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  ارزيابي جريان ادبي اصفهان در قرن دوازدهم بررسي تاريخي و
  )از سقوط صفويه تا ظهور قاجار(

  
   ∗∗∗احمد عقيلي  ∗∗نيري دکتر لقمان دهقان  ∗نژاد دکتر مرتضي دهقان

  
  چکيده 

.  بـود )يـا اصـفهاني   (متکـي بـر سـبک هنـدي     ) .ق.هنيمه اول قـرن دوازدهـم   (تا اواخر عصر صفوي  جريان ادبي ايران
تا عصر حاضر وجود    ) اواخرعصرصفويه(ديدگاههاي مختلف و گاه متناقضي نسبت به اين سبک از اواسط قرن دوازدهم            

اند و در مقابل، نظرات متقن ديگري مبني بر اعتال و غناي اين سـبک               گروهي آن دوره را عصر انحطاط ادبي دانسته       . دارد
در اين مقاله از منظر تاريخي و ادبي به بررسـي و تحليـل ايـن جريـان                  . هاي ادبي ديگر ايران وجود دارد     نسبت به سبک  

اين جريان ادبي تا نيمه اول قرن دوازدهـم        . شودپرداخته و نقاط ضعف و قّوت جريان ادبي اواخر عصر صفويه تبيين مي            
 و هـا رسـي زمينـه   بر .نيمه دوم اين قرن در ادبيات نظم و نثر فارسي به دوره بازگشت ادبي معـروف اسـت                  .ادامه داشت 

قـسمت   در. تحليل نقاط ضعف و قّوت آن، از ديگر محورهاي تحقيقي اين مقاله است            شرايط تاريخي اين تحول ادبي و     
نکـات و مـسائل قابـل توجـه در          . به تبيين سبک نگارش متـون تـاريخي ايـن دوره پرداختـه شـده اسـت                 مقاله نيز  آخر

واوضاع زمانه اي که اين جريـان ادبـي در آن بـستر در حـال شـکل                  بررسي دوره تاريخي     :نوشتارحاضر عبارت است از   
ويژگي شعر و متـون تـاريخ نگـاري ايـن            آن؛ رابطه با  تاکيد بر نقش اصفهان در      با ،گيري و تکوين حيات خويش است     

 درمقايسه تطبيقي اين جريان  و تأثيرات تحول ادبي بازگشت و هاويژگي کيفيت و مدت زمان حيات سبک هندي؛؛  دوره
  .آنان منظرتاريخي؛ نمايندگان برجسته هر سبک و ويژگي آثار اروپا از ايران و

  
  هاي كليدي واژه

  .حزين الهيجي مشتاق، ، دوره بازگشت ادبي،)اصفهاني(سبک هندي زنديه، افشاريه، صفويه، جريان ادبي،

                                                 
   mdehghannejad@yahoo.com        دانشگاه اصفهان، دانشيار تاريخ∗
  l.dehghan@ltr.ui.ac.ir           ه اصفهان دانشگا، دانشيار تاريخ∗∗
  seyedahmad.aghili@yahoo.com    دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسالمي دانشگاه اصفهان∗∗∗
  ۲۵/۸/۸۹ :رشيپذخ يتار              ۱۸/۱۲/۸۸: وصولخ يتار

  ) پژوهشي-علمي( هاي تاريخي پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   ۲۵-۴۴ ، ص۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي  (۲دورة جديد، سال دوم، شمارة 
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  ۱۳۸۹ تابستان ، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۲۶ 
 

 

  مقدمه
از اواخــر عــصر صــفويه تــا برآمــدن قاجــار، تحــوالت 

حيـات ايـران     مهمـي در  هـاي فكـري     سياسي و جريان  
وجود داشته که تاکنون اين جريان ها به دقت شناسايي          

 سـهل اسـت کـه حيـات سياسـي و            .اند  و بررسي نشده  
فکري ايران قرن دوازدهم تاکنون مورد کـم تـوجهي و           

   )۱(.توجهي نيز واقع گرديدهحتي بي
     در زمينه تحوالت جريان ادبي که محور مورد بحث         

علـت  . ضـوع اهميـت بيـشتري دارد       مو ،اين مقاله است  
 از  يانتخاب اين موضوع ارائه نظـر مـشخص و مـستدل          

در  .ميان مباحث متعدد و متنـاقض مطـرح شـده اسـت           
 بررسـي   ،له پژوهشي حاضـر   أ هدف از طرح مس    ،نهايت

تـاريخي وارزيــابي حيــات ادبــي اصــفهان درايــن دوره  
بـر  . اسـت  -به لحاظ کيفيت و دوره تـاريخي       -تاريخي

ــاس  ــن اس ــوالت و     ،اي ــق در تح ــه و تحقي ــا مطالع ب
 مطرح گرديده که    ييپرسشهارخدادهاي قرن دوازدهم،    

 اشـاره خواهـد شـد و در ادامـه مقالـه       هـا در ذيل بـه آن    
  . گردد ارائه ميپرسشهاپاسخي مستند و روشن به اين 

    فرضيه اصلي اين مقالـه بـر آن اسـت کـه تحـوالت              
ن دوره  تاريخي قرن دوازدهم هجري برحيات ادبـي ايـ        

هاي تاريخي اين   بازنگري ونقد داده   داشته، بسزا يتاثير
هاي تـاريخي ديگـري پـيش روي محقـق          دوره واقعيت 

 بـه تـشريح و تبيـين ايـن          ،در ادامه نوشتار  . دهدقرارمي
  .شودها پرداخته ميزمينه

 آنهـا  مطرح شده که مقالـه حـول محـور           ي     سئوالها
  :  ازند عبارت،تنظيم شده

سـي چـه تـأثيري بـر جريـان ادبـي قـرن              تحوالت سيا 
هاي تاريخي شـکل گيـري      دوازدهم داشته است؟ زمينه   

تحول ادبي در اين دوره کدامند؟ سبک هندي و سـبک           

 نمـود؟ مفـاهيم     يابيـ  ارز تـوان مـي را چگونه   بازگشت  
 اصــالت کــه بــه جريــان ادبــي قــرن  وانحطــاط، تقليــد

- چگونه بررسي و ارزيابي مـي      ،شددوازدهم اطالق مي  

د؟ سهم اصفهان درتحوالت ادبي واقع شده در ايـن          درگ
  قرن تا چه اندازه ريشه دار و عميق بوده است؟

اواخـر  از  (اوضاع تاريخي اصفهان در قرن دوازدهم       
  )عصر صفويه تا ظهور قاجار

بدون ترديـد، تحـوالت سياسـي و نظـامي آثـاري زود             
 هنگام دارد، اما تأثيرات خود را به تدريج و آرام آرام بر           

 بـه   ،به همـين جهـت    . گذاردزبان، ادبيات و فرهنگ مي    
 لـزوم   ،موازات بررسي حيات فکري يک دوره تـاريخي       
  .توجه به حيات سياسي آن دوره ضروري است

ــاه ســلطان حــسين   ــه ش  محــرم ســال ۱۲(از روزي ک
به اردوگاه محمود افغان که در فرح آباد بود رفت          ) ق۱۱۳۵

 قمـري کـه   ۱۱۴۲اني سال الثربيع۲۴ تا ،و تاج بر سر او نهاد 
نادر وارد اصفهان شد و اشرف افغـان را متـواري سـاخت،             

در اين مدت اوضاع بـه حـدي آشـفته          . هفت سال گذشت  
شد که اربـاب دانـش و فرهنـگ مجـالي بـراي ابـراز هنـر                 

رانـده  اکثر آنان از دم تيـغ نابکـاران گذ        . خويش پيدا نکردند  
حفـظ جـان    اي هم بـراي     عده. ه و به قتل رسيده بودند     دش

خويش هر شب را در سرايي و هر روز را در جايگاهي بـه              
بـراي شـرح   . اي بياسايندآوردند تا از بد حادثه لحظهسر مي 

واژه » انحطاط«اين دوران بر اصفهان گذشت، واژه       آنچه در   
سفير عثماني وضعيت دوران محاصـره   . بسيار ماليمي است  

هان براثـر   بسياري از مـردم اصـف     «: دده گزارش مي  نيچنرا  
ها مردند، شهري که مـردم آن دائمـاً در          گرسنگي در خيابان  
هايـشان  برند که کـسي آنهـا را از خانـه         اين دلهره به سر مي    

  ؛ ۳۴۹ : ۱۳۴۴لکهـارت،   (» بيرون بکشد و به قتـل برسـاند       
 و ۶۵ : ۱۳۶۳ کروسينـسکي،  نمونه گزارشهاي مشابه ديگـر    
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    ۲۷/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

  ).۵۵:  ۱۳۳۲  وحزين،۸۴
دن نادر ايـران را متحـد سـاخته بـود،               همچنان که برآم  

 گرديد که  منجرقتلش به تجزيه مجدد کشور و اغتشاشاتي
در اين مـدت، فقـط در       . تا پايان قرن دوازدهم ادامه يافت     

ــريم  ــاني دوران حکومــت ک ــدفاصــله زم  -۹۳( خــان زن
او بـه   .کشور کمي روي آرامـش بـه خـود ديـد          ) ق۱۱۷۳

. ارت کلـي داشـت    استثناي خراسان بر ساير نقاط ايران نظ      
توجه او عمدتاً به شيراز معطوف بود که بنا به مـشهور در             
ــود     ــده ب ــديل ش ــک تب ــاريس کوچ ــه پ ــه ب دوران زندي

ثروتي که نـادر از تـاراج هنـد بـه           ). ۴۸: ۱، ج ۱۳۵۵بهار،(
. دست آورده بود، پس از قتل وي به اطراف پراکنده گشت

 ايکريم خان هر چند با شعر و شاعري آشـنايي و رابطـه            
نداشت، اما بر اثر آرامـشي سياسـي کـه در دوره او پديـد             
آمد، علما و ادبا مجال آن يافتند که به تجديد حيات علمي 

کـه از  ) ق۱۱۸۴م (ميرزاعبدالوهاب کالنتر. و ادبي بپردازند 
اعيان فضالي خاندان حکيم سلماني اصـفهاني بـود، و از           
جانب کريم خان زنـد حکومـت اصـفهان را داشـت، بـه              

شاعر برجسته اين   ( و راهنمايي ميرسيدعلي مشتاق      تشويق
انجمني از شعراي اصفهان تشکيل داد کـه اعـضاي          ) عصر

سرشناس آن مشتاق، عاشق، آذر، هـاتف، غيـرت، صـهبا،           
س بودنـد  صافي، رفيـق و درويـش عبدالمجيـد خوشـنوي      

ــامي،( ــا،  ؛۷۶-۷۵: ۱۳۶۸موســوي ن  : ۱۳۲۸اوحــدي يکت
) ق۱۱۹۳ ـ   ۹(دخان زند بعد از کريم خان، علي مرا.)»کز«

به شعرا توجه نمود و شهاب ترشيزي را بر آن داشت کـه             
 ولـي   ، به سلک نظم کشد    شاهنامهتاريخ زنديه را به شيوه      

با اين حال اوضاع و احوال سياسي حال و هواي ادبـي را             
  . از سر ربوده بود

    به هر حال، اوضاع و احوال دوران کريم خـان زنـد            
عر برجـسته در اصـفهان و       به بعد سبب شـد چنـد شـا        

بـا  . شيراز مجال احياي شـعر بـه سـبک قـدما را بيابنـد           
تشکيل دولت قاجار و به ويـژه سـلطنت فتحعلـي شـاه         

ران منتقـل شـد     قاجار، اين مرکز و جريان ادبـي بـه تهـ          
فتوحــات آغامحمــدخان در «). ۹: ۱ ،ج۱۳۴۰هــدايت،(

خراسان و قفقاز و انتقال ثروت باقي مانده نادري که در           
- به طهران، آمدن کـاروان     ،ست شاهرخ نابينا باقي بود    د

هاي ثروت و بنده و برده از قفقاز به طهـران، مقـدماتي             
بود که هم فتحعلي شـاه، جانـشين فـاتح قاجـار و هـم               
شعرا و ندماي اطراف او را به احياي يک دوره مشعشع           
ــق   ــوي موف ــد دوره ســلطان محمــود غزن شــعري، مانن

  ).۳۱۶: ۳ ،ج۱۳۵۸بهار،(» ساخت
   بي شك، زمينه هـاي تحـول ادبـي در عـصر قاجـار              
ازاواخر عصر صفوي آغـازوبروز آن در قـرن سـيزدهم           

به همين جهت، لزوم توجه به  تحول ادبي          .عيان گرديد 
اهميت خاصـي    و زمينه هاي آن در اين فاصله زماني از        

  .برخوردار است

ريان ادبي اصـفهان در قـرن       تقسيم بندي تاريخي  ج    
  دوازدهم

بحبوبه اغتشاشات بزرگ و کوچکي که تمام کـشور         در  
را در سده دوازدهم فرا گرفته بود، جريان ادبي اصفهان          
دراين قرن رامي تـوان دردو مرحلـه تـاريخي  بررسـي             

  :وتحليل نمود
ارزيابي جريـان ادبـي      بررسي تاريخي و   :مرحله اول 

   اصفهان درنيمه اول قرن دوازدهم
رن دوازدهم بايـد بـا      براي بررسي تحول واقع شده در ق      

قدري تأمل به دوره تاريخي اواخر صفويه توجـه نمـود     
ادبيات ايران در اين مرحلـه را غالبـاّ بـه ادبيـات دوره              .

