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  چكيده
تـرين دورة شـعري در ادبيـات ايـران            اسـي با آنكه سبك هندي در ظاهر غيرسي      

هـاي    است، اما در باطن، بسياري از خصوصيات اصلي آن در واكنش به سياسـت             
 و خصيـصة      صـور خيـال     پيچيـدگي . وجود آمـده اسـت     فرهنگي دورة صفويه به   

ــتدالل ــوام   اس ــه ع ــنش ب ــوعي واك ــطحي  آوري، ن ــي و س ــري زدگ ــت و  نگ هاس
هـا و   هـا و سياسـت   اعتنـايي بـه سـنّت    هـا و بـي   هـا و دگرانديـشي      يـابي  مضمون

هـاي    هـا و ممنوعيـت      العملـي اسـت در برابـر محـدوديت         ها نيز عكس    ايدئولوژي
هـاي موجـود       از واقعيت    دنيايي كامالً متفاوت   ،سياسي و فرهنگي كه در مجموع     

  .آورد وجود مي در جامعه به

يـزي،  گر سبك هندي، دورة صفويه، مقاومت منفي، سياست، سنّت       : ها  كليدواژه
  .ستيزي ايدئولوژي

                                                 
∗. E-mail: Ghahreman.shiri@gmail.com 
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  مقدمه

مـذهبي دورة صـفويه را       -اجتماعي و فرهنگي   -هاي شاعران در برابر وضعيت سياسي       واكنش
هاي سـلبي و انكـارآميز و مبـارزة منفـي بـا               توان به دو دسته تقسيم كرد؛ دستة اول واكنش          مي

نگرانـه،    سـطحي  سـويه،  عملكرد حكومت در انجام بسياري از اعمال افراطي، تعـصب آلـود، يـك             
هايي كه حكومت بـا اسـتفاده از      نوعي اعتراض و تخطّي از سياست     . اي و نامطلوب است     بخشنامه

در چنان  . ها در جامعه است     دادن و تثبيت آن    گري، درصدد رسميت و مشروعيت      ابزارهاي سلطه 
، هـاي حكومـت بگـذارد    تواند تأثيري بـر تغييـر سياسـت    اوضاعي كه هيچ نهاد يا شخصيتي نمي  

پردازنـد تـا ضـمن اعـالم          هايي ديگرگونه مي    ها و آموزه    شاعران با رفتاري متقابل، به طرح ارزش      
در برابر  . هاي ناروا نيز برآمده باشند      ها، درصدد نفي كامل آن رويه       گونه سياست  ناهمسويي با اين  

كننـد تـا از      توجهي به تغيير و تحوالت سياسي را وانمود مي          گونه رفتارهاست كه شاعران بي     اين
گزيني از سـر نـاگزيري،       گيري و عزلت    آوردن آنان به گوشه    روي. باز زده باشند  رتأييد حكومت س  

هاي گذشته، اسـتفادة انـدك از عناصـر ايـدئولوژي حـاكم،               توجهي به فرهنگ و ادب و سنّت       بي
ي هـر  گويي و گسست معنايي، نفـ  گرايي و پراكنده آوردن به غزل، درون كنارنهادن قصيده و روي  

زدايانـه و   بردن به بيگانه، جستجوي مفاهيم آشـنايي     بيني، مهاجرت و پناه    نوع ايدئولوژي و جهان   
صان و شـاعران، شـماري از واكـنش              هـاي شـاعران در برابـر آن          انتخاب مخاطب از ميان متخصـ

هـاي حكومـت      اي ناهمسو با سياسـت      هاي نامقبول در جامعه است كه دقيقاً در سويه          گري  كنش
بدون شك گرايش به عوالم و تخيالت شخصي، تمايل به گريز و اظهار بي نيـازي                «. كند  يسير م 

بردن به عشرت و انزوا كه همه از ناهماهنگي با محـيط حكايـت               و نوميدي نسبت به خلق و پناه      
لـيكن  . شود  دارد، البتّه تاحدي تجلّي روح عصيان در اشعار بعضي شاعران اين عصر محسوب مي             

و در رفتار كـسي كـه   . خواندند مي» وسعت مشرب«هاي عصر، اين همه را  ام ارزشدر سلسلة نظ  
بـادة ارغـواني و صـحبت يـار          بـي «قول نصرآبادي    به» قدر زندگي را دانسته   «گونه تمايالت    با اين 
ديدنـد و يـا خـود ناديـده           گونـه شـبح عـصيان يـا اعتراضـي را نمـي              برد، هيچ   سر نمي  به» جاني
بايد متوجه اين نكته باشـد و همچنـين           وز در بررسي شعر صائب قطعاً مي      منتقد امر . گرفتند  مي

اي به حـساسيت او، ممكـن هـست           اين احتمال را هم در خاطر داشته باشد كه در كالم گوينده           
گاه فقط نقابي باشد براي تصوير خالف آن كه رسـم جاريـست و شـاعر                 نصيحت و عبرت هم گه    

  .)135: 1364كوب،  زرين(» احياناً قصد دارد بدان اعتراض كند
هـا و تبليغـات       هاي اثباتي يا ايجابي يا ارائة الگوهاي مثبت در برابر فعاليت            دستة دوم، واكنش  

شدة اجتمـاعي و حقـوق حيـاتي         هاي اثبات   انگاشتن بسياري از واقعيت    حكومت در نفي و ناديده    
مهـم زيـستي و در مقابـل،        تعطيل قوة تفكّر و تعقل در بخش حساسي از موضوعات           . هاست  آدم
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. تكيه بر تقليد و تسليم و تابعيت صرف، از مطالبي اسـت كـه مطلـوب فرهنـگ حكومـت اسـت          
گـري و     كه شاعران با تمام توان خود در پي بيداري و پويايي بخـشي بـه تـوان آفـرينش                   درحالي
هاي عرفـاني   شهاشارات آشكار و پنهان به اندي. ها هستند  ها در بسياري از زمينه      ورزي آدم   انديشه

هــاي مــرتبط بــا آن، چــون وحــدت وجــود و جاندارپنداشــتن همــة عناصــر طبيعــت،   و مؤلّفــه
ورزي بـه مـي و        هاي مذهبي، عالقـه     بودن از تعصب و حساسيت     نزدن، عاري  كشيدن و دم   مالمت

خودي، طرح مكرّر موضوع تقابل عشق و عقل، اعتقاد به ناهمسويي عـشق               مستي و ميخانه و بي    
ترين موضوع عرفاني  دادن به عشق كه اساسي اي و از همه باالتر، محوريت   رسمي و مدرسه   با علم 

توان آن را مبارزة آرام و اثباتي     هاست كه مي    هاي شاعران در اين سال      است، يك بخش از فعاليت    
اي كه عرفان را عمالً ممنوع اعالم كـرده   هم در جامعه هاي حكومت نامگذاري كرد؛ آن  با سياست 

هـا و     صـوامع و تكايـا و خلـوت       «قول محمد قزويني، در عهـد سـلطنت دودمـاني كـه              ت و به  اس
هاي درويشان چنان منهدم گشت كه امروز در سرتاسر ايران نـامي از ايـن ابنيـة خيريـه                     خانقاه

گونه رفتارهاست كه شاعران عصر       در برابر اين   .)97،  1 ج: 1372داري،    تميم(» شود  مسموع نمي 
هـا امـروزه اعجـاب پژوهنـدگان را      گيرند و حاصل كار آن اي زيركانه را درپيش مي     صفوي مبارزه 

توان  تر غزلي را مي اند و كم  همه غزل سرودهءاستثنا شاعران عهد صفوي بي«انگيزد كه چرا    برمي
 اسـتفادة   .)131،  1 ج: 1372داري،    تمـيم (» اي عرفـاني در آن نباشـد        يافت كه اصطالح يا نكته    

