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 و نثر فارسیشناسی نظم سبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
قرن نهم كه از است  ادبیات فارسی شعر درای از سرایش نمونه : شعر سبک هندیزمینه و هدف

تا قرن سیزدهم هجری امتداد داشته است. این سبک به دالیلی كه در این جستار به آن خواهیم 

 در این پژوهش تالش شده پرداخت، غیرسیاسیترین دورۀ شعر در ادبیات ایران محسوب میشود.

 است به علل دریزانی از ادبیات انتقادی و سیاسی در سبک هندی دست یابیم.

-ای و روش توصیفیبا ابزار تحقیق كتابخانهای نظری است : این مقاله مطالعهروش مطالعه

 و تحلیل قرار داده است.سبک هندی را مورد تجزیه تحلیلی، كه محتوای انتقادی و اعتراضی شعر 

: از مهمترین عواملی كه در این دوره به دریزانی از اعتراض منجر شده است، یکدست هایافته

اقتدار حکومت صفوی، مذهب و سختگیریهای مربوط به آن، ترس و سیاست، شدن نهاد قدرت 

سفر به هند، راهیابی و نفوذ زبان فارسی در هندوستان، نوع قالب ادبی و تغییر آن از حکومتیان، 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Indian style poetry is an example of poetry 
in Persian literature that spanned from the 9th century to the 13th century. This 

style is considered the most non-political period of poetry in Iranian literature 
for the reasons that we will discuss in this essay. In this research, an attempt 
has been made to find out the causes of evasion of critical and political 
literature in Indian style. 

METHODOLOGY: This article is a theoretical study with a library research tool 
and a descriptive analytical method, which has analyzed the critical and protest 
content of Indian style poetry. 

FINDINGS: The most important factors that have led to the avoidance of 
protests in this period are the homogenization of the institution of power and 
politics, the authority of the Safavid government, religion and its related 
strictures and fear of the rulers, traveling to India, finding a way and the 
influence of the Persian language in India. The type of literary form and its 
change from ode to sonnet, the fields of Sufi thinking and isolationism, the 
writing of poetry by some non-Iranians, and dozens of other big and small 
factors, including the lack of motivation to express protest, can be mentioned. 

CONCLUSION:  From the collection of these factors, we found that the 
literature of this period was far from protest and critical thoughts, and poets 
did not pay attention to political issues for the reasons mentioned, as a result, 
Indian style literature was different from other literary periods in terms of 
political approach. 
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 مقدمه

های اجتماعی و مذهبی حاكم و عملکرد حکومتها در دوره-در طول تاریخ ادبی ایران به علل وضییعیت سیییاسییی  

ضی        شاعران و رونق ادبیات اعترا ضعگیری  شاهد مو ضوع در دوره   انتقادی -مختلف،  ستیم. این مو های مختلف ه

ست. در برخی دوره    ضیض بوده ا شا متفاوت و در اوج و ح ضی و انتقادی  ها به علل مختلف كمتر  هد ادبیات اعترا

یکی از جریانهای مهم تاریخ ادبی ایران كه بررسی آن از زوایای دونادون حائز اهمیت است، سبک هندی    ایم. بوده

ست  ستقبال دربار   ا شاعران  هند پرورادبكه به علت ا شاهان     از  سیگوی و همچنین بیتوجهی پاد به   صفوی پار

شعار متداول مدحی، دروهی از دوینددان به  رفتند و در آنجا به شعر و شاعری پرداختند و سبکی را     هندوستان  ا

، «سییبک اصییفهانی»یا « طرز تازه»بک با نامهای دیگر به وجود آوردند كه به سییبک هندی معروف شیید. این سیی

سالهای          صلج  ست كه در فا سی ا شعر فار شعری و   4655تا  455جریانی در  پدید آمد و از نظر جهانبینی، زبان 

صویرپردازی    شت.      شیوۀ تخیل و ت سی دا سا شعر قرن نهم و پیش از آن تفاوتهای ا شم در    با  ست وقتی محت نقل ا

كه شعرا زبان به مدح و ثنای من  مکان فرمودند كه من راضی نیستم   شاه جنت »طهماسب شعر سرود،     مدح شاه 

السالم بگویند، صله از ارواح مقدسج حضرات و بعد از ما     آالیند؛ قصاید در شأن شاه والیت و ائمه معصومین علیهم    

عوامل مختلف سیییاسییی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، نحوۀ رفتار   (. 433: 4آرای عباسییی، ج )عالم« توقع نمایند

صادی و    ضعیت رفاه اقت شاعران و عکس سخت  حکومت، و العمل آنان دیریهای مذهبی در این دوره در نحوۀ رفتار 

صورت مأموریت           سلطنت ب ست و جلوه دادن  سیا ست. آمیزش و تعامل دین و  در قبال حکومت تأثیردذار بوده ا

شییاعران معروف این سییبک كه دارای نفوذ بیشییتر بودند  ازمقدس دینی، مهمترین ویژدی این دوره بوده اسییت. 

ای، عرفی شیرازی، كلیم كاشانی، فیض دكنی، وحید قزوینی، بیدل كمرهنقیائب تبریزی، زاللی خوانساری، علی ص 

 و غنی كشمیری را میتوان نام برد.

شاعران تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی،        ضعیت  شان میدهد و شاعران در این دوره ن نحوۀ برخورد حکومت با 

سیاسی، اقتصادی و حتی منطقج جغرافیایی و نفوذ حاكمان متفاوت بوده است و این تنوع سبکی در طول دو قرن  

شاعران او و نیم، همزمان در مناطق مختلف مشاهده میشود. از این    ایل این دوره همچون محتشم و وحشی   روی 

شیرازی،             صفهانی، عرفی  ضمیری ا شاعرانی مثل  صائب متفاوتند؛ نیز  شاعران اواخر این دوره همچون  بافقی با 

یدل عظیم     خاری و ب با حکومت            شیییوكت ب یا مثبت  باطی اعم از منفی  نان هیچ ارت کدیگر. برخی از آ با ی بادی  آ

ودند و با اهداف حکومت همسیییو بودند. برخی دیگر ادرچه هیچ انگیزۀ       نداشیییتند. برخی دیگر در خدمت دربار ب     

اعتراضییی و انتقادی در مورد حکومت نداشییتند، داه به دالیلی مورد غضییب قرار درفته و از دربار رانده میشییدند.  

شد و          عواملی از این  ضی با سی و غیراعترا شد ادبیات این دوره غیرسیا سبب  شاعران در این دوره  دست  ه  بعمدۀ 

در این تحقیق   مسییائل سیییاسییی بیتوجه باشییند و به رفتار حاكمان و تحوالت سیییاسییی واكنشییی نشییان ندهند.

