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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In this article, the general features of the 
Neo- Classicism in the Persian literature that is called return school in the Farsi, 
are briefly reviewed. Then, one of the most important but neglected point of 
this school is scrutinized; That is, eulogistic and religious odes. Research on the 
poetry of Persian Neo- Classicism school generally focuses on two areas: first 
one, identifying anonymous poets and correcting their poetical works, and 
other studies have been done on the methods of imitation and the influence of 
well-known poets. It seems that the Scholars agree on lack of innovations and 
additions poetry on this period, and by this reason, poetry of this period from 
prior times to nowadays to be rarely present in textbooks and excerpts from 
Persian literature. 
METHODOLOGY: This article examines the content of the poems of 16 poets in 
the desired period, verse by verse and provides statistics on the innovation of 
Persian Neo- Classicism poetry in the field of ritual poetry and stagnation, 
imitation and repetition in the poetry of government-affiliated poets of this era. 
From each poet, two poems have been analyzed, one about praise of Imam Ali 
and another one about Imam Reza. Data analysis was performed with Microsoft 
Excel software. 
FINDINGS: According to this research, there is an inverse relationship between 
the fame and innovation of the poets of this period. Well-known poets such as 
Saba and Qaani suffer from a lack of content, and deep precise poets such as 
Ayati Birjandi, Soroush Esfahani and Elahi Ghomshei do not have a great 
reputation. This challenges the judgments of authors of the periods of Persian 
Literature and their judging criteria. 
CONCLUSION:  It is shown here that the most what is said about the Persian 
Neo- Classicism is based on the government-affiliated poets of this school and 
periods, not the Shiite poetry. The content of Shiite poetry in this period is 
completely changed and its quantitative and qualitative growth is palpable. 
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 مقاله پژوهشی
 نوآوری و تقلید در قصاید منقبتی مکتب بازگشت

 
 رضا بیات

 ، تهران، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 

 

 چکیده:
در این مقاله ابتدا مختصات عمومی مکتب بازدشت به اختصار مرور میشود.  زمینه و هدف:

منقبتی  قصایدماندۀ مکتب بازدشت پرداخته میشود؛ یعنی س س به یکی از نکات مهم و مغفول

سایی شاعران دوره یا مکتب بازدشت منحصر است به دو حوزه: شناپژوهشهای شعر  و آیینی.

شده. های تقلید و تأثیرپذیری شاعران شناختهدمنام و تصحیح دیوان آنها و دیگری بررسی شیوه

ای ندارد و بر همین دویی محققان اتفاق نظر دارند كه شعر این دوره هیچ دونه نوآوری و افزوده

 گی دارد.های ادب فارسی حضور كمرنها و دزیدهاساس است كه شعر این دوره در درسنامه

شاعر بازدشتی را بیت به بیت بررسی كرده و  44این مقاله محتوا و مضمون شعر مطالعه: روش 

آماری دویا از نوآوری شعر بازدشت در عرصج شعر آیینی و ركود و تقلید و تکرار در شعر شعرای 

امام  از هر شاعر، دو قصیده با موضوع مدح امام علی )ع( و درباری این عصر بدست داده است.

 افزار اكسل انجام شده است.ها با نرمرضا )ع( تحلیل شده است. تحلیل داده

بر اساس این پژوهش، بین شهرت و نوآوری شاعران این دوره، نسبت معکوس وجود  :هایافته

آوری مانند صبا و قاآنی دچار فقر محتوا هستند و شاعران عمیق و دقیقی مثل دارد. شاعران نام

-ای شهرتی بسزا ندارند. این نکته داوریهای تاریخ ادبیاتو سروش و الهی قمشهآیتی بیرجندی 

 نویسان و مالكهای داوری آنها را بچالش میکشد.

عمدۀ آنچه از مکتب بازدشت میگویند ویژدیهای شعر درباری بازدشت است نه  :گیرینتیجه

میشود و رشد كمّی و كیفی محتوای شعر شیعی در این دوره كامالً ددردون  شعر شیعی این دوره.

 آن قابل لمس است.

  

 4155مرداد  54 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  45:  داوری ریختا   

 4155شهریور  63: اصالح تاریخ   

 4155آبان  46: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،نقد ادبی ،مکتب بازدشت

 ،شعر منقبتی و شیعی ،محتوا و مضمون

 .شعر مدحی و درباری

 
 :مسئول نویسنده * 

    bayat.dr@gmail.com

 66475545 (64 49)+  
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 مقدمه
پس از صفویه و كمی پیش از قاجار، مکتبی در شعر بوجود آمد كه به مکتب بازدشت مشهور شد. اساس این مکتب 

بر تقلید از شعرای پیشین بود. این مکتب تا روزدار مشروطه یگانه شیوۀ شاعری بود و پس از مشروطه و در كنار 

جریانات بعدی هم به حیات خود ادامه داد. ازاینرو در این مقاله با دو مفهوم مواجهیم: عصر بازدشت كه شعر نو و 

 نكنوو تا  ، در قاجار به اوج رسیدهشروع شده از زندیهتا زمان مشروطه است و مکتب بازدشت كه  عصر زندیهاز 

ی و انحطاط شمرده میشود. آنقدركه با در عموم كتب معتبر تاریخ ادبیات، عصر بازدشت عصر سست پا برجاست.

