
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه
 1یعلم

 46ی اپیپ شماره -1398 زمستان -چهارم شماره -دوازدهم سال
 

 تحلیل ساختاری و محتوایی مثنویهای روایی شیعی در عصر قاجار

 (98-81)ص

 )نویسندۀ مسئول(3عبدالرضا سیف ،2زهرا نظری

 97تابستان  تاریخ دریافت مقاله:

 97تاریخ پذیرش قطعی مقاله: تابستان 

 

 چکیده
در عهد قاجار بنا به دالیل اجتماعی و سیاسی سرودن اشعار مذهبی رونق گرفت. یکی از 

ستان زندگی پیامبر  گونه صر مثنویهایی روایی بود كه در آنها دا شعر مذهبی در این ع های 

منظور از روایی در اینجا آن اسـت كه مثنوی داسـتانی را و امامان شـیعه منظوم شـده بود. 

ــتۀ كلی جای داد، اگرچه میتواز جهت محتوا این مثنویها را . کندروایت می ان در شــش دس

خاطر ماهیت مثنویها نمیتواند كامال دقیق باشد و همپوشانیهایی بندی به گاهی این تقسیم

بیش از یک دســته قرارداد. این نها را در ان آكه میتوای هســتند  گونهدارد و برخی آثار به

 ها، امامها، مختارنامهنامه ها، حســـینینامه ها، حیدریپیمبرنامهشـــش دســـته عبارتند از 

شترین محتوا ها.ها و مولودنامهنامه ستا بی صاص ها نامه ن كربال یعنی حسینیبه نقل دا اخت

ست. نامه دارد و پس از آن غلبه با حیدری سطح فکری ها هدف از نگارش این مقاله معرفی 

 ویهاست.و ساختار و محتوای این مثن

 

شــعر شــیعی، مثنویهای روایی شــیعی، عهد قاجار، ســاختار و محتوای كلمات كلیدی: 

 مثنویها.
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Abstract 
During the Qajar era, religious poetry began to boom for social and 

political reasons. One of the religious poetry types in this era was in which 

the story of Prophet's life and the Shiite Imams were versified. 
The meaning of narrative here is that Mathnavi narrate a story. These 

Mathnavis are divided into six categories in terms of their content, 

although sometimes the division can't be completely accurate due to the 

nature of the mathnavi, and there are overlaps, and some works are in such 

a way that they can be classified in more than one category. These six 
categories include Payambarnames, Heydarinames, Husseininames, 

Mokhtarnames, Imamnames and Moludnames. Most of the content is 

dedicated to the story of Karbala, and then it is overcome with the 
Heydarinames.  

The purpose of this article is to introduce the level of thought and the 

structure and content of these mathnavis. 
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 مقدمه -1
سبب  دالیل سیاسی ازجمله نیاز شاهان قاجار برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود

تا پیش از مشروطه مظاهری كه گفتمان غالب عصر  شد كه در دوران این حکومت خصوصاً

 دند، گسترش یابد. تقویت روابط با علمای دینی، مرمت و ساختیعنی تشیع را تقویت میکر

ساجد سم مذهبی چون عزادار م شکوه مرا شیعه، تالش در برگزاری با شاهد امامان  یهای و م

شها بود. ازآنجاكه در دوره شین، ادبیات محرم، تعزیه و اعیاد مذهبی ازجملۀ این تال های پی

یکی دیگر از این نمودها گســترش ادبیات مذهبی ای تبلیغاتی عمل میکرد، همچون رســانه

ار انگیزه و نیت مذهبی شـاعران را در بزرگداشـت بزرگان دینی با هدف بود. پادشـاهان قاج

خود همســو و هماهنگ كردند تا از ابزار قدرتمند شــعر و ادبیات نیز برای گســترش مظاهر 

سرا مذهبی كمک بگیرند و با این روش درواقع خود را حامی ادبیات تشیع و شاعران مذهبی

ازای این حمایتها، پادشاهان سلسلۀ قاجار را مروج  كنند؛ از آن طرف نیز شاعران درمعرفی 

صومان معرفی مینمودند. یکی از علل رونق و  شینان برحق مع شیع و جان دین محمدی و ت

فراوانی شعر مذهبی ازجمله مثنویهای روایی شیعی در روزگار قاجار این تعامل دوسویه بین 

 حکومت و سرایندگان شعر مذهبی بود.

 انگاشــتن نادیده دلیلبه دوره این مذهبی مثنویهای ازجمله رقاجا عصــر مذهبی شــعر

شته، مطابقت خاص ایسلیقه با هرآنچه ست؛ مانده مهجور ندا شعار این كثرت ضمنا ا  و ا

 مورد عهد این مذهبی اشعار تمامی تا شده باعث انبوه این از قسمتی ادبی سطح بودن نازل

ــوند؛ رانده بودن تقلیدی چوب با و واقع بیمهری ــعار این میان در درحالیکه ش  بین در و اش

 كه دارد وجود ادبی دید از هم و محتوا منظر از هم ارزشمندی آثار شیعی روایی مثنویهایی

 .است مذهبی ادبیات خواستاران ویژهبه ادبیات به مندانعالقه به معرفی و شناساندن قابل

 پیشینه، ضرورت و روش تحقیق -2
در كتابهایی كه شکل پراكنده و مختصر شیعی عصر قاجار مطالبی بههای دربارۀ منظومه

های دینی شناخت توصیفی منظومهنام» اند مانندهای دینی پرداختهها یا حماسهبه منظومه

سی صل یا « فار شد مح ضا را شورا»از محمدر شعر عا از محمدعلی مجاهدی آمده « كاروان 

روایی شیعی در این عصر را یکجا معرفی و  است؛ اما پژوهشی مستقل كه تمامی مثنویهای

ست؛ بنابراین در این مقاله ابتدا این آثار را به صورت نگرفته ا سی كند،  صر برر شکل مخت

سپس ساختاری و محتوایی آویژگیها معرفی و  ضر  نهای  سی خواهیم كرد. مقالۀ حا را برر

شـیعی در عصـر قاجار تا یهای روایی نقد و تحلیل مثنو»برگرفته از رسـالۀ دكتری با عنوان 

ایم. از میان این آثار حدود سی مثنوی را مطالعه كرده 45است كه در آن « آغاز مشروطیت

 صورت نسخۀ خطی هستند كه تعدادی از آنها ارزش تصحیح و چاپ دارند.اثر هنوز به

ــر كتابخانه ــتناد به مثنویهاروش كار در پژوهش حاض ــاعران عهد ای و با اس ی مذهبی ش
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 ایم.تحلیلی بهره برده ها ازشیوۀ توصیفی واست. در بررسی منظومه قاجار

 مثنویهای روایی شیعی دورۀ قاجار -3

 تقسیمند:چنانکه در چکیده گفتیم مثنویها به شش دسته قابل

ها با موضوع داستان زندگی پیامبر اكرم؛ شامل اردیبهشت از سروش اصفهانی پیمبرنامه( 1

ضلعو مجلس شانی.افروز از مالف صرآبادی كا شاعر در آن لی ن تاریخی و  هارویکرد غالب دو 

 سپس حماسی است.

