نگاهی جامعهشناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی
دکترفرهاد طهماسبی
مجتبی دستجردی
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2

چکیده
این مقاله با هدف نقد تکوینی اشعار کلیم کاشانی نگارش یافته است .این شیوه از نقد ،روش
خاص گلدمن در جامعهشناسی ادبیات است که با عنوان جامعهشناسی ادبی نیز شناخته میشود .بر
مبنای این روش ،نخست جهاننگری شاعر بررسی شده است؛ سپس ویژگیها و عناصر سبکی شعر
کلیم در سه سطح زبانی ،فکری و ادبی در توازی با مسائل اجتماعی جامعهی معاصر شاعر بررسی
و ارتباط هریک از آنها با آنچه در آن جامع ه بهعنوان مسئلهی اجتماعی قابلمشاهده است تبیین و
تشریح شده ،گاه این مسائل ازپیش آشکار بودهاند و فقط چگونگی اثرگذاری آنها بر شعر کلیم
مشخص شده است؛ ازجملهی این مسائل تغییر مذهب رسمی کشور از تسنن به تشیع ،رفاه اقتصادی
و فردگرایی را میتوان نام برد؛ گاه نیز بررسی برخی ویژگیهای سبکی شعر کلیم منجربه کشف
بعضی مسائل اجتماعی شده است که ردپایی از آنها در کتب تاریخی و اجتماعی مرتبط با عصر
صفوی قابلمشاهده نیست؛ مسائلی ازقبیل کاهش اعتماد اجتماعی و شکلگیری فاصلهی اجتماعی
در این زمرهاند.
کلیدواژهها :کلیم کاشانی ،گلدمن ،نقد تکوینی ،اعتماد اجتماعی ،فاصلهی اجتماعی.

 -1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.
پست الکترونیکیfarhad.tahmasbi@yahoo.com:
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
* نویسندهی مسئول :پست الکترونیکیmojtabadastjerdi@yahoo.com :
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-1مقدمه
هنگامی که آگوس��ت کنت ،پدر علم جامعهشناس��ی ،نخستین پایههای این دانش را
س و ماکس وبر ،هریک راه
پیری��زی میک��رد ،یا زمانی که امیل دورکهایم ،کارل مارک�� 
نوینی پیش روی جامعهشناس��ی میگشودند ،شاید در مخیلهشان هم نمیگنجید روزی
این علم از مرزهایی همچون فرضیه ،دادههای آماری ،مشاهدات عینی و ...فراتر رود ،به
دنیای پهناور ادبیات نیز پا بگذارد و علم نوینی به نام جامعهشناس��ی ادبیات پایهگذاری
شود ،اما با گذر زمان این اتفاق رخ داد.
جامعهشناس��ی ادبیات نیز همچون دیگر علوم ،مسیر پرفرازونش��یبی را پش��ت سر
گذاش��ت تا س��رانجام گذر آن به ذهن خالق و توانمند بزرگانی چون جورج لوکاچ و
لوس��ین گلدمن افتاد .درس��ت از همینجا بود که علم جامعهشناسی با مقولهای هنری
درآمیخت ،روش��ی پیریزی ش��د که نق��د تکوینی نام گرفت و بعده��ا از آن بهعنوان
جامعهشناس��ی ادبی نیز یاد شد .اکنون ما برآنیم با هدف شناخت بیشتر جامعهی عصر
صفوی و نش��اندادن ظرفیت شعر فارسی برای بهکارگیری این روش از جامعهشناسی
ادبیات ،به نقد تکوینی اشعار کلیم کاشانی بپردازیم.
-1-1پیشینهی تحقیق
روش نق��د تکوینی بارها در ادبیات جهان آزموده ش��ده اس��ت و ادبیات فارس��ی
نی��ز بهویژه در حوزهی داس��تاننویسی معاصر از آن بیبهره نمان��ده ،اما بهدلیل برخی
دش��واریها ،کمتر کسی به بررس��ی جامعهشناس��انهی شعر فارسی با اس��تفاده از این
روش روی آورده اس��ت؛ دکترمحمدرضا ش��فیعی کدکنی در کتاب زمینهی اجتماعی
ش��عر فارس��ی و دکترمحمود عبادیان در کتاب تکوین غزل و نقش س��عدی به برخی
زمینههای اجتماعی در شعر فارس��ی پرداختهاند .رسالهی دکترایفرهاد طهماسبی نیز
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که با عنوان جامعهشناس��ی غزل فارس��ی از رودکی تا عطار ،به راهنمایی دکتراسماعیل
حاکمی در سال 1380ش با تکیه بر روشهای جامعهشناسی ادبی در دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران تدوین شده است ،از دیگر مواردی است که میتوان بهعنوان پیشینهی
این تحقیق بدان اشاره کرد.
-2-1نظریهی نقد تکوینی گلدمن(جامعهشناسی ادبی)
ازآنجاک��ه نظری��هی نق��د تکوینی گلدم��ن ارتب��اط تنگاتنگی ب��ا روش لوکاچ در
جامعهشناسی ادبیات دارد ،الزم میدانیم نخست روش لوکاچ را تشریح کنیم و سپس
این نظریه را توضیح دهیم.
آنچ��ه لوکاچ هم��واره بر آن تأکید میکند اصلی کلی اس��ت که در عبارتی س��اده
میت��وان آن را اینگونه توضیح داد :تأثیرگذاری محیط پیرامونی یا ش��رایط اجتماعی
زندگی هنرمند بر اثر او .لوکاچ معتقد است هنرمند بهعنوان فردی از افراد اجتماع از آن
تأثیر میپذیرد و بدیهی اس��ت که اثر او نیز از این تأثیرپذیری برکنار نمیماند .همواره
شاهدیم در مباحث جامعهشناسی هنر و ادبیات ،اثر هنری به آینهای تشبیه میشود که

