
 

شکل می ستقیم با جامعه و تحوالت آن  شاعر در ارتباط م گیرد.  بنابراین شعر به عنوان منظومه فکری 

شاعر میواکاوی  شعار یک  صویری کامل از جامعها سته  و تحوالت  آن ارائه دهد.  تواند ت ای که در آن  زی

صااائت تبری ی به عنوان یکی از شاااعران دورو صااسویه ابااع که به عنوان  یک نرایندو برجسااته باابک 

شناخته می صسویه )هندی  شیبی در حیات فکر1135-907شود. دورو حکومع  ی و ق(، دورو پر فراز و ن

توان مطرح کرد این ابااع که تحوالت  این دورو ای که در این میان میهنری جامعه ایران بود.  مسااه ه

شته ابع. این پژوهش با تکیه بر روش تح ی ی و توصیسی و با تکیه  چه بازتابی در شعر صائت تبری ی دا

وهش حاکی از این ابااع که های پژای به دنبال پابااب به این مسااه ه ابااع. یافتهبر دادو های کتابخانه

بضاعتی شاعران ببک هندی دو دورۀ متساوت را در زندگانی خویش تجربه کردند؛ در دورۀ نخسع، با بی

و ناتوانی مالی، اشعاری را در وطن برودند و در دورۀ دوم، با ثروتی اندوخته از حرایع درباریان برزمین 

شاعرانه به طرز تازو و معنی  ببک هندی هند به بیان خیاالت  شاعران  صائت از جر ه  بیگانه پرداختند. 

و مساهیم مرتبط « وطن»گ ینی، مدتی از عررِ شاعری خود را در هند گذراندو ابع؛ لذا ابع که با غربع

تواند نرایانگر چگونگی نگرش او نسبع به فضای فرهنگی، اجتراعی و جغرافیایی عصر با آن در شعر او می

شد و از البالی ا شعار خویش با بوی دیگر ا برزمین هند پی برد. از  شعار، به دالیل مهاجرت وی به  ین ا

 ای از رونق هنری  عصر صسوی باشد. تواند ج وووی برشار از مساهیم هنرهای بنتی ابع که می
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 وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

 
 ادویار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محردهادی خالق زاله

 

 .مقدمه1

بیر تحوّل مسهوم وطن در ادبیات فاربی هرگام با تحوالت بیابی  اجتراعی بودو ابع. تا دورۀ بازگشع، وطن در 

های آن نی  گیری دورۀ مشااروطه، وطن و مفلسهدو معنای زادگاو شاااعر و درگاو الهی به کار رفته ابااع؛ اما  با شااکل

دچار دگرگونی شد. وطن در شعر شاعران عصر صسوی از اهریّع خاصی برخوردار ابع. زیرا با تشکیل دولع صسوی 

نساابع به قبل از آن به می ان قابل در آغاز قرن دهم هجری قرری رویدادهای ایران در عرصااد داخ ی و خارجی، 

بیاتوجّهی تغییر یافع و عالوو بر این که در حوزو شد، در بی و اجتراعی تغییرات عردوهای  شکار  ای آ

باانج و خاندان صااسوی، خود صاااحت ع م، فضاال و بااخن ق ررو شااعر و ادن نی  تحوّالت فراوانی رد داد و

شعرا حرایع میبخن بع و مانند هنر آن عهد، کردند. شناس بودند و از  شته ا شعر این دورو روال منطقی دورۀ گذ

آفرینی، بااانجی، مضااارونکرد که در اواخر بااادو نهم بود؛ یعنی به طرک نکتهدنبال وضااا  و حالتی حرکع می

شرک جهان ق وینی، خیال ضی از آنان مانند  بدۀ دهم ظهور کردو و بع شاعرانی که در  بادگی زبان. ترام  پردازی و 

شعرند. هنر نی بتادان  شانی از ا شیرازی و محتشم کا   در عصر غ الی مشهدی، وحشی بافقی، ثنایی مشهدی، عرفی 

های آن در ورو از رشااد و شااکوو گردید که ج ووصااسوی و با تکیه بر حرایع مالی و غیرمالی شاااهان صااسویه وارد د

شهرهای کوچک و ب رگ قابل مشاهدو بود. این تحول در زندگی اجتراعی مردم نی  نرود واضحی داشع. در این میان 

شی کوچک از چهرو شاعران این دورو به عنوان بُر سه ه بیشعرِ  بع. بنابراین واکاوی ی جامعه، از این م تأثیر نبودو ا

شاعران برجسع صائت تبری ی به عنوان یکی از  شعار  بنتی در ا صویر هی این دورو میمسهوم وطن و هنرهای  توان ت

 روشنای از فضای فرهنگی و تحول در مسهوم وطن ارائه دهد.

ها، به پرداخته نشدو ابع؛ با وجود این، در برخی پژوهش« تبرربی وطن در شعر صائ»تاکنون پژوهش مستق ی به 

 شیعد شاعران نقش»صورت پراکندو به موضوعاتی مرتبط با آن اشارو شدو ابع که عبارتند از: مهری بسناس در مقالد 

 در صسوی عصر شیعد شاعران نقش ( به برربی1396« )قارۀ هند شبه در ایرانی تردن و فرهنگ انتقال در صسوی عصر

بر اباس این  .پرداخته ابع هجری 10 و 9 هایقرن در هند قارۀ شبه در فاربی وادبیات زبان و تشی  مذهت ترویج

 هم شاعران شیعه، رو این بودند. از ای قائلاهریع ویژو فاربی زبان و ایرانیان ربوم و آدان برای هند پژوهش، پادشاهان

 طوری به مهاجرت کردند؛ هند به ایرانی تردن و فاربی زبان گسترش برای هم و شیعه اباس و پایه کردن محکم برای

 و جهانگیر و جهان شد شاو دربار الشعرای م ک تبری ی، صائت و جهانگیر عصر در شاعر ترینمعروک آم ی، طالت که

 .برودند شعر فاربی به هرسرش

 یهادیوان برربی با( 1393«)فرهنگ دو پیوند ،یصسو عهد در هند در فاربی ادن ترویج»پور در مقالد عبدالحرید صادق

 می ان چه به و یافته توبعه هند در فاربی ادن و فرهنگ می ان چه به که دهد پابب پربش این به صسویه ۀدور اشعار

 برودو هند در که فاربی اشعار هایدیوان ابتدا بفال، این به پابب برای بود؟ کردو نسوذ فاربی زبان در هندی فرهنگ

 شاعران اشعار در را هندی فرهنگ بپس دادو و  قرار برربی مورد برافاربی هندیان و هند مقیم ایرانی شاعران و شدو
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 وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

 یار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محردهادی خالق زادواله

( 1392«)انگی و بسر به هند در آیند شعر صائت»الدین ابکندری در مقالد یحیی کاردگر و بهاء کردو ابع. برربی ایرانی

کاروان ویژو صائت به برزمین هندوبتان پرداخته ابع.احرد گ چین در کتان به برربی ع ل مهاجرت شاعران ایرانی به

