
  

  

  

  

  

   ساكيبيك هادي -شايق لرستاني

  شاعر روزگار زند و قاجاريه)  ق1170 -1229(

  

  حميدرضا دالوند

  پژوهشگر

  

  

  كه خــالي ازو نيست هـرجا كه هست    نــام خــداونـــد باال و پســت به

ــردن تــوان    خــداوند عقــل و خداوند جــان   كـــزيــن دو به او راه ـب

  كه خود آگه از ذات خود هست و بس    سد عقل كسنه بر كنــه ذاتــش ر

ــد جـــان    ز جــان آنكه آگــه نباشد چســان   دهد آگهـــي از خـــداوـن

بالندگي . آيد شمار مي  فرازي براي لرها بهة دوم قرن دوازدهم هجري قمري، دورة دويم سدةپار

 روزگاري پريشان و پرآشوب، نه هم در نام، آن آنان تا بنياد يك پادشاهي به نسبت نيرومند و خوش

نشينان زاگرس ميانه را دگرگون  تنها براي مردم ايران سودمند افتاد كه روند تاريخي زندگي كوه

ها دور از پيامدهاي نيك و بد جريانهاي سياسي  گيري كه سده مردان آزاده ولي گوشه. كرد

زيستند، با روي  اي يكنواخت مي نهگو دودمانهاي حكومتگر، در پناه آيينهاي باستاني نياكانشان به

شيراز، پايتخت زنديه، و .  سياست و تاريخ ايران پاي نهادندةكار آمدن دودمان زند ناگزير در پهن

نشينان زاگرس، بيش از هر زمان ديگري  پيوندي فرهنگي با كوه گونگي و هم سبب هم اصفهان به
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زي در تاريخ ايران دارند و از كانونهاي  فرهنگي دراةاين دو شهر، كه پيشين. پذيراي لرها شدند

وين فرهنگي ميان آيند، تأثير ژرفي در پيدايش و دگرگونيهاي ن شمار مي بزرگ فرهنگ ايراني به

آموزي ميان فرزندان سران و سرداران سپاه زند و باسواد  رواج دانش. وارد داشتند خانوارهاي تازه

  . اين دست دگرگونيها استشدن نسل دوم خانوارهاي كوچيده بارزترين نمود

  : نويسد ، چنين مي ناصريةفارسنامفسايي، صاحب،   

خان بيست و چهار هزار نفر لك و لر بودند و ايالت لك و الوار  از چهل و پنج هزار سپاه كريم«

  ١. شهري توقف داشتندةدر چندين هزار خانه به اسم خان

ن اندازه براي پيدايش يك جريان خوبي روشن است كه كوچ جمعيتي تا اي رو، به  از اين  

كه به شايق لرستاني آوازه دارد، » شايق« ساكي با تخلص بيك هادي. فرهنگي چشمگير بسنده باشد

ساكي نامي است .  رخداد چنين دگرگوني ژرفي در ميان خانوارهاي كوچيده دانسته شودةبايد ثمر

  ٢.است هاي لرستان آمده  ترين فهرست طايفه كه در شمار كهن

 از ٣.اند هاي لرستاني، از زاغه تا شمال خوزستان، پراكنده عنوان يكي از طايفه و امروزه نيز به  

دانيم بسياري از لرها به شيراز و  با اينكه مي.  او گزارشهاي كمي در دست داريمةشايق و خانواد

 آنها آگاهي ها و يا سرشناسان درستي از چگونگي كوچ، شمار و نام طايفه اصفهان كوچيدند ولي به

رو، در گزارشهايي كه در  از اين. ساكي نيز از اين قاعده به دور نيست. چنداني در دست نداريم

 پدري شايق كمتر ةدست داريم به پايگاه اجتماعي، دودمان، پدر، تاريخ و سبب كوچ و پيشين

  . است اشاره رفته

 وي، ديوان:  منابع استهاي ما از زندگي شايق براساس اين  دانستهةحال، سرچشم با اين  

هاي   سرودهةخوشبختانه ديوان شايق دربردارند. نويسان نويسان و گزارش تاريخ گزارش تذكره

گيرد، افزون بر  هايش را دربرمي همچنين بخش نخست آن، كه چكامه. غنايي فراواني است

روايان محلي پردازد كه بيشتر از اشراف، شخصيتها و فرمان تغزلهاي غنايي به ستايش كساني مي

 ةرو، با هم از اين. است اي نام و يادشان در گزارشهاي تاريخي برجاي مانده  هستند و تا اندازه

  . زندگي وي در دست داريمة آن، بهترين سندي است كه دربارةدشواريهاي كاربرد معماگون
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نزديك  از دوستان -نويسان، احمد بيك بن فرامرزبيك، مشهور به اختر گرجي در ميان تذكره  

، بيك هاديق، درست يك سال پيش از كتابت ديوان ١٢٢٢ به سال تذكره انجمن آرا در -شايق

، كه بخشي از آن را به تاريخ و  المحمود سفينة محمود ميرزا در ٤.است  او سخن گفته ةدربار

 شايق ة اول، گزارش كوتاهي دربارةدر مجلس سيم، مرتب. است جغرافياي لرستان اختصاص داده 

) ق١٢٤١ (ة، نوشتنگارستان دارا در ٥. است ق نوشته شده١٢٤٠اين كتاب در . دهد دست مي به

 شايق درج شده ةترين گزارش دربار ترين و بدبينانه عبدالرزاق دنبلي مشهور به مفتون، مفصل

است، و نيز  ق نگاشته ١٢٤١، كه به سال  محمد شاهيةتذكر بهمن ميرزاي قاجار در ٦.است 

اند و  ق در حيدرآباد هند، از شايق ياد كرده١٢٥٢ به سال محك الشعرا ةني، نويسندشاملوي خراسا

 ديگري است كه محمد فاضل گروسي، مشهور ةتذكر انجمن خاقان ٧.اند  او نوشتهةمطالبي دربار

اين . است  هنگام فرمانروايي منوچهرخان ارمني گرجي در اصفهان فراهم آورده  ، به»راوي«به 

زمينه دارد و متأسفانه با اينكه نويسنده دوست و همنشين شايق بوده،  لبي در اين كتاب نيز مطا

 الفصحا مجمعخان هدايت در   همچنين، رضاقلي٨.هاي مفتون است اي از گفته هايش چكيده نوشته

گزارش او، با اينكه دورترين نوشته به زمان مرگ سراينده است، . دهد دست مي گزارش كوتاهي به

 ثمر ةتذكر افزون بر اينها در ٩. شناخته شده در ميان پژوهشگران ادب لرستان استتنها گزارش