هاي شاعرانه نيز در واقع داللت بـر آرزومنـدي شـاعران              آوري و استدالل    ش تمثيل گسترده از رو  
ها و  ها و دقّت نظر بيني تأكيد شاعران بر باريك. هاست براي حاكميت منطق در گفتار و رفتار آدم

گرايـي، واكـنش      هاي خاص در خلق ابيات و توسعة تصويرپردازي و صورت           ها و هنرمندي    ظرافت
نگري  پسندي و سطحي  است به رفتار حاكميت كه با تبليغ فرهنگ سكوت و سادهاي  گرانه  اصالح

جانـب   عيـار بـه   طور تمـام   كوشد فرهنگ جامعه را به   دادن به محتواگرايي صرف، مي     و با محوريت  
بخـشي بـه فرهنـگ       اما تالش شاعران معطوف به تعميـق       ،گري صرف سوق دهد     تقليد و اخباري  

ديگر اشاره به دگرانديشي در عرصـة هنـر، پيچيـده و            . هاست  ر تحليل تفكّر و نوآوري و تازگي د     
كاربستن مستمرّ انديشه براي كشف و طرح  قصد انگيزش پويايي و تفكّرآفريني و به گويي به مبهم

ها نيز خود از مصاديق عيني و اثبـاتي بـراي اصـالح شـيوة                 اين مقوله . معاني ديرياب نياز نيست   
  . صفوي استورزي در جامعة عصر انديشه

در تمام جهات امكـاني و حـاالت انـساني و تـضادها و              «اند صائب     بر اين اساس است كه گفته     
هاي دقيـق و   استغراق در تفكّر و انديشه«و با » كند  ها سير و سياحت مي      ها موجود در آن     تناقض

هـاي    سخت گريزان است و به افكار لطيف و مـضمون         » از معاني بديهي و پيش پا افتاده      «،  »تازه
). 5: 1371اميــري فيروزكــوهي، (منــد اســت  آمــوز عالقــه نويافتــه و مفــاهيم فلــسفي و عبــرت

آميز و پيچيده و دور از ذهن،  درآميختگي شعر سبك هندي با عناصر انتزاعي و استعاري و اغراق 
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» مكتـب شـعر متـافيزيكي انگلـيس       «بعضي از منتقدان را بر آن داشته است تا اين سبك را بـا               
هاي مختلفـي از      نند و به اين نتيجه برسند كه شاعران سبك هندي با قراردادن جنبه            مقايسه ك 

هاي گوناگون، وجود رابطه بين كلّيـة         واقعيت در كنار يكديگر و با نگرش به يك موضوع از زاويه           
ها و اشياء، كيفيت  گونه ايجاد ارتباط بين پديده سازند و با اين سطوح واقعيت را هربار مسجل مي

سازي،  گذارند و با استفاده از مضمون       يده و چندبعدي جهان هستي را با خواننده درميان مي         پيچ
گونـه   ناگفته پيداسـت ايـن    ). 22: 1371ارباب شيراني،   (كنند    فرّارترين حاالت حسي را بيان مي     

هـاي رايـج در شـاعران         انديشي در امور انتزاعي و متافيزيكي، از مصاديق همان دگرانديشي          ژرف
هـاي حـاكم بـر        انديـشي  نگري و سـاده    گرانه در برابر سطحي     ك هندي است كه عملي اصالح     سب

  .رود شمار مي جامعه به

  گريزي سنت

عنوان يك حادثة حـساس تـاريخي، تنهـا          شدن بازار شعر و شاعري در دربار صفوي به         رونق بي
 بخشي از پيامـد      است،شدن شاعران از دربار و مهاجرت آنان به هندوستان را درپي نداشته              رانده

ها و اعتقادات حكومت در حوزة فرهنگ دينـي   توجهي متقابل شاعران به خواسته  مستقيم آن بي  
هـاي مـذهبي اعتقـادي        با آنكه همة شاعران اين دوره با جان و دل به ايمان و آرمان             . بوده است 

از اشاره به آيات و روايات  اما براي مخالفت با حكومت از ابراز مستقيم اعتقادات و        ،پايدار داشتند 
اند؛ چون ديگر رضايتي به همسوشدن با آن          و اقتباس از فرهنگ و علوم ديني پرهيز بسيار كرده         

  .كرد نداشتند آلود و برداشت خاص از دين كه حكومت تبليغ مي سيرة تعصب
ان هـا و سـازندگ      هاي ادبي پيش از خود و بريدن از سـنّت           توجهي شاعران صفوي به ميراث     بي
نوعي يـك واكـنش طبيعـي از جانـب           ها، يكي از خصوصيات سبك هندي است كه آن نيز به            آن

اين نوع اتّكا به تعليمات و تجربيـات   . هنرمنداني است كه رضايتي از روند حاكم بر جامعه ندارند         
بخـشيدن بـه تجربيـات جديـد و جـدايي كامـل از        عيار براي تازگي و طـراوت  خود و تالش تمام 

ترين جلـوة     هاي پيشينيان را وانمودكردن و كنارنهادن تقليد و اقتباس كه بيش            و تجربه ها    آموزه
توان مشاهده كرد، در حقيقت چيزي نيست جز رفتار متقابل و منفـي در                آن را در اين دوره مي     

تبعيـت و تقليـد از گذشـته پرداختـه اسـت و در ايـن                 اي كه با گرايش تام و تمام به        برابر جامعه 
دادن بـه تعطيـل اجتهـاد و تفكّـر، خـود را بـه              يي تا آنجا فرورفتـه اسـت كـه بـا تـن            گرا  گذشته
ورزان ناراضـي از وضـعيت        ايـن اسـت كـه انديـشه       .  و مقلّد محض تنزّل داده است       كننده مصرف

اند كه اين بخـش فرهنـگ را نيـز بـسياري از      موجود كه اغلب در حوزة هنر و ادبيات قرار گرفته    
گيرند، با يك ارادة ناخودآگاه جمعي چنـين          و مذهبي چندان جدي نمي    متولّيان بزرگ سياسي    

هـا و   كنند كه چون حوزة هنر و ادبيات از دايرة شـمول و اجـراي اجبـاري آن ممانعـت        عمل مي 
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شـود كنـار نهـاد و بـا      هـا بيـرون اسـت، پـس بايـد آنچـه را كـه ناپـسند تلقّـي مـي           ممنوعيـت 
گرايي در نگرش، در حركتي كامالً مخـالف بـا رفتـار            هاي فكري و نو     بخشيدن به پويايي   محوريت

يعنـي در برابـر آن نـوع از         . چيز را در حال خالصه كرد      حاكميت به نفي گذشته پرداخت و همه      
آنگاه پيامد  . هاي متقابل و تفريطي، از خود واكنش نشان داد          آوردن به حركت   گرايي با روي    افراط

دوگـانگي كامـل    : شـود    تاريخ صفويه ديده مي    مستقيم اين وضعيت آن چيزي خواهد شد كه در        
  .عملي مردم رفتار حكومت و علما با رفتار شاعران و انديشمندان؛ و سرگرداني و بالتكليفي و بي

دليـل اتّحـاد ديـن و دولـت،          كوب بر اين اعتقاد است كه جامعـة عهـد صـفوي بـه               دكتر زرين 
صاً از اكـراه و الـزام در امـور مربـوط بـه              مخصو«و  » تسامح و احياناً آكنده از تضاد      بي«اي    جامعه
در اين جامعه، تبديل مذهب منسوخ به مذهب مختار كه بـا الـزام و اجبـار                 . بوده است » وجدان

اكثريت جامعـه را تـدريجاً و برحـسب تفـاوت مراتـب، بـه               «تبرّائيان و توالّييان انجام شده بود،       
باشـي و اغتنـام فرصـت     يش بـه خـوش  روحي و گـرا  حال به سبك  تعصب، تقيه و تقليد و درعين     

تنها اذهان عامه را از      تبعيت از تقليد و استمرار آن نه        در چنان وضعيتي الزام به     .»عادت داده بود  
ذكر مصائب وارد بر اولياي مذهب كه راست يا دروغ، منسوب به « بلكه ،گرديد تفكّر آزاد مانع مي

ل و   . كـرد   ظلم و عذاب را عـادي مـي       شد، قباحت انواع      اصحاب و امناي مذهب منسوخ مي      تحمـ
داد و قساوت طبـع عاميانـه را در ابـداع و اختـراع                گونه مصائب را سيرة اولياء جلوه مي       قبول اين 

: 1384كـوب،     زريـن (» گذاشـت   هاي زشت و غيرانساني نسبت به مخالفان آزاد مي          انواع شكنجه 
723-724(.  