( به شرح حال و برربی اشعار شاعران ایرانی مقیم هندوبتان پرداخته ابع. با این هره هیچ مقاله یا کتان 1369)هند

ان به شعر، ببت مهاجرت ای یافع نشد که مستقالً به مسهوم وطن در شعر صائت پرداخته باشد. عدم توجه صسوییا رباله

و مساهیم مرتبط با آن « وطن»شاعران به هند و بکونع در درباریان هند شد؛ صائت از جر د این شاعران ابع و 

 پردازیم.های گوناگونی در اشعار او یافته ابع که در این پژوهش به برربی آن میبازتان

 نیاز مورد تحقیق، اطالعات هدک به دبتیابی برای و ابع تح ی ی انجام گرفته –توصیسی مطالعه، بر اباس روش این

انتشاااار یافته  ع ری کتان و مقاالت قالت در که تحقیق موضاااو  با مرتبط مآخذ و مناب  محتوای مراجعه به پس از

مورد تح یل  و مضامین مرتبط با وطن در دیوان صائت ابتخراج بپس و شدو برداریفیش بودند، با روش بندکاوی

 فته ابع.قرار گر

 رویکرد حکومت صفوی به شعر و هنر سنتی.1

اند. دورو حکومع های مخت ف تاریخی دچار فراز و فرودهایی شااادوشاااعر و هنر به عنوان دو جبنه از  افراد در دورو

صااسویه در ایران یکی از مهنرین مقاط  تاریخی از نظر باایاباای، مذهبی، فرهنگی و اجتراعی بودو ابااع. مطالعه و 

دهد تحوالت در این دو حوزو به شدت تحع تأثیر رویکرد وضعیع شعر و هنر بنتی در دورو صسویه نشان میواکاوی 

بدو دهم، قدم بدو نهم و آغاز  شاعران  بم،  بع. با وجود این که بنابر ر صسوی بودو ا هایی در نوآوری بر بالطین 

آن عهد و زمان خاصه حوزۀ ادبی هرات بودند داشتند؛ ولی بخع تحع تأثیر زبان و شیوۀ بیان شاعران ن دیک به می

دوختند، به هر حال زبان و شیوۀ های خود بسیار به اثرهای آن ب رگان چشم میها و نظم قصیدوو حتی در طرح غ ل

بینیم و به بیان اظهار معنی و مقیاس فصاحع و بالغع کالم در ن د آنان هران بود که ن د شاعران ماقبل بدو نهم می

شاهدو میهرین د بخن آنان بینونع ترام با کالم گویندگان قدیم م بع که در  (. با 522: 1374صسا، «)کنیملیل ا

مع ومات هم در این زمان تن ّل یافته بود، زبان فاربی به ببت طول زمان و عدم تدریس و تتبّ  و از  دپای»وجود این، 

« خواندندیم یو کتان هم کم بود، و غالباً فقط عرب شدمحتاج به تحصیل بود، ولی تحصیل نری ،یاد رفتن لغات دری

سندگی چه در نظم، و چه در نثر طوری »شود که هرین امر باعث می (1203 /  3 :1376)بهار،  بطح فرهنگ و نوی

ام که در این دورو به از این جابااع که من به این عقیدو اذعان کردو [...]شااود آید که شااخم متأمّل میپایین می

اند به نشاار مردم ۀرجال مر کع که پیشااوایان جامعه و تود دتوجّه ع را و دولع به ع وم دینی و اهترام هر دوابااط

نشدو و به قول ع رای آن  یو فارب یبه تحصیل ادبیات عرب ییتوالّ و تبرّا، دیگر توجّه و اعتنا ددامن دشرعیات و توبع

 .(1216 :هران«)دادندیبه کرالیات نر یدورو، اهرّیت

دادند و در مقابل آن، برای شعر های مذهبی اهریع فراوانی میبرخی نی ، بر این باورند که دولع صسوی به شخصیع

شی قائل نبودند و  شاعری ارز بتادان و  صیح و ب یغ ا بیاق کالم ف بی به ک ی از طراوت و ج الع افتاد و از  شعر فار



14 99شهریور ، 38، شرارو 16دورو  

5 
141-159 

ها را در زیباترین نی رنگین که دبع ابتادان بخن آنقدیم به شکل عجیبی منحرک گردید. مضامین دلنشین و معا

اندامی بر کرباای قبول خاو و عام نشاااندو بود متروم و مهجور ها به ج وو در آوردو و در کرال ربااایی و ترامسلبا

شتند، حتی از خواندن آن سانی که لیاقع ایجاد آن را ندا بخنشد و ک شین نی  خودداری ها  و تتب  کالم  برایان پی

 اند:دانسته صسوى را به شرح ذیل ۀدر دور ادبیاتع ل انحطاط نظران صاحت: مقدمه(. 1382ردند )ر.م: وحشی، ک

 ا پادشاهان صسوى ترم زبان بودند.1

 ا تصوّک و عرفان را که با شعر پیوند ابتوارى داشع، از میان بردند.2

 شد.ا از گویندگان و نویسندگان حرایع نرى3 

 ه از بیرون ایران آمدند زبانشان عربى بود.ا عالران شیعى ک4

 ا پادشاهان صسوى با شعر مدحى دربارى مخالف بودند.5

 ا بالطین در پى کشورگشایى، فرصع پرداختن به شعر و ادن را نداشتند.6

 (100-99: 1372داری، تریم)«ا شاعران، ترم دیار کردند و به دربارهاى بیگانه پناو بردند7

بکندر شی درا بع: تاریب عالم بیگ من شاعران مداح گسته ا صسوی به  شاهان  بی، در بارۀ عدم توجه   در»آرای عبا

و در اواخر ایام حیات که در امر  [...]توجه ترام به حال این طبقه بود ]را[ع مکانی اوایل حال حضااارت خاقانی جنّ

رن شاارردو از صاا حاء و زمرو اتقیا الرشاارا وباای  یهفرمودند چون این طبقه ع ّمعروک و نهی منکر مبالغه عظیم می

شان نرینری ستند زیادو توجهی به حال ای صیدو نریدان شی فرمودند و راو گذراندن قطعه و ق دادند. موالنا محتشم کا

زمان شااه ادو پریخان خانم به نظم آوردو از کاشااان  ۀردیگر در مدح مخدّ ۀا در مدح آن حضاارت و قصاایدقصاایدو غرّ

مکان فرمودند که من راضی نیستم که شعراء زبان به عشه ادو مذکور معروض گشع، شاو جنّ دفربتادو بود، به وبی 

السااالم بگویند، صاا ه اول از ارواح د در شااأن شاااو والیع پناو و ائره معصااومین ع یهمیمدح و ثنای من آالیند، قصااا

 د ند و اشااعارهای دور از کار در رشااتزیرا که به فکر دقیق و معانی ب ؛مقدبااه حضاارات و بعد از آن از ما توق  نرایند

اما اگر  ،اکثر در موض  خود نیسع «از احسن اوبع اکذن او»دهند که به مضرون بالغع درآوردو به م وم نسبع می

