
 

Kavoshnameh in Persian Language and Literature                                    Vol 23, No 53, Summer 2022 

Analyzing the Text of Madayeh-al-Hosseinieh and 

Examining their Outstanding Stylistic Features 

 

 
Reza Bahrami Torbati 

PhD student of Persian language and literature at Ferdowsi University of Mashhad 

Dr. Farzad Ghaemi1  

Assistant professor of Persian language and literature at Ferdowsi University 

of Mashhad 

 

Abstract  

Fath Ali Shah Qajar (d. 1870) revived the court poetry by gathering poets and 

paying homage to them. This caused important memoirs to be written at his time 

and the poets' moods and poems to be recorded in these memoirs. One of the 

important memoirs of this period, which has not been published yet and little 

research has been done on it, is the memoirs of Madayeh al-Hosseinieh written by 

Abdolbaqi Isfahani (d. 1859). This book is a centurial, praiseworthy and local 

memoir and has a special historical value owing to the features mentioned in it. 

Also, its literary and musical prose needs to be literarily analyzed. The purpose of 

this article is to know the historical and content values and the literary features of 

this book. For this purpose, descriptive-analytical method and library tools have 

been used to identify and introduce the copies of the book and to study its historical 

value and special intellectual, linguistic, and literary features. 

According to the reviews of this article, the book is valuable in terms of the 

history of literature due to its attention to the predominant poetic forms as well as 

the memoirs of anonymous poets, unique biographical information about them and 

detailed poetic examples. It also has special literary values due to its high 

frequency of rhyming and verbal symmetry as well as the extensive use of creative 

combinations and metaphorical forms. Accordingly, it is necessary to correct and 

publish this book. 
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 چکيده
عر د)ب )  یشاا نب به  اي ش شاا نه دن به  گردآو)دن شاا ار ن و  ) ( بق. 2121-2121شاا ه ج ر )  فتحعلی

ش ار ن د)  ین   شع )ی  أليف گردد و  او ل و ه ش مهمّ ذکره بد) زم ن  و پرد خت.  ین ک ) ساب  شاد   

آن  حقيق ت  د)ب )ة ین دو)ه که هنوز به چ پ نرساايده و  ه ش مهمّه  ثبت و ضاابش شااود.  ز  ذکره ذکره

 ب (  ست.  ین کتق. 2121نوشتۀ ابد لب جی  صفه نی  متوفی  «مد یح اساينيه» نج م شادهب  ذکرة   ندکی نيز

 ش د )د. ه   )زش   )یخی ویژهدليل  ین ویژگیی  ساات و به ش اصاارشب ممدوای  من جبی( و محلّ ذکره

 همچنين نثر  دبی و موسيق یی آن ني زمند بر)سی و  حليل  دبی  ست. 

ه ش  دبی  ین کت ب  ست. بدین ه ش   )یخی و محتو یی و ویژگیهدف  ز  ین رسات )ب شن ختن  )زش

بر)سی  کت ب و ین ه ش فی نسخهبه شان سا یی و معرّ  ب ش وصايفی و  بز ) کت بخ نه-یش  حليلمنظو) ب  )و

 فکرشب زب نیب و  دبی آن پرد خته شده  ست. ه ش خ صّ )زش   )یخی و ویژگی

به گونۀ غ ل  شعر ش ار ن و نيز بي ن دليل  وره به مد یح اساينيهه ش  ین رسات )ب  سا   بر)سای بر

ه ش مفصل شعرش دليل  ) ئۀ نمونه ز زندگی آن ن و نيز به فردل ا ت منحصربهشاعر ش گمن م و   ّ شار  ا ل

ه ش س زشو جرینه ه پرد زشت بس مد ب ل ش سجعالّبه بنظر   )یخ  دبيّ ت  )زشامند  ست  همچنين  ز آن نب  ز
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 گيرشچشمه ش  دبی تع )شب  )زشه ش  شابيهی و  سا ج نه و صاو)تلفظی و نيز ک )برد فر و ن  رکيب ت خلّ

  صحيح و چ پ  ین کت ب ضرو)ت د )د. بد )د. بر همين  س  

 

 .یخطّ ه شفی نسخهشن سیب معرّابد لب جی  صفه نیب مد یح اسينيهب  ذکرة ج ر )شب سبککليدش: ه ش و ژه

 

 مهمقدّ -2

قاجارها و دليل تثبيت سلطنت ( بهق. 1134-1111شاه قاجار )ومت فتحعليدر دورة حک

ي در اصفهان و ها و مراكد ادبي مهمّ ات، انجمنعلاقة شااه و شااهدادنان به شاعر و ادبيّ

سرایي ارباب ( و شاعر دربار  و مدیحه10-1/15: 1507پور، تهران شاکل نرفت )ررین

 هایيشت؛ تذكرهها  شااعران را به دنبال داقدرت، مجدداً رواج یافت كه نوشاتن تذكره

ت فارسي امعاني، نخساتين مرج  ارباب تحقي  برا  تدوین تاریخ ادبيّ يننفتة نلچكه به

كنون  عصر قاجار كه تا ها  مهمّ/ ساه(. ا  جمله تذكره1: 1515معاني، نلچين) هساتند

 نيد دربارة رن انجام نشده، تذكرة مدایح حسينيه است.  جدّ يتحقيق و منتشر نشده

تن ا   71.(، دربارة ق 1150فهاني )متوفي ة عبدالباقي اصنوشت مدایح حساينيهتذكرة 

 حاكم اصفهان بوده ،اصفهاني است كه در ابتداولهالدّخان اميندحسيناح محمّشاعران مدّ

 ،این پژوهشا  . هدف ه استرسايد صادر اعممي فتحعلي شااه قاجاربه مقام  ،بعدها و

تاریخي و ادبي ها  ار شي رن، شناخت ها  خطّفي مدایح حساينيه، بررسي نسخهمعرّ

و همچنين شاااناخت  توایي رن، در مقاام یات تاذكرة شاااعر ویژه ار ش محكتااب، ب

 اصفهاني در این كتاب است. ر عبدالباقيها  سبکي نثویژني

 

 پيشينۀ  حقيق -2-2

در یت (، 1571« )تذكرة دلگشا»( در ق. 1115شايرا   )بسامل( )متوفي اكبر نوابعلي

ان خت. رضاقليو نسا  و مناصا  او پرداخته اسا كتابة بند به شارح احوال نویساند

و  ، به نام(1501) «ءالفصاااحامجم »در جلد دوم تذكرة نيد  (ق. 1100هادایت )متوفي 



 87 بر)سی مشخّص ت سبکی بررستۀ آنفی متن مد یح اسينيه و معرّ

 

 

 

 و درا به مقام حکومتياصاافهاني و نيد و ارتباط او با عبدالوهاب نشاااط عبدالباقي نساا 

ت اسساخن نفته نيد مت كلانتر  او سا   ا  همچنين اشااره كرده و كرمانشااه و لرساتان

 (.110: 1، ج1501: هدایت، .ک.)ر

جد مطال  ب(، 1505« )نگارسااتان دارا»تذكرة در  (ق. 11۱5عبدالر اق دنبلي )متوفي 

 ا  ،جمله دارد. ا  عبدالباقيلااعاات بيشاااتر  دربارة اواخر عمر و تاریخ فوت فوق، اطّ

اسااتعفا  عبدالباقي ا  شاالل كلانتر  اصاافهان و ساافر او به عتبات عاليات و پ  ا  رن 

 مير ا سخن نفته است. دعليحضور او در دربار محمّ

(، جایگاه و 1571) «انجمن خاقان»( در تذكرة ق. 113۱خان نروسي )متوفي فاضال

 نگارستان»در كتاب همچنين . را نيد توضيح داده است   قاجاردعلي مير امشاالل محمّ

ه دیوان باقي قری  ب ،سااال فوت باقي رمده اساات. بنابر نوشااتة این تذكره( 1505) «دارا

 .چهارهدار بيت دارد

« ءالشعراحدیقة»در تذكرة نيد  (ق. 1514شيرا   )متوفي پ  ا  بيگيسيداحمد دیوان

بدالباقي ع حکومتيمقام با نشاط و نيد  اوو نسبت  اصافهانيعبدالباقي ، به نسا (1510)

 كرمانشاااه و سااال وفات او پرداخته اساات. ا  امتيا ات این كتاب رن اساات كه محلّ در

 .وفات این شاعر را نيد ذكر كرده است

« لمحموداسفینة»ا  كتاب  «ءالشعراحدیقة»ة عبدالحسين نوایي، مصحح كتاب در حاشي

نویساانده در جواني به عرفان دهد كند كه نشااان ميلاعات بيشااتر  نقل مياطّ (،1501)

كه ا   (1535« )نلدار جاویدان»نهایت محمود هدایت در تذكرة  . درتتمایل داشااته اساا

كتاب،  لاعات ایناساات. اطّ كردها  این شاااعر و نویساانده یاد اساات،  دورة پهلو  رثار

ان را ن و عربستمت و ارت كرمانشاه و لرستاكه س  جد رن ،ها  پيشين استمشابه كتاب

 .دهداصفهاني نسبت مينيد به عبدالباقي

( نيد ا  1501) «اعلام اصاافهان»مصااحح ها رمده اساات، رنچه در این تذكره علاوه بر

 كتاب معاني در. همچنين احمد نلچيناسااات كردهاصااافهاني و تذكرة او یاد عبدالباقي
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مدایح »و كتاب  را رورده حال باقيشرح ،به اختصار (1515« )ها  فارسايتاریخ تذكره»

 ،معانينلچين و اثرش در كتاب عبدالباقيحال شاارح في كرده اساات.را معرّ «حسااينيه

 .است «نگارستان دارا»و  «تذكرة دلگشا»منقول ا  

 ،مطااالعااه ترین پژوهش و تحقي  دربااارة كتاااب موردپا  ا  این مناااب ، مهم

در كتابخانة دانشااگاه ي موجود ین همایي در نسااخة خطّالدّها  مرحوم جلالیادداشاات

ن كتاب به داور  تهران اسات. همایي در ابتدا  این نسخه دربارة ار ش نسخه و شاعرا

 توضيحاتي روردهرن جد این، در حاشاية كتاب دربارة شاعران و مطال  پرداخته اسات. ب

 .است

 

 د)ب )ة نویسنده و  ثر  و -1

 زندگی نویسنده -1-2

ا  شاااعران و ادیبان و كارنداران  ،«باقي»ص به متخلّاصاافهاني، مير ا عبدالباقي موسااو 

گشا نفتة تذكرة دل هجر  قمر  است. به 15شاه قاجار در قرن دوران سالطنت فتحعلي

اصفهاني )متوفي ( و نبيرة طبي ق. 1100اصافهاني )متوفي اعمام نشااطعبدالباقي ا  بني

و همچنين  بنام(. طبي  ا  شاااعران 111: 1571شاايرا  ، ( بوده اساات )نوابق. 1110

ست. يده ابه كلانتر  اصفهان رس ،پ  ا  نادرشاه و و ندیم نادرشااه افشاار بوده پدشات

 (. 1: 1571اصفهاني، بيت است )طبي  5444 دارا  و دیوان شعر او منتشر شده

و قامي همچون شااهردار  شاالل كلانتر  كه در ساااختار سااياسااي پيشااامعاصاار، م

در نمام اجتماعي امرو  اساات، در اصاافهان به صااورت موروثي به فر ندان شااهرباني 

(. او همچنين 110: 1، ج1501جملاه مير ا عبدالباقي رسااايده بود )هدایت،  طبيا ، ا 

تي به مناصا  و ارت كرمانشااهان، لرساتان و عربساتان )خو ساتان( اشتلال داشت مدّ

 )همان(. 
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كند كه عبدالباقي اصاافهاني در نقل مي المحمودسفففینةنوایي ا  كتاب  عبدالحسااين

