
 

 

 

 

 

 

 
  

  االفكارةاالشعار و زبدصةخال
  

الدين كاشاني است و از مانده از تقي جاي ترين اثر بهترين و گستردهمهم اين كتاب
نگارندة تذكره  .آيدزبان فارسي به شمار مي 39عموميهاي ترين تذكره مفصل
ق  985در سال و  40نمودهرا آغاز  االشعارصةخالنگارش  ق 975سال  حدود

افزوده مجلد پنجم را برآن  ق 993در سال  كرده است؛چهار مجلد آن را تأليف 
  :گويدباره مي اين چنانكه در است،

  
صورت اين اختتام و حقيقت اين تفرقه در سلك انتظام سنه ثلث و تسعين و 

الدين حيدر معمايي جهت سراي امير رفيعتاريخ تسعمائه اتفاق افتاد و كلك
  :ضبط تاريخ اين اختتام به اين رباعي زبان گشاده، رباعيه

  در مخزن جلد جا گرفتند چو گنج سنجچون پنج كتاب تقي تذكره

                                                 
بندي ها را از حيث گستره و دربردارندگي شاعران، به صورتهاي مختلف تقسيمتذكره .39

شوند و به معموالً با شرح حال سخنسرايان قديم آغاز مي هاي عموميتذكره. اند كرده
ي از اين يهانمونه اقليمهفتو  العاشقينعرفات، االشعارصةخاليابند كه معاصران پايان مي

: 1348گلچين معاني : بنديهاي انواع تذكره، نك ي اطالع از تقسيمبرا(. ها هستند نوع تذكره
  .)340ـ288: 1387؛ فتوحي 45ـ42: 1343؛ نقوي 12

ق است در اصل دوم، ترجمة امير روزبهان  977كند، سال اولين تاريخي كه بدان اشاره مي. 40
  ).1/540: 1363گلچين معاني : ؛ به نقل از189 ، ص»اصفهان«الدين كاشاني،  تقي: نك(صبري 
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  بر پنج كتاب تقي افزودم پنج  تا هر يك را درست باشد تاريخ
 )ر1346گ ند،(

  
چنانچه است، الدين كاشي پس از اين تاريخ، بارها تأليف خود را كامل پنداشته تقي

اي شود، ولي چون به نكتـه از مندرجات خالصةاالشعار نيز اين موضوع مستفاد مي
آمده آن يافته، دريغش ميحال يا ابياتي نو از ديوان شاعري دست ميتازه، در شرح

  :بينيمگونه مياي اينالدين زكي مراغهلطيفرا داخل تذكره نكند؛ چنانكه در احوال 
ديوان شعر نيز داشته و شايد كه در آن واليت پيدا شود، اليوم هيچ از آن در 

نويسان سابق نيز عراق و خراسان ظاهر و پيدا نيست و به نظم نرسيده و تذكره
اند، ليكن در شهور سنه اربع و عشر اسم وي را در مصنفات خود مذكور نكرده

منتخبي از اشعار او به نظم رسيد و به خط قديم كه خود ] 1014[بعده الف و 
بن  انتخاب نموده بود جهت اميراالمرا شاهزاده قليچ ارسالن سپهساالر الحسين

بن الحسين كه حاكم واليت مراغه و نواحي سمرقند بوده و آن واليتي  علي
اند و ي شعر گفتهاست ميان كاشمر و سمرقند و در آن نسخة گرامي از براي و

او از براي ايشان مدح گفته و مسود اين اوراق به طرح مثنوي آن اشعار را بي 
   .)پ127ن، گ، (تصرفي در اين خالصه درج گردانيد 

  
تا  41.كند را داخل تذكره مي ديوان مختاري غزنويهايي از گزيده و بدين ترتيب،

 ق1016در سال كار  سرانجامنويسيها سازيها و حاشيهاين افزون پس ازاينكه 
  :گويدباره مي اين چنانكه خود در 42؛يابدپايان مي

                                                 
ق، نسبتي مشهدي  1001ذيل ترجمة ابوتراب فرقتي با ذكر تاريخ : موارد ديگر، نكبراي . 41

اي با ذكر تاريخ  و زكي مراغه) 542: 1348گلچين معاني  :به نقل از(ق، 995با ذكر تاريخ 
  . )1390صفري : به نقل از(. ق 1014

كند كه در اين سال تقي كاشي تأليف دستنويسي را معرفي مي) 3/803: 1953(استوري . 42
است و به گفتة ايشان همة مطالب را و به سلطان ابراهيم عادلشاه بيجابوري تقديم كرده 

  ).544: 1348؛ گلچين معاني 125ـ124: 1343نقوي : همچنين نك(دارد 
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چو بسياري از شعرا و فضالي متقدمين و متأخرين و ] ق993[بعد از اين تاريخ 
سابقين و الحقين از اهل عصر و غيرهم داخل اين كتاب خيرمĤل شدند چه به 

م چنانچه اين كتاب نظما و نثرا به التماس و چه به التزام و چه به حكم و چه به ابرا
بيت رسيد و مجلدات خمسه بسيار و ضخيم و حجيم گرديد  43سه هزار و پانصد

