
 

 

 

 

 

 پدیدۀ جنگ ایران و روس به بازگشتشاعران مکتب  بررسی واکنش
 1قنبری عبدالملکی رضا

 ات فارسی دانشگاه دامغانزبان و ادبیّ گروه استادیار

(391تا  371)از   

13/6/3191، تاريخ پذيرش مقاله: 6/7/3191تاريخ دريافت مقاله:   

 

 

 چکیده

سیاسی و  -اجتماعیمسائل ورود به  درجديد  ای را به تجربه قاجار شعر عصر ، ايران و روس جنگ وقوع

که در نیمۀ اول قرن سیزدهم های خونین و طوالنی جنگاين . واداشتمهم عصر  حوادث بهواکنش 

کردند، فعالیت می« بازگشت ادبی»را که در چارچوب مکتب  دورهاز شاعران اين  برخیهجری روی داد، 

    :انجامید هدبزرگ اين ع بندی دو گروه از شاعرانبه دسته ،هابررسی اين واکنشبه واکنش واداشت. 

از ، شاعریبر عالوهمقام و نشاط اصفهانی که همچون میرزا ابوالقاسم قائم ،«گراجامعه». شاعران 3

 چونشاعرانی همچنین  اند؛تحلیلی به پديدۀ جنگ نگريسته با نگاهايران نیز بوده و سیاستمداران بزرگ 

زيادی در مدح  قصايدگرچه که دنبلی  بیکصبای کاشانی، مجمر اصفهانی، خاوری شیرازی و عبدالرزاق

شاعران  .1 ؛نداهنبود توجهبی نیز و مسائل جاری کشور به وقايع جنگ ،اندسروده شاه و شاهزادگان قاجار

صرفاً کارشان کشور،  در فضای ملتهبکه سحاب اصفهانی و وصال شیرازی همچون  «گراجامعهغیر»

 باتا  کوشدمیاين جستار  نگارنده در. بافتن چند مصراع در مدح کسان بودهمترتیب چند لفظ و به

و بازتاب اين  بکاود روسايران و  جنگ را بهآنها  واکنش ،شعرای مکتب بازگشت هایديوانآثار و  مطالعۀ

 .کندرا در اشعارشان بررسی  ۀ بزرگواقع

 

 .شاهمیرزا، فتحعلیمکتب بازگشت، جنگ ايران و روس، قفقاز، عباس: کلیدی هایواژه

                                                           
 abdolmaleki@du.ac.ir                                            .  رايانامۀ نويسندۀ مسئول:                        3
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 مقدمه .1

ی های قفقاز مناطق وسیعی از سرزمین گلستان و ترکمنچای،های هعهدنام  در پی انعقاد

 ناامید و هرا سرخورد  ن نواحیآ  ساکنان ،لهئاين مسو   واگذار شده روسیدولت به ايران 

های هبا ورود به عرص دو گروه از طبقات جامعۀ ايراناين مناطق،  اشغال پس از. کرد

ه شیعبزرگ  ان و مراجعروحانی. 3: نشان دادند از خودهايی واکنش ،سیاسیی و اجتماع

؛ کردندمی تحريضار روس کف بارا به مقابله  سربازانو   مردم ،یجهاد  فتاوای  صدور باکه 

منظور تقويت روحیۀ سربازان ، بههابر حضور در جبههکه عالوهگو پارسی شاعران. 1

 ند.کردمی توصیف خود  آثاردر  را آنان جانبازیدالوری و  ،یايران

و  ايران هایجنگجريان انگلیس در و  هفرانسهای و خیانت دولت های دروغین وعده

نیروهای  ورود  ضرورتد و دا قرار تدريج در ورطۀ شکسترا به شاهروس، سپاه فتحعلی

    نشان ها جنگتاريخ اين که گونه آن شد. احساسبیش از پیش  ،جنگ بهمردمی 

ارتش منظم و در مقابل  خود آيینبرای صیانت از آب و خاك و  ی مردمها تودهدهد، می

قفقاز و های در جبهه  بزرگی هایحماسهو  ندايستادگی کرد قدرتمند روسیۀ تزاری

اين لمای شیعه و اشعار میهنی شاعران ع های جهادیبیانیه شکبی  .آفريدندآذربايجان 

 بود.ها مهم در برانگیختن احساسات توده عواملاز دوره، 

 مکتب بازگشت ادبیدر  یشعرمضامین جديدی از  نوع ،ی ايران و روسهاجنگ طی

 پایگرچه  اين مکتب عرایش بود. تجاوزات بیگانهدر برابر آمد که بیانگر پايداری پديد 

 بودند که مجمر صبا وخاوری و چون  کسانی ،پیشینیان فراتر نگذاشتندتقلید را از  خود

وارد شعر خود به  ایتازه مضامین، گریو اشغال جنگ های شومپديدهدر مواجهه با 

 ،انددر توصیف وقايع جنگ سرودهاين شاعران شعرهايی که  بیشترگفتنی است  کردند.

 های قصیده و مثنوی است.در قالب

  و اشغال روسو  ايران جنگ که به اين پرسش است اين مقاله در پیِ پاسخ

مکتب  شاعرانو  گذاشتبر شعر عصر قاجار  ثیریأچه ت ،های شمال غربی ايرانسرزمین

حاضر،  روش پژوهش ؟از خود نشان دادندبه اين پديده نسبت ی واکنشچه بازگشت 

 شده است.ای گردآوری مطالب، از منابع کتابخانهو اغلب است تحلیلی  -توصیفی
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 يکی از مباحث مهمیجنگ ايران و روس، واقعۀ به واکنش شعر عصر قاجار  بررسی

ضرورت  لیکناند، ات ايران به آن پرداختهادبیّبرخی از پژوهشگران تاريخ و  که است

در سال اهلل بهبودی  هدايت، بار نخستینشود. برای بررسی آن همچنان احساس می

و  را بررسی کردموضوع اين  های ايران و روس ات در جنگادبیّ حجمکتاب کمدر  3173

، 3133و  3131های خسروشاهی در سال ز وی، عبدالرضا سیف و محمد طاهریپس ا

 های تاريکیفصلو  های ايران و روسپايداری در جنگ اتادبیّهای در کتابترتیب به

ای ا آثارشان در مقايسه با اثر بهبودی، حاوی نکتۀ تازهامّ ،دندکراين موضوع را کنکاش 

به انعکاس وقايع اختصاصاً د که ، آثار ديگری هم وجود دارهای مزبورنبود. غیر از کتاب

-هکردبررسی  اها رجنگاين ا تاريخ امّ ،در شعر عصر قاجار نپرداخته ايران و روس جنگ

روايت و  (3137، فريزهندی براتی) های روسیه و ايرانتاريخ جنگ جملۀ آنها که از اند

نقش علماء در »نیز با عنوان  ایمقاله. است (3133آباديان، ) های ايران و روسايرانی جنگ

های جهادی هیثیر بیانأاست که ت در دسترس (3131سیف، ) «پیدايش ادب جهادی

 .بررسی کرده استهای ايران و روس بر جنگ را ن شیعهروحانیا

 

