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  چکیده
و تذکره، عنوان عمومی  های رایج در تاریخ ادب فارسینویسی یکی از شاخه تذکره

ای از آثار  عارفان یا جماعتی دیگر به همراه نمونه احوال شاعران،   شرحکهاست  هایی کتاب
در آنها نویسی و نقد جدید  تاریخو سخنان هر کدام، به طور سنتی و بدون رعایت اصول 

  .شود درج می
در این دوره، . نگاری، عصر قاجاریّه است های درخشان و پررونق تذکره دورهیکی از

  .رود شناسی به شمار میهای ذوق و سخناعران، معیاری برای سنجش مایهتدوین شرح حال ش
های عصر قاجار است که به همّت محمود میرزا قاجار عنوان یکی از تذکره» المحمود بیان«

  . المحمود تدوین شده استۀسفین الشعرای ۀ و مؤلف تذکرشاه فتحعلیچهاردهمین فرزند 
 مرکزی دانشگاه تبریز نگهداری  کتابخانۀاین کتاب در بخش نسخ خطی خطی ۀنسخ

ای در با توجه به اهمیت تاریخی و ادبی این اثر، در این مقاله ضمن بیان مقدمه. شود می
های این نسخه خطی، بر احیا، تصحیح و نشر یکی از  و معرّفی ویژگینویسی تذکرهتاریخ 

 .ید شده استکمواریث ادبی کشور تأ

 
  .، محمود میرزا قاجارالمحمود بیان قاجاریه، ، دورۀیسینو تذکره : کلیدیهای هواژ

                                                 
 3/3/88:  تأیید نهایی15/2/88 : تاریخ وصول-*

 روه حقوق دانشگاه تبریز دانشیار گ-**
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  مقدمه
های رایج پردازان، یکی از شاخه و گردآوری شرح حال شاعران و سخننویسی تذکره

های مهم فرهنگ و ای شامل یکی از جنبهدر تاریخ ادب فارسی به منظور تدوین مجموعه
  .معارف ایرانی است

آید که باید از ها، مطالب مهم و موثقی به دست میهگاه از مطاوی و البالی این تذکر
ها با حقایق تاریخی، زیربنای فرهنگ بزرگ اسالم و رهگذر مطابقت دادن این دریافت

  .ایران را تحکیم بخشید و به نتایجی قابل اعتماد دست یافت
های ادبی و کتب تراجم، نمودار ها و جُنگدر حقیقت، مطالب موجود در خالل تذکره

ظاهر ذوق لطیف ایرانی است و احیای این اوراق و سطور که با هدف تخلید نام و نشان م
  .گروهی از گویندگان شعر فارسی انجام گرفته، امری سودمند و پسندیده است

برای تدوین تاریخ ادبیات فارسی در قلمرو زبان دری که پشتوانۀ زبان و فرهنگ «
زبان و عصر و زمان آنان و سوانح زندگی هر ماست و شناختن و شناساندن شاعران فارسی 

یک و تعیین پایه و مایه و تشخیص سبک و سیاق سخن ایشان، نخستین مرجع ارباب 
  .) مقدمه،1347گلچین معانی، ( »تحقیق، کتب تذکره است

 سی، عصر قاجارنویسی در تاریخ ادب پارهای درخشان و پررونق تذکرهیکی از دوره
گیرد که برای ایّامی چند، محک و معیار ین ایّام چنان رونق می در انگاری تذکره. است

  .رودشناسی به شمار میهای ذوق و قریحه و قدرت شاعری و سخنالزم برای سنجش مایه
و های جمع کثیری از شاعران عنوان کتابی است در بیان اشعار و سروده» المحمود بیان«

ه به همّت چهاردهمین فرزند شاه به نام شاه قاجار ک سرایندگان دورۀ حکمرانی فتحعلی
 دیگری نیز در دست داریم که از این مؤلف تذکرۀ. تدوین شده است» محمود میرزا قاجار«

نام »  المحمودۀسفین«است و » المحمود بیان«تر از تر و البته جامع از نظر اشتهار، بسی معروف
 به مثابه المحمود بیانکند،  می کتاب ذکرۀدارد و در حقیقت بر اساس آنچه مؤلّف در مقدم

که البته با هدف دیگری غیر از آنچه مؤلف در سفینه در پی آن » سفینه«ای است بر  تکمله
  . شده استتألیفبود، 
پور و با شمسی و به اهتمام مرحوم دکتر عبدالرسول خیّام 1346به سال »  المحمودۀسفین«
ی مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران از سودر دو مجلّد  استاد منوچهر مرتضوی ۀمقدم