سع و محترل شان باالتر از آن شان ای شأن معالی ن سبع نرایند  بات ن ضرات مقد بع. غرض که جنان به ح الوقو  ا

 . (19: 1351مرز آبادی، )«اشرک نیافع!موالنا ص ه شعر از جانت 

تواند به می ان نسبی غیر دینی که کامالً غیر دینی باشد. هنر میدربارو هنر بنتی باید گسع: هیچ هنری وجود ندارد 

باشد. چنین هنری به ع ع فقدان یک موضو  دین ، غیر دینی و غری عرفی ت قی شود، لکن به ببت انضباط صوری 

ای (. درحالی که شعر و شاعری در این دورو وارد دورو96: 1376وجود می آورد بنتی ابع)شوان،که ببک آن را به 

صسویه دورو اووج و ترقی و تکامل هنر در  سیار متساوت بود. دورو  بنتی ب ضعیع هنر و هنر  سبی گردید، و از رکود ن

زمانی و مکانی خاو آن دورو رایط ایران ابع. هران طور که تح یل و برربی حوادث تاریخی بدون در نظر گرفتن ش

پذیر نیسع، پرداختن به هنر نی  بدون برربی دقیق بستر رشد خاو آن کاری نامرکن ابع. در دورو صسویه به امکان
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های مخت ف معراری، قالی بافی و نقاشی رفاو نسبی اقتصادی، هنر در زمینهع ع ایجاد ثبات بیابی و به موازات آن 

 ( 482: 1390ق وافری دبع یافع)صساکیش،و دیگر هنرها به رون

 ایران سیاسی حیات در وطن .مفهوم2

بابق وطن به معنای امروزی مسهوم شور ایران دآن  بی ک بیا شور ما، چندانی در تاریب حاکریع   ندارد و نه تنها در ک

یکی از مساهیم مهم و محوری نابیونالیسم ابع  - وطن در مسهوم جدید آن ها در غرن هم،مدرنیسع ۀب که به عقید

چرا که ناباایونالیساام خود ؛ ای ندارددیرینهد چندان بااابق -ارتباط تنگاتنگ دارد «دولع م ّی»و «م ّع» و با معنای

که برزمینی مطابق برزمین آرمانی ایرانویج تنها بدین جهع (.112: 1382آجودانی،«)ای ابع جدید در تاریب.پدیدو

های اندیشد بیابی روی آرمانی برای اندیشه و تحرم فکری ایرانیان ابع، یکی از پایهخستین بودو و از اینبهشع ن

سون نری شهر مح بی ایرانیان گذارد، که نتایج ایرانویج و تبعات آن تأثیری آن»شود، ایران بیا چنان عریق بر حیات 

نراید، ب که کل هویع ایرانیان وابسااته آرمانشااهری رد نریامروز نی  مشااهود ابااع. ایرانویج تنها در اندیشااد آن تا به

بحث دربارۀ این مسهوم ای برای رباایدن بهچه ما تاکنون در این فصاال گستیم در حکم مقدمهدرم آن ابااع؛ و آنبه

 کند. ابع که ظهور اندیشد ایرانویج، چگونه در اندیشد بیابی ایرانشهر نقش مهری ایسا می

برزمینی  بع: ایرانویج  بع، الیادو گسته ا شدو جهان پیرامون ما، جهانی که به» مینوی ا شر معرور و آبادان  بع ب د

تنها شهر شود. نهای مینوی که ابوو و الگوی آن ابع، بدو ارزانی میچه که توبط نرونهاعتبار چندانی ندارد، ج  آن

جا باااکن ابااع، صاادق ینی هم که آنهای مینوی دارند، ب که این حکم در باارتاباار باارزمو پربااتشااگاهش نرونه

ندمی یادو، «)ک یا 24: 1365ال با دو مسهوم ایران و انیران )خودی و غیرخودی  هان  ناگ ما  با ظهور مسهوم ایرانویج   )

نه( روبرو می با مسهوم مرز و قرار ها کوچشاااویم. م ع مهاجر که پس از قرنبیگا رویی، وطن جدیدی یافع، اکنون 

شنابی شد. نویسندۀ بندهش بر اباس یک ریشهودۀ مشترم و داشتن نژادی واحد آشنا میگرفتن در درون یک محد

شور را مأخوذ از واژو  بع. حال آنبه kisعامیانه ک سته ا شیار و مرز دان صالً بهمعنای  برزمین که این ک ره ا معنای 

 (204: 1378راد، رضایی«)م رو  و آبادان ابع.

بندی یونانیان و بربرها اباع. در ذات این تسکر، این معنا نهسته اباع که ون تقسایمبندی ایران و انیران هرچتقسایم

بطورو شی؛ برزمین خود را مرک  جهان بدانیم )که در مورد ایرانویج از لحاظ ا سع( و دیگران را حوا ای چنین نی  ه

 اند.ها بر اباس مرک یع برزمین ما مرتت شدو و حول آن قرار گرفتهبایر برزمین

دو نو  تقساایم کند، حق ندارد، کساای که بخواهد جنس انسااان را به»نویسااد:طون در ربااالد مرد باایاباای میافال

شهر ما عادت دارند، عرل کند، یعنی هران بازدو یک نو  « هایونانی»طور که اغ ت مردم  را از هرد مردم دیگر جدا 

یک نام واحد، یعنی تراکی با یکدیگر ندارند، بهگونه وجه اشکه هیچمخصوو بشرارد و بپس هرد م ل دیگر را با این

شکیل میبخواند و چنین فرض کند که هرد آنها با هم« بیگانه» ساننو  واحدی را ت سیم کردن ان این ها بهدهند... تق

طرک و هرد مردم دیگر در طرک دیگر قرار دادو شااوند، کار کساای ابااع که ها در یکها یا فریگینحو که مثالً لیدی
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سیم بهنخو بع میاهد هر یک ج ء که او در نتیجد تق سیمد شد. هرو مالم تق بندی آورد، در عین حال نو  معینی با

کند: ما حق نداریم ج ء کوچکی را از اج ای بساایار بااقراط جوان، چنین تشااریح میرا، از زبان مرد بیگانه، خطان به

یم، ب که هر قساارتی باید مسهوم مخصااوو خود را داشااته ها را در نظر بگیرکه مسهرومتر جدا کنیم، بدون اینب رگ

شد. شکل جدید و اروپایی آنهرانجا( «)با سألد وطن و م یع به  ستجو از م بر جهان مورد توجه که امروز د ،ج برا ر 

های جهان راو یافته و در غرن نی  چندان از غرن به دیگر باارزمین»ای چندان کهنسااال ندارد بااابقههابااع، م ع

شود. مسهوم قومیع و وطن در ای ندارد. بیش و کم از قرن هیجدهم و با مقداری گذشع هسدهم آغاز میینهبابقد دیر

ها و اختالک شکل مشخم و ف سسی آن که در ع وم اجتراعی و بیابی مطرح ابع و دربارۀ عناصر بازندۀ آن بحث

بع که اروپا با آن در قرون اخیر رنظرهای فراوان می ببع  دگرگونیتوان یافع امری ا بع و به منا شدو ا هایی وبرو 

