برچیده شدن این شیوۀهند

جدد آوری و تتحول عمیق در ادبیات بمعنای نوخاص سیاسی اجتماعی و نیز مسائل مرتبط با آن 

 پرسش در آغاز این اینابربن .مصروف و منتهی به بازگشت ادبی شد. بلکه همه تالشها بوجود نیامد

 ؟ روی آورد بازگشت به و زندیه افشاریه دورۀ چرا ادبیات شود كهیم مطرح

 با تأكید بر محوریت و زندیه افشاریه دورۀ ادبیات تدریجی مذكور، سیر تحول پرسش به ر پاسخد

آثار و که اینشد تا  و ارزیابی ررسیب گذار در آنتأثیر عوامل مذكور و با در نظرگرفتن دورۀ شعر

 جداگانه صورتب بازگشت بسوی دوره این شعر گرایش و گیریدر شکل مختلف عوامل هاینشانه

یاد  پشتوانه بدون و اما ضعیف "ادبی جنبش"با عنوان دوره از این نگارندهد. گردی روشن و مشخص

 به و در روزگار زندیه گرفت شکل در عصر افشاریه و حركت ولتح این و ذهنیت اندیشه کندمی

 برای شاعران وجوشاز جنب بازگشت اول ۀدر دور اصفهان ادبی شد. انجمن تبدیل ادبی انجمن

 دارد.  حکایت ادبیات به دوباره بخشیجان

 

 .های بازگشتنهزمی، افشاریه و زندیه ادبیات،  بازگشت ادبی کلمات کلیدی :

 

                                                      
 ak.shamloo@gmail.comاستادیار بخش زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه پیام نور     1
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 و کلیات مقدمه

 تا اینکه شودایجاد می از پیش هاییمینهز ،تاریخی هر دورۀ و سبک ادبیات گیریشکل اصوالً برای

 همان و فرهنگی اجتماعی با شرایط كند و متناسب خود را طی ، رشد و بالندگیدوره شعر و نثر آن

در  آن مقدمات کند كهبروز پیدا می مجال زمانی جدید ادبی بکطرز و س برود. بنابراین عصرپیش

 نامند. بدانمی بینابین را سبک دو دوره نای بین فاصلة شناسانآید. سبک فراهم تدریجی دورۀ یک

 ۀدوراز  هاییهنوز آثار و نشانه ، همچنیناست نیافتهجدید نمود  دورۀ هایویژگی تمام كه سبب

، صفویان در اواخر حکومت آمده پیش و اجتماعی سیاسی مسائل. دید میتوان در آن گذشته

 افغانها به از حمله شود. پس تغییر و تحول دستخوش نیز در ایران كرد تا ادبیات فراهم هاییزمینه

 نادرشاه رسیدن قدرت با بهو  -بود  صفویه دولت سقوط پیامد آن كه. هـ 4411 در سال ایران

 كمشدند و كم گردانروی هندی شعرا از سبک شد. و دگرگونی نیز دچار تحول افشار، ادبیات

. گرفت نام بازگشت یا مکتب سبک عنوانبعداً ب نمودند كه گذاریپایه را در سخنوری نوینیروش

 سبک ادبیاتخود را  و اندیشة سخنوری عصر مبنای این  شاعران كه است سبب بدان نامگذاری این

 هندی سبک تدریج شعرا به صفویه آخر حکومت هر چند در دهة. قرار داده اند از آن و پیش عراقی

از  یعنی تاریخی در دو دورۀ مکتب این اولیة گیرینمودند اما شکل بازگشت به را رها كردند و میل

        . افتاد .( اتفاق ـه 4011)حدود  زندیه حکومت پایان ات (. ـه4411افشار ) نادرشاه تسلطن نزما

 سبک در این پژوهش داد.  حیات ادامة هدفدار و منسجم شکلی به قاجاریه در دورۀ ادبی بازگشت

 قاجار را با عنوان دورۀ و ادبیات« بازگشت لاو دورۀ» را با عنوان و زندیه افشاریه دورۀ ادبیات شعر و

 ۀدور به شود اختصاصمی بیان پژوهش در این كه ثیمباح.  یماكرده نامگذاری« بازگشتومد دورۀ»

 . دارد.  ـه دوازدهم قرن دوم نیمة ادبیات ، یعنیادبی بازگشت اول

. استهجری ششم قرن و عراقی شعر دورۀ از سبک اً پیرویغالب و زندیه افشاریه شعر در دورۀ زبان

و  باید، بر رموز که، آنچنانشعرا و ادیبان كه یمیابدر می دوره این ا و نویسندگانآثار شعر اما با مطالعة

 اهیآگ آن و فخامت و نیز استواری گذشته هایشعر دوره زبان و نحوی و قواعد صرفی سخن دقایق

و نحو  اختار واژگاندر س فراوانی اشکاالت آنان شعر و سخن سبب ندارند، بدین كامل تسلط و

 و محتوایی ، ادبیزبانی مسائل در برخی شعر بازگشت دیگر باید یادآور شد كه از سوید. دار جمالت

  کنند .وانمود می هندی از سبک زاریتنفّر و بیبه   ظاهر شعرا  به هرچاگ. است هندی متأثر از سبک

و  شاعران و نقش و سهم دوره این ادبی وضعیت كهاز آنجا :تحقیق ضرورتو  تحقیق سابقة

 به طور كلیو نیز ب نشده بعد مشخص دورۀ فارسی ادب در تحول و زندیه افشاریه دورۀ نویسندگان

 در این و تحقیق بررسی به گرفت تصمیم ، لذا نگارندهاست شده مذكوركمتر توجه هایآثار دوره



 

 

 

 

 

 

 011/گیری سبک بازگشت )با محوریت شعر دورۀ مذکور(  بررسی و تحلیل علل و عوامل شکل

 بررسی ، بهطور مستقلب كه و پژوهشی ، تحقیقزندیه و افشاریه دورۀ ادبیات بپردازد. دربارۀ زمینه

