جامعهشناسی دیوان کلیم کاشانی بهروش اسکارپیت
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تاريخ دريافت94/08/26 :
تاريخ پذيرش94/10/30 :
چکیده
در این مقاله کوشش بر آن است با بهرهگیری از روش اسکارپیت در جامعهشناسی ادبیات ،مسائل
اجتماعی بازتابیافته در دیوان کلیم کاشانی تبیین و تشریح شوند؛ در این راستا دیوان کلیم در فرایند
سهگانهی تولید ،توزیع و مصرف ادبی بررسی شده است؛ نتایج این بررسی حاکی از آن است که تغییر
مذهب از تس��نن به تشیع و رفاه اقتصادی ،بهعنوان عمدهترین تحوالت عصر صفوی ،بر شعر کلیم و
بهطورکلی بر ادبیات عصر صفوی تأثیر فراوانی داش��تهاند .این مس��ائل در بیرونآمدن شعر از دربار و
گس��ترش آن در میان عوام مؤثر واقع میشوند و پس از آن ،شعر این عصر دستخوش دگرگونیهایی
میشود؛ زبان شعر تحت تأثیر شعرسرایی خیل عظیم شاعران تازهکار و بهرهگیری ایشان از زبان مردم
کوچه و بازار دچار تغییراتی میگردد؛ وفور لغات و اصطالحات عامیانه و کاهش کیفیت سطح زبانی
شعر از آن جمله است .عمدهترین شیوهی توزیع ادبی در آن عصر ،شیوهی توزیع قهوهخانهای است
که به مصرف ادبی به ش��کل ش��نیداری میانجامد و زمینهساز سرقت ادبی و گاه توارد میشود؛ شعر
کلیم نیز آنچنان که خود معترف اس��ت ،از توارد در امان نبوده اس��ت .اوضاع نادلخواه وطن ،شرایط
نامس��اعد قش��ر هنرمند در جامعهی عصر صفوی و  ...از دیگر مسائلی هستند که به شکل اقماری ،در
بررسی دیوان کلیم به شیوهی اسکارپیت رخ مینمایانند.
کلید واژهها :کلیم کاشانی ،اسکارپیت ،توزیع قهوهخانهای ،مصرف شنیداری ،توارد ،سرقت ادبی.
 -1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر .ايران.

 - 2دانش آموختهي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج.ايرانmojtabadastjerdi@yahoo.com .
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-1مقدمه
تح��والت اجتماعی همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر آثار ادبی بودهاند؛ بررس��ی
چگونگ��ی ای��ن تأثیرگذاریها موض��وع کار جامعهشناس��ی ادبیات اس��ت؛ در واقع
جامعهشناسی ادبیات در پی آن است تا با بررسی آثار ادبی ،تأثیرپذیری آنها را از مسائل
اجتماعی آشکار ساخته و به تبیین و تشریح جنبههای گوناگون این فرایند بپردازد.
یکی از روشهایی که تاکنون در این حوزهی پژوهشی مطرح شده و البته تا حدود
زیادی نیز مهجور مانده اس��ت ،روش جامعهشناس��ی اثر ادبی اس��ت ،که گاه با عنوان
جامعهشناس��ی ادبیات هم معرفی میش��ود؛ این روش را نخستینبار ،روبر اسکارپیت،
از پیش��گامان جامعهشناس��ی ادبیات ،مطرح کرده است .در این مقاله میکوشیم دیوان
کلیم کاش��انی را به این روش بررسیکنیم و به تشریح چگونگی تأثیرپذیری شعر وی
از مسائل اجتماعی جامعهی معاصر او بپردازیم.
-1-1پیشینهی تحقیق
تاکنون تحقیق یا تألیف مس��تقلی بر مبنای روش اسکارپیت با محوریت شعر کهن
فارسی بهچاپ نرسیده است ،اما برخی منابع استفادهشده در این تحقیق را که هرکدام
بهنوعی با موضوع ارتباط دارند ،میتوان بهعنوان پیش��ینهی این تحقیق درنظر گرفت؛
کتابهای جامعهشناس��ی ادبیات تألیف روبر اس��کارپیت و جامعهشناس��ی ذوق ادبی
نوشتهی لوین ل.شوکینگ از آن جملهاند.
-2روش اسکارپیت در جامعهشناسیادبیات (جامعهشناسی اثر ادبی)
آنچه اس��کارپیت تحت عنوان جامعهشناسی ادبیات مطرح میکند ،بررسی ادبیات
در فرایندی اقتصادی است که سه بعد اساسی دارد :تولید ادبی ،توزیع ادبی و مصرف
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ادبی .از دیدگاه او «پدیدهی ادبی یک ش��بکهی مبادله اس��ت که از طریق یک دستگاه
انتقال بس��یار پیچیده که در عینحال به هنر ،تکنول��وژی و بازرگانی ربط پیدا میکند،
افرادی کام ً
ال معین (اگــر نه همیش��ه نامدار و مش��هور) را بــه جمعی کمابیش گمنام
(اما محدود) پیوند میدهد( ».اسکارپیت .)9 :1387 ،با این مقدمه به بررسی هریک از
ابعاد فرایند سهگانهی تولید ،توزیع و مصرف ادبی میپردازیم.
-1-2تولید ادبی
تولید ادبی محصول کار نویس��نده است .در بررس��ی این مقوله ،شناخت نویسنده
اهمیت فراوانی دارد .در واقع از طریق ش��ناخت نویس��نده میتوان یک قدم به س��وی
شناخت جامعه پیش رفت؛ اما برای حصول این شناخت ،دو مؤلفه را باید درنظر گرفت؛
نخست بررسی اصل و منشأ نویسنده و دیگر ،توجه به چگونگی تأمین هزینهی زندگی
او .اس��کارپیت با دقت در نتایج تحقیقات ِهنری هاولوک اِلیس ،روانش��ناس انگلیسی،
دو مسئله را در بررسی اصل و منشأ نویسنده ،مهم و قابل توجه میداند« :یکی اصل و
منشأ جغرافیایی و دیگر ،اصل و منشأ اجتماعی -حرفهای( ».همان .)42:در این بررسی
عالوه بر ویژگیهای فردی اصل و منش��أ نویس��نده ،باید در مورد ویژگیهای جمعی
جامعهای که نویسنده در آن زندگی میکرده است نیز اطالعاتی به دست آورد ،زیرا اگر
نویس��نده واسطهی تولید ادبی است ،جامعه جایگاه این تولید و از سوی دیگر ،نیروی
محرک آن محس��وب میشود .از همینجاس��ت که گفته میشود «مفهوم شیوهی تولید
ادبی فقط به آنچه جامعهشناسی ادبیات نامیده میشود مربوط نمیشود .این مفهوم مث ً
ال
مانند رنگ جلد یک کتاب ،واقعیت بیرونی محضی دربارهی اثر ادبی نیست .برعکس،
شیوهی تولید ادبی ،درواقع ،بخشی از تجزیه و تحلیل انتقادی خود ادبیات است؛ زیرا
هر اثر ادبی ،هرچند بهصورت غیرمس��تقیم ،متضمن آن اس��ت که چگونه و به دس��ت
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چه کس��ی نوشته شده است و چگونه و توسط چه کس��ی باید خوانده شود .اثر برای
آنکه اص ً
ال در چارچوب ادبیات پذیرفته ش��ود ،باید فراوردهی معینی باشد که در قالب
برخی نهادهای اجتماعی معین تولید شده است(».مکاریک .)195: 1390 ،مؤلفهی دوم،
مس��ئلهی تأمین هزینهی زندگی نویس��نده است .بیتردید نویس��نده نیز همچون دیگر
افراد جامعه ،نیازهای معیش��تی خاص خود را دارد و چهبسا تالش برای تأمین آنها ،بر
تولید ادبی او تأثیرگذار خواهد بود.
-2-2توزیع ادبی
توزیع برعهدهی ناش��ر اس��ت .این فعالیت حد فاصل تولید و مصرف قرار میگیرد
و براس��اس آن ،ناشر پل ارتباطی میان نویسنده یا همان تولیدکننده و خواننده یا همان
مصرفکننده اس��ت .او در واقع داللی اس��ت که کاالیی را از تولیدکننده به دس��ت
مصرفکننده میرس��اند؛ بنابراین کار ادبی توس��ط او صبغهی اقتصادی مییابد و این
جریان بر کار ادب و فرهنگ تأثیرگذار خواهد بود .هرچند داللی ناشر کار خوشایندی
نیس��ت ،اما باید پذیرفت که وی نقش مهمی در خواندهشدن یا خواندهنشدن اثر دارد،
بدون آنکه نقشی در بهوجودآمدن آن داشته باشد .اسکارپیت کار ناشر را به ماما تشبیه
میکند و مینویسد« :ماما نیست که به طفل حیات میبخشد ،او عامل باروری نیست و
تکهای از گوشت بدن خود را نمیدهد ،ولی بدون دخالت او ،نطفهای که بسته شده و
تا پای خلقت پیش رفته ،موجودیت پیدا نمیکند( ».اسکارپیت.)58 :1387 ،
-3-2مصرف ادبی
خواندهشدن و خوانندهداش��تن هدف اولیهی نویسنده است .در این میان ،ناشر نیز
میداند که اثر ادبی زمانی برای او ارزش��مند یا درس��تتر بگوییم س��ودمند اس��ت که
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خوانندگان پرتعدادی داش��ته باشد .براساس میزان خوانندگان (مصرفکنندگان ادبی)،
اس��کارپیت چهار درجه برای موفقیت اثر قائل میش��ود« :شکست یا فقدان موفقیت،
هنگامی اس��ت که فروش کتاب موجب زیان ناش��ر میش��ود؛ موفقیت نسبی ،هنگامی
اس��ت که کتاب هزینههای خودش را در میآورد؛ موفقیت معمولی ،موقعی اس��ت که
فروش تقریب ًا با پیشبینیهای ناش��ر برابری میکن��د؛ و باالخره ،کتاب پرفروش و آن
هنگامی اس��ت که کتاب مرز پیشبینیش��ده را پشت س��ر بگذارد و حسابش از دست
در ب��رود( ».همان .)104 :پس خوانندهی اث��ر هم ،ازآنجهت که با خرید خود در یک
شبکهی مبادلهی اقتصادی قرار میگیرد ،میتواند بر کار تولید اثر ادبی تأثیرگذار باشد.
-3کلیم و دیوان او
میرزا ابوطالب کلیم کاشانی ،معروف به طالبای کلیم ،در حدود سال  990هـ  .ق در
همدان متولد ش��د .هرچند وی بهسبب اقامت درازمدت در کاشان ،کلیم کاشانی لقب
یافته است اما همواره بر اصالت همدانی خود تأکید میورزد:
در دامـن الـونـد دگـر غـنـچـه شود گل

