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  مقدمه
ق، 1135ق با سلطنت شاه اسماعيل روي كار آمدند و در 907صفويان در سال 

در اين مقاله، بخشي از دورة . با پايان حكومت سلطان حسين، منقرض شدند
، كه در )ق1038ـ996( صفوي، از آغاز آن تا اواخر سلطنت شاه عباس اول

هاي تأثيرگذار و اين دوره از دوره. است  نمود يافته، بررسي شده العاشقين عرفات
  .مهم در تاريخ و ادبيات ايران است

الدين محمد اوحدي حسيني دقّاقي بليـاني اصـفهاني، نويسـندة كوشـا و     تقي
را سـال   عرفـات وي آغاز نگـارش  . پوياي قرنهاي دهم و يازدهم هجري است

كه از حجم اثر و گفتة محققاني مانند نذير احمـد   چنان آنكند و ق ذكر مي1022
آيد، مؤلف مدتها پـيش از ايـن تـاريخ اطالعـاتي فـراهم       در مقدمة اين اثر برمي

او . اسـت   ق مشغول تدوين اثر شـده 1024تا  1022آورده و در فاصلة سالهاي 
ي كه بـه  جمله تقي كاشي، هنگام نويسان ديگر، ازپس از اين تاريخ، مانند تذكره

است و به ايـن    افزوده خورده به تذكره ميهاي شاعري برمي شرح حال و سروده
ق و ضمن احوال خواجـه  1040كند سال ترتيب آخرين تاريخي كه از آن ياد مي

   ).1385  ، ص2 ج( جان خوافي است
. است آمده )وپنج ـ هشتاد ص چهل( 1عرفاتتفصيل در مقدمة  احوال اوحدي به

الدين اوحدي با شاعران فارس، بيش از هر چيز طي دو سفر چهارساله ارتباط تقي
) در نزديكي شيراز(البته ازآنجاكه پدران و نياكان وي ساكن بليان . شكل گرفت

زيستند، آشنايي بودند، از طريق بستگان خود كه در شيراز و بليان و آن نواحي مي
د نيز با برخي بزرگان اين مختصري با اهل اين ديار داشت و پس از مهاجرت به هن

ق براي نخستين بار به شيراز سفر 993 تا 989وي بين سالهاي . ديار مكاتبه داشت
اين . وگوهايي داشت در اين سفر با موالنا ميرقاري و ديگر سرايندگان گفت. كرد

ق به اصفهان بازگشت 994كه وقتي در سفر براي تقي اوحدي بسيار پربار بود؛ چنان
                                                            

صاحبكاري و آمنه فخراحمد بررسي لله اتصحيح ذبيح العاشقينعرفاتدر اين مقاله تذكرة  .1
  .است  شده
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. بود) 27 ، ص1 ج(» در همة حاالت متفرّد و در جميع كماالت مستعد« به گفتة خود
  . )28 ، ص1 ج( ق بود1000ق تا نزديك 996سفر ديگر اوحدي به شيراز از سال 

اوحدي در معرفي سرايندگان فارس، سرايندگاني را از نواحي شيراز، كازرون، 
بارة شاعران  اطالعات او در. كندبليان، دارابجرد، ايج، بجه، نيريز، و الر معرفي مي

رسد اين اطالعات  به نظر مي. فرد و مغتنم استبرخي نواحي، مانند الر، منحصربه
براي اين منظور از شيراز به . است  دست آمده اش به هند به در طول سفر دريايي

. وگو داشته باشد است و توانسته با برخي بزرگان آن نواحي ديدار و گفت  الر رفته
كمانچة شيرازي دريافت   هاي گذراي او ضمن احوال زاري ه از اشارهاين نكت

ق رخ داده باشد كه 1015سفر به الر بايستي در سال ). 1658ص ، 3ج ( شود مي
منبع ديگر اوحدي براي ). ويك ، ص پنجاه1ج ( سال سفر اوحدي به هند است

است، شاعراني هستند كه در  عرفاتاطالع از احوال شاعران فارس، كه خاص 
است،  گذر از هند و سفرهاي ديگرِ خود با آنها آشنا شده و يا در مورد آنها شنيده

، فتاحي قربي شيرازي، )2975ص  ،5ج ( الملك شيرازي، حاكم دهلي مانند عين
، گلشني شيرازي، از افراد اردوي جهانگير )3455ص ، 6ج ( مالزم اكبر گوركاني

  .)1432ص ، 3ج ( ، ديري شيرازي ساكن دكن)3615 ص، 6ج ( گوركاني
عرصه تقسيم  28براساس حروف تهجي به  العاشقين عرفات ،دانيمكه مي چنان

هر عرصه سه غرفه دارد كه به ترتيب احوال شاعران متقدم، شاعران . است شده
در اين مقاله با جداسازي . گيردمتوسط و شاعران متأخر زمان مؤلف را دربر مي

احوال شاعران فارس از بخش متوسط و متأخر، به تحليل اوضاع ادبي فارس 
هاي فرهنگ و ادب در نماياندن جلوه كه هرچند ،است  عهد صفوي پرداخته شده

  .است  مطالب مهم بخش متقدمين نيز استخراج شده عرفاتفارس در 
سراينده از ناحية  135 هاي نزديك به تقي اوحدي به زندگي و سروده

