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ایرا ،دترۀ اساا می نقش مهمی در نگهاااری ا میرا،،
امراء محلی ،دیوانیاا ،،مسااایوفیاا ،ت ااا اا ،در ِ
ا
سات ها ،فرهتگ ت انایشاههای ایرانی بر عهاه داشایهانا .این ط قه اه معمول بهعتوا ،دیوانیا ،شاتاتیه
میشاونا ،نقش تاسام میا ،شااها ،با بانا عامعه را بر عهاه داشایهانا ت انایشاا آ،ها بهعتوا ،انایشاا
ایرانشهری شهرت یافیه اس  .در دترۀ صفویه ط قا دیوانیا ،ت اهل قلم با عتوا ،اعیکیه ت ایرانی شهرت
دارنا ت ایرانی بود ،آ،ها به اعی ار فارسای بانی ،نسا ت ادبو ت ممای ا فرهتگ ایرانی اسا  .سالو
ت مشااای ط قا اعیکیه ت اهل قلم ،مری ت آ اد ی ،شاااادتواری ،باطتی رایی ت ا صااااه به امالت
ا
ات قی اس اه مجموعا با عتوا« ،تسع مشرب» در آثار ادبی ت اریخی صفوی شتاتیه شاه اس .
در این عسیار سا ههای مهم فیما ،تسع مشرب را بیا ،نموده ،بتیادهای ایرانی آ ،را تاااتی اردهایم
ت با با نگری در باترها ت رفیارهای اار زارا ،اعیک دتل صافوی فیما ،تساع مشارب را در سالو
آ،ها با یابی اردهایم.
کلیدواژهها :دیوا،سااالرا ،صاافوی ،اعیکیه ،تسااع مشاارب ،فرهتگ ایرانی ،لذت رایی ،ات ق،
مری ت آ اد ی ،باطتی رایی.

 .1دانشآموتیا دایری با ،ت ادبیات فارسی دانشگاه فردتسی مشها
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درآمد :دیوانساالران وسیعمشرب تداومبخش راه دهقانان و وز یران

با پایا ،یافین ماامی اعراب ت راا ،بر ایرا ،پس ذش نهصا سال بعا ا نابودی شاهتشاهی ساسانی ،صفویه
بهعتوا ،یک دتل میمراز ا ار ایرانیا ،وانس بر سراسر ایرا ،فرمانرتایی اتا ت اتلین مکوم یکپارچه را بعا ا
می ایاهآلیسم ایرا،شهری اس اه همراه
اس در سر مین پارس بتیاد نها .صفویه جسم سیاسی ا یک نسخا اس ِ
با صوه ایرانی ت علی رایی در دتل صفویه نمود یافیه اس  .در دترۀ اسیی ی اس در ایرا ،صوه ،علی رایی ت

تارعی
انایشههای ایرانی با یکایگر ار اط داشیهانا؛ اما در عصر صفوی در سطح ماامی مطرح شاهانا .ا صور
ِ
این سه انه ( صوه ،علی رایی ت ایرانیشهری) در سیاس صفویه ،لیغ آیین فیوت ت ابومسلمنامهتوانی ،رتاج
شاهنامه (شاهنامهتوانی ت اتین نسخ ران ها) ،بر زیا ،اسامی فارسی ،رتیج قویم تورشیای ،با ،فارسی،
دیوا،سالری ایرانی ت ا همه مهم ر ادعای مهاتی ت الوهی اس اه وسم شاه اسماعیل اتل می لور شا .همچتین
شاها ،صفوی عانشیتی را بر اساس رابطا تراث اه در ست پادشاهی ایرانی مرسو بود ،ادامه دادنا ت به این صورت
سلسلا تود را به دتدما ،ایل اردنا.
باترهای ایرانی را ،همسو با فعالی های شاها ،صفوی ،اهالی فرهتگ مانتا ادی ا ،ت شاعرا ،ت نیز نمایتا ا،
سیسیم اداری ت دیوانی ایرانی موسو به اهل قلم یا ط قا « اعیکیه» اسیمرار بخشیانا .اهالی قلم اه شامل ت راء،
امرای محلی ،اا ا ،،دبیرا ،ت مسیوفیا ،عصر صفوی هسیتا ،همچو ،ادتار ق ل مامل ت مافظ انایشههای سیاسی،
اعیماعی ت فرهتگی ایرانی بودنا .مؤلفی ناشتاس در اتاتر سلسلا صفویه در یک مقایسه میا ،اعیکیه ت غیر اعیکیه،
وصیف رتشتی ا دیوا،سالرا ،ت سلو ات قی آنا ،ارائه میاتا:
«ت چو ،متص ت ارت ،ااثر اتقات به عماع اهل قلم ت نو یستاه ت اعیک مرعوع می ردیا ت
در هر مانی اه به غیر آ ،طایفه ّ
مفوض میشا مفاسا عظیم در ضمن آ ،به ظهور میرسیا ت عه
ّ
آ ،بر ارباب فهم معلو اس  ،به س آنکه ط ع غیر اعیک ااثر به ظلم ت عور ت عای ت با یاف
تعوهات بیمساب ت ترابی رعی راغ اس ؛ در طایفا اعیک این ونه مالت امیر میباشا
ت قطعنظر ا آ ،،نو یستا ی ت فهم ت دانش ت امال ل ما این متص اس ت اعیکا ،اتقات تود را
به این ونه مرا

صره نموده با غیر آ ،عماع اتقات تود را اغل صره سپاهی ری ت ات

ت اراج نموده ،فیما بین این دت طایفه این الی هس » (مؤلف ناشتاس ،بی ا.)5 :

بتیاد ماارا ت مایری  ،صلح ت آرامش،
رتش طایفا اعیکیه ،هما ،شیوۀ فکر ایرانی اس اه ادارۀ عامعه را بر ِ

ظلم ریزی ،پاسااری ا با ،یکپارچا میا ،اقوا ف ت ایرا ،،ممای ا فرهتگ ،ادب ت هتر اسیوار میداشیه اس .

مجموع این موارد در دترۀ صفویه به «تسع مشرب» مشهور اس  .ا همین رتی فهم دقیق سا ت اار فرهتگ ایرانی
در دترۀ صفوی نیا متا با شتاسی رفیار ط قا دیوانی ت مشی تسع مشرب آ،ها اس  .برای این متظور پرسشهای
یر مطرح میشود:
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تسع مشرب ت شود ی فکر ط قا اعیکیه (اهل انایشه ت قلم) چه نمودهایی دارد؟ نقش دیوانسالرا ،صفوی
در رتاج ماارا ری ایرانی چه بود؟ ریشههای فرهتگی ت اریخی انایشه ت مشی تسع مشرب چیس ؟
پیشینۀ تحقیق

در مورد نقش ط قا دیوانیا ،یا اعیکیه در سیاس ت نظا اداری صفوی سخن بسیار اس  .ا آ ،عمله اس ایاب
«دیوا،سالری عصر صفوی» (فلور )2001 ،اه در سه فصل ،مؤسسات ،نهادها ،ساتیارها ت نظامات ماام بر دتل
صفوی ت ااراردهای سیاسی ،اعیماعی ،اقیصادی ،نظامی ت غییر ت حولت درتنی آ،ها را بررسی ارده اس ت نیز
مقالا «دیوا،سالری عصر صفوی» (شهیایپا  )1398 ،اه نظا اداری صفوی را ا مظاهر فکر سیاسی اس می
معرفی ارده اس  .در این عسیار ما در عسیجوی نقش فرهتگی ط قا دیوا،سالر در دترۀ صفویه هسییم.
روش تحقیق و تحلیل

رتش این حقیق ایابخانهای اس  .مرامل حقیق این ونه اس اه پس ا شتاسایی امراء ،ت راء ت دیوانیا ،ایرانی اه
سهمی در مفظ فرهتگ ت هوی ایرانی داشیهانا ،شیوۀ سلو ت مشی تسیعمشربی آ،ها را اه در مرۀ آفریتشهای
فرهتگ ایرانی در ادتار اس می اس  ،بررسی تواهیم ارد ت عغرافیای فرهتگی اار زارا ،تسیعالمشرب دترۀ صفوی
را رسیم ارده اهمی آ ،را نشا ،میدهیم.
برای شتاسایی اار زارا ،ایرانی تسیعمشرب این نکیه را ما نظر قرار دادیم اه یکی ا شیوههای مهم در شکل یری
هوی ت فرهتگ ،ایجاد مر بین تود ت دیگری اس  .در نوشیههای اریخی ت ادبی ،ایرانیا ،با اشیا ،مر هایی بین
تود ت بیگانگا ،،هوی تود را آشکار اردنا« .ایرا /،انیرا »،در اسطورههای ایرانی« ،ایرانیا / ،ورانیا »،در ادتار
اریخی ت «ایرانی /ا ی» در دترۀ اس می ا این قابل سا یهای هوییی بوده اس  .در دترۀ صفویه نیز « ر /

اعیک» 1دت انا شکلدهتاۀ فرهتگ ت هوی ایرانی بوده اس ؛ بتابراین ما برای شتاسایی رته موسو به اعیکیه اه

مافظ ت مامی فرهتگ ت هوی ایرانیانا به قابل ر ت اعیک در متابع اریخی ،وعه اردهایم .در اتار این قابل،
اشیهار به «اهل قلم» ،نس ت علق به اقوا ایرانی ت فارسی بانی اافیس اه آ،ها را ایرانی باانیم.
میو ،ت متابع ادبی فارسی -اه به نس

