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چکیده
تذکره های ادبی ضمن آنکه یکی از مهم ترین منابع تحقیقی در حووز زبوان ا ادبیواا سارسوی ا ح وی
مباحث اج ماعی ا تاریخی هس ند،به نظر می رسد که خود در ساحت های مخ لفوی ،برخووردار از سواخ ی
د س ورمند ،الب ه با معیارهای تاکنون ناشناخ ه ا ظریفی باشند که آنها را دست کم تا حد یک خردهگونة ادبی
ارتقا می دهد.این ساحاا از معنی تا صورا را شامل می شود.یعنی تذکرهنویس در ایون حووزه بور اسوا
قواعد نانوش ة پنهان ،اثری را سراهم میآارد که از حیث موضوع ا مضمون ا انشا ا لحن ا ح وی توداین ا
تبویب ک اب ،معیارین است اگرنه اثرش با همة سوایدی که میتواند داش ه باشد ،زیر چوبه ا کوبة ناقودان ا
حریفان ،خرد ا خاکس ر می شود.نگارنده در این مجال سوعی دارد توا در کنوار بازشوناخت ایون معیارهوا،در
بازنمودِ تذکرهها بعنوان یک خردهگونة ادبی تالش کند.

واژههایکلیدی :گونة ادبی،خردهگونة ادبی،تذکره،ساخ ار،طبقهبندی 
_____________________________
*اس ادیار زبان ا ادبیاا سارسی دانشگاه اصفهان

مقدمه 
تذکره ها ،جز آنکه یکی از اساسیترین منابع تحقیقی علوم ادبوی ا نیوز از مذخوذ دسوت ااال تواریخی ا
سرهنگی هس ند ،عموماً به سبب مح وای ادبی ا خاس گاه سرهنگی مصنّفانشان ،برخوردار از مایه هوای هنوری
هم هس ند،چنانکه در مقام یک گونة کامل ادبی،این ایژگوی ،بایسو گی بسویاری دارد .اسوزان بور این،چوون
تذکره ها منابعی زنجیره ای هس ند ا مواهیا ی توّثّری دارنود،بال بع برخووردار از معیارهوا ا الگوهوایی پیودا ا
پنهانند که آنها را گاه تا سرحد یک خردهگونه ا ح ی گونة نوش اری ارتقا مویدهود.از گواهوان ایون ادعاوا،
بعضی از تذکرههای نقیضهای هس ند که سعی داش هاند تا اصول ا معواییر مشخصوی را تخ وه نماینود.برای
دس یابی به این الگوها میباید که عموم تذکره های سن ی را به طور ت بیقی ا بوا رعایوت ترتیوب تواریخی از
آغاز تا پایان دار رااجشان،صرف نظر از اصالت مح وایی مورد بررسی قرار داد ا در تمام س وح عاطفی ا
هنری ا زبانیشان معیارهایی را جست ا جو کرد.
از آنجا که ادبای قدیم پش وانه های نظری خود را عموماً به بحث نمیگذاش ند ا ح ی خود نیز گاه نسبت به
همة زاایای آن اقوف کامل نداش هاند ،پژاهند ادبی باید در آغواز اقوت ا دقّوت بسویاری صورف کنود توا
نخست تمام مواد مرتبط با موضوع جس ار خود را سراهم سازد ا سپس این آش در هم جوش را با ضواب ی
مشخص ا علمی تجزیه ا تحلیل کند ؛یعنی آنکه ریز به ریز تشابهاا ا تموایزاا موواد تحقیوو خوود را از
نظر بگذراند ا بدان نظم دهد تا سرانجام ب واند بر این سیاق به یک نظریة علمی دست یابد.
صعوبت این کار در باب تذکره ها داچندان است ؛زیرا ماهیات تذکرههای ادبی تا اندازهای سراادبی است ا بوا
تاریخ ا سایر معارف بشری همپوشانی دارد ا پیوس ه میل آنسویی دارد ا می خواهد تا از محداد خووی
سراتر راد ا به عبارتی به اصل خوی

راجع شود .دیگر آنکه چون شعر ا ادب در جهان کالسیک ابررسانه

بوده است ا به تبع آن تمامی اقشار در تمامی اداار بدان میل داش هاند،بازار مکار بوی در ا دراازهای در طوی
زمان از آن بوجود آمده است که برای مش ریان ا تماشاگران

در هر زمانی رنگ ا توصیف دیگوری داشو ه

است .این مسّله بخصوص اق ی به دار شلوغ ا به تعبیر برخی انح اط ادبی میرسود ،مشوکالا بسویاری
ایجاد می کند.از همین راست که با باز شدن پای ناشاعران ا ناشعرها ا ناادیبان معیارهای گونهای توذکرههوا
یا ناشناخ ه میمانند ا یا به سراموشی سپرده میشوند.اینجاست که پژاهنده مرتباً دچار تناقضاا مویگوردد
زیرا از یک طرف نمیتواند به حذف این مواد دست یازد ا از طرف دیگر نمیتواند بوا لحواک کردنشوان بوه

انسجام نظری دست یابد.از این را به رین شیو ممکن آن است که برای هر ماد پژاهشی اع بار جداگانهای
قائل شویم ا در ااقع نمونه های اعال ا معیارمند را بس ر اصلی پژاه

قرار دهیم ا نمونههای ضعیفتور را

در حکم قراین ا گاه بسط دامنة موضوع برسنجیم.برای این کار الب ه باید تمام نمونههوا را بوه طوور مونظم ا
رده ای به معرض دید مخاطب قرار دهیم تا احیاناً م هم به نظریهسازی ا مصادره به م لوب نشویم .به همین
دلیل است که ما جز آنکه ناچار شدهایم ضمن مباحث گونهشناسی ،به ردهسازی تذکرهها نیوز بپوردازیم؛ اموا
پیش ر از همه الزم به نظر می رسد تا تلقّی خود را از نوع ادبی در ادبیااا سارسی ارائه دهیم.
گونه،خردهگونهووجهادبی 
ح ی در غرب نیز تا به امراز هیچ تعریفِ جامع ا مانع ا م فوٌ علیهی در باب نوع یوا گونوة ادبوی طورح
نشده ا هر مک بی دیدگاه های خود را در این حوزه بیوان کورده اسوت ؛ ایون در حوالی اسوت کوه برخوی از
من قدان جدید،حداقل ،برای آثار برجس ة ادبوی ،منکور هور نووع تعویان گونهوای ادبیواا هسو ند( .)1بور ایون
سرگش گی  ،تفااا های ماهوی ا شکلی ادبی را که بویژه بین گونه شناسی ادبیاا سارسوی ا ادبیواا غربوی
اجود دارد ،نیز باید اسزاد(.)2با اینهمه اگر بخواهیم به همین هنجارهوای گونوهشناسوی موجوود ا رایود ادب
سارسی کفایت کنیم؛ باز در تحلیل ا دااری بسیاری از آثار کالسیک ادبی ،با ابهاماا ا نابسامانیهوای قابول
توجاهی مواجه می شویم .آنگونه که به نظر میرسد ،هنوز برای تعدادی از آثار ادبی م مایز ،ردهای خواص در
نظر گرس ه نشده است ا تکلیف پارهای دیگر هم نامشخص است؛ چنانکه در یکودیگر م وداخل ا سویاالند ا
ظاهراً هیچ تواسقی بر سر آنها نشده است.
از نظر ما اثر ادبی هر چند هم که برجس ه ا خاص باشد؛ به لحاک آنکه ریشوههوای اصولی ا اب وداییاش
بیران از سردیات ا خالقیات صاحب

بوده است ،در دارنما ،حاای مخ صاا عمومی ساخ اری ا همگوونی

با دیگر آثار است.به گونهای که آن اثر را به آثار دیگری شبیه میکند ا به ردهای خاص پیوند می زند.هر چه
این مخ صاا کلّی تر ا کم ر باشند ا آثار بیش ری را شامل گردند ؛طبعاً آن نوع ا گونوه ،اصولیتور اسوت ا
هرچه این مخ صاا خاصتر ا بیش ر شوند ا آثار محدادتری را منظور بدارند؛آن گونه سرعیتور بوه شومار
می آید.الب ه بسیار اتفاق می اس د که در گذر زمان ،گونههای سرعوی ،خوود راه دیگوری برمویگزیننود ا بورای
گونههای سرعی تر دیگر()3تنهای اصلی می شوند؛ بنابراین آنچه در این میان مهوم اسوت،قوا زایوایی ا ریاایوی
گونه های ادبی ،یا به عبارتی بازار عرضه ا تقاضایی است که طی دار رشد ا نمو خود ایجاد میکنند.

به نظر میرسد که سازههای گونة ادبی از نار ترین ا سرعیترین توا اصولیتورین صوورت ؛در سوه حووز
شکل،مح وا ا عرضه قابل بررسی است:
)1شکل

( ) 4

هر اثری که ب ور ملمو

ا م نااب از اصول ا قواعدی خاص در سرم خووی

بهوره ببرد،خوود دعوویدار

پدیداری گونهای خاص از سایر گونههای مشابه ا همریشهاش ا پی گونوههوای خوود اسوت ،آنسوان کوه
شداا ا ضعف این انسجام محکی برای تمیوز میوان گونوههوا ا خوردهگونوههوا خواهود بوود.این اصوول از
بیرانیترین ساحت اثر که مربوط به شکل دیداری ا شنیداری است تا شیو ترتیب ا تداین م الب ا نحو
ارائة آنها را که درانی ترین الیة شکلی اثر است ،در برمیگیرد.در ضمن چون در این بحوث منظوور از نووع،
نوع ادبی است ،ادبیات م ن نیز یکی دیگر از سازههای اصلی شکلی اثر است.
)2مح وا
در این بخ
نیز معیار سنج

ماهیات ا موضوعیت م الب ا شمول آنها ا نیز اصالت ا بداع شان ،نوع نگاه ا لحن نگارنوده
هس ند.هر گونة ادبی ناگزیر برخوردار از این اجوه مح وایی است ا اگور برآینودش از ایون

اجوه در مرتبه ا س حی م فاااتر از گونه های مشابه موجود باشد،گونهای جدید به شمار میآید اگرنه در
سلک گونة هم سنخ خود قرار میگیرد.لذا در یک گونة ادبی تنها برخی نویسندگان قاسله ساالران اصلیانود ا
مابقی سازندگان در ااقع به این بازار رانو می بخشند ا آن را تا حود یوک گونوة مشوهور ا برجسو ه ارتقوا
میدهند.
)3عرضه یاسیرودرجةدگردیسیاثر 
بنا به قاعد خدشه ناپذیر عرضه ا تقاضا ،مخاطب ا شورایط خووان
آسرین

اثور در طوی زموان رای دیگور سوکة

اثر است که امری است در پیوند با نویسنده.با اینحال داام خووان

مولود شرایط اج ماعی ا نق

ا تنوواع خواننودگان کوه خوود

اج ماعی اثر است ،به نوعی علّت ا معلول بسامد آسرین

ا تنواع آسرینندگان

در طی گردش رازگار است.دا معیار درهم تنید مهمی که باعث کمال سرمی ا برجس هنوامی ا راایوی یوک
گونة ادبی می شوند.در این میان آنچه نباید سراموش گردد،نق
ضرارا های اج ماعی آسرین

اج ماعی گونه های ادبی ا در ااقع زمینهها ا

اثر است.هم از این راست که برخی گونهها مانند سبکها گاه در طی زموان

حیاتشان پدیده هایی ضد تاریخی به شمار میراند ا در پرد سراموشی قرار میگیرند ا گاه بواز بوه رازگوار
رااج خود باز میگردند.هر چند سیر کیفی عرضه ا تقاضا نیز در کنار سیر کمیاش قابل مالحظه است ا در
ااقع گاه تب ادااری ا مدگرایانة گونهها موجب اب ذال آنها ا الگوهایشوان مویگردد؛الوی هیچگواه موجوب
نابودی ماهیات گونگی آثار نمیشود.
در کنار تمهیداا سنیا ا ساخ ی گونه،به دا عامل برجس هسازی نیز که در پدید گونهشودگی نقو

اساسوی

دارند،باید اشاره کرد:نخست عنصر غالب ا دیگری قابلیات نقیضهای .در اصل ایون دا عامول موجوب تموایز
گونههای اصلی از از گونههای همانند ا خردهگونهها میگردد.
عنصر غالب موجب میشود تا تکیهگاه اصلی سرم از سایر توقفگاه های سرعی اثور تمیوز داده شوود ا ایون
مسّله بویژه در گونه شناسی آثار برجس ه کارساز خواهد بود.بعنووان ماوال بخو هوایی از شواهنامه ،صورف
آموزش تاریخ ا سرهنگ کهن ایرانیان ا مسایل حِکمی یا راایت ماجراهای عاشقانه ا منواظر شخصویتهوا
شده است؛ اما برجس گی غالب این اثر م علو است به گونة منظومههای حماسی.
نقیضه نیز چون رایکردی طنزآمیز از تقلید گونهای خاص است ،گواه اجود اصوول ا سواخ اری مشوهور ا
شناخ ه شدهای است کوه گونوهای خواص را برسواخ ه اسوت.لذا گونوه هوایی را کوه در طوی تواریخ موورد
نقیضهسازی قرار گرس هاند،میتوان گونة اصیل ا کامل سرض کرد.
این ها همه معیارهای دااری ما در اس قالل ا کمال ا اش هار یک گونة ادبی است.الب ه باید به یادداشت که
آثار ادبی در تمامی این عرصهها ا حوزه ها ،به یک حد قابل تّمل نیس ند ؛به گونهای که گواه یوک اثور ادبوی
ممکن است خود گونة نوین ادبی به شمار آید الی به مرتبة کمال گونهای نرسد .همچنین یک اثر مویتوانود
منادی گونه ای تازه نباشد اما نسبت به گونة سرمشو خود از مراتب کمال گونهای بیشو ری برخووردار باشود
.سرانجام اینکه آثاری هم هس ند که آسرینششان به گونةادبی جدیدی انجامیده ا یا در طی کوار بوه درجواا
کمال ا برجس گی های گونهای نایل نشده اند.در توصیف این آثوار اسوت کوه رایکردهوایی بوا نوام تقلیود ا
اص الحاتی چون «اجه»(«،)5خردهگونه» سخن به میان میآاریم .
نک ة جالب توجه آن است که انواع ادبی تنها شامل اضع موجود نیس ند ا خود اگر به درس ی موورد تجزیوه
ا تحلیل قرار گرس ه باشند ا از مبانی درست ا سازمندی برخوردار باشد ،می تواند سرمشو خالقیاوت هوای
بعدی ادبی هم به شمار آید.همان چیزی ک ه دقیقا در تاریخ ادبیاا قابل مشاهده است ا شعرا ا ادبا به طوور

عملی با آن درگیرند ا بعنوان ماال شاعر با سهمی که نسبت به گونه ای خاص ادبی دارد،سعی در توسوعة آن
ا زای

ا آسرین

گونهای جدیدتر از دل این گونه های معمول دستسرسود دارد.

