
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  96 ـ 77، صص 1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة 

  نديه سبكشعر تفكر بنيادين در  نبود چهار فرضيه در علل
 اله طاهري قدرت 

  چكيده
 .شود  تقسيم مي (meaning) و محتوا (form)به دو حوزه شكل ي،شعر در يك ديدگاه كل
و ساختار بيروني و ) وزن و قافيه( خيال، موسيقي زبان، صور ،سازد  آنچه شكل اثر را مي

و محتواي اثر نيز بازتابي از  ؛است) پيوند پوشيده عناصر متن در محور عمودي( دروني
در ادوار مختلف شعر .است  او شاعر از دنياي پيرامون ةژ  بيني، نگرش و تجارب وي جهان

براي  :ه شاعران و اديبان يا بر جهان معناي اثر بوده و يا بر شكل بيان آنفارسي، توج
شاعران سبك خراساني و عراقي و نيز سبك نيمايي دوران معاصر، كشف معاني عميق 

براي شاعران سبك ؛ اول اعتبار قرار داشت ةانساني، فلسفي، عرفاني و اجتماعي در درج
ي ادبي معاصر مانند موج نو، شعر حجم، شعر ها اي از جريان و پاره) اصفهاني( يهند

اهميت بيشتر  ،خيال و زبان يعني صور ،هايي از شكل شعر ناب و پسامدرن، بخش
ارزشمندي و جاودانگي آن را ـ  محتوا يا شكل يـ اينكه كدام بعد اثر هنر. داشت و دارد
رت و دريدا و اكو منتقدان ادبي از افالطون تا با ةوقف رغم كوشش بي كند، علي  تضمين مي

جانب معنا و يا  هاي افراطي به گرايش ،و ديگران، هنوز مشخص نيست و دربين منتقدان
شدن به  شود و متمايل  اثر ادبي ديده مي ةشكل و نيز رويكردهاي اعتدالي به هر دو حوز

يكي  ،هيچ ترديدي سبك هندي، بي. دارد بستگي فرد) perspective( به منظر ،هر جانب
زبان است و شايد تنها سبكي  توجه در ادبيات كشورهاي فارسي در خورهاي  هاز دور

اي در مدتي طوالني رواج  صورت سبكي منطقه است كه در مرزهاي خارج از ايران و به
دن داليل كر ادبي، عالوه بر روشن ةنگرش و تحليل انتقادي اين دور. گسترده داشته است

هاي ادبي معاصر در ايران و ساير  سرنوشت جريان تواند در  اوج و فرود آن، مي ةپوشيد
يافتن به  راه ، با وجودرسد شعر فارسي  نظر مي به. زبان كارساز باشد كشورهاي فارسي

به  است از اوايل قرن دهم، نتوانستهـ  هندوستان ـ جغرافياي سياسي و فرهنگي جديد
                                                                                                 

 ياستاديار دانشگاه شهيد بهشتghodrat66@yahoo.com    
 6/7/89: تاريخ پذيرش،  29/4/89: تاريخ دريافت
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از  ـ با فرهنگ هندي »گفتمان سازنده«دست يابد و وارد » يشناخت عالم جديد معرفت«
و يكي از داليل زوال آن نيز   نشده ـ اي، فلسفي، ديني و ادبي آن جمله سنت اسطوره

  .بودن از تفكر بنيادين و فقر معنايي است خالي
له، فقر فكري و فلسفي در ئعلل اين مس ةفرضيه دربار چهارضمن طرح  ،در اين مقاله

اند،  بعد از صائب به شهرت ادبي رسيده كه نسل دوم، يعني كسانيويژه  سبك هندي، به
 .شود ميبررسي 

  .شناسي، سبك هندي، تفكر بنيادين شناختي، سبك نقد ادبي، نقد جامعه :ها كليدواژه

  مقدمه
ها و راز و  ويژگي يدارد با تمام» عالمي«هاي اساسي فرهنگ،  عنوان يكي از جلوه دبيات بها

مارتين هايدگر مطرح  ةمان است كه در انديشمنظور از اين عالم، ه. به خود خاصرمزهاي 
اما نكته اينجاست كه . دتوان تاحدي دركش كر  است و تنها با واردشدن در قواعد آن مي

راز و  ،مانند هر عالم ديگري نظير سياست و فلسفه و غيره) Literay world(» عالم ادبيات«
راز «دهد و مانند  نمي ان قرارگرس شناخت پژوهند كه بايد در تير رمزهايش را چنان

است  به همين دليلخواند؛ و  مي سوي خود فرا است كه همواره جويندگان را به »يمهر سربه
پك و (ست ا» مشكل اما جذاب و برانگيزاننده«امري  ،كه مطالعه و تحقيق در دنياي ادبيات

از اوج و ر ،يكي از مسائل پيچيده، بنيادين و پرجاذبه درباب ادبيات). 178: 2007كويل، 
به عبارت ديگر، هميشه اين پرسش مطرح ؛ هاي مشخص تاريخي است فرود آن در دوره

رسد اين پرسش از آن   نظر مي به .هاي ادبي در چيست دوره »انحطاط«و » تعالي«است كه راز 
زيرا به  به آن داد،شمول و نهايي  توان جوابي قطعي، جهان است كه نميهايي  سنخ پرسش

 معين تاريخيهاي  گيري، بلوغ و در نهايت افول آن در دوره ادبيات، شكل ماهيت رازآميز
 از اين رو. استهايي كه از ميدان تجربه و فهم كامل پژوهشگران خارج  دوره ،است مربوط

كه  توان گذشته را چنان نمي )افق كنوني(انداز امروز  از چشم«: گفت  است كه نيچه مي
اما اين سخن بدان معنا نيست كه ) 510: 1380مدي،اح(» .، شناختاست راستي بوده به

بلكه ناظر بر اين انديشه  ؛انجامد تالش براي فهم اين راز و رمزها به نتايج سودمندي نمي
كه گادامر  چنان، تواند بخشي از حقيقت حال را روشن كند  است كه هر تالشي تنها مي

بين » مكالمه«كه با برقراري نيچه، آن را بدين شكل بيان كرد  ةضمن پذيرش نسبي نظري
  )510 همان،(. توان تاحدي به شناخت گذشته نائل آمد  مي حال و گذشته
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مانند كوه يخي شناور است خاص تاريخي  ةبنابراين، بايد گفت ادبيات و فرهنگ يك دور
آن براي محققان قابل   ةشد درآمده و حفظ كتابت تنها بخش به ؛ كهدر اقيانوس زمان گمشده

ديد يا منظر آنان زيرا  ةت و نحوه و عمق درك آنها از همين بخش نيز تابع زاويدرك اس
د و اين شو حال بازخواني مي) horizon of expectation( »انتظارِ /افق ديد«گذشته همواره در 

 »هاي فرض پيش«مثابه  شناختي عصر حاضر كه به تواند از مباني فكري و معرفت خوانش نمي
 )219: 1378 هوي،( .د، بركنار باشدكن  ي عمل ميئنامر

 »تجربيات ادبي«پژوهشگر امروزي، چيزي جز آگاهي او از كم و كيف هاي  فرض اما پيش
اي نهفته است و  پشت هر قضاوتي، مقايسه به عبارت ديگر، ؛معاصر نيست ةشده تا دور آزموده

آشكار و نهان  ةمقايس. گيرد  مي هر مقايسه نيز بر اساس ميزان و معياري مشخص انجام
ست كه درك ارزش و اعتبار آثار يك عصر در قياس با ا ادبي با يكديگر بدين معنا هاي دوره

هاي ادبي سبك  زيبايي ةبه عنوان نمونه، بخش عمد؛ شود  عصر قبل و بعد از او دانسته مي
ما يا اهميت انقالب ادبي ني ،سبك عراقي قابل درك است ةخراساني درپرتو تحوالت ادبي دور

 .شود  ميدرك آثار شاعران مطرح آن با شاعران عصر بازگشت ادبي  ةمقايس ةيوشيج تنها در ساي
است كه  »ميزان ماندگاري آثار ادبي«يكي از معيارهاي ارزشگذاري در عالم ادبيات، معيار 

اين معيار نيز مانند بسياري از موازين ادبي، در البته . اند مشخص خلق كرده ةشاعران يك دور
. روشن شود تاحدي و پيش از طرح بحث بايد معاني ضمني آن وجود داردابهام و تيرگي 

اند  و توانسته است تهـيعني آنها كه زمان بر آنها گذش ـ اري آثار كالسيكـهاي ماندگ يافتن نشانه
وار نباشد، ـاگر دشـ  ظ كنندـحف اصـام و خـال در ذهن و زبان مخاطبان عـخود را تا زمان ح

