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چکیده
يکی از زيرمجموعههای انواع ادبی« ،مدح و ستايش» است كه بنا به وجود توصیفات اغراق
آمیز و صلهطلبیهای خفّتبار برخی از شاعران در دوران متمادی ،بهرهگیری از اين نوع ادبی،
مورد انتًاد و حتّی نکوهش برخی از محًًّان و شاعران نیز واقع شده است امّا گفتنی است كه
مدح و ستايشگری در آثار برخی از شاعران ،دارای اغراتی غیر از خوشايندی ممدوح،
دريافت صله ،كسب اعتبار و میباشد اين یژوهش بر اساس منابع كتابخانهای و شیوة توصیفی-
تحلیلی انجام گرفته ،و برآيند تحًیق ،حاكی از آن است كه «ابوالًاسم قائم مًام فراهانی»
سیاستمدار اديب دورة قاجار ،در قصايد ديوان اشعار خود -كه دارای انواع ادبیِ «گهيه»،
«اندرز»« ،هجو»« ،نکوهش»« ،مطايبه» و «طنز» است -مديحهسرايی را ابزاری در جهت بیان
اغراتی همیون :تهنیت (تهنیت فتوحات /تهنیت و نکوهش خائنان) ،اعتذار (یوزش ،امانطلبی،
گهيه و دادخواهی) ،قَدْح (انتًاد و نکوهش) و تهییج و ترغیب مخاطب ،قرار میدهد

واژههای کلیدی :قائم مًام فراهانی ،قصايد ،اغراض ،مدح ،قاجار
*تاريخ ارسال مًاله 4311/20/21 :
-1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه (نويسندة مسئول)
 -2استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
 -3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/23/06 :
E-mail: fatemeh.modarresi@yahoo.com
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-1مقدّمه
می توان گفت كه عهقة انسان به تحسین ،تأيید و مورد ستايش واقع شدن ،امری ذاتی
است كه دربردارندة حسّ خوشايند قدرشناسی و ارج نهادن به اخهق ،رفتار و اعمال فرد
ستايششونده است چه بسا اگر اين ستايش و تحسین با قالب زبان ادبی -كه با ابزار
فصاحت و بهغت ادبی ،انگیزش بیشتری در مخاطب ايجاد میكند -همراه شود ،زمینهساز
شکلگیری رابطهای دو جانبه ،میان ستايشگر و ستايششونده خواهد بود در تعريف نوع
ادبی «مدح» به عنوان نخستین موتوع رايج در ادبیات ايران  4آمده است كه« :مدح ،به
معنی ستايشكردن و ستودن خصلتها و صفات نیک كسی است و شعر مدحی ،ستايشی
است كه شاعر از ممدوح خود میكند و تمن آن ،سجايای اخهقی وی را بر میشمرد و
از رفتار و موفًیّتهای او تمجید میكند و زبان به بزرگداشت وی میگشايد»
(رزمجو)04 :4301،
بر اساس تعريف ارائهشده ،بنای مدح و ستايشگری ،نه تنها مذموم ،بلکه بسیار
یسنديده بوده و چه بسا باعث ايجاد انگیزش در مخاطب برای حفظ ،استمرار و افزايش
موارد تحسین شده ،میگردد امّا به مرور ،با یررنگ شدن وابستگیهای مادّی و گاهی
روانیِ ستايشگران به دربار( 0بردگی فکری) و نیز برانگیخته شدن حواس نفسانیِ ستايش
شوندگان ،از قبیل :الًای فرديّت ،غرور ،فخر و قدرتطلبی ،مدح و ستايشگری ،روند
ديگری را در ییگرفته و به ناراستیهايی همیون :لفّاریهای غلوّآمیز ،نسبت دادن صفات
و خصايص ناموجود و حتّی شطحگونه به ممدوح ،تحريف تاريخ و شخصیّتهای تاريخی
و آمیخته میشود اسکويی ،آفات تحمیلی مدح بر شعر را در مواردی همیون آسیب به
فخامت شعر ،خلق چهرهای دروغین از سیمای ممدوحان ،دور كردن شعر و شاعر از
زندگی واقعی و تصوّر آرمانی بودن شرايط موجود میداند (ن

 :اسکويی)43 :4313،

همینین اشاره شده است كه « :اولین ییامد ستايشگری ،غفلت و دوری از واقعیّت است و
همین غفلت ،انسانها را در سلسلهای از اشتباهات و نادرستیها گرفتار میكند » (عباس
زادگان و رتائیزاده )40 :4312،امّا با وجود آفات و انحرافات مذكور ،اغراض مدح و
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مضامین گنجاندهشده در البهالی مدايح ،قابلیّت خاصّی از جنبة یژوهشی دارند «گاهی
قصائد مديحه ،صرفنظر از مديحه و چایلوسی ،مًصود خاصّی را ییروی میكند و نتايجی
نیز از لحاظ سیاسی و تاريخی بر آن مترتّب است» (مؤتمن)60 :4361،
 -1-1بیان مسئله
با توجه به اينکه« :كیفیّت ادبی در هر عصر ،بستگی تمام به اوتاع سیاسی و اجتماعی
آن عصر دارد» (تجربهكار ،)4 :4312،برخی از محًًّان ،كیفیّت ادبی دورة قاجار را به دلیل
درباری بودن و نیز سروده شدن اشعاری بر مبنای سبکهای خراسانی و عراقی ،اينگونه
ارزيابی میكنند « :در واقع ،شعر فارسی در ايران دورة قاجار و زنديه چنان است كه اگر از
تاريخ ادبیات فارسی زدوده میشد ،چیزی از دست نرفته بود زيرا نسخة اصلی آن در
ديوانهای سعدی ،منوچهری ،عنصری و امیر معزّی باقی بود» (شفیعیكدكنی)62 :4313،
البته گفتنی است كه از نظر علمی ،ناديده گرفتن يک دورة ادبی  -به دلیل يکسانینداری و
تکرار مضامین -چندان صحیح به نظر نمیرسد چراكه اغراض ادبی ،ويژگیهای زبانی،
شخصیّتی و فکری اديبان ،مضامین تاريخی ،اجتماعی ،سیاسی و بسیاری از معیارهای ديگر
در هر دوره ،با دورههای ديگر ادبی ،متمايز بوده و دارای حظّ علمی و ادبی متفاوتی
خواهد بود بر اين اساس ،نوع ادبی مدح نیز در روند تاريخی خود ،با وجود اشتراكات
بسیار در اغراض و اهدافی از قبیلِ دريافت صله ،نیاز به حمايت مادّی و معنوی ،كسب
اعتبار و مًام ،بًای اثر ،حبّ جاه و از اين قاعده مستّنی نبوده و بنا به همیوشانی انواع
ادبی ،3و ديدگاه فکری و یايگاه اجتماعی مدّاح و ممدوح ،میتوان گفت كه مًاصد و
اغراض مديحهسرايی در دورههای مختلف ادبی ،متفاوت خواهد بود
 -2-1پیشینة تحقیق