به همین دلیل در این جس ار بر اسا

مبناهای موجود ا شواهدی مشهود ،بعضاً سخن از خردهگونههایی از

تذکرهها گف ه ایم ،که یا نمونوة انودکی از آن در دسوت اسوت ا یوا هنووز چیوزی بودین گونوه طورح نشوده
است.مصداقاً آنکه ما بر اسا

تذکر «شعرای قرن اال بهایی» قایل به اجود تذکرههوای مسولکی ا موذهبی

هس یم ا پیشنهاد دادهایم که می تواند ماال تذکرههایی مس قالً با عنوان شعرای هندای سارسیگوی ا یا مواال
شعرای غیر مسلمان سارسیگوی نوش ه شود.
ایتذکرههایادبی 

مختصاتیامتغیّرهایگونه
پی

از آنکه اارد تعریف تذکره های ادبی ا مخ صاا گونهای آن شویم ؛ذکر این نک ه ضراری است که

منبع اصلی اطّالعاا ا اح جاجاا نگارنده بخصوص در تقسیماا درانگونهای این آثار ،ک واب ارجمنود ا
یگانة اس اد سقید گلچین معانی ،تاریخ تذکره های سارسی ،است.هرچند سعی داش هام ،جز چند موورد نوادر ا
ضراری ،از آثار مشکوک ا گمشده(تذکر ابوالبقا،ابوحیان،اشرف)...یا ح ی آنهوا کوه بوه رای العوین گلچوین
نرسیده است ا گاه به غلط ،مشهور به تذکره شدهاند،نام نبرم(.)6
صرف نظر از معانی مخ لفِ تذکره در سرهنگ ها ا جوامع مخ لف از دیرباز تا امراز،تذکره های ادبی خواه با
این عنوان یا هر عنوان دیگر(،)7منابعی به شمار میراند که ضمن ارایة مرتّب شرح حال صواحبان بخشوی از
ادبیاا منظوم ا ارائة سلیقهای آن ها با لحن ا نگاهی غالباً ادیبانه،اضع ادبی زمان مورد نظر خوود را هوم بوه
تصویر کرده باشند(.)8
)1شکل 
مراد از شکل ،ساخ مان بیرانی اثر یعنی حجم ،اس قالل ا اجه ادبی آن است که مفاهیم ااندیشهها ا
عواطف نویسنده ا مخاطب ا اثر(موضوع) در آن نمود مس قیمی ندارند.بر اینها ترتیب صوری م الب
را نیز باید اسزاد.
)1-1ترتیب 

شیو ترتیب ارائة مدخل های تراجم معموالً بر اسا

ترتیب الفبایی نام ها ،تخلوصهاسوت(. )9ایون معیوار

کامال برانساخ ی است ا با مح وای درانساخ ی تذکرهها کاری ندارد .
)2-1حجم 
بیرانی ترین معیار هر تّلیفی به شمار میآید که عالاه بر ایژگویهوای ذاتوی اثر،اابسو گی زیوادی نیوز بوه
انگارههای نگارندهاش دارد.با این حال چون ماهیا

مربوط به شکل بیرانوی اثور اسوت ا در ااقوع انگیوز

نگارنده در آن هیچ نمود عینی ندارد،قابل بحث در این بخ

به نظر میرسد،خاصاه آنکه از توابع تداین هم

به شمار میذید ا نوع تداین با آن در تناسب مس قیم است.یعنی اگر معیار توداین نقول تموام دامون شوعرای
تاریخ ادبیاا باشد ا یا بخشی از ایشان،به هر در مقام خود ،موجب تغییر حجم میگردد.
هنجار اصلی در نگارش تذکره ها به طور طبیعی تفصیل ا الاقل مساااا است.یعنی آنکه نویسنده با تکیوه
به تمام معیارهای تذکره نویسی ،م الب خود را به «دید» ا« شنید» خوانندگان خود میگذارد،تا ذهن ایشان را
که به لحاک بالغی در نق ة صفر ذهنی یا تهییادی قرار دارد،به خوی

جلب کند.

اما از این میان ،برخی تذکره ها به لحاک حجم ،در ارائة شواهد ا یا تفصیلِ طولی ا تعدادیِ تراجم ا نیز بیان
مسائل سراادبی ا تاریخی ،مح اطانه رس ار کرده ا اصل را بر گزیدهنویسی می گذارند.حاصول ایون راش ،دا
دس ه تذکرهاند:تذکرههای اخ صاری ا تذکرههای ان خابی.
تذکرههای اخ صاری تذکره هایی هس ند که نگارنده اش در بیان تراجم ا ذکر شواهد شعری رعایت اخ صوار
کرده باشد.خواه این تذکره عمومی ا یا غیر عمومی باشد(ادامة مقاله).
تذکره های ان خابی تذکرههاییاند که در دامنة ان خابیشان بسیار اخ صار ارزیدهاند؛یعنی از میان جمع اسویعی
از تراجم ،آگاهانه ا به قصد خاص ،تنها به شرح احوال ا ارائة شواهد شعرای خاصی میپردازند.توذکرههوای
ان خابی در محداد م اای خود می توانند مفصال تور عمول کننود ا ایون نق وة تقابول آنوان بوا توذکرههوای
اخ صاری است که دامنة شمولشان بیش ر از تذکرههای ان خابی است ؛الی حجم آگاهیهایشوان انودکتور از
اینان است.این تذکره ها بیش ر مربوط به دار جدیدند که مق ضی اخ صار بسیار است.

)3-1استقالل 
یکی از بارزترین عرصه هایی که در آن ت وار یک گونة ادبی ،به لحاک شکلی ،از سو

خوردهگوونگی توا

گونة کامل قابل مشاهده است،عرصة اس قالل شکلی ا ساخ اری است.در ااقع تذکره ها نیز مانند هور گونوة
ادبی بر این قیا

از خردهگونه تا گونه سیر کردهاند.به تذکرههایی که به اس قالل شکلی خوود نرسویدهانود ا

در ااقع هنوز در سنخ گونوههوای همانندشوان قورار دارنود ،توذکرههوای ضومنی مویگوینود.با م العوة ایون
آثار،میتوان زمینههای اب دائی شکل گیری تذکره را در مقام یک گونة مس قل دریاسوت ا نیوز بوه گونوههوای
مشابه ا همریشهاش ا پارهای اهداف ا کارکردهای مش رکشان دست پیدا کرد.
از زاایة دیگر میتوان تذکره های ضمنی را منابعی دانست که در اصل تذکر ادبی نیس ند؛ الی گاه به عمدِ
نویسنده ا یا ماهیاتِ ناچارِ اثر ،برخی قسمتهاشان به صورا تذکره نگاش ه شده اسوت ا سوایود توذکرهای
دارد.ماال تواریخ قدیم آنگاه که به توضی انواع برجس گی های اج ماعی ا سرهنگی داران موورد بحاشوان ا
احیاناً ممداح عالیشوان موی پردازنود ،خوود نواگزیر از بیوان شورح احووال بزرگوان هنور ا ادب آن رازگوار
میگردند.اینجاست که اهداف مش رک تاریخنویسی ا تذکرهنگاری رخ می نماید،یکی ثبت ا برجس ه سوازی
اقایع ا جریاناا مورد نظرش ا دیگر رانوو بخشوی بوه اصول موضووع م راحوه ا بزرگداشوت آن بورای
همرازگاران ا آیندگان.این تذکرههای ضمنی را در اقسام ذیل میتوان مشاهده کرد:
تاریخ–تذکره
تواریخی هس ند عمدتاً در بیان شکوه پادشاه ا یا امیری صاحب حشمت کوه نویسوندهاش مویخواهود از
تمام اجوه برجس ة داران اا ا نیز محبوبیت ا هنر داس ی ا سضل پرس یاش سخن گویود ؛لوذابخ هوای
مفصلی از ک اب

را منحصراً به سضای ادبی ا هنوری داران مموداح تحوت عنوااینی ماننود«در ذکور قاسیوه

سنجان» اخ صاص میدهد(.)11
بیاض-تذکره
ظاهراً جنگ ا بیاضها ارتباط تنگاتنگی با تذکرهها دارند ا جز آنکه منبع بسیاری از این ک ابها هس ند
گاه خود مقدمهای برای تذکره نویسی نویسند آن بیاض است.چنانکه ااحدی نیز پی
،ک اب سردا

از تّلیف عرساا

خیال را تداین کرده بود.مجموعهای از اشعار من خب شعرای م قدم ا م ّخر که ااحدی به

خواه

یکی از داس ان ا همسفران هندش ،حیدر همدانی ،در  1121نگاشت .این بیاض به گف ة

نگارنده اش حاصل ش

باز به اا پیشنهاد

سال تالش مس مر بوده است .دا سال بعد یکی دیگر از داس ان

می کند بر این بیاض تذکرهگونه ناری بیفزاید(.)111-119/1از دیگر تذکرههایی که ساخ ار آغازین

بیاضی

بوده ،می توان به مجمعالنفایس خانآرزا نیز اشاره کرد.در ااقع قصد اا در اب دا سراهم آاردن بیاضی از
اشعار دلپسندش بوده؛اما بعدها،
«به خاطر رسید که پاره ای از حاالا این عزیزان هم اگر مرقوم شود دار نباشد .لهذا بعضی از تذکره ها
مال «تذکره تقی ااحدی» ا «تذکره نصرآبادی» ا «کلماا الشعرا» ا «تحفة سامی» ا غیرها نیز دیده ،هر چه
از آنها خوش آمد؛ به نوش ن آن پرداخ م ا به مجمع النفایس موسوم ساخ م ا چون غرض اصلی نوش ن
اشعار پسند خود است ا نوش ن حاالا تبعی ،لهذا در تحقیو آن چندان نکوشیده ا در تالش آن چندان
ندایده»(آرزا.)44/1 :1383،
همین بی اع نائی نسبی به تواریخ حیاا شعرا موجب شده که من قدان بسیاری از همان داره تا امراز
مجمعالنفایس را سراتر از تذکره بشناسند ا نیز اا را در بررسی احواالا شعرای پی
کامل منابع

ازخود دربست پیرا

بدانند (رک:بلگرامی118 :1871 ،؛ گلچین معانی.)158 :1363 ،

جز این تذکرهها می توان به مخزن الغرایب احمد علیخان هاشمی ا معراج الخیال عظیم آبادی اشاره
کرد(گلچین معانی،همان 178 /2،ا .)279همچنین گف نی است که بجز اش باهاا پاره ای از منابع مال مخزن
الغرایب در تمایز میان تذکره ا بیاض ،آنگونه که بیاض صایب را تذکر صائب معرسی کرده است(؟) در
بسیاری از سهرست ها ،مجوعه ها ا جنگ های اشعار در ااقع بخشی جدا اس اده از تذکره های ناشناخ هاند
یا تعدادی از منابع که بعنوان تذکره معرسی شده اند ،اصال اً بیاض به شمار می آیند که مداان

گاهی تراجمی

بدان اسزاده است مانند جنگ خ ی مجهول المؤلف ک ابخانة ملک به شمار  ،3841که گلچین
معانی( ) 468/1آن را بنا به اشاراا نگارند نسخه تذکر خراباا نامیده است.شایان ذکر آنکه مؤلف مزبور
،همه جا از آن با نام مجموعه ا جنگ یاد کرده است ا حو هم همین است .زیرا این جنگ خالی از تراجم
بهنجار تذکره نویسی است ا آن بخ

اطالعاتی که بسیار اندک ا پراکنده ا اتفاقی بر شواهد شعری اسزاده

شده ،بیش ر شکل یادداش ی دارد.هر چند همین قدر نیز بسیار مغ نم ا نادر است.

رساله-تذکره
به ک ابهای ادبی ای اطالق می شود که پیرامون موضوعاا ا دان های ادبی نگاش ه شوده باشود.در ایون
میان سصلی هم به ذکر مسایل تاریخ ادبی ا ذکر احوال ا آثار شعرا اخ صاص دادهاند(.)11آنچه موجب تموایز
این منابع با یکدیگر می شود در کنار توسیر اطالعاتی شان ا م مرکز بودن یا پاشان بودن ریخت تذکرهایشوان
،خالقیات ا هنرنمایی نویسنده اش در نگارش ا تحقیو سصول ک اب است؛اگرنه ایون منوابع نیوز اغلوب بوه
شدا گرس ار رانویسی از مذخذ اصلیند.با این همه اجه ادبی این منابع در میان سایر تذکرههای ضمنی بسیار
نزدیک به گونة اصلی تذکرههای ادبی است(.)12
)4-1وجهادبی 
اجه ادبی زبانِ تذکره ها بسیار مهم است ا در ااقع آن است که این دست آثار را در کنار سایر گونههوای
ادبی ا نه یک خردهگونه قرار مویدهد.هرچنود آن هوا بواسو ة موضووعیات ادبیشوان ا نیوز آمیخ گیشوان بوا
اص الحاا ادبی ا شواهد شعری باز جزا گونههای ادبی به حساب میآیند.
با در نظر گرس ن این خصیصه است که برخی تذکرهها به کمال گونهای خود میرسند ا برخوی نوه ا چنوین
امری الب ه ناقض ماهیات گونهای این سنخ آثار ادبی نمی شود ا در ااقع یک پدید راید در میان تموام انوواع
ادبی است .به عبارتی دیگر برای هر نوع ادبی کف ا سقفی اجود دارد که در کف ،تمام معیارهوا در سو
کیفی حداقلی قرار دارند ا در سقف این کیفیات به حدا اعال نزدیک میگردد.
بر این اسا

سه نوع تذکره مرسل،مصنوع ا منظوم در ادبیاا سارسی نگاش ه شوده اسوت کوه نمونوة سووم

هرچند بظاهر ادبیتر مینماید ا ادبیت گونهای تذکرهها را بیش ر نمود میدهد،به لحاک محدادیتهوای غیور
الزم از غنای مح وایی آن دا دیگر برخوردار نیست.
همچنین باید گفت که تذکره های منظوم نیز به دا صورا مس قل ا ضمنی هس ند ا صوراهای ضومنی آن
هم قدیمیتر ا هم شایعتر است؛زیرا شعرا گاه در بوین اشعارشوان اشوارههوایی بوه سضوای ادبوی عصرشوان
میکردند ا در این میان آگاهی هایی از نام ا آثار شاعران ،بعضاً همراه بوا دااری خوود ارائوه مویکردنود.این
شکل از تذکره تا رازگار معاصر نیز ادامه یاس ه است(ر.ک:س وحی،همان.)214-199،

