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نقد و
بررسی

کاستیها و کژیهایی در انتقال مطالب این تذکره به بخش
یادشده برخورد ،با این توضیح که کاستیها مربوط به
ّ
شماری  از مثنویها و قصاید مشترک کلیّات و خالصة
ّ
االشعار است که وارد بخش «اشعار پراکنده»ی  کلیّات
نشد هاند و ازاینرو بسیاری از ابیات منحصربهفرد و پارهای 
از ضبطهای ارجح خالصة االشعار از دیدگان خواننده
پوشیده ماند هاند ،و کژیها شامل ضبطهای  نادرست،
ّ
که مصحح از عهدۀ قرائتشان
بدخوانیها و عباراتی است
ّ
برنیامد هاست .نگارنده ضمن ارج نهادن به زحمات مصحح،
گزارشی از موارد یادشده را ،هرچند دیر ،تقدیم میدارد تا
اگر پسند افتاد ،در چاپهای سپسین به کار آید.

نگاهی به «اشعار پراکنده»ی
کلّیّات زاللی خوانساری
ٰ
مرتضی موسوی

***

ّ
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
m.moosavi63@gmail.com

ّ
چنانکه میدانیم ،خالصة االشعار میر تقیالدین کاشانی 
ّ
مفصلترین تذکرۀ عمومی فارسی است که بخش خاتمۀ آن
در  12اصل تنظیم شده و برخی از اصلها نیز دارای لواحقند.
ّ
اصل دهم این تذکره مربوط به شعرای خطۀ همدان است و
پس از آن بهترتیب  3الحقۀ بغداد و جربادقان و خوانسار قرار
یافتهاند ،که ترجمۀ احوال و انتخاب سرودههای  زاللی 
خوانساری  در ردیف یازدهم الحقۀ خوانسار جای 
ّ
ّ
در معرفی زاللی ،ابتدا به شخصیّت
گرفتهاست .میر تقیالدین
و هنر او پرداخته ،سپس در مقام دفاع از جایگاه ادبی وی در
برابر خردهگیران و «ستمظریفان» برآمده و بهاقتضای حال،
ّ
ّ
 مطلبی مفصل ،به این کسان تاخته ،و آنگاه از اشعار وی 
طی
نمونههایی نقل کردهاست (ص 717-700دستنوشت).
ّ
پس از این مقدمه و پیش از پرداختن به اشکاالت
ّ
ّ
نظرات مصحح در مقدمۀ وی 
یادشده ،اشاره به دو نکته از
ّ
بر کلیّات ضروری مینماید :نخست آنکه او ،در ذیل بخش
ّ
«نقد منابع» ،متذکر شد هاست خالصة االشعار «به لحاظ
ّ
وثوق مطالب بسیار محل تردید است» و دوم آنکه
ّ
افزودهاست «از عیوب دیگر مؤلف آن ،فضلفروشی  در
مطاوی تراجم دیگران است؛ آنچنانکه جز ارائۀ شواهد
شعری ،مطلب مفید و محکمی  نصیب خوانندگان خود
نمیکند .به طور مثال ،هنگامی که به شایعۀ سرقت زاللی 
از اشعار قطران میرسد ،حد ود سی سطر به شکایت از

ّ
کلیّات زاللی خوانساری .تصحیح و تحقیق سعید شفیعیّون.
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
.1385

