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چکیده
میرزا محمد تقی خان مشهور به «کالهدوز» ،متخلّص به «تشنهه» و معنرو بنه «تشنه
طهرانی» از شعرای عهد قاجار است که در سال 2121ه.ق .در مراغه به دنینا ممنده اسنت .از دینوان
اشعار وی ،پهج نسخ خطی در کتابخانههای ملی و مجلس شورای اسنالمی نههنداری میشنود کنه
تاکهون به چاپ نرسیده است .کاملترین نسخ دیوان وی نسخ شمارة  7129متعلّن بنه کتابخانن
مجلس شورای اسالمی است که به دسنت ررزنند شناعر در ابتندای جمنادیاالول سنال 2191ه.ق.
کتابت شده است و بالغ بر  5911بیت در قالبهای قصیده ،قطعه ،غزل ،رباعی ،ترکیببهد ،ترجیعبهد
و مثهوی دارد .در این مقاله ضمن معرری کامل نسخ دیوان «تشهه» و بررسنی اونوال و زندنیهامن
او ،اشعار و سبک شعری وی نیز بررسی شده است تا این شاعر بیشتر شنهاخته شنود و جایهناه او و
شعرش در دورة بازنشت ادبی نمایان نردد.
کلمات کلیدی  :تشه طهرانی ،دیوان ،نسخه ،سبک،قرن سیزدهم ه.ق.

 -2عضو هیئت علمی دانشهاه مزاد اسالمی ،واود یاسوج ،نروه زبان و ادبیات رارسی ،یاسوج ،ایران
masomi25@yahoo.com
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مقدمه
با مطالع تاریخ ادبیات ایران این وقیقت مشکار میشود که در هر عصر و دورهای ،وامیان
اصلی شعر و ادب غالباً پادشاهان و امیران بودهاند زیرا مثار ادبی مخصوصاً شعر ،ماندنارترین،
تأثیرنذارترین وسیل تبلیغ در نشاندادن صفات و بیان کشورنشایی و کشورداری این طبقه بوده
است .یکی از این دورههای قابل مالوظه در تاریخ ادبیات ایران ،دورة قاجار است .هرچهد که در
دورة قاجار مصایب و بالهای زیادی بر کشور و ملّت ایران وارد ممده ولی نظم و نثر رارسی نسبت به
دورة ارشاریه و زندیه رشد و پیشررت زیادی نموده است تا ودی که برخی من را از لحاظ تأثیر بر
سبک نظم و نثر رارسی و کثرت شعرا و نویسهدنان نسبت به دورة قبل دورة ترقّی زبان و ادبیات
رارسی نامیدهاند( مقدم دیوان رتحعلیشاه ،تصحیح وسن نلمحمدی :ص .)92در این دوره رضال
و ادبای بسیاری ظهور کردند و کتب تاریخی و علمی بسیاری تألیف نردید و وتی مجتهدان بزرگ
هم به شعر و شاعری روی موردند و اشعار رراوانی از خود به جای نذاشتهد تا قرن سیزدهم یکی از
قرون برجسته و ممتاز ادبیات رارسی به شمار رود و شعرای این دوره من قدر زیاد شوند که
برشمردن منهایی که در تذکرهها نام و نشانی دارند نیز امری دشوار باشد(نگ :سبک شعر در عصر
قاجاریّه ،تجربهکار :ص.)91
یکی از شعرای این دوره که دیوانی مشتمل بر  5911بینت در اننواق قالبهنای شنعری دارد «مینرزا
محمدتقی تشه طهرانی» است .به زندنی و شعر این شاعر بنه صنورت مختصنر در برخنی مهنابع و
تذکرهها مثل الذریعه ،مکارم اآلثار ،ودیقه الشعرای دیوانبیهی و تذکرة مهظوم رشحه پردازش شده
است اما تاکهون در مورد اشعار ،نسخ دیوان ،سبک شعر و زندنیهام او به صنورت مفصّنل تحقیقنی
صورت نهررته است .در این مقاله ،ابتدا به معرری «تشهه» و زندنیهام او با استهاد به اشعار دیوانش
پرداخته شده است ،سپس به اشعار این شاعر در تذکرهها اشاره شده و در ادامنه ،بررسنی و معررنی
مبسوط نسخ خطی دیوان وی انجام نررته است و در پایان نیز سبک شنعر «تشنهه» از نظنر ادبنی،
رکری و زبانی بررسی شده است .این مقاله ضمن معرری دقیقتر «تشهه» و شعر او و مشخص نمودن
جایهاه این شاعر در سبک بازنشت ادبی ،میتواند در تحقیقات پیرامون سبک دورة بازنشت و شنعر
عصر قاجار نیز مفید باشد.
 .3بحث
 . 3-5زندگینامه
میرزا محمد تقی ،خواهرزادة مهدی بیک شقاقی 2و از شعرای عهد قاجار است که در سال 121ه.ق
 -1از شعرای هزلپرداز عصر قاجار است(نگ :تذکرة اختر ،نرجینژاد  :ص 291و سخهوران مذربایجان ،عزیز
دولتمبادی:ص) 119
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د ر مراغه دیده به جهان نشوده و ابتدا به شغل کالهدوزی اشتغال داشته است(الذریعه ،طهرانی،
ج :7ص  .)292وی در اشعارش به مولد خود اشاره دارد:
بننننه ملننننک مراغننننه رکهنننندم ز دوش
منننرا مخنننرین بننناب بنننا رای و هنننوش
سننننر نننننا ببرینننند و نننننامم نهنننناد
منننننرا مخنننننرین منننننام ررخهنننننده زاد
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )5
وی مشهور به «کالهدوز» و متخلّص به «تشهه» و معرو به «تشه طهرانی» است ،البته
در ودیقهالشعرا ممده است که« :مشهور بود که شیرازی است»(ودیقهالشعرا ،دیوانبیهی شیرازی،
ج:2ص  )992اما به نظر میرسد که این اشتباه صاوب ودیقه الشعراء ،ناشی از شباهت نام و تخلّص
تشهه طهرانی با شاعر دیهری به نام «میرزا محمد باقر تشه شیرازی» باشد که نام او در ررههگ
سخهوران و اشعاری از او در تذکر ة مرمت الفصاوه ذکر شده است(نگ :ررههگ سخهوران ،خیام پور،
ج :2ص 219و مرمت الفصاوه ،داور :ص.)211
چهانکه از اشعار «تشهه» برمیمید پدرش ابتدا از تمکّن مالی بهرهمهد بوده است اما پس
از مدتی ،روزنار از او برنشته و دارایی خویش را از دست میدهد و به دستور پادشاه وقت ،محمدشاه
قاجار ،به کاشان و سپس به ری(طهران) مهاجرت میکهد .در این سفر« ،محمد تقی» نیز که کودکی
بیش نبوده ،پدر را همراهی میکرده است .در همین زمان که مقارن با دو سالهی شاعر(2121ه.ق)
است ،با مرگ محمدشاه ،رتحعلی شاه به پادشاهی میرسد:
بننه ری شنند لننب مننن ز پسننتان جنندا...
چننو شننه کورننت بننر کنناا جهّننت لننوا
بننننه رتحعلننننی شنننناه نوبننننت رسننننید
ملننک چننون ز مجلننک جهننان پننا کشننید
(دیوان ،تشه طهرانی :ص)2
«تشهه» ری را وطن خویش خوانده و چون زن و ررزندان و نروهی از خویشان وی در این
شهر بوده اند ،بارها دلبستهی خویش بدین شهر را اظهار نموده و از روزنار خوشی که در ری
داشته ،یاد کرده است(پیشین :ص 2و 1و .)11
اشعار«تشهه» بیانهر من است که وی در طول زندنیش -به اختیار یا به اجبار -به
شهر های مختلف سفر کرده است .نویا نخستین سفر وی در بزرنسالی ،سفر به خراسان بوده است.
او در این سفر ،مثهوی طهزممیزی در مذمّت وزیر خراسان سروده و به ری بازنشته است .رشح
اصفهانی که نام شاعر را در تذکرة خویش «محمد تقی خان شقاقی» نوشته ،دو بیت از همین
مثهوی را به عهوان نمونهای از اشعار وی ذکر کرده است(نگ :تذکرة مهظوم رشحه اصفهانی :ص
.)19
«تشهه» پس از مدتی به تبریز و زادناه خود ،مراغه ،سفر کرده و سه ماه در من دیار اقامنت میکهند.
کملطفی و بیتوجهی مردم من دیار به شاعر باعث میشود که او قصد «خوی» نماید:
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ننننررتم ره خنننوی بنننه دو چشنننم تنننر
خننوی ارشننان از من ملننک پننر شننور و شننر
(دیوان ،تشه طهرانی :ص)7
شاعر که مشمول لطف و صفای مردم خوی میشود ،ضمن تعریف از مردم خوی ،این شهر را
«دارالصفا» میخواند .وی پس از اقامتی کوتاه در خوی ،به «ارمهستان» سفر میکهد .او عالوه بر مدح
مهوچهرخان ،امیر مجلک ارمن ،به توصیف این مجلک و مردمش میپردازد(پیشین :ص.)7
«تشهه» در ادام این سفر به «روم» که به تعبیر او چون «خلد برین» است میرود و بعد ،از راه دریا
به ههدوستان سفر می کهد .مدت اقامت او در ههد دو سال بوده است .اشعار وی وکایت از من دارد
که او پس از ههد به بصره ،بغداد ،کرمان ،شیراز ،ابرقو ،یزد ،کاشان ،کرمانشاه ،اصفهان و بروجرد
سفر داشته است .خود شاعر به دوازده سال دوری از موطن اشاره و نالیه دارد:
ز بننس نشننتم بننه کشننورها ،دوینندم در بیابانهننا
دو شش سال است نردون میزند چون نو بنه چوننانم

