
 

  اي از منظر جغرافيايي ناحيه زبان فارسي در دوره صفويهي  بررسي گستره
  1آزيتا حيدري هنگامي

 :چكيده
ويـژه  بـه  .قلمرو زبان و ادبيـات فارسـي، همـواره گسـترده تـر از مرزهـاي جغرافيـايي ايـران بـوده اسـت           ،در طول تاريخ
اين گسـتردگي نمـود بيشـتري    ي ايران به كشوري قدرتمند، با تبديل دوبارهفرمانروايي بيگانه، ها  از قرن پس درعصرصفوي كه

اصالحاتي كه در اوضاع نابسامان اين سرزمين . گردد مي يكي از مهم ترين مكاتب ادب فارسيي  يافته تا آن جا كه پديدآورنده
بهبـود زنـدگي مـردم و بـه      ،توسعه شهر نشيني، گسـترش تجـارت   ،رونق اقتصادي ،آرامش ،به وجود آمد موجب ايجاد امنيت

 بر استناد با ،تحليلي –در اين مقاله سعي بر آن است به روش توصيفي . گرديدها  راستي رفعت جايگاه ايران در بين ديگركشور
 و اجتماعي  -اقتصادي كاركردهاي ميان ارتباط خارجي،هاي  سفرنامه بر مروري چنين هم جغرافيايي،هاي  نقشه و دولتي اسناد

براسـاس مطالعـات انجـام     .درخارج از قلمرو جغرافيايي آن مورد بررسي قرار گيرد ايران زمين با گسترش زبان فارسي سياسي
اقتصـادي و گسـترش شـبكه    هـاي   به مذهب تشيع از يك سو و سياسـت  بخشيدنرسميت با ديني دولت و هاي  سياست ،شده

اجتماعي اين مرز و بوم  از سوي ديگر نه تنها منجر به گسـترش زبـان فارسـي خـارج از       -حمل و نقل و شكوفايي فرهنگي
محلي ساير نواحي نيزتحت تاثير فرهنگ غني زبان و ادبيـات فارسـي آن روزگـار    هاي  مرزهاي سياسي ايران شده بلكه فرهنگ

              .قرار گرفته است
  اي يهناح جغرافياي – فارسي ادبيات و زبان – صفويه دوره –ران اي :گان كليديواژ

  مقدمه 
 و زبان. شود مي محسوبها  فرهنگ و تمدن ،زبان وادبيات يك ملت بهترين وسيله براي برقراري ارتباط ميان اقوام

   )1391تال، ( .ادب فارسي به دليل داشتن غناي پر بار فرهنگي خود از اين قاعده مستثني نيست
متقابل است كه در هاي  برخوردها و تاثير پذيري ،زبان فارسي در واقع محصول فرايندي عظيم از مبادالت فرهنگي

همـين عامـل بـه دليـل      .بشريت تبديل كرده استهاي  انجام پذيرفته و آن را به يكي از بزرگترين ميراثها  طول قرن
جارت، فرهنگ جهاني نقش مهمي به عنوان حلقه اتصـال  و حضور موثر ايرانيان در عرصه ت موقعيت جغرافيايي ايران

و  با ايـن وجـود ايفـاي ايـن نقـش تاحـدزيادي بـه اقتـدار وقـدرت ملـي           .آسيايي و اروپايي داشته استهاي  تمدن
  )همان( .درطول تاريخ بستگي داشته است مختلفهاي  حكومت

ي  ايـن ناحيـه  . قدرتمنـد در منطقـه شـد   وي كار آمدن دولت مقتدر صفويه منجر به تشكيل يك ناحيه جغرافياي ر
  )1375شكوئي، ( .آگاهانه سياستمداردان،مردم واقعي و ساختار جامعه بود جغرافيايي حاصل عمل

شود و همين مسئله سبب شده كـه   مي تاريخي ايران محسوبهاي  شك سلسله صفويه يكي از مهمترين دوران بي 
زماني متمركز سازند از جمله بررسي زبان و ادب فارسي در ايـن   محققين علوم مختلف مطالعات خود را در اين بازه

تنوع ديدگاههاي ارائه شده در باب جايگاه زبان و  ،دوره مورد توجه بسياري از محققين و علماي اهل فن بوده است
  ادبيات فارسي خود گواه اين مسئله است 

زبـان و  ي  مطالعه يا  صفوي حكومت سيسيا –كه اين پژوهش قصد بررسي وضعيت اقتصادي  الزم به ذكر است
طيـف  ي  در برگيرنده ،چرا كه هر كدام از اين مباحث .دوران از ديدگاههاي مختلف زبان شناسي را ندارداين ادبيات 

   .طلبد مي بحثي كامال كارشناسانه و جداگانه ،ورود به آنها كه باشند مي جانبي .وسيعي از مسائل و موضوعات فرعي
مورد بررسي قرار دهـيم؛ در واقـع   اي  تا گسترش زبان فارسي را از منظر جغرافياي ناحيه سعي داريمدر اين مقاله 

 سـه  روابـط  كه گوييم پاسخ سوال اين به منطقه بر حاكم سياسي و اجتماعي –قصد داريم با بررسي شرايط اقتصادي 
 قلمـرو  از خـارج  فارسـي  ادبيـات  و زبـان  گسترش بر ميزان چه تا جغرافيايي محيط و جامعه ساختار ،مردم بين گانه

  . است بوده موثر ايران جغرافيايي

                                                            
  Heydari.azita@gmail.com                                                )محيطي ريزي برنامه در اقليم( طبيعي جغرافيا ارشد ـ كارشناس1
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  قلمرو جغرافيايي ايران در عصر صفويه
شود، چرا كه پس ازگذشـت حـدود نهصـد سـال      يكي از مهمترين دوران تاريخي ايران محسوب مي دوره صفويه

ايراني توانست بـر سراسـر ايـران آن     از نابودي حكومت ساسانيان، يك حكومت پادشاهي متمركز )م1529م تا 650(
چندين حكومـت ايرانـي ماننـد     ،اعراب و ورود اسالم به اين سرزميني  در حقيقت با حمله. روزگار فرمانروايي كند