زاللی خوانساری از سرایندگان بهنام ربع ّ
اول سدۀ 11ق
است که در دو قالب قصیده و مثنوی  دستی  بلند دارد.
ً
قصاید او عموما در منقبت امامان شیعۀ اثناعشری  و
مشهورترین مثنوی از مثنویّات هفتگانهاش (سبعۀ سیّاره)
ّ
«محمود و ایاز» است .کلیّات وی به تصحیح و تحقیق
ّ
است .مصحح پس از
سعید شفیعیّون به چاپ رسید ه
ّ
ّ
مقدمهای ممتع ،در کوششی کممانند قصاید و ترکیبات و
مثنویهای زاللی را با مقابلۀ نسخههای پرشمار و ناهمگن
فراهم آورده و سپس اشعار پراکندۀ شاعر  را ،بهنقل از
دستنوشتهای  دو تذکرۀ خالصة االشعار و زبدة
االفکار( 1ص )878-871و خرابات( 2ص ،)889-878در
پایان سرودهها گنجانده ،و در انتها تعلیقاتی ارزشمند و
نمایههایی کارآمد به کتاب افزوده است .نگارنده ،بهمناسبت
تحقیقی ،ناچار از مراجعه به این اثر  و بهویژه بخش
«اشعار پراکنده»ی  آن بود ،اما در سنجش این بخش با
ّ
استفادۀ مصحح از خالصة االشعار ،به
دستنوشت مورد
ّ
نوشت متعلق به کتابخانۀ شخصی روانشاد عبدالعلی ادیب برومند.
 .1دست
ّ
 .2دستنوشت متعلق به کتابخانۀ ملک ،بهشمارۀ .3841
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ّ

ً
(مثال نک .اصل  ،10الحقۀ خوانسار ،ذیل خضری خوانساری ،نیز اصل

 ،11بخش ری ،ذیل نامی طهرانی) ،اما به نظر میرسد دستکم در
ّ
اینجا باید اندکی تفاوت قائل شد و این بث شکویٰ  را از
سنخی دیگر شمرد ،زیرا افزون بر کاهش شواهد شعری ،که
فروشی یادشده است ،شاهد تحریک
نشانۀ دور شدن از فضل
ِ
عاطفه یا «من» اجتماعی ادیبی هستیم که از بیاخالقیهای 
جامعۀ ادبی روزگار خویش به تنگ آمده و از سر درد ،ضمن
واگویههایی عاطفی ـ هرچند با ابزار درازنویسی ـ ،داد شکایت
داده ،چنانکه در مواضعی دیگر نیز از بیعدالتیهای اجتماعی 
ً
و هرجومرجهای سیاسی عصر خود به فریاد آمدهاست (مثال
ّ
ّ
نک .اصل  ،10الحقۀ بغداد ،ذیل خواجه سراجالدین یعقوب المتخلص

بآصف)؛ نمونههایی از این دست در خالصة االشعار نادر
است و ناگفته پیداست که طرح چنین مطالبی در تحلیلهای 
ادبی ـ اجتماعی شعر هر دوره بسی سودمند تواند بود.
***
ّ
اما آنچه میر تقیالدین از سرودههای زاللی انتخاب کرده،
ً
دقیقا شامل  72بیت مثنوی از منظومۀ «محمود و ایاز» 7 ،بیت
مثنوی از منظومۀ «میخانه» 5 ،قصیده (بهترتیب برابر با قصاید
ّ
ّ
ای در ستایش میر تقیالدین ،و  56کلیّات) ،یک
 ،18 ،15 ،62قصیده
ً
ّ
قطعۀ 7بیتی 14 ،تغزل و پارهغزل و تکبیت (مجموعا  25بیت،

 .3درواقع یکی از ارزشهای کتب تذکره ،و نیز جنگها و سفینهها ،در چنین
ّ
است .البته دور از انصاف است اگر  نگوییم در جاهایی  نیز
زمینههایی  ّ
ضبطهای کلیّات بر ضبطهای خالصة االشعار برتری دارند و میتوان در
تصحیح تحریفات و تصحیفات این تذکره از آنها سود جست.
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شماتت ابنای روزگار میپردازد» (ص هفده).
درباب نظر نخست ،باید گفت هرچند عموم تذکرهها
ّ
مبرا از لغزش نیستند و کمابیش دچار ناتندرستیهای 
گونهگونی ،بهویژه در وثوق مطالب ،هستند ،اما از شواهد
ّ
فراوان موجود در خالصة االشعار برمیآید که میر تقیالدین،
ّ
دستکم از شعرای همروزگار خویش ،آگاهیهای موثقی 
در دست داشته ،چنانکه با بسیاری از آنان در کاشان دیدار
کرده (نک .اصل  ،10الحقۀ جربادقان ،موالنا علینقی کمرهای و
ً
جاهای دیگر) ،با برخی همسفر شده (مثال نک .اصل  ،11بخش
استراباد ،ذیل ناطقی استرابادی) ،بهنزد تنی چند از ایشان رفته
ّ
(مثال ً نک .همان ،ذیل سحابی استرابادی) ،و یا اطالعات خود را
از طریق کسان و آشنایان معتمد آنان فرا چنگ آوردهاست
(نک .اصل  ،11بخش ری ،ذیل قاضی عبدهللا رازی و جاهای دیگر).
ّ
با سخن مصحح همداستان است
درباب نظر دوم ،نگارنده
و نمونههای آن را به ّ
کرات در خالصة االشعار میتوان دید