نوع تداین ا ساخ ار بیرانی ا درانی توذکره هوای منظووم ا مناوور یکسوان اسوت.تنها محودادیتهوای
موسیقایی در دا بخ

عراضی ا قواسی (که اسا

ساخت قالب است) ،موجوب تنگناهوایی بورای عرضوة

اطالعاا تذکره های منظوم می شود .بر این اسا  ،قالب مانوی( )13مناسب ترین شکل برای سرای

این نووع

آثار است ا سازند آن از آزادیهای موسیقایی ا رااییاش میتواند به به رین صورا اس فاده کند.
در تذکرههای مرسل ،صونعت بوازی ادبوی ،بیشو ر در دیباجوهشوان بوه چشوم مویخورد(کوف هنوری) ؛اموا
عباراپردازی های مسجاع ا صنع گری های بدیعی چون مراعاا النظیر ا جنوا

ا تلموی در ذکور شناسوه

های شعرا ا نقل احوال ایشان ا م اای ک اب(سقف هنری) کم شیوع دارد.تنها تذکرههای مصنوعند کوه در
این بخ ها برجس گی دارند ا ظاهراً نخس ین تذکر مصنوع موجود لبواب االلبواب عووسی اسوت ا بعودها
کسانی مانند ااحدی بعدها سعی در شیوع این شیوه داش هاند.
کانون سجع سازی ا عبارا پردازیِ شناسة تراجم،لقب ا یا تخلّص شاعر اسوت ا گواه از اجووه برجسو ة
زندگی شخصی ا حرسه ای اا ا ح ی آثارش نیز در این سن اس فاده میشود.برای ماوال بوه نمونوههوای ذیول
میتوان اشاره کرد:
« سووواالر سوووپاه معانی،پادشووواه اقوووالیم سخندانی،خسووورا مشوووکوی شووویرین زبانی،سوووکندر آیینوووة
نک ه دانی،شیخ المحقّقین،ق ب المدقّقین،امجد الکاملین،اعظم الواصلین،اعرفالعارسین،ارشدالراشدین،کامل ااصل
م واصل،عامل صبی ملی ،سصی بلیغ،حاای حاالا حقیقی ا مجازی،جامع کماالا صوری ا معنوی،الشیخ
نظامی گنجوی[،]...آن بدر عالیقدر که در ایوان کیوان بیدختلوا ا خورشیدذکا آموده،ع ارد سکورت

چوون

تیر راستس را است که چوون صواحب کموانی ا چوون نوام خوود مشو ری اا زمورد صوفاا حمیود اا
شده(؟) ،بهرام سلک در هفت پیکر سپهر ،دالرایی چون شاهد بیان اا با چندین ثوابت ندیده.خضر سوکندردل
ادراک در آیینة خاطر صورتی چون طبوع اا کوه آب حیواا اسوت،جز در آب ا آیینوه مشواهده نکرده.لیلوی
س رتان معانی مجنون دشت خیال اا شده اند.شیرین سخنان جهان،شوکرچین بوزم خسورا نظوم بوا نظوام اا
گش ه اند.دل آگاه مخزن اسرار خدایی ،محرم کعبة کبریایی بوده.نمک اس عاراا ا مز عبواراا اا کوام جوان
شیرین می سازد ا شکرخایی نمک لعل دلبران را همچو اشک از چشوم عاشوو مویانودازد»(ااحودی:1391،
.)4279-4278/7

« قرص خورشید سپهر منشوری،اس اد خبازی نیشابوری،نان سکرا در تنور س را اا پخ ه ا عیوار س نوت
به میزان طبیعت اا سخ ه.ضمیر منیرش خمیر مایة تخمیر قورص مواه ا خورشوید،ذکای ذکوای
برجیس ا سهم سعادا ناهید شده.نان خوان سخن از آت
نظم

طبع

تیور کموان

با آبرای ا جدال مصرعین را از هووای

آب در جوی[]...قرص خورشید از رشک ضمیرش چون س یر در تنور اثیر سووزان ا انووار کموال از

ناصیة سکرت

به احسن اجهی سرازان است»(همان.)1278/2،

گاه این آرایهپردازیها به جای آنکه تمرکزش بر صنایع لفظیای چون سجع هوای داتوایی توا چهارتوایی ا
انواع جنا

ها ا تناسباا لفظی باشد،بر ساحاا معنوی کالم تکیه دارد،یعنی کسانی ماننود تقوی کاشوی بوه

جای سجع ا جنا

ا آرایه های لفظی بر آرایههای معنویای چون تلمی ا تضمین ا نقل راایاا اخالقوی

ا اعظی تکیه میکنند(.)14

)5-1صورت 
تذکرههای مصوار  ،نوع بسیار نادریاند که عموماً به سفارش حامیان بزرگی ماننود دربارهوا صوورا توّلیف
می یاس ند،مزیان به تصاایر نقاشی شد شاعران بودند.شاعرانی که بعضاً از خانواده های شاهی یا اابس گان بوه
دربار ا مراکز قدرا بودهاند.
)2محتوا 
جوهر اصلی ساخت تذکرهها در مح واشان نهف ه است.جایی که جز مح وای اثر ،انگارهها ا رایکرد مؤلف
نیز به طور غیر مس قیم،نمود پیدا میکند ا نهای اً مح وای عاطفی اثر را رقم میزند.این بخو

در اصول هوم

مح وای موضوعی ا اندیشگی تذکرهها(عاطفه) را در خود دارد ا هم زاایة دید ا راشمندی ا نوع لحون ا
صداقت اثر ا صاحبان آنها را مورد توجاه قرار میدهد .اجزای این اجه،ماهیا اً در پند حوز عنوان ،جنس یوا
اجزا ،موضوع ،اصالت ا لحن مح وی قرار دارند.
در این بین برخی س وح مح وایی قرار دارند که نمود بیرانی هم دارند ،چنانکه گاه تا حودی بوا م غیرهوای
برانساخ ی تداخل میکنند.با اینحال چون ماهیا شان مح وایی است نهای اً جز س وح بیرانی مح وا ا هس ة

درانی گونه قرار دارند که در ضمن تمهیداتی چون عنوانبندی ا بخ بندی ارائه میشود.سو وح مح ووایی
در مجموع به قرار ذیلند:

)عنوان
1-2
عنوان بندی تذکره ها از مصادیو این تداخل است که هم در نامگذاری کل اثر ا هم بخ

بندی ا اجوزا آن

قابل مشاهده است.ماالً ااحدی که تذکرهاش«،عرساا العاشقین ا عرصاا العارسین»  ،را در پوش

ظواهری

عشو ا عرسان عرضه کرده است ،که به تعبیر اغلب قدما دا رای سکة شعر سارسی است ا مقدمهای عوارف
مذبانه بر آن نگاش ه ،از نام های اص الحی این حوزه در تقسیم بنودی اسو فاده کورده است.بیسوت ا هشوت
حرف را بیست ا هشت عرصه ا هر عرصه را به سه عرسة م قدمین ،م وس ین ا م ّخرین تقسیم کرده است
ا یا آذر بیگدلی تذکر آتشکد خود را که با تخلّص

نیز مربوط اس واده اسوت،به دا مجموره تقسویم کورده

است اً مجمر نخست را به سه اخگر در شرح حال قدما ،با توجه به اقلیمشان ،نگاش ه ا مجمر دام را بوه
شعرای معاصر در دا بخ

با عنااین پرتو اال در توراجم معاصوران ا پرتوو دام در احووال ا آثوار مؤلوف

ترتیب داده است.شهال یزدی نیز در نوام گوذاری ابوواب ا سصوول توذکر شبسو ان
م عماری مناسب با عنوان اس فاده کرده است.مانند خلوا خانه(بخ

بیشو ر از اصو الحاا

تراجم زنان شاعر)،ایوان،آس انه.

)2-2اجزاء 
تذکره ها در ارائة مرتب سه جز مح وایی کلی اش راک دارند که هر کدام خود زمینة ظهور سایر خصوصیاا
نوعی شان است ا در ااقع هم نمایشگاه سازههای برانساخ ی است مانند شکل بیرانی ا اجه ادبوی ا هوم
محل تجلّی ایژگیهای پیدا ا پنهان درانساخ ی اثر مسائلی نظیر انگوارههوا ا رایکردهوا.این سوه جوز یوا
بخ

از این قرارند:

)1-2-2دیباجه 
دیباجه ها عموماً با زبان منشیانه نگاش ه شده ا جز سیاق اصلی شان یعنی توحید ا تحمید ا منقبوت ا مودح
ممداح،بیانیه ای در ارزش شعر ا ادب ا گاه تعریف ا توضی اقسام ا سابقة آن در سرهنگ ا تواریخ موورد
نظر،ضرارا های تصنیف اثر ا شایس گی های مصنّف

در حوز شعر ا شاعری ،اعم از آشنایی تام ا تمام

با داااین شعرا ا مرتبة شعرشناسی ای در میان معاصران ا انگیزههای خصوصی نویسنده در ساخ ن چنوین

اثری است.پایان مقدمه نیز بیش ر به ذکر اس غفار از زلّاا ا اغالطی است که احیاناً در طی کار مرتکب شوده
ا درخواست عفو ا اغماض از خوانندگان ا من قدان.
)2-2-2تراجم
تراجم در تذکره ها بسیار موضوع مهم ا جوهری به شمار مویآیود ا اصوالت ا اهمیاوت توذکره ا توذکره
نویس به بیان تراجم شعرا بس گی مس قیم دارد.از این را قریب به اتفاق تذکره نویسان سعی دارند بوه دامنوة
تراجم ک ابشان بیفزایند که این مهم بال بع در ذکر بخ

معاصران  ،اغلب با شاعرتراشوی اتفواق مویاس ود.از

نخس ین کسان که مرتکب اراد ناشاعران م فنّن به تذکره ها شده اند ،می توان به امیر علیشیر نووایی ا سوام
میرزا اشاره کرد.امری که بعدها از جانب اغلب تذکره نویسان مورد تقلید قرار گرست ا این مسّله جوز آنکوه
ریشه در اق ضائاا جدید شعر ا شاعری ،یعنی کوچه –بازاری شدن شعر داشت ،به مسّلة تّثر توذکرههوا از
یکدیگر نیز باز می گشت.یعنی اق ی تذکره های م ّخر ناچار به ذکر شعرای م قدم منابع پیشین خوود بودنود
،طبیعی است که از ذکر م فنّنان ا ناشاعران عصر خوی

نیز سر باز نزنند.

ازین را بسیار اتفاق میاس د که در تذکره ها با مش ی نام رابراایم ،بی آنکه ذکری دقیو از احوال ا یوا ح وی
اشعارشان آمده باشد.الب ه اغراض شخصی نویسندگان هم معیاری مهم در یادکرد یا تغاسل نام شاعران اسوت
ا صرساً این نیست که نویسنده بخواهد در مهم شمردن ااضاع ادبی عصرش ا یا به رخ کشی آگاهی رشوک
انگیزش از شعرای عهد به حجماسزایی ک اب

بپردازد.

)3-2-2شواهد 
شواهد نیز پس از تراجم از اهمیت ایژهای در برجس گی تذکرهها برخوردار است.این ام یاز خصوصواً در
بخ

شعرای عصری چشمگیر است .ح ی در بخ

شعرای غیر عصری نیز این مسّله که نویسنده توا چوه

حد مس قیم به اصل منابع ،اعم از داااین ا سفینهها م صل بوده،تحسین برانگیزست(.)15
)3-2موضوع 
هر نگارند توذکره ا یوا سوفارش دهنوده ا حوامی نگارشو

بوا زمینوه هوای ذهنوی خاصاوی بوه سوراغ آن

میراد.بخشی از این زمینهها ،عالیو سردی ا اج ماعی اسوت کوه در مرتبوة نخسو
ادبیاا ا شقوق آن در جامعه است،بجز این ،امکانااِ مؤلف ا مشواقان

مهومشوماری ا رااج

در دس رسی به مفاد ا مواد اثر نیوز

سرنوشت ساز است.مجموعة این موارد باعث میشود تا تذکره ها در محوداد موضووع خاصوی از موضووع
کلیای که زمینة اصلی مح وایی شان را بعنوان یک گونه تشکیل می دهد ،صورا تّلیف یابند.این موضوعاا
حول محورهای سرعی تاریخی،جغراسیوایی ،موذهبی ،ادبوی ا انسوانی (اعوم از جسوم ،شخصویات ا جایگواه
اج ماعی)میچرخد.موجب پدید آمدن اقسام ذیل از این نوع آثار است:
)تذکرههایعمومییاکلی 

1-3-2
همانند تاریخ های عمومی به ک اب هایی اطالق می شوود کوه دامنوة موضووعاا م راحوهشوان بسویار بواز
باشد؛برای ماال به لحاک تاریخی از آغاز شکلگیری آن تا زمان مؤلف را در بر بگیرند ،یعنی به زعم خود از
نخس ین شاعر جهان،حضرا آدم،ا سپس بهرام گور ا ابوحفص سغدی ا رادکی شراع میکنند تا آخورین
شاعری که در رازگار خود قابل بحث میدانند(.)16میتوان دامنة شمول تاریخی تذکره های عمومی را تا سوه
–چهار قرن قبل تر از تّلیف نیز آارد .مانند تذکر ل ایفالخیال که مبدا زمانی
اااخر قرن یازده پی

حواس اسوت ا توا حوداد

میآید.