در راستای ییشینة اين یژوهش ،به عنوان نمونه ،میتوان به منابعی با عناوين :الف) مدح
داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی ( )4301تألیف نادر وزينیور ،ب) شعر در دورة قاجار
( )4361تألیف مهدی حمیدی ،پ) مکتب بازگشت ،بررسی شعر دورههای افشاريه،
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زنديه ،قاجاريه ( )4300تألیف شمس لنگرودی ،ت) قائم مًام فراهانی ،چهرة درخشان
ادب و سیاست ( )4306تألیف محمد یناهی سمنانی ،ج) كارنامة سیاسی قائم مًام فراهانی
( )4311تألیف سیف الرتا شهابی و چ) جامعهشناسی نخبهكشی ( )4310تألیف علی
رتاقلی ،اشاره نمود از مًاالت انتشار يافته نیز میتوان مًاالتی همیون :الف) «مدح و
مديحهسرايی در ادب فارسی» ( )4311نوشتة علی یوراَمَن ب) «سیری در آفاق اشعار
مدحی مسعود سعد سلمان» ( )4312نوشتة علی اصغر باباصفری و الهه شعبانی را ذكر كرد
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
با توجه به تفاوت یايگاه اجتماعی ،سیاسی و ادبی قائم مًام با شاعران معاصر خود،
سعی بر اين است تا اغراض و اهداف متفاوت وی از مديحهسرايی ،مورد بررسی قرار
گرفته ،در كنار آن ،به مباحّی از قبیل :نوع نگاه قائم مًام به مسائل اجتماعی ،تعدّد يا
محدوديّت ممدوحان و صفات ستوده شدة آنان ،وجود يا عدم وجود اغراق در توصیفات
ممدوحان و نیز میزان استًهل فکری و حُسن اعتًاد قلبی قائم مًام به ستايشهای خود،
مورد بررسی قرار گیرد الزم به ذكر است كه قصايد مدحی قائم مًام از اين ديدگاه ،مورد
تحلیل و واكاوی قرار نگرفته است
 -1-1روش تحقیق
یژوهش حاتر ،با مطالعة منابع كتابخانهای و شیوههای توصیفی-تحلیلی انجام يافته و
جامعة آماری تحًیق ،بر یاية ديوان ابوالًاسم قائم مًام فراهانی ،به تصحیح مجتبی برزآبادی
فراهانی بوده است گفتنی است كه در ديوانهای تصحیح شده توسط سیّد بدرالدين
يغمايی و برزآبادی فراهانی ،اين دو مصحّح گرامی ،بدون توجه به تفاوتهای شناخته شده
در میان دو قالب شعریِ قصیده و قطعه ،گاهی چند قطعة بلند يا كوتاه را در میان قصايد
ديوان اين شاعر آورده اند لذا با توجه به اينکه محوريّت تحًیق حاتر بر قصايد ابوالًاسم
قائم مًام فراهانی بوده و نیز جهت یرهیز از افزايش حجم مًاله ،از آوردن قطعات با
مضامین همسو ،خودداری شده است
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 -2بحث
ابوالًاسم قائم مًام فراهانی (4014-4413ه ق) متخلّص به «مجنون»« ،مشیر» يا «مبشّر» و
«ثنايی»  ،سیاستمدار اديبی است كه در كنار مشاغلی همیون :وزارت شخص نائب السّلطنه
(عباس میرزا) ،ییشکاری كل مملکت آذربايجان ،اداره كردن امور لشگری ،انشا و نگارش
فرامین ،احکام و مرقومات مهّم رسمی و خصوصی نائب السّلطنه (ن

 :فلسفی:4303،

 ،)00با نّری فصیح و بلیغ در نامهنگاری ،و نیز سرودن ديوانی بر اساس مضامین و انواع
ادبی مختلف  -بهويژه مسائل زمان و جامعة ییرامونی -قابلیّت و استعداد ادبی خود را مورد
تأيید و تحلیل بسیاری از محًًّان قرار داده است «كمتر شعری از قائم مًام ديده میشود
كه نارر بر يک حادثة اجتماعی نباشد ،در حالیكه اشعار ديگر بازگشتیها تًريباه وصف
كماالت ناداشتة سلطان است و بس» (شمس لنگرودی )066 :4300،از سويی ديگر ،مدايح
قائم مًام نیز سمت و سويی متفاوت با ديگر شاعران معاصر خود دارد« :مدائح او نه در همه
جا مانند مدائح فتحعلیخان صبا و قاآنی آنًدر مبالغهآمیز و مستهجن است و نه مّل مدائح
سروش و محمودخان ملک الشعرا آنقدر شیرين و مستحسن» (حمیدی)16 :4361،
همینین دربارة اهداف و انگیزة قائم مًام از مديحه سرايی آمده است كه« :در مدحیّههای
او كه به سیاق قصايد كهن یارسی و بیشتر در مدح عباس میرزای ولیعهد سروده شدهاند،
محور اصلی مضمون بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز و هشدار و توجه دادن به خطرات و
آفاتی است كه كشور و سلطنت را تهديد میكند» (یناهی سمنانی )11 :4306،البته گفتنی
است كه هشدار و تنبیه ،بخشی از اهداف و اغراض قائم مًام از مديحهسرايی را شامل
می شود و در اين مجال ،اغراض ديگر كه شامل :تهنیت ،اعتذار ،قَدْح (انتًاد و نکوهش) و
تهییج و ترغیب مخاطب میباشد ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 -1-2مدو در جهت تهنیت
با توجه به طغیانهای داخلی در دوران فتحعلی شاه قاجار و نیز سلطهطلبیهای روسیه در
فاصلة سالهای ( 4001-4041ه ق) ، 1شاهد نبردهای داخلی و خارجی در اين دوره هستیم
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كه نتیجة اين نبردها ،فتوحات يا شکستهايی است كه زمینه را برای مضمونسازی قائم
مًام فراهم نموده است البته ،توجه قائم مًام  -بنا به رسم گذشتگان -بیشتر بر مدايحی
جهت تهنیت فتوحات است كه در مواردی با نکوهش خائنان و فراريانِ اين نبردها نیز،
همراه میشود
 -1-1-2تهنیتِ فتوحات
در قصیدة زير ،قائم مًام با مدح ولیعهد ،و توصیف لشکركشی قوای ايران به روم
(تركیة امروزی) ،ییروزی وی بر «چویاناوغلی» را تهنیت میگويد «تا اينکه در سال 4030
هجری به واسطة اختهفی كه ما بین دولت ايران و دولت عّمانی به وجود آمد قشون دولت
ايران به سركردگی عباس میرزا نائب السّلطنه و مهزمت میرزا ابوالًاسم قائم مًام ،قشون
دولت عّمانی را كه به سركردگی چویان اوغلی بود در حدود وان شکست داده و شهرهای
ارزنه الروم -بايزيد و وان و زنگ زور را متصرّف شد» (فلسفی:)411 :4303،
نصرت و اقبال و بخت و دولت فتح و رفر