ا
راسناوخ یلالز تاّیّلک ی»هدنکرپ راعشا« هب یهاگن

ّ
دو تغزل نخست بهترتیب برابر با سرآغاز قصاید  39و  17کلیّاتاند)،
که
ّ
و  4رباعی  است (قس .توضیح مصحح ،یکصدوبیستویک،
ّ
پینوشت )7؛ قصیدۀ مربوط به ستایش میر تقیالدین ،تکقطعه،
ّ
باقی تغزالت و پارهغزلها و تکبیتها ،و رباعیّات ،هیچ یک
ّ
َّ
در کلیّات مصحح (منظور بخش اصلی سرودهها ،جز بخش «اشعار
پراکنده» است) به چشم نمیخورند.
ّ
مصحح در بخش «اشعار پراکنده» ،از میان منتخبات
ّ
میر تقیالدین ،تمامی مثنویها و  3قصیدۀ نخست (بهترتیب
ّ
برابر با قصاید  15 ،62و  18کلیّات) را ،گویا با فرض تکراری 
بودن ،حذف کرده و  3رباعی آخر را نیز نیاوردهاست؛ حال 
آنکه ،مطابق جستوجو و تطبیق ما 14 ،بیت از مجموعۀ
هر دو مثنوی منتخب و شمار چشمگیری از ابیات قصاید
ِ
ً
ّ
ّ
برگزیدۀ میر تقیالدین (دقیقا  45بیت ،که بیشترشان از فخریههای 
َّ
در متن مصحح دید هنمیشوند و در مواضعی نیز
شاعرند)
اختالفاتی سخت فاحش ،از نظر ترتیب ابیات و ضبطها،
میان دو متن وجود دارد ،چنانکه گاهی ضبطهای خالصة
َّ
های متن مصحح میچربد و ضعفهای 
االشعار بر ضبط
3
آن را ترمیم میکند (نک .ادامه).
ّ
بنابراین بایسته بود که مصحح ،با قرائت درست و
دقیق مثنویها و قصاید و افزودن جملگیشان به بخش
«اشعار پراکنده» ،نهتنها کژیهای نسخ مورد استفادۀ خود
را رفع میکرد ،بلکه امکان مقایسۀ حذفواضافهها ،توالی 
ابیات و اختالف ضبطهای هر دو متن را برای خواننده
فراهم مینمود ،چنانکه این شیوه دربارۀ تذکرۀ هفتاقلیم
(نک .ص یکصد وبیست ،پینوشت  )1و خرابات (ص -878
 )889صورت گرفتهاست.
***
ّ
با توجه به توضیحات پیشین ،نخست به سنجش
حال،
ّّ
َّ
ضبطهای متفاوت متن مصحح کلیات زاللی و منتخبات
خالصة االشعار میپردازیم که از بخش «اشعار پراکنده»ی 
ّ
ّ
های مصحح
کلیّات حذف شد هاند و سپس اشکاالت قرائت
را در بخش یادشده وامیرسیم:

نقد و
بررسی
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		 کــه امشــب جــان نثــار خویــش باشــد
کلّیّات
طــریــق بــنــدگــی  در پــیــش بــاشــد

یوسومٰیضترم
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الف .سنجش ضبطهای دو متن