تّکیداً آنکه این تذکرهها بر هیچ موضوع خاصی در کلیات موضوعی خود که ادبیاا است ،تمرکز ندارند.لوذا
تذکره هایی را که از ابوواب م نوواع ا مسو قلّی تشوکیل شودهانود ،موی تووان توذکره هوای عموومی یوا کلوی
خواند.چنانکه در تذکر خیرالبیان ضمن اخ صاص سصولی به تاریخ ا ذکر شعرای قدیم ا جدید از شوعرای
درباری ا علما نیز سخن گف ه شده است.
)2-3-2تذکرههایاختصاصییاجزئییابخشی



به تذکرههایی گف ه می شود که علی رغم رعایت تمام اصول ساخ اری گونهای،در پی توصویف ا تحقیوو
ریز موضوع ا مح وای خاصای هس ند ا از حالت عمومی ا جُنگاارگی به سمت پرارش موضوعی خواص
در دامنة موضوع اصلی خود که ادبیاا است،گام برداش هاند.
)1-2-3-2تذکرههایعصری 
دامنة شمول این تذکره ها بررسی جریاناا ادبی عصر ا ادبا ا شاعران همرازگار مؤلفشان است از مهم ورین
ایژگیهای این تذکره ها آن است که حجم مفیدشان نسبت به تذکرههای عمومی بیش ر است ا کم ور دچوار
کلیشه پردازی از منابع پیشینشان هس ند ا بنوعی اصال شان دست کم در شورح احووال بواالتر اسوت .دامنوة

تاریخی تذکره های عصری گاه نزدیک به یک قرن قبل از تّلیف می رسود(.)17همچنوین در بوین توذکرههوای
عصری برخی به این ام یاز مخ صند که نویسنده خود به محضرشان رسیده است یوا بوه اصو الح بوا چشوم
خوی

ایشان را دیده است.از همین را اغلب عنااینی مانند «مردم دیده» ا «چشم دیده» دارند(.)18

)2-2-3-2تذکرههایممدوحیومنقبتی 
به تذکره هایی گف ه می شود که نگارنده اش به معرسی شاعران تحت حمایت بزرگی پرداخ وه باشود؛ خوواه
این بزرگ از شخصی ی معنوی یا مذهبی مانند امام معصوم ا یا اس ادی باشد  ،خواه شخصی ی دنیوایی ماننود
پادشاه ا یا امیر ا حاکمی.گاه این تذکره ها به شاعرانی اخ صاص می یابد که حسب االمر بزرگی ماالً پادشاه
به خلو شعری پرداخ هاند .این تذکره ها تا به اع بار آنکه شاعران

در هدف مش رکی (مدح،منقبت) سوهیمند

ا نیز عموماً در نهادهای همسانی(دربارها ،هیّا ها ا انجمن های مذهبی) به ارائة هنرشوان مویپردازنود بوا
تذکره های طبقاتی که ذکرش خواهد آمد ،همپوشانی دارند.با این حال چون شعرشان حاای غرض برجسو ه
ا ااحدی است (مدح ا منقبت) ،جایگیریشان در این بخ

 ،صحی تر است.

هایناحیهای 


)تذکره
3-2-3-2
تذکره هایی هس ند که به معرسی مس قل ا مفصل شاعران شهرها ا نواحی خواص موی پردازند.تعوداد ایون
نوع تذکرههای ادبی در دار جدید بیش ر است ا محداد جغراسیاییشان طبیع اً تنگتر ا جزئیتر شده است
ا از اقلیم به من قه تنزّل یاس ه است.عمدتاً نیز همراه شاعران به ذکر سایر مفاخر ا مشاهیر می پردازند،ماننود
ک اب بزرگان ا سخن سرایان همدان از مهدی درخشان که به ذکر عارسان ،عالمان،ازیران نیز پرداخ ه است.
در این نوع تذکره ها ،ناحیه همه جا بعنوان زادگاه نیست ا بسیاری از شاعران مقیم هس ند که اصال اً از دیوار
دیگری بوده اند ا در آن دیار احیاناً به شهرا رسیدهاند ا مدسون گشو هانود.ح ی برخوی نویسوندگان مسوّلة
مهاجرا ا اقامت را نیز بعنوان دیگر معیاری اصلی ،مفراض داش ه اند ا شعرای مساسر را نیز داخل این نوع
تذکره ها آارده اند.تذکر شام غریبان ا نیز کاراان هند دا نمونة آن به شمار میآیند.

)4-2-3-2تذکرههایجنسیتی 
اگرچه کم نبودهاند کسانی مانند آرزا( )19که به نق

زنوان در اشواعة ادب ا شواعری سارسوی بوی اع قواد

باشند،با اینهمه از همان نخست ،کسانی بودهاند که دست به تّلیف تذکرههایی در باب زنان شاعر زدهانود ا
الب ه به نظر میرسد تا اندازهای در این زمینه نیز م ّثر از ادبای عرب بوده باشند (. )21
)تذکرههایگونهای 

5-2-3-2
برخی تذکره نویسان نظر به اهمیا ی که برای یکی از گونههای ادبی قایلند،دست به نگوارش آثواری مسو قل
جهت معرسی این آثار ا شرح حال صاحبان

میزنند.در این میان برخی خاص تر نگاش ه شده مواالً توذکر

میخانه که تنها ساقینامه های سارسی را بررسی کرده است ا یا آغااحمد در تذکر هفتآسمان تنها به کسانی
پرداخ ه که در اازان معراف مانویهای هفتاارنگ منظومه سرادهاند.در حالیکه ابراهیمخلیلخان در تذکر
خالصةالکالم چنین محدادی ی را برای مانویگویان قایل نشده است ا ح ی سراتر از قالب رس ه ا گونههوای
معنوی را برگزیده اند مانند تذکر نش ر عشو که به بررسوی اشوعار عاشوقانه (غوزل ا ربواعی) ا صواحبان
پرداخ ه ا یا تذکر خزانة عامره که مدیحههای سارسی را نقل کرده است.
یادآاری این نک ه ضراری است که گاه طرز شعری معیار تداین تذکرهها قرار می گیرد که ایون آثوار (مواالً
عرسااالعاشقین) را نباید با تذکرههای گونهای خاص یکی دانست(.)21
از این نوع تذکرهها میتوان بساتین الخاقانیة شهره را ماال آارد.سصول همین ک اب بعدها به طور مسو قل در
سهووار

بووه صووورا تووذکرههووای گونووهای خوواص معرسووی شووده اسووت؛ماال بسوو انالعشوواق در ذکوور

غزلسرایان،بس انالصنایع در ذکر رباعی سرایان
)تذکرههایسنخیّتی

6-2-3-2

( )22

گاهی محور تذکره ها  ،بررسی گویندگان هم سنخ است که میتواننود از شواعران حرسوهای توا م فنّنوین را
دربربگیرند.در باب تذکرههای شعرای حرسهای همسنخ میتوان اشاره داشت به شاعران انجمونهوای خواص
شعری مال ک اب چهل ا هشت تن از شعرای معاصر که عضو انجمن ادبی تهران بودهاند ا یا شواعرانی کوه
با شخص خاصی مرااداا ادبی ا داد ا س د اخوانیه داش ه اند.نظیر تذکر محمدحسینمیرزا که در آن شرح
احوال شعرایی را کوه بوا ایشوان اخوانیوه رد ا بودل موی کرده،موذکور داشو ه اسوت.ح ی مویتووان توذکر

خازن االشعار سرج اهلل خان را نیز در این بخ

آارد.ک ابی که شامل تراجم شعرایی است که به سرمان ناصور

الدین شاه غزلی از ای را جواب گف هاند.
در باب شعرای م فنّن نیز میتوان به شاهان ا شاهزادگان یا دانشمندان ا هنرمندانی اشاره کرد که در بابشوان
تذکره هایی مس قل ا مفصل نگاش هاند.الب ه در بعض توذکرههوا ماننود تحفوة سوامی بخو هوایی بوه ایشوان
اخ صاص داده شده است ا از سایر طبقاا سخیمه ا ح ی عوام نیز سخن به میان آمده است.
)تذکرههایمسلکییامذهبی 

7-2-3-2
نمونه های مس قل ا قابل مالحظه در این زمینه بسیار اندکند.الب وه نمونوه هوای عموومیای ماننود مجوالس
المؤمنین را تسامحاً از م شابهاا این نوع تذکره دانست.در رازگوار جدیود کوه جوز آیوین هوای بودعتبوار
،نحله های سیاسی مسلکی هم میتوان مانند نهضتهای چریکی ا نظایر آن بوجود آمد ،شبه تذکرههایی کوه
بیش ر حالت بیاض-تذکره ا من خب اشعار دارد،به طور محداد ا جهت مخاطبان خاص خود عرضه گشت.
)4-2لحن 
چنانکه در اشاراا گونه شناسی همین مقاله گف یم ،یکی از معیارهای اصلی ساخ ی گونه ،لحن نویسونده
یا نوش ار است .برخی گونهها ا زیرگونه ها هس ند که این م غیار در آنها،بواس ة درانمایه ا ماهیا شان ،نق
بسیار مهم ا ساخ اری دارد.از میان لحن های م ناسب ا آشکاری که در بعض تذکرهها اجود دارد،لحن طنوز
است که این ایژگی را ،اگر مبنایی ا غیر سیاال باشد  ،در تذکرههای نقیضهای بوضوح مویتووان یاست.سوایر
لحن ها مانند لحن ان قادی ا مداهنه ای هم هست که چون ایژگی اصیل ا مس قلی به شمار نمویآیود ،قابول
ذکر نیست ا میتوان در سربخ های مرتب

،مانند تذکرههای تحقیقی-ان قادی ا تذکرههوای مموداحی ا

منقب ی جس جو کرد.
هاینقیضهای 


تذکره
نقیضه چنانکه گف یم نوعی طنزپردازی در رایکرد تقلیدی است که با هدف گرس ن معیارهای شوناخ ه شود
موجود در سرمشو جدای خود یا به اص الح پی م ناش( )23به آسرین

اثوری دسوت مویزنود کوه هرچنود

بظاهر ثانوی ا تبعی است ،اما بواس ة لحن ا سضای جدید حاکم بر آن از اع بار بیش ری نسبت به نظیرههای
صرف برخوردار است.در این حوزه نیز برخی نویسندگان به جهت تمسوخر سونّ توذکرهنویسوی ا نیوز گواه

تمسخر شعرای معاصر ا شعر رازگار خود دست به نگارش چنین تذکرههایی مویزننود.اثری ماننود توذکر
یخچالیه که ح ی در عنوان خود خواس ه تذکر آتشکده را به مضحکه گیرد ا اسزان بر آن با مش ی اسمهای
خیالی ،ب ور غیر مس قیم  ،شاعران مشهور رازگار خود را دست بیندازد.
)5-2اصالتودقت 
این دا معیار که در اینجا همنشین شدهاند ،در ااقع پیوند ذاتی با یکدیگر دارند الوی مجوال تجلّویشوان
کمی با یکدیگر م فااا است.ضرارا طرحشان در این گونة ادبی نیز بدین دلیل است که تذکرهها گونوهای
چند اجهی اند ا هم اع بار هنری دارند ا هم اع بار اطالعی ا هم اع بار ساخ اری ا سرمی .
منظور از اصالت در این جا هم اصالت ا بداعت شکلی است ا هم مح وایی ا منظور از دقّت ،در ااقع تعهود
نگارنده به م الب ا نحو ارائة آن است.این ایژگیها همانند سایر ایژگیهای گونهای هم به طوور سویاال ا
پراکنووده در گونووة اصوولی ادبووی تووذکره اجووود دارد ا هووم بووه طووور مس و قل ا م مرکووز در آثوواری قابوول
مالحظهاند،آنسان که آنها را در ردیف سایر زیرگونههای تذکر ادبی جای میدهد.
ماالً بسیار پیش ر از پدید آمدن تذکرههای تحقیقی که ضمن تالششان برای حف ساخ ار سن ی تذکرهنویسوی
 ،از لفاظی ا عبارا پردازی ا بی حساب گویی پرهیز داش ند ا راششان نیز م کی بر منابع اصیل مانند آثوار
شعرا بود ا نیز نقل ناقدانة اطالعاا تذکره های پیشین با اسو دالل هوای علموی ادبوی ا تواریخی(،)24بعوض
تذکرهنویسان قدیم هم اجود داش ند که در باب شرح احوال شعرای هم رازگارشان ا نقل شواهد شعریشان
دقت های تاریخی ا ادبی ا تحقیقی الزم به خرج میدادند  .ماالً کسی ماول تقوی الودین کاشوی بورای نقول
احوال ا شواهد یک شاعر با تمام بزرگان ا ادبای ایران ا هند مکاتبه داشت ا ح ی از کاشان گاه مجبور بوه
سفر می شد تا احیاناً به دیوانی دس رسی یابد؛چنانکه در جایی میگوید:
«اما در زمس انی که این کم بضاعت به دارالسل نة صفاهان رس ه بود ا در آن خ ّة دلپذیر بوه جهوت جموع
اشعر اقامت ساخ ه،خیال م العة دیوان مشارٌالیه[میر شجاع الدین محمود خلیفه] در خاطر اس اد که غزلی چند
از آن ان خاب نموده،این خالصه[تذکر خالصة االشعار] را زینوت دهم.القصاوه چوون دیووان از آن حضورا
طلب کردم،بواس ة نذری که سرموده بود که هیچ ک ابی بی عوض به کسی ندهند از کمینوه مرهوون طلبیود ا
چون در آن ااقاا از جنس ک اب نفیسه چنان نسخه ای همراه نبود کوه بوه عورض آن دیووان گراموی تووان
داد،لهذا از م العة تمام آن اشعار محرام گردیدم ا به اندکی از آن اک فا نمود»(تقی کاشی.)226 :1386،

این دقتها را اسرادی نیز مانند ااحدی بلیانی با دید سبکشناسوانه ا تواریخی ا آرزای اکبرآبوادی بوا دیود
ان قادی در کارشان دارند ؛با این همه آنچه بعدها محققان جدید در آثارشوان دارند،ساصولة قابول توّملی دارد
.این آثار در ااقع بعنوان تاریخ ادبیااهای االیه خوانده میشود(س وحی،همان.)237،
اما معیار اصالت در تذکره ها بسیار برجس ه ا ماهیا ی است.منظور از اصالت در اینجا هوم اصوالت مح ووایی
اسوت ا هوم اصووالت سرموی .بودین صووورا کوه توذکرههووایی را کوه در بواب مح وووی اصوالت ا بووداعت
ندارند،تذکرههای من حل ا دزدی هس ند.
در باب ان حال باید گفت که به معنی عام خوی

در بخ های قدمایی تذکرههوا ،چوه شورح احووال ا چوه

شواهد شعری،مشهود است ا امری بدیهی است؛اما تذکره های من حل عموماً آن دس ه ک اب هایی هس ند کوه
بر اسا

ک ابی دیگر طرح ریخ ه شده باشند ا سارق تنها در س

زبان ا بعضاً اجه نقد ا نظری چیزهایی

از خود اسزاده است.
اسزان بر این ،برخی منابع تذکره ها هس ند که به طور رسمی ا با رعایت امانوت بخو

آغوازین خوود را بوه

طور کامل به نقل دا ک اب انیس العشاق شرف الدین رامی ا تذکر لباب االلباب اخ صاص دادهاند که آن را
میتوان نوعی از سنت قدما در تصنیف ک ابهای علمی ا نه ان حال داست.
اما اصالت در سرم آن است که تذکره ها در برآیند سرمی خود(هم سازه های شکلی مال ترتیوب ا اسو قالل ا
اجه ادبی ا هم سازه های مح وایی نظیر اجزا ا موضوع ) اصلی یا غیر اصلی باشند .تذکرههای غیر اصولی
را در سه بخ

تذکرههای ذیلی ا م رجم ا تلخیصی میتوان مورد بررسی قرار داد.