] 1016[الجرم مجلدي بر اين پنج افزوده شد و در شهور سنة ست عشر و الف 
نويسي را جهت ضعف قوا بر خود بست و التزام نمود كه بعد اليوم ديگر درِ تذكره

تر نكند و نام شخصي را داخل اين تذكره نگرداند جهت اختتام  قلم به اسم شاعري
  :اين مجلد و التزام اين قيد اين تاريخ بديهه بر زبان قلم جاري گشت

  الزم شده در يقين تصنيف، جلد ششمين براي ناظم
  هاست در وي، از شعر اصاغر و اعاظمكه اضافه زيرا                               
  بار دگر به سعي خادماين مجلد يك است تمامگشته

  تاريخ نگار زان سبب گفت شده است مجلدات الزم                               
  )رـ پ1346گند، (                                                                  

  
  الشعاراصةخالساختار  

  :زير است ترتيب هب تذكره ينا 44كلي بناي
  .آوري اشعاردر سبب جمع ة آغازينمقدم. 1
  :به شرح زير بيان عشق و محبت و شرايط آن در چهار فصل. 2

 كهكه عشق ازلي است و اين در بيان ايجاد عشق و معرفت آن«: فصل اول .1.2
  ».محبت اول از جانب الهي است به حكم منطوق آية يحبهم و يحبونه

  ».اند مذمت كساني كه هوس را عشق نام نهاده در تعريف و فضيلت عشق و«: فصل دوم. 2.2
در تقسيم عشق به مجاز و حقيقت و شرايط محبت از جانب «: فصل سوم. 3.2

                                                 
  . سيصد و پنجاه: اصل. 43
و نماية مندرجات آن با ذكر صفحه در دستنويسهاي  االشعارصةخالفهرست اجزاي . 44

  . موجود، در پايان همين رساله آمده است
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  ».نصيحت جماعتي كه منكرند مودت را محب و
جماعتي در شرايط محبت از طرف محبوب مجاز و مذمت «: فصل چهارم .4.2

  ».اندكه معشوقي را ندانسته
  45.)ع(بن ابي طالب  علياختيارات ديوان . 3
  :سرايندگان متقدم از زمان آل سبكتگين تا زمان تأليف به شرح زير چهار ركن در ذكر. 4

گويان و ين از قصيدهه شعراي متقدمين از زمان آل سبكتگتذكر« :ركن اول .1.4
  .]سراينده 54[» به ترتيب تاريخ فوت ...بيان حاالت عشق ايشان

گويان كه با ذكر غزلسرايان متقدمين و بعضي قصيدهمشتمل بر «: ركن دوم .2.4
  .]سراينده 42[ »اندايشان معاصر بوده

 »...گويان متأخرينگويان و بعضي از قصيدهمشتمل بر غزل«: ركن سوم. 3.4
  .]سراينده 48[

» ...شعراي زمان سلطان حسين ميرزا الي زمان هذا التأليف«: ركن چهارم. 4.4
  .]سراينده 102[
و هر  46)مطابق بروج آسماني( مبتني بر دوازده اصل ايخاتمه خاتمه و ةمقدم .5

  .ايهناحي ةاصل ويژ
                                                 

شرح منظوم ديوان منسوب به اميرالمؤمنين اي است از اين ترجمة منظوم در واقع برگزيده. 45
 الدين آنكه تقي) ق 909م(الدين ميبدي يزدي  بن معين الدين حسيناز قاضي كمال )ع(علي

كتابت  خالصةاالشعارو به صورت مستقل نيز از روي  ر منبع داخل تذكره كردهرا بي ذك
شرح منظوم ديوان منسوب به ). 38/127 :1377صدرايي خويي : نك(شده است 

با مقدمه و تصحيح حسن رحماني و سيد ابراهيم  1379در سال ) ع( اميرالمؤمنين علي
  . ده استشيرين در مركز پژوهشي ميراث مكتوب به چاپ رسي اشك

بر «: كندالدين در مقدمة خاتمه دليل تنظيم خاتمه بر دوازده اصل را چنين بيان ميتقي. 46
رأي ارباب فطنت و ذكا و اصحاب نظم و انشا پوشيده نماند كه خاتمة كتاب 

را به عدد بروج آسمان بر دوازده اصل قسمت نموديم و باز هر اصل را به  الشعارخالصةا
فصل اول در ذكر سخنوراني كه اليوم بازار فصاحت به : م بر اين ترتيبدو فصل تقسيم كردي

فصل دوم در ... درر الفاظ ايشان آراسته است و دكان بالغت به غرر معاني ايشان پيراسته
مقدار به خدمت ايشان در صغر اند كه بندة بي ايراد اشعار سخنوراني كه بعضي از آن قبيل

اند و  ر كيميا اثر ايشان يافته و الحال در عرصة فنا ساكننهايت از نظسن رسيده و فيض بي
  ). پ 5مج، گ (» جمعي ديگر از ايشان را نديده و به مالزمت نرسيده
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  .]سراينده 56[ 47در ذكر شعراي دارالمؤمنين كاشان: اصل اول
  .]سراينده 47[ در ذكر شعراي اصفهان :ماصل دو

  .]سراينده شانزده[ در ذكر شعراي دارالمومنين قم و نواحي آن: اصل سوم
  .]سراينده چهارده[ ساوه و نواحي آندر ذكر شعراي  :چهارماصل 