انتقادی و مقابله -های اعتراضی چرا در شعر این دوره شاهد اندیشه    میخواهیم به سؤاالت ذیل پاسخ داده میشود:   

 راضی در این دوره رونق نداشته باشد؟های اعتچه عواملی باعث شده است اندیشه با رفتار حکومتها نیستیم؟

 

 سابقۀ پژوهش
شده است كه برخی از آنان  های ورود شاعران به عرصج سیاسی در این دوره چند مقاله نوشتهدرخصوی زمینه

 اند.توضیح خاصی در مورد علل وارد نشدن به عرصج اعتراضی نداده و برخی نیز راه خطا پیموده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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عواملی را بیانگر ناهمسویی با  ،«سبک هندی مظهر مقاومت منفی»ای با عنوان مقاله( در 4399شیری ) قهرمان 

دزینی از دیری و عزلتدوشه»استدالل كرده است كه در این دوره  سیاستهای حکومت در دورۀ صفویه دانسته و

نار ولوهی حیاكم، كسیر نیادزیری، بیتوجهی به فرهنگ و ادب و سنّتهای دذشته، استفادۀ انیدک از عناصیر اییدئ

دویی و دسست معنایی، نفیی هر نوع ایدئولوهی و نهادن قصیده و روی آوردن به غزل، درونگرایی و پراكنده

زدایانیه و انتخاب مخاطب از میان متخصیصان جهانبینی، مهاجرت و پناه بردن به بیگانه، جستجوی مفاهیم آشینایی

ای ر برابر آن كنشگریهای نامقبول در جامعه است كه دقیقاً در سویهو شیاعران، شیماری از واكنشهای شیاعران د

در این پژوهش ضمن اینکه موارد ذكرشده را (. 44: 4399)شیری، « سیر میکند ناهمسو با سیاستهای حکومیت

 ءمستند نمیدانیم، همچنان معتقدیم این دوره غیرسیاسیترین دورۀ ادبی ایران محسوب میشود و دالیل آن را احصا

 ایم.و تحلیل كرده

 به« دریزی غزل سبک هندیشناختی به انسجامگاهی جامعهن»در مقالج  ( نیز4394كاظم دزفولیان راد و دیگران )

اند؛ ولی كردهخرددریزی است اشاره  كه ناشی از دوره این های سرایندداندسیختگی معنایی و پریشانی اندیشه

امیرحسین بهمنی و اند. موضوع اعتراض را مورد توجه قرار ندادهمواردی درخصوی درایش یا عدم درایش به 

وجوه مختلف شعر دورۀ سبک هندی را مورد « بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی»( در مقالج 4344دیگران )

اند و معتقدند شاعران این ای به وجه اعتراضی و سیاسی نکردهاند و در بین وجوه مختلف، اشارهبررسی قرار داده

شاعر به »وره انتقاداتشان بصورت شکوه از روزدار است و خطاب به شخص خاصی نیست و در وجه انتقادی د

از منابع كتابی نیز به چند منبع مهم درخصوی (. 99: 4344)بهمنی، « انتقادات اجتماعی، اخالقی و دینی میپردازد

دردباد شور جنون »محمود فتوحی، اثر « نقد ادبی در سبک هندی»سبک هندی میتوان اشاره كرد از جمله: 

صائب و سبک هندی در دسترۀ »اثر محمد شمس لنگرودی، « )سبک هندی و احوال و اشعار كلیم كاشانی(

از مهدی نصیری دهقان كه درخصوی دریزانی « شناسی شعرسبک»از محمد رسول دریادشت و « تحقیقات ادبی

ضوعی كه در این جستار مورد بررسی تحلیلی قرار درفته ما موااند؛ توجهی نداشتهاز اعتراض و انتقاد بحث قابل

كم نظام حااست دریزانی شاعران سبک هندی از موضوعات سیاسی و انتقادی و اعتراض و انتقاد نکردن شاعران از 

 است كه در منابع موجود تا كنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

 بحث و بررسی
اجتماعی است. ادبیات -اعتراض بدان مصطلح شده، معموالً اعتراضهای سیاسیمهمترین نوع اعتراض كه ادب 

به آن دسته از آثار ادبی )نظم یا نثر( در ادبیات جهان اطالق میشود كه به ( »protest literatureاعتراضی )

عکس یاسی حاكم مننوعی روح انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر یا نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی و س

در مقابله با ظلم دشمن و استبداد حکومتها، »(. به عبارتی مجموعه آثاری كه 649: 4395دار، )پشت« كرده است

نفی ارزشهای انسانی و اخالقی و مذهبی از طرف مردم در راستای دفاع از حقوق اجتماعی، سیاسی، آموزشی، 

)سجادی راد و ذاكری، « میشودهای فرهنگی اجتماع ارد الیهفرهنگی، ایدئولوهیک و... جهت مبارزۀ غیرنظامی و

ادبیات اعتراض، ادبیاتی پویا، آرمانگرا و مدافع ارزشهای واال و راستین انسانی است، ادبیاتی » (. پس445: 4349

ت بودن و وكه نابرابری را برنمیتابد و هردز نمیتواند از كنار تفاوتهای ناروا، بیتفاوت بگذرد. حتی ادر این بیتفا

(. در ادبیات 61: 4399)سلطانی فردی، « فشانیها و ازخوددذشتگیها، مقدور نباشدبرنتابیدن نارواییها، جز از راه جان

ایران پس از قرن هفتم و هشتم، شعر انتقادی به حالت فردی تنزل كرد و بخصوی در دورۀ صفویه رنگ باخت و 
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با نگاه به رویکرد اعتراضی در  وت تا وقوع مشروطه ادامه داشت.باعث شد شعر اعتراضی به حاشیه برود و این سک

 شاعران سبک هندی میتوان آنها را به چند دروه تقسیم كرد.
بخشی از آنان طبق ارادۀ حکومت از شعر مدحی دست كشیده و همسو با خواست و ارادۀ حکومت، شعر را در 

صفوی اقبال به شعر مدحی پیدا كردند، داهی شعر  خدمت مطالب دینی و مذهبی قرار دادند و بعدها كه شاهان

 مدحی هم میسرودند و داه مورد غضب شاهان نیز قرار میگرفتند، اما هردز به سمت شعر اعتراضی نرفتند.

برخی دیگر به علت اینکه در این دوره، هند مأمن و پناهگاه مناسبی برای ایرانیان بود و در ایران خریدار شعر نبود، 

های دورۀ غزنویان از ستند و به آنجا مهاجرت كرده و در خدمت پادشاهان دوركانی هند كه هنوز به شیوهببار سفر 

دربار حمایت میکردند رفته و در آنجا به شعر و شاعری پرداختند. اینان هم توجهی به مشکالت اجتماعی نداشتند 

 و طبیعتاً شعر انتقادی هم نمیسرودند.

 های شیعی از بالد عرب به ایران مهاجرتهستند كه غیرایرانی بودند و به علت انگیزه بخش دیگری از شاعران آنانی

بر مشاغل معمول خود، به شعر و شاعری هم میپرداختند كردند و با آشنایی با زبان فارسی و ذوق شاعری، عالوه 

 و همسو با اهداف حکومت و خواست آنان بودند.

مختلف هندوستان زبان فارسی را زیر نظر استادان خود فرا درفته و به برخی دیگر از شاعران هندی در مناطق 

اجتماعی ایران آداهی نداشته و برایشان هم مهم نبود كه -شعر و شاعری پرداختند. این دسته از وضعیت سیاسی

سیاسی در های وجه انگیزههیچ  روی بهآیا رفتار حکومت ایران بر اساس داددری و مهرورزی است یا نه؟ از این 

 شعر آنان دیده نمیشود.

