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تذکره شعرای معاصرین داراالیمان قم؛ تألیف میرزا علیاکبر فیض؛

به تصحیح و مقدمه دکتر علیرضا فوالدی؛ تعلیقات و فهارس از خانم

رقیه فراهانی؛ قم :بنیاد قمپژوهی 848 ،صفحه.

اولــی آن اســت قبــل از پرداختــن بــه بنیــاد قمپژوهــی از مرکــز قمشناســی

چکیده :کتاب تذکره شــعرای معاصریــن داراالیمان تألیف
میرزا علی اکبر فیــض و به تصحیح و مقدمه علیرضا فوالدی
کتابی است که توســط نشــر بنیاد قم پژوهی به زیور طبع
آراسته شده است .نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی این
کتاب همت گماشته است .وی در راستای این هدف ،نخست
مختصری از زندگی نامه نویسنده کتاب را بیان داشته و سپس،
به ارائه گزارشی از محتوای آن اقدام می نماید.
کلیدواژه :کتاب تذکره شــعرای معاصرین داراالیمان ،میرزا
علی اکبر فیض ،تذکره شاعران معاصر قمی ،معرفی کتاب.
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هرچند به اجمال یاد کند .قمشناسی در اصل همان مرکز کتابخانۀ بزرگ
و گنجینه نســخ خطی فاخر اســامی اســت که به همت واالی حضرت
آیــتاهلل العظمــی شــهابالدین مرعش نجفی(ره) و به دســت آن بزرگوار
شــکل گرفــت و کتابهــای نفیس و ارزشــمند خط و چــاپ جمعآوری
فرمودند و در حفظ و حراست آنها سعی بلیغ کردند.
پس از ارتحال ایشــان تولیت و ریاســت کتابخانۀ معظم و گنجینه نســخ
خط و چاپی به عهدۀ فرزند ارشد و واالتبارشان حضرت حجتاالسالم
دکتــر ســیدمحمود مرعشــی نجفــی اســت و بــه کــف باکفایــت ایشــان
بــه مجموعــۀ ایــن کتابخانــه عظمــت و رونــق بخشــیدند ،چــه از جهــت
کتابهای گرانســنگ چاپی و چه از نظر نســخ فاخــر خطی .این بنیان
معتبرترین کتابخانهها خاورمیانه است.
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فیض در تذکرهاش به طور
کامل و مســتوفی و با دیده
احتــرام از محمدتقی بیک
اربــاب ســخن میگوید و
نمونههای بســیاری از شعر
اربــاب را به عنوان شــاهد
ذکــر میکند و بــا القاب و
اوصاف تمام در دو جا از این
شاعر و نویســنده و مورخ
که وجههای مردمپســند و
اجتماعی دارد یاد میکند.

نقدوبرریسکتاب

ایشــان از ســالها پیــش بخشــی را به

شــاعر و ادیبــش علی محمــد متخلص به «قرقــی» و اســتادانی که در امر

مرکز قمشناســی اختصــاص دادهاند

تعلیم و تربیتش کوشیدند.

و در آن کتابهــا و نســخ خطــی
و اســناد و مــدارک مربــوط بــه قــم را
گــردآوری میکننــد و تاکنــون «پانــزده
عنــوان» از ایــن نــوع کتابهــا را در
زمینه قمشناســی منتشــر کردهاند ،از
جمله :تاریخ قم ،انوار المشعشعین،
فرهنگــواره کنایــی و امثــال قمــی،

مدنیــة قــم فــی المراجــع و المصــادر
العربیــة و کتابهــای دیگــر کــه در
1
محور قمشناسی متمرکز است.
همزمان با فعالیت مرکز «قمشناسی»،
بنیــاد قمپژوهی نیــز پاگرفت و به یاری
این کتابخانه سترگ به پا خاست و در