  .]سراينده 25[ قزوين ةدر ذكر شعراي دارالسلطن: اصل پنجم
  ].هجده سراينده[در ذكر شعراي گيالن و دارالمرز مازندران و نواحي آن : اصل ششم
  ].سراينده 35[در ذكر شعراي دارالسلطنة تبريز و آذربايجان و نواحي آن : اصل هفتم
  .]چهل سراينده[ در ذكر شعراي يزد و كرمان و نواحي آن و ديار هندوستان: اصل هشتم
  48.]سراينده 35[ ضل شيراز و نواحي آنادر ذكر شعراي داراالف: اصل نهم
ت فراهان كالاالسالم همدان و نواحي آن و بعضي اةدر ذكر شعراي بلد: اصل دهم
  .]سراينده 46[ و امثال آن

 در ذكر شعراي دارالخالفة ري و دارالفتح استراباد و نواحي آن بالد: يازدهماصل 
  .]سراينده 31[

  .]سراينده 51[ سرايان بالد خراساندر ذكر سخن :اصل دوازدهم
  

كه پس از  بودهشاعراني  ةكه ويژ ودهافزبر اثر خويش  ذيلينگارنده بعدها گويا 
. اند  بوده به شاعري روي آوردهاتمام كار، ديوانشان به دستش رسيده يا به تازگي 

نام اين . شودسراينده بدون شرح حال مي 206شامل اشعاري از حدود  اين ذيل
آفيس آمده  و نسخة اينديا )616ـ612: 1888پرچ ( برلينشاعران در فهرست 

است  آورده »ذكري«هايي از اشعار خود را نيز در مدخل الدين بخشتقي. است
   .كه همچون ديگر مداخل اين بخش بدون شرح احوال است

                                                 
چون مصدوقة «: كندالدين دليل آغاز خاتمه از بخش شاعران كاشان را چنين بيان ميتقي. 47

ت شهرت، الزم بود حب الوطن من االيمان، حديثي است صحيح و كالمي است در غاي
  ). همانجا(» ابتدا از شاعران دارالمؤمنين كاشان نمودن، بلكه فرض متحتم

مركز پژوهشي  از سويدر آيندة نزديك است كه اين اصل توسط نگارنده انجام يافته . 48
   .ميراث مكتوب به چاپ خواهد رسيد
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سرايندة  247شامل شرح احوال و منتخب اشعار  االشعارخالصةبنابراين 
 661مجموعاً ( سرايندة معاصر در بخش خاتمه 414و ) در بخش اركان( متقدم

شمار شاعران اين  ،حتساب شاعران ذيل نهاييشود كه با امي) صاحب ترجمه
  .رسد نفر مي 867تذكره به 

  االشعارصةاسلوب نگارش خال
كند، بر اساس الدين بيان ميترتيب ذكر شاعران در بخش متقدمان، چنان كه تقي

جامانده، اين ترتيب اندكي متفاوت است؛  در برخي دستنويسهاي به. زمان فوت است
دانسته و چون پي برده، در دستنويسهاي برخي را مؤلف نمياحتماالً تاريخ وفات 

در بخش معاصران نام هر يك از . استبعدي صورت ترتيبي آن را اصالح كرده 
او به هر . استشعرا در شهري كه در آن متولد شده و يا متوطن آنجاست، ذكر شده 

اشان، دارالسلطنة ديار است؛ مثالً دارالمؤمنين كشهري لقبي داده كه متناسب با آن 
رسد در بخش معاصران نيز در بيشتر موارد به نظر مي... قزوين، داراالفاضل شيراز و

ترتيب ديگري لحاظ كرده، به نحوي كه در ابتدا نام بزرگزادگان و شاعران نامبردارتر 
دانسته است و سپس به شاعران ديگر ــ كه در مورد آنها كمتر مي 49را آورده است
همچنين به بعضي اصول خاتمه . اند ــ پرداخته استكمتري داشته يا خود شهرت

بايست در اركان  اين الحقه به شاعراني اختصاص دارد كه مي. اي افزوده استالحقه
شدند، اما چون ديوان آنها به دستش نرسيده است و يا شهرت چنداني نوشته مي

كه «ت، با مشورت دوستي اند و به دليلي از محل ذكر احوال آنها گذشته اسنداشته
مج، گ (» روددهد مشورتي با وي ميدر وضع و ترتيب كتاب كه اشتباهي روي مي

  .اين بخش را افزوده است) 479ـ478
بند مفصل  بند و ترجيعاعم از قصيده، غزل، رباعي، تركيب ،هاي شعرينمونه
هايي از يك مورد منتخب نثر شاعر هم آمده است و آن بخشو در  نداذكر شده

                                                 
بخش قزوين كه در ابتدا نام سالطين و بزرگزادگان و سپس نام  بنگريد بهبراي مثال، . 49

  . شاعران ديگر آمده است
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اما از ذكر مثنوي شعرا ابا داشته و  .آن استزاكاني  عبيداالشراف  اخالق ةرسال
  .است ا ساختهتذكره را از اين قالب مبربه گفتة خود 