  درماني خودروان

گرايي در شعر سبك هندي باعـث شـده اسـت             خيالي و درون   -هاي ذهني     نيرومندبودن جنبه 
 بسياري از اشعار اين سبك، نوعي استدالل ،رو از اين. شناختي آن بسيار تقويت شود كه بعد روان

شـناختي در برابـر بـسياري از ناماليمـات و مـشكالت               هاي ماليـمِ منطقـي و روان        آوري  و برهان 
هاي دروني و  ها و كشمكش   عر براي بسياري از درگيري    در اين اشعار، شا   . اجتماعي و فردي است   

هـا و تجربيـات مختلـف زنـدگي           فكري و فلسفي و سياسي و اجتماعي خود با استفاده از قاعـده            
هـاي   شايد يكـي از علّـت  . دهد هاي رواني ارائه مي    كند و توجيه و تحليل و تعليل        تراشي مي  دليل

نه در سبك هندي ريشه در همين موضوع داشـته          عدم اعتراض و عدم انتقاد شديد از اوضاع زما        
ها هيچ مرجعي، نه در ميان عامة مردم سراغ دارند، نه در ميان حكومت و عوامل                  چون آن . باشد

هـا و     آن، و نه در ميان اهل علم و معرفت تـا بـراي بيـان انتقـادات و اعتراضـات خـود، عريـضه                       
هـا در   ع مطمئن و مقبول و موجـود بـراي آن  تنها مرج. ها ببرند  جانب آن  هاي خود را به     شكواييه
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وجدان بيدار، قلب آگاه و عقـل و خـرد خـداداد            : ها نهفته است كه عبارت است از        وجود خود آن  
به همين خـاطر    . پردازد  ها مي   كند و به توضيح و توجيه آن        كه از درون، همة مسائل را درك مي       

خـود، مـشكالت و   . برخـوردار اسـت   است كه شعر اين دوره از نوعي خوداقنـاعي و خودارضـايي             
كوشـد تـا در       پردازد و مي    كند و خود نيز به تحليل و ارزيابي آن مي           معضالت زندگي را بازگو مي    

ي كـه دارد خـود را راضـي كنـد و                ها با استدالل    ها و نابهنجاري    برابر نارسايي  هاي سـاده و خاصـ
  .نيازي به رجوع به ديگري يا اعتراض به كس ديگر نداشته باشد

  خودسانسوري

اي باشد كه شاعران      دورة صفويه در تاريخ و ادب ايران، شايد پس از دورة غزنوي، دومين دوره             
در دورة غزنويان اول، نـه      . سپارند  و نويسندگان از سر ناگزيري به خودسانسوري گسترده تن مي         

ني چـون   چنـان شـديد كـه نويـسندگا        دوران حكومت تا به اين حد طوالني بود و نه سانسور آن           
هـاي درون دربـار را بـا          طرفي نـسبي واقعيـت     بيهقي تقريباً در زماني نزديك به آن نتوانند با بي         

ــه . جزئيــات تمــام روايــت كننــد  ــسور و ب ــت از آن،  تنهــا در دورة صــفويه اســت كــه سان تبعي
چنان دربرگرفته است كـه      خودسانسوري در مقياس وسيع و مطلق خود همة اركان جامعه را آن           

ها و يا ستيز حكومت و حاميان آن با مخالفان            ها و رياورزي    خواهد از خطاكاري    اعري مي وقتي ش 
گـويي و اشـارات كنـايي و در لفّافـه      خود سخن بگويد، شفّافيت و صراحت جاي خود را به كلّـي          

. ها چنـدان ممـانعتي ندارنـد        حال آنكه در روزگاران پيش از صفويه، انتقادها و مخالفت         . دهد  مي
چون ناصر خسرو، سنايي يا حافظ هر انتقادي كه بـه حاكميـت و نهادهـاي سياسـي و            شاعراني  

آنكـه دچـار محـدوديت يـا         كننـد، بـي     سادگي در اشعار خـود مطـرح مـي         اجتماعي آن دارند به   
وهراس حاكم بر جان شاعران و نويسندگان در         علّت هول . ممنوعيت شوند و يا گرفتار بگيروببند     

اعتنايي يا اشارات گـذرا   شود از كنار مسائل سياسي صرفاً با نوعي بي    عصر صفوي را كه باعث مي     
  .و كلّي به ناماليمات اجتماعي عبور كنند، بايد در چند عامل جستجو كرد

يكي ترس از حاكميت كه هر نوع مخالف احتمالي را، حتّي در درون خـانواده و خويـشاوندان                  
د و با هواداران ويژه و پرحرارت و متعصبي         كن  شدت با كوركردن و كشتن سركوب مي       خود نيز به  

انگيـز مخالفـان را مثلـه     صورت بـسيار هـول   ها ـ به  كه دارد ـ مثل تبرداران و تبرّاييان و چيگين 
سـادگي   دوم، خوف از وعاظ السالطين و عالمان درباري كه در حمايت از حاكميـت، بـه          . كند  مي

 و سوم، هراس از هجوم مـردم عـوام كـه اكثـر              كنند  حكم تكفير منتقدان و مخالفان را صادر مي       
ها سر در آبشخور حكومت دارند و مطيع متولّيان فرهنگي و اعتقادي و يـا متـابع حاميـان و                      آن

اداره كنندگان نهادهاي دولتي هستند و با يك فرمان و فراخـوان بـه سـركوب شـديد مخالفـان              
  .پردازند مي
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اند كه براي مثال        چنان در تعصب مذهبي فرورفته     شمار بسياري از عامة مردم در اين دوره آن        
، مجلس وعظ   .)ه 985-984(تعصب چون اسماعيل دوم      رو و بي    در عهد سلطنت پادشاهي ميانه    

 از  ،گرا و همسو با شاه كه تمايل به عدم تعصب در برابر اهل سنّت دارنـد                 بعضي از علماي اعتدال   
علماي مذهبي در اين دوره به مقامات بسيار        . ددگر  ترس هجوم عامه، با گارد محافظ تشكيل مي       

مراتـب   ، در توضـيح سلـسله   الملـوك ةتـذكر اند تا آنجا كـه ميـرزا سـميعا در         رفيعي صعود كرده  
شـغل   «،حكومتي، نخستين مقام دولتي را كه بعـد از شـاه و پـيش از وزيـر قـرار گرفتـه اسـت                      

سند، مكان معيني داشته، احـدي      در مجلس پادشاهان، نزديك به م     «كند كه     ذكر مي » مالّباشي
: 1368ميـرزا سـميعا،     (» نشستند  تر از ايشان در خدمت پادشاهان نمي        از فضال و سادات، نزديك    

ا جايگـاه           و شماري از اختيارات آن البتّه در بعضي از دوره            نام اين مقام   .)1 ها متفاوت اسـت، امـ
در . ملكـت همـواره محفـوظ اسـت       مراتب قدرت و نزديكي به شخص اول م        خودِ مقام در سلسله   

االسـالم،   تـر، صـدر، شـيخ    هـاي قبـل   دورة سلطان حسين، نام اين مقام مالّباشي است و در دوره      
بنـابراين، علمـاي مـذهبي در دورة صـفوي          ). 63: 1369احمـدي،    ميـر (قاضي و قاضي عـسكر      

