
  

  

  

  

  

  اصفهان و تحول شعر پارسي در عصر صفويه

  

  ق طغيانيااسح

  اه اصفهانگدانش

  
  

دانيم  عنوان دولتي قدرتمند در عرصة تاريخ ايران، آنگونه كه مي با روي كار آمدن صفويان به
تحوالت وسيعي در ابعاد سياسي، ديني، علمي، اقتصادي، هنري، اجتماعي و ادبي جامعة آن 

صورت مستقيم يا  ت و تمام نهادهاي رسمي و غيررسمي اجتماع بهروزگار صورت پذيرف
كه در برخي موارد جريانات   طوري غيرمستقيم تحت تأثير شديد اين تحوالت واقع گرديد؛ به

  .معمول نسبت به گذشته سمت و سويي كامالً متباين و متفاوتي پيدا كرد
وضوع اصلي اين سخن  كه م- شعر و شاعريةخصوص حوز هدر عرصة مسائل ادبي و ب  
ها چشمگير است تا جايي كه در اين ارتباط پيدايش سبكي جديد موسوم و   اين دگرگوني-است

 اي  مهمي است كه در روند شعر پارسي جايگاه ويژهةهندي در اين دوره حادثبك معروف به س
  .دارد

قبل از صفويه و پيش از پيدايش سبك هندي، شعر كالسيك پارسي در چهارچوب   
هاي برازنده و شكوهمند خود توانست شمار قابل توجهي از  كهاي خراساني و عراقي با ويژگيسب

ترين آثار ادبي ايران و جهان را در دامان پربركت خويش بپروراند و گويندگان بزرگي چون  عالي
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عنوان كساني كه هنر و  بهرا  …فردوسي، سنايي، ناصرخسرو، نظامي، حافظ، سعدي، مولوي و 
كار گرفتند، به جوامع  هاي بلند انساني، ملي، ديني و عرفاني به يش را در خدمت انديشهشعر خو

  . و شكوه و افتخار خود را براي هميشه جاودان نمايدكندفرهنگي معرفي 
طور  كند قبل از قرن دهم هجري به نگاهي اجمالي به آثار ادبي قبل از صفويه مشخص مي  

و  زبان، ادب و هنر و نثر و نظم خويش را در خدمت فكر سيكلي اكثر شاعران و نويسندگان پار
كردند با اين ابزار مهم و كارآمد ذوق  گرفتند و بيشتر سعي مي كار مي به بيني خود انديشه و جهان

 را به همراه آراء و نظرات ديني، تاريخي، عرفاني، سياسي و اجتماعي در برابر ديدگان دهنري خو
ستايش حاكمان سياسي و مدح امراء و پادشاهان به جبر يا اختيار حجم ديگران قرار دهند، اگرچه 

  .قابل توجهي از متون ادبي آن روزگار را نيز به خود اختصاص داده است
هاي آنان و تحول در ابعاد گوناگون نهادهاي  در پي روي كار آمدن صفويان و تغيير سياست  

ف سابق به صورت جريانهاي ديگري بروز سياسي و اجتماعي و ديني و علمي روند امور بر خال
از .  داشتنوييل خاص و ا مستقيم يا غير مستقيم اشكجديدهاي  كرد كه همه براساس نگرش

خصوص شعر پارسي جرياني معمول شد كه بعدها به سبك هندي  ه ادبيات و بةرو در حوز اين
) ١٣٤٥اميري فيروزكوهي،  (.اند از آن ياد كرده »سبك اصفهاني« و برخي نيز با عنوان شهرت يافت

پردازي است با تسلط عجيب خود بر ذهن و زبان شاعران  اين سبك كه شاخصة اصلي آن خيال
هاي قبل از جهت كميت و كيفيت  آن روزگار موجب پيدايش آثاري گرديد كه نسبت به دوره

  . بسيار متفاوت است
بقه را عدم توجه پادشاهان سا گروهي از منتقدان و محققان ادبي علت اصلي اين تحول بي  

توجهي موجب گرديد اكثر مستعدان  اند كه اين بي عصر صفوي به شاعران آن زمان قلمداد كرده
 ةشاعري آن روزگار به دربارهاي پادشاهان شعردوست و شاعرپرور هند يعني سالطين سلسل

يايي مردم آن وهاي ر هاي طبيعي و فرهنگي و سليقه گوركاني روي آورند و با توجه به ويژگي
هايي را پي نهند كه دهها سال مورد توجه شاعراني باشد كه با گرايش به اين اسلوب  ديار بنيان

