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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Malouli Shirazi is one of the few women who 
have survived to have organized and codified poems. However, like other 
female speakers, the description of her life and poems is placed in an aura of 
ambiguity and isolation, the identification of which is the main subject of this 
research. In this Essay, we have tried to introduce this little-known poet to the 
literary community. 
METHODOLOGY: The present study is written in a descriptive and library 
research method. 
FINDINGS:  Using tazkare books and manuscripts of Divan of this poet, his life, 
circumstances and thoughts, were identified and his literary and stylistic 
characteristics were Definited. 
CONCLUSION:  In this research, it was determined that this poet of the return 
period, usually wrote poetry with reference to the poems of Saadi and Hafez, 
and sometimes, verses that include new innovative features that mentioned. 
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 مقدمه
است كه هریک از آنها سهمی  طول تاریخ ادبی خود، همواره مهد رشد و بالنددی بزردمردانی بوده سرزمین ایران در

اند. دانشمندانی كه نام هریک از آنها بتنهایی برای شناساندن بوم به جهان داشته و بزرگ در معرفی ادبیات این مرز

ی اطول این تاریخ پرافتخار ادبی و فرهنگی، زنان سهم و جایگاه شایسته ایران و ایرانی به جهان كفایت میکند. اما در

 مدونی از آنان ثبت رفته، نه شرح دقیق و اند و ادر بندرت از كسانی چون رابعه و مهستی و جز آنان سخنینیافته

همچون حیاتی كرمانی چنان است. برخی دیگر نیز بوده  توجهكمّی قابل شده و نه اشعار باقیمانده از آنان، از نظر 

اند كه حتی بسیاری از ادبدوستان و ادبپروران، از زن بودن آنها مطلع درفته در پردۀ فراموشی و خاموشی قرار

نیستند. در چنین شرایطی ملولی شیرازی نیز از این قاعده مستثنی نیست و درمورد او چنان سکوتی شده كه 

اند. ملولی شیرازی، از بانوان شاعر دربار فتحعلیشاه وی، آداهی زیادی نیافتهحتی اهل تحقیق نیز از چونی زنددانی 

بیت  دو هزاراست. دیوان وی حدود مانده قاجار، از معدود شاعران زنی است كه دیوان مرتب و مدونی از او باقی 

 سه غزل ناتمام و پنجقطعه،  یکرباعی،  هفدهمثنوی،  چهارغزل،  دویست و بیست است كه این تعداد دربردیرندۀ 

 است.شده قصیدۀ كوتاه است. این ابیات به شیوۀ بازدشت سروده 

 

 سابقۀ پژوهش
اكبر مشیرسلیمی است كه درمورد تألیف علی زنان سخنوراز مهمترین منابع مورداستفاده در این زمینه، كتاب  

ان بوده ... قراین نشسدۀ دوازدهم هجری  بانوی سخنور شیراز، متخلص به ملولی، در آغاز»است: ملولی چنین نوشته

« میدهد كه ملولی شوهر داشته و شوهرش یکی از شاهزاددان درجه اول و یا همان فتحعلیشاه قاجار بوده...

تألیف آقابزرگ طهرانی  الذریعهكرد، كتاب  (. از دیگر منابعی كه میتوان به آن اشاره6/657: 4335)مشیرسلیمی، 

میرزا فرمانفرما در شیراز میزیسته شاعری مرد معرفی میکند كه در اوایل حکومت حسینعلی است. وی ملولی را

( اما هالكو میرزا كه خود از خانوادۀ قاجار بوده و به اقوام و خویشان خانوادۀ خود 4/4454: 4316است )طهرانی، 

نسوان سلسلج قاجاریه است. طبع سرشاری از یکی »داشته، مینویسد: داشته، زن بودن او را بصراحت اعالم آشنایی 

: 4391)مهاجر،  فرهنگنامج زنان پارسیگویهای دیگر، نظیر تذكره (. در443: 4311)احمد قاجار، « دارد

المعارف زن ۃدایر(، 5/646: 4391)نصیری،  اثرآفرینان(، 641 -644: 4396)حجازی،  تذكرۀ اندرونی(، 741و743
ای شده، سخن تازه: ...( هرچند نام ملولی ذكر 4371)كراچی،  نگاران زناندیشهو ( 4396:944)اجتهادی،  ایرانی

 است: نیز یک رباعی از ملولی آمده دنیای شاعراناست. در كتاب به میان نیامده 

 آیییآیی از كوی كدام دلستان مییفشان میای باد صبا مشک

 آییمیاز پیش نگیار سیم غبغب دیویا   داری خبری كه شادمان 

 (4/194تا: )همایونفر، بی                                                                                                        

د، تنها كافی نیست و كمکی به پژوهشگر نمیکناند، نهدادهاما درنهایت میتوان دفت اطالعاتی كه كتب تذكره ارائه 

: 4353)هدایت، محمود،  دلزار جاویدانها نظیر ات، نادرست نیز هست. بعنوان مثال برخی تذكرهبلکه بیشتر اوق

شده كه ملولی در  دفته اثرآفریناناند یا در دوازدهم معرفی كرده ( ملولی را به اشتباه، شاعر قرن4134و4135

بیت است. حال آنکه آن شهر،  546مقدم دفته و شعرش مشتمل بر شاه را به شیراز خیرای، ورود فتحلیقطعه

بیت است و در این نسخه، ابیاتی كه ملولی، ورود  546است. در ضمن نسخج مجلس حاوی شیراز نبوده و ابهر بوده 

خود  رمیشود كه پژوهشگران مطالب موردنظاست. البته این مشکل از آنجا ناشی باشد، نیامده دفته شاه را تبریک 
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ای كنند. اینگونه است كه معموالً كتابهرا از روی كتابهای موجود مییابند؛ بدون اینکه خود، مستقیم به منابع رجوع 

تذكره و تراجم، پر است از مطالب تکراری و در بیشتر موارد مغلوط. در این میان شاید كتابی كه نسبت به سایر 

ست: ااست. در این كتاب راجع به ملولی آمده المعارف زن ایرانیۃدایرتاب باشد، ككرده كتابها علمیتر و دقیقتر عمل 

سپس ...«. . از نام اصلی، نسب و احواالت این زن شیرازی، اطالع دقیقی در دست نیست و 43از زنان شاعر قرن »

شاه علینام زنان فتحبا توجه به فهرست »به نسخج ملک و تعداد غزلیات و مثنویها و... اشاره میکند و بعد مینویسد: 

نیامد. از زمان مرگ و مدفن وی دست در كتاب تاریخ عضدی و شمار زنان شیرازی تبار شاه قاجار، نامی از وی به