يل و وزيـر و     تعيين وك «يافته بودند كه اغلب در      » مهمات كارخانة سلطنت  «چنان نفوذي در      آن
  ).144، 1 ج: 1364تركمان، (كردند  دخالت مستقيم مي» صدور

  نگرش فرااقليمي

دليل واكـنش    اما از منظر ديگر، عدم استفاده از آيات و روايات در اشعار سبك هندي، فقط به               
بـه ايـن   . داران دورة صفوي نبوده است منفي به اجبارهاي حكومتي و فشارهاي مذهبي سررشته      

تواند باشد كه شاعران صفوي دائم در شهرها و مناطق مختلف هندوسـتان و ايـران                يدليل هم م  
وآمد بودند و از آنجا كه مردم و اميران هر منطقه از اعتقادات مذهبي متفاوت برخـوردار                  در رفت 

كردند كه مالزمـات ملّـي و مـذهبي و اخالقـي و آداب و                 اي رفتار مي    گونه بودند، شاعران بايد به   
به اين خاطر، برانگيختن حساسيت مـردم       . نطقه، حرمت هميشگي خود را حفظ كند      سنن هر م  

هاي ناسيوناليسم در مناطق و تعصب بـه يـك مـذهب يـا                شهر يا كشوري خاص يا تحريك رگه      
هـاي ملّـي، مـذهبي يـا سياسـي در اختيـار               توانست بهانـه    تعريض و تمجيد از يك حكومت مي      

وآمد شاعران را به منـاطق مختلـف محـدود            دهد و دامنة رفت    ها قرار   ها و مذهب    ها و ملّت    دولت
طرفانه و اظهـار نظرهـاي بـسيار انـدك سياسـي،        هاي اين نوع نگرش بي      پس، يكي از علّت   . كند

هـاي فرامـذهبي، فراملّيتـي و غيرسياسـي،           آوردن بـه ديـدگاه     اعتقادي، تاريخي، اقليمي يا روي    
اين نـوع خودسانـسوري يـا در        . ها هم بوده است     نگري  ها و عاقبت    طلبي  گونه مصلحت  دليل اين  به

حقيقت سياست بازي غيرمستقيم و زيركانه، همان روشي است كه اغلب شاعران سبك هنـدي               
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هاي محوري اين سبك را كه بـا          بندند و به اين طريق بسياري از مؤلّفه         كار مي  در كارنامة خود به   
اكتفا بـه موضـوعات     : كنند   به موضوع سياست و مذهب مرتبط مي       ،اه هستند بسامد باال نيز همر   

ها و كنايات     ها و طنزها و تعريض      خطر و خنثي، توسل به طعن       عمومي و كلّي، اظهار نظرهاي بي     
  .و ابهامات و تمثيالت

  تساهل و تعامل

اغلـب روحيـة    هـا     اين واقعيت را نيز نبايد ناديده بگيريم كه هنرمنـدان واقعـي در همـة دوره               
وقتي بنا بر انتخاب باشد سـوية تـساهل و تعامـل و             . گريز دارند   حساس و آزادمنش و محدوديت    

نظري و تهديد و تحميل و تقليد و          گزينند و نه تعصب و تنگ       تفكّر آزاد و وسعت مشرب را بر مي       
و حكومـت   ترين علّت مهاجرت شاعران از حوزة حكومت صفويه در ايران بـه قلمـر               اصلي. تقيه را 

در دربار پادشاهاني چون همايون، اكبر، جهانگير،       . بابريان در هندوستان همين عوامل بوده است      
هاي مذهبي كنار نهاده شده بود و  شاه جهان و بسياري از شاهان ديگر در هندوستان، حساسيت         

 با احترام به    رفتار با همة طبقات و صاحبان اعتقادات از خودي و بيگانه در نهايت تسامح و البتّه               
دليل اعتقاد به اين اصل كـه عقايـد مختلـف هـر      تا آنجا كه اكبر، به  . گرفت  ها انجام مي    عقايد آن 

اس را از        اي نصيحت   بار در نامه   هاست، يك   طايفه مبتني بر عقل و حكمت خاص آن        آميز شاه عبـ
تـر از     وط است كم  ها مرب   مردم در آنچه به آخرت آن     «تعقيب و آزار مخالفان تحذير كرد و نوشت         

خـاطر   هـا را بـه       نبايـد آن   ،بنابراين. مند و محتاط نيستند     شود عالقه   آنچه به دنياشان مربوط مي    
» داننـد تعقيـب و آزار كـرد         راه نيل به سعادت و فالح اخـروي مـي          ها آن را يگانه     عقايدي كه آن  

در » مغـول اعظـم   «ها بود كه حكومت       گونه حسن سلوك   دليل اين   به .)120: 1364كوب،    زرين(
» سراي راحـت خردمنـدان    «و  » خانة عافيت هنرمندان  «قول مؤلّف تذكرة ميخانه،      هندوستان به 
براي شـاعران و هنرمنـدان ايرانـي        » هاي طاليي   سرزمين فرصت «كوب   قول زرين  بهگشته بود و    

حاكميت همين روح تسامح بر حكومت اكبر شاه گوركـاني بـود كـه              ). 120،  1364كوب،    زرين(
نقش او را در نشر مذهب اهل سنت بسيار مؤثّرتر از غزوات سـلطان محمـود غزنـوي بـر مـردم                      

. گر ساخته بود و باعث كاستن از فاصلة روحي بين هندوان و مسلمانان شده بود هندوستان جلوه
). همـان (شـدت افـزوده بـود        قول ابوريحان بيروني اين فاصله را بـه        كه سلطان محمود به    درحالي
ها نيست كه در دورة اكبرشاه، به دستور وزير او، زبان فارسـي در                از به يادآوري اين نكته    ديگر ني 

/ در دربـار گوركانيـان ـ يـا تيموريـان     . همة قلمرو امپراتوري زبان رسمي و اداري اعالم شده بود
بـه دربـار جهـانگير گوركـاني     . نوشـتند  ها را به پارسـي مـي   مغوالن هند ـ منشيان نامه / بابريان

كردنـد و بعـضي از پادشـاهان گوركـاني بـه زبـان فارسـي شـعر                    وآمـد مـي    ويست شاعر رفـت   د
عـالوه بـر سـالطين و شـاهزادگان،        «ها،    گفته شده است كه در هندوستان اين سال       . سرودند  مي
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ـ   عـالوه .)9، 3 ج: 1363نعمـاني،  (» شناس و قدردان شعر و سخن بودند اكثر امرا سخن   از ،اينرب
بسياري از  . كردند   و تكميل دستگاه اداري استفادة تمام مي        ايراني براي توسعه  مهاجران و زايران    

راحتي و بـااحترام در      هاي مذهبي در حكومت صفوي، به       ها و تعصب    گريختگان و قربانيان تهمت   
ها نيز از وضعيت معيشتي و اجتماعي بـسيار مطلـوبي      شدند و اغلب آن     دربار بابريان پذيرفته مي   

فضاي حاكم بر جامعة عصر صفوي، از ابتدا تا انتها تفاوت اساسي با حكومت              . دندش  برخوردار مي 
كـوب،    زرين(» محض مبتني بود  » اكراه«در ترويج عقيده بر     «شيوة شاه اسماعيل    . بابريان داشت 

به او فرمـان    ) ع(كرد حضرت علي       تصور مي  ،چون او براساس خوابي كه ديده بود      ). 122: 1364
   به اين خاطر با قاطعيـت تمـام        . عنوان مذهب رسمي اعالم كند     ع را در ايران به    داده است تا تشي

كس باك   اند و خداي عالم با حضرت همراه منند و من از هيچ             مرا به اين كار بازداشته    «: گفت  مي
كشم و به عون خـدا   به توفيق اهللا تعالي اگر رعيت هم حرفي بگويند، شمشير از غالف مي         . ندارم

