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Abstract
Persian biographies are among the main sources in the history of literature. The
movement of writing biographies was accelerated during Qajar era and on the verge of
the Constitutional Revolution. Like other proses, the critique entered into the writing of
this period, and it took the form of ironical or humorous biographies. Similar examples
were also written for these critical-pleasantry works. One of the followers of this new
approach was Mohammad Kazem Tabrizi (known as Asrar Ali Shah). He wrote his
biography book in regard to the superficial and indiscreet thinking of the public with a
humorous tone and full of anecdotes, and called it Behjatoshoara or Romouz Nojaba.
Among various types of biographies, writing a biography like this full of worthless
poems and unconditional praises show that the author had a special motive. But this
issue has not been investigated by the researchers. This lack of clarification regarding
the writer's motivation has led to some falsifications and judgments about the work and
its author. In this study, Asrar Ali Shah's Behjatoshoara and his motivation to write it is
investigated. Also, Hadiqatoshoara is introduced and its relationship with Behjatoshoara
is clarified.
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بهجهالشعرا و رویکردی نو در تذکرهنگاری دورة قاجار
(با معرفی حدیقهالشعرا)


راضیه بهآبادی -عباس نیکبخت -مریم شعبانزاده
چکیده

تذکرهنویسیفارسیدردورةقاجاارودرآسااانةمشاروه 
تذکرههایفارسیازمنابعاصلیتاریخادبیاتاست.نهضت 
شااببیشاریگرفت؛درونمایةاناقادمانندانواعدیگرنثاربا جریاانتاذکرهنویسایایا دورهواردشادودرشا



رههایینیزبرایای آثاراناقادیامطایب اینوشا شد.ی ایازمقلادی ایا 
تذکرههاینقیض ایوهنزنمودیافت.نظی 

یشااهاسات.اوبا تقلیادازیخچالیاةماذههوباااناقااداز
روی ردجدید،محمادکام تبریازیملقاهبا اسارارلل 
یتدبیریلوام،گزینشیازیادداشتهایخودرافراه کردوآنراباقلا هواوومازا وح ایاات
ینگریوب 
سطح 
تذکرهراازاشعارسساتو
لویهوافسان هایغریهآراست.اوای اثررابهو الشعراورموزنوبانامید.نویسندهای  
یقیدوشرطای اشعاروسرایندگانآنهاراساود؛الباا نویساندهدرنوشاا 
یارزشوهوویولفامیراگردآوردوب 
ب
ای اثرانگیزهایویژهداشتک ازنظرپژوهشگرانب دورماندهاست!آش ارنشدنهاد ایا نوشااار،مخالفاتهااو
یشااهو
داوریهاییرانسبتب ای اثرونویسندةآندرپیداشا است.درای پژوهش،تذکرةبهو الشاعرایاسارارلل 
انگیزةنوشا آنبررسیمیشود؛همچنی بامعرفیتذکرةحدیق الشعرایاسراروبررسایارتبااطآنباابهوا الشاعرا،
میشود .
هد نگارشبهو الشعرا،یعنیروی رداناقادیومطایب ایآنروش تر 


واژههای کلیدی 
یشاه 
تذکرهنویسیقاجار؛بهو الشعرا؛حدیق الشعرا؛اسرارلل 
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1ـ مقدمه
1ـ 1تذکره و جایگاه آن در نثر فارسی ابتدای مشروطه
یادآوردن،آنچ موجهیادآوریشود،وسیل ةتذکر،یادگار،ازجمل معاانیتاذکرهاسات(دهخادا:میا مااده).تاذکره
تذکرههایادبیفارسیازسنتاخبارنگاریو
دراصطال کاابیاستک درآناحوالشالراننوشا شدهباشد(همان) .
یزریا :7308،
معو نویسیونوشا هاییمانندهبقاتوانسابدرلل وادبلربیااسالمیریش گرفاا اناد(قرباان 
 110ا)117؛اماکمالای آثارنایوةبالیدندرفرهنگشعریفارسیاست.بادقتدرفهرستتاذکرههاایفارسایدر
هولحدودهشتقرنتذکرهنویسیفارسی،ازمناقهالشعرادراوای قرنشش هوریتادورةمعاصر،میتواندریافت
یتوانادللاتهاای
ک جریانتذکرهنویسیروب افزایشبودهاست(اصای .)381:7300،ایا پیشارفتوافازایشما 
آنللتهالبارتاستاز:

مخالفیداشا باشد؛برخیاز
افزایشمخیرةادبی(افزایشتعدادشالرانوانواعشعرباگذرزمان)؛ گسارشتوج ب ادبیاتوفرهنگفارسیدرلهدصفوی وقاجارهمراهباگسارةم انی،نوعمخاههو...؛ تأکیدبرحفظناموآثاریک درشرایطمخالفمانندحملةمغولوغزهاو...شایدازبی رفا باشند؛ وگفامانهایادبی .

جریانهایشعریوبیانی ها

افزایشدرایرانازدورةصفویب تذکرهنویسیشالرانمعاصربیشارتوج شد.تذکرهنویسیدرای دورهحالتمیانا روی
تذکرهنویسایفارسای
دورهایویژهدر 
رقابتهایتندتبدی شد؛امالصرقاجار 

خودراازدستداد7وب بازارپی ارو
است.تذکرهنگاریدرای روزگاربسیارش وفامیشود8ب گون ایک محکومعیارالزمبرایسنوشساخ شناسایو
یرود 3.
مای هایموقوقریح وقدرتشالریب شمارم 
خنویسای،روزناما نگااری،
ینامند.درای دورهکمابیشهم نوعنثری اتااری 
قرنسیزده رالصررسااخیزادبیم 
یهااینثارفارسایدرآسااانةمشاروه دردوموضاوع
داسااننویسیو...اوجودداشت.مه تری ویژگ 

تذکرهنویسی،

درخوربررسیاست:ویژگیهایلفظی()formوویژگیهایموضولیودرونمایگی(.)themeاناقادبارزتری ویژگای
نثرای دورهاست؛«اناقادازهم  کسوهم چیز؛ازشاهورجاالح اومایگرفاا تااشاالرانونویساندگانوماردم
لادی»(رحیمیان.)83:7308،پرداخا ب ای درونمای ،ک ک دستمایةنویسندگانتذکرههانیزقرارگرفت.بااتف ار
درتذکرههاوبررسیسیرتاریخیآنهادرفاصلةقرنشش تاچهارده هوری،مایتاواندریافاتکا معرفایادبیاات
ینام نویسیوسپسب جانهنوشا تاذکرههااییباانگااه
شعریدرزبانفارسی،ازگزینشاشعارتنها،ب سویزندگ 
اناقادیپیشمیرودوسرانوامب ش


تاریخادبیاتنمودمییابد.بعضایازتاذکرهنویسااندرلصارقاجااربا بیاان

دیدگاههایاناقادیدرزمین هایمخالفپرداخاند؛ماننادتفااوتهاایساب یشاالران،سایردگرگاونیشاعر،برخای
موضولاتنظریدربارةشعروشالری،مسای اجامالیادبیااتو7....هنازومطایبا دراناواعنثارایا دورهوحاای
تذکرههاینقیضا ای5
تذکرههایای دورهنیزنمودیافتو 
دورههایبعدبااهدا اناقادیکاربردیافت.ای روی رددر 
یشااهتبریازی
بالح هنزب نگارشدرآمدونظیرههاییبرآننوشا شد.ی یازای نظیرهها،بهو الشاعرایاسارارلل 
است.بیتوجهیب نوعای اثر،برداشتهاوقضاوتهایمبهمیرادربارةآنب همراهداشا است(ر.ک:مواد:7317،
)70-71؛(اسرار)7881:7318،؛(اقبالآشایانی778:7380،ا .)777
یاندوب هورکلیب همی سابه
یوتاریخیوجغرافیاییورجالیوشعر 
تذکرههاسرشارازاهاللاتکاابشناس 

بهو الشعراوروی

ردینودرتذکرهنگاریدورةقاجار 03 /

گرفاارتصحیفوتحریفوگاهتخریهکاتبانوحاینویسندگانشدهاند؛نویسندگانبعدیک ک ایا تحریافهااو
یدقاایو
نادرسایهارابدونجساوووتحقیا با مناابعبعادتراناقاالدادناد.درتاذکرههااینخساای با سابهبا 
یشود.افسان پاردازی،معرفای
یهایتاریخیبسیاریدیدهم 
جساوون ردندرآثارواحوالشالران،خطاهاوسه انگار 
اغراقآمیزومبالغ درساایششالران،رونویسیبدونکن اشوپاژوهشازتاذکرههاایپیشای ،دوساتداشاا هااو
یهاوبیدقایدرگزینشاشعار،ازلیههاوکاسایهایتذکرههاینخسای فارسایاسات.موضاولاتیاینچنای 
دشمن 
یشودک پژوهشگرانهراشاباهوناراسایوناه خوانیمحاوایتذکرههاراب ای ویژگیآنهانسبتدهنادو
موجهم 
قضاوتهادربارةتاذکرههاایمنظاورنیازآشا ار