من دست به دا»تي مدّ  وضمير بهره برده رو نار جواني ا  صاحبت یکي ا  پيران صاافي

(. به روایت تذكرة 115: 1، ج1510شاايرا  ، بيگيداشااته اساات )دیوان« مطال  عرفان

كناره نرفته، به عتبات عاليات رفته بود. تي ا  شاالل كلانتر  انجمن خاقان، او پ  ا  مدّ

كرمانشاه، لرستان، همدان  حاكممير ا، دعليپ  ا  با نشات ا  این سفر به منادمت محمّ

: 1571و خو ساتان و نایبان او، شرفياب شده، در دربار این فرد حضور یافت )نروسي، 

اند )دنبلي، انستهو محل احتضارش را كرمانشاه دق.  1150(. سال وفات عبدالباقي را ۱1

 (.111: 1: ج1510شيرا  ، بيگي؛ 15: 1: ج1505

 

 وله لدّخ ن  مينداسيند)ب )ة ممدو  کت ب: محمّ -1-1

در اصاافهان  ق. 1103وله معروف به صاادراصاافهاني در سااال الدّخان اميندحسااينمحمّ

« ا  ادهعلاف و علاف»الناس و او را ا  رعاع اصااال د شاااد. برخي تواریخ قااجارمتولّا

ترین درجات به عالي ،با ممارسات و كسا  فضااایل و محاسن ،؛ با این حالانددانساته

معتقد  و دانسته «بركشايدة شاه»او را  ءحکماال(. رساتم134: 1571طهراني، )نوابرسايد 

نویسد: در ستایش او ميتوانسته به جایي برسد؛ با این حال نمي ،بدون نمر شاهكه است 

 (.110: 1501الحکما، بود )رستم« بسيار فقرا و ضعفا و بينوایان را معين و دستگير»

دار  و بيگلربيگي اصاافهان و پ  ا  رن به اصاافهاني در ابتدا به مرتبة ایالتصاادر

 ق. 1150دشفي  در تاریخ الممالکي و بعد ا  وفات مير ا محمّدیواني و مستوفيصااح 

 و ساا  « ولهالدّنمام»به « ولهالدّامين»راعممي رساايد. به همين دليل القاب او ا  به صااد

(. با بيني و تليير القاب 301، 1: ج1504شيرا  ، تليير یافت )خاور « اصافهانيصادر»

ین همایي )نسخة كتابخانة دانشگاه تهران(، ا  دلایلي است الدّو  در نساخة مدایح جلال

ساخ نمر مؤلف استن رسااند كه اقلاً بخشي ا  این نسخه  یرميجه كه همایي را به این نتي

 (. 3: اصفهاني، د: .ک.شده است )ر
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ت كرده است، در كت  اصافهاني ساخته یا مرمّ د  كه صادرشارح بناها و رثار متعدّ

( و موضااوع 501: 1، ج1504شاايرا  ، : خاور .تاریخ مذكور اساات )برا  نمونه ر.ک

همين رثار اسات. مرحوم همایي نيد ا  رثار  كه صدر در  ل كتاب نيد ساتایشفصال اوّ

 (.0: اصفهاني، د: .ک.كند )ركسوت مناص  مختلف به یادنار نذاشته است، یاد مي

 115۱ظاهر به بيمار  یرقان مبتلا شد و در تاریخ اند كه بهت مرگ او نفتهدربارة علّ

ه و اندوه ناشااي ا  ، در تاریخ ذوالقرنينخاور  شاايرا   حال درنذشاات؛ بااینق.  لصااّ

مخاالفات مير ا علي محمّدخان با انتسااااب نوة محمّدحساااين خان به مقام بيگلربيگي 

 (.301-304: 1، ج1504شيرا   )خاور فوت صدر دانسته است اصفهان را سب  

 

 شن سی  ذکرة مد یح اسينيهر یگ ه گونه -1-2

حال كه با لحن و نگاهي لالباً ادبيانه به ارائة مرت  شاارح هسااتند ها  ادبي منابعيتذكره

پردا ند )شاافيعيون، ا  ا  رثار ایشااان ميهمراه رن نمونه و ا  یا متفنن،شاااعران حرفه

اند. ا ، ممدوحي و منقبتي( و شاااامل انواعي چون عمومي، عصااار ، ناحيه00: 15۱5

ة شااعران ادوار و اعصاار و نواحي ها  عمومي معمولاً ا  رو  مناب  كهن و دربارتذكره

: .ک.پایه بودند )رهایي بيها و افساااانههشاااده، عمادتااً حاو  قصاااّ مختلف تنميم مي

: هشاااات(؛ 1، ج1510شااايرا  ، بيگيپنج؛ دیوان-: چهااار1، ج1515معاااني، نلچين

ها  ممدوحي به شاعران یت ها  عصار  به شااعران یت دورة خا ، و تذكرهتذكره

ا  به شااااعران یت مکان جفرافيایي خا  ها  ناحيهخا ، و تذكره ممدوح و حامي

 .  (۱5: 15۱5منحصر است )شفيعيون، 

پردا د، ها  عصاار  و ممدوحي به شاااعران معاصاار نویساانده ميكه تذكره جارن ا 

 ترتر و كمتر دخيل اساات. همچنين شاااعران نمناما  و خيالي در رن كممطال  افسااانه

تذكرة مدایح حسينيه  اند. ویژني مهمّ ها به خوبي معرفي شادهتذكرهمشاهور نيد در این 

ا  ا  عصااار ، هم تذكرة مدایحي و هم تذكرة ناحيه مان هم تذكرهرن اسااات كه هم
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خان دحساااينشااااه، در  مان حيات محمّبه شااااعران دورة فتحعلي. این تذكره اسااات

ه است كه ب شاه، دورة فتحعليوله، در ناحية اصافهان پرداخته اسات.  مان تذكرهالدّامين

 رید.مي به شمارمعاصار مهم ادبيّات نير  ت توجه دربار به شااعران، در روند شاکلعلّ

 .(131: 1573)براون،  است قصاید فراواني داشته شاعر بوده و شاه خودفتحعلي

هاا  ویژة تاریخي و ي، تاذكرة مادایح حساااينياه برخي ار شجد این جهاات كلّب

 شود.كه در ادامه به رن اشاره مي محتوایي دارد

 

 ه ش   )یخی و محتو یی کت ب مد یح اسينيه )زش -1-0

 ل ا ت ویژة کت ب  ّ -1-0-2

لاعات رن دربارة ميدان صله و جواید دریافتي و نحوة اطّ ،متن ها  خا ّا  ویژني (الف

( در ق. 111۱اصفهاني )متوفي جعفر صافيدربارة مير ا ،اكرام به شاعراسات؛ برا  نمونه

الفصاااحا   ، تذكرة رتشاااکدة رذربيگدلي، مجم شااايرا بيگيدیوان الشفففعرا حفدیقة

ت؛ لاعاتي رمده اسدنبلي اطّ بيگ  اق خان هدایت و نگارستان دارا تأليف عبدالرّرضااقلي

انااد. در تااذكرة اختر و تااذكرة كادام ميدان صااالاه و جواید كتاااب او را نگفتاها هيچامّا

بر »چند كلمه رمده است:  ، در حدّ ا  شدهنيد كه به رن اشاره ةالابرارتسلیو  الاحرارتجربة

صله و جایده »عبارت دیگر (؛ 111: 1505تبرید ، نژاد)نرجي« و انعام او افدودند وظيفه

(؛ ولي در مدایح حسينيه به اعطا  لق  001: 1، ج150۱)دنبلي،  است «و تحساين یافت

 ر  نيد به تفصيل بيشتر سخن نفته است:او نيد اشاره شده و دربارة ارسال مقر

الله و ساالامه صاالوات- طال كتاب مثنو ... در توصاايف لدوات ... علي ابن ابي»

 ةبه نمر قبلة عالم و عالميان رسانيده، رن ننجين ،به رشتة نمم كشيده... بعد ا  اتمام -عليه

  ا  قعرایي ملّالشّشيخشايخوخيت به نامه ناميده و او بنابر نوهر شااهوار را... شاهنشااه

اشااارت رفت كه همه  كمال اكرام نردید. جایده و صاالة رن كتاب را به كاتاب دفترخانه

ر  او افدایند و مبللي به صيلة انعام در وجه او سااله به اضعاف مضاعف وجهي به مقرّ
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برات نمایند؛ لهذا همه ساله تنخواه مذكور را به اصفهان حواله و ا  فيض مرحمت خدام 

 .1(14-1۱ )اصفهاني، د:« ي مقام بندنان بيش ا  رنچه باید و شاید و  را عاید شد عال

(، به مبلغ صاالة قصيدة او ق. 1154ابوالحسان حریف )متوفي دربارة مير ا ،همچنين

نمير در صلة این قصيده مبلغ پنجاه تومان نقد و مقدار و ا  رن امير بي»اشاره كرده است: 

 .  (110 )اصفهاني، د:« خویشتن با یافتكلي جن  به جهت تدارک 

جمن خاقان و تذكرة دلگشاااا و و ان ءالفصاااحاگارساااتان دارا و مجم در تاذكرة ن

ه در ك كيف رن نيست؛ ضمن رن و ذكر  ا  این صاله و كمّ الابرارتسفلیةو  الاحرارتجربة

بد بان سواد و ( ا  این شااعر بسايار بدنویي شاده و فرد  كم0۱1-0۱4تذكرة خاقان )

 دانسته شده است؛

لي ا  اشااعار شاااعران دارد؛ با ها  مفصااّ این كتاب همچون انجمن خاقان، نمونه (ب

لاعات مختصاار  رمده؛ ولي در این تفاوت كه در انجمن خاقان دربارة خود شاااعران اطّ

همچنين قصاید و قطعات  .فرساایي بيشاتر  شاده اساتاین تذكره دربارة شااعران قلم

 كنون به طب  نرسيده است.  لي ا  شاعراني نقل كرده كه دیوان رنان تاصّتاریخ مفماده

ها  دیگر است و پژوهشگر را تعداد ابيات نقل شده بيش ا  تذكره ،در برخي موارد

تر و كساني كه رثارشان ا  دست رفته است، ها  بيشاتر  ا  شعر شاعران نمنامبه نمونه

بيت  11 ءالشعراحدیقة( در ق. 1111اصافهاني )متوفي دربارة رهي ،كند؛ مثلاًرهنمون مي

( و 15۱بيت، در تذكرة دلگشا )  0(، 037، 1)ج ءالفصاحامجم (، در 744-1۱۱، 1)ج

بيت  31كه در مدایح حسينيه  بيت نقل شده است؛ در حالي 3(، 311انجمن خاقان ) 

 01حسينيه (. همچنين در تذكرة مدایح 7۱ -71ا  قطعات و قصااید و  موجود اسات )