 های ایران و روس. جنگ1

های فرانسه و دولت هشاه بفتحعلی توجهو  های ایران و روسجنگ دورۀ اول .2-1

 انگلستان

عنوان يکی از اهداف  بهکشور  ف ايران و تجاوز به مرزهای شمالیانديشۀ تصراگرچه 

 شکل گرفتهروزگار پطر کبیر و اواخر عهد صفوی  درروسیه در آسیای غربی،  راهبردی

تدبیری سیاستمداران شاه تحوالت داخلی قفقاز و بیدر اوايل حکومت فتحعلی ،بود

 ،م3311ق/  3131در سال د. کرتر حمله به ايران گستاخ قاجار، روسیه را برایدولت 

 اعالم و اين کشورطی فرمانی رسماً گرجستان را جزئی از امپراتوری  ،تزار روسیه ،لپُ

فرزندش جانشین او،  بعد از اين فرمان کشته شد.ا امّ ،دکر صادر ر تصرف آن رادستو

به يکی از اياالت  ،م3313 ق/ 3136گرجستان را در  با فرمان ديگری ،الکساندر اول
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ا بر آنجا حکومت ه با اشغال تفلیس و غلبۀ کامل روس نتیجه،و در دکرروسیه تبديل 

 .(16: 3111)محمود،  رفتمیان محلی گرجستان از

. ندای را به قفقاز آغاز کردهجوم گسترده هاروسمحلی گرجستان،  حکومت سقوطبا 

را گنجه ق،  3133/ شوال م 3311ژانويه در سپاهیان روس،  ۀفرماند ،فسیسیانژنرال 

بعد از  .(311: 3177سپهر،  و 331: 3131)دنبلی،  زددست و به کشتار وسیعی  کرد تسخیر

و  درآمداز در سازش  سیسیانفبا   ايروان  حاکمفتح گنجه و پیشروی قوای روسیه، 

 کند.تسلیم ها روسبه را  شهرتا  خواست

برانگیخت. غوغايی قاجار   دربار  در باغو تسلیم ايروان و قرا خبر سقوط گنجه

قبايل آن  نیروهای محلی و و شدآذربايجان روانۀ ق،  3133 ذيحجۀ 17میرزا در  عباس

يک از هر ،به قفقازها م روستهاجزمان با هم .(36 -31 :3131)فراهانی،  کرد را بسیجنواحی 

خاص خود را  فهد يعنی انگلستان، روسیه و فرانسه ،آن روزدنیای مهم  هایقدرت

، درگیر و همسايگی با هندوستانجغرافیايی  موقعیتسبب بهو ايران  کرد دنبال می

و  ستان، انگلها قدرتبین اين بندی  در دسته های اين سه کشور اروپايی شده بود.رقابت

 ايندر  ها با هر دو کشور خصومت داشتند. تر بودند و فرانسوی به هم نزديک یهسرو

سیاست خارجی  در جريان بود،شدت  های ايران و روسیه به امی که جنگو هنگ شرايط

برای مقابله که هم شاه فتحعلی .فرانسه و ايران را به هم نزديک کرد هایدربار ،ناپلئون

با  ،بود و قدرتی خارجی درصدد جلب متحدبه خاك ايران، ۀ تزاری اندازی روسیبا دست

از پس  ناپلئون .(13: 3137)بیانی،  دشخواستار اتحاد با فرانسه  ویای به ارسال نامه

مترجم و منشی دربار  ،ژوبربالفاصله  3311/ ژانويۀ 3139ه در آخر شوال نامدريافت اين 

               از ژانويه تا . ابالغ کندشاه را د تا پاسخ نامۀ فتحعلیفرستاايران  بهخود را 

درپی به های پیسفرا و نمايندگان زيادی از طرف ناپلئون با نامه ،قه. 3111/ 3317 می

 ناپلئون هایوعدهبه را  شاهفتحعلیرا چنان سفاين  .(13همان: ) دربار ايران فرستاده شدند

رضا  میرزا ونپذيرفت  راتقاضای صلح دولت روسیه  ،در همین ايامکه او  ددنامیدوار کر

           در چهارم رضا  کرد. میرزاعنوان سفیر دولت ايران روانۀ فرانسه  بهقزوينی را 

ايران و  هایدولت را بین ایعهدنامه، کنشتايندر قلعۀ فین 3111 صفر/ 3317می 
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اين پس از عقد  د.معروف ش «کنشتاينفین» ۀبه عهدنامامضا رساند که فرانسه به 

 ۀو تهی قاجاربرای آموزش سپاه  تی فرانسوی به رياست ژنرال گاردانئهی، قرارداد

 .شد وارد تهرانبه  3111رمضان  31 و درمقدمات حمله به هندوستان، به ايران اعزام 

سختی  ها را به روس النداپلئون در فريدن کنشتاين،کمی بعد از امضای قرارداد فین

در ای با روسیه  معاهده ،تیالکساندر اول در تیلستزار شکست داد و پس از مالقات با 

 ۀعهدنام .(131: 3179مهدوی، )هوشنگ منعقد کرد 3111الثانی / ربیع3317جوالی 

طور  روسیه و فرانسه به؛ دداهای سیاسی اروپا را تغییر  بندی ديگر دسته بار تیلسیت

ی اين امضا .گرفت قرارکشور موقت به هم نزديک شدند و انگلستان در برابر هر دو 

از اتحاد با فرانسه شد تا  باعثنهاد و  یمهمنیز تاثیر بر روابط خارجى ايران قرارداد، 

ايران را در جنگ با روسیه  ،ناپلئوناگرچه  د.شوانگلستان متمايل  احاد ببه ات وناامید 

با دوران اتحاد اين دو امپراتوری و  نیز چندان نپايید دو کشور آندوستی  ،تنها گذاشت

  يافت پايان 3117الثانی / جمادی3331 ژوئن 11هجوم نافرجام ناپلئون به روسیه در 

 .(311: 3173، غفاری)

  ۀفرماند ؛ لذادش دولتمردان اين کشور سراسیمگیبه روسیه، موجب  ناپلئونحملۀ 

 شد خواستارتهران در  را دولت انگلستانسفیر ، رگوراوزلیسِ ۀنیروهای روسی مداخل

 به حمايت از و جنگیدمیبا ناپلئون  نیزانگلستان ، در اين زمان .(133 :3169نگار، قايعو)

 ،که در پی تحقق هدف دولت متبوعش اوزلیگوررسِ. روسیه در برابر فرانسه متعهد بود

سپاه خود از مناطق جنوبی برای مقابله با ناپلئون  ۀبه تخلی هامبنی بر واداشتن روس

با  میرزاعباس .داد پذيرش صلح با روسیه زير فشار قراررای ايران را بوقت بود، دولت 

در  ،قه. 3113تا اينکه در  ،جنگ ادامه يافتصرار او با اپیشنهاد صلح مخالفت کرد و 

السلطنه ناچار به سختی شکست خورد و نايب هسپاه ايران از قوای روسیه ب ،«زاصالندو»

، انگلستاندولت  در نتیجۀ شکست اصالندوز و زير فشار سیاسیِنشینی کرد. تبريز عقب

  نژاد،)زرگری اينکه به مذاکرات صلح بینديشندجز  ،ای نداشتندچارهزمامداران ايران 

سال  دهعد از بهای ايران و روس جنگ نخستدورۀ  ،ترتیباينبه .(31 -31: 3191

 معاهدۀ، انگلستان و هفرانسهای دولت خیانت سبببه و يافت پايان پايداری ايرانیان
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شهرهای موجب اين عهدنامه  هب تحمیل شد.به دولت ايران  3113شوال  19 در گلستان

 ،و به روسیه منضم شد جدالش از خاك ايران اتقراباغ و قسمتی از ، شروان، باکو، نددرب

                     نظر کرد و ابخازی صرف  داغستان ، گرجستان دربارۀدولت ايران از هرگونه ادعايی  و

 .(111 :3179مهدوی، )هوشنگ

 

