
 

بدیهی است که احیای آثار گذشتگان ادبیّات و فرهنگ سرزمین عزیزمان نقشی اساسی در شناخت 

اجتماعی، تاریخی و سیاسی جامعۀ گذشتۀ ما دارد. با توجه به این، نویسنده بر های فرهنگی، ویژگی

آن است تا به گردآوری دقیق و تحلیل و تصحیح اشعار یکی از  شاعرانِ دورۀ صفویه و افشاریه 

یشتر از  بپردازد و به انعکاس این اشعار بر هنر خوشنویسی دورۀ قاجار اشاره کند. در دورۀ قاجار

های بسیار قبل از قاجاریه سنگ اگرچه در دورههای پیش هنر خوشنویسی گسترش پیدا کرد. دوره

های چشمگیری در این زمینه به عمل آمد ولی رونق این بنای هنر خوشنویسی نهاده شد و تالش

خورد. میرزاآقا صادق هجری تفرشی شاعر عصر صفوی و افشاری هنر در دورۀ قاجاری به چشم می

مذهبی پرداخته است و سپس به اشعار عرفانی و پر -تدا به سرودن یک مثنوی تاریخیاست. وی اب

خوریم ولی سوز و شور راغب شده است. هرچند در اشعار این شاعر به مضامین مختلفی بر می

 کند. مضامین ادبی و مذهبی از جمله مضامین برجستۀ اشعار این شاعر است که خودنمایی می
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تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریهانعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقاصادق   

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

 .مقدمه1

های گذشته وجود از کاتبان دوره ایشدهکتابت  هایجُنگو  هامجموعهها، خّطی موجود در کتابخانه نسخالی بهدر ال

توانند منابعی ارزشمند برای تحقیق و تحلیل پژوهشگران به شمار آیند. می هایی هستند کهدارد که هرکدام گنجینه

هرچند از روزگار شاعر تا روزگار  برجسته است.های مجموعه نسخ خطی اشعر آقا صادق تفرشی یکی از این مجموعه

از کشور های شخصی شاعر امروزه در دسترس نیست و شاید ما فاصلۀ چندانی نیست ولی نسخۀ اوّلیه و دست نوشته

ای شخصی از نظرها نهان است و یا به کّلی از بین رفته است. بعضی از کاتبان فقط با خارج شده است و یا در کتابخانه

شود: می اندکه به آنها اشارهبر آن نهاده« دیوان»های آقا صادق هجری عنوان ها یا بخشی از سرودهسروده کتابت

فخریه، کتابت نسخۀ محّمدحسن بن محمّد رحیم کوهینی تفرشی که شامل سه مثنویِ شهنشهنامه، سوز و گداز و .1

 2/13815این مجموعه با شمارۀ نسخۀ  ه شده است.هجری قمری نوشت1310که در سال  از مجموعه اشعار شاعر است

که در کتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است  3592کتابت نسخۀ محّمد علی با شمارۀ.2 کتابخانۀ مجلس موجود است.

تر است و ظاهراً در هنامه، سوز و گداز و مرقومات شاعر است که نسبت به نسخۀ قبل کاملاکه شامل مثنوی شهنش

تر از ای کاملآقای تقی حاتمی تفرشی مجموعه .3 هجری قمری کتابت شده است.1334تا   1330 هایخالل سال

گذشتگان را جمع آوری کرده است که شامل چند مثنوی و چندی از مرقومات آقا صادق تفرشی همراه با یک مثنوی 

رانمهر آن را به طبع تشارات ایخورشیدی ان1350از دایی و استاد شاعر یعنی آقا محمّد مؤمن تفرشی است و در سال

دانشگاه تهران که شامل سه مثنوی شهنشاهنامه، سوز و گداز و مثنوی فخریه  5170نسخۀ شمارۀ  .4رسانده است. 

ابهام در  آید درج نشده است.می کاتب این نسخه مشخّص نیست و تاریخ کتابت آن هم که معموالً در پایان نسخه

نویسنده را بر آن داشت تا پس از تبیین آثار  صادق تفرشی هجری ها وجود در مجموعهزیبایی بصری ممجموعه آثار و 

زوایای مختلف زندگانی شاعر و پژوهش در مضامین به کار رفته در اشعار این شاعر، جُستاری در باب هنر خوشنویسی 

 .1«یدتا که قبول افتد و چه در نظر آ» ها به عمل آورد به کار رفته در کتابت این نسخه

های بعضی از مثنوی .آقا صادق هجری تفرشی از سوی کاتبان و ادیبان بسیاری مورد توجّه قرار گرفته است اشعار میرزا

 .هایی هم در این ارتباط به طبع رسیده استاند و حتّی مقالهاو)شهنشاهنامه، فخریه و سوز و گداز( بارها کتابت شده

 سبت به هموطن تفرشی خود ادای دیناند تا ناند که قصد داشتهخطّۀ تفرش بودهبیشتر این کاتبان و ادب دوستان از 

اند ولی به دالیلی موّفق به اتمام این آوری کامل آثار آقا صادق بودهاگرچه بعضی از ایشان در صدد جمع .کرده باشند

دق هجری تفرشی و اشاره به ابعاد در مورد مضامین اشعار آقا صادرخصوص پیشینه تحقیق باید گفت:  .اندکار نشده

های این مختلف آن هیچ اثری نوشته نشده است. نویسنده نه تنها در حال گردآوری و تصحیح، نقد و تحلیل نسخه

است ولی آنچه که به هنر ها و رساالت زیادی به رشتۀ تحریر درآمدهدر زمینۀ هنر خوشنویسی کتاب. شاعر است

نژاد نوشتۀ علیرضا هاشمی« نویسی قاجارشناسی خوشسبک»توان به کتاب یط باشد مخوشنویسی در دورۀ قاجار مربو

توسط مهدی صحراگرد به رشته تحریر در آمده است که « و خوشنویسی  شاهناصرالدین»ای با عنوان: مقاله اشاره کرد.

ای ته است و در این اثر اشارهنویسنده در این مقاله به تحوالت هنر خوشنویسی و وضعیت آن به در دوره قاجار پرداخ

 (.75: 1386به تأثیر آثار تفرشی در مضامین خوشنویسی دوره قاجار نشده است)صحراگرد، 
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

انجام شده و در این روش نیز از گونۀ « تاریخی»و با روش تحقیقِ« ایکتابخانه»روش پژوهش نگارنده به شیوۀ کلّیِ

پژوهشگر در  نیز بهره گرفته است.« توصیفیپژوهیِمتن» پیروی کرده و از پژوهانه( های متن)پژوهش «محورمتن»

های متعّددی در دست داشته شیوۀ تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس را به کار گرفته و در ها که نسخه بدلبیشتر نسخه

تصویر روشنی از آثار آقا ز شیوۀ بینابین استفاده کرده است تا هایی که به بیش از یک نسخه دست پیدا نکرده انسخه

 صادق تفرشی و بازتاب آن در آثار خوشنویسی دوره قاجار ارائه دهد.

 های آقا صادق هجری تفرشی.اشعار و نسخه1

آقا محمّدصادق سّیدی »معی از زندگانی شاعر در دست نیست. مانند اکثر بزرگان، زمان دقیق تولّد و شرح کامل و جا

الشأن محال تفرش و اکتساب اخالق یش نهاد.اصلش از طبقۀ سادات عظیمقاد و فاضلی دروواال نژاد و عالمی پاک اعت

الدّین اهلل بن نظامفضل(. آقا صادق فرزند آقا 386: 1337،بیگدلیآذر)«امتیاز مخصوص گشتهه کرده و از قران و امثال ب

القدر النسب و جلیلمرتضی از سادات صحیحالدیّن ین حسن بن فخرالدّین علی بن رضیالدّبن حبیب بن جعفر بن تاج

شود می لسّالم منتهیعلیهماالعابدین علی بن حسینسب ایشان به حضرت سّید سجّاد زیناست که از طرف پدر سلسلۀ ن

صادق هجری درحدود آقا .(92: 1327سحاب، «)نداطرخوران تفرش مرتبط های ساداتایشان با سلسلهو سلسلۀ

هجری قمری که تقریبًا مصادف با اواخر حکومت صفویّه است در روستای طرخورانِ تفرش پا 1100 تا1095 های سال

)داعی تفرشی( که یکی از علما و فقهای  در سنین کودکی و نوجوانی نزد دایی خود آقا مؤمن به عرصۀ وجود گذاشت.