  .دردانشگاه تبریز منتشر شده است
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ای ن پارهبیی و با تنویسی تذکره در بابای کوتاه ضمن بیان مقدمهنگارنده در این مقاله 
 در المحمود بیاناطالعات دربارۀ حیات محمود میرزا قاجار، در پی معرّفی نسخه خطّی 

هداری ـطّی این دانشگاه نگـخزن کتب خـه در مبریز است کـرکزی دانشگاه تـ مۀکتابخان
ای بر ضرورت تصحیح و انتشار این اثر مهم امید است این مقاله، به عنوان مقدمه. شود می

  .ادبی تلقّی گردد

  تذکره در لغت و اصطالح
الزمـان فروزانفـر،     بـدیع  (کـردن » یـادآوری «و  » بـه یـاد آوردن    «تذکره در لغت به معنـی       

در اصطالح ادبی، کتابی است که در خـصوص شـرح احـوال و            و   )ره ذیل لغت تذک   ،1319
در آثـار    .) ذیـل لغـت تـذکره      ،1378دهخدا،  ( پردازان نوشته شده باشد   آثار شاعران و سخن   

الظنون ـ   حاجی خلیفه در کشف. ار نرفته استقُدما، تذکره در معنی شرح حال شاعران به ک
کند که هیچ کدام در موضوع شرح یاد می» ذکرهت« کتاب به عنوان 77تنها در جلد اوّل ـ از 

 در بیان وجـه تـسمیۀ   االولیاءۀعطار نیشابوری در مقدمۀ تذکر. )18:1343نقوی،   (حال نیست 
االولیا نام نهادم تا اهـل خـسران روزگـار، اهـل دولـت را فرامـوش                 ۀتذکر«: نویسدکتاب می 

دین توسی نیز با همـین هـدف   رالی نصۀکتاب رسالۀ تذکر. »)5، 1322عطار نیشابوری، (نکنند
  . شده استتألیف

د ذیل یکی نهایی که در موضوع تراجم و شرح حال بزرگان باشدر زبان عربی، کتاب
  :انداز سه عنوان زیر به کار رفته

ه و قـرن بـه قـرن        اگر شرح حال رجال بر اساس نسل به نسل، طبقه به طبق            :طبقات) الف
  ؛)البرکات االدبا ـ ابی طبقات (باشد

  ؛)انساب سمعانی(ها و بُلدان است نسب بر اساس ،نویسی در این روش شرح حال :انساب) ب
  .) ـ یاقوتءاالدبا معجم ( بر اساس حروف الفباستنویسی حال در این روش شرح :مُعجم) ج

  هاانواع تذکره
  ؛)92، 1374ستوده، (اندهای فارسی به طور کلّی بر دو قسمتذکره
  های عمومیتذکره) الف



122  1387پاییز و زمستان / 51سال / 207شمارۀ / نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

  های خاصتذکره) ب
  ؛شوندخود بر سه گروه عمده تقسیم می) خاص(های نوع اخیر تذکره

  .مخصوص شاعران یک منطقه است: های محلّیتذکره -1
نوع معینی از اشعار مثالً مثنوی، قصیده، اشعار حماسی و یا : های اختصاصیتذکره -2

 .داردبررا در... عرفانی و 

 معینی از شعرای یک عصر ۀبه طبقاختصاص این آثار، : های عصری تذکره -3
 .همچون عرفا، علما، وزرا و سالطین دارد

  .استو البته خاصّ های عصری  جزو تذکرهالمحمود بیانبدین سان باید گفت کتاب 

  نویسی در ایرانتذکره
در دورۀ . از ایران پیش از اسالم، کتابی که در شرح حالِ شاعران باشـد، در دسـت نـداریم     

چهار «پردازان، دوّمین مقاله از کتاب       نخستین اثر در موضوع ترجمۀ حال سخن       اسالمی، ظاهراً 
 ، ج اوّل  ،1336هـدایت،   ( الشعرای خـاتونی اسـت     اقب سمرقندی و نیز من    ینظامی عروض » مقاله

. انـد  نـشده  تـألیف  نویـسی   حـال البته تردیدی نیست که این آثار مستقالً در موضوع شرح           . )17
نگـاری   حـال تذکره در زبان فارسی را که با هدف شرح          ترین  دبی، قدیم نگاران ا بنابراین تاریخ 

الـصدور  حۀالبته بر اساس آنچه از مقدمۀ را      . اندااللباب عوفی ثبت کرده     لباب ،نوشته شده است  
آوری احـوال   کسانی به فکر جمـع    )  ششم ۀسد(آید، ظاهراً پیش از عوفی      راوندی به دست می   

