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 چکیده:
ها در معرفی و شناساندن پیشینج فرهنگی اقوام و ملل بهترین شیوه یکی از زمینه و هدف:

های خطی است؛ چراكه این نسخ بخشی از میراث و دونادون و اصالت آنان، توجه به نسخه

شناسنامج فرهنگی، ادبی و تاریخی یک ملت است و معرفی و تصحیح آنان دامی بلند در ارج 

ج ها، نسخآید. یکی از این نسخهگی و ادبی یک زبان به حساب مینهادن و تقویت بنیانهای فرهن

آبادی از شاعران نیمج دوم قرن سیزدهم است. هدف اصلی خطی كلیات میرزا تقی صاحب علی

این پژوهش، معرفی نسخج خطی كلیات این شاعر توانمند و بررسی و تحلیل ویژدیهای سبکی 

 آن از سه منظر زبانی، ادبی و فکری است. 

ها بطریق روش كار در این جستار به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی است و دادهروش مطالعه: 

های تکرارشونده برداری از متن با مطالعه و بررسی مکرر و انتخاب دزینهنویسی و نمونهبرده

شدن به سؤاالت پژوهش اند. داه ذكر موارد شاذ و نادر به پاسخگویی و نزدیک آوری شدهجمع

 است. كمک نموده

های پژوهش حاكی از آن است كه محتوای این اثر دارای برخی ویژدیهای سبک یافتهها: یافته

، های ادبیخراسانی ازقبیل تركیبات و لغات قدیمی، كاربرد افعال در شکل كهن، استفاده از آرایه

دبی را در های زودیاب است. این شاعر، امکانات زبانی و افهم و استعارهتشبیهات، كنایات قابل

 های دینی و مدح شاهان و حاكمان زمان خویش به كار درفته است. خدمت آموزه

آبادی مازندرانی با ذوقی نتایج پژوهش نشانگر آن است كه میرزا محمدتقی علیگیری: نتیجه

ادبی به شیوۀ قدما، بویژه شاعران سبک خراسانی، در سرودن قصیده موفق عمل نموده است. 

های زودفهم، زبان ساده و بعضاً كاربرد تركیبات عربی به ممدوحان، تشبیهات و استعارهتوصیف 

سیاق دشوار بنا به اقتضای سبک درباری، ذكر اصطالحات دینی، قرآنی و عرفانی از ویژدیهای 

 این منظومه است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the best ways to introduce and 
introduce the cultural background of different nations and nations and their 
authenticity is to pay attention to manuscripts; Because these copies are part 
of the heritage and cultural, literary and historical birth certificate of a nation, 
and their introduction and correction is considered a big step in valuing and 
strengthening the cultural and literary foundations of a language. One of these 
copies is the manuscript of Mirza Taghi Sahib Ali-Abadi's Kolliat, one of the 
poets of the second half of the 13th century. The main purpose of this research 
is to introduce the manuscript of the generals of this powerful poet and to 
examine and analyze its stylistic features from three linguistic, literary and 
intellectual perspectives. 
METHODOLOGY: The work method in this research is descriptive-analytical and 
the data were collected by writing sheets and sampling the text with repeated 
reading and checking and selecting repetitive options. Sometimes mentioning 
rare cases has helped to answer and approach the research questions. 
FINDINGS: The findings of the research indicate that the content of this work 
has some characteristics of Khorasani style, such as old combinations and 
words, use of verbs in the old form, use of literary arrays, similes, intelligible 
allusions and exoteric metaphors. This poet has used linguistic and literary 
possibilities in the service of religious teachings and praising the kings and 
rulers of his time. 
CONCLUSION: The results of the research indicate that Mirza Mohammad Taghi 
Ali-Abadi Mazandarani has succeeded in composing odes with a literary taste 
in the old style, especially the poets of the Khorasani style. The description of 
Mamdooh, easy-to-understand similes and metaphors, simple language and 
sometimes the use of Arabic compounds in a difficult context according to the 
requirements of the court style, mention of religious, Quranic and mystical 
terms is some of the features of this system. 
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 مقدمه
های احیای متون ادبی و آثار درانمایج زبان و ادبیات فارسی های خطی و تصحیح آنان یکی از شیوهشناخت نسخه

ها میتواند كمک شایسته و و از روشهای افزودن بر غنای این آثار است. بررسی محتوایی و ساختاری این نسخه

تصحیح متون در همج ادوار و »های سبکی هر دوره و عوامل تأثیردذار بر آن باشد. بازشناسی شاخصهمؤثری به 

برحسب ضرورت فرهنگی هر جامعه و زمان، مورد توجه و نظر بوده و در میان ملل مختلف جهان ]از دذشته[ تا 

كلیات میرزا محمدتقی صاحب (. یکی از این نسخ ارزشمند، نسخج 9: 4374)مایل هروی، « كنون دنبال شده است

« آقا»و مشهور به « صاحب دیوان»(، ملّقب به 4449-4654آبادی مازندرانی )آبادی است. میرزا محمدتقی علیعلی

الممالک دربار این پادشاه بوده است. شهرت وی بدلیل شاه و منشیاز رجال عالم و شاعران دربار فتحعلی« ماللی»و 

-درخصوی اجداد و روزدار پادشاهی فتحعلی« ملوک الکالم یا رسالج خاقانیه»با نام  نگارش تاریخ جامع و مختصری

« صاحب»و سپس « ماللی»آزمایی در غزل، قصیده و انواع شعر در دیوان اشعارش بود. وی در ابتدا شاه و طبع

یات، قطعات و (. كلیات وی شامل دیباچه، قصاید، غزلیات، رباع14: 4347تخلص میکرد )نک: تجلیل و توكلی، 

شاه، محمدشاه، مثنویهای اوست. موضوع غالب كلیات میرزامحمدتقی مدح شاهان و بزردان قاجار ازجمله فتحعلی

میرزا، منوچهر معتمدالدوله و مدح و منقبت پیامبر )ی(، امام علی )ع(، امام مقام فراهانی، عبداهللابوالقاسم قائم

