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 چکیده

 

ها  از مهمترین منابع برای شناخت احوال و آثار شاعران است. یکی از این تذکره ی شعریها تذکره      

نام دارد « ستان پارسشکر»، هجری قمری تألیف شده 3131و در سال  ه از دورة قاجاریه برجای ماندهک

ـ که به شاعران دیار این تذکره ( است. ق 3131-3821الملک شیرازی ) و از آثار محمدحسین شعاع

جلد اول آن ای از  نسخهدر دو مجلد بوده، اما در حال حاضر تنها احتماالً ـ  ختصاص داردفارس ا

در  .در دست استشیرازی(  ةریدتا شو آثار ارسنجانیشاعر، از  هشتاد و یک)مشتمل بر احوال و آثار 

منابع و مآخذ، شیوة الخط،  نسخه و رسمه، به بررسی سبک، این مقاله بر آنیم تا پس از معرفی این تذکر

افزاید  ای که به ارزش این تذکره می مسأله در شناخت شاعران بپردازیم. این اثراهمیت و  نویسی تذکره

 برخی ازاند و وی با  الملک بوده این تذکره معاصر شعاع صاحبان تراجم تعداد قابل توجهیاین است که 

، خوشنویسهنرمند )از شاعران ذکر شده در این تذکره  برخیاز آنجا که  .آنان ارتباط داشته است

 .در آن یافتدربارة تاریخ خوشنویسی ایران  یاطالعات مفیدتوان  میاند،  هم بوده و نقاش( گر تذهیب
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 مقدمه

باشد.  های شاعران می ها برای شناخت شاعران بایسته است، تذکره از جمله منابع مهمی که رجوع به آن

پردازند، بسیار بر جای مانده است.  ها می زبان و اشعار آن ها که به شاعران فارسی خوشبختانه از این دست تذکره

. بیان سرگذشت و آثار 3بندی کرد:  به سه گروه تقسیمتوان  به طور کلی مطالب موجود در این نوع آثار را می

. نقد اشعار و طرز 1گیرند(  ها را این دو مورد در بر می بیشتر حجم تذکره. ذکر اشعار ایشان )8شاعران 

 سرایی آنان، نکاتی در باب اقتباس، سرقات و ... در دیوان شاعران. سخن

عموماً متأخّر دیار حاوی اطالعات مهمی دربارة شاعران  ها که تاکنون به چاپ نرسیده و یکی از این تذکره

الملک شیرازی  نام دارد و از آثار محمدحسین شعاع 3«شکرستان فارس»و یا « شکرستان پارس»فارس است، 

( است. گرچه از این اثر تنها نسخة ناقصی شناسایی شده، اما همین نسخه ق 3131-3821)« شعاع»متخلص به 

 دهد. ی را در اختیار خواننده قرار میهم اطالعات ارزشمند

الملک و تذکرة شکرستان پارس، به بررسی این تذکره از جهات مختلف  در این مقاله پس از معرفی شعاع

نویسی  نسخة بر جای مانده از این اثر، شیوة تذکره الخط و کتابت تک معرفی و بررسی رسمخواهیم پرداخت. 

و اهمیت این تذکره در شناخت شاعران، تاریخ هنر  آخذ این اثر، سبک نثر، منابع و مدر این کتاب الملک شعاع

همچنین با توجه به ناقص بودن نسخة  )خوشنویسی، تذهیب و نقاشی( و تاریخ چاپ از جمله این موارد است.

 های آن داریم. این تذکره سعی در به دست آوردن مطالب و افتادگی

 

 الملک شیرازی شعاع

نویس  شاعر و تذکره ،ابوالحسن یفرزند حاج 8الملک تخلص به شعاع و ملقب به شعاعمشیرازی محمدحسین 

هزار و دویست و هشتاد و نه، یک ساعت  در روز شنبه یازدهم ذیقعدةالحرام سنة یک»وی دورة قاجاریه است. 

زاده شد.  (313: 3121شیرازی،  )شعاع« طراز به طالع حوت از بطن مام قبل از ظهر در دارالعلم شیراز مسرّت

جدّش های شایانی کرده است،  جدّ اعالیش حاجی علیرضاخان در دوران آقامحمدخان قاجار خدمت

ق(  3111-3823محمدابراهیم از فرط رستگی به درویش ابراهیم شهرت نموده و پدرش حاجی ابوالحسن )

الشأن داشت  ای جلیل ایفهمادر وی نیز دختر میرزا محمدعلی متخلص به ناطق بود که طبازرگان و امّی بود. 



 

 

این ناطق، محمدعلی مجتهد، ابن الحاج میرزا محبعلی پیشنماز و واعظ، ابن میرزا محمدعلی )همان، همانجا(. 

 (. 313: 3133گلشن تخلص بود )نک داور، 

همراه برادر بزرگترش به مکتب فرستاد و هیچ از راه تربیت  او را به ساله بود که پدر وی محمدحسین هفت

ق مادرش درگذشت و در قبرستان دارالسّلم شیراز به خاک سپرده شد )شعاع  3811در سال تشویق فرو ننهاد. و 

و در تکیة حافظیه مدفون گشت که پدرش از دنیا رفت  سال داشت سیزدهر و پ(.  2شیرازی، حال و مقال: 

ای نماند که با پای شوق  درسهم»اما وی همچنان در طریق علم پویان بود تا آنکه به قول خود پ(  2)همان، 

: 3121، شعاع شیرازی« )ندویدم و محفلی نبود که از هندسة ذوق سری نکشیدم تا بدین مایه که هستم رسیدم.

313.) 

، برای برگزیدن تخلص تفألی به کلیات سعدی زد و این مصراع گاه که به شاعری پرداخت محمدحسین آن

قرار داد )همان، « شعاع»، از این رو نام شاعری خود را «ور بشکستشعاع روی تو بازار ماه و خ»پدیدار شد: 

313.) 

ق( جزو منشیان حکومتی حکام فارس بوده  3823برادر بزرگتر شعاع محمدحسن متخلص به دبیر )متولد 

گذرانیده است. مدتی در بندر میناب به کارهای دیوانی و دولتی روزگار  و زندگانی را بدین طریق می

)کتابت نیمة نخست مجموعة احوال  ق زنده بوده است 3118و حداقل تا سال ( 333و  31)همان، ه گذرانید می

؛ نک شعاع شود دیده می 3118ذالحجةالحرام  83که در انجامة آن تاریخ سه شاعر را وی به عهده داشته 

چون در کار زرگری ق( نام داشته و  3183-3818برادر کوچکتر وی نیز عباس ) (.ر 31: رسالة شعشعهشیرازی، 

پرداخته، تخلص زرگر را برای خویش برگزیده  ماهر بوده و ضمناً در کنار کار روزانه به شعر و شاعری نیز می

شعاع شیرازی، گذرانیده و در همانجا درگذشته است )نک  بهار می است. زرگر اواخر عمر خود را در بندر چاه

 (.31اند )نک همان،  ها خواهری نیز داشته آن (.831-811و  31 :3121

گذرانید و  الملک شغل و درآمد ثابتی نداشت. با خرید و فروش کتب خطی و آثار عتیقه روزگار می شعاع

گرفت. وی تا پایان عمر مجرد زیست و همنشین و همسر و  هایی می گاهگاهی از ممدوحان خویش صله

ل مُهر و سکه و تسبیح و غیره بود. اگر جایی بالین وی کتاب و دفتر و شعر و نسخ خطی و آثار هنری از قبی هم

ها فراهم  نشست. حاصل این تالش یافت آرام نمی گرفت تا بدان دست نمی یکی از این آثار هنری را سراغ می



 

 

های  ای از دیگر نوادر هنری بود و چه بسا نسخه های خطی نفیس و گنجینه نظیری از کتاب آوردن مجموعة بی