 ۱۳۳۷ بيگـدلي،  آذر(کننـد   انحطاط و ركـود تعبيـر مـي       
و براي اين امر عواملي     ) ۱۰: ۱، ج ۱۳۴۰ هدايت،   ؛۴۱۶:
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  ۱۳۸۹ تابستان ، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۲۸ 
 

 

سي توجهي پادشاهان صفوي نسبت به زبان فار      چون بي 
 و ادبيات آن؛ مهاجرت بسياري از شاعران به هندوستان؛     
توجه به جنبه هـاي صـوري و خيـالي شـعر؛ محـيط و               

گورکانيان هند؛ عمومي شـدن      فرهنگ شاعر پرور دربار   
 :شعر و رواج آن بين مردم عـامي و کـم سـواد اعـم از               

ضعف انديشه هـاي     عطار و بقال و قصاب و امثال آنها؛       
 شـاعران از حـوزه      ور ماندن اکثر  صوفيانه و عرفاني و د    

را ذکر مي کنند که باعـث شـد         ... ها و   اين قبيل انديشه  
هاي برجسته و کيفيت عـالي ادوار       شعر آن دوره ويژگي   

ــد   ــته باشـ ــته را نداشـ ــدلي آذر(گذشـ ــان؛  :بيگـ همـ
  ).۱۱۷: ۱۳۷۳داري، تميم

 ش ضــمن ۱۲۹۰    مرحــوم محمــد قزوينــي در ســال 
ري حتي تندتر از موارد فـوق       اي به ادوارد براون نظ    نامه

در دوره  «: تـا جـايي كـه مـي نويـسد             است ابراز داشته 
 حاکميت اين سلسله، علم و فرهنـگ، شـعر و عرفـان،           

: ۴ج ،۱۳۱۶بـراون،   ( »...يکسره از ايران رخت بر بـست      
۳۰.(  

چنان کـه        آيا ادبيات و شعر فارسي در دوره صفوي،       
 خمود شده، يـا  اند، دچار رکود وبسياري از ناقدان گفته 

هـاي مثبـت نيـز      ادبيـات ايـن دوره از جنبـه        بر عکس، 
  برخوردار بوده است؟

    گستره و دامنه سبک ادبيـات فارسـي ايـن دوره بـه             
ادبيات اين دوره بـه     . لحاظ جغرافيايي قابل توجه است    

گيـرد؛  لحاظ زماني و مکاني قلمرو وسيعي را در بر مـي          
هجري که معاصر    يازدهم   نيمه دوم قرن   سبك هندي از  

با اواخرسلسله صفويه اسـت و تـا پنجـاه سـال بعـد از              
 يعنـي تـا آغـاز سلـسله زنديـه           ؛سقوط سلسله صـفويه   

ادبيـات سـبک هنـدي تـا        . گيرد  را در بر مي    ) ق ۱۱۶۳(
در  و)  ق ۱۱۷۵(پايان قدرت مـؤثر سلـسله گورکانيـان         

را  )ق۱۱۶۸(دولت عثماني تا وفات سلطان محمود اول        
 گـستره پهنـاوري از      ،به ايـن ترتيـب     .دشونيز شامل مي  

لحاظ زماني و مکاني را ادبيات ايـن دوره دربـر گرفتـه             
ادبي نيز بايد گفت که در هيچ دوره         به لحاظ آثار   .است

ديگري با مدت مشابه، اين همـه آثـار ادبـي بـه وجـود          
جالب آن است كه برخي معتقدند منـشأ اوليـه و           . نيامد

قرن پانزدهم مـيالدي     نماي سبك هندي از    زمان نشو و  
زمان تيموريان درخراسان و هرات بـوده اسـت كـه            در
كابل به دهلي، اين سـبك       انتقال حكومت بابر از    از بعد

نـشيند  مـي  آن ديار به بار    در گيرد و پيش مي  راه هند در  
)1984:20،kirmani (       با اين حال، درباره کيفيت شـعر

  .صفوي اختالف نظربين اهل فن بسيار است
 نويــسنده، شــاعر و محقــق ذوفــن ،ن الهيجــي   حــزي

آخرين سال هاي حکومت صفويه بر انحطاط شـعر در           
روزگار خود تأسف مي خوردو ابتذال مضامين شاعران        
مقلد و وفور متشاعران بـي صـالحيت و رواج سـرقت            

انتقـاد   ). ۶-۵ :۱۳۳۴ حـزين، (کنـد   ادبي را محکوم مي   
ه از نقـاط   ک شودنيشدار او شامل تذکره نويساني هم مي      

ضــعف آنهــا بــي اطالعــي، تحريــف حقــايق، نداشــتن 
). همانجـا (هرزه درايي اين دوران اسـت        و استعداد نقد 

: تر اسـت  نظرش در باره شعر اين دوره از اين هم منفي         
 و اصحاب علم و هدي روشـن و  بر ارباب فهم و ذکاء    «

هويداســت کــه اکثــر مترســمان روزگــار و منتــسبان و 
 سخن گزار و برخود بـستگان هـر      متشبهان به دانشوران  

شعار و دثار، خاصـه بعـد از صـدر اسـالم  کـه اواخـر                  
 ظهور فتن آخر الزمان از ساغر دوران سرخوش زالل را         

 ته نشين مانـده ازبوالهوسـي و       اند و ُدردي كه در    كشيده
به فكـر تـرويج كـاالي        هيچ كسي به انديشه طبع فاسد     

از هـر    وند و شـن افتاده و از هر كه نامي مـي        كاسد خود 
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    ۲۹/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

 صناعت كه نشاني بينند، با محوضـت عـدم مناسـبت و           
اسـتطاعت بــه آن آويزنـد و برخــود    فقـدان بــصيرت و 

بندند؛ چنان دلير كه مگر پيشه ورزيده وشـيوه آموختـه           
  ).۶:حزين،همان(» ديرينه است

    بدون ترديد، حـزين در نظـرات خـود در ايـن بـاره         
حـزين ناشـي    گراست، زيرا بخش بزرگي از نگاه        منفي

ازديدگاه انتقادآميز او نسبت به اوضاع پر هـرج و مـرج            
سياسي سال هاي پاياني حکومت صفوي بود کـه خـود      
شاهد سقوط اين سلسله و فتنه هاي بعد از ايـن واقعـه             

   )۲(.بود

واقعيت آن است که نظر منفي نسبت به ادبيات ايران          
 که در در اين مرحله، ابتدا توسط شاعران دوره بازگشت       
 بـه   -ادامه بحث بـه معرفـي آنـان پرداختـه مـي شـود               

خصوص شعراي نيمه دوم قرن دوازدهم تا اواخر نيمـه          
) از دوران زنديه تا اواسط دوره قاجاريـه       (اول سيزدهم   

آغــاز گرديــد و ايــن شــيوه نگــرش متأســفانه در دوره 
معاصر ما به جهت مراجعه محققان به آثار شعراي دوره          

مصداق اين سـخن محقـق و      .بازگشت ادامه يافته است   
- ۱۲۶۶(اديب دوره معاصر، شادروان محمد تقي بهـار         

ــه  )  ش۱۳۳۰ ــاالت وي در مجل ــسله مق ــه سل اســت ک
بهـار،  (منتشر شـد    » بازگشت ادبي «زير عنوان   » ارمغان«

وي در ايــن مقــاالت ســبک صــفوي را ). ۱۳، س۱۳۱۱
اهميــت شــمرده و دوره فتحعلــي شــاه را دوره    بــي

ره سلطان محمود غزنوي در شـعر       درخشان همانند دو  «
او در اين  ). ۴۹: ۱، ج۱۳۵۵بهار، () ۳(دانسته است» ايران

  :ترجيح بند به طور کامل نظر خويش را ارائه مي دهد
  سبک هندي گرچه سبکي تازه بود

  ن او را ضعف بي اندازه بودـليک
  ودــرازه بـــي شيـت و بـــسـس

  فکرها سست و تخيل ها عجيب

  ي نادلفريب ـون ولـر مضمـر پـشع
  ب ــيـي نصـت بـــاحــوز فص

   )۲۲۸: ۲، ج۱۳۵۸بهار،(
مبناي اين تفکر  به نظر شاعران دوره بازگـشت، بـه            

مؤلـف  )  ق ۱۱۹۵-۱۱۳۴(ويژه لطف علي آذر بيگـدلي       
 آذر بيگـدلي،  (گـردد   بـاز مـي   » آتشکده« تذکره معروف 

آذر بيگدلي با اين صـراحت گزنـدة        ). ۲۶۹: ۲، ج ۱۳۳۷
اي را براي منتقـدان بعـدي در حملـه بـه             راه تازه  خود،

مجمـع  «سبک ادبي اين دوره باز کرد که بعـداز وي در            
سـبك شناسـي    تـا    عصر قاجار   هدايت در  »الفصحاي

  . عصر حاضر اين شيوه نقد ادامه يافت  دربهار
 مهـم   ة نکت ،تحليل تاريخي جريان ادبي اين دوره          در

اينکـه، مهمتـرين    ديگري نيز شايان توجـه اسـت و آن          
عامل در رخنه تدريجي زبان عاميانه در شعر ايـن دوره           
به اوضاع تاريخي باز مي گردد، زيرا در دوره صفوي به           
خصوص در اواخر آن تمرکز به امور مـذهبي و توجـه            
فوق العاده به آن باعث شد که ساير امور تحت الـشعاع            
. اين جريان قرار گرفته، مقام شعر و شاعري تنزل نمايد         

پرداختنـد  کساني به تصنيف شعردر اين دوره مي      عموماً  
که به اندازه پيـشينيان بـه آثـار نويـسندگان كهـن آشـنا               

عـدم اشـتياق شـاهان       ).۲۴ :۴ج ،۱۳۱۶،  بـراون (نبودند  
صفوي در اواخر اين سلسله به شعر و توجـه بـه نهـاد              
ديني کـه روحانيـت شـيعه در رأس آن قـرار داشـت و               

ه اديبـان و منـشيان دربـاري در         تسلط اين نهاد بـر طبقـ      
در ). ۴۶ :۱۳۸۵ميـرزا رفيعـا،   (تغيير اين شيوه مؤثر بـود       

ميان عامه مردم، و در دوران کسادي شعرو شاعري،  از           
جمله عواملي که در خاموش نـشدن ايـن چـراغ مـوثر             

  .واقع گرديد، قهوه خانه ها بودند
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  ۱۳۸۹ تابستان ، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۳۰ 
 

 

 يکـي از مهمتـرين تـذکره هـاي          تذکره نصر آبادي  
اه عباس اول صفوي اسـت کـه در سـال     دوره پس از ش   

 ق توسط ميرزا محمد طاهر نـصر آبـادي تـأليف            ۱۰۸۳
در اين تذکره از قهوه خانه و حضور شـعرا          . شده است 

را در اين اماکن، شعرا  آثاري        .و دراويش ياد شده است    
 :۱ج نصرآبادي،( کردندکه تازه سروده بودند، عرضه مي     

 از عهـده شـاه      هـاي اصـفهان   قهوه خانه ). ۹۳و ۷۸و ۴۶
عباس اول تا پايان دوره صفوي پررونق و محل اجتماع          

هـا  در قهـوه خانـه    «: به قول شاردن  . طبقات مختلف بود  
پردازند، زيرا در چنين مکـان هـايي        مردم به صحبت مي   

است که خبرهاي تازه مطرح مي گـردد و سياسـيون بـا             
کمال آزادي و بـدون هـيچ گونـه نگرانـي از حکومـت              

