
   
  
  

  
  

  هاي ادبي گذري ديگرگون بر تذكره
  )هابندي آن و ارائة طرحي براي تقسيمهاي ادبي  شناسي تذكره بحثي در باب گونه(

  
  

  ∗سعيد شفيعيون
  

  چكيده
اند كه  ترين منابع تحقيقي در حوزة زبان و ادبيات فارسي و حتي مباحث اجتماعي و تاريخي هاي ادبي، يكي از مهم تذكره

طورند و ساحات معني  البته اين معيارها بسيار ظريف و پنهان. خود، ساختي دستورمند و معيارين دارند در سطح معمول
آورد كه از حيث  نويس بر اساس قواعد نانوشتة پنهان، بايد اثري را فراهم  در واقع تذكره. شوند تا صورت را شامل مي

ولمند باشد، وگرنه آن اثر با همة فوايد محتملش، زير موضوع و مضمون، انشا و لحن و حتي تدوين و تبويب كتاب، اص
نگارنده در اين مجال سعي دارد تا در كنار بازشناخت معيارها و . شود چوبه و كوبة ناقدان و حريفان، خرد و خاكستر مي

   .بندي انواع موجود آنها دست يازد عنوان يك گونة ادبي، همچنين به رده ها به هاي تذكره سازه
 بندي ادبي، ساختار، رده هاي گونة ادبي، تذكره :ها كليدواژه

 
  مقدمه

، عموماً به  ترين منابع تحقيقي علوم ادبي و نيز از مĤخذ دست اول تاريخي و فرهنگي هستند ها، جز آنكه يكي از اساسي تذكره
اي  ها منابعي زنجيره ن، چون تذكرهافزون بر اي.  سبب محتواي ادبي و مهارت مصنّفانشان، برخوردار از مايه هاي هنري هم هستند

هاي پيشين خودند، بالطبع معيارها و الگوهايي پيدا و پنهان دارند كه آنها را گاه حتي تا سرحد  پذير از نمونه هستند و بسيار تأثير
اصول و معايير  اند تا اي هستند كه سعي داشته هاي نقيضه از گواهان اين ادعا، بعضي از تذكره. دهد يك گونة ادبي ارتقا مي
هاي سنتي را به طور تطبيقي و با رعايت ترتيب تاريخي از  بايد عموم تذكره براي دستيابي به اين الگوها . مشخصي را تخطئه كنند

گذاشتند و حتي  هاي نظري خود را عموماً به بحث نمي از آنجا كه ادباي قديم پشتوانه. آغاز تا پايان دورة رواجشان بررسي كرد
اند، پژوهندة ادبي بايد در آغاز، وقت و دقّت بسياري صرف كند تا  گاه نسبت به همة زواياي آن وقوف كامل نداشته خود نيز

جوش را با ضوابطي مشخص و علمي  نخست تمام مواد مرتبط با موضوع جستار خود را فراهم سازد و سپس اين آش درهم
تمايزات مواد تحقيق خود را از نظر بگذراند و بدان نظم دهد تا سرانجام  كه ريز به ريز تشابهات و تجزيه و تحليل كند؛ يعني آن

  .بتواند بر اين سياق به يك نظرية علمي دست يابد
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اي فراادبي است و با تاريخ و ساير معارف  هاي ادبي تا اندازه ها دوچندان است؛ زيرا ماهيت تذكره صعوبت اين كار در باب تذكره
خواهد تا از محدودة خويش فراتر رود و به عبارتي به اصل خويش راجع  سويي دارد و مي يوسته ميل آنپوشاني دارد و پ بشري هم

اند،  ديگر آنكه چون شعر و ادب در جهان كالسيك ابررسانه بوده و به تبع آن تمامي قشرها در تمامي ادوار بدان ميل داشته. شود
شده كه براي مشتريان و تماشاگرانش در هر زماني رنگ و توصيف ديگري داشته اي در طي زمان به پا  و دروازه  بازار مكارة بي در

  .كند رسد، مشكالت بسياري ايجاد مي اين مسئله بخصوص وقتي به دورة شلوغ و به تعبير برخي انحطاط ادبي مي. است
. شوند مانند و يا به فراموشي سپرده مي ها يا ناشناخته مي اي تذكره هاي گونه از همين روست كه با باز شدن پاي ناشاعران معيار   
تواند به حذف اين مواد دست يازد و از طرف ديگر  شود؛ زيرا از يك طرف نمي جاست كه پژوهنده مرتباً دچار تناقضات مي اين
عتبار از اين رو، بهترين شيوة ممكن آن است كه براي هر مادة پژوهشي ا. تواند با لحاظ كردنشان به انسجام نظري برسد نمي

تر را در حكم  هاي ضعيف هاي اعال و معيارمند را بستر اصلي پژوهش قرار دهيم و نمونه اي قائل شويم و در واقع نمونه جداگانه
اي در معرض ديد مخاطب  ها را به طور منظّم و رده براي اين كار البته بايد تمام نمونه. قراين و گاه بسط دامنة موضوع برسنجيم

ايم ضمن مباحث  به همين دليل است كه ناچار شده. سازي و مصادره به مطلوب نشويم اناً متهم به نظريهقرار دهيم تا احي
رسد تا تلّقي خود را از نوع ادبي در ادبيات فارسي  ها نيز بپردازيم؛ اما پيشتر از همه الزم به نظر مي سازي تذكره شناسي، به رده گونه

  .ارائه كنيم
  ادبيگونه و وجه  گونه، خرده

هاي  عليهي در باب نوع يا گونة ادبي طرح نشده و هر مكتبي ديدگاه حتي در غرب نيز تا به امروز هيچ تعريف جامع و مانع و متفقٌ
خود را در اين حوزه بيان كرده است؛ اين در حالي است كه برخي از منتقدان جديد، حداقل، براي آثار برجستة ادبي، منكر هر نوع 

شناسي  ويژه بين گونه هاي ماهوي و شكلي ادبي را نيز بايد افزود كه به بر اين سرگشتگي، تفاوت 1.بيات هستندتعين گونهاي اد
شناسي موجود و رايج ادب فارسي  با اين همه، اگر بخواهيم به همين هنجارهاي گونه 2.ادبيات فارسي و ادبيات غربي وجود دارد

گونه كه  آن. شويم هاي بسياري مواجه مي ز آثار كالسيك ادبي، با ابهامات و نابسامانيكفايت كنيم، باز در تحليل و داوري بسياري ا
اي ديگر هم نامشخص  اي خاص در نظر گرفته نشده و تكليف پاره رسد، هنوز براي تعدادي از آثار ادبي متمايز، رده به نظر مي

  .سر آنها نشده است اند و ظاهراً هيچ توافقي بر است؛ چنانكه در يكديگر متداخل و سيال
اش پيشتر وجود داشته و در  هاي ابتدايي از نظر ما اثر ادبي هر چند كه برجسته و خاص و خلّاقانه باشد، به لحاظ آنكه زمينه   

اي خاص پيوند  كند و به رده سنخش شبيه مي  دورنما نيز حاوي مختصات عمومي و مشترك با ديگر آثار است، آن اثر را به آثار هم
تر جلوه  شود و آن نوع و گونه را اصلي تر باشند، آثار بيشتري را شامل مي تر و هماهنگ طبعاً هرچه اين مختصات عام. زند مي
. آيد تر به شمار مي دارد و آن گونه فرعي تر باشند، آثار محدودتري را منظور مي تر و متنوع دهد؛ ولي هرچه اين مختصات خاص مي

اي اصلي  تنه 3تر ديگر هاي فرعي هاي فرعي، خود راه ديگري برگزينند و براي گونه كه در گذر زمان،گونه افتد البته بسيار اتفاق مي
هاي ادبي، يا به عبارتي، بازار عرضه و تقاضايي است كه طي  شوند؛ فلذا آنچه در اين ميان مهم است، قوة زايايي و روايي گونه مي

  .كنند دورة رشد و نمو خود ايجاد مي
ترينشان، در سه حوزة شكل، محتوا و  ترين و منسجم ترين تا اصلي ترين و فرعي هاي گونة ادبي از نارس رسد كه سازه ر ميبه نظ

  :عرضه قابل بررسي باشد
  4شكل) 1

كه مخاطب نيازمند ورود به ژرفاي مفاهيم عاطفي و دروني  آن كند، بي ترين ساحت اثر است كه در بادي امر خودنمايي مي بيروني
توان شيوة ترتيب و تدوين مطالب و  تر آن را نيز مي توان به حجم اشاره كرد و ساحات دروني ترين الية آن مي از بيروني. ثر شودا

  .شايد كه مرز مشترك شكل و محتوا دانست در واقع معيار زباني و وجه ادبي را مي. نحوة ارائة صوري آنها برشمرد
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  محتوا) 2

ت مطالب و شمول آنها و نيز اصالت و بداعتشان، نوع نگاه و لحن نگارنده نيز معيار سنجش در اين بخش ماهيت و موضوعي
تر از  گونة ادبي ناگزير برخوردار از اين وجوه محتوايي است و اگر برآيندش از اين وجوه در مرتبه و سطحي متفاوت هر. هستند
لذا در يك گونة . گيرد سنخ خود  قرار مي ه در سلك گونة همآيد وگرن اي جديد به شمار مي هاي مشابه موجود باشد، گونه گونه

بخشند و آن را تا حد يك گونة  اند و مابقي سازندگان در واقع به اين بازار رونق مي ساالران اصلي ادبي تنها برخي نويسندگان قافله
  .دهند مشهور و برجسته ارتقا مي

   بستر پديداري گونه
و تقاضا، مخاطب و شرايط خوانش اثر در طي زمان، روي ديگر سكة آفرينش اثر است، كه امري ناپذير عرضه  بنا به قاعدة خدشه

حال دوام خوانش و تنوع خوانندگان كه خود مولود شرايط جامعه و نقش اجتماعي اثر است،  با اين. است در پيوند با نويسندة اثر
در اين ميان آنچه نبايد فراموش شود، . شود اش مي و رواييموجب بسامد آفرينش آن و باعث كمال فرمي و برجستگي و اشتهار 

ها  هم از اين روست كه برخي گونه. هاي اجتماعي آفرينش اثر است ها و ضرورت هاي ادبي و در واقع زمينه نقش اجتماعي گونه
گيرند و گاه باز به  ي قرار ميروند و در پردة فراموش هايي ضد تاريخي به شمار مي ها گاه در طي زمان حياتشان، پديده مانند سبك

  .گردند روزگار رواج خود باز مي
  سنج  دو محك گونه

: شدگي نقش اساسي دارند، بايد اشاره كرد ساز نيز كه در پديدة گونه در كنار تمهيدات فني و ساختي گونه، به دو عامل برجسته
هاي همانند و  هاي اصلي از گونه تمايز گونه در اصل اين دو عامل موجب. اي نخست عنصر غالب و ديگري قابليت نقيضه

  .گردند ها مي گونه خرده
شناسي آثار برجسته كارساز  ويژه در گونه گاه اصلي فرم اثر تميز داده شود و اين مسئله به شود تا تكيه عنصر غالب موجب مي 

مسائل حكمي يا روايت ماجراهاي عاشقانه  هايي از شاهنامه، صرف آموزش تاريخ و فرهنگ كهن ايرانيان و خواهد بود؛ مثالً بخش
  .هاي حماسي ها شده است؛ اما برجستگي غالب اين اثر متعلق است به گونة منظومه و مناظرة شخصيت