ب. در شناسی و نقد این مکتها دربارۀ سبک بازدشت برابر است با آسیبكمی مسامحه میتوان ادعا كرد كه نگاشته

-44صص :شفیعی كدكنی ،ادوار شعر فارسی) كتب تاریخ ادبیات اصلیترین ایرادهای مکتب بازدشت این موارد است

 قبتدر من این شاعران هم كه شد بردزیده شاعر نقبتی این دوره، دو قصیده از شانزدهبرای بررسی قصاید م .(33

 بندیدسته و استخراج قصیده، 36 این مضامین آنگاه(. ع) رضا امام در منقبت هم و بودند سروده( ع) امیرالمؤمنین

 صرع شعر دربارۀ مشهور وریهایدا و ادبیات تاریخ دربارۀ نکاتی نتایج، اساس بر و شد تحلیل آماری هایداده. شد

 .آمد بدست قاجار

 

 بحث و بررسی

 ویژگیهای شعر دورۀ بازگشت
 در اینجا به مهترین ویژدیهای شعر این دوره اشاره میشود:

و  تقلید: شعرای بازدشتی خود به این تقلید معترفند و به آن میبالند. آنان در قصیده پیرو شاعران سبک خراسانی

تنها در زبان، كه در احساسات هم مقلدند و حتی . برخی از شاعران نههستند ران سبک عراقیدر غزل مقلد سخنو

 شان نیز تقلیدی و به دور از حقیقت است.سوزودداز عاشقانه

بلکه در مفاهیم و تصاویر شعری هم راه یافته و در  ،دوری از اقتضای زمانه: این تقلید فقط در زبان صورت نگرفته

 اند!قرن پیش از خودشان میزیسته هفت یا هشت ویی شاعران بازدشتیموارد بسیاری د

 خامدستی برخی شعرا:
خود حرف میزنند و نه به زبان عصر زمانج الف( نشناختن زبان قرون پیشین: ازآنجاكه این شعرا نه دربارۀ اوضاع 

 اشتباهاتی دارند. داهباز هم داه ،خود میسرایند، با وجود تمام دقتها و تتبعات در دیوان دذشتگان

هایی ای است كه از كتاب دساتیر بردرفته شده؛ نوشتهپایهب( دساتیر: نوآوری مهم این روزدار واهدان جعلی و بی

اب هایش در واقع كتاش مدعی بود نگاشتهكه در عصر صفویان در هند نگاشته شد و به ایران آورده شد و نویسنده

مقالج دساتیر ) دار ساسانیان میزیسته و كتابش پس از قرنها پیدا شده استمقدس پیامبری زرتشتی است كه در روز

 پورداوود(. ج لغتنامج دهخدا،مقدمدر 

 دو نکتج مهم فراموش شده است: در تحقیقاتی كه دربارۀ شعر عصر قاجار صورت درفته معموالً

ان زدشت تقلید صرف از دذشتگالف( زمانج سخیف: این نکته در اغلب كتب مغفول واقع شده است. ادر تعریف با

 خان صبا همشأننویسی امیرمعزی را با فتحعلیادبیاتباشد، عنصری و معزی هم بازدشتیند؛ ولی هیچ تاریخ

آور است و كالم قدرتمندی دارد. نگارنده علت را در تفاوت ممدوحها میداند. هرچه نمیداند؛ بااینکه صبا بواقع زبان

ی است كه پهناورترین قلمرو ایران بعد از اسالم را دارد و وزیر كاردانی چون خواجه باشد معزی مداح ملکشاه سلجوق

اک سوم از خنظام را در كنار خود میبیند، ولی ممدوح صبا و قاآنی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه هستند كه یک
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دوستی از . هر ایرانی وطنایران را در تركمانچای و دلستان و هرات ازدست دادند و امیركبیرها را كشتند و ... 

خواندن تاریخ قاجار بخشم میآید و طبیعتاً در همج مسائل آن عصر مته به خشخاش میگذارد و تا میتواند عیب 

میجوید تا به نوعی انتقام خود را از این عصر خفتبار درفته باشد. در این میان میزان دناهکاری شاعرانی كه چنین 

 روشن است.پادشاهانی را مدح دفته باشند 

 ز ممدوح صاحبقران عنصری! بلی شاعری بود صاحبقران

سرایی: از نخستین و تأثیردذارترین نویسنددان تاریخ ادبی ایران به شیوۀ علمی میتوان ادوارد براون ب( منقبت

-تش( را نام برد. تقریباً تمام تاریخ ادبیا4335م/ 4454ش( و پنجاه سال پس از او یان ری کا )4695م/ 4454)

اند. این دو محقق شاعران عصر صفوی را چندان ارجی نمینهند و جریان اصلی نویسان بعدی از این دو تأثیر درفته

شعر آن روزدار را در دربار هند میجویند و در روزدار بازدشت هم عمدتاً به شعر درباری امثال قاآنی و صبا می ردازند. 

ای ا و براون و اتباعشان پوشیده میماند ادبیات شیعی است. اما نکتهنکتج مشتركی كه در این دو دوره از نگاه ری ک

های ها و نوشتهدرخور تأمل: ری کا یهودی است و چندان متعصب كه یک فصل از هشت فصل كتابش دربارۀ سروده

و (. براون هم انگلیسی است 659: ص، فتوحی رودمعجنییهودیان به زبان فارسی است )رک. نظریج تاریخ ادبیات

(. این دو نکته ذهن را وسوسه میکند كه 631 -636همان: صص  :ک.غ بابیت و بهائیت و دیگر فرق انحرافی )رمبلّ

 غفلت این محققان از ادبیات شیعی را چندان اتفاقی تلقی نکند.

نوی ایی و مثسرادبیات شیعی مکتب بازدشت غالباً در دو قالب قصیده و مثنوی دنبال میشود؛ قصیده برای منقبت

 های حماسی شیعی. در این نوشته عمدتاً به قصاید مناقبی پرداخته خواهد شد.برای منظومه

 

 قصاید عصر قاجار
قصاید عصر بازدشت به سبک خراسانی سروده میشوند و محتوای عمومی قصاید هم مدح و منقبت است. در این 

ر برده میشود و واهۀ منقبت برای ستایش واهۀ مدح مختص ستایش شاهان و حاكمان بکا ،مقاله برای سهولت كار

 بزردان دین.

