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خالصس اعشعار و زبدب اعفکار 

 بخش شیراز و نواحی آن/

مصطفی ذاکری

پژوهشگرمتونادبی

معرفی کتاب

کتابخالصة االشعاریکیازمفصلترینوجامعترینو

پرمحتواترینتذکرههایشعرایفارسیاستکهمیرتقیالدین

محمدحسینیکاشانیازساداتکاشان)متولد956ومتوفی

حدود1024ق(،معروفبهمیرتذکرهومتخلصبه»ذکری«

تألیفآنرادرسال975درنوزدهسالگیآغازکردهوظرف

مدتحداقل42سالبااصالحوتکمیلآنوباپشتکارو

همتبینظیرآنرادرسال1017قبهپایانبردهاست.واین

تاریخاخیرراخودشبهحسابابجددرآخرقطعهایکهبه

مناسبتزیارتدومخودازمشهدسرودهاستبهصورت»دوم

زیارتمشهد«ذکرکردهاست.البتهقرائننشانمیدهدکهبعد

ازاینتاریخهممطالبیبدانافزودهاست،گرچهدرمجلد

دِر دیگر 1016 سال در که است کرده تصریح آن ششم

تذکرهنویسیرابهعلتضعفبنیهبستهودیگرنامیبدان

ذیلیبرکتاب
ً
نمیافزایداماگویااینتوبۀخودراشکستهوبعدا

خودافزودهواشعار206شاعردیگرراکهبعداز»خاتمۀ«

کتابیافتهاستبدونشرححالآنهادرآنآوردهاستونیزدر

یکیازنسخهها،بیستشاعردیگرراهمبهخاتمهافزودهاست.

ازنظرتبویبکتاب،میرتقیالدینآنرابهیکمقدمهو

چهاررکنویکخاتمهتقسیمکردهاست.مقدمهباشرحسبب

تألیفکتابآغازمیشودوسپسدرچهارفصلبهبحث

دربارۀعشق،فضیلتعشق،حقیقتومجازعشق)یعنی

عشقحقیقیومجازی(وشرایطمعشوقوآدابمعشوقبودن

میپردازدودرآخرآنترجمۀمنظومدیوانمنسوببهحضرت

علی)ع(رابدونذکرنامسرایندۀآن-یعنیقاضیکمالالدین

حسینبنمعینالدینمیبدی-میآورد.

اماارکاناربعهیعنیچهاررکنکتابرابهشرحواشعار

247تنازشعرایمتقدمخوداختصاصدادهاستکهآنهارا

ازعنصری)متوفی431ق(تاغزالیمشهدی)متوفی980ق(

بهچهارگروهتقسیمکردهوهرگروهرابهترتیبتاریخدریک

رکنقراردادهاست.اماخاتمۀاختصاصبهشعرایمعاصر

آنهارااز یااشعار دیده
ً
آنهاراشخصا او مؤلفداردکه

اشخاصمعاصرخودشنیدهبودهاستوخاتمهرابهتعداد

بروجآسمانیبهدوازدهاصلتقسیمکردهوهراصلرابهدو

فصل.درفصلاولشعراییراذکرکردهکههنوزدرقیدحیات

بودندودرفصلدومآنهاییراکهمعاصراوبودنداماازدنیا

رفتهبودندیاآنهاراندیدهبودوهراصلبهیکیازشهرها

اختصاصیافتهاستودرآنهاشرححالواشعار414شاعر

آمدهاستبدینترتیباینکتابحاویشرححالواشعار

887شاعراست)یعنی247شاعرمتقدمو414شاعرمعاصر

و20شاعرمعاصرکهبعدااضافهکردهاستو206شاعرکه

درذیلیآوردهاست(کهرقمباالییاست.

اماازنظرتجلید،میرتقیالدینکتابشرابهششمجلد

تقسیمکردهبودکهچونمجلدششمبسیارمفصلشدنیمیاز

آنرادرمجلدهفتمآوردبدینشرح:

مجلداولشاملمقدمۀکتابونیمیازرکناولشامل24

شاعرازعنصری)متوفی431ق(تاقوامیگنجوی)متوفی594ق(.
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مجلددومشاملنیمۀدومرکناولحاویسیشاعر،از

ظهیرفاریابی)متوفی598ق(تاافضلالدینکاشانی)متوفی

54شاعررادربردارد.
ً
707ق(.پسرکناولکال

مجلدسومشاملرکندوماستحاوی42شاعرازسعدی

شیرازی)متوفی691ق(تاشاهشجاعکرمانی)متوفی786ق(.