 (.944: 4396)اجتهادی، « اطالعی در دست نیست

است. سال  سرباز زده الفصحامجمعاست، از ذكر نام ملولی در وزدار ملولی بودهراما هرچند رضاقلیخان هدایت هم

نیست و مصفا دراینباره چنین مینویسد:  الفصحا، بنا بر قول مظاهر مصفا بدرستی معلومبه تألیف مجمعشروع 

است. او در نویسی داشته نظر میرسد كه هدایت از آغاز جوانی بدین كار مشغول بوده و ذوق تذكرهچنین به »

است كه برای تألیف این كتاب، سی سال بتدریج به جمع سند و مدرک و انتخاب كرده  الفصحا ادعامقدمج مجمع

است. اتمام كتاب، چنانکه خود در پایان جلد آخر متذكر شد و میرزا عبدالوهاب، متخلص بوده و تحقیق مشغول 

ین تاریخ بکاهیم، است و ادر سی سال از ادرفته صورت  4699ای در تاریخ كتاب ساخته، در سالبه مجرم، در قطعه

/  سی(. پس تاریخ تألیف، این اجازه را به مؤلف میدهد كه از 4: 4396)هدایت، « آیدق به دست می4659سال 

 اند، صحیح بدانیم[. اما چنینكند. ]البته ادر تاریخ فوتی را كه برای ملولی، ذكر كرده ملولی شیرازی هم یادی

ج های خطی كتابخانكارشناس نسخه و نویس پیشکسوتحائری، فهرست الحسیناست. اعتقاد عبدكاری نکرده 

ت؛ اسداشته و احتماالً اغراض شخصی در كار بوده  اسالمی، این است كه دویا وی با ملولی معارضه شورایمجلس 

ست. ابرده شد، هدایت از كسانی است كه ملولی در دیوانش بدفعات از وی نام چراكه همانطوركه پیش از این اشاره 

است. حائری برای اثبات نظر خود، این بیت از ملولی را بوده  پس حتماً هدایت نیز از وجود چنین شاعری آداه

 آورد:مثال می

 (3/341: 4353)حائری،  كجا خیرمهیره نیزد عاقالن نرخ دهر دارد /هدایت در جواب تو ملولی شعر دفت آری 

الفصحا، شعر هدایت است و علت هدایت برای نبردن نام ملولی در مجمع و معتقد است منظور شاعر از خرمهره،

 همین است.

 تنها این بیت، دلیل هدایت نیست؛ چراكه ملولی در سایر موارد، نگاهی نظر میرسد،هرچند نظر حائری، صحیح به 

 است:آمیز و محترمانه به هدایت داشته تحسین

 بر اوستیادیت دلیییم اقییرار میییکند /دفتم هدایت این غزلیت را جییواب لییک 

 یا

 ملولی چون كه مانند هدایت، راهبر دارد /چرا باشد دُرافییشانی او كمییتر ز خاقانی 

 یا

 شاید خییدا كنیید چییو هیدایت هدایتم /كار اسیت آه و نیاله میرا روز و شب ملول 

 است. د نیاوردهكه نام او را در تذكرۀ خو و احتماالً علت دیگری نیز داشته

 های خطی دیوان ملولی )نسخجدر این میان نکتج حائز اهمیت دیگر این است كه برغم اینکه كاتب یکی از نسخه

ای كه خود ک از كتب تذكرهیالملک است، در هیچمتعلق به مركز احیای میراث اسالمی قم( محمدحسین شعاع
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 ، پرداختهالملک هستندای كه تألیف شعاعبه بررسی كتب تذكرهاست. اینک كرده، نام ملولی را ذكر ننموده تألیف 

 میشود تا علت این امر مشخص شود. 

با مؤلف، معاشرت و مکاتبت  4365تا 4355شاعر كه از سال 455كتابی است كه به شرح حال تذكرۀ شعاعیه

این كتاب را در  4364حرام سنج المحرم 45تا  4365حسین شعاع از اواسط سالاست. محمداند، پرداخته داشته

(. پس از نظر تاریخی، ملولی در ردیف آن شاعرانی قرار نمیگیرد كه 44: 4395دست تألیف داشته است )شعاع، 

، اثر دیگری از شکرستان فارسق است. 4355است؛ چراكه تاریخ كتابت نسخج قم، الملک نام آنان را آوردهشعاع

ق نگاشته و در آن، نام شاعران به ترتیب حروف الفبا ذكر شده و 4343محمدحسین شعاع است كه آن را در سال 

همین مؤلف  ، اثر دیگراشعج شعاعیه(. 41موجود است )همان: « ش»متأسفانه اسامی شاعران فقط تا پایان حرف 

 مجلج یاددارست تألیف داشته و بصورت جسته و دریخته در در د 4337حجج تا ذی 4334 است كه آن را از محرم

(. )الزم به ذكر 7:55و 4، ش3( اما در آن، اثری از ملولی شیرازی نیست )یاددار، سال45است )همان: شده ثبت 

 (.44: 4395ق در شیراز دردذشته است( )شعاع، 4343الملک، در سال است كه شعاع

اند. از مهمترین عه این است كه برخی منابع، ملولی را شاعر مرد معرفی كردهنکتج دیگر درمورد منابع موردمطال

، دیوان ملولی را به نسخج مجلس الذریعهبزرگ در بزرگ میباشد. آقااند، آقاكسانی كه در این مورد دچار سهو شده

؛ اما باید متذكر شد (4/4454: 4316است )طهرانی، بوده ارجاع میدهد و دویا فقط از وجود همین نسخه مطلع 

بیت از كل دیوان ملولی است. در ضمن در این  546كه فقط دربردیرندۀ ای ناقص است كه نسخج مجلس، نسخه

است و چون از نظر سبکی و ویژدیهای زبانی نمیتوان به دیوان، ابیاتی كه مدركی بر زن بودن شاعر باشد، نیامده 

 و، ملولی را شاعر مرد معرفی میکند.بزرگ نیز به سهبرد، آقاجنسیت شاعر پی 

 

 زندگی و آثار 

؛ 657: 4335مشیرسلیمی، ها، با تخلص ملول و ملولی شیرازی و ملولی قاجار )از ملولی شیرازی در بیشتر تذكره

اند. از تاریخ والدت ملولی اطالعی در دست ، یاد كرده(743،741: 4391؛ مهاجر، 3/355تا:هدایت، محمود، بی

است؛ چراكه در تعدادی از ابیات خود، از شاه شاه( میزیسته در دورۀ قاجار )حکومت فتحعلی جز اینکیه نیسیت،

