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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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 ة قاجاردوری نگار تذکرهو رویکردی نو در  الشعرا بهجه

 (الشعرا قهیحد)با معرفی 
 

 مریم شعبانزاده -عباس نیکبخت -آبادی راضیه به

 

 دهیچک

مشاروه ةدرآسااانوقاجاارةدوردریفارسیسینوتذکرهنهضتیفارسیازمنابعاصلیتاریخادبیاتاست.هاتذکره

واردشادودرشا  ایا دورهیساینوجریاانتاذکرهبا مانندانواعدیگرنثاراناقادیةمادرونفت؛شااببیشاریگر

ینوشا شد.ی ایازمقلادی ایا اب یمطایااناقادیینیزبرایای آثارهارهینظیوهنزنمودیافت.اض ینقیهاتذکره

ماذههوباااناقاادازیاةخچالیاوبا تقلیادازاسات.شااهیاسارارللروی ردجدید،محمادکام تبریازیملقاهبا 

ح ایااتفراه کردوآنراباقلا هواوومازا وراخودیهاادداشتیگزینشیازتدبیریلوام،یبیونگریسطح

ازاشعارسساتوراتذکرهای نویسنده.دینامورموزنوباالشعرابهو یغریهآراست.اوای اثرراهاوافسان لویه

راساود؛الباا نویساندهدرنوشاا آنهاشرطای اشعاروسرایندگانودیقیبوهوویولفامیراگردآوردوارزشیب

هااونشدنهاد ایا نوشااار،مخالفاتیویژهداشتک ازنظرپژوهشگرانب دورماندهاست!آش ارازهیانگای اثر

وشااهیاسارارللیالشاعرابهو ةتذکرندرپیداشا است.درای پژوهش،هاییرانسبتب ای اثرونویسندةآداوری

،الشاعرابهوا بااآنارتبااطاسراروبررساییالشعراق یحدةتذکرشود؛همچنی بامعرفیةنوشا آنبررسیمیزیانگ

شود.میترروش یآناب یمطایعنیروی رداناقادیو،الشعرابهو هد نگارش


کلیدیهای  واژه

شاهیاسرارلل؛الشعراق یحد؛الشعرابهو یقاجار؛سینوتذکره
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 ـ مقدمه1

 مشروطه ابتدایدر نثر فارسی آن جایگاه و تذکره  1ـ1

ةتذکر،یادگار،ازجمل معاانیتاذکرهاسات)دهخادا:میا مااده(.تاذکرهلیوسیادآوردن،آنچ موجهیادآوریشود،

یواخبارنگاریازسنتفارسیادبیهاتذکرهالشالراننوشا شدهباشد)همان(.دراصطال کاابیاستک درآناحو

:7308، یازریقرباان)انادگرفاا ش یریاسالمیالربوادبلل درانسابوهبقاتهاییمانندوشا نیوسینومعو 

فارسایدریهاافهرستتاذکرهر.بادقتداستیفارسیشعرفرهنگدردنیبالای آثارنایوةکمالاما(؛117ا110

تواندریافتمیمعاصر،ةدراوای قرنشش هوریتادورالشعرامناقهاز،فارسییسینوهولحدودهشتقرنتذکره

هاایللاتتوانادیماپیشارفتوافازایشایا (.7300:381)اصای ،بودهاستروب افزایشنویسیک جریانتذکره

 :هالبارتاستازآنللتبرخیاز؛مخالفیداشا باشد

؛وانواعشعرباگذرزمان(نلرااادبی)افزایشتعدادشةریمخشافزای-

؛نوعمخاههو...،م انیةگساربافارسیدرلهدصفوی وقاجارهمراهگب ادبیاتوفرهنتوج گسارش-

باشند؛ازبی رفا و...شایدمغولوغزهاةحملشرایطمخالفمانندتأکیدبرحفظناموآثاریک در-

.ادبییهاوگفامانهاوبیانی شعریهایجریانافزایش-

روییدرای دورهحالتمیانا سینوتذکرهتوج شد.اریشبیشالرانمعاصرسینوتذکرهةصفویب دوردرایراناز

یفارسایساینوتذکرهیویژهدرادورهقاجاررلصیتندتبدی شد؛اماهارقابتوب بازارپی ارو7خودراازدستداد

یوشناساساخ ک محکومعیارالزمبرایسنوشایگون ب 8شودیدرای روزگاربسیارش وفامینگارتذکرهاست.

3.رودیمیموقوقریح وقدرتشالریب شمارها یما

،ینگاار،روزناما یساینوخیتااراهم نوعنثریکمابیش.درای دورهنامندیقرنسیزده رالصررسااخیزادبیم

موضاوعمشاروه دردونةنثارفارسایدرآسااایهاایژگیو یتر.مه یو...اوجودداشتسینوداساانی،سینوتذکره

(.اناقادبارزتری ویژگایthemeموضولیودرونمایگی)هایویژگی(وformلفظی)هایدرخوربررسیاست:ویژگی

کسوهم چیز؛ازشاهورجاالح اومایگرفاا تااشاالرانونویساندگانوماردماناقادازهم »؛ورهاستنثرای د

نیزقرارگرفت.بااتف ارهاتذکرهیةنویسندگانمادستک ک ، یمادرون(.پرداخا ب ای 7308:83رحیمیان،)«لادی

تاواندریافاتکا معرفایادبیااتتاچهارده هوری،مایدرفاصلةقرنشش آنهاوبررسیسیرتاریخیهاتذکرهدر

ییباانگااههااتاذکرهیوسپسب جانهنوشا سینونام یزندگشعریدرزبانفارسی،ازگزینشاشعارتنها،ب سوی

ندرلصارقاجااربا بیااساانینوتاذکرهیابد.بعضایازرودوسرانوامب ش  تاریخادبیاتنمودمیاناقادیپیشمی

یساب یشاالران،سایردگرگاونیشاعر،برخایهااتفااوتیمخالفپرداخاند؛ماننادهان یزمیاناقادیدرهادگاهید

هنازومطایبا دراناواعنثارایا دورهوحاای7ةشعروشالری،مسای اجامالیادبیااتو....دربارموضولاتنظری

5یاینقیضا هاتذکرهیای دورهنیزنمودیافتوهاتذکرهدریبعدبااهدا اناقادیکاربردیافت.ای روی ردهادوره

یزیاتبرشااهیاسارارللیالشاعرابهو ،هارهینظییبرآننوشا شد.ی یازای هارهینظبالح هنزب نگارشدرآمدو

:7317ت)ر.ک:مواد،یمبهمیرادربارةآنب همراهداشا اسهاقضاوتوهابرداشتتوجهیب نوعای اثر،است.بی

(.777ا7380:778ی،انیآشا(؛)اقبال7318:7881(؛)اسرار،71-70

سابههمی ب هورکلیب واندیرجالیوشعروجغرافیاییوتاریخییوشناسازاهاللاتکاابسرشارهاتذکره



03/  نگاریدورةقاجارعراوروی ردینودرتذکرهالشبهو 

 

وهاافیاایا تحرک ک بعدیدگان؛نویسناندشدهنویسندگانحایکاتبانوهوگاهتخریفیتحروفیگرفاارتصح

یودقاایباینخساای با سابههااتاذکرهدر.اناقاالدادنادبعادترعوتحقیا با مناابجساوونبدوهارانادرسای

ی،معرفایپاردازافسان .شودیمیتاریخیبسیاریدیدههایانگارسه جساوون ردندرآثارواحوالشالران،خطاهاو

هااوداشاا یپیشای ،دوساتهااتاذکرهدرساایششالران،رونویسیبدونکن اشوپاژوهشازومبالغ زیآماغراق

ینخسای فارسایاسات.موضاولاتیاینچنای هاتذکرههایهاوکاسایدقایدرگزینشاشعار،ازلیهوبیهایدشمن

نسبتدهنادوآنهاراب ای ویژگیهاتذکرهیمحاوایخوانناه ک پژوهشگرانهراشاباهوناراسایوشودیمموجه

یمنظاورنیازآشا ارهااتاذکرهدربارةهاقضاوتگون  یابرنیایند.آنهاةنویسندگانزیانگدرپیبررسیبیشاروواکاوی