 سرا و برخیحجم مدح و منقبت: در این زمینه وضع همج شعرا یکسان نیست؛ برخی شعرا مداحند و برخی منقبت

ا های دمنام و ذكر بنای مسجد، صبزادهبینابین. بعنوان مثال ادر دامنج شعر مذهبی را از توحید بگیریم تا مدح امام

مورد به مدح  46شعر هم  49شعر مذهبی دارد كه از همین  49ای كه از خود به جا دذاشته تنها قصیده 655در 

فتحعلی شاه و ... ختم شده است. برای صبا بنای مسجد و حمام و تذهیب حرم قم تفاوتی ندارد. مهم این است كه 

ا شاعری مثل وصال با وجود مداحی، اعتقادات در همج اینها فتحعلی شاه مدح شود كه بانی این ابنیج خیر است. ام

ای كه مستقالً به مناقب و مراثی صفحه 94سالمی هم دارد كه دامن آنها را به مدح نیالوده است. دیوان او عالوه بر 

قصیدۀ منقبتی و آیینی دارد. ضمن اینکه جلد دوم دیوان او  41قصیدۀ مدحی هم  654اختصاص داده، در میان 

سرا. در سراست تا مدیحهكامالً به غزلیات او اختصاص یافته است و نشان میدهد كه او بیشتر غزلصفحه  445در 

سرا تمام یا اغلب دیوانشان را به مناقب و مراثی این نوشته، امثال وصال را شاعر بینابین مینامیم. شعرای منقبت

د؛ میآییم، اینگونه شاعران بیشتر دیده میشوناند كه البته هرچه از صدر بازدشت بسمت روزدار معاصر اختصاص داده

 ق.(، و ... .4314) ق.(، صغیر اصفهانی4344اهلل غروی )ق.(، آیت4359) شاعرانی مثل فؤاد كرمانی

این نکته نباید فراموش شود كه شاهان قاجار به هر حال دلبستج مذهب بودند و برخی از آنان خود شعر منقبتی 

خود كه در وصف جنگهای  نامجشاهنشاهست كه شاعری مثل صبا در كنار منظومج میسرودند. بنابراین طبیعی ا



 663/ ازدشتنوآوری و تقلید در قصاید منقبتی مکتب ب

 

ای هم در وصف پیامبر )ص( بسراید؛ در واقع در این روزدار، شعر مذهبی هم نامهفتحعلی شاه است، خداوند

ز اهمچنین طبیعی است كه در شاعران بازدشتی پس  خوشایند حاكمان است و برای شاعران درباری جذاب است.

سرای محض بیشتر داشته باشیم؛ اینان كسانیند كه فارغ از مناسبات درباری و حکومتی، بنا به منقبت ،مشروطه

در یز، ستدریز و دینپناه و روی كار آمدن پهلویِ دینسرایی میکنند و پس از رفتن قاجارِ دیناعتقاد خود منقبت

 ت.بنا به نیّات درونیشان اس لذا ادر چیزی میگویند صرفاًهیچ مشوقی برای سرودن شعر مذهبی ندارند؛ عالم خارج 

 

 موضوعات مناقب

شفیعی كدكنی در تحلیل فتنج باب و بهاء میگوید عالقج روزافزون مردم به امام زمان )ع( باعث شد كه برخی از 

ا )ب رادت دهندآنان طاقت ازدست بدهند و به اولین كسی كه ادعای بابیت و ارتباط با امام زمان )ع( كند دست ا

در است. عبرت نائینی له در شعر منقبتی این دوره هم بخوبی جلوهئ( این مس79ص :شفیعی كدكنی، چراغ و آینه

از هر شاعر چند شعر نقل میکند. اوالً بسیاری از این اشعار  مدینه االدبكه خود شاعر همین روزدار است در تذكرۀ 

وزدار شاعر را نشان میدهد و دیگر اینکه حجم این اشعار به تفکیک مذهبی است و جریان پررنگ شعر منقبتی در ر

 خواهی مردم آن روزدار را تأیید میکند: و مهدی كدكنی شفیعی یادعا ،ممدوح

 

 
 

 در این نمودار سه نکته قابل توجه است:

ز )ع( اح امام علی الف( حجم اشعار مهدوی بیش از دوبرابر مناقب علوی است؛ با آنکه طبق عادت توقع میرود مدای

 رقیب باشد.حیث حجم بی

 ب( تمامی معصومین منقبت دارند و هیچ بزردواری مغفول واقع نشده است.
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)ع( بسیار كمتر از توقع است. علت این امر شاید این باشد كه مراثی امام ها برای امام حسین ج( حجم سروده

و  بیشتر قصیدهاالدب مدینهدرحالیکه اشعار بردزیدۀ  حسین )ع( عمدتاً در قالبهای مثنوی یا نوحه سروده شده

 غزل است.

 

 دالیل گزینش ممدوحان
این دو امام به دو جهت انتخاب شدند: شباهت از جهت كثرت مدیحه در دیوان شاعران و تفاوت از حیث كثرت 

 مناقب مأثور.

یگر )ع( از د رد. یکی از وجوه تمایز امام علیطبیعتاً هیچ امامی به اندازۀ امیرالمؤمنین )ع( مناقب قرآنی و روایی ندا

های مهم و حساس تاریخ )ص( و حضور همیشگی در صحنه عصری با پیامبرامامان این است كه ایشان بخاطر هم

 بندی كرد:. این مأثورات را میتوان در چهار دروه دستهدارد یاسالم، در مأثورات حضور پررنگ

 و ... 3، انذار6، ابالغ4ولی االمرشأن نزول آیات: آیات متعددی مثل ا

 صراطُالاند؛ آیاتی مثل: )ع( تأویل كرده )ص( و دیگر امامان )ع( به امام علی تأویل آیات: بسیاری از آیات را پیامبر

 و ... 5هادٍ ومٍقَ لِّکُ، ل1ِقیمستَمُال

 و ... 7، غدیر4مثل منزلت )ص( نقل شده باشد؛ از زبان پیامبر حدیث: مقصود از حدیث كالمی است كه مستقیماً

د و ما ان)ص( نقل نشده؛ بلکه عموم مردم دزارش كرده )ع( از زبان پیامبر ست كه فضیلت امام علیاتاریخ: مواردی 

ایم؛ مثل شرح جنگها و دالوریها و نیز اخبار و اتفاقات دوران خالفت امام ازطریق مورخان بدان فضایل دست یافته