  )١٩٥٧تقوي،  (.كردند هنرنمايي مي
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و بعد از ) ق ٩٣٠(گذار اين سلسله به نام تشيع قيام كرد  دانيم شاه اسماعيل صفوي بنيان مي  
 از هر جهت براي ابراز عقايد خويش خالي و مهيا ديدند و ها انزوا پيروان آيين تشيع ميدان را قرن

هاي عقلي و نقلي و ذوقي خويش  دريغ او و سالطين بعدي سعي كردند انواع دانش با حمايت بي
در اين ميان توجه به علماي دين و مروجان شيعي اولويت اول را . تدوين نمايند را ترويج و

كه شاه  رمت بسيار بااليي برخوردار بودند چنانح داشت و آنان در نزد پادشاهان صفوي از
ديد و شيخ بهايي و شيخ لطف اهللا نزد  اسماعيل محقق كركي را به پادشاهي سزاوارتر از خود مي

شاه عباس از عزتي خاص برخوردار بودند و عالمه مجلسي عالم پرقدرت اين دوران، همه كارة 
  )١٥١، ص١٣١٧ و نصرآبادي، ٣٦١، ص ١٣٥٤خوانساري،  (.شد پادشاهي سلطان حسين تلقي مي

هاي قبل اين جايگاه ويژه را در  شد شاعران بر خالف دوره ها موجب مي اين قبيل نگرش  
دربار و محافل حكومتي نداشته باشند و اگرچه برخي احياناً قصايدي را در مدح پادشاهان و امراء 

 . را نداشتندشاعران قبلي حشمت و جاه ،كردند سرودند و حتي جوايزي هم دريافت مي مي
هرچند از زمان شاه عباس به بعد، دربار ايران سمت خاص ملك ) ٢٥٥ ، ص١٣٦١كوب،  زرين(

الشعرايي مقرر فرموده و كساني امثال مسيح كاشاني و صائب را بدين سمت منصوب و معين 
روري مانند  شاعران جز در موارد ض،كرده بود و تا زمان شاه سلطان حسين اين سمت برقرار بود

يروزي چيزي نساخته و ملزم نبودند كه حتماً در اعياد و جشنها و مواقع عادي در مدح پفتح و 
سرود مورد  شاه و وزير تا امير آخورباشي به هم ببافند و هرگاه شاعري در مدح ائمه شعري مي

  )٩، ص ١٣٤٥اميري فيروزكوهي،  (.شد تشويق و اكرام واقع مي
تفاوت و   نسبت به شعر بيبيشترشانخوان دين كه  دان و عربي ن عربيمانند عالما قدرت بي  

عنايتي به زبان فارسي كه از  توجه بودند، در دربارها از يك طرف و بي حتي مخالف و كم
خصوص  هشد زبان فارسي ب گوي صفوي است از طرف ديگر باعث مي ت پادشاهان تركامقتضي

يرد و در شأن و منزلتي ديگر مرتبط با فرهنگ شعر از رشد و شكوفايي سابق خود فاصله بگ
 رويكردي ديگر داشته باشد و با دوري از علم و ،سرزمين اسرارآميز هند يا طبقات معمولي اجتماع

اين جريان اگرچه خود تجربة جديدي بود . انديشه و حكمت، جريان عامي شدن را دنبال نمايد
 ،داد  ورود به بارگاه شعرا را ميةسواد اجاز  كمكه به عموم مردم و صاحبان ِحرف مختلف و عموماً
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د و اين با مآ خوشايند نمينظر  بهشد چندان  جهت كه موجب تباهي شعر و شاعري مياين از 
 حامل ،در آن روزگار شعر. بسيار متفاوت است) قرن ششم تا نهم(هاي طاليي شعر پارسي  دوره

 كتاب و سنت و عشق و عرفان و اجتماع، ره بعلم، فرهنگ، آرمان، كمال و رسالت بود كه با تكي
 او را به سوي ،تر روز تازه ههاي روزب ها و سخن كرد و با انديشه انسان را به خير و خبر دعوت مي

از (اما در عصر سبك هندي تقريباً تمام شاعران با تكيه بر عنصر خيال و تقليد . داد كمال سوق مي
صورت بسيار افراطي آثار  نمودند، به شاعران برتري ميآثار گذشتگان و آناني كه در آن زمان 

هاي گوناگون و  كردند كه احوال و آثار آنان در تذكره  ميواردفراوان خود را به بازار شعر و ادب 
  .صورت مبسوط و گسترده بيان شده است تواريخ ادبي به