آميز  و مخاطرهپيچيده ها البته كاري  شاعران عصري كه در آن هستيم، شناسايي نشانه ةدربار
ماندگاري يك شاعر، نوعي پيشگويي خطرناك است  ةزيرا، هرگونه صدور حكمي دربار است؛

هايي از تاريخ ادبي  كمااينكه در برهه شود،منتقد  ةدر ادوار بعدي باعث سخر ممكن استكه 
 ةنويسان و منتقدان، امروزه نشان اي از تذكره پاره ةيان احكام ناشيانخود ما، قضاوت و ب

كه  سراج منيربراي نمونه، خان آرزو، مؤلف ، شود  ذوقي آنان محسوب مي سليقگي و بي كج
دارد و   را تا بدانجا بزرگ مي» نورالدين ظهوري«سبك هندي نيز است،  ةيكي از منتقدان برجست

 ةالشعرا رودكي تا زمان گمان وي از زمان آدم كند كه به  او حكم مينظيري شعر  بر اصالت و بي
، شفيعي كدكني ( است حيات نگذاشته ةدر زبان فارسي پا به عرص اوخودش، شاعري مانند 

در نقد : اند عوامل متعددي ياد كرده از براي سنجش ماندگاري اثر ادبي، ).64: 1385
اژ و نوبت چاپ آثار يك شاعر دليل اعتبار و كثرت مخاطبان، تعداد تير ،شناختي جامعه
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رسوخ در ذهن «معيار به  ،عوامل اين در بين منتقدان ايراني، عالوه بر ؛ستا ماندگاري آثار او
اين  .ه استشدتوجه  »جمعي ةميزان ورود شعر يك شاعر به حافظ«و نيز  »مخاطبان باسواد

نظر  به. اند فيعي كدكني مطرح كردهاستاد غالمحسين يوسفي و استاد محمدرضا شمعيارها را 
رسد دركنار اين معيارها، از روي ميزان توجه منتقدان ادبي و نگارش مقاالت علمي،   مي

هر شاعر، ميزان ماندگاري، اهميت و ارزش  ةهاي علمي دربار هاي پژوهشي و نشست كتاب
توان حكم كرد شاعراني   مي اين عوامل، امروزه ةبا توجه به هم .دتوان ارزيابي كر  آثار او را مي

مانند فردوسي، خيام، موالنا، سعدي و حافظ از شاعران كالسيك و نيما يوشيج، فروغ فرخزاد، 
   .دسهراب سپهري، اخوان ثالث و احمد شاملو از شاعران ماندگار ادبيات فارسي هستن

  
 گيري سبك هندي ها و بسترهاي شكل زمينه

سبك هندي يا «عر فارسي عصر صفوي كه به گيري سبك ش درك ماهيت و چگونگي شكل
آن از  ةوجودآورند است، مستلزم تأمل در بسترهاي سياسي و اجتماعي به مشهور »اصفهاني

وفان سهمگين مغول از شرق تا غرب جغرافياي فرهنگي ايران ت .دو سده و اندي پيش است
، موجد تحوالتي ديرپا ها ذاشتن ويرانيگجا و ساير بالد اسالمي را درنورديد و عالوه بر به

يكي از  ،اي كه برآمدن دولت صفويه با شعارهاي دينيِ شيعي گونه بهد؛ فرهنگ ش ةدر عرص
چيزي كه  ،يافت  امكان بروز و ظهور مي ،نتايج درازمدت آن بود كه درغياب نظام خالفت

ود را در اما تأثير مخرب خاند،  توجه كرده كمتر به آن ،دانان و منتقدان دانشمندان، تاريخ
آسا، اغلب مراكز علمي و ادبي  در مسير اين يورش برق .تجا گذاش فرهنگ و ادب نيز به

ايران قرار داشتند، مانند  ةشهرهايي كه از شرق به غرب در نوار شمالي فالت قار ،ايران
ها و  بخارا و سمرقند، غزنين، طوس، سرخس، نيشابور، ري، قزوين، تبريز نابود شد و نظاميه

در نتيجه، . ندشدپرور اين شهرها نيز پراكنده  هاي آنها ازبين رفت و حاكمان فرهنگ انهكتابخ
تا چندين قرن  ،شود  كه ديده مي اضمحالل سياسي، فروپاشي فرهنگي را نيز رقم زد و چنان

دست  خود را به ةكدام از اين شهرها نتوانست عظمت و شكوه فرهنگي گذشت بعد نيز هيچ
اگر سعدي، حافظ  .ددست در دامن آنها پرورده نش اي چيره و نويسنده آورد و شاعري بزرگ

بود كه اتابكان فارس با  اي در سايه امنيت سياسي ،و خواجو توانستند به بلوغ هنري برسند
مغوالن درامان  يرانگرفارس و شهرهاي اطراف را از موجِ نخستين و و ،دادن باج و خراج
آغاز انحطاط فرهنگي و بحران ادبي در تمدن  ةلئه مسمحققان بزرگي ب. دنگه داشته بودن

 )31 :1380شفيعي كدكني،  ( .اند ايراني در دوران بعد از مغول اشاره كرده
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ها، دولت  تااينكه از بطن آشوب ؛در عهد مغول و تيموري نيز وضع به همين منوال بود
سماعيل و بعد از او ا هفشاني شخص شا مدد شعارهاي ايدئولوژيك و جان صفويه ظهور كرد و به

 ةدربار. دعباس و نيز همدلي و همراهي علماي ديني، حاكميت يكدستي تشكيل ش ويژه شاه به
سخنان زيادي گفته  ،هاي صفوي هاي فرهنگي دولت كم و كيف سياستو چگونگي برآمدن 

سله مين اندازه بسنده است كه اين سله. تشده است كه در اينجا، مجال پرداختن به آنها نيس
سياست و جنگ و جدال داشته، در قضاوت نهايي، دولتي  ةهايي كه در عرص رغم موفقيت علي

مغول آغاز  ةساز نبوده و نتوانسته است جلوي انحطاط فكري و ادبي ايران را كه با حمل فرهنگ
اي از هنرها مانند نقاشي و معماري رشد مناسب و  البته در همين دورة پاره. دشده بود، بگير

ويژه هنر نويسندگي و شاعري، دامنة انحطاط همچنان  وري داشتند؛ اما در حوزة انديشه و بهدرخ
چه در داخل  ،به انحطاط فرهنگي و حتي اخالقي اين دوره ،بسياري از محققان .تداوم يافت

هاي  الي كتب تاريخي، سفرنامه به از ال ؛ همچنين،اند اشاره كرده ،دربار و چه درميان طبقات مردم
هاي فساد  نشانه ،شاعران عصر ةهاي جسته و گريخت اند و اشاره فراي اروپايي كه به ايران آمدهس

درباب  .تو اين چيزي قابل كتمان و انكار نيس، توان يافت  ها را مي رفتار و كردار حاكمان و توده
  :دگوي   صفا مياهللا عنوان نمونه، استاد ذبيح انحطاط فرهنگي و ادبي اين عصر، به

 .دازحيث جريانات اجتماعي برروي هم عهد نامساعدي بو] صر صفويع[ ما ةران مورد مطالعدو
 شاهي جديد از هروسپ ةكالهان، به يك دور اين درست است كه قيام شاه اسماعيل و سرخ

ايرانيان  ،كه در ايران آغاز شده بود، پايان بخشيد و با اعالم مذهب رسمي تشيع ]الطوايفي ملوك[
 ةماي ،اما درمقابل ،ديني داشت، سوق داد ةجانب نوعي از وحدت كه جنب ناخواه به را خواه و

هاي انحطاط فكري و علمي و ادبي و اجتماعي و  گسترش و رواج مفاسد و بنيادگذاري پايه
  )60ـ61 ،1/5ج: 1370صفا، . (ناپذير در ايران گرديد هاي تحمل مغزي شيوع خرافات و سبك

ترسيم كلي فضاي فرهنگي آن دوران سخني مطابق با يشان در ارسد اگرچه   نظر مي به
 ،است صفويه خود آغازگر انحطاط فكري نبوده ةسلسل كه خاطر داشت اند، بايد به واقع گفته

 ةاول و ديانت در مرتب ةسياست در درج ةآنها به دو مقول ةبلكه براثر توجه افراطي و يكجانب
و  پشتيبان رسمي ديرين خود را ازدست دادبه حال خود رها شد و فرهنگ  ةبعد، عرص

