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سخن رسدبیر

به نام عشق

سالمی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی

حرضت حافظ

ــا انتشــار دومیــن شــامرٔه فصلنامــٔه حیــات مشــجر دلدادگی مــان را بــه آســتان ادبیــات ارزشــمندمان  مفتخریــم کــه ب

قــوت بخشــیم. امیــد اســت بــا حســن نگاهتــان مــا را در ایــن مســیر دســت گیریــد و در کنارمــان باشــید تــا بــه دلگرمــی 

وجودتــان نزدیک تــر شــویم بــه آن چــه در خــور شــان نــام ادبیامتــان اســت. 

ســپاس می گوییــم متــام همراهــان و همدالنــی را کــه مــا را در تهیــٔه ایــن نرشیــه یــاری کردنــد. باشــد کــه مقبــول طبــع 

صاحب نظــران، ادیبــان و ادبیــات عزیزمــان افتــد.

سپاس فراوان

مدیر مسئول_زهرا کامل
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ادبیات رد دوران صفویان
بخش نخست:

صفویه

صفویــان دودمانــی ایرانــی و شــیعه بودنــد کــه در ســال های 880تــا۱۱۱4 خورشــیدی)برابر۱۱48-۹07قمری و۱7۳6-۱50۱میــالدی( و بــه 

مــدت  2۳5 ســال بــر ایــران فرمان روایــی کردنــد. شاهنشــاهی صفــوی را شــاه اســامعیل یکــم کــه در ســال 880 خورشــیدی در تربیــز 

تاج گــذاری کــرد، بنیــان گذاشــت و آخریــن شــاه صفــوی شــاه ســلطان حســین بــود کــه درســال ۱۱0۱ خورشــیدی از غلزایی هــا شکســت 

خــورد و بعدهــا نادرشــاه افشــار در ســال ۱۱۱4 خورشــیدی سلســلۀ صفویــان را برانداخــت. 

ــاهی  ــودی شاهنش ــس از ناب ــال پ ــد س ــت نه ص ــا گذش ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــامر می آی ــران به ش ــی ای ــن دوران تاریخ ــوی از مهم تری دورۀ صف

ساســانی یــک دولــت متمرکــز ایرانــی توانســت بــر رسارس ایــران آن روزگار فروانروایــی کنــد. بعــد از اســالم، چندیــن پادشــاهی ایرانــی 

ــر  ــران را زی ــد؛ امــا هیچ کــدام نتوانســتند متــام ای ــان روی کار آمدن ــان و مظفری ــان، بویی ــان، ســامانیان، زیاری ــان، صفاری ــد: طاهری مانن

پوشــش خــود قــرار دهنــد و میــان متــام نواحــی و مناطــق جغرافیایــی ایــران در آن دوران یکپارچگــی پدیــد آورنــد. ایــن دوره یکــی از 

ــا( ــی اســالم و دورۀ اوج متــدن اســالمی اســت. )ویکی پدی دوران طالی
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ادبیات صفویان

ادبیــات عــر صفویــه در زمــرۀ ادبیــات منحــوط بــه شــامر می آ ید.  

حتــی در آن روزگاران کــه فرمان روایــی تیموریــان مــدام ضعیف تــر 

مي شــد و شــیرازه هايش از هــم می گســیخت. حیــات فرهنگــی بــه 

هیچ وجــه متوقــف منی شــود و حتــی پایه هــای ســدۀ دهــم هجــری 

می شــود؛ زیــرا صفویــه را مشــغله و گرفتــاری بیــش از آن بــود کــه 

بــه شــعر و شــاعری توجهــی داشــته باشــند. عالیــق فرهنگــی آنــان 

بــر محــور تبلیغــات و تحکیــم مبانــی مذهبــی آمیختــه بــا سیاســت 

دور می زنــد کــه از یک ســو از راه تقویــت علــوم دینــی و ازســوی 

دیگــر، بــه وســیلۀ ادبیــات مذهبــی انجــام می گیــرد و البتــه هــر 

دو در مســیر تشــیع پیــش مــی رود. نبایــد نادیــده گرفــت کــه پیــش 

از برآمــدن ایــن سلســله بخــش قابــل توجهــی از ملــت پیــرو تســنن 

ــه افغانســتان  ــزی و ن ــیای مرک ــه آس ــه ن ــی اســت ک ــد. بدیه بودن

ــد،  ــب بودن ــّنی مذه ــورهایی س ــی کش ــه همگ ــتان، ک و هندوس

ــیع  ــب تش ــا مذه ــات ب ــاخنت ادبی ــگ س ــتند در هامهن منی توانس

کــه الزمــۀ سیاســت خــاص شــیعی بــود ســهیم باشــند و بــه عبــارت 

ــو  رها  ــن کش ــای ای ــی نیروه ــی از همگام ــات ایران ــاده تر، ادبی س

ــات  ــن ادبی ــد و ای ــود، محــروم مان ــون از آن برخــوردار ب ــه تاکن ک

به تدریــج جنبــه ای  داده  از دســت  را  بین املللــی خــود  جنبــۀ 

ــا   ــاعران ب ــۀ ش ــه مبادل ــد ک ــد؛ هرچن ــدا می کن ــی پی ــاً فارس رصف

هندوســتان هنــوز دوام داشــت، میــان همســایگان بالفصل)آســیای 

مرکــزی و ایــران عهــد صفــوی( کــه بــا یک دیگــر ســخت دشــمنی 

دارنــد دیــواری بــه وجــود می آیــد. آســیای مرکــزی بــه راهــی گام 

ــا اوســت. در زبــان  می نهــد کــه در آن هنــوز فقــط هندوســتان ب

ــات  ــاره ای از اختصاص ــر از پ ــات، رصف نظ ــت و ادبی ــمی دول رس

ــری حاصــل منی شــود. ــی، تغیی محل

ــی  ــان فارس ــود، زب ــی ب ــه ترک ــی صفوی ــان خانوادگ ــه زب ــا آن ک ب

ــود؛  ــس ب ــت بر عک ــه درس ــداد، بلک ــت ن ــود را از دس ــت خ اهمی

ــرای ترویــج و اشــاعۀ  از آن جــا کــه پادشــاهان از هیــچ اقدامــی ب

تشــیع در رسارس کشــور و در مــاورای مرزهــا ابــا نداشــتند و 

ــر  ــوی مؤث ــه نح ــت و ب ــه آن را به رسع ــد ک ــا بودن ــواره کوش هم

ــائل  ــگارش مس ــی در ن ــان فارس ــد، زب ــوذ دهن ــت نف ــان مل در می

دینــی هــم کــه ســابقاً فقــط بــه زبــان تــازی نگاشــته می شــد، بــه 

ــۀ  ــوی دنبال ــر دورۀ صف ــمت، ن ــن قس ــر ازای ــت. رصف نظ کار رف

مســتقیم دورۀ پیــش اســت. رسودهایــی کــه در نیایــش پیامــرب )ع( 

ــان رسوده می شــد،  ــای آن ــه در رث ــی)ع( و اشــعاری ک ــدح عل و م

ــه  ــرد. از آن ک ــوی را می گی ــات دنی ــه و غزلی ــد مدیح ــای قصای ج

بگذریــم، بی عالقگــی بــه شــاعران و آثــار و مدفن هــای آنــان 

ــالً محســوس اســت.  ــا و کام ــم فرم حک

نرث دورۀ صفویان

۱. ساده 

ــد  ــاری مانن ــل در آث ــر مرس ــن دوره، ن ــاده در ای ــر س ــراد از ن م

بلعمــی نیســت. در نــر ســادٔه ایــن دوره، لغــات و ترکیبــات عربــی، 

ــت  ــر یاف ــث و در آمیختگــی شــعر و ن ــات و احادی ــه آی اشــاره ب

ــده اند: ــته ش ــیوه نوش ــن ش ــه ای ــه ب ــی ک ــب معروف ــود. کت می ش

الف(کتاب هایی که در خارج از ایران نوشته شده اند:

-کتاب دارالشکوه در هند

-رشفنامه بدلیسی در عثامنی

-بدایع الوقایع واصفی در ماوراءالنهر

ب(کتاب هایی که در ایران نوشته شده اند:

در تاریخ:

-تذکرٔه شاه طهامسب از شاه طهامسب صفوی

-عامل آرای صفوی از اسکندر بیگ منشی                                                                             
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در عرفان:

-عین الحیات از علی بن حسین بن واعظ کاشفی

در زندگی نامه:

-مجالس املؤمنین از قايص نورالله شوشرتی

در فقه: 

جامع عباسی از شیخ بهایی                        

2. مصنوع

و  منشــآت  و  فرمان هــا  در  مصنــوع  نــر  از  صفویــه  دورۀ  در 

ــاری  ــۀ آث ــه دیباچ ــد؛ همچنان ک ــتفاده می ش ــا اس ــۀ کتاب ه دیباچ

مثــل: رشف نامــٔه بدلیســی و عیاردانــش بــه نــر مصنــوع اســت؛ امــا 

از کتاب هايــي کــه متامــاً بــه ایــن شــیوه نوشــته شــده اند، از همــه 

ــرزا  ــوب می ــی و محبوب القل ــد قزوین ــۀ وحی ــر عباس نام معروف ت

برخــوردار فراهــی اســت.

     نــر مصنــوع ایــن دوره حــالوت و فخامــت نــر فّنــی قــرن هــای 

ششــم و هفتــم را نــدارد و هرچــه هســت، تکلّــف و بی ذوقــی و 

ــردازی اســت. غلط پ

۳. بینابین

ــوان  ــوار؛ می ت ــدان دش ــه چن ــاده و ن ــدان س ــه چن ــت ن ــری اس ن

ــوده اســت؛  ــی ب ــل آسان نویس ــنده در اص ــد نویس ــه قص ــت ک گف

منی رســد.  نظــر  بــه  آســان  و  روان  چنــدان  امــروزه  هرچنــد 

از  حبیب الســیر  کتــاب  بینابیــن  نــر  معــروف  منونه هــای  از 

خواندمیــر و احســن التواریخ از حســن بیــگ روملــو اســت. )بهــار، 

تــا 270( سبک شناســی، صفحــات 25۹ 

شعر سبک هندی 

در پیدایــش ســبک هنــدی عواملــی چــون: مذهــب، ســفر شــاعران 

بــه هنــد، توســعٔه شــهر اصفهــان، رفــاه اقتصــادی و عالقــۀ شــاهان 

صفــوی بــه فرهنــگ را می تــوان دخیــل دانســت. توضیــح آن کــه، 

حکومــت صفویــه بــه شــعر مدحــی و دربــاری توجــه نداشــت و 

ــا آمیزه هــای ســنتی عرفانــی در تضــاد بــود؛ همیــن امــر باعــث  ب

شــد شــعر از دربارهــا خــارج شــود و همــۀ اصنــاف حــق ادعــای 
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شــاعری پیــدا کننــد و توجــه آنــان بــه امــور جزئــی و پنــد و انــدرز 

و....معطــوف شــود. ازطرفــی عايــد نشــدن درآمــد از شــعر مدحــی، 

باعــث شــد کــه شــاعران بــه دربارهــای هنــد روی آورنــد و آشــنایی 

آن هــا بــا تفکــرات هنــدوان نیــز تاحــدودی در تغییــر ســبک دخیــل 

شــد. 

 رفــاه اقتصــادی مــردم نیــز علتــی شــد تــا هرکــس بــه وســع خــود 

بــه نحــوی بــه ادبیــات و شــعر و شــاعری بپــردازد و شــعر در میــان 

ــش  ــۀ پیدای ــم زمین ــل کم ک ــن عوام ــۀ  ای ــد و هم ــه رواج یاب عام

ســبک هنــدی را بــه وجــود آورد.  

ــا دقــت در امــور  ــی خــود را ب ــان خیال ــدی جه  شــاعر ســبک هن

جزئــی می ســازد. نــگاه شــاعر بیــش از آن کــه بــه روایت هــای 

بــزرگ و انتزاع هــای کالن هستی شــناختی مشــغول باشــد، بــه 

ســاخنت جهان هــای خــرد خیالــی دلبســته اســت. تصویرهــا در 

ــدارد؛  ــزرگ و الیتناهــی ن ــه جهان هــای ب ــدی اشــارت ب ســبک هن

از ایــن رو ایــن ســبک از رازهــای ناگشــوده و رمزهــای عــوامل غیــب 

ــٔه مــا  خالــی اســت؛ بنابرایــن دنیــای معنــی نــه در جهــان بی کران

بعدالطبیعــی، بلکــه در خیــال شــاعر اســت. شــعر ســبک هنــدی 

کمــرت بــر آگاهــی جمعــی و ناخــودآگاه قومــی و اســطوره و 

ــت.  ــی اس ــخصی متّک ــٔه  ش ــردی و تجرب ــه ف ــر حافظ ــر ب بیش ت

 آن بخــش از ایــن ســبک کــه ادامــه ســبک عراقــی و ســنت شــعری 

فارســی اســت، ازنظراندیشــٔه درومنایــۀ عرفانــی و اخالقــی دارد و از 

لحــاظ تخیــل و تصویــر گــری نیــز بــر مــدار عنــارص ســّنتی و قالبــی 

ــدل  ــعر بی ــر از ش ــدی، رصف نظ ــاخه هن ــعر ش ــد. در ش می چرخ

دهلــوی و تنــی چنــد از شــاعران صوفی مــرشب هنــدی، اســتقالل 

ــی و  ــات ایران ــری از اخالقی ــی و فاصله گی ــعری فارس ــنت ش از س

محتــوای عرفانــی همــواره روی بــه فزونــی داشــته اســت.

شاعران این حوزه

صائب تربیزی 

ــرن  ــزل رسای ق ــن غ ــزی بزرگ تری ــب تربی ــی صائ ــد عل ــرزا محّم می

یازدهــم هجــری و یکــی از نامدارتریــن شــاعران رسارس تاریــخ 

ادبیــات فارســی، در حــدود ۱000 هجــری یــا یکــی دو ســال بعــد 

از آن در تربیــز زاده شــد. پــدر او عبدالرحیــم تاجــری معتــرب بــود. 

خانــوادٔه صائــب جــزو هــزار خانــواری بودنــد کــه بــه فرمــان شــاه 

عبــاس از تربیــز بــه اصفهــان کــوچ کردنــد و در مرحلــٔه عباس آبــاد 

ــر  ــوم ع ــنت عل ــه آموخ ــان ب ــب در اصفه ــد. صائ ــکنی گزیدن س

پرداخــت و در جوانــی بــه حــج رفــت و بــه زیــارت مشــهد 

مقــدس نیــز نایــل آمــد.  در آن روزگار، هندوســتان بــرای ایرانیــان 

امپراتــوران  فرمان روایــی  بنیــان  داشــت.  خــاص  جاذبه هــای 

گورگانــی هنــد بــا کمــک ســالطین صفــوی مســتحکم شــده بــود و 

امــرای ایرانــی نیــز کــم و بیــش در امــور آن کشــور دســت داشــتند. 

