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1. Introduction 

This research is an analytical study of Riyādh al-Moḥebbin to 

recognize its place and importance in Persian literature. Riyādh al-

Moḥebbin is a work on ethics and mysticism written between 1264 

and 1270 AH. This book contains fictional and historical anecdotes 

about love and all its kinds, narrated in the form of parable full of 

allegories, verses, hadiths and sayings of elites and sheikhs. The book 

also contains many poems by Mawlanā, Sa'adi, Ḥāfeẓ, and other great 

Persian poets that represent the author's literary studies. The author of 

Riyādh al-Moḥebbin, also a poet, Rezā-Qolī ibn Mohammad Qolī 

Nūrī, has composed many poems, mainly in the form of mathnavi, 

and, although these poems are poetically mediocre, some are 

appropriate to the situation, and are expressed in anecdotes through 

the characters' language. Also, at the end of the book, some other parts 

of these poems include a sorrowful theme of Imam Ḥossain’s tragedy, 

including them among the most influential Āšurā poems, and 

expressing the strong feelings and beliefs of the writer for Imam 

Hossain and his companions. The study also argues the uncertain 

assignment of Riyādh al-Moḥebbin to Rezā-Qolī Ḵān Hedayāt, and 

refutes000000 this claim on the basis of the evidences contained in the 

text. In the end of the study, the most accurate reference available 

from the printed and manuscript versions of this work are introduced. 

In this study, firstly, the materials were collected through library 

research, and then the research questions and hypotheses were 

organized. The information was classified and its stylistic 
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characteristics were extracted from the point of view of historical 

stylistics and a structural point of view. 

 

2. Methodology 

The present study deals with a comprehensive description of the 

codicology, stylistics, and the introduction of the author of one of the 

most interesting moral-spiritual texts written during the Qājār period, 

corrected by the corresponding author of the study and due to be 

published. This research is the first step in identifying the author of 

Riyādh al-Moḥebbin and introducing the characteristics of his only 

identified work, considered as a page of the history of literature and a 

branch of Persian mystical and Āšurā literature in Iran. 

 

3. Discussion 

The lithograph of Riyādh al-Moḥebbin was printed in the handwriting 

of Moḥammad Rezā Kalhor in 1270, and according to bibliographic 

and codicological sources, it is the oldest existing text of Riyādh al-

Moḥebbin, which is even older than the existing copies. Therefore, it 

is considered to be the authentic version for reference and knowledge 

of the contents contained in Riyādh al-Moḥebbin. This version has 

248 pages and 21 illustrations. It should be noted that the lithography 

of this work in the handwriting of Mohammad Reza Kalhor (1866-

1931) can show significant aspects of this work in the author's time. 

In addition, the books printed by Moḥammad Rezā Kalhor are 

significantly rare. In any case, the handwriting of this work by one of 

the most famous Qājār calligraphers, along with other lithographs, 

and numerous other manuscripts, shows the interest of the readers of 

that era in this text. 

As mentioned, this print has 21 pictures that are perfectly suited to 

the famous stories. Elegance in the design of nature and precision in 

showing different ethnicities by showing the distinctions in the 

models and styles of people's clothes and hats have been included in 

all the images, indicating the cultural and social distinctions of 

people. In addition, the images are symbolic. For instance, in the 

stories related to the Āšurā event, when Za'far Jinni was trying to help 

Imam Hossain, his army is depicted with poison and resemble 

animals, while the children of Imam Hossain appear like crowned 

princes. Also, in these images, the enemies of Imam Hossain are 
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shown much smaller than other people, and the painter probably 

intended to show their low position by making their images smaller. 

Regarding the stylistic features of this Qājār work, it should be noted 

that although in this period, prose is returning from vague and 

loquacious writing to relatively simple and fluent prose, the prose of 

Riyādh al-Moḥebbin is not completely devoid of this type of writing, 

and, there are examples of prolixity in the text. Rezā-Qolī has also 

tried to create soothing and rhythmic prose words by creating 

harmony in verbal music. 

In Riyādh al-Moḥebbin, many poems are mainly in the form of 

mathnavi, under the term "Le-Mo'alefeh". Although the poems are 

average in terms of poetic rank, their valuable feature is that they are 

often suitable for the narrator's current situation, embedded in 

anecdotes, and come from the words of the anecdotes' characters. It 

seems that some of these poems were written only for that particular 

story. At the end of the book, the author's impassioned poems about 

the Āšurā event are included, which are among the most passionate 

Āšurā poems. 

From the point of view of intertextual relations, a large part of the 

poems that appear after the author's poems are from the spiritual book 

entitled Mathnavi-e M'anavi. The predominance of the poems of 

Riyādh al-Moḥebbin and Mawlvi's Mathnavi is remarkable in this 

book. From the beginning to the end, these verses continue parallel to 

each other in the form of a few verses by Mawlavi, a few verses by 

Rezā-Qolī in prose, and poems by other poets that are rarely 

mentioned. This process continues until the end of the third chapter of 

the second article, and from then on, Nazm (poetry) prevails over 

prose, in an order that a few verses are adopted from Mathnavi and 

many verses of Rezā-Qolī appear later; it becomes like a debate in 

which Rezā-Qolī and his poems are on one side and on the other side 

are Rumi and the verses of the Mathnavi and the painful story of 

Āšurā. 

Next to Mathnavi, Rezā-Qolī has been mostly influenced by Sa'di and 

then Hāfez. He has also used verses from Vaḥši Bāfqi, Hātef 

Eṣfahāni, Salmān Sawji, 'Abū Sa'id Abu'l-khayr, Ebn Yamīn, Helāli 

Jagatāi, Shaiḵ Bahāʾī, Jami, Nezāmi and Moḥtašam Kāšāni without 

mentioning the source. He also embellished his text with Quranic 

verses, hadiths, and Islamic traditions. It should be mentioned that the 
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audience of the poem changes, according to the text, from the second 

person to the third person and vice versa. Also, intertextual studies 

show that Reżā-Qolī recited some verses from memory which have 

caused many differences in his text from the original poems. 

 

4. Conclusion 

Riyādh al-Moḥebbin is a work of ethics and mysticism related to the 

Qājār period, written by Rezā-Qolī ibn Mohammad Qolī Nūrī 

between the years 1264-1270 AH. 

Some sources have mistakenly attributed this book to Rezā-Qolī Ḵān 

Hedayāt. According to the evidence in the text of Riyādh al-

Moḥebbin, one can safely remove the name of this book from the list 

of books by Rezā-Qolī Ḵān Hedayāt. 

A review of the bibliographies of manuscripts and printed works 

shows that the oldest available transcript of Riyadh al-Muhabbin is its 

lithography, dated 1270 AH,  created by one of the famous 

calligraphers of that period named Mohammad Reza Kalhor. 

Rezā-Qolī has tried to create melodious and rhythmic prose by 

creating verbal music through the use of rhyme and paronomasia, and 

by establishing semantic harmony through rhetorical devices of 

antithesis, congruity, and synesthesia. There are also examples of 

redundancy and prolixity in Riyādh al-Moḥebbin; however, it is 

relatively simple and fluent, especially in relating the prose stories. 

