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  چكيده
قفقاز در آن سوي ارس، اگرچـه       هاي ايراني و       استيالي لشكر روس بر سرزمين     اب

خيزي را از دسـت داد، ولـي ايـن اسـتيال هرگـز نتوانـست                  هاي فرهنگ   ايران بخش 
تـاريخ  . هاي ايراني مردمان مسلمان اين ديار را به كلي قطع كنـد             پيوندها و اصالت  

نشان داد كه حتي حاكميت كمونيسم و الحاد نيز نتوانست به اصـالت سـاكنان آن                
  .د كنداي وار ديار خدشه

قاجـار، هنگـام بـا تحـوالت        عـصر   در پي جدايي شهرها آن سـامان، شـاعران          
را » شعر ضداشغالگري «هاي هنري و ادبي شدند و         اجتماعي وارد عرصة آفرينش   

سيري كوتاه در تاريخ ادبيـات ضداسـتعماري        . ريزي كردند   در ادبيات پايداري پي   
ت تا خلع قاجار از سلطنت، دهد كه اين نوع ادبي پس از استقرار مشروطي          نشان مي 

بخش خـويش ادامـه داد و بـا پـيش آمـدن جريـان جنـگ                   چنان به حركت تعالي     هم
جهاني دوم و اشغال ايران توسط نيروهاي استعمارگر و وقايع مهم پس از آن بـه        

  .اوج خود رسيد
هايي از اين نوع ادبي، در پي تبيين اين           نويسنده در اين مقاله ضمن ارائة نمونه      

هاي روس با ايـران و اشـغال قفقـاز،            ست كه واكنش شاعران در مقابل جنگ      نكته ا 
پرستي   قاجار دميد و با انعكاس روح ميهن      عصر  جاني تازه در كالبد شعر فارسي       

  .آنها، ادبيات پايداري و شعر بيداري ايران را بنياد نهاد
  

  .ادبيات پايداري، ه، ايران، دورة قاجار، شعر فارسيسيور :ها كليدواژه

                                                            
 ، نويسندة مسئول زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريزكارشناسي ارشده آموخت دانش *
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  مقدمه
ها بـا ايـران دشـمنانه بـوده           براساس مطالعات و شواهد تاريخي، نخستين برخورد روس       

 از قـول محمـدبن      تاريخ روابـط روس و ايـران      زاده در كتاب      جمال  محمدعلي. است
و » تجاوزگرانـه «هـا بـا ايرانيـان را          ، اولين ارتباط روس   تاريخ طبرستان اسفنديار؛ مؤلف   

 احمد كسروي نيـز     .)20:1372زاده،    جمال(داند     مي )ق.هـ267( هجري   مربوط به قرن سوم   
آمـدن  « دومين پادشاه ساماني و      ، در باب سلطنت احمدبن اسماعيل     شهرياران گمنام در  

 كنـد   از منابع معتبر تاريخي روايـات جـالبي نقـل مـي           » روسان از دريا به تاراج طبرستان     
  .)48: 1368كسروي، (

 هجري بگذريم، بايـد     570روس به ايران در سال       ةاگر از پنجمين هجوم تجاوزگران    
هـا از هجـوم بـه         مـدت روس  حملة مغول و تحوالت اجتماعي ايران،        در پي وييم كه   گب

 بـا  هـاي روس  گيندشـمنا اوج  ،با وجود ايـن . هاي ايراني دامن خويش فراهم چيد      سرزمين
  و ) قمـري  1228( ننگين گلستان    ةايران در عصر قاجار بود كه نتيجة آن انعقاد دو عهدنام          

  ننگين گلستان و تركمانچـاي،     ةدر پي انعقاد دو عهدنام     .باشد   مي ) قمري 1243(تركمانچاي  
 تزاري واگـذار شـد و تعـدادي از    ةهاي قفقازي ايران به روسي    مناطق وسيعي از سرزمين   

جدايي اين بخـش از خـاك    . متجاوز شمالي درآمدةشهرهاي كشورمان به اشغال همساي    
.  آن ديار را در نوعي سرخوردگي ناشي از يأس و نااميدي گرفتار سـاخت              ايران، ساكنان 
 بيگانه شده و آوارگـاني  ةخشم و ناخشنودي ايرانياني كه در قفقاز اسير پنج  «در اين ايام    

 ريـاحي،    امـين ( »گرفـت   كه به اين سوي ارس پناه آورده بودند، روز به روز فزونـي مـي              
چندي  يك طغيان عمومي شد، كه ةاني عصر قاجار آماد  اير ةسان كه جامع    بدان ؛)317: 1378

د شـ هايي چون جريان تحريم تنباكو متبلور         بعد در قالب انقالب مشروطيت ايران و نهضت       
  . پايداري بودندةروحي استبدادي و  ضد،استعماري  جملگي داراي رنگ و بوي ضدو

ـ        ،دهد كه در اين ايام      ها نشان مي    بررسي  ةا ورود بـه عرصـ      شعر و ادب فارسي نيـز ب
 ة آغاز سـد    در فرهنگ ايران  « به نحوي كه    آفرينش و ابداع كشيده شد     ةاجتماع، به صحن  

» ادب جهادي «را   توان آن   اي از ادبيات و آثار اسالمي برخوردار شد كه مي           نوزده از گونه  
  .)378: 1367ري، ئحا( »نام گذارد

 ياهي در برابر تجاوز   پژوهشگران و نويسندگان معاصر، براي اين واكنش ادب فارس        
ـ     داخلي و خارجي استبداد و استعمار نـام         عنـوان نمونـه      بـه  .انـد   گـوني نهـاده     اهـاي گون

دهـد و      نـام مـي    )379: 1367 ري،ئحـا ( »ادب جهـادي  «ري اين واكنش را     ئعبدالهادي حا 
  .گزيند برمي را )39: 1371بهبودي، ( »ادب درباري «عنواناللـه بهبودي نيز  هدايت
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خورد كـه بـا توجـه بـه            ديگر نيز به چشم مي      دو اصطالح  ، اصطالحات در كنار اين  
هاي روس با ايران، نسبت به        ويژه جريان جنگ   هاي شعر و ادب عصر قاجار و به         ويژگي

ادبيـات   «و» ادبيـات ضداسـتعماري   «هـم    نمايد و آن    تر مي   دو اصطالح پيشين پذيرفتني   
 ةن چهاردهم هجري، ايران بـا زمزمـ       در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قر      « .است» پايداري
تر   اوضاع سياسي ايران به تدريج نابسامان     . شود  طلبي مواجه مي    خواهي و مشروطه    آزادي

امتيـازات كـه   ] واگذاري... [يابد گردد و نفوذ انگليس و روس روز به روز افزايش مي        مي
مل اجتمـاعي   انگيزد و اين عوا     هاي خارجي است، خشم مردم را برمي        غالباً به نفع دولت   

هاي خارجي، محيط ايران را براي ايجـاد يـك نهـضت بـزرگ             و سياسي خاصه سياست   
تأمل نويسندگان و شاعران در وقايع مزبور . سازد ضداستبدادي و ضداستعماري آماده مي

 سرايان، ادبيات ضداستعماري را در       هاي سخن   ها و سروده    و بازتاب آن وقايع در نوشته     
  .)67: 1379ذاكر حسين، ( »آورد يد ميفرهنگ و ادب ايران پد

اي در نظـم و       باري ادبيات ضداستعماري كه از لحاظ مضمون و موضوع، فصل تازه          
نثر پديد آورده و به سهم خود ادبيات ايران را تنوع بخـشيده، حكايـت مبـارزات ملـت                   

هم  دوم قـرن نـوزد      ةهاي استعمارگر و تجاوزكاري است كه در نيم         ايران عليه امپراتوري  
 زمين را ميدان تاخت و تاز و غارتگري خود قرار داده بودند و اگر               ةميالدي سرتاسر كر  

 شرقي در تـاريخ     ةهاي ضداستعماري ملل و اقوام نيمكر       بپذيريم كه ايران پيشتاز نهضت    
تـوان نتيجـه    مان تبلور يافته اسـت، مـي   معاصر جهان بوده و اين ويژگي در ادبيات ميهن 

ر و مبتكر ادبيات ضداستعماري در كشورهاي آسيايي و آفريقـايي           گرفت كه ايران آغازگ   
 تنوع رويدادهاي استعماري در جهان و بازتـاب آن          ،كثرت شاعران مبارز ايران   . باشد  مي

در ادبيات فارسي، فضل تقدم در اين نوآوري و ابداع و در نتيجه اين جايگاه رفيع ادبي                 
  .داشته استو افتخارآفرين را به شاعران ايران ارزاني 

گردد كه در     هاي روسيه عليه ايران بازمي       جنگ ةپيشينه ادبيات ضداستعماري به دور    «
شد و از آن پس تـا اسـتقرار نظـام مـشروطه راه تعـالي را                   آغاز، ادب جهادي ناميده مي    

سيري كوتاه در تـاريخ ادبيـات ضداسـتعماري نـشان            .)68: 1379 ذاكرحسين،( »دوپيم  مي
چنـان   ادبي پس از استقرار مشروطيت تا خلع قاجار از سلطنت، هـم           دهد كه اين نوع       مي

د و با پيش آمدن جريان جنـگ جهـاني دوم و            اد  بخش خويش ادامه مي     به حركت تعالي  
نهـضت ملّـي شـدن      (اشغال ايران توسط نيروهاي استعمارگر و وقايع مهـم پـس از آن              

  .دي رسبه اوج خود) دفاع مقدس  پيروزي انقالب اسالمي و،صنعت نفت
دارد كـه حـداقل در        پايداري، ما را بـر آن مـي         وسيع ادبيات ضداستعماري و    ةگستر
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 فارغ از گرفتـار    .شويمتر     اين اصطالح اندكي دقيق    ةهاي روس با ايران، دربار      موضوع جنگ 
هاي روس با ايران       جنگ ةشدن در بند لفاظي، در كنار اطالق اين سه عنوان به شعر دور            

