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چکیده
سییرزمین شییاعرپرور ایییران در قییرن سیییزدهم هجییری كییه همزمییان بییا سییلطنت
قاجاریه در اییران اسیت ،همچیون دورههیای پیشیین شیاعران بسییاری را در دامیان خیود
پییرورش داده اسییت .بییه دلیییل نزدیکییی تییاریخی اییین دوره تییذكرههییای نسییبتاً زیییادی در
اختیار اهیل ادب قیرار دارنید كیه بیه معرفیی شیاعران ایین دوره میپردازنید .یکیی از ایین
تییذكرههییا محییک شییعرا ،تییألیف محمدصییالح شییاملوی خراسییانی اسییت .هرچنیید سییبک
شییعری اییین دوره ،بازگشییت نامیییده شییده و ویژگیهییای تعریییفشییدهای دارد ،تییذكرۀ
محییک شییعرا بییا شییرح حییال و آوردن نمونییههییایی از شییعر شییاعران قییرن سیییزدهم
اطالعییات نییوینی را در اختیییار پژوهنییدگان قییرار میدهیید .مقالییۀ حاضییر بییر اسییاس
اطالعاتی كیه ایین تیذكره در اختییار خواننیدگان قیرار میدهید ،بیه معرفیی شیاعران ایین
دوره و بررسییی ویژگیهییای تکمیلییی و متفییاوتی از سییبک شناسییی اییین دورۀ ادبییی
میپردازد.
كلیدددواژههددا :دورۀ قاجاریییه ،ویژگیهییای سییبکی ،تییذكرۀ محییک شییعرا ،محمدصییالح
شاملوی خراسانی.
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A look at the poetic style of thirteenth-century poets based on the
Mehake shoara biography of the poets Written by Mohammad Saleh
Shamlou Khorasani
Mojgan Matinzadeh4, Zahra Riahi zamin1 (Corresponding author)
Abstract
The Educated poet land of Iran in the thirteenth-century AH,
which coincides with the Qajar dynasty in Iran, as in previous
periods, has nurtured many poets. Due to the historical proximity
of this period, there are relatively many biography of the poets
available to the literary people who introduce the poets of this
period. One of these biographies of the poets is Mehake shoara,
written by Mohammad Saleh Shamlou Khorasani. Although the
poetic style of this period is called return and has defined
characteristics, the Mehake shoara biography of the poets
provides to the researchers with new information by describing
the poetry of thirteenth-century poets. this article introduces the
poets of this period and examines the characteristics of this
literary period Based on the information that this biography of the
poets provides to the readers.
Keywords: Qajar period, stylistic features, Mehake shoara
biography of the poets, Mohammad Saleh Shamlou Khorasani.
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مقدمه
تییذكرۀ محییک شییعرا ،تییألیف محمّیید صییالح شییاملوی خراسییانی در سییال 4151
هی.ق ،.نسخهای منحصر به فیرد و بیه خیط نسیتعلیق اسیت .ایین كتیاب از هندوسیتان بیه
ایییران آمییده و بییه تییاریخ  34فییروردین  4334هییی .ش .در كتابخانییۀ ملییک بییه ثبییت
رسیده و به سال  4354هیی.ش .نییز میورد بیازبینی قیرار گرفتیه اسیت .از تیذكرۀ محیک-
شییعرا تنهییا دستنوشییتۀ موجییود اسییت كییه بییه شییمارۀ  1146در كتابخانییۀ ملییی ملییک
نگهییداری میییشییود .اییین نسییخه بییه خییط نسییتعلیق در  166بییرگ  41سییطری كتابییت
شده اسیت (نیک فهرسیتگان نسیخههیای خطیی اییران ،درایتیی ،ج  :19ص  )149كاغیذ
آن خشییک و شییکننده اسییت ،غلییط كتییابتی بسیییار كییم دارد و اصییالحات و اضییافاتی بییه
خط متن در حواشیی آن دییده میشیود كیه بیه احتمیال نسیخۀ اصیل دسیتنویس مؤلّیف
است .اسامی تمامی شیاعران در آغیاز شیرح حیال بیا مركّیب قرمیز رنیگ نگاشیته شیده و
نیییز كلمییاتی چییون بیییت ،نظییم ،مصییراع و مثنییوی ،غییزل ،قصیییده ،ربییاعی و برخییی
موضوعات با مركّیب قرمیز متمیایز شیده و همچنیین از كلمیاتی چیون «ولیه» بیرای جیدا
سییاختن ابیییات اسییتفاده كییرده اسییت .روش تییدوین و ترتیییب ابیییات بییه طییور میینظّم و
دقیق صورت گرفته ،به طیوری كیه ابیی ات بیر حسیب قافییه و ردییف بیه صیورت الفبیایی
مرتّب شده است.
تییذكرۀ محییک شییعرا یییک تییذكرۀ عصییری اسییت؛ یعنییی «منحصییراً احییوال شییعرای
همزمییان تییذكرهنییویس را دربییردارد و یییا عییالوه بییر شییعرای همزمییان ذكییری از شییعرای
پیشییین نیییز شییده اسییت» (مرجییعشناسییی و روش تحقیییق در ادبیییات ،سییتوده :صییص
 .)16 -15تقسییمبنیدی كتیاب در نسییخه چنیین اسیت كییه نخسیت خاقیان و فرزنییدانش
مذكورند ،بعد ذكیر امیرای زمیان خاقیان و سیپس شیعرای زمیان آمیده اسیت .نثیر كتیاب
منشیانه و در عین حیال روان اسیت .شیرح حیال برخیی از شیاعران بیه اختصیار و برخیی
به تفصیل نوشته شده اسیت ،انتخیاب اشیعار هیم بنیا بیه سیلیقۀ مؤلّیف اسیت؛ از بعضیی
فقط یک بیت و از بعضی تا دو هزار و هفتصد بیت نقل شده است.
دیباچییۀ اییین تییذكره ناتمییام مانییده و جییای مطالییب بییاقی مانییده را دو صییفحه و نیییم
سییفید گذاشییته اسییت ،و در پایییان هییم چنیید صییفحه نانوشییته مانییده اسییت كییه ظییاهراً
مؤلّییف میخواسییته خاتمییۀ كتییاب را بییه ذكییر احییوال خییود اختصییاص دهیید ولییی حییوادث
دوران مجال آن را نداده است .اینک شرح رساله:
 -4فتحعلی شیاه قاجیار نخسیتین شیاعری اسیت كیه نویسینده در كتیاب خیود از وی
نام میبیرد و بیا میدح و سیتایش بسییار بیه معرفیی او میپیردازد .فتحعلییشیاه دییوانی از
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غییزل و قصیییده دارد كییه نویسیینده تعییدادی از آنهییا را در كتییاب آورده اسییت .وی دو
قصیده در مدح امام علی (ع) سروده است:
چشییمت ز سییحر جییادوی بابییل نشییان دهیید
زلفت نشان ز سینبل بیاغ جنیان دهید
شیر خدا علیی ولیی آن كیه هیبیتش
شرح شکایتت به شیه انیس و جیان دهید
آییید نسیییم خلقییش اگییر سییوی بوسییتان

تییب لییرزه بییر تیین اسیید آسییمان دهیید

ابیات زییر بخشیی از قصییدهای در میدح امیام رضیا (ع) اسیت كیه فتحعلییشیاه آن را در
مدت یک شبانه روز سروده است:
جان به كیف بهیر طیواف كیوی جانیان مییروم

تحفهام پیای ملیخ نیزد سیلیمان مییروم

سرفرازی دو عیالم آسیتان بوسیی اوسیت

ذرّه سییان در سییایۀ خورشییید تابییان میییروم

بسییتهام عهییدی چییو در درگییاه او همچییون سییپهر

بندهسان بر درگیه شیاه خراسیان مییروم

در دیوان وی یک غزل و چند دوبیتی در ذكر امام حسین (ع) یافت میشود:
در حیییرتم كییه چییرخ چییرا غییرق خییون نشیید

در مییاتم حسییین (ع) زمییین واژگییون نشیید

چون آفتاب یثیرب و بطحیا غیروب كیرد

رخسییار آفتییاب چییرا قیرگییون نشیید

 -1دولتشییاه محم یدعلی میییرزا بییا اهییل دانییش مهربییان و در صییدد كسییب رضییایت آنییان
بییود .او در جییوانی وفییات یافییت .نویسیینده بییه حضییور وی نرسیییده و دیییوانش را نخوانییده
است؛ اما تعدادی از اشعار وی را برای نمونه میآورد.
 -3نیواب حسیین علیی میییرزا بنیا بیر گفتییۀ مؤلیف تیذكره بیشیتر بییه نظیم والییات مییی-
پرداختییه و گییاهی بییر سییبیل اتفییاق شییعری از خییاطرش میییگذشییته اسییت .در میییان
اشییعار وی كییه نویسییندۀ تییذكره بییرای نمونییه آورده اسییت ،عیییب قافیییه مشییهود دیییده
میشود:
یار اگر بر سر كین است چه بیم از دشمن

دوستگر بر سر یاریست چه بیم از دشمن

 -1خسییروی محمییدقلیمیییرزا پییس از فییراغ از امییور ملکییی گییاهی شییعری میسییروده و
نویسنده ابیاتی را در كتاب خود آورده است.
 -5شوكت محمیدتقی مییرزا بیه گفتیۀ مؤلیف ،مهربیان و خیوشكیالم و نکتیهدان اسیت،
سییخنان حکییتآمیییز دارد و گییاهی شییعر میسییروده اسییت كییه دو بیییت از اشییعار وی در
تذكره آمده است.
 -6ظلالسیلطان نیواب علییشیاه بیا وجیود ایالیت و جهانبیانی گیاهی بیرای طبیعآزمیایی
شعری میسروده و نویسنده فقط رباعی زیر را شنیده است:
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مییاییم كییه شیید مُسیخّر مییا یکسییر
بدریییده ز بیییم مییا دلیییران خفتییان

اقطیییار جهیییان ز بیییاختر تیییا خیییاور
بگرفتییه بییه یییاد مییا حریفییان سییاغر