هايي ساده و مرسل نيست و جلوه كامالً؛ اما نثري ساده دارد االشعارصةخال
ن از سويي با به الديتقي ،به سخني ديگر .شودز نثر فني نيز در آن ديده ميا

و اقتباس از آيات،  لثَكاربردن فنون بياني و بديعي، درج و تضمين اشعار و م
 نثري منسجم عرضه كرده ،احاديث و سخنان حكمي و روايي مرتبط با بحث

شامل لغات و غلب ا( هاي بيگانهوافر واژهكارگيري ه با ب ،از ديگر سوولي ؛ است
  .است افزوده آناز سالست كالم كاسته و بر دشواري  )تركيبات عربي

اي  است پرداختن به برخي مسائل فراتذكره االشعارصةخالنكتة ديگر كه خاص 
ذيل (چون ذكر فصلهايي اخالقي در خالل احوال شاعران است؛ مثالً در قناعت 

در ) ذيل سليمي سبزواري(توبه ، در )ذيل موالنا كاهي(، در سخا )عاشقي سيستاني
  ).ذيل عرفي شيرازي(، و در مزاح و هزل و شوخي )ذيل قيدي شيرازي(تواضع 

  االشعارخالصةمنابع نگارش 
منابعي از  ،در اين ميان .است ندرت صورت گرفته ذكر منابع به االشعارصةخالدر 

كه گاه به اسم  تذكرةالشعرا، )ذيل عبدي بيگ نويدي( تحفة ساميجمله تذكرة 
ذيل ( نظامي عروضي چهارمقالة، )ذيل نجم ساوجي(است  نيز آمدهالشعرا مجمع

تاريخ ، )ذيل سنايي( جاودان خرد، عجمالالمعجم في معايير اشعار ، )اديب صابر
 ولصفا روضةا، )ذيل حسن دهلوي( تاريخ هند، )ذيل عبدالواسع جبلي( گزيده

و ) ذيل اثير اخسيكتي(سوانح العشاق ، )ذيل ابواسحاق كرماني( مطلع السعدين
در مقدمة آغازين نيز اشاراتي به منابعي چون . كندديوان برخي شعرا را ذكر مي

ء احيااحمد غزالي،  تصانيف، مقامات موالنا عبدالرزاق كاشي، مقاالت شمس
 دنامةعهالدين سهروردي، از شيخ شهابكتاب رشف ، فتوحات مكيه، علومال

  .ي بوزرجمهر آمده استفوائدالحكمااردشير و 
چنانكه خود پراكنده در ــ منابع مؤلف در بخش خاتمه كه شايان ذكر است 

يا از طريق سفركردگاني بوده كه با آنها دوستي و ــ گويد ذيل احوال شاعران مي
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و است زيسته  ميهمچون موالنا غيرتي كه مدتي در كاشان  ،مالقات داشته
و يا از  ،اندلقاسم كازروني و حامد بهبهاني كه مدتي در آنجا توقف داشتهاابو

مانند موالنا  ،است طريق شاعراني بوده كه در سفرهاي خود با آنها ديدار داشته
اشاره  هم او در مواردي .است صحيفي كه وي را در سفر اصفهان مالقات كرده

سفاين «احوال و ابيات را از  ةترجمكند كه چون ديوانشان به دستش نرسيده  مي
معتمدي كه « يا ازو  )همچون مدخل موالنا مكتبي( كرده هداخل تذكر »مستعدان

 كه در ديوان وي ثبت است شنيده شتهدا »ايشان ةدر جميع اقوال اعتماد به گفت
افزون بر اين موارد، تنها در مدخل موالنا  .)اهللا غريبيمير هيبت ذيل مدخل(

  :چنين است خود كرده كه اين »مستعدان«اي به برخي زماني يزدي اشاره
از وطن مألوف و ] 1001[در اوايل سنة احدي و الف هجريه ] زماني يزدي[

مسكن معروف يعني دارالعبادة يزد سلوك طريق مسافرت به جانب دارالسلطنة 
جانب به  چون به آن صوب با صواب آمد مستعدان اين قزوين اختيار نمود و

شرف صحبت وي رسيدند و اشعار خوب و ابيات مرغوب از اقسام شعر از او 
االسرار جناب قصيده و چند مقاله از مثنوي كه در جواب مخزن  شنيدند و آن

شمامه گردانيد كه مسود اين اوراق درين  شيخ نظامي گفته، مرقوم كلك مشكين
  ). 46 ب، گ... (بت نمايدخالصه ث

  
 )ع( شرح منظوم ديوان امام عليالدين كاشاني در مقدمه، يكي از منابع مهم تقي

  .اي نكرده استاز قاضي حسين ميبدي است كه به منبع درآمد اين بخش اشاره
عزالدين محمود كاشاني نيز  الكفاية الهدايه و مفتاح مصباحالدين از كتاب تقي

چون فصل توبه در مدخل سليمي (عرفاني ـ  در نگارش فصلهاي اخالقي
  .اقتباس كرده است كه اين مورد نيز بي ذكر منبع صورت گرفته است) سبزواري

  االشعارصةخالارزش و اهميت 
هاي ارزنده كه يكي از تذكره االشعارصةخال ها و موارد اهميتبيان برخي ويژگي