 صاحب اين قلم معتقد است كه با توجه بـه خـصوصيات          ] استعماري درباري، ضد  جهادي،[
تـرين اصـطالح    مناسب» پايداري  ادبيات«هاي اين اشعار، عبارت  ها و ويژگي  جنگ ةدور

  .اند  ايران سروده شدهوهاي روس  اي است كه در رابطه با جنگ براي شعر دوره
  

  پژوهشپيشينة 
هـاي    قاجـار در برابـر اشـغال سـرزمين    گوي ايرانِ عـصر    بررسي واكنش شاعران فارسي   

اي كوتاه در مقدمة جلـد اول         و در قالب اشاره    پور توسط يحيي آرين   قفقاز، نخستين بار  
اهللا  اين اشارة كوتاه كافي بود تا نويسندة معاصر، هـدايت         .  آغاز شد  از صبا تا نيما   كتابِ  

هاي ايران و     نگادبيات در ج  حجم تحت عنوان     اي كم   ، در رساله  1371بهبودي در سال    
هـاي ايـران و روس در شـعر فارسـي را               بازتـاب جنـگ    ةصورت جدي، مسئل    به روس

ادبيات پايداري در   كتاب   حدود ده سال پس از بهبودي، عبدالرضا سيف       . بررسي نمايد 
جديدي  رمطلب    بهبودي به چاپ سپرد كه در مقايسه با اثر        را   هاي ايران و روس     جنگ

اي   تاكنون مقاله  هاي ايران و روس     ادبيات و جنگ    موضوع در رابطه با  چنين    هم. نداشت
  .ليف نشده استأمستقل ت

  
   پژوهششناسي روش

 بـراي    و  بـا توجـه بـه ماهيـت آن، توصـيفي و تحليلـي بـوده                پژوهشروش اصلي اين    
ـ        هاي ب    از منابع كتابخانه   اغلبآوري مفاد آن      جمع  آسـتان   ةويژه نـسخ موجـود در كتابخان

اين مقاله به منظور دستيابي به اهداف مـورد نظـر،            در. ده است قدس رضوي استفاده ش   
هـاي شـاعران دورة قاجـار بـه كـار گرفتـه شـده؛          ابيات و سروده  محتواي  روش تحليل   

ـ      و  هاي ايران و روس در شعر عـصر           كه مؤلف، بازتاب جنگ    طوري به  ةقاجـار را بـر پاي
وضـع آن گوينـدگان در       با در نظـر گـرفتن م        و دواوين شاعران مطرح ايران در آن عصر      

  .برابر اشغال قفقاز مورد بررسي قرار داده است
  

  چارچوب مفهومي
خـان صـبا و      در اين مقاله، با بررسي ديوان قائم مقام فراهاني، خاوري شيرازي، فتحعلي           

شاخص عـصر قاجـار، نخـستين        عنوان گويندگان طراز اول و     حكيم هيدجي زنجاني به   
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 اجتماعي و سياسي مـورد مداقـه        ياه   موضوع ةه حوز هاي شعر فارسي در ورود ب       تجربه
گفت واكنش شـاعران     بايد اين مقاله،  دربراساس نتايج به دست آمده       .قرار گرفته است  

 و دميد نظر  مورد ةدور فارسي در  محتضر شعر كالبد جاني تازه در   اشغال قفقاز  برابر در
  .دكرريزي  پي بيداري ايران را سان شعر بدين

  
   ايران در شعر فارسيوهاي روس  ب جنگ بازتاةپيشين

 سـال  درنخستين تاخت و تازهـاي روس عليـه ايـران       تاريخي، يكي از  شواهد  براساس  
بـن     هجري قمري به شهر بردعه صورت گرفت كه با دومـين سـال سـلطنت نـوح                 332

 .)32: 1372 زاده،  جمـال ( بـود مقارن   احمدبن اسمعيل ساماني معروف به اميراحمد       نصربن
بـوده  » ها به خاك ايـران      چهارمين هجوم روس  « اين هجوم كه ظاهراً      ةتانه دربار خوشبخ
 التـاريخ    الكامل فـي   تـوان از    مياز آن جمله    ، اسناد مهم و متعددي وجود دارد كه         است
  .)35: 1372 زاده، جمال(  حافظ ابرو نام بردالتواريخ زبدهاثير و  ابن
  

   ايرانوهاي روس  روايت نظامي گنجوي از جنگ
 نظامي اسكندرنامه ةدر منظومشرحي  قفقاز ةها به شهر بردع راجع به تاخت و تاز روس     

هاي روس با ايـران در شـعر          عنوان نخستين بازتاب جنگ    گنجوي است كه بايد از آن به      
حـريم   از دوسـت قفقـاز    ويـژه مـردم مـيهن      دفاع سربازان دليرايـران بـه      .فارسي ياد كرد  

پايـداري   نخـستين ابيـات شـعر       گنجـوي، روايتـي از     نظامي اين سروده از   كشورمان در 
  .زمين است ايران

ظـاهراً در بـاب همـين    «است جريـان منظـوم در اسـكندرنامه    بر اين نظر  زاده    جمال
هاي شاعرانه ديگر مخلـوط نمـوده         هاست كه نظامي با بعضي افسانه       هجوم چهارم روس  

  .)38: 1372 زاده، جمال( »است
 نظـامي مبنـي بـر بـه نظـم كـشيدن             ة اشـاره بـه عالقـ      كوب نيز با    عبدالحسين زرين 

بردع و سـرزمين ارمـن و ابخـاز، مـوطن و            «لشكركشي روس به بردعه، بدين خاطر كه        
نظامي كه ظاهراً قـصه ايـن       «دارد    ، اظهار مي  )182: 1377كوب،   زرين( »منشاء خود او بود   

قـوام ايـن نـواحي      لشكركشي را از مĤخذ نصراني محلّي، تلقي كرده است و يا از افواه ا             
شنيده است، ماجراي رفتن اسكندر بـه قبچـاق و بـردع را بـا ذوق و                 ) ارمني يا گرجي  (

  .)186: 1377 كوب، زرين( »كند عالقه خاصي نقل مي
 حيـات   ةهاي قفقازي در سد      روس به ايران در سرزمين     ةجريان داشتن حكايت حمل   
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 نظـامي نيـز ايـن       ةهمسايعصر و     چه خاقاني شرواني شاعر هم     نظامي قطعي است، چنان   
  .هاي جزئي با داستان نظامي دارد ها را به نظم كشيده كه البته تفاوت جنگ

پايداري است كه در باب      دم شعر  سپيده در هر حال بايد گفت نظامي نخستين شاعر       
او اگرچه اين واقعيت تـاريخي را بـا          .ها به ايران، به واكنش برخاسته است       هجوم روس 

نبايـد در اصـالت حادثـه ترديـد         اما   و هنرهاي شعري آرايش داده،       هاي شاعرانه   ظرافت
شـود، ظـاهراً    هـا ديـده مـي    البته چون در شعر خاقاني نيز اشاراتي به هجـوم روس    .كرد

ا در شـعر شـاعران سـبك آذربايجـاني و           هـ ا و تجاوز  ه  ها به اين جريان      بازتاب  نخستين
  .اند، تجلي يافته است هزيست هاي قفقازي ايران مي گويندگاني كه در سرزمين

ها به سرزمين قفقاز و مقابلة اسكندر با آنها  در شرح و توضيح چگونگي حمله روس      
  :گونه آمده است اين

در . نهـد   النهر مـي    كند، روي به ماوراء       كه اسكندر، خاقان چين را بدرود مي       پس از آن  
افكنـد كـه ناگـاه        ي بازگشت به روم در سـر مـ        ةكند و انديش      اين سفر، سمرقند را بنا مي     

ها به خاك بردعـه بـه اسـكندر          نام، از تجاوز روس   » دوالي« ابخاز،   ةحاكم و پهلوان ناحي   
گويد كـه روسـيان بردعـه را بـا            دوالي مي . كند  برد و از او تقاضاي ياري مي        شكايت مي 

 بردعه را كه اسكندر در سفر پيـشين دل بـه مهـر او               ةملك» نوشابه«خاك يكسان كرده و     
د و بـراي دفـع      وشـ  مـي شاه از اين خبر سـخت در تـاب          «. اند  د، به اسارت برده   بسته بو 
 و بـه    )186: 1377كـوب،    زريـن ( »دكن  ميها و آزاد كردن بردع و نوشابه، عزم جزم            روس

 سـپاه   ةنهد در اين دشت نبـردي سـخت بـين اسـكندر و فرمانـد               ميدشت قبچاق روي    
 بـسياري از    ،هـاي تـن بـه تـن       د و در مدت هـشت روز نبرد       هد ميروس؛ قنطال، روي    

در هـشتمين روز از نبـرد، اسـكندر         . شـوند   ه مـي  سربازان دو طرف به كام مـرگ كـشيد        
. آورد مـي  قشون روس را در كمند       ةد و فرماند  نك ميشكستي سخت به سپاه روس وارد       

  .بديا مياز دام روس پايان » نوشابه«جنگ روس و ايران با پيروزي اسكندر و آزادي 
  :گونه بيان كرده است ايننظامي گنجوي اين حكايت روايت منظوم 

  ودـراز بـردن افـ گ هـروي شـبه ني        ودـاز بــاالر ابخــه سـي كـدوال
  وده راهــاق پيمــرد آفــي گـبس        اهـم شـر حكـه بـر بستـدوال كم

  روسـد عـاز بستـد ابخـه از مهـك        داد روسـا زبيـاهـاد شـريـه فـك
  وم راـي شـاد آن پـه ره بسته بـك        وم راــر و بـرد آن بـاراج بـه تـب
  ردـار بـرد و بسيـي كـرابي بسـخ        ردـوان شمـز از كشتگاني كه نتـج