ر كه د حالي اصافهاني نقل شده است؛ دردباقر عاميبيت ا  قطعات شااعر  به نام محمّ

بيت و در تذكرة انجمن  5( تنها 143۱، 1)ج ءالفصحاو تذكرة مجم  ءالشعراحدیقةتذكرة 

 بيت ا  او رمده است؛ 1( 310خاقان )
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 عصرها  معروف شااعران ثبت شده كه در تذكره دربارةلاعاتي در این تذكره اطّ (ج

 اصااافهانيمثلاً دربارة ناط  را یافت؛ توان رنمي ،ساااختيقاجار اثر  ا  رن نيسااات یا ب

 (.  111داشته است )« ءعراساحرالشّ»لق   ،(، رورده كه ا سو  دربارق. 1153)متوفي 

-1010: 5)ج ءالشففعراحدیقة(، 114۱-1140: 1)ج ءالفصااحاا  این شاااعر در مجم 

(، و تذكرة دلگشاااا 550-557: 1)ج المحمودسففففینة(، 110-115اختر )تاذكرة (، 1011

اشااااره نشاااده اسااات. در تذكرة انجمن خاقان و  ي( یاد شاااده؛ ولي به چنين لقب31۱)

 د فریدنينيد اصاالاً نامي ا  و  نرفته اساات. یا همچنين دربارة ساايدمحمّ الاحرارتجربة

لاجرم یکي ا  امير ادنان كامکار »حساااينيه رمده اسااات: در مدایح « رتش»ص به متخلّ

اللهي رساايده، به نيابت م نردیده و به رن واسااطه به خدمت حضاارت ظلوالاتبار را معلّ

مي شاهدادنان (. كسوت معل175ّ )اصفهاني، د:« صادارت اصافهان مفتخر و سرافرا  شد

 حدیقةالشعراء(، 071)ا  اسات كه در شارح حال این شاعر در تذكرة انجمن خاقان نکته

 ( مذكور نيست. 137، 1)ج المحمودسفینة(، و 147، 1)ج ءالفصحا(، مجم 1۱، 1)ج

لاعي وجود عصااار قاجار اطّ ها  مهمّدربارة برخي ا  شااااعران كتاب، در تذكره (د

اكبر پيمان ا  نساخة اساس، ا  شاعر  به نام رقا علي 140ندارد. برا  نمونه، در صافحة 

كند كه چند  توسا  دربار عقوبت شده و  ارعين بلوک ماربين اصافهان یاد ميرعایا و 

كند. ا  این نقل مينيد  بيت ا  اشااعار او را 11 این مؤلّف. به مدح امير با نشااته اساات

، انجمن خاقان، رتشکده، ءالفصحا، مجم المحمودسففینة، ءالشفعرایقةحددر تذكرة شااعر 

ن جمله مناب  نادر  كه به ای ا  ،نامي نيامده است؛ بنابراین، و تذكرة دلگشا الأحرارتجربة

ا  شاعر  به  553شااعر پرداخته اسات، همين مدایح حسينيه است. همچنين در صفحة 

نامي ا  او نيامده است. اصفهاني ا  فوق ها  برد كه در تذكرهنام رقامحمد شافي  نام مي

بيش ا   ،در ادامه دهد وميه دست لاعاتي بپدر و اجداد و سارنذشات این شاعر نيد اطّ

كند كه در هيچ جا  دیگر ثبت نشده است. بدین ترتي ، صد بيت ا  اشعار او را نقل مي
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هایي ا  شااعر ویژه نمونهعاتي دربارة شاااعران ناشااناخته و بلااطّدربردارندة  این تذكره،

خواهد  مفيد معاصر بسيارادبيّات ایشان است كه در مطالعات تاریخي و سبکي در حو ة 

 بود.

 

 ه ش  دبی نویسنده د)  ذکرهبر)سی -1-0-1

حساين خطيبي در بررسي اقسام نثر، ميان نثرها  علمي و عقلي و نثرها  وصفي، نقلي 

طور و خبر  تماید قائل اساات. در دسااتة اول معني بر لفب للبه دارد و اساالوب نثر به

قطعيت و صراحت دستة اول را كامل ا   بان شاعر متماید اسات؛ ولي در دستة دوم كه 

 (.  07: 1511ي و ادبي بيشتر است )خطيبي، ندارد، ظرفيت قبول مختصات لفمي و فنّ

ان نش« تعادل وصاف و خبر»شاميساا نسابت لفب و معنا در متون ادبي را با مفهوم 

 عين شااود متن ادبي دردهد. اعتدال در كاربردها  هنر  و صاانای  لفمي، سااب  ميمي

 :ک..عهدة انتقال خبر و محتوا  خود نيد بررید )ر  یباایي و فخاامت دارد، ا حاال كاه 

 (.510: 15۱7شميسا، 

نفتة  بهيت دارد. ها اهمّلاعات تذكرهتوجاه باه این مباحد در بررساااي محتوا و اطّ

 ها جا  پرداختن به ساابت و سااياق شاااعر یا قضاوتها بهمماهر مصافا، الل  تذكره

: چهارده(؛  یرا 1: ج1501اند )هدایت، اظي و با   با كلمات پرداختهادبي دقي ، باه لفّا

شاعرانه  ها ها، تفننافسانه ؛ و ا تا علمياند بوده ها ا  قدیم بيشتر یت نونة ادبيتذكره

 ،این وجود بااند؛ بوده مشحونبه مسائل ي خرافي نسابتها  ساطحي و حتّو قضااوت

ا  این نمر به دو  يست وتاریخي و ادبي یکسااان نها  عصار قاجار ا  نمر وجوه تذكره

 شود:دسته تقسيم مي

 كتابمة و مقدّ هها  اصااالي كتاب )فارز ا  دیباچخشهایي كه یا در بتذكره (الف 

وشته كتاب به نثر مرسل ن ي در كلّشد(، یا حتّت قدیم معمولاً مصنوع نوشته ميكه به سنّ
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ا   لاعات و حکایاتيها  لفمي به دنبال نقل اطّسااا  شااده و بيش ا  پرداختن به قرینه

 ؛است ءالفصحامجمعو  حدیقةالشعراء ،هاوع تذكرهشاعر موردنمر است؛ نمونة این ن

ا ي یبه نثر فنّ ،ها  پ  ا  رنمه و چه در بخشهایي كه چه در بخش مقدّتذكره (ب

ها خود در شمار رثار ادبي و نثر شاعرانة عصر قاجار . این تذكرهاندمصانوع نوشاته شده

 تذكرة دلگشا و انجمن خاقان است.  ،ها  رنترین نمونه. ا  مهمهستند

در سراسر كتاب به  وا  شامار دساتة اخير است  ة مورد بحد،كتاب مدایح حسايني

ا لاعات ی یاد  انتقال اطّ این تا حدّساااا   پرداخته اسااات؛ بنابرپردا   و قرینهساااج 

 بين هایيها  ادبي جا  خود را به با   با الفاظ داده اسااات. با این حال، تفاوتداور 

هااایي چون رهتااذكدارد: هااا  مصااانوع این عصااار وجود این تااذكره و دیگر تااذكره

اند و در كار ران پرداختهعمدتاً به بيان شارح حال شاع ءالفصاحاو مجم  حدیقةالشفعراء

شود؛ ولي در تذكرة مدایح حسينيه رویکرد ظریفي ها  ادبي دیده ميندرت بررسيبرنان 

ه صورت ك. بدیناستها  ژانر  بسيار مفيد به انواع شاعر  وجود دارد كه در بررساي

  دارد، ي كه شااعر در رن تسلّ اصافهاني، در نقد شاعر یت شااعر به نونة ژانر  خاصاّ 

 ؛ها  ژانر  قضاوت كرده است  شاعر در نونهي دربارة ميدان تسلّحتّ و ح كردهتصاری

 نوید:دربارة مير اصادق پروانه ميکه چنان

ه كه  بان ب با رن.. . اش نيد طر  لدل شامل استسارایي مایل و قصيدهلالباً به لدل»

مدح نواب  ا بهسارایي نگشوده و طری  مدح و ثنا را ن يموده، افتتاح ثنانستر  رقصايده

 .(37 )اصفهاني، د:« وله السلطاني نمودهالدّامين

ساارایي اساات، او در شاااعر ، لدل كه فنّ و با رن»و دربارة رقابابا  عارض رورده: 

 (.  505)همان: « هردم در مدح رن خدایگان قصاید لرّا سراید

ر با دیگها  این اشاارات در كتاب مدایح حسينيه به قدر  تکرار شده كه در تذكره

  ا  كه حاكي افيت و كميت نمونة مشااابهي تا امرو  ندارش نشااده اساات؛ نکتهياین ك
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شاعر كتاب، یعني  71شاعر ا   11که برا  این كتاب اسات؛ چنان ها  ادبي خا ّار ش

 شناختي دارد. چهارم شاعران، اشارات ژانر  و نونهبيش ا  یت

ر لایت و دلالت كلان  متن در مدح نکتة دیگر  كه در این كتاب مشاهود است، تأثي

كه كتاب همچون اثر  ادبي در مدح و یر نوشااته شااده و  رنجا صاادر و یر اساات. ا 

نذارانة اند، نویسااانده ا  نقد ار ششااااعران كتاب هم در  مان تأليف الل   نده بوده

 دیده، بساايار محتاطانه قلم  كه نقد  را ضاارور نيد در موارد و  شاااعران پرهيد كرده

نوید و نقد  نسبت به شعر دصادق ناط  سخن ميرانده است؛ مثلاً وقتي دربارة رقامحمّ

 نویسد:مي ا  ليرمستقيم و لحني محتاطانهشيوهبه، و  دارد

که باید و شاااید، اسااتعداد خویش ظاهر رار  مضااامين بدی  ساافته، چنانچه دَانر»

... قصاید لرا در مدح بندنان  تننموده. اميدوار است كه ا  یمن تربيت این دولت ابدمدّ

 (.  077)همان: « مذكور نردد ،هورعالي مسطور و در قرون و دا

 يحال دهد؛ دراین نمونه بيشاترین حد انتقاد به شاعر شااعران را در تذكره نشان مي

تر  نساابت به شااخصاايت و شعر تر و شادیداللحن ها  دیگر به نقد جدّكه در تذكره

: 1571؛ نروسي، 11۱، 1: ج1501: هدایت، .ک.ر ،برا  نمونهشویم )شااعران مواجه مي

140  .) 

