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بررسی انتقادی تصحیح تازۀ 

تذکرة الشعرای  دولتشاه سمرقندی

کوشش  به  سمرقندی،  دولتشاه  تذکرةالشعراء  انتقادی  تصحیح 

فاطمه عالقه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی، 1201 صفحه، 1000 نسخه.10

تذکرههای جمله از سمرقندی دولتشاه  تذکرةالشعرای

عمومیایاستکهبعداز لباب االلبابمحمدعوفی،دومین

تذکرۀموجوددربارۀاحوالشاعرانواشعارآنانبهشمارمیرود

وباوجوداشتباهاتتاریخیموجوددرآن،پیوستهموردمراجعۀ

محققانبودهاست.دولتشاهتألیفاینتذکرهرادرسال982

ق.بهپایانرساندومحتوایآنرابریکمقدمه،هفتطبقهو

یکخاتمهتنظیمکرد؛بهطوریکهشرحاحوالشاعرانقرننهم

آن،مغتنموحائزاهمیتاست.تذکرةالشعراءبارهادرایرانو

خارجازایرانتصحیحوتجدیدچاپشدواولینوآخرین

تصحیحآنمربوطبهسالهای1305ق.و1385ش.است.

نسخههایخطیفراوانیازاینتذکرهدرکتابخانههایدنیا

موجوداستوبهبعضیزبانهاهمترجمهشدهاست.

اهتمام به ق. سال1305 در بار نخستین تذکرةالشعرا

ملکالکتابشیرازیدربمبئیبهچاپرسیدوباردیگردر

سال1318ق.درهمانجاتجدیدچاپشد.بعدازآن،ادوارد

براونمتنتذکرهرادرسال1918م.تصحیحودرلیدنچاپ

کردوازدیربازتاکنوناینچاپموردمراجعۀمحققانبوده

است.شیخمحمداقبالصافیهمدرسال1924م.تصحیح

دیگریازتذکرةالشعراءدرالهوربهچاپرساندومحمد

عباسیومحمدرمضانیهمدرتهرانبهترتیبدرسالهای

1337ش.و1338ش.بهچاپاینتذکرهکهبراساس

تصحیحبراونبود،اهتمامورزیدند)گلچینمعانی،265/1:1348(.

فاطمهعالقهآخرینکسیاستکهتذکرةالشعراءرادرسال

1385ش.بامقابلۀدهنسخۀخطیودوچاپسنگیتصحیح

کردوتنهابهضبطاختالفاتهفتنسخهبدلازآندهنسخۀ

خطیپرداخت.اینتصحیحدرحالحاضر،جدیدترینو

حترینچاپیاستکهدراختیارمخاطبانقرارداردوبا
ّ
منق

وجوداینکهگروهیازمحققانمکرربدانمراجعهمیکنند،

تصحیحادواردبراون
ً
گروهیدیگرچاپهایقبلی،خصوصا

رااصّحمیدانند.

نسخیکهعالقهدرتصحیحخودازآنهااستفادهکردهاست،

عبارتنداز:

بهشمارۀ3836 ملک ملی کتابخانۀ نسخۀ میکروفیلم -1

)بدون قدسرضوی آستان مرکزی کتابخانۀ در موجود

تاریخ(.

2-نسخۀشمارۀ3883کتابخانۀمرکزیآستانقدسرضوی

)موّرخ929ق.(.

3-نسخۀشمارۀ4202کتابخانۀمرکزیآستانقدسرضوی

)موّرخ973ق.(.

4-میکروفیلمنسخۀشمارۀ3122کتابخانۀمرکزیدانشگاه

تهران)موّرخ975ق.(.

5-نسخۀشمارۀ388MS.Elliottکتابخانۀبادلیاندانشگاه

هادی بیدکی

دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهفردوسیمشهد

h.bidaki@stu.um.ac.ir
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آکسفورد)موّرخ978ق.(.

6-نسخۀشمارۀJuk.Fx.166کتابخانۀدانشگاهاستانبول

)موّرخ986ق.(.

7-نسخۀشمارۀ7852کتابخانۀعمومیمرعشیقم)موّرخ

1073ق.(.

8-نسخۀشمارۀ7859کتابخانۀعمومیمرعشیقم)موّرخ

1301ق.(.

اقبال بهتصحیحمحمد م.الهور 9-چاپسنگی1909

صافی.

10-چاپ1818م.لیدنبهتصحیحادواردبراون)دولتشاه

سمرقندی،1385:بیستودو-بیستوچهار(.