 يعنوان مركز  به نگارنده قصد بيان و تحليل آن را دارد، نقش اصفهان،آنچه در اين فرصت  
  . اين تحول عظيم ادبي استةفرهنگي دربار

در روزگار صفويان از همان زمان كه پادشاهي شاه اسماعيل برقرار شد در كنار شهرهايي   
 پايتختي با شكوه ةخوي و تبريز و قزوين، به اصفهان نيز توجه شد و اين شهر بعدها به مثاب: چون

 از اطراف و اكناف براي تحصيل علم و تجارت و داد و و قدرتمند كانون توجه كساني بود كه
ها  كه تبريزي چنان. دادند آمدند يا سالطين صفوي آنان را به اصفهان كوچ مي ستد به اين خطه مي

از اين جهت . كه ارامنه را در جلفاي اصفهان سكني داد همچنانو را شاه عباسي به اصفهان آورد 
 اهل علم و انديشه و هنر ةبود و قبل» صدف گوهر فضال«دي ن زمان اصفهان به قول نصرآبا آدر

  .گرديد محسوب مي
آيند   صفاهان ميهو امروز حال آنان كه ب«: نويسد مي) ق١١١٧م بعد از (مال صالح قزويني   

 البته بسياري از ايرانيان .» سلطنت آنجا بودةآمدند و آن وقت قاعد حال آنان است كه به بغداد مي
و آنان كه از ايران به هند «شد   آنجا مانع از بازگشت آنان به وطن ميةرفتند كه جاذب نيز به هند مي

، ١٣٧١قزويني،  (.»روند غالباً از اين جهت اهل و وطن از ياد بنهد و دل از كار ايشان بپردازند مي
: ندگوي  اصفهان مقام داشتند ميةاز قول مردمي كه در حوالي قيصري» نوادر«او در كتاب ) ٢٠٧ ص

الزم به ذكر است كه كتاب ) ٣٨٩همان، ص (.» ايران اصفهانةخالصة دنيا ايران است و خالص«
) ٣٩٦ -٤٠١م ميان ( است راغب اصفهاني» محاضرات االدباء و محاورات الشعرا« گزيدة »نوادر«
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كه توسط اين عالم و اديب دوران صفوي به فارسي درآمد و مترجم، بسان سنت نويسندگان 
نچه را كه در متون فارسي روزگار خود از حكايات و امثال رايج و اطالعات علمي و گذشته، آ

شناخت در ذيل هر موضوع آورد و بدين ترتيب  اجتماعي و طنزهاي مربوط به آن موضوعات مي
  )٧٩٠ ، ص١٣٧٩جعفريان،  (.دمكتابي خواندني با عنوان نوادر پديد آ

هاي گوناگون نهايت  رد ترويج تشيع به شكلاز طرف ديگر پادشاهان صفوي عموماً در مو  
 قدرت عالمان شيعي كه در اين زمان براي تدوين ةاهتمام را به خرج نهادند و روز به روز بر دامن

اي  كار گرفته شده بودند، افزودند و موجبات پيدايش طبقه اصول و قواعد مذهب رسمي كشور به
اي از آنان به   قدرت پاره،عرض كمتر از يك سدهاز روحانيان را در اصفهان فراهم آوردند كه در 

  )١٧٢، ص ١٣٤٩طاهري،  (.رسيد پاي نفوذ كالم پادشاه مي
 يك مذهب ساده همانند حنفي يا شافعي نبود بلكه ةرسميت تشيع در اين دوره تنها به مثاب  

 كه عميق در ايران آغاز شد ي مطرح شد كه در پرتو آن تحولي سياسي خاصةبه همراه فلسف
شمار، موقوفات فراوان، امكانات علمي  مدارس بي.  به دنبال داشتاي شكوفايي همه جانبه

 خطي، ايجاد مساجد ةگسترده، حفظ ميراث مكتوب و تاريخي گذشته، كتابت صدها هزار نسخ
  . دورة درخشاني از تاريخ ايران اسالمي را از جهت فرهنگي رقم زد…ها و  بزرگ، عمارتها، پل

عنوان يك واحد سياسي  دام به لحاظ سياسي پس از نه قرن موجب شد ايران بهاگرچه اين اق  
و مستقل و فراگير، پيش از اسالم خود را باز ديد و به عنوان يك كانون شيعي قدرتمند تمام 
نهادهاي اجتماعي، ديني، اقتصادي و عقيدتي را دگرگون نمايد؛ اما از نظر ادبي خطرناك بود چه 