و یا ردپـایی از ایـشان        اند؛ که یا موفّق به این کار نشده       )23،  1343نقوی،   (اندو آثار شعرا بوده   
مؤلـف  ) 741(جـاجرمی   پس از عوفی، کسانی چـون محمّـد پـسر بـدر       . در تاریخ نمانده است   

مؤلـف  ) 896(مؤلف تـذکرۀ دولتـشاه، علیـشیرنوایی        ) 892(االحرار، دولتشاه سمرقندی     مونس
  .اندآثار شاعران پرداختهبه نگارش شرح حال و ... مجالس النفایس و 

   در عصر قاجارنویسی تذکره
ظـاهراً نخـستین کتـاب      . گیـرد  فارسی در دورۀ قاجاریه شـتاب مـی        نویسی  تذکرهنهضت  

نگار اسـت     محمد صادق مروزی معروف به وقایع      » المدایح ۀینز«تذکره در اوانِ کار قاجار،      
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گـردآوری اشـعاری    «تاب   موضوع این ک   . یافته است  تألیف قمری صورت    1223که به سال    
پـور،  آریـن ( »انـد است که شعرای دربار شاه از بدو جلوس و تا سال هفتم سـلطنتش سـروده          

خان گروسی است کـه      اثر فاضل » انجمن خاقان «ۀ  سپس کتابِ تذکر  . )92 ، ج اوّل  ،1357
 ۀسفینبعدها آثار متعددی چون گلشن محمود،       . به فرمان مستقیم پادشاه تدوین شده است      

، )بــسمل شــیرازی(، تــذکرۀ دلگــشا )اثــر محمــود میــرزا قاجــار(ود، نقــل مجــالس المحمــ
گـنج شـایگان    ) بهمـن میـرزا   (، تذکرۀ محمدشـاهی     )عبدالرزاق مفتون دنبلی  (نگارستان دارا   

، )گارِ تفرشی ن مدایح(تذکرۀ قدسیّه   ) ار اصفهانی به( معتمدالدوله   ۀتذکر) میرزا طاهر شعری  (
 ،1347گلچــین معــانی، ( آینــددر ایــن دوره پدیــد مــی... و ) نگــار مــدایح(انجمــن ناصــری 
  .)صفحات مختلف

 مفـرط پادشـاهان قاجـار       ۀ در ایـن عـصر، عالقـ       نویسی  تذکرهیکی از عوامل اصلی رشد      
 به مسایل ادبی و توجه به شعر و ادب و تخلید نام خویش به عنـوان حـامی                   شاه  فتحعلیبویژه  

کـرد، در پـی احیـای       تخلّص می » خاقان«ز بود و    شاه که خود شاعر نی    . بالمنازع ادبیات است  
 پرشکوه تاریخ ادب فارسی بود و به فکـر تجدیـد رونـق دربـار محمـود غزنـوی در                     ۀگذشت

شـاه و نوادگـان او شـعر و           حکمرانی فتحعلی  ۀبر همین اساس در دور    . عصر قاجار افتاده بود   
گوینـدگان ـ بـه یکـی     ادب فارسی ـ دستِ کم از حیث کمیت و فراوانی توجه به شاعران و  

  . )32، 1370شاه قاجار، فتحعلی (از مسایل اصلی دربار تبدیل شده بود
 در عصر قاجـار، آثـار ایـن دوره از تـاریخ             نویسی  تذکرهرغم رشد نهضت     متأسفانه علی 

پـر   « ـ های فارسیمؤلف تاریخ تذکرهـ ادبی ایران بسیار آشفته و به قول استاد گلچین معانی  
فتگی ـاین آشـ  یکی از دالیل    ظاهراً  . )173،  1347گلچین معانی،    (است» هااریـبند و ب  از بی 
. اجار اسـت ـصر قـ ــ ارسی در عـهـای فـ  ذکرهـودن تـقلیدی بـها، تکراری و ت   اریـببندوو بی 

ایـن  . هـای چاپلوسـانه اسـت     ها و لفّاظی  پردازیهای فارسی این عصر، مملو از عبارت      تذکره
ی و ادبــی شــعرا و نویــسندگان، مطلــب زیــادی بــه دســت از زنــدگانی خــصوص«هــا تــذکره
شود؛ با این   تعارف گم می  رجمه در میان عبارات بیهوده و پر      دهند و شخصیت صاحب ت     نمی
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ها اگر با آثار قلم خود شاعران و نویسندگان یک جا مطالعـه شـود، شـاید                 همه، همان نوشته  
  .»)192، 1357 پور،آرین(پرتو ضعیفی بر خصوصیات زندگی شخصی و هنری آنان بیفکند