یتقلیدشادهازآننیازدیادهشادهاسات)ر.ک:هااتذکرهیمشاب آنونیزهاتذکرهک هموارهدربارةگون هماناست؛

نادیادهگرفات.اساافادهازمانایپیراساا ،توانینمیخطیراهانسخ (.البا اهمیتتصحیح7317:775ث،اخوانثال

گونا  یاایسطحیواشاباهخواهدبست.آش اراستک هابرداشتاصلیبایسا درکارهایتحقیقیاستوراهرابر

نشادةب هما یااقسامایازماا تصاحیحزدهابشاةمراجعیلووالن ،برخاسا ازهاقضاوتیسطحیوهابرداشت

ونیزبررسیساایرتألیفااتاسارار،تصاحیحوتحلیا والشعراق یحدةشدةمعرفینسختذکرهبودهاست.بااسافادهاز

آسانخواهدشد.الشعرابهو روشبازشناسیمنابعو

ویژهآثاردیگرنویسنده،للاتنگاارشایا اثار ومراجع ب منابعمخالف،بالشعرابهو درای پژوهش،باتحلی 

هایمحاواییوزبانیماا تاذکرهبیاانوباامعرفایب آن،برخیویژگیتوج همچنی نوعتذکرهبررسیشد.سپسبا

ةزیاانگهادربارةارتباطای دوواونیزآش ارشد؛درنایو بعضیابهامیالشعرابهو ارتباطآنبا،اسراریالشعراق یحد

ازبی رفت.آنهانوشا 

 ینگار تذکرهدر  نورویکردی  2ـ1

ایباراینتاذکرهکاردفراه یگوناگون،هازهیانگدرمیاناهدا و0.هامافاوتبودهاستنگارشتذکرهیهازهیانگ

گرمیو...رادنباالایماننداناقادوهواووسارهایویژهک هد استمانندبیایانگیزه،ارزشکوبیثبتاشعارسبُ

اشاعارسساتوازآمربیگادلیةآتشا دشایوةباانشاییب 1محمدللیمذههاصفهانیماخلصب بهارمیرزا.کندیم

گویاانیکا ادلاایکند؛بیهودهگویدواناقادمیمیدرایانلصرخودسخ سرایانوهرزهایازیاوهگفاارناسودمندلده

درواقاع»امااثاراو1آمرقراردهد؛ةآتش دةضینقرا0ههدرپیآنبودهاستتایخچالی مذ.شالریوسخنوریداشاند

ودلناوازیهاایهنزپاردازیهماراهبااادبافیامرا(.ای روی ردِویژةمذههو778)همان:«هاستنقیضةهمةتذکره

زیااریو ازآنایواادشادهاسات)ر.ک:ییدرتقلیدهارهینظبیاناو،هموارهتوج همگانرابرانگیخا استولطافت

ی)ماولادزیاتبرمحمادکام یالشاعرابهوا مذهه،یةخچالییهارهینظ یترمه (.ی یاز708ا7318:707فشارکی،

نوشا شدهاست؛امااناقادوالاراضاورنگیدیگردارد.یخچالی ق(استک باهماناهدا اناقادی7805

تذکرةخودراازآناقاباا یلتنهاهر ک»او78.سرمش کاراوبودهاستآتش دهک استبرآنیخچالی نویسندة

با ماذههماننادخاودةریدرپیرویازنظنیزاسرار(.708)همان:«بیندکردهوتعهدچندانیب رلایتاسلوبآننمی

اجباارووادارشادنبا ؛زیاراشدهاساتاودهسیپردازض یونقیسینورهی.ای ویژگیدرنظالاقادینداردکام تقلید

)ر.ک:آیاددساتنمایخاوبیبا ةوایوناکنادیرابرایهنرنماییتنگمامیدانکلم ،ب لبارتوکلم ب تقلیدلبارت

 (.700و7317:731ثالث،اناخو
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 و نویسندة آن الشعرا بهجه ـ2

ازپاانزدهو.ااساتق(737578حادودا780577)شااهیلاسارارلبا ملقّاهیزیتبرمحمدکام ،الشعرابهو نویسندة

ییوجاوهیلب سبهاماپرداخت؛غزلسرودنب تازندگانیراب نوشا بگذراندوازهمانزمانداشتقصدسالگی

ةوسپسسااایشامماییسرایمثنوب سالگیچهاروستیدرببعدهاوگذراندزمانیراب خاموشی،ن وهشنزدی ان

یهوار7811درسالآنپساز73روبروشد.نظرانتنگییجوهیل؛امادوبارهباآوردرویسامدیدگانکربالاههارو

،نساخةشااهیاسارارلل«)سخ رامواف هبعاها روزگااربیاار.لزیزا!دلبدمدار»ک انگیزداورابرمییفردقمری،

هاادرسارودهاندوساداشا یوگرامییسراجایچ ام وب اشدپسندنبخود،درنوشا ک خواهدیموازاو(1380:0

ب الشعرابهو ةمقدمدرهمان(.اسرارشوند)میشیسااشاریبروزگارمردمةدیهووگویاندردزیرا؛ب هوورویآورد

ةایاخچالیوسااانشدیاز اةیخانایدرشابای ماجراوچگونگیتصمیمشبراینوشا کااباشارهکردهاسات؛او

ی است.یشدهنوشا محمدشاهلهددرک ندیبیم(رازبانیفارسیشعرایبعضحالشر )در یندیمحمدللارزایم

ایاتاراککا شعردراحواالتواشعاره ایمومول بودیک می:»چ دیگویمهعن با درآنجمعزبانانیفارساز

(.اسارار05780:8،نسخةشاهیاسرارللفهمیدی «(کماالتلالیةای سلسلةللّی میشدتاند،درجمیادرای خاکپاک

ةایا خواساابا ردیاگیماشودوبرایالاراضب ای شرایطوش وهازپسندلاوامتصامی می یغمگسخ  یااز

.کندیمدراآغازخوزیآمب یمطاةتذکرب قصدش وهواناقاد،کارنگارشپسةلم بپوشاند.جامدوست

آمربایواننوشا بود.ای اثرشار حاالکساانیاساتکا خواناننوح وسرابذل اوکاابیدربارةاشعارسخنوران

بیشارشعرهایشانب زبانترکیبودوبرخیغزلیاتوقطعاتوربالیاتفارسیدردیوانشانکاربرداندکییافاا باود.

یباارمیلااةایاا کااابآنرامقدماانامیااد.اساارار،خاوددرق(مای781077)تااألیفاالشااعرقا یحداسارارایاا اثااررا

کا ناامیازآنهاادراساتشاالرانیداندومعاقداساتایا اثاردربردارنادةمیهدایتخانیرضاقلیالفصحامومع

روزگاارخاود،ساخنورانةمازیبوسستاشعاریبعضاناقادازباهد .اوهانیامدهاستوسایرتذکرهالفصحامومع

لویهییهاوباح ایاتوافسان آراستوهوچاشنیوباقل مزا وآنراخودفراه کردیهاادداشتیگزینشیاز

)تاألیفالشاعرابهوا  یتادوهد اصلینویسندهاز.نهادنامنوبارموزالشعراوبهو وآنراکردهمراهآورحیرتو

میارزایخچالیاةمطایب درمقابا بابباشدک م مزةسخنورانآنقرنمیاشعارسستوبینقدبعضیاز»ق(،781175

ای کااابازهووپسندورفیقاندلسادهلوامانبوهیاز(.08ا7310:03،تیترب«)ابوهالهمذههب قل آوردهاست

نثردرتنبیا [و]اوراقیچندازنظ :»سدینویمهومطایباتوهوویاتآناساقبالکردندوآنراساودند.اودرای بار

اناد،ن اردهلاروجلشاراتمدارجب آحادتدریجازهنوزةابودخانیخانقوافیوقوالدک درمعل وت بیرشعرایبی

مسامیبا سوزنی،ونشاهیکلیاتمانندآورضحکح ایاتازدیگراهباقوگردیدالشعرابهو ب مسمی،تلفی شده

آورهواومکسا دلرفیقانودلسادهساالنه ک بودنیامدهاهباقترتیهب اوراقةمسودازهنوز.آمدجمعنوبارموز

