
 

  شعري قرن دهمهاي  نقش حكومت صفويه در تغيير جريانبررسي 
  1محمدامين احمدپور
   2قدرت اله ضروني

 :چكيده
هـاي شـعر    ي عوامل مهم تغييـر سـبك   از جمله ،اجتماعي–همانطور كه بر همگان مشخص است، تغيير و تحوالت سياسي 

پـس از  . انـد  جريانات شعري اعصار مختلف شـده رويكردها و ،باعث تغيير اين تحوالت در سطوح مختلف. فارسي بوده است
بتـدريج   ،در دسـت گرفـت  كشـور ايرانـرا   زمام امور  -در اوايل قرن دهم  -آنكه حكومت صفويه و در رأس آن شاه اسماعيل 

گيري حكومت صـفوي   با شكلعوامل مهمي كه . فراهم شدنيز براي تغيير جريانات شعري اين دوره  ،و بسترهاي الزمها  زمينه
ـ    ردور شدن شعر از د: اند، عبارتند از در تحوالت ادبي قرن دهم موثر بوده اري، رواج بار و از رونق افتـادن شـعر مـدحي و درب

هـا   خانه ي تخصصي، رواج قهوه ر، از رونق افتادن شعر به عنوان يك حرفه، رويكردهاي مذهبي به شعشعر در ميان مردم عادي
گيري  روي كار آمدن دولت صفوي و تأثير آن بر شكلدر اين مقاله ...نزديك با كشورهاي همسايه و و محافل نقد شعر، ارتباط 

  .كنيم بررسي مي نقد و ي دهم را شعري سدههاي  و تغيير جريان
  هاي شعري حكومت صفوي، قرن دهم، جريان :واژگان كليدي

  :مقدمه
دوران صفويه رابايد از جهات گوناگون، مطمح نظر قرار داد؛ زيرا به دليل وقوع حوادث خاص و شرايط كم نظيـر  
اين برهه از تاريخ، تحولي شگرف در حيات علمي و فرهنگي ايران پديد آمد كه در هيچ زمـان ديگـري در سـرزمين    

نوپاي صفوي، ميل شديدي به تغيير مذهب كشور و جايگزيني تشـيع بـه   ي  از يك طرف سلسله. بود ايران رخ نداده
مردم ايران بـه  ي  جاي تسنن داشت و در اين راه از هيچ عملي فروگذار نمي كرد و از سويي ديگر، خو گرفتن قاطبه

اگر چه سال ها . اديروبرو ساخته بودتسنن و سال ها چشم داشتن به خالفت بغداد، كار تغيير مذهب را با دشواري زي
، اساس خالفت بغداد را برانداخته بود؛ لكن هنـوز  »خواجه نصير«وزير شيعه مذهبش ي  به اشاره» هالكو«پيش از آن 

شاه اسماعيل براي آنكه . كردند مي هم مردم ايران كمابيش از حس مذهبي نيرومندي برقرار بودند و به شيخين احترام
شين را از بين ببرد، راه سختگيري مذهبي را پيش گرفت و نخست تفسير جديدي از جهاد ارايـه داد،  بتواند مذهب پي

به اين معني كه جهت جهاد با كفار و مسيحيان را به سمت باب عالي و دولت عثماني و در نهايـت كـل اهـل تسـنن     
ي  يدي را در تفكر ديـن ورزانـه  عوض نمود و با برخي رفتارهاي بدعت آميز مانندعلي يا خدا بودن جهت گيري جد

اين روند سخت گيري مذهبي و يا به تعبيري پيغمبـري   )76: 6، ج1387تاريخ كمبريج،: رك(. حاكمان آن زمان مطرح كرد
كمـا بـيش وجـود داشـت؛ لـيكن در       –بجز دو سال حكومت شاه اسماعيل دوم  –صفويه ي  آهنين، در سراسر دوره

ترويجي دين؛ يعني تبليغ دين توسـط فقهـا و علمـا    هاي  نوع ديگري از روشي  شاه عباس كبير، وي بواسطهي  دوره
كوشيد تا كاري را كه با شمشير نمي تواند به تمامي انجام دهد به اتمام برسـاند و بنـابراين وي، بـا اهميـت دادن بـه      

جلسـي در عصـر   قدرت گيري كسـاني چـون شـيخ بهـايي و م    . شرعيات به جاي كماليات اين امر را به انجام رساند
صفوي، بخوبي نشانگر اين مطلب است كه دوران افول قدرت وزراي غير ديني فرا رسيده است و امثال كُندري ها و 

ها، بايد جايشان را به كساني بدهند كه بيشتر از هـر چيـز از وزارت، احيـاي    ... خواجه نظام ها و رشيد الدين فضل ا
اهـل تسـنن و فكـر آنـان را بـه شـماره       هاي  ر دربار صفوي، آخرين نفسرواج تفكر فقيهانه د. خواهند مي مذهب را

صوفيان، تشـيع جـاي   هاي  انداخت و در نهايت با به حاشيه راندن تفكر پنهان مذهب مقابلِ شيعه؛ يعني همان خانقاه
گيـري   ظاهري بوده است؛ زيرا مقـارن قـدرت  ي  تسنن را گرفت؛ اما نبايد تصور كرد كه چنين امري فقط يك مبارزه