تواند بود بر وجود اصول و ساختاري مشهور و  اي خاص است، خودگواهي مي نقيضه نيز چون رويكردي طنزآميز در تقليد از گونه
توان گونة  اند، مي سازي شده هايي را كه در طي تاريخ نقيضه لذا گونه. خت گونة خاص كه پيش روي ماستدر سا  شده شناخته

  .اصيل و كامل فرض كرد
داشت كه آثار ادبي در تمامي   البته بايد به ياد. ها همه معيارهاي داوري ما در استقالل و كمال و اشتهار يك گونة ادبي است اين   

اي كه گاه يك اثر ادبي ممكن است خود گونة نوين ادبي به شمار  ها، به يك حد قابل تأمل نيستند؛ به گونه ها و حوزه اين عرصه
اي تازه نباشد اما نسبت به گونة سرمشق خود از  تواند منادي گونه همچنين يك اثر مي. اي نرسد آيد ولي به مرتبة كمال گونه

ادبي جديدي نينجاميده يا  كه آثاري هم هستند كه آفرينش آنها به گونة  نجام اينسرا. اي بيشتري برخوردار باشد مراتب كمال گونه
در توصيف اين آثار است كه از رويكردهايي با نام تقليد و . اند اي نايل نشده هاي گونه در طي كار به درجات كمال و برجستگي

  .آوريم  سخن به ميان مي» گونه خرده«، 5»وجه«اصطالحاتي چون 
الب توجه آن است كه انواع ادبي تنها شامل وضع موجود نيستند و خود اگر به درستي تجزيه و تحليل شده و از مباني نكتة ج   

همان چيزي كه دقيقاً در تاريخ . هاي بعدي ادبي هم به شمار آيند توانند سرمشق خالقيت درست و سازمندي برخوردار باشند، مي
اي خاص ادبي  به طور عملي با آن درگيرند و براي مثال شاعر با فهمي كه نسبت به گونه مشاهده است و شعرا و ادبا ادبيات قابل

به همين دليل، در اين . فرسود دارد هاي معمول دست اي جديدتر از دل اين گونه دارد، سعي در توسعة آن و آفرينش و زايش گونه
هاي اندكي از آن  ايم، كه يا نمونه ها سخن گفته ايي از تذكرهه جستار، بر اساس مبناهاي موجود و شواهد مشهود، بعضاً از زيررده
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قايل به  العافين رياضو  شعراي قرن اول بهاييدر دست است يا هنوز چيزي بدين گونه طرح نشده است؛ مثالً بر اساس تذكرة 
ل با عنوان شعراي هندوي هايي مستق تواند مثالً تذكره ايم كه مي هاي مسلكي و مذهبي هستيم و پيشنهاد داده وجود تذكره

  .گوي نوشته شود گوي و يا مثالً شعراي غيرمسلمان فارسي فارسي
  هاي ادبي اي تذكره مختصات يا متغيرهاي گونه

اي آنها شويم؛ ذكر اين نكته ضروري است كه در كنار استفادة مستقيم  هاي ادبي و مختصات گونه پيش از آنكه وارد تعريف تذكره
شان، كتاب ارجمند و يگانة استاد  اي گونه منبع اصلي اطّالعات و احتجاجات نگارنده بخصوص در تقسيمات درونها،  از اعم تذكره

ام، جز چند مورد نادر و ضروري، از آثار مشكوك و گمشده  هرچند سعي داشته. هاي فارسي است فقيد گلچين معاني، تاريخ تذكره
اند،  العين گلچين يا نگارنده نرسيده و گاه به غلط، مشهور به تذكره شده ها كه به رأييا حتي آن...) اشرف، ابوحيان، تذكرة ابوالبقا(

  6.نام نبرم

منابعي هستند كه  7هاي ادبي خواه با اين عنوان يا هر عنوان ديگر، صرف نظر از معاني مختلف تذكره از ديرباز تا امروز، تذكره     
ايشان را به اي از آثار  نمونه  پردازند و همراه آن اي يا متفنّن مي تّب شرح حال شاعران حرفهارائة مربه  با لحن و نگاهي غالباً اديبانه

  8.كشند در اين ميان، طبعاً وضع اجتماعي ادبي زمان مورد نظر خود را هم تصريحاً يا تلويحاً به تصوير مي. گذارند نمايش مي

 - هايي چون طبقات و انساب در علم و ادب عربي نويسي و نگاشته معجمنگاري،  با آنكه از سنّت اخبار  هاي ادبي فارسي تذكره
شان حاصل باليدن در فرهنگ شعري فارسي است؛  اي ، اما كمال گونه)778-774: 1380زرين، قرباني. رك(اند  اسالمي ريشه گرفته

بدين معني » تذكره«در واقع واژة . ويمش هاي نخست آنها با نظايرشان در ادب عرب متوجه اين نكته مي چنانكه حتي با قياس نمونه
امري كه برخي منابع، اشتباهاً، به تذكرة نصرآبادي نسبت . و نه بياض گويا نخست بار توسط دولتشاه سمرقندي به كار گرفته شد

ادبي را به مخاطب پردازي دارند و گاه آموزش مسائل  ها داعية داده در واقع از اين منظر نيز كه تذكره). 772: 1380منفرد،(دهند  مي
به هر روي،  9.هاي مؤلّف، يعني گونة تعليمي برشمرد هاي ادبي بر اساس انگيزه بندي گونه توان آنها را در ضمن رده عهده دارند، مي

  .هاي فارسي را تشخيص و توصيف كرد توان گونة ادبي تذكره بر اساس مختصات ذيل مي

  شكل)   1
ها و عواطف نويسنده و مخاطب  ني حجم، استقالل و وجه ادبي آن است كه مفاهيم و انديشهمراد از شكل، ساختمان بيروني اثر يع

 .بر اينها ترتيب صوري مطالب را نيز بايد افزود. در آن نمود مستقيمي ندارند) موضوع(و اثر 

  ترتيب )  1-1
ساختي است و  اين معيار كامالً برون 10.استه ها و تخلص هاي تراجم معموالً بر اساس ترتيب الفبايي نام شيوة ترتيب ارائة مدخل

البته بايد به ياد داشت كه عموماً نويسندگان بر حسب نام و طرح كلي كتاب . ها كاري ندارد ساختي تذكره با محتواي درون
عموماً بر ها  بندي اين نوع بخش. گيرند كنند و بعد در ارائة تراجم، ترتيب الفبايي را به كار مي بندي ارائه مي نوعي بخش

النفايس، تحفة سامي و  مجالسمثل (، طبقة اجتماعي )االشعار و تذكرة آتشكده خالصةهفت اقليم، مثل (اساس اقليم 
  .و نظاير آن است) العاشقين عرفاتمثل (، تاريخ زندگي و طرز شاعري )الخواص مجمع

  حجم)1-2
. اش دارد هاي نگارنده هاي ذاتي اثر، وابستگي زيادي نيز به انگاره آيد كه عالوه بر ويژگي ترين معيار هر تأليفي به شمار مي بيروني

با اين حال، چون ماهيتش مربوط به شكل بيروني اثر است و در واقع انگيزة نگارنده در آن هيچ نمود عيني ندارد، در اين بخش 
ين با آن در تناسب مستقيم است؛ يعني اگر آيد و نوع تدو خاصه آنكه از توابع تدوين هم به شمار مي. رسد بحث به نظر مي قابل

هنجار اصلي در نگارش . يابد دامن شعراي تاريخ ادبيات باشد و يا بخشي از ايشان، حجم نيز تغيير مي  معيار تدوين، نقل تمام
در برابر  نويسي، مطالب خود را با تكيه به تمام معيارهاي تذكره ها به طور طبيعي مساوات است؛ يعني آنكه نويسنده تذكره
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گذارد، تا ذهن ايشان را كه به  لحاظ بالغي در نقطة صفر ذهني يا تهي يادي قرار دارد، به خويش جلب كند؛  خوانندگان خود مي
ها به لحاظ حجم، در ارائة شواهد يا تفصيلِ طولي و تعداديِ تراجم و نيز بيان مسائل فراادبي و  اما از اين ميان، برخي تذكره

  .هاي اختصاري هاي مبسوط و تذكره تذكره: حاصل اين روش، دو دسته تذكره است. روند دة اعتدال بيرون ميتاريخي، از جا
  استقالل ) 1-3

در واقع . گونگي تا گونة كامل است هاي گونة ادبي از سطح خرده عرصة استقالل شكلي و ساختاري يكي از بارزترين عرصه
اند و هنوز  هايي كه به استقالل شكلي خود نرسيده به تذكره. اند گونه تا گونه سير كرده ها نيز مانند هر گونة ادبي از خرده تذكره
توان  با مطالعة اين آثار، مي. گوييم هاي ضمني مي ها هستند، تذكره نامه هاي تاريخ و مدخل هاي خود نظير كتاب متن سنخ پيش هم

هاي ضمني را منابعي  توان تذكره از زاوية ديگر، مي. قل دريافترا در مقام يك گونة مست  گيري تذكره هاي ابتدائي شكل زمينه
هاشان به صورت تذكره  دانست كه در اصل تذكرة ادبي نيستند، ولي گاه به عمد نويسنده و يا ماهيت ناچارِ اثر، برخي قسمت

هاي اجتماعي و فرهنگي دوران مورد  يگاه كه به توضيح انواع برجستگ اي دارد؛ مثالً تواريخ قديم آن نگاشته شده و فوايد تذكره
. شوند پردازند، خود ناگزير از بيان شرح احوال بزرگان هنر و ادب آن روزگار مي شأن وي مي بحثشان و احياناً ممدوح و طبقة عال

  :كرد  توان مشاهده هاي ضمني را در اقسام ذيل مي تذكره
  تذكره -تاريخ

خواجه نظام هروي در ضمن بيان شكوه پادشاه حاوي اطالعاتي از  طبقات اكبريئوني يا بداالتواريخ  منتخبهايي مانند  تاريخنامه
توان سراغ كرد كه مؤلفش منحصراً به فضاي ادبي و  هاي مفصلي را در اين آثار مي اند؛ لذا بخش هنردوستي و فضل پرستي وي

   11.اختصاص داده است» سنجان در ذكر قافيه«هنري آن دوران با عناويني چون 
 تذكره-بياض

اي براي  ها هستند، گاه خود مقدمه ها دارند و جز آنكه منبع بسياري از اين كتاب ها ارتباط تنگاتنگي با تذكره ظاهراً جنگ و بياض
اي  مجموعه. اند؛ چنانكه اوحدي نيز پيش از تأليف عرفات، كتاب فردوس خيال را تدوين كرده بود نويسي نويسندة آن بياض تذكره
 1020ار منتخب شعراي متقدم و متأخر كه اوحدي به خواهش يكي از دوستان و همسفران هندش، حيدر همداني، در از اشع
دو سال بعد يكي . هاي شاعران بوده است اش حاصل شش سال تالش مستمر در خوانش ديوان اين بياض به گفتة نگارنده. نگاشت

از ديگر ). 110-1/109: 1389(ن بياض نثري در احوال شعرا بيفزايد كند كه بر اي ديگر از دوستانش باز به او پيشنهاد مي
در واقع قصد او در ابتدا فراهم آوردن بياضي از اشعار . آرزوست خان النفايس مجمعهايي كه ساختار آغازينش بياضي بوده،  تذكره

لهذا بعضي از . گر مرقوم شود دور نباشداي از حاالت اين عزيزان هم ا به خاطر رسيد كه پاره«دلپسندش بوده است، اما بعدها، 
و غيرها نيز ديده، هر چه از آنها خوش آمد، به الشعرا و تحفة سامي  تذكره تقي اوحدي و تذكره نصرآبادي و كلماتها مثل  تذكره