چـاكــرانِ آسـتـانِ شهــريــارِ دادگــر

تا حصار دز سفید و حصــن شهر با يـزيـد

رايتش را شد مًـام و مـوكبش را شد مًـرّ

تا جهـان بـاشد شهنشـاه جهـان سرسبز بـاد

چـون گل از ابر بهاری خاصّه هنگام سحر

(قائم مًام فراهانی)041-020 :4312،
 قائم مًام در قصیدة ديگر نیز ،به توافق صلح میان ايران و روسیه اشاره كرده و امضایاين قرارداد (احتمااله عهدنامة گلستان) را به ولیعهد ،تبريک و تهنیت عرض میكند
گفتنی است ،اگرچه امروزه ،از نگاه مورخّان و سیاستمداران ،اين قرارداد يکی از
ننگینترين قراردادهای ثبت شده در تاريخ ايران است امّا با توجه به ییشروی قوای روس،
قائم مًام ،انتخاب گزينة بد در مًابل گزينة بدتر را ،شايستة تبريک و تهنیت دانسته است:
خسـرو غــازی ابــوالمـظفـــر عبــاس

آمـد و بـا فتـح و نصـرت و رفر آمد

بهار و تابستان 69

مدو و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قابم مقام فراهانی

كـز حـد مسًــو قـــرال روس بـه نـاگـاه
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رو بــه واليـــات لیسـه و خــزر آمد
تــا بــه ســر آن گروه بـد سیَــر آمد

یس خبــر آمـد بـه شـاه روس كـه اينک

مـوكب شـه هم چو سیل منحدر آمد

چـاره نديـد او جـز آن كه بـاز بـه مسًـو

رانـد و بــه حیـلت ز راه صلح درآمد

شـرط حیــات رهـی ،دعــای تـو بــاشـد

گـرچــه دعـای شريطـه ،مختصر آمد

(قائم مًام فراهانی)411-410 :4312،
 -2-1-2تهنیتِ فتوحات ،به همراهِ نکوهش خابنان
قائم مًام در ابیات آغازين قصیدة زير ،ابتدا به نکوهش يکی از درباريان خائن (امین
الدّوله) 1یرداخته و س س با تغییر مخاطب و خطاب قرار دادن ولیعهد ،مديحهای جهت
تهنیت در فتح قلعة خبوشان (واقع در قوچان) عرته میكند «در  40محرّم سال 4011
هجری ،نايب السّل طنه عباس میرزا قاجار ،خبوشان را به غلبه فتح كرد سًوط اين د باعث
شد كه بسیاری از سران ياغیان تسلیم شوند» (شاكری:)411 :4314،
موت و حیاتی كه خیر خلق زمین است

زندگی آصف است و مرگ امین است

مرگ امیـن الزم است كـو بــه نهانـی

خـائـن درگـاه شــاه چـرخ مکیـن است

قلعه چـو با توپ حکم شد كه بکوبند

فـرق چـه مابیـن آهنیـن و گلین است

حکـم ولــی عهـد یـــادشــاه یـذيـرد

هركـه درين عهـد از بنات و بنین است

از مدد عـون كـردگـار شـد ايـن فتح

زان كـه ولیعهد را خدای ،معیـن است

(قائم مًام فراهانی)414-412 :4312،
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 قائم مًام در دو قصیدة ديگر نیز ،در كنار تبريک فتوحات عباس میرزا در نبرد باقوای روسیه ،با تغییر مخاطب خود از ممدوح ،به آصف الدّوله و سرداران فراری از نبرد با
روس ،آنان را مورد نکوهش قرار میدهد كه چرا در میدان نبرد ،حامی و یشتوانة عباس
میرزا نبودهاند «نخستین كسی كه در جلوی قشون روس فرار كرد همو ]آصف الدّوله[ بود
كه از رود زكم در حوالی شهر گنجه تا قرية ديزج حومة تبريز بهدرنگ آمده و در آنجا
ینهان شد» (ملک ساسانی:)001 :4300،
دين ز چه باقی است از بًای ولیعهد

مُلـک ز تیـغ جهانگشای ولیعهد

توپ نخستین چو خاست يـاد نکردند

عهـد ولـی عهد با وفـای ولیعهد

وای بـرآن نـاكسـان كـه شرم نکـردند

نه ز ولیعهد و نـز خدای ولیعهد

در ره ديــن خــدا و ملک شهنـشــاه

جـان و سـر مـا شود فدایولیعهد

(قائم مًام فراهانی)021-020 :4312،
 در قصیدة زير نیز ،قائم مًام با دعای ممدوح و تهنیت فتوحات به دستآمده از نبرد باروس ،فرماندهان فراری معركة نبرد را مورد انتًاد قرار میدهد «قائم مًام به جای آنکه
ساالر و شاهزادگان فرماندة س اه و فرمانروای طهران و قزوين و خمسه را به طور مستًیم
هدف سرزنش قرار دهد ،به افراد س اهی زيردست آنان طعنه میزند» (محیط
طباطبايی:)411 :4300،
آه ازيــن قــوم بــیحمیـّت و بــیديـن
دشمن ازيشان به عیش و شادی و عشـرت

كُـرد ری و تـُر

خمسه و لُر قــزوين

دوست ازيشــان بــه آه و نـاله و نفرين

مـاند ولـی عهد شاه و تـوپ عـدو كوب

غـلغلــه افکنــده در عــوالـــم ارتیـن

كای همـه سركرد گـان جیش كـه داريد

اسـم خــوانین و راه و رســم خــواتین
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آينـــه بگــرفتـه بــا انـامــل مخضــوب
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غــالیه افشـانــده بـر محــاسن مشـگین

(قائم مًام فراهانی)011-013 :4312،
 -2-2مدو در جهت اعتذار
درخور ذكر است كه يکی از لوازم تداوم حضور و فعالیّت شاعران در محیط سلطه
طلب دربار ،عذرخواهیهای ییایی از ممدوح يا ممدوحان است «مؤتمن» اعتذاريات را
شامل اشعاری میداند كه شاعر یس از راندهشدن از آستان ممدوح و قرار گرفتن در
معرض عتاب و گرفتاری در ردّ اتهامات و اثبات مراتب بیگناهی و عذرخواهی از گناه
ناكرده و ذكر سوابق خدمت و امیدواری به تجديد دوران سعادت و برخورداری از
عواطف و عنايات مجدد مخدوم ،میسرايد (ن