- و حکومت نيز از گفتگـوي مـردم نمـي          نندکانتقاد مي 

بـه هـر حـال، علـي     ). ۹۲ : ۴، ج ۱۳۵۰شاردن،(» هراسد
، هجرت بـسياري    م سخن شاردن در آزاد بودن انتقاد      رغ

دهـد کـه ايـن آزادي       از شاعران به هندوستان نشان مـي      
هـاي   است، حداقل براي کساني که دغدغه      محدود بوده 

داشـت، امـا   غير مذهبي داشتند، فضاي مناسبي وجـود ن      
ها بـه دليـل ارتبـاط       نکته قابل تامل اينکه اين قهوه خانه      

مستقيم با مردم در انتقال فکر و هنـر بـه جامعـه نقـش               
نمودند و از آنجا که اين نهاد به صورت         بسزايي ايفا مي  

) پـاتوق ( واقع محلي بـود   غير رسمي اداره مي شد و در        
 براي جمع شدن هنرمندان و صاحبان فکر که در خـدمت          

هاي نو در همين    دولت نبودند، به همين دليل، غالبا انديشه      
طور که بعـدها در اروپـا          زد، همان ها جوانه مي    قهوه خانه 
-هاي روشنفکري به شمار مي    ها نخستين کانون  قهوه خانه 

  .م شدهرفت و محل آمد و شد روشنفکران قرن هيجد
    عصر زنديه نيز در دوره اول جنبش بازگشت پيشگامان 

ين سبک، علي رغم انتقاد صريح از سبک هنـدي، تمامـاً            ا

حـزين الهيجـي از زمـره       )۴(.از سبک هنـدي بودنـد      متأثر
شاعران سبک هندي است که سبکش کامالًَ هندي نيست         

دوره ( شعراي اين مرحله    . و متمايل به سبک بينابين است     
را بايد حلقه واسطه و آغازگر زمينه تحول      ) اواخر صفوي   

 به شمار آورد که موجبات شـکل گيـري          در سبک هندي  
  . تحول ادبي را فراهم نمودند

ارزيابي جريـان ادبـي      بررسي تاريخي و   :مرحله دوم 
 زنديه تا  ظهور از( اصفهان درنيمه دوم قرن دوازدهم    

  )برآمدن قاجار
از همان اوايـل عهـد صـفويه، شـاعران و نويـسندگاني             

 شـيوه آنـان      و بـه   کـرده اند که در آثار قدما تتبع مي      بوده
کهن از سـوي     اساتيد پيروي از شعر  . اندسرودهشعر مي 

شــاعران عهــد ســلطان حــسين صــفوي، نــشان از ايــن 
واقعيت دارد که تحول سـبک از اواخـر سـده يـازدهم             
هجري آغاز شـد و شـاعران نيمـه اول سـده دوازدهـم              

محـيط  . اندهجري سبکي متفاوت با سبک هندي داشته      
اي بـه دنبـال آذر بيگـدلي        عـده « :طباطبايي مي نويـسد   

مرتكب اشتباه شده اند و آغاز تحـول ادبـي را روزگـار             
سـخن  » تتّبـع «مشتاق و عاشق شمرده اند، حال آن كـه          

كنـد  سخنوران عصر شاه سلطان حسين چنين داللت مي     
كه اين تحول سبك سخن در اواخر قرن يـازدهم آغـاز            
شده بود و شعراي نيمـه اول سـده دوازدهـم از حيـث              

اق سخن هنـدي پـسند دور       سلوب خود را از سي    قوت ا 
   .)»ديد« : ۱۳۴۵محيط طباطبائي،  (»كرده بودند

    به لحاظ تاريخي بايد گفت که هر چند ظهـور نـادر            
با جنگهاي پي در پي و ويراني همراه بود، ولي در عين            
حال برخي منابع معتقدند، قبل از گرفتار شدن نـادر بـه            

مرانـي فراوانـي  نيـز در        بيماري، اقدامات اصالحي و ع    
براي مثـال، مـروي     . برخي نقاط کشور انجام داده است     
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    ۳۱/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

 در حين ورود نادر به آن بلـده جنـت نـشان           «: گويدمي
دستور داد که خـزاين را گـشوده، انعـام و           ) ... اصفهان(

احسان زيـاد بـه آن طايفـه نيکـو بنيـاد عطـا فرمـود و                 
 ديار   اخراجات و مالوجهات سه ساله رعايا و براياي آن        

را بخشيد و بـساط معـدلت و نـصفت در اقطـار آفـاق               
و ) ۵۴۰ : ۱ج ،۱۳۶۴مــروي، (  »ســمت انبــساط يافــت

نويـسد   در تاکيد بر اين مطلب مـي       g.hanovy)(هانوي
ي ثـروت فـراوان     که مردم ايـران در ايـن روزگـار دارا         

 سهولت دوباره بازسازي شـده      هايشان به هستند و خانه  
ــت  ــانوي، (اس ــعباني،   ؛۱۵۳ : ۱۳۶۵ه ــل از ش ــه نق  ب
ــه هــر حــال، آزادي هــاي مــذهبي  ). ۲۶۴: ۲،ج۱۳۷۳ ب

روزگار نادر و رفاه نـسبي در برخـي مقـاطع در ايجـاد              
  . ثر بودؤتحول جديد ادبي م

آرامش نسبي اجتماعي به وجودآمده دوره حکومـت        
گيـري  هـاي اجتمـاعي شـکل     خان زند را از زمينـه     کريم

اوضـاع فرهنگـي    در زمينه   . دانندحرکت جديد ادبي مي   
هـاي  نيز دسترسي مردم بـه کتابهـاي سـودمند و ديـوان           

شاعران در پي فتنه هجوم افاغنه و فروپاشـي حکومـت           
هاي صفويه، از عوامل پيـدايش و       صفوي و تاراج کتاب   

؛ ۴۱۶ :بيگـدلي  آذر(رشد جريـان ادبـي بازگـشت بـود          
  ).۳۱۷ - ۳۱۶: ۲، ج۱۳۵۵؛ بهار، ۱۱ و ۱۰: ۱ج هدايت،

. بـود  شـيراز  اين جنبش ادبي نيز اصفهان و       خاستگاه  
 اصفهان پس از استيالي افغانان آسيب بسيار ديـد و رو          

هـاي دراز مرکـز     به ويراني نهاد، اما بدان سبب که زمان       
علمي و ادبي و فرهنگي بود، خاستگاه ادبي اين جنبش          

: ۱، ج ۱۳۷۲  ؛ آريـن پـور،     ۴ :۱۳۳۲اقبال،(جديد گرديد   
 شاعراني که ازآشوب سياسـي      در اصفهان اديبان و   ) ۱۳

 پس ازسقوط صفويه رهايي يافته بودند، تالش نمودنـد        
  . احياءکنند ادبيات به سبك جديد را

در . تسريع كرد  اين حرکت را   هاي خارجي نيز      زمينه

سقوط سلسله صـفويه     اثر زمينه خارجي حضورشعرا بر   
هـاي سياسـي بـه مـوازات        برطرف شدن محـدوديت    و

دهـه   اواخر از( رور گورکانيان هند  ضعف سلسله ادب پ   
ايـران رو بـه      ، درخـارج از   )قرن دوازدهم هجري   ششم

زوال نهاد و با فقدان اين عامل، زمينه بازگشت شعرا به           
ايران و در نتيجـه رشـد و گـسترش مکتـب بازگـشت              

شاعراني که پيشگام حرکت نو ادبي شـدند،        . فراهم شد 
ســـــيد محمـــــد شـــــعله : عبـــــارت بودنـــــد از

ف ( ، ميرسيدعلي مشتاق اصفهاني   )ق۱۱۶۰ف(اصفهاني
). ق۱۱۹۲ف  ( و ميرزا محمدنـصير اصـفهاني     ). ق۱۱۷۱

 بـه اهتمـام و تـشويق        ،به کوشش اين سه نفر بـه ويـژه        
مــشتاق، محفلــي از شــعرا در اصــفهان تــشکيل شــد و 

، )ق۱۱۸۱ف (شاعران با استعدادي چون عاشق اصفهاني
ف ()۵(، لطف علي آذربيگـدلي    )ق۱۱۹۱ف  (صهباي قمي 

و صـــباحي ) ق۱۱۹۸ف(، هـــاتف اصـــفهاني)ق۱۱۹۵
گـردهم جمـع آمدنـد و بـه بحـث و            ) ق۱۲۰۶(بيدگلي

گفتگو و سرودن شعرهايي به سبک شاعران بلنـد آوازه          
مشتاق اصفهاني درباره جلوس نادرشـاه      . قديم پرداختند 

افغانها بـه    فرار شکست و  و فتح هندوستان و قندهار و     
-قـديم مـي   دست نادرشاه اشعاري بـه سـبک شـاعران          

) شاگرد ميرزا نصير اصـفهاني    (عبدالرزاق دنبلي . ساخت
-که از پيشگامان بازگشت در نثر است، شـعر هـم مـي            

( کـرد   معـزّي پيـروي مـي      سرود و در قـصيده از اميـر       
اين شاعران وعده کثيري از پيـروان و        ). ۱۰: ۱هدايت،ج

دست پروردگان ايشان، ذهن مـردم را از سـبک غالـب            
 مغول و تيمـوري بـه تـدريج دور          رايج در دوره پس از    

-ساختند و حرکتي را آغاز کردند که پس از مدتي دامنه          

اش از شعر گذشت و بـه نثـر فارسـي سـرايت کـرد و                
  .زمينه تاريخ نگاري گرديد موجب تغيير سبک ادبي در

   دوران آرامش نسبي حکومت کريم خان زنـد باعـث          
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سوي اوميرزا عبدالوهاب مو  . رونق بازار ادب و هنر شد     
اصفهاني را حاکم و کالنتر اصفهان نمود و شاعراني که          
از سبک رايج بيزار و بـه طـرز قـدما مايـل بودنـد، بـه                 
تشويق او و در منزل شخصي وي، انجمن ادبي تشکيل          

به ترغيب وي، بازار شاعري در اصفهان که مرکز         . دادند
پـس از وي ميـرزا عبـدالوهاب        . ادبي بود، رونق گرفت   

فاضـل و اديـب و      ) ق۱۲۴۴ـ  ۱۱۷۵( ي  اصفهان )۶(نشاط
از شعراي اوايل قاجار در زمان سـلطنت آقامحمـدخان          
قاجار حاکم اصفهان شد و در آنجـا ماننـد نيـاي خـود              

 که در واقـع     -ميرزاعبدالوهاب موسوي، محفل شعرا را      
پـس از آنکـه     . تـشکيل داد   -انجمن ادبي مهم شهر بود      

اني بـه   نشاط اصفهاني براي تصدي بعضي از امور ديـو        
دربار تهـران احـضار شـد، انجمـن نـشاط در اصـفهان              
تعطيل شد و حجره مجمر در مدرسه کاسه گران محفل          

 ).يه: همان محيط طباطبائي،(ادبي اصفهان گرديد 

اصوالً شعر دوره بازگشت به دو دوره متمـايز تقـسيم             
دوره اول از نيمه دوم سده دوازدهم تـا اوايـل           : شودمي

شـود کـه تمامـاً در       ا شـامل مـي    سده سيزدهم قمـري ر    
دوره دوم از اواخر نيمه اول سده       . اصفهان شکل گرفت  

سيزده قمري تا اوايل سده چهـاردهم قمـري را شـامل            
شود که مصادف با دوره قاجـار تـا ظهـور مـشروطه       مي
 معتقد است كه دوره ميـان       سبک شناسي بهار در   . است

 ق  ۱۳۱۳ -۱۱۶۰مرگ نادر تـا مـرگ ناصـرالدين شـاه           
  ).۳۲۰: ۳،ج۱۳۵۶بهار(ره بازگشت ادبي است دو

با توجه و تأمل در اشعار باقي مانده از دوره افشاريه           
و زنديه مي توان دريافت که شعر ايـن دوره مختـصات          

در حقيقت، در شعر ايـن      . سبک بازگشت ادبي را ندارد    
دوره هم برخي ويژگي هاي سبک هندي و هم بعـضي           

بـه همـين    )۷(.از خصوصيات سبک بازگشت وجود دارد     

  . مي توان ناميد »سبک بينابين« اين سبک را ،جهت
ادبي واقـع شـده    بازگشت اروپا؛ به لحاظ تاريخي در   
نهضت ادبي اسـت کـه بـه فارسـي           با معاصر ايران، در
يـا  ) ۴۲۴: ۱۳۵۴کـوب،   زريـن  (»نهضت طوفان وطغيان  «
ــالش  « ــا وت ــضت غوغ ــصاحب،(» نه  )۱۴۵۸: ۱۳۷۴م