 نرسید.   نظر نگارنده باشد به پرداخته گیری بازگشت ادبیعلل و عوامل شکل

و  وقوع مکتب پیرامون مباحثی از بیان ، ابتدا پسبازگشت مکتب ر كتابد لنگرودی شمس

« بازگشت اول انجمن» با عنوان ادبی بازگشت سبک دو با یکدیگر، به آن و نیز مقایسة هندیسبک

طور مختصر ب، و زندیه افشاریه دورۀ و ادبیات بازگشت از مکتب بحث در ضمن دارد. ایشاناشاراتی

 مذكور دربارۀ كتاب و محوری عمده . اما بخشاست پرداخته بازگشت چند از پیشروان تنیمعرفی به

 . است قاجاریه دورۀ ادبیات یعنی بازگشت وسوم دوم انجمن

 ادبی از مباحث نیز بخشی از احمد خاتمی ادبی بازگشت و دورۀ هندی در سبک پژوهشی كتاب

 از سبک هایینشانه» با عنوان مبحثی با طرح كتاب در این دارد. ایشانرا در بر و زندیه افشاریه دورۀ

 هندی ( از شعر سبکو زندیه )افشاریه ادبی بازگشت دورۀ پذیری، تأثیربازگشت درشعر دورۀ ندیه

 بازگشت دورۀ از پیشروان شاهد مثالهایی آوردنو  هندی سبک هاییویژگ ینمهمتر برشمردن را با

 تعدادی معرفی ، بهبازگشت دورۀ ادبیات تاریخ در كتاب ایشان چنیناند. همداده ، نشانزمینهایندر 

 اند. پرداخته دوازدهم قرن دوم نیمة از شعرا ونویسندگان

 تحلیلو بحث

 ادبیات و ركود و یا ثبات در تغییر و تحولكدام هر كه  4ییهاهتاثیر شاخص بر حث با تکیهدر این مب

 :پردازیممیبازگشت اول  به بررسی و تحلیل اوضاع ادبی ایران در دورۀ  دارند بسزایی نقش دوره یک

 و اجتماعی سیاسی اوضاع .4

 شعرا فردی شخصیت .0

 شعر   مخاطبان نوع.  1

  ادبی و میراث سنت .1

   و اجتماعی سیاسی هایزمینهتاثیر   .4

 بینیو جهان و اخالق باشد و فرهنگ ایگسترده و عمق وسعت اگر دارای و اجتماعی سیاسی عامل

با  معنی ارتباط سبب و به ابتدا در عنصر معانی كند تأثیر آن و دگرگونی را دچار تحول افراد جامعه

آشکار  و موسیقیایی صر بالغیتأثیر در عن با آن شود. و متناسبآشکار می گانیدر عنصر واژ ،واژگان

 دستخوش كمتر و ادبی تاریخی از پشتوانة برخوردار بودن سبب به عنصر دستوری گردد. امامی

 لتدو و سقوط ضعف .( و ـه 4411) ایران افغانها به حملة .(11 ص ،در سایه آفتاب) گرددتغییر می

 سایهایران  بر سراسر جامعه و نابسامانی شد تا آشفتگی سبب ،ایران هایكتابخانه و نیز تاراج صفویه

داشتند تا از  نان ایخود بودند و امید لقمه جانبیشتر در بیم مردم كه اوضاعی افکند. در چنین

                                                      
 معیار های مذکور متاثر از کتاب در سایۀ آفتاب دکتر تقی پور نامداریان است. 1
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از  نبود. آذر بیگدلی شعر و شاعریبه پرداختن برای نشوند؛ مجالی هالك و قحطی گرسنگی

 رسوم یکباره زمانه انقالب علتب كه سالهاست » گوید:خود می معاصران ۀدربار این دوره نویسندگان

 حدیب و حال بال اند. تفریقردهك شعر را فسخ و عزیمت مسخ اندوه و شعرا از كثرت فسخ شاعری

 .(144 ص ،آتشکده )« رسد چه شعر گفتن تا به شعر نیست نخواند حال را كسی كه است

و  داخلی و دشمنان گرفت دستب امور را . زمام ـه 4411. تا  ـه 4411 افشار از سال نادرشاه

بعد از . گشت با بیگانگان و جنگ سركوبی افشار صرف شاه وقت تمام البته كرد. را سركوب خارجی

 او نیز چند بیشتر اوقاتكرد هر برقرار در جامعه نسبی و آرامشآورد  دستب فرصتی انخ او كریم

 تحول  دوران در این گفت توانمی طور كلیب بود. داخلی جویان یزهو ست نبرد با مخالفان صرف

 ایجاد نشد. جدیدی و تازه و نظامات نداد و تشکیالت رخ و داخلی خارجی سیاست در حوزۀ چندانی

 خود را طی و سقوط تنزل مراحل حسین سلطان ؛ عهد شاهیعنی صفویه در اواخر دورۀ هندی سبک

 بودند و ارتباط گراییو ذهن پردازیدر خیال ( شعرا غرقدوازدهم رنق اول عصر )نیمة رد. در اینیکم

 یعنی ،گذشته دورۀ وادب مركز علم و ویرانی راجات زمان نداشتند. در همین جامعهبا  چندانی

استعدادها  پرورش برای مکانی كه و فرهنگی افتاد. مراكز دینی اتفاق ایران مركزی نواحی و اصفهان

در اختیار  طور كاملافتاد. و كشور ب توجه و كانون از رونق یا حداقل رفت بود، از میان انگیزه و ایجاد

اند. آذر داده روزگار نشان آن نابسامان از جامعة تصویری كمابیش نویسندگان . قرارگرفت بیگانگان

و محسود  جنان روضة نمونة را كه ایران بقاع همگی كه است سال پنجاه»گوید: می لیبیگد

مظهر  و طبقاتش ویران بیگانهوجور اشرار آشنا و  ظلم نایرۀبود از اشتعال اقطار جهان متوطنین

 كه دواهی از این یکی به نعوذ باهلل هرگاه»آورد و باز می (141ص)همان: ....« گشته نیران طبقات

 بودند بلبلگذرد مبتال میمی گیرانو گوشه دانشمندان بهخصوصاً  بالد ایران متوطنین به هر ساعت