زنـهــار مگــوييـد كلـيم از همـدان نيــست
(کلیم همدانی)284 :1369 ،

عموم نویس��ندگان معاصر کلیم و کسانی که پس از وی میزیستهاند به این مطلب
اش��اره کردهان��د؛ از آن جمله میرزا محمدطاهر نصرآبادی اس��ت که در تذکرهی خود
آورده اس��ت« :اصلش از همدان اس��ت اما چون در کاشان بسیار بوده به کاشی شهرت
دارد( ».نصرآبادی .)319 :1378 ،شبلی نعمانی هم به تولد کلیم در همدان اشاره کرده
و مینویس��د« :او در همدان متولد ش��ده است اما اقامتش بیشتر در کاشان بوده است».
(شبلی نعمانی ،1368 ،ج .)172 :3
دربارهی اینکه س��فر کلیم از همدان به کاشان در چه سالی رخ داده است ،اطالعی
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در دس��ت نیس��ت .وی پس از چندی در همان س��نین جوانی به ش��یراز میرود تا به
تحصیل علوم بپردازد .دیری نمیگذرد که از آن دیار رخت برمیبندد و راهی سرزمین
هندوس��تان میش��ود .در این س��فر ،که با دورهی پادش��اهی جهانگیر مقارن است ،به
مالزمت ش��اهنوازخان شیرازی درمیآید .ش��اعر پس از اقامتی کوتاه در هند به وطن
بازگش��ته و دو س��ال و نیم در ایران ماندگار میشود ،اما شوق سفر به هند او را دوباره
بدان س��امان میکشاند .در این زمان تحت سرپرستی میرجمله شهرستانی قرار میگیرد
اما نمیتواند پایگاهی در دستگاه جهانگیر برای خود فراهم کند .شاعر که به دلیل عدم
نیل به مقصود خویش ،مس��کن و مأمن مناس��بی نیافته اس��ت ،مهیای سفر به بیجاپور
میش��ود ،در میان��هی راه ،راهداران به اتهام جاسوس��ی وی را روانهی زندان میکنند.
چندی بعد از بند رهایی مییابد و «رفتهرفته در دربار ش��اهجهان تقرب حاصل کرده و
به خطاب ملکالشعرایی سرافراز میشود( ».همان).
ش��اعر پس از آنکه نزد پادش��اه مکرم و محترم میش��ود ،همراه با وی به کش��میر
میرود ،با دیدن زیباییهای آن س��رزمین و آبوهوای مطبوعش از پادشاه درخواست
میکن��د ب��ه او اجازه دهد تا همانجا بماند و فتوحات ش��اهی را به نظم بکش��د؛ این
درخواس��ت او پذیرفته میشود و کلیم تا پایان عمر در همان دیار باقی میماند تا آنکه
در سال  1061هـ  .ق به دیار باقی رخت برمیبندد.
مجم��وع ابیات دیوان کلیم حدود ده هزار بیت اس��ت و قالبهای ش��عری آن نیز
متنوعان��د .ش��اعر از قصیده ،غزل ،ترجیعبند ،ترکیببند ،مثن��وی ،قطعه و حتی رباعی
اس��تفاده کرده و قدرت ش��اعری خود را در هریک از این قالبها بهخوبی نشان داده
اس��ت .موضوع اش��عار او از مدح و س��تایش پیامبر و دیگر ب��زرگان دین ،ممدوحان
درباری ،وصف طبیعت ،حکمت ،پند و اندرز ،عشق ،مسائل دینی ،عرفانی ،اخالقی و
اجتماعی ،تا مادهتاریخها ،وصف بناها و آداب و رسوم هندوان متغیر است.
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-4جامعهشناسی دیوان کلیم به روش اسکارپیت
روش اس��کارپیت در جامعهشناس��ی ادبیات مبتنی بر بررس��ی اث��ر ادبی در فرایند
س��هگانهی تولید ،توزیع و مصرف ادبی است .اسکارپیت معتقد است که اثر در هریک
از این س��ه مرحله ،با جامعه پیوند دارد و از همین روی بررس��ی آن در هریک از این
مراحل منجر به دس��تیابی ب��ه اطالعاتی دربارهی جامعهی معاص ِر اثر میش��ود .بر این
اساس ما نیز با تکیه بر همین مسئله نخست دیوان کلیم را در فرایند تولید ادبی بررسی
خواهیم کرد.
-1-4دیوان کلیم در فرایند تولید ادبی
-1-1-4اصل و منشأ جغرافیایی کلیم
کلیم در همدان متولد شده و زندگی در آن محیط بر شعر او تأثیرگذار بوده است؛
او چند بار از همدان در ش��عر خود یادکرده و حتی کوه الوند ،بهعنوان یکی از عناصر
جغرافیایی آن س��امان ،در ش��عر او نمود پیدا کرده اس��ت؛ شاعر گريهي حاصل از غم
غربت را اينگونه بهتصوير كشيده است:
شد دامـن الـونـد كـنــارم ز گل اشك	كـــرديــم دوا داغ فـــراق هــــمـدان را
(کلیم همدانی)217 :1369،