 

Keywords: Reżā-Qolī Ibn Mohammad, Qolī Nūrī, Riyādh al-

Moḥebbin, Rezā-Qolī Ḵān Hedayāt, Stylistics, Qājār period text. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  1401 بهار و تابستان، 51شمارة  دورة جديد، ،25سال 

 
 قارجار ۀدر دور یعرفان-یاخالق ی: اثرنیالمحبّاضیر ۀشناسانمتن لیتحل

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1ی رانیا سهینفدکتر 

 چکیده
 

در ادب فارسی، به تحلیل و بررسی  المحبّینرياضاين پژوهش با هدف تبیین جايگاه و اهمیت 
در  ق 1270تـا  1264های اثری است كه بین سال المحبّینرياضاست. محتوا و ساختار آن پرداخته

 تبزمینة اخالق و عرفان نگاشته شده است. اين كتاب شامل حکايات داستانی و تاريخی دربارة مح
هـا، آيـات، احاديـ  و سـخنان بنروـان و مشـايخ پرداختـه و اقسام آن است كـه بـا شاشـنی تمثیل

است. در متن اين كتاب همچنـین اشـرار بسـیاری از مو،نـا، سـردی، حـافگ و ديگـر شـاعران شده
دهندة مطالرــات ادبــی مالــ  اســت. نويســندة كار رفتــه كــه نشــانبــنرز زبــان و ادب فارســی بــه

قلی نوری، شاعر نیـن بـوده و شـررهای بسـیاری عمـدتاق در قالـ  محمّدن برضاقلی  ،نالمحبّیرياض
مثنوی از خود در اين كتاب ونجانده، كه هرشند از حی  مرتبة شرری متوسط است، برخـی از آن

اسـت. همچنـین هـا بیـان شـدههای داستانها مناس  حال بوده و ضمن حکايات، از زبان شخصیت
و، در پايان كتاب، مضمونی پرسوز و وداز از حماسة حسـینی دارد كـه در بخش ديگری از اشرار ا

ویرد و بیانگر احساسات و اعتقادات راسخ نويسـندة زمرة تأثربرانگینترين اشرار عاشورايی قرار می
به خامس آل عبا و ياران باوفـای اوسـت. همچنـین در ايـن پـژوهش، دربـارة شـبهة  المحبّینرياض
به رضاقلی خان هدايت سخن به میان آمده و با استناد به شـواهد منـدرد در  نالمحبّیرياضانتساب 

ترين نسخة قابـل مراجرـه از میـان نسـخ شـاپی و است. در ادامه صحیحمتن كتاب، اين ادعا رد شده
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ای مطالـ  در اين مقاله در ابتدا از طريـ  روش كتابخانـه است.خطی موجود از اين اثر مررفی شده
 المحبّینريــاضبنــدی و بــا مطالرــة مــوردی آمده طبقهدســتپس اطالعــات بهوــردآوری شــد. ســ

  شناسی تاريخی و از لحاظ ساختاری استخراد شد.های سبکی آن از ديدواه سبکويژوی
 

ــن   :کلیاادیهااایواژه ــدرضــاقلی ب ــاضمحمّ ــوری، ري خان هــدايت، رضــاقلی، المحبّینقلی ن

 .شناسی، متن دورة قاجارسبک

 

 مقدمه -1

كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار  استعرفانی -اخالقیعنوان كتابی  لمحّبینارياض

رضا كلهر، خوشنويس بنام قاجاری، آن را محمّداست. اينکه نوشته و به همو تقديم شده

ها و های سنگی متردد آن، مصور شدن برخی حکايتها و شاپكتابت كرده، نسخه

دهندة اهمیت و توجه به اين اثر قجری در نشاهمچنین وجود تحريری متفاوت از اين اثر ن

 زمان خود است.

كه با است شامل حکايات داستانی و تاريخی دربارة محبت و اقسام آن  المحّبینرياض

است. تفصیل پرداخته شدهها، آيات، احادي  و سخنان بنروان و مشايخ بهشاشنی تمثیل

بیان كمال و حقیقت محبت، با زينت و پندها و اندرزها در نکوهش محبت ناپايدار دنیايی 

آراسته شده و اشرار خود نويسنده نین در  ،ستا مو،نا مثنویحکايات و ابیاتی كه اغل  از 

و بدنة  ودمنهكلیلهيادآور  «مقالة اول»ويژه در به حیوانات )فابل(های است. حکايتآن آمده

ی اين كتاب با اين آثار و تنو رابطة بینام سردی است ولستانحکايتی اين كتاب يادآور 

ها اشاره خواهد آثار ادبی فاخر پیش از خود مشهود است كه در جای خود به اين اقتباس

 .شد

پیش است. وذاشتهيک مقدمه و دو مقاله را بر  المحبّینرياض بنای  مالّبه طور كلی 

لی ع ای آورده كه شامل حمد خدا، ستايش پیامبر اكرم )ص( و حضرتاز مقدمه خطبه

، كه احتما،ق و وزير او )بدون ذكر نام او (شاه قاجار)ناصرالدين)ع(، ستايش شاه وقت 

پس از آن، سه بخش اصلی اثر  است. (بودهتقی فراهانی ملق  به امیركبیر محمّدمنظورش 

 :آمده

 ؛محبت انسانو بیان انواع در عش  و اهمیت آن : مهمقدّ
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 تمثیل. 17حکايت و  26با  مقالة اول: در مذمت محبت دنیا، همراه

باب اول: در محبت دنیا  مقالة دوم: در بیان محبت ممدوح كه مشتمل بر سه باب است؛

مشتمل بر  او،باب دوم: در محبت اولیای خدا و مقربان  حکايت. 27مشتمل بر  ،اولیااز نظر 

 حکايت و يک حکمت. 29مشتمل بر  ی،ترال محبت ح  باب سوم: در حکايت. 14

شود، اما حکايات عاشورايی نین می داستان عاشورااب دوم از مقالة دوم وارد از بمالّ  

يابد و با نام دارد بسط می« ترالی و عش  حقیقیدر محبت ح »بیشتر در باب سوم كه 

شود. در اين بخش همچنین قال  نثر كتاب به پرداخته میجنئیات بیشتری به اين واقره 

و نیمی ديگر از  المحّبینرياضكه نیمی از مال  يد، آخدمت سخنان منظومی در می

های پر سوز و وداز و همچنین از مو،نا است. اين شررهای عاشورايی از نمونه مثنوی

 رود.تأثربرانگینترين شررهای عاشورايی به شمار می

به سال پايان تألی  آن ندارد، اما شون در مقدمه از خويش مال  تصريحی در اثر 

( ياد كرده و همچنین از آنجا كه .ق 1313 -1264 :قاجار )حک شاه ناصرالدين

شود اين مشخص می ،را داردق.  1270ترين صورت مکتوب اين اثر تاريخ كتابت قديمی

 است.به رشتة تحرير درآمدهق.  1270تا  1264های اثر بین سال

 

 بیان مسئله -1-1

ود اين است كه اين كتاب در شمیاولین ساال اساسی كه در ارتباط با اين متن مطرح 

عنوان اثری از شناسی، بهدر برخی از منابع كتابكه اصل به شه كسی ترل  دارد؟ آيا اين

 المحّبینرياضصحیح است؟ با توجه به متن  2شدهشناخته 1خان هدايت طبرستانیرضاقلی

 توان از نويسنده و زندوانی او به دست آورد؟ شه اطالعاتی می

 ،خان هدايت شک كردهبه رضاقلی المحّبینرياضكه در صحت انتساب  فردینخستین 

  اين ( است. دلیل شک نويسندة مقالة مذكور اختالف نام پدر مال32ّ :1389)پور ايرد

است و اينکه برخی  ،هادیمحمّد، با پدر رضاقلی خان هدايت ،قلیمحمّد، كتاب

با اما اند؛ اند از اين اثر نامی نبردهن وفتهخان هدايت سخها كه از آثار رضاقلیكتابشناسی

خان وسه اثر رضاقلیرا در شمار يکی از سی المحّبینرياضپور همچنان ايرد ،اين حال

 است.هدايت آورده
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شاپی و خطی های ، به تصريح در مقدمة تمامی نسخهالمحّبینرياضنام و نس  نويسندة 

خان هدايت فقط در نام اشتراک اقلیه با رضقلی نوری است كمحمّدن ب رضاقلی اين اثر،

خود  ةهای متن درباربرای روشن شدن اين مطل  ناونيريم كه به بررسی آواهی ،دارد. لذا

اولین مطل ، در مقدمة كتاب و در بیان سب  تألی  كتاب است. مال   نويسنده بپردازيم.