 39سراينده در بخش متأخرين و  79از اين ميان . كند موردنظر تصريح مي
  .است  سراينده در بخش متوسطين و هفده سراينده در بخش متقدمين ياد شده
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  اهميت علمي فارسشهرت و 
، »شهر گل و بلبل«، »دارالملك«، »ملك سليمان« شيراز از ديرباز با عنوانهايي مانند

مناسبت يك بياست، كه هيچ  خوانده شده» دارالعلم«و » داراالفاضل«، »دارالفضل«
به اين ديار بررسي » دارالعلم«و » داراالفاضل«دراين پژوهش دربارة اطالق . نيست
بينيم  است، مي مطرح شده عرفاتبا بررسي پيشة سرايندگان فارس، كه در . شود مي

كه ها بسامد بيشتري دارند، چنانهمعلمان و دانشمندان و حكيمان نسبت به ساير پيش
شويم كه از شهرهاي ديگر براي رو مي در بخشهاي ديگر اين تذكره با شاعراني روبه
مال ملهمي . 1 :اند كه از آن جملهاند، كردهكسب علم نزد اين بزرگان به شيراز سفر مي

تبريزي،  شريف. 2 ؛)4173 ، ص7 ج ( كه از تبريز بوده، ولي در شيراز كسب علم كرده
خوارگي فراموش كرده سهواللساني بر افادات شاگرد لساني بوده و بعدها حق نمك

موالنا حيدر تبريزي، شاگرد ديگر لساني، . 3 ؛)2130 ، ص4 ج(كالم استاد خود نوشته 
مال . 4 ؛)1260 ، ص2 ج( آوري و تضمين كردهكه تالفي كرده اشعار بلند استاد را جمع

  .است اگرد مال ميرزاجان بوده و در شيراز كسب علم كردهريزي، ش عبدالباقي ني
، )1021 ، ص 2ج ( الدين محمد دوانياز علماي تأثيرگذار اين دوره جالل

 ج( الدين الريالدين منصور دشتكي شيرازي، موالنا كالمي يا همان مصلحغياث
همچنين اند؛ هاي آن دوره بوده بسيار مورد توجه عالمان و طلبه )3560 ، ص6

 ، ص1 ج( »منتشركنندة فوايد علمي در اردوي شاه وقت«ابولقاسم كازروني 
بود؛ موالنا صافي و همدمي شيرازي عالوه بر مكتبداري به تعليم نيز  )560
و خواجه دهدار محمود عياني  )4711، ص 7 ج ؛2438 ، ص4 ج( پرداختند مي

   .بود )1287، ص 2 ج( شيرازي پير و مراد موالنا زماني
خان و  قلي شايان ذكر است كه مدرسة خان، در شيراز و در اين دوره، به فرمان امام

به همت مالصدرا ساخته شد و در اواخر عمر حكيم به دانشگاهي تبديل شد كه در آن 
شناسي، جانورشناسي، علمهايي مانند حكمت، فقه، ادب، نجوم، حساب، هندسه، زمين

به شيراز » دارالعلم«به همين دليل اطالق لقب شد و شناسي و شيمي تدريس ميگياه
  .)17: 1388عباسي ( بيشتر از اين زمان متداول شد
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  پيشة سرايندگان فارس
اين هنر براي برخي . داني استاي مطرحِ شاعران اين دوره موسيقييكي از هنره

و مالي كازروني منبع ) دان دربارموسيقي( نوازشاعران، مانند صبوري غيچك
شاه عادل الري نيز در كنار سلطنت به . )2344، ص 4 ج( است  هدرآمد بود

  .پرداختموسيقي و شعر مي
هايي از آن را ضمن احوال گيري نيز در اين دوره رواج داشته كه نمونهمعركه

در اين . بينيمالدين غياث فارسي ميو كمال )2269، ص 4 ج( شمس تشي
كه شد، چنان خوانده مي نامهجاماسبو  شاهنامههاي ادبي، مانند  ها متن معركه

  :است  آمده) 3576 ، ص6 ج( الدين غياث فارسيضمن احوال كمال
دولتشاه . وي سرآمد اهل معارِك فارس بود، الخاص در زمان ابراهيم سلطان... 

طبع بود، در ميدان سعادت شيراز  موالنا كمال، مردي زيباسخن و لطيف: گويد
عصرها بساط افكندي و مناقب خواندي، تراكيب و ادويه فروختي و گاهي از 

  .مردم آنجا به وي اعتقاد وافر داشتند. و غيره سخن گفتي نامهجاماسب

هاي سرايندگان فارس در اين دوره، موارد زير قابل ذكر از ديگر هنرها و پيشه
تذهيب، مانند  ؛)3627، ص 6ج ( فروشي، مانند موالنا كيفي شيرازيافيون :هستند

، ص 5ج (فرسي  للهاخوشنويسي، مانند عنايت ؛)1627، ص 3ج (موالنا روزبهراس 
، 3ج (خياطي، مانند موالنا دردي  ؛)2269، ص 4ج (و صحيفي شيرازي ) 2965

غالفگري، مانند موالنا  ؛)2269، ص 4ج (دباغي، مانند شمس دباغ  ؛)1429ص 
كتابت،  ؛)434، ص 1ج (قضاوت، مانند مقيمي شيرازي  ؛)865، ص 2ج (تابعي 

 ؛)4431، ص 7ج (كاتب شيرازي و نصيبي  )560، ص 1ج (مانند موالنا امتي 
و كفشگر كازروني  )3677، ص 6ج (كفشدوزي و كفشگري، مانند لطفي شيرازي 