نگاهي اجمالي به تاريخ فرهنگي . دملجأ و مĤبي مناسب نيافتن ،توليدكنندگان انديشه و هنر
نهاد «باشد، » نهاد سلطنت«بيش از آنكه  ،پشتيبان واقعي فرهنگ و هنر كه دهد  مي ايران نشان

و برندگي شمشير  »قهريه ةقو«مدد  به به اين دليل ساده كه اگر پادشاهان ت،اس بوده »وزارت
امتيازات  ةواسط ند، درمقابل وزيران بهزد  سلطنت تكيه ميعريكة به  خود و سفاكي اخالقي

شدند و بديهي   عالي به اين سمت انتخاب مي» عقالنيت«علمي، ادبي و تدبر و در يك كلمه 
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اد ـنه ـ مـداني كه مي انـچن ـ فـاالس مع. دوده باشـنگ بـحامي اهل فره دباي   بود كه اين نهاد
در اين موجود شدت آسيب ديد و سنت فرهنگي ديرين  ويه بهـصف هاي تـوزارت در دول

 ـ استاد سيدجواد طباطبايي .دوزيرپرور ازهم پاشيده ش ةختـهاي فرهي خانوادهسازمان نهاد و 
حطاط سياسي يكي از داليل ان ـ سياست و فرهنگ ةي در حوزـمعاصر ايران ةمحقق برجست

  :گويد  او مي .تاس ويه را تضعيف اين نهاد دانستهـصف
هاي وزيرپرور ايراني ازميان رفت و با برآمدن صفويان  السيف خاندانبقيةبا يورش مغوالن، 

آنان نيز وضعيتي ايجاد شد كه نهاد وزارت اهميت پيشين  ةحكومت ويژ ةو تثبيت انديش
 »اهللا ظل«و  »مرشد كامل«عنوان  اي كه به ه اعتبار مرتبهب...  زيرا پادشاه د؛خود را ازدست دا

  )66: 1386طباطبايي، . (دش  نياز از مشاوره تلقي مي داشت، بي
بردن به دربار  شاعران ايراني به هند و پناهاز بنابراين، يكي از داليل مهاجرت گروهي 

گذاشتن  كه با قدم شاعراني د؛همين عامل سياسي بو ،دوست آن ديار شاهان و وزيران فرهنگ
در جغرافياي فرهنگي تازه، هنرِ بياني متفاوتي بنيان گذاشتند كه بعدها به سبك هندي شهرت 

تغيير مكان و مخاطب شعر در اين عصر توانسته است بر انحطاط كه آيا اما بايد ديد . يافت
ار يا بيرون از شاعرانِ مقيمِ دربارهاي هند و نيز شاعراني كه در دربآيا ق آيد، و يموجود فا

خلق ادبيات  »ها خانه قهوه«هاي مردم و اماكني مانند  دربار شهر اصفهان و حتي ميان توده
دست  »دستگاه هنري و نظام زيباشناختي پويا و بادوام«اند به يك  توانسته خود، كردند مي
 ،ير پوستهرسيده از دوران بعد از مغول، همچنان در ز ارث يا اينكه انحطاط فرهنگي به ،يابند
جواب  در ادامه هاي بنيادي به اين پرسش .ها و ابتكارات شاعرانه تداوم داشته است گويي تازه

 ـ اند كه اغلب محققان بر آن تأكيد كرده چنان ـداده خواهد شد و با فرض اينكه اين دوره 
ر فرهنگ و انحطاط علمي و ادبي است، علل و عوامل تداوم مذكو رونقيِ هاي بي جزو دوره

راقم اين سطور، درباب صحت و  .دطرح خواهد ش هايي در اين زمينه  بررسي و فرضيه
رسد تنها از اين منظر كه   نظر مي بودن اين فرضيات هيچ اصراري ندارد و به ونقص عيب بي
  . دتري را فراهم آورد، شايان توجه خواهد بو هاي تحقيقات بيشتر و كامل تواند زمينه  مي

 

 صفوي ةاسبات و تعامالت فرهنگي ايران و هند در دورنوع و كيفيت من

وري تصورت گسسته يا پيوسته با امپرا هاي صفوي كه به نوع تعامالت دولت ،كلي طور به
بر مدار سياست و تجارت  )هندوستان(ق و شر )دول مسيحي اروپايي( عثماني، با غرب

 ةرابط ،نكه دولت صفويهتوضيح آ. است  شده هاي فرهنگي كشيده نمي به عرصه ،گشته  مي
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ارث برده بودند و بين آنها  به )قويونلوها آق(خصمانه با عثماني را از اسالف خود 
كننده در رابطه با غرب مسيحي نيز وجود همين  وگريزي دائم برقرار بود و عامل تعيين جنگ

ن بود و هر دو طرف، براي نابودي يا تضعيف اي ،وري عثمانيتيعني امپراك، دشمن مشتر
اسناد و مدارك اين . دكردن  مي سوي هم دراز دست دوستي به ،دولت مقتدر و خطرناك

و ) 154 ـ153 :1364نوايي،  (د ان كرار نقد و بررسي شده تعامالت در تحقيقات تاريخي به
نگاهي گذرا به . استوضوح قابل مطالعه  هاي سفيران اروپايي نيز به در سفرنامه

 )1349جووان ماريا،  ( .داين امر را اثبات خواهد كر ،»ايرانهاي ونيزيان در  سفرنامه«
اي سياسي و حتي تقليل اين حوزه به دريافت سالح  صفوي به رابطه هاي كردن دولت بسنده

اگر مراودات فكري و  .تناپذيري به فرهنگ ايراني وارد كرده اس گرم، صدمات جبران
، دش نسانس قدم گذاشته بود، برقرار ميگاه ر فلسفي بين ايران و غرب كه تازه در ميدان

از  رسد  نظر مي به د،چهار قرن به جلو بينداز را توانست ورود ايران به دوران مدرنيته  مي
ها، تجارت كاال ازطريق  روابط دو كشور در سطح دولت ةكنند تنها عامل تعيين طرف شرق

نفوذ  ةكه هر چند دامن انچن، شد  هاي سياسي كشيده مي ابريشم بود و كمتر به حوزه ةجاد
ها و  رسد، جنگ و جدالي بين اين دولت  مي ،يعني قندهار و كشمير ،آنها به سرحدات هند

 .دپيوند وقوع نمي امراي هند به

قبل ـ  پيشينه و قدمت روابط فرهنگي ايران و هند در اعصار كهن دربارة ،در اين مجال
اي  و تنها با تمركز بر ايجاد رابطه كنيم ـ بحث نمي صفوي ةو بعد از اسالم تا پيش از دور

ها، داليل، نوع و كيفيت چنين ارتباطي  ادبيات اين عصر، انگيزه ةجانبه، آن هم در حوز همه
گو و تعامل و گشايش اين باب گفت كه تا درنهايت نشان دهيم كنيم ميرا نقد و بررسي 

اي كه تا امروز نيز  به گونه ،هاگرچه امتيازات مهم و ترديدناپذيري براي هر دو فرهنگ داشت
وجود آورده است، شاعران و  هاي فرهنگي مشتركي را بين دو ملت به تداوم يافته و علقه

ريزي فرهنگي  چنداني در پايه  ةهاي ارزشمند بهر سازان آن عصر از اين فرصت فرهنگ
يجاد كرده هنري كه ا ةها، درنهايت شيو و به دليل همين ضعف اند نبردهمتعالي و پايدار 

 »بازگشت ادبي«د كه با نهضت كودتا مانند شبستي شگفت مبدل  اي كور و بن بودند، به گره
 .داده نشدنيز راهي مناسب پيشاروي فرهنگ و ادب فارسي قرار 

چيزي نبود جز بازخواني سنت در گام نخست، در كليت خود  هندي سبك درواقع،
گرداني از تصاوير  مضامين ادبي و غريبه تر همان موضوعات و تازه ةادبي فارسي و ارائ

ف؛ و در گام دوم نيز واهمة همانندي با شاعران گذشته، امكان معهود ادبي شاعران سل
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اي  اندازه ها به رسد قدرت و حاكميت سنت  نظر مي به. آفرينش هنر ماندگار را از آنان گرفت
افتند، عمالً   ة آنها مياست كه حتي شاعران و نويسندگاني كه به صرافت گريز از سيطر

اضطراب «هرولد بلوم، اين فرايند و قانون حاكم بر دنياي هنر را . آورند دست نمي توفيقي به
شاعران از ترس اينكه به شاعران سلف و معاصر . نامد مي) Anxiety of influence(» تأثير

