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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره چهل و نهم, دورة دوم

  ۱۲۳‐۱۳۷صص , ۱۳۸۶                          تابستان 

  

  

  

  

  سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سيزدهم 
   ∗دکتر حسين مسجدي

  

  

  چكيده
اساس اين . ثر ساده دوره بعد مؤثر بود نظم و نیساز ، در زمينهی سبك بازگشت در شعر فارس

با اين وجود، اين حوزه و سبك .  استی اصفهان در قرن سيزدهم هجریحوزه ادب  تحول، متعلق به

گرچه دربار قاجار بسيار مؤثر بود، اما . دليل به دور نبود  ، و تقليد محض و بدونیاز ايستاي

ها و شاعران قرن  كثرت تذكره. ر ايفاكردند اصفهان، بيشترين نقش را در اين تغييی شعریانجمنها

  . اين ادعاست دهندةسيزدهم و چهاردهم، نشان

  

  يدي کليها واژه
  .ی ادبیاهسبك بازگشت، قرن سيزدهم، شعر حوزه اصفهان، تقليد، تذكره، انجمن

  

  مقدمه

شناخته  ‐ مفهوم رايجش  آن هم به‐ »تقليد« امروز، به طور معمول چون با مهر ی از تحليلهایسبك بازگشت در بسيار

 اين سبك گرچه بر تتبع و تقليد.  استشده یتوجه   و كمیمهر ی نيز بيشتر مورد بی از سبك هندیحت یشود، گاه یم

 به ظرايف یدستياب ، ما را ازی و افت در شعر اين دوره ايجاد كرده، اما صدور اين احكام كلّی ايستايی است و گاهاستوار

 چه اصيل و چه ‐ ادبيات ة  به محض قرار گرفتن در دايریهر اثر ادب. نمايد ید در آن، محروم مو بعضاً اطالعات موجو

تك  تك. خود است   روزگار خويش و طرز فكر و رفتار مردمان زمانة، آينی خواه ناخواه و كم و بيش از جهات‐ یتقليد

 تاريخ آن یها ناگفته  ازیگيرند تا هم برخ بايد مورد كاوش و سنجش قرار ی ادبیهاياين متون، به شرط داشتن ويژگ

 ی قمریهجر م  تا سيزدهمقرن يازده.  روزگار متن بهتر شناخته شودی و ادبیدوره به دست آيد و هم خصوصيات زبان

                                                 
  .ي دانشگاه پيام نور اصفهان زبان  و ادبيات فارس استاديار گروه‐ ∗

 ۶/۱۲/۸۵تاريخ پذيرش      ۱/۱۱/۸۵تاريخ اصالحات       ۳۰/۷/۸۵تاريخ وصول
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۴

 

تحقيق   از متون آن به همين دليل هنوزی است و بسياری مشمول همين احكام كلی گاه‐  چه در نثر وچه در نظم ‐

 .ده است مانینشده، باق

  اصفهان در قرن سيزدهم به چشمی شعرة دقيق از حوزی، پژوهشیدر تحقيقات موجود نه تنها به طور جد

 یتحقيق در اين دو، يعن.  ناقص ارائه نشده استیهاي بيش از بررسی از سبك بازگشت نيز چيزیخورد، بلكه حت ینم 

  شعر و شاعران اينی از بررس،البته. گردد ینزديك م از مواضع به هم ی، در بسياریشعر اصفهان و سبك بازگشت ادب 

  اما تحقيقات اين دوره، شعر بازگشت را بيشتر در)١(. سراغ داريمی محدودیناحيه، پيش از دوره بازگشت، پژوهشها 

 له ازبجز منابع از بين رفته، هنوز دهها دفتر و ديوان و تذكره و جنگ و بياض و رسا. كنند ی می متجل‐ تهران ‐پايتخت 

  . دنيا وجود داردیها اين سبك، به صورت مخطوط، در كتابخانه

اين    عمومی و ساير مسائل اين دوره، بدون بررسی، تحوالت سبكی و تاريخیتحقيق در تحوالت، مسائل اجتماع

  د، با اين و تحقيقات پرسود او داری شيرازی كه به مرحوم دكتر حميدینگارنده با تمام ارادت.  است ناقصیمنابع، كار

  و ديگران را راجع به اشعار امثالی، وحيد دستگردینظر او هم داستان نيست كه نقدها و تحقيقات امثال شادروان نفيس

 نادانسته و ناخواسته، اغفال عاشقان و دوستداران شعر، تشويق« و ديگران، ی بسطامی، فروغیيغما، نشاط، مجمر، قاآن 

 و با اين )١٢ص / ٦ (داند یم»  استی كه بازنگشتنی است و بر باد دادن عمرهايیندنكردن جامعه به خواندن آنچه سوزا 

  .شمارد ی انجام يافته را نيز باطل میهمين اندازه كارها اظهار نظر

  مانندی كه در دوره قاجار گذاشتند و سخنورانیبنياد«:  درست تشخيص داده بود كه گفتیمرحوم سعيد نفيس

  طبيبیعبدالباق  و ميرزای و وصال شيرازیعبدالوهاب معتمدالدوله نشاط و مجمر اصفهان خان صبا و ميرزا یفتحعل

 بايست قهراً در نيمه اول قرن سيزدهم، دوره ی گويندگان و سرايندگان جوان آن روزها شدند، می، راهنمایاصفهان 

، ی اقتدا كرد و وصال به سنايیه عنصرگونه كه مثالً صبا ب  چون همان،و فراهم كرد) ٦ص / ١٥(»  را فراهم كندیممتاز 

 )٤٤ص / ١٠(، ی و انوری به المعی، و قاآنی امير معزّی با چاشنی و بويژه به حافظ، و سروش به فرخیسعد  و نشاط به

گير نثر شده بود، تا   گذشته گريبانی كه در قرنهای از معايب]دست كم[بازگشت، اين طرز،  در نتيجه همين اقتفا و«

خان  درست امثال قائم مقام، فاضل  و نثر تنی بروز ساده نويسةهمين، زمين  و)٥ص / ١٩ (»و مصون ماند منزّه یحد

  . و ديگران را پديد آوردیگروس

  واردة را بهانیخراسان  غيری و حتی ايراد كلمات و تعبيرات شعر قديم خراسانی، گاهیا در شعر نيز گرچه عده

 .نمودند، اما اين حالت عموميت پيدا نكرد و به وسيله شاعران بعد تعديل شدكردن طمطراق و تكلّف در سبك بازگشت 

  وی و مجمر و سپهر و هدايت، به تدريج، سبك صبا را اصالح كردند و به شيوه خاقانیقاآن« یمثالً به نظر استاد هماي

 یسبك بازگشت، نوع بر آن بود كه ی استاد هماي).٣٤٨ص / ٣، ج٢٥ (» نزديك ساختندی و فرخی و عنصریمنوچهر

كه عنصر غالبش ) یطرز هند( قديم و متوسط ی است از سبك عراقیا آميخته«است؛ به اين معنا كه   جديدیسبك عراق

 كليم و صايب با ی سبك هندی به انضمام چاشن، است‐ یالدين اسماعيل اصفهان  كمال‐ یالمعان خالق  یها طرز گفته

 ی عموم اين تحوالت، ابتدا در حوزه ادب، به هر حال).١١٦ص / ١٤ (»ن آی و معنویمميزّات لفظ همه مشخصات و

  .اين حوزه اعمال شد  اصفهان و يا به وسيله پرورش يافتگان
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  ١٢٥/    سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سيزدهم

  

 بر نثر دو سه قرن ياد شده نيز بيشتر مهر تكلف  ‐ گيرد یبرم  كه عموماً حوزه شعر اين دوره را در‐ به جز تقليد

 و ی كه در تمام متون نظم و نثر تقليدی در حال؛اند  مانند تسجيع و ترصيع زدهیهاي ه در كاربرد آرايیرو تصنع و زياده و

 ‐ تقليد و تكلّف تنها ی يعن‐ و تقليد نيست؛ بلكه بايد گفت اين دو یپرداز متكلّف و مصنوع، مقصود صرف، آرايه يا

  .، هدف دومیپرداز ی اگر هدف نخست باشد و معنیاهداف است، حت  ازیيك

 به كار نبردن يا استعمال اندك ی كه در نقد و سنجش متون، گاهیدر روزگار. تكلّف كه روشن استتكليف 

 شدند، مثالً یرو م پيرايه فصيح روبه ی با يك متن بیشد و وقت یدشوار و تركيبات ناهموار بود كه عيب شمرده م  واژگان

