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 ييستادیار دانشگاه عالمه طباطباا

 )٢٨/٤/٩٠: ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٣/١٢/٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 با زیر ساخت مذهبي است که دین اسالم و مذهب تـشیع از دیربـاز در               اي    ایران جامعه 
این میان فرهنگ و ادبیات ایراني و خاصه شعر نیز جلـوه            آن نفوذ فراواني داشته که در       

 قاجار یکي از دوره هاي شـعري       عصر. گاه مهمي براي بازتاب نمودهاي دیني شده است       
در . دارداي     در آن جلوه و بازتاب گسترده      فارسي است که مذهب، به ویژه تشیع      ادبیات  
مخاطـب خـود را   شـعار،   در ا هـاي دینـي      کوشد با تقویت بـن مایـه        ن شاعر مي  این دورا 

نوشـته  در ایـن     .ي دیني خود را به او منتقـل کنـد          نگاه و اندیشه   ،پرورش اخالقي داده  
ي شود که دین    ، بررس های تحلیلی   و برداشت   بر آن خواهد بود تا با روش توصیفي        سعي

 ذهن   در تعامل   و  از چه اهمیتي برخوردار بوده      و در شعر این دوران چگونه بازتاب یافته      
 .پیدا کرده استچه نقشي و مخاطب شاعر 

 
   ادبیات، شعر، دین، مذهب، عهد قاجارها کلید واژه

 

 طرح مسأله
اي   ایراني همواره نقش عمدهی عنصر دین و مذهب در زیرساخت فکري جامعه

ها و حتّي تحوالت مختلف  ها، ایده گفت تمام مسایل، نگرش توان داشته است و مي
 ؛پذیرند  به نوعي از دین تأثیر مي علمي در این جامعه،اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و

هاي باستاني  چرا که زیر ساخت این جامعه مذهب است و اگر پیش از اسالم دین
هاي معنوي ایرانیان را برآورده کنند، بعد از  توانسته بودند نیازهاي روحاني و خواسته

 نفوذ کرد و مردم هم با ایرانيی  اسالم، این دین محمّدي بود که در ساختار جامعه
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اول ضرورت دین ی   چون در درجه؛رفتنداي به استقبال این دین جدید   ویژهی عالقه
ین براي  روحاني ناشي از دلذتهایهاي معنوي و  براي آنها پذیرفته شده بود و آنگاه بهره

ي، در ترین دین اله دین اسالم را به عنوان کاملهم  در نهایت .آنها قابل درك و فهم بود
 روحاني، ی هاي واالي انساني و تفکرات برجسته گاه راستین اندیشه رأس امور و جلوه

پذیرفتند و این امر با گذشت روزگاران چنان نفوذي در چارچوب فکري و اخالقي مردم 
ی  هر جامعه شد و حکومت جداي از دین در گستناپذیر جدایایران کرد که دین جزء 

اي که هر حکومتي از دین رایج در میان مردم   به گونه؛ شدودینابتاریخ ایران محکوم به 
تظاهر به حمایت کرد، به راحتي توانست بر این مردم حکمراني دست کم حمایت کرد یا 

 تاریخ جامعه وی  هکند و هر حکومتي به هنجارهاي مرسوم دیني پشت پا زد، از صحن
توجهي به دین،  ، هرگونه بيجالب اینکه همین نگرش باعث شده است. گذاشته شدکنار 

یا گروهي باشد، به شدّت نکوهیده و از منظر اخالقي مردود شناخته فرد از طرف هر 
 آثار مختلف علمي، ادبي و هنري نیز کشیده ی گونه نگرش به گستره شود که پاي این

 مردم ی ها تنها محصول اندیشه قابل توجه آنکه، این گونه داوريی  نکته .شده است
طور کلّي ناشي از زبان توده نیست، بلکه اندیشمندان،    روحاني و یا بهی یا طبقهعادي 

اند که ما به دلیل گستردگي  هایي داشته داوریشاعران نیز چه بسا اینگونه نویسندگان و 
حال با در نظر گرفتن این گونه . بینیم نمونه نميبیان هایي، نیازي به  گذاری  ارزشچنین
ن هم از دیدگاه  آ؛پردازیم  قاجار ميی و مذهب در دورهنصر دین  به بررسي ع،مسایل
، چرا که نگاه شاعر و نویسنده به امور مختلف جامعه در واقع نوعي  و نویسندگانشاعران

 ، روشنفکران،مورخیناز جمله  با نگاه دیگران تردید بیرویکرد هنري است و 
 .ارددتفاوت شناسان و امثال اینها  شناسان و روان جامعه
 
      ي  مذهبي جامعه در عهد قاجار  چهره
ا تشیّع عجین پذیرد که در آن اسالم ب اي تأثیر مي  قاجار از جامعهی دانیم که شاعر دوره مي

 ایراني در آمده است، پس او به ی هاي جامعه استواري براي تبیین اندیشهی  شده و به صورت پایه
مستقیم و با رویکردي نه به طور مستقیم که با زبان غیر ،کوشد  ایراني ميی عنوان عضوي از جامعه

 .ه و از آن انتقاد کندنمایاندرگذار، اوضاع دیني زمانه خود را هنرمندانه و در عین حال تأثی
، دین پذیرفته شده ملّي تشیعد بحث ما آیین محمّدي و مذهب موری  در دوره

هاي مذهبي  یادي دارند و نمایشایرانیان است و ارباب مذهب در بین تمام مردم نفوذ ز
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اسلحه داران، کاله خود برّاق و روپوش «اي که  شود؛ به گونه  اجرا ميای گستردهدر حد 
سازند و نجّاران براي ساختن ردیف جایگاه  زره پر جال براي آراستن لشکر یزید مي

 .)٢٢واتسن،  (»کنند تماشاگران بي مزد کار مي
مالً اگونه خاصي است، یعني کشور رنگ کجار به دیني و مذهبي در عهد قاموقعیت 

 نگاهي .کنند تر مي را روز به روز نمایانمذهبي خود ی  مذهبي دارد و شاهان قاجار چهره
دهد که آنها در مجموع گرایشات دیني  هاي پادشاهان قاجار نشان مي به فعالیت

بي و احترام به هاي مذه  مکانبازسازیاند و با انجام فرایض دیني و ساخت و  داشته
زندگي آقا محمّدخان نشان . اند کرده مقامات روحاني، اظهار دینداري و خداشناسي مي

وجود او در پرستی  و متمایل به کهنهنّتي کامالً سو دهد که عنصري از دیانت شدید  مي
مند بود و همین امر باعث شده بود در  فتحعلي شاه به نفوذ روحانیت عالقه. داشته است

او در انجام اعمال دیني غفلت . او سیاست مذهبي یکساني به کار گرفته شود ی هدور
دست بیاورد و در این راه کوشید که در میان  کرد تا شاید تأیید علماي مذهبي را به نمي

 ی ناصرالدین شاه به بهبود رابطه .)٥٦ـ١/٥٥ خاتمي، (علما جایي براي خود پیدا کند
حکومت او در تمام شهرها، ارتباط بین ی  در دورهدولت و علماي مذهبي کمک کرد و 

 نفوذ علما و ی دولت و علماي دیني از رونق خاصّي برخوردار بود که به تبع آن حوزه
ار امیرکبیر با علماي دیني رفتی   نحوه.آنها به میزان زیادي افزایش یافتگستره وظایف 

