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 چکیده
د؛ ليکن در بين اندر طی تاریخ، بيشتر شاعران و نویسندگان تنها به ستایش پادشاهان و درباریان پرداخته

داری و رفتار درست با مردم و اطرافيان را به های حکومتشان شيوههایم هستند که در سرودهآنان کسانی ه

ای مقام فراهانی سياستمداری است که ادیبان وی را شاعری توانا و نویسندهاند. قائمفرمانروایان توصيه کرده

ی های تاریخدوره نیترسحسای از کیدرشمارند و اهل تاریخ او را سياستمداری تأثيرگذار زبردست می

ی های باستانگرایانه اوست و پژوهشگر در پهایی از اندیشهدادن جنبه کنند.هدف این نوشتار نشانمعرفی می

 انی داشته است؟مقام فراهچه بازتابی در آثار قائم گراییباستانهای گویی به این پرسش است که اندیشهپاسخ

و اجتماعی  برای بيان جایگاه سياسی« توصيف تاریخی»از روش « يلیتحل –توصيفی »این پژوهش با رویکرد 

 بردن یپمنشأت، دیوان اشعار، جالیر نامه( برای هایش )ای از نوشتهپاره« ییمحتوا ليتحل»مقام و از روش قائم

و نظم  رهای نثچنين بين نمونهاست. هم شدهاستفادههای باستانگرایانه این آثار های ادبی و جنبهبه ارزش

کارش مورد هایی از افصورت گرفته و جلوه« تطبيقی سهیمقا»مقام با نویسندگان و شاعران قدیم و جدید قائم

مقام به دليل قرار گرفتن ایران در معرض حمله روسيه، به شود که قائمچنين فرض می است. قرارگرفتهتحليل 

دهد: ویژه داشته است. نتایج این بررسی نشان میشاهنامه رویکردی  ژهیوبههای حماسی ادبيات ایران جنبه

ای توان از آن برکه می کردهاشارهمقام به دليل حضور در صحنه سياسی ایران به مطالبی در آثارش قائم

را  گراییتانباسهای گویان دوران معاصر است که اندیشهنویسی این دوره سود برد و از نخستين پارسیتاریخ

 رهگيری کرد.توان در آثارش می
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Analyzing Historical elements of Writings by Mirza Abolghasem 

Ghaem Magham Farahani 

 
Abstract 
Throughout  the history, most of the poets and writers have praised the 

kings and courtiers, but some of them, in their writings, have advised the 

rulers on ways of governance and good behavior with people and people 

around them.Ghaem Magham is a politician that scholars consider him a 

capable poet and writer, and historians know him as an influential politician 

in one of the most sensitive historical periods.The purpose of this paper is 

to illustrate aspects of his classic ideas, and the researcher seeks to answer 

the question of what reflects the thoughts of classicism in the works of 

Ghaem Magham Farahani? This research uses the "descriptive-analytical" 

approach of the "historical description" method to describe the political and 

social status of Ghaem Magham and uses the method of "content analysis" 

of some of his writings (Monshaat, poetry book, Jalayernameh) to refer to 

literary values and the classicism aspects of these works. Furthermore, 

there has been ‘comparative study’ between some samples of Ghaem 

Magham`s poetry and prose and some scholars` works (some of them the 

old ones and some of them the contemporary ones) and  his thoughts have 

been analyzed.It is assumed that since Iran was attacked by Russia, Ghaem 

Magham paid special attention to the mythological literature of Iran, 

especially the Shahnameh.The results of this survey show that Ghaem 

Magham`s writings which are affected by his presence in politics 

atmosphere, are useful for writing the history of that era. He is one of the 

first Persian writers of the contemporary era that classicism can be found 

in his writings. 

Key Words: Qajar Dynasty, Abolghasem Ghaem Magham, Historical 

Elements, Classicism, Contemporary Literature 
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 مقدّمه  -1

های سياسی تأثيرگذار در تاریخ معاصر ایران بوده که از شخصيت« مقامميرزا ابوالقاسم قائم»

در آثار  گرایانههای باستانکردن جنبهاین بررسی، روشن ای دارد. هدفدر ادبيات نيز آثار ارزنده

سو، از ميراث ادبی پيشينيان برخوردار بوده و از سوی دیگر، کاربردهای جدید  اوست. وی از یک

سب با سازی ادب فارسی متناترین تأثير وی نيز، سادهاست. مهمزبانی را در نظم و نثر ابداع نموده

 است.ای در آثارش استفاده کردهست که از مضامين تازهاوضاع سياسی و اجتماعی ا

ة ریادآمدن قاجارها، فصل دیگری را در تاریخ این سرزمين گشود و پای ایران به  کار یرو

ای دهپيچي مسائلسياست جهانی کشيده شد. جامعۀ ایرانی از درون و برون دگرگون گردید و 

ی، ردای صدارت بر دوش فردی قرار گرفت فراروی سياستمداران قرار گرفت. در چنين شرایط

های خيالیرا داشت و هم از لطافت و نازک اريعتمامساالر که هم نظم و صالبت یک دیوان

ایران،  هایهمانند بسياری از صدراعظم« مقام فراهانیميرزا ابوالقاسم قائم» شاعرانه برخوردار بود.

ی تابناک داشت. وی نظم و نثر نقّادانه را در ادرایت سياسی را در کنار ذوقی سرشار و اندیشه

هایی گذاشت که گوهر جان خدمت اهداف سياسی و اجتماعی قرار داد و پا جای پای صدراعظم

 شرف سودا نمودند. نقد بهرا در بازار سياست 

و « منشأت»(، 7912« )دیوان اشعار»با زبانی ساده و دلنشين در « مقامقائم»های انتقادی اندیشه

رسالۀ »ق.(، 7217« )رسالۀ شکوائيه»آثاری مانند  است.( بيان گردیده7919« )مثنوی جالیرنامه»

ق( و 79تا، استنساخ قرن )بی« جهادیه دیباچۀ رسالۀ»ق(، 79تا، استنساخ قرن )بی« عروضيه

 های این سياستمدار است.نيز، هر یک نمایانگر اندیشه ق(7900« )اإلنشاءمخزن»

 

 سألهبیان م -1-1

ل زیست؛ به همين دليترین مراحل تاریخی میی از حساسکی درمقام ميرزا ابوالقاسم قائم

ظر ایشان را وی ن های ادبیآفرینیاند و نقشبيشتر پژوهشگران، شخصيت سياسی وی را کاویده
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وم ظاست. تحقيقات ادبی نيز، به نثر این نویسنده و شاعر بزرگ بيش از آثار منهتر جلب کردکم

 در نظر پژوهشگران چنان« مقامقائممنشأت »که  روست آن ازاند. این کاستی شاید او پرداخته

است. این موضوع که محتوای آثار ای یافته که اهمّيت آثار منظوم وی را در سایه قرار دادهجلوه

ادیب  وهای سياسی وی به عنوان یک سياستمدار مقام تا چه ميزان به بازشناسی اندیشهقائم

 دهد.ای است که این مقاله آن را مورد واکاوی قرار میکند، مسألهتأثيرگذار کمک می

 