شد  لمان شيعه در كنف حمايت پادشاهان صفوي موجب مبارزه با تصوف ميقدرت روز افزون عا
 چهارم تا ظهور شاه اسماعيل منبع الهام شاعران پارسي بود و در اين ميان ةكه در گذشته از سد

دهي بسياري از اين جريانها نقش  اصفهان، پايتخت پر رونق دولت قدرتمند صفوي در جهت
  .عمده و اساسي داشت

ترين پادشاه صفوي مبارزه با متصوفان و از  خصوص در دورة شاه عباس مهم همان بدر اين ز  
اي كه نسبت به  بين بردن نفوذ آنان به حدي شديد بود كه در عرض سي سال مهر سيصدساله
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و اين در ) ٣٣٦، ص١٣٤٩طاهري، (تصوف وجود داشت از بين رفت و جاي خود را به كين داد 
  .ي خود را بر پايه قدرت صوفيان و خانقاه استوار كرده بودحالي است كه دولت صفوي بنا

قبل از آنكه صفويه روي كار بيايد، در قرن هشتم و نهم، تصوف در ايران به صورت يك   
هايي براي ورود به تصوف  گرايش عمومي درآمده بود و از طرف ديگر در جوامع شيعي زمينه

ور در ميان شيعه نفوذ كرده بود و در طي قرن رو تصوف از قرن هفتم به مر از اين. وجود داشت
شيخيان سربداري و بعد مرعشي دو . هشتم و نهم مذهب شيعه به شدت از آن متأثر شده بود

و ) ٦٧٩م ( روشن از اين جريان شيعي خانقاهي بود و تفكر افرادي چون ابن ميثم بحراني ةنمون
 همچنين .ند عالمان شيعه از تصوف بود تأثيرپذيريدهندة نشان) ٧٨٧م بعد از (سيد حيدر آملي 

 محكم ة بين تسنن و تشيع را بر محور تصوف پيمود و پايةدانيم كه خانقاه شيخ صفي فاصل مي
  .قدرت سياسي صفوي گرديد

 اين قدرت سياسي قزلباشان ترك وابسته به خانقاه شيخ صفي بودند كه به ةمحور عمد  
كه ميراث فكري چنداني نداشتند؛   در حالي،سرعت به يك نيروي سياسي نظامي تبديل شدند

به داليل . هرچند ميراث كلي تصوف از طريق نظم و نثر فارسي به اين دوره منتقل شده بود
سياسي و اعتقادي كم كم و از همان ابتدا از نفوذ و قدرت قزلباشان كاسته شد و در مقابل به 

و ) ٩٤٠م (رگي چون محقق كركي فقيهان و عالمان شيعي ميدان داده شد و ظهور فقهاي بز
 سياسي مهم شيخ االسالمي توسط آنان، سبب شد تا فقاهت در برابر -دست آوردن مقام ديني هب

  . استوار و رسمي به خود گيرديتصوف موضع
 دوم عصر صفوي تا به آخر نسبت به ةالبته شاهان صفوي به رغم انزواي صوفيان در نيم  

سياري از عارفان اصفهان تا زمان شاه عباس دوم مورد احترام ب. دادند آنان روي خوش نشان مي
توان گفت از همان ابتدا تمايل جدي به  شد اما مي بودند و امكاناتي نيز در اختيار آنان گذاشته مي

هاي  تخريب بقعه. روز قدرت و نفوذ آنان را كاهش دادند هآنان نداشتند و به همين دليل روزب
زدايي  ني مذهب بودند، در زمان شاه اسماعيل از اقدامات صوفيمشايخ صوفيه كه عموماً س

هاي مشايخ اهل سنت كه  جناب شاه اسماعيل به خانقاه«صفويه است كه از زمان او شروع شد و 
تصوف به عنوان  بنابراين مخالفت با) ٢٨٣، ص ١٣٣٩شيرازي،  (.»كردند رسيدند خراب مي مي
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خصوص آنان كه از بالد عرب به اصفهان آمده بودند  ها بزدايي نزد گروهي از علم يك جريان سني
م ( صفوي دنبال مي شد و كساني چون محقق كركي و فرزندش شيخ حسن عاملي ةدر تمام دور

  .نوشتند هايي را در رد صوفيان مي و امثال آنها رساله) ١١٠٤
ز حمايت نسبي ناگفته نماند ميراث عظيم تصوف اسالمي كه به اين دوره انتقال يافته بود ا  

و مالصدرا و حتي مالمحمد تقي مجلسي اخباري ) ١٠٣٠م (عالماني مانند شيخ بهاءالدين عاملي 
دهد جريان تصوف در اين زمان كه با شرع و فلسفه و عرفان  معروف برخوردار و اين نشان مي

