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 پيشگفتار

در کشاکش همهء هجوم ها و حمالت اقوام مختلف به ایران، خودآگاهی مّلی * 

انيان و خصوصًا زبان فارسی، در سنگر شعر توانست به حيات و هستی خویش ایر

  . ادامه دهد

  . در درون شعر فارسی، تاریخ اجتماعی ایران، نفس می کشد* 

شعر، رابطهء تنگاتنگی با تاریخ دارد، با این تفاوت که تاریخ، رویدادها و حوادث را بيان * 

  . طف انسانها رامی کند، اّما شعر، حاالت، روحيات و عوا

ها نشانهء بيداری تاریخی و هّمت بلند نياکان ما در ثبت و ضبط » شاهنامه « آنهمه * 

قوم : خاطره های قومی جهت حفظ و تداوم حافظهء تاریخی ملت ما بوده است چرا که

  . بی خاطره، فاقد هوّیِت تاریخی است

  

 و شهرنشينی، لذا هرگاه و هر کجا علم، ادبيات، شعر و هنر پديده هائی هستند حاصل شهر    

  . که مناسبات شهرنشينی رونق يافت ما شاهد رواج علم و رونق ادبيات و هنر بوده ايم

تاريِخ گسست و  «- غالبًا -تاريخ اجتماعی ايران بعد از اسالم در يک روند هزاروچهارصد ساله     

  بعنوان يک-اسی ايران، ميهن ما  بوده چرا که بخاطر موقعيـّت جغرافيائی و شرايط سي»انقطاع

، بارها مورد هجوم قبايل و عشاير بيابانگرد بوده است، اقوام و قبايلی که »چهار راه حوادث«

  : بقول بيهقی

   ]١[» ...شهرها، ايشان را پدر و مادر است، چنان کـه ما را بيـابان«

با اينحال، تاريخ اجتماعی ايران نشان می دهد که با استقرار ُثبات نسبی، امنيـّت اجتماعی و 

  . رونق شهرنشينی، علم و ادبيات و شعر و هنر نيز در ايران رشد و رونق يافته اند

اج بن کاتب حجـّ( خطاب به صالح بن عبدالرحمن ٦٩٠ / ٧٠بسال » زادان فّرخ«از آن هنگام که     

، تا آن ] ٢[ »خدايت ريشه از جهان برکناد که ريشهء پارسی برَکندی«خروشيد که ) يوسف

شعری که من  «: خطاب به شاعران تازی گوی گفت٢٥٤/٨٦٨هنگام که يعقوب ليث صّفار بسال 

از آن هنگام که بر اثر هجوم قبايل ُترک زبان غزنوی، . ] ٣[ »بايد گفت؟اندر نيابم چرا می 

 سالهء آنان، يکپارچگی قومی و حّس ملی ايرانيان دچار انحطاط شد و با ٤٠٠سلجوقی و حکومت 



اتبان، نثر فارسی رو به زوال نهاد آنچنانکه در قرون ششم تا َعَرب زدگی سالطين و درباريان و ک

 درصد لغات و واژگان نثر فارسی، لغات و کلمات ٨٠) دوازدهم تا چهاردهم ميالدی(هشتم هجری 

 ايالت قزلباش و شيعه سازی سالطين صفوی در قرن تا آن هنگام که با ُترکتازی] ٤[عربی گرديد، 

در کشاکش همهء اين قرن ها، ...  عربی شد و - زبان فارسی دچار هجوم دوگانهء ترکی١٠/١٦

خودآگاهی ملی ايرانيان و خصوصًا زبان فارسی در سنگر شعر توانست به حيات و هستی خويش 

، زبان »يق فلک، سنگ فتنه می باريدز منجن«در دوره هائى که : به عبارت ديگر. ادامه دهد

فارسی و خودآگاهی ملی ايرانيان جز شعر، سرپناهی نداشت و به همين خاطر، فرهنگ ايران، 

  . بيشتر در شعر، خود را نشان داده است

، پيکرتراشی، موسيقی و فلسفه در اسالم، شعر )نقـّاشی( با توجه به ممنوعيـّت صورتگری     

 باِر فلسفهء ايران را بر دوش کشد و هم باِر اساطيری، تاريخی، فارسی توانسته است هم

تاريخ و : سياسی، هنری و عرفانی فرهنگ ايران را، هم از اين رو است که می توان گفت

پس بی معنا نيست . فرهنگ ايران توسط شعرش از گذشته به آينده تداوم يافته است

  ] ٥[. »...فرهنگ ايران، يعنی شعرش «اگر بگوييم 

طبيعی است که در تمامت اين دوره های آشوب و آشفتگی، پرداختن به شعر و زبان :  بنابراين    

و نيز شگفت نيست که در دشوارترين ] ٦[ نيز داشته باشد معنائی سياسی و ملیفارسی، 

) يعنی از عصر ترکان غزنوی و سلجوقی تا عهد ترکان صفوی و ترکمانان قاجار(لحظات تاريخی 

» شاهنامه«آنهمه . سنگر و سايه باِن زبان، تاريخ و هويـّت ملی ما گرديد» شاهنامهء فردوسی«

 بلند نياکان ما در ثبت و ضبط خاطره های قومی جهت حفظ ها نشانهء هوشياری تاريخی و همـّت

 قوم بی خاطره، فاقد هويـّت تاريخی :و تداوم حافظهء تاريخی ملت ما بوده است چرا که

  . است

شعر در ايران به عنوان وجدان بيدار ملی و فرهنگی ما عمل کرده و به همين جهت، سند     

ات فرهنگی و هستی فلسفی، اخالقی و انسانی ارزشمندی است که بر اساس آن می توان حي

، در درون شعر فارسی، تاريخ ايران َنَفس می کشد:به عبارت ديگر. ملت ما را بازشناخت

هم از اين روست که شعر فارسی می تواند يکی از منابع مهم در شناخت تاريخ اجتماعی ايران 

شايد » می مانند، شاعران آغاز می کنندآنجا که تاريخ نويسان، باز «: اينکه گفته اند. بشمار آيد

  . بيانگر اهميـّت شعر و شاعران در ضبط حوادث تاريخی است

 دارد، با اين تفاوت تاريخ، رابطهء تنگاتنگی با شعر با چنين چشم اندازی می توان گفت که     

. سان ها را، حاالت، روحيات و عواطف انشعر، رويدادها و حوادث را بيان می کند، امـّا تاريخکه 

 دارای خصلتی عام، - امـّا-شعر.  دارای خصلتی باز، صريح، جزئی و روشن استتاريخهر قدر که 



  . کّلی، تصويری، ايجازی و ايهامی می باشد

 شعر فارسی تاکنون بيشتر از ديدگاه هنری و زيباشناختی مورد توجه بوده و به محتوای     

کتاب حاضر چشم اندازی است از . نشده استتاريخی و اجتماعی آن، توجهء شايسته ای 

ما »امروز « ی که چه بسا بی شباهت به»ديروز«:گذشتهء تاريخی ما در منظر شعر فارسی

  . نيست

 محور يا محورهای مشترک فصل های سه گانهء اين کتاب، طرحی از تالش های سه تن از     

عاقبت يا عقوبت .  بر جامعه استشاعران برجسته در جدال با جبـّاريـّت سياسی و مذهبی حاکم

اين تالش ها، گاه، حسرت و حيرانی، و زمانی، رنج و شکنج و تنهائی و تبعيد بوده است، با 

و خصوصًا » حـس مّلی« در نگاهداشت زبان فارسی، ابراز - بطور ُکلی -اينهمه، اين تالش ها 

د هنری و ادبی در عصر صفوی، و و ايجاد تجّد) غير شرعی(تبليغ مدارا، ترويج نوعی ادبيات عرفی 

  . از اين راه، در شعر دوران مشروطيت و پيدائی شعر نيمائی تأثير داشته اند

 اين کتاب نگاهی است به شعرها و انديشه های سه شاعر برجسته در سه دورهء مهم تاريخ     

  : ايران

   انوری ابيوردی -

   ناصرخسرو قباديانی -

   صائب تبريزی -

اره، استادان گرانقدری سخن گفته اند و اگر نوآوری يا بداعتی در تحقيق حاضر بتوان در اين ب    

  : يافت هم به يـُمن سخِن آن بزرگواران است چرا که بقول صائب

   همـّت پيــران، دليل ما است هر جا می رويم

  قـّوت پــرواز چـون تيــر از کمان داريم ما

و سپس در کتاب ) چاپ آمريکا (»ايران شناسی«مجلهء پيشتر در » ...بر سمرقند «مقالهء     

  .  و اينک با آخرين اصالحات و اضافات نشر می يابد]٧[ منتشر شده »ياد پاينده«

  

و نيز از دوستان )  فراوان کرده اندکه در تايپ و تنظيم اين کتاب همـّت( از خانم آليس آواکميان     

دکتر مينا راد، هایده رزقی، بانو مهين آزادفر و آقايان منوچهر فرهنگی و فريدون فلفلی : عزيزم

حسن رجب نژاد، مجيد ُزهری، مازيار : دوستان عزيزم. سپاسگزارم) بخاطر ياری های بيدريغ شان(

، تورج )شمند از ديوان صائب تبريزیبا اهداء دو نسخهء ارز(سيروس و سيفی شرقی مهربان 



 يار و مددکار من بوده اند، لطف - هماره -جوادی، داريوش کارگر، نيما کيان و عباس احمدی نيز 

  ! شان مزيد و مهرشان مستدام باد

* * *  

   :پانویس ها

   ٧٦٥تاريخ بيهقی، ص  -١

   ٣٨٨الفهرست، ابن نديم، ص  -٢

   ٣٥تاريخ سيستان، ص  -٣

   ١٩، ص ١ی، محمد تقی بهار، ج سبک شناس -۴

   ١١٢ و ١١١ و ٤٣، ديدگاه ها، علی ميرفطروس، صص ١٩٠طال در مس، رضا براهنی، ص  -۵

   ٣٩-٣٣هويت ايرانی و زبان فارسی، شاهرخ مسکوب، صص : نگاه کنيد به -۶

يادنامهء (؛ ياد پاينده ١٣١-١١٨، صص ١٣٧٩، بهار ١ايران شناسی، سال دوازدهم، شماره ء  -٧

-٦٥٧، صص ١٣٨٠بکوشش رضا رضازاده لنگرودی، نشر سالی، تهران، ) محمود پاينده لنگرودی

٦٧٧   

  

  

  

  

  

  

  



 )١بخش ! ( بر سمرقند اگر بگذری ای باِد سحر

  

ها و  های پی در پی ایل ایان عصر قاجارها، تاریخ هجومتاریخ ایران بعد از اسالم تا پ* 

  .استيالی قبایل چادرنشين بر ایران است

اینکه ما، در اشعار خيام، حافظ و شاعران دیگر به نظریه های گوناگونی دربارهء دین * 

. کنيم، ناشی از شرایط گوناگون اجتماعی آنان است  و فلسفهء هستی برخورد می

آثار و عقاید » دوره بندِی«ی آثار شاعران و متفکران این دوران، بهمين جهت، در بررس

  .آنان ضروری است

  

  خبرت هست کز اين زيرو زَبر شوم ُ غزان... « 

  خراسان که نشد زيـر و زَبر نيست يـکی پی ز

  او چيـزی بود کـه از هر چـه در خـبـرت هست

   اثـر؟ در هـمــه ايـران، امــروز نمـانده اســت

  ــزرگـان زمــانه  شـده ُخــردان،  سـاالربــر ب

  )١.(»...بــر کريمـان جهان گــشتـه لئيمان، مهتر 



  

-٨۴٧ /٢۴٧-٢٢٢(، با نيرو گرفتن سرداران ُترک در خالفت متوّکل عباسی )٢(نهم/ از آغاز قرن سوم

 خالفت به تدريج از مقام و منزلت دبيران و سرداران و سياستمداران ايرانی در دستگاه ) ٨۶١

اين ) ٣(عالوه بر تأثيرات سياسی و عواقب ناگوار فلسفی و فرهنگی دوراِن متوّکل . کاسته شد

اواخر (گيری سرداران و غالمان ُترک در اواخر حکومت سامانيان  تغيير و تحّول، زمينه ساِز قدرت

 باعث سقوط سامانيان و استقرار حکومت قبايل غزنوی و سپس: و در نتيجه) ١٠ /۴قرن 

تاريخ ايران بعد از اسالم تا پايان عصر . بر ايران گرديد... سلجوقی، ُغز، خوارزمشاهی، قراختايی و 

. ها و استيالی قبايل چادرنشين بر ايران است های پی در پِی ايل  تاريخ هجوم- در واقع-قاجارها

 دست داده ايم ما نتايج و عواقب شوم اين هجوم ها را بر روند طبيعی تکامل اجتماعی ايران به

  :و در اين جا اشاره می کنيم) ۴(

 حمالت پی درپی قبايل چادرنشين به ايران و مهاجرت و اسکان آنان در شهرها و روستاها، -١

باعث تضعيف يکپارچگی و وحدت مّلی ايرانيان بافِت جمعيـّتی ايران را به کّلی تغييرداد و 

  :به طوری که به قول فردوسیشد 

  تـرک و از تازيــان      نژادی پـديد آيـد انــدر ميــاناز ايـران و از 

  )۵(نه دهقان، نه ُترک و نه تازی بـُود     سخن هـا بـه کردار بازی بــود 

باعث شد تا به تدريج احساسات ...  تعّصبات شديد سالطين قبيله اِی غزنوی، سلجوقی و -٢

اين ) ۶(. ای تبديل شود ای قبيلهملی يا قومی ايرانيان به تعّصبات مذهبی و عصبيـّت ه

 موجب شد تا ادبيات حماسی ما به تدريج به ادبيات عرفانی و خصوصًا صوفيانه - همچنين -امر 

سقوط کند و آن روح سرکش و حماسی انسان ايرانی به روحيهء تسليم و رضا و قضا و قدر بدل 

  )٧.(گردد

تارهای شهری، آتش زدن  اين حمالت و هجوم های پی در پی، ضمن فروپاشی ساخ-٣

  .باعث رکود علم و فلسفه در ايران شدندها و فرار و آوارگی فالسفه و دانشمندان،  کتابخانه

ها، باعث مواجيـّت   حمالت و هجوم های پی در پی و دست به دست گشتن حکومت-۴

در اشعار اين که ما، مثًال  . تفّکرات فلسفی در نزد شاعران و متفکران ايران شدند) گوناگونی(

های گوناگونی دربارهء دين و فلسفهء هستی برخورد  خيـّام، حافظ و شاعران ديگر به نظريه



کنيم ناشی از شرايط گوناگون اجتماعی آنان است، به همين جهت، در بررسی آثار شاعران و  می

  . آثار و عقايد آنان ضروری است»دوره بندی«متفکران اين دوران، 

ی در پی قبايل چادرنشين، سامان زندگی اجتماعی مردم را ويران  حمالت و هجوم های پ-۵

های آبياری و توليدی  کردند و لذا هم باعث دلسردی و بی تفاوتی آنان برای تغيير و ترميم شبکه

اعتقاد به :  تفاوتی نسبت به جهان مادی گرديدند اعتنايی و بی شدند، و هم موجب نوعی بی

: يا به قول حافظ» عمر دو روزه« ، »!هستی روی آبه«، »!خوش باش«، »دم را غنيمت است«

تبلور ذهنی ... و » تکيه آن به که براين بحر معّلق نکنيم/ شکند  آسمان، کشتی ارباب هنر می«

  .آن شرايط نا بسامان اجتماعی است

 استبداد و سلطهء مطلقه حکومت های قبيله ای و فقدان امنيـّت فردی، اجتماعی، اقتصادی، -۶

حقوق «و » فرديـّت«، »فرد«ايی و عدم مشارکت مردم در امور، باعث عدم رشد و پرورش قض

  )٨.(و در نتيجه، موجب عدم پيدايش نهادهای مستقل مدنی و حقوقی گرديد » فردی

  ٭ ٭ ٭

دربارهء وجه ) ٩. (دربارهء ُغزان و منشاء و موقعيت آنان پژوهش های متعددی در دست است

» اوک«را از دو کلمه » ُغز«بعضی از پژوهشگران کلمهء :  مختلفی ابراز شدهتسميهء ُغز نيز عقايد

)ok ( اوز«و «)uz (عالمت جمع» اوز«در قديم به معنای قبيله و طايفه بوده و » اوک«. دانند می .

در حالی که پژوهشگران ديگر اين اسم را . به معنای قبايل و طوايف بوده است» اوغوز«: بنابراين

رسد که نظر دانشمندان دستهء نخست  به نظر می. دانند می) کوه اوغوز) (»وغوزداغا«مشتق از 

  )١٠. (درست تر باشد

با خالفت متوّکل عباسی، سرداران و غالمان ترک در دستگاه خالفت اهميت : به طوری که گفتيم

 ُغزان بسياری از غالمان ترک در دورهء خلفای عباسی از«: بسيار يافتند، به قول ريچارد فرای

 بر دو جانب -يازدهم، گروه هايی از ُغزان در تاراب و بحيرهء جند / در قرن پنجم. )١١(» بودند

 و از طريق شبيخون به شهرها و روستاهای همجوار، روزگار می) ١٢(کردند   زندگی می-جيجون 

» تُ پـربالنبا«حضور و حملهء ُغزان در نواحی جيحون را ) شاعر همين دوران(ناصرخسرو . گذراندند

سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی برای خالصی از حمالت ُغزان گروهی ) ١٣. (ناميده است

استمالت کردند و بخواندند تا زيادِت لشکر «از آنان را در حوالی خراسان سکونت دادند و آنان را 

  )١۴. (»باشد



ستيالی قبايل سلجوقی بر ای از ترکمانان سلجوقی بودند، با سقوط غزنويان و ا ُغزان که دسته

ايران و نيز بر اثر فشارهای قبايل ديگر به تدريج به نواحی خراسان کوچيدند به طوری که در 

اين ). ١۵(، تعداد ُغزان در حوالی بلخ حدود چهل هزار نفر بود ١١۵٣-١١۴۵ / ۵۴٨-۵۴٠های  سال

 به مطبخ -ن ماليات ساالنه  به عنوا-ُغزان قرار بود که هر سال بيست و چهار هزار رأس گوسفند 

 غزان ناحيهء بلخ از پرداخت اين ماليات ۵۴٨/١١۵٣سلطان سنجر تقديم کنند، اما در سال 

برای تنبيه غزان و نيز از ) والی سلطان سنجر در بلخ(خودداری کردند و لذا اميرعالءالدين قماج  

د، اما آنان از اجرای اين دستور بيم هجوم و غارت آنان دستور داد تا غزان از نواحی بلخ خارج شون

نيز خودداری کردند و به زودی با همدستی ترکمانان ديگر در جنگی، سپاهيان امير قماج را در هم 

شکستند و ضمن کشتن اميرقماج و پسرش، به قتل و غارت مردم و ويرانی مساجد و مدارس 

  .شهر پرداختند

ماج و پسرش، سلطان سنجر با صد هزار سپاه با آگاهی از قتل و غارت ُغزان و کشته شدن امير ق

ُغزان با اظهار ندامت و پيشکش کردن غرامات و هدايای بسيار از سلطان . از مرو عازم بلخ گرديد

سلطان . های سابق خويش باقی بمانند سنجر خواستند تا اجازه دهند که همچنان در چراگاه

خصوصًا امير (ريک بعضی از سرداران لشکر سنجر ظاهرًا با اين تقاضا موافق بود، اما به علت تح

صِف قتال بر آراست و َحَشم ُغزان، دل از جان «تصميم به تنبيه و سرکوب آنان گرفت و لذا ) مؤيد

برگرفته، فدايی وار، به مقام مدافعه آمدند و شمشير و خنجر از غالِف خالف برکشيده، آغاِز کارزار 

  ) ١۶. (»کردند

ای از محارم، امرا و سرداران به  ه سختی شکست خورد و با عدهسلطان سنجر در اين جنگ ب

غزان، امرا و سرداران سنجر را از َدم تيغ گذراندند و تنها سلطان سنجر و . دست ُغزان اسير گرديد

سنجر چهار سال در اسارت ُغزان بود به طوری ) ١٧. (را زنده نگهداشتند ) ترکان خاتون(همسرش 

نشاندند و بر  کردند و روز، بر تخت سلطنت می را در قفس آهنين میشب، آن جناب «که ُغزان 

داشتند که  نوشتند و به تکليف، سلطان را بر آن می می) ها فرمان(َحَسب تمنای خود، مناشير 

  )١٨. (»کرد آن احکام را مـُهر می

 ينترين و در عين حال خون دورهء حمالت هفت سالهء ترکمانان غز به شهرهای خراسان، سياه

ها باعث  اين حمالت و هجوم. دوازدهم است/ ترين دورهء تاريخ ايران در تمامت قرن ششم

ها و موجب فروپاشی مناسبات  ويرانی شهرهای آباد و پرجمعيت، آتش زدن کتابخانه

  )١٩ (.شهری در آن نواحی گرديدند 



بلخ و ميهنه بسيار آباد آيد که در آن هنگام، شهرهای مرو، نيشابور،  از روايات تاريخی چنين بر می

های سلجوقی  نياز حکومت. و پرجمعيت بودند و فلسفه و علم و ادبيات در آن نواحی رونق داشت

به دبيران و ديوانيان و سياستمداران ايرانی موجب تداوم زبان، فرهنگ، و ادب پارسی در آن عصر 

بلدهء فاخره که در نهايت « ان به عنو) پايتخت سلجوقيان(ميرخواند از شهر مرو ) ٢٠. (گرديده بود

کند  خواندمير دربارهء جمعيت و وضعيت اقتصادی مرو تأکيد می) ٢١. (  برد  نام می» معموری بود 

آن شهر، مشحون بود به خزاين و دفاين و نفايس امتعه، و مردم متمّول، در آن چندان اقامت «که 

خاقانی نيز از مرو يا ) ٢٢. (» عاجز بودداشتند که محاسب هم از وصول به سر حدِّ عدد احصاء آن،

نيشابور نيز به داشتن ) ٢٣. (ياد کرده است» نيل مکرمت«و » مصر مملکت«نيشابور به عنوان 

  ) ٢۴. (های عظيم و متعدد شهرت داشت جمعيت بسيار، بازارهای بزرگ و کتابخانه

اغلب مردم شهر «دند و ُغزان در حمله به شهرهای خراسان، سه شبانه روز شهر مرو را غارت کر

آن [ نمودند  می) دفاين(ها  کردند تا نهانی عذاب می] مردم را[ها،  بعد از اين غارت. را اسير کردند

  )٢۵. (»بر روی زمين و زير زمين هيچ نگذاشتند] چنان که

و در هر «پس از قتل و غارت در مرو،ُ غزان به سوی نيشابور و ديگر شهرهای خراسان شتافتند 

يکی از سردارانُ غز در نيشابور از مردم، زر و سيم بسيار . »ر چيز که ديدند متّصرف گرديدندجا، ه

ُ غزان به ). ٢۶(خواست و چون مردم از پرداخت آن عاجز بودند و بر او شوريدند و وی را کشتند 

  )٢٧. (انتقام، مردم نيشابور را قتل عام کردند

  : به روايت راوندی

را ] ُ غزان[چون ايشان . ششی بکردند و قومی را از ايشان در شهر کشتندمردم نيشابور، اول کو«

 در مسجد جامع منيعی گريختند وُ غزان، - زن، مرد و اطفال -خبر شدَحَشر آوردند و اغلِب خلق 

و خاک ... تيغ در نهادند و چندان خلق را در مسجد کشتند که کشتگان در ميان خون ناپديد شدند 

در اين ... ُمردند  آگندند تا اگر چيزی دفين کرده بودند، می نمودند، اگر نه می یم] مردم[در دهان 

  )٢٨.(»چند روز، چند هزار آدمی به قتل آمد

 کتابخانهء ١٢ مدرسه و ٢٥کتابخانهء عظيم مسجد عقيل و نيز ها  در اين حمالت و هجوم

دانشمندان اين شهر به و بسياری از علما و ) ٢٩(  يا غارت گرديدندوديگر در آتش سوختند 

خاقانی ) ٣٠ (.»که به شکنجهء خاک کشته شد«قتل رسيدند از جمله محمدبن يحيی نيشابوری 



در اشاره به ويرانی شهرهای خراسان و شهادت محمدبن يحيی ابيات جانگدازی دارد، از آن 

  :جمله

       آن مصر مملکت که تو ديدی خراب شد

            وان نيل مکرمت که شنيدی سراب شد                                

       آن کعبهء وفا که خراسانش نام بود

                                            اکنون بـه پای پيل حوادث خـراب شد

       گردون سِر محمد يحيی به باد داد

  اب شد                                          محنت، رقيب سنجـر مالک رقـ

  :     صبح، آه آتشين ز جگر بر کشيد و گفت

                                            دردا کــه کـارهای خراسان ز آب شـد

  و يا

       تا درد و محنت است در اين تنگنای خاک

                                            محنت بـرای مـردم و مردم برای خاک

   محمد يحيی به ماتم اند      گفتی پِی

                                               ازُ قّبـهء ثـوابت تـا منتــهای خــاک

       او کوِه حلم بود که بر خاست از جهان

                                            بـی کـوه کـی قـرار پـذيرد بنای خاک

  کنند     ديد آسمان که در دهنش خاک می 

  )٣١(                                    و آگه نبـُد که نيست دهانش سزای خاک 



بلخ، طوس و ميهنه و ديگر شهرهای خراسان نيز،ُ غزان، مردم را قتل عام کردند،  در حمله به

القّصه در تمامی بالد خراسان، منزل و «: ها را به آتش کشيدند شهرها را ويران نمودند و کتابخانه

 ُ غزان در خراسان بي:به قول راوندی) ٣٢ (»ظلم و بيداد ُ غزان، ويران نشد موضعی نماند که از

  )٣٣ (.»اگر به شرح آيد، ده کتاب چنين باشد«ها نمودند که  رحمی ها کردند و بی رسمی

  

  :پانویس ها

 استفاده شده ،١٣٣٧ در استناد به اشعار انوری، از ديوان انوری، به کوشش سعيد نفيسی، تهران، -١

  .است

 در سراسر اين کتاب، عدد سمت راست، سال هجری قمری و عدد سمت چپ، معادل سال -٢

  .ميالدی است

   ٨٢-٨١ديدگاه ها، علی ميرفطروس، صص :  در اين باره نگاه کنيد به-٣

و ؛ ر٨٢-٧٢؛ ديدگاه ها، صص ۵۶-١۶مالحظاتی در تاريخ ايران، علی ميرفطروس، صص :  نگاه کنيد به-۴

 .٩٢-٨٩  و ٧٩-٧۶، ٧٠-۶۶، ٢۵-٢٣در رو با تاريخ، علی ميرفطروس، صص 

  .٨٢۵ شاهنامه، به انتخاب محمد علی فروغی، ص -۵

 مذهبی در عصر انوری و به هنگام هجوم -ای   برای آگاهی از بعضی تعّصبات و کشمکش های فرقه-۶

؛ تاريخ بيهق، ١٧۵ و -۶٢-۶١، ٣٨-٣۴  ص٢١، ج ٢٢٩-٢٢٨، ص ١٧کامل، ابن اثير، ج : ُغزها نگاه کنيد به

؛ رسالهءُ قشيريه، ابوالقاسمُ قشيری، ١٨٢ الصدور، راوندی، ص Ò؛ راحـ٢۶٩-٢۶٨ابن فندق، ص 

 ۴٠ و ٢٠-١٨؛ غّزالی نامه، جالل الدين همائی، صص ٣٢ و ٢۶، ١٧مقدمهء فروزانفر، صص 

ماسی و عرفانی، حسين رزمجو، ص انسان آرمانی و کامل در ادبيات ح:  در اين باره نگاه کنيد به-٧

١١ -٩٩۶   

رو در رو با تاريخ، صص :  برای بحثی از علل تاريخی عدم رشد جامعهء مدنی در ايران،  نگاه کنيد به-٨

۶٧٩-٣   

  : از جمله نگاه کنيد به-٩



Cl. Cahen: Encyclopedie de l’Islam, Tome 2, pp 1132-1137; L’empire des steppes, R. 

Grousset, pp 203-208. 