ــد.  ــران عشــق می ورزیدن ــه فرهنــگ و هــر ای ــد ب  پادشــاهان هن

شــاهان ایــن سلســله و ســالطین محلــی دکــن، توجهــی خــاص بــه 

ــه صــالت  ــان را ب ــتند و آن ــی داش ــدان ایران ــا و فضــال و هرمن ادب

ــد  ــد ش ــی هن ــال ۱0۳4 راه ــب در س ــد. صائ ــا می نواختن گران به

ــن  ــب از ای ــرد. صائ ــه رس ب ــل ب ــان در کاب ــا ظفرخ ــال ب ــد س و چن

حاکــم ادب پــرور ایرانــی تبــار محبــت دیــد. قصایــدی در مــدح او 

دارد و در مقاطــع بعضــی از غزل هــای خــود از وی بــا احــرتام نــام 

بــرده اســت. گرچــه پــس از بازگشــت بــه وطــن و به خصــوص بعــد 

ــد  ــران و هن ــنت منصــب ملک الشــعرایی و کشــمکش های ای از یاف

بــر رس قندهــار، اکــر آن ابیــات را تغییــر داده و یــا حــذف کــرده 

اســت. صائــب در ســال ۱042همــراه پــدر پیــر خــود کــه بــه قصــد 

دیــدار او بــه هنــد آمــده بــود. بــه ایــران بازگشــت و در اصفهــان 

مقیــم شــد. شــاه عبــاس دوم وی را مقــام ملــک الشــعرایی دهــد . 

ــم در  ــت و ه ــال زیس ــتاد س ــاوز از هش ــزرگ متج ــاعر ب ــن ش ای

ــه هشــتاد  ــر ب ــده از جهــان فــرو بســت. در بیــت زی اصفهــان دی

ســالگی خــود اشــاره کــرده اســت:

م رگدون رشاب نیمرسم
ُ

دو اربعین هب رس آدم ز زندگانی من       هنوز رد خ
نیــز(  معــارص  محققــان  از  برخــی  )و  تذکره نویســان  اغلــب 

ــارت  ــد. عب ــط کرده ان ــط ۱08۱ ضب ــه غل ــب را ب ــوت صائ ــال ف س

ــت.  ــک شده اس ــرب ح ــنگ ق ــر س ــه ب ــنه ۱087 ک ــامدی االّول س ج

ــوت  ــرای ف ــخ ب ــاده تاری ــت. از دو م ــر اس ــخ تحری ــامن تاری بی گ



مشجرحیا ت

۱0

99
ن 

ستا
زم

م، 
دو

ره 
ام

ش

بنابرایــن،  برمی آیــد؛   ۱087 ســومی  از  و   ۱086 ســال  شــاعر، 

یــا  واپســین روزهــای ســال ۱086و  بایــد در  را  او  درگذشــت 

نخســتین روزهــای ســال بعــد دانســت.

ــک  ــدٔه و ی ــت قصی ــار هــزار بی ــب را کــه جــز ســه چه ــار صائ  آث

مثنــوی کوتــاه ناقــص بــه نــام قندهارنامــه و دو ســه قطعــه، 

همگــی غــزل اســت. نرآبــادی در حــدود صدوبیســت هزار و 

ــرآورد  ــت ب ــت هزار بی ــه دویس ــب ب ــاملو قری ــگ ش ــی قلی بی ول

ــاعر  ــوان پذیرفت.ش ــق می ت ــه تحقی ــزار را ب ــم صده ــد. رق کرده ان

ــن، در حــدود بیســت غــزل هــم بــه ترکــی رسوده اســت. بــه تفّن

ــدی  ــط هن ــه غل ــس از او ب ــرن پ ــد ق ــه چن ــبکی را ک ــب س  صائ

ــه  ــزود ک ــد اف ــا بای ــاند. در همین ج ــامل رس ــه ک ــده ب ــده ش نامی

حســاب او از ســایر گوینــدگان ایــن شــیوه جداســت. وی  خواجــه 

حافــط از متامــی محّســنات شــعرای معــارص و یــا نزدیــک بــه عهــد 

ــه کمــک قریحــه و نبــوغ خــدادادی ســبکی  ــه و ب ــه گرفت خــود ب

ــد آورد. ــش پدی خــاص خوی

در دورۀ صفویــه شــعر از دربــار فاصلــه گرفــت و بــه میــان تــودۀ 

ــب  ــت. صائ ــر آن تأثیرگذاش ــان روز ب ــه زب ــت در نتیج ــردم رف م

ــی از  ــه و به خوب ــه کار گرفت ــعر ب ــا را در ش ــیاری از روزمره ه بس

ــده اســت. ــدٔه آن برآم عه

ــا از صنایــع بــه مراعــات نظیــر و ابهــام توجــه   ایــن گوینــدٔه توان

خــاص دارد و بــر پایــٔه مضمون یابــی و متثیــل اســتوار اســت. 

مضمــون تــو را در آن روزگار بــا تعبیراتــی هم چــون معنــی، 

بیگانــه، معنــی غریــب، معنــی دور و دورگــرد و نظایــر آن هــا 

کرده انــد. وصــف 

 صائــب شــاعری اســت عــارف و ارادمتنــد مولــوی و حافــظ. 

ژرف بیــن.  و  نکته یــاب  و  مضمون آفریــن  اســت  گوینــده ای 

توانایــی او در ســاخنت ترکیبــات و اســتعارات بدیــع و زیبــا، اعجــاب 

برانگیزاســت، شــعراوآیینٔه متام منــای حــاالت روحــی و عواطــف 

گوناگــون بــرشی اســت. اندیشــۀ پویــای وی هــر مضمونــی را 

کــه بــه تصــور درآیــد لبــاس نظــم پوشــانده و بســیاری از ابیــات 

نغــزش مثــل ســائر شــده اســت؛ البتــه از حــق نبایــد گذشــت کــه 

ــدای مضمــون  ــزگاه لفــظ را ف ــب نی ــن شــیوه و صائ ــدگان ای گوین

کــرده و یــا توجــه الزم را بــه دســتور زبــان نداشــته اند؛ امــا آن گاه 

کــه جوانــب کار را بــه درســتی ســنجیده اند، گوهرهایــی نابنــاک از 

زوایــای اندیشــه برآورده انــد.

 »طنزنــو« پــس از صائــب بــه انحطــاط گراییــد و شــعر پیچیــده و 

معامگونــه شــد. نتیجــه آن ســیر قهقرایــی »بازگشــت ادبــی« بــود و 

پیدایــش شــیوه ای کــه نتوانســت طرحــی نــو در افکنــد.

 دربــارۀ خصوصیــات ســبک معــروف بــه هنــدی کــه نزدیــک بــه 

دو قــرن بــر شــعر مــا حاکــم بــود و در افغانســتان و هنــد بیش تــر 

پاییــده اســت، تحقیــق کافــی نشــده. شایســته اســت کــه اســتادان 

ــب  ــد. صائ ــع بپردازن ــه تتبّ ــه ب ــن زمین ــت در ای ــب صالحی صاح

شــاعری پــرکار بــوده و ظاهــراً فرصــت بازنگــری رسوده هــای خــود 

ــالح  ــه اص ــتی ها را ب ــت کاس ــه می توانس ــت، وگرن ــته اس را نداش

آورد؛ البتــۀ برخــی کلــامت و اصطالحــات کــه ممکــن اســت 

ناخوشــایند و یــا سســت بــه نظــر بیایــد، احتــامالً از زبــان روز بــه 

ــه جــای  ــد: دگرهــا، آن هــا، چه ها)ب ــه اســت، مانن شــعراو راه یافت

ــا چــه زود( ــان، چــه انــدازه ی دیگــران، آن

مــا در شــعراو گاه بــه مســامحات دســتوری و یــا کمبــود حرفــی بــر 

می خوریــم، ماننــد: ایــن مــراع کــه بعضــی از تذکره هــا هــم بــه 

آن اشــاره کرده انــد و یــک »بــه« کــم دارد: عیبــی بــه عیــِب خــود 

ــد. ــیدن منی رس نرس

منونه شعر:

هن نمی آیم هب هوش از پند، بی هوشم گذار      

 بحِر من ساحل نخواهد گشت رد جوشم گذار

گفت وگوی توهب می رزید نمک رد سارغم     

  پنبه ربدار از رس مینا و رد گوشم گذار

از خمار می رگدانی می کند رس رب تنم       

ات سبک رگدم ، سبوی باده رب دوشم گذار

 رکده ام اقلب تهی از اشتیاقت، عمراهست       

اقمت چون شمع رد محراب آغوشم گذار

رگ هب هشیاری حجاب حسن مانع میشود       

رد رس مستی رسی یک بار رب دوشم گذار
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رشح شب اهی رداز هجر از زلف است بیش        

پنبه ای رب لب ازآن صبح بناگوشم گذار

     می چکد چون شمع صائب آتش از گفتار من       

رصهف رد گویایی من نیست، خاموشم گذار

گاه رگم تو دیواهن می کند     دل را ن

 آیینٔه را رخ تو رپی خاهٔن می کند

     دل می خورد غم من و من می خورم غمش       

دیواهن غم گساری دیواهن می کند

آزادگان هب مشورت دل کنند کار      

  این عقده کار سبحۀ صدداهن می کند

       ای زلف یار، سخت رپیشان و ردهمی       

 دست ربیدۀ هک رتا شاهن می کند؟

       غافل ز بی رقاری عشاق نیست حسن      

  افنوس ربده داری رپواهن می کند

یاران تالش اتزگی لفظ می کنند        

صائب تالش معنی بی گاهن می کند
)قهرمان، محمد مجموعۀ رنگین کامن، صفحات 7 تا ۱۱، 60 و 66(

بیدل

میــرزا عبدالقــادر عظیــم آبــادی متخلــص بــه »بیــدل« فرزنــد 

ــه  ــاد پتن ــم آب ــری در عظی ــال ۱054 هج ــق در س ــرزا عبدالخال می

ــت.  ــی اس ــا ارالس جغتائ ــرالس ی ــوم ب ــژاد او از ق ــد و ن ــد ش متول

بیش تــر عمــر خــود را در بنگالــه بــه رس بــرده و در دهلــی وفــات 

یافت)ســوم صفــر ۱۱۳۳ ه. ق( و در همیــن شــهر در صحــن خانــۀ 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــش به خ خوی

مــزار او را در ســال ۱۱۹۹، یعنــی 66 ســال پــس از مرگــش یکــی از 

ــوم  ــتی معل ــای او به درس ــون خاک ج ــا اکن ــده؛ ام ــندگان دی نویس

نیســت البتــه در دهلــی قــربی بــه نــام بیــدل تعمیــر کرده انــد کــه 

مــورد تردیــد اســت. جمعــی از دوســت داران او در کابــل معتقدنــد 

کــه اســتخوان های وی را بــه کابــل انتقــال داده انــد و در خواجــه 

ــه  ــه البت ــد، ک ــن کرده ان ــف دف ــۀ ظری ــل در قری رواش، شــامل کاب

ایــن عقیــده مــورد تأییــد نیســت و فضــالی افغانســتان ایــن نظــر 

را قبــول ندارنــد. 

داشــته اند  نظــر  اختــالف  بــه  او  دربــارۀ  بیــدل  معــارصان 

ــته اند و  ــه روزگار می دانس ــل توج ــاعر قاب ــا ش ــی او را تنه گروه

دســت های بــر او ایرادهــای لفظــی و معنــوی گرفته انــد و در 

ایــران بیــدل هیــچ شــناخته نبــوده و از رشح حالــی کــه صاحــب 

تذکــرۀ نرآبــادی از وی نقــل کــرده و دو بیــت از او را آورده 

می تــوان دریافــت کــه او را در حــدود شــاعران درجــه ســوم عــر 

خویــش نیــز به شــامر نیــاورده و در هــامن دو ســطر رشح حالــی 

کــه از وی آورده اشــتباهاتی هــم دارد کــه بــه علــت دوری از 

ــا  ــادی ب ــی نرآب ــن ذوق ــی موازی ــز ناهم خوان ــد و نی ــط هن محی

ــدل اســت.  شــعر بی

در مآثرالکــرام می گویــد: »میــرزا معنی آفریــن بی نظیــر اســت؛ 

امــا عبــارت بــه طــرز خــود دارد« و ایــن عبــارات نشــان دهنــدۀ 
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ایــن امــر اســت کــه حتــی گوینــدگان رسزمیــن هند_کــه بــا 

ــد-  ــنا بوده ان ــلوب آش ــن اس ــرات ای ــوع تعبی ــان و ن ــی بی پیچیدگ

ــد. ــرار می داده ان ــاد ق ــورد انتق ــی او را م ــخن رسای ــرز س ط

برخــالف عــدم موفقیتــی کــه بیــدل در محیــط ادبــی ایــران 

ــول  ــن قب ــعرش از حس ــی ش ــان فارس ــر زب ــاق دیگ ــته در آف داش

ــر  ــات قرن هــای اخی ــه ادبی ــک نظــر ب ــوده و ی مــردم برخــوردار ب

افغانســتان و هنــد و تاجیکســتان بــه خوبــی ایــن تأثیــر وســیع و 

عمیــق او را منایــش می دهــد.

ــر  ــن ام ــه رسوده و ای ــک وزن و قافی ــزل در ی ــد غ ــدل گاه چن بی

گویــا بیش تــر بــرای نشــان دادن قــدرت مضمون ســازی شــاعر 

اســت کــه می توانــد در یــک قالــب محــدود و در زنجیــرٔه انتخابــی 

قافیه هــا معانــی تــازه ای خلــق کنــد و در ایــن کار گویــا بــه ظهوری 

ترشــیزی نظــر داشــته چنان کــه صاحــب رسو آزاد یــادآوری کــرده، 

ــای  ــعدی منونه ه ــوان س ــوری در دی ــش از ظه ــن کار پی ــه ای اگرچ

بســیاری دارد.

ــه  ــت ک ــی اس ــدل اوزان ــعر بی ــتۀ ش ــات برجس ــی از خصوصی یک

انتخــاب کــرده و در دیــوان وزن هــای بلنــد و خوش آهنــگ بســیار 

می تــوان یافــت.

 از حــدود صــد هــزار بیــت شــعر بیــدل، ابیــات دل انگیــز و 

ــر  ــُت براب ــه از نظــر کمی ــرد ک ــوان انتخــاب ک ــز بســیاری می ت نغ

ــه  ــی ک ــا هنگام ــد؛ ام ــی باش ــعر فارس ــوب ش ــای خ ــا دیوان ه ب

خواننــده دیــوان بــزرگ ایــن شــاعر پــرکار و خیــال پــرداز را پیــش 

ــای او را  ــک بینی ه ــا و باری ــه ژرف نگری ه ــم دارد و آن هم چش

مور دنظــر قــرار می دهــد افســوس می خــورد کــه چــرا ایــن همــه 

خیال هــای لطیــف و شــاعرانه، بدین گونــه دور از ســامان طبیعــت 

زبــان و طبیعــت اندیشــۀ بــرشی عرضــه شــده اســت و به راســتی 

کــه شکســت آشــکار آن دســته از نوپــردازان را کــه بــه عمــد دور 

ــان ســخن می گوینــد، پیــش چشــم  از ذهــن و دور از طبیعــت زب

می بینــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در مــورد بیــدل، یــک تخیــِل عمیــق 

ــه  ــان ایــن گون ــد و در شــعر این ــه می بین ــه هــدر رفت و مــواج را ب

تأســفی نیــز بــرای خواننــده نیســت چــرا کــه از دور بی اســتعدادی 

مدعــی را بــه خوبــی منایــش می دهــد. بیــدل شــاعری اســت کــه 

ــعرترین  ــم پرش ــر نگویی ــت. اگ ــادری او نبوده اس ــان م ــی زب پارس

شــاعران زبــان فارســی اســت بایــد بگوییــم یکــی از چنــد شــاعری 

ــدل  ــوان بی ــرت اســت. دی ــۀ حی ــی اشــعارش مای ــه فراوان اســت ک

چاپ هــای متعــدد شــده و اغلــب برگزیــدۀ شــعرهای اوســت)مثل 

ــی  ــد( چــاپ نســبتاً کامل چــاپ تاشــکند و بعضــی چاپ هــای هن

ــار او در افغانســتان  ــات آث ــود و کلی ــد شــده ب ــش در هن از دیوان

منتــرش شــده اســت)در فاصلــه ســال های ۱۳4۱_۱۳42 در پوهنــی 

ــار  ــت در چه ــل اوس ــوان کام ــه دی ــده ک ــاپ ش ــوان چ مطبعه(دی

مجلــد اســت.