الیه رهسپار اصفهان شد. در آنجا سپس برای کسب علوم ع بزرگ تفرش بوده است به تحصیل مقدّمات علوم پرداخت.

وده است،  که فیلسوف و از شاگردان خاصِّ میرابوالقاسم میرفندرسکی نزد استاد بزرگوار خویش محّمد صادق اردستانی

از »مده است: آ« الشّعراریاض»تذکرۀ در  به تحصیل پرداخت و ظرایف و دقایق عرفان و حکمت را از وی فراگرفت.

بسیار به شعور و لطافت طبع است و در فنون حکمت ربط  ربّانی موالنا محمّد صادق اردستانی است.شاگران حکیم 

(. بعد از مرگ استاد و تغییر حکومت به دولت 2/1200داغستانی، واله«)طیادی دارد. در شعر صاحب مذاق خوشی است

  دم قرار گرفت.ه.ق( به تفرش بازگشت و به شدّت مورد احترام و اعزاز مر 1148) افشاری

که یکی از ییالقات خوش آب و هوای تفرش بوده است،  به سرودن « گیان»هیاهو در در دوران آرام و بیآقا صادق  

برای تعلیم و تربیت فرزندش، رضاقلی میرزا،  نادرشاه افشار پرداخت.« فخریه»و« شهنشاهنامه»های ارزشمند مثنوی

کند ولی استاد در پاسخ نامه که می صادق را به دربار دعوتآقاای شاه ابتدا در نامهبرآمد،  در صدد استفاده از آقا صادق

آمیز به این مأموریت کند. بار دیگر در حکمی تهدیدمی بوده است از این دعوت استنکاف 3همراه آن قطعه شعری

به واسطۀ سوءظن، آن سیّد شریف را مورد » د.گیرمی شود. پس از مدّتی استاد مورد ناسپاسی شاهزاده قرارمی گمارده

در  (.8/706 :1385)هدایت، «زجری عنیف ساخته، عن قریب مکافات را به چشم خود دید و نادرشاه او را کور کرد

به  آقا صادق در غربت و تبعید هم نهایت آقاصادق همراه با بستگان و گروهی از هموطنانش به خراسان تبعید شدند.

ها پرداخت که در واقع همۀ آن« نامههجران»و « سوز و گداز»، «صبانامه»هایش همچون اشعار و مثنوی سرودن دیگر

سرانجام پس از قتل نادرشاه و سقوط حکومت افشاری، در اواخر سال  ترجمان احساسات و احوال درونی اوست.

ه وطن داشت، در میان راه بیمار شد و هجری، هنگامی که با گروهی از هموطنان و همراهان قصد بازگشت ب1160

  چهره در نقاب خاک کشید.
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سرودن اشعار فارسی و عربی تبحّر کافی داشته است و به همۀ علوم و فنون آن مسّلط بوده و طبع آقا صادق تفرشی در 

کرده می گرچه آقا صادق تفرشی در ابتدا به نام تخلّص های شعری به خوبی آزموده است.خود را در بیشتر قالب

مکرّر اّتفاق  صحبتش گفته.می فرمود و رباعی نیزمی به گفتن مثنوی بیشتر مایل بود، به اسم تخلّص»4است

شود. این اسم تخلّص می دیده5« هجری»های آقا صادق، تخلّص( ولی در بعضی سروده387 :1337بیگدلی، ذرآ«)افتاد.

دانشگاه تهران  3165در نسخۀشمارۀ  و دوری از وطن برگزیده شده است.شعری احیاناً پس از تبعید ایشان به خراسان 

های آقا صادق است فقط چند بیت شعر را به ابوالقاسم هجری نسبت ها از سرودهترین نسخهکه ظاهراً یکی از قدیمی

س از ایشان بعضی صادق هجری آورده است که درست هم این است ولی متأسّفانه پی دیگر را با نام آقاهاداده و سروده

اند هرچه سروده به نام هجری تفرشی بوده به صادق را نوشتهتخلّص اولیّۀ آقا هادوستان به این دلیل که در تذکرهادب

همۀ کسانی  اند.ها هم بدون تحقیق آن مطالب را آوردهاند و بعضی فهرستمنسوب کرده )فرزندش(لقاسم هجریاابو

دانند که تخلّص هجری را می دانسته ومی اند به خوبیصادق را نوشته و بررسی کردهآثار آقااند و ه اهل تفرش بودهک

که اهالی طوریر ایشان قابل قیاس نبوده است. بهصادق برگزیده است و شهرت و علم پدر به هیچ وجه با پسنخست آقا

رزند وی هم تخّلص هجری داشته است. انند که فدنمی دانند و شاید اکثر آنانمی صادق را هجریاکنون آقا این شهر

ای محکم و متقن برسد. پس از تفحّص و حتّی این موضوع بسیار مورد توجّه نگارنده قرار گرفت تا بتواند به نتیجه

 پژوهان تفرش و معمّرین آن دیار  بر وی مسّلم گشت که آثار برجای مانده متعلّق به میرزاگفتگو با بعضی بزرگان و ادب

 1160تا  1095)حدود با توجّه به دوران زندگانی میرزاآقا صادق تفرشی ادق هجری تفرشی است نه ابوالقاسم.آقا ص

اش حدود پنجاه سال عمر خویش را در دورۀ صفویه گذرانده است باید سبک شعری ساله یاند که از عمر شصت وه.ق( 

صادق یعنی شهنشاهنامۀ ملوک هم بدین سبک سروده نوی آقامثترین نخستین و مفصّل بنامیم.« سبک هندی»او را 

شده است ولی هدف شاعر از سرودن آن صرفاً روایتی حماسی نیست بلکه یک گزارش تاریخی از بدو خلقت انسان تا 

تلمّذ در محضر استادی چون محمّدصادق اردستانی که خود  عاقبت قیام مختار ثقفی و عقوبت دشمنان وی است.

تردید رنگ و بوی بعضی اشعار آقا صادق تفرشی را هم مکتب حکمت و عرفان میرفندرسکی است بیتربیت شدۀ 

 )تقریباً اواخر عمر( حال و هوای اشعار آقا صادق نیز تغییرهای تبعید به خراسانحکیمانه و عارفانه کرده است. در سال

هجرت از عراق عجم به خراسان در واقع  گیرد.می خود های گله و شکوه از روزگار و هجران و ... بهکند و خمیر مایهمی

غاز نشده است ولی شاید اگرچه سبک دورۀ بازگشت ادبی رسمًا آ سفر از سبک هندی به دورۀ بازگشت ادبی است.

سبکی که  .بینِ سبک هندی و سبک بازگشت بودهصادق تفرشی را یکی از نمونه شاعرانی قلمداد کرد که بینابتوان آقا

صادق تفرشی اشعار آقا 6اند.چون مشتاق اصفهانی و اعضای انجمن ادبی وی در حال نهادن سنگ بنای آن بودهکسانی 

-تردید در نوع اشعار تاریخیکرد. مثنوی شهنشاه نامۀ ملوک بی توان به سه نوعِ تاریخی، غنایی و تعلیمی تقسیممی را

 ز فرمانروایی سالطین اساطیری به حکومت حاکمان اسالمیگر تاریخی است که اشاعر روایت .گیردمی حماسی قرار

اشعاری  ها در زمرۀ اشعار غنایی است.ها و رباعینامه، گل و بلبل، غزلرسد. مثنوی فخریه، آتشکده، صبانامه، هجرانمی

ر تعلیمی وی به )مرقومات و تأثیر اصل گوهر( و از اشعا که به صورت پراکنده سروده که حال و هوای پند و اندرز دارد

ها  فقط اند. بیشتر نسخهاشعاری که از  آقا صادق بر جای مانده معموالً به صورت پراکنده کتابت شده آیند.می شمار

  .    اندیک مثنوی و گاهی  بعضی از کاتبان دو مثنوی و بعضی سه مثنوی از ایشان را کتابت کرده
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

 )شاهنامه(  مثنوی شهنشاهنامۀ ملوک.1.1

)ُمفتعلن مفتعلن فاعلُن: بحر سریع مسدّس محذوف( است و تاریخ ایران را این مثنوی بر وزن خسرو و شیرین نظامی

کند. در می )ص( و خلفای راشدین، به طور اختصار ذکر از سلطنت کیومرث تا آخر ساسانیان و ظهور حضرت محّمد

اویه، یزید، مختار و حجّاج بن یوسف اشاره کرده است. )ع(، مع پایان مختصری هم دربارۀ خالفت امام حسن مجتبی

موضوع اصلی این مثنوی تاریخ است و شاعر سعی داشته تا مروری گذرا از حکومت پادشاهان و حوادث مهّم و تأثیر 

ها همچون هایی هستیم که موضوع اصلی آنوارهاگرچه در دورۀ صفوی شاهد خلق شاهنامه گذار عهد آنان ارائه دهد.