 است:مذكور نام برده 

 به درداهش دو صد كیخسرو و جم پاسبان آمد  /شیه آن كه روز و شب شهنشاه زمان فتحیعلی

 یا

 ییییدش سیییزاید نیییعل ابیییرشكیییه خورش /شیییییاه شیییهنشییاه زمییییییان فیییتحعلی

 یا

 ز پییی میرتبیج خویییش دییواهییی داریییم /شییاه كه از شوكت او جم نشییان، فتیییحعلی

باشد. در این كتاب،  تاریخ عضدیشاید به نظر برسد مهمترین منبع برای مطالعه دربارۀ احوال ملولی، كتاب 

ما متأسفانه در این فهرست نیز، نشانی از ملولی وجود ندارد )تاریخ است. افهرستی از زنان فتحعلیشاه تنظیم شده 

 (.354 -334عضدی: 

است و از منابع تاریخی هم چیزی به دست ای نکرده خود وی نیز در اشعارش بطور مستقیم به زادداهش اشاره

ست كم یکی از شهرهای استان نیامد، اما با توجه و تدقیق در اشعار او، احتمال میرود كه زادداه وی، شیراز و یا د

 فارس باشد:
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 مشو یک ره تو دور از صحبت خوبان شیرازم/  دان دردیادر خواهی ملولی! شعر خیوان و نکته

 یا

 منصیبش عرییانی اما در لقب ایلیخانی است /آن كه در شیراز شغلش روز و شب عریانی است 

 یا

 مِین بعیید، نهییییم روی خییود را به عییراق /در فییارس وفیییا ز كیییس ندییدیییم ملیییول 

 یا

 دیرد عصفور آشیانو در یک مکان، شهباز به هم  /شیه دارانیشان، فرمیانیروای فارس كیز عیدلش 

یک بیت از وی، احتمال میرود  اساسبر است. اماای نداشته خود نیز اشارهخانوادۀ  متأسفانه ملولی در اشعارش به

 كه او همسر فتحعلیشاه و یا یکی از شاهزاددان قاجار باشد:

 ز خییوف روز قییامیت دلییییم نشید خیییرم /ادیرچیه بانیوی شاهیم ملیول! لییک بیه عمیر 

مر، ا اما وقتی وی از فتحعلیشاه سخن میگوید، در كالمش بیشتر شکوه و احترام دیده میشود تا عشق. همین

نگاریها احتمال همسر فتحعلیشاه بودن را ضعیف میکند. از این سو، با توجه به برخی ابیات او كه دربردیرندۀ نامه

 باشد.میرزا میرزاست، این احتمال میرود كه وی همسر تیمورالدوله تیمورو اظهار عالقج وی به حسام

 و نیز با توجه به اینکه در شعر كرده خود لحاظ ر شعربدیعی كه ملولی د درس و مکتب: با توجه به برخی صنایع

است، است و معموالً در تتبع از شعر آنها، سروده خود، نام بزردانی همچون سعدی، حافظ، خاقانی و... را برده 

 است:كرد كه وی زنی باسواد و آشنا به فنون شعر و شاعری بوده میتوان چنین استنباط 

 ملیولی چییون كیه ماننید هیدایت، راهبر دارد /شانیی او كمتییر ز خاقییانی چییرا بییاشد دُرافی

 میکند تعیریف و دوید دفتج خاقیانی است /شعر چرخیی را ادیر در پییش او خیواند كسیی 

 رفتییه بییوده اسیت تیو دویی به سفر دلدارش /خیواجیه آن روز كه ایین دُرّ نسفته مییسفیت 

 ملولی، دلیلی استوار بر شیعه بودن اوست:مذهب: بعضی ابیات 

 بییردیو ملیول! كییی دیذرنید از دییناه مییا؟ /دییرنییه بیه روز حشییر، علییی دادرس بییود 

 شیییر خییداست در هییمه عالیم، پنییاه میییا /ام چه بیاک؟ دییر مین دنیاه روی زمیین كرده

 رسییت نییست بیجیز سیاقی كیوثیرفیرییاد /ی ای در اییین دار ملییولجییرمییی كه نمییوده

برو شد كه حاكی از آداهی از اطالعات علمی: با تفحص در شعر ملولی میتوان با عبارات و اصطالحات خاصی رو

 علوم فلسفی و عرفانی است:

 را  رضییییاو  تسییییلییییممییده از دسییییت  /مییکیییین از جیییور جییانیان شیکییوه ای دل 

 كه از بهر شرارت، جمییع سازم حاصل خود را /دمییی غافییل ز ما بگذر  استییغنا اال ای بییرق

 همییه خلییق جهیان یارند و نبود هیچ اغیاری /شییرم دار آخر  قییبولی؟ و ردملولییی! چند در 

 استتو بگوییم، كییم صفیات و  ذات هرچه از /است  عدمهمییه عییالم  وجییود با وجییود تییو

 است قدماست جهان یا  حیدوثچند دویی كه  /كسیییی از كار خدا چییون نشد آدییاه ملییول 

 سیاقیی بیده شیرابیی، كیز هسیتیم رهییانی /مغرور كییرد مییا را  تقییویو  صییالحو  زهیید

 است صحییوو  سییکر همییه اوقییات اییین در /همیییه اوقیات او در صیییرف و نحییو اسیییت 

 تخلص: ملولی درمورد علت انتخاب این تخلص میگوید:

 ملولیییم دل ز هجییییر خسیرو صاحبقران آمد /ام بیی علتییی نییبود ملولییی در تخلیص كیرده
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ها و است. همچنین در فهرستوارهای نکرده آثار: ملولی در دیوان خود به اثر دیگری كه از آن خودش باشد، اشاره

 نداشت كه دالُّ بر این باشد كه وی بجز دیوان حاضر، اثر دیگری نیز دارد.حالها، موردی وجود شرح

ق میدانند 4654اند و او را متوفی به سال شده هرچیند برخیی كتب تیذكره، بیرای ملولیی، تاریخ فوت قائل وفات:

فت؛ چیراكیه در كتب تاریخی به این مسئله تاریخ را بیا اطمینان پیذیر(، نمیتیوان این 641-646: 4391مهاجر، )

 است.نشدهای اشاره

 

 شناسی شعر ملولیسبک

در نیمج دوم قرن دوازدهم، نهضت نسبتاً مهمی علیه سبک مصنوع و متکلف دورۀ سبک بازگشت و شعر ملولی: 

 دن شعر فارسیتیموریان و عبارتپردازیهای سبک هندی، در شعر فارسی آغاز شد. هدف این نهضت، رهایی بخشی

ای كه این نهضت برای رسیدن به هدف خود انتخاب كرد، شیوۀ از تباهی و فقر دورۀ انحطاط صفوی بود. اما شیوه