 (.33ابخانة وی فراهم آمده بود )همان، منحصر به فردی که در کت

های خود  ها از کتاب بازتاب داشته است و در آن شدر آثارشناس بودن وی  و کتاباین کتابخانة غنی 

 نویسد:  میپ(  3)خود  مثالً در جنگ اشعارکند؛  ها نقل می گوید و یا از آن سخن می

اش دیده نشد،  شته شده و آن کتاب نسخهحقیر را کتابی است خطی که تخمیناً چهارصد سال است نو»

شاید منحصر بوده باشد... . اعتبار آن کتاب خطی بیش از تذکرة آذر است جهت تقدم زمان در نوشته شدن 

خان آذر، دیگر آنکه ممکن است که آن یک غزل را کاتب سهواً در دیوان اهلی  آن کتاب تا زمان لطفعلی

ها نیست. غالب کتّاب دارالطباعه  چاپ که چندان اعتمادی بر آن های ترشیزی نقل کرده باشد، خاصه کتاب

 « نمایند. به جهت جلب منفعت اشعارات مردم را کم و زیاد می

تمامی  به نیز مثنوی معراج خیال تجلی شیرازی را ـ از آنجا که نسخة آن کمیاب است ـ شکرستان پارسدر 

 (.پ 13-پ 11کند ) نقل می

ش مطابق  3181ن هشتاد و هفت سالگی در عصر روز چهارشنبه دهم خردادماه الملک سرانجام در س شعاع

 (.33: 3121شعاع شیرازی، ق در شیراز درگذشت ) 3131اآلخر سنة  هشتم جمادی

آنچه از نفایس کتب و دیگر آثار هنری از مرحوم شعاع باقی ماند، چون وارث آگاه و دلسوزی نداشت، به 

شیرازی ها را یک  اما خوشبختانه کتابای نصیب کسی شد  رفت و هر قطعهوسیلة برادرزادگانش به تاراج 

الزمان فروزانفر چند روز بعد از مرگ شعاع به شیراز  اصغر حکمت به اتفاق مرحوم بدیع خرید. استاد فقید علی

نة کتابخا های دیگر به ها را با کتاب های شعاع را خریداری نمودند. شادروان حکمت آن و تعدادی از کتاب رفتند

 (.33به نقل از همان،  822 های ادبی شیراز، انجمنامداد، ) دانشگاه تهران اهدا کرده است.

 :تاکنون شناسایی شده است اثر هشتالملک  از شعاع

در این جنگ اشعار شاعران . محفوظ است 1322در کتابخانة مجلس شورای اسالمی به شمارة  :جُنگ شعاع -3

ر(، حاجی سبزواری  31ر(، عرفی شیرازی ) 32پ تا  8اهلی شیرازی ) جملهمختلفی گردآوری شده، از 

ر( و ... . در چند جای این جنگ مهر خود شعاع  81پ(، نظامی ) 31پ(، فردوسی ) 31متخلص به اسرار )

 ر(. 833ر و  813پ،  312ر،  31ر،  81ر،  3شود ) دیده می



 

 

گوید و از آنجا که این تذکره  ستان پارس سخن میپ( از تألیف تذکرة شکر 21در اوایل این جنگ )شعاع 

، بنابراین گردآوری این ق نوشته شده )نک بخش تذکرة شکرستان پارس در همین مقاله( 3131در سال 

الزمان رضوانی دربارة مشروطه  بندی از فصیح ترکیب اثرق آغاز شده، اما در همین  3132مجموعه به سال 

 پ(. 322-ر 321شود ) ق به بعد( دیده می 3182)

، شامل )نک بخش منابع این پژوهش( به طبع رسیده 3121که در سال تذکرة شعاعیه یا نمکدان فارس  -8

اند، با  ق با مؤلف کتاب معاشرت و مکاتبت داشته 3181تا  3111تراجم یکصد و پنج شاعر است که از سال 

 (.833: 3131یک مقدمه در سبب تألیف و خاتمه در احوال مؤلف )گلچین معانی، 

شود و شامل  در کتابخانة مجلس شورای اسالمی نگهداری می 3133ای از آن به شمارة  تذکرة شعرا: نسخه -1

مجد همگر، ضیاءالدین، نویدی، الدین مرزبان،  ابوالعالء گنجوی، رفیعشرح حال و اشعار شانزده شاعر است: 

 الدین غیاث شیرازی ری، ارشدی، روزبهان بقلی و کمالضخافغانی، اثر، اوجی، بدرالدین، امین، زنگی، عرفی، باب

 .(118: 3133صدرایی خویی، )

هایی از آن در کتابخانة دانشکدة ادبیات و کتابخانة مرکزی  : تاکنون به چاپ نرسیده است و نسخهدیوان -2

: 3121درایتی، نک شود ) دانشگاه تهران، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی و کتابخانة فرمانفرماییان نگهداری می

 هزار بیت گفته است )شعاع شیرازی، حال و مقال: خود شعاع زمانی تعداد ابیات خود را زیاده از دویست (.888

 ر(. 3

هایی است که به او  نامه: مشتمل بر سرگذشت وی، شعرهایش و نامه سرگذشتالملک یا  حال و مقال شعاع -3

 شود می نگهداریکتابخانة مرکزی دانشگاه تهران در اکنون حکمت  813ای از آن به شمارة  اند. نسخه نوشته

 .(81 :3123پژوه،  )دانش

هایی که ظاهراً نویسنده بعدها افزوده و بخشی  منتخب و خالصة تذکرة شعاعیه است با افزودهاشعة شعاعیه:  -3

ت )شعاع ق در روزنامة هفتگی پارس چاپ نموده اس 3113تا ذیحجة سال  3113از آن را از محرم سال 

نامة »ای از این تذکره به کوشش م. رضای هزار شیرازی با نام  برگزیدههمچنین  (.33: 3121شیرازی، 

 در چاپخانة هزار شیراز منتشر شده است. 3113به سال « خردپژوهان

 اش بحث خواهیم کرد. تفصیل درباره شکرستان پارس که در ادامه به -3



 

 

پ(،  8منقول از شکرستان پارس )زرگر اصفهانی سه شاعر: ل و اشعار احواه به همراه ترجمة عشعشرسالة  -2

حکمت در  813ای از این مجموعه به شمارة  نسخه پ(. 28ر( و مضطرب شیرازی ) 82حجاب شیرازی )

بر آن « جُنگ»ها عنوان  و در فهرست نسخه شود. بدون عنوان است کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

به . در ابتدا مقدمة شعاع و شرح احوال سه شاعر منقول از سه تذکرة وی آمده (38: 3123پژوه،  انشاند )د نهاده

های  فهرست نسخهدر )همان، همانجا( پژوه  دانشاینکه و  3188حجة  کتابت برادر خود محمدحسن دبیر در ذی

شعاع در شعبان به خط خود رسالة شعشعه البته ) کامالً صحیح نیستآن را به کتابت خود شعاع دانسته خطی 

 .(است 3188

السلطنه تألیف  الملک آن را به اشارة منصور میرزای شعاع در ادامه نیز رسالة شعشعه نوشته شده که شعاع

در چندین صفحة این  پ(. 28اند )«شعاع»کرده و شامل ابیاتی از شعرای متقدّم و متأخّر است که دارای لفظ 

 پ(. 333ر و  28ر،  23خورد ) نسخه مُهر خود شعاع به چشم می

: 3131؛ گلچین معانی، 33و  32: 3121تنها چهار اثر وی معرفی شده بود )نک شعاع شیرازی،  پیش از این

بررسی مبسوط این آثار  تذکرة شعرای وی توجه نشده است. و نامه ، سرگذشتشعشیهرسالة ( و به جنگ، 832