  اندـوردي نمـزينه نـان در خـهم        دـانـوردي نمـده خـار آكنـدر انب
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  دـرداختنـج پـرگنـر پــهـيكي ش        دــداختنـرانـردع بـان ملك بـهم
  دــدر زدنــده و دوده را آتش ان        دـور به هم برزدنـر و كشهمه شه

  زندـاند گـن رسـه ارمـبه روم و ب        دـببيني كه روسي در اين روز چن
  ري نيستش زآدميـوهـز گـكه ج        يـردمـد كسي مـويـي نجـزروس

  ت اوـه و جفـانــر خـداد بــزبي        ت اوـه از گفـاهنشـد شــوريـبش
  اراج روسـوش زتـرهاي ناخـخب        در فيلقوسـ اسكنون يافتـكه چ

  ...نـود برانداختـا خـونه بـرگـزه        نخفت آن شب از عزم كين ساختن
  اكـود در آب و خـقرارش نمي ب        اكـم از روس پـدان تا كند عالـب
  ازـرده بـايي دهن كـچو تند اژده        ازـركتـي آورد يك تـوي روسـس

  دــنـد و آويختـد و كشتنـرفتنـگ        ختندزروسي بسي خون و خون ري
  )1117: 1378 نظامي گنجوي،(

  
  روايت خاقاني شرواني از جنگ روس با ايران

كه شرح منظوم آن بـه نقـل از   قمري  هجري 332ها در سال    پس از هجوم چهارم روس    
 نظامي گنجوي درج شد، ظاهراً اين قوم، قريب به دو قرن و نـيم اقـدام بـه                   اسكندرنامه

 بنـابراين براسـاس منـابع تـاريخي         .نـد كردخت و تاز جدي در نواحي شمالي ايـران ن         تا
 هجري قمري و در شهر تـاريخي        571 يا   570ها، در سال      پنجمين هجوم ويرانگر روس   

اتفاق افتاده كه مقارن با سـلطنت شيروانـشاه ابواسـحاق ابـراهيم اخـستان اول                » شروان«
  .بوده است) پسر ابوالمظفر منوچهر(

هـا   در ايـن سـال  . انـد   سكوت كـرده   در باب اين هجوم،   منابع و متون تاريخي     راً  ظاه
كلي مغشوش و تاريك است و تاكنون در خصوص هجوم پنجم ديـده              تاريخ روسيه به  «

نشده كه در نوشتجات تاريخي كه از آن زمان مانده، ذكري رفته باشد و عجالتاً يكتا سند    
نمايد، دو قصيده از خاقاني       ر اين مسئله را مي    مستقيمي كه در دست است و صراحتاً ذك       

  .)46: 1372زاده،  جمال( »است
در ق .هــ  570حـوادث سـال   «است كه هم بر اين نظر پژوه ـ   غفار كندلي ـ خاقاني 
 بزرگ و مهمي بود و خاقاني در اشعاري كـه در ايـن زمـان                ةتاريخ دولت شروان، حادث   

  .)482: 1374كندلي، ( »...ها را به تفصيل باز گفته سروده، روند جنگ
هاي كندلي اين است كه به نظـر وي خـود خاقـاني در ميـدان                   جالب در نوشته   ةنكت

 دقيـق و تـصويرسازي شـاعر از         ياهـ   البته توصـيف  . جنگ با روس حضور داشته است     
عنـوان   خاقاني بـه   چنين باشد  اگر .كند  پژوه را تأييد مي     هاي رزم، نظر اين خاقاني      صحنه
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تـاريخ ادبيـات     اول در  جملـه گوينـدگان طـراز      فارسي از   شعر ةان بلندپاي شاعر يكي از 
 حـريم ايـران عزيـز      كـف بـه دفـاع از       كه خود سالح بـر     شد پايداري محسوب خواهد  

خاقاني كه خود در صف اول دليـران شـروان بـراي            «: كندلي آورده است  . پرداخته است 
 بـه خاقـان داده در كنـارش         ها دست يـاري     دفاع از وطن به پا خاسته بود، در اين جنگ         

پـژوه، اشـعار شـاعر بـزرگ شـروان در              ايـن خاقـاني    .)478: 1374 كنـدلي، ( »جنگيد  مي
آورد كه در  شمار مي به» نخستين منابع تاريخ شروان«خصوص جنگ روس با ايران را از   

  .تهييج ساكنان شهر براي دفاع از تماميت ارضي كشور بسيار مؤثر بوده است
ها بـه   كوب در باب روايت خاقاني از اين جنگ    ه عبدالحسين زرين  اي ك ه  از توصيف 

كوب نيز معتقد به حضور خاقـاني در ايـن    آيد كه زرين  دهد، چنين به ذهن مي      دست مي 
از قـصايد   «: گويـد   كـوب مـي     زريـن . وي تصريحي در اين باب نـدارد       مااها بوده،     جنگ

 جانـب بـوده اسـت، هـم از          از دو ] هـا   روس[آيد كه حمله و هجوم        خاقاني چنين برمي  
ها خراب شده   كشتي از روس73كند كه  خاقاني دعوي مي. جهت زمين و از جانب دريا

عنوان مركز عمليـات جنگـي بـر ضـد           را به » لنبران«و  » رونياس«است و باالخره جزيره     
آيد كـه دريـانوردان روس       اگر گفته خاقاني درست باشد به نظر مي       ... برد   نام مي  ها  روس

 هجري  332 جنگ همان مسيري را طي كرده باشند كه در ايام قديم يعني حدود               در اين 
  .)42: 1379كوب،  زرين(» نيز در يك حمله و هجوم ديگر پيموده بودند) ميالدي942( قمري

كوب درباره حضور خاقـاني       چه نظر صريح غفار كندلي و نوشته تلويحي زرين         چنان
 از پنجمين هجوم روس به ايران كه بـه نظـر           يقاناخدر ميدان نبرد درست باشد، روايت       

. اي برخوردار باشد    زاده تنها روايت موجود است، بايستي از اعتبار ويژه          محمدعلي جمال 
  : روايت خاقاني چنين است كهةخالص
 هجـري   583 و   530احتمـاالً بـين     (بن منـوچهر      در عهد سلطنت شروانشاه اخستان    «
حل جنوب غربي درياي خزر بـراي تـصرف         ها به همراهي خزرها در سوا       روس) قمري

هاي قفقازي هجوم نموده و حتي چندگاهي در شماخي اقامت            شروان به سمت سرزمين   
 فرونـد بـوده در جزيـره رونيـاس لنگـر            73هاي ايـشان كـه عبـارت از           كشتي. اند  داشته
اگرچه خاقـاني   . گردند  منهزم مي » تموز«اندازند، كه جملگي توسط اخستان در فصل          مي
از آنجا كه كه دست غارت آنهـا تـا لنبـران هـم              «گويد، ولي     ها سخني نمي    عده روس از  

  .)49: 1372زاده،  جمال( »رساند كه عده آنها بسيار بوده است دراز شده بود، اين خود مي
اند   دريانوردان روس به روايت خاقاني همان مسيري را در هجوم پنجم انتخاب كرده            

سـپاهيان روس    .از آن مسير به قفقاز تاختـه بودنـد         قمري هجري   342 ةكه در حمله سن   
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اخـستان،  » رنـگ   تيـر شـهاب   «د كه البته    نتاز   زمين نيز به شروان مي      افزون بر دريا، از راه    
 روايـت منظـوم ايـن       .سـازد   مي» بريده حنجر «را  » مبتّران«متجاوزان را آب و آن      » زهره«

    :گونه بيان كرده است حكايت را خاقاني شرواني اين
    صيدة اول خاقانيق

  ...ران راـــش زده آب پيكـآت        صبح است كمانكش اختران را
  زران راــد خيــده كمنــافكن        زرانــردنان خــردن گـدر گ
  ران راـگ زران و نَي و زرهــخَ        دـواهـو، به بقاش، باج خـباك

  ران راــابــد و شـح دربنـفت        شمشيرش از آسمان مدد يافت
  ران راـده صاحب افسـمنكر ش        د روس و خَزرانصاحب غرضن

  زوران راــــاري آن مــمـبي        زوري عجب ساختـغ تو مـتي
  ران راـِان قـد آسمـخ شـتاري        ر روسـح تو به جنگ لشكـفت
  ران راـصرصر شده ساقِ ضيم        ات تو روس را علي روسـراي

  )48: 1375 خاقاني،(
  

     دوم خاقانيةقصيد
  ...ون، بدان مشكين سنان انگيختهـزه باال خـني    ان انگيختهـزه، غوغا در جهـ از غماين تويي،

  ان از اَالن انگيختهـوفـزران و تـصرصر از خ    رويـوت خسـرياري، نوح دعـهود همت شه
  هـران انگيختـل از شابـد و ويـدوزخ از دربن    اصيتـاني خــن و زبــيـالك آيـهيبت او م

  هــــتـان انگيخـــن آواز امـسرْ دروده، وزت    شته ـ گشتزاري گشته، لعلكشتي از بس زار كُ
  هــتـوان انگيخـاتـان نـا، زجـان تبهـرگشـم    م و گريزان، خسته، نيمي رفته بازـكشته يك ني

  هــتـالن انگيخـارس اه البـرانِ روم، شـاز س    انكـردي، چنـه گـر كفار روس انگيختـاز س
  هـرالن انگيختـورشي كان سگدالن در شيـش    د روسـروز، در دربنـ امهـم شاه انگيختـسه

  )532 :1375 خاقاني،(
  

   ايران در شعر عصر قاجاروهاي روس  بازتاب جنگ
 تجاوز اين كشور به خاك ميهن ما، در عصر          ،روابط روس با ايران   نقطة اوج تخاصم در     

 روس و ايـران، بخـش       هـاي   با شكست ايران در دو دوره جنـگ        زيرا   .قاجار بوده است  
 تزاري واگذار شد و هفده شهر ايـران بـه اشـغال     ةهاي قفقاز به روسي     بزرگي از سرزمين  