یيد ساابت لال  در مکت  با نشاات، أاین، در كتاب مدایح حسااينيه، در ت علاوه بر

د رویکرد نق مطاب  لهأسارودن شاعر به طر  قدما هنر بدرني دانساته شده است. این مس

كه بر اصااالت و برتر  شاايوة قدما تأكيد دارد. دربارة  اسااتادبي شااعر دورة با نشاات 

سارایي به سياق مشایخ سلف لدل همانا در ساخن»نویساد: مي ،«تساليم»نام شااعر  به

طرا  ، طر  قدما را به نوعي ا  عهده بررید كه همگنان را به تشکيت سراید و در قصيده

ي، د: اصفهان)« ین اشعار پردا د!توجهي به این عالم چگونه به نفتن ااندا د كه و  با كم

115.) 
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که در شااود؛ چناناین عصاار نيد مشاااهده ميها  دیگر مشااابه این معيارها در تذكره

طر  »(، رمده اساات: ق. 1134دعلي مایل )متوفي تذكرة نگارسااتان دارا دربارة مير ا محمّ

با این ؛ (111: 1)ج« ابوالفرج رشااناسااتكلامش در نمم به شااعرا  قدیم مانند انور  و 

يال خباید نو باشااد، تا به نقل معنا و  شااعرها  خيالي و مضااامين حال، تركي  صااورت

که در تذكرة مدایح حسينيه برا  برخي ا  شاعران تعبير شااعران كهن متهم نشاود؛ چنان

 .(11۱و  00اصفهاني، د:  :ک..ر ،رمده است )برا  نمونه« نوخيال»

 

 س خت ) کت ب  -1-2

ي فمه و دو فصل مشب : فصل اول به معرّ حساينيه مشتمل است بر یت مقدّتذكره مدایح 

د و انتاریخ ساااختهشااعرایي كه دربارة ابنية صاادر در ایران و عتبات عاليات عراق، ماده

اند، در ثنا  صادر اشاعار مدحي سروده كه حال شاعرایيفصال دوم به اساامي و شارح

صل كه در ف ي نام بردهست و ا  شعرایتر الاختصا  دارد. فصل دوم ا  فصل اول مفصّ

نا  مب ها نامي نيامده اساات. ترتي  نام شاااعران نيد براساااس حروف الفبا و برا  رن اوّل

 شاعران است.« تخلص شعر »

 

 ی کت ب مد یح اسينيهه ش خطّنسخه -1-8

امه همایي را در . این تحشية ار شمند علّ 1۱1۱نساخة دانشاگاه تهران )د(: به شمارة  (1

 نویسد:يت این نسخه ميابتدا و برخي صفحات ضمني دارد. همایي دربارة اهمّ

ت مشهوده در  مان خود صدر كتابت شده و شاید ا  انسخة حاضر با قراین و امار»

فاتي ف در متن و حواشاااي تصااارّخود مؤلّ ليه تأليف باشاااد كه به خ ّها  اوّنساااخه

 (.0)اصفهاني، د:  «دكنیاد ميه العالي ظلّادّمحسوس است و صدر را با دعا  ما

كه این تأليف رلا  شد حاج  1111در ساال »نوید: و  دربارة قدمت نساخه نيد مي

وله الدّ لقبش به نمام ،(111۱پایان تأليف )وله داشت و در الدّدحسين خان لق  امينمحمّ
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جا چ كنرساايده بود؛ به این جهت در هيصاادارت عممي ا هنو  به مقام ارتقا یافته بود؛ امّ

وله به الدّامين ،فا  لق  صاادراعمم یاد نشااده و در بعضااي مواضاا  به خ  خود مؤلّ

 )همان(.« ل نردیدهوله مبدّالدّنمام

و یر  و به خ ّ به قط   0/331ي )م(: به شمارة نساخة كتابخانة مجل  شاورا  ملّ (1

  ؛شکستهنستعلي  نوشته شده است. این نسخه 130 صفحه دارد.

نساخة كتابخانة مجل  سانا )كتابخانه، مو ه و مركد اساناد مجل  شاورا  اسلامي( ( 5

 رن ثبت شده است. خ ّ« ءالشعراتذکرة». این نسخه به عنوان 7۱07)س(: به شامارة ثبت 

 فاقد مقدّمه است.و افتاده  رلا  نسخه ؛صفحه دارد 000و نستعلي  است 

صفحه  170. این نساخه 1۱45ساليمانيه تركيه )ت(: به شامارة ثبت نساخة كتابخانة ( 0

نساتعلي  است. با توجه به تعداد صفحات، احتمالاً در اواس  نسخه شرح  دارد و به خ ّ

 تر رمده است.احوال برخي شاعران خلاصه

 به خ ّ 15. این نسااخه نيد در قرن 031یدد به شاامارة ثبت و یر  نسااخة كتابخانة ( 3

 برگ دارد.  175تابت شده و نستعلي  ك

برگ دارد و به  113. این نسااخه 1511۱نسااخة كتابخانة مرعشااي قم به شاامارة ثبت ( 1

 نستعلي  است. خ ّ

 

  ششن سی ل یه س   سبک بر)سی سبک نثر کت بب بر -2

ها  ، لایه«ا شااناسااي لایهساابت»اساااس روش  در تحليل ساابت نثر مدایح حسااينيه بر

ایادئولوژیکي،  باني )واژناني و نحو ( و بلالي را ا  یکدیگر تفکيت مختلف فکر  و 

(. با این شاايوه مختصااات فکر ،  باني و ادبي نویساانده و 10: 15۱1كنيم )فتوحي، مي

 شود.ه ميخوبي شناختثيرات تعامل بين این سطوح در فردیت سبکي متن نویسنده بهأت

، جدا ا  اشااعار شاااعران، در نثر متن منثور مدایح حسااينيه، بر پایة نسااخة اساااس 

 كلمه(. 544متوس   ةصفحه است )به ا ا  هر صفح 13كلمه و  1۱117تذكره، محتو  
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 اوزة فکرش  -2-2

  صویره ش  جم )ش بهشت و  فل ک د) نقش صفت -2-2-2

بسامد صفات مركبي كه به بهشت و عرش و فلت اشاره دارد، در متن بسيار  ،طوركليبه

ه جایگاه نویسنده ب ةنگر ي بربالاسات. این صافات بر دو بنياد در سطح فکر  و محتوای

و دیگر رباداني  ؛مدح در نمام هنر  و  دلالت دارد: یکي بلند  مرتبة ممدوح و رثار او

، «اصفهان و بلاد دیگر بهشت است»تعارة كلان كشاور و بلاد به دسات ممدوح كه با اسا

 ، یعني«اندیشة كلان متن»ها  تصویر  درجهت بدان تصاریح شاده اسات. این خوشاه

رميد اعمال عمراني او تبيين شااده مدح و یر و بلندمرتبه دانسااتن او و نيد سااتایش الراق

 است.

 :و امور بهشتيبهشت  (الف

، 31، 03، 01نشان )(، بهشت17، 10مشاكل )ت(، بهشا103، 101، 31، 1۱، 14خلدرثار )

، 533، 100، 01طرا  )(، بهشااات315، 5۱0، 553، 151، 110، 111، 101، 114، 11، 14

(، 115بنياد )(، بهشت150، 04قرین )(، بهشات514، 11۱، 14ریين )(، بهشات0۱3، 015

(؛ 150، 04، 71(، كوثرریين )171نشااان )(، جنت105بنيان )(، بهشاات105نمود )بهشاات

 (.154(، مينووَش )101، 113، 144، 07نهاد )(، مينو101، 157، 51، 11پاسبان )ملائت

 كار رفته استبار در متن منثور عبدالباقي حسايني به 57« بهشات»واژة  ،طوركليبه

 الدوله است.كه الل  صفتي برا  شهر اصفهان یا ابنية امين

 

 :عرش و فلت (ب

(، 70، 14، 01، 01، 10بنيان )(، فلت۱بساااطت )(؛ فلات157، 13، 51، 11بنياان )عرش

(، 100، 150جناب )(، فلات14حيران )(، فلات05پيماا )(، فلات01فصااااحات )فلات

اساس (، نردون۱قباب )(؛ نردون540فرساا )(، فلت100رفعت )(، فلت131مرتبه )فلت
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(، 175رفعاات )دون(، نر157وفاااق )(، نردون51نمود )(، نردون140، 1۱، 1۱، 11)

 (.01(، س هرمثال )11(، س هررواق )134اثير )جلالت

كار رفته اسااات و الل  برا  بار در متن به ۱« نردون»بار و واژة  11« فلت»واژة 

 ها  مرك  استفاده شده است.ساخت صفت

كه دهد، ها  متن نشان مير در متن رمده است، بررسيدر جن  این صفات كه مکرّ

ر  یا ایدئولوژیت كه در نثر نویسنده نمود ادبي و بلالي داشته باشد، ناچيد ها  فکجنبه

و  كندمياح امير، مدح عنوان مدّ است. دلالت اصلي تذكره مدح امير است؛ و شاعر نيد به

رداخته ه بيشتر پ. در ادامه به این مسألمتن در محور فکر  ا  این سطح فراتر نرفته است

 شود.مي

 

 دل لت کل ن مد  ممدو  د) ج ل   ذکره  -2-2-1

که انر مضااامين سااخن نده، الل  شاابيه به مدح اساات؛ چنانها  ادبي نویساابررسااي

ته شده رید به طل  صله نفنمر ميشود كه بها  ميبه نمم تبدیل شود، مدیحه عبدالباقي

ه بحقيقت لایت و معنا  اصلي و كلان متن مدح ممدوح است، و شاعران نيد  است. در

واسطة انتساب  دهندنان سخاوت و هنر او، باخواران دربار ممدوح و نمایشعنوان ریده

ن یالدّدربارة هما كه جلال ،شوند؛ برا  نمونهي مدح ميو قرابت با ممدوح، ار یابي و حتّ

( چنين 0اصفهاني، د:  :ک..رورد )رحساب ميهمایي او را ا  شاعران درجه سوم قاجار به

 رورده است:

ست. و  همين نه در مرات  شاعر  ماهر؛ بلکه ف شاعرا و مشاهير فصحایا  معار»

ور؛ بلالت نثرش ا  نممش و فصاحت نممش ا  نثرش نستر  بهرها  جمي  فنون سخن

 (.53 همان:« )هویدا

 نویسد:مي« رهي»و دربارة 
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به  ،قرین است. در شهر ،ندین و هميشه با شواهد اشعارخلوت ،دایم به ابکار افکار»

نستر  معروف و مشهور و در مرات  شعر و شاعر  و  را طبعي ليور است. به سخن

 (.1۱همان: « )سرایي ماهراقسام شعر قادر و در قطعه

ها  دیگر مدح شاعران، موارد  است كه رنان را با شعرا  بدرگ ا  نمونه ،همچنين

 نوید:مي ،جعفر صافيدكند؛ ا جمله دربارة مير ا محمّمقایسه مي

مانند او كسي قدم به  ،بعد ا  شاايخ سااعد  ،ساا  طرا   و دقای  ساخندر لدل»

 (.1۱همان: « )ميدان وسي  نمم فصيح ننهاده

 

 سع دتِ بل د و ش ار ن ب   وره به نقش د)ب ) و ممدو  -2-2-2

بار تکرار شااده  71ها  فکر  متن اساات و در متن منثور ا  كليدواژه« سااعادت»واژة 

، نشانقرین، سعادتریات، سااعادتاثر، ساعادتاسات. همچنين تركيباتي چون ساعادت

 بنيان و... ا  این واژه ساخته شده است. دستور، سعادتمآل، سعادتسعادت

هرو   اساات. سااعادت بلاد و به معني بختيار  و خجسااتگي و ب «سااعادت»واژة 

در نگاه  ،حقيقت شااعران و رثار شااعران همه با محوریت دربار ترسايم شاده است. در

سعادت رورده و عمل درباریان،  ب به دربار و ممدوح برا  شاعران و شعر رنانمتن، تقرّ

 بار رورده اساات. بنابراینویژه شاااه و و یر برا  بلاد و خلقي كه در بلادند سااعادت بهب

في شااده اساات )همان: ، معرّ«رثارسااعادت»ها با صاافت طور كه دیار و بلاد و مکانهمان