يادنامهء بيهقی، صص : ، محمد جواد مشکور، در»مهاجرت ترکانُ غز به ايران« : همچنين نگاه کنيد به

، ٢؛ تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح اهللا صفا، ج ٢٣١-٢١٢، صص ١؛ تاريخ غزنويان، باسورث، ج ٧٠۴-۶۶٨

نشريهء دانشکدهء ادبيات : ، حسينعلی مؤيدی، در»شّمه ای دربارهء قومُ غز« ؛ ٩٠-٨٢ و ٧٧صص 

  .۴۵٠-۴٢۶، صص ١٣۵۴، ٣مشهد، شمارهء 

 :برای آگاهی از اين نظرات مختلف نگاه کنيد به  -١٠

Grousset, pp. 203-204; Encyclopedie de l’Islam, pp. 1132-1133 

 .۴۴٨-۴۴٧ و ۴٣٨-۴٣۵؛ مؤيدی، صص ٩٩-٧٧؛ صفا، صص ۶٧١مشکور، ص 

 ١۶٠، ص   بخارا دستاورد قرون وسطی-١١

  ٧٢ جهان نامه، ابن بکران، ص -١٢

  »  قبچـاق« است و » ُ غـز« نبـات پربـال -١٣

  ) ١۴۵، ص ١ديوان ناصرخسرو، ج (      کـهُ رستـه ستـند بـر اطـراف جـيجون         

  .٣۴٨ و ٧٧؛ تاريخ بيهقی، ص ۴۴١، ص )تاريخ گرديزی(زين االخبار :  نگاه کنيد به-١۴

در روايت خواند مير . ۵١٠، ص ٢؛ حبيب السير، ميرخواند، ج ٣١۵، ص ۴خواند مير، ج  روضـه الصفا، -١۵

 .ذکر شده که اغراق آميز به نظر می رسد» چهل هزار خانوار« و مير خواند 

-٢۴٠، صص ٢٠کامل، ابن اثير، ج : همچنين نگاه کنيد به. ۵١١، ص ٢ حبيب السير، ميرخواند، ج -١۶

؛ بحيره، فزونی استر ٣١۶، ص ۴الصفا، خواند مير، ج   ؛ روضـه١٧٩دی، ص ؛ راحــه الصدور، راون٢۴١

 .۴۶آبادی، ص 

 نيز اسير شده - در دشت قطوان -، در جنگ با ترکمانان قراختايي ۵٣۵/١١۴٠ ترکان خاتون در سال -١٧

نت کردند و يا نوعی س ها شرکت می  آيا اين نکته بيانگر اين است که زنان سلجوقی نيز در جنگ. بود

ای باعث حضور همسران در کنار پادشاهان سلجوقی بود؟ به هر حال، در مدت اسارت چهارساله  قبيله

ای يا  به دست ُغزان و با وجود امکانات فرار از زندان، سلطان سنجر گويا به خاطر غيرت و سّنت قبيله

، »کرد ص نمیتدبير استخال«به قولی . دلبستگی شديد به همسرش، حاضر به فرار از زندان نشد



سنجر از اسارت ُغزان گريخت و به جانب ترمذ و مرو ) ۵۵١/١١۵۶(ولی به محض فوت ترکان خاتون 

رفت، اما شهر مرو را به کلی ويران و مردم آن را پريشان ديد و همين امر، باعث نااميدی، بيماری و 

؛ روضـه الصفا، ج ۴۴٩ ص ؛ تاريخ گزيده،١٨۴-١٨٣راحـه الصدور، ص :  گرديد۵۵٢/١١۵۶مرگ او در سال 

 ٢۶٢-٢۶١، صص ١؛ طبقات ناصری، ج ٣١٩، ص ۴

  . ۵١٢-۵١١، صص ٢ حبيب السير، ج -١٨

سلجوقيان وُ غز در کرمان، :  برای آگاهی از حمالتُ غزها به کرمان و عواقب شوم آن نگاه کنيد به-١٩

  ٢٠٠ و ١۴۶-١٢۶، ۶٠ -۵٨محمد بن ابراهيم، صص 

ای به خليفهء عباسی، سلطان سنجر  در نامه. ين سلجوقی بيسواد بودند ظاهرًا بسياری از سالط-٢٠

اين امر، باعث سوء استفادهء بعضی وزيران ايرانی . »ما، خواندن و نبشتن ندانيم« : کند که تاکيد می

 هايی به امضاء و مـُهر سلطان سنجر می نامه) مانند ابوالقاسم درگزينی(شد و چه بسا وزيری  می

نگاه کنيد به نامهء سلطان سنجر به المسترشد عباسی؛ .  با آنها موافق نبود- خود -ر رساند که سنج

: دربارهء ابوالقاسم درگزينی نگاه کنيد به. ۴١های تاريخی، سيد علی مؤيد ثابتی، ص  اسناد و نامه

  ٢٠۵-٢٠۴؛ دستورالوزراء، خواند مير، صص ٢۶-١الدين ابوالرجاء قمی، ص   تاريخ الوزرا، نجم

 .۵١١، ص ٢ حبيب السير، ج -٢١

   ٣١٨-٣١٧، صص ۴ روضـه الصفا، ج -٢٢

  آن مـصر مملکت کـه تو ديـدی خـراب شـد  -٢٣

                                              و آن نيل مکرمت که شنيدی سراب شد 

  )١۵۵ديوان خاقانی، ص                                                           (

؛ ٧١؛ سلجوقنامه، ظهيرالدين نيشابوری، ص ١۶٨-١۶۶صوره االرض، ابن حوقل ص :  نگاه کنيد به-٢۴

رسالهء قشيريـّه، . ٣۴١-٣۴٠؛ تاريخ دولت آل سلجوق، بنداری اصفهانی، ص ٩٩-٩٨، ص ٢١کامل، ج 

دانشکدهء نشريهء :  همچنين نگاه کنيد به مقالهء عبدلمجيد مولوی در٢١-١۵مقدمهء فروزانفر، صص 

   ٢٢۶-١٨٢صص . ١٣۴٧، ١معقول و منقول مشهد، شماره 

  ١٨٠ راحـه الصدور، ص -٢۵



والی نيشابور از سویُ غزان، مردم را مصادره کرد و بَزد، و ستم از حّد در « :   به روايت ابن خلدون-٢۶

 مردم بر او شوريدند و آن گاه سه قرابه در بازار بياويخت و گفت بايد همه پر از زر شوند، عامـّهء. گذرانيد

   ٢۴٢، ص ٢٠کامل، ج : مقايسه کنيد با روايت ابن اثير. ١٢۶، ص ۴تاريخ ابن خلدون، ج » .او را کشتند

 اين واقعه، يادآور قتل عام مردم اصفهان توسط سپاهيان تيمور است که طی آن، به خاطر امتناع -٢٧

 ُ عّمال تيموری، چند تن از سپاهيان مردم اصفهان از پرداخت ماليات سنگين و شورش آنان عليه

همه را بر طشت خون « تيموری به قتل رسيدند و تيمور به انتقام خون سربازانش دستور داد تا 

  ٣١۴، ص ١الدين علی يزدی، ج  نگاه کنيد به ظفرنامه، شرف. »نشاندند

  ٢۵١-٢۴٩، ص  ٢٠کامل، ج : ؛ همچنين نگاه کنيد به١٨١-١٨٠ راحـه الصدور، ص -٢٨

    ٩٩-٩٨، ص ٢١؛ کامل، ج ١٧١سلجوقنامه، ص :  نگاه کنيد به-٢٩

، ص ۴الصفا، ج   ؛ روضـه۴۵٢ يعنی آنقدر خاک در دهانش ريختند تا هالک شد؛ تاريخ گزيده، ص -٣٠

٣١٨ 

دربارهء محمد بن يحيی . ٨٧١؛ ٢٣٩-٢٣٧؛ ١۵۶-١۵۵ديوان خاقانی شروانی، صص :  نگاه کنيد به-٣١

؛ مقالهء عبدالحسين نوايی، مجلهء ۴٣-۴٠َعَتبه الکتبه، اتابک جوينی، ص : نيشابوری نگاه کنيد به

 .۴٢-٣٢، صص ۶، شماره ١يادگار، سال 

 تن از علما و دانشمندانی که بر اثر شکنجه يا هجوم ۴۶برای آگاهی از انواع شکنجهء ُ غزها و اسامی 

: درضا شفيعی کدکنی دراند نگاه کنيد به تعليقات مستوفای استاد محم آنان به قتل رسيده

  ۴۵۵-۴۵٠، صص ٢اسرارالتوحيد، ج 

-٢۴٨، صص ٢٠؛ کامل، ج ٣٨٠ و ٣۴٩، ۵، ۴، صص ١اسرارالتوحيد، محمد بن منّور، ج :  نگاه کنيد به-٣٢

  .۴۵٢؛ تاريخ گزيده، ص ١٠۵ - ١٠٠ و ٣٠-٢٨، صص ٢١؛ ج ٢۴٩

خراسان پس از حملهء ُ غزان در گزارشی از حال و روز مردم . ٣٩۴-٣٩٣ و ٣٧٧ راحـه الصدور، صص -٣٣

 ٢٣۵-٢٣٣تاريخ الوزراء، صص : کتاب ابوالرجاء قمی آمده است

  

  



 )٢بخش ! ( بر سمرقند اگر بگذری ای باِد سحر

 

در این شعر، حسرت و حيرانی، سرگشتگی و شکایت، رنج و شکنج، پریشانی ها و *  

 سال، ٨٠٠شت شود، بعد از گذ  ویرانی های حمالت هستی سوز بخوبی احساس می

 . ما سخن می گویدنۀگوئی که انوری، اینک از زبان و زما

این امر نشان می دهد که . در شعر انوری است» ایران«نکتۀ مهم، تکرار کلمۀ *  

 بسياری از عناصر تشکيل دهندۀ مّلت را می - از دیرباز -برخالف تصوّرات رایج، مردم ما 

  .شناخته اند

  و َزبر شوم ُ غزانخبرت هست کز اين زير... « 

  خراسان که نشد زيـر و َزَبر نيست يـکی پی ز

  او چيـزی بود کـه از هر چـه در خبرت هست

   اثـر؟ در همـه ايـران، امـروز نمـانده اسـت

  بـر بـزرگان زمــانه  شـده ُخـردان،  سـاالر

  »...بـر کريمـان جهان گـشته لئيمان، مهتر 

  

هرهای خراسان بر شاعران بزرگ آن عصر تأثير عميقی داشته های هفت سالۀ ُ غزان به ش هجوم

در شکايت از فروپاشی ارزشهای اخالقی و ) ٥٥٥/١١٦٠متوفی به سال (عبدالواسع َجَبلی ، است

او اوضاع پريشان . »منسوخ شد مرّوت و معدوم شد وفا«: گويد انسانی بعد از حملۀ غزان می

  :کند یعلما و دانشمندان آن عصر را چنين بيان م

  ای مانده ممتحن      هر عاِلمی به زاويه

  )٣۴(ای گشته مبتال                                              هر فاضلی به داهيه



  :و به قول انوری

       کهـتر و مهـتر و شـريف و وضـيع

  ) ٣۵(انـد و رنجــورنــد                                              همـه سـرگشته

  :کند  ياد می»جزيرۀ وحشت«ای، از خراسان پس از حملۀ غزان به عنوان  خاقانی در قصيده

       خواهی که جان به شّطِ سالمت برون بری

                                       بگـريز از اين جـزيرۀ وحشت فـزای خـاک

       دوراِن آفت است چه جويی سواِد دهر

  )٣۶(                ايـّام َصرَصر است چه سازی سرای خاک؟                    

  ٭ ٭

او .  به دنيا آمد- نزديک ميهنۀ خاوران -دوازدهم در ابيورد /اوحدالدين محمد انوری اوايل قرن ششم

در شهر طوس به تحصيل پرداخت و ضمن اشتهار و استادی در شعر و ادب، به فلسفه و نجوم و 

 می) که يک لقب علمی بود(» ُحّجه الحق«به همين جهت وی را . ترياضيات نيز اشتغال داش

ظاهرًا اين اشتغال و اشراف در فلسفه و حکمت، انوری را به عقايد ابن سينا نزديک نموده . ناميدند

  )٣٧. (به طوری که وی در اشعارش از ابن سينا دفاع و ستايش کرده است

 به دربار سلطان سنجر راه يافت و حدود سی انوری با اشتهار در شعر و ادب و فلسفه و نجوم

سال با عّزت و احترام در مالزمت سلطان سنجر به سر برد و اشعار بسياری در مدح سنجر و 

بزرگان ) ٥٤٨/١١٥٣(پس از حملۀ غزان به خراسان و اسارت سلطان سنجر . درباريان او سرود

را برای جنگ با )  حاکم سمرقندپسر خواندۀ سلطان سنجر و(الدين محمود خاقان  خراسان، رکن

 يکی از بزرگان -خواجه کمال الدين. غزان و خاتمه دادن به فتنۀ آنان به خراسان دعوت کردند

را » ...بر سمرقند « از طرف خراسانيان به نزد خاقان سمرقند شتافت و انوری، قصيدۀ  -خراسان 

  .محمود خاقان فرستادالدين برای  توسط خواجه کمال ،»نامۀ اهل خراسان«به عنوان 

است که انوری آن » فعُالتن... فعُالتن ... فعُالتن « بيت و بر وزن ٧٣شامل » ...بر سمرقند «قصيدۀ 

  )٣٨ (.سروده است ای از عمعق بخارايی را بر اساس قصيده



زند، يادآور پريشانی و حسرت ناصر خسرو  پريشانی و حسرتی که در اين قصيدۀ انوری موج می

  :در تبعيدگاه يمگان استقباديانی 

       بگـذر ای بـاِد دلـفروز خـراسـانـی 

  )٣٩(                                            بر يکی مانده به يمگان دّره، زندانی 

  :يا

  مر خراسان را!      سالم کن زمن ای باد

  ام و نادان را                                         مر اهل فضل و ِخَرد را نه ع

       کنون که ديو، خراسان به جمله ويران کرد

  )۴٠(                                               از او چگونه ستانم زمين ويران را 

در کلمات بر، سمرقند، » ر«مثًال تکرار حرف . شناسد انوری شاعری ست که وزِن کلمات را می

» ُبرَدِن نامه«مفهوم ) در بيت اول(» ر«قبل از ) فتحه(و حرکت ! َبرَبَبر، اگر، بگذری، سحر، خراسان، 

همچنين است تکرار کلمات متجانِسُ خطبه، خّطه و خطيب، و َحشر و . دهد را عينيت بيشتری می

اين همسازی يا همصدايی حروف و کلمات، فضای مضاعفی به وجود . های ديگر َحَشر در بيت

  .بخشد  و تفاخری خاص میآورد و به اشعار انوری طنين می

تعصبات شديد سالطين با وجود . در شعر انوری ست» ايران«نکتۀ مهم، تکرار کلمۀ 

در اشعار بيشتر شاعران معروف ) به  عنوان يک کشور(» ايران«ترک و ترکمان، کلمۀ 

دهد  اين امر نشان می. )۴١ (دهم تا دوازدهم، به کار رفته است/قرون چهارم تا ششم

 بسياری از عناصر تشکيل دهندۀ ملت را - از ديرباز -رات رايج، مردم ما ف تصّوکه بر خال

ها و احساسات  ر سرزمين مشترک، زبان مشترک، آيينتصّو:  به عبارت ديگر.اند شناخته می

 ،»خودآگاهی تاريخی«ر ايران زمين و وجود نوعی های مشترک و خصوصًا تصّو مشترک، جشن

به قول فريدون .  به خوبی نمايان است-صوصًا در ادبيات حماسی ما  و خ-در تاريخ و فرهنگ ما 

اين عناصر، چيزهايی نيستند که از خارج وارد ايران شده باشند، اين عناصر، زاده و پروردۀ «: آدميت

های مختلف  تاريخ و فرهنگ کهنسال ما هستند و در مسير تاريخ ايران و پيدايش جنبش

  )۴٢. (»ندا  ّيات اساسی داشتهاجتماعی، سياسی و مذهبی، تجل



  ٭ ٭ ٭

بی تابی ها و عواطف شاعرانۀ انوری را پس از هجومُ غزان به خراسان » ...بر سمرقند «قصيدۀ 

، و شکنجسرگشتگی و شکايت، رنج و  در اين شعر، حسرت و حيرانی،. دهد نشان می

بعد . شود اين حمالت هستی سوز به خوبی احساس می های و ويرانی ها پريشانی

 با  هم ... سال، گوئی که انوری، اینک از زبان و زمانۀ ما سخن می گوید ٨٠٠از گذشت 

  )۴٣. (خوانيم اين قصيدۀ غمناک را می

       بر سمرقند اگر بگذری، ای باد سحر

  !                                                 نامۀ اهل خراسان به بِر خاقان بر

  رنج تن و آفت جان: نای مطلع آ      نامه

  درد دل و سوز جگر: ای مقطع آن                                           نامه

  ای بر رقمش آه غريبان پيدا      نامه

  ای در شکنش خون شهيدانُ مضمر                                         نامه

       نقش تقريرش از سينۀ مظلومان خشک

                                  سطر عنوانش از ديدۀ محرومان، تر               

  از او گاِه سماع) ۴۴(     ريش گردد َمَمر ِ  صوت 

                                            خون شود مردمک ديده از او وقت نظر

       تاکنون حال خراسان و رعايا بوده ست

             بر خداوند جهان خاقان، پوشيده مگر؟                               

       نی، نبوده ست، که پوشيده نباشد بر وی

                                           ذّره ای نيک و بِد ُ نه فلک و هفت اختر



  بی شک در وقت و کنون] بـَُود[     کارها بسته 

  آن است که راَند سوی ايران لشکر                                         وقِت 

       خسرو عـادل، خـاقاِن معظم کـز جد

                                           پـادشاه است و جهـاندار بـه هفتاد پـدر

       دايمش فخر بدان است که در پيش ملوک

                                          پسرش خواندی سلطان سالطين، سنجر

       باز خواهد ز غزان کينه، که واجب باشد

  )۴۵(                                   خواستن کيِن پدر بر پسِر خوب ِسيـَـر 

  توران آباد] سرتاسر[     چون شد از عدلش 

                                           کـی روا دارد ايـران را ويـران يـکسر؟

  !پـادشه کـسری عـدل!      ای کيومرث بقا

  خــسرِو افـريدون فر!                                          وی منوچـهر لـقا

       قصۀ اهل خراسان بشنو از سر لطف

                                           چـون شنيدی ز ره لطف بر ايشان بنگر

       اين دل افگار جگر سوختگان می گويند

                            کای دل و دولت و دين را ز تو شادی و ظفر           

       خبرت هست کزين زير و َزبـَر شومُ غزان

  )۴۶(                             نيست يک پی ز خراسان که نشد زير و َزبـَر؟ 

  بود] چيزی[     خبرت هست که از هر چه در او 



            در همـه ايــران، امـروز نمانده ست اثر؟                              

       بر بزرگان زمانه شده ُخردان ساالر

                                               بر کريمان جهان گشته لئيمان مهتر

       بر در ِ دونان، احرار، حزين و حيران

   رنـدان، ابرار، اسير و مضطر                                             در کـِف

       شـاد، اّال بـه درِ  مـرگ، نبـينی مـردم

                                               بـکر، جـز در شکـم مام، نيابی دختر

       مسجد جامع هر شهر ستوران شان را

   و نه در                                            پايگاهی شده، نه سقفش پيدا

       نکنند خطبه به هر خّطه به نام غـُز، از آنک

                                        در خراسان نه خطيب است کنون، نه منبر

       کشتـه فـرزند گـرامی را گـر نـاگاهان

                                               بينـد، از بيـم خـروشيـد نيـاَرد مادر

  ، ُ غز زر سُتد و باز فروخت) ۴٧(  آن که را صد ره    

                                     دارد آن جنس که گوييش خريده ست به زر

       بر مسلمانان ز آن گونه کنند استخفاف

                                            که مسلمان نکند صد يک از آن با کافر

  تا امن مسلمانان را     هست در روم و خ

                                            نيست يک ذّره سالمت به مسلمانی در



  !     خلق را زين غم، فرياد رس، ای شاه نژاد

  !                                      ُ ملک را زين ستم، آزاد کن، ای پاک گهر

       به خدايی که بياراست به نامت دينار

                                         به خدايی که بر افراخت به فرقت افسر   

       که کنی فـارغ و آسوده، دل خـلق خـدای

                                            زيـن فـرومايـهُ غِز شـوم پِی غـارتگــر

  پاداش) ۴٨(     وقت آن است که يابند زُ رمحت 

                            گـاِه آن است کـه گـيرند ز تيغت کيفر                

       زن و فرزند و َزِر جمله به يک حمله چو پار

                                            بردی امسال، روانشان به دگر حمله ببر

       آخر ايران، که از او بودی فردوس به رشک

  تا حشر بر اين شوم حشر؟] شد[       وقف خواهد                            

       سوی آن حضرت کز عدل تو گشته ست چوُ خلد

  )۴٩(                           دور از اين جای که از ظلم غزان شد چو َسـَقر 

       هر که پايی و خری داشت به حيلت افکند

  ]است مر او را و نه خر؟چه کند آن که نه پای                                [

  )۵٠(     رحم کن، رحم بر آن قوم که جويند جوين 

                                            از پـِس آنکــه نخوردنـدی از نـاز شکر

       رحم کن، رحم بر آنها که نيابند نمد



  ی بـستر                                          از پسِ  آن که ز اطلسشان بود

       رحم کن، رحم بر آن قوم که َنبَود شب و روز

                                           در مصيبت شان جز نوحه گری کاِر دگر

       رحم کن، رحم بر آن قوم که رسوا گشتند

  )۵٢(بودند َسمـَر ) ۵١(                              از پِس آن که به مستوری 

  آفـاق چو اسکـندر بر گـرد، از آنـک     گـرد 

                                         تـويی امـروِز جهــان را بـَـَدِل اســکندر 

       از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت

                                         از تو عزم ای ملک، و از َمَلک العرش ظفر

  )۵٣(ن تو بپوشی خفتان      همه پوشند کفن چو

                                         هـمه خواهند امان چون تو بخواهی مغفر

  سرافراز جهانبانی کز غايت فضل] ای     [

                                        حق سپرده ست به عدل تو جهان را يکسر

       بهره ای بايد از عدل تو نيز ايران را

  !                                 گـرچه ويران شد، بيرون زجهانش مشمر      

  )۵۵(روشنی و هست خراسان اطالل ) ۵۴(     تو خورِِِ  

                                         نـه بـر اطـالل بتابـد، چو بر آبادان، خور؟ 

  و تو ابری و نه ابر) ۵۶(     هست ايران به َمثََل شوره 

  )۵٧(                                هـم بيفشانـد بر شوره، چو بر باغ، َمَطر؟  



       بر ضعيف و قوی امروز توئی داوِر حق

                                         هـست واجـب غـم جملـه ضـعفا بر داور

       کشور ايران چون کشور توران چو توراست

                از چه محروم است از رأفت تو اين کشور؟                         

       گـر نيارايد پـای تو بـدين عزم رکاب

  نـکشد بـاز عنــان تـا خاور) ۵٨(                                   ُ غـزِِ مـُدبر 

       کیُ بَود، کی، که ز اقصای خراسان آرند

   فتـوح تـو بشـارت بـِر خورشيـد بـشر؟                                       از

  شـوم اگـر برهانی) ۵٩(     خلق را زين َحَشِر 

                                         کـردگـارت بـرهانـَد ز خـطر در محــشر

  :     با کمال الدين ابنای خراسان گفتند

  !   جهـان، خـاقـان بر                                       قصـۀ مـا به خـداوند 

       چون کند پيش خداونِد جهان از سِر سوز

  )۶٠(                                   عرضه اين قصۀ رنج و غم و اندوه و ِفَکر 

  !     از کمال کرم و لــطف تو زيبد، شـاهـا

  ور                                       کــز کمـال الديـن داری سـخن مـا با

  !     زو شنو حاِل خراسان و غزان، ای شه شرق

                                         که مر او را ست همه حال چو الحمد زَ بر

       تا کشد رای تو، چون تير، بر آن قوم کمان



                                      خويشتن پيش چنين حادثه کرده ست سپر

  حض شفقت باشد، از آنک     آنچه او گويد م

  )۶١(                               بسطت ملک تو می خواهد، نه جاه و َخَطر 

       خسروا، در همه انواع هنر دستت هست

  )۶٢(                                   خاصه در شيوۀ نظم خوش و اشعارُ غَرر 

  :     هم بر آن گونه که استاد سخن عمعق گفت

  »!به اصفاهان بر! خاک خون آلود، ای باد                              «        

       بی گمان خلق جگر سوخته را دريابد

  ...                                      چون ز درد دلشان يابد از اين گونه خبر 

  ١٩٩٩ ژوئن ١٠: ریس                                                                    پا

  ٢٠٠۵آوریل :                                                                         بازنویسی

  

  :پانویس ها

   ١۴ و ١٣ ديوان عبدالواسع جبلی، صص -٣۴

   ٣٨٧ ديوان انوری، ص -٣۵

  ٢٣٧ ديوان خاقانی شروانی، ص -٣۶

  ٣٣٢ نگاه کنيد به ديوان انوری، ص -٣٧

  :گفت» عمعق«  هم بر آن گونه که استاد  سخن  -٣٨

  .»!به اصفاهان بر! خاک خون آلود، ای باد                                                     « 



ديـوان عمعـق بخـاری، مقدمـۀ        : نگـاه کنيـد بـه     . متأسفانه قصيدۀ عمعق به دست ما نرسيده است       

  ٢٩سعيد نفيسی، ص 

  ۴٣۵، ص ١ ديوان ناصر خسرو، ج -٣٩

  ١٨٨ و ١١٧، صص ١ ديوان ناصر خسرو، ج -۴٠

در قبل و بعد از اسالم نگاه کنيد به ) به عنوان يک کشور(» ايران«  برای آگاهی از کاربرد کلمۀ -۴١

 ٢۴٣-٢٣۶ ش، ص ١٣٧١، ٢ايران شناسی، شمارۀ : مقاالت جالل متينی و جالل خالقی مطلق در

برای . ٣٢٧-٣٠٧ ش، ص ١٣٧٢، ٢؛ شماره ٧٠۶-۶٩٢ ش، ص ١٣٧١، ۴؛ شمارۀ ٢۶۵-٢۵۵و 

: نهم و دهم، نگاه کنيد به مقالۀ علينقی منزوی در/ آگاهی از ايران دوستی در قرن سوم و چهارم 

و تّطور آن » ايران« دربارۀ نام . ٧۶٠-٧٢٧، ص ٢، ج )يادنامۀ دکتر غالمحسين صديقی(هفتاد مقاله 

 :زيردر طول تاريخ نگاه کنيد به تحقيق ارزشمند 

Gherardo Gnoli, The idea of Iran, Roma, 1989 

  ٣١ ديدگاه ها، ص -۴٢

حذف شده تا خواننده بيشتر در متن ) در مدح خاقان سمرقند( در نقل اين قصيده، چندين بيت -۴٣

از روی ديوان انوری، به اهتمام مدرس رضوی، [  ] کلمات داخل . احساس و اندوه انوری قرار بگيرد

ديوان انوری، به کوشش سعيد نفيسی، : برای متن کامل قصيده نگاه کنيد به. ندا تصحيح شده

    ١٠٨-١٠۵صص 

  حنجره، گلو:  َمَمِر صوت-۴۴

  جمع سيرت،ُ خلقّيات، منش ها:  ِسيـَر-۴۵

  ديوار :  پی-۴۶

  :گوید نيز می) شاعر عصر صفوی(صائب تبریزی . صد بار:  َصد ره-۴٧

  ا چو موم     خورشيد طلعتان  دل عّشاق ر

  اند                                           صـد ره بهم شکسته و بـاز آفـریده



از احمد شاملو » نامه«نگاه کنيد به قصيدۀ شيوای : اين کلمه در اشعار معاصران نيز آمده است

  :٩۵٢-٩۴٧، صص ٢در، مجموعۀ اشعار، ج 

       نگفته بودم صد ره که نان و نور، مرا

                                    گر از طريق بپيچم، شرنگ باد و َشَرر        

  نيزه: ُ رمح-۴٨

  دوزخ، جهنم:  ُسَقر-۴٩

  منسوب به جو، نان جوين:  جوين-۵٠

  عفت و پاکدامنی، شرم و حيا:   مستوری-۵١

  افسانه، مشهور:  سمر-۵٢

  لباس رزم:  خفتان-۵٣

  خورشيد:  خور-۵۴

  ويرانه ها:  اطالل-۵۵

 زمين بی حاصل:  شوره-۵۶

  باران:  َمَطر-۵٧

 بدبخت:  ُ مدبر-۵٨

  لشگر، گروه مهاجم:  َحَشر-۵٩

 جمع فکرت، انديشه ها:  ِفَکر-۶٠

 بزرگی، حشمت:  َخَطر-۶١

  برگزيده ها، بهترين ها= جمع ُغّره :  غـَُرر-۶٢



 ناصر خسرو قباديانی

  صدای طغيان، تنهائی و تبعيد

  )بخش نخست(

در ادبيـات پارسی » شعر ایدئـولوژیک«خسرو را می توان اولين نوع اشعار ناصر* 

 .بشمار آورد

   

ناصرخسرو، سرآغاز ِ  دوره ای ست که طی آن، فرهنگ شاد و حمـاسۀ دنياگرای * 

  . ایراِن پيش از اسالم، در تصّوف ناشاد و عـرفاِن دنياگریز بعـد از اسالم ُمضمحل گردید

   

ستایش ها کرده است، اما باید دانست » علم«و » خـَِرد«ناصرخسرو در اشعارش از * 

 در خدمت اعتقـادات دینی و بقصد توجيه عقلی عقاید - اسـاسـًا-کـه این ستایش ها 

  . اسماعيلیِ  او بوده است

   

  

  ! بـگذر ای بـاد دلـفروز خـراسانی« 

     بر يکی مانده به يمگان دّره، زندانی

   بيدادی  ُ برده اين چرخ جفا پيشه به

    از دلش راحت و زتنش، تن آسـانی

    گشته چون برگ خزانی زغم غربت

    آنُ رخِ  روشنِ  چـون اللۀ ُ نعمـانـی

    بی گناهی شده همواره بر او دشمن

  )١. (»  ترک و تازّی و عراقی و خراسانی

  .کنند قصايد بلند و کلمات مطنطن، هيکل بلند و چهرۀ پرهيبتش را عيان می

 در قباديان بلخ بدنيا آمد و دوران کودکی و نوجوانيش در ١٠٠٤ /٣٩٤و قباديانی در سال ناصر خسر

خانوادۀ ناصرخسرو از اعيان محترم و معروف . گذشت همين شهر به تحصيل علوم متداول زمان



های جوانی، کارگزار، دبير ديوان، عامل و مستوفی حکومت بود و  منطقه بود و او در نخستين سال

در عصر سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی و سپس در دستگاه طغرل سلجوقی، خصوصًا 

طبع پرشور و سرشت نوجوی ناصرخسرو، او را به مطالعۀ ) ٢ (.موقعيت و مقام درباری داشت

 علم طب، نجوم، فلسفۀ يونان و رياضيات باحتی بطوری که ) ٣ (ها و اديان مختلف کشانيد فلسفه