های تأثیر حکومت تیموری و دورهدستج دیگر معدود شاعرانی بودند كه طبق ساختار دذشتج ادبیات ایران و تحت 

 سبک عراقی، همچنان مشغول مداحی و شعر و شاعری بوده و با خدمت به حاكمان محلی امرار معاش میکردند.

میشود، غیرسیاسیترین دورۀ ادبی ایران است. صفویه پس از رسیدن به قدرت، دورۀ سبک هندی به دالیلی كه ذكر 

اقبالی حکومت و راغب بودند شاعران در مدح ائمج اطهار شعر بسرایند. این بی از پذیرش شعر مدحی امتناع كرده

در  بکخصوصیات اصلی این س»به شعر باعث شد رفتارهای مختلفی از شاعران دیده شود؛ درچه برخی مدعیند 

واكنش به سیاستهای فرهنگی دورۀ صفویه به وجود آمده است ... و شاعران بیتوجهی به تغییر و تحوالت سیاسی 

(؛ اما این پژوهش، یافتج دیگری را 44: 4399)شیری، « را وانمود میکنند تا از تأیید حکومت سر باز زده باشند

بعالوه اینکه، شاعران این دوره به علل یم پرداخت. فراروی محققان قرار میدهد كه در این جستار به آن خواه

مختلف از جمله عدم اقبال پادشاهان صفوی به شعر مدحی، از دربار صفویه دور شدند و به دربار پادشاهان دوركانی 

هند پیوستند. واكنش شاعران در مقابل رفتار پادشاهان صفوی دو دونه بود. برخی با ویژدیهای رفتاری و 

حاكمیت، خود را وفق داده و در حاشیج حکومت ماندند و برخی دیگر تن به مهاجرت داده و به  ایدئولوهیکی

دری و مشروعیت دادن و تثبیت به علت سیاستهای حکومت و اسیتفاده از ابزارهای سلطه هندوستان سفر كردند.

 ییر سیاستهای حکومیتآنها در جامعه توسط نهادهای دینی، هیچ نهاد یا شخصیتی نمیتوانست تأثیری بیر تغ

های ناروا باشد و شاعران بعنوان بخشی از همین جامعه از این قاعده مستثنا نبودند؛ در بگیذارد و درصدد نفی رویه

میذهبی دورۀ صیفویه عمدتاً خنثی بوده -اجتماعی و فرهنگی-نتیجه واكنشهای شاعران در برابر وضعیت سیاسی

شتگی از سوی امام زمان و ادعای یافتن كمر و شمشیر و تاج و فرمان با دعوی دما»شاه اسماعیل صفوی  است.

اند بصورت قیامی مذهبی و مأموریتی خروج از او، طغیان خود را بر پادشاهان عهد كه همگی از اهل سنت بوده

ادی كم از سوی مردم هم بعنوان یک حقیقت، جنبج اعتق(. این موضوع كم4: 4/5ج  ،4344)صفا، « دینی ارائه كرد
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آوایی و همگامی با پادشاهان صفوی از پای ننشسته و حتی به جعل درفت و بسیاری از علمای مذهبی در هم

(. این اعتقاد در بین همه رایج و محور فعالیتهای 44: 4395حدیث نیز روی آوردند )ن.ک. به: حسینی فسایی، 

 در مدح شاه سلیمان آمده است: تذكرۀ نصرآبادیسیاسی و اجتماعی صفویان بوده است. در 
 پادشاهی كه علی ابن ابیطالب بست

 

 كمر شاهیش از دست والیت به میان 

(4)تذكرۀ نصرآبادی: ی    

 

 عوامل دوری از اعتراض در سبک هندی

های ماقبل كه سبب شده است ادبیاتی متفاوت با دوره عوامل مختلفی در غیرسیاسی شدن این سبک تأثیر داشته

اقتدار حکومت صفوی، یکدست شدن نهاد قدرت و سیاست، از جمله مهمترین این عوامل و مابعد را شاهد باشیم. 

سفر به هند، راهیابی و نبود انگیزه در بیان اعتراض، مذهب و سختگیریهای مربوط به آن و ترس از حکومتیان، 

شیعی، نوع قالب ادبی و تغییر آن از قصیده -ارسی در هندوستان، عالقج شاهان صفوی به فرهنگ دینینفوذ زبان ف

 را میتوان نام برد. ذیالً به تحلیل به غزل، سرایش شعر از سوی برخی غیرایرانیان و دهها عامل بزرگ و كوچک دیگر

 اهمّ موارد میپردازیم.

سو مهاجرت اعتنایی به زبان فارسی است. از یک دوره عهد بی اینمهاجرت خاندانهای متعدد عرب به ایران: 

خاندانهای عرب و عالمان تازیگوی شیعه از عراق عرب درفته تا جبل عامل لبنان و بحرین و دیگر مناطق و سکونت 

د ندر قلمرو حکومت صفوی و از سوی دیگر تربیت شادردانی از ایرانیان توسط اینان كه به زبان عربی صحبت میکرد

و باعث نفوذ فرهنگ تازیان در ایران شدند، در همسویی با حکومت و عدم اعتراض سیاسی تأثیر دذاشته است. در 

ها عمدتاً با كتابهای عربی سروكار های آن دوران، آموختن ادب با دستور زبان تازی همراه بود و مکتبخانهمدرسه

ات و زبان عربی بود و موقعیت و فضای حاكم، آنان را به داشت. زبان معمول عالمان و نوشتار آنان نیز با تركیب

اعتنایی به زبان فارسی كرد. چشمپوشی از زبان مادری وامیداشت. این عامل مهم، این دوره را تبدیل به عهد بی

شددان مکتبهای دینی و فلسفی این دوران، ادرچه ایرانی بودند، یا در نوشتن به تا بدانجا كه بسیاری از تربیت»

(. این دسته و شادردانشان به دلیل 347: 5/4، ج 4344)صفا، « پارسی عاجز و ناتوان بودند و یا از آن ننگ داشتند

خاطر به حکومت و حمایت حکومت از اینان، هیچگونه دغدغج مخالفت با سیاستهای حکومتی تفکر شیعی و تعلق 

 نداشتند.

بسیاری از ایرانیان كه اهل فضل و دانش بودند و كسانی كه میخواستند بر مسند قدرت مهاجرت ایرانیان به هند: 

تکیه زنند، سراغ شعر و شاعری میرفتند تا به بیمایگی متهم نشوند. حتی بسیاری از عالمان میکوشیدند خود را 

ها در ف و تدوین كتابكوششهای خود را بصورتهای دونادونی مانند شاعری، تألی»ادیب و ادبشناس معرفی كنند و 

(. 111: 4/5، ج 4344)صفا، « مینمودندبیان مبحثهای مختلف ادبی از تاریخ و قصص درفته تا تذكره و لغت آشکار 

سهم اصلی در این جهت بر دوش دربار دوركانی هند بود. پناه درفتن شاعران در دربارهای امیران هند بویژه شاهان 

ق( و حمایت آنان از  4449تا  437زیب )سالهای جهان و اورنگنگیر، شاهسلسلج تیموری، همایون، اكبر، جها

ادیب  555شاعر و در حدود  755در این سالها بیش از »شاعران عامل دیگری بود تا آنها به امور انتقادی نپردازند. 