کار نشر کتابهای مربوط به قم دست به کاری شگفت و تحسینبرانگیز

موثرترین اســتاد آقامیرزا اسحاق تفرشی و دیگر استاد شیخ محمدحسن
مشهور به شیخ بود 3.فیض جوانی الیق و فاضل و دلبسته به شهر و دیار
خــود «قــم» که در آنجا رشــد کــرد و بالیــد و از دین و دانش ،علــوم ادبی و
دینی برخوردار شد .با فضائل اخالقی و علمیای که از کودکی تا جوانی
آموخت ،فاضلی فرهیخته و دانایی بلندهمت شــد .نظر به دلبســتگی
و ارادتی که به شــهر خود داشــت ،آثاری بس ارزشــمند و ماندنی به جای
گذاشــت 4.مجموعــه آثــار ارزشــمند فیــض در زمینــۀ تار یــخ و جغرافــای
ـت بالیا و مصیبتی که بر ســر مردم قم
تاریخی ،جامعهشناســی و یادداشـ ِ

و اطراف آمد و تذکرۀ مفصل و ماندنی شــاعران ،نشــان از میزان دانایی و
عشق و ارتباط معنوی نسبت به شهر قم است.
ً
این آثار عموما همه چش ـمگیر و همه با کنجکاوی و دقت نظر و صحت
عمل و دید منصفانه تهیه شــده اســت .زبان و بیان آثار نیشدار و گزنده
نیست و نشانی از حسن خلق و ادب اوست.

زد و کتابهایی چه از متأخران و چه از معاصران در زمینۀ قم و قمشناسی

جمعــی از شــاعران قــم ولو آنکه تنها یــک بیت از شعرشــان در این تذکره

طبع کردند که شماره عنوان آنها به یازده رسیده است .آرزوی همه ارباب

آمــده اســت ،دیگــر محــو و فرامــوش نشــدند ،بلکــه در تار یــخ شــعرای قم

فضــل و دانــش چنیــن بــود که قــم نیــز چــون خراســان و کرمــان و  ،...مرکز

ماندنی شــدند و شــعر «[این] درخت کهن[ ،این] درخت پیر» بر راستای

مســتقل برای پژوهش و طبع ونشــر کتاب داشته باشــد .این آرزو به همت

قامتشان نقش بسته است.

و تالش و عالقهمندی بزرگوارانی آ گاه و از بن دندان دلسوز این شهر آقای
علــی بنایی رئیس محترم بنیاد قمپژوهی ،دوســت و فاضل ارجمند آقای
حسن گرامی و دوست فعال و پرتالش آقای هادی ربانی صورت پذیرفت
و کارهــای تخصصــی ادبــی ،تاریخی و فرهنگی چاپ شــد و ایــن هنوز از
نتایج سحر است و «صبح دولت» در چند گامی است که هر قمی شیفته
و متعهد در آرزوی آن است.

ستودنی است کار علیاکبر فیض .در دوران حیات خود با توجه و تمرکز
خاص به شــاعران نگریســته .شــاید انگیزه مهم آن اســت که خود شــاعر
بوده و قدر شعر و شاعری را بهتر میشناخته است «میرزا علیاکبر فیض
متولی مضجع خاقان مغفور فتحعلیشاه جامع و مصنف این اوراق».

5

در اســتادی خــط ثلــث و تعلیق قصد مبالغه ندارد و بیان حقایق اســت
آنچه از استادی و مهارت در انگشتان دستش جای گرفته و هنرش را به

فیض دوران تربیت
میرزا علیاکبر فیض شاعری توانا و نویسنده و مورخی نکتهسنج ،طفلی
که در دوران نونهالی پای به شهر قم نهاد و در سایۀ تعلیم و تربیت دانشور
و قمشناســی ورزیــده گشــت .فیــض هنــوز طفلی شــش ســاله بــود که به
همراهی پدر و خانواده و عموی شاعر خود به شهر قم آمد.

کمال رســانده اســت یاد میکند .چشــم تیزبین و سرعت انتقالش در امر
نوشتن چون گزارشگری تواناست .جزئیات صحنه و رو یدادها را همراه
با شــاهد مثــال میدانی در نظر دارد و یادداشــت میکنــد .فجایع قحطی
در قــم و مــردم قحط ـیزده را جــزء به جــزء و صحنه به صحنه یادداشــت
میکند ،بلکه به تصویر میکشد.