 فصحا  و نامدار شعرا »اند: (، شاعران تذكره نيد با همين صفت مدح شده130و  150

 (.150)همان: « نهاده عرض طب  بر رنگين مضامين ها نل رثارسعادت

اح ممدوح اساات، ملا م شاااعران مدّ  تجمّ كه محلّرا ساافر به اصاافهان  ،همچنين

ساعادت دانسته شده و این در جهت تقویت دستگاه شعر دربار  قاجار در تذكره است: 

 نر مجالست ا  مستفيض و كشيده رثار فرخنده دیار رن ساحت به سعادت رخت لاجرم»

 (.17)همان: « نردیده اعتبار و عدت مجل  صدرنشين
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 سطح زب نی -2-1

 اوزة آو یی -2-1-2

ه این ك رنجا پردا   است. ا ترین ویژني متن كاربرد نستردة سج در بخش روایي، مهم

ي ها  ادبي و بلالبخش،  یرمجموعة مختصات ادبي و بلالي متن است، در بررسي لایه

پردا  ، كاربرد كلمات ویژني ساااج  علاوه بره تفصااايال باه رن خواهيم پرداخت. با

ها در نان نيد در متن چشامگير است. این نمونهجن  عربي در محور همنشايني واژهم

 شود:رورد و سب  ایجاد موسيقي در متن ميوجود ميبه «اشتقاقجناس »الل  موارد، 

 «راني پوشيده و نهاني نماند كه ...سخ ناظران مناظرداني و نکته شااعران مشااعربر »

 (؛۱)همان: 

فاخر و جي  و  خلعتباه  مخل لاا م فرمود كاه بر دوش اهاالي رن مر  و بوم را »

 (؛103)همان: « دامانشان پر ا  سيم و  ر فرماید

رشکار و نهان دست عنایت  مساتحساانو طری   احسانا  كمال مرحمت به وجه »

 (.017)همان: « نشاده

كه در  طورالتدام به رعایت قافيه در متن منثور، بسايار چشمگير است؛ به ،همچنين

ها با یکدیگر تفاوت رشاااکار  دارد نيد این قافية رتموارد  كاه طول جملاات و عباا

 رعایت شده است: هاعبارت

ر و شوقش د نویداساتعدادش به رن مرتبه كه در صلر سن مانند پيران كهن سخن »

مکتا  دانش و بينش به نحو  اسااات كه ليلاً و نهاراً با امر و  ید راه افاده و اساااتفادة 

 (؛11۱)همان: « پویدصرف و نحو 

و ا  داساااتان شاااعر و  صاااافيپناه جابتش همين ب  كه ولد ارجمند مرحمتا  ن»

نشان در این  مان طرح خاصي در است. همانا رن جوان سعادت كافياش همين شاعر 

 (.000)همان: « ساختهو شيوة دلباختگان كهن را تا ه  انداختهرفتار و نفتار 
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 ه ش و ژگ نی و نحوش أثير زب ن اربی د) ل یه -2-1-1

كند كه  بان عربي بر فارسااي ترجيح دارد و به اصافهاني در متن كتاب خود تصااریح مي

  بان رورده است:م بر شاعران فارسيهمين دليل در باب دوم شاعران عرب را مقدّ

ص؛ و شرافت للت ایشان بر لاجرم بنابر اختصاار قصااید شعرا  عرب و عدم تخلّ»

 (.133همان: « )ي داشتم بر فارسللت فرس، قصاید عربي را مقدّ

ا  هبر كاربرد فراوان واژهکه علاوهننثر شااااعر نيد اثرناذار بوده؛ چنا این عقياده در

 استعمال نيد در متن خود رورده است:ها  عربي كمعربي، ا  واژه

(، مشعر 345(، مأرب )1۱۱(، استکتاب )111(، منساّ  )150هایي چون مقاطر )واژه

(، دكاكين 11(، فوایح )11(، صاافایح )15(، تسااطير )0ه )(، منطوق14(، بسااالت )317)

 (.01تحصيص ) و (17(،  واهر )135(، مماثل )134) (، درار 13(، دوحه )01)

ر كلي نثطوركار رفته اسااات. بهها برا  ایجاد ساااج  بهبسااايار  ا  این واژه ،هالبتّ

اندا ة نویسااندنان عصاار نادر  و صاافو  در كاربرد مفردات عربي افراط اصاافهاني به

ة اساات. نثر دور ر اجاق دورة تليير رویکرد نثر دهندةنشاااناین كيفيت، . نکرده اساات

نسااابت نثر دورة پيش ا  خود، نرایش به هي در دورة پيش ا  مشاااروطيت، بقاجار، حتّ

سادني در دورة دوم نثر قاجار، یعني عصر مشروطه به اوج سادني دارد و این نرایش به

ل نثر سااادة عصاار (. درحقيقت  مينة تحو150ّ: 1570شااميسااا،  :ک..رسااد )رخود مي

 شاه، پدید رمده است. مشروطه در دورة اول قاجار، یعني عصر فتحعلي

 ، كاربرد فراوان تركيبات رایجدر مدایح حساااينيه ها  بار  تأثير  بان عربيا  جلوه

، 51« )الواق حساا »و...(،  15۱، 11۱، 114« )الأمرحساا »عربي اساات. تركيباتي چون: 

« المسرتلا م»و...(،  134، 150 15« )المقررحس »(، 154، 11« )الاشاارهحسا »(، 10۱

(، 015، 11۱، 14« )الرأسمساااق »و...(،  101، 1۱0، 100« )كثيرالموهباات»(، 100)

« الا عدا لا م»(، 110، 133« )المراممقضااي»(، 501، 110« )البيانعذب»(، 115« )باهرالنور»
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« الصاادقخلف»(، 101، 150، 01« )جدیدالبنا»(، 154« )البشااارهلا م»(، 5۱1، 100، 53)

 ( و... .317)

 كند:عربي استفاده ميصدر و شاه ا  جملات تأبيد همچنين در دعا  

 باتِتَّعَّ حاتُو مفتَّّ القصففورِالابواب علیقةُه مغلّجلالِا لازالت قصففورُشاااه قاجار فتحعلي»

 (.14:)اصفهاني، د« رورِالسّ ت بانواعِه صارَّمالِآ

 و نظمُ اًمنظوم الاطباقِ اوراقُ ه مادامَّشففوکتِ ه و نظمَّدولتِ نظامَّ لازالَّمحمدحسااين خان »

 )همان(.« معلوماً الافلاکِ علی صفایحِ الکواکبِ

 كاربرد قيود و حروف اضافة عربي نيد در متن بار  است:

يض خود را مستف ليلاً و نهاراًاثر رسم ثنانویي را دمي فرونگذارد و بار  رن صداقت»

 ؛(110-115همان: « )دارد

رسم شعرا  كهن را تا ه  الشعرااقتدائاً لملتسارایي بالجمله در ثناخواني و ساخن»

 ؛(551همان: « )كرده

اربعة دارالسلطنه اصفهان و مقامش الل  در مدارس  من محالموطن او در سرحد، »

 (.551همان:« )رن خلدبنيان

 

همچنين در سطح نحو ، در تطاب  صفت و موصوف در جم  و تأنيد و تذكير نيد 

 متأثر ا  بافت نحو   بان عربي است:

مر  روضات و عمارات مباركات،اسان اخلاق و مکارم صافات و بنا  لهذا بنابر مح»

رثار ا  رو  ارادت و اخلا  شعار و فصحا  بلالترن امير كامکار را شاعرا  فصاحت

 (.11همان: « )در مراسم مدحتگر  شتافته

 (.17۱همان: « )مند و كامياب كردهرن خدایگان بهره عنایات بلانهایاتخود را ا  »

 (.514همان: « )ابواب حسرت بررو  خلد برین نشوده ية شریفهابنا  رشت »
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 ه   سطح و ژگ نی(س زش و ک )برد گستردة  رکي  رکي  -2-1-2

ها  كليشه همچونوجود دارد كه  در متن صاورت صفات مرك به ر ها  مکرّتركي 

 14« )شااعاربلالت»و « شااعارفصاااحت»ها  شااود. ا  جمله تركي  باني بارها تکرار مي

بار در متن تکرار  11بار( جمعاً  11« )رثارفصاحت»و « اثرفصااحت»، «رثاربلالت»بار( و 

ته ها  بسيار  ساخ، نيد تركي «بلالت»و « فصاحت»ها  با واژه عبدالباقيشاده اسات. 

 كي ا  نقش كليد  این دو واژه، در نقدها  شاعرانه بوده است:است كه حا

، 14، 05، 01، 51، 14نشااان )(، فصاااحت10۱، 1۱1، 100، 04، 17ریين )فصاااحت

13 ،11 ،74 ،70 ،17۱ ،101  ،101 ،130 ،117 ،513 ،553 ،53۱ ،040 ،051 ،315 ،)

(، 30مآب )حت(، فصااا01بنيان )(، فصاااحت5۱7، 510، 514، 101، 1۱طرا  )فصاااحت

(؛ 317لوایح )(، فصاحت111توأمان )(، فصاحت171پيرا )(، فصاحت30مقال )فصااحت

 (.10۱قرین )(، و بلالت74بنيان )(، بلالت01ریين )(، بلالت1۱طرا  )بلالت

 ننجد،ا  ا  تركيبات  باني در متن رمده اساات كه در این مقال نميحجم نسااترده

عصر صفو  رواج یافته و در رثار دیگر عصر  در ا   را كهسليکن، این شايوه ا  تركي 

شاود، باید ا  عناصار اصلي نثر دیواني در سطح واژناني دانست. مشااهده مي قاجار هم

ر ، نيد الأخبار ناصدر تاریخ حقای « اثروحشت»و « اثرقيامت»برا  نمونه تركيباتي چون 

 (.  14: 1، ج1500خورموجي،  :ک..رمده است )ر

 

 سطح دستو)ش و نحوش -2-1-0

 ک )برد  فع ل وصفی -2-1-0-2

ها در دورة نثر مصانوع رواج یافت و امرو ه خلاف فصاحت دانسته نونه فعلكاربرد این

 كار رفته است.(؛ ولي در متن مورد مطالعه فراوان به514: 5، ج1501شود )بهار، مي



 22 ةب شم )2012  بست ن ب سومبيست و  س ل بن مهک وشفصلن مۀ المی  71

 

ت و بنابر قل داشتهم شعرا مقدّ... حقير بر سایر  رن شاعرا  نامدار فصاحت شعار را»

فا ، به مرتبه و شأن ایشان اكتنگاشتهرن جم  و اختصار رن اشعار لير مرت ، در این باب 

 (.10)اصفهاني، د: « رفت

... ترقي كلي در احوال  در مدارس اصافهان بنا  تحصايل نذاشته، به اندک  ماني»

م نردیده و به رن الاتبار را معلّخيرماآلش پادید رمده، لاجرم یکي ا  امير ادنان كامکار و

اللهي رسيده، به نيابت صدارت اصفهان مفتخر و سرافرا  واسطه، به خدمت حضرت ظل

 (.175همان: « )شد

 

 اذف فعل -2-1-0-1

مر ن شاااود كه ا مي ي بدون قرینه در این متن دیدهحاذف فعل به قرینة پيشاااين یا حتّ

 فصاحت ناپسند است.