  : اي نيستخالي از فايده در اين بخشو سودمند زبان و ادبيات فارسي است، 
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داشتن نام بسياري از شاعران و اشعار آنها نقش  نگاه در زنده االشعارصةخال .1
الدين در قرن دهم دست به چنين كار اگر تقياست؛ چنانكه مهمي ايفا كرده

همچون  ،از بسياري شاعران نامي قرن پنجم تا زمان تأليف تذكره ،زدبزرگي نمي
الدين عتيقي،  اهاني، جاللالدين بابا قزويني، جالل جعفر فر يرضاي، زكي مراغه

الدين كججي، شاه  مير بهاءالدين محمد كرماني، غياث الدين عضد يزدي،شمس
اهر انجداني، شاه ط ،شجاع شيرازي، عيسي ساوجي، عبداهللا مرواريد كرماني

چيزي جز ابياتي ناچيز  ،الدين زنجانيكمالو  ،الدين وركانيالدين شمسجالل
ن وي كه احياي بخشي از ديوان خود را و از بسياري از معاصراماند باقي نمي

همچون ضميري صفاهاني، عبدي بيگ نويدي شيرازي، مكتبي،  ،وامدار او هستند
 .اطالعي نداشتيم ،نيز روزگارش همن ديواحامدي بهبهاني، و يا شاعران بي

اي نويافته از بسياري شاعران تواند به عنوان نسخههمچنين مي االشعارصةخال
  . ، همچون مدخل موالنا عرضي در اصل نهممذكور در تذكره تلقي شود

عالوه بر  شتن اشعار شعراي متقدم و متأخر،هاي عمومي به دليل دربرداتذكره .2
ي هستند، منابع مفيدي براي پژوهشهاي سير تحول شعر فارسدهندة اينكه نشان

در اين . روندبه شمار مي  ي و تدقيق در سير و تحول شعر پارسيشناختسبك
اي كه به دليل شرح مفصل احوال شاعران و گلچين گسترده ،خالصةاالشعارميان 

  .حائز اهميت بسيار است ،دهدگان به دست مياز اشعار سرايند
هاي سياسي و مسائل نگاران در كنار شرح احوال شعرا به واقعهتذكرهبرخي . 3

 يا به تفصيل بيان نگاران دور ماندهكنند كه گاه از چشم تاريخاره ميتاريخي اش
. هاي تاريخي آن دوره داردند؛ از اين رو ارزش و اعتبار بسيار در پژوهشا نشده

عراي قزوين است، اطالعات كه در مورد ش خالصةاالشعاربراي نمونه اصل پنجم 
به  شدن آنهااحوال برخي سالطين شاعر و چگونگي كشته ةارزشمندي در ترجم

حسد اسماعيل ميرزا به  ابراهيم ميرزا منشأبراي نمونه ذيل مدخل  .دهددست مي
  :استچنين بيان شده وي اين

 ...شاهزاده ... ابراهيم ميرزا در بدايت سن صبا بر دامن تربيت و شفقت
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زگار يافت و در ظل عاطفت آن معصومة دوران روپرورش مي... سلطانم
االوقات نزد سلطانِ خجسته خصال ناموس، دايم گذرانيد و آن مريم خديجه مي

ستود و در حسن افعال او و قبح اعمال شاهزادة مظفرلوا، اسماعيل وي را مي
بت به آن رسانيد؛ الجرم پادشاه سكندرحشَم نسميرزا، سخنان به عرض مي

حضرت آن مقدار محبت پيدا كرد كه موجب رشك شاهزادة مشاراليه و ديگر 
  ).پ 501 مج، گ... (اوالد عظام گرديد

  
هاي در اغلب بخش يافته به سياست دورة صفويهاي ديني راهتعصب
ويژه در بخش كاشان، ه و پيروان آن ب نقطويه، سيطره و نفوذ االشعارصةخال

و در  50ويژه در مدخل امير معصوم بكريه ب ،در اصل هشتمارتباط ايران و هند 
بخش شيراز وقايعي كه در مدخل امير مخدوم شريف آمده و اشاره به 

اي از اشارات ، نمونهشده تأثيرگذاري و شاعرنوازي شاهزاده پريخان خانم
  . است االشعارصةخالتاريخي 

يج به خصوص در صفوي و آداب و رسوم را ةاشاره به وضعيت اجتماعي دور. 4
 اين دوره كه شعر از دربار خارج شده و در بستر جامعه و در ميان اصناف مردم

 خالصةاالشعاردر . هاي اين دوره درخور توجه استاست در تذكره  رواج يافته
اطالعات درخوري از مسائل و  نيزو براي نمونه با جلسات شعرخواني 

آيد كه اين چنين برمي. شويمشده در اين جلسات آشنا ميهاي مطرح دغدغه
ي و شعرخواني شاعران بوده است، آزمايبراي طبع جاييبر اينكه  افزون ،جلسات

 است و هر جلسه،شده براي سنجش شاعران مطرح مي نيز هاييدر آنجا آزمون
كارگاهي براي طرح و بحث در مشكالت شعري شاعران و نقد و بررسي و تتبع 

در اين دوره  ،افزون بر اين .است شعري بوده و پرسش و پاسخهاياشعار 
پرداختند كه آزمايي ميشاعران از هر صنفي از جامعه در حوزة شعر به طبع