«گشااند...هالاهخوانادنشبا وراغاهدیادنشبا الناا لماوم.نهادنادنویسیتصوروبردارینسخ بنایشده،

(.1ا1380:0،نسخةشاهیاسرارلل)

یمردمروزگارشنگاشتوازاین  راساایساخ ریتدبیبوهاینگریسطحرادراناقادب همی اسرارای کااب

)هماان(«زنبوروارب دورشیرینیآنزهارهالها دایرشاده»آنفردبرویآش ارشدودرواقعلوامراچنی غاف و

شنفسخودمنفع وشرمندهبودمکا چارابایادالک خودمدرپی:»...سدینویم.اوشودیم،بسیاراندوهگی ندیبیم
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فعلیولملیبودهباشادکا درآینادهازآثاارومرت هاندیشنشده،مآلامررامالحظ ننموده،صیرت،لاقبتبمردبا

مربیوکمالهالهمااکابرزمانولصربزرگاناالناگرچ .باشدحالولالمتاوهد سرزنشوشماتتاه وجد

وکنایشارمندهوساراف ندهساربلندان،میاندرراخوددیگرانبرایازک استدورانصا ازالک نیست؛الحاه 

(.0ا1)همان:«رمومعفصحاازهلقاشمردهشویدبل  

تاأثیرتحتنشدننوعای تذکرهوهد ازنوشا آن،داوریبعضیازپژوهشگرانراک گفا شدروش هورهمان

(.براسرارخردهگرفا شدک 70ا7317:71انوامید)براینمون ر.ک:مود،ابهاموشگفایادوای موضوعب قرارد

پرواوتغییرینوشا استوابیااتیپارازدشانامراباراینمونا چیهیباوالفاظرکیکولباراتمساهو شالرانرا

کشایدنعارلرفانیمثالآورده،اماامضامونآناشاعارحااویبناگاش»آوردهاستویااین  اشعاریکشالررابرای

یاوهاانشیگازدهدک ونیزبعضیآثاردیگرشتوضیحمیالشعرابهو ةمقدمدراسرار(؛بایدگفت71)همان:«!است

ونظرهاایهاایچاپلوساییونیشاخندبا نماابزرگدرای کااببرایمطایب بودهاست؛یعنیای اثرب کنای وبرای

 نوشا شدهاست.سانینوتذکرهپایةبرخییب

هااتادبیرییبگرفتوکاابرادراناقادب ای اوبسیارب سلیق وپسنداه زمانخودوبزرگانلصرشخردهمی

راییخاودهاانوشاا آوریتذکرهبارایچنای ک حایپسازگردهوریهانوشت؛ب یوناشالرپروریناشناسسخ و

دهادیماةنوشا ای تذکرهاست؛برایمثالتوضایحزیانگ.اوپیوسا درپیدفاعازشماردیموازهلقاکندیمسرزنش

نگارندةای کاابمبارکن ای مومول راازبراینمودنلیهکساندرستنموده؛ن .بل  بنایشب ارشاداست»ک 

نیازازهارفرصاایبارایتوضایحوحدیق (.اودر05780:735،نسخةشاهیاسرارلل«)ک نگاهکرده]و[لبرتنمایند

:سادینویمااناد،نهاادهگاریوسارزنشرابناابرد؛برایمثالدرپاسخب گروهیکا ساایزهةخودبهرهمیزیانگتبیی 

نوشاا ]ام[،الکا [راحدیقا وبهوا سابهتاألیفایا دوکاااب]الشعرابهو والمذاههمرآتگرچ دردیباچة»...

ام،همگیازجهتتاذهبهآوریایشانکشیدهمخاصرشای استک ای هم اززحماتومشقاتک درتلفی وجمع

وهنانبودک بل  رنگخودپرسایراازآیینةصنوبریایشانزدوده؛لالیقةلوارضیک با ایشاانمسااولیاخالقه 

ایا ،مالحظا های هم لفامیوشاالریکا درحقیقاتآنراهناردانساا روداردتاهمگیلیشدهمث ل سروب 

(.8011:771ةنسخ)همان،«نمایی ...

دبیریایشاانتایبونمایشوهنانه کردناخالقراآراسا وپاکاشتذکرهاسراردرای سخنان،هد ازنگارش

آوروهماوارهدورازادببیاانکاردهاسات.اوبااحیرتیهاتیح ا،لالق ب هووولفامیوآنهاونازیباییلالی 

کنادورانقادمایآنهاامعاصارش،سانینوتذکرهجایهایناب وتعریفوساودنهایشالرتراشوهایلفامیینمابزرگ

داندمیهاگناه ارشدنای لالق یلام وچیرهنگریسطحهاورواجیای جریانریگش  درحقیقتای گروهرادر

وخواساارشعروهنرناباست.

هایدرخورتوج اسارارباودهاسات؛اودربیاانللاتمکاراه دلازآننیزازن ا بردنبهرهبودنتذکرهومفید

ک مکرای گروهراباآگاهیوبارایکندیمتعدادیازبلندپایگانوپرمایگاندرردیفژاژخایان،ب ای موضوعاشاره

مخاهبانویژهدرتذکرهگنواندهودرای بارهکوشیدهاستتااشعاریازایشانبیاوردک بااسابکوشایوةایا ةبهر

س نفرمرشدیک درپایةرشدومایةصاال ،بل ا جوه باشدک دواگرکسیلیه»یداشا باشد:خوانه مومول 

ای؛مث موالناافادوییااایودرسلکژاژخایانشمردهودهسمتاساادیدارند،چرادرای ورق همرنگوی راننم
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موالنالعلییاموالنافناک ای هرس مذکورراپایةبلندومایةارجمنداستک دخ ب شعرایای لوال ندارد؛لذری

نفراه دلبیناد؛ثانیااًس دودلاگربدی مبارکنظرکند،الاق یکک دراینوادارمدوچیزاست؛اوالًیکنفرصاحه

:05780)همان،نسخةخطای«بعضیازاشعارشانک قریهب سبک]و[سیاقای مومول است،زینتاوراقشنمایی 

(735ا730

 

 او یالشعرا بهجهاسرار و ارتباط آن با  یالشعرا قهیحد ـ3

باشایمسااخلصبا خاانلاال میرزارضااقلی»:سدینویمةتألیفای کاابزیانگبابدرالشعراق یحدةمقدماسراردر

نوشا ...بنایای مومعمبارکراگذاشاا با مقصاوداین ا احاواالتجمیاعالفصحامومعایمسماب هدایت،تذکره

ام؛لهذاهرکسراقوةادراکومکاوتباشاد،خواهادسخنورانودانشمندانلال راگنویده]ی[اوراقای مبارک کرده

ةنسخ)همان،«اند...اند؛بل  محسناتکالمشاننفهمیدههانامنبردهیکازتذکره ...اساادانیهساندک درهیچدانستک

اند،رفعنظرکاردهواکافاابا هانامبردهواحواالتواشعارشان]را[نوشا وازشعرای]ی[ک درتذکره(.»...8011:7

(.0)همان:«تکردی چندنفرک نامشانمحوقل گشا ،ثب

؛درایا باارهدهدینمهورآش ارنشاناوب یالشعراق یحد،ارتباطآنراباالشعرابهو ةمقدمةمبه اسراردراشار

ی،معاان یگلچ«)تألیفخودویالشعرابهو اناخابیاستازتذکرة»الشعراق یحدنظرهایمافاوتیارام شدهاست.گویا

(.البا باادقات7313:08،پوررجیاکند)ر.ک:نیزت رارمی یالعارفمعار .همی مضمونرامصحح(7:730،ج7303

شااهیاسارارللاست.حدیق یازادهیگزبهو تواندریافتک درتعدادوناموشر حالشالراندرای دوکااب،می

نباشدبا نگارنادهالشعراحدیق شعراواشعارشانمطاب دربعضیازاشعارک دراحواالت»ک خواهدیمازخوانندگان

(؛بناابرای ایا ادلاا05780:7،نساخةشااهیاسارارلل«)لیهنگیرند؛شایدای اشعارآنوقتب نظارنرسایدهباشاد

کردهبود.تدوی الشعرابهو ةتذکررابرایتألیفالشعراق یحدیهاادداشتاسرارمناخبیازیک شودیمتریرفانیپذ