حقای��ق محیط پیرامونیاش را باز مینمایاند .لوکاچ تصریح میکند که اوالً این بازتاب
صرف�� ًا بازتاب واقعیت موجود نیس��ت و واقعیت ممکن را هم میتواند در درون خود
داش��ته باش��د؛ ثانی ًا «اثر هنری بازتابی از واقعیت در کلیت آن است( ».راودراد:1390 ،
 .)82همچنین ،لوکاچ به بحث ارتباط محتوای اثر هنری و سبک آن نیز پرداخته است.
به اعتقاد او ،محتوای اثر اس��ت که س��بک آن را ش��کل میدهد و این محتوا بر پایهی
جهاننگ��ری هنرمند فراهم میآید .جهاننگری نیز محصول زندگی اجتماعی و ارتباط
افراد با یکدیگر اس��ت .حال اگر از س��وی دیگر به قضیه نگ��اه کنیم ،خواهیم دید که
جامعه ،جهاننگری؛ جهاننگری ،محتوا؛ و محتوا ،س��بک اثر را میس��ازد .پس روشن
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است همواره ارتباط تنگاتنگی میان سبک هنرمند و جامعهی وی برقرار است.
گلدمن نیز همچون لوکاچ معتقد اس��ت س��اختهای اجتماعی بر ساختار اثر ادبی
تأثیر میگذارند .روش��ی که او در بررس��ی آثار ادبی در پیش میگیرد ،س��اختگرایی
تکوینی نام دارد .این شیوه در واقع ،گونهای از نقد ساختاری است .آنگونه که گلدمن
میگوید« :وظیفهی نقد س��اختاری از سه مرحله تشکیل میشود -1 :استخراج اجزای
س��اختار اثر؛  -2برقرارکردن ارتب��اط موجود میان اجزا؛ - 3نش��اندادن داللتی که در
س��اختار اثر هست( ».گلدم��ن .)10 :1382 ،اما چگونه نقد س��اختاری به نقد تکوینی
میانجامد؟
گلدمن معتقد اس��ت ،اگر نقد س��اختاری به بررسی ارتباط بین ساختار اجتماعی و
س��اختار ادبی اثر بپردازد و به کشف ارتباط بین این دو منتهی شود ،آنگاه این شیوه از
نقد ،نقد تکوینی یا همان س��اختگرایی تکوینی اس��ت .اما باید دید این شیوه از نقد،
چگونه به ارتباط میان س��اختار ادبی با س��اختار اجتماعیای که اثر در آن شکل گرفته،
پی برده است؟ گلدمن دراینباره میگوید« :خاستگاه ساختگرایی تکوینی این فرضیه
اس��ت که هر رفتار انسان کوششی است برای دادن پاسخی معنادار به وضعیتی خاص
و از همین رهگذر ،گرایش به آن دارد تا تعادلی میان فاعل عمل و موضوعی که عمل
بدان مربوط میشود ،یعنی جهان پیرامون آدمی برقرار کند( ».گلدمن.)315 :1371 ،
بیتردی��د مهمترین مسئل��های که در نق��د تکوینی باید به آن توج��ه کرد ،مبحثی
اس��ت که گلدمن تحت عنوان «حداکثر آگاهی ممکن» و «فرد استثنایی» پیش میکشد.
میدانیم که هر گروه اجتماعی ،جهاننگری ویژهی خود را دارد ،اما آیا همهی اعضای
گروه از باالترین س��طح این جهاننگری بهرهمندند؟ ازنظر گلدمن پاس��خ این پرسش
منفی است .او معتقد است در هر گروه اجتماعی ،فقط افرادی معدود و گاه حتی یک
فرد ،که وی ایش��ان را «فرد اس��تثنایی» مینامد ،از درجات باالی جهاننگری آن گروه
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برخوردارن��د .این درجات باالی جهاننگری هم��ان مفهوم «حداکثر آگاهی ممکن» را
میس��ازد؛ چنانکه گلدمن در تعری��ف این مفهوم میگوید« :حداکث��ر آگاهی ممکن،
جهاننگریای اس��ت که از انسجام روانش��ناختی برخوردار اس��ت و ممکن است در
عرصهی دینی ،فلسفی ،ادبی یا هنری به بیان درآید( ».همان .)225 :همچنین گلدمن در
ِ
پشت سرگذاشتن دو مرحله را ضروری میداند و میگوید« :نخست باید
بررس��ی اثر،
اثر را در س��اختار آن فهمید؛ این مرحله را فرایند درک مینامند .در مرحلهی دوم باید
این س��اختار را در ساختار اقتصادی– اجتماعی آن جای داد؛ این مرحله روند توضیح
نام گرفته اس��ت( ».گلدمن .)11 :1382 ،روشن است که درک اثر همان نقد ساختاری
آن اس��ت که در آغاز مبحث بدان اشاره کردیم و نیز توضیح اثر همان چیزی است که
پس از انجامشدن ،نقد تکوینی نام میگیرد.
-2جهاننگری کلیم
«جهاننگری ( )weltanschaungاز ریش��های آلمانی در معنای نگاهکردن به جهان
گرفته شده است .واژهای است در فرهنگ فلسفی آلمان که معنای آن تصوری کلی از
جهان و مقام و موضع انسان است در درون آن ،بدینسان تفسیر و دیدی را نسبت به
عالم حیات میرس��اند .جهانبینی نگاهی اس��ت حاکی از تفهم بر تمام هستی( ».بیرو،
 .)451 : 1368اکنون ،پرس��ش این است که چگونه میتوان با بررسی جهاننگری فرد
(در اینجا کلیم) به وضعیت اجتماعی زندگی او پیبرد.
جهاننگری فردی نش��ئتگرفته از جهاننگری جمعی اس��ت ،ح��ال آنکه جایگاه
ش��کلگیری جهاننگری جمعی ،عرصهی جامعه و عام��ل آن ،ارتباط افراد با یکدیگر
اس��ت؛ بر این اس��اس دقت در جهاننگری کلیم بهعنوان فردی از افراد جامعهی عصر
صفوی ،میتواند راهگش��ای مناس��بی در دس��تیابی ما به برخی از مسائل اجتماعی آن

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

116

عصر باشد.
-1-2زندگی و مرگ
از دیدگاه کلیم ،مرگ عامل رسیدن به حیات حقیقی است .حیات اینجهانی مجازی
اس��ت و همچون گردی بر حیات آنجهانی (حیات حقیقی) نشسته است؛ دامنافشانی
مرگ این گرد را از میان میبرد و انسان بهوس��یلهی مرگ به حیات حقیقی میرس��د؛
مرگ عامل تجدید حیات است:
دال حـقيقت اين هر دو نـشئه از مــن پــرس

حيات گردي و اين مرگ دامـنافشـاني است

افـتـادن ديـوار كـهـن نـوشـــدن اوســت

جـز مـرگ كـسـي در پـي آبادي من نيست

(همدانی)245 :1369 ،
(همان)277 :

-2-2جبر و اختیار
از مهمترین مسائلی که همواره در میان مسلمانان مطرح بوده اس��ت ،مسئلهی جبر
و اختیار اس��ت .پرسش اصلیای که منجر به این مباحثات شده این است که آیا انسان
در انجام امور مجبور اس��ت یا مختار؟ بحثهای صورتگرفته دربارهی این پرس��ش،
منجربه ش��کلگیری دو گروه با عقایدی متضاد در بین مسلمانان ش��د؛ گروه نخست
انس��ان را در انجام ام��ور دارای قدرت و اختیار از خویش میدانستند و از همین روی
به قدریّه معروف ش��دند؛ گروه دوم نیز معتقد بودند انسان در انجام همهی امور خود
مجبور است و بهسبب این عقیده به مجبّره شهرت یافتند.