اهر فدایش، ظعبادات رو نموده و ناهي ا  فيض  لال ركناباد جانالله اكبرنویان به »

 (.047همان: « )ا و به استحکام اركان طاعات فدودهر و مصفّو باطن خود را مطهّ

مکان كه ا  شااکاف هر دیوارش جلد  در افلان بود، نلسااتان و در هر رن ویرانه»

 (.11۱همان: « )شاخسارش بلبلي نلمه خواني بنياد نمود

  به مير ا كوچت. اجداد ابي و امي و  دشفي ، ملقّوصال، نام شریفش مير ا محمّ»

: همان« )مالش نسيم دانش و بينش در اهتدا ا  اصافهان و شايرا  اسات و در نلستان ك

0۱3.) 

 

 ه  و  ت بع  ض ف تاطف و ژه -2-1-0-2

لفب بر خبر للبه دارد و نویسااانده بسااايار بيش ا  ارائة  ،در تذكرة عبدالباقي اصااافهاني

فرساااایي كرده اسااات؛ همين مساااأله ساااب   ، قلملاعات و محتوا  خبر  و فکراطّ

ل اصفهاني اشکاشده است. اطناب در سبت عبدالباقيدر سابت شااعر  رمدن اطنابپدید
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ها  دا  پرو سج ها  لفمي سا  مختلفي دارد. یکي ا  بار ترین اشکال رن كه به قرینه

سيار ب ها و و تتاب  اضافات است. این شيوهنویسانده نيد یار  رسانده است، عطف واژه

ها ها  عطف واژهخورد. نمونهها  كتاب به چشاام ميپركاربرد اساات و در تمام بخش

 برا  اطناب در كلام:

 رثار ا  رو  ارادت و اخلا  در مراسمشاعار و فصحا  بلالتشاعرا  فصااحت»

 (؛11)همان: « مدحتگر  شتافته

بعد ا  شايخ ساعد  شايرا  مانند او كسي قدم به ميدان وسي  نمم فصيح ننهاده و »

نساتر  نداده، همانا در مرات  شاعر و شاعر  و بر مقالات و پرور  و ساخنداد معني

 (.1۱)همان: « تأليفات ا  لدليات و قصاید و قطعات و مثنویات است

شعار شعرا  فصاحت»شود، عبارات معطوف فوق مشاهده مي ها که در نمونهچنان

هم  معنایي نددیت به« نستر پرور  و سخنمعني»و نيد عبارت « رثارو فصحا  بلالت

 راه سج  رمده است.  سا   ا منمور اطناب در كلام و قرینهدارند و فق  به

ه در ت. این شيوطری  تتاب  اضاافات اس ها  هنر  ا شايوة دیگر عبدالباقي، اطناب

 رید:حساب ميا  هنرها   باني به ، بان فارسي

 (؛1۱همان: )« الدرجات  اصفهان  خلدرثار استدجعفر، ا  سادات  رفي مير ا محمّ»

و هر نف  با شاواهد  مضامين  اشعار  ابکار همنشين و ا  سالر مدح و ثنا  بندنان »

 (؛051)همان: « عالي با نشاط و خرمي قرین

الساالطاني و تعریف و تاریخ ولهالدّصاافات  بندنان  امينيف ذات  فرخندهدر توصاا»

بنياد، نلها   مضاااامين  رباد ]و[ دكاكين  معدلترباد و امينعلامات  فتحعمارات  مسااارت

 (.117همان: )« دلنشين این قصيده را همچون كواك  درخشان بر طب  نمم نهاده

شدن وصف نردیده است و ساب  مؤكّدتاب  اضاافات در وصاف، ها تدر این نمونه

ساااادات »که در عبارات پردا   اسااات؛ چناانساااا   و ساااج یناها  برا  قر ميناه
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« علاماتعمارات مسااارت»، و «صااافاتذات  فرخنده»، «اشاااعار ابکار»، «الدرجاترفي 

 شود.مشاهده مي

 

 ارف )بش« که»رمل ت ب  و و اطف و  گیپيوست -2-1-0-0

كند. این شيوة كاربرد عطف، جملات هم ایه را به یکدیگر وصال مينویسانده ا راه واو 

نردد. در متن، جملات به شيوة كاربرد فعل عطف، ساب  اطناب و پيوستگي جملات مي

رو جملات تا چندین خ  ادامه صاال شااده اساات؛ ا اینوصاافي یا عطف به یکدیگر متّ

 رسد.یابد و به نقطة پایان نميمي

ة دلنشااين را به مجا  عروس شااهرها نفتند ، این  مان ا  انر پيش ا  این رن خط»

پرتو التفات شااهریار جهان و مشاااكلي توجهات خدایگان مر این سااخن را ا  حقيقت 

انر اهل رن دیار خلد رثار را مؤمنين خواندند اكنون مجاورت بر رن بهشت رو   و نشان

 (.31همان: )«  مين به ثبوت این معني را دليل و برهان است

اكنون به حکم مصاااحبت فصااحا و بللا چنان با هر  بان رشااناساات كه انر و  را »

در فن نمم و نثر چنان رنه و داناست كه  و هداردساتان نلشان ساخن خوانند رواسات

 (.100همان: )« انرش صاح  هدارفن دانند، بجاست

 ا  وشايوة دیگر نویسنده در كاربرد جملات طویل و اطناب، ساختن جملات درونه

پيوندد است. این شيوه نيد جملات را به هم مي« كه»وضايحي یا توصيفي با حرف رب  ت

 و مخل سادني و رواني متن است:

در توصاايف بالات و بساااتين و تعریف اسااواق و دكاكين دلنشااين بخصااو  در »

عرصاة ميدان نقش جهان منصل بدكاكين ميمنت بنيان، مشتمل بر  در كه وصاف دریاچه

رور ميدان سارور  و رن شناور بحر نيت اختر  بنياد اسات، رن نامبساي صافه و ایوان 

 (.01همان: )« نموده...
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ا  وسااعت و صاافا ليرت جویبار جنان و رشاات  كهرود ا  ساامت دیگر به  اینده »

بحر عمان است به طراحي بالبانان سعادت پيوند و معمار  بنایان هنرمند طرح چهارباز 

ا   هكد و بر خاک رن فضاا  دلگشا مشت و عبير بيختند تا ه و دروا ه بلند روا ه ریختن

 ليرت باز جنان است كهرشت رن خيابان بهشت نشان و بالاتش چهارباز قدیم اصفهان 

صاال متّ كه خجل و ا  خجلت عمارات متعل  رن دروا ه قو  بنياد عمارت سااعادت رباد

 (.101همان: )« به رن و همدوش با قصور جنان است، منفعل رمد

 

 سطح بل غی و  دبی -2-2

  شبيه -2-2-2

بار انواع تشاابيه به كار رفته اساات. بيشااترین  015در متن منثور مدایح حسااينيه، جمعاً 

شبه و ا وجههبيه بليغ است؛ تشبيهاتي كه در رننوع تش كار رفته ا تشابيهاتي كه در متن به

ترین ترین و هنر فشرده(. این نوع، 71الف: 15۱4شاود )شميسا، ادات تشابيه ذكر نمي

 در متن منثور مدایح حسينيه جمعاً  شود.و سب  ایجا  هنر  در كلام مي نوع تشبيه است

مورد در ساااخت اضااافي )اضااافة  511كار رفته كه ا  این ميان، بار تشاابيه بليغ به 550

درصد كل تشبيهات  01تشبيه بليغ جمعاً  مورد در ساخت اسناد  است. 11تشابيهي( و 

 شود.را شامل مي متن

 نمونة تشبيهات بليغ اضافي:

( ، بدم 1۱0شعار )(، صاداقت1۱1(، جواهر معاني دلنشاين )1۱1درار  الفاظ متين )

(، پنبه لفلت و 115پرور  )(، نلستان سخن115(، كعبة حضاور باهرالنور )11۱جهان )

(، نهال 11۱) (، جام مکارم خدایگاني11۱وله )الادّ(، ميخااناة مراحم امين110بيخود  )

(، سرمایة معاشرت 511(، خياط قضا )151(، دوحة خاطر اهل دل )151وجود مساعود )

(، ساقي 0۱3(، نسيم دانش و بينش )007(، سحاب عنایت بي نهایت )5۱۱و مصاحبت )

 ( و... .351(، ریاض صفحه )351(، قطرات معاني مني  )314الطاف )
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را  و »(، 115همان: « )خود سااا دشاااعر  شااعار »نمونة تشاابيهات بليغ اسااناد : 

 (.100: )اصفهاني، د« خوانندنلشن سخن  هداردستان

كه الل  تشابيهات متن در ساخت تشبيه بليغ است، این موارد نمونة  باتوجه به این

 ها و اقمار تصویر  در تشبيهات عبدالباقي است.خوبي برا  بررسي خوشه

اهرات مربوط به قلمرو تصویر  جو شونده در این تشبيهات،بيشترین تصاویر تکرار

تصویرها  و نيد تصااویر ننج و ننجينه است كه با این تصویرها ارتباط معنایي دارد. این

كار رفته است و در جهت پربها دادن به هنر شاعران ها  تشبيهي متن بهبار در اضافه 57

 و هنرها و كمالات ممدوح است.

و اقمار رن )فردوس و جنت و...(  «بهشاات»و « خلد»پ  ا  رن خوشااة تصاااویر 

ها  تشبيهي و تشبيهات بليغ متن دارد. این تصاویر جمعًا بيشاترین بساامد را در اضاافه

يت این اقمار تصویر  را در بار در متن تکرار شده است. در بخش سطح فکر  اهمّ 53

 اندیشة حاكم بر متن توضيح دادیم.

ة ها  تشبيهي و تشبيهات بليغ، حو ساومين حو ة تصویر  پربسامد متن در اضافه

دادن كه در جهت نشان س هر و كواك  و اجرام رسماني استتصاویر مربوط به افلاک و 

بار در سااااخت  11بلناد  جایگاه ممدوح و اعمال و رثار اوسااات. این تصااااویر نيد 

 تشبيهات بليغ متن تکرار شده است. 

كار رفته است. این شبيه در متن بهتشبيه تفضيل بيش ا  همة انواع ت تشبيه بليغ،پ  

 بار در متن رمده است: 11نوع تشبيه 

 «هماانا ناظرین رن نلساااتان خلدبنيان را باز فردوس با همه نيکویي ا  خاطر رود»

 (؛31همان: )

یت ا  بروج را مشتر  بسيار و بسي  انر بروج فلکي یکصد و سي در شمار و هر»

البروج نفتمي روا بود؛ انر با ار یوسف را هداران فلترا  ميدان در كار بود، انر رن با ار

 (.70همان: « )عدید خریدار، با ار یوسفش خواندمي بجا بود
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كاربرد را در متن دارد. این نوع تشبيه جمعًا  تشبيه مجمل مرسل بيشترین ،پ  ا  رن

بار در متن به كار رفته است. تشبيه مجمل مرسل، تشبيهي است كه در رن همة اركان  11

 (.33-30: 15۱4شود )تجليل، جد وجه شبه ذكر ميتشبيه به

(، 315ن كاشان )نشا(، باز بهشت5۱0، 553، 151، 110، 111نشان )اصافهان بهشت

 ( و... .514ریين )عمارات بهشت

 

  ستع )ه -2-2-1

 31ست كه ا فعل )تبعّيه(بيشترین نوع كاربرد استعاره در متن مدایح حسينيه، استعاره در 

 شود. اینها  فاعلي و مفعولي نيد ميبار رمده اسات. این نوع شاامل اساتعاره در صفت

نامند كه با دریافت متعارف ا  اسااتعاره كه در ميموارد را به این دليل اسااتعاره در فعل 

ها و این استعاره (. ویژني1۱7الف: 15۱4دهد، متفاوت اسات )شاميساا، اسام رو  مي

ني، كدكها  مکنيه و تشااخيص، پویایي و حركت در تصاااویر اساات )شاافيعياسااتعاره

1574 :135-130.) 