امير معزالدين اصفهاني كه فقيهي ارجمند بود و از . بود، جريان نيرومندي بوده استآميخته 
 محقق كركي و ةشد و سيد حسين مجتهد كركي دخترزاد شاگردان محقق كركي محسوب مي

اما انتقاد از صوفيان نيز وجود داشت و . ي تمايالت صوفيانه داشتنديشيخ عبدالصمد، پدر شيخ بها
شدند و بقاياي جريانات كهن صوفيان  شد كه صوفيان بازاري تلقي مي  مياين كساني را شامل

دست و ياهو كشان در كوچه و بازار  هايراني بودند كه اهل خرقه و خانقاه بودند و كشكول ب
  .گشتند يا محافل خاص خود را داشتند مي

اي صوفيانه و ه ي كه تمايالت عرفاني او انكارناپذير است در انتقاد از شيخ بازييشيخ بها  
  :گويد هاي همين صوفيان بازاري است كه در مثنوي نان و حلوا مي پوشي جبه

  كي شود حاصل كسي را در لبـاس    ايـن مـقام فقر خورشيد اقتباس  
  اين دو بيت مثـــنوي آمــد به ياد    زيـن ردا و جبه ات اي كج نهاد  
  زوجـلوز درون قهر خـــدا عــــ    للخظاهرت چون گور كافر پر   
  وز درونت شـــرم مي دارد يــزيد    از برون طعنـه زني بر بايــــزيد  
  )١٧١، ص١٣٦١عاملي، (              
دهد كه جريان اجتماعي تصوف در روزگار صفويان در مجموع به  اين مسائل نشان مي  

 كژدار و مريز در ميان عوام و خواص به حركت خود ادامه گونةصورت انفعالي و در حاشيه به 
  . نداشتيداد ولي نقش چندان مؤثر يم

 ديگري كه در بررسي جريانات اجتماعي و ادبي عصر صفويه بايد در نظر گرفته شود ةنكت  
دادند  تسامح بارزي است كه تقريباً عموم حاكمان صفوي در برابر همة جريانات از خود نشان مي
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 توانستند در گران كم و بيش ميشدند دي و به غير سنيان كه در هرجا و هر شرايط بايد سركوب مي
كه از زمان عباس اول تا زمان شاه سلطان   آن روز حضوري ملموس داشته باشند چنانةجامع

 آزادي عمل زيادي داشتند و حتي نصارا به تبليغ آيين خود يانحسين مسيحيان و يهود
 ايشان ةرشاه عباس دربا«: شاردن نوشته است) ٧١٥ و ٧١٤، ص ١٣٧٥مجلسي،  (.پرداختند مي

كرد و  به رأفت و احسان رفتار مي) آمدند ارامنه با كشيشاني كه از اروپا براي تبليغ به اصفهان مي(
داد كه با آنان  فريب هرگز فرصت و امان نمي و مردم) يعني مسلمانان(نمايان كافركيش  به روحاني

  )١٦٥٣، ص ١٣٧٤شاردن،  (.»به دشمني و ستيز برخيزند
هاي گوناگوني كه داشتند به  گوناگون مردم آن زمان با رفتارها و سليقهرو طبقات  از اين  

شدند و عالوه بر علما كه از  هاي خاصي كه داشتند حاضر مي راحتي و آزادي در جامعه و محل
ها،  خوانان، ناطقان، قلندران، لوطي  قصه،مواهب خاص برخوردار بودند؛ صوفيان، نقاالن، شاعران

نوازان و امثال آنها كم و بيش  خوانان، موسيقي بازان، آوازه گيران، قوچ معركه، )نردبازها(نرادها 
 جدي يوجود داشتند كه در بسياري از موارد ضمن ارتكاب به انواع فسق و فجور، علما را مانع

  .ديدند در برابر خود نمي
هاي شخصي آنان مربوط  اساس اين تسامح در حقيقت به خود پادشاهان صفوي و گرايش  

 حاكم ة روحيةهاي مذهبي بودند اما به واسط بوده است كه اگرچه اغلب داراي حساسيت
كردند و به تناسب  هاي فساد اخالقي و اجتماعي را فراهم مي گري بر دربارها همواره زمينه اشرافي

بنابراين انواع فسادها . دادند گرايش سلطنت به اين قبيل امور قشرهاي جامعه را نيز بدان سوق مي
خواري در بسياري از اوقات ميان بخشي از مردم رواج داشت و  خصوص قماربازي و شراب هب

