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نقد و
بررسی

خالصة األشعار و زبدة األفکار

(بخش شیراز و نواحی آن)
مصطفی ذاکری
پژوهشگر متون ادبی

معرفی کتاب

علی(ع) را بدون ذکر نام سرایندۀ آن  -یعنی قاضی کمالالدین
یآورد.
نبن معینالدین میبدی  -م 
حسی 
اما ارکان اربعه یعنی چهار رکن کتاب را به شرح و اشعار
 247تن از شعرای متقدم خود اختصاص داده است که آنها را
از عنصری (متوفی 431ق) تا غزالی مشهدی (متوفی 980ق)
به چهار گروه تقسیم کرده و هر گروه را به ترتیب تاریخ در یک
رکن قرار داده است .اما خاتمۀ اختصاص به شعرای معاصر
ً
مؤلف دارد که او آنها را شخصا دیده یا اشعار آنها را از
اشخاص معاصر خود شنیده بوده است و خاتمه را به تعداد
بروج آسمانی به دوازده اصل تقسیم کرده و هر اصل را به دو
فصل .در فصل اول شعرایی را ذکر کرده که هنوز در قید حیات
بودند و در فصل دوم آنهایی را که معاصر او بودند اما از دنیا
رفته بودند یا آنها را ندیده بود و هر اصل به یکی از شهرها
اختصاص یافته است و در آنها شرح حال و اشعار  414شاعر
آمده است بدین ترتیب این کتاب حاوی شرح حال و اشعار
 887شاعر است (یعنی  247شاعر متقدم و  414شاعر معاصر
و  20شاعر معاصر که بعدا اضافه کرده است و  206شاعر که
در ذیلی آورده است) که رقم باالیی است.
یالدین کتابش را به شش مجلد
اما از نظر تجلید ،میر تق 
تقسیم کرده بود که چون مجلد ششم بسیار مفصل شد نیمی از
آن را در مجلد هفتم آورد بدین شرح:
مجلد اول شامل مقدمۀ کتاب و نیمی از رکن اول شامل 24
شاعرازعنصری(متوفی431ق)تاقوامیگنجوی(متوفی594ق).

کتاب خالصة االشعار یکی از مفص لترین و جام عترین و
یالدین
پرمحتواترین تذکرههای شعرای فارسی است که میر تق 
محمد حسینی کاشانی از سادات کاشان (متولد  956و متوفی
حدود 1024ق) ،معروف به میر تذکره و متخلص به «ذکری»
تألیف آن را در سال  975در نوزده سالگی آغاز کرده و ظرف
مدت حداقل  42سال با اصالح و تکمیل آن و با پشتکار و
ینظیر آن را در سال 1017ق به پایان برده است .و این
همت ب 
تاریخ اخیر را خودش به حساب ابجد در آخر قطعهای که به
مناسبت زیارت دوم خود از مشهد سروده است به صورت «دوم
یدهد که بعد
زیارت مشهد» ذکر کرده است .البته قرائن نشان م 
از این تاریخ هم مطالبی بدان افزوده است ،گر چه در مجلد
در
ششم آن تصریح کرده است که در سال  1016دیگر ِ
تذکرهنویسی را به علت ضعف بنیه بسته و دیگر نامی بدان
ً
یافزاید اما گویا این توبۀ خود را شکسته و بعدا ذیلی بر کتاب
نم 
خود افزوده و اشعار  206شاعر دیگر را که بعد از «خاتمۀ»
کتاب یافته است بدون شرح حال آنها در آن آورده است و نیز در
یکی از نسخ هها ،بیست شاعر دیگر را هم به خاتمه افزوده است.
یالدین آن را به یک مقدمه و
از نظر تبویب کتاب ،میر تق 
چهار رکن و یک خاتمه تقسیم کرده است .مقدمه با شرح سبب
یشود و سپس در چهار فصل به بحث
تألیف کتاب آغاز م 
دربارۀ عشق ،فضیلت عشق ،حقیقت و مجاز عشق (یعنی
عشق حقیقی و مجازی) و شرایط معشوق و آداب معشوق بودن
یپردازد و در آخر آن ترجمۀ منظوم دیوان منسوب به حضرت
م

دورۀ دوم ،سال هشتم
شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 139۳

108

دورۀ دوم ،سال هشتم
شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 13۹۳

109

یرکاذ یفطصم

مجلد دوم شامل نیمۀ دوم رکن اول حاوی سی شاعر ،از
ظهیر فاریابی (متوفی 598ق) تا افضلالدین کاشانی (متوفی
ً
707ق) .پس رکن اول کال  54شاعر را در بر دارد.
مجلد سوم شامل رکن دوم است حاوی  42شاعر از سعدی
شیرازی (متوفی 691ق) تا شاه شجاع کرمانی (متوفی 786ق).
مجلد چهارم شامل رکن سوم است حاوی  49شاعر از
شمسالدین محمد حافظ (متوفی 792ق) تا فنایی مشهدی
(متوفی 893ق) .مجلد چهارم در 987ق به پایان رسیده است.
مجلد پنجم شامل رکن چهارم حاوی  102شاعر از
عبدالرحمن جامی (متوفی 898ق) تا غزالی مشهدی (متوفی
980ق) است و با این مجلد شعرای متقدم بر عصر میر
یالدین که  247شاعر بودند به پایان میرسد .این مجلد در
تق 
993ق پایان یافته است .در خاتمه که مربوط به شعرای معاصر
اوست در آخر شعرای قزوین الحق های آورده است و چهار تن
از شعرای متقدم را که نامشان از ارکان اربعه حذف شده بود
افزوده است که بدین ترتیب تعداد شعرای متقدم را باید 251
شاعر محسوب داشت.
مجلد ششم شامل خاتمۀ کتاب است که از اصل اول تا
یگیرد و در اینجا تصمیم گرفته است که
اصل هفتم را در بر م 
بقیۀ خاتمه را در مجلدی جدا قرار دهد .در مجلد ششم 212
شاعر آمده است.
مجلد هفتم شامل نیمۀ دوم خاتمه است که از اصل هشتم
یگیرد و شامل
(شعرای یزد و کرمان) تا آخر کتاب را در بر م 
 202شاعر است.
از ارکان اربعۀ کتاب تا کنون هیچ بخشی منتشر نشده است،
اما برخی محققان و مؤلفان چون دکتر ذبیحهللا صفا در تاریخ
تهایی از این کتاب استفاده کردهاند .البته
ادبیات خود از قسم 
یالدین برای نوشتن ارکان اربعه از منابع پیشین استفاده
میر تق 
کرده است و حتی منابعی در اختیار او بوده است که اکنون در
دسترس نیست.
اما خاتمۀ کتاب که راجع به شعرای معاصر میر تقیالدین
ً
یشود که عینا در دوازده صفحه در
است با مقدمهای شروع م 
ابتدای بخش کاشان چاپ شده است که در حمد خدا و درود
بر پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و دعا دربارۀ مخدوم خود است
یعنی پادشاه که نامش را ذکر نکرده است .سپس مقدمهای آورده
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است در فضیلت فصاحت و بالغت شعر و فضل شعرا و در
یگوید که آن را بر دوازده اصل به
آخر دربارۀ ساختار خاتمه م 
تعداد بروج سماوی تقسیم کرده است که هر اصل خاص یکی
از شهرهاست و اصل اول را به کاشان اختصاص داده است به
مضمون حب الوطن من االیمان و در آن نام و شرح حال و
اشعار  56شاعر را آورده است .اصل دوم مربوط به اصفهان
است با  47شاعر ،اصل سوم شعرای قم با  16شاعر ،اصل
چهارم شعرای ساوه با چهارده شاعر ،این چهار اصل را مرکز
پژوهشی میراث مکتوب منتشر کرده است .اصل پنجم شعرای
قزوین با  25شاعر ،اصل ششم شعرای گیالن و مازندران با
هجده شاعر ،اصل هفتم شعرای تبریز و آذربایجان با  35شاعر،
و تا این جا در مجلد ششم قرار دارد .اصل هشتم شعرای یزد
ً
و کرمان ( 18تن از یزد و  22تن از کرمان و هند) جمعا با 40
شاعر ،اصل نهم شعرای شیراز با  35شاعر که با تصحیح خانم
نفیسه ایرانی منتشر شده است و ما در زیر راجع به آن سخن
خواهیم گفت .اصل دهم شعرای همدان و حواشی آن با 46
شاعر (شانزده تن از همدان ،هشت تن از بغداد ،ده تن از
گلپایگان و دوازده تن از خوانسار) ،اصل یازدهم شعرای ری و
ً
استرآباد (پانزده تن از ری .شانزده تن از استرآباد) جمعا 31
شاعر و اصل دوازدهم که آخرین اصل است دربارۀ شعرای
خراسان با  51شاعر که جمع شعرای خاتمه بالغ بر  414شاعر
ً
یشود .کاشانی بعدا بیست شاعر دیگر را در نسخهای که
م
یشود بدا نها
اکنون در مجلس شورای اسالمی نگهداری م 
یرساند و نیز
افزوده که تعداد شعرای معاصر را به  434تن م 
 206شاعر دیگر را هم در ذیلی اضافه کرده است بدون شرح
حال .جمعی از فضال و محققان برای تصحیح و تحقیق هفت
اصل باقی مانده داوطلب شد هاند و مشغو لاند که به زودی از
طرف مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهند شد.
نسخ ههای فراوانی از کل کتاب خالصة االشعار یا
شهایی از آن در کتاب خان ههای ایران و جهان موجود است
بخ 
که خانم نفیسه ایرانی  36نسخه از آن را معرفی کردهاند.
مطالب فوق که طرح ساده و روشن و کاملی از این کتاب
یکند با استفاده از کتاب «میر تذکره» تألیف خانم
را ارائه م 
شهای
نفیسه ایرانی (ضمیمۀ شمارۀ  24آینۀ میراث) و مقدم ههای بخ 
یپردازیم به چاپ اصل نهم
منتشر شده تهیه شد و اینک م 
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کاندیشی بیشتر که در
فاریابی و امثال آنهاست با قدری ناز 
آنها مدایح حاوی مطالبی است وهمی و دور از واقعیت که
ً
ممدوح را به آنها ستود هاند .ثالثا غزلیات و اشعار دیگر
ً
یگیرد عمدتا در ستایش
موضوعات بسیار محدودی را در بر م 
یوفایی معشوق اما دامنۀ
عشق و ناله و فغان از هجر و انتظار و ب 
کاندیشی آنها بسیار وسیع و پهناور است
خیاالت آنها و ناز 
چنانکه دربارۀ هر موضوع کوچک د هها بیت با مضامین شگفت
یتوان یافت.
انگیز و باور نکردنی م 
یالدین از سالها پیش از تألیف خاتمه به
دیگر آنکه میر تق 
یپرداخته است چنانکه در
جم عآوری اشعار معاصرانش م 
ینویسد که در سال 987ق که
شرح حال صحیفی (ص  )393م 
به اصفهان رفته بود یک قصیده و چهار رباعی و دو سه بیت
یکند.
دیگر از این شاعر به دست آورده که اکنون آنها را مرقوم م 
در حالی که در این سال مجلد چهارم کتابش را به پایان برده
است و هنوز فرصت تألیف خاتمۀ کتاب را نیافته بود و نیز در
ینویسد« :زمانی که او در
ذیل شرح حال حامدی (ص  )412م 
کاشان توقف داشت مقداری از اشعار خود را به من داد تا در
محل ترتیب این خالصة االشعار در موضعی که الیق باشد
مسطور کنم که اکنون می نویسم» و در ذیل شرح حال راستی
(ص  )430می نویسد که در سال  987قصیدهای گوهرزا از او به
ینویسد.
دستش رسیده که اکنون آن را م 
دیگر آنکه در خالل شرح حال شعرا به نکات متفرقۀ
یپردازد؛ چنانکه در ذیل شرح حال
اخالقی و ادبی و غیره م 
ً
عرفی (ص  )108-107استطرادا دربارۀ مزاح و هزل و ظرافت و
یکند و در ذیل شرح
کیفیت خنده و خوب و بد آنها بحث م 
حال قدری (ص  )100دربارۀ تواضع و ادب مطالب جالبی
یآورد.
م
یشود که در زمان او که
دیگر آن که از بررسی کتاب معلوم م 
ً
مصادف با ابتدای سلطنت صفویه بوده است ،مردم شیراز عموما
یگوید:
سنی بود هاند چنانکه در شرح حال راستی (ص  )430م 
«با آنکه او در شیراز نشو و نما یافته و در میان مردم آن جا به
روش و اعتقاد ایشان بر آمده بود هدایت ازلی با او یار شده و
ینویسد:
شیعه شده است ».و در شرح حال قیدی (ص  )92م 
«چون او شیرازی المولد است در مذهب اهل سنت و جماعت
به غایت متعصب و مقید است و هنگامی که شاه اسماعیل ثانی

دربارۀ شعرای شیراز که به تصحیح خانم نفیسه ایرانی در 480
صفحه منتشر شده است و در آن شرح حال و اشعار  35شاعر
یالدین کاشانی آمده است.
معاصر میر تق 
یالدین در بررسی شعرای خاتمه روش ثابتی ندارد.
میر تق 
ً
از بعضی شعرا فقط یک بیت نقل کرده است؛ مثال از انیسی
(ص  ،)398رسوایی (ص  ،)407صافی (ص  ،)408حسین
الری (ص  ،)440و حالوی (؟؟ ،ص  ،)442و از برخی دو
ً
بیت ،مثال از عیشی (ص  ،)407صبوحی (ص  ،)408و کاتب
(ص  ،)440و از برخی دیگر یکی دو قطعۀ کوتاه دو سه بیتی
یا یک رباعی آورده است.
از سوی دیگر ،از برخی شعرا مقدار زیادی شعر نقل کرده
ً
است که در شأن یک منتخب نیست؛ مثال از عرفی بهاندازۀ یک
دیوان کامل شعر نقل کرده است که  237صفحه از کتاب یعنی
ً
تقریبا نیمی از کتاب را در بر گرفته است که خواننده را از تهیۀ
فالدین
یکند .و به شر 
ینیاز م 
دیوان عرفی که چاپ شده است ،ب 
غیرتی که شاعر مشهوری هم نیست  88صفحه از کتابش را
اختصاص داده است یعنی بیش از هجده درصد کل کتاب را.
در حقیقت او هر چه شعر از شاعری به دستش رسیده است
یدریغ در کتابش آورده است بدون آنکه گزینشی کند و لذا
ب
اشعار نازل و کم ارزش در خاتمۀ کتاب زیاد است .البته اشعار
ً
خوب و زیبا هم دارد؛ مثال قصیدۀ غرای معروف عرفی در مدح
ً
حضرت علی که نزدیک به  180بیت است عینا نقل شده است
یشود (ص  181تا .)198
که بدین ابیات شروع م 
جهــان بگشــتم و دردا که هیچ شــهر و دیار
نیافتـــم کـــه فروشـــند بخـــت در بـــازار
کفــن بیــاور و تابــوت و جامــه نیلــی کــن
کــه روزگار طبیــب اســت و عافیــت بیمار
ز منجنیــق فلــک ســنگ فتنــه مــی بــارد
م ــن ابلهان ــه گری ــزم در آبگین ــه حص ــار
اما از بررسی اشعار مندرج در خاتمۀ کتاب که تا کنون چاپ
ً
یهای
یالدین مثنو 
یآید که اوال میر تق 
شده است چنین برم 
شاعران را به کلی کنار گذاشته و هیچ از آنها نقل نکرده است.
ً
ثانیا قصاید مدحی که در مدایح شاهان و امرا و بزرگان گفته
شده است دنبالۀ روش پیشینیان چون انوری و خاقانی و ظهیر
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یســازی
چــرا بــه غمــزه مــرا آشــنا نم 
و گرنــه از من و از نســبت منی در ننگ
در ص  153آمده است« :همت نخورد نیشتر آری و نعم
ً
را» ،که ظاهرا صحیح آن ال و نعم است یعنی نه و آری ،چون
فاند و در حاشیه از نسخۀ چاپی دیوان عرفی
آری و نعم متراد 
ال و نعم را نقل کرده است اما به متن نبرده است و در اشعار
عرفی از این گونه ایرادها باز هم هست که بهتر بود صورت
یکرد .نیز در ص  158آمده است:
چاپی را بر دیوان انتخاب م 
«ور بعد مرگ اگر برسد دوست جان مخواه» که ور و اگر تکرار
است پس البد ور باید وز باشد یعنی بعد از مرگ اگر برسد
یام گر چه به
دوست .در ص  164آمده است« :در دین غن 
اظهار فقیرم» که در پانویس به جای اظهار «دینار» آمده است
که صحیح آن همین است یعنی به دینار فقیرم و پول ندارم اما از
نظر دین غنی هستم.
در ص  175آمده است« :چون دمد لطف او در آتش دم /
ماهی از کوزه بر کشد سکاک» .و سکاک یعنی چاقو ساز و در
یمعنی است و صحیح آن «ماهی از کوزه برکشد
این بیت ب 
سماک» یعنی اگر لطف او در دم آهنگری بدمد از کورۀ آهنگر
یتواند ماهی بگیرد که از اغراقات همیشۀ مدایح
ماهیگیر م 
سرایان است.
در ص  269اسراف به صورت اصراف چاپ شده است.
در ص  366آمده است «که پرسد؟ زهد کو تقوی کدام است»
که صحیح آن این است« :که پرسد زهد کو؟ تقوا کدام است»
یپرسد زهد کجاست و تقوا چیست .در ص
یعنی چه کسی م 
 390همانا پدرش باید همانند پدرش شود.

ببیــن کــه کبــر و تواضــع چــه دادشــان عــزت
ش ــپش کش ــند ب ــدان و نگی ــن کنن ــد بدی ــن
که معلوم است در آن زمان شپش در تن و لباس مردم فراوان بوده
یگذاشتند و
نهای شصت خود م 
شها را الی ناخ 
و مردم شپ 
یکشتند.
جریک جریک م 
خانم نفیسه ایرانی زحمت فراوانی برای تصحیح و چاپ
این جلد از خاتمه کشیده است و در حاشیۀ صفحات شرح
حال شعرا را از منابع دیگر  -اگر وجود داشته است  -پیدا و
نقل کرده است که کمک ذی قیمتی است؛ ولی در صفحۀ یازده
یگوید که در مورد برخی از شعرا که نامشان را ذکر کرده
مقدمه م 
است در منابع دیگر اطالعاتی نیافته است یعنی خالصة
االشعار درمورد آنها تنها منبع موجود است.
در خاتمه بعضی نکات که در خالل بررسی کتاب یادداشت
یشود تا در چاپ بعدی اصالح گردد .اول آنکه
شد ذکر م 
اعراب کلمات (یعنی زیر و زبر آنها) در مواردی غلط چاپ
ً
شده است مثال ملک به معنای فرشته در دو مورد به کسر الم
ضبط شده است که به معنای پادشاه است (ص  306و ص .)406
َْ
کتم عدم را به کسر کاف آورده که صحیح آ ن به فتح است (ص
ِ
 ،)394عقد اللسان را (ص  )110که به معنای زبا نبند است به کسر
عین ضبط کرده که به فتح آن است .روز بازار را به کسر زاء آورده
است که صحیح آن به سکون زاء است که اضافۀ مقلوب است
ً
یعنی بازار روز (ص  .)93گاهی نقطه گذاری بیجاست؛ مثال در
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به سلطنت رسید  -چون به تسنن گراییده بود  -قیدی از شیراز
به قزوین پایتخت آمده و اظهار مذهب خود کرد و مشمول انعام
آن پادشاه شد ولی از بخت بد او این شاه بدفرجام در  985مرد
و به جایش سلطان خدابنده نشست که دوباره به ترویج تشیع
پرداخت و قیدی ناچار به وطنش بازگشت».
ً
یخوریم .مثال در
گاهی به مطالب جالبی در این کتاب بر م 
ینویسد که او شیرازی است
ذیل شرح حال احمد (ص  )402م 
و در زمان قحط از وطن خود بیرون آمد و در حوالی اصفهان
ً
آدمی خواران او را خوردند .واقعا چه روزگاری بوده است که
یخوردهاند .نیز در شرح حال
در قحطی مردم همدیگر را م 
یبینیم:
قدری (ص  )100این قطعه را م 
بــر چشــم عقــل نظر کــن میــان پنج انگشــت
یکــی قــوی و مهیــن و یکی ضعیــف و کهین

 یحاون و زاریش شخب( راکفألا ةدبز و راعشألا ةصالخ

مصرع ص « 103از یوسفی جدا شده یعقوب دیگر است
ویرگول بعد از جدا شده زائد است» .در ص « 108مستی تو»
یدهد که کسره زائد
با کسرۀ یاء آمده است ،اما قافیه نشان م 
ً
است .ضبط کلمات هم گاهی اشکال دارد؛ مثال در ص 92
ً
ً
کلمۀ گو بیا ظاهرا صحیح آن گوییا است یعنی احتماال .در ص
یگوید« :چشمان
« 98فسردهجو» را باید «فسردهخو» کرد که م 
تو هر فسردهجو را نکشند ».در ص « 87وگر نه» باید تبدیل به
یگوید:
«اگر نه» شود تا معنی صحیح گردد که م 

نقد و
بررسی

