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  شناسي در ادبيات فارسي تأثير جامعه
  هنر حريري است كه بدن مجـروح و عريـان جامعـه و حقـايق نـاگوار زنـدگي را       

كـه تـاريخ    نماياند و در حـالي  ها را به صورتي غيرمستقيم به انسان مي  پوشد و واقعيت مي
ت، از مانـدگاري  هنرمنداني كه اثرشان ملـي اسـ  . كند ها را بطور مستقيم بيان مي واقعيت

اثـر  . هنر ملي، هنري است كه عناصر آن از زندگي مردم گرفتـه شـده اسـت   . برخوردارند
  1.آرايد هنري بزرگ، مخلوق جامعه است و فرد هنرمند تنها آن را مي

اي اجتمـاعي اسـت و    توليـدي هنـري و پديـده   » هنـر كالمـي  «ادبيات به عنوان 
شناسي از يـك سـو و ادبيـات از     ميان جامعهكوشند تا پيوندي  شناسان ادبيات مي جامعه

  2.سوي ديگر برقرار سازند و تصويري از تحول و تكامل جامعه بدست دهند
شناس ايراني، غالم حسين صديقي، يك ربع قرن پيش نخسـتين   نخستين جامعه

او راه شـناخت جامعـه را در ادبيـات    . در ادبيـات را مطـرح سـاخت   » اجتماعيات«زمزمه 
  .كليد بسياري از درهاي بسته فرهنگ را در اين صندوقچه يافته بود وجو كرده و جست

گاهي داير كند كه در آن بـه   تواند در جامعه ادب ايران آزمايش عالم اجتماعي مي
شناسي دست بزند و نشـان بدهـد چگونـه تـاريخ مـا، ادبياتمـان و        كشفيات بزرگ جامعه

تـرين اسـناد    اصيل«: احمد اعتقاد دارد كه جالل آل سازد، چنان ادبيات ما تاريخمان را مي
  3.»تاريخ هر ملتي ادبيات است، مابقي جعل است

هاي اجتمـاعي هـر    وجوي بازتاب ويژگي شناسي در ادبيات، جست منظور از جامعه
هـر چـه تعهـد هنرمنـد     . دورة تاريخي در آثار ادبي است كه در آن دوره پديد آمده است

  تر در آثار او بـه خـود اختصـاص     عي فضايي، بيشتر باشد مسايل و موضوعات اجتما بيش
شاعر، نويسنده و هنرمند در عصر خـويش و در فضـاي اجتمـاعي عصـر خـود      . دهند مي

پذيرنـد و در حـدي كـه تـأثير      كنند و بديهي است كـه از آن فضـا تـأثير مـي     زندگي مي
  4.كنند س ميدانند، اين تأثير را در آثار خود منعك جا كه الزم مي اند و تا آن پذيرفته

نمـا از زنـدگي، تـاريخ، فرهنـگ،      اي تمام شناسي در ادبيات آيينه به وسيلة جامعه
شود و نقشـي مهـم را    گذرد نموده مي چه در جامعه مي اي از آن جامعه، خانواده و خالصه

اي معين از حيات اجتمـاعي در كميـت و    كه ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه در دوره
دادهـاي اجتمـاعي و    ها و روي بسياري از پديده. دهد كند نشان مي مي يا كيفيت هنر ايفا

هـاي   تـوان از گنجينـه ژرف ادبيـات فارسـي در زمينـه      هاي گذشته را مي فرهنگي دوران
ــا      ــتقيم ي ــي، مس ــي، اداري و سياس ــادي، اخالق ــادي، اعتق ــايي، اقتص ــاريخي، جغرافي ت
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نامـه، سـمك    نامـه، قـابوس   سياست توان به از جمله اين آثار مي. غيرمستقيم بيرون آورد

  5.اشاره كرد... عيار، تاريخ بيهقي و
يك اثر  ادبي صرفاً يك بازي تخيلي و يا از تراوشات يك مغز هيجان زده نيسـت،  

ادبيـات،  . بلكه رونوشتي است از آداب و رسوم و هنجارهاي فرهنگي عصر پديد آورندة اثر
ـ  عصاره اي كـه شـاعر در آن    ه ارتبـاط دارد؛ زمانـه  اي است از فرهنگ جامعه و با روح زمان

در حقيقت شـعر شـكلي از فرهنـگ معنـوي     . پرورش فكري، ذوقي و فرهنگي يافته است
  .جامعه است

شناسي شعر كليم، اهميت اوضاع اجتماعي عصر صفوي  قبل از پرداختن به جامعه
  .توان ناديده گرفت را نمي

  اوضاع و احوال اجتماعي ـ سياسي عصر صفوي
هاي تاريخي صفويان آن است كه ايـران در آن روزگـار بـه     از واالترين ارزشيكي 

صورت يك سرزمين مستقل در محدودة جغرافيايي و فرهنگـي بـا مرزهـاي ويـژه آن در     
دوران استقالل خود درآمد و به مرز دوران ساساني، و بازيافتن وحـدت ملـي بازگشـت و    

. خاسـتند  بودنـد از درون ايـران برمـي   حكومت از آن پادشاهاني شد كه هر كه و هر چـه  
  عامل اساسـي در ايجـاد ايـن وحـدت، گـرايش ملـت ايـران بـه مـذهب تشـيع و دوري           

تـرويج تشـيع بـه عنـوان مـذهب رسـمي كشـور و        . افزون از مذهب اهل سنت بود روزي
  .هاي مذهبي اهل تشيع، جامعه مذهبي را در كشور پديد آورد فعاليت

هـا در كليـه امـور     لبه عالمـان ديـن و تسـلط آن   نتيجه سياست ديني صفويان، غ
طلـب كـه محـيط را     در اين ميان جمعـي سـودجو و جـاه   . اجتماعي و حتّي سياسي بود

ديدند به جامعه متشرعان و واعظان درآمده و  مناسب و پادشاهان وقت را مشوق خود مي
نمـا پيـدا    و شـيخ از اين رو هزاران زاهد و عابـد  . يافتند از اين راه به منافع خود دست مي

  .شد و بازار ريا رونق گرفت
داشـت علمـا، تشـويق     شاه عباس به همان اندازه كـه بـه گسـترش ديـن، بـزرگ     

سـازي،   هنرمندان و مانند اين كارها نظـر داشـت، بـه تجـارت و روايـي كـار اقتصـاد، راه       
  .نمود ها توجه مي معماري، احداث شهرها و يا تكميل كردن آن

  ركـت امنيتـي كـه در سراسـر ايـران برقـرار شـده بـود و         در عصر شاه عباس به ب
هـا سـاخته شـده بـود، تجـارت رونقـي        سراهايي كه در مسير راه ها و كاروان چنين راه هم