اگر نویسنده به دالیلی از اتمام تذکره ای باز مانَد ا یا لزام ارائة م الب تکمیلی در آن باب احسا

()25

شود

 ،کسی دیگر معموالً از آشنایان ا عالقه مندان به نویسند اصلی ،خود دست به تکمیل آن مویزنود.این نووع
آثار را تذکرههای ذیلی میخوانند.الب ه موارد م عددی هم هست که مؤلوف اصولی اقودام بوه تکمیول اثورش
می کند.این کار می تواند در حد اصالح ا حاشیه نویسی مح وای ک واب اصولی باشود ،نظیور اصوالحاتی کوه
ااحدی تا پایان زندگیاش در عرساا العاشقین انجام میداده است،که جزا ایون قسوم نیسوت؛نیز مویتوانود
منجر به تّلیف ک ابی دیگر ،گاه ح ی با نامی تازه در ذیل ک اب قبلی باشد،که به آن تذکر ذیلی میگویند.

تذکره های م رجم ،تذکره هایی هس ند که تنها به لحاک یکی از سازه های سرم ،زبان ،اصوالت دارنود ا اینکوه
گاه در جاهایی م رجم آزادانه با م ن اصلی برخورد کرده باشد اگرنه به طور کامل اجود تبعی ا غیر اصولی
دارند.الب ه بواس ة سایدهمندی پی م ن شان ا نیز انگیز صادقانة مؤلف از جایگواه درخووری برخوردارنود ا
اجودشان ضراری به نظر میرسد.در تذکرههای سارسی بیشو رین نمونوه هوای آن مربووط بوه ترجموههوای
مجالسالنفایس امیر علی شیر نوایی است.
تذکره های تلخیصی با آنکه بظاهر نوعی دیگر از تذکره های غیر تفصیلی به شمار میآیند ؛اما بواسو ة آنکوه
عمد تکیة سرمیشان به مح وا اابس ه است تا شکل ا کل سرمشان تبعی ا غیر اصلیاست ،در این بخ

قرار

داده شدهاند. .تذکرههای تلخیصی از تذکر مفصال دیگری به اجود آمدهاند .خواه سراهم آارندهاش نویسوند
تذکر پایه ا اصلی باشد ا خواه کس دیگری باشد.همچنین تذکرههوای تلخیصوی موی توانود تلخویص کولّ
ک اب یا بخ هایی خاص از ک اب باشد.
سیرتذکرهنویسیوتطوّرآن 

چنانکه در مقدمه نیز گف یم یکی م غیرهای گونه شدگی آثار ،مخاطب ا بسامد خوان

اثر توسط ایشوان

است،تقاضایی که در پی خود راند عرضه را نگاهبانی می کند ا گاه به آن شداا میبخشد ا گاه آن را مهار
ا ح ی از انظار پنهان ا از ذهنها سراموش میکند.
شاید این سخن به ظنّ بعضی گزاف باشد؛زیرا پدیداری گونه هیچگونه پیوند مس قیمی با مخاطوب نودارد ا
صرساً برساخ ة ذهن خلّاق ا قابلیات های سنّی خاص هر هنری است؛اما تردیدی نیست که در ت وار اجوه بوه
خرده گونه ا نهای اً گونه ا آنهم گونة م کامل نق

مخاطب انکار ناپذیر است ا در ااقع س

خواسو اری ا

توقّ عاا ااست که در کنار پایه ا مایة آسرینشگر مسیر اع ال یا انح اط یک گونه را سراهم میسازد.
گونه ها نیز مانند سبک ها م ولّد می شوند ،کمال مییابند ا پریشان میشووند،به زاال مویرسوند یوا سرامووش
می گردند.گاه سیر عکس آسرینشی را نیز در این مخلوقاا ذهنی میشود بوه آشوکارا دیود؛یعنی چونانکوه در
طی زمان گاه اجهی بخت مییابد به خرده گونه ا ح ی گونه ارتقا یابد،با انقالباا زمانه این سیر نیز بوواران
می شود ا یک گونة مشهور از ااژگونبخ ی به خردهگونه تنزل مییابد.این مسّله را بوضوح میشود در سویر
تذکرهنویسی مشاهده کرد.

باز زمانی تذکرهنویسی،با اندکی تسام گونه ای ا بر اسا

نام ا نشانشوان از زموان توّلیف توذکر مصوور

جمال نقاش اصوفهانی( )581توا توّلیف یوادی از رس گوان خوال محمود خسو ه(، )1381حوداد  811سوال
است.سیری در سهرست تاریخ تذکره های سارسی نشانگر راند سزایند این جریان ادبی است.به گونوهای کوه
در قرن ،6چهار ا در قرن ،7یوک ا در قورن ،8دا ا در قورن،9هفوت ا در قورن ،11سوی ا سوه ا در قورن
،11پنجاه ا هشت ا در قرن ،12هف اد ا دا ا در قرن ،13یکصد ا پنجاه ا یک شاعر ا در سرانجام در قرن
، 14دایست تذکره نوش ه شدهاند.
ح ی با حذف شبه تذکره های قدیم ا جدید مال تاریخ تذکرهها ا تاریخ ادبیااها نیز این تناسوب بوه قوواا
خود باقی است.این راند صعودی طبعاً دالیل مخ لفی دارد که تنها یکوی از آن اسزانوی ذخیور ادبوی ا نیوز
جریاناا م عدد شعری به مرار زمان است.دلیل مهم دیگر گس رش شگفتانگیوز زبوان ا ادب سارسوی طوی
قران  13-11است.
آنچه در اینجا قابل تّمل است ،نسبت عکس اسول ا رکوود شوعر ا رااج توذکرههوا بعنووان حامیوان اصولی
جریاناا شوعری اسوت.همان رانودی کوه در تواریخ جریانواا نقود ادبوی نیوز مشواهده مویگردد(شوفیعی
کدکنی )21 :1375،ا طبیعی هم هست؛ زیرا تذکرهها هم مس قیم ا هم غیر مس قیم از مرااجین ا دکوانداران

بازار نقد ادبیاند.
نک ة قابل تّمل این است که چون تذکره ها هم خود گونة ادبی به شمار مویآینود ا هوم شوامل جریانواا ا
ذخیرههای ادبوی اند،بوه شودا در دار انح واط ادبوی کوه اتفاقواً دار رااج توذکرهنویسوی اسوت ،آسویب
دیده اند.سیل ناشاعران ا شعرهای نهچندان خوب در کنار مدگرایی ناآگاهانه موجب میشود تا «قحط معنوی
در میان نامها» اتفاق بیاس د ا از تذکره جز نامی برجوای نمانود(.)26الب وه ایون سوخن نشوانگر جریوان غالوب
تذکره نویسی است ا هیچ ناسی تذکره هوای اصویل ادبوی نیسوت ا بوه لحواظی شواهد اسوعت یواس ن ابعواد
خردهگونهای تذکرهها هس یم،اما معاییر اصیل مانند اجه ادبی ا اصالت ا دقت ا در کول سورم را بوه نوزال
دارند .حزین الهیجی در ااایل این داره است که به سخ ی لب به ان قاد میگشاید ا میگوید:
« نهایت جهد این گراه از دس رها ال قاط به الفاک ا حراف است که به آن مشوعوسند ا اقصوی
غایت همت این ان اب ذال مقال است که به آن مّلوسند ا کاش آن بودی که بوی تصورف ان حوال
کردندی .لیکن تا مسخ نکنند ان ساخ ننمایند ا اکار با هم یواار شوده بوه معاانوت یکودیگر راه

پیمای

تاریخ ا سیر ا نگارش تذکره ااگیرند به گمان آنکه چون قصوه خووانی اسوت ،آسوان

میسر است؛ غاسل از اینکه هرچند اسسانه سنجی است اما موقوف است بوه بضواع ی ا تحقیوو
حکای ی ا معرست هر راای ی ا صدق مقال ی ا جودا قریح ی ا صفای طویا ی الی غیر ذلوک
من اشراط الالزمه.بعضی تذکره ها که این عوام به اغراض ساسده که اشارا رسوت ترتیوب داده
اند حیرا زاری است عاقل را .چه ق ع نظر از رکاکت عباراا ا ژاژ خوایی منشوّا مشوحون
است به اکذاباا ا خراساا ا مملو است از اشواباهاا ا الطایالا،کسوانی را کوه نشناسوند ا
اصالً معرس ی به آنان نداش ه اند ارق ارق احوال نویسند ا جمعی که هرگوز یوک بیوت نگف وه
اند ،اشعار دیگران را در کار ایشان کنند ا در کالم گویندگان تخلویط نمووده ،سوخن دیگور بوه
دیگری نسبت دهند.
آنجا که نباید ا نشاید صفحه صفحه س ای

ا القاب ا نعووا نگارنود ا جوایی کوه بایسو ه ا

شایس ه است به تحقیر نام ا تنزیل مقام آرند.خ اباا اساضل ا اشراف به کار جمریان ا عوانان
کنند ا القاب اینان به اشراف ا اعالم اطالق نمایند.هرچه را از جایی اانویسند چون قدرا بور
تصحی نیست هر تحریف ا تصحیف ا هر سقط ا غلط که در نسخ اس اده باشد همه را به کار
برند ا صواب شمارند»(حزین الهیجی.)92-91 :1375،

نتیجهگیری 

تذکرههای شعری یکی از گونه های ادبی سارسی به شمار میآیند.هرچند به نظر میرسد کوه
خود منشعب از سنّت تاریخ نویسی ا طبقاانگاری ا تذکرهنویسیِ غیر ادبی در خارج از بسو ر
زبانی ا سنّی ا سرهنگی خود باشند،اما بسیار زاد با بوه کوارگیری از اصوول ا معواییر شوکلی ا
مح وایی ا نیز قرار گرس ن مم د در رازبازار آثار ادبی ا جریان پویای عرضه ا تقاضوا بوه سورم
مم از خود دست یاس ند.گاهی مش رکاتشان با سایر گونه ها موجب می شود که معاییر اصولی در

تمامشان به یک اندازه مورد توجه قرار نگیرد ا انسجام سرمیشان مخوداش شوود؛اما از طرسوی
دیگر این مسّله موجب گوناگونی گونه ا پدیداری زیرگونوه هوا دسوت کوم بلحواک مح ووایی
میگردد.بررسویهوای تواریخی توذکره هوا بخووبی ایون دگردیسوی ا ت ووار گونوهای را نشوان
میدهد.آنچه برای اثباا گونهای تذکره ها باید مورد توجه قرار گیرد،نخست نق

عنصر غالوب

در این گونه ا دیگر جریان تقلیدی ا ح ی قابلیات نقیضه سازی آن است،گواهانی که بر اجوود
سازه های محکم ا م نوعی در تذکرهها شهادا میدهند.تنها باید بدین امرِ طبیعی آگاه باشیم که
در پدید گونه شدگی لزامی ندارد همة آثارِ یک گونه از تمام معاییر ساخ ی برخوردار باشند یا
به عبارتی به سرم اصیل گونه رسیده باشند.

پینوشتها 
)1ر.ک:ساخ ار ا تّایل م ن،بابک احمدی699-698/2 :1371،
) 2ر.ک:زمینة اج ماعی شعر سارسی،محمد رضا شفیعی کدکنی .33-11 :1386،قدر مسلّم این که ادبیاا هوم
به لحاک آنکه علیالقاعده تجربی ا مکاشفه ای است ا هم آنکه عموماً برخوردار از بار معرس ی آشکار است؛
بی

از هر هنر دیگری ،قالبگریز است ا الاقل چارچوب های سخت ا محکم را برنمی تابد.شاید نخس ین

چالشگاه بحث نیز همین جا باشد  .اادی حیرتی به اسعت معنا در صورا ،که ادبوای موا مدتهاسوت در آن
گرس ارند ا سرانجام به ملغمهای از آن قناعت کرده انود .چنانکوه بورای ماوال شواهنامه را مانووی حماسوی ا
بوس ان را مانوی تعلیمی ا مانوی مولوی را مانوی تعلیمی  -عرسانی خوانده اند.سخن در رد ا تّیید این آرا
نیست؛زیرا که این بحث ،خود بسیار درازدامن ا جدلی است ا تا سازهها ا اصول اب دایی آن ،نخست تبیوین
نشود ا نسبت گونه های ادبی با یکدیگر معلوم نگردد ،هیچ حجا ی در این میانه بر کسی اس وار نمیآید.
شایان ذکر است که این بشولیدگی در سایر اقسام علوم ادبی ما نیز به چشم میخورد ا سی المال مشوکالا
محقّو ادبی در سبک شناسی ا بالغت کم ر از ایون حووزه نیست.بخصووص آنکوه دانو

انوواع ادبوی ،ذاتو ًا

همپوشانیهای گس ردهای با سبک شناسی ا نقد ادبی دارد ؛آنسان که عامل تمیز ا تعیین انواع نارهوای ادبوی
سارسی نزد ادبا ،بر اسا

انگاره های سبک شناسانه شکل گرس ه است(شمیسا.)39 :1373،به هر تقدیر بورای

هر محقّقی در آغاز کار ،راهی جز گام برداش ن در این حداد ا ثغور نیست ا شیو برگزیود اا مویبایود بوا

احصای شواهد برجس ه ،در نهایت ،به ارائوة تعواریفی نسوب اً راشون ا اقنواعی انجوام پوذیرد ا خواننوده را
همچنان در حیرا خوی

رها نکند.