ش آنها در کارهاي حکومت، از کننده این مطلب است که او در برخورد با اینها و نقتأیید
کرد، یعني در پي تأیید و  هاي حکومت و اقتدار دولت پیروي مي سیاست تحکیم پایه

 به تثبیت قدرت ،تمدید قدرت آنان نبوده است بلکه سعي داشت با استفاده از وجود آنها
 .هم بودپیروز دولت کمک کند که در این راه 

 

  هاي مختلف صوفیه سلسله
در  که ذهبیه و نعمت اللهي هاي مختلف صوفیه فعّال بودند سلهاجار سل قی در دوره

هاي قادریه، نقشبندیه، جاللیه، مداریه و  ها بودند و سلسله ترین سلسله  معروفی زمره
 به طور خالصه باید گفت در این دوره همانند .خاکساریه هم کم و بیش فعالیت هایي داشتند

بوده است، امّا همانند شعر به نوعي بازگشت به گذشته و هاي گذشته، صوفیگري فعّال  دوره
تردید در این بازگشت، همچون بازگشت شعر  تجدید عهد تصوف اسالمي پیشین بوده که بي

 .بوده استهمراه هاي زیادي  به گذشته اشکاالتي داشته و با دشواري
د که هاي موجود بر سر راه صوفیه، حضور فقهاي صاحب قدرت بو از جمله دشواري

هاي آنها را  ها و اندوخته ها، یافته کردند و نه تنها گفته هاي تصوّف مخالفت مي با مشرب
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 با تمام .)١١٩، وهم (کردند د بسیاري هم، تکفیرشان ميدانستند که در موار مردود مي
کردند و این کار تا آنجا پیش  این اوصاف، گروهي از علما و فقها نیز از صوفیه حمایت مي

 .پیوستند  ارادت بزرگان صوفیه ميی که گروهي از آنها آشکار و پنهان به حلقهرفت  مي
 ی  تصوف و عرفان دورهی  دیگر اینکه تصوّف این دوره که در واقع دنبالهی نکته

اي که   به گونه؛ مورد توجه چنداني واقع نشده استصفویه بوده، در شکل رسمي خود
پیش افتادن از بزرگان صوفیه، هم از لحاظ  سببا و بزرگان این دوره، به بیشتر عرف

عرفان نظري و هم از نظر زهد و عرفان عملي، در بین مردم جاي صوفیه را گرفتند و به 
؛ تا هاي صوفیگري لرزید هاي سلسله ایه مشایخ پذیرفته شدند و بدین ترتیب پی مثابه
ان تصوّف از طرفي و هاي فقها با جری قاجار، شدّت یافتن مخالفتی  ه در اواخر دوراینکه

هاي صوفیه از سوي دیگر به ضعف و انحطاط  اختالفات روزافزون داخلي بین خود فرقه
 ی انگیز افتاد که نمونه ها منجر شد و جریان تصوّف به حال و روزي غم کلي این سلسله
 .یمشاهدروشنی  مشروطیت به ی در دورهبارز این وضع را 

هایي که در این دوره گریبانگیر تصوف  و ضعف ها ه سخن اینکه، با تمام چالشکوتا
بل قبولي به بار آورده و شده، این جریان دست آوردهاي فرهنگي و فکري و عقیدتي قا

توان ظهور آن را در آثار شاعران و   که میادبیات فارسي تأثیراتي داشتهی  هدر گستر
 .  مشاهده کردروشنینویسندگان این دوره به 

 
 مذاهب جدید پیدایش 

 ؛داددر این دوره پیدایش شیخیه و بعد بابیّه و در نهایت بهائیه را نیز باید مدّنظر قرار 
ادبیات فارسي ی  همهم دیگري است که در گستررخدادهای  چرا که ظهور اینها از

  ـ هرچند اندک ـاند و چه بسا در میان شاعران و نویسندگان افرادي تأثیر نبوده بي
 .اند کرده هاي فکري را تبلیغ مي هاي این نحله دیشهاند که افکار و ان بوده

فقه شیعي هم در این دوره رو به توسعه بود و پیدایش اخباریون در برابر اصولیون، 
 چرا که خدمات و ؛ایر ادوار فقه امتیاز بخشیده استتاریخ فقه را در این دوره، از س

 اسالمي ی  تکامل اندیشهتأثیرات مهمي که علما و بزرگان فقه در این دوره، در جهت
 .)١٤٤ ،وهم (اند، انکار کردني نیست داشته

رویکرد تا نشان دهیم گردیم   ادبیات فارسي بر ميی با این پیش درآمد، حال به حوزه
معه از چه تمایزاتي هنري و ادبي به مذهب در این دوره با دیدگاه سایر اقشار جا

 .ت و چگونه در آثار نمود یافته اسبرخوردار است
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      در اشعار این دوران) ص( توصیف پیامبر
شود، امّا این  رهبر دین اسالم معرفي ميی  مثابهتوصیف و به ) ص( حضرت محمد

 حضرت صفتهای  به صورتي کامالً کلّي بیان شده، در واقع دور نمایي از توصیفها
ه بیان  از توصیف حضرت پیامبر بزود شاعر قصد دارد گویاشود و  عرضه مي) ص( رسول

گرایي گریز بزند و چه بسا وصف پیامبر در راستاي اثبات  عقاید شیعه دوستي و شیعه
 : به بیت زیر بنگرید.حقانیت شیعه صورت گرفته است

 هست اجرش چون والیت بر علي مرتضي    اي را آب داد گفت پیغمبر که هر کس تشنه
 )٦/١٠٧،  ادیب الممالکدیوان(

تأیید و تأکید این مطلب است و براي پرهیز از تکرار و اي   به گونهبیشتر توصیفها
 :کنیم هایي از این موارد اشاره مي  به نمونه،ارائه استنادات

 خضر کلیم سطوتي موسي روح پروري حیدر احمد آیتي احمد خضر مدّتي
 )١٠/٢٧  نشاط اصفهاني،دیوان(

، در منقبت )٦٢ـ٦١، دیوان درّ خوشاب معروف به شهاب(در مدح حضرت ختمي مرتبت 
) ص(، در نعت پیامبر)٣٣٣ـ٣٣٢ و ٥ـ١/٣دیوان وصال شیرازي، ) (ص(حضرت محمّد

 دیوان) (ص(، در مدح تهنیت تولّد پیغمبر)٢٣٧ـ٢٣٦ :١٣٥٧،مجموعه آثار یغماي جندقي(
، در )٥٥٠ـ٥٤٧، و ١٣٠ـ١٢٩، ٢٧٠ـ٢٦٩، ١٥١، ٨٥ـ٨٤، ٨٠ـ٧٩، ٥٠ـ٤٩ ،سروش اصفهاني

) ص(، در مدح پیامبر)... و٥٨ـ٥٥ :١٣٣٦،شیرازي  قاآنيدیوان) (ص(مدح حضرت محمّد
دیوان اشرف (روز مبعث ی  ، درباره)١٣٧ـ١٣٢ و ٦٢ـ٥٥، ٥٢ـ٤٨ ،دیوان صفاي اصفهاني(