ای ، استاد مظاهر مصفّا حکایت جالبی به عنـوان نمونـه         ی هدایت الفصحا در مقدمۀ مجمع  
 االشعار  ۀصالدین کاشی در کتاب خال    تقی«. نمایدها روایت می  ها و لفّاظی  پردازیاز عبارت 
زی دوز بود برای ایجاد صـنعت قلـب و بـا            حال یکی از شاعران که پدرش کفش       ۀدر ترجم 
هـدایت،   (و شـهود شـمرده اسـت   » اصـحاب کـشف  «شاعر مورد نظر را از      ،»کفش«با کلمۀ   

ه، نبایـد در طبـع سـلیم و ذوقِ          آمیـز و بیهـود     این عبارات لفظ  البته با وجود    !! ») مقدمه ،1336
شناسی، انتخـاب   و اولین دلیل بر این قدرت شعر      داشت  نویسان تردید    شعرشناسی این تذکره  

  . نمونۀ شعری استۀی دواوین شاعران برای ارااستادانه و بجا از

  المحمود بیانآشنایی با محمود میرزا قاجار؛ مؤلّف 
 و تـدوین    تـألیف های صاحب نامی که در عـصر قاجـار نقـش مـؤثری در               یکی از چهره  

 شـاه   فتحعلـی های فارسی بر عهده داشـته، محمـود میـرزا قاجـار چهـاردهمین فرزنـد                 تذکره
 تـألیف فارسـی  وی افزون بر اینکه خود چند تـذکرۀ      . )477،  1370 شاه قاجار،  فتحعلی(است

دیـوان   و نشر آثار متعدد ادبی اعـم از تـذکره و             تألیفکرده، مشوّق نویسندگان بسیاری در      
شاه قاجار دیوان اشعار خود را به درخواست وی منتشر سـاخته      حتّی فتحعلی . شعر بوده است  

  .)118، همان (است
خاتون زاده    قمری از زنی به نام مریم      1214فر  شنبه دوازدهم ص  سهمحمودمیرزا به تاریخ    

شـاه در چهـار   . میرزا داشـته اسـت   میرزا و احمدعلی های همایون دو برادر تنی به نام  وی. شد
محمـودمیرزا قاجـار،    (سالگی فرزندش، او را برای تربیت به میرزا شـفیع صـدر اعظـم سـپرد               

وانی در برخی از فنون از جملـه رزم، سـوارکاری،           محمود از همان نوج   . )  ح  ، ج اوّل  ،1346
وی در اغلب این هنرها به ذروۀ اعتال و   «. کسب مهارت کرد  ... نجوم، طبّ، حکمت الهی و      

پیمای مسلک عشق و مودت نیز بوده است    آزمای عمران و عمارت و راه      ذوقارتقا رسیده و    
ده و مؤلـف را بـدین   ره بـار نیـاو  ولی این هنرها جز نهال غم و مالل و اثمار حسرت و وبال ب     

  .)همان (»رواری هنر بهجوی طالع ز خ: مصراع مترنّم ساخته
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  آثار محمود میرزا قاجار
 اثـر محمـود     21از  »  المحمـود  ۀسفین« کتاب   ۀپور در مقدم  مرحود استاد عبدالرسول خیام   

ار محمـود   منبع ذکر آثـ   . نویسدبرد و برای هر کدام یک توضیح کلّی می        میرزا قاجار نام می   
: همـان (کنانی است  میرزا معصوم کوزه  » مهرخاوری«ابِ  پور، کت  میرزا در نوشتۀ مرحوم خیّام    

  :از اند این آثار عبارت. )یه
  شاه، شاهزادگان و شعرای معاصر؛ لی المحمود؛ ذکر اشعار فتحعۀسفین -1
 ذکر احادیث و معجزات نبوی؛منتخب المحمود؛  -2