بعي، موسوم ساختم و چون غرض اصلي نوشتن اشعار پسند خود است و نوشتن حاالت ت النفايس مجمعنوشتن آن پرداختم و به 
  ).1/44: 1383آرزو،(» لهذا در تحقيق آن چندان نكوشيده و در تالش آن چندان ندويده

را فروتر از  النفايس مجمعاعتنائي نسبي به تواريخ حيات شعرا موجب شده كه منتقدان بسياري از همان دوره تا امروز  همين بي
؛ 118: 1871بلگرامي، . رك(دربست پيرو كامل منابعش بدانند  تذكره بشناسند و نيز او را در بررسي احواالت شعراي پيش از خود

  ).158: 1363گلچين معاني، 
/ 2گلچين معاني، همان، (آبادي اشاره كرد  عظيمالخيال  معراج احمد عليخان هاشمي و الغرايب مخزنتوان به  ها مي جز اين تذكره   

) مقدمه/1980،1هاشمي،(الغرايب  مخزناز نويسندگان مثل صاحب اي  همچنين گفتني است كه به جز اشتباهات پاره). 279و  178
هاي نسخ خطي  در بسياري از فهرست - آنگونه كه بياض صائب را تذكرة صائب معرفي كرده است -تمايز ميان تذكره و بياض

عنوان  تعدادي از منابع به ها اند يا در همان فهرست  هاي ناشناخته هاي اشعار در اصل بخشي جداافتاده از تذكره مجموعه ها و جنگ
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المؤلّف  اند، كه اصالتاً بياضي هستند كه مدونش گاهي تراجمي بدان افزوده است؛ مانند جنگ خطي مجهول تذكره معرفي شده
. آن را بنا به اشارات نگارندة نسخه تذكرة خرابات ناميده است) 1/468همان، (، كه گلچين معاني 3841كتابخانة ملك به شمارة 

ن ذكر آنكه مؤلّف مزبور، همه جا از آن با نام مجموعه و جنگ ياد كرده است و حق هم همين است؛ زيرا اين جنگ خالي از شايا
نويسي است و آن بخش اطالعاتي كه بسيار اندك و پراكنده و اتفاقي بر شواهد شعري افزوده شده، بيشتر  تراجم بهنجار تذكره
  .شكل يادداشتي دارد

  تذكره- رساله
شود كه  خان لودي اطالق مي شيرعلي الخيال ةمرآو  بهارستان جامي،  چهارمقالة نظامي عروضي سمرقنديهايي مانند  تاببه ك

هاي ادبي و غير آن  در ضمن ذهن و زبان ادبي مؤلّفشان، حاوي مقاالت و رساالت متعددي پيرامون موضوعات و دانش
هاي مختلف به توصيف ادبيات و ذكر ادوار تاريخي آن  آموزش دانش به عبارتي ديگر، نويسنده چنين اثري در ضمن. باشند

هاي ضمني  شايان ذكر آنكه وجه ادبي اين منابع، آنها را در ميان ساير تذكره. پردازد و بيان تراجم و احوال و آثار شعرا مي
له بيشتر تصديق تجويزهاي تعليمي كند؛ براي مثال اغلب اطالعات تاريخي چهارمقا هاي ادبي مي بسيار بيشتر نزديك به تذكره
حكايت تهييج اميرنصر بن احمد توسط رودكي براي بازگشت به بخارا، نظامي . براي مثال رك(او در مقاالت مختلف است 

شان حفظ شده  اي تا حدي صورت تذكره الخيال ةمرآدر ميان اين منابع، برخي مانند تذكرة و ). 54-47: 1381عروضي، 
به تناسب صاحبان تراجم و شواهد گريز به مسائلي فراادبي مانند موسيقي، خمر، طب، تعبير خواب است؛ زيرا مؤلّف 

، 222-191، 194- 183، 186-173، 178-141، 153-133،121-103، 107-76: 1377شيرعلي خان لودي، . رك( 12زند مي
204-244.( 

  وجه ادبي)1-4
واسطة  هرچند آنها به. دهد هاي ادبي قرار مي يصه آنها را در كنار ساير گونهها بسيار مهم است و همين خص وجه ادبي زبانِ تذكره 

با در نظر گرفتن . آيند شان با اصطالحات ادبي و شواهد شعري باز جزو آثار ادبي به حساب مي موضوعيت ادبي و نيز آميختگي
اي اين سنخ  چنين امري البته ناقض ماهيت گونهرسند، و  رسند و برخي نمي اي خود مي ها به كمال گونه اين ويژگي برخي تذكره

شود؛ زيرا براي هر نوع ادبي كف و سقفي وجود دارد كه در كف آن، تمام معيارها در سطح كيفي حداقلي قرار دارند  آثار ادبي نمي
ادبيات فارسي  بر اين اساس، سه نوع تذكرة مرسل، مصنوع و منظوم در. شود و در سقفش اين كيفيت به حد اعال نزديك مي

دهد، به لحاظ  ها را بيشتر نمود مي اي تذكره نمايد و ادبيت گونه تر مي ظاهر ادبي نگاشته شده است كه نمونة سوم هرچند به
  .هاي موسيقايي غناي محتوايي آن دو ديگر را ندارد تنگنا

تر و هم  هاي ضمني آن هم قديمي صورتهاي منظوم نيز به دو صورت مستقل و ضمني هستند و  همچنين بايد گفت كه تذكره   
هايي از نام و آثار  كردند و در اين ميان آگاهي هايي به فضاي ادبي عصرشان مي تر است؛ زيرا شعرا گاه در بين اشعارشان اشاره شايع

: 1387فتوحي، . رك(ست اين شكل از تذكره تا روزگار معاصر نيز ادامه يافته ا. كردند خود ارائه مي  شاعران، بعضاً همراه با داوري
199-204.(  

هاي  ترين شكل براي تذكره مناسب 13قالب مثنوي. هاي منظوم و منثور يكسان است نوع تدوين و ساختار بيروني و دروني تذكره   
، هاي مرسل در تذكره. تواند به بهترين صورت استفاده كند اش مي موسيقايي و روايي  هاي منظوم است و سازندة آن از آزادي

النظير و  هاي بديعي چون مراعات هاي مسجع و صنعتگري پردازي خورد؛ اما عبارت صنعت بازي ادبي، بيشتر در ديباچه به چشم مي
اند كه در اين  هاي مصنوع تنها تذكره. هاي شعرا و نقل احوال ايشان و مطاوي كتاب كمتر رواج دارد جناس و تلميح در ذكر شناسه

عوفي است و بعدها كساني مانند اوحدي سعي در االلباب  لباب ظاهراً نخستين تذكرة  مصنوع موجود ها برجستگي دارند و بخش
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گاه از وجوه برجستة . پردازيِ شناسة تراجم، لقب و يا تخلّص شاعر است سازي و عبارت كانون سجع. اند شيوع اين شيوه داشته
  : شود؛ براي مثال فاده مياي او و حتي آثارش نيز در اين باب است زندگي شخصي و حرفه

المدقّقين،  المحقّقين، قطب داني، شيخ ساالر سپاه معاني، پادشاه اقاليم سخنداني، خسرو مشكوي شيرين زباني، سكندر آيينة نكته«
الت الراشدين، كامل واصل متواصل، عامل صبيح مليح، فصيح بليغ، حاوي حا العارفين، ارشد الواصلين، اعرف الكاملين، اعظم امجد

لوا و  قدر كه در ايوان كيوان بيدخت ، آن بدر  عالي[...]حقيقي و مجازي، جامع كماالت صوري و معنوي، الشيخ نظامي گنجوي 
بهرام فلك در هفت پيكر سپهر، دالرايي چون شاهد بيان او [...]  فطرت است  خورشيدذكا آمده، عطارد فكرتش چون تير راست

دل ادراك در آيينة خاطر صورتي چون طبع او كه آب حيات است، جز در آب و آيينه  درخضر سكن. با چندين ثوابت نديده
شيرين سخنان جهان، شكرچين بزم خسرونظم بانظام او . اند ليلي فطرتان معاني مجنون دشت خيال او شده. مشاهده نكرده

سازد و  مزة عبارات او كام جان شيرين مي آگاه مخزن اسرار خدايي، محرم كعبة كبريايي بوده، نمك استعارات و دل. اند گشته
  ).4279-7/4278: 1389اوحدي،( »اندازد شكرخايي نمك لعل دلبران را همچو اشك از چشم عاشق مي

***  
قرص خورشيد سپهر منشوري، استاد خبازي نيشابوري، نان فكرت در تنور فطرت او پخته و عيار فطنت به ميزان طبيعت او «

نان خوان . ماية تخمير قرص ماه و خورشيد، ذكاي ذكايش تير كمان برجيس و سهم سعادت ناهيد شده ضمير منيرش خمير. سخته
قرص خورشيد از رشك ضميرش چون [...] سخن از آتش طبعش با آبروي و جدول مصرعين را از هواي نظمش آب در جوي 

  ).2/1278همان،(» ان استفطير در تنور اثير سوزان و انوار كمال از ناصية فكرتش به احسن وجهي فروز
ها و تناسبات لفظي  هاي دوتايي و چهارتايي و انواع جناس اي چون سجع ها به جاي آنكه بر صنايع لفظي پردازي گاه اين آرايه

هاي لفظي بر  متمركز باشد، بر ساحات معنوي كالم تكيه دارد؛ يعني كساني مانند تقي كاشي به جاي سجع و جناس و آرايه
  14.كنند چون تلميح و تضمين و نقل روايات اخالقي و وعظي تكيه مي  عنويهاي م آرايه

  صورت)   1-5
يافتند و مزين به  اند كه عموماً به سفارش حاميان بزرگي مانند دربارها صورت تأليف مي هاي مصور، نوع بسيار نادري تذكره

گويا . اند شاهي يا وابستگان به دربار و مراكز قدرت بوده هاي شاعراني كه بعضاً از خانواده. تصاوير نقاشي شدة شاعران بودند
نوشته و جمال نقاش تصاوير  به دستور طغرل مي) 57: 1363(الدين، خال راوندي،  اي بوده است كه زين نخستينِ آنها تذكره

  .كشيده است شعرايش را مي
  محتوا)   2

ها و رويكرد مؤلّف نيز به طور  جز محتواي اثر، انگارهجايي كه . ها در محتواشان نهفته است جوهرة اصلي ساخت تذكره
اين بخش در اصل هم محتواي موضوعي و انديشگي . زند كند و نهايتاً محتواي عاطفي اثر را رقم مي غيرمستقيم، نمود پيدا مي

  .كند ه ميمندي و نوع لحن و صداقت اثر و صاحبان آنها توج ها را در خود دارد و هم به زاوية ديد و روش تذكره
ساختي تداخل  در اين بين، برخي سطوح محتوايي قرار دارند كه نمود بيروني هم دارند؛ چنانكه گاه تا حدي با متغيرهاي برون

آيند كه در ضمن تمهيداتي چون  حال چون ماهيت محتوايي دارند، نهايتاً جزو سطوح بيروني محتوا به شمار مي با اين. كنند مي
  :اند سطوح محتوايي در مجموع به قرار ذيل. شوند ندي ارائه ميب بندي و بخش عنوان

   عنوان)  2-1
مشاهده است؛ مثالً  بندي و اجزاي آن قابل گذاري كل اثر و هم بخش ها از مصاديق اين تداخل است كه هم در نام بندي تذكره عنوان