 پردازیم. شعاعیه ـ که هدف اصلی این پژوهش است ـ میگنجد. اینک به بررسی تذکرة  در این مقال نمی

 

 پارس تذکرة شکرستان

الدوله و در زمان  میرزا رکن نقی به فرمان شاهزاده علیالملک این تذکره را ـ که نخستین اثر اوست ـ  شعاع

این سال در  بهو ( 12: 3121)شعاع شیرازی، ق تألیف کرد  3131سال فرمانروایی پدر این شاهزاده در شیراز به 

ای از جلد نخست این  متأسفانه تنها نسخه ر(. 311ر و  21پ،  31کند ) اشاره می شکرستان پارسچند جای 

شناختی آن  شود و اطالعات نسخه در کتابخانة مجلس نگهداری می 1333تذکره در دست است که به شمارة 

 چنین است:

[ ش 2223هـ(، ] 32الملک شیرازی )قرن  عاع)تذکره ـ فارسی(، محمدحسن ش، )تذکره( ارسشکرستان ف»

 (.381: 3123)طباطبایی بهبهانی، « هـ. 32، نسخ، قرن 1333

که  شاعر، از آثار ارسنجانی تا شوریدة شیرازی است هشتاد و یکاین نسخه در بر گیرندة احوال و اشعار 

را شامل هفتاد و هشت ترجمه  اشتباه آن ؛ گلچین معانی بهر 32ترجمه خالی مانده )حشمت در  یکالبته جای 



 

 

( و صفحاتی نیز به منظور افزودن 323: 3131دانسته که جای چهار ترجمه نانویس است، نک گلچین معانی، 

این تذکره در اصل دو مجلّد داشته و جلد دوم  احتماالً .ر و ...( 21-پ 31) استو یا اشعار سفید ها  مدخل

همچنین این تذکره مقدمه  بوده است.« ی»تا « ص»خلص آنان شده که حرف اول ت تراجم شاعرانی میشامل 

توان مطرح نمود؛ یا تذکرة شکرستان اصالً مقدمه نداشته و یا مقدمة آن از  ندارد که دو احتمال در این زمینه می

آغاز این نسخه افتاده است که با توجه به اینکه دو تذکرة دیگر وی )شعاعیه و اشعة شعاعیه( مقدمه دارند، 

 رسد. تر به نظر می حتمال نخست ضعیفا

که نسخة حاضر به خط خود شعاع و در واقع طرح اولیه و ناقص جلد اول بوده که  همچنین بعید نیست

های بعد نهاده است. در میان آثار  سلهای کامل این تذکره در اختیار ن دست روزگار تنها آن را از میان نسخه

ذکرة شعرای خود به خط نسخ )همانند تذکرة شکرستان( است )نک شعاع، حواشی وی بر ت توسطکتابت شده 

 نویسد: ( میر 2پ و  1الملک در مقدمة خود بر اشعة شعاعیه ) (. شعاع118: 3133صدرایی خویی، 

چون بعضی از دوستان جانی و برادران روحانی از دور و نزدیک، ترک و تاجیک، خواهش و درخواست »

گدازی،  ه شکرستان فارس و شعاعیه که وقتی به قلم این غریق بحر جانطبع و انتشار تذکرتین مسمی ب

اند، در انجام امر آن  شعاع شیرازی، سمت ترقیم و صورت ترسیم یافته و فکر ثاقبش در هم بافته، نموده

بزرگان جهان و سخنوران مهان عجالتاً از دو راه معذور است و صورت دادن آن کار بزرگ از خود حقیر 

زمین و فصحای مقدم،  تذکرة شکرستان که زیاده از هفتادهزار بیت از نظم و نثر شعرای مشرق دور. طبع

متوسطین و متأخرین است با این بضاعت مزجاة و عدم اجزای مطیع و نواقص کارخانجات، آسان شمردن 

 .«کاری مشکل است و پای آمال در گل... 

آن آثاری است که در بوده و منظور از آثار منثور همانند  ربنابراین تذکرة شکرستان بیش از هفتادهزار بیت شع

 33ر و  33هم نقل شده )مقدمة اهلی شیرازی بر قصیدة مصنوعه و همچنین مثنوی سحر حالل در  نسخة حاضر

دهم آنچه  هزار بیت دارد، یعنی یک تنها حدود هفتمانده از این تذکره  نسخة باقی ر(؛ در حالی که تک

 رده و طبع آن را مشکل دانسته است.الملک یاد ک شعاع

 هایی دارد که بر چند قسم است: گونه که پیش از این اشاره شد، این نسخه افتادگی همان

دانسته و یا درصدد تکمیل  شاعر که نویسنده یا کاتب آن را نمیو یا سن و سال الف( مربوط به سال وفات 

 است: ، بنابراین جای آن را خالی گذاشتهآن بوده



 

 

 ر(.  3هزار و دویست و ... به عالم باقی شتافت ) رزا ابوالقاسم( در حدود یک)می -3

)ابن خفیف( صد و بیست و چهار سال عمر یافت و در سال سیصد و ... رایت سفر آخرت برافراشت  -8

 ر(. 3)

 ر(. 11) ( در سال هزار و دویست و ... به روضة رضوان خرامیدساغر) -1

گذرد )البته منقول از مقدمه فرصت بر  اکنون که از عمرش ... سال می)شوریده( موالنا از بدایت شباب ت -2

 ر(. 311دیوان شوریده، 

 پ و ...(. 13پ،  11ب( در نقل ابیات هم گاهی جای کلمه یا کلماتی خالی مانده است )به عنوان مثال در 

 پ(. 32) ستا ج( احتماال چند کلمه و یا یک خط افتاده و هیچ جایی برای تکمیل آن گذاشته نشده

 ر(. 32)است د( یک مدخل )حشمت( خالی مانده و تنها عنوان آن نوشته شده 

 ر( صفحه یا مقدار قابل توجهی از یک صفحه سفید مانده:

پ( به قصد گنجاندن اشعار زردوز و تکمیل خالی گذاشته شده است. شاید هم  21یک صفحة تمام ) -3

گر به نقل از این تذکره موجود است ولی در این نسخه دیده برای تکمیل مدخل زرگر بوده که در منابع دی

 (.در ادامه به توضیح این نکته خواهیم پرداختشود ) نمی

ر( حدوداً یک صفحه خالی گذاشته شده است. همچنین  21-پ 31« )رامش»و « راز»در فاصلة میان  -8

 اند. ر و پ چنین 11پ،  12پ،  13صفحات 

هایی نیز با برخی از شاعران داشته است، از جمله مراسله  نگاری تذکره نامهوی برای تألیف و تکمیل این 

الملک شیرازی متخلص به خلف که در اصفهان ساکن بوده و سواد مراسلة شعاع با وی  خان رکن با میرزا سلیمان

غرّة  تاریخپ( آمده است. در پایان آخرین نامة خلف  331-ر 332الملک ) و جواب او در حال و مقال شعاع

نسخة شکرستان آمده و تألیف اثر  درج شده، در حالی که شرح احوال و اشعار وی در تک 3133االولی  جمادی

 کند. شاید ترجمة احوال وی بعداً به این تذکره افزوده شده است. ق نقض می 3131را در سال 

ه ترجمة احوال دو شاعر که الملک توانستیم ب های خطی مرتبط با شعاع ها و نسخه با تتبع در برخی از جنگ

 ها ذکری نرفته است، دست یابیم: اما در این نسخه از آن در این تذکره موجود بوده

بایست در تنها نسخة موجود از جلد اول  زرگر اصفهانی: با وجود اینکه شرح احوال و آثار وی می -3

پ که پس از  21شد، شاید صفحة گونه که پیش از این نیز ذکر  نیست. همان اما چنین تذکره موجود باشد،



 

 

شرح احوال وی به نقل از شکرستان  مدخل زردوز خالی مانده، به قصد اضافه کردن این مدخل بوده است.