درنتیج��هی ش��کلگیری این دو فرقه و مباحثات مسلمانان بر س��ر مسئلهی کفر و

ایم��ان و اینکه کافر کیست و مسلمان کدام اس��ت ،در اواخر قرن اول هجری فرقهای
شکل گرفت که معتزله نامیده شد؛ بیشترین تأثیرگذاری معتزله بر مسلمانان نیز تأثیری
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بود که در جریان فکری مذهب تشیع بعدها ایجاد کردند؛ بدین صورت که فرق شیعه
ازجمله امامیهی اثنی عش��ریه و امامیهی اس��ماعیلیه و زیدیه از مبانی فکری معتزله در
اصول عقاید خود بهره گرفتند و برخی از عالمان بزرگ ش��یعه نظیر اسماعیلبن عباد،
صاحب کافی ،به تقریب اندیشههای خود با معتزله پرداختند( .ر.ک :صفا ،1382 ،ج :1
 .)52-59ناگفته نماند اغلب فرق اس�لامی ازجمله محدثان و اشاعره دشمنی شدیدی
با معتزله داش��تند ،زیرا ایش��ان (متعزله) برای اثبات عقاید و افکار خود از قبیل توحید
و نفی جسمیت خدا ،عدم رؤیت خدا ،عدل ،اختیار و ...به فلسفه اس��تناد میکردند و
از مباحث عقلی و منطقی بهره میبردند؛ این روش برخالف روش محدثان و اش��اعره
بود ،زیرا ایش��ان همه چیز را با نقل و حدیث و روایت میس��نجیدند( .ر.ک :خمینی،
 ،1389ج  .)1291-1300 :2بههرروی ،تشیع در برخی مبانی فکری خود نظیر مسئلهی
جبر و اختیار ،که در اینجا محور بحث ماس��ت ،نزدیکی زیادی با معتزله دارد .حال با
درنظرگرفتن این مسئله به سراغ شعر کلیم میرویم تا ببینیم نگاه وی بهعنوان شاعری
شیعهمذهب به مسئلهی جبر و اختیار چگونه است.
با س��یری در دیوان کلیم میبینیم که ش��اعر همواره خود را مجبور و بدون اختیار
دانسته است:
بر تـوسن ارادهي خـود كـس سـوار نيست

در دسـت اخـتـيـار عـنـان گـسسـته اسـت

(همدانی)315 :1369 ،

عالوه بر اين مسئله ،بررسي سخنان شاعر درخصوص مسائلي همچون سرنوشت،
قسمت و بخت ،ميتواند به تبيين ديدگاه او در باب مسئلهي جبر و اختيار بيشتر كمك
كند .شاعر از سرنوشت بد خود اينگونه سخن ميگويد:
با سـرنـوشـت بد چه كنم آه چاره چيست

اين آن نوشته نيست كه خطش به سر كـشم
(همان)470 :
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قسمت خون به دل شاعر كرده است:
سـرقـسمتـمخـونشدكهدريكبوستان
دلز ّ

ايـنبـهسـرگـلمـيزنـدآنخـاكبرسرميكند
(همان)422 :

بخت شاعر در خواب است و ضعف طالع قوت تدبير او را از ميان برده است:
روزگـار انــدركــمـيـن بـخــت مـاســـت

دزد دايــــم در پـــي خــوابـيــده اســـت

ضعف طـالـع بـرده از مـن قـوت تدبـير را

بـرنـتـابـد از خــرابــي خــانــهام تعـمير را

(همان)276 :
(همان)220 :

جالب اس��ت که بدانیم اندیش��ههای اینچنینی تا آن اندازه در روزگار شاعر رواج
داشت که حتی در باالترین سطوح جامعه نمودهای آن قابلمشاهده بود؛ در شرح احوال
شاه عباس اول میخوانیم «او به اخترشناسی و طالعبینی ایمان داشت .منجمباشی او به
نام مالجاللالدین محمد یزدی ،مش��اور همیشگی او بود و شاه در هر کار مهمی با او
مشورت میکرد( ».نوایی و غفاری فرد.)221 :1388 ،
-3-2تقابل عقل و عشق – بیتوجهی به عقل
تقابل عقل و عش��ق و بیتوجهی به عقل ،مسئلهی دیگری اس��ت که در ضمن
بحث از جهاننگری کلیم باید بدان بپردازیم .در نگاه او عقل جایگاهی ندارد و همواره
در برابر عشق ناتوان است:
ازنــورخــردكــسنــرسيـدسـتبـهجـايـي

ايـنعـقـلچـراغـياسـتكهدرخانهحراماست

حـديـث عـقـل و عـشق از من چـهپـرسـي

چــراغــي بــود بــا صــرصـر در افــتــاد

(همدانی)318 :1369 ،
(همان)346 :
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اگ��ر ب��ه این مسئله و همچنی��ن مسئلهی جبر و اختیار در ش��عر او نظری بیفکنیم،
مشخص میش��ود که تغییر مذهب ،بهعنوان یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی عصر
صفوی ،نتوانسته تغییر چندانی در جهاننگری انسان آن عصر ایجاد کند.
-4-2ناامیدی
هنگامی که فرد خود را بدون اراده از خویش ،مجبور به پذیرش سرنوشت و مقهور
سلطهی طالع ،بخت و ...میبیند ،روحیهی توانایی تغییر وضع موجود را ،که امیدواری
انسان تا حدود زیادی به آن وابسته است ،از دست خواهد داد .در شعر کلیم بهدفعات
از ناامیدی سخن رفته است:
ميرساند خـوشـهاش خود را به ابر از شوق برق

مزرع اميد مـا از بـس كـه عاش��قآفت است

نيسـت ما را دانهاي جز كاه در كشت اميد

آن هم از بخت زبونم گاه هست و گاه نيست

در گـلـشن امـيـد نـچـــيدم اگـر گــلـي

از وصـل خـار صـد گل چاكـم به دامن است

(همان)269 :
(همان)272 :
(همان)323 :

با توجه به مجموع مطالب مطرحش��ده در اين بخش ،جهاننگري موجود در ش��عر
كليم را ميتوان در اين چند جمله خالصه کرد؛ زندگی دنیوی مجازی اس��ت و انسان
زندگ��ی حقیقی را در جه��ان آخرت تجربه خواهد کرد .انسان در این جهان موجودی
اس��ت مجبور و پیشتر و بیش��تر از آنکه اختیاری از خود داش��ته باش��د تحت تأثیر
جبر حاکم بر افعال خویش اس��ت؛ ش��اید بهتبع همین مسئله است که عقل نمیتواند
جایگاهی در اندیش��هی انسانی همچون کلیم داش��ته باش��د و در نهایت نیز اندیشهی
جبری او به انفعال و ناامیدی منجر میشود.
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-3تأثیر مسائل اجتماعی بر شکلگیری برخی ویژگیهای سبکی در شعر کلیم
-1-3تأثیر مسائل اجتماعی بر سطح زبانی شعر کلیم
تغییر مذهب رس��می کشور از تسنن به تش��یع یکی از بزرگترین اقدامات دولت
صفویه بود .ش��اهان این سلسله نیز که در شیعهگری ید طوالیی داشتند ،مدح شاهـان
توس��ـط شاعـران را ممنوع اعالم کردند و از ایش��ان خواستند که به جای آن به مدح
معصومین و بزرگان دین بپردازند؛ این مسئله را برخی از ش��اعران آن عصر برنتافته و
از دربار بیرون آمدند .بیرونآمدن این گروه از شاعران از دربار و حشر و نشر ایشان با
مردم ،منجربه بیرونآمدن ش��عر از دربار و رواج آن در بین عامهی مردم ش��د .از سوی
دیگر مسئلهی رفاه اقتصادی که طبقهی متوسط و نسبت ًا مرفه را در جامعهی آن روزگار
شکل داده بود ،باعث شد افراد بیشتری به شعر و شاعری روی بیاورند .رواج شعر در
بین عامهی مردم دو تأثیر عمده بر س��طح زبانی ش��عر آن عصر داشت که در شعر کلیم
هم قابلمش��اهده است؛ یکی افزایش لغات و اصطالحات عامیانه ،که در واقع از زبان
همین ش��اعران جدید وارد زبان ش��عر شده و دیگری بسامد واژگان کهن که تا حدود
زیادی کاهش یافته بود .نمونههایی از این موارد در شعر کلیم:
دستوپازدن:
توپــازدنهــا كاري نمـيگشــايـد
از دسـ 