شامل افتخارنامۀ حیدری از نامه( حیدری2 ضرت علی؛  شادتها و نبردهای ح ضوع ر ها با مو

النبویه و العلویه از راجی بیدآبادی، حملۀ حیدری میرزا مصطفی صهبای آشتیانی، حقایق

قاجار، خداوندنامۀ فتحعلی خان از مال بمانعلی راجی كرمانی، حملۀ حیدری از مجنون 

شانی،  ضاقلیخرمصبای كا شت ر ستانی، به شناس، خان هدایت طبر شاعری نا شا از  دلگ

سبزواری، م سن  صولۀالحیدریه از محمدح صفهانی،  صافی ا شاهنامۀ  ثنوی مجمع شهن

عاصــی رشــتی اصــفهانی و المجالس از مشــهور به مثنوی ممتاز از ممتاز حســینی، نظم

شاعران در تمامی آ صفهانی. رویکرد  صفین از خیالی ا سی مغازی خیبر، جمل و  نها حما

 است.

ــینی3 ــامل كه واقعۀ كربال را روایت  هانامه( حس ــارات میکنند ش ــکدۀ نیّر تبریزی، اش آتش

ـــینیه از عن ـــاهی، حروب الحس هامی كرمانش باغ فردوس از ال بان  قانی، چهارخیا قا طال

الحســینیه از محمدرضــا پروین نوری، حملۀ حســینیه از محمد تنکابنی، روضــۀاالســرار 

صفی صفهانی، زبدۀاالسرار میرزا حسن  شجاعت الحسینی از سروش ا صفهانی،  شاه ا علی

شهادت شیرازی،  سن خرم  صطفیابوالح سینای نامه از م صحیفۀ خان  صفهانی،  كرونی ا

فیب میرزا قاجار، قاصریه از قاصر كرمانی، ضیاء العین فی مراثی الحسین از محمدرحیم 

شجاعه از  صرال سامانی، مخت سرار عمّان  سعاده از محمدطاهر فیاض عراقی، گنجینۀاال ال

ــیبت ــی، مص ــلماس ــرالمراثی از پرویزخان س ــیرازی، مختص ــاهد ش نامۀ بهجت قاجار، ش

ــیبت ــن مجتهد طهرانی و  یا واقعۀ كربال از نامهمص ــعاعی قاجار، معراج محبت ابوالحس ش

ضاقلی منهج سینیالهدایه از ر شود. در ح ستانی می سه رویکرد نامهخان هدایت طبر ها 

ــقانه ــیبت -عاش ــی و عاطفی و مص گویانه را داریم؛ البته گاهی در یک اثر عارفانه، حماس

 ویکردها باشد اما یکی از آنها از بقیه پررنگتر است.ممکن است نگاه شاعر تركیبی از این ر

كنندۀ قیام مختار ثقفی علیه عامالن حادثۀ كربالســـت و شـــامل ها كه روایت( مختارنامه4

گل ـــلمین  نت المس نایینی، زی بدالرحیم  جۀالمؤمنین میرزا ع ّا دهکردی، به مد بن مح

دنبلی، مختارنامۀ شــعاعی و  بیک مفتونمختارنامۀ خیالی اصــفهانی، مختارنامۀ عبدالرزاق

رویکرد شاعران در درجۀ اول  مختارنامه از محمدحسین صبوری جرقویۀ اصفهانی میشود.

 روایت تاریخ و پس از آن حماسی است.
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ها كه تمام یا بخشی از زندگی همه یا یکی از امامان معصوم را به تصویر كشیده نامه( امام5

ـــت؛  ـــعرایبهجتاس ـــۀالمؤمنین یا چهارده گنج  نامه از میرزا طاهر ش ـــفهانی، روض اص

العشـــاق )منســـوب به رونق العابدین عابد اصـــفهانی، غمکده از وفا تفرشـــی، مجمعزین

رویکرد  میگیرند.العارفین از عارفعلی تفرشــی در این دســته جای  ســنندجی( و مقصــود

صیبت شقانه و م ست اما گاهی دیدگاه عا شان روایت تاریخ ا ها دیده گویانه هم در آنغالب

 میشود.

( مولودنامه كه داستان ازدواج امام حسن عسکری با دختر پادشاه روم و تولد امام زمان از 6

. مولودنامۀ خرم شیرازی در ذیل آن قرار میگیرد. البته داستان این ازدواج را روایت میکند

صود العارفین، بهجت شاق نیز ذیل نامه، غمکده و مجمعتولد امام زمان در مق ستان الع دا

رویکرد شاعران روایت تاریخ و گاه عاشقانه و غنایی  زندگی یازده امام معصوم آمده است.

 .رو كه داستان عشق ملیکه به امام حسن را روایت میکننداست؛ ازآن

ــتفاده كرده ــاری اس ــخ خطی از این عالئم اختص ایم: ب= در این پژوهش برای ارجاع به نس

 برگ، ر= رو، پ= پشت، س= سطر.

 های روایی شیعیمحتوایی و ساختاری منظومه ویژگیهای -4

 در چگونگی شروع اثر ساختار مثنویها -4-1
ست كه منظومه با نام و حمد خدا،  سنت بر آن ا سی معموال  در مثنویهای روایی زبان فار

نعت پیامبر، معراج، مدح خلفا و مدح پادشاه زمان شروع میشود و اگر سراینده شیعه باشد 

ـــرت علی و غالبا مدح ائمه علیهمپس از  ـــالم را حمد خدا و نعت پیامبر، منقبت حض الس

ــکنی كند و مثال مانند مولوی در مثنوی میآورد. كمتر پیش  ــاختارش ــاعری س میآید كه ش

نامه آغاز كند. در مثنویهای شــیعی عصــر قاجار تقریبا شــکلی كه گفتیم معنوی اثر را با نی

ساختار با  شده و این  ست.رعایت  شاعران  همین جزئیات یا حذف مواردی آمده ا برخی از 

 اند:در اثرشان شروع متفاوتی داشته

ب( مثنوی عمان نامه و ستایش عشق شروع شده است؛ العشاق با نیالف( مثنوی مجمع

سامانی با پرسش دربارۀ اینکه گویندۀ شعرش كیست آغاز شده است )كیست این پنهان مرا 

ــامانی: ص در جان و تن/ كز زبا ــخن: دیوان، عمان س (؛ ج( مثنویهای 15ن من همیگوید س

ساقی شجاعه با  صرال سینی و مخت صی مثنوی نظم ممتاز از ح شوند؛ د( عا شروع می نامه 

ده است؛ ه( مدح امام زمان آغاز نامه آغاز كرالمجالس را با بیان خواب خویش و سپس ساقی

یزی آتشــکده را با چگونگی خلقت نوری معراج محبت از مجتهد طهرانی اســت؛ و( نیّر تبر

ز( مثنوی روضۀاالسرار سروش نیز با نام و حمد خدا آغاز نمیشود: میکند؛ معصومان شروع 

ل( (؛ 777، ص2جای )دیوان، نامهای/ تا كه بنویســم مصــیبتدارم اندر دســت خونین خامه

شود: كنون دارم عج ستان می ستقیما وارد دا صودالعارفین بدون مقدمه م ستانی/ ز مق ایب دا
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 (773نی )مقصود العارفین، صسلطان خراسان یک بیا

اند، مدح شاه پس از مدح نبی و ولی میآید. یهایی كه به پادشاه زمان تقدیم شدهدر مثنو

در اثری درباری چون خداوندنامه صبا در هرجای اثر كه شاعر پیامبر و حضرت امیر را مدح 

یک از آثار، مدح شاه زمان بر و او را ستوده است. در هیچكرده كرده، حتما از پادشاه نیز یاد 

 پیامبر و ائمه مقدم نشده است. 