ها و حتّی ذکر سجایای اخالقی قهرمانان این منظومه ها و گزارشی از نبردههنامۀ فردوسی ذکر دالوری و رشادتشا

رسالت این  هستیم ولی در مثنوی شهنشاهنامۀ ملوک آقاصادق هجری تفرشی باید مثنوی صرفًا تاریخی مواجهیم.

مذهبی نیست اگرچه در پایان مثنوی به این سو کشیده  خنامه و ... فقط دینی مثنوی همچون حملۀ حیدری و خاوران

دورۀ امام سوّم شیعیان شده است ولی آنچه مسّلم شاعر قصد دارد تا تاریخی مجمل از ابتدای خلقت تا حوادث مهّم 

کاتبان این  ها چند بیت بیشتر یا چند بیت کمتر است.بیت است که در بعضی نسخه 770این مثنوی حدود  .ارائه دهد

اند ولی در بعضی موارد که شاید به دلیل عدم خوانش صحیح نسخۀ ثنوی اختالف چندانی در تحریر ابیات نداشتهم

گاهی هم  اند که شمار چنین ابیاتی در مجموع بیشتر از ده بیت نیست.ها صرف نظر کردهموجودشان بوده از ذکر آن

نسخۀ اساس را با دو نسخۀ دیگر ، هاو تصحیح دقیق نسخهدر تحلیل  های ابیات پیش آمده است.اختالفاتی بین واژه

 است.شده ها ذکر و اختالفات دقیق بین نسخهشده است  مقابله 

 چرخ لوایی که نخسخختین گشود           بر سخخر اکلیل کیومرث بودآغاز: 

 برد چو حجخاج از این جنگ نام          کوکب او یافت عروجی تمامانجام: 

 - 990 /2 :نسخه(؛ فهرستوارۀ منزوی 16) 6/336 ،؛ دنا 9/578و  19/218 :؛ الذریعه4/2958 :زویهای من]نسخه

991] 

 آغاز و انجام: نسخۀ اساس( )1/13432شمارۀ نسخه:  مجلس؛ تهران؛.1

 برابر

سطر، اندازه: 1برگ،  50هجری قمری؛ جلد: مقوّا، 1240خط: نستعلیق، کاتب: ابن محمّد کاظم، تاریخ کتابت: 

 سانتیمتر  5/20×5/12

های خاک خوردۀ بعضی کتابخانه توان از ال به الی نسخهمی های نسبتاً زیادی از شهنشاهنامۀ آقا صادق راچند نسخه هر

های دیگری که در دسترس نویسنده نایی بیشتر و هم تقدّم زمانی بیشتر بر نسخهیافت ولی این نسخه به دلیل خوا

 بوده نسخۀ اساس قرار گرفته است.

 1/5170. تهران؛ دانشگاه؛شمارۀ نسخه 2

 بر پسر سعد و دیگر بر زبیرلعن به حجاج و به ابن زبیر انجام: : برابر ؛ آغاز

 سطر14رو(، 29-رو2) برگ28جری قمری؛ کاغذ: فرنگی، جلد: مقوّا، ه13خط: نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرن 

 سانتیمتر 18× 12(، اندازه: 13×7)

 عکسی2666و  679. قم؛ مرکز احیای میراث اسالمی؛ شمارۀ نسخه: 3
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 گر سر هر موی زبان بایدم       در خور آن نطق بیان باشدمانجام:  برابر؛آغاز: 

؛همراه با یادداشتی از محمّد بن زین الدّین محمّد حسینی تفرشی 13کتابت: قرن  خط: نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ

هجری قمری که در برگۀ اوّل نسخه با خطّی کم رنگ نوشته  1327)نوۀ صاحب شاهنامه(به تاریخ دهم ربیع االوّل قمی

 سانتیمتر  5/15×10سطر، اندازه 10برگ،  40ای شده است؛ جلد: تیماج قهوه

 برابرآغاز و انجام: ، 538شمارۀ نسخه:  ملک؛ .تهران؛4

هجری قمری، محلّ کتابت نسخه: تهران،  1293ذیحجه 4خط: شکسته نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: یکشنبه

 سانتیمتر5/15×21سطر، اندازه: 13برگ، 30مجدول، کاغذ: فرنگی، جلد: رویه ساغری یشمی، 

 برابرغاز و انجام: ، آ2/5606شمارۀ نسخه:  ملک؛ تهران؛.5

هجری قمری، کاغذ: فرنگی، جلد:  1312جمادی االوّل18خط: نستعلیق، کاتب: محمود بن محمّد علی، تاریخ کتابت: 

 سانتیمتر 5/22×18سطر، اندازه: 11پشت(، 46-رو11) برگ36میشن سیاه، 

 برابرآغاز و انجام: ، 1/93221شمارۀ نسخه:  مجلس؛ تهران؛.6

 ده شده است.آم« عاشقعلی»و « اجی یوسفعبده الرّ»از کاتب به سجع ر دو مهدر این نسخه 

هجری  1324محرّم 9خط: نستعلیق، کاتب: یوسف تفرشی طرخورانی متخلّص به عاشقعلی، تاریخ کتابت: دوشنبه

  .سانتیمتر 5/17×5/11سطر، اندازه:  14، رو(29-پشت1) برگ29قمری، جلد: گالینگور مشکی، 

دایره  اد زبانش چه ز گفتن بدل***دانجام:  برابر؛آغاز: ، شمارۀ نسخه: بدون شماره حسن؛عاطفی  .کاشان؛7

 طی کرد که طّی السجل

هجری قمری، قبل از متن  1325تا عهد اموی؛ خط: شکسته نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت:  پیشدادیاناز دورۀ 

 20×13م هجری فرزند آقا محمّدصادق آمده است، اندازه: لقاسادو صفحه مقدّمه شرح حال آقا محمّدصادق و میرزا ابو

 .[75-7سانتیمتر]نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران: 

 : برابرآغاز و انجام، 79/9-1529شمارۀ نسخه:  گلپایگانی؛ .قم؛8

ام نهجری قمری،  1345، تاریخ کتابت: غرّۀ ذیحجّه احمدبن محّمدحسین بدیعی خوانساریخط: نستعلیق، کاتب: 

سطر اندازه:  11برگ، 37ثبت شده، جلد: تیماج نارنجی، « نامۀ سالطین جهانتاریخ»کتاب در این نسخه 

 .سانتیمتر21×5/13

 7)آتشکده( مثنوی سوز و گداز.2.1

)فاعالتن فاعالتن فاعلن: بحر رمل مسدّس  الّدین محّمدالطّیر عّطار و مثنوی موالنا جاللمنطقاین مثنوی بر وزن 

های سوز و گداز در نوع خود ممتاز و سرآمد مثنویّات مثنوی محذوف( سروده شده که اشعاری پر سوز و با حال است.

هایی از شاعرانی دیگر همچون نوعی خبوشانی، آذر بیگدلی و میرزا طبیب طوفان هزار جریبی هم مثنوی دیگر است.