درپیبررسیبیشاروواکاویانگیزةنویسندگانآنهابرنیایند.ای گون 
است؛همانگون ک هموارهدربارةتذکرههایمشاب آنونیزتذکرههاایتقلیدشادهازآننیازدیادهشادهاسات(ر.ک:
یتواننادیادهگرفات.اساافادهازمانایپیراساا ،
اخوانثالث.)775:7317،البا اهمیتتصحیحنسخ هایخطیرانم 
اصلیبایسا درکارهایتحقیقیاستوراهرابربرداشتهایسطحیواشاباهخواهدبست.آش اراستک ایا گونا 
برداشتهایسطحیوقضاوتهایلووالن ،برخاسا ازمراجعةشاابزدهب هما یااقسامایازماا تصاحیحنشادة
ةمعرفیشدةحدیق الشعراونیزبررسیساایرتألیفااتاسارار،تصاحیحوتحلیا و

تذکرهبودهاست.بااسافادهازنسخ
بازشناسیمنابعوروشبهو الشعراآسانخواهدشد .
درای پژوهش،باتحلی بهو الشعراومراجع ب منابعمخالف،ب ویژهآثاردیگرنویسنده،للاتنگاارشایا اثار
همچنی نوعتذکرهبررسیشد.سپسباتوج ب آن،برخیویژگیهایمحاواییوزبانیماا تاذکرهبیاانوباامعرفای
حدیق الشعرایاسرار،ارتباطآنبابهو الشعرایاونیزآش ارشد؛درنایو بعضیابهامهادربارةارتباطای دووانگیازة
نوشا آنهاازبی رفت .
1ـ 2رویکردی نو در تذکرهنگاری
انگیزههاینگارشتذکرههامافاوتبودهاست0.درمیاناهدا وانگیزههایگوناگون،فراه کاردنتاذکرهایبارای
هایویژهایماننداناقادوهواووسارگرمیو...رادنباال

بیماننداستک هد 
ثبتاشعارسبُکوبیارزش،انگیزهای 
یکند.میرزامحمدللیمذههاصفهانیماخلصب بهار1باانشاییب شایوةآتشا دةآمربیگادلیازاشاعارسساتو
م
گفاارناسودمندلدهایازیاوهسرایانوهرزهدرایانلصرخودسخ میگویدواناقادمیکند؛بیهودهگویاانیکا ادلاای
شالریوسخنوریداشاند.مذههدرپیآنبودهاستتایخچالی 0رانقیضةآتش دةآمرقراردهد؛1امااثاراو«درواقاع
یهاایدلناوازو
نقیضةهمةتذکرههاست»(همان.)778:ای روی ردِویژةمذههومرایافادبایهماراهبااهنزپارداز 

لطافتبیاناو،هموارهتوج همگانرابرانگیخا استونظیرههاییدرتقلیدازآنایواادشادهاسات(ر.ک :زیااریو
رههاییخچالیةمذهه،بهوا الشاعرایمحمادکام تبریازی(ماولاد
فشارکی 707:7318،ا.)708ی یازمه تری نظی 
7805ق)استک باهماناهدا اناقادییخچالی نوشا شدهاست؛امااناقادوالاراضاورنگیدیگردارد .
نویسندةیخچالی برآناستک آتش دهسرمش کاراوبودهاست78.او«تنهاهر کلیتذکرةخودراازآناقاباا 
کردهوتعهدچندانیب رلایتاسلوبآننمیبیند»(همان.)708:اسرارنیزدرپیرویازنظیرةخاودماننادماذههبا 
تقلیدکام الاقادیندارد.ای ویژگیدرنظیرهنویسیونقیض پردازیساودهشدهاسات؛زیارااجباارووادارشادنبا 
یکنادونایواةخاوبیبا دساتنمایآیاد(ر.ک:
تقلیدلبارتب لبارتوکلم ب کلم ،میدانرابرایهنرنماییتنگما 

انثالث731:7317،و.)700
اخو 
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2ـ بهجهالشعرا و نویسندة آن
یشااه( 777805احادود787375ق)اسات.اوازپاانزده
نویسندةبهو الشعرا،محمدکام تبریزیملقّاهبا اسارارلل 
هجاوییو
سالگیقصدداشتتازندگانیراب نوشا بگذراندوازهمانزمانب سرودنغزلپرداخت؛اماب سبهلی 
یسراییوسپسسااایشامماة
ن وهشنزدی ان،زمانیراب خاموشیگذراندوبعدهادربیستوچهارسالگیب مثنو 
رویآورد؛امادوبارهبالیهجوییتنگنظرانروبروشد73.پسازآندرسال7811هواری
اههاروسامدیدگانکربال 
یشااه،نساخة
قمری،فردیاورابرمیانگیزدک «لزیزا!دلبدمدار.سخ رامواف هبعاها روزگااربیاار»(اسارارلل 
یداشا دوسااندرسارودههاا
یخواهدک درنوشا ،خودپسندنباشدوب جایچ ام سراییوگرام 
)0:1380وازاوم 
شمیشوند(همان).اسراردرمقدمةبهو الشعراب 
ب هوورویآورد؛زیراهووگویاندردیدةمردمروزگاربیشارساای 
ای ماجراوچگونگیتصمیمشبراینوشا کااباشارهکردهاسات؛اوشابیدرخاناةی ایازدوسااانشیخچالیااة
یزبان)رامیبیندک درلهدمحمدشاهنوشا شدهاست.ی ی
میارزامحمدللیندی (درشر حالبعضیشعرایفارس 
میبودیک مومول ایه دراحواالتواشعارشعرایاتاراککا 
یگوید«:چ  
یزباناندرآنجمعبا هعن م 
ازفارس 
یشاه،نسخة.)8:05780اسارار
ند،درجمیشدتاکماالتلالیةای سلسلةللّی میفهمیدی »)اسرارلل 

درای خاکپاکا
یگیاردبا خواسااةایا 
ازای سخ غمگی میشودوبرایالاراضب ای شرایطوش وهازپسندلاوامتصامی ما 
یکند .
دوستجامةلم بپوشاند.پسب قصدش وهواناقاد،کارنگارشتذکرةمطایب آمیزخودراآغازم 
اوکاابیدربارةاشعارسخنورانبذل سراونوح خوانان آمربایواننوشا بود.ای اثرشار حاالکساانیاساتکا 
بیشارشعرهایشانب زبانترکیبودوبرخیغزلیاتوقطعاتوربالیاتفارسیدردیوانشانکاربرداندکییافاا باود.
اسارارایا اثاارراحدیقا الشااعرا(تااألیف777810ق)ماینامیااد.اساارار،خاوددرمقدماةایا کااابآنرامیلایباار
یخانهدایتمیداندومعاقداساتایا اثاردربردارنادةشاالرانیاساتکا ناامیازآنهاادر
مومعالفصحایرضاقل 
مومعالفصحاوسایرتذکرههانیامدهاست.اوباهد اناقادازبعضیاشعارسستوبیمازةساخنورانروزگاارخاود،
گزینشیازیادداشتهایخودفراه کردوآنراباقل مزا وچاشنیهووآراستوباح ایاتوافسان هاییلویه
وحیرتآورهمراهکردوآنرابهو الشعراورموزنوبانامنهاد.هد اصلینویسندهازتادوی بهوا الشاعرا(تاألیف
757811ق)«،نقدبعضیازاشعارسستوبیمزةسخنورانآنقرنمیباشدک م بابمطایب درمقابا یخچالیاةمیارزا
سادهدلورفیقانهووپسندازای کاااب
ابوهالهمذههب قل آوردهاست»(تربیت 03:7310،ا.)08انبوهیازلوام 
ینویسد«:اوراقیچندازنظ [و]نثردرتنبیا 
ومطایباتوهوویاتآناساقبالکردندوآنراساودند.اودرای بارهم 
وت بیرشعرایبیقوافیوقوالدک درمعل خانةابودخانیهنوزازتدریجآحادب مدارجلشاراتلاروجن اردهاناد،
ضحکآورمانندکلیاتنشاهیوسوزنی،مسامیبا 

تلفی شده ،مسمیب بهو الشعراگردیدواهباقدیگرازح ایات
دلکسا هواومآور
سادهدلورفیقان 
رموزنوباجمعآمد.هنوزازمسودةاوراقب ترتیهاهباقنیامدهبودک ه ساالن 
تنویسینهادناد.لماومالناا با دیادنشراغاهوبا خوانادنشهالاهگشااند»...
شده،بناینسخ برداریوصور 
یشاه،نسخة0:1380ا .)1
(اسرارلل 
یتدبیریمردمروزگارشنگاشتوازاین راساایساخ 
یهاوب 
ینگر 
اسرارای کاابرادراناقادب همی سطح 
آنفردبرویآش ارشدودرواقعلوامراچنی غاف و«زنبوروارب دورشیرینیآنزهارهالها دایرشاده»(هماان)
ینویسد...«:الک خودمدرپیشنفسخودمنفع وشرمندهبودمکا چارابایاد
یشود.اوم 
یبیند،بسیاراندوهگی م 
م
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صیرت،لاقبتاندیشنشده،مآلامررامالحظ ننموده،مرت هفعلیولملیبودهباشادکا درآینادهازآثاارو