داری به بورژوازی و در بعضاای م ل بااوباایالیساام روی دادو حرکع این فکر که در نظام اقتصااادی م ل اروپا از زمین

ها داشاااته اباااع. در تعریف فومیع از وحدت و اشاااترام در بااارزمین، زبان، دین، نژاد، تاریب، عالیق و دگرگونی

ستگی سان های دیگری کهدلب بخنان بع در یک جبهه قرار دهد  کدام از این عوامل به اند اما هیچها گستهها مرکن ا

 .(3: 1381شسیعی کدکنی، «)که وطن ایع، نیسعتنهایی بازندۀ مسهوم قومیع و در نتیجه حوزۀ مادی آن

 وطن و عالم برینـ  2ـ  4

فانی، عالم برین ابع که با تعابیر متساوتی از آن یاد شنابی دینی عریکی از مساهیم وطن در گذشته، به اعتبار انسان

بع، کنگرۀ عرش، فردوس برین، باغ م کوت  شهر کالن، ناکجاآباد، عالم قدس، کوی دو بع. تعابیری هرچون  شدو ا

 و... حاکی از این مسهوم هستند:

تادیم یا، ز تو دور اف  ما چو بااای یم و تو در

 

 به بااار و روی دوان گشاااته به باااوی وطنیم 

 

 (580: 1382)مولوی، 

 وطن یعنی زادگاهـ  3ـ  4

دهد. این مسهوم در ادبیات رایج بودو حتی را در حد زادگاو و محل زندگی و نشو و نرا تن ل میت قی دیگر از وطن، آن

 تا امروز در برخی اشعار شعرای معاصر هم قابل مشاهدو ابع.

 وطنیجهانـ  4ـ  4

سانی در این » شد وحدت ان بع. اگر مکتت اندی شرندان بودو ا سیاری از اندی جهان، از زوایای گوناگون مطرح نظر ب

به ن دیک شاادن و هرگرایی افراد بشاار و تقویع مبانی این هرگرایی و یکی کردن  (unimismnaادبی اونانیریساام)

شری می شد، در حوزوجامعد ب شه پیروانی اندی صل این اندی دارد... تا جایی که در هایی بیرون از این مکتت ادبی نی  ا

شود که البته بیشتر مبتنی بر احسابات و عواطف گذرابع تا هایی از این اندیشه یافع میشعر معاصر فاربی نی  رگه
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ای بنجیدو و ماندگار. مثالً فرخی ی دی در یکی از اشعارش خواهان از میان رفتن مرزهای جغرافیایی در میان اندیشه

 ها از هردیگرند: او این عامل جدایی انسانکشورها شدو ابع. به نظر 

 مابین بشاار شااد بااد، چون مسااألد باارحد

 

لک را، بی  را عد م ید کردزین ب با  فاصااا ه 

 

 (136: 1385؛ نیکوبخع، 119: 1363)ی دی، 

 ـ مهاجرت و غربت گزیدن صائب 5

قادر نیسااتند، وطن مألوک کند که به راحتی و از باار میل و رغبع طینع و ذات موجودات جهان چنین اقتضااا می

ستن انتخان نرایند شود که این  ،خویش را به راحتی ترم کردو و جای دیگری را برای زی مگر این که عوام ی باعث 

دهد که حتی حیوانات هم، دلبستگی عجیبی به خانه و کاشانه خود کار صورت گیرد. شواهد در عالم خ قع نشان می

ها هم از بدو ند، مگر این که به زور مجبور به ترم شااوند. در این رابااتا انساااندارند و حاضاار نیسااتند آن را رها کن

ای، تاریب به یاد ندارد که هجرت بدون دلیل صاااورت خ قع تاکنون به موطن خویش عشاااق ورزیدو و در هیچ برهه

 ابع:گرفته باشد و هر کجا از هجرت نام بردو شدو، معروالً با غم، اندوو و حسرت بسیار هرراو بودو 

 من و دو چشااام تر و خااام کربال صااااائاات

 

فیااع  نهاااز عااا ت سهااان  یر اصااا  ط بااان بااا

 (206:  1ج 1374)صائت،                               

 گوید :به هرین خاطر ابع که صائت می 

یا گع، از وطن بیرون م به بااان پا  ید  یا  تا ن

 

 دانه تا در خوشااه ابااع از آباایا آبااودو ابااع 

 (345)هران:                                            

ها و غم و اندوو فراوان آن، چه بسا دهد که هجرت از وطن، عالوو بر دلتنگیبیع صائت به خوبی نشان میهرین تک 

 دهد که او ظاهراً ترای ی به ترم وطن نداشته ابع:خطراتی را هم در پی خواهد داشع. برربی اشعار وی نشان می

پای  عالرمبی خبری ز  به بااایر   خم، برد 

 

 غربااع مپساااناادیااد کااه افتیااد بااه زناادان

 

ری  ن طن  ترم و کس،  تیااار  خ  کنااد ورنااه بااه ا

 (794)هران :                                            

 بیرون ز وطن پااا مگااذاریااد کااه چاااو ابااااع

 (393) هران :                                           

اند وطن خویش را ترم گسته و به باارزمینی بنابراین اگر صااائت و شاااعرانی دیگر در یک دورۀ تاریخی مجبور شاادو 

دیگر هجرت کنند، دالیل پیدا و پنهان زیادی وجود داشااته ابااع که توانسااته بر احساااس حت وطن غ به نراید و 

صسوی در پیکرۀ تاریب ایران توان به اگروهی را روانه دیار غربع کند. در یک نگاو تاریخی می صر  بید که ع ین نکته ر

شتن یک سیار نیرومند زمین، بنابر گستد مورخان، با توجه به این که با دا موفق به تغییرات زیادی  ،حکومع مرک ی ب
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صادی  بی، اجتراعی و اقت بیا صسویه قدرت  گردیددر زمینه  شد که بر مبنای آن،  بی  با و هرین تغییرات، پایه و ا

شدخود را  بتررار بخ بتقرار و ا ضو ، ا شرفع شاهد این دورو و به تب  هرین مو شرگیریپی ستیم های چ ، ولیکن ه

هاااای ایرانااای داشاااته، در ایااان دورو نی  موجت شد که اقتصاد، ای تاریخی بر حاکریععوام ی که تقریباً پیشینه

ش بتررار نبخ شتر از اتساق موجود نرودار و ا های فراوان داخ ی و خارجی، بروز جنگ ». دشکوفایی و رونق خود را بی

ار جامعه، اف ایش مالیات اتبداد ب اأثیر اب ای، ت ابکد آبیاری و عرران کشور، ها بر مردم، بیحوادث طبیع توجهی به ش

ارزش بودن پول در معامالت)پاول ارزش مصرفی داشع(و مواردی از این ها و کااهش تجاارت خارجی و بیناامنی راو

اخضری و کجباک، «) .ت شنابای نرود که مان  رشاد و توباعه اقتصاادی ایاران عصار صسوی شدو ابعدبع، آبی