ً
واژۀ «سینه» بهقطع تصحیفی  از «شیشه» ،و حتما ضبط
ّ
کلیّات درست است؛ اما بر پایۀ ابیات پیشین و سپسین
قصیده« ،نهار» ( :روز ،ضبط خالصه) ،و نه «بهار» ،صحیح
است .زاللی ،در ّ
قصهای ادبی و در خیال و پندار خویش،
سپید هدمان راهی «خانۀ ّ
خمار» شده و با شادخواری روز را
به سر برده و شبهنگام به ترک میخانه گفتهاست .با این
سخن« ،شکستن رنگ نهار» تعبیری از به پایان آمدن روز
و فرارسیدن شب است و «بهار» معنای شایستهای در بیت
و فضای کالم ندارد.

(ص)588

		 کـه اینـک جـان نثـار خویـش پاشـد
خالصه
طــریــق بــنــدگــی بــرعــکــس بــاشــد
(ص)705

اگر «باشد» را خطای مطبعی به شمار نیاوریم ،آن را باید
تصحیفی  از «پاشد» (مثل ضبط خالصه) بدانیم« .باشد»
معنای درستی در بیت ندارد و آنچه با «نثار» سازگار میافتد،
پاشیدن بهمعنی افشاندن است .همچنین ،مطابق توضیحات
ّ
ّ
مصحح در مقدمه ،زاللی به ساختن ابیات ذوقافیتین مولع
بودهاست (نک .ص نودوپنج ،نیز یکصد وسیودو ،پینوشت  )161و
این بیت را نیز ،با ضبط «پاشد» ،میتوان در آن شمار دانست.

		 بر  آستین سخایش که کوچۀ امل است
کلّیّات
نمونهای دو سه چین است ،موج دریابار
(ص)34

		 بر  آستین سخایش که کوچۀ امل است،
خالصه
نمونۀ دو سه چین اســت مــوج دریابار

ْ
		 به پشت مار بدوزم دو چشم را چون نفس
کلّیّات
َ
که کی  ادیم ز دوش افکند که هین! بردار؟

(ص)709

«نمونۀ» رواست و «نمونهای» زنجیرۀ نحوی بیت را بر هم
میزند .شاعر میگوید :موج دریا نمونۀ چند چین از آستین
سخای ممدوح (امام علیع) است .افزودن «ای» به واژه گویا
ّ
ّ
فات مصحح است.
از تصر

(ص)31

		 به پشت مار بدوزم دو چشم را چون نقش
خالصه
که کی ادیم ز دوش افکند که «هین بردار!»
(ص)708

ْ
«نفس» حامل هیچ پیامی نیست و مطابق ضبط خالصة
االشعار« ،نقش» صواب مینماید .شاعر سر به هامون و
دشت نهاده تا به قناعت بزید و ازاینرو چشم خویش را،
چونان نقشونگاری که بر پشت ماران بسته شده ،بهدنبال
آنها دوخته تا پوستی را که میاندازند ،غذای خویش کند.

ّ
شــمۀ دیــوار او نقــاب کشــند
		 اگــر ز
کلّیّات
شــود ز اشــک مه و مهر ،دهــر ،آبانبار
(ص)35

		 اگـر  ز شمسـۀ دیـوار او نقـاب کشـند،
خالصه
ْ
ک مه و مهر دهــر  آبانبار
شــود ز اشــ ِ
(ص)709

ّ
«شمه» ،به هر معنایی (چه مقدار کم ،چه بوی خوش) ،ارتباطی با
اجزاء کالم ندارد و تحریفی از «شمسه» (ضبط خالصه) است.
ّ
شمسه یا شمسۀ زر «دایرۀ فلزی نقشدار و زراندودی [است]
که بر سردر ساختمانها نصب میکردند» (نک .فرهنگ بزرگ
سخن ،ذیل مدخل) و این معنا و تناسب آن با «مه و مهر» در
ْ
بیت خود گویاست.