فرمـان همـايون شـرف      « از آن پس بود كـه        .)64: 1363شكري،  (» گذارم  ده نمي يك كس را زن   
نفاذ يافت كه در اسواق، زبان به طعن و لعن ابابكر و عمر و عثمان بگشايند و هركس خالف كند   

سـنّيان  «اي بـود كـه        در چنين اوضاع درهم آشـفته      .)86: 1357روملو،  (» سرش از تن بيندازند   
   د و خوارجيان متعصب از وهم حسام بهرام انتقام غازيان عظام، خاسر و خائـب و حيـران و                متعب

 بر اين اساس است كه والتر هنيـتس         .)468،  3 ج: خواندمير(» هارب روي به اطراف آفاق نهادند     
بـاد گـويي     بـاد و مـرده     گويد ايجاد رعب و وحشت در مخالفان و تعقيـب و آزار آنـان و زنـده                  مي

ي و تبرّايي، احوال پيدايش صفويه را با دورة روي كار آمدن رايـش     درويشان تبرزين بدوش توالّي   
  ).122: 1364كوب،  زرين(سوم بسيار همانند كرده است 

دريـغ   در اين زمينة سياسي و اجتماعي است كـه بـسياري از انديـشمندان يـا از دم تيـغ بـي            
داگـرد حكومـت    دينـي و بـدديني از گر        هـاي بـي     گذرند و يا با تهمت      طرفداران صوفي اعظم مي   

قاطبـة  ). 35-34: 1367؛ لنگـرودي،    123 و   121-120: 1364كـوب،     زريـن (شوند    پراكنده مي 
تقـوايي و وسـعت مـشرب و افتراگـويي            گري و بي    طور رسمي متّهم به اباحي     شاعران نيز بارها به   

ع از  براساس روايت اسكندر بيگ منشي، يكي از داليلي كه مان         . شوند  شوند و از دربار طرد مي       مي
حـضرت  «شود اين است كه       مقبوليت قصيدة ارسالي محتشم كاشاني در پيش شاه تهماسب مي         

ه      . فرمودند  در امر معروف و نهي منكر مبالغة عظيم مي        ... خاقاني   را ] شـعرا [چون اين طبقة عليـ
دانـستند، زيـاده تـوجهي بـه حـال ايـشان              وسيع المشرب شمرده از صـلحا و زمـرة اتقيـا نمـي            

اس          .)133،  1 ج: 1364تركمان،  (» ندفرمود  نمي ه 1038-986( اين وضعيت در دورة شـاه عبـ (.
شمار بسيار اندكي از شاعران يا دليـل سياسـي داشـته             التفات او به  . كند  نيز چندان تغييري نمي   

دليـل بيتـي كـه در        دادن به شاني تكلّو در پيش ايلچي روم به         است و يا دليل مذهبي؛ مثل صله      
اند اشتغال مستمر او به ساختن بناهـاي پرخـرج و             گفته. سروده بود ) ع( ين علي مدح اميرالمؤمن 
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مجالي بـراي   «تالش براي تقويت علما و مجتهدان و توسعة اركان سياست و مذهب، ديگر در او                
ها و گيرودار     گذاشت و اگر در بحبوحة گرفتاري جنگ        تقويت و ترويج يك فرهنگ آزاد باقي نمي       

اي   گاه نسبت به شعر و شعرا هـم از طـرف وي اظهـار عالقـه                ها گه   ن و چگني  توالّييان و قزلباشا  
» چـشمي بـا پادشـاهان هنـد         هـاي سياسـي يـا هـم         شد نادر بود و تاحدي مبنـي بـر هـدف            مي

ها، ديدگاه او دربارة شعر و شاعري نيـز           نظر از اين مشغوليت     اما صرف  .)114: 1364كوب،    زرين(
 كه از   سلّم السموات شيخ ابوالقاسم كازروني مؤلّف كتاب      . نداشتتفاوت چنداني با شاه تهماسب      

سـالطين و ملـوك     «معاصران شاه عباس است نوشته است كه بـرخالف ملـوك ماضـيه، چـون                
متأخّرين را حفظ قواعد دين و تربيت علما و مجتهدين بر مراعات حال شعرا و استماع مفتريات                 

االت ايشان نيـست الجـرم نظـم اشـعار را جـز داعيـة               چندان التفاتي به مق   ... ايشان غالب است    
سـرايي   تر عزم غـزل  گدازي منشأ و محرّكي نماند و مرغان اين چمن بيش         بازي و نايرة جان     عشق
  .)125: 1364كوب،  زرين(» اند نموده

قـول   و بـه  «گويـد صـفويه در حـوزة شـعر و عرفـان               بر اين اساس است كه محمد قزويني مي       
تنها در توسعه و ترقّـي آن، حـدي    نه) در مقابل شرعيات( به كماليات بود خودشان هرچه متعلّق 

اظهار نكردند، بلكه به انواع وسائل درپي آزار و تخفيف نمايندگان اين كماليات برآمدند، زيرا كه                
داري،   تمـيم (» طور كامل استقرار نداشـتند     نمايندگان مزبور اغلب در قوانين و مراسم مذهبي به        

  .)97، 1ج: 1372

  ييگو طرفداري از پيچيده

اين نيز از خصوصيات شاخص شاعري در دورة صفويه است كه شعر بايد پيچيده باشـد تـا بـا                   
طـرز قـدما سـروده       اگر چنين نباشد آن شعر به     . بار خواندن معناي مقصود آن دريافت نشود       يك

 نوعي مسابقة    گويي ،در اين دوره  ). 33: 1379فتوحي،  (است  » گدا شاعر «شده است و شاعر آن      
عمومي در سرودن شعرهاي دشوارفهم در ميان شاعران رواج داشته است كه هرچه شعر معـاني                

گونه دشـوارگويي    اگرچه اين . شد  تري برخوردار مي    داشت از مقبوليت بيش     متعدد قابل تأويل مي   
 بـوده   »بهاگ«هاي شعر در ميان هنديان به نام          هاي يكي از گونه     و دشوارپسندي خود از ويژگي    

؛ )37: همـان (اند    كرده  هاي غريب و دور از ذهن استفاده مي          از مجازها و استعاره    ،است كه در آن   
پـسندي حـاكم بـر فـضاي          سـاده . گـردد   ها به همين موضوع بازنمي      اما همة حقيقت دشوارگويي   
هـا و     گري و تقليـدگرايي گـسترده همـراه بـود و سـتيز بـا انديـشه                  جامعة صفوي كه با اخباري    

هاي عرفاني و فلسفي، عامل ديگري بود كه باعث ايجاد نـوعي واكـنش منفـي در ميـان                     افتدري
گونــه تخــيالت و تمثــيالت و  آوردن بــه ايــن هــا بــا روي آن. شــاعران و انديــشمندان شــده بــود
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نـوعي   خواستند اين سنّت را در تمامي اركان جامعه به          انگيز، مي   هاي پيچيده و تفكّر     كاري  ظرافت
  .ند و ذهنيت مردم را به تكان و تحول وابدارندعموميت بخش

براساس همين نگرش است كه شاعران اين عصر چندان اعتقادي به الهام و فـيض و اسـتعداد            
خدادادي در شعر و هنر نداشتند و شعر را محصول تالش و تأمل و تعليم و تعلّم و تفكّر و تـدبر                      

ايـن نيـز نـوعي    ). 40-38: همـان (شـود    مـي هاي طوالني حاصل دانستند كه با رنج و مرارت      مي
هاي مذهبي و تقـدير و        واكنش منفي به فضاي حاكم بر فرهنگ عمومي جامعه بود كه با نگرش            

هـا، اغلـب تـالش و كـسب و كـار را       هاي منـدرج در آن انديـشه       تلقين و الهام و فيض و موهبت      
گويـد دقيقـاً در       فتوحي نيز مي  چنان كه    براين، آن انديشه آن    عالوه. كرد  چندان جدي تلقّي نمي   