  . در كنار آن شاهدبازي و فحشا نيز بازار گرمي داشت.شد ها عرضه مي خانه حتي در قهوه
شمرد و ديگران را  كرد شراب را از لوازم سلطنت مي شاه عباس به همة اظهار تديني كه مي  

نصرآبادي دربارة شمس تيشي ) ٢٧٩، ص ١٣١٧نصرآبادي،  (.كرد ردن آن مينيز تشويق به خو
شاه عباس در چهارباغ به چون در علم موسيقي و صوت و عمل مربوطه بود «: گويد مي

اي هم در پهلوي آن داير نموده، مقرر فرمود كه هر كسي  اي جهت او بنا كرده و شرابخانه خانه قهوه
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 .»را مهري در كف دست بزند و به عالمت داروغه او را آزار نرسانددر ميخانة او شراب بخورد او 
  )١٤٧همان، ص(

: تبيين كرده و اذعان داشته است) صفي(شاردن اين قبيل فسادها را در دورة شاه سليمان   
نيز را خوارند و شاه سليمان  درباريان، سواركاران و سرسپردگان به نشاط و طرب، جملگي شراب«

نويسد در اصفهان دوازده هزار زن روسپي ماليات   هم او مي.»رنداگذ رب نميمي و مط روزي بي
 روسپيان اصفهان هر سال هشت هزار تومان …كنند  دهند و رسماً و آشكارا خودفروشي مي مي

  )١٤٦٨، ص ٤  و ج٨٦٤، ص ٢ ، ج١٣٧٤شاردن،  (.دهند ماليات مي
ه رعايت حدود شرعي را پادشاهان صفوي به غير از شاه طهماسب و سلطان حسين ك  

 .كردند گساري افراط مي كردند، همگي به شرابخواري معتاد بودند و برخي از آنها در باده مي
  )٦٢٩، ص ١٣٧١فلسفي، (

خواري براي شاه  اي ميان مردم رواج يافته بود كه اصوالً شراب  عوامانهةدر اين زمان عقيد  
يمان در ايران بوده است، پس از شرحي در سانسون كه در دورة شاه سل. شود گناه شمرده نمي

به اين ترتيب اگر شاه در ماه رمضان روزه نگيرد يا اينكه شراب بياشامد به «: نويسد باره مي اين
شود و از رعايت   مرتكب گناه نمي،مناسبت اين است كه پسر امام است و از دودمان پيامبر است

حتي در دورة شاه اسماعيل ) ٣٦ص  ،١٣٤٦ سانسون، (.» اصول و قوانين شرعي معاف استةكلي
رسد دربار شاهي به ويژه در ايامي كه شاه در اصفهان بوده آلوده به شرابخواري و عيش  نظر مي به

  )٣٧١ ص ،١٣٧٩جعفريان،  (.و عشرت بوده است
آمد اين بود كه پادشاهان و مردم را امر  در اين ميان كاري كه از دست عالمان پرقدرت برمي  
صدور فرامين عمومي جهت اجراي امر به معروف كه در . روف و نهي از منكر كنندبه مع
شد نشان از   علما صادر ميةهاي مختلف عصر صفوي  از طرف پادشاهان و به توصي دوره

شاه عباس دوم فرمان عمومي ) ٣٦٥همان، ص  (.گستردگي مفاسد در ميان مردم آن زمان دارد
ها  خانه بازي كه در قهوه انيني در جهت جلوگيري از همجنسبراي منع شراب و فساد كرد و قو

  )٤٣٢، ص١٣٦٤اعتماد السلطنه، . (رواج داشت وضع كرد
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ها نام برد كه پاتوق و محل اجتماع بسياري از  خانه فسق و فجور بايد از قهوههاي  از مكان  
خانه از  قهوه. ستگرفته ا جايي كه مباحث ادبي و نقد شعر در آنجا صورت مي. شاعران بوده است

ها  هاي جالب دورة صفوي است كه هم محلي بوده است براي صرف قهوه و ساير نوشيدني پديده
خوانان و در حقيقت مركز  خوانان و شاهنامه و هم محفلي براي ادبا وشعرا و دراويش و قصه

  .پررونق ادبي آن روزگار
 توسط ميرزا ١٠٨٣در سال هاي سودمند اين دوران است كه  تذكرة نصرآبادي از تذكره  

در اين تذكره احوال شمار فراواني از شاعران يا كساني . محمد طاهر نصرآبادي تأليف شده است
هاي فراواني از  اين كتاب آگاهي. اند فراهم آورده است كه به هر روي شعري در عمر خويش گفته