مĤبانه بر  اي عارف شق و عرفان عرضه كرده و مقدمه، را در پوشش ظاهري عالعارفين عرصاتو  العاشقين عرفاتاش،  اوحدي تذكره
بيست و هشت حرف را بيست . بندي استفاده كرده است هاي اصطالحي اين حوزه در تقسيم بر اين اساس، از نام. آن نگاشته است
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آتشكدة خود را و هشت عرصه و هر عرصه را به سه عرفة متقدمين، متوسطين و متأخرين تقسيم كرده است، يا آذر بيگدلي تذكرة 
كه با تخلّصش نيز مربوط افتاده، به دو مجمره تقسيم كرده و مجمرة نخست را به سه اخگر در شرح حال قدما، با توجه به 
اقليمشان، نگاشته و مجمرة دوم را به شعراي معاصر در دو بخش با عناوين پرتو اول در تراجم معاصران و پرتو دوم در احوال و 

گذاري ابواب و فصول تذكرة شبستان بيشتر از اصطالحات معماري مناسب با  شهال يزدي نيز در نام. اده استآثار مؤلّف ترتيب د
  .، ايوان، آستانه)بخش تراجم زنان شاعر(خانه  عنوان استفاده كرده است؛ مانند خلوت

  اجزا)  2-2
اين اجزا هم . شان هستند ير خصوصيات نوعيها در ارائة مرتب سه جزء اشتراك دارند كه هر كدام خود زمينة ظهور سا تذكره

هاي پيدا و  روند، مانند شكل بيروني و وجه ادبي و هم محل تجلّي ويژگي ها به شمار مي ساختي تذكره هاي برون نمايشگاه سازه
  :اين سه جزء از اين قرارند. آيند ها و رويكردها به حساب مي ساختي آنها نظير انگاره پنهان درون

  اجهديب)  2-2-1
اي در ارزش شعر و  ها عموماً با زبان منشيانه نگاشته شده و دربردارندة توحيد و تحميد و منقبت و مدح ممدوح و بيانيه ديباجه
هاي تصنيف اثر و  اند كه در اين اثنا گاه به تعريف و توضيح اقسام و سابقة آن در فرهنگ و تاريخ مورد نظر و ضرورت ادب

مسائلي مانند آشنايي تام و تمام نگارنده با دواوين شعرا و مرتبة . پردازند زة شعر و شاعري ميهاي مصنّفش در حو شايستگي
پايان مقدمه نيز بيشتر ذكر استغفار . اند هاي خصوصي نويسنده در نگارش آن از قبيل اش در ميان معاصران و انگيزه شناسي شعر

ب شده در پي آن عفو و اغماض خوانندگان و منتقدان را مسئلت مصنف از زلّات و اغالطي است كه احياناً در طي كار مرتك
  .كند مي
  تراجم) 2-2-2

نويس به  بيان تراجم  آيد و اصالت و اهميت تذكره و تذكره ها بسيار موضوع مهم و جوهري به شمار مي بخش تراجم در تذكره
ارند به دامنة تراجم كتابشان بيفزايند كه اين مهم بالطبع نويسان سعي د از اين رو، قريب به اتفاق تذكره. شعرا بستگي مستقيم دارد

از نخستين كسان كه مرتكب ورود ناشاعران متفنّن و گاه سفله به . افتد در ذكر بخش معاصران، اغلب با شاعرتراشي اتفاق مي
نويسان مورد تقليد قرار  اغلب تذكره امري كه بعدها از جانب. توان امير عليشير نوايي و سام ميرزا را نام برد اند، مي ها شده تذكره

بازاري شدن شعر داشت، به مسئلة تأثر  –گرفت و اين مسئله جز آنكه ريشه در اقتضائات جديد شعر و شاعري، يعني كوچه
است هاي متأخر ناچار به ذكر شعراي متقدم منابع پيشين خود بودند، طبيعي  گردد؛ يعني وقتي تذكره ها از يكديگر نيز بازمي تذكره

رو  ها با مشتي نام روبه افتد كه در تذكره از اين رو، بسيار اتفاق مي. كه از ذكر متفنّنان و ناشاعران عصر خويش نيز سر باز نزنند
البته اغراض شخصي نويسندگان هم معياري مهم در يادكرد يا . آنكه ذكري دقيق از احوال يا حتي اشعارشان آمده باشد هستيم، بي

كشي آگاهي  ان است و صرفاً اين نيست كه نويسنده بخواهد در مهم شمردن اوضاع ادبي عصرش يا به رختغافل نام شاعر
  .انگيزش از شعراي عهد، كتابش را حجيم كند رشك

  شواهد) 2-2-3
گير  اين امتياز خصوصاً در بخش شعراي عصري چشم. ها دارد اي در  برجستگي تذكره شواهد نيز پس از تراجم اهميت ويژه 
ها  حتي در بخش شعراي غيرعصري نيز اين مسئله كه نويسنده تا چه حد مستقيم به اصل منابع، اعم از دواوين و سفينه. ستا

  15.انگيزست متصل بوده، تحسين بر

  موضوع )2-3
ها، عاليق  مينهبخشي از اين ز. هاي ذهني خاصي به سراغ نوشتن آن اثر رفته است اش با زمينه هر نگارندة تذكره و يا حامي و باني

بجز اين، امكانات مؤلّف و . شماري و رواج ادبيات و شقوق آن در جامعه است فردي و اجتماعي است كه در مرتبة نخستش مهم
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ها در  شود تا تذكره مجموعة اين موارد باعث مي. مشوقانش در دسترسي به مفاد و مواد اثر نيز از عوامل اصلي اين عمل است
اعم از (اين موضوعات حول محورهاي فرعي تاريخي، جغرافيايي، مذهبي، ادبي و انساني .تأليف شوند محدودة موضوع خاصي

  :شود چرخد و موجب پديد آمدن اقسام ذيل مي مي) جسم و جنس، شخصيت و جايگاه اجتماعي
  هاي عمومي يا كلي تذكره) 2-3-1

موضوعاتشان بسيار باز باشد؛ براي مثال به لحاظ تاريخي از آغاز شود كه دامنة  هايي اطالق مي هاي عمومي به كتاب همانند تاريخ
دامنة شمول تراجم اين آثار عموماً از نخستين  شاعر جهان، حضرت آدم، سپس بهرام . گيري آن تا زمان مؤلّف را دربربگيرند شكل

   16 .دانند گور و ابوحفص سغدي و رودكي تا آخرين شاعري است كه در روزگار خود قابل بحث مي

توان تذكره عمومي  اند، مي كه مطالب متنوع تاريخ ادبياتي در آنها به طور نامنسجم تحرير يافته هايي را نيز  از زاوية ديگر، تذكره
كه در ضمن اختصاص فصولي به تاريخ و ذكر شعراي قديم و جديد از شعراي درباري و علما نيز  البيان تذكرة خيرخواند، مانند 

  .سخن گفته است

  تذكره هاي اختصاصي يا جزئي يا بخشي) 2-3-2

وارگي  موضوع و محتواي خاصي هستند و از حالت عمومي و جنگ شود كه در پي توصيف و تحقيق ريز هايي گفته مي به تذكره
  .اند به سمت پرورش موضوعي خاص در دامنة موضوع اصلي خود كه ادبيات است، گام برداشته

  تذكره هاي عصري) 1- 2-3-2
از مهمترين . روزگار مؤلفشان است ها بررسي جريانات ادبي عصر و شرح احوال ادبا و شاعران هم نة شمول اين تذكرهدام

پردازي از منابع  هاي عمومي بيشتر است و كمتر دچار كليشه ها آن است كه حجم مفيدشان نسبت به تذكره هاي اين تذكره ويژگي
از  هاي عصري گاه نزديك به يك قرن قبل دامنة تاريخي تذكره. ح احوال باالتر استپيشينشان هستند و به نوعي اصالتشان در شر

اند كه نويسنده خود به محضرشان رسيده يا به  هاي عصري برخي به اين امتياز مختص همچنين در بين تذكره 17.رسد تأليف مي
  18.دارند» چشم ديده«و » مردم ديده« از همين رو، غالباً عناويني مانند.اصطالح، با چشم خويش ايشان را ديده است

  تذكره هاي ممدوحي و منقبتي) 2- 2-3-2
هاشان به معرفي شاعران تحت حمايت شخصيت صاحب جاه و بزرگي پرداخته باشند؛  شود كه نگارنده هايي گفته مي به تذكره

دنيايي مانند پادشاه  يا امير و  خواه اين بزرگ شخصيتي معنوي يا مذهبي مانند امام معصوم يا مرادي باشد، خواه شخصيتي
اين آثار به . اند االمر بزرگي مثالً پادشاه به خلق شعري پرداخته يابند كه حسب ها به شاعراني اختصاص مي گاه اين تذكره.حاكمي
هاي  و انجمن ها دربارها، هيئت(اند و نيز عموماً در نهادهاي همساني  سهيم) مدح، منقبت(كه شاعرانش در هدف مشتركي  اعتبار آن
با اين حال، چون شعرشان . پوشاني دارند هاي سنخيتي كه  ذكرش خواهد آمد، هم پردازند با تذكره به ارائة هنرشان مي) مذهبي

  .گيرند تر قرار مي ، در اين بخش، صحيح)مدح و منقبت(حاوي غرض برجسته و واحدي است 
  اي هاي ناحيه تذكره) 3- 2-3-2

هاي ادبي در  تعداد اين نوع تذكره. پردازند به معرفي مستقل و مفصل شاعران شهرها و نواحي خاص ميهايي هستند كه  به تذكره
عمدتاً نيز . تر شده و از اقليم به منطقه تنزّل يافته است تر و جزئي شان طبيعتاً تنگ دورة جديد بيشتر است و محدودة جغرافيايي

از مهدي  سرايان همدان بزرگان و سخنكنند، مانند كتاب  مشاهير نيز ياد مينويسندگان آنها همراه شاعران از ساير مفاخر و 
ها، ناحيه همه جا به عنوان زادگاه نيست و  در اين نوع تذكره. درخشان كه به ذكر عارفان، عالمان، وزيران نيز پرداخته است
حتي . اند اند و مدفون گشته ر احيانا ً به شهرت رسيدهاند و در آن ديا بسياري از شاعران مقيم هستند كه اصالتاً از ديار ديگري بوده

ها  اند و شعراي مسافر را نيز داخل اين نوع تذكره برخي نويسندگان مسئلة مهاجرت و اقامت را نيز معيار نگارش كارشان داشته
  .آيند دو نمونة آن به شمار مي كاروان هندو نيز  تذكرة شام غريبان. اند آورده
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  هاي جنسيتيتذكره ) 3-2-4- 2 

همه از سدة دهم  اعتقاد باشند، با اين كه به نقش زنان در اشاعة ادب و شاعري فارسي بي 19اند كساني مانند آرزو اگرچه كم نبوده
  20.اي متأثر از ادباي عرب بوده باشند رسد تا اندازه هايي در باب زنان شاعر زدند، هرچند به نظر مي كساني دست به تأليف تذكره

  اي تذكره هاي گونه) 5- 2-3-2
اند، دست به نگارش آثاري مستقل جهت معرفي اين آثار و  هاي ادبي قايل نويسان نظر به اهميتي كه براي يكي از گونه برخي تذكره

كه تنها  تذكرة ميخانهاند مانند صاحب  دستة اول كساني. اند زنند و برخي به قالب و يا وجه نيز نظر داشته شرح حال صاحبانش مي
تنها شرح  آسمان تذكرة هفتاند مانند آغااحمد كه در  هاي فارسي را بررسي كرده است و آن دستة ديگر نيز كساني نامه ساقي