آموز، اگرچه از حيث ورود ايـران بـه           به گواهي تاريخ اين شكست عبرت      .روسيه درآمد 
دنياي جديد و آشنايي سپاهيان ما با ابزارآالت مدرن، دستاوردهايي داشت؛ لكن در ميان              

  .بار آورد  حسرت به،ان آن سوي ارس موجي از يأس و نااميديايراني



  1390، 2سال دوازدهم، شمارة 

  

 

142

 ة ايراني با ورود به عرصـ      ةهاي قفقاز دو گروه از طبقات جامع        در پي اشغال سرزمين   
 ايـران بـا     ةابتـدا روحانيـت شـيع      . برابر اين رويداد مهم پرداختند     اجتماع، به واكنش در   

ابله در برابر دشمن متجاوز تحريض      صدور فتاواي جهاد، سربازان و مردم ايران را به مق         
 ،چه روحانيت ايران در اين برهـه از تـاريخ ايـران            بر اساس منابع تاريخي، چنان    . كردند

شـايد  . گرديـد   شد، وضعيت جامعه بيش از پيش نابسامان مي         وارد تحوالت سياسي نمي   
ايـران، واگـذاري    و  هـاي روسـيه        امتنـاع روحانيـت از دخالـت در جنـگ          ةاولين نتيجـ  

  .بود ها  هاي ديگري از كشور به روس شبخ
هـا بـه       ايراني، طـي ايـن جنـگ       ةنفوذ جامع   ديگري از نسل با    ةعنوان طبق  شاعران به 

هـا، نـوع      هاي هنري و ادبي كشيده شدند و با ضبط منظوم تـاريخ جنـگ                آفرينش ةصحن
 اين  اهميت كار شاعراني كه در    . جديدي از ادبيات ايران و شعر فارسي را بنيان گذاشتند         

اشـغالگري روي آوردنـد زمـاني مـشخص          برهه از تاريخ ايران به شعر جهادي و ضـد         
 قاجار و قبل از آن بـه تقليـد و ابتـذال             ةفرهنگ و ادب ايران در دور     «شود كه بدانيم      مي

 قاجار با پديد آمدن سبك بازگشت كه در حقيقت تقليـد از          ةگراييده بود و حتي در دور     
هاي حيات خـود را در جـدايي          بوده آخرين نفس  )  عراقي خراساني و (هاي گذشته     دوره

ها و     روس ة اين ادبيات محتضر، با حمل     .)35: 1371بهبودي،  ( »كشيد  از مردم و جامعه مي    
 سياسـي و    ة ادبـي بـه صـحن      ةاندازي دولت بيگانه به خـاك ايـران و ورود جامعـ             دست

  .رد شداجتماعي، حياتي تازه يافت و در كنار مردم به ميدان مبارزه وا
 تصويري روشـن از  ئةهاي روس با ايران و ارا  جنگةبا ورود شاعران قاجار به صحن   

هـاي ادبـي و طـرز بيـان آن            وضعيت كشور، معلوم شـد كـه سـبك بازگـشت و شـكل             
گونه است كه بايد سرآغاز و  هاي فرهنگي و ادبي زمان نيست و اين       پاسخگوي نيازمندي 

هاي روس و ايران در شعر عصر قاجـار      ب جنگ  تجدد در شعر فارسي را در بازتا       ةطليع
هـاي نـوين اجتمـاعي نيـز همـين       انديـشه بـه  جستجو كرد؛ چنانچه سرآغاز ورود ايران    

  .رويداد مهم است
 بيـداري عـصر مـشروطه و در شـعر           ةبايد گفت تحول عظيمي كـه در ادبيـات دور         

د كه به بازتاب    خواهي و تجددطلبي رخ داد، ريشه در شعر شاعراني دار           پيشگامان آزادي 
از » تجـدد ادبـي  «اي كه بعدها درخـت   ريشه.  ايران در شعر پرداختند  وهاي روس     جنگ

  .آن بارور و مثمر شد
هـاي روس و   جنـگ « را بـا بحثـي از   از صبا تا نيماپور جلد اول كتـاب        يحيي آرين 

ي جوار  هم ةرا به واسط  » نهضت تجددخواهي از آذربايجان   «كند و شروع      آغاز مي » ايران
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: 1ج  : 1378پـور،     آريـن ( داند  يم) ها  محل رويداد جنگ  (هاي قفقازي     با روسيه و سرزمين   
كند كـه نخـستين كـسي         مقام ياد مي    وي در رأس اين پيشگامان، از ميرزا عيسي قائم         .)5

 ايـران   وهـاي روس       جهادي علمـاي شـيعه در جريـان جنـگ          ةاست كه به تدوين رسال    
  .سي معاصر ايجاد كردپرداخت و تحولي عظيم در نثر فار

 با تأثيرپذيري از تحوالتي كه در شـهرهاي         ،حال شاعران ايران در عصر قاجار      در هر 
 نويني از تاريخ ادبيات ايـران       ةقفقازي ايران روي داد، شعر و ادب فارسي را وارد مرحل          

هـايي از شـهرهاي     بخش  فارسي، حكايت جدايي    جديد از شعر و ادب     ةاين مرحل . كردند
 داستان دالوري سربازان    ، حسرت مردماني جداي مانده از وطن      ، دامان مام وطن   ايران از 

هـا و تـالش او         قشون ايران در جنـگ     ةميرزا، فرماند   ويژه فداكاري عباس   شجاع ايران به  
 تداوم اين حركـت، در انقـالب         است كه   ايران ةگيري هفده شهر اشغال شد      براي بازپس 

  .ون و انقالب اسالمي تبلور يافت حكومت قانةمشروطيت و سرانجام انديش
 وهـاي روس       شواهدي از شعر دورة قاجار، به بررسي بازتاب جنگ         ةبا ارائ در ادامه   

 عنوان پيشگامان ادبيات پايداري در به ايران در آثار برخي از سرايندگان معروف آن عصر
  :شود خته ميايران پردا

  هاي روس با ايران مقام فراهاني و جنگ قائم
»  ادبي عـصر قاجـار  ةترين چهر شاخص«تر  هاي شاخص و به بياني درست   چهرهيكي از   

 ايران در شعر، نقش     وهاي روس     اشغالگري و بازتاب جنگ    ريزي ادبيات ضد    كه در پي  
 بـرادرش وي پس از درگذشـت       .مقام فراهاني است    بديلي داشته، ميرزا ابوالقاسم قائم      بي

ميرزا   عنوان جانشين او، وزير دستگاه عباس      به تبريز رفت و به    فراهاني  ميرزا محمدحسن   
  . ايران ارتباط يافتوهاي روس  طور مستقيم با جنگ طنه شد و اين چنين بهلالس بينا

 و در جريان جزئيـات امـور        داشتمقام فراهاني در ميادين نبرد با روس حضور          قائم
هاي   ل جنگ ئ مسا ترين منبع منظوم براي آگاهي از      بنابراين ديوان شعر او مهم    .  بود  جنگ

و  خيرخـواهي    ،كـه هـيچ ترديـدي در فـضايل اخالقـي           ويژه اين   به ؛ ايران است  وروس  
مقـام در آن اسـت كـه وي بـرخالف             اهميت اشعار قائم  « .وجود ندارد او  گفتار  صداقت  

كنند، در بعـضي از ايـن         اي به حوادث زمان خود نمي       گونه اشاره  معاصران خود، كه هيچ   
  .)74: 1378پور،  آرين( »دارد امدهاي روز سخن مياشعار از وقايع و پيش

اي از  وي در برهه. اند دانستهمقام فراهاني را فردي آشنا به سياست و كشورداري     قائم
هـا    عدم وجود زمينه  «را    ايران، با تداوم جنگ مخالفت كرد و علت آن         وهاي روس     جنگ

خيانت «و » ترس«خالفت به دانست؛ منتها اين م» و شرايط الزم براي رويارويي با دشمن  
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هـاي    بديل او در جنـگ      نقش بي  .حمل شد و منجر به تبعيد او گرديد       » به پادشاه و ايران   
 ايران به قدري مهم و ممتاز اسـت كـه اغلـب نويـسندگان انگليـسي و برخـي                    وروس  

  .)64: 1378 پور، آرين( اند بغض خود را از او كتمان كنند جاسوسان اين كشور نتوانسته
تـالش  «ها بوده كه برخي از نويسندگان از  ها و بغض   نظري  همين تنگ  براساسشايد  
بعـد از مـرگ شـاعر،    «شود  گفته مي. دهند مقام خبر مي  براي انهدام اشعار قائم   » حكومت

جـامع  . مقام برجا نگـذارد  حكومت به تكاپو افتاد تا جايي كه ممكن است شعري از قائم 
وجو سي هـزار بيـت از اشـعار     در پي اين جست] تحكوم[گويد كه  مقام مي اشعار قائم 

زيـرا  . )175: 1375شمس لنگرودي،   ( » بيت باقي ماند   1500مقام را از بين برد و فقط          قائم
مقام فراهاني يكي از داليل شكست ايران از قواي نظامي روس را حضور نيروهـاي                 قائم

  .نستدا هاي خارجي در ميان رجال ايراني مي بزدل و وابسته به قدرت
مقام در ديوان خـود چنـد قـصيده در مـذمت و               رو كه قائم    هاي دو   يكي از اين چهره   

 در يكي از قصايد خود      وي. باشد   مي »الدوله  خان آصف   اللهيار«سرزنش او سروده است،     
الدوله از مقابل نيروهـاي روس گريختـه و بـه اصـطالح ميـدان                 كه آصف  با اشاره به اين   

  :دگوي جنگ را ترك كرده است مي
  ز استــريــام گـه هنگـام كـز بهنگــريـبگ

  ز استـان سخت عزيـان باش كه جـرو در پي ج
  وان دادـه آسانش تـه آن است كـان است نـج