 ایران تاریخی دورۀ در این .( 144)همان:« گشت.می پرو بال بی طبعشان و طوطی الل نطقشان

 به توجهاحوالی در چنین كه پیداست»رد. یبسر م به و تشتت و پریشانی نیدر ناام قرن از نیم بیش

و  لماع طبقات برای نداشتند و نه و فراغتی امینت گونههیچ كه شغل صاحبان برای نه شعر و غزل

سیری در )« بود پذیرمد امکانانمی بعمل از آنان و بحث درس ادامةدر  حمایتی گونههیچ حکما كه

 .(414ص ،شعر فارسی 

 شعر و شعرا و به نداشت چندانی و دریافت درك از ادبیات نادر شاه معتقدند كه نویسندگان غالب

 استرآبادی خان داد، میرزا مهدیمی او اهمیت نادر به كه و شاعری کرد. تنها نویسندهنمی توجهی

 نادرشاه نام خود را به تاریخی حماسة كه خراسانی نگار او بود و محمد علی و تاریخ منشی كه است

 دستور نادر به داشتند به هایینیز مسئولیت در دربار حکومت هشعرا ك برخی در عصر نادرشاهسرود. 

 نادر شد و در راه و غضب . گرفتار خشم ـه 4411 در سال اصفهانی جناب رسیدند. از جمله لقت

بود  نیز كالنتر اصفهان لشکر بود و زمانی قاضی مدتی كه اصفهانی شد. شمیم كشته وكاشان تهران



 

 

 

 

 

 

 012/گیری سبک بازگشت )با محوریت شعر دورۀ مذکور(  بررسی و تحلیل علل و عوامل شکل

افشار  شاه عتاب سبب ز بهشاملو نی بیگ رسید. باقر قتل به نادرشاه حکم . به ـه 4444 در سال

 4411) "ماوقع الخیر فی" تاریخ از شعرا ماده نادر یکی جلوس تاریخ زد. درباب خودكشی به دست

 از شعرای و جمعی: »است آمده نادری آرای بود. در عالم نادر( را درشعر گنجانده سلطنت . تاریخه

 صاحبقران بودند و پادشاهی و اوالد صفویه تهماسبشاه طلبانولتد و هواخواهان از جمله كه عراق

بودند:  گفته ما وقع فیالخیر  تاریخ به  اول مصرع بود، در جواب نشان اخالص طایفة آن مالل باعث

را و از شع كثیری رسانیدند جمع اقدس سمع به بعد از مدتی «طمع و از جان از مال بریدیم»

 .(144ص، عالم آرای نادری) «آورد قتل را به عراق كماالن صاحب

 در این اشاراتی تاریخی كتبها ودر تذكره گریختند. ز ایراننادر ا از شعرا نیز در دوران تعدادی

گلشن )« افزا بود روح خوشش و مصاحبت دلکش آرا و سخنهای مجمع وفا مردی: »است آمدهباب

هند رسید. هنوز  به و در عهد محمد شاه گریخته از وطن نادری بطش سطوت به».(144 ص ،رادم

 و بعد مراجعت حجاز رفت به خورده رم در دهلی نادری موكب ورود به بود كه نکرده گرم جای

 خان . محمد رحیمعود كردههند  به معظمه )وفا( از مکهعلی الدین میرزا شرف ،ایران به نادرشاه

و از  اشرف نجف به ایران قهرمان نادرشاه و ترس هیبت از كه است سلطان وردی شاه خلف گرائیلی

 .(041ص صبا و مظفر، تذكرۀ روز روشن)«كشید هندوستان به آنجا رخت

 اقتصادی بهبود اوضاع دوران یادیز .( را باید تا حد ـه 4011. تا  ـه 4411زند ) فرمانروایی دوران

شد و می مبذول هنر و ادبیات به صیخا زند توجه در دوران طور كلیب. »دانست تادبیا وگسترش

 خان مردان . علیاست نبود حائز اهمیت ایكرده فرد تحصیل خان كریم اینکه به با توجه امر این

 حركت گفت انیتوم .داشتمی هنرمندان به مطلوبی بود، توجه نخا كریم ازجانشینان نیز كه

 بیدگلی صباحی .(414ص ،تاریخ سیاسی اجتماعی)« گرفت صورت ایران ادبیاتدر تاریخ جدیدی

 :  گوید بارهدر این

 ایـــزدی الطـــاف بـــه كـــه از تـــوكلی بعـــد

 مودـنـــ ا كـــرمـو وفـــ و مردمـــی از عـــدل

 

ــی  ــه دان ــ ب ــت اسپ ــرین دول ــرد چ دی ــار ك  ک

 وار كــردــــدا استــــخ كــه یـدوستــ انــــارك

 (11 ، صصباحی )دیوان
 

 شیراز»برخوردار بودند. نسبی و آرامش از امنیت جز خراسان ایران نواحی اغلب خاندر عهد كریم

 تا اواخر صفویه كه دیمق شعرای و دواوین خوب هایكتاب و مجموع شده و ادب علم مركز دایرۀ

و  آسودگی به افتاده مردم دسته بودند. ب محروم از آن مردم بود و سالطین هایكتابخانه مخصوص

و بهار ) «داشتند آنها اشتغال و تدریس و مشاوره و محاوره و بحث و نقل خواندن به نان باداشتن

 . )14ص ادب فارسی ،

 دربار كریم راهی الح امید گشایش به از شعرا و نقاشان زیادی زند عدۀ خاندر روزگار كریم

كردند تا در شیراز و دربار  كوچ نفر دیگر از خوشنویسان زرگر و شش محمد هاشم»شدند.خان
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 دستب ثابتی اداری ، مشاغلنقاش كاشانی و غفاری شاعر اصفهانی، و نامیشوند  مستقر وكیل

 زند گوید:  خان كریم به آذرخطاب. (10ص مکتب بازگشت،) «وردندآ

 دلیران سر و سرخیل خسرو ایران ای

 است و امان در امن همه تو ایران از عدل

 