 1-پ 8)همو، رسالة شعشعه پ( و  321جنگ شعاع )شعاع شیرازی، شود:  پارس در دو نسخه دیده می

 که احتماالً آن اشعار هم از شکرستان پارس است.اند  ر(. هر دو نسخه در ادامه اشعاری از زرگر نقل کرده

 ر( از فرصت شیرازی آمده است: 21-پ 81بندی ) فرصت: در جنگ شعاع پس از نقل ترکیب -8

افزا از نتایج افکار ابکار ... آقا میرزا آقا المتخلص به فرصت  آرا و این اشعارات روح بند دل این ترکیب»

میرزا محمدحسین الشریف ابن المرحوم الحاج ابوالحسن شیرازی چون است و این بندة فقیر سراپا تقصیر 

ام در حاالت و گزارشات شعرای فارس از مایتقدم و مایتأخر و  یک سال قبل از این تذکره تألیف نموده

الذکر مرقوم  ای از احوال و اشعار موالنای سابق موسوم است تذکره به شکرستان پارس، در آن کتاب شرذمه

کنم که بر  جناب را بدون اشعاراتی که بعد از حاالتشان ذکر است از آنجا نقل می ر حاالت آناست و حقی

 پ( 21« )آرا حال قائل مجهول نماند. خوانندة این ترکیب دل

کنیم )نک  پردازد که برای پرهیز از اطناب از ذکر آن خودداری می و پس از آن به نقل ترجمة احوال وی می

 پ(. 23-پ 21ار: شعاع شیرازی، جنگ اشع

همچنین شعاع در این تذکره احوال پدر )حاجی ابوالحسن(، جد )درویش محمدابراهیم( و جد اعالی خود 

ر(، گرچه شاعر بودن این سه تن  2)حاجی علیرضاخان( را آورده بوده است )شعاع شیرازی، حال و مقال: 

 مشخص نیست.

ها را پیش از این  ه نویسنده شرح احوال و اشعار آنهایی ک مدخلاشاراتی به  ،در متن موجود از شکرستان

توان به نام شاعرانی که در این اثر ذکری از  شود و با توجه به این مسأله می آورده و یا خواهد آورد، دیده می

پ(، میرزا کوچک  3ابوالقاسم فرهنگ )میرزا  ، دست یافت:ها نیست اما در این نسخه نامی از آن ها رفته آن

(، میرزا محمدتقی ر 311و  پ 83میرزا آقا فرصت )پ(،  3)میرزا محمدنبی مخلص ر(،  13پ و  3وصال )

پ(، میرزا  32)محمدصادق کوکب ، پ( 33آمد،  ی در حرف سین از جلد اول میگرچه باید نام وسحاب )

 پ(. 13میرزا حبیب قاآنی )پ( و  23محمدحسین عالی )

 

 الخط نسخة شکرستان رسم

 به شرح زیر است:نسخة موجود الخطی  اهم خصوصیات رسم



 

 

 سرکش ندارد.گاف در همه جا  -3

ـ که در این تذکره تماماً نقل در قصیدة مصنوعة اهلی شیرازی و همچنین در مثنوی سحر حالل وی  -8

الخط آن دو و نیز رنگ حروف در قصیدة مصنوعه اهمیت دارد، اما با توجه به  خصوصیت رسماند ـ  شده

های شاعر در تذکره جزو اهداف اصلی نیست و نیز به  گویی دن صنایع بدیعی در شعر و تصنعاینکه نشان دا

جدید نوشته الخط  همه به یک رنگ و با رسمباید الخط و امکان نداشتن چاپ رنگی،  دلیل دشواری آن رسم

 . به عنوان مثال این بیت اهلی در سحر حالل:شوند

 دو به یک آهنگم آن خم شده هر  بازوی من ساخت دو آهن کمان

 گونه کتابت شده است: اینپ(  32)

 خم شده هر دو به یک اهنکم ان  بازوی من ساخت دو اهن کمان

را رعایت کند. در تجنیس ین، ذوقافیتین و بحرشاعر در این مثنوی خواسته است در هر بیت صنایع ذو

 وی نیز انواع صنایع خطی آورده شده است.قصیدة مصنوعة 

 ،برخالف اَ آ )مثالً آرد( و ا )مثل پا(،مصوت بلند د )آ( به صورت الف )ا( نوشته شده است. الف ممدو -1

 یک خط در کنار خود دارند، البته نه در همة موارد.

 د.ان جمالت عربی عموماً مشکول است. حتی برخی از کلمات فارسی هم مشکول شده -2

 اند.  شته شدهنو« خورد»و « خورسند»به صورت « خُرد»و « خرسند» -3

 با یک واو است. « طاووس» -3

 اند. نگاشته شدهو ... « آئه»و « زیبائی»به صورت و بعضی کلمات دیگر « آیه»و « زیبایی» -3

 ،گوشداشتم ،پشیمانشدبطریقیکه، یکفرسنگ،  اند: بیکموی، برخی از کلمات به یکدیگر متصل شده -2

نعت صنوعة اهلی شیرازی هم )البته برای نشان دادن صتمام حروف بیتی از قصیدة مایخوشا.  ،یکزمانم

  ر(. 38) بدیعی آن( متصل نوشته شده است

 همزه در برخی از کلمات کتابت نشده است: مامون، رافت، تایید، موانس.  -1

 نگاشته شده: کارگذاران. « گذاردن»به صورت « گزاردن» -31



 

 

قدها، پردها، کرشمها، عُشود: شهنامها،  وندد، حذف میپی می« های جمع»گاه که به  آن« های غیرملفوظ» -33

این  ها و ... . البته در مواردی ها، پرده ها، عقده نالها، غنچها، میوها، سلسلها و سجدها؛ به جای: شهنامهنقطها، 

 ر( و ... . 13ها ) ر(، باده 83ها ) قاعده رعایت نشده: کُشته

 «.خواتون»به صورت « خاتون»ه است، همچنین نوشته شد« برخواستن»به شکل « برخاستن» -38

 بینی. بینی، به بستم، نه اند: به و ... جداگانه کتابت شده« نبینی»، «ببستم»در « نـ»و « بـ» -31

 نعمةاهلل، والیة. آمده است: جهة،« ة»در برخی کلمات عربی به صورت « ت» -32

 اند. نگاشته شده «شدست»و « ندیدست»به صورت « شده است»و « ندیده است» -33

حذف نشده است: « مغبچگان»و « دیوانگی»، «بارگی»هنگام تبدیل به « مغبچه»و « دیوانه»، «باره»در « ه» -33

 گان. گی و مغبچه گی، دیوانه باره

 نوشته شده است.« نشأه»به صورت « نشئه» -33

شنگرف است جز در قصیدة شاعران در آغاز و همچنین عناوین اشعار تماماً به رنگ  تخلصدر این نسخه 

ها به رنگ شنگرف نوشته شده تا صنعت  مصنوعه و مثنوی سحر حالل اهلی که برخی از حروف و مصراع

پ  11پ(. همچنین در  33 -ر 33رنگ است )نک  بدیعی آن نمایان شود. در این موارد گاه عناوین اشعار آبی

 عنوان شعری به رنگ سیاه کتابت شده است.