الدوله  الدوله يا نظام هاي ستايشگران حاجي محمدحسين امين  كه بيشتر جنگي از سرودهناييني

 سيزده نگارش يافته است، بايد نام و نيز ة سي سدةاصفهاني است و به احتمال در سالهاي ده

سفانه أمت.  شايق لرستاني كه بيش از يكصد بيت در ستايش حاجي دارند، آمده باشدهايي از سروده

 خيامپور، ١٠. نگارنده امكان دسترسي بدان نيافت، آن دستنويسةهاي ويژ به سبب برخي محدوديت

در ميان پژوهشگران روزگار ما، نخستين كسي است كه فهرست كاملي از منابع زندگي شايق را 

 زندگي او ةر گزارشهاي تاريخي نيز، نامي از شايق نيست ولي با ستودگان و زمان د١١.دست داد به

  .شويم آشنا مي

در ديوان .  زماني زاده شدن و مردن اوستةپوشيده نيست كه محدودة زندگي هركس فاصل  

  : او و اثرش استةراستي شناسنام  ديوانش ارزش دارد و بهةاست كه به انداز شايق شعري آمده 

  ١٢زهجــرت مرا ســال ده با دويسـت    ست بود از هزار و دويستفزون بي
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ق وي پنجاه سال سن ١٢٢٠پس در سال . يعني پنجاه» ده با دو بيست« اين بيت، ةبر پاي  

ق ١١٧٠حال اگر پنجاه را از هزار و دويست و بيست كم كنيم، سال تولد او يعني . است داشته 

 كه از سنجش ١٣اند ق نوشته١٢٢٩يسان تاريخ مرگش را نو همچنين، بيشتر تذكره. آيد دست مي به

 سال زندگي كرده و درست شش سال پس از تاريخ پايان ٥٩ ما ةتوانيم بگوييم سرايند اين دو مي

  . است ديوانش از دنيا رفته

ق برابر ١١٧٠رو، سال  از اين. ق درگذشت١١٩٣خان سي سال حكومت كرد و در  كريم  

خان برابر با بيست و سومين بهار زندگي  ن و سال درگذشت كريمخا هفتمين سال سلطنت كريم

 ما در لرستان ديده به جهان ة آنچه در دست داريم بپذيريم كه سرايندةاگر بر پاي. شايق است

ق به شيراز ١١٨٠ تا ١١٧٥ سالهاي ةتوان گفت در فاصل ، مي١٤گشود و در شيراز پرورش يافت

 روند رويدادهاي زندگي شايق زندگي وي ةبر پاي. است رده آمده و در آنجا به سرايندگي روي آو

 نخست از آمدن به شيراز تا فروپاشي دودمان زند ةمرحل: توان به دو مرحله تقسيم كرد را مي

 ةپار. ق ادامه دارد١٢٢٩ دوم از پيروزي قجرها تا مرگ سراينده در ة؛ مرحل)ق١٢٠٦ يا ١٢٠٥(

  .دري است دربه دوم هنگامه ةنخست روزگار خوشي و پار

در روزگار خوشي با شاعران و صوفيان بزرگ آن روز، كه در شيراز گرد آمده بودند،   

  : نويسد كه مفتون مي چنان. همنشين بود

و ] شيرازي[و منعم ] كرمانشاهي[و گلشن ] مازندراني[و خرد ] اصفهاني[با شعرا مانند رفيق «

  ١٥.»ديگران آغاز مشاعرت و معاشرت كرد

ميرزا باقر شيرازي، . است پرداخته  ال در اين زمان نزد ميرزايان نيز به كار ديواني ميبه احتم  

در اين دوره افزون بر آرامش و شكوهي كه پادشاهي . دهندگان او باشد از نزديكان و شايد پرورش

ي رفت، وابستگي شايق و كسان شمار مي اي براي رشد همه به زند در شيراز فراهم كرده بود و زمينه

 ةهاي برجست از نكته. گونه افراد بايد دانست چون او به دربار زند را عامل ديگري در رشد اين

اهللا گيالني، فرمانرواي آنجا   نخست زندگي وي، سفر به قزوين و رشت و ديدار با هدايتةمرحل

خي  گزارشهاي تاريةدانيم ولي بر پاي درستي سبب و نيز تاريخ اين سفر را نمي اگرچه به. است

 امير دباج است كه پس از كشته شدن نادر او و پدرش در ةهدايت، پسر حاج جمال فومني، نو
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ق گيالن را تصرف كرد و خواهر هدايت را به عقد ١١٧٢خان در  كريم. گيالن دم از استقالل زدند

يدار در نتيجه، وي فرمانرواي سراسر گيالن شد و تا زنديه پا. خان، پسر دوم خود، درآورد ابوالفتح

هدايت به قفقاز . ق آقامحمدخان به گيالن اردوكشي كرد١١٩٦ و ١١٩٥در . بود به آنها وفادار ماند

ق، هدايت دوباره، به گيالن بازگشت، ١٢٠١باز در . گريخت و گيالن به تصرف قاجارها درآمد

ر جواني او و رو بايد سفر شايق به گيالن را در روزگا  از اين١٦.بار گرفتار آمد و كشته شد ولي اين

ويژه اينكه خود او در  ق گمان كنيم، به١١٩٠ -١١٩٣ زماني ةخاني، يعني فاصل پايان شكوه كريم

  :كند شعري به جواني خويش اشاره مي

  ١٧طلبكار پيري شدم ز اصفهان      به گيالن به عهدي كه بودم جوان

كه خود  ت؛ چنان اس وگذار و سيروسلوك، بوده ظاهراً علت سفر شايق به گيالن براي گشت  

  :است كه مضمون آن چنين است در ابياتي سروده 

به نزد هدايت . در رشت پيرمردي اصفهاني، كه به او بدهكار بودم، طلبش خواست، پول نداشتم«

آمدند و گفتند لگزيان گروهي از مردم ما ) شهري در قفقاز(رفتم، ديدم گروهي از اهالي مسكنجه 

وي به آنها پول داد و مرا نيز . كنند پرداخت ده هزار دينار آنها را آزاد مياند و تنها با  را اسير كرده

  ١٨.»انعام و اكرام كرد تا بدهي اصفهاني را دادم

، گويا در ١٩است اي بلند بزرگي و شكوه درگاه هدايت را ستوده  همچنين، شايق در چكامه  

  :شود ار مي درد شديدي دچ همين سفر، هنگام رفتن يا بازگشت، در قم به دل

  به كاشان گهـــي داغــم به جان    به قـــم گـــاه بنهــاده دردم به دل

  ٢٠به هريك از اينهـــا گـرفتم مكان    به كرمان و طهران و قزوين و رشت

  :گويد داغي كه در كاشان جانش را سوخته، درد عشق است چرا كه جاي ديگر مي

  ٢١ــور بتان سيمبــربه كاشان ز ج    ام كاهي از اشك گلگون گهي چهره

 چراكه با ميرزا باقر بود؛ كار ديواني نيز سفر كرده بود كه ظاهراً براي كرمان و يزد شايق به  