پا برنيـامـد از گل دستـم به سر همان است
(همدانی)257 :1369،

سر درهوا:
تا كي اي سردرهـوا در آسمان جويـي خـدا

ذوقي از باالنشستن نيست صـاحبخـانه را

(همان)242 :

واژهي دس��تور كه كليم آن را در معناي اجازه بهكار برده اس��ت ،از معدود واژگان
كهن ديوان اوست:
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هسـت در شـرع محبت رسم و آيـيـن دگـر

خوردن خون جايز است و دمزدن دستور نيست

(همان)289 :

همچني��ن ،همانگونه كه ميدانيم گروهي از ش��اعران پس از خروج از دربار ايران
راهي س��رزمين هندوستان شدند ،روابط ایران با کشورهای غربی نیز در عصر صفوی
رو به گسترش رفت و درنتیجه واژگان و ترکیباتی وارد زبان ش��عر این دوره شدند که
بهنوعی با این دو حوزه (هندوستان و غرب) در ارتباط بودند .واژگانی همچون «رام»
و «فرنگستان» که در شعر کلیم کاربرد یافتهاند از آن جملهاند:
همـه هندوصنمان ورد زبـانشـان رام اسـت	كه رمـيدن روش آهـوي ايـن صحرا نيست
(همان)245 :

كافرستـان در درون داري سـري در جيب كش

تـا فرنـگستان چــرا بـايـد شدن بهـر غـزا
(همان)7 :

واژگان��ي همچون «محرم» و «کربال» نيز تحت تأثیر رواج تش��يع وارد زبان ش��عر
ميشوند:
عيش اگر هم رو دهد بيتلخي اندوه نيسـت

هـمچو نـروزي كه واقـع در محرم ميشود

در بن هر مو يـزيد خفتهاي داري و باز

آه حـسرت مــيكـشي در آرزوي كـربــال

(همان)393 :
(همان)6 :

واژهي ش��هادت نيز از واژگان پربسامد ش��عر س��بك هندي اس��ت كه گويا آن هم
تحت تأثير مذهب تشيع به زبان شعر این دوره راه یافته است .دکتر حسنپور آالشتی
در ضمن بحث از ش��عر عرفی ش��یرازی مینویسد« :دیگر سوگلی شعر عرفی کلمهی
ش��هید و ش��هادت است ،شاید ورود این کلمه در ش��عر او و بعد از او ،در شعر سبک
هندی ،بیارتباط با رواج مذهب تشیع نباشد( ».حسنپور آالشتی .)97 :1384 ،کاربرد
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واژهی شهید در کنار واژهی قتلگاه که تداعیگر محل شهادت امام حسین (ع) است و
همچنين كاربرد واژهي ش��هادت در كنار مسئلهي تشنهمردن در كنار آب ،میتواند این
حدس را به واقعیت نزدیکتر کند:
		
بـه قـتلـاه وفـا تـا شهـيـد او نـشـدم

دهـان تـير نـخـنـديـد و تـيغ آب نخـورد

از شهـادت رتبـهاي باالترت گر آرزوسـت

در تـالش تشــنه مـردن در كـنـار آب باش

(همدانی)386 :1369،
(همان)462 :

بنابراین میبینیم که س��طح واژگانی ش��عر کلیم تا حدود زیادی از مسائل اجتماعی
آن عصر نظیر ترویج تشیع و رفاه اقتصادی تأثیر پذیرفته است.
 -2-3تأثیر مسائل اجتماعی بر سطح فکری شعر کلیم
جامعهی عصر صفوی تحت تأثیر رش��د اقتصاد و بازرگانی ،ازمیانرفتن ارزشهای
ملی و گروهی و همچنین سرخوردگی انتقالیافته از عصر مغول ،که منجربه انزواطلبی
و گوش��هگیری افراد جامعه ش��ده بود ،بهس��وی فردگرایی کشانده ش��د .نتیجهی این
فردگرایی نیز خأل جهاننگری جمعی در میان افراد جامعه بود ،زیرا جهاننگری جمعی
نتیج��هی کار گروه��ی و کنش متقابل افراد جامعه با یکـدیـگـر اس��ـت که در عصـر
صف��وی تحت تأثیر همین مسئلهی فردگرایی کمتر بهچش��م میخورد( .ر.ک :فتوحی،
 .)58 :1385تأثیر این مسئله در ادبیات ،عدم وجود جهاننگری خاص در ش��عر عموم
ش��اعران این دوره بود .این در حالی ب��ود که تغییر مهمی همچون تغییر مذهب در آن
عصر این انتظار را ایجاد میکرد که اندیش��هی انسان در عصر صفوی تا حدودی تغییر
یابد ،اما ظاهرا ً در عمل چنین نش��ده بود .درنهای��ت میبینیم که جهاننگری کلیم ،که
خود ش��اعری اس��ت ش��یعهمذهب ،تغییر چندانی پیدا نکرده است و شعر او در سطح
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فکری چندان غنی نیست .در بحث از جهاننگری ش��عر کلیم این مسئله مشهود بود و
ما از تکرار آن مطالب در این بخش میپرهیزیم.
-3-3تأثیر مسائل اجتماعی بر سطح ادبی شعر کلیم
-1-3-3اسلوب معادله

مسائل اجتماعی غالب ًا جامعه را متأثر میسازند؛ گاه تأثیر این مسائل آشکارا ظهور و

بروز پیدا میکند و میتوان آن را بهراحتی در جامعه مشاهده کرد ،اما گاه نیز مشاهدهی
این آثار بهس��ادگی صورت نمیگیرد و نیاز به دقت و باریکبینی بیشتری دارد .در این
بخ��ش قصد داریم ضمن اش��اره ب��ه برخی از مسائل اجتماع��ی عصر صفوی نحوهی
تأثیرگذاری آن مسائل را بر ش��کلگیری ویژگی س��بکی اسلوب معادله توضیح دهیم.
توضیح آنکه این موارد مشتی است نمونهی خروار.
در روزگار شاعر از صداقت و راستی خبری نیست:
در روزگـار ديـدم از راسـتي نـشـان نيـست

صـبـحش كـه صـادق آمد در شير آب دارد
(همدانی)447 :1369،

زمانه زمانهی یارفروشی است:
دوسـت بـه هـيـچـم فروخـت با همه ياري	يـارفـروشي در ايـن زمـانـه هـمـين اسـت
(همان)263 :

مردم دورو هستند:
باطن خلق دورو سوهان و ظاهر آينـه اسـت

دوست به دوست ضرر میزند:
از دوسـتـان رسـد هـمـه آفت بـه دوستـان

عمــرها جــاسـوسي ابــنـاي دنيـا كردهام
(همان)512 :