(. این 45: 4345، و دانشمند ایرانی به هند مهاجرت كردند و در آنجا آثار متعددی از خود برجای نهادند )فتوحی

التفاتی شاهان صفوی به شعر و شاعری، به تشویقات سبب میشد صدها شاعر ایران، ترک وطن كرده و به علت بی

هند مهاجرت كنند و با مدح شاهان و امرای دربار از بخششها و صالت آنان برخوردار شوند. ابوالفضل علّامی تعداد 



 65/ ورزی در سبک هندیانتقادی و سیاست -دریزانی از ادبیات اعتراضی 

 

(. این امر سبب شد 646-635: 4977برده است )علّامی، ر به اسم نام الدین اكبر را بیش از صد نفشاعران جالل

 از آنبسیاری از اشعار در قالب مدایح شکل دیرد. در نتیجج این مهاجرت وضعی به وجود آمد كه با دوران پیش 

ز طبقات اتفاوت داشت. این ددردونیها باعث فساد و انحطاط در زبان فارسی شد. بعالوه اینکه برخی سخنوران نیز 

 های مختلفاغلب آنهایی كه به هندوستان مهاجرت میکردند از صاحبان حرفه و پیشه»سرمایج ادبی بودند و بی

زبان دست جامعه برخاسته بودند و یا اصالً پارسی( و از میان طبقات متوسط و پایین47-44: 4347)فتوحی، « بودند

ت نان بعنوان تفنن بود و بیتوجه به اعتبار قلم با ادبیاتی سسنبودند. طبیعی است كه شعر و شاعری بیشتر بین ای

روی عمدۀ اینان هیچ انگیزۀ سیاسی یا انتقادی نداشتند. مجموعاً مایه بدنبال صورت و لفظ بودند؛ از این و كم

ادبیات این دوره درچه در آنجا مورد تشویق شاهان دوركانی واقع شد و در نتیجه این سبک در سرزمینهای 

یرایرانی به وجود آمده و در آنجا رشد كرد، ادبیات ایران بعلت نبود شاعران برجسته، رونق دذشتج خود را از دست غ

داد. این دسته از شاعران نیز به علت فاصله با مركز حکومت و سبک خای ادبی این دوره كه عمدتاً ابراز هنرمندی 

 پیدا كردناند. بعالوه دغدغج ه و شعر انتقادی نسرودهسیاسی غافل بود-خیالی بود، از وضعیت اجتماعیو نازک

مأمن و حامی جدید هم برای این دسته از شاعرانی كه مهاجرت كردند، فرصتی برای انتقاد و اعتراض باقی نگذاشت. 

تعداد شاعران و ابیات آنان در این خصوی بیشمار است. از بین اشعار بطور تصادفی رباعی مولوی محمدمظفر 

 این چند بیت را از كالم همایون آورده است: روز روشنا، مؤلف حسین صب
 داغ عشق تو بر جبین من است

 تا كه دشتم چو خاک بر در تو

 

 خاتم لعل تو نگین من است 

 بام فلک زمین من استپشت

 (153: 4/5، ج 4344)به نقل از صفا،                       

زبان فارسی بخصوی در سند، كشمیر، الهور، دهلی، ادره، و دكن دلبستگیهای هندیان به هندیان پارسیگوی: 

و آموزش زبان فارسی و شادردان زبردست باعث شد از بین آنان شاعرانی ظهور كند كه در این دوره خود صاحب 

سبک بودند و پیروانی در عرصج شعر و شاعری داشتند. شیخ محسن فانی كشمیری، ممتاز محمدسعید اعجازشاه 

دویان و شاعران هند هر یک صدها شاعر تربیت كردند. در دی، و میر غالمعلی آزاد بلگرامی از پارسیآباجهان

زمینه برای شعر و ادبیات فارسی آماده بود، این نگرش و طرز تازه بسرعت قاره هند كه از چند قرن پیش، شبه

 های خود را استوار كرده بود،هند ریشه در مقبولیت و دسترش یافت. درخت تناور ادبیات فارسی، كه از قرن هفتم

قاره را زیر سایج خود درفت تا آنجا كه در این منطقه، لهجج خاصی از زبان فارسی در این دوره بخش عظیمی از شبه

های خود را مینوشتند و هیجانات و عواطف خویش را به قاره با آن اندیشهپدید آمد كه نخبگان سرزمینهای شبه

فیاضی، ابوالفضل علّامی، هاشمی دهلوی، مظهر از بین پارسیگویان هند مهمترینشان فیضی شعر میسرودند. 

 اهلل جمالی دهلوی،آبادی، فقیر دهلوی، شاه فضلاكبرآبادی، ناصرعلی سرهندی، درامی كشمیری، بیدل عظیم

الهوری، بینش الدین سیادت مالشاه الهوری، چندربهان برهمن اكبرآبادی، شیدای فتحپوری، میرزا جالل

كشمیری، محمد افضل سرخوش، میرسید محمد شاعر بلگرامی و صدها شاعر دیگر را میتوان نام برد كه خدمات 

ای در این دوره به فرهنگ و زبان فارسی انجام دادند. اینان حتی یک بار هم به ایران سفر نکردند و بواسطج شایسته

 اند.ادی و اعتراضی نداشتهموقعیت فرهنگی و اجتماعی، درایشی به شعر انتق

عامل مهم دیگر در نسرودن شعر انتقادی، ددردونیهای بنیادی سیاسی، اجتماعی، گسترش مرزهای جغرافیایی: 

بود كه زمینج ظهور صفویان و تشکیل حکومت مقتدر مركزی را فراهم آورد. در  فرهنگی ایران در آغاز قرن دهم

ه شد و مرزهای طبیعی ایران به مرزهای دورۀ ساسانی دسترش یافت و این دوره فصل نوی در تاریخ ایران دشود



 44-35 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 64

عباس بزرگ و نادرشاه به ایران بازدشت و با بازیافت وحدت ملی، شکوه و جالل دذشته بخصوی در دورۀ شاه

انا و وملتی قائم بالذات، متحد، ت»های قبل اتفاق افتاده بود از بین رفت و به قولی دسیختگی ملی كه در دورهازهم

های دذشته ( این امر زبان هر منتقدی را كه ناامنیها و مصائب دوره4: 4375، 1)براون، ج « االحترام ساختواجب

را دیده بود میبست و مانع از آن میشد كه كسی زبان به اعتراض بگشاید و اقتدار ملی سبب میشد حمالت بیگانگان 

 راری امنیت نسبی در جامعه باشد.به مناطق مختلف ایران كم شود و عاملی برای برق

سالج قدرت صفویان بخصوی وپنجاهثبات و روایی اقتصادی در دوران دویستبرخورداری از رفاه اقتصادی: 

و رام كردن سركشان داخلی كه مایج دسترش  وحشیعباس و پیشگیری از هجوم اقوام نیمهودوسالج شاهدوران چهل

آبادانی و رفاه اقتصادی شده بود، عاملی شد تا برخی شاعران از انتقاد از دربار روی بردردانند. در این دوره راههای 

رو در كشور ساخته شد و رباطها و كاروانسراهای بسیاری در همه سوی ایران احداث شد. در امور صنعتی، كاروان

وآمد الملل فراهم شد و رفتهنری پیشرفت درخشانی به وجود آمد، شهرها دسترش یافت، بازردانی بین معماری و

دستی آنان همچون ایرانیان با اروپائیان فراهم شد. آزادمنشی برخی پادشاهان این دوره و شکوه و ثروت و دشاده

تجارت، كه سبب آسایش و امنیت نسبی شده بود،  عباس و نحوۀ ارتباط آنان با ارمنیان و استفاده از آنان در امرشاه

خود از عوامل رضایت عمومی بود. این امر زبان منتقدین و بدخواهان حکومت را میبست و مانع از آن میشد كه 

 روح انتقاد و اعتراض در جامعه رواج یابد.