لما، محالت، روستاهاي هاي آن زمان، ع ها و تخصص  آن روز، مشاغل، انواع دانشةافراد جامع
خصوص فضاي عمومي و اجتماعي شاعران  هها و ب خانه ها، مساجد، معابد، قهوه زاده اصفهان، امام

  .گذارد قرن يازدهم را در اختيار ما مي
اين . خانه و حضور شعرا و دراويش در آن ياد شده است در سراسر اين تذكره از قهوه  

يافتند و شعراي اصفهان و هنرمندان ديگر  در آن حضور ميمحفل جايي بوده كه از شاه تا درويش 
مال شكوهي «: كردند  اشعار و آثاري را كه تازه سروده و آماده كرده بودند عرضه مي،آن عهد

 .»ديآ ميخانه   عرب نشسته بود كه شاه عباس ماضي به قهوهةخان روزي به اتفاق مير آگهي در قهوه
 .»آيد خانه مي گذارد و گاهي به قهوه تاجي بر سر مي. تمير همام مرد درويش فقيري اس«يا 

  )١٤٦ و ٢٣٩، ص ١٣١٧نصرآبادي، (
هاي  عالم بزرگ اين دوران كه به ثبت نكات محيط) ١٠٥٠-١١١٢(سيد نعمت اهللا جزايري   

» مدارس شيطان«قهوه خانه را » االنوار النعمانيه«اجتماعي و فرهنگي عالقه داشت در اثر مهم خود 
تا،  جزايري، بي(خوانند  هاي دروغ مي خوانان و ناطقان قصه د از اين جهت كه در آنجا قصهنام مي

  ).٦٣ص
هاي   اگر در بررسي شعر اين دوره، برخالف دورهنيست تعجب جايوجود اين شرايط  با  

هاي علمي، عرفاني و ديني در آن بسيار اندك است و ابداع و  كنيم كه مايه سابق، مشاهده مي
شود  هاي اساسي آثار هنر است به مفهوم ادبي آن در اين دوره كمتر ديده مي كه از ويژگيخالقيت 
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هايي از ذهنيت شاعران به نمايش درآمد اما در مجموع   تصويرهاي خيال جلوهةو اگرچه در عرص
 شعر اين روزگار شد كه ةهاي برجست پردازي، ويژگي گويي و نهايتاً خيال تقليد و تكرار و زياده

  .خصوص در اصفهان است هماً معلول اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان بتما
اند عموماً موضوعات  آنچه هم شعراي صفوي در مدح ائمه و مراثي بزرگان دين گفته  

سطحي، عاميانه و تكراري است كه بيشتر منحصر است به ذكر اسامي و القاب و عناويني كه قطعاً 
اند و البته اين قبيل مدايح و مراثي در برابر حجم عظيم شعر  بودهاطالع  آنها از مفاهيم عميق آن بي
  .اين دوره بسيار اندك است

شد آنان بيش از اندازه عنصر خيال را  مايگي شاعران عصر صفوي موجب مي مايگي يا كم بي  
 شاعري نحوةشد به  بخشي از اين شيوه نيز مربوط مي. در خلق آثار خود در نظر داشته باشند

 از شاعران سفر كرده به هند كه براي برخورداري از درگاه پادشاهان هند به آن ديار روي گروهي
 يكي از عناصر اصلي شعر است كه ،البته خيال. بندي نداشتند آوردند و ارمغاني جز خيال و خيال

آميز شاعران عصر صفوي به اين عنصر مهم  يابد اما توجه مبالغه بدون آن شعر واقعي تحقق نمي
هنر . آرايي در اين عهد ضعيف و كالم پخته و متين كمتر محسوس گردد عث شد تا سخنبا

 و »انديشي باريك«، »قماشي خوش«، »تراشي مضمون«، »بندي خيال«شاعري از ديد اين شاعران جز 
  .اي بود كه به سبك هندي معروف شد نبود و اين روش تازه» تراشي لفظ«

ماعي خاصي است كه در آن روزگار كانونش اين سبك محصول شرايط سياسي و اجت  
در ميان شاعران گرديد و روز به روز به رونق آن » روش تازه«اصفهان بود و موجب پيدايش اين 

دهندة آن  هاي خط گيري اين مكتب جديد نقش شهر اصفهان و جنبه در جريان شكل. افزوده شد
حق اينست كه اين طرز سخن را «  معاصرآنقدر زياد است كه بنا بر نظر برخي از اديبان و منتقدان