در ايران به فعاليت مشغول بودند كـه  ... مشعشعيه، حروفيه، نقطويه و : فرَقي نظير) ق.ه 907(شاه اسماعيل در حدود 
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ولي تفكر آنان همچنان پـا برجـا   . سرنوشتي جز نابودي نيافتند» شاه اسماعيل«نظامي با صوفي اعظم هاي  در درگيري
با كتبي كه به آيات و » مجلسي دوم«و » محقق ثاني«شد، بزرگاني چون  مي بود و اين جا بود كه قدرت فقيهان آشكار

رده ريـگ فكـر صـوفيان و فـرق اهـل تسـنن افتادنـد و          مي احاديث تمسك جست، چونان لشگري مخفي به جان مـ
انصافي است اگر گمان بريم كه فقهاي اين دوره مناصب دربـاري را   بي فتواهاي بسياري در مذمت آنان صادر كردند،

بسياري ازبزرگان ديني اگرچه در دربـار صـفويه   . جهت قدرت گرفتن و استفاده از مزاياي مادي آناشغال كرده بودند
محقـق  «در مـورد  . حضور داشتند؛ ولي جز در امور مذهبي، در هيچ كار ديگري شاه را محل توجه قرار نمـي دادنـد  

تـوجهي كـرد كـه     بي ل دوم بر تخت، چنان به اونوشته اند؛ پس از مرگ شاه طهماسب و جلوس شاه اسماعي» كركي
و ديگران نيـز،  » شيخ بهايي« )41: 1373اي،  افوشته(. شاه رنجيده خاطر، تا پايان عمر به مجتهدان روي خوش نشان نداد
انـد   دانسته رسد كه با پادشاه بودن را ناخوش مي مي گاه از حضور در دربار اظهار سĤمت و خستگي كرده اند و به نظر

شايد مهمترين دليل حضور اين علماء در دربار اسـتفاده از فرصـت درخشـان برپـايي      )180: 1391باستاني پاريزي، : رك(
مذهب شيعه و استفاده از قدرت پادشاه در منكوب كردن مخالفان فكري خـود باشـد و ايـن مسـأله فقـط در داخـل       

ي شيعي با رهبانان و كشيشان مسيحي و فرنگـي نيـز   مرزهاي ايران خالصه نمي شد؛ بلكه مناظراتي از مجتهدان ايران
مشهور آن بحث مالحسين فيض از شاگردان مالصدرا و معاصر شاه عبـاس بـا   ي  در تاريخ ها مظبوط است كه نمونه

قدرت خود هاي  خود دولت صفوي نيز براي هرچه مستحكمكردن پايه )322: ق. ه 1396تنكابني، (. كشيش فرنگي است
پرداخت و اين مسأله نوعي اداي دين هم بود؛ زيرا ساليان پيش از قدرت گيـري صـوفيان قزلبـاش     مي به تبجيل علما

خانقاه اردبيل، شاه ديگري از روي احترام علماء سنگ بناي اصلي دولت صفويه را گذاشـت؛ توضـيح اينكـه پـس از     
سـراي بسـيار از راه اردبيـل در حـال     يورش تيمور به ايران و بعد از شكست دادن بايزيد سلطان عثماني، تيمـور بـا ا  

شيخ صفي الدين اردبيلي يعني شيخ علي سياه پوش معروف ي  بازگشت به قلمرو خود بود كه گذرش به خانقاه نواده
مهـم  ي  نكته. افتاد و در مالقات با او درخواست شيخ را براي آزادي تمام اسيران پذيرفت) 830م (به سيد علي عجم 

د رها شدگان، كه همه از طوايف تُرك بودند خود را مـديون شـيخ علـي دانسـتند و در نهايـت      آن است كه اين از بن
از آنچه گفته شد بـه خـوبي پيداسـت كـه دولـت       )496: 1391باستاني پاريزي، : رك(. اسماعيل اول را به قدرت رساندند

عقالنـي و احساسـي را   هاي  اليتصفويه چنان به فقيهان شيعي دل بست كه هنر و فرهنگ يا به عبارت ديگر تمام فع
. خواسـتند  مي شد كه علماء مي بايداي  كه روند علم و فرهنگ در ايران، آنگونهاي  آنان قرار داد، بگونهي  تحت سيطره

صفويه است كه طريقي متفاوت با آنچه در گذشته از ادبيـات ايـران   ي  پردازيم شعر دوره مي آنچه در اين مجال بدان
صفويه، مانند يك رودخانه كه ناگهان بستري را كه سال هـا در آن جـاري   ي  جريان شعر دوره. ردشاهد بوديم پيدا ك

رشـد شـعر   . كند، بستري جديد پيدا كرد و تغييراتي اساسـي را در شـعر فارسـي پديـد آورد     مي بوده است را عوض
ان عـادي، دور شـدن شـعراي    مذهبي و افول ديگر انواع شعر، ميل كردن شعر به سمت زبان عاميانه و گفتاري مردمـ 

ديگر بخصوص هند، رواج شعر در ميان كسبه و محترفه، پديـدآيي  هاي  از دربار و مهاجرت آنان به سرزميناي  حرفه
همـه و همـه از آن   ... خاص زباني درهنـد و  هاي  جريان شعري موازي با ايران در خارج از قلمرو صفويان با ويژگي