 تـا  ۶۰سـالهاي    ازپايـان اين نهضت ادبي.معروف است
-۱۷۷۰ قرن هيجدهم؛ يعنـي حـدود      ۸۰اواسط سالهاي   

  ).۲۰: ۱۳۸۰ گوته،(آلمان رواج داشت  م در۱۷۸۴
تطبيق جريان ادبـي     دوعامل باعث شده که به مقايسه و         

هـاي  زمينـه  اول، :اروپـا توجـه شـود      ايران با  بازگشت در 
ايـن دوره    اروپـا در  . ملت اسـت   تاريخي مشترک بين دو   

) م مـيالدي  واوائل قرن نوزده   قرن هجده    اواخر( اريخيت
 بازگـشت نـاپلئون از   .کـرد حوادث بزرگـي راتجربـه مـي     

-هاي بـي  به سرازيرشدن دسته   سقوط وي منجر   روسيه و 

سـربازان شـرکت     اکثر .شد روسيه به اروپا   سپاهيان شمار
 وارد  جملـه آلمـان    از  اروپـا و   بهاين گروهها که     کننده در 

همين عامل نخستين تمـاس      .ن اسالم داشتند  شدند، آيي مي
انقالب کبيـر فرانـسه      کمي بعد، . آلمان با دنياي اسالم بود    

بزرگـي   معرض تحوالت اجتمـاعي بـسيار      در نيز اروپا را  
نويـسندگان ايـن انقـالب       و جمله آنکه شعرا   داد؛ از  قرار

ديدند، لـذا دسـت بـه     اضطراب نمي ناراحتي و چيزي جز 
  ).۱۳۲۷گوته،(شدند دامان شعر مي

ايران نيزدراين دوره تاريخي به لحـاظ سياسـي و              در
اجتماعي ثبات و آرامش کافي وجـود نـدارد و نـزاع و             
کشمکش بر سـر قـدرت موجـب آشـفتگي سياسـي و             

حوادثي چون حمله افاغنـه     . ناامني در کشور شده است    
حکومـت پـر فـراز و نـشيب نـادر و             و سقوط صفويه،  

 هـاي بـر سـر قـدرت،       نـگ ج حوادث پـس از قتـل او،      
مطلوب خـود را   ي بود که بر ادبيات نيز تـأثير نـا         موجبات
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    ۳۳/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

دوره کوتاه مدت    اين دوره تاريخي تنها    در(گذاشت  مي
بـراين  ). آمـد  اي آرامش نسبي پديد   کريم خان، تا اندازه   

توانست روشي اتخـاذ کنـد       شاعر اين دوره نمي    ،اساس
حتي اوضاع  که با مقتضيات زمان و يا افکار مترقي و يا           

. اجتماعي و سياسـي عـصر خـود آنـان سـازگار باشـد             
مـسائل   امکـان از  حـد  تـا کوشـند  يماين دوره   ان  شاعر

 ايـن   وسياسي روزگارشـان فاصـله بگيرنـد    اجتماعي و 
  .مضمون شعر خود قرار دهند موضوع و گونه مسائل را

 او تعلقــات روحــي مــشترک شــعر هــا وزمينــه    دوم،
ــر ــسندگان ه ــ دو نوي ــاامني،  اضــطراب، .تملــت اس ن

ايـن دوران    احوال نويـسندگان اروپـا در      درونگرايي بر 
آشفتگي اجتماعي   خستگي روحي و   .سايه افکنده است  

 همـين خـستگي و     .اعـالي خـود رسـيده بـود        به حـد  
عوامـل بـزرگ      يکـي از   ،عالم ادب  آشفتگي روحي  در   

گريزگـاه مناسـبي بـراي       شـعر  .پيدايش تحول ادبي بود   
مـرج    هـرج و   هـاي روحي،آشـفتگي و    يفرار از ناراحت  

 بين اهل علـم و     همين روحيه در   ايران نيز  در .اروپا بود 
 :نويـسد   اين باره مـي    حزين الهيجي در   .ادب حاکم بود  

هجوم  و شر و پرشور صدمات روزگار  شدت آالم و   از"
قـواي دماغيـه     .عجيب حالتي داشـتم    حادثات، اهوال و 

  .اشتمقدرت برسخن گفتن ند و عاطل شده بود
  پيش               دشمن پس و جهان خراب و شه مست و

   "برخاست پيداست کزين ميان چه خواهد
  )۵۴ :۱۳۳۴حزين،(

 :نويـسد  چنـين مـي    حزين درباره دوره پرآشوب نادر    
نان ايـران ايـن چنـين        و ظرفاي موز  شنيدم که يکي از   «

  :مصرع رسانده بود
  عــان طمـج از ال وـم م ازـديـبري

   "عـوق اـي مـف رــالخي"خ ـرياـه تـ ب
  )۵۷: همان(

بـه   تاريخ جلـوس نـادر     به حروف ابجد   جمله آخر (
  )است۱۱۴۸تخت سلطنت معادل
 جمع کثيري از   «شنيد اين مصرع را   گويند وقتي نادر  

 مروي،(» به قتل آورد   صاحبان کماالت عراق را    و شعرا
  ).۴۵۷: ۲ج

 توجـه  اروپا    براي شعراي دوره بازگشت ادبي ايران و  
مطلـوب   بسيار -ديوان حافظ  مانند –به اشعارکالسيک   

گوته بـه شـدت تحـت تـاثير ادبيـات           . بود خوشايند و
سـرانجام ديـوان    .بـود  شـرق، بـه ويـژه ديـوان حـافظ     

در واقـع، آنچـه     . خودرانيزبه نام و ياد حافظ اهـدا کـرد        
به ادبيات شرق دلبسته کرد، همان نهضت غوغا         گوته را 

نماينـدگان   اين جريان گوته يکي از     که در  تالش بود  و
وي نيز  مانند سـاير متفکـران         .شدمهم آن محسوب مي   

خسته شـده بـود و       اوضاع آشفته اروپا   خويش از  عصر
-آشوب و هاپناه بردن به شعر، اين نگراني      کوشيد با مي

 ادبيات شرق اين ديدگاه را     مورد در .فراموش کند  را ها
اين دوران   که من در  واقع ترياکي است     شرق در «: دارد

. »بـرم   بـه آن پنـاه مـي       روح خود  پرجنجال براي تخدير  
  ).۱۳۲۷ گوته،(

در دوره اول بازگشت شاعران در توجه به آثار قـدما           
هـاي  و تتبع در شعر آنان، بيشتر به سبک شـاعران سـده    

شش تا هشت هجري نظر داشتند و در سـرودن غـزل،            
-وي مـي  قصيده و مثنوي از روش شاعران آن دوره پير        

در ايــن دوره، دو انجمــن ). ۱۲۷: ۱۳۶۳صــفا، ( کردنــد
  :مشتاق و نشاط: ادبي تشکيل شد

  انجمن مشتاق
اين انجمن همچنان که اشاره شد، به مـديريت مـشتاق           
شکل گرفـت و شـاعران ايـن انجمـن مجـددان سـبک              
بازگشت به آثار قدما به شـمار آمدنـد و شـاعران عهـد              
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. شـوند حـسوب مـي   فتحعلي شاه قاجار شاگردان آنان م     
 نقش مؤثر مشتاق در اين جنبش بـه گفتـه آذر بيگـدلي            

آذر (» تجديد بناي نظم فصحاي بالغت شعار متقـدمان       «
مورد تأييد تذکره نويـسان دوران      ) ۴۱۶: ۱۳۳۷بيگدلي،  
) ۱۱۶۹(انجمن مشتاق گرچه پس از مرگ او     . بعد است 

توسط پيروانش همچنان به حيات خود ادامـه داد، ولـي        
هاي ناشـي   رگ کريم خان زند و در پي ناآرامي       پس از م  

 ۀمشتاق اصفهاني را بايد پيرو شايست     . از آن تعطيل شد   
ميرسـيد علـي مـشتاق اصـفهاني        . نـست سبک هندي دا  

از سادات حسيني و شعراي مشهور      ) ق۱۱۶۹ - ۱۱۰۱(
وي بـراي بازگـشت سـبک       . عصر نادرشاه افـشار بـود     

نـد در   هـر چ   هندي به سبک عراقي تالش بسيار کـرد،       
زمان حياتش نتوانست خود را از چنبـره سـبک هنـدي            
ــي برخــي از    ــد و در اصــفهان درگذشــت، ول ــا کن ره

آذر (شاگردانش در اين امر به توفبقـاتي دسـت يافتنـد            
از آثار او ديوان شعري است که       ). ۴۱۶ : ۱۳۳۷بيگدلي،  

نزديک به شش هزار بيت دارد و بعد از فوتش هـاتف،            
 مـشتاق، (وري و تدوين نمودند آآذر و صهبا آن را جمع 

وي در اصفهان بـه روال سـنتي شـعراي          ). ۷ـ  ۵: ۱۳۴۶
اصفهان اقدام به تشکيل مجمعي از گويندگان زبر دست        
معاصر خود کرد تا بـه وضـع نابـسامان شـعر صـورتي              

: ۱هدايت،ج(مطلوب دهد و در اين راه نيز توفيق يافت          
جهـت   مهمترين اقدام انجمـن مـشتاق تـالش در        ). ۱۰
جديد حيات شعر و حتي تجديد حيات زبان فارسي و          ت

تأمل شاعران بازگشت در آثار قـدما و توفيـق آنـان در             
که باعث شد راهنمـاي گوينـدگان و         انجام اين کار بود   

  ).۵:فروغي (شوند سرايندگان جوان دوران بعد
    نكته تاريخي قابل توجه، اينکه گرچه مشتاق يکي از         

ترين نماينـده   برجسته(ب  قدان جدي سبک ادبي صائ    تمن

بوده است، ولي به دليل تاثير فراوان  ايـن          ) سبك هندي 
تـوان وي را مخـالف ايـن سـبک          سبک در آثار او، نمي    

 مشتاق، بعد   ۀآذر بيگدلي شاگرد و دست پرورد     . دانست
از فوت استاد به اتفاق جمعي ديگر از اساتيد هـم ذوق            

 نـام   اي بـه  و همکار مشتاق مبادرت بـه نوشـتن تـذکره         
 ۀ کرد کـه بـه روش پيـشينيان احـوال و نمـون             آتشکده

اشعار شعراي گذشته و معاصر را در آن جاي داد و بـه             
علت در دسترس نبودن احوال و آثار شعرا کـه بـر اثـر              

کتـاب   هـا از بـين رفتـه بـود،        ها و جنگ و جدال    هجوم
 به سرعت نسخه برداري و دست به دست شد          آتشکده

آذر . ر شعر فارسي پيـدا کـرد      و حالت سند را براي ادوا     
در اين كتـاب اجحـاف و حـق كـشي زيـادي در حـق                
صائب نمود كه نمونه اي از سـخن وي در مـورد ايـن              

ترديـدي نيـست کـه      . شاعر در صفحات قبل آورده شد     
بعد از صائب به مناسبت شهرت صائب، کـساني بـوده            
اند که خود را پيرو سبک او دانـسته انـد، اّمـا نداشـتن               

هـاي  هاي الزم و اغتشاش  هره بودن از دانش   ذوق و بي ب   
 صفويه و تاخت و تـاز     ۀروزگار در آخرين لحظات دور    

افاغنه و سپس آمدن و رفتن نادر شاه، فرصت و حـالي            
براي اداي حق مطلب و مـضمون در شـعر بـراي آنـان              

   .)۸( آذر خود به اين امر معترف است.باقي نگذاشته بود
  :زيابي آنسرانجام انجمن ادبي اصفهان وار
 انجمن نشاط دومين    ،پس از انجمن مشتاق  در اصفهان      

حکومـت  (ي بود که در ابتداي قرن سـيزدهم         انجمن ادب 
کالنتر ) ق۱۲۴۴ف  ( به وسيله عبدالوهاب نشاط   ) قاجار

و حاکم اصفهان در اصفهان و در خانه وي تشکيل شـد            
ايـن انجمـن نيـز پـس از         ). ۵۷۲: ۱۳۵۲خاتون آبـادي،  (

مدخان قاجار و احضار نشاط از سوي   کشته شدن آقامح  
محفـل شـعراي    و   فتحعلي شاه بـه تهـران تعطيـل شـد         
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    ۳۵/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