میو ،اریخی تایای شخصی ری ا نا ی ت شخصی اار زارا ،را

با نمایی میاتا -اط عات ار ناهای را برای شتات سلو تسیعمشربی دیوا،سالرا ،در اتییار ما قرار داده اس ؛
بتابراین ا کای عماۀ این حقیق بر آنهاس .
 .1بحث بر سر تاژه اعیک ت ار آ ،فراتا ،اس  ،برتی آ ،را ا ریشا ایرانی « اچیک» یا « اژیک» میدانتا به معتی مرد اعت ی ت برتی ا
ریشا عربی ا ی (ق یلهای ا اعراب با نا طای) (ترنر .) 51 :1379 ،با این مال اعیک در دترۀ صفویه به عتاصر ایرانی ت فارسی با،
می فیتا اه امور اداری ت دیوانی را اداره میاردنا.
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گفتمان مسامحه و تساهل
وسعت مشرب:
ِ

تسع مشرب اه به مشی آ ادمتشانه در فرهتگ ت ادب دترۀ صفویه اط ق میشاه بهعتوا ،فیما ،ایرانی محل
متاقشات سیاسی ت اعیماعی فراتانی قرار رفیه اس  .اانو ،انایشا تسع مشرب در شعر ت ادبیات شکل رفیه اما

طر یس اغل اهل قلم ت ط قا اعیکیه نیز بوده اس  .برتی ا دیوانیا ،ت اعیکا ،به س

شادتواری ،نشس

ت برتاس با هر طایفهای ،عا عص  ،ماارا ت سامح با لق تسیعمشرب شتاتیه میشانا ت اه اار به ا ها
ا
ستن ،افر ت ناقه هم میاشیاه؛ چرااه آ،ها صرامیا مذه تود را بیا ،نمیاردنا.
سا ههای اصلی فیما ،تسع مشرب ع ار تاا  :الف .ات قمااری ت راس ارداری؛ ب .مری  ،آ اد ی،
همزیسیی اعیقادی ت مصام با همگا،؛ ج .باطتی رایی؛ د .شادتواری ت دنیامااری .تسع مشرب باتری اس
آ ادمتشانه اه بر همسانی مقیق نزد ما فرقههای دیتی ،مذه ی ،قومی ت اعیماعی أایا دارد .بیال دهلوی شاعر
تسیعمشرب هتای نزاع فرقهای را ت ه عافی میشمارد ت مشرب را فرا ر ا قیا مذاه میدانا:
ِدر مشاااارب  ،ت ا قیااااا ماااااذاه بگریااااز
ت صائ
بااا تااا

عاافای نیساا در آ ،بز ااه سااا ش عتاگ اساا
(بیال)196 :1133 ،

ریزی اه اهل مشرب اس با هما آدمیا ،با هر نوع باتری رفیار یکسانی دارد:
ت عااا یکرنااگ ،ا مشاارب رساااییم

باار تااار ت اال ساامن ریااز ،چااو ،نااور ماهیااابیم
(صائ )5970 :1087 ،

تسع مشرب سیرهای ا رفیارها ا شادتواری ت توشباشی ت بیقیای رفیه ا مشی باطتی ری ت امالت ت
فضایل ات قی را در بر می یرد .شیوۀ یس ات قی در مسلک تسع مشرب ،ابعی ا عها،بیتی ترای فاتتها
اس ت امکامی را برای ار اط یک فرد با دیگرا ،بر شمرده ،شرایم یس همگا ،را در یک عامعه بر م تای صلح ال
فراهم میاتا:
چو دشا

تگای اتا ق یا مشارب نیسا

ع ین رفیااااه بااااه دس

شاااااده داماااان مااااا
(بیال)36 :1133 ،

دیگر عتصر بار ت برعسیا سلو تسع مشرب رایش به میتواری ،شادتواری ،لذت ت هوسبا ی اس .
می مشرب ،شراب میتی اس ت هوس ،لذت عسمانی ت امیال نفسانی:
ِ

پااا عشاار خانا مشاارب متااه بیاارت ،الاایم

بز مای هار رت هسا ت رت ۀ سای رت نیسا
(الیم ااشانی)292 :1061 ،

صام

اریخ حبیبالسیر اه تسع مشرب را شرابتواری میدانا دربارۀ تسع مشرب مولنا ع االصما

شاعر اتایل قر ،دهم هجری می ویا« :به عودت ذهن ت مات ط ع سرآما فض ی آذربایجا ،اس ت به تاسطه
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ا
تسع مشرب امیانا به شرب ماءالعت اشیغال مینمایا» (توانامیر :942 ،ج  .)114 /3قی ااشی نیز در شرح
مال بابافغانی ،س

مینوشی ات را تسع مشرب بیا ،میاتا« :چو ،بابای مشارالیه در تادی مشرب عالی افیاده

بود ت ااثر اتقات نیز ا قیا مح یی تالی ن ود ،لهذا بشرب ماا اشیغال مینمود» ( قی ااشی 1016 ،ران :4-1
ب .)1
میتواری تسیعمشربانه یکی ا راههای رهایی ت دسییابی به ذتق ت مح

ع یر شاه اس  .صوفیا ،باطتی را

نیز رهایی ا رنج هسیی را در میتواری میبیتتا .قی ااشی عل شرابتواری یاد بابافغانی را ،شابه شراب صوری
با مح معتوی میدانا ت بتابراین هرچه مینوشی بیشیر باشا ،مح افزت ،ر ردد .ااشی ا بابافغانی نقل میاتا:
انس مامس » (هما .)،بر همین اساس صف
«شراب صوری را با مح معتوی مشابهیی امس لعر مرا با تی ِ

«درتیشمشرب»« ،فانی مشرب»« ،صافی مشرب» ت… در دیوا ،شاعرا ،ت ذارههای ادبی ،اشارت به رایشهای
رهایی بخش تسیعمشربا ،اس .
ریشههای ایرانی گفتمان وسعت مشرب

چهار مؤلفا اصلی فیما ،تسع مشرب اه در بال برشمردیم ،اات شیوۀ یس ت انایشا ایرانی اس  1اه در قابل
ا
با ات ق اهاانه ت فردی ،کدیتی ،فرقه رایی ت آترت رایی قرار دارد ت در ایر ِا ،دترا ،اس می غال ا مشی ت انایشا
نافذ در ماامی های سر مینهای فارسی با ،بوده اس .

اصال لذت ت توشباشی در فیما ،تسع مشرب بر بتیاد اصال دنیا ت ملک در فکر ایرانی شکل رفیه
اس  .وأما ،بود ،ملک ت دین در نظریا ایرانشهری ت متاس ات دین ت دتل به امور دنیوی ار ش ت اهمییی به اناا ۀ
امور دیتی داده ت شاها ،را به فراهم آترد ،رفاه دنیوی مرد تاداشیه اس  .وعه انار نامههای فارسی بر ترد رایی،
شرابتواری ،اهمی ابیر متزل ت ات قیا ی اه بر پایا هذی ت زایا نفس فردی ت عافی طل ی در دنیای با پسین
ا
نیس  ،بر اهمی آسایش دنیوی در فکر ایرانی دلل دارد .در این بین لذتطل ی تصوصا میتواری اه
اریخی
تسیعمشربا ،نیز بر آ ،اایا دارنا ،در دترۀ اس می بهعتوا ،سلو ایرانی شتاتیه شاه اس  .در متابع ادبی ت
ِ
پیش ا این دتره نیز شرابخواری رسم ایرانی قلمااد شاه اس  .بهعتوا ،نمونه در مجملالتواریخ و القصص ،ا معاتد
آثار باقیماناه ق ل ا مملا مغول در میتا اریخ ایرا ،،آماه اس

مانیاه ابن شرتین ط ری ،ع االله برادر بابک را

به اسارت به بغااد میبرد ،ع االله ا ات تواس اه به رسم ایرانی به ات شراب نوشانا (ناشتاس.)357 :520 ،
شرابتواری در انار نامههای فارسی مانتا سیاستنامه اثر تواعهنصیر ،قابوسنامۀ عتصرالمعالی اه بسمدهتاۀ
انایشا ایرانشهری در ادتار اس میانا بخش تیژهای را به تود اتیصا
 .1برای اط عات بیشیر دربارۀ شعر تسع مشرب ر( . .رضوی ت فیومی)1398 ،

داده اس .
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همچتین در این آثار میرا ،ات قی فارسی بانا ،در قال انار  ،صی  ،مکم ت ادب سیرده ر ا ات ق
اهاانا آترت را ت اس می اس  .هاه ات ق اعیماعی در ایرا ،باسیا ،بهااش رتا ،در ییی ت میتو اس اه بر
پایا اردار نیک ت بهدیتی مزدیسیی شکل رفیه اس

(نوابی 1.)563 :1358 ،در این دین ،هاه نا ی

شاد شا( ،اشهمتا) اس ؛ باین معتی اه مزداپرسیا ،میبایس شادی را در عها ،سیرش دهتا ،چرااه شادی به
نیرتهای نیک در ن رد با نیرتهای شریر یاری میرسانا .سلو ات قی تسع مشرب نیز بر همین پایه ت اساس بتیاد
نهاده شاه اس .
مری ت آ اد ی اصل مهم دیگری در فیما ،تسع مشرب اس ت ا این عه مشی ایرانی اس اه در بین
ایرانیا ،رتاج داش  .مشخص ن ود ،دین ت آیین ت همزیسیی اعیقادی اه اه با عتوا« ،با مذه ی» ت «بیمذه ی» نیز
ع یر شاه مری ت آ اد ی اس ؛ آ اد ا ،اسانی هسیتا اه مذه ت باترشا ،مشخص ن اشا ت یا رچه ا نظر
به ایرا ،ت