  .آشنا شدنيز 

های گستردۀ  سرو، عصر اختالفات خونين مذهبی، فقدان امنيت اجتماعی و آشفتگیعصر ناصرخ

های مذهبی چنان گرم بود که پيروان مذاهب شافعی، حنفی،  بازار جدال. سياسی بود

های سختی  ، تهمت»مذاهب باطل«اسماعيلی، شيعۀ امامی و غيره، ضمن انتقاد و دشنام به 

  )۴. (کردند شرمی نيز پرهيز نمی حّتی از وقاحت و بی،  راهدادند و در اين به يکديگر نسبت می

ران چنان وسعت داشت که از حوزۀ عوام به ودامنۀ اختالفات و کشمکش های مذهبی در اين د

ها نوشتند، » رديـّه«عرصۀ خواص کشيده شد و نه تنها علمای مذهبی درنفی مذاهب يکديگر 

 های مذهبی شرکت کرده و به هجو و انتقاد بلکه شاعران زمان نيز در اين تعصبات و جدال

های شخصی  مخالفان خود پرداختند و حتی تهمت های مذهبی را وسيله ای برای انتقامجويی

  ظهيرالدين فاريابی، يکی از پيروان عقل گرای معتزله را چنين دشنام - مثًال -قرار دادند بطوری که 

  :گفته است

  خواهم کـرد هجا پـاره پـاره ِ      ترا به تيغ

                                                کـه کشتن تـو مـرا شد فريضۀ ُکـلّّی

       خدايگان وزيران مرا چه خواهد کرد

  )٥(خون يکی زن بمـُزِد معتزلی                                               ز بهِرِ 

 بتدريج روحيۀ قومی و -وران انوری نيز گفتيم  چنانکه دربارۀ د-» جنگ هفتاد و دو مذهب«اين 

 مذهبی -ای   های ملی ايرانيان را تضعيف کرد و موجب تقويت عصبيـّت های قبيله همبستگی

ها و مذاهب  يازدهم تا دوازدهم، هر يک از فرقه/ گرديد بطوری که در قرن پنجم تا ششم 

اص خود را داشتند و از معاشرت با ها و بازارها و مدارس و مساجد خ و برزن ها اسالمی، کوی

دوازدهم، / و اين چنين بود که در آغاز قرن ششم ... کردند  پرهيز می» مذاهب باطل«پيروان 

ها به ايران حمله کردند در شهرهای مهم ايران، نيروی ملی و منسجمی برای دفاع از  وقتی مغول

  )۶ (.شهرها و پايداری در مقابل مغول ها وجود نداشت

اديان و مذاهب، با طبع پرشور و آزادۀ ناصرخسرو سازگاری » ظاهر« های مذهبی و صورِت جدال

و نيز در » قال و قيل و مقاالت مختلف«و » اهل طيلسان و عمامه و ردا«او در صحبت . نداشتند

  :گويد ، رشوه و ريا ديد آنچنانکه می»مال و زهدشان«



       از شـاه، زی فـقيه چنـان بـود رفــتنم

  )٧(                                               کز بيم مور در دهن اژدها شدم   

 در   ۴٣٧/١٠۴۵بطوری که در سال گردید در چنان شرايطی، تحولی درونی در ناصرخسرو پديدار 

گساری بپرهيزد  برآيد، از سرمستی و باده»  ساله٤٠خواب «خوابی روحانی به او توصيه شد تا از 

  ) ٨. (عزم سفر کند» حقيقت «وصول به و برای 

ای برای گريز از خدمات حکومتی و محملی برای سيرو  واقعيت داشته و يا بهانه» خواب«اينکه اين 

سياحت و کسب آگاهی بوده، چندان روشن نيست، اما مسلم است که از اين تاريخ، فصل نوينی 

.  سير و سياحت هفت ساله استحاصل اين» سفرنامه«در زندگی ناصرخسرو آغاز شد که کتاب 

طلب «مذاهب مختلف ديدار کرد و در هر شهر و دياری  در اين سفر، ناصرخسرو از شهرها، اقوام و

  .و با علما، بزرگان و اميران بسياری مالقات نمود) ٩ (»کرد اهل علم می

و مردم از اطالعات ارزشمند جغرافيائی  است ای  گنجينه- در واقع -ی ناصر خسرو» سفرنامه«

وری و صناعت، معماری شهرها،  ها و مذاهب، مدارس، بازارها، پيشه را با فرقه ماکه شناسی 

اداری و طبقات اجتماعی، طرز زندگانی و ريخت و لباس و آداب و سنن اقوام مختلف  های سازمان

  .کند يازدهم آشنا می/در قرن پنجم 

از استواری، ايجاز، » سفرنامه« و نگارش،بر خالف اشعار و آثار ديگر ناصرخسرو، از نظر زبان 

توان آن را از شاهکارهای نثر  سادگی و شفافّيت خاصی برخوردار است و از اين نظر به جرأت می

   .پارسی بشمار آورد

 مختصر، دقيق و مفيد است، اما ناصرخسرو در دو جا از اختصار به - عمومًا-شرح شهرها و ديدارها 

و ديگری در ديدار از » لحسا«يکی در ديدار از شهر : کشاند به درازا میگرايد و سخن را  اطناب می

  .شهر مصر

  :نويسد می» لحسا«دربارۀ 

نماز و روزه از : گفتند سلطاِن آن، مردی بود شريف و آن مردم را از مسلمانی بازداشته بود و گفته«

و پيغامبری ) ص(مد مصطفی نماز نکنند و روزه ندارند و ليکن بر مح) مردم لحسا... (شما برگرفتم 

شدی يا صاحب قرض، ) ١٠ (چيزی نخواستندی و اگر کسی درويش از رعيت، ُعشر و... ُمقّرند  او

و هر غريب که بدان شهر افتد و صنعتی داند، چندانکه ... او را تعهد کردندی تا کارش نيکو شدی 

و اگر از ... ت او بکار آيد، بخريدی بدادندی تا او اسباب و آلتی که در صنع) ١١ (کفاف او باشد، مايه

ملک و آسياب را ملکی خراب شدی و وقت آبادان کردن نداشتی، ايشان، غالمان ) ١٢ (خداونداِن

خود را نامزد کردندی که بشدندی و آن ملک و آسياب، آبادان کردندی و از صاحب ملک، هيچ 

اگر کسی نماز ) ولی(کردند   نمیدر شهر لحسا، مسجد آدينه نبود و خطبه و نماز... نخواستندی 



و چون سلطان برنشيند هر که با وی سخن گويد، او را . کند او را باز ندارند، ليکن خود، نماز نکنند

  ) ١٣ (».جواب خوش دهد و تواضع کند

  :نويسد ناصرخسرو در وصف شهر مصر می

دی است که آن را در ميان بازار مسج... است ) مسجد جامع( هفت - غير قاهره -در شهر مصر« 

و هرگز نباشد که ... قائم است )  ١۴ (و آن مسجد به چهارصد عمود ُ رخام... الجوامع گويند  باب

ب علوم و چه از غريبان و چه از کاتبان که چک و قباله ّال هزار خلق باشد، چه از ُط٥در او کمتر از 

 ه از زر و جواهر و نقد و جنس و جامهفان و غيُرُهم چنان بود کاازان و صّرهای بّز دکان... نويسند 

جای نبود که کسی بنشيند و همه از سلطان، ايمن، که هيچ کس از ) ١۵ (های زربفت و َقَصب

ترسيد و بر سلطان اعتماد داشتند که بر کس، ظلم نکند و به  نمی) ١٧ (و غمـّازان) ١۶ (عوانان

که اگر بگويم يا صفت کنم، مردم عجم ها ديدم از آِن مردم  مال کسی هرگز طمع نکند و آنجا مال

 را قبول نيفتد و مال ايشان را حد و حصر نتوانستم کرد و آن آسايش و امن که آنجا ديدم هيچ جا

افان و جوهريان را در ازان و صّرهای بّز امنيت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که دکان... نديدم 

بود و هر قاضی را به ) ١٨ ( دينار مغربی مشاهرهالقضات را هر ماه، دو هزار و قاضی... نبستندی 

  )٢٠. (»...نرود ) ١٩ (نسبت وی، تا به مال کس طمع نکنند و بر مردم، حيف

ها  مصر در عصر فاطميان، قبلۀ آرمانی متفکران آزاده و پناهگاه انديشمندانی بود که بخاطر تعقيب

اصر خسرو، حميدالدين کرمانی و آزارهای مذهبی جالی وطن کرده بودند بطوری که قبل از ن

معروف به الموّید (اهللا شيرازی  هبهو ) »العقل حهرا«داعی بزرگ اسماعيلی و مؤلف کتاب (

اين ). ٢١ (و بعدها ارسالن بساسيری و حسن صباح، مجذوب فاطميان مصر شده بودند) الدين فی

  )٢٢. (ودندهای حکومت فاطمی برخوردار ب ها و حمايت متفکران و پناهندگان از کمک

عصر  های اجتماعی در ايراِن های مذهبی، عدم امنيت و نابسامانی با توجه به کشمکش

های مذهبی و رفاه اجتماعی حاکم بر مصر برای ناصرخسرو  سلجوقی، امنيت سياسی، آزادی

و ارا شديدًا مجذوب و فريفته خود ساخت، سرشت عقيدتی وی ای بود که  »مدينۀ فاضله«همان 

  ) ٢٣. (د و سرانجام سرنوشت اندوهبار ناصرخسرو را در تبعيدگاه يمگان رقم زدرا شکل دا

شاعر زنديق (مّعری  از جمله با ابوالعالءُ ،ناصر خسرو در مسير سفر خود با بزرگان علم و فلسفه

هللا  هبهمالقات کرد و در مصر، خصوصًا در مجالس درس ) رياضيدان(و استاد علی نسائی ) عرب

  .يافت و تحت تأثير عقايد وی قرار گرفتشيرازی حضور 

هايي عليه  اهللا شيرازی از مردان انقالبی و پرشور بود که بارها در شيراز و اهواز باعث شورش هبه

:  به وی گفت- ابوکاليجار -نفوذ کالم او چنان بود که حاکم فارس ) ٢۴ (عباسی گرديده بودخليفه 



اهللا شيرازی همچنين عامل يا محرک قيام  هبـه). ٢۵ (»کنم من، خود و دينم را بتو تسليم می«

  ) ٢۶ (.عباسی و فتح بغداد بود عليه خليفه) ٤٤٧/١٠٥٥بسال (ارسالن بساسيری 

به اعتقاد بسياری از محققان، ناصرخسرو در مصر، قاطعانه به کيش اسماعيليان درآمد و از طرف 

نائل شد و )  در مراتب اسماعيلیتبهچهارمين ُر(» ُحّجت«به مقام ) المستنصر(فاطمی  خليفه

  .سپس برای تبليغ عقايد اسماعيلی عازم خراسان گرديد

 بجای دوازده امام شيعيان، فقط به هفت امام -اسماعيليان بعنوان شاخه ای از مذهب شيعه 

 امام هفتم - اسماعيل -قائل بودند و عقيده داشتند که پس از مرگ امام جعفر صادق، پسرش 

  )٢٧. (بشمار می رود» قائم موعود «- محمد -ی نيز فرزندش است و پس از و

... فرقۀ اسماعيليه که در تاريخ مذاهب اسالمی به باطنی، رافضی، قرمطی، سبعّيـه، مالحده و 

اديان، اعتقاد به تأويل و تفسير شريعت و خصوصًا » ِ باطن« بخاطر توجه به -نيز مشهور است 

گيری و مدارا نسبت به اديان ديگر، مقبول بسياری  نديشی، آسانبخاطر تأکيد بر َخردگرائی، آزادا

های مذهبی متفکران اسماعيلی در نزد بسياری  خردگرايي و آسان گيري. از متفکران آن عصر بود

 يا پيروان سادۀ اين مذهب، به مفهوم عدم ضرورت انجام فرايض دينی بود چرا که درک» عوام«از 

و نفی بسياری از فرايض مذهبی » اسقاط تکليف«باعث » ان دينجوهر و ج«و رسيدن به » باطن«

پرستان ُسّنت و شريعتمداران بهمين جهت، تعاليم اين فرقه از آغاز با مخالفت شديد . گرديد می

 از شکنجه و آزار و کشتارهای - در سراسر قرون وسطی-تاريخ اسماعيليان . ظاهربين روبرو گرديد

  )٢٨. (خونين استبی رحمانه پيروان اين فرقه، 

دانستند و  می) دختر پيغمبر اسالم(خلفای اسماعيلی در مصر، خود را از نوادگان فاطمه زهرا 

-٩٠٩ /٥٦٧-٢٩٧(دوران فرمانروائی فاطميان مصر . مشهور شدند» فاطمی«بهمين جهت به 

ق در مجموع با رفاه اجتماعی، آزادی عقايد و اديان، ترويج فرهنگ و فلسفه و تشوي) ١١٧١

با اين سياست نسبتًا عادالنه، فاطميان مصر، رقيب بسيار . وری همراه بود بازرگانی و پيشه

  بشمار می-دانستند  می» جانشينان بر حق پيغمبر« که خود را -خطرناکی برای خلفای عباسی 

  )٢٩. (رفتند

 - شده  که بالفاصله پس از بازگشت ناصرخسرو از سفر به مصر نوشته-» سفرنامه«هر چند در 

شود، اما مسّلم است  ای به تحول فکری يا تعّلق عقيدتی به فاطميان مصر ديده نمی هيچ اشاره

فاطميان، دگرگونی  و مشاهده حکومت عادالنه) قاهره(و خصوصًا مصر » لحسا«که پس از ديدار 

او شاعری مشهور و خطيبی پرشور بود و با چنين . عظيمی در عقايد ناصرخسرو پديد آمد

يتی به تبليغ عقايد اسماعيلی و مبارزه با فقهای سّنتی و حکومت ترکان سلجوقی پرداخت و موقع

 -در اين راه، چنان شيفتۀ فاطميان مصر گرديد که همۀ اشعارش را در خدمت تبليغات اسماعيلی 



در ادب » شعر ايدئولوژيک«توان اولين نوع  فاطمی قرار داد بطوری که اشعار ناصرخسرو را می

  : بشمار آوردپارسی

  فاطميم، فاطميم، فاطمی

  )٣٠(تا تو بدّری زغم ای ظاهری 

 اسالمی - نقطۀ تقاطع يا محل تالقی دو فرهنگ ايرانی - در واقع -از نظر فرهنگی، ناصرخسرو 

زبانش فارسی و دلش : او اولين نمونۀ برجستۀ شاعرانی است که به تعبير عطار نيشابوری. است

ای  يازدهم، هيچ شاعر يا نويسنده/ شاعران و متفکران قرن پنجم از ميان). ٣١ (عربی است

نيست که مانند ناصرخسرو از يکطرف همۀ آثارش را به زبان فارسی نوشته باشد و از طرف ديگر، 

های ايران باستان، چنان شيفته اسالم و  ضمن عنايت به زرتشت و تاريخ و شخصيت

 مقدار بخواند را خوار و بی» گذشتۀ باستانی«باشد که گاه اين ) شيعی(های اسالمی  شخصيت

ای است که طی آن، فرهنگ شاد و حماسۀ دنياگرای   سرآغاز دوره، در واقع،ناصرخسرو).  ٣٢(

  . دنياگريز بعد از اسالم مضمحل گرديدايران پيش از اسالم، در تصوف ناشاد و عرفاِن

شود، از اين زمان،  مشاهده میناصرخسرو ی  »سفرنامه«بينی و اعتدالی که در  کرامت، روشن

و پيروان ساير اديان را » حق«رنگ می بازد و چون ناصرخسرو، تنها خود و مذهب خويش را  ديگر

او متفکری است که از . کند داند، کالمش تا حد يک متعصب پرخاشگر سقوط می می» باطل«

نش را به افراط آلوده اگر چه ذهن و زبا» دغدغۀ دين«. نگرد به مسائل اجتماعی می» دين«موضع 

عتاب و . هاست کند، اما گفتنی است که اين دغدغه ها برای تحّقق بهروزی و سعادت انسان می

  .توزی از سِر دلسوزی است نه از سر دشمنی و کينه» عوام«انتقاد ناصرخسرو نسبت به 

سرشار از شعرهای ناصرخسرو ، ) ٣٣ (خورد با وجود مدارائی که در بعضی از قصايد او بچشم می

اند و عنايتی به عقايد مذهبی ناصرخسرو  دشنام و ناسزا به مردمی است که پيرو مذهب خويش

هيچ شاعری در زبان فارسی، کلمات خر و گاو را به اندازۀ ناصرخسرو بکار نبرده، «: بقولی. ندارند

زيسته  آن هم به عنوان صفت تودۀ مردمی که خود تا چند سال پيش در بين آنان به حرمت می

  )٣۴ (.»است

ستايش ها کرده است، اما بايد دانست  نيز» علم« و »خرد« از - البته -ناصرخسرو در اشعارش 

 درخدمت اعتقادات دينی و بقصد توجيه عقلی عقايد اسماعيلی او - اساسًا -ستایش ها که اين 

). ٣۵(»  چشمۀ حکمت)قرآن( دانش گشت و فرقان شريعت، کاِن«است چرا که بنظر ناصرخسرو 

 ۀ نفیناپذير عقايد محمدزکريای رازی دربار هم از اين روست که ناصرخسرو يکی از منتقدان آشتی

  ) ٣۶. (بودپيغمبران  رسالتانکار دين و 



د، خوَر ناصرخسرو بچشم می و ديدار و جستجو که در سفرنامه» کشف «آن شوِق: از طرف ديگر

و نفی و پرهيز از » مکاشفه «ماعيلی به نوعیپس از بازگشت او از مصر و گرويدن به مذهب اس

 چونان -يابد، آنچنان که ناصرخسرو تحول می» دنيای آخرت«جهان خاکی بمنظور رسيدن به 

  . داند می» بی خردی« حتی خنديدن را نيز مايۀ -زاهدی تلخ و عبوس 

  : کند با غرور تأکيد می ضمن ستایش از زبان پارسی، ناصرخسرو،

  ه در پـای خوکـان نـريـزممن آنم کـ     « 

  )٣٧(»                                                 مر اين قيمتیُ ّدرِ  لفِظ دری را

او شاعرانی چون فرخی سيستانی و عنصری را بخاطر مدح سلطان محمود غزنوی مورد انتقاد 

در صفِت روی « که نامد  می)صوفيان(» ازرق پوش «و» شعرفروش«دهد و آنان را  شديد قرار می

فاطمی   در مدح خليفه- خود -با اينحال، ناصرخسرو ). ٣٩ (گويند شعر می) ٣٨ (»ُبِت سعتری

  )۴٠ (.کند نمايد که تا حد يک مديحه سرای چاپلوس، سقوط می چنان اغراق می) المستنصر(

 ، بايد گفت که ناصرخسرو انسانی است پاکباخته، شريف و»صله ح بیيمدا«با وجود اين 

نه جلوه و جالل دربار سلجوقيان ايران برای او ارزشی دارد و نه شوکت و شکوه دربار . صميمی

سپِس آب و «ی است که  »شعر فروشان«و نه چونان » ر نان پاره گشتچاِک«او نه . فاطميان مصر

  : کند ناصرخسرو انديشمند پيکارجوئی است که با غرور و مناعت طبع اعالم می. »گياهند

   لشگر زمانه و با تيغ تيز دهر     با

  )۴١(                                        دين و ِخَرد بس است سپاه و سپر مرا 

  

  

  :پی نوشت ها

 از ديوان حکيم ناصرخسرو قباديانی، به اهتمام - عمومًا - در استناد به اشعار ناصرخسرو -١

استناد به نسخۀ ديگر ديوان . ه شدهاستفاد. ١٣۵٧، تهران، ١مجتبی مينوی و مهدی محقق، ج 

  با ٭ مشخص گرديده است ) ١٣۴٨به اهتمام نصراهللا تقوی، تهران، (ناصر خسرو 

 که در واقع ٢۴٢ و ۶٢ همچنين نگاه کنيد به قصايد شماره ٩٧ و ١سفرنامه، صص :  نگاه کنيد به-٢

   ۵١۵-۵٠۵ و ١۴٠-١٣٨ديوان، صص : شرح حال و زندگانی ناصرخسرو است

    پرسنده همی رفتم از اين شهر بدان شهر   -٣

                           جوينده همی گشتم از اين بحر بدان بحـر

  از تــرک             از پارسی و تازی و از هندی و

                           از سندی و رومـی و ز عبـری همه يکـسر



            از فلـسفی و مـانــوی و صـابی و دهــری

                            درخواستم اين حاجت و پرسيدم بـی مـر 

  )۵١٠ديوان، ص                                                          (

النقض، عبدالجليل قزوينی، صص :  برای آگاهی از اختالفات مذهبی در اين عصر نگاه کنيد به-۴

؛ رساله ۵١-۴۶ و ۴۴-۴١الی نامه، جالل همائی، صص ؛ غز... و ۴٨۶ و ٣٧٠-٣۶٧، ٨۵، ٧٩-٧٨

؛ ١۵٧-١۴٧، صص ٢اهللا صفا، ج  ؛ ذبيح٣٣-٣١، ٢۶، ١٧الزمان فروزانفر، صص  قشيريه، مقدمه بديع

: کفايتی اميران و درباريان در اين عصر نگاه کنيد به های اجتماعی و بی برای آگاهی از نابسامانی

    ٢٠٣ و ٢٠٢، ١٩-١٩٨، ١٨٩، ٢٨، صص )سياست نامه(سيرالملوک 

 اندر«الملک نيز در چند فصل مستقل از  خواجه نظام. ١۶١=١۶٠، صص ٢صفا، ج :  نگاه کنيد به-۵

سيرالملوک : سخن گفته است» اند بازنمودن احوال بد مذهبان که دشمن اين ملک و اسالم

  ٢٩٨-٢۶٠، صص )سياست نامه(

؛ النقض، ٢، ص ٣السير، ج  ؛ حبيب٨٩٣، ص ٢، ج ُالبلدان، ياقوت حموی مـُعجم:  نگاه کنيد به-۶

   ٧٠-۶٩؛ رو در رو با تاريخ، صص ۵القلوب، ص  ؛ نزهه۵٩٩-۵٩٨ و ۴٩۴قزوينی، صص 

  ١٣٩ ديوان، ص -٧

  ۵٠۶؛ ديوان، ص ٢-١سفرنامه، ص :  نگاه کنيد به-٨

  ۴ سفرنامه، ص -٩

  بی چيز :  درويش-١٠

  سرمايه:  مايه-١١

  صاحبان :  خداوندان-١٢

  ١۵١-١۴٧سفرنامه، صص  -١٣

   چهارصد ستون از سنگُ رخام-١۴

  پارچه زربفت و ظريف:  َقَصب-١۵

  پاسبانان :  عوانان-١۶

 جاسوسان و سخن چينان:  غمـّازان-١٧

 حقوق و مقرری ماهانه:  مشاهره-١٨

 ظلم و ستم:  حيف-١٩

  ١٠١-٩٠ سفرنامه، صص -٢٠

، باستانی پاريزی؛ »ی قاهره و اسماعيليان ايرانجاذبۀ سياس«  در اين باره نگاه کنيد به مقالۀ -٢١

  ٣٣٢-٢٨۵ و ٢٧٨-٢۶٧ و ٢۴۴-٢٢٨کوچه هفت پيچ، صص 



: کردند حّتی مقّرری يا کمک خرج ماهانه دريافت می» پناهندگان«  به روايت ناصرخسرو، اين -٢٢

  .٨۴سفرنامه، ص 

برای « کند که  مینام می برد و تاکيد » بهشت«  ناصرخسرو در قصايدش از مصر بعنوان -٢٣

نگاه . »آگاهی از سخن درست، الزم است که جان و دل را کرايه دهی و راهی سفر مصر شوی

   ۴۵۵؛ ديوان٭، ص ۵١٢-۵١١ديوان، صص : کنيد به

نگاه کنيد . کند با عالقه و احترام ياد می) المؤيد(اهللا شيرازی   ناصرخسرو در قصايدش از هبه-٢۴
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 ناصر خسرو قباديانی

  صدای طغيان، تنهائی و تبعيد

  )بخش دوم (

  

 یـک مفهوم – و مهم تر -م جغرافيـائی نيست، بلکـه بيشتر تبعيد، تنهـا یـک مفهو* 

هـائـی ست که در حيرِت »خواستن«حسرِت : تبعيد. درونی، عاطفی و فرهنگی است

و تبعيدی کسی ست که تنها از پشِت ... ها َپر َپر می شوند و می سوزند »نتوانستن«

  .شيشـه های اشک، ميهن و محبوب خویـش را بخاطر می آورد

صرخسرو در سراسر اشعارش، کينۀ سوزانی نسبت به فقهای زمـانش ابراز می نا* 

یـازدهـم هيچ شاعری همانند /بـه جرأت می توان گفت کـه در سراسر قـرن پنجـم. کـند

  .ناصرخسرو عليه مظالم اجتمـاعی و سالـوس و ریــای فقهـای حاکم پيکار نکرده است

  

  !بـگذر ای بـاد دلـفروز خـراسانی« 

   يکی مانده به يمگان دّره، زندانیبر

  ُبرده اين چرخ جفا پيشه به بيدادی

  از دلش راحت و زتنش، تن آسـانی

  گشته چون برگ خزانی زغم غربت

  آنُ رخِ  روشنِ  چـون اللۀ ُ نعمـانـی

  بی گناهی شده همواره بر او دشمن



  .»ترک و تازّی و عراقی و خراسانی

ن عوامل و کارگزاران خليفۀ عباسی همواره به ياری و حمايت      ترکان سلجوقی در ايران بعنوا

خاستند، چنانکه در فتح بغداد و اسارت خليفۀ عباسی بدست ارسالن  خالفت عباسی برمی

سپاهيان طغرل سلجوقی با حمله به بغداد و جنگ با قوای بساسيری، ) ٤٤٧/١٠٥٥(بساسيری 

شايد .  )٤٥١/١٠٥٩(ار ديگر به خالفت رساندند عباسی را از اسارت آزاد کرده و وی را ب خليفه ی

بتوان حمايت ترکان سلجوقی از خالفت عباسی را بازتاب اختالف ديرين سرداران ترک و سرداران 

های اجتماعی  بهمين جهت، بسياری از جنبش. دانست) ارسالن بساسيری و مردآويج(ايرانی 

 دارای خصلتی -مله جنبش اسماعيليان از ج-يازدهم و دوازدهم /ايران در قرون پنجم و ششم 

  )۴٢ (.بوده است) البته ترکان ماوراءالنهر(» ضد ترکی«

او حمالت پی . کند ياد مینفرین      ناصرخسرو در سراسر اشعارش از ترکان سلجوقی با نفرت و 

در پی ترکمانان سلجوقی به خراسان را بچشم خود ديده و عواقب شوم اين حمالت ويرانگر بر 

ناصرخسرو سقوط اخالقی و افول منزلت .  فرهنگی ايران را مشاهده کرده بود- اجتماعیحيات

 :اجتماعی مردم خراسان را پس از حمله و استيالی ترکمانان سلجوقی چنين وصف کرده است

 و) اميرو فرمانده سپاه(» بگ« ،)بانوی عالی نسب(» خاتون«هر ناکس و بنده و پرستاری، 

خزيده، ) خراسان(شده که همانند ديوانی بد فعل و غّدار در بوستان ) زيبا و شجاع( » تگين«

  ...سروهای آزاده را شکسته و 

       خاتون و بگ و تگين شده اکنـون 

                            هر ناکس و بنده و پرستاری

       ديوی ره يـافت انـدرين بوستـان   

  و غّداری) ۴٣(                         بدفعلی و ريمنی 

       بشـکـست و بـکـند ســرِوِ   آزاده    

  )۴۴(                        بنشاند بجای او سپيداری 

  ٭ ٭ ٭



      دّجال را نبينـی بر ُاّمـت مـحمد  

                                          گسترده در خراسان، سلطان و پادشائی؟

  ، رايجسوق فسوق.     بازار زهد، کاسد

  ) ۴۵(                                       افکنده خوار، دانش، گشته روان، مرائی 

  ٭ ٭ ٭

       که ُاوباشی همی بی خـان و بـی مـان

                                               در او امــروز، خـان گشتند و خاتون

       نبـاِت ُپـربـال، ُ غـّز است و قـبچـاق

                                              کـهُ رسـته ستند بـر اطراف جيحون 

       هـمی خـوانند بـر مـنبر زمسـتی

  )۴۶(                                             خـطيبان، آفـرين بـر ديـو مـلعون 

  ٭ ٭ ٭

       فعل، همه ُجور گشت و مـکر و جفـا

                           قـول، هـمه زرق و غـدر و افسون شد                    

       چاکرِ  نان پاره گشت فضـل و ادب

                                             علـم بـه مکـر و بـه زرق معجــون شـد

       زهد و عدالت، ُ سفال گشت و َحَجر 

  شـد) ۴٧(و َسفــه، زّر و ُ دّر مکنون                                         جـهل 

       سر به فلک بر کشيد بی ِخَردی



  شــد) ۴٨(                                         مـردمی و ســروری در آهـون 

       بـادِ  فـرومــايـگی وزيــد، وزو

  ون شـــد                                              صـورت نيـکی نــژند و محــز

      خاک خراسانم چو بود جای ادب

                                                 مـعدن ديــواِن نــاکس اکــنون شـــد

       حکمت را خانه بود بلخ و کنون

  )۴٩(                                       خــانه اش ويــران و سخت وارون شد 

کند و آنان  راسر اشعارش کينۀ سوزانی نسبت به فقهای زمانش ابراز میناصرخسرو در س          

روی به محراب دارند و «نامد که  می» ال فعلـّزاهدان دج«و » تـّديوانگان ُام«، »ت شيطانـُّام«را 