 پیشینۀ تحقیق -1-6

گزار شد هایی در دانشگاه تهران برمقام، سلسله سخنرانیبه مناسبت دویستمين سال تولد قائم

همایش (. 210 -265:7952های تاریخی، مجلۀ بررسی) ديرسکه گزارش آنها به چاپ 

ی رونمای« مقام فراهانیشناسی قائمکتاب»بزرگداشتی هم در اراک برگزار شد که در آن از 

قرار گرفت  انتقاد موردهایش (. هر چند این مجموعه به دليل کاستی7911گردید )سبحانی، 

 ترینقترین و دقيمهم شناسی مفيد است.کتاب (؛ ولی برای پژوهشگران از جنبۀ7911، پوررجیا)

( که 7955است )وسيلۀ محمدتقی بهار صورت گرفتهمقام بهبحث راجع به هنر نویسندگی قائم

نيز، « نيما تا از صبا»ای مانند اند؛ حتی اثر ارزندهها از آن استفاده نمودهبسياری از مقاالت و کتاب

(. 7952 پور،آریناست )ای را نقل نکردهاین کتاب، مطلب تازه وکاستکمیبهای جز نوشته

کند های فنی شعر او را وارسی مینيز، جزو معدود مقاالتی است که جنبه« مقام، شاعر مبدعقائم»

مينوی (، 7911ت )آدميّ(، 7911بامداد )(، 7910مستوفی )(، 7991یکرنگيان )(. 7952طباطبایی، )

در  دامک هر( نيز، 7910) یريپ( و 7915حکيميان )(، 7961نجمی )(، 7956رایين )(، 7951)

اند. در مقام را بررسی کردهئمهای تاریخی زندگی و شخصيت قا، جنبهمطالبشانقسمتی از 

های تاریخی استبداد و شناختی از برخی ریشهی تحليلی جامعهقلرضای علهای اخير، سال

 ردومیکی از نخبگان معاصر  عنوانبهمقام را ماندگی را در ایران ارائه کرده که جایگاه قائمعقب

نده های نویسپی، بيشتر به بيان دیدگاهدرهای پیچاپ وجود بااست. این اثر قرار داده توجه

ای واره(. داستان7911ی، است )رضاقل استفاده قابلبررسی تاریخی کمتر  نظر ازاختصاص دارد و 
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باشد؛ ولی  نة عادی دلنشيخوانندبسا برای که چه  شده منتشر« کشتگان بر سر قدرت»نيز با عنوان 

« سخن»(. در مجالتی مانند 7911بهنود، است )نشده نوشتهفاقد جنبۀ استنادی بوده و به روش علمی 

(، 7955)رضوانی، « های تاریخیمجلۀ بررسی»(، 7956)چهاردهی، « ارمغان»(، 7911)آدميّت، 

(، 7957)فتحی، « خاطرات وحيد»(، 7999)مينوی، « یغما»(، 7959)ابراهيم صفایی، « گوهر»

( نيز، مقاالتی به چاپ رسيده که همگی محتوای تاریخی 7959مقامی، )قائم« راهنمای کتاب»

 شده رداختهپمقام فراهانی که کمتر به آن گرایانه آثار قائمهای باستاندارند. در این نوشتار، جنبه

 گيرد.ی قرار میبررس موردآثار وی در مطالعۀ تاریخ معاصر ایران  اهمّيتو 

در ادب  مقامهای قائمهای تاریخی و اجتماعی، نوآوریدر این نوشتار با در نظر گرفتن مؤلفه 

است تا نشانگر روحيۀ نوگرایانه وی باشد؛ همچنين تالش گردیده تا با در فارسی بازخوانی شده

ز یری وی اای از تأثيرپذو گوشه شده آشکارهای انتقادی آثارش ۀ تطبيقیِ گذرا، رگهسیمقایک 

 شود.گرایانه آثارش نشان دادههای باستانپيشينيان و جنبه

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

زمينه انجام اصالحات اجتماعی ميرزا برای نوسازی ارتش را پيشمورخان اقدامات عباس

رانجام به گرفته شد و سکنند که توسط در آینده توسط اميرکبير و سپهساالر پیمحسوب می

مقام باليد و از جهت فکری و روش ایرانيان انجاميد. اميرکبير در دستگاه قائمخواهی مشروطه

مقام از این جهت اهميت دارد که های قائمپرورده وی بود. آشنایی با اندیشهمملکتداری دست

های کند و تحليل مؤلفههای سياسی و اجتماعی را روشن میسرچشمه فکری بسياری از جریان

شناسی جریان سيّال هرگونه اقدامات اصالحگرانه در تاریخ مقام برای آسيبتاریخی آثار قائم

 معاصر ایران ضروری است. 
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 بحث -6

 زندگی و آغاز فعالیت سیاسی میرزا ابوالقاسم فراهانی -6-1

« ميرزا عيسی»پدرش  ای اهل علم و سياست زاده شد.ميرزا ابوالقاسم فراهانی در خانواده

ه به آذربایجان فرستاده شایفتحعلوسيلۀ م به7103ق/7221که در سال « ميرزا بزرگ»معروف به 

(. ميرزا ابوالقاسم 72-77: 7969خورموجی، کند )شد، توانست با اقداماتش رضایت شاه را فراهم 

م به لقب 7129ق/7291را به عهده گرفت و در سال « ميرزاعباس»پس از مرگ پدر، وزارت 

(. در همين دوره با مسائل سياسی مهمی 771: 7951تمادالسلطنه، اع) دیگردمفتخر « مقامقائم»

صالحيت را قطع پرداخت. مواجب افراد بیشد که با کاردانی و خردمندی به آنها می روروبه

نمود و کسانی که کفایت انجام امور حکومتی را نداشتند، از کار برکنار کرد. به جلب رضایت 

کرد، افزون بر رعایت اصول مکاتبات اداری سرش سفارش میداد؛ چنانکه به پمردم اهمّيت می

مردم به خشنودی از درِ آن خانه »ی با مراجعان رفتار کند که اگونهبهو محاسبات دیوانی، 

ها ترین شکایتخُلقی به جزئیخودش نيز چنان با خوش (.91: 7919مقام، )قائم« برگردند

خيلی »جزئی،  ائلمسانگيخت و معتقد بود که همين کرد که شگفتی اطرافيان را برمیرسيدگی می

ينی رنج بی که از نزدیکوجود با مقامقائم«. کندبيشتر از چيزهای بزرگ، اوقات آدم را تلخ می

سی از کرد و گاه تا پاهای متعدد میبرد، بيشتر اوقاتش را صرف خواندن و پاسخ دادن به نامهمی

 (.212و  210: 7961کرد )فریزر، یشب گذشته، به امور حکومتی رسيدگی م

مقام در آغاز از مخالفان سرسخت شروع دور دوم جنگ با روسيه بود و پس از قائم

( نيز کوشيد با برقراری Pascovitchوسيلۀ پاسکویچ )های سپاه ایران و تصرف تبریز بهشکست

از لجاجت  را شاهفتحعلیوی عازم تهران شد تا  های بيشتر جلوگيری کند.صلح از بروز آسيب