محـيط  ( گـران انتقـال يافـت     اصفهان به مدرسـه کاسـه     
  )»يه« :۱۳۴۵: طباطبائي

  اما  دوره دوم بازگشت ادبي که  دوره ترقـي و کمـال              
اين سبک در شعر فارسي است، در واقع ادامـه انجمـن            

در ) ق۱۲۱۲(پايتخت به تهران    ل  نشاط است، که با انتقا    
شد و از آنجا که شاه خود       دربار فتحعلي شاه تشکيل مي    

کرد، اين انجمن بـه     تخلص مي » خاقان«نيز شاعر بود و     
  ).۲۴۱: ۱۳۴۹ دنبلي،(شهرت يافت » انجمن خاقان«

هاي دوره اول در       به اين ترتيب بود که حاصل تالش      
نهضت ادبـي يـا     «وم به بار نشست و به صورت        دوره د 

ارزيابي جريان ادبي واقـع شـده        در .درآمد» مکتب ادبي 
  : اين مرحله تذكر دو نكته ضروري است در

لطفعلـي  . ـ کيفيت جريان ادبي اين مرحلـه اسـت             اول
 کــه خــود از پيــشگامان -) ق۱۱۹۵ـــ ۱۱۳۴(آذربيگــدلي 

 از تعبير   آذر ۀآتشکد در هيچ جاي     -بازگشت ادبي است    
 بلکـه فقـط از تجديـد        ،گويـد سخن نمي » بازگشت ادبي «

اسلوب متقدمان؛ يعني شيوه شعراي پيش از عصر صفوي         
سخن به ميان آورده و به نقد زبان سست شـاعران سـبک             

  ). ۴۱۶: ۱۳۳۷آذربيگدلي، ( هندي پرداخته است
منتقدان اين جريان ادبي، شاعران اين دوره را اصـيل و           

انند و اشعار آنان را اقتباسي از شـيوه اسـاتيد           دمستقل نمي 
کنند  حتي برخي صريحاً اعالم مي     ؛آورندمي کهن به شمار  

که جنبش بازگشت مکتب نيست، بلکـه سـيري قهقرايـي           
، اما اگر به ديده انصاف      )۵۶: ۱۳۷۸شفيعي کدکني،   (است  

به شـعر بازگـشت بنگـريم، شـاعران دوره اول بازگـشت             
  .کنند  هندي را تأييد مينمايندگان برجسته سبک

 بـه   -   از نظر بازآفريني موضوعات و مضامين شـعري       
شـاعران دوره اول سـبک       -شاعران سبک هنـدي    مانند

بازگشت سعي كردند تا حد امكان از مسائل سياسـي و           

اجتماعي روزگارشان فاصله بگيرند و اين گونه مـسائل         
را موضوع و مـضمون شـعر خـود قـرار ندهنـد و اگـر         

اي مختـصر و گـذرا      آمـد، بـه اشـاره      پيش مي  ضرورتي
نپرداختن به مسائل سياسي و اجتمـاعي در        . بسنده كنند 

شعر شاعران اين دوره سنتي گشت كه تا آستانه انقالب          
مشروطه ادامه يافت و زبان هزل و هجـو و طنـز در آن              

 نمودار گـشت    -که به دوره بيداري معروف شد      - دوره
  ).۱۴۲-۱۴۰ : ۱، ج۱۳۷۲آرين پور، (

   دوم ـ مشخص كردن سبك شعري اين جنبش ادبـي   
موضوع و مضمون شعر شاعران دوره بازگـشت،        . است

براين . باز آفريني مضامين شعري قدما به زبان قدما بود        
هاي رايج شـاعران سـبک عراقـي و          همان قالب  ،اساس

کردنـد؛ يعنـي قالـب غـزل و         خراساني را رعايـت مـي     
: غلبه با غزل سرايي بود    در دوره اول بازگشت،     . قصيده

مشتاق و نشاط خود، غزل سرا بودند و بيـشتر اعـضاي            
هاي آنهـا  انجمن مشتاق به غزل دلبستگي داشتند و غزل       

).  ۳۱۹:شميـسا، همـان   (به سبک سـعدي و حـافظ بـود          
همايي که از محضر برخـي از شـعراي قـديم اصـفهان             
کسب علم نموده بـود، اصـطالح خاصـي بـراي سـبك             

زدهـم تعريـف كـرده كـه در بردارنـده           شعري قـرن دوا   
 از سبك شـعري قـرن دوازدهـم         يمفهوم كامل و جامع   

وي سبک شاعران اين دوره را که بـه تـصريح او            . است
از انجمن مشتاق اصفهاني آغاز شد، سبک عراقي جديد         

در مقابل سبک عراقـي     » سبک عراقي اصفهاني جديد   «و
سبک هندي اواخر عـصر     (قديم و سبک عراقي متوسط      

بـه نظـر او،     ). ۱۱۵: ۱۳۴۲همـايي،   (برد  نام مي ) فويص
حاصل ادبي انجمن مـشتاق و شـعر شـاعران بازگـشت       

اي در غزل سرايي بـوده و ايـن سـبک           ظهور سبک تازه  
تازه تلفيقـي از سـبک عراقـي قـديم و متوسـط اسـت؛               
سبکي که عنصر غالبش از سبک عراقي و چاشني آن از           
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  ۱۳۸۹ تابستان ، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۳۶ 
 

 

فهان در قـرن    سبک هندي بوده است و اکثر شعراي اص       
  ) .۱۱۶: همان(اند  پيرو همين سبک بوده۱۴ و ۱۳

  قالب نثر نويسي در قرن دوازدهم
تحول ادبي قرن دوازدهـم ابتـدادرنظم انجـام پـذيرفت           

بر خالف بازگشت در نظم     . ودرنثر پس ازشعر آغاز شد    
كه نقدهاي شديدي در مورد آن وجـود دارد، بازگـشت        

تحـول  . شوديرنثرجنبشي مثبت و مطلوب محسوب م     د
  نثـر ،اکثـر متـون ايـن قـرن     .تدريجي بـود  و كند نثر در

اين قـرن    در فارسي مغلق و پيچيده است، اما متوني نيز       
تعقيدات آن كاسته شده، به سبك     که از  شودمشاهده مي 

بــا شــروع قــرن . ســاده وروان نزديــك گرديــده اســت
سيزدهم نثر غالب ديگر نثـري پـر از تطويـل و اغـالق              

  . اديبان نبودمورد پذيرش
    در همين قرن دوازدهم نويسندگاني پيدا شـدند کـه          

ن آنهـا   ي از بزرگتـر   شيوه نثرنويسي را دگرگـون کردنـد      
عبدالرزاق بيـگ دنبلـي، مـتخلص بـه         : تجربة األحرار و  

 شاگرد  تسلية االبرار، ، نويسنده کتاب ارزشمند     »مفتون«
.  اسـت )از شعراي انجمن مـشتاق  (ميرزا نصير اصفهاني    

دالرزاق از بانيان تحول نثر است کـه بـه گفتـه ملـک              عب
 او از شــاهکارهاي قــرن  االبــرارةتــسلي الــشعراي بهــار

ــر دوره    ــار نث ــسته آث ــه برج ــري و نمون ــم هج دوازده
نثر ادبـي   ). ۳۲۰: ۳، ج ۱۳۵۵بهار،  (بازگشت ادبي است    

دوره فتــرت يکدســت و هماهنــگ نيــست و بــه انــواع 
رسي پس از صـفوي     بهار نثر فا  . شودمختلفي تقسيم مي  

نثـر  : کندتا برآمدن قاجار را بر سه نوع تقسيم بندي مي         
 و  دّره نـادره   نثر دشـوار مثـل       تذکره حزين؛ ساده مثل   

 از ميـرزا مهـدي اسـترآبادي و نثـر            جهانگشاي نادري 
: همـان ( ابوالحسن گلستانه    مجمل التواريخ بينابين مثل   

با اين حال، بـا صـراحت نمـي تـوان بـه             ). ۳۴۸ و   ۳۴۷

اتمـام يـك دوره      قسيم بندي نثر اين دوره پرداخـت و       ت
 تحـول ادبـي در    . مـشخص نمـود    را وشروع دوره بعـد   

سـه محـور     مـي تـوان در     نثرنويسي قـرن دوازدهـم را     
  :بررسي نمود

  نثردشوارنويسي درقرن دوازدهم-اول
اگر آغاز تحول در سبک ادبي عـصر صـفوي را از پايـان              

 يا روزگار افشاريه    دوره صفويه به شمار آوريم، دوره اول      
. شـود و زنديه عـصر غلبـه دشوارنويـسي محـسوب مـي           

نثـر دشـوار، امـا      : دشوارنويسي در نثر بـر دو نـوع اسـت         
هنرمندانه و آکنده از صـنايع ادبـي و ديگـر نثـري اسـت               

کمترين عيب  . متکلف و مالل آور و بيشتر با هدف تفاخر        
نثر دوم همان تعقيد و تطويل اسـت کـه بيـشتر در کتـب               

سـده هـشتم      (تـاريخ وصّـاف   ريخي عصر مغول مانند     تا
  . ديده مي شودتاريخ جهانگشاي جوينيو ) ق.هـ

اما نوع اول دشوارنويسي که آن را مـي تـوان سـبک             
مثبتــي در نثــر دشوارنويــسي دانــست، در مــورد متــون 

بهترين نمونه  . تاريخي عصر افشار و زنديه صادق است      
ـ   و دّره نادرهاين سبک نثـر     ميـرزا  ادريجهانگـشاي ن

 .منشي نادرشاه است  )  ق ۱۱۷۳م  (مهدي خان استرآبادي  
آثار او را براساس شيوه نگارش آنها بـه         ) ۳۱۱:۳ج(بهار  

  :سه نوع تقسيم کرده است
  ؛دّره نادرهنثر بسيار پيچيده و متکلف مانند  -۱
 جهانگشاي نادري؛نثر ميانه در  -۲

 . اومنشآتنثر لطيف و ساده در ديباچه  -۳

جهانگشاي تاليفات مشهوري چون    استرآبادي به جز    
  )۹(.، آثار ديگري نيز دارددّره نادره و نادري

   اگرچه استرآبادي در اين دو کتابش به تقليد از تاريخ          
وصّاف و جهانگشاي جويني پرداخته است، و آثـار وي          
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    ۳۷/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

را بايد از آثار دوره بازگشت دانست، اما در واقع سبک           
مـوازين بازگـشت   و محتواي آن را نمي توان سازگار با  

-دانست و او کوشيده است بدون آشنايي با ريزه کـاري         

زرين کوب،  (هاي شيوه گذشتگان به سبک آنها بنويسد        
اي وي در شرح کارهاي نادرشاه از شـيوه       ). ۲۸۴: ۱۳۵۳

بهره مي گيرد که در آن غلبه عناصر زبان عربي بر زبـان         
فارسي باعث كاهش ارزش نثـر زبـان فارسـي گرديـده            

  .است
اواخـر  (  نمونه برجسته ديگر از نثر مـزين و مـصنوع            

تجربـة  «کتـاب   ) قرن دوازدهم و ابتداي قـرن سـيزدهم       
نوشته عبدالرزاق بيـگ دنبلـي      » البرارا تسليةاالحرار و   

است که بـه تـصريح بهـار، شـاهکار قـرن            ) ق۱۲۴۳م  (
کتـاب در   ). ۳۲۰:۳ج بهـار، (آيـد   داوزدهم به شمار مـي    

و گلستان سعدي به نگـارش      اي بين شيوه وصّاف     شيوه
سـبک  .  و از آثار ارزشمند به سبک قـديم اسـت     هدرآمد

نگارش دنبلـي در نثـر بـين شـيوه جـويني، وصّـاف و               
 به شعراي   ،سعدي است و در شعر نيز به شيوه متقدمان        

او آثار ديگري نيز در نظـر و     . سبک عراقي متمايل است   
         )            ۱۰(.نثر از خود به يادگار نهاده است

 وجود اين نمونه از آثار در قـرن دوازدهـم از تـاثير             
شيوه و سبک نويسندگان عصر صفوي و دوران قبـل از           

  .آن در قرن دوازدهم هجري خبر مي دهد
  نثر بينابين در قرن دوازدهم-دوم

اين نوع نثر، در قياس با نثر نوع اول، ساده و روان و در           
ه قرن دوازدهـم    دور. قياس با نثر دوره بعد دشوار است      

 كـه خـود نـوعي       -توان عصر غلبه شيوه بينـابين       را مي 
ويژگي اين نثر آن است که      .  است، ناميد  -ساده نويسي   