مردباب
لالمتاوهد سرزنشوشماتتاه وجدوحالباشد.اگرچ االنبزرگانلصرواکابرزمانماهالهکمالومربی
اه حالنیست؛الک ازانصا دوراستک ازبرایدیگرانخودرادرمیانساربلندان،ساراف ندهوشارمندهکنایو
بل درمومعفصحاازهلقاشمردهشوی»(همان1:ا .)0
هورک گفا شدروش  نشدننوعای تذکرهوهد ازنوشا آن،داوریبعضیازپژوهشگرانراتحتتاأثیر
همان 

قراردادوای موضوعب شگفایوابهامانوامید(براینمون ر.ک:مود 71:7317،ا.)70براسرارخردهگرفا شدک 
یهیچپرواوتغییرینوشا استوابیااتیپارازدشانامراباراینمونا 
اوالفاظرکیکولباراتمساهو شالرانراب 
آوردهاستویااین اشعاریکشالررابرای«اشعارلرفانیمثالآورده،اماامضامونآناشاعارحااویبناگکشایدن
نشهاایاو
است»!(همان)71:؛بایدگفتاسراردرمقدمةبهو الشعراونیزبعضیآثاردیگرشتوضیحمیدهدک گازی 
یهااونظرهاای
بزرگنمااییونیشاخندبا چاپلوسا 
درای کااببرایمطایب بودهاست؛یعنیای اثرب کنای وبرای 
تذکرهنویساننوشا شدهاست.
یپایةبرخی 
ب
یتادبیریهاا
اوبسیارب سلیق وپسنداه زمانخودوبزرگانلصرشخردهمیگرفتوکاابرادراناقادب ای ب 
هوریک حایپسازگردآوریتذکرهبارایچنای نوشاا هااییخاودرا

یوناشالرپروریهانوشت؛ب 

وسخ ناشناس
یدهاد
یشمارد.اوپیوسا درپیدفاعازانگیزةنوشا ای تذکرهاست؛برایمثالتوضایحما 
یکندوازهلقام 
سرزنشم 
ک « نگارندةای کاابمبارکن ای مومول راازبراینمودنلیهکساندرستنموده؛ن .بل بنایشب ارشاداست
یشاه،نسخة.)735:05780اودرحدیق نیازازهارفرصاایبارایتوضایحو
ک نگاهکرده[و]لبرتنمایند»(اسرارلل 
ینویساد:
تبیی انگیزةخودبهرهمیبرد؛برایمثالدرپاسخب گروهیکا ساایزهگاریوسارزنشرابناانهاادهاناد،ما 
«...گرچ دردیباچةمرآتالمذاههوبهو الشعراسابهتاألیفایا دوکاااب[بهوا وحدیقا ]رانوشاا [ام]،الکا 
آوریایشانکشیدهام،همگیازجهتتاذهبه

مخاصرشای استک ای هم اززحماتومشقاتک درتلفی وجمع
اخالقه  وهنانبودک بل رنگخودپرسایراازآیینةصنوبریایشانزدوده؛لالیقةلوارضیک با ایشاانمسااولی
شدهمث ل سروب روداردتاهمگیلیهای هم لفامیوشاالریکا درحقیقاتآنراهناردانساا ایا ،مالحظا 
نمایی (»...همان،نسخة .)771:8011
یتادبیریایشاان
تذکرهاشراآراسا وپاککردناخالقه وهنانونمایشب 
اسراردرای سخنان،هد ازنگارش 
حیرتآوروهماوارهدورازادببیاانکاردهاسات.اوباا

تهای
ونازیباییلالی آنها،لالق ب هووولفامیوح ای 
یهاوتعریفوساودنهایناب جایتذکرهنویسانمعاصارش،آنهاارانقادمایکنادو
یهاوشالرتراش 
بزرگنماییلفام 
ینگریلام وچیرهشدنای لالق هاگناه ارمیداند
درحقیقتای گروهرادرش گیریای جریانهاورواجسطح 
وخواساارشعروهنرناباست .
مفیدبودنتذکرهوبهرهبردناه دلازآننیزازن ا هایدرخورتوج اسارارباودهاسات؛اودربیاانللاتمکار

یکندک مکرای گروهراباآگاهیوبارای
تعدادیازبلندپایگانوپرمایگاندرردیفژاژخایان،ب ای موضوعاشارهم 
بهرة مخاهبانویژهدرتذکرهگنواندهودرای بارهکوشیدهاستتااشعاریازایشانبیاوردک بااسابکوشایوةایا 
اگرکسیلیهجوه باشدک دوس نفرمرشدیک درپایةرشدومایةصاال ،بل ا 

مومول ه خوانیداشا باشد«:
ایودرسلکژاژخایانشمردهای؛مث موالناافادوییاا

سمتاساادیدارند،چرادرای ورق همرنگوی راننم 
وده
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موالنالعلییاموالنافناک ای هرس مذکورراپایةبلندومایةارجمنداستک دخ ب شعرایای لوال ندارد؛لذری
دوس نفراه دلبیناد؛ثانیااً
ک دراینوادارمدوچیزاست؛اوالًیکنفرصاحهدلاگربدی مبارکنظرکند،الاق یک 
بعضیازاشعارشانک قریهب سبک[و]سیاقای مومول است،زینتاوراقشنمایی »(همان،نسخةخطای:05780
730ا )735
3ـ حدیقهالشعرای اسرار و ارتباط آن با بهجهالشعرای او
ینویسد«:میرزارضااقلیخاانلاال باشایمسااخلصبا 
اسراردرمقدمةحدیق الشعرادربابانگیزةتألیفای کاابم 
مومعالفصحانوشا ...بنایای مومعمبارکراگذاشاا با مقصاوداین ا احاواالتجمیاع
هدایت،تذکرهایمسماب  

سخنورانودانشمندانلال راگنویده[ی]اوراقای مبارک کردهام؛لهذاهرکسراقوةادراکومکاوتباشاد،خواهاد
هانامنبردهاند؛بل محسناتکالمشاننفهمیدهاند(»...همان،نسخة

دانستک ...اساادانیهساندک درهیچیکازتذکره
...«.)7:8011وازشعرای[ی]ک درتذکرههانامبردهواحواالتواشعارشان[را]نوشا اند،رفعنظرکاردهواکافاابا 
چندنفرک نامشانمحوقل گشا ،ثبتکردی »(همان .)0:
یدهد؛درایا بااره
اشارةمبه اسراردرمقدمةبهو الشعرا،ارتباطآنراباحدیق الشعرایاوب هورآش ارنشاننم 
نظرهایمافاوتیارام شدهاست.گویاحدیق الشعرا«اناخابیاستازتذکرةبهو الشعراتألیفخودوی»(گلچی معاانی،
،ج.)730:7همی مضمونرامصححمعار العارفی نیزت رارمیکند(ر.ک:ایرجپور.)08:7313،البا باادقات
 7303
یشااه
دهایازحدیق است.اسارارلل 
درتعدادوناموشر حالشالراندرای دوکااب،میتواندریافتک بهو گزی 
یخواهدک «دربعضیازاشعارک دراحواالتشعراواشعارشانمطاب حدیق الشعرانباشدبا نگارناده
ازخوانندگانم 
یشااه،نساخة)7:05780؛بناابرای ایا ادلاا
لیهنگیرند؛شایدای اشعارآنوقتب نظارنرسایدهباشاد»(اسارارلل 
ادداشتهایحدیق الشعرارابرایتألیفتذکرةبهو الشعراتدوی کردهبود .