 وويد:می شزيرشاه و وپس از ستايش ناصرالدين در آنجا( 6 - 5: 1270)نوری، 

-قلی نوری محمّدن بشین خرمن ارباب مررفت، رضاقلی بضاعت و خوشهحقیر بی

« الوارثین رَبِّ ، تَذَرنی فَردقا وَأَنتَ خَیرُ»شند از برای بقای نسل، آيِت كه يک -غفراهلل له

غ مداومت نموده و شون مسئلتم را اجابت نفرمودند، خود را مالمت ورفتم و ]...[ دل به دا

جان به جهان ديگر جهانم و  میتِنهاده، زبان در مقالِ اهل حال بروشادم تا شون كُ نومیدی

در ركاب شاهسواران آن میدان پیاده مانم به روزوارم يادواری بماند؛ مگر به طل  مغفرت 

 .اهل دل و دعای خیر كاملی دستم ویرند و عذرم پذيرند

نام مال  به د: يک، اين كه شوخص میحداقل سه نکته مشاز اين مطال   اين،بنابر

است و با « قلیمحمّد»فرزند « رضاقلی» المحّبینرياضشده از های ديدهروايت تمامی نسخه

خان هدايت در هادی است متفاوت است. رضاقلیمحمّدخان هدايت كه نام پدر رضاقلی

ال حونبع از اترين م ( كه موث2/1789ّ: 1382هدايت، ) الفصحامجمعشرح احوال خود در 

شنانکه دوم،  است.هادی آوردهمحمّدو روزوار او و به قلم هموست، نام پدر خود را 

آورده، دعای زكرياوار او مبنی بر بقای نسل مورد اجابت قرار نگرفته  المحبّینرياض  مالّ

خان است، اما رضاقلیدست به نوشتن شنین كتابی زده ،و برای اينکه يادواری از او بماند

پس بیان شنین  ؛و هم صاح  آثار متردد و مختل  است 3ح  فرزند بودهدايت، هم صاه

رسد از فحوای عبارات به نظر میسوم اين كه مطلبی از او در مقدمة كتاب بسیار برید است. 

شرا كه بیان شنین  ،استنويسندة اين اثر در سن كهولت يا میانسالی آن را تألی  كرده

 امید و توان است دور از ذهن است.ن و در سنّ مطالبی از فردی كه جوا

مندرد در  رسد خطاب اول شخص در مردودی از حکاياتبه نظر میها، عالوه بر اين

. بويژه حکايت زير كه در ادامة آن، آن باشد، مربوط به زندوی مال  المحّبینرياض

 است: مطالبی در مورد مهر پدر و فرزند در روايات آمده
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فرمود: ای پسر در تحصیل در تربیتم اهتمامی تمام بود و می وقتی پدر راياد دارم كه 

كمال اهمال مکن و مرا در اجابت دعوت ح  به خود واوذار تا شون ديده بر هم نهم 

وفتم كاشکی او خاطرم در خیالت مشوّش نباشد. من از كمال نقصان برآشفتم و با خود می

  ..لر  شوم. و هوووی شووان لمرا به كار خود واوذاشتی تا روز و ش  

/ 2: 1382 ،هدايت)خان  هدايت به وفتة خودش نکتة قابل توجه اينکه پدر رضاقلی

است و او در سنی نبوده كه شنین مواردی را، در صورت سالگی او فوت شدهدر سه( 1789

 محبّینالرياضای است بر آنکه نويسندة وجود، از او به ياد داشته باشد. و اين نین قرينه

 خان هدايت نیست.لیرضاق

 ،، همگی د،يلی بر يکی نبودن اين دو مال  است. بنابراينهياد شد موارد

 خان هدايت بیرون آورد. را بايد از فهرست آثار رضاقلی المحّبینرياض

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

است و نگارنده نین، و نويسندة آن را مررفی نکرده المحبّینرياضپیشتر پژوهشی 

های خطی و شاپی، مطلبی جوی بسیار، جن مطالبی پراكنده در فهرست نسخهرغم جستعلی

های آثار فهارس و كتابشناسیاست. و احوال نويسندة آن نیافته المحبّینرياضدرمورد 

همانا شاپ  المحّبینرياضترين رونويس موجود از دهد كه كهنخطی و شاپی نشان می

است. از ديدواه درستیِ متن نین اين شاپ بر  مریق 1270خ سنگی موجود از اين اثر، مور

م بر های اثر را مقدّتوصی  شاپ، های اثر برتری دارد. بنابراينها و نسخهديگر شاپ

 كنیم.های آن ياد مینسخه

 المحبّینموجود از ریاضی هاچاپ -1-2-1

ی فقط شاپ سنگ( 2727 /2: 1351بابا مشار، خان) های شاپی فارسیفهرست كتاب در 

، اما با كه در تبرين شاپ شده و كاتبش مشخص نیست اين اثر شناسايی شدهاز  1314مورخ 

شاپ سنگی به خط . نخست، شاپ ديگر نین به دست آمد سهجستجوهايی كه داشتیم 

و در ادامة همین مقاله مفصل از آن  استشاپ شده 1270رضا كلهر، كه در سال محمّد

 1298در شوال كه حسین محمّدكتابت كربالئی شاپ سنگی به است؛ ديگر، سخن رفته

 رونويس شاپاين مشخص شد  و مقابلة آن با شاپ فوق با بررسی و استشاپ شده
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 1376ح كه در سال شاپی بدون نام مصحّو سوم  است 1270پرغلطی از روی شاپ مورخ 

یح تانداردهای تصحاست. اين شاپ خارد از اساهلل قم شاپ شدهشمسی در انتشارات بقیة

ای منتشر صفحهای نیمذكر نسخه يا شاپ سنگی مورد استفاده و با مقدمهمنتشر شده و بی

 است.شده

 المحبّینموجود از ریاض یهانسخه -1-2-2

مشخصات ده نسخة ( 344 /17: 1391درايتی، ) های خطی ايرانفهرستگان نسخه در

ها خودداری ر همة آننگی مجال از ذكاست )به دلیل تآمده المحّبینرياضخطی از 

 1345و جديدترين آن تاريخ  4است 1285دار به تاريخ ترين نسخة تاريخكنم(. قديمیمی

به  و بدون نام كات )كه  طباطبايی مجلس 835/  8نسخة خطی شمارة قمری را دارد. البته 

ز انتخاب ا»مجموعة شند رساله است كه آخرين آن  است( قمری 1314تاريخ 

رسد عالوه بر انتخاب از بخش اعظم اين كتاب، در است و به نظر می« نالمحّبیرياض

 مواردی تحرير ديگری از اين كتاب است.

قلی نوری اثر ديگری محّمدمنابع كتابشناسانه انجام شد، رضاقلی بن  درای كه با بررسی

 ندارد. المحبّینرياضجن 

 

 پژوهش و اهمیّت ضرورت -1-3

شناسی، مررفی نويسنده و تحقیقات شناسی، سبکخهع نسه توصی  جاماين مقاله ب

است كه عرفانی مورد توجه در دورة قاجار پرداخته-های اخالقیشده بر يکی از متنانجام

نگارنده آن را تصحیح كرده و در آستانة انتشار قرار دارد. به سب  آنکه پیشتر پژوهشی 

ای هرشند كوتاه مهم دانسته شد مقدّاست، ،زنکرده و نويسندة آن را مررفی المحّبینرياض

های نگارنده ارائه شود. اين پژوهش نخستین وام است در شناساندن اين مال  و از يافته

ای از ادبیات اش، كه بروی از تاريخ ادبیات و شاخهشدههای تنها اثر شناختهمررفی ويژوی

 رود.عرفانی و عاشورايی فارسی در ايران به شمار می

ای مطال  وردآوری و ساا،ت و له در ابتدا از طري  روش كتابخانهدر اين مقا

بندی و با مطالرة موردی آمده طبقهدستات تحقی  ساماندهی شد. سپس اطالعات بهفرضیّ
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شناسی تاريخی و از لحاظ های سبکی آن از ديدواه سبکويژوی المحّبین،رياض

 ساختاری استخراد شد.