بردند كه البته اين رفـاه و آسـايش    فراوان داشت و مردم در رفاه و آسايش نسبي بسر مي
هـا كـه بـويژه در     سـرگرمي  از جمله ايـن . هايي شد گذراني ها و وقت ماية شروع سرگرمي
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شد، گردآمدن مردم از طبقـات   اصفهان و بعضي از شهرهاي جنوبي ايران بسيار ديده مي

بسياري از اهل ادب، هنر، تجارت و حتّي گـاه  . ها بود خانه ها و شراب خانه مختلف در قهوه
. تنشس وگو مي يافت و با حاضران به گفت ها حضور مي شاه عباس شخصاً در بعضي از آن

هـايي   نموده و يا به طرح غزل ها غالباً شاعران شعرهاي خود را عرضه مي خانه در اين قهوه
  .پرداختند از استادان براي جواب گفتن مي
خواري را منع كرد ولي بعداز مدتي دوباره از سر گرفـت و   شاه عباس مدتي شراب

هـاي   صفوي را از دوراناگر چه عصر . كردند مردم نيز در اين كار به آزادي عمل رفتار مي
شماريم اما نبايد بسياري از اعمال زشـت و نابخشـودني را كـه در     با رونق تاريخ ايران مي

در ايـن دوران تازيانـه زدن، كشـتن دادخواهـان و     . اين عهد جاري بـود فرامـوش كنـيم   
يـزاد، سـوزاندن    دادگران، كشتارهاي بزرگ مردم، پوست كنـدن آدم  بازگذاشتن دست بي

آدم در آتش يا در قباي باروتي و بسياري از اين گونه اعمال وحشـيانه از جملـه    فرزندان
  .كارهاي عادي بود

خواري و اعتياد به افيون و حب فلونيا، شربت كوكنار، مفرح افيوني بنـگ و   شراب
  6.حشيش در اين دوران در ميان مردم و طبقات برگزيده كشور باب بود

شـويم كـه دوران مـورد مطالعـه مـا از حيـث        از مطالبي كه بيان شد متوجه مـي 
جريانات اجتماعي بطور كلي دوراني نامساعد بود؛ اگر چه با اعالم مذهب رسـمي تشـيع،   
ايرانيان را به جانب نوعي از وحدت كه جنبه ديني داشت سوق داد، امـا در مقابـل مايـه    

و اجتمـاعي،   هاي انحطاط فكري، علمي، ادبـي  گذاري پايه گسترش و رواج مفاسد و بنيان
  .و شيوع خرافات در ايران گرديد

  اوضاع ادبي عصر صفوي
اعتنايي به زبان و ادب پارسـي بـود، دورة احيـاي مجـدد      دوران صفوي، دوران بي

زبان و ادب عرب و فنون وابسته به آن در ايران بود، به علت رواج مذهب شـيعه اشـتغال   
افـزايش يافـت بـه علـت سياسـت       هايي فـراوان بـه آن زبـان    به ادب عرب و تأليف كتاب

. سرايي و مدح ائمه بسـيار معمـول بـود    مذهبي پادشاهان صفوي در شعر اين دورة مرثيه
يي كه در دورة صفويان ذكر آن اهميت دارد، عالقة سالطين صفوي به زبان تركـي   مسأله

  .بود
شاهان صفوي براي شاعران مديحه سرا ارزش كمي قايل بودند، بـه همـين علـت    

از شاعران برجسته ايراني راه كشـورهاي همسـايه را در پـيش گرفتنـد و زينـت      گروهي 
بخش بارگاه سالطين هندوستان شـدند و اينـان در مـواردي بسـيار مقـيم يـا فرزنـدان        
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مهاجرين نبودند، بلكه كساني بودند كه از ايـران بـه هندوسـتان رفتنـد تـا ثروتـي بهـم        

شود كه اين نبـودن مشـوق،    جا معلوم مي ز اينا. گاه به زادگاه خود بازگردند رسانند و آن
  7.باعث شد تعداد شاعران دورة صفوي اندك باشد، نه عدم ذوق و استعداد

تر به طبقه  با سياست حاكم در دوران صفوي شعر از انحصار افراد معدود كه بيش
شـماري قابـل   . باالي جامعه تعلق داشتند بيرون آمد و در ميان عامـه مـردم رواج يافـت   

هايي بودند كه با كـار شـاعري چنـدان مناسـبتي      حظه از شاعران اين دوره اهل پيشهمال
اين وضع سبب شد كه زبان ادب از صالبت خود دست بكشد و به سادگي گرايـد  . نداشت

  8.و از نظر محتوا نيز به مضاميني بپردازد كه قابل فهم مخاطبان خود باشد

  ر صفويسبك هندي، بازتاب دهندة شرايط اجتماعيِ عص
كردند كـه   هايي را مي پردازي شاعران عصر صفوي مضاميني تازه و تصاوير و خيال

اي از ادبـا و   عـده . متفاوت با گذشـته و منطبـق بـا معيارهـاي زيباشـناختي آنـان باشـد       
نويسندگان، پديد آمدن سبك هندي را در ادبيـات فارسـي زاييـده شـرايط اجتمـاعي ـ       

شناختي مخاطبان ادبيات در آن عصـر   ازهاي زيبايياقتصادي عصر صفوي و پاسخي به ني
  9.دانند مي

يكي از عوامل پيچيدگي و دشواري شعر سـبك هنـدي عبـارت اسـت از حركـت      
  .طبيعي و تدريجي هنر از وضوح و روشني و سادگي كالسيك به جانب پيچيدگي

در ادبيـات هنـد نـوعي    . تأثير ذوق هندي را در چنين روندي نبايد ناديده گرفـت 
هاي غريـب و دور از ذهـن    وجود دارد كه آكنده از مجازها و استعاره» بهاگ«ر به نام شع

  10.است
هــاي  خصوصــيت برجســته ايــن شــيوه گســيختگي معــاني و پريشــاني انديشــه 

گويـد و حتـي در يـك     سرايندگان آن است كه هر بيتي از عالم خاص خويش سخن مـي 
با اين همه غرابـت خيـال   . گيرد رار ميديگر در كنار هم ق غزل، گاهي معاني متضاد با يك

  11.شود ها در شعر اين دسته از شاعران نوعي لذت در خواننده ايجاد مي و تازگي حرف
شعر سبك هندي پشتوانه فرهنگي مقتدر نـدارد و نمودهـاي قـومي، اسـاطيري،     
تاريخي و اعتقادي در آن اندك است كه ايـن خـود نشـان از گسسـت فرهنـگ شـاعران       

  .ز سنت فرهنگي ـ ادبي ايراني استسبك هندي ا
شايد بتوان گفت اين گسست فرهنگي، ناشي از اوضاع اجتماعي ـ سياسي حـاكم   