چـشم صدف سـفـيـد ز آب گـهــر بــود
(همان)449 :
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نفاق در میان مردم رواج دارد:
بس كـه دلهاي عـزيـزان بـه نفاق از هم گشت هركجا بزم شـود روي دوكـس با هم نيـسـت
(همان)310 :

در کن��ار این مسائل در بخش وس��یع دیگری از جامع��ه ،رفتارهایی از برخی افراد
همچون شیخ و زاه د سر میزند که با آنچه انتظار میرود در تضاد است:
بـادهي پـنـهـان بــه زهـد آشكار آميختند

جوي شير زاهدان ترسم كـه جوي خون شود

شب آديـنه بـه دريوزهي ميخانهي شهر

شيــخ پـنــهان رود و از ره بـــازار آيـــد

(همان)395 :
(همان)366 :

اکنون آیا کسی در این جامعه میتواند به مردمی با این ویژگیها اعتماد کند؟ پاسخ
روش��ن اس��ت ،خیر! و این مسأله یعنی کاهش اعتماد اجتماعی .بنابراین مجموع این
مسائل ،مسئلهی دیگری را در جامعه ایجاد میکند که در ظاهر جامعهی عصر صفوی
ت و ما میخواهیم آن را از طریق بررس��ی شعر کلیم آشکار
چندان قابلمش��اهده نیس 
سازیم .حال ببینیم اعتماد اجتماعی چیست؟
«اعتم��اد اجتماعی را میتوان داش��تن حس��ن ظن به دیگ��ران در روابط اجتماعی
دانس��ت که این رواب��ط دارای دو طرف اعتمادکننده و اعتمادش��ونده بهصورت فردی
یا گروهی میباش��ند ،این مسئله تسهیلکنندهی روابط اجتماعی بوده و امکان س��ود و
زی��ان را در خود نهفت��ه دارد( ».امیرکافی .)11 :1380 ،براس��اس این تعریف ،میتوان
اعتم��اد را یکی از ل��وازم برقراری رواب��ط اجتماعی دانست که ب��دون آن این مسئله
ت میگیرد .همچنی��ن در تعریف اعتماد
ی��ا صورت نخواهد گرفت یا بهس��ختی صور 
گفتهاند« :اعتماد راهبردی اس��ت که افراد را قادر میسازد تا خود را با محیط اجتماعی
پیچی��ده وفق دهن��د( ».زتومکا .)50 :1390 ،بنابراین اعتم��اد همواره ابزاری در جهت
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برقراری ارتباط با محیط اجتماعی است و همین مسئله اهمیت آن را دوچندان میکند؛
بدین معنی که اگر س��طح اعتماد به دیگران در ش��خصی پایین باش��د او کمتر قادر به
برقراری ارتباط با محیط اجتماعی خود خواهد بود و در حالت حاد مسئله شاید اص ً
ال
نتوان��د با محیط اجتماعی خود ارتباط برقرار کند .اما اعتماد فرایندی یکطرفه نیست؛
همانگونه که فرد نیازمند آن است به دیگران اعتماد کند ،به مورد اعتماد واقع شدن از
جانب دیگران هم نیازمند اس��ت و درست در اینجاست که ما میتوانیم کاهش اعتماد
اجتماعی را در عصر صفوی از طریق ادبیات آن عصر مشاهده کنیم .اسلوب معادله که
به شکلی گسترده در شعر این عصر کاربرد یافته است بهخوبی این مسئله را به نمایش
میگذارد؛ اما چگونه؟
از بارزترین مصادیق کاهش اعتماد اجتماعی آن است که میبینیم افراد به گفتههای
یکدیگ��ر اعتم��اد ندارند و به زبان س��ادهتر ،ح��رف هم را باور نمیکنن��د .این مسئله
میتواند تحت تأثیر رواج دروغ ،ریا و ...در جامعه ایجاد شود و با شدتگرفتن عوامل
مؤثر در ایجاد کاهش اعتماد ،عدم اعتماد نیز تش��دید خواهد ش��د .این جریان بهمرور
زمینهس��از آن میشود که ش��خص برای باورپذیرکردن حرف خود به چیزهای دیگری
متمسک ش��ود؛ قسمخوردن ش��اید یکی از این چیزها باشد که میبینیم افراد در گفتار
روزمره از آن اس��تفاده میکنند .اما راه دیگر برای این قضیه ،آوردن ش��اهدی برای آن
حرف اس��ت؛ اتفاقی که ش��کل ادبی آن در ش��عر عصر صفوی ظهور پیدا کرد .شاعر
ادعایی را مطرح میکرد اما چون تحت تأثیر جو بیاعتمادی حاکم بر آن عصر احساس
میکرد مردم س��خنش را باور نمیکنند ،س��عی میکرد برای آن مثالی بیاورد تا آن مثال
همانند ش��اهدی برای آن حرف یا ادعا عمل کند و آنچه گفته اس��ت مورد قبول واقع
ش��ود .اکنون میتوانیم بگوییم که ویژگی س��بکی اسلوب معادله در شعر عصر صفوی
تح��ت تأثیر کاهش اعتماد اجتماعی ظهور پیدا کرد و گسترش یافت .اینک نمونههایی
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از اسلوب معادله در شعر کلیم:
صبر گوارا كند هـر چـه تو را ناخوش اسـت سـاعتــي از كــف بـــنه آب گل آلــود را
(همدانی)233 :1369،

هــر كـه فـروتـن مــسـلم اسـت ز آفـــت نــقـش سـفـيـد اسـت و رو سـيـاه نــگين را
(همان)240 :

-2-3-3بیت فرد
همانگونه که دیدیم ،اعتماد یکی از مهمترین لوازم ارتباط اجتماعی اس��ت .بدیهی
اس��ت که کاهش اعتماد در روند برقراری ارتباط اجتماعی تأثیر منفی خواهد داشت و
آن را با مش��کالتی مواجه خواهد کرد .یکی از مهمترین مسائلی که تحت تأثیر کاهش
اعتماد اجتماعی در س��طح جامعه ش��کل میگیرد ،ایجاد فاصلهی اجتماعی اس��ت .اما
ببینیم فاصلهی اجتماعی چیست.
در مباحث جامعهشناس��ی مفهوم فاصلهی اجتماعی به دو ش��کل تعریف میشود:
« -1ش��کافی عینی که فقدان یا ندرت تماس را میرس��اند و موجبات دوری انسانها،
گروهه��ا و طبقات را از یکدیگر ،از دیدگاه جامعهشناس��ی فراهم میآورد -2 .حالتی
ذهن��ی که موجب خ��ودداری از ایجاد مناس��باتی با دیگر مق��والت اجتماعی و قبول
فاصلهی با آنان میش��ود .در این مورد حتی در صورت مجاورت جغرافیایی نیز امکان
وجود فاصلهی اجتماعی هست( ».بیرو .)352 :1366 ،با توجه به موضوع مورد بحث،
نیازمند آنیم که مسئلهی فاصلهی اجتماعی را در جامعهی عصر صفوی بررس��ی کنیم،
حال آنکه مشاهدهی عینی آن جامعه امکانپذیر نیست و از سوی دیگر منابع تاریخی و
مکتوب مربوط به آن عصر نیز به این مسئله اشارهای نکردهاند؛ بر همین مبنا ناگزیریم
براس��اس برخی یافتههای پژوهش ،وجود مسئلهی فاصلهی اجتماعی در عصر صفوی
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را از طریق ش��عر کلیم نش��ان دهیم .در البهالی اش��عار کلیم گاه به ابیاتی برمیخوریم
که داللت بر وجود این مسئله در جامعهی معاصر ش��اعر دارند .در برخی از این ابیات
بهوضوح مسئلهی مورد بحث را میتوان دید:
بس كـه دلهاي عـزيزان بـه نفـاق از هم گشـت هركجا بزم شود روي دو كس با هم نيسـت
(همدانی)310 :1369 ،