به آنکه تاكنون پژوهشی درخصوی بررسی ویژدیهای سبکی این اثر  جعفر صادق و امام رضا )ع( است. با توجه

های زبانی، ادبی و فکری اثر یادشده میباشد. در این انجام نشده است، مسئلج اصلی این جستار بررسی شاخصه

های برجستج سبکی در كلیات میرزامحمدتقی بعنوان یکی از مقاله بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم كه مؤلفه

 ن ارزشمند زبان و ادبیات فارسی در دورۀ بازدشت كدام است؟ متو

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
با وجود مطالعات بسیاری كه در متون ادبی زبان فارسی در ادوار دونادون صورت درفته است، هنوز نقاط مبهم و 

بی مجدد و غبارزدایی از مانده وجود دارد كه تنها ازطریق مطالعه و ارزیاتاریک دونادونی در شناخت آثار بجای

پذیر است. مانده در درازنای تاریخ، امکانها و مطالعج علمی و اصولی نسخ خطی بعنوان میراثی بجایقفسج كتابخانه

 آبادی تاكنون از منظرآبادی یکی از این متون است. كلیات میرزا محمدتقی علیكلیات میرزا تقی صاحب علی

های نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار سعی در بررسی ویژدیها و شاخصه سبکی مورد مطالعه و واكاوی قرار

مندان، ادبی، زبانی و فکری آن دارد. از این رو مطالعج این نسخج خطی و معرفی ویژدیهای آن به پژوهشگران و عالقه

بانی، میتواند بخشی از های ادبی و زبر برخورداری از شاخصهفرصت مطالعه در متنی را ارائه میکند كه عالوه

 های مفقودۀ زبان و ادبیات فارسی را رمزدشایی نماید. حلقه

های خطی و بازشناسایی و معرّفی آنها صورت درفته است، اما تا كنون تالشهای بسیاری در زمینج تصحیح نسخه

مند ین اثر ارزشآبادی، پژوهش چندانی صورت نگرفته و ویژدیهای سبکی ادرخصوی كلیات میرزا محمدتقی علی

در پژوهش علمی و مستندی، منتشر نشده است. از پژوهشهای موجود درخصوی این شاعر میتوان به موارد زیر 

 اشاره كرد:

از تجلیل و « آبادی مازندرانیماهیت دنیا و مصادیق اعتقادی كالمی در اشعار محمدتقی علی»ای با عنوان مقاله

قاله مباحثی ازجمله ماهیت دنیا، تکوین خلقت، عشق و آفرینش انسان، ( كه نویسنددان در این م4347توكلی )
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اند و تفکر وحدت در عین كثرت، تقدیردرایی، حدوث و قدم و نکاتی از این قبیل را مورد مداقه و واكاوی قرار داده

 اند. های عرفانی او را تحلیل نمودهاندیشه

« ادیآبآبادی در مدح و منقبت امام رضا )ع(؛ صاحب دیوان علییشینیج صاحب دیوان عل»ای دیگر با عنوان در مقاله

آبادی كه در مدح امام رضا )ع( به وزن و قافیج قصیدۀ مرآت ای در دیوان صاحب علی(، قصیده4343از درداهی )

 الصفای خاقانی است بصورت مختصر معرفی شده است، اما تحلیل و ارزیابی در آن دیده نمیشود. 

به معرفی « آبادیمعرفی نسخج خطی دیوان میرزا محمد زكی علی»ای تحت عنوان ( در مقاله4344)پاشایی فخری 

كتابخانج مجلس شورای اسالمی  4559و ذكر برخی ویژدیهای نسخ خطی دیوان شاعر با محوریت نسخج شمارۀ 

 پرداخته است.

 

 روش مطالعه
و اسنادی براساس نسخج اصلی )اساس( و شواهد مستخرج ای شیوۀ كتابخانه روش مطالعه و تحقیق در این جستار به

از آن میباشد. تصحیح انتقادی این نسخه در رسالج دكتری محمدجواد قاسمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج 

های سبکی موردنظر براساس مبانی نظری ذكرشده ها و شاخصهدر حال تدوین است. الزم به ذكر است كه مؤلفه

ج شیوۀ تحلیل محتوا انجام درفته است. جامع شناسی بهار و شمیسا انجام درفته است. این مقاله بهکدر كلیات سب

 آماری مورداستفاده، به روشی سامانمند براساس اشعاری انتخاب شده است كه شاخصج سبکی در آنها یافت میشود. 

 

 بحث و بررسی
ودو یباچج منثور، در حدود پنج هزار بیت شعر شامل پنجاهبر دآبادی عالوهكلیات میرزا محمدتقی صاحب دیوان علی

وهشت قطعه و سه مثنوی است. دیوان وی ضمن تأثیرپذیری وپنج رباعی، بیستقصیده، هشتادوچهار غزل، چهل

توجهی میباشد. به نظر میرسد مطالعج آثار دیگر شاعران بوسیلج سرایان متقدم، شامل نکات قابلاز شاعران و سخن

بر پختگی كالم، سبب نوعی تقلید نیز شده است. پردازی و سرایش، عالوهمحمدتقی ازلحاظ شیوۀ مضمونمیرزا 

های سبکی كرده است. در خصوصیات سبکی و زبانی كهن، مضامین مذهبی و داه عرفانی، شعر او را دارای شاخصه

ادبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار  شناسانج این دیوان در سه سطح زبانی، فکری وادامه مهمترین ویژدیهای سبک

 میگیرد.