 -1شاپور شییخعلی مییرزا گیاهی نظیر بیه وزن فطیری شیعر میسیروده اسیت و نویسینده
نمونهای میآورد:
یویش
ی
خ
یالع
ی
ط
و
یدم
ی
آی
یا
ی
عجییب از جیینس وف
كه در این شیهر نگیاریش خرییدار آیید
آمدم تیا كیه ز دام تیور رهیانم دل را
او رهییا ناشییده میین نیییز گرفتییار شییدم
 -9دارا عبییداهلل میییرزا دیییوانی دارد كییه نویسیینده آن را دیییده اسییت .اییین دیییوان
دربردارندۀ چهیار هیزار بییت اسیت كیه دو هیزار بییت آن مثنوییات مییباشید .در بیشیتر
غزلیییاتش گریییز بییه نییام شاهنشییاه اسییت .مؤلییف متخبییی از ابیییات اشییعارش را در تییذكره
آورده است:
جز خیییون مَنَت حیییییرام بییییادا
بندی چه میان به قتل عُشّاق
 -4نییواب امییام ویییردی میییرزا بییه نییدرت شییعر میسییروده و نویسیینده ییک بیییت را بییرای
نمونه آورده است:
جز مهر توام آنچه به دل بود برون شد
تا عشق تو جا در دل ویرانۀ ما كرد
 -41نواب محمیود مییرزا كیه از شیاهزادگان اسیت ،دییوانی دارد و بیه نیام خیود تخلیص
میکرده اسیت .در مجمیعالفصیحا آمیده اسیت كیه او در سینۀ  4143هیی.ق .متولید شیده،
چهییاردهمین فرزنیید فتحعلییی شییاه قاجییار اسییت و تییذكرهای در اشییعار معاصییران بییه نییام
"سییفینه المحمییود" نوشییته اسییت( .مجمییعالفصییحا ،هییدایت :ص  .)51نویسیینده ابیییاتی
را از اشعار گوناگون وی برای نمونه آورده است:
ترسم كجا فتاده در آتش ز اخگری
من ترک عاشقی به مالمت نمیکنم
 -44افسر محمد مییرزا بیا وجیود حکمرانیی بیه وزن فطیری شیعر میسیرود .مؤلیف تنهیا
دو بیت از شعار وی را برای نمونه آورده است:
هییر كسییی را سییر سودیسییت بییه بییازار غمییش
تا بسود دل و بر باد دهم خرمن عمر

میین سییودا زده در عشییق زیییانم هییوس اسییت
آتش از تندی خوی تو به جانم هوس است

 -41خییاور حیییدرقلی میییرزا از دییید نویسیینده صییاحب طبعییی مییوزون و اشییعاری
بامضییمون اسییت .مؤلییف تنهییا سییه بیییت از اشییعار گونییاگون وی را مالحظییه كییرده و در
تذكره آورده است:
پرسید ز من حال دل آن شوخ جفا جو

گویا ز دل گمشده او را خبری هست

 -43حشییمت همییایون میییرزا گییاهی شییعر میسییروده اسییت كییه نویسیینده سییه بیییت از
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اشعار وی را آورده است:
غیر از هنر عشق به كف هیچ نداریم

پرسییند اگییر اهییل هنییر از هنییر مییا

 -41ابییراهیم خییان طغییرل والیییت كرمییان را در اختیییار داشییته اسییت .نویسیینده چنیید
شعر از وی را بهدست آورده كه دو بیت را برای نمونه میآورد:
مییرا بشکسییت بییال آن گیه رهییا كییرد
فغییان طغییرل كییه صیییّاد جفییا جییو
 -45سییلیمان خییان عییزت اعظییم امییرای ایییل قاجییار بییوده و دفتییری از اشییعارش داشییته
اسییت .نویسیینده یییک غییزل ،یییک دوبیتییی و ابیییاتی از اییین دفتییر برگزیییده و در تییذكره
آورده است:
به قصد كشتن من ،شیخ و شحنه همدستند
ز مهربییانی آن مییاه مهربییان همییه روز
 -46محمدقاسییم خییان شییوكت كییه نویسیینده از منتخییب اشییعارش ابیییاتی را آورده
است:
چشمم به جام باده و گوشم به بانگ چنگ

دستم به دست ساقی و دل پیش دلبر است

 -41اهلل یار خیان حاجیب از امییران واال مقیام قاجیار بیوده اسیت .علمیا را قیدر میدانسیت
و هنرمنییدان مییدحخییوان وی بودنیید .گییاهی بییرای طبییعآزمییایی شییعر میسیرود .نویسیینده
رباعی زیر را برای نمونه آورده است:
بر ذروۀ آسمان گرایان سر خویش
دیدم خجل آفتاب از افسر خویش
اینها همه زانست كییه شاهنشاهم
اینها همه زانیست كه شاهنشاهم
 -49میییرزا محمییدطاهر نیییری شیییرازی كییه بنییا بییه گفتییۀ نویسیینده از دانشییمندان و
هنرمنییدان دوران خییویش اسییت ،از دوران كییودكی پییا بییه عرصییۀ نظییم گییذارده اسییت.
نسییخۀ اشییعارش بییا خطییی زیبییا نگاشییته شییده و گییوی سییبقت از خییوشنویسییان ربییوده
است .وی بیشیتر بیه قصییده و مثنیوی تماییل داشیته و كمتیر كسیی تیوان روییارویی بیا
وی را در قصیده داشته اسیت .او در هفیده سیالگی بیه هنید سیفر كیرد و میدتی در آنجیا
اقامییت گزییید .نویسیینده بییا وی دیییدارهای مکییرر داشییته اسییت .نیییری شیییرازی در زمییان
نگارش تذكره چهل سال داشته است.
نویسیینده  31قصیییده از قصییاید وی را برگزیییده و در تییذكره آورده اسییت و در چنیید
مورد بیه سیبب نظیم آنهیا اشیاره نمیوده اسیت .نییری دو قصییده بیرای وصیال شییرازی
سییروده و بییه ش ییراز فرسییتاده اسییت كییه یکییی در مییدح وصییال شیییرازی و دیگییری در
پاسخ به قصیدۀ وی است كه مدحی بر نیری شیرازی نیز داشته است.
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هم فلک اندازهای و هم ملک آسا
ای ز فلک دررسیده جانب غبرا
در سییال  4154قصیییدهای مییردف بییه "آفتییاب" در مییدح میرمحمّیید نصیییرخان تییالیر
پادشاه كشور سند سروده است:
ماه بیمهر مرا بر رخ نقاب است آفتاب وین عجب كز شرم رخ اندر حجاب است آفتاب

نویسیینده قصیییدهای دیگییر را نیییز از نیییری آورده كییه در سییتایش میرمحمّیید نصیییرخان
تالیر است.
مثنوی نییری شییرازی بیه نیام خورشییدنامه در بییان احیواالت پادشیاهان میهآبیاد اسیت
كه چهارده تن بودهاند .تیا زمیان تیألیف تیذكرهی میذكور دو هیزار بییت آن منظیوم بیوده
است .ایین مثنیوی مبیرا از واژه هیای تیازی اسیت و نویسینده بیتیی از آن را بیرای ثبیات
ادعای خویش آورده است:
نییییرانم در ایییین پییارسی انجمن
بر آنم كیییه یک واژه تازی سخن
مؤلییف تییذكره در چنییدین بخییش از اییین مثنییوی ،از جملییه در یییاری خواسییتن از قلییم و
ستایش فردوسی را آورده است:
كییه از گفته گیتی پرآوازه كرد
خیییداوند فردوسی آن پیاک مرد
بییه جان بُد سروش و به تن همچو جان
به گفت آفتاب و به كلک آسمان
 -44میییرزا رضییی تبریییزی از اشییراف دارالسییلطنۀ تبریییز و مییداح فتحعلیییشییاه قاجییار
بیوده اسیت .وی بییه دسیتور فتحعلیییشیاه مییأمور نوشیتن كتییاب زینیتالتییواریخ شید كییه
مشتمل اسیت بیر اخبیار و آثیار انبییاء و سیالطین و حکمیا و عرفیا و شیعرا و دانشیمندان
سییلف و خلییف .وی قصیییده نیییز میسییروده اسییت ،از جملییه قصیییدهای در وصییف بییزم
نییوروزی پادشییاه كییه فتحعلیییشییاه ب یرای پییاداش یکصیید تومییان بییر حقییوق سییالیانهاش
افزود.
گویی سپهرستی زمیین مهیر و میه و اختیر همیه