اعیقادی مسلما ،،شیعه ت ستی باشتا ،اما سلو اس می ،شیعی ت ستی نااشیه باشتا .بعا ا ترتد اس

عص ات دیتی ت فرقه رایی مسلمانا ،،نوعی باتر به ساهل دیتی در بین ایرانیا ،نومسلما ،پایاار شا .اتلین رته در
بین ایرانیا ،دهقانا ،بودنا اه با پذیرش دین اس  ،عا ،ت مال ت موقعی سیاسی ت اعیماعی تود ت رعییشا ،را مفظ
اردنا؛ اما همچتا ،بر باترهای پیشین تود اسیوار بودنا .در دترههای اس می بسیاری بودنا اه به س

عا اعیقاد

به مذه رایج «بامذه » تواناه شاه ت با مزدایا ،ت تر دیتا ،اه در مرۀ مذاه ایرانیانا ،یکسا ،شمرده
میشانا (تواعه نظا الملک )231-230 :485 ،مکوم های ایرانی در عصر اس می اه رایش ایرانی داشیتا
مانتا آلبویه نیز به ماارای مذه ی ت دیتی شهره بودنا ت در مکوم آنا ،بحث ت ادل نظر بین عالما ،ادیا ،مخیلف
رتاج داشیه اس ) .(Kraemer,1992: 280ا این رتی آ اد ی ت مری در معتای ساهل دیتی ت همزیسیی
اعیقادی با دیگر باترها ت ادیا ،،میعلق به فرهتگی اس اه ایرانیا ،در دترۀ اس می ایجاد اردهانا .در دترۀ صفویه این
فیما ،تسع مشرب اات یاف .
باتر در
ِ
باطتی رایی دیگر تیژ ی میمایز فیما ،تسع مشرب در باترهای باطتی ایرانی ت نهادهای صوفیه ت قلتاریه
ریشه دارد .صف باطتی در قابل با ظاهری به معتی داتل ت درت( ،در قابل با بیرت )،اس ت بر را تر ی اط ق
میشود .باطتی رایی نیز به آمو ههای را آلود ت سری دیتی ،فلسفی ت عرفانی فیه میشود اه به دن ال قلیل مرارت ت
رنج آدمی اس اه در یس این عهانی ریشه دارد ت در بطن این هسیی اس  .هاه این آمو هها رسیگاری ت رهایی
آدمی ا رنج ،چه در این عها ،ت چه در عهانی دیگر اس  .نییجا ماصل ا آ ،موع شور ت بیتویشی آدمی
می ردد .طریق دسییابی به این رسیگاری نیز میعاد اس  .دسییابی به معرف در فلسفه یا انجا متاسک ع ادی در
ادیا ،ت یا ذتق ت تلسا عارهمسلکا ،ا راههای رسیگاری قلمااد شاه اس (Hanegraaff ,2006: 327-8) .
هور َ
َ
َ .1
هوتیهَ ،
شیه در با ،پهلوی به معتی پتاار نیک ،فیار نیک ت اردار نیک اس اه هسیا مرازی باتر ر شیی اس .
هوم َیه،
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باطتی رایی ایرانی نیز طرق مشخصی برای رسیگاری عیین ارده اس  .مینوشی ،داغارد ،،پتاه به عتو ،ت دیوانگی
ا
ت سفر ا عمله راههای سعادت اس اه در آمو هها ت سلو صوفیانه ،قلتاریه ت م مییه مشهود اس  .صوفیا ،را غال ا
درتیشمشرب ،فانی مشرب ت دارای تسع مشرب ت مشرب عالی نامیاهانا .شعر اهل مشرب نیز درد هسییشتاسی
را بر دتش میاشا ت رهایی ا درد اینعهانی را در عتو ،،تانه به دتشی ،سوتین ت ا همه مهم ر میتواری ت
لذتطل ی میبیتا.
کارگزاران صفوی و تجربۀ وسعت مشرب

مشی تسیعمشربانه ،بر اساس آنچه در بال وضیح دادیم ،در بین ط قا اعیکیه اعم ا اار زارا ،سیاسی ت امرای محلی
مکوم صفوی دیاه میشود ت شخصی آ،ها را ا دیگر ط قهها میمایز میاتا .نمودهای مشی تسع مشرب
آ،ها ع ار تا ا :
• خوش خلقی و کماالت انسانی

متابع ادبی قر ،نهم به بعا دت صف «توشتلق» ت «نیکو مشرب» را همپایه میآترنا (نوایی :896 ،ج  .)267/1یا
تسع مشرب را با «غای فضیل » ت «اثرت امال» ت «غای پاای فطرت» تصف میاتتا (اتمایبلیانی،
ا
 :1024ج  .)409/1مث بهرا میر ا صفوی ماام مشها را به بزر ی ت صول ت داشین امالت ات قی سیودهانا:
«تالحق بهرا میر ا ،شهزاده … صام امال فضیل ت مال  ،ات ق ت سیر ت عامع فتو ،هتر [ت] ما در مردی ت
ّ
هم [ت] علم ت ار  ،مسیجمع شمشیر ت قلم» (اتمایبلیانی :1024 ،ج  .)820 /2یا ما م بیگ اردتباری ت یر
بکیاش تا ،ماام ارما ،ت ت یر اعظم ت اعیمادالاتله شاه ع اس (میوفی  1038ق ).را «به غای مردی توش تلق،
نیکونهاد ،تیرتواه» معرفی میاتتا (اتمایبلیانی :1024،ج  .)1197/2ما م بیگ ،معرته به «نظا الملک ثانی»
بود .پارش ملکبهرا  ،اه در ما ،مکوم آققویونلوها امور دیوانی را جربه ارده بود ،نخسیین فرد ا این تاناا،
بود اه در ما ،شاهاسماعیل ،به متص اداری (ا نیری اردتباد) بر زیاه شا ت در عتگها همراه شاه ع اس بود.
رچه ما م بیگ در امور نظامی نقش برعسیه ری با ی ارده اما در همین عایگاه نیز در براشیا ،ت قارت بخشیا،
به اهل قلم نیز نقش بسزایی دارد .ات قارت عتگجویا ،قزل اش ا عمله طوایف افشار در اهکیلویه (هما،)530 ،
تلی بیگ یو باشی اسیاعلو ت قاسم بیگ علودار در سفر به هرات (هما )573:،را فرتااس ت دیوا،سالرا ،را
ممای ارد .تصفی اه متجم یزدی تقایعنگار شاه ع اس اتل ا ما م بیگ آترده نشا ،میدها اه دانش ت فرهتگ ت
امالت ات قی ا اتصاه این سپهسالر اس :
«بجز تیرتواهی ع ادالله به چیزی راغ نه ت فطان ت ایاس ت عودت ت فهم ات به مر های بود
اه ا هر علم اه سخن به میا ،آمای بیدتل موعه ا تود راضی نمیشا… ت در انشاء بتوعی بود
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مانی قلم قریرش بحیز

حریر در میآتردی… ت با تعود رفع شأ ،با تلق عها ،در مقا واضع بود ت هم عالیش
بمر ه ای بود اه ا ابتای رت ار پیشی رفیه بود» (متجم یزدی.)382 :1029 ،

همین متجم ،امیر نجم ی نی را نیز چتین معرفی ارده« :ا مکار ات ق ت محاسن فیار ت اردار ،قلوب طوایف
امم به تود مایل ردانیای ت خم نیک نامی در مزرع انایشا تلق ااشیی» (عتابای :1036 ،ج  .)305/1میر اطاهر
تمیا قزتیتی نیز «مجموعا امال ش ا ی ت یت مسیغتی» بود ت به س «راس قلمی ت درس انایشی» مورد
وعه شاه ع اس ثانی قرار رف ت عهاهدار متص تاقعهنو یسی ت بعا ت ارت شا (نصرآبادی.)27 :1083 ،
توشتلقی ت یکرنگی با همگا ،،ا صاه به مکار ات ق ،راس ارداری ت درس انایشی این اار زارا ،را به ات ق
تسیعمشربی میصف میاتا.
• لذتگرایی :خوشباشی و شادخواری

برتی متابع ادبی تسیعمشربا ،را به «لونای» ت «شرب تمر» (ااشی 1016 ،خ« ،)279 :بیقیای» ت
«لونامشربی» (ااشی« ،)647 : 1016 ،لابالیمشربی» (تمیا قزتیتی )1005 :1112 ،ت «رنامشربی» (را ی،

 :1018ج  )41 /1تصف میاتتا .1بتیاد این رفیارها بر پایا لذت رایی اس .