گويان را  كه همة مثنوي الكالم خالصةخان در تذكرة  خليل اورنگ پرداخته است و يا ابراهيم هاي هفت متتبعان اوزان معروف مثنوي
و ) غزل و رباعي(خان عظيم آبادي، كه به بررسي اشعار عاشقانه  قلي تذكرة نشتر عشق، حسينمنظور داشته است و نويسندة 

. گيران شعر فارسي اختصاص داده است سرايان و صله  اش را به مديحه صاحبانش پرداخته و يا آزاد بلگرامي كه تذكرة خزانة عامره
را ) العاشقين عرفاتمثالً (گيرد كه اين آثار  ها قرار مي تذكرهيادآوري اين نكته  ضروري است كه گاه طرز شعري معيار تدوين 

فصول همين كتاب . شهره را مثال آوردالخاقانية  بساتين توان از ديگر آثار در اين سنخ مي 21.اي يكي دانست هاي گونه نبايد با تذكره
 سرايان، در ذكر غزل العشاق بستان اي معرفي شده است؛ مثالً هاي گونه بعدها به طور مستقل در فهارس به صورت تذكره

  .در ذكر رباعي سرايانالصنايع  بستان

  22هاي سنخيتي تذكره) 6- 2-3-2

هاي  در  باب تذكره. اي تا متفنّنان را دربربگيرد توانند از شاعران حرفه سنخ است كه مي ها، بررسي گويندگان هم گاهي محور تذكره
از شعراي معاصر كه عضو  چهل و هشت  تنهاي خاص شعري مثل كتاب  ن انجمنتوان به شاعرا سنخ مي اي هم شعراي حرفه

اند، نظير تذكرة  اند و يا شاعراني كه با شخص خاصي مراودات ادبي و داد و ستد اخوانيه داشته انجمن ادبي تهران بوده
حتي . كرده، مذكور داشته است دل ميميرزا اشاره كرد كه در آن شرح احوال شعرايي را كه با ايشان اخوانيه رد  و ب محمدحسين

كتابي كه شامل تراجم شعرايي است كه به فرمان ناصرالدين . اهللا خان را نيز در اين بخش آورد فرج االشعار خازن توان تذكرة مي
داني سخن توان از شاهان و شاهزادگان يا دانشمندان و هنرمن در باب شعراي متفنّن نيز مي. اند شاه غزلي از وي را جواب گفته

هايي به ايشان  بخش تحفة ساميها مانند  البته در بعض تذكره. شده است  هايي مستقل و مفصل نگاشته گفت كه در بابشان تذكره
  .و از ساير طبقات فخيمه و حتي عوام  نيز سخن به ميان آمده است شده   اختصاص داده

  هاي مسلكي يا مذهبي تذكره) 7- 2-3-2
توان تسامحاً از  را مي المؤمنين مجالسمانند   هايي عمومي البته نمونه. اند ل مالحظه در اين زمينه بسيار اندكهاي مستقل و قاب نمونه

هاي  مسلكي هم مانند نهضت هاي سياسي بار، نحله هاي بدعت در روزگار جديد نيز كه جز آيين. متشابهات اين نوع تذكره دانست
تذكره و منتخب اشعار دارد،  - هايي را كه بيشتر حالت بياض تذكره ه و به تبع آن شبهچريكي و اجتماعي و نظاير آن به وجود آمد

  .ها دانست توان از اين سنخ تذكره مي
  لحن) 2-4

برخي . شناسي همين مقاله گفتيم، يكي از معيارهاي اصلي ساختي گونه، لحن نويسنده يا نوشتار است چنانكه در اشارات گونه
هاي  از ميان لحن. ستند كه اين متغير در آنها، بواسطة درونمايه و ماهيتشان، نقش بسيار مهم و ساختاري داردها ه گونه ها و زير گونه

است كه اين ويژگي را، اگر مبنايي و غيرسيال باشد، در  23ها وجود دارد، لحن طنز متناسب و آشكاري كه در بعض تذكره
اي هم هست كه چون ويژگي اصيل و  ها مانند لحن انتقادي و مداهنه لحن ساير. توان يافت وضوح مي اي به هاي نقيضه تذكره
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هاي  انتقادي و تذكره- هاي تحقيقي هاي مرتبطش، مانند تذكره توان در سربخش ذكر نيست و مي آيد، قابل مستقلي به شمار نمي
  .وجو كرد ممدوحي و منقبتي جست

  اي هاي نقيضه تذكره
زي در رويكرد تقليدي است كه با هدف گرفتن معيارهاي شناخته شدة موجود در سرمشق نقيضه چنانكه گفتيم نوعي طنزپردا

زند كه هرچند بظاهر ثانوي و تبعي است، اما بواسطة لحن و  به آفرينش اثري دست مي  اش متن جدي خود يا به اصطالح پيش
در اين حوزه نيز برخي نويسندگان به سبب . تهاي صرف برخوردار اس فضاي جديد حاكم بر آن از اعتبار بيشتري نسبت به نظيره

اثري . زنند هايي مي نويسي و نيز گاه تمسخر شعراي معاصر و شعر روزگار خود دست به نگارش چنين تذكره تمسخر فنّ تذكره
اي خيالي، ه گيرد و افزون بر آن با مشتي اسم را به مضحكه تذكرة آتشكده كه حتي در عنوان خود خواسته  تذكرة يخچاليهمانند 

  .بطور غير مستقيم، شاعران مشهور روزگار خود را دست بيندازد
  اصالت و دقت) 2-5

ضرورت طرحشان در اين گونة ادبي نيز بدين . اند، در واقع پيوند ذاتي با يكديگر دارند نشين شده جا هم اين دو معيار كه در اين
  . هنري دارند و هم اطالعي و هم ساختاري و فرمياند و هم اعتبار  اي چند وجهي ها گونه دليل است كه تذكره

منظور از اصالت در اينجا هم اصالت و بداعت شكلي است و هم محتوايي و منظور از دقّت، در واقع تعهد  نگارندگان به مطالب 
اصلي ادبي تذكره  اي هم به شكل سيال و پراكنده در گونة  هاي گونه ها همانند ساير ويژگي اين ويژگي. و نحوة ارائة آنهاست

هاي تذكرة ادبي  گونه سان كه آنها را در رديف ساير زير اند، آن مالحظه وجود دارند و هم مستقل و متمركز در آثار ديگر قابل
  .داد توان جاي  مي
لفّاظي و نويسي، از  كه ضمن تالششان براي حفظ ساختار سنتي تذكره - هاي تحقيقي  مثالً بسيار پيشتر از پديد آمدن تذكره   

گويي پرهيز داشتند و روش آنها نيز متكي بر منابع اصيل مانند آثار شعرا و نيز نقل ناقدانة اطالعات  حساب پردازي و بي عبارت
نويسان قديم هم بودند كه در باب شرح احوال  بعضي تذكره -بود 24هاي پيشين با استدالل هاي علمي ادبي و تاريخي تذكره

دادند؛ مثالً كسي مثل  هاي تاريخي و ادبي و تحقيقي الزم به خرج مي نقل شواهد شعريشان دقتروزگارشان و  شعراي هم
الدين كاشي براي نقل احوال و شواهد يك شاعر با تمام بزرگان و ادباي ايران و هند مكاتبه داشت و حتي از كاشان گاه  تقي

  :گويد در جايي مي شد تا احياناً به ديواني دسترسي يابد؛ چنانكه مجبور به سفر مي
پذير به جهت جمع اشعار اقامت ساخته،  اما در زمستاني كه اين كم بضاعت به دارالسلطنة صفاهان رفته بود و در آن خطّة دل«

تذكرة [در خاطر افتاد كه غزلي چند از آن انتخاب نموده، اين خالصه ] الدين محمود خليفه مير شجاع[خيال مطالعة ديوان مشاراليه 
عوض  القصه چون ديوان از آن حضرت طلب كردم، بواسطة نذري كه فرموده بود كه هيچ كتابي بي. را زينت دهم] االشعار خالصة

اي همراه نبود كه به عرض آن ديوان  به كسي ندهند از كمينه مرهون طلبيد و چون در آن اوقات از جنس كتاب نفيسه چنان نسخه
  ).226: 1386تقي كاشي،(» آن اشعار محروم گرديدم و به اندكي از آن اكتفا نمودگرامي توان داد، لهذا از مطالعة تمام 

شناسانه و آرزوي اكبرآبادي  با ديد  ها را افرادي نيز مانند كامي قزويني با ديد تاريخي و اوحدي بلياني با ديد سبك دقت اين    
اين آثار به عبارتي، . تأملي دارد در آثارشان دارند، فاصلة قابلانتقادي در كارشان دارند؛ با اين همه با آنچه بعدها محققان جديد 

. ها بسيار برجسته و ماهيتي است اما معيار اصالت در تذكره). 237فتوحي، همان،( شوند هاي اوليه محسوب مي جزو تاريخ ادبيات
هايي را كه در باب محتوي  همنظور از اصالت در اينجا هم اصالت محتوايي است و هم اصالت فرمي؛ بدين صورت كه تذكر

  .هاي منتحل و دزدي هستند اصالت و بداعت ندارند، تذكره
ها، چه شرح احوال و چه شواهد شعري، مشهود و امري بديهي است؛ اما  هاي قدمايي تذكره انتحال به طور عام در بخش   

بي ديگر باشد و سارق تنها چيزهايي ظاهري از هايي هستند كه طرح و محتواشان از كتا هاي منتحل عموماً آن دسته كتاب تذكره
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گيرندة مكرر  ، بسيار وامدار و حتي به عنفعرفاتبا همة انكارش نسبت به  الشعرا تذكرة رياضخود بدان افزوده است؛ براي مثال 
شاهد جز  مطالب اوست؛ مثالً در ذيل ترجمة شرف بافقي حدود ده سطر در تعريف و ستايش وي نوشته است ولي نتوانسته يك

از ). 2113-2109ص 4العاشقين، همان، ج و عرفات 1063-1062ص 2ج: 1384واله داغستاني، . رك(شواهد عرفات نقل كند 
تذكرة توان به تذكرة كاتب صفوي اشاره كرد كه در واقع انتحال  اند، مي هاي ديگري كه معروف به اين خصيصة شوم تذكره
دزدند، براي مثال  ها به اصطالح شاه ، برخي تذكره»دست باالي دست بسيار است«به مصداق  گاه بنا. رود به شمار مي الغرائب مخزن

  .بيشتر مطالبش را اخذ كرده است تذكرة اختراز انجمن خاقان و آن از   تذكرة نگارستان دارا
ل ترتيب و استقالل و وجه هاي شكلي مث هم سازه(است و اين منابع در برآيند فرمي خود   در واقع اصالت مربوط به فرم تذكره

هاي غيراصلي را در سه بخش  تذكره. توانند اصلي يا غير اصلي باشند مي) هاي محتوايي نظير اجزاء و موضوع  ادبي و هم سازه
  .شود بررسي كرد هاي ذيلي و مترجم و تلخيصي مي تذكره

نويسنده  با كسي ديگر  25الب تكميلي در آن باب احساس شود،اي باز مانَد يا لزوم ارائة مط اگر نويسنده به داليلي از اتمام تذكره   
. خوانند هاي ذيلي مي اين نوع آثار را تذكره. زند مندان به نويسندة اصلي، خود دست به تكميل آن مي معموالً از آشنايان و عالقه