صفاريان، سامانيان، آل بويه و سربداران تشكيل شد، ولي هيچكدام نتوانستند تمام ايـران را زيـر پوشـش خـود قـرار      
  ) 1387روشن ضمير، ( و )1381،غفاري فرد(. دم ايران به وجود آورنددهند و وحدتي ميان مر

كوچك توسط حكام محلي درجـاي  هاي  سبب تشكيل دولت ،سقوط امپراطوري ساساني و ظهور اسالم در منطقه
هـيچ گـاه حكـومتي واحـد و مسـتقل بركـل       و  قلمرو ايران بارها دچار تغيير شده است دراين زمان .جاي ايران شد

شاه اسماعيل صفوي خود را شاه ايـران خوانـد و    ،ايران تسلط نداشت تا سرانجام با روي كار آمدن صفويانسرزمين 
يكبار ديگر نام كشور سياسي ايران را زنده گرداند در اين دوره كه به عصـر طاليـي ايـران معـروف اسـت مرزهـاي       

حكومت صفوي در زمان شاه عبـاس   .زگشتبه زمان هخامنشيان با اًودحد و سياسي ايران يكبار ديگر گسترش يافته
توانست در مقابل تركـان  ها  شاه عباس قدرت نظامي دولت را باز سازي كرد و توسط اين نيرو .جاني تازه گرفت اول

   )1387روشن ضمير، ( .را ازجزيره هرمز بيرون راندها  مناطق تصرف شده را باز پس گيرد و پرتغالي ،عثماني بايستد و
انـدكي كـه از آن دوران برجـاي    هـاي   نقشه .بصورت قدرتي كالن در خاورميانه در آمده بود زمان بهايران در اين 

است كه اي  كم نظير باقي مانده از آن دوران، نقشههاي  يكي از نقشه. دهد مي مانده حدود و ثغور مرزي ايران را نشان
هم اكنون درآرشيو دولتي وابسته به نخست وزيـري   و توسط مهندسان و نقشه كشان دربار عثماني ترسيم شده است

      )1388 ،صدري و همكار( .شود مي تركيه نگهداري
  

  
  

  )1388، صدري: منبع(نقشه ممالك ايران مربوط به نيمه ياول قرن دوازدهم  -1شكل 
  

 :گرديـده انـد مثـل   از ايران جـدا  ها  نواحي مختلفي است كه بعد ،آنچه دراين نقشه در نگاه اول قابل اهميت است
نـام خلـيج    همچنـين  .كه در اين زمان به شكل ايالت تحت اداره ايران بوده اسـت  ،قفقازيه جنوبي ،افغانستان يا آران

      )1388 ،صدري و همكار( .بحر فارس ثبت شده است در اين سند فارس كه
حدود و ثغور ايران دراواخردوره  بر اساس توضيحاتي كه درحاشيه اين نقشه به زبان تركي عثماني نوشته شده، به
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سرزمين ايران و توابع آن  ،آنچه شاهان صفوي " :صفوي اشاره شده كه ترجمه تحت الفظي بخشي از آن چنين است
، مكـران، سجسـتان   ....عراق عجم، خوزستان، :شمرده در قبضه تصرف و حاكميت خود درآورده اند اين نواحي است

و در مرز شرقي از اقليم هند، صورت و تته، كابل و حد شمالي اش طخارستان و بلخ و ...، جزيره بحرين،......قندهار،
، مرز غربي اش بحرفارس و از عراق عرب بصره و بغداد و بعد از آن شـهر زول در كردسـتان و تـا    .....نهر جيحون و

   )همان( .وان ارزالروم، قارص و بعضي اوقات تا گرجستان امتداد يافته است
نه تنها موجب رونق اقتصادي و تجاري حكومت شده بلكه  گسترش مرزهاي جغرافيايي ايران ن نقشه،بر اساس اي

توانست نقش موثري در گسترش زبان فارسي كه از طرف دولت وقت  مي افزايش مراودات و ارتباطات اقوام مختلف
ايران مركزي و تحت اداره حكومت  بيشتر ايالت هايي كه درحاشيه .به عنوان زبان رسمي اعالم شده بود، داشته باشد

  .كردند يا بر اين زبان تسلط داشتند مي صفويه قرار داشتند يا به زبان فارسي صحبت
گسترش مرزهاي سياسي ايران در دوره صفويه قابل مقايسه با دوران حكومت هخامنشيان نيسـت بـا ايـن وجـود     

موجب شـد  تقسـيم بنـدي مرزهـا تنهـا  از لحـاظ       سياست فدرالي كوروش و دادن خودمختاري به كشورهاي تابعه 
رسد كشورگشايي هخامنشيان بيشتر از لحاظ قدرت نظـامي   مي به نظر. سياسي و مالياتي مورد توجه باشد نه فرهنگي

و  اهميت داشت  و همين مساله باعث شد تا مرزهاي فرهنگي ايران بسيار كوچكتر از مرزهاي سياسي آن و اقتصادي
اما پـس از هخامنشـيان    )1387روشن ضمير،( .باشد _پيش از فتح ليديا_آغازكاركوروش  ه همان ايراندر واقع محدود ب

مختلـف بـه    كـوچ دادن ايـالت و طوايـف    كردنـد،  مـي  سالطين ايراني پس از كشور گشايي دنبالسياستي كه بيشتر 
صـفويه  ،ن شروع شد بـود در دوره از زمان استيالي تركها در ايرااين سياست كه . تازه متصرف شده بودهاي  سرزمين

بـه نقطـه ديگـر    اي  مملكت، اقوام ايالت مختلف راازنقطه تقويت شد وسالطين اين سلسله  به منظورحفظ مرزهاي 
توان به كوچاندن اكراد ايالتي به شمال خراسان و انتقال ايل زنگنـه بـه جنـوب     مي كه به عنوان نمونه. دادند مي كوچ

  )1389خاكستر، آذري ( .خراسان اشاره كرد
 اين سياست كه در آن زمان بين سالطين بسيار رايج بودگرچه با هدف كنترل و تقويت مرزهـاي كشـور صـورت   

   .شد مي خود به خود جرياني را به دنبال داشت كه موجب تغييرنظام فرهنگي منطقه گرفت، مي
 زنـدگي؛ شـامل  ي  شـيوه ي  بـه منزلـه   الزم به يادآوري است مفهومي كه از آن به عنوان نظام فرهنگي ياد شده هم