سرای این تن من چون سرای ظنلّ سنلطان شند
سمهدم نه به روم ارکهد و ننه بنر زابلسنتان شند
(پیشین :ص)99

تذکرهها از سفر «تشهه» به کرمان با عهوان ررار او از طهران تعبیر کردهاند .در الذریعه ممده است«:و
لَمّا ذَمَّ بَعضَ االَعاظِم ررَّ مِن طِهران إِلَی کِرمان (...الذریعه ،طهرانی،ج :7ص )292و صاوب ودیقه
الشعرا میهوید « :چون رؤسای سپاه در زمان پادشاهی محمدشاه ،مذربایجانی بودند ،در این باب
اشعاری بسیار نفت به اقسام مختلف ،بعد از اشتهار این اشعار ،از رؤسا و عام سپاه تهدید تخویف
شهید و بهراسید و به کرمان ررت .مدتی در کرمان بود ،از منجا به عزم عتبات عالیات عرشدرجات
روانه شد»( ودیقه الشعرا ،دیوانبیهی شیرازی ،ج :2ص.)992
به هههام اقامت «تشهه» در کربال ،در سال 2111ه.ق .ومل «نجیب پاشا» به این شهر را داده که
موجب مجروح شدن شاعر شده است(مکارم اآلثار ،معلم وبیبمبادی ،ج :1ص« .)971تشهه» ،تاریخ
این رتهه و قتل و غارتها ی صورت نررته در من را با عهوان «غارت کردن نجیم پاشا کربال را» به
شعر درمورده است:
عجننننم را رتنننناد از لننننب بننننام طشننننت
پننس از الننف و مننأتین و پهجنناه و هشننت
کنننه عننناجز بمانننند ز وصنننفش عقنننول
بنننه کنننرب و بنننال شننند بالینننی ننننزول
کننه تهننگ ممنند من عرصننه بننر دیننو و دد...
سنننپاهی عینننان شننند رنننزون از عننندد
کنننه صننند خانمنننان کهنننن سنننوختهد
چهنننننان متنننننش کیهنننننه ارروختهننننند
یکنننننی محشنننننری از ننننننو انهیختهننننند
ز بنننس کشنننته در روضنننههنننا ریختهننند
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )15
طب منچه در ودیقه الشعرا به نقل از «مدایح معتمدی» ممده است« ،تشهه» پس از مجروح
شدن در رته کربال برای متالیم شدن جراوات درونی و بیرونی به ایران مراجعت کرده و مدتی در
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اصفهان مدّاح «معتمدالدوله مهوچهرخان نرجی» 2بوده است(ودیقه الشعرا ،دیوانبیهی شیرازی،
ج :2ص .)992اشعار شاعر نیز این نفته را تأیید میکهد چون در دیوان «تشهه» ،هم سه قصیده به
مدح معتمدالدوله اختصاص دارد و هم یک مثهوی که «تشهه»در سال 2121ه.ق ،در اصفهان سروده
و در من به مدح مهوچهرخان پرداخته است(نگ :دیوان ،تشه طهرانی)9 :
به نظر میرسد که «تشهه» در راصل سالهای  2125-2121دوباره به عتبات سفر کرده باشد
چون مؤلف ودیقه الشعرا می هویسد که او هههام مرگ محمدشاه در عتبات بوده و با جلوس
ناصرالدین شاه (2125ه.ق) به ایران مراجعت نموده و قصیدهای در مدح میرزا تقی خان اتابک(امیر
کبیر) ،که در همین سال به صدارت رسیده ،سروده است .وی در این قصیده ،قبایح نذشتهان و
شکایت از ایشان را درج کرده و امیر اتابک و زمان وی را ستوده است .امیر انعامش ررموده و از او
خواسته که قصاید را به مدح ائم طاهرین و پادشاه مذیّل سازد و در و ّ وی ساکت باشد ،شاید
چیز دیهری هم نفته که سبب شده «تشهه» طهران را به قصد همدان ترک کهد(نگ :ودیقه
الشعرا ،دیوانبیهی شیرازی ،ج :2ص.)992
از تاریخ دقی ورات و محل درن «تشهه» اطالعی در دست نیست .مؤلف مکارم اآلثار
میهویسد که وی« تا ودود  2125زنده بوده»( مکارم اآلثار ،معلم وبیبمبادی ،ج :1ص ،)971مؤلف
الذریعه نیز ورات وی را به دو دلیل بعد از سال  2125ه.ق میداند؛ اوّل ایهکه در دیوان وی ،مدایح
ناصرالدین شاه که جلوسش در سال 2125ه.ق است موجود است و دوّم ایهکه وی در دیوانش عزل
واج میرزا مقاسی ،صدر اعظم محمدشاه ،را که در سال 2121ه.ق و در عراق(کربال) روت کرده ،ذکر
نموده است (1الذریعه ،طهرانی ،ج :7ص  )291و به نفت مؤلف ودیقه الشعرا« ،تشهه» پس از
مهاجرت به همدان «به قلیل زمان از دنیا رولت نمود»( ودیقه الشعرا ،دیوانبیهی شیرازی ،ج:2
ص.)992
 . 5-5اشعار «تشنه»
انرچه «تشهه» به شغل کالهدوزی اشتغال داشته و از این راه امرار معاش میکنرده اسنت،
از کمال بی بهره نبوده و خوب شعر می سروده است تا ودی که در شاعری به شهرت دسنت یارتنه و
پس از رسیدن اشعارش به نوش رتحعلی شاه قاجار به دربار اوضار میشنود و بنه سنرودن اشنعار و
مدایح پادشاه ،مأمور و به لقب «خان» مفتخر میهردد(نگ :ودیقه الشعرا ،دیوانبیهنی شنیرازی،ج:2
 ،) 992وی در کسوت شاعر ،پادشاهی رتحعلی شاه ،محمد شناه و ناصنرالدین شناه را درک کنرده و