یشودک اسرارمناخبیازی
یترم 
پذیرفان 
ادداشتهایشاشارهکردهاسات(هماان،نساخة:1380

البا خوداسرارب توج لمومیونسخ برداریاهرافیانازی
)0؛امامه تری للتایوادآشفاگی،گردآورینسخ هایمافاوتازای دوکاااباساتکا نویساندهدرزماانهاای
اندرآثارمخالفاوبااشارههایماضاادومافااوتیازخاودنویسانده

مخالفانوامدادهاست؛ب همی سبهخوانندگ
روبرومیشوند.افزونبراینهااسراردرای نسخةحدیق الشعرانیازدرپایاانبوساااندوم(هماان،نساخة)770:8011
یدهدک نسخةاصلیونخسای کاابرابدونملحقااتآماادهکاردهباود؛اماابادخواهیازرویحساادت،
توضیحم 
ایللیحدهنداشا ک دوباارهمساودهآیاد»(هماان)،بعادهاهماان

یکندواوچون«نسخ 
برگ هاییازنسخ راپارهم 
اوراقپریشانراجمعآوریمیکندو«ب همراهیکدوفردازاشاعار» چنادنفاردیگاردرجایگااهملحقااتبا کاااب
میافزاید؛البا ب ای ن ا نیزاشارهمیکندک ای افارادبارایخودنمااییشاعرینوشاا وفرسااادهانادوبا اصارار
کدامیکازیادداشتهایخاودرا
خواسا اند درتذکرهگنواندهشود؛بنابرای روش نیستک اسراردرگردآوریبهو  
دراخایارداشا است .
درای نسخةحدیق الشعرا،شر حال758نفرازشالراندریکمقدم ودوبوساانوبخاشملحقااتگاردآوری
شدهاست؛درهرقسمتترتیهالفباییرلایتمایشاود.دربوساااناول88شاالرودربوساااندوم05شاالرودر
ملحقاتنیز05شالرمعرفیشدهاند .بوسااناولویژةتراج شالرانفار وبوساااندوموملحقاات،ویاژةشاالران
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بخشبندیارام میکنندوسپسدراراماةتاراج ،
ترکاست.ب هورکلینویسندگانبرپایةناموهر کلیکااب،نولی 
یویژهایندارد؛پاسازمقدما ،شار حاالشاالران

بخشبند
یبرند؛امابهو الشعرایاسرار ،
ترتیهالفباییراب کارم 
برپایةحرو الفباتنظی شدهاست70.دربهو الشعرا،تراج 00شالرآوردهشدهاستک 03نفرازبوساااندومو78
شدهاندو77شالرآننیزدرحدیق نیساند .
نفرآنهاازملحقاتتذکرةحدیق الشعرایاوگزینش 

4ـ بررسی بهجهالشعرا و تحلیل برداشتهای نادرست از آن
لنوانبندیهموارهبامحاواوش

یشاا هناامتاذکرهاشرابهوا الشاعرا71ورماوزنوباا
تذکرهارتباطدارد.اسرارلل 

70

گذاشت(همان،نسخة)3:05780؛زیرادرآناشعار7100نفرازشالرانبذل گوبرایهنزومطایب آوردهشادهاسات.
البا اسافادهازواژهها ییمانندمومع،روض ،حدیق و...ک مفهوممومول رابرساندنیازبارایناامگاذاریتاذکرههاا
اسافادهمیشد؛وج تسمیةحدیق الشعرایاسرارب ای مفهوماشارهدارد .

اسراردرتألیفتذکرةبهو الشعراب  شالرانسرزمی آمربایوااندرلهادقاجاارتوجا داشات.اوبا ایا ن اا ،
یبردک مم
یکند؛ب ویژههرجاگمانم 
یجایتذکرهبااصرارتأکیدم 
افزونبرمقدم ،درجا 

استشالریباشاالران

یآورد؛برایمثاالدرمیا 
یکندونامآنشالرانرانیزم 
دیگرباتخلصمشاب اشاباهگرفا شود،ای ن ا راگوشزدم 
ینویسد «:مخفینماندهرشالریک نگارنادةکااابدرایا مومولاةمباارکناامبارده،ازشاعرای
موالنااسمالی م 
معاصری ماست؛بدی معنیک همةاینهادرلهاددولاتقاجاریا مهاورنماودهانادوشاعراییکا درلهادماضای ،
ه تخلصمعاصری ماستخواه نمود»(همان1:ا .)0
بتآمیزبعضیازاشاعارترکایسساتونااسااوار
هد اسرارازنگارشتذکرةبهو الشعرا،اززبانخودش،نقدهی 
سخنورانمعاصرشاست؛البا اشعاریانگشتشمارازای شالرانب فارسییالربینیزآوردهاست.گفانایاساتاو
درچندجایتذکرههد خودراازنوشا بهو الشعرا بیانکردهاستوحایدربارةشالرانپرمای اشاارهداردکا از
یقیادی
میاناشعارآنان،شعرهایسستوهوویبیانشدهاست؛امابازمناقداناوراازنظرگزینشهایشاعریبا با 
ماه کردهاند؛ازجملةای نقدهالبارتاستاز«:الفاظرکیکولباراتمساهو درشعرشان[صااحبانتاراج ]زیااد
استومصنفکاابه بیهیچاباییلی الفاظرانوشا است»(مود)70:7317،؛«هفتبیاتازقصاامدش[درباارة
افسراردوبادی]راه براینمون آوردهک پرازدشناماست»(همان)3:؛«شاعراییراکا اشاعارسساتوبایمازهو
ناموزونگفا اند،جمعکرده»(نخووانی.)585:7373،البا ای امهارنظرهادرستاست؛اماهد نویسندهازنظاردور
یپایاة
یهاایبا 
یهااولفاام 
ماندهاست.درروزگاراسرار،اناقادب ش هایمخالفیاست.اودرالاراضب دروغبااف 
بعضیتذکرهنویسان،مومول ایازاشعارسستشالرنمایانروزگارشراگردمیآوردوآنهاراباهمانالفاظبایپایا 
یهاازشالرانبرترنیزاشعاریسستوهواویبرمایگزیناد؛بارایمثاال
یسااید.اوحایبرایبزرگنماییای زشا 
م
دربارةهمی موردپیشی میگوید «:موالنا[افسررا]غزلیاتآبدار[و]قصایددُررباربسیاراست؛ل

چندبیتازبااب

یشاه،نسخ .)77:05780محمدکام تبریزیتألیفاتبسیاریب نظا ونثاردرزمینا هاای
مطایب ثبتشود»(اسرارلل 
رجپاور 07:7313،ا)11؛(حساینی،7308،ج 00:78ا.)08
تاریخ،منقبت،مذاهه،لوایه،لرفانو...دارد(ر.ک:ایا 
ششهزاربیتدرمنقباتللای(ع)،
منظوم هاییمانندسرووگ ب تقلیدازخسرووشیری نظامی،میراسرارباحدود 
اسرارالب اءب پیرویازشاهنام ،شمسالهدای ،اح امدی ،شیخصنعان،دیواناشعاریمشام باربیساتوپانجهازار
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یشاهشعرآشاناودرنویساندگیزبردساتباوده
بیتونیزشر دیوانانوریابیوردیو...گویایای استک اسرارلل 
است .
یشاهدربهو الشعراقویورواناستوازهبعرواننویسندهنشانداردودیگرآن اودسایدرنظا 
انشایاسرارلل 
ونثرداشا است.اسرارتذکرهرابرایمعرفیاشعارترکیشالرانآمربایوانگردآوریکردهاسات؛امااخاودبا اقاضاای
یگاو
وانهاایشاالرانفارسا 
یآورد.ای موضوعنشاندهندةآناستک دردی 
کالمازاشعارفارسیبرایگفاارششاهدم 
دقتومطالعةبسیارداشا است88.اودرسراسرکاابشهرجاشر حالیمینویسد87،ازتوصیفهایمبالغ آمیازوهماراه
بااغراقبهرهمیبرد؛بنابرای اسانادب نظرهایاودربارةبیشارشالرانوقوتاشعارآنهابایادبررسایشاود؛زیاراهاد 
اسرارازنگارشتذکرهاشهنزومطایب بودهاستوبیشاارشاالرانرابا سُاخره،برتاری وکاما تاری ودانااتری و...
یداند!
جوابگویبزرگانیمانندحافظوسعدیو...م 

یخواندوحایآنانراباه کنندةپیشگامانوماأخری و
م
تذکرههاگریزناپذیربودهاسات.

باتوج ب شباهتتخلصهایشالران،دره شدنشالرانمخالفبایکتخلصدر
سبکشناسایخاودکماک
بعضیازگردآورندگانتذکرههاازشواهدیمانندشرایطتاریخیوشواهدشعریویادانش 
کردهاناد.
گرفا اندتادستک شالریراباشالردیگردرنیامیزندوهرجاالزمبودهاستتوضیحاتینیزدرای بارهبیان 
گفانیاستحایدربهو الشعراک تذکرهایهنزگون استب ای موضوعبسیارپرداخا شدهاست؛شایدازایا گونا 
یگوی اد
یدهد.اودربارةموالناااسامالی ما 
توضیحاتاسراربی سُخرهوپوچگوییبرود؛امابازه توج اورانشانم 
یشااه،نساخ 
نبایدبااسمالی کمالشالرقرنهفا امغوالناورادراصفهانب قا رساندندااشاباهشاود(اسارارلل 
ینویسد «:مخفینماندک موالنابلبا ساوایازبلبا هنادیاساتکا درزماان
.)1:05780اسراردربارةموالنابلب م 
یدهدک «مومالًدرمعاصار
اکبرشاهگرکانیمعاصرهوهیهندیبود»(همان.)71:همچنی می موالنافایضتوضیحم 
ماس نفرازشعرامهوروتوالنمودک تخلصشانبناب تقریهدریکح است.ی یفیض»ک اه دربنداساتو
«جزدوس ربالیک دردیباچةکنزالمصامهدرتوصیفموالناقمرینوشا ،ازهرزاشعاراوندیادهام»وشاالردیگار
ینویسد .
فیاضک غیراس «ازاوه اهالعندارم»(همان)775:وسپسازفایضوسرلتفه ونی وییهبعویم 
یپایا و
یتحقیا وبا 
محمدکام تبریزیافزونبرتوصیفهایمبالغ آمیازپراکنادهدرهماةکاااب،بارنظرهاایبا 
یتازدومی تاراج چنادتا ازشاعراآشا اراایا گونا 
قضاوتهایماضادبعضیتذکرهنویساندربارةشالراننیزم 
یگیرد؛برایمثالدربارةموالنااسمالی میگوید«:ب غیرازاسمیوچندبیاتازاشاعارش»
قضاوتهاراب ریشخندم 
نشنیدهاست؛امابالفاصل آش اراچندسطردربارةاوسخ مایگویادکا «شاالریباودفصایحزباان[و]لاارفیباود
ملیحبیان»ک «ازمالحتکالمشتوانفهمیدک دردایرةمعرفتبیمث وبیبدی خواهدباودوبارهماةللاومداراو