عملكردهاي فرهنگي نظير شـكلهاي  ي  زبانها، عادات، نهادها و ساختارهاي قدرت و هم در برگيرنده عقايد، نگرشها،
هـا   آنچه نبايد از نظر دور داشـت ايـن اسـت كـه فرهنـگ     . باشد مي ....معماري، كاالهاي توليد انبوه و ،مختلف هنري

 مرزهـاي محلـي را پشـت سـر     ،فرهنگهـاي غنـي  . ه صورت بسته به حيات خـود ادامـه دهنـد   توانند مستقال و ب نمي
تحـت تـاثير    ،كـم يـا زيـاد    ،هاي محلـي  ي فرهنگ همه ،در نتيجه .يابند مي گذارند و به مكانها و نواحي ديگر نفوذ مي

  )1375شكوئي، (.گيرند مي قرار هاي غني تر فرهنگ

   ساختار اقتصادي ايران در دوره صفويه
خصوصـا شـاه    پادشـاهان صـفوي،   )1390آريـا بخشـايش،   ( .بالندگي اقتصاد پولي و تجارت بودي  دوره صفويه دوره

مـدت    تواند كشور را در كوتاه و بازرگاني امري است كه مي  مهم پي برده بودند كه تجارتي  عباس كبير به اين نكته
  ) 1382رفيع فروهمكار، (.به رونق اقتصادي برساند

وي بـه  ي  ديدگسـترده و همـه جانبـه   ي  تحوالت گسترده ايران در دوره سلطنت شاه عبـاس نشـان دهنـده   تغييرو 
ترانزيت نه تنهارشد تجارت وبازرگاني در شـهر را بـه    راههاي در بهبود يا احداث اقدامات وي. سرزمين ايران است

خود نقش به سزايي ي  ي و سياسي ويژهجديد با ارزش اقتصادهاي  و آباديها  دنبال داشت بلكه در بوجود آمدن شهر
  )1391آريا بخشايش، ( .داشت

به عنوان جهاني شدن با مفهوم آزاد سـازي تجـارت   ،آنچه كه امروزه در بحث برنامه ريزي كالن اقتصادي كشورها
تجارت شاه عباس كه دريافته بود  .در دوره صفويه  نيز مطرح بوده است ،به منظور افزايش ثروت جامعه مطرح است
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از ابزار و زيـر  اي  تواند منشاء ايجاد ثروت شود؛ دست به گسترش راههاي ترانزيت زد و مجموعه به خودي خود مي
  ) 1391بهكيش، (.را براي اين كار درايران فراهم نمودها  ساخت
ش تجـارت و  درابتدا با هدف گسترها  كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه گرچه تمامي اين فعاليتاي  نكته

جريان بزرگ فرهنگي را به دنبال داشت كـه   ها، گرفت اما احداث اين زير ساخت مي افزايش ثروت اقتصادي صورت
در ادامه نقش هر يك از اين عوامل در گسترش زبان و ادب فارسـي مـورد    .ناشي از ارتباط اقوام و ملل مختلف بود

   .گيرد مي بررسي قرار

 : راهها

مختلف ارتباطي، اقتصادي هاي  درواقع محدوديت. ه استارتباطات بسيارسخت و كند بود ونقل و درگذشته حمل
داشت تا نيازهاي مختلف خود را در همان محيطي كه در آن ساكن بودنـد برطـرف كننـدو     مي و امنيتي مردم را برآن

و بيابـان هـا،   ها  اين معنا كه كوه به. ارتباط دخيل بود د اينشرايط جغرافيايي نيز، در نبو. متكي به نواحي ديگر نباشند
 و» حس مشترك«اين نبود ارتباط مانع از تشكيل . شد مي مردم نواحي مختلف را ازهم جدا كرده ومانع از ارتباط آنها

و همچنين مقاصد اقتصادي، تجاري و ه قدرت خود براي اشاعها  اما حكومت )1391ذكاوت، (. شد مي »هويت مشترك«
مهـم تـرين    ،راه بنـابراين . ميسـر بـود  » راه«وسـيله   رتباط با نواحي مختلف بودندو اين ارتباط بهفرهنگي، ناگزير از ا

ها  شد حكومت مي باعث» راه ها« اهميت سياسي، اقتصادي و فرهنگي.نه چندان دور بودي  گذشتهدر طيارتباي  وسيله
  )همان(. داشته باشند و درحفظ و نگهداري آن بكوشندها  به راهاي  اهتمام ويژه

آنـان  . هاي زيادي احـداث كردنـد   صفويان براي ارتباط راحت تر با مناطق گوناگون كشور و تسهيل بازرگاني، راه
هـا و احـداث    ارتبـاطي كشـور، تعميـر راه   ي  در سـرحدات و شـبكه   همچنين ضمن برقرار كردن امنيت نسبتاً پايـدار 

در واقـع از ايـن زمـان اسـت كـه      .ستور كار خود قرار دادنـد هاي بازرگاني را در د متعدد در مسير راه سراهاي كاروان
هـاي   كمپـاني  اهداف سياسي يا نظامي به ايران سفركرده، هاي مختلف اروپايي به قصد تجارت، شود گروه مشاهده مي
  چون پيتر دالواله،آدام شود و سياحان و گردشگران متعددي هم مي تأسيس در ايران انگليس،فرانسه وهلند هند شرقي،

آيند و رفت و آمدهاي بازرگاني و سياسـي   اولئاريوس،شاردن،تاورنيه،برادران شرلي و ديگران براي بازديد از ايران مي
  )1382رفيع فروهمكار، (. يابد افزايش مي

  

  
  اناير در ادويه و ابريشمي  جاده مسيري  نقشه – 2شكل 
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  راههاي تجاري 
كلي دو جاده تجاري بين المللي و معتبرومهم وجود داشت كه يكي جاده ابريشم وديگري جـاده   در ايران به طور

جاده ابريشم از چين آغاز و با طي مسير از نواحي آسيا مركزي به ماوراء النهر و خراسان و سـپس بـه ري    .ادويه بود
گشت تا جايي كه  مي اندازهاي مديترانه منتهيرسيد و پس از آن به سوي بار  مي )بغداد(وهمدان و كرمانشاه و مدائن 