 ؛شاه حعلیفتگلشن محمود؛ تعداد اوالد و احفاد  -3

 ؛مخزن المحمود؛ کیفیت احوال عرفا در خوارق عادات -4

 ؛ السالطین؛ ایام کیومرث تا دورۀ پادشاهی خاقانۀتذکر -5

 ؛ای از اشعار مؤلفدُرَر المحمود؛ گزیده -6

 ؛، شاهزادگان و شعرای معاصرشاه فتحعلی؛ اشعار المحمود بیان -7

 ؛ای در توقیعات و حکایاتنامه؛ رسالهمحمود -8

 ؛یای شاهؤای راجع به یک ر؛ رسالهیای صادقهؤر -9

 ؛المسعود؛ در اندرز به فرزندشنصیحۀ  -10

 ؛ سنبلستان؛ ذکر احوال برخی از زنان دربار -11

 ؛ای در مکاتبات عاشقانه پروردۀ خیال؛ رساله -12

 ؛ای در احوال و اشعار شاعران زن نقل مجلس؛ رساله -13

 ؛ای در شرح حال طوایف لرستان مقصود جهان؛ رساله -14

 ه؛نام  صاحب -15

  تحفۀ شاهی؛ -16

 ؛ مبکی العیون؛ هزار بیت در مضمون مرثیه -17

 ؛ کتاب حدیث؛ احادیثی از پیامبر و ائمه علیهم السالم -18

 ؛ تاریخ صاحبقرانی؛ در احوال آبا و اجداد -19

 ؛ مرآت محمّدی؛ احوال هنرمندان عصر -20
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  . محمود المراثی؛ در موضوع مرثیه -21
را نیز جزو آثار محمودمیرزا » رخمابادۀ بی«های فارسی رسالۀ مؤلف تاریخ تذکره

  .)733، 1347گلچین معانی، ( برشمرده است

  المحمود بیانمعرّفی تذکرۀ 
  .ای است شامل یک مقدمه و دو قسمتگونه  تذکرهالمحمود بیان

  . و مدح شاهتألیفدر ذکر مؤلف و سبب : مقدمه
 به ترتیب  به اجمال و نویسنده تن از شعرای معاصر312در ذکر احوال : قسمت اوّل

  .حروف الفبا
انتخاب ابیاتی از غزلیّات شعرای مذکور در قسمت اوّل با در نظر گرفتن : قسمت دوّم

  :حروف اوّل و آخر ابیات؛ در یکصد و هشتاد باب به ترتیب ذیل
  :از ردیف الف» الف«باب  -1

  زانکه صد بار برفتی، اثری نیست تو را   اشک را قاصد کویش کنم ای ناله بمان 
  :از ردیف الف» ب«باب  -2

  جــهان فـانی و عـقبای جــاودانی را  به یک نگاه تـو دادیم هـر چه بـادا باد
  :»ی«از ردیف » ی«و به همین ترتیب است تا باب 

  تا چند تـوان رفتن ناخوانده به جـایی  یک بـار نـخواندند و نگفتند کـجایی

  آغاز و پایان کتاب
مؤلّف پس از ستایش باری تعالی به . شودصل آغاز میای نسبتاً مف با دیباچهالمحمود بیان

  :پردازدذکر پنج بیت از اشعار خود می
  »ما عـرفناک«فتی ـچـو او از عـجز گ  د خلق افالکـر او شــز بهــشهی ک

  فاتشـش صـز ذاتـه جــداند به میـک  که را قدرت که گوید وصف ذاتش
  حمودـو بــیانی نیست مــه وصـف اـب  اشد ذات و فعلش غیر محدودـو بـچ

  »ونــولــتـــعالی شــــأنه عـــمّا یــق«  ای جــیحونــنگنجد کـوزه را دریـ
  ان و ربّ اعـــظمـــهــخـــداوند جـ  ـیّوم عــــالم ـــی قــــتــعالی اهللا زه
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 : المحمـود ۀسفینای است بر  تکملهالمحمود بیانآید،  این اثر می   ۀبر اساس آنچه از مقدم    
ثمـری از اغـصان      چنین گوید نیازمند درگاه حضرت ملک الجبّار محمود قاجار که ژولیده          «

گلی از گلستان ارم فشان ظل اللهی اسـت کـه چـون               شاهنشاهی و پژمرده   ۀ مبارک ۀبشجرۀ طیّ 
که در ذکر افعال و احوال معاصرین است از لطـف جنـاب             »  المحمود سفینۀ«در اتمام کتاب    

غالم، توفیق یافت در گلشن پژمرده خیال خار  شهنشاه کیوان] مراحم[و از مراهم   ملک عالم   
مقال، بـه جهـت    طبعان تازه  ت که شاید جوانان نوخیال و موزون      این مدّعا دامن همّت را گرف     

پـس ایـن    . الزام خصم در مشاعره از پی اشعاری روند که اوّل و آخر آن یک حـرف باشـد                 
محمـودمیرزا قاجـار،    (» این ترتیب تازگی افـزودیم    مدّعا را مالحظه کرده بر حُسن کتاب از         

  ). مقدمه،المحمود بیاننسخه خطی 
، ساختن اثـری بـرای    المحمود  بیان مؤلف از تدوین     ۀشود هدف عمد  ه مالحظه می  کچنان

حیث مشاعره و   های ادبی و سرگرمی از      ویژه تفنّن ه  مندان به شاعری ب   شاعران جوان و عالقه   
ذیل معرفـی آثـار خـویش پـس از ذکـر            » کتاب حدیث «در مقدمۀ   میرزا  محمود. باشدمی... 

