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 خالصةاالشکار و زبد االفکار 

بخش شيراز 

عبدالرسول فروتن

تذکره هـای شـاعران را در کنـار ديوان هـا و آثار ادبـِی منثوِر 

 شـناخِت تاريخ 
ِ
بازمانـده از قـرون گذشـته، مهم تريـن منبع

ادبی ایران بايد به شـمار آورد. در اين ميان، خالصةاالشـعار 

و زبدةاالفکار تقی الدين کاشـانی )وفات در حدود 1022ق( 

اهميـت ویـژه ای دارد. برخـی اين اثـر را از نظر وفوِر شـعر، 

غنی تريـن تذکـرۀ فارسـی و از حيـث تفصيـِل تراجـم، 

به خصـوص در قسـمت عصـری بی نظير دانسـته اند )گلچين 

معانـی 1363: 546/1؛ نيـز، رک: صفـا 1378: 1714/5(. با اين حال، 

متأسـفانه تاکنون اين اثِر مهم به صورت کامل و البته انتقادی 

به زيور طبع آراسته نشده است.

در سـاليان اخير، حداقل يک مؤسسـۀ پژوهشـی و يک 

انتشـاراتی )ميـراث مکتوب و سـفير اردهال( بـه تصحيح و 

نشر خالصةاالشـعار پرداخته اند. اين اقدام ارزشمند را بايد 

ــ صرف نظر از  بـه فـال نيک گرفت و کوشـش های آنـان راـ 

ــ ارج نهـاد. در ايـن ميـان، به نظر  چگونگـی طبـع کتـابـ 

می رسـد اگر اين مراکز با يکديگر همکاری کنند و هماهنگ 

بـا يکديگر پیـش روند، دسـت ِکم از دوبـاره کاری ای که در 

چـاپ آثـاری چـون تذکـرۀ عرفات العاشـقین تقـی اوحدی 

بليانی پیش آمد، جلوگيری می شود.

کتابـی که در اين مقال به بررسـی اجمالی آن می پردازيم، 

»بخـش شـیراز و نواحـِی آن« از تذکـرۀ خالصةاالشـعار و 

زبدةاالفـکار اسـت کـه در سـال 1392ش به همت نفیسـه 

ایرانـی بـه طبع رسـید. ديار فارس پـس از ظهور دو شـاعر 

ـ از مهم ترين مراکز  ـ سـعدی و حافظ شـیرازیـ  نامور آنـ 

ادبيات فارسـی به شـمار می رفت و از آنجا کـه اين بخش از 

تذکرۀ تقی کاشـانی به احوال و اشـعار شاعراِن اين منطقه در 

محـدودۀ زمانـی پس از سـعدی و حافظ می پـردازد، اهميت 

خاصی دارد. 

نگارنـدۀ اين سـطور که پیـش از اين معيارهـای خود را 

بـرای تصحيـح و طبـع تذکره ها بيان کـرده بـود )ر.ک.: فروتن 

1392( و اندکـی نيـز در زمينـۀ تاريـخ ادبی فـارس به تحقيق 

ــ به عنوان يک  پرداخته اسـت، از مسـئوالن ميراث مکتوبـ 

ـ اين   »مؤسسـۀ انتشـاراتی«ـ 
ً
»مرکـز پژوهشـی« و نـه صرفا

پرسـش را دارد کـه آيـا بهتر نبـود به جای اينکه پژوهشـگران 

گوناگونـی تصحيـح و پژوهـش در بخش هـای مختلف اين 

چنـد  يـا  يـک  را  آن  تمـام  گيرنـد،  برعهـده  را  تذکـره 

 
ً
»خالصةاالشعارشـناس« عهـده دار می شـدند؟ و آيـا مثال

و  زبان شناسـی  در  کـه  ـــ  صادقـی  علی اشـرف  دکتـر 

 به دليل 
ً
ـ صرفـا فرهنگ نویسـی تخصـص و شـهرت دارنـدـ 

 تذکـره را تصحيـح کنند و به 
ِ
انتسـاب بـه قم بايـد بخش قم

دليـِل حجم اندک اين قسـمت، بخش شـعرای سـاوه را هم 

بـدان ضميمـه نمايند يـا صحيح تر می نمود اين امـر مهم را به 

شـخصی کـه در زمينـۀ اعالم و تاريـخ ادبيـات آن دو منطقه 

تحقيقات گوناگونی انجام داده اسـت، می سپردند؟ اين مسأله 

چاپ نشـدۀ  يـا  و  چاپ شـده  جلدهـای  ديگـر  دربـارۀ 

ـ  خالصةاالشـعار هـم صدق می کند. دو نکتۀ مطرح شـدهـ 

ــ را پیش از اين،  يـک جا چاپ شـدن و تخصص مصححـ 

شـادروان دکتر ذبيـح هللا صفا اين گونه مطرح کـرده بود: »اميد 

اسـت کـه روزی، صاحب نظـری به قـدم همت پیـش آيد و 

ايـن اثـر گرانبها را به يک جای گرد آورد و به طبع آن بپردازد.« 

)صفا 1378: 1715/5(.

نکتـۀ ديگری که حداقـل دربارۀ چهار جلـدی که از اين 

تذکره توسـط نشـر ميـراث مکتوب بـه طبع رسـیده می توان 

يـادآور شـد، ايـن اسـت که هيـأت ظاهـری آن ها يکسـان 

نیسـت؛ دو بخـش کاشـان و اصفهـان »به کوشـِش« اديـب 

برومنـد و نصيری، بخش قم و سـاوه به »تصحيح و تحقيِق« 

 »
ِ
دکتـر صادقـی و بخـش شـیراز و نواحـی آن بـه »تصحيح

ایرانی منتشـر شـده اسـت )تفاوت عناوين منـدرج بر روی 

دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران
ar.foroutan@yahoo.com
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جلد و در شناسـنامۀ کتاب(. حال آنکه در بخش شـیراز نيز 

تحقيقـات فراوانی صورت گرفتـه و همان گونه که پس از اين 

نشـان خواهيـم داد، آن را بايـد »تصحيح و تحقيـِق« ممتازی 

به شمار آورد.

در هـر حـال، بخش فارِس خالصةاالشـعار به کوشـش 

نفیسه ایرانی منتشر شد و از آنجا که پیش از اين، شناختنامۀ 

مفصـل و فاضالنـه ای از تقی الدين کاشـانی نيـز به قلم وی 

طبـع شـده بـود )ر.ک: ایرانـی 1391(، حداقل می تـوان اطمينان 

داشـت که او به اندازۀ کافی در اين کتاب تأمل کرده اسـت و 

به خوبـی نسـخه های تذکـره و جوانـب زندگی مؤلـف آن را 

می شناسد.

ايـن کتـاب دربردارندۀ پنـج بخش مقدمـۀ مصحح، متن 

تذکـره )همـراه بـا تعليقـات و نسـخه بدل ها در پانویـس(، 

نمايه هـا، واژه نامه و کتابنامه اسـت که هـر يک را به اجمال از 

نظر می گذرانيم:

 دوازده صفحه ای مصحح بیشـتر به معرفی 
ً
مقدمۀ حـدودا

نسـخه ها، ویژگی هـای آن هـا و روش تصحيـح می پـردازد و 

نکته هايـی نيـز دربارۀ تقی الدين کاشـانی، تذکـره اش، منابع 

وی1 و اطالعـات منحصربه فـردِ ايـن تذکـره ارائـه می دهد. 

توضيحـات دربـارۀ نسـخه ها و ویژگی هـای آن هـا مفصل و 

 
ِ
سـودمند اسـت. همچنيـن مصحـح با دقتـی سـتودنی انواع

کتابت همزه در دسـت نویس ها را برمی شمارد و اشاره می کند 

که برخالف اکثِر مواردی که رسـم الخط کنونی در ضبط آن ها 

لحـاظ شـده، تـا حـد امـکان تغييـری در ضبـِط همـزۀ 

دسـت نویس ها ايجاد نشـده اسـت. اين مسـأله به اين دليل 

اهميـت دارد کـه می تواند تلفـظ برخی واژه ها را در گذشـته 

نشـان دهـد. روش تصحيـح هـم بسـیار منطقـی می نمايد: 

مصحح کوشـیده اسـت عالوه بر اسـتفاده از نسخه هايی که 

اين بخش در آن ها آمده اسـت، از برخی ديوان های شـاعران 

هم بهره برد.

مشـکل عمـده ای که از نظـر نگارنـده در ايـن مقدمه به 

چشـم می خورد، خـودداری از ارائۀ اطالعـات و تحليل های 

گوناگـون درباب اين بخش از تذکره اسـت؛ بـا اينکه ایرانی 

در میرتذکـره )1391( به خوبـی بـه ايـن اثر پرداختـه و تحقيق 

1. البته در اين قسمت نام تذکرۀ تحفة سامی که تقی الدين در شرح احوال عبدی بيگ 

)ص354( بدان اشاره می کند، ديده نمی شود.

 جامع و معياری را دربارۀ خالصةاالشـعار ترتیب داده 
ً
تقريبا

اسـت، از ارائـۀ تحليل ها و آگاهی های جامـع و ریزبینانه ای 

درخصـوص بخِش شـیراز اين تذکره نمی تـوان چندان اثری 

يافـت. بـا توجـه به اين مسـأله کـه متونـی همانند ايـن اثر 

سرشـار از نکات ارزشـمندی دربـارۀ جامعه، تاريـخ، زبان، 

ادبيات و فرهنگ عصر خود هسـتند و از آنجا که تحليل اين 

موارد در متون مختلف از عهدۀ يک پژوهشـگر خارج اسـت، 

بهتـر می نمـود که حداقل اين بخِش تذکـره از برخی جوانب 

 بخش شـیراز با اين 
ِ
يادشـده بررسـی می شد. شـايد مصحح

توجيـه که در مقالۀ مذکور )1391( همۀ اطالعات در مورد اين 

کتـاب و تقـی کاشـانی را ارائه کـرده، از اين مقدمـۀ جامع و 

مانع چشم پوشـی نموده اسـت.2 با اين حـال، به نظر راقم اين 

سـطور نمی توان به اين دليل، مراجعه کننده بـه تذکره را از آن 

ــ بی بهـره گذاشـت.  ــ حداقـل خالصـۀ آن هـاـ  نـکاتـ 

همچنيـن »ميرتذکـره« تنها جوانـب کلی زندگی کاشـانی و 

خالصةاالشـعار را بررسـی می کند و به صورت اختصاصی 

2. گرچه در هيچ جای اين مقدمه اشاره نمی کند که رساله ای در اين باره نوشته 

است که محققان را در کسب اطالعات بیشتر ياری می رساند.
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به »بخش شـیراز و نواحی آن« نمی پردازد؛ پاسخ پرسش هايی 

چون

 به 
ً
ـ نواحی شـیراز در زمان تقی الدين کاشـانی اصوال

کدام مناطق اطالق می شـده است؟ چرا بايد شاعری 

بهبهانـی )حامدی( در اين بخش از تذکره باشـد؛ نه 

در بخش خوزستان؟ 

ـ دليل اينکه نام شـاعری چـون عبدی بيگ نويدی که 

بیشـتر عمـر خود را در آذربايجان سـپری کرده اسـت 

)ر.ک: کاشـانی، خالصه، ص 353(، در بخش شـیراز ذکر 

 شوشـتری )بيکسـی( که در 
ً
شـود و شـاعری اصالتـا

شـیراز می زیسـته )همـان، ص 435( هـم منتسـب بـه 

فارس تلقی گردد، چیست؟

ـ مؤلـف در ايـن بخش از تذکره بیشـتر بـه ارائۀ چه 

اطالعاتـی از شـعرا می پـردازد؟ آيـا ترتیـب و روش 
مشخصی در اين ميان ديده می شود؟1

ـ سـبک نثر تقی الدين کاشـانی در خالصةاالشـعار 

ــ از ابتدا تا  چگونـه اسـت؟2 آيـا در نثر ايـن کتابـ 

ـ سـبک واحـدی ديده می شـود يا برحسـب  پايـانـ 

شـاعران، مناطـق، موضوعات و يا منابعـی که وی در 

تأليـف از آن هـا بهـره برده اسـت، نثرهـای گوناگونی 

وجود دارد؟

ـ شـاعران ايـن مجموعه بیشـتر از اهالی کدام شـهر 

فـارس هسـتند و بـه کـدام حـوزۀ ادبـی اختصاص 

دارنـد؟3 آيـا می تـوان با اسـتفاده از اين تذکـره، درک 

صحيحـی از وضعيـت ادبی شـهرهای فـارس در آن 

 پس از ذکر توصيفاتی دربارۀ شاعر و شعر او، بخش هايی از زندگی وی 
ً
1. عموما

آورده می شود و پس از آن از خصوصيات اخالقی او سخن به ميان می آيد و درنهايت 

با توصيف ديگری از اشعار و سبک شاعر، اشعاری از او نقل می شود. البته در 

صورتی که مؤلف اطالعات کافی و موثقی از وی در اختيار داشته باشد. به نظر 

می رسد به صورت کلی به شاعرانی که مؤلف اطالعات و اشعار بیشتری از آنان در 

اختيار داشته و يا بدان ها ارادت می ورزيده، حجم بیشتری اختصاص داده شده 

است. حدود نيمی از حجم تمام بخش فارس مربوط به اشعار عرفی است )ص 

 .)341-108

 چند سطر در اين باره در میرتذکره توضيح داده شده است )ر.ک: ایرانی 
ً
2. صرفا

.)49 :1391

 
ً
3. سی وپنج شاعری که اين مجموعه دربرگيرندۀ احوال و اشعار آنان است، اکثرا

شیرازی اند. در اين ميان سرايندگانی از شوشتر، دارابجرد، کازرون، الر و منطقه ای 

ترک نشین مشاهده می شوند که البته بیشتر آن ها حداقل مدتی در شیراز می زیسته اند.

 
ِ
روزگار ارائـه کـرد؟4 آيـا در آن عصـر، شـاعران مهم

ديگـری هـم در اين ديـار سـکونت داشـته اند؟ اين 

مسـأله کـه موالنا عالمـی )وفـات 975ق( بـا اينکه 

شـعرش بر شـیوۀ شـاعران عصر نبـوده امـا به عنوان 

شـاعری و شـیرين زبانی در فـارس شـهرت داشـته 

اسـت )همان، ص342(، آيا به اين نکته مربوط نمی شود 

کـه اهالـِی اين خطه اوضاع ادبی رايـج در قرن نهم را 

چندان نمی پسنديده اند؟

ـ سـبک شخصی اشعار اين سرايندگان تا چه اندازه 

به يکديگر شـباهت دارد؟ آيا اين شـاعران به سـبک 

روزگار خـود بـه طـرز وقـوع شـعر می سـروده اند و 
همچنين تاريخ و معما می گفته اند؟5

ـ نظر کاشـانی دربارۀ شـاعران اين ديار در مقایسه با 
شاعران ديگر مناطق چه بوده است؟6

و مـوارد ناگفتـۀ ديگـر را نمی تـوان در مقدمۀ ايـن تصحيح و 

ـع میرتذکـره يافـت و اين مسـأله لزوم 
ّ
همچنيـن رسـالۀ ممت

پژوهش ديگری را در اين خصوص نشان می دهد. 

همچنيـن با اسـتفاده از ايـن تذکره می تـوان آگاهی های 

جالبـی از آن دوران به دسـت آورد کـه تحليـل آن ها، مسـائل 

مهمی را نمودار می سـازد. نگارنده نمونه هايـی از اين موارد را 

ـــ به عنـوان پیشـنهاد و به مثابۀ نکاتی که بهتر بـود در مقدمه 

ـ اسـتخراج کرده اسـت کـه در زیر  ذکـر و تحليـل شـوندـ 

مشاهده می آيد:

4. کاشانی پس از درگذشت عرفی و غيرتی، موالنا لطفی را »سرآمد خوش طبعان 

واليت فارس« می داند و می نویسد: »اليوم احيای آثار شعرای آن ديار بعد از موالنا 

عرفی و غيرتی از او می دانند و شرِف افتخار اين طايفۀ گرامی بدو می دانند؛ چنانچه 

نتايج طبعش مؤيد اين مقال است« )ص 345(.

5. تقی الدين کاشانی در مورد شرف الدين غيرتی می گويد: »تتبع موالنا ضميری 

می کند و يک نوع طبع دارد و در فهميدن اشعار نيز آنچه به آن روش واقع است، 

پسند می نمايد« )ص 6(. وی به وقوع گويی برخی شاعرانـ    موالنا قيدی )ص 92( 

و موالنا نطقی )ص 351(ـ  هم اشاره می کند. موالنا عالمی از تاريخ و انشا و علم 

شعر و معما بهره داشته است، اما کاشانی شعر او را بر شیوۀ شاعران زمان خود 

نمی داند )ص341-342(. همچنين موالنا لطفی »از فن شعر و معما الف تمام« 

می زده )ص 345( و موالنا حمدی رباعی را بهترين شیوۀ نظم می دانسته است )ص 

.)405

6. به  قول زنده ياد گلچين معانی )1363: 546/1(: »تقی الدين کاشانی دربارۀ 

شعرای کاشان به حکم حبّ الوطن من االيمان غلو کرده و دربارۀ شعرای سایر نقاط 

به تفصيل تراجم کاشان چيز ننوشته است.« آيا می توان با مقایسۀ تراجم بخش 

فارس با سایر بخش ها تفاوتی در نگاه کاشانی مشاهده کرد؟
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 در شهری جز شیراز 
ً
1. مسـافرت. اکثر شـاعرانی که اصالتا

متولد شده اند، مقداری از عمر خود را در اين شهر به تحصيل 

گذرانده اند. همچنين برخی از اين شـاعران به سـرزمين های 

دوری نيز سفر کرده اند؛ از جملۀ اين مناطق:

ـ هندوستان: غيرتی )ص 4( و عرفی )ص 105(.

ـ قزوين: غيرتی )ص 4(، قيدی )ص 92(، ميرزا مخدوم 

)ص 383(، حامدی )ص 412(.

ـ آذربايجـان: عبدی بيگ نويـدی )ص 353(، حامدی 

)ص 411(.

ـ کاشـان: غيرتـی )ص 4(، ابوالقاسـم کازرونـی )ص 

387(، حامدی )ص 412(.

ـ مکه: قيدی )ص 92(.

ـ اصفهـان: صحيفـی )ص 393( و موالنـا احمد )ص 

.)402

2. حرفه ها و سـرگرمی های شاعران. به شغل و سرگرمی 

برخی از شـاعران اشاره شده است: تيراندازی )غيرتی، ص 4(، 

موسیقی، لهو و لوندی )نطقی، ص 351(، استيفا و اوراجه نویسی 

دفترخانـه )عبدی بيـگ نويـدی، ص 353(، آوازخوانـی و قرائـت 

و  صحافـی  خوشنویسـی،   ،)391 نامـی، ص  )حافـظ  قـرآن 

جواهرشناسی )صحيفی، ص 392(، تکمه بافی )صبوحی، ص 407( 

و موسیقی و شطرنج )عاجزی، ص 439(.

ـ حمدی  3. حوزۀ علمی شـيراز. دو تن از اين شـاعرانـ 

ـ در بعضی علوم »سـعی بسـیار« کرده  و شـیخ ابواسـحاقـ 

بودنـد، اما اين مسـأله به واسـطۀ کثرت عالمان و دانشـمندان 

شـیراز »نمی نمـود« )ر.ک: ص 405 و 441(. همچنيـن بـه حوزۀ 

علمـی گسـترده و مهـم عالمـه جالل الديـن دوانـی )متوفی 

908ق( و شـاگرد وی، کمال الدين حسین عالمۀ الری اشاره 

شده است )ص 440(.

4. اصطالحـات نقد ادبـی. اصطالحاتی که کاشـانی با 

اسـتفاده از آن هـا بـه نقد و وصف اشـعار شـاعران مختلف 

ـ به خصوص  می پـردازد. اين اصطالحات در ديگر تذکره هاـ 

ـ به وفور يافت می شـوند و قابليت بازآفرينی  در دورۀ هندیـ 

دارند؛ مانند اشـعار رنگيـن )ص 4(، ابيات بلند متين )همانجا(، 

ت 
ّ
يـک نـوع طبع داشـتن )ص 6(، جودت طبـع )ص 99(، حد

ذهـن )همانجـا(، خوشـگوی )ص 104(، لطيف طبـع )همانجـا(، 

درست سـليقه )همانجـا و ص341(، اشـعار پُرکيفيت )ص 345(، 

بديهۀ تند )ص 392(، اشعار متين )ص 435(.

5. نابسامانی های اجتماعی

ـ »در آن محلـه ]در شـهر کاشـان[ يکـی از اجـالف 

ام و 
ّ
به سـبب عداوتی، شخصی را بکشت و چون حک

تـرکان ايـن روزگار، به جهت طمـع، بی گناه را به جای 

گناهـکار مؤاخـذه می نمايند، موالنا غيرتی به واسـطۀ 

ب گرديـد و در آن قضيه، 
ّ
همسـايگی مؤاخـذ و معـذ

پاره ای از اسـباب و رخوت بزم و اسـلحه و یراق رزم 

موالنا به نهب و غارت رفت...« )ص 5(.

ـ »گوينـد ]موالنـا پناهـی[ از جملۀ اغنيـا و مالداران 

آنجـا ]دارابجرد[ بود و به واسـطۀ مالـداری رياضت و 

خواری بسـیار می کشـید تا آخراالمر در سنۀ 966 از 

ايـن جهان فانی دلگير شـده، در عالم بقا منزل گزيد« 

)ص 399(.

ـ »گوينـد ]موالنـا احمـد[ در زمـان قحـط از وطـن 

]شـیراز[ بيرون آمده در حوالـِی صفاهان آدمی خواران 

آن بيچاره را بخوردند.« )ص402(.

6. ویژگی های اخالدی شاعران. 

ـ قـدری: »بسـیار خودپسـند و خودرای اسـت و در 

شـعر ديگران دخل می کند و کم شـعری می پسـندد؛ 

ليکـن دخل هيچ کس را در شـعر خـود قبول نمی کند 

و اکثر اشعار خود را بی قصور می داند« )ص 99(.

ـ »]عرفی[ از هيچ شـاعری وانمانده و کمی ندارد؛ اما 

سـتم ظريفاِن ايـن زمان و حسـوداِن ايـن دوران، اين 

معنی را قبول ندارند« )ص 106(.

لـق و تواضع و همواری و 
ُ
ـ ابوالقاسـم کازرونی: »خ

ادبـش نـه در آن مرتبه اسـت که در شـرح و بيان آيد« 

)ص 387(.

ـ فروغی: »گويند مـردی بی تعيّن و درویش وضع بود 

و هرگـز خيـال ُعجـب و انانیـت پيراُمـن خاطـرش 

نمی گشت« )ص 403(.

ـ حامـدی: »همـواره در بحث به سـبب ثابت بودن بر 
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جـدال و مکاوحـه و قيام نمـودن بر نـزاع و مجادله، 

م و سـاکت و خود را خشـمگين 
َ
فضال و شـعرا را ملز

 متلّون الحال اسـت و 
ً
و رنجيده خاطـر دارد... مجمال

به واسـطۀ تنـاول افيون به درشـت خويی موسـوم...« 

)ص 411(.

ادانۀ تقی الدین کاشانی 
ّ
7. نظریات نق

ـ عرفی: »به صفای ذهن سـليم و ذکای طبع مسـتقيم 

از سـایر شـعرای فارس و عراق امتياز تمام دارد و به 

گفتـن قصيـده نيـز مبـادرت می نمايـد و در آن وادی 

معانـی خوب و ابيات بلند از گنجينۀ خاطر به عرضۀ 

ظهور مـی آرد« )ص 105(. نيز: »غزلياتش به مثابه ای بر 

ـاق نقـش بسـته کـه اشـعار 
ّ
صفحـات خواطـر عش

موزونـان فـارس و عراق جز در کاشـانۀ نسـیان بودن 

وجهی ندارد« )همانجا(.

ـ طرحی: »می گويند قدرت بر شـعر گفتن بسیار دارد 

و دايم االوقـات ابيات بلند بر لوح بيـان می نگارد؛ اما 

آنچـه از او به فقير رسـیده که بـه کاری می آيد، همين 

است...« )ص 350(.

ـ حافـظ نامی: »به واسـطۀ عاشـقی ها به شـعر گفتن 

ميـل می نمـود و چون مبتـدی بود در آن فـن خامی در 

طبعش بود« )ص 391(.

ـ مؤلـف بـا وجـود اينکه اشـعار مختلفـی از موالنا 

صحيفـی نقـل می کنـد، قطعه تاريخـی را کـه او در 

تاريخ عمارت صحن مسـجد جامع اصفهان سراييده 

اسـت، از همـه بهتر می داند )ص 392( که اين مسـأله 

اهميت اين نوع شعر در آن دوره را نشان می دهد.

ـ تقی الديـن تهمت سـرقت ادبـی ای را که بـه موالنا 

صحيفـی زده شـده را رد می کنـد: »در آن وقـت ايـن 

قصيـده کـه در ذيل ذکـر وی مرقوم گشـته، تازه گفته 

بـود و در طـرز منقبـت و مداحـی بـد نمی نمـود؛ اما 

بعضـی از سـتم ظريفاِن آنجـا مثـل موالنا سـوزی و 

کالمی می گفتند که شـعِر وی نیسـت و شعِر يکی از 

شـعرای یزد اسـت ... اما فقير اين سخن را از ایشان 

قبـول نـدارد و ايـن سـرقه را نسـبت بـه وی تهمـت 

می دانـد؛ چـه موالنـا را بیش از ايـن اهليت و قدرت 

هسـت کـه از تنظيـم امثال ايـن قصيده عاجـز آيد« 

)ص 393(.

8. انجمن های ادبی فارس

ـ قـدری: »با شـاعران و ديگر مسـتعدان در صورت 

تفّوق زیست می نمايد« )ص 99(.

ـ عرفی: »در اوايل حاِل شـاعری در شـیراز، که موطن 

آن جناب اسـت، سـاکن بودی و با شـعرا و مستعدان 

آن ديار مباحثه و مناظره نمودی« )ص 105(.

از مقدمـه کـه بگذريـم، به نظـر می رسـد مصحـح از پـِس 

تصحيـح ايـن متـن به خوبی برآمده اسـت. مشـکول شـدن 

بسـیاری از کلمـات و همچنيـن اسـتفاده از نشـانه های 

سـجاوندی و فاصله گـذاری دقيـق نيـز بـه يـاری خواننـده 

می آينـد )مسـائلی کـه در کمتر متـن تصحيح شـده ای با اين 

حـد دقـت مشـاهده می شـوند(. تا بدانجـا که نگارنـده متن 

ـح را بـا نسـخه ای که از ايـن تذکره در اختيار داشـت 
َّ
مصح

)شـمارۀ 244 کتابخانـۀ مجلـس سـنا( مقابلـه کـرد، ایرادی 

مشاهده نشد؛ جز در بیت زیر از موالنا راستی

ـــد ـــنبل سمن ســـايی کن ـــدر جهـــان ُس وقـــت شـــد کان

نرگـــس از جـــام مرّصـــع باده پيمايـــی کنـــد

)ص 431(

در اينجا »ُسـنبل« به اشـتباه »ُسـمبل« ضبط شـده است. 

بَـع الُهدی« )طه: 47( 
َّ
همچنيـن آيۀ قرآنی »والسـالُم َعلی َمِن ات

بَع الُهدی« 
َ
اين گونه مشـاهده می شـود: »والسـالُم َعلی َمِن الت

)ص 400(.

تعليقاتـی کـه دربارۀ شـاعران، ابيات و غيـره در پانویس 

آمـده بسـیار راهگشاسـت و مصحـح اطالعـات بسـیار 

، ص 441 که اشـعار 
ً
ارزشـمندی را بيـان کرده اسـت )مثـال

منتسـب به داعی شـیرازی را از آِن داعی خراسـانی می داند(. 

 براسـاس منابع درجه اول هسـتند و سـعی 
ً
اين نکات عموما

شـده اسـت در مجمل تريـن کالم، بیشـترين و مهم تريـن 

اطالعـات ذکر شـود؛ گرچه گاه اسـاس و معيار مشـخصی 

بـرای ارائـۀ توضيحـات وجود نـدارد. با اينکـه ترجمۀ احوال 

نوروزشـاه در ديگـر تذکره هـا ديـده می شـود )رک: آذر بيگدلی 

1388: 231-232؛ صبـا 1343: 120؛ داور 1371: 96(، در تعليقات 
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به اين مسـأله اشـاره نشـده اسـت. در مـورد يـک رباعی از 

رج و پيکرۀ 
ُ
عرفـی نيز می خوانيم: »اين دو بیـت در نرم افزار د

فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی نيز نيامده است« )ص 331(. 

ايـن توضيح، خواننده را با اين پرسـش مواجه می کند که چرا 

تنها دربارۀ اين رباعی بايد چنين توضيحی داده شود.

همچنين در برخی از توضيحات اين تعليقات، اشـتباه و 

يـا نقصـان وجـود دارد. در تعليقـات مربوط بـه موالنا لطفی 

آمده اسـت که برخی تذکره نویسـان وی را با لطفی کازرونی 

يکـی دانسـته اند )ص 345(. کاش مأخـذ ايـن سـخن ذکـر 

می شـد و يـا ايـن تذکره هـا را نام می بردنـد؛ زیرا تـا آنجا که 

جسـتجو کرده ام، شـاعری با اين نام و نسـب وجود نداشـته 

اسـت. در تعليقات مربوط به ميرغريبی )ص 409(، اين شـاعر 

با سـراينده ای ترک نـژاد از اهالی عثمانـی متخلص به غريبی 

يکی دانسته شده که اين مسأله صحت ندارد.

نگارنده برآن اسـت که حمدی ذکرشـده در اين تذکره )ص 

405( کـه مصحح هيچ اطالعاتی دربـاره اش ارائه نکرده، بايد 

همان حمدی شولسـتانی1 باشـد که در برخـی از تذکره ها از 

او به عنوان فاضل و شـاعر ياد شـده اسـت )رک: اوحدی بليانی 

1389: 1251/2؛ والـه داغسـتانی 1384: 585/1(. در مـورد موالنـا 

بيکسـی نيـز اطالعـات جالبـی در تذکـرۀ شکرسـتان پارس 

)شـعاع شـیرازی 1392: 305/1( آمده است که در تعليقات مربوط 

بـدو مشـاهده نمی شـود. همچنيـن بيـان توضيحاتـی دربارۀ 

 شـاه اسـماعيل ثانی در ص92، 
ً
برخـی از نام های خاص متن )مثال

383 و 417؛ ضميـری اصفهانـی در ص4، 6، 23 و 440( و برخـی 

وقايـع تاريخـی )به عنـوان مثـال: قحطـی شـیراز، ص 402( ايـن 

تعليقات را پُربارتر می کرد.

پـس از متـن تذکـره، نمايه ها )شـامل کسـان، جای ها و 

کتاب ها( آمده اسـت2. در ارزش و فايدۀ اين بخش نمی توان 

ترديـدی روا داشـت؛ جز اينکـه نمايه های ديگـری نيز برای 

فهرسـت  جملـه:  از  دارنـد،  ضـرورت  کتـب  اين گونـه 

اصطالحـات نقـد ادبی )کـه پیش تر به برخی از آن ها اشـاره 

 در ص 107، 
ً
کرديـم(، آيـات و احاديث و عبـارات قرآنی )مثـال

1. شولستان در گذشته )تا دورۀ قاجاريه( به منطقۀ نورآباد ممسنی کنونی اطالق 

می شده است.

2. در نمايۀ کسان، تخلص »بيکسی شوشتری« )ذکر شده در ص 438( به اشتباه به 

»بيکسی سبزواری« نسبت داده شده است و در نمايۀ جای ها نيز »کنعان« )مربوط 

به ص73( ديده نمی شود.

400، 430( و همچنين ابيات.

پس از اين بخش، واژه نامه ای بسـیار دقيق از کلماتی که 

در متـن تذکـره و همچنيـن اشـعار منقـول در آن آمده انـد، 

مشـاهده می شـود. اين فرهنگ لغت با توجه بـه اين نکته که 

ــ همان گونه کـه از نامش  خالصةاالشـعار و زبدةاالفـکارـ 

ـ بیش از آنکه تذکره باشـد و به سرگذشت  می توان دريافتـ 

شـعرا و تاريخ بپـردازد، گلچيِن اشـعار و درواقـع متِن ادبی 

اسـت، اهميـت فـراوان دارد. تعييـن بُرش هـای معنايـی، 

آوانویسـی، ریشه شناسـی و ذکر صفحاتی که واژه ها در آن ها 

آمده انـد )کـه می تواند نشـان دهندۀ بسـامد واژههـای به کار 

رفتـه در اشـعار باشـد( ارزِش ايـن واژه نامـه را دوچنـدان 

می کند.

درنهايت هم کتابنامه آمده اسـت که منابع ياد شـده در آن، 

گسـتردگی تتبع و کوشش فراوان مصحح محترم را می رساند. 

 مصححـان چنين اسـت که نسـخه های 
ِ
 رسـم

ً
البتـه اصـوال

خطـی کتـاب را در مقدمـه معرفـی می کننـد و ديگـر نـام و 

مشـخصات آن هـا را به عنـوان »منبع« و »مأخـذ« در کتابنامۀ 

پايانـی نمی آورنـد. ايـن نکتـه در کتاب نامۀ ايـن اثر رعايت 

نشده است.

از آنجا که شاعراِن اهِل فارس مذکور در خالصةاالشعار 

 تمام 
ِ
تنهـا بـه ايـن سـی وپنج نفر محـدود نمی شـود و طبـع

بخش هـای ايـن تذکـره در چند سـال آينده بعيـد می نمايد، 

پيوسـت کـردن ترجمۀ احوال و اشـعار شـاعرانی کـه به ديار 

فـارس اختصاص دارنـد و ذکر آنان در بخش متقدمان )ارکان 

اول تا چهارم( اين تذکره آمده اسـت )يا حداقل اشـاره به نام 

و احواِل آن ها(، می توانسـت اين اثر را سـودمندتر و جامع تر 

کنـد و ديـدگاه تقی الدين را دربارۀ شـاعراِن اين خطه بیشـتر 

نمودار سـازد؛ شـاعرانی چون سـعدی، ابن جالل شـیرازی، 

جـالل طبیـب شـیرازی، حافـظ، کمـال غيـاث شـیرازی، 

بابافغانی، مانی شیرازی، ارشد و رشید کازرونی.

کوتـاه سـخن اينکـه در بخـش شـیراز و نواحـِی آِن 

خالصةاالشـعار و زبدةاالفـکار به نـدرت می تـوان اشـتباه 

علمی يافت، مصحح در اين پژوهش بسـیار کوشـیده و آنچه 

بیشـتر به منزلـۀ ایـراد بـه چشـم می آيـد، نقصـان اسـت؛ 

به خصوص در مقدمۀ کتاب.
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