يازدهم /توان گفت که در سراسر قرن پنجم  به جرأت می) ۵٠ ()پياله شراب(» دل به سوی چمانه

 ناصرخسرو عليه مظالم اجتماعی و سالوس و ريای فقهای حاکم پيکار نکرده هيچ شاعری همانند

  :است

  !ُ جهالی علما نام!      ای حيلت سازان

                                                کــز حيلـه مر ابليسِ  لعين را وزرائيد 

       ايــزد چو قضــای بد بر خلق ببـارد

                          آنـگاه شما يکــسره در خورد قضـائيد                      

        چون ُ حکم فقيهان َنبَود جز که به رشوت

                                             بی رشوت هر يک ز شما خود فقهائيد

       گر راست بخواهيد چو امروِز فقيهان

           تـزويرگــرانند شمـا اهــل ريـائــيد                                        



       چون خصم سرِ  کيسۀ رشوت بگشايد

                                              در وقـت، شما بند شريعت بگشــائيد

       اندر طلب حکم و قضا بر دِرِ  سلطان

  نده شب و روز بپائيد                                             مـانند عصــا ما

       با جهل، شما در خوِر نعليد به سر بر

  )۵٢(که بپوشيد و بيائيد ) ۵١(                                    نه در خوِر نعلی 

  ٭ ٭ ٭

       زآنکه دين را دام سازد بيشتر پرهيز کن

  هار نيست                                     زآنکه سوی او چو آمد، صيد را زن

       حيلت و مکر است فقه و علم او و، سوی او

                                       نـيست دانا هر که او محتال يا مّکار نيست

  زين ببايد خورد کاين پاک است و خوش:      گاه گويد

  )۵٣(نی نشايد خورد کاين کشتار نيست :                                گاه گويد

  ٭ ٭٭ 

       اين رشوت خواران فقها اند شما را

  )۵۴(                                         ابليس، فقيه است گر اين ها فقهااند 

  ٭ ٭ ٭

       منبر عالمان گرفته ستنـد         

                                           ايـن گــروهی کــه از دِر دارنـد



  ی گنه اند          دشمن عاقالن ب

                                           زانـکه خــود جاهل و گنهکارند

       بر دروغ و زنا و می خوردن    

  )۵۵(                                        روز و شب همچو زاغ نـاهارند 

       ور وديعت نهند مال يتيـم     

  )۵۶(         نزد ايشــان، غنيمت انـگارند                                

     تبليغات ناصرخسرو عليه فقهای خشک انديش و نيز خصلت سياسی مبارزات او در حمايت از 

و همچنين مبارزه عليه ) عباسيان بغداد(دولت فاطميان مصر و دشمنی با رقيب سرسخت آنان 

رخسرو بزودی مورد دشمنی و تکفير مظالم ترکمانان سلجوقی، همه و همه، باعث شدند تا ناص

  ). ۵٧ (قرار گيردشریعتمداران 

 متعّصب با کارد و دشنه و وباِش با فتوی و تحريک فقهای بلخ، گروهی ُا١٠٦٠ / ٤٥٢     در سال 

در اين شبيخون، خانه و ). ۵٨(» قصد جان او کردند«تير و کمان به خانۀ ناصرخسرو شبيخون زده و 

  : شد و به غارت رفتاموال ناصرخسرو تاراج

  !   گــنبد بـــررفتـــه!          ای زود گـــرد

                         خــانۀ وفـا بدست جفــا رفتـه

           بــر مــن چــرا گماشتـه ای خــيره   

                         چندين هـزار مسِت بــرآشفتـه

  د            ايـن، دشنــه بـرکشيده هـمی تـاز

                          و آن، با کمان و تير بــرو خفته

           ايـنم کــند بُخطبــه درون نفريـــن

  )۶٠(کندُ سفته ) ۵٩(                  وانم، بنامه فريه 



           مـن خيــره مــانده زيرا با مستان       

  )۶١(                  هر دو يـکی است گـفته و ناگفته 

  :های يمگان مخفی گرديد  متواری و در کوه- به اجبار-بدنبال اين شبيخون، ناصرخسرو     

  من گشته هزيمتی به يمگانم در    

                 بـی هيچ گــنه، شـده به زنهاری 

  چون ديو ببـُرد خان و مان از من  

  )۶٢(              به زين بـه جهان نيافتم غـاری 

های آن،  های آن، گرم و غبارآلود و زمستان ، کوهی بلند و دشوارگذر است که تابستانيمگان     

مکان مستحکم با عمارات «از يمگان بعنوان  محمد زکريای قزوينی. بسيار سرد و طاقت سوز است

  )۶٣ (.ياد کرده است» عجيب

ر و آثارش را در اين      ناصرخسرو تا پايان عمر در يمگان، محصور و محبوس ماند و بيشتِر اشعا

  . ساله تأليف کرد٢٥تبعيد 

  ٭ ٭

 يک مفهوم درونی، عاطفی و -تر  و مهم- تنها يک مفهوم جغرافيائی نيست، بلکه بيشتر ،تبعيد     

 ها َپر َپر »نتوانستن« هائی است که در حيرِت »خواستن«  تبعيد، حسرِت. فرهنگی است

های اشک،  که تنها از پشت شيشهو تبعيدی کسی است ... سوزند  شوند و می می

ی رخصت دست کشيدن بر سيمای رد و حّتآَو ميهن و محبوب خويش را بخاطر می

تبعيدی کسی است که خود، در جائی، و رؤياها و خاطرات و «:  بنا بر اين.عزيزانش را ندارد

و ... زبان و اينهمه، يعنی؛ پريشانی جان و پراکندگی های ذهن و  ،»هايش در جای ديگراند عاطفه

ها سخت و سرمای خشک و   سالۀ ناصرخسرو در کوه٢٥اينچنين است که تبعيد طوالنی و انزوای 

 از نظر زبان و بکارگيری - مثًال-سازد بطوريکه خشن يمگان، از وی انسانی ُ زمخت و ناسازگار می

. جود داردهای تبعيد و ناصرخسرو و اشعار او در سالی » سفرنامه«، شکاف عميقی ميان واژگان

اف اند، کالم و کلمات اشعار ؛ کوتاه، ساده و شّف»سفرنامه«هر قدر که کلمات و عبارات 



خشم و خروش و عصبيـّتی که در اشعار . نمايند  دشوار، ُ زمخت و نامطبوع می- اما-ناصرخسرو

 ناشی از شرايط - خصوصًا-بات عقيدتی او است و همد هم از تعّصخوُر ناصرخسرو بچشم می

  .طوالنی وی در تبعيدگاه يمگان است جيِب غربت و انزواینان

ظاهرًا او در آن دوران قصايد . اش بر ما روشن نيست  شعری ناصرخسرو در دوران جوانیۀ     کارنام

ا در ـّام) ۶۴ (هائی در ستايش ِمی و معشوق و زيبائی و زندگی و شادخواری سروده بود و غزل

 .پند و حکمت روی نمود و از سرودن اشعار عاشقانه پرهيز کردتحوالت فکری آينده، به ُ زهد و 

)۶۵(  

کند اما اين توانائی و آزادگی خيلی زود       ناصرخسرو در قصايدش شاعری توانا و آزاده جلوه می

او عقاب : به عبارت ديگر. دنشو در چنبرۀ احساسات دينی و در اسارت باورهای مذهبی پژمرده می

زند، اما خيلی زود در فضای تاريک  می» رپَ «يغ عواطف و آرزوهای انسانیمغروری است که بر ست

 در -او تنها در لحظاتیشيدای جان شاعر و . شود زند و حرام می می» ر َپَپر «تعّصبات مذهبی،

  . يابد  عرصۀ جوالن می-ۀ بعضی قصايدشـّسطرهای اولي

) ۶۶ (ی يک شعر خوب بدانيمرا از عناصر اساس) تصوير(و خيال ) احساس(     اگر عاطفه 

های عاشقانه  های شاعرانه و سرايندۀ شور و شراره ناصرخسرو قباديانی، شاعر تب و تاب

شعر او، . ندارندۀ چندانی های انسانی در شعرهايش جلو شراب و شيدائی زيبائی،زن، . نيست

 بسياری از اشعار او کند که اساسًا شعر تعليم و اخالق و اندرز است و در اين راه چنان افراط می

های غربت تبعيد، روح  يابند، با اينهمه، اندوه آوارگی، دلتنگی های طويل تبليغی تنّزل می به نظم

  .ت بلند او از خالل شعرهايش نمايان استـّسرکش و عاصی، و هم

های درون است و ناصرخسرو آنجا  تابی های جان و بی  حاصل هيجان- در عين حال-     شعر خوب

شود، و اينهمه در  نزديک می» جوهر شعر«گويد به  های خويش سخن می ز درون و دلتنگیکه ا

  :ای خاص می يابند های شاعر از گذشته و خصوصًا در ياِد يار و ديارش جلوه يادآوری

       سالم  کن ز من اي باد، مر خراسان را

   نه عام و نادان را                                         مر اهل فضل و ِخَرد را

       خبر بياور ازيشان بمن، چو داده به وی



                                             ز حاِل من به حقيقت خبر مرايشان را

       بگوی شان که جهان، سرِو من چو چنبر کرد

                                       به مکِر خويش و، خود اينست کار کيهان را

       کنون که ديو، خراسان به ُ جمله ويران کرد

  )۶٧(                                              از او چگونه ستانم زميِن ويران را 

  ٭ ٭ ٭

       که پرسد زين غريِب خواِر محـزون 

  بی من حال تو چون؟:                                              خراسان را که

  چو من ديدم به نوروز؟) ۶٨(يدونی      هم

                                               خـبر بـفرست اگـر هستی هميـدون

  )۶٩(     درختـانت هـمی پوشنـد ُ مبـَرم 

  )٧٠(                                             هـمی بنـدنـد دستـاِر  َطَبرخون؟ 

  )٧١(ه نيسان      نقـاب رومـی و چـينی بـ

  ...                                             هـمی بنـدد صبـا بر روی هامون؟ 

  و ايـدون است حالت) ٧٢(     گرايـدونی 

                                            شبت خوش باد و روزت نيک و ميمون

       مـرا باری دگـر گـونست احــوال

                            اگـر تـو نــيستی بی من دگـرگــون                  

       مـرا دونـان ز خـان و مـان بـرانـدنـد



  )٧٣(                                            گـروهی از نمــاز خويـش سـاهون 

       خراسان جای دو نان گشت، گنجد

   بــه يـک خـانه درون، آزاده بـادون؟                                           

       نداند حال و کـار من جـز آن کس

  )٧۴(                                            کــه دو نـانش کنند از خانه بيرون 

  ٭ ٭ ٭

  گرگذری بر ديـار بــلخ!      ای باد عصر

  ۀ من و آنجا جوی حال                                               بگذر به خان

       بنگر که چون شداست پس از من ديار من

                                               با او چه کرد دهر جفا جوی بد فعال

       ترسم که زير پای زمانه خراب گشت

  )٧۵(                                      آن باغ ها خراب شد و آن خانه ها تالل 

    ای بی وفا زمانه چه جوئی همی ز من   

  مرا ديگرست حال) ٧۶(                                      کـز بس  ِمحال هات 

       آن روزگار چون شد و آن دوستان کجا؟

  ) ٧٧(                                      ديــدارشان حـرام شد و يادشان حالل؟ 

  ٭ ٭ ٭

  !ــفروز خـراسـانی     بگذر ای بــاد دل

                                                بر يکی مانده به يمگان دّره، زندانی



       اندر اين تنگی بی راحت بنشسته

  و دهقانی) ٧٨(                                              خالی از نعمت و ضعيت 

       ُ برده اين چرِخ جفاپيشه به بيدادی

                                          از دلـش راحـت و ز تنش تـن آسانی    

  ُ پر از دانه) ٧٩(     دل، پراندوه تر از نارِ  

  زمستــانی ) ٨٠(                                           تن گـدازنده تـر از نـاِل 

       داده آن صورت و آن هيکِل آبادان

  زشتی و آشفتن و ويـرانی) ٨١(                          روی زِی                  

       گشته چون برگ خزانی زغم غربت

                                             آن ُ رخ روشـنِ  چـون اللــۀ نـُعمــانی

       بی گناهی، شده همواره بر او دشمن

  )٨٢(  ُ ترک و تازّی  و عراقی و خراسانی                                           

  ٭ ٭ ٭

       آزرده کــرد، کژُ دم غربت، جـگر مرا

                                             گـوئی زبـون نيافت به گيتی، مگر مرا

       درحاِل خويشتن چو همی ژرف بنگرم 

  می برآيد از اندوه به سر مراه) ٨٣(                                            صفرا 

  چــرا نشانـۀ تيـر زمــانه کـرد:      گـويم

                                             چــرِخ بــلنِد جـاهـلِ  بيــدادگـر، مرا



  )٨۴(     گر در کمال فضل ُ بَود مرد را خطر 

  اين بی خطر مرا؟                                     چون خوار و زار کرد پس 

       گر بر قياس فضل بگشتی مدار چرخ 

                                                 جــز بــر مّقرِ  ماه نبودی مّقر مـرا

  که چرخ و دهر ندانند قدر فضل!      نی نی

  :                                                اين گـفته بود گاِه جوانی پدر مرا

  »دانش به از ضياع و به از جاه و مال و  مـُلک     «

                                                اين خاطر خطير چنين گفت مر مرا

       بـا خاطِر مـنّوِر روشن تـر از قـمر

                                            نـايد بــه کــاِر هيـچ مـّقر قـمر مــرا

  

  با لشکر زمانه و با تيغ تيز دهــر     

  ...                                         دين و ِخَرد بس است سپاه و سپر مرا 

       منگر بدين ضعيف تنم زآنکه در سخن

                                          زيـن چــرِخ پـرستاره فزون است اثر مرا

   روز و شب     هر چند مسکنم به زمين ست،

  )٨۵... (                                        بــر چرخ هفتم ست مجاِل سفر مرا 

  ٭٭



 سال تبعيد و تنهائی، سرانجام صدای سرکش ناصرخسرو ٢٥ پس از ٤٨١/١٠٨٨     در سال 

ن طلوع فدائيا) ٤٨٣/١٠٩٠بسال (های غربت يمگان فروُ مرد، اما دو سال بعد  قباديانی در تنهائی

  :اح، طليعۀ فريادهای ديگر بودـّاسماعيلی در قلعۀ الموت به رهبری حسن صب

               نکــوهش مکن چـرخ نيلوفــری را

                                                        برون کن ز سر باِد خيره سری را

               بسوزند چوب درختــان بـی بــر

                                      سزا خود همين است مر بی بری را                

              درخت تو گــر بـاِر دانش بــگيرد

                                                      بــه زيــرآوری چــرخ نيـلوفــری را

             من آنم که در پای خوکان نريزم

  ) ٨۶(                               مــر ايــن قيمتیُ دّرِ  لـفظ َدری را                    

  

  ١٩٩٩اکتبر :                                                                             پاریس

   ٢٠٠۵ اکتبر:                                                                         بازنویسی

  

  پی نوشت ها

 دربارۀ علل و عوامل حمایت غزنویان و سلجوقيان از خالفت عباسی، نگاه کنيد به بحث استاد -۴٢

؛ دربارۀ اختالف سرداران ُترک و ایرانی، ١۵٣-١۴٧فرخی سيستانی، ، صص : غالمحسين یوسفی

  ٢۶۶-٢۶۴باستانی پاريزی، صص : نگاه کنيد به

  حيله گر و مّکار:  ريمن-۴٣



 ٣۵١ ديوان، ص -۴۴

 ٣٣٢رياکار، ديوان، ص :  مرائی-۴۵

  ١۴۵-١۴۴ ديوان، ص -۴۶

  پنهان و مخفی:  مکنون-۴٧

  نقب و سوراخ:  آهون-۴٨

 :مقايسه کنيد با قصيدۀ انوری . ٧٩-٧٨ ديوان، صص -۴٩

  بر بزرگان زمانه شدهُ خردان ساالر  

          بر کريمان جهان، گشته لئيمان مهتر

  ار، حزين و حيـران    بدِر دونان، احر

         در کِف رنـدان، ابـرار، اسيـر و مضطر   

  )١٠۶ديوان انوری، ص                             (

 ٣٨٣ ديوان، ص -۵٠

  کفش، نعلين:  نعل-۵١

  ۴۴٧ ديوان، ص -۵٢

  ٣١٢-٣١١ ديوان، صص -۵٣

 ٢۴٨ ديوان، ص -۵۴

  گرسنه:  ناهار-۵۵

  ۴٧٣-۴٧٢ ديوان، صص -۵۶



ناصرخسرو در اشعار خود از ترکان . ۵١-۵٠ره الشعراء، دولتشاه سمرقندی، صص  تذک-۵٧

 ١۶ديوان، صص : از جمله نگاه کنيد به. سلجوقی بعنوان عوامل سياسی تبعيد خود ياد کرده است

  ١۵۶و 

؛ حبيب السير، ۴٨٩؛ آثارالبالد، محمد زکريای قزوينی، ص ۴٠٢ و ٢٨٠ زادالمسافرين، صص -۵٨

   ۴۵۶، ص ٢ ميرخواند، ج

  لعنت و نفرين:  فريه، بر وزن شبيه-۵٩

  تحفه، حواله:  سفته-۶٠

 ٣٠٣ ديوان، ص -۶١

  ٣۵١ ديوان، ص -۶٢

برای آگاهی بيشتر دربارۀ يمگان نگاه کنيد به مقالۀ . »یمگان« ذيل ۴٩٠ -۴٨٩ آثارالبالد، صص -۶٣

؛ لغت ٢٢-١، صص ٢ شمارۀ ،)١٣۵۴ (٣٣، سال )افغانستان(اهللا خليلی، نشريۀ آريانا، کابل  خليل

  .»يمگان« نامه دهخدا، ذيل 

   گاهی ز درد عشق پِس خوب چهرگان  -۶۴

                 گاهی ز حرِص مال، پِس کيميا شدم

        وقِت خزان به باِر رزان شد دلم خراب  

                وقت بهـار، شـاد بـه آب و گيـا شــدم

  )١٠٢ه کنيد به ص  همچنين نگا١٣٨ديوان، ص         (

 )١٨٣ديوان، ص !  ( غزل را در بدست زهد دربند-۶۵

؛ ُ صَور خيال در شعر ١٣۵-٧۵طال در مس، رضا براهنی، صص :  در اين باره نگاه کنيد به-۶۶

   ١۵-١فارسی، محمدرضا شفيعی کدکنی، صص 

  ١١٨ و ١١۶ ديوان، صص -۶٧



  همچنان:  هميدون-۶٨

  نوعی پارچۀ ظريف: ُ مبرم-۶٩

  بيد سرخ:  طبرخون-٧٠

  ماه فروردين و ارديبهشت:  نيسان-٧١

 چنين:  ايدون-٧٢

 غافل و فراموشکار:  ساهون-٧٣

  ١١۴ ديوان، ص -٧۴

  پشته، ويرانه:  تالل-٧۵

  مکر و فريب :  محال-٧۶

  ٢۵۴-٢۵٣ ديوان، صص -٧٧

 باغ و زمين:  ضيعت-٧٨

 انار:  نار -٧٩

  نی، نای:  نال-٨٠

 سوِی:  زی-٨١

 ۴٣۵ص  ديوان، -٨٢

  غمگين شدن: ، يعنی»صفرا به سرآمدن« زردرنگ، :  صفرا-٨٣

 بزرگی، قدر و منزلت:  خطر-٨۴

   ١٢-١١ ديوان، صص -٨۵

  ١۴٣-١۴٢ ديوان، صص -٨۶



 »صائب«انديشه های صائب در شعرهای 

  )بخش اول(

  

یکی از مشخصات برجسته هنر دوره تيموری، حضور روزافزون انسان و تصویر کردن * 

در هنر این عصر، انسان و طبيعت در یک حس . حاالت، روحيات و عواطف انسانی ست

  .پذیری هنرمندانه، حضوری چشم گير یافتند

ن نسيم رنسانس اروپا دورانی که با وزید. شاه عباس اول، نماینده دوران جدیدی بود * 

  . در ایران، جامعه ایران حال و هوای دیگری یافت

 اجتماعی –کم اعتنائی سالطين صفوی به شاعران و نيز نابسامانی های سياسی * 

و سلطه و سختگيری های علمای شيعی باعث گردید تا بسياری از  شاعران و 

بدانند و جالی وطن » ـَفسمنزل چون َق«و یا » کشورِ  بی رواج«متفکران ، ایران را 

  .کنند

  



پايگاه اشرافی شاعران و هنرمندان فروريخت و آوارگی و ) ۶١۶/١٢١٩(با حمله چنگيز به ايران 

ها کشانده شود و   و خانقاهبازارها به دربارهاپراکندگی آنان باعث گرديد تا شعر و هنر از 

 بازار، سخنگوی آالم و عواطف شاعران و هنرمندان ضمن آشنائی نزديک با زندگی مردم کوچه و

  .آنان گردند

های فراوان همراه بود، امـّا  هر چند که با کشتارها و ويرانی) ٧٨٢/١٣٨٠(حمله تيمور به ايران 

کوشش تيمور به گردآوری و تمرکز : عالقۀ وی به ايجاد يک پايتخت آباد و شکوهمند و در نتيجه

. هائی در هنر معماری و نقاشی شد گيری مکتب هنرمندان برجسته در بخارا، بتدريج باعث شکل

به شهر هرات انتقال يافت بطوريکه در زمان ) ٨٠٨/١۴٠۵(اين تمرکز هنری پس از مرگ تيمور 

-٨٧٢(و سلطان حسين بايقرا ) ١۴٣٣-١۴٢٢?/٨٣٧-٨٢۵?(جانشينان تيمور، خصوصًا بايسنُقر 

د هنر معماری، نقاشی، شهر هرات بعنـوان پايتخت سرزنده و شکوهمن) ١۵٠۶-٩١١/١۴۶٨

مينياتور و شعر، پايگاه و پناهگاه بزرگترين دانشمندان و هنرمندان زمان گرديـد آنچنانکه صدها 

شاگرد در مدرسه سلطان حسين بايقرا بطور رايگان به تحصيل اشتغال داشتند و بقول دولتشاه 

در ) ١. (» بودندیچهل کاتب خوشنويس در کتابخانه بايسـُنقر به کتابت مشغول«: سمرقندی

الدين بهزاد، قاسم علی و سيد ميرک در هنر نقاشی  همين زمان است که استادانی مانند کمال

  .و مينياتور ظهور کردند

سپری شدن دوران خونبار چنگيز و تيمور، استقرار امنيـّت و آسايش نسبی و رشد شهر و 

ی، خردمندی و شهرنشينی و خصوصًا تسامح مذهبی، سرزندگی، شادخواری، سرخوش

هنرپروری شاهزادگان تيموری و وزير فرهنگدوستی مـانند عليشيرنوائی ضمن رواج علم و انديشه، 

 که در -هنر نّقاشی و تصويرسازی. های هنرمندان شد ها و ديدگاه باعث تحول کيفی در نگاه

کر پي هفت فردوسی و شاهنامهها به حاشيه بازنويسِی  ممنوعيـّت يا تحريم اسالمی قرن

 اين بار در جسارتی هنرمندانه، به متن آثار -های ديگر رانده شده بـود نظامی و تذهيب کتاب

  .نقاشان صاحب نام راه يافت

يکی از مشخّصات برجسته هنر اين دوران، حضور روزافزون انسان و تصوير کردن حاالت، روحيات و 

هزاد و شاگردان او به فضاهای الدين ب در عرصه نقاشی و مينياتور، کمال. عواطف انسانی است

 در »رنگ«سـُنتی و بسته هنر مينياتور پشت کردند و فضاهای نـوينی بوجود آوردند که در آن 

  .ای يافت ترکيبی خّالقانه با تخيـّل و احساس، جلوه و جالی تازه



تازه شاعران پيشه ور يا پيشه وران شاعر نيز که در پيوند با زندگی روزانه مردم، ذهن و زبانی 

 گرديدند و باعث واقعیها و عواطف  يافته بودند، برخالف شاعران گذشته، سراينده عشق

  ) ٢. ( معروف گرديد»مکتب وقوع«پيدايش مکتبی شدند که به 

های مطنطن و مطّول، شعر رايج دربارهای سالطين بود، در  های گذشته که قصيده برخالف دوره

های نوين، شکل غالب شعری زمان  اده و مضمون سازیاين دوران، غزل و غزلسرائی با زبانی س

ها، بعدها در سبک و » خيال بندی «ها و گرديد، اين زبان ساده و صميمی و نيز مضمون سازی

  .طرز شاعرانی مانند طالب آملی، کليم کاشانی و صائب تبريزی تأثير فراوان داشته است

هايی بود که به داليل  عواطف، اميال و لذتشعر، نقاشی و مينياتور در اين دوران بيان احساسات، 

مذهبی، تحريم يا ممنوع شده بودند، بنابراين، در آثار بسياری از شاعران و هنرمندان اين عصر، 

های   تحول يافت و پيکرهارغوانی به شراب روحانی، شراب ناسوتی به عشق الهوتیعشق 

ان و طبيعت در يک حّس پذيری اثيری و فضاهای روحانی تا حدود زيادی رنگ باختند و انس

  .هنرمندانه، حضور بيشتری يافتند

های نوين فکری  تحوالت اجتماعی اين عصر، باعث رواج علم و انديشه و موجب پيدايش مکتب

بشمار » زندقه«و » کفر«هائی که در نزدُ سّنتگرايان و شريعتمداران حاکم نوعی  گرديد، مکتب

  ) ٣). (مانند جنبش حروفيان(رفتند  می

مانند شاهنامه (با وجود تدوين چند شاهنامه شکوهمند در اين دوران : نکته ديگر اينکه

بايد گفت که بيشتر شاعران و نقاشان اين عصر، عنايت چندانی به حماسه و ) بايسـُنقری

های  و ترسيم دغدغه» حال«قهرمانان حماسی نداشتند بلکه آنان توجه خود را بيشتر به توصيف 

شاعران و نقاشان اين دوران بجای : به عبارت ديگر. روحی و عاطفی انسان زمانه معطوف ساختند

  )۴. ( پرداختند»دلبرانه« عمومًا به هنِر »دليرانه«هنِر 

 در عصر »زندگانی نو«يکی از کارشناسان برجسته هنر مشرق زمين ضمن تأکيد بر پيدايش 

  :نويسد داند و می می» مرای هنر پرور تاريخ ايرانبهترين ا«شاهزادگان تيموری، آنان را 

در ذوق و قريحه و کتابدوستی از معاصران ) بايقرا(شاهرخ، بايسنقر، ُالـُغ بيگ و سلطان حسين «

 ميالدی، جلوتر بودند زيرا که شاهزادگان تيموری نه تنها ١٧ و ١۶فرانسوی و ايتاليائی خود در قرن 

بايسنقر و سلطان حسين بايقرا برای ايران . آوردند نرا بوجود میکردند، بلکه آ فقط کتاب جمع می



هستند که در چهارصد سال ) شاعر، نويسنده و نقاش معروف انگليسی(همانند ويليام موريس 

جنبشی که بوسيله شاهزادگان تيموری در عالم هنر و صنعت پديد ... بعد در انگلستان ظهور کرد 

  )۵. (» ميالدی در ايران باقی و برقرار ماند١۶ن آمد، آنچنان بود که تا اواخر قر

ُ سّنت سرزنده و سرشاری از شعر و )٩٠٧/١۵٠٢(وقتی صفويان به حکومت رسيدند :  بنابراين

  .توانستند ميراث خوار آن باشند نقاشی و هنر معماری در ايران وجود داشت که صفويان می

  ٭ ٭

الطين در سرکوب مخالفان، شعر و هنر های هولناک س تعّصبات مذهبی دوران صفوی و شيوه

های شتابزده همراه ساخته است، در حاليکه با تفکيک مصائب  دوران صفوی را غالبًا با داوری

ای رسيد و  گيری های معتدل و منصفانه سياسی از مسائل شعری و هنری شايد بتوان به نتيجه

 اجتماعی و -اعتالی اقتصادیاز اين راه به نقش سازنده شاه عباس اول در استقالل کشور و 

  .هنری ايران آگاه گرديد

پيشوايان طريقتی صوفيانه ) الدين و شيخ صدرالدين اردبيلی شيخ صفی(بزرگان و مشايخ صفوی 

مريدانی در ايران و آناطولی عثمانی داشتند و مورد  ٨/١۴در اردبيل بودند که در سراسر قرن 

اين عنايت و احترام در زمان شيخ . بودند) يان و آل جاليرمانند تيمور(عنايت و احترام سالطين زمان 

اردبيل و ) ٧٧٣/١٣٧١بسال (صدرالدين اردبيلی آنچنان بود که سلطان احمد جالير طی فرمانی 

نواحی اطراف آن را، کًال، در اختيار شيخ صدرالدين قرار داد و حکمرانان و مأموران حکومتی را از 

  )۶. ( اداری و مذهبی اين نواحی بازداشتدخالت در امور مالی، مالياتی،

و شيخ ) معروف به سياه پوش(روابط رهبران آينده اين طريقت صوفيانه، خصوصًا عالءالدين علی 

ها،  صوفيانه صفوی به طريقت، )٧(های تندروی منطقه آناطولی  ها و گروه »َاخی«ُجنيد با 

مّقرر شد تا پيروان و ) ٨۵١/١۴۴٧ (خصلتی نظامی و مبارزاتی داد بطوريکه از زمان شيخ جنيد