به زالل عرایض ضراعت آمود، شعلۀ »ای که بر تداوم جنگ داشت، بازدارد و در تهران نتيجهبی

فته هایی که برای شروع جنگی نابرابر صورت گرتا از تکرار نابخردی «قهر قهرمانی را تسکين داد

موقعيت  تنها نه (. وی سياستمداری بود که93: 2، ج 7910خاوری شيرازی،کند )بود، جلوگيری 

با استعمارگران « مردی و نامردی»کرد؛ بلکه سر آن داشت تا به حساس کشور را درک می
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دولت »فت: گمقام تقویت عملی نيروی دفاعی را موجب پایۀ اقتدار ملی دانسته و میدرآویزد. قائم

تحميل قرارداد  (. او پس از267: 7911)به نقل از آدميّت، « خواهدخواهد، دعاگو نمیسرباز می

پای  رکجاهترکمانچای نيز کوشيد مانع واگذاری امتيازات مشابه به انگليس گردد و معتقد بود 

ت رفهای تجاری روسيه و انگليس باز شود، سلطۀ ایران در آن محل از بين خواهد نمایندگی

شدن ما و مشغول »ی پرهيز داشت و معتقد بود: عثمان با(. وی از درگيری 719: 7915لمبتون، )

: 7919مقام، )قائم« باعث فراغت کفرة روس است که دشمن هر دو دولت است همرومی به 

شدن ليمکرد تا مانع تسمقام با زیرکی از تماس نمایندگان خارجی با شاه جلوگيری می(. قائم255

( Richelieu) «ریشيليو»را با  های آنان گردد. سفير روسيه، نفوذ صدر اعظم ایراندر برابر خواسته

با شاه  توانستاجازة او کسی نمیکند که بیین موضوع اشاره میادر فرانسه مقایسه کرده و به 

سختگيری وی برای طرد عوامل خارجی از دستگاه حکومت  (.11: 7959سيمونيچ، ) کندمالقات 

ی خارجخواهی حاکمان و درباریان، سرانجام موجب اتحاد مخالفان داخلی و و جلوگيری از زیاده

 (.31: 7910پيری، ) ديانجامم 7195ق/ژوئن 7257گردید و به قتل وی در صفر 

 

 مقام در نثر فارسیهای قائمنوآوری -6-6

منظور تفنّن و هایش تنها بهای دارد؛ زیرا نوشتهدر ادب فارسی جایگاه ویژه« مقامقائم»

اند. ردیدهی یا اجتماعی خلق گهنرنمایی نيست؛ بلکه بنا بر ضرورت و در پاسخ به یک نياز سياس

به  پردازد و افکارش را در بافتی ادبیترین مسائل عصر خویش میی سرشار به حياتیذوق باوی 

به نثر وی شيرینی و لطافت خاصی  آنچهگذارد. شيوة گلستان سعدی با خواننده در ميان می

. استفاده از زبان ها و آميختن شعر با اصطالحات رایج استالمثلبخشيده، کاربرد ضرب

چنان استادانه صورت گرفته که گاه شکلی موزون « مقامقائم»های گرایانه و مردمی در نوشتهواقع

 است.و مسجّع یافته و کالمش را جاندار و جذّاب کرده
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های اجتماعی، سبب گردیده که گاهی بحران شتاب گرفتناشتغال به کارهای سياسی و  

افی از حسن سليقه و ذوق ک« مقاممنشأت قائم»، نیا وجود بابنویسد.  عجله باآثارش را سرسری و 

 هایی در نثر فارسی است.ة نوآوریرنديدربرگبرخوردار بوده و 

هایی که با تأثيرپذیری از شرایط دشوار زمانه صورت گرفته، اشاره اینک به برخی از نوآوری

 شود:می

 اثر ربترین احساساتی که بيان دردناکبرای  آهنگخوشکاربَست الفاظ دلپذیر و  -الف

ز های زیر ضمن ابرااند؛ برای مثال، در عبارتمشکالت اجتماعی یا موانع سياسی به وجود آمده

 کند:های ناشی از اوضاع آذربایجان اشاره میخویش، به بحران نعمتیولدوستی با 

جان آذربای لکمُ ازلکه خيز است؛ ب، شهر تبریز برای من تبزیعز جانآن به خدا که بی»

 (.23: 7919مقام، )قائم« آن جانِ عمر بيزارمآذرها به جان دارم و از جان و عمر، بی

 نویسد:و یا در این نامه که معلوم نيست برای چه کسی فرستاده، می

تصدّقت شوم! رقمی که از مواقع سفر و وقایع ظفر موکب منصور شرف صدور یافته بود، »

انم به کدام عبارت عرض کنم که شکرانه چه بود؟ شادیانه چه؟ بحمداهلل که دزیارت شد. نمی

 «رایت نصرت به هر سمت که عزیمت کند، هم غنيمت در غنيمت، هم ظفر اندر ظفر خواهد بود

 (.716)همان: 

مورد در مواقعی که های بیسازیهای کوتاه و پرهيز از تکرار و قرینهکاربرد جمله -ب

اتی در پيش است؛ چنانچه در نامۀ زیر با استادی، نظر خواننده را به اهمّيت تأمين رساندن پيامی حي

تر از سپاه يشرفتهپ مراتببهکند که از تجهيزاتی بودجۀ دفاعی برای مقابله با قشون روسيه جلب می

 بود: روروبههای سربازان با دشواری کمتری کرد و از جهت تأمين نيازمندیایران استفاده می

سيد که به خاطر ر باره گریدخواست تا از شوق باطن به کام دل بسطی دهد و فصلی نگارد. »

السلطنه رفت. لشکرِ اُرُس از دو سه سمت اَرَس رو آورد. عملۀ اینک موکب شاهنشاه رسيد و نایب

ون . قشرسدینمشود. از شاه پول خواهد. ماليات از مملکت وصول نمیو جيره می ساتوريسشاه 

 (.701)همان: « رودجنگ از پيش به در نمیکند. دشمن بیجنگ نمی ولپیب
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 نویسد:یی دیگر میدرجاو نيز 

تعالی  بحمداهللبه نظر رسيد.  جاه یعالالخاقان اميرنظام بداند که: تحریرات مرسله آن مقرب»

کرد،  لجوئیرا د خاننصراهللالسلطنه از رفتار خود نادم شد و از کاریز آسوده شدیم! اخوی شجاع

و فضال و جمع شریف و وضيع دارالعباده طوری به  عبدالرضاخانبه عذرخواهی فرستاد و رفت و 

 «استقبال شتافتند و دعاگوئی کردند و خُرسند و مشعوف شدند که فوقی بر آن متصوّر نيست

 (.13)همان: 

. منشأتش مقام در بسياری موارد وامدار شاعران و نویسندگان پيش از خود استقائم -ج

ری گذارد و گاهی تأثيرپذیی بعد از قرن ششم هجری را به نمایش میسینوسجعی از سنن ازهيآم

توان در آن رهگيری کرد؛ برای مثال، دقت در حُسن را می« جوینیعطاملک »از نویسندگانی نظير 