ها عنوان سوز و گداز دارد، مانند صادق تفرشی موسوم به آتشکده است، ولی در بعضی نسخهمثنوی آقا» .این نوع دارند

بیت  208ها این مثنوی در بعضی نسخه ،(24: 1346.)گلچین معانی«(78-68)ص کتابخانۀ مجلس1086های نسخه

بیت عربی و 110 با ابیات بیشتر که حدود  هابیت آغازین آن به زبان عربی است و در بعضی نسخه23سروده شده که 

متأسّفانه به دلیل ناخوانا  بیت فارسی دارد. سرودن این مثنوی حکایت از اِشراف شاعر بر زبان و شعر عرب دارد. 160
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

ها ابیات عربی حذف شده است و بودن و شاید عدم آشنایی کاتبان به زبان عربی و خوانش صحیح آن در بیشتر نسخه

های ها و کتابخانهاگرچه نویسنده در فهرست های این مثنوی در نسخ مختلف یکسان نیست.ب شماره بیتبه این سب

نسخه کامل و ناقص این مثنوی نظر داشته است، ولی برای جلوگیری از اطالۀ کالم و مقاله به  45مختلف به بیش از 

 شود.می تعدادی از آنها اشاره

 لِ الجُوی         اِنَنَّی آنَسخخخختُ ناراً بالخخطُّوی ...:  مَعشَرُ الُعشّاق مِن اَهآغاز

 آید به چشمم نخل طورمی بینم ای یاران ز دور         گرممی آتشی

 نیست در عالم به جز کون و فنا      این سخن کوتاه باید و السّالمانجام: 

 257 -6/256: ؛ دنا8/1087 :رک پاکستان؛ مشت4/2923 :های منزوی؛ نسخه 19/212و  12/256و  9/578:الذریعه)

 (.نسخه(37)

 2/5170شمارۀ نسخه:  دانشگاه؛ . تهران؛1

 .این سخن اصل است و شاخ و برگ نیست      چارۀ بخت سیه جز مرگ نیستانجام:  برابر؛آغاز: 

پشت(، 38-رو 29) برگ10هجری قمری، کاغذ: فرنگی، جلد: مقوّا،  13خط: نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرن 

 .سانتیمتر18×12(، اندازه: 13×7) سطر14

 13/172شمارۀ نسخه:  الهیّات؛ .تهران؛2

 باشد دعایش را اثرمی آنکه       **آنکه دارد هر شبی از پی سحرانجام: برابر؛ آغاز: 

تر همانطور که پیش در فهرست این نسخه، این مثنوی را متعلّق به آذر بیگدلی دانسته است که البتّه خطاست چون

ا آذر ذکر شد آذر بیگدلی هم مثنوی سوز و گداز دارد و کاتب این دو را یک مثنوی به حساب آورده و نام سرایندۀ آن ر

هجری قمری، کاغذ: فرنگی، جلد: میناکارِی  13خط: نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرنبیگدلی ذکر کرده است. 

 .سانتیمتر5/29×5/18(، اندازه: 5/14×5/8) سطر15، پشت(170-رو168) برگ3مذهّب، 

   7/5067.تهران؛ملک؛شمارۀ نسخه: 3

 پس سخن کوتاه باید اوّال نیست در عالم به جز کوفی قبا***انجام: : برابر؛ آغاز

-رو264) برگ 5هجری قمری؛ کاغذ: فستقی آبی، جلد: میشن سبز،  13خط: نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرن 

 .سانتیمتر 2/32×3/19سطر، اندازه: 23هامش(،  264

      2/13432شمارۀ نسخه:  مجلس؛ . تهران؛4

 داد زبانخخخش چه ز گفتن بدل          دایره طی کرد که طیّ السجلانجام: برابر؛ آغاز: 

سطر، 10رو(، 50-رو40) برگ11هجری قمری، جلد: مقوّا، 1240خط: نستعلیق، کاتب: کاظم بن محمّد، تاریخ کتابت: 

 .سانتیمتر 5/20×5/12اندازه: 

 برابرآغاز و انجام:  ،5/791شمارۀ نسخه:  المعارف؛دائرۀ تهران؛ .5

های بعدی ذکر نشده است. خط: نستعلیق پخته، کاتب: محّمدصادق سرخوشِ هروی، بیت است که بیت 79نسخه در 

  .پشت(96-رو93) برگ4هجری قمری، 1262تاریخ کتابت: 

 برابرآغاز و انجام:  ،11/4899شمارۀ نسخه:  ملک؛ . تهران؛6
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رسد کاتب این نسخه می هایی از این مثنوی کتابت نشده است. به نظراین نسخه حدود صد و نود بیت دارد و بیت

 های عربی و ناخوانا را حذف کرده است. بیت

قمری، محّل کتابت نسخه: یزد، کاغذ: ترمۀ اصفهانی، هجری 1262خط: شکسته نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: 

 .سانتیمتر2/19×9/11سطر، اندازه: 12رو( 86-رو78) برگ9جلد میشن آلبالویی، 

 4/5606شمارۀ نسخه:  ملک؛ .تهران؛7

 این سخن برگ است و شاخ و برگ نیست          چارۀ بخت سیه جز مرگ نیست؛ انجام: برابرآغاز: 

هجری قمری، 1321بیت است.خط: نستعلیق، کاتب: محمودبن محّمدعلی، تاریخ کتابت نسخه: 120این نسخه حدود 

 سانتیمتر 5/22×18سطر، اندازه: 11ر(، 66-ر55) برگ11کاغذ: فرنگی، جلد: میشن سیاه، 

 برابرآغاز و انجام:   2/9322.تهران؛مجلس؛ شمارۀ نسخه: 8

وی فخریّه از آقا صادق در یک مجموعه تحت عنوان دیوان صادق این نسخه همراه با نسخۀ مثنوی شهنشاهنامه و مثن

 تفرشی کتابت شده است.

هجری 1334محرّم 9خط: نستعلیق، کاتب: یوسف طرخورانی المسکّن متخلّص به عاشقعلی، تاریخ کتابت: دوشنبه 

 .سانتیمتر 5/17×5/11سطر، اندازه: 14رو(، 39-رو29) برگ11قمری، جلد: گالینگور مشکی، 

             2/4526؛شمارۀ نسخه:  رضوی مشهد؛.9

 نیست در عالم به جز کوفی قبا        پس سخن کوتاه باید و الرّشادانجام: برابر؛آغاز:  

هجری قمری، کاغذ: فرنگی، جلد: 1341خط: نستعلیق تحریری، کاتب: محمّدبن کاظم بروجردی، تاریخ کتابت: شوّال

 .سانتیمتر16×10ه: (، انداز48-40) صفحه9پارچه ای، 

 5086شمارۀ نسخه:  .تهران؛ دانشگاه؛10

ای از سوز و گداز دست یافت که در ابتدای آن با خطّ قرمز نوشته های دانشگاه تهران به نسخهنویسنده در بین نسخه

معنوی میرزا محّمدصادق سوز و گدازِ گداختۀ بوتۀ ابتال و گرفتار شدۀ داغ عشق غربت و جفا، آراستۀ دانش و افاضل »بود: 

بیت عربی دارد و 110های سوز و گداز متفاوت است چون حدوداین نسخه از نظر تعداد ابیات با دیگر نسخه«.تفرشی

خورد که می جعفر به چشمو مهر طغرایی کاتبی با نام محّمددر ابتدای مجموعه خط  بیت دارد. 270جمعاً حدود 

 باشد.ممکن است کاتب این مثنوی هم ایشان 

 مَعشر العشّاقُ مِن اَهل الَجوی    انّنی انسُت ناراً بِالطّویآغاز: 

 نیست در عالم کسی ای دوستان         قدر خود دانیم دیگر در جهانانجام: 

 هجری قمری  1239خط: نستعلیق، کاتب: احتماالً محمّد جعفر، تاریخ کتابت: سوم جمادی االوّل 

 8 مثنوی فخریه.3.1

)مفتعلن مفتعلن فاعلن: بحر سریع مسدّس محذوف( سروده شده است. این  بر وزن خسرو و شیرین نظامیاین مثنوی 