یییا روضییۀ خلییدبرین لعییل و دُر و گییوهر همییه

هر ماهی از وی بیكلف هر مهری از وی در شرف

حوران در آن از هر طرف مهروی و مهپیکر همه

 -11میرزا سیدمحمد معیروف بیه سیحاب اصیفهانی خلیف هیاتف اصیفهانی اسیت كیه در
جوانی وفیات یافتیه اسیت .در مجمیعالفصیحا آمیده اسیت كیه تیذكرۀ "شیحات سیحاب"
به نام نامی او است و قرییب بیه بیسیت و پینج هیزار بییت دارد .وی فین عیروض و قیوافی
و شعر را پیش پدر فرا گرفیت و در اواسیط عمیر بیه مکّیه معظّمیه و مدینیه طیّبیه رفیت.
غزلیات او بیه نظیر فتح علیی شیاه رسیید و او را مجتهدالشیعرا لقیب دادنید .رسیالهای نییز
به نام «سحاب الیکا» در مراثیی و جنگهیای حضیرت سییّدالشیهدا بیه نظیم و نثیر تیألیف
كییرده اسییت (نییک همییان ،ج  :1ص  )111قصیییدهای در سییتایش پادشییاه و تهنیییت
عید فطر سروده است:
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سلطان چرخ از ماه نو بر فرق افسر یافته وز موكب عید صیام آفاق زیور یافته
 -14میییرزا احمیید معییروف بییه صییبوری كاشییی از شییعرای ركییاب فتحعلیییشییاه قاجییار و
كالنتییر كاشییان بییوده اسییت .زادگییاهش كاشییان و بییرادرزادۀ ملییکالشییعرا فتحعلیییخییان
صبا ،حاكم كاشان ،است .وی قصیده و غزل میسروده است.
 -11فتحعلییی خییان معییروف بییه ملییکالشییعرا صییبای كاشییی از اشییراف كاشییان و
ارادتمندان فتحعلیشیاه بیوده اسیت .در آغیاز پادشیاهی فتحعلییشیاه قطعیهای در تیاریخ
جلییوس وی بییه رشییتۀ نظییم كشیییده و بییه سییبب آن از سییوی پادشییاه منصییب ملییک-
الشییعرایی را دریافییت كییرده اسییت .وی پییس از آن بییه حکومییت قییم و كاشییان منصییوب
شد .نویسنده دو قصیده از وی را در تذكره آورده است.
 -13عبیدالرّزاق بیییگ ،معییروف بیه میییرزا مفتییون تبریییزی ،خلیف نجفقلییی خییان دنبلییی
بیگلربیگیییی ،دارالسیییلطنۀ تبرییییز اسیییت .وی پیییس از سیییرودن قصییییدهای در میییدح
فتحعلیییشییاه بییه حضییور وی راه یافییت .فتحعلیییشییاه او را دسییتیار میییرزا محمیید رضییی
تبریزی در تألیف كتاب زینتالتواریخ كرد.
ملکالشعرای بهار میگوید « :سبک عبدالرزاق بین شیوۀ جوینی و وصاف و شیخ سعدی
علیهم الرحمه ا ست و در شعر نیز به شیوۀ متقدمین به شعرای عراقی و سلجوقی متمایل
ا ست و در نثر و نظم از بزرگان پار سی زبانش میتوان شمرد .در شعر مفتون تخلّص میکرد.
حدایقالجنان ،تجربهاالحرار ،تسییلیهاالبرار ،روضییهاآلداب و جنهااللباب ،حقایقاالنوار ،حدایق
االدباء ،شرح شاعر مال صدرا ،مثنوی ناز و نیاز ،نگار ستان دارا ،مآثر سلطانیه ،جامع خاقانی،
همایوننامه و آثاری دیگر» (سبکشناسی ،بهار ،ج :3ص .)311
 -11میییرزا عبییدالوهاب مییتخلص بییه نشییاط اصییفهانی ،نبیییرۀ میییرزا عبییدالوّهاب،
حاكم سابق اصیفهان اسیت .بنیا بیه گفتیۀ مؤلیف تیذكره در معرفیت توحیید و حکمیت و
ط نسیتعلیق و شکسیته و ترسّیل و سیایر علیوم ،سیرآمد صیاحب-
انشای نثیر و نظیم و خی ّ
كمیاالن روزگییار خییود بیوده اسییت .وی در جییوانی كالنتیر اصییفهان بییود؛ امیا چنییدین بییار
استعفا نموده ،كنج عزلت برگزیید و هربیار بیه فرمیان پادشیاه دوبیاره بیه منصیب خیویش
بییازگشییت .نشییاط اصییفهانی در مثنییوی پیییرو مولییوی و عطییار اسییت و غزلسییرایی نیییز
میکییرده اسییت .هییدایت میگوییید«:در نثییر و نظییم عربییی و فارسییی و تركییی قییادر بییوده و
غییزل را بییه طییرز خاصییی میفرمییوده كییه نهایییت امتیییاز دارد» (همییان ،ج  :1ص  .)514او
نیز با مییرزا محمدرضیی تبرییزی در تیألیف كتیاب زینیتالتیواریخ سیهیم شید .نویسینده
غزلییی از نشییاط اصییفهانی در مییدح فتحعلیییشییاه را در تییذكره میییآورد و یییادآور میشییود
كه غزل پیشیین نشیاط میورد قبیول پادشیاه واقیع نشیده و وی غیزل حاضیر را سیروده و
در ضمن آن به اظهار شرمساری بابت غزل پیشین پرداخته است:
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غنچییه خییونین جگییر از لعییل سییخندان تییو بییاد
خستگان را گذری چون بیهسیر كیوی تیو نیسیت

گل چو من تنگدل از غنچیۀ خنیدان تیو بیاد

با صیبا نکهتیی از زلیف پریشیان تیو بیاد

 -15میییرزا معصییوم معییروف بییه خییاوری تبریییزی متولیید تبریییز بییوده و در كاشییان
میزیسییته اسییت .رسییالۀ تحفییهالییرحمین را بییه نییام فتحعلیییشییاه قاجییار بییه رشییتۀ نظییم
كشیده است .از نویسیندۀ ایین تیذكره در «فهرسیتوارۀ كتابهیای فارسیی» بیا نیام «مییرزا
معصییوم خییاوری كییوزه كنییانی» یییاد شییده اسییت (نییک فهرسییتوارۀ كتابهییای فارسییی،
منزوی ،ج  :41ص .)514
نویسیینده قصیییدهای از وی را بییا سییه مطلییع كییه در مییدح فتحعلیییشییاه اسییت،
برای اثبات متانت طبع وی در تذكره آورده است:
صبحسییت در صییحن چمیین ،بلبییل نییوا خییوان آمییده
هییم دلگشییا گلشیین شییده ،هییم مییرغ دسییتانزن شییده

بیر شیاخ سییرو و نیارون قرمییی در افغیان آمییده
هییم شییمع گییل روشیین شییده ،هییم غنچییه خنییدان آمییده

 -16حسین علی بیگ معیروف بیه شیرر اصیفهانی خلیف مرحیوم حیاج لطفعلیی بییگ
بیگدلی متخلّص بیه آذر ،مؤلّیف تیذكره الشیعرا بیا نیام آتشیکده ،اسیت .وی در قیم سیاكن
بییوده و از راه زراعییت امییرار معییاش میکییرده اسییت .در مجمییعالفصییحا شییرر بیگییدلی
نامیییده شییده اسییت (نییک مجمییعالفصییحا ،هییدایت ،ج :1ص  .)161شییرر اصییفهانی
شیاعری فصیییحبییان و صییاحب دییوان اسییت كییه دییدن دیییوانش بیرای نویسییندۀ تییذكره
میسییر نگشییته اسییت .شییرر اصییفهانی از مییداحان عبییاس میییرزای نایییبالسییلطنه بییوده و
قصییدهای نیییز در ثنییای فتحعلیییشییاه داشییته كییه نویسیینده آن را در جایگییاه نمونییهای از
فصاحت وی در تذكره آورده است:
دوش گفتم بیا خیرد كیان در جهیانم ییاور اسیت
چیسیت آن بحییری كییه گیوهر ز او گییوهر پییرور اسییت

گییه چییو الیاسییم دلیییل و گییه چییو خضییرم رهبییر اسییت

گییوهرش گییوش عروسییان سییخن را زیییور اسییت

 -11سلیمان صیباحی كاشیی اهیل كاشیان بیوده اسیت .او از شیعرای قیرن دوازدهیم
و اوایییل قییرن سیییزدهم هجییری اسییت و صییباحی تخلییص میییكییرد .صییباحی در عصییر
امرای زندیه بوده ،با آنیان ارتبیاط داشیته و آنهیا را میدح گفتیه اسیت .بیا هیاتف و شیهاب
و آذر معاصییر و معاشییر بییود و مییدایح و مراثییی خییوب دارد (نییک همییان ،ج :1صییص
 .)166-163نویسیییندۀ تیییذكره بیییرای نمیییایش طبیییع وی قصییییدهای را كیییه در میییدح
فتحعلیشاه سروده ،در تذكره آورده است:
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بییاز اقلیییم چمیین خسییرو آزار گرفییت
قطرۀ ژاله صیفای صیف صیرّاف شکسیت

دست گل تیغ تطیاول ز كیف خیار گرفیت

چهرۀ اللیه دل از دلبیر فرخیار گرفیت

 -19میییرزا محمّییدعلی مایییل تهرانییی خلییف میییرزا محمّییدكاظم ،مسییتوفیالممالییک
دیوان فتحعلی شاه قاجیار ،بیوده اسیت .ماییل تهرانیی خیود نییز از نویسیندگان دفترخانیۀ
دربار بود و در نظم و نثر مهارت داشت.
مایییل تهرانییی بییا عبییدالرّزاق بیییگ دنبلییی و قییائم مقییام دوم همییدم بییود و ذكییر او در
منشییآت قییائم مقییام مکییرر آمییده اسییت (نییک سییبکشناسییی ،بهییار ،ج :3ص .)335
نویسیینده دو قصیییده از وی را كییه در مییدح فتحعلیییشییاه بییوده اسییت ،بییرای نمونییه مییی-
آورد:
 -14میییرزا سیدحسییین مجمییر اصییفهانی در نظییم مهییارت داشییت .نویسیینده قصیییدهای
از وی را كه در ثنای فتحعلیشاه سروده ،برای نمونه آورده است.
او ملقّب به مجتهدالشیعرا و میتخلّص بیه مجمیر از سیادات اصیفهان بیود .در آغیاز شیباب
بییه تهییران آمیید و بییه یییاری نشییاط بییه دربییار فتحعلیییشییاه قاجییار راه یافییت .وی در
غزلسییرایی در میییان شییاعران دورۀ بازگشییت مقییام ارجمنییدی دارد .بیشییتر غزلهییای
سعدی را با موفقییت اسیتقبال كیرده و عواطیف عاشیقانهاش بیه سیبب جیوانی تنید و بیا
حرارت و كالمش فصیح و استادانه است (نک مجمعالفصحا ،هدایت :ص.)165
 -31میرزا محمدصادق ،هما تخلص میكرد و معروف به میرزا همای مروی بود .وی تاریخی
در وقایع فتحعلیشیاه به نام جهانآرا نگاشیته كه مورد توجه پادشیاه قرار گرفته اسیت و به
سبب آن به من صب وقایعنگاری در آن دولت ر سید .وی از سوی فتحعلی شاه به تألیف و
تربیت كتاب زینتالمدایح مأمور شد و در اندک فر صتی آن شغل خطیر را به اتمام ر سانید
و پس از آن از خواص دربار شاه شد .میرزا هما در شعر نیز مهارت دا شت و نوی سنده سه
قصیده از وی را برای نمونه آورده است.
 -34میییرزا داوود بینییوای مشییهدی اهییل علییم و فضییل بییوده و گییاهی نیییز طبییعآزمییایی
مینمود .نویسنده دو بیت از وی را برای نمونه آورده است.
 -31میرزا ابوالحسین شییدای ییزدی در علیم لغیت مهیارت داشیت و از علیوم دیگیر نییز
بیبهیره نبیود .وی در جیوانی بسیییار شیعر سیروده كیه بییه نظیر نویسیندۀ تیذكره نرسیییده
است .مؤلف تنهیا ییک قصییده از وی را دییده اسیت كیه در میدح امیام علیی (ع) سیروده
بود و ابیاتی از آن را برای نمونه برگزید:
آمد ایّیام بهیار و وقیت آن شید كیز نشیاط

عُمیرِ گییل كوتییاه و فرصییت كییم ،فلییک بیییاعتبییار
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 -33آقامحمییدعلی شیییدای اصییفهانی در اصییفهان متولیید شییده و از جییوانی بییه شیییراز
مهییاجرت كییرده اسییت .نویسیینده بییا اسییتناد بییه سییخن وی ،او را فییردی عاشییقپیشییه
معرفییی میییكنیید .بنییا بییه گفتییۀ نویسیینده شیییدای اصییفهانی تنییدمزاج بییود و بییه انییدک
نیییامالیمی از دوسیییتان روی برمیگردانییید .وی در سیییال  4145وفیییات یافیییت .شییییدای
اصفهانی دیوانی دارد كه نویسنده ابیاتی از آن را برای نمونه در تذكره آورده است:
از آن همیشییه گریییزم ز همنشییینی خلییق