  .گذشته است صفويهي  چيزي است كه بر شعر دوره

  :صفويهدوران بر شعر  ،تفكرات حاكم بر درباري  سايه
قـد علََـم    صفويه دولتي نوپا بود كه پس از سال ها استيالي اهل تسنن بر ايران، با شعار رسمي كردن آيـين تشـيع  

بـه دو دسـتگاه    هر به مذهب سابق كه سال ها مردم با آن خوگير بودند نيازمهاي  بنابراين براي كندن ريشهكرده بود؛ 
  :تبليغاتي مهم بود

ـ   علماي مذهبي كه بتوانند شبهات ديني.1 د و معايـب آيـين پيشـين را يـادآور     را پاسخ گويند و مزاياي مـذهب جدي
  .شوند

  .كردند مي آن زمانه را بازيهاي  اهل ادب و به ويژه شاعران كه  نقش رسانه. 2



 19/   هاي شعري قرن دهم    بررسي نقش حكومت صفويه در تغيير جريان

دانسـتند   مـي  رودن مدايحي راهي دربار صفويه شدند و البتهشاعران اين دوره به گمان برقراري وضع سابق و با س
 بـه تركـي شـعر    »شاه اسـماعيل صـفوي  «كه شاهان صفوي با شعر بيگانه نيستند؛ سلسله جنبان حكومت جديد يعني 

زيـرا در اشـعارش    ؛كرد و در واقع پايه گذار شعر مذهبي اين عصر هم خود اوسـت  مي تخلص »خطايي«گفت و  مي
: 1380سـيوري،  : رك(يل كيم خـدايي دور خطـايي   يقين ب: فقط كوشيده است كه خود را تجلي خدا و منجي دين بداند

تـوان   مـي  ،ديگر شاهان صفوي هم طبع شعر داشتند و با توجه به اينكه براي خود تخلص هـم برگزيـده بودنـد    )171
ن ميان شاه طهماسب با تخلص عادل و شاه اسـماعيل دوم بـا تخلـص    گفت كه نسبتاً به شعر دلبستگي داشتند و از اي

توان در مراسالت و نامه  مي ،ان صفوي را گذشته از اشعارشاناهميت شعر براي شاه. ل توجهي دارندعادلي اشعار قاب
نـده اسـت و   زيادي به جا ماهاي  نامه ،پادشاه با شكوه صفويه »شاه عباس كبير«از . آنان نيز جستجو نمودهاي  نگاري

شاه عثماني  »سلطان مراد سوم«كه او به اي  كند، براي نمونه در نامه مي نظر ما را تأييد ،اوهاي  يك نگاه اجمالي به نامه
ي  بيت شعر فارسي، مورد استناد قرار گرفته اسـت كـه بـراي يـك نامـه      27در كمتر از پنج صفحه نامه،  ،نوشته است

محـال اسـت كـه پـس از      ؛را خـود ننوشـته   اگر گمان بريم كه شاه تمام نامـه  حتي ،ميزاني قابل توجه است ،سياسي
اين حجم از شعر را برتابد و از دبيرش نخواهد كه نامـه را بـه    ،خواندن نامه براي شاه، شاهي كه با شعر بيگانه است

شـاه نوشـته، بـر نمـي      شكلي ديگر بنويسد و البته در اسناد تاريخي به شاهدي مبني بر اينكه نامه ها را كسي غيـر از 
ديري نگذشت كه شاعران فهميدند كه دوران شعر مـدحي بـراي شـاهان     )906 – 910: 1388پارسا دوست، : رك(. خوريم

زميني سپري شده است و بايد شعري گفت كه به مذاق شاهان متعصب زمانه خوش آيد ورنه پادشاه به اشعاري غيـر  
محتشـم و پاسـخ   ي  در عالم آراي عباسي دربـاره  »اسكندربيگ منشي«حكايتي كه . ي اهميت نمي دهدباز اشعار مذه

من راضي نيستم كه شعرا زبان به مدح و ثنـاي  «: گوياي همه چيز است. نقل كرده استاو ي  شاه طهماسب به مديحه
و  من آاليند، قصايد در شأن شاه واليت و ائمة معصومين عليهم السالم بگويند، صله اول از ارواح مقدسـة حضـرات  

 ؛اما نبايد گمان برد كه شاهان صفوي هرگز به كسي صله نمي دادنـد  )133: 1، ج 1364تركمـان،   (» .بعد از ما توقع نمايند
له هـا بـه اشـعار       هاي  بلكه در بسياري از موارد صله چشمگيري هم به شاعران داده اند؛ اما در بيشتر مـوارد ايـن صـ
كار شاهان آن زمان  ،د و از ديد ناقد ادبي امروزاشعار ارزش چنداني نداشتن،گاهي اين مذهبي داده شده است؛ اما البته

  :شاعر دوران صفوي نوشته اند كه وقتي اين بيت را گفت» شاني تكلو«در مورد . منطقي به نظر نمي رسد
  

  اوستي  به طاق ابروي مردانه  اگر دشمن كشد خنجر وگر دوست
  

در حضور شاه عباس و سفير عثماني سرود، شاه عباس هم وزن او طـال داد،  ) ع(و اين شعر را در مورد امام علي 
  :گويد مي »مال لطفي«كه شعراي ديگر هم به اين موضوع اشاره كرده اند، 