 :مؤتمن )322 :4361،در اين راستا ،قائم

مًام نیز ،برخی از مدايح خود را در جهت اعتذار (یوزش ،امانطلبی ،گهيه و دادخواهی)
آن هم با توجه به نوع و درجة خطای رفتاری يا كهمی خود ،مورد استفاده قرار میدهد
 -1-2-2پوزش از ممدوو
با توجه به حضور و هم نشینی مداوم قائم مًام با ممدوح انحصاری خود (عباس میرزای
ولیعهد) ،ییشآمدن خطا و لغزش در گفتار و رفتار وی ،امری اجتناب نایذير بوده است
وی در يکی از قصايد مدحی خود با توصیف تدبیر و شجاعت ممدوح  -بدون اشاره به
قصورِ انجام شده -ابتدا با ستايش يکی از همسرانش به نام «شاهزاده خانم» ،او را عامل
یريشانی ذهن خود و قصورِ در انجام امور ،معرفی كرده و در اين راستا ،مديحهای جهت
یوزش ،تًديم ولیعهد می نمايد گويا قائم مًام از اين همسر خود ،دل خوشی نداشته
است « اين شاهزاده خانم كه در منششت چایی قائم مًام هم ،چند نامه خطاب به او موجود
است ،نامش گوهر ملک خان معروف به شاه بیبی ،دختر نهم فتحعلی شاه و خواهر صلبی
و بطنی نايب السّلطنه عباس میرزا است امّا چنانکه از فحوای نامههائی كه قائم مًام به
شهزادهخانم گوهر ملک نوشته بر میآيد ،شاهزاده خانم ،زنی بیحوصله ،عصبی ،تندخو،

261

نشریّة ادب و زبان

شماره11

بدگمان و به اقتضای شاهزاده بودنش ،مغرور و از خود بسیار راتی بوده است» (قائم
مًامی« )010-012 :4300،سمنانی» نیز در بیان اختهف و دل آزردگی قائممًام از اين
همسر خود ،به نًل نامهای مییردازد« :اما نمیدانم جواب نايب السّلطنه را امروز چه بگويم
كه ديشب از دست شما هی كاری از ییشم نرفته مشکل كه امروز هم كاری نتوانم كرد
چرا كه بالفعل ،مدهوش و گیجم آه از دست تو ،آه از دست تو» (منششت ،4366به نًل از
یناهی سمنانی:)01 :4306،
تـا شـد دل من بستـة آن زلف چـو زنجیــر

هم دل بشد از كارم و هم كار ز تدبیر

ز آشفتگی عشق تـو گـر دوش ز مـن رفت

در خدمـت درگـاه خـداونـدی تًصیـر

بخشیــد چــو بــر آدم ،دادار جهـــــان دار

شـايد كه بـه من بخشد دارای جهانگیر

عبـاس شـه آن خسـرو فـرخنـده كـه گیـرد

اورنگ شهنشاهـی بــــا قبضــة شمشیـر

يک قـوم همـه نـالـه در افکنـده بـه زنهــار

يک قوم همـه نعـره بـرآورده بـه تکبیـر

در موكبعالی است وزيری كه قضا بست

اين ملک به تدبیرش چون چرخ به تدوير

(قائم مًام فراهانی)041-040 :4312،
 -2-2-2امانطلبی
گاهی رفتار و گفتار تًابلیِ قائم مًام با عباس میرزایِ ولیعهد ،تا آن جا ییش میرود
كه باعث رنجیدگی خاطر ممدوح میگردد در اين قصیده ،قائم مًام ابتدا با مًدمهچینی و
توصیف موكب ممدوح ،ورود وی را به شهر تبريز ،خیرمًدم عرض كرده و س س با
توصیف صفت عدالت برای ممدوح ،از خطايی كه در گفتار بییروايانة خود داشته ،یوزش
خواسته و تنها مأمن خود را درگاه ممدوح بر میشمارد:
ايـن طـارم فـرخنـده كه ییـداست ز بیـدا

بـاالتــر و واالتـر از ايـن گنبـد خضـرا

بهار و تابستان 69

195

مدو و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قابم مقام فراهانی

يـا مـوكب مسعود ولـی عهـد در اين روز

بـر خـرگــه عـالـی رسـد از درگـه اعه

بـا بخت همـی گفتم :كای رو سیَـه آخــر

تا كی ز تـو بـاشم مـن ،درمـانـده و دروا

گفت :اينگُنه از تُست كهگويند ترا نیست

در گفت بـد از عرض خود انديشه و یروا

گفت :از چـه هراسی كه شَه عـادل هرگز

بـی حجت قـاطـع نَکشـد تیـغ بـه يـاسا

6

در دارا

گفت :از مـن اگـر بیم همـی داری بگريز

گفتـم :به كجا؟ گفت :بـه خا

عبـاس شَـه آن خسرو فـرخنده كـز آغـاز

هـم يــاور ديــن آمــده ،هـم داور دنیـا

(قائم مًام فراهانی)462-411 :4312،
 -3-2-2گالیه و دادخواهی
با مروری بر زندگی مفاخر ادبی ،فرهنگی و سیاسی ايران ،شاهد برخی نامهيمات و
ناسازگاریها هستیم كه در كمال ناباوری و حقنشناسی در مورد اين بزرگان ،اعمال شده
است قائم مًام نیز از اين جرگه ،بیرون نبوده و یاسخ خیرخواهی ،وطندوستی و
دلسوزیهای خود را با تهمت ،تبعید و عزلهای متعدّد از مشاغل حکومتی دريافت میكند
یس گاهی با لحن تند ،به گهيه ،انتًاد ،هجو و نکوهش حاسدان و طاعنان مییردازد امّا
زمانی كه قصد گهيه از مخاطب و ممدوح اصلی خود (عباسمیرزا) را دارد ،ابتدا با مدح و
توصیف محاسنی همیون :دالوری ،عدل و داد ،زمینه را برای بیان غرض اصلی خود -كه
گهيه و دادخواهی است -مهیّا میسازد چه بسا «اگر ممدوح دارای صفات برجسته و نیک
نباشد با نسبت دادن اين صفات به او ،ممدوح را به داشتن آنها ترغیب و تشويق میكردند
و سعی در مهزم كردن ممدوح با اين صفتها داشتند» (باباصفری و شعبانی)16 :4312،
يکی از اينگونه قصايد مدحی -كه به احتمال زياد در زمان عزل قائم مًام سروده شده
است -مربوط به دادخواهی از ممدوح در برابر جسارتها و تعدّیهای حاكم ارا
امه