 و ٤٧ـ١/٤٦دیوان ملک الشعراء بهار، ) (ص(، در مدح حضرت پیامبر)٦٣ـ٦١ ،الدین حسیني
 دیوان) (ص(در مدح محمد، )٨ـ٤ ، ادیب پیشاوريدیوان) (ص(، در مدح محمد)١٧٧ـ١٧٦

، در مدح و والدت حضرت )٥٨ـ٥٦ :١٣٧٦،شهر شعر ایرج) (ص(، در مدح محمّد)٨٢ ،الهوتي
، در ستایش )٢٩١ـ٢٨٣ و ٢٦٣ـ٢٥٦، ٢١٨ـ٢١٧ ، حبیب خراسانيدیوان) (ص(محمّد
) ص(، قصایدي در مدح محمّد)١٢٨ـ١٢٥ و ٣٣ـ٢٩ و ٦ ، تقي دانشدیوان) (ص(پیامبر

و در مدح و تهنیت والدت حضرت ) ٣٩٦ـ٣٩٥ و ١٤٨ـ١٤٧،زيدیوان داوري شیرا(
 ).٢١٢ـ٢١٠ و ١٨١ـ١٧١، وثوق الدولهدیوان) (ص(محمّد
 

     در شعر عهد قاجار)ع(جایگاه شیعه و علي
ها و  ها، شهامت رشادتیاد و ) ع(یقین علي در شعر این دوره یکي از موضوعات فراگیر به

اند و اگر اندکي   قلبي سروده شدهباوری و با ت که چه بسا از ته دلهاي اوس ایثارگري
هایي ترتیب دهیم که در  نامه شعرهاي این دوره عليی  پایهتوانیم بر  دقیق شویم، مي
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علي، . شناسي در عصر قاجار قابل اغماض نیستند تصویري از عليی  شناساندن او و ارائه
 : روحانیان و پناهگاه دل شدگان استی علي قبله. مقدّس است

 همچون کبوتران حرم در کبوتري  وحانیان به دور سراي تو روز و شبر
 )٧/١٣٠  فتحعلي شاه،دیوان(

الي اشعار مذهبي این دوره و ابیاتي که در وصف علي سروده  گاهي با دقت در البه
حق طبیعي او ) ص( که امامت علي را بعد از رسولتشیعتوان به اصل مذهبي  اند، مي هشد
.  اگرچه این امر در قالب تمثیل بیان شده باشد؛ي دسترسي پیدا کرددانند، به راحت مي

 :اي در بیان این مسایل است البته ساختار شیعي حکومت دوره قاجار نیز خود عامل عمده
 هست اجرش چون والیت بر علي مرتضي اي را آب داد گفت پیغمبر که هرکس تشنه

 )٦/١٠٧  ادیب الممالک،دیوان(
        چون گلستان بود از خزانباغ خالفت از خسان 

 اکنون چو از گل گلستان رونق رسید از حیدرش  
 )٣/١٣  نشاط اصفهاني،دیوان(

 در شــریعت جانشین مصطفاست  این زمــان عطّار نطق مرتضاست
 ادمان حیدر استـــرین خــکمت  د بوذر استــار نقــاین زمان عطّ

 )١٩ـ١٨/ ٨ شیباني، دُرج درر(
را همیشه ) ع(محدود به شعر نیست، نویسندگان نیز یاد علي) ع(توصیف علي

 و در سالگرد نمایند الروز میالدش اظهار مسرّت ميکنند و در س چاشني کالمشان مي
: شان شده است وارد زندگي) ع(ریزند؛ یعني علي شهادتش با زبان هنري و ادبي اشک مي

 سفرنامه فرنگستان( »رویمت علي است، باید به انزلي بنزدیک به عید مولود حضر«
 ).٢٨٣ ،ناصرالدین شاه
در اشعار شاعران قبل از عصر قاجار نیز به مردانگي و شجاعت ستوده ) ع(اگرچه علي

 مردم به مذهب و اعتبار تشیّع که ی  توجه بیش از اندازهی شود، امّا در این دوره به واسطه مي
 واي یافته   شعر و نثر تجلّي ویژهچه بسا نتیجه حکومت نزدیک به دو قرن صفویه است، در

اي  شناسي مدخل تازه  عليی ترهتواند در گس رویکرد هنري و ادبي به این مسأله در این دوره مي
 .کندباز 

) ع(ليتوان از جایگاه شیعه و ع هاي شعري این دوره، به راحتي مي با نگاهي به دیوان
د، زن امي، معتقد سنّتي و متجدّ شاه و گدا، روشنفکر و ع؛و نگرش مثبت به آن آگاه شد
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شک در ضمن این  ستایند که بي همه و همه علي را مي...  وو مرد، شاعرها و شاعرکها
نگاهي گذرا به . شود توصیف، آرمان واالي مذهب تشیّع نیز به تصویر هنري کشیده مي

جه تواند از لحاظ آماري مورد تو مي) ع(تعداد و عناوین شعرهاي مربوط به توصیف علي
هایي اشاره  ما تنها به نمونه.  مردم به مذهب تشیّع را بنمایاندی باشد و میزان عالقه

 فتحعلي خان دیوان) (ع(یش عليدر ستا: کنیم تا اهمیت این موضوع روشن گردد مي
، در )٨٩٥ـ٨٩٤ ، شهاب اصفهاني الشعرايةحدیق(، در مدح موال علي )١٣٣ـ١٢٩،صبا

) ع( لي، در مدح ع)٦٥ـ٦٣، وشاب معروف به شهاب درّ خدیوان) (ع(مدح حضرت علي
 یغماي مجموعه آثار) (ع(، در مدح امیر)٢٧٨ و ٢٤٧ـ١/٢٤٥ وصال شیرازي، دیوان(

، ٢ـ١ ، سروش اصفهانيدیوان) (ع(، در مدح و تهنیت میالد علي)٢٣٧ـ٢٣٦،جندقي
 ،٧٠ـ٦٨ ، قاآني شیرازيدیوان(، در مدح علي و تهنیت میالد او )...، و ١٩ـ١٧، ٩ـ٥

 ، محمود خان ملک الشعراء صبادیوان) (ع(، در مدح حضرت علي)...و ١٥٧ـ١٥٦ ،٧٢ـ٧١
آنها که بر او بر  آن صادر اول که شنودند علي بود و: با مطلع) ع(، در نعت علي)٧٩ـ٧٨

 ادیب دیوان) (ع(، در مدح حضرت علي )١٤ـ١١ ، شیبانيدُرج درر(بفزوند علي بود 
غدیر و به مناسبت عید) ع( در مدح علي ،)ع(مدح علي ، در )٢٢١ـ٢١٧ ،نیشابوري

و وصف غدیر ) ع(، در مدح علي )٥٣٠ـ٥٢٨ و ١٥٩ـ١٥٧ ، اشرف الدین حسینيدیوان(
، ١١٥، ١٠٧ـ١٠٦، ١٨٣ـ١٨٢، ٩٣ـ٩٢، ٥٢ـ١/٤٩الشعراءبهار،   ملکدیوان (خم

 و ٨١ـ٨٠، الهوتيدیوان) (ع(، در مدح علي )١٨١ ـ١٨٠ و ١٦٧، ١٦٤، ١٥٤ـ١٥٣
  ، ادیب پیشاوريدیوان) (ع(سي و عربي در مدح حضرت علي راي فا ، قصیده)٤٤١ـ٤٣٧
 و ٤٠ـ٣٩، ٣١ـ٣٠، ایرجشهر شعر) (ع(، در مدح حضرت علي )١٨٩ـ ١٨٨ و ٦٤ـ٦٠