تاناا ،اارایا اه امارت درالمر ی  ،را در دس داشیتا ،در مرۀ امیرا ،تسیعالمشرب بودنا ت دربار شاهانه
ت تسرتانا آ،ها محل جمع بسیاری ا شاعرا ،ت هتردتسیا ،بوده اس  .قی ااشی در تصف تا ،امما ی نی
مینویسا:
«پادشاهی اس درتیشمشرب ،قلتار مذه  ،آیتا دلش پا ا آثار ظلم ت اعیساه ت لوح ضمیرش
صاه ا رنگ غ ار عور ت عای ت عا انصاه… ت در علم ریاضی ت موسیقی دتل ما داش ت
به صح

اهل عیش ت سرتر ت شعرا ت توشط عا ،وعه بیش ا ما می ماش » (ااشی1016 ،

گ 67 :ت .)68

 .1صام عرفاتالعاشقین رنای ،لونای ت لابالی ری را یکی میدانا (اتمایبلیانی :1024 ،ج .)3934/6معتای اتلیه لونای ،رایش به
شادی ،ردش ت نشاط اس  .سو نی سمرقتای نیز به این معتی اشاره اردهاس « :مطرب بز و باد آنکه اتا ا فلک /هره نشاط مین
ا شود ات را لونا» (به نقل ا دهخاا :لونا) .لونای عیاری ت سیاری نیز هس  .اتمایبلیانی در شرح صیادی رمالی ات را «بهغای فهیم،
سلیم ،ای ،توشط یع  ،رنا ،لونا ،هر ه رد ،ا تود ذشیه» میدانا اه «با لوانیا صفاها ،همیشه به هر ه ردی ت ّ
سیاری قیا ت
اقاا نمودی» (اتمایبلیانی :1024 ،ج .)2360 /4توانامیر نیز لونای را با عیاری میراده ارده اس « :چو ،تزانا محماامین ا نقود
مفقود شا آلت ت ادتات سیمین ت رین را در سکه آتردنا ت… به عیارا ،ت لوناا ،میدادنا ا به دفع اهل طغیا ،اقاا نمایتا» (توانامیر،
 :942ج.)250/2

سال پنجاه و چهارم

51

وسعت مشرب :مشی کارگزارانِ …

دنیامااری ت شادیطل ی تا ،امما ت درتیشمشربی ت قلتارمذه ی ،ات را با طایفا تسیعمشربا ،همال ت
ادب مطرتد ا دربار طهماس بود؛ ا عمله
همتشین میارد .ی  ،رت ار تی مقصا بسیاری ا رعال دانش ت ِ
تسیعمشربا ،آ ادانایشی همچو ،مکیم امالالاین مسین ت میر ا محما شیرا ی ،ط ی ا ،شاه طهماس اه به دلیل

شرب تمر ت جویز شراب ا دربار طرد شانا به دربار تا ،امما ی نی پتاه آتردنا (اسکتاربیگ :1038 ،ج /1
1

.)123

رانالاین مسعود بن علی ااشانی ا تاناا ،پزشکا ،برآماه بود ،پارش نظا الاین علی سه سال پزشک دیوانی شاه
طهماس صفوی بود .مکیم راتا ط ی ت شاعر دربار شاه ع اس بود ت در دربار «امال قرب ت نس

به هم رسانیا،

چتا،اه ا اثرت قرب در سفر ت مضر همیشه در رااب دتل ت سعادت به سر در تام میایسیاد» (فخرالزمانی،
 .)494 :1028در تذکرۀ میخانه عوانی ات همراه «باده ساری» ت «بیپرتایی» وصیف شاه اس (هما )،ت در آتر امر
اه مزاج شاهی به اغوای مساد انحراه پذیرفیه ،مکیم راه هتا پیش رفیه اس (نصرآبادی.)313 :1083 ،
همچتین اسکتاربیگ متشی ،مکیم شفائی را «لونامشرب» میناما« :ات ا لونامشربی م م رااب اشره
امیر مینمود» (اسکتاربیگ :1038 ،ج  .)761/3لونامشربی ،بیقیای ت لابالی ری ت پرداتین به امور نفسانی
اس .
سیا ع ءالاین مسیتی معرته به «تلیفه سلطا »،ت ملق به «سلطا ،العلماء» ،ت یر شاه ع اس اتل ت شاه
صفی ت ا فر ناا ،امیر قوا الاین تالی ما نارا ،بود اه ا عان مادر به سادات شهرسیا ،نس میرسانا .تی
«عالمی فاضل ت محققی ماقق ت ا ااثر فتو ،با اط ع بود ،شعر میسرتد ت در فن انشاء ت نامه نگاری مهارت
داش » (نصرآبادی .)23 :1083 ،این ت یر ،داماد شاه ع اس اتل نیز بود .به مات هش سال نیز ت ارت شاه صفی
را ا سال  1064ق .را به عهاه داش (افتای :1130 ،ج  .)80-76 /2در نهای به سعای با ویا ،ا ت رات تلع
شا ت در دترۀ ت رات شاه ع اس دت به شرب تمر مشغول بود (نصرآبادی23 :1083 ،ت .)24

 .1مکیم ابوالفیح ی نی ( 997 -954ق ).فر نا مولنا ع االر اق ی نی ا دانشمتاا ،ی  ،،عهاهدار متص صاارت تا ،امما اارایا بود
اه پس ا تاقعا سراوب ماام ی  ،،به اردبیل ت پس ا ما ی به هتا ریخ ت به تام اا رشاه رسیا .اا رشاه به عل آشتایی ات با آداب
دربار ،ات را در متص صاارت ت مشاغل دیوانی ماش  .ات اه تود نیز سختور چیرهدسیی بود ت شعر میسرتد ،در هتا به مامی فرهتگ ت
ادب فارسی ایل ردیا ت شاعرا ،مهاعر تسیعمشرب را به دربار معرفی ارد؛ شاعرا ،تسیعمشرب مانتا عرفی شیرا ی (نهاتنای:1045 ،
علا  )479 /3ت تواعه مسین ثتائی (تا ،آر ت1169 ،الف  )317 :به تاسطا ات به دربار اا رشاه تارد شانا .صام تذکرة الشعرا م عتای
فکری ،شاعر ی نی را اه با محیشم ااشانی (شاعر تسیعمشرب) پیوسیه مکا ه داشیه (ااشی 1016 ،گ )101 :ا مخصوصا ،تا ،امما
میدانا (نصرآبادی .)733 :1083،امالالاین میا ی ی نی ا شاعرا ،در اه تا ،امما پیوسیه به ااشا( ،مراز جمع شاعرا ،تسع
مشرب) رف ت آما داشیه ،سپس رهسپار هتا شاه اس (عظیمآبادی1233 ،ق :ج.)1957 /2
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میزرا طال فر نا ما م بیگ ت یر معرته شاه ع اس اتل در سال  1019ق .به عای پار به ت ارت نشس  .آ،ها
ا ات ه تواعه نصیرالاین طوسی ت یر سلجوقیا ،ت نظریهپردا انایشا ایرانشهری بودهانا .میر ا طال پس ا یا ده
سال ت ارت مغضوب شاه ت معزتل شا .عل براتاری میر ا طال

مایل یاد تی به شرابتواری ت بی وعهی به

تظایف ت یر اعظم ذار شاه اس  .میر ا طاهر تمیا قزتیتی ت یر دربار شاه ع اس ثانی نیز به مشی میتواری ت
لذتطل ی تسع مشرب اذعا ،دارد:
عاشاااقا ،را غیا ار مسااایی نیسا ا ساااودای د ااار

نقااا عماار تویشااین را صااره مشاارب میاتتااا
(تمیا قزتیتی)692 :1112 ،

مکیم شفائی اصفهانی نیز ا تاناا ،پزشک سر برآترده بود ت به س تلقیات ت دانشش مورد امیرا ت وعه شاه
ع اس بود .تی نیز همچو ،مکیم راتا ط اب ت شاعری را هر دت با هم داش ت در نظر محققین «ذتالوعهین» ت
«ذتاللسانین» تواناه میشا (ااشی 1016 ،ا  .)325 :افتای دربارۀ ات می ویا اه ا مطای ات تود اتس :
«ط اب

حر مرا در دیگر علو پتها ،داشیه ت سرایتا ی من ط اب مرا پوشیاه» (افتای :1130 ،ج  .)256 /1هردت

اسیاد صائ یعتی مکیم راتا ت مکیم شفائی ا باده سارا ،تسیعمشرب بودهانا .شفائی دراین باره می ویا:
َ َ
نگذاشاا ا بااااه عااااای د اااار ا در مشاااارب
ض عاااااوهر مشااااارب
آ ادی دهااااار آ ،عااااار ِ
ساااو تا بااااه آ ،تااااا نیاااا ت پاااار مشاااارب
ا میکا ااه عاااز مسا ا باااه دتشااام نیاااوا ،بااارد
(مکیم شفائی در ااشی1016 ،ا )324 :
• باطنیگرایی :درویشمشربی و فانیمشربی