  چيز است وار چهـه و دشـان چـبشناس كه آس
  آن آهوي رم ديده كه در يك شب و يك روز

  ز استــزج و ديــا ديـده تـم آمـاز رود زك
  كـه اينــاب كــتـذر و بشــاز رود ارس بگ

  ز استـو برداشته ايـال تـه دنبـروس است ك
  اد استـه در جنگ و جهـه دشمن روس است و نـن

  روس است و پي جمع جهيز استـازه عـتبل 
  )177: 1366 مقام، مئقا(

اشـتهار يافتـه، از     » قصيده نونيه «مقام فراهاني در شعر ديگري كه در ديوان او به             قائم
وي اين شعر را بعد از شكست مجاهـدان ايرانـي       . كند  طنان نادان شكايت مي   و دست هم 

پـور،   آريـن ( در آذربايجان كه موجب شكست و هزيمت وليعهد نيز شـد، سـروده اسـت      
كارهـا را خـراب و اختيـار از         « جرياني است كه     ةاين قصيده حاصل و نتيج    . )74: 1378

  .)10: 1366قام، م قائم( »به در برد) ميرزا عباس(كف سردار لشكر 
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اي از جريـان     زنـده  ياهـ   مقام در عين حال، در ابيات مياني ايـن شـعر توصـيف              قائم
اي    هم سخن از فرار عـده      ،ميدان كارزار كشيدن  تصوير  به  دهد و با      ها به دست مي     جنگ

  :كند آورد و هم به مقاومت گروهي ديگر از سپاهيان اشاره مي از سپاهيان به زبان مي
  نـزويـر قـُرك خمسه و لـرد ري و تــكُ      نـــدي يـت بـحمي يـوم بــن قــآه از اي
  ز و مسكينـر چه عاجـدشمن و بدخواه ه      ر چه دشمن و بدخواهـز و مسكين هـعاج

  نـريـه و نفـالـان به آه و نـدوست از ايش       از ايشان به عيش و شادي و عشرتدشمن
  )127: 1366 مقام، مئقا(

شكـست  «يكي از مشهورترين اشـعار ديـوان خـود را در            چنين    مهمقام فراهاني     قائم
ــران و اســتيالي روس از روي دلتنگــي ســروده و در آن ضــمن برشــمردن برخــي  » اي

هاي بسيار    بازيچه«ها را يكي از        جنگ ةاصطالحات نظامي روسي، شكست ايران و حادث      
  :دانسته است » روزگار

  روزگار است اين كه گه عزّت دهد گه خوار دارد
  ار داردـا بسيـه هـازيچـر از اين بـرخ بازيگــچ

  ام آردــهنگ ا و بيــج ر آرد بسي بيــر اگــمه
  ار داردــاهنجـاز و نـر دارد بسي ناسـر اگــقه

  الم بنددـگه به خود چون زرق كيشان تهمت اس
  ار داردـانب كفـان جـان و كشيشـو رهبـگه چ

  رــ افيسان وـا كپيتـا پلكنيك و بـر بــظـه نـگ
  ردار داردـرتيپ و با سـرهنگ و با سـا سـاه بـگ

  دـر بورغ اسپهي غالب رانـز از پطـريـه به تبـگ
  ار داردـان بـا برهيونـن جـگه كروري چند از اي

  )73: 1366 مقام، مئقا(
 تـزاري، لـشكر     ةروسي» خوار  گرگ مردم «كه   مقام فراهاني در اين شعر با بيان اين         قائم

ني را به كام و دندان كشيده، به لشكركشي روس به فرماندهي پاسـكويچ از               سربازان ايرا 
شود كه در پي انعقاد قرارداد ننگين تركمانچـاي كـه             كند و يادآور مي     پترزبورغ اشاره مي  

خان ايلچي رسيد، مقرر شـد ايـران ده كـرور تومـان               الدوله و ابوالحسن    به امضاي آصف  
ميـرزا مجبـور      عباس. غرامت جنگ به روسيه بپردازد    عنوان   به) معادل پنج ميليون تومان   (

شـد، از فـروش وسـايل         طور اقـساطي واريـز مـي       شد براي پرداخت اين خسارت كه به      
  . همسرش نيز دريغ نورزدهراوج و شخصي خويش حتي طال
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   ايرانوهاي روس  خاوري شيرازي و جنگ
از شـاعران و    »  شيرازي خاوري«بن عبدالنبي متخلص به       الحسيني    اللـه شريفي   ميرزا فضل 

هـاي   اثر معروف خاوري شيرازي در رابطه با جنـگ . شاه است   نويسندگان دربار فتحعلي  
 1250 تـا    1212هـاي      نام دارد كه شامل حـوادث سـال        تاريخ ذوالقرنين  ايران،   وروس  

  .هجري قمري است
ورده اي آ مؤلف، اين كتاب تاريخي را به سبك سالنامه نگاشته و براي هر سال بهاريه   

 و جلـد دوم   خاقـان ةنامرا كتاب جلد اول ] او... [و وقايع ايام و سال را برشمرده است     
  .)35: 1380خاوري شيرازي، ( » ناميده است صاحبقرانةرسالكتاب را 

 رويدادهاي عهد قاجـار     ةترين منابع براي مطالع     اگرچه يكي از مهم    تاريخ ذوالقرنين 
تـرين منـابع      عبدالرزاق مفتون دنبلي يكي از كامل       ميرزا مĤثر سلطانيه است، لكن همانند    
مؤلـف در مقطعـي از نبردهـا در ميـدان           . باشد   ايران مي  وهاي روس     براي بررسي جنگ  

، بنـابراين روايـت مـستقيم او         اسـت  شاه حضور داشته    كارزار بوده و در موكب فتحعلي     
  .ها مفيد باشد تواند از حيث بررسي جزئيات حوادث جنگ مي

 دارد» يواني به قدر پنج هزار بيت از اقسام شعر مسمي به مهر خـاوري          د«خاوري كه   
هـاي     در رابطه بـا جنـگ      تاريخ ذوالقرنين  در بيان فرازهاي مهم از       .)54: 1371بهبودي،  (

روس با ايران، كالم خود را در لباس نظم عرضه كرده و حوادث تأثيرگذار اين نبردها را    
هـا در شـعر عـصر         نظور بررسي بازتاب ايـن جنـگ      بنابراين به م  . به شعر درآورده است   

تـاريخ   كه عمدتاً در مـدح و عـشق و توصـيف اسـت،     ديوان خاوري تر از    قاجار، مهم 
شعر خاوري شيرازي در رابطه بـا       ة  ويژگي عمد .  را بايد مورد مطالعه قرار داد      ذوالقرنين

  .ران استبراي اين دوره از تاريخ اي» ماده تاريخ« ايران، سرودن وهاي روس  جنگ
 الرشـاد   الجهـاد و اسـباب      احكـام  ةنژاد در مقدم     غالمحسين زرگري  ةبراساس نوشت 

هاي   هاي بسياري در جريان جنگ       كه دخالت  ، وزيرمختار بريتانيا در ايران    ،سرگور اوزلي 
المللـي در پـي تعيـين تكليـف نهـايي             روس با ايران داشت، با تغيير يافتن معادالت بين        

اولـين  . رد تا تمام امكانات را براي شكست ايران به كار گيـرد           سعي ك «ها برآمد و      جنگ
منصبان انگليسي    اقدام سرگور اوزلي در اين جهت با صدور دستور اكيد به تمام صاحب            

مستقر در اردوگاه نظامي ايران مبني بر ترك فـوري قـشون ايـران و عـدم مـشاركت در                   
با اظهار مسرت از عهدشـكني  ز نيسرداران روس  .)56: 1380مقـام،   قائم( »جنگ آغاز شد  

 ناگهـاني بـه سـپاهيان ايرانـي در          ةانگليس در مساعدت به ايران، تصميم گرفتند با حمل        
  . ايرانيان وارد كنندة نهايي را بر پيكرة لنكران و شبيخون به سربازان، ضربةقلع
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... روسـيه خيـره گـشته و       «تاريخ ذوالقرنين اللـه خاوري شيرازي در        فضل ةبه نوشت 
 لنكران شدند و در شب تاسوعاي سنه يك هـزار و دويـست و بيـست و هـشت،                    ةنروا

الصباح كه سر بريده مهر از طشت خونين افق جلـوه             علي... يورش به آن قلعه متين برده     
نمود، معلوم گرديد كه كشتي جان احدي از فرقه اسـالم در آن شـب ظـالم از آن بحـر                     

ران به مناسبت روز عاشورا چون دشـت         لنك  ة قلع ةخونخوار به سالمت نگذشته و عرص     
  .)35: 1380 ، شيرازيخاوري( »...كربال از خون شهيدان دين رنگين گشته است

  رانـــه لنكـل قلعـواي واي از قت        ادـــهـدنـور روس بــآه آه از ج
  رانـر كـد به پا از هـرباليي شـك        رمـا در آن دلكش حـام تاسوعـش

  انـذالن نشـي خـاُف به قوم روس         حيفان بسي شد كشتهـاز مسلمان
  ر از آنـدتـد، بـال بـبا چنين اعم        دـان يـن مروانـر يقيـاين بني اصف

  انـنيست اين معني غريب از آسم        زاـن عـارد زيـآسمان گر خون بب
  زانكه افزون شد عزاي انس و جان        ا فزون شد حزن خلقـشام تاسوع

  دانـورا بـاشـا نه عـوعـتاس: گفت        يدخــاوري تـاريخ ايـن قتل جد
  )351: 1380 ، شيرازيخاوري(

هاي حضور درخشان عالمان متعهد شيعه در صـف مبـارزه و جهـاد،                يكي از عرصه  
بـسياري از  )  دومةدوردر  ويـژه    بـه (طـي ايـن نبردهـا       . هاي روس با ايـران اسـت        جنگ

از سلمانان را بـه دفـاع        م ،روحانيون مقاوم شيعه، ضمن اعالن جهاد عليه روس منحوس        
در اين ميان برخـي از روحـانيون و عالمـان ديـن، ضـمن                .كيان ايران و اسالم واداشتند    