  .بر عصر صفوي باشد
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  معرفي كليم كاشاني و شعر او

خـالق  «اسـت كـه او را   » طالبـاي كلـيم  «ميرزا ابوطالب كليم كاشاني مشهور به 
  .اند خوانده» المعاني ثاني

الشـعراي   سبك هندي و معاصر شـاه عبـاس كبيـر و ملـك     وي از شاعران مشهور
تـاريخ تولـد وي معلـوم    . اسـت ) پنجمين پادشاه سلسله گوركانيان هند(دربار شاه جهان 

نيست و ارباب تذكره در محل تولد او نيز ترديد كرده، بعضي او را متولد همدان و بـزرگ  
  12.اند شده كاشان و برخي برعكس نوشته

كليم هم مانند بسياري از شاعران، ايران را بـه قصـد هنـد     به علت شرايط حاكم،
  .گيرد كند و بعد از مدتي مورد توجه شاه جهان قرار مي ترك مي

كليم كاشاني دومرتبه به هندوستان سفر كرده كه دومين مسـافرت او منجـر بـه    
در اين سفر، كلـيم مالزمـت ميرمحمـدامين ميرجملـه شهرسـتاني      . مهاجرت شده است

االمين را اختيار كرد و به اهتمام او جزو شعراي دربار شد و بعـداز مـدتي    روح متخلص به
الشـعرايي   در آغاز پادشاهي شاه جهان بدين پادشاه تقرب جست و سرانجام خطاب ملـك 

  .يافت
  13.هـ ـ ق و مدفن او در كشمير است 1061سال وفات او 

ام شـامل   تناد نمـوده جانـب بـه آن اسـ    تعداد اشعار كليم در ديواني كامل كه  اين
دهد كه او در همه انـواع شـعر طبـع     با نگاهي به كليات كليم نشان مي. بيت است 8668

  .آزمايي كرده، ولي مهارت و شهرت او در غزل است
جا كه كليات كليم بازتاب محيطي است كه در آن خلق شده، براي رسـيدن   از آن

وي در عرصـه اجتمـاع از منظـر     هـاي  شناسي شعر كليم و پرداختن به ديـدگاه  به جامعه
  .بايست نهادهاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داد شناسي مي جامعه

  شناسان بررسي نهادهاي اجتماعي از ديدگاه جامعه
شناسي چند نوع است، برخي از اهميت، ثبـات، قـدمت و    امور اجتماعي در جامعه

اي مـوارد   و در پـاره عموميتي بيشتر برخـوردار اسـت، و بعضـي نسـبتاً جديـد، محـدود       
امـوري كـه از نظـر اسـتمرار، عموميـت و اسـتقرار در جوامـع        . خصوصي و فرعـي اسـت  

شناسان، نهادها به منزله  به نظر جامعه. ست» نهادها«گيرد  گوناگون، مورد توجه قرار مي
  رود و ســنگ بنــاي اصــلي جامعــه تلقــي  بنــدي و نســوج جامعــه بشــمار مــي اســتخوان

در زبان فارسي به مفهومي كه امروز در علوم اجتماعي از آن استفاده  واژه نهاد. گردند مي
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يكـي از  . و وضـع گرديـد  » انسيتوسـيون «شود، اصطالحي است جديد و معادل كلمه  مي

مفاهيم اين كلمه در زبان فرانسه، سازمان يا نوعي  تشكل سازمان يافتة اجتمـاعي اسـت   
اجتماعي بـه عهـده داشـته باشـد و     كه داراي خصوصيات حقوقي و قضايي بوده و نقشي 

پـس  ... مانند نهاد ديني، سياسي، اقتصادي و. مستقل از ميل و اراده فرد يا افراد دوام يابد
به عنوان مثال تعليم و تربيـت، يـك نهـاد    . شود هر سازماني، نهاد اجتماعي محسوب نمي

تـوان   را نمـي گاه يا مؤسسه آموزشـي   رود ولي فالن آموزش اجتماعي است كه از بين نمي
  14.يك نهاد اجتماعي دانست، چون دوام و بقاي آن وابسته به فرد يا افرادي خاص است

نهاد در معناي خاص كه موضوع مـورد بحـث ماسـت، همـان نهادهـاي اصـلي و       
ها را نهاده و برقـرار كـرده    ها خارج از اراده افراد، و جامعه آن اساسي است كه تشكيل آن

الگوهاي معـين، خـاص، مـنظم، پيچيـده و بـا دوام، مناسـبات و       اين نهادها كه در . است
هـا   ها و تمايالت انسان كند، براي ارضاي نيازمندي روابط و جريانات اجتماعي را ايجاد مي

است و در تمام جوامع وجـود دارد و عبـارت اسـت از نهـاد تعلـيم و تربيـت         بوجود آمده
و ) سياسـت (هاد ديـن، نهـاد حكومـت    ، ن)خويشاوندي(، نهاد خانواده )آموزش و پرورش(

اي اوليه را بيابند كه در آن نهادهـاي   اند جامعه مردم شناسان هرگز نتوانسته. نهاد اقتصاد
  15.اساسي و اصلي وجود نداشته باشد

كليات كليم كاشاني همانند ديگر آثار هنري بازتـاب دهنـدة نهادهـاي اجتمـاعي     
توان به فضاي اجتمـاعي ـ سياسـي زمـان و      است كه در آن خلق شده و با مطالعة آن مي

  .ها پي برد مكان خلق آن
با توجه به مضامين اشعار كليم، بازتـاب نهـاد ديـن، حكومـت و تعلـيم و تربيـت       

  .گيرد مشهود است كه هر كدام بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي

  بازتاب نهاد دين در اشعار كليم

  تشيع در روزگار صفوي) الف

توان يافت كه قصيده يا تركيب و ترجيعي در  كمتر شاعري را مي در  دورة صفويه
  .نسروده باشد) ع(و امامان شيعه) ص(ستايش پيامبر اكرم

از معتقدات كليم اطالعاتي در دست نيست؛ ولي چون روزگـار وي عصـري اسـت    
كه بحبوحة ترويج و نشر مذهب شيعه اثناعشري بوده، و به علت غلبـه نهـايي و رسـمي    

گرفـت، شـايد    اگر مسلكي مخالف آن وجود داشت قطعاً مورد مذمت قـرار مـي  شدن آن، 
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سروده و در ) ع(اي در منقبت حضرت علي كه از اين مذمت به دور باشد، قصيده براي اين

  .صدر ديوان خود قرار داده است
بيت اشاره كرد كه فقط پـنج بيـت آخـر آن در مـورد      63اي با  توان به قصيده مي