 )ع(. علی

 )ع( این دو مورد است: )ع( و امام رضا ام علیوجوه اشتراک ام

                                                      
یعی و بسیاری از تفاسیر . تمام تفاسیر ش(54نساء: ) ... مِنْکُمالْأَمْرِ  یعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِیعُوا اللَّهَ وَ أَطینَ آمَنُوا أَطیهَا الَّذیا أَی -4 

 .494: ص4ج کانی،سَشواهد التنزیل، حَ عنوان نمونه:اند. بسنی نزول این آیه را در شأن امام علی )ع( دانسته

ربوط به (. تمام تفاسیر شیعی و اكثر تفاسیر سنی این آیه را م47... )مائده:   کَ مِنْ رَبِّکیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیا أَی  -6 

 .634: ص 4کانی، جسَالتنزیل، حَاند. نمونه: شواهدخم دانسته)ع( در غدیر ابالغ امامت علی

)ص(  (. این آیه به دعوت عمومی و علنی اسالم منجر شد و در اولین دعوت پیامبر641شعراء: ) نیرَتَکَ الْأَقْرَبیوَ أَنْذِرْ عَش -3 

 شهرت« انذار»و این آیه به « یوم الدار»)ع( را نیز اعالم كرد. این واقعه به  علی همراه با نبوت خود، وصایت و جانشینی امام

 (.363: ص7)رک. مجمع البیان، طبرسی، ج  اندیافته

( امیرالمؤمنین )ع( است. نمونه: 4حمد: « )میهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقاِ»بسیار روایت شده است كه مقصود از راه راست در  -1 

 (.36خبار، صدوق )ابن بابویه(، صمعانی اال

علی است. منابع بسیاری این « هادی»منم و « منذر»اند كه (. پیامبر )ص( فرموده7)رعد:  إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هاد...  -5 

 .64: ص4اند. نمونه: بصائر الدرجات، صفار، جمضمون را نقل كرده

. از مشهورترین احادیث نبوی است كه نخستین كتب یبَعْدِ یرَ أَنَّهُ لَا نَبِینْزِلَجِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَبِمَ یأَنْتَ مِنِّ یا عَلِی -4 

 .345اند. نمونه از قرن دوم: وقعج الصفین، نصربن مزاحم: صاسالمی آن را ثبت كرده

ه. بطور مطلق، بیشترین تواتر و نقل در بین احادیث نبوی هُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاوَاال مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ یمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِ -7 

جلد بعدی،  45 به ذكر اسناد این حدیث در كتب روایی اختصاص دارد و الغدیر مربوط به حدیث غدیر است. جلد اول كتاب

 اند پرداخته است.به شاعرانی كه این واقعه را به زبان شعر روایت كرده
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ای خلیفه بوده و اند؛ امام علی )ع( دورهاجتماعی داشته و در معرض دید مردم بوده -هر دو امام فعالیت سیاسی

ای كوتاه ولیعهد خلیفه بوده؛ همچنین در جریان سفرش به ایران، مردمان بسیاری ایشان را امام رضا )ع( دوره

 اند.دیده

شده از هر دو امام زیاد است و از روزداران كهن، احادیث این دو امام بشکل كتبی مستقل و مشهور در حادیث نقلا

جمع  (5)آمِدی، قرن مکَر الحِرَو نیز غُ (1)شریف رضی، قرن نهج البالغه)ع( در  دسترس بوده است؛ اقوال امام علی

 .(1)صدوق یا ابن بابویه، قرن الرضاخبار االعیون )ع( در  شده و اقوال و اخبار امام رضا

 قصیدۀ رضوی بعنوان متن مورد پژوهش انتخاب شدند.  44قصیدۀ علوی و  44بنا به دالیل فوق، 

 

 دالیل گزینش شاعران
 65 آن بود كه برای هر دو امام شعر سروده باشد. ادر فارغ از نام شاعر، مثالً انشرط آغازین برای انتخاب شاعر

قصیدۀ رضوی انتخاب میشد، ممکن بود تفاوت محتوا را به تفاوت سطح و سلیقج شاعران ربط  65قصیدۀ علوی و 

ران دیگر اینکه شاعران از تمام دو بدهیم، اما در شرایطی كه دویندۀ دو متن یک نفر باشد، مقایسه دقیقتر میشود.

وم عصر ناصری انتخاب میشدند، بازدشت انتخاب شدند؛ ادر همج شاعران از معاصران فتحعلی شاه یا مثال نیمج د

ممکن بود شرایط خاص یک دورۀ تاریخی خاص را بر نتیجج پژوهش تأثیردذار بدانیم؛ درحالیکه با دزینش فعلی 

تنوع جغرافیایی و نیز تنوع مشرب شاعران نیز موضوعیت دارد. درباری و آزاده،  این نگرانی به حداقل میرسد.

 ی، عامی و ... همج طیفها در این انتخاب حضور دارند.سیاسی و غیرسیاسی، عارف، عالم دین

، نام شاعران به ترتیب سال وفات آمده است. همچنین وجه غالب زنددی فکری و فرهنگی آنان نیز ذكر ادامهدر 

 شده است.

 ق(. شاعر درباری.4639 -4474خان )صبای كاشانی، فتحعلی

 ق(. عالم دینی.4654-4446صحبت الری، مالمحمدباقر )

 ق(. شاعر مذهبی. هنرمند.4646-4447وصال شیرازی، میرزا محمدشفیع )

 ق(. شاعر درباری.4675 -4666اهلل )قاآنی شیرازی، میرزا حبیب

 ق(. شاعر مذهبی. شاعر درباری.4695-4669سروش اصفهانی، میرزامحمدعلی )

 ق(. شاعر درباری، عارف.4645 -4646همای شیرازی، میرزامحمدعلی )

 ق(. شاعر مذهبی. شاعر درباری.4644 -4653ی، میرزامحمد )جیحون یزد

 ق(. شاعر درباری.4366 -4675الشعراء )صبوری كاشانی، میرزا محمدكاظم ملک

 ق(. حکیم. عارف. عالم دینی.4366 -4644صفای اصفهانی، محمدحسین )