« به جولان روردهجهان... نهمت را در تنميم و تعمير ميدان نقش ميت همت عاليكا»

 (150: )اصفهاني، د

« تراویدهدعلي نام اسات كه این قصيده ا  طب  او و ا  رن جمله جناب حاجي محمّ»

 (.133همان: )

 (.171همان: « )عجم پيرا فصاحتدر ذكر شعرا  »

دومين نوع اساتعاره ا نمر بساامد، تشاخيص اسات. تشخيص در متن منثور مدایح 

 بار رمده است. 0۱حسينيه جمعاً 

كه به هر نلشان نلي حسان خود را جلوه داده، بلبلي  بان به سخنراني و  رنجا ا »

خواني نشاااده و به هر چمن ساارو  قد نيکویي برافراخته، فاخته بنا  مدحتگر  لدل

 (.۱همان: « )نهاده
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ونگار رن صفه و و ا  حسارت فضا و صفا  رن دریاچة س هرمثال و ا  ليرت نقش»

 (.01همان: « )فال رب ا  دیدة عمان نشودهفرخایوان 

ي و د رواندر تذكرة مدایح حسااينيه، تشااخيص الل  جنبة رواني دارد و سااب  پيون

ها  جان با جهان انساني شده است. تصویر لال  در تشخيصعاطفي طبيعت و امور بي

ر رثار براب عبدالباقي، رشت و انفعال یا ليرت بهشت، یا اجرام سماو  یا نل و نلدار در

ار شامند ممدوح اسات. بيشاترین تصویرها در این بخش به قلمرو تصویر  و معنایي 

س هر و افلاک  ،بار تکرار شده است. پ  ا  رن 14اختصا  دارد كه « تجنّ»و « بهشت»

بار تکرار شاده و در مرتبة سوم، نل و نلدار و  0و كواك  و اجرام رساماني اسات كه 

 بار در كل متن تکرار شده است. 1 نياهان و درختان است كه

بار در متن رمده و سااومين نوع پربسااامد  01پ  ا  این انواع، اسااتعارة مصاارحه 

 استعاره است:

؛ و خدانة نوهر ربدار كریمي كاه مخدن مدركه را ا  عطایا  معاني دلنشاااين پر ا »

 (.7همان: « )نموده درّ شاهوارحافمه را ا  جواهر  واهر الفاظ رنگين مملو ا  

 كوك  اقبال اوج رفتاب رن ظلّ در و رو نار پریشااان ناسااا نار بخت اقتضااا  ا »

 (.544)همان: « است وبال در او بخت

ها  مصرحة متن، تصاویر ها  معنایي و تصویرها  اقمار  استعارهدر ميان خوشاه

درصد  1081بار به كار رفته اسات ) 15مربوط به جواهرات، پربساامدتر ا  بقيه اسات و 

 ها  مصرحه(.كل استعاره

دهد؛ همچون ساارو، فلت، را انتقال مي« بلند »هایي كه مفهوم پ  ا  رن اسااتعاره

درصد  1187بار تکرار شده است ) 14ستاره، طاق بلند و... بسيار پر بسامد است و جمعاً 

ها  متن(. این دو حو ة معنایي و تصاااویر  در مجموع حدود نيمي ا  كال اساااتعاره

ها  حاكم جهت اندیشه ها  مصرحة متن را به خود اختصا  داده است و درعارهاسات

 بر متن است.
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بار در متن به كار رفته و پ  ا  انواع  15انساني، اساتعارة مکنيه ليرجد انواع فوق، ب

 نيرد:فوق در جایگاه بعد  قرار مي

ابواب »، (1۱« )ابواب رحمت»(، 7« )پرورصااايقل معاني جان»(، 1« )مطل  وجود»

 ( و... .11« )پرتو مکرمت و عنایت»(، 111« )عنایت

 

 س زش لفظیک )برد  نو ع سجع و جرینه -2-2-2

ترین و بار ترین ویژني ادبي متن مدایح حسينيه است. سا   اصليپردا   و قرینهسج 

پردا   در متن ا  نوع سج  مطرف است كه در رن یکي ا  دو كلمة بيشاترین نوع سج 

ها عمدتًا ه سج (. البتّ 53ب: 15۱4یت یا دو هجا در رلا  بيشاتر دارد )شميسا، مساج  

اند كه این ار ش هنر  تسااجي  متن را بساايار كاسااته اساات و خود نواه تمركد لفمي

 پردا   است. نویسنده بر لفب

 وج مسااج  مطرف  110واژه،  0511در متني متشااکل ا   ،ل متنتنها در فصاال اوّ

(، 1۱« )طرا  / سااحرپردا بلالت»(، 17« )فدون / مشااحون»هایي چون وجود دارد.  وج

 (. 31« )احوال / فال»( و 07« )متين / دلنشين»

 وج  111ل متن، ها  متوا   قرار دارد. در فصااال اوّساااج  ،در مرتبة پ  ا  رن

« نشان / عيان»هایي چون: قافيه اسات.  وجو ن و همكه هم مساج  متوا   رمده اسات

انباشااته / »( و 115« )مساااجد / معابد»(، 14« )قصااور / فتور»(، 31« ) هاد / عباد»(، 31)

كار رفته است كه در مورد سج  متوا ن به 10ل، (. همچنين در فصال او141ّ« )افراشاته

 و ن رمده است:الآخر و همفرن كلمات مختل

 (.1۱همان: « )ننهاده فصيحنمم  وسي نند او كسي قدم به ميدان ما»

  (.01همان: « )یافته تلطفاتو  توجهاتپرور  به واسطة ثنانستر  و سخن»

 تاست؛ این صنع« المددوجتضمين»سايقيایي متن، كاربرد صنعت ها  موا  ویژني

شااميسااا، )ابر اساات با كميتي تقریباً بردار ها  قافيهمشااتمل بر ساااختن عبارت در نثر
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ها  متوا   و مطرف رمده و كلام را (. در مطاو  این عبارات ساااج 00-05ب: 15۱4

 بار استفاده شده است. 57بسيار رهنگين ساخته است. ا  این شيوه تنها در فصل اول 

بر كمال رناهي و  تذكرة جدید كه مشتمل بر اشعار معاصرین و محتو  بر ابيات »

داني و مرات  متانتش اشاااعار متين و افکار   داساااتان نکتهدلنشاااين اسااات ریتي؛ و ا

 (.01: )اصفهاني، د« ریين كنایت و حکایتيبلالت

نسااتر  نهاده و به دسااتيار  تقریر بيان به پایمرد  طب  روان قدم به با ار سااخن»

 (.3۱-30همان: « )دكان دانشور  نشاده

 

  ضمينب  جتب   و  ستشه د به  شع ) -2-2-0

بار به ریات، احادید، اقوال مشاهور و اشعار شاعران  71در كتاب مدایح حساينيه جمعاً 

بار به ریات و احادید و اقوال مشهور استشهاد  51اساتشاهاد شاده اسات. ا  این تعداد 

ریه  ۱بار به اشاعار خود نویسانده یا شااعران دیگر استناد كرده است. جمعًا  04شاده و 

ریه و یت مورد اقتباس ا  ریه اسات كه همگي تضمين عين  مورد اساتناد نویسانده بوده

 .  است

 ها  تضمين ریات:نمونه

(، 11و  14)واقعه/  أُولئِکَّ المُقَّرَّّبُونَّ ،السَّّابِقُونَّ السَّّابِقُونَّ هدایتبه مضامون ریه وافي »

 (.10همان: « )م داشتهرن شعرا  نامدار را... حقير بر سایر شعرا مقدّ

( 0و  7)فجر/ ریه  الْبِلَّادِ فِی مِثْلُهَّا یُخْلَّقْ لَّمْ الَّّتِی الْعِمَّادِ، ذَّاتِ إِرَّمَّ كریمةبه مفاد ریة »

شااهر و بلوک رن ملت را ا  بيوت معمور و قصااور بي قصااور و... رشاات نلسااتان ارم 

 (.103همان: « )نماید

 ویژنيف اقتباس كرده اساات. سااورة انبياء را با اندكي تصاارّ 54در یت نمونه، ریة 

ته في صورت نرفاقتباس رن اسات كه متن اصالي ذكر شده باشد؛ ولي در رن اندک تصرّ

 (.505: 1574همایي،  :ک..باشد )ر
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موقوف به رب « یٍّحَّ یءٍشَّ لّکُ الماءِ نَّو مِ»و دوام رن نلشان مينونهاد را به مضمون »

 مِنَّ الْمَّاءِ کُلَّّ شَّیْءٍ حَّیٍّا وَّجَّعَّلْنَّ(. اصل ریه: 144: )اصفهاني، د« بقایي و  لال باصافایي دید

 (.  54)انبياء/ 

سارور  كه ا  كتاب فضائل رن »حدید در متن تضامين شاده اسات:  13جد این ب

 نُورٍ مِنْ عَّلِی ّ وَّ أَّنَّا»بابي اسااات و ا  دیوان مناق  او « بابُها وعَّلِی ّ العِلمِ ةُمَّدینَّ أنَّا»جناب 

 (.11 )اصفهاني، د:« فرد انتخابي است« وَّاحِدٍ

حُ اِناءٍ کُلّ»همانا به مضاامون »نمونة اسااتناد به اقوال مشااهور:  همچون « فیه بما یَّترشففّ

 (.351)همان: « رشحات سحاب اقلامش بر قطرات معاني مني ، به ریاض صفحه باریده

نمر داشته است؛  در اساتشاهاد به اشاعار نيد شاعران مختلفي را ا  ادوار مختلف در

( تا 513( و سااعد  ) 105اسااتشااهاد متن ا  حافب )  موردچنانکه طيف شاااعران 

ي ميرداماد فيلسااوف ]متوفي ( و حت553ّ [ )11۱3شاااعراني چون رذر بيگدلي ]متوفي 

 ( متلير است.۱ [ )1404

ر  قاجا و صفو  شدة شناخته تركم یا نمنام شااعران برخي اشاعار نقل ،نکتة مهم

 ،مثال برا . دارد بسيار تاریخي يتاهمّ متن شعر  در شاواهد در این تذكره اسات. این

 عصر شاعران ا  كه اسات رورده( ق. 1414 متوفي) ادهم ابراهيم مير ا شاعر ا  ا نمونه

 معروف نامةساااقي صاااح ( ق. 1457 متوفي) ررتيماني درضاايمحمّ فر ند و صاافو 

 .  است

 بااود اعاالاام ،انااباايااا كااد لااقاابااييمّاااا

 او كه همراه نبود او باه ساااایاه  ان

 

 بااود عااالاام رسااااروَ كااه احااماادنااامااي 

 بود نااامحرم سااااایااه كااه محرم جااایي

   (0: همان)                                       