 

 بحث  -2

  رضا کلهرمحمّدی به خط چاپ سنگت اهمیّ -2-1
رضا كلهر از خوشنويسان بنام قاجار بود كه در كنار كتابت، به كار آموزش محمّد

شاه قاجار نین از او ترلیم خط شنانکه مدتی ناصرالدين ،خوشنويسی نین اشتغال داشت

رضا كلهر مّدحمبه خط  المحبّینرياض. شاپ سنگی (40: 1323)اقبال آشتیانی،  ورفتمی

ترين متن موجود قديمی ،شناسیطبع شده و مطاب  منابع كتابشناسی و نسخه 1270در سال 

نسخ  اصحّلذا  .تر استهای موجود اثر كهننین هست كه حتی از نسخه المحبّینرياضاز 

. اين نسخه در رودبه شمار می المحّبینرياضبرای مراجره و آواهی از مطال  مندرد در 

ست. بايستة يادكرد اينکه شاپ سنگی اين اثر به خط ا تصوير 21فحه و دارای ص 248

تواند زوايايی از اهمیت اين اثر در زمان مال  را نشان ( می1310-1245رضا كلهر )محمّد

به . 5رضا كلهر شاپ سنگی كرده اندک استمحمّدهايی كه عالوه كه شمار كتابهدهد. ب

در كنار شاپ  قاجار، ی از مشهورترين خوشنويسانهر روی كتابت اين اثر به خط يک

نوعی اقبال دهندة توجه و بهنشانهای خطی متردد از آن، و نسخهسنگی ديگر اين اثر 

 . استبه اين متن آن عصر خوانندوان 

 

 مندرج در چاپ کلهر تصویرهای -2-2
ین ها نآناز نقاش كه  است تصوير 21دارای شنانکه وفته شد، شاپ سنگی كلهر 

اما در  يافت نشد. ویيک از تصويرها ردی از امضای  در هیچ اطالعی به دست نیامد و

ها كامالق پردازيم. تصويرمورد كیفیت اين تصويرها نکاتی ،زم به ذكر است كه به آن می

اند، مثالق حکايت خرووشی كه ووش خود را شاخ شده نقشها مناس  با حکايت

ه حالت ايستاده، مشابه تر از مرمول و بكمی بنرزپنداشت، ووش خرووش به عمد می

ها و پستی و بلندی دقت و ظرافت در طرح ول نقاشیاست. در همان شاخ، تصوير شده

ای داشته و های مختل  نین دقت ويژهدر نشان دادن قومیت نقاش زمین شايان توجه است.
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اجتماعی افراد را نشان  با ايجاد تماين در مدل لباس و كاله افراد تماينهای فرهنگی و

مربوط به حکايت آن يهودی كه خانة مسلمانی را اجاره كرد و  تصويراست. مثالق در ادهد

پس از مدتی ادعای مالکیت آن كرد، شخص يهودی، قاضی و مسلمان از طرز لباس و 

 پوشش ، هماننداند. مرد يهودی با كاله سیلندر، لباس نظامی و شلواركالهشان مشخص شده

 و لباس نین نقاشی زمینةپس در او خانواده. استشده تصوير ،فرنگی مستشاران و ادوانستفر

ن لبه، قبای بلند، و قاضی با لباس بدو بلندِ كاله با مسلمان فرد اما. دارند فرنگی هایكاله

فروشی زده به در حکايت درويشی كه صالی نمک اند.روحانیت و عمامه تصوير شده

است. البته تصوير لباس افراد لحاظ شدهد رفت نین دقت در انتخاب دربار سلطان محمو

در . آوردشاه را به ياد میتصوير منسوب به فتحرلی ،شهارزانوی سلطان محمود بر تخت

ان با آيد، جنیّی با سپاه خود به ياری امام میحکايات مربوط به واقرة عاشورا وقتی زعفر جنّ

ها با تاد و شبیه شاهنادهفرزندان حضرت همراه ه و دشسمّ و ظاهری شبیه حیوان تصوير 

بسیار حضرت  دشمنانِ ،در همان تصوير و همچنین تصويرهای برد از آن .اندتصوير شده

خواسته كوشکی قدر و مننلت  نقاشاند كه احتما،ق تر از افراد ديگر تصوير شدهكوشک

 ها را با كوشک كردن تصويرشان نشان دهد.آن

  

 نالمحبّیریاض زبانیهای یویژگ -2-3

وويی و نويسد كه نثر از مغل ای میرضاقلی از نويسندوان دورة قاجار است و در دوره

. هرشند نثر او كامالق نويسی در حال بازوشت به سمت نثری نسبتاق ساده و روان استمطن 

از اطناب نین  هايینويسی و اطناب خالی نیست و در عین بیان ساده، نمونهاز اين نوع مغل 

  (.57: 1270.ک: نوری، برای نمونه ن(شود می در آن ديده

است كه با ايجاد تناس  در موسیقی لفظی كلمات نثری رضاقلی همچنین كوشیده

سازی روی آورده يا از مسجع و موزون خل  كند. برای تحق  اين امر واهی به واژه

ندرت در متون به كار برده كهكلماتی را بهاست، بنابر اين سازی ديگران استفاده كردهواژه

شود. برای نمونه برای ايجاد فضای موسیقايی و جناس مطرّف با نظم و نثر فارسی ديده می

شه شود كه امشبان را با اين شبان به »است: را به كار برده« امشبان»، «امش »جای ، به«شبان»
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هايی از كاربرد ختة رضاقلی نیست و نمونه(. البته اين واژه سا96: 1270)نوری، « سر بری...

 است.( آمده49/ 2: 1363)ن.ک: مو،نا،  مثنویآن در 

، «سفر»و از « بخالت»، «بخل»، از «خجل»همچنین احتما،ق به قیاس از  المحبّینرياضدر 

شبان برآشفت و وفت منع ديگران از خوان غیر بخالت »است. مثالق ساخته شده« سفارت»

« تاجری در سفارت دريا مهارتی داشت»يا  (96: 1270)نوری،  «ضاللت است و دلیل

 (1270:90)نوری، 

( در جمع 66: 1270)نوری،  المحّبینرياضهای ساختة رضاقلی در نمونة ديگر از واژه

 .«  ادب...وفت: ای موشگان دنیاطل  و ای ناقصان بی»است: « وان»با نشانة « موش»بستن 

 

 المحبّینسبک نگارش ریاض -2-4

 شود: موارد زير بويژه در نثر او ديده می رضاقلیارش در مورد سبک نگ

 آیات و احادیثبلیغ  بردکار -2-4-1

با در بیشتر موارد ای است كه به وونه المحّبینرياضكارویری آيات و احادي  در به

ر پاية نظر است. اين شیوه، بناپذير كالم او شدهمتن نويسنده جوش خورده و جنء جدايی

ترين نوع استفاده از آيات و احادي  است. رضاقلی واهی بخشی از يک آيه و بالغیان بلیغ

خود را اثر  ،واهی تنها يک يا شند كلمه از يک آيه را انتخاب كرده و به مقتضای كالم

سورة عنکبوت را آورده و تضمین  69مثال در جملة زير فرازهايی از آية است؛ زينت داده

 :استكرده

وشتگان راه فنا را آموز و ومكوشش «وَالَّذينَ جاهَدُوا فینا»ه رموز رهروان كوی لقا را ب

 (2 -1: 1270)نوری،  افروز ]فرموده[.مشرله «لََنهْديَنَّهُمْ ُسبُلَنَا»به دلیل 

ما عبدناک ح  عبادتک و ما »، «لَو،ک لَما خََلقُْت الْأَْفالک»يا به احاديثی مانند 

 «هللِ وَقتٌ ، يَسَرنی فیه مََلکٌ مقربٌ و ، نَبیٌ مُرسَللی مَعَ ا»و  «ح  مررفتک عرفناک

 (:2: 1270است )نوری، اينگونه اشاره و اقتباس كرده

لی مع ». پیشوای حقیقتِ «ما عرفناک»و بندة خداوندستایِ  «لو،ک»آرایِ خداوند بنده

 . ...«اهلل
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 رسی و عربیهای فاالمثلاستفاده از ضرب -2-4-2