كییه مونسییی چییو غییم عشییق همنشییین دارم

 -31آقییا محمیید صییفای اصییفهانی فییردی درویییشرفتییار بییود كییه از راه كتابییت امییرار
معاش میکیرد .وی گیاهی شیعر میسیرود و نویسیندۀ تیذكره ابییاتی را بیرای نمونیه آورده
است.
 -35میییرزا سییعید فییدای اردسییتانی گییاهی شییعر میسییروده و نویسیینده ابیییاتی از وی را
در تذكره آورده است.
 -36منت علیی بییگ نیوای شییرازی بیه گفتیۀ نویسیندۀ تیذكره ،اشیعار بسییاری داشیته
كه در حوادث از میان رفته است.
 -31میییرزا محمییدعلی وفییای اصییفهانی شییعر میسییرود .نویسیینده اذعییان دارد كییه اطییالع
بیشتری از وی ندارد و ابیاتی از وی را برای نمونه آورده است.
 -39میرزا محمدحسیین و فیای فراهیانی در ابتیدا چنیدی در خیدمت صیادق خیان بیرادر
كریم خیان زنید و پیس از آن در بارگیاه محمید پادشیاه قاجیار از اربیاب قلیم بیود .وی در
شیراز بیه منصیب وزارت رسیید و در آن زمیان مشیکالت اهیل دانیش بیه لطیف او بسییار
سامان میی یافیت .وفیای فراهیانی دییوانی دارد كیه نویسینده ابییاتی از آن را بیرای نمونیه
برگزیده است:
دهیم وعده بیه فیردا كیه ز بیس تیاب و تیبم
دانی امروز میرا نیسیت ز پیی فرداییی
 -34مییرزا ابوالحسین یغمیای جنیدقی از اعییان جنیدق بیود .وی شیعر میسیرود؛ امیا بیه
گردآوری اشعار خود معتقد نبود .نویستده ابیاتی از وی را برگزیده است:
یغما من و بخیت و شیادی و غیم بیا هیم
چون نیو سیفران ز رنیج ره بخیت بخفیت

گشییتیم روان بییه ملییک هسییتی ز عییدم
شادی سیر خیود گرفیت و مین مانیدم و غیم

 -11میییرزا عبییداهلل خییان شییهاب ترشیییزی در علییوم گونییاگون بییه تحصیییل پرداختییه و
به وییژه در نجیوم سیرآمد بیود .وی از سیوی شیاهزاده محمیود افغیان بیه ملیکالشیعرایی
سییرافراز و بییه لقییب خییانی ملقییب گشییت .وی در سییال  4145وفییات یافییت .شییهاب
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ترشیزی دییوانی مشیتمل بیر بیسیت هیزار بییت دارد و در قصییده و هجیو اسیتاد اسیت.
از آثییار دیگییر وی مثنویهییای بهییرامنامییه ،یوسییف و زلیخییا و خسییرو و شیییرین اسییت كییه
نویسندۀ تیذكره هییچ ییک را ندییده اسیت و چنیدین قصییده از جملیه قصییدهای چهیار
مطلعی را برای نمونه آورده است:
ای بسییته بییه زنجیییر فلییک پییای جهییان را
وز پییردۀ تقییدیر بییرآورده زمییان را
در وحییدت ذات تییو بییه نیییروی دالیییل

برتافتییه بییازوی یقییین دسییت گمییان را

 -14میییرزا محمییدتقی صییاحب مازنییدرانی از اعیییان و مسییتوفیزادگییان مازنییدران بییود.
وی بییه وزارت عبییداهلل میییرزا مییتخلص بییه دارا منصییوب و پییس از چنییدی معییزول شیید.
صییاحب مازنییدرانی شییعر هییم میسییروده كییه مؤلییف ابیییاتی از وی را بییرای نمونییه آورده
است.
او در زمییرۀ رجییال دربییار فتحعلییی شییاه بییود و در قصییاید و غزلیییات« ،صییاحب» تخلّییص
میکیرد .دیییوان او در حییدود  5511بیییت اسییت .در فیین قصییدهسییرایی بییر پایییۀ اسییتادان
سلف رفته است (نک همان ،ج :1ص .)119
 -11محمییدرفیع خییان معییروف بییه میییرزا طییرب شیییرازی گییاهی شییعر میسییروده و
نویسنده ابیاتی از وی را برای نمونه آورده است.
 -13محمدحسین خیان معیروف بیه ملیکالشیعرا عنیدلیب كاشیی ،فرزنید فتحعلییخیان
صبا است كه پس از پیدر بیه دربیار فتحعلییشیاه راه یافیت و از وی لقیب ملیکالشیعرایی
را دریافت كیرد .وی دییوانی بیا حیدود بیسیت هیزار بییت شیعر دارد و در قصییدهسیرایی
استاد بود .نویسنده همۀ دیوان وی را ندیده و ابیاتی را برای نمونه برگزیده است:
ساحت چین و مشک تر چهره و خال تو به هم

مشک تو روز سوز شب چین تو شرم صبحدم

 -11نییواب میییرزا عبییدالعلی معییروف بییه میییرزا كوكییب یییزدی از اشییراف یییزد و در
خطییاطی اسییتاد بییود .وی چنییدی منصییب صییدارت فتحعلیییشییاه قاجییار را داشییت .میییرزا
كوكب یزدی سفری به شییراز داشیت تیا از آنجیا بیه دارالخالفیۀ تهیران بیرود؛ امیا همیان
روزی كییه اجییازۀ رسیییدن بییه حضییور پادشییاه را دریافییت كییرد ،در شیییراز درگذشییت و در
حافظییه بییه خیاک سییپرده شید .وی در مجمییع الفصیحا بییه نیام میییرزا كوكیب خراسییانی
آمده است (نک همان ،ج :1ص .)116
 -15آقییا محمدصییادق معییروف بییه میییرزا كوكییب شیییرازی از بییزرگزادگییان شیییراز بییود.
وی در دورۀ زندیییه چنییدی در بییه خییدمت دیییوانی مشییغول بییود .كوكییب شیییرازی بییه
هندوسییتان رفییت و بییا دختییر یکییی از بزرگییان ازدواج كییرد .پییس از چنییدی چییون قصیید
بازگشییت بییه وطیین را داشییت ،همسییرش وی را مسییموم كییرد و در همییان جییا بییه خییاک
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سییپرده شیید .وی مثنییوی هفییت پیکییر بییه نظییم نظییامی و مثنویییات دیگییر نیییز دارد كییه
نویسندۀ تذكره همۀ آنها را ندیده و ابیاتی را برای نمونه برگزیده است:
شبا هنگام كیین درییای گیوهرزای پهنیاور
شیید انییدر بحییر مغییرب غرقییه خییور را زورق زرّییین

ز قعییر افکنیید بییر سییاحل فییروزان در ثمییین گییوهر
كنیار بحییر مانیید از وی بییه جیا سیییماب گییون لنگییر

 -16میییرزا مرتضییی معییروف بییه میییرزا محجییوب ترشیییزی فرزنیید میییرزا عبییداهلل خییان
متخلص به شهاب است .نویسنده ابیاتی از اشعار وی را برای نمونه آورده است:
فراغت كی توان دیدن در آن وادی ز منزلها

كه رخ از گرد ره ناشسته بربندند محملها

 -11میییرزا حیییدرعلی معییروف بییه میییرزا محجییوب شیییرازی فرزنیید پیییر مییراد بیییگ
متخلّص به مشفق است .مؤلف تذكره ابیاتی از وی را برای نمونه آورده است.
 -19میییرزا محمییدقلی معییروف بییه الفییت كاشییی از ایییل افشییار و اهییل كاشییان بییود .وی
در اصفهان نزد مییرزا عبیدالوهاب نشیاط بیه تحصییل پرداخیت .الفیت كاشیی چنیدی در
شیراز در دفترخانیۀ حسیینعلیی مییرزا و در مشیهد از جملیه كیارگزاران شیاهزاده علیی-
نقییی میییرزا بییود .وی دیییوانی دارد كییه بییه نظییر مؤلییف تییذكره نرسیییده اسییت .نویسیینده
قصیدهای از وی را كیه در تیاریخ بیاغ فرمیان فرمیای مملکیت فیارس حسیین علیی مییرزا
گفته ،برای نمونه آورده است.
دیوان او قرییب بیه پینج هیزار بییت اشیعار مختلیف و بیشیتر غزلییات دارد (نیک همیان،
ج :1ص .)16
 -14محمودخییان معییروف بییه الفییت شیییرازی از سیین كییم بییه خییوشسیییمایی و خییوش-
صییدایی مشییهور بییود .هییدایت در مجمییعالفصییحا تخلییص وی را "سییاغر" آورده اسییت
(نییک همییان ،ج  :1ص  .)155الفییت شیییرازی بییه دربییار فتحعلیییشییاه راه یافییت و از
مقربان او شد .پیس از چنیدی میتهم شید و پادشیاه بیه قطیع زبیانش دسیتور داد .وی بیه
شیییراز بازگشییت و در انییزوا عمییر خییویش را بییه پایییان رسییانید .نویسییندۀ تییذكره میگوییید
كه او گاهی شعر میسروده و تنها یک بیت از وی را برای نمونه آورده است:
تماشای گل خوش به مرغان گلشن
كه بستند ما را نظر از تماشا
اما در مجمیعالفصیحا آمیده اسیت كیه دییوان قصیاید و غزلییاتش  1511بییت دارد (نیک
همان :ص .)155
 -51آقییا محمدحسییین معییروف بییه میییرزا عسییرت شیییرازی خییطّ نسییخ را خییوش
مینوشت و به شغل كتابیت روزگیار بیه سیر میبیرد .وی صیاحب دییوان اسیت و نویسینده
ابیاتی از وی را برگزیده است.
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 -54ملّا محمدتقی معروف به حسرت همدانی ،اصلش از همدان بوده و در كودكی به شیراز
رفته است .نویسنده اطالع بیشتری از وی ندارد و ابیاتی را برای نمونه برگزیده است؛ اما در
مجمعالفصحا آمده است« :مردی الابالی ،سیاح ،خمار ،قالش و عیاش بود .پیوسته با باده و
ساده یار و مجردانه در بالدش گذار و قرار .آخراالمر در آن سیاحت بدان قباحت در گذشت.
 ...در فنون سخنسرایی طبعش به غزلسرایی مایل است( ...نک همان ،ج :1ص )43
 -51علییی خییان بیییگ معییروف بییه میییرزا حسییرت اصییفهانی ،اصییلش از دارالسییلطنه
اصییفهان بییود .در خییدمت شییاهزاده محمّدرضییا میییرزا مییتخلّص بییه افسییر ،بییه منصییب
وزارت رسییید و در حییدود طییالش در حضییور ملکییزاده حکمییران شیید .پییس از مییدّتی از
آن منصییب معییزول شیید ،بییه شیییراز رفییت و مییدتی را بییه فراغییت گذرانیید .سییرانجام بییار
دیگر به دربار راه یافیت .هرچنید حسیرت اصیفهانی در میدتی كیه در شییراز مییزیسیت،
ادعییا میکییرد اشییعار بسیییاری دارد كییه نسییخههییای آنهییا را بییه همییراه نییدارد ،نویسیینده
اذعان دارد كه تنها چند شعر از وی در دست است:
ما در رهش ز پای فتادیم و دیگرند