ي جهاد، خود نيز به همراه ديگر سپاهيان و سربازان در ميادين جنگ حضور              اصدور فتو 
سـيدمحمد مجاهـد       هـاي شـاخص ايـشان، مرحـوم عالمـه           يافتند كه يكي از چهـره       مي

نام گرفته اسـت    » پيشاهنگ جهاد «ان   اير وهاي روس     ه در تاريخ جنگ   طباطبايي است ك  
  :اند و در توصيف حضور وي در ميدان جنگ آورده

 ياللـه مجاهد خود به همراه جمعي از علما و طالب به ايران آمد و به مناطق جنگ                  آيت«
  .)78: 1373خندان، ( »سفري كه عاقبت منجر به رحلت آن فقيه گرامي گرديد. عزيمت كرد

اي به شاه نوشت و بـه         اللـه سيدمحمد مجاهد پيش از سفر به مناطق جنگي نامه           آيت
ها را نگيرد، خود براي اين امر قيـام خواهـد             او هشدار داد كه چنانچه جلو تعدي روس       

 سيدمحمد مجاهد، فرمان جنگ با روس       ةشاه به خاطر موقعيت ويژ      اگرچه فتحعلي  .كرد
 بحراني نبردها، عالمـه شخـصاً رهـسپار جنـگ بـا             ة لحظ را صادر كرد، با وجود اين در      

  . تزاري شدةروسي
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حضور علماي شيعه در صف مبـارزه بـا لـشكر متجـاوز روس در تقويـت روحيـه                   
روز جمعه هفدهم   «: نويسد  خان هدايت مي    رضاقلي. بودسربازان  دلير ايراني بسيار مؤثر       

 آقاســيدمحمد اصــفهاني االطيــاب جنــاب ســالله  عــالي) قمــري1241ذيقعــده (ايــن مــاه 
بسياري از علما و فضالي هـر بلـد         ] با... [مجتهد عصر و مفتي عهد    ) سيدمحمد مجاهد (

ورود ايـن علمـا تمـام خـوانين و          ... شدند و در    ) در چمن سلطانيه  (وارد اردوي خاقان    
عظما مقدم ايشان را استقبال كردند و عموم لشكريان اردو با سالم و صلوات و تكبير و                 

در ركاب ايشان همي پياده آمدند و همهمه غريب در اطراف انتشار يافت و عموم           تهليل  
: 1376نفيـسي،   ( »...تخمير گرديد «اهل ايران را تمنّاي موافقت و متابعت با پيشوايان دين           

  .)101: 2ج 
رغم حضور سيدمحمد مجاهد و ديگر علماي شيعه در جنگ با روس، به دليـل                 علي

هاي انگليس در روند مـذاكرات   سو و دخالت خست او از يك ناكارآمدي فتحعلي شاه و     
ها با شكست سخت سپاهيان ايران پايـان يافـت و نبـرد                دوم جنگ  ة دور ،از سوي ديگر  

  .روس با ايران در بد منزلي سرانجام گرفت
هـاي     شكـست ايـران كـه دليـل عمـده آن سياسـت             ةسيدمحمد مجاهـد بـا مـشاهد      

گاه خود در قزوين      شاه بود عازم سكونت     ست فتحعلي  نادر هبردارآميز انگليس و      دخالت
هاي قفقازي ايران و اشغال اين نواحي از      شد، لكن از شدت غم و اندوه جدايي سرزمين        

  .، در اندك زماني بدرود حيات گفتكشورمان
خاوري شيرازي در قطعـه شـعري، ضـمن برشـمردن سـجاياي اخالقـي و معنـوي                  

ي و  هـاي قفقـاز     اي ناشي از جـدايي سـرزمين        سيدمحمد مجاهد، درگذشت او را حادثه     
  :داند شكست ايران از روسيه مي

  وردـالخـود و طبعش سـردسالي بـخ        مـه علـد آن كـدمحمـن سيـقطب دي
  ردــپـر ســان از ســجـايـراه آذرب        وم روســاد قـــهـوق جــاز ره ش

  ردـرك و كـل تـد خيـدنـجمع گردي        امـاص و عـوم خـد قـدنـم پاشيـسي
  ردـود فشـاي خـحد كرد و پ طيش بي        ادـود نهـزون برد و رخت خـجيش اف

  وردـخواب و خ بود تن بي چنديش مي        خورد و خواب بود جان بي چنديش مي
  ردــد خُـرديـم گـن الـار ايـر بــزي        دـكشي ي ميـار خلقـه دوشش بـآن ك

  )630: 1380 خاوري،(
 ةهـاي دور    وضاع سپاهيان ايران در روزهـاي پايـاني جنـگ         در پي وخامت ا   بنابراين  

 وقـت قـشون تـزار، بـه     ةيد كه سپاهيان تجاوزگر پاسكويچ فرماند رسدوم، كار به جايي     
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هاي   ميرزا با مشاهده اوضاع، دست به كار شد و ضمن مالقات            عباس .شهر تبريز رسيدند  
 ةبـه پـذيرش عهدنامـ     مقـام فراهـاني، مجبـور         پي در پي با سران روس بـه همـراه قـائم           

  .سان سپاه روس از تبريز خارج شود د تا بدينشتركمانچاي 
  

   ايرانوهاي روس  خان صبا و جنگ فتحعلي
هـاي    تـرين شـاعر دوره جنـگ       ترين و به بياني بـزرگ       خان صبا يكي از معروف      فتحعلي
 از جمله شاعراني است كه ضـمن تقـرب بـه دسـتگاه ديـواني                 وي . ايران است  وروس  
هـاي پادشـاه از جملـه      ايران در اغلب مسافرت وهاي روس      جنگ ةشاه، در دور   فتحعلي

خـان    فتحعلـي . سفرهاي مختلف به آذربايجان و بازديد از مناطق جنگـي همـراه او بـود              
هـا كليـددار       مـدت  در اختيار داشت،  صبا عالوه بر شاعري، حكومت كاشان و قم را هم           

 كـرد  هـا شـاه را همراهـي مـي         نـگ  بود و در بـسياري از ج       )س( حضرت معصومه  ةمقبر
  .)188: 1371مؤتمن، (

در كمـال جـالل و      «: نويـسد   ها مي    حضور صبا در جنگ    ةخان هدايت دربار    رضاقلي
 »عزّت، نديم محفل پادشاهي و در سفرها و غزوات سلطان، ملتزم ركاب او بـوده اسـت         

... «: دارد  ، اظهار مي   عبدالرزاق بيك مفتون دنبلي نيز با تأييد اين قول         .)مقدمه: 1341صبا،  (
ـ دوبار كـه موكـب انجـم شـكوه داراي            يك. با حقير اُنسي و الفتي زائدالوصف داشت      

انبساط خاطرش از مالقـات ايـن ضـعيف         ... افزاي ممالك آذربايجان گرديد     دوران زينت 
  .)17: 1342مفتون دنبلي، ( »بود

 وهـاي روس      نگخان صبا در ميدان ج      تأكيد برخي از نويسندگان به حضور فتحعلي      
پور معتقد اسـت صـبا ايـن سـفر را ناتمـام       شود كه يحيي آرين ايران در حالي مطرح مي 

از طرف شاه يك سفر به آذربايجان و يك سفر به           ] خان صبا   فتحعلي[او  «. گذاشته است 
قمري كه شاه براي شـركت در جبهـه         هجري   1228تركستان مأموريت يافت و در سال       

ذربايجان شد، صبا همـراه وي بـود؛ ولـي در چنـد فرسـخي           جنگ ايران و روس عازم آ     
 با اين حال گويـا صـبا        .)22: 1378پور،    آرين( »زنجان بيمار شد و به تهران مراجعت كرد       

برخي از قصايد . هاي ديگري به آذربايجان داشته است غير از اين مورد مذكور، مسافرت
دهد كه او از مناطق جنگي        ي ايران است، نشان م    وهاي روس     وي كه در ارتباط با جنگ     

  .ـ ديدن كرده است  سعدآباد تبريزـ مثالً خوي و ها جوار با جنگ هاي هم و سرزمين
ويژه سفر به آذربايجان برخي از نزديكان        ها به   خان صبا در اين مسافرت      گويا فتحعلي 

 طبـع   كه بود    صبا ةيكي از اين نزديكان، برادرزاد    . نسبي خود را نيز به همراه داشته است       
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گويـا همـان   (هـا   صبوري در يكي از مـسافرت   . كرد  تخلص مي » صبوري«شعر داشت و    
گيري  در و در رفته  به آذربايجان   ) كاره گذاشت   سفري كه صبا به علت بيماري آن را نيمه        

احمـدخان صـبور بـرادرزاده       ميـرزا «. دمآ   رفيع شهادت نائل     ةبا سپاهيان روس، به درج    
ميـرزا    در دفترخانه عباس  ... سنج بود   ه مردي اديب و نكته    خان صبا ك    الشعرا فتحعلي   ملك

 به نيت جهـاد  يقمرهجري  1228پرداخت و در سال  در آذربايجان به انشاي رسايل مي  
 .)41: 1341صـبا،   ( شود و قبرش در طالش اسـت        در جنگ روس شركت كرده شهيد مي      

ميـرزا در     ر عبـاس  بعـد از اسـتقرا    «: نويـسد    اين شاعر شهيد مي    ةمحمدامين رياحي دربار  
بـه آذربايجـان شـتافت و در سـلك دبيـران و منـشيان و                ] صـبوري [احمد   تبريز، ميرزا 

سرانجام شوق جنگ و ستيز با دشمن مهاجم دامنگيرش شد و به نظام             . مستوفيان درآمد 
احمـد بـه دشـمن حملـه كـرد و             ميرزا ق.هـ1226در سال   ... ميرزا پيوست   جديد عباس 