  .)3504، ص 6ج (
به نقل از  )4732 ، ص7 ج( ضمن احوال ياري مذَهب نقاش شيرازي

] مجالسصاحب [ بنده. از شيراز به خراسان آمد ...« :آمده است النفايس مجالس
  » .وي را به نقاشان سفارش كردم تا استاد شد
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  فارس هاي ادبيانجمن
به طور كل شاعران دورة صفوي از طريق مراسله، مشاعره و مباحثة دوستانة 

، با يكديگر تر با برگزاري محفلهاي ادبينفره و به طور گسترده دونفره يا سه
آمده است، ميان عرفي كه چنان. نشستندوگو ميتعامل داشتند و با هم به گفت

 ج( »مكالمات و مكاتبات و مباحثات غايبانه واقع بود«شيرازي و وحشي بافقي 
، موالنا عرفي و )3445 ، ص6 ج( و موالنا قدري و قيدي شيرازي )2906 ، ص5

 ، ص3 ج( ريزي و مايلي ايجي و زاللي ني ،)3038 ، ص5 ج( غيرتي شيرازي
الدين محمد دواني و جالل. بودندصحبت مشق و همبا يكديگر هم )1678

گويي صدرالدين دشتكي نيز مباحثات و مناظرات بسيار با هم داشتند و مقابله
همچنين . )1021 ، ص2 ج( مشهور و بعضاً مكتوب است به گفتة اوحدي، آنها،

است مباحثات و مناظرات و مشاعرات خواجه حسين ثنايي با موالنا عرفي كه 
  ).930 ، ص1 ج( است  تهالبته در هند صورت گرف

گرفت،  اي از سرايندگان صورت مي گاه مراسالت شعري ميان طيف گسترده
اي پس از پاسخگويي براي سرايندگان نواحي ديگر  شده كه شعر طرحچنان

االسالم  اوحدي در شرح حال شيخ عبدالسالم، برادرزن شيخ. شد ارسال مي
كند، كه  و شيخ عبدالسالم ياد ميهاي ميان خود  از مراسله )836 ، ص1 ج( شيراز

  :است  هنگام اقامت در شيراز، صورت گرفته
با  ترجيع وحشي را تتبع كرده] شيخ عبدالسالم[در شهور سنة نهصدونودوشش 

مخلص نيز تتبع كرده به عراق . رديف به شيراز فرستاده بود» به چند«قصيدة 
  2.اكثر ياران هر دو را اَجوبه گفتند. فرستادم

شده، كه صورت خودجوش برگزار مي هايي نيز به بر اين تعامالت، جلسه افزون
. است  دكان اهل ادب و يا منزل سرايندگان، اغلب ميزبان اين نوع انجمنها بوده

است كه به گفتة اوحدي   در شيراز بيشتر به دكان ميرمحمود طرحي اشاره شده
                                                            

  .آمده است) 4576 ، ص7 ج(نمونة ديگر از اين قبيل مراسالت ضمن احوال مال وجهي كرد  .2
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آنجا بود و همه  آن دكّان مسكن شعرا و محل صحبت فصحا و بلغا و ظرفاي«
روز آنجا مجمعي غريب حاضر بودندي و صحبت داشتندي و غزل طرح 

  ).2488 ، ص4 ج( »كردندي
شده و به آن اشاره شده در مرقد اجتماع ادبي ديگري كه در فارس برگزار مي

شنبه و سيما كه هر ماه رجب خصوص ايام سه«شيرازي بوده لله اشاه داعي
  .آمدندآنجا گرد مي در گروه زيادي )1401 ، ص3 ج( »شنبهآخرين سه

اي اند، اهميت ويژهشدهمسائل و مباحثي كه در اين محفلهاي ادبي مطرح مي
شعرخواني، . اندنمود يافته عرفاتدارند كه بيش از هر منبع مكتوب ديگري در 

نقد و بحث در باب شعر شاعران قديم و جديد، تشخيص استعداد و سنجش 
گويي  از طريق خواندن شعر و درخواست جواب، الزام در بديههتوانايي شاعران 
شده در اين  گويي و مواردي از اين دست، از جمله مسائل مطرحو تتبع يا نظيره

اي شعر شيواي ديگران  هميشه اين امكان وجود دارد كه سراينده ها هستند جلسه
اب، شاعران در آن زمان، براي تشخيص درستي اين انتس. را به خود منسوب كند

خواستند كه شعر  است، مي  اي كه مدعي سرودن شعر زيبايي بوده ديگر از سراينده
يكي از اين موارد دربارة  عرفاتدر . ديگري به استشهاد شعر نخست بسرايد

بر سرودن مثنويهاي ذوبحرين و  است، كه عالوه  هاللي شيرازي ذكر شده
  :سرودعي نيز ميذوقافيتين، موسوم به سحر هالل، قصايد مصنو

چون قصيدة آغازين مصنوع را در مدح سلطان يعقوب گفته، گذرانيد، جميع شعرا 
اللفظ گفتند كه البته اين شعر از او نيست و شعر يكي از اجلة قدماي  متفق

چون قصيدة دوم را به استشهاد به عرصة ظهور آورد همه به اعجاز . حكماست
  ).527 ، ص1 ج( ت مبينش حجت قاطع گشتهطبع او ايمان آوردند، پس بينة ابيا

است، نمونة ديگري   آمده )2488 ، ص4 ج( آنچه ضمن احوال ميرمحمود طرحي
  :دهدخوبي نشان مي در محفلهاي ادبي را به شده مطرحاز مسائل 
نهاد، طبيعت، نيكوذات، پاكيزهسيدي بود خوش. ميرمحمود طرحي شيرازي... 