  :، از جمله دو بيت زيراست) ع(حضرت علي
  با همه آلـودگي دارم اميـد مغفـرت   ... 
  كه او را جز خدا و مصطفا نشـناخته  آن
  

  

 از والي ســرور پاكــان علــي المرتضــي 
16مدح ما او را نباشد هيچ كـم از ناسـزا    

)ديوان 3ص (   
 

  جامعه ديني) ب

 اهميت دادن دولت صفوي به تشيع و توجه ويژه به علمـاي شـيعي و حمايـت از   
علماي مذهبي باعث شد كه بتدريج علما در امور اجتماعي و سياست مملكت مؤثر واقـع  
شوند و ادارة برخي از تشكيالت دولتي مانند امور قضايي، اوقاف و امـور مالكيـت توسـط    

  17.گرفت روحانيان انجام مي
قدرت و موقعيت روحانيون بدان حد غالب بود كه معيار درستي يا نادرستي فقـط  

  .كرد، مسلمان بود ها عمل مي زاهدان بود و اگر كسي در راستاي آنرفتار 
  زاهدان عهد ما معيـار حـق و باطلنـد   

  
  

18كنم هرچه را منكر شوند اين قوم باور مي   
)462(  

 

بلند بـودن ريـش،   . هاست ها دليلي بر خوبي يا بدي آن در اين روزگار ظاهر انسان
  .دين بودن يك انسان استالذكر بودن، نشانة مت داشتن دستار و دايم
برنـد ولـي در    ها زاهداني هستند كه دايم در نيـاز و عجـز بسـر مـي     بسياري از آن

  .مردي نيست كه بتواند عجز گدايي را از ميان بردارند وجودشان جوان
  ريش به قـدر عصـا گـذار كـه امـروز     

  

  خرنـد و ندارنـد   نياز و عجز گدايانه مي
  

  طاعت مقبول درگـاه الهـي آگهيسـت   
  

  

 كوتهي ريش هتـك حرمـت ديـن اسـت     
)99(  

 مروتي كه گـدايي از آن رسـد بـه نـوايي    
)567(  

 خامشي بهتر از آن ذكري كه دل آگاه نيست
)143(  

 

  زهد خشك) ج

آميز خلق شده بـود و بـه وسـيلة گروهـي از      با سياست ديني صفوي، محيطي تعصب
  19.با اهل اجتهاد آغاز شد گران، فيلسوفان، صوفيان و حتي عالمان قشري مبارزه با انديشه
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معرفت هسـتند   از نظر كليم بسياري از زاهدان روزگارش گرفتار زهد خشك و بي

  .و بسياري از اعمالشان براساس عادت است نه از روي دلي آگاه و عاشق
  پيـاده طــي ره كعبــه گـر كنــد زاهــد  

  

  دوام روزه زاهد نـه از بـراي خداسـت   
  

  ميان زاهدان خشك كمتر اهل دل بيني
  

  دهـد  آبست، كي بر مي دانه تسبيح بي
  

  

ــه راه خــدا آشــنا نخواهــد شــد    ازيــن ب
)372(  

 كه طفل طبعش قادر به ترك عادت نيسـت 
)49(  

 نه هرجا استخواني هست مغزي در ميان دارد
)204(  

ايـم  حاصل به دام زهد خشك افتاده ماچه بي  
)470(  

 

  رهبران عامي) د
بـوده و منكـر فضـايل     20افسـت خـوش من  در دوران صفوي بعضي از علمـا دسـت  

كند، كـه   ادوارد براون به نقل از كتاب قصص العلما داستاني جالب را بيان مي. ديگرند يك
هنگامي كه او بـه  . شود الدين محمدبن حسين خوانساري مي اين داستان مربوط به جمال

فـر  يك روز چهار ن. گرفت شغل قضاوت مشغول بود، ساليانه چهار هزار تومان مواجب مي
هـا   يكي پس از ديگري به نزد او آمدند و چهار سؤال از او كردند كـه بـه هـر كـدام از آن    

شما سـالي  «: ، يكي از امرا كه در آن مكان حضور داشت به او گفت»دانم نمي«: پاسخ داد
مـن آن چهـار   «: وي در پاسخ گفـت . گيريد كه بدانيد چهارهزار تومان از شاه مواجب مي

دانـم بگيـرم،    چه نمـي  گيرم و اگر براي آن دانم مي ن چيزهايي كه ميهزارتومان را براي آ
  21.»كند خزينه پادشاه به آن وفا نمي
كه شايستگي الزم را براي رهبـري   آيد كه بعضي از افراد با آن از اشعار كليم بر مي

گويد اگر انسـان در   كليم خطاب به مردم مي. نمايند ندارند، ولي ادعاي يوسف زمان را مي
  .معرفت داشته باشد مراهي بسر برد بهتر از آن است كه مرشد بيگ

  معرفت چه فـيض  جاهل برو ز مرشد بي
  

  رهبر عامي كليم از وي عصا بهتـر بـود  
  

  تمام در شب تاريك جهل، يوسف وقتنـد 
  روند به منزل همه به بانگ سگ نفس مي

  
  

 كوري كجـا عصـا كـش كـور دگـر شـود       
)255(  

راهي گزين در طريقت مرشدت گراوست گم  
)515(  

ـايي   ـاز كجـ ــمع امتيـ ــرآور اي ش ــري ب  س
ـايي  كه به از خضر، جسته راه تر اين عجب نم  

)567(  
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  زاهدان ريايي) ذ

شود، زهد زاهدان ريايي اسـت كـه    يكي از مسايلي كه از اشعار كليم استنباط مي
  . مند است كليم بسيار از آن گله

هاي تسبيح را دام صـيد   و دانه بعضي از زاهدان روزگارش لباس شيد به تن دارند
هـاي متمـادي    در اثـر رياضـت  . زننـد  نمايند و براي قبول عامه دست به ريا مـي  ها مي دل

گيرند ولي در واقع اين ظاهر زرد هماننـد كـاهي اسـت كـه در      ظاهري صوفيانه بخود مي
د بـاده  روند و در آن سوي زهد آشكار خـو  اين عابدان ظاهراً به بازار مي. زير آن آب باشد

قدر ظاهري وارسته دارند كه كسي قـادر بـه تشـخيص درد از صـاف      آن. نوشند پنهان مي
  .نيست

  اي كه دامن از جهان درچيده محض شيداست اين
  

  الوكيـل  اي خود را به شيطان، او تـرا نعـم   داده
  

ــهر  ــه ش ــوزه ميخان ــه دري ــه ب ــب آدين   ش
  

  زپــي قبــول عامــه بــه ريــا بكــوش زاهــد
  

  ن در لبـاس تقـوي  پوشـان خـو   ريزند خرقه
  

  در روزگار ديـدم از راسـتي نشـان نيسـت    
  

  

