
 
 

  فهانياي بر شناخت پرتو اصمقدمه

  
حجت توسلي                   ∗ 

  

  چكيده 

نـويس  رضا، مشهور به ميرزا آقاجان و متخلص به پرتو، شـاعر و خـوش  ميرزا علي
. هجري قمـري حيـات داشـته اسـت     1304تا  1213هاي ميان سال )م 19/ق( 13سدة 

به هاي ايشان نويسيوي از خطاطان برجستة دربار ناصرالدين شاه بوده و مجموعة خوش
ديوان اشعار . هاي ملك و سلطنتي سابق محفوظ استخانهراه قرآني مذهب، در كتابهم

مدح، وصف، وعظ : ايشان متشكل از غزليات، قصايد و قطعات بوده كه در مضاميني چون
سـبك  . و حكمت سروده شده و توسـط نگارنـده نيـز تصـحيح و منتشـر گرديـده اسـت       

ح نمايان بوده و از اين لحـاظ يـادآور اشـعار حـافظ،     به وضوبازگشت ادبي در اشعار پرتو 
چنـين تبحـر در سـرودن مـاده تـاريخ، از ديگـر       هم. سعدي و ساير شاعران متقدم است

تـر در بـاب تعميـر و سـاخت مسـجدهاي      هاي شعري ايشان بوده است كـه بـيش  ويژگي
نويسان يخناد تارتعصر خود نگارش يافته و مورد اساصفهان و تاريخ درگذشت شاعران هم

عنوان شـاعر   تر ايشان، بهاين گفتار سعي بر شناخت و معرفي بيش. نيز قرار گرفته است
  .نويس برجستة دوره قاجاريه داردو خوش

  

  كليد واژه

نويسي سبك بازگشت ادبي، شاعران حوزة اصفهان، انجمن شعري ابوالفقرا، خوش
  .و تذهيب، ماده تاريخ، پرتو اصفهاني

  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد نايينعضو هيأت علمي دانش ∗



 
        ����  29 يبر شناخت پرتو اصفهان يامقدمه

 

  مقدمه

كه شاعراني چون آذر بيدگلي، ميـرزا محمدصـادق نـامي و ديگـران در     آن پس از
زدگـي و انزجـار نمودنـد،    نظريات ادبي خويش از بنيادهاي شعر سـبك هنـدي ابـراز دل   

ها به سمت و سويي سوق يافت كه در آغاز به شـعر سـبك عراقـي روي    بتدريج توجه آن
كتبـي منتهـي گشـت كـه عنـوان      هـاي م ريزي پايهداد و سرانجام به پيخوش نشان مي

پيـروان دورة نخسـت    ،به ايـن افـراد  . مكتب گذشته نگر يا بازگشت ادبي را در پي داشت
  .گرددمكتب بازگشت ادبي اطالق مي

ديگـر  در عصر زنديه و سپس قاجاريه نيز شاعراني كه الگوي شعرشـان، شـاعراني   
اصله گـرفتن از نـوع نگـاه    بودند، پس  از اندكي ف... چون حافظ، سعدي، مولوي، سنايي و

شاعران سبك هندي، بتدريج به شعر شاعران سبك خراساني متمايل گشتند و ايـن امـر   
موجب گرديد كه سخن سراياني چون فرخي، اسدي، انوري، عنصري، امير معزي و بويژه 

هـاي  حكيم طوس، ابوالقاسم فردوسي كانون توجه قرار گرفته، موجـب آفـرينش مثنـوي   
  .شاه نامة ملك الشعراي صباي كاشاني و ديگران گرددحماسي، چون شهن

معـروف   1بعد از اين، دورة ادبي ديگري كه به مكتب بازگشت يـا رسـتاخيز ادبـي   
در اين دوره، بطور كلي اغلب شاعران، خود به سبك شناساني چيـره  . گردداست آغاز مي

تب دست بـه خلـق   بسياري از آنان به تقليد از شاعران پيرو اين مك ،دست مبدل گرديده
آثاري يازيدند كه متأسفانه جز معدودي، حاصل و نتيجه كار چيزي جز تقليـد و ارتجـاع   

در حوزة اصفهان و بويژه در نيمة دوم قرن سـيزدهم و اوايـل قـرن چهـاردهم نيـز      . نبود
شاعراني بسيار ظهور كردند، ليكن آن گونه كه بايسـته و شايسـته اسـت مـورد توجـه و      

  2.اندتهشناخت قرار نگرف
يكي از شعراي برجسته كه دير زماني در اين حوزه به سخن سرايي پرداخته و به 