 امروز ظفرمند تویی شیران بیشة در 

 افکند مملکت بر این خورشید تو تا سایه
 (101 ص)آذر،

 باشی حکیم میرزا رحیم نوادۀ اصفهانی موسوی میرزا عبدالوهاب ،خانكریم، زندیه در آغاز حکومت

 میرزا حکومت در زمان»گردانید. اصفهان حاكماو بود،  عهدۀب اصفهان كالنتری منصب كه را

 و ارباب از هر باب االلباب شعرا و ظرفا و اولو و مجمع آداب بوستان خلد نصاب ، اصفهانعبدالوهاب

 هایکدیگر غزلها و مطلع تجاوب به و قماری عنادل چون بر سر شاخسار نظم هر روزه موزون طبع

تجربه )« پرداختندمی شوق نواهای و حمامه ورقاء چون و محافل در مجالس ساختند و امراء كالممی

 .(  014ص االحرار،

 شود خوش كرمش كز فارس و است عراق وقت

 او را چــو او دشــمن تــــكجاس تصــرف خــتب

 

ــ ردید از او روضــةـو گـــیــزد چــ   ینرخلــد ب

  گـر نگـین   كـف  بـه  نشد داشـت  دیوسلیمان
                                                                                                                        (04 : صصباحی دیوان)

 برای مساعدی اوضاع ،حاكم در روزگار این كه دریافت توانعصر می نویسندگان از سخن راینبناب

از  كمال ارباب روز بخت آن»گوید:می دیگری . نویسندۀاست بودهاز شعرا  حمایت و پرورش

 اصفهان و خطة آراسته نعم نالوا به و ادراك فضل اهل مراد مردم بود و خوان برخاسته گرانخواب

 .(014ص ،تجربه االحرار)«نهاده سواد جنت بخش طیره و آرامش آسایش كثرت و نعمت در وفور

با  اصفهان حاكم میرزا عبدالوهاب. »داشت همراه سفرها شعرا را نیز به مذكور در برخی حاكم

 برده را نیز همراه هاتف و جناب شیراز رفته به وانیدی محاسبات تنقیح برای كمال از اهل جمعی

 گوید: می بارهاین بود. آذر در

ــو ــا چ ــم ب ــینید و داریــ  ه ــحبتـنش  د ص

ــت ــمارید ای غنیمـ ــلتان شـ ــوش وصـ  خـ

 

ــه  ــی ب ــه كنج ــوی ن ــهدر آن دی ــا و ن  دد ج

ــن ز ــاد آریــ   م ـــهج  د ایـی ــد  رتانـ  ب

 (111)همان:

 شد. رفتار او با شعرا و اصفهان حاكم آقا محمد رنانی نام به شخصی دالوهابمیرزا عب از مرگ پس

فرار كردند.  او از اصفهان آزار و اذیت سبب به ایعده جهت نبود. بدین مناسب شمنداندان

 . ویدر آمد در نصیحت با او از اصفهانی آقا محمد بید آبادی و نحریر مکرم اعظم فیلسوفحضرت»

رعایا و  مستعار به دو روز حیات در این كه نمودی بلیغ و تهدیدات فرستادی عنیف هایرا پیغام
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. است نشده متنبه  روا ندارد ...حاكم قبیح حافو اج صریح آفریدگارند ظلم ودایع بدایع برایا كه

 (044)همان:

 و كاشان قم به عصر از اصفهان از شعرای برخی و آذرو هاتف كه است شخص در روزگار همین

 به خطاب ایآذر در قصیده .كردند شیراز كوچ نیز به رفیق صهبا و حسین آقا محمد تقی رفتند.

 کند:می شکایت چنین محمد رنانی جیاز حا خان كریم

ــ ــه هلل هالمن ــی ك ــال س ــون  س ــد اكن  ش

 و اماننــد ندر امــ همــه تــو ایــران از عــدل

 بغــداد لةـتــا دجــ مهـهــ كرمــان از خطــة

 در آنجـا  گـرگ  یکـی  كـه  صـفاهان  بیچاره
 ارـپـ ـسـم لهـافـ ـــق  یک هـدل دزدی زنهار به

 

ــران  ــده ای ــون  از داد ش ــو چ ــن ت ــد دام  الون

ــایه  ــا س ــیدتو ت ــراین خورش ــتب ــد مملک  افکن

ــاحل ــان از س ــه عم ــاحت  هم ــا س ــد ت  در بن

 وانــد ده بــود ســال  امســال شــده چوپــان
 دـــ سنـپـم لهـــــگ  جــرن لهـی رگـگ هار بهــزن

 

 از قصاید دلپذیر حاكی بعضی و آذر را مضمون»گوید: می قصیده این به دراشاره لیدنب عبدالرزاق

از كالنتر و  اناصفه . اكابر و اعیان هـ4411 در سال. (040)همان: .پیر است گرگ از آن ازشکایت

 محاسبات تنقیح بهانه به و تجارت حرفت از اهل و جمعی بلوك و كدخدایان و شریف وزیر، و وضیع

 درگاه به شدند و شکوه دیوار مذلت سایة نشینخاك ،شیراز آمده به محنت به آكنده با دلی دیوانی

 (040)همان:...   یافتهجال دارالمک آوردند و شعرا و ظرفا از نفس

مؤثر  عهد چندان در این آن و رونق ادبیات در تحول نادر شاه شخص كه دریافت توانمی بنابراین

 اما در شعرغالب گردد. درونگرایی شد تا حد زیادی در روزگار او سبب حاكم سیاسی اوضاعد و نبو

 شعرا و به آنان اندك و توجه نسبی و آرامش ود امنیتاو، وج زند و جانشینان خان در عهد كریم

، خود نویسندگان شعرا و سخن شد. كالم دوره در این ادبیات نسبی و تحول رونق مایة نویسندگان

بر  قرن نیم این اجتماعی تاریخ از بررسی كه . آنچهمدعاست بر این متقن و دلیلی روشن گواهی

 . تجدّد را نباید انتظار داشت معنای به و تحول نوآوری كه است ازاین د حاكییامی

   ادبی و میراث سنت .2

 ادبی و سنت ما تأثیر میراثاند، ادانسته از شعرا خود را مبتکر و خالق یکهر اینکه به با توجه