مصّحح،نسخۀبدونتاریخکتابخانۀملیملکراکهنترین

نسخۀتذکرةالشعراءدانستهوآنرااساستصحیحقراردادهو

استداللشایناستکه:»مرحومحاجحسینآقایملکپشت

نسخهنوشتهاست:»بهخطمؤلف«.ایندستنویس...بهدلیل

فقداننامکاتبوسالرونویسیازاصلویاکتابتبالفاصله


ّ
ازروینسخۀدیگریاصلشناختهشدهواساتیدفنهمظن

ایشانراتأییدکردهاند«)همان:بیستودو(.

تذکرةالشعراءرادر28شوال892ق.بهپایان دولتشاه

رساندو112نسخهازآندرفهرستگان نسخه های خطی ایران 

)فنخا(معرفیشدهکهتاریخنسخۀدانشکدۀالهیاتدانشگاه


ً
فردوسیمشهدبهشمارۀ14792باتاریختألیفتذکرهدقیقا

مطابقاستوفهرستنویسانهمخوددولتشاهراکاتباین

درایتی،849/7:1391(. )فاضل،92/2:1361؛ دانستهاند نسخه

جدایازایننسخه،دونسخۀدیگرهمدرکتابخانۀملیتهران

بهشمارههای5039و2662وجودداردکهتاریخهردویآنها

27شوال892ق.است.کاتبنسخۀاولنامعلوماست،ولی

شخصیبهناممحمدشریفنسخۀدومرابهکتابتدرآورده

است.نوعخطوکاغذودیگرشواهدبرآمدهازایندونسخه،

تاریخمذکوررانقضنمیکندوبایدآنهاراکهنتریننسخههای

تاریخدارتذکرةالشعراءدرایراندانست.

نویسندهدراینجاتنهابهبررسینامدوشاعردرتصحیح

تازۀتذکرةالشعراءودونسخۀنویافتۀکتابخانۀملیخواهد

پرداختومعتقداستکهتاجاییکهنسخههایتاریخدار

کهندردسترسباشند،اعتمادبهنسخۀبدونتاریخواکتفابه

اظهارنظرصاحبآنروانیست.إنشاءاللهاینگزارشبرای

محققانومصّححانمفیدواقعشودتاباردیگربهمطالعهو

بررسینسخههایتذکرةالشعراءودستیابیبهمتنموثقآن

اهتمامورزند.

-ذیلشاعرانطبقۀششمتذکرةالشعراءشاعریمعرفی

شدهاستکه»مردیخوشطبعونیکوسخنبودهاستو

دیواناودرساریوآملشهرتیداردوازاقرانموالناکاتبی

است...«.درتصحیحتازۀتذکرةالشعراءناماینشاعر»موالنا

ردوزاسترابادی«ثبتشدهاستوطبقپاورقیصفحه،
ُ
علید

ردوز«،»درزد«ثبت
ُ
تنهادرنسخۀدانشگاهتهرانبهجای»د

شدهوضبطدیگرنسخهها،مطابقبامتناست)دولتشاهسمرقندی،

.)687-688:1385

زیرا ندارد، صحت جدید چاپ مصّحح عای
ّ
اد البته،

حداقلدردوچاپادواردبراونومحمداقبالصافیکهدر

زد«
ُ
رد
ُ
ردوز«،»د

ُ
دسترساوبودهاست،ناماینشاعربهجای»د

ضبطوتصحیحشده)همان،381:1918؛261:1924(ودرچاپ

بمبئیهمچنینثبتاست)همان،170:1305(.

زداسترابادیازشاعرانقرننهمق.استکه
ُ
رد
ُ
اّما،علید

عالوهبرسهچاپبمبئی،لیدنوالهور،دونسخۀکهن5039

)ص269(و2662)ص236(کتابخانۀملیهم،صّحتنام

ردوز
ُ
ومشخصاتاوراتأییدکردهوآنچهراباعنوان»علید

میکنند.
ّ
استرابادی«درچاپتازهمذکوراسترد

عالوهبرچاپهاونسخههایخطیکهن،درنسخههای

زداسترابادی«
ُ
رد
ُ
قرندهمهمشاعرموردبحثباعنوان»علید

و یازدهم قرون نسخههای که است،همانطور ضبطشده

دوازدهمنیزچنینثبتکردهاندوازمیاننسخههایخطی

موجوددرکتابخانۀملیتهران،سهنسخۀقرندهمباشمارههای

2848)ص457مورخ965ق.(،10297)ص346مورخ

با یازدهم قرن نسخۀ سه و3038)ص128(، ق.( 992

ق.(،952)ص مورخ1003 شمارههای805)ص298

339(و6079)ص281مورخ1048ق.(و9نسخۀقرون

دوازدهموسیزدهمباشمارههای4975)ص204(،9301

)ص315(،9395)ص162(،15423)ص297(،18033

،)255 )ص 30472 ،)287 )ص 20190 ،)308 )ص

35018)ص255(و31098)ص294(همگیچنانضبط
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شعرا