هرچند کلیم زادهی همدان است اما دورهی کوتاهی از زندگانی خود را در آن دیار
بوده است .همانگونه که پیش از این نیز گفتیم ،او شاعری است که دورانی طوالنی از
حیات خود را دور از زادگاهش بوده و به س��فرهایی بعض ًا دور و دراز پرداخته اس��ت.
این س��فرها را میتوان به دو بخش تقسیم کرد :نخست ،سفرهایی که با میل و ارادهی
شخصی وی انجام گرفتهاند و دیگر ،سفرهایی که شاعر مجبور به انجام آنها بوده است.
س��فرهای او از همدان به کاش��ان و از کاشان به ش��یراز ،که بهمنظور تحصیل و کسب
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علم صورت گرفتهاند ازجمله سفرهایی هستند که شاعر آنها را با خواست خود انجام
داده اس��ت ،این مطلب ازآنجا مشخص میش��ود که دکتر صفا مینویسد« :وی [کلیم]
دانشهای زمان را در کاشان و شیراز آموخت( ».صفا ،1382 ،ج  .)1171 :5این جمله
نش��اندهندهی آن است که سفرهای کلیم به کاش��ان و شیراز بهمنظور تحصیل بوده و
بهاحتمال زیاد در این دو س��فر اجباری در کار نبوده اس��ت .اما بخش دیگر س��فرهای
او س��فرهایی هس��تند که میتوان گفت تا حدود زیادی بهدور از خواس��ت و ارادهی
ش��خصی ش��اعر صورت گرفتهاند .کلیم ازجملهی ش��عرایی بود که در عصر صفوی
بنا به سیاس��ت خاص ش��اهان آن سلس��له در برخورد با ادبیات ،وطن را ترک گفتند.
پادش��اهان سلس��لهی صفویه ،مدیحهسرایی شاعران برای ش��اهان را ممنوع و شاعران
مداح دربار را طرد کردند .ایش��ان که با بهرهگیری از تشیع و اعالم آن بهعنوان مذهب
رس��می کش��ور ،زمام امور را برای یک دورهی تقریب ًا طوالنی در دس��ت گرفتند ،مدح
شاهان را جایز نمیدانستند و درعوض به شاعران توصیه میکردند به مدح معصومین
و بزرگان دین بپردازند .همین سیاست موجبات آن را فراهم آورد تا گروهی از شاعران
که ش��رایط موجود را برنمیتابیدند راهی دربار دولت گورکانی هند ش��وند تا مگر در
آنجا نان و نوایی بیابند .اینان اغلب ش��اعرانی بودند که شاعری پیشهی اصلیشان بود
و از این راه نیازهای اقتصادی زندگی خود را تأمین میکردند .مهاجرت این ش��اعران
به هندوس��تان در نوع خود جالب توجه اس��ت ،زیرا منجر به ش��کلگیری گونهای از
ادبیات در آن س��رزمین میش��ود که بر س��رایندگان بومی آن س��امان نیز تأثیر فراوانی
میگذارد و ظهور شاعرانی همچون بیدل دهلوی را درپی دارد که علیرغم آنکه زبان
مادریشان فارسی نیست ،به زبان فارسی شعر میسرایند .این جریان را باید محصول
التقاط فرهنگ ایرانی و هندی دانس��ت که بهمرور بر سبک شاعران پارسیگوی ایرانی
و غیرایرانی هندوس��تان نیز تأثیرگذاش��ت و ادبیاتی را پدید آورد که امروزه در زمرهی
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ادبی��ات مهاج��رت یا تبعید قرار میگی��رد .این نوع از ادبیات هم��واره به این صورت
ش��کل میگیرد که «نویس��ندگان و هنرمندان مهاجر یا تبعیدی هر س��رزمین ،در روند
فعالیتهای ادبی و هنری خود در کشورهای میزبان ،غالب ًا نوعی ادبیات ویژه با گونهها
و ویژگیهای خاص خود پدید میآورند که چه در محتوا و چه در سبک و سیاق ادبی،

معموالً با ادبیات داخل آن کشور متفاوت است( ».یزدانی .)15 :1387 ،بههرحال ،کلیم
بهعنوان ش��اعری مهاجر وارد سرزمین هندوس��تان شد و پس از چندی ،با راهیافتن به
دربار دولت گورکانی ،پیش��هی شاعری خود را ازسر گرفت .از این مرحله به بعد باید
به اصل و منشأ اجتماعی-حرفهای کلیم بپردازیم.
 -2-1-4اصل و منشأ اجتماعی – حرفهای کلیم
محیط اجتماعی -حرفهای کلیم تحت تأثیر سیاست مذهبی شاهان صفوی ،از ایران
به هندوستان و دربار دولت گورکانی هند تغییر کرد؛ اما آیا صرف ًا این عامل باعث این
تغییر ش��ده بود .با بررس��ی شعر کلیم میبینیم که پاسخ این پرسش منفی است یکی از
مهمترین مس��ائلی که میتوان آن را بر جریان یادشده مؤثر دانست و کلیم هم اشارات
فراوانی به آن دارد ،اوضاع نابسامان قشر هنرمند در جامعهی عصر صفوی است .برای
روشنشدن مطلب به گفتههای کلیم در این زمینه میپردازیم.
هنرمند در اين جامعه در محروميت و بينصيبي بهسرميبرد:
ز بينصيـبـي اهل هـنـر عـجـب دارم	كـه اسـتـخـوان بـه گـلـوي هـما نميگيرد
(کلیم همدانی)435 :1369 ،