بر امثال و حکم فارسی و عربی اشراف درخوری داشته و در  حّبینالمرياضمال  

المثل را عیناق يا با است. در مواردی ضربها بهره ورفته،ی كالم خود، به تناس  از آن،به

را « از كوزه همان برون تراود كه در اوست»المثل است. مثالق ضربتغییر بسیار اندک آورده

: 1270)نوری، « پس ز كوزه آن تراود كه در اوست»است: همصراعی شنین به نظم آورد در

است. المثل را به زبان خود بازآفريده و مفهوم را حفگ كرده(. اما درمواردی ضرب154

است: را شنین قلمی كرده« طال كه پاک است شه منتش به خاک است»المثل مثالق ضرب

 (. 173: 1270 )نوری،« انی به هم نرساندطالی پاک به آ،يش خاک نقص»

توان برشمرد: نین اين موارد را می المحبّینرياضهای عربی به كاررفته در المثلاز ضرب

ما خیر الکالم »، «األقرب يمنع األبرد»، «كلُّ سرّ جاوَز ا،ثنین شاع»، «الحقیقه قنطرةُ جازُالمَ»

المَرُء »و « لحبی ِ راحةضربُ ا»، «،مور اوسطهار اخی» ،«القل  يهدی الی القل »، «قلَّ و دَلّ

 .«مَعَ ما أحَ َ

 انواع سجع و جناس  -2-4-3

از و نثری آهنگین  لفظیعبارتی تالش برای ايجاد موسیقی انواع سجع و جناس، و به

ترين های لفظی و ايجاد تناس  بین الفاظ از برجستهبردن انواع آرايه طري  به كار

. برای نمونه در عبارت زير از استار رفتهكبه المحّبینرياضكه در  هايی استآرايه

« سر دار»و  «سردار»، «شهر يار»و  «شهريار» جناس مرك ( 23: 1270)نوری،  المحّبینرياض

سجع متوازی و جناس  و همچنین« آويخته»و « وريخته»المندود با ايجاد سجع در و تضمین

 است:ی كردهايجاد موسیقی لفظ« بخت»و  «تخت»

 سر داریبر  سرداریاست و هر گریخته شهر ياریبه  شهرياریفرداست كه هر 

 . بخت دوستیاست و هر  تخت پوستی، اما درويش را هر آویخته

، جناس «پابست»و  «سرمست»در و سجع  «فاسد»و  «كاسد»در و سجع جناس همچنین، 

در « كوشش»و « كشش»در  اشتقاقو جناس شبه« عش »و  «مرشوق»، «عاش »در اشتقاق 

 است:( موج  موسیقی لفظی شده117: 1270رت زير )نوری، عبا

. عاش  فاسدكشش آن است و كوشش اين، بی كاسدخريدار عش  پس بازار حسن بی

 . پابستاند و به كمند محبت يکديگر سرمستو مرشوق هر دو از بادة عش  
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 اضافۀ استعاری و اضافۀ تشبیهی  -2-4-4

های از ديگر آرايه فة استراری و اضافة تشبیهیاضافی بلیغ مانند یبات اضاساخت ترك

 (:132: 1270است. برای نمونه در عبارت زير )نوری،  المحّبینرياضپربسامد 

شهاربازار آن حضرت درباز كه در  متاع محبتای عنين نقود جان و جهان را در ابتیاع 

ش نشايد پود و،يت تار و را بی ديبای دينو  بهاتر از آن نتوان يافتكا،يی وران امکان

 بافت.

 تناسب و تضاد -2-4-5

شود. برای استفاده از آراية بديری تناس  و تضاد نین به وفور در اين كتاب ديده می

 :شودر اشاره میموارد زي بهايجاد تناس  با آوردن اصطالحات نرد و شطرنج نمونه به 

شرمندوی بندوی انداخته، قوم  ششدردر « هذَا رَبِّی هذَا أَْكبَرُ»خسرو خاور را به خطاب 

مهرش  ةمهرجمال او ساخت و شون مهر انور ناپديد ورديد  كربتین ماترا به مالعبت، 

 (.18: 1270)نوری،  «نِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُْشرِكُونَاِ»برشیده، وفت: 

 (.57: 1270)نوری،  استمهر دين درباخته مهرةداخته، استدراد ان ششدردل را به  نرد

 آمیزیحس -2-4-6

های مختل  های ايجاد موسیقی مرنوی آوردن لغات مربوط به حسيکی ديگر از راه

تو »است. مثالق در از اين آرايه نین بهره برده المحّبینرياضدر كنار يکديگر است و مال  

)نوری،  .«نیست جان شیرين و پنیر شوره جن محبت را از اين ،ف وناف سود و مقصودی ب

1270 :67) 

 ایهام -2-4-7

است، مثالق آمده هاكتاببرخی از ويژه با نام هبهايی از ايهام، نمونه المحّبینرياضدر 

، «كندبهايی را مطالره می كشکولاكنون به امید نان و حلوايی »در عبارت  «انان و حلو»

، ايهام كشکولز شیخ بهايی است كه در اينجا با اثر ديگر او، ای انام منظومههمچنین 

: 1270)ن.ک: نوری،  استناس  دارد. رضاقلی ابیاتی را به تفاري  از اين كتاب نقل كردهت

53.) 
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در  امیرخسرو دهلوی ا،نوارمطلعنظامی و  ا،سرارمخنن ه،خمسايهام به همچنین 

... مخنن  ست و منکر و،يتش به همة آيات كافربیت پنج دفتر اطغرای منقبتش شاه»عبارت 

 (.3: 1270)نوری، « «لَو كَشَ »و مطلع انوار « فَمَن عَرَ»اسرار 

 کنایه -2-4-8

استفاده از تربیرهای كنايی است. برای  المحبّینرياضهای سبکی يکی ديگر از ويژوی

(، 117: 1270)نوری، « بازار شینی كاسد بودن»توان به اين موارد اشاره كرد: نمونه می

: 1270)نوری، « نرد شینی را باختن»( و 135: 1270)نوری، « كوس شینی را فرو كوفتن»

39) 

 تلمیح -2-4-9

دارد كه ای از جنس طال ووسالهدر عبارت زير تلمیح به « ووسالة زرّين»برای نمونه 

)نوری،  اسرائیل را به پرستش آن دعوت نمودموسی ساخت و بنیحضرت  در نبودِ سامری

1270 :15:) 

الرالمین نقد دل را به عقد شاهد آب و ول صرف نمودن و ووسالة زرّين را به جای ربّ

 ستودن كار منافقان است، نه شرار مامنان.

 

 های مؤلف سروده -2-5

بارت شررهای بسیاری عمدتاق در قال  مثنوی از مال ، ذيل ع المحبّینرياضدر 

است. اشرار او هرشند از حی  مرتبة شرری متوسط است، ويژوی ارزشمند آمده« لمالفه»

های حکايات آن در اين است كه اغل  مناس  حال، ضمن حکايات و از زبان شخصیت

برای آن حکايت خاص سروده شده و  رسد برخی از اين اشرار فقطاست. به نظر میآمده

ن حکايت باشد. مثالق در حکايت خرووشی كه ووش خود را شده بر تن هماای دوختهجامه

 :(29: 1270)نوری،  شاخ پنداشت و با ووزن و كرودن الفت داشت از زبان خرووش آمده

كرودن ماند به خرووش آن كه شاخ می همرا نسبت مده با هر كه جانی در بدن دارد / ش»

ش خوشش آمده، غوک از انگین مووخین طربو يا در حکايت غوكی كه از جست« دارد

 :(33: 1270)نوری،  وويدآيد و به موش میآب بیرون می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 ای كه در باغ نکويی شو تو دلجويی نیست»

 كند ششم تو جادويی دل بردن منمی

 

 تر از قدّ تو سروی به ل  جويی نیستخوش 

 «شیوة آهويی نیست ور نه اين طرز نگه

 