آنان كه گفتهاند به پایان رسیدهایم

 -53ملّا باقر معروف به ملّیا صیحبت الری اهیل الر بیود و بیرای تحصییل علیم بیه شییراز
سییفر كییرد .پییس از چنییدی بییه وطیین خییویش ،الر ،بازگشییت و امییام جماعییت شییهر شیید.
صاحب تصنیف و تألیف است و در قصیدهسرایی شهرت دارد.
 -51آقییا محمیید معییروف بییه طلعییت اصییفهانی از تجییار اصییفهان بییود .وی دیییوانی داشییت
كه به نظر نویسیندۀ تیذكره نرسییده اسیت .هیدایت میگویید كیه فینّ شیعرش غزلسیرایی
است( .نک همان ،ج :1ص .)311
 -55بیییبییی عفییت شیییرازی هرچنیید اسییتادی ندیییده و فنییون شییاعری را نییزد كسییی
نیاموختییه اسییت ،اشییعاری صییحیح و سییخنانی فصیییح دارد .وی هرگییز ازدواج نکییرد و در
دربییار شییاهزاده حسییینعلییی میییرزا فرمانفرمییای فییارس بییه شییغل تحریییر مشییغول بییود.
نویسنده ابیاتی از وی را برای نمونه آورده است:
آموختیییه گلبیییرگ لطافیییت ز تییین او

یییا نییازكی و لطییف ز گییل آن بییدن آموخییت

آموخییت ز سیینبل شییکن آن زلییف پریشییان

یییا سیینبل از آن زلییف پریشییان شییکن آموخییت

آمییوختم از مییرغ چمیین نالییه و افغییان

یا میرغ چمین نالیه و افغیان ز مین آموخیت

 -56بییبیی عشیرت از اهیالی حیرم فتحعلییشیاه قاجیار بیود .وی اشیعار بسییار دارد كییه
نویسنده فقط یک بیت و یک مصراع از وی را شنیده و در تذكره آورده است:
هر جا كه میبرم بفروشم به دلبران
دل داغ بندگی تو دارد نمیخرند
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نویسنده نقل میکنید كیه روزی فتحعلییشیاه ایین مصیرع را بدیهیه گفیت« :تنیگ آمیدم
ز دست دلم كس نمیخیرد» ،سیپس بییبیی عشیرت ادامیه میدهید« :مین ایسیتادهام كیه
دهم جان بده بمن».
 -51بی بی عشیرت شییرازی از بیانوان شیاعر اهیل شییراز بیود .او بیرای امیری بیه منیزل
بسییمل شیییرازی رفتییه بییود و چنیید شییعر خییود را بییرای وی خوانیید .میییرزا بسییمل بییرای
امتحییان وی جییواب غزلییی دشییوار را بییه او تکلیییف میکنیید .بیییبییی عشییرت شیییرازی
همییانجییا بدیهییه غییزل را میسییراید .نویسیینده غییزل را در تییذكره آورده اسییت .ابیییاتی از
آن غزل:
گرچییه افکنییده اسییت در ره تیییغ او بسییمل مییرا

كیسییت در راه محّبییت كییرده بسییمل دل مییرا

گوی جانان منیزل جانسیت و آن جیا ،جیا تهیی اسیت

عزّتم بین عشق داده است ایین بیه جیان منیزل میرا

 -59محمیییدامین بییییگ معیییروف بیییه فطیییرت اصیییفهانی در مجمیییعالفصیییحا فطیییرت
بروجییردی معرفییی شییده اسییت (نییک همییان ،ج  .)391 :1اصییلش از لرسییتان عییراق بییوده
و در اصییفهان كسییب كمییاالت كییرده اسییت .بییرای كسییب مییال و ثییروت مییدتی بییه
هندوستان سفر كیرد و بزرگیان آن دییار را میدح میگفیت .سیپس بیه اصیفهان بازگشیت.
نویسیینده تنهییا دو بیییت از وی را بییرای نمونییه آورده اسییت .هییدایت در مجمییعالفصییحا او
را با نام «فطیرت بروجیردی» معرفیی كیرده و طیبعش بیه قصییده سیرایی مییل داشیته
است( .نک مجمعالفصحا ،ج :1ص .)391
 -54چراغ علی خیان معیروف بیه آصیف جیاهی فطیرت مازنیدرانی اسیت كیه در مجمیع-
الفصییحا فطییرت نییوایی نامیییده شییده اسییت (نییک همییان ،ج :1ص  .)341او از بییزرگ-
زادگان مازنیدران و در جیوانی در خیدمت دییوانی فتحعلییشیاه قاجیار بیود .هنگیامی كیه
شاهزاده حسین علیی مییرزا بیه حکمرانیی مملکیت فیارس میأمور شید ،فطیرت مازنیدرانی
بییه منصییب وزارت وی رسییید و بییه شیییراز رفییت .او بییه مییدت هفییت سییال در اییین مقییام
بییاقی مانیید ،سییپس معییزول شیید و بییه دارالخالفییۀ تهییران رفییت و همییان جییا درگذشییت.
نویسنده چهار بیت از وی را برای نمونه آورده است:
گردون بیه مین ار عجیب نگیه كیرد همانیا
دانسته كه مین از نظیر افتیادۀ شیاهم
بیقدریم امیروز بیه قدریسیت كیه دشیمن

خواهد كیه كنید رحیم بیر احیوال تبیاهم

 -61سییید نعمییتاهلل معییروف بییه میییرزا فکییرت مازنییدرانی از سییادات حسییینی الریجییان
مازندران ،معلم شاهزاده ،نیواب علیی شیاه ،بیود .وی گیاهی شیعر میسیروده اسیت .هیدایت
در مجمعالفصحا او را فکرت الریجانی خوانده است (نک همان ،ج :1ص .)391
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 -64عباسقلیخیان معیروف بیه نصیرت خیان دكنیی از امیرای اییران اسیت كیه زمیانی در
حیدرآباد دكین سیاكن بیوده اسیت .او خیط و بیهوییژه نسیخ را خیوش مینوشیت .بنیا بیه
گفتۀ نویسنده وی اشعار زیادی داردكه فقط چند بیت در تذكره آمده است.
 -61سلطان بیگ معیروف بیه مییرزا نصیرت گیالنیی از اعییان طایفیۀ طیالش بیود .وی «از
فحییول شییعرای عهیید قاجییار بییوده ،قصیییده ،و غییزل را بییس نکییو میفرمییوده اسییت» (نیک
همیییان ،ج :6ص  .)4191نویسییینده ابییییاتی از وی را كیییه از نظیییر گذرانیییده اسیییت ،در
تذكره میآورد.
 -63میییرزا محمّدحسییین معییروف بییه میییرزا نصییرت شیییرازی از سییادات رفیییع درجییات
انجوی شیراز است .وی ابتیدا بیه تحصییل خیط و ربیط مشیغول شید .سیپس در خیدمت
شییاهزادگان و چنییدی در طلییب طلسییمات عمییر گذرانیید .سییرانجام بییه شییغل كتابییت
مشییغول شیید و از شیییوۀ زنییدگی گذشییتۀ خییویش محییزون بییود .وی گییاهی بییه وزن
فطری شعر میسرود.
 -61رضییاقلیبیییگ معییروف بییه میییرزا هییدایت دامغییانی اصییلش از دامغییان اسییت و در
دارالخالفییۀ تهییران متولیید شیید .در دربییار حسییین علییی میییرزا ،فرمییانفرمییای مملکییت
فییارس ،بییه ش یغل صییندوقداری مشییغول بییود و همییان جییا درگذشییت .وی ابتییدا چییاكر
تخلص میکرد و پیس از چنیدی تخلیص هیدایت را برگزیید .هیدایت دامغیانی بیه صیوفیه
مایل بود و اشعاری بیه طیرز تصیوف دارد .او صیاحب دییوان اسیت و مثنیوی هیدایتنامیۀ
وی در بحر رمل حیدود پینج هیزار بییت اسیت .مثنیوی دیگیری بیه نیام انییسالعاشیقین
دارد كییه در بحییر لیلییی و مجنییون اسییت .مثنییوی گلسییتان ارم اثییر دیگییر اوسییت كییه در
بحییر خسییرو و شیییرین سییروده شییده اسییت .در زمییان تییألیف تییذكرۀ حاضییر ،هییدایت
تییذكرهای مشییتمل بییر احییوال عرفییا و حکمییای متقییدم و معاصییر خییویش در دسییت دارد
كه به اتمام نرسیده است.
آثییار و تألیفییات او كییه خییود در سیین  15سییالگی آنهییا را در خاتمییۀ ریییاضالعییارفین نییام
بییرده اسییت عبارتنیید از -4 :مثنییوی هییدایتنامییه در بحییر رمییل  -1مثنییوی گلسییتان ارم
 -3مثنییوی دیگییر موسییوم بییه انیییس العاشییقین  -1مثنییوی موسییوم بییه بحرالحقییایق -5
كتییاب مظییاهر االنییورا  -6مثنییوی انییوار الوالیییه  -1مثنییوی خییرم بهشییت  -9فهرسییت
التییواریخ  -4میینهجالهدایییه  -41مفتییاحالکنییوز  -44تییذكرۀ ریییاض العییارفین  -41مییدارج
البالغییه  -43مجمییعالفصییحا در تییذكرۀ شییعرا شییامل دو جلیید بییزرگ  -41لطییایف
المعارف  -45رسالۀ جیامعاالسیرا  46تیا  -49سیه جلید در تکمییل تیاریخ روضیهالصیفای
میخوانید -44 .دییوان غزلییات شیامل بییش از  9هیزار بییت  -11دییوان قصیاید شیامل
بیییش از  41هییزار بیییت .رضییاقلی خییان عییالوه بییر تحقیقییات و تألیفییات متعییدد خییدمت
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دیگری به فرهنگ اییران كیرده و آن تأسییس ییک چاپخانیه اسیت كیه بسییاری از كتیب
ادبی در عصیر قاجارییه در آن چاپخانیه طبیع شیده اسیت (نیک سیبکشناسیی ،بهیار ،ج
 :3ص .)311 -361
نمونهای از اشعار وی:
در خاک شاد میکند آن كس دل مرا
كارد به خاک من نفسی قاتل مرا
 -65فرّخ خان زند كه نامش مح مّدحسییین خان معروف به خانلرخان بود .وی فرزند علی
مرادخان زند ،نبیرۀ محمّد حسیین خان قاجار و جدّ محمّدشییاه قاجار بود .فرخخان از فنون
شاعری به ق صیده سرایی راغب بود .صاحب الذریعه مثنوی جم شید و خور شید را به او
نسبت داده است (الذریعه ،ج :5ص .)433
 -66میر غضینفر علییخیان معیروف بیه آزاد كشیمیری میدتی در شییراز بیه كسیب علیم
پرداخت و در زمیان تیألیف تیذكرۀ میذكور در عیراق بیهسیر میبیرد .وی دییوانی دارد كیه
در اختیییار نویسیینده نیسییت و تنهییا بیتییی از اشییعار وی را كییه نویسیینده در خییاطر دارد،
برای نمونه میآورد:
پر و بالم نشکسته است ولیکن نگذاشت
ذوق صیّاد توانایی پرواز به من
 -61میرزا محمدخان معیروف بیه مییرزا امیید اصیفهانی پیس از میدتی زنیدگی در كابیل
و قنییدهار و  ...بییه اصییفهان بازگشییت و بییه خییدمت دیییوانی مشییغول شیید .وی از راه
زراعییت امییرار معییاش میکییرد .نویسیینده ابیییاتی از وی را كییه در خییاطر داشییته در تییذكره
آورده است:
 -69میییرزا ابوالحسیین معییروف بییه میییرزا امییید نهاونییدی ،از اعیییان نهاونیید و از نییدیمان
شییاهزاده محمییود میییرزا بییود .نویسیینده تنهییا یییک بیییت از اشییعار وی را دیییده و آن را در
تذكره آورده است:
گییرفتم اییین كییه رهییم بسییتهانیید از سییر
كویت