هنر بيثمر و خريدار آن قدرناشناس است:
هـنرم را ثمري چرخ ستـمـكار نــداد

ديــدهي قـدرشـنـاسـي به خـريـدار نــداد
(همان)371 :
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س��خن و سخنور نيز در معناي شعر و شاعري در شعر كليم كاربرد يافتهاند .كسي
قدر سخن را نميداند ،سخن هواداري ندارد و سخنور خوار است:
نه از خواري است گر قدر سخـن را كس نميداند

به بازار جـهان قيمت كه داند آب حيوان را
(همان)234 :

دفترم گر شكرستان سخن گشت چـه سود	كــه بــه غـيـر از مـگـس نقطه هوادار نديد
(همان)332 :
گر سخنور خوار باشد هست تأثير سخـن

آبرو باشد جهاز آن را كه شعرش دختر است
(همان)79 :

گذشته از این مسائل ،در البهالی ابیات دیوان کلیم به مطالبی در خصوص «وطن»
نیز برمیخوریم که ش��ایان توجهاند؛ ش��اعر از عدم آس��ایش در وطن اینگونه سخن
میگوید:
دوديــم بــــه گــلــخــن زمــــانـــه

مـــــا را آرام در وطــــــن نــــيــســت
(همان)312 :

گل در چمن به جز خار در پيرهن نـدارد

آب و هــواي راحــت خــاك وطــن ندارد
(همان)424 :

او وطن را به قفس تش��بيه ميكند و صراحت ًا ميگويد كه دليل س��فرش نامرادي در
وطن است:
بـند دگـر بـه پــاي دلـت از وطن منــه

بـيـروننـرفـتـن از قفــس آسمان بس است
(همان)262 :

در خاك وطن تـخم مـرادي نشــود سبز

بـيـهوده كلـيم اين همه سرگرم سفر نيست
(همان)291 :

ب��ا نگاهی گذرا به این ابیات ،میتوان دریافت جایگاه کلیم بهعنوان یک هنرمند در
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جامعهی عصر صفوی ،جایگاه مطلوبی نیست و همین مسئله باعث شده که او مجبور
به ترک وطن و س��فر به هند ش��ود و درحقیقت محیط اجتماعی  -حرفهای او به این
شکل تغییر یافته است .ما مجموع عواملی که بهوجودآورندهی چنین شرایطی بودهاند
را عوامل دافعه نامگ��ذاری میکنیم ،حال در مقابل این عوامل دافعه ،عوامل جاذبهای
نیز در محیط اجتماعی کشور مقصد یعنی هندوستان وجود دارند که در این تغییر مؤثر
بودهاند و در شعر کلیم نمونههای پرشماری از آنها را میتوان یافت:
ز هند ديدهي بد دور عشرتستـان است

دل گــشاده و طـبــع شــکفتـه ارزان است

ازوست زينت عالم كه روي دنـيـــا را

سـواد دلـكـش او زلـف عـنـبـر افشان است

سواد اعظم اقلـيم عـافـيـت هـند است

سـراب ايـنـجــا سـيـراب آب حـيـوان است

چرا نگـويـم داراالمــان حـــادثــهاش	كـه هـنـد كـشـتي نوح و زمانه طوفان است
ز فيض آب و هوايش چو سايه از پي شخص

مـراد در عـقـب آرزو شـتــابـــان اســـت

بتر ز خواب پريشـان بــود خـیال وطن

چـنـيــن كه خاكش جانپـرور غريبان است

زهي جهـان مروت كـه گر غريب اينجا

هــزار ســال بـمـانـد عـزيـز مهمان است ...
(همان)21،22 :

کلیم همواره زندگی در هند را بر زندگی در ایران ترجیح داده است:
در دل بدل حب وطـن مهر غريبي است

خـوش وقـت كلـيـم ار بـه بهشت دكن افتد
(همان)377 :

چون گهر غربت ما به ز وطن خواهد بود

دربـهدر گـو بـفــكـن گــردش دوران مـا را
(همان)239 :