اسـت، كـه در آمـده واقرة عاشورا بارةدر ال نین اشرار پرسوز و وداز م در پايان كتاب

ویرد و بیانگر احساسات و اعتقادات راسخ زمرة پرسوزوودازترين اشرار عاشورايی قرار می

  ست.واخامس آل عبا و ياران باوفای به  المحبّینرياضنويسندة 

 

 موالناؤلف از مثنوی تأثیرپذیری م -2-6

های مال  در اين كتاب پس از سرودهاز ديدواه كّمی بخش عظیمی از اشراری كه 

غلبة اشرار نويسندة  است.آمده« مولوی»است كه ذيل نام مو،نا مثنوی آمده، از 

مولوی در اين كتاب قابل توجه است. اين ابیات از آغاز تا  مثنویو  المحّبینرياض

،ی بهصورت شند بیت از مولوی شند بیت از رضاقلی در ،همسو با هم بههای پايانی بخش

به در ادامه كه ) شودندرت اشراری هم از ديگر شاعران وارد عرصه میرود و بهنثر پیش می

يابد و از آنجا . اين روند تا اواخر باب سوم از مقالة دوم ادامه می(ها نین خواهیم پرداختآن

افتد و ديگر شندان خبری از نثر نیست. در آن سخن منظوم می سررشتة كالم به دست

ای است و مانند مناظرهو ابیات بسیاری از رضاقلی آمده مثنوی مرنویش، شند بیت از بخ

هايش قرار دارد و در طرف ديگر مو،نا و شود كه در يک طرف آن رضاقلی و سرودهمی

 .و داستان سوزناک عاشورا هستند مثنویابیات 

الدين بلخی بوده لبه اشراری كه سرودة خود مال  و يا مو،نا جال المحبّینرياض در

نامی ياد كرده و بیتی از ولستان را به «شیخ»است. جدای از اين دو، يک بار از تصريح شده

دنبالش آورده كه مرلوم است منظورش شیخ اجل، سردی شیرازی، است. يک بار هم 

م است. مابقی اشرار بدون ذكر ناآورده« بهايی»هايی را ذيل نام ی شیخ بنان و حلواابیاتی از 

اند؛ كه ممکن است برای حفگ ساختار آمده« رباعی»و « بیت»سراينده، ذيل عبارت 

 باشد. المحّبینرياضدر  مثنویای ابیات مناظره

است كه نام شاعرش نیامده آمده ناندرت بیت يا مصراعی از مو،به المحّبینرياضدر 

  .(3/153: 1363مو،نا، )« خود بشناس بر با، مپر}مو،نا: حد{ قدر » :صراعباشد؛ مانند م
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 ، بلکهتنها در ذكر ابیاتی از او نیست المحبّینرياضتأثیرپذيری رضاقلی از مو،نا در 

ها واه ساختار و پیرنگی را دارند. اين اقتباس مثنویوبوی رنگنین حکايات او در باب اول 

ختری نیکای كه غالمی زشت و دمانند حکايت خواجه دارد؛ مثنویا حکايات يکسان ب

سرشت داشت و شون به حد كمال رسید او را به جوانی از اعیان آن بلد نامند كرد از دفتر 

 المحّبینرياض(، بدون تغییری در ساختار حکايت در 285/ 3: 1363مو،نا، ) مثنویششم 

هی هم اقتباس كامالق صورت نگرفته و ساختار حکايت است. واآمده( 70: 1270)نوری، 

« ای وريانعربی كه در بیابان با سگی شادان بود و بر مرده»است؛ مانند حکايت تغییر يافته

اعرابی كه سگ او از ورسنگی »، كه با حکايت آن (42: 1270)نوری،  المحّبینرياضدر 

نا، مو،) مثنویدر « مه از انبان به سگ دهدآمد لقمرد و انبان او پر نان بود و دريغش میمی

مرد، انبان نان را برای خود  المحّبینرياضدارد. با اين تفاوت كه در  شباهت( 3/32: 1363

در آخر هم از زبان )و و سگش نگه داشته و دوست را آنقدر دوست نداشته كه نانش دهد 

داری از ياری تر میالقرين / دوستوآن سگی را كت بود بئس»وويد: مرد ناصح می

كند، در حالی كه در حکايت مولوی سِگ و اشک را كه رايگان است نثارش می «(شنین

 آيد به او نان دهد.میرد و مرد عرب دريغش میمرد است كه از ورسنگی می

 

 تأثیرپذیری مؤلف از سعدی شیرازی  -2-7

شیرازی  سردی سخنانا از مو،نا بیشترين تأثیر ر مثنویِرسد رضاقلی برد از نظر میبه

( 52-50: 1270)نوری،  «بردنرش مهتری را می خری كه»است. مثالق در تمثیل پذيرفته

)نوری، است آمده« نهاد مگر به كراهتكرد ا،ّ به سفاهت و قدم نمینظر نمی»عبارت 

( را به 164 :1384سردی، ) ولستانكه عبارت سردی در حکايتی از باب هفتم ( 51: 1270

پايان در همچنین  «.به كراهتسخن نگويند ا،ّ به سفاهت و نظر نکنند ا،ّ »آورد؛ كه اد میي

قومی كه به كسوت » عبارتِ (68-65: 1270)نوری، « موشی كه در خیک پنیر بود» تمثیل

ای ديگر از همان يادآور جمله( آمده، كه 67)همو « درويشان و نه بر صفت ايشانند..

يکی در صورت درويشان نه بر صفت »( است؛ كه 162 :1384، سردی) ولستانحکايت 

هر وجودی از جود اوست و خلقت دوست همه »عبارت . «در محفلی ديدم نشستهايشان 

نین ( 103: 1270)نوری، از رضاقلی « نیکوست. خاصه بنی نوع بشر كه اجنای يکديگرند
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( با مصراع 66 :1384سردی، ) ولستانيادآور بیت مشهور سردی است در باب اول 

 از رضاقلی« ر نپايد دوستی را نشايدمحبوبی كه دي»جملة . «آدم اعضای يکديگرندبنی»

در ديباشة ولستان  «بستگی را نشايدشه نپايد دلهر»يادآور جملة  (،16: 1270)نوری، 

دو محبت  از آنجا كه دو پادشاه به يک كشور نگنجد،»جملة  است. (54: 1384)سردی، 

له از باب اول اين جميادآور (، 39: 1270)نوری،  از رضاقلی «ل جمع نتواند شدنین به يک د

ده درويش در ولیمی بخسبند و دو پادشاه در »( است؛ كه 60: 1384ولستان )سردی، 

است  ایعلم آموختن از مال اندوختن بهتر است زيرا كه ششمه»جملة «. نگنجند اقلیمی

اين جمله از باب هفتم يادآور (، 52: 1270نوری، ) از رضاقلی «زاينده و دولتی پاينده

يا بیت « هنر ششمة زاينده است و دولت پاينده»( است؛ كه 154: 1384 ولستان )سردی،

از رضاقلی « ای آسمان ببند در صبح بر زمین / امش  خوش است با قمرم آفتاب شیست»

تاب كه ف/ بر آ يک نفس ای آسمان دريچة صبح ببند» يادآور بیتِ ( 26: 1270)نوری، 

كجا روم »( است. بیت 501: 1375 )سردی، سردیاز غنلیات « امش  خوش است با قمرم

)نوری،  از رضاقلی« مرا كه نیست به جن دوست دادخواه دور/ به كه وويم جفای دشمن را 

 تز دشمنان برند شکايت به دوستان/ شون دوست دشمن اسا» يادآور بیتِ( 93: 1270

 ( است.521: 1375) سردیاز غنلیات  «؟شکايت كجا بريم

بند، بیتی از ولستان و بیتی از دی، يک بیت از ترجیعبیت از غنلیات سر 6همچنین 

ی كه در مورد کاتنشود )بی ذكر نام شاعر(. يکی از بوستان سردی در اين كتاب ديده می

خاط  شرر به ،زم به ذكر است، تغییر م المحّبینرياضكار رفته از شاعران در ابیات به

با خطاب دوم شخص  (532: 1375) غنلیات سردیين بیت كه در اتناس  متن است. مثل 

ششم : »با خطاب سوم شخص مفرد( 127: 1270)نوری،  المحّبینرياضمفرد آمده و در 

 «.شپ خويشتن برآرم/ تا ديده نبیندش به جن راست

 