هاي ادبي در كنار چكامـه سـرايي،   لطف عمر نسبتاً طوالني و حضور در بسياري از انجمن
عصران خود بـوده، پرتـو اصـفهاني    نگاري و تذهيب نيز صاحب نظر و سرآمد همدر خوش

  .است

  ار پرتو اصفهانينگاهي به احوال و آث

شاعر » پرتو«و متخلص به  5مشهور به ميرزاآقاجان 4رضايا ميرعلي 3رضاميرزا علي
 6پدرش آقا محمدعلي لنجاني اصـفهاني . نويس سدة سيزدهم هجري قمري استو خوش

تاريخ دقيق والدت پرتو معلوم نيست، ليكن بـه قرينـة    7.از مالكان و كارگزاران دولتي بود
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هجـري قمـري، در روسـتاي     1213مدت حيات، احتماالً در حـدود سـال   تاريخ وفات و 

از ايـن روي در برخـي منـابع از     8.اُشيان لنجان، از توابع اصفهان  ديده به جهـان گشـود  
  9.نيز ياد شده است» پرتو لنجاني«ايشان به نام 

بهـره نبـود،   پرتو از اوان خردسالي تحت تأثير تربيت پدر كه از دانـش و هنـر بـي   
راه با كسـاني  صفويه، هم ةاصفهان از مدارس دور» نوريه«يالت ابتدايي را در مدرسة تحص

 11، به فراگيري علوم ضروريه10چون محمدعلي مذهب، نويسنده  تذكره يخچاليه گذرانده
العابـدين  نيـز در محضـر اسـتاداني چـون آقامحمـد زيـن       12.نويسي همت گماردو خوش

نويسـي  علي، كه هر دو از سرآمدان خوشقا غالمآو  13»اشرف الكتّاب«اصفهاني ملقب به 
اي كه با طي مدارج آن هنـر  بگونه 14.در عصر خويش بودند، به تكميل خط نسخ پرداخت

از سـوي برخـي    15بسرعت در شمار استادان خط نسخ، نستعليق، ثلث و رقاع قرار گرفته،
  16.گرديد» استاد الخطاطين«بزرگان، ملقب به 

  » اشـرف الكّتـاب  «بـا اسـتاد خـود     ،پرتـو در نگـارش خـط نسـخ     ةسـبك و شـيو  
هايي داشت و به همين دليل ايشان سبكي تركيبـي از دو اسـتاد خـود يعنـي آقـا      تفاوت
  17.علي و اشرف الكتّاب را ابداع نموده، در نسخ نويسي بكار بستغالم

نويسي و حسن خلق ايشان، موجب گشت تا شـاگرداني زيـاد   تبحر پرتو در خوش
نـويس و جمعـي   اي، مالمحمد تقلـي و مالمحمـدباقر خـوش   چون سيدعلي اكبر زوارههم

منـد  ها اشاره نمـوده، از محضـر ايشـان بهـره    آناز ديگر كه خود در يك بيت به بسياري 
  18.گشته و بعدها تبديل به استاداني چيره دست شدند

سـكونت   هـاي مدرسـة نوريـه   پرتو در مدت اقامت در اصفهان، در يكي از حجـره 
رفتند و غالباً، حجرة ايشان مجمعـي بـراي   داشت و شاگردانش دوبار در هفته نزد وي مي

چنـين بـا برخـي صـاحبان قلـم و      ايشـان هـم   19.حضور شاعران و هنرمندان اصفهان بود
نمـا در  انديشه معاصر خود، از جمله عبدالمحمدخان ايراني اصفهاني، مدير روزنامه چهـره 

وي . هدايت، صاحب مجمع الفصحا، مصـاحبت و معاشـرت داشـت    خانو رضا قلي 20مصر
صحبتش روزي گشت، بـس خليـق و مهربـان و خـوش طبـع و      «: نويسددر باب پرتو مي

  21.»اشعارش پسنديده و اخالقش حميده است. داننكته
نويسـي تحصـيل   پرتو پس از مدتي سكونت در اصفهان با شـهرتي كـه در خـوش   

نويس كرد و بدين گونه زمينة تقرب ايشان، به عنوان خوشكرده بود، به تهران مهاجرت 
او مدتي بعد از حضور در دربار به دسـتور فرهـاد    22.در دربار ناصرالدين شاه، فراهم گشت