و دارايیهای وی است

به
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فعلی) كه حاكم عراق بود

نسبت به امر فراهان و بستگان قائم مًام در یی ايرادگیری و بهانهجوئی بود و بیدرنگ
مزاحم عهقة ملکی او در حوزة حکومت خود شد عهوه بر قطع مًرری ديوانی ،دست
تجاوز به دارائی او در قحال آذربايجان هم دراز شد» (محیط طباطبايی:)410 :4300،
بــاز بـــاغ از فـرّ فـرورديـن جـوان شــد

گلستان چـون روی يـار دلستــان شد

شـــاه عبــاس آن كـــه از امــداد دادش

نـام ايـن عهد و زمان ،مهد امــان شد

رلم و جور از طرز و طور و عدل و دادش
از محمــد شـه ب ـرس آنهـا كـه بـا مـن

نـایديد از وهم و بیرون از گمـان شد
در عـراق یـر نـفـاق از ايـن و آن شد

(قائم مًام فراهانی)410-411 :4312،
 شاعر ،در قصیدهای ديگر نیز ،با تغییر مخاطب و ممدوح از عباس میرزایِ ولیعهد بهشهزاده محمد میرزا (یسر عباس میرزا) ،مديحهای همراه با خوشآمدگويیِ وی در ورود به
تبريز و س س گهيه و دادخواهی مجدّد از حاكم عراق (ارا ) را مطرح میكند گويا قائم
مًام از دادخواهیِ ولی عهد در قصیدة ییشین ،ناامید شده و از روی ناچاری ،به مدح فرزند
وی ،روی آورده است فرزندی كه با او رابطة خوبی نداشت 0و در آيندة نه چندان دور،
صادركنندة فرمان قتل قائم مًام خواهد بود
به شهر تبريز آمد شه از حدود عراق
بـه خا

درگـه شاه جهان محمد شاه

حًوق خدمت ج دّ و یدر ،به جدّ و یدر

بیــار بـاده و بـا جهـد و اهتمـام بیار
يکی عريضه ازيـن كمترين غهم بیار
بـه يـاد خويشتن ای شاه شادكام بیار

بیــا ز ملک حهل مـن آن ستمگـر را

كـه بـاد نعمت شاهان بدو حرام ،بیار

وگـر نیـاری ،بــاری مگـو ثنـائــی را

كـه اين مًولـه سخن را به اختتام بیار

بهار و تابستان 69

مدو و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قابم مقام فراهانی

197

(همان)046-041 :
 قائم مًام در قصیدة ديگری ،با مدح برادر عباس میرزا ،علی شاه (رلّ السّلطان) بهگهيه از منشی دفتر وی یرداخته و خواهان كیفر و مجازات او است اين مدح و
دادخواهی ،در حالی صورت میگیرد كه رابطة قائم مًام با علی شاه 1نیز ،سابًة خوبی
نداشته است:
نـوبهار است بیـا تـا طـرب از سر گیريـم

سـال نـو ،بـار غـم كهنــه ز دل برگیريم

قره العیـن شهنشـاه ،علــی شـاه كـه صـد

هم چو جمشید و فريدونش چاكر گیريم

خیل خـدّام ترا يک سره در زهـد و ورع

سیّـد و سـرور و سلمـان و ابـوذر گیريم

جـز يکـی منُشی بـدكار كه در شنعت او

از فحـول فضه ،حجت و محضر گیريم

چون یسندی تو كه در عهد تو ما سادهرخان
داوری در بــر صــــدرالـــوزرا آورديـم

یـــردة عصمت و ناموس ز رخ برگیريم؟
تـا از آن كافـر بـدمـذهب ،كیفر گیريم

(همان)012-031 :
 در قصیدة زير نیز ،قائم مًام بدون اشاره به اتهامات وارده به وی ،از فردی به نام«ابوالًاسم همدانی» نام میبرد و او را از حسودان و طاعنان خود معرفی نموده و خواهان
دادرسی از ممدوح در قبال تهمتهای وی است دربارة ابوالًاسم همدانی ،آمده است:
« اسمشان میرزا ابوالًاسم است و در انواع علوم تسلّط دارد و صاحب كماالت متنوعه
است اديب همدانی كسی نیست جز میرزا ابوالًاسم ذوالرياستین ،مرد دانشمند ،ولی
فرصتطلبِ سودجوی و بیآزرم و بیوفا» (ديوان بیگی شیرازی ،4361،ج:)440-446 :4
من بـی گنـه و خدمت ديرينـه ،شفیع است

وز داد تـو بیـداد ،بعید است ،بـديـع است

گر عفو كند ور نهكند خواجه مطاع است

ور قهـر كند يـا نکنـد ،بنـده مطیـع است
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هم نـام مـن گمنام ،آن خـواجـه كه شـايـد

كو شیخ رئیسش به نظر طفل رتیع است

يک روز نبـاشد كــه مـنِ گـوشه نـشین را

تهمت نه ز هرگوشه به صد امر فظیع است

لیکـن بـه خدا شکـر ،كـه در درگـه اعلـی

من بیگنـه و خدمت ديرينـه شفیـع است

(قائم مًام فراهانی)461-463 :4312،
 -قصیدة ییشِروی ،يکی ديگر از مدايح دردنا

و تأسفبار قائم مًام بوده كه سرشار

از گهيههايی دربارة حقنشناسی ولیعهد ،غارت اموال و در نهايت ،تکیه بر دادخواهی
است قائم مًام ،اين قصیده را با گله از بخت خود آغاز میكند كه در حًیًت ،روی
خطاب خود به عباس میرزایِ ولیعهد است:
ای بـخـت بـد ای مصاحب جانـم

ای وصل تو گشته اصل حرمانم

تـا چنـد بـه خوان چرخ بـايد برد

از بهـر دو نـان ،جفـای دونانـم؟

آن كس كه مرا بـداد دنـدان ،داد

نــان از كـف یــادشـاه ايـــرانم

عبـاس شه آن كه از كـف رادش

يک قطره چکید و گفت عمّانم

(همان)001-001 :
در ادامه ،قائم مًام ،گهيهمند است كه چرا حکم عزل وی ،به يکباره و بدون اطهع
ییشین ،اجرا شده است« :باز حرفهای دشمنان و سعايتهای آنها در او]عباس میرزا[ تأثیر
كرد و موجب وحشت او شد یس از اينکه شاه او را به تهران احضار كرد قائم مًام فهمید
كه عباس میرزا از وی دور مانده است اين بود كه گوشه نشینی اختیار كرد مدت اين
بركناری سه سال طول كشید» (فلسفی:)01 :4303،
اين بود سـزای مـن كـه بفـروشی

گاهی بـه فهن و گه بـه بهمانم؟

ای شــاه جهـان نه حـدّ مـن بــاشـد

كاين گونه سخن به نزد تو رانم
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گر رأی تو بود اين كه من يک چند
بـايست بـــه مـن نهفتــه فــرمــائـی