 ق(. خوشنویس.4335 -4674طرب اصفهانی، محمدنصیر )

 ق(. سیاسی.4334-4677مدصادق )الممالک فراهانی، سیدمحادیب

 ق(. مجتهد. فیلسوف.4344-4644غروی اصفهانی )كم انی(، محمدحسین )

 ق(. سیاسی. ادیب.4374 -4355الشعراء )بهار، محمدتقی ملک

 ق(. عارف.4345 -4346صغیر اصفهانی، محمدحسین )

 ق(. مجتهد.4344-4345آیتی بیرجندی، شیخ محمدحسین )

 ق(. مجتهد. عارف. حکیم.4343 -4344دین مهدی )الای، محییالهی قمشه
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 معرفی اشعار
 قصیده به شرح زیر است: 36اند. مطلع و منبع این در جدول زیر، بر اساس سال وفات شاعر مرتب شدهاشعار 

 قصاید علوی:

 صبا
مهر و وفا طلب ز مدار فلک 

 مدار

جفا  كان را مدام بوده به جور و

 مدار
 469یک قطره از دریا: 

 بتصح
هى دلست این كاینچنین هى

 سرخوش به بازار آمده

رو تركى ز چین با فرّ یا سرخ

 فرخار آمده
 45مناقب علوی: 

 وصال
اى برده آسمان ز تو رفعت به 

 التماس

تو جسته لباسى به  جوز سای

 التباس
 47همان: 

 قاآنی
بجز لب تو كزو دفتِ شکرین 

 خیزد

كه دیده لعل كزو جوى انگبین 

 خیزد
 74: همان

 سروش
دارد دو دست ایزد دادار هر دو 

 راست

یکدست مصطفى و ددر دست 

 مرتضاست
 75همان: 

 هما
چون نجات هر دو عالم شد 

 والى مرتضى

در دو عالم مگسل از دامان او 

 دست وال
 44همان: 

 جیحون
مست از غدیرخم نگر مهر و مه 

 و ارض و سما

آرى مجو هوشى ددر چون شد 

 سقایت با خدا
 77: همان

 97همان:  آئین داور است ۀامروز روز جلو امروز روز رونق دین پیمبر است صبوری

 95همان:  آن ترک خلّخ و چِگِل و چین را مشکین را ۀدیدم شکسته طُرّ صفا

 طرب
امروز روز رحمت دادار داور 

 است
 99طرب:  روز والدت اسداهلل حیدر است

 ادیب
باد نوروزى ز روى دل نقاب 

 هانداخت

زلف سنبل را همى در پیچ و 

 تاب انداخته
 94مناقب علوی: 

 غروی
بوی دل و سنبل است یا كه 

 هوای بهار؟

بلبل است یا كه نوای  جزمزم

 هزار؟
 66دیوان كم انی: 

 بهار
دل من خواهى اى ترک و 

 ندانى كه خطاست

از چو من عاشق دلباخته جان 

 باید خواست
 44مناقب علوی: 

 صغیر
الحق رسول  چه خوش دفت

 مصدّق

كه حق با على و على هست با 

 حق
 451همان: 

 شاه جهان امیر مظفّر على على آیتی
كوه شکوه و شاه فلک فر، على 

 على
 9در غلطان: 

 الهی
به سیزده از رجب دشت عیان 

 شاه دین

اهل  جكعبه شد از مولدش قبل

 یقین
 357های عرفان: شکوفه
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 قصاید رضوی:

 46مدایح رضوی:  به دردون سراپرده زد ظل غبرا ت چون پرده بیضاشبانگه فروهش صبا

 صحبت
ریزد ز شوق جانان خیزد ز یاد 

 منزل

چون رود آبم از چشم چون دود 

 آهم از دل
 454همان: 

 وصال
قضا بس تیزچنگال است و 

 خای دندانشسندان

د رندانم غیر تسلیم و رضا كس م

 میدانش
 457همان:

 قاآنی
ز عرش برده فرش زهی به منزلت ا

 تو رونق

زمین ز یمن تو محسود هفت كاخ 

 مطبق
 446همان: 

 دم بهار بیاراست باغ چون طاووس سروش
شدست شاخ مرصع چو تاج 

 كیکاووس
 447همان: 

 465همان:  به تعظیم تو پشت نه آسمان خم زهی بارداهت بر از عرش اعظم هما

 جیحون
خورشید دریزان بودت در خم 

 دیسو

بدان حلقه و زین سوی  زین حلقه

 بدان سو
 436همان: 

 نوروز فراز آمد با اللج بستانی صبوری
رخی ساغر وقت است كه از الله

 بستانی
 439همان:

 صفا
امروز باز دیتی در نشو و در 

 نماست

حشر است این كه در بنه بوستان 

 به پاست
 415همان: 

 دوباره دور جوانی درفت عالم پیر طرب
و یکی ز عید یکی ز فصل بهار 

 غدیر
 454همان: 

 ادیب
جهان جوان شد و عمر دوباره 

 بازآورد

به روی بهمن و اسفند در فراز 

 آورد
 454همان: 

 غروی
برید باد صبا خاطری پریشان 

 داشت

مگر حدیثی از آن زلف عنبرافشان 

 داشت
 473همان: 

 474مان: ه آشفته شد به دیدۀ عشاق خوابها بگرفت شب ز چهرۀ انجم نقابها بهار

 صغیر
طلوع شمس ندیدی ز نجم ادر 

 محسوس

ببین ز نجمه به عالم طلوع شمس 

 شموس
 444همان: 

 آیتی
به تخت حسن چو كردی به صد 

 كرشمه جلوس

زدند بر سر بام فلک به نام تو 

 كوس
 651همان: 

 654همان:  سلطان دین شهید خراسان را ام شهنشه ایمان رامن بنده الهی

 

 وسرایی مفید آنها سنجیده شد. تغزالت ابتدای قصاید جزها و نیز حجم منقبتحجم سرودهدر دام بعد  