 شاه به نیروهای داخلیو توجه فتحعلی های ایران و روسجنگدورۀ دوم . 2-2

بايد در مفاد   را (قه. 3111 -3113) ايران و روس  های جنگ مدو  ۀآغاز دور  عامل اصلی

انگلستان  معاهده از آن دانست. هایتفسیر متفاوت هرکدام از طرف قرارداد گلستان و

    دولت روسیۀ تزاری که  ه بودشاه به پذيرش صلح وعده داد برای ترغیب فتحعلی

 رجال سیاسیمیرزا و عباس لذا به ايران مسترد خواهد کرد؛رفته را دست از هایتايال

 مذاکره  امکان بخشی به نبرد،که با پايان  دانستند می  ایهمتارک  دادررا قرا گلستان ،ايران

بعد از پايان  به همین منظور داد. می  طرفدو به ها را  سرزمین  و استرداد  مرزها  ۀدربار

ها و  انگلیسی ۀطور مکرر سفرايی به روسیه فرستاد تا با يادآوری وعددربار ايران به جنگ،

ا برای ر  زمینه ،در قرارداد گلستان روسیه ۀنمايند ،(Radishchev) راديشچفژنرال 

 ، امّاندکنفراهم  قفقاز نشینِ شیعه ويژه نواحیبه رفته،استرداد بخشی از مناطق ازدست

ی قبعضی از مناطبلکه ، های متصرفی نشدند دادن سرزمینپس هحاضر بنه تنها  ها روس

دولتمردان  نتیجه،در. دندکراشغال  متعلق به ايران بود، مزبور معاهدۀکه براساس  هم

  مناطق  رفتندست از و دانستند یمگلستان  ۀمعاهد ۀبازند که خود را قاجار

  ران اي نادر بین مردم و روحانی  خود  سبب کاهش مشروعیت فقاز رانشین ق مسلمان

 .(11: 3191نژاد، )دهقان دندکرها فراهم  ديگر با روس جنگیبرای  زمینه را د،دانستنمی

فرانسه و انگلیس از  هایدولت سبب خیانت، بهجنگ نخستدورۀ شاه که در فتحعلی

 نیروهای داخلیسوی دست نیاز بهها جنگدر دورۀ دوم اين ناامید شده بود،  کلیبهآنها 

و   ايران هایدربار جنگ بین   ه نبرد فرارو را ازينکبرای ا ویمذهبی دراز کرد.  مراجعو 

از اين طريق، و  جلوه دهدار باالتر ببرد و آن را نبرد عقیدتی اسالم علیه کف روسیه
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  را ناروحانی  پای تابرآمد درصدد  آورد،دست به را مردمهای توده خبگان وحمايت کامل ن

 .بکشاند ها اين جنگ به

تزاری واگذار  مسیحی  تقفقاز را به دول مردم مسلمان   که سرنوشت معاهدۀ گلستان

فکر اعالم جهاد و  گرفتانتقاد قرارشدت مورد به ايرانمذهبی ی از جانب علما ،ه بودکرد

   تاشد  مهمی عامل ،قفقاز مسلمانان ها در حقسظلم و اجحاف رو مطرح شد.

ه و دیکشان هرا به صحن دينیمراجع پای  از آن، استفادهبا  میرزاعباسشاه و فتحعلی

زمینۀ آغاز جهادی،  یبا صدور فتاوامجاهد طباطبايی محمد جمله سید از ،بزرگ علمای

گسترش با  .(631: 3131شیرازی، )حسینیجنگ ايران و روس را فراهم کردند  دورۀ دوم

امر اين را به  قاجار دولتمرداننیز شاعران و نويسندگانِ آن عهد برخی از ، انديشۀ جهاد

با ، «... نهالسلط موعظه به نايب» قصیدۀدر مقام  قائمابوالقاسم  میرزاکه انگیختند، چنانبر

 د:کرها تشويق میرزا را به جهاد با روسعباس، اولمرگ تزار الکساندر به اشاره 
 

 گر روس به کین خیزد چون سد سکندر باش

 بگزين   عجم  خیل  از  اول  سوار  و  سرباز

 الکساندر مرگ  از  اندر،  روس  غوغاست به

 

باش   ضیغم    حملۀ   اـب  آغازد  ور روبهی   

باش  مصمم  جزم آر و ،روس پس عزم جهادِ  

غم و ماتم باش اين خیل و حَشَر تا حشر گو در  

(97 -96: 3166)فراهانی،   

 

 شاه قاجاروضعیت شعر فارسی در دربار فتحعلی. 9

به دلیل اشتغال به جنگ، فرصتی برای تشويق  ،سس سلسلۀ قاجارؤم ،آقامحمدخان

بنا دربار باشکوهی در تهران  ،شاهفتحعلی ،ا جانشین اوامّ ؛نداشت سرايانسخنشعرا و 

که  اوباستان را تجديد کند.  روزگارِ پرعظمتِ هایو بر آن شد که زندگانی دربار کرد

مانده جایبر «خاقان»تخلص  باوی  ات بسیاری ازره نبود و غزلیّبهخود از شاعری بی

ترتیب، صدها بخشید. بدينبه آنان می های فراوانصلهنواخت و را بسیار می است، شعرا

صله و لقب  دريافتشدن به مرکز قدرت و سرا به امید نزديکگو و غزلشاعر قصیده

 «انجمن خاقان»الشعرايی، از هر سو پیرامون شاه گرد آمدند و انجمنی به نام ملک

قريحه مانند  ، چند شاعر مستعد و بااز میان اين شعرا .(31: 3179پور، )آرين تشکیل دادند

 و وصال برخاستند.نشاط ، صبا، مجمرسحاب، 
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 جنگپدیدۀ به  ، نسبتمکتب بازگشتشاعران  واکنشبندی دسته. 1

مسائل  ورود به درجديد  ای را به تجربه قاجار عصر شعر ، ايران و روس جنگ وقوع

شاعران اين طوری که ؛ بهتواداشمهم عصر  رويدادهای بهسیاسی و واکنش  -اجتماعی

 :کردتقسیم  کلیدستۀ  چهاربه  توانمی را از اين نظر دوره

از  ،یعرابر شکه عالوه فراهانی مقامقائمو نشاط اصفهانی چون  شعرايی. 3     

در نقش مهمی ايران و روس،  در بحبوحۀ جنگو  هبودنیز  آن عهد سیاستمداران بزرگ

 رانِاسیاستمداين داشتند. اروپايی  های قدرتمنددولت باکارزار ديپلماتیک ايران 

مجاهدان بر ستايش عالوه، در ارتباط بودند نبرد هایجبههبا از نزديک که  شاعرپیشه

زبان  ،در کشوراستعمار  و کارشکنی مزدوراندفاعی  سامانۀدر مقابل ضعف  گاهی ايرانی،

های جنگطی در مقام ائمقمیرزا ابوالقاسم رانۀ مدبهای واکنش. ندگشودبه انتقاد می

 ت.عصر قاجار ساخته اسمیهنیِ  در شعر متعهدای شاخص و  چهره از او ايران و روس،

ايران و جنگ  بهکه ديوان تقی صاحب و میرزار اصفهانی چون مجم شعرايی. 1     

 برایگويا فقط و  داشته فرمايشیکامالً  واکنشی، کشور از خاكی و اشغال بخش، روس

 نبرد باب وقايع درنده اشاراتی کوتاه و پراکبیان   به، شاهفتحعلی جلب رضايت دربار

  د.ناهبسنده کرد

اساساً که بیک دنبلی عبدالرزاق و خاوری شیرازی، خان صبافتحعلیچون  شعرايی. 1     

ند. اهکردتوصیف با دقت  راسربازان ايرانی  پايداریهای جنگ و صحنهو ه نگار بودوقايع

انباشته از توصیف و گزارش و ماده تاريخ که  مکتب بازگشت ثار اين دسته از شاعرانِآ

شدت  مثال، برای ؛ای نداردبهرهچندان  ،ی و احساسات وطنیمل مضامیناز است، 

و اشعار صبا  درهرگز  ،دارد وجودمقام قائم راشعادر  یانهای ايران که از شکستی اندوه

 .شودمشاهده نمی خاوری

های سرزمین امی کهايدر که  شیرازی و وصال اصفهانی سحابچون  شعرايی. 1     

د، روس بودنسپاهیان  پايمالشان وطنانو هم سوختجنگ می تابودر تب ايران شمالی

 نشانوقايع از خود   اين نسبت بههیچ واکنشی  ه، وزيستديگر می روزگاریگويی در 
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های نو و انديشهفاقد ، غیرمتعهدند شاعران که مَثَل اعالی شعرایديوان اين  .ندادند

