انعکاس مضامین ادبی و مذهبی اشعار آقا صادق هجری تفرشی در هنر خوشنویسی قاجاریه

چکیده
بدیهی است که احیای آثار گذشتگان ادبیّات و فرهنگ سرزمین عزیزمان نقشی اساسی در شناخت ویژگیهای فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی و سیاسی جامعۀ گذشتۀ ما دارد .با توجه به این ،نویسنده بر آن است تا به گردآوری دقیق و تحلیل
و تصحیح اشعار یکی از شاعرانِ دورۀ صفویه و افشاریه بپردازد و به انعکاس این اشعار بر هنر خوشنویسی دورۀ قاجار
اشاره کند .در دورۀ قاجار یشتر از دورههای پیش هنر خوشنویسی گسترش پیدا کرد .اگرچه در دورههای بسیار قبل از
قاجاریه سنگ بنای هنر خوشنویسی نهاده شد و تالشهای چشمگیری در این زمینه به عمل آمد ولی رونق این هنر
در دورۀ قاجاری به چشم میخورد .میرزاآقا صادق هجری تفرشی شاعر عصر صفوی و افشاری است .وی ابتدا به سرودن
یک مثنوی تاریخی -مذهبی پرداخته است و سپس به اشعار عرفانی و پر سوز و شور راغب شده است .هرچند در اشعار
این شاعر به مضامین مختلفی بر می خوریم ولی مضامین ادبی و مذهبی از جمله مضامین برجستۀ اشعار این شاعر
است که خودنمایی میکند.
اهداف پژوهش:
 .1بازشناسی نسخههای اشعار و مضامین شعری آقا صادق هجری تفرشی.
 .2دست یابی به بازتاب اشعار آقا صادق در هنر خوشنویسی دورۀ قاجار.
سؤاالت پژوهش:
 .1اشعار آقا صادق هجری تفرشی چه مضامینی دارد؟
 .2اشعار اقا صادق تفرشی چه انعکاسی در هنر خوشنویسی دوره قاجار داشته است؟

واژگان کلیدی :هجری تفرشی ،مضامین ادبی و مذهبی ،نسخهها ،هنر خوشنویسی ،دوره قاجار.
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مقدمه

در البهالی نسخ خطّی موجود در کتابخانهها ،مجموعهها و جُنگهای کتابت شدهای از کاتبان دورههای گذشته وجود
دارد که هرکدام گنجینههایی هستند که می توانند منابعی ارزشمند برای تحقیق و تحلیل پژوهشگران به شمار آیند.
مجموعه نسخ خطی اشعر آقا صادق تفرشی یکی از این مجموعههای برجسته است .هرچند از روزگار شاعر تا روزگار
ما فاصلۀ چندانی نیست ولی نسخۀ اوّلیه و دست نوشتههای شخصی شاعر امروزه در دسترس نیست و شاید از کشور
خارج شده است و یا در کتابخانهای شخصی از نظرها نهان است و یا به کلّی از بین رفته است .بعضی از کاتبان فقط با
کتابت سرودهها یا بخشی از سرودههای آقا صادق هجری عنوان «دیوان» بر آن نهادهاند که به آنها اشاره میشود:
 .1کتابت نسخۀ محمّدحسن بن محمّد رحیم کوهینی تفرشی که شامل سه مثنویِ شهنشهنامه ،سوز و گداز و فخریه،
از مجموعه اشعار شاعر است .که در سال 1310هجری قمری نوشته شده است.این مجموعه با شمارۀ نسخۀ 13815/2
کتابخانۀ مجلس موجود است.2 .کتابت نسخۀ محمّد علی با شمارۀ 3592که در کتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است
که شامل مثنوی شهنشهنامه ،سوز و گداز و مرقومات شاعر است که نسبت به نسخۀ قبل کاملتر است و ظاهراً در
خالل سالهای  1330تا 1334هجری قمری کتابت شده است .3 .آقای تقی حاتمی تفرشی مجموعهای کاملتر از
گذشتگان را جمع آوری کرده است که شامل چند مثنوی و چندی از مرقومات آقا صادق تفرشی همراه با یک مثنوی
از دایی و استاد شاعر یعنی آقا محمّد مؤمن تفرشی است و در سال1350خورشیدی انتشارات ایرانمهر آن را به طبع
رسانده است -4 .نسخۀ شمارۀ  5170دانشگاه تهران که شامل سه مثنوی شهنشاهنامه ،سوز و گداز و مثنوی فخریه
کاتب این نسخه مشخّص نیست و تاریخ کتابت آن هم که معموالً در پایان نسخه میآید درج نشده است .ابهام در
مجموعه آثار و زیبایی بصری موجود در مجموعهها آثار صادق تفرشی هجری نویسنده را بر آن داشت تا پس از تبیین
زوایای مختلف زندگانی شاعر و پژوهش در مضامین به کار رفته در اشعار این شاعر ،جُستاری در باب هنر خوشنویسی
به کار رفته در کتابت این نسخهها به عمل آورد « تا که قبول افتد و چه در نظر آید».1
اشعار میرزاآقا صادق هجری تفرشی از سوی کاتبان و ادیبان بسیاری مورد توجّه قرار گرفته است .بعضی از مثنویهای
او(شهنشاهنامه ،فخریه و سوز و گداز) بارها کتابت شدهاند و حتّی مقالههایی هم در این ارتباط به طبع رسیده است.
بیشتر این کاتبان و ادب دوستان از خطّۀ تفرش بودهاند که قصد داشتهاند تا نسبت به هموطن تفرشی خود ادای دین
کرده باشند .اگرچه بعضی از ایشان در صدد جمعآوری کامل آثار آقا صادق بودهاند ولی به دالیلی موّفق به اتمام این
کار نشدهاند .درخصوص پیشینه تحقیق باید گفت :در مورد مضامین اشعار آقا صادق هجری تفرشی و اشاره به ابعاد
مختلف آن هیچ اثری نوشته نشده است .نویسنده نه تنها در حال گردآوری و تصحیح ،نقد و تحلیل نسخههای این
شاعر است .در زمینۀ هنر خوشنویسی کتابها و رساالت زیادی به رشتۀ تحریر درآمدهاست ولی آنچه که به هنر
خوشنویسی در دورۀ قاجار مربوط باشد میتوان به کتاب « سبکشناسی خوشنویسی قاجار» نوشتۀ علیرضا هاشمی
نژاد اشاره کرد .مقالهای با عنوان « :ناصرالدینشاه و خوشنویسی» توسط مهدی صحراگرد به رشته تحریر در آمده
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است که نویسنده در این مقاله به تحوالت هنر خوشنویسی و وضعیت آن به در دوره قاجار پرداخته است و در این اثر
اشارهای به تأثیر آثار تفرشی در مضامین خوشنویسی دوره قاجار نشده است(صحراگرد.)75 :1386 ،
روش پژوهش نگارنده به شیوۀ کلّیِ«کتابخانهای» و با روش تحقیقِ«تاریخی» انجام شده و در این روش نیز از گونۀ
«متنمحور» (پژوهشهای متنپژوهانه) پیروی کرده و از « متنپژوهیِتوصیفی» نیز بهره گرفته است .پژوهشگر در
بیشتر نسخهها که نسخه بدل های متعدّدی در دست داشته شیوۀ تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس را به کار گرفته و در
نسخههایی که به بیش از یک نسخه دست پیدا نکرده از شیوۀ بینابین استفاده کرده است تا تصویر روشنی از آثار آقا
صادق تفرشی و بازتاب آن در آثار خوشنویسی دوره قاجار ارائه دهد.