 نحوۀ توصیف و منقبت شاعران از معصومان و امامزادگان -4-2
ادگان شاعران از سه دستۀ كلی از تعبیرات بهره میبرند: در توصیف پیامبر، امامان و امامز

كارگیری . به2. اســتفاده از تعابیر قرآنی؛ 1هســتند: خود به دو شــکل  الف( تعابیر دینی كه

. اســتفاده از 1هاســت: تقســیم به این دســته؛ ب( تعابیر غیردینی كه خود قابلتعابیر روایی

ــلطان و مترادفات و متعلقات آنها ــاه یا س ــطالحات عرفانی؛ 2؛ كلمۀ ش ــتفاده از اص . 3. اس

بســیار متنوع  اســتعاره كه مشــبۀبه در آنهاكیبات ادبی در شــکل تشــبیه و گیری از تربهره

 ؛ ج( تركیبی از همۀ موارد.است

را  هایی از هركدامآور نشدن تنها نمونهمالللها بسیار زیادند و ما برای در هر دو دسته مثا

 میکنیم. ذكر 

 الف( تعابیر دینی:

 طلحه با امیرمؤمنان گوید:تعابیر قرآنی؛ شاعر در مبارزۀ طلحۀبن ابی -

  المـتینسـپر  پیـش  رو  داشـت  حـبل بـاالی  ســر برد  شمشــیر  كــین چه 

(3، س 319: ص )صولۀ الحیدریه، ممتحن سبزواری  

ست آمده بارها روایات در ِصمُوا» آیۀ در المتیناهللحبل از منظور كه ا  جَمِیعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَ

ضرت ،(3/103) «تَفَرَّقُوا وَلَا ست؛ امیر ح ضرت زبان از االخبارمعانی در مثال ا ست آمده ح : ا

 (248 ص،االختصاص مفید، نیز ؛17 ص االخبار،معانی)«الْمَتِینُ اللَّهِ حَبْلُ أَنَا»

 تعابیر روایی؛ عاصی گوید: -

  بـود   باال قـــدر   از   هــم   رو  بدان   بـود بــا     نقــطـۀ عــلی   ســرودم  

(5 س پ، ،124 ب المجالس، عاصی،نظم )  

 (324ص ،19ج ،منهاج البراعۀ«)...اللّه بسم باء نقطۀ أنا» حدیث از برگرفته

 ب( تعابیر غیردینی:
شاه برای بزرگان دینی به - صطالح  ستی نمیدانیم.اینکه از چه زمانی ا ست، بدر  كار رفته ا

 دینی هایجنبه تا آمیختند درهم را خلفا و اولیا صحابه، پیامبر، وصف مداحانْ اسالم از پس

ـــیان دوران از. بماند محفوظ مدح ـــله این خلفای خدمت در عموما مداحی عباس ـــلس  س

ــته آن دینی هایجنبه از و قرارگرفت ــد؛ به همین دلیل گروهی كاس ــرایندگان از ش  در س

 بعدها كه سرودند امامان و صحابه پیامبر، مدح در صرفاً نغزی اشعار خالفت دستگاه با تقابل



 87 /قاجار عصر در شیعی روایی مثنویهای محتوایی و ساختاری تحلیل

 

ستمایۀ ضرت به شاه واژۀ اطالق. شد مداحان آوازی د ضرت و علی ح سین ح شتر ح  در بی

 اهتمام اوصافی چنین مبالغۀ و گسترش در مداحان و یافت برجستگی تقابلی چنین جریان

 و عادات بستر بر و پیمودند افراط راه امامیدوازده شیعۀ مداحان خصوصا كردند؛ ازحدبیش

ــلطنتی خاطرات ــیعه امامان برخی نام ایران مردم س ــاه چون واژگانی با را ش ــاه دین، ش  ش

سیقی و نمایش) ساختند همراه... مظلومان شاه جهان، شاه شهیدان، شاه مردان،  در مو

 . (123-121ص: 3 ج ،ایران

هایی كه رویکرد عارفانه دارند اســتفاده از عبارات عرفانی برای معصــوم را قاعدتا در منظومه

  میبینیم:بیشتر 

تبا  همان  حــالـت  شـده  در  دم  روان            خد  الزمـانغـوثالـوری  كهـف  ـم

 مظهـر  اوصـاف  ربتواضــع   با   ادب            عرض  كرد  ای     وبعــد   تعظــیم   

  درنگبیدارم  استدعـای  اذن  از  بهــر  جــنگ            تــا  نمــایم  جــان  فــدایت  

(49)مختصرالمراثی، سلماسی: ص   

 ج( تركیبی:
 ایجاد تركیب ادبی از آمیختن اصطالح شاه و تعابیر دینی: -

 مــویواللیـل   یرو والضحـی  شـهدر  آن  وقـت  سلطــان  محمود خـوی            

ـهنمــودی   عــبور   از   یســار   ســپاه             ــ  پور   گــرانمایه   نزدیک   شــاه    ـس

(10 س ،182 حملۀ حیدری، مجنون قاجار: ص)  

 تركیب تعبیر دینی و ادبی: -

ــنسـلیمـان  دشــت  رزم    به             نبـوده  اسـت   آن   ثــانی   اهــرمــن  محـ

(14، پ، س 65)بهجۀالمؤمنین، نایینی، ب   

ستعاره از امام  حسین است؛ سلیمان برگرفته از تعابیر دینی و دشت سلیمان دشت محن ا

 ای ایجاد كرده است.محن خود اضافۀ تشبیهی است و شاعر از تركیبشان استعاره

 بیتنحوۀ توصیف شاعران از دشمنان و دوستان اهل -4-3
ـــاعران این منظومه ـــتفاده میکنندتعابیری كه ش ـــمنان اس ، غالبا منفی و ها دربارۀ دش

 است.گاهگاهی مثبت 

به عبدالعزی »اســت: وری دشــمنان الف( تعابیر مثبت عمدتا در وصــف شــجاعت و جنگا

شــهرۀ روزگار/ ســرافراز و شــیراوژن و پیلوار/ جهانجوی و جنگی دلیر و ســوار/ كمندافکن و 

 (46ص ، 1)افتخارنامۀ حیدری، ج« پهلو تیزچنگ/ چه پیالن جنگی به هنگام جنگ

د كه . در قالب استعاره و تشبیه صورت میگیر2مذموم؛  . با ذكر صفات1ب( تعابیر منفی: 

 اند.اند كه حالت موتیف به خود گرفتهالبته آن اندازه تکرار شده
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ــیاه، بی1 ــیار زیادند؛ همچون لعین، پلید، روس ــفات مذموم بس ــوم، ( ص حیا، دون، ظالم، ش

رتد، كافر، مشرک، مایمان، بیدین، ناپاکدین، بیجان، پیشه، تاریکشقی، شقاوتبداختر، 

بدگهر، نهاد، بدنهاد، شریر، خبیث، كججو، گمراه، ابله، احمق، نادان، ناهوشمند، ابتر، كینه

سیر، بدعمل، ناخوش سگال، بدكیش، بد شت، بدنژاد، بدرگ، بد سر دزد، كار، نفَس، نابهبد

لهدل ـــخر، خونخواره، حی ـــخت، پرخاش ناپختهدغا، ریمن، وارونه باز، دغل،س ی، راكار، 

ـــتناپاک ـــوند: ناكس، ناپاک؛ گاهی این تعبیرات تند و حتی ركیک میخو، رای، زش ش

 تخم حرام، زنازاده، مخنث، تیزباد:ناموس، بی

 از   آن   روســیـاه   مخــنـث   شــنـو  اشعــث   شــنو كنـون   صحــبت   ابن

(15، پ، س 28)مختارنامه، خیالی اصفهانی، ب   

 ( تشبیهات و استعارات كه خود چند دسته است: 2

به آنها حیوانات است مثل دد، خرس، گرگ، گراز، خوک و خنزیر، بوزینه، سگ، خر، مشبهٌ -

ساله، كژدم، افعی، خرگوش، بز الغر، مگس، عنکبوت، كالغ، بوم؛  شغال، گو گورخر، روباه، 