		 به قلب شیشه و خم میزدیم با ساقی
کلّیّات
به رنگ جام و سبو تا شکست رنگ بهار
چو خم تهی شد و مجلس خراب و کاسه نگون
َ
بــرون شــدم همه مستی  ز خانۀ خ ّمار
(ص)33

		 به قلب سینه و خم میزدیم با ساقی
خالصه
به رنگ جام و سبو تا شکست رنگ نهار

		 بــه آن سرشــک کــه تــا بــر کنــار خــون نرســد
کلّیّات
بغلطد از جگر  پــاره پــاره بــر  رخسار

ز کوی میکده بیرون شدم قدح بر  کف
چو مشعلی به رهم گلفشان در آن شب تار

(ص)36

(ص)709
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		 نطفـۀ تیغـش بُ َ
ـود بسـته بـه خـارا عقیـق
خالصه
ُ
َ
سایۀ رمحش بود خسته به گردون شهاب
(ص)710

بیت با «بخار» و َ
«جسته» معنای  درخوری  ندارد ،اما
«خارا» و «خسته» مفهوم سخن را روشن میسازند :شمشیر 
ممد وح (امام باقرع) با شکافتن سنگ خارا جوهر خود ،عقیق،
را چونان نطفهای در درون آن مینهد (حسن تعلیل) و نیزۀ او
شهاب تیزتگ را در آسمان زخم میزند .درضمن هنر بیت
در موازنه ،و ضبط خالصة االشعار بازتابدهندۀ آن است.
گفتنی است این بیت نیز ،همچون بیت پیشین ،در بخش
«اشعار پراکنده» وارد شد هاست.

قسم زاللی  به اشکی  است که تا خونین نشود ،از جگر 
چاکچاک بر رخسار نمیغلطد؛ پس «نغلطد» (ضبط خالصه)
درست است.
		ماننـد موالیـد کـه چشـمش بـه سـرآید
کلّیّات
در دایـــرۀ ثــالــث مسعود و مجیرم
(ص)44

		ماننـد موالیـد کـه ختمـش بـه سـه آمـد،
خالصه
در دور قمـر ثالـث مسـعود و مجیـرم

ب .بدخوانیها در بخش «اشعار پراکنده»

(ص)711

بهواقع چه مفهومی  از عبارات «چشم به سر  آمدن» و
ْ
«دایرۀ ثالث» برمیآید؟ با این تعبیرات بیت بهکل گنگ
است .مطابق ضبطهای خالصة االشعار ،شاعر خود را
ّ
در کنار مسعود سعد سلمان و مجیرالدین بیلقانی شاعرانی 
ّ
شمرده که در آخرالزمان شعر به این سه ختم شد هاست،
همچنانکه موالید ثالث (جماد و نبات و حیوان) سه چیزند و
چهارمی ندارند.

•

َ
وی مثبت
		  ...و لهذا یحکم المامور معذور در ذیل انتخاب
ّ
میشود( .کلیّات /871 ،خالصه)712 ،

« .1بحکمِ» (= به حکمِ) صحیح است؛  .2از میان «انتخاب»
و «وی» واژۀ «قصاید» فرو افتاد هاست.

•

		 آن نــه خوابــی ز طبــخ در کیلــوس (؟)
کــه بُ
َ
ــــود دســتپــخــت لـــون بخار

ّ
(کلیّات /871 ،خالصه)712 ،

		 شـهرت از نظـم مـن ،کارش بـاال گرفـت
کلّیّات
ســوی هــوا بــرپــرد شیر بــه بــال عقاب

ّ
مصحح در کنار واژۀ «کیلوس» نشان پرسش نهاد هاست،
ً
ظاهرا به این سبب که یا آن را تحریفی از واژهای دیگر 
ً
دانسته و یا به معنای آن پی نبردهاست .اما «کیلوس» کامال
صحیح است و درواقع اصطالحی  است که بیشتر  در
متون پزشکی کاربرد دارد و آن «مایعی [است] شیریرنگ
که پس از جذب غذا در رود هها ،در رگهای لنفی یافت
ّ
ّ
حاوی ذرات چربی معلق در لنف است» (نک.
میشود و
فرهنگ بزرگ سخن ،ذیل مدخل) .حاصل بیت آن است که
رؤیای  شاعر  از نوع خوابهای  پریشان ،که حاصل
پرخوری است ،نیست.