 کنـد یان مـی  ـبـ » راسالتـشاعره و مـ   ـم«ر را   ـدوین این اث  ـمده از ت  ـدف ع ـ، ه »المحمود  بیان«
هــای شــعری  شــاید از همــین روســت کــه اغلــب نمونــه).یــو: 1346محمــودمیرزا قاجــار، (

مقاصـد   تـرین   مهـم  اسـت کـه از        الزم بـه ذکـر     .، دارای مضامین عاشقانه اسـت     المحمود  بیان
ه صـاحب  کـ  چنان؛، ایجاد اثری به منظور سـرگرمی و التـذاذ ادبـی بـوده اسـت      نگاری  تذکره
تا هـر وقـت دل را شـوق سـخنان هـر             «: نویسد خود می  ۀ تذکر تألیف آذر در سبب     ۀآتشکد

ن  از نفحات ریاحین گفتار ای     ،خار کرده یک از متقدّمین غالب گردد، تماشای این گلزار بی        
مشام جان را رشک ساحت گلشن سازد و هر گاه خاطرۀ مصاحبت هر یک از معاصـرین را                  

بها نموده از لمعات جـواهر کـالم آن گـوش دل را غیـرت                مالحظۀ این گنج پر    ،طالب باشد 
  ).4، 1374آذر بیگدلی، ( »...وادی ایمن سازد

دهد و  ل به دست می   هایی از غز  های شعری فقط نمونه    از انواع قالب   المحمود  بیانمؤلّفِ  
 هر چند در ذکر احـوال  ؛دکناز شرح حال شاعران تنها به بیان تخلّص و مولد شاعر اکتفا می  

وی در بیـان دالیـل      . دهـد برخی از گویندگان اطالعات بیشتری تا بیست سطر به دست مـی           
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غزل این ذخیره که دُرجی است پرلئالی شاهوار و جمله          ... «. نویسدخود از توجه به غزل می     
 نمود و در ذکر شعرا به تخلّص فقط و نسبت هـر یـک               المحمود  بیانآن را مُسمّی بر     ... باشد  

از اطنـاب ممّـل و      .  به حـشو و زوائـد نپرداخـت        ،به کدام بلد و فهرستی جداگانه اکتفا کرده       
ایجاز مخلّ عری و بری سـاخت و از اجـزای قـصائد و رباعیـات و قطعـات بـه کلّـی چـشم                         

کثر عاشقان و اغلب معشوقان را به مضامین رنگین غـزل حاجـت افتـد و از                  چرا که ا   ؛پوشید
طاب تاین سیاق نظم به مدّعا نزدیک گردد و با ا ین تقریب خوشترم آمد که تمام کتاب مـس    

. ») مقدمـه ،المحمـود  بیـان  خطـی  محمودمیرزا قاجار، نـسخۀ   (» ...انتخاب غزل معاصرین باشد   
 هـای  نمونـه  ،کتـاب از قـصیده و ربـاعی، از هـر کـدام            میرزا برای خـالی نبـودن       البته محمود 
این بـاغ   ... «: گوید می ،و مدح شاهنشاه در مقدمه جای داده      کتاب   در تعریف    یاخودساخته

خـاطری در    ال افـسردگی و کوفتـه      در کمـ   1240پرگل و سـاغر لبریـز مُـل در اواخـر سـال              
  .)همان( »... النشاط نهاوند صورت اتمام پذیرفتدار

مقدمه، نام شاعران به ترتیب حـروف الفباسـت، ابتـدا نـام شـاهزادگان و امـرا             اگرچه در   
گردد بـه ترتیـب     فهرست اسامی شعرا به طریق ایجاز این است که ثبت می          ... «. شودذکر می 

حروف تهجّی، و تخلّص سرکار پادشاهی البد و الیق آن بـود کـه در فـوق و ابتـدای جملـه       
تمام به لحاظ حـروف یـاد کـردیم و دگـر فـرق جداگانـه                باشد، لیکن شاهزادگان و امرا را       

  .)همان (». المحمود نگذاشتیمسفینۀچون 
 بیتـی بـه معرفـی کتـاب و سـتایش            52 ۀ کتـاب در ضـمن یـک قـصید         ۀمؤلف در مقدمـ   