ــد و  ــن شــاعر را بررســی کن ــی ای ــوان صدهــزار بیت ــر کســی دی اگ

ــا در  ــه، ی ــه جداگان ــه کار رفت ــعراو ب ــه در ش ــی ک ــات زیبای ترکیب

ضمــن ابیاتــی، یادداشــت کنــد اغلــب دســت انــدرکاران شــعر نــو 

ــام  ــدازۀ مت ــه ان ــه ب ــرا ک ــد چ ــد ش ــی خواه ــۀ حیرت ــی را مای فارس

ترکیبــات زیبــای شــعر نــو امــروز، در دیــوان ایــن رساینــدۀ شــگفت 

ــود. ــده می ش ــان دی ــاعرانۀ بی ــای ش ــا و بافت ه ــات زیب ترکیب

منونه شعر

دارم ز نفس انهل هک جالد من اینست     

رد وحشتم از عمر، هک صیاد من اینست                  

چشمی نشد آیینۀ کیفیت رنگم      

شخص سخنم صورت بنیاد من اینست 

دارم هب دل از هستی موهوم غباری      

ای سیل! بیا خاهٔن آباد من اینست 

از الفت دل چاره ندارم، هچ توان رکد    

 دام و قفس طارئ آزاد من اینست

رگدی شوم و گوشۀ دامان تو گیرم   

 رگ بخت هب رفیاد رسد داد من اینست

گشتگیم نیست راهیی   
چون اکش ز رس

 بیدل!هچ کنم نشئۀ ایجاد من اینست
)دکرت شفیعی کدکنی، محمدرضا: شاعر آینه ها، صفحات 2۱ تا 25، ۳2، ۱44(
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کلیم کاشانی

ــدان زاده  ــری در هم ــال ۹۹0 هج ــدود س ــی در ح ــم همدان کلی

شــد؛ امــا چــون مدتــی در کاشــان اقامــت داشــت، کاشــانی هــم 

خوانــده شده اســت. خــود دراین بــاره می گویــد:

رد دامن الوند درگ غنچه شود گل      زنهار مگویید کلیم از همدان نیست
تذکره نویســان و محققــان اخیــر چــون اللــه داغســتانی و رسخــوش 

ــاً  و ادوارد بــراون و هرمــان اتــه و صاحــب مرآت الخیــال عموم

یــا او را همدانــی خوانده انــد یــا از مولــد و موطــن او نامــی 

نربده انــد. از محققــان معــارص نیــز میرزاعبدالعظیــم قریــب او را 

ــد. ــی می دان همدان

بــه رس آورد و در  وی افزون بــر کاشــان، زمانــی را در شــیراز 

هامن جــا بــا مقدمــات علــوم آشــنایی پیــدا کــرد. در عهــد جهانگیــر 

ــعرایی  ــوان ملک الش ــان، عن ــاه  جه ــزد ش ــا ن ــت وه ــد رف ــه هن ب

شــاه نواز  وی  می کــرد.  ســتایش  را  روح االمیــن  وی  و  یافــت 

خــان شــیرازی، میرجملــٔه شــیرازی و ظفرخــان احســن را نیــز 

ــه  ــد ک ــور ش ــاه جهان مأم ــوی ش ــا از س ــت؛ ام ــدح می کرده اس م

ــان  ــع زم ــه در آن وقای ــم آورد ک ــه نظ ــاه جهانی را ب ــات ش فتوح

ایــن شــاه را در قالــب مثنــوی بــه تصویــر کشیده اســت. کلیــم از 

ــت:  ــد می گف ــر چن ــود، ه ــزان ب ــو گری هج

گــر هجــو نیســت در ســخن مــن زعجــز نیســت   حیــف آیــدم کــه 

زهــر در آب بقــا کنــم

 شــهرت کلیــم بیش تــر بــه خاطــر غزلیــات اوســت. ابــداع معانــی و 

خیال هــای رنگیــن بــه غــزل کلیــم لطــف ویژهــای بخشیده اســت. 

ــان غــزل ایــن دوره را بــه  رضب املثل هــا و الفــاظ محــاوره کــه زب

افــق خیــال عامــه نزدیــک کــرده، در ســخن او برجســتگی زیــادی 

ــر  ــه از ذک ــا ک ــدی، آنج ــای هن ــردن واژه ه ــه کار ب ــت. ب یافته اس

حرف هــا و گل هــا و گیاهــان ناگزیــر بــوده، شــعر و غــزل کلیــم را 

در میــان اقــران متامیــز ساخته اســت. وی در اشــعار خــود متثیــل 

بســیار داشته اســت، تکــرار قافیــه و شــامر ابیــات در اشــعار او کــم 

اســت، بــه قــدری کــه قالب هــای شــعری را کامــالً رعایــت کــرده 

اســت. در اشــعار او انتقــاد اجتامعــی در برابــر نابرابری هــا و 

ــده می شــود: زهــد خشــک دی

رد دور ما ز خست ابنای روزگار  

  دشواررت ز رمگ، رگیبان ردیدن است 
دیــوان کلیــم شــامل ده هــزار بیــت شــعر اســت کــه در آن 

پنج هــزار بیــت غــزل، نزدیــک بــه هــزار بیــت قصیــدٔه و بقیــه در 

ــات او  ــت. مثنوی ــد اس ــد و ترجیع بن ــه، ترکیب بن ــای قطع قالب ه

حــدود دو هــزار بیــت اســت کــه از میــان آنهــا فتوحات شــاه جهان 

ــاب در  ــن کت ــت. ای ــارب مشــهورتر اس ــر متق ــانامه در بح و پادش

ــی  ــه قدس ــق ب ــت متعل ــاهی اس ــۀ جهان  ش ــامن ظفرنام ــل ه اص

مشــهدی، ولــی عمــر وی کفــاف نــداد و کلیــم آن را تکمیــل کــرد.

ــعار  ــه در اش ــی بی شــامری ک ــن ابداع ــه ســبب مضامی ــم را ب کلی

خویــش بــه کار گرفتــه، خالق املعانــی ثانــی لقــب داده انــد؛ چــرا 

دیــوان  اســت.  اســامعیل  کامل الدیــن  اول،  کــه خالق ا ملعانــی 

ابوطالــب کلیــم همدانــی بــا مقدمــه، تصحیــح و تعلیقــات محمــد 

ــال ۱06۱  ــت. او در س ــیده اس ــع رس ــه طب ــهد ب ــان در مش قهرم

ــت. ــمیر درگذش ــری در کش هج

منونه شعر

ردین چمن چو گلی نشنود فغان رما     کجاست ربق هک ربدارد آشیان رما

ز بس هک مانده ز رپوازم اندرین گلشن        ز نقش اپ نشناسند آشیان رما

چو شمع رد ره باد صبا سبک روحم            نسیم وصل تواند ربود جان رما

ل شعله هب باغ جهان هب یک حالم    هن کس بهار رما دید و هن زخان رما
نخ

چو 
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مرثیه رسایی در دوران صفویه  

ــیع  ــب تش ــدن مذه ــمی ش ــه و رس ــت صفوی ــیس حکوم ــا تأس ب

مراســم ســوگواری و عــزاداری بــرای امــام حســین)ع( وارد مرحلــۀ 

جدیــدی شــد. بــه طــوری کــه ســالطین و زمــام داران صفــوی بــه 

ــه  ــن گون ــرتش ای ــزاری وگس ــی برگ ــل اصل ــری و عوام ــوان مج عن

ــران عــر صفــوی شــدند. چنان کــه در دهــۀی اول  مراســم در ای

ــی در مراســم  ــی و ادن ــم از اعل ــه اع ــراد جامع ــۀ ی اف محــرم هم

عــزاداری  مراســم  برگــزاری  بــرای  تبلیــغ  می کردنــد.  رشکــت 

درایــران نوعــی ابــزار بــرای تثبیــت و گســرتش مذهــب تشــیع در 

ــود.   ــران ب ای

ــدی از  ــه حــال و هــوای جدی ــوع شــعر در عــر صفــوی ب  دو ن

تکامــل دســت یافــت:۱. شــعری کــه بــا زندگــی آالم و فضایــل امئــۀ 

شــیعه رس و کار داشــت کــه مخصوصــاَ بــه نــام محتشــم کاشــانی 

ــری  ــم نظ ــه تعالی ــه در آن ب ــعری ک ــت.۱.  ش ــورده اس ــد خ پیون

ــد.   ــه می ش ــت پرداخت ــان و حکم عرف

ــارۀ مــورد نــوع اول شــعر ایــن دوره بایــد گفــت پیدایــش و   درب

ــوی اســت.  ــار ســالطین صف ــل آن در نتیجــه سیاســت و رفت تکام

اســکندر بیــگ منشــی مؤلــف عــامل آرای عباســی موقعیــت شــعر 

و شــاعری را زمــان ســلطنت شــاه طهامســب اول ایــن گونــه بیــان 

می کنــد کــه شــاه جنــت مــکان فرمودنــد کــه مــن راضــی نیســتم 

ــد در شــأن  ــد قصای ــای مــن آالین ــه مــدح و ثن ــان ب ــه شــعرا زب ک

ــالم(  ــن )علیهم-الس ــه معصومی ــاه و امئ ــت پن ــاه والی ــرضت ش ح

بگوینــد. محتشــم کاشــانی شــاعر مرثیــه رسای عهد شــاه طهامســب 

صفــوی بــا رسودن قصیــدهٔ ی غــر ّا در مــدح امــام حســین )ع( گــوی 

ســبقت را از همــگان ربــود و ابتــکاری کــه در مراثــی خــود بــکار 

ــاخت و  ــی س ــعار مذهب ــته ترین اش ــعراو را از برجس ــه ش ــرد ک ب

شــعر، او در واقــع الگــوی قابــل قبولــی بــرای شــعرا در دوره هــای 

بعــد شــد. )ویکــی پدیــا(

محتشم کاشانی

ــی محتشــم کاشــانی دارای لقــب شمس الشــعرای  ــن عل کامل الدی

کاشــانی شــاعر ایرانــی در آغــاز شــده ده هجــری و هــم دوره بــا 

پادشــاهی شــاه طهامســب صفــوی در کاشــان زاده شــد، بیش تــر 

ــن شــهر  ــد و در همی ــن شــهر گذران ــی خــود را در ای دوران   زندگ

هــم در ربیــع اال ّول ۹۹6 درگذشــت و محــل دفــن او بعدهــا مــورد 

ــود.  ــدرش خواجــه میراحمــد ب ــام پ ــرار گرفــت. ن احــرتام مــردم ق

ــی  ــی و ادب ــوم دین ــه عل ــه مطالع ــی ب ــن در نوجوان ــامل الدی ک

معمــول زمــان خــود پرداخــت و اشــعار شــعرای قدیمــی ایــران را 

بــه دقــت مــورد بررســی قــرار مــی داد. 

 مطلــع »بــاز ایــن چــه شــورش اســت…« کــه از محتشــم کاشــانی 

اســت در میــان هــواداران شــیعه جایــگاه ویــژه  ای دارد. شــاعران 

بســیاری پــس از محتشــم تاکنــون از ترکیب بنــد یادشــده در 

شــعرها و نوحه هایشــان ســود برده انــد.  

و  گرفــت  فــرا  اســرتآبادی  صدقــی  از  را  شــاعری  فنــون  او   

خــود شــاگردانی ماننــد تقی الدیــن محمــد حســینی صاحــب 

و  جوشــقانی  وحشــتی  ســاوجی،  رصفــی  »خالصه الشــعار«، 

داد.  پــرورش  را  کاشــانی  حرستــی 

وی بــا رسودن دوازده بنــد در مرثیــه شــهدای کربــال کــه بنــد اول 

ــه در  ــت ک ــورش اس ــه ش ــن چ ــاز ای ــت »ب ــا بی ــد وی ب ترکیب  بن

خلــق عــامل اســت؟ / بــاز ایــن چــه نوحــه و چــه عــزا و چــه ماتــم 

ــب  ــی کس ــی در مرثیه رسای ــام واالی ــود، مق ــاز می ش ــت ؟« آغ اس

کــرد. 

ــت و  ــوی راه یاف ــاه طهامســب صف ــار ش ــه درب ــی ب  وی در جوان

ــاه  ــف ش ــورد لط ــش م ــای زیبای ــدٔه و غزل ه ــبت قصی ــه مناس ب

قــرار گرفــت محتشــم؛ پــس از مدتــی در زمــره شــعرای معــروف 

عــر خــود جــای گرفــت؛ ولــی نظــر بــه معتقــدات دینــی خــود و 

احساســات شــیعی دربــار شــاهان صفــوی کــه در صــدد تقویــت 

ایــن مذهــب )در مقابــل مذاهــب اهــل ســنت( بودنــد بــه 

رسایــش اشــعار مذهبــی و مصائــب اهل بیــت کــه در نــوع خــود 

ــه  ــدی ب ــس از چن ــم؛ پ ــت. محتش ــود پرداخ ــل ب ــازه و بی بدی ت

ــی و  ــعار مذهب ــبک اش ــران در س ــعرای ای ــن ش ــی از بزرگ تری یک
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مصائــب امامــان شــیعه بــدل گشــت و اشــعارش در رستــارس ایــران 

معروفیــت خاصــی یافــت، کــه می تــوان وی را معروف تریــن شــاعر 

ــار ســبک جدیــدی  ــن ب ــرای اولی ــران دانســت کــه ب مرثیه گــوی ای

ــی  ــن اشــعار مذهب ــی به وجــود آورد. اولی دررسودن اشــعار مذهب

ــی  ــات زیبائ ــه ابی ــود ک ــرادرش ب محتشــم، در ســوگ غــم مــرگ ب

ــی در  ــش مرثیه های ــه رسای ــس ازآن ب ــر او رسود و؛ پ ــم هج در غ

ــال، عاشــورای حســینی و مصیبــت نامه هــای مختلــف  واقعــه کرب

پرداخــت.  

ــاده  ــیبیه، م ــبابیه، ش ــانی،صباییه، ش ــم کاش ــوم محتش ــار منظ آث

تاریخ هــا، معمیــات، جاللیــه، نقــل عشــاق هســتند.