 

 نویسی شیوة تذکره

ترجمة شاعران را عموماً پس از آوردن تخلص وی ـ به ترتیب حرف تهجی ـ الملک در شکرستان پارس  شعاع

ای که  در دو نسخه« زرگر اصفهانی»کند؛ به همین دلیل عنوان آغازین مدخل  و بدون انتسابش به شهری آغاز می

، نباید درست باشد و (حکمت 813مجموعة ) شاعرشرح احوال سه ترجمة وی را دارند، یعنی جنگ شعاع و 

خصوص به این دلیل که این تذکره مربوط به شاعران  ، بهبدون انتساب به اصفهان بودهاحتماالً عنوان آغازین آن 

البته اگر تخلص شاعر مشخص نبوده و یا تخلصی نداشته، به لقب، کنیه و یا نام مشهور وی است.  دیار فارس

 مام شاعران ذکر شده در این نسخه مذکر هستند.تبسنده شده است. 

آثار وی دهد و در ادامه به  شعاع در ابتدا نام کامل و نسب وی به همراه انتسابش به دیاری را توضیح می

کند.  در صورت امکان سال تولد و وفات، محل دفن و اگر شاعر زنده باشد سن و سال وی را بیان می پردازد. می



 

 

پ،  81پ،  1 توان دید )مثالً در اند، در انتهای ترجمة وی می که در سال وفات شاعر سروده تاریخی را گاه ماده

 پ و ...( 32پ،  33 پ، 23

آزمایی  ای که شاعر در آن طبع از انواع قوالب شعریرا های گوناگونی  تا آنجا که در توان اوست، نمونه

متعددی شعر قوالب در  یشاعراز اگر  ؛شود می ترتیب مشخصی اعمالهم در آوردن اشعار کند.  کرده، نقل می

 مسمطقطعه، قصیده، ، عموماً چنین ترتیبی خواهد داشت: نقل کندها  باقی مانده باشد و گردآورنده بخواهد از آن

 بند، غزل، رباعی، دوبیتی و مثنوی. و ترکیب

پردازد و این  اهمیت اثر می یاو اش  نسخهبودن  یاببه دلیل کمو یا شعر نقل تمام یک منظومه شعاع گاه به 

مصنوعه و سحر حالل اهلی را  ةهم قصیدشناس بودن وی و کتابخانة ارزشمند او.  مسأله بازتابی است از نسخه

 پ(. 11و  1) تجلی رامیرزا علیرضا آورد و هم معراج خیال  می هایشان همراه مقدمه به

نویسی و تراجم نگاشته شدة  ت به تذکرهنسبر(  8)الملک در جنگ خویش  در انتها ذکر نظری که شعاع

 نماید: خود دارد، ضروری می

معلوم باد که این حقیر را رسم است که اگر همه بیت از هر کدام از شعرا بنویسم به قدر وُسع و استیعاب »

کنندگان آن، صاحب آن  نویسم که بر مطالعه خود شرح حال قائلش را در حاشیه یا مقدم از شعر می

 « هول نماند.اشعارات مج

  

 در شکرستان پارس نقد ادبی

الملک عالوه بر ذکر سرگذشت و نسب شاعران و نقل اشعار آنان گاه نکاتی در زمینة نقد اشعار شاعران و  شعاع

 کند که ارزش بسیار دارد: طرز سخن ایشان بیان می

 ر(. 3اثر: به طرز متأخّرین دیوانی در هجو تمام کرده. خیاالت پست و بلند داشته ) -3

 پ(. 83گفته را نقل کرده است )« به طرز باباطاهر عریان»ایزدی: اشعاری که وی  -8

 ر(. 18پور فریدون: این چند رباعی که به طرز باباطاهر گفته در این تذکره ضبط شد... ) -1

 .ر( 13) توحید: قصیده را نیکو سرودی و غزل را به طرز خواجه حافظ نیکو و باحالت گفتی -2

جناب به مذاق عاشقان عارف و عارفان عاشق موافق و سخن او  ین و اشعار نمکین آنحافظ: ابیات رنگ -3

شود؛ همانا واردات  کس مشتبه نمی یک از استادان نیست و به کالم هیچ را حالتی است که در گفتار هیچ



 

 

ش حالی لقب یافته.... سخنانش از تکلّفات خالی و اشعار دالویز« الغیب لسان»غیبی است، لهذا از بزرگان 

اند، اشعار دیگران را نیز به او ملحق  جناب بعد از وی جمع نموده بنیان آن دیوان فصاحت ر(. 23است )

شناس اشعار او مانند ماه درخشان در میان ستارگان ممیز و ممتاز  اند، ولی در نزد ناقد بصیر سخن ساخته

 پ(. 23است )

سعدی در جامعیت و حکیم فردوسی طوسی در  به اعتقاد فقیر مانند خواجه حافظ در غزلیات و شیخ -3

المسکن در خمسه و حکیم خاقانی  االصل گنجوی شاهنامه و مولوی معنوی در مثنوی و شیخ نظامی قمی

سرایی که هر یک در اقلیمی از اقالیم سبعة نظم پادشاهند،  شیروانی و حکیم انوری ابیوردی در قصیده

 .پ( 23) شاعری به عرصة ظهور نیامده

 .پ( 32) : طبع موزونش بیشتر به طریق حکیم ناصر خسرو علوی راغبحکیم -3

: )سائل( چند مثنوی گفته که از میان رفته و بعد از وفاتش اشعار سائل آمده است تهمچنین درباب سرق -2

یاران در صدد تقسیم غزلیاتش برآمدند و برادرانه قسمت نمودند، مگر قلیلی را که نتوانستند؛ از جمله 

ادمش که ذکرش در حرف خا گذشت، بسیاری از خیاالت سائل را سارق گشت. چنانچه در خادم نام خ

 های سائل را دیدم که از جمله غزلی است که مطلعش این است: ای از غزل جنگی کهنه پاره

 ز ابروی تو چشم برنگیرم  ژگان تو گر زند به تیرمـم

ه سؤال از موطنش فرموده بودند، به اندک مکان ک آخرِ این غزل را خادم قیری در پیشگاه خاقان جنّت

ام. معلوم شد که بیچاره همان یک  تغییری به اسم خویش خوانده و من بنده این قصه را در تلو نامش نوشته

 .ر( 13-پ 13) شعر بدیهه را هم از سائل به سرقت برده

 

 تذکره منابع و مآخذ

 شمارد:  ها استفاده کرده، بر می آن شعاع شیرازی در شکرستان خود نام برخی از کتبی را که از

 .(پ 23و  ر 11ر و  3اکبر نوّاب ) تذکرة دلگشا اثر میرزا علی -3

 (.ر 23 و ر 11پ،  83ر،  3خان هدایت ) الفصحای رضاقلی مجمع -8

 (.ر 3خان هدایت ) العارفین رضاقلی ریاض -1

 پ(. 13پ و  11خان ) شمع انجمن از محمد صدیق حسن -2



 

 

 ر(. 23ذر بیگدلی )آتشکدة آ -3

  پ(. 23المؤمنین قاضی نوراهلل شوشتری ) مجالس -3

 ر(. 311دیباچة فرصت بر دیوان شوریده شیرازی ) -3

 ر(. 23شیرازنامه تألیف ابوالعباس بن ابوالخیر ) -2

 پ(. 23اند )مثالً در  های هر یک از شعرا نیز مورد رجوع وی بوده دیوان -1

شده و وی منابع دیگری نیز دیده  بع مورد رجوع شعاع محدود به این منابع نمیالبته به احتمال بسیار منا

ر( مطالبی را به نقل از کتاب دریای کبیر فرصت  3-پ 8، کما اینکه وی در جنگ اشعار خود )بوده است

دارد )نک  شکرستان پارسکند که شباهت بسیار با مدخل وی در  شیرازی در شرح احوال اهلی شیرازی نقل می

. همچنین در برخی از تراجم گرچه نامی از منبع استفاده شده آورده پ( 1شعاع شیرازی، شکرستان پارس: 

تر به مأخذ آن ترجمه دست یافت؛ مثالً یقیناً او شرح احوال  های قدیمی توان با مطالعه در تذکره شود، اما می نمی