هاي كساني چون حـافظ و مولـوي و عطّـار قـرار داشـت كـه شـعر را محـصول                        تقابل با انديشه  
كردنـد    خودي و الهام و تلقين نيروهاي ماوراء طبيعي تلقّي مـي            هاي الهي و مستي و بي       انگيزش

  ).43-42: همان(
همـه گـسترش پيـدا     و لغزگـويي آن   كه از قرن هشتم تا دهم، گرايش به معماسـازي            علّت اين 

حـدود  «هاي خطّـي منـزوي        قول فتوحي در اين سه قرن، براساس فهرست نسخه         كند كه به    مي
معماسـازي در   . آيد نيز ريشه در همـين حقيقـت دارد          نگارش درمي  به»  رساله در فن معما    386

ري از نظـر  گمـان دورة تيمـو    بـي . دار در عصر تيموري و صفوي است        حقيقت يك پديدة پرطرف   
نوعي انحطاط اين سبك نيز هست چـون در ايـن     تداول سبك عراقي و به هاي انتهايي ادبي سال 

هـاي ادبـي و       هـاي ادبـي، شـعر را فقـط منحـصر در تفـنّن               ها بسياري از شاعران و محفـل        سال
هاي حكومت صفويه نيز ادامه داشت و شـاعران،           پردازي كرده بودند و اين جريان در سال        صنعت

نوعي در برابر يكـديگر بـه    ها داشتند و به خانه هاي عمومي چون قهوه   هاي جمعي در مكان     لمحف
هايي چون معما و لغز نيز براي جذب عوام و ايجاد تفريح              پرداختند و اغلب از تفنّن      هنرنمايي مي 

 و ها، در عين ايجـاد سـرگرمي و تفـريح    گونه تفنّن ديگر اينكه اين. كردند و سرگرمي استفاده مي  
در عين جذب و جلب عوام به محفل شاعران و هنرمندان، نوعي بـازارگرمي و ايجـاد رقابـت بـا                     

. سـوي خـود كـشيده بـود        مجالس عمومي حكومت و اهالي مذهب نيز بود كه اكثر مـردم را بـه              
گونـه   پـس ايـن  . ها را قبول نداشتند اي يا به آن مجالس عالقه نداشتند يا آن بسا عده باألخره چه 

ة مـردم بـود و            يك نوع مفر و يك امكان ديگرگونه و يك سرگرمي متفاوت           محافل در برابر عامـ 
هـا    گونه معماها كـه گـاه واقعـاً چيـزي در درون آن             طلبانة اين  هاي تفنّن   رغم جنبه  ديگر آنكه به  

قول شاه عباس، لنگر يا كشكول چيني در بسته بود كه گرسنگان حـريص بـه             وجود نداشت و به   
ا در همـان حـال، اساسـاً نفـس     ؛ امـ )9: 1361نـصرآبادي،  (كـرد    ميگويي با كاه مواجه طعام را   

داد   پردازي و تفكّر را در مخاطبان پرورش مـي          گونه معماها توان انگيزش انديشه يا قوة خيال        اين
گرفت و همين خاصيت بـراي        ها به چالش مي     طلبي و تقليدگري را در وجود آن       و تنبلي و راحت   
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ايـن  «قـول رشـيد وطـواط        بـه . كرد  ها در آن دوره كفايت مي       طلبي گونه تفنّن  دي اين فلسفة وجو 
فتـوحي،  (» هاي نقّاد و خاطرهاي وقّاد را به اسـتخراج آن بيازماينـد             صنعت آن را شايد كه طبع     

1379 :47(.  
  :داند ها را تخديرگرانه مي طلبي گونه تفنّن اما فتوحي اين

 براي وقت گذراني و سرگرمي و تخدير خواص جامعه، زيرا با            اي است   اين هنر تفنّني، وسيله   «
ا از يـك نـواختي و بـي                     طرح اين سؤال   ام فراغت و از طريق در پيچيدن به معمـتحرّكـي    ها در اي

كـردن    يعني آزمون و سرگرم    ،شايد بتوان ارزش معما را در همين دو امر        . يابند  زندگي رهايي مي  
  .)48: همان(» خالصه نمود

  نتيجه

هـاي روانـي، سياسـي،        توان داليل و زمينـه       مي ،با عنايت به همة توضيحاتي كه مطرح گرديد       
انـد بـا      دهي به سبك هندي نقـش اساسـي داشـته           اجتماعي و فرهنگي گوناگون را كه در شكل       

  :جزئيات كامل و در نهايت اختصار چنين بازگو كرد
از رسوم رايج در اين عصر بود و        توجهي به سبك شاعران قديم و دوري از سنت كه يكي             بي -

گرايــي گــسترده و عــاري از هرگونــه تحليــل و تفــسيرهاي  نــوعي واكــنش منفــي بــه گذشــته
ايـن عامـل در آن زمينـة انباشـته از           . داري و فرهنگ حاكم بر جامعه       تجددگرايانه در حوزة دين   

ها   ز ادبيات همة دوره    ا  وجود آورد كه ماهيت آن متفاوت      گرايي، نوع جديدي از ادبيات را به        سنّت
اي براي آشنايي زدايي و دشوارفهمي در ادبيـات           گونه تفاوت و تازگي خود عامل عمده       بود و اين  

  .اين عصر گرديد
هـا و مجـالس و محافـل شـعري و             خانـه   يـافتن آن بـه قهـوه        شدن شعر از دربارها و راه       رانده -

 در ماهيت شعر و تبـديل آن بـه          شدن خود شاعران به مخاطبان شعر، باعث تغيير اساسي         تبديل
مايـة   هاي آشكار و پنهان و صرف همة استعداد و توان، دسـت         يك پديدة تخصصي گرديد؛ رقابت    

  .ترين شعرها در ديوان شاعران شد ترين و پيچيده خلق ظريف
ها، تالش شاعران براي استفاده از  خانه  رواج نوعي مسابقة شعري در مجالس و محافل و قهوه   -

ها، وجـود     دادن تفوق خود در عرصة رقابت      ها و شگردهاي موجود شعري براي نشان        يكهمة تكن 
كارگيري همة تـوان و اسـتعداد و مهـارت از            گونه مجامع و به    هاي مستمر در اين     نقدها و ارزيابي  

  .سوي شاعران در برابر مخاطبان و رقيبان متخصص
حاكم بر فرهنگ سياسي و مـذهبي       هاي    نگري  انديشي و سطحي     واكنش منفيِ شعر به ساده     -

آوردن به   اين ادبيات از طريق روي    . نمايد  گري و تقليدگرايي صرف را تبليغ مي        جامعه كه اخباري  
گرايي و تنبلي و طفوليـت و تعطيـل    هاي عادت كرده به عوام     اشعار پيچيده و دشوارفهم، ذهنيت    
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هـا خـارج     و شنوندة صرف نقّـالي  كننده دارد تا از مصرف  فكر را به پويشگري و تالش ذهني وامي       
  . شود و به توليد تفكّر بپردازد

عالقگـي بـه      بودن پيوند عمودي ابيات، ريشه در بـي        سرايي و سست   بيت  گويي و تك    پراكنده -
سـويي در همـة جهـاتِ انديـشه و      سوي وحدت و هـم   ها را به    ها آدم   ايدئولوژي. ها دارد   ايدئولوژي

طلق بر اتّحاد روحي و فكري و رفتـاري، مـانع از تنـوع صـداها،                دهند و تمركز م     اعتقاد سوق مي  
هـاي   گونـه تـشتّت   هـا بـر ايـن    البتّه تأثير آوارگي. شود ها مي ها و توسعة خالّقيت ها، سبك   سليقه

  .فكري را نيز نبايد ناديده گرفت
ر هـاي آن را د      گرايانة هنـديان كـه مـصداق         تأثيرپذيري از نگرش تصويري، تمثيلي و تجسم       -