بیت دارد که سه بیت آغازین آن به زبان عربی است.این مثنوی فراخور نامش در مدح و ستایش 212مجموعه حدود

ز آن به ستایش علمی و ادبی خود است که ابتدا به ستایش خداوند پرداخته، سپس نادرشاه را مدح نموده و پس ا

 پرداخته است. شاعر در این مثنوی به پیروی از سبک مخزن االسرار نظامی شعر سروده است.
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

 رَبِّ بِما جخخُدتّ و اَنعَمتَنی         شُخخخخخکرِکَ اَلهَمتُ و اَلزَمتَنی آغاز: 

 وعَلخخخخخخخی آلِه َربِّ بِما جُخخخخخدتُ بِاِرساله        صَخخخخلِّ عَلَیهِ       

 مَََنَّ و بَلِّغ بصَخالت الصَّالت         اَشرف مِن اَرسل ِفی الکائِنات         

 : داد زبانخخخش چه ز گفتن به دل          دایره طی کرد که طی السجلانجام

 [4/3018: های منزوینسخه(؛نسخه7) 7/888: ؛دنا19/255و  1290و  9/578: الذریعه]

 برابر)نسخۀ اساس(         آغاز و انجام:    3/9322شمارۀ نسخه:  مجلس؛ .تهران؛1

محرّم  9خط: نستعلیق، کاتب: یوسف تفرشی طرخورانی المسکن متخلّص به عاشقعلی، تاریخ کتابت: دوشنبه

 .سانتیمتر 5/17×5/1سطر، اندازه: 14پشت(، 46-رو39) برگ8هجری قمری، جلد: گالینگور، 1324

    4/1223شمارۀ نسخه:  مفتاح؛ . تهران؛2

هجری قمری، قطع: بیاضی ربعی]نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 13خط: نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرن

 [21-7تهران: 

 برابرآغاز و انجام:                          3/584شمارۀ نسخه مجلس؛ تهران؛.3

هجری قمری، محّل کتابت نسخه: تهران، مجدول، 1293ت: ربیع االّول خط: نستعلیق، کاتب: محمّد باقر، تاریخ کتاب

 .سانتیمتر 19×14(، اندازه: 12×6) سطر10جلد: تیماج، 

 لمثنوی گل و بلب.4.1

 242)مفاعیلُن مفاعیلن فعولن: بحر هزج مسدّس محذوف( سروده شده است و  های باباطاهراین مثنوی بر وزن ترانه

 بیت دارد. محل سرودن این مثنوی، شهر اصفهان بوده است.

 اال ای عندلخخخیب نغمه پرداز            اال ای با گرفتاران هخخخخم آوازآغاز: 

 رومی منبه یاد آر از من و مظلومی من          به حسرت مردن و محانجام: 

 برابرمعیّری آغاز و انجام:  7/21شمارۀ نسخه:  مجلس؛ . تهران؛1

هجری قمری، مُهر: اسداهلل بن محمّدحسین، جلد: تیماج،  13خط: شکسته نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرن

 .سانتیمتر 15×8/9، اندازه: (10×2/6) سطر11(، 195-171) صفحه25

 برابرآغاز و انجام:  .22/13463: شماره نسخه .تهران؛ مجلس؛2

 در این نسخه مثنوی گل و بلبل در حاشیۀ نسخه کتابت شده است.

 سانتیمتر 5/27×16(، اندازه: 319-314) ص6خط: نستعلیق، بدون کاتب، بدون تاریخ، جلد: تیماج مذهّب، 

 برابرآغاز و انجام:                        19/3489شماره نسخه:  دانشگاه؛ .تهران؛3

آمده است. خط: شکسته نستعلیق، بدون کاتب، « مثنوی هجری»در فهرست این نسخه مثنوی گل و بلبل با عنوان 

  .سانتیمتر 21×13(، اندازه: 11×7) سطر15( 833-830) برگ 4بدون تاریخ کتابت، جلد: تیماج مذهّب، 

  .سانتیمتر5/27×16(، اندازه: 319-314) صفحه6نستعلیق، بدون کاتب، بدون تاریخ کتابت، جلد: تیماج مذهّب،  خط:

 مثنوی صبانامه.5.1
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)فاعالتن فاعالتن فاعلن: بحر رمل مسدّس محذوف( سروده شده الدّین محّمدبر وزن مثنوی موالنا جالل این مثنوی

)شاعر(از معشوق است.شاعر در این مثنوی بارها نام تخلّص شاعری خود اشقموضوع این مثنوی گله و شکایت ع است.

 )هجری( را آورده است.

 یا نسیم الصّبح یا خیرالبرید        یا غراب األبک یا نعم الوریدآغاز: 

 شرح این هجران و این خون جگر         این زمان بگذار تا وقت دگرانجام: 

 (.4/3140ی خّطی فارسی ها، فهرست نسخه9/1290: ، الذریعه39-7/38 :دنا)

 برابرمعیّری             آغاز و انجام: رهی   9/21شمارۀ نسخه:  .تهران؛ مجلس؛1

هجری قمری، مُهر: اسداهلل بن محّمدحسین، کاغذ: فرنگی، 13خط: شکسته نستعلیق، بدون کاتب، تاریخ کتابت: قرن

 .سانتیمتر 15×8/9، اندازه: (10×2/6) سطر11(، 223 -214) صفحه10جلد: تیماج قهوه ای، 

 برابرآغاز و انجام:  ،3/663شماره:  نوربخش؛ .تهران؛2

رو(، 162-رو160) برگ3هجری قمری، 1240خط: نستعلیق، کاتب: عبداهلل پسر رییس جعفر بندگانی، تاریخ کتابت: 

 .[52-13: سانتیمتر]نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 5/20×5/14اندازه: 

 برابرآغاز و انجام: ، 88./3خان قریب گرگانی؛ شماره نسخه: کتابخانۀعبدالعظیم .تهران؛ دانشسرای عالی؛3

 [622-5بدون کاتب، بدون تاریخ کتابت، کاغذ: کبود، قطع: بغلی بیاضی]نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران: 

 مثنوی تأثیر اصل گوهر.6.1

)فعولن فعولن فعولن فعل: بحر متقارب مثمّن محذوف( سروده شده است.این  بوستان سعدیاین مثنوی کوتاه بر وزن 

بیت سروده شده است.این چند بیت در مجموعه  19نسخه شامل قطعه شعری کوتاه از آقاصادق تفرشی است که در 

در فهرستوارۀ نسخ خّطی  ای از یک کاتب قرن دوازدهمی به نام عبدالکریم نجّار باشی سمرقندی به جای مانده است.

تهران یافته و  های دانشگاهای مجزّا به این نسخه نشده است و نویسنده اطّالعات نسخه را از بین نسخهایران، اشاره

 ها به دست آورده است.)جُنگ اشعار( را از فهرستواره دیگر مشخّصات مجموعه

 )ختا( شت خطاگر از دشت چین باغبان صبا       برد تخم خاری به دآغاز: 

 بدی در زمانه نه نیکو بود         که هر کس که بد کرد بد خو بودانجام: 

 2444شمارۀ نسخه:  دانشگاه؛ تهران؛

پیشاور هجری قمری، محلّ کتابت نسخه: 1191خط: نستعلیق، کاتب: عبدالکریم نجّار باشی قندهاری، تاریخ کتابت: 

 پاکستان.

 )شامل چند سروده(مرقومات.7.1

« مرقومات»یا « جاتمرقومه»صادق هجری که شامل دو مثنوی و یک غزل است با عنوان آقا هایین بخش از سرودها

فهرست ما فی هذاالمجلّد: دیوان میرزا صادق » کتابت شده است. در صفحۀ نخست این مجموعه نوشته شده است:

غیره)فخریه هجری و مرقومات منظوم هجری( و شمس مثنویات و  تفرشی متخلّص به هجری مشتمل بر تاریخ ایران.