، اديبان، سخنوران، مترسالن و دبيران ناچار به اين ) يب/٢٦ (»االلفاظ الغريبه  انه خالٍ عنیالعيب فيه سو«: گفتند یم

ديد؛ از سجع   توان ی را می از مختصات نثر فنی از متون اين دوره بسياری چنان كه در بعض؛داشتند یگام برم سمت و سو

 و یفارس ر، ايراد احاديث، امثال عرب، استشهاد به اشعای، تلميحات، استدالالت قرآنیو موازنه و ديگر صنايع بديع

 یشعرا تا) ع(ی اشعار منسوب به حضرت علی و حتی و ظهير و متنبی و انوری فردوسیها  از قبيل سروده،یعرب

البته انتخابها،  . اشعار مشهور، مصاريع و امثال ساير و غيرهی بن عجاج و نيز تحليل و تضمين عبارتهاه، مانند رؤبیديگر

 را یبرخ دهد و یزنان را بر يكديگر امتياز م  ، قلمیآور  و مناسبیپرداز  مثل هم نيست و بداهه،از حيث حسن

  .كشد یبرم

 یها توان گفت كه تسجيع ی نم‐ از ناقدان ی مانند بسيار‐ها نيز لبريز از اطالعات است و مثالً  بيشتر همين آرايه

  ان ترجمه را از متن آنها با هم صاحبیجا و يا اسام توان تراجم را جابه ی صرف است و میپردازان، آرايه ساز تذكره 

  ذكریاهللا خان طرفه محالت  ميرزا فرج»تذكره خازن االشعار« از یا  اثبات خالف اين مطلب، نمونهیبرا! عوض كرد

  :گويد ی می شيرازیهمادربارة او . شود یم

 »سيمرغ« یها  آوردن واژه).١٤‐١٣صص / ١٤(» ... بلند آشيان همت، ميرزا محمدرضایسيمرغ قاف عزلت، عنقا«

 یطلب ، هما از جاهی بلكه اين معنا كه به گفته استاد هماي،دارد و آن هم صرف موازنه و ازدواج نيست  ، دليل»همت«تا 

 طايفه ی و از سركردگ»در عين اقتدار، ترك همه كار كرده و مدرسه، اختيار«صاحب همان تذكره،   دور بوده و به قول

 سه پادشاه از آقا محمدخان تا مالزمت ناصرالدين شاه، گريخته است، سبب شده تا ‐دو   گرفته تا التزام ركابیفيل

ها، در باب همه شاعران صدق يپرداز  مسلم است كه اين گونه سجع،البته. بيارايد  ها را اين چنين نويس واژه تذكره

  .كند ینم

  است كه باعث امتياز آن از ادبیا سنت ریادبيات هر قوم« : در سبك بازگشت نيز بايد گفت»تقليد«اما در مورد 

  اينی ادبة داده و بيش از پيش، گنجينی به ادب پارسی چنان كه همين سنت تقليد، صبغه مخصوص؛گردد یاقوام ديگر م 

  صرف و ناقص، از كاری شك و شبهه نيست كه اگر واقعاً كار اين مقلدان، تقليدیجا.  ساخته استیمرز و بوم را غن 

  اگر با همه نقص، كار،یالسويه است، ول ی نداشته باشد، وجود و عدم آن علید بوده و هيچ گونه ارزش هنرشايسته استا

/ ٣٠(»  قايل نبودی آن ارزشیتوان وجود آن را بيهوده دانست و برا ی باشد، آن وقت ديگر نمی جهات امتيازیدارا

  ).٢‐١صص

 , البته.اند  از آنها به آن دست يافتهیياز است كه برخ به همين امتی دستيابیتالش عموم مقلدان اين سبك، برا

  وی سلجوقة و نيز نثر دوری و عراقی وجوه شعر دوره خراسانة از آنها از همیالنعل بالنعل برخ تقليد كوركورانه و طابق 
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۶

 

م ادبيات  مهی سبكهاميان از آثار خود و در نتيجه كم فروغ كردن اين سبك در یاصالت كردن برخ یادوار ديگر و ب

 : ابن يمين به ممدوح گفتیاگر در دوره اول شعر پارس.  نيستیانكار كردن  یفارس

  )٢(ر، شيرـره دلير ز پستان شيــنوشد ب       دل تو از يمن رأفتتـار عــدر روزگ  

  : گفتی در مدح محمد خطيبیيا اگر سناي

  )٣(ربايدـاه نــبرگ ك یاد همـردبـكه گ          كنون شدست بر انسان ز فر و حكمت تو

  : گفتیيا اگر رودك

  چنان گريخت ز دهر دورنگ، رنگ فتور      یــرخ مينايـر چـو در زيــه دور عدل تــب

   )٤(ز تارك عصفورـري ونـبه نيش چنگل خ      ‐ همچو باد سنبل را‐ه كند ـــكه باز شان

  ینه فقط همه جا به خاطر تملق و بيان دروغمانند اين تعابير را تكرار كرده باشند و اگر عموم شاعران بزرگ 

  بهی از ادبيات كهن ماست و ملكم خان نيز مبتالی سطحیانگارانه و برداشت  سادهیچاپلوسانه بود كه اين تصور، گمان

ورزيد و  یستودند، حكماً از ميامن عدلش، گرگ با ميش اخوت م ی را كه میو هر ظالم...«:  بود كه نوشتیچنين گمان 

،  بلكه آوردن اين گونه تعبيرات )٣٢١/ ١، ج١(» ...كرد یطوت قهرش كهربا، دست تطاول به كاه ضعيف دراز نمس از

 مثالً خلط ؛ اين متون استخراج و نقد گرددةكه همه بايد از آثار انديشه ورزان گوينده و سرايند  هزار و يك دليل داشت

.  از داليل اين نگرش استیا در ادبيات پس از دوره اسطوره، يك آنهةآگاهان آگاهانه و ناخود  اساطير و دخالت دادن

تواند از  ی نهفته در اين متون نيز می بشر و كهن الگوهاة ديرينی، آرزوهای آرمان شهریروياها   و تحقّقی تجلّیآرزو

  :گويد ی میراوند علل آن باشد كه محمد

 ها و آبها و غير آن، و ها و ميوه  و غلهی و چهارپایدم او اثر كند در آیتا يقين شود كه همت پادشاه و نيكوي...«

   عزّوجلّ عدل و انصاف پذيرد تا از ميامن عدل او، اختطافیاز اسالف خويش اعتبار گيرد و از خدا ...سلطان قاهر

  حقير كوتاه گردد و منقار باشه از تهدم عصفور و ضرر زهر از نيش زنبوریا خطّاف از ذباب ضعيف و تعرض پشه

 از مزاج طبايع اربعه ی كه در فراق رخسار كاه، زرد مانده است، سرخ شود و تضّاد و تنافیربا  كاهةماند و چهر  منقطع

  .)٩٩‐٧٨صص/ ٨(» ...گزنده، از لعاب نوش دهد و برخيزد و مار

 زد، علمري ی فرو می به صورت آواری از صور اساطيریجا كه قرنها بعد، پس از نسلها و عصرها، بسيار اما آن

  دریگردد و دهها تغيير اساس ی زير و زبر می روحیشود، نيازها یدهد، فلسفه دگرگون م یپذيرد و تغيير م ی میدگرگون 

  : بگويدی در سده سيزدهم در مدح سيدشفت»اختيار«دهد، اگر  یحيات و فكر بشر رخ م

  ژه ضرغام نشتر استـــم خيره، مــر چشـــب       زالـانب غـ جیردــدل او كه ننگـــــاز ع                   

  خنجر است       نوك غنم، شاخ چيره، برگرگ      گله هيچی سویذردـد او كه نگـــوز عه                   

  :اش در شيراز بگويد ی و مدت داروغگ»شحنه« در مدح )٢٢٢ص/ ٣١ (تذكره ماثرالباقريه در »یا زواره وفا«يا 

  كه از بيم احتسابش،ی؛ به نوعیها حفظ مال و حراست اهل و عيال سكنه آن ديار كرد مدتو به اقتدار تمام، ...«

از سياستش نه همين گرگ  ... ی و مغناطيس، جذب آهن به خاطر نياوردیكهربا دست تعرض از سر كاه كوتاه كرد

 ی با آن كه طبيع‐فاره را سرقت تيزدندان، انياب به خون گوسفندان نيالود و شير شرزه، قصد صيد گوزنان ننمود، بلكه 