 ساده است، برخالف نثر مرسل قديم كـه در          نسبتاًنثري  
آن هم لغات و ترکيبات عربي هست، هم اشاره به آيات      

ن از نمونه نثر بين بي    . و احاديث و هم آميختگي به شعر      
  :مي توان به دو اثر مهم اشاره کرد

که شامل شـرح    )  المعاصرين تذکرةيا  ( تذکره حزين     
حال يکصد تن از عالمان و شـاعران معاصـر مولـف از             

ــا.  ق اســت۱۱۶۵  تــا۱۱۰۳  ايــن تــذکره در مقايــسه ب
هـاي ممتـازي    هاي هم عصر خـويش از ويژگـي       تذکره

 اطالعات دقيـق و قابـل اعتمـادي کـه         . برخوردار است 
هـاي مـشابه و معاصـر نتـوان يافـت و            شايد در تـذکره   

مهمتر آنکه وي با ديـدي انتقـادي بـه شـعر و شـعراي               
بيـان  . معاصر خود پرداخته و اظهار نظرهايي کرده است       

 اعـم از وضـع      -اوضاع و حوادث سياسـي و اجتمـاعي       
حکومت و حاکمان، وضع فرهنگي و علمـي و حـال و            

ه تـا برآمـدن      بين سـقوط صـفوي     -روز شاعران هر شهر   
تـرين  عمـده . افزايـد زنديه بر ارزش تاريخي کتاب مـي      

انتقاد بر اين تذکره، اتکاي مؤلف بر حافظه و دسترسـي           
او در مـدت نـه      . نداشتن به منابع و اسناد معتبـر اسـت        

روز، آن هم در نهايـت پريـشان حـالي، ايـن تـذکره را               
ــم   ــب اصــلي را از قل ــسياري از مطال ــراهم آورده و ب ف

  ).۳۷ ـ ۳۶: ۱۳۷۵حزين ، (است انداخته 
   نثر حزين از پختگي و ايجـاز برخـوردار اسـت، امـا             

بـا  ) شـرح حـال علمـا     (شيوه نگارشي او در بخش اول       
در . متفـاوت اسـت  ) شـرح حـال شـاعران   ( بخش دوم   

بخش اول، نثر مـصنوع، متکلـف، فاضـالنه و منـشيانه             
-است؛ چنان که گاه درک و دريافت مفاهيم دشوار مـي          

 عبارات و مفردات عربـي در ايـن قـسمت زيـاد             .گردد
تـر و   تـر و اديبانـه    است، اما در بخش دوم عبارات ساده      

هاي اوليه نثر فارسـي اسـت       بيشتر شبيه نثر مرسل دوره    
ـ ۳۱: همان( چنانكه قبال اشاره شد، نثر حـزين بـه   ). ۴۰ 

لحاظ نگارش نثري ساده است، اما بيان اديبانه، پختگـي          

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۱۳۸۹ تابستان ، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۳۸ 
 

 

 كـه   -ان ازآن داردکه شيوه بينـا بـين         و ايجاز اين اثر نش    
 بر نثر اين کتاب حاکم      –خود نوعي ساده نويسي است      

توان با نثر در واقع، با بررسي اين اثر به خوبي مي . است
بينا بين که نقش مهمي در تغيير نثر از دشوارنويسي بـه            

  .ساده نويسي داشت، آشنا گرديد
اي همين طور بايـد از کتـاب ديگـري کـه مجموعـه            

 آن  و دو ذيـل بـر      تاريخ گيتي گـشا   : است از سه تأليف   
) ذيل مربوط به قرن سيزدهم هجـري اسـت    که اين دو  (

تاريخ گيتـي   . اي دارد، نام برد   و هر كدام مؤلف جداگانه    
 ، تـأليف ميـرزا محمـد صـادق موسـوي اصـفهاني            گشا

نثـر ايـن کتـاب      . است)  ق ۱۲۰۴م  (» نامي«متخلص به   
رسوم دوره پس از سقوط     سست و متکلفانه و به شيوه م      

صفويه همراه با کنايات و استعارات و تشبيهات فـراوان      
و جمالت زايد است؛ به طوري که خواننده رشته کـالم    

با اين حال، دو ذيل بـر آن سـبکي          . دهدرا از دست مي   
  :متفاوت دارد

   نخستين ذيل را بر اين کتاب، شـاگرد محمـد صـادق     
شيرازي بر آن افزوده    نامي؛ يعني عبدالکريم بن عليرضا      

ق بـه  ۱۲۰۹او پس از مرگ لطفعلي خان زنـد در         . است
وي در اين کتاب    . خدمت آقا محمد خان قاجار در آمد      

عالقه خود را به خاندان زند، به خصوص لطفعلي خان          
نثر اين قـسمت از کتـاب سـاده و          . زند ابراز کرده است   

روان و جمــالت آن کوتــاه اســت و نويــسنده از مغلــق 
و زياده نويـسي و نثـر پـر تکلـف دوره صـفوي              گويي  

دوري گزيده و از به کارگيري لغات تركي پرهيز کـرده           
با اين حال، در برخي موارد متأثر از شـيوه ميـرزا            . است

مؤلـف كوشـيده    . مهدي خان استرآبادي نيز بوده اسـت      
اي در نثر نويسي پديدآورد، ولي در اين        است شيوه تازه  

 با اين همه، مطالعه اين کتـاب        .امر موفقيتي نيافته است   

ذيــل دوم نيــز توســط محمدرضــا ( بــا دو ذيــل بــر آن 
به خوبي سـير تحـول      ) ق به بعد  ۱۲۱۰شيرازي از سال    

نثر نويسي از دشوار نويسي به ساده نويسي را به دست           
  ).۲۲ـ۲۰ : ۱۳۶۸موسوي نامي،(دهد مي

  نثر ساده نويسي در قرن دوازدهم-مسو
ت که تالش در جهت تقليـد        توجه اس  درخوراين نکته   

و پاي بندي به سبک مزين و مصنوع که در طـول قـرن              
دوازدهم رايج بود، چندان قـرين موفقيـت نبـود و نثـر             

به ايـن   . رفتنويسي رو به سوي ساده نويسي پيش مي       
ترتيــب، نتيجــه بازگــشت ادبــي وايــن تغييــر وتحــول  
تدريجي را به بهترين وجه مي توان در متون نثـر قـرن             

اين تحول مسيري راپيمود که سـبك       . هم دريافت دوازد
اش در  نثر نويسي امـروزين مـا ريـشه و جايگـاه اوليـه            

  . تحول ادبي واقع شده در اين قرن است
   رجحان نثر ساده نويسي بـر دو نثـر قبلـي، دو علـت            

اول آنکه نثر متكلف اين قرن نثري تقليدي،        : بوده است 
ک قـدما بـود؛   مصنوع و به دور از اصالت واقعي به سـب      

ديگر آنکه روحيه ساده نويسي کم كم در  نثـر نويـسي             
 ايـن   ،در حال شکل گيري بود و با شروع قرن سيزدهم         

سبک نثر نويسي رويه غالـب گرديـد و ميـل بـه سـاده               
نويسي به عنوان سبک اصلي در قرن سـيزدهم درآمـد؛           
به طوري که درقرن سيزدهم، ابوالقاسـم قـائم مقـام بـا             

خويش، با آنکـه هـر سـه گونـه نثـر            » منشأت«نگارش  
شود، امـا تأکيـد   در آن ديده مي) دشوار، بينابين و ساده  (

خويش را بر ساده نويسي نهاد و به اين ترتيب، به پـدر             
و پيشرو سبك ساده نويـسي در داخـل ايـران در قـرن              

سبک نگارشـي   ).۳۵۰: ۳بهار، ج ( سيزدهم تبديل گرديد  
ما ريشه و مبنـاي      است؛ ا   مربوط اين اثر به قرن سيزدهم    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    ۳۹/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

قـرن   اين تحول بي ترديـد بـه شـروع ايـن جريـان در             
  .دوازدهم بازمي گردد

    به يک معنا در قرن دوازدهم نثر ساده نويسي بيـشتر           
منتسب به آثاري است که نويسندگانش کوشيدند تا نثر         

هــاي ادبــي نگـارش زمانــه را از تعقيــدات و پيچيــدگي 
ــذكره حــزينمونــه آن را در . برهاننــد  آذر ة، نوشــتنت

نويـسي    توان ديد، اما نثر ساده     مي گلشن مراد بيگدلي و   
اي که امروزه مورد نظر اسـت، از ابتـداي قـرن            به شيوه 

سيزدهم و به تعبير دقيقتر از دوره سلطنت فتحعلي شاه          
 براسـاس بر اين اساس، طي قرن دوازدهم         . آغاز گرديد 

از هاي نثر فارسي پـس      طبقه بندي مرحوم بهار از سبک     
نثر دشوار نويـسي    (سقوط صفوي به سه نثر؛ دو نثر آن         

در آثار اين قرن قابل مشاهده اسـت و سـبک           ) و بينابين 
 ابتداي قرن سيزدهم به بعد بر مبناي آثـار قـرن            ازساده  

 را اين حال، بايد اين واقعيـت      با .دوازدهم شکل گرفت  
کـه   پذيرفت که شيوه نگارشي اديبان قرن دوازدهم بـود  

-نگارشي قرن سيزدهم از قيد لفّـاظي       نثر يدموجب گرد 

هاي منشيانه رها گرديده، بـه مقتـضاي زمـان خـود بـه            
ريشه اين تحول در نثـر      . ساده تبديل شود   نثري سالم و  

که تداوم و عمق داشت، به شروع سبک نگارشي سـاده           
بـه همـين جهـت       .وروان قرن دوازدهم باز مـي گـردد       

ريجي بـودن    ناشـي از تـد     ،تحول نثرادبي عـصر قاجـار     
  .  تحوالت ادبي دوره قبل از خود است

  نتيجه
در بحبوبه اغتشاشات بزرگ و کوچکي که تمام کـشور          

آور است که   را در سده دوازدهم فرا گرفته بود، شگفت       
هـا  اصفهان اندک اندک از عواقب اين هياهو و قتل عـام     

هاي عميق فكري و  گمان جريان بي. آسوده خاطر گرديد  
 در  - که روزگاري پايتخت بـوده       -ر  هاي اين شه  سنت

در ايـن دوره، اگرچـه      . اين امر تأثيري بسزا داشته است     
ديگر اصفهان پايتخت نيست، اما اهميت و تأثير خود را          
از دســت نــداده، اکثــر شــعراي برجــسته ايــن دوره در 
اصفهان حضور دارند و حيات تاريخي اصفهان پـس از          

نـشيب و فـراز     دفع فتنه افاغنه و سپري شـدن دوران پر        
در همـين   . بينـد   افشاريه، کمي آرامش نسبي به خود مي      

دوره کوتاه شاعران فرصتي يافتند و دو انجمن مشتاق و          
يکي پس از ديگري ايجاد     ) دوره دوم حيات ادبي   (نشاط
براثرســقوط سلــسله صــفويه و برطــرف شــدن .گرديــد

هاي سياسي، زمينه بازگشت شعرا به ايران و        محدوديت
. د و گسترش مکتب بازگشت فـراهم شـد        در نتيجه رش  

در اصفهان اديبان و شاعراني که ازآشوب سياسـي پـس        
 سقوط صفويه رهـايي يافتـه بودنـد، تـالش نمودنـد            از

دوران آرامش نسبي   . ادبيات به سبك جديد را احيا کنند      
حکومت کريم خان زند باعث رونق بـازار ادب و هنـر            

پروردگـان  شاعران وعده کثيري از پيروان و دست        . شد
رايـج دور    اين دوره ذهـن مـردم را از سـبک غالـب و            

ساختند و حرکتي را آغاز کردند که موجب تغيير سبک          
  .  ادبي درزمينه تاريخ نگاري گرديد

 چـه شـاعران     - هدف شاعران قـرن دوازدهـم        ۀعمد
اواخر عصر صفوي كه در حيات سبك هندي سير مـي           

د که ُپلي    آن بو  -كردند و چه شاعران دوره تحول ادبي        
ميان روزگار خود و اساتيد کهن بنا نهند و تتبع و تقليد            

نکته مهم آن   . از آثار قدما را وجهه همت خويش سازند       
توان پايه گذاران سبک    مي است که شاعران اين دوره را     

واقعيت آن است که شاعران اين       .ادبي بازگشت دانست  
بـا  دوره برخالف اينکه به طور آشکار به اعالم مخالفت         

پرداختند؛ اما به مي) سبک هندي(سبک رايج زمان خود     
هاي سبک هنـدي     ذوق و استعداد خود از ويژگي      ۀانداز