 -1واکم(وزیر) اصفهان ،متورّی به سال 2129ه.ق.
 -7چهین ذکری در هیچ یک از نسخههای موجود از دیوان «تشهه» یارت نشد.
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اشعاری مربوط به هر سه پادشاه و وزرا و عمّال منها سروده است .مؤلف ودیقه الشنعراء ،اشنعار او را
بسیار و از همه قسم میداند که بسیاری از مردم نسخ دیوان او را داشتهاند( .پیشین.)999 :
 .3-5-5اشعار او درتذکرهها
از بین تذکرههایی که به اووال «تشهه» پرداختهاند رقط در تذکرة مهظوم رشحه و تذکرة
ودیقه الشعراء ابیاتی از وی ممده است:
الف) تذکرة منظوم رشحه
در این تذکره دو بیت از مثهوی طهزممیزی که «تشهه» در مذمّت وزیر خراسان سروده،
انتخاب و ذکر شده است:
همنننی شنننکر میکنننرد کنننای کردننننار
«خنننری هیمنننه میبنننرد در زینننر بنننار
کننننه بننننار مظننننالم ننننندارم بننننه دوش»
خوشنننم ننننر کشنننم بنننار هینننزم رنننروش
(تذکرة مهظوم رشحه اصفهانی ،ص)19
ب) تذکرة حدیقه الشعراء
در این تذکره ،هفت بیت از اشعار «تشهه» ممده است .سه بیت از این ابیات از هجویّات
معرو شاعر و یک بیت من مطلع قسمنامهای است که در دیوان وی نیز موجود است؛ اما سه بیت
دیهر که در نسخ دیوان شاعر یارت نشد چهین است:
مطنننرب بینننا و بننناز بینننارای چهنننگ را
ای بنننت بینننار من بنننط یننناقوترننننگ را
بی پرده پنرده پناره کنن اینن ننام و نهنگ را
زان پیشننتر کننه زاهنند صننبح ارکهنند نقنناب
بشننکن ز سننهگ میکننده پننای درنننگ را»
مشعل بسوز و مل بنه قندح رینز و ننل بینار
(ودیقه الشعرا ،دیوانبیهی شیرازی ،ج :2ص)999-992

 .5-5-5نسخ دیوان
از دیوان تشه طهرانی ،پهج نسخه موجود است که سه نسخه از من در کتابخان مجلس
شورای اسالمی و دو نسخه در کتابخان ملی نههداری میشود(رهرست دستنوشتههای ایران،
درایتی ،ج :1ص )921و مشخصات منها بدین شرح است:
الف) نسخة شمارة  3237متعلّق به کتابخانة مجلس شورای

اسالمی3

کتابت این نسخه را «علی اصغر بن محمد تقی تشه طهرانی» ،ررزند شاعر ،در غرّة
جمادی االول  2191ه.ق به خط نستعلی و در  229برگ ( 112صفحه) انجام داده است .این نسخه
دارای جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج است و در ابتدای نسخه مهر کتابخان «باقر ترقی» دیده
میشود .صفحات نسخه رکابهنویسی دارد و اشعار من که با عهاوین شههر تزئین شده است 5911
 -2این نسخه ،نسخ اساس در این مقاله بوده و در ارجاعات درون متن با عهوان «دیوان» ذکر شده است.
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بیت بوده و بجز پاک شدنی چهد کلمه در ابیات و ارتادنی شش مصرق از رباعیّات پایان نسخه ،هیچ
ارتادنی دیهری ندارد .بررسی نسخه و مقابل من با دیهر نسخ نشان میدهد که این نسخه اقدم و
اکمل نسخ دیوان شاعر است.
در صدر اولین برگ نسخه ،کاتب در عبارتی با ذکر نام و تخلّص شاعر ،دیوان شعر وی را
«جهانپیما» میخواند .این عبارت که با شههر نوشته شده ،چهین است « :اشعارارصح الشعراء و
املح الظّررا الووید الزّمان عالیجاه محمد تقیخان المتخلّص بتشهه و سمیته(!) هذا الکتاب بجهان
پیمای» .اشعار این نسخه پس از این عبارت و نام خداوند ،در تووید و با بیت زیر مغاز میشود:
نهارنننننننندة چهنننننننرة مب و خننننننناک
نخسننننتین بننننه نننننام خداوننننند پنننناک
و با این بیت به پایان میرسد:
کلّننننهپننننز را کلّننننه نفننننتم پاچننننه داد