 شااانردان ا  و صاافویه عصاار قلندروش و مذه شاايعه شااعرا  ا  شاااعر این

( ع) بيت اهل ستایش در ابياتي ادهم، ابراهيم مير ا. اسات داماداساتررباد  دباقرميرمحمّ

 دمحمّ بن خليل مولي. است داشته هم مختصار  دیوان كه شاده نفته و اسات ساروده
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. است رورده ا مجموعه در را رباعي این هجر  دوا دهم سدة دانشوران ا  قدویني مان

 شده سروده( ع) بيتاهل رثا  و مدح در كه شاده نردرور  رباعياتي ،مجموعه این در

 گبدر دائرةالمعارف مركد تارنما  در را مجموعه این ا  بخشي طالعي عبدالحسين. است

 (.7/1/1041 در دسترسي) است كرده نقل اسلامي،

 

 نتيجه -0

ي و ممدوحي اساات. ا  این كتاب جمعاً ا  عصاار ، محلّتذكرهمدایح حسااينيه تذكرة 

ترین نسخة رن نسخة ها  ایران و تركيه وجود دارد كه قدیميشاش نساخه در كتابخانه

ا  دارد كه رن را ها  ویژهاسااات. این تذكره ار ش 1۱1۱تهران به شااامارة دانشاااگاه 

ربارة فرد  دلاعات منحصااربهكند. در این كتاب، اطّها  دیگر متماید ميبه تذكرهنساابت

 ها  مهمّ كه در تذكره برخي شااعران وجود دارد و برخي شاعران نمنام نيد معرفي شده

دباقر نيست. همچنين ا  برخي شاعران )همچون محمّ لاعاتي دربارة رنان عصار قاجار اطّ

ها ها  دیگر تنها چند بيت منقول اساات، در این تذكره دهاصاافهاني( كه در تذكرهعامي

مر ن راه امکان شاناخت بيشتر شعر رنان را فراهم ساخته است. ا اینبيت نقل شاده و ا 

هایي نين بررسااايندرت به چهاا  دیگر كاه بنيد برخلااف تاذكره هاا  ادبيبررساااي

لاعات و اشارات ژانرشناسي چهارم شاعران اطّاند، در این كتاب برا  بيش ا  یتپرداخته

 وجود دارد.

رو در این كتاب، مدح ؛ ا اینمدح ممدوح استمدایح حساينيه دلالت اصالي كتاب 

 خورد. انتقاد ا  شاعران بسيار نادر واح او هردو به چشم مياصفهاني و شاعران مدّصادر

همين  ها  دیگرصورت ليرمستقيم و بسيار محتاطانه رمده است؛ ولي در برخي تذكرهبه

دوره نقدها  نسابتاً تند  به شاخصيت و شعر شاعران وارد شده است. تصاویر اقمار  

ها  مرك  كتاب بسايار پربسامد است كه در جهت بهشات و عرش و افلاک در صافت
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بخشاايدن بساايار  یاد به رثار یش و ار شلي كتاب یعني مدح و سااتاهدف و دلالت اصاا

 ممدوح است.

 اصفهاني نرایشي به  بان عربي دارد. در این كتابشناسي نثر عبدالباقينمر سبت ا 

 تنها مفردات وها و هم تركيبات و هم عبارات عربي پرشامار هستند. نویسنده نهژههم وا

 كار برده است. ي قيود و حروف اضافة عربي را نيد بهتركيبات عربي، بلکه حتّ

قرینه ال وصااافي و حذف فعل با قرینه و بيدر ساااطح نحو  كااربرد فراوان افعا

 ها  فصاحت و درستي نثر نویسنده كاسته است.تاحدود  ا  جنبه

يهي و ها  تشبها  كتاب كاربرد فراوان اضافهترین ویژنيا نمر ادبي و بلالي، مهم

 اساا   اسات. انرچه ا  اساتعاره به اندا ة تشابيه استفاده نکرده است؛ امّ قرینه ساج  و

صر دهندة عننوع اساتعاره در فعل و تشخيص است كه نشان ها  متن ا بيشاتر اساتعاره

ها  كتاب اساات. همچنين تشااخيص در این تذكره سااب  پویایي و حركت در اسااتعاره

 ن با جهان انساني شده است.جارواني و عاطفي طبيعت و امور بي پيوند

بار به ریات، احادید، اقوال مشهور  71جمعاً مدایح حساينيه  جد این موارد در متنب

كه استفاده ا  ریات و احادید در جهت  رنجا و اشاعار شااعران اساتشهاد شده است. ا 

به  نوع تضمين و اقتباس انتقال بهتر و  یباتر معنا  متن و كاربردها  هنر  رن است، ا 

 رید. حساب مي

تة ها  تاریخي و ادبي شااایساابه دليل ار شمدایح حسااينيه بنابر این تحقي ، كتاب 

كه  ها  ادبي این كتاب به نحو  اساات كه بيش ا  رنتصااحيح و چاا اساات. ار ش

 ا  در حو ة تاریخ ادبيّات باشد، خود متني ادبي و هنر  است.تذكره

 

 ه ی دد شت
گاه ي كتابخانة دانشدر این جستار، ا  نسخة خطّ ها  متن مدایح حسينيهنمونهكلية شواهد و  -1

ت كثرت شااواهد متني و ارجاعات فراوان به اساات. ضاامناً به علّ 1۱1۱تهران به شاامارة ثبت 
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ين لایم؛ بلکه اوّ صافحات متن نسخه، ا  روش ارجاع به پشت و رو  برگ نسخه استفاده نکرده

نذار  درنمر نرفتيم و تمام صاافحات را برمبنا  رن شااماره 1صاافحة بعد ا  جلد را صاافحة 

 كردیم.

 

 من بع

 ه  لف( کت ب

 قررن كریم. .1

سال ادب فارسي. تهران: علمي و  134ا  صبا تا نيما: تاریخ  ،(1507پور، یحيي )ررین. 1

 فرهنگي.

تاذكره اختر. باه كوشاااش عبدالرساااول  ،(1505تبرید ، احماد )اختر( )نژادنرجي. 5

 پور. بي نا. تبرید.خيام

 كتابخانة مركد  دانشگاه تهران. ،الباقي. مدایح حساينيه )نساخة خطي(اصافهاني، عبد. 0

 .1۱1۱ین همایي. به شمارة ثبت الدّجلالاهدایي 

كتابخانة مجل  شورا  ملي. به شمارة  ،مدایح حسينيه )نسخة خطي( _________. 3

 .0/331ثبت 

كتابخانة مجل  سنا )كتابخانه، مو ه و  ،مدایح حساينيه )نسخة خطي( _________. 1

 .7۱07مركد اسناد مجل  شورا  اسلامي(. به شمارة ثبت 

كتابخانة ساليمانيه )تركيه(. به شمارة  ،مدایح حساينيه )نساخة خطي( _________. 7

 .1۱45ثبت 

ایران؛ ا  صاافویه تا عصاار حاضاار. ترجمة بهرام ادبيّات تاریخ  ،(1573براون، ادوارد ) .0

 مقداد . تهران: مروارید.

 شناسي، چاا نهم. تهران: اميركبير.سبت ،(1501) دتقيبهار، محمّ. ۱
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معاني و بيان، چاا دوم )ویراساات دوم(. تهران: مركد نشاار  ،(15۱4تجليل، جليل ). 14

 دانشگاهي.

تاریخ ذوالقرنين. به تصحيح ناصر  ،(1504) الله بن عبدالنبيشايرا  ، فضالخاور . 11

 فر. تهران: و ارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. افشان

 فن نثر در ادب پارسي. تهران:  وار. (،1511. خطيبي، حسين )11

الاخبار ناصااار ، تصاااحيح تاریخ قاجار؛ حقای  ،(1500) دجعفرخورموجي، محمّ. 15

 یوجم. تهران:  وار.حسين خد

پور. تذكرة نگارسااتان دارا. به كوشااش عبدالرسااول خيام ،(1505دنبلي، عبدالر اق ). 10

 تبرید. 

. به تصاااحيح حسااان الفابرارتجربفةالفاحرار و تسفففلیفة ،(150۱) _________. 13

 طباطبایي. تبرید: موسسة تاریخ و فرهنگ ایران.قاضي

. به تصحيح عبدالحسين الشعراحدیقةتذكرة  ،(1510شايرا  ، سيداحمد )گيبيدیوان. 11

 نوایي. تهران:  رین.

التواریخ. به تصحيح ميترا مهررباد . تهران: رستم ،(1501دهاشم )الحکما، محمّرستم. 17

 دنيا  كتاب.

صور خيال در شعر فارسي. چاا چهارم. تهران.  ،(1574) درضاكدكني، محمّشفيعي. 10

 رناه.

 بيان، ویراست چهارم. تهران: ميترا.  ،الف(15۱4شميسا، سيروس ). 1۱

تهران:  .نگاهي تا ه به بدی . ویراست سوم. چاا چهارم ،ب(15۱4) _________. 14

 ميترا.

 شناسي نثر. چاا سوم. تهران: ميترا.سبت (،1570) _________. 11

 تاریخ تطور نثر فارسي. چاا دوم. تهران: سمت. (،15۱7) _________. 11
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ا  دیوان طبي  اصافهاني به انضامام رساله ،(1571عبدالباقي )اصافهاني، مير اطبي . 15

وشي فرفراهاني. تهران: كتابدر شارح حال و  مانة شااعر. به تصاحيح مجتبي بر رباد 

 سنایي.

 تهران: سخن. ها.ها، رویکردها و روششناسي: نمریهسبت ،(15۱1فتوحي، محمود ). 10

ید: پور. تبر. به تصحيح عبدالرسول خيامالمحمودسففینة ،(1501) قاجار، محمودمير ا. 13

 مؤسسة تاریخ و فرهنگ ایران.

مه توفي  سبحاني. تهران: تذكرة انجمن خاقان. با مقدّ ،(1571خان )نروساي، فاضال. 11

 رو نه.

 ها  فارسي. تهران: كتابخانة سنایي.تاریخ تذكره ،(1515معاني، احمد )نلچين. 17

اعلام اصاافهان. به تصااحيح للامرضااا نصااراللهي.  ،(1501الدین )مهدو ، مصاالح. 10

 تفریحي شهردار  اصفهان.  -اصفهان: سا مان فرهنگي

تااذكرة دلگشاااا. بااه تصاااحيح منصاااور  ،(1571اكبر )عليشااايرا  ، حاااجنواب. 1۱

 رستگارفسایي. شيرا : نوید شيرا .

داود. تهران: تاریخ به تصحيح علي رلالاعقاب. دساتور ،(1571) طهراني، مهد نواب. 54

 ایران.

الفصاحاء. به كوشش مماهر مصفا. چاا دوم. مجم  ،(1501) خانقليهدایت، رضاا. 51

 تهران: اميركبير.

 تذكرة نلدار جاویدان. تهران:  یبا. ،(1535هدایت، محمود ). 51

 ، تهران: هما.فنون بلالت و صناعات ادبي، چاا هفتم ،(1574) الدینهمایي، جلال. 55

 ه ب( مق له

ها  ادبي: بحثي درباب ناذر  دیگرنون بر تذكره» ،(15۱5) شااافيعيون، ساااعياد. 1

، 1 فنون ادبي. سال«. هابند  رنها  ادبي و ارائة طرحي برا  تقسيمشاناسي تذكرهنونه

 .140-03(،  11)پياپي  1شمارة 