 ندارند. و آن هایو چارچوب ادبی از سنن پیروی زج ای، و گویا چارهآشکار است در اشعار آنان وضوحب

 تغییر و تحول و نگهدارندۀ بازدارنده بیشتر عامل ادبی و میراث سنت اقرار كرد كه نکته باید بدین

 طور كاملنیز ب معانیدر عنصر  ادبی وقالبهای بر صورت عالوه و زندیه افشاریه دورۀ ادبیات .است

 این به و روشنی صراحت خود به دوره این. و شعرا و نویسندگاناست ادبی و میراث بر سنت مبتنی

را  عراقی از سبک و پیروی گراییسنت، زندیه دورۀ از شعرای بیدگلی صباحی.د دارن اشاره موضوع

 گوید: ، میسروده صفهانیا رفیق به خطاب كه ایداند. او در قطعهمی و خجسته نیک امری

 حقیـق  اطبسـ  در ایـن  الحق وی درك به توئی  راــــــروزگـــار م نایـز ابـــ اســـت شـــکایتی
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 در ارشــاد  ســتاده  طریقــت  بــه  ره نجســته 

ـــزب ــه انـ ـــگ طعن ــر بـ ـــــشایند ب  انیـزرگ

ـــب ــ ود ـــ ــا اقتف قةـطری ـــم ــ ایـ  ادانـاست

 ابدــــ خبـر ی   كـس   المـاسـ  یقتـقـح  گر از

 

 ...در تحقیــق نشســته حقیقــت بــه پــی نبــرده

 ...شـقیق  رتبـه  بود بـه  بدو شعری شعرشان كه

ــاوگی ــه  نرســد  بی ــر   طعن ــدات ب ــق  ه  طری

 دیقـــزن  تـخود مالم د ــنرس  لمیــمس به

 ( 11 : صصباحی )دیوان

 تند کند تا چندانتجدد را كند می هایگام ادبی و میراث سنت» كه معتقد است پور نامداریان تقی

 و و سست گاهتکیهبی تغییر و تحول ،سنت وجود پشتوانة كند. بدون سقوط ابتذال در چالة نرود كه

 .(14ص ،در سایة آفتاب)« گرددو ناپایدار می متزلزل

 طبیعی سیر و روندی كه است والتیتح بررسی برای كننده تعیین بیشتر معیاری سخن این البته

 روی ادبی سنن به قبلی و تصمیم جدی ، شعرا با عزمبازگشت در دورۀ آنکه حالباشد. داشته

 كه است پایه تا بدان ادبی دارند. تأثیر سنت اذعان از گذشتگان پیروی به با صراحت اند و خودآورده

 هایاز سنت آنان در عدول هندی بکخود را از س تنفر و بیزاری علت دوره نای شعرای و نویسندگان

 و كلمات شیرین منظوم سخنان ختم از هنگام: »است مراد آمده در گلشن میدانند. گذشته شعری

 به سریو ك سال و پنجاه صد یک مدت الی موالنا محتشم ابرسپهر در پاشی اشعار درر بار رنگین

 ایشان ناموافق مدخلیت و دفتر شعر به گسسته از هم متأخرین ناالیق از تصرفات نظم سلسلة بارهیک

از  و نه بدگو آبرویی شعرای كسر اندیشی طبع را از تأثیر سمومكلمات گلستان . نهاز یکدیگر ریخته

 گو رنگزشت سلیقة كم ناظمان کر خامف خریف لفص سردیدل علتب شعر و ادبیات بوستان لهایگ

 .(141ص ،گلشن مراد)« بود جا ماندهب و بویی

 انــعهد بیشتر نمای این سرایصیدهو شاعر ق نویس تذكره آذر بیگدلی در سخنان نکته این البته

مسدود و قواعد  دمینمتق فصحای متینه خیاالت طرق 4ایشان گستریخنــــاز آغاز س» :است

 مبدع ( كه)صائب مشارالیه میرزای بعد از جناب سخنوری مفقود و مراتب سابق استادان مسلمة

 .(401:صآذر بیگدلیدیوان )...«بود هر روز در تنزل ناپسندیدهجدیدۀ طریقة

  ادبی و میراث سنت به در گرایش فرهنگی هایتأثیر زمینه -2 -4

 و فرهنگی اجتماعی بر اوضاع آن و تأثیر عمیق مغول بعد بر اثر حمالت به هفتم از قرن ر فارسیشع

تنها  عراقی سبک در غزل کهآورد. تا حدی روی ذهن به تنو یا پرداخ گراییدرون كشور به این

شاعر وجود  و اندیشة کر و ذهندر ف و یا آسمانی در بعد زمینی از معشوق و خیالی ذهنی تصویری

 ببرد، نگذاشته پناه درون به شاعر جز اینکه برای ، مجالیاجتماعی اوضاع بحران سببهمیندارد. ب

 چند شکلهر صفویه دورۀ حکومتی ویژگیهای به بعد با توجه عر دورۀدر ش اندیشه این . بازتاباست

                                                      
 .ویژه شعرای متاخر آن عصر استاشاره به شاعران دورۀ صفویۀ ب  1
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خود  داد اما در كلیت حیات ادامة یا هندی اصفهانی سبک عنوانو ب گرفت خود به و نو تازه و قالبی

 ملک .فراتر نرفت خارج با عالم نآ و تطبیق درونی هایاندیشه به و پرداختن هرگز از قلمرو ذهن

 یهیتوج عراقی هر چند در دورۀ خود در برابر معشوق حقیر شمردن: »الشعرا بهار معتقد است

 یا معشوق در مقابل گوینده ذاتی انحطاط نوع یک صفویه ، اما در دورۀیافت آن برای توانمی عرفانی

 . (114،:صنقد ادبی)« بود. و نشر تصوف مغول تسلط از آثار شوم  یکی حالت بود و این ممدوح

 در شعر و ادبیات طور طبیعیب اندیشه تا اینشد  باعث مدهدواز قرن دوم در نیمة آمده پیش شرایط

 سیاسی )مسائل بر آن حاكم و شرایط فرهنگی هایزمینه گفت توانمی وارد شود. بنابراین دوره این

 داشته یا انفسی و ذهنی درونگرا سیری چند قرن مدتب تا شعر فارسی گردیده باعث ( واجتماعی

 ادبیات بنابراین نگرفت صورت چندانی تحوالت فرهنگی در عرصة دوازدهم قرن مدو در نیمة باشد.