(ص)114

		 شـهرت از نـام مـن کارش بـاال گرفـت
خالصه
ســوی هــوا بــرپــرد تیر بــه بــال عقاب
(ص)715

پر آشکار است که «شیر» غلط واضح و «تیر» صحیح است
ْ
و مشهورترین شاهد ادبی مرتبط با آن قطعۀ منسوب به ناصر 
خسرو« :زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید .»...جالب
ّ
که مصحح این بیت را در بخش «اشعار پراکنده» نیز
آن
آورده و آنجا ،بر  اساس خالصة االشعار« ،تیر» ضبط
کردهاست.

•

		 نطفــۀ تیغــش بُ َ
ــود ،بســته بخــار عقیــق
کلّیّات
سایۀ ُرمحش بُ َودَ ،جسته به گردون ،شهاب

		 نمــک ُ
حســن چیــن گیســوی بخــت
ّ
طـــرۀ نـــار
همچـــو  آشـــفتگی 

ّ
(کلیّات /871 ،خالصه)712 ،

هویداست که «نار» تصحیف «یار» است .نسخه «یار» دارد.

(ص)115
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یوسومٰیضترم

(ص)715

ا
راسناوخ یلالز تاّیّلک ی»هدنکرپ راعشا« هب یهاگن

		 بـه آن سرشـک کـه تـا بـر کنار خـون نرسـد،
خالصه
نغلطد از جگر  پــارهپــاره بــر  رخسار

نقد و
بررسی

یوسومٰیضترم

ا
راسناوخ یلالز تاّیّلک ی»هدنکرپ راعشا« هب یهاگن

نقد و
بررسی

•

		 خوابــی آن نــوع کــش چــو روز شــود
در طـــراز فــریــب و بــوس و کــنــار...

نمــک نظــم و نثــر  یریغــی (؟)
مــظــهــر  لـــطـــف داور دادار

ّ
(کلیّات /872 ،خالصه)713 ،

چشــمم انــدر خیــال بــازی  خــواب
دیـــده گـــلـــزار فــیــض در گــلــزار

زاللی این قصیده را در ستایش کتاب خالصة االشعار و
ّ
ّ
مؤلف آن ،میر تقیالدین کاشانی ،به نظم کشیده و میر 
ّ
تقیالدین در آغاز سروده بدان چنین اشاره کردهاست:
ّ
«این قصیده در مدح مؤلف گفته .»...شاعر ،چنانکه
گویا از شیوههای مأنوس اوست ،طرح این قصیده را در
قالب ّ
قصهای ریخته که ّ
طی رؤیایی در باغی (منظور کتاب
ّ
به تفرج پرداخته و حال در پرسشی 
خالصة االشعار است)
ادبی از سروش عالم غیب دربارۀ صاحب باغ و پیرایندۀ
آن سؤال میکند؛ آنگاه پاسخ میشنود که این باغ (کتاب)
ّ
ّ
شمهای از قلم میر تقیالدین است .بنا بر این توضیح ،در
ّ
عبارتی که مصحح در کنار آن نشان پرسش
بیت نخست،
نهاده« ،باغپیرا کیست» است؛ در بیت دوم« ،اسیر»
ّ
بدخوانی «امیر» است و گویای سیادت تقیالدین؛ و در
بیت سوم« ،یریغی (؟)» همانا «میر تقی» است.

ّ
(کلیّات /871 ،خالصه)712 ،

فریب بوس و
نسخه «و» را میان «طراز» و «فریب» («در طراز و
ِ

کنار») قرار داده ،و «دیده» را «دید» ضبط کرده است.