مجلدچهارمشاملرکنسوماستحاوی49شاعراز

شمسالدینمحمدحافظ)متوفی792ق(تافناییمشهدی

)متوفی893ق(.مجلدچهارمدر987قبهپایانرسیدهاست.

از شاعر 102 حاوی چهارم رکن شامل پنجم مجلد

عبدالرحمنجامی)متوفی898ق(تاغزالیمشهدی)متوفی

میر عصر بر متقدم شعرای مجلد این با و است 980ق(

تقیالدینکه247شاعربودندبهپایانمیرسد.اینمجلددر

993قپایانیافتهاست.درخاتمهکهمربوطبهشعرایمعاصر

اوستدرآخرشعرایقزوینالحقهایآوردهاستوچهارتن

ازشعرایمتقدمراکهنامشانازارکاناربعهحذفشدهبود

افزودهاستکهبدینترتیبتعدادشعرایمتقدمراباید251

شاعرمحسوبداشت.

مجلدششمشاملخاتمۀکتاباستکهازاصلاولتا

اصلهفتمرادربرمیگیردودراینجاتصمیمگرفتهاستکه

بقیۀخاتمهرادرمجلدیجداقراردهد.درمجلدششم212

شاعرآمدهاست.

مجلدهفتمشاملنیمۀدومخاتمهاستکهازاصلهشتم

)شعراییزدوکرمان(تاآخرکتابرادربرمیگیردوشامل

202شاعراست.

ازارکاناربعۀکتابتاکنونهیچبخشیمنتشرنشدهاست،

امابرخیمحققانومؤلفانچوندکترذبیحهللاصفادرتاریخ

ادبیاتخودازقسمتهاییازاینکتاباستفادهکردهاند.البته

میرتقیالدینبراینوشتنارکاناربعهازمنابعپیشیناستفاده

کردهاستوحتیمنابعیدراختیاراوبودهاستکهاکنوندر

دسترسنیست.

اماخاتمۀکتابکهراجعبهشعرایمعاصرمیرتقیالدین

دردوازدهصفحهدر
ً
استبامقدمهایشروعمیشودکهعینا

ابتدایبخشکاشانچاپشدهاستکهدرحمدخداودرود

برپیامبر)ص(وحضرتعلی)ع(ودعادربارۀمخدومخوداست

یعنیپادشاهکهنامشراذکرنکردهاست.سپسمقدمهایآورده

استدرفضیلتفصاحتوبالغتشعروفضلشعراودر

آخردربارۀساختارخاتمهمیگویدکهآنرابردوازدهاصلبه

تعدادبروجسماویتقسیمکردهاستکههراصلخاصیکی

ازشهرهاستواصلاولرابهکاشاناختصاصدادهاستبه

مضمونحبالوطنمناالیمانودرآنناموشرححالو

اشعار56شاعرراآوردهاست.اصلدوممربوطبهاصفهان

استبا47شاعر،اصلسومشعرایقمبا16شاعر،اصل

چهارمشعرایساوهباچهاردهشاعر،اینچهاراصلرامرکز

پژوهشیمیراثمکتوبمنتشرکردهاست.اصلپنجمشعرای

قزوینبا25شاعر،اصلششمشعرایگیالنومازندرانبا

هجدهشاعر،اصلهفتمشعرایتبریزوآذربایجانبا35شاعر،

وتااینجادرمجلدششمقراردارد.اصلهشتمشعراییزد

با40
ً
وکرمان)18تنازیزدو22تنازکرمانوهند(جمعا

شاعر،اصلنهمشعرایشیرازبا35شاعرکهباتصحیحخانم

نفیسهایرانیمنتشرشدهاستومادرزیرراجعبهآنسخن

خواهیمگفت.اصلدهمشعرایهمدانوحواشیآنبا46

شاعر)شانزدهتنازهمدان،هشتتنازبغداد،دهتناز

گلپایگانودوازدهتنازخوانسار(،اصلیازدهمشعرایریو

31
ً
استرآباد)پانزدهتنازری.شانزدهتنازاسترآباد(جمعا

شاعرواصلدوازدهمکهآخریناصلاستدربارۀشعرای

خراسانبا51شاعرکهجمعشعرایخاتمهبالغبر414شاعر

بیستشاعردیگررادرنسخهایکه
ً
میشود.کاشانیبعدا

اکنوندرمجلسشورایاسالمینگهداریمیشودبدانها

افزودهکهتعدادشعرایمعاصررابه434تنمیرساندونیز

206شاعردیگرراهمدرذیلیاضافهکردهاستبدونشرح

حال.جمعیازفضالومحققانبرایتصحیحوتحقیقهفت

اصلباقیماندهداوطلبشدهاندومشغولاندکهبهزودیاز

طرفمرکزپژوهشیمیراثمکتوبمنتشرخواهندشد.

یا االشعار خالصة  کتاب کل از فراوانی نسخههای

بخشهاییازآندرکتابخانههایایرانوجهانموجوداست

کهخانمنفیسهایرانی36نسخهازآنرامعرفیکردهاند.

مطالبفوقکهطرحسادهوروشنوکاملیازاینکتاب

راارائهمیکندبااستفادهازکتاب»میرتذکره«تألیفخانم

نفیسهایرانی)ضمیمۀشمارۀ24آینۀ میراث(ومقدمههایبخشهای

منتشرشدهتهیهشدواینکمیپردازیمبهچاپاصلنهم
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دربارۀشعرایشیرازکهبهتصحیحخانمنفیسهایرانیدر480

صفحهمنتشرشدهاستودرآنشرححالواشعار35شاعر

معاصرمیرتقیالدینکاشانیآمدهاست.

میرتقیالدیندربررسیشعرایخاتمهروشثابتیندارد.

ازانیسی
ًً
ازبعضیشعرافقطیکبیتنقلکردهاست؛مثال

)ص398(،رسوایی)ص407(،صافی)ص408(،حسین

الری)ص440(،وحالوی)؟؟،ص442(،وازبرخیدو

ازعیشی)ص407(،صبوحی)ص408(،وکاتب
ً
بیت،مثال

)ص440(،وازبرخیدیگریکیدوقطعۀکوتاهدوسهبیتی

یایکرباعیآوردهاست.

ازسویدیگر،ازبرخیشعرامقدارزیادیشعرنقلکرده

ازعرفیبهاندازۀیک
ًً
استکهدرشأنیکمنتخبنیست؛مثال

دیوانکاملشعرنقلکردهاستکه237صفحهازکتابیعنی

نیمیازکتابرادربرگرفتهاستکهخوانندهراازتهیۀ
ً
تقریبا

دیوانعرفیکهچاپشدهاست،بینیازمیکند.وبهشرفالدین

غیرتیکهشاعرمشهوریهمنیست88صفحهازکتابشرا

اختصاصدادهاستیعنیبیشازهجدهدرصدکلکتابرا.

درحقیقتاوهرچهشعرازشاعریبهدستشرسیدهاست

بیدریغدرکتابشآوردهاستبدونآنکهگزینشیکندولذا

اشعارنازلوکمارزشدرخاتمۀکتابزیاداست.البتهاشعار

قصیدۀغرایمعروفعرفیدرمدح
ًً
خوبوزیباهمدارد؛مثال

نقلشدهاست
ً
حضرتعلیکهنزدیکبه180بیتاستعینا

کهبدینابیاتشروعمیشود)ص181تا198(.

جهــانبگشــتمودرداکههیچشــهرودیار

ـــازار ـــتدرب ـــندبخ ـــهفروش ـــمک نیافت

کفــنبیــاوروتابــوتوجامــهنیلــیکــن

کــهروزگارطبیــباســتوعافیــتبیمار

ــارد ــهمــیب ــقفلــکســنگفتن زمنجنی

ـــار ـــهحص ـــزمدرآبگین ـــهگری ـــنابلهان م

اماازبررسیاشعارمندرجدرخاتمۀکتابکهتاکنونچاپ

میرتقیالدینمثنویهای
ً
شدهاستچنینبرمیآیدکهاوال

شاعرانرابهکلیکنارگذاشتهوهیچازآنهانقلنکردهاست.

قصایدمدحیکهدرمدایحشاهانوامراوبزرگانگفته
ً
ثانیا

شدهاستدنبالۀروشپیشینیانچونانوریوخاقانیوظهیر

فاریابیوامثالآنهاستباقدرینازکاندیشیبیشترکهدر

آنهامدایححاویمطالبیاستوهمیودورازواقعیتکه

دیگر اشعار و غزلیات 
ً
ثالثا ستودهاند. آنها به را ممدوح

درستایش
ً
موضوعاتبسیارمحدودیرادربرمیگیردعمدتا

عشقونالهوفغانازهجروانتظاروبیوفاییمعشوقامادامنۀ

خیاالتآنهاونازکاندیشیآنهابسیاروسیعوپهناوراست

چنانکهدربارۀهرموضوعکوچکدههابیتبامضامینشگفت

انگیزوباورنکردنیمیتوانیافت.

دیگرآنکهمیرتقیالدینازسالهاپیشازتألیفخاتمهبه

جمعآوریاشعارمعاصرانشمیپرداختهاستچنانکهدر

شرححالصحیفی)ص393(مینویسدکهدرسال987قکه

بهاصفهانرفتهبودیکقصیدهوچهاررباعیودوسهبیت

دیگرازاینشاعربهدستآوردهکهاکنونآنهارامرقوممیکند.

درحالیکهدراینسالمجلدچهارمکتابشرابهپایانبرده

استوهنوزفرصتتألیفخاتمۀکتابرانیافتهبودونیزدر

ذیلشرححالحامدی)ص412(مینویسد:»زمانیکهاودر

کاشانتوقفداشتمقداریازاشعارخودرابهمندادتادر

محلترتیباینخالصةاالشعاردرموضعیکهالیقباشد

مسطورکنمکهاکنونمینویسم«ودرذیلشرححالراستی

)ص430(مینویسدکهدرسال987قصیدهایگوهرزاازاوبه

دستشرسیدهکهاکنونآنرامینویسد.

متفرقۀ نکات به درخاللشرححالشعرا آنکه دیگر

اخالقیوادبیوغیرهمیپردازد؛چنانکهدرذیلشرححال

دربارۀمزاحوهزلوظرافتو
ً
عرفی)ص107-108(استطرادا

کیفیتخندهوخوبوبدآنهابحثمیکندودرذیلشرح

جالبی مطالب ادب و تواضع دربارۀ )ص100( قدری حال

میآورد.

دیگرآنکهازبررسیکتابمعلوممیشودکهدرزماناوکه


ً
مصادفباابتدایسلطنتصفویهبودهاست،مردمشیرازعموما

سنیبودهاندچنانکهدرشرححالراستی)ص430(میگوید:

»باآنکهاودرشیرازنشوونمایافتهودرمیانمردمآنجابه

روشواعتقادایشانبرآمدهبودهدایتازلیبااویارشدهو

شیعهشدهاست.«ودرشرححالقیدی)ص92(مینویسد:

»چوناوشیرازیالمولداستدرمذهباهلسنتوجماعت

بهغایتمتعصبومقیداستوهنگامیکهشاهاسماعیلثانی
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بهسلطنترسید-چونبهتسننگراییدهبود-قیدیازشیراز

بهقزوینپایتختآمدهواظهارمذهبخودکردومشمولانعام

آنپادشاهشدولیازبختبداواینشاهبدفرجامدر985مرد

وبهجایشسلطانخدابندهنشستکهدوبارهبهترویجتشیع

پرداختوقیدیناچاربهوطنشبازگشت.«

در
ًً
گاهیبهمطالبجالبیدراینکتاببرمیخوریم.مثال

ذیلشرححالاحمد)ص402(مینویسدکهاوشیرازیاست

ودرزمانقحطازوطنخودبیرونآمدودرحوالیاصفهان

چهروزگاریبودهاستکه
ً
آدمیخواراناوراخوردند.واقعا

درقحطیمردمهمدیگررامیخوردهاند.نیزدرشرححال

قدری)ص100(اینقطعهرامیبینیم:

بــرچشــمعقــلنظرکــنمیــانپنجانگشــت

یکــیقــویومهیــنویکیضعیــفوکهین

ببیــنکــهکبــروتواضــعچــهدادشــانعــزت

ـــن ـــدبدی ـــنکنن ـــدانونگی شـــپشکشـــندب

کهمعلوماستدرآنزمانشپشدرتنولباسمردمفراوانبوده

ومردمشپشهاراالیناخنهایشصتخودمیگذاشتندو

جریکجریکمیکشتند.

خانمنفیسهایرانیزحمتفراوانیبرایتصحیحوچاپ

اینجلدازخاتمهکشیدهاستودرحاشیۀصفحاتشرح

حالشعراراازمنابعدیگر-اگروجودداشتهاست-پیداو

نقلکردهاستکهکمکذیقیمتیاست؛ولیدرصفحۀیازده

مقدمهمیگویدکهدرموردبرخیازشعراکهنامشانراذکرکرده

خالصة  یعنی است نیافته اطالعاتی دیگر منابع در است

االشعاردرموردآنهاتنهامنبعموجوداست.

درخاتمهبعضینکاتکهدرخاللبررسیکتابیادداشت

شدذکرمیشودتادرچاپبعدیاصالحگردد.اولآنکه

اعرابکلمات)یعنیزیروزبرآنها(درمواردیغلطچاپ

ملکبهمعنایفرشتهدردوموردبهکسرالم
ًً
شدهاستمثال

ضبطشدهاستکهبهمعنایپادشاهاست)ص306وص406(.

عدمرابهکسرکافآوردهکهصحیحآنبهفتحاست)ص
ِ
م
ْ
ت
َ
ک

394(،عقداللسانرا)ص110(کهبهمعنایزبانبنداستبهکسر

عینضبطکردهکهبهفتحآناست.روزبازاررابهکسرزاءآورده

استکهصحیحآنبهسکونزاءاستکهاضافۀمقلوباست

در
ًً
یعنیبازارروز)ص93(.گاهینقطهگذاریبیجاست؛مثال

مصرعص103»ازیوسفیجداشدهیعقوبدیگراست

ویرگولبعدازجداشدهزائداست«.درص108»مستیتو«

باکسرۀیاءآمدهاست،اماقافیهنشانمیدهدکهکسرهزائد

درص92
ًً
است.ضبطکلماتهمگاهیاشکالدارد؛مثال

.درص
ًً
صحیحآنگوییااستیعنیاحتماال

ًً
کلمۀگوبیاظاهرا

98»فسردهجو«راباید»فسردهخو«کردکهمیگوید:»چشمان

توهرفسردهجورانکشند.«درص87»وگرنه«بایدتبدیلبه

»اگرنه«شودتامعنیصحیحگرددکهمیگوید:

چــرابــهغمــزهمــراآشــنانمیســازی

وگرنــهازمنوازنســبتمنیدرننگ

درص153آمدهاست:»همتنخوردنیشترآریونعم

صحیحآنالونعماستیعنینهوآری،چون
ًً
را«،کهظاهرا

آریونعممترادفاندودرحاشیهازنسخۀچاپیدیوان عرفی 

الونعمرانقلکردهاستامابهمتننبردهاستودراشعار

عرفیازاینگونهایرادهابازهمهستکهبهتربودصورت

چاپیرابردیوانانتخابمیکرد.نیزدرص158آمدهاست:

»وربعدمرگاگربرسددوستجانمخواه«کهورواگرتکرار

استپسالبدوربایدوزباشدیعنیبعدازمرگاگربرسد

دوست.درص164آمدهاست:»دردینغنیامگرچهبه

اظهارفقیرم«کهدرپانویسبهجایاظهار»دینار«آمدهاست

کهصحیحآنهمیناستیعنیبهدینارفقیرموپولندارمامااز

نظردینغنیهستم.

درص175آمدهاست:»چوندمدلطفاودرآتشدم/

ماهیازکوزهبرکشدسکاک«.وسکاکیعنیچاقوسازودر

اینبیتبیمعنیاستوصحیحآن»ماهیازکوزهبرکشد

سماک«یعنیاگرلطفاودردمآهنگریبدمدازکورۀآهنگر

ماهیگیرمیتواندماهیبگیردکهازاغراقاتهمیشۀمدایح

سرایاناست.

درص269اسرافبهصورتاصرافچاپشدهاست.

درص366آمدهاست»کهپرسد؟زهدکوتقویکداماست«

کهصحیحآنایناست:»کهپرسدزهدکو؟تقواکداماست«

یعنیچهکسیمیپرسدزهدکجاستوتقواچیست.درص

390هماناپدرشبایدهمانندپدرششود.