شعر مشهور محتشم کاشانی:

باز این هچ شورش است هک رد خلق عالم است

باز این هچ نوهح و هچ زعا و هچ ماتم است 

باز این هچ رستخیز عظیم است زک زمین       

بی نفخ صور خاسته ات رعش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا زکو      

 کار جهان و خلق جهان جمله ردهم است

 گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب       

کآشوب رد تمامی رذات عالم است

رگ خوانمش قیامت دنیا بعید نیست      

 این رستخیز عام هک انمش محرم است

رد بارگاه قدس هک جای مالل نیست          

رساهی قدسیان همه رب زانوی غم است

جن و ملک رب آدمیان نوهح می کنند       

 گویا زعای ارشف اوالد آدم است

)سایت پایگاه خربی تحلیل قدس آنالین(

عرفان و تصوف در دورۀ صفویه

دورۀ صفــوی را بایــد عــر غلبــۀ تصــوف شــیعی و حکمــت 

متعالیــه نامیــد. زمینــۀ ایــن تحــول از دویســت ســال پیــش فراهــم 

گردیــده بــود. سلســله هــای صوفیــه بــا اتــکا بــه فرهنگــی غنــی 

ــان  ــود در می ــول خ ــج اص ــغ و تروی ــه تبلی ــنگر ب ــی روش و ادبیات

مــردم مشــغول بودنــد. پــس از دوران مغــوالن روابــط اســامعیلیه 

ــه تبلیغــات  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــد. می ت ــر گردی ــا تصــوف نزدیک ت ب

اســامعیلیان ایرانــی و نــزاری در دورانــی طوالنــی یکــی از زمینــه 

وتشــیع  شــیعی  تصــوف  ســوی  بــه  گرایــش  بــرای  ســازی ها 

مردمــی بــود. بــا این کــه هالکوخــان درســال 654ه/۱256م دولــت 

اســامعیلی را ازبیــن بــرد و ســلطنت ایلخانــی را تاســیس کــرد، نــه 

فعالیت هــای اســامعیلیان پایــان پذیرفــت و نــه انســجام سیاســی 

پیداشــد. پــس ازحکومــت ابوســعید آخریــن پادشــاه سلســلۀ 

مغــوالن، ایــران دچــار گســیختگی سیاســی شــد. بــه ایــن ترتیــب 

بــود کــه رشایــط مســاعد بــرای حروفيــه، مشعشــیان و رسبــداران 

ــیع و  ــکیل داده و تش ــجم تش ــکیالت منس ــا تش ــد ت ــم گردی فراه

تصــوف را به طــور رســمی تبلیــغ مناینــد. امامــان نــزاری در ایــران 

ــٔه  ــای مخفیان ــیاری از جنبش ه ــد. بس ــکار پرداختن ــغ آش ــه تبلی ب

ــه  ــی ارائ ــای سیاس ــه برنامه ه ــد ک ــال گردیدن ــان فع ــیعی چن ٔ ش

داده وبــه برپایــی عــر انتظــار و مهدویــت روی آورده و جنبــش 

هایــی چــون: حروفیــه و شــاخه هایی ماننــد: نقطویــه و پســخانی 

ــد.  ــراوان یافتن ــداران ف طرف

دورۀ صفــوی رابایــد برآینــد کوشــش های چندیــن گــروه سیاســی 

کــه بــه قــدرت تصــوف و عرفــان و تشــیع، آگاهــی یافتــه و از آن 

ــکان  ــرده و مال ــره ب ــی به ــت سیاس ــه حاکمی ــت یابی ب ــرای دس ب

ــده  ــته ش ــی خس ــوب و ناامن ــه از آش ــی ک ــران و رعیت های و تاج

بودنــد بــه تصــوف و تشــیع امیــد داشــتند، ارزیابــی کــرد کــه در 

ایــن میــان یکــی از آن گروه هــای صوفــی بــه نــام "صفویــه" پیــروز 

شــوند؛ امــا از اهــداف اولیــه خــود منحــرف شــده و بــرای حفــظ 

قــدرت سیاســی خــود بــه هــر اقدامــی دســت زدنــد. درایــن میــان 

ــتفاده  ــه از آن اس ــد ک ــع ش ــوم واق ــل مظل ــان اصی ــوف و عرف تص

ــٔه عبدالحســین زرین کــوب: »تصــوف در  ــه گفت ــد. ب ــزاری گردی اب

رسزمیــن صوفــی بــزرگ« منکــوب شــد و بیــرون از طریقــت آبــا و 

اجــدادی و تولیــت ترشیفاتــی مقــربۀ صفی الدیــن کــه بــه عهــدٔه 

ــی  ــوی باق ــرو صف ــوف در قلم ــزی از تص ــود، چی ــه ب ــن طریق ای

منانــد«. البتــه همیــن گروه هــای سیاســی و صوفــی منــا نیــز رسگــرم 
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جدال هــای درونــی شــدند. ماننــد نزاع هــای حیدری-نعمتــی کــه 

عیــاران وفتیــان را نیــز بــه جدال هــا وارد کــرده وبــه ایــن وســیله 

رقیب هــای صفویــه را از میــان برمی داشــتند. حیدری هــا پیــرو 

قطــب الدیــن حیــدر و نعمتی هــا خــود را بــه شــاه نعمــت اللــه 

ــت  ــۀ سیاس ــت بازیچ ــا درحقیق ــتند؛ ام ــوب می دانس ــی منس ول

ــر  ــتی دیگ ــل رسنوش ــوف اصی ــان و تص ــه عرف ــد. البت ــم بودن حاک

داشــت.

ــد را  ــت قدرت من ــی نهض ــه برپای ــش، زمین ــا پی ــیعیان ازقرن ه ش

ــان و ســلجوقیان  ــت غزنوی ــد. دردوران حکوم ــرده بودن فراهــم ک

کــه حکومت هایــی متعصــب وســنی بودنــد، شــیعیان وصوفیــه در 

عیــن این کــه مجبــور بــه تقیــه بودنــد از فعالیت هــای فرهنگــی و 

تبلیغــی دســت نکشــیدند. از قــرن هفتــم حرکتــی نویــن در حــوزۀ 

ــن  ــه نصیرالدی ــد. خواج ــود آم ــه وج ــوف ب ــیع و تص ــرتک تش مش

طوســی و میثــم بحرانــی راهــی نــو در تقریــب عرفــان وفلســفه 

کالم گشــودند و بــا ســید حیــدر آملــی ایــن حرکــت بــه پیــش رفت. 

گام هــای بعــدی را افضل الدیــن کاشــانی،  صدرالدیــن محمــد 

ــی ترکــه حافــظ رجــب پرســی  ــن عل ــن الدی ــی، صای ترکــه اصفهان

برداشــتند. ایــن برنامــۀ عظیــم عرفــان عربــی را بــه عرفــان شــیعی 

ــی  ــن اب ــی از اب ــاب مجل ــون کت ــاری چ ــد داد. آث ــی پیون و ایران

جمهــوری احســانی بــه کــامل رســید. ارشاق و عرفــان بــا فلســفه 

ــن  ــد و همی و ســنت شــیعی در یــک  مجموعــۀ واحــد گــرد آمدن

ــه در عــر صفــوی  ــد ک ــزرگان راه گشــای تحــول عظیمــی بودن ب

بــه اوج رســید وبایــد آن را حکومــت شــیعی، عرفــان شــیعی و یــا 

حکمــت متعالیــه نامیــد. بدیــن ترتیــب علــام و حکــامی شــیعه بــا 

وجــود برخــی انتقــادات از صوفیــۀ عــر خــود کــه از دو منظــر 

صــورت  متصوفــه  آیین هــای  و  آداب  و  صوفیانــه  آموزه هــای 

می گرفــت  تــا حــدی مــروج تعالیــم معنــوی صوفیــه نیــز بودنــد.

ــی،  ــده از افراط گرای ــوی را آکن ــب، تصــوف در عــر صف       اغل

ــت  ــی و تح ــای قزلباش ــا تعصب ه ــراه ب ــم و هم ــو، درویشیس غل

ــت  ــان را تح ــرده و عارف ــی ک ــی ارزیاب ــه لبنان ــان بیگان ــر زب تاثی

فشــار کیــش مجتهــد پرســتی دانســته اند و تصــوف صفــوی را 

پدیــده ای فــرع بــر سیاســت و تاریــخ دانســته اند. لئونــارد لویــزن 

مــی 

نویســد: »شــاید روح از کالبــد تصــوف گریختــه و آن را بــه صــورت 

ــۀ  ــاد رفت ــر ب ــق های ب ــه وارث عش ــی ک ــی بی جان ــدۀ اجتامع پدی

صوفیــان عــر مغــوالن و ســلجوقی بــوده رهــا کــرده اســت«

و در مــورد آثــار آن هــا می گویــد: »ایــن نوشــته ها کــه تحــت 

دینی انــد،  پیرای گرانــۀ  خشــونت  و  افــراط  فزاینــدۀ  فشــار 

منعکس-کننــدۀ کابــوس ضدیت هــای رسکــوب شــدۀ مذهبــی 

اســت کــه بــرآن نوشــته ها تاثیــر گذاشــت.

 چنیــن عارفانــی کــه غــرق در دانش هــای فقهــی و اســتدالل های 

ــول  ــی قابل قب ــد اجتامع ــی و از نق ــای رشع ــد، برجنبه ه عقالنی ان

پیــش از جنبه هــای وجدآمیــز و عاشــقانۀ تصــوف تکیــه می کننــد 

ــار  ــه آث ــهروردی، و ن ــیخ ارشاق س ــینا و ش ــن س ــار اب ــاً آث و غالب

ارائــه می کننــد؛  ابن عربــی و رومــی  بزرگــی چــون  صوفیــان 

کتاب هایشــان تســلیم فشــارهای مجتهدانــی اســت کــه تــالش 

ــد از لحــاظ فرهنگــی تصــوف را از ذهــن و روان ایرانــی  می کردن

ــد. بزداین

ــت  ــه دور از واقعی ــه و ب ــی تندروان ــن قضاوت ــه چنی ــی ک  درحال

ــن  ــض ای ــر نق ــاهدی ب ــی ش ــه تنهای ــدرا ب ــی مالص ــت. زندگ اس

ادعاســت. ایــن عــارف و فیلســوف بــزرگ همــه فشــا رها را تحمــل 

ــان  ــل جــدا منی شــود و اگــر عرف ــان اصی ــد؛ امــا اصــول عرف می کن

را اســتداللی و عاقالنــه ارائــه می دهــد بازهــم درمســیر ابن عربــی 

گام برداشــته ومی خواهــد پاســخ هایی قانــع کننــده بــه مخالفــان 

ــد.  بدهــد و از عرفــان صیانــت منای

 اگــر بــه آثــار ابــن ســینا و ســهروردی توجــه شــده بیش تــر بــه دان 

ــه عرفــان روی  جهــت اســت کــه ایــن دو شــخصیت در نهایــت ب

آورده و بایــد در ردیــف عارفــان فیلســوف قــرار گیرنــد، چنان کــه 

مالصــدرا خــود نیــز چنیــن بــود. مالصــدرا و دیگــر عارفــان بــزرگ 

ــز، شــهودی و عاشــقانۀ  ــز جنبه هــای وجدآمی عــر صفــوی، هرگ

تصــوف را رهــا نکــرده و در آثــار آن هــا همیــن مــوارد مــوج 

ــل و  ــان اصی ــن عرف ــرزی بی ــب م ــترشقین اغل ــن مس ــد. ای می زن

راســتین بــا فرقه گرایــی کــه لبــاس صوفیــه را بــه تــن داشــته انــد و 

از جنبــۀ فرهنگــی از عرفــان فاصلــه داشــته اند، قائــل نشــده و بــه 

ــط شــده اند. ــراط و تفری ــار اف ــل گرفت ــن دلی همی

 عرفــان اصیــل در دورۀ صفــوی حضــوری پررنــگ و قــوی داشــته؛ 

اّمــا بــا دو دســته از مخالفــان روبــرو بــوده اســت؛ علــامی ظاهــری 

و صوفیــان ظاهــری کــه هــر دو گــروه بــه شــدت سیاســی بودنــد 

و اهــداف فرقــه ای و اغلــب فردگرایانــٔه خــود را دنبــال می کردنــد 

ــی و  ــوذ سیاس ــت و نف ــرای حاکمی ــه ای ب ــه بهان ــر و اندیش و فک

ــل  ــان اصی ــی عارف ــن رشایط ــود. در چنی ــا ب ــرای آن ه ــی ب اجتامع

ــته  ــن دو دس ــر ای ــد در براب ــار بودن ــده و ناچ ــارصه درآم ــه مح ب
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ــی  ــطحی بودنــد از زبان ــیار س ــواد و بس ــم س ــی کــه ک مخالفان

ــای  ــرض فتوا ه ــیله در مع ــن وس ــه ای ــد و ب ــره بگیرن ــده به پیچی

نابودکننــدٔه آن هــا قــرار نگیرنــد و خــود را از ردیــف آن هــا جــدا 

ــده در  ــل انتخــاب زبانــی پیچی ــد.  شــاید یکــی از دالی نشــان دهن

ــه باشــد. ــز همیــن نکت ــات و شــعر فارســی در ایــن دوره نی ادبی

راجــر ســبوری عقیــده دارد کــه ســیطرۀ مغــوالن بــر ایــران،  

باعــث گردیــد کــه اســالم راســتین کنــار رود و رشایــط بــرای 

افراط گرایــی دینــی فراهــم شــود؛ تســاهل دینی)بــی تفاوتــی 

دینــی( فرمان روایــان مغــول اســالم ســنی یــا راســتین را از پایــگاه 

ــه  ــه ن ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــید و رشایط ــن کش ــه پایی ــود ب ــی خ اصل

تنهــا پیرشفــت تشــیع بلکــه رونــق بــازار هــر نــوع عقیــدۀ عامیانــۀ 

دینــی را آســان ســاخت و بــه ويــژه در آســیای صغیــر بــه متــام معنا 

دیــگ درهــم جــوش اعتقــادات مختلــف دینــی گردیــد. دو جــزء 

ــدۀ  ــالل س ــود، و در خ ــوف ب ــیع و تص ــگ تش ــن دی ــی در ای اصل

ــت. ــم درآمیخ ــه به ه ــرای همیش ــزء ب ــن دو ج ــارم ای چه

 در حالــی کــه ایــن امــر بــه واســطۀ پراکندگــی سیاســی و 

حکومت هــای ضعیــف محلــی بــه وجــود آمــد و اســالم راســتینی 

دردوران مغــوالن رساغ نداریــم کــه بعــد از مغــول از بیــن رفتــه یــا 

ــد. ــده باش ــف ش ضعی

ــد و از  ــه خــود منســوب می کنن اســالم راســتین را هــر گروهــی ب

دیــدگاه عرفــان ایرانــی، اســالم راســتین در نــزد عارفــان و شــیعیان 

ــا  وجــود داشــت. پیــش از عــر صفــوی رشایطــی فراهــم شــد ت

ــان را  ــارک عرف ــۀ مب ــن حادث ــوند و ای ــک ش ــم نزدی ــن دو به ه ای

قدرت مندتــر کــرده و دانشــمندان بــزرگ تشــیع را بــه ســوی خــود 

ــرده  ــا ک ــی را ایف ــن نقش ــم چنی ــش از آن ه ــه پی ــاند، چنان ک کش

و در برابــر مخالفــان معنویــت و عقالنیــت بــه اســتحکام مبانــی 

عقیدتــی خــود بپــردازد و آثــاری مانــدگار بــه یادگاربگــذارد.