   )1388دلبري، ( .تاجران اروپايي در انتظار رسيدن كاالي شرقي بودند
ي  گذشت و از سمت سند و نواحي پنجـاب و سـپس ناحيـه    مي هند ادويه نيز از جنوب شرق آسيا عمدتا ًي  جاده

    )همان( .گشت مي و در نهايت مديترانه رهسپار سيستان وبلوچستان و مكران وجنوب ايران به سوي بين النهرين
 :اردن كه طي سفر خود از ايران از اين جاده عبور كرده در سفر نامه خود اين جاده را چنين توصيف كـرده اسـت  

اي سنگ فرش شده با عرض  ترين كوهي كه در ايران وجود دارد، جاده ترين و خطرناك در كوه البرز به عنوان سخت«
قدم تنها مسير عبوري از اين كوه است، در قله اين كوه سه آب انبار وجود دارد كه به دليل خشكسـالي   بيش از چهار

 ».بدون آب هستند
برخي از . رسيد مي انشعابات جاده ابريشم به نواحي جنوبي ايران نيز. ابريشم ارتباط داشتي  ي ادويه با جاده جاده

نقش مهمي داشتند مانند استخر كه در تقاطع راههاي مواصالتي جنوبي  بازرگانيهاي  جنوبي ايران در پيوندهاي  شهر
تجـاري و بازرگـاني سـاخته    هـاي   كه در نگاه اول با هدف فعاليتها  در واقع اين راه .و شمالي ايران ساخته شده بود

اه برخـي  بـر اسـاس ديـدگ    )همـان (. بود براي ارتباطات فرهنگي و اجتمـاعي اقـوام مختلـف   اي  خود وسيله ،شده بود
برابـر ايـن    .شود مي محسوباي  روابط اجتماعي و فرهنگي موضوع اصلي در مطالعات جغرافياي ناحيه ،جغرافيدانان

مناسـبات فرهنگـي بـين يـك گـروه ومكـان خـاص        ي  از نتيجـه اي  ويژهي  مجموعه جغرافيايي،ي  ناحيهيك ديدگاه 
بـر   .آيد مي اين امر، بر اساس يك آگاهي ژرف از فرهنگ مشترك مردم و تمايز آنها از ساير گروهها بوجود .آنهاست

بـدين سـان كـه     .فرهنگ مردم آن است كه به جهـان طبيعـي سـامان بخشـيده اسـت      ،اساس اين ديدگاه خالق ناحيه
دريافتهـاي فـردي و جمعـي از محـيط      هـا،  كاربرد ،اطالعات ،دانش و شناختها ،زبان و ادب ،از اعتقاداتاي  مجموعه

   )1375شكوئي، ( .مادي ظهور اين هويت پذيري را سبب گشته است
را به  مهم تجاري ابريشم و ادويه از نقاط مختلف ايران نه تنها نواحي فرهنگي كوچكتر درون ايرانهاي  عبور جاده

ارس و دريـاي عمـان و ناحيـه سيسـتان و     به عنوان نمونه ارتباط بـين نـواحي كنـاره خلـيج فـ     (ساخت مي هم مرتبط
بلكـه بهتـرين وسـيله     )ري و تبريـز  ،بلوچستان و مكران در جنوب ايران به نواحي شمالي كشور مثل شمال خراسان

و  )1388دلبـري،  ( .غربي مثل اروپا و شمال آفريقـا بـود  هاي  شرق آسيا و سرزميني  براي تبادل فرهنگي  ميان كشورها
  .شد مي قرار داشت بهترين مكان براي اين مناسبات فرهنگي محسوبها  راه اين كشوري  يانهالبته ايران كه در م

توان به گسترش زبان فارسي در ناحيه سيستان و بلوچستان و مكـران   مي تاثير پذيري فرهنگ نواحيهاي  از نمونه
سند و هندوستان نيز كشـيده  ي  محدوده گرفته است و به اشاره داشت كه توسط بازرگانان و زرتشتيان مهاجرصورت

تبليغ آيين اسالم در نواحي شرق آسيا توسط بازرگانان نيز از جمله همـين مـوارد    همچنين )1364اشـپولر،  ( .شده است
  )1388دلبري، ( .است

جغرافيـايي را  ي  اصلي هر مكان و ناحيـه هاي  خود معتقدند كه خصيصهاي  امروزه جغرافيدانان در مطالعات ناحيه
نـواحي جغرافيـايي    ،در واقع تغييرات اجتماعي در طول زمان .دهد مي فضا و زمان تشكيل ،ساختار جامعه ،سه عامل

همين مسئله در مورد دوره  )1375شكوئي، ( .گيرند مي آورد و ساختارهاي ناحيه در طول زمان شكل مي مختلفي بوجود
هندوسـتان بـه مـرور زمـان و درطـي       شرق آسيا بخصوص شود نواحي مي مشاهده صفويه صادق است به طوري كه

 ،ايـران  غنـي  فرهنـگ  تـاثير  تحت است داشته ايران سرزمين با كه اقتصادي و اجتماعي –ارتباطات مختلف فرهنگي 
  .نيزدچار دگرگوني و تغيير شده است  هند جامعه ساختار
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  كاروانسراها  
يـك جامعـه، از جملـه عناصـري كـه در       با توجه به مطالب فوق و اهميت مقوله ارتباط در هويت بخشي به افراد

شد آنها بـه اشـتراكات همـديگر در ابعـاد      مي كرد و باعث مي گذشته به بهترين نحو ارتباط را بين افراد مختلف ايجاد
 مردم هنگام استراحت در اين مكان بـه تبـادل اطالعـات بـا هـم     . بود هاكاروانسراوجود مختلف اجتماعي پي ببرند، 

بنـابراين در سـرزمين ايـران،    . كردند مي خود آگاهل زندگي گر را از مشاهدات و رويدادهاي محپرداختند، و يكدي مي
 بناهاي كارواني بي ترديد نقش مؤثري در ايجاد يگانگي و اتحاد بين ايرانيان و همبستگي شهرها و اياالت ايـران ايفـا  

ارد اين بناها را بنابر علل مذهبي در كنار در دوره اسالمي خاصه روزگار سلجوقيان و صفويان در برخي مو .كردند مي
فرهنگي بـين مـردم   هاي  كه چنين عملي در ايجاد پيوند. ساختند مي مقدس و مساجد و مدارس مذهبي همهاي  مكان