 -1: 7915ی، جوینبرده ) کار بهۀ تاریخ جهانگشا مقدمهای اسجاع را که جوینی در تلفيق قرینه

 توان احساس کرد:با همان موسيقی در منشأت می (5

بلی، هر زبانی را بيانی است و هر انسانی را لسانی و هر ميدانی را پهلوانی، هر دیوانی را عنوانی »

و هر خوانی را نانی و هر خانی را بازارگانی و هر ایوانی را سلطانی و هر سلطانی را دیوانی و هر 

ی را دانسخنی و هر بوستانی را خزانی و هر سر عُشرخوانی را قرآنی و هر دستان پورسيستانی را 

 (.91: 7919مقام، )قائم« خوانی، هر قرآنی را سورة الرحمنیی را یحيیاالسلطنهبینادبستانی، هر 

؛ لفتکیبهای ساده و از جمله و استفادهها از آغاز نامه کنندهخسته و عباراتحذف القاب  -د

 نویسد:نگار مینچه به ميرزا صادق مروزی وقایعچنا

رقيمه رسيد. عریضه را رساندم. جوابی مبارک دادند. تاج تارک خواهيد فرمود. حيرتی » 

 (.79)همان: « به نطق مجهول خود چگونه جواب دهم را شمادارم که قول معروف 

 ابصراحت را گاهی است. وی این  مقامقائمۀ برجستهای صراحت لهجه نيز از ویژگی -هـ 

کند که جای آشتی آميزد تا خواننده را آزرده نسازد و گاهی چنان گزنده بيان میدرمی ادب

 ماند:نمی
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 اآنکهبکمترین، به اقسام مختلفه عرض نصيحت کردم؛ اما تعجب است که اميرزادة بزرگ را » 

رزا دید که مورد نوازش و الدوله ميالقيادتر از نواب سيفتر و سهلالعنانمورد ضرب بود، طوع

 (.765)همان: « التفات بود

 :سدینویمای به ميرزا بزرگ یا در رقعه

لغم ش دانهکخان که جام در دستش است، بایست یگفت، ميرزا علیاگر خواجه راست می»

ها نيز حال»داشته باشد که خودش از گرسنگی نميرد تا به ماها که مهمان این سرزمينيم چه رسد؟ 

پریروز گندم در اردوی سرخس، صد من، یک صاحبقران خریدار «. گاه به گاهد ز رَوِش بگرد

رسد. قوت حيوان و انسان نداشت. امروز در منزل جام، جو یک من، دو صاحبقران به هم نمی

 (.1)همان: « منحصر است به برف و بَرد

اده، او را چنين وصف نزد درباریان و شاهز« حاج ميرزا آقاسی»به نفوذ  اعتنایبهمچنين 

 کند:می

است  آسمانی گردکانی و عمامۀ سپيدی جامه و سياهی نامه و هانۀ تنها نهمعنی علم و فضل »... 

و بس! بل چندان مایۀ تميز ضرور است که الاقل معدة خویش را از معدن علم فرق کند و بخار 

 (.952)همان: « بازستاندفضول را از بخور فضایل 

 خواهد در پرده بنویسد:ویژه زمانی که میجاز و اختصار بهرعایت ای -و

طرب داد، ما را تعب. قسمت شما حضر شد و نصيب ما سفر. ما را چشم بر در است،  شمارا... »

یارش در برست یا چشمش بر در. خوشا به حالت  آنکهی در بر. فرق است ميان چشمشوخ را شما

 (.55)همان: « تعاشی در وصالکه مایه و معاشی از حالل داری و هم ان

رخی از این . بکنداز آنها استفاده می به فراوانیکه  هاواژهاستعمال شکل تصغير و تجيب  -ز

کم در اند و دستبرای نخستين بار استفاده گردیده بساچه« دشمنک»و « نو کرک»ها مانند واژه

 .(79،703،266،21: دارد )همانتر سابقه ی کماهای اداری چنين شيوهنامه

 در عبارات زیر: «امساله»و  «پارساله»و نيز کاربرد لفظ 
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ون و سرباز و قش ۀپارساله و امسال ۀبا کرکوک و اربيل و ضابط خانمياما از سلوک ابراه»... 

 .(251: )همان «جا تعریف کرده استخرابی نکردن و هرزگی ننمودن همه

ماعی تحقيقات علوم اجت برایعظيمی  ۀنيی، گنجادب هایبر ارزش افزونمقام قائمهای نوشته

، اوضاع سياسیی از خوببهو سایر آثار وی « منشأت»بررسی با پژوهشگران  .و انسانی است

آگاهی  شاههای درون دربار فتحعلیبندیاختالفات طبقاتی و دسته و نيز اجتماعی، تاریخی

 یابند.می

وست که در کمال سادگی و روانی و پيراسته از های امقام بخش مهمی از نوشتههای قائمنامه

. شيوة او در مکاتبات اداری، کوتاه و ساده و گاهی اندشده نوشتههای لفظی و هنری آرایش

اد، حد اعالی فرستهایی هم که برای دانشمندان و نویسندگان میآميخته با لغز و نکته بود. در نامه

؛ 201 -201: 7955رضوانی، داد )ر هنرش را نشان میو در حقيقت شاهکا برده کار بهظرافت را 

های این وزیر فرزانه ارزش و اعتبار بخشيده، به نوشته آنچههر حال، به  (؛57: 7956استعالمی، 

از صنایع لفظی، تلميح، تضمين و اقتباس از آیات قرآنی و اشعار فارسی و  جا و شایستهة بهاستفاد

ه ای کی از زبان محاوره است؛ افزون بر این، انتقادهای گزندهعربی، ارسال مثل و آوردن شواهد

که یکی  چنان است هاپردازیاند، نشانۀ هوشمندی اوست. این نکتهدر الفاظی شيرین پيچيده شده

 است:معاصر ایران نيز در شيوة نوشتاری وی چنين داوری کرده شناسانسبکترین از برجسته

، گاهی بسيار پخته و عالمانه و گاهی به درِ لودگی و شوخی سدینویمگاهی بسيار ساده »... 

کند نویسد، طوری زنانه صحبت میای میزند و گاهی که به نوابۀ عاليه یا شاهزاده خانم نامهمی

 (.7219: 7916)بهار، « بنددیمکه دست نظامی گنجوی را در خسرو و شيرین از پشت 
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 معاصر و شعر انتقادی در دوران مقامقائم -6-3

طعه های قصيده، قکرد. وی در سرودن انواع شعر در قالبتخلص می« ثنایی»مقام در شعر قائم

« امهجالیرن»و مثنوی « کليات اشعار»ها در اش بر این قالبدستیو مثنوی مهارت داشت و چيره

 آشکار است.