)3مال ده نامه ها که ظاهراً صورا بسط یاس ة مکاتباتی است که در منظومههای عاشقانه بین عاشو ا معشوق
رد ا بدل می شده است یا ح ی غزل که م ابو قول اغلب محققان برگرس ه از تغزّل قصیده بوده است .
 )4الزم به توضی است که مراد ما از شکل ،به هیچ اجه سرم نیست ،زیرا سرم برآیند نهایی تموام سوازههوای
اثر یعنی مح وا ا شکل است.شکل ،اجه چند الیة بیرانی اثر است که گس رهاش از س

خارجی تا سو

درانی ا نزدیک به مح وا را دربرمیگیرد.ماال در یک گونة ادبی ازحجم اثر تا اجه ادبی ،هر دا در محوداد
شکلی گونه قرار دارند.
 )5برخالف تصوار شایع ،تقلید که خود شامل نظیره ا نقیضه است ،گونة ادبی نیست ؛بلکوه نووعی رایکورد
آسرینشی در ساخت اثری است که پیش ر گونة ادبیاش بوجود آمده است .اجه ا خردهگونه نیوز دا مرحلوة
تکاملی از پی ساخت یک گونة ادبی است،نخس ین ناظر است بر دران مایه ا حال ا هوای اثر ا داموی در
حال گذر از درانمایه به دس یابی به بعضی از اجزای سرم(برای اجه،ر.ک:قدرا قاسمی پور«،اجوه در برابور
گونه»،نقد ادبی11 ،ش11تابس ان .)89-63 :1389
)6گلچین معانی در ک اب

تعداد قابل توجهی اثر تحت نام تذکره آارده است که خود به آن اشراف نداشو ه

ا امراز ح ی نشانی از آنها در دست نیست ا تنها در منابع پیشین به اجودشان اشارا رس ه اسوت.همچنین
در توضی برخی آثار ،اس اد خط ترقین بر تذکره بودنشان کشیده است.اسزان بر این اس اد از پوارهای تواریخ
ادبیااها ا جنگاارههای جدید نام برده است که به دلیل ناکارآمدیاش در تجزیه ا تحلیل نظری موا موورد
بحث قرار نگرست.چونان که از میان تاریخ-تذکره ها نیز به مقدار کفایت نقل کردیم.
 )7منظور از این سخن آن است که عنوان برخی تذکره ها کامالً رسانند رد آن است ماالً تذکر المعاصرین
حزین ال هیجی خود بیانگر عصری بودن این توذکره اسوت یوا توذکر طبقواا المشوایخ ا الشوعرا ا راضوة
السالطین که نشانگر طبقه ای بودن آن تذکره است .؛الی بعضوی را جوز بوا خوانودن م واای
دریاست کرد ،مال تذکر نصرآبادی،تحفة سامی،مجالس النفایس.

نموی تووان

همچنین نام اغلب تذکره ها عاری از عنوان تذکره است ؛ الی شامل خانواد کلماا شعر ا ادب هست مال
خالصة االشعار ا زبد االسکار.سرانجام آنکه بخشی دیگر از تذکره ها نه تنها نام تذکره را با خود یدک نموی
کشند ؛بلکه عنوانشان هم در ظاهر پیوندی با عالم شعر ا شاعری ندارد ،مال راز راشن ا هفت آسمان.الب ه
مصنّفین  ،بعضاً سعی داش ه اند که رمزها ا کنایه ها ا مالئماتی را از عالم شعر ا شاعری در عنووان اثرشوان
قووووووووووووورار دهنووووووووووووود.ماالً سفینه،عاشو،عارف،نفایس،صوووووووووووووحف،گند،خزانه ،لی،قند
پارسی،دس ر،حدیقه،ریاض،بهار،نغمه،بزم.
نباید از این نک ه هم غاسل گشت که گاه تذکرهنویسان در ان خواب عنااینشوان بوه حسواب جماول هوم نظور
داش ه اند؛چنانکه عنااینی مانند نفایس المذثر  ،مذکر احباب ا مذکر االصحاب در ااقع ماده تواریخ تّلیفشوان
است.
)8باید گفت که تذکره هایی که مانند بهارس ان ضمایر به شرح حال نارنویسان پرداخ ه اند ،بسیار نادرند .لوذا
تذکره به طور ع ام ،شاعران ا آثار ایشان را مورد نظر دارد.هرچند بنا به سالیو شخصی ،گاه توذکره نویسوان
از منشیان نیز سخنانی می گویند ا ح ی به نقل شواهد ایشان دست مییازند.مانند صاحب نفایس المذثر.
) 9باید گفت که نوعی بشولیدگی در این نوع ترتیباا تذکره ها به چشم می خورد ،آنسان کوه مواالً ااحودی
گاه بعضی شاعران را بر اسا

نام کنیه شان ردیف کرده است ا گاه بر اسا

تخلّص.این مسوّله جوز آنکوه

موجب پارهای نابسامانی ها ا سخت یابی م الب توسط خواننده شده است ،باعث آن شده که بعوض توراجم
شعرا به تکرار بیاید ا بی جهت بر حجم ک اب اسزاده شود.
)11الب ه این منابع را نباید با تذکرههایی مانند نفایسالمذثر یکی دانست ؛زیرا این آثوار در ااقوع توذکرههوایی
هس ند که بنا به دالیل خاصی مانند ارج گوذاری نگارنوده بوه سوفارش دهنود توذکره یوا حوامی آن،حواای
بخ های تاریخی ای هس ند که مربوط به خاندان ممداح است.معیار تشخیص این آثوار (تواریخ –توذکره ا
تذکره-تاریخ) نیز ساخ ار پایه ا حجم م الب ا ادعای نویسند اثر در دیباجوه اسوت.همچنین بایود در ایون
بخ

در باب تاریخ ا ک ب تاریخ توسعای قایل شویم .زیرا تاریخ سرهنوگ ا اقلویم هوا ا جغراسیوای آنهوا ا

اعالم ا رجال ،نیز ساخ ی تاریخی دارند.

)11چهار مقالة نظامی عراضی ک ابی بین تواریخ-توذکره ا رسواله-توذکره اسوت،زیرا از یوک طورف عمود
مح وای آن ا تمرکزش مسایل ادبی ا شاعری است،از طرسی دیگر بیان اطالعات

شویو توذکرهای نودارد ا

نوعی داس ان پردازی در باب آنهاست.
 )12با کمی خرد نگری ا الب ه از زاایة دید ک ابشناسان میتوانیم تسامحاً قایل به دا نوع شبه توذکر دیگور
شویم .اما از آن باب که این نوع منابع تنها اش راک کلّی مح وایی ا تا اندازهای ترتیب مدخلی دارند ا دیگور
هیچ نزدیکی نوعی بوا توذکره هوا ندارنود از ذکور آنهوا در مقوام پوی گونوه ا خوردهگونوة توذکرهای چشوم
پوشیدیم.شاید ب وان این دا قسم را با اغماض در ردهبندی تذکره ها گنجاند.این دا نووع شوبه توذکره بودین
قرارند :
فرهنگ-تذکره
نوع بسیار نادر ا م ّخری از تذکرههای ضمنی بوه شومار مویآینود کوه در اسوا  ،سرهنوگهوای لغووی یوا
اص الحی هس ند که همراه اطالعاا دایر المعارسی شان ،به ذکر شرح احوال شعرا نیز مویپردازنود.گاه ایون
مدخل ها در بیران ا مس قل از سرهنگ پدید می آیند مانند تذکر غنی که در ااقع ذیل سرهنگ شوعری اا بوا
نام ارمغان آصفی است.گاه همراه سایر مدخل های سرهنگ لغت عرضه میگردد.باید گفت که بر اسا
عامی که در این بخ

نگاه

داریم ،دایر المعارف ها را نیوز کوه در ااقوع یکوی از انوواع مدخلناموههوا هسو ند ا

مدخل هایشان هم لغاا اص الحی است ،جزا خانواد سرهنگها آاردیم.
فهرست-تذکره
من

سهرست نویسان ا ک اب شناسان از دیرباز آن بوده که نهایت آگاهی هر اثری را که به نقل

می پردازند

مانند صاحب اثر ،به طور اجمال ا اشارتی نقلکنند.کسانی مانند حواجیخلیفوه ا اسوماعیلپاشوا بغودادی ا
بسیار بعدتر در میان هم اطنانمان شیخ آقا بزرگ ا نسل جدید سهرسوت نویسوان نسوخ.جز آنکوه ایون آثوار
اغلب به زبان عربی نگاش ه شدهاند ،باید گفت که اجه تذکره ای شان بسیار ضعیف است زیورا اطالعاتشوان
خود مّخوذ از تذکره ها است ا کم ر اتفاق می اس د که برگرس ه از م ون ا نسوخه هوای موورد اسو فاده شوان
باشد.امری که در سهرس های مس شرقان بیش ر رعایت شده است.

در ااقع سهرست-تذکره به معنای اصیل ا امرازین

که تحقیو ا تفصویل را هوم چاشونی خوود داشوت بوا

مس شرقانی مانند اس وری ا براکل مان شهرا یاست که در کنار سهرسوت نویسوی نسوخ ا اسو فاده از منوابع
خ ی دم دس یشان به ثبت تراجم شعرای سارسی میپرداخ ند.این توذکره سهرسوت هوا را تواریخ هوای االیوة
ادبیاا هم دانس ه اند که بواس ة ناآشنایی با زبان شوعر گواهی سرشوار از خ اهوای سواح

اسو نباطی هوم

هس ند(س وحی.)211-218، 1387،
)13تاریخ تذکره های سارسی گلچین معانی( )316،372،374، 313/1سخن از چهار تذکر منظوم شوده اسوت
(تذکر شهاب،تذکر شهری،تذکر رشحه ا منظومة صدر ضیا) همه مانوی اند که جز نخس ین آن کوه گویوا
در ایران ساقد نسخه ا نشان است ،مابقی به ترتیب در بحور منظومههای خسراشیرین،لیلی مجنون اشاهنامه
سراده شدهاند.
)14این خصیصة صنعت پردازی بویژه در بعض تراجم ،غیر اخالقی ا قالبی به نظر میرسد ،چنانکه گاه پوس
از اینهمه مداهنه ا لفّاظی ،نویسنده اظهار میدارد که بر احوال این شاعر هیچ آگاهیای ندارد ا ح ی شوعری
از اا سراغ ندارد.با این حال ،در مواردی نق

این آرایهبازی بسیار ضراری ا سایدهمند است ا ماالً میشوود

با آن به تشخیص ضبط صحی القاب ا تخلّص ها دست یاست؛چنانکه اسو اد احمود گلچوین معوانی(:1363
 ) 6/2در ترجمة شاعری مانند ابوالمعالی نخّا

در عرساا ،بحو توانس ه اشکال نسخههای آن اثر را کوه بوه

سهرستها ا میراجعی چون لغتنامه نیز سرایت کرده بوده ،برطرف نماید:
« صاحبِ کمالِ بی قیا

،خواجه ابوالمعالی نخّا ....،برق س را اا گوهر معانی را الما

،دلّوال س ورا اا

برد معالی را نخّا »(ااحدی.)91/1،
برخی تذکره ها آنقدر در این باب اسراط کردهاند که اطالعاا تواریخیشوان ح وی اگور قابول مالحظوه باشود
،چونان تواریخ مصنوع سارسی در زیر آاار انشای منشیانه شان گم ا پنهان است.ماالً تقی کاشوی در خالصوة
االشعار گاهی که به مسائل اخالقی ا عاطفی مال عشو ،خیانت ا سرقت ادبی ا قوس علوی هوذا مویرسود
،گویی اظیفة اصلی خوی

ا ساید حقیقی اثرش را سراموش میکند ا در کسوا معلّوم اخوالق رس وه ا بوه

ارشاد ا اع می پردازد.ماالً در ترجمة زاللی خوانساری هنگامی که به نقل شایعة دراغ سرقت ادبوی ای از
ق ران تبریزی می رسد،چند صفحه بوه بحوث اخالقوی در ایون بواب ا نقول آیواا ا اقووال ا شوواهد موی
پردازد.این در حالی است که حجم آگاهی هایی که دربار زاللی ارائه می کند ،نسبت به این مباحث بسیار کم

ا غیر قابل توجه است.این مسّله الب ه از همان آغاز مورد ان قاد معاصران

بوده است ا خود در این باب به

بهانة شماتت شدن میرداماد ،گریز به من قدان خود میزند ا چندین صفحه بوه شوکایت از ابنوای رازگوار ا
مراتب سضل ا شاعری میپردازد:
«از آن جمله گاهی می گویند سالنی در تصنیف ک اب تذکر الشعرا که موسوم است به خالصة االشعار چندان
کاری نساخ ه ،چه عباراا ا منشذا ک اب کلیله ا دمنه ،ا انوار سهیلی که در بیان احوال سباع ا حیوانواا
ا احوش ا طیور است ،برداش ه ،در این ک اب درج نموده ا گاهی میگویند اشعار موزانان را در آن ک واب
ناموزان نوش ه»(کاشانی.)251-249 :1386،
با این همه چنانکوه گف ویم ح وی ایون نووع توذکره هوا هوم ازیون لحواک ب موامی یکدسوت نیسو ند ا ایون
سخنپردازی ها معموال در ترجمه هایی مجال حضور مییابد که یا صاحب ترجمه ،شاعر برجس های باشود ا
یا نک ة درخوری در شرح حال

اجود داش ه باشد.

 )15اماال ااحدی ،تقی کاشی ا آرزا بارها بر این ایژگی کارشوان تّکیود دارنود ا چوه بسویار توذکرههوای
مشهوری مانند تذکر آتشکده که در نقل شواهد به پخ ه خواری ا ان حال م ّهمند،هم چنانکه در نقل توراجم
شعرایشان.
)16این سنخ تذکره ها ،شایع تر از سایر تذکره هایند ا الب وه بایود دانسوت کوه سوهم اعظوم آنهوا تکوراری ا
رانویسی از منابع پیشینشان است.امری که از آن به خصیصة مح وم این جنس منابع می توان تعبیر کورد کوه
تنها در دارههای نزدیک به عصر تّلیفشان ،صاحبنظر ا اصیل به شمار می آیند.
هم چنین شایان ذکر است که نقل تراجم شعرای م قدم در تذکرههوای عموومی الزامواً یوک دسوت نیسوت ا
هس ند تذکره های عمومی که حجم بسیار کم ری را به شعرای م قدم اخ صاص می دهند.با ایونحوال معیوار
تشخیص تذکره های عمومی اجود بخ

های خاص برای ایون دسوت شوعرا ا نیوز ملحووک داشو ن سویر

تاریخی ادب پارسی از گذش ه تا زموان توّلیف اسوت.ماال حجوم شوعرای م قودم نفوایسالموذثر نسوبت بوه
تذکرههای هم سنخ

بسیار کم ر است.