متابع ادبی ت اریخی عصر صفوی رایشهای صوفیانه ،قلتاری ت م میی اهل مشرب را با عابیر «درتیشط یع »
ت «فانیمشرب» (نهاتنای :1025 ،ج 1259 /3؛ سا میر ا« ،)264 :973 ،فانیط یع »،
«درتیشمشرب» (نهاتنای :1025 ،ج 1435 :/3؛ سا میر ا )103 :973 ،ت «بی کلف مشرب» (هما)264 :،
بیا ،اردهانا .امیرعلیشیر نوایی در شرح مال میرتوانا تسیعمشربی ات را با بی عیتی ت فتا میراده ارده اس « :با تعود
ا ر سن ت علو نس ت اثرت َم اه همه موع انسانی اس  ،آ ،مقاار بی عیتی ت فتا ت مشرب دارد اه یاده بر
آ ،میصور نیس » (نوایی :896 ،ج .)94 /1
در بین اار زارا ،ت امرای محلی صفوی شخصی تسیعمشرب بهرا میر ا مورد وعه قی ااشی قرار رفیه اس .
صام ذارۀ ادبی خالصةاالشعار در بخش تراسا ،ات را «شاهزادهای پستایاه ذات ممیاه صفات درتیشدتس
فانیمشرب» میدانا (ااشی1016 ،خ .)2 :فانیمشربی اشاره به سلو باطتی در انایشا تسع مشرب دارد .باطتیا،
ا
اهل أتیلتا ،به معتای ظاهری آیات ،امادیث ت امکا دیتی بی وعهانا ت بر معتای باطتی آ،ها أایا دارنا؛ مث
«شراب صوری را با مح معتوی [دارای] مشابه ا » میدانتا ( قی ااشی1016 ،ران  :4-1ب  .)1ا همین رتی
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تا ،اممااارایا ماام ی  ،نیز در عین مالی اه به عیش ت سرتر مشغول بود ،به صف «درتیشمشرب» میصف
بوده اس (ااشی 1016 ،گ 67 :ت .)68
همچتین تاناا ،میر میرا ،یزدی ا بزر ا ،طریق نعم الهی بودنا اه بعا ا شاه نعم الله تلی به ریاس
طریق ات رسیانا ت همچو ،اس فشا ،با صفویه مصاهرت داشیتا ت مکوم ت ت ارت یزد را به عهاه داشیتا (تاله
اصفهانی .)413 :1105 ،امیر نظا الاین ،ا نواد ا ،دتیری شاه نعم الله تلی ما ی ت یر شاه اسماعیل اتل بود ت
در عتگ چالارا ،اشیه شا .پسر ات ،نعم الله باقی داماد شاه اسماعیل اتل (همسر تانش بیگم) به مکم شاه
طهماس ماام یزد شا .غیا،الاین محما میرمیرا ،پسر تی شاتص رین فرد این تاناا ،اس اه در اهش در
یزد انجمن شاعرا ،بوده ت تمشی بافقی ت محیشم ااشانی نیز ات را ماح اردهانا .در اه تی مرعع بسیاری ا ادب
دتسیا ،ت تاناا ،تی مماتح شاعرانی بوده اه سلو تسیعمشربی داشیهانا؛ ا این عمله اس فاضل سعیا ا
علمای یزد اه اتمایبلیانی ات را «دانشمتای می ّحر در غای تقیح» میدانا (اتمایبلیانی :1024،ج.)1210/2
فاضل سعیا ا شا ردا ،رشیا میر ا مخات بن میر میرا ،مسیتی صفاهانی بود ت سلو تسیعمشربی داش به این
صورت اه «سالها رناانه ّ
مجردانه یس اردی .با این همه مال ت اسیعااد ت فضیل  ،امال رنای ت لابالی ری
ّ
رنود
ت هر ه ردی ت عاشقپیشگی را ا دس نگذاشیی .ماتها نزد پسری ملوایی عاشق بود ت ااثر اتقات با لوانیا ت ِ
ا تود ذشیه در میاا ،عراق به موالی داا ،تی فرش بودی ت در اتاتر مال ا صفاها ،به هتاسیا ،افیاد» (هما.)،
در اریخ عالمآرای عباسی اسکتاربیگ در ذار رعال اعیکیه بسیاری ا آ،ها را با لق درتیشی وصیف میاتا.
معزتل شاه طهماس اه در دترۀ شاه اسماعیل دت به ت ارت ت
الممالک
ات درباره میر غیا،الاین محمود مسیوفی
ِ
ِ

متص اعیمادالاتله بر زیاه میشود ،می ویا« :تالی ا درتیشنهادی ت س م نفس ت پرهیز اری ن وده»

«قلتاررتش صوفیمتشی» (هما )172 ،ت
(اسکتاربیگ :1038 ،ج )162/1؛ میر ا ابراهیم اصفهانی توشتویس
ِ

ابو راب نطتزی مسیوفی «صوفیمشرب درتیشنهاد» بوده اس (هما )165 ،ت … (هما.)188 ،173 ،163 ،

ادبیات فیما ،تسع مشرب ایجاد ارده ،ماتد سالهای
ابوطاهر تمیا قزتیتی شاعر ت یر اه نقطا عطفی در ِ
 1052ق .وسم تلیفه سلطا ،بهعتوا ،دفیرنو یس ت تقایعنگار شاه ع اس ثانی به دربار تارد شاه بود ت در ما ،سلطا،
مسین میر ا به ت ارت رسیا (هما ،ت شاملوی هرتی .)71 :1085 ،ت ارت ت آ اهی ات به علو ایرانی در اتار
درتیشمشربی م طاهر در تذکرةالشعرا معره شخصی اتس  :میر اطاهر معرته به تمیا قزت یتی «به عمیع
ا
علو تصوصا هیات ت هتاسه آراسیه ت م یم ت درتیشمشرب اس  .مس المر ت ارت عالیجاه ،ناظر بیو ات به
ایشا ،مرعوع اس » (نصرآبادی .)115 :1083 ،همچتین تاناا ،تی نیز ا دیوانیا ،درتیشمشرب بودنا .میر ا امین
برادر تمیا قزت یتی عوا ،صام امال پاایزهطیت درتیشمشربی اس » (هما )115 :،ت میر ا نورا ا دیگر
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مصام ا ،میر ا طاهر «عوا ،صام امالی اس در امال تسع مشرب به همه عه مح وب ت مرغوب…
ط عش امال شوتی ت ا ی دارد» (هما)457 :،

1

در دترۀ صفویه درتیشی ت صوفی مشربی ت بهطورالی رایشهای صوفیانه به مسئلا پیچیاهای ایل شاه بود ت
صوه همسو با ایائولوژی
باترها ت سلو صوفیه به انواع مخیلفی دسیهبتای میشا .در مهم رین دسیهبتایها،
ِ
شیع صفویه اه مورد ممای قزل اش ت فقها بود در یک سو ت دیگر فرق صوفیه اه باترها ت سلو پیشین تود را دن ال

میاردنا در سویی دیگر قرار داشیتا ت نهادهای قارت درصاد مذه آ،ها برآماه بودنا؛ بهطوریاه صوهسییزی،
ّ
به سیاس مهم عماع قزل اش ،فقها ت مجیهاین درباری م ال شاه بود .قزتیتی در فوائدالصفویه نشا ،میدها اه
چگونه مراسم یاهواشی ت میتواری صوفیا ،وسم شا ردا ،م باقر مجلسی برانااتیه شا:
آنچه م باقر مجلسی اه آسیا ،آ ،مضرت بود عرض مینمود به اعاب مقرت ،بود[ .شاهسلطا،
مسین] در ااثر امور ملکی ت مالی به ص حدیا فض ت علما میفرموده طریقه صوفیه اه اطوار ت
اشعار سلسله ّ
علیه صفویه بود براناات ت هرش ِ عمعه مشایخ صوفیه عمع شاه با تلفا ت امراء
عا ارده ت یاهو می دنا ،موقوه فرمود … در مر ه اه اارتانههای او ه را ،هرعا س وئی دهن
تگی به نظر شا ردا ،م محماباقر درآما ،شکسیه ادی ش چتا ،اردنا اه در هتگا ت یا ،باد ا
دهن او هها آتا هو برمیآما ت این آتا یاهو د ،شیوۀ صوفیا ،اس (قزتیتی.)79-78 :1211 ،

فیضی ااشانی در رسالهای با نا محاکمه بین الصوفیه و غیرهم اه یکی ا بسیار رسالهها در رد صوفیا ،اس
دلیل فقیه میعص ی را م تی بر برمق بود ،فقها ت ض ل صوفیا ،بیا ،میاتا؛ ا عمله ایتکه صوفیا ،قرآ ،را به آتا
بلتا ت با آهتگ ت رقص میتوانتا ،اشعار مشیمل بر تصف ت تم ت تال ت امر باریک ت عشوه ت نا می ویتا ت
ع ادت چلهداشین را تضع اردهانا (فیض ااشانی .)131-130 :1052 ،عریف صوفی در نظر این فقیه این ونه
اس « :ت هراس به اتصاه شتیعا مذاوره باشا در این ما ،ت در ا متا سابقه ات را صوفی می ویتا… با آنکه این
عماع قایلتا بحقیق مسلک مجیهاین امامیه را ت بالضرتره بحس ظاهر انکار آ ،نمی وانتا نمود اه ا ر انکار
اتتا ایشا ،بکفر ت الحاد موصوه تواهتا شا ت بر ایشا ،تطر عظیمی تواها بود… ت یک طایفا دیگر هسیتا ا
علما ف سفه اه اسمشا ،را مکیم صوفی مینامتا ت ایشا ،به تمات تعود قایلتا ت عمیع ظواهر را در باب شیطا ،ت
صراط ت میزا ،ت بهش ت نیرا ،را همه أتیل میاتتا ت علما متکرنا این طایفه را» (هما .)،ا این ع ارات می وا،
دریاف اه درتیشا ،ت صوفیانی اه باترهای باطتی ،أتیلی ت تمات تعودی دارنا ت به موسیقی ،شعر ت مکم
 .1میر ا فصیح برادر بزرگ تمیا قزت یتی اه در سلک شاعرا ،نصرآبادی اس  ،نیز ما ی ت ارت میر ا طال تا ،اعیمادالاتله را به عهاه
داش (نصرآبادی)113 :1083 ،؛ میر ا یوسف نیز برادر دیگر تمیا قزت یتی اه به حریر ارقا پادشاهی هم