و ) ع(، در مدح علي )٢٠٢ـ٢٠١،  صفي علیشاهدیوان) (ع(ولّد علي ، در ذکر ت)١٢٥
 و ٢٨٢ـ٢٧١،٢٧٢ـ٢٦٤ ،٢٤٨ ،٢٢٤ـ٢١٨ ، حبیب خراسانيدیوان(خم تهنیت عیدغدیر

 .و بسیاری آثار دیگر، )٢٩١ـ٢٨٣
 که هم خصم سوز است و هم دوست پرور علي ولي قاسم نار و جنّت     

 )١٧/٣٢٤ـ١٦  فروغي بسطامي،دیوان(
با بسامد کمتري ، هاي بزرگ مذهبي و دیني شخصیتبیشتر  ،)ع(بعد از حضرت علي

توان گفت،  ه در یک ارزیابي کلّي مياند ک ، توصیف شده)ع(نسبت به حضرت علي 
بیین ها در واقع ت  ستایشبیشتر چرا که ؛ها است تشیّع وجه غالب این توصیفگرایش به 

عاشورا به اوج رخداد خصوص این امر در یاد کرد   به.هاي تشیع است اصول و اندیشه
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 رکن ـع ساز تاریخ تشیّ  این حماسهـ) ع(حسینامام توان گفت یاد  رسد و مي خودش مي
 .ثابت در اشعار مذهبي این دوره است

شود که این همه رویکرد هنري و ادبي به مذهب از چه  مطرح پرسششاید این 
هاي شاعران نسبت به مسایل مذهبي در این  شود؟ ما پس از بیان دیدگاه امري ناشي مي

 . پاسخ دهیمپرسشدوره، خواهیم کوشید به این 
 
     ان شعر عهد قاجارتصویر درخش، )عج (موعود مهدي

او دفع . ، امام موعود شیعیان تصویر درخشاني در شعر این دوره دارد)عج(حضرت مهدي
 :کننده فساد و ظلم زمانه است

  نایب صاحب الزّمان باشد   بهر دفع فساد و ظلم به دهر
 )٢٢/١٤٧ فتحعلي شاه، دیوان(

  ماه شعبان راربیع اول کرده است     کجاست مهدي صاحب زمان که میالدش
 )١/١٧/٩٩ ادیب الممالک،دیوان(

هاي شعراي این دوره نسبت به حضرت  اي از اظهار ارادت هاي زیر تنها نمونه قصیده
: اي به آنها بکنیم اشارهدست کم مندان ناگزیریم  است که براي آگاهي عالقه) عج(مهدي
ب،  شهادیوان درّخوشاب معروف به) (جع(اي در مدح حضرت صاحب زمان قصیده

سروش دیوان ) (عج(قصایدي در مدح و تهنیت میالد حضرت ولي عصر ،)٧٣ـ٧١
اي در مدح حضرت  ، قصیده)... و ٥٠٤ـ٥٠٣، ٢٩١ـ٢٩٠، ٢٦٥ـ٢٦٤، ٧١ـ٦٩ ،اصفهاني
اي در مدح  ط بهاریه، قصیده و مسمّ)٧٩٥ـ٧٨٦ ، قاآني شیرازيدیوان) (عج(ولي عصر

، در وصف نیمه )١٤٩ـ١٣٨ و ٥٥ـ٥٢ ، صفاي اصفهانيدیوان) (عج(حضرت ولي عصر
 ملک دیوان(ن ، قصایدي در مدح امام زما)٧٨ـ٧٧ ، اشرف الدین حسینيدیوان(شعبان 

، قصایدي در مدح و جشن )٢١٤ـ٢١٢ و ١٥٥ـ١٥٤، ٨٩ـ٨٧ :١/١٣٨٠الشعراي بهار، 
) عج(، در والدت امام زمان)٥٩ـ٥٢ ، ادیب پیشاوريدیوان) (عج(میالد حضرت ولي عصر

 دیوان) (عج(، قصایدي در ستایش حضرت ولي عصر)٣٠٢ـ٢٩٢ ،یب خراساني حبدیوان(
مثنوي خطاب به صاحب زمان در ) ١٤٣ـ١٣٨ و ١٣٤ـ١٣٣، ٨٧ـ٨٦، ٨٤ـ٨٣ ،تقي دانش

و توصیف و یادکرد نیمه ) ٧٦٤ـ٧٦٢ ،خان صبا  فتحعليدیوان(قلع و قمع یهودیان فاسد 
 .)٣٣٢ـ٣٣١،  نشاط اصفهانيدیوان(شعبان به زبان نثر 

هاي   بسامد آن نسبت به دوره،توان گفت اینکه  تمام این توصیفات ميی  آنچه درباره
خودش  دارند که این مهدي است که با ظهور  باورشاعران با تمام وجودو قبل بیشتر شده 
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 یعني اعتقاد به غیبت در نظر آنان اصل غیرقابل انکاري است و ؛ها را از بین خواهد برد بدي
 .اند هاي قابل توجهي آن هم با زبان ادبي کرده ن عقیده تالشبراي اثبات ای

 
   شاعران پناهگاه مذهبي) ع(امام رضا
و بارگاه آن حضرت قبله گاهي است که شاعران و نویسندگان با توسّل به ) ع(امام رضا

 گویي موقعیت مکاني بارگاه ؛کنند ان ميآن عقاید مذهبي خود را بي پرده و خالصانه بی
که در ایران واقع شده است، براي شاعران این مرز و بوم نوعي پناهگاه ) ع(اامام رض

هاي  کنند؛ به همین دلیل گفته مذهبي است و احساس نزدیکي عجیبي به این مکان مي
 :آنها از دل برخاسته است

 روم سان بر درگه شاه خراسان مي  بنده سرفرازي دو عالم آستان بوسي اوست
 )٤/١٣٦ فتحعلي شاه،دیوان (

گاه حمله به قاتل امام رضا را فراموش  عجیب آنکه شاعران با زبان ادبي خود هیچ
 :اند نکرده و حتّي با بیاني هجوآمیز، قاتل آن حضرت را نکوهیده

 که بدهد تو را زهر و گوید ز زهرا  اي را چه زهره است یارب زنا زاده
 )١٠/١٨٦  فتحعلي خان صبا،دیوان(

اي در مدح  ، قصیده)٦١٦ـ١/٦١٣ وصال شیرازي، دیوان) (ع(ضاحضرت ری  هدر مرثی
) ع(، قصایدي در مدح حضرت رضا)٣٦٢ـ٣٦١، سروش اصفهانيدیوان) (ع(امام رضا

 صفاي دیوان) (ع(، قصایدي در مدح حضرت رضا)٤٧٩ـ٤٧٦و ٧ـ٣، قاآني شیرازيدیوان(
) ع(، قصایدي در مدح و میالد حضرت رضا)١٠٠ـ٩٣ و ٧٤ـ٧١، ٣٠ـ٢٧ ،اصفهاني

اي  ، قصیده)١٦٤ـ١٦٣ و ٩٧ـ٩٦، ٨٦ـ٨٣، ٥٩ـ٥٥، ٥٢ـ١/٤٩ ملک الشعراي بهار، دیوان(
، قصیده و مسمّطي در ستایش )١٧٩ـ١٧٧ ، تقي دانشدیوان) (ع(در مدح حضرت رضا