در شيراز دكان طراحي داشت و وي را وجه معيشت از همان به هم . فهمدرست
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رسيدي و آن دكان هميشه مجمع شعرا و منزل ظرفا، محضر فضال و فصحا بودي 
روزه آنجا مجتمع شدندي و چه اكثر ياران مقرر مشتهر همه و مطرح اشعار شدي،

رف الهيجي و صحبت داشتندي، چون موالنا غيرتي و موالنا عرفي و موالنا عا
را در  ديوان فغانيرضاي كاشي و قيدي و قدري شيرازي و غيرهم، و اكثر اوقات 

اوايل حال كه بنده در عين جواني و بدايت زندگاني  در. ميان داشته تتبع نمودندي
از صفاهان به شيراز آمدم و به مجلس شريف و صحبت لطيف ايشان دررسيدم، 

از بادية سنوات پانزده شانزده بيش نپيموده بودم، چون در آن عرصه  تخميناً
يك را قبول  درآمده، بعضي از اشعار خود را به عرض حضرات رسانيدم، هيچ

خاطر نيفتاد كه آن درر از صدف فطرت اين ضعيف باشد، پس موالنا عرفي 
در دست داشت، به جهت امتحان مخلص غزلي گشوده طرح  ديوان اميرخسرو

فرمود، بعد از تفرقة حاضران جمعيت، مخلص ماندم و ميرمحمود طرحي مذكور، 
پس در آن اثنا به تقريبي مير فرمودند كه اگر در غزل طرحي فكري كنيد تا ما 

خواندي از تو نيز مددي كنيم بهتر است؛ چه ياران مترددند كه اين اشعار كه مي
اميدوار شدم و گفتم كه احتياج الجمله به خود باشد يا نه، بنده از آن سخن في

مدد كس ندارم مگر به همت و توجه، و در حضور وي همانجا غزل را گفتم و 
بعد از ياران دانستند كه قدرت بر سخن دارم و بر سر شاعري . سپرده، رفتم

كردم و از شد و بنده نيز رفاقت ميهستم، پس همه روز اشعار بابافغاني طرح مي
القصه بعد از چهار پنج سال ديگر، عرفي . چيدمميخرمن فيض ايشان خوشه 

را تتبع كرده اشعار خوب گفته  ديوان باباارادة سفر هند فرمود و ميرطرحي جميع 
  ...و اكثر ياران نيز چيزها گفتند

اشاره شده ) ق925 م( ديوان بابافغانيها بسيار به تتبع شاعران از  در اين جلسه
كه طرحي يان سرايندگان اين دوره دارد؛ چنانكه نشان از اهميت ديوان وي در م

كه ديوان وي مركّب است از يك شعر  طوري به كل ديوان وي را تتبع كرده،
، ديوان بابافغانيالبته نمونة تتبع . بابافغاني و جوابيه يا تتبع ميرمحمود طرحي

 صورت بر محفلهاي ادبي فارس، در جاهاي ديگر اين تذكره نيز آمده كه به  عالوه
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 ديوان او. است  فردي يا گروهي در محفلهاي ديگر مورد توجه سرايندگان بوده
ديگر . كردند خواندند، غزلهاي آن را طرح و از ديوان وي تقليد و تتبع مي را مي

كه عبدالقادر بداؤُني در  شاعر مطرح اين دوره عرفي شيرازي است
  :گويدبارة او مي در) 87، ص 3 ج( التواريخ منتخب

هيچ كوچه و بازاري نيست كه  حسين ثنايي از شعر عجب طالعي دارند كه او و
فروشان ديوان هر دو كس را در سر راه گرفته نايستند، و عراقيان و كتاب

  .خرندهندوستانيان نيز به تبرّك مي

پس از شنيدن خبر مرگ عرفي،  است كه  آمده )2930 ، ص5 ج( عرفاتدر 
اديبش در اصفهان اكثر اشعارش را مطرح نمودند و اوحدي و چند تن از دوستان 

  .جواب گفتند
  

  پشت پردة انجمنهاي ادبي
ها يا انجمنهاي شعري  هاي شاعران در جلسه ها و مشاعره ها، مناظره گاه مباحثه

كه ضمن چنان انجاميده،مذكور به زدوخورد و سوء قصد به جان يكديـگر نيز مي
  :غيرتي شيرازي آمده است شرح حال

وقتي كه ذوالقدر شيراز در سنة نهصدودو متفق گرديده حاكم عادل باذل قديمي 
قلي خان را ــ كه به خود كه عليخان نام داشت گرفته به قتل رسانيدند، مهدي

مزيد استعداد و كثرت قرابت و اويماق و وفور حشمت و جاه و رشد و كارداني 
از شاه سلطان و يك قلم به سلطنت خود مقرر فرمودند  بر همه تفوق داشت ــ

عباس  بنده و ابوطالب ميرزاي ولد او برگشته كوس دولت به نام شاهد خدايمحم
كه هنوز در خراسان بود در دارالملك شيراز فروكوفتند و يكباره از پدر گسسته 

خان و برادران وي قليبه پسر رشيد پيوستند و الحق همة ذوالقدر خصوص مهدي
دوست، شاعرطلب بودند و طبيعت، داناپسند، فاضلشغايت فهيم، خو همه به