در جاي ديگر شاعر از پريشانشدن پيوندها سخن ميگويد:
ربــط سـرهـا مــاند با زانوي غم ديگـر سپهر هركجا ديدسـت پيوندي پريشان كرده است
(همان)296 :

نيز اين بيت كه باز به همين مسئله اشاره دارد:
سررش��تـهي هزار مواف��ق ز ه��م گسيخ��ت

ربط رداي شيـخ بـه زن ّــار مـانــده اسـت

(همان)294 :

شاعر از سايهاش ميهراسد و از تصوير خود در آين ه ميرمد ،زيرا در روزگار خود
آنق��در دو نف��ر را با يكديگ��ر و در يكجا نديده كه با ديدن چني��ن صحنهاي ،هنگام
مواجههي با س��ايه يا تصويرش در آينه ،میپندارد قيامت ش��ده است و از هول قيامت
پا به فرار ميگذارد:
از سـاي ه مـيهـراسم از آيـين ه مـيرمم

هرجا دوكس به هـم رسد آن محشـر من اسـت

(همان)294 :

روزگار هم در كار تفرقهسازي است:
در حـيرتـم كـه تـفرقـهسـازي روزگـار

چـون در پـي جـدايـي شـيـــر و شـكـر نشد
(همان)353 :

در برخي ابيات نيز مسئلهي فاصلهي اجتماعي با بياني نمادين مطرح ميشود:
مــرغ الـفـت پــريـــد ازيــن بــاغ

شـــبـنــم از گــــل جــــدا نــشــيــــنـد
(همان)325 :
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دريــن زمــانـه كـه جمـعـيت از ثـريـا رفـت

(همان)307 :

به هر روی وجود این مسئله در جامعهی معاصر ش��اعر امری انکارنش��دنی است،
مسئلهای که شکل هنری آن در شعر کلیم و در مقیاسی وسیعتر در شعر عموم شاعران
س��بک هندی قابلمشاهده است؛ بیت فرد یا عدم پیوند ابیات غزل در محور عمودی،
بازتاب هنری مسئلهی فاصلهی اجتماعی در عصر صفوی است .درواقع میتوان گفت
کاهش میزان ارتباط افراد جامعه با یکدیگر ،که نشاندهندهی فاصلهی اجتماعی است،
به شکل کاهش ارتباط یا عدم ارتباط ابیات غزل در محور عمودی و شکلگیری بیت
فرد جلوهگر ش��ده اس��ت .اینک نمونهای از غزلهای کلیم که عدم پیوند معنایی ابیات
در آن بهخوبی مشهود است:
قربان آن بناگوش و آن برق گـوشواره

با هـم چه خــوشنمايند آن صبح و اين ستاره

مايـيم و كهنـهدلقي دلگير از دو عالم

سـر چـون جـرس كشــيده در جيــب پارهپاره

چون كار رفت از دست گيرد سپهر دستت

دريــا غـريــق مــرده افـــكـنــده بـر كـــناره

روز از برم چو رفتي شب آمدي بـه خوابم

ايـن است اگـر كـسي را عـمـري بود دوباره

ي به فرزند
روشـنـدالن نـدارنــد دلبـستـگ 

بـر شــعـلـه سـهـل بـاشـد مـهجوري شراره

آن نشئهاي كـه بخـشد بگذشـتـن از دو عالم

در كيـش مي كشن چيس يـك مستـي گـذاره

با چرخ سـرفرازي نـتـوان ز پـيـش بــردن

جايي كه سقف پـست است نتوان شدن سواره

همچـون كـليم ديگـر يـك نامـشخصي كو

آگاه و مـسـت غـفــلت پر شغل و هيچ كاره

(همان)537 :

 -3-3-3معنی بیگانه
دس��تیابی به معنی بیگانه از مسائلی اس��ت که در ش��عر عصر صفوی مورد توجه
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عموم ش��اعران بوده است .عمدهترین کار شاعران س��بک هندی آن است که موضوع
معقول را به مضمون محسوس تبدیل کنند ،همچنین هرقدر مضمون یا معنی ناآش��ناتر
باش��د ،ارزش هنری کار ایشان بیش��تر اس��ت .اکنون میخواهیم بگوییم که شاید این
دوریجستن از معنی آشنا ،ناشی از دوریجستن انسان عصر صفوی از آشنایان یا مردم
زمانهی خویش است که در بخش قبل و در بحث از مسئلهی فاصلهی اجتماعی به آن
پرداختیم .این دریافت هرچند بهدش��واری قابلاثبات است اما با مالحظهی این بیت از
کلیم شاید تا حدود زیادی قابلپذیرش شود:
آشنـاي معنـي بكـرم كـه آن بيگانـه اسـت

		
ميرمم از هـركه باشد آشناي من كليم

(همان)297 :