 ٢٢.است  اي از ميرزا آمده پاسخ به نامهدر هاي ديوانش  است و يكي از قطعه  كرده نگاري مي نامه

كه جعفرخان زند در  مانياست و ز   مدتي را در اصفهان سپري كرده، نخستةمچنين در دوره

ستاند، شايق آنجا است و قصيده در ستايش  ق اصفهان را از ميرزا باقر خوراسگاني بازمي١١٩٩
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خان زند،   ستودگانش در اين زمان لطفعلي٢٣.نويسد ريزي او را مي سرايد و نيز تاريخ توپ وي مي

دالرحيم و برادرزاده  پسر عب،خان طائر شيرازي، حسن جعفرخان زند، ابراهيم زند يا انور

، اشعاري در ماده تاريخ فوت افزون بر اين. باقر شيرازي هستند خان و نيز ميرزا اعتمادالدوله ابراهيم

خان الچي،  خان، ملكي خانم، كاظم  ابدالاست و تاريخ مرگ كساني چون برخي بزرگان سروده 

  ٢٤.كند  و غيره را ثبت ميميرزاي بزرگ

سرايد و طبع  به نيكويي مي.  سال سن دارد٣٥ كامل است كه  دوم، شايق مرديةدر دور  

 و زمانه قرار است و بيدر  هدرب.  روزگارش پريشان است،همه با اين. چون يم او پر از گوهرهاست

آمد تلخ شكست دودمان زند بود كه دامنگير لرها  اين پريشاني پي. ستيز دارد بيدادگرانه با وي سر

اي كه از زنديان بر دل داشتند، بر خواري و   ديرينهةسبب كين  به،ان قجر زيرا سياست فرمانرواي؛شد

او . توزي است مهري و كينه اي كامل از اين بي سرگذشت شايق نمونه. ناتواني لرها قرار گرفت

  :گيرد شيدا خرده مي هاي صبا و همان كسي است كه بر سروده

   مثلاين يك مشهور و اين يك    رــصبا به دزدي شع دا وــشي

  ٢٥لزــي و غــاعــن دزد ربــاي    هـآن دزد قصيده گشت و قطع
***     ***     *** 

  اش خوانند رواستــ صبةرــگر تذك    است رــا كه جمله شعـــديوان صب -

  ٢٦تهر شعر ز شاعري كه جويي آنجاس    هر نظم ز ناظمي كه خواهي در اوست

رسد و در برابر  شاه مي  يي دربار فتحعليالشعرا چرخد، صبا به ملك ولي تا چرخ وارونه مي  

 هر كوي و برزن ةكه شايق آوار حالي  در.گردد هايي چند دهن او و يارانش از زر پر مي سروده

 ناگزير براي ،رو اين  از٢٧كند هايش بدان اشاره مي شود و اين دردي است كه بارها در سروده مي

  .آورد شراف روي ميگذران زندگي به ستايشگري فرمانروايان محلي و ا

شايق نيز تا . بودشاه فرمانرواي شيراز   فتحعليدرگذشت، كه آقامحمدخان ،ق١٢١٢سال در   

 در شيراز ،خان اعتمادالدوله  ابراهيمةخان طائر، برادرزاد  زمان را در پناه دوست شاعرش، حسنآن

د و به خدمت شكاشان از آن پس رهسپار  ٢٩.سروداي به ستايش باباخان قجر  چامهو  ٢٨گذراند مي

 بلند بدو ةشايق سه چام. درآمد) ق١١٩٧متولد ( يعني اسداهللا ، آنجاةفرمانرواي شانزده سال
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با ق ١٢١٥ در اسداهللا. بود كالنتر شيراز ،خان پسر دوم حاج ابراهيماو  .است  پيشكش كرده

 ٩٨ او به ةرهاي شايق دربا  سروده٣٠. از دو چشم كور شدمغضوب شدن اعتمادالدوله شيرازي،

 مربوط به وي بهترين توصيف از روزگار پريشاني ةرسد و تغزل دو چامه از سه چام بيت مي

  : كه مضمون آن چنين استاست  سراينده

شايق طاير عرش آشياني كه پاي در دنياي دون دارد، خسرو ملك معني است كه سرش را از «

 گجان بان دل و خسته ن كم ندارد، سوختهاو كه در سرودن از انوري و سلما. آيد افسر جم ننگ مي

ام  اي هستم كه هر شام و سحر آسمان صد نشتر بر رگ و پي ش جفا خوردهني... د آور برمي

گويد برو كه  زر بخواهم مي اگر از فلك سيم و. گردد چرخ اگر يارم شود بخت دشمنم مي. زند مي

: به كنجي نشستم كه خرد گفت پر درد با دلي.  تو را بس است،اشك چون سيم و رخ چون زر

 سراينده، ة به گفت٣١.خان ملك خوفشان بحر طبع و كان فكرت به پاي خان خانان امير اسداهللا

س از اين ناكامي كه ريشه در  پ٣٢ماند  شاعران دربار قاجار ناكام ميةتالشش براي پيوستن به جرگ

  :گويد آورد و مي يدل به خدا پناه م چيني بدانديشان دارد، نخست شاعر شكسته سخن

  زين واقعه كي بود درون ريش مرا    ر راند شه از قول بدانديش مراـگ

  ٣٣ايارب تو مران از درگه خويش مر    اي راند ز در غم نيست مرا ار بنده

  :گويد  ميونهد  آنگاه رو به بارگاه والي اصفهان مي

  ٣٤هبه درگاه والي گرفتم پنا      چو محروم ماندم از درگاه شاه

الممالك، معروف به صدر  الدوله و مستوفي  سپس نظام،الدوله ي محمدحسين امينحاج  

خان  گويند چون با مرگ كريم.  محمدرحيم عالف استةاصفهاني پسر حاج محمدعلي و نو

او از خان قجر به گرمي . حسين آمد محمدةآقامحمدخان از شيراز گريخت، در اصفهان به خان

رو با پيروزي دودمان  اين از.  راه در اختيارش گذاشتةراي ادامپذيرايي كرد و پول و تجهيزات ب

محمدحسين . قاجار، آقامحمدخان او را فراموش نكرد و حكومت اصفهان را به ايشان واگذاشت

 شيرازي و سپهدار ةترين ثروتمندان ايران بود و به همراه اعتمادالدول در روزگار خود از بزرگ