ود را از سيطرة كوشند خ  شنود و مي فرسا دچار مي اي طاقت خود ماننده نشوند، به دلهره
اما صرف فرار، امكان خالقيت ) 70: 2002استينر، ( .چون و چراي گذشتگان رها سازند بي

گذاري هنري جاودانه را كسب  گذارد؛ بلكه كساني توفيق پايه عالي را پيشاروي آنان نمي
شدن در زندگي و  بردن از امتيازات آثار گذشتگان، خود نيز با غرق كنند كه ضمن بهره  مي

هاي ادبي  اينكه چگونه نظام. كنند  جهان پيرامون، امتيازات ادبي و هنري مجزايي خلق مي
. شود، همواره مدنظر منتقدان بوده است  كنند و سرانجام كارشان به افول كشيده مي  ظهور مي

الگوي «نخست را  ةنظري :ترهيافت مطرح شده اس/  سه نظريه و رمز آن،براي كشف راز 
زمان رويش، شكوفايي و پيري را ازسر  ،نظام ادبي مانند هر درختي. اند ناميده »درختي

داند و   يونان قابل تشخيص مي »تراژدي«درباب  اين مراحل را كه ارسطو چنان د؛گذران  مي
و  ،هشدشعر يوناني زماني جوانه زده، تكثير شده، شكوفا  كه فردريش شلگل معتقد است

اساس رب .تمعروف اس »الگوي كاله ئيدوسكوپ«به  رهيافت دوم، .تدرنهايت خشكيده اس
هاي متعدد يكسان هستند و  هاي ادبي در دوره متن ةاين الگو، موضوعات و عناصر سازند

بيش از هر  ،نورتروپ فراي .دكن  ها را از يكديگر متمايز مي ست كه نظاما آنها ةارائ ةتنها شيو
كهنه  ةنتيج ،هر چيز نو در ادبيات«: گويد  او مي. ورزد  انديشمندي بر اين رهيافت تأكيد مي

است؛ يعني  موسوم» الگوي روز و شب«رهيافت سوم، به  )86: 1384مكاريك،( ».است
آيند و يا از   وجود مي به »انقالب«هاي ادبي در فرايند تقابل بين نو و كهنه و ازطريق  نظام

گرايان روس تحوالت هگل است و صورت ،بنيانگذار اين انديشه. شوند  صحنه خارج مي
شايان ذكر است كه اين سه نظريه براي  )85 ـ 87همان،  ( .كردند  ادبي را با آن تحليل مي

نظر  تحليل تمامي تحوالت ادبي در هر حوزة فرهنگي و جغرافيايي كارايي ندارند؛ چرا كه به
گ رسد هر كدام در يك حوزة فرهنگي خاص و با توجه به تجربيات موجود آن فرهن مي

اند و چون درقالب نظريه هستند نه قانون، بالطبع كارآيي آنها به وجود  پديد آمده
اي كه  اند و جامعه ها از آن سر برآورده اي كه اين نظريه هاي حداقلي بين جامعه شباهت

رسد سبك هندي با الگوي كاله   نظر مي به. خدمت گرفته شوند، منوط است خواهند به مي
اسالمي ظاهراً آنچه را كه بايد توليد  ـ د؛ زيرا فرهنگ ايرانيتحليل باشئيدوسكوپ بهتر قابل 
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كرده باشد، درطول شش قرن طاليي خود، توليد كرده بود و چون بعد از حملة مغول و 
كارآمدن حكومت ديني صفويه، به مباني انديشگاني جديدي دست نيافته بود،  حتي با روي

ذشته تجربه و بيان كرده بودند، در هيئتي تازه هاي گ توانست آنچه را كه نسل تنها مي
   .بازگو كند

 

 فقدان تفكر بنيادين و ماندگار

ي پيرامون خودشان ئاز حد توجه به عناصر جز ،بيني اغلب شاعران سبك هندي عمق جهان
اگرچه نگاه شاعرانه به جزئيات  .دكن براي يافتن مضمون و تصوير شاعرانه تجاوز نمي

نگري شاعرانه  تواند غنا و عمق يا سطحي  ارد، نوع نگرش به اين امور مينفسه اشكالي ند في
قصد كشف احكام كلي باشد، هر جزوي  اگر نگاه به جزئيات جهان پيرامون به .درا رقم بزن
دنياي اطراف در  ةمعموالً اجزاي پراكند .دتواند مفسر بخش وسيعي از آن باش  از عالم مي

  :يابد  گونه تجلي مي چشم نوابغ اين
شود، ليكن   اي در آيينه تصوير مي شئنابغه آن شخصي است كه جهان در ذهن او همچون 

از اوسـت كـه    .دبينن  تر از تصويري كه مردمان معمولي از جهان مي با وضوح بيشتر و عيني
ترين بينش را  تواند بيشترين و بهترين رهنمودها را چشم داشته باشد؛ زيرا ژرف  بشريت مي

. سان يك كل همه چيز به ةكند، نه با مداقّه در جزئيات كه با مطالع  سائل حاصل مياز اهم م
  )217 :1386شوپنهاور، (

عيب كار شاعران اين سبك در اين است كه عناصر جزئي زندگي درخدمت تفسير 
سرعت به  آنها به گيرد و به همين دليل هم عناصر مورد توجه  قرار نمي آنان جهان پيرامون

صادق  رة آنهاتوان اين حكم ويتگنشتاين را دربا  مي لذا .دشون  اي ادبي تبديل ميه كليشه
 )27 :1380شفيعي كدكني، (» .تاس ]او[جهان  ة، محدود]شاعر[ زبان ةمحدود«دانست كه 

دور باشد، از ارزش و اعتبار آن  جهان شاعر از كشف اسرار كلي هستي به ةمحدود هرچه
تواند   اصلي شاعر باشد، تاحد زيادي مي ةموري دغدغاينكه چه ا. دكاسته خواهد ش

 ةحافظدر است كه  وضوح نشان داده تجربيات ادبي تاكنون به. دسرنوشت ادبي او را رقم بزن
شمول  كه به اموري ارزشمند و جهان شود نهاده ميكساني ارج  به ها تنها تاريخي ملت
و نيز  ،اسي قوي بيان شده باشندو احس  امور شخصي، هرچندكه با عاطفه .دپرداخته باشن

به ديگر سخن، هنگامي كه شعر از  .دشون  دان تاريخ حذف مي سهولت از چينه به ،يئامور جز
هاي سبك  در ديوان .دده  اصلي خود را ازدست مي ةشود، جوهر  اي فراگير خالي مي انديشه
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حدي است  به ها فرينيگونه تصويرآ بسامد اين .تياف توان مي تصاوير متنوع و زيبايي ،هندي
چندين شاعر پر كار ايماژ  ةانداز به ،صائب ديوانتنها در  كه دكرتوان ادعا   جرأت مي كه به

فراگيري  ةفاقد آن ايد ،اين تصاوير و مضامين غريب و زيبا«اما  .تاس بكر و تازه آفريده شده
تواند مضامين و تا ب بيني و نوع نگرش شاعر به انسان و هستي باشد است كه محصول جهان

رسد از اين هم   نظر مي به )168 :1384پور آالشتي،  حسن(» .نوع نگرش شاعر را جهت دهد
كالم شد  هم ـ هندي ةشناس ارزند محقق بزرگ و سبك ـ رفت و با شبلي نعماني فراتربايد 

نقش زيباشناختي  ،ها در آثار شاعران اين سبك يابي آفريني و مضمون كه بسياري از تصوير
  :تاو چنين اس ةعين گفت .دآشكاري در شعر ندارن
آفريني متأخرين از اين قسم است و اكثر تخيلي كه بر تناسب لفظي يا ايهام مبتني  غالب نكته
بـه   ،انـد  لي پنداشـته شـده  اخيـ  نازك ةباشد و اگر آن اشعار كه نمون  اثر مي كار و بي است، بي

شـبلي  ( .ره عاطـل و باطـل خواهـد گرديـد    يكبا هاي ديگر ترجمه شوند، اين تخيل به زبان
 )189، 4 ج :1368نعماني، 

گويِ هندوستان و چه شاعران ايراني  چه شاعران بوميِ فارسيـ شاعران سبك هندي 
اند از مباني انديشه و تفكر هندي  نتوانستهـ  هاي دوم و سوم ايرانيان مقيم هند مهاجر يا نسل