از همين زمان، طريقت صوفيانه  )٨. (»با خود، کارد و قمه و تبرزين حمل کنند«مريدان قزلباش 

ای مبارز برای  به فرقه) بکتاشيان و مشعشعيان(صفوی با آميختن بعضی باورهایُ غالت شيعه 

در چنان شرايطی، . ديدگر »شيخ« جانشين »سلطان« کسب قدرت سياسیَ بَدل شد و کلمه

به رياست طريقت صفوی رسيد » مرشد کامل«وقتی شاه اسماعيل نوجوان در کسوت 

  .زمينه برای کسب قدرت سياسی صفويان آماده بود) ٩٠٧/١۵٠٢(



اما با اقدامات خشونت ، )٩(مردم ايران،ُ سّنی مذهب بودند  ٣/٢، در آستانه ظهور شاه اسماعيل

. گردن نهادند) شيعه(» مذهب حّقه«، بزودی بيشتر مردم به پذيرفتن بار و هولناک شاه اسماعيل

  :دانست و معتقد بود می» نظرکرده خدا«و » معصوم«او خود را 

اند و من از  همراه من) ائمـًّه معصومين(اند و خدای عالم و حضرات  مرا به اين کار باز داشته«

کشم و يک   حرفی بگويند، شمشير میهيچکس باک ندارم، بتوفيق اهللا تعالی، اگر رعيـّت هم

  .)١٠(» کس، زنده نمی گذارم

با چنين اعتقادی بود که برای شيعه سازی مردم، شاه اسماعيل هزاران تن را در تبريز و ديگر 

  )١١. (نواحی ايران بطرز هولناکی کشت

 عثمانی و در نياز به يک ايدئولوژی فراگير به عنوان ابزار سياسی در مقابله با خالفتُ سّنی مذهب

لزوم تدوين اصول و مبانی مذهب شيعه، باعث شد تا شاه اسماعيل و سپس شاه : نتيجه

به ايران دعوت کنند و ) لبنان(ای از علمای عرب شيعه را از نواحی َجـَبل عامل  تهماسب، عده

رين ت آنان را به مهم ،)١٢(ضمن واگذاری موقوفات و امالک بسياری به سادات و روحانيون شيعه 

 نفوذ اين علمای شيعه عرب، آنچنان بود که مثًال -) ١٣(مقامات دينی و قضائی منصوب نمايند 

) »مخترع الشيعه«معروف به (شاه تهماسب، پادشاهی را سزاوار شيخ محّقق َکَرکی 

بشمار » امر به  معروف و نهی از منکر«دانسته و خود را بعنوان يکی از عامالن وی در اجرای  می

توانست خوشايند شاعران و هنرمندانی   نمی-ترديد  بی-»زدگی  َعَرب« اين . )١۴(د آور می

  .باشد که دوران شاد و شکوفای شاهزادگان تيموری را تجربه کرده بودند

برخورداری ارتش عثمانی از توپ و تفنگ و تجهيزات آتشين و ناآشنائی سپاهيان قزلباش با اين 

ِر آميخته به خرافات مذهبِی شاه اسماعيل در بی اهميـّت تجهيزات جنگی و خصوصًا، نوعی غرو

استفاده از سالح آتشين، خالف جوانمردی و دليری «جلوه دادن اين تجهيزات و اعتقاد به اينکه 

 ضمن شکست ٩٢٠/١۵١۴بسال ) در شمال غربی خوی(، باعث شد تا در جنگ چالدران »است

ز سران و سرداران برجسته قزلباش کشته سهمگين شاه اسماعيل از سپاه عثمانی، بسياری ا

  .شوند

) بعنوان مرشد کامل(شکست چالدران به مقام روحانی و حيثيـّت معنوی شاه اسماعيل صفوی 

در نزد مريدان قزلباش وی، آسيبی جّدی وارد ساخت و باعث ترديدها و اختالفات داخلی سران و 

ماعيل در شقاوت، يأس و بی از اين پس، شيرازه قدرت شاه اس. سرداران صفوی گرديد



های گسترده از هم گسيخت و او برای فائق آمدن بر حقارت روحِی شکست چالدران،  اعتنائی

) شاه تهماسب(ای را تدوين کنند که بعدها، در زمان پسر و جانشينش  دستور داد تا شاهنامه

 ٢۵٠ بيش از  با-کم و کيف هنری اين شاهنامه. معروف گرديد شاهنامه تهماسبی کامل و به

نگارخانۀ قابل « ای از کارشناسان هنر از آن بعنوان يک  که عده-نقاشی و مينياتور بغايت زيبا 

دهد که نقاشان و هنرمندانی که دوران پر رونق  نشان می - )١۵(اند  ياد کرده ،»حمل

الدين  کمالدر واقع شاگردان . اند شاهزادگان تيموری را تجربه کرده بودند، هنوز سرزنده و خّالق

به هنر نقاشی و مينياتور اين ) سلطان محمد، مير مصّور، آقاميرک و ديگران زاده، مانند شيخ(بهزاد 

  .دوران اعتباری خاص داده و باعث پيدايش چشم اندازهای نوينی گرديده بودند

هایُ سنّتی  الدين بهزاد در کهولت سن و سال در عصر شاه تهماسب صفوی از روش استاد کمال

ها  کرد و بيشتر بدنبال تعادل هندسی و هماهنگی قانونمند رنگ  رسمی هنر نقاشی پيروی میو

تاب،  در گرايشی برون گرا و بی) خصوصًا سلطان محمد(و خطوط بود، در حاليکه شاگردان او 

گرفتند،  های طبيعی انسان الهام می شورانگيز و کام طلب، از عواطف فردی و شور و شيدائی

های خلوت و  خيلی زود با مخالفت شديد شريعتمداران به زاويه »گرايش شيطانی« امـّا اين

خاموش خزيد تا در زمانی ديگر فرصت حضور و ابراز وجود بيابد، در اين هنگام است که شاه 

برای سلطان عثمانی فرستاد و » هديه«تهماسب صفوی شاهنامه معروف تهماسبی را به رسم 

ها و  ها و خرابات وُ مسکرات، در تعبـّدی بيمارگونه، فرمان داد تا ميخانهپس از توبه کردن از مناهی 

دسـت کـسی را که ساز نوازد، قطع «و  )١۶(را بستـند ) اللطف بيت(های عيش و عشرت  مکان

   )١٧. (»گردد

 ساله سلطنت شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده، ١١پس از شاه طهماسب، دوران 

 ها و آشفتگی های سياسی و نابسامانی ثباتی ای، بی های قبيله ، دسيسهها همه، در توطئه

  .های اجتماعی گذشت

  ٭ ٭

نماينده دوران جديدی بود، دورانی که ) ١۶٢٩-١۵٨٧مرگ/ ١٠٣٨-٩٩۶جلوس(شاه عباس اول 

ای قزلباشان ُترک در حکومت صفوی رنگ باخت و با وزيدن نسيم رنسانس اروپا در  قدرت قبيله

 بازرگانان و جهانگردان ونيزی، هلندی، اسپانيائی، انگليسی، پرتغالی، فرانسوی و رفت و آمد



در واقع، دوران شاه عباس اول، دوران گذار ايران . دانمارکی، جامعه ايران حال و هوای ديگری يافت

  . بودشهرنشينی به عرصه مناسبات ای قبيلهاز فرهنگ و مناسبات 

 در حرمسراها رشد و پرورش نيافته بود و لذا از -ان صفوی بر خالف ديگر شاه-شاه عباس اّول

تجارت و بازرگانی، عامل «: او معتقد بود که. ای داشت سياست و اجتماع درک واقع بينانه

شکست سهمگين ايران در جنگ چالدران و ) ١٨. (»شکوفائی اقتصاد و پيشرفت کشور است

ک حکومت مقتدر مرکزی و لزوم ايجاد اختالفات سران و سرداران قزلباش، ضرورت استقرار ي

ترتيبات اداری و نظامی جديد در مقابله با دولت عثمانی و قبايل مهاجم ازبک، و نيز نياز سياسی 

های خالفت اسالمی عثمانی ها باعث  به حمايت اروپای مسيحی در مقابله با توسعه طلبی

اش، بتدريج به دبيران و شدند تا شاه عباس، ضمن کاهش نفوذ سران و سرداران ترِک قزلب

از اين هنگام، حکومت صفوی ضمن . دولتمردان ايرانی و ايرانيان گرجی و ارمنی تبار تکيه کند

فاصله گرفتن نسبی از تعّصبات دينی و در رقابت با حکومت گورکانيان هند، نوعی تسامح دينی را 

  )١٩. (قرار سازدپيشه خود ساخت و کوشيد تا بين قدرت دينی و قدرت عرفی، تعادلی بر

و طرح ايجاد يک پايتخت ) ١٠٠۶/١۵٩٨(شاه عباس اول با انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان 

در اين . رقابت نمايد) های عثمانی و هند حکومت(شکوهمند، کوشيد تا با رقبای سياسی خود 

شته، استقرار از اين گذ. رفت دوران، اصفهان ايستگاه مناسبی برای بازرگانان اروپائی بشمار می

هزاران تاجر و صنعتگر ارمنی در جلفا، اصفهان را به شهری شاد و پر تحّرک بدل ساخته بود 

بطوريکه شاردن و ساير بازرگانان و سيـّاحان معروف اروپائی که در عصر صفوی از اصفهان ديدار 

  :کنند اند، اين شهر را چنين توصيف می کرده

های دلباز و کاروانسراهای وسيع و بازارهای عالی و  خانهشهری خندان، با قصرهای باشکوه و «

ای حيرت انگيز،  پايتختیُ پر رونق و به گونه... بندی شده با درختان چنار  های حاشيه خيابان

  )٢٠ (.»رسد از هر طرف که به شهر نگاه کنيم، همانند يک جنگل بنظر می... زيبا 

نامد، يادآوری  می» ترين امپراطوری جهان خوشبخت«شاردن ضمن اينکه ايران اين دوران را 

  )٢١. ( باب کاروانسراست١٨٠٢ هزار نفر جمعيـّت و ۶٠٠کند که اصفهان، دارای  می

شعر، نقاشی و معماری عصر شاه عباس اّول، بازتاب اين سرزندگی، سازندگی، شادابی، تحّرک 

های  اسه، ديگر طبعهای جنگ و حم ها و مضامين اساطيری و صحنه شاهنامه. و نوجوئی است

» هفت گنبد«های پرطراوت  کنند، بلکه صحنه پرشور و نوجوی شاعران و هنرمندان را ارضاء نمی



همـّت نقاشان . نمايند های طبيعی را بخود جذب می جويندگان و مشتاقان سرخوشی) نظامی(

شفيع عباسی، محمد يوسف، محمد قاسم، (ای مانند رضا عباسی و شاگردان وی  برجسته

سفر دو نّقاش اروپائی به . گرديد» مکتب اصفهان«باعث پيدايش ) ميرافضل، مير مصّور و ديگران

ها و قصرها،  های کاخ ايران، در زمان شاه عباس و خصوصًا حضور نقاشان هلندی در اجرای نگاره

 انگيز سرشار های خيال ذهنيـّت نقاشان و هنرمندان و شاعران ايرانی را از سمفونی شگرف رنگ

ها به  مضامين مذهبی يا حماسی و مجالس موّقرانه شاهانه در نقاشی. کند می

های شادخوارانه و حاالت شورانگيز جنسی و عاطفی تحول  مجالس ميگساری

» فردگرائی«های زندگی مردم عادی و تـاکيد بر  توجه به واقعيت. يابند می

)individualisme (رابطه عاشقانه زن و مرد بصورت تفّرج انسان در فضاهای باز يا در 

های  طلبی ها و لذت ها و کامجوئی ورزی گستر و يـا در عشق زير درختان تناور و سايه

  )٢٢(. يابند گير می توبه ناپذير، حضوری چشم

 ها و تذهيب ها و نقاشی ها و قلمکاری در قالی(های رعنا و رقصان  آنهمه خطوط خروشان و رنگ

: های ممنوع است در خط و رنگ، و از طرف ديگر يکطرف، بيان انديشهاز ) ها و تزئينات و تنّزهات

تجّلی سرکوب شده هنر رقص، موسيقی و پيکرتراشی در فرهنگ اسالمی است؛ و اينهمه 

 صائب تبريزی تأثير فراوان داشته »فکر رنگين« ترديد بر ذهن و زبان شاعران و خصوصًا بر بی

  :است

  رنگتپيد      از روی الله گون تو در خون 

  رنـگ                                          ديـوانـه وار پيـرهِن گـل دريـد 

       تـا روی آتشين تـو در بـاغ جـلوه کرد

  رنگ                                         از روی گل چو قطره شبنم چکيد 

       تـا چهـره لطيف تو ُگلُگل شد از شراب

  رنگ                            در تنگنای غنچه ز خجلت خزيد،               

  ٭ ٭



الدين الهيجی تربيت شده بود، ضمن سرودن  شاه اسماعيل صفوی که در مکتب شيخ شمس

شعر به ترکی آذری با زبان فارسی نيز آشنائی داشت، امـّا عموم قزلباشان صفوی از قبايل ترکمن 

ايران و زبان و ادبيات فارسی آشنائی نداشتند و حتی شغل و جنگجويانی بودند که با فرهنگ 

» تاجيکان«شمردند و با طعنه و تمسخر، آنرا در شأن  مقدار می دبيری و ديوانی را خوار و بی

و ) ٢۴(ُترک گويی وُ ترک خوئی سالطين و سرداران صفوی ) ٢٣. (دانستند می) ايرانيان(

 در مدح و منقبت امامان شيعه، بی اعتنائی يا یو رواج نوعی ادبيات دين» َعَرب زدگی«نيز 

گرای  از اين گذشته، خصلت عمل). ٢۵(کرد  کم توجهی نسبت به شاعران بزرگ را تقويت می

مانند راه سازی، ( برای آبادانی و عمران کشور »هنرهای مفيده«شاه عباس اول در توجه به 

نيز به شعر و شاعران کم توجه باشد و باعث گرديد تا او ) شهرسازی، معماری، قاليبافی و غيره

  ) ٢۶. (»آن پادشاِه کارآگاه، کم متوجه خواندن و نوشتن بود«: بقولی

 اجتماعی و سلطه و -های سياسی کم اعتنائی سالطين صفوی به شاعران و نيز نابسامانی

ن را های علمـای شيعی باعث گرديد تا بسياری از شاعران و متفکران اين دوران، ايرا سختگيری

بدانند و برای دستيابی به امنيـّت و آرامش ) ٢٨(» منزل چون قفس«يا ) ٢٧ (»رواج کشور بی«

  :مهاجرت کنند، چرا که بقول مير عقيل کوثری) ٢٩) (هند (»داراالمان حادثه«و آسايش به 

  نيست در ايران زمين سامان تحصيل کمال

   هندوستان، حنا رنگين نشد                                      تا نيامد سوی

های عقيدتی و وجود  ها و آسانگيری و هند بخاطر وجود آزادی) مصر(در تاريخ ادبيات ايران، قاهره 

ها و آزارهای مذهبی  ثروت و آسايش، دو بـارپناهگاه شاعران و متفکرانی گرديد که بسبب تعقيب

ها  فتا که هر دو بار، اين مهاجرتيا برای حصول به آسايش و ثروت، جالی وطن کرده بودند، و شگ

  .با سلطه سالطين و سرداران ترک و نيز بعّلت تعّصبات دينی بوده است

البتکين، سبکتکين و بعد سلطان محمود ( بدنبال سلطه سران و سرداران ترک :مهاجرت اول

و سرخسی، بلعمی، جيهانی (و غلبه آنان بر سامانيان و دبيران و دولتمردان ايرانی ) غزنوی

ها و تعّصبات مذهبی سلطـان محمود غزنوی در تعقيب و  و خصوصًا با سختگيری) ابوريحان بيرونی

اهللا شيرازی،  مانند هبـّه(کشتار قرامطه و اسماعيليان ايران، بسياری از شاعران و متفکران ايرانی 

  )٣٠. (به قاهره مهاجرت کردند) حميدالدين کرمانی، حسن صبـّاح و ناصرخسرو قباديانی



 غلبه ترکان قزلباش و استقرار حکومت شيعه مذهب صفوی و تعّصبات و :مهاجرت دوم

 سياسی اين عصر، دوران جديدی از اختناق فکری و هراس سياسی را بدنبال -سختگيری مذهبی

توجهی سالطين صفوی به شاعران، هنرمندان و متفکران باعث  داشت، اين مسائل، و نيز بی

 شاعران و متفکران ايرانی بسوی هند مهاجرت کنند، مهاجرت بزرگی که گرديد تا خيل بزرگی از

بقول تذکره نويس عصر ) ٣١.( ناميده اند»کاروان هند« آنرا - بدرستی-استاد گلچين معانی

سرای راحِت «و » خانه عافيت هنرمندان«هند در اين دوران : صفوی مّال عبدالنبی فخرالزمانی

  )٣٢. (رفت بشمار می» خردمندان

 عقيدتی، شاعران ايرانی در -در اين هر دو دوره محدوديت های مذهبی و مهاجرت های سياسی

شعر فارسی سنگر گرفتند و از اين پايگاه و پناهگاه کوشيدند تا زبان فارسی و هويـّت مّلی يا 

  .»که از باد و باران نيابد گزند«قومی ايرانيان را محفوظ بدارند 

  

  :پا نوشت ها

  ٢۶۴عراء، ص  تذکره الش-١

مکتب وقوع در شعر فارسی، بکوشش احمد گلچين معانی؛ بنياد فرهنگ ايران، :   نگاه کنيد به-٢

  ١٣۴٨تهران، 

عمادالدين نسيمی، شاعر و متفکر حروفی، علی ميرفطروس، :  درباره حروفيان نگاه کنيد به-٣

   ١٩٩٩چاپ دوم، آلمان، 

هنر عهد تيموريان و متفّرعات آن، عبدالحی حبيبی، :  درباره هنر در عصر تيموری نگاه کنيد به-۴

، فصل دهم، مقاله بازيل گری، ۴؛ تاريخ ايران کمبريج، ج ١١٠-١٠٢، صص ۴؛ صفا، ج ١٣۵۵تهران، 

، ٢٢فصلنامه ره آورد، شماره : ، هدايت نيـّر سينا، در»مکتب هراب در نگارگری«؛ ۴١٠-٣٨٠صص 

 ۵٩-۵۴، صص ١٣۶٧

Kevorkian ,A. M. /Sicre, J. P.: Les Jardin du désire (Sept Siècle de Peinture Persane ,

Paris, 1983, PP 30-40 

  ٣٧-٢٧، صص ١٣٧٧باغ های خيال، ترجمه پرويز مرزبان، تهران : ترجمه فارسی



۵- Martin, F. R: The Miniature Painting and Painters of Persia ,India and Turkey ,London ,

١٩١٢ 

  . ۵۵٧-۵۵٣، صص ٣تاريخ ادبيات ايران، براون، ج : زبه نقل ا

 ٢٩-٢۵،  صص ١٣٢٣، ۴مجله يادگار، سال اول، شماره :  برای متن اين فرمان نگاه کنيد به-۶

  :در» تشنر. ف« ها نگاه کنيد به مقاله » اخی«  درباره -٧

Teschner ,F: Encyclopédie de l’Islam, Tome 1. PP 331-333 

جريان های فکری منطقه آناطولی در اين هنگام نگاه کنيد به مقاله روشنگر برای آگاهی از 

  ١٢١-٩٩، صص ۵ و ۴مجله تحقيقات تاريخی، شماره های : اسماعيل حّقی اوزون چارشلی

  ۴۶ زندگانی شاه اسماعيل صفوی، رحيم زاده صفوی، ص -٨

عالم آرای صفوی، صص ؛ ۴٠-٣٩، صص ١٢احسن التواريخ،حسن بيگ روملو، ج :  نگاه کنيد به-٩

  .٧٨؛ نزهه القلوب، حمداهللا مستوفی، ص ۶۴-۶۵

 ١٧-١۶ و ۶؛ تاریخ ایلچی نظام شاه، صص ١١١ و ۶۴ عالم آرای صفوی، ص -١٠

؛ حبيب ٣٧٢-٣٧١ و ٣۴٧-٣۴۶، ٩٩-٩٨، ۶۵-۶۴، ۵۴-۵٣عالم آرای صفوی، صص :  نگاه کنيد به-١١

؛ ٩٨ و ٩٢، ٧٧، ۶١، ۴۵؛ روملو، صص ۵٢٨-۵٢٧ و ۴٧٨، ۴۶٨-۴۶٧، صص ۴السير، خواند مير، ج 

 ٣١٠، ٢۵١های ونيزيان در ايران، صص  ؛ سفرنامه١٠٠ - ١٩٨احياء الملوک، ملکشاه حسين، صص 

هائی که برای ترويج و  شاه اسماعيل در جنگ ها و قتل عام: بقول نصراهللا فلسفی. ۴١٠-۴٠٨و 

. ١٢۵، ص ٢انی شاه عباس، ج زندگ:  نفر را کشت٢۵٠،٠٠٠تثبيت مذهب شيعه کرد، نزديک به 

  :برای يک بحث دقيق درباره چگونگی شيعه سازی مردم ايران در اين دوران نگاه کنيد به

Calmar ,Jean: "Les Rituels Shiites et le Pouvoir: L’imposition du Shi’isme Safavide" in :

Etudes Safavides, PP 109-150 

  . ١۴۵ و ۴۴، صص ١، اسکندر بيگ منشی، ج عالم آرای عباسی:  نگاه کنيد به-١٢

  ١٨۶-١٧٠ و ١٢٨-١٢۶، صص )١ (۵صفا، ج :  نگاه کنيد به-١٣



  ١٧٨-١٧٧، صص    )١ (۵صفا، ج :  به نقل از٣۶١، ص ۴ روضات الجّنات، خونساری، ج -١۴

درباره  شاهنامه تهماسبی نگاه کنيد به مقاله . ٢۵ ايران عصر صفوی، راجر سيوری، ص -١۵

 :د هيلن براندارزشمن

Hillenbrand ,Robert: "The Iconography of  the Shah-nama-yi Shahi" in: Safavid Persia ,

Ed: Charles Melville ,London-New York  ,١٩٩۶ , PP 53-78 

  ١٧۵، ص )١ (۵، به نقل از صفا، ج ٣٠ تذکره شاه تهماسب، ص -١۶

  ٨۶۵ شاه تهماسب اول، منوچهر پارسا دوست، ص -١٧

:  برای بحثی درباره تجارت و بازرگانی در این عصر نگاه کنيد به بحث ارزشمند ویلم فلور، در-١٨

  ١١٧-٨۵صنعتی شدن ایران، خصوصًا صفحات 

 کشتی از کشورهای مختلف در ٣٠٠؛ در اين هنگام بيش از  ۴٢-٣٧سفرنامه دال واله، صص 

قوافل بازرگانی، گاهی «اقامت داشتند و  تاجر در آن شهر ۴٠٠لنگرگاه بندر هرمز بودند و هميشه 

؛ سفرنامه، تاورنيه، ص ٢٢٠احياءالملوک، ص: نگاه کنيد به: »قريب به ده هزار شتر بار داشتند

 .١٣٨ -١١۴؛ سياست واقتصاد عصر صفوی، باستانی پاريزی، صص ١٢٨

  :همچنين نگاه کنيد به مقاله ارزشمند کالين در مجموعه زير

Klein ,Rudiger: " Caravan Trade in Safavid iran " , in: Etudes Safavides, Ed. Jean Calmard, 

PP 305-318 

امتياز انکارناپذير مردم ايران «  شاردن ضمن حيرت و ستايش از مدارای دينی اين دوران، آنرا -١٩

  :می داند» نسبت به مسيحيان

 Chardin, Vol 3, PP  ۴٨٠-۴٨٩ , Vol 5, PP 465-467 

٢٠- Chardin, Vol, 8, PP 131, 272   

و ) آلمانی(، اولئاريوس )ايتاليائی(، پيترو دال واله )فرانسوی(گزارش تاورنيه : همچنين نگاه کنيد به

  ). انگليسی(و توماس هربرت ) آلمانی(کمپفر 



Voyage de Piettro della Vallé, PP 45, 53; Olearius Adam: Relation du Voyage en 

Moscovie, Tartarie et Perse, Tome 1, PP 525-526. 

: اهللا هنرفر، در ؛ برای نظر توماس هربرت نگاه کنيد به مقاله لطف١٩۵-١٩٠سفرنامه کمپفر، صص 

اصفهان :  همچنين نگاه کنيد به کتاب ارزشمند هانری ستيرلن٧٩، ص ١۵٧هنر و مردم، شماره  

  Tavernier, Vol 2, P 118 ؛ ١٣٧٧تصویر بهشت، انتشارات فرزان، تهران، 

٢١- Chardin, Vol, 8 PP 39, 114 

  Oléarius, PP. 524-525: مقایسه کنيد با

٢٢- Les Jardins du désir, PP 46-50 

  ۴٨-۴۴ترجمه فارسی، صص 

شيخ «شاردن در ديدار از خانه ميرزا رضی منشی الممالک يادآور می شود که در اين خانه، تصوير 

های اروپائی قرار گرفته بود  ر برابر زنان و مردانی با لباسرا ديدم جام شراب بدست که د» صنعان

باال و «: نويسد شاردن در توصيف سردِر بازار اصفهان می. که شيخ را به دين خود می خواندند

پائين آن، نقاشی مردان و زنان اروپائی است که سِر ميز قرار گرفته و جام شراب در دست، به 

نمی توان اينهمه «: تأکيد می کند» هشت بهشت«يف کاخ او در توص. »عيش و نوش مشغولند

های اين بنا، تصاوير برهنه و فرح  ميان نقاشی. شکوه و جالل و دلربائی و فريبندگی را تصّور کرد

کاری کاملی است که اثاثيه هر اطاق، با شکوه  در اين تاالر اطاق های آئينه... انگيز وجود دارد 

  .»ود در دنيا استترين و شهوت انگيزترين نوع خ

Chardin ,Vol 8, PP 39-41, 43, 57  ,…  

 اشارات -)پسيخانيان( خصوصًا ُ نقَطويان - در ادبيات فرقه های فلسفی و اجتماعی اين عصر-٢٣

شود که نشانه پيکار هواداران زبان فارسی و فرهنگ  ديده می» ترکان قزلباش«صريحی عليه 

؛ روضۀ ٣٠٢المذاهب، مالمحسن فانی، ص  دبستان: نيد بهنگاه ک. ايرانی با ُترکان قزلباش است

  .٣٧٣، ص ٨الصفا، ج 

  ٣١ و ٣٠، صص ٢؛ فلسفی، ج ۴٣٢-۴٢٣، صص )١ (۵صفا، ج :  نگاه کنيد به-٢۴



 و ٩تذکره نصرآبادی، صص : ، مقايسه کنيد با١٧٨، ص ١اسکندر بيگ منشی، ج :  نگاه کنيد به-٢۵

  ١٠١؛ کلمات الشعرا، سرخوش، ص ۴١۴

 ١٠ نصر آبادی، ص -٢۶

   بيـا سـاقی از احتيـاجـم بــر آر   -٢٧

 !                                    وزين کشور بـی رواجـم بـر آر

  )صفی صفاهانی                                                                     (

  چو رفتم از ين منزل چون قفس -٢٨

               چو عمِر شـده، بـاز نـايم زپـس                      

  )مالمحمد صوفی مازندرانی                                                                           (

   چرا نخوانم داراالمان حادثه اش   -٢٩

                                  که هند، کشتی نوح و زمانه توفان است

  ) کليم کاشانی                                                                      (       

؛ ناصرخسرو قباديانی؛ ٣٣٢-٢٢٨کوچه هفت پيچ، صص :  نگاه کنيد به مقاله باستانی پاريزی-٣٠

  .صدای طغيان و تنهائی و تبعيد، علی مير فطروس، در همين کتاب

،  انتشارات آستان قدس رضوی، ) جلد٢(، احمد گلچين معانی، کاروان هند:  نگاه کنيد به-٣١

مينوی نامه، : ، احمد گلچين معانی، در»هندوستان در چشم شاعران«؛ مقاله ١٣۶٩مشهد، 

، ١۶۴مجله هنر و مردم، شماره : ، عزیز احمد، در»شاعران دوره صفوی و هند«؛ ٣٩۴-٣٧٧صص 

  . ۶٠-۴۶صص 

  . ۶٣۵و  ۵۴۵ و ۵٣۶ تذکره ميخانه، صص -٣٢

  



 »صائب«انديشه های صائب در شعرهای 

 )بخش دوم(

  

  آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان

  

٭ رنسانس در اروپا، با شوریدن بر زبان ُپرتکّلف و دشوار قرون وسطا، ضمن غلبه بـر 

. کند  ریستوکراسی ادبی، کوشيد تـا ذهن و زبـان را در برخورد بـا جهان و جامعه، آزاد آ

هـای ادبـی و تغيير در  رنسـانس در واقـع، تحول در سـبک: بـه عبـارت دیـگر

های هنری بود و صائب تبریزی، برجسته ترین نمایندۀ ایـن تحّول و تغيير در  سليقه

  .رود عصر صفوی بشمار می

هـای   تـوجه بـه وجود سـبک اصفهانـی در نّقاشی هـا، مينياتـورها و معماری٭ بـا

انگيز عصر صفوی، شـایسته است کـه سبک شـاعران ایـرانی ایـن عـصر را  خيال

» سبک هـندی«و طـرز شـاعران غـيرایرانی و عمومًا هنـدی را » سبک اصفهانی«

  . بناميم

   



و حکمرانی فرمانروايان ايرانی بر اين ) ٣٩٢/١٠٠١(وی با تسخير هند توسط سلطان محمود غزن 