برخالک آنچه که مورخان معتقدند که این عصاار، دورۀ شااکوو و اقتدار م ی ابااع، اما شاااعران  ( بنابراین47:  1392

 نازم خیال شعر و ادن فاربی نظری دیگر دارند :

خار، در پ نداردگل در چرن بج    یرآهن 

 

صبح وطن ج  تیرگی سع از  سرع ما نی  ق

 

 آن و هااوای راحااع، خااام وطاان ناادارد 

 (424:  1369) ک یم،                           

بع شن ا شام  غریبان رو برمه  شم ما از   چ

 (3606:  1ج  1374) صائت،                   

شعر گویندگان این دورو برمی بی آن بنابر آنچه که از مسهوم  شاعران نازم خیال فار آید، این که محسل وطن، برای 

ها را در خود نگه دارد تا جایی که شاعران عصر صسوی از موطن آباء قدر نابسامان و پریشان ابع که قادر نیسع، آن

 پندارند:شوند و برزمین هند را هرچون کشتی نوح میو اجدادی خود دل کندو و راهی دیار غربع می

 ۀ بد دور، عشااارتساااتان اباااعز هند دید

ند ابااااع یع ه عاف  باااواد اعظم اق یم 

 اشچاارا نااخااواناام داراالمااان حااادثااه

 

 دل شاااکسته و طب  گشاااادو ارزان اباااع 

 باااران اینجا بااایران ز آن حیوان اباااع

 که هند کشاااتی نوح و زمانه توفان اباااع

 (424: 1369) ک یم،                           

ا.ق از  1034صائت از جر ه شاعرانی ابع که مدتی از دوران زندگانی خود را در هند بپری کردو ابع. او در بال  ه

شعار که صائت  –خیالی شاعرانه و طرز تازۀ بخنوری را شد. اگرچه او نازم هندوبتاناصسهان عازم  از آن با عنوان ا

 هایش برای مهاجرت به هند برمی شرارد:ترین انگی واز مهم -رنگین، معنی رنگین، معنی بیگانه و ... یاد کردو ابع

 را رنگین اشااعار این برد خواهد هند م ک به  صائت اصسهان زمین از گوهر و لعل جای به

 

 (345:  1374)صائت،                                                                                        

ولی دالی ی دیگر در این هجرت وجود داشته که توانسته شاعران عصر صسوی را راضی به ترم وطن کند. یحیی آرین 

و شاعری موجت شد شعر از محیط دربار قدم بیرون نهد و بی اعتنایی بالطین صسوی به شعر :» پور معتقد ابع که 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
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شاهان گورگانی هند روی آورند.برا و مثنویگویندگان غ ل شتر به بارگاو  آرین «) بازان از ایران دوری جویند و بی

 ،کردندداشتی که حکومع از هنرمندان، شعرا و اندیشرندان میبه ببت گرامی» ( از طرک دیگر10:  1ج  1355پور، 

صع برزمین فر سیاری را از ( انگی و 405و406: 1383کون، زرین«).شدمی ها ت قیهند به نوعی  شاعران ب ای که 

بوق داد که با نگاهی به  بوی درباریان هند  ضای ادبی ایران به  توان به این واقعیّع می کتبی از قبیل کاروان هندف

شاعران و شاعران، به  تاریخی پی برد. هند در این دورو، کعبد آمال  ادیبان ایرانی بودو و این امر، در جای جای دیوان 

 (107: 1392)کاردگر و ابکندری،  ویژو صائت انعکاس یافته ابع.

تان ندوبااا خام مراد کشاااور ه  حاصاااال 

 

 نامرادان وطن را کام شاایرین کردن ابااع 

 (475:  1374)صائت،                          

                                                                       

اند، کامالً مردود ابع، چرا که بسیاری از هرین البته این فرضیه که پادشاهان صسوی به شعر و شاعری بی اعتنا بودو

از آنجا که تسکّر شاایعی این  ها باقی ماندو ابااع .و حتی دیوان شااعر از آن پادشاااهان از طب  شاااعری برخوردار بودو

بع، لذا آن شاهان در آن دورو کامالً غالت بودو ا شتند که در مدح و ثنای اهل بیع پاد شتر توجه دا شعاری بی ها به ا

نهادند. به عبارت دیگر تقابل دو مذهت شاایعه و باانی، جایگاو شاااعران را به چالش باشااد و به غیر از آن وقعی نری

زات، مجبور به ترم ایران شاادند. های مذهبی و ترس از مجااز شاااعران به خاطر گرایش کشااید تا جایی که بساایاری

غ الی مشهدی به ببت آنکه به وی تهرع بد مذهبی زدو بودند، به هند گریخع و مثنوی نقش بدی  را برای ع یق ی »

در این میان برخی (  219:  1ج1364ر . م : ترکران، «) خان زمان به نظم درآورد و البته ه ار دینار هم ص ه گرفع 

هواداران این ببک در دورۀ صسوی به خاطر » هم معتقدند که ع ع اشتهار شعر دوران صسوی به هندی این ابع که 

صسوی، آرزومند زندگی در هند بودند. شاهان  ب وم  ضو  به 162 / 6 :1387تاریب کربریج، «) نو  رفتار و  ( این مو

شاعران ایران به دیار هند صحّه بگذارد. از طرک دیگر شاعران از آغاز تولد شعر فاربی تواند بر ع ع هجرت خوبی می

تا زمان صاااسویه در دربارها حضاااور داشاااتند و از یک زندگی مرفه و اشااارافی برخوردار بودند ولی عدم توجه کافی 

اعران از دربار شاهان صسوی گردانی شتواند یکی از دالیل رویها میپادشاهان صسوی به شاعران و وض   معیشتی آن

شد البته نری شاعران مهاجر تعریم داد، چرا که گرایشبا شاهان توان انگی ۀ مالی را به ترام  صت پاد های مذهبی و تع

صسوی به مذهت شیعه نی  تا حد زیادی عرصه را بر بسیاری از شاعران آن دورو تنگ کردو بود. در حالی که تسامح و 

 توانسع آنجا را به کعبد آمال و آرزوهای شاعرانی ایرانی تبدیل کند.     دین و مذهت میتساهل هندیان نسبع به 

صائت پس از مدتی، به کابل رفع. حکرران کابل، خواجه احسن اهلل مشهور به ظسرخان که خود شاعر و ادیت بود، بر 

بع. ظسرخان پس از راو صی قائل بودو ا شصائت ارزش و احترام خا صائت را نی  با خود هرراو یابی به دربار  او جهان، 

ها.ق که صائت و ظسرخان در رکان شاو جهان  1039کردو و شاو جهان صائت را مورد عنایع قرار دادو ابع. در بال 

خواهد او را با خود به ایران آمدو ابع و می هندوبتاندر برهانپور بودند، خبر ربید که پدر صائت از ایران به اکبرآباد 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
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بال  صع تا دو  صول این رخ بع اما ح شع خوا سن تربتی اجازو بازگ صائت از ظسرخان و پدر او، خواجه ابوالح ببرد. 