 «اللغه ... 
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

در این نسخه پس از مثنوی سوز و گداز فارسی هجری کاتب به ذکر تاریخ والدت دختر خویش)رقیّه خانم( به تاریخ 

هجری قمری اشاره کرده است.ضمناً بعضی از صفحات نسخه آب خورده و بعضی دیگر سفید و  1334ذی الحجّۀ 15

 فتاده است.جا ا

 ای نوگل گلشن جوانی         ای تازه بهار جاودانیآغاز: 

 آغاز کنم حکایت تو          اظهار کنم شکایت توانجام: 

 3592تهران؛ دانشگاه؛ شمارۀ نسخه 

 هجری قمری. 1334خط: شکسته نستعلیق، کاتب: محمّد علی، تاریخ کتابت: 

 یاشعار آقا صادق تفرش .مضامین ادبی، مذهبی 2

است و نویسنده آن صادق هجری چون در فاصله زمانی مختلف و هم در حاالت و شرایط متفاوتی سروده شدهااشعار آق

مضامین مختلفی را در  ،بدیهی است این اشعار .است در نظر گرفته« دیوان»ها را در یک مجموعه تحت عنوان نسخه

مضمون ادبی این اشعار حکایت از تسّلط بی یکی از مضامین مسلط در شعر او، مضامین ادبی است. خود داشته باشند. 

مضمون مذهبی . مضمون دیگر اشعار وی مضمون مذهبی است. چون و چرای شاعر بر زبان و ادب فارسی و عربی دارد

ه مذهب شیعی دوران صفوی ها به دین و مذهب خویش کاین مطلب است که شاعر این سروده این اشعار حاکی از

یّۀ رسد و خود را از ذرخود که به سالله پاک نبوی)ص( می است تا چه حد اعتقاد دارد. در مثنوی فخریه به اصالت

های متفاوتی را شاهد هستیم که هر در بررسی اشعار آقا صادق هجری سروده9داند.پاک امام چهارم)ع( شیعیان می

ها به دوران جوانی و قبل از ورود به تشکیالت حکومت ندگانی شاعر تعلّق دارد. بعضی سرودهای از زها به دورهکدام از آن

ها در زمانی سروده شده است ها به خوبی مشهود است. بعضی سرودهت که مضامین دینی و تاریخی در آنافشاری اس

اعر در چنین دورانی تعلیمی و ادبی که شاعر در دربار افشاری رفت و آمد داشته و مورد احترام است. مضمون اشعار ش

از طبع شاعر تراویده است. در ایناست و دیگر، سروده هایی که پس از مغضوب شدن و تبعید به سرزمین خراسان 

 شود. و دوری و هجران به وفور دیده می ، شکایت از سرنوشتوفایی آنون گله از روزگار و بیها مضامینی چگونه سروده

 مضامین ادبی .1.2

بود  صادق هجری تفرشی از نوجوانی و جوانی نزد استاد و دایی خود آقا مؤمن که هم فقیه و هم شاعری معروفآقا

صادق علوم ادبی خود را محدود به ادب فارسی نکرد و پس از عزیمت به اصفهان و کسب علوم ادبی و شعر آموخت. آقا

زبان عربی نیز به کمال رسید. کسب این کماالت سبب شد علوم مختلف از محضر محمّدصادق اردستانی در علوم ادبی 

هایی تشبیه و استعاره از آرایه کنایه، تمثیل، تلمیح، تا اشعار این شاعر سرشار از فنون ادبی و بالغی باشد. تضمین،

سبب شده تسّلط این شاعر بر زبان عربی و آشنایی او با امثال عربی  هستند که در اشعار وی زیاد به کار رفته است.

 11در شعر هجری از بسامد بسیاری برخوردار باشد.« 10ملمّع» است تا 

 مضامین مذهبی.2.2

زیرا نقطۀ اوج تحوّالت معیّنی بوده است  اسالمی ایرانِ ای جدید در تاریخ ق( آغاز مرحله907تشکیل حکومت صفویه)

. (196 :1384فر، شایسته)« ان به وجود آورد.عقالنی بر پایۀ حکومت شیعه در ایر -را در دورۀ تاریخ طوالنی مذهبی

ای باال در شیعی عصر صفوی است، باید انگیزه –صادق که خود از ساللۀ سادات و پرورش یافتۀ جامعۀ اسالمی آقا
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را سرود « شهنشاهنامۀ ملوک»او بلندترین مثنوی خود با نام  گزینش مضامین مذهبی و دینی داشته باشد که دارد.

که اگرچه نامی حماسی و تاریخی بر آن نهاده است ولی مضمون دینی با بن مایۀ مذهب شیعی را در خود نهفته دارد. 

و انتهای این مثنوی پرداخته است ای به نقل تاریخ صدر اسالم کوتاه و زودگذر از وقایع اسطورهشاعر ابتدا با گزارشی 

شود بلکه دینی فقط محدود به این مثنوی نمی انجامیده است. مضامین ت وی از مصعب بن زبیر به قیام مختار و شکس

و امثال و روایات دینی به های چشمگیری از آیات ها و تلمیح، تضمینصادقها و اشعار دیگر آقادر ال به الی مثنوی

 کند. نظر خوانندگان را به خود جلب می خورد کهچشم می

 قاجار .هنر خوشنویسی3

در تمدّن اسالمی به عنوان هنری واال شناخته شده است و برای مسلمانان « هنر زیبا نوشتن»خوشنویسی به معنای 

های زیبا برای حروف و کلمات نیست، بلکه از عملی با فضیلت محسوب می شود. این ارزش صرفًا ناشی از ایجاد فرم

: 1393، نژادهاشمی)از سوی دیگر ارتباطی معنایی پدید آوردآن روست که بین فرم و متن از سویی و ذهن هنرمند 

های خوشنویسی این دوره یکی ادامه و در دوره قاجار هنر خوشنویسی وارد دوره ای پررونق گردید. از ویژگی (.27

هایش همان نگاری رخ نمود و نوآورینویسی و کتابت و کتیبههای پیشین خوشنویسی بود که در قطعهتکامل سنت

داد، مانند شیوه کلهر در نستعلیق که با کوتاه آمدن گاه در هنرهای سنتی روی مینوآوری در چارچوب سنت بود که گه

نویسان دوره قاجار به ویژه غالمرضا اصفهانی حروف کشیده و کوچک کردن دوایر، شیوه میرعماد را تکامل بخشید. کتیبه

حرکت فراگیر دیگری که در میان هنرمندان عهد قاجار در جریان  ند.بااعمال تغییراتی جزئی و مؤثر آن را بهتر کرد

-های موفقیتبود نوآوری هنرمندانی بود که سعی کردند خوشنویسی سنتی را جوابگوی نیازهای روز کنند. از این نمونه

نویسی نیز مقبول بخش بلکه در دوره بعد کتابت و قطعهنویسی نتیجهآمیز شیوه نگارش کلهر است که نه تنها برای چاپ

های گوناگون در آثار سه تن از هنرمندان رخ داد: اسماعیل جالیر افتاد. نمونه دیگر نقاشی خط سنتی است که به شکل

محمد قزوینی با های مختلف، ملکهای گوناگون با دانگقلم با ترکیب قلمبا تلفیق خط و نقاشی مناظر؛ حسن زرین

(. این 75: 1386ای وضع کردند)صحراگرد، هی به انتهای حروف هر یک شیوههای گیانازک کردن و افزودن شکل

 تواند گویای فضای مناسب برای این هنر باشد.گستردگی و تنوع خطوط در این دوره می

ران در دورۀ هنرمندان خوشنویس ایپیرامون تأثیر خوشونیسی دوراه های پیش در خوشنویسی دوره قاجار باید گفت  

این دوران باشکوه هرچند بعدها با زوال دربار »اند. وصاً متأخّران )دورۀ صفوی ( بودههای قبل مخصان دورهقاجار وامدار

نشین افغانی گردید، میراثی را باقی نهاد منتهای ضعف خود لگدکوب قبایل کوهو فساد اداری به اضمحالل رسید و در 

مانتی گرانبها را به عنوان فرهنگ و هنر سنّتی برای ما به یادگار که به ویژه در عصر قاجاریه به تولّدی دوباره رسید و ا

 (.88: 1396رجبی،«).گذاشت

شاهان و شاهزادگان قاجار به طور عام به  رویکرد شاهان قاجار  به خوشنویسی یکی از علل اصلی رونق این هنر بود.