سبك اصفهاني بناميم زيرا مسلم است كه ظهور اين سبك در بين شعرا و گويندگان عصر صفوي 
 تغييرات طبيعي و ةزبانان بالد ديگر معلول تحوالت گوناگون اجتماعي و دنبال در ايران و فارسي

 در واقع زبان طبيعت و احتياج عصري و پيدايش مجازات و كنايات و استعارات جديد بوده و
طبيعي مردم يك عصر است كه خودبخود اين حدوث و تازگي را چه در زبان محاوره و چه در 

 نشان دهد كه فالن سبك ،تواند ادعا كرده كس نمي اال هيچ آورد و وجود مي زبان ادب و سخن به
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صفوي كه شهر عظيم  در عصر درخشان …باشد  طور اخص مي همخلوق فالن شاعر يا نويسنده ب
ط امم و مهد پرورش علما و دانشمندان به انواع راحت و يو مشهور اصفهان سواد اعظم و مح

نعمت بوده است واضح است كه اين سبك از سخن هم مانند مظاهر ديگر تمدن آن عهد از علوم 
 ةادو فنون و صنايع و حرف منسوب بدانجا خواهد بود الغير و اكثر گويندگان آن عصر يا ز

همچنين شعرايي از قبيل ) ٤ ، ص١٣٣٣اميري فيروزكوهي، (. »اند  آن بودهةيافت اصفهان و يا تربيت
نظيري نيشابوري، عرفي شيرازي و طالب آملي و ظهوري ترشيزي كه در عداد مهاجرين اولين 

مين  شعرا به هندوستان در واقع از پيشقدمان و علمداران اين سبك قبل از سفر به هند به هةطبق
گذاي شد و در اصفهان به  دست شعراي ايراني در ايران پايه هاين سبك ب. گفتند شيوه سخن مي
 هندوستان و افغان ي صائب و پيروان ايراني او به حد كمال خود رسيد و شعرا،وجود اكمل آن

  ) ٥همان، ص  (.امثال شوكت بخاري، ميرزا بيدل، غني كشميري و ديگران همه از متابعين او بودند
آيد كه اصفهان آن روز چشم و چراغ  ترين شاعر عصر صفوي نيز برمي از شعر صائب بزرگ  

  : شعر و سخن بوده استةاهل ادب و قطب داير
  كه جاي بلبل آمل در اصفهان خاليست  به طرز تازه قسم ياد مي كنم صائب  
  )٦ همان، ص     (                
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  .۱۳۶۴، ، محمد اسماعيل رضواني، تهران، دنياي كتاب۱ ، جتاريخ منتظم ناصرياعتمادالسلطنه،  -
  .۱۳۳۳، ، تهران، به اهتمام بيژن ترفي، خيام كليات صائب تبريزيةمقدماميري فيروزكوهي،  -
  .۱۹۵۷، ، حسام الدين راشدي، كراچي مقاالت الشعراةتذكرتقوي، ميرعلي شير،  -
  .، تبريز۲  ج،االنوار النعمانيهتا،  اهللا، بي جزايري، سيد نعمت -
  .۱۳۷۹ و دانشگاه،  حوزهة جلد، قم، پژوهشكد۳،  دين، فرهنگ و سياستةصفويه در عرصجعفريان، رسول،  -
  .۱۳۵۴، ، تهران، اسالميه۴ ، جروضات الجناتخوانساري، محمد باقر،  -
  .۱۳۴۶،  تقي تفضلي، تهرانة، ترجمسفرنامهسانسون،  -
  .۱۳۷۴،  تهران، توس اقبال يغمايي،ة، ترجمسفرنامهشاردن،  -
  .۱۳۳۹، ، محجوب، تهران، سنايي۱ ، جطريق الحقايق، )نايب الصدر(شيرازي، محمد معصوم  -
  .۱۳۴۹، جيبي ،تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباسطاهري، ابوالقاسم،  -
  .۱۳۶۱، ان، چكامه، سعيد نفيسي، تهركليات اشعار، )شيخ بهائي(عاملي، بهاءالدين محمد  -
  .۱۳۷۱، ، علمي، چاپ پنجم۲ ، جزندگي شاه عباس اولفلسفي، نصراهللا،  -



 

  

  ادبيات ايران516

  .۱۳۷۱، قزويني، مالصالح، نوادر، مجاهد -
  .۱۳۷۵، ، ميراث اسالمي ايران، دفتر سوم، قماهل ذمهمجلسي، محمدتقي،  -
  .۱۳۱۷، ، وحيد دستگردي، تهران، ارمغان نصرآباديةتذكرنصرآبادي، ميرزاطاهر،  -
  