هر کنه بنا ننامرد سنودا میکهند پنا میخنورد

پس از این بیت ،ترقیم نسخه کتابت شده است .در ابتدا و انتهای نسخه(قبل از سر لوونه و بعند از
ترقیمه) ،شخص یا اشخاص دیهری غیر از کاتب اصلی ،اشعاری از مغربی ،سعدی ،شنمس تبرینزی،
ریض و یغما را به یادنار نوشته اند .در ذیل برخی از این اشعار ،نام نویسنهده «علنی اکبنر» و تناریخ
کتابت منها سال2927ه.ق ثبت شده است.
ب) نسخة شمارة  31433متعلّق به کتابخانة مجلس شورای اسالمی
این نسخه در بیستم رجب سال 2175ه.ق و به خط نستعلی کتابت شده است .کاتب این
نسخه نامعلوم است .صنفحات نسنخه بنا عهناوین شنههر تنزئین شنده و جلند من تیمناج قهنوهای
است(رهرست نسخ خطی کتابخان مجلس ،صدرایی خویی،ج :92ص .)959در ابتدای این نسخه نینز
مهر کتابخان «باقر ترقی» دیده میشود .این نسخه که در مغاز ارتادنی دارد و نسبت به نسخ شمارة
 ،7129کامل نیست دارای  95برگ و  2111بیت است و رکابهنویسی هم دارد.
اشعار این نسخه با این بیت مغاز میشود:
عکّه به شاخسار شند ،تکینه بنه شاخسنار زد
شنناا شننکورهبننار شنند ،ابننر سننتارهبننار شنند
و با قصیده ای که در هجو دای خانبابا خان ارشار سروده شده به اتمام میرسد .پنس از من ،ترقیمن
نسخه بدین صورت کتابت شده است« :وسب الفرمایش نواب علیه عالیه ضیاءالسلطهه دامنت عفتهنا
صورت اتمام پذیررت ری بیستم شهر رجب المرجب من شهور سهه 2175ه.ق».
ج) نسخة شمارة  323متعلّق به کتابخانة مجلس شورای اسالمی
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این نسخه در سال 2171ه.ق با خط شکست نستعلی و به قلم شخصی «عمو»نام ،کتابت شده
است .جلد نسخه ،تیماج است(رهرست نسخ خطی کتابخان مجلس ،صدرایی خویی ،ج :9ص.)91
عهاوین اشعار با خط مشکی نوشته شده و رکابهنویسی نیز دارد .تعداد اوراق این نسخه
79برگ(219صفحه) است و از مغاز ،پایان و میان ارتادنی دارد .تعداد ابیات این نسخه  1911بیت
و اوّلین بیت من چهین است:
کننننزو نننننرم سوداسننننت بننننازار مننننا
ازو نیسنننننت پوشنننننیده اسنننننرار منننننا
نسخه با این بیت به پایان میرسد:
بیّننننننننناق رسننننننننناد عنننننننننالم ذر
ای باشنننننندن ایاغننننننه ماینننن ن شننننننر
این نسخه در پایان ترقیمه ندارد اما کاتب در صفح (211تقریباً اواسط نسخه) یادداشتی نوشته کنه
تاریخ تحریر من ،شب دوشهبه  21شهر صفر المظفّر2171ه.ق است .وی در این یادداشت عنالوه بنر
ذکر نام خود و تضمین ابیاتی از باب نهم بوستان سعدی ،از خوانهدنان چهین طلب میکهد:
زانکننننننه مننننننن بهنننننندة نههکننننننارم
هننننر کننننه خواننننند دعننننا طمننننع دارم
د) نسخة شمارة 5431متعلّق به کتابخانة ملی
تاریخ کتابت و نام کاتب این نسخه معلوم نیست .جلد نسخه ،تیماج است و اشعار به خنط
نستعلی و بیاضی شکل است(رهرست نسخ خطی کتابخان ملی ،انوار،ج :1ص )111و رکابنهنویسنی
نیز دارد .تعداد اوراق این نسخه 221برگ و ودود 1111بیت است و مخر نسخه ارتادنی دارد .بینت
مغازین این نسخه با بیت اول نسخ شمارة  7129کتابخانن مجلنس یکسنان و بینت پاینانی نسنخه
چهین است:
تنننو نفتنننی مکنننان در کلیسنننا نررنننت
بننننه مهزلهننننه دوسننننت مننننأوا نررننننت
شواهد امر نشان میدهد که این نسخه از روی نسخ  7129مجلنس نوشنته شنده باشند؛ منثالَ در
نسخ مجلس ،مصراق دوّم چهد رباعی ارتادنی دارد و چهار رباعی و یک قطعنه هنم بنا خنط و قلنم
دیهری غیر از خط کاتب اصلی در واشی صفحات نوشته شده است(دیوان تشنه طهراننی:2191 ،
ص ،)229-221در نسخ  1529کتابخان ملی نیز رباعیهای مذکور عیهناً بنه همنان صنورت نناقص
کتابت نردیده و قطعه و رباعیات چهارنان روق الذکر نیز از اشعار «تشهه» به شمار ممده و به اشنعار
او اضاره شده است.
ه) نسخة شمارة  5651متعلّق به کتابخانة ملی
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تاریخ کتابت این نسخه بیستم رجب 2175ه.ق است .کاتب این نسخه نامعلوم و جلند من
تیمنناج قرمننز است(رهرسننت نسننخ خطننی کتابخانن ملننی ،انننوار ،ج :2ص .)299اشننعار در 95بننرگ
(251صفحه) و 2171بیت کتابت شده است .خط این نسخه از مغاز تا صفح  19نستعلی شکسنته
و از صفح  19تا پایان نسخه نستعلی خوش است .بارزترین ویژنی خط قسمت اوّل این است کنه
نقطهنذاری کلمات رعایت نشده است و این نکته ،درسنتخوانندن اشنعار را دشنوار سناخته اسنت.
عهاوین اشعار این قسمت با مرکّب مشکی و عهاوین قسمت دوم با مرکّب قرمنز نوشنته شنده اسنت.
این نسخه نیز رکابهنویسی دارد .در سرلوو این نسخه ،شهرت شاعر را «کالهدوز» و تخلّنص وی را
«تشهه» نوشتهاند .بیت مغازین نسخه چهین است:
سوسنننن شنننوا ز رلنننک دشنننهه مبننندار زد
ننننوبتی رلنننک کهنننون نوبنننت نوبهنننار زد
نسخه با قصیدهای که در هجو دای خانباباخان سروده شده است به پایان میرسد.
ترقیم این نسخه عیهاً مانهد ترقیم نسخ شمارة  29517مجلس است .با توجه به این مورد و
شباهتها ی دیهری که این دو نسخه در عهاوین اشعار ،ترتیب و تعداد ابیات و رسمالخط برخی
کلمات دارند به یقین می توان نفت که یا یکی از این دو نسخه از روی دیهری کتابت شده است و یا
مأخذ هر دو نسخه ،یکی بوده است.
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صفحة نخست نسخة شمارة

 3237کتابخانة مجلس

صفحة نخست نسخة شمارة

 31433کتابخانة مجلس

صفحة نخست نسخة شمارة

 323کتابخانة مجلس
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صفحة نخست نسخة شمارة

 5431کتابخانة ملی

صفحاتی از نسخة شمارة  5651کتابخانة ملی
 .1-5سبک شعر «تشنه»