كـه  ) بـين طـالش و آسـتارا      ( در جنگ ارگـون      1228يل محرم   پيروزي يافت ولي در اوا    
ها به شـهادت   ايرانيان شكست خوردند، او پايداري كرد و در ميان جنگ به دست روس          

ديوان كامل صبور شهيد به خط خود او شامل حدود پنج هـزار بيـت در اختيـار                  . رسيد
  .)270: 1378امين رياحي، ( »...العابدين موتمن است اش زين نواده

 وهـاي روس       زندگي شـعري صـبا و جنـگ        درخصوصاي كه بايد      ترين حادثه  مهم
هـاي    فتحعلي شاه به او مبني بر به نظـم كـشيدن تـاريخ جنـگ               ةايران گفت، دستور ويژ   

گويا  :پور در اين رابطه آورده است        آرين . ايران و روايت منظوم اين حادثه است       وروس  
به وزن  (ستور يافت تا كتابي در بحر تقارب        در بازگشت از مسافرت آذربايجان از شاه د       

را در مـدت سـه سـال در           به نظم آورد و صبا آن      شاهنشاهنامهبه نام   ) شاهنامه فردوسي 
  .)22: 1378پور،  آرين( »چهل هزار بيت به اتمام رسانيد

 قصايد صبا، مدح    ةسرايي در شعر فارسي، مضمون عمد       اگرچه بر روال سنّت قصيده    
 ايران در وهاي روس  ميرزا است، لكن وقوع جنگ      عباس  السلطنه  بيپادشاه و توصيف نا   

هاي شعري او در قصايد،  دوران حيات شاعري صبا، موجب شد تا معيار حاكم بر ارزش   
 شرح دالوري شاه در جنگ و توصيف شجاعت و كشورگشايي  ومربوط به مدح پادشاه  

 ايران معيـار حـاكم بـر        و هاي روس   چه قبول كنيم، جنگ    به عبارتي چنان  . ممدوح باشد 
ويژگـي بـارز شـاه       به» شجاعت و دالوري  «هاي شعر مدحي را تغيير داد و          فضاي ارزش 

خـان صـبا قابـل      اين مميزه بيش از هر شاعر ديگـر، در آثـار فتحعلـي      تبديل شد، كشور  
  .يت استؤر
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طور تلويحي و غيرمستقيم در حال و هـواي جنـگ             به صبااي از قصايد      بخش عمده 
ميرزا، خطاب بـه شمـشير پادشـاه، وصـف لـشكرگاه سـپاه                صيف كمال عباس  تو. است

از جمله مضامين قصايدي است كه سرودن آنهـا         ... پادشاه، بناي خندق براي لشكريان و     
چون صبا پيش از انعقاد قرارداد ننگـين      البته   .اند  ها بوده   بدون ترديد ناشي از وقوع جنگ     

هـاي ايـران در شـعر         اي كـه از شكـست       غه اندوه و دغد   ةتركمانچاي درگذشت، آن ماي   
هـايي از      بخـش   اگرچـه او جـدايي    . شود، در اشعار صبا وجـود نـدارد         مقام ديده مي    قائم

  . گلستان را ديدةنام هاي قفقازي ايران بر اثر عهد سرزمين
: شـود كـه   هاي روس با ايران از اينجا آغاز مـي   جنگةدربارصبا   ةشهنشاهنامداستان  

پيكري سوار است و از ميان دشـتي كـه           بيند بر اسب كوه     ر خواب مي  شاه د   شبي فتحعلي 
) قفقـاز (كند و قوچي   حمله مي ) روس(در اين اثنا گرگي     . گذرد  پر از گوسفند است، مي    

فرسـتد و     را به جنـگ مـي     ) ميرزا  عباس( شيري   ،شاه  او، يعني فتحعلي  . ربايد  را از گله مي   
كنـد كـه در آن مرغـان          كه از باغي عبور مـي     بيند    خواب مي ة  دنبالدر  . دراند  گرگ را مي  

. كنـد   كند و پرهاي آنهـا را مـي         به آنها حمله مي   ) روس(ناگاه بومي   . آواز فراوانند   خوش
دهد و بـوم      را به دنبال بوم پرواز مي      در دست داشته كه آن    ) ميرزا  عباس(پادشاه هم بازي    

رسد كـه سـپاه روس بـه          شود خبر مي    شاه صبح كه از خواب بيدار مي      . برد  را از بين مي   
وي . به بعضي از مناطق شهرهاي قفقازي ايران حمله كرده اسـت          » ايشپخدر«سركردگي  

 خـود را بـا لـشكري فـراوان بـه مقابلـه              ةميرزا پسر شانزده سال     ها، عباس   پس از مشاوره  
كند ولي لشكر فـاتح او پـس از       ميرزا در جنگ اول آنها را تار و مار مي           عباس. فرستد  مي

زننـد و آنهـا را        هـا بـر آنهـا شـبيخون مـي           روس. شوند   عيش و نوش مشغول مي     فتح به 
  .دهند شكست مي

او در خـواب،    . افتـد   اي اتفاق مـي     ياي صادقانه ؤمقارن اين احوال باز هم براي شاه ر       
ميـرزا    سپاهي به كمك عباس   «: گويد  بيند كه به او مي      را مي ) اش  عم بزرگ (امحمدخان  غآ

كنند و لشكري با عجلـه بـه كمـك            خواهد و خواب را تعبير مي      معبرّين را مي  . »بفرست
افتـد و      گران به دنبال ايشان بـه راه مـي          بعد از آن خودش هم با لشكري      . فرستد  پسر مي 
يابد و در ضمن آنها،       تا آخر مثنوي ادامه مي     اين گير و دار   ... دهد  ها را شكست مي     روس

  .شود بعضي نبردها و حوادث تاريخي ذكر مي
ت و قطعـات    هـايي از ابيـا       بيان صـبا، نمونـه     ة به منظور آشنايي با سبك و نحو       اينك

  :شود شهنشاهنامه ذكر مي
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    توصيف سپاهيان ژوليده موي دشمن
  وسـده كـرّنـبه نالش درآورده غ        ان روسـويـم دهـبه پرخاش ژولي

  الـرز و يـرو بـن بـزروي وزآه        الـادو سگـاران جـوسـه ديـهم
  رفـدهان برگشاده چو غاري شگ         آورده ماري شگرفبه كف زآهن

  رــران نــاه شيـرگـده جگـدري        رـرگ آشفته سـه گـرسنـه گـهم
  

    لرزيدن سربازان روس از هيبت سپاه ايران
  از رأي او» هــگنج«اه در ـد آگــش       وـرخاشجـو پـدر آن ديـو اشپخـچ

  ر چون سندروسـچهشدش بسدين         وسـرزان و لب پرفسـتنش گشت ل
  رده رازـــپ ي گشت بيــي ولـنهفت       ازـر دم به گـويش هـگزيدي لب خ

  ار تختـونسـادش نگـدژم شد كه ب        ور، بختـراطـر امپــب: ي گفتـهم
  ومـرز و بـام زآن مـده كسي كـندي       ران نه هند است و رومـبسي گفتم اي

  اـردي رهـز وي نگـــام، كـه گـمن       اـــر اژدهــج نـام دم آهنـــه كـب
  ود دژمــرخــروز بــمكن بخت في       ددمـــنـرو بــران فـــار ايــزگفت

  دروســاش سن ادهـان بيجـده كـش       االر روسـد سـون ديـه چـپرانديش
  ...اده سختـول اندر افتـروانش به ه       به شب خوابش از ديده بربسته رخت
  )تان قدس رضوينسخه خطي آسه ـ مثنوي شهنشاهنام(

  
   ايرانوهاي روس  حكيم هيدجي و جنگ

 سـال پـس از      64» حكـيم هيـدجي   « فرزند آقامعصوم علـي معـروف بـه          ،مالمحمدعلي
ايـن   . سال پس از انعقاد قرارداد ننگين گلـستان بـه دنيـا آمـد              79 تركمانچاي و    ةعهدنام

هـاي   م جنـگ كرد و ايا بين اگرچه در اواخر عصر قاجار زندگي مي  شاعر حكيم و روشن   
اي    كه منظومه  دانشنامهروس با ايران را درك نكرد، لكن در فرازهايي از مثنوي معروف             

ويژه دسـايس    هاي قفقاز و به     هايي از سرزمين    بخش  اخالقي و اجتماعي است، به جدايي     
  . تزاري در ايران و تجاوز اين كشور به خاك ميهن ما، واكنش نشان داده استةروسي

دهد كـه حـوادث سياسـي تـاريخ ايـران و               نشان مي  دانشنامهثنوي  نگاهي كوتاه به م   
اظهار تنفر شديد از روسيه و ديگر كشورهاي متجاوز به ايران در اين اثر ادبـي بازتـاب                  

 اغلب در   ، تزاري ةهاي خصمانه روسي     ضمن تأكيد بر سياست     حكيم هيدجي  .يافته است 
ويژه پهلوانـان   ع تاريخ ايران بهكند كه اي كاش شاهان و مردان شجا        اشعار خود آرزو مي   

هاي قفقاز    ها در سرزمين     فردوسي زنده بودند و مناطق اشغال شده توسط روس         شاهنامه
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مثنـوي   ايـران در     وهـاي روس      در ابيـات مربـوط بـه جنـگ         وي   .گرفتند  را باز پس مي   
  .داند اين همسايه شمالي را مايه بدبختي و مظهر پليدي مي، دانشنامه

 كـه   ر انزواگ ةرغم روحي   دهد كه حكيم هيدجي، علي       نشان مي  نشنامهمثنوي دا ابيات  
در  وي   .پرست بوده اسـت     دوست و وطن    اند، مردي ميهن     حيات اجتماعي او گفته    ةدربار

گويـد،     كه در توصيف عقل و تمجيد خرد سخن مـي          مثنوي دانشنامه آن بخش از ابيات     
داند   خردي پادشاهان زمان مي     كم تزاري بر مناطق قفقازي ايران را ناشي از          ةتسلط روسي 