م سروده شده، حاصل 7129ق/7291مقام که پس از سال بسياری از اشعار قائم

ميرزا در روحياتش ایجاد شد. این هایی است که در پی عزل وی از صدارت عباسرخوردگیس

 داشتآزردگی روحی تا هنگام بازگشت به تبریز و بر عهده گرفتن مشاغل جدید ادامه 

 .(311: 7957؛ محيط طباطبایی، 16: 7917پور، آرین)

ز است که به او توان اندر آوریۀ شگفتلهجمقام شده، صراحت آنچه سبب اهمّيت شعر قائم

دهد؛ برای نمونه در ابيات زیر ضمن ستایش دادن به زمامداران را در حين ستایش آنان می

 دارد:اموال دولت بر حذر می ليومفيحميرزا، او را از عباس
 ساننیبدکس ریگ بيـابان نکنـد خــرج 

 را طمعخام... وین طرفه که از گنج تو هر 

 ده تهی شد همه گوینفرداست که چون کيس

 

 رمال اســت مال تـو افــزون ز مثلبهگيرم  

 مال است و منـال است و مرا وزر و وبال است

 صرفه سزاوار نکال استکاین عامل بی

 (6: 7912مقام، )قائم                                 

کشيد، از رُخشان می های سرداران و حاکمان را بهکاریمقام که خود با دليری ندانمقائم

يک بسيار نکوهيده است. وی ن ی مردم روزگارش به تنگ آمده و ظاهرفریبی آنان راصفتسالوس

ی در گردابی از چاپلوسی و تملّق غرق خواهد زودبهای که گرفتار ریاکاری شد، داند، جامعهمی

 تازد:شد؛ بنابراین، چنين به ریاکاران می
 ایمان در رستۀ ما رسم غریبی است که

 گر زهـد و ورع این بود امروز که او راست

 ارزان به فروش آید و انصاف گران است 

 استحـق بر طرف مغبچۀ دیر مغان 

 (22همان: )                                           

د؛ زدنهای ایران و روس، الف مردانگی میاز فرومایگانی که در جنگ مقامقائمهای نکوهش

ی های اوست؛ چنانکه وقتسروده نیپرواتریبميدان رزم فرار را بر قرار ترجيح دادند، از ولی در 
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نشينی کرد، الدوله، فرماندة سپاه ایران در جنگ دوم ایران و روس بدون مقاومت عقبآصف

 گيرد:گونه وی را به ریشخند و سرزنش میاین
 تسزیگربگــریز به هنـگام که هنـگام 

 که آسانش توان داد آن استنه  ستجان

 ... از رود ارس بگــذر و بشتاب که اینـک

 [توپده ]سختم عجب آید که ترا با صد و 

 باهلل سپـــاهی کـه تواش پيـش رو آیــی

 

 ستزیعز سخت جانرو در پی جان باش که  

 ستزيچبشنـاس که آســان چه و دشوار چه 

 روس است که دنبـــال تـو برداشـته ایزسـت

 ستزيتستـيز آمد و نهضت به سه رکضت به 

                                                           ست زيستاسباب گریز است نه اصحاب 

 (  71)همان:                                                 

یابد و رمی، دفروگرفتههایی از مردم را گرایانه، ضعف و ترسی که گروهو نيز با نگاهی واقع

 سراید:چنين می

 نیدیبحمــيّت و آه ازیــن قـــوم بـی

 و[ بدخواهدشمـن ]عاجـز و مسکيـن هر چه 

 دشمن ازیشان به عيش و شادی ]و عشرت[

 نهـند چـو رستم رو بـه خيـــار و کـدو

 ... معرکه چون گرم گشت از دو طرف خاست

 لشــکر قزویـن و خمـسه و ری از آن دشت

 

 و تُـرک خمــسه و لُرِ قزوین کُـرد ری 

 يندشمن و بدخواه هر چه عاجز و مسک

 دوســت ازیشان به آه و نالـه و نفــرین

 پشـت به خيل عـدو کننـد چـو گرگيـن

 آتــش توپ و تفنـگ و نيـــزه و زوبيـن

  نينخستباز پس آمد ز باد توپ 

 (790-721همان: )                                

ه پروایی وی برای بيان حقایق سرچشمشدگان دربار نيز از دليری و بیمقام از راندهدفاع قائم

ل به ؛ به همين دليندازديبچينی را از سکّه کوشد که بازار سخنبا تمام وجود می گيرد. ویمی

یان را درااهمّيت اطرافيان، زبان هرزههای بیپوشی از لغزشکند که با چشموليعهد توصيه می

دگویی ب  اثر برای و شاعر که به سبب سرودن قصيده« ذرّة»به حمایت از  هکچنانکوتاه کند؛ 

 ميرزا قرار گرفته بود، چنين سرود:ورد خشم عباسحسودان، م
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 خســروا ای آنکه خُـدام درت از یک نظـر

 گر نبودی تيــغ تـو اینان کجـا پيــدا بدند

 امشان دیدهلشـــکر اعدا بهل اینان که من

 پای او بایــست باال کــرد و دسـت ذرّه را

 

 کننــد  آراجهانذرّه را برتـر ز خورشيــد  

 همه باد و بروت و عُرضه را پيدا کنند؟ کاین

 کافرم گر حمـله جز بر پشمک و حلوا کنند

 کنندشایدی از گنج شه پر لؤلؤ الال 

 (19-12همان: )                                              

هایش را با رنج تبعيد و غارت اموال گرفت و سرانجام نيز به دستور مقام پاداش فداکاریقائم

 (.93-91: 2، ج7913سپهر، گرفتند )يب قرار محمدشاه خفه شد و بستگان و هوادارانش مورد تعق

ب آفتاب عمرش بر ل کهیهنگامخاندان قاجاریه پس از سی سال خدمت صادقانه، « پير غالمِ»این 

مقام های قائمناله سر داد. شکوائيه بام رسيده بود، به تنها مأمنی که داشت، پناه آورد و از زبان شعر

دهند. مطلع یکی از بخش مهمی از اشعارش را تشکيل میسروده،  خدمت از انفصالکه در دورة 

 ها چنين است:این قصيده

 ای بخت بد ای مصاحب جانم

 

 حرمانمای وصل تو گشته اصل  

 (772-701همان: )                                 

درازی کارگزاران حکومتی و چپاول اموالش شکایت کرده و حتی در این سروده از دست

پيروی از شيوة مسعود سعد سلمان در این برد )میاش در نواحی مختلف را نام شدهامالک غصب

 قصاید آشکار است(.