بازدشت به سبک شاعری شاعران بزرگ روزدار دذشته بود. با اندک تفحصی در ادبیات این دوره، میتوان دریافت 

روال  خان صیبا، بهالشیعرا فتیحعلیملک»اند. نیان پرداختهكه شاعران بازدشتی، به تقلید صرف از آثار پیشی

حمییاسی و رزمیی میساخت. سروش و مجمر، قصایید غرُّا و زیبای  و به همییان وزن و ترتییب، شعر شاهینامه

« ندفریدآفرخی و معزی را اقتفا میکردند و كسانی مانند معتمدالدوله نشاط، غزلهایی به روانی و زیبایی حافظ، می

(. این امر موجب آسان شدن سرودن و فرادیر شدن آن شد؛ چراكه دیگر نیازی احساس 14: 4376)لنگرودی، 

نمیشد كه شاعر از تخیل خود مدد جوید. مالک شاعری در این روزدار، میزان نزدیکی زبان شعری شاعر، با زبان 

ا بر الگو را باز كرد و دقیقاً مثل او رفتار كرد. شعری شاعر الگو بود و برای شاعر شدن، كافی بود تا دیوان شعر شاع

 تخصوصیّا دوره، آن شاعران از بسیاری مانند است، ادبی بازدشت دورۀاز شاعران  ملولی شیرازیتوجه به اینکه 

سبک  هب ملولی توجّه رۀفت كه داییات در دیوانش میتوان ا با غور و دقُّبرده است؛ امّنكار ه سبک زبانی خراسانی را ب

ز نظر ا. ستاه قابل توجّ ،یها و ظرافتهای ادبیدلحاظ ویژ كاركرد و تأثیر آن از. لذا ، بیش از حد اعتدال استعراقی

ح، نما، تمثیل، تلمیاقضانواع جناس، تکرار، موازنه، تسمیط، مراعات النُّظیر، متن وییهای ادبی نیز در شعر دویژ

 .ه وی به صنایع ادبی، بسیار معتدل استان توجّمیز و تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه دیده میشود

ردازی میکند. روند پهیای نامأنوس و دشوار سخنملیولی با زبیانی ساده و روان، به دور از واههپردازی: شیوۀ سخن

ی عاد -كه البته بنا به ضرورت وزن بوده-همنشینی كلمات و رعایت دستور زبان فارسی نیز بجز موارد معدود 

 است. 

 است:استفاده كرده « مر+ مفعول+ را»هرازداهی از تركیب كهن  او 

 میر هیر دییا راكیه خیاصیییت بیود  /مگییو میین محتیشیم تیو بینیواییی  

 است:مغولی استفاده كرده -بندرت از واهدان تركی

 كه بر اقطاع دیتی حکم و فرمانش روان آمد / یرلیغشهمین نه ملک ایران را مسخر كرده 

البته بسامد این موارد بسیار كم است و همین استعمالها نیز بوی تقلید دارند؛ چراكه شاعر بازدشتی، خود را شاعر 

 دیگری فرض میکند و حتی سعی میکند در افکار و دفتار، در قالب شاعرِ الگو قرار دیرد. 

 خواندهیرا م یمثل خاقان یاشعار شاعران یكه و دیآیبرم نیچن یاند، اما از اشعار ملولنگفته یزیباره چنیمنابع در ا

 است: 

 (75راهبر دارد )ی  تیچون كه مانند هدا یملول / یاو كمتر ز خاقان یچرا باشد درافشان
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 دیكأت یبر اهل ادب بودن و د،یآیبه دست م فوق تیكه از ب ز،ین تیهدا خانیاو با امثال رضا قل یشعر ۀمراود

 او با خواجه حافظ است:  یینشانگر آشنا ت،یب نیا یادارد. 

 ( 44به سفر دلدارش )ی  ییبوده است تو دو رفته  / سفتینسفته م درّ نیخواجه آن روز كه ا

 :کندیم نیتضم یبزرگ مثل مولو یاز شاعر یتیب زین یداه

 (94شود )ی  ابانیباركش غول ب /ز خراجات شاه  زدیهر كه در 

  در اشعار ملولی بسیار دیده میشود.استفاده از لغات به دور از پیچیددی و ساده 

 داشته است: ییكه با علوم دونادون آشنا هدیدنشان م ،یاصطالحات در شعر ملول یكاربرد بعض نیهمچن

 ( 55كم است )ی  م،ییهرچه از ذات و صفات تو بگو / با وجود تو وجود همه عالم عدم است 

شاره به ملولی شیرازی میکنند و میگوید ایشان همسر ( ا4335) زنان سخنوراكبر مشیرسلیمی در كتاب آقای علی

اشاره « شاه»اول قاجار و یا همان فتحعلیشاه قاجار بوده است؛ چراكه در شعر خود به یکی از شاهراددان درجه

اند. برخی ادبا حتی ملولی شیرازی را شاعر مرد میپندارند، حال آنکه قدرت انتقال پیام در ابیات شاعر، پرده كرده

 این ادعا برمیدارد: از

 ز خوف روز قیامت دلم نشد خرم /درچه بانوی شاهم ملول لیک به عمر ا

اند. اما به نظر میرسد باور یک برداشت این است كه بانوی شاه بودن را به فتحعلیشاه و حرمسرا اطالق كرده

 صحیحتر این است كه در اینجا كاربرد شاه، مجازی میباشد.

الدوله تیمورمیرزا از شاهزاددان قاجار اشاره میشود كه استفادۀ وی از رددی وی به حسامدر دیوان شاعر به سرسپ

صنعت مجاز را بیشتر محتملتر مینماید. همچنین ایشان در شعرش عالقمندی و دلداددی خود را به امام علی )ع( 

 :ابندتیبازم« شفاعت»به شاعر را  نیا ۀدیكه عق یاتیاببیان میکند كه نشان از این است كه اهل تشیع است. 

 دذرد از دناه ما؟ یك بردو ملول!/  دادرس بود یدرنه به روز حشر، عل 

 (11عالم، پناه ما )ی مهخداست در ه ریش/  ام چه باک؟ كرده نیزم یدر من دناه رو 

 (471كوثر )ی  یبجز ساق ستیرست نادیفر/   یدار ملول نیدر ا یاكه نموده یجرم

 كه معاصر هدایتعیان است از مندرجات دیوان  اما نام و تخلص این شاعر یاد نشده، ، ازتذكرهدر كتب تاریخ و 

ثبت نگردیده، و این بیت ملولی  مجمع الفصحاو او را با وی معارضه بوده و شاید به همین جهت نام وی در  بوده

ه بوده كه ملولی او را استاد خودش (. رضا قلیخان هدایت از ادبای معرروف قاجاری45ی ) بر این معنی داللت دارد

انگیز كراچی، معاصر بودن او با میداند. همچنین به شاعری به نام شادی نیز اشاره میشود كه در كتاب خانم روح

پیشه و دلداده ردی عاشقفآید این شاعر چنانکه از این نسخه از دیوان وی برمیملول در دوران قاجاریه آمده است. 