 .استپیشین  استادانای از سخن انعکاس ماهرانهصرفاً شعرشان و  استمضامین بکر 

 

 های ایران و روسو نحوۀ واکنش آنها به جنگ مکتب بازگشت ی از. شاعران1

 (قه. 3111 ا)متوفنشاط اصفهانی . 1-1

در او  .شد تولدماصفهان در  قه. 3371به سال « نشاط»متخلص به عبدالوهاب میرزا

پور، )آرين به تهران آمداز اصفهان های ايران و روس، جنگ آغاز با زمانهم، قه. 3133

 بینی شکست سپاهیان ايرانايران و روس، با پیش اول جنگجريان در نشاط  .(19: 3179

مأمور  شاهفتحعلی و بعدها از طرف دربار اعالم کرد جنگاين مخالفت خود را با آشکارا 

های در اثر تجربه او ۀ تزاری شد.يران و روسیی اهادولتروابط  زیساتالش برای عادی

 پیدا کرده بود،های اروپايی تدولشکنی ايران و روس و پیمان جنگ نتايج که ازتلخی 

و « سازش»، «امدار»که از آن به ريزی کرد پايه شکلیسیاست خارجی ايران را به

امیرکبیر نیز  خانتقیو میرزا فراهانیابوالقاسم میرزابعدها و شد تعبیر می« موازنه»

 رو همان سیاست شدند.دنباله

     سیاست ايران و روس از طرفداران صلح و های جنگ اولکه در دورۀ  نشاط

مخالفت خود را با ق ه. 3113ها در زدايی با روسیه بود، با آغاز دور دوم اين جنگتنش

به  ا در برابر تهديد علمای شیعه که فتوای جهاد داده بودند، مجبورامّ ،اعالم کرد آن

 .(637: 3131شیرازی، )حسینی شد سکوت

حضور داشته و در  اجرايیِ حکومت هایههرچند شاعری چون نشاط، در حوز

 در ديوانش توصیفامّا ، شده است، همواره با او مشورت مییگهای جنگیریتصمیم

   شود.های نبرد ديده نمیوقايع و رويدادهای جبهه

 

 ق(ه. 3113)مقتول فراهانی  مقامابوالقاسم قائممیرزا .1-2

 نخست نیمۀترين نويسنده و شاعر شاخص، «ثنايی»مقام متخلص به ابوالقاسم قائم میرزا

، ايران و روس  جنگهای جبههبه دلیل حضور مستقیم در که  قرن سیزدهم هجری است
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به  فرزند میرزا عیسی، او .ه استدر شعر فارسی داشت اين رويدادی در بازتاب نقش مهم

متداولِ  ولد شد و پس از فراغت از تحصیالتمتفراهان اراك ۀ در هزاوق ه. 3391سال 

 داشت که پدرش وزارت او را برعهدهراه يافت میرزا السلطنه عباسبه دربار نايبعصر، 

پس مشغول بود، ر تبريز به نويسندگی میرزا ددر دفتر عباسکه وی  .(3161: 3176)بهار، 

عیسی را که میرزاگرفت و نظمی  عهده ررا ب ولیعهدی پیشکار ،پدرشنشینی گوشهاز 

تعقیب و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ايران  ،آغاز کرده بود فراهانی

 .(61: 3179پور، )آرين را منظم کرد

اغلب خالف بر، همراه بودمیرزا عباس با سفرهای جنگیدر بسیاری از که  مقام قائم

ويژه ، بهروز، از وقايع کردندنمی اشارهبه حوادث زمانه   شاندر شعرکه  معاصران خود

ند شاگرد مکتب شعرای قديم هرچ ،در شعر او. است گفتهسخن جنگ  رويدادهای

نیز چنین است.  نثر طور که در؛ هماننیز بود صاحب ابتکار و تجددخراسان است امّا 

    کار، اين نوگرايی را بهبپروراند را خواهد مطلبیدر اشعاری که می ويژهبه مقام قائم

مجاهدان در آذربايجان که شکست  شکستبعد از  ،«نونیه»قصیدۀ  در برای مثال. بردمی

 (:3177: 3176)بهار،  سرايدچنین می، داشتپی  درنیز  را ولیعهد

 نـدي ت بیـحمی ن قوم بیـاي  ه ازآ

 دخواهـب  دشمن  هرچه ز و مسکینِـعاج

 عیش و شادی و عشرت  به  ايشان  دشمن از

 

رك خمسه و لر قزوينـرد ری و تکُ   

مسکین و  هرچه عاجز من و بدخواهِشد  

نـدوست از ايشان به آه و ناله و نفري  

(317: 3166)فراهانی،   

 دربارۀو هشدار سیاسی  -اجتماعی مسائل ،مقامقصايد قائم اغلبمضمون اصلی 

اشاره به خطر  با قصايداين ر يکی از دوی . ردک است که کشور را تهديد میراتی خط

را از پرداختن به اً ولیعهد صراحت موقعیت حساس کشور، توصیفپس از  ،تجاوز روسیه

 د:دار می حذر بر دخوسیاسی  تکالیف و غفلت از لعبلهو و 
 

 د، ولیـان اند و ظريف شاهدان گرچه لطیف

 گرگ با گله قرين است؛ چه جای طرب است؟

 رـون چندين شهـاسالم کنه از کشور ـزان ک

 

ام ظرف استـن نه هنگام لطايف نه مقـاي   

 کفر را رخنه به دين است؛ چه جای شعف است؟

ا معتسف استـم مغتصب است و به جفـبه ست  

(11: همان)  
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      قائم مقام و طنز سیاسی. 1-2-1

 شیوهاين . ستوا سیاسیهای شعرمهم  ويژگیيکی از  ،از طنز و هزلمقام قائمۀ استفاد

، راشعا از اين نمونه يک خود نیز به کار برده است. منشآتمقام کمابیش در  را قائم

است  ستانانگلدولت ۀ سرسپرد الدوله، ارخان آصفیای بسیار معروف در هجو الله قصیده

فرار او از صحنۀ کارزار تبريز در جنگ دوم  توصیفابوالقاسم در نکوهش و  میرزاکه 

  :گفته استچنین ايران و روس، 
 

 ز استـهنگام گري  هـک  ريز بهنگامـبگ

 دـاه و ولیعهـش ان و نمکِـائن نـای خ

 گ به در زنـآن صلح به هم برزن و از جن

 اينک ،اریـعواری و بیـد خـبرگشته به ص

 است  و نه در جنگ و جهاد  است  روس  نه دشمن

 