                                                 
اين نامه در منابع تاريخي مكتوب ديده نشد، اما جوابية . اي بود در اين مدخل رونوشت نامه. 50

  .آمده است) 373- 3/369: 1367نوايي (الدين اكبر در كتاب شاه عباس  شاه عباس به جالل
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ه، نانوا، قاضي، بافي، خوشنويس، صحاف، نوازنده مشاغلي چون تكمهتوان ب مي
  .اشاره كرد نويس، حاكم و وزيراوراجه

اشاره به سطح فرهنگ و پيشرفت علوم در روزگار مؤلف نيز در  
ذيل ) بخش شاعران قم(براي نمونه در اصل سوم . نمود يافته است االشعارصةخال

پسري تعلق خاطر پيدا كرد  مدخل مير والهي آمده است كه چون مير والهي به تُرك
از دوام  آن جماعت«و معشوق را از اختالط با بعضي تركان بر حذر داشت 

و با بدگويي از ) پ 460مج، گ (» اختالط و تصرف وي در محبوب منزجر شدند
محبوب نيز به سخنان آنها فريفته . او محبوب را بر آن داشتند تا سيد را تنبيه كند
سيد را گرفته، يك گوش از سر و «شد و با كمك بعضي از آن دشمنان در فرصتي 

القصه بعد از وقوع اين حادثه «). ر 461همان، گ (» بيني از روي او برداشت
جراحان كاردان را حاضر ساختند و بيني و گوش وي را وصل نموده به تصحيح و 
عالج آن پرداختند و چون صدق محبت و عدم آلودگي وي وضوح تمام داشت و 

روزي آن شكستگيها درست كردند و آن  گناه بود در اندكدر عشق نيز صادق و بي
و الحال بحمداهللا سبحانه كه از آن جراحت ... اندمال رسيدجراحات  به سرحد 

، »ماجراي زبان بريدن موالنا حرفي«: همانجا؛ همچنين نك(» ...المي باقي نمانده
كه سطح ) ر 1109، ند، گ »نحوة درمان وحشي بافقي«؛ 371بخش اصفهان، ص 

  .دهدالدين را نشان ميعلم پزشكي روزگار تقي
و در مقام ادبي شاعران ذكر شده و  شعرشناسي ماهر بوده الدين كاشاني،تقي. 5

ابتدايي نقد ادبي به شمار هاي است كه نمونه پاية شاعري آنها اظهار نظر كرده
در بيان شرح حال شعرا در مهارت و توانايي آنها و اخالق  ،افزون بر اين .رودمي

همراه با  ،انده؛ اگر ديواني ترتيب داداست و سبك شعريشان اظهار نظر كرده
ابيات ذكر كرده و در موارد مشكوك شعردزدي از صحت انتساب يا غيرِ  ةشمار

دادن سره و ناسرة اي نقادانه در نشانشيوه ،آن سخن گفته و به سخني ديگر
  .است سخنِ سخنوران پيش گرفته

آمدن مطالعه و تتبع در ديوان شاعران و انتخاب از بين آنها، موجب فراهم. 6
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جوي و ، كه براي كساني كه در جستاست گلچيني از اشعار خوب شاعران شده
الدين كاشي انتخاب تقيپس  .، بسيار مفيد استاشعار خوب يك شاعر هستند

شعرناشناسي متهم شود؛ از سليقگي و  مبادا به كج ،داندشعر را امري حساس مي
عار برگزيده، منتخب اغلب با دقت دست به انتخاب اشعار زده و از بين اش اين رو

  : وي از خوانندگان اين است »التماس«. است آنها را داخل تذكره كرده
اگر بيتي از شاعري كه مؤلف اختيار كرده به مذاق و سليقة ايشان خوش نيايد، 

سليقه و عدم مميزه نكنند؛ چه مدعيات در ضمن آن بسيار  حمل بر كجي
معترض باشد و خوبي آن شعر بر او و نيز تواند بود كه غلط از جانب ... است

به سببي از اسباب پوشيده شود، زيرا كه قاعده بر خوبي و بدي و پستي و 
بلندي شعر و شناختن او موضوع و مقرر نشده و هر يك به قدر استعداد و 

شود كه كند، اما با وجود اين هيچ بيتي نوشته نميذوق خود چيزي خوش مي
هاي خود  خوبي نپسنديده باشند و در سفينهاكثر صاحبان ادراك آن را به 

  ). پ 3 ف، گ(مسطور نساخته 
  

به حكاياتي از زندگي  ،نويسان، ضمن بيان شرح احوالگروهي از تذكره. 7
ترجمه را روشن زواياي پنهان زندگي صاحبان  وكنند شاعران و حكام اشاره مي

ميان در اين . ندا هاي ديگر ناگفته ماندهسازند كه اين نكات كه در كتابمي
الدين كاشاني در بخش خاتمه اهميتي  ن تقيحكايات و احوال زندگي معاصرا

  . ويژه دارد
اند؛ از اين اكنون از بين رفتهاند كه همنگاران از منابعي استفاده كرده برخي تذكره. 8