ماشیه بود (هما)114 :،؛

میر ا امین برادر دیگر تمیا قزت یتی عوا ،صام امال پاایزه طیت درتیشمشربی اس » (هما .)115 :،میر ا یحیی همشیره ادۀ تمیا
«در ما ،شاه ع اس ثانی ت یر محال راع ارامته ت بعا ت یر ما نارا ،شاه به سعای با ویا ،مؤاتذه ت معزتل شا» (هما.)118 :،
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میمایلتا مورد أییا نهادهای قارت صفوی نیسیتا ت به شیوههای ونا و ،ا عمله ا ها الحاد مذه میشونا.
میرلومی در سلوة الشیعه نیز فاعل غتا ت شتوناه آ ،را ا صوفیه ت سگی ا سگا ،محمود پسیخانی میناما (میرلومی
س زتاری .)352 :1060 ،ایتکه میرلومی صفویه را با نقطویه یکی میدانا بیتعه نیس  .چرااه نقطویا ،ا فرق
صوفیه بودنا ت مشی درتیشانه داشیهانا .آ،ها همچتین دشمن عای مکوم صفویه محسوب میشانا.
در متابع اریخی ،درتیشی ،قلتاری ت نقطویه بهعتوا ،فرقهای ضاله با تسع مشرب یکسا ،انگاشیه شاه اس .
اسکتاربیگ در تاقعا دفع فیتا درتیش تسرت نقطوی قزتیتی ت مریاانش به این همسانی اشاره میاتا :درتیش تسرت
«بکسوت قلتاری ت درتیشی درآما ت ما ها سیام نموده با عماع نقطویا ،آمیزش ارده در آ ،شیوه بقار

اسیحضاری بهمرساناه بیوسعا مشرب اشیهار یاف » (اسکتاربیگ 1.)473 :1038 ،نقطا تصل درتیشی ،تسع

مشرب ت نقطویه باترهای باطتی ت صوه غیر اثتی عشری اس اه میتواری ،موسیقی ت غتا ،مکم  ،شعر عاشقانه
را مجا میدانا .درتیشمشربی ت صوفی مشربی اار زارا ،اعیکیه اه با لابالی ری ت لونای (اتمایبلیانی:1024،
ج ،)1210/2عیش ت سرتر (ااشی 1016 ،گ 67 :ت  )68ت مایل به شوتی (نصرآبادی )457 :1083 ،همراه بوده،
ا همین نوع اس .
• باور به ّ
حریت و آزادگی

فییم اه مری ت آ اد ی به معتی ساهل ،ماارا ت عا عص در دین ت اعیقاد اس  .سامح در باترها در اتار
مشخص ن ود ،رایشهای مذه ی ت عا الیزا به مذه مشخص ا مشخصات تسع مشرب اس  .ا نیایج
اعیقاد به آ اد ی ،همزیسیی اعیقادی ،همصح یی ت همنشیتی با هما آدمیا ،بات ،وعه به اعیقاد ت رایش فکری آنا،
اس  .سا میر ا در ذارۀ تحفۀ سامی این مطل را به توبی بیا ،ارده اس  .تی دربارۀ مولنا فخرالاین علی ا ااابر
ما ،شاه طهماس اه به تعظ مرد میپردات می ویا« :در اثتای تعظ ف  :ا ر ا عان شیعیا ،سخن
می ویم ستیا ،را با آیا ت ا ر ا طره اهل ست مرفی می ویم امامیه را تاطر میرنجا مال آنکه نه ستیا ت نه
شیعه… [سا میر ا ]:مذه ش این مال داش  ،اما مشربش عالی بود» (سا میر ا ،)102 :973 ،ه لی عغیایی
شاعر تسیعمشرب در آتر عمر «میا ،شیعه مشهور به ستن بود ت ع یاالخا ،ا بک ات را اش اه شیعه اس » (هما:،
 .)139قاضی محما غفاری قاضی ا ااابر دربار شاه طهماس به «توش صح یی ت مرافی ت عذب تواطر

 .1در ادامه آماه اه درت یش تسرت برای تود در اهی سات ت با ط قات مرد آشتایی ت معاشرت مییاف ت سخن در باب سلو می ف .
عالما ،اه به ات مظتو ،بودنا ت ا قارت ات می رسیانا هیچ ت ه شرعی در ات نمی دیانا ا ایتکه ا طریق عاسوسانی «… بیفحص مال
ات پرداتیتا تمهای شراب در کیهاش یاف شا بظهور پیوس اه ا تسع مشرب ت بااعیقادی رسو شرع را متظور نميدارنا ت نقطوی
بود ،ات ا غای اشیهار در محکمه باطن م ار اشره درعه ث وت یافیه بود عهة رتیج شریع غرا مکم بقیلش فرموده» (هما.)474 :،
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یگانه» (سا میر ا )110 :973 ،مشهور بوده ت در ما ی اه قضاتت ری را به عهاه داشیه «با مامی اراا ،دتل
مصام ت ا شات قرب مشرب ا ایشا ،ماصلالمآرب» بوده اس (هما.)،
ا وصیفی اه مورتا ،ا ت یر شاه اسماعیل امیرنجمالاین مسعود دادهانا می وا ،دریاف اه ات نیز به مری
تسع مشرب میصف بوده اس  .به فیا نویستاۀ حبیبالسیر «امیر صافیضمیر» چو ،به «فضایل نفسانی ا صاه
داش … ت بح تت فیار ت محاسن اردار ا امثال ت اقرا ،ممیا بود همواره خم عود ت امسا ،در مین طوایف
انسا ،میااش بانا

مانی اعی ار ت اتییار بسیار پیاا ارد» (توانامیر .)2317 :930 ،ا این فیه چتا ،بر میآیا

اه تی با همه مصام

داشیه اس  .همچتین به فیه نویستاۀ روضةالصفویه «ا مکار ات ق ت محاسن فیار ت

اردار ،قلوب طوایف امم به تود مایل ردانیای ت خم نیک نامی در مزرع انایشا تلق ااشیی» (عتابای:1036 ،
ج  .)305/1همزیسیی با همگا ،،ا صاه به فضایل نفسانی ،توش صح یی ا سلو تسیعمشربی اتس اه بر بتیاد
باتر مری ت یکسا،بیتی هما عقایا ت باترها (ت بالی ع عا عص ) اسیوار اس .
افتای در تاریخ الفی دربارۀ قاضی عها ،ت یر شاه طهماس می ویا اه ات در بین ارباب علم ت امال عایگاه
عالی داشیه اس (افتای :1130 ،ج  .)498 /4تاناا ،ادبپرتر ات سهم بسزایی در با پرتری فرهتگ ایرانی داشیتا.
قاضی عها ،در نهای مورد غض شاه طهماس قرار رفیه ا ت ارت اتاره یری میاتا .س
طهماس ا ها ستن بوده اس  .اتمایبلیانی ماعرا را این ونه با و میاتا:
معانات بعضی ا علمای قشر[ی] به نس

1

طرد ات ا دربار

ّ
ستن متسوب شاه

«در ما ،شاه طهماس به س
ّمیهم ردیانا ،لهذا به نظر قهر آ ،شهریار درآماه مح وس ت مقهور ردیانا ،پس در مجلس آ،
مضرت میناع س با عمیع علما ت فض در مسائل فقهی ت غیره م امثات ارده در همه بر همهغال
ت فائق آمانا ت هیچ اس بر ایشا ،ل

نیارس آترد( »،اتمایبلیانی :1024 ،ج .)3423/6

به فیا اتمایبلیانی با تعود ایتکه ات آ اهی فقهی اافی داشیه ،ا ها ستن ا سوی علمای قشری ت به س
معانات ت دشمتی آنا ،به ات نس

داده شاه؛ بتابراین معلو می ردد اه مشی ت سلو دیتی ات فرای مذه ها بوده

اس .
 .1فر نا تی شره عها ،قزت یتی شاعر معرته طر تقوع اس  .اتمایبلیانی ات را «به غای توش ط یع  ،توش فهم» میدانا (اتمایبلیانی،
 :1024ج .)212/4قاضی رتح الله (میوفی ق ) 942.برادر ات ت ا بزر ا ،ت شاعرا ،قزت ین بوده اس (هما :،ج .)1627 /3پسر دیگرش
میر ع اال اقی نیز ا شاعرا ،مشهور بوده اه بلیانی ا آ،ها یاد ارده اس (هما .)،امیر ع االکریم ت امیر مسین دتیر ادههای تی نیز در
نا های شاعرا ،ی  ،بودنا (سا میر ا .)30 :973 ،میر ا مخات شریفی دتیر ادۀ تی در دربار بود ت صام فهم ت امال ت فطرت عالی
داش  ،تعظ می ف ت توش محاتره بود ت عمعییی عظیم پای مت ر ات بودنا «چو ،میهم به ستن بود ا مضرت شاه عت بار اه یاده وعه
ت الیفا ی نمییاف … در ما ،اسماعیل میر ا اعی ار ما یافیه نصف صاارت به ات فو یض یاف » اما بجه غلوی ت بی م مظگی در بیا،
مذه