هاي  حتي يافته. دالزم را ببرن ةه هستي، بهردر باروري انديشه و نوع و كيفيت نگرش ب
هاي فلسفة هندي را در  اند ريشه اي از محققان دربارة بيدل دهلوي كه خواسته پاره

به  )85ـ  86پاورقي : 1385عي كدكني، شفي (هاي او بيابند، محل ترديد است  مثنوي
اثر چنداني در  ،سفياي و فل عبارت ديگر، جغرافياي فرهنگي جديد با آن همه غناي اسطوره

در اين . دقت كاويده شود داليل اين امر بايد به. است يادگار نگذاشته ذهن و زبان آنها به
با مراجعه به ميراث ادبي و  صحت و سقم آنها بايد توان مطرح كرد كه  چند فرضيه ميزمينه، 

   .دتاريخي اين دوره مشخص شو
  

 فرضية اول

ه بعد از حمالت مغول در ايران آغاز شده بود، در افول مباني فكري و عرفاني اصيل ك
هاي صفويه رو  دولت ةبلكه با سياست ويژ ،صفويه نه تنها رو به بهبودي نگذاشتة دور

ناخواه محصول  اند، خواه زيسته  شاعراني كه در اين دوره مي ذهنيت. نهادبه وخامت 
بيش از آنكه به امور بنيادين باشد، به  شاعران اين دوره توجه .اي است چنين دوره

در قضاوت و  رسد كه  نظر مي به. تاس  شده  هاي سطحي و امور نازل جلب مي پديده
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هاي تاريخي آنها را  ارزشگذاري آثار ادبي يك دوره يا حتي يك شاعر خاص نبايد زمينه
نظر دور  د ازاگرچه نبوغ و استعداد افراد را در كسب اعتبار ادبي نباي .تناديده گرف

داشت، استقالل و نبوغ فردي شاعر و نويسنده نيز در يك بستر اجتماعي و فرهنگي 
باشد، امكان پرورش نوابغ  داشتههرچه اين بستر غناي بيشتري . دكن  مجال بروز پيدا مي
همواره « ،كند  لذا بايد گفت متني كه شاعر و نويسنده خلق مي .تادبي در آن بيشتر اس

 :1384 برتنس،(» تر فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است م وسيعبخشي از نظا
كند و به همين دليل بايد گفت هر شاعري، فرزند زمانة   كه او در آن زندگي مي) 205

تبع آن  اگر زمانة او عمق و عظمت زيادي داشته باشد، ذهنيت او و به. خويش است
ادبي را هر  ةبلندي كار شاعران يك دوربنابراين، پستي و  .هنرش نيز متعالي خواهد بود

. زمانه و عوامل تأثيرگذار فرهنگي ارزيابي كرد در نظر گرفتنتوان بدون  چه باشد نمي
 آنان. شاعران سبك هندي نيز محصول بسترهاي فرهنگي و اجتماعي خويش هستند

يش خو ةقامت زمان ةجهان را به قد و قوار ،آنكه بر اين امر اشراف داشته باشند بي
ازجمله  ،هاي اخير هاي نقد ادبي سال اي از رهيافت كه در پاره چنان؛ اند بريده

ها  سوژه«شود كه   بر اين امر تأكيد مي ،»ماترياليسم فرهنگي«و  »گرايي نوختاري«
كنند كه   فرهنگي زندگي و كار ميي زيرا در افق ،توانند از زمان خود فراتر روند نمي

 )214همان، (» .ستا ها انايدئولوژي و گفتم ةبرساخت

هاي شعري شاعراني كه زندگي  گيرد كه در ديوان  صحت اين فرضيه هنگامي قوت مي
طور كلي،  به .مشوي اي قوي مواجه نمي اند نيز با انديشه سر آورده بهتنها در ايران خود را 

ه زيرا توجه صرف ب؛ اند موفقي نداشته ةشاعران اين عصر، در توليد انديشه، كارنام
خيالي در آفرينش تصويرهاي تازه، مجال انديشيدن و نيز  يابي و باريك مضمون
شدن و  بدون غرق ،كشف مضمون و تصاوير تازهالبته . داد آنها نمي هكردن را ب  تجربه
توجه اين شاعران از  ةبنابراين، هم .دهاي شاعران گذشته ممكن نبو دقيق ديوان ةمطالع

در  .دش  الي اشعار ديگران جلب مي جو در البهو به جست معناي  زندگي، جهان و انسان،
هاي بنيادي آنان براي شاعران اين دوره  بازخواني شعر گذشتگان نيز مباني فكري و انديشه

هاي ادب فارسي ازجمله رودكي،  پذيري اين شاعران از قله لذا ميزان تأثير،  جذابيتي نداشته
بسيار  ـ هاي آنان ويژه انديشه به ـو حافظ  فردوسي، ناصرخسرو، سنايي، عطار، موالنا

استاد شفيعي كدكني به . تمحوري مانند نظامي و خاقاني اس ناچيزتر از شاعران تكنيك
  :تعين گفتار ايشان چنين اس .اند له به خوبي اشاره كردهئاين مس
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چنين است كه  ]ياعران و منتقدان سبك هندش[ شناسي اينان انداز جمال گويا چشم...  
كه شعرِ صنعت و مراعات نظير زيبايي را فقط در همان حال و هواي عصر خويش بجويند 

آورند، از   و مقابله و تصويرهاي انتزاعي است؛ به همين دليل گاهي كه از قدما شاهد مي
شناسيِ  دهند، زيرا نظامي، در مباني جمال  ها را ارائه مي شعر حكيم نظامي بيشترين نمونه

اينان نه تنها مالك نقد و استناد . ز اصول سبكي اينان نزديك استشعرش، به بعضي ا
هايي هم كه از شعر فارسي، از  اند، بلكه در گزيده اي استوار كرده گونه سليقه شعري را بر اين

شناسي  اند، بيشترين حجم انتخاب را بر همين مبناي جمال آغاز تا عصر خود، ترتيب داده
هاي آغازي زبان  است كه از شعر طبيعي و لطيف دورهاند و جاي دريغ  انتخاب كرده

اند و طبعاً كمترين  برده فارسي، شعر عصر منوچهري و رودكي و فردوسي مطلقاً لذت نمي
بيني،  لحاظ تفكر فلسفي و جهان اي كه به گويا جامعه. دهند اي از آن استادان ارائه نمي نمونه

تذاذ از آن گونة هنري را نداشته است و زيسته است، در خود استعداد ال  بيمارگونه مي
ـ  است از هنر دوران سالمت عقليِ جامعه ـ هنر دوران فردوسي و ناصر خسرو توانسته نمي

  )41 ـ 42: 1385شفيعي كدكني، . (لذت ببرد
توان گفت دليل چنين رويكردي، در انحطاط فكري فراگيري ريشه داشت   بنابراين مي

و پيداست مردمي ) 466 ـ 468: 1384مكاريك، (كرد   ط عمل ميمسل» هژموني«مثابة  كه به
توانند از متون خردگرا بهرة الزم را ببرند و خود نيز  خردي باشند، نمي كه غرق در عصر بي
شمول است كه  رسد اين اصلي جهان  نظر مي به. شوند هايي متمايل نمي به خلق چنين متن

سمت  ها و معيارها به تضعيف شده، ارزش هرگاه در جوامع بشري، عنصر خرد و آگاهي
دنياهاي تازه و   ها بيش از آنكه از كشف است و مردم اين دوره گرايي متمايل شده صورت

  . دارند  تفكرات نوآيين لذت ببرند، خود را به اموري تفنني سرخوش مي
 بيان شاعران آن در طرح ةخود را در نوع زبان و شيو ،فقدان انديشه، در سبك هندي

بيني  جهان ،از آنجا كه اغلب اين شاعران .تاس پاافتاده نمايان كرده مضامين عادي و گاه پيش
پاياني از كشف روابط  ند، براي جبران اين نقيصه، به بازي بيا شتها اي ند شده ويژه و تعريف

آنها اين رسالت . دور و دراز اشيا با يكديگر و نيز خلق زباني دشوار روي آورده بودند
را در زبان و كالمي  »امور غيرمعمول«هي شاعرانه را فراموش كرده بودند كه هنرمند بايد بدي

عنوان نمونه، عارفاني  بهد، ان گونه عمل كرده شاعران بزرگ اين ةكه هم چنان، معمول بيان كند
ـ براي بيان تجارب عرفاني و كشف و شهودهاي  اند كه خود اعتراف كرده چنانـ  مانند موالنا