های مهم  سرزمين، زبان فارسی نيز به هند راه يافت و در طول چند قرن بتدريج به يکی از زبان

نمونۀ روشنی از ) ٧/١٣در اواسط قرن (شعر اميرخسرو دهلوی : بعنوان مثال. هند بدل گرديد

در ) ١٣٢۴-٧٢۵/١٢۵٣-۶۵١(اميرخسرو دهلوی . تحضور درخشان شعر و زبان فارسی در هند اس

بدنيا آمد و سراسر دوران شاعری را در دربارهای هند گذراند، امـّا ذهن و زبان ) هند(» پتيالی«

  : است- خصوصًا سعدی-شعری او چنان است که يادآور بهترين شاعران ايران 

  ابر می بارد و من می شوم از يار جدا 

   چون کنم دل به چنين روز ز دلدار جدا؟                                       

  ابر، باران و من و يار ستاده به وداع 

   من جـدا گـريه کنان، ابـر جدا، يـار جدا                                       

  سبزه، نوخيز و هوا ُخّرم و ُبستان سرسبز 

  مــانده زگـلزار جــدا) خته دلسـو( بلبل                                      

  ديده از بهِر تو خونبار ُشد ای مردم چشم 

  مـردمی کـن، مشـو از ديدۀ خونبار جدا                                        

  نعمت ديده نخواهم که بماند پس از اين 

  جدا مـاند چون ديده از آن نعمت ديدار                                         

  رفتی» خسرو«حـُسن تو دير نماند چو ز  

  )٣٣(ُگل بسی دير نماَند چو شد از خـار جـدا                                       

  :گويد  می)چهاردهم/در قرن هشتم (در چنان شرايطی است که حافظ 

  هندشّکر شکن شوند همه طـوطيان 

   می رودبنگاله که به قند پارسیزين 



و اين، نشانۀ ، »نامند همۀ خارجيان را در هند، خراسانی می«: ان بقول ابن بطوطهين دورادر  

 مهاجر، زبان فارسی، فکر، فلسفه، اين ايرانيان. )٣۴ (باشد  ايرانيان در هند می و نفوذکثرت حضور

ن هنر نّقاشی، مينياتور، تذهيب کتاب و شعر و شاعری ايران را با خود به هند بردند و بر ذهن و زبا

   ). ٣۵(مردم آن ديار تأثير گذاشتند 

سلسلۀ ) از نوادگان تيمور گورکانی( ظهيرالدين بابر ٩٣٢/١٥٢٥وقتی که در سال : بنابراين 

را در هند تشکيل داد، فرهنگ ايرانی و زبان و ادبيات فارسی در اين سرزمين، رونق » گورکانيان«

  . بسيار داشت

 حضور زبان فارسی در دربار -ل و صائب تبريزیاس اّو خصوصًا در زمان شاه عب-در عصر صفوی 

 بود و زبان و فرهنگ و هنر هندی، تحت الشعاع صفهانگيرتر از ا دهلی بمراتب پررنگ تر و چشم

حضور زبان فارسی و فرهنگ ايرانی در هند . زبان فارسی و فرهنگ و هنر ايرانی قرار داشت

مقّرر شد تا در ) وزير اکبر شاه( Todarmal» ملتودر« بفرمان ٩٩٠/١٥٨٢آنچنان بود که در سال 

جلوس بسال (» شاه جهان«) ٣٦. (تمام قلمرو هند، زبان رسمی و اداری، زبان فارسی باشد

و دخترانش به فارسی شعر می گفتند و ده ها شاعر، نقاش و هنرمند ايرانی در ) ١٠٣٧/١٦٢٨

بود و تقريبًا همۀ سران لشگری و زبان رسمی دربار، زبان فارسی . درباِر وی بسر می بردند

مانند جشن (ها و آئين های ملی ايرانيان  ايرانی بودند و اجرای جشن» شاه جهان«کشورِی 

ند که در اين  ااستاد ذبيح اهللا صفا در بررسی درخشان خود نشان داده. در دربار وی رايج بود) نوروز

   )٣٧ (. بود»هند، تفّرجگاه اهل ذوق و ادب ايران«دوران 

که مدتی به دربار شاه تهماسب صفوی پناهنده شده بود، بهنگام بازگشت به ) پسر بابر(همايون  

را با خود به هند برد ) مانند ميرسيدعلی(تعدادی از استادان بنام مينياتور ) ٩٥١/١٥٤٤بسال (هند 

به کار  هنرمند هندی زير نظر ميرسيدعلی، ٥٠و مورد احترام بسيار قرار داد بطوريکه بعدها 

       .مينياتور و نّقاشی پرداختند

عّزت و احترام سالطين گورکانی هند به هنرمندان ايرانی باعث جلب و جذب بسياری از نقاشان و  

، آقا رضا، منصور، )پسر کمال الدين بهزاد(گرديد بطوری مير مصّور » مکتب هرات«نگاره گران ايرانِی 

مکتب مينياتور «حمد طاهر و ديگران به هند رفتند و ميرزا عبدالصمد شيرازی، ميرخليل، ميرم

  ).٣٨( را بوجود آوردند »هندی



هنرمندی ايرانی بنام استاد ، تاج محـّلگفتنی است که يکی از طّراحان اصلی بنای معروف  

. عيسی شيرازی بود و خطوط اين بنای عظيم نيز توسط استاد امانت شيرازی نوشته شده است

ترين و زيباترين معماری های جهان  ن بنای شگفت انگيز را يکی از کاملکارشناسان هنری، اي

» تخت طاووس شاه جهان«). ٣٩(طرح معماری اين بنای عظيم بيشتر مايۀ ايرانی دارد . دانند می

 طراحی و ساخته شده - بنام سعيدای گيالنی-نيز توسط يکی ديگر از هنرمندان برجستۀ ايرانی

  ). ٤٠(است 

 که با حملۀ مغول به ايران پايگاه اشرافی خويش را از دست داده بود، بتدريج از شعر و شاعری 

ها   قهوه خانهو سپس در خانقاه ها تجمـّع شاعران ابتداء در . کشيده شدبازارها  به دربارها

کنند که پيشه ور و يا از  تذکره های عصر صفوی از شاعران و سرايندگان بسياری ياد می. بود

و فن بودند، مثًال تذکرۀ نصرآبادی و سام ميرزا، شغل و حرفه برخی از شاعران را صاحبان حرفه 

  : اند چنين ذکر کرده

 کوب و زرکش، عالقه تراش، بّنا، تاجر، چيتگر، نخ قّناد، بّزاز، نجـّار، نّقاش، کحـّال، زرگر، نّقار و چوب 

دوز،  دوز، َشعرباف، پوستين فروش، ترکش گر، کتابفروش، شال ، صحـّاف، کاسه)باف ابريشم(بند 

 ، کفشدوز، نعلبند، تفنگچی، خياط، ساعت)پنبه زن(، سنگتراش، رنگرز، حّالج )برنج کوب(رّزاز 

 فروش، کاغذفروش، نانوا، منبـّت گر، داروساز، عتيقه گر، معمار، شيشه ساز، قّصاب، عطار، کوزه

  ) ٤١... (چی و  کار، قهوه

های  راِن شاعر، پس از غوغای کسب و کار و پايان قيل و قالاين شاعراِن پيشه ور يا پيشه و 

ها،  قهوه خانه به عنوان پاتوقی برای ديدارها و مالقات. رفتند روزمـّره به قهوه خانه ها می

انجمن های «باشگاهی برای سرگرمی ها، محلی برای آگاهی از اخبار روزانه و محفلی برای 

  ).٤٢(ه ها قهوه خانه در اصفهان وجود داشت در عصر صفوی، د. رفت بشمار می» ادبی

 و در هم آميختن شاعران با زندگی مردم کوچه و »بازار «به» دربار«انتقال شعر و شاعری از  

بازار باعث تحول در ذهن و زبان شاعران گرديد بطوريکه شعِر اين دوران هر چه بيشتر به زبان 

در اين .  چشم گيری در شعر شاعران يافتالمثل های عاميانه حضور محاوره نزديک شد و ضرب

  :دانستند بقول ميرحيدرِی شاعر می» بزم شاهان«را برتر و بهتر از » خانه قهوه«زمان، شاعران 

  مرا در قهوه بودن بهتر از بزم شهان باشد



  )٤٣(که اينجا ميهمان را مّنتی بر ميزبان باشد 

 در -خود) خصوصًا شاه عباس اول(ان صفوی اهميـّت ادبی و هنری قهوه خانه آنچنان بود که شاه 

 غالبًا به قهوه خانه ها وارد می شدند و گاه نيز ميهمانان خارجی خود را -لباس مبـّدل و معمولی

  ) ٤٤. (به آنجا دعوت می کردند

 تن از شاعران اين عصر را ٩٠٠که شرح حال و اشعار حدود  تذکره نويس عصر صفوی(نصرآبادی  

  : ربارۀ اقامت خود در يکی از قهوه خانه ها و فضای فرهنگی آن می نويسدد) جمع آوری کرده

اهللا از آن جمع، جمعی باقِر علوم نظری و يقينی، و  تبارک. در قهوه خانه رحل اقامت انداختم... « 

خانه، وادی موسی و  از تجّلی طبع شان ساحت قهوه. گروهی حاوی و ترجمان اصول و فروع دينی

بعضی به نظم اشعار، گوِش جان را به گوشواِر . ن مقارنۀ خورشيد و مسيحامعنی در خاطرشا

. ساختند، و قومی به ترتيب ُمعما زلف خوبان را در پيچ و تاب می انداختند َاللِی آبدار، مزين می

ای که تا نام بيتُ برده بودی، معمار خاطرشان به دستياری ستوِن  شان به مرتبه سرعت نظم

از نور روی شان، شمع دل ها روشن، و از رياِض خاطرشان، . پرداخت  میخامه به عمارت آن

 کمينه، شان که کيميای سعادت است، مِس قلِب از فيض صحبت. شد سامعه، رشک گلشن می

  )۴۵ (».همسنگ طال گرديد و ستارۀ شعرای آگاهی از شِب تيرۀ جهل دميد

را چنين توصيف های اصفهان  خانه قهوه)  ميالدی١۶۶۵به سال (شاردن، سياح فرانسوی  

  :کند می

های گوناگون، بهترين پاتوق هر شهری  ها، تاالرهای بزرِگ وسيع و بلند به شکل قهوه خانه«

در آغاز روز، باز ) ها قهوه خانه. (رفت، چون مرکز اجتماع و محل تفريح سکنۀ بالد بود بشمار می

ها، مردم به صحبت  در قهوه خانه.. .شد  شد و حوالی غروب بر تعداد جمعيت آن افزوده می می

شد و سياسيـّون با کمال آزادی و بدون  پرداختند زيرا در اينجا بود که خبرهای تازه مطرح می می

... کردند و حکومت نيز از گفت و گوی مردم نمی هراسيد  هيچگونه نگرانی، از حکومت انتقاد می

ها قرائت  خانه های منظوم و منثور در قهوه نيان، درويشان و شاعران به نوبت، قطعات و داستامّال

نفر ناطق، همزمان، يكي در اين گوشه، و  افتاد که دو يا سه  اغلب اوقات اتفاق می... کردند  می

  )۴۶ (.»...ديگری در آن گوشه، به سخن مي پرداخت 



رمندان رفت و آمد جهانگردان اروپائی و هيأت های سياسی فرنگی، بر ذهن و زبان شاعران و هن  

اين زمان تأثير فراوان داشته بطوريکه کلماتی چون فرنگ، فرنگی، کاله فرنگی، تفنگ، باروت، قطب 

. در اشعار شاعران اين دوران راه يافته است... گنجفه و کاپيتن، نما، عينک و شراب پرتغالی، 

  :گويد طالب آملی می

  داند کسی کيفّيت چشم ترا چون من نمی 

  )۴٧( را شراب پرتغالی، قدر می داند فرنگی                                       

  :گويد ذبيحی شاعر می 

  !فرنـگیدارم دلی از چشِم سياه تو،  

  !فرنـگی وحشی تـر از آهوی نگـاه تو،                           

  جان يابد اگرُ سجده کند در قدم تو 

  !فرنگی که به دير است اِله تو، آنُ بت                                     

  دارند سِر ُکشتنم از همسـری هـم 

  !فرنـگی بخت مـن و وارونـه کـاله تو،                                     

  مذهب، دل و دين دادۀ نـاز تـو ستمگــر 

  فرنـگی اين، خـاک نـشين سـِر راه تو،                                    

  مکن انديشه که عيسی» بيحیذ«از قتل  

          )۴٨! (فرنگی خـواهد زخـدا عــذر گناه تـو،                                        

  :گويد صائب نيز در اين باره می

   آشنـائـی زنگاهـش چـه تـوّقع داريـد    

  ـده را آمـفـرنگنــور اسـالم نبـاشد ز                                          



  ٭

   طلعتی کز دين مرا بيگانه می سازدفرنگی 

   اگر در کعبه رو می آَوَرد،ُ بتخانه می سازد                                       

  ٭

  ساده لوحان زود برگردند از آئين خويش 

  ، کـافرستان می کند آئينه رافرنـگی آن                                        

 ***  

   چون تاک، پر از باده، رگ و ريشۀ مـاهست« 

   پيش ُخم گـردن خود کج نکنـد شيشـۀ ما  

   عالـم از جـلوۀ معنـاست، خيـابـان بهشت  

   کـه نسيـم سحـر او بـُـَود انــديشـۀ مـا  

   دهـن تيشـۀ فرهـاد بـه خون شيـرين شد  

   هنـرپيشـۀ مـا  بـه چـه اميـد کـند کـار،  

  !ۀ ُخـم بـاد ســالمت صـائب سـِر مردانــ  

  )۴٩. (» محتسب کيست که بر سنگ َزنـَد شيشۀ ما  

پدرش ). ۵٠ ( در تبريز زاده شد١٠٠٠/١٥٩١حدود سال » صائب«ميرزا محمدعلی متخّلص به  

 )»شيرين قلم«الدين ثانی معروف به  شمس ( بازرگانی محتشم و عمويش)ميرزا عبدالرحيم(

عباس اول  خانوادۀ صائب همراه با صدها خانوار تبريزی بدستور شاه. دازهنرمندان مشهور تبريز بو

) ها تبريزی(» تبارزه« که بعدها به محلۀ -»آباد عباس«به اصفهان کوچيد و در يکی از محالت 

داند و  می» زيباترين و بزرگترين بخش اصفهان«آباد را  شاردن، عباس.  اقامت گزيد-معروف شد

چ بخش شهر اصفهان به اندازۀ ساکنين اين محل، مردِم متمّکن و در هي«کند که  تأکيد می



عباس : کند که اشاره می) سيـّاح و پزشک آلمانی (Kampferکمپفر ) ۵١ (.»متشخـّص وجود ندارد

 .)۵٢ (رفت ُسفرای خارجی بشمار می آباد، منطقۀ مناسبی برای سکونت اروپائيان و خصوصًا 

 اّول و حضور بازرگانان، سيـّاحان وُ سفرای اروپائی ت شاه عباس حماي،همـّت اين بازرگانان معتبر

 »در آبادانی و معماری اصفهان و بنای رنگين و طرح و دلنشين اين شهر، رنگ ريختند«بود که 

)۵٣ .(  

های  ها، معماری ها، کاشيکاری صائب از دوران کودکی و نوجوانی در فضائی از رنگ: بدين ترتيب 

فکر «گشا و در محيطی از روابط نوين اجتماعی پرورش يافت، و اينهمه به های دل مجّلل و باغ

، بابا مطالعۀ عميق شعرهای نظامی گنجوی، حافظ.  و غنای ذهنی وی کمک بسيار کرد»رنگين

و غنای ادبی  بر دانش ،»مسيح« و رکنای کاشانی متخّلص به فغانی و خصوصًا طالب آملی

  ) ۵۴ (.شعری صائب افزود

جوانی به سير و سفر پرداخت و در شهرها و واليات مختلف، ضمن ديدار با شاعران و صائب در  

. تدوين کرد» بياض« تن را در مجموعه ای بنام ٨٠٠جستجو در اشعار آنان، گزيده ای از شعرهای 

و » فکر رنگين« در گزيده ای از اشعار خويش، روشی بکار برده که نشانۀ - همچنين-او

مرآت «اشعاری را که در وصف اندام معشوق اند بعنوان : مثًال. اوستزيباشناسی شاعرانۀ 

، و شعرهای مربوط به »آرايش نگار«: ، ابياتی را که مربوط به شانه وُ سرمه و آينه اند»الجمال

 هزار بيت ١٠٠کليـّات ديوان صائب بيش از .  نامگذاری کرده است»ميخانه«شراب و خمريـّه را 

  .است

  ٭ ٭

 به ١٠٢٩/١۶١٩ سال  رمضان ماهدر اواخرقۀ شاه عباس به شراب و عيش و عشرت، با وجود عال 

های اصفهان را  ها و عشرتکده  بدستور شاه عباس، ميخانه وتحريک و تفتين علمای مذهبی

ريختند و  شرابخواران را سـُرِب گداخته در گلو می«:  بطوريکهبستند و به آزار ميخوارگان پرداختند

آن بيداد «ای به شاه، خواست که  صائب طی نامه گويا .)۵۵(» دريدند شکم میشراب فروشان را 

  اشاره شايد، اين دو بيت صائب)۵۶ ( » رفته، بجوی شيشه و پياله باز آيدآِب«تا » را از ميان بردارد

  :ای به اين واقعه باشد

  محتسب از عاجزی، دسِت سبوی باده بست 



   بشکند دستی که دست مردم افتاده بست                                      

  عکس خود را ديد در می زاهد کوتاه بين 

   تهمت آلوده دامانی به جام باده بست                                            

 مذهبی و مهاجرت گروهی از شاعران به هند، در سال -بهر حال بخاطر شرايط دشوار سياسی 

  : و سپس، هوای جالی وطن کردشدان، دلگير  صائب از اصفه١٠٣٤/١٦٢٥

  چند در خاک وطن، غنچه بـَُود بال و پرم

   در سر افتاده چو خورشيـد، هـوای َسَفـرم                            

   ٭                                  

  دل رميدۀ مـا شـکوه از وطن دارد

  پـرخـونی از يمــن دارد عقـيق مـا دلُ                             

   ٭                                 

  خوِن پامالُ بَود شبنم گلزار وطن

   دهـن گـرگُ بَود رخنـۀ ديــوار وطــن                           

  اين زمان پنجۀ شير است به خونريزی من

  ن خـار خـاری که بــه دل بود ز ُگلزار وط                           

  سبزه در زيرِ سِر سنگ، ترقـّی نکند

   قـدمی پـيش نــه از سايــۀ ديــوار وطن                           

 -صائب ابتداء در هرات و سپس مدت درازی در کابل اقامت گزيد و مورد عنايت و استقبال ظفرخان 

» احسن«ه با تخّلص  ک- قرار گرفت آنچنانکه پس از چندی، ظفرخان -حکمران سلطان هند در کابل

  :گرديد و چنين سرود» طرز صائب« مريد وُ مقّلد سبک يا -به شاعری نيز شهرت داشت



  بعد از اين مقبول نيست» احسن« طرز ياران پيش  

  )۵٧( تـازه گــوئی هـای او را فيض طـبع صــائب است                         

صميمانۀ بين آن دو، باعث گرديد تا ظفرخان ارادت و احترام ظفرخان نسبت به صائب و دوستی  

ا ـّبسوی دربار هند بشتابد، ام) پادشاه گورگانی هند(» شاه جهان«برای معرفی صائب به پيشگاه 

و تصميم وی به تسخير کابل، سبب شد تا ) حاکم بلخ و بدخشان(» دخان ازبکـّندرمحم«طغيان 

  .بک اقدام کند، ظفرخان ابتداء به جنگ حاکم از»شاه جهان«بفرمان 

در گير و دار ، »در حسرت قلمرو آرام«و » صائب گلی نچيد ز شّکر لبان هند«: بدين ترتيب 

 سال را در شهرهای برهانپور، دکن، اگره و ٦ ،هند های ظفرخان و هوای نامساعِد جنگ

ای  های خيال آفرين هند بهره آنکه بتواند از بناهای شگفت انگيز و معماری کشميرگذراند و بی

) که در بعضی شعرهای او نيز نمايان است(های اوليـّه سفر به هند   خوشبينید، بتدريج از َبـَبر

  :ترک وطن پشيمان شدمأيوس و از 

  غربت مپسنديد که افتيد به زندان 

  بيرون ز وطن پا مگذاريد که چاه است                                           

کند و اين کشور را  خود را از سفر به هند ابراز میل و مالمت مالصائب در شعرهای بسيار،  

دل «کند  نامد و تأکيد می می» کلفت سرا«و » فراُ مشکده«، »هند جگرخوار«، »زمين سياه«

  :»سوزد درين کشور عزيزان را بهم نمی

  چشم طمع ندوخته حرصم به مال هنـد 

  هند) ۵٨(» برشکال« ل فرو شده از  پايم به ِگ                                     

  »زنده رود« چون موج می پـََرد دلم از بهر  

  هند» برشکال«  آبی نمی خورد دلم از                                          

  !ای خاِکُ سرمه خيز به فرياد من بـرس 

  ل هند شدُ سرمه استخوان من از خاکما                                        



  بوی ستـاره سوختـگی بر مشـام خورد 

   روزی کـه دود کـرد به مغزم خيال هند                                        

  »برشکال« روزی که من برون َرَوم از هند،  

   با صـدهـزار چشم بگريم بـه حال هند                                         

  ٭

  من سيـاه شـداز شب نشين هند، دِل  

   عمرم چو شمع در قدم اشک و آه شد                                          

  پنداشتم ز هند شود بخت تيره، سبز 

  اين خاک هم، عالوۀ بخت سيــاه شد                                            

  ٭

  صائب از خاِک سياه هند پوشيدم نظر 

   سرمۀ روشندلی را در صفاهان يافتم                                             

در چنان حيرانی و حسرتی، پدر صائب به جستجوی فرزند به هند رفت و صائب پس از کسب  

  . به ايران بازگشت١٠٤٢/١٦٣٢اجازه از ميزبان دولتمند خويش، بسال 

  بسر آمد شب غربت، غم دل کرد سفر 

   بعد از اين فصل شکرخندۀ صبح وطن است                                    

   

  سبک هندی يا سبک اصفهانی؟

با توجه به اقامت ناپايدار وُ پراضطراب صائب در شهرهای هند و فقدان آسودگی و آسايش خيال در 

در دوران » مکتب هرات«برداری از امکانات هنری آنجا، با توجه به آنچه که دربارۀ  بهره



 توسط شاگردان کمال الدين بهزاد و »مکتب مينياتور هندی« بنيانگذاری شاهزادگان تيموری و

 در نّقاشی »مکتب اصفهان«تأثير فرهنگ و هنر ايران در هند گفته ايم، و نيز با توجه به وجود 

انگيز عصر صفوی شايسته است که سبک شاعران ايرانی  ها، مينياتورها و معماری های خيال

 و طرز شاعران غيرايرانی و عمومًا هندی »سبک اصفهانی«يزی را اين عصر، خصوصًا صائب تبر

  . بناميم»سبک هندی«را 

به سبک شاعرانی گفته می شود که در اصفهان رشد و پرورش يافته بودند و  :سبک اصفهانی 

اين شاعران عمومًا در ايران باليده و . يا تحت تأثير فضای هنری و فرهنگی اين شهر قرار داشتند

اين، شاعران ايرانی بودند که سبک : به عبارت ديگر. فته بودند و سپس به هند کوچيدندشهرت يا

اينکه ) ٥٩! (اصفهانی را به هند بردند و بر شعر و شعور شاعران هند تأثير گذاشتند و نه برعکس

به محض ) طالب آملی، کليم کاشانی و صائب تبريزی(» سبک اصفهانی«برجسته ترين نمايندگان 

ملک « هند، مورد استقبال و عنايت پادشاهان هند قرار گرفتند و حّتی دو تن از آنان به ورود به

دربار برگزيده شدند، تأئيد کنندۀ اين واقعيـّت است که اين شاعران قبل از سفر به » الشعرائی

  :»صائب«ای برخوردار بودند و بقول  العاده هند از بضاعت شعری فوق

  ترمسخن آفرين  اهل هنداز چشم  

  چون طوطيان حديِث مکّرر نمی کنم                                             

شود که زبان مادری شان فارسی  به سبک شاعران هندی يا هندی تبار گفته می :سبک هندی

شان  ها، ابهامات و ايهامات شديدی است که فهم شان دارای نارسائیرنبوده و بهمين جهت شع

گفتنی است که اکثر اين شاعران در دوران زوال و انحطاط . نمايد انيان دشوار میرا برای عموم اير

شان تأثير داشته  ترديد اين انحطاط، در ذهن و زبان زبان فارسی در هند پرورش يافته بودند و بی

غنی کشميری، عبدالقادر بيدل : عبارتند از» سبک هندی«ترين نمايندگان   برجسته.)۶٠(است 

   )۶١ (.دهلوی

های اخير است و هيچ  از ابداعات و اختراعات سال» سبک هندی«قابل ذکر است که اصطالح  

طالب «صائب ضمن ابراز ارادت به ). ٦٢(سابقه ای در متون و منابع عصر صفوی تا قاجار ندارد 

  :خود، تأکيد می کند» طرز« دربارۀ -»طرز تازه« بعنوان يکی از نخستين پيشگامان -» آملی

  سخن کـس نـکرده ام هـرگـزتتّبع  



  کسـی نـکرده بمن فـن شعر را تـلقين                                          

   دست يافته امطرزبه زور فکر بر اين  

   صـدف ز آبلــۀ دست يــافتُ دّر ثمين                                         

ی يا تقليد نيست بلکه محصول عرق ريزان روح و حاصل تن آسائ» فکر رنگين«و » طرز تازه«اين  

  :ثمرۀ تالش و تفّکر شاعراست

   به آسانی نمی آيد بدستمعنی رنگين 

   در تالش مطلعی، زد غوطه در خون، آفتاب                                     

  ٭

  نمی آيد بدست! با تن آسائی، سخن صائب

   را کمندی جز به پيچ و تاب نيستنیصيد مع                                 

صائب از دوران جوانی و خصوصًا قبل از سفر به هند »  تازهطرز«يا » فکر رنگين«رسد که  بنظر می 

  :در وی شکوفا بوده بطوريکه به تصريح خوِد صائب

   همچو جنـّت غوطه دادر بهار سرخ روئید 

  خطۀ تبريز را» صائب « و فکر رنگين ت                                       

  :يا

  »صائب«بجای لعل و گوهر از زمين اصفهان  

   رابه ملک هند خواهد برد اين اشعار رنگين                                   

يابد،  خود را ناگوار میتازۀ وقتی طرز »  جگرخوارهنِد«هم از اين روست که در گيرودار اقامت در  

  :بازگرداند) اصفهان( آن یايش را به منبع و معدن اصلهشعرکند تا گوهر  آرزو می

  طرز تو» صائب« چون به هندوستان گوارا نيست  



   به که بفرستی به ايران، نسخۀ اشعار را                                         

   ٭                                       

  ز هندوستان به اصفاهان سخن» صائب« بری  می 

  کنی  گوهر خود را زبی قدری به معدن می                                     

   

  ):یهند(ها يا مشخصات سبک اصفهانی  ويژگی

اند، و ما با توّجه به  را محّققان ديگر بدست داده) هندی(ها يا مشخّصات سبک اصفهانی  ويژگی 

  :کنيم نظرات استاد شفيعی کدکنی اشاره می

  .لت غيرعادی ُصـَور خيال تازگی يا خص-١

  . تازگی زبان شعری از جنبۀ واژه سازی يا تماس با زبان کوچه و بازار-٢

  . ابهام که نتيجۀ خصلت غيرعادی ُصـَور خيال يا ساختار دستوری يا نوسازی در زبان است-٣

فنی سازی ناميد و در اصطالح  در شعر که آن را بايد اسلوب معادله يا معادله» بيت« تفّوق -۴

 نام دارد، يعنی شاعر در مصرع اّول، چيزی می گويد و در مصرع دّوم تمثيلشاعران کالسيک، 

  .همان چيز را با واژه و شيوۀ ديگر تکرار می کند

بمعنای (» بسر آمدن«، مثًال مفهوم )ايهام يا تمرکز بر ابعاد کلمه( در شعر ابعاد کلمه بازی با -۵

در اين بيت غنی ) يعنی به بالين کسی آمدن، مثًال يک بيمار(» به سر آمدن«و ) به پايان رسيدن

  : کشميری

  کس، وقت نزع بر سرم از بی کسی نبود 

   شـرمنده ام ز عمر که آمد به سر مرا                                            

  :در اين بيت صائب» َکَمر«و » کوه و کمر«يا مفهوم 

  رهاستدر کوه و کمر از ره باريک، خط 



  بـدنبال مـرو خوش کـمران را!  زنهار                                           

  :»صائب«در بيت ديگری از » مالحت« مفهوم و يا

  هرگز نبوده است مالحت به اين کمال 

  آب آينه را شور می کند عکس تو                                

ايجاد شود، يعنی کارکرد شعر،   ناشی میگفتیش لّذت بردن از سبک هندی از نوعی -۶

  :  ست و بقول صائبحيرت و شگفتی

   تالفی می کندحيرترتبۀ گفتار را  

   چارۀ خاموشی ست شعری را که از تحسين گذشت                          

شود چنانکه گوئی، يک غزل،   بيان موجز و فشرده؛ همۀ معنی و مفهوم در يک بيت گفته می-٧

  )۶٣. (ي فارسی »هايکو«ای است از  وعهمجم

**  

ی که » اصفهان نصف جهان«دورانی که با سلطنت شاه عباس اول آغاز شد و: بطوري که گفتيم 

 رنگ و آهنگ ديگری يافته بود، می) فرنگی(احان و سياستمداران اروپائی ـّبا ورود بازرگانان و سي

در پيوند با رنسانس اروپا، طليعۀ و سی تازه کند  از گرد و غبار قرون وسطی تن بتکاند و َنَفتارفت 

 مرگ -١۵٨٧جلوس( از اين نظر، شايد بتوان دوران حکومت شاه عباس اّول .رنسانس ايران گردد

 پادشاهی که معروف: مقايسه کرد) ١۵۴٧ مرگ -١۵١۵جلوس (را با دوران فرانسوای اّول ) ١۶٢٩

  )۶۴. ( همـّت و حکومت اوستهای فرانسه محصول ها و باغ ترين موزه ها، کاخ

رنسانس در اروپا عصر شمشير و حرير، عصر خون وُ خنياگری، عصر تعّصبات مذهبی و سلطۀ  

های   های هنری، عصر شوريدگی ها و ظرافت ها و زيبائی  عصر ذوق،های مطلقه حکومت

ه زبان گويی و نزديکی زبان شعر ب های ادبی و هنری، عصر ساده عاشقانه و شوريدن بر سّنت

هایُ مجّلل،  معماریِ ها، عصر زندگی و سرزندگی ها و شادخواری عاميانه، عصر لّذت جويي

 و »وطن«و پيدايش مفهوم » مّلی حّس«های دلگشا، عصر ظهور قصرهای باشکوه و باغ

و ) Individualisme ( و رواج فردگرائی»خود« به »خدا«، عصر نگاه انسان از دوستی وطن



، و سرانجام، عصر تعقيب و گريز شاعران و نويسندگاِن نوانديش در )Humanisme (انسانگرائی

های شاعران و هنرمندان  غوغای تعّصبات مذهبی و عصر رنج و شکنج و افسوس ها و افسردگی

  )٦٥. (بود

تبلور ذهنی و زبانی . دوران شاه عباس اّول، حامل بسياری از مشخّصه های رنسانس اروپا بود 

های صائب   و خصوصًا در شعرها و انديشه-ر اشعار بسياری از شاعران اين عصراين دوران را د

  . می توان يافت-تبريزی

رنسانس در اروپا با شوريدن بر زبان پرتکّلف و دشوار قرون وسطا ضمن غلبه بر اريستوکراسی  

 انديشگی ادبی، کوشيد تا ذهن را در برخورد با جهان و جامعه، آزاد کند چرا که تحّوالت ذهنی و

» خانۀ وجود« يا »آئينۀ جان «ابتداء از طريق زبان بازتاب می يابند و در اين راستا است که زبان را

 که زبان -امـّا عبور ازُ سّنت های سنگ شدۀ ادبی و رسيدن به شيوه ای نوين. اند قلمداد کرده

پايان داده شود و با ) عادت( مستلزم اين بود که ابتداء به اقتدار زبان سّنت -گويای زمانۀ نو باشد

اين زبان .  به رهائی ذهن و تنّوع انديشه ها و احساس ها ياری نمود»عادت زدائی از زبان«

متمايز » هنرمندان«از » صنعتکاران«و » شاعران«از » ناظمان«جديد در زمانۀ جديد معياری بود تا 

ی و تغيير در سليقه های هنری  تحول در سبک های ادب- در واقع-رنسانس: به عبارت ديگر. گردند

  .بود و صائب تبريزی برجسته ترين نمايندۀ اين تحول و تغيير در عصر صفوی بشمار می رود

 مطلعشعر او، . ای است ر تکّلف و دشوار، و درود به دوران تازهـُبا گذشتۀ پبدرود شعر صائب  

  .و طليعۀ پيوند با جهان جديدی است) ُ سّنت(گسست از گذشته 

 »در زبانی فشرده و آهنگين) تصوير(گره خوردگی عاطفی انديشه و خيال « شعر را اگر 

  :توان چنين ياد کرد آنگاه از عناصر اساسی شعر می،)۶۶(تعريف کنيم 

  .استانديشه  هر شعری دارای -١

 خيال در شعر، - برخالف نثر-ابراز می شود و لذا ) تصوير(خيال  اين انديشه به شکل -٢

)Imagination (عـُنصر مقّدم، اساسی و جوهری بشمار می رود.  