و ترس و خشونت و  یکی از عوامل سکوت در برابر حاكمان، نه رضایت، كه خفقانترس و واهمه از حکومت: 

عباس بزرگ بوده است. خونریزی و بخصوی جدال بر سر قدرت بعد از دورۀ شاه اسماعیل تا به قدرت رسیدن شاه

آشامی در حق مخالفان داه در پوشش دین و داه در جامج سیاست و تدبیر ملک و فرونشاندن كینه و نفاق این خون

، پوست در كاه كردن، دوشقه كردن، میل كشیدن، خفه كردن و بوده كه به اشکال مختلف سر بریدن، مثله كردن

اعمال وحشیانج دیگر بوده است. آنها مخالفان را سوزانده و حتی به فرزندان خود رحم نکرده و آنها را كور میکردند 

 و یکی از عوامل ضعف خاندان صفوی همین كشتارهای وحشیانه بوده است. وقتی دیگران این حد از سبعیت را در

نمیدادند. نتیجج این خوی وجه به خود اجازۀ مخالفت با اهل قدرت را هیچ حق خویشاوندان صفوی میدیدند، به 

 اعتنایی به عالم سیاست نبود.حیوانی جز سکوت یا بی

نها تكشوری كه سابقج ادب و فرهنگ چندصدساله داشت، نهوضعیت نامطلوب شعر و شاعری در داخل ایران: 

دست نداشت كه جوالنگاه شمشیرزنان و رداپوشان تازی بود و همت دوست و دشادهادشاهان ادبدر این دوره پ

حاكمان عمدتاً صرف نگهداشت عالمان دینی میشد. اولین كسی كه در این دوران بیعالقگی خود را به شعر ابراز 

ار شعر مدحی و درباری، باز هماسب بود كه شاعران را توصیه به سرودن شعر منقبتی كرد. بیتوجهی بهطكرد شاه 

شعر را كساد كرد و باعث شد شعر از دربار خارج شود و همج اصناف ادعای شاعری كرده و توجه آنان به امور جزئی 

رواج خطاب معطوف شود و از اعتراض و نقد دوری جویند. آقا صفی فراهانی در ساقینامج خود، ایران را كشور بی

 كرده و میگوید:
 حتیاجم برآربیا ساقی از ا

 به هندم رسان خوش در آن مرز و بوم

 

 رواجم برآروزین كشور بی 

 به ویرانه تا كی نشینم چو بوم

 (734)به نقل از دلچین معانی: ی                         

بیتوجهی به شاعران و بیزاری از قصاید مدحی باعث دریزانی آنان از حکومت شد. مالمحمد صوفی مازندرانی  

 درخصوی بیتوجهی به شعر در ایران میگوید:
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 ندارد به من رغبتی هیچکس

 ازین بوم و بر مهر برداشتم

 چنان میروم زین دیار خراب

 

 در ایران چنانم كه در دیده خس 

 همه بوده نابوده انگاشتم

 كه ماهی ز خشکی رود سوی آب 

 (146)تذكرۀ میخانه: ی                                          

خاطری به حکومت داشتند به شکلهای با اینکه شاعران این دوره وضع نامساعدی نداشتند، آنانی هم كه تعلق 

مختلف مورد آزار قرار میگرفتند. خواجه حسین ثنایی، كه بعد از كشته شدن ممدوحش سلطان ابراهیم میرزا 

سرود، به علت اینکه نامش در قصیده نیامده بود پناه برد و قصیدۀ قرّایی در مدح او شاه اسماعیل دوم صفوی به 

سلطان از او در خشم شد و از ترس به هندوستان دریخت. دربارۀ حکیم ركنای كاشی متخلص به مسیح هم 

 توجهی كرد، او این بیت را سرود و روانج هندوستان شد:عباس به او كماند كه چون شاهآورده

 شام بیرون میروم چون آفتاب از كشورش  در فلک یک صبحدم بر من دران باشد سرش

 (147)به نقل از صفا: ی  

وران، بخصوی شعر در میان طبقج متوسط و بازاریان و پیشهدسترش هنر و ادبیات و زمینۀ اجتماعی و فرهنگی: 

 و یازدهمها را از حکومت تغییر داد و سبک شعر را نازل كرد. ادامج این تحوالت اجتماعی در قرون دهم نوع خواسته

شاعر سبک هندی جهان خیالی »شناسی، زمینج ددردونیهایی در طرز شعر و شاعری فراهم آورد. ازلحاظ جهان

میسازد و از لحاظ تخیل و تصویردری نیز بر مدار عناصر سنتی و قالبی میچرخد. بر خود را با دقت در امور جزئی 

اه شاعر دور مانده و بیش از آنکه به روایتهای بزرگ و همین اساس توجه او به امور اعتراضی و انتقادی از نگ

بسته است. تصویرها در سبک شناختی مشغول باشد، به ساختن جهانهای خرد خیالی دل انتزاعهای كالن هستی

روی این سبک از رازهای نادشوده و رمزهای عوالم غیب هندی، اشارت به جهانهای بزرگ و الیتناهی ندارد؛ از این 

تأثیر (. طبق این نظر آن بخش از سبک هندی كه ادامج سبک عراقی و تحت 46: 4345)فتوحی، « تخالی اس

عرفان و مبانی تصوف است، از نظر اندیشه، درونمایج عرفانی و اخالقی دارد و از سوی دیگر به جای جهان بیکرانج 

رایش او به جای آداهی جمعی و مابعدالطبیعی، بیشتر توجه به عالم معنی، در خیال شاعر نقش بسته است و س

سبک »ناخودآداه قومی و اسطوره، بیشتر به حافظج فردی و تجربج شخصی شاعر متکی است؛ به همین دلیل این 

نظر از شعر بیدل مجال طرح مباحث انتقادی و اعتراضی را به شاعر نمیدهد. درچه در شعر شاخج هندی، صرف 

ی دیری از اخالقیات ایرانندی، استقالل از سنت شعری فارسی و فاصلهمشرب هدهلوی و تنی چند از شاعران صوفی

 (.44)همان: « و محتوای عرفانی همواره روی به فزونی داشته است

د همچون آلوبخشی از مضامین شعر این دوره با كنشهای ناامیدی و بدبینی و فضای یأسفضای یأس و بدبینی: 