خواننده از عشق و دلدادگی و مناظر طبيعی که در شاعران پيشين  هکنیانکتۀ آخر 

رانه یابد. دليل نپرداختن وی به این منابع الهام شاعتر نشانی میمقام کم، در اشعار قائمشدهفيتوص

يری کرد. درگ وجوجستو وضعيت حاکم بر جامعه  روزگار نابسامانبسا باید در شرایط را چه 

های خارجی پيوسته این سياستمدار پرتالش را به خود مشغول بروز جنگ با مشکالت داخلی و

« زهني»و « تفنگ»و « آتش توپ»از « ابرو»و « خال»و « خط»ی جابهداشت و سبب گردید که می

، به شرح گذشتن لشکر روس از ارس «گذر عمر»و « لب جوی»ی توصيف جابهسخن بگوید و 

کشتی  مقام هنگامی سکانو واپس نشستن لشــکر قزویـن و خمـسه و ری از آوردگاه بپردازد. قائم
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بود. شکست از روسيه و تحميل  دهيپاش هم از زيچ همهسياست ایران را به دست گرفت که 

را در امور  ایهای تازهدخالت روز هرنی که کاپيتوالسيون و در پی آن، افزایش نفوذ استعمارگرا

گذاشت. او با های عاشقانه باقی نمیخيالیدادند، جایی برای نازکداخلی ایران صورت می

ی جاهبگرایی را در شعر فارسی مهيا کرده و رویکرد به موضوعات سياسی و اجتماعی، زمينۀ واقع

در  بپردازد و یا شيوة آنان« ف تشبيهیتوصي»مانند شاعران عصر غزنوی و سلجوقی به  هکآن

-12: 7913شميسا، د )بجوی)تشبيه حماسی( « تشبيه تفضيلی»و « تشبيه مرکّب»گرایی را در طبيعت

ض جماعت روس و تعرّ»در چنگِ  سوکنگرد که از ی(، به زندگی مردم کوچه و بازار می19

ال و و سؤ ليتفص و طول »...ری و انگااز سوی دیگر، در بند سهل اسيرند و...«  الداتستجاوز 

. راهکاری که او (57: اند )همانشاه و شاهزاده گرفتار آمده «... حضرات ةجواب و ناز و غمز

ميرزا برای تر دنبال شد. وی با تشویق عباسبرای سعادت مردم اندیشيد، بعدها در مقياسی وسيع

 ريتدب با(. 910: 7956مينوی، گشود )د را اعزام دانشجو به اروپا، راه آشنایی با علوم و فنون جدی

ين زمهای روز عازم مغربوی، نخستين گروه دانشجویان برای فراگيری فنون نظامی و دانش

 های نوگرایانه بر عهده گرفت.مقام از این طریق نيز، سهمی را در ورود اندیشهگردیدند و قائم

ی مقام نيست؛ ولچه از ابداعات قائماستفاده از طنز شعری برای بيان دردهای اجتماعی اگر 

 شاعر خود را از قيد ضوابط« جالیرنامه»وی را باید از پيشگامان طنز سياسی معاصر دانست. در 

ترین تر به زبان مردم بنویسد. این اثر را که از بهگرایانه، نزدیکبدیعی رها کرده تا با نگاهی واقع

 از بستن معاهدة ترکمنچای و قبل از قتل گریبایدوف آید، پسمی به شمارمقام آثار انتقادی قائم

(Gribadyovبه نظم کشيده )ری گرفتن رویدادها و درگيرسد که شتاباست. چنين به نظر می

 قابلفظ ل نظر ازهای سياسی موجب شده تا بسياری از ابيات این مجموعه ضعيف و شاعر با بحران

اه جالیرنامه را در انتقاد از اوضاع دربار و سپ مقامقائم نکهیابا سایر آثار او نباشد. طرفه  سهیمقا

ين است. بعدها همسروده« فخرالدین اسعد گرگانی»ۀ ویس و رامين عاشقانایران بر وزن مثنوی 

 یاهم مثنوی طنزآلود و هجونامهگردید که آن « نامهعارف»اثر سرمشق ایرج ميرزا در سرودن 
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مقام ائمپذیری عارف از قعرای بهار در قطعه شعری به این تأثيرالشسراسر انتقادآميز است. ملک

 است:کرده اشاره

 مقامبود ایــرج پيــروِ قائم

 

 وامکرده از او سبک و لفظ و فکر،  

 (750: 7912از آجودانی،  )به نقل               

 است:در بخشی از جالیرنامه روحيات شاهزادگان قاجاری چنين توصيف گردیده
 ـد در راه آقـاجالیـــر جـان ده

 همان وقتی که اندر جورقان بود

 سه الـف از مال مردم اخذ کرده

 خانهجمله بر[ صنــدوقسپـرده ]

 نفـاق انــدر ميان شــهر انداخت

 شب از شهر بگریختکالنتر نيمه

 

 چـه پـــروا دارد از ســرما و گرمـا؟ 

 ميان بودبه خدمت روز و شب بسته

 ـرض کردهش را عــزاده همهبه شـه

 گرفتــه قبـضِ تحـــویل از خـــزانه

 کالنتــــر را بـه بنـد قهـر انداخــت

  ختیراساس دولت تهماسبی 

 (710: 7966مقام، قائم)                                    

مقام، شکيبایی او در حل مشکالت بود. او هر جا که گرهی به دست باز های قائماز ویژگی

آلود و خشم زدهشتابجلوی تصميمات کرد و در بسياری موارد شد، به دندان باز نمیمی

های شاهزاده را با اندرزهای سری(. او پيوسته سبک799: 7919دنبلی، گرفت )ميرزا را میعباس

 یکی از دالیل شکست ایرانيان آن بود« اصالندوز»گرم نبرد کرد. در گرماحکيمانه گوشزد می

اجرا م نیا از پسمقام قائم مانده بود.سردار ميرزا هوس شکار کرده و اردوی ایران بیکه عباس

 دهد:چنين هشدار می

 من بنــده عيـان گویمت این راز اگرچه

 ز[امروباشد ]وین خيل و سپــاهی کـه تــرا 

 است که این خيل و حشم را سه سالامسال 

 امـــروز تــرا دیـدن ســان الزم و واجـــب

 ز تيـر و کمان گوی نه زان قامـت و ابروی

 

 دی است که راز تو ز من بنــده نهـان استچن 

 اسـت؟ توان و تاببا طایفـــۀ روس کجـــا 

 نه جيــره و نه جامـه و نه مشق و نه سان است

 نـه حُسـن فـرامـــرز و جمــــال رمضـان است

 کاین راست چو تير آمد و آن خَم چو کمان است

 (20)همان:                                                        
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خاطری وزیر سلطان به پریشان قدرة قاجاری چهزادشاهای این وزیر از دست خوردندل خون

داند سری سرورش را عامل شکست سپاه میکه سبک آنجاشباهت دارد؛  خوارزمشاهالدین جالل

ساالرش، در بند حُسن و جمال غالمان بودن مقام نيز مانند همتای دیوان(، قائم270: 7921نسوی، )

ازان کمين کرده و کسی سودای سرب شيپ و پسمن در ای که دششاهزاده را برنتافته و در هنگامه

فاوت که کند. با این تميرزا انتقاد میجيره و مواجب مانده را ندارد، به لحنی تند از رفتار عباسبی

هش او را نکو رودررومقام گشاید و قائمپس از مرگ سرورش، زبان به انتقاد می خوارزمشاهوزیر 

 کند.می

ة ويش های شاعرانه بهقام به نظم بخشيدن کارها، دیگر جایی برای مغازلهمی قائمدائماشتغال 

با دخل  ن،کرد؛ بنابرایای بود که نظمی نو را طلب میگذاشت. او مولود زمانهپيشينيان باقی نمی

، مقامهای قائمی تازه پدید آورد. در نوشتههافیردو تصرف در کالبد سخن، معانی جدید و 

گر توان دید که ادر موضوعات سياسی و حکومتی ـ می ژهیوبهنتقادآميزی را ـ های تند و ارگه

 نظير است.سابقه نباشد، کمبی

 