 (.111: 3128دایت، الفصحای هدایت گرفته است )نک ه پ( را از مجمع 21جعفر خشتی )

اصالت و کند و از این منظر این اطالعات وی  های خود نقل می ها و دیده وی در قسمت معاصران از تجربه

طبق آماری که از تراجم این تذکره گرفته شد، از میان این هشتاد شاعری که شرح  دارد.تاریخی بیشتری اهمیت 

وفات سی و پنج شاعر در قرن سیزدهم تا زمان آغاز حیات و نفر در قید  بیست و دو، ذکر شدهاحوالی از آنان 

 ق( بوده است. 3131تألیف )

 

 شکرستان سبک نثر

دهد؛  ها را عموماً اشعار )و در برخی موارد متون منثور( نقل شده از شاعران تشکیل می قسمت اعظم تذکره

شاعران در مقدمة این اشعار و در شرح بنابراین تنها آن قسمت از متن منثوری که گردآورنده و نویسندة تراجم 

البته  شناختی را داراست. نویسد، قابلیت بررسی سبک احوال و آثار آنان و برخی از مسائل مربوط به نقد ادبی می

باید توجه داشت که سبک نثر منبع مورد مراجعة گردآورنده و نویسندة یک تذکره بر طرز نگارش وی تأثیر 

و  احوالشرح های سبک نثر شعاع در  رة حاضر مقدمه ندارد، در زیر به بررسی ویژگیاز آنجا که تذک گذارد. می

 پردازیم:  این اثر میآثار موجود در 

 : این جمالت بیشتر مثل و یا مصراع و بیت است :در ادامه و یا میان جمالت فارسی جمالت عربی -3



 

 

 .ر( 11کسی این قطعه را به نظم آورده، نزد غزالی فرستاد و هی هذه ) بی -

 .پ( 23نشانش کالشَّمسِ فی رابِعَةِ النَّهار در جمیع اقطار در نهایت اشتهار ) بنیاد بالغت دیوان معرفت -

نه بر وجه  )حافظ( جناب آثار آن به مضمون هُوَ المِسکُ ما کَرّرتَهُ یَتَضَوَّعُ این اشعار آبدار معرفت -

 پ(. 23)انتخاب، بلکه از راه اختصار اختیار و ثبت شد 

 : شوند حرف واو به یکدیگر متصل می چند جمله پیاپی با: تعدد وصل -8

)خاوری( در عنفوان شباب خاطر به کسب کماالت گماشته و از علوم عربیه و فنون ادبیه بهرة وافی  -

بود، رخت سفر به جانب طهران بسته و در آنجا با  برداشته و چون اختر بختش را رو به ارتفاع می

ست دست داده، در خدمت میرزا شریف صدر اعظم که وزیری بود بزرگانش برخاست و نش

مآب  که محل اعتماد و اعتقاد جناب صدارت ضمیر و دبیری عطاردنظیر راه و اعتبار یافته، چندان فالطون

رفته معروف حضرت شاهنشاهی و  جات و تسطیر فرمایشات مشغول بوده و رفته آمده و به تحریر رسیله

مدار بر امثال و اقران مباهی و به  للّهی گردیده و به حضور بار در آن دربار معدلتّا منظور نظر رأفت ظل

 ر(. 32... )نگار خاصّة حضور همایونی برقرار گشته منصب ملفوفه

 وفات شاعر تعبیرهای مختلفی دارد:برای  -1

 ر(. 3)آگه( در سنة هزار و دویست و چهل و چهار در شیراز وفات یافت و به روضة جاوید شتافت ) -

( صد و بیست و چهار سال عمر یافت و در سال سیصد و ... رایت سفر آخرت برافراشت )ابن خفیف -

 ر(. 3)

 ر و پ(. 3)اختر( در سال هزار و سیصد و دو از دار فانی درگذشت ) -

 ر(. 1)امین( در سال هفتصد و چهل و پنج رحلت نمود ) -

در برخی موارد مسجع آغاز شرح احوال ـ و  ذکر القاب و انسابالملک ـ مخصوصاً در  سجع: نثر شعاع -2

دربارة این گونه نثرهای آهنگین در ق( از معاصران شعاع  3111-3833)الدولة شیرازی  فرصتاست. 

 نوشتة قابل توجهی دارد: ها تذکره

صاحبان تذکره و غیره را رسم این است که چون خواهند شاعری را ذکر کنند، پس از نام و »

شمارند و فضیلت خود را به  رای شاعر به الفاظی مسجع و مقفا میبلقبش اوصافی چند 

دارند. بسا شاعری که الف را از بی نداند، فقط طبعی دارد که گاهی  پردازی مشهود می عبارت



 

 

فالن ’نگارند  یا می ‘نادرة زمان و اعجوبة دوران ’نویسند: گوید، در حق آن مثالً می شعری می

 (.33: 3133)فرصت شیرازی، ... .« ‘علمی کافیصاحب فضلی است وافی و جامع 

 بندی کرد: توان به سه گروه تقسیم را از نظر سجع می شکرستانالبته این قسمت از 

ها قائل بوده و این مسأله اعم از  مربوط به شاعرانی است که شعاع احترام زیادی برای آن الف( مسجع:

(، بسمل شیرازی پ 1جمة احوال اهلی شیرازی )شاعران معاصر و غیرمعاصر وی است. مثالً او در تر

 از جمالت موزون و مسجع بهره برده است.  ... ر( و 23حافظ شیرازی )ر(،  18پ(، پور فریدون ) 81)

 :نثر مسجع در شکرستان فارسای از  نمونه

رامش کازرونی( در کماالت مسلّم عصر خود بوده و گوی سبقت از همگنان ربوده. اشعار »)

بیات رنگینش بر جاللت شان و سموّ مکان وی برهانی است قاطع و از طرز متین و ا

 ر(. 21« )اش انوار فصاحت و بالغت ساطع. آرایی آرایی اسلوب نظم سخن

 آهنگی کمتری دارند: اسجاع کمتری در متن به کار رفته و همچنین کلمات پایانی هم مسجع: ب( نیمه

سیرت و نیکوسریرت. نزد استاد جلیل آقا  شپروین( اسمش میرزا خلیل. جوانی است خو»)

میرزا آقا متخلص به فرصت که ذکرش خواهد آمد، تحصیل علوم متداوله کرده و تخلص از 

 پ(. 83« )جناب دارد. آن

 ج( غیرمسجع: 

باشی بقعة متبرکة  ادیب( اسمش میرزا هاشم از جملة فرزندان آقا میرزا بابای ذهبی متولّی»)

السالم و از نوادگان جناب آقا محمدهاشم  علیه« شاه چراغ»شهور به حضرت سید میر احمد م

 پ(. 2« )گوید. درویش است. گاهی شعری می

مقصود به صورت ادبی: شعاع در برخی موارد جمالت را با استفاده از تشبیه، استعاره، صنایع بیان  -3

 آراید: بدیعی و ... می

 پ(. 3ز لوح خاطر سترده ))آسوده( به مجاهدات بدنیه زنگ کدورات نفسانیه ا -

؛ در این جمله عالوه بر اینکه ر( 3)آگه( در کتاب دلگشای برادرش نوّاب ... نامش مذکور است ) -

مانندی نیز دارد و به عنوان صفتی برای این کتاب قرار داده  ای از نوّاب است، ایهام نام تذکره« دلگشا»

 شده است.



 

 

 

 شکرستان پارساهمیت 

نمودار اهمیت فارس در شعر و شاعری عهد قاجار است که بیشتر شاعران این تذکره از تذکرة شکرستان پارس 

اند و از  همچنین برخی از این شاعران با خود شعاع و یا پدرش مصاحبت داشتهآن زمانند و معاصر نویسندة آن. 