اقبال همراه است. این بدبینی و ناامیدی زمینج هر دونه اصالح و امید به شکایت از روزدار و ابنای آن و بخت و 

آینده را در ذهن و اندیشج هر ایرانی خاموش میکرد و مانع از آن میشد كه كسی طرح نو دراندازد و به تغییر 

 بیندیشد. كلیم میگوید:
وانه ساخت در نداری باده باید خویش را دی  نفس هشیار بودن عمر ضایع كردن استیک   

(457)كلیم: ی    
نگاه شاعران سبک هندی و بیش از همه صائب تبریزی و بیدل دهلوی به وجه غمناک هستی و بکاردیری مکرر 

هایی مانند قربانی، مرغ بسمل، زخم، مرهم، زخم و نمک، داغ، تیغ، رفو و الماس، آبله، فالخن، شیون، خراش، واهه

های بدبینانه برای جهان خاكی )مثل استعاره ناله، جنون، اضطراب، دردباد، اشک، دریه، خاكستر، خزان، شعله و
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غمکده، عشرتکده، حسرتزار، بولهبکده و جز اینها( مؤید این معنی است. ذهنیت غمگنانه، حتی در تخلص شعرای 

ای دارد؛ از آن جمله است تخلصهایی مانند آشوب، عصر، كه در واقع بیان استعاری بینش شاعر است، نمود برجسته

کی، بیدل، بیکس، تنها، حزنی، حزین، حیران، خرابی، رسوا، شیونی، عجزی، فانی، فگاری، فنایی، آفتی، اسیری، اش

اغلب حاوی معانی درمانددی و عجز و نومیدی و ناتوانی است، »دریه، الغری، ماتمی، محوی، مخفی، و وحشتی كه 

و انزوا كه همه از ناهماهنگی با مایل به دریز و اظهار بینیازی و نومیدی نسبت به خلق و پناه بردن به عشرت 

 (.45: 4345)فتوحی، « محییط حکاییت دارد

 

 دال چه شکوۀ بیهوده از قضا داری 

 

دوا داری طبیب را چه دنه درد بی   

(675)كلیم: ی    

 هیچ دلسوزی نداند چارۀ كار مرا 

 

 شمع بگریزد ادر بیند شب تار مرا 

(93)همان:    

 كند مریض را چو عیادت كشد دوا چه

 

 كسی به پرسش یک شهر آشنا چه كند 

(493)همان:    

از دیگر عوامل دوری از اعتراض در این دوره، قالب غزل است. به علل بیت: تکتغییر قالب شعر از قصیده به 

است و در قالب یک بیت شعر كامل میشود. غزل این « بیتتک»اجتماعی قالب شعر در سبک هندی، -فرهنگی

شده كه با قافیه و ردیف به هم پیوند خورده و شکل غزل به خود درفته است. بیتهای مستقل تشکیل تکدوره از 

بیتهایی، كه هر یک به موضوعی خای اختصای دارد، غزل را كامل میکند و معموالً مصرع كردن تک شاعر با جمع

د؛ شوشاعر در یک بیت كامل  معنیتراشی و اول را با مضمونی بیان میکند كه مطلب او جدید باشد و مضمون

بنابراین ابیات غزل ارتباط معنایی استواری ندارند و همین عامل باعث میشود زمینج طرح مباحث سیاسی و انتقادی 

ای آن را آمده و مصراع برجستهكه مبحثی دسترده است نباشد. داهی پیش از مصراعی كه معموالً معقول بوده 

مام میشود و سپس بیت بعد آغاز میشود. خاصیت این ابیات، یکنواختی در بیان حاالت كامل میکند و دویی شعر ت

استثنا همه غزل شاعران عهد صفوی بی»اینکه چرا عشق و وصال و فراق، شوق و حرمان و دیگر عواطف است. 

: 4376، 4داری، ج )تمییم« ای عرفیانی در آن نباشیداند و كمتر غزلی را میتوان یافت كه اصطالح یا نکتهسروده

پیش مصرع »و « مصرع برجسته»مهمترین قالب شعری این دوره غزل است. تأكید بر میدهد ( نشان 434

: 4345)فتوحی، « خانج اندیشج شاعر و محدودۀ عمل اوست« مصرع»، در اشعار شاعران نشان میدهد «رسانیدن

ی این ابیات در كنار هم قرار میگیرند، در (. داه در یک غزل چند مصرع شاخص بیشتر وجود نداشت ولی وقت9

میسازند. این امر باعث میشود امکان وحدت موضوع در غزل محدودتر شود و چون محتوای سخن ظاهر قالب غزل 

نیز برای بیان مفاهیم بلند سازدار نیست، این امر در كنار وضعیت زنددی شاعر، اجازۀ پرداختن به هر دونه مفاهیم 

 ادی و اعتراضی را از شاعر سلب میکند.و مضمونهای انتق

به علت بیتوجهی ارباب دولت به شعر مدحی و نبود خریداران شعر و تنگناهای غزل عاشقانه و شکوایی:  رواج

داه نیز شکوا آمیخته با انتقاد است. این وجه داه در كل ساختار »هاست. زمانه، بخشی از شعر این دوره شکوائیه

(. از شاعران این دوره كلیم در غزل خود، به شکوا و اظهار ناامیدی 94: 4344بهمنی، « )میشودیک غزل دیده 

(. داهی شکواهای این دوره 454: 4344 )شمس لنگرودی،« یأس او یأسی فلسفی است»توجه كرده است. درچه 

 محتوای دیگری كه جز شکوا هیچ آمیخته با انتقاد است. این وجه داه در كل ساختار غزلها دیده میشود، بطوری
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مضامین غزلهای این دوره ساختی عاشقانه دارد؛ توجه به عاشق و كامرواییها و دیوانگی در  در غزل دیده نمیشود.

مراتب عشق، عشق حقیقی و مجازی، فنای عاشق و دیگر مضامین در آغاز غزلها رویکرد وقوعی راه عشق، توجه به 

وجه به با ت»آید كه غزل چند بیت شکوایی از شکستها و ناكامیها و... میدر غزلیات را آشکار میسازد؛ اما در انتهای 

رو این بافت كلی غزل غریب مینماید و نمیتوان خوانشی عاشقانه از آن داشت یا حتی آمیخته با انتقاد است. از این 

 (.45: 4344دیگران،  )بهمنی و« غزلها را باید از غزلهای پاشان دانست كه تلفیقی از وجه عاشقانه و شکوایی است

 این نمونه ابیات از كلیم است:
 بگذاشتم به هم بد و نیک زمانه را 

 كنج قفس به ایمنی او بهشت نیست

 در كوی یار سر بنه و خود برو كلیم

 

 به این دماغ كه از سایه اجتناب كنیم

 

 منم كه تنگدلی باغ دلگشای من است

 

 ام نه دام شناسم نه دانه راآزاده 

 ایم از این دوشه دانه رادیدهبی دام 

 با خود مبر امانت این آستانه را 

 (99)كلیم: ی                                                 

 بر آن سریم كه تسخیر آفتاب كنیم 

 (653)همان: ی                                             

 نمای من استبه دستم آبله جام جهان

 (445)همان:                                                    