 ی ندارد و كسی اسالف توجيهیها  مايهی،  جز تقليد كوركورانه و موبه مو)١٧١ص / همان(» شد ... فراموش‐اواست 
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  ١٢٧/    سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سيزدهم

  

 یها سده  یورز  و عصر انديشهی قرون طالي»یيونان زدگ« كه بازتاب »یيونان ستيز«يا اگر مسأله . شد تواند یمنكر آن نم

 به اوج خود ی است و با گسترش عرفان و تصوف در ادبيات فارسیتا قرن پنجم در جوامع اسالم  یدوم و سوم هجر

  : صرف استیمحتوا و تقليد ی از متون دوره بازگشت زنده شد، بیافول، دوباره در برخ رسيد، پس از قرنها

  با فيض درت ز خاك يونان       م بادا اگر زنم دمـــشرم                   

  )١١١ص/ همان(

  نيز– زبان و گويش ‐ اقوام و نسلها یها  از متمايزترين شاخصهیاالسف به يك در سبك بازگشت اين تقليد مع

یهاي سبب سايش و دگرگونی متمادی و بازگشت، گذشت قرنهای خراسانی كه در بين سبكهای يافت و در حالیتسر 

  خراسان قديم بر يكديگری از خصوصيات زبانی در برخی شده بود، شاعران اين طرز، حتیمتعدد ديگر در زبان فارس 

  :گويد ینامورترين شاعران سبك بازگشت است، ماز سروش كه . جستند یسبقت م

  اش صاحب عبادــودال بـــه گـــقافي    از وزرا يك وزير چون تو شناسم        

  )٤٩ص / ١٠(

 ی پيدا كرد و خصوصيتم و هفتما در متون قرن شش آن ریتوان بقايا یيا آوردن ادات پس از متمم كه به زحمت م

  ظرفيهی»با« كه به یاين ادات بعد از اسم«.  دانستیتوان در ادبيات، آن را كامالً متعلق به سبك خراسان یاست كه م 

هفتم پذيرد و از قرن  ی اين شيوه به تدريج در نثر و نظم نقصان میآمده است، ول یمضاف باشد نيز من باب تأكيد در م 

ص / ١، ج٢٥٣٦بهار، (» گردد یرود و در شعر هم از قرن هفتم به بعد تقريباً متروك م یبعد تقريباً در نثر از ميان م  به

٤٠٢(.  

  :گويد ی می در بيتیشود كه مثالً آتش در وصف سيدشفت ی ديده ماي حال اگر در تذكره

   تو كه را قدرت، كه را يارا؟ی طبع و راخالف   توی تو، بر آن بر، خاك پایبه هر سر در، هوا          

  )٢٤٥ص / ٣١(

 اين ی شعرای از ناآگاهی در سبك بازگشت كه ناش»بر به«وجود آمدن بدون توجيه حرف اضافه مركب ه يا ب

  :دو نمونه آن در همين تذكره چنين است. استعمال بجا و درست حرف اضافه دوم متمم است دوره از

  آموده بر به گوهر رخشان در آن حصار            ی آسمان درزآن پس گشاده ديدم چون     

  )١٣٢ص/ ٣١(

  :آمده  چنين  همی بدنه هم بدهد، اما در ديگریتواند معنا ی در بيت فوق، م»بر«البته 

   دستار احمد بر به سر، خفتان موال بر به تن         ن به يكران ظفر، تيغ بيانت در كمرـبنشي     

  )١٣٧ص/ ٣١(

  آنها، دواوين ویبيشترين مطالعات و جستجوها.  زبان استیهايير و تقليد هم بدون توجه به دگرگوناين تأث

 در عمر صدساله خود عموم كتب ی آتش فريدن شاعر يعنيهمين. گرفته است ی را در برمی و عراقی خراسانةمتون دور

از «شده،  یحبت و شنيدن سخنش، نصيب هر كس م، افتخار مصااي  زوارهكرده و به گفته وفا یهم مرور م ها را اين دوره

  . بوده است)٢٤٤ص/ ٣١(» یغيرها مستغن جميع كتب تواريخ و
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۸

 

  نظيریند و مطالعه و شنيدن مطالب كتب دوره خراسانا هپادشاهان و شاهزادگان قاجار نيز عموماً همين گونه بود

شاه،  یفتحعل:  پادشاه قاجار كه عبارت بودند ازتن از هفت چهار. ه است آنها بودة روزانیها  جزو برنامه،شاهنامه

از بقيه  نيز . سرودند و از دو نفرِ نخست، ديوان در دست است یشاه و احمدشاه، خود، شعر م یشاه، محمدعل ناصرالدين

ر دارالخالفه تهران، تحت تأثي.  استی و عراقی  كه همه تحت تأثير سبك خراسان)٥( نقل شده،یهاي سروده ها در تذكره

 مثل ی كسیبرا. كرد كه با اين سرمشق تتبع و تقليد كنند ی شايان و شايگان می تشويقهایهاي سروده همين عامل از

 و ی از اين شكلها، شاعرپروریيك.  كردن از دربار غزنويان بويژه محمود، مالك و معيار بودیپيرو شاه، یفتحعل

 و یبيهق از فخرالدين مبارك شاه، تاريخ الحرب و الشجاعه مانند یبه گزارش تواريخ«. سلسله بود   آنینواز اديب

شاعر در دربار غزنين گرد آمدند و محمود همه ساله نزديك چهارصد هزار دينار در راه تشويق  ، چهارصدچهارمقاله

  :گفتند ی میكرد و آنها از زبان عنصر یصرف م  شاعران و دانشمندان

   )٦(سر  جزو ننهاد اندرين جهان يكیكس           راـ شعیدر ترازوــقال انــــزار مثــــه                           

  )٣٢٧ص /١٣٥٥فلسفي، (

  دری و مذهبی دربار و اعياد ملی در مجالس رسمی و ستايشگریسراي  مديحهی كه برای موانعی وقت،بنابراين

 اين موانع با بروز فتنه افغان و ظهور. د گشتحضور پادشاه موقتاً به وجود آمده بود، مفقود شد، دوباره اين مراسم تجدي

  صبا تا دورهیالشعراي شاه به بعد آن را دوباره احيا كردند و از ملك یقاجارها بويژه از زمان فتحعل. نادر حادث شده بود

 مرحوم استاد.  از اين آداب بودی  بخش)٧(قصايد سالم،. شاه ادامه يافت  در دربار مظفرالدينیالممالك فراهان حضور اديب 

  دورهی شعریها  شعر بازگشت و تجديد شكلی اصلی در قالبهای و چنان مخاطبی در مورد تأثير چنين محيطیهماي

  :گويد یاول م 

 ی پرطنطنه در ايران معموالً مولود و مالزم دربارهای غرایها  چكامه پرداز و رواج نوع قصيدهیظهور شعرا«

  ی بالطبع خريدار است و رواج نوع غزل و تغزالت و تشبيهات عاشقانه، موافق مقتض پرشكوه بود كه اين متاع راةشاهان 

ه دنبال آن،  ب).١٥ص / ١٣٤٥همايي، (»  استی و متناسب با ايام آسايش و شادكامیمحيط عيش و عشرت و شادخوار

موج تقليد و تتبع در . رسيد یم در سبقت و تقرب داشتند و دامنه آن به شهرستانها نيز یسع  شاعران قاجار نيز در تهران

 به ی در تهران و ديگر اياالت حتی جويی برتری، اقتراح و گاهیسرمشق گرفتن، نظيرگوي  دریآثار گذشتگان و سع

 یسرعت رو به افزونب گوناگون در اصفهان، شيراز و ديگر شهرها یانجمنها. رسيد شاعران درجه دوم و سوم نيز

در اين انجمنها . شاعران دربار تهران در اطراف بزرگان سياست و ديانت شكل گرفت   از مجمعیا  گونهیگذاشت و حت

 یاما در انجمنها.  و طبيعتاً با موضوع ستايش و توصيف رايج بودی و دوبيتیقطعه، رباع ،ی قصيده، مثنویبيشتر قالبها

 بودن ی و صيقلیبرگزيدگدر « خود ی تقليدهایشاعران در ژرف ساخت شعر. مطرح بود  ویآزاد، غزل، قالب اصل

 ی نو و افكار تازه و طمطراق لفظی و در تركيبهای دلپذير و دقيق به منوچهریهايگزينش نقاش الفاظ به مسعود سعد، در

 مثالً ؛ اين انجمنها بودندیها ترين سرمشق  و حافظ شاخصیدر غزل نيز سعد. كردند یم  اقتفا)٢٢ص  /۶(» یبه خاقان