ستن ا صاارت معزتل ردیا» (اسکتارب یگ :1038 ،ج.)110/1
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بار رین نمود مری را در شخص شاه ع اس اتل نیز قابل طرح اس  .دترۀ مکوم تی به شایش ت ساهل
مذه ی مشهور اس  .فیهانا آ ادی ت ساهل دیتی ات در سیاس تارعی تی آشکار اس (سیوری.)90 :1986 ،
مشی ساهل ت مری در بین م ما ،شاه ع اس نیز دیاه میشود؛ یرا مجیهاا ،ت علمای معیال مانتا شیخ بهایی؛
م صارا ،میرداماد ت میرفتارسکی ت دانشمتاا ،هتردتس مانتا مکیم شفائی ،مکیم راتا ،م نجمالاین محما
متجم یزدی ت م امال متجم ت نیز شاعرا ،تسیعالمشرب مانتا مولنا عیابی ت م میار معمایی ا همراها ،همیشگی
تی بودنا .فیوای شیخ بهائی برای معالجا بیماری ع مه قی مجلسی در سال  1027ق .ا نمودهای سامح فقهی
این دتره اس  .شیخ بهایی جویز شراب ا سوی پزشکا ،دربار را مجا میدانا ت ع مه پس ا شش ماه شرب شراب
سفیا نطتز شفا مییابا (قاضی بن ااشف .)31-30 :1037 ،شاه ع اس به همین ط ی دسیور ألیف ایابی در متافع
شراب ت طر هیه آ ،داده اس .
در اتار سیاس

1

ساهل مذه ی ،سلو تسع مشرب در شخصی شاه ع اس نیز دیاه میشود ت ا ات یک

تسیعمشرب ع ار ساتیه اس  .فیهانا شاه ع اس دت تلق میفاتت داشیه ت به دمامیمزاعی مشهور بوده اس :
«این شهریار اامگار برت ه قاعاۀ اهل رت ار آب ت آ ش را با یکایگر امیزاج داده ،ضاین را با هم عمع نمودهانا.
چتانکه امال مات ط ع ت آ ش مزاعی ت قهاری ت عظم ت شکوه ت ع ل پادشاهی را با نهای م یم ت مهربانی
ت درتیشنهادی ت بی عیتی عمع اردهانا» (اسکتاربیگ 1038 ،به نقل ا فلسفی .)77 :1347 ،ا ر ا شخصی
ع اری ت قهاری ات اه در عایگاه پادشاه قار متا ضرتری مینموده چشمپوشی اتیم ،ات ا عه بی کلفی ،آمیزش
ت همصح یی با همگا ،ت م یم ت درتیش نهادی ،به رتش تسیعالمشربی رایش داشیه اس  .اسکتار بیگ دربارۀ
ا
این تعه ا شخصی ات مینویسا اه «هتگا م یم ت اوچکدلی چتا ،بی کلفانه ت مخصوصا به مرد ت اهل
عظماء ت م ما ،ت غیرذلک ،تصوصی ت آمیزش مینمایتا اه ویی برادرا ،ت یارا ،یکایگرنا» (هما .)،ات به فیا
صام عرفاتالعاشقین به رنای ت لابالی ری نیز میصف بوده ت ا این عه نیز تسیعمشرب بوده اس « :نهای
ابه ت ع ل را با غای رنای ت بیقیای ت لابالی ری عمع ارده بود» (اتمایبلیانی :1024 ،ج  .)1882 /5ا
معانی رنای ،لونای ت لابالی ری همتشیتی با همگا ،ت عا الیزا به آداب تاصی اس  .صام عرفات در شرح
لونا هر ه ِرد همیشه در ه
مفرد توشط ِع ِ
مولنا محمود آدمی یزدی این معانی را به رتشتی بیا ،میاتا« :ا رنااِ ،

 .1در پایا ،این ایاب اه با نا جام جهاننماي عباسي ،مشهور اس  ،این رباعي آماه:
ایاان عاااا ااا ه فرمااودۀ ع ااااس شاااه اساا

هاار قطااره ا ات بااه عااالمي فاایض ده اساا

عساایم تاارد چااو سااال اااریخش فاا :

ا عاااا عهاااا ،نمااااه عمشااایا باااه اسا ا
(قاضی بنااشف)174 :1037 ،
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ّ
ّ
میاا ،فرش با صلحا ت فسقا رفیق بوده ،به غای بی کلف ت صلف» (اتمایبلیانی)598 :1024 ،؛ بتابراین مری
ت آ اد ی در معتای ساهل دیتی ت آمیزش با همگا ،در سلو تسیعمشربانا شاه ع اس لور یافیه اس .
متابع صفوی دربارۀ آ اد ی در رفیار تلیفه سلطا ،ت یر شاه ع اس سختی نگفیهانا اما ات را به س

تاناا،

ادبپرترش اه مشی تسیعمشربی نیز دارنا ،برعسیه اردهانا .تاناا ،تلیفه سلطا ،به شاعری شهرت داشیتا.
شمخالبیگ ا تانه ادها ت شا ردا ،تی (نصرآبادی ،)211 :1083 ،سلیما شا رد دیگر تی ما ی ت ارت میر ا مهای
را به عهاه داشیه (هما)262 ،؛ محماداتتد ویسکانی (هما)287 ،؛ میر ا ص حی شاعری ا دیار ما نارا ،،اهل
موسیقی ط ی ت مکیم ماذق ،در ل اس فقر بی علق ت عالم رد ت ا تویشا ،تلیفه سلطا( ،هما )61 ،ا این
عملهانا .ع ته بر این افراد نصرآبادی ا شاعری به نا میر امحمارضا نا میبرد اه تلیفه سلطا ،ات را بهعتوا ،تایل
برای فر ناش بر زیاه بود ت در وصیف تی می ویا« :به س

تسع تلق ت آدمی ت اهلی مح وب القلوب دتر

ت نزدیک ت ر ت اعیک بود» (هما .)186 ،مح وب قلوب بود ،نزد راا ،اه دشمتا ،اعیکا ،بودهانا نهای تسع
مشرب میر ا محمارضا را نشا ،میدها؛ بتابراین ربی ت انیخاب شا ردا ،ت موا نی اه بی علقانا ،دارای سلو
قلتارانه (عالم ردی) ،تسع تلق ت آدمی انا ت مح وب قلوب دتر ت نزدیکتا ،همه نمودهایی ا تسع مشربی
تلیفه سلطا ،اس .
میر ا طاهر ت یر شاه ع اس ثانی نیز به مشی مری ت آ اد ی تسع مشرب اعیقاد داشیه اس  .مضامیتی مانتا
ابیات یر اه شرع را در قابل با مشرب قرار میدها ت مشرب را فرا ر ا مذاه میبیتا ،بسیار اس :
شااااش سااااو بساااایه راهااااش را تیالاااا

دل دیواناااااااااها ماااااااااذه نااااااااااارد

بااااااارت ،ا تگتاااااااای شااااااارع رفااااااایم

چااااو دیاااااا تسااااع مشااااارب نااااااارد
(تمیا قزتیتی)590 :1112 ،
***

در جدول زیر فهرست کارگزاران ایرانی دربار صفوی به همراه گرایش وسیعمشربی آنها آمده است:
نام

منصب

امیرنجمالدین گیالنی

وکیل نفس

(ف )915

نفیس همایون

قاضی جهان قزوینی
(ف )968

وزیر

سام میرزا ،بهرام میرزا

حاکمان

سلطان ابراهیم میرزا

خراسان

مکان

زمان

گرایش وسیعمشربی

دارالسلطنه

شاه اسمعیل

اخالق /آزادگی

دارالسطنه

شاه طهماسب

خراسان

شاه طهماسب

آزادگی /خاندان
وسیعمشرب
اخالق /اهل عشرت/
باطنیگرایی
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خاندان میر میران
احمدخان کارکیا
(متوفی )1005
خلیفه سلطان
(متوفی )1064

حاتم بیگ(متوفی )1019
میرزا طالب
(متوفی )1044
حکیم شفائی
(متوفی )1038

حکیم رکنا
(متوفی )1066
شاه عباس اول
(متوفی )1038
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امیر یزد

یزد

شاه طهماسب

حاکم گیالن

دارالمرز گیالن

شاه طهماسب

وزیر

دارالسلطنه

اعتمادالدوله

دارالسلطنه

اعتمادالدوله

دارالسلطنه

طبیب

دارالسلطنه

شاه عباس

طبیب

دارالسلطنه

شاه عباس

پادشاه

دارالسلطنه

شاه عباس اول

دارالسلطنه

شاه عباسثانی

باطنیگرایی/
عشرتطلبی
اهل عیش/
درویشمشرب

شاه عباس،
شاه صفی،

خاندان وسیعمشرب

شاه عباسدوم

وحید قزوینی

مجلسنویس/

(متوفی )1112

وزیر

شاه عباس
شاه عباس و
شاه صفی

اخالق /میخواری
اخالق /میخواری
عشرتطلبی
(میخواری و لوندی)
عشرتطلبی
(میخواری و لوندی)
آزادگی /الابالیگری
اخالق /میخواری/
آزادگی /دوریش مشربی

جغرافیای دیوانساالران وسیعمشرب :خراسان ،یزد و گیالن

ع ته بر دارالسلطتا صفوی (قزتین ت اصفها )،اه مجمع سرا ،قارت ت دیوانیا ،بوده ،امرای محلی در سه مو ه
تراسا ،،ی  ،ت یزد مامیا ،فرهتگهای ایرانی ت فارسی بودنا ت رایشهای تسیعمشربی آنا ،،میته را برای رشا
تسع مشرب در درت ،ماامی صفوی فراهم ارده بود .سابقا فرهتگی این سه متطقه در اتار ش مااما ،آ،ها
برای اسیق ل ا مکوم مرازی میتا مساعای برای دانشمتاا ،ت ادی ا ،فراهم میاتا اه به فعالی فرهتگی بپردا نا.
شاهزاد ا ،صفوی (سا میر ا ،بهرا میر ا ت ابراهیم میر ا) اه ادامهدهتا ا ،سیاس های ایرانی شاه اسماعیل بودنا در
ا
تطا تراسا ،مها ما ،فارسی1؛ تاناا ،اارایا تصوصا تا ،امما ی نی در ی  ،،اانو ،دیریتا شیعیا،
 .1بهرا میر ا ع قه فراتا ،به هتر ت ادب داش