 

 معرفی اجمالی شاعر
آباد )شاهی( به دنیا آمد. وی مردی فاضل و المالک، در علیآبادی، فرزند میرزا زكی مستوفیمیرزا تقی علی

ت یافشاه قاجار راه خان صبا به دربار فتحعلیقلم بود. پس از آمدن به تهران به همت فتحعلیكارآزموده و صاحب

سلطنتی رسید. میرزا « بیوتات»و به سِمَت منشی مخصوی او مشغول به كار شد. پس از سه سال به ریاست 

محمدتقی چنان مورداعتماد و امین بود كه پیام و رسائل محرمانج شاه به دست وی میرسید و از سوی او ابالغ 

هی .ق در  4611ر بازدشت به تهران تا سال میشد. وی پس از مدتی به زنجان رفت و ده سال در آنجا مقیم بود. د

الممالک شد. سمت امین رسائل مشغول خدمت بود و پس از آن معزول دردید و میرزا تقی نوایی بجای او منشی

هی .ق باری دیگر به خدمت دعوت شد و چندی به شیراز نزد وصال شیرازی  4655با جلوس محمدشاه در سال 

.ق دردذشت. میرزا محمدتقی را میتوان از نویسنددان برجسته و طرازاول دوران هی  4654رفت و سرانجام در سال 
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(. خاندان 475: 4376پور، از او به احترام یاد میکند )آرین« منشآت»قاجار به شمار آورد؛ تا جایی كه قائم مقام در 

جار شاه قار حکومت فتحعلیاند؛ میرزا محمدتقی دآباد )قائمشهر كنونی( بودهمیرزا محمدتقی از رجال بزرگ علی

ای آبادی رسالهاز صاحب دیوان علی(. »445: 6، ج 4393)هدایت، « از ردۀ همگنان به مزید جاه و عزت برتر آمد»

الملوک باقی است كه به سبک منشیان آن روزدار با نثری پرتکلف است. نیز از وی دیوانی باقی مانده با نام كالم

دارد. نویسندۀ ریحانج االدب، قصاید و غزلیات او را شیوا توصیف كرده است و بنا به  است كه بیش از پنج هزار بیت

 (. 455: 4343)درداهی، « المحمود، قصیده را به شیوۀ متقدمان میسرودنظر نگارندۀ سفینه

شاه از نویسنددان و منشیان زبردست دورۀ فتحعلی»آبادی آمده است وی درخصوی جایگاه ادبی محمدتقی علی

قاجار بود و در دربار آن پادشاه شغل ریاست بیوتات سلطنتی و واسطج ابالغ پیامهای محرمانج شاه را بر عهده داشت. 

در « انجمن خاقان»(. در تذكرۀ 79: 4339زاده، )ركن« وی ملقب به صاحب دیوان و معروف به ماللی و آقا بود

الصدق میرزا محمد زكی مازندرانی است. ... خلف صاحب، اسم شریفش میرزا محمدتقی،»احواالت وی آمده است: 

روسی، )د« یافتج دولت صاحبقران است و در نظم و نثر از فصحا محسوب شده و به خدمت وزرات رسیدایشان تربیت

زاددان از زمرۀ اعیان مازندران است و از مستوفی»نیز دربارۀ وی میگوید:  تذكرۀ دلگشا(. صاحب 674: 4374

 (. 379و  374: 4377)نواب شیرازی، « نشان خسرو صاحب قران استعظمت

دیوان وی با حمد و ثنای پرورددار، مدح و منقبت پیامبر »دیوان اشعار میرزا محمدتقی تا كنون چاپ نشده است. 

بیت است. صاحب دیوان در  5555و امام رضا )ع( آغاز شده است. دیوان او حدود  اكرم )ی(، حضرت علی )ع(

شمار چند تن نویسندۀ طرازاول صدر حکومت قاجاریه است. قائم مقام در منشآتش از او به احترام نام میبرد و در 

ایت چیزی در از رضا قلیخان هد« الفصحامجمع»(. در 454: 4379)رضایی، « نویسنددی به استادیش میستاید

هزار بیت از اشعار میرزا محمدتقی بویژه قصایدی در نعت پیامبر )ی(، امام علی )ع( و پادشاهان وقت و حدود یک

 امرا و نیز رباعیاتی منتخب ذكر شده است. 

 

 معرفی نسخۀ اثر
های كتابخانهوپنج نسخج خطی در آبادی، چهار نسخه و از دیوان وی، بیستاز كلیات میرزا محمدتقی صاحب علی

(. از بین نسخ موجود، نسخج ذیل 495/ی 64و همان:  177/ ی  45: 4344داخل ایران موجود است )درایتی، 

 بعنوان اساس كار تحقیق در این پژوهش قرار درفته است:

كه در كتابخانج ملی جمهوری اسالمی ایران نگهداری میشود. این نسخه به خط شکستج  44446نسخج شمارۀ 

هی.  4673آبادی است كه كتابتش را در عید غدیر سال بن میرزا علی علیاست و كاتب آن محمدحسین نستعلیق

برگ دارد. نوع جلد نسخه، تیماج قرمز و نوع كاغذ آن فرنگی است. نسخه  447ق به پایان رسانده است. نسخه 

ت دردیده است. ترتیب های مذهب زر و شنگرف و الجورد است و اشعار بصورت مجدول كتابدارای سرلوحه

سب شده برحمندرجات این دیوان بدین قرار است: منشآت با سرلوحج زر و بنفش و قرمز؛ قصاید با سرلوحه و مرتب

 .های مذهببند، قطعات، غزلیات، رباعیات و مثنوی همگی با سرلوحهترتیب آخر قوافی؛ سپس قصاید، تركیب

 

 بررسی سطح زبانی
ثر محتوای یک ا»ملموسترین و سطحیترین عنصر موجود در اثر ادبی به حساب آورد.  ویژدیهای زبانی را میتوان

ادبی با عاطفه و تخیل صاحب اثر مرتبط است و در زبان متجلی میشود. به عبارتی دیگر، زبان طرف بیان محتوا، 
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ر ذهن شکل میگیرد اندیشه، عاطفه و تخیّل است. محور همج تحوالت شعر، زبان و روابط اجزای آن است. محتوا د

 (. 44: 4397)شفیعی كدكنی، « و زبان بصورت دفتار و نوشتار شکل ملموس آن محتواست

ی ساختن توصیفات درجهت اثبات برتر آبادی بیشتر بر طوالنیرویکرد و تمركز میرزا محمدتقی صاحب دیوان علی

لسرایی است، نه كاربرد لغات كهن، پردازی و غزپردازان در عرصج قصیدهخویش نسبت به سایر شاعران و سخن