•

		 دزد نرگــس تــوان گرفــت در او
کـــه بُ
َ
ـــــود اللـــــهاش نــشــانــی دار

ّ
(کلیّات /872 ،خالصه)713 ،

«نرگس» بدخوانی  «هرکس» است و نسخه نیز همین را
نوشتهاست .بیت در ستایش کتاب خالصة االشعار (نیز نک.
ادامه) و اشارۀ آن به منتخب سرودههایی است که ذیل نام هر 
شاعر قرار گرفته و ازاینرو کسی نمیتواند آنها را به سرقت
برد و به خود نسبت دهد.

•

		 بــس کــه یــک جــا ز ســیر میماننــدم
فلکم گــفــت خـــاک بــی مـــقـــدار...
ّ
اولیــن درت گلــم
خــاری  از

•		تــا نهــد مرغــکان معنــی  را
ّ
از پــی  طعمه ذقـــه در منقار

ّ
(کلیّات /873 ،خالصه)713 ،

گــر بــســوزی ســتــم بـــود بــر نـــار...

ُّ
ضبط نسخه نیز چنین است ،اما صواب «زقه» است (آب و

بانــگ زد هاتفــی کــه مســتی مســت
هـــای  ای  خــیــر آدمــــی  هــشــدار!

دانهای که پرنده از دهان خود به دهان جوجه میگذارد ،و بهمجاز ،لقمه؛

ّ
(کلیّات /872 ،خالصه)713 ،

فرهنگ بزرگ سخن ،ذیل مدخل).

ضبط نسخه «میماندم»« ،درخت» و «خیره» است و
ً
ظاهرا همگی اغالط چاپیاند.

•

•

تــازه تابــوت و کهنــه گــوری  چیــد
زنـــده شـــان کـــرد تــا بــه روز شمار

		ســرو در رقــص بــود و گل در خــواب
راهـــــرو مــســت و راهـــــزن شتار

ّ
(کلیّات /873 ،خالصه)714 ،

ّ
(کلیّات /872 ،خالصه)713 ،

 .1مثل ضبط نسخه« ،اسرافیل» صحیح است؛  .2عبارت
مشکوک همانا «دو روز و نیم مدار» است ،یعنی جهانی که
مدارش بر چند روزی بیش نیست؛ « .3چید» در نسخه
بینقطه است ،اما باید آن را «چند» خواند .زاللی میگوید:
ّ
میر تقیالدین در این جهان گذرا نقش اسرافیل را بازی کرد
ً
و با بانگ قلم خویش (مجازا با طرحی که در خالصة االشعار
درانداخت) نام شماری چند از شعرای کهن و همروزگار

نسخه «هشیار» نوشتهاست که با «مست» صنعت طباق
میسازد.

•

		 از صریــر  قلــم چــو  اصرافیــل
در جــهــان دو رو رویــیــم نــدار (؟)

		 ایــن چــه بــاغ اســت و باغ پــر اکنســت (؟)
سنبلش پـــای  بــنــد جــعــد نــگــار...
نمــیاز خامــۀ اســیر اجــل
خــلــف صـــدق احــمــد مــخــتــار...
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خویش را زنده کرد و ایشان را عمری جاودان بخشید.

« .1هند» و «دود» اغالط مطبعیاند و «هنر» و «دو»
صحیحند؛  .2آنچه همنشین «غبار» تواند بود« ،زحمت»
ّ
است .البته نسخه هم نقطه را ننهادهاست.

ّ
(کلیّات /873 ،خالصه)714 ،

مصراع دوم ناموزون است؛ همزۀ «بادکرده» زاید است و
نسخه «زنهار» را «زهار» نوشته است .بنابراین باید خواند:
لوار
ک بادکردهزهار» .زاللی ،ضمن قصیده ،تمثی 
«در یکی مش ِ
از حکایت مشهور «اعرابی و خلیفه» سود جسته و در این
بیت به وصف آب بیمقدار َ
و مشک ناچیزی که از اعضا و
جوارح پست و پلید احشام به دست آمده ،پرداختهاست.

•

•

ّ
(کلیّات /875 ،خالصه)715 ،

نسخه به جای «اگر»« ،ما که» دارد.