 شاعر در هنگام آستان). ٦٦٠ـ٦٥٧، ٣٠٦ـ٣٠٤ ، داوري شیرازيدیوان) (ع(حضرت رضا
 :سراید رباعي زیبایي بدین گونه مي) ع(بوسي حضرت رضا

 بینم پرده تجلّي خدا مي  بي   بینم در طوس جالل کبریا مي
 بینم  موسي کلیم با عصا مي   در کفش کن حریم پور موسي

 )٢/١١٣ـ١ ناصرالدین شاه، دیوان(
 عر اینکه در ش مراسم، فرایض و مناسک مذهبي، ،ها شخصیتتصویر باید گفت هدف از 

 مذهب این دوره و چه بسا ابراز اندیشه ی گمان ترسیم چهره دوره به آنها اشاره شده است، بي
قصایدي در نعت حضرت :  در قالب ادبیات بوده استشاعران و نویسندگانو عقیده مذهبي 



 ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ١٠٨

 

، ٤٦٣ـ٤٦١، ٤١ ،خان صبا  فتحعليدیوان(صف بارگاه آن حضرت و تذهیب و و) ع(معصومه 
و ذکر نصب در زرّین به ضریح سیمین ) ٢١٩ ـ٢١٧ ، قاآني شیرازيدیوان، ٦٨٣ـ٦٨٢ و ٦١٩

  .)٤٧ـ٤٦مفتون دنبلي،  ()ع(حضرت معصومه
ي،  نشاط اصفهاندیوان) (س(رت فاطمه حضی قصاید و مسمّطي در مدح و تعزیه

 دیوان؛ ١٣١ـ١٢٦ ، صفاي اصفهانيدیوان ؛٥٥١ـ١،٥٤٨ وصال شیرازي، دیوان، ٦٧ـ٦٥
 دیوان) (ع(هایي در مدح حضرت امام حسن قصیده). ١٩٧ـ١/١٩٦بهار، ملک الشعراي 
هایي در مدح امام موسي  قصیده). ٤٠ـ٣٧ ، تقي دانشدیوان(، )٦٨، نشاط اصفهاني

، )٢٢٥ـ٢٢٤ و ٢٢٢ـ٢١٩، سروش اصفهانيدیوان( آن حضرت ی و صفت بقعه) ع(کاظم
اي در مدح حضرت  ه، قصید)٤٧٠ـ٤٦٩ همان،) (ع(مد باقراي در مدح امام مح قصیده
 تقي دیوان) (ع( امام حسن عسکريشدر ستای اي ، قصیده)٥٦٤ـ٥٦٣ ،همان) (ع(سجّاد
 :١ وصال شیرازي، دیوان(، قصایدي در مدح چهارده معصوم )١٩٢ـ١٩١ ،دانش
 ،الدوله  وثوقدیوان(ید و اصول و صفات حق هایي در توح ، قصیده و مثنوي)٤١٤ـ٤١٣
 ).٨ـ٦ /١ ي، وصال شیرازدیوان؛ ٢١٠ـ٢٠٥

ضرورت نماز و واجب عیني بودن آن بارها و بارها از سوي شاعران به تصویر کشیده 
 :اند شده و با تأکید خاصّي، به یادکرد آن پرداخته

 کس چون نماز واجب عیني شده است بر همه صنم دلنوازاي  سجده ابروي تو
 )٨/٢٥٥  فتحعلي شاه،دیوان(

 دیوان فتحعلي خان صبا،(یاد کردن نماز هایي در حکم عمد و سهو و ز مثنوي
 ).٧٥٦ـ٧٥٢ ،همان(، در نماز و شکّیّات آن )١٤٩٥٠ـ١٤٩٤٢

صورت غیرمستقیم و در قالب  فطر نیز گاهي مستقیم و گاهي بهضان و عیدماه رم
 جز مواردي در همه حال با دیدي ستایش تمثیل در اشعار این دوره بازتاب یافته و به

 :تآمیز نگریسته شده اس 
 بگشاي دهان روزه داران را   بنماي چو ماه نو خم ابرو

 )١/٧٤  فروغي بسطامي،دیوان(
 جز بر آن لعل لب که میگون است  حرام است خاصّه در رمضان مي

 )١٧/١٠٠همان، (
 ، مجمر اصفهانيدیوان(     در شکایت از روزه و بشارت شاه به هالل شب عید رمضان 

نیت آن  و تأسّف از روزه جانان وضعف وي، عید فطر و ته، قصایدي درباره رمضان)٩٨ـ٩٦
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، )١/٩٥الشعراي بهار،   ملکدیوان(، )٣١١ـ٣٠٩ ،٢٩٥ـ١/٢٩٤ وصال شیرازي، دیوان(
 ...و ) ٢٩٠ـ٢٨٩، داوري شیرازيدیوان(

 دلـــي دارم کــه وقــف عــام کــردمـا چه خـواهي    ندارم غیر جان جـان: وقف عام
 )١٠/٢٧٣  فتحعلي شاه،دیوان(

 ،دیوان فتحعلي خان صبا(اي در ساختن ضریح حضرت احمد موسي  قصیده
اند  اي در وصف قرآني که به نام محمدعلي میرزا دولتشاه رقم کرده ، قطعه)٤٧٩ـ٤٧٨

، در تاریخ تعمیر بقعه امامزاده قاسم و اتمام مسجد به دستور شاه )٦٢٩ـ٦٢٨ همان،(
، مثنوي اردیبهشت که در واقع یک )٢١٨ـ٢١٧ و ١١٦ـ١١٤ ، مجمر اصفهانيدیوان(

 نثري در ی ، قصیده و نوشته)١٢٦٨ـ٨٣٥ ، سروش اصفهانيدیوان(تاریخ دیني است 
و شب قدر و توصیف آن به ) ١٨٢ـ١/١٨١الشعراي بهار،   ملکدیوان(ن تهنیت عید قربا

 ).٣٣٨ـ٣٣٧ ،نشاط اصفهانيدیوان (زبان نثر 
 

     وران قاجارکربال و بازتاب پرشور آن در شعر د
هاي  ترین، تأثیرگذارترین و در عین حال پرسوز و گدازترین جلوه اینک به یکي از مهمّ

پردازیم که نه تنها در میان  مي) ع(حسینامام هاي  مذهب تشیّع، یعني کربال و رشادت
 جانگداز از رخدادیهاي مختلف اجتماعي در این دوره به عنوان  تمامي طبقات و گروه

 ؛اي داشته است  نیز بازتاب گستردهشود، در شعر و نثر شاعران و نویسندگان يآن یاد م
 نشده رویداداي به این  توان یافت که در آن اشاره اي که کمتر دیوان شعري مي به گونه

و کربال به یک موضوع روز تبدیل شده است ) ع(گویي اینکه مثلّث شیعه و حسین . باشد
 موضوع شهادت. اي از آن مشاهده کرد توان نشانه ميمرز و بوم ی  و در هر گوشه

هایي   قالب.ا در ادبیات این دوره آفریده استاي ر  مضامین عمده،و یاران او) ع(حسین
در .  کامالً قابل توجه هستند،چون مرثیه و نوحه در این دوره به عنوان محمل این حادثه