آبادی چندان زیاد نیست، اما مواردی از این ها در دیوان علیقبیل واههمهجور و دور از ذهن؛ چنانکه كاربرد این

 دست نیز در دیوان وی یافت میشود؛ مثال:

 (351اندر بر آفتاب )ی جیفههمان  /یکی دنده مردار با پوش و قاب 

 (454آسایش خاتون شو، آرایش ایوان باش )ی /بگزین  ایماشطهو ورنه چو زنان بنشین ر

 (335نهی باز فراكیش كنی )ی خانهكمانبه  /این چه كیش است كه تیر مژه بر قصد دلم 

 (679دهی جان را كمر بندم دهی دل را كله سازم )ی /مشکین كه در زیر كله داری  مرغولجاز آن 

 (674لئیمان كه مرا آفت هوشند )ی جوقوین   /این مشت خسیسان كه مرا دشمن جانند 

آبادی بدلیل رویکرد مدحی و عرفانی مورد توجه قرار درفته است؛ ها و اصطالحات عربی در اشعار علیكاربرد واهه

های عربی در اشعار وی اشاره نمود: ردع، حاده، صاده، منحدر، معادات، اصنام، هایی از واههچنانکه میتوان به نمونه

(، مصادمت، مسالمت، مصادقت، 1حت، مکافحت، منازعت، مقارعت، مقابلت، مقاعلت، مقاثلت، مضجع )ی مکاو

(، حضیض، كانّهن )ی 4(، متحجم )ی 9(، مماثل )ی 5(، محلحل، سیفور، نظما )ی 5مکاوحت، متواصل )ی 

(، ممطور، 15شتا )ی  (، صیف و47(، استصحاب، تدلّل، مالعبت، معنبر )ی 43(، باذل، مهب، فحول، تواتر )ی 4

 (.664(، راعن و خاسر )ی 615(، مطرّا )ی 634(، استصحاب، استصواب، طرایف )ی 59ضریر )ی 

 سطح آوایی شامل موسیقی كناری، درونی و بیرونی است. سطح آوایی:

باً نظامهای آوایی در صناعات بدیعی كه غال»موسیقی بیرونی شامل وزن، ردیف و قافیه میباشد.  موسیقی بیرونی:

ن به دادها و حساسیتهای فردی شاعر در شکل های آوایی زبان هستند، حاصل انگیزهدزینشی موسیقایی از الیه

 (. 619: 4345)فتوحی رودمعجنی، « سبک محسوب میشوند

 آبادی )همراه با زحافها( در پنجاه شعرمیرزا محمدتقی علی بحور بکاررفته در كلیات

 هزج نام بحر 

 

 رمل

 

 مضارع

 

 مجتث

 

 خفیف

 

 منسرح

 

 1 1 5 4 45 49 بسامد

 6 6 5/6 5/1 5 4 درصد 

 

هنگی و آبر خوشقافیه: قافیه یکی از ضروریاتی است كه در ایجاد موسیقی كناری در شعر نقش دارد. قافیه عالوه

سازی برای القای موسیقی شعر در ذهن قافیه نوعی زمینه»دوشنوازی سبب اثردذاری شعر در مخاطب نیز میشود. 

آدمی است. تکرار الفاظی كه ازنظر معنا و احتماالً ازلحاظ شکل ظاهری با هم متفاوتند، ولی ازنظر لحن و آهنگ 

مالح، )« ای دریافت میکنیمه از استماع نغمههمنوا هستند، لذّتی به آدمی میبخشد كه نزدیک است به لذتی ك

 آبادی دارای قافیج اسمی هستند:(. بیشتر ابیات در دیوان شعر میرزا محمدتقی علی93: 4395

 دیریم خدا خود را به هوا بخشیم بخشی ز /دیریم  هوا خیز ای دل بیحاصل تا ترک

 (457دیریم )ی دعا در حضرت االّهو دستی به  /با نفس قوی باز و چون نای دعا نبود 



 44/ آبادی مازندرانی )مَاللی(تقی علینگاهی به ویژدیهای سبکی اشعار محمد

 

 شد خطاببر دوشم از سروش ز غیب این  /شد  خوابآغوش دوشم چو بخت دیده هم

 شد خوابراحت به دل حرام  چو  بر دیده   /كای  خاكیان هالل محرّم طلوع كرد 

 (11شد )ی  قرابشمشیر بازوی  علی اندر  /خورشید آسمان رسالت غروب كرد 

 (17اند )ی آورده شکار پادشاهان این چنین رزم /اند آورده استواریان این چنین عزم جوملک

 (54)ی منظر خوی و ملکدهی جانخستج تركی ملک / پیکردلم ده بستج حوری پریزاد و پری

(، 44)ی (، پیغمبر / دفتر 45(، دلدار/ بیدار )ی 54(، آزار / بیزار )ی 57ها: شهریار / خمار )ی از دیگر نمونه

(، دلستان / نیستان )ی 95(، سال / نال )ی 74(، آهنگ / چنگ )ی 73(، خار / مار )ی 47حصار / اعتبار )ی 

 (.444(، روان / جان )ی 454(، بیرون / دردون )ی 41(، خزان / جهان )ی 44

رن هفتم به از قردیف: ردیف بخشی دیگر از موسیقی كناری شعر را تشکیل میدهد. با پیشرفت شعر فارسی، بویژه 

شده بعد، این مقولج ادبی حضوری محسوستر و چشمگیرتر در شعر مییابد. با توجه به دزینش و انتخابهای انجام

آبادی ساده و كوتاه است. از ردیفهای بلند كمتر میتوان اثری در غالباً ردیفهای مورداستفادۀ میرزا محمدتقی علی

 فعلی كوتاه بیشترین كاربرد را در اشعار وی دارند: اشعار او یافت. ردیفهای اسمی و حرفی و 

 (34)یرا  جهان مجد و تمکین آسمان دانش و دین /ا ركه را شاید ثنا زان پس كه زیبد آل یاسین 