 گراییۀ باستانشیاندمقام و قائم -6-4

( مفهومی اروپایی و مربوط به قرن نوزدهم Nationalism« )ناسيوناليسم»ی که وجود با

خان نيز پدیدار شد؛ چنانکه برخی از مورين ایرانيان ة آن در بسازندميالدی بود؛ ولی برخی عناصر 

دند شهای ایرانی و باستانی برای آن قائل ، ریشه«نظام جدید»صدر قاجاریه نيز در توجيه و تبيين 

در سراسر تاریخ معاصر ایران، جریان فکری سيّالی قابل رهگيری (. 11: 7937قيداری، قدیمی)

رای مبارزه با استبداد و استعمار بيابد. متفکران دورة قاجاریه است که همواره کوشيده تا راهی را ب

دیدند، برای بيدار کردن احساسات مردم عليه بيگانگان، نيز، چون زوال تدریجی ملتشان را می

یکی از  «نویسیسره. »دادند قرارهای فرهنگی خویش مایۀ فعاليتشُکوه گذشته ایران را دست

رسد ة قاجاریه رواج یافت. به نظر میدورتانی ایران بود که از آغاز های توجه به فرهنگ باسنشانه
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رار گرفت و ق مورداستفادهة محمدشاه، این شيوه بيشتر برای کاستن از نفوذ روحانيان دورکه در 

(. گرایش 3-1: 7911)آبادیان،  گرفتند به کارآن را « الدین ميرزا قاجارجالل»نویسندگانی مانند 

را در روند  (Paradigm« )یفراگرد»ایش و بازآفرینی افتخارات گذشته، روشنفکران به ست

( ناميد. Archaism« )گراییباستان»توان آن را پدیدة اندیشۀ سياسی معاصر پدید آورد که می

گرایانه، موجد رویکردهای فکری نيرومند و تغييرات اجتماعی بسياری الگوی فکری باستان

 خشيد.ۀ ادبيات معاصر ایجاد کرد و به آن جانی تازه بعرصأثير را در گردید. این فراگرد بيشترین ت

 های ایرانی در نبرد با روسيه، موجب رویکرد به گذشتۀسرشکستگی از دست رفتن سرزمين

افسوس  هرفت دست ازمقام نيز، چنين بر سعادت قائمهای قدرتمند آن شد که باستانی و سلسله

 خورد:می

 يزشان از خاک و بادگنج پرویزی به هر دهل

گانگان آن را در کف بي« گنج پرویزی»که دست روزگار،  پرافتخاراین رویکرد به گذشتۀ 

لی ميرزا فتحع»ة قاجاریه نيز بازتاب یافت. دورنهاده بود، بعدها در آثار دیگر نویسندگان 

ت. وی در شگرایانه دایکی از نخستين متفکران ایرانی است که رویکردی باستان« زادهآخوند

نویسد: ای به یک دوست خيالی می، در نامه«مکتوبات کمال الدوله»هایش مشهور به یکی از نوشته

دنيا به خاک ایران آمدم؛ اما پشيمان شدم. کاش نيامدمی بعد از سفر انگليس و فرانسه و ینگی»... 

و جمشيد و  جگرم کباب شد. ای ایران! کو آن شوکت و سعادت تو که در عهد کيومرث ...

 (.19: 7910)بيگدلو، « انوشيروان و خسروپرویز بود؟

ورد که خمقام حسرت فرصتی را میاگر آخوندزاده از خرابی ایران ناليده، پيش از او نيز قائم

ای که از خراسان برای شاهزاده خانم فرستاده، ميرزا از دست رفت. او در نامهبا درگذشت عباس

م به چه زبان بگوید و به چه زبان بنویسد؟ خدا نخواست که جهان این پيرغال»کند: شکایت می

 (.222: 7919مقام، قائم) «شودداری او زنده و نازنده در عهد جهان

بازتاب  مقام به فراوانیدریغ گذشتن دوران شکوهمند ایران باستان در آثار شاعران پس از قائم

ای در نکوهش استبداد سرود. همين شعر م قطعه7370ق/7921در سال « فرخی یزدی»است. یافته
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دوزند بهایش را در زندان با نخ و سوزن دستور دهد تا لب« قشقاییالدوله ضيغم»موجب گردید تا 

 (.711: 7960فرخی، )

 ی نمایان است:خوببهگرایانه در این قطعه های باستانگيری شاعر از مضمونبهره 

 وس بـوداین همـان ایــران که منـزلگاه کيـکاو

 جای زال و رستـم و گـودرز و گيـو و طوس بود

 ایمی ما بود کافسردهحسیباز  همه نیا

 

 

 خـوابـگاه داریــوش و مأمن سيـــروس بود 

 نی چـنين پامال جــور انگليس و روس بـود

 ایممردگــان زنده؛ بلکه زندگــان مـرده

 (711: 7960فرخی، )                                 

مقام ماند، در آثار قائبه آن پرداختهتر کمة قاجاریه دوروایل ااخالقيات جامعه که نویسندگان 

ه کند کگرایی اعتقاد دارد و فراموش نمیعمل اهمّيتاو به  برای مثال، ی پيداست؛روشنبه

 کند:برد و توصيه میخوردن کاری از پيش نمیدریغ
 در عيش به از پــرویز در طيش به از چنگيز

  فـرّ فریـــدون بـاش... در مملـکت دنيــا بـا 

 گر روس به کين خيزد چون سدّ سکندر باش

 

 

 در عمر به از جمشيد در مُلک به از جم باش 

 ۀ هيــجا با زور برهــمن باشمعرکدر 

 باشور روبهی آغازد با حملۀ ضيغم 

 (796مقام، قائم)                                             

 :دنویسو می به فغان آمدهنادانی مردم  حسی وها سال بعد فرخی یزدی نيز، همچنان از بیده

ند در حق کور !ندارند هکه سرعت الفظه دارند و قدرت حافظ نیدیت و بحميّآه از این قوم بی»

 (.207: 7960فرخی،) «ا!و در باطل بينا و در خير نادان و در شر دان

 گرایانه را در آثار خویشمقام را باید از نخستين شاعرانی شمرد که مضامين باستانقائم

است. های حماسی ایران استفاده کردهقرار داده و در بسياری از اشعارش از داستان مورداستفاده

یاد نموده و به فراوانی، « خسرو عالم»و « وارث جم»، «دارای عجم»دوست از این وزیر ميهن

« زیوپروخسر»یا پادشاهانی مانند « بهمن»و « فریدون»، «قارن»، «اسفندیار»، «رستم»قهرمانانی نظير 
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ر مقام پيوسته داش برگزیده است. قائمهای شاعرانهعنوان تمثيل)داریوش سوم( را به« رادا»و 

اش سپاه ایران زیر نظر افسران اندیشۀ شوکت و آبرو و عزّت ایران بود. قبل از صدراعظمی

کم آنها را کنار گذاشت و مناصب جدیدی هم به آنان واگذار بود. وی کم گرفته قرارانگليسی 