•

		 پیـش از ایـن میـخ هجـو  اگـر  بـودی
چــون خــالــی  کــه میخلید بــه کــار،
ایــن زمــان گــر  خیــار ْ
بســپوزند

کسرۀ «نفس» وزن را ناهموار کردهاست و باید حذف شود.

•

هــان ای  خیــره ســر  چــه میبافــی
چـــون زاللــــی ز اطــلــس اشــعــار؟

با «وز» معنای درستی از کالم حاصل نمیشود .نسخه «در»
نوشته و همین صواب است.

نسخه بهجای «میخلید»« ،خیار» و «هان»« ،میخلند» (تنها

با یک نقطه بر روی «ل»)« ،چنار» و «های» ضبط کردهاست.

•

		 چنان ز عدلش آهن ز فعل خود خجل است
که گاه قصد به خود غوطه میخورد نشتر

		 وگر در سر هوای رخش جرأت تاختن دارم
به زیر تیغ جــادی سر  جان باختن دارم

ّ
(کلیّات /877 ،خالصه)716 ،

ّ
(کلیّات /874 ،خالصه)715 ،

آغاز سخن با «وگر» روایی  ندارد .مطابق ضبط نسخه،
«دگر» صحیح است.
***
ّّ
گویا تصحیح «اشعار پراکنده»ی کلیات زاللی خوانساری،
ً
تا آنجا که به خالصة االشعار مربوط است ،ظاهرا با کمی 
بیحوصلگی صورت گرفتهاست ،چنانکه با وجود حجم
ّ ْ
اندک منتخبات میر تقیالدین خطاهای  چشمگیری  در
تصحیح آن یافت میشود .این حجم اشعار ،شاید در برابر 
ّ
حجم کلیّات و سرودههای درشت شاعر چندان نظرگیر و
ّ
قابل توجه نباشد ،اما پسندیده بود که متن همگی اشعار
زاللی  در خالصة االشعار با صرف حوصلهای  فراختر 
تصحیح میشد و بیکموکاست در بخش «اشعار
ّ
پراکنده»ی کلیّات زاللی بازتاب مییافت.

«قصد» و «خود» (ضبطهای خالصه) تصحیف و تحریفی از
«فصد» و «خون» هستند و همبستگی معناییشان با «نشتر»
4
آشکار است.
		 کــرم پناهــا آبســتن گهــر  نشــدی
نگشتی  از کف جــودت محیط را شوهر

ّ
(کلیّات /875 ،خالصه)715 ،

ّ
«از» در نسخه نیز نقطه دارد ،اما به خط کاتب نیست و از
ّ
ّ
با توجه به نحو جمله ،بهقطع «ار»
تصرفات دیگری است.
درست است.

•

		 زاللی باد و ز چشمش به جای هر مژه خاری
اگر یک ره جدا زآن گل نظر بر گلشن اندازد

ّ
(کلیّات /876 ،خالصه)716 ،

ّ
(کلیّات /873 ،خالصه)714 ،

•

گرمــی آهــم ،اثــر میگریــزد
		 ز
ِ
َ
ـس دم بــه دم در جگر میگریزد
نــفـ ِ

ّ
(کلیّات /876 ،خالصه)716 ،

کــیــک دانـــنـــد و پــشــه در شــلــوار

•

		 اگــر از تیــر  دعــا معرکــه میآراییــم
َ َ
ــلــم آه بُ
َ
ــــود پــیــشــرو لــشــکــر ما
ع

		 نبـودی ار چـو تـو دامـاد از بـرای وجـود
سیاه  بخت بماندی  همی  عــروس هند

 .4از اشارۀ دوست عزیز ،مسعود راستیپور ،به این نکات سپاسگزارم.
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َ
		 قــدری  آب پارگیــن برداشــت
در یــکــی مــشــک بــاد کـــردۀ زنهار

ّ
(کلیّات /875 ،خالصه)715 ،

ا
راسناوخ یلالز تاّیّلک ی»هدنکرپ راعشا« هب یهاگن

•

به رخصت تـو که خواهم غبار رحمت خویش
در این دود روز به خاک درت به سوی حضر

نقد و
بررسی