که جان سخت عزيز است باش رو در پی جان   

ز است؟ـريـد گـاه و ولیعهـحق نمک ش  

ز استـه و هیـی قحبـرد نبرد است، زنـنه م  

ز استـگ و قفیـباز از پی اخذ و طمع دان  

ز استـتازه عروس است و پی جمع جهی  بل  

(37: همان)  

 

      قائم مقام و پیشنهاد صلح با روسیه. 1-2-2

تا مجلسی مشورتی به آذربايجان رفت  منظور برپايی شاه بهفتحعلی ،قه. 3111در سال 

در آن دولتمردانی که تقريباً همۀ  د.کنروسیه رايزنی سپاه با  دربارۀ صلح يا ادامۀ جنگ

با  که مقامقائمقاسم لابوا میرزاجز  ،موافق بودند ادامۀ جنگ با ،حضور داشتند مجلس

با اشاره وی  .داشتاعتقاد ه به صلح با دولت روسیطرف، دو الی و نظامی م توانمقايسۀ 

افتادنِ  تعويق بهاز  شاهخطاب به فتحعلی ،ايرانسپاهیان  کمینظامی و  هایکاستیبه 

 د:کنشکايت می، چنین ايرانی جیره و مواجب چندين سالۀ سربازانِ
 داری  خاطر  در  کاين جنگ و جدالی که تو

 امروز  باشد  را  تو  که  سپاهی  وين خیل و

 که اين خیل و حشم را امسال سه سال است

 

 کاری است که بس عمده و دشوار و گران است 

است  وانـت  و  ابـت  اـکج  ،روس  ۀـطايف  با  

 نه جیره و نه جامه و نه مشق و نه سان است

(11)همان:   

انداخت و  دولتیان ای در مجلسهمهمهمقام مبنی بر صلح و متارکۀ جنگ، قائمظر ن

   دولت روسیه متهم کردند. و او را به داشتن روابط پنهانی با  جمعی بر وی تاخته

ادامه يافت تا ها اعزام شد. جنگ با روس مقام از کار برکنار و به خراسانقائم سانبدين

ايران انجامید. سپاهیان شکست تبريز و  سقوطبه  3111 الثانیربیعدر سرانجام اينکه 
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اختیارنامۀ عقد صلح به نام و با ، احضارمقام را از خراسان قائمبالفاصله شاه فتحعلی

و عقد معاهدۀ روسیه دولت با ابوالقاسم در کار صلح د. میرزاکرتبريز روانۀ ولیعهد، 

 میرزا ساختو در ضمن اين معاهده، تزار را حامی خانوادۀ عباس دکرتالش  چایترکمن

مبنای  آنچه بر برعالوهها ترکمنچای، روسبه موجب قرارداد  .(61: 3179پور، )آرين

، ايروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان را ندآورده بوددستگلستان در قفقاز به ۀعهدنام

 .و رود ارس سرحد دو کشور شد ندبه خاك خود ضمیمه کردنیز 

 

 ق(ه. 3111ی ا)متوف مجمر اصفهانی .1-9 

هجری در اصفهان در اواخر قرن دوازدهم  «مجمر»، متخلص به حسین طباطبايیسید

 ،آمد تهراننشاط به با مجمر همراه  ،ايران و روس هایجنگشروع زمان با هممتولد شد. 

در اين  .جنگ به آذربايجان رفته بودشاه برای فتحعلی، پايتختهنگام ورود آنها به ا امّ

لشگرگاه ر د 3139 الثانیربیعدر و  رفت آذربايجان بههمراه با نشاط  نیز مجمرزمان، 

اباغ تا از قر همايون به همراه اردویکه  او .(17: 3179پور، )آرين دشايروان به شاه معرفی 

)مجمر،  ديداز آنجا  را ها ی روسنشین و عقبشهر  آنشاه به فتحعلی ورود ه بود،ايروان رفت

شاه، فتحعلی مدحکه دربردارندۀ خود را  قصايد حماسیدر اين دوره مجمر  .(دو: 3111

 .سروده است ايران سپاهیان برانگیختن برای ؛بود ها اصلی جنگ ۀفرماند

به  او نسبتواکنش که  استواقعیت بیانگر اين  مجمر حماسیِ قصايداغلب  مضمون

و  فرمايشیکامالً بلکه  ،نه برخاسته از احساسات وطنیشکست ايرانیان،  و پیروزی

 پادشاه وحرکت  توصیف درغالباً  مجمر اشعار نوع ازاين  مضمون .استبوده  چاپلوسانه

تلقی شعری و ، روايناز ؛است لخالفۀ تهرانبه دارا آنهابه میدان نبرد و بازگشت  یانسپاه

سه سال پیش از ها بوده و خبر از اوضاع داخلی جبههبیکه  مجمرشاعری چون تاريخی 

مقام  قائمابوالقاسم چون میرزا شاعریتلقی با  ،ه استگلستان درگذشتۀ عهدنامامضای 

 است. متفاوتکامالً ، داشته ارتباط هبود جنگوقايع  با اًکه مستقیم

نسبتاً  ۀ، قصیدسروده ايران و روس هاینبرد بارۀمجمر درکه  یمعروف اشعاريکی از 

محیط  .پرداخته استی جنگ ها صحنهيکی از  توصیفبه بلندی است که در آن 
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اُسرايی  ۀمنظر]مجمر[  » نويسد: اين قصیده می ۀدرباردر مقدمۀ ديوان مجمر بايی طباط

دست افتاده و به تهران انتقال داده بودند، طوری زنده و مؤثر  را که در جنگ روس به

کند که در ضمن، حالت اضطراب و وحشت عموم را پیش از بازگشت شاه از  بیان می

ها را  ها و رفع اين نگرانی ايروان و داستان خیانت برخی از سرداران را در سازش با روس

ن ی و پريشانی و مجروحی اسیرازدگ وحشت ۀسازد. منظر گوشزد میبه بهترين صورتی 

، )مجمر «کند ای با قلم نازك رسم می شدهبتذهی ۀرا در اين ابیات، مانند يک صفح

 :(چهار: 3111

 نـار چنیـند گرفتايارب اين قوم کدام

 کوچه در کوچه همی تا گذری زار و نزار

 آن يک و بس نوك هزاران خنجر ۀسین

 نیالهمش اين مويه که آخر نه من از نسل 

 رـه بشکست در کالنجـرز من بود کـگُ

 رز همی در بسترـتنم اکنون نگر از گ

 

 نه تو را رحم بر آن و نه مرا رحم بر اين 

 خانه در خانه همی تا نگری خوار و حزين

اين يک و بس نیش هزاران زوبین ۀديد  

 همش آن ناله که آخر نه من از تخم تکین

ه بگشود در قسطنطینـن بود کـغ مـتی  

ر از تیغ همی بر بالینـسرم ايدون نگ  

(311: همان)  

بازگشت پیروزمندانۀ  که استای حماسی مجمر، قصیده هایسرودهيکی ديگر از 

 ،قصیدهاين  با شاعراحتماالً . دکنمیتوصیف  از میدان جنگرا او  سپاهیان وشاه فتحعلی

 :کنددريافت  شاه از فتحعلیرا  «مجتهدالشعرايی»لقب  شده است موفق

 خاست گردی که منور شد از آن چشم جهان

 ۀ امنـه بر سطح زمین سايـردی انداختـگ

 ه از دشنه و تیغش اخترـچرخ کس ديده ک

 رـداز از خنجـگـره يکی بحـبا نهنگان ک

 ده چونـشان آمخیز و بشنو که ز يک حمله

 بنیاده و آن بیـروس و روسی همه اين خست

 ابـبه رکده نصرت ـجیش بشکسته و باز آم

 