درهرصورت ،مجموعهای از عوامل دافعه در ایران و عوامل جاذبه در هند ،دست
به دس��ت هم دادند تا کلیم راهی دربار هندوس��تان شود .در میان مجموع این عوامل،
مس��ئلهی تأمین هزینهی زندگی بیشترین تأثیر را در این جریان داشت ،زیرا شاید ،باز
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هم تأکید میکنیم ش��اید اگر کلیم قادر بود در ایران به نیازهای اقتصادی زندگی خود
پاسخگو باشد ،در وطن خود میماند و سایر مشکالت را تحمل میکرد ،اما چنین نشد.
براین اس��اس ،در بخش بعد مسئلهی تأمین هزینهی زندگی کلیم را بررسی میکنیم تا
ببینیم این موضوع به چه شکل بر روند فعالیت ادبی او تأثیر گذاشته است.
-3-1-4تأمین هزینهی زندگی کلیم
اسکارپیت دو راه برای تأمین هزینهی زندگی نویسنده بر میشمرد و مینویسد« :دو
نوع وس��یلهی ارتزاق برای نویس��نده وجود دارد :کسب درآمد درونی از طریق حقوق
مؤلف و کس��ب درآمد بیرونی؛ این نوع درآمد از دو راه کس��ب میشود ،حمایتهای
ادبی و خودبسندگی مالی( ».اسکارپیت):481387،
آنچه مس��لم اس��ت در روزگار کلیم کتابها بهش��یوهی امروزی چ��اپ و تألیف
نمیش��دند و ح��ق تألیفی بدانها تعلق نمیگرفت؛ بنابراین مس��ئلهی کـس��ب درآمد
درون��ی برای کلیم منتفی اس��ت .از س��وی دیگ��ر ،در هیچیک از مناب��ع موجود در
خص��وص زندگانی و احوال کلیم ،مطلبی دیده نمیش��ود تا بر آن داللت کند که کلیم
غیر از ش��اعری ،ش��غل دیگری و یا بهطورکلی درآمد دیگری داشته است؛ بنابراین او
از خودبس��ندگی مالی نیز بیبهره است؛ پس تنها راه تأمین هزینهی زندگی او دریافت
حمایتهای ادبی اس��ت« .در حمایت ادبی ،شخص یا نهادی هزینهی زندگی نویسنده
را تأمی��ن میکند اما در ع��وض این حمایت انتظار دارد که نویس��نده نیاز فرهنگی او
را ب��رآورده س��ازد( ».همان .)48:کلیم نی��ز از این حمایت بهرهمند میش��ود اما نه در
ایران ،بلکه در دربار هندوس��تان .او به ناچار راهی دربار شاهجهان میشود تا نیازهای
اقتص��ادی خود را تأمین کند ،از حمایت ادبی آن دربار بهرهمند میش��ود و در آنجا تا
رس��یدن به مقام ملکالشعرایی پیش میرود؛ این مسئله نشاندهندهی آن است که وی
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بهخوبی توانس��ته نیازهای فرهنگی حامی خود را برآورده کند .میدانیم که این جریان
نمونههای مشابه پرشماری در ادبیات فارسی دارد و شاعران بسیاری بدین شکل امرار
معاش میکردهاند ،زیرا یکی از ویژگیهای شاهان در گذشته آن بوده است که همواره
ش��اعران چیرهدستی را در محضر خود میپروردند تا ایش��ان در قبال دریافت صله و
حقوق برای تأمین هزینهی زندگی خود ،با زبان گیرای ش��عر ،ناش��ر اخبار فتوحات،
بذل و بخش��شها و ...ایشان باش��ند .بنابراین ،همواره ارتباط دوسویهای میان هنرمند
(ش��اعر) و یگانه حامی ادبی او (پادش��اه) وجود دارد؛ به تعبیر ش��وکینگ «سراینده با
پادش��اه همسفر است نه بهخاطر آنکه هر دو بر قلههای انسانیت میزیند بلکه بهخاطر
آنکه پادش��اه تنها کس��ی است که امکان حمایت از س��راینده را در اختیار دارد .معنای
این س��خن آن است که ش��خص مورد حمایت ،حمایت و پشتیبانی دریافت میدارد و
درنتیجه نباید در قبال آن وظیفهی خود را در حقشناسی و سپاسگزاری فراموش کند».
(شوکینگ.)23 :1373 ،
-2-4دیوان کلیم در فرایند توزیع ادبی
توزیع ادبی در عصر ما برعهدهی ناش��ر است ،اما همانگونه که میدانیم در دوران
حیات کلیم ناش��ر در معنای امروزی آن وجود نداش��ته و شعر ش��اعران به شیوههای
خاصی انتش��ار مییافته اس��ت .در ای��ن بخش قصد داریم ضم��ن توضیح عمدهترین
شیوههای توزیع ادبی در عصر صفوی ،جایگاه دیوان کلیم را در مقام یک اثر ادبی ،در
میان این شیوهها مشخص کنیم.
-1-2-4شیوهی توزیع قهوهخانهای
دکتر ش��فیعی کدکنی در کتاب زمینهی اجتماعی شعر فارسی از این موارد بهعنوان
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راهها و ابزارهای انتشار شعر یاد کرده است :همراهشدن با موسیقی ،خواندهشدن توسط
راوی ،خواندن توس��ط خود ش��اعر ،مجالس تذکیر و وعظ ،زورخانهها ،مناقبخوانان
و فضایلخوانان ،درویش��ان دورهگرد ،قهوهخانههای عص��ر صفوی ،انجمنهای ادبی
و دیوارنوش��تههای اماکن عمومی( .ر.ک :ش��فیعی کدکن��ی .)34-64 :1386 ،مالحظه
میکنیم که از میان مجموع مواردی که ایش��ان ذک��ر کردهاند ،به غیر از «قهوهخانههای
عصر صفوی» ،هیچیک متعلق به دورهی خاصی نیست و میتوان گفت این شیوهها در
ادوار گوناگون شعر فارس��ی کموبیش رایج بودهاند ،اما ذکر قهوهخانهها بهعنوان یکی
از مراکز انتش��ار شعر و بهویژه اختصاص این ش��یوهی توزیع به دورهی زمانی خاص
(عصر صفوی) دربردارندهی نکات قابلتوجهی است.
بحث را با طرح این پرس��ش آغاز میکنیم :چرا در عصر صفوی قهوهخانهها مرکز
توزی��ع ادبی میش��وند و پیشاز این دوره از آنها خبری نیس��ت؟ برای پاس��خ به این
پرسش ،نخس��ت باید به تاریخچهی ش��کلگیری قهوهخانهها در ایران بپردازیم .علی
بلوکباشی در کتاب قهوهخانههای ایران پیشینهی قهوهخانه در ایران را به عصر صفوی
رس��انده و دراینباره مینویسد« :نخس��تین قهوهخانهها در ایران در دورهی صفویان و
بهاحتمال زیاد در زمان سلطنت شاه تهماسب ( 984-930هـ .ق) در شهر قزوین پدید
آمد و بعد در زمان شاه عباس اول ( 1038-996هـ..ق) در شهر اصفهان توسعه یافت.
با آمدن چای به ایران و کشت این گیاه در بعضی مناطق شمالی ایران و ذائقهپذیرشدن
ِ
چای دمکرده میان م��ردم ،کمکم چای جای قه��وه را در قهوهخانهها گرفت .از
طع��م
نیمهی دوم قرن س��یزدهم هجری چاینوش��ی در قهوهخانهها معمول ش��د ،لیکن نام
قهوهخانه همچنان بر آنها باقی ماند( ».بلوکباشی .)8 :1375،با پذیرش این تاریخچه از
قهوهخانه ،میبینیم که همزمان با رویکارآمدن صفویان ،این مکان به مجموع مکانهای
اجتماعی جامعهی ایرانی افزوده ش��ده اس��ت .اکنون الزم اس��ت ببینی��م کارکردهای
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اجتماعی قهوهخانه چیس��ت و قهوهخانهها چه نقشی در جهتدادن به روابط اجتماعی
مردم داش��تهاند .بلوکباش��ی در ادامهی بحث خود در ارتباط با قهوهخانهها به برخی از
این مس��ائل اش��اره کرده و میآورد« :قهوهخانه در طول تاریخ حیات چهارصدسالهی
خود ،وظیفه و نقشهای گوناگونی مطابق با اوضاع اجتماعی و اقتصادی زمان داش��ته
است .در آغاز کار محل گردآمدن مردم خوشگذران از قشرهای مرفه جامعه و ادیبان
و شاعران و رجال درباری و کشوری و لشکری بود .همزمان با ریشهگرفتن قهوهخانه
در بن جامعه و میان تودهی مردم و توسعهیافتن آن در همهی شهرها ،مردم از هر طبقه
و گروه و بهخصوص اهل کار و صنعت و پیش��ه به آن روی میآوردند  ...مردم از هر
قشر و گروه ،هر روز پس از دستکشیدن از کار روزانه و در ایام و اوقات بیکاری در
قهوهخانهها جمع میش��دند و ساعتها به گفتگو با هم و تبادل نظر دربارهی کارهای
اجتماع��ی و اقتصادی و سیاس��ی میپرداختند .اهل ح��رف و صنعتگران و کارورزان،
بعض��ی از قهوهخانهه��ا را پاتوغ (پاتوق) صنفی خود کرده بودند و در تجمعهایش��ان
مس��ائل صنفی و ش��غلی خـود را در میان میگذاش��تند و به کاریابی و کارراهاندازی
میپرداختند(».هم��ان .)10:راون��دی نیز اینگونه از ارتباطات درون قهوهخانه س��خن
میگوید« :طبقات مختلف مردم از اعیان و رجال دربار و س��ران قزلباش تا ش��اعران و
اهل قلم و نقاشان و سوداگران ،برای گذرانیدن وقت و دیدار دوستان و سرگرمساختن
خود ،به بازیهای مختلف یا مناظرات ش��اعرانه و شنیدن اشعار شاهنامه و حکایات و
قصص و تماش��ای رقصهای گوناگون و بازیها و تفریحات دیگر به آنجا میرفتند».
(راون��دی ،1383 ،ج  .)222 :7اگر به مطالب مطرحش��ده در ای��ن منابع دقت کنیم به
دو نکتهی جالب توجه میرس��یم؛ نخس��ت آنکه قهوهخانه در آغاز شکلگیری (عصر
صفوی) محل تجمع افراد مرفه بوده اس��ت و دیگر آنکه ،قهوهخانه جایی اس��ت برای
گذران وقت و سرگرمش��دن .اکنون این پرس��ش پیش میآید که مگ��ر چه اتفاقی در
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جامعهی عصر صفوی رخ داده اس��ت که مردم ،حتی مردم متوسطالحال و معمولی به
گذران وقت ،س��رگرمی و خوش گذرانی در چنین مکانی روی آوردهاند؟ در پاسخ به
این پرسش باید گفت عمدهترین دلیل شکلگیری این مکان عمومی در عصر صفوی،
پیدایش قش��ر پرتعداد مرفه در جامعه و شکلگیری رفاه اقتصادی نسبی در بین عموم
مردم بوده اس��ت .عصر صفوی به لحاظ مسائل اقتصادی از اعصار خوشنام در تاریخ
س��رزمین ایران محسوب میش��ود .تحت تأثیر افزایش امنیت در این دوره و گسترش
تجارت با کش��ورهای اروپایی ،رشد اقتصادی چشمگیری حاصل میشود که نتیجهی
آن رفاه اقتصادی عموم مردم اس��ت و یکی از نمودهای آن در جامعه قهوهخانهنش��ینی
اس��ت .البته مس��ئلهی رفاه اقتصادی در شعر کلیم چندان مشهود نیست و فقط به چند
بیت معدود برمیخوریم که میتوانند به نوعی نش��اندهندهی رواج تجارت دریایی در
عصر صفوی باش��ند؛ حال آنکه این مس��ئله از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در این
عصر بوده است:
ديده بينايي بهاي خاك راهت چـون دهد