مشابه همين مضمون را در شعر صائب هم ميبينيم:
فارغم از آشنايان تا به دست آوردهام

		
(به نقل از :محمدی)235 :1374 ،

			
دامن لـفـظ غريـب و معني بيـانه را

اگر این مسئله را بپذیریم ،آنگاه قضیه به این صورت درمیآید که تالش ش��اعران
برای دس��تیابی به معنی بیگانه و دوریجستن از معانی یا مضامین آشنا و دستفرسود
دیگران ،تحت تأثیر مسئلهی فاصلهی اجتماعی موجود در جامعهی معاصر شاعر است؛
دیدیم که در این جامعه ،ش��اعر از آش��نا گریزان است ،مردم از یکدیگر دورند و پیوند
میان افراد ازبین رفته است.
-4-3-3اغراق
تمایل زیاد شاعران به بهرهگیری از تشبیه ،یکی از دالیل کاربرد زیاد اغراق در شعر
س��بک هندی است ،زیرا س��اخت تشبیه در شعر این س��بک رواج فراوانی دارد؛ حال
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آنکه تشبیه بدون بهرهگیری از اغراق جنبهی هنری ندارد و درنتیجه ارزش چندانی نیز
نخواهد داش��ت .بنابراین بسامد باالی تش��بیه منجربه افزایش اغراق در شعر این سبک
ش��ده اس��ت .اما افزون بر این مسئله ،ش��اید بتوان رواج اندیش��ههای شیعی را نیز در
اغراقگویی ش��اعران سبک هندی مؤثر دانست؛ چنانکه برخی صاحبنظران معتقدند
که یکی از دالیل کاربرد فراوان اغراق در ش��عر فارسی نسبت به شعر عربی ،گسترش
اندیشههای شیعی در میان ایرانیان بوده است( .ر.ک :شفیعی کدکنی.)183 :1383 ،
ش��یعیان در یک تقسیمبندی کلی در دو دس��تهی مقتص��د و غالی قرار میگیرند.
غالیان گروهی از شیعیان هستند که در خصوص مقام و منزلت حضرت علی(ع) غلو
میکنن��د و به الوهیت آن حضرت معتقدند .ایش��ان ازآنجاکه برخی امور خارقالعاده
نظیر علم به غیب ،کندن در خیبر و ...را از حضرت دیده بودند ،برای ایش��ان نیرویی
مافوق بش��ری قائل بودند ،در خصوص این افعال اغراق میکردند و بندهای را خدا
میدانستند( .ر.ک :صفا ،1382 ،ج  .)48 ،47 :1ش��اید همین اندیش��ههای اغراقآمیز
بهمرور بر اندیش��هی ش��یعیان تأثیر گذاش��ت و چنانکه گفته ش��د ،ادبیات فارسی و
بهویژه شعر سبک هندی ،که ش��اعران آن بیشتر شیعهمذهب بودند بیشتر تحت تأثیر
این مسئله قرار گرفت .اگر این مسئله را بپذیریم میتوانیم بگوییم که بهرهمندی کلیم
به عنوان ش��اعری شیعهمذهب از اندیشههای ش��یعی ،یکی از عوامل مؤثر بر بسامد
باالی اغراق در شعر او بوده است .این ابیات که در توصیف لطافت طبیعت در آغاز
بهار ،س��روده ش��دهاند سرش��ار از اغراق هنرمندانهاند:
چـنان بـرآمــده نازكنهاد سـبـزهي تـر

بخـيل زر نسپارد به خاك ميتـرسـد

به سر گـرانـي گـلدستهاي نخواهد كـرد

چنن ز خر تعـب بشكفـد گل راحـت

كـه آب گردد از بـار سايـهي اشـــجار	كـه هـمچـو آينه اسـرار را كند اظهار
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ز بـس لطافت افــتد به فرق اگر دـيوار	كه پا به خواب رود از تـردد بـسـيـار....

(همدانی)33 :1369 ،

-5-3-3دقت در جزییات
شاعران سبک هندی سعی داشتند به معنای بیگانه دست یابند و رابطهی تشبیهیای
که در شعرش��ان ایجاد میکردند غریب و نامأنوس باش��د .همین امر ایش��ان را بر آن
میداشت تا با دقت بیشتری به آنچه که مدنظرشان بود نگاه کنند ،زیرا اگر میخواستند
ب��ه هدف غایی خود ،یعنی دس��تیابی به معنای بیگانه برس��ند ،باید ب��ه مؤلفههایی از
آن پدی��ده میپرداختن��د که دیگران پی��شازآن به آنها توجه نک��رده بودند .این مسئله
نیز باعث میش��د شعر ایش��ان از نوعی باریکبینی و ظرافت بهرهمند شود .پیوند این
مسئل��ه با مسائ��ل اجتماعی عصر صف��وی را از دو جنبه میتوان بررس��ی کرد؛ یکی
آنکه ،این ظریفکاری و ظریفاندیش��ی را نتیجهی روحیهی عمومی انسان این عصر
بدانیم .از اساس��یترین مسائل اجتماعی عصر صفوی فردگرایی حاکم بر جامعه است،
مؤید این مطلب س��خن دکتر فتوحی است؛ وی ضمن تشریح برخی مسائل اجتماعی
ای��ن عصر مینویسد« :رش��د فعالیتهای بازرگان��ی و درهمریختن ارزشهای ملی و
گروهی ،جامعهی عصر صفوی را به س��وی فردگرایی کش��اند( ».فتوحی.)58 :1385 ،
پس میتوان گفت انسانی که فردیت بر س��اختار زندگی و جامعهی او س��ایه افکنده و
جمع در زندگیاش نقش کمتری دارد ،ش��اید بهط��ور ناخوداگاه ،جزییت را بر کلیت
و دق��ت در جزییات یک چیز را بر نگ��اه کلی نسبت به آن چیز ترجیح میدهد؛ دیگر
آنکه ،با اس��تناد به س��خن ابنخلدون ،اینگونه ظریفکاریها و تجمالت ش��عری و
هنری را نتیجهی رفاه اقتصادی عصر صفوی بدانیم؛ چنانکه وی گفته اس��ت« :هرگاه
ملتی غلبه یابد و وسایل ناز و نعمت و ثروتی را که در تصرف کشورداران پیش از او
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بوده به چنگ آورد ،نعمت و توانگری وی از هرگونه فزونی مییابد و عادات ایش��ان
نیز به همان نسبت افزون میش��ود و آنگاه از مرحلهی ضروریات و خشونت زندگی
گام فراتر مینهند و به وسایل ناضرور و اشیای ظریف و آرایش و تجمل میگرایند و
در عادات و احوال از پیش��ینیان پیروی میکنند و عاداتی را که برای بهکاربردن وسایل
تجملی نیز الزم است کسب میکنند و در همه احوال از خوردنی و پوشیدنی گرفته تا
فرشها ،شیفتهی انواع ظریف و تجملی آنها میشوند( »...به نقل از :راوندی ،1383 ،ج
 .)202 :4بههرروی ،ش��اعر عصر صفوی جزئینگر و ظریفکار است.کلیم در تعریف
قحطی دكن اینگونه میسراید:
ز بــينـــانــي دهــن بـــر روي مــــردم

نـمـيجـنـبـيـد چـون لـبهــاي گـنــدم
(همدانی)157 :1369 ،

ميبينيم كه ش��اعر با چه دقتي شكاف ميان دانهي گندم را مدّنظر قرار داده و از آن
براي بيان مقصود خويش بهره گرفته و تصويرس��ازي كرده اس��ت .همچنین است این
ابیات:
چـون زبـان بـر سـر فـرزنـد سخـن ميلرزم در جـهـان كيست كه دلـبستهي اوالد نـشد
(همان)372 :

همچـو شمع آتشزبانم ليك وقت عرض حال مينـشيـنم منـتـظـر تـا گـريـه راهي واكند
(همان)441 :