  

  ر زر كرديـرابـرداشتي و بـب             شاعر كه به خاك ره برابر شده بود
  )9: 1379دي، نصرآباي  تذكره(        

  

در چشم شاهان صفوي  ،ارزش بودن شاعران غير مذهبي بي دو نكته مشهود است؛ يكي »مال لطفي«و در اين بيت 
گفته و اگر چه بيت بسـيار  ) ع(ضرت امير حعجيب و غريب شاه عباس به شاعري كه بيتي در مدح ي  لهوديگري ص

تيلبغاتي كند و خود را ي  دارد تا از اين شاعران استفاده ضعيف و حتي تمسخرآميز است؛ ليكن شاه عباس بيشتر ميل
در مقابل سفير عثماني كه اتفاقاً در آن زمان در عثماني، فارسي بسيار مقبول بود؛ موجه جلـوه دهـد و ارزش مـذهب    

كـه   بـود » هالكـي همـداني  «از اين شـگفتĤورتر  . جريان اهل تسنن است نشان دهدي  شيعه را به اين سفير كه نماينده
موالنا هالكي همداني مـرد  «: سواد بود بي مايه و حتي بي جايزه گرفت و او هم شاعري ،اتفاقاً براي شعري غير مذهبي

 گفت در كوچه و بازار به هر كس كه مي نده بود و شعري كه، سوادي نداشت و مطلقاً چيزي نخوادي بودادرويش نه
در تهنيـت  اي  قصيده... ندو مدتها اين شيوه از مردم مخفي بود كرد مي كرد كه به جهت او مسوده مي رسيد التماس مي

بدين هوس شعرا ! هزار تومان جايزه يافت 12اسماعيل ميرزا گفته بود، همان چند روز به مقر سلطان رسيد گذرانيد، 
  )187: 1ج1364تركمان، (» .بالغت كشيدند و التفاتي نيافتندي  قصايد غرا در رشته
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  :بود »ح بتكچيمحمد صال«كه قائل اين بيت در مدح »حيرتي استرآبادي«ست جايزه گرفتن باز از همين نمونه ا
  

خســرو كشــور اقبــال محمــد صــالح
  

 لطـف خداسـت  ي  آنكه سر تا قـدم آراسـته   
 

  

 شـاهان صـفوي بـه شـعر چنـدان      ،بر خالف آنچه مشهور اسـت  )107: همان(. و هفت خروار ابريشم جايزه گرفت
كـه اشـاره   بلكه شعر آن زمان بداليلي كه خواهد آمد، ارزش خود را از دست داده بود وگرنـه چنان  ؛التفات نبودند بي

نظيـر اسـت؛ زبـرا حتـي      بـي  گفتند و از اين نظر اين سلسله در تاريخ ايران مي شعر شد، شاهان صفوي تقريباً همگي
عر شعرايي كه عالقه مند به سرودن ش جاي خالي ،پرداختند و بدين گونه مي به شعر گويي ،صاحب منصبان دربار نيز

فرزنـد حسـين كركـي كـه صـدارت را در دوران شـاه        ،صدر... ميرزا حبيب ا. كردند مي مذهبي نبودند را در دربار پر
عباس و شاه صفي عهده دار بود اهل شعر بود و حتي با زاللي خوانساري مراوداتـي شـاعرانه داشـت و زاللـي او را     

نوع جديدي از مديحه گويي در دربار صفوي و براي اولين بار در شعر فارسي  )145: 1382ن، جعفريا(. مدح كرده است
دانيم كه مقام صـدارت در سراسـر دوران حكومـت     مي .ناميد »شعر صدارت«آيد كه آن را بايد  مي زمان پديداين در 

 ن صـدارت را هـم حـق سـادات    دانسـتند و بنـابراي   مي شد؛ زيرا صفويه خود را سيد مي صفوي فقط به سادات اعطاء
 بنـابراين مـدايحي كـه در حـق آنـان گفتـه       )137 – 138: 1380سـيودي،  : در باب اصالت سيد بودن صفويان، رك(. دانستند مي
ن نوع شعر آنست كه شاعر اقع مدح غير مستقيم بود، ويژگي ايمعصومين و در وي  شد، نوعي اظهار ارادت به ائمه مي

اثبات كند و ممـدوح  ) ص(تساب ممدوح را به خاندان عصمت و طهارت و اهل بيت پيامبركند تا ان مي در واقع سعي
از مهـم  . اثني عشري استي  را فردي معرفي كند كه از نسل آنان است و داراي صفاتي است كه مورد قبول هر شيعه

  :در مدح ميرزا مهدي وزير اعظم است كه آراسته به اعنات شمع است »محمدامين وقاري«ي  قصيده ،ترين اين اشعار
  

 بـاغ نبـي كـه شـمع سـخاشي  گل حديقه
  

براي روشـني بـزم انـس و جـان برخاسـت      
)156: همان(  

  

صدر يعني ... اري در مدح فرزند ديگر حبيب اصدر بود و محمد امين وق... د حبيب افرزن ،زا محمد مهديراين مي
در مورد اين نـوع از شـعر بـيش از ايـن     . كهمقام شيخ االسالمي را دارا بود نيز اشعاري سروده استميرزا علي رضا  