شاه . رفتند شمار مي هشاه ب عبارتي بهتر رقيبان فتحعلي ان و يا بهگرجي بنيانگذار اراك، از نزديك

خان و مهار قدرت او پرداخت ولي با محمدحسين  قاجار پس از استقرار كامل به سركوبي ابراهيم
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 به حكومت ، پسرش،خان  ايران به او، عبداهللاة پس از واگذاري مالي،ق١٢٢١در . همراهي نمود

جاي  ق به١٢٣٤در . الدوله گرديد الدوله لقب يافت و پسرش امين امق نظ١٢٢٨در . اصفهان رسيد

شاه رسيد و شش سال بعد به بيماري يرقان يا زردي  شفيع صدراعظم به صدارت فتحعلي محمد

 ، شايق در ستايش حاجي محمدحسين و فرزندش٣٥.خان جانشين پدر شد درگذشت و عبداهللا

.  كه به آباداني و سازندگي آنها در اصفهان اشاره دارداست   بيت سروده١٢٠ ،الدوله عبداهللا امين

درگاه كه  بايد گفت ،رو ين ا از٣٦.است ستوده بسيار را داري و بخشندگي آن دو  همچنين، مردم

والي اصفهان روزگار به نسبت آرامي براي سالهاي پررنج پايان زندگي شايق فراهم آورد و فرصتي 

  .دكنيافت تا ديوانش را تدوين 

 ديگر سراينده، از همراهي او با محمدعلي ميرزا دولتشاه و سفر ة دو چامة بر پاي،همه اين اب  

  :شويم پر رنجش به شوشتر آگاه مي

  ان كرد مرا زير و زبرــكه اندوه زم بس  كه بيداد فلك ساخت مرا زار و نزار بس

  كه سپه راست سپهدار و سران را سرور  وكت قاجار محمدعلي آنـم شــخان ج

  روي محبت به من خسته جگر گفت از  ه جانــفت از راه محبت به من سوختگ

  ٣٧رمان برــرا فـزه خواهي اگر امرا مــجاي  م مرا تابع شوــويي اگر حكــج صله مي

 ،ده را گردن نهاد ولي ديري نگذشت كه رنج همراهي با ويازهناچار حكم شا ه شايق ب  

شد تا به لطف نظرش از دست ) ع(ت عباس  حضرتا آنجا كه ملتمس ،سخت به تنگش آورد

 ،شاه پسر بزرگ فتحعلي) ق١٢٠٣ -١٢٣٧( محمدعلي ميرزا دولتشاه ٣٨.رهايي يابدشاهزاده 

 سالگي به فرمانروايي لرستان و خوزستان و كرمانشاه برگزيده شد ١٩ق در ١٢٢١نخستين بار در 

همچنين . مناطق غربي ايران بودكشي به ردو كه رهسپار جنگ با روسها شد، سرگرم ا،ق١٢٢٤و تا 

 اسدخان شيركش بختياري را به ، كه طي آنكشيد به شوشتر عظيميدوي رق ا ١٢٣١در 

 بايد همراهي وي با )ق١٢٢٩( با توجه به زمان درگذشت شايق ٣٩.فرمانبرداري خويش واداشت

ه بر گونه ك آن. دباشق ١٢٢١ -١٢٢٤ زماني ةمحمدعلي ميرزا و سفرش به شوشتر، در فاصل

سپس . شود مدتي آنجا ساكن مي. آورد  دولتشاه نخست شايق را از اصفهان به بروجرد مي،آيد مي

 چون هويزه، دزفول و حتي بصره ،گويا در اين زمان سراسر شهرهاي خوزستان. درو به شوشتر مي
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آن اي كه به وصف شيراز و ستايش سه تن از بزرگان   زيرا در تغزل قصيده؛گردد و بغداد را مي

، به اين نكته است و به احتمال بسيار زمانش پس از بازگشت از سفر شوشتر ،است  شهر سروده

از (است،   اي نامشخص كه با رديف اسب سروده شده  همچنين در قطعه٤٠.است  اشاره كرده

آيد كه مخاطبش محمدعلي ميرزا   برمي،)ويژه اشاره به دو سال دوري از اصفهان هفحواي كالم، ب

بار وي به   دليلي براي پايان سفر رنجخودكند كه   درخواست اسب براي بازگشت مي او.باشد

خان زند دارد و از او خنجر طال  بار نيز شايق چنين درخواستي از لطفعلي  البته يك٤١.شوشتر است

خاطر  آزرده  دل انجامد و شاعر نازك  گويا مدتي برآمدن اين خواسته به درازا مي٤٢.خواهد مي

 سنجش اين ٤٤.كند  نيك نام بدفرجام زند آرزوي او را برآورده مية ولي سرانجام شهزاد٤٣.ودش مي

شايق كه روزي . دو خواسته گوياي زندگي شاعر در روزگار پس و پيش از پادشاهي زنديه است

دل «جويد تا تن رنجور و  خواهد، اينك از ناچاري و نياز استري مي از سر سيري خنجر طال مي

  .ه ديار آرام اصفهان رساندب» دردو

 ما فراهم ةآيد اگر درگاه والي اصفهان آرامشي براي سرايند  اين پرسش پيش مي،همه اين با  

 واقعيت اين است كه اگرچه كرد؟آورده بود، چرا آنجا را ترك گفت و دولتشاه را همراهي 

گاه   هيچ، چون او بوداصفهان و آرامش آن بهترين جا براي سالهاي پريشان زندگي شايق و كساني

هاي سر  زمان نيز گويا به وعده چرا كه درهمين. يستسنجيدني با روزگار نخست زندگي وي ن

  :گويد پرده مي آيد و برآشفته و بي كه به تنگ مي تا جايي. ه استخرمن والي دلخوش بود

  ٤٥از آن ترسم روم چون پار امسال از يادت    زخلف وعده پارت ندارم شكوه اما

 جست،  و از او صله ميبرد  به والي اصفهان پناه ميهرچند ،شايق پريشانكه ني است گفت  

 براي زنده ماندن، كماي هرچند  ولي پيوند و همنشيني او با بزرگان دربار زند وي را از اندوخته

  :نويسد كه دوست و همدم او اختر گرجي مي چنان. بهره نكرده بود بي

اي كه در ايام  بعد از انقضاي آن دولت به قليل سرمايه. ال داشتدر دولت زنديه به مالزمت اشتغ«