 شاعر دربارۀ پهلوان یهود سروده است: 

 داشت گردش هجـوم  مگـسسپه چون              مشوبخــت   سـیه   عنکـبوتدگــر   

(3، بیت 32)دلگشا، ناشناس: ص   

 پتیاره، غول...: اند چون اهریمن، دیو، و خیالی به آن موجودات اهریمنیمشبهٌ -

 پیکـار   دســت    ز غـوالن  درافـتاد  بـر  فـــوج  اعـــدا  شـکسـت            كشیدند   

(5، پ، س 142)شهنشاهنامه، صافی اصفهانی، ب   

ستعاره - ستفاده از ا ستان یِ تقابلیِ ها را در قالب تركیبهاا سالم و دو سپاه ا دوگانه در برابر 

ان دید؛ مثال تقابلهایی همچون شیر/ روباه، شیر/ شغال، گور/ شیر، سگ/ تونیز میبیت اهل

طاووس/ زاغ، بلبل/ زاغ، باز/ زاغ، شاهباز/ جغد، هین/ غراب، آهو، شیر/ گراز، فیل/ مور، شا

 شاهباز/ گنجشک و عنقا/ پشه:

  بلبالندر   مـیان      زاغــان   همچو  در   مــیان   كــودكــان   غــارتگـران

 (22 بیت ر، ،228 ناشناس، ب العشاق،)مجمع                                                      

ــاعر در  - ــبهش ــت؛ مثال  بهانتخاب مش ــمن از تاریخ و دین الهام گرفته اس ــف دش برای وص

ــانیان، گرگان یوســف آل ــاس ــمنان را س عبا، ثانی بولهب، قابیل، فرعون و هامان خوانده دش

 است:

ــنخــو   یـوســف ـباآلدل    نی ــ  مبتال گرگــان   باشد   اندر   چـنگ     ع

(4بیت ، 78بهجت قاجار: ص نامه، )مصیبت  

 اند:خوانده شده دشمنان به گبر و یهود و ترسا مانند شده و گاه بدتر از آنها -
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 یکــی   دشـــمـن   آل  اطهـــار   بود  بدتر  از  قوم  گـبر  و  یهـودكه  آن  

(20، پ، س 74)بهجۀالمؤمنین، نایینی، ب   

شقانهدر منظومه - صریحا -هایی كه رویکرد عا ست یا  عارفانه دارند، یا  شمن نی سمی از د ا

كاررفته دربارۀ دشمنان مالیمتر است و غالبا سمت و سوی غنایی یا عرفانی دارد تعابیر به

 شریعت، خودپرستانعالمان بی عمل،بی تقلیدیان، عالمانو بیشتر هم انتزاعی است مثل 

هستند، حسود عشق،  هم قرآن قاری و بازشرع ازقضا كه خودپسند بیگانگانزحق و دغل

 اغیار )در برابر محرمان(...؛ شاعر در توصیف رزم حر با دشمن گوید: 

 ساخــته خــالی     خانه رقـیبان     پرداخـته            وز شد   اغــیار     از   خــلوت

  خویش پیرامــون   بنشاند   را   پیش            جمـله   خواند   را   خود   راز   محـرمان  

(32-31 ص :سامانی دیوان، عمان)  

 )= عمر سعد(جان لعین تیرهاز زبان آن تقـلیدیان             چون  شنیدند  این  سخـن  

 دل   ز   حــق   یکــبارگــی   پراختند            وجه   حـق   را   تیــرباران   سـاخــتند 

(79: 1395علیشاه، )صفی  

 غلو دربارۀ معصومان  -4-4

شــاهد شــیرازی ها گاهی شــاعران دربارۀ ائمه طریق غلو میپیمایند؛ ای از منظومهدر پاره

 دربارۀ حضرت علی سروده است:

 خواه كینه خــدا  در  لبـاس  بشــر  تـو   گفــتی   بدیـدنـد   در   رزمگــاه 

(9، س 401)مختصرالشجاعه، شاهد شیرازی: ص   

میبرند كه براحتی میتواند ایشـان را در مظان اتهام غالی كار برخی شـاعران نوعا تعابیری به

  دهد؛ مثال این ابیات از عمان سامانی:بودن قرار

 اللهـیـمحـســینیم            اهلل  اهلل   مـــن   هســت   از   هر   مذهــبی   آگاهـی

 اممن   او   را   بنـده   مناو   خـدای   ام            بنــدۀ   كــس   نیســتم   تــا   زنده

 ـلی ـمـن  حسـینی  میشـناسم  بـن  عـ  اســای   نبیم   نــی   ولــی         ـشن    یـــن

(29)دیوان، عمان سامانی: ص   

 شـدم  اللهـی  زینبدیگــر   اینجــا    سرخوش   از   صهـبای   آگـاهی   شدم

 (52)همان: ص                                                                                           

 خلقت نوری پیامبر و امامان -4-5

ـــتهز نکات محتوایی كه در منظومهیکی ا ها با رویکردهای مختلف مرتبا های تمامی دس

ــوعتکرار  ــود، موض ــت؛  میش خلقت پیامبر و امامان از نور و پیش از همۀ موجودات عالم اس

یاتی  باور از روا ـــدند. این  یا، عالم و موجودات از این نور خلق ش یا، اول مامی انب ـــپس ت س
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ستسرچشمه  صومان را از نور آفریده ا سرار آل ) میگیرد كه میگوید خدا پیامبر و مع نک: ا

 (.531ص ،1ج ،؛ كافی288-287 محمد، ص

شانی)مجلس  صرآبادی كا صفهانی، 31: ص افروز، ن سروش ا و ص  778: ص 2؛ نک: دیوان، 

شناس:؛ 839-841 شا، نا شاهنامه، 3؛ حملۀ حیدری، مجنون قاجار: ص 8-7ص  دلگ شهن ؛ 

ــفهانی، ب  ــافی اص ــانی، ب 14ص ــبای كاش ــت، هدایت، ر؛ خرم4، ر؛ خداوندنامه، ص  بهش

ـــتانی:ص  ـــلمین؛ زینت8طبرس ؛ 43ص  دیوان، نیّر تبریزی: ، ر؛10، بنّا دهکردی، ب المس

، پ؛ 4؛ ضـــیاءالعین، محمدرحیم میرزا قاجار، ب 2ص  الحســـینیه، عنقا طالقانی:اشـــارات

؛ غمکده، 6-5و ص  2ص نامه، شعرا اصفهانی: بهجت؛ 2ب الهدایه، هدایت طبرستانی، منهج

 ، ر(.163وفا تفرشی، ب 

 كربال گریز به واقعۀ -4-6
ـــت كه در آثار متعلق به یکی از ویژ گیهایی كه در مثنویهای این دوره میبینیم، این اس

داستان زندگی پیامبر، حضرت علی، دیگر امامان جز امام حسین و داستان مختار، شاعران 

اســلوب تداعی معانی گریزی به داســتان جابجا هرگاه موقیعت دســت دهد و با اســتفاده از 

شهادت  سین میزكربال و  ستان و برای نندامام ح . این كار گویا نوعی ایجاد تنوع در روند دا

 جلوگیری از یکنواختی بوده است

 فلسفۀ شهادت امام حسین و ثواب اشک ریختن بر ایشان -4-7
ــول احادیثی طبق» ــهادت پاداش خدا رس ــین ش ــورت را( ع)حس ــفاعت حق بص  برای ش