 )17بعض تذکره نویسان مانند ااحدی قایل به دار میانه یا به اص الح م وسط هس ند ا شعرای این داره را
م وس ین می خوان ند.م ّسفانه تعریف دقیو ا کمای از این بخ

بندی ارائه نداده اند ؛اما بور اسوا

م واای

آثارشان می توان حد

زد که کسی مال ااحدی از حاس دار تیموری توا ایووب ابوالبرکوة سومرقندی در

زمان شاه طهماسب را جزا م وس ان آارده است.هرچند ژرف سواخت ایون بخو

بنودی طورزی ا ادبوی

است؛ب ا این حال می توان با لحاک کردن شرایط تاریخی رازگار ای ،آن را بوه دا دار م وساو ان م قودام ا
م وسا ان م ّخّر تقسیم کرد.بر این اسا

تذکره هایی را هم که مانند ل ایفالخیال حواای شواعران م وسوط

قدیم هس ند،می توان جزا تذکره های عمومی به شمار آارد.همین مقیوا

زموانی ا طورزی در اداار بعودی

اجرایی است.ماال اگر تذکره ای در دار قاجاریه تّلیف یاس ه باشد ا مبدا زمانیاش از قرن دهم تا ااایل قرن
داازدهم باشد ،می توان آن را نیز تذکر عمومی خواند؛زیرا هم با عصر تّلیف آن تذکره اخ الف زمانی دارد
هم اخ الف طرزی.
همچنین نباید از یاد برد که محداد عصر که برای این نوع تذکرهها به کار میبریم تا حداد پند-ش

دهوه

قبل از مؤلف را نیز در بر میگیرد ا نیز گاه محداد عصر خاص ر میشود تا بدانجا که ماال دامنة آن محوداد
به یک حکومت خاص می گردد.ازین را نباید آن را با تذکر مموداحی اشو باه گرسوت.زیرا در ایون توذکر
اخیر ح ما یا مداحان حاکم ا یا داس اران ای حضور دارند ا یا به طور کل سندی در نسبت شاعران با ای
ا دربارش ارایه شده است.پس تذکر ابوالبقا که شامل شعرای شاه عبا

اال بوده ،بوه نظور ،بیشو ر توذکر

عصری بوده است.
)18الزم به اشاره است که مفهوم عصر ا معاصر خصوصاً در جهوان اموراز یکوی از مفواهیم موورد مناقشوة
محققان است(.ر.ک:س وحی،همان.)188-165،با اینهموه از دیود ما،دامنوة مفهووم عصور ا معاصور،دربردارند
درگذش گان نسب اً نزدیک به زمان تولّد مؤلف تا آنها که هم صحبت ا هم رازگار ای بودهاند ،هست.
)19آرزا در مجمعالنفایس  ،ضمن ترجمة یکی از شاعران زن،مهری ،بدین نک وه م عورض مویشوود کوه بور
اسا

بیت:
شوواعری جووزای اسووت از پیغمبووری

جوواهالن

سووحر خواننوود از خووری

«زنان هیچگاه نه پیمبری را سزااارند ا نه شاعری را «چرا که آنها برای همین کار می آیند که موادر
ا خاله شخصی باشند [ ]....لهذا سقیر آرزا احوال زنان شاعر در تذکره خود بسیار کم نوش ه»اسوت
(همان.)1423 /3 :1385 ،

 )21شاید ب وان این بخ

را نیز سراتر نگریست ا ذیل عنوانی مانند تذکرههای تن محور قورار داد؛ یعنوی آن

دس ه از تذکره ها که معیار تصنیف ا تداینشان ،جسم موادی شواعران در مقوام یوک انسوان معموولی باشود
.ایژگی هایی از قبیل جنسیات،نژاد ا ح ی عارضه های جسمی مال نابینایی ا نظایر آن در این بخ

میتواند

قرار گیرد .می توان به تذکره هایی که ماالً حول شاعران سارسی گوی لر  ،کرد یوا تورک ا نظوایر آن نگاشو ه
شده است،نیز عنوان تذکر نژادی داد ا به تذکرههایی که به شرح احوال شاعران نابینا یا شاعران زشوترای
ا مانند آن پرداخ هاند ،تذکره های عواری نام داد.ح ی گاه این معیار جسمی را می توان به شوونن اج مواعی
هم تسرّی داد.مال تذکر شاعران اسیونی ا دُردی ،ا یا شاعران همجنسباز ا قس علی هذا.
سارغ از اینکه چقدر آگاهی در این ابواب داش ه باشیم ا یا این نوع تذکرهها اهمیت داش ه باشود؛باید دابواره
بر این مسّله تّکید نماییم که این نوع مباحث گواه سازمندی یک گونة ادبی ا زایایی ا گسو ر آن اسوت.هر
چند ما سعی داش هایم که بخ

بندی هاموان بور اسوا

نمونوه هوای ااقعوی باشود ا بویجهوت معیارهوای

طبقهبندیم ان را تخیل نکنیم .الب ه بس ر تقسیماا گونة ادبی تذکره در این مجال زبان سارسوی معیوار ا شوعر
سارسی است؛اگرنه می توان زیربخو

توذکره هوای زبوانی را هوم بوا م غیور زبوان در نظور گرسوت ا در آن

تذکره های شعرای سارسیگوی ا ریخ هگوی ا عربیگوی ا مانند آن را گنجاند.هرچنود م والبی حوول ایون
مسّله در بعضی تذکره ها هست.ماال قسم اال تذکر دال شاه به شعرای عرب اخ صواص دارد ا یوا طبقواا
سخن غالم محیی الدین عشو که در دا طبقة شعرای اردا ا سار
 )21شاید این بخ

زبان سراهم آمده است.

را نیز ب وان به تذکره های طرزی هم توسعه داد.ماال مک ب اقوع احمد گلچوین معوانی

که شامل تحقیو در شعر ا احوال شاعران اقوع است یا شاعران مک ب بازگشت در ک اب هایی ماننود شوعر
در عصر قاجار ا نظایر آن.
)22تلقی ما از سنخیات این جا ،اج ماعی است ؛بنابراین هومسونخیهوایی کوه در قالوب تواریخ ا جغراسیوا ا
جنسیت ا گونه ا مسلک ا نظایر آن طرح کردهایم،مراد ما نیست.
)23این اص الح را اس اد گرانقدر،جناب آقای دک ر س وحی در کنار سوایر نظوراا صوائب ا ژرف اندیشوانة
اصالحی شان بر این مقاله به بنده گوشوزد کردنود.همین جوا الزم موی دانوم از ایشوان ا نیوز داسو ان ساضول
عزیز،سرزاد ضیایی حبیبآبادی ا دک ر علیاکبر احمدی دارانی ،که در پارهای مووارد نیوز از آرای ان قادیشوان
بهره بردم،سپا گزاری کنم.

 )24برای نمونوه ر.ک :نوذر عارف،جشون ناموة عوارف نوشواهی،به خواسو اری سوعید شوفیعیون ا بهوراز
ایمانی«،عرساا،تذکره ای مم از» ،سعید شفیعیون،ان شاراا ک ابخانوة مجلوس شوورای اسوالمی-321 ،1391،
.346
)25برای ماال اق ی سید محمد صدیو حسنخان بهادر صاحب تذکر «شمع انجمون» مویمیرد،شوعرایی کوه
نامشان در این ک اب سوا شده بوده است،گریبان سرزندان را می گیرند تا ذیلی بر کار پدر بنویسند ا این اام
را بگذارند.هرچند اس اد گلچین معانی(همان 413-411/1،ا  )757-751/2اینان را دراغزن میخواند،چرا کوه
مع قد است که این آثار ح ی با این س

کیفی نمی تواند حاصل قلم کودکانی  12ساله ا  14سواله باشود ا

اح ماالً برساخ ة پیشکارشان است.
)26یکی از مصادیو این جریان،همان خانواد سید محمد صدیو حسن خان بهادرند که خود ا دا پسرش سه
تذکره نگاش هاند.
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ااایل قرن 14

شامل تراجم  24شاعر دیوانی ا

مجدیه

ابراهیم منشی مدای نگار

1313

مصوار

جمال نقاش

581

به نقل از راحة الصدار رااندی

مصوار

احسن ترب ی

نیمة دام قرن 11

به نقل از سرخوش

درباری ناصری
تذکر مخ صری شامل تراجم  11شاعر
درباری ناصری از جمله شاه

تذکرههای عمومی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

آتشکده

آذر بیگدلی

1193

آس اب عالم اب

قاضی محمد صادق خان

1269به نقل از راز

اخ ر هوگلی

راشن

زخمی

1245

انیسالعاشقین
باغ معانی

نق

علی

1291

بدایعاالسکار

منصف موسوی

1239

تحفةالشعرا

طلوعی

1216

تذکر اسسر

اسسر قزاینی

نیمة دام قرن 13

تذکر الشعرا

دال شاه سمرقندی

892

تذکر الشعرا

شربت دار سپاهانی

1135

محمدشاهی

بهمن میرزا

1247

خزینة گند

الهی همدانی

قرن 11

توضیحاا

خراباا

هالکو میرزا

1256

خالصةاالشعار ا

تقی کاشی

1116

زبد االسکار
خالصةاالسکار

ابوطالب خان تبریزی

1217

اصفهانی
خیرالبیان

شاه حسین سیس انی

1116

ریاضالشعرا

االه داغس انی

1161

سفینة خوشگو

خوشگو

بندرابن دا

1147

سفینةالشعرا

؟

1171

شمع انجمن

محمد صدیو حسن خان

1292

بهادر
صب گلشن

علی حسن خان سلیم

1295

صحف ابراهیم

علی ابراهیم خلیل خان

1215

عرسااالعاشقین ا

ااحدی بلیانی

1124

عرصااالعارسین
لبابااللباب

محمد عوسی

618

ل ایفالخیال

دارابی شیرازی

1178

مجمعالشعرا ا مناقبالفضال

قاضی احمد قمی

اااخر قرن11

مجمعالفصحا

رضاقلیخان هدایت

1284

مجمعالفضال

عارف بقایی بخاری

اااخر قرن11

مجمعالنفایس

خان آرزا اکبرآبادی

1164

مجموعة عشو یا چار چمن

غالم محیی الدین عشو

1187

مخزنالغرایب

احمد علیخان سندیلوی

1218

من خباالشعار

؟

نیمة اال قرن سیزده

ن ایداالسکار

قدرا گوپاموی

1285

نفایسالمذثر

کامی قزاینی

998

ید بیضا

آزاد بلگرامی

1148

تذکرههای عصری
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

تذکر المعاصرین

حزین الهیجی

1165

اشاراا بین

مرتضی بین

حسینی

1265

مدراسی
انجمنآرا

اخ ر گرجی

1232

انجمن خاقان

ساضل خان گراسی

1234

بیانالمحمود

محمود قاجار

1241

تحفة سامی

سام میرزا

957

بی نظیر

عبدالوهاب اس خار بخاری

1172

تذکر نصرآبادی

میرزا طاهر نصرآبادی

1191

حدیقةالشعرا

دیوان بیگی

1296

حدایوالجنان

مفنون دمبلی

اااخر قرن 12

زبد المعاصرین

حسینی شیرازی

1241

سخنوران چشمدیده

ترکعلیشاه

1333

سفینةالمحمود

محمود میرزا قاجار

1241

سفینة هندی

بهگوان دا

1219

عقد ثریا

مصحفی همدانی

1399

کلمااالشعرا

سرخوش

1118

محکالشعرا

شاملو خراسانی

1252

مدینةاالدب

عبرا نایینی

1361

مذکراالصحاب

ملیحا سمرقندی

1193

مردم دیده

حاکم الهوری

1175

توضیحاا

م لع شعری

سل انی

1274

مقاالاالشعرا

حیرا اکبرآبادی

1174

نامة سرهنگیان

عبرا نایینی

1347

نگارس ان سخن

نور بهوپالی

1292

همیشهبهار

کشنچند اخالص جهان

1136

آبادی
تذکرههای ممداحی ا منقب ی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

تذکر المعاصرین

حزین الهیجی

1165

اشاراا بین

مرتضی بین

حسینی

1265

مدراسی
انجمنآرا

اخ ر گرجی

1232

انجمن خاقان

ساضل خان گراسی

1234

بیانالمحمود

محمود قاجار

1241

تحفة سامی

سام میرزا

957

بی نظیر

عبدالوهاب اس خار بخاری

1172

تذکر نصرآبادی

میرزا طاهر نصرآبادی

1191

حدیقةالشعرا

دیوان بیگی

1296

حدایوالجنان

مفنون دمبلی

اااخر قرن 12

زبد المعاصرین

حسینی شیرازی

1241

سخنوران چشمدیده

ترکعلیشاه

1333

سفینةالمحمود

محمود میرزا قاجار

1241

سفینة هندی

بهگوان دا

1219

عقد ثریا

مصحفی همدانی

1399

کلمااالشعرا

سرخوش

1118

توضیحاا

محکالشعرا

شاملو خراسانی

1252

مدینةاالدب

عبرا نایینی

1361

مذکراالصحاب

ملیحا سمرقندی

1193

مردم دیده

حاکم الهوری

1175

م لع شعری

سل انی

1274

مقاالاالشعرا

حیرا اکبر آبادی

1174

نامة سرهنگیان

عبرا نایینی

1347

نگارس ان سخن

نور بهوپالی

1292

همیشهبهار

کشن چند اخالص جهان

1136

آبادی
تذکرههای ناحیهای
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

اسضلال ذکار سی ذکر

اسضل مخدام پیر مس ی

1322

تذکر عصری

الشعرا ا االشعار

بخاری

ایران صغیر

عبدالحمید عرسانی

1335ش

شعرای پارسی زبان کشمیری

بهار اسغانی

ابوالوسا عبدالحکیم رس اقی

1351

عرسا ا شعرای کابل

بهار بدخشان

عبدالکریم خان حسینی

1312ش

بدخشی
تاریخچة دا قرن اخیر شعرا

ااژن بخ یاری

1332ش

 168شاعر ا عارف

ا عرسای چهارمحال
بخ یاری
تحفووووووةاالحباب سووووووی
تذکر االصحاب
تحفةالشعرا

قاری رحمة اهلل ااض

1288

 131شاعر بخارا ا اسغانس ان

بخاری
اسضل بیگ اارنگ آبادی

1165

 61شاعر مسلمان ا دا شاعر هندای
دکن همراه با شواهد اردای برخی شان

اس رآباد ا گرگان

برهان اس رآبادی

1294

تذکر مخ صر علما ا شعرا ا عرسا

دلگشا

بسمل شیرازی

1241

تذکر عصری

شعرای اصفهان

؟

قرن 13

تذکر مخ صر همراه با چند شاعر

شعرای پنجاب

خواجه عبدالرشید

1346

شعرای خوانسار

بخشی خوانساری

1336ش

شعرای پند قرن اخیر خوانسار

شعرای سمنان

نصر اهلل نوحیان

1337ش

شعرای گذش ه ا حال

شعرای قایناا

ضیا الدین قایناتی معاصر

؟

تراجم  37شاعر قایناتی

شعرای کشمیر

اصل کشمیری م خلص

نیمة دام قرن13

شاعران عهد عالمگیر تا ناصر الدین

شیرازی ا نایینی
 481شاعر پنجابی ا غیر پنجابی که به
پنجاب آمده اند

محمد شاه غازی

میرزا
شعرای کشمیر

حسام الدین راشدی

1346ش

شعرای معاصر اصفهان

مصل الدین مهدای

1334ش

شعرای معاصر هراا

محمد علم غواص

1331ش

شعرای یزد

مهدی یزدی

قرن13

به نقل از حدیقة الشعرا

شعرای یزد

س وحی یزدی

1337ش

از قدیم تا معاصر

عباسی(شعرای بندر عبا )