ا آنجا اه در مشها ایابخانهای برای اهل هتر ت علم فراهم ارده بود .نا بهرا میر ا در حفه

شاعرا ،بخش شاها ،ذار شاه اس  .بهرا میر ا در سالهای بعا ت در برتی ا شهرهای دیگر ا عمله ی ( ،ادامه←)
سامی در قسم
ِ
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یایه؛ ت تاناا ،میر میرا( ،ا عمله امیر غیا ،الاین) ،ات ه شاه نعم الله تلی ت میرا،دار صوه

نعم اللهی در یزد مها دیریتا دین ر شیی مهم رین این اار زارا ،بودنا .مو ۀ فعالی این امراء ا نظر سیاسی نیز
متاطق مساس محسوب میشا .شورش سا میر ا بر شاه طهماس

مانی اه تالی تراسا ،بود ت ناانی شا ،در

قلعا قهقهه ،ار اط تا ،امما ی نی با عثمانیا ،ت سودای اسیق ل ی  ،اه شاه طهماس آ ،را سراوب ارد ،آغا
مکوم شاه ع اس در تراسا ،ق ل ا مرگ شاه محماتاابتاه پادشاه رسمی ایرا ،،سودای به دس

رفین قارت

صفوی وسم میرغیا ،الاین میرمیرا ،یزد ت شورش ات اه وسم شاه ع اس سراوب شا (عتابای :1036 ،ج /1
 )679ا عملا اسیق لطل یهای مااما ،این متاطق بود اه موع ایجاد مو ههای امتی برای فعالی های فرهتگی
ایرانی به دتر ا قارت مرازی اه سیاس ایائولوژی مذه ی را دن ال میاردنا ،شاه بود.
در این بین عابجایی ت مرا دانشمتاا ،،دیوانیا ،ت شاعرا ،بهعتوا ،مام  ،فرهتگ ایرانی ت باتر تسع مشرب
بین متاطق ت دارالسلطته مائز اهمی اس  .امیر نجم ی نی ،م متجم یزدی اار زارا ،دربار ت بهرا میر ا اه هم
تالی تراسا ،بود ت ما ی هم تالی ی  ،ا این متاطق برآماهانا.
مکیم امالالاین مسین شیرا ی اه به ط ی «صام مکار ات ق» مشهور بوده اس (باائونی ج 164 /3؛
اسکتار بیگ ج 123/1؛ افتای :1130 ،ج  )139/2در آغا اار ط اب ط ی مر ضی اعظمشاه نعمة الله یزدی بود
ا
اه بعا در ذش تی ،ا ط ی ا ،شاه طهماس قرار رف ت «ا آنجااه به تسع مشرب معرته ت ضمتا میهم به باده
ساری بود ،مورد بی مهری هماس قرار رف » (افتای .)139 :1130،وصیف صام

اریخ عالمآرای ع اسی

ا این تاقعه نیز این ونه اس « :چو ،بیوسعا مشرب مشهور شیه بطریق ارباب ریا هافرتش ن ود بامیمال ار کاب
ا
شرب تمر اه اط اء بجه صح اباا ،عموما عایز میشمارنا ا شاه عت مکا ،یاده وعهی نمییاف ت در
ما ،نواب سکتار شأ ،م م تا ،امما ی  ،اتییار نموده» (اسکتاربیگ :1038 ،ج  .)123 /1مکیم اه به
هتا نیز رفیه در مرۀ شاعرا ،مآثر رمیمی با خلص دتائی ذار شاه اس (نهاتنای :1025 ،ج  .)532 /1قاضی
عها ،قزتیتی نیز مانی اه ا ت ارت شاه طهماس اتاره یری میاتا نزد امماتا ،اارایا در ی  ،میرتد ت برتی
ا تاناانش اه بهعتوا ،شعرای ی  ،به ث

رسیاهانا (سا میر ا.)23 :973 ،

قی ااشی در شرح مولنا شره رشکی شاعر س زتاری نقشا مرا بین این متاطق را رسم ارده اس  .مولنا
رشکی در سلک شاعرا ،سلطا ،ابراهیم در تراسا ،بود ت «در بسیاری ا فضایل ت میثیات اظهار تقوه مینمود ت در
نیز مکوم داش (عتابای :1036 ،ج .)810 /1فر نا تی سلطا ،ابراهیم میر ا (میوفی  985ق ).میخلص به عاهی نیز در ما ،شاه
طهماس ماام تراسا ،ردیا ت دتا ده سال در این متطقه مکوم ارد .تی بیش ا پار ت عم تود صام ت مامی هتر ت فرهتگ
ّ
ّ
عامعی
عمعی علم] ت
ایرا ،بود .صام ذاره ادبی عرفات العاشقین در این باره می و یا« :شهرت ات در ادرا ت دانش ت مال [ت
ّ ّ
فضل ت هتر ت امال ا ما ت عا افزت ،ر اس  .ما ،ات بویی ا ما ،میر ا ابوالغا ی سلطا ،مسین میر ا میداده ت الحق در ربی فض
ت شعرا ت ارباب اسیعااد بوده .امهتری ماناه اه تی را مهار ی ما ت تقوفی مال ا

در آ ،ن اشا( .بلیانی :1024،ج)1032/2
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تادی لونای ت مشرب درعا علیا داش … ت ابواب امسا ،ت انعا شاهزاده بر تی رتا ،بود» (ااشی1016 ،خ)279 :؛
بتابراین سلطا ،ابراهیم ات را به ااشا 1،فرسیاد ت ات در ااشا« ،آغا لونای ت هر ه ردی ارد ت به شرب ماا مشغول

شا ت به تاسطه تسع مشرب اتقا ش را صره میارد ت خم عود ت سخا در مین اهل طرب ت عیش میااش .
بعا ا قیل سلطا ،ابراهیم میر ا وسم شاه اسماعیل دت مولنا ا ااشا ،به ی  ،ریخ ت در آنجا تفات
ارد» (ااشی1016 ،خ.)280 :
امیر رفیع الاین میار معمایی نیز ا شاعرا ،بی کلف ااشا ،بود اه بعا ا شهرت به موطن تود یزد با ش ت
«به شره متادم ت ماامی تاناا ،شاه نورالاین نعم الله تلی… ت امیر غیا ،الاین محما میر میرا ،مشره
شیه… ماتها در دارالع ادۀ یزد به فراغ

ذرانیا ت باقی ایا عوانی را به عیش ت سرتر به پایا ،رسانیا» (ااشی،

 1016ی )4 :قی ااشی می ویا اه به شرب مشغولی مینمود ت دائم التقات عا عیش ت طرب ا دس ساقیا،
نوش ل می رف ت هر ش در متزلی با عمعی ا اهل مشرب» می ذرانیا ت در همین راه نیز عا ،داد (هما.)،
دستآورد تحقیق

فیما ،تسع مشرب ،نوعی سلو ایرانی در عصر صفوی اس اه اار زارا ،دیوانی ا عمله ت راء ،امرای محلی ت
م ما ،شاها ،صفوی در با پرتری آ ،نقش مؤثری داشیهانا .این اار زارا ،در عایی میا ،رعی ت س طین
ایسیادهانا ت اصول مایری آ،ها بر بتیاد باتر به تسع مشرب بوده اس ؛ اصول تسع مشرب ع ار تا ا شود ی
فکر ،توشباشی ،ات قمااری ،آ اد ی ،مرد داری ت ماارا .دیوا،سالرا ،صفوی همچو ،تاناا،های دهقانا،
ایرانی به س م  ،امتی  ،رفاه ت انیظا اعیماع ایرانی میانایشیانا ت میاوشیانا رعی را با همین سلو به
ماامی تفادار سا نا .یک دیوا،سالر یا دهقا ،بایا به تسع مشرب آراسیه باشا ا بیوانا توعهای فکری ،اعیقادی،
قومی ،نژادی پارسی بانا ،را بشتاسا ت با آ،ها عامل اتا .ا سوی دیگر فقیها ،ت اهاا ،سخیگیر ،در مقا نهادهای
قارت عامعا صفوی ،رقی

فیما ،تسیعمشربی بودنا؛ آ،ها بر ت ه تسیعمشربا ،،عها ،بیرت ،ا مر های نظا

عقایا فرقه ت مذه تود را به رسمی نمیشتاتیتا .شاها ،صفوی آنگاه اه در عی محض فقها بودنا ،مانتا دترا،
شاه طهماس  ،فضا بر آ ادانایشا ،تسیعمشرب تگ میشا ت آنگاه اه ا فقها فاصله می رفیتا ،مانتا دترۀ شاه ع اس
اتل ،آ ادی عمل بیشیری نصی اهل مشرب ت دیوا،سالرا ،تسیعمشرب میشا.

 .1ااشا ،به این عه اه انجمن های شعری مهمی در آنجا شکل رفیه در عغرافیای شعر تسع مشرب عایگاه بس مهمی دارد اما به این
عل اه مراز این عسیار بر مشی تسع مشرب در بین اار زارا ،سیاسی بوده اس  ،دربارۀ این متطقه سختی نگفیهایم.
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