كردند و با مخلص را سابقة عظيمه با ايشان بود؛ لهذا با بنده خصوصيت وافي مي
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بنده در روز جلوس در مجلس . موالنا غيرتي نيز خصوصيت و سابقه داشتند
آميزي مبني بر تاريخ  حاضر بودم كه موالنا غيرتي تشريف آورده قطعة تهنيت

  :تاريخ اين استس سلطنت به خدمت خان آورده گذرانيد و بيت مادهجلو
 ز ملك سليمان به دولت رسيد نهاليبه امداد توفيق، نازك

چون اين شعر دو بحري را شنيدم گفتم آخوند اين را مكرر بخوانيد به تكرار آن 
 ار كه طبع مستقيمنا خان به نفس نفيس و بعضي از حضقيام نمود، در اين اث

سالم، است، سالم و غير داشتند دريافتند كه مصاريع اين شعر هر يك در بحري
ين حال غافل پس جمله آن را حمل بر آن كردند كه آدميزاد است؛ البته وي از ا

بعد از .  حد گنجايش آن دارد كه به شاعر ناموزون زنندشده، خواهد بود و اال
نيز در اين تاريخ مندرج است؛ اي گونهظهور آن حال مولوي فرمودند كه تعميه

 رسد چونبه اتمام مي »نازك نهالي«است و به اداي  چه از اصل ماده يكي كم
شدند، بعدما ار بسيار از آن مكالمه محظوظ مياداي تعميه اندك نارسا بود و حض

از الحاق چون مصرع تاريخ را در خاطر حساب كردم ديدم كه ده زياد است، بعد 
شود، چون پرده از روي شاهد اين راز هم عا داخل ميعميه و ادآن يك كه به ت

ها ها نمودند و خندهبه غايت رد ساخت و حضرات شكفتگي گشوده شد، مولوي
زدند وي بعد از زماني سر از جيب فكرت برآورده گفت كه تالفي آن كرده تاريخ 

دولت به «افكنيم تا را مي »رسيد«را درست كردم و آن چنان است كه ياي 
ف همة ياران به اين تصر. شودگردد و درست مي »به دولت رسد«، »رسيد

تحسين وي كردند كه خوب تالفي آن به خاطر رسيد، باز مخلص گفتم كه اي 
مولوي همان شعرها در اين تاريخ خواهد بود يا تغيير خواهد يافت؟ چه ياي 

شايد، را نميكه زايد است روي  »رسد«كه ردف است چون افتاد دال  »رسيد«
و  »رسد«التكرار و دال در چه روي حرف اصلي است در اواخر كلمة الزم

ه چون وي و حضرات از اين مقدمات جا زايد است ؛ القصهمه »جهد«و  »كشد«
ايت در خود پيچيد و غ خبر بودند در اين متردد و متفكر گشتند و وي بهبي

دانست؛ لهذا را درست ميهاي گذشته قايل و معترف بود اين اگرچه به غلط
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شأن و مجلسيان از علما و فضال كه حاضر بودند مباحثات نمود و آن خان عالي
ها ان وي از غايت اضطراب و دستپاچگينشان شده بود كه سخنهمه را خاطر

شد گفتند كه وي در اين  است، در اين اثنا موالنا شكيبي صفاهاني نيز حاضر
ها زده به بعد از نقل، موالنا شكيبي خنده. دم است به وي نقل نماينمواد مسل

 غايت از جا درآمد و چنان كمينه را تصديق و تقويت بر وجه اتم فرموده و بنده
را تحسينات بسيار نموده بحث را بر سر خود گرفته متصدي آن شد تا مباحثه به 

مخلص سخن آنكه در مجلس ديگر . نزاع و نزاع به جنگ مشت و چوب رسيد
ق مستوفايي شكيبي شال مين سخن و يك دو مطلب ديگر وي را موالنابر سر ه
تر آنكه ا نتوانست و از آن مضحكهم دست و پايي خواست بجنباند ام زد و او

  ...بعد از چند روزي به تقريب او را مخلّع فرمود

اي جنوني آمده كه نكته ضمن احوال مير نمونة ديگر از جدالهاي منجر به نزاع
  :دهد جويي شاعران اين دوره را نشان ميهاي انتقامروشدارد و يكي از تازه در بر
مباحثات و منازعات [...] و اقدسي ] مير جنوني قندهاري[=  در شيراز ميان او ...
در مقام قتل اقدسي درآمد، چه واجب شده بود در اين قيام نمايد، زيرا كه . شد

و صلحا و شهدا از متقدمين و بعد از آن منازعه، اقدسي از زبان وي هجو انبيا 
  .متأخرين كرده و به خط خود نوشته به چند كس مسوده از آن داده بود

ورزي و انتقامجويي شاعران اين دوره، يب يكي از راههاي خصومتتتربدين
هاي  كه نمونه پراكندن اشعار سست و گاه كفرآميز به نام شاعر مورد خصم بوده

 3.شود ه ميديد  عرفات گوناگوني از آن در

                                                            
هاي شاعر خصم به اسم شاعري  يكي ديگر از شگردهاي انتقامجويي منتشر كردن سروده .3

: آمده است) 1673ص  ،3 ج، عرفات(كه ذيل احوال زاللي خوانساري  ديگر است؛ چنان
در بدايت حال شخصي به سبب عداوت، داستاني چند از مثنوي او را به اسم قطران به دو «

حال آنكه به گفتة اوحدي » اسم قطران شهرت يافته سه كس داد و لهذا آن مثنوي به
بنده بل اكثر [...] شمار است  قطران مثنوي نگفته و از طرز متأخرين تا متقدمين تفاوت بي«