بنابراين، . انجام می شود) احساسی( عاطفی اين گره خوردگی انديشه و خيال بصورت -٣

  .برخورد شاعر با طبيعت و اشياء، تفاوت ماهوی با برخورد مثًال يک پزشک يا رياضيدان دارد



  .ندارائه می شو زبانی فشرده همۀ اين عناصِر اساسی در -۴

  .شوند ابراز میهنگين آ اين عناصر اساسی به صورتی -۵

می خورند که تفکيک هر يک، غير ممکن  »گره«مجموعۀ اين عناصر، چنان در هم :  و سرانجام-۶

  .و يا فقدان هر يک از آنها باعث آشفتگی، ضعف يا نارسائی کالم می شود

   

  :پانوشت ها

  ٣ ديوان اميرخسرو دهلوی، ص -٣٣

: نگاه کنيد به) چهاردهم/در قرن هشتم(ۀ موقعيت، مقام و نفوذ ایرانيان در هند  در بار-٣۴

 . ۶۵٨، ۶۵٣، ۶٣٧-۶٣۶، ۵٨٩-۵٨٨، ۴٧۶، ۴۶۴-۴۶١، ٢٨۵، ٢٣۶، ٢٢٨، صص ٢سفرنامه، ج 

: در» زبان فارسی و فرهنگ ايرانی در هندوستان به روايت ابن بطوطه« نگاه کنيد به مقالۀ -٣۵

ایران و «؛ ١٠٨-٩٣اعی در ادبيات فارسی، محمود روح االمينی، صص نمودهای فرهنگی و اجتم

؛ ١٨٣-١٧۶ميراث ایران، خصوصًا صفحات : ، هرمن گوئتز، در»هندوستان پس از فتوحات محمود

مجلۀ هنر و مردم، » ، حيدر شهریار نقوی، در»تجلّيات زبان و فرهنگ ایران در هند و پاکستان«

  .١٣۵٣، سال ١۴۴-١٣٨شماره های 

) استاد ادبيات فارسی دانشگاه پنجاه الهور( ادبيات فارسی در ميان هندوان، سيد عبداهللا -٣۶

   ١١٩؛ از چيزهای ديگر، عبدالحسين زرين کوب، ص ۴۴-۴٣صص 

 برای آگاهی از نقش سالطين، اميران و درباريان گورکانی هند در ترويج و گسترش زبان -٣٧

  ۴٩١-۴٨۶ و ۴٨۴-۴۴٣، صص )١ (۵ صفا، ج :فارسی و فرهنگ ايرانی، نگاه کنيد به

 دربارۀ حضور نقاشان، خوشنویسان و معماران ایرانی در هند و تأثيرشان در هنِر هند نگاه کنيد -٣٨

  ۵٣۴-۵٣٠ و ١٩٨عبدالحسين نوائی، صص ) از مغول تا قاجار(ايران جهان : به

: ، ابوالحسن دهقان، در»تانتاج محل شاهکار معماری ايران در هندوس«  نگاه کنيد به مقالۀ -٣٩

   ١٨٧-١٨۶ و ١٧٢-١٧١؛ تاريخ هنر اسالمی، کريستين پرايس، صص ٣٢-١٩چندگفتار، صص 



 دربارۀ تخت طاووس و سعيدای گيالنی نگاه کنيد به مقالۀ ارزشمند محمد حسين مشايخ -۴٠

  .٣٣-٢٨، صص ١٣۶٧، ٣کيهان فرهنگی، شمارۀ : فريدنی، در

ماهنامۀ وحيد، شمارۀ : نگاه کنيد به مقالۀ سيد حسن امين، در» ورشاعران پيشه « دربارۀ -۴١

  ۵١٧-۵١٣، صص ١٣۵۴، ١٧٨

  .٢٨٢-٢٧۵چند مقالۀ تاريخی و ادبی، نصراهللا فلسفی، صص :  در اين باره نگاه کنيد به-۴٢

شاعر ديگری نيز دربارۀ يکی از قهوه . بکار رفته است» قهوه خانه« در اينجا، قهوه بمعنای -۴٣

  :  گفته است-» طوفان« بنام قهوه خانۀ -های معروف آن عصر  خانه

       در قهوۀ طوفان که سِر خوبان است

  )٢٣٩نصر آبادی، ص ( صد عاشق پاشکسته سرگردان است                       

  .٢٧٨-٢٧٧، صص ٢؛ فلسفی، ج ٣٨٣ و٣۵٧نصرآبادی، صص :  برای نمونه نگاه کنيد به-۴۴

دربارۀ اهميـّت تذکرۀ نصر آبادی، نگاه کنيد به مقالۀ ارزشمند . ٧٠٨-٧٠٧ نصر آبادی، ص -۴۵

  .١٣٧٩، بهار ١ و شمارۀ ١٣٧٨، زمستان ۴ايران شناسی، شمارۀ : صدرالدين الهی، در

منشی هيأت ) Oléarius(، همچنين نگاه کنيد به گزارش اولئاريوس ٢٧۶، ص ۴ شاردن، ج -۴۶

  :ميالدی ١۶٣۶آلمانی در سفر به اصفهان بسال 

  Relation du voyage…, Tome 1, P 535 

  .٢٧ ديوان اشعار طالب آملی، ص -۴٧

 ۴۵۴ نصر آبادی، ص -۴٨

، تهران، ) جلد۶( در استناد به اشعار صائب، از ديوان صائب تبريزی، به تصحيح محمد قهرمان -۴٩

العابدين مؤتمن،  اشغار برگزیدۀ صائب، و گلچين صائب، به اهتمام استاد زين: و نيز از. ١٣۶٧

  .  استفاده شده است١٣٣٣ و ١٣٢٠تهران، 

     صائب از خاک پاک تبريزست -۵٠



  هست سعدی گر از ُگل شيراز                                 

٥١- Chardin. V 4.P 170, Vol 8, PP 67, 82 ,١٣٤  

  ٢۴۴ و ١٩٠ سفرنامۀ کمپفر، صص -۵٢

يک مدرک جديد تاريخی راجع به «دی، به نقل از مقالۀ  تذکرۀ مذکراالصحاب، مليحای سمرقن-۵٣

 ۴٢-٣٢، صص ١، شمارۀ ١٣۴۶، عبدالغنی ميرزايف، ماهنامۀ وحيد، سال »صائب

از شاعران معروف دورۀ صفوی، از مالزمان شاه عباس اول و گویا ) مسيح( رکنای کاشانی -۵۴

بار اکبرشاه و شاه جهان در توجهی شاه عباس، بدر بود که به علت بی» صائب«استاد و ُمعّلم 

وقتی » رکنای کاشانی«معروف است که . هند رفت و مورد استقبال و عنايت بسيار قرار گرفت

مورد بی مهری شاه عباس قرار گرفت، در مجلس شاهانه اين بيت شکوه آميز را خواند و سپس 

  :بيرون آمد و مستقيمًا به هند رفت

        د سرش گر فلک يک صبحدم با من گران باش    

   شام بيرون می روم چو آفتاب از کشورش                                

  :اين بيت زيبا نيز از اوست

     مردم به وطن خاک رسانند ولی من

  با چشم تِر خويش رسانم به وطن، آب                                         

   ۵٢٢-۴٩٣؛ تذکرۀ ميخانه، صص ٣٢٢-٣١٧، صص نصر آبادی: دربارۀ رکنای کاشانی نگاه کنيد به

   . ٢۶۶.، ص ٢فلسفی، ج :  نگاه کنيد به-۵۵

  .۴۴به کوشش محمد رسول درياگشت، ص ) مجموعۀ مقاالت( صائب و سبک هندی -۵۶

فرخنده :  دربارۀ ظفرخان احسن و روابط او با صائب نگاه کنيد به مقالۀ محمد اسلم خان، در-۵٧

ای از اشعار او نگاه کنيد   برای نمونه٢٨٧-٢٨٠، صص )اد غالمحسين يوسفیيادگارنامۀ است(پيام 

  ٨٣-٨٢نصر آبادی، صص : به



  فصل باران های تند و سيل آسا در هند:  برشکال-۵٨

طرزی از جانب مستعّدان ايران «، سبک هندی را »ديوان عرفی« مؤلف مآثراالمراء در مقدمۀ -۵٩

   ١٠٣٢-١٠٣١، صص ٢ذيل شعرای کشمير، ج :  کنيد بهنگاه. می داند» که به هند آمده اند

 برای آگاهی از زوال و انحطاط زبان فارسی در هند نگاه کنيد به مقالۀ محمد حسين مشايخ -۶٠

؛ ٣٧٠-٣۶٧مجموعۀ مقاالت انجمن وارۀ بررسی مسائل ايرانشناسی، خصوصًا صص : فريدنی در

   ٢۴-٢٣ديوان صائب، مقدمۀ اميری فيروزکوهی، صص 

؛ دکتر ناصرالدين شاه حسينی )١٢اشعار برگزيدۀ صائب، ص ( استاد زين العابدین مؤتمن -۶١

فرهنگ (؛ استاد گلچين معانی )۴٠-٣٠، صص ١٣۵٠، ١مجلۀ دانشکدۀ ادبيات تهران، شمارۀ (

-١٨ديوان صائب، مقدمه، صص (، استاد اميری فيروزکوهی )١١، مقدمه، ص ١اشعار صائب، ج 

ها،  شاعر آينه(؛ استاد شفيعی کدکنی )۵٣۴ و ۵٢۴-۵٢٣، صص ۵/١ج (هللا صفا ، استاد ذبيح ا)٢۴

سايه به سايه، صص (، محّقق افغان، نجيب مايل ُهُروی )٣۶-٣٢، صص ...؛ ادبيات فارسی ٣٩ص 

قابل ذکر است که نصر آبادی . اند و محّققان ديگر به اين تقسيم بندی پرداخته) ۴٢٢-۴٢٠ و ۶٨-۶٢

 شاعر هندی تبار ياد کرده که تنها ١٧از » شعرای هندوستان«فصل مربوط به در ) ۶٩۶-۶٨۵صص (

» سبک هندی«های شعری و هنری  از ظرفيت) غنی کشميری و عبدالقادر بيدل(اشعار دو تن 

استاد احسان یارشاطر در مقالۀ درخشان خود، شعر یا سبک این عصر را . برخوردارند و الغير

  : نگاه کنيد به: اند ميدهنا» سبک صفوی«یا » شعر صفوی«

Yarshater ,Ehsan: "The Indian or Safavid style, Progress or Decline?" in Persian 

Literatur,, PP 252, 253, 257, 260  

مقالۀ ارزشمند استاد : ، نگاه کنيد به»سبک هندی«های مختلف دربارۀ   برای آگاهی از ديدگاه-۶٢

ناموارۀ دکتر محمود (، مقالۀ غالمرضا ستوده )١۶٧-١۵۴ابوری، صص يادنامۀ اديب نيش(عزيز احمد 

  Yarshater, PP 252-253: همچنين نگاه کنيد به). ٢٢۴-٢٠٩، صص ١افشار، ج 

ويژگی «: ؛ همچنين نگاه کنيد به۵٢-٣٢، محمدرضا شفيعی کدکنی، صص ... ادبيات فارسی -۶٣

مجلۀ دانشکده ادبيات مشهد، : ريان، در، قمر آ»...ها و منشاء پيدايش سبک مشهور به هندی 

صائب و سبک : ، پرويز ناتل خانلری، در»دنيای صائب«؛ ٢٩٧-٢۶١، صص ١٣۵٢، ٢، شمارۀ ٩سال 



؛ گردباد شور جنون، شمس لنگرودی، صص ۵٧٣-۵٢١، صص )١ (۵؛ صفا، ج ٣١٧-٢٩۶هندی، صص 

  Yarshater, PP 261-271: همچنين نگاه کنيد به. ١٢۶-٨۵

  : ۀ فرانسوای اّول و دستاوردهای هنری و فرهنگی دوران او نگاه کنيد به دربار-۶۴

Knecht ,Robert. J: Un Prince de la Renaissance, Fayard, Paris, 1998; Jaquart, Jean :

François, Ier, Fayard, Paris, 1981  .  

  : دربارۀ رنسانس نگاه کنيد به-۶۵

Croix ,Alain/Quéniart, Jean: de la Renaissance à L’aube des Lumiéres, Seuil, Paris  ,١٩٩٧ ;

Soutet, Olivier: La Littérature française du Moyen Age et de la Renaissance, 2 Vols, 

Paris, 1948. 

ادبيات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس، ترجمۀ عبدالحسين زرین کوب، : ترجمۀ فارسی

   ٢٧۴-١٩٧، خصوصًا صفحات ١٣۵٧ انتشارات اميرکبير، چاپ دوم،

  .٩٣ ادوار شعر فارسی از مشروطيت تا سقوط سلطنت، شفيعی کدکنی، ص -۶۶

  

  

  

  

  

  

  

  



 »صائب«انديشه های صائب در شعرهای 

 )بخش سوم(

  

نس بجای بکارگيری واژگان مجّرد و مفاهيم انتزاعی، بيشتر به شاعران عصر رنسا* 

شاعران : به عبارت دیگر. واژگان و مفـاهيم مـادی و عينی زنـدگی روزانه توجـه داشتند

 . بودند» شاعران اشياء«این عصر، 

و حذف یـا » خـود«بـه » خـدا«  ٭ جنبۀ دیگری از رنسانس اروپـا، تغيير نگـاه انسان از  

ایـن تغـيير نــگاه و نــظر، .  بسياری از آئين هــا و قــيد و بــندهـای دینـی بـوداسقـاط

و رهـــائی از قــــيد و بندهای دینی، باعث پيدایش نوعی » فــردگـرائی«ضـمن رواج 

  .گـردید) غير شرعی(ادبيات عرفی 

  . د در ایران است٭ شعر صائب، بـازتاب نـگاه متجـّددانۀ شــاعر در آستـانۀ ظـهور تجــّد

   

گره خوردگی عاطفِی انديشه و خيال در زبانی فشرده و « نمونۀ کامِل - بدرستی-شعر صائب

 اين گره خوردگی يا همبستگی عناصر شعر چنان تشّخصی به شعر صائب می. است» آهنگين

  .سازد دهد که شعر او را به آسانی از شعر شاعران ديگر، ممتاز و متمايز می



، بيشتر به )عرفانی(ر رنسانس بجای بکارگيری واژگان مجّرد و مفاهيم انتزاعی شاعران عص 

شاعران اين عصر، : به عبارت ديگر. واژگان و مفاهيم مادی و عينی زندگی روزانه توجه داشتند

کردند تا آنها را در قالبی هنرمندانه   بودند که با تصرف در اشياء، کوشش می»شاعران اشياء«

و ...) و   دريا، رود، باران: مانند(های طبيعی   نمايند، و اين چنين است که پديدهارائه و ابراز

خيابان، کشتی، مسواک، عينک، ساعت، کاغذ و : مانند (های شهری اشياء و پديدهخصوصًا 

  .گيری دارند در شعر شاعران رنسانس جايگاه چشم...) 

کشتی، :  شهری سرشاراند مانندهای طبيعی و خصوصًا شعرهای صائب نيز از اشياء و پديده 

بادبان، آب، آئينه،ُ حباب،ُ پل، خيابان، حلقۀ در، دريا، ساحل، باران، شيشه، قفل، کليد، مسواک، 

چراغ، کفش، صبح، کوه، کوزه، شراب، قالی، مقراض، کاغذ، کتاب، آفتاب، نخ و سوزن، اّره، قبله 

غذباد، تاک، ابر، آسمان، شب مهتاب، نما، شيشۀ ساعت، پيراهن، عينک، موج، ُگِل کاغذی، کا

بعضی از اين کلمات هر چند که در شعر شاعران ... تکمۀ پيراهِن دريا، عطسۀ صبح، کاغذ ابر و 

های فردی،  شوند، امـّا در شعر صائب، اين اشياء و کلمات، بازتاب تجربه گذشته نيز ديده می

ای، تصاوير بديع و ترکيبات  انهعينی و نفسانی شاعراند که در همآوازی و همسازی هنرمند

» تصوير«توان تجّلی اين کالم دربارۀ  آفرينند، هم از اين روست که شعر او را می شگفتی می

شعر صائب تنها  اين همه بايد گفت که با). ۶٧ (»تصوير، عکسی است در کلمه«: دانست

ماهيت اشياء و  از طبيعت و اشياء نيست بلکه او با دست بردن در عّکاسی سادهتوصيف يا 

» رئاليسم«کند که از  های نوينی خلق می ارزش، )Personification (شخصيت بخشيدن به آنها

شعر صائب، حاصل در کنار هم قرار گرفتن : به عبارت ديگر. شود نزديک می» سوررئاليسم«به 

حصول  م- بسان جرقۀ دو سيم برق-ميکانيکی دو کلمه، دو شيئی يا دو حالت نيست بلکه شعر او

) A. Breton( است که اندره برتون يجاد شکل سّومیتصادم، تصادف و اتصال کلمات و اشياء و ا

شعر صائب، بازتاب تالشُ مجّدانه و نگاه در واقع، ). ۶٨(ناميده است ) تصوير(» نورايماژ«آنرا 

هم از اين روست که برخی از ،  شاعر در آستانۀ ظهور تجّدد در ايران است  متجّددانۀ

) Baroque(» سبک باروک«اشعار شاعران  بيدل و ی بين شعرهای صائب وئها ققان همانندیمح

  )۶٩. (اند اروپا يافتهدر ) Cubisme(و کوبيسم 

نگاه هنرمندانه «و » رفتار هنرمندانه با زبان«شعر صائب، نمونۀ واالی خّالقيتی است که آنرا 

 انتخاب هنرمندانۀ کلمات و ترکيب خّالقانه آنها  او با احضار و.اند  تعبير کرده»به طبيعت و اشياء

دست ) imagination (انديشه و خيالعاطفه و در يک ساختار نوين ذهنی و زبانی، به ساحتی از 



رنگارنگ مينياتور توان  را میصائب شعر : از اين رو. استانگيز  بسيار شگفتيابد که  می

  :نمونه، برای ناميد معماری شگفت انگيز کلماتتصاوير و 

   ببـارد ز آسمـانبرف سرخ روزی که     

   بخت سياه اهل هنر، سبز می شود                                              

  ٭

   فرياد از ايـن برق نگاهان کـه نکردند    

   ماگـُـلِ  کاغـذی حوصلۀ رحمی به                                               

  ٭

  ه از خسيس کند مردمی طمع هر کس ک    

  ، گـالب راگـُلِ  کـاغذ دارد تـوّقع از                                               

  ٭

   هر کس نکرده در گروِ  می کتاب را    

  ، گالب راگـُلِ  کاغذ نگرفته است از                                                

  ٭

  ر جا نوشته ايمکه هسطرهای آه  اين     

  ايم  از روی آن دو زلف چليپا نوشته                                             

  ٭

   اگر دندان نما شد، عيب نيستبخيۀ کفشم     

  های من کند بر هرزه گردی  خنده کفشم می                                   



  ٭

  کشد  جان آگاه از تِن خاکی کدورت می    

   نيستکفش تنگ پای خواب آلوده را زحمت ز                                

  ٭

   زير گردون نيست آسايش روان خلق را    

  ُ بَود در رفتن است شيشۀ ساعتريگ تا در                                     

  ٭

  ها  را از نقش پايت بالره خوابيده ای     

  ها  آسوده را زلزال  از خرامت، عاَلِم                                               

  ٭

  ِ  عيش وا کند  وقت است نوبهار، دِر    

  باغ از شکوفه، خندۀ دندان نما کند                                                 

  ٭

   که دوش ُرخ ننمودند از حجابگل ها     

  دسته دسته به بازار می روند امروز                                              

  ٭

  که می گردد» صائب« برآ از پردۀ شرم و حيا     

  تکمۀ پيراهن دريا حـُباب از شوخ چشمی،                                     

  ٭



   من که روشن بود چشم نوبهار از ديدنم    

   چو گل داشتم در آغوش، يک چمن خميازه                                   

  ٭

   به اين کمالمالحت هرگز نبوده است     

  کند  عکس تو، آِب آينه را شور می                                              

  ٭

  کاغذ باد به يک دو جلوه زمينگير شد     

  پرانندش  به هيچ جا نرسد هر که می                                            

  ٭

  گردون هر سبک مغزی که يافتکاغذ باد همچو      

  پراند بيشتر می  در تماشاگاِه دوران                                            

  ٭

   شد از خشکی مراکاغذ ابری ديدۀ تر     

  دهد  همچنان گردوِن سنگين دل فشارم می                                   

  ٭

  ه در وقت خراميدن نزاکت آنقدر دارد ک    

   توان از پـُشت پايش ديد نقشِ  رویِ  قالی را                                     

  ٭

  زلف شب، عنبرفشان از نکهت گيسوی اوست     



   از بوی اوست   عطسۀ بی اختيار صبحدم                                      

  ٭

  می بود اگر کيفيـّتی   طاعت ُزهـّاد را     

  خميازۀ محراب رامـُهر می زد بر دهن                                            

  ٭ ٭

در اين . است» اقتصاد کلمه«يکی از مشخصات ادبيات دوران رنسانس، ايجاز در کالم و رعايت  

  توجۀهای شاعران گذشته در توصيف طبيعت و انسان، به  بافی کّلیدوران، همچنين 

  .يابد تحول میت جزئّيادقيق در بيان  

 و اختصار کالم و نيز توجه به جزئيات »اقتصاد کلمه «ای از شعر صائب تبريزی نمونۀ برجسته 

، عمودیعمومًا در يک ساختار ) غزل(در شعر شاعران قبل از صائب، شعر . طبيعت و اشياء است

) هندی(هانی پيام رسان، انديشۀ واحدی بود، در حاليکه در شعر صائب و ديگر شاعران سبک اصف

 اگر :به عبارت ديگر. ، بيانگر عاطفه و احساس و انديشۀ شاعر استافقیشعر در يک ساختار 

 اّما - بيانگر انديشۀ واحدی بودند، در شعر صائب-شان   در کليت-گذشتهقصايد يا غزليات شاعران 

خشان در های در ، بهمين جهت، شعر او شعر انديشهشود  بيان میبيت انديشه، تنها در يک -

 اين فشردگی - بدرستی- است، استاد احسان يارشاطر در مقالۀ پرارج خويش های فشرده بيت

  : »صائب«بقول ) ٧٠(، دانند  می»خصلت منحصر به فرد شعر صفوی«و ايجاز را 

  دهم  معنی بسيار را از لفِظ کم، جان می    

     دهم رداب، جوالن می بحر را در کاسۀ گ                                        

 های بسيار دشوار در شعرهای صائب است، رديف ها و قافيه  مسئلۀ ديگر، استفاده از رديف    

سرخ، گستاخ، دست، مُخسب، ُخم، رقص، سخن، صبح، سنگ، : هائی مانند ها و قافيه

خم، شکستگی، آينه، چاه، کوه، سبز، خميازه، قفس، ُگل، بحث، برهنه، کليد، چراغ، بغل، ز

صائب به اين وسيله ... جنون، حرص، خط، حرف، صدف، نمک، بوسه، سيل، آتش، جنون، شبنم و 

  . مانند خويش را در شعر فارسی نشان داده است خّالقيت و مهارت بی



توجهی دقيق دارد و اين دو را در پيوند با » معنا«و » لفظ«يا » محتوا«و » شکل«صائب به رابطۀ  

  :داند يکديگر می

   لفظ و معنا را به تيغ از يکدگر نتوانُ بريد    

  !  کيست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا؟                               

  ٭

   گرچه بی بال کند معنِی نازک، پــرواز    

   لفـظ پــاکيزه پـر و بـال شود معنا را                                           

 بسيار از غنای هنرِی) عاميانه(ضمن پيوند با زبان محاوره صائب ز و شّفاف زبان ساده، موج 

نصر آبادی . ستبازارهاها و  بلکه در قهوه خانهدربارها  پايگاه شعری وی نه در .استسرشار 

  :کند که صائب تاکيد می

ال به برند و از دريای خي  از صحبتش فيض وافر میعموم خاليقاليوم در اصفهان توّطن دارد و «

  )٧١ (».سازد قياس بدر آورده، آويزۀ گوش مستعمان می غّواصی فکر و تأمل، آللی بی

ای از  گنجينهباعث شده بود تا شعرهای صائب بعنوان » عموم خاليق« استقبال و عنايت     

توان گفت که در تمامت  ، به جرأت می خاص و عام شوند، زبان زِدضرب المثل های عاميانه

های  ضرب المثل« بعد، شعرهای هيچ شاعری به اندازۀ شعرهای صائب بعنوان دوران صفوی و

ورد زبان عموم مردم نبوده است، هم از اين روست که شعرهای صائب عالوه بر ايران، در » عاميانه

  :مناطق عثمانی، شبه قارۀ هند و ديگر مناطق فارسی زبان، نفوذ و شهرت فراوان داشت

   

  استناجوانمردی  شکايت ازستم چرخ،     

   که گوشمال پدر، خيرخواهی پسر است                                             

  ٭

   



   پيش از اين از ننگ صنعت، عشق فارغبال بود    

   کرد آب را در شير کوهکن در عاشقی اين                                      

  ٭

   مگو پــوچ تـا نشنـوی حـرف پـوچ    

  آَوَرد خميــازه، خميــازه می کـه                                              

  ٭

   داغ عشق تو زاندازۀ ما بيرون است    

   دستی از دور بر اين آتش سوزان داريم                                           

  ٭

  قمار از همه عالم بردی من گرفتم که     

   همه را باخته می بايد رفت دست آخر                                                 

  ٭

   مگر بازوی هّمت دستگير کوهکن گردد    

  )٧٢(آيد   میبوی شير تيشه، دهانوگرنه از                                      

  ٭ ٭ ٭

 و حذف يا اسقاط بسياری »دخو «به» خدا«جنبۀ ديگری از رنسانس اروپا، تغيير نگاه انسان از  