/122سبکشهاسی نظم و نثر رارسی -شماره پی در پی -11پائیز 79

با توجه به تقسیمبهدیهای مشهور سبکهای ادبی ،شعر «تشهه» جزء سبک بازنشت ادبنی
است .من دسته از شاعران این سبک که از دوران رتحعلی شاه تا عصر ناصرالدین میزیستهاند بنه دو
شیوة عراقی و خراسانی نظر داشتهاند ،منان که به دنبال ثهانستری و مدح بودهاند به شنیوة شناعران
دورههای سامانی ،غزنوی و سلجوقی نظر داشتهاند ( نگ :سبکشهاسی شعر رارسی ،غالمرضایی :ص
 )111و منهایی که دستی در غزل داشتهاند به شیوة سعدی و وارظ غزل سرودهاند ،بهابراین میتوان
نتیجه نررت که «نهضت بازنشت ادبی دو شاخ اصلی دارد :اول قصیدهسنرایی بنه سنبک شناعران
کهن خراسانی و عهد سلجوقی ،...دوم غزلسرایی به سنبک عراقنی»(سنبک شهاسنی شنعر ،شمیسنا:
ص« .)912تشه طهرانی» از من دسته شعرای سبک بازنشت ادبی است که در دینوانش عنالوه بنر
ایهکه هر دو شناخ منذکور مشناهده میشنود ،در سنرودن دیهنر قالبهنای راینج شنعر رارسنی نینز
طبعمزمایی کرده و در این اشعار ضمن منکه به سبکهای خراسانی و عراقی نظر داشته است ،از تأثیر
زبان دوران خود نیز برکهار نبوده است.
 .3-1-5از نظر ادبی و هنری
چهانچه اشاره شد کاملترین نسخ دیوان «تشهه»  5911بیت دارد .شناعر ،اینن ابینات را
همانهد دیهر شعرای دورة قاجار در انواق قالبهای شعری و به شرح زیر سروده است:
قصیده :در بین قالبهنای شنعری دینوان «تشنهه» ،قصنیده بیشنترین سنهم را بنه خنود
اختصاص داده است .شاعر 1152 ،بیت از اشعار خنود را در قالنب هفتااد قصنیده و سایزده بحنر
عروضی به شرح زیر ارایه کرده است:
 -2بحر رمل مثمّن مخبون محذو 979 :بیت  -1بحر مجتث منثمن مخبنون محنذو :
 911بیت  -9بحر رمل مثمن محذو 911 :بیت  -5بحر مضنارق منثمن اخنرب مکفنو محنذو :
111بیت  -1بحر هزج مثمن سالم271 :بیت  -2بحر هزج مثمن اخرب مکفو محذو 211 :بینت
 -9بحر هزج مسدس محذو 221 :بیت  -1بحر هزج مسدّس اخرب مقبوض محنذو 91 :بینت -7
بحر متقارب مثمن سالم 99 :بیت  -21بحر مهسرح مثمن مطوی مهحور 11 :بیت  -22بحر مهسرح
مطوی مکشو 51 :بیت  -21بحر هزج مثمن اخرب97 :بیت  -29بحر رجز مثمن مطنوی مخبنون:
27بیت.
«تشهه» این قصاید را در درج اوّل به مدح و بعد از من به هجو اختصاص داده اسنت .از
میان قصاید او ،هشت قصیده در مدح و مهقبت وضرت علی(ق) ،یک قصیده در مدح امام زمان(عج)
یک قصیده در عبرتنررتن از دنیا و بقی قصاید در مدح یا هجو شاهان ،بزرنان دربار ،وزرا و والینان
عصر سروده شده است .تهها قصیدهای که کامالً به زبان ترکی سروده شنده ،همنان قصنیدة معنرو
چهل و هشت بیتی در مذمّت ترکان است که «تشهه» با سرودنش ،تهدید شده و به کرمان نریخته
است(نگ :دیوان ،تشه طهرانی:ص .)91
مثنوی :دوّمین قالب شعری مورد توجه «تشهه» مثهوی است .وی  2595بیت از اشعار خود را در
سی و هفت مثهوی و چهار بحر عروضی بدین شرح سروده است:
 -2بحر متقارب مثمن سالم2292 :بیت  -1بحر سریع مطوی مکشو 291 :بیت  -9بحر رمل
مسدس محذو 222 :بیت  -5بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذو  21 :بیت.
او مثهوی را برای موضوعات تووید خداوند ،نعت رسول(ص) و چهارده معصوم ،ذکر ووادث
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زندنی خود ،شرح وقایع تاریخی ،داستان پردازی ،وصف ،پهد و اندرز ،مدح و هجو رجال سیاسی به
کار برده است .زبان او در مثهویهایش ساده و روان است ،مخصوصاً در وکایت پردازیها مثل
وکایت«دعوت سهی به خوان سلطان» یا داستان «مهمانی کردن خرس را به خان خود» چهان
سهل و ممتهع سخن میرانَد که ناخودمناه خوانهده را به یاد سعدی و وکایات بوستان میاندازد.
قطعه 221 :بیت از اشعار «تشهه» در پنجاه و پنج قطعه و نُه بحر عروضی سروده شده
است:
 -2بحر خفیف مسدس مخبون255 :بیت  -1بحر رمل مثمن محذو 219 :بیت  -9بحر مهسرح
مثمن مطوی مهحور 219 :بیت  -5بحر مجتث مثمن مخبون محذو  12 :بیت  -1بحر متقارب
مثمن سالم91 :بیت  -2بحر مضارق مثمن اخرب مکفو محذو 91 :بیت  -9بحر هزج مسدس
اخرب مکفو محذو 19 :بیت  -1بحر هزج مثمن سالم21 :بیت  -7بحر رمل مسدس مخبون
محذو 21 :بیت.
درونمای اصلی قطعه در دیوان «تشهه» هجو و مدح بزرنان سیاسی است .در میان قطعهها ،قطعهای
پهجاه بیتی با عهوان «مهاجاتنامه در عهد رتحعلی شاه قاجار» وجود دارد که مؤلف ودیقه الشنعراء
از من با عهوان «قسمنامه» یادکرده ،چهین میهوید« :در دولت خاقان ،2بعد از قضنی جندال روسنیه،
قسمنامهای نفت که مطلعش این است:
دامننان ونن کننه ای تننو خداوننند اکبننری
دیدم شبی به واقعنه شخصنی نررتنه بنود
و در منجا بسیاری از مردمان کماصل را که به دولت رسیدهاند شفیع کرده ،من وقت چهد چیز
خواهش می کهد که در واقع تضییع جماعتی است .مخر خطاب به مسمان و اظهار پریشانی و عسرت
کرده و طلب مالیه نموده  ،...این قسمنامه مشهور شد و به عرض خاقان مبرور رسید ،انرچه جای
سیاست داشت ولی معفوّ شد»( ودیقه الشعراء ،دیوانبیهی شیرازی ،ج :2ص.)992
غزل :در دیوان تشهه ،بیست و دو غزل در 291بیت و هشت بحر عروضی وجود دارد:
-2بحر رمل مثمن مخبون محذو  19 :بیت  -1بحر هزج منثمن سنالم 97 :بینت  -9بحنر مجتنث
مثمن مخبون محذو 11 :بیت  -5بحر مضارق مثمن اخرب مکفو محذو 15:بیت  -1بحنر رمنل
مثمن محذو 7 :بیت  -2بحر هزج مسدس اخرب مقبنوض محنذو 1:بینت  -9بحنر رجنز مطنوی
مخبون9 :بیت  -1بحر هزج مثمن اخرب مکفو محذو 2 :بیت.
«تشهه» یکی از غزلها ی خود را در هشت بیت و کامالً به زبان ترکی سروده است .غزلهای
«تشهه» زیبا ،شیوا و دلهشین و از نظر ترکیب واژنان و خل معانی از دیهر اشعار وی برتر اسنت .او
در غزل به سعدی و وارظ نظر داشته و غزلهای خویش را به شیوهای بیهابین این دو شاعر سنروده
است.
رباعی :تعداد رباعیات دیوان «تشهه» بیست و چهار منورد و در وزن و بحنر راینج ربناعی
است که غالباً عهوان «رباعی» در صدر منها کتابت شده است .از این رباعیات ،هشت ربناعی در مندح
وضرت علی(ق) ،چهار رباعی در وصف «سلطان» ،زوج یکی از ممدووان شاعر ،سه رباعی در هجنو
 -1مهظور رتحعلی شاه قاجار است.

/121سبکشهاسی نظم و نثر رارسی -شماره پی در پی -11پائیز 79

«مقا محمد صالح کرمانشاهی» و بقیه در وصف وررهها و صهعتهای رایج در زمان شناعر و صناوبان
منها مثل قصّاب ،علّا (هیزمرروش) ،عطّار ،بقّال ،ودّاد ،دبّنا ،،صنبّا ،و رزّاز اسنت .البتنه در واشنی
نسخ شمارة 7129مجلس ،چهار رباعی دیهر به قلم شخص دیهری غینر از کاتنب اصنلی در منورد
خیّاط ،نجّار ،قهّاد و زرنر نوشته شده است که در شمار رباعیات شاعر محاسبه نهردیند(نگ :دینوان،
تشه طهرانی :صص .)229-221
ترکیببند :در دیوان «تشهه» سه ترکیببهد موجود است که شاعر در سرودن هر سه مورد ،به
ترکیببهد معرو محتشم کاشانی در سوگ امام وسین(ق) نظر داشته است .ترکیببهد اوّل او در
دو بهد ،پانزده بیت و با مضمون«غارت اموال مقاخان در بم» بر وزن
ترکیببهد محتشم است و چهد مصراق از من را نیز تضمین کرده است:
نفتنننی رتننناد از ورکنننت مب من دینننار...
نفتننی تمننام زلزلننه شنند خنناک ملننک بننم
«ارتنناد در نمننان کننه قیامننت شنند مشننکار»
بننم منچهننان بننه لننرزه درممنند کننه بننادنیر
نشننتهد از جفننای رلننک بننر شننتر سننوار
جمعی که چرا غاشیه کش بودشان به رخنر
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )21
ترکیببهد دوّم در هجو «مقا محمد صالح کرمانشاهی»است که به صورت پارودی یا نقیضهای از
شعر محتشم سروده شده است« .تشهه» در این ترکیببهد ،مهمانی ررتن این شخص به خانههای
مردم را با زبان طهز و در هفت بهد و هشتاد و شش بیت با مطلع زیر بیان کرده است:
اوّل صنننال بنننه صنننالحک بنننیوینننا زدنننند
بر خنوان مفنت چنون صنلحا را صندا زدنند
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )212
ترکیببهد سوّم در تعزی امام وسین(ق) ،در دوازده بهد 221 ،بیت و مطلع زیر است:
مویخننت خننار غننم بننه نریبننان مصننطفی
خاموش شد چنو شنمع شبسنتان مصنطفی
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )217
ترجیعبند :تهها ترجیعبهد دیوان «تشهه» در هفت بهد 291 ،بیت و در بحر خفیف
مسدس مخبون است .این ترجیعبهد در هجو میرزا باقر ،وزیر همدان ،است« .تشهه» در نکوهش
میرزا باقر از رحاشی و هتاکی ررونذار نکرده و کالم را به هزل کشانده است(نگ :تشه طهرانی،
دیوان :ص.)79
تکبیت :در پایان نسخ شمارة 7129مجلس از دیوان «تشهه» و در ادام رباعینات او دو
تکبیت وجود دارد که در وصف کلّهپز است و من دو بیت چهین است:
تمنننام لننذّت عنننالم مینننان پاچنن اوسنننت
نهننار کلّننهپننز مننن کننه دل سننراچ اوسننت
کلّننننهپننننز را کلّننننه نفننننتم پاچننننه داد