، زبان آنان ،با وجود اين آنان ند،ا شتهاي دراختيار ندا كلمه ،اند دهيانرگذ  ازسر مي اي كه هويژ
نمايد،   دشوار مي آنان اگر فهم شعر. تاس در زبان فارسيسالست و سالمت  نمونة اعالي

آنان خارج از سنخ تجربيات معهود  ةبلكه ماهيت تجرب ،دليل تعقيدات زباني نيست به
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 بازي تفننيِ ةاما ابهام موجود در شعر شاعران سبك هندي، زاييد .تدي اسخوانندگان عا
 ،شاعران گذشته .تسا آشناشان  ست و حال آنكه ماهيت تجربيات ادبيا زباني و بياني آنها

امور  ،اين شاعران ليو اند زبان خود قابل فهم كرده ناپذير را به سحرِ هاي بيان فضا و انديشه
هاي متعالي، در  بودن خود را از انديشه و عاري  دهكرخواننده دور  عادي را از دسترس فهم

كه شاعر و  دعقيده ش  توان با شوپنهاور هم  لذا مي. اند پشت ابهام تصنعي نهان داشته
ترين و  همواره نظرات خود را به ساده« ،براي گفتن داشته باشد »حرفي«اي كه  نويسنده
اي كه در سر  زيرا مايل است خواننده را در آن ايده كند؛  بيان مي ]ممكن[ ترين شكل صريح

افكار من : رأي خواهد بود كه بنابراين، با بوالو هم .ردارد، سهيم سازد و نه در هيچ چيز ديگ
همه جا روي به سوي روشني روز دارند و شعر من هماره حرفي دارد، چه خوب و چه بد، 

بندي، به  عران سبك هندي در خيالاوج كار شا )152 :1386شوپنهاور، ( ».حرفي دارد
انجامد؛ معماهايي كه يا فاقد معنا هستند و يا معنايي درخور   ادبي مي هاي آفريدن معماواره

تنها اعجابي است كه بعد از رازگشايي از  ،شود  توجه ندارند و چيزي كه نصيب خواننده مي
هاي شاعران  كه در ديواناشعار فاقد معنايي  .دده  آنها به او دست مي ةگون صورت طلسم

اند معنايي براي آنها بتراشند،  و منتقداني نيز تالش كردهاست گمنام و مطرح اين دوره آمده 
او آثاري از اين دست را شبيه . چه اندازه با سخن نغز همين فيلسوف آلماني مناسبت دارد

كس كه بر سبيل اتفاق  آن « كه فاقد شكل معناداري هستند و تنها داند   هايي بر ديوار مي لكه
ديگر  ؛هايي تخيل كرده و ببيند تواند شكل  مي ،نسبت به آنها دچار وسواسي بيمارگونه گشته

واهمه  حكم قاطعي كه استاد شفيعي كدكني، بي )162همان، (» .بينند  تنها لكه مي ،مردم
. خص كندتواند مش  است، وزن ادبي ديگر شاعران اين سبك را مي درباب بيدل دهلوي داده

  :گويد  او مي
كوشد كه او را هرچه بيشتر از   كند و مي  بيدل همة كوشش خود را صرف اعجاب خواننده مي

دور ببرد، به جايي كه هنگام بازگشت، خواننده جز  هاي رايج به ها و خيال ميدان اصلي تداعي
  ) 18: 1385ني، شفيعي كدك. (تعجب و حيرت، ارمغاني ديگر از اين سفر با خويش همراه نياورد

عرياني تماشا كرد كه  توان به  اما اوج افول فكر و انديشه در اين دوران را هنگامي مي
خانِ تنها و  اغلب منتقدان روزگار، اشعار فاقد معناي شاعراني مانند جالل اسير، عبداللطيف

آنان را اند و هرگاه كه خود معناي اشعار  نهاده  زاللي خوانساري را ارج و قربي تمام مي
دند؛ براي نمونه، خوشگو كر شدند، آن را بر قصور عقل و فهم خود منتسب مي متوجه نمي

مخفي نماند كه ابيات مخلقه «: گويد  خان تنها مي دربارة شعر ميرزاجالل اسير و عداللطيف
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شود، از قصور ذهن ماست والّا اين همه خود از كجا به  اين عزيزان كه فهميده نمي) مشكل(
در اين دوره، تعداد منتقدان  )96، مردم ديده؛ به نقل از 33: 1385فتوحي، (» .رسند  هم مي

زدني، شعر اين عده را از جنس  آگاهي مانند خان آرزو زياد نبوده است كه به فراست مثال
  )32همان، . (دانست  مي» ظ موهوملف«

  
 دوم ةفرضي

وان آن باشد كه شاعران ايراني گيري از فلسفه و تفكر هند شايد يكي از داليل عدم بهره
به اين . كردند   خود به اين فلسفه به عنوان امري گنگ نگاه مي ،مانند اسالف قبل از اسالم

البته روي سخن  ت؛اره كرده اسـاش غربي ـ شرقيدر ديوان  ـ شاعر آلماني ـ له گوتهئـمس
  :ايران قبل از اسالم است ةدور ةايشان دربار

ويژه ايران ادوار سپسينه، داشته باشيم  زمين، به اي از شعر مشرق صادقانهاگر بخواهيم ارزيابي 
و در تخمين چندوچون آن بهاي تلخكامي و شرمندگي آتي خود به راه گزاف نرويم، بايد 

از غرب . شده است ببينيم كه اساساً شعر راستين و ارزشمند در آن روزگار در كجا يافت مي
منظور روم شرقي، يعني [ه همساية نزديك شرقي نمايد چيز زيادي حتي ب كه نمي

ولي از آنجا كه آن . ها بيش از همه متوجه هندوستان بود نگاه. رسيده باشد] قسطنطنيه، است
كيشِ ديوانه و هيواليي، در چشم پرستندگان آتش و عناصر، و آن فلسفة گنگ در نگاه 

فتني باشد، لذا از اين ديار توانست پذير مرداني از اهل زندگي عاري از تكلف، هرگز نمي
  )239: 1383گوته، . (ها است اي را برگرفتند كه هميشه خوشايند همة انسان توشه

هاي  بيشتر قصه ،زيرا در همان دوره ت؛سا رسد كه حق به جانب او  نظر مي به
توجه ايرانيان را به خود جلب كرد ، كليله و دمنهو  بيدپايروشن هندوان مانند   گونِ حكايت

بعيد نيست  بنابراين. ددور مان ها، اديان و نگرش فلسفي اين قوم از دسترس آنان به اسطوره و
هاي متنوعِ مذهبي  كردند كه آيين تصور نمي ،اند گذاشته  شاعراني كه از ايران به هند قدم مي

اگر شاعران اين دوره به . دباش داشته عناصري مفيد ،هاي عرفاني و فلسفي آنان و گرايش
عوالم مقالي  ،كردند كه هر زمان، مكان و انساني  اصل اساسي هنر و شعر توجه مياين 

ديگري است، پي  زاي دارد و چون ميدان تجربه و دريافت او از هستي متفاوت ا جداگانه
بردند كه هند با آن همه عظمت، ديرينگي و وسعت جغرافيايي و نيز تنوع فرهنگي خود   مي
با غفلت از اين اصل، شعر  ،شاعران سبك هندي. دن و زبان آنان باشذه ةكنند تواند تغذيه  مي

  . دمحروم كردن ،هنرمند »تناسب با زندگي واقعيِ«يعني  ،رنخود را از اصل حياتي ه
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شان در گام نخست به سنت ادبي ايران بيشتر شد، از هنر اصيل فاصله  هرچه سرسپردگي
. دور افتادند ، بيش از پيش از ميدان هنر واقعي بهگويي ؛ و در گام دوم نيز به بهانة تازهگرفتند

توضيح آنكه شاعران ايراني مهاجر به اين دليل كه با مخاطبان جديد سروكار داشتند، بيان 
هاي شاعران سلف هموطن خويش را براي اين مخاطبان جديد اوج  مضامين و انديشه

بايد دوران بازخواني سنت به همين دليل، دورة اول سبك هندي را . دانستند  خالقيت مي
اما همين كه اين مخاطبان تشنه و هنرشناس . ـ دانست خصوص سبك عراقي ادبي ايران ـ به

كنند، متوجه   بهتري كسب مي هاي شعري شاعران بزرگ فارسي آشنايي  با ديوان
شود؛ و دامنة ايرادها تا  ها آغاز مي شوند و اعتراض  بودن مضامين اين شاعران مي تكراري

» مضامين«شود كه آيا  رود كه دربين شاعران و منتقدان اين مسئله مطرح مي  آنجا پيش مي
ونه ـيك نم. وع شعر قرار دادـتوان موض  پذيرند يا يك مضمون را به طرق مختلف مي پايان