  ٤٦.»دگذراني مالزمت اندوخته قناعت و در دارالسلطنه اصفهان به فراغت مي

 لرستاني را سخت به درد ةترين دردي كه دل ريش شاعر شوريد  جانكاه،از اينها كه بگذريم  

 درد جدايي شاعر از معشوق ؛ او شدةبهرتنگان زمانه   آورد، غمي بود كه از نيش زبان چشم
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 وي نه پدر، بلكه ة ناشايستگاني كه به گفتدست غصب كردن آنها به و ، يعني كتابهايش،راستين

 ةشك مصادر  بي٤٧.آزرده كرده بود ند، وي را سخت دلهرگز كتاب نديده بودنيز  آنان ينيا

  .است   دوم زندگي او روي دادهةكتابهاي شايق در دور

 شايق پس از بازگشت از اصفهان تا پايان عمر در آنجا ماند ولي دور است ،آيد كه برمي چنان  

 وي در وصف شيراز و سه تن مة چا؛ زيرا كهكه از ديدار شهري چون شيراز چشم پوشيده باشد

  ٤٨.از سادات آنجا بايد در اين زمان سروده شده باشد

شرر، رفيق، انور، گلشن، خرد، منعم، اختر،  با سرايندگاني چون صبا، وفا، شيدا، نشاط، شايق  

برخي از آنان چون وفا، انور، طاير و شرر را . است  روزگار بوده  مفتون، و طاير همدم و يا هم

كند،  گويد و هر دوي آنها را شعر دزد معرفي مي ستايد و برخي چون صبا و شيدا را هجا مي مي

اي ديگر شيدا را   البته در سروده٤٩.است  ديدههايي از وي دز هكه گويا سرودرا ويژه شيدا  هب

  :گويد بخشد و مي مي

  گو شاد شود او كه مرا نيست الم    شيدا شعري اگر زمن برد چه غم

  ٥٠ري گر ز دريايي كمــگردد گوه    ان چه پذير و زيان كي بيندــنقص

 ةنام ندگياي نمود يافته كه هدايت زير ز اي ديگر از روابط شايق و شيدا در خاطره گوشه  

  :است  شيدا آورده

 در ايامي كه .خبر بوده شيدا در اواخر حال از كثرت افيون غالباً در نعاس و از حضور حضار بي«

ميرزا حسين وزير فراهاني شبها به صحبت شعرا رغبتي داشتي و غزلي از عاشق را نخست 

تماس كرد كه او را با خود  شيدا به رفيقان ال،ميان آوردي  برخواندي پس غزل خود را در جواب به

در . در آن مجالس عالي برند تا اشعار عاشق را تقبيحي و ابيات وزير را تصديق كند و فيض برد

 فرو نشست و در اواخر شب كه مجلس صحبت شعر بود وي را خواب و بيك هاديپهلوي 

وي زند تا  مقرر كرد كه چون وزير اشعار عاشق خواند، دستي بر بيك هاديبا . نعاس در ربود

وزير اشعار عاشق بخواند و . بيدار شده، اشعار او را مذمتي كند و اشعار وزير را ترجيحي دهد

آلوده گوش فرا  بيچاره خواب. شايق شيدا را بيدار كرد. بگذشت و نوبت به غزلهاي وي رسيد

ه، وزير ملتفت نگرديد. است  بسيار بد گفته و سخت سست بسته: نداده، حقيقت نيافته، گفت
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است تا چشمش   ديگرباره گفت كه بد گفته/ شيدا صدا بلندتر كرد. ابيات ديگر خواندن گرفت

شيدا . حضار بخنديدند و قصه باز گفتند. وزير متغير شده او را از مجلس بيرون كرد. كور شود

  ٥١.»اكنون دانستم كه ساكي يعني حرامزاده: منفعل شده، گفت

  آورد كه تند و وي در بيتي خشمگينانه فرياد برميبرخي از معاصرانش او را سني دانس

  ٥٢مآنچه دانم هستي اما آنچه داني نيست    اي كه سني دانيم كافر همي دانم تو را

به حافظ دلبستگي ، ٥٤آشناست جامي او با ٥٣.شايق از سرايندگان دبستان بازگشت ادبي است  

رباعيات او تقليدي از .  است كردهي اي از صائب پيرو فراوان دارد و در غزل از وي و تا اندازه

او در  ٥٥.است  طريق بوستان سعدي آغاز كرده   را بهيش مثنويها،گفته اختر گرجي  خيامند و به

هايش مدح،   سرودهة و درونماياست شعر سروده قصيده، غزل، رباعي، قطعه و مثنوي قالبهاي 

  .استعرفان، تاريخ، اندرز، هجو و مطايبه 

 اشراف، فرمانروايان محلي، ديوانيان و دوستان ة براي بودن است و طبقستايش او تالش  

سنجي در   پشيمان است و از روزگاري شكوه دارد كه سخنمدايحش از او البته .ممدوحان اويند

  :آن پيدا نيست تا ارزش گوهر وي بشناسد

  وز حاصل مدح نيست چيزيم بكف    در مدح كسان گشت مرا عمر تلف

  ٥٦فخزيك تن كه كند فرق گهر را ز     ه در اين عهد نماندا كـدردا و دريغ

   برآرد كه فريادآزردگي  رو حق دارد كه با دل اين از

  ٥٧بيچاره شاعري كه بود در زمان ما  در اين زمانه خوردن خون است فكر شعر

 مفتون ؛اند نويسان نيز داوريهايي كرده  شعر، شعرشناسي، مدح و عرفان او برخي تذكرهةدربار  

  :نويسد دنبلي مي

گاه با . نمود خان زند مي  زند مخلوط بود و خدمت پسران صادقي با امرا،سري پرشور داشت«

. كرد  زند و پسران رعنا خرام مضايقه از پيمودن شراب گلفام نداشت و اجتناب از مردم نمييامرا

گرفت و   ميدست آورده طريق تصوف پيش هالدين كبري را ب گاهي كتاب مرصادالعباد شيخ نجم

داد و عيال   خود را طالق ميةآورد و گاهي زوج مربع نشسته ورد الاله االاهللا را از دل بر زبان مي

نهاد و گاهي باز به لباس لشگريان درآمده شمشيري بر  قدري مي كرد و سر به وادي بي را رها مي
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بسيار به  ... يي داشتپروا الحاصل هميشه شور سودا و طغيان بي. شد بست و باز نوكر مي كمر مي

در مصاحبت شعرا و اعوجاج سليقه كج، . حسن نظمش اعتقاد داشت و آن اشعار قابل تذكره نبود

در شعرفهمي و در شعرشناسي نيز از اوسط بل ادني معاصرين  لجوج و غيور و از انصاف دور و

  ٥٨.»شد محسوب مي

  :نويسد ق مي١٢٤٧بهمن ميرزا نيز در 

  ٥٩.»نمود وقار و تمكين خالي، هر ساعت از حالي به حالي انتقال ميالقيد و الابالي از «