گرايانه و مبتني بر تجـسم و         هاي تناسخ   و انديشه » شب  هزار و يك  «،  »كليله و دمنه  «هاي    تمثيل
تـوان   هـاي چينيـان و هنـديان مـي      هاي بوداييان، و حتّي نقّاشـي و تـصويرگرايي          پرستي تنديس

  .مشاهده كرد
ر تقليـدگرايي   هاي خاص شعري، در براب      خيالي گرايي و نازك      دادن به دگرانديشي و نو      اهميت -

عنـوان نـوعي واكـنش     گرايانه در حوزة دين و سياست؛ بـه  هاي هميشگي و كهن    و تكرار مضمون  
ورزي و نـوگرايي      هاي فرهنگي حاكم بر جامعـه كـه هـيج اهميتـي بـه انديـشه                 منفي به حركت  

  .دهد نمي
 قبـل   هـاي    كه در مقايسه با دوره     ي رواج رابطة استاد و شاگردي در ميان شاعران عصر صفو          -

يـافتن   تر است، باعث افزايش آگاهي شاعران از فنون شعري و عموميت            تر و جدي    نسبتاً گسترده 
  .شود شدن زبان و بيان شعري مي تبعيت از آن، پيچيده شگردهاي هنري و به

بودن  ها و آگاه    ها و پيشه     داشتن خاستگاه مردمي و برخاستن شاعران از ميان صاحبان حرفه          -
هاي زندگي مـردم      ها و واقعيت    تصويركشيدن دغدغه  آرزوها و مشكالت مردم و به     ها و     از خواسته 

گفـتن از    داشتن به مكتب وقوع و رئاليسم و سخن        گونه گرايش  كاري و جزئيات تمام و اين       با ريزه 
گرفتن از تجربيات روزانه     ها و اخالقيات عامه و الهام       ها و هتّاكي    هاي عاطفي، اعتيادها، هزل     رابطه
  .ان كوچه و محلّهو زب
هاي رايج در دورة تيمـوري        ها و معماگويي    طلبي  متأثّربودن از خصوصيات برجامانده از تفنّن      -

ترين نقطة سبك عراقي محسوب  نوعي رفتار خاص شاعران در دورة انحطاط ادبي و انتهايي كه به
بـودن   طلبي و عاري   تگرايي و تنبلي و راح      جانب تفريح و سرگرمي و تقليد      شد و ادبيات را به      مي

  .داد از تعهد و تفكّر سوق مي
كردن شگردها و فنون ادبي و واكنش منفي به سياسـت و   آوردن به فرماليسم و شاخص   روي -

هـاي ايـدئولوژيك از ادبيـات و هنـر        گراي حاكميت كـه مثـل همـة حكومـت           فرهنگ ايدئولوژي 
  .كرد محتواگرا حمايت مي
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گونه نقد و نظر دربارة رفتارهاي  هاي سياسي كه هيچ گيري  مقاومت در برابر سانسور و سخت-
. هـا بودنـد     تر طالب تأييد آن حركت      پسنديدند و بيش    سياسي و فرهنگي حاكم بر جامعه را نمي       

هـا   اعتنايي به حاكميت سياسي و نهادهاي مذهبي و سـكوت در برابـر آن           اين مقاومت، گاه با بي    
  . توسل جستن به زبان كنايه و طعن و تعريض و ابهامگويي و شود و گاه با پيچيده انجام مي

ها، خود يك سياست      داشتن در بسياري از دوره     هاي رسمي حكومت     روال ناهمسو با سياست    -
مرسوم در ميان شاعران و نويسندگان غيردرباري بوده است و در دورة صفويه نيز سياست حاكم                

  . بر ادبيات جدي جامعه چنيني روالي دارد
هاي نوگرايانه، كشف ارتباطـات و تناسـبات آشـكار و پنهـان               داري از طرز تازه و انديشه      طرف -

هـا بـه يـك روش جـدي و            گونـه نوانديـشي     معنايي و لفظي بين كلمات و تعبيرات و تبديل اين         
آوردن به تجددگرايي و گريـز از   عمومي در جامعه و ايجاد انگيزه در همة اركان جامعه براي روي       

  .روي اپسانحطاط و و
نـوعي   هاي شاعرانه از طريق كاربرد گستردة تمثيل و اسلوب معادله نيز به          توسل به استدالل   -

وقتـي فـضاي حـاكم بـر        . توجهي حكومت و مذهب به خردورزي و طرد فلسفه اسـت           جبران بي 
گـري و تقليـد سـير         سويي با نقل و اخباري     فرهنگ جامعه در سوية ستيز با فلسفه و كالم و هم          

  . آوري و تمرين خردورزي است ترين طريقة برهان ؛ تمثيل، ابتداييكند
هـا در سـبك هنـدي بـا يـادآوري             داشـتن بـسياري از گـزاره       رساني و آموزشـي     جنبة اطّالع  -

بنـدي    اي كه عمالً چندان پاي      هاي زندگي در جامعه     هاي ارزشي و اخالقي يا تداعي تجربه        قاعده
اي از مدعاها در     هاي خبري يا توضيحي، شمار عمده        اين گزاره  در. دهد  ها نشان نمي    به اين آموزه  
شود و سپس در نيمة ديگر، تمثيـل          هاي ابيات كه اغلب مصراع اول است مطرح مي          يكي از نيمه  

شيوة استداللي مفهـوم مـورد نظـر از طريـق ايـن صـغرا و كبـرا                   شود تا به    يا تصويري آورده مي   
  . هاي شاعرانه به اثبات برسد چيدن

داري   هـاي معنـي     هـا از مـصداق      هـا و مكـان      گويي و طرح موضوعاتي كه در همة زمـان          كلّي -
هـاي سياسـي؛ دادن مـالك و معيارهـاي ثابـت و               گيـري   برخوردار هستند، براي گريز از سـخت      

هـاي تـاريخي و محيطـي از       هـا و رفتارهـا؛ حـذف مشخـصه          هميشگي براي ارزيابي همة حركت    
كاري صاحبان سـلطه در تـاريخ يـك مملكـت؛             تاريخي به دست   هنري خود؛ شهادت      شناسنامه

  .نمايش نوعي ايستايي در تاريخ و سياست
كردن شاعران به خود، در برابر جايگاه پرتفاخر و تبختر و اسـتكباري               گمنام و ديوانه خطاب    -

 و  دست آورده بودند؛ تواضع    كردند و يا در عمل به       كه علما و مقامات سياسي براي خود تصور مي        
بينـي بـراي واكـنش منفـي در برابـر رفتارهـاي حكومتيـان، نـوعي توصـية                     تظاهر بـه خـودكم    

  .نما به حكومتيان است كه دست از قدرت طلبي و اقتدارگرايي بردارند غيرمستقيم و حتّي وارونه
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دليل استفاده از قالب غـزل و   ها، به بودن بار عاطفي آن بودن غناي علمي اشعار و قوي  ضعيف -
نيـز عـدم    . هاي روايي، ستايـشي و تعليمـي        مايه  ص آن به مفاهيم عاطفي و عاري از درون        اختصا

تـوجهي بـه      شـدن تعـاليم دينـي در مـدارس و بـي            خاطر غالب  پيشرفت علوم در دورة صفوي به     
هاي علمي، نيز نوعي واكنش منفي به رفتار تفاخرآميز علماي عـصر و پيـروي گـستردة                   آموزش

  .هاي علمي شاعران گذشته از سنّت
دقّتي مخاطبان و حتّي محقّقان امروزي در هنگام مطالعة شعر سـبك هنـدي و تـوقّعي                    كم -

داشـتن و بعـضي از       همسان با سبك خراساني و عراقـي در سـادگي و زودفهمـي از ايـن سـبك                 
  .نهادن گري حساب ناشي هاي اين سبك را به ها و پيچيدگي كاري ها و ريزه خيالي نازك
هاي اساسي در طرح      هاي مردم عامي نيز از عامل       ها و شرارت     شيخ و شيطنت    ترس از شاه و    -
. هاي اعتقادي و فكـري اسـت        سازي دگرانديشي   آميز بعضي از مطالب انتقادگرانه و يا پنهان         ابهام