 :( خود وی دوید34ده و در این بیت )ی و شاعری توانا بو

 لیک در عشق تو ای شوخ ددایی هستم / پردازیسخنه شاه شاهانم ادرچه ب

 كویت به عبث بنشستم عمری اندر سر / آخرم دوست نگردید ملولی دلدار

 :آوریمو این چند بیت را برای نشان دادن طرز فکر و طبع وی در اینجا می

 دمان نکن كه دل زارم از تو بیخبر است / نظر استهمیشه نقش جمال تو قوت 

 دارد امید مهر ز شاه جهان هنوز / درچه ملولی امید ز خلق جهان برید

 دیدن و بوسیدن رویت هوس ما را و بس / عید نوروزست و دارد هركسی چیزی هوس

 تا كند زین غم مرا خون در جگر / روزه دیرد آن نگار سیمبر
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 روزه را یعنی بدین تنگ شکر  / بردشانازک ه هر زمان دوید ب

 از سر زلف پریشانت قراری داشتیم / یاد ایامی كه در كویت دذاری داشتیم

 میتوان دفت كه نه عقل بود نه دینش / ینشیهركه جز عشق بتانست ره و آ

عشق  تیو درنها بیمحبوب، دله از معشوق، ابراز حسادت به رق یتوجهیاز ب یغم ناش ،یاشعار ملول یاصل یجمادرون

هجران، مربوط به عشق  یهاشکوه نیاز ا یادفت بخش عمده توانیت مئعاشقانه است و بجر یو سوزوددازها

 نیرنگترپر را از آن استنشاق كرد. یعشق آسمان یاصرار، بو بهكه بتوان  شودیم افتی یتیاست و كمتر ب ینیزم

 یامر، موضوع نیدفت ا توانیاست. م ییایبا زهد ر هزیست خورد،یبه چشم م یكه در شعر ملول یاجتماع جلئمس

 از شاعران یو شاعران بوده است. البته ملول بانیخاطر اد جدغدغ نیبزردتر رانیا یادوار ادب شتریاست كه در ب

كرد زهد  فراموش دیباشد، اما نبا یدیممکن است تقل ز،ین ییایر هدبا ز ییجوزهیست نیو تابع است و هم یبازدشت

 است كه در تمام ادوار وجود داشته است:  یموضوع زیبا تعصب ن ختهیخشک و آم

 (55هر كس كه قول تو شنود از تو كمتر است )ی /  و مرا دردسر مده شیزاهد! تو رنج خو

 ( 454آن دلعذار فرض )ی  اعتكو را شده اط/ زاهد! چگونه قول تو را بشنود ملول 

 

 ویژگیهای ادبی
بر اینکه تخلص خود را در بیتهای  ی از موارد چشمگیر در اشعار ملولی این است كه شاعر داهی اوقات، عالوهیک

 آورد، در یکی دیگر از ابیات همان غزل نیز، نام خود را وارد میکند: پایانی می

 حدیث عشق من و تو، چو شیشه و سنگ است  /تیویییی ملیول و منییم شیاد از آشینیاییی تیو 

 كه پیییش دانییش تیو پای طبع او لنگ است  /كجیییا ملییول تییوانییید جواب شیییعر تیو را 

 دل بنییفشه چییه حاجییت مرا كه نیست دماغ /فییرج بییسییییییتان تولییی ملیییول كجییییا و 

 هیر آن دمییی كه رود بییی تو سیر سبزه و باغ  /ملییولتییر شییود از غیم دل ملییولِ ملیییول 

 ادر دور و ادییر نییزدیک، از هجیرت به فریادم /نه از دوری ملییولم من نه از نزدییکیت شادم 

 ز بس خوردم فریب آن بیت سیرمست، استادم /ملیولی! دل نخیواهد بیرد از دستیم ددیر طفلی 

 بردن امثال سایر در شعر است: مورد دیگر كه مورد توجه شاعر بوده، به كار

 تا ریشیه در آب اسییت امید ثمری هست /خوش دار ملولی تو دل خویش كه دفتند 

 كه من مشتاق دیدار توام، از من تو بیزاری /، مکن باور   دل با دل رهی داردادر دویند 

 سیرابتشنیه را از دور آری، آب بنیمایید  /اوست كه پیشم بگذرد پندارم هر پریرویی 

استعاره،  تشبیه و هایآرایه اشعارش در و است را برده استفاده نهایت خود، كالم زینت برای ادبی هایملولی از آرایه

 میشود. دیده بیشتر

 را تمهیدات بدیعی صناعات و بالغی دارد. شگردهای ادبی شناسیسبک در زیادی سهم زبان، بالغی سطح مطالعات

 تحلیل خوانش و فرایند به هم و هستند كارآمد خالقانه، متن آفرینش در هم سبکی مینامند. تمهیدات نیز سبکی

میرسانند. طبق نظر ادیبان، یکی از اركان كالم موزون و مخیّل، تشبیه و توصیف است. ارزش این فن  یاری متن،

تا به آنجاست كه باید دفت ادر تشبیه از شعر شود، چیزی جز مشتی حرف به جا نمیماند. شعر ملولی نیز كمابیش 

 آرایج مورد، 451دیوان وی،  بررسی از دارای صور خیال است كه اینک به چند مورد از آنها اشاره میشود. پس

 است. آورده شده ذیل جدول در آن، انواع از هریک و درصد تعداد شرح كه شد یافت تشبیه
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 جمع تفضیل بلیغ ه و انواع آنتشبی

 7 45 41 تعداد

 55/1 71/4 1/44 درصد

به     مفرد به مفرد تسویه مشروط  مركب 

 مركب

 4 66 4 1 تعداد

 45/3 64/41 45/3 45/6 درصد

 
اند در به مثال هندوی بیدلی كه فکنده تشبیه مركب: به فراز صورت چون مهت، شده خال، رهزن مرغ دل     

 آتشی

 كی به جنت رود آن كو، چَه و باغی دارد /تشبیه جمع: ای قییییدت طییوبی و لب، لعل و دهانت كوثر 

 ایاعتبارم كردهدر میییان عاشیقان بی /ام ز جیور و نکشتی خنییجر كیناضافج تشبیهی: تا كشیییدی 