هر کنه بنا ننامرد سنودا میکهند پنا میخنورد

بیت نخست از میرزا نوری رتوی ،شاعر قرن یازدهم است که در تذکرة نصرمبادی نیز ذیل
اشعار این شاعر ذکر شده است(نگ :تذکرة نصرمبادی ،ج :2ص ،)199اما سرایهدة بیت دوم یارت
نشد و به نظر میرسد از خود «تشهه» باشد.

معرری محمدتقیخان تشه طهرانی و نهاهی به نسخ دیوان و سبک شعر او762/

با ایهکه «تشهه» ترک زبان بوده است؛ اشعار ترکی دیوان وی از هشتاد و دو بیت تجاوز
نمیکهد .در بین این اشعار ،یک غزل نه بیتی و یک قصیدة چهل و هفت بیتی وجود دارد و بقیه،
ابیاتی است که شاعر در البالی قطعهها و قصاید رارسی نهجانده است.
نظر به ایهکه مبهای کار شعرای دورة بازنشت ادبی بر اقتفا و تقلید از قدماست و این
شعر ا در تقلید میکوشهد تا هم از نظر لفظ و شیوة بیان و هم از نظر محتوا و توصیفها به
سرمشقهای خود نزدیک شوند و در اقتفا نیز سعی دارند تا بسیاری از اشعارشان در پاسخ به
شاعران قدیم رارسی باشد؛ بهابراین وزنها ،ردیفها و قاریههای شعرای سبک خراسانی و عراقی در
دیوان شعرای سبک بازنشت مکرّر شده است(نگ :سبکشهاسی شعر ،غالمرضایی:ص .)119در
دیوان«تشه طهرانی» هم عالوه بر ایهکه اشعاری با وزن و قاری اشعار شاعران سبکهای خراسانی و
عراقی به چشم میخورد ،توجه این شاعر به مقول اقتفا و مدّ نظرداشتن اشعار متقدّمیهی نظیر
وارظ ،انوری ،ناصرخسرو و امیر معزّی کامالً مشهود است(نگ :دیوان ،تشه طهرانی ،ص91و92و11
و 19و .)211
در شعر «تشهه» ،هر سه نوق ردیف(اسمی -رعلی و ورری) کاربرد دارد و در مقایس این
سه نوق ردیف ،کاربرد ردیف رعلی بیشتر است .این ردیفها از نوق ردیفهای کوتاه یکواژهای مانهد «
است ،کهد ،شد ،دیدم ،کردی ،دارد ،نیست ،زدند،کههد ،ببخش ،من ،غلط ،رمز ،را و  »...است.
برخی نکات بالغی
«تشهه» در استفاده از بیان و بدیع ،چهدان اصرار نداشته و به صورت طبیعی و معتدل و
بر وسب نیاز از تشبیهات و استعارههای ساده و مرایههای ادبی نظیر جهاس ،مراعات نظیر ،موازنه،
تلمیح و تضمین به صورت محدود استفاده کرده است .در ایهجا به مواردی از این اشعار اشاره
میشود:
 -3تشبیه:
در تشبیهات به کارررته در دیوان «تشهه» از نظر طررین تشبیه بیشترین سهم به تشبیهات
محسوسی اختصاص دارد که هر دو طر یا دست کم یکی از طررین محسوس و ملموس است:
بر من زماننه تههتنر از چشنم سنوزن اسنت
از دسنننت تهنننگ چشنننمی ابهنننای روزننننار
(دیوان ،تشه طهرانی:ص )27
چو زلف وور پر از مشک ،طر بسنتان شند
بهنننار ممننند و نلنننزار ،بنننا ،رضنننوان شننند
(پیشین:ص )11
هزار مجمره در وی ز مشنک و عهبنر و عنود
رلک چو معبد زردشت نشت و روشنن شند
(پیشین:ص )51
وصننف مننن و رضننل او چننو زیننره و کرمننان
مننندح منننن و رای او چنننو ذرّه و خورشنننید
(پیشین:ص )59
رشننح کلکننم همننه چننو لؤلننؤ و مرجننان
زادة طنننبعم همنننه چنننو لعنننل بدخشنننان
(پیشین:ص )17
چننون عهنندلیب زار بننرِ عابنندین نشسننت
دامن کشنان سنکیهه چنو منر ،شکسنتهبنال
(پیشین:ص )217
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البته «تشهه» اضارههای تشبیهی نظیر نخل قهاعت ،خسرو نل ،مام زمانه ،مطرب بهمن ،طوطی
طبع ،کاروان عقل ،مهد زمین ،سرشک سحاب ،متش باده ،عروس با ،،تیر غمزه و ...را نیز به کار
برده است.
 -5استعاره
استعارههای به کار ررته در اشعار «تشهه» غالباً از نوق مصرّوه ،ساده و زودرهم است:
یکنننی را دننننر طنننرّه چنننون دام بنننود
یکنننی را دو ننننرنس چنننو بنننادام بنننود
(پیشین:ص )1
زانکه خورشید دو نیتی جای پیغمبر نررنت
خور بر اورنگ وَمَل زد تکیه با صد زیب و ررّ
(پیشین:ص )12
در پای خم وودت جامی کش و انسنان شنو
در زلننف بتننی مویننز ایمننن ز وننوادث بنناش
(پیشین:ص )99
کنننز پنننی بنننردن دل طررنننه خرامنننی دارد
بهنننندة طنن نرّة من سننننرو سننننهیبنننناالیم
(پیشین:ص )99
 -1تضمین:
«تشهه» در تضمین شعر نذشتهان از اشعار رردوسی و سعدی بهره جسته است .اشعار تضمینشده
از سعدی چهار بیت و یک مصراق و همهی برنررته از «بوستان» است:
کنننه بنننادا بنننه روونننش دو صننند بسنننمله
چننه خننوش نفتننه سننعدی در ایننن مرولننه
شننننهیدم کننننه برنشننننت ازو روزنننننار
«بنننننه نننننناکردن شنننننکر پروردننننننار
عطننننارد قلننننم بننننر سننننیاهی نهنننناد»
بجنننننزرنیش سنننننر در تبننننناهی نهننننناد
(دیوان ،تشه طهرانی:ص 9و بوستان :بیت )2915 -2919