 دار به مســیح معتقدند مســیحیان كههمانگونه ...اســت كرده دریافت خدا از امت گنهکاران

سیحیان آمرزش موجب تا شد آویخته سفۀ كنندمی فکر شیعیان از نیز ایعده شود، م  فل

شهدا شهادت صطفی امت گناهان آمرزش سیدال ست، م  در مباالتیبی و گناه ارتکاب ولی ا

ضرت، آن شفاعت امید به دین، امر ست انحراف ح شورا، ص)«ا این  (.254 ،253فرهنگ عا

اندیشه بارها در مثنویهای مذهبی این دوره تکرار شده و اصال شاعران فلسفۀ فدا شدن امام 

 اند: در كربال را، از الست همین دانسته

 كس  را  جـا  نبودی  در  جــنان  هیـچ   گر   نبودی   آن   شهادت   در   جهـان

(10، پ، بیت 112)غمکده، وفا تفرشی، ب   

 ایشان ظهور درخواست و زمان امام به توسل و توجه -4-8
 شــعر از زیادی حجم و اســت قاجار ادبیات در مذهبی شــاخص هایچهره از زمان امام

دارد )نک:  اختصـــاص ایشـــان به... بندتركیب و ترجیع قصـــیده، غزل، قالبهای در مذهبی

ـــعر عهد قاجار، ص ـــی نمودهای مذهبی در ش  مثنویهای در همهبااین (،107-106بررس

 مختارنامۀ مانند آثار بعضی در. نمیبینیم ایشان حضور از چندانی بسامد قاجار عصر مذهبی

سین صبوری  میگیرد؛ قرار ستایش مورد جداگانه زمان امام ائمه، همۀ مدح از پس آبادیح
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ـــرت جزبه) امامان میان از نیز هامنظومه از برخی در ـــه كه علی حض  پیامبر از پس همیش

 از یا طلب را ایشان ظهور شاعر و میشود یاد موعود مهدی از فقط اختصاصا( میشوند ستوده

ضرت از و میکند شکایت حوادث و زمانه ضاع آمدنش با میخواهد ح شد؛ سامان را او  ببخ

ــیاءالعین، بهجۀالمؤمنین، در چنانکه  این اســت. در چنین نامهبهجت و الحســینیهحروب ض

 زمان امام مدح با را مثنوی شاعر كه است محبت معراج هم آن دارد، وجود استثنا یک میان

  :است كرده آغاز

 حاجــب تو  را  غایب  شــاه  باشی   غــایـب            كه   ســیررفرف    پیـک   ای   اال

 جــزیره   خضــرا   آن نام   باشد   حظیره            كه     قـدس آن     سوی   كن   گذر

 چونبی   تمــثال   ای   كه   گویدخــون            همی   بر   آلوده گلی   مشــت     بگو

  حاجــت   جـوییـم   زمـــان  ابنای    حجـــت            ز   تو مثل     با كه    نبود    روا

(4-1 بیت ر، ،2 ب طهرانی، معراج محبت، مجتهد)  

 تأكید بر ناپایداری دنیا آمیز وبیان نکات حکمت -4-9
ـــیممنظومه یکی از اهداف عالی روح او واقعی كمال های دینی ترس ـــان، ت  نوعی و انس

 اثنای در جهت این در شاعر است. دینی هایاسوه و بزرگداشت وصف لباس در خودشناسی

 خواننده هرگاه فرصتی دست دهد، توجه رزم هایصحنه توصیف و تاریخی رخدادهای بیان

 میسازد معطوف مادی جهان به بیتوجهی و لزوم دنیا ناپایداری آمیز،حکمت هایآموزهبه  را

 میگشاید. صافی در پایان جنگ بدر گوید: اندرز و پند به لب و

 اال   تـا   نبـندی   به   ایــن   دار   دل            كـه  این  دار  خــون  كرد  بســیار  دل

 خوشی است            خوشـی جهان جمـله در ناخوشــی استجهــان ای برادر نه جــای 

 چنین   است   كردار   این   چرخ   پیـر            به   باال   برد   تــا   بیــارد   به   زیــر

 بـزرگــــان    روشـــندل    پـاكــــزاد            نکــردند   بر   مهـــر   چــرخ   اعتماد

 چو  بوجهـل  دون  دین  به  دنیــا  نداد              روی  جهل  و  عــنادكه  از  خنک  آن 

(8-6، پ، س 18)شهنشاهنامه، صافی اصفهانی، ب   

 ایو اصطالحات میخانه هانامهساقی -4-10
 هاینامهســاقی اســکندرنامه در نظامی از تقلید به شــاعران معموال دینی هایمنظومه در

 جاللی) میآورند حوادث ابتدای تنوع در ایجاد و متن یکنواختی از برای كاســتن را متعددی

ندری، ج به(211ص،14 پ نه؛  مده اســـت  كه در برخی از اینایگو ثار در عنوان مثال آ آ

نامه در ساقی»( یا 7، صافتخارنامۀ حیدری«)و آرایش كتابمه جهت تفریح دماغ ناساقی»

(؛ معموال در ابتدای شروع هر 496صه، مختصرالشجاع«)زینت و آرایش این كتاب مستطاب

شروع جنگها صا  صو ستان خ شادی و ازدواج، وقایعی چون غدیر خم و بخش از دا سم  ، مرا

ی هاجز مختارنامۀ دنبلی و شعاعی بقیۀ مختارنامه نامه بهره میبرد.حجۀالوداع شاعر از ساقی
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ساقی صر  شت در میان پیمبرنامهنامه دارند. این ع افروز نامه ندارد اما مجلسساقیها اردیبه

مام یان ا مهمکررا دارد. از م ها بهجتنا مه و روها تن ند.المؤمنین ســـاقیضـــۀنا مه دار  نا

اند؛ محمدتقی حسینی، نامهبقیه همراه ساقی بهشت و مثنوی دلگشاها جز خرمنامهحیدری

  نامه شروع میکند:ممتاز، اصوال اثر خود را با ساقی

 جانمــا             كه  هــوش   ز ســر رفــته  آرد  به ی   آن   آب   آتــشبده   ســاقــ

 كـن   فارغـــم   از   غـــم   روزگـــار             چو   آتش   تو   آبی   بیاور   به   كـــار

 ز   خمخانۀ   وحـــدتم   جـــام   مــی            عطـــا كــن كـه نــاالن شوم همچو نی

 نما            پیاپــی   دمــادم   تو   مســـتم   نمــاپرستم   به   یک   جـام   می  حـق 

 جــای آن   جـام   مـــردآزمای            كه   عمـر   ز سر رفته   آید   به   بده   ســاقی 

(5-1، ر، بیت 1)مثنوی مجمع، حسینی، ب   

الحســینیه حروبالهدایه و همگی جز منهج هایی كه رویکرد حماســی دارند،نامهحســینی

 دارند. نامه ساقی

 بازتاب افکار و آداب و رسوم غالب بر جامعه در مثنویها -4-11

شعر سبک بازگشت میان منتقدان همواره متهم به این است كه تقلیدی است و شاعر نه 

خراســانی و عراقی ی رواج ســبک انگار كه در عصــر خود بلکه در روزگاران پیشــین و قرنها

هرچند این سخن تا حدود زیادی درست است اما بدین معنا نیست كه هیچ  زندگی میکند.