چییه میکننیید كییه دارد دلییم نهییان بییه تییو
راهی

 -64میییرزا جییواد اصییفهانی از كدخییدازادگان چهارمحییال اصییفهان اسییت كییه در جییوانی
بییه كرمییان رفتییه و آنجییا اقامییت گزیییده اسییت .وی بییه اسییم تخلییص میکییرد و دیییوانی
مشییتمل بییر هفییت هشییت هییزار بیییت دارد كییه بییه نظییر نویسیینده نرسیییده اسییت .مؤلییف
تنها چند بییت را كیه در خیاطر داشیته در تیذكره آورده اسیت .جیواد اصیفهانی در سیال
 4133بدرود حیات گفت.
 -11خیرالحییاج حییاجی عابیید اصییفهانی بییه اسییم تخلییص میکییرد و بییه تجییارت مشییغول
بود .نویسندۀ تیذكره از دیگیران نقیل میکنید كیه عابید اصیفهانی "جیالء العییون" فاضیل
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مجلسییی را بییه بحییر تقییارب مییوزون كییرده و چهییارده گیینج نامیییده اسییت .وی در سییال
 4114وفات یافت.
 -14آقا محمید شییرازی از بیزرگزادگیان شییراز و از معلمیان شیاهزاده ،شیاهرخ مییرزا،
بود .وی نسخ را خوش مینویسد و گاهی شعر میسراید.
 -11احمیید بیییگ معییروف بییه میییرزا اختییر گرجییی اصییلش از والیییت گرجسییتان و از
خانییهزادان سییالطین صییفویه بییود .وی در اصییفهان متولیید شیید .میییرزا اختییر گرجییی
چنییدی در خییدمت بعضییی از اوالد كییریم خییان زنیید و نیییز چنییدی از نییدیمان سییلیمان
خییان قاجییار بییود .در آن زمییان بییر یکییی از وشییاقان سییلیمان خییان عاشییق شیید و بیرایش
غییزل میسییرود .سییلیمان خییان سییوء ظنییی حاصییل كییرد .از قضییا دیییوانش بییه نظییر وی
رسید و در میان اشیعار بیا شیعری روبیه رو شید كیه نیام آن وشیاق را صیریح ًا ذكیر كیرده
بود .سلیمان خان به قطیع زبیان مییرزا اختیر گرجیی فرمیان داد .پیس از آن مییرزا اختیر
به اصفهان بازگشیت و بیه تحرییر تیذكرهای مشیتمل بیر احیوال و اشیعار شیاعران معاصیر
خویش مشغول شد .هنیوز بیه اتمیام نرسییده ییا رسییده عمیرش بیه پاییان رسیید .بیرادر
كییوچکترش ،محمییدباقر بیییگ نشییاطی ،كتییاب تییذكره را بییه تهییران بییرد و بییه نظییر
فتحعلی شاه رسانید .زمانی نگذشیته بیود كیه او نییز در پیی بیرادر بیه دییار بیاقی شیتافت.
پس از آن اتمیام كتیاب بیه فاضیل خیان جیارچی باشیی واگیذار شید و "انجمین خاقیان"
نام گرفت.
میییرزا اختییر گرجییی مییردی تنییدخوی بییود و بییه انییدک نییامالیمتی از دوسییتان میرنجییید.
وی دیییوانی دارد كییه در آن زمییان نویسیینده بییه آن دسترسییی نداشییته و ابیییاتی را بییرای
نمونه آورده است:
میین در سییماع از اییین كییه حییدیث تییو
میرود

ناصح به این خیال كه گوشم به پند اوست

 -13میییرزا علییی اكبییر اصییفهانی از زمییرۀ سییادات حسییینی بییود .اجییدادش از جزیییرۀ
خییارک فییارس بودنیید .وی در دولییت سییالطین صییفویه بییه دارالسییلطنه اصییفهان رفییت و
مشغول خیدمات دییوانی شید .او از ممی ّر زراعیت كسیب معیاش میکیرد .نویسیندۀ تیذكره
آنچنان كه باید به اشعارش دسترسی نداشته است.
 -11ابراهیم خان ،از فرزندان كریم خیان زنید ،معیروف بیه انیور شییرازی اسیت كیه پیس
از انقییراض پییدر چشییمانش را نابینییا كردنیید .وی در سییال  4146وفییات یافییت .نویسییندۀ
تییذكره شیینیده اسییت كییه وی دیییوانی دارد؛ امییا خییود آن را ندیییده و ابیییاتی را بییرای
نمونه آورده است.

نگاهی به سبک شعری شاعران قرن سیزدهم با تکیه بر تذكرۀ محک شعرا 131/

 -15میرزا محمدعلی معروف به شیخ بهار داراب جردی در جوانی برای كسب علم به شیراز
رفته است .وی پس از فوت پدر به دارالخالفه رفت و قصیدۀ مدحی برای فتحعلیشاه سرود.
به پاداش آن مدیحه بر جای پدر بر مسند شیخاالسالمی نشست.
 -16آقییا حسییین معییروف بییه بیمییار شیییرازی ،صییراف بییود .بنییا بییه گفتییۀ نویسیینده تنهییا
چند بیت شعر از وی موجود است.
 -11محمود خان معیروف بیه خیاور آذربایجیانی از خیوانین آذربایجیان بیوده اسیت .؛ امیا
در تییذكرۀ بهجییتالشییعرا كییه در معرفییی شییاعران آذربایجییانی اسییت ،نییامی از وی نیامییده
است (نک نگاهی به سبک شناسیی شیعرای آذربایجیانی عهید قاجارییه بیا اتکیا بیه تیذكرۀ
بهجیییتالشیییعرا ،مجییید :4344 ،صیییص  .)56 -13در زمیییان تیییألیف تیییذكره در دربیییار
فتحعلیییشییاه خییدمت میکییرده اسییت .از فنییون سییخن بییه قصیییدهسییرایی تمایییل داشییته
است
 -19شیییخ محمیید معییروف بییه موالنییا سییاغر خزاعییی در شیییراز امییام جماعییت و مییدرس
بییود .در سییال  4146وفییات یافییت .نویسییندۀ تییذكره وی را از شییاعران نییامی مییاهر
میدانید .در مجمییعالفصیحا بییه نیام «سییاغر شیییرازی» معرفیی شییده اسیت (نییک مجمییع-
الفصحا ،هدایت ،ج :1ص )494
 -14محمد نبی خیان معیروف بیه سیفیر شییرازی در جیوانی بیه تجیارت مشیغول بیود و
پییس از آن بییه دربییار راه یافییت .وی چنییدی در سییفارت هندوسییتان سییفیر بییود .ابتییدا
قطییره تخلییص میکییرد؛ امییا پییس از سییفارت تخلصییش سییفیر بییود .وی در سییال 4144
بدرود حیات گفت.
 -91میییرزا علییینقییی مییتخلص بییه صییابر شیییرازی چنییدی در دارالخالفییه تهییران بییه
خییدمت دیییوانی مشییغول بییود و پییس از آن بییه شیییراز بازگشییت .وی گییاهی شییعر
میسروده كه نویسنده ابیاتی را برای نمونه آورده است.
 -94میرزا احمد میتخلص بیه صیبور كاشیی از بیزرگزادگیان كاشیان و بیرادرزادۀ ملیک-
الشییعرا صییبا اسییت .زمییانی در بارگییاه عبییاس میییرزا خییدمت كییرد .وی در جنییگ بییا روس
شركت كرد و كشته شید .نویسینده ضیمن بییان ایین كیه بیه همیۀ اشیعار وی دسترسیی
ندارد ،ابیاتی را برای نمونه آورده است از جمله شعری در مدح فتحعلیشاه:
مییدام تییا كییه نشییان باشیید از زمییین و زمییان