دیگر نیز  با جوامع ارتباط برای . شرایطدر اختیار نداشت پویا و متغیر و تازه از ارزشهای محصولی

 توجه باشد كه لمرویق سویب ادبیات مسیر حركت كه اشتباید انتظار د مهیا نبود. بنابراین چندان

شد  سبب زندیه در دورۀ فرهنگی زمینة شدن فراهم.بیشتر است در آن ثابت شهایارز و مفاهیم به

براز ا زندیه در دورۀ ادبیات از وضعیت نویسندگان قرار بگیرد. غالب مورد توجه كمی تا ادبیات

 در عصر كریم بو ط و ادب خط علم»نویسد: بهار می الشعرای ملک اند.كرده و خشنودی رضایت

  و تتبع و فارسی و سواد عربی شعرا در خط عصر خاصه آن دانشوران و همة سزا داشتهب رواجی خان

 (.014:ص1ج شناسی ،سبک) اندبوده قوی دستدارای تاریخ و فن شعر متقدمین

 و عامل و ركود شد نه از ایستایی ادبیات خروج برای ایانگیزه صرفاً زندیه دولت و عنایت توجه

 در شعرا توانایی و عدم شعر و ادب واقعی نبود حامی،  سبب همینو تجدد. ب تحول برای سببی

 كنند.  را توجیه سنت به بازگشت شد تا آنان ای، بهانهو پویایی ایجاد تحول

   فردی شخصیت .9

او  و فرهنگی علمی مندیو توان زندگی ، شرایطشخصی هایجربهبا ت شاعر متناسب فردی شخصیت

 شرایط سبب باشد و به تحول بدون ایشعر میتواند اثر بگذارد. اما اگر جامعه بر عناصر مختلف

قرار بگیرند،  یادود و بستهمح در شرایط شعرا و هنرمندان خصوص به جامعه ، افراد آنبر آن حاكم

 . است و اندك پیدا كند، بسیار كم بالفعل صورت آنان بالقوۀ مندیهایتوا آنکه امکان

 و علمی هایظرفیت باشند و بتوانند از تمام نابغه و توانمند كه ، تنها افراد بسیار قویاوضاع در چنین

 فردی توانند از شخصیتیابند، می دیگر غلبه بر عوامل ببس كنند و بدین موجود استفاده هنری

 مواقعی در چنین گذار باشند. البتهكنند و تأثیر استفاده مطلوبی شکل به شرایط از همة فارغ خود

پیشرو  شعرای.(11ص .درسایة آفتاب) باشد باز دارنده تواند عاملمیخود  ادبی میراث و سنت

 و مدتی داشتاشتغال طبابت به اصفهانی هستند. طبیب كرده غالباً با سواد و تحصیل ادبی بازگشت

 کند: می اشاره طبابت شغل به ایهبود. او در قصید كالنتر اصفهان بعد از نادرشاه
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ــه مفرحــی ــی ك ــنم خســتگان پ ــب ك  تركی

 

 ماریـبیـــ نســـیم زاجـمـــ بـــرد ز رونـــــب

 (01 ص، طبیب )دیوان

 باشی حکیم دربار بود. میرزا نصیر اصفهانی باشی حکیم نیز مدتی در روزگار صفویه وی

. و در تبحر داشت و موسیقی و ریاضی ، نجومالهی در حکمت زند بود. وی خان كریممخصوص

 داشت تمام تبحری ادب در دواوین اصفهانی هاتف میشد. خود محسوب زمان برجستگان از طبابت

کردند. و می شاعر دانشمند تلقی را معاصرانش صباحی .گفتقدما شعر می در اسلوب هم عربی و به

 مطالعه صرف كند و سالها وقت را تألیف تا آتشکده قادر شد پردازیتذكره به اشتغال مناسبت آذر به

 .(444ص ،در شعر فارسیسیری ) نمود اشعار آنان قدما و گزینش آثار

 حساب به شناسو سخن نیز بود، ادیب زندیه توزیر دول وفا كه به متخلص فراهانی میرزا حسین

 شعر گردید تا زبان باعث مسأله . همیندر اختیار داشت آثار نفیس از مجموعة ایكتابخانه و آمدمی

 نظیر طوفان شود. جز شاعرانی آلوده ركیک ا و سخنانهجو و ناسز كمتر به دوره این برجستگان

 ادب ، سایر شعرا در رعایتتند و زهرآلود است هجو آنان نیش كه ترشیزی و شهاب هزارجریبی

 اند و از راهخود شعر سروده دل شعرا برای اند. غالببوده و عام زبانزد خاص طبع مناعت و كالم

 اصفهانی کردند. عاشقمی زندگی ، گذرانامری به با اشتغال اند و هر كدامنکرده زیرو كسب شاعری

 گوید: می موضوع این به در اشاره

 نـــان كـــز بهـــر نـــیم دونـــان از آن لیـــک
 

ــیوۀ ــوزه شـــ ــعار  امدریـــ ــد شـــ  باشـــ
  

 کرد: می روزی كسب كشاورزی از راه كه و یا صباحی

 جهــان كارهــای بــه دمدیــ نظــر چــو كــردم

ــه ــاع چـ ــتش  انتفـ ــار زراعـ          باشـــد ز كـ

 

 نیســت از زراعــت بــه شــغلی از تجــارت پــس

 نیست بضاعت اندرش دست به كه كسیچو من 

 (14 ، صصباحی )دیوان

 ند كهکانتقاد می فردوسی چون افشار از شاعری نادرشاه شاعر و مالزم خراسانی محمد علی حتی