 شیرازی حافظتأثیرپذیری مؤلف از  -2-8

رای است. ببه كار برده المحّبینرياضج بیت از ديوان حافگ را در رضاقلی حداقل پن

رندان بالكش  ةعاشقی شیو/ م نبرد راه به دوستتنرّ  ناز پروردِ»نمونه شهار بیت از غنل 

 المحبّینرياضكار رفته از شاعران در كه در مورد ابیات بهديگری  ةنکتاست. آورده« باشد
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ضاقلی بسیاری از ابیات شاعران را از حافظه نقل كرده و اين است كه رذكر است، به،زم

های بسیاری با ديوان شاعران راه يابد. او باع  شده كه در متن او اختالف ضبط اين كار

من بیمار شو ویسوی تو از »ها شنین ضبط شده برای نمونه در همین شهار بیت يکی از بیت

ه در غنلیات حافگ شاپ غنی و قنوينی و ك« ترم از حلقة زنجیر نبودك  دادم/ هیچ ،ي 

ضبط « كردممن ديوانه شو زل  تو رها می( » 444/ 1: 1362همچنین شاپ خانلری )

 های ديوان حافگ شنین ضبطی نیست. است و در هیچکدام از شاپشده

( 136/ 1: 1362از حافگ )« دار طلرت اوستدل سراپردة محبت اوست/ ديده آئینه»بیت 

بان مررفت پس ای اربا»است: ( حل شده37: 1270وشتة زير از رضاقلی )نوری، اينگونه در ن

 «.دار طلرت اوستدل سراپردة محبت اوست و ای صاحبان بصیرت ديده آئینه

ای »است. برای نمونه در بیت مصرعی از ديوان حافگ كردهدرمواردی نین استفادة تک

(يک 234)همان: « ر عالم تصوير نبودتر از نقش تو دخوش»شبیه ول رخسار پیمبر اكبر/ 

وويندة مصراع نخست مرلوم نیست؛ البته ممکن است خود مصراع از حافگ تضمین شده و 

 رضاقلی باشد.

بدان »شود، مثال نوشتة واه در نوشتة رضاقلی ارتباطی بینامتنی با غنلیات حافگ ديده می

)نوری، « را عروسی كرده ای است كه به شاپلوسی خودای عنين كه مرشوقة دنیا عجوزه

د/ كه اين عجوزه عروس هنار نهااز جهان سستمجو درستی عهد »( يادآور بیت 14: 1270

های مال  نین روابطی بینامتنی با ( است. در سروده90/ 1: 1362از حافگ )« داماد است

نبود ست كه او را محبتی نه آدمی»شود. برای نمونه مصراع دوم بیت غنلیات حافگ ديده می

(، يادآور مصراع 117: 1270از رضاقلی )نوری، « / ولی محبت هر كس به قدر همت اوست

 ( است. 136/ 1: 1362از حافگ )« فکر هر كس به قدر همت اوست»

پروری اوست دوستداری من / وورنه ذره كجا مهر ز بنده»همچنین مصراع دوم بیت 

شراغ مرده كجا شمع آفتاب »مصراع ( يادآور 121: 1270از رضاقلی )نوری، « آفتاب كجا

از رضاقلی « تر از كمیتاشک ولگونت روان»است. مصراع  (20/ 1: 1362از حافگ )« كجا

از حافگ « ور كمیت اشک ولگونم نبودی ورم رو»( نین مصراع 238: 1270)نوری، 

 آورد.( را به ياد می594/ 1: 1362)

 المحبّینشعر شاعران دیگر در ریاض -2-9
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 المحّبیناضريشاعران ابیات پراكنده در  ،يی كه امکانات جستجو ياری كردتا جا

بیتِ يکی  3(، هات  اصفهانی )شیرين و فرهادبیت از  5وحشی بافقی ) تشخیص داده شد:

(، ابوسرید جمشید و خورشیدو  غنلیاتبیت از  4بندهايش(، سلمان ساوجی )از ترجیع

 1بیت و  3بیت(، هاللی جغتايی ) 2يمین )او(، ابنبیت از رباعیات منسوب به  6ابوالخیر )

بیت(،  2جامی ) سبحةا،برار(، نان و حلوابیت از  4از غنلیات(، شیخ بهايی )بیت مکرر 

ترداد ابیاتی كه و  بیت از غنلیات(. 3بیت(، محتشم كاشانی ) 1نظامی ) ا،سرارمخنن

 بیت است. 20ها شناخته نشد سرايندة آن

صورت اقتباس مضمون و فحوای كالم آنقلی از شاعران ديگر بهواه اقتباس رضا

بیت «  هر كه را در آن بنم تقرب بیشتر، سناوار دوستی بیشتر است»هاست، مثال نوشتار 

آورد. و را به ياد می 6«دهندیم شترشیجام بال ب /تر استببنم مقرّ نيهر كه در ا»مشهور 

« آنکه خم كرد شو محراب دو ابروی تو را از برای دل و جان ساخت عبادتگاهی/»بیت 

آورد كه در آن با ابرو و محراب تصويروری ، نظامی و حافگ به ياد میابیاتی را از سنايی

 است. شده

 

 الخطیویژگی رسم -2-10

ندرت نقطة حروف پ، چ، و سركش واف از قلم به كلهر الخط متن شاپرسمدر 

ی جمع «ها»است. اسم برد از خود متصل نوشته شدهاغل  به « به»حرف اضافة . باشدافتاده 

اند و در مواردی كه واژه قبل نوشته شده صورت متصل به كلمةولی نین بهی مفر«را»و 

نین در « ای»حرف منادای «. خانها»است؛ مانند: با هم ادغام شده« ه»بوده، دو « ه»مختوم به 

مراری در مواردی به صورت شسبان به است« می»است. مواردی به كلمة برد از خود شسبیده

صورت غیر به« همی»، نشانة استمراری كهن «می»ی نین به جای است و در مواردكار رفته

« ت»است. واهی نوشته شده و واهی حذف شده« است»در « ال »است. كار رفتهشسبان به

صورت قديمی به «غلتیدن»هايی مانند امالی واژه است.نوشته شده« ة»در مواردی به صورت 

، به صورت «واو»نین همراه با  «خُرد»و  «خرسند»، «خشنود»است. ضبط شده «غلطیدن»

 است.آمده «خورد»و  «خورسند»، «خوشنود»

 گیرینتیجه -3
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عرفانی فارسی مربوط به دورة قاجار است كه به -يکی از متون اخالقی المحّبینرياض

. برخی منابع اين استبه رشتة تحرير درآمده 1270-1264های بین سالقلم رضاقلی نوری 

اند كه با توجه به شواهد مندرد در متن خان هدايت نسبت دادهباه به رضاقلیاشتكتاب را به

خان های رضاقلیتوانیم با قاطریت، نام اين كتاب را از فهرست كتابمی المحّبینرياض

دهد كه خطی و شاپی نشان میهای آثار بررسی فهارس و كتابشناسیهدايت حذف كنیم. 