 ی معروف سناية نظر به قصيد،)٢٧٤‐٢٦٩صص/ ٣١ (تذكره مآثرالباقريهرسا و بلند در   یا ه كه با قصيدیوصال شيراز

 استقبال ی و زبان از حافظ و سعدیسراي و قافيه و سبك سخن   غزل و قصيده خود را كامالً در وزن٤٨٠دارد، در حدود 
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  ١٢٩/    سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سيزدهم

  

قصيده از جهت   ت كه در اين وصال در آن اسی اما سع).٩٩٢‐٩٩١صص/ ٢، ج١٣٧٨طاووسي،  (و تقليد كرده است

  : ارائه دهدی اجتماعیمحتوا، شعر

  یـــدان یلّت نمـن مـاع ايـ اتبیحال یـرا بـــچ             یپرس یـن كشور نمـاي  را از محنت سكّانــچ

       یمسلمان درد   دينشان هست و نهیه نه پرواك   اندراين كشور  تميز است یب یدردست مشت قلم

  :ه استشت زبان وصال نيز تأثير گذای روی تازه گاهی اين محتوایحت

  یت استدراج رحمانــان كرده اســـ مغرورشیلــب            بندند یخواهند م یز كفر و دين به هركس هر چه م              

و   شيراز در آن زمان رخ دادی است كه بين علمای، اختالفیموضوع اين قصيده هم جز مديحه و تمجيد سيدشفت

  .در اين موضوع، قصيده وصال ظاهراً تنها منبع موجود است.  ميان مردم شدیسبب چند دستگ

 یزند نيز يك  خان رفاه حاصل زمان كريم. اين انجمنها و انجمن مشتاق در اصفهان رسماً از قرن دوازدهم آغاز شد

  او ویبار و ويرانگر آخر پادشاه خش اندوهبا مرگ نادر و به پايان رسيدن ب. ترين عوامل تكوين آن انجمنهاست یاز اصل 

 .الرعايا آغاز شد ، تدريجاً دوره بيست ساله آرامش و ثبات ملك وكيلی قمر١١٦٠خان در سال  انتقال قدرت به كريم

آمدن    مثمرتر شد و در نتيجهیشاه یخان، بعدها در دوره حكومت فتحعل  زمان كريمی دوره نادر و صلح و صفایثروتها

پايان   را تایهايي بيشتر فراهم گشت و شاعر نوازی غزنوی از دربارهایساز  نظيرهیها و ثروتمندان از هند، زمينهشاعران 

   را دوره‐شاه   از مرگ نادر تا مرگ ناصرالدينی يعن‐اين دوره صد و پنجاه و سه ساله .  سبب شدی ناصرةدور

  ).٤٣ص / ١، ج١٣٥٨بهار،  (اند  ناميدهیبازگشت ادب

 سيد :شد یو با حضور افراد زير تشكيل م)  ق١١٦٦/٦٩/٧١. ف( مشتاق ی مشتاق به اشراف ميرسيدعلانجمن

، )ق١١٩٨ف (یاحمد هاتف اصفهان ، سيد) ق١١٩٥ف  (یبيك آذر بيگدل یعل ، حاج لطف) ق١١٩١ف ( طبيب یعبدالباق

ف  (یاصفهان  محمد شعله  سيد،) ق١٢١٢ق  (ی، مالحسين رفيق اصفهان) ق٧‐١٢٠٦ف  (ی بيدگلیسليمان صباح  حاج

، یمشرب عامر ،) ق١١٩٥ف  (ی قمی صهباینق /یآقا محمدتق)   ق١١٩١ف  (ی، ميرزا محمد نصير اصفهان) ق١٢٠٦

مولوي و مظفر حسين  (، ميرزا صبوح)ق١١٧٧ف  (ی آقا محمد خياط عاشق اصفهان)١٦٨، ١٣٤٣نژاد تبريزي،  گرجي(

  .)ق١١٨٥ف ( یالقان،  درويش عبدالمجيد ط)٧٣٨، ١٣٤٣صبا، 

 بساطش برچيده شد و نظام عقد آن مجمع دانش گسيخته گرديد و هر يك از«گرچه اين انجمن با مرگ مشتاق 

 ديگر ی شاعران و مجامع ادبة از آنها پرورندی اما به ظاهر برخ،)چهل و هفت/ تا مكي، بي(»  رفتندیدايره جمع به جاي

 نيز یميرزا نصير اصفهان. خان صبا را در شعر پرورش داد یچون فتحعل ی، شاعریصباح   مثالً حاج سليمان؛شدند

 ی، قاآن) ق١٢٢٤ف (، نشاط ) ق١٢٤٤ف (همچنين مجمر . هاتف، فرزندش سحاب را پرورد  را ویعبدالرزاق بيك دنبل

ف (و يغما )   ق١٢٧٤ف، (ی، فروغ) ق١٣٠٨ف،  (ی، شيبان) ق١٢٩٠ف (، هما ) ق١٢٨٥ف ( ، سروش) ق١٢٣٨ف (

  .شاعران مكتب مشتاق بودند  شاگردان)   ق١٢٧٦

 پيش از یهمزمان با انجمن او و حت. شد ی در اصفهان در انجمن مشتاق خالصه نمی انجمنی      اما همه شعرا

 ق، در فعاليت و جنب و جوش بود و در ١٢٥٥ تا ١٢٤٠ ی بويژه در حدود سالها،یشفت  پيرامون سيدیانجمن شعرا  آن

 ١٣٠٣ف ( مسكين ی، ميرزا محمدعل) ق١٢٥٥زنده در (، ميرزا عبدالكريم سيما ) ق١٢٤٨ف ( وفا یدعلميرزا محم  آن
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۳۰

 

 بهار از شاعران شاخص آن بودند و محل تشكيل آن ی و ميرزا محمدعلی اردستانیيوسف حكيم، رونق، فدا سيد ،)ق

  . بودیدگان چنين انجمناز دست پرور)   ق١٢٨٥ف (سروش .  در مسجد سيد اصفهان بودیشفت سيد  مدرس

؛  در اصفهان سراغ نداريمی انجمن او ديگر جمع مشهور و پرقدرتی دو دهه پس از مرگ مشتاق و فروپاشیتا يك

  . مانند انجمن نشاط حفظ كردندی پرآوازه بعدیها  حفظ انجمنیگو اين كه مجامع كوچكتر زمينه را برا

  به نام خود در اصفهان تشكيل داد كه هریسيزدهم، انجمندر طليعه قرن )  ق١٢٤٤ف (ميرزا عبدالوهاب نشاط 

رفتن   با  ق١٢١٨اين انجمن در سال . از ناموران انجمن نشاط، سيدحسين مجمر بود. شد ميدو هفته يك بار تشكيل 

  ).٣٨٨ص / ۹ و ٢٩ص /١ ج ,۱ (نشاط و مجمر به تهران تعطيل شد

  و عضويت محمدابراهيم)   ق١٢٢٩ف  (ی واله اصفهان به رياست آقا محمدكاظمیپس از انجمن نشاط، انجمن

)  ق١٢٣٥ف ( نيز شد، ميرزا محمدصادق ناطق ی، آقا محمد طلعت كه عضو انجمن سيدشفت) ق١٢٢٦ف  (ی اصفهانیره

  ).٣٨٦ – ٨٧صص/ ۹ ( تشكيل شدی و محمدصادق پريشان سدهیاكبر پيمان ماربين ی، عل]گوينده قصيده معجزيه[

 كنزالفقرا كتاب مؤلف ،ی اصفهانیمحمدباقر گز  را مالیا در اواسط قرن سيزدهم نيز انجمن بسيار گسترده

  : شناخته شده آن بودندیدر اصفهان ايجاد كرد كه تا سال وفات او فعال بود و معاريف زير از اعضا)  ق١٢٨٦ف(

محمدابراهيم  ، ميرزا) ق١٣٠٢ف ( آشفته یعلحسين ، ميرزا) ق١٢٩١ف (الشعرا   تاجیاصفهان  ميرزا نصراهللا شهاب

ف (محمدحسين عنقا  ،) ق١٣٣١ف (محمد بقا  سيد ، مير) ق١٢٨٩ف (، ميرزا عبداهللا سرگشته ) ق١٣٠٢ف (ساغر 

 ، ميرزا) ق١٣٠٤ف  ()٣، ١٣٠٥فروغي،  (رضا پرتو ی، ميرزا عل) ق١٣٠٣ف ( مسكين ی، ميرزا محمدعل) ق١٣٠٨