 یابد و منبعی ارزشمند برای این شاعران است: این نظر نیز این تذکره ارزش بیشتری می

 پ(. 88یزدی: فیض صحبتش مکرر دست داده و ابواب مالطفت به روی این بنده گشاده )ا .1

 پ(. 33) ها رشتة دوستی و مواسات محکم بوده اش سال حجاب: با والد من بنده .2

 پ(. 31) اش رشتة دوستی احکام داشته حسرت: با والد من بنده .3

 ر(. 21) اش رشتة الفت استوار بنده داری توپخانة مبارکه برقرار و با من رونق: به منصب سررشته .4

هاست با من بنده  مدت .ساکت: حال در شیراز سکنی دارد و الّا به قدر ضرورت معاشرت ننماید.. .5

 پ(. 11) مؤلف طریق موافقت و مرافقت مسلوک دارد

شعاع در ترجمة احوال برخی از شاعران به تحقیق پرداخته و مواردی را در آن زمینه روشن کرده است 

 نویسد: می روزبهان؛ مثالً وی در شرح حال شود ها کمتر دیده می ه در تذکرهک

بعضی او را فَسَوی دانسته و در حاالت او چنین نگاشته که مدت پنجاه سال در جامع عتیق شیراز وعظ »

فرموده و مع هذا از صاحب فتوحات نقل نموده که وی عمری در مکه مجاور بوده، ولی آنچه از  می

ازنامه تألیف ابوالعباس بن ابوالخیر که در سال هفتصد و سی و چهار شروع در آن نموده ظاهر کتاب شیر

 ر(. 23« ).. .شود آن است که دو شیخ روزبهان بوده. می

ر( تنها در این تذکره آمده است و تذکرة دیگری که اطالعی از احوال و  33همچنین احوال و اشعار خرسند )

 مضطرب شیرازی ابیات زیر را در وصف تذکرة شکرستان پارس سروده است: م.اشعار او بدهد سراغ نداری

 آنکـــه همـــین تـــذکره ترتیــــب داد   

 هسـتی خــود صــرف در ایــن کــار کــرد 

ــذکره ــت  تــ ــفت او رواســ  ای در صــ

ــد  ــت کنـ ــأله فرصـ ــین مسـ  حـــلّ چنـ

 زیـــب، چنـــین زیـــب داد کاغـــذ بـــی 

 قــــدر نهــــانِ همــــه اظهــــار کــــرد

ــدر خــور ادراک ماســت     ــک نــه ان  لی

 او اگــــر از مشــــغله فرصــــت کنــــد



 

 

ــی   ــحابی نَمـ ــف آرد ز سـ ــه کـ ــا بـ  تـ

 ورنـه در ایـن دایـره هــر کـس کـه بــود     

ــون  ــه خـ ــور از اندیشـ ــد دل دانشـ  شـ

ــط ــک مضـ ــة آن نیـ ــرد رب از غصـ  مـ

 

 یــا کــه یکــی جرعــه بَــرَد از یمــی      

ــزود    ــزش ف ــر عج ــر س ــی ب ــذر هم  ع

ــرون    ــدحت بـ ــدة مـ ــدش از عهـ  نامـ

ــدوه و درد   ــم و انـ ــون غـ ــت زبـ  گشـ

 ر( 31، رسالة شعشعه)شعاع شیرازی،  

 

 تاریخ هنر

ها در شکرستان پارس آمده، عالوه بر شاعری به  از آنجا که بعضی از شاعرانی که ذکری از احوال و آثار آن

توان  تذکرة حاضر انعکاس یافته، میاند و این مسأله در  پرداخته هنرهایی چون خوشنویسی، تذهیب و نقاشی می

 ان به دست آورد:اطالعات مفیدی نیز دربارة این هنرها از شکرست

شوند و  در میان شاعران خوشنویس ذکر شده در این تذکره، استادان انواع خطوط دیده می: الف( خوشنویسی

. البته کاتبانی نیز معرفی ها را با بزرگان آن نوع خط خاص مقایسه کرده است شعاع در برخی از موارد آن

 خوشنویسان عبارتند از: پ(. 21کرده است ) می هزار بیت تحریر اند، از جمله جهانگیر که روزی یک شده

عسکر ارسنجانی است که جمعی از اکابر دست ارادت  آثار: خلف جناب عارف مجرد، حاج مال علی -3

اند و خلیفة جناب عالم ربانی و محقق صمدانی، مال احمد ارسنجانی بوده که در یکی از  به وی داده

 مثنویات خود در تمجید وی فرموده:

 ت منجلیـردد ز رویـق گـور حــن  اشی ولیـب کر تو میــعس یـای عل

 سـوش نویـا را خـة محبوب مـنام  نویسعسکر تو هستی خوش ای علی

اند و بعد از مرحوم میرزا احمد نیریزی کمتر  خالصه این پدر و پسر خط نسخ را در نهایت خوبی نوشته

ر خط نسخ در نگاشتن سایر خطوط قادر و در خط کسی به پایة این دو نفر رسیده و جناب آثار عالوه ب

ناخن که از صنایع غریبه است ماهر و به نوشتن کالم اهلل حمید مجید به جهت حکّام و اکابر اشتغال دارد و 

 پ(. 3مبلغ دویست تومان این زمان و زیاده، هدیة نوشتن هر قرآنی به وی دهند )

 .پ( 3اتدبیر )نظیر و دانشوری است ب آسوده: خطاطی است بی -8

 .ر( 3میرزا ابوالقاسم: بعد از درویش مجید طالقانی خطّ شکسته را چون وی کمتر کسی نوشته ) -1



 

 

ها با جناب حاجی  گذرانیده و سال نگاشته. روزی به کتابت می بهجت: خط نسخ را خوش می -2

 پ(. 18نموده ) العابدین سیّاح معاشرت و اظهار خلوص نیّت می زین

 .ر( 11انواع علوم سیّما طب ماهر و از اکثر خطوطش نصیبی وافر بوده ) بیدل: در -3

 ر(. 13های بسیار خفی را ) را، خصوصاً قلمتوحید: جمیع خطوط را خوش نوشتی، خاصّه خط نسخ  -3

حجاب: در خط نستعلیق مشهور آفاق و به اتفاق شناسندگان خط بعد از میرعماد، خطّاط معروف،  -3

 پ(. 33ان در خط نستعلیق نرسیده )پایة ایشاحدی به 

 پ(. 32نگاشته ) غایت خوب می ستعلیق را بهحکیم: خط ن -2

اعتنایی به  الملک در فنّ انشا و خط و ربط و حسن سلوک و رأفت با رعیت و بی خلف: جناب رکن -1

 ر(. 33) بدیل زخارف دنیوی بی

 .ر( 31)نستعلیق قادر  داوری: در نگاشتن خطوط خصوصاً شکسته -31

 پ(. 32) نوشته ذوقی: خط شکسته را بد نمی -33

 پ(. 22) رحمت: انواع خط خاصه نسخ را نیکو نگارد -38

 ب( تذهیب

 پ(. 13اوراق و تهذیب اخالق مسلّم آفاق بوده ) تذهیب تسلّی: در

 ج( نقاشی

 پ(. 31حسرت: در صنعت نقاشی کمال مهارت دارد ) -3

 ر(. 31نستعلیق قادر و در صنعت نقاشی ماهر ) کستهداوری: در نگاشتن خطوط خصوصاً ش -8

 

 

 تاریخ چاپ

سابقة صنعت چاپ و ورود آن به ایران و همچنین طبع آثار مربوط به زبان و ادب فارسی در ایران و برخی 

گردد. بارها به  ها پیش از تألیف تذکرة شکرستان پارس باز می های دیگر )از جمله هندوستان( به سال سرزمین

؛ همو، اشعة ر 338و  پ 1)نک شعاع شیرازی، حال و مقال:  شعاع پیشنهاد طبع آثارش داده شده استخود 