ای برای  پايه» خودشناسی«: بر اين اساس. ها و قيد و بندهای دينی بود از آئين

توانست خود و خدا  بدون واسطۀ کشيش يا پاپ می، گرديد که طی آن، انسان» خداشناسی«

و رهائی از قيدو بندهای دينی، باعث » فردگرائی«اين تغيير نگاه و نظر، ضمن رواج . را بشناسد

  .گرديد) غيرشرعی(عرفی پيدايش نوعی ادبيات 



شعر صائب تبريزی نمونۀ واالی اينگونه ادبيات است، و اين واالئی زمانی ارزش دو چندانی  

 از حکومت تا -اند که همه چيز ها در عصری ابراز شده يابد که بدانيم اين اشعار و انديشه می

امان شيعه، حّتی بر شد و مدح و منقبت ام  با ايمان و اعتقاد مذهبی سنجيده می-حکمت و هنر

  )٧٣ (.و اعتبار بيشتری داشتارج مدح شاهان نيز 

   پرده داِر مشرب استمذهب در دياِر ما که     

   گوشۀ رندی ندارد هر که در محراب نيست                                     

ست شاعرانه و  عرفانی - البّته-عرفان او . (ای ست ازُ عرف و عرفان جان و جهان صائب، آميزه 

صائب دارای جانی عرفانی و : به عبارت ديگر) های عرفان سـُنـّتی ها و چارچوب فراتر از دگم

 او، بر مدارا، همدلی و  و شاعرانۀ جان عرفانی.است) غيرشرعی(ذهنيـّتی عرفی 

  : کند  تأکيد میها همبستگی انسان

   پيوسته است سلسلۀ موج ها به هم    

   خود را شکسته هر که دِل ما شکسته است                                    

  ٭

   تار و پود عالم امکان بهم پيوسته است    

  عالمی را شاد کرد آنکس که يک دل شاد کرد                                 

  ٭

   تار و پود موج اين دريا بهم پيوسته    

  م جهان را هر که يک دل بشکندزند بر ه  می                                  

 شريعتمدار را  بهشت موعود زاهداِن، ضمن اعتقاد به خدا و الهيـّات - امـّا-ذهنيـّت عرفی صائب

  :کند و تحقير میتمسُخر 

   



   چشم ما چون زاهدان بر ميوۀ فردوس نيست    

  نيم ما تشنۀ بوئی از آن سيب زنخدا                                              

  ٭

   گر کنی دل را چو سرو، آزاد از فکر بهشت    

  )٧۴( زير پای خويش بينی، کوثر و تسنيم را                                      

  ٭

   چو زاهدان نکنم بندگی برای بهشت    

   زرنگ و بو نگريزم به رنگ و بوی دگر                                           

  ٭

  ه نتوان کرد از می تا شراب ناب هست توب    

   از تيّمم دست بايد شست هر جا آب هست                                    

  ٭

   ِمی دو ساله نشاطش کم از جوانی نيست    

   شراب کهنه کم از عمر جاودانی نيست                                         

  ٭

   بس بـَُود بازی جّنت مخور کز بهر عبرت    

   آنچه آدم ديد از آن گندم نمای جو فروش                                      

  ٭

   بنای کعبه و بيت الصنم کردند بيکاران    



   ِگل وخشتی که بر جا مانده بود از کعبۀ دل ها                                

مسائل و مصائب هستی، عمومًا  ضمن توجه به - همچنين-صائب) غيرشرعی(ذهنيـّت عرفی  

  :کند های طبيعی تشويق می از نعمتبرداری  شادخواری و بهرهشادی و انسان را به 

  که ُزهـّاد خشک را!  سرسبز باد تاک    

  کند  سيلی زنان ز سايۀ خود، دور می                                            

  ٭

  کند سنگ در عصمت سرای جاِم ِمی، می اف    

  ! گر نريزد خون واعظ دختِر رز، مرد نيست                                     

  ٭

   در زيــر خرقـه، شيشــۀ ِمی را نگـاه دار    

   اين ماه را نهفته در ابِر سياه دار                                                  

   بـی شــاهــد و شـراب شِب ماه مگذران     

  ! چشمی به روی ساقی و چشمی به ماه دار                                     

  ٭

   پرستشی که مـُدام ست، می پرستی ماست    

   شبـی کـه صبح نـدارد، سياه مستی ماست                                    

  ٭

  !پای بکوب! دست بزن! می بستان!  می بده    

   بخـرابـات نـــه از بـهر نمــاز آمــده ای                                      



  ٭

   هر که دارد شيشه ای خود را به گلشن می کشد    

   وعده گاه دختر رز، باز در پای ُگل است                                        

  ٭

   

   

  :پانوشت ها  

نگاه کنيد به بحث ارزشمند » صائبتصویر شاعرانۀ اشياء در نظر «دربارۀ . ٩٨ طال در مس، ص -۶٧ 

   ٣۶٢-٣٣۵، صص ١برگی در آغوش باد، ج : استاد غالمحسين یوسفی، در

طال و مس، رضا : نگاه کنيد به» تصوير«دربارۀ . ٨٢-٨١ شعر و شناخت، ضياء موحد، صص -۶٨

؛ ُصُور خيال در شعر فارسی، محمد رضا شفيعی کدکنی، صص ١١٠-٩٨ و ٨٧-٧۵براهنی، صص 

١-١۵.  

مضمون سازی در شعر سبک هندی و « ؛ ۵۶٢، ص )١ (۵صفا، ج :  در اين باره نگاه کنيد به-۶٩

) مجموعۀ مقاالت(صائب و سبک هندی : ، سعيد ارباب شيرانی، در»شعر متافيزيک انگليس

چرا سبک هندی در دنيای غرب سبک باروک « ؛ ٣۴٢-٣٢٧بکوشش رسول درياگشت، صص 

، گردآوری چنگيز پهلوان، )مجموعۀ مقاالت(پولی، کتابنمای ايران ، ريکاردو زي»خوانده می شود؟

؛ چشمۀ روشن، غالمحسين ۴٢-۴١، شفيعی کدکنی، صص ... ادبيات فارسی ١٧٨-١٧۵صص 

  : و نيز نگاه کنيد به٣٠٨-٣٠٧ و ٣٠۶، ٢٩٢یوسفی، صص 

Yarshater ,P 269. 

E .Browne: A Literary history of Persia ,Vol 4, P  ١٦٤  

    .١۵۵ و ١٣٣، صص ...)از آغاز تا عهد صفويه (جمۀ فارسی تاريخ ادبيات ايران تر

 :در ادبيات فرانسه نگاه کنيد به» باروک«دربارۀ سبک 



Rousset ,Jean: La Littérature de l’âge baroque en France, Paris, 1989 

٧٠- Yar-Shater, P 261    

  ٣٢٣ نصر آبادی، ص -٧١

صائب و : ، در»تمثيل در شعر صائب« اه کنيد به مقالۀ ارزشمند محمد سياسی  در اين باره نگ-٧٢

، ٢فرهنگ اشعار صائب، احمد گلچين معانی، ج :  و نيز نگاه کنيد به١۶۵-٨٢سبک هندی، صص 

 .٨١٨-٧٩۴صص 

  ١٧٨، ص ١تاريخ عالم آرا، ج :  و مقايسه کنيد با٣٢٧نصر آبادی، ص :  مثًال نگاه کنيد به-٧٣

   حوض هايی در بهشت:  و تسنيم کوثر-٧۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 »صائب«انديشه های صائب در شعرهای 

 )بخش آخر(

  

ها و شادخواری   ِ  شــادی  دوران رنسانس، دوران لّذت طلبـی های طبيعی، عصـر* 

هـــا و ميــل به کامجوئی هــای توبــه ناپذیراست و شــعر صــائب تبــریــزی، نمــونــۀ 

  . طلبی ها  هـــا و لّذت  ــن کــامجوئــیروشــنی است از ای

آگاهی «و قوام » ملّيت«، عامل ظهور »دولت هــای مـّلی«در اروپــا، پيــدایش * 

گــردید، اّما در ایـران، برعکس، این مفاهيم از دیرباز در فرهنگ و تاریخ و ادبيات » مّلی

 نمونه هــای اشعار و اندیشه هــای شاعـران عصر صفوی،. ما وجود داشته است

  .بشمار می روند» آگاهی مّلی«و » وطن دوستی«، »حس مّلی«درخشــانی از ابراز 

صائب، یـکی از منتقــدان شجاع و بــی پروای زاهدان و فقيهان بوده و نسبت به * 

  . حضور و حاکمّيت خانمانسوز آنان، هشدار می داد

   

شاعران گذشته، صائب بيشتر بر خالف  صائب اينست که) غيرشرعی(جنبۀ ديگر ذهنيـِّت عرفی  

با . های اسالمی خودداری کرده است از استناد به آيات قرآنی يا اشاره به احاديث و اسطوره

مذهبی، فارغ از قيد و رايج صائب بدور از باورهای های توان گفت که اکثر شعر قاطعيت می

  .بندهای شرعی و بيانگر نوعی آزادانديشی و مدارا است

  ا از صافِی مشرب ز خود دانند هر قومی مر    

   که هر ظرفی به رنگ خود برآرد آب روشن را                                 

بود و » شعور فقيهان بی«و » زاهدان خشک مغز«بی پروای شجاع و يکی از منتقدان صائب 

  :داد ُ هشدار می نسبت به حضور و حاآمّيِت خانمانسوز آنان،

  دست و دهن آبکشاناش که اين  بر حذر ب    



  خــانمانسوز تــر از سـيل بال می باشند                                         

  ٭

   پّشه با شب زنده داری خون مردم می خورد    

  !از زاهـِد شب زنده دار انديشه کن!  زينهار                                      

  ٭

  ز پرده برآيــد، کــامروز تا از اين بعد چه ا    

  ِ  پــرواری عـّمامه و قــُطر شکم است ُدوِر                                       

  ٭

  خموشی پيشه کن!  مبحث عشق است ای زاهد    

   عرض علِم موشکافی ها، به عرض ريش نيست                                 

  ٭

  ت مـی زد گـر به عّمامه کسی کـوس فـضيل    

  گــنبد مسجـد شه از همه فاضل تر بود                                         

  ٭

  فريبُ زهد از عمـّامـۀ زاهـد» صائب«  مخور     

   که در گنبد ز بی مغزی صدا بسيار می پيچد                                   

  ٭

   می ئی که اهل شعورند داغ تشنۀ آن     

   دهـد؟فقيهان بی شعور چـرا کـسی بــه                                      



   ٭ 

   جز حرف پوچ، قسمت زاهد زعشق چيست؟    

  ها کـف بـاشد از محيـط، نصيب کنــاره                                           

  ٭

  !  نصيحت تـو بجــائی نمی رسـد زاهــد    

  َقَدح) ٧۵( تـو و تـالوت قـرآن، من و ُدعای                                         

  ٭

   اگــر خــدای جهان را سميع می دانـی    

   مکـن بــلند بــرای خـدا تــالوت را                                            

  ٭ 

   سرسبز باد تـاک که ُزهـّاد خشـک را      

  کند  سيلی زنـان ز ســايۀ خـود دور می                                        

  ٭

   از زهِد خشک، سرکشی نفس شد زياد     

   آتش، بلـند از خـس و خاشاک می شود                                       

  ٭

   از زاهـِد بـی مغز مجـو معرفت حـق     

  خبر داشته باشـد؟ کـف از دل دريـا چـه                                       

  ٭



   عکس خود را ديد در می زاهِد کوتاه بين     

   تهمت آلـوده دامـانی بـه جـام باده بست                                      

  ٭

   مجو مغز که اين پوچ   از زاهِد شيـّاد    

   ريش ست و همين جـُبـّه و دستار و دگر هيچ                                

  ٭

   سخن بـه شيخ مگوئيد از شـراب کهن    

   بخاک تيره مريزيد آبروی شراب                                                 

  ٭

   بر خاک تشنه جرعه فشانی عبادت است    

  کشيم  ما باده را به گوشۀ محراب می                                            

  ٭

   مخور ز ساده دلی فريب گريۀ زاهد    

  که دام در دِل دانه است سـُبحه داران را                                        

  ٭

  نه ترا پايۀ گفتار بلند است!  واعظ    

   آواز تو از گــنبِد دستـار بلـند است                                             

   در کعبه ز اسرار حقيقت خبری نيست    

  ايـن زمزمه از خـانۀ َخمـّار بلند است                                            



  ٭ ٭ ٭

و حذف يا اسقاط بسياری از قيد و بندهای دينی، خودبخود، » خود«به » خدا«نگاه انسان از تغيير 

، از اين رو. گشود و نوعی زندگی عرفی و طبيعی می) individualisme(» فردگرائی«راه را بر 

ها و ميل به  ها و شادخواری های طبيعی، عصر شادی دوران رنسانس، دوران لّذت طلبی

  .های جسمی است جوئی های جنسی و لّذت کامجوئی

هر چند که در شعر » تن کامگی«يا بقول استاد جالل خالقی مطلق ) Érotisme(» اروتيسم«

عصر صفوی دارای نمود و نماد ، امـّا در هنر نقاشی و شعر )٧۶(ای دراز دارد  فارسی سابقه

، ولی در عرصۀ شعر، )٧٧(ايم  های نقاشی عصر صفوی سخن گفته ما از ويژگی. بيشتری است

ها و لّذت  و ميل به کامجوئی» تن کامگی«های روشنی از  نمونه» صائب«ای از شعرهای  پاره

  :های طبيعی در اين دوران است طلبی

   توامگر بدانی که چه مـُشتاق به آغوش     

   بنِد قبا خواهی کرد  نامۀ شوق مرا                                               

  ٭

  ! يک بار بی خبر به شبستان من در آ    

   چون بوی ُگل، نهفته به اين انجمن در آ                                        

   توان کرد عرضِ  حال؟  تا چند در لباس     

  يک ره به خلوتم به تۀ پيرهن درآ                                                 

   مانند شمع، جامۀ فانوسِ  شرم را    

   بيروِن در گذار و به اين انجمن درآ                                              

   دست و دلم ز ديدنت از کار رفته است    

  ! بنِد قبا گشوده به آغوش من درآ                                                



  ٭

   گل اندامی که می دادم به خوِن ديده آبش را    

   چسان بينم که گيرد ديگری آخر گالبش را؟                                   

   بی پرده چون بينم ِ  صبحدم  در آغوش نسيم    

   ُگلِ  روئی که من واکرده ام بند نقابش را                                        

  ٭

   تنگ در آغوشم بود  شب که آن موی ميان    

  ! کناری که مپرس  داشتم از غم ايـّام                                           

  ٭

  کند  جوالن ديگر می  ماه در ابر تـُُنک    

  سيمين را قبای ته نما زيبنده استِ    سرِو                                      

  ٭ ٭

آگاهی «، »مّلت«های ملی و موجب قوام مفهوم   باعث پيدايش دولت- همچنين-رنسانس در اروپا

 از ديرباز در تاريخ و فرهنگ ايران حضور داشته و در - اّما-اين مفاهيم. )٧٨ (گرديد» وطن«و » ملی

حّس «در واقع درِک عميقی از . اند اشتههای اجتماعی در ايران نقش فراوان د پيدايش جنبش

از ديرباز، در تاريخ و » خودآگاهی تاريخی«و وجود نوعی » انيران«و » ايران«و تمايز بين » مّلی

نهم تا يازدهم و / و در شعر شاعران قرن سوم تا پنجم» شعوبيـّه« از جمله در جنبش -ادبيات ما

 بار نام ٧٢٠که در شاهنامۀ فردوسی، حدود  نمايان است، بطوري-خصوصًا در شاهنامۀ فردوسی

اگر در اروپا : به عبارت ديگر). ٧٩(تکرار شده است » ايرانيان«و » ايرانی« بار ٣۵٠و » ايران«

 اين - اّما-گرديده، در ايران» آگاهی مّلی«و » ملّيت«عامل ظهور و قوام » های مّلی دولت«پيدايش 

) ها دولت(ها  بود که جدا از چهارچوب حکومت» خودآگاهی تاريخی«و وجود نوعی » حس مّلی«



در بستر زبان،   - اساسًا -» حس مّلی«اين . شده است» ايرانّيت«و » ايران«باعث دوام و بقای 

  ).٨٠ (ادبيات و تاريخ ما باليده و از گذشته به آينده تداوم يافته است

 از حّس مّلی و وطنهای درخشانی از ابر های شاعران عصر صفوی نمونه اشعار و انديشه

که در زمان » ميرجملۀ شهرستانی«: مثًال. )٨١ (روند  بشمار می١١/١٧دوستی در قرن 

مقامی ممتاز ، عباس به هند مهاجرت کرده بود و در دربار سلطان جهانگير وشاه جهان شاه

  :داشت

  میهای درشت جوابگذشت   در مجلس میايران، هر گاه حرفی در باب  تعّصببنا بر«

 را بگيرم، اصفهان را به ايرانهرگاه «: فرمود می) هند(مشهور است که وقتی پادشاه . گفت

مگر ما را قزلباش به عنوان اسيری به ايران «:  او در جواب گفته که،»دهم اقطاع تو می

  )٨٢. (»دَبَر

مفهوم وطن، حّس وطندوستی، حسرت دوری از ميهن و اشتياق بازگشت به آن، بطور نام ايران، 

  :شوند يبی در بسياری از شعرهای صائب نيز ديده میغر

  !»صائب« شکستگی نرسد خامۀ تو را     

   راايران که سرخ کرد ز گفتار، رویِ                                               

  ٭

  ، به تالفی گردونيران داشتم ِشکوه ز ا    

   در فرامشکدۀ هند رها کرد مرا                                                   

  ٭

  وطن جان غربت زده را زود به پابوس     

   می رساند َنَفس برق سواری که مراست                                      

  ٭

  وطن در غم آباد   فرش است دائم  گرد غم    



  وطند  بجز يا  در غريبی نيست مکروهی                                       

  ٭

   ای بسا نعمت که يادش به ز ادارکشُ بَود    

  وطن می ساختم ای کاش با ياد وطن از                                         

   مرهمش خاکستر شام غريبان ست و بس    

  وطن زخمی ز بيداد   هر که را بر دل بـَُود                                      

  ل نمی گرديد سّد راه اشک گر غبار د    

  وطن می رسانيدم به آب از گريه بنياد                                           

  دل از ياد غريبی خوش کنم» صائب« اين زمان     

  وطن من که دل خوش کردمی پيوسته از ياد                                  

   ٭   

   استوطنن  آه، کاين هماوطن َمکش ز ياد     

  که از لباس به يوسف نداد پيراهنی                                               

  ٭

   از گريه، خاِک دام چمن می کنيم ما    

  کنيم ما  میوطن در غربتيم و سير                                               

  ٭

   قفس کم نيست از ُگلزار، اگر باشد فراموشی    

      داردوطنمرا دلگير از غربت، همين ياد                                          



  ٭

   بسر آمد شب غربت، غم دل کرد سفر    

   استوطن بعد از اين فصل شکر خندۀ صبح                                   

  ٭

   به شير برون آَوَرد مگروطن صبح     

  ايم  زهری که ما ز تلخی غربت کشيده                                          

  ٭

   مرغی به آشيانۀ خود خار اگرَ بَرد    

   کشموطن صد نالۀ غريب ز شوق                                                 

  ٭

  از هند مجو عّزت اصفاهان را» صائب «    

  ! از شام غريبان مطلبوطن فيض صبح                                          

  ٭

   خالی نيستوطن در غريبی دلم از ياد     

  )٨٣( غنچه هر جا بـُود از فکر چمن خالی نيست                                  

  ٭ ٭ ٭

روحيۀ انسانگرای صائب بايد افزود اينست که او با وجود مقام و منزلت و آنچه که بر صفات اخالقی 

هيچگاه از ابراز حق و توصيۀ ) به عنوان ملک الشعرای شاه عباس دوم(فوی خود در دربار صُممتاز 

اين عدالتخواهی و نکوهِش خودکامگان و ظالمان . کرد سالطين به عدالت و انصاف خودداری نمی

  :دهد می» سياسی«به شعر صائب گاه خصلتی ، زمانه درعصری چنان دشوار و ناپايدار



  ند َسَتمک  شاهی که بر رعيـّت خود می    

  کند از راِن خود کباب مستیُ بَود که می                                         

  ٭

   دولـت سنـگدالن را َنبـَُود استقـرار   

   سيل از کوه به تعجيل روان می گردد                                           

  ٭

   سنگين نمی شد اين همه خواب ستمگران    

  می شد گر از شکستن دل ها صدا بلند                                          

  ٭

   از ضعيفان می شود روشن چراغ سرکشان    

   بال آتش از خس و خاشاک می آيد برون                                      

  ٭

   اظهار عجز پيش ستم پيشه ابلهی ست    

   اشک کباب، باعث طغيان آتش است                                            

  ٭

   ظالم به ظلم خويش گرفتار می شود    

   از پيچ و تاب نيست رهائی کمند را                                              

  ٭

   بر ضعيفان ظلم کردن، ظلم بر خود کردن است    



   و خاشاک سوخت شعله هم بی بال و پر شد تا خس                         

  ٭

   عدالت کن که در عدل آنچه يک ساعت بدست آيد    

   ميـّسر نيست در هفتاد سال، اهِل عبادت را                                    

  ٭

  َ ترک خودکامی جهان را شکـّرستان کردن است    

  ت تلخکامی جز نصيب مردم خودکام نيس                                      

  ٭

   دولـت ز دستگيـری مـردم بپـا بـَُود    

   فانوس اين چراغ ز دست دعا بود                                                

  ُ بَود ز سـايه سـريع الـّزوال تر »صائب «     

   پـرواِز دولتی کـه بـه بال هما بود                                               

  ٭ ٭ ٭

 رشد و پرورش يافته بود و از اين رو، شناخت »حرمسرا«شاه عباس اول با آنکه خود، در بيرون از 

های  بهتری از جامعه و جهان داشت، امـّا در اواخر حکومت خويش، بخاطر ترس و سوءظن از توطئه

يز با و کور کردن دو فرزند ديگرش، و ن) صفی ميرزا(احتمالی، ضمن کشتن فرزند رشيد و اليق خود 

از بين بردن سرداران شايسته و دولتمردان کاردان، عمًال راه تداوم تجّدد نوپای ايران را فروبست و 

  .مقّدمات زوال و انحطاط حکومت صفوی را فراهم ساخت

عباس دّوم و خصوصًا شاه سليمان  شاه صفی، شاه: دوران حکومت جانشينان شاه عباس، يعنی

های سياسی  های گسترده، آشوب ای از هرج و مرج ان تازهدور) پدر شاه سلطان حسين صفوی(

های سياسی، بار ديگر  های خونين و هولناک و آشوب توطئه. های اجتماعی بود و آشفتگی



، فقدان امنيـّت اجتماعی و رواج تباهی اخالقی در جامعۀ ايران ترس و وحشتباعث سيطرۀ 

  :»صائب«شد و بقول 

   روزگار ما عام شد درناسازگاری چنان     

  که طفل از شير مادر استخوان اندر گلو دارد                                    

  ٭

   ز دشمن روی می کردند پنهان پيش از اين مردم     

  ، دوستان از دوستان پنهانوحشت شوند اکنون ز                             

  ٭

   صيد از َحَرم برون چو نهد پای، ُکشتنی است    

  زيِر خرقه نگهدار شيشه را! زنهار                                                           

 سراسِر اين دوران خرافه و خشونت و خون را زيسته - بعنوان وجدان بيدار و نگران جامعه-»صائب«

  :تهاس ها و شکايت ها، سرگشتگی ها، افسوس بود و آخرين شعرهايش، بازتاب همين نگرانی

   روشندلی نماند در اين باغ و بوستان    

   با خود مگر چو آب روان گفتگو کنم                                            

  ٭

   عقـل و فطنت بـهُ جـوی نستـانـند    

  ُ دور،ُ دوِرِ  شـــکم و دستــار اســت                                             

  ٭

  ن بعد چه از پرده برآيد، کامروز تا از اي    

  ُ دوِرِ  پروارِی عمـّامه وُ قطر شکم است                                            



 وقتی که خورشيد زندگی صائب تبریزی در افق خونين اصفهان غروب می ١٠٨٧/١۶٧٨در سال 

لطان حسين صفوی معروف کرد، گوئی او در پردۀ زمان می دید که بزودی با روی کار آمدن شاه س

، جامعۀ ایران دچار »خرصالحان«و سلطۀ دوبارۀ شریعتمداران و ) ١١٠۵/١۶٩۴(» ُمال حسين«به 

انقطاع «ئی خواهد شد که با نابود کردن نهادها و نمادهای تجّدد نوپای ایران، باعث » سيل بال«

  : دیگری در حيات اجتماعی ایران خواهد بود»  فرهنگی–تاریخی 

  دست و دهن آبکشانباش که این برحذر 

   خانمانسوزتر از سيل بال می باشند                                       

 وقتی محمود افغان سّنی مذهب بر اثر ظلم و ستم مأموران ١١٣۴/١٧٢١در سال : بنابراین

وازه های به پشت در) افغانستان(حکومتی با سپاهی اندک اّما جسور و بی باک از حوالی قندهار 

اصفهان رسيد، سپاه منسجمی برای دفاع از شهر وجود نداشت و شاه و درباریان فاسد وی، با 

  :  واگذار کرده بودند زیرا که»لشگرِ  ُدعا«را به » فتنه«، رفع »خرصالحان بی کياست«تلقينِ  

ند دیباچۀ بعضی از مؤلفان آخو) بر اساس(آن ُزهـّاد بی معرفت و خرصالحان بی کياست « 

به دالیل و براهينِ  آیات قرآنی، حکم های ... مالمحمد باقر شيخ االسالم، شهير به مجلسی 

صریح نموده که سلسلۀ جليلۀ ملوک صفویه نسًال به نسل، بی شک به ظهور جناب قائم مقام آل 

قوی دل شدند و تکيه بر این قول ) شاه و درباریان(ز این احکام ا. محمد خواهد رسيد

  )٨۴ (» ....  سررشتۀ مملکتداری از دست رها نمودند ونمودند و 
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: ، جالل خالقی مطلق در»تن کامه سرائی در ادب فارسی« نگاه کنيد به مقالۀ درخشان -٧۶

همچنين نگاه کنيد به مقالۀ ارزشمند صدرالدین  ۵۴ -١۵، صص ١، شمارۀ ٨ایرانشناسی، سال 

   ٩۵-٩۴، صص ١، شمارۀ ١٢ايرانشناسی، سال : الهی، در

برای يک بحث ارزشمند دربارۀ لذت طلبی و کامجوئی در .  کتاب حاضر٩٠ نگاه کنيد به صفحه -٧٧

  :عصر صفوی نگاه کنيد به تحقيق درخشان رودی ماتی در

Matthee ,Rudi: The Pursuit of Pleasure, Drugs and Stimulants in Iranian History, Chapter 

١.  

  :در اروپا نگاه کنيد به» مّلت« برای آگاهی از چگونگی پيدايش و تّطور مفهوم -٧٨

Fougeyrollas ,Pierre: La Nation, Essor et déclin des Sociétés modernes, Paris  ,١٩٨٧  

، نگاه کنيد به مقالۀ )١١-۵/٩-٣قرن ( تين اشعار فارسی  برای آگاهی از نام ايران در نخس-٧٩

، همچنين نگاه کنيد به ٧۵٩-٧۴٨، صص ٢ناموارۀ دکتر محمود افشار، ج : ضياالدين سّجادی، در

   کتاب حاضر٣٢منابع صفحۀ 

؛ ايرانشناسی، ٣٠-٢٨، صص ١٣٧٠ديدگاه ها، :  در اين باره نگاه کنيد به بحث نگارنده در-٨٠

؛ برخی ۶١-۵٢، صص ١٣٨٠، تابستان ٩۴؛ فصلنامه کاوه، شمارۀ ١٢۴، ص ١٣٧٩ر ، بها١شمارۀ 

؛ همچنين نگاه کنيد به بحث ارزشمند ٧۶-٧١های فکری در ايران امروز، صص  ها و مناظره منظره

 . ٢٨٣-٢٧٩ و ١۶۴-١۵٢ای بر نظريۀ انحطاط ايران، ص  ديپاچه: سيد جواد طباطبائی

منبع بسيار ارزشمندی برای )  جلد٢در (ستاد احمد گلچين معانی تأليف ا» کاروان هند« کتاب -٨١

برای آگاهی از . رود در عصر صفوی بشمار می» وطن دوستی«و » حّس مّلی«درک و دريافت اين 

: اهميـّت ادبی، تاريخی و سياسی اين کتاب نگاه کنيد به مقالۀ ارزشمند نجيب مايل هروی، در

  .۴٣۴-۴١٠سايه به سايه، صص 

  ٨٢صر آبادی، ص  ن-٨٢

   کتاب حاضر١٠٧ همچنين نگاه کنيد به صفحه -٨٣



انقراض سلسلۀ : ، همچنين نگاه کنيد به١۴۵-١۴٣ و ٩٨ رستم التواريخ، رستم الحکماء، ص -٨۴

؛ سقوط اصفهان به روايت کروسينسکی، ١٩۶-١۶۶ و ۴۴-۴٣صفويه، الرنس ُلکهارت، صص 

تاريخ و : مجتبی مينوی، در» ير شهر اصفهانتسخ«؛ ١٣٨١بازنويسی جواد طباطبائی، تهران، 

   .٣٠٠-٢٨۶فرهنگ، خصوصًا صفحات 
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