خانوادۀ فیض قطع عالقه از طهران نموده و یک سال پس از فوت خاقان
مغفــور کــه ایــن بنده شــش ســاله بــود با اهــل و عیال اثــاث البیــت به قم
آمــدم .بدیــن جهت خانــۀ طهران و بــاغ و عمارت کن را فروختــه در قم و

تذکــره شــاعران معاصــر قمــی در دو نســخه بــه خــط نســتعلیق مفصــل و
مختصر تدوین شده است.

در کوچه حرم خانه خریده و منزل گزیدیم 2.از وجنات این کودک شــش

 .1تذکــره مفصــل (تذکره  )Aدربردارنده  46شــاعر قم اســت و شــرح حال

ســاله تیزهوشــی و دریافــت پیــدا بود .باتوجه به سرپرســتی پــدر و عموی

شاعران از صفحه  46به بعد مندرج است.

 .1تذکرۀ شعرای معاصرین قم ،ص .13
 .2خاندان فیض قمی ،ج  ،4ص .180

 .3تذکره ،مقدمه ،ص .27 - 26
 .4همان ،ص .36 - 35
 .5تذکره شعرای معاصرین قم ،ص .566
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 .2تذکره مختصر (تذکره  )Bبه اختصار شــرح حال  74شاعر قمی است
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سیدآقاجان

که از صفحه  537به بعد ادامه دارد .در محتوای این تذکره  23شــاعر از

شــاعری که نمونه شــعریش در تذکره مختصر نیامده اســت ،اما در تذکره

گروه شــاعران شــماره یک در این سفینه مکرر آمده است که در نسخه B
ً
ظاهرا مقدم بر نسخه  Aاست.

مفصل از انواع شعری اعم از مخمس ترکیب تغزل (غزل) ،قطعه ،رباعی

 .1در تقســیمبندی از جهــت تعــداد ابیــات مالحظه میشــود که گروهی
تنهــا بیتــی از آنــان مضبــوط اســت .فیــض در نهایــت ســعۀ صــدر و

و قصیده و نمونههایی اســت که توانایی ســیدآقاجان را در ســرودن انواع
شعر نشان میدهد.

آشوب میرزا حسن

گشادهدســتی از آنان نام میبرد و با شــاهد مثال شعری را ضبط میکند:

ص  69و  539نســخه دستنوشــت شــعر آشــوب ،بنابــر وصیــت خود بر

از ایــن جمــع عارضــی ،562 /کاظــم ،568 /مشــربی ،571 /نشــاط/
ً
 ،573وکیل ،577 /ظاهرا تنها بیتی از آنان به جای مانده است به طور

روی سینهاش قرار گرفت و دفن شد.

نمودار آن است ،اما
قطع این گروه شعرهایی سرودهاند که این تک بیت
ِ

یحتمل ســفینه شعری نداشــتند یا به جمع اشعار اهتمام نورزیدهاند که
کار فیــض در جمــعآوری نمونه شــعری آنان کاری بســیار بزرگ اســت در
بزرگداشت نام و یاد آنان.

ترکی باغبان
از جمله شــاعرانی که در زمان حیات فیض شــهرت و معروفیت داشــته
ترکــی باغبــان اســت و در تذکــرۀ فیــض به هــر علت نامــش از قلــم افتاده
اســت .شــاید چــون او از ردۀ معاصران نبوده اســت« .شــعر این شــاعر در
میــان مردمــان مشــهور و معروف اســت .هرچه خواســتم شــرح ترکی نام و

 .2شــاعرانی کــه از آنهــا یک رباعــی (ترانه) یا دو تک بیــت در تذکره آمده

ســایر اشــعارش را به دست آوریم ممکن نشد .بنابر قرائن در عهد صفویه

اســت .به ظاهر اگر نمونههای شــعری دیگر داشــتند (به جا مانده بود) به

زندگــی میکــرده اســت و هیچ یک از معمر یــن قم از پدران خــود روایت و

یاری و کوشش فیض ضبط میشد:

حکایتی ازین شــخص نمیکنند شــعرش بــه گونۀ عامیانه اســت .چند

درکــی ،551 /شــاهکی ،554 /لوایــی ،570 /مقبــول ،572 /هجــری/
.576

بیــت از مخمســی بــدون ترتیــب از او شــنیدیم در بــارۀ طغیــان رودخانــه
اناربار:
روزی که ســیل ســامره از رود ناربار
دانــی کــه کــرد دفع بــا از ایــن دیار
ذر یــه

رســول

باشدچهارصدو چهلو چار از شرف

مدفونبهامرحقهمهچوندژدرینصدف

آمــد به شــهر قــم ز قضایــای کردگار
معصومــه بود دختر موســی تاجدار
غــم

گســار

قــم

اوالد مرتضی علی آن شاه لو کشف
فرقی مدان میان قم و کعبه و نجف

خــوش دل کســی کــه دفــن شــود در مــزار قم

6

قدرت
شاعری است سحربنان و سخنوری است ملیح بیان ،به اصناف سخن
قــادر اســت و به انــواع هنر ماهر بخصوص غزل که به شــیرینی نبات و به
روانی آب حیات میفرماید.

7

یکــی از منابــع جالــب خبرگیــری و خبررســانی در ایــن دوره گزارشهای
شــفاهی و میدانــی اســت کــه بایســته اســت از ایــن شــیوه نیــز باتوجــه به
اعتمــاد گوینــده تکیــه کرد و از این گزارشــهای میدانی کــه در عین حال
جنبۀ تفننی دارد بهره برد .عموی ما در این قلم سیدمحمدرضوی خدام
(رحمــۀ اهلل علیــه) کارمند بانک ملی که عمــری بلند یافت و در دهۀ نود
ســالگی فــوت کرد یکــی از ایــن گزارشگرهــای میدانی بــود .در حقیقت
او تاریــخ شــفاهی اواخــر دوره قاجــار و پهلــوی بــود و میگفــت :مرحــوم
 .6تاریخ و جغرافیای قم ،ص .118 - 117
 .7تذکرۀ فیض ،ص .458
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قــدرت زمانــی کــه به ســلک دروایــش درآمد و جامــۀ فقر بر تن کرد ،شــش
مــاه از ســال را در خــا ک فرج بقعۀ ســلطان احمــد از احفاد امام ســجاد

8

اعتــکاف میکــرد و شــش مــاه دیگــر به شــاه جمــال میرفــت و به ســیر و
سلوک میپرداخت .این گزارش میدانی به گزارش کتبی فیض نیز پیوند
میخورد« :اکنون در بقاع مطهرات امام زادگان که خارج از شــهر اســت،
اربعینات اعتکاف میکند».

نقدوبرریسکتاب
مفهوم «شیوا و رسا» مناسب است .رشیق البنان :شیوا و رسا نوشتن.
 .2محمدتقــی بیک ،در دانایی رســاتیق و حومۀ والیــت و مزارع و تنقیح
حســاب و تشخیص جمع و تلخیص فذک دیواتی این شهر واحد است
بر ثانی. ...

14

فیــض کــه با این همه توجه و تجلیــل از محمدتقی بیک فاضل همعصر

9

خود سخن میگوید ،در مقابل معلوم نیست چرا محمدتقی بیک ارباب

میرزا علی اکبر فیض از چشم غالمحسین ادب

قشــناس و منصف بــا این همه فضل و آثــار ماندنی ذکری
از ایــن مرد ح 

میــرزا علیاکبــر فیض علیشــاه معروف به میــرزا علیاکبر ســر بقعه چون
ً
سابقا تولیت بقعۀ مزار فتحعلی شاه را بر عهده داشت ،لهذا به «سربقعه»

نمیکند و کالمی نمیگوید؟ (تاریخ داراالیمان و فهرست اعالم)