ان داد نشانـوکب سلطان جهـر از کـمگ   

ر امانـه بر فرق جهان چتـردی افراختـگ  

ر و سنانش بارانـه از تیـابر کس ديده ک  

داز از پیکانـگـوهه يکی کـزان پلنگان ک  

شان مانده چسانخیز و بشنو که ز يک صدمه  

بنیانه و آن بیـی همه اين بستـروم و روم  

ت به عنانـده دولـآمملک بگشوده و باز   

(311: همان)  

و پرداختن به بزم و  ذيل نیز در توصیف مراجعت شاه از میدان رزم بندِ ترجیع

 شادخواری است:

گـــرده آهنـــــــزم کـــــه بـاز رزم ب  ر اورنگـــــه زد بــــد و تکیــــه آمـش  
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 رـبف ـه کــــش بـــر دولتــــــهم ساغ

 اریــــــه روزگـــــس از اينکـا پــشاه

 ونـوش اکنــرب بکــــار طــــــــدر ک

 

 

گــر تنــــه بـرتش بـــد نصـــــاهــهم ش  

اریــود کــــــارت نبـــــــکـز پیـــــــج  

ارزاریـــر کـــــــــه فکــــوده بـــــآسـک  

(119: همان)  

 ق(ه. 3113ی ا)متوفخان صبا حعلیفت. 1-1

شد. او که در  متولدق در کاشان ه. 3379سال  در «صبا»به خان متخلص فتحعلی

ابتدا از مداحان  ،پیشگامان مکتب بازگشت ادبی بود ، ازشاگرد صباحی بیدگلیجوانی 

نروايی به فرما شاه بعدی()فتحعلیامی که باباخان در اي ، امّارفتمیشماربهخان زند لطفعلی

در سال . گرفتقرارباباخان  مراقبتتحت تربیت و و  به او نزديک شد ،فارس رسید

ۀ غرايی قصیدشاه فتحعلی پادشاهیبه تهران آمد و در جشن خان فتحعلیق ه. 3133

پور، )آرين يافت «الشعرايیملک»گرفت تا لقب  رونقخواند که پسند شاه افتاد و کارش 

3179 :11- 11). 

 از و قاجاردربار  سرايندۀترين  بزرگ صبا، ايران و روس  هایجنگ نخست ۀدوردر 

در يکی از کرد. همراهی میهای جنگی شاه را در سفرفتحعلیکه  بودشاعرانی  جمله

 بیکعبدالرزاقبا صبا ، شدمیهای آذربايجان انجام بازديد از جبهه برایکه  سفرها همین

 . (37: 3111)دنبلی،  کردديدار  عصرشهم ۀشاعر و نويسند ،دنبلی

 ؛داشت  کاشان و قم را در اختیار حکومتين سال چند بر شاعری،عالوهخان فتحعلی

ی آستانۀ کلیدداربه  و زمانی همااز حکومت دست کشید و در التزام رکاب بود.  سپس

سالی که در آن شهر بیماری و خشک تق به عله. 3111 در اواخرامّا  ،قم منصوب شد

 شاهکه فتحعلیحالیدرق ه. 3113در صبا افتاده بود، با اجازه و فرمان شاه به تهران آمد. 

خود   سفربیمار شد و در چند فرسخی زنجان  ،کردهمراهی میسفر به آذربايجان در  را

. در همین سفر بود که هنگام مراجعت به تهران، از شاه دستور يافت تا گذاشت را ناتمام

     ؛ (11: 3179پور، )آرين آورددربه نظم  نامهشاهنشاهکتابی در بحر تقارب به نام 

ذکر در چهل هزار بیت و در فردوسی،  شاهنامۀداستان حماسی به روال  نامهشاهنشاه

. اين اثر از حیث ستمیرزافتوحات عباسها و شاه و جنگوقايع پادشاهی فتحعلی
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توجه است. دربارۀ همسايۀ شمالی، بسیار قابلايران  دولتانعکاس نظر و عقیدۀ رسمی 

شمارد، رد و حقیر نمیدر هیچ جا دشمن را خُ» گويد:می صباپور در توصیف شعر آرين

م بر چنان حريف سرانجادهد و چون ايرانیان بلکه همیشه او را نیرومند و توانا نشان می

صبا  .(11)همان:  «بالندشوند، به فتح و غلبۀ خود بیشتر میزور پیروز می سرسخت و پر

 ت،اس ايران و روس جنگوقايع از ی گزارش که هنامشهنشاهمثنوی بلند در بخشی از 

را توصیف « رخدَشپُا»رال سیسیانوف، معروف به و فرماندۀ آنها ژن تزار سان سپاهیانبدين

 :دکنمی

 ان روســــمويدهـاش ژولیـــــرخــه پـب

 الــــجادوسـگ سارانِوـــــه ديـــــهم

 سرهــرگ آشفتــــــگ  هـگرسن  هـــــهم

 گـدر تیز چنـــــدر اشپخـــــب انـبه قل

 

رنده کوســـــــدرآورده غ  الشــــن  هـب   

رز و يالـــو بُ رـــبَ ،ـنــــــروی و ز آه ز  

نر  رانــــــاه شیـــــده جگرگـــــــدري  

ان نهنگـو پیچـران پلنگ و چـــــو غـچ  

(113 :ق 3113صبا، )  

گیری که برای بازپسمیرزا عباس ، در برابر سپاهبرگی و لشکر و سازچنان با  خدرشپُاو 

 لرزد:بر خود میروانۀ آذربايجان شده بود،  3133در ذيحجۀ گنجه 
 

 وـرخاشجــــو پـــــــدر آن ديـو اشپخـچ

 رفسوســـرزان و لب پــــتـنش گشت ل

 تـبخ ور،ـامپراط رــــــب گفت:یــــــهم

 ت و رومـد اســی گفتم ايران نه هنـــــبس

 د دمـــــبنروـران فـــــــار ايــــــز گفت

 

ی اوأاز ر هـــــــگنج اه درــــــد آگـــــش   

ون سندروســر چــــــچه دينـــشدش بسّ  

ار تختــــــه بادش نگونسـد کــــــدژم ش  

رز و بومــــام از آن مــــــی کـــده کسـندي  

ود دژمـر خـــــروز بـــــــــت فیـن بخـمک  

(111همان: )  

 ق(ه. 3166ی امتوف) خاوری شیرازی. 1 -1

ق در شیراز متولد ه. 3391سال  در« خاوری»حسینی متخلص به شريفیاهلل فضلمیرزا

به ، رفتن به تهراناز رمانفرما بود و بعد میرزا فابتدا نديم مخصوص حسینعلی وی شد.