کنـد   بیت به سیاق قدح و شکوه از جفای زمانه ذکر می           17پردازد و در ادامه      می شاه  فتحعلی
  .آورده پایان میو با این رباعی مقدمه را ب
  ا از پی جـام مـی بـه دریـوزه بـودـــی  از یــا روزه بــودـــآن کـس کـه پی نـم

  گر نه، از کـوزه بـودقصیر ز کـوزهـت  هر نقش که در کوزه همان موجود است
 شاه فتحعلیهای  بیت شعر درج شده که نخستین آنها از سروده3500 المحمود بیاندر 

  .عر از خود مؤلّف استقاجار و آخرین ش
   اشک را قاصد کویش کنم ای ناله بمان         زانکه صـد بار بـرفتی اثری نیست مرا-

  )خاقان(



129  معرّفی نسخۀ خطّی بیان المحمود

  ای از چیست که انکار کنییا اگر کرده   یـا زمــا شکـوه نبایست به اغـیار کنی-
  )محمود میرزا(

حروف، احمدعلی ، نخستین شاعر مندرج در فهرست به ترتیب شاه فتحعلیبعد از ذکر 
  .و آخرین شاعر یوسف گرجی است) برادر مؤلّف(میرزا 

گاه از یک . در ضمن تعداد ابیات مذکور از شاعران به طور مساوی و یکسان نیست
از میان .  استگردیدهشاعر فقط یک بیت ذکر شده و از شاعری دیگر ابیات متعددی نقل 

و » م«ده است که در ذیل حرف ترین شرح حال مربوط به شخص نگارنشاعران، مبسوط
تر از آنم که شرح دهم، بیکارتر از آنم که نامبی«: درج شده است» محمودی«تحت عنوان 

 وجودم مایۀ اندوه و ؛به بیان آورم محرومم از جمیع انبساط زمان دورم از جمله نشاط جهان
 شائبۀبی، مستحق عذابم و آسودگی عصیانغم است و کالبدم محل هزار گونه ستم، بی

  .)همان (»...گناهی در دیگدان حسرت، کباب 
 اقدام شاه فتحعلی المحمود مندرج است که محمودمیرزا به فرمان سفینۀ ۀچون در مقدم

 نیز که المحمود بیانآوری نام و شرح حال و آثار شعرا پرداخته، فلذا ظاهراً تدوین به جمع
گویا در . ه اشارت شاه صورت گرفته باشد بایستی باست، المحمود سفینۀجلد سوّم به مثابه 

 به چمن سلطانیه به منظور جنگ با سپاهیان متجاوز روس، وی خطاب به شاه فتحعلیسفر 
پروری و  مره به اقتضای بندهل اهللا ع قاجار طوّشاه فتحعلیالسطان ... «: گویدمحمود میرزا می

 آن پادشاه عالم پناه حکم به الشرف بضاعتِ هیچ مدان از طرف قریننوازی به منِ بی غالم
در . »... کتابی در ذکر شعرای معاصرین رفت و امر به اجتماع اشعار آبدارشان شد تألیف

دهد که  فتحعلی خان صبا دستور می، به یکی دیگر از شعرای عصرشاه فتحعلیهمین ایّام، 
 نزدیک د و اوگوی» شهنشاهنامه«در کتابی تحت نام های ایران و روس را  جریان جنگ

  .)150، 1387طاهری خسروشاهی، (» .گوید پنجاه هزار بیت می

  المحمود بیانهای نسخه
نـام  » المحمود مجمع« فرهنگ سخنوران از کتابی تحت عنوان        ۀپور در مقدم  مرحوم خیّام 

و در اختیـار مرحـوم حـاج        های خطی آثار محمودمیرزا قاجـار        نسخه ۀگیرندبرد که دربر  می
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 نیز غالبـاً ضـمیمۀ ایـن کتـاب          المحمود  بیانهای متعدد   نسخه. استوده  حسین آقا نخجوانی ب   
  :از اند عبارتباشد که  می

  895 ۀ مجلس شورای ملّی ـ شمارۀکتابخان) الف
  3665 ۀ ملک ـ شمارۀکتابخان) ب
  377 ۀضمیمۀ ریو ـ شمار) ج
  120 و 119 ۀ آستان قدس رضوی ـ شمارۀکتابخان) د
  تبریز مرکزی دانشگاه ۀکتابخان) هـ

 کتابخانـه   ۀ، مشخـصات نـسخ    »هـای فارسـی   تاریخ تذکره «گلچین معانی در کتاب     استاد  
 در .اطالع بوده است ظاهراً از وجود این نسخه بی     که  کند  مرکزی دانشگاه تبریز را ذکر نمی     