زان تربـت آستـان ،جــدا مـانم
زان روز كـه بود عــزم تهـرانم

(قائم مًام فراهانی)030-034 :4312،
س س ،تًاتای غفران خود را با حالتی التماسآمیز بیان میكند:
مـن هـر چـه كنم گنـه بـود لیـکن

از رأفـت تُست چشـم غفــرانم

ای شـاه جهـان بیــا تــرحّـم كـن

بـر من كه ز سر گذشت طوفانم

(همان)033 :
در ابیات یايانی اين قصیده ،قائم مًام ،داد خود از ممدوح را در قبال خائنانی خواستار
است كه ییش از اين به عنوان كارگزار و خادمِ وی ،مشغول خدمت رياكارانة خود بودند
امّا با عزل قائم مًام ،به غارت اموال و امه

وی یرداختهاند:

خدّام كمین كه ییش از اين بودند

جـاروبكشـان كاخ و ايـوانم

امـروز ببین كـه چون هجوم آرند

بر آب و زمین و بـاغ و بستانم

تنهـا شـدم و بــه كــام دشمـنها

بی چـاره و بـی نـوا و سامـانم

باهلل كـه نخـواهـم از خـدای خـود

جز اين كه فدای تو شود جانم

(همان)031:
درخور تأمّل است كه در میان قصايد قائم مًام ،عناوين برخی از قصايد به نام
درباريانی است كه بنا به رلمِ رفته بر آنها ،قائم مًام را واسطه و میانجیِ میان خود و
ممدوحشان قرار داده و درخواست عفو و يا دادخواهی خود را از زبان قائم مًام بیان
نمودهاند از جملة اين افراد ،غهم مخصوص دربار با نام «یاشاخان ايروانی» است كه به دلیل
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بلوغ و رويش موی زنخ ،مورد طرد دربار واقع شده است یس قائم مًام در قصیدهای ،درد
دلهای «ايروانی» را با مدح ممدوح كنونی وی و گهيه از اربابان ییشین ،به نظم در
میآورد:
چشـم بگشــا مگـر نــه مـن آنــــم

كـز حُسـن ،نظیـر مــاه تـابـانم؟

هییـم بفروشد آن كه خواهان بـود

يک دم بـه دوصد هزار تـومانم

جُـرمی بـه وجــود خـود نمـیبینم

جـز مـوی كه رسته از زنخدانم

جـز میــــر نظــام كــز وفــــا دارد

در حضرت خود عزيز و مهمانم

كـو را ز قضـا اگـر گـزنـدی هست

گــردد بــه فدای او سر و جانم

(همان)036-031:
-3-2مدو در جهت قَدْوِ ممدوو
ییش از اين اشاره شد كه قائم مًام در برخی از مدايح خود ،با مًدمهچینی و ستايش
ممدوح ،شرايط را برای بیان گهيه از شرايط شغلی ،معیشتی و خیانتهای حاسدان ،فراهم
میسازد در اين میان ،وی در نمونههای د يگری از قصايد مدحی خود ،یا را فراتر نهاده و
در كنار مدح ممدوح]عباس میرزا[ ،به قَدْح و نکوهش برخی رفتارها و خُلًیّات وی دست
میزند « مدح آن جا كه در كنار قَدْح میايستد بسیار زيبا و به اندام مینمايد يعنی شاعر
میكوشد در حالی كه ممدوحِ خود را به داشتن خصلتهای نیک انسانی ستايش كند ،به
او تلنگری نیز بزند كه از خصلتهای زشت و نکوهیده در امان باشد» (یور اَمَن)1 :4311،
البته زمینة جسارت قائم مًام در ادغامِ دو نوع ادبی متفاوت و متضاد را میتوان در
حضور سیاسی ،فکری و مشورتی قائم مًام در كنار عباس میرزا دانست كه سبب میشود
وی با مشاهدة رفتارهای نایسند عباس میرزا ،زبان خود را به نکوهش وی بگشايد در يکی
از اين موارد ،قائم مًام ،خود را تنها منتًد شاه معرفی نموده و از توجه افراطی عباس میرزا
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به ییشخدمتان خود با نامهای «رمضان» و «فرامرز» انتًاد میكند و معتًد است كه غفلت
ولیعهد از شرايط لشکريان  -با وجود احتمال حملة قوای روس به ايران -شايسته نیست:
امروز كـه بـا شـاه جهان ،مـاه جهـان است

روز رمضان نیست كه رو بر رمضان است

آن كیست كه شب را تو اگر گوئی روز است

گويد نه چنین است و نگويد كه چنان است

جـز بنـده كـه گـر مـورد الطـاف تـو باشـد

يا عَرتة قهر تو به يک سیرت و سان است

ويـن خیـل و س ـاهی كـه تـرا بـاشد امروز

بــا طايفة روس كجـا تـاب و تـوان است؟

امــروز تــرا ديــدن ســان ،الزم و واجب

نه حُسن فـرامرز و جمـال رمضــــان است

دور از تـو و نزديک بـه خصم تو بـود رنج

تـا رنـج كبد بـا سهـر و بـا يـــرقــان است

(قائم مًام فراهانی)401-400 :4312،
 قائم مًام در قصیدة مدحی ديگر ،از برگزاری مجالس بزم و ولخرجیهای عباسمیرزا ،انتًاد میكند و وی را به دلیل غفلت از وقايع ییرامونی -بهويژه تحركات روسیه در
مرزهای ايران -مورد نکوهش قرار میدهد:
روز عیش وطرب و وقت نشاط و شعف است

شادی از هر جهتاست و طرب از هر طرف است

دست شاه آن كند امروز كـه عالَـم گويند

باهلل اين بذل و سخا نیست كه بذر و سرف است

نه مگر ننگ بـود اين كـه بـه مُـلک اسهم

روس رو كرده چو كركس به هوای جیف است

جمله از لطف تو مغرور و ز خدمت غافل

اول اين بنده كه خود هم بـه خطا معترف است

زان كــه از چاكــر ديـرينه نشـايـد غفلت

بعد سی سال كـه بــر درگه شـه ،معتکف است

(قائم مًام فراهانی)461-461 :4312،
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 -1-2مدو در جهت تهییج مخاطب
به يًین ،يکی از اهداف ییدايش آثار ادبی ،بحث تأثیرگذاری اثر بر مخاطب خاصّ يا
عام (عموم افراد جامعه) در جهت الًای هیجانات فکری و رفتاری است در اين بین ،قالب
قصیده -كه نامگذاری آن ،اشاره به قصد و هدف خاصّ شاعر دارد -توانسته است با دارا
بودن مضامین مدحی ،در اين روند ،ییشگام واقع شود« :يکی از مهمترين امتیازات و
محسّنات قصائد مديحه ،استحکام و فخامت اسلوب و صهبت و هیمنة آن است كلمات و
اوزان و كیفیّت تركیبات و معانی و ترتیب قوافی و ابیات ،بیاختیار سبب تحريک و تهییج
حسّ شجاعت و حمیّت و غرور در نفوس مستعد میشود» (مؤتمن)66 :4361،
قائم مًام فراهانی نیز ،بنا به اوتاع اجتماعی و سیاسی دورة خود كه شاهد درگیریهای
نظامی ايران با قوای روس و تسخیر بخشی از خا