:1380اشارهکردهاسات)هماان،نساخةشیهاادداشتیاهرافیانازیبردارنسخ البا خوداسرارب توج لمومیو

یهاازماانیمافاوتازای دوکاااباساتکا نویساندهدرهانسخ للتایوادآشفاگی،گردآوری یتر(؛امامه 0

ماضاادومافااوتیازخاودنویساندههایاندرآثارمخالفاوبااشارهمخالفانوامدادهاست؛ب همی سبهخوانندگ

(8011:770نیازدرپایاانبوساااندوم)هماان،نساخةالشعراق یحدةنسخاسراردرای نهایابرشوند.افزونروبرومی

زرویحساادت،ةاصلیونخسای کاابرابدونملحقااتآماادهکاردهباود؛اماابادخواهیانسخک دهدیمتوضیح

)هماان(،بعادهاهماان«حدهنداشا ک دوباارهمساودهآیادایللینسخ »واوچونکندیمییازنسخ راپارههابرگ 

چنادنفاردیگاردرجایگااهملحقااتبا کاااب«دوفردازاشاعار ب همراهیک»کندویمیآورجمعاوراقپریشانرا

وبا اصارارانادفرسااادهکندک ای افارادبارایخودنمااییشاعرینوشاا وشارهمیافزاید؛البا ب ای ن ا نیزامی

یخاودراهاادداشتیکازیکدامبهو درتذکرهگنواندهشود؛بنابرای روش نیستک اسراردرگردآوریاندخواسا 

دراخایارداشا است.

ریکمقدم ودوبوساانوبخاشملحقااتگاردآورینفرازشالراند758شر حال،الشعراق یحدةنسخدرای 

شاالرودر05شاالرودربوساااندوم88شاود.دربوساااناولشدهاست؛درهرقسمتترتیهالفباییرلایتمای

.بوسااناولویژةتراج شالرانفار وبوساااندوموملحقاات،ویاژةشاالراناندشدهشالرمعرفی05ملحقاتنیز



01/  نگاریدورةقاجارعراوروی ردینودرتذکرهالشبهو 

 

،تاراج ةاراماوسپسدرکنندیمارام یبندبخشینول،کاابیکلهر ونامبرپایةسندگانینوهورکلی بترکاست.

ایندارد؛پاسازمقدما ،شار حاالشاالرانیویژهبندبخشاسرار،یالشعرابهو برند؛امایمکارب ییراالفباهیترت

78نفرازبوساااندومو03شالرآوردهشدهاستک 00تراج ،الشعرابهو در70برپایةحرو الفباتنظی شدهاست.

نیساند.حدیق شالرآننیزدر77واندشدهاوگزینشیالشعراق یحدةتذکرازملحقاتآنهانفر



 نادرست از آن یها برداشتو تحلیل  الشعرا بهجهبررسی ـ 4

70رماوزنوبااو71الشاعرابهوا رااشتاذکرهناامشااهیسرارللایهموارهبامحاواوش  تذکرهارتباطدارد.بندلنوان

برایهنزومطایب آوردهشادهاسات.گوبذل نفرازشالران0071(؛زیرادرآناشعار05780:3گذاشت)همان،نسخة

هااتاذکرهیگاذارمنااییمانندمومع،روض ،حدیق و...ک مفهوممومول رابرساندنیازبارایهاواژهالبا اسافادهاز

ب ای مفهوماشارهدارد.اسراریالشعراق یحدیةتسمشد؛وج اسافادهمی

شالرانسرزمی آمربایوااندرلهادقاجاارتوجا داشات.اوبا ایا ن اا ،ب االشعربهو ةتذکردرتألیفاسرار

ک مم  استشالریباشاالرانبردیمگمانویژههرجا؛ب کندیمیتذکرهبااصرارتأکیدجایجابرمقدم ،درافزون

؛برایمثاالدرمیا آوردیمونامآنشالرانرانیزکندیمدیگرباتخلصمشاب اشاباهگرفا شود،ای ن ا راگوشزد

مخفینماندهرشالریک نگارنادةکااابدرایا مومولاةمباارکناامبارده،ازشاعرای:»سدینویمموالنااسمالی 

انادوشاعراییکا درلهادماضای ،ری ماست؛بدی معنیک همةاینهادرلهاددولاتقاجاریا مهاورنماودهمعاص

(.0ا1)همان:«تخلصمعاصری ماستخواه نموده 

ونااسااوارسساتترکایاشاعاریازبعضزیآمبتیهنقد،اززبانخودش،الشعرابهو ةتذکرازنگارشاسرارهد 

ازای شالرانب فارسییالربینیزآوردهاست.گفانایاساتاوشمارانگشتاست؛البا اشعاریمعاصرشسخنوران

بیانکردهاستوحایدربارةشالرانپرمای اشاارهداردکا ازالشعرابهو درچندجایتذکرههد خودراازنوشا 

یدیاقیبایشاعریبا هانشیگزقداناوراازنظرمیاناشعارآنان،شعرهایسستوهوویبیانشدهاست؛امابازمنا

الفاظرکیکولباراتمساهو درشعرشان]صااحبانتاراج [زیااد»اند؛ازجملةای نقدهالبارتاستاز:ماه کرده

هفتبیاتازقصاامدش]درباارة»(؛7317:70)مود،«هیچاباییلی الفاظرانوشا استاستومصنفکاابه بی

مازهوشاعراییراکا اشاعارسساتوبای»(؛3)همان:«بادی[راه براینمون آوردهک پرازدشناماستافسراردو

(.البا ای امهارنظرهادرستاست؛اماهد نویسندهازنظاردور7373:585)نخووانی،«اند،جمعکردهناموزونگفا 

پایاةیبایهاایلفااموهاایباافدروغاست.اودرالاراضب یمخالفیهاش  ماندهاست.درروزگاراسرار،اناقادب 

پایا یباآوردوآنهاراباهمانالفاظیازاشعارسستشالرنمایانروزگارشراگردمیامومول ،سانینوتذکرهبعضی

بارایمثاالگزیناد؛ازشالرانبرترنیزاشعاریسستوهواویبرمایهایزشاییای نمابزرگ.اوحایبرایدیساایم

موالنا]افسررا[غزلیاتآبدار]و[قصایددُررباربسیاراست؛ل  چندبیتازبااب»گوید:دربارةهمی موردپیشی می

یهاانا یزم(.محمدکام تبریزیتألیفاتبسیاریب نظا ونثاردر05780:77،نسخ شاهیاسرارلل«)مطایب ثبتشود

(.08ا78:00،ج7308(؛)حساینی،11ا7313:07،پاوررجیاافانو...دارد)ر.ک:تاریخ،منقبت،مذاهه،لوایه،لر

،)ع(بیتدرمنقباتللایهزارششباحدودمیراسرارنظامی،خسرووشیری ب تقلیدازسرووگ ییمانندهامنظوم 

هازارپانجوساتیبمشام باراشعاریدیوان،اح امدی ،شیخصنعان، یالهداشمس،شاهنام ب پیرویازاسرارالب اء
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شعرآشاناودرنویساندگیزبردساتباودهشاهیاسرارللگویایای استک شر دیوانانوریابیوردیو...بیتونیز

است.