نان را در زمرۀ شاعران طراز دوم و یا بعضاً توان اکثر آت تعلّق خاطری محسوس داشتند و میاغلب مظاهر هنر و ادبّیا

خوشنویسی داشته  شاه عالوه بر سرودن شعر عالقۀ وافر بهدورۀ خود محسوب کرد. به طور مثال فتحعلی12طراز اوّل

شاه که هم شاعر و نویسنده است، توانسته است نام خود را به عنوان نخستین عکّاس ایرانی ثبت کند. است. ناصرالدّین

پیداست هنر قاجاری به طور طبیعی در خاکی رویید که در دورۀ » درخصوص خوشنویسی دوره قاجار گفته شده است:
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

ق(، 1313-1264شاه قاجار)خوشنویسی در دوره حکومت ناصرالدین .(24: 1393 ،نژادهاشمی«)صفوی آبیاری شده بود.

این دوره ظهور کردند و شیوه های نوی را برای برآوردن  نویسان تاریخ دررونق زیادی یافت. چند تن از بهترین نستعلیق

های پیشین تکامل یافت. از علل پیشرفت خوشنویسی درد ورهن نیازهای روز تجربه شد و بسیاری از قالبها و شیوه

قیاس  مهیا شده بود؛ دوم اینکه ناصرالدین شاه در -شاه و محمدشاهفتحعلی -اصرلدین شاه این بود که در دوره پدران او

با دیگر شاهان قاجار محیطی مناسب تر برای فعالیت هنرمندان فراهم آورد و خو نیز با فراغتی افزون تر به یادگیری 

پرداخت. بی شک خوشنویس بودن او در کنار عالقه اش به یادگیری دیگر هنرها عامل مهم در رونق این هنر هنر می

 (.75: 1386بود)صحراگرد، 

دآوری کتاب عالقه داشت و همین از علل رونق نسخ نویسی در آن عهد بود. کتابخانه سلطنتی که شاه به گرناصرالدین

شاه د رکاخ گلستان استقرار براساس کتابخانه شاهان صفوی شکل گرفته بود در زمان آقا محمدخان و فتحعلی

ت رویکرد ناصرالدین شاه به نسخ (. فراوانی نسخ خطی برجای ممانده از عهد قاجار تا حد زیادی به عل78یافت)همان: 

 مندی وی است.خطی و عالقه

 صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریهاس مضامین ادبی، مذهبی اشعار آقا.انعک4

خوشنویسان و کاتبان به تأسّی از حاکمان و فضای ایجاد شده در جامعۀ عصر خود به انواع هنر از جمله خوشنویسی  

ای از خطّ و رۀ قاجار تا اواخر این دوره که در هیچ دورهاز اوایل دودهد ها نشان میررسیبعالقۀ بسیاری نشان دادند. 

اند. هرچند انگیزۀ همۀ آن ها مشترک نبوده است ویسان و کاتبان قلم فرسایی نکردهخوشنویسی به این اندازه خوشن

ود ثبت کنند، حال این قلم خوشنویسان عصر خولی نقطۀ اشتراک همۀ آنان این بوده است که نام خود را در طومار 

 شان مورد قبول و استفاده قرار گیرد یا نگیرد.فرسایی

یا دست به کتابت آثار  پرداختند وها و اماکن دیگر میو مقبره های مساجداز این خوشنویسان به نوشتن کتیبهبعضی  

شدند که خواننده از آن حظّ بصری ببرد و گاهی میها صرفاً جهت تزئین کتابت زدند. بعضی از این کتابتمکتوب می

از کاتبان دورۀ قاجار فقط به لحاظ برخی از ها فقط به منظور استفادۀ طالبان علم از مفهوم متن بوده است. بتاین کتا

ها جموعه نوشتهکتابخانه و موزۀ ملک در تهران از این م اند. مثالً درها داشتهها و سرودههنری عالقه به کتابت این نوشته

هجری نوشته شده و به علّت افتادگی بعضی  1281که در سال  «شهنشاهنامه» 39/50150بسیار است. نسخۀ شمارۀ 

صفحات کاتب آن مشخّص نیست ولی به خطّ شکسته نستعلیق بر کاغذهای ابرو باد آبی و کرمی رنگ نوشته شده 

 است.
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 منبع: نگارندگان.. هجری 1281موزۀ ملک بدون نام کاتب  کتابخانه و-: مثنوی شهنشاهنامه1تصویر شماره

آقا صادق هجری در این مثنوی با مروری تاریخی به رویدادهای مهم تاریخ اسالم نیز اشاره کرده است که این مسئله 

انتخاب تا حدی ناشی از فضای مذهبی شعر در عصر صفوی است که تا دوره قاجار نیز تداوم یافته بود. طبیعی است که 

 .نویسان دوره قاجار نقش مهمی در استمرار عاید مذهبی داشته استاین مضامین  مذهبی توسط خوش

نوشته شده به خطّ شکسته نستعلیق چلیپا  12 که در قرن «سوز و گداز» 14148در کتابخانۀ مجلس شورا نیز نسخۀ 

 1182مجلس شورا که در سال «گداز سوز و» 14190که این نسخه مانند نسخۀ قبل کاتبش مشخّص نیست. نسخۀ 

های است. از این نوع نوشتههجری به خطّ شکسته نستعلیق و به قلم علیخان خسروی رودباری قزوینی نوشته شده

 شود.ده میها نهاده بسیارند که فقط به همین سه نسخه بسنی که نویسنده عنوان تزئینی بر آنهنر
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

 
 هجری(. منبع: نگارندگان12)بدون نام کاتب  قرن  کتابخانۀ مجلس شورا –: مثنوی سوز و گداز2تصویر شماره 

 

ای فقهی و ههای علمی، رسالهرساله های شعر،نگاری از نسخه گروهی دیگر از کاتبان در دورۀ قاجار فقط به قصد رو

اند که اگرچه از لحاظ زیبایی ظاهری چندان مورد توجّه نیستند ولی بعضاً خوانا و بیشتر از موضوعات مختلف پرداخته

 5/5606ها اشاره شد قابل استفادۀ خوانخخندگان و طالبان علم هسختند. مثالً: نسخخۀ هایی که در باال به آننسخه 

علی در اواخر دورۀ قاجار نوشته دبن محّمدنستعلیق و به قلم محمو کتابخانه و موزۀ ملک که به خطّ «مثنوی فخریۀ»

 شده است.

آقا صادق تفرشی در این مثنوی به قضا و قدر پرداخته و از وضعیت خویش گالیه کرده است. مضامین ادبی بکار رفته 

 در مثنوی تبدیل به الگوی نوشتاری خوش نویسان دوره قاجار شده است.
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 هجری.)منبع: نگارندگان(.1324نسخۀ مجلس شورای اسالمی )یوسف تفرشی طرخورانی –: مثنوی فخریه3تصویر شماره

 

 این نسخه به دلیل خوانایی و بدون حاشیه بودن مورد استفادۀ نویسنده و دیگر پژوهش گران قرار خواهد گرفت. 