آب دريــا ديـده كــمقـيـمـت بود كاالي ما
(کلیم همدانی)238 :1369،

دل به بندر در خريد و خود به مسجد معتكف

تا به گردن در گـل و افـشــانده دسـت از مـاسوا
(همان)6 :

ازجملهی قهوهخانهنش��ینان آن عصر،شاعران بودند که قهوهخانه در ارتباط ایشان با
یکدیگر بس��یار تأثیرگذار بود .هرچند ش��اعران قهوهخانهنشین عموم ًا شاعرانی مبتدی
بودند اما این مکان محلی برای عرضهی اش��عار ایشان بر یکدیگر بود ،چنانکه بهمرور
زم��ان قهوهخانهه��ای عصر صفوی به ش��کل یکی از مراکز توزی��ع ادبی در آن عصر
درآمدن��د .فراموش نکنیم که صنف گس��تردهی ش��اعران قهوهخانهنش��ین نیز متأثر از
مس��ئلهی رفاه اقتصادی ش��کل گرفته بود؛ «رفاه اقتصادی م��ردم در دورهی صفویه و
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بوکار ،این امکان را برای همهی مردم
آبادانی ش��هرهای ایران و رونق تجارت و کس�� 
پدی��د آورده بود که هرکس به وس��ع خود به نحوی به ام��ور فرهنگی ازجمله ادبیات
و ش��عر و ش��اعری هم بپردازد( ».شمیس��ا .)287 :1382 ،بنابراین ،دیگر هرکس توان
بههمپیوس��تن چند بیت موزون و مقفا را داش��ت چونان شاعری فحل سربرمیآورد و
ش��عر خود را در حضور دیگران میخواند .خالصهی کالم آنکه ،مرکز توزیع ادبی در
عص��ر صفوی (البته نه بهط��ور کامل) از دربار به قهوهخانه تغییر مکان داد و بار توزیع
ادبی شعر فارسی در این عصر ،بیشتر بر دوش قهوهخانه بود.
-2-2-4شیوهی توزیع درباری
در کنار توزیع قهوهخانهای ش��عر در عصر صفوی ،توزیع درباری بهعنوان یکی از
رایجترین ش��یوههای توزیع شعر فارس��ی ،در آن عصر نیز رواج داشت .شعر کلیم نیز
به س��بب دوری از محیط ایران و حضور وی در دربار ش��اه جهان ،از ش��یوهی توزیع
قهوهخانهای برکنار بود و به ش��کل س��نتی ،که همان عرضه در محضر شاه و درباریان
بود ،توزیع میشد .در هیچیک از منابع در خصوص نحوهی ایراد شعر کلیم در محضر
پادش��اه مطلبی نیامده است اما اش��عار او در مدح شاهجهان یا سرودههای مناسبتی وی
در خصوص فتوحات ،عید وزن ،س��اخت برخی ابنیه در هندوستان و ...نشاندهندهی
آن اس��ت که ش��عر او در دربار دول��ت گورکانی هند مورد توجه ب��وده و مخاطب یا
مخاطبان اصلی بخش عمدهای از اش��عار او پادشاه و درباریان بودهاند .البته درکنار دو
شیوهی توزیعی که در اینجا مطرح کردهایم ،شیوههای دیگر توزیع شعر نیز در آن عصر
ممکن اس��ت رایج بوده باشند ،لیکن ما عمدهترین شیوهها را معرفی کردیم تا نحوهی
تأثیرگذاری مسائل اقتصادی و اجتماعی را بر شعر آن عصر نشان دهیم .رفاه اقتصادی
به شکلگیری طبقهی مرفه ،شاعران قهوهخانهنشین و تولید و توزیع شعر قهوهخانهای،
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ک��ه عموم ًا کممایه ،ضعیف و ناتوان در پهلوزدن با اش��عار ش��اعران بزرگ درباری آن
عصر بود ،منجر شد و برخی مسائل اجتماعی نظیر سیاستهای مذهبی شاهان صفوی،
مهاجرت شاعرانی همچون کلیم به سرزمین هندوستان را درپی داشت.
اکنون میخواهیم ببینیم دیوان کلیم به کدام ش��یوهی توزیع ادبی مورد اس��تفادهی
مصرفکنندگان قرار میگرفته و تا چه میزان از آنها تأثیر پذیرفته است .شیوهی توزیع
دیوان کلیم ،توزیع درباری اس��ت .توزیع درباری ش��عر فارسی در عصر صفوی در دو
حوزهی متفاوت صورت میگی��رد؛ یکی حوزهی دربار ایران و دیگری حوزهی دربار
هندوس��تان .دیوان کلیم از توزیع ادبی در دربار ایران ،به دالیل یاد ش��ده ،برکنار است
اما در حوزهی دربار هندوس��تان مورد توجه میباش��د .این ش��یوهی توزیع بر شعر او
تأثیرگذار بوده و چون ش��اعر مخاطبانی همچون پادشاه و درباریان هند داشته است و
خواس��ت ایش��ان از وی به عنوان حامی ادبی برای او روشن بوده ،به سرایش اشعاری
مطابق میل حامی خود دس��ت میزده اس��ت و بخش وس��یعی از دیوان او متشکل از
س��رودههایی ستایشی و فرمایشی است .در بحث توزیع قهوهخانهای نیز ،هرچند شعر
کلیم از این مس��ئله مستثنی است اما باید گفت به شکل غیرمستقیم از آن تأثیر پذیرفته
است .بیتردید برخی از ویژگیهای سبکی شعر عصر صفوی ،تحت تأثیر شعرسرایی
عوام ش��کل گرفتهاند ،ویژگی هایی نظیر فراوانی لغات و اصطالحات عامیانه ،سادگی
زبان و  ....حال وقتی ردپای این ویژگیها را در ش��عر کلیم میبینیم ،متوجه میش��ویم
که ش��عر او نیز اگرچه از ش��عر عوام دور است اما گویا از آن متأثر بوده است .در این
ابیات دو ترکیب «بیدستوپا» و «سردرهوا» این تأثیرپذیری را بهخوبی نشان میدهند:
دانی که را ز شـیردالن مـرد گـفـتـهانـد