قویورواناستوازهبعرواننویسندهنشانداردودیگرآن  اودسایدرنظا الشعرابهو درشاهیاسرارللانشای

داشا است.اسرارتذکرهرابرایمعرفیاشعارترکیشالرانآمربایوانگردآوریکردهاسات؛امااخاودبا اقاضاایونثر

گاویفارسایشاالرانهااوانیددهندةآناستک در.ای موضوعنشانآوردیمکالمازاشعارفارسیبرایگفاارششاهد

وهماراهزیاآممبالغ یهافیتوصاز87نویسد،هرجاشر حالیمیاودرسراسرکاابش88ةبسیارداشا است.مطالعدقتو

بنابرای اسانادب نظرهایاودربارةبیشارشالرانوقوتاشعارآنهابایادبررسایشاود؛زیاراهاد ؛بردبااغراقبهرهمی

ودانااتری و... یتارکاما شاالرانرابا سُاخره،برتاری وشااریبهنزومطایب بودهاستواشتذکرهاسرارازنگارش

 !داندیمیبزرگانیمانندحافظوسعدیو...گوجوابکنندةپیشگامانوماأخری ووحایآنانراباه خواندیم

گریزناپذیربودهاسات.هاتذکره یشالران،دره شدنشالرانمخالفبایکتخلصدرهاتخلصب شباهتباتوج 

یخاودکماکشناساسبکازشواهدیمانندشرایطتاریخیوشواهدشعریویادانشاهتذکرهبعضیازگردآورندگان

.انادکردهک شالریراباشالردیگردرنیامیزندوهرجاالزمبودهاستتوضیحاتینیزدرای بارهبیانتادستاندگرفا 

گونا رپرداخا شدهاست؛شایدازایا یهنزگون استب ای موضوعبسیااتذکرهک الشعرابهو گفانیاستحایدر

دیاگویما.اودربارةموالناااسامالی دهدیمییبرود؛امابازه توج اورانشانگوپوچتوضیحاتاسراربی سُخرهو

،نساخ شااهیاسارارللنبایدبااسمالی کمالشالرقرنهفا امغوالناورادراصفهانب قا رساندندااشاباهشاود)

مخفینماندک موالنابلبا ساوایازبلبا هنادیاساتکا درزماان:»سدینویم(.اسراردربارةموالنابلب 05780:1

مومالًدرمعاصار»ک دهدیم(.همچنی می موالنافایضتوضیح71)همان:«اکبرشاهگرکانیمعاصرهوهیهندیبود

ک اه دربنداساتو«اب تقریهدریکح  است.ی یفیضماس نفرازشعرامهوروتوالنمودک تخلصشانبن

وشاالردیگار«امدرتوصیفموالناقمرینوشا ،ازهرزاشعاراوندیادهکنزالمصامهجزدوس ربالیک دردیباچة»

.سدیونیم(وسپسازفایضوسرلتفه ونی وییهبعوی775)همان:«ازاوه اهالعندارم»ک غیراس فیاض

پایا ویباو یاتحقیباپراکنادهدرهماةکاااب،بارنظرهاایزیاآممبالغ یهافیتوصبریافزونزیتبرمحمدکام 

گونا  یااومی تاراج چنادتا ازشاعراآشا اراتازدیمدربارةشالراننیزسانینوتذکرهیماضادبعضیهاقضاوت

«ب غیرازاسمیوچندبیاتازاشاعارش»گوید:موالنااسمالی می؛برایمثالدربارةردیگیمراب ریشخندهاقضاوت

لاارفیباود[و]زباانشاالریباودفصایح»گویادکا نشنیدهاست؛امابالفاصل آش اراچندسطردربارةاوسخ مای

للاومداراوبدی خواهدباودوبارهماةمث وبیازمالحتکالمشتوانفهمیدک دردایرةمعرفتبی»ک «بیانملیح

کا موالنااکنادیما(.اوهمچنای ادلاا0)هماان:«!مسلط...درللوماتماعددهگویسبقتازهمگناندرربودهاست

کاا اساتآوردهیماامناسابتبااچناانودیگرانراحاافظیوساعدااتیغزلی،خاوانروض وبتیمصاجودیدر

هورکاما خاال ایا ساخ را،ب آوردیممثالک یاتیاباما؛اندرودهسیخوانروض راویژةاتشانیغزلییایشانگاو

(.37ا33)ر.ک:همان:کندیمثابت

بهارهیباةاسراراناقادیوریشخندیاست؛امامخاهه خودراازدریافاتبرخایاهاللااتتذکرناگفا نماندک 

یشاعریایشااننیازهااوانیادانب آثاروتألیفاتوهموارهدرضم شر حالشالرهاتذکرهنویسندگان.گذاردینم

ةایا اهاللاات،خادمتمهمایبا اراما.برنادیماوآثااردیگارخودشااننیازناامهااکاابوحایازکنندیماشاره
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می موالناهالهمحزون،موالناغ دل،موالنامضاطروچنادتا الشعرابهو ةتذکریاست.نویسندةسینواتیادبخیتار

...(.همچنی آنگااهکا سافرهایموالنااو788،738،700وآثارآناننیزیادکردهاست)ر.ک:همان:هاوانیدیگر،ازد

الح مااروضا شار هماةآنهاارادر:»سدینویموکندیم،ب کاابخوداشارهدهدیمیاوراشر هامالقاتلعلیو

(.707)همان:«امنوشا 

یاسارارازبیمااریابا یمطاةتاذکرهساند....واجامالی،للمی،ادبیاهاللاتعدریافتبرخیمنبهاتذکرههمواره

هایاابونصارفرانیالصبنصابةترکیترجم(وب 710)همان:دهدیمهوریخبر7807یهاسالوبادرحدودریگهم 

هااوح ایااتیگازارشالشاعرابهوا ةسرتذکر(.درسرا700)همان:کندیاشارهمانیصبمشوقب نام88موالنامضطراز

ناپسندوآفتاجاماالیشااهدبازیرفااررواجدریافت؛مانندتوانیمازمیانآنهابرخیاهاللاتاجامالیراک است

هایدیگریازای ناوعنیازدرایا اثار...(؛نمون و701،701،758همان:)دهدمیآنهاگزارشازپردهیبنویسندهک 

 شود.مشاهدهمی



 ها نسخهـ معرفی 5

االشعر قهیحد 1ـ5
شادهدرقارننامبردهشدهاست.ای نسخةنوشاا الشعراق یحدیازانسخ یفارسیهاتذکرهتاریخالف(درجلداول

ی،معاان یگلچا)ر.ک:83نخواوانیاسات یحساحااجةخصوصیجنابکاابخانسیزده هوری،درتبریزوماعل ب 

بارده(ازآنناام777ا7380:778)مولاةیادگااریدرانیآشاااقباالیب اسانادسخنانمعان یگلچ(؛7:730،ج7303

87است.

.شاودیماهایخطیکاابخانا ملایتهاراننگهاداریةنسخ نیگنودر3808178ک باکد8011ةشمارةنسخب(

17فرنگیوب خطنساعلی خاوشنوشات.ایا اثارهوریقمریبرکاغذ7381محمدجعفرای نسخ رادرتاریخ

سطریوجلدچرمیدارد.77برگ

نسخ ةملیآگاهینداشا ؛زیرانامیازآننیاوردهاست.ای کاابخانةنسخیفارسیازهاتذکرهتاریخگویانویسندة

شالرانی.اس شودیم معرفیةکاملیاست؛ب همی سبهدرادامنسخباخطنساعلی خوبوخوانایینوشا شدهو

ةتااریخادبیااتلصارقاجاار،درحوزویژهدرةپژوهشگران،ب اسافادبرایدرای تذکرهآمدهاست،آنهاک شر حال

.شودیمادام بیان

،غا دلبوسااناول:اصطبلی،اصغر،آزرمی،باخرزی،تموزی،تونی،جاانی،حیاوتی،حاللای،خلاوری،خموشای،

رزمی،سبزی،شمشاد،صنوبری،صبوری،کفری،مؤبد.داغدار،

،المی،افسر،باقر،پرغ ،پروان ،تاالندی،توپچی،ثاقاه،زیراشکبوسااندوم)مکرشعرایترک(:آتشی،اسمالی ،

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،

،فاخر،فارغ،فناا،قماری،کاشاف،کفااش،الهاف،دلغ ضیاء،هاله،محزون،هغرا،هلولی،ههوری،لبقری،غشی،

ف.معلی،مومر،مظلوم،مفطر،مالکری ،میر،ناجی،ناه ،نباتی،یوس

،تاراب،تشان ،تم ای ،نوایب،سوادیبالهی،بزمی،بلب ،ملحقات)باقیشالرانترک(:آقاجانارشاد،اشایاق،ح ی 
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ح اک،حیرانعلی،حیرتی،دلخون،دیوان ،ملی ،مکری،راضی،راغاه،ربیعای،رسامی،رفیاع،رماوز،آقایحاجثابت،

،شمسی،صابری،صادق،صفا،هراز،هوهی،لبداهلل،لطار،لبادی،،ش ریمردانشاهرون ،زنب ،سری،س ری،ساقی،

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.