  به معرفی خاوری بعد از . درآمدمازندرانی شفیع محمد، میرزاخدمت صدراعظم

  .: سی و سه(3131شیرازی، )حسینی ، به جمع منشیان ديوان او پیوستشاهفتحعلی

 3111تا  3131های  حوادث سال به  که است تاريخ ذوالقرنین ،خاوریاثر معروف 

. قاجار است شاهفتحعلیمطالعۀ رويدادهای عهد   برایمهم يکی از منابع و  پرداختهق ه.
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وقايع  قاجاريه تاتاريخ  معروف است و از آغاز نامۀ خاقاناين کتاب که به  نخستجلد 

های ايران و روس  برای بررسی جنگ مأخذی مطمئنشود، را شامل میق ه. 3111 سال

 کارزار میداندر شاه فتحعلی همراه بانبردها اين در مقطعی از که  مؤلفروايت  .است

ديوانی پنج هزار  خاوری .استمفید بسیار    از حیث بررسی جزئیات حوادث جنگ ،بوده

 بررسی بازتاب برایا امّ، است  مدح و عشق و توصیف شامل که عمدتاً داردنیز ی بیت

مراجعه  ذوالقرنین تاريخکتاب بايد به  قاجار، در شعر عصر ايران و روس  جنگوقايع 

ماده حاوی سروده،  وقايع جنگ شرحدر در اين کتاب که خاوری  یقطعات بیشتر .کرد

و ابیات  دشومیذکر  نظرتاريخ مورد، در يکی دو بیت آخرمعموالً که  است هايیتاريخ

در را ها زمان ورود و مداخلۀ روس شاعرمثال،  ؛ برایمقدمه استبرای غالباً  ،پیش از آن

 :کندمیبیان  گونهاين ،صورت ماده تاريخسرحدات ايران به
 

 قـار خلـان بکن کـــــــو آسـا تـــخداي

 نـران زمیـه ايـد بـــر آمــــــی اصفـبن

 م از اين ماجراــــه گويــــــم چـندان

 م خاوریــــخ آن زد رقـــــبه تاري

 

ل بودـه مشکــــــانی کــــــدا زندگـب   

ل بودـــه حاصـدن تا چـــــن آمـاز اي  

ع کامل بودـــــطبان ـــــدر اين داست  

ل بودـــــا روس داخـران مـــــبه اي  

(336 -331:  3131حسینی شیرازی، )  

قشون . کردند حملهبه گنجه  ،سیسیانوف به فرماندهی 3133در رمضان  هاروس

ۀ گنجه به قلع، از آنا پیش امّ ،مور به امداد شدأمشاه از طرف فتحعلیآذربايجان 

سختی در مقابل سیسانوف به قاجار زيادلوی جوادخان محاصرۀ سپاهیان روس درآمد.

به  جوادخانسقوط کرد و  3133 در اول شوالشهر گنجه  نهايتدر ، لیکنمقاومت کرد

به نظم آورده  طورايناين ماجرا و تاريخ قتل جوادخان را شهادت رسید. خاوری گزارش 

 است:

 ام از اُرُسـنکون قتل جواد خانِ

 در راه دين چو عاقبت ای دل شهید گشت

 جست سال قتل وی از طبع خاوریمی

 

 در گنجه گشت واقع و نامی بماند از آن 

اده در جنانـام و مسکنش آمـد مقـباش  

 انديشه گفت وای ز قتل جواد خان

(391: 3131)حسینی شیرازی،   

در نزديک قلعۀ باکو  3111ذيحجۀ در که  تاريخ قتل سیسیانوف در همچنینخاوری 

 د:سرايمیچنین ، اتفاق افتادبیگ ابراهیمشخصی به نام و به دست 
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 د در آذربايجان مقتول آن سردار روسـش

 بودی در جدالون که ـدر ملعـآن به نام ايشپخ

 م شدـی نمرود بود و کشته ز ابراهیـثان

 صفترانـالِ قتل او حیردم سؤـاز خرد ک

 

هزاران آفرينل وی صدـد بر قاتـخوانده ش   

رل تکینـم و طغـی اسفنديار و رستـثان  

رط کینـم را از فـابراهی کُشت اگر نمرود  

در اينـم گفت تاريخش بلی ايشپخـدر جواب  

(119: 3131)حسینی شیرازی،   

ها به قلعۀ لنکران و تشديد حمالت آنها به ايران بعد از حملۀ روس دربارۀخاوری 

راتور امپ نشینی ناپلئون از مسکو، اشعاری دارد که حاوی نکات مهم تاريخی است.عقب

پیمان عدم تعرض به روسیه را ( میالدی 3317اساس معاهدۀ تیلسیت )فرانسه که بر

حمله کرد. خاك اين کشور به بزرگ  ارتشیبا  3331ژوئن  11، در امضا کرده بود

 در ویکه سپاهیان طوریبود؛ بهباورنکردنی  در آغاز اين حملهناپلئون  سرعت پیشروی

سربازان  .خود را به مسکو رساندندکمتر از سه ماه يعنی  3117/ رمضان 3331سپتامبر 

را در مسکو بدون آذوقه  هافرانسوینشینی شهر را آتش زده بودند،  روس که ضمن عقب

از روسیه  ناچار، ناپلئون آذوقهو کمبود تدارکات و  با فرارسیدن زمستان. گذاشتند

 ها ، صدهادرپی روس ولی در بین راه، سرما و گرسنگی و حمالت پی ،درنشینی ک عقب

 هب ،جنگاين پیروزی روسیه در . هزار نفر از سربازان فرانسوی را از پای درآورد

 هایسیاست شدو باعث بخشید ای  تازه جانهای قفقاز و آذربايجان جبهه درسپاهیانش 

 ۀقلعزمان با از سرگیری حمالت روسیه، هم. ت يابدعلیه ايران شددولت تزار   تهاجمی

 مجدداً هاروس ،ترتیباينسقوط کرد و بهق ه. 3113 دفاعی ايران در لنکران در زمستان

رحمانۀ ساکنان توصیف اين واقعه و کشتار بی در خاوری ند.شدالش مسلط ت ۀبر منطق

 گويد:لنکران به دست سپاهیان روس می ۀقلع
 ادـبدنه  روس  ورـآه آه از ج

 حـرم ا در آن دلکشـام تاسوعـش

 فـد کشته حیـاز مسلمانان بسی ش

 ارد زين عـزاـر خون ببـآسمان گ

 دـاوری تـاريخ ايـن قتل جديـخ

 

ل قـلعه لنکرانـقـتوای از   وای   

ر کرانـه  از  پا  کرباليی شد به  

ف به قـوم روسـی خـذالن نشاناُ  

آسمان  ب ازـنیست ايـن معنی غري  

بدان  عاشورا  هـن  اـتاسوع گفت  

(113: 3131)حسینی شیرازی،   
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 (قه. 3111 یا)متوف دنبلی کبیعبدالرزاق. 6 -1

ق در ه. 3376در سال  سرايان آذربايجانسخناز  «مفتون»متخلص به  کبیعبدالرزاق

  در ده سالگی  ،حکمران تبريز بود ،خانفرزند نجفقلیآمد. وی که دنیا  شهر خوی به

نظر چهارده سال در آنجا تحتخان زند برده شد و عنوان گروگان به شیراز نزد کريمبه

ربايجان را به اصفهان آذ هایگروگانکرد و  تسخیرشیراز را  ،که علیمرادخاناينبود تا 

محمدخان به اصفهان آمد و علیمرادخان درگذشت و آقا 3399االول ربیع 31فرستاد. در 

 به د. او در آذربايجانفرستا آن ديار بهرا  کبیجمله عبدالرزاقزندانیان آذربايجان، از

به منصب  السلطنهنايب میرزابود تا در زمان عباسمشغول لیفات أو تکسب کماالت 

 .(337: 3179پور، )آرين نايل آمدی ارقام ديوانی و شغل نويسندگ ءاستیفا

شاه از زمان مشتمل بر وقايع سلطنت فتحعلیبیک که عبدالرزاق اثر ،مآثر سلطانیه

است که در تاريخ سلسلۀ قاجاريه  کتابی یننخستظاهراً است،  قه. 3113جلوس تا 

تاب که با اشعار کاين نثر است. ايران و روس  نخست جنگوقايع  بیانگرنوشته شده و 

 بخشیآگاهی نظرز ا ،گرچه با عباراتی پیچیده و مغلق نوشته شده، آمیخته استحماسی 

بیک که در نثر عبدالرزاق .(337)همان:  لیف مفیدی استأتاوايل کار سلسلۀ قاجار  دربارۀ