دمــد در خلوتــت بــوي ريــا از بوريــا مــي   
)1ص (  

گويي زبي شـرمي توكـل بـر خـدا     باز مي  
)3ص (  

 شـــيخ پنهـــان رود و از ره بـــازار آيـــد
)237(  

ـايي    چه روي به شهر كوران به اميد خـود نم
)563(  

ـا گرفتـه      ـادر عص  شمشير ايـن دليـران ج
)561(  

22كه صادق آمـد در شـير آب دارد  صبحش   
)311(  

 
 

  مفاسد زمان) ر

  باده گساري -1

با آنكه جامعه صفوي، جامعه مذهبي بود كه تحت ارشاد عالمان و نظارت قاضيان 
چنانكـه در  . و محتسبان قرار داشت، ولي نتوانست مانع اشـتغال مـردم بـه مفاسـد شـود     

از امـاكن  . با اجتناب از تظاهر، آزاد بودها، به رغم منع شرعي اما  خانه بعضي شهرها شراب
شـد ماليـات گرفتـه     ها هم كه در آن ايام خرابات و بيت اللطـف خوانـده مـي    و عشرتكده

ها كه در اصفهان و اكثر شهرهاي بزرگ نيز داير بـود، محـل عياشـي و     خانه قهوه. شد مي
  23.خوشباشي عام و خاص بود
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توانـد گويـاي    وان او در برگرفته مـي موضوع شراب كه نسبتاً حجم زيادي را در دي

  .اين باشد كه شراب در عصر صفوي بسيار متداول بوده است
ـاف    ـود صـ ــع شـ ـة طب ـيم آينـ ـاده كلـ   از بـ

  

  فيض كوي مي فروش اين بس كز آسيب خمار
  

  آيـد  بغير از مي كسي از عهده غم بر نمي
  

  دختر رزكه فلـك داد بـه خـونش فتـوا    
  

  

رنـگ نگيـرد   بگـذار كـه زاهـد مـي گـل        
)3901(  

رويـم  آئيم و عاقـل مـي   بردرش ديوانه مي  
)465(  
آيـد  زمان غصه بي ايام مسـتي سـر نمـي     
)243(  

 بيش ازين نيست گناهش كه دلي شاد كنـد 
)300(  

 

  اعتياد -2

وي . تاورنيه در سفرنامه خود توصيف اسف باري از جامعه آن روزگـار آورده اسـت  
و بنگ و وصـف اقسـام افيـون و     24ضمن توضيح چگونگي استعمال ترياك، مفرح افيوني

شود كسي را پيدا كرد  خيلي به زحمت در ايران مي«: گويد ها مي و كوكنار خانه 25كوكنار
  26.»كه به يكي از اين مواد عادت نكرده باشد

حـب رفيعـي، حـب    : را نام برده از جملـه » سموم مكيف«نصرآبادي برخي از اين 
ود در جواني گرفتار مكيفات بـوده تعـدادي از   نصرآبادي كه خ. عنبرين، سفوف و كوكنار

  27.شعراي عصر را نام برده كه به اين مكيفات معتاد بودند
  .كند كليم در دو بيت زيرين همين مفرّح را از ممدوح طلب مي

  بلندقــدرا، سرگشــتگان وادي غــم  
  طلبنـد  چوباده بي تو حرامست، زآن نمـي 

  

ــع مــالل مــي  خواهنــد مفرِّحــي پــي دف  
خواهنـد  ن كيـف حـالل مـي   حرام عيشا  

)661مقطعات ص (  
 

  خرافات) ز

رسوخ خرافات همراه انس و عالقه به نقاليد مروث، خوش باوري ساده لوحان يـي  
را كه مانع از عادت كردن به تفكر بود در تمام طبقات اجتماعي دوران صفوي شايع كـرد  

خورد با هرگونه دعـاوي  آميز در بر و اذهان عام را آماده قبول و حتي دفاع و توجيه تعصب
يـي كـه بـه آن نشـان داده      در مورد نجوم عالقـه . انگيز و غيرممكن ساخت غريب و خيال

  28.آميز به تأثير اجرام آسماني در سرنوشت انسان بود شد مبني بر اعتقاد خرافه مي
  .تأثير ستارگان بر سرنوشت افراد در اشعار كليم مشهود است

ـون     ــر سياهســت تقصــير آفتابســت    نيسـت گرچرخ برنگردد بخـت  كمـي زب  روزم اگ
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  مرنج از كس كه هر محنت كه آيد زآسمان آيد
  

  اخگر از عاقبـت كـار جهـان باخبرسـت    
  

ــت   ــم پيداس ــپهر و انج ــاكين س ــا م   ب
  

)66(  
 همه تير حوادث از كمـان كهكشـان آيـد   

)299(  
 تن خاكستريش بين پس از اطلـس پوشـي  

)578(  
ــت    ــرحم پيداس ــي ت ــت ب ـازي بخ  ناسـ

)14رباعي (  
 

  بازتاب نهاد حكومت در شعر كليم

  سكوت و استبداد) الف

روزگار صفوي كه عصر ترويج تشيع بود، در بسياري موارد بين شيعه و سنّي همه 
  .گرفت و بنياد حكومت صفوي بر خشونت نهاده شد چيز تحت حكومت شمشير قرار مي

ظاير آن كه سوزي، آدم خواري، مثله كردن و ن هايي چون آدم حاصل رواج شكنجه
شد و وسيله تنبيه و تعزيـر و موجـب اسـتقرار امنيـت عمـومي       از جانب حكام اعمال مي

روز در تمام طبقات تنـزل   شد تدريجاً آن شد كه رأفت و اخالق انساني روزبه محسوب مي
  29.پيدا كرد

جمعي . تأثير نبود هاي مذهبي شاهان صفوي در ديگر قلمروها نيز بي گيري سخت
هاي عقلي بازمانده از دوران تيمـوري بودنـد، و    دار دانش ان ايراني، كه ميراثمند از دانش

شدند، به قتل رسيدند و گروهي بزرگي از آنـان از   حاضر به ترك اعتقاد مذهبي خود نمي
  30.بيم جان از ايران گريختند

اي است كه بايد سكوت اختيار كـرد و اگـر كسـي     از نظر كليم روزگار وي به گونه
به آمال خود برسد بايد روحيه سازگاري داشته باشد و در بسياري از مـوارد بايـد   بخواهد 

اي است كه بر چهرة آزادگـان،   زمانه. دهد خود را به تجاهل بزند و دانايي تعليم ناداني مي
هاي پيـاپي روزگـار پـاك     شود و گرد غم و اندوه را از چهره آنان سيلي زخم جفا ديده مي