را بـه  » قرآن مجيـد «هجري قمري  1297ميرزا معتمدالدوله، پسر عباس ميرزا، در سال 
خانـه و  ب كتـاب ههـاي مـذ  قرآن م اكنون از زيباترينخط زيباي نسخ كتابت نمود، كه ه
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اين قـرآن تـذهيب   . شودهاي نفيس محسوب ميموزة ملي ملك بشمار رفته، جزو نسخه

  23.سطر است 9برگ بوده و هر برگ آن متشكل از  229شده، داراي 
چنين قرآني ديگر موجود بوده كه توسـط ايشـان در تـاريخ    خانه، همدر اين كتاب

ايـن   24.جهت ناصرالدين شـاه كتابـت گرديـده اسـت    هجري قمري به خط نسخ،  1277
خانـه و  از جمله قرآني به خط پرتو كه اكنـون در كتـاب  (قرآن ديگر  150راه قرآن به هم

در موزة ايران باستان، به نمايش درآمد و توسط » گنجينة قرآن«به نام ) موزة ملك است
» هاي خطّيهرست قرآنف«چنين در كتاب هم 25.الدين همايي نيز رؤيت شده استجالل
قـرآن   بتخانة سلطنتي، ذيل عنوان كاتبان و مذهبان نيز ياد و نام وي به عنوان كاكتاب

چنين غير از قرآن كريم، ادعيه و ساير كتـب را جهـت بزرگـان    هم وي 26.ثبت شده است
به خط نسخ در سال » دعاي كميل«توان به كتابت كه از آن جمله مي 27نمود،كتابت مي

  29.اشاره نمود 1205اي ديگر به خط نسخ در سال و قطعه 28در تهران 1266
نويسـي، از جملـه شـاعران پـرآوازه و مطـرح عصـر خـويش        پرتو عالوه بر خـوش 

گرديد و بـا كسـاني چـون همـاي شـيرازي، مسـكين و سـروش اصـفهاني،         محسوب مي
، »الفقراابــو«ميرزاحسـين علــي آشـفتة اصــفهاني و مالمحمـدباقر اصــفهاني معـروف بــه     

   30.مصاحبت و مجالست داشت
 مكـاني » انجمن ابوالفقرا«ادبي به نام  يبا تأسيس انجمن مال محمد باقر اصفهاني،

براي طبع آزمايي و حضور شارعان و سخن سرايان ايجاد كرده بود، كـه پرتـو و مسـكين    
، 31 معمان ساماني از شاعران سدة سـيزده . رفتنداصفهاني از اعضاي اصلي آن بشمار مي

اي كه در معرفي و توصيف شاعران انجمن ابوالفقرا سروده است، پـس  در قصيده انجمنيه
از ذكر نام مؤسس انجمن و مسكين اصفهاني، از پرتو به عنوان سومين شـاعر آن انجمـن   

  :كندچنين ياد مي
  وان دگر پرتو كه خورشيديست با فرّ و شـكوه ... «

  زيبد اين شعر منوچهري به وصف حضـرتش «

  شعر او فردوس را ماند كه اندر شـعر اوسـت  «
  

ــن   ــو فك ــن پرت ــي در انجم   »زآســمان مردم

  »گرچه او خود گفته در مدح ابوالقاسم حسـن 

  32»هرچه در فردوس ما را وعده كرده ذوالمـنن 
 

چنين در توصيف هنر پرتو و شخصيت مسكين و رابطة صميمانه آن دو ايشان هم
  :گويدمي قصيده چنين ةديگر، در ادام با يك
ـواو در مردمـي  «    او چو مسكين در هنر، مسكين چ

  هر دو پنداري كه يك جانند پنهان در دو جسـم «
  

  »اين چو آن يك هوشيار و آن چو اين يك مهرتن 

  33»يا يكي جسمند و ظاهر گشته در دو پيرهن
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اي كـه در معرفـي تعـدادي از شـاعران     انجمنيـه  ةمسكين اصفهاني نيز در قصـيد 

  :الفقرا سروده، در مورد خط، شعر و مقام شاعري پرتو چنين گفته استانجمن ابو
  دان همـه را طومـاري  اوستادان سـخن ... «

  وان دگر پرتو كز پرتو نظمش خورشـيد ... «

  او چو خورشيد و به هر جا فكند پرتو نظـم «

  چو غـالم خط او چون شه و خطّ دگران هم«
  

  »هست در دست كه پر از غزل و مدح و ثناست 

  »ح تا شام همي  در طلب كسب ضياستصب

  »دگران را همگي چشم بر او چون حرباست

  34»چو سهاستشعر او چون مه و شعر دگران هم
 

نويسي كه از او برجاي مانده، صاحب ديـوان اشعاريسـت   پرتو، عالوه بر آثار خوش
. اسـت  ياب بوده و دست روزگار صفحات آن را مدروس و ناخوانا كردهكه اكنون بسيار كم