كنـد كـه بـدون چوپـان          اي شبيه مي    و اوضاع جاري مردم ايران در آن روزگار را به گله          
باره كام خود را به خـون        دگر) روسيه تزاري (رود كه گرگان وحشي       است و بيم آن مي    

  .گوسفندان آلوده كنند
بينـد و   حقارت ميحكيم هيدجي تسليم در برابر تجاوزات لشكر روس را خواري و   

روسـي و   «اي    معتقد است چيزي بدتر از اين براي يك مسلمان نيست كه در مقابل عده             
وي كـه از صـراحت بيـان برخـوردار          . و اظهار بندگي كنـد    تسليم شده   » فرنگي نصاري 
 شهر قفقازي ايران و تسلط روسيه بر آن شهرها، در           17كند كه واگذاري      است اذعان مي  

  .نيست» اللـه ظل« عنوان ة است كه به هيچ وجه شايستخردي سلطاني اثر كم
پرست اسـت     مردي ميهن وي  «: نويسد   مي »هيدجي« ديوان   ةعلي هشترودي در مقدم   

 ةچنـين مداخلـ    ها دادند و هم     هاي شمالي ايران را به روس       و از شاهان قاجار كه قسمت     
  .)8: 1363هيدجي، ( »ها در امور داخلي ايران سخت بيزار است روس
هاي روس با ايران در شعر حكـيم هيـدجي بـرخالف آثـار سـاير            بازتاب جنگ بته  ال

 .شاعران اين روزگار، از بعد تاريخي و اطالعات نظامي داراي اهميـت چنـداني نيـست               
آميـز     شعر اعتراض  ة ايران، عمدتاً در حوز    وهاي روس     شعر حكيم هيدجي درباره جنگ    

هاي قفقـازي را پديـد آوردنـد و از            ن سرزمي ةدربار» شعر حسرت «گويندگاني است كه    
  .ها كردند لياقتي شاهان قاجار ناله بي

را در سـرزنش پادشـاهان        كـه شـاعر آن     مثنوي دانـشنامه  اينك براي نمونه ابياتي از      
 تزاري و هـشدار بـه مـسلمانان ايـران سـروده             ةقاجار و نفرين سپاهيان تجاوزگر روسي     

  :كنيم است، نقل مي
  

    س و سرزنش پادشاهان قاجارنفرين لشكر متجاوز رو
  ارـوس و عـردم زنامـد مـكه دورن        ارـار است اين روزگـد روزگـچه ب
  ام و ننگــه نـــشـديـد انـدارنـن        ون زنان در پي آب و رنگـه چـهم
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  دـرنـي بـونـرنگي زبــزروس و ف        دـدرنـه انـردي همـبه خواري و خ
  دگيـن زنـر از ايـچه بدت! لمانمس        دگيــنـرستـاري پــر نصـد بـكن
  رد راــد مــكش ا ميــن دردهـچني        ن درد راــرد ايــرد مــب ا ميـكج
  يـرمــي و خـانـن آسـي تـنجست       يـودي كمـار بــاه را عــر شــاگ

  ارـــردم روزگـــداري مــــيـزب        وارـا و دردا كه كيش است خـدريغ
  ن استـان دشمـزادگ يـا آدمـكه ب       تريمن اسـر كام اهـاك بـان پـجه

  ار اوستـن دارم از كـشگفتي كه م       چنين است دشمن چه گويم زدوست
  وسـرفسـوم را بـن قـد ايـرنــبگي        ي و روسـرنگـــا فـروا نيست آي

  ...ارـن روزگـر روز مـريه بـكند گ        ارـود آشكـم درد خــن كنـر مـاگ
  د از دست روسـران شـبر ايران كه وي        وســر كشم آه و آرم فسـزد گـس

  روهـــن گـه ايـد ريشـركنـدا بـخ        ان شد ستوهـدل از زندگي سير و ج
  ران زروسـن كين ايـد ايـكه خواهن       وسـا طبل و كـان بـد شاهـاينـكج
  نـد كيـوينـان بازجـكه از اين خس        نــران زميــداران ايــامـان نـهم

  )85: 1363 هيدجي،(
  

  گيري نتيجه
هـايي غنـي و      بخـش  ايـران هـاي قفقـازي ايـران، كـشور           در پي اشغال سـرزمين    اگرچه  
هاي مردمان اين ديار بـه آسـاني    خيز را از دست داد، لكن قطع پيوندها و اصالت         فرهنگ

الحاد نيـز   فراچنگ نيامد و تاريخ در ادوار بعدي نشان داد كه حتي حاكميت كمونيسم و  
  .ه ديرينگي اصالت ايرانيان آن سوي ارس وارد كنداي ب نتوانست خدشه

با ايران و حضور فقيهان شيعه و عالمـان ديـن در ميـادين نبـرد،                و  هاي روس     جنگ
 جهادي جاري در ديـن اسـالم، كمـك          ةدگرباره به اثبات اين حقيقت نشست كه روحي       

 ايران  ووس  هاي ر   چنان كه تبلور اين آرمان را پس از جنگ         مطمئني به ايرانيان است؛ آن    
  .بينيم از قتل گريبايدوف روسي تا پيروزي انقالب اسالمي ايران مي

 حـسرت و نااميـدي در ميـان سـاكنان آن            ةدر پي جدايي شهرهاي قفقـازي، روحيـ       
گـام بـا تحـوالت اجتمـاعي         در پي آن، شاعران عصر قاجار هم      . ها شكل گرفت    سرزمين

هـاي ادبـي شـدند و بـه           رينش آف ةهاي روس، وارد عرص     ايران پس از شكست در جنگ     
  .پرداختند» اشغالگري ضد شعر ادبيات پايداري و«ريزي  پي

 تـزاري بـه واكـنش پرداختنـد         ة روسـي  ياهاهميت كار شاعراني كه در مقابل تجاوز      
 قاجـار بـه ابتـذال       ةشود كه بدانيم، فرهنگ و ادب ايران در اوان دور           زماني مشخص مي  
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هاي حيـات خـود       ، آخرين نفس  »بازگشت ادبي  «گراييده بود و حتي با پديد آمدن سبك       
  .كشيد را در جدايي از مردم و جامعه مي

 هايي از خاك ايران، جاني تـازه  واكنش شاعران در مقابل اشغال بخشدر چنين شرايطي  
زمين را  سان شعر بيداري ايران در كالبد شعر محتضر فارسي در عصر قاجار دميد و بدين          

 اي هاي روس با ايران، ادبيات فارسي را به تجربـه  وقوع جنگگر،  به تعبير دي. نمود ريزي  پي
جديد از ورود به ساحت مطالعات اجتماعي و سياسي و واكنش در مقابل حوادث عصر               

  :وره را به سه دسته كلي تقسيم كردجديد واداشت و گويندگان طراز اول اين د
گيـري    هاني، بـه موضـع    مقام فرا    برخي از گويندگان و شاعران بلندپايه چون قائم        -1

را ها پرداختند و سرانجام در اين راه جان خويش            ها و اشغالگري    انتقادي در مقابل جنگ   
اي شاخص و استثنايي از او    مقام فراهاني چهره     قائم ةواكنش ويژ به نحوي كه    . فدا كردند 

  .در شعر عصر قاجار ساخته است
داد مهم كشور در طول چنـد        گروه دوم از شاعران هيچ واكنشي در قبال اين روي          -2
 اصفهاني، وصـال شـيرازي        سحاب از جمله (شاعران  گويي اين   .  اخير نشان ندادند   ةسد
  .ها از روزگار خود فاصله داشتند كردند و سال در روزگار ديگري زندگي مي...) و

هـاي     در اين ميان برخي از شاعران به اشاراتي كوتاه و پراكنـده در برابـر جنـگ                 -3
سرايندگاني چون نشاط اصفهاني، مجمر اصفهاني، خـاوري        . ان بسنده كردند  روس با اير  
ـ  شـاعران اين گروه از . در رديف اين شاعران هستند   ... شيرازي و   مـدح  ة عمـدتاً از زاوي

  .اند ها نگريسته  جنگةپادشاه و احياناً چاپلوسي و تملق به روزن
هـا در برابـر جريـان         اكـنش البته در كنار شعر، متون منثور ايـن دوره نيـز لبريـز از و              

عنـوان   نويسندگان اين دوره، نثر آميختـه بـه شـعر را بـه            . هاي روس با ايران است      جنگ
كـساني چـون عبـدالرزاق      . اسلوبي براي انعكاس رويدادهاي عصر خود به كار گرفتنـد         

يت از  خـان هـدا     آبادي و رضـاقلي     مفتون دنبلي، ميرزا محمدصادق وقايع نگار، تقي علي       
  .نويسندگان هستندجمله اين 

گوي نماند و به شعر      آثار شاعران فارسي  منحصر به    ايران   وهاي روس     بازتاب جنگ 
مالمهرعلي « عرب، بايد از     شاعرانس  أدر ر .  راه يافت  عربيسرايندگان تركي زبان و نيز      

 نام برد كه قصايد پر طمطراقي در مدح سربازان شـجاع ايرانـي و مبـارز                 »زنوزي فدوي 
كرد اشاره  » عبدالرحمن ديلباز اوغلو  «گوي هم بايد به نام       ز شاعران تركي  ا. سروده است 

شـهيد جوادخـان    «كه خود شاهد هجـوم روس بـه ايـران بـوده و از دوسـتان نزديـك                   
 وهاي روس     دامنة انعكاس جنگ  . رود  ها به شمار مي     اولين مجاهد شهيد جنگ   » اي  گنجه
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اينك در بـسياري     اجار باقي نماند و هم    زمين، تنها در محدودة شعر ق      ايران در شعر ايران   
شــعر حــسرت «از محافــل ادبــي شــعر معاصــر كــشورمان، آثــار ارزشــمندي در قالــب 

  .شود سروده مي» هاي قفقازي سرزمين
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