سرایی مفید محسوب نشدند. این مهم است كه شاعر چه مقدار از قصیدۀ منقبتیش را به ذكر بهار و فتنج منقبت
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دهندۀ میزان اطالعات اند نشانله میتوئروزدار و شرح احوال خود و ... بگذراند و چه مقدار به منقبت ممدوح. این مس

 یشود:ای معرفی مو فهم شاعر باشد. در دام بعد محتوای ابیات به پنج دسته تقسیم شد كه هر دسته با ذكر نمونه

آیات و احادیث و اخباری كه در دواوین شعرای خراسانی و عراقی هم یافت میشود  مأثورات مشهور در ادبیات:

 ا از دیوانها آموخته نه از كتب روایی و ... :و به احتمال زیاد شاعر آنها ر

 

 (همای شیرازی) كه آدم علم زد بر از عرش اعظم «علّم»نهادی تو بر فرق او تاج 

)بقره:  «و خداوند همج اسمها را به آدم آموخت: »«وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها...»این آیه نزد اهل ادب مشهور است كه 

34.) 

 

 )صحبت الری( فخر بنی آدم علی كز بدو ساالر آمده علی بخشندۀ خاتمعلی،  شاهنشه عالم

إِنَّما » اش نازل شد، از مشهورات فریقین است.ای دربارهاینکه امام علی )ع( در ركوع نماز انگشتری بخشید و آیه

ما تنها شولی و سرپرست «: »وَ یُؤْتُونَ الزَّكاۀَ وَ هُمْ راكِعُون وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالۀَ

دارند و در حال ركوع زكات یاند، همان كسان كه نماز برپا مخداوند است و پیامبر او و )نیز( آنانند كه ایمان آورده

 (.414: ص3االسرار، میبدی، جكشف  ؛364: ص3( )رک. مجمع البیان، طبرسی، ج55)مائده: « دهندیم

 

 )قاآنی شیرازی( شود ز جلوۀ آن طور چون تراب مدقّق ادر به طور تجلی كند فروغ فضایت

 وَ لَمَّا جاءَ مُوسى»داستان تجلی خداوند بر كوه طور و ازهم پاشیدن كوه از مشهورات ادبیات سنتی فارسی است. 

 وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانی یْکَ قالَ لَنْ تَرانیأَنْظُرْ إِلَ لِمیقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنی

داه ما آمد و پرورددارش با وى و چون موسى به وعده...«: » صَعِقاً فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى

اما در این  ؛را! خویش را به من بنماى تا در تو بنگرم، فرمود: مرا هردز نخواهى دیدسخن سر كرد، دفت: پرورددا

ا آن را ب ،كوه بنگر! ادر بر جاى خود استوار ماند مرا نیز خواهى دید و همین كه پرورددارش بر آن كوه تجلّى كرد

 (.413)اعراف: ...«  خاک یکسان ساخت و موسى بیهوش افتاد

تمال سابقه است و به احسابقه یا بسیار كمیات و احادیث و اخباری كه در دواوین پیشین بیآ مأثورات غیرمشهور:

 بسیار حاصل مطالعات مذهبی شاعر است و در این دوره است كه برای نخستین بار در ادبیات مطرح میشود:

 

 (صحبت الری) ساده غرنده شیر هایلده صورت وِ داهی ز خرق عاده شد سركه از تو باده

طبق نقل روایات، حمیدبن مهران، حاجب مأمون، منکر مقام و معجزات امام رضا )ع( بود و در مجلسی جسارت را 

ای شبیه پیامبران بیاورد. به )ع( خواست كه ادر در ادعای امامت خود صادق است، معجزه از حد دذراند و از امام

زنده شدند و حمیدبن مهران را خوردند و  ،بودند امر امام )ع( دو نقش شیر كه بر روی مسند مأمون تصویر شده

ای شبیه عصای موسی كه ریسمانهای ساحران را بلعید )الخرائج و س س به حال نخست خود بردشتند؛ معجزه

(. این معجزه پیش از این در شعر فارسی طرح 491: ص14ج ،؛ بحاراالنوار454: ص6ج ،الدین راوندیقطب ،الجرائح

 دمنام مانده است.نشده یا طرح شده و 
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 )وصال شیرازی( اال شهی كه زهره به بامش كند تماس هر هرزه را چه زهره كه زهرا طمع كند؟

آسمان  ای دراز عایشه نقل است كه از پیامبر )ص( سؤال كردند كه برترین خلق بعد از شما كیست و ایشان ستاره

تاره در خانج او فرودآید. پیوسته چشم به آسمان را نشان اد و دفت: برترین شخص پس از من كسی است كه این س

 (.114: ص4دوخته بودیم تا اینکه آن ستاره در خانج علی فرودآمد )تفسیر فرات كوفی. ج

مدایحی كه برای هر ممدوحی قابل ذكر است: از سلطان محمود درفته تا ناصرالدین شاه و حسنعلی  مدایح عام:

 زبانیهایبازیها و چرباز سنخ زبان از مهارتهای شاعران درباری است و معموالًمیرزای قاجار. سرودن اینگونه ابیات، 

 پایه است. بسیاری از ابیات مناقبی نیز چنین حکمی دارند: بی

 (ادیب الممالک) رگ و ساز آوردآآه از ذخایر مهر تو بییییییك گهی به سامان شدییهان آنیییییشها نظام ج

 )وصال شیرازی( و را به فلک میکند قیاسییییییزان رفعت ت د به پای جهددن نتوانیییییوهم از تو بر ش

 )صحبت الری( ببر بیان ز آهنگ او، مسکین به زنهار آمده شیر فلک در چنگ او، چنگ پلنگ آونگ او

 )قاآنی شیرازی( اه راستین خیزدیییییییو ای شآز آستین ت ا صدهزار دنج دهرییه روز عرض سخییییب

مشخصاً منقبت معصومین )ع( است و بعد معنوی و آسمانی دارد؛ اما چنان نیست كه مخصوص یکی  مناقب عام:

 از بزردواران باشد و میتوان آن را برای هریک از معصومین خواند:

 (صبوری ءملک الشعرا) فردا دزد از حسرت انگشت پشیمانی هر كس كه ندارد دست امروز به دامانش