در شعرخويش بهره گرفته و تحت تأثير سـبک هنـدي           
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 اسـت کـه     يرفتنيپـذ به همين جهت، اين نظـر       . اندبوده
سبک شعر اين دوره متـأثر از دوره قبـل از خـود بـوده               

ري را نيز در درون خود موجب       است، اما بدعت و نوآو    
 و مقـدمات و زمينـه جريـان ادبـي جديـدي را در         هشد

شاگردان شعراي  . ه است ابتداي دوره قاجار فراهم آورد    
پـي ريـزي     را اين قرن بودند که سبک ادبي دوره قاجار       

توان تلفيقـي از    نثر اين دوره را مي     متون نظم و  . نمودند
د دانست؛ بـه    از خو  هاي سبکي دوره قبل و بعد     ويژگي
هاي قبـل از خـود      توان آن را به سبک    اي که نه مي   گونه

توان داراي مشخصات کامل يـک      منسوب نمود و نه مي    
توان سبکي بينـابين    سبک جديد دانست؛ بلکه آن را مي      

محسوب نمود که راه را براي ادبا وشاعران دوره قاجار          
اديبان و شـاعران قـرن دوازدهـم افـرادي          . هموار نمود 

ند و صـاحب ذوق انتقـادي بودنـد كـه پـرورش             خردم
  . هاي ادبي قرن سيزدهم گرديدنددهنده اديبان و انجمن

در نظم؛ شاعران قرن دوازدهم به واسطه تأثير و پيـروي           
از سبك هندي شعراي اواخر عصر صفوي و مهمتـر از           
آن، توفيق در فهم و تتبع در آثار اسـتادان ادب فارسـي،             

راث آن بـه دورة معاصـر       آغازگر حركتي شدند كـه ميـ      
آنـان پيـشگامان سـبك شناسـي در ايـران           . انتقال يافت 

هستند، زيرا شاعران اين دوره با تقليد و پيروي صحيح          
سبك شعري قدما، سبك هارا به خوبي آموختنـد و بـه            
شاگردان خويش منتقل كردند؛ چنان كـه آثـار برجـسته           

سـبك  مرحوم ملـك الـشعراي بهـاردرنظم و از جملـه            
نثر در دوره معاصر نتيجه تحـول ادبـي          وي در  شناسي

در نثر بيشتر اديبـان  . است كه در قرن دوازدهم آغاز شد 
اين دوره كوشـيدند از بنـد لفّـاظي هـاي منـشيانه رهـا               
گرديده، به مقتضاي زمان خود به نگارش نثـر سـالم در            

  . خدمت معني بپردازند

تحول نثر، هر چند به سرعت تحول شعر نبود، ولـي           
 و عمق داشت و نگـارش متـون پـس از انقـالب              تداوم

مــشروطه ريــشه در تحــول ادبــي داشــت كــه از قــرن  
به همين جهت، تحول ادبـي      . دوازدهم آغاز گرديده بود   

عصر قاجار را بايد ناشي از تدريجي بـودن تحـوالت و            
تطورات فرهنگـي، فکـري و ادبـي دوره قبـل از خـود              

ت کـه   با نهايت دقت و احتيـاط نيـز بايـد گفـ           . دانست
سبک هنـدي دوره صـفوي و بـه خـصوص اواخـر آن              
عصر، يکباره در دوره قاجار جـاي خـود را بـه سـبک              
بازگشت ادبي نداد و در اين مقطع تقريباً هـشتادساله از           

 تا سلطنت فتحعلي شاه قاجار    ) ق۱۱۳۵(سقوط صفويه   
ــلطنت  ( ــاز س ــه) ق۱۲۱۲آغ ــر و  زمين ــن تغيي ــاي اي ه

ن دوره اول ماننـد     شعر بزرگـا  . جايگزيني فراهم گرديد  
-توان داراي ويژگـي   مشتاق، رفيق و آذر بيگدلي را نمي      

هاي کامل سبک بازگشت دانست و چنان که ذکر شـد،           
  .کندهمايي آن را سبک خاصي در نوع خود معرفي مي

  هانوشتپي
 در جريان فلسفي از اواخـر عـصر صـفويه، جريـان           -۱

فلسفه صدرايي که تا مدت پنجـاه سـال پـس از فـوت              
اعتنايي واقع شده بود، مقـارن سـقوط   الصدرا مورد بي م

سلسله صفويه توسط حکما و فالسفه بزرگ ايـن دوره          
تـر  در جريان فقهي سير تحوالت مـشخص      . ديگرداحيا  
قرن دوازدهم که به دوره تسلط فقه اخبـاري بـر           . است

اصولي معروف است، در اواخـر ايـن قـرن بـا انديـشه              
ق و برتـري جريـان      ّوفاصولي مغلوب گرديد و شاهد ت     

  .اصولي هستيم
ـ در مورد شرح حال، آثار انديـشه و نظـرات حـزين             ۲

 اين  المعاصرينتذکرةعالوه بر مراجعه به مقدمه کتاب 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    ۴۱/   دوازدهمن ادبي اصفهان در قرنبررسي تاريخي و ارزيابي جريا
 

 

ــزين رک  ــدگاههاي ح ــاد از دي ــالم، در انتق ــفيعي : ع ش
  .۱۲۱ـ۱۱۰: ۱۳۷۵کدكني، 

بهـار و ادب  « ـ اکنون تمـام ايـن مقـاالت در کتـاب      ۳
اي از صـد مقالـه ايـن اسـتاد          شـامل مجموعـه   » فارسي

فرزانه،  تصحيح محمد گلبن و بـا مقدمـه غالمحـسين            
يوسفي در دو جلد گردآوري و چاپ شده کـه در مـتن          

  .مقاله به اين کتاب ارجاع داده شده است
 براي مثال، مـشتاق بـه عنـوان مؤسـس و بنيانگـذار              -۴

انجمن ادبي عصر زنديه كه پيشگام تحول ادبـي عـصر           
 است و جمعي از شعراي برجـسته آن    روزگارش مطرح 

 كه گردش جمع آمدنـد، همـه ايـن طـرز فكـر را               عصر
هاي سـبک هنـدي در اشـعار        داشتند، با اين حال، نشانه    

آنـان فـراوان اسـت؛ از جملـه اسـتفاده از اصــطالحات      
  :توان ديدعاميانه را در اين بيت مي

  
  ست ره عشق که تا چشم کند کار راهي

  ز خون نگرد کسصد دجله روان هر طرف ا
  )۶۶: مشتاق(

و يا استفاده بيش از حّد از مضمون آفرينـي و خيـال       
پردازي که از وجوه بارز شعر سـبک هنـدي اسـت، در             

  :شودشعر مشتاق هم ديده مي
  مّدعي نالد ز درد عشق، اما از لبش

   بيماري استۀاي کايد به گوشم، نالناله
  )۳۳: مشتاق(
عراي دوره  بديهي اسـت کـه ميـزان اثـر پـذيري شـ            

بازگشت از سبک هندي يکسان نيـست و در بعـضي از     
آنها مانند طبيـب اصـفهاني و مـشتاق اصـفهاني بيـشتر             

هاي سبک هنـدي مثـل نـازک انديـشي و           ويژگي. است
خيال پردازي؛ تعقيد و پيچيدگي، مضامين تازه؛ کثـرت         

، در ديوان شاعران دوره اول      ... تمثيل؛ ترکيب سازي و     
ق اصــفهاني، مــشتاق اصــفهاني، بازگــشت؛ يعنــي عاشــ

آذربيگدلي، صباحي بيدگلي، رفيـق اصـفهاني و طبيـب          
  . اصفهاني فراوان است

هـاي اثـر پـذيري دوره بازگـشت از          شواهد و نمونه  
سبک هندي به قدري زيـاد اسـت کـه ذکـر همـه آنهـا                

بـراي نمونـه    (. اي عظيم و پرحجم خواهد شد     مجموعه
  ).۱۹۸ ـ ۷۷: ۱۳۸۵ خاتمي، :رك
شاعر ) ق۱۱۹۵ ـ  ۱۱۳۴( علي بيگ آذربيگدلي ـ لطف۵

او از . و نويــسنده برجــسته عــصر افــشار و زنــد اســت
طايفه بزرگ شاملو بود و خاندانش مقارن فتنه افغان بـه           

در دوره نادرشاه به دليل آنکه پدرش       . اجبار به قم رفتند   
حکومت الر و بنادر خليج فارس را بر عهده داشت، به           

. فوت پدر در اصفهان مقيم شـد پس از . شيراز سفر کرد 
ديوان شعرش  . در بيست سالگي شعر گفتن را آغاز کرد       

حدود هفت هزار بيـت بـود کـه در تـاراج اصـفهان در            
ــين رفــت  ــه از ب ــشينان زندي ــار وي. آشــوب جان : از آث

آتشکده آذر، مثنوي يوسف و زليخا، دفتـر نـه آسـمان،            
صيل بـراي تفـ   ( بـرد   توان نام مـي   را مي ... ساقي نامه و    

 المعارف بـزرگ    ةداير: شرح حال آثار، افکار وي رک     
  ).، مدخل آذر بيگدلي و آتشکده آذر۱، جاسالمي

خطـاط و   ) ق۱۲۲۴م  (ـ ميـرزا عبـدالوهاب موسـوي        ۶
ملقـب بـه معتمدالدولـه از    » نـشاط « شاعر متخلص بـه   

وي در  . سادات موسوي بود و در اصفهان به دنيـا آمـد          
هاي  و عربي و دانش    زادگاه خود با شعر و ادب فارسي      

مختلف، از جمله رياضي و حکمت الهي و منطق آشـنا           
ــود ــسلط داشــت . ب ــز ت ــسي ني ــر خوشنوي او از . در هن

ق ۱۲۱۸در سـال    . پيشاهنگان سبک ادبي بازگشت است    
بــه دربــار فتحعلــي شــاه راه يافــت و ســمت دبيــري و 
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وي يـک بـار از طريـق شـاه بـه            . منشيگري او را يافت   
او در  . ر نـاپلئون اول رسـيد     پاريس رفـت و بـه حـضو       

ا هـ هـا، مثنـوي   سرودن غزل، قصيده، ترکيب بند، قطعـه      
است که به نام  » گنجينه«معروفترين اثر او    . تسلط داشت 

براي اطالع بيـشتر رک؛     (گنجينه نشاط نيز شهرت دارد      
  ).۲۷۶ ـ ۲۷۴: ۳، ج۱۳۸۲معصوم شيرازي، 

  . همين مقاله۴به پي نوشت شماره : ك.ـ ر۷
جمعي کثير و جمي نفيـر  «: اين باره مي نويسد    وي در    -۸

 تيغ اهل بيداد و عظـام عظّـام و اجـساد امجـاد از               ۀکشت
آتش کينه و فساد رنگ رميم و رمـاد گرفتـه و اسـراي آن               

 مينو مانند در بـالد مخـالف در         ۀ دلپسند و آن بقع    ۀروض
يه در تمام مملکت راه     لمعرض بيع و شري در آمده و بالک       

ود و يکبـاره رسـم تحـصيل و تکميـل           تعليم و تعلم مسد   
و به جاي محصالن مصادرت حکام شوم در اخـذ           مفقود،

اموال مظلوم و اطفال معصوم اشتغال داشـته و هـر روز از             
طرفي صف جدال آراسته و هـر هفتـه در کـشوري گـرد              

  ).۴۱۵: ۱۳۳۷آذر بيگدلي، (» آشوب برخاسته
فرزنـد  ) ق۱۱۷۳م  (ـ ميـرزا مهـدي خـان اسـترآبادي          ۹

د نصير، منشي و وقايع نگار نادرشاه افـشار بـود و            محم
هـاي  او مأموريـت  . کـرد تخلص مـي  » کوکب« در شعر   

. مختلفي به دربار هند و عثماني براي نادر شاه انجام داد          
از جانــب او مــأمور ترجمــه کتــب مقــدس يهوديــان و 

ق کـه   ۱۱۵۶در سـال    . مسيحيان به فارسـي نيـز گرديـد       
 جعفـري بـه عنـوان       نادرشاه اعالم کـرد مـذهب شـيعه       

مذهب پنجم اسالمي اسـت، ايـن وثيقـه نامـه را ميـرزا              
در اواخر عمـر از کارهـاي دولتـي         . مهدي خان نگاشت  

. دوري جــست و بــه تکميــل تأليفــات خــود پرداخــت
استرآبادي کتابخانه بزرگي شامل کتابهاي خطي فارسي،       
عربي، ترکي و مجموعه مفصلي از خطوط خوشنويسي        