هم هست كه مؤلّف اصلي اقدام به تكميل البته موارد متعددي . معاني كه تذكرة پيمانه را در ذيل تذكرة ميخانه نگاشت مثل گلچين
نويسي محتواي كتاب اصلي باشد، نظير اصالحاتي كه اوحدي تا پايان  تواند در حد اصالح و حاشيه اين كار مي. كند اثرش مي
كه گاه با تواند منجر به تأليف كتابي ديگر شود  نيز مي. داده است، كه جزو اين قسم نيست انجام مي العاشقين عرفاتاش در  زندگي

  .نامي تازه خوانده شود و البته هنوز در ذيل كتاب قبلي باشد
هاي فرم، زبان، اصالت دارند وگرنه به طور كامل وجود تبعي  هايي هستند كه تنها به لحاظ يكي از سازه هاي مترجم، تذكره تذكره   

مؤلّف جايگاه درخوري دارند و وجودشان ضروري به  متن و نيز انگيزة صادقانة مندي پيش البته بواسطة فايده. و غيراصلي دارند
با اين . امير علي شير نوايي استالنفايس  مجالسهاي  هاي آن مربوط به ترجمه هاي فارسي، بيشترين نمونه در تذكره. رسد نظر مي

 1363نوايي، ( النفايس مجالستوضيح كه تراجم البته آزادند و اضافاتي را نيز از مترجمان خود دارند و براي مثال مجلس نهم 
  .افزودة مترجم آن فخري هروي است)133-178:

واسطة آنكه عمدة  تكية  آيند؛ اما به هاي غير تفصيلي به شمار مي ظاهر نوعي ديگر از تذكره هاي تلخيصي با آنكه به تذكره   
هاي  تذكره. اند قرار داده شده است، در اين بخش  شان به محتوا وابسته است تا شكل و كل فرمشان تبعي و غيراصلي فرمي

تذكرة كعبه اش نويسندة تذكرة پايه و اصلي باشد، مثل  خواه فراهم آورنده. اند تلخيصي از تذكرة مفصل ديگري به وجود آمده
و خواه كس ديگري ) 1/العاشقين، شصت و  نه عرفات(كه اوحدي به درخواست جهانگيرشاه خود از عرفات انتخاب كرد  عرفان
). 563/1-556گلچين معاني، همان، (تقي كاشي در هند صورت داد  االشعار خالصة اي از اي كه گزيده مانند نقي كمره باشد،

  .هايي خاص از كتاب باشند توانند تلخيص كلّ كتاب يا بخش هاي تلخيصي مي همچنين تذكره
  نويسي و تطور آن سير تذكره

شدگي آثار، مخاطب و بسامد خوانش اثر توسط ايشان است، تقاضايي كه در  ونهچنانكه در مقدمه نيز گفتيم، يكي متغيرهاي گ   
ها فراموش  بخشد و گاه آن را مهار و حتي از انظار پنهان و از ذهن كند و گاه به آن شدت مي پي خود روند عرضه را نگاهباني مي

يوند مستقيمي با مخاطب ندارد و صرفاً برساختة هرگز پ  شايد اين سخن به ظنّ بعضي گزاف باشد؛ زيرا پديداري گونه. كند مي
گونه و نهايتاً گونه و آنهم گونة  هاي فنّي خاص هر هنري است؛ اما ترديدي نيست كه در تطور وجه به خرده ذهن خلّاق و قابليت

آفرينشگر مسير اعتال متكامل نقش مخاطب انكارناپذير است و در واقع سطح خواستاري و توقّعات اوست كه در كنار پايه و ماية 
  .سازد يا انحطاط يك گونه را فراهم مي
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شود  گاه مي. گردند رسند يا فراموش مي شوند، به زوال مي يابند و پريشان مي شوند، كمال مي ها متولّد مي ها نيز مانند سبك گونه
گونه  يابد به خرده اه وجهي  بخت ميكه در طي زمان گ سير عكس آفرينشي را در اين مخلوقات ذهني به آشكارا ديد؛ يعني چونان

. يابد گونه تنزل مي بختي به خرده شود و يك گونة مشهور از واژگون و حتي گونه ارتقا يابد، با انقالبات زمانه اين سير نيز وارون مي
  .نويسي مشاهده كرد شود در سير تذكره وضوح مي اين مسئله را به

ربع اول قرن ( الشعرا  تذكرة مناقباي و بر اساس نام و نشانشان از زمان تأليف  مح گونهنويسي، با اندكي تسا بازة زماني تذكره   
هاي  سيري در فهرست تاريخ تذكره. سال است 800، حدود )1381(خال محمد خسته  يادي از رفتگانتا مثالً تأليف ) ششم

، 9، دو و در قرن8، يك و در قرن 7چهار و در قرن  ،6اي كه در قرن  به گونه. فارسي نشانگر روند فزايندة اين جريان ادبي است
صد و پنجاه و يك شاعر  ، يك13، هفتاد و دو و در قرن 12، پنجاه و هشت و در قرن 11، سي و سه و در قرن 10هفت و در قرن 

ها و تاريخ  رههاي قديم و جديد مثل تاريخ تذك تذكره حتي با حذف شبه. اند ، دويست تذكره نوشته شده14و سرانجام در قرن 
اين روند صعودي طبعاً داليل مختلفي دارد كه تنها يكي از آنها ناپديدي آثار . ها نيز اين تناسب به قوت خود باقي است ادبيات

قدما طي آفات غُزان و مغوالن و نظاير آن است  و ديگر افزوني ذخيرة ادبي و نيز جريانات متعدد شعري به مرور زمان است؛ اما 
  .است 13-10انگيز زبان و ادب فارسي طي قرون  ديگر گسترش شگفت دليل مهم

. عنوان حاميان اصلي جريانات شعري است ها به تأمل است، نسبت عكس افول و ركود شعر و رواج تذكره آنچه در اينجا قابل   
ها  طبيعي هم هست؛ زيرا تذكرهو ) 21: 1375شفيعي كدكني، (گردد  همان روندي كه در تاريخ جريانات نقد ادبي نيز مشاهده مي

ها هم خود گونة ادبي به  است كه چون تذكره  نكتة مهم ديگر اين. اند داران بازار نقد ادبي مستقيم و غيرمستقيم از مروجان و دكان
نويسي است،  شدت در دورة انحطاط ادبي كه اتفاقاً دورة رواج تذكره اند، به هاي ادبي آيند و هم شامل جريانات و ذخيره شمار مي

» ها قحط معني در ميان نام«شود تا  چندان خوب در كنار مدگرايي ناآگاهانه موجب مي سيل ناشاعران و شعرهاي نه. اند آسيب ديده
هاي  نويسي است و هيچ نافي تذكره البته اين سخن نشانگر جريان غالب تذكره 26.اتفاق بيفتد و از تذكره جز نامي برجاي نماند

ها هستيم، اما معايير اصيل مانند وجه ادبي و اصالت و  اي تذكره گونه يست و به لحاظي شاهد وسعت يافتن ابعاد خردهاصيل ادبي ن
  :گويد گشايد و مي حزين الهيجي در اوايل اين دوره است كه به سختي لب به انتقاد مي. اند به نزول  دقت و در كل فرم رو

اند و اقصي غايت همت اينان  به الفاظ و حروف است كه به آن مشعوفنهايت جهد اين گروه از دفترها التقاط « 
ليكن تا مسخ نكنند انتساخ . تصرّف انتحال كردندي اند و كاش آن بودي كه بي ابتذال مقال است كه به آن مألوف

گمان آنكه  ننمايند و اكثر با هم ياور شده به معاونت يكديگر راه پيمايش تاريخ و سير و نگارش تذكره واگيرند به
سنجي است اما موقوف است به بضاعتي و  خواني است، آسان ميسر است؛ غافل از اينكه هرچند افسانه چون قصه

تحقيق حكايتي و معرفت هر روايتي و صدق مقالتي و جودت قريحتي و صفاي طويتي الي غير ذلك من اشراط 
. زاري است عاقل را اند حيرت رت رفت ترتيب دادهها كه اين عوام به اغراض فاسده كه اشا بعضي تذكره. الالزمه

چه قطع نظر از ركاكت عبارات و ژاژخوايي منشأت مشحون است به اكذوبات و خرافات و مملو است از 
اند ورق ورق احوال نويسند و جمعي  اشتباهات و الطائالت، كساني را كه نشناسند و اصالً معرفتي به آنان نداشته

به  راند، اشعار ديگران را در كار ايشان كنند و در كالم گويندگان تخليط نموده، سخن ديگ كه هرگز يك بيت نگفته
  .ديگري نسبت دهند

آنجا كه نبايد و نشايد صفحه صفحه ستايش و القاب و نعوت نگارند و جايي كه بايسته و شايسته است به تحقير 
ن و عوانان كنند و القاب اينان به اشراف و اعالم خطابات افاضل و اشراف به كار جمريا. نام و تنزيل مقام آرند

هرچه را از جايي وانويسند چون قدرت بر تصحيح نيست هر تحريف و تصحيف و هر سقط و غلط . اطالق نمايند
  ).92-91: 1375حزين الهيجي،(» كه در نسخ افتاده باشد همه را به كار برند و صواب شمارند
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   نتيجه
نويسي و   رسد كه خود منشعب  از سنّت تاريخ هرچند به نظر مي. آيند هاي ادبي فارسي به شمار مي ههاي شعري يكي از گون تذكره
كارگيري از اصول  نويسيِ غيرادبي در خارج از بستر زباني و فنّي و فرهنگي خود باشند، اما بسيار زود با به نگاري و تذكره طبقات

در روزبازار آثار ادبي و جريان پوياي عرضه و تقاضا به فرم ممتاز خود دست  و معايير شكلي و محتوايي و نيز قرار گرفتن ممتد
شود كه معايير اصلي در تمامشان به يك اندازه مورد توجه قرار نگيرد و  ها موجب مي گاهي مشتركاتشان با ساير گونه. يافتند

ها دست كم بلحاظ  ه و پديداري زيرگونهشان مخدوش شود؛ اما از طرفي ديگر اين مسئله موجب گوناگوني گون انسجام فرمي
اي  آنچه براي اثبات گونه. دهد اي را نشان مي ها به خوبي اين دگرديسي و تطور گونه هاي تاريخي تذكره بررسي. گردد محتوايي مي

سازي آن  قيضهها بايد مورد توجه قرار گيرد، نخست نقش عنصر غالب در اين گونه و ديگر جريان تقليدي و حتي قابليت ن تذكره
تنها بايد بدين امرِ طبيعي آگاه باشيم كه در . دهند ها شهادت مي هاي محكم و متنوعي در تذكره گواهاني كه بر وجود سازه است،

شدگي، لزومي ندارد همة آثارِ يك گونه از تمام معايير ساختي برخوردار باشند، يا به عبارتي به فرم اصيل گونه رسيده  پديدة گونه
   .باشند
  ها نوشت پي
  699-2/698: 1370، بابك احمدي،ساختار و تأويل متن. رك -1
كه  قدر مسلّم اين كه ادبيات هم به لحاظ آن. 33-11: 1386زمينة اجتماعي شعر فارسي، محمد رضا شفيعي كدكني،. رك -2

گريز  ت؛ بيش از هر هنر ديگري، قالباي است و هم آنكه عموماً برخوردار از بار معرفتي آشكار اس القاعده تجربي و مكاشفه علي
وادي حيرتي به . شايد نخستين چالشگاه بحث نيز همين جا باشد. تابد هاي سخت و محكم را برنمي است و الاقل چارچوب

چنانكه براي مثال . اند اي از آن قناعت كرده وسعت معنا در صورت، كه ادباي ما مدتهاست در آن گرفتارند و سرانجام به ملغمه
سخن در رد و تأييد . اند عرفاني خوانده -هنامه را مثنوي حماسي و بوستان را مثنوي تعليمي و مثنوي مولوي را مثنوي تعليمي شا