 گذشته از اين ديدگاههاي بدبينانه ٦٠.كند راوي گروسي نيز همان سخنان مفتون را بازگو مي  

  :نويسد گيرد، اختر مي كه از دربار قاجار سرچشمه مي

اشعار مردم تصرف نيكو سليقه، در  در مراتب شاعري بسيار خوش. الحق مرد خليق مهربانيست«

 شاملوي خراساني هم  و٦٢.»در سياق نظم دقتي داشته «٦١؛»به جميع فنون شعر ماهر است. دارد

آدمي بود خوش حال و نيك مقال و با احباب طريق صدق نشستي و طبعش « :ستا  نوشته

  ٦٣.»خبر نبود متوسط بود و از رموز شاعري بي

.  كه خالي از او نيست هرجا كه هستبود استوار انهاعتقاد خداوند يگبيني شايق بر  جهان  

از . ازلي و ابدي است. درهمانندي ندا. كس را به كنه او ره نيست خداوند جان و خرد كه هيچ

  .مشرق تا به مغرب و از ماهي تا به ماه جمله بر وحدتش گواهند

د كه بيشتر در ده نيازي تشكيل مي جويي، پارسايي و بي  اندرزهاي او را عدالتةدرونماي  

 هاي سلطان محمود غزنوي و قالب داستانهايي از بزرگان صوفيه، پادشاهان باستاني ايران، افسانه

آمد روزگار پريشان و ستم   پيةسرايندگون  گونه اين رويكرد ،شك بي. اند سروده شدهجز اينها 

، گويا است   مثنوي سرودهدر قالبشايق آنها را  كه يي اندرزها.اوست فرمانروايان روزگار ةانداز بي

 از كف شاعر ربودهرا  شيخ شيراز بوده كه زمانه رخصت آن بوستانسرآغاز كتابي ديگر به سبك 

  :گويد باره مي   اين اختر در؛ زيرااست 

. است  اهللا مثنوي در دست دارد قريب هزار بيت موزون نموده طريق باستان شيخ سعدي رحمه هب«

  ٦٤.» كتاب درستي خواهد بودكه توفيق اتمام يابد، چنان

  :نويسد دربارة تخلص وي چنين مي
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  ٦٥.»نمود و آخر شهرت را به شايق بدل كرد شهرت تخلص مي«

اند كه تخلصشان همانند تخلّص شايق بود؛   ديگري بوده كسانشايق غير از ،همه با اين  

 حاجي فريدون شايق يا آقا عسگر يا اصغر خياط، شايق اصفهاني، ٦٦:برخي از اين افراد عبارتند از

سابق اصفهاني، اسكندر شايق بروجردي، سيد مرتضي دوافروش شايق بروجني، اعظم علي شايق 

حيدرآبادي، شايق دزفولي، مال احمد شايق سنندجي، شايق كشميري، شايق لكهنويي، شايق يزدي 

روشني در دست است ولي دليل    بودهشايق لرستاني شايق دزفولي مريد ،كه در ميان اينها گويا

دست  هاست، نه تنها مدركي ب   كه براي نخستين بار اين گمان را برده،زاده  نيست و ظهيراالسالم

  ٦٧.ش نيستدهد، در ديوان هايي را كه به شايق لرستاني نسبت مي ه بلكه سرود،دهد نمي

و » ساكي«شود، و تنها دو نسبت  متأسفانه در ديوان شايق نشاني از گويش لرستاني ديده نمي  

 شايق شوريده ،رو اين از. دارند كه نسبت او را به قوم لر معلوم مي اند  هايي تنها نشاني» لرستاني«

. درگويي است كه اگر از خاستگاهش چشم بپوشيم، تفاوتي با صبا و شيدا و ديگران ندا پارسي

ها  ه پاي در افسانهخان نيرومندي ك (خان ساكي  پيوند او و حسينةدربار. مگر، در آنچه كه نوشتيم

از نجباي را نويسان كه شايق   بسياري از تذكرهةزيرا با وجود اشار.  بايد بيشتر بينديشيم)است  نهاده

خان  حسين«خان مشهور، باز پذيرفتن اينكه  وزگاري وي با حسينر هم و نيز ٦٨اند دانستهساكي 

، كمي دشوار ٦٩»است  ت سپردهخان هداي پيرمردي كه برادر شايق بوده و ديوانش را به رضاقلي

. ق در شيراز زيست١٢٥٦ق به دنيا آمد و تا ١٢١٥خان هدايت در  رسد چراكه رضاقلي نظر مي به

 ،پايه  اين  بر٧٠.درنتيجه، تماس نزديكي با سران لرها نداشت مگر در شيراز. سپس به تهران آمد

خود اهل ادب بوده، كمترين است و با اينكه    سال داشته١٤ زمان مرگ شايق تنها درهدايت 

خاني كه ما  اي به ديدار با شايق ندارد تا چه رسد به دوستي ناهمگون ميان او و حسين اشاره

 جايي ،دست مردم لرستان هخان ساكي و كشته شدنش ب سرنوشت حسينهمچنين . شناسيم مي

 پيرمردي ،خان ينرسد حس نظر مي رو به اين از. گذارد براي پيوند دوستي وي و هدايت باقي نمي

 و به احتمال از همان زمان كوچ خانواده استاست، برادر شايق   خان بوده كه دوست رضاقلي

است و با   ساكي به شيراز، در آن شهر ساكن شده و به كارهاي ديواني يا نظامي مشغول بوده

  .خان معروف تنها همانندي اسمي و پيوند ايلي دارد حسين
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 را آتشكده آذريابيم كه وي شبي با شرر بيگدلي  ي ديوان شايق درمي يكي از حكايتهاةپاي بر  

 اين ٧١.كند گيرد و ديوان خود را تدوين مي آيد و خامه در دست مي به شوق مي. است  خوانده مي

ق را ١٢٢٣، سال )يا ترقيمه كاتب(همچنين تاريخ پايان كتاب . است  ق بوده١٢٢٠رويداد در سال 

 كه دو سال كشيده،گفت زمان تدوين اثر تا كتابت آن چهار سال به درازا پس بايد . دهد نشان مي

 ق دستنويس تدوين شده را به١٢٢٢ تا پايان ظاهراًاست و   نويسنده درگير سفر شوشتر بودهرا، آن 

 دست حسين علي بن علي يار بيك زنگنه بختياري سپرده ههمت رمضانعلي اصفهاني براي چاپ ب 

در عالم «هم  ق آن١٢٢٣االول   آن را تا شب پنجشنبه بيست و سيم ربيعاست و او نيز كتابت 