 استعاره

 هییییر دییه نظر ز نردس غماز میکنی / هیادجلییهرییییییزد فیییرو ز چشییم مین زار، 

 بر چشییم میین بنیه تیو ز نظاره مرهمی /ریختن  دجلییهام از مجییییروح دشیت دیییده

 را نردس شهالیتتییا كه یکیییدم نیگرد   /كییس بنگر  شده هر سییو نیگران دیییدۀ هر 

 ملولی دیوان اشعار از مورد 451 میان استعاره، در انواع بسامد

 

 استعاره

 انواع و

 آن

 اضافۀ مکنیّه مصرّحه

 استعاری

 64 51 19 تعداد

 41/43 54/35 47/34 درصد

 

 جناس تام 

 شییاه است و با رعیت خود، زور میکند  /نیمیروم  كییوقدرتی كییه دویم از این  كییییو

 ، اندر بر چودانت دیوییكییه بود  دییویی /دانیییییی بیه چه ماند دل، در این خم زلفانت؟ 

 جناس ناقص

 نییییدارم بییییش از اییین تییاب جفا را  /اییین بییییینوا را   بکُیییشخنیییییجر، بکَییش 

 است:در بیشتر ابیات تکرار شده « دل»در تمام ابیات، و واهۀ « ملول و شاد یا شادی»های واهه 449در غزل  التزام:

 دهد جان و نخواهد دید دیگر روی نیکویش /به مسقط میرود شادی، ملول از حسرت رویش 

 مویشعنبرین تار زلفهمچون پریشان دشته   /مگو حیال ملییولی چییون بود از رفتیین شادی 

 سییر تیا به پیای، كبر و غرور است شاه ما  /ستییمند ددایییان نییکرد رحییم بر حییال م
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 ایهام تناسب

 دل خود، وعدۀ دیدار اینجاست ایمندار،  /ز آتش طور مترس ای دل مسکین! چو كلییم 

 تضاد

 را آشییییییینااز در خییییود  بیییییرانییییی / سیییییازی با بیییییگانهنییدانستییییم كیییه 

 ابروی كسی خم دییویم كه ندیدم راسییت /دیییاه من بیدل خم ابروی تو شد  سجییییده

 تضمین

 است تو دویی به سفر دلدارشرفته بوده /خواجه آن روز كه این درّ نسفته میسفت 

 «هر كیییجا هست خدایا به سالمت دارش /دل همره اوست آن سفركرده كه صد قافله »

 تکرار

 مادرمان درد بی كند این مگر درمان لعلت  /نخواهد كرد كس ما درمان درمان بی درداین

 شید سلسلج زلف بتان سلسلج من /ای هست ارباب طریقیت همیه را سلیسله

 تنسیق الصفات

 بوییسمنسیمین سرینچشمی سیهسروی سهی        دلیم بربیود و غیم افیزود و تین فیرسییود، دلیداری   

 مراعات النظیر

 جان داریكجا پروای آه و نالج این خسته  /داری  تو امشب دوش بر چنگ و دف و نی هر زمان

قالب بیشتر اشعار دیوان ملولی، غزل است. مضمون تمام این غزلها، عشق و سوزودداز عاشقانه و دله و شکایت از 

ست. ابیشتر به تقلید از سعدی و حافظ سروده شده محبوب است كه با تتبع و تقلید از غزلیات سبک عراقی و البته 

 است.آزمایی كرده ملولی در قالبهای مثنوی، رباعی، قصیده و قطعه نیز طبع

مورد  64 مطلع است است.المطلع و تماممیشود، رداز مواردی كه در شعر ملولی، نسبتاً بوفور دیده وزن و قافیه:  

از غزلیات دیوان حاضر، دارای صنعت ردالمطلع است. داه حتی این این صنعت تا بیت چهارم غزل، صورت درفته 

 است:

 چه غم ادرنه به كف سیم یا كه زر دارم /به دست، جام میی و دلبری به بیر دارم 

 وصییییال سییروقییدی باز در نظر دارم /هوای سجدۀ كوی بتیی به سیر دارم 

 هییزار داغ ز هیییجر تییو بیر جگر دارم /های تر دارم یت نه همین دیدهز دور

 بییییا بییبین چییه ز نیخل وفا ثمر دارم /تیین نییزار و دل زار و چشییم تیر دارم 

 مطلع:مثال برای تمام 

 دوییی كیه بیود دییویی انییدر بیر چودانت /دانی به چه مانید دل در این خیم زلفانت؟ 

 مشیکل كیه بیرم فردا جان از غم هجرانت  /كنییم جییان را در وصیل به قربانیت امروز 

 كییی بیوسییه تیوانم زد بیر صیورت تابانت /راهییم ندهیید ای شوخ در بزم چو دربانت  

 مشیکل كیه رسیید دستم ای یار به دامانت  /تو پادشیه حسنی، من بنیدۀ فیییرمانت 

 دیییگر بییه چیه كار آید این ناله و افغانت؟ /چو درمانت   درد است ملول از غم در عشق

آهنگ شدن كالم میشوند. قافیج ردیف فعلی هستند. ردیفهای فعلی، باعث و خوش از صد غزل نیز، دارایبیش 

 دارای قافیج درونی است: 54 مثال، سه بیت از غزل درونی نیز، بندرت وجود دارد. بعنوان

 دشییت دلیییل راه آن، پییرتو روشییییناییت  /ن، در ظلمات شد روان چونکه سکییندر زمیا
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 سراییت دشییته چییو بلبل سخن، محو سخن /لب بگیییشا تییو در سیخن، شهد ببار از دهن 

 ها، از غم مومیاییتبیین همیه دلشیکسیته /چونکه خییرامی از وفییا، زود نظر كن از قفا 

 شعر تشکیل شالودۀ سبب طرفی از میشود؛ زیرا شعر محسوب ساختمان شکلگیری در عامل وزن،اساسیترین

بررسی دیوان ملولی  میشود. با محسوب در مخاطب تخیّل حس و عواطف برانگیختن عامل طرفی، از و میشود

، شاعر در شعرهای اوزان زحافاتش، جزو پربسامدترین با مجتث، و هزج شیرازی، به این نکته پی میبریم كه بحر

 میشوند. محسوب

 

 تعداد بحر و وزن

 49 سالم مثمن هزج

 3 اخرب مثمن هزج

 مکفوف اخرب مثمن هزج

 محذوف

44 

 47 محذوف مسدس هزج

 اخرب مقبوض مسدس هزج

 محذوف

45 

 

 تعداد بحر و وزن

 41 مخبون مثمن مجتث

 39 محذوف مخبون مثمن مجتث

 

در رابطه با فتحعلی شاه و كیخسرو نیز دیده میشود. ملول یکی از سرایی در شعر ملولی اما مدیحهسرایی: مدیحه

تنها از تخلص وی عیان نسوان سلسلج قاجاریه است و با شاهزاددان ارتباط دارد. با این حال وصف غم و اندوه نه

 است، بلکه در اشعار وی نیز آثار استفاده از واهدان غمبار دیده میشود:

 منبعد نهیم روی خود را به عراق /در فارس وفا ز كس ندیدم ملول 

 همی دانم كه روز و شب چو من آه و فغان دارد/   ندانم وصل جانانش میسر میشود یا نه

 ویژدی زبانی دیگر شاعر استفاده از سبک شعری حافظ است كه در این بیت دیده میشود.