یي بر خواهیم خورد که با سوز و ها  به مرثیهتردید بی شاعران این دوره بیشترهاي  دیوان
سرا شناخته  ه عنوان مرثیهاز شاعران ببسیاری توان گفت چه بسا  اند و مي گداز بیان شده

و یاران وفادار او و ) ع( حسین امامی  و با افتخار تمام به توصیف و ترسیم چهره شده
) ع( حسین امامهدردمندان رای  دربردارندهاین قاعده فقط . اند پرداخته کربال ی حماسه

هاي اجتماعي از شاه گرفته تا هر فرد   شد، تمام طبقات و گروهبیاننیست، همانطوري که 
  .گیرد عادي و عامي را در بر مي

 مردم تقسیم میانپختند و  ناصرالدین شاه آش نذري داشت که هر سال آن را مي
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ل و محلّات بود، هاي دولت، اعیان و رجا تکیه در عزاداري که شامل تکیه. کردند مي
ماه رمضان و عید فطر نیز حرمت . است  نمایانگر پر رنگ بودن مذهب در این دوره
 مستوفی، (آمدند توپهاي افطار به صدا در ميداشتند و به محض محقق شدن شب عید، 

 .)٣٢٤ـ٣٢٧ ،٣٠٣ـ١/٢٨٧،٢٩٣
یف خود به  بیانگر این است که او به وظا، آقا محمّدخان از نهادهاي اسالميپشتیبانی

او در تهران دستور به ساختن مسجد . عنوان یک پادشاه شیعه به خوبي آشنا بوده است
 همّت گماشت) ع(رقد حضرت امام رضاشاه داد و در مشهد هم به تعمیر و مرمّت م

 .)٨٠، عضد قاجار(
 مردم ی خواني در میان عامّه تعزیه و تعزیهرواج  بر گسترش و افزون قاجار ی در دوره

اي که از لحاظ کمیت   به گونه؛ دگرگوني عمده نیز در آن روي دادصناف مختلف، چندو ا
 مجلس رسید و از نظر ٥٠ تا ٤٠خواني در دوره قاجار به   مجلس تعزیه١٢ تا ١٠از 

از نظر .  ادبي، موسیقیایي و نمایشي تحولّات ژرفي پذیرفتی کیفي نیز در سه زمینه
د که گرایش و عالقه اعیان و اشراف و درباریان را اجتماعي نیز چنان تحوّلي پیدا کر

شاه و درباریان و اطرافیان به تعزیه و تعزیه خواني را اهتمام توان دلیل  مي. موجب شد
 م، تظاهر مذهبي و سیاست قاجاریانگسترش تعزیه در میان مرد: چنین برشمرد

 .)١٠٩ـ١٠٥ شهیدي،(
 باید به موضوعي فراگیر در ،ورااست که یاد کرد قیام عاشآشکار با این توصیف 

 :ادبیات تبدیل شود که چنین نیز شد
 تو همچو یزیدستي و این شهر چو شام است         ما بر مثل آل محمّد شده مقهور

 )١٧/١٧٨   ادیب الممالک،دیوان(
کربال و رخداد گمان از توجه شاعران به  اگر به آمارهاي زیر نگاهي بیفکنیم، بي

 چرا که آنها همین که ؛و یارانش دچار شگفتي خواهیم شد) ع( حسین امامشهادت
اند و به گمان نویسنده مذهب  اند، به این موضوع مهم پرداخته فرصت به دست آورده

اي از اصول و   به عبارتي قیام کربال لوح فشرده؛تشیّع در این حادثه خالصه شده است
 رویکرد ادبي این مسأله را عقاید تشیّع است که شاعران این دوره به راحتي و با

 ،الممالک  ادیبدیوان(بند در رثاء اهل بیت ترکیب بند مفصّلي شامل چهارده : اند نمایانده
، )٣٩ـ٣٧ ، فتحعلي خان صبادیوان(اي در نعت حضرت سیدالشهداء  ، قصیده)٥٠٠ ـ٤٩٣

 اي در بناي دیوان حضرت سید الشهداء و ساخت ضریح مطهّر آن حضرت قصیده و قطعه
مصیبت و شهادت حرّ بن یزید ریاحي و یاد اي در  ، قصیده)٦١٤ ،٤٦٠ـ٤٥٩ همان،(
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به ) ع(اشعاري در اظهار حزن و اندوه به مناسبت شروع ماه محرّم و ورود حضرت حسین
 ، درّخوشاب معروف به شهابدیوان(کربال و در وقایع شب عاشورا و بعد از آن 

ت قاسم و حضرت عباس و علي اصغر و هایي در مصیبت حضر ، مرثیه)٨٩ـ٧٩،٨١ـ٧٦
 ،همان( زمان وداع حضرت با سکینه ها و یادکرد لحظه بیرون آمدن امام از خیمه

 واندی(و مصائب آن حضرت ) ع(اي در مدح حسین ، قصیده)٩٥ـ٩٠
، )٦٠٨ـ٥٥١ ،همان(و حادثه عاشورا ) ع(، در رثاء حسنین)٣٢٨ـ١/٣٢٤شیرازي، وصال

ر و اي از دعاي جوشن صغی ، تفسیر فقره)٦٢٨ـ٦٢٣ ،وهم) (ع(مثنوي در مرثیه حسین
، وهم) (کربال حادثه(نینوا ، شرح داستان )٦٣٣ـ٦٣١،وهم(گریز به تعزیه آل عبا 

 ،مجموعه آثار یغماي جندقي(هایي در عزاي شهداي کربال  ، مراثي و نوحه)٩٦٩ـ٢/٩٥١
یرند، ترکیب بندي در  ادبیات مرثیه و تعزیه کم نظی راستي در گستره که به) ٣٦٤ـ٢٧٦
، مثنوي )٧٧٢ـ٧٣٣: ٢/١٣٣٩ سروش اصفهاني، دیوان(هاي شهیدان کربال   مصیبتیاد

) ع(اي در مصیبت حسین ، قطعه)٨٣١ـ٧٧٧،وهم( کربال ی االسرار در شرح واقعه روضة
 محمودخان دیوان(، چهارده بند در رثاء شهید کربال )٩٤٩ـ٩٤٨ ، قاآني شیرازيدیوان(

» اي کوفیان«اي براي حضرت حسین با عنوان  ، سوگنامه)١٢٦ـ١٢٢،باملک الشعراء ص
 ملک دیوان (الشهداءاي در منقبت حضرت سید ، قصیده)٢٠١دا، علي اکبر دهخدیوان(

، )١١٧ـ١١٦ ،همان(اي در وصف تربت سید الشهداء   قصیده،)٤٨ـ١/٤٧الشعراي بهار، 
، قصیده و )١٩٠ـ١٨٩ ،انهم(و یاران او ) ع(ي حسین بن علي بندي در رثا ترجیع
، در یاد کرد )٤١٩ـ٤١٧ ،٩٣ـ٩٢ ، الهوتيدیوان( مدح سید الشهداء بندي در ترکیب

، در رثاي شهداي )١٨٦ـ١٨٥ ، نظام وفادیوان(» اوج عشق«با عنوان ) ع(حسین شهید
 ، تقي دانشدیوان) (ع(اي در مدح و رثاء حسین ، قطعه)١٢٦ ،شهر شعر ایرج(کربال 
 داوري دیوان) (ع( متبرکه حضرت سید الشهداءی فرش بقعه، جهت سنگ )٧٩١