 1270شاپ سنگی موجود از اين اثر، مورخ  المحّبینرياضترين رونويس موجود از كهن

رضا كلهر نوشته محمّدكه به قلم يکی از خوشنويسان بنام آن دوره يرنی  قمری است

  رد.های اثر برتری داها و نسخه. از ديدواه درستیِ متن نین اين شاپ بر ديگر شاپاستشده

انواع سجع و جناس و با برقرار نويسندة آن با ايجاد موسیقی لفظی از طري  به كار بردن 

است نثری آمینی كوشیدههای تضاد، تناس  و حسكردن تناس  مرنايی از طري  آرايه

شود، ديده می المحّبینرياضهايی نین از اطناب و حشو در مسجع و موزون خل  كند. نمونه

بط بینامتنی ر بیان حکايات نثری نسبتاق ساده و روان دارد. از ديدواه رواويژه دولی به

وحشی بافقی، هات  اصفهانی، سلمان رضاقلی از آثار شاعران برجستة پیش از خود مانند 

و  يمین، هاللی جغتايی، شیخ بهايی، جامی، نظامی، حافگساوجی، ابوسرید ابوالخیر، ابن

از همه متن خود را با آيات قرآن و احادي  و روايات بهره برده و بیش محتشم كاشانی 

ای كه در مورد نکتهاست. ابیات مثنوی مو،نا و سخنان سردی شیرازی آراستهاسالمی، 

ذكر است، تغییر مخاط  شرر به تناس  به،زم المحّبینرياضكاررفته از شاعران در ابیات به

های بینامتنی نشان ین بررسیهمچن است.از دوم شخص به سوم شخص و بلرکس متن 

را از حافظه نقل كرده و اين كار او باع  شده كه در  دهد كه رضاقلی برخی از ابیاتمی

 های بسیاری با ديوان شاعران راه يابد.متن او اختالف ضبط

 

 هایادداشت

 .54 -15: صص 1389پور ايرد ←برای آواهی از احوال و آثار او . 1

 (.3/214: 1341 ،بابا مشارو خان 2727/ 2: 1351 ،بابا مشار؛ خان344/ 17: 1391 ،درايتی :ک. ن. 2

رضاقلی خان هدايت در كتابی به نام خاطرات و خطرات  ةقلی هدايت )مخبرالسلطنه(، نومهدی. 3

 است.آورده ،خانرضاقلی ،خانواده و پدربنرز خود ة( اطالعاتی دربار1329)



 19 قارجار ۀدر دور یعرفان-یاخالق ی: اثرنیالمحبّاضیر ۀشناسانمتن لیتحل        1401 بهار و تابستان

قاضی  محمّدا علی لّات دانشگاه تهران، به كتابت محمود بن مُادبی ةدانشکد 330نسخة شماره . 4

ترين قديمی 1270 شاپ سنگی مورخقمری در توس. اين نسخه برد از  1287سکر، به تاريخ ع

 است.  المحبّینرياضنسخه موجود از 

( 1267و  686/ 7: 1389های فارسی )درايتی دو نسخة خطی به خط كلهر در فهرست دستنوشت. 5

: 1323ر مجلة يادوار )ی شده و شماری از آثار خطوط شاپی وی را عباس اقبال آشتیانی دمررف

های سنگی بیشتر از دهد توجه كلهر به شاپنشان میست. مقالة يادشده ا( مررفی كرده42/ 7ش

مورد به كتاب تکثیر و سهولت دسترسی مخاط  ؛ به احتمال بسیار سرعت استها بودهكتابت نسخه

 است.بودهتوجه او 

( بدون 1178: 1384) فرهنگ امثال سخنو ( 1957/ 1: 1310دهخدا ) امثال و حکم. اين بیت در 6

 است.نام ووينده آمده

 

 منابعفهرست 

 .دوند. قم: دارالقرآن الکريممهدی فو،محمّدترجمة (. 1379). مجیدقرآن . 1

 1310 - 1245) كلهر رضا محمّد زاریم: یهنر آثار و هنرمندان(. »1323) . اقبال آشتیانی، عباس.2

 .56 -39ص  ،7شمارة  .مجلة يادوار«. (یقمر

 .54-15، صص 46ش  .میراث ةآين .«هدايت ةشناختنام» (.1389. )ابراهیممحمّدپور، ايرد. 3

 . تهران: سخن.2. د فرهنگ امثال سخن(. 1384. انوری، حسن. )4

مركن  :تهران .تصحیح جابلقاداد علیشاه .هفت اورنگ (.1378، عبدالرحمن بن احمد. )جامی. 5

 کتوب.مطالرات ايرانی و میراث م

ناتل  نيپرو. تصحیح دیوان حافظ(. 1362. )محمّد نيالدشمسخواجه. حافگ شیرازی، 6

 . تهران: خوارزمی.1ی. د خانلر

موزه و  ةكتابخان :تهران .11د  .های ایراندستنوشت ةفهرستوار (.1389. )درايتی، مصطفی. 7

 مركن اسناد مجلس شورای اسالمی.

سازمان اسناد  :تهران .17د  .های خطی ایرانان نسخهفهرستگ (.1391. )درايتی، مصطفی. 8

 و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران.

 ، تهران: مجلس.1. د امثال و حکم(. 1310اكبر. ). دهخدا، علی9



 20 51شماره                                          نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 ،شاپ هشتم .يوسفیغالمحسین تصحیح  .بوستان (.1384شیرازی، مصلح بن عبداهلل. ) سردی. 10

 خوازمی. :تهران

 :جابی .علی فروغیمحمّدتصحیح  .سعدیاتکلیّ (.1375، مصلح بن عبداهلل. )شیرازی سردی. 11

 كتابفروشی موسی علمی.

 ،شاپ هفتم .يوسفیغالمحسین تصحیح  .گلستان (.1384شیرازی، مصلح بن عبداهلل. ) سردی. 12

 خوازمی. :تهران

 :تهران .روحانی تصحیح فااد .نامهالهی (.1376) محمّدنیشابوری، فريدالدين ابوحامد  رعطا. 13

 زوار.

عبدالحسین نوايی و تصحیح  .هفت دیوان محتشم کاشانی (.1380. )محتشم كاشانی. 14

 میراث مکتوب. :تهران .مهدی صدری

 .نابی جا:بی .جلد 6 .مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی (.1341. )باباخان، مشار. 15

 ةشاپخان :تهران .جلد دوم .سیهای چاپی فارفهرست کتاب (.1351. )باباخان، مشار. 16

 ارژنگ.

نیکلسون، به كوشش رينولد. ا. تصحیح  .مثنوی (.1363. )بلخی محمّدالدين مو،نا جالل. 17

 امیركبیر. :تهران. جلد 3 .نصراله پورجوادی

تصحیح حسن وحیدی  .االسرارمخزن (.1384. )الیاس محمّدالدين ابوجمالونجوی،  نظامی. 18

 .قطره :تهران .سرید حمیديانكوشش  دستگردی، به

. تهران: ات اشعار و آثار فارسی شیخ بهاییکلیّ تا(.. )بیعلی ،نفیسی، سرید و كاتبی. 19

 شکامه.

 سنايی. :تهران .سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، تا()بی. نفیسی، سرید. 20

پخانة آقامیر رضا كلهر. تهران: شامحمّد. كتابت المحبّینریاض(، 1270. نوری، رضاقلی. )21

 باقر.محمّد

 امیركبیر.  :تهران .تصحیح حسین نخری .دیوان کامل وحشی بافقی (.1347. )وحشی بافقی. 22

ابن  :تهران .تصحیح وحید دستگردی .دیوان هاتف اصفهانی (.1347. )هات  اصفهانی. 23

 ا.سین

 :تهران. مصفا تصحیح مظاهر .الفصحامجمع (.1382هادی. ) محمّدبن  خانرضاقلی ،هدايت. 24

 امیركبیر.



 21 قارجار ۀدر دور یعرفان-یاخالق ی: اثرنیالمحبّاضیر ۀشناسانمتن لیتحل        1401 بهار و تابستان

 زوار. :تهران .خاطرات و خطرات (.1329. )قلیمهدی ،هدايت. 25

 كتابخانة سنايی. :تهران .دیوان هاللی جغتایی (.1337. )هاللی جغتايی. 26

 
 


	An analythical study of Riyādh al-Moḥebbin A Mystic-Ethical Work from the Qājār Period.pdf (p.1-6)
	تحلیل متنشناسانۀ ریاضالمحبّین اثری اخلاقی-عرفانی در دورۀ قارجار.pdf (p.7-27)