جود مردم همچون مرغاني هستند كه در قفس اسيرند و از كسي بخاطر ستم مو. كند مي
  .توان داشت اميد كمك نمي

  
ــالمي  ــازي بــه ع ــان كــه بس   طبعـي بهــم رس

  

  لــب فروبســتم زيــان دارد زبــان دانــي مــرا
  

 يا همتي كـه از سـر عـالم تـوان گذشـت      
)91(  

زيبيـد عريـاني مـرا    چشم پوشيدن نمـي   
)7(  
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ــي ــم    ب ــه قل ــي ك ــاش، نبين ــان ب   زب

  

  خـورد  خاطر روشندالن، زخم جفـا مـي  
  

  كلبه ويـران مـا از رخنـة سـنگ سـتم     
  

  كـنم  يداد كمتـر مـي  ترناله از ب چون دف
  

ــت   ــر اس ــرش در خط ــت و س ـا زبانس  بـ
)137(  

 صــيقل آيينــه جــز مــرهم زنگــار نيســت
)101(  

 پاي تا سر چشم گرديده و ره سـيالب ديـد  
)258(  

كـنم  كشم جـور و تغافـل در برابـر مـي     مي  
)462(  

 

  اي راحت خاك وطن نداردآب و هو) ب

  .نمايند از نظر كليم در روزگار وي بزرگان و پادشاهان ايران بيشتر به دونان توجه مي
  .بدي و خوبي نيست بلكه هر چه هست از بد بدتر است

ــد از بزرگــان بيشــتر دونــان تمتــع مــي   برن
  

 قرب ساحل جز خس و خاشاك از دريانديد 
)201(  

 

. اي از سـخنان خـود نبـرده    چون در ايران بهره. استمند  كليم از روزگار خود گله
سخنان وي شكرستاني است كه فلـك بـا   . گيرد عصري است كه بر اهل سخن سخت مي

از نظـر وي اگـر در   . كشـد  نگرد و يوسفي است كه ناز خريـدار مـي   سرد مهري به آن مي
خريـداران   بلكه. ايران سخنان بسياري از شاعران خواهان ندارد به علت خواري آن نيست

اي است كه قانون گردباد در آن جـاري اسـت و جـز     زمانه. سخن ديده قدرشناسي ندارند
  .رود خس و خاشاك چيزي باال نمي

  هـاي بخـت رفـت    بازار گرمم از خنكي
  

  داند نه از خواريست گرقدر سخن را كس نمي
  

  كم خريداري براي ما هنر باشد نه عيب
  

  ودشعر اگر وحي است محتاج سخن فهمان ب
  

  هنــرم را ثمــري چــرخ جفاكــار نــداد
  
  

كشـم  آن يوسفم كه نـاز خريـدار مـي      
)468(  

 به بازار جهان قيمت كه داند آب حيـوان را 
)25(  

 كي توان بهر كسادي طعنه بر گوهر زدن
)524(  

 چون مميز در ميان نبود چه سود از امتيـاز 
)408(  

 ديــدة قدرشناســي بــه خريــدار نــداد
)207(  

 

اعتنايي به زبان و ادب پارسي و دورة احياء مجدد زبـان و   بي دوران صفوي، دوران
ادب عربي به علت شيوع شيعه بود و ديگر آنكه چون دولت صفوي بـه دسـت تركمانـان    

از نظـر كلـيم   . گذاري شده بود؛ غالب اصطالحات ديواني درباري و نظامي، تركي بـود  پايه
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فـزا شـده و    وطـن غـم  . او نيست ايران همانند مادري است كه هيچگونه مهرباني در طبع

سرزميني كه سرچشمه ادب و فرهنـگ بـود، در راهـي    . نشو و نماي راحت در آن نيست
  .كرد ديگر سير مي

كليم علت سفرهاي خود و بسياري از شاعران به هندوستان را كسادي بازار شـعر  
  .رفتنبه نظر وي سفر خوشايند است ولي نه از پيش دوستان و دلستان . داند و هنر مي

  گل در چمن بجز خار در پيرهن نـدارد 
  

  نشو و نماي راحت در آب و خاك ما نيست
  

  فزا شده است خاك وطن كليم زبس غم
  

  در خاك وطن تخم مرادي نشـود سـبز  
  

  است كليم يكس وطن تمام خس و خار بي
  

  يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن
  

 آب و هواي راحت خـاك وطـن نـدارد    
)363(  

كساري سـيمرغ پـر نـدارد   در ملك خا  
)230(  

شـود  گل تا بـود مقـيم چمـن، وا نمـي      
)192(  

 بيهوده كليم اينهمه سرگرم سفر نيست
)73(  

ــردار  بــرو ســواد وطــن را از آســتان ب
)406(  

وزان گذشـت  روز دگر به كندن دل زين  
)91(  

 

  كليم و دربار شاه جهان) ج

بوني و رهـايي دهنـده   بخش واقعي شعر و ادب فارسي از ز يكي از پادشاهان نجات
  .آن از تنهايي و انخذال كه در دوره صفويه براي شعر فراهم آمده بود شاه جهان بود

كند، آن است كه  يكي از داليلي كه كليم ايران را به قصد اقامت در هند ترك مي
دان هستند و بساط دولتشان همواره مجمع فضـال و   شاه جهان و ديگر بزرگان هند سخن

  ريدار سخن شاعران هستند و آنها هـم درآمـد بسـياري در هنـد بدسـت      شعرا است و خ
كليم و ديگر شاعران به علت اين حمايت و پشت گرمي سخنان آتشين بيـان   31.آورند مي
برنـد و خـاطر روشـندالن،     مـي   در حاليكه در ايران دونان از بزرگان بيشتر بهره. كنند مي

  .خورد زخم جفا مي
  نـد اسـت  سواد اعظم اقليم عافيـت ه 

  

  زهنــد ديــده بــد دور عشرتستانســت
  زرمز فهمي خوبان او چـه شـرح دهـم   

  

  كردم كليم از خامه كار تيشه فرهاد مي

 سراب اينجا سيراب زآب حيوان اسـت  
)14ص (  

 دل شــكفته و طبــع گشــاده ارزانســت
 كه مرغ گلشن هندوستان زبان دانست

)15ديوان ص (  
 كه بر سر هست چون شاه جهانش كارفرمايي
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  )573(  

  مهاجرت شعر از دربار صفويه) د

عالقگي شاهان صفوي نسبت به شـاعران و شـنيدن قصـيده مـدحي و      به علت بي
هـا در اصـفهان    خانه قهوه. خانه آمد غزل و قطعه از آنان شعر از دربار به ميان مردم و قهوه