سید هادی حائری

؟

به نقل از دانشمندان ا سخن سرایان

تذکر مخ صر شعرای

باقر شاکری

1337

 486شاعر اصفهان ا توابع آن

سار

کرمانشاه
حدیقة امان اللهی

تاریخچة شعرا ا انجمن های ادبی ا
م بوعاا کرمانشاه
تذکر عصری به همراه احوال اشعار

رانو سنندجی

1265

بهگوان دا

1211

نسخه اش نایاب است

1318ش

شامل تراجم  41نفر شاعر آذربایجان

امان اهلل خان ثانی االی کردس ان
حدیقة هندی
داس ان داس ان

محمد علی صفوا تبریزی

که در زمان تّلیف تذکره سوا شده

بوده اند
دانشمندان آذربایجان

محمد علی تربیت

1314ش

دانشمندان ا سخن سرایان

محمد حسین رکن زاد

1327ش

سار

آدمیت

رسالة برهمن

چندربهان برهمن اکبرآبادی

نیمة دام قرن11

شام غریبان

شفیو اارنگ آبادی

1182

نذیر حسن میرزا برال

1336

عبدالرزاق گوهر کرمانی

1236

شعاع شیرازی

1313

محمد غوث خان بهادر

1257

تذکر مخ صر از عهد اکبر تیموری تا
عصر مؤلف
تذکر مخ صر از شعرای ایرانی مهاجر
ا مساسر به هند

شعرای سارسی زبان پیشاار
شعرای کرمان
شکرس ان پار

 11شاعر پیشااری

شامل تراجم شعرای قدیم ا جدید
سار

صب اطن

تراجم 91شاعر کرناتک

جنگ
سارسی بلگرام

سید علی اصغر بلگرامی

کاراان هند

احمد گلچین معانی

1337

 29شاعر سارسی گوی بلگرام

گلدس ة کرناتک

باقر حسین خان نای ی

1241

 71شاعر قرن 13-12

گلزار اعظم

محمد غوث خان بهادر

1269

 141نفر از شعرای کرناتک

جنگ
مخزن الدرر

عمان سامانی

1285

مرآ الفصاحة

داار شیرازی

1316

مقاالاالشعرا

میر علیشیر قانع ت وی

1174

تراجم 719شاعر سندی یا مقیم سند

میکده

مدرسی یزدی

1262

تذکر شعرای معاصر یزد

میکده

صارمی اسغانی

نیمة دام قرن 12

تراجم شعرای م ّخر اسغان

نمونة ادبیاا تاجیک

صدرالدین عینی

1925م

تراجم مخ صر شعرای ماارا النهر

تذکرههای جنسی ی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

آثارالحسان

حسن جابری انصاری

؟

تراجم شعرای زن عرب ا ترک ا

اخ ر تابان

ابوالقاسم مح شم بهوپالی

1298

 82شاعره

از رابعه تا پراین

کشاارز صدر

1334ش

 116شاعره

پردهنشینان سخنگوی

ماگة رحمانی اسغانی

1331ش

شاعراا

؟

1174

تذکر مخ صری پیرامون  51شاعره

تذکر النسا

؟

؟

شاعره های هنداس ان ،به نقل از نقوی

تذکر النسا

آخوند زاد هرای

1327

 141شاعر عرب ا سارسی

جواهرالعجایب

سخری هرای

963

 25زن شاعر

حدیقة عشرا

مهر سندیلوی

1311

تذکر مخ صر

خیراا حسان

محمد حسن خان مراغی

1314

زنان مشهور ایرانی ا غیر ایرانی

دس ر عصمت

حاس عبداهلل بلگرامی

اااخر قرن 13

زنان سخنور

علی اکبر مشیر سلیمی

1337

تراجم همراه با عکس

نقل مجلس

محمود میرزای قاجار

1241

تراجم  31شاعر زن شاهزاده معاصر ا

هندی ا ایرانی

مسلمان ا نامسلمان

نیز زنان شاعر کهن

تذکرههای گونهای
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

بساتینالخاقانیه

شهر قاجار

قرن 13

 5بس ان در انواع غزل ا ق عه ا قصیده
ا مانوی ا رباعی بوده که بس ان ق عه
ا مانوی اش در دست نیست.

تذکر ناظم تبریزی

محمد صادق ناظم تبریزی

1136

رباعی ا غزل

میخانه

سخرالزمانی قزاینی

1128

ساقی نامه

خزانة عامره

آزاد بلگرامی

1176

شاعران مداح ا صله گیر از ااری تا

خالصةالکالم

ابراهیم خلیل خان

1198

علی ابراهیم خلیل خان بنارسی

سراغ اسکار

سید احمد اس خار کرمانی

1328ش

رباعی ا ق عه

نش ر عشو

عاشقی عظیم آبادی

1233

غزل ا رباعی

هفتآسمان

آغا احمد علی احمد

1285

مانوی هایی که بر ازن هفت اارنگ

ریاضالعارسین

آس اب رای لکهنوی

1311

شهرآشوب در شعر سارسی

احمد گلچین معانی

1343

محمد یوسف بلگرامی

جامی هس ند
اشعار عاشقانه

تذکرههای سنخی ی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

تذکر السلسله

صابر یزدی

1314

تراجم شعرای سلسلة مدرسیة یزد

شعاعیه

محمد حسین شعاع شیرازی

1321

تراجم  115شاعر که با مؤلف مکاتبه

انجمن ناصری

صابر یزدی

1314

تراجم  29شاعر سلسلة مدرسیة یزد

مجدیه

ابراهیم منشی مدای نگار

1313

تراجم شاعران مقرب ناصرالدین شاه

مسکین

مسکین اصفهانی

قرن13

تذکر مخ صری از شعرای هم طرح

خازناالشعار

سید علی کبیر اجملی اله

1265

داش ه اند

انجمنی اصفهان

آبادی

شاه خوب اهلل

راضةالسالطین

سخری هرای

961

شعر سارسی ا سالطین ا

شاد

1346

امرا

تراجم  191شاعر هندی از شاگردان

تراجم  81سل ان ا امیر شاعر

تذکر خانوادگی از س حعلی شاه ا

گلشن محمود

محمود میرزای قاجار

1236

گلشن اصال

علی راحانی

1319ش

نامة خسراان

حشمت بخاری

نیمة اال قرن14

نوبهار

رسیع قندهاری

1216

شاهان شاعر

ابوالقاسم حالت

1346

.

چهل ا هشت تن از

نعمة اهلل ذکایی بیضایی

1339ش

شامل  48شاعر انجمن ادبی تهران

شعرای معاصر

آرانی کاشانی

بزمآرای

سید علی بن محمود

سرزندان
شرح احوال ا آثار اصال شیرازی ا
سرزندان ا سرزندزادگان

تذکر مخ صری در باب  62عارف
شاعر قدیم ا جدید

1111

الحسینی

قسمت اال تذکر لباب االلباب ا
قسمت دام شامل درباریان ا شاعران ا
سضالی اکبرشاه

بزم خاقان

سیف الداله سل ان قاجار

1245

شامل ک اب انیس العشاق ا احوال ا
اشعار سالطین پیشین ا مناقب پادشاه
عصر ا شاهزادگان ا امیرزادگان ا
سرزندان

ا مؤلف

تذکرههای مذهبی ا مسلکی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

شعرای قرن اال بهایی

نعمة اهلل ذکایی بیضایی

1342ش

تراجم  95شاعر بهایی

گل رعنا

رای لچهمی نراین شفیو

1182

سصل اال ک اب در باب شعرای سارسی

اارنگ آبادی
ریاضالعارسین

رضاقلی خان هدایت
تذکرههای تحقیقی

گوی هندی است
1261

تراجم 354شاعر عارف

عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

ان شار شعر سارسی در

صداقی خسراشاهی

نیمة دام قرن 14

توضیحاا

آسیای صغیر
بهشت سخن

حمیدی شیرازی

1334

سخن ا سخنوران

سرازانفر

1312

گند سخن

صفا

1341

تاریخ ادبی ایران

براان

1343

تاریخ ادبیاا ایران

سرازانفر

1319

تاریخ ادبیاا ایران

شفو

1321

تاریخ ادبیاا ایران

اته

1337

تذکرههای نقیضهای
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

یخچالیه

بهار اصفهانی

نیمة دام قرن 13

بهجة الشعرا

اسرار علی شاه

1299

توضیحاا

شرح حال  76شاعر آذربایجانی در
اق فای یخچالیه ا بیش ر شواهد ترکی
دارد

آش کشکیان
راحة القلوب

تقی دان
نعمت خان عالی شیرازی

؟

نسخه موجود نیست

ااایل قرن 12

به صورا معما نام شاعران را آارده
است

تذکرههای تلخیصی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

اشعة شعاعیه

محمد حسین شعاع شیرازی

1337

من خب تذکر شعاعیه محمد حسین

ان خاب هفت اقلیم

؟

نیمة دام قرن13

شعاع شیرازی
خالصة هفت اقلیم امین احمد رازی

خالصة آتشکد آذر بیگدلی ،برادرش

تذکر اسحو

اسحو بیگ عذری بیگدلی

نیمة دام قرن 12

حدیقةالشعرا

اسرار علی شاه

1295

خالصةاالشعار

نقی کمره ای

ااایل قرن 11

خالصة خالصةاالشعار تقی کاشی

کعبة عرسان

ااحدی بلیانی

1136

خالصة عرساا العاشقین ااحدی

گلدس ه

عبدالوهاب عالمگیری

1155

ان خاب عرساا العاشقین ااحدی

لب لباب

قمرالدین علی بن ثنا اهلل

1194

خالصة ریاض الشعرا االه داغس انی

است
خالصة تذکر نقیضه ای بهجة الشعرا
اسرار علی شاه

حسینی ناصری
مص بة خراب

هالکو میرزای قاجار

1265

من خب حاکم

عبدالحکیم حاکم الهوری

1161

ان خاب هفت اقلیم

سیض اهلل همت انصاری

؟

خالصة قسمت عصری خراباا هالکوو
میرزای قاجار
خالصووة مووردم دیووده حوواکم الهوووری
همراه با دا ترجمة جدید

جونپوری
ان خاب مجمع النفایس

کهرک پت رای کایست

به نام اجیوه الودین علوی خوان بهوادر
نوش ه شده

1196

ان خاب تراجم ا اشعار ا نظریوه هوای
ادبی از مجمع النفایس

تذکرههای ذیلی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

انجمنآرا

نشاطی گرجی اصفهانی

1234

تکملة انجمن آرای ،برادرش،اخ ر بیگ

شبس ان

شهال یزدی

1277

تذکر عمومی ا تکملة آتشکد آذر

محمدشاهی

بهمن میرزا قاجار

1256

تذکر عمومی در ذیل تذکره ای با

پیمانه

احمد گلچین معانی

1343

گرجی

همین نام از همین مؤلف
تذکر گونه ای در ذیل تذکر میخانة

سخرالزمانی
تکملة مقاالا الشعرا

مخدام محمد ابراهیم خلیل

1318

تکملة تذکر قانع ت وی

ت وی
تکملة شمع انجمن ا نگارس ان سخن

راز راشن

صبا لکهنوی

1297

ریاض الفصحا

مصحفی همدانی

1236

تکملة عقد ثریا ا تذکر هندی

تکملة زینةالمدای

همای مرازی

1236

تکمله ای بر ک ابی به همین نام از

مذکر احباب

نااری بخاری

974

تکملة مجالس النفایس

حدیقة(حدایو) الشعرا

؟

اااخر قرن12

تکملة گزارش خالصة االسکار

چند شاعر گمنام شیرازی

احمد گلچین معانی

1341

شرح احوال  151شاعر در تکمیل

ا صب گلشن

همین مؤلف

شاعران ا سخن سرایان سار
تذکرههای ان حالی
عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

تذکر الخواتین

؟

1316

ان حال از خیراا حسان

تذکر کاتب

کاتب صفوی

1225

تذکره ای مخ صر من حل از مخزن

تذکر کاظم

کاظم

1287

خالصةالشعرا

عباسی گجراتی

1121

نگارس ان دارا

مف ون دنبلی

1241

الغرائب
تذکره ای مخ صر ا من حل از مجمع
الفصحا ا آتشکده
شواهد از ب خانة صوسی گجراتی است
ا عموم تراجم ا طرح تداین مّخوذ از
تذکر دال شاه است

تذکرههای م رجم

انجمن خاقان

عنوان

مؤلف

زمان تّلیف

توضیحاا

ل ایف نامه

سخری هرای

982

ترجمه مجالس النفایس

مجالسالنفایس سارسی

حکیم شاه قزاینی

929

ترجمه مجالس النفایس

بقیاة نقیاه

شیخ زاد سایض نیمردانی

961

ترجمه مجالس النفایس

مجالسالنفایس سارسی

شاه علی بن عبدالعلی

ااایل قرن 11

ترجمه مجالس النفایس

مجالسالنفایس سارسی

اسا رضوی

نیمة قرن 13

ترجمه مجالس النفایس

مجمعالخواص

عبدالرسول خیامپور

قرن 14ش

ترجمة مجمع الخواص صادقی ،ک ابدار
شاه عبا

اال

-1

-1

-2

-

-1

-

-2

-1

-2

-2

-

-3

-1

-

-4

-2

-5

-3

-

-3

-1

-4

-2

-1
-2

-1

-3

-1

-2

-4
-5

-1

-6

-2

-7

-

-1

-2

-3

-2
-3
-4
-5
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