و كيفيت جواب او  ـ رين شاعر اين سبكـت ات، پيرامون شعر صائب ـ قويـاز اين اعتراض
  :شود زير نقل مي به اين اشكال، در
خواند و از چهار سوي   اند كه روزي صائب در مجلس ظفرخان احسن شعر مي آورده

: جواني كشميري كه به علت مشايخه گرفتار بود، گفت. گفتند  مجلس او را آفرين مي
است كه پيشينيان  شعراي زمان ما را غير تبديل و تغيير حروف، كاري ديگر باقي نمانده «

  : صائب بالبداهه اين بيت را خواند. »اند اند و رفته ي رنگين بستهها همة مضمون
 هست مضمون نبسـته بنـد تنبـان شـما     هـاي رنگـياهل دانش جمله مضـمون

  )190، تذكرة حسينينقل از  ؛ به105: 1385فتوحي، (

 انصاف بايد گفت كه هرچه نظر اين جوانك ناشناس و گمنام استحكام و قوت منطقي به
  . دارد، در آن سوي، پاسخ شاعري مفلق مانند صائب از هر برهان و استداللي عاري است

كنند خطوط ارتباطي آثار خود   پس از اين مرحله است كه شعراي اين عصر تالش مي
گرداني از مضامين و  گويي و بيگانه را با اشعار شاعران قديم پنهان سازند و بر دامنة غريب

اگر گام نخست، تقرب  به سنت بود، اين مرحله . افزايند  رسي ميتصاوير معهود شعر فا
اي كه درنهايت به گسستي جدي  شود؛ فاصله  گيري از سنت محسوب مي آغاز فاصله

توجه افراطي شاعران سبك هندي به .  شود  انجامد و اشعاري گنگ و نارسا آفريده مي  مي
عناصر شعري مانند عاطفه و انديشه شعر آنان را از ديگر ، »آفريني مضمون«و  »تصوير«

نظر  ، بهكه استاد شفيعي كدكني مطرح كرده است اي و اين قاعده تاحد زيادي محروم كرد
  :دگوي  او مي .آيد  درست مي
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مالك شعر ضعيف و قوي و متوسط در همين است كه بعضي از تمام عناصر يا بيشتر «
كم دارند و  ةضي از تمام عناصر بهرعناصر به قوت برخوردارند و بعضي از يك عنصر و بع

شود يكي از اين عناصر جاي   بعدي اهل ادب سبب مي گونه است كه وقتي بينش يك بدين
و بعد كه عنصر ديگري تجديد حيات كرد، آن  شود  بقيه را بگيرد، شعري مد روز يا قرن مي

درباب سبك شعراي قاجاري  ةقياس شود با عقيد. گيرد  مي نوع شعر مورد استهزا قرار
  )86پاورقي: 1380شفيعي كدكني،( ».ما در باب آنها ةهندي و باز عقيد

ويژه بيدل  صراحتاً دربارة سبك هندي و به ها شاعر آينهايشان همين نكته را در مقدمة 
 )17: 1385شفيعي كدكني،  . (كنند  دهلوي يادآوري مي

صاوير دور از ذهن، بعد گرايي افراطي شاعران سبك هندي و خلق ت بنابراين، با ذهن
، رو به سستي گراييد و اشعار انتزاعيِ »انديشه و عاطفه«اساسي و واقعي شعر، يعني 

  :هاي شعري آنان را پر كرد؛ حال آنكه آلود، ديوان وهم
ترين عنصر شعر كه بايد ديگر عناصر درخدمت آن باشند، همين عنصر عاطفه  گمان مهم بي

بايد اين عنصر بر  .دكن  را در صور مختلف خود ترسيم مياست كه زندگي و حيات انساني 
يعني آنها درخدمت اين عنصر باشند نه اينكه عاطفه درخدمت  ؛ديگر عناصر فرمانروا باشد

آنجا كه عاطفه نباشد، پويايي  .تچرا كه شعر چيزي نيست مگر تصويري از حيا ،آنها
طفه، شعري است مرده و عا و درحقيقت شعر بي حيات و سريان زندگي وجود ندارد

توانند جاي ضعف و كمبود حيات را در آن  نمي ،هرقدر عناصر ديگر در آن چشمگير باشند
 )88ـ  89 :1380شفيعي كدكني،( .جبران كنند

يعني كشف و  ـ تجربيات ناب ادبياز  ،شعر سبك هنديتوان گفت كه   درمجموع مي
 هاي صائب و بيدل را استثنا كنيم ز غزلاي ا ، اگر پارهاي ندارد بهرهچندان  ـ شهود هنري

ساير شاعران اين  ).تها در ديوان همين دو نيز زياد نيس غزل هگون تعداد اين كههرچند(
براي يافتن  تالش .دگوين  اي پيشينه شعر مي براساس عنصر خودآگاه و با انديشه ،سبك

 »عنصر آگاهي«ون بد، »بندي خيال«مضمون و تصوير تازه يا به تعبير خود اين شاعران 
دانيم هنر اصيل عموماً ازطريق نفوذ شاعر و نويسنده در   حال آنكه مي. پذير نيست امكان

  :زيراشود؛   آفريده مي ضمير ناخودآگاه فردي و جمعي
 .ددهن  هاي بنياديني است كه مغز و هسته كار اصيل را شكل مي ناخودآگاهي منزلگاه ايده

چه در زندگي  ،خواهد  و اليزال؛ و هر كس كه مي تنها آنچه فطري است، اصيل است
 .بايد بدون درك قوانين از آنها پيروي كند ،به جايي برسد ،معمولي و چه در ادبيات يا هنر

  )242: 1386شوپنهاور، (



 93   اله طاهري قدرت

 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، نامة ادب پارسي،  كهن

صورت  البته نبود تجربيات اصيل و انديشة منسجم درنزد شاعران سبك هندي، به
هاي شعري اين دوره، كمتر غزلي  در ديوان. يان استپوشيده در ساختمان شعر آنان نيز نما

افتد مضاميني متضاد،   توان يافت كه انسجام معنايي استواري داشته باشد و بسيار اتفاق مي  مي
يابد كه در محور عمودي ابيات كمترين پيوند معنايي   حتي در يك غزل، بروز و ظهور مي

  .  با يكديگر ندارند
 

 ومس ةفرضي

اند، به  رسد شاعران ايراني مهاجر و مقيم هند، ارتباط و تعاملي با بوميان هند نداشته  نظر مي به
و خود را  ندزيست  فرهنگي مي ةاحتمال، مسلمانان هند در يك نظام بست اين دليل ساده كه به

 و از آنجا كه شاهان، وزيران و حكام محليِِ ندداشته بود  عمد از نفوذ هندوها بركنار نگه به
اند، ناآشنايي شاعران با اديان  همگي يا اغلب مسلمان بوده ،گوي فارسي شاعرانِ بانِپشتي

اگر اين فرضيه درست بوده .  آنان، امري شگفت نخواهد بود يهاي فكر ديگر هندي و سنت
لحاظ فرهنگي و گفتمان ديني و ادبي حاكم بر آنها،  توان گفت دربارهاي هندي به  باشد، مي

رغم تغيير جغرافيا، شاعران  اهان ايراني چندان تفاوتي نداشت و بهبا دربارهاي پادش
با همان  اشعار خود را شدند و اي نمي گوي هند، وارد فضاهاي گفتماني تازه فارسي
. آفريدند ميكالمي و حتي با همان موتيوهاي ادبي رايج  ـ هاي ديني، عرفاني و فلسفي انگاره

اريخي و ادبي درجة اول ـ مانند نسخ خطي فراواني كه اين فرضيه بايد با مراجعه به متون ت
  . ـ بيشتر كاويده شود قاره وجود دارد هاي شبه در كتابخانه

 

 مچهار ةفرضي

ت ئگو، به فرهنگ و ادب ايران در هي رسد شاعران ايراني يا هنديان فارسي  نظر مي به
دند و لذا به فكرشان كر  از هر فرهنگ ديگر نگاه مي »فرهنگي داراي اتوريته و خودكفا«

اگر اين فرضيه تاحدي . هاي ديگر نيست نياز از فرهنگ رسيد كه هيچ فرهنگي بي نمي
ـ  است وفور آمده ها و اشعار شاعران اين دوره به هاي آن در متن كه نشانه ـدرست باشد 