 شناختند و تا بيست یاين انجمن را با نام ابوالفقرا م. و سها)  ق١٣٢٣ف  (ی، عمان سامان) ق١٣٠٥ف (عبدالرحيم افسر 

  ).١٦٤/ اوحدي يكتا (اند  آن را در منابع ياد كردهیو چهار نفر از اعضا 

،  كه در انجمنها رفت و آمد يا عضويت ثابت نداشتندیاما در آن سده نيز مانند همه اعصار مشابه، عدد شعراي

  از آثاریا  نام و گوشهیماندگار  در)٨( در تاريخ ادبيات به اندازه تذكرهیهيچ منبع.  نامور آن بودیبيش از اعضابسيار 

 یها  به تعداد اين تذكرهینگاه.  در سده سيزدهم در اوج خود بودینويس  بويژه كه تذكره؛نداشته استتأثير اين شاعران 

  :سه آن بين چند سده، مؤيد اين مدعاست و مقايیده به كوشش مرحوم گلچين معان ش ثبت

   تذكره٦٣: قرن يازدهم

   تذكره٧١: قرن دوازدهم

   تذكره١٥٠: قرن سيزدهم

   تذكره٢٠٠: قرن چهاردهم

  دست كم نام عموم،توانست به دواوين یها نيز با همه ظرفيت خود نم  تذكره،با وجود اين كه آشكار است

 اودان كند، اما بودن آنها بسيار مغتنم است و نام شاعران زير را غالباً از اينيزدهم اصفهان را ثبت و جة سسرايندگان سد

  :توان به دست آورد و به عنوان پاسداران  شعر اصفهان در قرن سيزدهم ياد كرد یمتون م 

 خان  ، محمدزمانی سپهر كاشانی، ميرزا محمدتقی رهبان اصفهانی، ميرزا محمدعلیميرزا جعفر راهب نايين

 ، ميرزا احمدی نراقی، مال احمد صفايی اصفهانیمحمد صفاي ، مالی، ميرزا محمدباقر سروش اصفهانیاصفهان یسخا 

 ، ميرزای، آقابابا عارض اصفهانی، ميرزا حسن ظريف اصفهانی صبوح اصفهانی، ميرزا محمدعلیصبور كاشان
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  ١٣١/    سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سيزدهم

  

  ، ميرزا عبدالوهاب قطرهی اصفهانی، فريدون بيك مينای اصفهانی، ميرزا محمدصادق نامی اصفهانیمحمدحسين يار

 یميرزا محمدعل؛ )به نقل از نگارستان دارا (ی، ميرزا محمدرضا منصور اصفهانی اصفهانیاهللا فريب ، ميرزا حبيبیاصفهان

، ی مونس اصفهانیمحمدعل ،ی، محمد نصيب اصفهانی اصفهانی، محمدحسن نوری اصفهانیعل  ، مشتاقیطراز اصفهان

، یسلطان شقايق اصفهان خليفه ، ميرزای اصفهانی، محمدصوفیرضا نشاط اصفهان ی، علیاصفهان یالعابدين نيك زين

 ی، محمدباقر عامیغيرت اصفهان ، ميرزا جعفری اصفهانی، محمدرضا شكيبی كاشی، صاحبی اصفهانی شيدایمحمدعل

، ميرزا احمد یغياث اصفهانميرزا  ،ی، ميرزا حسين غالب اصفهانی عارف اصفهانی، محمدتقی، عنايت اصفهانیاصفهان

، آقا حسين ی كاشیمحمدكاظم تجلّ ،ی بيدگلی، ميرزا صادق بزمی اصفهانی، ميرزا هادی اصفهانی، عبدالمولیكاش  كشته

 یمحمد تسليم ، سيدیجذبه كاش  ، آقا مؤمنی، محمد صادق انيس اصفهانیاهللا حاتم كاش ، هيبتی خوانساریخضر

، ميرزا یابومحمد انجم اصفهان ،سيدیاكبر نظنز یعل ، ميرزایمحمد اميد اصفهان ، ميریافميرزا جعفر ص ،ی، باقر كاشیكاش

، ی كاشی، رفيعی، ميرحيدر معمايیاردستان  ی، عبدالرحمن ذوقیاصفهان  ی حلمی، محمدقلی اصفهانیخان اسير حسين

، ميرزا حسين شميم یاصفهان سالم یسلطان  خليفه  یمحمدعل ،ی اصفهانی رفيعی، محمدعلی اصفهانیمحمدحسين ذوق

 مهجور ی، محمدعلیمحمد نصيب اصفهان و آقا) العشاق به نقل از بستان (ی اصفهانی، ميرزا محمد صبوحیاصفهان

العابدين  ، ميرزا زينی، ميرزا عابد اصفهانیاكسير اصفهان  ی، ميرزا عظيمای اصفهانی، ميرزا محمدحسين ياریاصفهان

، ميرزا ی اصفهانیميرزا نياز احمد ، سيدیهمايون فريدن  ، شيخ عبدالعالیوامق اصفهان، آقا محمدصالح یطبيب اصفهان

، ی، ميرزا محمدحسن ظريف اصفهانی اصفهانیداوود بينوا ،ی، ميرزا محمدرحيم بيدل اصفهانیمحمدرضا منصور اصفهان

 ، سيدی اصفهانیان اسيرخ ، حسينیاصفهان  محمدصادق انيس محمد آتش، ، سيدی افشار الفت كاشیميرزا محمدعل

حسين ثمر  ، سيدی اصفهانیاهللا جناب جوزان خرم، ميرزا فتح  ، ميرزا محمدهاشمی طباطبايیابوالحسن حريف جندق

 یمحمد صفاي ، مالی اصفهانی شيدایمحمدعل ، آقایمحمداميد اصفهان ، سيدیخود اصفهان یالعابدين ب ، ميرزا زينینايين

 یكاشان ، ميرزای اصفهانینشاط  ، ميرزا محمدباقر بيگی، عبرت نايينیاصفهان يرزا محمدرضا، می، مالرضا اصفهانیاصفهان

، ی، محمدرضا عرب كاشیو حاج محمداسماعيل ذبيح عارف كاشان) خاقان  به نقل از انجمن (ی اصفهانیمحمد فروغ

، عبدالوهاب گلشن یيه سده، شيرين جهان فانی اصفهانی، نعيم سدهیآباد نجف  ، مخمورهی شايق اردستانیمحمدعل

 ی، محمدعلی مرشد نساج كاشی، آقا مهدی اصفهانیمحمود نير سده سيد ،ی، عبدالحسين نداف اصفهانیاصفهان

، آصف ی چالشتریمحمدباقر راع و مير) ی قرن اول بهايیتذكره شعرا از) (؟(، خديجه كاشيه یسده ، سينایسلمان

اهللا دريا،  ، ميرزا لطفی بروجنی، محمدامين دفتریابوالفتح دهقان سامان يرزا، م)دستان (یاهللا بن ، ميرزا حبيبیقهفرخ

، محمدامين یاهللا هماي طغرل، عبدالرحيم صفار، عبدالخليل شعاع، هيبت  ، عزيزاهللا خانی مصباح قهفرخیمحمدعل

 ی، محمد سليمیر، ابوالحسن سائل چالشتیسيار، محمود سالك قهفرخ  یمحمدتق ، مالی ناجیعل حسين هجران، مال

، ی، ميرزا عبداهللا ذره، محمدحسين اخگر دهكریدهكرد  یهاشم ره ميرزا ،ی، محمدصادق سالك قهفرخیدهكرد

، ی لنجان، ميرزا محمد حسن قلزم وردنجانی، حسين كرچگانی قهفرخیلطيف ، ميرزا عبداهللای دهكردیعبدالصمد مالل

، یدهكرد  العابدين فايق زين ، آخوند مالی بروجنی فرخی، محمدعلیانيانفاتح ز  اهللا ، فتحیميرزا عبدالوهاب قطره سامان

، ی بروجنی، محمدهاشم اختری، ميرزا جواد چهارمحالی ثابت بروجنیعل قربان ، ميرزای افسر بروجنیعباس  یمرتض

 یبدالرزاق برهان عی جونقانی انور، ميرزا قاسم بيضای عالیپرويزخان باباد ميرزا  ، حاجی سامانیابوالقاسم احتضار
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۳۲

 

، ابوالحسن ی، ميرزا اسماعيل افالكیمحمدابراهيم دهكرد حاج ابوالفتح آثم، مال ،ی دهكردی بينوای، حاج علیچالشتر