ورود بازرگانان، تجار و سياحان خارجي به ايران و اقامـت آنهـا در كاروانسـراها و شـهرهاي مختلـف      .تأثيرگذار بود
بي ترديد يك جنبه اين ارتباط تأثيرپذيري فرهنگي ايرانيان از آنهـا بـود،   . به همراه داشتاي  دوگانه تأثيرات اجتماعي
اما وجه ديگر ايـن رابطـه، تقويـت هويـت     . بعد حتي در معماري كاروانسراها هم نمود يافتهاي  چيزي كه در دوره

فرهنـگ انسـان خـارجي و ديگـري بـراي       به عبارت ديگر اگرچه هويـت و . است» ديگري«و » غير«ايراني در مقابل 
در مقابـل ديگـري بـر    » خـود «ايرانيان جذاب و از آن روي كه جديد بود تأثيرگذار شد، اما همين مالحظه و مشاهده 

  )1391ذكاوت، ( .افزود مي انسان ايراني» هويت «شخص ت
 ،از مسير جـاده ابريشـم و ادويـه   در ايران بخش زيادي  تجارت گرفتن اين مسئله را نبايد فراموش كرد كه با رونق

... .هنـدي و  ،و بسياري از تجار و بازرگانان و سـياحان اروپـايي   بردند مي به كار يزبان تجار را به عنوانزبان فارسي 
 كردند يا بر زبان فارسي تسلط كامل داشتند و يا براي معامالت تجاري از آن اسـتفاده  مي كه در اين مسير رفت و آمد

  ) 1374ردن، ترجمه شا( .كردند مي
دهد كه بخش اعظم اين مسـافران را تجـار و بازرگانـان تشـكيل      مي نشانها  بررسي گونه شناسي مسافران كاروان

از ديگر اقشار اجتمـاعي كـه   . كردند مسافرت مي) ندرت براي تفريح و به( دادند اما بسياري ديگر به داليل ديگري مي
ها اغلب مسيرهاي طوالني را مسافرت  طلبه.ها بودند محصالن يا طلبه ،ردندب پيوسته در سفر و گشت وگذار به سر مي

يابي  كردند تا از استادان مختلف درس بياموزند دسته ديگر مسافران دراويش و صوفيه،بودندكه آنها كه به دنبال كام مي
اي و  دان و مسـافران حرفـه   جغرافيبرخي ديگر . كردند اي به نقطه ديگر طي طريق مي و تعالي روحي خويش از نقطه

هـا   ايني  عالوه بر همه .جغرافيايي رشد كند  كردند تا ادبيات آنها مسافرت مي.سفرنامه نويسان ايراني وخارجي بودند
رفيـع  (.دادنـد  هـا را تشـكيل مـي    اماكن مقدسه مسافران كاروان  از سال نيز خيل عظيمي از زائرين محدوديي  در دوره

  )1382فروهمكار، 
در  .جوامع و اجتماعات گوناگون موجود در كشور وتوده مردم بودنـد ميان  توان گفت كاروانسراها پل ارتباطي مي
و داسـتان  هـا   طوالني در همين كاروانسراها توسط سالخوردگان، علما و فضال به رسم ديرين ايرانيان قصـه هاي  شب

ي مضـامين حكمـي و پنـدهاي اخالقـي و ايضـا      شده كه عـالوه بـر گذرانـدن وقـت و سـرگرمي دارا      مي هايي نقل
گوشزدهايي براي مسافرين جوان يا ناوارد داشته كه اين امر سينه به سينه از زمان هايي قبل تا گذشته نه چنـدان دور  

  )1363ترجمه  فيگوئروا،(.ساري و جاري بوده است

  بازار 
شـود   مـي  گسترش زبان فارسي محسوبتجاري و اقتصادي كه محور تبادالت فرهنگي و هاي  يكي ديگر ازفضاي

پس  .طبق مدارك تاريخي بازار در بسياري از شهرهاي قبل از اسالم يكي از عناصر مهم شهري بوده است .بازاراست
از اسالم، گسترش شهرهاي اسالمي و افزايش ارتباطات اجتماعي، ازديـاد راههـاي كـارواني، توسـعه كاروانسـراها و      

بازارهـا بيشـتر در امتـداد    . گرفتن فضاي بازرگاني و توليـدي موسـوم بـه بـازار شـد     تبادالت اقتصادي موجب شكل 
در پشـت  . شدند و در اغلب موارد راسته بازار شاهراه اصلي شهر نيـز بودنـد   مي مهمترين راههاي اصلي شهر ساخته

بازارهـا  . ار داشـت قـر هـا   هـا درراسـته   ساختند كـه در ورودي آن  تعدادي كاروانسرا و تيمچه مي ي هر راستهها دكان
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 ،و عـالوه بـر فضـاهاي اقتصـادي     مهمترين محور ارتباطي، اقتصادي و اجتماعي و به عبارت ديگر مركز شهر بودنـد 
هـا و غيـره    زورخانـه  هـا،  خانقـاه  علميـه،  هاي مدرسه جامع، مسجد و اجتماعي شهرمانند مهمترين فضاهاي فرهنگي

   )1368كياني،(.درامتداد آن قرارداشتند

 ديني دولت صفويههاي  سياست

ز نخستين قرون اسالمي كه شعر و ادب پارسي با حمايت حكومتهاي محلي ايران پا گرفت به آرامي سير تكاملي ا
چرا كه اين هر دو در ارتباط مسـتقيم بـا   . در اين مسير نظم ونثر فارسي دچار دگرگونيهاي زيادي شد. خود را پيمود

 .جداگانـه مـورد بررسـي قـرار داد    اي  وهرگز نمي توان آنها را بـه صـورت پديـده   جامعه و محيط پيرامون خود بوده 
بسياري از حوادث تاريخي و اجتماعي نه تنها اثر مستقيم بر ادبيات جامعه داشته اند بلكه گاهي آن را ديگرگـون نيـز   

   )1383احمدي، ( .كرده اند
ي  اگرازاين منظر ناحيـه  )1375شكوئي، ( ،اجتماعي باشد سازكنش تواند زمينه مي ناحيه جغرافيدانان، ديدگاه برخي از