اصيل بين فرهنگ ايران و هند  »گفتمان فرهنگي« ،مورد بررسي ما ةدهد در دور  نشان مي
كردند كه حامل   زيرا شاعران ايراني با اين پيش فرض به هند سفر مي ت،رقرار نشده اسب

مرور زمان براي خود شاعران  نقص و كامل هستند و متأسفانه به عيار، بي هاي تمام انديشه
توانند براي يكديگر سودمند   دو فرهنگ وقتي مي. دهند نيز چنين تصور باطلي ايجاد شده بو
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اگر يكي از . گوي متعادل و برابر را دربرابر هم گشوده باشندو مفاهمه و گفت باشند كه باب
اي برحق بداند، در  كننده هيچ دليل قانع طرفين، دچار رعونت فرهنگي باشد و خود را بي

درجة اول خود و در درجة بعد طرف مقابل خود را از ثمرات ارتباط و تعاملي سازنده 
دربرابر فرهنگ مهاجم، آن ديگري راه تسليم محض را  همچنين، اگر. كند  نصيب مي بي

قصد حفظ هويت خود و استفاده از مزاياي فرهنگ رقيب تالش كند، باز  درپيش نگيرد و به
رسد بين ايرانيان مهاجر و ساكنان هند،   نظر مي اما به. هم ثمراتي نصيب هر دو خواهد شد

تنها به يك نمونه اشاره  ،ثبات اين فرضيهبراي ا. است يك از روابط مذكور برقرار نبوده هيچ
اوضاع و احوال  ةبه نكاتي دربار ،منير ةكارنام ،منير الهوري، در اثر ارزشمند خود :دشو  مي

تأييد روشني  بهما را  چهارم ةادبي هند آن روزگار اشاره كرده است كه فرضي ةحاكم بر جامع
سنجان، حاكمان و  ز طرف سخناو داليل مقبوليت و پذيرش شعر يك شاعر ا .دكن  مي

  :دشمار  گونه برمي خوانندگان عادي را بدين
پيري، بلندآوازگي، توانگري و  :دافتد كه چهار صفت داشته باش  امروز كسي سخنش مقبول مي

شاعر . خرد ي نميبنژادم، كسي سخنم را به جو اما من جوانِ مفلس و گمنامِ هندي ؛بودن ايراني
بايد خود را به مرز خراسان ... گيرند بر او خرده نمي ،ارسي خطا كندايراني اگر صدبار در ف

كاران، زمين  اين سيه ،صداقت بگويم كه اهل هندم منسوب ساخت تا شعرم را بپذيرند و اگر به
  )27، كارنامة منير؛ به نقل از 117: 1385فتوحي، . (كنند  سخنم را به خاك سياه برابر مي

هنر و  ةرا از جوهرـ  ايراني و هندي ه ـفي بود تا هر دو گروچنين نگاه و نگرشي كا ةغلب
از زندگي پيرامون خود و جهاني كه در آن  ،نتيجه، هر دو گروه؛ و درشعر اصيل دور كند

مورد از سنت  بي »الگوبرداري«و » تقليد«و سرانجام به وادي  نكردند غفلت ،كردند  زندگي مي
  .شدند  هاي افراطي كشيده گويي گويي، به دامن مهمل ازهدر غلتيدند يا به بهانة ت ادبي ايران

اقتدا به شاعران مهاجر ايراني در هند و چند شاعر به نسبت شاخص در ايران، شعر اين 
در فضاي ناسالم فرهنگي،  اين امري بديهي است كه. دوره را به مدزدگي دچار كرده است

شوند و شاعران و نويسندگان   بزرگ داشته ميبيهوده افرادي  د وافت  راه مي ناروا به امواجي به
 ةنتيج .دورزن  شاخص مبادرت مي ةبه پيروي كور از چند چهر ،نوپا بدون آنكه خود بدانند
از شاعران و نويسندگان و توليد آثاري  »استقالل هنري«سلب  ،عيني و سريع اين وضعيت

ي تأمل در ذات زندگي و جا هنرمندان به ،در اين حالت .تآور اس يكدست، مشابه و مالل
  پذيرفته» الگوي ادبي«پندارند   شدن در تجربيات فردي، در بطن آثار ديگراني كه مي غرق
كنند و به سبك ديگران سخن   را رها مي »سبك فردي«شوند و   اي هستند، غرق مي شده
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الت ادبي بنابراين، در بسياري موارد، عالوه بر اينكه هنر آنان فاقد هرگونه اص .دگوين  مي
    .دشون  كننده مي شدت به هم ماننده و خسته است، به

 

  گيري  نتيجه
هاي ادبي شاعران  انگاشتن ارزش معناي ناديده وجه به هيچ است، به آنچه در اين مقاله آمده

سبك هندي نيست؛ بلكه طرح چند فرضيه است كه بايد درستي يا نادرستي آنها با مداقه در 
هدف اصلي اين نوشتار آن بود كه . و نيز كتب تاريخي اثبات شودديوان شعراي اين عصر 

گيري نظام  اي از ادبيات و شكل نظر خوانندگان گرامي را به اين مهم جلب كند كه هر دوره
تك شاعران و  آيد و تك  وجود مي ادبي، در بستر تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي به

كه گذشت، عصر  چنان. آنها را خواهد داشتاي آنان رنگ و روي عصر  سبك فردي و دوره
هاي قبل از خود كه با حملة مغول آغاز شده بود، غرق در انحطاط فكري  صفوي مانند دوره

هاي صفوي كه يكي پس از ديگري آمدند، نه تنها بر اين انحطاط فائق  دولت. و ادبي بود
ليل تداوم انحطاط مذكور بيان هايي براي تع فرضيه. نيامدند، بلكه بر دامنه و عمق آن افزودند

شد و درنهايت اين پرسش مطرح شد كه چرا با تغيير جغرافياي فرهنگي شعر فارسي 
افكنده  يافتن به دربارهاي امراي هند، نظام ادبي كه شاعراني مانند صائب پي ازطريق راه

بست را بايد در شعر  توان گفت كه تخم بن  درمجموع مي. بست رسيد بودند، به بن
چون و  اگر صائب با توجه به اقتدار بي. جو كردو نيانگذاران اين سبك مانند صائب جستب

هايي كه براي شعر  چرايي كه داشت، كمي در زمان، مكان و موقعيت فرهنگي و فرصت
يابي، عرصة  كاري در امر مضمون كرد و با افراط  فارسي فراهم شده بود، دقت بيشتري مي

هاي بعد سر از  داد، چه بسا بعيد بود كه شاعران نسل سوق نميسوي معماوارگي  هنر را به
  . وجه دربياورند هاي بي معناسرايي بي
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  .ياي كتابدن :تهران ،چ سوم ،داعي گيالني تقي فخر سيدمحمد ةترجم ،شعرالعجم ).1368( ، محمدشبلي نعماني
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 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، نامة ادب پارسي،  كهن

 .سخن :تهران ،روطيت تا سقوط سلطنتشادوار شعر فارسي؛ از م ).1380( شفيعي كدكني، محمدرضا

  .آگاه ةمؤسس :تهران ،چ هفتم ،ها؛ بررسي سبك هندي و شعر بيدل شاعر آينه). 1385( شفيعي كدكني، محمدرضا
 .آگاه :تهران ،چ دوم ،شاعري در هجوم منتقدان). 1385( شفيعي كدكني، محمدرضا

 مركز نشر :تهران ،ياري رضا ولي ةترجم ،جهان و تأمالت فيلسوف ).1386( شوپنهاور، آرتور

 .فردوس :تهران ،چ ششم ،1/5 ج ،تاريخ ادبيات در ايران ).1370( اهللا صفا، ذبيح

 .نشر نگاه معاصر :تهران ،چ هفتم ،انحطاط ايران ةاي بر نظري ديباچه )1386( طباطبايي، سيدجواد

  .سخن: ، چ اول، تهراننقد ادبي در سبك هندي) 1385(ي رودمعجني، محمود فتوح
  نشر بازتاب نگار : تهران ،محمود حدادي ةترجم ،غربيـ  ديوان شرقي). 1383( گوته، يوهان ولفگانگ فون

  .آگاه: ، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، تهرانهاي ادبي معاصر دانشنامة نظريه). 1384(مكاريك، ريما ايرنا 
 .نشر هما :تهران ،ايران و جهان از مغول تا قاجاريه ).1364( نوايي، عبدالحسين

   .روشنگران و مطالعات زنان :تهران ،چ دوم ،مراد فرهادپور ةترجم ،انتقادي ةحلق). 1378( هوي، ديويد كوزنز
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