 )وصال شیرازی( عکاسییییج س هر به آیین انییییآیین ب ذرفته روشنیو ییییییور قبج تییییاز ن

 )سروش اصفهانی( نه اولیا را جز بر بساط اوست رؤوس راط اوست روشیییینه انبیا را جز بر ص

منقبتی كه مخصوص یک معصوم است و طبق قراین موجود در بیت، قابل تطبیق بر دیگر معصومین  مناقب خاص:

ممکن است نام امام، یا نام خاص مکان منسوب به امام، یا یکی از معجزات یا مناقب مأثور  )ع( نیست. قرینه

هرچه چنین ابیاتی در كالم یک شاعر بیشتر باشد، كثرت مطالعه و سواد آن شاعر  اختصاصی آن امام باشد. طبعاً

 دربارۀ آن امام را نشان میدهد. نمونه:

 )صحبت الری( جه و خیبرشکن، كش نعت كرّار آمدهخندق فکنكش و حارثزن، مرحبفراز تیغرایت

طلحه )پرچمدار كفار در احد( از مشهورترین پهلوانانی هستند كه به شمشیر امام بن ابیمرحب خیبری و حارث

 (.443: ص4؛ تفسیر قمی. ج574: ص6اند )رک. الخصال، صدوق. جعلی )ع( كشته شده

 (بهار ءالشعراملک) بن جعفر داشتننوباوۀ موسی بر در منصب شاهنشهی چبود؟ مقام بنددی

 )سروش اصفهانی( مقدّمان نصارا و موبدان مجوس؟ جز او به مجلس مأمون كه خوار كرد و خجل

داستان مناظرۀ امام رضا )ع( با نماینددان مذاهب مختلف در دربار مأمون از مشهورترین وقایع مربوط به امام هشتم 

 (.651 -451: صص4الرضا )ع(، صدوق. ج است )رک. عیون االخبار

 دسته در مناقب علوی و مناقب رضوی عرضه میشود: پنجابتدا نمودار فراوانی این 
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چنانکه مالحظه میشود هرچندكه تعداد ابیات مناقب رضوی بسیار بیشتر از مناقب علوی است، بخش زیادی از 

فاصله در ابیات مدح و منقبت كمتر میشود. همچنین در  این برتری مربوط به تغزالت ابتدای قصاید است و این

دهندۀ مطالعج شعرا در تفاسیر و كتب روایی عرصج مأثورات غیرمشهور برتری مطلق با مناقب علوی است كه نشان

اند و از نقاط قوت شعر بازدشت ای هستند كه وارد ادبیات فارسی شدهاست. این تلمیحات جدید مفاهیم تازه

ند. در قیاس مناقب خاص و عام بخوبی روشن میشود كه دست شعرا در مناقب خاص امیرالمؤمنین محسوب میشو

 تر بوده واند در این عرصه جوالن بدهند؛ اما در مناقب رضوی عرصه تنگ)ع( بسیار باز بوده و براحتی توانسته

الذهب در هوری چون سلسلهاند. عجیب است كه حدیث مشبیشتر به صفات و ویژدیهای عمومی امامان پرداخته

  4اغلب این قصاید مغفول مانده است.

 

 بررسی محتوایی به تفکیک شاعر

 ها:تعداد ابیات شعرا در دو قصیدۀ منتخبشان متفاوت است. ابتدا نمودار حجم سروده

 

 

                                                      
ولِ ا ابْنَ رَسُیثِ فَقَالُوا لَهُ یهِ أَصْحَابُ الْحَدِیرْحَلَ مِنْهَا إِلَى الْمَأْمُونِ اجْتَمَعَ إِلَیسَابُورَ وَ أَرَادَ أَنْ یا وَافَى أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَلَمَّ -4 

نَ جَعْفَرٍ مُوسَى بْ یجِ فَأَطْلَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِیالْعَمَّارِ یكَانَ قَعَدَ فِ دَهُ مِنْکَ وَ قَدْیثٍ فَنَسْتَفِیاللَّهِ تَرْحَلُ عَنَّا وَ لَا تُحَدِّثُنَا بِحَدِ

 یقُولُ سَمِعْتُ أَبِینِ یبْنَ الْحُسَ یعَلِ یقُولُ سَمِعْتُ أَبِی یمُحَمَّدَ بْنَ عَلِ یقُولُ سَمِعْتُ أَبِیجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ  یقُولُ سَمِعْتُ أَبِی

قُولُ یلَ یقُولُ سَمِعْتُ جَبْرَئِیقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یطَالِبٍ ع  یبْنَ أَبِ ینَ عَلِیرَ الْمُؤْمِنِیأَمِ یقُولُ سَمِعْتُ أَبِی ینَ بْنَ عَلِیحُسَالْ

فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَجُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ  یمِنَ مِنْ عَذَابِأَ یفَمَنْ دَخَلَ حِصْنِ یقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِیسَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ 

 (.635)امالی، صدوق: ص شُرُوطِهَا.
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م. پی میگیریاز این پس برای اینکه مالک داوری یکسان شود از تعداد ابیات چشم می وشیم و كار را با درصد 

سرایی مفید یا به تعبیری دیگر ن رداختن به تغزل كه در نمودار باال بشکل عددی مشخص شده بعنوان مثال منقبت

 بود، بشکل درصدی اینگونه میشود:

 

 
 

اند و آنان كه دغدغج تر مثل صبا و ادیب و بهار بیشتر به تغزل پرداختهایهمانطوركه دیده میشود شعرای حرفه

ح ند. قاآنی رندانه در تغزالتش با ممدوهست اند كمتر. دو استثنای بزرگ این امر قاآنی و غرویبیشتر داشتهمذهبی 
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)ع( اش برای امام علی مدح بحساب آورده است. او در سروده وسخن دفته و به این ترتیب ابیات تغزل را هم جز

 بیت تغزل میگوید: 43پس از 

 زو نهفته همی مدح شاه دین خیزدك سزد كه سجده برم پیش طبع قاآنی

اهلل غروی چنانکه در نمودارهای بعدی دیده خواهد شد، در شاعری بیشتر به طنطنج كالم پرداخته است تا آیت