اين ديوان، نخستين بار توسط ميرزاحسين خان انصـاري، مـتخلص بـه ثمـر، گـردآوري      
هجـري   1304ديـوان، در سـال    گرديد كه پس از اضافه شدن اشعار ايشـان بـه انتهـاي   

راه با ديوان ثمر اصفهاني، در يك مجلـد چـاپ   محمدحسين فروغي، هم ةقمري، با مقدم
چنـين  نده، با اضافه نمودن مقدمه و حواشـي و هـم  و ديگر بار توسط نويس 35.سنگي شد

هجـري شمسـي مجـدداً     1386هايي ناخوانا و محو شده، در سال ها و كلمهتصحيح بيت
  .چاپ و منتشر گرديد

ديوان اشعار پرتو، مشتمل بر غزليات، قصايد، قطعات و يك مسـمط بـوده كـه در    
، انـدرز و  )بيعـت، معشـوق  ط(وصـف  ) پيامبراكرم، ناصرالدين شـاه (مدح : مضاميني چون

سـبك بازگشـت   . حكمت، شكوه از روزگار و مفاهيم عاشقانه و عارفانه سروده شده اسـت 
سـياري از  او، هماننـد ب ادبي در اشعار پرتو بوضوح ديده شده و بطور كلي شـيوة شـاعري   

  ة مضـامين نغـز و   يـ شـاعران پيشـين، در ارا  عصر خود، بر اسـتقبال از شـيوة   شاعران هم
اي كه در اقسام موسيقي شعر، يعنـي وزن عروضـي، رديـف و    بگونه. توار استكش اسدل

هايي زياد بين شـعر  تههاي معنوي، شباها و ارتباطها و مجموعة هماهنگيقافيه، جناس
و شعر شاعران سبك عراقي بويژه شيخ اجل، سعدي شيرازي ولسـان الغيـب حـافظ،     وي

بـا رديـف   ) ص(از ايشان در مدح رسول اكرماي به عنوان مثال، قصيده. گرددمالحظه مي
  :به مطلع» محمد«
  خيمه بـه عـالم چـو زد جـالل محمـد     «
  

  36»گشت جهان روشـن از جمـال محمـد    
 

  .اي از سعدي با همان رديف استسروده شده كه يادآور قصيده
ــد  « ــال محمـ ــد از جمـ ــاه فرومانـ   مـ

  

ــد    ــدال محم ــه اعت ــد ب ــرو نباش   37»س
 

  :به مطلع توپرو يا غزلي ديگر از ديوان 
  دوش از آتش مي چهره برافروخته بـود «
  

 38»شعله خويي كه بسي خرمن دل سوخته بود 
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 :ظاهراً در اقتباس از اين غزل حافظ سروده شده است

  آمد و رخساره برافروخته بـود دوش مي«
  

  39»اي سـوخته بـود  زدهتا كجا باز دل غم 
 

توجه و تقليـد از سـبك و شـيوه     از ديوان خويش، به يالبته پرتو، خود نيز در بيت
  :قدما اشاره نموده و به اين موضوع معترف است

  پرتو به طرز سعدي كردي بيـان ولـيكن  «
  

  40»تر كه لب ببندي در پيش خوش بيانانخوش 

 
هـاي  هـا و اقتبـاس  در حقيقت سراسر ديوان اشعار پرتو مشحون از اقسام شباهت

  .گرددتر آشكار ميبيششعري بوده كه با رجوع به آن، اين موضوع 
هاي ادبي و شعري پرتو، مهارت در سرودن ماده تـاريخ اسـت، كـه    از ديگر ويژگي

غالـب مـاده    42.نقل شده اسـت » موارد التواريخ«ها با ذكر مناسبت در كتاب برخي از آن
چنـين تـاريخ   هاي پرتو در بـاب تـاريخ  تعميـر و سـاخت مسـاجد اصـفهان و هـم       تاريخ

ناد تـاريخ نويسـان قـرار    تعاصر وي سروده شده، كه عمدتاً مـورد اسـ  درگذشت شاعران م
) شهانشه(هايي در باب ساخت مسجد صفا توان به بيتها مياز جمله آن 43.گرفته است