) ٨١ـ٧٩ ، ناصرالدین شاهدیوان) (ع(ت حسیناي در شهاد ، مرثیه)٧٧٠ـ٧٦٩ ،شیرازي
 ).٩١ـ٨٥همان،(و در مصیبت حضرت قاسم ) ع(اي در مصیبت حسین مرثیه

مطرح شده که چرا در این دوره این همه به مذهب توجه پرسش حال باید به آن 
. تواند باشد؟ پاسخ داد این رویکردهاي ادبي و هنري چه ميخاستگاه ه است و شد

رورش اخالقي توانست در پ واقعیت این است که در این دوره تنها مذهب بود که مي
گونه مکتب دیگري براي پرورش  جز مکتب مذهب هیچ« به عبارتي ؛مردم تأثیرگذار باشد

 معتقدات به صورت شعائر مذهبي در جامعه اخالقي مردم وجود نداشت و قسمتي از این
خواني، تعزیه گرداني و تظاهرات دسته جمعي در  خواني، شبیه رواج داشت، مانند روضه
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 ٢٨ه رمضان،  ما٢٣ تا ١٩ماه محرّم و بعضي از روزهاي عزاي عمومي از قبیل روزهای 
 .)٣٨١شمیم،  (»صفر و امثال آنها

 
 گیري نتیجه
ي  همواره نقش، ایرانيی جامعهفکري های   زیرساختترین ليبه عنوان یکي از اصدین 

توان گفت تمام  و ميي ایراني داشته  هاي مختلف زندگي جامعه ه در حوزهتعیین کنند
ها و حتّي تحوالت مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و علمي  ها، ایده مسایل، نگرش

 که زیر ساخت این جامعه مذهب ، چرااند پذیرفتهدر این جامعه، به نوعي از دین تأثیر 
و این امر با گذشت روزگاران چنان نفوذي در چارچوب فکري و اخالقي مردم ایران  است

 حکومت جداي از دین در  هر وه جامعه شدناپذیر جداییکه دین جزء پیدا کرده 
 آیین ،در دوره ي قاجار. ه استشدنابودی محکوم به به زودي  تاریخ ایران ی گستره

 مذهب در بین بزرگان، دین پذیرفته شده ملّي ایرانیان است و تشیع و مذهب محمّدي
به . شود  اجرا ميای گستردههاي مذهبي در حد  تمام مردم نفوذ زیادي دارند و نمایش

 خاصي است، یعني ی  گونه وضعیت دیني و مذهبي در عهد قاجار به واقع باید گفت
مذهبي خود را روز به روز ی  ار چهرهامالً مذهبي دارد و شاهان قاجکشور رنگ ک

 در آناندهد که  هاي پادشاهان قاجار نشان مي نگاهي به فعالیت  وکنند تر مي نمایان
هاي  اند و با انجام فرایض دیني و ساخت و تعمیر مکان  دیني داشتههایمجموع گرایش

چنین  در. دان کرده مذهبي و احترام به مقامات روحاني، اظهار دینداري و خداشناسي مي
 استواري براي ي  به صورت پایه مذهبپذیرد که در آن اي تأثیر مي  شاعر از جامعهدوراني

 کوشند می  ایرانيیک پس او به عنوان ؛ست ایراني در آمده ای هاي جامعه تبیین اندیشه
مستقیم و با رویکردي هنرمندانه و در عین حال تأثیرگذار، اوضاع دیني با زبان غیر

با تالش فراوان سعي در برخي از شاعران .  نشان دهدشکلهای گوناگونبه  را  خوددوران
اند در عین پاي  توانستهتبیین و تبلیغ اصول دیني مورد نظر خود کرده اند و برخي 

بندي به اصول دین و مذهب، با زبان هنري و بیان ادبي به انتقادهاي خفیفي از دین و 
 به جنگ دین رفته یا ، با استفاده از همین روش نیز دیگر برخي. عناصر آن نیز بپردازند

  .اند  گشتههاي مخالف  و اندیشهگذار ادیان نو ظهور پایه
هاي مختلفي بیشتر شیعي است و نمادر این دوران نگاه شاعر به طور کلي باید گفت 

، در خدمت آید در میتصویر به ) ع(ي اطهار و به خصوص حضرت علي که از پیامبر، ائمه
است که در ایران قرار گرفته ي مذهبي  ي این شاخه ن اصول شیعه و نوع اندیشهبیت

 ی  حماسهیادو به خصوص ) )عج(حضرت مهدي (اشاره به منجي . پیروان فراواني دارد
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ي محتوا و تفکر در شعر این دوران است که با  هاي اصلي حوزه یکي از رکننیز کربال 
را تقویت  دوران دیوان شعراي این  شیعيـ يي خاصِ مذهب توجه، جلوهبسامدي قابل 

  .کند مي
 در شعر نه تنها یک مفهوم و محتوا بلکه ، در این دوران دین نیز باید گفتسرانجام

ن را با نگاه اخالقي  مخاطبا، معبر آندرکوشد  یک ابزار و روش تربیتي است که شاعر مي
 . اخالقي برساند سرانجام او را به یک پاالیش  مذهبي خود همراه کرده،ـ

 
 :بهـ کنبراي آگاهي بیشتر از وضعیت دین و مذهب در عصر قاجار  ∗

و تحقیق اکبر ایراني به کوشش ، الدّموع فیض ،، محمد ابراهیم)نوّاب تهران(  بدایع نگار ـ
 . ش١٣٧٤،  دفتر نشر میراث مکتوبـ هجرت ،تهران ـقمي، قم 

 . ش١٣٣٣،  کتابفروشي ابن سینا،تهران، یرانبنیاد نمایش در ا، ابوالقاسم عطایي، جنتي ـ
 ،تهران ،هاي آزادیبخش ادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت ،  ذاکرحسین، عبدالرحیمـ

 . ش١٣٧٩، دانشگاه تهران
 . ش١٣٨١،  فرهنگ مکتوب،تهران، تاریخ ادیان و مذاهب در ایران ،  قدیاني، عباسـ
 . ش١٣٧٨،  محور،تهران،  ابراهیم بیکسیاحتنامه ،العابدین اي، زین   مراغهـ
 . ش١٣٦٣،  اسالمیه،تهران، ) بتّارمو صمصا(قمقام زخّار ،   معتمدالدوله، حاج فرهاد میرزاـ
 مجمع ،تهران ،چاپ اول، به نگارش و انشاي خودش، سفر فرنگستان ، ناصرالدین شاه قاجارـ

 .ش١٣٨٠، )ع (قرآني شیعه علي
 . ش١٣٣٥،  کتابخانه سنایي،تهران ،سفرنامه کربال و نجف میرزارضا،کلهر،  ، ـــــــــــــــ ـ 
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دیوان  ،)مقامي ري فراهاني قائمدصادق امیمحم(الممالک فراهاني، محمدصادق بن حسین  ادیب. ١
 .ش١٣٧٨،  فردوس،تهران، به تصحیح و اهتمام مجتبي بُرزآبادي فراهاني، )دو جلدي(کامل 

 ،تهران، به اهتمام و تصحیح احمد سهیلي خوانساري، دیوان اشعار،  صفااصفهاني، حکیم. ٢
 .ش١٣٣٧، اقبال