ايران توسط روسیه است ،در اين

قصیده ،ابتدا با عرض ارادت به درگاه ممدوحان (عباس میرزا و فتحعلی شاه) ،در قالب
توصیف آثار كفرستیزیِ شمشیرِ ممدوحان و بیقراری در ستیز با دشمنان ،آنان را به مًابله
با قوای روس و بازیسگیریِ مناطق اشغالی توسط روسها ،تشويق میكند:
دوشم بـه وثاق آمد آن خسـرو خـوبان

مَی خورده و خویكرده و خندان و غزلخوان

گفتم :بـه خـدا از تـو ینـاهم ،كه نداری

شرم از من و ننگ از خـود و انديشه ز يـزدان

زيـرا كـه منم چــاكر سلطان و نـه زيبد

ايـن تهمـت و ايــن نسبـت بـر چاكـر سلطان

عبـاس شــه آن است كه بـا چـاكری او

فرصت نکند كس كه كند خواب و خورد نان

جمشیـد زمان ،فتـحعلیشـاه كه تیـغش

هـم قــاطــع كفــر آمـد هـم قــامـع كفـران

اينک س هـی گَشـن بـه تأيیـد خـداوند

زی خطّــــة ارمــن كشــد از سـاحـت ايران

گوئی كه حرام است بر او راحت و آرام

مــادام كـــه بیــــرون نکنــد روس از ايران
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اعـوانش بـه نصرت رسد ،اعداش به خذالن

(قائم مًام فراهانی)013-014 :4312،
 قائم مًام در قصیدة مدحی ديگر نیز ،ولی عهد را به راندن س اه روس و حتّی تسخیركشورهای روسیه و روم (تركیه) تحريک میكند:
عباسشه آن كش ،دادار جهان فرمود:

كز جمله جهانداران ،اعظمشو و اكرم باش

گر روس بهكین خیزد چون سدّ سکندر باش

ور روبهی آغـازد بـــا حملــة تیغـم باش

سرباز و سوار ،اوّل ،از خیل عجم بگزين

یس عزم جهاد روس،جزم آر و مصمّم باش

مُلک قـرم و مسًـو بستــان ز قـــرال نــو

بـر روس مسلّط شـو بر روم مسلّـــم باش

(قائم مًام فراهانی)003-041 :4312،
 -3نتیجهگیری
 برآيند یژوهش ،حاكی از اين است كه قصايد قائم مًام فراهانی را میتوان با توجهبه مضمون و نوع ادبی ،به انواع« :مدح»« ،گهيه»« ،اندرز»« ،هجو»« ،نکوهش»« ،مطايبه» و
«طنز» تًسیم بندی نمود كه وجود اين انواع ادبی ،حاكی از استًهل فکری وی و عدم
وابستگی محض به دربار است
 قائم مًام ،با آمیختن و ادغام مديحه با انواع ادبی ديگر ،حتّی انواع متناقضی همیونقَدْح (به منظور نًد وآگاهیبخشی) ،شیوهای متفاوت با معاصران خود در ییش گرفته و با
فاصله گرفتن از ستايشهای يکجانبه ،نگاه ابزاری خود به مدح را آشکار میسازد
 آنچنان كه مشاهده شد ،دغدغه و حساسیّت قائم مًام نسبت به مسائل سیاسی ،مالیو اخهقی دربار ،در جهت حفظ منافع ملّی بوده كه با توجه به انتًادنایذيری درباريان ،وی
از قالب مدح و ستايشگری در جهت بیان اين دغدغهها ،استفاده میكند
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 مخاطب قصايد مدحگونة قائم مًام -برخهف شاعران مديحهسرای گذشته و حتّیمعاصران وی -چندان گسترده نبوده و بیشتر به دو ممدوح انحصاری (عباسمیرزا و فتحعلی
شاه) محدود میشود
 زمانی كه قائم مًام ،قصد ستايش ممدوحان خود را دارد ،با برشماردن صفاتیهمیون :سخاوت ،شجاعت و عدالت  -كه حاكی از اعتًاد قلبی و تکريم باطنی وی به
ممدوحان است -از بهكار بردن غلوّ و خرقعادت در وصف ستايششوندگان ،یرهیز
می نمايد هرچند كه ممدوح اصلی وی (عباس میرزا) ،یاسخ ستايشها و خدمات وی را با
تبعید و عزل از كارهای دولتی ،یاسخ میدهد
 مديحه سرايی قائم مًام ،از اغراتی همیون :دريافت صله ،بًای اثر ،حبّ جاه و بهدور بوده ،و اگر در مدايحی خواستار توجه به جايگاه اجتماعی و شرايط معیشتی خود
است ،در حًیًت ،خواستار باز ستاندن حًوق كسبی و نسبی ِخود میباشد
 در میان اغراتی كه مورد بررسی قرار گرفت ،بسامد مدايح قائم مًام در جهتاعتذار ،نمود بیشتری داشته كه نشان از اوتاع آشفته و تهمتبار ییرامونی وی است

یادداشتها
« 4مدح از قديمترين موتوعاتی است كه مورد توجه سخن سرايان قرار گرفته است علت
اساسی اين امر ،عدم ابتکار در ايجاد فنون و اقسام شعر و ییروی از شیوة ادبیات عرب و موتوعات
متداولة شعری آنان است» (مؤتمن)44-42 :4361،
 « 0خريداران عمدة بازار شعر در ايران ،تًريباه در تمام قرون ،دربارها بودهاند»(حمیدی)41 :4361،
« 3مؤتمن» با اشاره به اشتراكات ادبیات ايران با ادبیات عرب ،اغراتی برای شعر از قبیلِ فخر و
حماسه ،مدح ،رثاء ،هجا ،اعتذار ،شکوی ،وصف و بر میشمارد و معتًد است كه« :واتح است
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كه اغراض شعر كامهه از يکديگر جدا نیستند بلکه شاعر در تمن ادای هر نوع مطلبی غالباه برای
تکمیل و تشريح مًصود خود از ديگر اغراض شعر ،كار میگیرد» (مؤتمن)1 :4361،
 « 1دولت روسیه برای دست يافتن به دريای آزاد از راه قفًازيه و تركستان غربی و يا ازطريق
آسیای صغیر كوشش میكرد در اوايل سال  4041هجری (مطابق با  4123میهدی) س اهی به
سرداری سیسیانف ،روانة قفًازيه نمود و سردار مزبور غفلتاه شهر گنجه را كه تًريباه تمامی مردم آن
مسلمان بودند ،مورد تعرّض قرار داد» (شمیم)61 :4313،
« 1رائین» جملهای از سعید نفیسی دربارة خیانتهای امین الدّوله در زمان ساخت توپ جنگی
مینويسد« :متأسفانه ]فابويه[ میديده است كه برخی از كارگران ،عمدی داشتهاند كه به او خیانت
كنند و مانع از ییشرفت كارش باشند و حتّی یی برده است كه از خارج به كارگران وی یولی
میدادهاند كه نگذار ند ییشرفت كند چیزی كه برای وی بسیار ناگوار بوده است ،اين است كه
سرانجام كشف كرده محرّ