الدين از ديوان شعرايي براي مثال، تقي. رو در شناخت و معرفي آن آثار مؤثرند
اي، نويدي شيرازي يا ضميري اصفهاني استفاده كرده و اشعار زكي مراغهچون 

بدين . اند  آمده االشعارصةخالبسياري از آنها به دست داده است كه منحصراً در 
طريق او در زنده نگاه داشتن نام سرايندگان بسياري، به ويژه از معاصران خود، 

كنار شرح احوال آنها معرفي  عالوه بر آثار سرايندگان كه در. مؤثر بوده است
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اند، مطالبي از كتابهاي مختلف تاريخي، جغرافيايي، حكمي و اخالقي درج و  شده
يكي «الدين كه به گفتة تقي البلداناساميبه نام آنها اشارت شده است؛ مثل كتاب 

   ).1117 ند، گ(» از فضالي روزگار در سنة خمس و اربعمائه تصنيف كرده
همچنين اطالعات مفيدي در مورد جغرافياي تاريخي شهرها  االشعارصةخال. 9
دهد كه در ترسيم اوضاع جغرافيايي ايران در زمان صفوي سودمند دست ميه ب

از جوشقان ميمه است من اعمال نطنز ] فريدالدين شعيب[ :گويد مثالً مي. است
از آوره است من اعمال نطنز ] افضل دوتاري[، )419بخش كاشان، ص( عراق
 از قرية گز است من اعمال اصفهان] مير مرتضي رفيقي[، )456همان، ص( اقعر

و يا رنان واليتي است از جملة واليات صفاهان و ) 283بخش اصفهان، ص(
همچنين ). 286ذيل مدخل شاهكي رناني، ص( بخش و دلگشاستجايي فرح

 فارسو بهبهانِ ) 389ص الدين محمد شاهمير،ذيل تقي( است خراسگانِ اصفهان
بروجرد از نواحي  ،و در اصل دهم) بخش شيراز، ذيل مدخل حامدي بهبهاني(

  ).ذيل مدخل عاليي كرهرودي( همدان ذكر شده و طسوج و كرهرود از اعمال قم
 شناختي و اجتماعي زمان خود نيز هستند به ويژه حاوي اطالعات مردمها تذكره

 1131پ ـ 1130گ، ند ،ذيل مدخل عاشقي سيستاني در مورد سيستان :نك(
  .)پ ر ـ 1117 گ و ذيل مدخل قاسمي اردستاني در مورد اردستان، ند، ؛پ
ها اطناب و غلو در تعريف و ستايش برخي صاحبان در برخي از تذكره. 10

و در كنار آن رويكرد متعصبانه و مغرضانه نسبت به كساني كه به آنها نظر  ترجمه
الدين تقي. ران به درستي معرفي نشوندشاعاست تا اند موجب شده خوبي نداشته

در مواردي با جمالتي  كوشد منصفانه قضاوت كند؛ از اين رو ميكاشي همواره 
از نگارش مواردي صرف نظر » بيان آن ماليم سياق اين كالم نيست«چون 

بار،  شود و تنها يكندرت ديده مي هاي افراط در مدح و بدگويي بهنمونه .كند مي
الدين اصلي با ذيل مدخل ميرجمال) ذكر شاعران قم و نواحي آن( در اصل سوم

گونه دليل  شويم كه اينتندروي مؤلف در بدگويي صاحب ترجمه مواجه مي
غرض از ايراد اين سخنان آن است كه در شهور سنة ثالث و الف «: آورد مي
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وق حرفي چند، سهل كه نقل آن اليق به س... هجريه جمعي از معاندان ارباب هنر
المزاج را از اين كالم نيست به بداصل مشاراليه گفتند و خاطر پليد آن متلون

الجرم آن خفاياي خبيثه كه در زواياي اندرون وي  مخلص منحرف ساختند،
جهتي و سببي يا به بي« و در پايان خواست تا» ...مخفي بود به ظهور رسيد

آن طمع توقع صورت واسطة طمعي با مؤلف اين اوراق مباحثه و مناظره كند 
طرف مانده و خوارگي قديمي بر يكيافت حقوق استاد شاگردي و حق نمكنمي

ها كرد و از عيوب و نقصاني كه در ذات حياييچشم از همه پوشيده به مخلص بي
جانب اظهار آن به ظهور رسد به اين  پليدش بود به جهت خوف آنكه مبادا از اين

به حكم «از اين رو . جالفت به جاي آوردشرمي و كمال بي داعي نسبت داده
خويش زبان به هجوش » نژاد قلم تازي«با » المكافات خير من المماشات

گويي در مدح صاحب ترجمه زياده). پ 474ـ پ 473مج، گ: نك(گشايد  مي
معصوم  امير ،نعمت خود شود كه نمونة اعالي آن در حق وليندرت ديده مي نيز به
  . شاه در اصل هشتم نمود يافته است و همايون ،بكري

  االشعارصةبرخي كاستيهاي خال
خالي از  ،دهنداي كه در اختيار خواننده قرار ميها در كنار اطالعات ارزندهتذكره
و بايد مورد  ندها كامالً پذيرفتني نيستمطالب تذكره هم نيستند؛ از اين روعيب 

و  االشعارصةخالر مورد اهميت الدين دتقي. دنبررسي و تحقيق بيشتر قرار گير
  :گويدچنين مي هاي احتمالي آن، اينكاستي