یکنننی شنننعرم از سنننعدی ممننند بنننه یننناد
«چهنننان قحطسنننالی شننند انننندر دمشن ن
ننننه در کنننوه سنننبزه ننننه در بنننا ،شنننخ

کنننننه روح وی مراینننننش عنننننرش بننننناد
کنننه یننناران ررامنننوش کردنننند عشننن
ملنننخ بوسنننتان خنننورد و منننردم ملنننخ»
(دیوان ،تشه طهرانی :ص 21و بوستان :بیت 211و )229

یکنننی شنننعرم از سنننعدی ممننند بنننه یننناد
یکنننننی راسنننننقی رننننناجری را نهننننناد

کنننننه روح وی مراینننننش عنننننرش بننننناد
«سننتم بننر سننتم پیشننه عنندل اسننت و داد»
(دیوان ،تشه طهرانی :ص 22و بوستان :بیت)2179

در تضمین اشعار رردوسی 2نیز یکی از مصرعهای معرو این شاعر را تضمین نموده است:

« -1تشنه» سه بیت دیگر نیز از فردوسی ذکر کرده است که در شاهنامة چاپ مسکو یافت نشد:
چههههه گههههود سیههههت فردوسههههی ایهه ه داسهههه ا

بهههههههههه شهههههههههانامة گهههههههههویب از باسههههههههه ا

ز زر می ههههههههههههوا شههههههههههههکر راسهههههههههه ه

ز شهههههههکر بسهههههههی کینهههههههههههههههها گواسههههههه

دم تهههههههههههب از د زر بسههههههههههه ه شهههههههههههد

بدانههههههههههههدیب زردار وارسهههههههههههه ه شههههههههههههد
(تشه طهرانی ،دیوان:ص )1

معرری محمدتقیخان تشه طهرانی و نهاهی به نسخ دیوان و سبک شعر او721/

چه خوش نفت رردوسی پاک دین

«جهنننان را بنننه چشنننم جنننوانی مبنننین»
(دیوان ،تشه طهرانی :ص 1و شاههام مسکو ،ج :2ص)22

تضمین میه یا ودیث نیز در اشعار «تشهه» نمونههایی دارد:
قضنننا نفنننت «الخَین نرِ رِنننی مَنننا وَقَنننع»
بریننننندم بنننننه ناچنننننار از وی طمنننننع
(پیشین:ص )7
کنننه «نصننرِ مِن ننَ اه» و رنننتحش علنننم
بنننه مننندح کسنننی بنننر ننننررتم قلنننم
(پیشین:ص )25
 -4موازنه
طبنننل تنننو درینننده شننند بنننه بنننازار
مجهننننر تننننو مهننننار شنننند بننننه دیننننوار
(پیشین:ص )79
معطّننننر کننننن از سننننر دمننننا ،مننننرا
مهننن نوّر کنننننن از ننننننو چنننننرا ،منننننرا
(پیشین:ص )9
معنننذور از کالمنننم و محبنننوس در درک
محنننروم از نشننناطم و منننأیوس از سنننرور
(پیشین:ص )55
سجسنننننت کنننننهم قننن نوّت بنننننازوت را
سنننننخت کنننننهم بهننننند تنننننرازوت را
(پیشین:ص )21
 -2مراعات نظیر
سنننننزاوار دیهنننننیم و تننننناج و کمنننننر
یکنننی ز منکنننه من خسنننرو بحنننر و بنننر
(پیشین:ص )1
در من روزی که خسرو پرده از کار شکر نینرد
(پیشین:ص )91

چننرا شننیرین نهیننرد دامننن ررهنناد از غیننرت

 -6تلمیح
یکننننی شننننوا عیسننننی دم موسننننوی

نمننننود از دو لننننب معجننننز عیسننننوی
(پیشین:ص )22
قننومی در او خزیننده چننو لؤلننؤی قهنندهار
(پیشین:ص )91
محشور قومیم همنه چنون غاصنب رندک
(پیشین:ص )55
تننا وشننر صنندا از دل کننوه و کمننر مینند
(پیشین:ص )91

خلقی در او طپینده چنو ضنحاک مناردوش
مننأنوس جمعننیم همننه چننون قننوم سننامری
از جلنننوة شنننیرین و ز ناکنننامی ررهننناد

ز فردوسهههههی ایههههه شههههه رم مهههههد بهههههه یهههههاد

کهههههههه فهههههههردو

مههههه ه وا

شهههههههی بهههههههاد

ج

بههههههههر

انجمهههههه ه زار بایههههههههد سریسههههههههت

کهههههههههه فریهههههههههادر

را نداننهههههههههد کیسهههههههههت

(تشه طهرانی ،دیوان:ص )21
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کننو دررننش کاویننانی کننو سننلیمان دنننر

تننننا بیاسنننناید روان کنننناوه از مهههننننری
(پیشین:ص )12

 -7جناس
در دیوان «تشهه» انواق جهاسها اعم از تام ،ناقص ،شبه اشتقاق و  ...به چشم میخورد :
تننا بنناد مب و نننار بننه هننم در زمانننه یننار
تننا بنناد بنناد و خنناک بننه نیتننی قننرین هننم
(پیشین:ص )91
بننننرون ممنننند از پننننردة خننننو و بننننیم
چننو در رنننارس شنند رنننارِس بننم مقنننیم
(پیشین:ص )21
قصر قیصر کرد ویران ،سهج از سهجر نررنت
کمتننرین چابننک سننوار چنناکرش در روز رزم
(پیشین:ص )95
هننر کننه بننا ولقن زلفننت سننر و کنناری دارد
تننو مپهنندار بننه هننر ولقننه قننراری دارد
(پیشین:ص )92
 .5-1-5از نظر فکری
درونمایههای اصلی شعر «تشهه» مدح ،و هجو همراه با هزل است .با بررسی اشعار «تشهه»
میتوان نتیجه نررت که سهم مدایح او از هجویّاتش بیشتر است .وی در هر شهر و دیار ،هر کسی را
که صاوب مقام و مهصب میدیده؛ اعم از شاه و وزیر و مجتهد و لشکری و والی و ...مدح کرده است.
زمانی «ناصر الدین شاه»و «امیر کبیر» را میستاید و ناهی شخص نمهامی چون «متولّی باشی
مستان وضرت معصومه» را مدح میکهد.
برخی از ممدووان «تشهه» که نام منها در صدر اشعار ذکر شده است عبارتهد از :ناصر الدین شاه
قاجار ،امیر کبیر ،قایم مقام ،مهوچهرخان معتمدالدوله (واکم اصفهان) ،عمادالدوله (واکم کرمانشاه)
و پسرش مقاجان بدیع ،میرزا محمود و میرزا رخرالدین (مجتهدین بروجرد) ،قاسم خان (والی یزد)،
غالمشاه خان (والی کردستان) ،مقانبی (مجتهد تویسرکان) ،میرزا ابوطالب (وزیر بروجرد) ،مقاعبداه
(مجتهد کرمانشاه) ،میرزا تقی (وزیر اصفهان) ،صدر اردبیلی و . ...
«تشهه» برخی از این قصاید مدوی را همچون قدما با شریطه و دعای تأبید به پایان میبرد .نکت
قابل توجه این است که وی شریطهها را با صوت «اَال» و در معهی«الهی یا امیدوارم» مغاز میکهد:
اال کننه هسننت بننه هننم اتصننال لیننل و نهننار
اال کننه تننا بننود اننندر جهننان بهننار و خننزان
دل وبیننب تننو بننادا همیشننه همچننو بهننار
رجا رقیننب تننو بننادا همنناره رنننگ خننزان
(دیوان ،تشه طهرانی:ص )19
هرچهد ممدووین اصلی شعر «تشهه» رجال سیاسی و درباریانهد ولی مدح و مهقبت پیامبر(ص) و
ائم اطهار نیز در دیوان این شاعر شیع دوازده امامی قابل توجه و نشان ارادت عمی او به این
بزرنواران است.
او پس از سرودن یک مثهوی در نبوت و نعت پیامبر اکرم(ص) در مورد چهارده معصوم چهین
میسراید:
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رجا از چشنننننم م ب کنننننوثر نشسنننننت
کسنننی کنننو ره چنننارده تنننن نججسنننت
بنننه دوزا بنننه صننندر ضننناللت نشسنننت
هننر من کننو از ایننن سلسننله شسننت دسننت
بننه پنناکی مننر من چننارده تننن شننهاخت
خوشننا منکننه بننا مهرشننان مهننره باخننت
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )1
«تشهه» در مدح امام علی(ق) یک مثهوی(چهل و دو بیت) ،هشت قصیده( 119بیت) و هشت
رباعی سروده است که چهد بیت از این اشعار به عهوان نمونه ذکر میشود:
عننرش و کرسننی  ،نننه رلننک در پای ن اجننالل او
کس نداند چیست این نوهر ،مهنر ینزدان پناک