دورۀ صفــوی را بایــد عــر غلبــۀ تصــوف شــیعی و حکمــت 

متعالیــه نامیــد. زمینــۀ ایــن تحــول از دویســت ســال پیــش فراهــم 

گردیــده بــود. سلســله هــای صوفیــه بــا اتــکا بــه فرهنگــی غنــی 

ــان  ــود در می ــول خ ــج اص ــغ و تروی ــه تبلی ــنگر ب ــی روش و ادبیات

مــردم مشــغول بودنــد. پــس از دوران مغــوالن روابــط اســامعیلیه 

ــه تبلیغــات  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــد. می ت ــر گردی ــا تصــوف نزدیک ت ب

اســامعیلیان ایرانــی و نــزاری در دورانــی طوالنــی یکــی از زمینــه 

وتشــیع  شــیعی  تصــوف  ســوی  بــه  گرایــش  بــرای  ســازی ها 

مردمــی بــود. بــا این کــه هالکوخــان درســال 654ه/۱256م دولــت 

اســامعیلی را ازبیــن بــرد و ســلطنت ایلخانــی را تاســیس کــرد، نــه 

فعالیت هــای اســامعیلیان پایــان پذیرفــت و نــه انســجام سیاســی 

پیداشــد. پــس ازحکومــت ابوســعید آخریــن پادشــاه سلســلۀ 

مغــوالن، ایــران دچــار گســیختگی سیاســی شــد. بــه ایــن ترتیــب 

بــود کــه رشایــط مســاعد بــرای حروفيــه، مشعشــیان و رسبــداران 

ــیع و  ــکیل داده و تش ــجم تش ــکیالت منس ــا تش ــد ت ــم گردی فراه

تصــوف را به طــور رســمی تبلیــغ مناینــد. امامــان نــزاری در ایــران 

ــٔه  ــای مخفیان ــیاری از جنبش ه ــد. بس ــکار پرداختن ــغ آش ــه تبلی ب

ــه  ــی ارائ ــای سیاس ــه برنامه ه ــد ک ــال گردیدن ــان فع ــیعی چن ش

داده وبــه برپایــی عــر انتظــار و مهدویــت روی آورده و جنبــش 

هایــی چــون: حروفیــه و شــاخه هایی ماننــد: نقطویــه و پســخانی 

ــد.  ــراوان یافتن ــداران ف طرف

دورۀ صفــوی رابایــد برآینــد کوشــش های چندیــن گــروه سیاســی 

کــه بــه قــدرت تصــوف و عرفــان و تشــیع، آگاهــی یافتــه و از آن 

ــکان  ــرده و مال ــره ب ــی به ــت سیاس ــه حاکمی ــت یابی ب ــرای دس ب

ــده  ــته ش ــی خس ــوب و ناامن ــه از آش ــی ک ــران و رعیت های و تاج

بودنــد بــه تصــوف و تشــیع امیــد داشــتند، ارزیابــی کــرد کــه در 

ایــن میــان یکــی از آن گروه هــای صوفــی بــه نــام "صفویــه" پیــروز 

شــوند؛ امــا از اهــداف اولیــه خــود منحــرف شــده و بــرای حفــظ 

قــدرت سیاســی خــود بــه هــر اقدامــی دســت زدنــد. درایــن میــان 

ــتفاده  ــه از آن اس ــد ک ــع ش ــوم واق ــل مظل ــان اصی ــوف و عرف تص

ابــزاری گردیــد. بــه گفتــٔه عبدالحســین زرین کــوب: »تصــوف 

ــت  ــرون از طریق ــزرگ« منکــوب شــد و بی ــی ب ــن صوف در رسزمی

ــه  ــه ب ــن ک ــی مقــربۀ صفی الدی ــت ترشیفات ــا و اجــدادی و تولی آب

ــوی  ــرو صف ــوف در قلم ــزی از تص ــود، چی ــه ب ــن طریق ــدٔه ای عه

باقــی منانــد«. البتــه همیــن گروه هــای سیاســی و صوفــی منــا نیــز 

رسگــرم جدال هــای درونــی شــدند. ماننــد نزاع هــای حیــدری-

نعمتــی کــه عیــاران وفتیــان را نیــز بــه جدال هــا وارد کــرده 

ــتند.  ــان برمی داش ــه را از می ــای صفوی ــیله رقیب ه ــن وس ــه ای وب

ــه  ــود را ب ــا خ ــدر و نعمتی ه ــن حی ــب الدی ــرو قط ــا پی حیدری ه

ــت  ــا درحقیق ــتند؛ ام ــوب می دانس ــی منس ــه ول ــت الل ــاه نعم ش

ــل  ــان و تصــوف اصی ــه عرف ــد. البت ــم بودن ــۀ سیاســت حاک بازیچ

رسنوشــتی دیگــر داشــت. شــیعیان ازقرن هــا پیــش، زمینــه برپایــی 

ــت  ــد. دردوران حکوم ــرده بودن ــم ک ــد را فراه ــت قدرت من نهض

متعصــب وســنی  کــه حکومت هایــی  و ســلجوقیان  غزنویــان 

بودنــد، شــیعیان وصوفیــه در عیــن این کــه مجبــور بــه تقیــه 

ــد از فعالیت هــای فرهنگــی و تبلیغــی دســت نکشــیدند. از  بودن
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ــیع و تصــوف  ــن در حــوزۀ مشــرتک تش ــی نوی ــم حرکت ــرن هفت ق

ــی  ــم بحران ــی و میث ــن طوس ــه نصیرالدی ــد. خواج ــود آم ــه وج ب

ــا ســید  راهــی نــو در تقریــب عرفــان وفلســفه کالم گشــودند و ب

ــدی را  ــای بع ــت. گام ه ــش رف ــه پی ــت ب ــن حرک ــی ای ــدر آمل حی

افضل الدیــن کاشــانی،  صدرالدیــن محمــد ترکــه اصفهانــی، صایــن 

ــۀ  ــن برنام ــه حافــظ رجــب پرســی برداشــتند. ای ــی ترک ــن عل الدی

ــد داد.  ــی پیون ــان شــیعی و ایران ــه عرف ــی را ب ــان عرب ــم عرف عظی

ــه  ــی جمهــوری احســانی ب ــن اب ــی از اب ــاب مجل ــاری چــون کت آث

کــامل رســید. ارشاق و عرفــان بــا فلســفه و ســنت شــیعی در یــک  

مجموعــۀ واحــد گــرد آمدنــد و همیــن بــزرگان راه گشــای تحــول 

عظیمــی بودنــد کــه در عــر صفــوی بــه اوج رســید وبایــد آن را 

ــد.  ــه نامی ــا حکمــت متعالی ــان شــیعی و ی حکومــت شــیعی، عرف

بدیــن ترتیــب علــام و حکــامی شــیعه بــا وجــود برخــی انتقــادات 

ــه و  ــای صوفیان ــر آموزه ه ــه از دو منظ ــود ک ــر خ ــۀ ع از صوفی

ــروج  ــا حــدی م ــت  ت ــه صــورت می گرف آداب و آیین هــای متصوف

ــد. ــز بودن ــه نی ــم معنــوی صوفی تعالی

 اغلــب، تصــوف در عــر صفــوی را آکنــده از افراط گرایــی، غلــو، 

ــر  ــت تاثی ــی و تح ــای قزلباش ــا تعصب ه ــراه ب ــم و هم درویشیس

ــار  ــت فش ــان را تح ــرده و عارف ــی ک ــی ارزیاب ــه لبنان ــان بیگان زب

کیــش مجتهــد پرســتی دانســته اند و تصــوف صفــوی را پدیــده ای 

ــزن مــی  ــارد لوی ــخ دانســته اند. لئون ــر سیاســت و تاری فــرع ب

نویســد: »شــاید روح از کالبــد تصــوف گریختــه و آن را بــه صــورت 

ــۀ  ــاد رفت ــر ب ــق های ب ــه وارث عش ــی ک ــی بی جان ــدۀ اجتامع پدی

صوفیــان عــر مغــوالن و ســلجوقی بــوده رهــا کــرده اســت«

و در مــورد آثــار آن هــا می گویــد: »ایــن نوشــته ها کــه تحــت 

دینی انــد،  پیرای گرانــۀ  خشــونت  و  افــراط  فزاینــدۀ  فشــار 

منعکس-کننــدۀ کابــوس ضدیت هــای رسکــوب شــدۀ مذهبــی 

اســت کــه بــرآن نوشــته ها تاثیــر گذاشــت.

ــی کــه غــرق در دانش هــای فقهــی و اســتدالل های  ــن عارفان چنی

ــول  ــی قابل قب ــد اجتامع ــی و از نق ــای رشع ــد، برجنبه ه عقالنی ان

پیــش از جنبه هــای وجدآمیــز و عاشــقانۀ تصــوف تکیــه می کننــد 

ــار  ــه آث ــهروردی، و ن ــیخ ارشاق س ــینا و ش ــن س ــار اب ــاً آث و غالب

ارائــه می کننــد؛  ابن عربــی و رومــی  بزرگــی چــون  صوفیــان 

کتاب هایشــان تســلیم فشــارهای مجتهدانــی اســت کــه تــالش 

ــد از لحــاظ فرهنگــی تصــوف را از ذهــن و روان ایرانــی  می کردن

ــد. بزداین

ــت  ــه دور از واقعی ــه و ب ــی تندروان ــن قضاوت ــه چنی ــی ک درحال

ــن  ــض ای ــر نق ــاهدی ب ــی ش ــه تنهای ــدرا ب ــی مالص ــت. زندگ اس

ادعاســت. ایــن عــارف و فیلســوف بــزرگ همــه فشــا رها را تحمــل 

ــان  ــل جــدا منی شــود و اگــر عرف ــان اصی ــد؛ امــا اصــول عرف می کن

را اســتداللی و عاقالنــه ارائــه می دهــد بازهــم درمســیر ابن عربــی 

گام برداشــته ومی خواهــد پاســخ هایی قانــع کننــده بــه مخالفــان 

بدهــد و از عرفــان صیانــت منایــد. 

اگــر بــه آثــار ابــن ســینا و ســهروردی توجــه شــده بیش تــر بــه دان 

ــه عرفــان روی  جهــت اســت کــه ایــن دو شــخصیت در نهایــت ب

آورده و بایــد در ردیــف عارفــان فیلســوف قــرار گیرنــد، چنان کــه 

مالصــدرا خــود نیــز چنیــن بــود. مالصــدرا و دیگــر عارفــان بــزرگ 

ــز، شــهودی و عاشــقانۀ  ــز جنبه هــای وجدآمی عــر صفــوی، هرگ

تصــوف را رهــا نکــرده و در آثــار آن هــا همیــن مــوارد مــوج 

ــل و  ــان اصی ــن عرف ــرزی بی ــب م ــترشقین اغل ــن مس ــد. ای می زن

راســتین بــا فرقه گرایــی کــه لبــاس صوفیــه را بــه تــن داشــته انــد و 

از جنبــۀ فرهنگــی از عرفــان فاصلــه داشــته اند، قائــل نشــده و بــه 

ــط شــده اند. ــراط و تفری ــار اف ــل گرفت ــن دلی همی

عرفــان اصیــل در دورۀ صفــوی حضــوری پررنــگ و قــوی داشــته؛ 

اّمــا بــا دو دســته از مخالفــان روبــرو بــوده اســت؛ علــامی ظاهــری 

و صوفیــان ظاهــری کــه هــر دو گــروه بــه شــدت سیاســی بودنــد 

و اهــداف فرقــه ای و اغلــب فردگرایانــٔه خــود را دنبــال می کردنــد 

ــی و  ــوذ سیاس ــت و نف ــرای حاکمی ــه ای ب ــه بهان ــر و اندیش و فک

ــل  ــان اصی ــی عارف ــن رشایط ــود. در چنی ــا ب ــرای آن ه ــی ب اجتامع

ــته  ــن دو دس ــر ای ــد در براب ــار بودن ــده و ناچ ــارصه درآم ــه مح ب

ــی  ــطحی بودنــد از زبان ــیار س ــواد و بس ــم س ــی کــه ک مخالفان

ــای  ــرض فتوا ه ــیله در مع ــن وس ــه ای ــد و ب ــره بگیرن ــده به پیچی

نابودکننــدٔه آن هــا قــرار نگیرنــد و خــود را از ردیــف آن هــا جــدا 

ــده در  ــل انتخــاب زبانــی پیچی ــد.  شــاید یکــی از دالی نشــان دهن

ــه باشــد. ــن نکت ــز همی ــن دوره نی ــات و شــعر فارســی در ای ادبی

راجــر ســبوری عقیــده دارد کــه ســیطرۀ مغــوالن بــر ایــران،  

باعــث گردیــد کــه اســالم راســتین کنــار رود و رشایــط بــرای 

افراط گرایــی دینــی فراهــم شــود؛ تســاهل دینی)بــی تفاوتــی 

دینــی( فرمان روایــان مغــول اســالم ســنی یــا راســتین را از پایــگاه 

ــه  ــه ن ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــید و رشایط ــن کش ــه پایی ــود ب ــی خ اصل

تنهــا پیرشفــت تشــیع بلکــه رونــق بــازار هــر نــوع عقیــدۀ عامیانــۀ 

دینــی را آســان ســاخت و بــه ويــژه در آســیای صغیــر بــه متــام معنا 
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دیــگ درهــم جــوش اعتقــادات مختلــف دینــی گردیــد. دو جــزء 

ــدۀ  ــالل س ــود، و در خ ــوف ب ــیع و تص ــگ تش ــن دی ــی در ای اصل

ــت. ــم درآمیخ ــه به ه ــرای همیش ــزء ب ــن دو ج ــارم ای چه

و  پراکندگــی سیاســی  واســطۀ  بــه  امــر  ایــن  کــه  در حالــی 

حکومت هــای ضعیــف محلــی بــه وجــود آمــد و اســالم راســتینی 

دردوران مغــوالن رساغ نداریــم کــه بعــد از مغــول از بیــن رفتــه یــا 

ــف شــده باشــد. ضعی

ــد و از  ــه خــود منســوب می کنن اســالم راســتین را هــر گروهــی ب

دیــدگاه عرفــان ایرانــی، اســالم راســتین در نــزد عارفــان و شــیعیان 

ــا  وجــود داشــت. پیــش از عــر صفــوی رشایطــی فراهــم شــد ت

ــان را  ــارک عرف ــۀ مب ــن حادث ــوند و ای ــک ش ــم نزدی ــن دو به ه ای

قدرت مندتــر کــرده و دانشــمندان بــزرگ تشــیع را بــه ســوی خــود 

ــرده  ــا ک ــی را ایف ــن نقش ــم چنی ــش از آن ه ــه پی ــاند، چنان ک کش

و در برابــر مخالفــان معنویــت و عقالنیــت بــه اســتحکام مبانــی 

عقیدتــی خــود بپــردازد و آثــاری مانــدگار بــه یادگاربگــذارد.

نقد و ارزیابی دربارۀ موافقان و مخالفان

ــان و  ــون عرف ــه پیرام ــی ک ــا و گروه های ــی جریان ه ــرای ارزیاب ب

تصــوف قــرار گرفتــه و در عــر صفــوی نقــش اساســی داشــتند، 

بهــرت اســت بــه ســه جریــان اصلــی اشــاره شــود:

الف( عارفان و صوفیان اصیل و راستین.