ها و اصول ابتدايي آن، نخست تبيين نشود و  دامن و جدلي است و تا سازه اين آرا نيست؛ زيرا كه اين بحث، خود بسيار دراز
  .آيد معلوم نگردد، هيچ حجتي در اين ميانه بر كسي استوار نميهاي ادبي با يكديگر  نسبت گونه

المثل مشكالت محقّق ادبي در  خورد و في شايان ذكر است كه اين بشوليدگي در ساير اقسام علوم ادبي ما نيز به چشم مي 
شناسي و  اي با سبك گستردههاي  بخصوص آنكه دانش انواع ادبي، ذاتاً همپوشاني. شناسي و بالغت كمتر از اين حوزه نيست سبك

شناسانه شكل گرفته  هاي سبك نقد ادبي دارد؛ آن سان كه عامل تميز و تعيين انواع نثرهاي ادبي فارسي نزد ادبا، بر اساس انگاره
 به هر تقدير، براي هر محقّقي در آغاز كار، راهي جز گام برداشتن در اين حدود و ثغور نيست و شيوة). 39: 1373شميسا،(است 

برگزيدة او بايد با احصاي شواهد برجسته، در نهايت، به ارائة تعاريفي نسبتاً روشن و اقناعي انجام پذيرد و خواننده را همچنان در 
  .حيرت خويش رها نكند

 شده هاي عاشقانه بين عاشق و معشوق رد و بدل مي ها كه ظاهراً صورت بسط يافتة مكاتباتي است كه در منظومه نامه مثل ده -3
  .است يا حتي غزل كه مطابق قول اغلب محققان برگرفته از تغزّل قصيده بوده است

هاي اثر يعني محتوا و شكل  شايان توضيح است كه مراد ما از شكل، به هيچ وجه فرم نيست؛ زيرا فرم برآيند نهايي تمام سازه -4
گيرد؛ مثالً  طح دروني و نزديك به محتوا را دربرمياش از سطح خارجي تا س شكل وجه چند الية بيروني اثر است كه گستره. است

  .در يك گونة ادبي از حجم اثر تا وجه ادبي، هر دو در محدودة شكلي گونه قرار دارند
برخالف تصور شايع، تقليد كه خود شامل نظيره و نقيضه است، گونة ادبي نيست؛ بلكه نوعي رويكرد آفرينشي در ساخت اثري -5

ادبي است،  ساخت يك گونة  گونه نيز دو مرحلة تكاملي از پيش وجه و خرده. وجود آمده است  اش به ادبياست كه پيشتر گونة 
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براي (مايه و حال و هواي اثر و دومي در حال گذر از درونمايه به دستيابي به بعضي از اجزاي فرم  نخستين ناظر است بر درون
  ).89-63: 1389تابستان 10ش10د ادبي، س، نق»وجه در برابر گونه«قدرت قاسمي پور، . وجه، رك

گلچين معاني در كتابش تعداد زيادي اثر تحت نام تذكره آورده است كه خود به آن اشراف نداشته و امروز حتي نشاني از آنها  -6
ر تذكره همچنين در توضيح برخي آثار، استاد خط ترقين ب. در دست نيست و تنها در منابع پيشين به وجودشان اشارت رفته است

ها و  اي تاريخ ادبيات افزون بر اين، استاد از پاره. بودنشان كشيده است و در واقع آن را به عنوان تذكره نپذيرفته است
اش در تجزيه و تحليل نظري ما مورد بحث قرار نگرفت؛ چونان كه از ميان  هاي جديد نام برده كه به دليل ناكارآمدي واره جنگ
  .مقدار كفايت نقل كرديم ها نيز به تذكره -تاريخ

حزين الهيجي خود  المعاصرين تذكرةها كامالً رسانندة ردة آن است؛ مثالً  منظور از اين سخن آن است كه عنوان برخي تذكره-7
اي بودن آن تذكره  دهندة طبقه كه نشان السالطين روضة  و المشايخ والشعرا طبقات تذكرةبيانگر عصري بودن اين تذكره است يا 

  .النفايس مجالس، تحفة ساميتوان دريافت كرد، مثل  اش نمي ؛ ولي بعضي را جز با خواندن مطاوياست
و  االشعار خالصةها عاري از عنوان تذكره است؛ ولي شامل خانوادة كلمات شعر و ادب هست مثل  همچنين نام اغلب تذكره  

كشند؛ بلكه عنوانشان هم در ظاهر پيوندي  تذكره را با خود يدك نمي ها نه تنها نام سرانجام آنكه بخشي ديگر از تذكره. االفكار زبدة
ها و مالئماتي را  اند كه رمزها و كنايه البته مصنّفان، بعضاً سعي داشته. هفت آسمانو  روز روشنبا عالم شعر و شاعري ندارد، مثل 

نفايس، صحف،گنج، خزانه، آللي، قند پارسي، دفتر،  از عالم شعر و شاعري در عنوان اثرشان قرار دهند؛ مثالً سفينه، عاشق، عارف،
  .حديقه، رياض، بهار، نغمه، بزم

اند؛ چنانكه عناويني مانند  نويسان در انتخاب عناوينشان به حساب جمل هم نظر داشته نبايد از اين نكته هم غافل شد كه گاه تذكره
  . تأليفشان استدر واقع ماده تاريخ  مذكر احباب و مذكراالصحاب، المĤثر نفايس

لذا تذكره به طور عام، . اند، بسيار نادرند نويسان پرداخته به شرح حال نثر بهارستان ضمايرهايي كه مانند  بايد گفت كه تذكره -8
گويند و حتي به  نويسان از منشيان نيز سخناني مي هرچند بنا به ساليق شخصي، گاه تذكره. شاعران و آثار ايشان را در نظر دارد

  .المĤثر نفايسيازند؛ مانند صاحب  شواهد ايشان دست مي نقل
هستند كه به بهانة معرفي آثار يكي از صاحبان ) 1774-1701، ص4همان، ج(الشعرا  رياضهاي بسياري مانند  براي مثال تذكره -9

  .دهند دبي اختصاص ميهاي ادبي خود، فصولي را در باب آموزش مسائل ادبي يا تاريخ ادبيات و نقد ا تراجم با بيان آگاهي
سان كه مثالً اوحدي گاه بعضي شاعران را  خورد، آن ها به چشم مي بايد گفت كه نوعي بشوليدگي در اين نوع ترتيبات تذكره -10

ها و  اي نابساماني اين مسئله جز آنكه موجب پاره. شان رديف كرده و گاه بر اساس تخلّص و گاه هم هر دو بر اساس نام كنيه
. جهت بر حجم كتاب افزوده شود مطالب توسط خواننده شده، باعث آن شده كه بعض تراجم شعرا به تكرار بيايد و بي يابي سخت

هاي خود شاعران را  بنا به آگاهي كاروان هندتوان يافت؛ مثالً گلچين معاني در  اين مشكل را در تحقيقات معاصران نيز مي
تواند با تكيه بر دانستن نام وي به راحتي به آن  لص و نسب شاعر را نداند، نميالمثل اگر خواننده تخ نويسي كرده و في مدخل

  .دست پيدا كند
هايي هستند كه بنا به داليل  يكي دانست؛ زيرا اين آثار در واقع تذكرهالمĤثر  نفايسهايي مانند  البته اين منابع را نبايد با تذكره -11

هايي تاريخي هستند كه مربوط به خاندان  ندة تذكره يا حامي آن، حاوي بخشگذاري نگارنده به سفارش ده خاصي مانند ارج
نيز ساختار پايه و حجم مطالب و ادعاي نويسندة اثر در ) تاريخ - تذكره و تذكره –تاريخ(معيار تشخيص اين آثار . ممدوح است
  . ديباجه است

  :ديگر شويم تذكرة توانيم تسامحاً قايل به دو نوع شبه نگري مي با كمي خرد) 12
 تذكره -فرهنگ 
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يا اصطالحي هستند كه همراه   هاي لغوي آيند كه در اساس، فرهنگ هاي ضمني به شمار مي نوع بسيار نادر و متأخري از تذكره
د آين ها در بيرون و مستقل از فرهنگ پديد مي گاه اين مدخل. پردازند شان، به ذكر شرح احوال شعرا نيز مي المعارفيدايرةاطالعات 

هاي فرهنگ لغت عرضه  گاه همراه ساير مدخل. كه در واقع ذيل فرهنگ شعري او با نام ارمغان آصفي استتذكرة غني مانند 
ها  نامه ها را نيز كه در واقع يكي از انواع مدخل المعارف ةبايد گفت كه بر اساس نگاه عامي كه در اين بخش داريم، داير. گردد مي

  .ها آورديم ات اصطالحي است، جزو خانوادة فرهنگهايشان هم لغ هستند و مدخل
 تذكره-فهرست

پردازند؛ مانند صاحب اثر،  را كه به نقلش مي  شناسان از ديرباز آن بوده كه نهايت آگاهي هر اثري نويسان و كتاب منش فهرست
وطنانمان شيخ آقا بزرگ و نسل  ان همبغدادي و بسيار بعدتر در مي  پاشا خليفه و اسماعيل كساني مانند حاجي. كنند اجمال نقل به

شان بسيار ضعيف  اي اند، بايد گفت كه وجه تذكره جز آنكه اين آثار اغلب به زبان عربي نگاشته شده. نويسان نسخ جديد فهرست
شان  دههاي مورد استفا افتد كه برگرفته از متون و نسخه هاست و كمتر اتفاق مي است؛ زيرا اطالعات آنها خود مأخوذ از تذكره

تذكره به معناي اصيل و امروزينش كه  - در واقع فهرست. هاي مستشرقان بيشتر رعايت شده است امري كه در فهرست. باشند
نويسي نسخ  تحقيق و تفصيل را هم چاشني خود داشت با مستشرقاني مانند استوري و بروكلمان شهرت يافت كه در كنار فهرست

هاي اولية ادبيات  ها را تاريخ فهرست- اين تذكره. پرداختند ن به ثبت تراجم شعراي فارسي ميشا دستي و استفاده از منابع خطي دم
  ).210-208: 1387فتوحي،(اند كه بواسطة ناآشنايي با زبان شعر گاهي سرشار از خطاهاي فاحش استنباطي هم هستند  هم دانسته

، تذكرة شهاب(سخن از چهار تذكرة منظوم شده ) 306،372،374، 1/303:  همان(هاي فارسي گلچين معاني  در تاريخ تذكره -13
اند و جز نخستين آن كه گويا در ايران فاقد نسخه و نشان است،  كه همه مثنوي) منظومة صدر ضياو  تذكرة رشحه، تذكرة شهري

  .اند سروده شده شاهنامهو  ليلي مجنون، خسروشيرينهاي  مابقي به ترتيب در بحور منظومه
همه مداهنه و  رسد، چنانكه گاه پس از اين ويژه در بعض تراجم، غير اخالقي و قالبي به نظر مي پردازي به ة صنعتاين خصيص -14

با اين حال، در مواردي نقش اين . دارد كه آگاهي بر احوال اين شاعر يا حتي شعري از او سراغ ندارد لفّاظي، نويسنده اظهار مي
يافت؛ چنانكه  توان دست ها مي است و مثالً  با آن به تشخيص ضبط صحيح القاب و تخلّصمند  بازي بسيار ضروري و فايده آرايه