صیوامع و تکاییا و خلوتها و »در عهید سیلطنت صفوی نشینی و صوفیگری: تأثیر عرفان و تفکرات خانقاه

 «های درویشان چنان منهدم دشت كه امروز در سرتاسر ایران نیامی از ایین ابنییج خیرییه مسموع نمیشودخانقاه

های عرفیانی و مضامین میرتبط بیا آن، همچیون (. علیرغم تنگناهای حکومت، اندیشه47: 4: ج 4376ری، دا)تمیم

ورزی بیه میی و وحیدت وجیود و مقامات و مراحل عشق، عاری بودن از تعصب و حساسیتهای مذهبی، عالقیه

شق و عقل، اعتقاد به مستی و میخانه و بیخودی، طرح مراتب شریعت و طریقت و حقیقت، موضوع تقابل ع

ای و از همه مهمتر، محوریت دادن به عشق كه اساسیترین موضوع عرفانی ناهمسویی عیشق با علم رسمی و مدرسه

های قبل بر ذهن و زبان ایرانیان آنان را به نشینی و تأثیر عرفان در دورهدزینی و خانقاهدیری و عزلتاست، دوشه

ی برای اعتراض و انتقاد از اوضاع سیاسی باقی نگذاشت. در شعر عرفانی به علت ادرونگرایی سوق داد و هیچ زمینه

های روح درونگرایی و تسامح و تساهل عمیق، زمینج مناسبی برای عرضج اعتراض و انتقاد نبوده و علیرغم وجود نمونه

به سبب  داشتند. همچنینشمار، بیشتر شاعران عرفانی تمایلی به پرداختن به مضامین اعتراضی و انتقادی نانگشت

مبانی فکری و نگاه جبردرایانه و توكل صرف و روحیج تسلیم و رضا و داه ترس از سختگیریهای حاكمان یا تعامل 

با اهل قدرت، عرفان در تقابل با اعتراض بوده است. برخی صوفیه با توصیه به صبر و تسلیم در برابر زوردویان، خود 

یت از یک سو و فقر و بیچاردی مردم از سوی دیگر رهانیده و به ذكر و وعظ و را از هیاهوی قدرت و ظلم حاكم

خانقاه و مریدبازی مشغول بودند. چون این عده صاحب نفوذ و قدرت در دستگاه حکومت نبودند، كاری هم از پیش 

و تعلیم تسلیم و های اخالقی ندادهندۀ آرامش روحی و دوری از دنیامداری بودند و با توصیه»نمیبردند. این عده 

(. تساهل و تسامح دینی، 445: 4345)محقق و الریجانی،« رضا، مردم را برای زنددی بدون دغدغه آماده میکردند

توصیه به تسلیم و رضا، سکوت در برابر ناهنجاریهای اخالقی، نگاه جبردرایانه، توكل صرف به خدا، ضدیت با 

ی از آنان و سکوت در برابر مبانی خالف شریعت از جمله عقالنیت و خرددرایی، ریاكاری و مالمتیگری برخ

در این دوره همان كاركردی را داشت كه ایدئولوهیهای ترانی و دهها رذیلج اخالقی حاكمان، غالمباردی و شهو

ریشج اصلی این یکپارچگی مذهب تشیع بود؛ بخصوی كه علما نیز از »سیاسی در تشکیل حکومتها ایفا میکنند. 



 44-35 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 35

طهماسب بر همج امور شرعی و عرفی مسلط بودند. شاهان صفوی نیز از این موضوع استقبال كرده و با شاهزمان 

تشویق و تعیین مستمری و هدایا و موقوفات و مساعدتهای مالی از آنها حمایت میکردند و در قبال این خدمت 

رتد دانسته و بشدت از حکومت علما ضمن دخالت در كار ملک هركس را كه با حکومت مركزی مخالفت میکرد م

 (.31-69: 4155)آسمند، « میکردندبعنوان دماشته امام زمان حمایت 

ورزی، تغییر مخاطبان شعر بود كه تا قبل از این دوره، عامل مهم دیگر در دوری از سیاستتغییر مخاطبان شعر: 

ودند و وران بورۀ صفوی غالباً از پیشهدارای حامیانی بخشنده و شعردوست بودند. همانگونه كه دفته شد شاعران د

ور بیشتر اقبال به شعر نشان دادند. درایش به علت تغییر مخاطبان شعر در این دوره، مردم طبقج متوسط و پیشه

وران عمدتاً، وقوعگرایی، تأمل در امور جزئی زنددی، و توجه به امور محسوس بود. شعور اجتماعی و میل عوام و پیشه

مردم نیز منحصر به واقعیتهای ملموس و عینی و حسی بود. لذا سطح شعر همسو با سطح فهم و سطح آداهی 

عامج مردم و زبان شعر نیز ساده و به حوزۀ محاوره نزدیک شد. این مسائل مانع از آن شد كه شعر به امور اعتراضی 

اهل فضل به میان بازار و  وزۀانتقال شعر و شاعری از ح»وارد شود؛ ضمن اینکه زمینج اقبال عمومی هم نداشت. 

محترفه، درچه در نظر برخی هواداران ادبیات وزین و شکوهمند و اسلوب عالی، خوشایند نبود و موجب انحطاط و 

ای را بنیاد نهاد كه سرشار از سرزنددی، تحرک و پویایی و همسو با زنددی واقعی ركود شعر شد، در واقع طرز تازه

ه، اعتقاد به شعر و ارزش اجتماعی آن تا حدّ باوری ایدئولوهیک در سراسر قلمروهای و روزمره بود. در این دور

زبان دسترش یافت. غزل پرطرفدارترین قالب شعری بود كه از شرق تا بنگالدش و از غرب تا بوسنی فارسی

اقبال باعث شد (. این 4: 4345)فتوحی، « های دریای آدریاتیک مخاطبان شیفتج خود را داشتدوین و كرانههرزه

های موردتوافق عامه سیر كند و از مباحث دیگر از جمله موارد انتقادی و اعتراضی محتوای غزل همچنان در زمینه

 دور بماند.