 ملولی دو سه روزش بگذارده آسمان در ب /  تخم اغیار ملول از دو جهان پاک نماید

دیوان ملولی شیرازی بخوبی بیان میکند كه شاعر از سواد و درک فراوان ادبی برخوردار است. ملول از تقلید: 

هایی به درس خواندن نظیر خواندن خانوادۀ سلطنتی و شاهزاده است و انتظار میرود باسواد باشد و در دیوانش اشاره

ظ و موالنا دیده میشود؛ شعر خاقانی شعر سختی است و درک و فهم و رموزش مشکل خواهد شعر خاقانی، حاف

بود. همچنین در ادبیات خود، اشاراتی به تقلیدی از حافظ دارد. همین نکته یعنی به دیوان حافظ نیز تسلط نسبی 

 داشته است كه توانسته در اشعار خود از آن الهام بگیرد.

 همه اوقات این در سکر و صحو است  /حو است همه اوقات او در صرف و ن
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 ویژگیهای فکری
درونمایج اصلی اشعار ملولی، غم ناشی از بیتوجهی محبوب، دله از معشوق، ابراز حسادت به رقیب و در نهایت عشق 

های از هجران، مربوط به عشق ای از این شکوهو سوزوددازهای عاشقانه است و بجرئت میتوان دفت بخش عمده

ضرب تالش و اصرار، بوی عشق آسمانی را از آن، استنشاق  یافت میشود كه بتوان به ینی است و كمتر بیتیزم

است كه دست كم معشوق او خیالی و ساخته و پرداختج ذهنش نیست.  كه شعر ملولی دارد، اینكرد. اما مزیتی 

ا را الدوله تیمورمیرزحسام -مثالً-است كه شاعر بدفعات به نام محبوب خود اشاره میکند و به این ترتیب معترف 

 دوست دارد؛ با او مراوده و مکاتبه دارد و توسط پیک، بین آنها، پیغامهای عاشقانه رد و بدل میشود:

 چیه خبیر ای كه شیامیم از تو سیحر  /سیییر چیه خییبیر ای رسییول نییک

 ای، دلشاد؟یه نیامیهكییرد مییا را بی /ام دادی او جییواب چییه داد؟ نیامییه

نگاریها است. عشق، سراسر شعر ملولی را دربر درفته و اصوالً بسختی میتوان مضمون بیشتر مثنویهای او، همین نامه

های اجتماعی دشت. ملولی داهی به مواردی اشیاره میکند كه در ردییف در چنین اشعاری، بدنبال درونمایه

وارد نشان میدهد شاعر با مردم عادی سروكار داشته، اما چون مضمون اصلی باورهیای مردمی هستند. كاربرد این م

است، مجال چندانی برای كاربرد باورهای مردمی، وجود نداشته سخن وی را عشق و شکوه از معشوق، تشکیل داده 

 است:

 باشید رخ تو آتیش و خیالیت سییپند تیو  /از بهیر چشیم زخیم در آتش فکن سپند 

 محییرورم و شییکُّر بفییزاید بییه حیرارت /مرا جسم، عجب نیست یاد لبت ار سوخت 

ی است. یکاشاره شد كه ملولی در چند مورد، ابیاتی را از شاعران مختلف تضمین كرده  ملولی و شاعران دیگر:

 است:خان هدایت است كه ملولی این مصرع را از او تضمین كرده قلیاز این شاعران، رضا

 «كه میخواهد دلت، بنشان به پهلویتبرو هركس » / میلولییی غییرتی دارم، هداییت نییستم دیوییم

 نکتج دیگر اینکه، ملولی این مصرع را یک بار دیگر نیز تضمین كرده است:

 «كه میخواهد دلت، بنشان به پهلویتكس برو هر»  /هدایت از زبان مین، تو دویی دفته این مصییرع 

خطی  هایاند، موجود نیست. متأسفانه دسترسی به نسخهمصرع در كتابهایی كه از هدایت به طبع رسیدهاما این 

و ملولی د آثار هدایت نیز امکان نداشت. اما در اثبات اینکه آیا این بیت از هدایت است یا خیر، باید دفت چون

 یجه درفت كه این مصرع از هدایت است.نت چنیناست، میتوان داده  مصرع را به هدایت نسبتمرتبه همین 

 است:مورد بعد، بیتی است كه ملولی از سعدی تضمین كرده 

 «یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد كن»  /من نمیگویم، ز سعدی بشنو این افسانه را 

 است. اما این بیت از سعدی نیست و ملولی یا كاتب دیوان، در این مورد، سهوی مرتکب شده 

 ارتباط شاعر با دهندۀ میزاناست كه این امر، نشاناشعار خود به نام و شعر بعضی شاعران اشاره كرده  درملولی 

ست، ایا بیتی را از آنها بیه تضیمین ذكر كرده  را بطور مستقیم آورده وی نام شاعران كهمواردی آنان است. اما بجز 

 است:داهی به اقتفای از آنها یا با مضمونی نزدیک به مضامین شعری ایشان، شعر سروده 

 برحذر باش در این راه كه سر در خطر است /وحشی بافقی: در ره پرخطر عشق بتان بیم سر است  

 (43)دیوان وحشی بافقی: 

 بیم و خطر داردره، راه عشق است و بسی  ینخود نه       كه اره ور نهی سر در كف پای اندر این  ملولی: منه
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)كلیات سعدی شیرازی:  نه عجب دارم ادر زنده كند عظم رمیم /سعدی: بوی محبوب كه بر خاک احبا دذرد  

547) 

 كیه عیضیو عییضو میرا نیییاله از عیظام برآمد  /ملولی:  مگر به خیییاک میین آن شوخ نازنین دذر آرد 

 رقصییی چنییین مییانج میییدانم آرزوست  /م باده و یییک دست زلف یار مولوی: یییک دست جییا

 (4/654)دیوان شمس: 

 بیییه دستییی جییییام و دسیتی زلییف دلبر /ملولی: خوشییییا آن كیییس كه در بیییر دارد امشیب 