بــا  تصــوف(  لبــاس  در  ظاهری)فرقه هایــی  صوفیــان  ب( 

اجتامعــی. و  سیاســی  انگیزه هــای 

ج( مخالفــان و منکــران تصوف)یعنــی علــامی قــرشی و حاکــامن 

سیاســی(

الف(عارفان و صوفیان اصیل و راستین

ــوده و شــخصیت هایی  ــراوان ب ــوی ف ــزرگ در دورۀ صف ــان ب عارف

مالصــدرا،  فندرســکی،  میــر  میردامــاد،  بهائــی،  شــیخ  چــون 

محمد باقــر ســبزواری، صائــب تربیــزی، عبدالــرزاق الهیجــی و 

ــامی  ــا عل ــم ب ــد. ه ــه می جنگیدن ــه در دو جبه ــانی ک ــض کاش فی

قــرشی هــم بــا جهلــۀ صوفیــه بــه مبــارزه برخاســته و علــوم خــود 

ــد. ــه دادن ــی ارائ ــدف عرفان را در راه ه

ب(صوفیان ظاهری 

ــرای  ــاس را ب ــن لب ــه ای ــد ک ــوف بودن ــاس تص ــز در لب ــی نی گروه

ــه اهــداف  ــه منظــور رســیدن ب ــت آن و ب ــرداری از محبوبی بهره ب

ــد. ــتفاده می کردن ــود از آن اس ــی خ ــه ای و طایفگ ــی و فرق سیاس

ــیخ  ــدان ش ــه مری ــلح ک ــاش مس ــوام زادۀ قزلب ــم ع      درویشیس

ــد، نخســتین گــروه از  ــدر، ســلطان علی و شــاه اســامعیل بودن حی

ــدرت  ــرای کســب ق ــوی ب ــه در دورۀ صف ــد ک ــی بودن صوفی منایان

از  به راحتــی خــون می ریختنــد. آن هــا  ثــروت  و حکومــت و 

ــد.   ــه بودن ــم آن بیگان ــا تعالی ــه دور و ب ــوف ب ــان و تص روح عرف

چنان کــه شــاه اســامعیل دســتور مــی داد چشــامن جهــودان را از 

حدقــه در آورنــد. تصــوف را بــا تســنن مغایــر می دانســتند و بــه 

ــه از  ــد ک ــان بودن ــن افراط گرای ــد، همی ــبیه بودن ــیعه ش ــالوه ش ع

ــدرت  ــه ق ــه ب ــی ک ــرده و هنگام ــی ک ــرداری سیاس ــوف بهره ب تص

ــه دشــمنی  ــه گذاشــتند ب ــه مای ــام و آبــروی صوفی رســیدند و از ن

ــد. ــه پرداختن ــا صوفی ب

اکــر سیاســت مداران و حاکــامن از رشــته های مختلــف علــوم ســوء 

اســتفاده کــرده و مبب هــای مخــرب ســاخته اند، دلیلــی بــر ابطــال 

ــرای  ــوم نیســت. اگــر شــاه اســامعیل از تشــیع و تصــوف ب آن عل

ــد  ــرده، منی توان ــتفاده ک ــود اس ــی خ ــداف سیاس ــه اه ــیدن ب رس

دلیلــی بــرای ضعــف تشــیع و تصــوف باشــد. صفویــه هــم درابتــدا 

بــا صوفیــه همراهــی نشــان مــی داد.

نعمت اللهیــان بــا خانــدان صفــوی وصلــت کردنــد و جایــگاه 

رفیــع یافتنــد؛ امــا هنگامــی کــه سیاســت برگشــت و صوفیــه بــرای 

صفویــه زیــان آور تشــخیص داده شــدند، شــاه صفــی دســتور داد 

ــالۀ  ــرس بیســت س ــا پ ــث ب ــه ثال ــاه نعمت الل ــس ش ســنجرمیرزا پ

او و یــک پــرس دیگــر از همیــن سلســلۀ نعمت اللهــی را بــه قتــل 

ــت،  ــت را یاف ــن رسنوش ــز همی ــیه نی ــلۀ نوربخش ــاندند. سلس رس

خانقــاه نوریــه آن هــا در شــیراز مــورد توجــه شــاه اســامعیل واقــع 

گشــت و یکــی از نوه هــای ســید محمــد نوربخــش بــه نــام شــاه 

بهاءالدیــن مــالزم شــاه اســامعیل بــود و بــه قــول حبیب الســیر بــه 

حســب اقتضــای قضــا مؤاخــذه شــده در گذشــت.

نفــوذ  و  قــدرت  توســعٔه  کــه  اول  زمــان شــاه طهامســب  در 

قوام الدیــن نوربخشــی)از نــوادگان ســید محمــد نوربخــش(در 

ــا حــدی قــدرت شــاه طهامســب را تهدیــد می کــرد، دســتور  ری ت

ــر رس و روس وی  ــد و مشــعل ب داد شــاه قاســم را دســتگیر کردن

ــی از  ــوزانیدند و در یک ــبیل او را س ــش و س ــی ری ــتند یعن بداش

قلعه هــای معتــرب زندانــی کردنــد. )۹44 ه.ق(

ــه خانقــاه  ــاس ب ــه کــه شــاه طهامســب و شــاه عب ــارۀ نقطوی درب



مشجرحیا ت

20

99
ن 

ستا
زم

م، 
دو

ره 
ام

ش

ــاد و قلــع و قمــع  ــد نیــز همیــن ماجــرا اتفــاق افت آن هــا می رفتن

ــا  ــتند و ی ــی داش ــداف سیاس ــب اه ــله ها اغل ــن سلس ــدند. ای ش

این کــه خــود را مرکــز جهــان و برتریــن مــردم دانســته و هســتی را 

بــرای خــود در نظــر می گرفتنــد و بــه همیــن دلیــل منی توانســتند 

ــران را  ــد دیگ ــدرت می یافتن ــر ق ــد و اگ ــل کنن ــر را تحم همدیگ

نابــود می کردنــد.

ــزی از شــوکت و  ــا چی ــد؛ ام ــه دربردن ــامل ب ــه جــان س نعمت اللهی

شــکوه قبلــی آن هــا باقــی منانــد. اکــراً بــه حــال اختفــاء به رسبردند 

بــه طــرز فزاینــده ای  و مــورد تعقیــب و آزار قــرار گرفتنــد، 

ــد. در ســال  ــن ســاالر بودن ــر نظــام دی دســت خوش لعــن و تکفی

ــروان  ــامعیل اول پی ــر، اس ــام 4000 نف ــس از قتل ع ۹0۹/۱50۳ ؛ پ

ــر مشــایخ  ــد و از مقاب ــرون ران ــارس بی ــی را از ف ــت کازرون طریق

ــرد. ــک حرمــت ک ــه هت ــی آن منطق صوف

ــود  ــی می ش ــرات بی حرمت ــی در ه ــرب جام ــه ق ــن دوره ب در همی

و قوام الدیــن نــوادۀ ســید محمــد نوربخــش بــه فرمــان شــاه 

تــا  داد  دســتور  دوم  اســامعیل  می گــردد.  اعــدام  طهامســب  

صوفیــان قزویــن را قتل عــام کننــد. شــاه عبــاس هــم  چنیــن 

اقداماتــی کــرده اســت. اگرچــه طریقت هــای نعمت اللهــی و 

نوربخشــی بــه طــول متعادل تــری عمــل می کردنــد؛ امــا حروفیــه 

ــد بهانه هــای الزم  ــا بدعت هایــی کــه به وجــود آوردن ــه ب و نقطوی

ــرشی  ــامی ق ــوی و عل ــت صف ــه حکوم ــان ک ــت مخالف ــه دس را ب

ــد. ــند، دادن باش

گروهــی از علــامی ظاهــری کــه تظاهــر بــه رشیعت مــداری 

ــتند  ــب می نگریس ــدۀ رقی ــا دی ــه ب ــا و صوفی ــه عرف ــد ب می کردن

و می دانســتند کــه موقعیــت آن هــا در نــزد عــوام بــا چنیــن 

رقیب هایــی ضعیــف می شــود. بــه قــول رسجــان ملکــم: »از هــامن 

ــا ایــن فرقه)صوفیه(بــه  آغــاز جنــگ علنــی و خشــونت آمیزی را ب

پــا کردنــد و اگرچــه غالبــاً موفــق نشــده اند کــه تعصــب شــاهان 

را در دفــاع از خــود برانگیزنــد؛ امــا پیوســته توانســته اند بــه 

ــت الزم  ــت از دول ــرای حامی ــمی ب ــن رس ــه دی ــد ک ــان بقبوالنن آن

ــر از گســرتش کفــر باشــد.  اســت و هیچ چیــز منی توانــد خطرناک ت

ایــن جــدال از قــرون نخســتین اســالمی ادامــه داشــته و عارفانــی 

چــون حــالج و عین القضــات و ســهروردی را بــا فتــوای آن هــا 

ســوزانده اند. البتــۀ همــۀ آن هــا وابســته بــه دربــار نبودنــد برخــی 

ــه اســالم خدمــت  ــد ب ــاع از رشیعــت گــامن می کردن ــت دف ــا نی ب

می کننــد. رســاالت و نوشــته های آن هــا کــه بــرای مقابلــه بــا 

صوفیــه نوشــته شــده، اغلــب بســیار ضعیــف بــا ادعاهــای تکــراری 

ــن  ــی بی ــه جدال ــر صفوی ــت. در ع ــراوان اس ــتباهات ف ــا اش و ب

فقهــا و صوفیــه، بــر پــا گردیــد کــه در میــان فقهــا، اخباریــون از 

همــه شــدیدتر بــه جنــگ بــا صوفیــه آمدنــد. همــٔه کســانی کــه 

رســاالتی شــبیه به هــم بــا  یــک محتــوا برعلیــه صوفیــه نوشــته اند. 

ــن  ــیده اند. علی ب ــی رس ــات حکومت ــه مقام ــت ب ــرف حکوم از ط

حســین بن عبدالعلــی کرکــی نخســتین رســاله را بــر ضــد تصــوف 

نوشــت و شــاه طهامســب را نایب االمئه املعصومیــن می خوانــد. 

شــاه اســامعیل اورا بــه مقــام شــیخ االســالمی برگزیــد کــه جبهــه 

ــاب  ــی کت ــق کرک ــت. محق ــدرت گرف ــا او ق ــون ب ــا و اخباری فقه

»املطاعن املجرمیــه فــی ردالصوفیــه« را نوشــت. پــرسش شــیخ 

حســن هــم کتــاب »عمــدۀ  املقــال فــی کفراهــل ضــالل را نوشــت« 

ــان و  ــم متخصــص عرف ــان ه ــی خ ــام قل ــی شــاه عبــاس ام حت

ــا  ــه ب ــالکین را درمقابل ــاب رساج الس ــد و کت ــده بودن ــوف ش تص

تصــوف نوشــتند.

ــال  ــرسش م ــا پ ــود؛ ام ــه ب ــی از و صوفی ــی مجلس ــد تق ــال محم م

محمــد باقــر مجلســی برخــالف پــدرش از مخالفــان صوفیــه بــود. 

ــت را در آن  ــا واقعی ــه ده ه ــرده ک ــدرش ک ــب از پ ــی عجی دفاع

ــب دیگــری  ــامی ظاهــری رســاالت عجی ــن عل ــه اســت. همی نهفت

نوشــته اند  صفــوی  پادشــاهان  سیاســت  از  حامیــت  در  هــم 

چــون شــاه اســامعیل خــود را معصــوم و نایــب امــام زمان)عــج( 

می دانســت ویارانــش دربــارۀ حــرضت علی)ع(غلــو می کردنــد 

ــال  ــیخ عبدالع ــد. ش ــجده می کردن ــامعیل را س ــاه اس ــی ش و حت

کرکی)محقــق ثانــی( رســاله ای در جایــز بــودن ســجود بــر انســان 

نوشــت.)النواقص،ص4۹8( آن هــا نــه تنهــا صوفیــه را قلــع و قمــع 

کردنــد کــه هــر غیــر شــیعه ای را مهدورالــدم اعــالم کردنــد. قربهای 

ــات  ــی، عین القض ــحاق کازرون ــیخ ابواس ــی، ش ــامن جام عبدالرح

همدانــی و قاضــی بیضــاوی را نبــش کردنــد. علــی بــن عبدالعــال 

ــوی  ــود فت ــته ب ــیعه نوش ــمنان ش ــر دش ــن ب ــاله در لع ــی رس کرک

داد کــه روزهــای جمعــه درمســاجد خلفــا را لعــن کننــد. او 

خــود را نایــب امــام زمان)عــج( و شــاه طهامســب را نایــب خــود 

می شــمرد. مالصــدرا دربــارۀ ایــن فقیهــان می گویــد: هامنــا ســبب 

تباهــی روزگار، وجــود بســیاری ازایــن فقیهــان نوظهــور اســت کــه 

ــاد  ــه فس ــوام ب ــدٔه ع ــد وعقی ــد بخورن ــه بای ــرام، آن چ ــالل وح ح

ــد و  ــه مقل ــه عام ــازند، چ ــتاخ س ــان گس ــه تپه کاری ش ــند و ب کش

ــه رو ایشــانند. دنبال

)دکرت افراسیاب پور، علی اکرب، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان، عرفان دردورٔه صفوی(
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معرفی نویسنده
بخش دوم:

محمد علی جامل زاده 

ســید محمدعلی جــامل زاده در خانــوادهٔ ی مذهبــی دراصفهــان 

بــه دنیــا آمــد. او فرزنــد ســیدجامل الدین  واعــظ اصفهانــی بــود. 

ــرای  ــاً ب ــا غالب ــرد؛ ام ــی می ک ــان زندگ ــی در اصفه ــظ اصفهان واع

ــه شــهرهای مختلــف ســفر می کــرد. جــامل زاده  پــس از  وعــظ ب

۱0 ســالگی پــدر خــود را در برخــی از ســفرها همراهــی می کــرد. 

وی بــه همــراه خانــوادٔه در ســال ۱۳2۱ ه.ق بــه تهــران مهاجــرت 

کــرد. جــامل زاده حــدود دوازده ســال داشــت کــه پــدرش او را برای 

تحصیــل بــه بیــروت فرســتاد. در دوران اقامــت او در بیــروت، 

ــاه  ــی ش ــان محمدعل ــرد، در آن زم ــران تغییرک ــی ای ــاع سیاس اوض

ــه تــوپ بســت و هــر یــک از آزادی خواهــان  قاجــار مجلــس را ب

بــا مشــکالتی مواجــه شــدند. پــدر جــامل زاده خــود را بــه همــدان 

رســاند تــا از آنجــا بــه عتبــات فــرار کنــد، ولــی در آنجــا دســتگیر 

شــد و بــه بروجــرد بــرده شــد. امیرافخــم، حاکــم بروجــرد دســتور 

اعــدام او را صــادر کــرد. 

ــک زاده  ــدی مل ــورداود و مه ــم پ ــا ابراهی ــروت ب جــامل زاده در بی

فرزنــد ملک املتکلمیــن چندیــن ســال هــم دوره بــود. در ســال 

۱۹۱0 تصمیــم گرفــت بــرای ادامــه تحصیــل بــه اروپــا بــرود؛ ســپس 

ــفیر  ــلطنه س ــا ممتازالس ــد.  در آنج ــه ش ــازم فرانس ــر ع از راه م

ایــران بــه وی پیشــنهاد کــرد کــه بــرای تحصیــل بــه لــوزان ســوئیس 

بــرود. ســید محمدعلــی تــا ســال ۱۹۱۱ در لــوزان بــود، پــس از آن 

ــوق خــود را از  ــم حق ــت و دیپل ــژون در فرانســه رف ــه شــهر دی ب

دانشــگاه آن شــهر گرفــت. 

ــا ژوزفیــن،  جــامل زاده در ســال ۱۹۱4 در شــهر دیــژون فرانســه ب

دانشــجوی سوئیســی هــم دانشــگاهی خــود، ازدواج کــرد. وی 

بــار دیگــر در ســال ۱۹۳۱ در دوران اقامتــش در ژنــو بــا یــک 

آملانــی بــه نــام مارگــرت اگــرت ازدواج کــرد.  جــامل زاده در پاییــز 

۱۳76 پــس از آن کــه از آپارمتانــش در خیابــان »رو دو فلوریســان« 

ــر  ــا ب ــت. بن ــد درگذش ــل ش ــاملندان منتق ــٔه س ــک خان ــه ی ــو ب ژن

نوشــتٔه ثبــت شــده در کنســول گری ایــران، پــس از درگذشــت 
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او 26 هــزار بــرگ از نامه هــا، دست نوشــته ها و عکس هــای او 

در خانــه اش بــه ســازمان اســناد ملــی تحویــل داده شــده  اســت. 