هاي آن اثر را كه به  ، بحق توانسته اشكال نسخهعرفاتدر ترجمة شاعري مانند ابوالمعالي نخّاس در ) 2/6: همان( گلچين معاني
  :كند نامه نيز سرايت كرده بوده است، برطرف ها و مراجعي چون لغت فهرست

» برق فطرت او گوهر معاني را الماس، دلّال فطرت او بردة معالي را نخّاس[....] قياس، خواجه ابوالمعالي نخّاس،  صاحبِ كمالِ بي«
  ).1/90اوحدي، همان، (

مصنوعِ مالحظه باشد، چونان تواريخِ  شان حتي اگر قابل اند كه اطالعات تاريخي ها آنقدر در اين باب افراط كرده برخي تذكره
گاهي كه به مسائل اخالقي و عاطفي  االشعار خالصةشان گم و پنهان است؛ مثالً تقي كاشي در  فارسي در زير آوار انشاي منشيانه

كند و  رسد، گويي وظيفة اصلي خويش و فايدة حقيقي اثرش را فراموش مي علي هذا مي مثل عشق، خيانت و سرقت ادبي و قس
وي در ترجمة زاللي خوانساري هنگامي كه به نقل شايعة دروغ سرقت . پردازد به ارشاد و وعظ مي در كسوت معلّم اخالق رفته و
اين در . پردازد رسد، چند صفحه به بحث اخالقي در اين باب و نقل آيات و اقوال و شواهد مي ادبي وي از قطران تبريزي مي
اين مسئله از همان آغاز . سبت به اين مباحث بسيار ناچيز استكند، ن هايي كه دربارة زاللي ارائه مي حالي است كه حجم آگاهي

زند و چندين صفحه به  مورد انتقاد معاصرانش بوده است و خود در اين باب به بهانة آزردگي ميرداماد، گريز به منتقدان خود مي
  :پردازد شكايت از ابناي روزگار و مراتب فضل و شاعري مي
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چندان كاري نساخته، چه  االشعارصةخالكه موسوم است به  تذكرةالشعراكتاب ي در تصنيف گويند فالن از آن جمله گاهي مي«

كه در بيان احوال سباع و حيوانات و وحوش و طيور است، برداشته در اين  انوار سهيلي، و كليله و دمنهعبارات و منشĤت كتاب 
  ).250-249: 1386كاشاني،(» زون نوشتهگويند اشعار موزونان را در آن كتاب نامو كتاب درج نموده و گاهي مي

ها معموالً در  پردازي دست نيستند و اين سخن ها هم ازين لحاظ بتمامي يك با اين همه، چنانكه گفتيم حتي اين نوع تذكره
اي باشد و يا نكتة درخوري در شرح حالش وجود داشته  يابد كه يا صاحب ترجمه، شاعر برجسته هايي مجال حضور مي ترجمه

  .دباش
تذكرة هاي مشهوري مانند  امثال اوحدي، تقي كاشي و آرزو بارها بر اين ويژگي كارشان تأكيد دارند و چه بسيار تذكره -15

 ها نمونة اعالي اين تذكره. اند، هم چنانكه در نقل تراجم شعرايشان خواري و انتحال متّهم كه در نقل شواهد به پخته آتشكده
هاي ناياب و گمشدة شعر  توان از آن مجموعة ديوان از شواهد شاذ و ارزشمندي است كه مياست كه مشحون  االشعار خالصة

  .فارسي را تعبير كرد
هايند و البته بايد دانست كه سهم اعظم آنها تكراري و رونويسي از منابع پيشينشان  تر از ساير تذكره ها، شايع اين سنخ تذكره -16

هاي نزديك به عصر تأليفشان،  توان تعبير كرد كه تنها در دوره ين جنس منابع ميامري كه از آن به خصيصة محتوم ا. است
دست  هاي عمومي الزاماً يك چنين شايان ذكر است كه نقل تراجم شعراي متقدم در تذكره هم. آيند نظر و اصيل به شمار مي صاحب

حال، معيار تشخيص  با اين. دهند تصاص ميهاي عمومي كه حجم بسيار كمتري را به شعراي متقدم اخ نيست و هستند تذكره
هاي خاص براي اين دست شعرا و نيز ملحوظ داشتن سير تاريخي ادب پارسي از گذشته تا زمان  هاي عمومي وجود بخش تذكره

  . تأليف است
. خوانند وسطين مينويسان مانند اوحدي قايل به دورة ميانه يا به اصطالح متوسط هستند و شعراي اين دوره را مت بعض تذكره -17

توان حدس زد كه كسي مثل  اند؛ اما بر اساس مطاوي آثارشان مي بندي ارائه نكرده متأسفانه تعريف دقيق و كمي از اين بخش
هرچند . اوحدي از حافظ دورة تيموري تا ايوب ابوالبركة سمرقندي در زمان شاه طهماسب را جزو متوسطان آورده است

توان با لحاظ كردن شرايط تاريخي روزگار وي، آن را به دو دورة  زي و ادبي است؛ با اين حال ميبندي طر ساخت اين بخش ژرف
بريم  ها به كار مي همچنين نبايد از ياد برد كه محدودة عصر كه براي اين نوع تذكره. متوسطان متقدم و متوسطان متأخّر تقسيم كرد

شود تا بدانجا كه مثالً دامنة آن  تر مي گيرد و نيز گاه محدودة عصر خاص شش دهه قبل از مؤلّف را نيز دربرمي-تا حدود پنج
از اين رو، نبايد آن را با تذكرة ممدوحي اشتباه گرفت؛ زيرا در اين تذكرة اخير حتماً يا . شود محدود به يك حكومت خاص مي

پس . ان با وي و دربارش ارائه شده استمداحان حاكم و يا دوستداران وي حضور دارند و يا به طور كل سندي در نسبت شاعر
  .توان تذكرة عصري تلقي كرد را كه شامل شعراي شاه عباس اول بوده، مي تذكرة ابوالبقا

 الشعراي ةتذكرها نيز مانند  در برخي از تذكره. تركعلي شاه تركي سخنوران چشم ديدةحاكم الهوري و  تذكرة مردم ديدةمثل  -18
عيار مالزمت نيز لحاظ شده است ولي در ظاهر و عنوان كتاب برجسته و آشكار نيست؛ تنها مؤلّف مطربي سمرقندي جز ديدن، م

همچنين ). 563و  501، 535الشعراي مطربي سمرقندي، ص  ةتذكر. براي مثال، رك(در آغاز هر بخشي بدان اشارت كرده است 
فتوحي، . رك(مفاهيم مورد مناقشة محققان است شايان ذكر است كه مفهوم عصر و معاصر خصوصاً در جهان امروز يكي از 

اند  همه از ديد ما، دامنة مفهوم عصر و معاصر، از كساني است كه در حدود زمان تولد مؤلّف وفات يافته با اين). 188-165همان، 
  .اند تا آنها كه هم صحبت و هم روزگار وي بوده

  :شود كه بر اساس بيت ، مهري، بدين نكته متعرض مي، ضمن ترجمة يكي از شاعران زنالنفايس مجمعآرزو در  -19
 جاهالنش سحر خوانند از خري   شاعري جزوي است از پيغمبري
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آيند كه مادر و خاله شخصي باشند  چرا كه آنها براي همين كار مي«گاه نه پيمبري را سزاوارند و نه شاعري را  زنان هيچ«
  ).1423/ 3: 1385همان، (است » ذكره خود بسيار كم نوشتهلهذا فقير آرزو احوال زنان شاعر در ت[....] 

هايي كه  محور قرار داد؛ يعني آن دسته از تذكره هاي تن شايد بتوان اين بخش را نيز فراتر نگريست و ذيل عنواني مانند تذكره -20
قبيل جنسيت، نژاد و حتي هايي از  ويژگي. معيار تصنيف و تدوينشان، جسم مادي شاعران در مقام يك انسان معمولي باشد

هايي كه مثالً حول شاعران  توان به تذكره مي. تواند قرار گيرد هاي جسمي مثل نابينايي و نظاير آن در اين بخش مي عارضه
هايي كه به شرح احوال شاعران  گوي لر، كرد يا ترك و نظاير آن نگاشته شده است، نيز عنوان تذكرة نژادي داد و به تذكره فارسي

حتي گاه اين معيار جسمي را مي توان به شئون . هاي عواري نام داد اند، تذكره روي و مانند آن پرداخته ينا يا شاعران زشتناب
  .علي هذا باز و قس جنس خوار و يا شاعران هم مثل تذكرة شاعران افيوني و دردي. اجتماعي هم تسرّي داد

ها اهميت داشته باشد؛ بايد دوباره بر اين مسئله تأكيد  يم و يا اين نوع تذكرهفارغ از اينكه چقدر آگاهي در اين ابواب داشته باش
ايم تا  هر چند كه ما سعي داشته. كنيم كه اين نوع مباحث گواه سازمندي يك گونة ادبي و زايايي و گسترة آن است

البته بستر تقسيمات گونة . تخيل نكنيممان را  بندي جهت معيارهاي طبقه هاي واقعي باشد و بي هامان بر اساس نمونه بندي بخش
هاي زباني را هم با متغير زبان در  بخش تذكره توان زير ادبي تذكره در اين مجال زبان فارسيِ معيار و شعر فارسي است؛ وگرنه مي

اگرچه مطالبي  .گوي و حتي چندزبانه مانند آن را گنجاند گوي و عربي گوي و ريخته هاي شعراي فارسي نظر گرفت و در آن تذكره
كه به شعراي عرب ) 28- 18: 1382( تذكرة دولتشاه سمرقنديها هست؛ مثالً  قسم اول  حول اين مسئله در بعضي تذكره

  .زبان فراهم آمده است الدين عشق كه در دو طبقة شعراي اردو و فارس غالم محيي طبقات سخناختصاص دارد و يا 
مثالً مكتب وقوع از احمد گلچين معاني كه شامل تحقيق در . هاي طرزي هم توسعه داد شايد اين بخش را نيز بتوان به تذكره -21

  .هايي مانند شعر در عصر قاجار و نظاير آن شعر و احوال شاعران وقوع است يا شاعران مكتب بازگشت در كتاب
و جغرافيا و جنسيت و گونه و مسلك و هايي كه در قالب تاريخ  سنخي جا، اجتماعي است؛ بنابراين هم تلقي ما از سنخيت اين -22

  .ايم، مراد ما نيست نظاير آن طرح كرده
  .مدح و ذم را دو نوع فرعي دانسته و متذكر پيوند آن با هجو شده است) 240همان،(دكتر سيروس شميسا  -23
اي  عرفات، تذكره«ي، نامة عارف نوشاهي، به خواستاري سعيد شفيعيون و بهروز ايمان نذر عارف، جشن. براي نمونه رك -24

  .346-321: 1391، سعيد شفيعيون، انتشارات كتابخانة مجلس شوراي اسالمي،»ممتاز
ميرد، شعرايي كه نامشان در اين كتاب  مي» شمع انجمن«خان بهادر صاحب تذكرة  براي مثال، وقتي سيد محمد صديق حسن -25

هرچند استاد گلچين معاني . ر كار پدر بنويسند و اين وام را بگذارندگيرند تا ذيلي ب فوت شده بوده است، گريبان فرزندان را مي
تواند  خواند؛ چراكه معتقد است كه اين آثار حتي با اين سطح كيفي نمي زن مي اينان را دروغ) 757-2/751و  403-1/401همان،(

  .ساله باشد و احتماالً برساختة پيشكارشان است 14ساله و  12حاصل قلم كودكاني 
  .اند خان بهادرند كه خود و دو پسرش سه تذكره نگاشته كي از مصاديق اين جريان، همان خانوادة سيد محمد صديق حسني-26
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