شانه ان یافت؛ مثال ای از باورها، افکار، آداب و حوادث روزگار در آثار این دوره نمیتوردّ پا و ن

جامعۀ به در مثنویهای مذهبی عهد قاجار كمابیش خطوطی اصـلی از باورها و مسـائل مبتال

 میتوان دید.آن روز خصوصا آنچه در دایرۀ همین مباحث دینی و مذهبی مطرح بوده است، 

 این بازتاب به دو شکل است: ب( 

ــاعران  بازتاب افکار و باورهای غالب بر جامعه: الف( ــتاش نها ناخودآگاه در حین بیان داس

از زبان شــخصــیتهای گاه از زبان خود و گاه شــان را باورهای غالب بر ذهن خود و جامعه

ستان بروز مید ستارگان و بخت و طالع درزندگی آدمیان  هند؛ مثالدا باور به تأثیر افالک و 

 یا باور جبرگرایانه به سرنوشت محتوم: 

 از   اخــتر   به   مخــتار   آمد   گــزند   رخ   از   كوفیان   تاخـت   بخـت   بلند

(16، بیت 294)مختارنامه، مفتون دنبلی: ص   

 ب(تحقیر زنان: 

 نمایند   مســـتمیزنــان   را   زبــانی   فریبنده   هســت            كه   هشـــیار   را   

 حکـــیم            در   اوصـاف   زن   كــید كنّ   عظــیم    بفـــرمـــود    پروردگــــار 

(12، 10، بیت 218)دیوان، شعاعی قاجار: ص   

برخی شــاعران به  بازتاب آداب و رســوم و وقایع در حوزۀ اجتماع، دین و ســیاســت: ب(
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برانگیز بوده است، اشاره برانگیز یا مفسدهاختالفات دینی و سیاسی كه در روزگارشان بحث

ضعگیری كرده صی در نظماند؛ برای مثال و در برابر آن مو سألۀ حرمت عا المجالس دربارۀ م

ــم تعزیه  ــبیهیا جواز مراس ــألهو ش ــت؛ مس ای كه در روزگار قاجار خوانی بحثی را آورده اس

ست. برخی با توجه به محبوبیت آن نزد حکومت و مردم درباره اش میان علما اختالف بوده ا

شتری با  شو شیخ جعفر مجتهد  صداقی در آن زدند؛ مثال  صالحات م ست به ا با مالیمت د

شاه مبنی بر كذب بودن مجلس عر شت، باعث منع شرحی كه برای  سم نو سی حضرت قا و

برخی از علما با ســکوت خود زمینۀ برداشــت موافق از  ها شــد.اجرای این مجلس در تعزیه

ای هم كه ابتدا با تعزیه مخالف بودند و آن را به نظر خود را در این باره فراهم كردند. عده

نادرســـت « حرمت تشـــبیه مرد به زن و زن به مرد»و « حرمت تمثل معصـــومین»دلیل 

ستند، بتدریجمید سین نایینی در فتوای نظر خود را تعدیل كردند؛ چنا ان نکه میرزا محمدح

تشبیهات و تمثیالت متدوال در »ق اشکالی بر 1345االول مشهور خود به تاریخ پنجم ربیع

 (. 43ند )رسانۀ شیعه، صهیأت عزای شیعیان ]اشاره به تعزیه[ و رد نمیدا

سی سائل دینی و  سی كه معتنابه و مبتالبه مردمان روزگار قاجار بوده و بخوبییکی از م  ا

 ها انعکاس یافته بحث تعصبات و نزاعهای عقیدتی و دینی و مذهبی است.در منظومه

اند كه مذهب تشیع كامال های شیعی عصر قاجار در روزگاری سروده شدههرچند منظومه

ع دینی و مذهبی همچنان در این دوره اما واقعیت این است كه نزادر ایران تثبیت شده بود 

 یی بین مردم هموطن با هم و با غیرهموطنان میشد. رواج داشت و منجر به درگیریها

  میشد: دیده قاجار جامعۀ در شکل به چند عقیدتی نزاع

ــلمانان بین دینی ( نزاع1 ــلمان اقلیتهای و مس ــب كه غیرمس  و محدود باعث مذهبی، تعص

 دورۀ در میشد )ایران مخصوص محالت در شهر هر ساكن دینی اقلیتهای شدن محصور

 (. 378-377قاجار، ص سلطنت

 سنی؛  و شیعه بین ( نزاع مذهبی2

 و شــیخیها مجتهد با شــیعیان میان درگیری شــیعیان مانند خود بینمذهبی درون نزاع (3

 بابیها.

شهاهایی از تقریبا جلوه سه نوع این تعصبها و تن های این دوره نمود یافته در منظومه هر 

ست شمن یا افراد كما سیاری از آثار از د سا و یهود تعبیر مایه ؛ در ب به مجوس )= گبر( و تر

 میشود:

  تر   ز   قوم   مجـوس   و   یهودلعین یکــی   حـــارث   نوفــلش   نـام   بود

(11، پ، س 59)بهجۀالمؤمنین، نایینی، ب   

شــکل گرفتن نوک پیکان حمله به ســمت خلفای بیشــتر بهنزاع میان شــیعه و ســنی را 

در مثنویهایی كه ؛ البته سنت میبینیمندرت خود جماعت اهلراشدین، همسران پیامبر و به
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شانه سه ندرت بهعارفانه دارند،  -رویکرد عا سد به  شمن داریم چه ر شت را دربارۀ د تعابیر ز

ـــران پیامبر. در دیگر مثنویها ـــاویری را كه دربارۀ  تقریبا خلیفه و همس تمام كلمات و تص

شاعران  هست مواردی كه كم درخصوص این شخصیتها نیز وجود دارد.دشمن برشمردیم 

 : كنند یاد ایشان از تعصب از دور به تعابیری با

 ؛(394ص ،3ج ،حملۀ حیدری) شد )جناب عایشه( گرم بانوان بانوی دل -

 (؛451المؤمنین دارد )نک: همان: صعلیه امالبته راجی در جاهای دیگر تعابیر تندی  -

ـــوم یعنی درون مذهبی تنها یک مورد را در كار مجنون قاجار دیدیم؛ او به از نزاع نوع س

 در ذكر فرقۀ بابیه و نام بابیها از و ایشـان در شـهر خود، ابهر، اشـاره كرده و فعالیتهایبابیه 

ـــتفاده نموده كه از روی ابجد حروف  زبان به از ترس یا آنها فرقۀ و نام بردن در كراهت اس

سائل این آوردن ست؛ م صلِ این كدگذاری در نمیدانیم البته بوده ا  كار یا بوده چنین شعر ا

 است: كاتب

= ) 40 10 8 200 30 1 4 2 70 بودمی نـام ورا /رجیم دیو چو بـد یکی ابهر بـه»

 و كوســج ولی /ظاهرصــالح و معبّا معمم.../ میش جلد در گرگ یکی گویم چه(/ عبدالرحیم

 آن پس... /جفت است غیب ز آقا نعلین كه /مفت به را او دادندی سیم و زر.../ بود العینازرق

 گری(= بابی) 10 2 1 2 به آخر شد /غنم جلد به رفته گرگ همان /شیم شیطان پرمکر پیر

 (26-17 س ،255 حملۀ حیدری، ص) عبر اهل گرفتند عبرت كه /مشتهر

 

 نتیجه -5
ساختن گفتمان  سلط  شاهان قاجار به م سی و اجتماعی همچون نیاز پاد سیا بنابر دالیل 

تشــیع برای كســب قدرت از طریق مشــروعیت و گرایش مردم به بر ســر كار بودن حکوتی 

مذهبی، ســرودن شــعر مذهبی ازجمله مثنویهای روایی شــیعی یعنی بیان داســتان زندگی 

 پیامبر و امامان گسترش یافت. 