  . »معاصرين شاهديم كه اين شعر از اوست
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  فارس سرايندگاندر شعر طرز سخن 
و يا با  دست آوردن معني تازه و خيالپردازيهاي غريب در اين دوره در به

از ميان اين  .رو هستيمهنرنماييهاي كالمي ديگر با انواع دشوارگوييها روبه
هاي هايي با قافيه سرودن قصيده :موارد قابل ذكر هستند اين هنرنماييهاي كالمي

 سرودن شعرهاي ذوبحرين و ذوقافيتين ؛)1678 ، ص3 ج :زاللي نيريزي( دشوار
 هايي در كل شعر كلمه يا كلمه كار بردن الزام در به ؛)527 ، ص1 ج: اهلي شيرازي(
  .)1899 ، ص3 ج: سخايي صفاهاني(

و  اي از شگردهاي شاعران اين دوره براي نشان دادن توانايياين موارد نمونه
عالوه سعي در نوآفريني و رويكردي تازه به  به استعدادهاي شعري خود است؛

  هاي شاعران اين زمان بودهدستاوردهاي شعري گذشتگان يكي ديگر از دغدغه
حافظ  هاي سروده بسحاق اطعمه،كه نظام البسة شيرازي به تقليد از است؛ چنان

دي تتبع وي را ناموفق و به است؛ هرچند اوح  را با رويكردي ديگر تضمين كرده
  ).4361 ص ،7 ج( »دانداز پالس، لباسي عور مي«تعبير خودش 

شود، منحصر  شايان ذكر است فنون ادبي رايج كه در اين بخش به آن پرداخته مي
به منطقة فارس نيست و گسترة وسيعي از شهرهاي مختلف ايران آن عهد را در بر 

  .است  ذكر شده هاي موجود در گسترة فارسگيرد؛ اما در ذكر شاهدها، نمونهمي
   
  سرايي مهناساقي

. سرايي استنامهدر اين دوره فراگير شد ساقي گسترشي كه رويكرد نوين و روبه
 اسكندرنامةفردوسي و  شاهنامةبه پيروي از بخشهايي از  اين رويكرد در آغاز

سرايان نامهدر مورد ساقي ميخانه اي مانندكه تذكره آنجا تا شد؛نظامي سروده مي
هايي مانند لبته با توجه به تذكرها .ق به نگارش درآمد1028اين دوره در سال 

سرايان در نواحي مختلف اين دوره را نامهموارد بسيار ديگري از ساقي عرفات
  4.نيامده است ميخانهتوان يافت كه ذكر آنها در مي

                                                            
اي سروده كه نامه ساقي ،مثالً درويش مسكيني كه در هند از شاگردان غزالي مشهدي بوده. 4
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سرايي نامههاي موفق در فن ساقينمونههاي پرتوي شيرازي از در شيراز سروده
  :نويسد اوحدي در اين باره مي. است  است كه بسيار مورد تتبع شاعران ديگر قرار گرفته

اي است كه هركس ، در كمال نه به مرتبهنامهساقيخصوص  ،اشعار غرّاي او
تتبع طرز و روش وي كرده  نامهساقياكثر متأخرين در . چنان شعري توان گفت

گفته و اكثر » خمارنشئة بي«اي موسوم به نامهكنند و قايل نيز ساقييو م
اند، اما از وي ها گفتهنامهحضرات از معاصرين هم به آن طرز و روش ساقي

  ).767 ، ص2 ج( ممتاز است

: 1371 صفا: بنگريد بهسرايي و بحثهاي مرتبط به آن، نامهدر مورد ساقي
  ).پنجوسي ـ نهوص بيست( تذكرة ميخانهمقدمة ؛ 622ـ615

  
  معماگويي

سرايي از ديگر فنون شعري رايج و مورد توجه شاعران، تاريخمعماگويي و ماده
از معماگويان فارس در تذكرة . است  در اين دوره بوده ويژه شاعران درباري،به

هايي  نمونه .است  اشاره شده )3218 ، ص5 ج( شيرازيلله ا تنها به فضل عرفات
است و   آمدهعرفاتتاريخ از سوي شاه يا حاكمان در  از سفارش سرايش ماده

كه ضمن احوال شدند؛ چنان سرايي مي تاريخ گاه برخي شاعران ملزم به ماده
  : است  و چنين آمده به آن اشاره شده )1629ـ1628ص ، 3ج (روحي همداني 

                                                                                                                                     
  :و آغاز آن چنين استاست آمده ) 4082 ـ 4081 ، ص6 ج( عرفاتسي بيت آن در 

 ي جو كه هشيار از او گشته مستمي  دال از حريفان بزم الست
 روان محرم بزم خاصت كند  ميي خواه كز خود خالصت كند

عرفات اي قريب به دويست بيت دارد كه شش بيت آن در نامه ذهني كشميري نيز ساقي
  :آمده است

 همان مقصد رهنوردان عشق  چه ميخانه، معراج مردان عشق
 ...منور كن ديدة نيك و بد  غبار درش توتياي خرد
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او را هجوي  ذوالقدر بود، آن زمان كه روحي در شيراز در مالزمت يعقوب خان
القصه بعد از هجايي كه روحي گفته بود، يكي از امراي شاه  .به تركي گفت

پادشاه همان مسوده را [...] عباس مسودة آن را به خدمت آن شهريار گذرانيد 
كه به خط روحي مذكور بود، به يعقوب خان داد و گفت كه شاعر تو، تو را 