 آمد ودید، مانند یک سياستمدار ورزیده کوتاه میین وزیر زیرک هر جا که الزم مینکرد. ا

ه کردن تاریخ، خواننده را با خود بهای ملی و زندهگيری از داستانیافت، با بهرهچون فرصت می

برد با عثمانی ميرزا در نکشاند؛ چنانچه برای ستایش پيروزی عباسدنيای اساطيری ایران باستان می

 است:نيز از همين مضامين بهره گرفته

 گه به روم اندر به عزم رزم قيصــر

 ... نه چنان کاسکندر انـدر رزم دارا

 

 چون فریدون با درفش کاویان شد 

 شدداستان با دو مرد بد کُنش هم

 (13: 7966مقام، قائم)                               

 یازد:های ملی دست می، باز به داستانبازداردکند شاهزاده را از خطر و زمانی هم که تالش می

 شاعرانش بنـــده گویم برخالف

 

 شدتوان  تننیيرووش نه نه سياوش 

 (50همان: )                                               

، او را چنين از عاقبت کار بر حذر بازداردحاصل هم که باید شاهزاده را از غـرور بی آنجا

 دارد:می

 کـوس کاووســی بلنــدآوا شـد اما

 

 شداندر خــاوران  آنچهدیدی آخر  

 (50مان:ه)                                                

يز ن« عشقی رزادهيم»سنجی گذشته و حال در اشعار مقام را با همهای قائمبازخوانی اندیشه

 سراید:توان دید که با اشاره به تاریخ ایران باستان میمی
 شـوکت و آبـــرو و عزّت ایــران قدیـم

 ی ما بر سر جمحسیب... تخت جمشيد ز 

 

 یــزدرمی کنــون ایـــران ذلّت و نکـبت 

 ریزد خشت با سرزنش از سقف و ستون می

 (57: 7997)عشقی،                                          
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رای نيل ب« زور ميرزایی و قوة انشایی»خود از  تنها نهدست بود، ای چيرهمقام که نویسندهقائم

-ح کشور کرد تا برای حفظ مصالگرفت؛ بلکه به زیردستانش نيز توصيه میبه اهدافش بهره می

مانی استفاده نمایند. ز« آخر الدواء و آخر العالج»ۀ مثاببهز قدرت قلم نيز ا -در کنار سایر اقدامات

 برای مذاکرات صلح عازم عثمانی بود، سفارش کرد: که« ميرزا محمدعلی آشتيانی»به 

تا این حد  جاه از دامن هر چاره و گریز کوتاه شود، دست آن عالینخواستهی خدااگر »... 

لفاظ مبهمه و فقرات ذواحتمالين در فصلی که موقع ذکر این مطلب دهم که اهم اذن و اجازت می

زور ميرزایی و قوة انشایی بگنجاند که راه سخن برای ما باقی بماند و این تصرف و تسلطی است، به

 (.66: 7911)به نقل از آدميّت، « که حاال داریم، سلب نشود

اش را ر عالقهتاند، کمرا بررسی کردهمقام آثار ميرزا ابوالقاسم قائم تاکنوننویسندگانی که 

اعران و ش« گراییباستان»اند. ميزان این گرایش هرچند با قرار داده توجه موردبه ایران باستان 

مقام زمانی از نيست؛ ولی از جهت پيشينه بر آنها برتری دارد. قائم سهیمقاقابلنویسندگان بعدی 

و بسياری از نمادهای تمدن ایران باستان بهره گرفت  «رزم دارا»، «ی مانینقاش»، «یزیگنج پرو»

 نهای های کهن نزدوده بود. در آیندهة تمدّنچهرشناسان غربی غبار از که هنوز تحقيقات باستان

ها تمدّن باستانی ایران درخشيدن گرفت و جلوة فرهنگ و تمدّن دور، بر اثر همين کاوش چندان

ودباوری و عزّت نفس را در اندیشمندان ایرانی بيدار ساخت و ۀ خود، شور خنوب بهایران باستان 

 موجی تازه را در ادبيات عصر مشروطه برانگيخت.

 

 گیرینتیجه -3

های سياسی تأثيرگذار در تاریخ معاصر ایران بوده که از شخصيت« مقامميرزا ابوالقاسم قائم»

ی شد. وی سازام، نثر منشيانۀ گذشته سادهمقۀ ذوق قائمواسطبهای دارد. در ادبيات نيز آثار ارزنده

گرفت و با برخورداری از  به کارادبيات را در خدمت اصالح رفتار فرمانروایان و جامعه 
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ش در های انتقادی خویای را برای بيان اندیشههای فکری گذشتگان، راهکارهای نوآورانهمایهبُن

 پيش گرفت.

ر و های کوتاه و پرهيز از تکرااستفاده از جمله، آهنگخوشبه کار گرفتن الفاظ دلپذیر و 

های ساده، ، استفاده از جملهکنندهخسته و عباراتمورد، حذف القاب های بیسازیقرینه

پروایی در بيان حقایق، رعایت ایجاز و اختصار، استفاده از جا و صراحت لهجه و بیگيری بهبهره

. استوی شيرینی و لطافت خاصی بخشيده تازه به نثر ترکيباتیساخت اصطالحات جدید و 

ۀ اوست که به زمامداران در حين ستایش آنان اندرز لهجاهمّيت آثارش نيز بيشتر به دليل صراحت 

 و هایی که به فرومایگاناست. سرزنش مقام، ریاکاری مردم روزگارش را نکوهيدهدهد. قائممی

ار شاه از شدگان درباز ستمدیدگان و راندههایش کفایت کرده، در کنار دفاعيهسياستمداران بی

 های اوست.سروده نیپرواتریب

مقام پس از سی سال خدمات دلسوزانه، سرانجام با رنج تبعيد و مصادرة اموال پاداش قائم

های این زمان است. وی هنگامی سکان کشتی گرفت. بسياری از اشعارش هم حاصل سرخوردگی

بود؛ بنابراین، جایی برای  دهيپاش هم از زيچ همه سياست ایران را به دست گرفت که

مقام با رویکرد به موضوعات سياسی و اجتماعی، ماند. قائمهای عاشقانه باقی نمیخيالینازک

گرایی در شعر فارسی را مهيا کرده و برخی اشعارش را به زبان مردم سرود. استفاده از زمينۀ واقع

مقام نيست؛ ولی او را باید از عی هر چند از ابداعات قائمطنز شعری برای بيان دردهای اجتما

 پيشگامان طنز سياسی معاصر دانست.

مقام را باید از نخستين شاعران و نویسندگان معاصر شمرد که طنز انتقادی را همچنين قائم

ی سادگهبو را گرایانۀ اهای باستانهای اجتماعی به کار گرفت. استمرار اندیشهبرای مقابله با چالش

ين کاربَست مضامشاعران و نویسندگان دورة قاجاریه و پهلوی بازخوانی کرد. توان در آثار می

ن مقام هر چند با ميزان استفاده از مضاميهای قائمحماسی و مربوط به ایران پيش از اسالم در نوشته

يشينه بر آنها جهت پ کند؛ ولی ازوسيلۀ شاعران و نویسندگان بعدی برابری نمیگرایانه بهباستان

 برتری دارد.
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