اين خیانتهای یی در یی ،عبداهلل خان نايب الحکومه ]امین الدّوله[

و اصهن خان رئیس تویخانه بودهاند» (نفیسی  ،4366به نًل از رائین)026-021 :4303،
 6ياسا( :مغولی ،ا) رسم و قاعده و قانون (برهان قاطع) در تركی جغتايی به معنی سزا ،قصاص
(دهخدا ،4303 ،ج)02111 :41
 « 0و چنان اتفاق افتاد كه در مملکت خراسان ،يک شب ،شاهزاده محمود در سرایردة محمد شاه
حاتر شد شاهنشاه غازی ،قائم مًام را ییغام كرد كه امشب مرا میهمانی رسیده ،خورش و
خوردنی كه اليق باشد بفرمای تا در اين جا حاتر كنند در جواب گفت :قانون شما آن است كه
هر شب بايد در سر خوان نايب السّلطنه ،كار اكل شرب كنید خوان جداگانه به دست نشود هم
اكنون مهمان را عذر در كنار نهید و به آن جا كوچ دهید» (اعتماد السّلطنه)411 :4310،
« 1رلّ السّلطان از ابتدای امر ،طالب مًام ولیعهدی بود و همیشه با نائب السّلطنه در سر اين امر
مناقشه داشت تا بعد از فوت نائب السّلطنه ،مراسهتی به قائم قام نوشت و او را به خدمت خود
دعوت نمود ،ولی آن مرحوم بنا به عهدی كه با نائب السّلطنه و محمدشاه بسته بود از رفتن نزد رلّ
السّلطان امتناع ورزيده و جواب سخت داد» (فلسفی)403 :4303،
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فهرست منابع
الف) کتابها
4

اعتماد السّلطنه ،محمّدحسن خان ( )4310شرو حال صدر اعظمهای پادشاهان
قاجار به كوشش مرتیه يعًوبی چاپ اول تهران :اديسون.

0

یناهیسمنانی ،محمّد ( )4306قابم مقام فراهانی (چهرۀ درخشان ادب و
سیاست) .چاپ اول تهران :ندا.

3

تجربهكار ،بانونصرت ( )4312سبک شعر در عصر قاجاریه چاپ اول تهران :توس.

1

حمیدی شیرازی ،مهدی ( )4361شعر در عصر قاجار چاپ اول تهران :گنج كتاب.

1

دهخدا ،علی اكبر ( )4303لغتنامة دهخدا چاپ اول تهران :انتشارات دانشگاه
تهران .

6

ديوان بیگی شیرازی ،سیّد احمد ( )4361حدیقة الشررا .چاپ اول به تصحیح و تحشیة
عبدالحسین نوائی تهران :زرّين.

0

رائین ،اسماعیل ( )4303حقوق بگیران انگلیِ در ایران چاپ نهم تهران:
جاويدان.

1

رزمجو ،حسین ( )4301انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی مشهد :آستان
قدس.

1

شاكری ،رمضانعلی ( )4314اترکنامه (تاریخ جامع قوچان) .چاپ دوم تهران:
امیركبیر.

 42شفیعی كدكنی ،محمّدرتا ( )4313ادبیّات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
ترجمة حجت اهلل اصیل ،چاپ چهارم ،تهران :نی.
 44شمس لنگرودی ،محمد ( )4300مکتب بازگشت (بررسی شعر دورههای
افشاریه ،زندیه ،قاجاریه) تهران :مؤلف.
 40شمیم ،علی اصغر ( )4313ایران در دورۀ سلطنت قاجار چاپ دوازدهم تهران:
مدبّر.
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 43عباسزادگان ،سید محمّد و رتائیزاده ،مرتضی ( )4312ستایشگری در نظام اداری
معاصر ایران (قاجار و پهلوی) چاپ اول تهران :دفتر یژوهشهای فرهنگی.
 41فلسفی ،بهرام ( )4303قابم مقام در آیینة زمان (شرو زندگانی سیاسی،
خصوصی و ادبی) .چاپ اول تهران :كتاب آفرين.
 41قائم مًام فراهانی ،میرزا ابوالًاسم ( )4312دیوان کامل قابم مقام فراهانی ،با
مقدمه و تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی چاپ اول تهران :اوستا فراهانی.
 46مؤتمن ،زين العابدين ( )4361شعر و ادب فارسی چاپ دوم تهران :زريّن.

ب) مقالهها
4

اسکويی ،نرگس (« )4313انًهبی در برابر مدح در شعر سبک آذربايجانی»
یژوهشنامة ادب غنايی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال دوازدهم شمارة .06-1 ،03

0

باباصفری ،علی اصغر و شعبانی ،الهه (« )4312سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد
سلمان» یژوهشنامة زبان و ادبیات فارسی سال سوم شمارة .00-13 ،1

3

یوراَمَن ،علی (« )4311مدح و مديحهسرايی در ادب فارسی» مجلة رشد آموزش زبان
و ادب فارسی دورة  00شمارة. 42-1 ، 11

1

قائم مًامی ،جهانگیر (« )4300قائم مًام و نامههای خصوصی او» در قائم مًام نامه
(مجموعه خطابههای بزرگداشت دويستمین سال تولد قائم مًام فراهانی دانشگاه تهران
در سال ،)4310به كوشش محمدرسول درياگشت  011-031تهران :موقوفات دكتر
محمود افشار يزدی.

1

محیط طباطبايی ،محمد (« )4300قائم مًام شاعر مبدع» در قائم مًام نامه (مجموعه
خطابههای بزرگداشت دويستمین سال تولد قائم مًام فراهانی دانشگاه تهران در
سال ،)4310به كوشش محمدرسول درياگشت  412-430تهران :موقوفات دكتر
محمود افشار يزدی .

6

ملک ساسانی ،احمدخان (« )4300اسرار قتل قائم مًام» در قائم مًام نامه (مجموعه
خطابههای بزرگداشت دويستمین سال تولد قائم مًام فراهانی دانشگاه تهران در
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سال )4310به كوشش محمّدرسولدرياگشت  001-002تهران :موقوفات دكتر محمود
افشار يزدی