به كام داور دوران بیود هیم ایین و هیم آن

سپهر عزّت و جیاه آفتیاب ملّیت و ملیک
ستوده فتحعلیشیه كیه گیاه بیرّ و نیوال

جهییان جییود و سییخا آسییمان شییوكت و شییان

روایییح كییرمش بییرده آب عنبییر و بییان
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 -91حسیینعلی خییان ،مییتخلص بییه طییایر شیییرازی ،از بییزرگزادگییان شیییراز و منسییوبان
حاج ابراهیم خان شییرازی اسیت .وی از جملیه كسیانی بیود كیه پیس از برانیدازی زندییه
حکم بیه كیور كیردنش داده بودنید .طیایر چنیدی در دربیار محمیدعلی مییرزا از نیدیمان
وی بییود .او پیییش از نابینییایی خییط خییوش مینوشییت و پییس از نابینییایی در شییطرنج
استاد بود .نویسنده ابیاتی از وی را برگزیده است:
خوش بود دام تو خوشتر بودی ای صیّاد اگر
بیم آزادی نبودی طایر دام تو را
 -93لطفعلی ،متخلص به فکار شیرازی ،برادر كوچکتر بسمل شیرازی است.
 -91میییرزا محمیید حسییین ،مییتخلص بییه مجمییر اردسییتانی ،در فیین تییذهیب یگانییه بییود.
وی قصیییدۀ غرایییی در مییدح فتحعلیییشییاه سییرود و روانییۀ تهییران شیید .او بییه سییبب اییین
قصیده مورد عناییت شیاه قیرار گرفیت و پیس از وفیات سیحاب ،لقیب مجتهدالشیعرایی را
دریافییت كییرد .مجمییر اردسییتانی در غییزل و قصیییده مهییارت داشییت .وی در سییال 4115
وفییات یافییت .نویسیینده در زمییان تییألیف تییذكره بییه دیییوان مجمییر دسترسییی نداشییته و
چند غزل و ابیاتی را برای نمونه آورده است.
 -95میییرزا رضییا ،مییتخلص بییه منصییور اصییفهانی ،از اشییراف اصییفهان و طبیییب بییود .او
دیوانی داشت كه به نظر نویسندۀ تذكره نرسیده است.
 -96مییرزا محمیدابراهیم ،میتخلص بیه منظیور شیییرازی ،بیه درگیاه فتحعلییشیاه آمیید و
شیید داشییت و بییرای وی در هنگییام اسییتراحت داسییتان نقییل میکییرد .منظییور شیییرازی
اشعار بسیاری از بر بوده و خود نیز شعر میسروده است.
 -91امییاناهلل بیییگ ،مییتخلص بییه نظیییر كاتییب اصییفهانی ،از راه كتابییت امییرار معییاش
میکرد .وی در سال  4116بدرود حیات گفت.
 -99میییرزا محمیید ،مییتخلص بییه مظهییر اصییفهانی ،پییس از كسییب علییوم در اصییفهان بییه
هندوسییتان سییفر و همییانجییا ازدواج كییرد .وی پییس از سییالها بییا خییانوادهاش بییه وطیین
بازگشت .مظهر اصفهانی دیوانی دارد كه به نظر مؤلف تذكره نرسیده است.
 -94میییرزا سیییدعلی ،مییتخلص بییه نیییاز شیییرازی ،صییاحب دیییوان اسییت و در زمییان
تألیف تیذكره ییک مثنیوی بیر اسیاس داسیتان تخیلیی بیه نیام فییروز و نسیرین در بحیر
خسییرو و شیییرین در دسییت دارد كییه پایییان نیافتییه اسییت .وی خییط شکسییته را خییوش
مینویسد.
 -41سیدحسییین ،مییتخلص بییه نیییاز جوشییقانی ،خییط نسییخ را خییوش مینویسیید و
نویسنده اطالع چندانی از وی در دست ندارد.
 -44میییرزا یوسییف ،مییتخلص بییه انیییس نهاونییدی ،از مییداحان شییاهزاده محمییود میییرزا
بیوده كیه در جیوانی وفیات یافتیه اسیت .نویسینده اطیالع بیشیتری از وی نداشیته اسییت؛
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ولییی در مجمییعالفصییحا آمییده اسییت كییه او بییه انییدازۀ دو هییزار بیییت شییعر دارد( .نییک
همان ،ج :1ص .)11
 -41میرز ا ابوالحسین ،میتخلص بیه فیردوس شییرازی ،همیراه بیا بیرادرانش متیولی بقعیۀ
میرمحمییدبن موسیییالکییاظم (ع) و از طلبییههییای معییروف شیییراز بییود .وی در جییوانی
وفات یافت و بیشتر اشعارش پس از وفاتش از میان رفت.
 -43میییرزا محمیید ،مییتخلص بییه مییونس اصییفهانی ،چنییدی ادعییای مهییدویت داشییت .بییه
هندوست ان سفر كرد و بیه شییراز بازگشیت؛ امیا پیس از بازگشیت از هنید اطیالع چنیدانی
از وی در دست نبوده است.
 -41میییرزا محمیید ،مییتخلص بییه مییونس مازنییدرانی ،از منشیییان شییاهزاده محمییدقلی
میرزا بود كه نویسنده اطالع بیشتری از وی ندارد.
 -45میرزا محمیدعلی اصیفهانی ،ملقیب بیه آقیا بیزرگ ،دانیش تخلیص میکیرد و در آغیاز
چینیفروش بود .وی در زمان تألیف تذكره در حیات نبوده است.
 -46میرزا عبیدالرحیم ،میتخلص بیه دانیش شییرازی ،بیه غزلسیرایی تماییل داشیت و بیه
شیوۀ حافظ شعر میسرود .نمونهای از شعر وی:
در آرزوی وصل تو روزی كه بمیرم

در خاک بَرَم حسرت دیدار و دگر هیچ

 -41مییال درویییش قییاینی اهییل خراسییان و سییاكن اصییفهان بییود .چنییدی در خییدمت
معتمدالدولییه میییرزا عبییدالوهاب نشییاط اصییفهانی بییود .پییس از آن بییه شیییراز رفییت.
نویسنده به همۀ اشعار وی دسترسی نداشته است.
 -49میییرزا محمیید ،مییتخلص بییه مخلییص شیییرازی ،از اشییراف شیییراز بییود .وی بییه
شهرهای گونیاگون اییران سیفر كیرد و سیرانجام در سیفر بیه نجیف وفیات یافیت و همیان
جییا بییه خییاک سییپرده شیید .وی دیییوانی دارد كییه پسییرش آن را از دییید دیگییران پنهییان
میداشت.
 -44آقا بابا ،معروف بیه مییرزا عیارض اصیفهانی ،پیارهدوز بیود .نویسینده همیۀ اشیعار وی
را در دسییت نداشییته امییا دریافتییه كییه وی طبییع شییوخی داشییته اسییت .چنیید بیتییی كییه
مؤلف برای نمونه آورده است از اشعار طنز شاعر نیست.
 -411میرزا معصیوم خلیف الصّیدق ،معیروف بیه مییرزا محییط ،بیه فارسیی و عربیی شیعر
میسییرود؛ امییا نویسیینده از اشییعار عربییی وی نمونییهای نیییاورده اسییت .وی در جییوانی
بدرود حیات گفت.
 -414شیییخ محمیید ،مییتخلص بییه قییانع شیییرازی ،اصییلش از بحییرین بییوده و در شیییراز
متولد شده است.
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 -411آقییا محمییدجعفر ،مییتخلص بییه مطبییوع شیییرازی ،پییس از چنییدی انییزوا در سییال
 4131بدرود حیات گفت .نویسنده به همۀ اشعار وی دسترسی نداشته است.
 -413میییرزا ابوالحسیین ،مییتخلص بییه حریییف جنییدقی ،همییۀ شییاهنامۀ فردوسییی را از بییر
و بیه غزلسییرایی تماییل داشییت .وی بیه دربییار فتحعلیییشیاه رفییت و آمید میکییرد .حریییف
جنییدقی دیییوانی دارد كییه نویسیینده آن را دیییده ،امییا در زمییان تییألیف تییذكره آن را در
اختیییار نداشییته اسییت .مؤلییف اشییعاری از وی را آورده اسییت كییه در میییان آنهییا تخلییص
حریف دیده میشود:
از این افسانه میترسم برد خواب عدم ما را