اشــتهارد داشت(10.غالمحســین ادیب ،ص  .)116غالمحسین ادیب در

کتاب فاخر تذکرۀ شــعرای معاصرین داراالیمان قم با نفاست و استواری

بررســی خلقیات و ســادگی و پیراســتگی با وجود عمق معلومات ادبی و

و آراســتگی و چش ـمنوازی از طبــع درآمد که باید به بنیــاد قمپژوهان برای

عربی ،میرزا علیاکبر فیض را به عنوان ادیب فاضل و شــاعر توانا معرفی

چــاپ یکــی از منابــع مهــم شــعری دیار قــم تبر یــک گفت .رحمتشــان

میکند« :این مرد محترم طرز لباس و عادات و حاالتش به طرز قدما بود.

مأجور باد.

سواد عربیت و مقدمات نحو را نیکو از عهده برآمدی و از لغات و پارهای
مطالب تاریخیۀ عرب اســامی اطالع داشتند .در واقع در زمرۀ اهل کاله
او فاضل و ادیب بود.»...

11

تصحیــح عالمانــه و منقــح ایــن تذکــره از ســر شــکیبایی و دقــت نظــر و
زحمــت فــراوان در امــر پژوهــش ،کار پرتالش آقــای دکتــر علیرضا فوالدی
اســتاد فاضل دانشــگاه کاشــان و همکار محترمشــان خانم رقیه فراهانی

«ایــن مــرد از علم شــعر و تقطیع و عــروض آ گاه بود قصیده و غزلســرایی

است که ضمن دست مریزاد باید به آنان نیز تهنیت گفت.

میکــرد ...خــط را به غایت نیکو مینوشــت بخصوص خــط ثلث و رقاع
را ...در این خط از خوشنویسان و اساتید بود.

12

بــا اینکه غالمحســین ادیب خــود را به ظاهر برتر از فضــا و ادبای اهل قم
میدانــد  -کــه ادعایی نابرجاســت  ،-اما در مــورد میرزعلیاکبر فیض از
ســر تواضع ســخن میگوید و هنرهای او را در فن شــعر و سخنوری و خط
میستاید.

کتابنامه
 .1ادیب کرمانی ،غالمحســین؛ تاریخ و جغرافیای قم (قمنامه)؛ به کوشــش مدرسی
طباطبایی.
 .2بیــک اربــاب ،محمدتقــی؛ تاریــخ دار االیمــان؛ بــه کوشــش مــدرس طباطبایــی؛
.1353

نگاه سنگین تاریخ داراالیمان به فیض
فیض در تذکرهاش به طور کامل و مستوفی و با دیده احترام از محمدتقی
بیــک اربــاب ســخن میگویــد و نمونههــای بســیاری از شــعر اربــاب را به
عنوان شاهد ذکر میکند و با القاب و اوصاف تمام در دو جا از این شاعر

 .3صفتگل ،منصور؛ قم در قطحی بزرگ؛ قم :نشــر کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتاهلل
العظمی مرعشی نجفی(ره).1387 ،
 .4فیــض ،میــرزا علیا کبر؛ تذکره شــعرای معاصرین داراالیمان قــم؛ تصحیح علیرضا
فوالدی؛ قم :بنیاد قمپژوهی 847 ،ص.

و نویسنده و مورخ که وجههای مردمپسند و اجتماعی دارد یاد میکند:
 .1ارباب :داهیة الوهر ،باقعة الزمان ،ذلیق اللسان ،رشیق البنان ،اللوذی
االلمعی محمدتقی بیک ،خلق الصدق حسن علی بیک.

13

معانــی لغــات و ترکیبــات در تعلیقــات تذکره آمده اســت .جــز آنکه واژۀ
«رشیق» نیکواندام معنی شده ،اما اینجا چون سخن از هنر نوشتن است
 .8تاریخ داراالیمان ،ص .44
 .9تذکرۀ شعرای قم ،ص .458
 .10تاریخ و جغرافیای قم ،ص .116
 .11همان.
 .12همان ،ص .117
 .13تذکره ،ص .100

 .14همان ،ص  541و مابعد.
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