 

 

خورد که حائز اهمیت  در این تذکره اطالعاتی نیز دربارة چاپ برخی از کتب به چشم می .ر( 2پ و  1شعاعیه: 

 است:

رة بمبئی به طبع رسیده، در کمال امتیاز هزار بیت است در معمو بنیانش )ایزدی( که زیاده از ده دیوان بالغت -3

 پ(. 88پرواز ) و با نسر طایر چرخ هم

مدت دو سال در بندر بمبئی متوقف و جناب وقار به نوشتن مثنوی ( حکیم و برادرش میرزا احمد وقار) -8

هر دو معنوی و جناب حکیم به نگاشتن دیوان خواجه حافظ با مرکّب چاپ اشتغال ورزیده و به طبع رسانیده، 

 .پ( 32) نسخه کمال امتیاز دارد

در سنة هزار و سیصد و هفت به عزم زیارت عتبات عالیات از شیراز به معمورة  (میرزا ابوالحسن خرّم) -1

 پ(. 32بمبئی رهسپار گردید و مجموعة اشعار خود را در آن سرزمین به طبع رسانید )

مجید و زادالمعاد مطبوع فرموده و طلباً لِمرضاتِ اهلل به خلف: تا به حال چندین هزار مجلد کالم اهلل حمید  -2

 ر(. 33) عموم خلق هبه نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیری نتیجه

از وی که  شعاع شیرازی و شناساندن چهار اثرپس از به دست دادن شرح احوالی از در این مقاله کوشیدیم تا 

ناقص تذکرة شکرستان پارس از منظرهای گوناگونی بررسی تنها نسخة بازمانده و تاکنون معرفی نشده بود، به 

های خطی  نویسی، سبک و ... بپردازیم. با مراجعه به برخی از نسخه شیوة تذکرهالخط، منابع و مآخذ،  چون رسم

حجم اصلی این تذکره های ذکر نشده در نسخة اصلی را باز یابیم.  مربوط به آثار شعاع توانستیم برخی از مدخل

شرح احوال و آثارشان در نسخة نهایی بوده ولی در این نسخة نام برخی از شاعرانی نیز که  نیز مشخص شد.

ها در تألیف این تذکره استفاده کرده ولی در  همچنین برخی از منابعی که وی از آنناقص نیست به دست آمد. 

 ها نامی نبرده است، شناسانده شد. آن مدخل از آن

 بر اساسل شاعران موجود در این تذکره سبک نثری مشخصی ندارد و الملک در نگاشتن شرح احوا شعاع

، گاه این شرح احوال را مسجع، گاه یارزش و احترامی که برای آنان قائل است و نیز منابع مورد استفادة و

 آورد. مسجع و گاه غیرمسجع می نیمه

ات قابل توجهی در باب نقد شعاع در این تذکره نظرافزاید؛  برخی از مسائل ارزش شکرستان پارس را می

نکاتی را روشن با مراجعه به کتب تاریخی اشعار و طرز شاعری دارد. همچنین در شرح احوال برخی شاعران 

. اطالعات دربارة یکی از اند کرده است. تعداد زیادی از شاعران ذکر شده در این تذکره معاصر شعاع بوده

توان از این تذکره دربارة شعرا و اشعارشان کسب  هایی که می آگاهی شاعران تنها در این اثر آمده است. عالوه بر

کرد، اطالعات سودمندی نیز در مورد تاریخ هنر )خوشنویسی، تذهیب و نقاشی( و تاریخ چاپ در این کتاب 

 شود. مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نوشت پی

ده همه جا اثر خود را نویسنگرچه عنوان کتاب افتاده، اما مجلس(  1333در نسخة حاضر از تذکره ) -3

زینت تذکرة  ...آثار  این اشعار فصاحت»گوید:  نامیده است؛ مثالً در شرح حال ایزدی می« شکرستان پارس»

جنگ نک همو، نیز ؛ ر 311ر و  31پ،  33پ،  18 درپ، نیز  88.« ) موسومه به شکرستان پارس گردید..

ضبط شده است. « شکرستان فارس»خ نام این تذکره سَنُ با این حال در برخی از منابع و ؛(پ 21پ و  3اشعار، 

خواهد شرح حال زرگر اصفهانی را از روی این تذکره نقل کند  گاه که می خود شعاع در نسخة دیگری آن

؛ پ 321جنگ اشعار، همو، نیز  ؛پ 8، رسالة شعشعه« )نقل از تذکرة موسوم به شکرستان فارس»نویسد:  می

 .(پ 332و مقال:  ؛ همو، حال12: 3121، همو

ر( سواد مراسالت کتبی و تلگرافی راجع به لقب  331-پ 331الملک شیرازی ) در حال و مقال شعاع -8

اختیار  و به صاحبالسلطنه است  میرزای نصرت الملک آمده است. آخرین تلگراف که از شاهزاده حسینقلی شعاع

 پ(. 332)شعاع شیرازی، حال و مقال:  دارد 3111رمضان  2رئیس دفتر شاهنشاهی نوشته شده، تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منابع

 های چاپی الف( کتاب

های خطی کتابخانة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران، جلد  (، فهرست نسخه3123پژوه، محمدتقی ) دانش

 دوم، تهران: ضمیمة سال دهم مجلة دانشکدة ادبیات.

های دکتر محمود طاووسی،  تکمیل و افزوده الفصاحه، با تصحیح و (، مرآت3133داور، شیخ مفید )

 شیراز: نوید شیراز.

های ایران )دنا(، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  نوشت (، فهرستوارة دست3121درایتی، مصطفی )

 مجلس شورای اسالمی.

های دکتر محمود  (، تذکرة شعاعیه، با تصحیح و تکمیل و افزوده3121شعاع شیرازی، محمدحسین )

 شناسی. اووسی، شیراز: بنیاد فارسط

    های خطی کتابخانة مجلس شورای اسالمی، جلد بیست  (، فهرست نسخه3133صدرایی خویی، علی ) 

و ششم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای 

 اسالمی.

های خطی کتابخانة مجلس  فهرست مختصر نسخه(، 3123طباطبایی بهبهانی )منصور(، سید محمد )

 شورای اسالمی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

(، تذکرة شعرای دارالعلم شیراز )بخشی از دریای کبیر(، 3133فرصت شیرازی، میرزا محمدنصیر )

 تصحیح و تحشیة دکتر منصور رستگار فسایی، شیراز: دانشگاه شیراز.

 های فارسی، تهران: دانشگاه تهران. (، تاریخ تذکره3131ین معانی، احمد )گلچ

الفصحا، به کوشش دکتر مظاهر مصفّا، جلد دوم بخش اول، چاپ  (، مجمع3128خان ) هدایت، رضاقلی

 دوم، تهران: امیرکبیر.

 های خطی ب( نسخه

ز این در دانشکدة حکمت که پیش ا 112شعاع شیرازی، محمدحسین، اشعة شعاعیه، نسخة شمارة 

 شده و اکنون در کتابخانة مرکزی این دانشگاه است. ادبیات دانشگاه تهران نگهداری می

 کتابخانة مجلس شورای اسالمی. 1322ـــــــــ ، جنگ اشعار، نسخة شمارة 



 

 

حکمت کتابخانة  813نامه(، نسخة شمارة  الملک شیرازی )سرگذشت ـــــــــ ، حال و مقال شعاع

 نشگاه تهران )پیش از این در دانشکدة ادبیات(.مرکزی دا

 .1333ـــــــــ ، شکرستان پارس، نسخة کتابخانة مجلس شورای اسالمی به شمارة 

حکمت، نسخة خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران )پیش از این در  813ـــــــــ ، مجموعة 

 دانشکدة ادبیات(.