الشعرا بهجه 2ـ5

ةاهداییجنابحاجحسی نخووانیاست.مومولةمرکزیتبریزازکاابخان7501ةشمارةنسخالف(

اسات.حسا حساینی1717وشمارةقفس 05780ب(نسخةخطیکاابخان مولسشورایاسالمیباشمارةثبت

صافح بادونحاشای باانسااعلی کماابیشبادخطو888آنرانوشا است.ای نسخ در7811درتاریخده صفر

 ییاست.القراسلطانسطرینگارشیافا وممهورب مهرکاابخان جعفر78وطمغل

ةانساانیرا؛ناهقاهوهیمانندةقب واژةمفعولب نشانوشیوةنگارشای نسخ لبارتاستاز:پیوندهایژگیوبرخی

توکاربردواژگانوترکیباتخاا ؛ساخاش یتربمانندبنظر؛کاربردتایگردلربیمانندپیوندحر اضاف ب مام آن

هااخاسا /خواسا ،خاهد/خواهد؛کااربردمخفافواژهماننددرمعناینوشا شد؛حذ واومعدول «قلمیگردید»مانند

قبا ازناامیااتخلاص«موالناا»ةواژک گویامخففاسراراست؛حذ افعالبدونقرین ؛شروعتراج باا85«ا »مانند

تأثیرپاذیریازصار ونحاولربایوکااربردلبااراتو80ترکیوحایکلماتواشعارلربای؛هایدواژهشالر؛کاربر

،محاامات،باابما ةللی ،سلسلةحیات،کماالتلالی ،مفرد؛ماننددرمقدم بسامدبسیاریداردژهیوب جمالتلربیک 

بالاناها،احبا،نع ماقی ،امابعد.81ةفارسی(،باچیددیباج )معربمسوبد،النی،مسااَر،دالی،مغفور،امعان،

خاندن/خواندن،سبط/ثبت،خاهاد/خواهاد،تواماع/مانندالشعرابهو ةنسخیامالییهاغلطدرپایان،درتوضیح

خ،منقبات،یتاریهان یزمتواضع،خورد/خردو...،بایدگفتبرپایةآثارمنظومومنثورمحمدکام تبریزیب فارسیدر

تاواندریافاتباا(مای08ا78:00،ج7308(؛)حساینی،11ا7313:07،پوررجیامذاهه،لوایه،لرفانو...)ر.ک:

شایدبا نویساندةهاواژهوجودآثارفراواناسرارب زبانفارسی،خطونگارشاوخوبنبودهاستوامالینادرست

ینادرساتوبادخوانیوسایرونوکماراسات؛امااالشعراق یحدةنسخییدرای هایامالگردد.البا نادرسایاثربازمی

 بدفهمیکاتهب آنافزودهشدهاست.



 یریگ جهینتـ 6

یوساینوتاذکرهةناپسندورایجویگرفا شسخرهب اناقادوباهد یاسرگرمیوبرایهاتذکرهآورندگانگردبعضیاز

یمعاصارخاودرانقادساینوتاذکرهگونا جریاانوای 80اندوشا بالح هنزنییهاذکره،ت یمایبنیشخندشالرنمایان

ی ایازشااهیاسارارللیالشعرابهو ازدیدبسیاریازپژوهشگرانب دورماندهاست.هازهیانگاماهموارهای ؛اندکرده

ایا پاژوهشتمخاهبانشدچارشدهاست.دریوداورینادرسمهریبب هایناآگاهییاستک ب سبهای هاتذکره

ایالشعراق یحدوالشعرابهو بامعرفیاسرارو ونیزجریاننوشا آنبررسایبهو یاب یمطااو،ای روی رداناقادی

اساتشاالرانینوشتک دربردارنادةالشعراق یحدب نامهدایتخانیرضاقلیالفصحامومعمی یاتذکرهراسراشد.

با شارایطتوجا بااومحمدللیمذههامیرزپیرویازب .اوهانامیازآنهانیامدهاستوسایرتذکرهالفصحامومعدرک 

روزگاارساخنورانسستاشعاریبعضاناقادازباهد اسرار.نگاردیمیخچالی بریارهیروزگارخودوپذیرشلوام،نظ



17/  نگاریدورةقاجارعراوروی ردینودرتذکرهالشبهو 

 

کنادوآنرامیخودفراه یهاادداشتیگزینشیازاشعار،گون  یاازسانینوهتذکرپایةهایبیخودوالاراضب ساایش

ناامورماوزنوبااالشاعرابهوا آراید.اوایا اثارراآورمیلویهوشگفتییهاح ایاتوافسان باقل هووومزا و

یهاایلفامکند؛اوشعرناشناسیوایتمییلوامش نگریسطحدبیریوتیب.اسراردرهریکازآثارماعددخودازنهدیم

ةتاذکرکناد.اسارارداندوازآناناقادماییای باورهامؤثرمیریگش  رادرسانینوتذکره یتحقیبیهاپای وداورییب

است.بناابرای بااینگاشا سینوتذکرهةناپسندویشیلوامونیزریتدبیبرادراناقادونیشخندب ای الشعرابهو یاب یمطا

رکیاکویااهاایهشدنهد نویسنده،شایسا نیستک خوانندگان،ایا تاذکرةاساراررابا سابهکااربردواژروش 

سرزنشکنند.81یازناشالرانویالفامیوساایشازشعرهایناخوبو...،سینوتراج 

   

 ها نوشت پی

ایدرزماانصافوی،ان ااردورهساانینوتذکرهیکدوره،برایمثالسانینوکرهتذلملینابایسا وقضاوتینالادالن استک .7

کا بارایسارگرمیچنادبیاایانادآوردهیخاودهااتاذکره![رادر]یناشالرانشوند؛فقطب جرماین  شعرهایناخوب]![و

یخاودراافازایشهااتاذکرهاهمیاتحوا فاقاتبایویااین  ب آنانباازندب ای سبهک بامعرفیافرادوبیاناتاندنگاشا 

ةادبیپسازخودح دارند.ای گروهک برخیآنانجامعوموادنخسای محققان،برهادادهکردنبافراه سانینوتذکرهاند.داده

؛انادننوشاا یاراسا یپشدهویاناقادیواصال هاتذکرهدانند،میتیاهمیبیبزرگونویسندگانماجراهایهاتذکرهراصاحبان

ک هریکشایدباواندآغازجریانی،سب ییانولیتازهباشد.مورخانلصراندکردهیخامیازاهاللاتلصرشانثبتهادادهاما

کردهوگریخا اینواوآنوانمودیک جسا ندیجویمیگذشا سوک یهاجرق ةهرنوآوریوتغییرامروزرادرشیرکنونینیز

یهااانیاجربرافرادوک افزونردیگیموقضاوتدرستوقایصورتجانب هم ک بررسیدانندیم.آنهااندشدهشایدخاموش

ةشاالرانودربااروحایمخالفباآنهانیزتوج شود.آش اراساتکا داوریهاانیجرادبیبزرگ،ب هرحرکتبیرونازای 

ایکسبکنوپاونوبنیادک هنوزبنیةآنش  نیافا است،کارآسانینیسات.ایا موضاوعحاایدرباارةنویسندگاننوپردازوی

است.پسبایدبااثباتزیآماطیاحاةآنانک دیدهشدهوبسیاردوریادبیروزهاانیجرمورخانادبیبزرگکنونیوپرداخا ب 

شود.ترروش دگاندربارةآندورهوضبطدقی جزمیاتادبیهردوره،مسیرداوریآین

،ب شعرومسای ادبایوشاهیللفاحویژهب ،ةبسیارپادشاهانقاجارلالقای لصر،دریسینوتذکرهرشدیاصللوام ازی ی.8

.اوکاردیماخودنیزشالرباودوخاقاانتخلاصشاهیللفاحکنندةفرهنگوادببود.کردننامخوددرجایگاهحمایتجاودان 

ةپرش وهتاریخادبفارسیورون ادبیوفرهنگیدربارقاجارراماننددربارمحمودغزنویدوباارهزنادهگذشادرپیآنبودتا