به توفيق باري ــ عزّ اسمه ــ آنچه در جمع و تأليف اين كتاب ميسر شده، ... 
كس را نتواند شد و مثالً اگر صد داناي متبحر كه هر كدام عمر طبيعي يابند  هيچ

نمايند از عهدة جمع و ترتيب و و اوقات را صرف جمع اشعار اين قسم شاعران 
تصحيح و تنقيح آن اشعار بيرون نتواند آمد تا به آنچه رسد كه خواهند دواوين 
اكثر متقدمين و متاخرين را انتخاب درست پسنديده نويسند، چنانچه اشعار 

ايشان با وجود طرزهاي مختلفه و اذواق متنوعه شعر خوبي نماند كه  ةبرگزيد
عر ديگري به اسم شاعر ديگر نوشته نشود يا آنكه در نوشته نشده باشد و ش
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اشعار ديگران در آنجا  ،اندديوان استادان كه جامعان بعد از ناظم آن جمع كرده
الحمدهللا و . طرز و روش آن شاعر نشده 51نماند و متذكر به اسم آن شاعر نوشته

باشد در  المنه كه اين نسخة خيرمĤل از امثال اين اغالط خالي است و اگر نيز
كنندگان صاحب فطن اين معاني  كمال خفا و پوشيدگي است چنانچه بر تتبع

  ).پ265 ند، گ(ظاهر و مبين است 
  

 خالصةاالشعاركه شامل ــ كند ها را دشوار مياما آنچه پذيرش مطالب تذكره
  :به قرار زير است ــ شودنيز مي

اند  الزم را به جا نياوردهنگاران در بيان شرح حال شاعران تفحص برخي تذكره. 1
اند؛ از اين رو در و اطالعات دقيقي حتي در مورد معاصران خود به دست نداده

 االشعارصةخالبخش معاصران . شودها اشتباهات بسيار ديده ميبرخي تذكره
فرد از شعرايي است كه مؤلف يا با ايشان صحبت  دربردارندة اطالعات منحصربه

ه به گفته ايشان اعتماد داشته شنيده است و يا با شاعران داشته و يا از افرادي ك
است، كه از اين رو موجب شده شده مكاتبه داشته و اشعارشان براي او ارسال مي

رو  اشتباه كمتري به آن راه يابد؛ با اين همه گاه با مطالب و تاريخهايي روبه
ش آنها رسد هنگام نگارشويم كه صحت آنها مشخص نيست و به نظر مي مي

تاريخ وفات  است؛ مانند ذكر مولد سراجي سگزي،تفحص الزم به عمل نيامده 
  52.ازرقي، پوربهاي جامي و از معاصران، موالنا عرفي شيرازي

گويي از نظر مؤلفان اهميت  اند؛ ذكر نشدهها منابع و مĤخذ در بيشتر تذكره. 2
شود؛ در بيشتر موارد ينيز م خالصةاالشعار، اين مسأله شامل اند چنداني نداشته

از صاحبان برخي منابع ياد  »است آمده«و » اندگفته« هايي مبهم چونبا عبارت
 ،شودبيان مي الي سخنشود، در اشعاري كه براي تأكيد و استناد گفتار البهمي
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 نداآمدهگونه  نيز وضع به همين صورت است و تشخيص اينكه آيا اشعاري كه اين
هم ندرت از منابعي  به با اين همه است؛كار دشواري  ،ديگري يا ينداز آنِ خود او

  .ه استبه آن اشاره شد االشعارخالصةكند كه در بخش منابع نگارش ياد مي
را يكي از غرضهاي اصلي نگارش  53الدين بيان داستان عشق شاعرانتقي. 3

) ذيل مداخل عمعق، ضياءالدين خجندي و شرف شفروه :نك( كندتذكره بيان مي
آورد كه در اي ميو بدين ترتيب در مورد همگي شاعران اركان اربعه عاشقانه

: 1344( از اين رو سعيد نفيسي. انجامدگويي نيز مي برخي موارد به افسانه
  :را چنين بيان كرده استخالصةاالشعار هاي يكي از كاستي) 1/379

اي بياورد و شعراي متقدم مقيد بوده است براي هر يك داستان معاشقهدر بارة ... 
گونه داستان و افسانه را با  به همين جهت براي همه، معاشقاتي جعل كرده و بدين

تاريخ و حقيقت آميخته است؛ اما منتخبات بسيار جـامعي از شـاعران در كتـاب    
  .حقيق بسيار كردهخود آورده و از اينجا پيداست كه كتاب بسيار داشته و ت

  
هاي شعري بسياري از قصيده، نمونه خالصةاالشعارچنانكه گفته شد، در تذكرة . 4

هاي اي موارد نمونهاست و در پاره بند ذكر شده بند و ترجيعغزل، رباعي، تركيب
اما مؤلف از ذكر مثنوي شعرا ابا داشته و از اين رو از شاعراني . نثر هم آمده است

اند و از شاعران نامداري چون فردوسي چندان  سرايي پرداختهمنظومهكه صرفاً به 
 .عالوه از زنان شاعر نيز در اين تذكره خبري نيست نشاني نيست؛ به
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