، ميرزا ی، عمان سامانی چالشتری، عبداهللا غمين، محمدباقر عطاي)انجم( ی دهكردیعوض مظهر  یاديب، كربالي

، ی، ابوالحسن آبق، احمد اديب اصفهانیمذنب، ميرزا حسن آتش بروجن  عبدالوهاب مجنون، ابوالحسن مجرم، نصراهللا

، ی، ميرزا شكراهللا خورشيد سامانیمحمد خاك عبدالوهاب خرم، سيد ، مالیقهفرخ   خادمیعل ، عباسیمحمدباقر امام سيد

 غمگين یعل ، غالممحمدحسين آقازاده ، مالی دهقان دهكردیمحمدكاظم خاضع، محمدعل ،یعبدالخليل خاشع زانيان مال

، ی، ميرزا احمد مالل دزكی، محمدهاشم دهقان، خسرو ديوانه دهكردیميرزا احمد صفاي حسين غواص، ، مالیقهفرخ

يا به  (ی بختياری شاكر، شهری، سيد محمدعلی شايق چالشتریقل یخان سياره، عل  یقل ، حسينیعبدالرحيم شاك مال

و محمدحسين غالب ) یبه نقل از تذكره شاعران بختيار. (ی زاينان، درويش محمدحسن)»یهيد«الفصحا  ضبط مجمع

به نقل از تجربةاالحرار و تسليه  (ی، ميرزا طيب طوفان هزار جريبیمحمد نصيب اصفهان ، ميرزا جعفر غيرت،یاصفهان

، یمد خوانسار، آقا مح)؟ (یگلپايگان / ی، محمد صادق مدهوش خوانساریالعابدين خوانسار زين و حاج ميرزا) االبرار

، ی، حاج مالسميع خوانساری،  شهاب خوانسار)یقودجان (ی، صفا كودكانیمالعبداهللا خوانسار ،یعندليب خوانسار

و ) ی خوانساریبه نقل از تذكره شعرا( ميرزا رضا بديع ی خوانساری، تاجری خوانساری، تابعیميرزا جواد اسيرخوانسار

به نقل از تذكره دويست  (ی كاشانی شيدا، ميرزا محمدقلی، محمدعل صفيایصف شاه، آقا یعل یحاج ميرزاحسن صف

، زارع ی چاكر كاشانیمحمد هاد ، آقا محمدباقر بهجت، سيدیمحمدابراهيم اصفهان ، آقایعبداهللا فروشان و) سخنور

، ميرزا یهان اصفی، حاج عبدالغفور عالیمحمد صفاي ، مالی، آقا محمدطاهر شهاب، شاهق كاشانیاصفهان  ، شايقیاصفهان

 ی، آقا سيد محمد لنجانی مشرب نايينی قدرت، ميرزا محمدعلی، ميرزا محمدعل)یمحمدحسين منجم باش پسر(محمد 

به نقل از تذكره مدايح (، ی گلپايگانی، ميرزا عبدالوهاب اشعر، ميرزا اسداهللا قدسیابوطالب هالل كاشان سيد ،یاصفهان

، ميرزا ی جيحون فريدنیمرتض سيد ، ميرزایرضا شعله اصفهان یعل سيد ، ميریانو ميرزا عبداهللا سرگشته اصفه المعتمديه

و ميرزا عبدالكريم صفا، ميرزا محمدحسين ) به نقل از تذكره مسكين(، یثاقب، ميرزا سيدرضا محتسب اصفهان  اسماعيل

 ی، ميرزا محمدعلی بيابانكیي، ميرزا عبداهللا سودای محرم اصفهانیو محمدعل)  اصفهانیبه نقل از تذكره شعرا( پروانه

و فصيحه جميله اصفهانيه، بنت اصفهانيه ) به نقل از تذكره ميكده(، ی، ميرزا محمد نايينیمحمدجعفر طرب نايين شايق،

 تذكره به نقل از (ی اصفهانی، ميرزا حسين ياریو محمدصالح وامق اصفهان) ینقل از تذكره پرده نشينان سخنگو  به(

 به نقل از (ی جوشقانی، وركانی، عبدالقادر نايينی اصفهانی، جزوی، شرر اصفهانیبور كاشانو ص) العشاق بستان 

 الشعرا و  رياضیها به نقل از تذكره (یعبدالعال نجات اصفهان و مير) الشعرا و منتخب االشعار  محكیها تذكره

 خان حسرت ی، علیيب جرفادقان، نجی كاشیو غرور) به نقل از تذكره افسر (یو حسن متكلم كاشان) الكالم هخالص

 ،ی اصفهانی، ذرقی كاشیو ابراهيم سلطان داور) به نقل از تذكره بستان الفضايل (ی، محمد شريف كاشیزنگنه اصفهان 

 ابوالحسن ، سيدی، مفلح اصفهانی كاشی، درويش حسين نوای، ميرزا باقر اصفهانی، ادهم كاشیحسين زينت اصفهان سيد

به نقل از تذكره (، ی اصفهانیمحمد صادق هاد ، ميریاكبر اصفهان یعل ، ميرزا سيدیش كای، يتيمیحريف جندق 

 ی ساعی، سيد مرتضی غبار كاشانی، ميرزا محمدعلیعبدالرحيم رفعت اصفهان ، سيدی سيار اصفهانیو عل) یمحمدشاه

  ، آقابابا عارضیشقايق اصفهانعسگر  ی علیو آقا) به نقل از تذكره شعاعيه (ی، ابوالحسن خياط ثابت اصفهانیاصفهان 

 ، ميرزای، ميرزا محمد نويد اصفهانی اصفهانی، ميرزا محمد نجومی اصفهانی، ميرزا عبداهللا وافی، مجيد لنجانیاصفهان
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  ١٣٣/    سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سيزدهم

  

 ، ميرزای، ميرزا محمدحسين مجنون اصفهانی، ميرزا ابراهيم اخگر اصفهانی، تسليم اصفهانی الفت اصفهانیمحمدعل

   عارفی، آقا محمدتقی شرر اصفهانیو ميرزا عسكر) یبه نقل از تذكره ثمر نايين (ینمحمدحسين ظريف اصفها

 ، ميرزایعسكر شايق اصفهان ی علی، آقای، آقا محمدصالح وامق اصفهانیعارف ظريف اصفهان ، ميرزا حسنیاصفهان

 ،ی اصفهانینوا یداوود ب، ميرزا ی اصفهانی شيدای، آقا محمدعلی، ميرزا رضا خان نايينی طبيب منصور اصفهانیرضا

 یعارض اصفهان االطبا، آقا بابا ، ميرزا محمد طبيب ملكی، ميرزا محمدخان اميد اصفهانیخان بيك حسرت اصفهان یعل

 ی، علی، ميرزا احمد كشته نطنزی اصفهانیالعابدين نشأ ، زينیو آقا محمد نصيب اصفهان) به نقل از تذكره دلگشا(

 ، ميرزا رضایكاش ی صبوح، علی، ميرزا محمدعلی، محمدحسين ظريف اصفهانیفهان مهجور اصی، محمدعلیاصفهان 

، یاصفهان  ی، ميرزا ابوالقاسم زبانی، آقا مؤمن جذبه كاشی، ميرزا ابوتراب حجاب اصفهانی، عنايت اصفهانی اصفهانیعيش

، یمحمدصادق بزم ميد،، ميرزا محمدخان ای شكيب، سالم خليفه سلطانی، محمدعلیميرزا محمدحسين شميم اصفهان

العابدين  ، زينیاصفهان و اسير) المحمود به نقل از تذكره بيان( اصفهان، ميرزا محمد جعفر ی، حسن بنای اصفهانیتق

، ی مهجور اصفهانیمحمدعل ،ی اصفهانی، محمد احمدآبادی، محمد صالح وامق اصفهانی، آقا باباكاشیآفرين اصفهان

 فتيل یمرتض ، سيدیفروغ كاش  خان ، قاسمی كاشی، ميرزا صفیحسين نظير گلپايگان ، سيدیميرزا محمدفاخر كمين نطنز

، ی كاشی عامیميرزا آقاس ،ی، ميرزا رحيم سروش اصفهانی شيدا، عبداهللا خان شرار اصفهانی، محمدعلیگلپايگان

 رشحه دختر ،ی اصفهانیساغر ،ی، محمدطاهر شهاب اصفهانی، عبدالوهاب سالك اصفهانی عارف اصفهانیمحمدتق

، ميرزا ی، ميرزا محمد نايينینايين  ی، محمدعلی، مشتاق نايينیو ميرزا ابراهيم گلپايگان) به نقل از تذكره خرابات(هاتف 