ونوادگاناو،توج ب شالرانونویسندگانوشعروادبی یازمسای مه درباربودشاهیللفاحکند.ب همی سبهدردوران

(.7318:38قاجار،هشایللفاح)

یتحقیقایهسااندکا هاتذکرهةاولدسا(؛15:الف7313)ر.ک:شفیعیون،انددسا یفارسیازنظراصالتوسنددوهاتذکره.3

آنهااپردازندوشر حالمعاصرانراتااحادام اانازخاوددرثبتوضبطمطالهب مساندسازیوتحقی میآنهانویسندگان

پردازناد.ماییدیگارهاتذکرهیهساندوب رونویسیازسازافسان ةلفامیوفایشةدوم،نویسندگانهموارهدساادریرند؛امگیم

،ب واقعیتنزدیکاسات.بررسایکنندیمهردورهدربارةفضایهنریلصرخودبیانسانینوتذکرهالبا بایدتوج کردک آنچ 

.گشاساتراه،بسیاراندسا یزندهوالبا مساندآنها،درشناختفضایادبیوهنریک درآنیای افرادواهاللاتپراکهانوشا 

وانادداشاا چهارهب چهرهرویاروییمساقی وتراج صاحبانهایاخودیتحقیقیواصی بادیوانهاتذکرهنویسندگانبرخیاز

(.7317:17(؛)سالمیانویاری،778:ب7313ابهرهبرد)ر.ک:شفیعیون،یازاشعارآنهبدلنسخ هابرایتوانازای تذکرهمی

 ی،یعنیبررسیسیرت ام ادبیاتودگرگونیآن،نزدیککرد.سینواتیادبخیتاریراب سینوتذکرهاندکای جریاناندک.7
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ةهنزآمیزرانقیض رینظ(.71و7317:77است)اخوانثالث،(Parody)ةفرنگیپارودیواژدرلغتب معنیمخالفومعادل.5

مانناداسااهزاوهازلوسارگرمیویاااناقاادیبااهدافسازانض ینقومنطب بانقدباشد.سوه هورکام ب تواندیمگویندک 

(.770ا787)همان:پردازندیمیآثارسازض ینقاجامالیب 

یوسارگرمیبارایاثارواادیاینگارتذکرهاهدا  یترمه ی؛ازادبابردنولذت(سرگرمی8(کسهناموآوازه؛7ازجمل :.0

یونویساندةادبارالاذتاشتاذکرهنوشاا سابه(7317:7)آمربیگادلی،آتشا دهةتذکر.صاحهاستبودهیادببردنلذت

(ثبات3؛انادکاردهبیاانمشالرهیوادبهایخودراسرگرمیهد )محمودمیرزاقاجار،نسخ خطیدانشگاهتبریز(المحمودانیب

(5.(؛انادشااافا (یادکردوثبتناموآثاررفاگان)دوساانسفرکردهومهاجریاآنهاک با دیااربااقی7زندگیواشعاردوساان؛

(ارادت1کره؛(پاسخگوییب درخواستشاهانوامیرانبراینوشا تذ0ویژهدرغربت؛هایروحی،ب زدودندردهاوخساگی

(تقلیدوآزمایشونمایشتواناییخاوددرنگاارش؛1؛آنهاوجوابگوییب سانینوتذکره(رقابتبا0ب یکفرق یاگروهویژه؛

ةوالا داغسااانیازنوشاا زیاانگ(نقدوجسااوویادبای؛بارایمثاال77(هر یکموضوعیانوعادبیمحبوبنویسنده؛78

داشا نامگذشاگانوگردآوریاسامیموزونانمعاصرنبودهاست؛بل  اوبرآنباودهنگاهبطاحوالوزندهفقطضالشعرااضیر

هایمخالفبرایهالبانفض وهنرمفیادباشاد.اوهاد ب گفاةخودشبرجساوواساوارباشدوازجنب اشتذکرهاستک 

(بیانکردهاست؛7307:8080)وال داغساانی،«نویسیی بیگانگانف تذکرهتبیی مراتهسخ وتنب»اصلینوشا تذکرةخودرا

(اناقادوهووومطایب وتمسخر.78

)ر.ک:زیاریوفشارکی،اندکردهتخلصکردهاست؛البا بعضیمنابعبرخال ای موضوعرانق فرهنگجوانی،درسنی او.1

7318:708.)

(.7301:10ی،نوشااهشاود)زدهماییبودهاستک مخاههب هنگامخواندننامکاابشگفتاگون ب یاناقادیهاکاابامن.0

هبعیگزینششدهاست؛البا بودنآناستک درکماللطفوشوخةآش اریبرنقیض نیقر،کاابایبریخچالی یابا ارلنوان

زهخالیاست.ازای میخچالی یدیگرهارهینظاسرارویالشعرابهو 

نوشا است.ای اثار یالمعامدحیمداةتذکریجدیب ناماتذکرهشود.بهارای حالتنقیضیازهمانلنوانکاابمشاهدهمی.1

وانادسااودهق(را7888ا7803دربردارندةمدایحومخاصریاززندگانیشالرانیاستک منوچهرخانمعامدالدولا گرجای)

درنظ ونثر،کاارکیخوانادنیو»خود،یةخچالی(.اودر708-7318:707نیزداشا است)زیاریوفشارکی،البا اشعارجدی

نویسایوکاارخاود،شایوةنامرضایةتاذکرهتاذکرةپارودیاکدر»(است.بهاار7317:775)اخوانثالث،«کمابیشماندنیکرده

عضیقطعاتآندرنهایتلطفهازلومالحاتاساتوحااکیازموقنویسانفارسیراب مسخرهگرفا استوالح بتذکره

)همان(.«سلی وقوتقریحةهزلینویسنده
کسینظرنداردوشالرانب هاحالگویددرشر ةکاابمیمقدمکندک نویسندهدرشادروانمحمدمحیطهباهباییبیانمی.78

یپایشهااسالک پدرایشانازسخنوران(هساند؛اماچنان7387:83فهانی،)مذههاص«موهولخیالی »یخچالی ،شدهدرمعرفی

اندبرخایتوانسا اصفهانمیسنوانن ا ایمربوطب ی یازمعاصری اوستوتاآنزمانهنوز،هرترجم اندکردهاصفهاننق 

باوجودنظربعضایمحققاانک هورن: (؛همانازتراج احوالرادرستبااس ورس ی یازمعاصری اوتطبی دهند)هما

یاسرارساخاگینیساند)ر.ک:رنوبریحیادرباغی،هاتذکره(،صاحبانتراج در7380:778(،)همان،7380:08)اقبالآشایانی،

7317:37.)

کام ب میارزامحمادتبریازیدرفقیر»گوید:آوردهاست،می یالعارفمعار ةخودنوشایک درپایاننامیزندگخوداودر.77

انگیزازبیادایلادمبا الحرامدرسالهزارودویستوشصتوپنجهوری...دردارالسلطنةتبریزفر شش ماهمبارکمیقعده

،شااهیاسارارلل)الشاعراقا یحد(.تاریختولداودرمنابعدیگریمانناد3001:377،نسخ شاهیاسرارلل«)فضایوجودقدمنهاد

الماذاههمارآتاودرخودت.البا بازقمریثبتشدهاس7805(نیز7300)محدث،منظراالولیا(ورویجلد8011:777نسخ 

برضمایرصافی اه لرفانواصحاببصیرتوایقانپوشیدهنخواهدماندک تراباقاداماها ارادتوگارد:»نویسدمیچنی 
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دوک سمندتیزکامزندگانیب منازلوهشاادودویستوبریزیازمبداءوابادایسالهزارراهصاحبانمحبتالنیاسرارللیت

![]دندهیمنشانهوری7801تولداوراسالای سخنان؛:مقدم (1380،نسخ شاهیاسرارلل).«..پانزده لمررسیدهبود

و...(و)هماان،83/111و7317:78/071نیاز)درایاای،(و7300)محادث،منظراالولیااتاریخوفاتاوبرپایاةرویجلاد.78

)تاألیفالماذاههمرآتهایمحمدکام تبریزیمانندب نوشا توج و...(بیانشدهاست.با78/831و1/7737و7301:7/505