یکنادکا موالناا
مسلط...درللوماتماعددهگویسبقتازهمگناندرربودهاست»!(هماان.)0:اوهمچنای ادلااما 
جودیدرمصایبتوروض خاوانی،غزلیااتساعدیوحاافظودیگرانراچناانباامناسابتماایآوردهاساتکاا 
یآورد،ب هورکاما خاال ایا ساخ را
گاوییایشانغزلیاتشانراویژةروض خوانیسرودهاند؛اماابیاتیک مثالم 
یکند(ر.ک:همان33:ا .)37
ثابتم 
یبهاره
ناگفا نماندک تذکرةاسراراناقادیوریشخندیاست؛امامخاههخودراازدریافاتبرخایاهاللااتبا 
یگذارد.نویسندگانتذکرههاهموارهدرضم شر حالشالرانب آثاروتألیفاتودیاوانهاایشاعریایشااننیاز
نم 
یبرناد.اراماةایا اهاللاات،خادمتمهمایبا 
یکنندوحایازکاابهااوآثااردیگارخودشااننیازناامم ا 
اشارهم 
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تاریخادبیاتنویسیاست.نویسندةتذکرةبهو الشعرامی موالناهالهمحزون،موالناغ دل،موالنامضاطروچنادتا 
دیگر،ازدیوانها وآثارآناننیزیادکردهاست(ر.ک:همان700،738،788:و.)...همچنی آنگااهکا سافرهایموالناا
ینویسد«:شار هماةآنهاارادرروضا الح ماا
یکندوم 
یدهد،ب کاابخوداشارهم 
لعلیومالقاتهایاوراشر م 
نوشا ام»(همان .)707:
هموارهتذکرههامنبعدریافتبرخیاهاللاتاجامالی،للمی،ادبیو...هساند.تاذکرةمطایبا ایاسارارازبیمااری
نصابالصبیانابونصارفراهای

یدهد(همان)710:وب ترجمةترکی
هم گیروبادرحدودسالهای7807هوریخبرم 
یکند(همان.)700:درسراسرتذکرةبهوا الشاعراگازارشهااوح ایااتی
ازموالنامضطر88ب ناممشوقصبیاناشارهم 
یتواندریافت؛مانندرواجرفاارناپسندوآفتاجاماالیشااهدبازی
استک برخیاهاللاتاجامالیراازمیانآنهام 
یپردهازآنهاگزارشمیدهد(همان758،701،701:و)...؛نمون هایدیگریازای ناوعنیازدرایا اثار
ک نویسندهب 
مشاهدهمیشود.


5ـ معرفی نسخهها
5ـ 1حدیقهالشعرا 
الف)درجلداولتاریختذکرههایفارسینسخ ایازحدیق الشعرانامبردهشدهاست.ای نسخةنوشاا شادهدرقارن
جحسای نخواوانیاسات(83ر.ک:گلچای معاانی،
سیزده هوری،درتبریزوماعل ب کاابخانةخصوصیجنابحاا 
،7303ج)730:7؛گلچی معانیب اسانادسخناناقباالآشاایانیدرمولاةیادگاار( 778:7380ا)777ازآنناامبارده
است 87.
یشاود.
ب)نسخةشمارة8011ک باکد3808178درگنوینةنسخ هایخطیکاابخانا ملایتهاراننگهاداریما 
محمدجعفرای نسخ رادرتاریخ7381هوریقمریبرکاغذفرنگیوب خطنساعلی خاوشنوشات.ایا اثار17
برگ77سطریوجلدچرمیدارد .
گویانویسندةتاریختذکرههایفارسیازنسخةکاابخانةملیآگاهینداشا ؛زیرانامیازآننیاوردهاست.ای نسخ 
یشود.اس شالرانی
باخطنساعلی خوبوخوانایینوشا شدهونسخةکاملیاست؛ب همی سبهدرادام معرفیم 
ک شر حالآنهادرای تذکرهآمدهاست،برایاسافادةپژوهشگران،ب ویژهدرحوزةتااریخادبیااتلصارقاجاار،در
یشود .
ادام بیانم 
بوسااناول:اصطبلی،اصغر،آزرمی،باخرزی،تموزی،تونی،جاانی،حیاوتی،حاللای،خلاوری،خموشای،دلغا ،
داغدار،رزمی،سبزی،شمشاد،صنوبری،صبوری،کفری،مؤبد .
بوسااندوم(مکرشعرایترک):آتشی،اسمالی ،اشکریز،المی،افسر،باقر،پرغ ،پروان ،تاالندی،توپچی،ثاقاه،
جبار،جوری،حس سرابی،حقیر،حلی هروی،خلیف ،خیام،بلب ،دلریش،دلسوز،دلگیر،مکری،راجای،رضاا،زاهاد،
سالد،ساقی،سرمست،سلطان،سمطوری،سیدمحس نقاش،شاکر،شاهباز،شای ،ش وهی،شایدا،صاابری،صابوری،
ضیاء،هاله،محزون،هغرا،هلولی،ههوری،لبقری،غشی،غ دل،فاخر،فارغ،فناا،قماری،کاشاف،کفااش،الهاف،
معلی،مومر،مظلوم،مفطر،مالکری ،میر،ناجی،ناه ،نباتی،یوسف .
ینوا،تاراب،تشان ،تم ای ،
یسواد،ب 
ملحقات(باقیشالرانترک):آقاجانارشاد،اشایاق،ح ی الهی،بزمی،بلب ،ب 
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یآقا ح اک،حیرانعلی،حیرتی،دلخون،دیوان ،ملی ،مکری،راضی،راغاه،ربیعای،رسامی،رفیاع،رماوز،
ثابت،حاج 
رون ،زنب ،سری،س ری،ساقی،شاهمردان،ش ری،شمسی،صابری،صادق،صفا،هراز،هوهی،لبداهلل،لطار،لبادی،
فایض،فای ،فروغی،فیض،قدسی،قصاب،قدسیبادکوب ،گلش ،گنوی،موارو ،موناون،مبهاوت،محیای،محماد،
مخلص،مؤبد،مال،مهوور،منشی،مواج،ناجی،نام ،ناصر،ناصح،واقف.
5ـ 2بهجهالشعرا 
الف)نسخةشمارة7501کاابخانةمرکزیتبریزازمومولةاهداییجنابحاجحسی نخووانیاست .
ب)نسخةخطیکاابخان مولسشورایاسالمیباشمارةثبت05780وشمارةقفس 1717اسات.حسا حساینی
درتاریخده صفر7811آنرانوشا است.ای نسخ در 888صافح بادونحاشای باانسااعلی کماابیشبادخطو
سلطانالقراییاست.

مغلوط78سطرینگارشیافا وممهورب مهرکاابخان جعفر
یهاوشیوةنگارشای نسخ لبارتاستاز:پیوندنشانةمفعولب واژةقب مانندهوهیناهقاةانساانیرا؛
برخیویژگ 
پیوندحر اضاف ب مام آنمانندبنظر؛کاربردتایگردلربیمانندتربی اش؛ساختوکاربردواژگانوترکیباتخاا



مانند«قلمیگردید»درمعناینوشا شد؛حذ واومعدول مانندخاسا /خواسا ،خاهد/خواهد؛کااربردمخفافواژههاا
مانند«ا »85ک گویامخففاسراراست؛حذ افعالبدونقرین ؛شروعتراج بااواژة«موالناا»قبا ازناامیااتخلاص
شالر؛کاربردواژههایترکیوحایکلماتواشعارلربای؛80تأثیرپاذیریازصار ونحاولربایوکااربردلبااراتو
جمالتلربیک ب ویژهدرمقدم بسامدبسیاریدارد؛مانندمفردةحیات،کماالتلالی ،سلسلةللی ،ما بااب،محاامات،
مسوبد،النی،مسااَر،دالی،مغفور،امعان،دیباج (معربدیباچةفارسی)81،بالاناها،احبا،نع ماقی ،امابعد .
درپایان،درتوضیحغلطهایامالیینسخةبهو الشعرامانندخاندن/خواندن،سبط/ثبت،خاهاد/خواهاد،تواماع/
تواضع،خورد/خردو،...بایدگفتبرپایةآثارمنظومومنثورمحمدکام تبریزیب فارسیدرزمین هایتاریخ،منقبات،
رجپور 07:7313،ا)11؛(حساینی،7308،ج 00:78ا)08مایتاواندریافاتباا
مذاهه،لوایه،لرفانو(...ر.ک:ای 
وجودآثارفراواناسرارب زبانفارسی،خطونگارشاوخوبنبودهاستوامالینادرستواژههاشایدبا نویساندة
اثربازمیگردد.البا نادرسایهایامالییدرای نسخةحدیق الشعراکماراسات؛اماارونویساینادرساتوبادخوانیو
بدفهمیکاتهب آنافزودهشدهاست.