 ، سيدی اصفهانیابراهيم كاف سيد مير ،ی فروغ اصفهانی، ميرزا مهدی كاشی نامیمهد ، سيدی گلشن نايينیعل حسين

، ميرزا ی، شيخ صالح اصفهانینايين  العابدين فرهنگ ، ميرزا زينی اصفهانیاد عنقا، ميرزا جویعبدالحسين عشرت نايين

محمدخان  ، سيدیجعفر طرب نايين ، ميرزای كاشانی، عبدالعلیعبدالوهاب شكوه اصفهان ، سيدیعبدالرضا شكيب نايين

 ، ميرین سرور خوانسارمحمدحسي, ی، عبدالمطلب كاشی، ميرزا عبدالحسين ظفر اصفهانی، طاهر نايينیطوبا نايين

، ی، ميرابوالحسن حكمت نايينینايين  ی، ميرزا عبدالحسين سهای، ميرزا كوچك سرور اصفهانیعبدالرضا شكيب نايين

، یاي  زوارهی، ميرزا عبداهللا سودايی نايينیرجا  ، ميرزا سيدحسينی، مالحسين نايين) شاهیعل یبرادر صف (یخجسته اصفهان

 ، سيدی اصفهانی بيضایعل ، حسنیبهار نايين  ابوطالب خان سيد ، ميرزای روشن اصفهان، محمدصادقیسابق اصفهان

عبدالرزاق افسر  ، ميرزایمحمدحسين تاراج اصفهان ، آقایحسين خان حسرت نايين سيد ، ميریاهللا جمره كاشان فرج

، ميرزا یرضا فان د، سيی اصفهانیحمدحسين صفا حمدصادق روشن، و مال) الشعرا هبه نقل از حديق (یاصفهان

 ی شكيب، ميرزا محمدعلی، ميرزا محمدعلیاصفهان شمس ادبا محمد اصغر شايق، ميرزا سيد ی، علیمحمدحسين يار

، ی پسر ميرزا نصير اصفهانی خويی مهجور، مهدیمحمدعل ، ميرزای، ميرزا محمدخان اميد اصفهانی، صادق بيدگلیشرر

 ی، عبدالرزاق اشراق، وافیخجسته كاش ، ميرزا محمدیاصفهان  يف لطيفطل، ميرزا عبدالی اصفهانی نيازیمحمد مرعش

ابوالحسن جلوه،  ، ميرزا سيدیخان امير سپاهان عبداهللا سيد مير و) الفصحا به نقل از مجمع(، ی، كاظم اصفهانیاصفهان

 ی نايينی، ميرزا غالمعلین سپاهای، ميرزا نصراهللا صبوریاصفهان  ی سينا، سمايی قلی، مصطفی گلپايگانیبهاي ميرزا محمد

 ی، درويش نوای كاشیمحمدتق ، ميری، ابوطالب خان اصفهانیاصفهان  و محمدصادق روشن) االدب هبه نقل از مدين(

،  )یشعر (ی،  ميرزا طاهر ديباچه نگار اصفهان)ابن روح (یميرزا محمد آران ،یمحمدخان اديب بيضاي ی، ميرزا علیكاشان
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و ) ی فارسیها به نقل از تاريخ تذكره (ی اصفهانی، ميرزا كاظم الفت نوریيار ، ميرزا حسينین طاير ناييیعل ميرزا حسن

  ) .نامه دهخدا به نقل از لغت(اكبرخان انجم  ی، علیحاج ميرزا بهاءالدين فاضل نور

  نخست آن كه مطابق آنچه پيش از آوردن اين: استی ذكر كردنی اين اسامیاما چند نكته در مورد گردآور

   بيش از اين فهرستیا  اصفهان در سده سيزدهم، مسلماً مجموعهیفهرست ياد شد، استخراج و ضبط نام همه شعرا 

 ی ادبی كه بيرون از انجمنهای بود كه در آن عنوان گرديد؛ شاعرانی استشهاد مطلبی برایآورد و ذكر اين اسام یپديد م

  .هستندسيار بيش از شاعران انجمن دهند، ب یيادشده، سرايندگان قرن سيزدهم را تشكيل م

 كه در قرن سيزدهم به وجود آمده است، اين فهرست حدود یا دو ديگر آن كه به نسبت صدوپنجاه تذكره

  .، از يك پنجم اين مجموعه به دست آمده استینفر چهارصد

  بجز موارد، است در قرن سيزدهم واقع شده‐ از آغاز تا پايان ‐ عموم اين سرايندگان یسه ديگر آن كه زندگ

  كه عمر مفيد شاعر مالك بود، هر چند اوايل قرن چهاردهم از دنيا رفته باشد يا در قرن دوازدهم به دنيا آمدهیاستثناي

  .باشد 

  موردی اصفهان در همان قرون معيار بود و از به حساب آوردن نواحیچهارم آن كه در اين برآورد، حوزه تقريب

 ی، هر كدام از شاعران ايرانی فردیايه به نظر نگارنده، در بررس. اصفهان پرهيز شدیجغرافيا یاختالف مانند ابرقو برا

 از ايران است كه شاعر در آن از نظر یمبنا، بخش. اند  ايران بودهی ايالتی از فرهنگهایزمان خويش متعلق به يك در

 و یبنا قرار گيرد واال برزويه طبيب، عراق نبايد می جديد جغرافيايیهايبند بالنده شده است و فقط تقسيم  یفرهنگ

  )٩(.شود ی است كه هنوز در تحقيقات، دچار اشتباه میا شوند و اين نكته یترك محسوب م هرودوت،

 دست و ضعيف را در يك جا گرد آورده است، ی گو اين كه اين مجموعه يكدست نيست و شاعران قو؛پنجم

 متأسفانه شهرت« یا، دليل بر ضعف آثار آنان نيست؛ بلكه به قول استاد هماي آنهی عمومینبايد از ياد برد كه گمنام اما

  اين شعرا، شغل و خدمت وة بوده است و چون همیشاعر در ايران تاكنون، منوط به تقرب و معروفيت خدمت دربار 

 اكثر، گمنام و اند،  نداشته و از حول و حوش دربار سلطنت تهران و وليعهد آذربايجان دور بودهیشهرت ديوان

 .»)٦٤ص / ١٣٤٥همايي،  ( استن از بين رفته يا در حكم معدوم و از بين رفتیاند و آثارشان هم به كل مانده الذّكر خامل

  .داده است یشعر، خود را نشان م  البته هميشه همچنين نبوده و جوهره

  

   نتيجه

 ‐ خصوصاً ‐ و شعر سده سيزدهم ‐ عموماً ‐ن گر چه در تحقيقات انجام يافته، در ادوار مختلف حوزه شعر اصفها

هاي اين دوره، خود، گوياترين منبع براي نشان دادن  شود، اما تذكره پژوهش دقيق و چندان قابل توجهي ديده نمي

ها هم نشان دهندة كميت شاعران هر دوره است و  از آن جا كه تذكره. وضعيت شعر قرن سيزدهم در اين منطقه است

نماياند، و نيز از آن رو كه اين دوره به شهادت نسخ  اي و كشوري را مي مايت و اقبال قدرتهاي محلي، منطقههم ميزان ح

ها، بيشترين آن را به خود اختصاص داده است، شكوفايي انجمنهاي شعر در اصفهان و تعدد سرايندگان و  موجود تذكره

، چشمگيرترين اصل رايج شعر اين دوره است، اما »تقليد«البته . گذارد تنوع آنها را در اصفهان سده سيزدهم به نمايش مي

بندي اصيل شعر فارسي و تصحيح انحراف روزافزون  به حقيقت، نگاه آنها به اين اصل، عالوه بر پاسداري از استخوان
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ز اين تأثير، اي ا سهم عمده. سبك قبل، به ميزان فراواني در تسهيل مسير بعدي شعر فارسي پس از مشروطيت مؤثر بود

          .متعلّق به حوزه ادبي اصفهان است

 

  نوشتها پي

 و »واروژ يكينا.ن.ز« ی آن، در روزگار پيش از مغول كه به وسيله محقق روسی و حيات ادبی سبك اصفهانیاز جمله بررس ‐۱

 ی ادبیزئيات زندگاين پژوهش، ج).  صفحه۲۷۲ م، ۱۹۸۴نائوكا، مسكو، ( صورت گرفته است »آكيموشكين.ف.اُ« زير نظر