ح تازۀ تذکرة ال
حی

ص
ی ت

ی انتقاد
س

برر

ی
شاه سمرقند

دولت

ی
ی بیدک

هاد

نقد و
بررسی



۱۱3

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

کردهاندکهدردونسخۀکهنوچاپهایقبلیثبتاست.

-موالناجنونیاندخودییکیازشاعرانمذکوردرطبقۀ

هفتمتذکرةالشعراستکه»طبعاوبرجانبهزلمایلبودو

بیشترشعراراهجوگفتیوحافظتربتیراهجوهایرکیک

باعنوان»حافظتربتی« تازه آنچهمصّححچاپ گفته...«.

تصحیحکردهاست،دراصل»حافظشربتی«استکهدر

نسخهبدلهایمصّحح،اعّمازدونسخۀدانشگاهتهرانو

بادلیانوچاپمحمداقبال،نیزبهدرستیبهصورت»حافظ

شربتی«ثبتوتصحیحشدهاست)همان،799:1385(.

اّما،حافظشربتیازشاعرانقرننهمق.استکهعالوهبر

دوچاپبمبئیوالهور)همان،195:1305؛303:1924(،دو

نسخۀکهن5039)ص341(و2662)ص268(کتابخانۀ

ملیهم،صّحتنامومشخصاتاوراتأییدکردهوآنچهرابا
میکنند.1

ّ
عنوان»حافظتربتی«درچاپتازهتصحیحشدهرد

عالوهبرچاپهاونسخههایخطیکهن،درنسخههای

قرندهمهمشاعرموردبحثباعنوان»حافظشربتی«ضبط

شدهاست،همانطورکهنسخههایقرونیازدهمودوازدهمنیز

در موجود نسخههایخطی میان از و کردهاند ثبت چنین

کتابخانۀملیتهران،دونسخۀقرندهمباشمارههای10297

)ص400مورخ992ق.(و3038)ص149(،دونسخۀقرن

یازدهمباشمارههای805)ص345مورخ1003ق.(و952

با سیزدهم و دوازدهم قرون نسخۀ چهار و )384 )ص

شمارههای4975)ص237(،9301)ص369(،18033

)ص360(و31098)ص337(همگیچنانضبطکردهاند

کهدردونسخۀکهنوچاپهایقبلیثبتاست.

تذکرةالشعراء،ازتذکرههای عالوهبرنسخههایخطی

دیگریهممیتواندربارۀنامومشخصاتدرستدوشاعر

موردبحثمددگرفت.

تذکرۀ مجالس النفایسازجملهتذکرههایمهمودستهاولی

استکهامیرعلیشیرنواییآنراچهارسالبعدازتذکرةالشعراء

درآنبهدو
ً
درسال896ق.بهزبانترکیتألیفکردهواتفاقا

1ناگفتهنماندکههرچندکاتبنسخۀ5039بهجای»شربتی«،»شیرازی«ضبط

کردهاست،ولیاحتمالاینکهدرنسخۀاصلاو»شربتی«بودهبیشتربهواقعیّت

نزدیکاستتااینکه»تربتی«بودهباشد،زیراشربتیوشیرازیقرابتصوری

ولفظیبیشترینسبتبهیکدیگردارندواینامرباعثشدهاستتاکاتبآن

رابهنادرستیضبطکند.