شمندي نيز دارد که به جز دو کتاب        وي آثار ارز  . داشت
 سـنگالخ ،  منشأت مبـاني اللغـه    توان به   اشاره شده مي  

بـراي  ( اشاره کرد    ديوان اشعار و    ) فرهنگ لغت ترکي  (
تفصيل بيشتر احوال و آثـار و کتابـشناسي در بـارة وي             

ــر: رک ــزرگ اســالميةداي ــارف ب ، ۸، ج۱۳۷۷،  المع
  ).مدخل استرآبادي

مـتخلص بـه    )ق۱۲۴۳-۱۱۷۶(عبدالرزاق بيگ دنبلي  -۱۰
مفتون؛شاعر،نويـــسنده ومنـــشي دربـــارفتحعلي شـــاه 

بـه جـز    . قاجاروپسرنجفقلي خان بيگلربيگي تبريز است    
: آثار اشاره شده درمتن ديگر آثار دنبلي عبارت اسـت از       

، ،نگارسـتان دارا  ءحدائق االدبا ،   الشعر و الشعرا   ةتذكر
 جـامع ،  شرح مشاعر مالصـدرا، مثنـوي نـاز و نيـاز          

مثنوي در ، روضه اآلداب، مثنوي همايون نامه، نيخاقا
 المعارف  ةداير... ( و ديوان قصائد و غزليات   ،  بحر رمل 
   ).۵۸۱:۷تشيع، ج

  
  منابع 

: ، تهران۱، جاز صبا تا نيما). ۱۳۷۲. (پور، يحيي آرين.۱
  .کتابهاي جيبي

، تصحيح آتشکده آذر). ۱۳۳۷. ( آذر بيگدلي، لطفعلي .۲
اميـر  : ادات ناصـري ،تهـران    و حواشي از سيد حسن س     

  .کبير،چاپ اول
 هـاتف   مقدمـه بـر ديـوان     ).  ۱۳۳۲.( اقبال، عبـاس   .۳

چـاپ  : ، به کوشش وحيد دسـتگردي، تهـران       اصفهاني
 .اول، فروغي

، مقدمه ديوان صـائب   ). ۱۳۴۵. (اميري فيروز کوهي  . ۴
  .چاپ اول انجمن آثار ملي،: تهران
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 محمـد   ديوان اشـعار  ). ۱۳۲۸. ( اوحدي يکتا، مجيد   .۵
، با مقدمه جالل الدين همـايي،       کاظم غمگين اصفهاني  

 .چاپخانه سپهر: تهران
، ۴ ،ج تاريخ ادبيـات ايـران    ). ۱۳۱۶. ( براون ،ادوارد  .۶

 .ترجمه رشيد ياسمي، تهران 
اميـر  :  ،تهران ۲، ج ديوان ). ۱۳۵۸. ( بهار، محمد تقي   .۷

  .کبير ،چاپ چهارم 
ــي). ۱۳۵۶. ( _________. ۸ ــبک شناسـ  ،۳، جسـ

  .تهران، چاپ اول، اميرکبير
ــي ). ۱۳۵۵. ( _________.۹ ــار و ادب فارسـ  بهـ
: ،تهـران ۱،ج)  مجموعه مقاالت ملـک الـشعراي بهـار       (

  .کتابهاي جيبي
ــيم داري،.۱۰ ــد  تم ــان و). ۱۳۷۳. (احم  ادب در عرف

 .حكمت: جلد، تهران۲ ،صفوي عصر

، بـا مقدمـه     تذکره). ش۱۳۳۴. (محمد علي   حزين، .۱۱
 قر الفت اصفهاني ،کتاب فروشـي تأييـد،       عالمه محمد با  

  .چاپ دوم
، المعاصرين ةتذکر). ش۱۳۷۴. (.___________ .۱۲

نشر ميـراث   : با مقدمه و تصحيح معصومه سالک ،تهران      
  .مکتوب ،چاپ اول

، تـصحيح ذبـيح     ديوان). ۱۳۷۴. (محمدعلي  حزين، .۱۳
  .چاپ اول  نشر سايه،: قم اهللا صاحبکار،

دوره بازگـشت وسـبک     ). ۱۳۸۵. ( خاتمي، احمـد   .۱۴
  .چاپ اول، پايا: ، تهرانهندي
ــفرنامه). ۱۳۵۰ ( . ژان شــاردن ،.۱۵  ترجمــه محمــد  ،س

 .جلد چهارم  امير کبير،  :عّباسي، تهران
 تاريخ اجتمـاعي ايـران در     ). ۱۳۷۳ . ( رضا  شعباني،.۱۶

  . نگاه  :جلد، تهران۲  ،دوره افشاريه
ــ شــفيعي کــدکني، محمدرضــا ۱۷ ــات ادب). ۱۳۷۸. (ـ ي

اهللا ، ترجمـه حجـت    فارسي از عصرجامي تاروزگارما   

  چاپ اول،: اصيل، تهران
شـاعري در   ). ۱۳۷۵. (محمدرضـا   شفيعي کدکني،  . ۱۸

نقد ادبي در سبک هندي پيرامـون شـعر          (هجو منتقدان 
  .چاپ اول نشر قومس،: تهران ،)حزين الهيجي

ريـاض  ). ۱۳۳۹. (ميـرزا زيـن العابـدين       شيرواني، .۱۹
نـشر  : تهـران  ،)رّبـاني   (صحيح اصغر حامـد     ، ت السياحه
  .سعدي
ــه، اصــغر.۲۰ ــر). ۱۳۸۱. ( دادب ــي، داي  ةبازگــشت ادب

، زير نظر کاظم موسوي     ۱۱، ج   المعارف بزرگ اسالمي  
 المعارف بـزرگ اسـالمي،      ة مرکز داير  :بجنوردي، تهران 

  .چاپ اول
، زيـر   ۱ج). ۱۳۷۴. (المعارف بـزرگ اسـالمي     دايرة   .۲۱
 مرکــز دايــرة: تهــران ردي،کــاظم موســوي بجنــو نظــر

  .چاپ اول المعارف بزرگ اسالمي،
ـ ). ۱۳۵۳. (عبـدالرزاق بيـگ    ،)مفتون(دنبلي  . ۲۲  ةتحرب

، تـصحيح و تحـشيه محـسن         االبـرار  ةاالحرار و تسلي  
  .مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران: تبريز قاضي طباطبايي،

سيري در شـعر    ). ۱۳۶۷. (کوب، عبدالحسين  زرين .۲۳
  .ننوي: ، تهرانفارسي

از چيـز هـاي     ). ۱۳۶۴. ( زرين کوب ،عبدالحـسين    .۲۴
  .جاويدان: ، تهرانديگر
، با مقدمه کيـوان     ديوان). ۱۳۴۷. ( طبيب، عبدالباقي  .۲۵

: سميعي، به ضميمه شرح حـال و زمـان شـاعر، تهـران            
  .چاپ اول

نقش اصفهان در تحول ). ۱۳۸۵. ( طغياني، اسـحاق   .۲۶
  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهانشعر فارسي

 ،تاريخ ادبيـات در ايـران     ). ۱۳۷۳. (ذبيح اهللا  صفا،. ۲۷
  .چاپ اول شرکت مؤلفان و مترجمان،: ، تهران۵ج
 ،عــالم آراي نــادري). ۱۳۶۴. ( مــروي، محمــدكاظم.۲۸

  .زوار، چاپ دوم: ، تهران۲ج تصحيح محمدامين رياحي،
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، بــا مقدمــه ديــوان). ۱۳۴۶.( مــشتاق، ميرســيدعلي.۲۹
  .علي اکبرعلميانتشارات : حسين مکي، تهران

مقدمه بر ديـوان    ). ۱۳۴۵. ( محيط طباطبائي، محمد   .۳۰
  .خيام، چاپ چهارم: ، تهرانمجمراصفهاني

ــدين .۳۱ ــن العاب ــؤتمن، زي ــعر ). ۱۳۳۹. ( م ــول ش تح
  .طهوري، چاپ اول: ، تهرانفارسي

تاريخ ). ۱۳۶۸. (موسوي نامي اصفهاني، محمد صادق. ۳۲
  .اميرکبير: ، تهران)درتاريخ خاندان زند (گيتي گشا

ــوي،.۳۳ ــدين محمــد  مول ــات ). ۱۳۷۱. (جــالل ال کلي
: ، تصحيح بديع الزمان فروزان فر، تهـران       شمس تبريزي 
  .انتشارات نگاه

، بـه کوشـش     دسـتورالملوک ). ۱۳۸۵. ( ميرزا رفيعا  .۳۴
ــسکي، ترجمــه علــي کردآبــادي، وزارت    مارچينکوف

  .امورخارجه، چاپ اول
ــادوزيودا.۳۵ ــسکي ، تـ ــفرنامه. )۱۳۶۳. ( کروسينـ  سـ

، )مفتـون   (، ترجمه عبـدالرزاق دنبلـي       )م۱۷۲۵-۱۷۰۷(
  . انتشارات توس: تصحيح مريم مير احمدي، تهران

مقدمـه   ترجمـه و   ،ديـوان شـرقي   ). ۱۳۲۷. ( گوته .۳۶
  .كتابخانه سقراط: تهران شجاع الدين شفا،

ترجمــه  ، غربــي-ديــوان شــرقي). ۱۳۸۰(. ____.۳۷
  .هرمس، چاپ دوم: تهران كورش صفوي،

 برآمـدن   ،بر افتادن صـفويان   ). ۱۳۶۵. (ويلم  فلور، .۳۸
 ترجمــه  ،)روايــت شــاهدان هلنــدي(محمــد افغــان 

  . نشر طوس :ابوالقاسم سّري، تهران
، خسرو و شـيرين شـعله     ). تـا بي. (ـ نواراني، وصال  ۳۹

  .کتابفروشي معرفت: شيراز
، انقراض سلسله صفويه). ۱۳۴۴. ( ـ لکهارت، الرنس ۴۰

بنگـاه ترجمـه و نـشر       : دولتشاهي، تهران ترجمه اسماعيل   
  .کتاب

شعرالعجم يا تاريخ شـعرا     ). ۱۳۶۳. (ـ نعمان، شبلي  ۴۱
، ترجمـه سـيدمحمد تقـي فخرداعـي         و ادبيات ايـران   
  .دنياي کتاب، چاپ دوم: گيالني، تهران

، ترجمه  زندگي نادرشاه ). ۱۳۶۵. (ـ هانوي، جونس  ۴۲
  . هنگي انتشارات علمي و فر: اسماعيل دولتشاهي، تهران

ديــوان  مقدمــه بــر). ۱۳۴۰. (همــايي، جــالل الــدين.۴۳
سـروش اصــفهاني، بـه کوشــش محمــدجعفرمحجوب،   

  . اميرکبير:تهران
مقدمــه ديــوان  ). ۱۳۴۲. (____________ـــ ۴۴

  .فروغي، چاپ اول: ، تهرانطرب
ــدايت،.۴۵ ــان   ه ــي خ ــا قل ــع ). ش۱۳۴۰. (رض مجم

  .رامير کبي:  تهرانتصحيح مظاهر مصفا، ،۱ج ،الفصحا
  

  :مجالت
هـاي ادبـي    تـاريخ انجمـن   «). ۱۳۳۵. (ـ اوحدي يکتـا   ۱

  .۴، ش مجله وحيد، »اصفهان
نقـش اصـفهان در     «). ۱۳۸۶. (اصـغر ـ باباصفري، علي  ۲

، مجله گوهر گويـا   ،  »پيدايش و تکوين سبکهاي شعري    
  .شماره دوم، سال اول، دانشگاه اصفهان: اصفهان

مجلـه   ،»بازگـشت ادبـي   «). ۱۳۱۱. (ـ بهار، محمدتقي  ۳
  .۱۳ و ۱۱ ،۸، ۷ ، ش۱۳، س ارمغان

سبک بازگشت و شعر    «).  ۱۳۸۶. (ـ مسجدي، حسين  ۴
مجلـه دانـشکده ادبيـات      ،  »اصفهان در سده سـيزدهم    

  .، تابستان۴۹، ش دانشگاه اصفهان
نگـــاهي بـــه برخـــي «). ۱۳۸۱. ( مـــشيدي، جليـــل.۵

، »هاي ادبي و فکري در غزليات حزين الهيجـي          ويژگي
  .، تابستان۲۸ ، شات اصفهانمجله دانشکده ادبي
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