شمار و  اختشاش حواس و خشكي دماغ و افسردگي خاطر و شكستگي دل، با غم و اندوه بي

 ةدهد و دربار  لقب مي»ميخانه« و »دلگشانامه«شايق خود ديوانش را .  به پايان رسانيد٧٢»يتنگدست

  :گويد آن چنين مي

  زهجرت مرا سال ده با دو بيست     بود از هزار و دويستفزون بيست

  ه راـــا نامــرقم كردم اين دلگش    امه راــم در انگشت خود خـگرفت
****     ****     ****  

  چو پيمانه در دست گردان بود    چو ميخانه پر از راح و ريحان بود

  ٧٣شا انهــام ميخــادم از آن نــنه    اش ل چون مست پيمانهــشود عق

شاملو و « ٧٤»قريب پنج هزار«حالي است كه اختر   بيت دارد و اين در٩٢٢٧ديوان شايق   

. اند هاي او را ياد كرده شمار سرودهبيت  ٧٦»چهار هزار« هدايت  و٧٥راوي چهار و پنج هزار

 ملي ملك وابسته به ة در كتابخان٥١١٧ ة صفحه دارد و با شمار٢٤٣ برگ و ١٢٣دستنويس آن 

 خورشيدي ١٣٣١ ارديبهشت ٢٥تاريخ ثبت آن . شود  رضوي، در تهران نگهداري ميآستان قدس

 آستان قدس رضوي مشهد نگهداري ةاست و ميكروفيلمي از آن با همين شماره در كتابخان

  :است   ملك توصيف دستنويس ياد شده چنين آمدهةدر فهرست كتابخان. شود مي

، كاغذ ٣٠/٧ *١٤/٢ س، ١٣ك،  ١٢٢ اكليلي، نستعليق، جدول و كمند اكليلي، با يك سرلوح«

  ٧٧.»اي روشن  ميشين اليي قهوهةفستقي، جلد روي
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ديوان ساكي شايق « ةسفيد است و تنها با جمل)  ر-ا( نخست ةپس از جلد، روي برگ  

 كاتب ةترقيم. است   ملك مزين گرديدهة به خط نستعليق خوشي و نيز مهر كتابخان.»تخلص است

پ، يكي از  -١٢٣ ر نيز سفيد است ولي در -١٢٣. است  جا يافته)  پ-١٢٢( ١٢٢در پشت برگ 

  :است  گونه نوشته دارندگان كتاب با خطي درشت، اين

اين كتاب شايق از مال آسيد ابوالقاسم ولد آسيد هادي ولد حاجي سيد جواد واعظ، اين نوشته «

  .»تمت. ١٢٧٨الثاني  شد در روز شنبه بيست و يكم شهر ربيع

اي كه   به گنجينه،دوستان لرستاني نگارنده تنها براي دسترسي ادبكه پايان بايد گفت در   

 اميد است آنچه پيشكش . است تأليف اين مقاله زدهمند است، دست به  ديريست خود از آن بهره

ويژه  ه ب،شناسي در ميان پژوهشگران ميهنمان آغازي براي شايق سر شود، پذيرفته گردد و مي

  . فرهيخته او باشدتباران  هم

  

  ها نوشت  پي
  .۲۱۹ناصري، ص  ةفارسنامفسايي، حسن بن حسن، . ۱
  .۵۳، ص التواريخ منتخبالدين،  ؛ نطنزي، معين۵۶۹، ص تاريخ گزيدهمستوفي، حمداهللا، . ۲
 .۲۸۶ -۲۸۷، ص  لرستان و خوزستانةسفرنامخان،  افشار، حسنعلي. ۳
 . ر-۶۱، ص آرا نجمنتذكرة ااخترگرجي، احمدبيك بن فرامرز، . ۴
 .۴۸۹، ص ۲  ج،المحمود سفينةمحمود ميرزا، . ۵
  . ۲۰۷ -۲۰۸، ص ۱، ج نگارستان دارادنبلي، مفتون، . ۶
 .الشعرا ؛ شاملوي خراساني، محك ۴۵۷، ص تذكرة محمدشاهيبهمن ميرزا، . ۷
 .۲۵۴، ص انجمن خاقانراوي، محمدفاضل گروسي، . ۸
  .۵۳۹، ص ۵، ج الفصحا مجمعهدايت، . ۹

  .۸۹۸ ة، خطي، مجلس، شمار ثمر نايينيةتذكرناييني، . ۱۰
  .۲۹۲، ص فرهنگ سخنورانخيامپور، عبدالرسول، . ۱۱
  .۲۴۵۱بيت  ،ديوان شايق. ۱۲
؛ با  ؛ هدايت، همان ؛ راوي، همان ؛ بهمن ميرزا، همان۲۰۸، ص  ؛ مفتون، همان اختر، همان؛ محمود ميرزا، همان. ۱۳
 . نويسد ق مي۱۲۳۶اين تاريخ را )  همان: نك (همه، شاملوي خراساني اين
 .همان. ۱۴
 .۲۰۸، ص  مفتون، همان. ۱۵
؛ سپهر، ۳۲۹ -۳۳۲، ص ۵، ج ۴۲۷ -۴۲۹، ص ۴ج . ۱۴ و ۱۳، ۱۲شرح حال رجال ايران در قرن بامداد، مهدي، . ۱۶