 و آثار و سبك دو تن از نمايندگان بزرگ اين حوزه و دوره ی در زندگی را همراه با كاوشیهجر  اصفهان در قرن ششم

 ی كه از برخیهاييو نيز تك نگار) ۱۷۲‐۱۷۱ صص /۱۲، شفرهنگستاناز نامه  به نقل(. گيرد یالدين در بر م الدين و كمال جمال

 ی گویقديمترين شاعر پارس« نوريان با عنوان یدكتر مهد   از جمله مقاله ممتع؛رائه شده است قديم اصفهان ایاز شعرا

  ).۱۷۵‐۱۷۲ صص/۱۹‐۲۰، شميراث جاودانفصل نامه : رك(  استیمورد ابوالفتح نظنز  كه در»اصفهان

 .۸۷۵۴، بيت ۴۲۳، ص ۴۳۵ديوان ابن يمين، قطعه  ‐۲

 .۱۰۶۹ديوان سنايي، ص  ‐۳

 .۵۰۲شعار رودكي، ص محيط زندگي واحوال و ا ‐۴

 .۶، ش ۱۳۲۸مجله يغما، سال دوم، : رك ‐۵

 ). و فرستادن آن با پيل به خانه اوی زينبیو يا داستان بخشيدن يك ميليون درم به علو( ‐۶

 . به بعد۱۰۶مقدمه ديوان طرب، ص : براي قصايد سالم رك ‐۷

تحول معنا «: ، بهاءالدينیخرمشاه: رك. ( است آن طبقات و تراجم احوالیثانو  ی كه معنای است اصالً قرآنیا  واژه»تذكره« ‐۸

 .۳۰ ص /، سال سوم، ش دومی شمالی در آمريكای گسترش زبان و ادبيات فارسی، شوراگلستان، فصل نامه »واژگان  یشناخت

آن  است در چند جلد كه بشدت در یا تذكره (۱۳۷۸، یمجيد شفق، انتشارات سناي: شاعران تهران از آغاز تا امروز: مثالً رك ‐۹

جدال با «محمدعلي اسالمي ندوشن، :  از اشتباهات ركی بحث در باره برخیو نيز برا.)  شده استیتوجه یب  به اين نكته

 .۷۶ فروردين ۱۲ (۲۳، ص ۲۱۰۲۳، شاطالعات، »تاريخ

  

  منابع 

  .١٣٥٠ فرانكلين، ة مؤسس،از صبا تا نيما: آرين پور، يحيي ‐١

  ارشد دانشگاهیپايان نامه كارشناس(، ی اصغری،  تصحيح و تعليق مرتضالشعرا هتذكر): مسکين(اصفهاني، ميرزا محمد علي  ‐٢

 .١٣٧٧ نجف آباد، گروه ادبيات، یآزاد اسالم 

 .٤مجله وحيد، ش» تاريخ انجمنهاي ادبي اصفهان«: اوحدي، يکتا ‐٣

، نشر مؤسسه تاريخ یباطباي طی،  تصحيح و تحشيه حسن قاضبراراال هاالحرار و تسلي تجربه): مفتون(بيگ دنبلي؛ عبدالرزاق  ‐٤

 .١٣٥٣دانشگاه تبريز،  و فرهنگ ايران،

 .١٣٠٥ نا، ی، بی  با مقدمه حسين فروغ،ديوان: پرتو اصفهاني ‐٥

 .١٣٦٣نشر گنج كتاب، ، شعر در عصر قاجار: حميدي شيرازي، مهدي ‐٦
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 .١٣٦٤، نشر زرين، ی، تصحيح دكتر عبدالحسين نوايالشعرا هحديق: ديوان بيگي شيرازي، سيد احمد ‐٧

 .١٣٦٤  تهران، به اهتمام محمد اقبال، اميركبير،السرور ه الصدور و آي هراح: راوندي ‐٨

 .فصلنمه آينده، سال دوازدهم، »انجمنهاي ادبي اصفهان«: سپنتا، ساسان ‐٩

  .١٣٤٥ج، تهران ٢، اميركبير، استاد جالل الدين همايي، تصحيح محمدجعفر محجوب، با مقدمه ديوان: سروش اصفهاني ‐١٠

  .١٣٦٢، چ سوم، ی، نشر كتابخانه سنايی و اهتمام مدرس رضوی به سع،ديوان: ي غزنوي، مجدودبن آدمسناي ‐١١

 .١٣٤٩، دانشگاه تبريز، دكتر عبدالرسول خيامپورتصحيح و تحشيه  ،یحديقه امان الله): رونق(ميرزا عبداهللا , سسندجي ‐١٢

دحسين ركن زاده آدميت، انتشارات كتابخانه ، تصحيح و تحشيه محمتذكره روز روشن: صبا، مولوي محمد مظفر حسين ‐١٣

 .١٣٤٣رازي، 

 .١٣٤٢، ی فروغی، كتابفروشی هماي جالل الدين استادی حواش و با مقدمه،ديوان: طرب ‐١٤

 .١٣٧٦ نشر روزنه، ،سعيد نفيسي با مقدمه ،یخان  به كوشش حميدرضا قليچ،ديوان: فروغي بسطامي ‐١٥

 .١٣٦٣، چ دوم، ی راد، كتابخانه سنايیاستان بی تصحيح حسين عل،ديوان: فريومدي، ابن يمين ‐١٦

 .١٣٥٥، انتشارات دانشگاه تهران، مقاالت ادبي و تاريخي: فلسفي، نصراهللا ‐١٧

 .١٣٤٢، انتشارات دانشگاه تهران، ی و ادبیچند مقاله تاريخ: ــــــــــــــ ‐١٨

 .١٣٤٣، خيامپور، تبريز. تصحيح دكتر ع، تذكره اختر): اختر(گرجي نژاد تبريزي مولد، احمد  ‐١٩

 .١٣٦٧  تهران، روزنه،یبا مقدمه دكتر توفيق سبحان، تذكره انجمن خاقان: گروسي، فاضل خان ‐٢٠

 .١٣٥٨  تهرانكبير،، امير بهاریالشعرا مجموعه مقاالت ملك: یبهار و ادب فارس): به کوشش(گلبن، محمد  ‐٢١

 .١٣٤٨ ج، دانشگاه تهران، ٢، ی فارسیها تاريخ تذكره: گلچين معاني؛ احمد ‐٢٢

 . كتابخانه ملكی نسخه خط، مدايح المعتمديه): بهار(ب، ميرزا محمد علي مذه ‐٢٣

 . تای، چ دوم، بی، انتشارات علمیحسين مك به اهتمام ،ديوان: مشتاق ‐٢٤

 .٢٥٣٥ پرستو، چ چهارم، ینشر كتابها، یشناس سبك: محمد تقي, ملک الشعراي بهار ‐٢٥

 .١٣٦٦ ،٢، جی و فرهنگی، انتشارات علمیشهيد دكتر سيد جعفر، تصحيح دره نادره: منشي، ميرزا مهدي خان ‐٢٦

 .١٣٧١، یفساي تصحيح و تحشيه دكتر منصور رستگار، تذكره دلگشا: نواب شيرازي، حاج ميرزا علي اکبر ‐٢٧

 .١٣٧١ مسرت، نشر ما، ی به كوشش حسين،تذكره ميكده: وامق يزدي، محمدعلي ‐٢٨

 .١٣٧٨ ج، انتشارات نويد شيراز، ٢، یدكتر محمود طاووس به تصحيح و تنظيم ،ديوان: وصال شيرازي ‐٢٩

 . تای معرفت شيراز، بی، كتابفروشخسرو و شيرين شعله: وصال، نواراني ‐٣٠

 نشر مركز اصفهان شناسي و خانة ،ی، تصحيح حسين مسجدر الباقريهثتذكره مآ: اي اردستاني، ميرزا محمد علي وفا زواره ‐٣١

 .١٣٨٥ملل، اصفهان، 

 .١٣٤٠  تهرانحيح مظاهر مصفا، امير كبير،تص، مجمع الفصحا: هدايت، رضا قلي خان ‐٣٢

  نشريات

  .١٣٧٦، فروردين ٢١٠٣، ٢٣روزنامه اطالعات، ش  ‐٣٣

 . م١٩٩٩فصلنامه گلستان، سال سوم، شماره دوم،  ‐٣٤
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 .٢٠‐١٩فصلنامه ميراث جاودان، ش  ‐٣٥

 .١٣٢٨، ٩مجله يغما، سال دوم؛ ش  ‐٣٦

 .١٢نامه فرهنگستان، ش  ‐٣٧

  

  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