عبدالعال كركـي فرزنـد محقـق    محتشم كاشاني در مورد شيخ ي  يحهمجالي براي توضيح دادن نيست؛ لكن بايد به مد
  :كركي اشاره كرد كه با اين مطلع سروده شده

  

نيـادببـيمرا غمي اسـت ز بيـداد چـرخ
  

 كه برده عشـرتم از خـاطر و نشـاطم از يـاد     
 

  

خوب است و نشان از تسلط محتشم به فقه زمانش و آشنايي او با كتب فقهي آن زمـان دارد؛ زيـرا در   اي  و قصيده
رسد كـه محتشـم بـه خانـدان كركـي اراد       مي بنظر. دهد مي طي اين قصيده اطالعات قابل توجهي در اين باره بدست

شيخ عبدالعال سروده، درباره فرزند او يعني اسـماعيل  ي  داشته؛ زيرا عالوه بر آنكه چند مديحه و مرثيه دربارهزيادي 
خود علما و اهل شرع هم از دور دستي بر آتش شعر داشتند و تقريباً شعر در ) ديوان محتشم: رك. (هم اشعاري دارد

ي  ديوان نسبتاً مفصلي دارد، سـاير فقيهـان و مجتهـدان دوره    كه» شيخ عبائي«بينِ آنان نيز عموميتي داشت، گذشته از 
منطقي و عقلي چندان جالب توجـه  ي  جنبهي  صفويه نيز شعر سروده اند؛ ولي آشكار است كه شعر آنان به دلبل غلبه

، فقيهاني كه براي نزديكي به دربار و رابطه با شاهان صفوي. نيست و اغلب فاقد احساس يعني ركن اصلي شعر است
اماميه، تصدي حكومت را فقـط در  ي  شيعه. توانستند شعر هم بگويند مي تراشيدند، چگونه مي هزار و يك جور بهانه

بـر ايـن اسـاس،     )54رجبـي،  : در اين باره رك(. شمرد مي داند و هر حكومتي غير از آن را غاصب مي كفايت امام معصوم
شود را نپذيرند؛ لكن گروهي از مجتهدان،  مي آنان تفويض كرد كه كسي مناصبي كه از جانب شاهان به مي شرع حكم

تواند عذر شرعي  مي معتقد بودند كه اگر فقيه يا مجتهد با سلطان جائر همكاري كند، بدليل آنكه فقيه نايب امام است
ر زمـان  شـود و د  مـي  ديني و مذهب شيعههاي  داشته باشد؛ از نظر آنان اين همكاري در نهايت منجر به استحكام پايه

صفويه كه دولت سني مذهب عثماني هم چشم طمع به ايران داشت، ضرورت اين تعامل فقها بـا شـاهان دو چنـدان    



 21/   هاي شعري قرن دهم    بررسي نقش حكومت صفويه در تغيير جريان

. اسـت فقيه مشهور آن زمان در اين باره كتبي نوشته است و همكاري فقها با دربار را توجيه كرده » محقق كركي«. بود
دانسـت و   مي احترام قائل بود كه او را برتر از خود» قق كركيمح«شاه طهماسب چنان براي  )129: 1379جعفريان، : رك(

دانست و حكمي مبني بر ساري بودن دستورات محقق كركي در تمام كشـور   مي امور كشوري  خود را نايبش در همه
ند علما اين دوره به تبعيت از شاهان صفوي، اشعاري بسيار سطحي سـرود  )455: افندي: رك(. به نام او صادر كرده بود

صفويه است كه شعر حالتي عاميانه دارد و كـاري پـيش پـا افتـاده     ي  مهم سبكي دورههاي  و البته اين يكي از ويژگي
 اگر از علماي آن زمان شاعران نسبتاً خوبي هم پيدا شوند؛ آناني هستند كه عارف مسلك به شـمار . شود مي محسوب

فلسفه آميخته با عرفـان بـر   ي  ا شيخ عبايي و ميرداماد كه جنبهروند و تمايالت عرفاني دارند؛ مانند ميرفندرسكي ي مي
  .ذهنشان غلبه دارد

  :آنهاي  صفويان بر شعر و ويژگيهاي  نتايج سياست
صفوي به ي  هوادارن اين سبك در دوره«ست كه برخي گفته اند كه علت اشتهار شعر دوران صفوي به هندي اين ا

غالـب نقـادان    )162: 6ج : 1387تاريخ كمبـريج (» .مند زندگي در هند بودندخاطر نوع رفتار و سلوك شاهان صفوي آرزو
غنـي در  قاسـم  چنانكه دكتر  ؛دانند مي صفويه را حضور شاعران در هندي  اين سبك نيز يكي از علل افول شعر دوره

صائب تبريزي « :نويسد مي تمام عيار سبك هندي استي  نظرات سه گانه اش در مورد عيوب شعر صائب كه نماينده
سه عيب دارد كه هريكي از آنها از نظر قضاوت ادب زبـان فارسـي بانـدازه يـك دنياسـت و اصـالح  آن غيـرممكن        