 . است بوده شاعری و زر از راه سیم دنبالب

 اهـزشــــ نـــی  چـــو فردوســــیم  عـتوقـــ 

 خــــا افســــوس سرانگشــــت بگــــردم
           

 و مـــاه ســال  بســی  گـــردم محکــوم  كــه  

 روا تـحاجـــ هـاز آنکـــ سـپـــ ردمـنکـــ
 

 كسب او برای و شاعری ستا او طبابت اصلی شغل كه است شعرایی نیز در زمرۀ اصفهانی هاتف

از  و حکایت شده سروده نفس و سالمت طبع او در مناعت از قطعات . یکینیست درآمد و ارتزاق

 شاعر دارد؛ و روشن آگاهذهن

 دسـت  به فرسودن خاره مژگان به خار بدرودن

ـ   بوسـه  عقـرب  بـا دنبـال   لعل  ارـمـ  دانـبـر دن

 چنـگ  به ببریدن كوه دندان به خائیدن سنگ 

 نهنـگ  در كـام  غـوص  ضـیغم  با چنگـال  پنجه
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ــر از سرپســتان ــیر ش ــ دوشــیدن زهش  بـحلی

ــا برهنــه كــام تشــنه  در تمــوز و ســنگالخ و پ

 لئــام در بــزم كــه تر بــود بــر مــنآســان صــدره
 رآرــــر برآرد گو بـــگ من هستی رد ازـگ رخــچ
 

ــن ــدان و زب ــ  دن ــار گ ــیدن رزهم ــرنگ نوش  ش

 ...لنــگ ها بــا پــایعصــا فرســنگبــی بریــدن ره

 رنگرنـگ  پوشـم  و زرد و جامه سرخ نوشم باده
  نگـــ ـرد نــگ مــــنام انـــادا دور از دامــدور ب

 (401-4 ، صهاتف )دیوان 

 نشد تا تحول كور سببمذ املاز عو یکدیگر هیچ شرایط نبودن فراهم علتب ،اما با وجود این

وجود  شاعران در بین مندیو توان ایجاد شود. و اگر قدرت دوره این در ادبیات نوگرایی معنایب

 . است شده گذشتگان ادبی و میراث از سنت پیروی مصروف ،داشته

 تلقی و رونق تحول عدم علترا  شرایط نبودن گذارد و فراهممی صحه سخن نیز براین بیگدلیآذر 

 نظر جوهریان را به معاصرین خیال مخزن جواهر رنگین كه خواست: »است آمده کند. در آتشکدهمی

و  روحانی آالم با وجود شدت استعداد فطری نظر به شود كه رساند تا معلوم و بینش بازار دانش

و  سخنوری و داد نهاده نظم دایرۀ تا پا به خمول زاویة انچند نفر منزوی ، اینجسمانی اسقام كثرت

 و امان ... در امناكثر اوقات كه متقدمین از استادان هر یک تکلف شائبهبی داده گستریسخن

 و اقاصی ، محسود ادانیبودهو مقاصد  مطالب عصر خود كامیاب سالطین مراحم در ظل غنوده

 .(141 ص آتشکده ،) «زیستندمی

 دهد كهمی ، نشانشعر وسخنوری به ختنو پردا گزیدن عزلت و كنج آذر، بروز عنصر فردی در سخن

 ها در شعر آنخواسته و یافتن مغول با دورۀ شرایط تطبیق یعنی درون به و پرداختن عزلت كنج

از  ماندن غافل آن تبع جدید و به مضامین به رداختنو نپ با اجتماع ارتباط و نیز قطع روزگاراست

 . است برگردانده گذشته مسیر شعر را به كه بوده عواملی و همه ، همهتازه زبان

 شعر  مخاطبان .1

 سخن معنایی زمینة«كه است مخاطب دارند. در واقع بر عناصر سخن نیز تأثیر فراوانی مخاطبان

 ،دستوری تعقیدهای ند. عدمکمی شعر تعیین و هنری علمی یهاظرفیت تضایاق را به آن بیان وۀوشی

 از فرض ناشی و حماسی و تغزلی در شعر تعلیمی موسیقیایی روانی و حتی و بالغی ، معناییواژگانی

« است درباری اهل مخاطبان فرض سبب آمیز به. وجود تعقید در قصاید مدحاست عام مخاطبان

 .(11ص در سایة آفتاب ،)

 کند: می توصیف گونهرا این شاعری شعر و رونق ، مایهدوره این سرایان از قصیده آذر بیگدلی

 گفــتم و شــاعری شــعر اســت دو چیــز مایــة

 نــــیـآی مـجــ انـآزادگــ دل ایـعطــ یکــی

ـ  انهـزمـ  در ایـن  بـد مـن   ز بخت ولی  ماندـن

 سـود  تـوانم  سـری  پـایش  بـه  كه سروری نه

 شـد اسـتاد   یافـت  دو شـاعر اگـر بهـره    كـز آن  

 حــــورنژاد زادگــــان پــــری هــــوای یکـــی 

 شـاد  وی از كـس  را كند دل دو كه آن از یکی

ــه ــری ن ــه كــه دلب ــی دســتش ب ــوانم دل  داد ت
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 رسیـــ پیـم  هـــ انــزم لــــگر از اه این نهزما

 
 تبعادـــ ــاس  داردـــ ـن  شانـایـ   مانیــد گــب  ز

                                 (114 ص 0 ، ج)آتشکده

یا  دیگر خریدار شعر باشد، عبارتیباشد و ب ادب شعر و اهل امییا باید ح از دید او مخاطب بنابراین

مورد  از اینکه دوره این شعرای لباغشعر ایجاد كند. سرودن برای یاانگیزه باشد كه كسی

 دهند. می  سر شکایت و شکوه ،اندقرار گرفته مهریو بی توجهیبی

ــر   ــد اب ــتـنفکن ـــسای یـربیت ــ  هـ ــر س  رمـب

ــاغی ــه ب ــحاب ك ــاری از س ــی به ــت نم  نیاف

 رـــ ــس شیدـكـ  طبیعت  اقتضای  به  نخلم

 