 (33)یاست كیست كه خلقش به خلق لطف جسیم  / استكیست كه خلقش ز باغ حله شمیم 

 (34)ی  استطان كه در او عدل شاه سل / است كار دوران ددر بسامان 

(، اهلل 455(، تو )ی 71(، روزدار )ی 19(، كنند )ی 14(، خیزد )ی15(، شد )ی11ها: آمد )ی از دیگر نمونه

(، 465(، دل )ی 461(، بادا )ی 461(، دارم )ی 465(، نخواهم )ی 444(، آفرینش )457(، شاه )ی 454)ی 

 (.469(، اندر )ی 464كنیم )ی 

شدن شعر میشوند. در آرایی، جناس و سجع نیز ازجمله ابزاری هستند كه سبب آهنگین واج موسیقی درونی:

ز ها و واجها و استفاده اكلیات میرزا محمدتقی صاحب دیوان، شاعر با ایجاد تشابه در مصوتها و صامتها، تکرار كلمه

 های متجانس و امثال آن سبب ایجاد موسیقی درونی شده است.ظرفیت كلمه

 ساختن كالم بهره برده است. میرزا محمدتقی در كلیات خود از انواع جناس جهت موسیقایی یس:تجن

 جناس تام:

 (496)ی دام دد و  دامفرق است بلی دام دل از   /در دام تو دل زیبد و با دام تو را خار 

 (644)ی میمون دریغ از نسل  میمونهمه  / ابتدریغ از اصل ث ثابتهمه 

 جناس زاید:

 (659)ی دكان و چه كان قیمتش را نکند سود چه  /در مجلس عالیش پسند افتد لعل در 

 (454نخورند )ی  بلبلبا نغمج  بلبلهباده از  /بلبالن بر سر شاخند و حریفان در باغ 

 جناس مذیّل:

 (657)ی دوشین دلم را به عیش  دوشینه /امروز نه دیروزیم سپردم 

 (445اندر به خشم و كین است )ی پنهان  /سوز عالم زهرهكه  زهر آن

 جناس مضارع:

 (459عار )ی  داستانتبر  دانمادرچه  رانم /ننگ  آستانتبر  جویمادر چه  دویم

 (459یعنی بر آستان شهنشاه كی وقار )ی  /مهر نشاند  داهبه  چاهچون بیشترم ز 
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 جناس شبه اشتقاق:

 (467و چه جَر )ی  جویو  جایچو كوه و بیشه و دریا چه  /به هفت سال مر آن ملک را مسخّر كرد 

 (611جان بجو صفا را )ی  صوفیای  /است  صافیاز صفوت وی كه فیض 

 جناس تام مركّب:

 (654خورم )ی دونان از سفرۀ  دو نانتا  /سفره كردم آبروی خویش را 

 جناس خط:

 (665بی اكراه )ی  اختیار وجوید بی همی / رحمتاز پی  زحمتدین مجاهد از پی 

 تکرار:

 (654هزار تحسین )یشب كه بر آن شب آن  /چگونه بوده است  شبیاد آیدت آن 

 (33خدا را وفا طلب )ی  عهد، عهدای سست /كه باشی تو مر تهی  عهددانی دال به 

 (31است )ی  ربیعسخن از مهر  ربیعمبا مهر  /از چه به عقرب در مهر است  ربیعدر ماه 

 همحروفی:

 (454فشان خیزد )ی تاز، بس آتشانداز و شیطانشهاب /غرند رعد از حراقج مازندری لشکر 

 (654لبان لولیان نوشین )ی آن الله /دهان لعبتان نوشاد آن غنچه

 (35خورشید كه در سایج آن چتر رفیع است )ی  /تقدیر كه همسایج آن رای رزین است 

 (46ه فاعل مختار )ی به خدایی ك /مر تو را اختیار داد خدای 

 رد العجز الی الصدر:

 (491)ی اقسامبر عدل بود جود تو بخشندۀ  /جهان جود تو بر عدل بیاراست  اقسام

 (653)ی دوران بست محنت او ز غنا پای /از او به كام لیک به پادشاه دوران 

 (774)ی  بن جعفرمموسیبیند كه من ثنادر  /آنکه سپهرم به سجده در  بن جعفرموسی

 طرد و عکس:

 (491دریند ارواح ز اجسام )ی روزی كه همی /دوید اجسام ز ارواح روزی كه همی

 (637كه جان اندر بقا باشد بقا اندر بقا فانی )ی  /تنت فانی كن اندر جان و جان فانی به جانان كن 

هایی از های بیگانه خصوصاً لغات عربی، فارسی كهن و بصورت كلی نشانهدر این سطح، واهه سطح لغوی و نحوی:

 كهنگی زبان، مورد بررسی قرار میگیرد. 

واهدان عربی: بسامد لغات، عبارات و تركیبات عربی به اقتضای محتوای دینی و تا حدودی عرفانی آن نسبتاً زیاد 

دارند مانند: نعت، مآثر، مفاخر، مطر، عیش، بریق، رمح و داه معانی اندكی ای است؛ واهدانی كه داه معانی ساده

 دیریاب مانند اشقر، فحول، و راعن.

 االمین، بوالعجب و غیره.تركیبات و عبارات: دارالملک، دارالسالم، داراالمان، دارالمرز، دارالکفر، روح

 درایی واهدانی: كالیوه، غرم، جوق، زیبق، یاره. كهن

 ایی در افعال و حروف اضافهدركهن

 «: را»تأكید مفعولی به همراه « مر»استعمال  

 (675به خروار است )ی  مر مراسیم و زر  /نه بگویی مرا كه سیمم نیست 

 صورت كهن افعال:



 43/ آبادی مازندرانی )مَاللی(تقی علینگاهی به ویژدیهای سبکی اشعار محمد

 

 (345ابا یاره و خسروانی كاله )ی  /شاه  بمانادبه چل سال دیگر 

 (691)ی چون ددر شاعران ندارم من  /كریم ممدوحی مینگویم 

 (355یک رشته بدیم چرا دو تا كرد )ی  /)باشیم( در دو دیده  بُویمیک نور 

 (345)ی كناد خدایی مخواه آنچه خواهی  / كنادبه هر دو سرا پادشاهی 

 ها:تخفیف واهه

 (35ای خضر بانگی بزن دمراه را )ی  /شدیم  دمرههمرهان رفتند و ما 

 (435اه شهنشاه جهان فخر جهان است )ی درد /پناهش  ارچهاین در كه سپهرش پناه 

 تقدیم صفت بر موصوف:

 (45جز این نهال برومند از او نماند ثمر )ی  /سایه كاوفتاده ز پا دشن كهن درخت

 (436دنج بردار و رنج نابردار )ی  /خزیده در سوراخ  زردماری

 

 سطح ادبی

 در این سطح، خالقیتهای هنری ازجمله صنایع بدیع معنوی و ابزارهای بیانی مورد توجه قرار درفته است. 