ذکـر شـده    ) 141،  1347گلچـین معـانی،     ( المحمود  بیانهمین کتاب فهرست اسامی شعرای      
راجم این کتـاب،  ـمونه از ت ـحمودمیرزا دو ن  ـارش م ـی با سبک نگ   هت آشنای ـاینک ج . است

  :شود قل میـن
های دراز در   اسمش میرزا ابوالحسن خان است اصلش از والیت نهاوند، سال؛امید«

امر من در سرکار نواب ه  این کتاب بتألیفخدمتم به منصب ندیمی مباهی، و در روزگار 
  .»کار وزیرستن شاه میرزا خدمتگزار و در آن سرجها

آباد و چندی در سرکار عبداهللا میـرزا وزیـر           نامش میرزامحمدتقی از اهل علی     ؛صاحب«
 به جهت آبادی کیسۀ خود بنای وزارت را خـراب خواسـته، و از آنجـا بدارالخالفـه          .بوده

چینـی عبـداهللا    طهران روی نمود، و در دفترخانۀ همایون روزی گذرانیدی، به علـت ریـزه             
ملک گیالن کارگزار، هـم     ه  و ب  سفید آمد  رزا ریش نواب محمدرضا می  ه  له ب الدوخان امین 

در آن مرز و بوم از سـوء سـلوک و تعمیـرات خـود، خـود را از منـصب وزارت و نـواب          
خان تاخـت، خـواهی       عبداهللا عۀباب الشفا ه  محمدرضا میرزا را از امارت خلع، و باز خود ب         
باشـد،  ه خیرخـواهی در کـار پادشـاهی ازو       نخواهی امورات امین الدوله را متکفل شده ک       

 نیکوتر ازین قدم که ؛گذار نکرده با خاک سیاهش همسر کردنفس نامبارک او را نیز فرو
  »دیده؟
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  :المحمود بیانهای شاعران هایی از سرودهو اینک نمونه

   ود راـ خــۀانــد ره کـاشـــوانه شــناســدی   خود راۀم نکند خـانـو ره گــوی تــ از ک-
  )مجمر اصفهانی(

  اــان مــذارد زبـــه حـال خـود نگـمـا را ب  د دلشـی زمـن آزرده شــاز از شکـایتــ بـ-
  )دانش اصفهانی(

  اجل مهلت نداد آخر که بوسم آستانش را   به صد افسانه با خود رام کردم پاسبانش را-
  )منظور شیرازی(

  ـاغبان راــلچین و بــــتاد صـلح بـاهم گـاف  ه کردم بـنیاد آشیان راــر چـمن کــ در هـ-
  )عاشق اصفهانی(

  های من زین پس مگر کاری کندناامیدی  های من پیش از این کاری نکرد امیدواری-
  )ناصری نجفی(

  ـــف درازـــــین و زلــعــــمر کـــوتاه ب  ـوامـــف تـــــیال زلــــمه شــب در خـ ه-
  )صبای کاشانی(

  گوید این دله خــود میـــهمیشه خـود ب  ـان خـــود راــــدرمـیـــ بـ حــدیث درد-
  )عاصی نهاوندی(

  یار نـمود ایّـامم ـه کـام دل اغــــخـوش ب   اجلم بر سر و حسرت به دل و دیده به راه-
  )سعید نهاوندی(

   بودمدم سوختهـــار شـده خـبرـــوقتی ک  ه او دوخته بودمـــده بـــ پـروانه صفت دی-
  )عاشق اصفهانی(

  که شاید در رهش افتاده باشد خار مژگانم  ام خاک درش اما پشیمانمه مژگان رُفتهـ ب-
  )مفتون دنبلی(

  انگاشتمکاش هر کس را عدوی خویش می  دم از هر کس ز راه دوستیــها دی دشمنی-
  )فکرت الریجانی(

  ا منش مجنون کنمـاقل نکرد امّــرا عـــاو م  نمود و منش ابروی یاربراب ـدم محــ زاه-
  )حسن نهاوندی(

  د روی نیاز بر زمینـــه جای او نهـــعشق ب  ر کجا کشد دامن ناز بر زمینـــ حُسن ز ه-
  )واله سگزی(
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  که در دام آورد صیاد، صید آهسته آهسته  ن تعجیل جانا بهر صید این دل خستهـ مک-
  )آقا بابا کاشانی(

  فــغان از جــدایی فــغان از جـــدایی  خوان از جــدایینی نــالدم اسـت  چــو-
  )هاتف اصفهانی(

  کـشندم ز آتـش بـه آتـش کـه خــامی   غـم اوست امـروز و فـرداست دوزخ-
  )نشاط اصفهانی(
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