آخاری نوشاا تاریخکرشدهک (؛)نیزنسخم11-7313:07،پوررجیا(و...)ر.ک:7380)تألیف یالعارفمعار (و7383حدود

اند)زیااریوفشاارکی،هوریدانسا 7811(،ای تاریخپذیرفانیاست.بعضیوفاتویرااندکردهمکر7381سالةاورانوشا

ک پذیرفانینیست.(7318:703

 را،دربردارنادةوبحرالعواماهکنزالغراماهک ندیبیمیاهرافیانآزارهایورزغرضوهابغضاسرارچنانتحتتأثیرحهو.73
ساخناناورادروغنگااردکا خاودماییپسارلماوویاژهبا درجاوابایشاانو ،هیلوعیوصناهیغریخیتاریهاداساان

(.85130،نسخ شاهی)اسرارللکردیجابازگوموهم پنداشتیم

.اندکردههوریراثبت7815(ب اشاباهتاریخ7:730،ج7303)یمعان یگلچ(.آقای05780:3همان،نسخ )ب نق از.77

نوشا ای خیتارمادهیثبتشدهاست.دربارةربالیهور7811(1380:0نسخ )همان،المذاههمرآتةمقدمای تاریخدر.75

هاایخاودازمساخرگیشایدای ها »ةسالنگارشاثرنیستورسانندک ای ربالیاند(آورده05780:3همان،نسخ )تذکره

،ازمصاراعدومرا«ک بهوتکاشفاسرار»پوشیشایدباوانبخش(.)باکمیچش 7:737،ج7303ی،معان یگلچ«)مؤلفباشد

!(شودیم7810درنظرگرفتک آنه خیتارمادهبرای

دررلایاتحارو بعادیمقیادنباودهجزحر اولتخلصیانامشالر،ک نویسندهب دهدیمةموجودنشاننسخبررسی.70

بندیپاو...آوردهاستوالبا ب همی نیز«س ری»و«سروری»رابعداز«سالی»و«هاله»راقب از«هلولی»ک یهورب است

دوکاابگاهاس کاربردکماریدارد.اودرهرحدیق ثبتکردهاست.ای مسئل در«نوابی»راقب از«پروان »نبودهوبرایمثال

درحار  آورده«حقیار»و«حلی »رادرردیف«حس سرابی»؛برایمثالکندیموگاهتخلصشالررادرترتیهالفباییوارد

است.

.(7313:75است)ر.ک:اسرارتبریزی،ثبتشدهنیز«الشعرالهو »ب ش  .71

:1380نسخ ،شاهیالمذاهه)اسرارللمرآت.ای ثبتازشودیمخوانده«سرورندبا»ةکنونیخوانانیستونسخای واژهدر.70

آمدهوجالهاستکا جادااز«فیمضح  »رموزنوبا(ونیز8011:770نسخ )همان،الشعراق یحد(اناخابشدهاست.در0

مکرشدهاست.الشعرابهو 

!اندکردهنفرراهمراهباتوضیحاتیثبت05اننام؛هرچندخودایشاندنوشا 03(7317:8دکارمود).71

(.70گویااویانخواسا ب اشعارترکیاسانادکندویامضامی منظورشرادرابیاتترکینیافا است)همان:.88

:05780،نساخ شااهیاسرارللپای دانسا )جمل موالناصفاک بیشاراشعارشراسخنانبیازشمارانگشتهاییجزدرنمون .87

 (.781بالل قافی گفا است)همان:اشییآشنا(وموالناشهبازک ازفقراوونا777

 .اندکرده(ثبت70)همان:«الصبیانلغات»را«الصبیاننصاب»(و7317:71)مود،«مظفر»را«مضطر»بعضی.88

ریزاهداشدهاست.ةمرکزیتبکاابخانتازگیب ،ب 7071کدای نسخ با.83

اند.رایادآوریکردهپزکورهکام یحاجبودننسبتکاابب جا،اشاباه بسیارب مولایشاندرنق مطالهای .87

گفانیاستای واژهه درمقدم وه پایاننسخ ،نشانحکواصال دارد.شایدای مسئل بامحاوایاناقادیوهواوی.85

پیامدهاییازنوعدشمنیوحاهوبغاضناخواهخواهةاناقادیازمعاصری درهردورهتذکرنباشد؛زیرانگارشارتباطیبتذکره

(.7387:8شود)ر.ک:مذههاصفهانی،نیزمشاهدهمییخچالی نویسندگانوهوادارانشانداشا است.ای موضوعدربابمؤلف

اقلا هد اسرارمعرفایاشاعارترکایشاالرانآمربایواانباودهاساتباتوج ب این  برنق شواهدشعرترکیاافزون.80
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واشعارلربیب دورنیست.ها،ازکاربردکلماتترکیوحایواژههاحالدرمقدم وشر شاهیاسرارلل

یحرو مرساومرگذانقط یماأخر،دقتدرهاسینودستهایخطیقدی وحایالبا بایدتوج کردک هموارهدرنسخ .81

 نبودهاست.

ةتاذکر،ارزشیبامحااوایخیاالیویهاابااس ،لنوانخود،بل  درمحاواتنهادر،ن یخچالی یاض ینقةنمون ،تذکربرای.80
لوهآناستک بعضیازفضالآنراکاریجدیوازقبی .»گرفا استریشخندمشهورراب نلرااونیزگروهیازشآتش ده

(.7317:775)اخوانثالث،«اندهایجدیومعمولپنداشا کرهتذ

:مقدم .7313ونیزاسرارتبریزی،7373:585؛نخووانی،777ا7380:778ی،انیآشا؛اقبال70ا7317:71ر.ک:مود،.81
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،جلددوم،ب سرپرسایحس انوش ،تهاران:فرهنگسااانیفارسدانشنام ادب،«تذکره(.»7300اهلل)،حوت یاص-77

 .381ا338زبانوادبفارسی،

،جلادپانو ،ساالپانو ،مولا یادگاار،«بعضیازنوادروشعرایدورةقاجاری (.»7380اقبالآشایانی،لبا )-78

.777-771شمارههشا ونه ،
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15/  نگاریدورةقاجارعراوروی ردینودرتذکرهالشبهو 

 

 ارشاد.
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شورایاسالمی.
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اسالمیایران.

ةدیویاال.نسخ،نام لغت،اکبریللدهخدا،-71

،تهران:دانشگاهپیامنور،چاپهشا .آشناییباادبیاتمعاصرایران(.7308رحیمیان،هرمز)-88

ریازیونقادوبررسایتصاحیحشاهتبنگاهیب دوتذکرهشعرازاسرارللی»(.7317رنوبریحیدرباغی،احمد)-87
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.51ا17،سالچهارم،شمارهپانزده )سومازدورهجدید(،فارسی
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یحدادلاادل،للغالم،جلدشش ،زیرنظردانشنام جهاناسالم،«نویسیفارسیتذکره(.»7308،باقر) یزریقربان-81

 اسالمی.المعار رهیداتهران:بنیاد

 ،جلداولودوم،تهران:کاابخان سنایی.یفارسیهاتذکرهتاریخ(.7303ی،احمد)معان یگلچ-80

مولا ،(«الشاعرابهوتب تذکرهات ا)بایآمربایوانیلهدقاجاری نگاهیب سبکشعریشعرا(.»7317مود،امید)-81
 .8ا71،سالاول،شمارهاول،یادبیوبالغیهاپژوهش

،نسخ خطیکاابخان مرکزیدانشگاهتبریز.المحمودانیبمحمودمیرزاقاجار،-38

ی،تهاران:معان یگلچ،ب تصحیحاحمدی تذکرهیخچال(.7387ماخلصب بهار(،میرزامحمدللی))یاصفهانمذهه-37

شرکتتضامنیحیدری،چاپسوم.

یادبی .فروشکااب،تهران:موادالاواریخ(.7373نخووانی،حاجحسی )-38

،شمارهیدارکاابنشری ،ترجم جاللحسی ،«قارههایفارسیدرشب گذاریکاابنام(.»7301نوشاهی،لار )-33

.788ا13شانزده ،

جلد(،بامقدم وتصحیحمحس ناجینصرآبادی،5)الشعرااضیر(.7307یب محمدللی)قلیللوال داغساانی،-37

 تهران:اساهیر.