جا  ها.ق که حکومع کشریر به ظسرخان )به نیابع از پدرش( واگذار شد، صائت نی  به آن 1042طول کشید. در بال 

.  او در اشعار خویش، (1275: 1368)صسا،  رفع و از آنجا هم به اتساق پدر عازم ایران شدو و  در اصسهان اقامع گ ید.

به تقابل اصااسهان و هند پرداخته و با وجود اینکه در هندوبااتان به مقام واالیی رباایدو بود، به ترجید از اصااسهان 

 پرداخته ابع:

صساهان شرت ا  را صائت از هند مجو ع

 

شام غریبان مط ت  صبح وطن از   فیض 

 

 (576: 1374)صائت،                                                                              

 آید که در دو معنای متساوت به کار رفته ابع:گ ینی صائت، وطن از مضامین اص ی شعر او به شرار میبا وجود غربع

 صائبـ وطن در شعر  6

 ـ وطن عرفانی 1ـ  6

شد سبع به حق آگاو با سانی که درونش ن صسی ان شدو  ددل و ت کی دبه ت صل و مبدأ خویش بینا  درون پرداخته و به ا

داند که اصل وی جهان حس نیسع و از برزمینی غیر مادی، در دنیای مادو به غربع گرفتار آمدو ابع و خود را می

افتد و ترام همّ و غم خویش را به آن بازگشااع به موطن اصاا ی می دع به اندیشااداند و از این جهتنها و غریت می

عالی پیشااین خود بازگشااع کند. او به خاطر افتراق و اغتران از حق تعالی مثل  دنازل به مرتب دنهد تا از این درجمی

اصل بودن و میل بازگشع بتا جویای را هرین در. ابع قراربی  ای ابع که از نیستانش جدا شدو و برای بازگشعنی

شعار ج ء بع که بارها و بارها در ا ضوعاتی ا بوی کل یکی از مو . خوریمبدان برمی ط ت و خداجوشاعران حقها به 

( صااائت از جر د این شاااعران ابااع. در شااعر او، وطن در معنای عرفانی آن هران  186: 1389)عناقه و کالهدوز،

ستان»مسهومی را دارد که  ب وم عرفانی  در مثنوی« نی بع. او با قط  تع ّقات زمینی و طیِ  معنوی به خود گرفته ا

 خوابتار ربیدن به وطن عرفانی ابع:

عدم از خون هساااتی بهترباااع  خام صاااحرای 

ف ی ابااااع بریاادن غااا ینااا  ب بر  ه  کور را از ر

 باارو من، با بااایه خود باار گرانی رباام نیسااع

طن ی ان و ع  می دهااد شاااوق  پر   بااانااگ را 

 

 ر ای شااار  لرزیاادن چرابر بااار جااان اینقااد 

 بی باااباات از عیاات بین خویش رنجیاادن چرا

چرا جیاادن  ن یش ر خو نقاادر از خاااکسااااار  ی  ا

یدن چرا جا نجنب نگ نشاااان، از   ای کم از بااا

 (165: 1374)صائت،                               

سان هرچون پرندو» بع که از بدِ حادثه در این خرانروح ان بع و ای ا شرایط و آبادِ غربع افتادو ا پس از اینکه روح 

شد و در این حال قدم در راو  ص ی خود آگاو  شع به وطن ا بارت و غربع دریافع و به موان  بازگ ض  خویش را در ا و
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 یار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محردهادی خالق زادواله

ب وم، فنا از تع قات، بقا در حق را به  (.457: 1375)پورنامداریان،  «.گذاردبسر از خام به افالم می بیر و  در این 

 دنبال دارد:

گریااه خااام می از  رن  چ یم مااادام  ن  ک

 ای که فتد چشااام ما بر اوهر بااانگ پارو

تادو اباااع یات ایسااا نا چو آن ح  تیغ ف

خوان مااا ت ق م ابااا تیااا شاااود  تو  گر 

 

یر وطن می  تیم و بااا ب غر  کنیم مااادر 

می رن  ی یق  ق ع ظر  ن یم مااااز یااک  ن  ک

 کنیم مادر خشاااکساااال جسااام وطن می

 مشاااق جنون بااه زیر کسن می کنیم مااا

 (452: 1374)صائت،                     

در وفای و  در این عالم نی  از وطن اص ی و معشوق ازلی خود دور افتادو ابع،» روح انسان از دید فی سوفان و عارفان

بعی می سع[  بدبه آن عهد ]ال شوق الهی خود بر صائت نی  بر  (.159: 1394)پورجوادی، « کند که بار دیگر به مع

 دهد و خوابتار ربیدن به آن ابع:مبنای این تسکر، با یاد وطن، ناله بر می

نیسااااع لی  طن خااا لم از یاااد و بی د ی غر  در 

 روح در جساااام ماان از شااااوق ناادارد آرام

یرون درم ب ح قااه  هرااان  لف   چون باااار ز

 مصااار را شاااوق وطن کرد بااه یوباااف زناادان

 

 غنچااه هر جااا بود از فکر چرن خااالی نیسااااع 

ه گ نیسااااعدر  لی  طرو زدن خااا ق من از   ر آن 

 گر چه یک مویم ازان عهد شاااکن خالی نیساااع

خالی نیساااع خام وطن  چاو حساااد  چه از   گر 

 (680: 1374)صائت،                                   

ی ها جال داد، وصاال به این وطن، نه با پابرای رباایدن به این وطن، باید عاشااقانه گام براشااع و درون را از تیرگی

 پذیر ابع:جسرانی ب که با ت کیه و تصسید دل امکان

 وادی عشااااق نااگااردد بااه گاارانااجاااناای قااطاا 

ینش گردیااد ب   بااارمااه از فیض باااسر مااایااه 

 

 

 قاادم اول ایاان راو بااااساار در وطاان ابااااع 

 یااقاال تاایاارگاای بااخااع جااالی وطاان ابااااع

 (452: 1374)صائت،                                   

 ـ وطنِ زمینی 2ـ  6

شاعر در بُعد  صر  بی و اجتراعی ع بیا ضای  بع و نرودار ف صی برخوردار ا صائت از اهریّع خا شعر  زمینی، وطن در 

توان در بازگشع به وطن پس از هسع بال ثابع کرد؛ در ابع. صائت به وطن دلبستگی داشته ابع و این ادعا را می

دوری از وطن نداشته و از مهاجرت ترس  حالی که اغ ت شاعران در آن برزمین ماندگار شدند. گویا صائت رغبتی به

 شود:داشته ابع؛ ولی ناگ یر به ترم وطن می

ید بیرون  ؟به چه امید کسااای از وطن آ

 

چاو اباااع   من ل اول یوباااف چو درین رو 

 

 (316: 1374)صائت،     
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 ـ جداناپذیری از وطن 3ـ  6

ضامینی هرچون  بتسادو از م شرر »صائت، دوری از وطن را با ا بنگ خاروجدایی  بکه از زر»، «از  ، جدایی «جدایی 

و ... مطرح کردو ابع. گویا وطن بخشی از ماهیّع وجودی صائت بودو ابع که « جدایی شکر از شیر»، «ثرر از شاد

  از اقبال بد، تن به آن دادو ابع:

جدا؟ یدو ور    آباااان چساااان شاااود ز وطن د

ط اات بی  گ رنااگ،  ین شااااود ز بااادو  گ ن  ر

 گشاااودم درین چرنتااا هرچو اللااه چشااام 

 

 ک  باانگ خارو گشااع به بااختی شاارر جدا 

 دبااتی که چون باابو نشااد از زیر باار جدا

 هاارگاا  ناابااود داغ ماارا از جااگاار جاادا

 (676)هران:                                         

مورد دیگر  عوام ی که صائت در اشعار خویش در مورد جدایی از وطن مطرح کردو، تقریباً هران مواردی ابع که در 

های شاعرانه ابع. اندیشیشاعران این دورو نی  مصداق دارد. یکی از این عوامل، توجه درباریان هندی به شعر و باریک

بخنانش با باریک بع که  شاعرانی ا بع.صائت نی ، در زمرۀ  شی و نغ گویی هرراو بودو ا  هایویژگی جر ه از »اندی

بع، پردازیخیال در افراط صائت شعر  از دلیل هرین به و بردمی کار شاعرانه به هایلطافع و ظرافع با هرراو که ا

 حرکع پر و ضربی های وزن و دارد بیشتری مالیم توجه و آرام هایوزن به صائت. شودمی شرردو برتر خود معاصران

 مبتکر صائت مجرو  در. دارد بسیاری مهار گذشتگان کهنه کردن مضامین نو در صائت دارد، کرتر بسامد او دیوان در

بی شعر در نو ببکی بع. فار صائت با عناوینی هرچون 168: 1374محردی، )«ا بخن که  ، «طرز تازو»( این نو  

شد غریت»و « معنی بیگانه» صائت را به این از آن یاد می« اندی بع؛ لذا  بتان مورد توجه خاو بودو ا کند در هندو

 دیار بوق دادو ابع:

ری ن   ز چرن جااداشاااود بااه قسس اب باال 

 رت مااباااد پااردو باایاانااایاای کساااای!حاایاا

سس ن هن  نی آن د برد بااه چاااشااا پی   گر 

یک که  بع هم بس  مه در مح خا ند چون   دل

که کرد ئت ز من مپرس حضاااور وطن   صاااا

 

رن جاادا    ج ن کنااد ز ا ن ر  را  نوس، شااا  فااا

هن جاادا  یر پ یم در تااه یااک  س یوباااا  ک  

 شاااکل به حرک و صاااوت شاااود زان دهن جدا

ری ن هم  بش را از  ل خن جااداکنااد دو   بااا

 اناادیشااااه غااریاات، ماارا از وطاان جاادا 

 (677: 1374)صائت،                               

 در شعر زیر، بر این نو  بخن داللع دارد:« حسن غریت»

 کنااد نشاااو و نرااا حسااان غریااتدر غریبی می

 

 در وطن پیراهن یوباااف به غیر از چاو نیساااع 

 

 (642)هران: 
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ربد. به شاعران که در قرن ششم آغاز شش شدو بود، در این دورو به اوج خود میشکوو و گالیه از عدم توجه شاهان 

شین، این بی» شعار خویس بازتان میشاعرانِ پی صرفاً در ا پرداختند، اما در دادند و کرتر به مهاجرات میاعتنایی را 

شاعری، به عنوان یک حادثهاین دورو، بی شعر و  شدن بازار  ّساس، راندو رونق  شاعران از دربار و مهاجرت ی ح شدن 

شع بتان را در پی دا صائت نی  با انتقاد از اینکه در هنرمندان در وطن خویش  .(68: 1388شیری، «)آنان به هندو

 کند، راهی دیار هند شد.ها توجه نریاند و کسی به آنگرنام و غریت

 کاااماال هاانااران در وطاان خااویااش غااریااباانااد

 

 در پشاااع صااادک گوهر شاااهوار یتیم اباااع 

 

 (326: 1374)صائت، 

 در وطاان اهاال هااناار داغ غااریااباای دارنااد

 

به جبین گهرباااع   در صااادک گرد یتیری 

 

 (483)هران: 

صائت، به طبقهاز دیگر ع ل مهاجر بع.  صائت آن را تجربه کردو ا بع که  شرایط اجتراعی ا های مخت ف مردم و ت، 

شار مخت ف  بع. در بین عر کرد اق باخته نقد اعرال آنان پرداخته ا صائت را آزردو  ضوعی که  جامعه، مهرترین مو

 مروتی دوبتان ابع؛ لذا صائت با دلی شکسته، غربع را بر بکونع در وطن ترجیح دادو ابع:ابع، بی

نیاال از دل نقش وطن را بااه رود   بشاااوی 

من نجااه دارد و  پ فوالد  نون عشاااق ز   ج

 هر آنچااه دادو قسااارااع بود روان پیش آر

ند چون ئت ب  مه صااااا خا ید صاااسیر   گرد

 

به چشااام، اخوان را   که نیساااع آن مروت 

 کنم گریبااان رابااه تااار اشااااک رفو می

 گران مکن بااه دل خود قاادوم مهرااان را

 نشاااسااااع شاااع ااه آواز، عناادلیبااان را

 (258)هران:                                      

   

ارج و من لع خاصاای  ،دوبااعدربار شاااهان ع مگذراندو و در با وجود اینکه در هند، روزگار را با فراد و آبااایش می

 گوید:داشته ابع؛ چنانچه می

 در غریبی از لباااس بااا طنااع شااااد کااامیااان

 

 در وطن هر کس چو ماو مصاار پیراهن نداشااع 

 

 (486)هران: 

صل  شته و غربع گ ینی را حا شوق وطن در دل دا شه  شوق رفتن به وطن را « بیل حوادث»هری بع و  سته ا دان

 البه الی اشعار او درم کرد:توان از می
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 جااان غااربااع زدو را زود بااه پااابااوس وطاان 

قارون را به دل  خام گرانساااناگ   نیسااااع از 

 

 رباند نسس برق بواری که مرابعمی  

 بر دل از رهگذر جسم غباری که مرابع

)هران:                                                        

253) 

 ای ابع:غربع کرند جذبهالوطن صائت در وادی حت

رنااد جااذبااه حاات غربااعک طن از وادی  لو  ا

 

 به دریا هرچو باایل خوشااخرام آورد مسااتان را 

 

 (406)هران: 

ضامینی از قبیل  برزمین هند با  م بع. او از  برزمین هند نی  پرداخته ا شکوو از غربع و  شتیاق، به  در مقابل این ا

 ... یاد کردو ابع:و « زهر ت ب»، «دامن ع لع»، «ی ع لعگوشه»

به گوشااااه  خع خود  لعما ر یدو ع   ایمکشااا

 شاااود روان محشااارمشاااکاال بااه تااازیااانااه 

 گردیدو اباااع بااای ی صااارصااار به شااار  ما

 صاااابااح وطاان بااه شاااایاار مااگاار آورد باارون

 