  :اصفهان كه در باالي سر در مسجد و با خط نستعليق نگاشته شده اشاره نمود
ــو  ــد چ ــا ش ــفا  بن ــا ص ــجد ب ــن مس   اي

ـ     ز ــد سـ ــاريخ آن ش ــه ت ــو ب   ؤالپرت
  

 بــه عــون خداونــد ركــن و حطــيم     

ــا ــيم  «: بگفتـ ــوز عظـ ــاعيه فـ »لسـ  
 

  44»نمقه محمدتقي يا حنان عمل آقاجان«

اي، از شـاگردان مرحـوم   چنين بيتي ديگر در باب فوت حاج محمدجعفر آبادههم
قمـري   1280رمضان سال  19االسالم سيدمحمدباقر شفتي، كه در شب سه شنبه حجت

  :گونه سروده استتاريخ آن را بدين اتفاق افتاد، پرتو ماده
ــؤال    ــد س ــو ش ــاريخش زپرت ــال ت   س

  

ــت     45»ر مضـــجعهالهـــم نـــو «گفـ
 

نويس مخصـوص ناصـرالدين شـاه، در دربـار     عنوان خوشپرتو در زمان كهولت، به
و در مراكز ادبي عصر خـود نيـز از    46زيستجا بسيار محترم ميوي حضور داشته، در آن

مطابق نظر برخي از تذكره نويسـان، وي در روزهـاي    47.وردار بوداي ويژه برخمقام و رتبه
هجـري قمـري در دارالسـلطنه     1303پاياني عمر به زادگاه خويش بازگشـته و در سـال   

در كه برخي ديگر، اقامت او را در پايان عمر، در حالي 48.اصفهان، بدورد حيات گفته است
اي نيز بدون ذكـر  عده 49.نماينداشارتي نمي وا ة، اما به مكان فوت و مقبراندتهران دانسته

 50.انـد هجري قمري در نظـر گرفتـه   1306تا  1297هاي جزييات، وفات وي را بين سال

هجـري قمـري طبـع     1304ليكن با استنباط از مقدمه ديوان اشعار پرتـو كـه در سـال    
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 51نمـوده،  سال قبل از طبع كتاب عنوانگرديده و نويسندة آن نيز سال مرگ پرتو را يك

  .رسدتر بنظر ميصحيحي قمري، به عنوان سال وفات پرتو هجر 1303سال 
سال سن  90نمايد، اين است كه پرتو در زمان مرگ حدود چه مسلّم ميباري آن
نويسـي در  ديگران فردي بسيار معقول و مقبول بوده كه عالوه بـر خـوش   هداشته و از نگا

  52.بع، نيك محضر و مهربان شهره بوده استدان، خوش طزمان حيات به شاعري نكته
عصران پرتو، كه ديـوان  ميرزا محمد حسين اديب اصفهاني ملقب به فروغي از هم

  :گويداشعار وي را نيز طبع نموده، در توصيف شخصيت پرتو مي
  پيري ادب آموز جوانان نـه كـه ميـري   «

  هم دوده خط را به قلم كـرده سـرافراز  «
  

  »مـر و نـاهي  در مملكت نطـق و بيـان آ   

  53»نطق از او گشـته مبـاهي   ةهم سلسل
 

پرتو با بينش وسيع و احاطة كامل بر لغات و اصطالحات و با حفظ امانت و عفـت  
كنـد كـه كمتـر    ه مـي يـ اي اراهاي شعري را در اشعار خود به گونهقلم، مفاهيم و موضوع

كـه بـه تناسـب     هرچنـد . گـردد ها مشاهده مياثري از سخنان لغو، هجو و يا هزل در آن
هايي زياد در شـعر  ها و شباهتاقتباس) سبك بازگشت(سبك و شيوه ادبي دورة خويش 

نشيني كالم و شـعر او  ة زيبايي و دليكدام مانعي در جهت اراوجود داشته، ولي هيچ وي
مند بوده و از نزديـك بـا مركـز    وي به عنوان فردي آگاه كه از علم و هنر بهره. گرددنمي

ربار ارتباط داشته و به لطف عمر نسبتاً طوالني، تجاربي را نيز كسـب كـرده،   حكومت و د
از بيان پند و اندرز در ضمن اشعار خود غفلت نورزيده است؛ بطوري كـه در تمـام اشـعار    