هاي   تر از ترسي است كه از سياست        گاهي ترس شاعران صفوي از غوغاسازي مردم درويش بيش        
هـاي پـيش از صـفويه،     در سال. هاي تكفيرآميز متولّيان دين است تّهامآميز شاهان و يا ا     خشونت

آوردند، اما در     راحتي انتقادهاي صريح خود را از حاكميت بر زبان مي          شمار بسياري از شاعران به    
  .اين دوره چنين امكاني وجود ندارد

ادبـي رايـج در     ها و شگردهاي      داشتن از سنّت    دگرانديشي در هنر و ديد و دريافت ديگرگونه        -
ور و اسـباب شـعري و در مجمـوع پويـايي و خالّقيـت در                     گذشته، از طريق ژرف    انديـشي در صـ

  .زدايانه هاي آشنايي انگيزش تفكّر و تخيل براي آفرينش
جامانده از پارسـيان مهـاجر در دورة حملـة            تأثير لهجة خاص هنديان كه در واقع ميراثي به         -

اي   بلّغان عصر غزنوي است و مطمئنّاً در طول تاريخ خود به لهجه           اعراب به ايران و مهاجمان و م      
  . خاص تبديل شده است، در اين سبك البتّه در آثار بسياري از اين شاعران محسوس است

 گرايش عمومي به ايجازآفريني و پرهيز از اطنـاب در كـالم كـه از خـصوصيات شـاخص در                   -
هاي رايج در سبك عراقي اسـت و هـم الگـويي             گويي  سبك صفويه است، هم نوعي گريز از زياده       

گـرا و پـر از تكـرار و تقليـد و              شده و مبتني بر واكنش منفي نسبت به كردارهاي گذشـته           اصالح
كنندگان و نقّاالن و مخاطبـان متـون         نويسان و گردآوري   نگاران و داستان   عاري از خالّقيت تاريخ   
  .ديني در دورة صفويه

  جانـب  ز حـوزة قـدرت و سياسـت، شـاعران ايـن دوره را بـه               گيـري اجبـاري ا       طرد و كنـاره    -
دهـد و تجربـة       هاي طـوالني در خلـوت و تنهـايي سـوق مـي              گزيني و تعمق    گرايي و عزلت    درون

هـاي ديريـاب    اي از صور خيال پيچيده و انتزاعي و تداعي    تنيده هاي دروني، شبكة درهم     استغراق
ها و تتـابع      سازي  ها و تركيب    بيني  ها و باريك    رافتهاي پر تنوع پنهان و ظ       ذهني و زنجيرة تناسب   

بـار   محصولي كـه از تـأثير هركـدام از ايـن عوامـل بـه      . كند اضافات نامعمول را با خود همراه مي  
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ها با يكديگر ـ براي دسـتگاه فهـم مخاطبـان      زمان همة آن دستي هم آيد ـ تا چه رسد به هم  مي
  .اغلب بسيار سنگين و سخت گوارش است

تـرين خـصوصيات سـبك هنـدي اسـت، نيـز از               گرايي و رئاليسم كه از عمده       صة وقوع  خصي -
هاي دورة تيموري است      طلبي ها و تفنّن    گرايي  ها و توهم    بافي  سو نوعي واكنش منفي به خيال      يك

هـاي مـاوراء      جانـب انديـشه     العملي است در برابر اقبال عمومي جامعه به          عكس ،و از سوي ديگر   
عملـي و انفعـال      هاي افراطي كه همة مؤمنان را به بي         ، آخرت و موعودگرايي   طبيعي چون تقدير  

  .دهد مطلق سوق مي
سـتيزان بـا اسـتفادة       مـذهبان و فلـسفه     گرايـان و اخبـاري      هاي ايـدئولوژي    منطقي  جبران بي  -

ها   ها و تصوير    شكار لحظه . شود  گسترده از تمثيل كه نوعي شعر استداللي و منطقي محسوب مي          
گــاه اثبــات آن ســخنان بــا توســل جــستن بــه  هــا و آن هــا و كلمــات قــصار و انديــشه و عبــارت

نـوعي ادعاهـاي شـاعران را بـا آوردن بعـضي تـشبيهات يـا بـا                   هاي تصويري كه بـه      آوري  تمثيل
  .رساند ها به اثبات مي جستن به بعضي مثال توسل

ــ    - ــامطلوب نب ــان ن ــك مك ــز از ي ــرفاً گري ــران، ص ــاعران صــفوي از اي ــز ش ــز از  گري ود؛ گري
تابيد و    اي را برنمي     و انديشه   هاي يك ايدئولوژي واحد بود كه هيچ مشرب و مذهب           انحصارگرايي

درست شبيه كمونيسم، اما با اين تفاوت       . خواست  حقّ حيات و آزادي عمل را تنها براي خود مي         
اط تـن   بسيار فاحش كه در شوروي شمار كثيري از نويـسندگان و شـاعران ماندنـد و بـه انحطـ                   

سپردند، اما در دورة صفويه به ماندن تمكين نكردند و از طريق مهاجرت، به پيشرفت و پايداري                 
  .دگرانديشي در فرهنگ و ادبيات مدد رساندند

سـرايي و    بيـت  بودن رابطة عمودي ابيات در غزل هندي كه ناشي از تمركـز بـر تـك                 ضعيف -
هـا   گـويي  ها و پراكنده كاري يشه در همان پنهان  ها تلقّي شده است، ر      توجهي به زنجيرة تداعي     بي

نگرانـة    دارد كه شاعران را با نوعي مقاومت منفي در برابر فرهنـگ متّحـد و متمركـز و سـطحي                   
جامعه، به عدم رعايت ارتباطات معنايي در تداعي ابيات و در باطن به ايجـاد خطـوط نـامرئي و                    

  .ي معنايي سوق داده استها بسيار پنهان در پيوستگي صوري مدعاها و گزاره
العاده اندك شاعران و نويسندگان ايراني از فرهنـگ و ادب و زبـان هنـدي،                 تأثيرپذيري فوق  -

حكايت از پايداري آنان در پايبندي به فكر و فرهنگ ايراني در برابر هر نوع تحميالت و تأثيرات                  
نـي بـا چنـان شـور و         وقتي شـاعران ايرا   . داخلي و خارجي از جانب ترك و عرب و هندي داشت          

هاي فرهنگ خودي و متولّيان آن مقاومت         طلبي طلبانه در مقابل تبليغات و توسعه      حرارتِ برتري 
آميزتـري از خـود    هـاي وسـواس   كنند، طبيعي است كه در پذيرش فرهنگ خارجي، واكـنش         مي

  .نشان دهند
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ري و دنيـاي  هـاي خـاص شـع       بـافي   ها و خيـال     بيني  دنياي شاعران عصر صفوي با آن باريك       -
هـاي    عاطفي و تخيلي مستقل و كامالً متفاوت از فـضا و فرهنـگ حـاكم بـر جامعـه كـه جنبـه                      

شناختي در آن بسيار نيرومند اسـت نـوعي گريزگـاه يـا پناهگـاه       آميز و روان گرايانه، تخيل   درون
ستردة آرماني و تخيلي و خود ساخته است در برابر طردها و تكفيرها و تحميالت و ناماليمات گـ    
جـانبي   اجتماعي و آن دنياي انباشته از خشونت و جهالت و تفاخر و تبختر و تعـصب و حـق بـه                    

  .طلبي و اقتدارگرايي و آلودگي به مطامع دنيوي مطلق و برتري
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دنيـاي  : تهـران . 3ج  . شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيـات ايـران        ). 1363. ( نعماني، شـبلي  
  .چاپ دوم. كتاب

  .العاتانتشارات اط: تهران. يداهللا شكريتصحيح ). 1363. (عالم آراي صفوي
 