یدو  بع کشااا پای ز صاااح له،  یا  ایمدباااع از پ

یمپااایی کااه مااا بااه دامن ع لااع کشااایاادو  ا

 ایمداماان هر کاه را باه شاااساااعاع کشااایاادو

هری کااه ماا غربااع کشااایاادوز خی  ت  یما ز   ا

 (125)هران:                                          

ضامین وطن   صائت به گونهم شعار  بتانه در ا بع و به هرین دو شته ا شیران گ بسر به هند پ بع که گویا او از  ای ا

 دلیل ابع که دیگران را از غربع گ ینی بر حذر داشته ابع:

ید  که افت ید  ند بع مپسااا ندانغر  به ز

 

چاو اباااع  که  ید  گذار پا م  بیرون ز وطن 

 

  (412)هران: 

یی مااا نهااا ت غم  لف ناادارد        دل در آن ز

 

که ربااااد  ند به وطن هر  بع نک  یاد ز غر

 

 (493)هران: 

عالرمبی به بااایر  پای خم، برد   خبری ز 

 

یار کس، ترم وطن نری  به اخت نه  ندور  ک

 

 (795)هران: 
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 وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

 یار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محردهادی خالق زادواله

شی از نواهای غریبانه صائت نا شع به وطن ی  شعار ح نفکر بازگ بع که در قالت ا صورت واژو واژو پیوند ا آلود به 

 خوردو ابع:

 از نواهااای غریاات صااااائاات آتش نسس

 

 می توان دانسااع در فکر وطن افتادو ابااع 

 

 (1129)هران: 

 ـ شوق وطن 4ـ  6

شته  شرایط آن زمان چنان ایجان میچنان که بیان شد ظاهراً صائت ترایل چندانی به ترم وطن ندا کرد که به ولی 

ور گیرد و هرین موضااو  شااوق وطن را در دلش شااع ههند بااسر کند . بعد از هجرت غم غربع ترام وجودش را می

 کند:کند. بسیاری از ابیات وطنی صائت از شوق وطن حکایع میمی

پابوس وطن به  بع زدو را زود   جان غر

 

 ن وطندهد شاااوق ع ی ابااانگ را پر می

 

 باااواری که مراباااعربااااند نسس برقمی 

 (35)هران :                                  

 نجنبیدن چرا؟ ای که از باانگ نشااان از جا

 (41)هران :                                  

 ـ یاد وطن 5ـ  6

بسر میصائت ع یرغم میل باطنی به هند،  شاعران اااا  با این که در آنجا از جاو و جالل کند. کعبد آمال و آرزوهای 

 ای از لوح دلش پام نشد:بردو، ولی یاد وطن، لحظهبرخوردار بودو و در ناز و نعرع به بر می

 نااسااساز نااواهااای غااریاات صااااائاات آتااش

 

به وطن می ئت از داغ غریبی   باااوزدصااااا

 

تادو ابااااعمی   توان دانسااااع در فکر وطن اف

 (745هران : )                                     

 هرچو یعقون مقیری که ع ی ش بااسری ابااع

 (358) هران :                                      

   

 

 گیرینتیجه

ویژو در دورۀ صسویه که به دلیل عدم توجه شاهان صسوی به شعر آید؛ بهوطن، از مساهیم نوبتالژیک ادبی به شرار می

هندوبااتان که این مسهوم شااکل جدیدی به خود گرفع. در این دورو، نگرش و روی آوردن شاااعران مدحی به دیار 

گ ینی قرار دارد. صائت با توجه به اینکه هسع بال در هندوبتان شاعران نسبع به وطن تحع تأثیر مهاجرت و غربع

فانی و وطن زیسته، در اشعارش به وطنیات پرداخته ابع؛ البته وطن در شعر صائت دو معنی دارد: وطن در معنای عر

در معنای زادگاو. صائت در مقام عارک، به جدایی روح از جایگاو حقیقی خود و گرفتاری آن در جسم پرداخته ابع و 



15 99شهریور ، 38، شرارو 16دورو  

7 
141-159 

های این دوری اشارو کردو ابع. آنچه از اشعار صائت در مورد در مقام شاعر، به جدایی خویش از ایران و فراز و نشیت

شاعر، جو نامنابت فضای اجتراعی و حرایع گورکانیان از شاعران ابع. او  آید عدم توجه بهعوامل مهاجرتش بر می

با وجود اینکه در هندوبااتان به ثروت فراوانی دبااع یافته بود، در برخی موارد از مهارت خویش پشاایران گشااته و 

 آرزوی بازگشع به وطن را داشته ابع.
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 وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

 یار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محردهادی خالق زادواله

 و مآخذ:  منابع

 ها:کتاب

 .اختران نشر :تهران .تجدد یا مرگ یا .(1382) .ال ّه آجودانی، ماشاء

 تهران : فرانک ین.از صبا تا نیرا.  .(1355). آرین پور، یحیی

 ترجرد بهرن برکاراتی، تبری : نیرا. ای از تاریب.مقدمه بر ف سسه .(1365) .الیادو، میرچا 

 .انتشارات مجید :تهران، چاپ نهم  .(ببک شنابی )تاریب تطوّر نثر فاربی(. 1376) ی.بهار، محرّد تق

 .انتشارات ع ری وفرهنگیتهران: شرکع  .های رم یرم  و دابتان(. 1375). نامداریان، تقی پور

 .انتشارات حکرع تهران: ج د اوّل، .عرفان و ادن در عصر صسوى .(1372) .احرد ،دارى تریم

 خرمشهر: انتشارات طرح نو. های بیابی در خرد م دایی.اندیشه مبانی(. 1378راد، محرد. ) رضایی

 .تهران: نشر بخن ،2چ. ادبی ایران داز گذشت .(1383). زرین کون، عبدالحسین

 : مرک .هترام میرجالل الدین ک ازی، تهرانبه ا دیوان اشعار. (.1375ع ی. ) بن بدیل الدّین خاقانی، افضل

 محّرد تقی فخر داعی گیالنی، تهران:ترجره ی بیّد  .شعر العجم یا تاریب شعر و ادبیّات ایران. (1363شب ی، نعرانی، )

 انتشارات دنیای کتان.

 به کوشش محرد قهرمان، نشر ع ری و فرهنگی. .دیوان اشعار (.1374) ع ی. صائت تبری ی، میرزا محرد

 تهران: ققنوس. ،ج د اول. تاریب ادبیات ایران (.1374صسا، ذبیح اهلل. )

 .: آبتان قدس رضوی. تصحیح محرد قهرمانی، مشهداشعار دیوان(. 1369ک یم، ابوطالت. ) 

 مشهد: آبتان قدس رضوی. .کاروان هند(. 1369گ چین، احرد، )

 .به کوشش پروی  بابایی، تهران، مفبّسد انتشارات نگاو .دیوان اشعار (.1382فقی. )وحشی با

 مقاالت:

 ."ی هندقارو شبه در ایرانی تردن و فرهنگ انتقال در صسوی عصر یشیعه شاعران نقش" (. 1396) بسناس، مهری.

 .71 -84، صم  2ابالمی، شرارو دانشگاو در معرفتی مطالعات فص نامه
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168. 
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