آن را که تنـگدستـی بـیدستوپـا نساخت
(کلیم همدانی)252 :1369،
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تا كي اي سردرهوا در آسمان جويي خدا

ذوقي از باالنشستن نيست صـاحـبخـانه را
(همان)242 :

بنابرای��ن میتوان اینگونه گفت که رفاه اقتصادی موجود در جامعهی معاصر کلیم
به ش��کلی کام ً
ال غیرمستقیم بر ش��عر او تأثیر گذاشته است .رفاه اقتصادی طبقهی مرفه
را ش��کل داده ،ع��دهای از میان این طبقه ،که عموم ًا هم از م��ردم عادی جامعه (عوام)
بودهاند ،س��ر برآوردهاند ،زبان ش��عر را دچار تغییراتی کردهاند و این تغییرات به زبان
شعر شعرای بزرگ آن عصر نیز سرایت کرده است.
-3-4دیوان کلیم در فرایند مصرف ادبی
قهوهخانهنش��ینان عموم مخاطبان یا مصرفکنندگان ادبیات عصر صفوی را تشکیل
میدادند .در کنار این گروه ،مخاطبان درباری شعر نیز ،بخش دیگری از مصرفکنندگان
عصر صفوی بودند .شاعران دربار صفوی با مدح و منقبت معصومین ،سالطین صفوی
را به فیض میرساندند و درباریان هند نیز از اشعار طالب ،کلیم و  ...بهرهمند میشدند.
بههرروی ،شعر عصر صفوی تحت تأثیر گسترشی که در میان عوام داشت بیشتر در
قهوهخانه خوانده و ش��نیده میشد .این رسم رایج موجب شده بود توزیع ادبی عموم ًا
جنبهی ش��فاهی داش��ته باش��د و بهتبع آن ،مصرف ادبی نیز به شکل شنیداری صورت
بگیرد .ش��اعران و متش��اعران گرد هم جمع میش��دند و اشعارش��ان را برای یکدیگر
میخواندند؛ نکتهی مهم این مسئله آن بود که مصرفکنندگان یا شنوندگان این اشعار
متن مکتوبی از آنچه را که خوانده میش��د پیش چش��م نداش��تند و میتوان اینگونه
پنداش��ت که ش��اید اگر بیت یا ابیاتی از شعری که میش��نیدند ،پسند خاطرشان واقع
می ش��د سعی میکردند تا آن را به حافظه بس��پارند و بهاحتمال زیاد همین مسئله بود
که زمینهس��از گسترش برخی مشکالت در شعر عصر صفوی شده بود؛ ازجملهی این
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مش��کالت ،مسئلهی رواج «توارد» در شعر عصر صفوی است .اما ببینیم توارد چیست
و چه ارتباطی با مصرف شنیداری شعر دارد.
«توارد که آن را توارد خاطرین (به صیغهی تثنیهی عربی) نیز میگویند ،در اصل به
معنی رسیدن دو نفر است با یکدیگر در یک جای و از یک سرچشمه آبگرفتن؛ و در
اصطالح آن است که دو شاعر بدون اطالع و آگاهی از حال و سخن یکدیگر ،شعری
را عین ًا مثل هم س��اخته باش��ند؛ چنانکه در نظر اش��خاص جاهل ،مورد تهمت سرقت
باش��ند( ».همایی .)393 :1383 ،حال ببینیم چگونه مصرف ش��نیداری شعر به رشد و
گسترش توارد کمک میکند.
دکتر محمود فتوحی در کتاب نقد ادبی در س��بک هندی ضمن پرداختن به مسئلهی
توارد ،زمینهی روانشناختی آن را ،با تکیه بر بحث تشابه مضمون در روانشناسی یونگ،
اینگونه توضیح میدهد« :کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی بحثی روانشناختی
در باب تش��ابه مضمون دارد؛ وی معتقد است که محتویات ذهن دو گونهاند؛ محتویات
مبنی بر قصد و محتویات بدون قصد؛ یعنی خوداگاه و ناخوداگاه .ما پارهای تجربیات را
فراموش میکنیم و این فراموشی امری طبیعی و الزم است .این تجربیات (کلی یا جزئی)
میتوان��د بهصورت جزئی ،موقت یا دائم بهصورت ناخوداگاه درآیند و در مواقع خاص
از ناخوداگاه س��ر برمیآورند که آنها را میت��وان خاطرهی پنهان نامید .یونگ نمونهای
از این تش��ابه را در کتاب چنین گفت زرتش��ت از نیچه یافته است که با کتابی دیگر که
پنجاه س��ال قبل از نیچه نوشته شده ش��باهت دارد .یونگ پس از مکاتبه با خواهر نیچه
مطمئن میشود که نیچه آن کتاب را با خواهرش در یازده سالگی خواندهاند .بحث یونگ
از خاطره پنهان بس��یار ش��بیه سخنی اس��ت که خان آرزو دربارهی حزین الهیجی گفته
اس��ت .خان آرزو ابیاتی از حزین آورده که با دو بیت از گلستان سعدی تشابه مضمونی
دارد .در آنجا گفته اس��ت که ممکن اس��ت حزین این شعر سعدی را در کودکی خوانده
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و بعــدها از یاد وی رفته اس��ت .آرزو این مقوله را ذهول و فراموش��ی نامیده اس��ت».
(فتوحی .)101،102 :1385 ،با درنظرگرفتن این موضوع میتوان گفت در عصر صفوی
بنا به شیوهی پرکاربرد مصرف شنیداری شعر ،اگر بیتی در جمعی خوانده میشد و مورد
توجه س��رایندهی دیگری قرار میگرفت ،در خاطر او جایگیر میش��د ،پس از مدتی از
یاد او میرفت و س��رانجام هنگام سرودن شعر در زمانی دیگر ،هالهی کمرنگ باقیمانده
از آن دوباره به صفحهی ذهن وی برمیگش��ت و شاعر که از یاد برده بود آن بیت از آ ِن
شخص دیگری است ،آن را شعر خود میپنداشت و در دفتر خود ثبت میکرد .البته باید
توجه داشت که شاید گاه نیز این ابیات مشابه ،از ناخوداگاه شاعر سر بر نمیآورده بلکه
وی آگاهانه بیت شاعر دیگری را با ادعای مالکیت در شعر خود میآورده است که این
نوع اخیر دیگر توارد محسوب نشده و در زمرهی سرقت ادبی قرار میگیرد .بههرروی،
شیوهی توزیع شفاهی شعر و مصرف شنیداری آن ،که عموم ًا منجر به حذف متن مکتوب
از روند مصرف ادبی میشد و نیز فرصت زمانی الزم را برای ثبت شعر به نام شاعر آن از
میان میبرد ،بستر مناسبی فراهم کرده بود که برخی شاعران (غیر از شاعرانی که بهواقع
دچار توارد میشدند) ،یا بهعبارت درستتر برخی متشاعران با سوءاستفاده از موقعیت،
ش��عر دیگران را به نام خود ثبت میکردند؛ اگر دستشان رو میشد کار خود را توارد نام
مینهادند و در غیراینصورت مالک شعر دیگران میشدند .جالب است که گاه با وجود
آشکار بودن سرقت ادبی ،برخی به دفاع از کردهی خود برمیخاستند و نهتنها منکر کار
خود نمیش��دند بلکه دست به توجیه آن میزدند .برای مثال در تذکرهی تحفهی سامی
در باب موالنا هوشی شیرازی میخوانیم« :دیوانهوش مردی بود ،نوبتی این مطلع موالنا
جامی را تغییر داده چنین میخواند:
هـوشـي تو و جام مي و بيهوشي و مستي