نتیجه گیری

مطالعه و مقایسه نسخ بر جای مانده از آقا صادق تفرشی هجری نشان میدهد چون کاتبان به نسخۀ شخصی شاعر
دسترسی نداشتهاند خطایی را که کاتبان اولیّه مرتکب شدهاند بدون هیچ دقّت در طرز قرار گرفتن قافیهها تکرار
کردهاند .حال آنکه اگر به قافیهها و یا نام تخلّص شعری که معموالً در پایان غزل میآید ،بنگریم خواهیم دید که غزلی
در بین یک مثنوی کتابت شده است .کاتبان میتوانستهاند آنها را به عنوان غزلی مجزّا از «مجموعه غزلّیات شاعر» ذکر
کنند .اگرچه میتوان به مضامین مختلفی در اشعار آقا صادق اشاره کرد .ولی مضامین ادبی و مذهبی نسبت به مضامین
دیگر ،قابل توجّه تر است .در دورۀ قاجار به سبب اهمیّت به هنر به ویژه هنر خوشنویسی ،کاتبان بسیاری به کتابت
نسخههای خطّی عالقهمند شدهاند و به این سبب بیش از دورههای گذشته شاهد تکثیر نسخههای شاعران و عالمان
در حوزههای مختلف علمی هستیم به طوری که حتّی بعضی کاتبان به آنچه مینویسند و ابتدا و انتهای مطلب نوشته
شدۀ خود هیچ دقّتی نداشتهاند .این گونه به نظر میرسد که هدف ایشان از نسخهبرداری آثار گذشتگان بیشتر ترسیم
و آرایش خطوط بوده و نسخهها و آثارشان بیشتر به یک نمایشگاه خطوط و در پارهای موارد به نمایشگاه کاغذ و جلد
شبیه تر است.اشعار آقا صادق به سبب تنوّع در مضامین و موضوعات بازتابی قابل قبول و نسبت ًا خوبی در بین کاتبان و
خوشنویسان دوره های پس از شاعر به ویژه دورۀ قاجار داشته است که میتوان با جست و جو در کتابخانهها و موزههایی
چون مَلِک ،مجلس شورا ،دانشگاه تهران و آستان قدس رضوی و  ...آنها را مشاهده کرد.
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