ــالیم  ــودرو نه ــه خ ــتم ك ــان  شدس ــر فش  ثم

 از آن خــار و خــس گــلو اللــه جــایب درویــ

 هانـــ ج در  نیسـت   پرورشی به راـرو مــنی

 (11 ، صعاشق )دیوان

 فطری شعرا و نیروی شخصی هاینمندیو توا ذوق حاصل دوره شد، شعر این پیشتر اشاره کههمچنان

 بالندگی تا مایة است شعرا نشده به دانچن توجهی و حکومت جامعه اال از سوی . واست آنان و ذاتی

 کند: می بیان خود را چنین بودن زهانگیبی دلیل ایدر قطعه ترشیزی شود. شهاب آنان و تقویت

 نجــوم ز علــم آورم میــان بــه اگــر ســخن 

ــفینة  ــر سـ ــویش  و گـ ــعار خـ ــایم اشـ  بگشـ

ــر و ــه گ ــة ب ــورت خام ــایم گریص ــت گش  دس

ــم ــر قل ــه و گ ــف ب ــس آرم ك ــتن پ  خــط نوش

 ختــــ ب ونیــزب از كه از اینها حاصل چه ولی
 

ــرا عـــدیل  بـــه  ــار نباشـــد مـ ــر روزگـ  و نظیـ

 ظهیــر خــون جــوش حســد افتــد بــه ز آتــش

ــنم ــر آب كـ ــل روان بـ ــویر و روح عقـ  را تصـ

 تیـــر از انامـــل خامـــه فلـــک فتـــد بـــر اوج

 شـعیر  یمـــ ن را بـه  جملـه  خرد ایـن نمی كسی
 

 صناعات به آراسته ، اغلباست دوره این شعرا و ادیبان به و یا خطاب در مدح كه از اشعاری دستهآن

 ولفظ تصنع و خم و خود را در پیچ پیموده تکلف راه  و شعرا گاهی است شاعرانه و هنرنمایی ادبی

 . است بخش نیز در همین دستوری و خطاهای بیشتر اشکاالت البته اند كهانداخته آرایی

 پژوهش نتایج

از  یرویپ نیامد و شاعران وجودب سخنوری ۀو شیو در روش جدیدی سبک و زندیه افشاریه ۀدر دور

 اند.بوده سهیم ادبی بازگشت در ایجاد گوناگونی كار خود قرار دادند. عوامل را الگوی پیشینیان ۀشیو

در عصر  اجتماعی مناسب فضای نبودن ، آمادهصفویه حکومت در اواخر ایران اوضاع آشفتگی

 حکومت صاحبان حمایت عدم زند و در نهایت خاندر روزگار كریم مناسب و نبود بسترهای افشاریه

از  ایجاد نشود. ادبیات جددو ت آورینو برای ایشد تا زمینه باعث از شعرا و نویسندگان و پادشاهان

شد تا شعر  سبب و اعصار متمادی قرون در طول ادبی سنن و میراث عمیق ۀدیگر سیطر سوی

 فضای بودن حاكم سببعهد به این شعری قالبهای در تمام .باشد داشته درونگرا و ذهنی سیری

اعتقاد  . همچنیناستباخته  رنگ محتوایی ریعنص بعنوان و نشاط و طرب ، شادیاجتماعی خاص
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تأثیر خود  را تحت دورهاشعار این محوری اندیشة عنوانب بازگشت شعرای در میان شیعی مذهب به

  .است قرار داده

و  دو شاعر یک نبود، البته ادبیات به توجه برای ظاهراً مجالی افشاریه حکومت كوتاه ۀدر دور

 اهگاهینادر بودند وگ از مالزمان خراسانی و محمدعلی استرآبادی خانمیرزا مهدینظیر  نویسنده

طور را ب محیط توانست ، فقطزندیه شاهان اندك توجه چنینقرار میگرفتند. هم وی مورد نواخت

 .كند. فراهم ادبی اوضاع به بخشیدن سامان برای نسبی

 ًاتفاق ظاهرا واقعی معنایب سبکی تحول چون نیست وشنر بینابین سبک جایگاه بازگشت ۀدر دور

 هندی سبک ۀکنند تا شیومی جزم عزم قبلی قصد و تصمیمبا  شاعران دوره . در ایناست نیفتاده

 ادبیات سرنوشت گفت توانمی سانر بار احیاء كنند. بدینرا دیگ گذشتگان راكنار بگذارند و سبک

و  جدی صورتب ادبی قاجار، بازگشت ردورۀد چون است شده زدهرقم دوره شعر در این ویژهقاجار ب

و  هندی سبک بین، میانه ایدوره را بتوان اولبازگشتۀ دید دور . شاید از اینیافت ادامه هدفمندانه

 .ستدان قاجار عصردر  ادبی بازگشت

 منابع :

 .، امیركبیر، جلد دوم محدث میرهاشم تصحیح (،4141)خان لطفعلی ،آذر بیگدلی ،آذر آتشکدۀ  -4

 .، نشر معیندوم چاپ ، (4111 )، غالمرضادر عصر زند ورهرام ایران اجتماعی سیاسی تاریخ -0

 قاضی حسن و تحشیه تصحیح (،4114) ، عبدالرزاقدنبلی االبرار بیگار و تسلیهاالحرتجربة  -1

 .، تبریزطباطبایی

 زادۀركن محمدحسین و تحشیة تصحیح( 4111) محمدمظفر  ،صبا ، حسینروز روشن تذكرۀ  -1

 .رازی، كتابخانة آدمیت

 عبدالرسول کوشش، ب(4110 )مفتون به متخلّص ، عبدالرزاقدنبلی،دارا  نگارستان تذكرۀ  -4

 خیامپور 

 ، چاپ دوم (، سخن 4111، تقی )در سایة آفتاب، پور نامداریان  -1

 و غالمحسین ناصری ساداتحسن بکوشش ،(4111) بیگ،  لطفعلیآذر بیگدلی، آذر دیوان  -4

 .اول ، چاپ، جاویدانبیگدلی

 .، زوّاردیوان منشكی عباس اهتمام ه، ب(4111)، پرتو بیضاییبیدگلیصباحی دیوان اشعار،  -1
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