ی شــیعی این عصــر را با توجه به محتوا میتوان در شــش دســتۀ كلی جای داد: مثنویها

سینی ها،نامهها، حیدریپیمبرنامه ستان ها و مولودنامهنامهها، امامها، مختارنامهنامهح ها )دا

توجه به بیان واقعۀ كربال بیش از دیگر موضـــوعات مورد توجه تولد امام زمان(. از این میان 

 -اند، سه رویکرد عاشقانهاست. در میان آثاری كه ماجرای كربال را روایت كردهشاعران بوده 

سی و عاطفی صیبت -عارفانه، حما شقانهگوم عارفانه بر دیگر  -یانه وجود دارد كه رویکرد عا

غالب اســت. درواقع مثنویهایی با این رویکرد نوعی حماســۀ عرفانی هســتند و  ادیدگاهها

سه پهلوانی جدال امام و یارانش با یز ست و قهرمان این حما شر ا یدیان همان جدال خیر و 

اســت كه در آرزوی جاودانگی میجنگد تا با ســپردن راهی پرخون و فنای فی اهلل به خالق 

سبب  شاعران  ستان كربال در بین  سیار به دا یکتا بپیوندد و خویش را جاودانه كند. توجه ب
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 مانند.شده كه این آثار از ورود تحریفات در امان ن

صا در حوزۀ دین و مذهب بازتاب پاره صو سلط بر روزگار قاجار خ را همچون ای از افکار م

 یافت.  تعصبها و كشمکشهای دینی و مذهبی در این مثنویها میتوان

در توصیف كردن معصومان محوریترین تصاویر در دایرۀ واژگانی درخت و با كلماتی چون 

ستان و باغ و نخل پدید آمد صویر اند. به نظر میهسرو و بو سد این ت شه در آیۀ ر  تَرَ أَلَمْ»ری

رَبَ كَیْفَ جَرَۀٍ طَیِّبَۀً كَلِمَۀً مَثَلًا اللَّهُ ضــَ لُهَا طَیِّبَۀٍ كَشــَ مَاءِ فِی وَفَرْعُهَا ثَابِتٌ أَصــْ  (14/24)«الســَّ

 خوریم.ندرت به مواردی از غلو برمیداشته باشد. در صحبت از ائمه به

سگ و ین محوریتر شمنان در دایرۀ واژگانی حیوانات نجس چون  صوص د صویرها درخ ت

 اند.خلق شده خوک یا حیوانات ضعیف چون موش و گنجشک و...

 

 منابع و مآخذ
ـــاص -1 ـــحیح و تحقیق عل 1413محمد ) محمدبن ، مفید،اإلختص محمود  و غفارى اكبرق(. تص

  المفید. الشیخ اللفیۀ العالم  المؤتمر :زرندى، قم محرم 

ــلیم -2 ــالم )ترجمۀ كتاب س ــرار آل محمد علیهم الس ــلیماس بن قیس بن قیس هاللی(، هالل ، س

 ق(. ترجمۀ اسماعیل انصارى زنجان  خوئین ، قم: نشر الهادی.1416)

، 824ق(. نسخۀ خطی شمارۀ 1317الدین علی ابوالفضل )عنقا طالقانی، جاللالحسینیه، اشارات  -3

 جلس شورای اسالمی.تهران: كتابخانۀ م

 (. تهران: كارخانۀ آقا سید مرتضی.1310افتخارنامۀ حیدری، صهبای آشتیانی، میرزا مصطفی ) -4

یان، انقالب، دو بین ایران -5 هام ند آبرا مۀ(. 1384) یروا مد ترج مدیگل اح مدابراهیم و مح  مح

 .نی نشر: تهران ولیالیی، فتاحی

 علمی. انتشارات (. تهران:1371) اصغرعلی شمیم، قاجار، سلطنت دورۀ در ایران -6

سی با رویکرد جامعه -7 سی جایگاه زنان در امثال و حکم فار ضا؛ برر صتی جویباری، ر سی، فر شنا

سی، دورۀ 1392نبئی، مینا ) صی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فار ص صلنامۀ تخ شمارۀ 5(. ف  ،

 .176-145، تابستان، صص16

ــی نمودهای مذهبی  -8 ــیرزاد )بررس ــعر عهد قاجار، طائفی، ش (. مجلۀ ادیان و عرفان، 1389در ش

 .115-99وسوم، پاییز و زمستان، صص شمارۀ دوم، سال چهل

سخۀ(. تابی) عبدالرحیم میرزا نایینی، ،(مختارنامه)=  بهجۀالمؤمنین -9 : قم ،12/28 شمارۀ خطی ن

 .گلپایگانی اهللآیت كتابخانۀ

ـــفهانامه، بهجت -10 ـــعرا اص ق؛ 1300ق؛ 1299ق؛ 1307ترتیب به 4تا  1نی، میرزا طاهر )جلدش

 ملی ملک. كتابخانۀ ، تهران:4685 خطی شمارۀ تا(. نسخۀق؛ بی1303

 (. كرمانشاه: چاپخانۀ كاوه. 1327چهار خیابان باغ فردوس، الهامی كرمانشاهی، میرزا احمد ) -11

ــینیه، حروب -12 ــا نوری، پروین الحس ــخۀ(. ق1259) محمدرض ــمارۀ خطی نس : تهران ،2745 ش

 .تهران دانشگاه مركزی كتابخانۀ
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 ق(. تهران: كارخانۀ عبدالخالق.1279النبویه و العلویه، راجی بیدآبادی، ابوالقاسم )حقایق -13

 و پاییز ،55 شمارۀ میراث، آیینۀ ،(1393) اصغر، فارسی، شهبازی، ادب در دینی سراییحماسه -14

 .210-183 صص زمستان،

سلیمان )بی -15 سینیه، تنکابنی، محمدبن  شمارۀحملۀ ح سخۀ خطی   كتابخانۀ ، قم:8880 تا(. ن

 مرعشی نجفی. اهللآیت

ــروری، یحیی 1395حملۀ حیدری، راجی كرمانی، مال بمانعلی ) -16 ــینی س ــحیح نجمه حس (. تص

 طالبیان و محمود مدبری، كرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر كرمان.

، قم: 10101ق(. نســخۀ خطی شــمارۀ 1308حیدری، مجنون قاجار، میرزا شــکراهلل )حملۀ  -17

 اهلل مرعشی نجفی.كتابخانۀ آیت

  نو. نشر تهران: ابوترابیان، حسین (. ترجمۀ1362لیدی شیل، شیل، مری ) خاطرات -18

ــانی، فتحعلی )بیخداوندنامه.  -19 ــبای كاش ــمارۀ ص ــخۀ خطی ش ۀ ، تهران: كتابخان5494تا(. نس

 مجلس شورای اسالمی.

، تهران: 433ق(. نســخۀ خطی شــمارۀ 1286خان )بهشــت، هدایت طبرســتانی، رضــاقلیخرم -20

 كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

ــنامۀ -21 ــالم، جهان دانش : تهران عادل، حداد غالمعلی نظر زیر .(1389) یداهلل، پندری، جاللی اس

 .213-209 بنیاد دایرۀالمعارف اسالمی، صص

صفهانی، مصطفینامه(. دیوان )= شهادت -22 سخۀ خطی خان )بیقلیسینای ا ، 4920 شمارۀتا(. ن

 ملک. ملی كتابخانۀ تهران:

ق(. نسخۀ خطی 1297نامه و مختارنامه(، شعاعی قاجار، محمدحسین )بدیوان )شامل مصیبت -23

 ، تهران: كتابخانۀ ملی.5-10970 شمارۀ

بمبئی: ق(. 1328خرم شیرازی، ابوالحسن )االئمه(، لودنامه، مناقبالحسینی، مودیوان )شجاعت -24

 مطبعۀ مظفری.