اول آنكه فارسي زبان مادري او نيست و غير فارس ممكن نيست به لطائف خاص زبان فارسـي پـي ببـرد، دوم    :است
بي ايران است؛ يعني دورة صفويه كه در تمام دورة طـوالني  ترين دورة اد زيسته كه بدترين و مبتذل آنكه در عهدي مي

سوم اينكه اين مرد مدتي از عمرخود را در هندگذرانده كه اگـر  . توان پيداكرد سلطنت آن سلسله، ده شعر خوب نمي
  )560: 7، ج1377غني، (» !! كرد گرفت هذيان پيدا مي سعدي هم به آنجه رفته بود و رنگ هندي مي

  رفتند؟ مي رت شاعران به هند چه بود؟ آيا آنان صرفاً كساني بودند كه به طمع صله به هنداما دليل مهاج
بود كه دربار صفوي فاقد آن بود؛ زيرا شاهان اي  پاسخ آن است كه دربار هند براي بسياري از شاعران داراي جاذبه

 ان بسيار با تسامح و تسـاهل برخـورد  بلكه به عادت هندي ؛بابري اهل تسنن بودند و در مذهب نيز سخت گير نبودند
بيشتر و گاه براي فـرار  هاي  مالي كه براي كسب آزاديهاي  بسياري از شاعران مهاجر ايران نه بدليل انگيزه. كردند مي

به سبب آنكه به وي تهمت بـد مـذهبي زده بودنـد بـه      »غزالي مشهدي«. نمودند مي از تهمت يا مجازات جالي وطن
له گرفـت  هند گريخت و مثنوي  رك(. نقش بديع را براي عليقلي خان زمان به نظم درآورد و البته هزار دينار هم صـ :

مهاجريني بودند كه براي فـرار  ي  هم از دسته... افرادي چون پيامي كرماني، نيازي سمرقندي و  )219: ، 1، ج13تركمان، 
و از ديـن  مجلسي موالنا را كـافر  ي  تي عالمهوق. شدن از ايران راهي هندوستان شدندناز تهمت و در نتيجه مجازات 

تكليف امثال مسيحاي كاشي و شاعران ديگر مشـخص اسـت؛ زيـرا در نظـر      )587: 1391مجلسي، ( داند مي خارج شده
جز تنگناهـاي  . د، ضاللت و اعتقادات فاسده استبا فكر حاكم بر آنان نخوانَاي  كه ذرهاي  هر انديشه ،علماي صفوي

ه صفويان به شعر غيرآييني كه مخالف آن در هند وجود داشت، تمايل خود شاهان هندي كـه بـه   مذهبي و عدم توج
نيز عامل ديگري براي مهـاجرت  است آنان به گردآوري شعرا و دانشمندان در دربار ي  نوعي يادآور غزنويان و عالقه

 برقرار شده بود و آناني كه از هنـد بـر   ي موثري نيز در اين دوره بين ايران و هنده هند بود؛ ضمن آنكه ارتباط تجارب
كـه در ايـران    شاعران است و هر نوع نقص و كاستي دادند كه در هند بهشتي موعود منتظر مي گشتند، چنين جلوه مي

از خيال پردازي شعرا نيز نبايد غافل شويم؛ زيـرا اساسـاً شـعر    . توان با سكونت در هند جبران نمود مي وجود دارد را
مراه است و سرزمين هندوستان نيز از ديرباز مكاني براي پروبال دادن به خياالت شاعرانه هوسعت خيال اين دوره با 
بيشتر شعراي پارسي گوي هند نيز ايرانيان مهاجر بودند و تنها امير خسرو دهلوي است كه شاعري تمـام  . بوده است

صفويه نـدارد و در واقـع او محصـول عصـر     ي  تطابقي با دوره سرود، مي هم كه او شعراي  و البته دوره .هندي است
برخي منتقدان ادبي معتقدند كه حضور ايرانيان در هند و تشكيل سـبك هنـدي در واقـع نـوعي جبـر      . تيموري است
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حتي اگر تشيع هم با ظهور صفويه رسميت نمي يافت و «. شاهان صفوي نداردهاي  تاريخي است و ربطي به سياست
» شـد  مـي  داد بـاز هـم ايـن سـبك جلـوه گـر       مـي  به شعر مدحي روي خـوش نشـان   دن نيز مانند دربار هندربار ايرا

توان در چند مقاله بررسي  مي داليل رشد سبك هندي و فارسي گويي در خارج از مرزهاي ايران را )104: 1379دشتي،(
ز اينكه صفويان براي تقويت مباني دولت كرد ولي آنچه بايد در اين جا مختصراً مورد اشاره قرار بگيرد عبارت است ا

مردم آن زمان ايـران شـعر گـويي بـه     ي  و اينكه دغدغه )254: 1386زرين كـوب،  (» .خود نيازي به مدايح شعراء نداشتند
توانسـت همانقـدر مهـم     مي ديگر همهاي  سنتي نبود؛ بلكه به تأسي از شاهان ترك زبان صفوي، شعر به زباني  شيوه

رشد و نفوذ ادبيات تركي در آن دوره بسيار است، جز خود شاه اسماعيل كه بـه تركـي   . زبان فارسي باشد كه شعر به
نوشت و سام ميرزا كه در اين باره تذكره نوشـت، حبيبـي، محمـد امـين سـلطان تركمـان و        مي سرود و نامه مي شعر

توان از راغـب تبريـزي و عقيقـي     يم برادرش محمد مومن بيگ به دو زبان تركي و فارسي شعر گفته اند و جز آن ها
جديدي را نيز در شعر هاي  ليكن تمام اين تغييرات را نبايد ناپسند شمرد؛ زيرا دولت صفويه جريان. شيرواني نام برد

شعري بيشتر به شعر استادان پيشين ماننـد سـعدي و   ي  توجه شاهان صفوي در جنبه. پي ريزي كرد كه گاه مثبت بود
توانست روح حماسي را در ميان مردم تقويت كند و آنان را به مقابلـه بـا    مي برا اشعار فردوسيبويژه فردوسي بود؛ ز
قهـوه خانـه در ايـن    . صفويه استي  در دورهاي  تولد شعر قهوه خانه ،يكي از نتايج اين توجيه. عثماني تحريض كند

 و مردم در آنجا گـرد هـم جمـع    )187: 1357باستاني پاريزي، : رك(. رفت مي دوره يكي از مناصب مهم در دربار به شمار
ادبي ايران در همين قهوه خانه هـا  هاي  آوردند و بايد گفت كه نخستين انجمن مي شدند و نوعي انجمن ادبي پديد مي

. برد كه ساكن قهوه خانه بـوده اسـت و خانـه نداشـته اسـت      مي نصرآبادي از شاعري به نام مالغروري نام. پديد آمد
ديگري نيز حاصل شد كه آن شاهنامه خواني بود و اين نيز تحولي مثبت ي  در قهوه خانه نتيجه )439: 1379نصرآبادي، (

رفت؛ كار تا آنجا پيش رفت كه برخي شاعران مانند نجاتي بـافقي و يـا موالنـا بيخـودي نيـز در نهايـت        مي به شمار
ان هم اثر نمود و در منشات دربـاري نيـز اشـعار    اين تأثير قهوه خانه بر مردم رفته رفته در شاه. شاهنامه خوان شدند

شـعر آن  هـاي   تنوع ويژگي )938: 1388پارسا دوست، : رك(. فردوسي بيش از هر شاعر ديگري مورد استفاده قرار گرفت
شعرا بود و البتـه بجـز   ي  صفويه بسيار مورد عالقهي  تاريخ سازي در شعر دورهي  دوره نيز درخور توجه است؛ ماده

ي  ل اشـعار خصـالي دربـاره   يده گرفت براي مثاي اين اشعار، اهميت تاريخي ماده تاريخ ساختن را نبايد نادارزش ادب
دهد و اگر او ايـن كـار را انجـام نمـي داد      مي زمان دقيق وقوع آن را به ما نشان 1019قتل عام كُردان مكري در سال 

سبك هندي را به دليل تنوع  )387: 1366مال منجم،: رك(. سند ديگري در اختيار ما براي دانستن آن حادثه وجود نداشت
اگرچه برخي آنان با سبك بـاروك در ادب غـرب   . از تاريخ ادبيات مقايسه نموداي  عجيب آن نمي توان با هيچ دوره

  ) 136: 1383احمدي، : رك (. دمقايسه كردن
مهـاجرت ايرانيـان بـه هنـد     و  )صبا تا نيما ، از1آرين پور، ج : رك(توجهي شاهان صفوي  بي عاميانه شدن شعر به دليل

ولي شعر صفويه به  ؛باشند مي مهم اين دورههاي  ويژگي )118: 1379زرين كوب، : رك(. براي بدست آوردن تسامح بيشتر
  :دربار فقط در اين موارد خالصه نمي شود بلكههاي  تأسي از سياست

  )368: 5، ج 1378صفا، (ديار پيدايش فرهنگ نويي در هندوستان به تشويق شاهان آن  .1
  )394: همان(به وجود آمدن دستور نويسي  .2
  خيال پردازي و مضمون يابي .3
  توجه به تك بيت بجاي كل شعر .4
  تتبع و تقليد از آثار بزرگ گذشته .5
داسـتان  ل ر مورد داستان ها بدون داشـتن منبعـي معـين مثـ    عني به نظم در آوردن اشعاري دداستان سرايي جعلي ي .6

  .سليمان و بلقيس
: رك( .انـد  رواج غزل وافول قصيده كه برخي آن را به دليل دور شدن شعر از دربار و رواج عرفان و تصوف دانسته .7

  )48: 1380محمود و عابدي، 
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  معما سازي در حدي افراطي. .8
  صنايع بديعي مثل اعناتي  در تنگنا قرار دادن خود به وسيله. 9

كامـل آن اشـعار   ي  بسياري از شاعران و مذكر بودن معشوق كه واسوخت را شكل داد و نمونـه  آلودگي اخالقي .10
  .مالطاهر ناييني است

  و مذاقي بزاز شيرازي قماچيشعر گفتن تفنني علما و محترفه چنانكه تسلي  .11
يكي جواب گويي به شعراي همعصر و ديگري جوابيه دادن و استقبال  ؛مناظره و جواب گويي كه دوگونه داشت .12

  .از شعر قدما كه با تفاخر همراه بود
، »فايضـا «شـود مثـل    مي در اين دوره فراوان ديده» ا«تغيير شكل تخلص و تقليدي شدن آن مثالً تخلص هايي با  .13

  ... و» شهيدا«
تغيير داد » فغفوره«وقتي به هند رفت تخلص خود را به » يرسم«براي نمونه  ،عوض كردن مكرر تخلص شاعري .14

كرد و يا تجلي الهيجي كه او نيز مانند رسمي تخلص خود را عوض  مي و يا مسيحاي كاشي كه چند گونه تخلص
ولي براي شـعراي آن   ؛شد مي نيز در اينجا بايد گفته شودو آن اينكه تخلص شعرا گاه از مولد گرفتهاي  نكته. نمود
 ادي را براي اين گونه تخلص گـرفتن و شعراي زي. لد يافتن در آنجا بودمدت اقامت در شهري مهم تر از تو ،زمان
ولي در كاشان مدتي مانده بود و تخلصش بـر خـالف معهـود     ؛ذوقي كاشي در اصل تركمان بود: مثال زد وانت مي

  .كاشي بود
 بيـت شـعر   500غواصي يزدي نوشته اند كـه روزي  ي  رهپرگويي كه در اين زمان نشانگر تسلط شاعر بود و دربا .15

  )1، ج 1382آرين پور، : رك(. سال اين كار را انجام داد 40گفت و  مي
و چندين ويژگي ديگر كه به تفصيل در كتب تاريخ ادبيات ذكر شده و البته چند ويژگي كـه در ايـن مقالـه آورده    

  .شده داراي تازگي است
 دولـت صـفوي نسـبت   هـاي   دانند و اغلـب منتقـدين آن را بـه سياسـت     مي يات افولصفويه را ادبي  ادبيات دوره

يان ريپكا در تاريخ ادبياتش علت اصلي را جدايي ايران از بين المللي بـودن و ايرانـي شـدن محـض شـعر      . دهند مي
 )525: 1383، ريپكـا : رك(. دانسته است و قطع ارتباط بين ايران و همسايگان را از علل قطعي ضعف شعر شمرده اسـت 

ايران پـس از  . ا بايد در قرون قبل جستجو كرد؛ ولي آنچه اهميت بيشتري دارد رتواند درست باشد مي اين داليل همه
شـعر و حتـي علـم    ي  مغول و يورش تيمور ديگـر اسـتاد بزرگـي در عرصـه    ي  يعني حمله ؛دو جنگ و كشتار عظيم
صـفويه از تربيـت كـافي    ي  منتقـل كنـد؛ بنـابراين شـاعران دوره    الزم را بـه شـاگردان   هاي  نداشت كه بتواند آموزش

تـوجهي دولـت صـفوي بـه      بي ، درست است كهسأله سبب سطحي شدن شعر شده استبرخوردار نبودند و همين م
در افول ادبيات آن دوره مهم است؛ ولي اساساً طبع بلندي به همان داليل كه گفته شد در ايـن زمـان بـه     ،شعر هنري
 كه بخواهد راهيِ دربار بشود يا نشود و نقش دولت صـفويه از ايـن منظـر در نـازل شـدن شـعر نـاچيز        وجود نيامد

شعري و انتقال ي  تازههاي  دين ورزانه صفويان، پديد آمدن جريانهاي  منفي سياستهاي  نمايد؛ بلكه در كنار جنبه مي
دولت صفويه است كه متأسفانه اغلب ناقـدان  فرهنگ ايراني به دور دست ها و ظهور شعر آييني نتايج مثبت عملكرد 

  .اند از آن چشم پوشيده
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  :گيري نتيجه
شعري قرن دهـم بـود؛ روي   هاي  نچه در اين مقاله به آن پرداختيم، بررسي نقش حكومت صفويه بر تغيير جريانآ

ت ايران شاهد بوديم، صفويه، طريقي متفاوت با آنچه در گذشته از ادبياي  كارآمدن اين دولت باعث شد كه شعر دوره
تغييرات عمده و پايداري در فرهنگ و ادب ايران  پايه گذاري شد،حكومت صفويه كه با شاه اسماعيل اول . پيدا كند
تغيير مذهب رسمي كشور، عدم توجه به شعر مدحي، شـاعر بـودن و شـعر دوسـت بـودن اكثـر شـاهان        . درايجاد ك
صـفويه، ماننـد   ي  دوره.اثر گذار بـود در اين دوران تحولي شعر فارسي عمده ترين مسايلي بود كه در روند ... صفويو

كند، بسـتري جديـد پيـدا كـرد و      مي يك رودخانه كه ناگهان بستري را كه سال ها در آن جاري بوده است را عوض
ت رشد شعر مذهبي و افول ديگر انواع شعر، ميل كردن شـعر بـه سـم   . تغييراتي اساسي را در شعر فارسي پديد آورد

ديگـر  هـاي   از دربار و مهـاجرت آنـان بـه سـرزمين    اي  زبان عاميانه و گفتاري مردمان عادي، دور شدن شعراي حرفه
بخصوص هند، رواج شعر در ميان كسبه و محترفه، پديدآيي جريـان شـعري مـوازي بـا ايـران در خـارج از قلمـرو        

صـفويه گذشـته   ي  زي است كه بـر شـعر دوره  همه و همه از آن چي... خاص زباني در هند و هاي  صفويان با ويژگي
  .است
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