ــار دریاچــه  ــو کن ــان ۱۳76 در شــهر ژن جــامل زاده روزهفدهــم آب

ــان درگذشــت. مل

  هم زمــان بــا جنــگ جهانــی اول کمیتــه ای بــا نــام کمیتــه ملیّــون 

بــه رهــربی سیدحســن تقــی زاده بــرای مبــارزه بــا روســیه  انگلیــس 

در برلیــن تشــکیل شــد. ایــن کمیتــه ســید محمدعلی جــامل زاده را 

بــه همــکاری دعــوت کــرد. جــامل زاده در ســال ۱۹۱5 بــه برلیــن 

رفــت و تــا ســال ۱۹۳0 در آن جــا اقامــت داشــت. پــس از اقامــت 

کوتاهــی در برلیــن، بــرای مأموریــت از طــرف کمیتــه میلیــون بــه 

بغــداد و کرمانشــاه رفــت و مــدت شــانزده مــاه در آن جــا اقامــت 

ــه ۱۹۱6(  ــٔه کاوه(24 ژانوی ــن، مجل ــه برلی ــت ب ــت. در بازگش داش

ــوت  ــکاری دع ــه هم ــید وی را ب ــاپ رس ــه چ ــامره آن ب ــن ش اولی

کــرد و تــا تعطیلــی مجلــه )۳0 مــارس ۱۹22( بــه همــکاری خــود 

بــا تقــی زاده ادامــه داد.

پــس از تعطیلــی مجلــٔه کاوه، رسپرســتی محصلیــن ایرانــی در 

ســفارت ایــران در برلیــن را بــه عهــدٔه گرفــت. او بــه مــدت هشــت 

ــال  ــه در س ــا این ک ــدٔه داشــت، ت ــر عه ــن مســئولیت را ب ــال ای س

ــو  ــه دفــرت بین املللــی کار وابســته بــه جامعــه ملــل در ژن ۱۹۳۱ ب

ــان  ــا پای ــس  بازنشســتگی از آنجــا در ســال ۱۹56 ت پیوســت. و پ

عمــر همچنــان در ژنــو اقامــت داشــت. جــامل زاده بیش تــر عمــر 

خــود را در خــارج از ایــران ســپری کــرد؛ امــا می تــوان گفــت کــه 

ــردن  ــان فارســی و گســرتده ک ــران، زب ــارۀ ای ــش درب متــام تحقیقات

دانــش ایرانیــان بــود. علی رغــم این کــه دررشــتٔه حقــوق تحصیــل 

کــرد؛ ولــی دربــارٔه حقــوق مطلبــی نوشــته بــود. محمدعلــی 

ــه  ــوی س ــزرگ عل ــت و ب ــادق هدای ــا ص ــراه ب ــامل زاده را هم ج

ــد.  ــی می دانن ــارص فارس ــتانی مع ــات داس ــی ادبی ــذار اصل بنیان گ

داســتان کوتــاه »فارســی شــکر اســت« را کــه در کتــاب یکــی بــود 

ــتین  ــوان نخس ــه عن ــاً ب ــت، عموم ــاپ شده اس ــود او چ ــی نب یک

ایــن  بــه شــیوۀ غربــی می شــامرند.  داســتان کوتــاه فارســی 

داســتان پــس از هــزار ســال از نرنویســی فارســی نقطــه عطفــی 

ــر  ــامل زاده ب ــۀ ج ــالوه، مقدم ــه ع ــی رود. ب ــامر م ــرای آن به ش ب

کتــاب یکــی بــود یکــی نبــود ســند ادبــی مهــم و در واقــع بیانیــه 

ــداً  ــامل زاده مؤک ــه ج ــن مقدم ــت. در ای ــی اس ــارص فارس ــر مع ن

بیــان می کنــد کــه کاربــرد ادبیــات مــدرن نخســت بازتــاب فرهنــگ 

عامــه و ســپس انعــکاس مســائل و واقعیت هــای اجتامعــی اســت. 

ــوان  ــا عن ــی را ب ــاه ایران ــتان های کوت ــۀ داس ــتین مجموع او نخس

یکــی بــود و یکــی نبــود در ســال ۱۳00 در برلیــن منتــرش ســاخت. 

ــد. او  ــات ش ــل ادبی ــزه نوب ــزد جای ــال ۱۹65 نام ــامل زاده در س ج

و زین العابدیــن رهنــام و حســین قــدس نخعــی و ابوالقاســم 

اعتصــام زاده تنهــا چهــار فارســی زبانی هســتند کــه آکادمــی 

ســوئد نامــزد ایــن جایــزه اعــالم کرده اســت – و هیــچ  یــک جایــزه 

ــود. ــزه ب ــز در یــک قدمــی جای ــد وی در ســال ۱۹6۹ نی را نربده ان

ــک  ــت تکنی ــه توانس ــت ک ــنده ای اس ــتین نویس ــامل زاده نخس ج

داســتان نویســی اروپایــی را آگاهانــه به کارگیــرد و در عیــن حــال 

ــی تســلیم نشــود. وی  ــردازی غرب ــتان پ ــک داس ــه تکنی یکــرسه ب

توانســت بــا دمیــدن روحــی ایرانــی بــه روشــی کــه از غــرب گرفتــه 

ــه  ــا ذوق، حوصل ــود آن را صیقــل داده و در قالبــی هامهنــگ ب ب

و نیــاز فرهنگــی بــه هم وطنانــش هدیــه کنــد. بــه بــاور منتقــدان 

ادبــی، جــامل زاده همــراه بــا »صــادق هدایــت« و »بــزرگ علــوی« 

ســه بنیانگــذار اصلــی ادبیــات داســتانی معــارص فارســی هســتند.

هم چنیــن بایــد یــادآور شــد کــه نخســتین بــار واژه هــای عامیانــه 

از ســوی جــامل زاده در داســتان های ایرانــی وارد شــد. »علــی 

ــامل زاده  ــاد دارد: »ج ــارا«، اعتق ــۀ »بخ ــر نرشی ــی« رسدبی دهباش

ــا  ــود ب ــران ب ــه دور از ای ــه در ســال هایی ک نویســنده ای اســت ک

ــه  ــردی ک ــا همــۀ نویســندگان معــارص و هــر ف ــه ب ــۀ روزان مکاتب

ــان داشــت.  ــا ایرانی ــاط تنگاتنگــی ب ــه وی نامــه می نوشــت، ارتب ب

نــگاه منتقدانــۀ جــامل زاده را می تــوان بــه زندگــی در غــرب 

ــران را  ــای ای ــی آن روزه ــت عقب ماندگ ــت. او عل ــوط دانس مرب

ــی  ــه متام ــامل زاده ب ــای ج ــرد. کتاب ه ــس می ک ــارش منعک در آث

ــن  ــدون شــک جــامل زاده بومی تری ــه شــده اند و ب ــا ترجم زبان ه

ــت. ــوده اس ــران ب ــندۀ ای ــن نویس و مدرن تری

ایــران زمیــن هــامن نقــش  ادبیــات داســتانی  جــامل زاده در 

ــیج« در شــعر پارســی  ــام یوش ــه »نی ــر دارد ک شایســته ای را در ن

داشــت. البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه نیــام وزن و قافیــه را شکســت 

ــا کاری  ــود؛ ام ــی ب ــتوار و قدیم ــهٔ ای اس ــر زمین ــت او ب ــن بدع ای

کــه جــامل زاده کــرد نــوآوری ســبکی بــود کــه تــا آن زمــان ســابقه 

ــت. نداش

ــود«را در  ــی نب ــود یک ــی ب ــال ۱۹2۱ میالدی»یک ــان س وی در پای

برلیــن انتشــار داد؛ »مجلــٔه کاوه« هــم آخریــن شــامرۀ خــود، 

ــتین  ــوان نخس ــه عن ــود را ب ــی نب ــود یک ــی ب ــۀ یک ــی ویژه نام ط

ــران  ــردم ای ــه م ــد، ب ــه ســبک جدی ــتانی فارســی ب ــۀ داس مجموع

معرفــی کــرد و از آن، پــس تعطیــل شــد. داســتان کوتــاه »فارســی 
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ــده  ــاپ ش ــود چ ــی نب ــود یک ــی ب ــاب یک ــت«که در کت ــکر اس ش

اســت، عنــوان نخســتین داســتان کوتــاه فارســی بــه شــیوۀ غربــی 

ــی  ــی فارس ــال از نرنویس ــزار س ــس از ه ــتان پ ــن داس ــت. ای اس

نقطــۀ عطفــی بــرای تحقــق ایــن مهــم اســت. همچنیــن از طرفــی 

مقدمــۀ جــامل زاده بــر کتــاب یکــی بــود یکــی نبــود ســند ادبــی 

مهــم و در واقــع بیانیــۀ نــر معــارص فارســی اســت.جامل زاده در 

ایــن مقدمــه بــا زبــان تاکیــدی بیــان می کنــد کــه کاربــرد ادبیــات 

مــدرن نخســتین بازتــاب فرهنــگ عامــه و ســپس انعــکاس مســائل  

واقعیت هــای اجتامعــی اســت.

سبک شناسی داستان های جاملزاده

اســتفاده از تجربــۀ معمــول در سبک شناســی، اثــر را از ســه 

دیــدگاه فکــری و و زبانــی مــورد بررســی قــرار می دهــد.

متخصــات فکــری و اندیشــگی داســتان های کوتــاه اغلــب در 

حیطــۀ درون مایــه و مضمــون تحلیــل می شــوند و شــگردهای 

روایــت داســتان نیــز کــه در حــوزۀ زوایــای دیــد، توصیــف و 

ــه  ــر متوج ــتان را بیش ت ــی داس ــرد، سبک شناس ــرار می گی ــن ق لح

ویژگی هــای زبانــی و بیانــی می کنــد. 

کــه  جــامل زاده  کوتــاه  داســتان های  دربــارٔه  مســأله  ایــن 

ــه  ــا ک ــوص آن ج ــای بیانی،به خص ــی و ارزش ه ــخصه های زبان مش

ــود،دارای  ــی می ش ــیک فارس ــون کالس ــری مت ــت از تاثیرپذی صحب

اهمیــت اســت. واقــع گرایی)رئالیســم( ادبــی یکــی از مکتب هــای 

ادبــی اســت کــه بــه نظــر می رســد،جامل زاده متاثــر ازایــن مکتــب 

ــی اســت. ادب

همچــون  ویژگی هایــی  و  شــاخصه ها  دارای  مکتــب  ایــن   

ــر  ــود و دیگ ــن خ ــه رسزمی ــه ب ــا، توج ــان واقعیت ه ــف و بی کش

ــرای آگاهــی  ــه ای ب ــوان زمین ــه عن ــخ ب ــه تاری ــاور ب رسزمین هــا، ب

بیش تــر، ترشیــح جزئیــات، همراهــی کــردن بــا قهرمانــان داســتان 

تــا دم مــرگ، دوری از الهــام بــه عنــوان عامــل تخیــل، توجــه بــه 

ــان داســتان،  ــودن قهرمان ــی ب ــل یــک متاشــاگر، معمول عینیــت مث

تنــوع موضوعــات، عــدم وحــدت مصنوعــی، توصیــف صحنه هــای 

ــت. ــر اس ــی بیش ت ــرای آگاه ــا ب ــتان، تنه داس

در  می شــود  را  شــاخصه ها  ایــن  بیش تــر  می رســد  نظــر  بــه 

داســتان های جــامل زاده مشــاهده کــرد. در واقــع بایــد گفــت 

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی واقع گراس ــتان نویس ــامل زاده داس ج

واقعــی  افــرادی  شــخصیت ها  واقعیت گــرا،  داســتان های  در 

افــرادی عــادی  از میــان جامعــه به نظــر می رســند.  آن هــا  و 

هســتند کــه نویســنده آن هــا را قهرمــان داســتان می کنــد، اعــامل 

ــس  ــت. پ ــه اس ــادی در جامع ــرد ع ــک ف ــۀ ی ــه مثاب ــارش ب و رفت

ــان را مــد  ــه هــدف خــود آن ــن رو نویســنده در راه رســیدن ب ازای

نظــر قــرار می دهــد و مســیر زندگی شــان را دنبــال می کنــد. 

جذابیت هــای آنــان بــه خاطــر قــدرت نویســنده در وصــف آن هــا 

ــت. ــده اس ــی و خیره کنن ــای تخیل ــام کاره ــه انج و ن

دموکراسی ادبی

جــامل زاده بحــث دموکراســی ادبــی را بــا توجــه بــه اندیشــه های 

خــود پیــش می کشــد. وی حــد اعــالی برخــورد هرمنــد بــا زبــان 

عمومــی یــا هــامن زبــان مــردم کوچــه و بــازار را ترســیم می کنــد 

ــه در  ــر عامیان ــالح و تعبی ــی اصط ــدن انبوه ــش گنجان ــه هدف ک

ــل«  ــالح« و»تکمی ــه زبان»اص ــت ک ــون اس ــن مضم ــا ای ــتان ب داس

ــز  ــرد. )ســایت مرک ــرار گی ــات در دســرتس همــگان ق شــود و ادبی

ــالمی( ــزرگ اس ــارف  ب دایره املع

بريده ای از کتاب های جامل زاده

در کوچــه و بــازار مناظــری دیــده می شــد کــه انســان منی دانســت 

ــارراه  ــک روز رس چه ــادم اســت ی ــد. ی ــه کن ــا گری ــدد ی ــد بخن بای

ــٔه  ــت در آن بحبوح ــرم نیس ــازه اش خاط ــم ت ــه اس ــاد ک ــن آب حس

رفــت و آمــد کــه تاکســی ها و اتومبیل هــا مثــل مــور و ملــخ 

ــغ  ــر ل ــردن الغ ــا آن گ ــس ب ــد و پلی ــه بودن ــان ریخت ــوی خیاب ت

ــال  ــه خی ــده ب ــوار پیچی ــی ن ــی قلیان ــای ن ــی و آن ماهیچه ه ملغ

ــل  ــود اتومبی ــد ب ــت و آم ــم رف ــبانی و نظ ــغول پاس ــودش مش خ

شــیک و نونــواری رس رســید و بــدون آن کــه محــل ســگ بــه امــر 

و نهــی پلیــس بگــذارد و بایســتد و یــا اقــالً از رسعــت خــود بکاهــد 

ــپ و از  ــت چ ــه دس ــو کوچ ــد ت ــت و پیچی ــو رف ــور جل هامن ط

نظرهــا غایــب گردیــد؛ ولــی پیــش از آنکــه ناپدیــد شــود دســتی از 

پنجــره اش بیــرون آمــد و یــک چنــگ اســکناس یــک تومانــی و دو 

ــد اســکناس ها  ــاد می وزی ــس چــون ب ــوی پلی ــی ریخــت جل تومان

ــرخ  ــر چ ــران و زی ــای عاب ــت و پ ــر دس ــزان زی ــرگ خ ــل ب را مث

ــا  ــم دنی ــرز ه ــدر بیام ــس پ ــت در آورد پلی ــه حرک ــا ب اتومبیل ه

و قانــون و وظیفــه را یک بــاره فرامــوش کــرد و درســت مثــل 

گربــه ای کــه عقــب مــوش افتــاده باشــد چهــار دســت و پــا البــالی 

ــاد. ــکناس ها افت ــال اس ــا بــه دنب اتومبیل ه

)آتش زیر خاکسرت، محمدعلی جامل زاده(                                                                                          
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این شفق را هم از دست داده ایم

هیچ کسی ما را 

دست در دست هم منی دید این عر

وقتی شب نیلگون بر دنیا می افتاد.

من از پنجره ام 

جشن غروب را دیده ام 

رس تپه های دور

گاه مثل یک سکه

یک تکه آفتاب میان دست های من می سوخت

تو را از ته دل به یاد می آوردم

دلی فرشده به غم

غمی که آشنای توست

پس تو کجا بودی؟
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پس که بود آن جا؟

گویای چه حرف؟

چرا متامی عشق یک باره بر رسم خواهد تاخت

وقتی حس می کنم که غمگینم

و حس می کنم که تو دوری؟

ترجمه: بیژن الهی

 اما اگر هیچ چیز 

نتواند ما را از مرگ برهاند،

الاقل عشق 

ما را از زندگی

نجات خواهد داد...