: تهران محجوب، محمدجعفر اهتمام به(. 1340) محمدعلی میرزا اصـــفهانی، ســـروش دیوان، -25
 .امیركبیر

 انتشـــارات: تهران آصـــفی، مهدی كوشـــش به(. 1378) میرزا نوراهلل ســـامانی، عمّان دیوان، -26

 .جمهوری

ـــی و (. مقدمه1387تبریزی، میرزا محمدتقی ) نیّر دیوان، -27 ـــول میرزا حواش احقاقی،  عبدالرس

 ضمیر.تهران: روشن

رســانۀ شــیعه )ســوگواری شــیعیان ایران از آغاز تا پیش از پیروزی انقالب اســالمی(، حســام  -28

 . 47-40 ، فروردین و اردیبهشت، صص18(. مجلۀ اخبار ادیان، شمارۀ 1385مظاهری، محسن )

شــمارۀ  خطی ق(. نســخۀ1226العابدین )گنج، عابد اصــفهانی، زین چهارده یا المؤمنینروضــۀ -29

 تبریز. ملی كتابخانۀ ، تبریز:3305

سبک -30 صوفیه )درآمدی به  شعر در نثر  ضا زبان  شفیعی كدكنی، محمدر سی نگاه عرفانی(،  شنا

 (. تهران: سخن.1392)
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 علیشاه.(. تهران: انتشارات صفی1395میرزا حسن) علیشاه،زبدۀاالسرار، صفی -31

مشهد:  ،581شمارۀتا(. نسخۀ خطی محمد )بیبنّا دهکردی، گلالمسلمین )= مختارنامه(، زینت -32

 گوهرشاد. مسجد كتابخانۀ

(. ترجمۀ كیکاووس جهانداری، 1368سفرنامۀ پوالک )ایران و ایرانیان(، پوالک، یاكوب ادوارد ) -33

 خوارزمی.تهران: 

صفهانی، سید جعفر ) -34 صافی ا شاهنامه،  سخۀ خطی شمارۀ1224شهن ، تهران: 5-19001 ق(. ن

 كتابخانۀ ملی.

 ، تهران: كتابخانۀ مركزی2902 تا(. نســخۀ خطی شــمارۀصــحیفۀ قاصــریه، قاصــر كرمانی )بی -35

 دانشگاه تهران.

سن )بیصو -36 سبزواری، میرزا محمدح شمارۀنتا(. لۀالحیدریه، ممتحن  ، 5-11692 سخۀ خطی 

 ملی. تهران: كتابخانۀ

ق(. نســخۀ خطی 1285ضــیاءالعین فی مراثی الحســین، قاجار، محمدرحیم میرزا )عشــیقی() -37

 مجلس شورای اسالمی. ، تهران: كتابخانۀ1446 شمارۀ

سین و جمل جنگ خیبر، غزوۀ -38 صفهانی، محمدح سخۀ(. تابی) صفین، خیالی ا  شمارۀ خطی ن

 .نجفی مرعشی اهللآیت كتابخانۀ: قم ،14298

 ، مشهد: كتابخانۀ آستان قدس رضوی.9717 خطی شمارۀ تا(. نسخۀوفا تفرشی )بیغمکده،  -39

 .معروف نشر: قم(.1376) جواد محدثی، عاشورا، فرهنگ -40

مجلس شورای  كتابخانۀ ، تهران:1128 تا(. نسخۀ خطی شمارۀفیب السعاده، فیاض عراقی )بی -41

 می.اسال

اكبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: ق(. تصـــحیح علی1407كافی، كلینی، محمدبن یعقوب ) -42

 دارالکتب االسالمیه.

، تهران: كتابخانۀ مركزی دانشگاه 6127ق(. نسخۀ خطی شمارۀ 1291مثنوی دلگشا، ناشناس ) -43

 تهران.

 تصحیح حسن عاطفی، قم: طیار.(. 1385افروز، نصرآبادی كاشانی، مال فضلعلی )مثنوی مجلس -44

ق(. نسخۀ 1258مثنوی مجمع مشهور به مثنوی ممتاز، حسینی، محمدبن محمدتقی )ممتاز() -45

 ملی. كتابخانۀ ، تهران:5ـ13133خطی شمارۀ 

 ملک. ملی كتابخانۀ ، تهران:5444 خطی شمارۀ تا(. نسخۀالعشاق، ناشناس، )بیمجمع -46
ــفهانی، -47 ــین ) مختارنامه، خیالی اص ــمارۀ1273محمدحس ــخۀ خطی ش ، تهران: 6159 ق(. نس

 دانشگاه تهران. كتابخانۀ مركزی

 ملی. ، تهران: كتابخانۀ5-18395 شمارۀ تا(. نسخۀ خطیبیگ )بیدنبلی، عبدالرزاقمختارنامه،  -48

 التراث احیاء ، قم: مركز472 تا(. نســخۀ خطی شــمارۀشــاهد شــیرازی )بیمختصــرالشــجاعه،  -49

 االسالمی.

 .پرویزی الدینشمس چاپخانۀ: تبریز(. ق1333) پرویزخان سلماسی، مختصرالمراثی، -50

صیبت -51 سیننامه، م شمارۀمیرزا )بی بهجت قاجار، غالمح سخۀ خطی  ، تهران: 5-22987 تا(. ن
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 ق(. 1308)علی ملی.مجتهد طهرانی، ابوالحسن شیخ كتابخانۀ

ـــحیح و تحقیق عل 1403) عل  محمدبن بابویه،األخبار، ابن معانی -52 قم:  اكبر غفارى، ق(. تص

 .قم علمیۀ حوزۀ مدرسین جامعۀ به وابسته اسالم  انتشارات دفتر

، 7869ق(. نســخۀ خطی شــمارۀ 1308)علی معراج محبت، مجتهد طهرانی، ابوالحســن شــیخ -53

 تهران: كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

، 8885 خطی شمارۀ ق(. نسخۀ1317اكبر )تفرشی، آقامحمدبن علیعارفعلی مقصود العارفین،  -54

 تهران. دانشگاه مركزی كتابخانۀ تهران:

عۀ منهاج -55 ـــرح فی البرا ـــم  البالغۀ، نهج ش  ترجمۀ(. ق1400) اهلل حبیب میرزا خوی ، هاش

ـــن ـــنحس ـــحیح اى،محمدباقركمره و آمل  زادۀ حس  مکتبۀ: تهران میانج ، ابراهیم تحقیق و تص

 اإلسالمیۀ
ضاقلی -56 ستانی، ر شمارۀ 1255خان )منهج الهدایه، هدایت طبر سخۀ خطی  : ، تهران1194ق(. ن

 .اسالمی شورای مجلس كتابخانۀ

صفهانی، محمدمحسن )المجالس، نظم -57 صی رشتی ا سخۀ1277عا ، 50802خطی شمارۀ  ق(. ن

 مشهد: كتابخانۀ آستان قدس رضوی.

 .آرون: تهران (.1383) جهانگیر اشرفی، نصری ایران، در موسیقی و نمایش -58

(. 1390) انگیزروح كراچی، قمری، هجری 1313 تا 1000 از زنان احوال بیان در رساله هشت -59

.فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران


