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چهره گشايى  مناسبت  به  مكتوب،  ميراث  پژوهشى  مركز 
كتاب خالصةاالشعار و زبدةاالفكار (بخش اصفهان) تأليف 
در  اصفهان  شعراى  همايش  كاشانى،  حسينى  تقى الدين 

عصر صفوى را برگزار كرد.
سازمان  اصفهان،  دانشگاه  همكارى  با  همايش  اين 
ادب  و  زبان  گسترش  شوراى  و  ملى،  كتابخانة  و  اسناد 
فارسى، در تاريخ 87/2/25 و 87/2/26 در تاالر صائب 

دانشكدة ادبيات دانشگاه اصفهان برگزار شد.
چهارشنبه  روز  بعدازظهر  همايش  روز  نخستين 
سرود  پخش  و  قرآن  تالوت  با   17 ساعت   87/2/25

جمهورى اسالمى ايران آغاز شد.
ابتدا دكتر محمدحسين 
رامشت، رئيـس دانشـگاه 
شيخ  مورد  در  اصفهان، 
علمي  وضعيت  و  بهايي 
صفوي  عصر  فرهنگي  ـ 

سخنرانى ايراد كرد. 
اينكه  گفت:  وي 
نصف  اصفهان  مي گويند 
معني  به  است  جهان 
موقعيت  و  وسعت 

جغرافيايي نبوده، بلكه بدان معني است كه نيمي از علوم 

و  شعر  و  است  يافته  پرورش  سرزمين  اين  در  جهان 
شاعري نيز يكي از علوم اين خطه است. اصفهان زادگاه 
نيكشان  نام  تاكنون  كه  بوده  بزرگي  دانشمندان  و  شعرا 

براي ما باقي است.
سپس رئيس دانشگاه هديه اى به استاد عبدالعلى اديب 
برومند، به پاس خدمات فرهنگى ايشان اهدا كرد و آنگاه 
دكتر مصطفى كاويانى به مناسبت روز فردوسى سروده اى 
حاضران  براى  را  شاعر  اين  دربارة  مسرور  شادروان  از 

قرائت كرد.

در ادامة مراسم اديب برومند، مصحح خالصةاالشعار 
توضحياتي در مورد مؤلف كتاب و چگونگي نگارش آن 
ارائه كرد و به وضعيت شعر و شاعري در عصر صفوي و 

دوران زندگي تقي الدين پرداخت.
رئيس  ايراني،  همايش، دكتر اكبر  ديگر سخنران اين 
روز  به  اشاره  ضمن  كه  بود  مكتوب،  ميراث  مركز 
فردوسي و تقارن اين همايش با چنين روزي، در مورد 

همايش
شعراى اصفهان در عصر صفوى

به مناسبت
چهره گشايى خالصةاالشعار (بخش اصفهان)
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ادب  اهل  بزرگان  توسط  كهن  ميراث  زنده نگه داشتن 
سخنانى ايراد كرد.  

پژوهشي  مركز  كه  است  سومين بار  اين  گفت:  وي 
براي  بهانه اي  را  اثر  يك  چهره گشايي  مكتوب  ميراث 
برپايي نشستي علمي و فراگير قرار مي دهد. امروز بخش 
اهل  پيشگاه  به  خالصةاالشعار  گران سنگ  كتاب  اصفهان 

ادب معرفي مي شود.
ايرانى سپس، ضمن يادآورى زحمات تقى الدين كاشى 
در تأليف اين اثر ارزشمند و قدردانى از مصحح ارجمند 
كتاب، گفت: بايد سپاسگزار همة كسانى باشيم كه آثارى 
اين چنين ارزشمند براى ما به يادگار گذاشته اند و با آثار 

خود بر غناى فرهنگ اين مرز و بوم افزوده اند.
استاد  عابدى،  محمود  دكتر  برنامه  دوم  بخش  در 
دانشگاه تربيت معلم، مقالة خود را با عنوان «زمينه هاى 
تاريخى و اجتماعى شعر دورة صفوى» عرضه كرد و در 
حوزة  بر  غالب  هنر  و  ادب  غيرمستقيم  تأثير  خصوص 
هرات، در روزگار اميران تيمورى، بر ادبيات و هنر دورة 
فكرى  ديدگاه  و  انديشه  نوع  به  و  گفت  سخن  صفويه 
معارف  از  دوره  اين  شعر  بيشتر  بودن  خالى  و  شاعران 
صائب  شعر  خاصه هاى  از  بعضى  و  كرد  اشاره  اسالمى 
تبريزى، شاعر بزرگ دورة صفوى و مدفون در اصفهان، 

را برشمرد.

مركز  پژوهشي  معاون  صادقي،  علي اشرف  دكتر 
پژوهشي ميراث مكتوب و عضو پيوستة فرهنگستان زبان 
و ادب فارسي، ديگر سخنران همايش، مقاله اي با عنوان 

«تأملي در خالصةاالشعار» ارائه كرد. 
وى در ابتدا به تاريخچه و فعاليت هاي مركز پژوهشي 
ميراث مكتوب در خصوص احياى متون كهن پرداخت 
و مختصري در مورد تقي الدين كاشي، مؤلف اثر، سخن 
گفت. به گفتة صادقى اين اثر باعث محفوظ ماندن اشعار 

احوال  و  اوضاع  گفت:  وي  است.  شده  پيشين  شاعران 
ادبيات فارسي در عصر صفوي توسط اين تذكره به خوبي 
مختلفي  بخش هاي  شامل  خالصةاالشعار  است.  مشهود 
ساوه،  و  قم  اصفهان،  كاشان،  شعراي  ذكر  به  كه  است 
يزد،  آن،  نواحي  و  كرمان  آذربايجان،  و  تبريز  قزوين، 
همدان و بلد و خراسان پرداخته و آنها را براي ما حفظ 

كرده است.

با  سخنانى  گرمارودي  موسوي  سيدعلي  دكتر  سپس 
موضوع «نگاهي به شعر شفايي اصفهاني» ايراد كرد. وى 
گفت: شفايي اصفهاني از شعراي عصر صفوي و صاحب 

سبك وقوع يا هندي بود. 
گرمارودى پس از اشاره به زندگي و شيوة شعرسرايي 
حكيم شفايي، به تأثير او بر شعر صائب تبريزي اشاره كرد 
وقوع و سبك هندي را  مكتب  ويژگيهاي  نيز  پايان  و در 

برشمرد.
كيان فر،  جمشيد  آقاى  بخش  اين  سخنران  آخرين 
سردبير فصلنامة آينة ميراث، بود كه سخنانى با موضوع 
ايراد  ناصري»  روضةالصفاي  ادبي  منبع  «خالصةاالشعار 
دورة  ناصري  دورة  كه  پرداخت  نكته  اين  به  وي  كرد. 

زنده شدن فرهنگ ايران بود. 
تذكرةالشعرا منبع خوبي از لحاظ ادبي  كيان فر گفت: 
براي رضاقلي خان بود و هدايت در نگارش روضةالصفا 

از اين كتاب بهره بسيار جسته است. 
بخش پايانى برنامه به يادكرد دو تن از درگذشتگان 
اخير، دكتر سيدمحمد دامادى و على مظاهرى، اختصاص 
داشت كه طى آن، دكتر سياسى سخنانى دربارة اين دو 

زنده ياد ايراد كرد.
در روز دوم، همايش در دو نوبت صبح و عصر، ادامه 

يافت.
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زاللى  ديوان  مصحح  شفيعيون،  سعيد  دكتر  ابتدا 
اصطالحى  «تزريق،  عنوان  با  را  خود  مقالة  خوانسارى، 
مهجور در نقد ادبى» ارائه كرد. وى در آغاز سخنان خود 
به داورى نه چندان درستى كه در دهه هاى اخير دربارة 
شعر دورة صفوى ابراز شده اشاره كرد و گفت: اين دوره 
و  دانسته اند،  ادبى  انحطاط  دورة  واقعيت،  از  دور  به  را، 
بى انصافى است اگر اَبَر شاعرانى چون فردوسى، سعدى، 
حافظ و خيام را با شاعران بى ادعاى دورة صفوى چون 
محمود زهگير مقايسه كنيم. بى توجهى ما نسبت به اين 
دورة تاريخى باعث مى شود تا بخشى ارزشمند از ادبيات 
اين دوره را كه ضمنًا گسترة جغرافيايى و امتداد زمانى 

وسيعى را دربر مى گيرد از دست بدهيم.
شفيعيون سپس به توصيف اين اصطالح پرداخت و 
متذكر شد كه «تزريق» به شعر بى معنى يا مسلوب المعنى 
بى معنى  عبارتى  «تزريق،  عبارتى:  به  يا  مى شود.  اطالق 
است كه على رغم حفظ ظاهر نوع ادبى و قالبى كه در آن 
به كار رفته، عمداً از هر معناى محصلى خالى باشد.» اين 
اصطالح گويا از «زرق» و «مكر» و «فريب» ريشه گرفته 
است و قدمت به كارگيرى آن حداقل به دورة تيمورى 
اصطالح  اين  توصيف  به  منابع  از  هيچ كدام  اما  مى رسد، 
كاربردى اش  شواهد  و  مصاديق  از  فقط  و  نپرداخته اند 

مى توان به برخى ويژگى هاى آن پى برد.
در  كه  بود  مالمير  محمدابراهيم  دكتر  بعدى  سخنران 
باب «تأملى در ضرورت تصحيح مجدد ديوان رضى الدين 

آرتيمانى» سخنانى ايراد كرد.
وى گفت: ميررضى الدين آرتيمانى شاعرى اصفهانى 
اشعار  و  نام  است.  مى زيسته  صفوى  عصر  در  كه  بوده 
ميررضى در تذكره هاى متعددى آمده و همواره از او به 
ياد  باال  مراتب  با  شاعرى  و  كمال  صاحب  فردى  عنوان 

شده است.
با  را  خود  سخنراني  جهانبخش  جويا  آقاي  سپس 

عنوان «شيخ بهايي و مثنوي سرايي» ارائه كرد.
بهايي  شيخ  واالي  شخصيت  به  اشاره  ضمن  وي 
ـ اشاره به چندجنبه اي بودن  ـ از ديدگاه تشيعـ  به خصوصـ 
شيخ كرد و متذكر شد كه يكي از اين جنبه ها هنر شاعري 
است و جالب اينجاست كه بسياري از انديشه هاي ديني 

وي در اشعار او منعكس شده است.
كليات  عنوان  با  آثارى  مجموعه  ميان  در  گفت:  وي 

در  اما  نيست،  اندك  بدو  منتسب  آثار  شده،  منتشر  شيخ 
اين ميان، چند مثنوي وجود دارد كه انتساب آنها به شيخ 
اين  آنهاست و  يكى از  نان و حلوا  قطعي است. مثنوي 
نكته به گواهي شمار نسخه هاي اثر نيز تأييد مي شود. اين 
انديشه هاي  شاخص  نمونه هاي  و  غرر  حاوي  ضمنًا  اثر 
ديني شيخ است كه از موضوع اين گفتگو خارج است. 

وي در ادامه متذكر شد كه مثنوي شير و شكر نيز از 
و  زيباست  هم  كه  است  شيخ  مسلم االنتساب  آثار  جمله 
هم حاوي نمونه هايي جالب از انديشة شيخ، اما به واسطة 
وزن آن كه برگرفته از وزن اشعار عربي است، باعث شده 

كه به اندازة نان و حلوا مورد توجه واقع نشود.
جهانبخش در ادامه به آثاري اشاره كرد كه در كليات 
شيخ ديده مي شود ــ و به فهارس راه يافته ــ و انتساب 
برخي از آنها به شيخ قطعًا مردود است و انتساب برخي 

نيز جاي شبهة فراوان دارد.
در ادامه مصطفى كاويانى مقالة خود را با عنوان «چند 
مورد  در  وى  كرد.  ارائه  صفوى»  دورة  در  شعرى  چهرة 
ابوالقاسم امرى گفت: او شاعرى بود داراى زبانى فصيح 
و در همان حال گشاده رو و با شهامت بود، شهامتى كه 
در راه نادرست به كار گرفته نشده است. وى جوانانى بود 
كه زندگى عادى را در پرتو سنن و عادات نمى پذيرفت 

و روحى ناآرام و طغيانى داشت.

از  نمونه  چند  به  امرى  زندگى  مورد  در  كاويانى 
كتاب هاى تذكرة پيمانه و زندگانى شاه عباس اشاره كرد 
و نكاتى دربارة شاعرانى چون موالنا دخلى و قاضى اسعد 
كوهپايه اى و شاعرى به نام منصف مطرح ساخت و گفت: 
تقى الدين كاشى دربارة او گفته است موالنا غياث الدين 
منصور از قاضى زادگان هرند شاعرى خويشتن دار است 

و به حّدت طبع موصوف است. 
به  خود  سخنرانى  در  نيز  شريفى  غالمحسين  دكتر 
ويژگى هاى غزل در سبك هندى به خصوص شعر صائب 
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هندى  سبك  ويژگى هاى  از  يكى  گفت:  و  پرداخت 
زياد  شعر  هم  سبك  اين  شاعران  است.  كثرت گرايى 
سروده اند و هم در غزل هايشان از ابيات زيادى استفاده 
فراوان تر  صائب  اشعار  در  تكرار  ميان  اين  در  كرده اند. 
ديده مى شود. صائب گاهى براى يك غزل تا چهار مطلع 
آورده يا در غزلى يك مصراع را چند بار و يا عينًا مصرع 

اول را به كار برده است.
صائب  نقطه ضعف  را  شيوه  اين  برخى  گفت:  وى 
دانسته اند. اين سبك در فنون ادبى اشعار شاعران قديمتر 
اين  به  نه  ولى  مى شود،  ديده  هم  موالنا  و  حافظ  مثل 

شدت.
موالنا  و  صائب  از  اشعارى  مقايسة  به  پايان  در  وى 
پرداخت و نمونه هايى از اشعار صائب كه در آن تكرار 

زياد به كار رفته است قرائت كرد.
سخنران ديگر دكتر حبيب برجيان بود كه مقاله اى با 

عنوان «زبان اصفهانى در عصر صفوى» ارائه كرد.
ادبى  زبان  زبان،  از  منظور  گفت:  ابتدا  برجيان  دكتر 
نيست، بلكه زبان گفتار است. در سراسر تاريخ اسالمى 
هيچ شهرى در مقام ادبى به پاى اصفهان نمى رسد. اين 
زبان  معتبر  كانون هاى  از  ششم  و  پنجم  قرنهاى  از  شهر 
فارسى و مهد سبك هاى مختلف شعرى از جمله سبك 
عراقى و هندى بوده است و سهم اصفهان در سبك هندى 
چندان است كه آن را سبك اصفهانى نيز خوانده اند. دورة 

بازگشت نيز در انجمن هاى ادبى اصفهان آغاز شد.
كه  شهرهايى  انگشت شمارند  ايران  در  گفت:  وى 
زبانشان يكدست باشد و در هر حال اصفهان بزرگترين 
آنهاست. زبان اصفهان تا قبل از عصر صفوى چيز ديگرى 
بوده و اين مسئله را مى توان از دو راه باز شناخت: يكى 
آثار مكتوب تا قرن هشتم و ديگر بقاياى گويشهاى آنها 

در دهات و بلوكات وابسته به اصفهان.
برجيان سپس به زبان و لهجه هاى دهات و روستاهاى 
را  خطه  اين  شاعران  از  نمونه هايى  و  پرداخت  اصفهان 

مطرح كرد.
سپس دكتر على اصغر باباصفرى دربارة «تأثير مكتب 
ايراد  به  عاشقانه»  داستان سرايى  در  واسوخت  و  وقوع 

سخن پرداخت.
سبك  دو  هر  بين  سبك شناسى  بحث  در  گفت:  وى 
اصلى هميشه يك سبك فرعى و دورة  گذار وجود داشته 

است. در قرن دهم نيز حد واسط سبك هندى و عراقى، 
سبك وقوع جريان داشته است.

باباصفرى افزود: ما در قرن دهم با دو جريان شعرى 
روبرو هستيم: يكى ادامة سبك عراقى است كه در شعر 
بابافغانى بيشتر جلوه گر است كه البته كمى كمرنگ است. 
در  است.  پررنگ  و  قوى  واسوخت  و  وقوع  سبك  ولى 
عصر صفوى فساد و انحطاط اجتماعى بسيار، زمينه ساز 
تحوالت زيادى به ويژه در ادبيات و نثر و نظم شد. از 
موضوع  اين  كه  شد  فساد  دچار  جامعه  نيز  اخالقى  نظر 
تأثير عمده اى در نگارش و سرايش نويسندگان و شاعران 
داشته است. شعرا به شيوة وقوع روى آورده اند كه بيان 

عشق و عاشقى به زبان واقعيت است.
به گفتة سخنران، از مهم ترين ويژگى هاى اين سبك 
كه  است  آرايه پردازى  به  توجه  عدم  و  روانى  و  سادگى 

برجسته ترين آن را در آثار وحشى بافقى مى توان ديد.
ايراد  جاى  به  احتشامى  خسرو  بخش،  اين  پايان  در 
به  صفوى،  عصر  در  قصيده  غزل  دربارة  سخنرانى اش 
دربارة  قبلى  سخنرانان  گفتة  از  كه  گفت  پاسخ  شبهاتى 

جايگاه شعر عصر صفوى به وجود آمده بود.
كه  است  تاريخى  پروسة  يك  سبك  گفت:  وى 
تحوالت سياسى، اجتماعى، زبانشناختى، زيبا شناسى و... 
اين پروسه را پديد مى آورند. و نسبت دادن به مكان و زمان 
براى سبك موضوعيت ندارد. تقسيم بندى هاى سبكى از 

روى يك شتابزدگى كودكانه صورت گرفته است.
نظر  از  گفت:  وى 
و  روحى  رابطة  بنده 
ذهنى اى  و  فرهنگى 
كه  نيست  شاعران  بين 
بگوييم آنها داراى يك 
سبك هستند. زيرا آنها 
زاييدة زمان و مكان هاى 

مختلفى هستند.
گفت:  احتشامى 
يك اتفاق و سبكى در 

عصر صفوى به وجود آمد كه با سبك هاى قبلى هماهنگى 
خالقيت حرف اول را  همخوانى ندارد. در اين دوره  و 
مى زند. طبيعت خيال متبلور است كه در عصر صفوى در 
افتاده  اتفاق  و...  معمارى  نقاشى،  شعر،  مثل  هنرها  تمام 
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است و بايد از اين دريچه با شعر صفوى آشنا شد.
روز  بعدازظهر  دوروزه،  همايش  اين  پايانى  بخش 
ناجى  حامد  بخش  اين  ابتداى  در  شد.  آغاز  پنج شنبه 
به  مثنوى  هفتم  «دفتر  عنوان  با  را  خود  مقالة  اصفهانى 

روايت عارف تبريزى» ارائه كرد.
وى گفت: با روى كارآمدن دورة صفوى يك حكومت 
شيعىـ  اسالمى برپا شد. در اين زمان مبانى شيعى بازسازى 
شد و حكمت يمانى و متعالى آغاز گرديد. و گروهى نيز 
حكمت عرفانى شيعى را عرضه كردند. همچنين عارفانى 
بازسازى  شيعى  حكمت  مبناى  بر  را  خراسانى  عرفان 
كردند. نجيب الدين رضا تبريزى از جملة عارفان آن دوره 
است كه در ده سالگى انقالب روحى داشت و به مشهد 
رفت و در محضر محمد مؤذن خراسانى يا اصفهانى تلمذ 

كرد و بهره هاى زيادى برد.
وى گفت: نجيب كه به سبك هندى هم شعر مى سروده 
بشارت  وى  به  سلوكى  طى  كه  است  آورده  شعرش  در 

داده شده تا مثنوى ناتمام موالنا را به اتمام برساند.
خود  متشرع بودن  صوفى  به  تبريزى  عارف  همچنين 

اشاره كرده است.
آخرين سخنران، دكتر براتى بود كه سخنانى با عنوان 
خالصةاالشعار  دربارة  خوانسارى  زاللى  نظر  و  «نقد 

ميرتقى كاشى» ايراد كرد.
وى گفت: گــرچه نام حكيــم زاللـــي خوانساري 
مورد  در  زاللي  ولي  نيامده،  كاشي  تقي الدين  كتاب  در 
تذكرة وي سخن گفته است. هرچند بايد در نظر داشت كه 

خالصةاالشعار شامل بخش هاي زيادي است كه احتماالً 
بايد منتظر بخش هاي ديگر آن باشيم كه در آن به زاللي 
تقي الدين  همعصر  زاللي  باشد.  شده  اشاره  خوانساري 
تذكرة  مفصل ترين  خالصةاالشعار  زاللي  نظر  از  است. 
ارادت  و  حب ّ  جواب  در  زاللي  است.  فارسي  عمومي 
تقي الدين كاشي قصيده اي سروده است كه در ضمن آن 

خالصةاالشعار را هم ستوده و هم نكوهيده است.  

استاد  توسط  موسيقي  اجراي  همايش  پاياني  بخش 
جهاندار بود. در پايان نيز مركز پژوهشي ميراث مكتوب 
اديب  استاد  چندين  سالة  زحمات  پاس  به  تقديري  لوح 
برومند به وي اهدا كرد. اين مركز همچنين با اهداى لوح 
تقدير به تجليل از استاد محمدباقر كتابي پرداخت. دكتر 
نصر و دكتر عابدى از شاگردان استاد هم با تبيين سجاياى 
اخالقى وى، حاضران را با بيشتر شخصيت علمى استاد 

كتابى آشنا كردند.

ابى
 كت
اقر

مدب
مح

اد 
است