تشبیه از اولین شگردهای تداعی معنی و خلق تصاویر شاعرانه است كه پایج بسیاری از دیگر عناصر  تشبیه:

 تصویرساز میباشد.

یشتری به، به مشبه اضافه میگردد از زیبایی و دیرایی به مشبهٌهایی كهای تشبیهی بویژه اضافهاضافج تشبیهی: اضافه

 آبادی:های اضافج تشبیهی در اشعار میرزا محمدتقی علیبرخوردار است؛ چراكه به استعاره نزدیکتر است. از نمونه

 (45چو برق صاعقه بجهد، دیا چه خشک و چه تر )ی  /آید، هدف چه موم و چه سنگ  تیر حادثهچو 

 سی:حسی به ح

 (15كه از دستان و تیغش در جهان بس داستان خیزد )ی  /دستان  چون رستمزن یغتفسونگر همچو دستان، 

 حسی به عقلی:

 (16به زلفش اندر دل همچو صاحب معراج )ی  /و جبهه چون لمعه  زلف چون شب معراج

 تشبیه مفصل مرسل:

 خنگشان لنگ در صفت مضمار / چنگشان  تنگ   چون  دل   مزمر

 (44باغ جنّت كجا و بوتیمار )ی  / ن چو جغد اندرو به محنت و غمم

 تشبیه جمع:

 (14جهان را این چنین بازیچه بهر امتحان خیزد )ی  /تو همچو لؤلؤ و یاقوت اندر آب و در آذر 

 تشبیه مركّب:

 (17اند )ی از صریر كلک او شاهان شکار آورده /همچو صیادان كه مرغان صید آرند از سفیر 

 تشبیه مفروق:

 (14دین همچو سرو و تیغ ملک سبز جویبار )ی  /باغبان دنیا چو باغ و پاس ملک طرفه

 تشبیه خیالی:

 (96در شبیهش چون شریک ذات حق باور كنم )ی  /عقل را در بر نشانم همچو تقدیر محال 
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كار رفته است و هر دو نوع  دیوان، استعاره نیز به فراوانی تشبیه بهدر كلیات میرزا محمدتقی صاحباستعاره: 

 استعارۀ مکنیه و مصرّحه كاربرد زیادی دارد:

 (75لعبتان راغ لعبی بوالعجب كردند باز )ی  /مطربان باغ آغاز طرب كردند باز 

استعارۀ مصرّحه از « لعبتان راغ»استعاره از پرنددان آوازخوان بر سر شاخساران در فصل بهار و « مطربان باغ»كه 

 ست. دلهای باغ ا

 )همانجا( موی سنبل، روی دل و از غنچه لب كردند باز /نوعروس باغ از سرو قد و از اللج خَد 

 رسته است.نوعروس باغ نیز استعارۀ مصرّحه از دلها و دیاهان زیبا و تازه

 استعارۀ مکنیه:

 (74ندانم غیر تسلیم و رضا كس مرد میدانش )ی  /خای دندانش و سندان قضا بس تیزچنگال است

 (654از نفسش تا چه برد شمع شبستان )ی  /از دریچه سر به در آورد  باد صبا

 (654)ی  مرگ بر او تیز كرد چنگل و دندان  / چنگ حوادثآن كه ازو كُند بود 

« است پوشیده و هنری دفتار كنایه یکی از صورتهای بیان»كنایه شیوۀ غیرمستقیم بیان اندیشه است.  كنایه:

 (. 434: 4346)شفیعی كدكنی، 

 روی به دیوار بودن: هم ایهام دارد و هم كنایه است از خجالت كشیدن

 (433او روی به من بودی و من روی به دیوار )ی  /آن چشم به من بودی و من چشم سوی در 

 ششدر بودن كنایه از درفتاری:

 مرا بنشاند نرّاد غمت چون مهره در ششدر )همان( /آخر نشاندم دستخون ای بس حریف دهر را 

 درم بودن بازار: كنایه از رونق

 (656درم است بنامیزد بازار كه من دارم )ی  /در رستج عشق او سودایی و غوغایی است 

وف( موصهای موجود در كلیات میرزا محمدتقی بیشتر از نوع ایماء و اشاره و نیز كنایج صفت )صفت بجای كنایه

 است و كنایات فعلی كمتر است.

 

  ایهام تناسب

 (77با مهر ربیعم سخن از مهر ربیع است )ی  /در ماه ربیع از چه به عقرب در مهر است 

عقرب به معنی صور فلکی و زمان نحس و برج فلکی با ربیع و مهر تناسب دارد و نیز مهر به معنی محبت و مهربانی 

 ناسب ایجاد كرده است. و ماه مهر با ربیع و عقرب ت

 (479)ی مهر، انورم بینند خاكیان كه از آن  /ام خاكی ز آستانش بر دیده برده

 در دو معنای محبت و خورشید به كار رفته است و با انور تناسب ایجاد كرده است. « مهر»در این بیت، 

 (444تن آن قصه مشتهر )ی  عزیزبرخواند بر  /چون طفل مصر كید زلیخای دهر پیر 

 بو در دو معنای امید و رایحه:

 (446مهر رخشانش )ی  بویچو ذرّه در بر خورشید  /یکی نور خدایی زی خراسان تافت از بطحا 

 صفا در این بیت به معنی پاكی و نیز كوهی در مکه:

 (661زآن سبب پویان بدان درداه عرش آسمانی )ی  /نشان آب از نخست جوید از آن زمزمصفا  تا



 45/ آبادی مازندرانی )مَاللی(تقی علینگاهی به ویژدیهای سبکی اشعار محمد

 

(، 454لمات متضاد در كلیات میرزا محمدتقی نیز بفراوانی یافت میشود؛ آب و آتش، پیش و پس )ی ك تضاد:

(، شکر و شکایت )ی 459(، طفل و پیر )ی 459(، رازدو و رازدار )ی 456(، چاه و بام )ی 454سرد و درم )ی 

(، دسست و ببست 454(، رزم و بزم )ی 454(، خیر و شر )ی 71(، جهل و عقل )ی 73(، شهد و شرنگ )ی 73

 های تضاد در این اثر است. (، از نمونه653(، نهان و آشکار )ی 416)ی 

 

  تضمین:

 (665مرددان را فاقه تا جود او عیساستی )ی  / حی الیموتدفتم از دلها وجودش دفت 

 (665قبطیان ظلم را عدل او موساستی )ی  / فان الیعوداز جهود و حور و عدلش دفت 

 (657)ی لکم دینکم ولی دین دو باش  /در این ره ادر با منت خالف است 

ازجمله  بندی نمود؛آبادی را ذیل چند دسته میتوان تقسیمتلمیحات موجود در كلیات میرزا محمدتقی علیتلمیح: 

 تلمیحات اساطیری، دینی و قرآنی، حکمی و غنایی. 

دیری از تلمیحات و اشارات اساطیری و حماسی در فارسی بهره الف( تلمیحات اساطیری و پهلوانی: در شعر و ادب

ای آفرینی و نیز مدح و منقبت شاهان و حاكمان و غیره، بصورت دستردهشعر شاعران پس از فردوسی برای مضمون

آبادی نیز به قهرمانان كهن و اساطیری ایران اشاراتی داشته است و داه شخصیتهای موردنظر در مشهود است. علی

 های خویش را به دالوران و پهلوانان شاهنامه تشبیه كرده است. برای نمونه: سروده

(، بیژن، برزو )ی 454(، كاووس )ی 46(، دودرز )ی 44(، پور زال )ی 51زال، تهمتن، سیاوش، افراسیاب )ی 

 (. 456(، فریدون ) ی 15(، ضحاک )ی 41(، رستم )ی 451

 (453اند )ی آورده اسفندیار هفتخوان دهر را /ر شاه غازی رای زی ری كرد از تبریز شه

 (455از نیستان خیزد )ی  روستمز ایران كین وی را  /از كشور توران افراسیاب به رجعت دفته 

 ب( تلمیح به قهرمانان غنایی و حکمی:

 (411محمود در این مرحله مملوک ایاز است )ی  /مملوک شود مالک و مالک همه مملوک  

 (. 63(، لیلی و مجنون )ی 457)ی  شیرین و فرهاد

 ج( تلمیحات دینی:

 (94نیست هر كاو را نگین است )ی  سلیمان  /نیست هر كاو را كتاب است  محمد

 (93بود كه آزادی كرد )ی  علیهندوی تیغ  /هندوی خانج او بر همه احرار جهان 

 (454)ی و نار طورو  موسیجود از در مرادش  /در دو نیل  فرعوناز در كف جوادش 

 د( تلمیحات قرآنی: 

 (93جز تو كوری دو سه را در راه دین رهبر كنم )ی  / صراط المستقیم اندر صراط المستقیمای 

 

 سطح فکری
آبادی مازندرانی میتوان به مدح و ثنای ممدوحان، توجه به از ویژدیهای اصلی سبک فکری میرزا محمدتقی علی 

های زهدآمیز اشاره نمود های عرفانی و اندیشههای حکمی و دینی، توجه به بنمایهارزشها و فضائل اخالقی، آموزه

 اهیم نمود.ها و مصادیقی از این مؤلفه را ذكر خوكه در ادامه نمونه
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آبادی، های اصلی سبک فکری اشعار میرزا محمدتقی علییکی از مؤلفه اعتنایی به دنیا:های دینی و بیتوصیه

ها و اعتباری دنیا و دعوت مخاطب به اعراض و رویگردانی از آن است. شاعر با تمسک و توسل به آموختهبی

 را به پشت پا زدن به دنیا فرامیخواند: های دینی بر پایج شرع مقدس اسالم، مخاطب خویشدانسته

 خود را به هوا بخشیم بخشی ز خدا دیریم /خیز ای دل بیحاصل تا ترک هوا دیریم 

 (444در حضرت  االّهو،  دستی به  دعا  دیریم )ی  /بازو  چون  نای دعا  نبود با نفس  قوی

 كار این مضطر كنمای در ام اندیشهمن كی /ام از شوم نفس در لگدكوب حوادث مانده

 (93همتی  تا دفع آن پتیارۀ كافر كنم )ی  /همت  مردان  كند  ای  شاه  مردان  الغیاث 

 مهر علی را چو مهر جسم بکارم /تا رَهَم از دیو نفس بر  دل  و  جان 

 (699شکر خدا را در آن بند حصارم )ی  /مهر علی و آل او بلند حصار است 

های دینی در حمد و ثنای پیامبر اكرم )ی( و خاندان عصمت و طهارت در دیوان میرزا محمدتقی، مدیحه مدح:

 شاه قاجار به چشم میخورد:و نیز مدایح غیرمذهبی مانند حمد و ثنای فتحعلی

 مدایح مذهبی: 