به شیوۀ کرد و تخلص می «مفتون»در شعر  ،زبان شمرداز بزرگان پارسیتوان او را می

 .(3116: 3176)بهار،  رای عراقی و سلجوقی متمايل بودشع بهن متقدما

 یانسپاه ۀسیانف فرماندسی مرگ بعد از که (Godawitch) ويچداگ 3111شوال در 

او که با نیرويی ده هزار نفری و  کرد.به ايروان حمله  طور ناگهانیبه ،شده بودروسیه 

 نگاهباناناز ناکام ماند و  سرانجام ايروان بود، تسخیر قلعۀتوپخانۀ سنگین در تالش برای 

واقعه اين  شرحبیک عبدالرزاق .(133: 3131شیرازی، )حسینی شکست خوردسختی بهقلعه 

 را اين طور به قلم آورده است: روس گانشدتوصیف کشتهو 
 

 اكـون و خـاده در خــافت همه روسی

 ز ـتی رِــز شمشیردان ـــــهای مدنـب

 ونــــر آبگــــاوش خنجـــد از کـش

 زــــران در آن رستخیـــــغ دلیـز تی

 

اكـــاك چـــها چهــــها سینزهـنیرـز س   

زــز ريـــت و همه ريــــت لخـــهمه لخ  

وی خونــــــه روان جــــــوار قلعـز دي  

ريزدق و خاكـد خنـه شـاز کشتر ـپ  

(111 -111: 3131دنبلی، )  



 131/ بررسی واکنش شاعران مکتب بازگشت به پدیدۀ جنگ ایران و روس

 اهمیت حضور شاعران عصر بازگشت در مسائل و مشکالت کشور . 6

تقريباً در میان همۀ ادوار شعر کالسیک فارسی، میزان حضور شاعران عصر بازگشت در 

 ،که در اين جستار مشاهده شدطورسابقه است. همانمسائل و مشکالت کشور، بی

های گیرینقش مهمی در تصمیم ،مقام، نشاط و صباجمله قائم شاعران اين دوره از

دار مناصب بر مقام شاعری، عهدهعالوه آنهاکدام از هر؛ و ايفا کردندشاه دولت فتحعلی

  وزارت و حکومت بر اياالت نیز بودند.حکومتی چون 

 

 نتیجه. 7

مسائل ورود به  درجديد  ای را به تجربه قاجار شعر عصر ، ايران و روس جنگ وقوع

، هاجنگاين تا پیش از شروع . واداشتمهم عصر  حوادث بهسیاسی و واکنش  -اجتماعی

  عموماً در  ،آمدندمیشمارپیشگامان شعر بازگشت بهکه  شاهعهد فتحعلی شاعران

شروع ا با امّ ،بودند قاجار شاه و شاهزادگان ستايشمدح و  سرگرمخود  هایديوان

          واکنشچنان  ،شوم پديدۀ برابر ايندر برخی از آنها  ،هاگری روساشغال

پديد عصر قاجار  در شعر فارسی ایفصل تازهنشان دادند که از خود  برانگیزیتحسین

 سايرتابع سبک فردوسی و ، جنگ قايعدر توصیف و اين شاعران سبک بیانگرچه  .دمآ

 .عار برخی از آنها با يکديگر تفاوت دارداش مضامینِ ،استسرايانِ بزرگ خراسان حماسه

 تصوير بهدردمندانه های ايرانیان را شکستمقام که ابوالقاسم قائماشعار حماسی میرزا

وارِ خی سیستانی، صرفاً فتوحات محموددر مقابل اشعار مجمر که به اقتفای فر ،کشدمی

به نسبت شاعران مکتب بازگشت واکنش متضاد  شمرد، بیانگر دومیشاه را برفتحعلی

 است. ايران و روس پديدۀ جنگ

 

 منابع

 ، تهران، وزارت امور خارجه.های ايران و روسروايت ايرانی جنگ(، 3131آباديان، حسین )

 .تهران، زوار، جلد اول، چاپ هفتم، از صبا تا نیما(، 3179پور، يحیی )آرين

 ، تهران، کتاب پارسه.های روسیه و ايرانتاريخ جنگ(، 3137براتی فريزهندی، مريم )

 .تهران، مجید، جلد سوم، چاپ نهم، شناسی)تاريخ تطور نثر فارسی(سبک(، 3176بهار، محمدتقی )
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 ، تهران، حوزۀ هنری.های ايران و روسات در جنگادبیّ(، 3173اهلل )بهبودی، هدايت

 .شرکت کتاب تهران،، سیاست ناپلئون در ايران -تاريخ ديپلماسی ايران(، 3137بابا )بیانی، خان

وزارت فرهنگ و ارشاد  تهران،، تصحیح ناصر افشارفر، تاريخ ذوالقرنین(، 3131اهلل )شیرازی، فضلحسینی

 .اسالمی

تهران، روزنامۀ نژاد، ، تصحیح غالمحسین زرگریمآثر سلطانیه(، 3131دنبلی، عبدالرزاق بن نجفقلی )

 .ايران
 .نابی تبريز،پور،  خیامعبدالرسول به کوشش  ،نگارستان دارا، (3111)                                

، مطالعات تاريخ اسالم، «های ايران وروسیهدوم جنگۀ واکاوی آغاز دور»(، 3191نژاد، مرتضی )دهقان

 .16 -17، پايیز، 31ش 

، «نامۀ گلستان، قرارداد متارکۀ جنگ يا عهدنامۀ قطعیموافقت»(، 3191نژاد، غالمحسین )زرگری

  .313 -77، بهار، 3، سال سوم، ش مطالعات تاريخ اسالم

تهران، ، به اهتمام جمشید کیانفر، جلد اول، التواريخ )تاريخ قاجاريه(ناسخ(، 3177سپهر، محمدتقی )

 .اساطیر

، تهران، جهاد دانشگاهی واحد و روسهای ايران ات پايداری در جنگادبیّ(، 3131سیف، عبدالرضا )

 تهران.
ات و علوم انسانی مجلۀ دانشکدۀ ادبیّ، «نقش علما در پیدايش ادب جهادی»(، 3131)                                  

 .33 -71، بهار، 361، ش دانشگاه تهران

، مرکز اسناد و 1، ج 1171شمارۀ ، )نسخۀ خطی( ق(، شهنشاه نامه 3113خان )صباکاشی، فتحعلی

  .کتابخانۀ ملی ايران

، تهران، های روس با ايران در شعر فارسی(های تاريکی )جنگفصل(، 3133خسروشاهی، محمد )طاهری

 تمدن ايرانی.

تاريخ ، «تحلیل تاريخی نبردهای فرانسه و روسیه در زمان ناپلئون بناپارت»(، 3173غفاری، ابوالحسن )

  .313 -311، زمستان، 3، ش روابط خارجی
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  .فروشی خیامکتابتهران،محیط طباطبايی، ، به کوشش محمدديوان(، 3111مجمر، حسین )

 .تهران، اقبال، جلد اول، تاريخ روابط سیاسی ايران و انگلیس در قرن نوزدهم(، 3111محمود، محمود )

، به اهتمام و تصحیح های ايران و روس()تاريخ جنگ آهنگ سروش(، 3169نگار، محمدصادق )وقايع

 .مصححناشر  تهران،حسین آذر و امیرهوشنگ آذر، 
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