-6-3-3تشخیص
روابط فرهنگي ميان ايران و هندوستان در عصر صفوي رشد قابلمالحظهاي داشت.
سفر شمار زیادی از شاعران ایرانی به هندوستان که درنتیجهی سیاست مذهبی شاهان
صفوی صورت گرف��ت ،عاملی مهم و نقشآفرین در گسترش این روابط بود .عدهای
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از این ش��اعران پس از چندی س��کونت در هند به ایران با ز میگش��تند و طبیعی بود
ک��ه تحت تأثیر همین مسئله ،انتقال فرهنگی متقابل میان دو کش��ور صورت میگرفت
و ب��ه دنبال آن ،بخش��ی از این تأثیرپذی��ری فرهنگی ،خود را در آثار ایش��ان جلوهگر
میساخت .نمونهی این تأثیرپذیری کاربرد فراوان تشخیص در شعر سبک هندی است
ک��ه صاحبنظران آن را ماحصل التقاط فرهنگی ایران و هندوس��تان در عصر صفوی
دانستهاند .شمس لنگرودی در بیان دلیل بهرهگیری بیشازپیش شاعران از تشخیص ،به
گفتهی زریاب خویی اس��تناد کرده و میآورد« :شاید عامل پیدایش این ویژگی در این
طرز ،فکر عرفانی آمیخته با تفکر فلسفی باش��د که از یکس��و منبع آن در هند است و
از س��وی دیگر با ظهور عرفایی مانند محییالدین ابنعربی و دیگران سخت گسترش
یافته و اساس آن وحدت وجود بود .این اعتقاد به وحدت وجود شاید سبب شده بود
که همه چیز را جاندار و انسانوار ببینند و به طبیعت بیجان ،روح و جان بخش��ند و
نب��ات و جماد را نیز مانند انسان دارای عاطفه و احساس بدانند( ».ش��مس لنگرودی،
 .)68 :1372بههرروی تشخیص ،در شعر کلیم همچون شعر دیگر شاعران سبک هندی
پرکاربرد است:
چنگ در بـزم طرب از بس كه گرم عشرت است

آن قدر فرصت نمييابد كه سر باال كنـد

عــــزت ديـگـر بـــود در دامــن صـحـرا مـرا

ميگذارد هر كجا خاري است سر در پا مرا

(همدانی):371369،
(همان)229 :

-7-3-3پارادوکس
پیشازاین نیز به تناس��ب موضوعات مورد بحث گفتیم که یکی از مسائل اجتماعی
عصر صفوی فردگرایی حاکم بر جامعه بوده است .این مسئله آثاری بر مردم جامعه دارد
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که یکی از آنها ایجاد تناقض در اندیشه و رفتار افراد است .دکتر فتوحی ضمن بررسی
مسئلهی تناقض در رفتار شاعران عصر صفوی ،دربارهی نحوهی تأثیرگذاری فردگرایی
بر این مسئله مینویسد« :ش��اعر این عصر انسانی تنهاست ،تنها میاندیشد و مستغرق
در لحظههاس��ت و به اندیشهی جمعی وابسته نیست .انسانی که به تعبیر پاسکال میان
توانایی و عجز ش��ناور اس��ت ،انسانی تراژیک است .بینش تراژیک درماندگی میان دو
خواس��ت متناقض را برای آدمی بهارمغان میآورد .شخص میان امید و نومیدی متردد
اس��ت؛ هم بهخود میبالد و هم اظهار عجز میکند ...ش��اعر س��بک هندی موجودی
تناقضآمیز است .از سویی حماسهوار به هنر ،استعداد ،توانایی و قریحهی خود میبالد
و جهان را به تیغ سخن تحت سیطرهی خویش در میآورد و از دیگرسو ،پیوسته سخن
از درماندگی ،یأس ،بیکسی ،تنهایی ،خموشی و ...سر میدهد( ».فتوحی.)60 :1385 ،
بر این اس��اس میتوان گفت پارادوکس موجود در ش��عر کلیم نیز تحت تأثیر مسئلهی
فردگرایی حاکم بر جامعهی معاصر او ایجاد ش��ده اس��ت .نمونههایی از پارادوکس در
شعر کلیم:
اقلـيـم دل بــه زور مسـخـر نميشـود

ايـن فـــتح بـيشكـست ميسر نميشود

برگ من بـيبرگي است و بار بار خاطر است

بـاد يارب روزي بــرق بـال بـرگ و بـرم

(همدانی)429 :1369،
(همان)485 :

-4جمعبندی و نتیجهگیری
بررس��ی جهاننگری ش��عر کلیم گویای آن اس��ت که وی انس��ان را در این جهان
موجودی مجبور میداند ،این انسان پیشتر و بیش��تر از آنکه اختیاری از خود داش��ته
باش��د ،متأثر از جبر حاکم بر افعال خویش اس��ت؛ به تبع همین مسئله ،عقل نمیتواند
جایگاهی در اندیش��هی انسانی همچون کلیم داش��ته باش��د و درنهایت نیز اندیشهی
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جبری او به انفعال و ناامیدی منجر میشود.
س��طح زبانی ش��عر کلیم تحت تأثیر دو تغییر عمدهی اجتماع��ی در عصر صفوی
قرار دارد؛ تغییر مذهب و تالش ش��اهان صفوی در ترویج تش��یع ،به بیرونآمدن شعر
از دربار و نش��ر آن در بین عامهی مردم میانجامد؛ از س��وی دیگر ،رفاه اقتصادی نیز
فرصتی مناس��ب برای بخش وس��یعی از مردم اجتماع فراهم میآورد تا به فعالیتهای
هنری نظیر ش��عر و شاعری بپردازند؛ این مسائل درنهایت منجربه این میشود که زبان
ش��عر تحت تأثیر شعرس��رایی این افراد قرار بگیرد و ب��ه افزایش لغات و اصطالحات
عامیانه در ش��عر بینجامد .ترویج اندیش��هها و مبانی اعتقادی مذهب تشیع نیز بر سطح
زبانی شعر این دوره مؤثر میافتد و واژگانی نظیر محرم ،کربال ،شهید و ...در شعر کلیم
پربسامد میشود.
سطح فکری شعر کلیم بیشتر تحت تأثیر فردگرایی حاکم بر جامعهی عصر صفوی
اس��ت؛ این مسئله به کاهش کار گروهی و کنش متقابل افراد جامعه منجر میش��ود و
درنهایت موجبات عدم وجود جهاننگری ویژهی شاعر را در شعر او فراهم میآورد.
س��طح ادبی ش��عر کلیم از مسائل اجتماعی گوناگونی تأثیرپذیر بوده است .اسلوب
معادل��ه تح��ت تأثیر کاهش اعتم��اد اجتماعی پا به عرصهی ش��عر میگذارد؛ بیت فرد
نمایش ش��کل هنری مسئلهی فاصلهی اجتماعی اس��ت که این مسئله با کاهش ارتباط
اجتماع��ی پیون��د دارد؛ تالش برای دس��تیابی به معنی بیگانه نیز تح��ت تأثیر مسئلهی
فاصلهی اجتماعی و دوریجستن انسان عصر صفوی از آش��نایان خود در شعر پدیدار
میش��ود؛ بسامد باالی اغراق ناشی از رواج اندیشههای ش��یعی مبتنی بر غلو و مبالغه
است؛ دقت در جزییات از مسئلهی فردگرایی و رفاه اقتصادی حکایت دارد؛ تشخیص
با سفر شاعران به هندوستان و تبادل فرهنگی میان دو کشور در ارتباط است ،سفرهایی
که بهدلیل تغییر مذهب و نارضایتی برخی ش��اعران از حضور در ایران و دربار صفوی
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صورت میگرفت؛ پارادوکس هم با روحیهی پارادوکسیکال انسان عصر صفوی مرتبط
اس��ت ،حالت��ی از تناقض در رفتار آدمی که از پیامده��ای فردگرایی حاکم بر جامعهی
عصر صفوی است.
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