، معشوق اثیری و پس از ظهور مکتب وقوع در قرن دهم»ای بود كه وضعیت اجتماعی این دوره بگونهواقعگرایی: 

دازی و مفاهیم بنیادین اساطیری بود، جای خود را به معشوق زمینی و تجربج پرآسمانی كه محملی برای اسطوره

نمود بارزی از این نوع تجربه است... بازتاب نمودهای قومی،  "سراپای معشوق"عشق وقوعی داد. شعرهایی با نام 

اخج خی در شاساطیری، تاریخی و اعتقادی در این سبک بسیار اندک است و حتی نمادهای اساطیری، دینی و تاری

(. همراه با وقوعگرایی، توجه به 4: 4347)فتوحی،« هندی سبک و شعر فارسی هندیان چندان دیده نمیشود

واقعیتهای زنددی در جامعج ادبی بشدت رواج یافته و شاعر و مخاطبانش درایش به آن دارند. موضوع وقوع و 

انتقادی را در پی داشته و تمام همت شاعر -اجتماعیدویی و جزئیگرایی و بیان حال، غفلت از مسائل های تازهنطفه

 های پرداختن به اعتراض را از بین برد.صرف عواطف رقیق و خیالهای لطیف شد و زمینه

شاید بتوان دفت یکی از مهمترین عوامل رویگردانی از مباحث سیاسی و اعتراضی شناسی در شعر: آرمان زیبایی

شناسی دارد؛ یعنی شعر را صرفاً برای خود شعر و ندی ذاتاً آرمان زیباییشاعر سبک ه» در این دوره آن است كه

(. این امر سبب 4: 4345)فتوحی، « برای زیبایی میسراید و رسالت یا تعهد و التزامی برای هنر خود قائل نیست

د ار زبان باششده است تمام همّ شاعر پرداختن به ظرافتهای شعری و خیالپردازی و مضمونپردازی و توجه به ساخت

 و از تعیین وظیفه برای شعر دور بماند. چنانکه صائب تبریزی دفته است:

 مدّ عمر جاودان ماست شعر آبدار

 

  در نباشد، دو مباشقسمت ما آب حیوان  

 (136)صائب: ی                                                 
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های دینی مفاهیمی همچون آزاددی، میشود. در این اشعار طبق آموزهوجود این اشعار انتقادی در این دوره دیده  با

ورزی بطور پراكنده آمده است. ولی در همین ناپذیری، بینیازی، امیدواری، دوری از ظلم، و عدالتبلندنظری، منت

شاعر هیچ شخص خاصی را مخاطب قرار »دسته از مفاهیم كمترین تعریضی به صاحبان قدرت دیده نمیشود و 

( و صرفاً اعتراض خود را از نظم موجود در روزدار بیان میکند. بطور مثال 99: 4344)بهمنی و دیگران، « میدهدن

 كلیم میگوید:

 منّت ز خضر با همه كوری نمیکشم 

 

 در كف ز استقامت طبعم عصا بس است  

(355)كلیم: ی    

 یا صائب دفته است:

 اندپرستی شستهمردم آزاده دست از تن

 

 در كنار آب پای سرو دائم در دل است  

(544)صائب: ی    

ستیزی و انتقاد از دربار دم است و كمتر شاعری همه شاعر و دیوان شعری، دویی مضامینی مانند ظلمدر میان این 

به این موضوع پرداخته است. اندک نقدی هم كه در این خصوی هست ظلم در حق خود، ظلم در حق ائمج اطهار 

اند. اما میهای زمانه و روزدار است، نه نقد عملکرد حاكمانی كه آن همه خونریزی كردهاز نامرادیها و ناكاو شکوه 

وجه مقابل این مضمون یعنی مدح، علیرغم رویگردانی شاهان صفوی، در هر دیوانی مشاهده میشود؛ چه آنانی كه 

و هندی. از نمونج این مضامین با مفهوم كلی بدون اند چه در دربار پادشاهان ایرانی در دربار حاكمان محلی بوده

 است: تعریض به شخص خای، از بیدل دهلوی

 بغیر از خاک دردیدن پناهی نیست ظالم را

 

 كه تیغ شعله در خاكستر امید سپر دارد  

(537)بیدل: ی    

 فکر فسادتا نفس باقی است ظالم نیست بی 

 

دیر فتنه میباشد كمان را تا دم استدوشه   

(654)همان:    

 زبانزینهار ایمن مباش از ظالم كوته

 

 كش دندانه نیستمیشکافد سنگ را آن اره 

(339)همان:    

 ورزی نیز هرچه هست، بیشتر با رویکرد مدح است از طالب آملی:درخصوی مضمونهای عدالت

 به عدل خویش مکن تکیه، میل كن به فلک

 

 جهان چو ملک تو شد، پاسبان دریغ مدار 

 (4555)طالب آملی: ی                                    

 آلود همراه است، تنها یک نمونه در دیوان كلیم وجود دارد:دست غزلهایی كه با لحنی شکوهاز این  

 كه كرده هر مگسی خویش را خیال همایی  جایی رواج جهل مركب رسیده است به

 (694)كلیم: ی                                                  

 گیرینتیجه

های مهم ادبیات ایران، توجه به مضامین اعتراضی و مبارزه با ظلم حاكمان و سوق دادن آنان به یکی از بنمایه

های ادب فارسی، دورۀ سبک هندی از لحاظ محتوایی كمتر دارای ورزی و داددری بوده است. از بین دورهعدالت

انتقادی بوده است. به عللی كه در این جستار مورد بررسی قرار دادیم، ادبیات سبک هندی  -های سیاسیجنبه

فاقد قابلیتهای اعتراضی بوده و این عوامل سبب شده ادبیات این دوره نتواند كنش اجتماعی تأثیردذاری داشته 

 حلی با شاعران، یکدستوضعیت شعر و شاعری در داخل ایران و نحوۀ رفتار پادشاهان صفوی و حاكمان م باشد.
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اقتدار حکومت صفوی و برخورداری از رفاه اقتصادی، دسترش مرزهای جغرافیایی و شدن نهاد قدرت و سیاست، 

های اجتماعی و فرهنگی، مذهب و سختگیریهای مربوط به آن، ترس از حکومتیان، یأس و امنیت نسبی، زمینه

ه هند و پناه سفر شاعران بنشینی و صوفیگری، و تفکرات خانقاهبدبینی شاعران، تغییر مخاطبان شعر، تأثیر عرفان 

زبان، سرایش درفتن زیر لوای ممدوحان، راهیابی و نفوذ زبان فارسی در هندوستان و تربیت صدها شاعر هندی

های متعدد عرب به شیعی، مهاجرت خاندا-شعر از سوی برخی غیرایرانیان، عالقج شاهان صفوی به فرهنگ دینی

و درایشهای شعری آنان و همراهی با سیاستهای حکومتی، نوع قالب ادبی و تغییر آن از قصیده به غزل و  ایران

یاسی های سدردید ادبیات این دوره فاقد زمینه بیتها كه امکان طرح مباحث اعتراضی در آن نیست سببرونق تک

 راضی و انتقادی نداشته باشند.های اعتو اعتراضی باشد و شاعران انگیزۀ الزم را برای بیان اندیشه

 

  نویسندگان مشاركت

قی كوپایی و آقای دكتر علی آسمند جونقانی و آقای دكتر انویسنددان این مقاله سركار خانم فاطمه زهرا اسح

 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل و اندنقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوریمحمدرضا معصومی در 

  است.بوده سه پژوهشگرهر  مشاركت و

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.4. جلد 6(. تذكرۀ پیمانه، چاپ 4354دلچین معانی، احمد. )

 هایبررسی تأثیر حکومتهای مغول و تیموری بر دسترده شدن اندیشه( »4345محقق، مهدی و الریجانی، آرزو. )

 .474-454ص ، ص3( 7مجلج پژوهشی تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی. )«. عرفانی

تصحیح حسن وحیید دسیتگردی. تهیران:  تذكره نصرآبادی. چ سوم. (4344)میرزا محمدطاهر. نصرآبادی، 

 كتابفروشی فروغی.

 شناسی شعر. قشم: امیر صدرا.(. سبک4347نصیری دهقان، مهدی. )
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