چون وبابی سرنهون انندر محنیط اخضنر اسنت
ایهقنندر دانننم کننه او همهننام وننیّ داور اسننت
(دیوان ،تشه طهرانی :ص )15

از تیرنننننی دیننننده ولننننی را نشننننهاخت
هر کس کنه پنس از نبنی علنی را نشنهاخت
زان رو کنننه خننندای ازلنننی را نشنننهاخت
در متنننش دوزخنننش نهنننون بایننند کنننرد
(دیوان ،تشه طهرانی:ص )221
«تشهه» عالوه بر ایهکه یک قصیده(سی و دو بیت) را به امام زمان(عج) اختصاص داده است؛ در
اوّلین سفرش به خراسان ،در مهقبت امام رضا(ق) یک مثهوی سروده که ابیاتی از من چهین است:
علنننی بنننن موسنننی شنننه بحنننر و بنننرّ
امننننننام بحنننننن وکمننننننران قنننننندر
ملنننک جبّنننهسنننا بنننر درش بنننا وضنننور
شنننهی کارتننناب از رخنننش یارنننت ننننور
کننننه من نننننوهر درج خیننننر الهّساسننننت
بننه منندوش خننرد منچننه نوینند سزاسننت
(دیوان ،تشه طهرانی:ص)21
«تشهه» در هجو زبانی نیشدار و نزنده دارد .او از هر کسی که به وی رنج رسانده یا هر دیاری را
که در من مزرده شده با هجو ممیخته با هزل انتقام میهیرد .ناهی چهدین قطعه و قصیده را به هجو
شخصی به نام «مقا محمد صالح» ،والی کرمانشاه ،اختصاص میدهد و ناه در خالل قصیدهای در
شکایت از روزنار ،ابیاتی در هجو شهر بروجرد و مردم من میسراید .زمانی هجو را در لفار داستان
میپیچد و زمانی دیهر به صراوت« ،وضرات دراویش» را هجو میکهد« .تشهه» در اغلب این
هجمهها ،جانب ادب را رعایت نکرده و با ناسزانویی و رحّاشی چهان سخن را به هزل کشانده است
که وتّی کاتبان نسخ دیوان وی -بجز نسخ شمارة  7129مجلس -از کتابت برخی ابیات رکیک
وی ابا کردهاند.
«تشهه» عالوه بر مذمّت ترکان و دراویش و نکوهش شهرهای کرمان ،یزد ،اصفهان ،قم ،بروجرد و
 ،...اشعاری را به هجو این ارراد اختصاص داده است :معتمدالملک (واکم همدان) ،دای خان
باباخان ،شکراه خان نوری ،اقبال الدوله ههدی ،شعاق السلطهه و وزیرش میرزا باقر ،مقا محمد صالح
کرمانشاهی و . ...
البته چهانکه اشاره شد هجویّات دیوان «تشهه» ،نسبت به مدایح من کمتر است ولی به طور کلی
میتوان نظر مؤلف ودیقه الشعراء را در این باره پذیررت که تشهه «قدری در مطایبه و هجو اصرار
داشته است»( ودیقه الشعراء ،دیوانبیهی شیرازی،ج:2ص  )992و همین اصرار بارها خشم رجال
سیاسی را علیه وی برانهیخته و مشکالتی را برای او رراهم مورده است تا ودّی که در یکی از این
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موارد چهان تهدید میشود که از ترس ،ترک وطن کرده و به عتبات عالیات میهریزد .رشح اصفهانی
نیز ذیل نام محمدتقی خان شقاقی(تشهه) او و سخهش را چهین معرری کرده است:
بننننس نرسننننهه را کننننه سننننیر کننننرده
تشننننهه کننننه همیشننننه سننننیر خننننورده
زان بِننننه کننننه بننننه دل کننننرم ننننندارد
هننننر چهنننند بننننه کننننف درم ننننندارد
اینننننن قطعنننننه ازو چنننننو وقّننننن دجرّ...
در هننننزل و مضنننناوکش سننننخن پننننر
(تذکرة مهظوم رشحه اصفهانی :ص .)19
در کهار درونمایههای مذکور« ،تشهه» به مضامین تعلیمی نیز نظر داشته و به طور جدانانه به
منها پرداخته است .وی چهد قصیده و مثهوی در «بیاعتباری دنیا»« ،شکایت از روزنار»« ،عبرت
نررتن از دنیای رانی»« ،داشتن قهاعت» و  ...نیز سروده است.
نتیجهگیری:
از دیوان «محمدتقی خان تشه طهرانی» پهج نسخ خطی در اینران موجنود اسنت کنه
کاملترین منها را ررزند شاعر در سال 2191ه.ق .کتابت کرده و مشتمل بر انواق قالبهنای راینج شنعر
رارسی است .بیشترین اشعار «تشهه» در قالب قصیده و در بحر رمل مثمن محذو و کمترین منهنا
در قالب رباعی است .درونمای اصلی شعر او مدح و هجنو اسنت کنه در اینن مینان سنهم مندایح از
هجویات بیشتر است« .تشهه» اشعاری در مدح پیامبر(ص) و ائم اطهار نیز دارد کنه در اینن مینان
مدح وضرت علی(ق) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است« .تشهه» نیز مانهد دیهر شنعرای
عصر قاجار به سبکهای خراسانی و عراقی توجه داشته است؛ در قصیده به سبک خراسانی و در غزل
به سبک عراقی و زبان سعدی و وارظ متمایل است انرچه از زبان عصر خنود نینز بنیتنأثیر نبنوده
است .وی عالوه بر تضمین اشعاری از رردوسی و سعدی ،با اقتفا از شعرایی مثل انوری ،امیر معزّی و
وارظ نیز اشعاری سروده است« .تشهه» در نقیضهپردازی(پارودی) هم طبعمزمایی کنرده و در اینن
میان از ترکیب بهد معرو محتشم کاشانی بیشترین بهره را جسته است .با بررسی ویژنیهای سبکی
شعر «تشهه» می توان نفت که رویکرد او بیشتر به سبک خراسانی است .اشعار ترکی دیوان «تشهه»
نیز ودوداً دو درصد از کل دیوان اوست که منها را به صورت قالبهای مستقل شعری و ینا نهجانندن
در البالی دیهر قالبها سروده است.
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