راه خـــرد مـــردم هــشـيــار چــه دانــي

کس��ی گفت این ش��عر جامی است ،چرا به اسم خود میخوانی ،جواب داد که چه
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شود ،او سنی است و من شیعیام ،مال سنی بر شیعه حالل است(».صفوی.)225 :1384 ،
بههرحال ،این مثال نشاندهندهی آن است که سرقت ادبی در شعر عصر صفوی رواج
فراوانی داش��ته است .مصرف شنیداری به گسترش توارد کمک کرده و گسترش توارد
زمینهی مناسبی برای سرقت ادبی یا همان ثبت و معرفی شعر دیگران به نام خود فراهم
آورده اس��ت .جالب اس��ت که بدانیم دیوان کلیم نیز با وجود آنکه از شیوهی توزیع و
مصرف معمول آن دوره (توزیع قهوهخانهای شعر) دور است ،از توارد در امان نیست.
کلیم ضمن بریدانس��تن خود از س��رقت ادبی و اظهار بینیازی نسبت به بهرهگیری از
معانی دیگران ،اعتراف میکند که در برابر توارد نمیتوانسته است مقاومت کند:
منـم كليـم به طــور بـلـنـدي هـمـت	كــه اسـتـفـاضـهي مـعـني جز از خدا نكنم
به خوان فيض الــهي چو دسترس دارم

نـظــر بـه كـاسـهي دريـــوزهي گــدا نكنم

زگوهري كه به غـوص كسي برون آيد

اگـر بـه فـرض شــوم كـــور تـوتـيا نكـنم...

اگر چه در فن خـود كـيـمـياگر سخنم

ز فـكـر خـود مـس مـعـني كـس طال نكنم

ولي عالج توارد نمــيتـوانــم كـــرد

مـگـر زبـان بـه سـخـن گـفتـن آشنا نكـنم
(کلیم همدانی)113 :1369،

ش��اید بتوان یکی از دالیل توارد در شعر کلیم را مسئولیت وی در دربار شاهجهان
نیز دانست .همانگونه که میدانیم کلیم ملکالشعرای دربار بود و بدیهی است که شغل
وی این فرصت را برای او ایجاد میکرد که اش��عار زیادی از شاعران را از پیش چشم
بگذراند و طبیعت ًا از میان آن اش��عار ،بیت یا ابیاتی در ذهن او ماندگار ش��وند و بعدها
برای او نیز همچون بس��یاری دیگر از شاعران توارد صورت بگیرد  ...بنابراین میبینیم
که توزیع و مصرف درباری ش��عر نیز ممکن اس��ت گاه به توارد انجامیده باش��د .پس
بهطورکلی ،میتوان گفت خواندهشدن یا شنیدهشدن شعر در میان شعرا ،چه در محفلی
همچون قهوهخانه ،چه در جایی مانند دربار و یا در سایر محافل ادبی ،اصلیترین نقش
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را در ش��کلگیری توارد و سرقت ادبی بازی کرده اس��ت؛ اما دراینمیان قهوهخانه که
مصرف ادبی در آن بیشتر به شکل شنیداری صورت میگرفت ،از سایر محافل پرکارتر
بود و بیشترین تأثیر را در رواج توارد داشت.
-5جمعبندی و نتیجهگیری
دو مس��ئلهی تغییر مذهب از تس��نن به تشیع و رفاه اقتصادی ،تأثیر فراوانی بر شعر
کلیم و بهطورکلی ادبیات عصر صفوی داش��ته اس��ت؛ در پی تالش دولت صفویه در
ترغیب شاعران دربار به مدح معصومین و بزرگان دین ،گروهی از ایشان شرایط موجود
را برنتافتند و از دربار بیرون آمدند؛ در میان مردم پراکنده ش��دند و نشستوبرخاست
ایش��ان با عوام ،زمینهی مناسبی برای گسترش ش��عر در میان عامهی مردم ایجاد کرد.
اکنون دیگر ،شاعری اختصاص به طبقهی خاصی از جامعه نداشت و به هنری همگانی
تبدیل شده بود؛ از سوی دیگر ،رفاه اقتصادی نیز باعث شده بود افراد فرصت بیشتری
برای پرداختن به فعالیتهای هنری داش��ته باش��ند ،حال آنکه ش��عر و ش��اعری بازار
پررونقی در میان مردم داش��ت و مخاطب بیش��تری را به خود جذب میکرد؛ درنتیجه،
گروه پرشماری از شاعران غیرحرفهای در سطح جامعه پدید آمد و تعامل اعضای این
صنف ،به گسترش محافل ادبیای نظیر قهوهخانه انجامید که پیامدهایی نیز داشت.
در گام نخس��ت ،کیفیت سطح زبانی شعر تنزل یافت و زبان شعر دستخوش تغییر
شد؛ وفور لغات و اصطالحات عامیانه و نزدیکشدن زبان ادبی به زبان مردم کوچه و
بازار ،که نمونههای پرشماری از آن در شعر کلیم نیز قابل مشاهده است ،از همین ماجرا
حکایت دارد؛ دومین تأثیر محافل ادبیای نظیر قهوهخانه آن بود که شیوهی توزیع ادبی
در ش��عر عصر صفوی تا حدود زیادی دگرگون شد و از شکل کتبیِ درباری ،به شکل
شفاهیِ قهوهخانهای تغییر کرد .این شیوه ایرادی عمده داشت و آن این بود که ،فرصت
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زمانی الزم برای ثبت شعر به نام شاعر آن را از میان میبرد؛ این مسئله بر وفور سرقت
ادبی و توارد در شعر این عصر تأثیر بسزایی داشت .دیوان کلیم هم هرچند به شیوهی
درباری توزیع میش��د ،اما از توارد در امان نماند و مس��ئلهی توزیع شفاهی و مصرف
شنیداری شعر ،به شکل غیرمستقیم بر شعر او نیز تأثیر گذاشت؛ کلیم شاعری درباری
بود اما آنگونه که خود در اش��عارش اعتراف میکرد ،ش��عر وی نیز از توارد در امان
نبود .افزون بر این مس��ائل ،وضعیت نامس��اعد قشر هنرمند در جامعهی عصر صفوی،
اوضاع نادلخواه وطن و ش��رایط دلخواه و جاذب هندوس��تان ،از دیگر مسائلی هستند
که به شکل اقماری در جامعهشناسی دیوان کلیم به شیوهی اسکارپیت رخ مینمایانند.
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