ترجمه: بابک زمانی

نان را دریغی 

آسامن را دریغی 

اما لبخند را هرگز دریغی نیست.

رسِخ گل را دریغ مکن

پیکانه ای که می جهانی اش 

آبفشانی که ناگاه در وجد تو می شکوفد 

مّواج مکرری از نقره آبی کش 

تو تولد یافته ای

نربد من صعب است 

به چشامنی خسته بازمی گردم

چشامنی که شاهد این خاکدان 

بی تغییراند

تا که به جست وجوی من 

تبسم تو بر عرش رقصید 

و

دربازه های زمین و زندگی 

برگشاد،

معشوق من 

در ساعت های سیاه 

لبخند تو ریشه می گیرد 

و به ناگاه 

در خون من شته می بندد این سنگالخ راه

بخند خندۀ تو 

زیرا 

دردستانم تیغ آبدیده ای را ماند.

ترجمه: سیروس شاملو

امیلی الیزابت دیکینسون،

شاعر آمریکایی،)۱8۳0-۱886(

اگربتوانم

مانع شکسنت قلبی شوم،

رنج یک زندگانی را بکاهم،

دردی را تسکین بخشم،

یا پرنده ای درمانده را
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دوباره به سوی النه اش رهنمون سازم،

حاشا که زیستنم بیهوده باشد!

ترجمه: فرزاد فتوحی

امید  چونان پرنده ایست

که در روح آشیان دارد

و آواز رسمی دهد با نغمه ای بی کالم 

و هرگز خاموشی  منی گزیند

و شیرین ترین آوایی است که

درتندباد حوادث به گوش می رسد

و توفان باید بسی سهمناک باشد

تا بتواند این مرغک را

که بسیارقلب ها را گرمی  بخشیده

ازنفس بیاندازد

من آن  را در رسدترین  رسزمین شنیده ام

و بر روی غریب ترین دریاها!

ترجمه: ناشناس 

نزار قبانی، شاعر سوری )۱998-۱92۳( 

گناه من، بزرگ ترین گناه من

ای شاهزادۀ دریا چشم من

دوست داشنت تو بود،

آن گونه که کودکان دوست دارند.

)بزرگ ترین عاشقان کودکانند(

نخستین اشتباه من

)و نه آخرین(

زیسنت بود 

با رسگشتگی

آمادۀ حیرت از 

گردش ساده

شب و روز،

و آماده تا هر زنی

که دوستش دارم

هزار پاره ام کند

تا با آن شهری بسازد،

و آن گاه ترکم کند

چون غباری.

ضعف من دیدن دنیا بود

با منطقی کودکانه.

اشتباه من بیرون کشیدن عشق بود

از غار تاریک به روشنایی ها

و گسرتدن سینه ام بود

چون کلیسایی در گشوده

برای متامی عاشقان.

ترجمه: احمد پوری

اگر روزی با مردی روبرو شوی

که بتواند ذره ذرٔه تو را به شعر تبدیل کند
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و تار مویی از گیسوانت را به شعر تبدیل کند،

مردی که قادر باشد چون من

وادارت کند

با شعر غسل کنی،

با شعر رسمه بکشی

و با شعر شانه کنی،

از تو می خواهم:

در رفتارت با او تردید نکن

مهم این نیست

که متعلق به من باشی 

مهم این نیست که متعلق به او باشی

مهم این است

که متعلق به شعر باشی.

ترجمه: ابوالقاسم قوام و زهرا یزدان نژاد
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ربیده ای از رمان »پشت چله خاۀن شیخ صفی«
بخش چهارم:

اثر بهناز حاجی محمدحسینی
)دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی(

شب که شد، دو نیمه سیب رو با سکه به هم وصل کردم  و به شوق دیدار فردا چشاممو بستم.

ســاعت ۳:۳0 بعــد از ظهــر بــه ســمت شــیخ راه افتــادم. خیابــون خلــوت بــود و بــرف تنــد و ریــزی می باریــد و بــه صورتــم می خــورد. 

ــر کــه  ــد. جلوت ــخ شــکننده در رفــت و آمــد بودن ــای اســب ها، گاری هــا و درشــکه هایی می اومــد کــه روی ی از دوردســت ها صــدای پ

رفتــم رد چــرخ گاری هــا روی زمیــن بــه جــا مونــده بــود کــه بــرف کم کــم داشــت روی آن هــا را می پوشــاند.

یقــۀ پالتومــو تــا گردنــم بــاال کشــیدم و دســتامو تــو جیبــم کــردم و قدمامــو تندتــر. دمل شــور مــی زد؛ نکنــه تــو ایــن بــرف و رسمــا نتونــه 

بیــاد . همین طــور خودمــو دلــداری مــی دادم کــه اگــه نیومــد ناراحــت نشــم.

بــا هــر قدمــی کــه بــه خانقــاه نزدیک تــر می شــدم ، حــس هیجــان بیش تــری تــو وجــودم جــاری می شــد. جاپاهــای کوچــک در مســیر 

چله خونــه مانــده بــود کــه هنــوز دانه هــای گــرد و ســنگین بــرف روشــو نپوشــونده بــود.
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رســیدم بــه حیــاط و پیچیــدم بــه طــرف چله خونــه؛ همــون جــای 

همیشــگی بــا اون فضــای برفــی یک دســت. مــارال رو بــا اون 

شــال زرشــکی و باالپــوش ســبزرنگش دیــدم، در حالــی کــه بــرف 

ــرده  ــل فروب ــو زیربغ ــا دستاش ــود و از رسم ــرده ب ــش ک سفیدپوش

بــود، شــانه ها و دندون هــاش می لرزیدنــد و از رسمــای زیــاد 

ــل  ــت مث ــود؛ درس ــده ب ــر ش ــاش قرمزت ــه و لب ــاش گل انداخت لپ

نهالــی در حــرست بهــار. چشــامی ســیاهش می درخشــیدند و 

ــدم.  ــل می دی ــر از قب ــش را زیبات ــی از صورت ــار بخش ــاال هرب ح

از حضــورش از خــودم بی خــود و مســت شــده بــودم، و در عیــن 

حــال مضطــرب کــه مبــادا ایــن لحظه هــا رو از دســت بــدم. عطــش 

می شــدم  خیره تــر  هرچــه  بــود؛  شــده  ســیری ناپذیر  نگاهــم 

ــر شــال،  ــه از زی ــدم ک ــاب موهــاش را دی ــدم. پیچ وت ــر می دی کم ت

بیــرون زده بــود. بــا لحــن آرام و نجیبــش ســالم کــرد و بی مقدمــه 

گفــت: ایــن هفتــه هــم چشــمم بــه در خشــک شــد؛ ولــی خــربی 

از مادرتــون نشــد. بغــض تــو گلــوش شکســت و دانه هــای اشــک 

امانــش نــداد کــه بقیــه حرفاشــو بزنــه. حرفــش مثــل پتــک خــورد 

ــادر  ــک طــرف م ــودم؛ ی ــاده ب ــد مخمصــه ای افت ــوی ب ــو رسم؛ ت ت

ــت  ــم. و طاق ــق نازنین ــرف عش ــک ط ــود و ی ــم ب ــر از جان عزیزت

ــتم.  ــم نداش ــونو ه ــه  هیچ کدومش گری

نگاهــم بی هــدف تــو آســمون چرخیــد؛ ایــن ســفید تــوی آســمون 

ــش  ــم دل ــمون ه ــگار آس ــد. ان ــرتی درآم ــگ خاکس ــه رن ــم ب کم ک

از مــن گرفتــه بــود. از خــدا کمــک خواســتم و ســیب رو ازجیبــم 

درآوردم. بــا لبخنــد زورکــی اون رو جلــوی مــارال گرفتــم . 

_مــارال جــان رستــو بگیــر بــاال. قــول مــی دم دفعــه  بعــد آخریــن 

دیدارمــون تــو این جــا باشــه؛ آخریــن ســکه  جلیقــه تــورو خــودم 

بــا دســتام وصــل می کنــم. تــو کــه دل نــازک نبــودی خانــم.

دســتاملی از جیبــم درآوردم و گفتــم: حــاال اشــکاتو پــاک کــن و بــا 

لبخنــد مــا رو بدرقــه کــن.

ــی  ــدن، درحال ــه لرزی ــرد ب ــش رشوع ک ــه هم زمان ــده و گری ــا خن ب

کــه ســعی داشــت رو پاهــاش بایســته. بــا نــگاه عمیــق و نافــذش 

بــرای اولیــن بــار چشــم تــو چشــم شــدیم؛ دیــدم کــه بــا احســاس 

ــردم و آب  ــز ک ــش پرهی ــه. از نگاه ــگاه می کن ــن ن ــه م ــی ب خاص

ــوی رگ هــای  ــورت دادم. شــوق شــیرینی ت ــه ســختی ق دهامنــو ب

تنــم جــون گرفتــه بــودن، ولــی خیلــی زود لبخنــدش کم رنــگ شــد 

و رسشــو انداخــت پاییــن و اشــکاش لغزیــد رو ســیبی کــه دســتش 

ــگار دیگــه قــرار  ــو نــگاه می کــرد کــه ان داده بــودم؛ یه جــوری من

ــی  ــدون خداحافظ ــی و ب ــا کالفگ ــم. ب ــر رو ببینی ــت هم دیگ نیس

بــه راه افتــاد. یــک لحظــه مکــث کــرد و چنــد قدمــی بــه عقــب 

برگشــت و بــا صدایــی کــه بــه ســختی از گلــوش بیــرون می اومــد، 

ــر  ــذار دی ــان دمل ن ــت: »ج ــزش گف ــدان و غم انگی ــورت خن ــا ص ب

بشــه«.

لحنــش بــه قــدری تاثیرگــذار بــود کــه دملــو ســوزوند. حــاال دیگه از 

خــودم خجالــت می کشــیدم. رفــت و در پیــچ و خــم کوچه هــای 

عالی قاپــو ناپدیــد شــد. 

دربارۀ رمان »پشت چله خانۀ شیخ صفی«

هــر رسزمینــی را مادری ســت. او کــه می پــرورد و در دامانــش 

شــکل روح و روان مردمانــش را می ســازد. مــادری از جنــس خــاک 

ــه لحــن مشــرتکی  ــی ک ــن دارد زبان ــت آهنگی ــه غای ــی ب ــه زبان ک

ازهمــٔه مــادران عــامل اســت: مــام ادبیــات!

ــاهد و  ــداق و ش ــرورد، مص ــن می پ ــد، لح ــان می آموزان ــه زب او ک

ــد  ــه جان بخشــی می کن ــل. فرهیخت ــح در بســرت تخی ــام و تلمی اله

ــدم  ــربک. مق ــی و ت ــه تعال ــی ب ــردای هــر رسزمین ــه نجــات ف او ک

ــعر و  ــه ش ــری را دو حادث ــده اثی ــن پرن ــای ای ــا بال ه ــت؛ ام اوس

رمــان در جهــان اکنــون ســاخته اند. شــعر بــه عنــوان گفت و گویــی 

ــان  ــت و رم ــش اس ــان و پیرامون ــر انس ــی آمرزش گ ــی الالی درون

ــا بســیاری  ــده ای بیرون آمــده از دل کالن بازی هــای گذشــته ب پدی

شــخصیت ها و گفت وگوهــا و فلســفیدن های فــرد در مواجهــه 

بــا جهــان هســتی .

ــوب  ــت نامکت ــی هوی ــِن اردبیل ــی م ــِن آذربایجان ــی م ــِن ایران م

کم حافظــهٔ ای دارم . در اســتعاره هایی بعیــد گــم، درقصه هایــی 

خیلــی مســتور و در آوازهایــی ســینه بــه ســینه نقل شــده تکه تکــه. 

ــت  ــات مجازی س ــده اطالع ــاره نوش ــان دوب ــدد جه ــه م ــون ب اکن

ــی  ــا نقش های ــات کتاب ه ــر صفح ــی ب ــای قدیم ــه صندو قچه ه ک

تازه یــاب می گیرنــد و از دریچــه چشــم و چــراغ قدیمی  ترهــا 

ــه بازآفرینــی روایت هــای نــه چنــدان دور  جوان ترهایــی دســت ب

می زننــد. باشــد کــه میــراث مکتــوب مــا میــراث بــرای آیندگانــی 

ــه جهــان دیروزشــان می نگــرد.  باشــد کــه چشــم مــا ب

زندگــی  از  واقعــی  روایــت  شــیخ صفی  پشــت چله خانۀ  رمــان 

ــل  ــام اردبی ــه ن ــی عاشــق در شــهریت کهن بومــی ب ــردان و زنان م

اســت کــه ســلطان ســاواالن چــون کودکــی او را در آغــوش 

ــه  ــی ک ــردان و زنان ــب م ــت نجی ــد. حکای ــه پاســداری می کن گرفت
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ــم  ــل قدی ــوز اردبی ــای استخوان س ــم دل در رسم ــخت جان و رح س

زیســته اند و حکایــت دلدادگی هاشــان جــز در ارسار صندوق هــای 

ــی  ــای خال ــام عطره ــگ و ج ــای رنگارن ــر لباس ه ــی در عط قدیم

نشــنیدنی نبــوده کــه ادب طبقاتــی یــا ادب خانــوادهٔ داری اجــازه 

ــه کســی  ــی را ب ــات اندرون ــی و شــفاف نگاری خصوصی دریده گوی

نــداده و اکنــون کــه جهــان بــه طــرز دیگری اســت، از زبــان 

ــان می شــود. اندکــی از  ــه دار پیرمــردان و زن ــان و کنای دوصــد ایه

عشــق بازی ها و سیاســت ورزی های پدرامنــان را قلمــی کــرد و بــر 

کاغــذ جــاری ســاخت. از ایــن رو کار بهنــاز حاج محمدحســینی در 

وهلــۀ اول دلدادگــی و دل بــازی و گــوش فــرادادن بــه کهن ســاالنی 

بــوده از اردبیــل قدیــم کــه جــان در گــرو کلمــه داشــته اند گاهــی .

ــن  ــان ای ــقانه های نه ــه ای از عاش ــی گوش ــه بازآفرین ــان ب ــن رم ای

شــهر عجیــب می پــرداز د. شــهری تــو در تــو بــا مزاجــی یــه تنــدی 

ــخ  ــرب تاری ــه از ج ــاط ک ــی محت ــاننده و مردمان ــتان های پوش زمس

ــا  ــان ب ــد . رم ــوش کرده ان ــزٔه گ ــری را آوی ــر ام ــاط کاری در ه احتی

ــل و  ــهری اردبی ــه ش ــه طبق ــلوک رندان ــا و س ــا و ترانه ه ماهنی ه

نجابــت تاریخــی خانوادهٔ هــای اصیلــی عجیــن شده اســت کــه 

مثل هــا و طرزهــا و پوشــش و گویششــان_همگی_ در بســرت 

ــا و  ــه افراط ه ــا هم ــه و ب ــکل گرفت ــق ش ــی عمی ــی مدنیت تاریخ

ــم  ــی حاک ــن مدن ــا قوانی ــج شــهرهای کوچــک؛ ام تفریط هــای رای

هم چنــان الیتغیــر می منایــد  .

هشــت  و  نــود  اردیبهشــت  در  شــیخ صفی  چله خانــۀ  پشــت 

ــازار کتــاب  توســط نــرش معتــرب هــزاره ققنــوس رومنایــی و وارد ب

شــد. 

وحید ضیایی

آذر نود و هشت
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