حریف از وصل او حرفی مگوییدم مگوییدم

 -411میییرزا محمدحسیین اصییفهانی ،مییتخلص بییه ظریییف ،از اعیییان اصییفهان و در
خییدمت صییدر اعظییم حییاجی محمّیید حسییین خییان اصییفهانی بییود .وی گییاهی شییعر
میسرود.
 -415شیییخ عابیید كییازرونی ،مییتخلص بییه عییارف ،دیییوانی دارد كییه بییه نظییر نویسیینده
رسیده است.
 -416آقا محمدتقی اصفهانی ،متخلص به عارف ،عاشق جوانی عطار شده بود.
 -411مییرزا نییورالعین ،میتخلص بییه واقیف هنییدی ،از شیاعران بنییام هنید بییود .نویسیینده
اشعار وی را در دست نداشته است.
 -419هادی بیگ شییرازی ،میتخلص بیه شیایق ،از مالزمیان دربیار زندییه بیود و پیس از
انقراض زندیه بیه مصیاحبت حسینعلی خیان طیایر درآمید .وی سیپس بیه اصیفهان رفیت
و همانجا در سال  4136به دیار باقی شتافت.
 -414علییی عسییکر اصییفهانی ،مییتخلص بییه شییایق ،اصییلش از اصییفهان بییود ،ولییی در
شیییراز پییرورش یافتییه بییود .وی دیییوانی دارد كییه در زمییان تییألیف تییذكره در اختیییار
نویسنده نیست .هدایت میگویید كیه شیغلش دوزنیدگی بیود و غزلسیرایی مییكیرد( .نیک
همان ،ج :1ص )114
 -441پیر مراد بیگ ،میتخلص بیه مشیفق شییرازی ،از بیزرگزادگیان زندییه بیود كیه بیه
دلیل عالقیه بیه كسیب علیم از شیغل دییوانی رویگیردان بیود .در مجمیعالفصیحا بیه نیام
«مشییفق كرمانشییاهی» آمییده اسییت( .همییان ،ج :6ص  )433وی شییرحی بییر دیییوان
حافظ نوشته كیه بیه نظیر نویسینده نرسییده اسیت؛ امیا مؤلیف بییان میکنید كیه بسیمل
شیرازی در تذكرۀ خود بیه نیام دلگشیا از شیرح مشیفق بیر دییوان حیافظ نیام بیرده و آن
را خییالی از حسیین ندیییده اسییت .مشییفق شیییرازی در حییال نوشییتن شییرحی بییر اشییعار
خاقانی بود كه در سال  4131اجل وی را مهلت نداد.
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 -444میییرزا صییادق اصییفهانی ،مییتخلص بییه نییاطق ،هرچنیید اشییعار مطلییوبی نییدارد ،در
تییاریخ اسییتاد بییود .قطعییه و قصییاید هفتییاد بیتییی دارد كییه هییر مصییراعی تییاریخ اسییت.
نویسنده اشیعاری از وی را بیرای نمونیه آورده اسیت كیه در تیاریخ وفیات یکیی از عالمیان
دین ،تاریخ بنای مدرسه و تیاریخ بنیای گنبید حضیرت معصیومه در قیم اسیت .شیعر زییر
را در تاریخ بنای گنبد حضرت معصومه (ع) سروده است:
این قبّیۀ گلبنیی اسیت بیه زییور برآمیده
یا پاک گوهریسیت پیر از زییور آمیده
روی جهییان ز درگییه او یافییت آبییرو
پشییت فلییک بییه سییجدۀ او چنبییر آمییده
وز عرش بر زمیین پیییکیدیگر آمیده
فوج ملک زشیوق دمیادم گشیوده پیر
كز آن دهیان فکیر پُیر از شیکّر آمیده
گفتم ز جود شاه بیه عیالم قصییدهای
 -441میرزا محمدعلی یزدی ،متخلص به وامق ،از سادات یزد است.
 -443آقییا محمدصییالح ،مییتخلص بییه وامییق اصییفهانی ،دیییوانی دارد كییه در زمییان تییألیف
نویسنده در اختیار وی نیست.
 -441میییرزا محمییدرحیم ،مییتخلص بییه بیییدل شیییرازی ،طبیییب بییود .وی در زمییان
صییفویه بییه اصییفهان رفییت و در دربییار خییدمت میییكییرد .در زمییان كییریم خییان زنیید بییه
شیییراز رفییت .بیییدل در دربییار محمدشییاه قاجییار بییه طبابییت مشییغول شیید .او دوبییاره بییه
شیراز بازگشت و همان جا وفا یافت.
 -445محمییدامین خییان ،مییتخلص بییه بیییدل نیشییابوری ،از امیییران نیشییابور بییود و از
كییودكی شییعر میسییرود .وی در دربییار شییاهزاده محمییدولی میییرزا راه یافییت و لقییب
ملییکالشییعرایی گرفییت .بیییدل نیشییابوری دیییوانی بییا بیسییت هییزار بیییت شییعر دارد كییه
نویسندۀ تذكره آن را دیده ،اما در زمان تألیف آن را در اختیار نداشته است.
 -446میییرزا محمدسییعید ،ملقییب بییه آقاجییانی و مییتخلص بییه سییائل شیییرازی ،دیییوانی
دارد و بسیییاری از اشییعارش در میییان اهییل زبییان مشییهور بییود .نویسیینده چنیید مثنییوی از
وی را شنیده است.
 -441میرزا محمیدعلی ،میتخلص بیه ماییل آشیتیانی و فرزنید مییرزا كیاظم آشیتیانی ،از
مستوفیان محمدشاه قاجار و از دبیران شاهزاده عباس میرزا بود.
 -449آقییا محمیید ،مییتخلص بییه مایییل شیییرازی ،بییرادر بسییمل شیییرازی ،مؤلییف تییذكرۀ
دلگشا است.
 -444شییخ محمیدرحیم ،میتخلص بیه سیائل اصیفهانی ،خیود را شیاعری غیرا میدانسیت
و به شعر بیشتر شاعران خرده میگرفت.
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 -411میییرزا ابوالقاسییم آذربایجییانی وزیییر عبییاس میییرزا بییود و بییه فارسییی و عربییی شییعر
میسرود .وی حافظهای قوی داشیت ،آن گونیه كیه قصیاید طیوالنی را بیا ییک بیار شینیدن
به خاطر میسیپرد .مییرزا ابوالقاسیم بیه سیرودن ربیاعی تماییل داشیت و مضیامین بیشیتر
رباعیاتش نه خیاالت شاعرانه بلکه مطابق واقعیت است.
جییز بییه تییاریکی از چییه نییان نخییورد
بییا فییالن گفییتم ای پسییر پییدرت
سییایهاش دسییت سییوی كاسییه بییرد
گفییت :ترسیید ز روشیینی كییه مبییاد
 -414میییرزا نجفعلییی ،خییرم شیییرازی تخلییص میکییرد و بیشییتر غزلیییانش بییه نییام
فتحعلیییشییاه قاجییار اسییت .امییا هیییچ یییک از نمونییههییایی كییه نویسیینده از شییعر وی
برگزیده است ،اینگونه نیست.
 -411مییرزا هاشییم ،میتخلص بییه خیرم اصییفهانی ،از بیزرگزادگییان اصیفهان بییود و از راه
زراعت امرار معاش میکرد.
نتیجهگیری:
 -4بیشتر شاعران در دورۀ قاجار میزیستهاند.
 -1قالبهای مورد توجیه شیاعران قصییده ،غیزل ،مثنیوی و گیاهی ربیاعی بیوده اسیت .بنیا
بییر تییذكرۀ محییک شییعرا بسیییاری از شییاعران اییین دوره در میییان قالبهییای شییعری مییورد
استفادۀ خیود حتمیاً از قصییده نییز بهیره میجسیتهانید و برخیی از آنیان همچیون شیهاب
ترشیییزی ،عنییدلیب كاشییی و مییال صییحبت كاشییی در قصیییده اسییتاد بودنیید .مجمییر
اردستانی افزون بر قصیده در غزل نیز مهارت داشت.
 -3موضییوع اشییعار آنهییا بیشییتر مییدح و عاشییقانه اسییت .مییدحیات در سییتایش امامییان،
فتحعلییی شییاه و گییاهی شییاعران دیگییر اسییت كییه در قالییب قصیییده و گییاهی غییزل
میسروده انید؛ همچیون قصیاید مییرزا مفتیون تبرییزی ،خیاوری تبرییزی ،ماییل تهرانیی و
 ...و غزل نشیاط اصیفهانی در میدح فتحعلییشیاه .فتحعلییشیاه ،شییدای ییزدی و  ...نییز
قصییایدی در مییدح امامییان (ع) دارنیید .نیییری شیییرازی نیییز قصیییدهای در مییدح وصییال
شیرازی سروده است.
عاشییقانههییا را در قالییب غییزل یییا مثنویهییای غنییایی میسییرودهانیید؛ همچییون مثنییوی
انیییسالعاشییقین اثییر میییرزا هییدایت دامغییانی و مثنویهییای بهییرامنامییه ،یوسییف و زلیخییا و
خسرو و شیرین اثیر شیهاب ترشییزی .وجیود شیعرهای میدحی ایین شیاعران را از سیبک
بازگشت دور میکند.
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 -1شییاعران پیشییههییای گونییاگونی داشییتند؛ برخییی از راه كتابییت روزگییار میگذراندنیید،
همچون صیفای اصیفهانی ،مییرزا عسیرت شییرازی ،مییرزا نصیرت شییرازی و  . ...برخیی
اهییل تجییارت بودنیید ،همچییون طلعییت اصییفهانی و عابیید اصییفهانی .پیشییۀ مشییترک دیگییر
در میییان برخییی از شییاعران آن روزگییار ،زراعییت بییود كییه شییاعرانی همچییون میییرزا علییی
اكبییر اصییفهانی ،میییرزا امییید اصییفهانی و شییرر اصییفهانی بییه آن مشییغول بودنیید .در میییان
آنان شاعرانی هم بودنید كیه پیشیهای در دربیار داشیتند؛ همچیون بییدل شییرازی ،ماییل
تهرانی ،بیبیی عفیت شییر ازی ،مییرزا هیدایت دامغیانی و سیفیر شییرازی كیه در سیفارت
هندوستان مشغول بود.
 -5بسیاری از شیاعران از بیزرگ زادگیان بودنید؛ همچیون مییرزا كوكیب شییرازی ،فطیرت
مازندرانی ،آقا محمد شیرازی ،صبور كاشی و . ...
 -6در میییان شییاعران آن دوره كسییانی هییم بودنیید كییه بییه زبییان عربییی هییم شییعر
میسرودند؛ همچون میرزا ابوالقاسم آذربایجانی ،نشاط اصفهانی و میرزا محیط.
 -1فردوسییی ،نظییامی و حییافظ از شییاعران مییورد توجییه آنییان بودنیید .دانییش شیییرازی
غزلیییات خییود را بییه شیییوۀ حییافظ میسییروده و حریییف جنییدقی همییۀ شییاهنامه را از بییر
بوده است .مثنویهیایی نییز بیه تقلیید و در بحیر آثیار نظیامی سیرودهانید؛ همچیون مییرزا
كوكب شیرازی ،میرزا هدایت دامغانی و شهاب ترشیزی.
 -9بسیاری از شاعران در زمان تألیف تذكره در قید حیات بودهاند.
 -4جیز میییرزا هییدایت دامغییانی هییچ یییک از شییاعران بییه تصیوف تمییایلی نداشییته اسییت
كه این تمایز میان سبک این شاعران با سبک بازگشت است.
 -41چییون مؤلییف تییذكره همییۀ شییاعران را در مهییارت سییخنوری و شییاعری میسییتاید،
سبب میشود حقیقت امر قابل تشخیص نباشد.
 -44بیییش از سییی درصیید شییاعران آن روزگییار اهییل شیییراز بودنیید و یییا در شیییراز
میزیستهاند.
 -41حقیقییت امییر در مییورد فتحعلیییشییاه ،شییاهزادگان و امییرا آشییکار نیسییت؛ زیییرا
نویسییندۀ تییذكره جنبییۀ اغییراقآمیییز و تکییرار را در آن پیییاده و بییه دور از واقعیییت زمییان
همه را عدالتگستر و رعیتپرور توصیف كرده است.
 -43برخییی از شییاعران افییزون بییر فنییون شییعر در علییوم دیگییر نیییز دانشییی داشییتند و
برخییی كتابهییای تییاریخی نیییز مینگاشییتند؛ همچییون میییرزا همییای مییروی و نییاطق
اصفهانی.
 -41بسیییاری از شییاعران خطییی خییوش داشییتند و كتابییت میکردنیید؛ همچییون نیییری
شیرازی ،نشاط اصفهانی ،میرزا كوكب یزدی و . ...

/ 111سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی /51آبان 4344

 -45در میان شاعران سیه زن شیاعر نییز دییده میشیود :بییبیی عفیت شییرازی ،بییبیی
عشرت ،بیبی عشرت شیرازی.
 -46اشعار بسییاری از شیاعران بیه نظیر مؤلیف نرسییده و ییا در زمیان تیألیف تیذكره بیه
آنها دسترسی نداشته است.
 -41از برخییی شییاعران اییین دوره و آثارشییان در تییذكرههییا نییامی بییه میییان نیامییده یییا
بسیار اندک از آنان یاد شده اسیت و تنهیا در تیذكرۀ محیک شیعرا میتیوان بیا آنیان آشینا
شیید .از آن جملییه میتییوان بییه میییرزا عسییرت شیییرازی ،بیییبییی عفییت شیییرازی ،بیییبییی-
عشییرت شیییرازی ،نصییرت خییان دكنییی ،میییرزا نصییرت شیییرازی ،میییرزا امییید اصییفهانی،
میرزا محیط ،فکیار شییرازی ،مییرزا عیارض اصیفهانی ،شیایق اصیفهانی ،سیایل اصیفهانی،
مایل شیرازی ،میرزا مکین نطنزی ،خاوری تبریزی و  ...اشاره كرد.
 -49آثییاری از اییین دوره بییاقی مانییده كییه هنییوز تصییحیح نشییده اسییت ،همچییون رسییالۀ
تحفهالحرمین خاوری تبریزی.
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