صاتایندو
ّ
شاعرموردبحثهمپرداختهاست.نامومشخ

ترکیموّرخ903ق.کهکهنتریننسخۀ شاعردرنسخۀ

و استرابادی« زد
ُ
رد
ُ
د »علی عناوین با است، تذکره موجود

»حافظشربتی«ثبتاست،همانطورکهدرنسخۀدیگرمورخ

933ق.آنهمچنینضبطشدهاست.2

از متأثر ت
ّ
شد به که هم عرفات العاشقین مؤلف

تذکرةالشعراءومجالسالنفایساست،نامایندوشاعررا

زداسترابادی«و»حافظشربتی«ثبتکردهاستو
ُ
رد
ُ
»علید

زد«رابهپاورقی
ُ
رد
ُ
اینکهمصّححانعرفات العاشقین»علید

»علیدروزی«تصحیحکردهوبهمتنآوردهاند،
ً
بردهوقیاسا

درستنیست)اوحدیبلیانی،2794/5:1389؛1077/2(.

منابع
ق.(. 906 )ف. کیچکنه، بن علیشیر نوایی، امیرعلیشیر -

مجالس النفایس،وین:کتابخانۀسلطنتی)ملی(،نمرۀمسلسل

N. F. 243،]نسخۀخطی[تألیف896ق.موّرخ903ق.
_____________،)ف.906ق.(.مجالس النفایس،پاریس:

کتابخانۀملی،نمرۀمسلسلSupplementTurc.317،]نسخۀ

خطی[تألیف896ق.موّرخ933ق.

_____________،1323.مجالس النفایس.1323،بهاهتمام

علیاصغرحکمت،تهران:بانکملیایران.

و   عرفات العاشقین  .1389 تقیالدین، بلیانی، -اوحدی

عرصات العارفین،بهتصحیحذبیحاللهصاحبکاریوآمنهفخر

احمد،جلددوموپنجم،تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوبو

کتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی.

ایران خطی  نسخه های  فهرستگان  ،1391 مصطفی. -درایتی،

)فنخا(،جلدهفتم،تهران:کتابخانۀملیایران.

ق.(.  900 )ف بختیشاه، بن دولتشاه سمرقندی، -دولتشاه

نمرۀ ملی، کتابخانۀ و اسناد سازمان تهران: تذکرةالشعراء،

مسلسل5039،]نسخۀخطی[تألیف892ق.موّرخ892ق.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف. ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل2662،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.موّرخ892ق.

زددردوترجمۀفارسیفخریوقزوینیکهعلیاصغر
ُ
رد
ُ
2شرحاحوالعلید

حکمتآنهاراباهمدریکمجلدتصحیحوچاپکردهاست،موجودنیست،

ولیمصّححاینشرحاحوالراباهمینعنوانازنسخههایترکیترجمهکرده

وبهپاورقیص20افزودهاست.درعوض،شرحاحوالجنونیدرهردو

ترجمۀفخریوقزوینیمذکوراستودرذیلآنشاعردومموردبحثباعنوان

حافظشربتیثبتشدهاست)امیرعلیشیرنوایی،194،19:1363(.
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تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف. ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل2848،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.موّرخ965ق.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل10297،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.موّرخ992ق.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل805،]نسخۀخطی[

تألیف892ق.موّرخ1003ق.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل6079،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.موّرخ1048ق.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل952،]نسخۀخطی[

تألیف892ق.کتابتقرنیازدهمق.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 _____________،)ف

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل4975،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل9301،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف  ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل9395،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل15423،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 _____________،)ف

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل18033،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 _____________،)ف

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل20190،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل30472،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل35018،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف  ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل31098،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.بدونتاریخ.

تهران: تذکرةالشعراء، ق.(. 900 )ف ،_____________

سازماناسنادوکتابخانۀملی،نمرۀمسلسل3038،]نسخۀ

خطی[تألیف892ق.کتابتقرندهمق.

اهتماممیرزا به تذکرةالشعراء، _____________،1305ق.

محمدملکالکتابشیرازی.بمبئی:علوی.

تذکرةالشعراء انتقادی تصحیح .1385  ،_____________

دولتشاهسمرقندی،بهتصحیحفاطمهعالقه،تهران:پژوهشگاه

علومانسانیومطالعاتفرهنگی.

_____________،1918.تذکرةالشعراء،بهتصحیحادوارد

براون،لیدن:بریل.

تذکرةالشعراء،بهتصحیحمحمد .1924،_____________

اقبالصافی،الهور:مطبعکریمی.

کتابخانۀ  خطی  نسخه های  فهرست  .1361 محمود، -فاضل،

دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی مشهد،جلددوم،تهران:

مرکزنشردانشگاهی.

-گلچینمعانی،احمد.1348،تاریخ تذکره های فارسی،جلددوم،

تهران:دانشگاهتهران.
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