بطـور كلـي وعـظ و    . شـود ايشان شعري كه خالي از اين مفاهيم باشد، كمتـر يافـت مـي   
اي آشكار روح غالـب اشـعار   شود كه بگونهيحكمت از مفاهيم اصلي شعر پرتو محسوب م

ند، پذيرش قضـاي الهـي، قناعـت و    معرفت خداو: مفاهيمي چون ؛وي را دربرگرفته است
نا، صبر و پايداري، رضايت و خشنودي، غنيمت دانستن وقت، جهد در كسب علـم و  استغ

  :دانش و مفاهيمي از اين دست
  كس آسوده استدر اين جهان پر آشوب آن«
  

  ه معرفـت حـق نباشـدت حاصـل    گر ك«
  

  دل بنما چو آينه تا كـه زنقـص وارهـي   «
  

  

***  

  

*** 

  54»كه در ديار قناعت مقيم كوي رضاست
  

  55»هزار خرمن طاعت زتو به يك خشـخاش 
  

ـاك كس به عبث نمي   56»دامنـي شود شهره به پ
 

ها سالسـت و  به هر حال، سراسر ديوان پرتو، مشحون از شعرهايي است كه در آن
راه گرديـده و  اي ظريف با انتباه و آگـاهي هـم  در لفظ و فخامت در معني به گونه عذوبت
  .نمايدآن را به عنوان يكي از شعراي مطرح عصر خويش معرفي مي ةسرايند
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  :گردده مييدر پايان يك نمونه از غزليات ايشان بعنوان شاهد مثال ارا

  جـا هركجا كوي نگارست، بهار است آن«

ـ «   ودة كينيسـت بشـوي  در درونت اگر آل

  راي روشن طلبي، رخ ز در شـيخ بتـاب  «

  خانه شتابغم اگر تاختن آرد، سوي مي«

  تو گل تازه چه باكت زنظر بـازان اسـت  «

  گو مبين ديده رخ روز و سـواد شـب را  «

  هركجا پرتو از آيينـة رخ پـرده گرفـت   «
  

  »جاتر از مشك تتار است آنبويخاك، خوش 

  »جـا ت آنپاك كن خانة دل، منزل يار اس

  »جـا كه بس آيينة دل پر زغبار اسـت آن 

  »جاكه شادي به  ميان، غم به كنار است آنزان

  »جـا هركجا هست گلي، زحمت خار است آن

  »جـا هر كجا زلف و رخت ليل و نهار است آن

  57»جــادار اســت آنآفتـابش بــه ادب آينــه 

 

  گيرينتيجه

دة سـيزدهم بـوده كـه بـه     پرتو اصفهاني از جمله هنرمندان و شاعران مطـرح سـ  
چنين آثار بجاي مانده از ايشان، در زمرة شـاعران،  گواهي تذكره نويسان و مورخان و هم

ب هـاي مـذه  قـرآن . نگاران معروف عصر خويش قرار داشته استنويسان و تذهيبخوش
چنين ديوان  اشعار بجاي مانده از وي، از جمله آثاري ارزنده و هم اونوشته شده از سوي 

ولي بـه دليـل فقـدان    . گرددداري ميخانة ملك نگهشود كه در موزه و كتابمحسوب مي
گونـه كـه   يـاب و مـدروس مانـدن ديـوان وي، آن    چنين كماطالعات جامع و كامل و هم

اميـد اسـت نگـارش ايـن     . شايسته است، تاكنون كمتر مورد توجه و شناخت قرار گرفتـه 
  .مندان و صاحبان هنر و ادب گرددوي انديشتر ايشان از سمكتوب موجب آشنايي بيش
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  .مشعل
  .اديبه:  تهران. 2چ . مواد التواريخ. 1343. نخجواني، حسين −
: تهـران . 4چ . 2ج . بـه كوشـش مظـاهر مصـفا    . مجمع الفصحا. 1382. هدايت، رضاقلي خان −

  .اميركبير
  .انوشه: تهران. 2چ . 1ج . گلزار جاويدان. 1353. هدايت، محمود −
  .هما: تهران. 4، چ 1ج . تاريخ اصفهام. 1375. همايي، جالل الدين −
  .دهخدا: تهران. 3چ . اسرار و آثار واقعه كربال. 1357. الدينهمايي، جالل −
  .گلها: اصفهان. 3چ . انگنجينه آثار تاريخي اصفه. 1344. هنر فر، لطف اهللا −
: تبريـز . 2چ . به كوشش عبدالرسـول خيـام پـور   . مصطبه خراب. 1344. هوالكو قاجار، احمد −

   .دانش
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