سلطه و قدرت دولتمردان صـفويه در داخـل    ،يابيم كه مي جغرافيايي ايران در دوره صفويه مورد مطالعه قرار گيرد در
 بـين عـاملين   ،ناحيـه  درون  در واقع كنش متقابـل در  .عامل اصلي در توليد و باز توليد روابط اجتماعي است ،جامعه

 )همـان ( .بودنـد  ومحـيط  جامعـه  سـاختار  ،مردم ميان روابط تغيير براي تالش در كه بود هايي گروه و افراد –اجتماعي
متاثر از قدرت سياسي و ايدئولوژي مـذهبي پادشـاهان ايـن    اي  اجتماعي و فرهنگي ناحيههاي  بدين معني كه ويژگي
يكي از عناصر نظام فرهنگي جامعه نيز از اين قاعده مستثني زبان و ادبيات فارسي به عنوان ا ًمدوره بوده است و مسل

   .نبود
نهادينه  موجب، در حيات سياسي و مذهبي ايران دانستاي  كه بايد آن را سرآغاز عصر تازه صفويه پيدايش دولت

حكام صفوي به منظور مشروعيت بخشيدن به حكومت خـود از طريـق پيونـد بـه     . شدشدن ساختار ديني در كشور 
هاي ديني دولت از تسنن به تشيع  با روي كار آمدن صفويان نظريه. م به ويژه تشيع از هيچ كوششي دريغ نكردنداسال
  )1390روشن،(.عشري مبدل شداثني

زمين با همان مرزهاي پيش ازاسـالم را در   زبان بودند رؤياي تجديد ايران صفوي كه خود ترك  بنيادگذاران سلسله
آنـان سياسـتي در پـيش     .دانسـتند  مي  – ديگر زباني ترك –پروراندند و رقيب اصلي خود را امپراتوري عثماني  سرمي

عنـوان يـك    عثماني بـه  ان ايران اسالمي وامپراطوريگرفتند كه با رسميت بخشيدن به  مذهب تشيع مرزي روشن مي
مـردم از ديـن رسـمي بايـد     ي  اما آنان ميدانستند كه براي پيـروي تـوده  )  1385آذرتاش، (.كشوراسالمي برقرارنمايند

هاي فارسـي   شيعي را به نوشتن رساله ن فقهايهماهنگي ميان اعتقادات مذهبي و زبان ملي آنان نيز ايجاد گردد بنابراي
و  )1391ميـري، (. و بدين ترتيب نهضت فارسي نگاري و ترجمه درايران شـكل گرفـت  . مردم تشويق كردند  براي توده

 )1385آذرتـاش،  ( .شـد  زبان فارسي ابزاري براي تثبيت و استقرار سياستهاي دينـي دولـت و فقهـاي شـيعي در جامعـه     
براي تقويت اي  زمينه بود ه شد گذاري پايه دانشوران سوي از تشيع گسترشي  انگيزه به كه فرهنگي –حركت علمي 

 مربـوط  فارسـي  نثر گسترش و تكامل به كه آنجا تا ،زمينه اين در .شدو گسترش زبان فارسي فراتر از مرزهاي كشور
  .داشت توجه درخور سهمي مذهبي – سياسي نهضت اين ،است

 ،زبان دستگاه خالفـت  به طوري كه )1391صادقي، ( ميان فارسي زبانان رواج يافتزبان عربي در  ،با گسترش اسالم
و لغات زيادي از زبان عربـي  ها  علمي و معارف و احكام دين بود به همين دليل واژههاي  نگارش ،ديوانيهاي  نوشته

تشويق پادشاهان صفوي در اما سياست فارسي نگاري كه به  )1391 ميـري، ( .مردم وارد شده بودي  در گفتگوي روزمره
   .نقش موثري در كاهش نفوذ زبان عربي در زبان و ادبيات فارسي داشت ،بين علماي دين و شريعت رواج  يافت

 .رسد شرايط سياسي حاكم بر جامعه چندان بر وفق مراد شاعران و اديبـان ايـن دوره نبـود    مي با اين وجود به نظر
آنان براي حكومت خـود نيازمنـد علمـا و     .تعصب ديني نهاده بودندي  چرا كه حاكمان جديد سياست خود را بر پايه

باعـث   ،بي توجهي حاكمـان بـه شـعر و ادبيـات     .تا شاعران نازك بين كه تعصبات ديني چنداني نداشتند ،فقها بودند
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. و در نهايت به مردم عامي عرضه كنندها  و بر سر گذرها  شدكه شاعران اين دوره به ناچار شعر خود را در قهوه خانه
مجمع  "چنين مكان هايي در اين دوره حكم  .اين دوره ميعادگاه شعرا و اهل علم و ادب بودهاي  در واقع قهوه خانه

و جرياني كه پس از حمله مغول و تيمور آغـاز شـده   . را داشت و شعر و ادب فارسي به دست اهل پيشه افتاد "ادبي
  )1383احمدي، ( .در اين دوره تقويت شد

پيشرفت شـاياني  ) معماري، خوشنويسي، و نقاشي(ايران در دوره صفوي در زمينه مسائل نظامي، فقه شيعه، و هنر 
و تنها در زمينه . شاعر يا نويسنده بزرگي از ايران برنخاست به جز چند اسنثنا، ولي از نظر ادبي، در دوره صفويه  نمود

 )1391اديب، ( )1389حياتي، ( و )1381غفاري فرد، ( )1358براون، ( .سرايي آثاري درخور توجه پديد آمد يعي و مرثيهادبيات ش
به اعتقاد برخي محققين شعر پارسي در عهد صفويان از حيث الفاظ و كلمات چندان قابل توجه نيست و اگر از چند 

ادوارد بـراون حكومـت    )1390عجـم،  ( .يابيم توجه باشد نميسخني كه اليق  شاعر معروف قوي بگذريم از ساير شعرا
داند و معتقد است  مي "مبتكره باشندي  كه داراي لياقت بارزه و قريحه "صفوي را فاقد شعراي به نام ي  دويست ساله

ن علت فقر زمـان صـفويه از شـاعر نامـدار بيشـتر نبـود      " :گويد مي حاكمان مملكت بوده وي  اين فقدان دقيقا متوجه
   ".مشوق و مربي بوده تا فقدان قرايح و طبايع هنرمند