مضمون و میتوان او را شاعری كامالً مقلد محسوب كرد. چند بیت از آغاز قصیدۀ او در مدح امیرالمؤمنین )ع( 

 چنین است:

 ا كه نوای هزاریییییییزمج بلبل است یییییزم وای بهارییا كه هبوی دل و سنبل است 

 ارییییییوی یییییییا كه نسیم صبا میوزد از ك دس میرسد از بزم انسیینفخج روح الق

 بوی خوشش كرده مست هركه بدی هوشیار اللج خودرو برست هاله به رویش نشست

 انجم كند بر سر مردم نثار...وهر ییییییییییید ه سرییتر ملمع بیییچرخ مرصع كمر چ

 

میزان پرداختن شعرا به مدایح عام و مناقب به ترتیب زیر است. در این نمودار مناقب عام و مناقب خاص جمع 

 اند. این نمودار میزان مدح )درباری یا تقلیدی( و منقبت )حاصل اطالعات دینی( را میسنجد.شده

 

 
 

ی اای ضروری است: در برخی ابیات قصیدۀ الهی قمشهشعر الهی قمشهتوضیحی دربارۀ آمار باالتر از صددرصد 

 چند منقبت مأثور در یک بیت دیده میشود و همین امر باعث این آمار غیرمتعارف شده است. اما تحلیل نمودار:

مایگی و تقلید كه نقطج ضعف مکتب بازدشت محسوب میشود بوضوح در شعر قاآنی بچشم میآید. او در اغلب بی

بیات مدایحی كلی را به هم بافته است كه میتوان آنها را برای هر ممدوحی، بزرگ و كوچک، آسمانی و زمینی، ا

بکار برد. از دیگر سو اصالت شعر مذهبی در شعر كسانی چون سروش و وصال و آیتی و الهی بچشم میآید. اینان 

اقب له ب ردازیم باید نسبت منئدقیقتر به این مسآوری محتوایی نیز برای عرضه دارند. ادر بخواهیم بر زبانعالوه
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تر است و هرچه مناقب خاص پررنگتر مایهعام و خاص شاعران را نیز بسنجیم. هرچه مناقب عام باالتر باشد، شعر كم

 باشد، شعر دقیقتر است و شاعر عمیقتر.

 

 
 

)ع( است و مدح امیرالمؤمنین  آنچه در این نمودار شگفت است وضعیت صغیر است. دیوان او بکلی دیوان مدح

ابیاتش منقبت خاص  %55)ع( دیگر معصومین )ع( در حاشیج كار او قرار دارد. اما عجیب است كه در مدح امام رضا 

ظاهراً دسترددی مناقب علوی در دیوان او باعث پایین آمدن محتوای   %35)ع( تنها است و در مدح امیرالمؤمنین 

یع الهی و آیتی هم دیدنی است. ضمن اینکه وضعیت نسبتاً مطلوب صبا و سروش شعرش شده است. جایگاه رف

-اردیبهشترا سروده است و سروش  خداوندنامههای مذهبی یادآوری میکند. صبا سابقج آنها را در سرودن منظومه

 را. نامه

و چقدر جدید است و آخرین نمودار مربوط به تلمیحات و مضامین مأثور است كه چقدر در ادبیات سابقه داشته 

 حاصل مطالعج شاعر و خالقیتش در وارد كردن آن مفاهیم به شعر:

 

 



 644-634 صص ،77 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 631

 مایگی شعردر اینجا ارج شعرایی چون صحبت و سروش و بهار و صغیر و آیتی مشخص میشود و از دیگر سو كم

 قاآنی و صبا بچشم میآید.

 

 گیرینتیجه
شعر درباری عصر قاجار است؛ درحالیکه شعر بازدشت نه منحصر آنچه دربارۀ شعر بازدشت میگویند، عموماً ناظر به 

به عصر قاجار است و نه محدود به شعر درباری و اتفاقاً نقطج قوت آن هم در خارج از محدودۀ تنگ شعر درباری 

 نآوران ایقاجار قرار دارد. درست است كه شعر بازدشت در بحث زبان، چیزی بر ادب فارسی نیفزوده و سرآمد زبان

با این مالک عمدۀ شعرای دیگر اعصار هم از درجج اعتبار ساقط میشوند و جز چند  ،عصر كسی مثل قاآنی است

نقطج قوت شعر این مکتب طرح مضامین و مفاهیم نو است كه  تن كه در زبان صاحب سبکند، كسی باقی نمیماند.

ست و ضعفی جز عدم نوآوری زبانی ندارد. در شعر مذهبی اتفاق میفتد؛ شعری كه بلحاظ فنی و زبانی قابل قبول ا

-ای كه اغلب درسشگفت است كه در مطالعات شعر این مکتب اقسام شعر شیعی نادیده درفته میشود؛ بگونه

 نامهدشاهو  دنجینج اسرار، نامهاردیبهشتهایی چون اند و نه با منظومههای یغما را شنیدهخوانددان ادبیات نه نوحه

ی آشنایاناند و نه از نامسرایانی چون صحبت الری و جیحون یزدی را شنیدهه حتی اسم قصیدهو ... آشنایند و ن

 اند.ای و ... چیزی خواندهچون سروش و وصال و صبوری و الهی قمشه

اتهام مهم شعر بازدشت نداشتن خاستگاه عاطفی و فکری اصیل است و شعرای بازدشتی به تقلید در تفکر و 

ما چنانکه در این تحقیق نشان داده شد، بسیاری از مدایح و مراثی این مکتب برخاسته از احساس محکومند؛ ا

یی را سرامطالعات و نوآوریهای محتوایی شاعران است. البته انکارشدنی نیست كه معدودی از شعرای مداح، منقبت

ای دیگر است و ابزاری هاند. البته سنجش حقیقی یا تصنعی بودن احساسات، مقولهم در خدمت مدح قرار داده

 دیگر میطلبد كه از عهدۀ این مقاله خارج است.

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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