عـام دايـر    ها و معـابر  و اكثر شهرهاي بزرگ و پر رونق ديگر در آن ايام در بازارها، ميدان
  32.بود؛ و اكثر شاعران، هنرمندان و حتي علما هم در تردد مكرر به اين اماكن بودند

شعر كليم از روح زمانه خود جدا نيفتاده و از زبان كوچه و بازار در شـعرش بهـره   
، »چشم من روشـن «: شود، از جمله اصطالحات عاميانه در شعرش بسيار ديده مي. برد مي
  ...و» دود از سر رفتن«، »دست باالي دست«

  عيب پوشي سهل باشد، عيب ناديدن خوشسـت 
  

  زخمها برداشت تا زلف ترا تسخير كرد
  

  عاجز از برخاستن چون شعله چوب ترم
  

ام چشم من روشن كه دايم صاحب اين ديده   
)479(  

 دست سعي هيچكس باالي دست شانه نيست
)145(  

ـا   رود دودم به سر، تا آنكه مي مي خيـزم زج  
)25ص(  

 

چون مخاطب شعر عصر صفوي طبقه ميانه مردم بودند، كليم سعي داشـت بـراي   
  :كرد، مثالي بياورد هر موضوعي كه دعوي مي

  معرفت چه فـيض  جاهل برو، زمرشد بي
  

  وفور عـيش ژديدسـت از درآمـد كـار    
  

  كليم اندر غريبي آزمودي قيمت خود را
  

  يا بردست ماستغنگرچه محتاجيم چشم ا
  
  

كش كـور دگـر شـود   كوري كجا عصـا    
)255(  

 از اين بهار نمايـان بـود نكـوئي سـال    
)12ص(  

 كنون همت بورز اين زيره را به كرمان بر
)405(  
رود هر كجا ديديم آب از جو به دريا مي  
)334(  

  

  بازتاب نهاد تعليم و تربيت در اشعار كليم
  رواج جهل و ناداني) الف

از بـين رفـتن مراكـز فرهنگـي ـ      به علت سياست حاكم و نبردهاي مذهبي صفويان و 
محدودة آگاهي شاعران ايـن دوره بسـيار انـدك    . هاي عقلي است علمي، دوران انحطاط دانش
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اي داشـته باشـند، انگشـت شـمار      شاعراني كه دانش ادبي و اطالعات عمومي گسـترده . است

  33.حتي بعضي از آنها با تركيبات صرف و نحوي زبان فارسي آشنايي ندارند. هستند
ز نظر كليم رواج جهل به جايي رسيده است كه افراد كوچـك و نـادان همچـون    ا

دانند و زمانه سفله پرور است و بسـياري از آسـتان    مي» هما«مگساني هستند كه خود را 
  .اند نشينان در صدر جاي گرفته

  رواج جهل مركب رسيده است به جايي
  زند ز نغمه داود طعنه صـوت صـدايش  

  

  يد ز جهل خود كه دهربا جاهالن را فخر مي
  

  زانقــالب زمــان در پنــاه جهــل گريــز
  

ـائي    كه كرده هر مگسي خويش را خيال هم
 زمانه بر گلوي هر خري كه بست درائـي 

)567(  
كشـد  انتقام جـرم نـادان را زدانـا مـي      

)400(  
 كه آنچه مانده به يك حال عيش نادانسـت 

)102(  
 

  ارجي هنرمندان بي) ب
ــاع ا ــفوي دوران انقط ــوب   دوران ص ــران محس ــي اي ــاط ادب ــر انحط ــگ و عص   ز فرهن

غزل و شعر عرفاني در اين دوره متروك شد، زيرا شـاهان صـفوي از هـر دو اعـراض     . شود مي
  34.داشتند

از نظر كليم در عصر صفوي هنرمندان مورد توجه نيستند و از نهال هنر و علـم بـرگ   
نـوري از هنـر در وجـودش    از نظر وي روزگاري است كه هـر كـس   . آيد و باري به وجود نمي

  .تواند ببيند شود كه حتي پيش پاي خود را هم نمي روزي مي روشن باشد، آنقدر دچار سيه
  كم بختي هنرمند، نقـص هنـر نباشـد   

  

ــت  ــاغ بانيس ــي ب ــم ورز، گيت ــر ك   هن
  

  خواري از دهـر دانـش اندوختـه ديـد    
  

  رسيد هر كه به حد كمال، خواري ديـد 
  

ـا شـد عيـب گهـر نبا       شـد گر رشـته نارس  
)189(  

 كــه خواهــان نهــال بــي برافتــاد    
)213(  

ــد  ــه دي ــور، ادب آموخت ــان ج ــي ادب  از ب
)17(  

 بلي به خاك فتد ميوه، چون رسـيده شـود  
)35(  
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  گيري نتيجه
آثار ادبي محصول شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جامعـه اسـت و در هـر     

  .گذارد دوره فلسفه و تفكري خاص بر آن اثر مي
اي است كه جامعه عصر صـوفي را ـ آنچنـان كـه بـوده       نند پنجرهاشعار كليم هما

هاي تحليـل   شناسي است كه روش كليم جامعه. توان بدان وسيله مشاهده كرد است ـ مي 
گيـرد و در آثـار خـود بـه      شناسي علمي را در يك زمينه خاص ـ شعر ـ بكـار مـي     جامعه

ي بـه صـورت يـك موضـوع و     شناخت پرازد، در حالي كه مطالعات جامعه تحليل جامعه مي
  .علم مشخص شايد حدود صد سال قدمت داشته باشد

كند كه شيوه حكومت، مطلقه سـلطنتي اسـت و شـاه     كليم در دوراني زندگي مي
روايي شاه عباس اسـت كـه    كليم شاهد فرمان. قادر مطلق و مالك جان و مال مردم است

دنيـاي  . پسـر ديگـرش نمـود   در دوران حكومتش اقدام به قتل پسر ارشد و كوركردن دو 
  .رحم است و در آن جز شمشير چيزي حاكم نيست پيرامون كليم بسيار بي

فشار متعصبان و ظاهرپرستان نامرادي بسياري از شاعران و عالمـان را بـه دنبـال    
  » آب و هواي راحت خاك وطن ندارد«داشت، به همين دليل از نظر كليم 

در عصر صفوي عهدي است كه مصـادف   آيد كه زندگي كردن از اشعار كليم برمي
با چيرگي روحانيان بر افكار عامه و حمايت حكومت وقت در ترويج مـذهب شـيعه بـوده    

زدنـد و در حفـظ ظـواهر شـروع      است، عامه مردم در حالي سنگ مذهب را به سينه مـي 
  .دادند كه معرفت واقعي نسبت به آن نداشتند ثبات قدم نشان مي

چهره شاخص اين طبقـه كـه در   . ن دوره، روحانيان بودنداز قشرهاي با نفوذ در آ
هاي كليم بسيار چشمگير است و بسامدي بسيار دارد زاهدان هستند كه بسـياري   سروده