با شعر و ادبيات  )سبك عراقي(غزنوي و سلجوقي  ،سامانيهاي  شعر دورهي  مطالعات زيادي در خصوص مقايسه
محققـين معتقدنـد علـت اصـلي     ي  از حيث اصول و قواعد زبان صورت گرفتـه و همـه  ) سبك هندي(دوره صفويه 

و  )1358براون، (. دانند مي دم تربيت معمول شاعران و حمايت نكردن حكام صفوي از اين قشرتفاوت اين دو سبك، ع
تحصيل كردگان نبض ادب فارسي را به دست داشتند و نظم ونثر  ،در واقع قبل از صفويه )1390عجم، (و  )1389حياتي، (

در ايـن دوره  " :سخت تحت تاثير فرهنگ آنان بود و تا جايي كه استاد زرين كوب در ايـن خصـوص معتقـد اسـت    
اما در دوره صفويه شعر از دربار بيـرون رفـت و    "ادبياتي به وجود آمد كه نمايندگان آن از مدارس بيرون آمده بودند

اين امر اگر چه وسيله ايجاد تنوع و تجـددي در شـعر بـود لـيكن از حيـث       )1383احمدي، (. ر دست عامه مردم افتادد
شعر و ي  اشاعه -اما اين جريان فرهنگي )1390عجم، (و  )1390ايزدي، ( .اصول و قواعد زبان مايه شكست آن هم گرديد

                               اما باشد بررسي و تامل قابل.... و الفاظ و اعدقو و اصول حيث از است ممكن –ادبيات در بين عامه مردم 
 خـود  وران بخصـوص پيشـه    مـردم  مختلف اقشار بين در شعر ورود اين است كه دورداشت نظر از نبايد كه آنچه

تحصيل كـرده  و مدارس خاص ها  شاعراني كه تاكنون در مكتب.جب گسترش زبان فارسي از لحاظ جغرافيايي بودمو
كردند كمتر بـا مـردم كوچـه و بـازار ارتبـاط داشـتند و ايـن مسـئله          مي دربار فعاليتي  و پس از آن تنها در محدوده

و مـدارس  هـا   مكتـب خانـه  ي  شاعران سبك عراقي كه تربيت يافته.كرد مي گسترش جغرافيايي زبان و ادبيات را كند
ي  تخصصي شدن اين هنر در بين قشـر تحصـيلكرده و ارائـه   .كردند مي دربار وقت فعاليتي  بودند بيشتر در محدوده

خاص، كند شدن گسترش جغرافيايي زبان و ادبيات فارسي را به دنبـال  هاي  و متون ادبي در محافل و مكانها  سروده
   .داشت

گيرد از  مي انتقال فرهنگي سرعت بيشتري ،و ساير اماكن عموميها  و كارونسراها  اما با ورود شاعران به قهوه خانه
از  )1390عجـم،  (گـردد   مـي  سويي تغيير محيط شاعر منجر به استفاده از تعابير و حتي لحن عاميانه در اشـعار شـاعران  

سويي شعر و شاعري از حالت تخصصي و آكادميك خارج شده و مردم عـادي و غالبـا هـم اهـل كسـب و كـار بـه        
ارتباط پيشه وران با مسافران و  )1387غني پـور،  ( .سرودند مي مردماني چون خود شعر ياصطالح براي دل خويش وبرا

خـود موجـب معرفـي زبـان     ها  و كاروانسراها  سياحان و تجارو بازرگانان مختلف در محيط كسب و كار و قهوه خانه
  .بودوادب فارسي به بيگانگان و افراد مختلف 

وقطع حمايت دربار از شعرا و عدم تمايل به سرمايه گذاري در  ر صفويرونق شدن بازار شعر و شاعري دردربا بي
براي اين قشراز جامعه منجر به رانـده شـدن شـاعران از     به همراه نبود امنيت در اجتماعي ،تحول شعر و ادب فارسي

 فـرار  " هامـروز كـه  اي  پديـده  )1389حياتي، ( .ديگر بخصوص شبه قاره هند شدهاي  آنان به سرزمين دربار و مهاجرت
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 بـه  مهري بيي  نتيجه مهاجرت اين گرچه .است اجتماعي – محيطي نامساعد شرايط معلول و شود مي ناميده "ها  مغز
 .فارسي خـارج از مرزهـاي كشـور گشـت     زبان گسترش موجب مسئله همين اما بود وقت صوفيان و عارفان و شعرا

  )1383كوشا،(
زبـان فارسـي    .فرهنگي و زبانيِ اين دو كشور به هزاران سال پيش برمـي گـردد  تاريخ پيوند ايران و هند و روابط 

و ) نيان زبـان رسـمي  در دوره گوركا(شود، دومين زبان رسمي اين كشور  انگلستان پيش از آنكه هندوستان مستعمره
تسـامح مـذهبي    .مناسبات ميان  حكام هند و ايران با تفاهم و مدارا توام بـود . زبان ادبيات، شعر، فرهنگ و دانش بود

دولت گوركاني هند همراه با رونق بازار تجارت هندوستان سبب شد تا پيروان مـذاهب گونـاگون از جملـه هـزاران     
البته ايـن  . به هند كشانده شوند  )ن حرفه و بازرگانان و ارباب فضل و هنر بودندصاحبا "كه غالبا(شيعه و سني ايراني 

  )1390عجم، (. امر خود موجب رواج آداب و سنن و فرهنگ ايران در هند شد
به ويژه سرايندگان، دانشوران، عارفان، هنرمندان، بازرگانان و مردم عامي از طبقات مختلـف   ،اي ايرانيانه مهاجرت

سـبحاني،  (توان به دو دسته مورد بررسي قـرار داد   عوامل گوناگون و متفاوت دارد،كه آنها را به طور كلي مي اجتماعي
1377(  

ـ : اسـت، ماننـد   تعلق دارد و توجه مردم ايران را به شبه قاره جلـب كـرده   ايرانيكي، عواملي كه به خارج   يفراوان
گـري اسـالمي و روش    ي گسـترش ديـن اسـالم و صـوفي    ها هاي متنوع و تسهيالت مناسب بازرگاني و انگيزه نعمت

هـا و   هنرپروري فرمانروايان و شاهان شبه قاره و جاذبه خدمت گذاري و يافتن مناصـب و مقامـات عـالي در دولـت    
  )همان( .دربارهاي آنان و جزاينها