6ـ نتیجهگیری
سخرهگرفا شیوةناپسندورایجتاذکرهنویسایو

بعضیازگردآورندگانتذکرههابرایسرگرمیویاباهد اناقادوب 
یمای ،تذکرههاییبالح هنزنوشا اند80وای گونا جریاانتاذکرهنویسایمعاصارخاودرانقاد
نیشخندشالرنمایانب 
یشااهی ایاز
زههاازدیدبسیاریازپژوهشگرانب دورماندهاست.بهو الشعرایاسارارلل 
کردهاند؛اماهموارهای انگی 
یمهریوداورینادرستمخاهبانشدچارشدهاست.درایا پاژوهش
یهاب ب 
تذکرههاییاستک ب سبهای ناآگاه 
بامعرفیاسراروبهو الشعراوحدیق الشعرایاو،ای روی رداناقادی امطایب ایبهو ونیزجریاننوشا آنبررسای
یخانهدایتب نامحدیق الشعرانوشتک دربردارنادةشاالرانیاسات
شد.اسرارتذکرهایمی مومعالفصحایرضاقل 
ک درمومعالفصحاوسایرتذکرههانامیازآنهانیامدهاست.اوب پیرویازمیرزامحمدللیمذههوبااتوجا با شارایط
ینگارد.اسرارباهد اناقادازبعضیاشعارسستساخنورانروزگاار
روزگارخودوپذیرشلوام،نظیرهایبریخچالی م 
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خودوالاراضب ساایشهایبیپایةتذکرهنویسانازای گون اشعار،گزینشیازیادداشتهایخودفراه میکنادوآنرا
باقل هووومزا وح ایاتوافسان هاییلویهوشگفتآورمیآراید.اوایا اثاررابهوا الشاعراورماوزنوبااناام
یهاای
ایتمیکند؛اوشعرناشناسیولفام 

ینگریلوامش
یتدبیریوسطح 
ینهد.اسراردرهریکازآثارماعددخودازب 
م
یتحقی تذکرهنویسانرادرش گیریای باورهامؤثرمیداندوازآناناقادمایکناد.اسارارتاذکرة
بیپای وداوریهایب 
تذکرهنویسینگاشا است.بناابرای باا
یتدبیریلوامونیزشیوةناپسند 
مطایب ایبهو الشعرارادراناقادونیشخندب ای ب 
روش شدنهد نویسنده،شایسا نیستک خوانندگان،ایا تاذکرةاساراررابا سابهکااربردواژههاایرکیاکویاا
تراج نویسیازناشالرانویالفامیوساایشازشعرهایناخوبو81،...سرزنشکنند .
پینوشتها
.7لملینابایسا وقضاوتینالادالن استک تذکرهنویسانیکدوره،برایمثالتذکرهنویسااندورهایدرزماانصافوی،ان اار
آوردهانادکا بارایسارگرمیچنادبیاای
شوند؛فقطب جرماین شعرهایناخوب[!]وناشالرانی[!]رادرتاذکرههاایخاود 
نگاشا اندویااین ب آنانباازندب ای سبهک بامعرفیافرادوبیاناتفاقاتبایاهمیاتحوا تاذکرههاایخاودراافازایش
دادهاند.تذکرهنویسانبافراه کردندادههاوموادنخسای محققان،برجامعةادبیپسازخودح دارند.ای گروهک برخیآنان
تذکرههایاناقادیواصال شدهوپیراسا ایننوشاا اناد؛
میدانند ،
یاهمیت 
راصاحبانتذکرههایبزرگونویسندگانماجراهایب 
امادادههایخامیازاهاللاتلصرشانثبتکردهاندک هریکشایدباواندآغازجریانی،سب ییانولیتازهباشد.مورخانلصر
یجویندک جسا گریخا اینواوآنوانمودیکردهو
کنونینیزریشةهرنوآوریوتغییرامروزرادرجرق هایک سویگذشا م 
یگیردک افزونبرافرادوجریاانهاای
یدانندک بررسیهم جانب وقضاوتدرستوقایصورتم 
شایدخاموششدهاند.آنهام 
انهاوحایمخالفباآنهانیزتوج شود.آش اراساتکا داوریدرباارةشاالرانو
ادبیبزرگ،ب هرحرکتبیرونازای جری 
نویسندگاننوپردازویایکسبکنوپاونوبنیادک هنوزبنیةآنش

نیافا است،کارآسانینیسات.ایا موضاوعحاایدرباارة

اطآمیزاست.پسبایدبااثبات
انهایادبیروزدورةآنانک دیدهشدهوبسیاراحای 
مورخانادبیبزرگکنونیوپرداخا ب جری 
وضبطدقی جزمیاتادبیهردوره،مسیرداوریآیندگاندربارةآندورهروش ترشود .
یشاه،ب شعرومسای ادبایو
فاحلل 
تذکرهنویسیدرای لصر،لالقةبسیارپادشاهانقاجار،ب ویژه 
.8ی یازلوام اصلیرشد 
یکارد.او
یشاهخودنیزشالرباودوخاقاانتخلاصما 
جاودان کردننامخوددرجایگاهحمایتکنندةفرهنگوادببود.فاحلل 
درپیآنبودتاگذشاةپرش وهتاریخادبفارسیورون ادبیوفرهنگیدربارقاجارراماننددربارمحمودغزنویدوباارهزناده
یشاهونوادگاناو،توج ب شالرانونویسندگانوشعروادبی یازمسای مه درباربود
کند.ب همی سبهدردورانفاحلل 
یشاه قاجار .)38:7318،
فاحلل 
( 
.3تذکرههایفارسیازنظراصالتوسنددودسا اند(ر.ک:شفیعیون7313،الف)15:؛دساةاولتذکرههایتحقیقایهسااندکا 
نویسندگانآنهادرثبتوضبطمطالهب مساندسازیوتحقی میپردازندوشر حالمعاصرانراتااحادام اانازخاودآنهاا
تذکرههایدیگارمایپردازناد.
یگیرند؛امادردساةدوم،نویسندگانهموارهشیفاةلفامیوافسان سازیهساندوب رونویسیاز 
م
یکنند،ب واقعیتنزدیکاسات.بررسای
البا بایدتوج کردک آنچ تذکرهنویسانهردورهدربارةفضایهنریلصرخودبیانم 
راهگشاسات.
نوشا هایای افرادواهاللاتپراکندهوالبا مساندآنها،درشناختفضایادبیوهنریک درآنزیسا اند،بسیار 
نویسندگانبرخیازتذکرههایتحقیقیواصی بادیوانهایاخودصاحبانتراج رویاروییمساقی وچهرهب چهارهداشاا انادو
میتوانازای تذکرههابراینسخ بدلیازاشعارآنهابهرهبرد(ر.ک:شفیعیون7313،ب)778:؛(سالمیانویاری .)17:7317،

اتنویسی،یعنیبررسیسیرت ام ادبیاتودگرگونیآن،نزدیککرد.
خادبی 
تذکرهنویسیراب تاری 
.7ای جریاناندکاندک 
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.5درلغتب معنیمخالفومعادلواژةفرنگیپارودی()Parodyاست(اخوانثالث77:7317،و.)71نظیرةهنزآمیزرانقیض 
یتواندب هورکام ه سوومنطب بانقدباشد.نقیض سازانبااهدافیمانناداسااهزاوهازلوسارگرمیویاااناقااد
گویندک م 
یپردازند(همان787:ا .)770
اجامالیب نقیض سازیآثارم 
تذکرهنگاریایوااداثاریبارایسارگرمیو
ولذتبردنادبای؛ازمه تری اهدا  

.0ازجمل )7:کسهناموآوازه؛)8سرگرمی
لذتبردنادبیبودهاست.صاحهتذکرةآتشا ده(آمربیگادلی)7:7317،سابهنوشاا تاذکرهاشرالاذتادبایونویساندة
خودراسرگرمیهایادبیومشالرهبیاانکاردهاناد؛)3ثبات