ه او را به سزا برساني؛ يا بكش يا زبانش را هجو كرده، تو را رخصت داديم ك
متعاقب آن، كس به طلب مخلص  ،پس درساعت زبان او را بريده. قطع كن
و خواستند بار ديگر  و تاريخ بريدن زبان او را از بنده طلب كردند[...] فرستاده 

  .در حضور من زبانش را قطع نمايند

  .نشاند مي پرداز اوحدي آبي بر آن آتش كه البته طبع بديهه
  

  شهرآشوب يا شهرانگيز
از ديگر شعرهاي مرسوم دورة  ،آشوبيا به عبارتي عالم ،يا شهرانگيز شهرآشوب

صفوي است كه در وصف نكويي و يا هجو و بدگويي اصناف شهري سروده 
يرازي است ي شهرآشوب يكي از لساني شهاتين نمونهساز نخ. است شده مي

 :1371صفا  :نك( وران آن شهرشهر تبريز و پيشه بارة رباعي در 540شامل 
زادة شيخ  االسالم شيراز و همشيره كه پسر شيخرا اوحدي، محمدامين  .)632

كه بيت  داند آشوب گفتن خود در شيراز مي عبدالسالم شاعر بود باعث عالم
  :نخست آن شعر، اين است

  وزارت تازه استنصب يعقوب يهودي در   بعد عزل آصفي چون شيخ اسالم سخن
  

 سراييهزل و هجو
موالنا عالمي در مورد و  ،هزل و هجوگويي نيز در اين دوره بسيار رواج داشته

  :آمده است شيرازي
گوهر باليي بود از بالهاي خدا جميع شيراز را درهم آورده بود و همه را سر و 

از لطايف و ظرايف هزل و . اندگوشي گرفته همة ياران از او در حساب بوده
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اند وقتي كه موالنا غزالي مشهدي به شيراز تشريف آورده بوده. مزاح بسيار دارد
غزلي طرح شده و مولوي به سبب درد دندان در گفتن غزل طرحي تأخيري 

  :فرموده باشند، عالمي در هجو او گفت
 خاقاني و سلمانشچنان داند كه شاگردند  پرداز كاندر شاعري خود راغزالي آن سخن

ـاد ـان افت ـارانش  به شيراز آمد و ناگاه شعري در مي  براي امتحان تكليف چون كردند ي
 اگر خواهد كه گويد شعر بايد كند دندانش بهانه درد دندان كرد و درمانش بـود كنـدن

واقع » مهاجات و مباحثات غريبه«صيقلي بروجردي و صحيفي شيرازي نيز  ميان
گاه  .»اند هر دو هجوهاي خوب گفته«) 2380 ، ص4 ج( شده كه به گفتة اوحدي

هجوگويي مايلي ايجي كه ماجراي  چنان ؛ي نيز داشتندعاقبت محمودسرايان هجو
 الفصاحه مرآتو  )344: 1389ايراني ( االشعارصةخال مانندها تذكره برخيدر 

از اين قرار است كه چون مايلي از  داستاننمود يافته و  )547 ، صمرآتمفيد، (
هم وزير و هم « تقي كاشي كه به گفتةــ  هاي ميرزا احمد كفرانيدست بيداد
اي سرود كه هجويه ،به ستوه آمدــ  »االطالق تمام الكة فارس بودحاكم علي

. برخي اموال وزير و جايزه گرفتن مايلي شدمنجر به عزل وزير و مصادرة 
 )348ـ346: 1389ايراني ( االشعارصةخالترين صورت اين قصيده در تذكرة  كامل

دهد و از آمده است كه هنرمندي مايلي در سرايش هجو را به خوبي نشان مي
به مدح شاعر شروع هاي مورد توجه اين هجو اين است كه در ميانة قصيده نكته
 عرفاتدر مورد مايلي در . آميزد و هجو و مدح را به هم مي دكنتهماسب ميشاه 

  :آمده استگونه  اين )3983 ، ص6 ج(
قرينة روزگار آمده سروران آن زمان از بيم تيغ او در شيوة مطايبه و مهازله بي

ما هجو از او بر اشعار خوب، سي. سر در گريبان خمول كشيده بودندوار كشف
آمد، تا نمير زمان او در هجويات برابر وي دركس دهيچ. بسيار استزبانها 

ظرفا هجو نظم و نثري ] از[ظهوري و چاكري و مال درويش محمد و يك دو يار 
شود در  مشهور است به جهت وي مرتب كردند، و اين قصيده كه نوشته مي] كه[

امر شد كه ميرزا احمد كفراني كه متصدي آن محال . مدح شاه طهماسب فرمود



 46 / جستارهايي دربارة عرفات العاشقين

 

بود سي تومان به جايزة اين قصيده به وي رساند و خود آنچه خاطرنشين كند از 
  .ديوانيان بازيافت نمايد پس مبلغي به رسم مصادره نيز گرفت

  
  العاشقين عرفاتمحلي در  هاي سرودهها و  ترانه
اند، افزون بر اينكه ها، و اشعاري كه به لهجة محلي سروده شدهرانهها، تشروه

غنابخش ادب پربار هر سرزميني هستند، در مطالعات زبانشناسي و فرهنگ 
ويژه در به عرفات،يكي از نكوييهاي . قومي و عامة آن سرزمين نيز سودمندند