  .۲۲ -۲۸ص  ،التواريخ ناسخ
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  .۲۶۸۲، بيت ديوان شايق. ۱۷
 .۲۶۸۲ -۲۶۹۵همان، بيت . ۱۸
  .۳۰۳ -۳۳۴همان، بيت  .۱۹
  .۱۰۵۸ -۱۰۵۹همان، بيت . ۲۰
  .۳۷۸همان، بيت . ۲۱
 .۸۶۲ -۸۷۴ همان، بيت. ۲۲
 .۱۲۰ -۲۷۵، ۲۷۰ص ، گشا گيتيمحمدصادق،  موسوي نامي، :نيز نك؛ ۳۰۲ -۹۵۱، ۲۷۰ -۹۴۵ بيت .۲۳
 .۹۵۱ -۹۹۰ بيت ،ديوان شايق. ۲۴
  .۱۰۰۸ -۱۰۰۹همان، بيت . ۲۵
  .۱۰۱۰ -۱۰۱۱همان، بيت . ۲۶
 .۲۱۹۰ -۲۴۲۴، ۲۱۸۹ -۲۴۱۴ همان، بيت .۲۷
 . همان شاملوي خراساني، .۲۸
 .۴۰۵ -۴۳۳ بيت همان،. ۲۹
  .۳۲۷، ص التواريخ فهرسخان،  رضاقليهدايت، ؛ ۱۱۳ -۱۱۴، ص ۱ جهمان،  بامداد، .۳۰
 .۳۳۵ -۳۴۵ ، بيتديوان شايق. ۳۱
 .۲۳۲۴ -۲۴۱۴بيت  همان،. ۳۲
  .۲۱۸۹ -۲۱۹۰همان، بيت . ۳۳
  .۲۴۲۴ بيت همان،. ۳۴
 .۳۷۹ -۳۸۱، ص ۳ و ج ۲۷۸ -۲۷۹، ص ۲ جهمان،  بامداد، .۳۵
 .۱۰۵۶ -۱۱۲۷ همان، بيت .۳۶
  .۴۸۰ -۴۸۵همان، بيت . ۳۷
 .۵۰۹ -۵۱۰ همان، بيت. ۳۸
 .۹۱ -۱۱۶ص همان، سپهر، ؛ ۴۳۰ -۴۳۱، ص ۳ جهمان،  بامداد، .۳۹
 .۳۷۳ -۳۸۰ ، بيتديوان شايق .۴۰
 .۹۱۷ -۹۲۰ بيت همان،. ۴۱
 .۸۹۵ -۸۹۹ بيت ان،هم. ۴۲
 .۹۰۵، ۹۰۶ همان، بيت .۴۳
  .۹۰۷ -۹۰۸ بيت همان،. ۴۴
 .۹۳۶همان، بيت . ۴۵
 .ر -۶۱ص اختر، همان،  .۴۶
 .۹۲۶ -۹۳۲ ، بيتديوان شايق. ۴۷
 .۳۷۳ -۴۰۴ بيت همان،. ۴۸
 .۱۰۱۲ -۱۰۱۵۴ بيت همان،. ۴۹
  .۲۲۸۷ -۲۲۸۸همان، . ۵۰
 .۵۳۸، ص  همانهدايت، . ۵۱
  .۱۰۱۵ت ، بيديوان شايق. ۵۲
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 .۷ -۴۰، ص ۱ ج،از صبا تا نيمايحي، پور،   آرين.۵۳
 .۸۸۶ -۸۸۸ ، بيتديوان شايق .۵۴
 . ر-۶۱ ص اختر، همان،. ۵۵
 .۲۲۶۷ -۲۲۶۸ بيت ،ديوان شايق. ۵۶
 .۱۱۷۵ بيت همان،. ۵۷
 . مفتون، همان .۵۸
 . همان بهمن ميرزا، .۵۹
 . راوي، همان. ۶۰
  .همان اختر، .۶۱
 . انهممحمود ميرزا، . ۶۲
 . همانشاملوي خراساني، . ۶۳
 . هماناختر، . ۶۴
 . همانمفتون، . ۶۵
 .۲۹۲ص همان،  خيامپور، .۶۶
  .۳۴۶ -۳۴۷ص ، ارمغانزاده، شايق دزفولي،  ظهيراالسالم. ۶۷
 . همان راوي، ؛ همان اختر، .۶۸
 .۵۳۹، ص  همان هدايت، .۶۹
 .۳۹ -۴۲، ص ۲ جهمان،  بامداد، .۷۰
 .۲۴۴۰ -۲۴۵۲ ،، بيتديوان شايق. ۷۱
 . پ۱۲۳، ص همان. ۷۲
 .۲۴۵۸ -۲۴۵۹ و ۲۴۵۱ -۲۴۵۲همان، ابيات . ۷۳
  .اختر، همان. ۷۴
 . همانراوي، ، همان؛ شاملوي خراساني. ۷۵
 . همان هدايت، .۷۶
 .۲۹۸، ص ۲ج ،  ملكةكتابهاي خطي كتابخانپژوه،  دانش.  افشار، ايرج و م.۷۷

  

  منابع
  .۱۳۵۰، شركت سهامي كتابهاي جيبيتهران،  ،از صبا تا نيماپور، يحيي،  آرين -
   .۹۰۸ مارة، خطي، مجلس، شآرا  انجمنةتذكر بن فرامرز، كاختر گرجي، احمد بي -
  .۱۳۵۴ ،، دانشگاه تهران ملي ملكةفهرست كتابهاي خطي كتابخانپژوه،  دانش. افشار، ايرج و م -
پژوهشگاه عاوم تهران، وهش حميدرضا دالوند، ، تصحيح و پژخوزستان  لرستان وةسفرنامخان،  افشار، حسنعلي -

  ).زير چاپ(انساني و مطالعات فرهنگي 
  .۱۳۴۷ زوار، تهران، ۵ و ۴ج ، ۱۴ و ۱۳ ،۱۲بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران در قرن  -
  .۹۰۳ مارة، خطي، مجلس، ش محمد شاهيةتذكربهمن ميرزا،  -
  .۱۳۴۰مؤلف، : اشرتبريز، ن، فرهنگ سخنورانخيامپور، عبدالرسول،  -
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  .۱۳۴۲مؤلف، : خيامپور، تبريز، ناشر. ، به كوشش ع۱، ج نگارستان دارا دنبلي، مفتون، -
  .۹۱۰ مارة، خطي، مجلس، شانجمن خاقانراوي، محمد فاضل گروسي،  -
  .۱۳۳۹، اميركبيرتهران،  قائم مقامي، به كوشش، التواريخ ناسخسپهر،  -
  .۴۰۹۶ مارة، خطي، ملك، ش الشعرامحكمحمد صالح، شاملوي خراساني،  -
  .۱۱سال ، ۵ مارة، ارمغان، ششايق دزفوليزاده،  ظهيراالسالم -
  .۱۳۴۰، سناييتهران، ،  ناصريةفارسنامفسايي، حسن بن حسن،  -
  .۱۳۴۶،  تاريخ و فرهنگ ايرانةانتشارات مؤسستبريز، خيامپور، . كوشش عه ، ب المحمودةسفينمحمود ميرزا،  -
  .۱۳۴۶، اميركبيرتهران، كوشش عبدالحسين نوايي، ه ، بتاريخ گزيدهمداهللا، مستوفي، ح -
  .تا ، بي نفيسيد، چاپ سعيگشا گيتيموسوي نامي، محمدصادق،  -
  .۸۹۸ مارة، خطي، مجلس، ش ثمر نايينيةتذكرناييني،  -
  .۱۳۳۶، خيامتهران، ، التواريخ منتخبالدين،  نطنزي، معين -
پژوهشگاه علوم تهران،  عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، به كوشش، التواريخ سفهر خان،  رضاقلي، هدايت-

  . ۱۳۷۳ ،انساني و مطالعات فرهنگي
  .۱۳۳۶ اميركبير،تهران، مظاهر مصفا، ، به كوشش ۵ج ، الفصحا مجمعهدايت،  -