 (94اقامتگاه من خلد برین است )ی  /چو از دنیا روم بر دین احمد 

 (466علی امام هدی، خلق را به حق رهبر )ی  /، وصی نبی علی ولی خدا، شیر حق

 (97كه مداح امیرالمؤمنین است )ی  /مرا بر بخت امروز آفرین است 

 كه فخر ما ز امام چارمین است /نه فخرم زین سخن از چار طبع است 

 العابدین استكه  اندر  مدح  زین /بدو زینت رسد از فیض معبود 

 (45كه روز حشر از وی جانشین است )ی  /آن روز  حسین را جانشین شد اندر

 (477بن جعفرم )ی بیند كه من ثنادر موسی /بن جعفر آنکه سپهرم به سجده در موسی

 علیش خواندی سرو ستاک بستانم /خجسته پور علی ماه هاشمی عباس 

 (499به فرق خصمش میبود تیغ  برّانم )ی  /در آن زمان كه دو دستش بریده تن ای كاش 

 شاه قاجار:مدایح غیرمذهبی: در مدح و ثنای فتحعلی

 دسترشده به تخت محمد شهی قدم /علی بجای نبی برنشست و فتحعلی 

 (15به كارنامج  شاه جهان یکی بنگر )ی  /علی شنیدی در دین چه كرد بعد نبی 

 در مدح شاهزاده كامران میرزا:

 خسرو سیاردان چون آفتاب خسروان /ه حمل شد كامکار و كامران باز بر دا

 (444بر میان دارم كمر او را نطاق از كهکشان )ی  /آسمان در خدمتت چونانکه من در دردهت 

 

 تفکرات عرفانی )توجه به وحدت در كثرت(:

عرفانی تجلّی وحدت در  آبادی، توجه به اندیشجشده در اشعار میرزا محمدتقی علیهای منعکساز دیگر اندیشه

 عین كثرت است:

 (47پرسی كه از آن نشان چه چیز است )ی  /بر هرچه نظر كنی نشان ز او 

 با اشاره به موضوع وحدت در كثرت میگوید:« میربهاءالدین»در مدح 

 (91وحدت  میربهاءالدین است )ی  /كثرت وحدت در جود وجود 



 47/ آبادی مازندرانی )مَاللی(تقی علینگاهی به ویژدیهای سبکی اشعار محمد

 

 (419ن ما كرد )ی یک جرعه نصیب جا /در ساغر وحدت از می عشق 

 (494وحدت اندر كثرتش زیبا شود )ی  /كثرت اندر وحدتش پیدا شود 
 

 تقدیرگرایی:

 (13رنگی كه ز نیرنگ قضا و قدر آمد )ی  /بر صفحج قلم چونکه به رخ دیده برآمیخت 

 (436كار در حکم قضا و قدر است )ی  /به قضا و به قدر راضی شو 

 

 گیرینتیجه

آبادی یکی از آثار ادب فارسی است كه بحث و بررسی پیرامون ویژدیها و خصایص علی كلیات میرزا محمدتقی

های مختلف سبکی آن مغفول مانده است و تاكنون با وجود چیزی در حدود سی نسخه خطی از آن در كتابخانه

واع شعر توبات و انساالر، تبریز و غیره، تصحیحی از آن ارائه نشده است. كلیات وی مشتمل بر مکملّی، مجلس، سپه

با زبانی ساده و روان به رشتج تحریر درآمده است. میرزا محمدتقی در سبک زبانی با كاربرد لغات و تركیبات كهن 

درایان، و قدیمی، استفاده از موسیقی میانی و پایانی ازجمله قافیه و ردیف اسمی و كوتاه، كاربرد افعال به شیوۀ كهن

سازی زبانی و نحوی دست زده به همراه نشانج مفعول به برجسته« مر»ده و استعمال ها، تکرار استفاتخفیف واهه

 ست كه غالباً به سبک خراسانیهای ساده اها، و استعارههای بیانی شامل تشبیهات، كنایهاست. در سطح ادبی، آرایه

یرزا محمدتقی حول محور نزدیک است و از تعقیدات، پیچیددیها و دیریابی در آن اثری نیست. منظومج فکری م

شاه قاجار میچرخد مسائل دینی، توجه به آیات، روایات و مدح ائمه و نیز مدح شاهان و شاهزاددان بویژه فتحعلی

و تا حدودی توجه به نکات عرفانی در آن قابل مشاهده است؛ ادرچه ازنظر عرفانی نمیتوان منظومج وی را حاوی 

ز های عرفانی دذشتگان و سعی در تقلید اه هست، تکرار مضامین و درونمایهنکات ناب عرفانی دانست و بیشتر آنچ

سرایی و  منقبت و ستایش شاهان و ائمه محتوای ادب عرفانی دذشته است و نوآوری چندانی درخصوی مدحیه

 در اشعار وی بلحاظ فکری یافت نمیشود.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییمحمدرضا معصومی آقای دكتر  است.شده استخراج یاسوج

 نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانآقای محمدجواد قاسمی اند. بوده مطالعه

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده زادهمحمدهادی خالقآقای دكتر اند. داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته این پژوهش نقش
 

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان آزاد اسالمی واحد یاسوج كه
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا
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 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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 . تهران: اسالمیه و خیام.6سرایان فارسی. جلد(. دانشمندان و سخن4339زاده. محمدحسین )ركن

 سخن.(. ادوار شعر فارسی. ویرایش پنجم. تهران: 4397شفیعی كدكنی. محمدرضا )

 (. صورخیال. چاپ سوم. تهران: آداه.4346شفیعی كدكنی. محمدرضا )

 ها، رویکردها و روشها. تهران: سخن.شناسی؛ نظریه(. سبک4345فتوحی رودمعجنی. محمود )

 (. انجمن خاقان. با مقدمج توفیق سبحانی. تهران: روزبه.4374دروسی. فاضل )

 .445ی  445. صص 4آینج میراث. شمارۀ «. متونهای احیای شیوه(. »4374مایل هروی. نجیب )

 (. پیوند موسیقی و شعر. تهران: فضا.4395مالح. حسینعلی )

 .44446(، كلیات ماللی، نسخه خطی كتابخانج ملی به شمارۀ 4673آبادی، محمدتقی. )ماللی علی

 نوید. (. تذكرۀ دلگشا. تصحیح منصور رستگار فسایی. شیراز:4374اكبر )نواب شیرازی. علی

 . تهران: امیركبیر.6الفصحاء. تصحیح مظاهر مصفا. جلد(. مجمع4393هدایت. رضا قلیخان )
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