از ويژگيهاي  هاست كهبخش فارس، معرفي اين شاعران و ذكر برخي از اين ترانه
هايي نويافته از به عبارت ديگر، اوحدي ترانه. است عرفات فردمنحصربه

بسا با جستجوي بيشتر در احوال  سرزمين فارس را به ارمغان آورده و چه
اي پربار از فرهنگ قومي هاي خطي با مجموعه سرايندگان آنها و در مجموعه

ها و رباعي نويافته به لهجة نهپس به ذكر ترا. اين بخش از ميهنمان آشنا شويم
  .پردازيممي عرفاتقديم شيرازي در 

  :فارس سرايندگانهاي بازيافته از ترانهـ 
 غم و درد دل دردم نويسم  قلم آور غم و دردم نويسم
 به اوراق رخ زردم نـويـسم  اگر كاغذ نبي نجم ممويي
  )4411 ، ص7 ج: نجم ممويي(        
           

 درد ناييفغـان و نالـه از بي  مـردي از نامرد ناييعـزيـزا 
 كه شعلـه از تنور سـرد نايي  حقيقت بشنو از پور فريدون

  )726 ، ص2 ج: ونپور فريد(
              

 مرس در گردن شيران كند عشق عشقعزيزا رخنه در سندان كند
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 ره يكسان كند عشقهمه با خاك   درويشگـدا و پـادشـاه و مير و
  )همانجا: پور فريدون( 

  
 چو عشقش كار باشد ني و هرگز چو يارم يار باشد ني و هرگز
 چو او دلدار باشد ني و هرگز  به زيبايي و دلجويي كسي را

  )3376 ، ص6 ج: الدين محيي شيرازيقطب(
  

ي ز  نگارا مستـي از عـيـن ته دارم فـيـن تـه دارمپريـشـاـن  زـل
 كه در گردن همين دين ته دارم  لقا بنما و جان بستان ز حيدر
  )1188 ، ص2 ج: ايحيدر كمره(           

  
  ):2041 ، ص4 ج(از شمس ناصر ـ يك شعر به لهجة شيرازي قديم 
 5كه نمي از كه المدست و نمي پنهان هن عشقعينهن يا پشاني جام جمن يا مه بدر

 كه خونشناس بي ديده خدا نشناسن  خداناصه تو خو بشناس كه بشناسيشمس 

كه البته هنوز هم برخي از مردم ــ نكتة ديگر در باورهاي عاميانة مردم فارس 
) 413 ، ص1 ج( ضمن احوال خواجه ابواسحاق شيرازيــ فارس به آن معتقدند 

مبني بر اينكه چون كسي بر سر قبر وي و به ياد وي آرزوي طعامي  ،آمده است
  :در همان روز آرزوي طعامي وي برآورده شود ،كند

تربتش در مصالي شيراز است حوالي خواجه حافظ بر سر راه شيخ سعدي و 
طبعان مشتهي كه ديگ آرزويي بر سر قبر وي يا به جايي ديگر به بسا از خام

اند و از همان نعماي استمداد از مايدة خوان روحانيت وي نمودهياد او پخته، 
                                                            

اين آينه : اين طور معني كرده است) 320، ص 92ش ، بخارا :در(ژمان فيروزبخش   بيت را پ اين .5
  .پيشاني جام جم يا ماه تمامي كه نيمي از آن از كوه برآمده و نيم ديگر پنهان است است يا
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ش و جذبة طلب اند، هم به موجب صدق خواهور شدهتمنّي به همان روز بهره
  ... ت عالي متعالي اوخويش و به وسيلة هم

  
  گيري نتيجه

بر اساس گزارشهاي  وجوي اوضاع ادبي فارس در روزگار صفويدر جست
، نمايي از اوضاع فرهنگي و ادبي، باورها و ادب عامة مردم فارس، عرفات

. دست داده شد ها به شده و پشت پردة اين جلسه محفلهاي ادبي و مسـائل مطرح
هاي محلي است كه مواردي از آن  ها و سرودهترانه العاشقين عرفاتارمغان ديگر 

  .است  شدهمطرح و در اين مقاله به آن پرداخته  عرفات در بخش فارس
اطالعات مؤلف از شاعران فارس طي دو سفر چهارساله به شيراز و يك سفر 

. است الر شكل گرفته گذر از نواحي فارس مانندبه هنگام دريايي به قصد هند 
به دليل اين ديدار نزديك با شاعران فارس، اطالعات دست اول و منحصربه

در اين دوره به واسطة  .است  دست آورده فردي از اوضاع ادبي اين بخش به
گسترش مراكز علمي و توجه به دانش و وجود عالمان بسيار در شيراز اطالق 

  .يابدبيش از پيش گسترش مي» داراالفاضل«و » دارالعلم« هايي مانندلقب
شود كه  ها و هنرهاي سرايندگان شيراز اين نكته دريافت ميبا نگاهي به پيشه

هاي مربوط به كتابت نسبت به ساير فهبرخي هنرها مانند خوشنويسي و حر
اند كه اقبال ويژة مردم اين ناحيه به علم و شعر  تر بوده شده رايجهاي مطرحپيشه

   .دهدو موسيقي را نشان مي
سرايي، هجوسرايي،  نامهدشوارگويي و فنون ادبي رايج عهد صفوي مانند ساقي

ران مورد توجه بوده، مانند ساير شهرهاي اي سرايش شهرآشوب در فارس نيز به
  .است  هرچند معماگويي نمود كمتري در شعر شاعران اين ناحيه داشته
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