انالمحمود(محمودمیرزاقاجار،نسخ خطیدانشگاهتبریز)هد 
بی 
زندگیواشعاردوساان؛)7یادکردوثبتناموآثاررفاگان(دوساانسفرکردهومهاجریاآنهاک با دیااربااقیشااافا اناد).؛)5
زدودندردهاوخساگیهایروحی،ب ویژهدرغربت؛)0پاسخگوییب درخواستشاهانوامیرانبراینوشا تذکره؛)1ارادت
ب یکفرق یاگروهویژه؛)0رقابتباتذکرهنویسانوجوابگوییب آنها؛)1تقلیدوآزمایشونمایشتواناییخاوددرنگاارش؛
)78هر یکموضوعیانوعادبیمحبوبنویسنده؛)77نقدوجسااوویادبای؛بارایمثاالانگیازةوالا داغسااانیازنوشاا 
ریاضالشعرافقطضبطاحوالوزندهنگاهداشا نامگذشاگانوگردآوریاسامیموزونانمعاصرنبودهاست؛بل اوبرآنباوده
استک تذکرهاشب گفاةخودشبرجساوواساوارباشدوازجنب هایمخالفبرایهالبانفض وهنرمفیادباشاد.اوهاد 
اصلینوشا تذکرةخودرا«تبیی مراتهسخ وتنبی بیگانگانف تذکرهنویسی»(وال داغساانی)8080:7307،بیانکردهاست؛
)78اناقادوهووومطایب وتمسخر .
.1اودرسنی جوانی،فرهنگتخلصکردهاست؛البا بعضیمنابعبرخال ای موضوعرانق کردهاند(ر.ک:زیاریوفشارکی،
 .)708:7318
.0نامکاابهایاناقادیب گون ایبودهاستک مخاههب هنگامخواندننامکاابشگفتزدهمایشاود(نوشااهی.)10:7301،
لنوانابا ارییخچالی برایکااب،قرینةآش اریبرنقیض بودنآناستک درکماللطفوشوخهبعیگزینششدهاست؛البا 
رههایدیگریخچالی ازای مزهخالیاست .
بهو الشعرایاسرارونظی 
.1ای حالتنقیضیازهمانلنوانکاابمشاهدهمیشود.بهارتذکرهایجدیب نامتذکرةمدایحالمعامدی نوشا است.ای اثار
دربردارندةمدایحومخاصریاززندگانیشالرانیاستک منوچهرخانمعامدالدولا گرجای(7803ا7888ق)راسااودهانادو
البا اشعارجدینیزداشا است(زیاریوفشارکی.)708-707:7318،اودریخچالیةخود«،درنظ ونثر،کاارکیخوانادنیو
کمابیشماندنیکرده»(اخوانثالث)775:7317،است.بهاار«درتاذکرةپارودیاکخاود،شایوةنامرضایةتاذکرهنویسایوکاار
تذکرهنویسانفارسیراب مسخرهگرفا استوالح بعضیقطعاتآندرنهایتلطفهازلومالحاتاساتوحااکیازموق


سلی وقوتقریحةهزلینویسنده»(همان) .
.78شادروانمحمدمحیطهباهباییبیانمیکندک نویسندهدرمقدمةکاابمیگویددرشر حالهاب کسینظرنداردوشالران
سالهاایپایش
)هساند؛اماچنانک پدرایشانازسخنوران 

معرفیشدهدریخچالی «،موهولخیالی »(مذههاصفهانی83:7387،

اصفهانمیتوانسا اندبرخای

اصفهاننق کردهاند،هرترجم ایمربوطب ی یازمعاصری اوستوتاآنزمانهنوزن ا سنوان
ازتراج احوالرادرستبااس ورس ی یازمعاصری اوتطبی دهند(همان) :؛همانهورک باوجودنظربعضایمحققاان
تذکرههایاسرارساخاگینیساند(ر.ک:رنوبریحیادرباغی،
(اقبالآشایانی(،)08:7380،همان،)778:7380،صاحبانتراج در 
 .)37:7317
ینامةخودنوشایک درپایانمعار العارفی آوردهاست،میگوید«:فقیرکام ب میارزامحمادتبریازیدر
.77خوداودرزندگ 
شش ماهمبارکمیقعدهالحرامدرسالهزارودویستوشصتوپنجهوری...دردارالسلطنةتبریزفر انگیزازبیادایلادمبا 
یشااه،
یشاه،نسخ .)377:3001تاریختولداودرمنابعدیگریماننادحدیقا الشاعرا(اسارارلل 
فضایوجودقدمنهاد»(اسرارلل 
نسخ )777:8011ورویجلدمنظراالولیا(محدث)7300،نیز7805قمریثبتشدهاست.البا بازخوداودرمارآتالماذاهه
چنی مینویسد«:برضمایرصافی اه لرفانواصحاببصیرتوایقانپوشیدهنخواهدماندک تراباقاداماها ارادتوگارد
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راهصاحبانمحبتالنیاسرارللیتبریزیازمبداءوابادایسالهزارودویستوهشاادودوک سمندتیزکامزندگانیب منازل
یدهند[!] 
یشاه،نسخ :1380مقدم )؛ای سخنانسالتولداورا7801هورینشانم 
پانزده لمررسیدهبود(»...اسرارلل 
.78تاریخوفاتاوبرپایاةرویجلادمنظراالولیاا(محادث)7300،ونیاز(درایاای071/78:7317،و111/83و)...و(هماان،
مرآتالماذاهه(تاألیف
و)...بیانشدهاست.باتوج ب نوشا هایمحمدکام تبریزیمانند 

505/7:7301و7737/1و831/78
رجپور)11-07:7313،؛(نیزنسخمکرشدهک تاریخنوشاا آخاری 
حدود)7383ومعار العارفی (تألیف)7380و(...ر.ک:ای 
نوشاةاوراسال7381مکرکردهاند)،ای تاریخپذیرفانیاست.بعضیوفاتویرا7811هوریدانسا اند(زیااریوفشاارکی،
)703:7318ک پذیرفانینیست .
یبیندک کنزالغراماهوبحرالعواماهرا،دربردارنادة
یهایاهرافیانآزارم 
غرضورز 

بغضهاو
.73اسرارچنانتحتتأثیرحهو 
داساانهایتاریخیغریهوصنایعلویه ،درجاوابایشاانوبا ویاژهپسارلماویخاودماینگااردکا ساخناناورادروغ
یشاه،نسخ  .)85130
یکرد(اسرارلل 
یپنداشتوهم جابازگوم 
م
کردهاند .
.77ب نق از(همان،نسخ .)3:05780آقایگلچی معانی(،7303ج)730:7ب اشاباهتاریخ7815هوریراثبت 
مادهتاریخنوشا ای 
.75ای تاریخدرمقدمةمرآتالمذاهه(همان،نسخ 7811)0:1380هوریثبتشدهاست.دربارةربالی 
)آوردهاندک ای ربالیرسانندةسالنگارشاثرنیستو«شایدای ها ازمساخرگیهاایخاود

تذکره(همان،نسخ 3:05780
مؤلفباشد»(گلچی معانی،7303،ج(.)737:7باکمیچش پوشیشایدباوانبخش«ک بهوتکاشفاسرار»،ازمصاراعدومرا
یشود!) 
مادهتاریخدرنظرگرفتک آنه 7810م 
برای 
یدهدک نویسندهب جزحر اولتخلصیانامشالر،دررلایاتحارو بعادیمقیادنباوده
.70بررسینسخةموجودنشانم 
یبند
یک «هلولی»راقب از«هاله»و«سالی»رابعداز«سروری»و«س ری»و...آوردهاستوالبا ب همی نیزپا 
استب هور 
بینوا»ثبتکردهاست.ای مسئل درحدیق کاربردکماریدارد.اودرهردوکاابگاهاس 
نبودهوبرایمثال«پروان »راقب از« 
یکند؛برایمثال«حس سرابی»رادرردیف«حلی »و«حقیار»درحار  آورده
وگاهتخلصشالررادرترتیهالفباییواردم 
است .
.71ب ش

«لهو الشعرا»نیزثبتشدهاست(ر.ک:اسرارتبریزی .)75:7313،

یشاه،نسخ :1380
یشود.ای ثبتازمرآتالمذاهه(اسرارلل 
.70ای واژهدرنسخةکنونیخوانانیستو«سرورندبا»خواندهم 
)0اناخابشدهاست.درحدیق الشعرا(همان،نسخ )770:8011ونیزرموزنوبا«فیمضح »آمدهوجالهاستکا جادااز
بهو الشعرامکرشدهاست .
کردهاند! 
.71دکارمود(03)8:7317نوشا اند؛هرچندخودایشاننام05نفرراهمراهباتوضیحاتیثبت 
.88گویااویانخواسا ب اشعارترکیاسانادکندویامضامی منظورشرادرابیاتترکینیافا است(همان .)70:
یشااه،نساخ :05780
ازجمل موالناصفاک بیشاراشعارشراسخنانبیپای دانسا (اسرارلل 
.87جزدرنمون هاییانگشتشمار 
ییاشبالل قافی گفا است(همان.)781:
)777وموالناشهبازک ازفقراووناآشنا 
کردهاند.
لغاتالصبیان»(همان)70:ثبت 
نصابالصبیان»را« 

.88بعضی«مضطر»را«مظفر»(مود)71:7317،و«
.83ای نسخ باکد،7071ب تازگیب کاابخانةمرکزیتبریزاهداشدهاست .
رایادآوریکردهاند .