نی این شعر از آقاصادق ای با پروردگار است گویای مضمون مذهبی و عرفاگونهمطالعه مضمون مثنوی فخریه که مناجات

 نویسان دوره قاجار انعکاس یافته است.نویسان و خوشتفرشی است که در آثار نسخه

 برای مثال د ابتدای مثنوی آورده است:

 امنما که درماندهام***رحم نما رحم جز در تو از همه جا رانده

یّۀ پاک امام خود را از ذراشاره کرده است .او رسد خود که به سالله پاک نبوی)ص( می در مثنوی فخریه به اصالتاو 

بنابراین باید گفت این مضامین مذهبی تبدیل به الگوی نوشتاری برخی از خوشنویسان  داند.چهارم)ع( شیعیان می

 عهد قاجار گردید.
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

  گیرینتیجه

کاتبان به نسخۀ شخصی شاعر  دهد چونمطالعه و مقایسه نسخ بر جای مانده از آقا صادق تفرشی هجری  نشان می

ها تکرار اند بدون هیچ دقّت در طرز قرار گرفتن قافیهاند خطایی را که کاتبان اولیّه مرتکب شدهدسترسی نداشته

آید، بنگریم خواهیم دید که غزلی می ها و یا نام تخلّص شعری که معموالً در پایان غزلکه اگر به قافیه. حال آناندکرده

ذکر  «مجموعه غزلّیات شاعر»اند آنها را به عنوان غزلی مجزّا از توانستهمثنوی کتابت شده است. کاتبان می یکدر بین 

نسبت به مضامین ولی مضامین ادبی و مذهبی  .توان به  مضامین مختلفی در اشعار آقا صادق اشاره کرداگرچه میکنند. 

اهمیّت به هنر به ویژه هنر خوشنویسی، کاتبان بسیاری به کتابت تر است. در دورۀ قاجار به سبب دیگر، قابل توجّه

های شاعران و عالمان های گذشته شاهد تکثیر نسخهاند و به این سبب بیش از دورهمند شدهعالقههای خّطی نسخه

ی مطلب نوشته نویسند و ابتدا و انتهامی های مختلف علمی هستیم به طوری که حّتی بعضی کاتبان به آنچهدر حوزه

برداری آثار گذشتگان بیشتر ترسیم هدف ایشان از نسخهرسد که می اند. این گونه به نظرشدۀ خود هیچ دّقتی نداشته

ای موارد به نمایشگاه کاغذ و جلد ها و آثارشان بیشتر به یک نمایشگاه خطوط و در پارهو آرایش خطوط بوده و نسخه

ه سبب تنوّع در مضامین و موضوعات بازتابی قابل قبول و نسبتًا خوبی در بین کاتبان و تر است.اشعار آقا صادق بشبیه

هایی ها و موزهتوان با جست و جو در کتابخانهدورۀ قاجار داشته است که می خوشنویسان دوره های پس از شاعر به ویژه

 مشاهده کرد.    ها راتهران و آستان قدس رضوی و ... آن، مجلس شورا، دانشگاه چون مَلِک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    



 99شهریور ، 38، شماره 16دوره  
264-281 

28

1 
 :هاو پی نوشت هایادداشت

 « حافظ»که قبول افتد و چه در نظر آید . صالح و طالح متاع خویش نمودند        تا1

های مختلف در دسترس نویسنده قرار گرفت. کتابخانه های زیادی درهای اشعار آقا صادق، نسخهدر بررسی نسخه.2

انجامید، در این مقاله فقط به بعضی از آنها که به نظر نویسنده می های به اطالۀ کالم و مقالتنسخهچون ذکر همۀ 

 تر  بوده اشاره شده است.مهم

 وی نیخخخخارم به در هیخخخچ کس ر**.غیر فرازندۀ این چرخ و بس 3

 هرگز نفسی خوش نشمرده است به خاکرنج برده است به خاک** .صادق که به هرزه4

 گوید به او هجران ما را ؟می که حدیث هجر هجری چند گویی** .5

 )نیمۀ دوم قرن دوازدهم( است. شروع دورۀ بازگشت ادبی از اواخر عصر افشاری و اوایل دورۀ زندیه.6

( به چاپ رسیده 51-23،صص3)شمارۀ دانشکدۀ ادبیّات مشهد این مثنوی به اهتمام مرحوم گلچین معانی در مجلۀ.7

 است.

به چاپ  ،355-345صص ،1جلد این مثنوی به کوشش احمد نصیری فرد در گنجینۀ بهارستان، بخش ادبّیات فارسی،.8

 رسیده است.

 کیست در این سلسله هم قّد من؟ضرت عبّاد مهین جدّ من********ح.9

 .، فرزند غالمحسین میرزای قاجار و او پسر ملک ایرج بن فتحعلی شاه قاجار.ایرج میرزا10

ن است که شاعر فارسی زبان یک مصراع یا یک بیت از شعر خود را به زبان دیگری ) معموالً به زبان عربی آ.11

  .بسراید (

در بیشتر مثنوی های آقا صادق ملّمع به چشم می خورد و حتّی بیت های آغازین بعضی از این سروده ها به زبان .12

 شکرک الهمت و اکرمتنی** انعمتنیعربی است.مثالً: مثنوی فخری: ربّ بما جدتُّ و 

العشّاق از)آتشکده(: معشرمثنوی سوز و گد الوریداألیک یا نعم**یا غرابالبریدالصّبح یا خیرصبانامه: یا نسیممثنوی 

 اننّی آنست ناراً بالهوی.الجوی من اهل
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 انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

 زاده، اصغر دادبهعلی اکبر عطائی، عبدالرضا مدرس

 و مآخذ: منابع

 ها:کتاب

 .المللنشر بینکوشش: سیّدجعفر شهیدی، تهران: ، 1ج .آتشکدۀ آذر (.1337). لطفعلی بن آقاخانآذر بیگدلی، 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  ، تهران: نشریۀ2. جلدخطّیهاینسخه دربارۀ(. 1341. )پژوه، محمّدتقی دانش ؛ایرج افشار،

 .تهران

 ملّی ملک )وابسته به آستان قدس(. های خّطی کتابخانۀنسخهفهرست  (.1371). پژوه، محمّدتقیافشار، ایرج، دانش

 .، تهران: چاپخانۀ بهمن9جلد

 .انتشارات داراالوضاء بیروت: ریعه الی تصانیف الشّیعه.الذّ (.1361). آقابزرگتهرانی، 

قم:  مّد قزوینی و دکتر قاسم غنی.منش و  بر اساس نسخۀ مح (. به اهتمام مجید فدایی1374). حافظ شیرازی، محّمد

  .رورانتشارات سُ

چاپ  قم: جلد دوم،. اسالمی میراث احیای مرکز خطّی هاینسخه فهرست (.1380. )حسینی اشکوری، سیّداحمد

 .مسرور

  .نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد )دفتر هفتم(. خّطیهای نسخه (.1353). محّمدتقی، افشار، ایرج پژوه،دانش

 .تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران. های خّطی ایراننسخهفهرستگان  (.1390. )درایتی، مصطفی

  .مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی )دنا(. تهران: های ایراندست نوشته(. 1389)درایتی، مصطفی.

 .تهران: انتشارات سورۀ مهر .های عصر صفوینر شیعی در نگارهجلوۀ ه (.1396. )رجبی، فاطمه

 تهران: انتشارات مؤسّسۀ. ریان و صفویانونگاری تیماصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبهعن(. 1384فر، مهناز. )شایسته

  . مطالعات هنر اسالمی

)با نظارت عبدالحسین  های خّطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی(. فهرست نسخه1377)صدرایی خویی، علی. 

 .بلیغات اسالمی حوزۀ علمیّه، قم: مرکز انتشارات دفتر ت38جلد  حائری(.

تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و  المعارف بزرگ اسالمی.های خّطی مرکز دائرههرست نسخهف (.1377منزوی، احمد. )

 .ارشاد اسالمی

 .تصحیح سیّد محسن ناجی نصرآبادی، تهران: انتشارات اساطیر الشّعراء.(. تذکرۀ ریاض1384)علیقلی. واله داغستانی، 

 .تهران: چاپ شادرنگ شناسی خوشنویسی قاجار.(. سبک 1393)نژاد، علیرضا. هاشمی

فر، شتم، صفویان و افشاریان(، تصحیح جمشید کیان)جلد ه، الّصفای نادری . تاریخ روضه(1385)خان. ، رضاقلیهدایت

 .تهران: نشر اساطیر

 مقاالت:

-100، صص74 و 46 تهران: مجلّۀ یادگار، شمارۀ ."صادق تفرشی متخلّص به هجری آقا" (.1327). ابوالقاسمسحاب، 

92. 

 .76-86صص ،6گلستان هنر، شماره  ."شاه و خوشنویسیناصرالدین" (.1386. )صحراگرد، مهدی
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