 . ق١٣١٢ ،چاپ سنگي، دیوان شعر ،)ایيحسین طباطبسید (،اصفهاني، مجمر. ٣
 .تا ، بی کتابفروشي محمودي،، تهرانکلیات دیوان، ني، نشاطاصفها. ٤
،  توس،تهران، به اهتمام چهرزاد بهار، )ديدو جل(دیوان اشعار  ،الشعرا محمدتقي بهار، ملک. ٥

 . ش١٣٨٠
 ،تهران علي عبدالرّسولي، کوشش، به دیوان قصاید و غزلیات فارسي و عربي ،پیشاوري، ادیب. ٦

 . ش١٣٦٢، »ما«سلسله نشریات 
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 . ش١٣٣٦، موسوي چاپ،تهرانمحجوب، جعفر محمدبه کوشش، دیوان ،حکیم قاآني شیرازي. ٧
 . ش١٣٨٠، پایا، تهران، ) جلدي٢(یخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبي تار ،خاتمي، احمد. ٨
 .ش١٣٦١،  زوّار،تهرانعلي حبیب، به کوشش ، دیوان اشعار ،حبیبمیرزا حاج خراساني،. ٩

، دیوان شهاب معروف به درّ خوشاب خوانساري، شیخ محمود بن شیخ محمدحسین،. ١٠
، »دارالتصحیح و الترجمة« زیر نظر ،قافیتگفتار و سخني درباره نظم و  تصحیح و پیش

 .تا ، بیکتابفروشي محمدباقر اشرفيخوانسار، 
،  دانشگاه تهران،تهران، دیوان قصاید، هزار غزل، مقطّعات ،)حکیم سوري(انش، تقي د. ١١

 .ش١٣٣٧
 .ش١٣٧٠، جا، وصال بينوراني وصال، کوشش ، به دیوانداوري شیرازي، . ١٢
 . ش١٣٦٦،  تیراژه،تهران، به کوشش محمد دبیرسیاقي، دیوان ،، علي اکبردهخدا. ١٣
جلد دوم از ( ادب و فرهنگ در عصر قاجاریه ،حدیقة الشعراء، ي شیرازي، سید احمددیوان بیگ. ١٤

 . ش١٣٦٥،  زرین،تهران  عبدالحسین نوایي،به کوشش، )حرف ش تا ل
 .ش ١٣٧٦،  نشر علم،تهران، شهر شعر ایرج ،ليسپانلو، محمدع. ١٥
 کوشش، به )جلديدو(دیوان  .خان ليمحمدعالشعرا میرزا سروش اصفهاني، شمس. ١٦

 .ش١٣٣٩،  امیرکبیر،تهرانالدین همایي،   جاللی محمدجعفر محجوب، با مقدمه
 . ش١٣٨٠،  زریاب،تهران، ایران در دوره سلطنت قاجار ، اصغر شمیم، علي. ١٧
، از آغاز تا پایان دوره قاجار در تهران: خواني زیهپژوهشي در تعزیه و تع ،هللا شهیدي، عنایت. ١٨

 دفتر پژوهشهاي فرهنگي با ،تهرانبا همکاري، ویرایش و نظارت علمي علي بلوکباشي، 
 . ش١٣٨٠، همکاري کمیسیون ملي یونسکو

 . ش١٣٠٠،  بي نام،تهرانسنگي،  چاپ، دُرج دُرر، هللا محمدکاظم شیباني، فتح. ١٩
،  نوید شیراز،شیراز محمود طاووسي، کوشش، به )دو جلدي (ان کاملدیو ،شیرازي، وصال. ٢٠

 . ش١٣٧٨
،  اقبال،تهران محمدعلي نجاتي، کوشش، به دیوان اشعار ،خان الشعرا، فتحعلي صبا، ملک. ٢١

 . ش١٣٤١
 ،تهران، به کوشش منصور مشفق، دیوان قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعیاتعلیشاه،  صفي. ٢٢

 . ش١٣٧٠، صفي علیشاه
 . ش١٣٧٦، دنیاي کتاب، تهران، )قاجاریه و روزگار آن(بازنگري در تاریخ  ، عضد قاجار، ابونصر. ٢٣
 حمیدرضا به کوشش، )اساس ده نسخه خطّي بر (دیوان، فروغي بسطامي، عباس بن موسي. ٢٤

 . ش١٣٧٥،  روزنه،تهرانخاني،  قلیچ
احوال، اعمال، افکار و دیوان کامل تحقیق درباره زندگاني،  ،»فریاد«گل محمدي، حسن . ٢٥

 . ش١٣٧٠،  اطلس،تهران، »خاقان«شاه قاجار  اشعار فتحعلي



 ١١٥  ودهای مذهبی در شعر عهد قاجاربررسی نم

 

 ،احمد اداره چی گیالنی، تهرانبه کوشش ، کلیات ،)نسیم شمال( الدین گیالنی، سیداشرف. ٢٦
 . ش١٣٧٥، نگاه

اوستا ، تهران مجتبي برزآبادي فراهاني، به کوشش، دیوان کامل اشعار ،الهوتي، ابوالقاسم. ٢٧
 . ش١٣٨٠، فراهاني

، جلد اول و شرح زندگاني من یا تاریخ اجتماعي و اداري دوره قاجاریه ،مستوفي، عبدهللا. ٢٨
 .تا ، بی زوّار،تهران، دوم

: رستهاه، با مقدمه و ف)تاریخ جنگهاي ایران و روس(مآثر سلطانیه  ،مفتون دنبلي، عبدالرزّاق .٢٩
 . ش١٣٥١،  ابن سینا،تهران افشار،حسین صدري  به اهتمام غالم

 ،تهران سال بیست و سوم مجلّه ارمغان، ی ، ضمیمهدیوان ،انالشعراء صبا، محمودخ ملک. ٣٠
 . ش١٣٢٩، چاپخانه سپهر

 کتابفروشي و ،تهران علي راهجیري، به کوشش، دیوان کامل اشعار ،ناصرالدین شاه قاجار. ٣١
 . ش١٣٥٠، انتشارات قائم مقام

، )ع( مجمع قرآني شیعه علي ،تهران، به نگارش و انشاي خودش، سفر فرنگستان، همو. ٣٢
 . ش١٣٨٠

 . ش١٣٦٧،  بنیاد،تهران، به کوشش یدهللا جاللي پَندَري، زندگي و اشعار ، نیشابوري، ادیب. ٣٣
 با نظري اجمالي به ١٨٥٨ قرن نوزدهم تا سال یاز ابتدا(تاریخ ایران  ،ن، رابرت گرنتواتس. ٣٤

وحید مازندراني، .  عی ، ترجمه)اي که به استقرار خاندان قاجار منجر شده است ع عمدهوقای
 . ش١٣٤٠،  سخن،تهران

 . ش١٣٦٣، »ما« سلسله نشریات ،تهران ایرج افشار، کوشش، به دیوان ،)الدوله وثوق(وثوق . ٣٥
 .ش ١٣٦٣، »ما« سلسله نشریات ،، به کوشش احمد کرمي، تهراندیوان ،وفا، نظام. ٣٦
،  توس، تهران، به کوشش سیدعلی آل داوود، جلد اول، مجموعه آثار ،یغماي جندقي. ٣٧

 .ش١٣٥٧
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