کورهپز
یکام  
جا،اشاباهبودننسبتکاابب حاج 

.87ایشاندرنق مطالهای مول بسیارب 
.85گفانیاستای واژهه درمقدم وه پایاننسخ ،نشانحکواصال دارد.شایدای مسئل بامحاوایاناقادیوهواوی
خواهناخواهپیامدهاییازنوعدشمنیوحاهوبغاض
یارتباطنباشد؛زیرانگارشتذکرةاناقادیازمعاصری درهردوره 
تذکرهب 
نیزمشاهدهمیشود(ر.ک:مذههاصفهانی .)8:7387،

نویسندگانوهوادارانشانداشا است.ای موضوعدربابمؤلفیخچالی 
افزونبرنق شواهدشعرترکی اباتوج ب این  هد اسرارمعرفایاشاعارترکایشاالرانآمربایواانباودهاسات اقلا 
 .80
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،ازکاربردکلماتترکیوحایواژههاواشعارلربیب دورنیست .

حالها
یشاهدرمقدم وشر  
اسرارلل 
.81البا بایدتوج کردک هموارهدرنسخ هایخطیقدی وحایدستنویسهایماأخر،دقتدرنقط گذاریحرو مرساوم
نبودهاست.

یارزش،تاذکرة
.80براینمون ،تذکرةنقیض اییخچالی ،ن تنهادرلنوانخود،بل درمحاوا،بااس هاایخیاالیومحااوایبا 
آتش دهونیزگروهیازشالرانمشهورراب ریشخندگرفا است«.لوهآناستک بعضیازفضالآنراکاریجدیوازقبی 
کرههایجدیومعمولپنداشا اند»(اخوانثالث .)775:7317،
تذ 
.81ر.ک:مود71:7317،ا70؛اقبالآشایانی778:7380،ا777؛نخووانی585:7373،ونیزاسرارتبریزی:7313،مقدم  .


منابع
یبیگ(.)7317آتش ده،تصحیحسیدجعفرشهیدی،تهران:امیرکبیر.
لطفلل 
-7آمربیگدلی ،
یاهللدرودیان،تهران:زمساان .
-8اخوانثالث،مهدی(.)7317نقیض ونقیض سازان،ب کوششول 
یشاهتبریزی،محمدکام ،بهو الشعرا،نسخ خطیکاابخان مولسشورایاساالمی،شامارهثبات،05780
-3اسرارلل 
شمارهقفس ،1717ب نوشاةحس حسینیدرتاریخده صفر7811هوریقمری.
------------ -7حدیق الشعرا،نسخةشماره،8011کد3808178درگنوینةنسخخطیکاابخان ملایتهاران،با 
نوشاةمحمدجعفردرتاریخ7381هوریقمری .
تکدرخت .
.)7313(----------- -5حدیق الشعرا،بامقدم وتصحیححسی محمدزادهصدی ،تهران :
.)7300(----------- -0منظراالولیا،ب تصحیحمیرهاش محدث،تهران:مولس .
،----------- -1کنزالغرامهوبحرالعوامه،نسخ خطیشماره،85130نگارش7383هوریقماری،نوشاا شاده
درتاریخنوزده صفر7380هوریقمری،ماعل ب مومعمخایراسالمی(کدنا) .
،----------- -0مرآتالمذاهه،نسخ خطیشماره،1380باشمارهثبت،78830/05500تهران:کاابخان مولاس
شورایاسالمی .
.)7318(------------ -1مرآتالمذاهه،ب تصحیحسیدحیدرمیرحلی،جش نامةاساادسیداحمداش وری(با 
کوششرسولجعفریان)،تهران:لل 7815،ا .7885
،----------- -78معار العارفی ،نسخ خطیشماره،3001تهران:کاابخان مولسشورایاسالمی.
-77اصی ،حوتاهلل(«.)7300تذکره»،دانشنام ادبفارسی،جلددوم،ب سرپرسایحس انوش ،تهاران:فرهنگسااان
زبانوادبفارسی338،ا.381
-78اقبالآشایانی،لبا («.)7380بعضیازنوادروشعرایدورةقاجاری »،مولا یادگاار،جلادپانو ،ساالپانو ،
شمارههشا ونه  .777-771،
«.)7380(----------- -73کاابحدیق الشعرا،»...مول یادگار،سالچهارم،شمارهچهارم .08،
-77ایرجپور،محمدابراهی («.)7313بازشناسیومعرفیتذکرهناشناخا معاار العاارفی »،ماا شناسایادبفارسای،
دانش دهادبیاتوللومانسانیدانشگاهاصفهان،سالپنواه ،دورهبیساتوی ا (،دورهجدیاد:شامارهاولازساال
شش ).11-00
-75تربیت،محمدللی(،)7310دانشمندانآمربایوان،ب کوششغالمرضاهباهبااییمواد،تهاران:وزارتفرهناگو
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ارشاد.
-70حسینی،احمد(.)7308فهرستنسخ هایخطیکاابخان یآی اهللمرلشی،ق :کاابخان یآی اهللمرلشی.
-71درایای،مصطفی(.)7301فهرساوارةدستنوشا هایایران(دناا)،تهاران:کاابخانا ،ماوزهومرکازاسانادمولاس
شورایاسالمی .
.)7317(-------- -70فهرساگاننسخ هایخطیایران(فنخا)،تهاران:ساازماناسانادوکاابخانا ملایجمهاوری
اسالمیایران .
لغتنام ،نسخةدیویاال .
یاکبر ،
-71دهخدا،لل 
-88رحیمیان،هرمز(.)7308آشناییباادبیاتمعاصرایران،تهران:دانشگاهپیامنور،چاپهشا  .
-87رنوبریحیدرباغی،احمد(«.)7317نگاهیب دوتذکرهشعرازاسرارللیشاهتبریازیونقادوبررسایتصاحیح
حدیق الشعرایاسرار»،فصلنام میراث،سالدوم،شمارهشش وهفا 70،ا .37
یفشارکی،محس («.)7318تابعیدرتذکرهیخچالی »،فصلنام آین میاراث،شامارهپنوااهو
-88زیاری،حس ؛محمد 
سوم710،ا .751

هاوفرهنگهادرتصحیحمااون»،ماا شناسایادب


نقشتذکره
-83سالمیان،غالمرضا؛یاریگ دره،سهی («.)7317
فارسی،سالچهارم،شمارهپانزده (سومازدورهجدید)17،ا .51
-87شفیعیون،سعید(7313الف)«.گذریدیگرگونبرتذکرههایادبی»،نشری فنونادبی،سالشش ،شامارهیاازده ،
787ا .05
لرفاتالعاشقی ،مصداقیبرایبایسا هایتصحیحتاذکرههاایادبایفارسای»،

7313(-------- -85ب)«.نقدچاپ
ستوچهارم(چهارمازدورهجدید)700،ا .783
ما شناسیادبفارسی،شمارهبی 
یشاهقاجار(.)7318دیواناشعار،تصحیححس گ محمدی،تهران:اهلس.
فاحلل 
 -80
تذکرهنویسیفارسی»،دانشنام جهاناسالم،جلدشش ،زیرنظرغالمللیحدادلاادل،
یزری ،باقر( «.)7308
-81قربان 
رهالمعار اسالمی.
تهران:بنیاددای 
تذکرههایفارسی،جلداولودوم،تهران:کاابخان سنایی.
-80گلچی معانی،احمد(.)7303تاریخ 

بهوتالشاعرا)»،مولا 

(باات اب تذکره
-81مود،امید(«.)7317نگاهیب سبکشعریشعرایآمربایوانیلهدقاجاری  
پژوهشهایادبیوبالغی،سالاول،شمارهاول71،ا.8

انالمحمود،نسخ خطیکاابخان مرکزیدانشگاهتبریز .
-38محمودمیرزاقاجار،بی 
-37مذههاصفهانی(ماخلصب بهار)،میرزامحمدللی(.)7387تذکرهیخچالی ،ب تصحیحاحمدگلچی معانی،تهاران:
شرکتتضامنیحیدری،چاپسوم .
کاابفروشیادبی  .
-38نخووانی،حاجحسی (.)7373موادالاواریخ،تهران :
گذاریکاابهایفارسیدرشب قاره»،ترجم جاللحسی ،نشری کاابداری،شماره

-33نوشاهی،لار ( «.)7301
نام
شانزده 13،ا .788
یقلیب محمدللی(.)7307ریاضالشعرا(5جلد)،بامقدم وتصحیحمحس ناجینصرآبادی،
-37وال داغساانی،لل 
تهران:اساهیر.