يافتنـد،   طـن نـاگزير مـي   دوم، عواملي كه متعلق به درون ايران بوده و مردم ايران تحت تأثير آنها خود را به ترك و
هـاي گونـاگون بـويژه در نتيجـه حمـالت مغـول، و سـخت         خرابيِ اوضاع سياسي و اجتماعي  ايران در دوره: مانند
هاي برخي از فرمانروايان و حكام محلي و تا حدي نيز بي توجهيِ شاهان صفوي به شعر و ادب سـنتي كـه در    گيري

ــوده و  ــران مرســوم ب ــان در اي ــيش از آن ــار پ ــذهبيِ بعضــي از پادشــاهان  روزگ ســلجوقي و  تعصــب سرســخت م
 )همان(....و صفوي

. هاي مختلف از سراسر كشور ايران به شبه قاره سفر كردنـد  در نتيجه اين عوامل، تعدادي از مردمان ايران در زمان
مراكـز مختلـف    به شبه قاره وارد شـدند و در  امپراطوري مغولي هنداكثر شعرا و فضالي ايراني در دوره تيموريان يا

به اشاعه هنر، علم و فرهنگ وزبـان   ،سياسي و علميِ آن دوره سكونت كرده و ضمن بر قراري ارتباط با اهالي منطقه
   .خود پرداختند

گرچه بسياري از محققين در بررسي فراز و فرود شعر و ادب فارسي اين انتقال زبان به خارج از مرزها را به ضرر 
 ،رواج شعر فارسي در سرزمينهاي غير ايراني ضـمن ايجـاد مضـامين و معـاني تـازه      ":قدندمعتدانند و مي شعر فارسي

چون محيط غير مساعدي براي زبان فارسي بوددردور داشتن آن ازصحت و استحكام عادي خود مؤثر بوده و همـين  
آنچـه از   ،نكته مورد توجه اين است كه  )1391اديب،(".مسئله منجربه سستي عبارات و كلمات در اشعار فارسي گشت

تواند  اي مي شود از منظر جغرافياي ناحيه مي منظر بسياري از متخصصين شعر و ادب عوامل ضعف شعر فارسي تعبير
   .عوامل موثردر گسترش جغرافيايي نظلم فرهنگي تلقي شود

از ايـن   ".باشـد  مي  ه در فضاو زمانفرهنگ همواره، موجب عمل آگاهان" :ان تريفت ،به اعتقاد جغرافيدان معروف
همواره و  ،شود و جامعه مي تماعي محسوبجيك عمل ا ،همواره و در همه جا ،آيد كه فضا و زمان مي گفته چنين بر
نـواحي   ،تغييـرات اجتمـاعي در طـول زمـان     ،از جغرافيـدانان از نظر عده اي .كيفيت فضايي و زماني دارد ،در همه جا

 )1375شكوئي، ( .گيرند مي در طول زمان شكلاي  و ساختهاي ناحيهآورد  مي مختلفي بوجود
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   :گيري نتيجه
توان داليل گسترش جغرافيايي زبان فارسي در دوره صفويه را به اختصار چنين  مي بر اساس توضيحات ارائه شده

   :بيان كرد
وبازسـازي قـدرت نظـامي    با روي كار آمدن صفويان حكومت پادشاهي متمركزي تشكيل شد كه بـا سـازماندهي   

هاي  سياست كوچاندن ايالت و طوايف مختلف از جاي جاي ايران به سرزمين. مرزهاي سياسي ايران را گسترش داد
هـاي   فرهنـگ  ،كه در جريـان ارتباطـات ميـان اقـوام    اي  تازه متصرف شده در انتقال فرهنگ و زبان موثر بوده به گونه

   .گرفتند مي محلي تحت تاثير فرهنگ غني فارسي قرار
تـالش بـي    .شد مي ساختار اقتصادي حاكم بر جامعه خود عامل موثر بر گسترش جغرافيايي زبان فارسي محسوب

راههـاي   :اقتصـادي از قبيـل  هاي  پادشاهان صفوي بخصوص شاه عباس براي بازسازي و احداث زير ساختي  وقفه
كشور شد بلكه جريان بزرگ هاي  و آباديها  ني در شهرنه تنها موجب رشد تجارت و بازرگا... .كاروانسرا و ،ترانزيت

ي  زيارتي و تجاري همچون جادههاي  عبور جاده .فرهنگي به دنبال داشت كه ناشي از ارتباط اقوام و ملل مختلف بود
جغرافيـايي  هـاي   زبان و ادب فارسي خارج از مـرز ي  ادويه از سرزمين ايران نقش بسزايي در اشاعهي  ابريشم وجاده
   .ايران داشت
مذهبي شاه اسماعيل و جانشينانش به دو دليل در اشـاعه و گسـترش جغرافيـايي    هاي  ديني و تعصبهاي  سياست

مـردم از ديـن رسـمي سياسـتي در پـيش      ي  اول اينكه شاهان صفوي به منظور پيروي توده :زبان فارسي نقش داشت
يجاد كنند بنابراين فقهاي شريعت را تشـويق بـه فارسـي    گرفتند تا بين زبان ملي و اعتقادات مذهبي مردم هماهنگي ا

 فارسـي  زبـان  گسترش در مهمي عامل خود – نگاري فارسي نهضت –نگاري متون مذهبي نمودند كه همين  مسئله 
   .شد عربي زبان مقابل در

اين قشر  گرچه اين مسئله مهاجرت عظيم .عامل دوم  بي مهري پادشاهان صفوي به شعرا و عارفان و صوفيان بود
شود اما همين  مي افراد نقطه ضعفي در دولت صفوي محسوباي  از جامعه را به دنبال داشت و اين مسئله از نظر پاره

   .شرايط اجتماعي موجب انتقال فرهنگ و زبان وادب فارسي به خارج از مرزهاي سياسي گشت
بـا   ،دوره صفويه به عنوان يك ناحيه جغرافيايينتيجه گرفت كه سرزمين ايران در چنين توان  مي فته شدگاز آنچه  

به صورت قالب منحصـر بـه فـرد نمـود      ،اجتماعي و فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،طبيعيهاي  از خصيصهاي  مجموعه
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