رياكاران و زهد فروشاني كه در لباس ديـن  . از آنها روحاني نماياني جامد و خشك مغزند
ع مسـتقيم تعلـيم و تربيـت    از اشعار كليم مطـالبي كـه نـاظر بـه وضـ     . آزارند مردم را مي

شود و به علت فشار متعصبان كه مهاجرت بسياري از شـاعران   كودكان باشد دريافت نمي
به علت توجه . برد توان به وضعيت علوم عقلي و ادبي پي و اهل علم را به دنبال داشت مي

از نظـر كلـيم محـدوده آگـاهي     . دربار به شعرهاي مذهبي شعر به ميان عامه مردم آمـد 
  .عران اين دوره بسيار اندك است و روزگار جهل و ناداني استشا

در اشعار كليم شواهدي كه بازتاب نهاد خانواده در آن ايام باشـد مشـاهده نشـد،    
هاي  سيماي زن با توجه به بيتي در سروده. شايد بتوان دليلش را مجرد بودن وي دانست

  .قير دارداو ـ به پيروي از يك سنت ديرينه ـ حكايت از موجودي ح
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ــرد  ــه را ب ــر ك   اجــل از شــيرمردان ه

  

ــاورد    ــر ني ــز دخت ــر ج ــايش ده ــه ج  ب
)319(  

 

هايي بـه   شود، اگرچه كه در سروده بازتاب نهاد اقتصاد از اشعار كليم استنباط نمي
توان ناشـي از وضـعيت شـاعران در ايـن دوره خـاص       فقر خود اشاره نموده كه آن را مي
را به عنوان يك معضـل اجتمـاعي مطـرح نكـرده، در     دانست به همين دليل او چون فقر 

  .اين مقاله نيز مو رد بررسي قرار نگرفت
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  ها نوشت پي
 .159، ص 1354پور،  آريان .1
. شناسان از بررسي متون ادبي آن است كه برشتاب حركت اجتماعي بيفزايند هدف جامعه .2

 )4ص : 1376ترابي، (
 .4، ص 1386كتبي،  .3
 .47-48ص : 1387وحيدا،  .4
 : دامة همان كتاب آمدهدر ا .5

 �را�ـ نامه، مروج الـذهب،   هاي نامه تنسر، سياست كتاب: ها ها و صنف دربارة قشرها و طبقه
 ...الصدور و

هـاي   تاريخ بيهقي، مكاتبات رشـيدالدين فضـل اهللا، مجموعـه   : ها ها و فرمان ها، حكم درباره نامه
نصــر مشــكان، منشــور وزارت مقامــات ابو: هــاي حكومــت داري و وزارت در شــيوه... منشــĤت و

 )12ص : 1375روح االميني، ... (آثار الوزراء و). نامه سياست(
 .61تا  76ص : 1373صفا،  .6
 .39تا  42ص : 1375براون،  .7
اقا مسيب چيتگر، محمدطاهر نقاش، مالعلي قمـي بنّـا،   : توان وران شاعر مي از جمله پيشه .8

: 1373صـفا،  ... (اصفهاني صـحاف و اميربيگ قصاب، مال قدرتي اصفهاني بزاز، ملك محمد 
 )513ص 

 .268ص : 1387وحيدا،  .9
 .37ص : 1376فتوحي،  .10
 :در ادامه همان كتاب آمده .11

اين لذت بيشتر شبيه لذتي است كه از حل يك معما يا يك معادله رياضي براي انسان حاصـل  
حـس و   لذت انتقال يك عاطفه يا يـك . دارد شود و در حقيقت خواننده را به شگفتي وا مي مي

هيجان طبيعي نيست، بلكه لذتي است كه از قدرت نمـايي شـاعر در بهـم پيوسـتن خيالهـاي      
  )29، ص 1366ها،  شفيعي كدكني، شاعر آيينه. (دهد مختلف به خواننده دست مي

12.  
ــيم   ــون كل ــخنم چ ــواد س ــن ز س   م

  

ــانيم   ــه كاشــ ــداني و نــ ــه همــ  نــ
)499(  

 

 به نقل از مقدمه كليات كليم كاشاني .13
 42و  43ص : 1368 روح االميني، .14
 .221ص : 1377قراني،  .15
همه ابيات مقاله براساس كليات كليم كاشاني است كه توسط آقاي حسين پرتـو بيضـايي    .16

 .تصحيح شده است 1336در سال 
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 .108ص : 1384قدياني،  .17
 .ها نشانگر شماره غزل است در غير اين صورت شماره صفحه ديوان ذكر شده است شماره .18
 .255ص : 1373صفا،  .19
 )دهخدا(رغبت كردن به چيزي از رقابت : افستمن .20
 .324ص : 1375براون،  .21
 :و نيز .22

  فريب شيخ مخور كز پـي بلنـدي نـام   
  

  با آنكه شود گـرد زدامـان تـرش گـل    
  

  در كشور اين زهد فروشان نتوان يافت
  

سـر ردا و عصاسـت   وجود او چو علم سربه   
)9ص (  

ــائي    ــر دع ــنش از به ــه دام ــد هم  گيرن
)327ص(  

خانـه نـدارد   راه بـه بـت  يك صومعه كان   
)262(  

 

 .87-88، ص 1357زرين كوب،  .23
  بـا زعفـران و دارچـين و بعضـي ادويـه ديگـر ترتيـب        ) افيون(مفرحي كه از شيره كوكنار  .24

 .اند داده مي
  كردنـد و   در عهد صفويه پوست خشـخاش را مثـل چـاي دم مـي    . خشخاش است: كوكنار .25

ا منـع كـرد، ولـي پـس از او دوبـاره      نوشيدن آن ر 1030شاه عباس در سال . نوشيدند مي
 )فرهنگ معين. (متداول شد

 .943، ص 1336تاورنيه،  .26
 .65ص : 1385فتوحي،  .27
 .83ص : 1375زرين كوب،  .28
 )92همان، ص ( .29
 .229، ص 1373صفا،  .30
  كننـد و بـه هنـد     يكي از داليلي كه كليم و بسياري از شـاعران ديگـر ايـران را تـرك مـي      .31

هاي خشـك در مـذهب هسـتند و از     ت كه داراي تعصبروند آزرده شدن از افرادي اس مي
 .اينكه اين افراد راهي به هند ندارند كليم خوشحال است

  دهد گلشن كشمير خارش گل به دامان مي
  زاهدان خشك را نبود هوايش سـازگار 

  

دهـد  ها بوي ريحان مي سايه در خاك چمن   
دهـد  زهد و نقوا را هواي تر به طوفان مـي   

)325(  
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