 ایمپیناه آمیدهاز بییید حییییادثه اینجا بییه   /ایم حافظ: ما بدین در نه پییی حشییمت و جیاه آمده

 (666)دیوان حافظ: 

 ناتیییوانییم، دردمنییدم، بهییر درمییان آمدم /ملولی: من به ایین در، نیی برای جاه و عییزت آمیدم 

 نبییود بیییر سییر آتییش میسرم كه نجوشیم  /سعدی: هزار جهد بکردم كیییییه سّییر عشق بپیوشم 

 (591)كلیات سعدی: 

 هوییدا كرد آخییر رنیگ زرد و اشیک خونینم /خویش از مردم  پوشم سرُّ عشقملولی: برآن بودم كه 

 ملولی در اشعارش به شخصی با نام و یا تخلص شادی اشاره میکند:
 به مسقط میرود شادی، ملول از حسرت رویش     دهد جان و نخواهد دییید دیگر روی نییکویش

ست ا، از شاعر زنی با همین تخلص، نام برده زن در شعر مشروطهنگاران اندیشهانگیز كراچی در كتاب همچنین روح

شادی از بستگان احمد قاجار، معروف به هالكو، مؤلف مصطبج خراب نیز در دورۀ قاجاریه »و درمورد او مینویسد: 

 شعر میسرود ]از اوست[:

 (34: 4371)كراچی،  «ه كردوه كه نوشید و به این مردم هشیار چ /ساغری از كف ساقییی بگرفت آن بید مست 

 باشد. نگاران زناندیشهاحتماالً منظور ملولی از شادی، همین شادی مذكور در كتاب 

 اند:در كتب تذكره و فهرستها، سه شاعر دیگر با تخلص ملولی آمده

یفه سلطان، ( خلیفه میراسداهلل اصفهانی. جد خل444است ملولی )آمده  الشعراتذكرۀ ریاضاهلل: در خلیفه میراسد

وزیر اعظم مشهور است و در زمان شاه تهماسب صفوی، تولیت مشهد مقدس كرده است. این رباعی را تقی اوحدی، 

 است:به نام وی ذكر كرده 

 تا دفییت كیه پروانییج خیویشت كیردم   /پییروردم شمعی كه بسیوخت جیان غیم

 یر بییه دیرد او میگردممیییسیوزم ادیی  /میمیییرم ادیییر نمییروم در پیشییش 

 (6444/ 1: 4391)واله داغستانی،  

 دهخدا رباعی دیگری به نام وی آورده است:  

 این خط نامه سیاهی است كه من میدانم  /رفت قاصد كه برد نام مرا، دفت خموش 

 عذر بدتر ز دناهییی است كه مین میدانم /رفتن از قهر به شب، آمدن از مهر به روز 

 دهخدا: ذیل ملولی()لغتنامج 

از شعرای قرن یازدهم است. صائب مرحوم، این بیت را به نام وی نوشته »محمدعلی تربیت، درمورد او مینویسد:  

 است:

 (.345تا: )تربیت، بی« دورتییر میرود و بییشتییرم میییسییوزد  /طرفه حالی است كه آن آتش سوزان ز برم  
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الدین از شعرای شاهزاددان هندوستان میباشد كه ملول شیخ شرف»است: دهآم االدبریحانهالدین: در شیخ شرف

 داشته و از اوست: هفت میخانهای به نام مسلک بود و در اواخر قرن دوازده میزیست. دیوانی مرتب و منظومهدرویش

 بییه خییدا سیپردم ای دل سفر دراز داری  /سر سیر هییند زلییف بییت سحرساز داری 

الدین، معروف شیخ شرف (. دهخدا درمورد وی مینویسد:5/ 4: 4371االدب، )ریحانه« به دست نیامد سال وفاتش

 به شاه ملول، از شاعران نیمج دوم قرن دوازدهم و از مردم لَکهَنوی هندوستان بود. )لغتنامج دهخدا: ذیل ملولی(.

...(«  -ملولی ...)موالنا محمد»نویسد: موالنا محمد: خیامپور از شاعر دیگری با همین تخلص یاد میکند و می

، از هفت شاعر با تخلص ملولی، سخن به میان آورده فرهنگ سخنوران(. اما خیامپور در 977: 4376)خیامپور، 

است كه با بررسی ارجاعات و منابع مورداستفادۀ ایشان، میتوان به این نتیجه رسید كه  فقط چهار شاعر، با این 

 كه ذكر سه نفر از آنها پیش از این رفت و مورد چهارم نیز، ملولی شیرازی است. اندتخلص وجود داشته

 

 گیرینتیجه
ملولی شیرازی از زنان شاعر سبک بازدشت است كه متأسفانه از نام واقعی و احوالش اطالع زیادی در دست نیست 

ها آمده است. قدر مسلم اینکه، با و تمام آداهی ما از وی منحصر به اطالعات بسیار مختصری است كه در تذكره

توسل به بعضی ابیات او، معاصر بودنش با فتحعلیشاه قاجار مشخص میشود. مهجور بودن او تا به آنجا است كه 

برخی منابع مهم، او را شاعر مرد معرفی میکنند اما در دیوان او ابیاتی وجود دارد كه زن بودن او را به اثبات 

ست. اشاعران بازدشتی، با عنایت به آثار بزردان دذشته، بویژه حافظ و سعدی، شعر دفته میرساند. وی چونان سایر 

از انواع مختلف صور خیال و سایر صنایع بدیعی، برای دلنشین شدن شعرش بهره جسته است. رضاقلیخان هدایت 

لولی در چند مورد از وی است و ماز شاعران و مؤلفان بنام قاجار، ازجمله كسانی است كه طرف توجه ملولی بوده 

ن ای موارد، ایاست اما در پارهیاد میکند. بیشتر این ابیات، حاكی از این است كه رضاقلی مورد احترام شاعر بوده 

است یا خیر؟ این ابیات مفهومی دوپهلو دارند و مخاطب نمیداند كه آیا هدایت بطور كلی مورد احترام شاعر بوده 

لفصحا ادرمورد ارتباط ملولی با رضاقلی است؛ چراكه رضاقلی از یادكرد نام ملولی در مجمعنکته از مبهمترین مواضع 

 است.  و علت قطعی این امر، پوشیده مانده خودداری كرده

 

  نویسندگان مشاركت

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تالش حاصل از  مقاله این

 

  قدردانی و تشکر

 اعالم محل خدمت خود،آموزشی و پژوهشی  النمیدانند مراتب تشکر خود را از مسئو الزمبر خود  داننویسند

 .نمایند

 

  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

 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
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 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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