
  
  
  
  
  
  
  
  

  سير تحول معنايي واژة تذكره
  

يادكرد، «در لغت عرب به معناي  عربي است؛» ذكر«اي مشتق از واژه تذكره
و در فرهنگهاي  آمده) ارسيف ـ عربيفرهنگ ( »يادآوري و يادگار و گذرنامه

، يادگار، )فرهنگ آنندراج(» يادداشت، يادآوردن و پنددادن«فارسي به معناي 
فرهنگ (يادداشت، چك مسافر و كتابي كه در آن احوال شعرا نوشته شده باشد 

ي تذكره به تدريج معنايي اصطالحي يافت و به كتابها. است آمده) االطباناظم
كه اين ت الزم به ذكر اس .گفته شدشرح احوال و اشعار شاعران شده در  نگاشته

از عناويني چون  ، بلكهمعناي اصطالحي تذكره در لغت عربي به كار نرفته
  .شده است راي القاي چنين مفهومي استفادهب »انساب«و  »معجم« ،»طبقات«

از ي عطار نيشابوري است االولياةتذكر، اين عنواننخستين كتاب فارسي با 
، الشعراةتذكر( دولتشاه سمرقندي. و مشايخ قرن هفتم و در شرح احوال اوليا

  : نويسدكند و  مياز اين كتاب به نيكي ياد مي )18 ـ17ص
و حاالت اين طايفه را هيچ آفريده  )يادگار و يادكرد(= القصه تاريخ و تذكره 
آيد حقا  اگر شطري بر وجه صواب در اين ابواب نموده. از فضال ثبت ننموده

  .بودكه بر وجه ثواب خواهد 
   

، در شرح احوال و اشعار شاعران پس از دولتشاه به كتابهاي نگاشته شده
ذيل مدخل  االشعارصةخالالدين كاشي در چنانكه تقي ؛الشعرا گفته شد ةتذكر
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  38:كندبه اين مطلب اشاره مي) 1040م( داماد متخلص به اشراق مير محمدباقر

فالني در تصنيف ] خودخطاب به منتقدين [گويند جمله گاهي مياز آن... 
... چندان كاري نساخته االشعارصةخالالشعرا كه موسوم است به ةكتاب تذكر

  ).250: كاشاني الدين تقي(
  

در حتي  ، وهاي ادبيات فارسي پيش از زمان صفويآيد كه در كتابچنين بر مي
، يادداشت و يادآوري به تذكره به معناي يادگار ةكلم ،دولتشاه سمرقندي ةتذكر

 تأليف( تذكرة نصرآباديبار در است و واژة تذكره براي نخستينكار رفته 
  :ه استدر معناي اصطالحي خود به كار رفت) ق1083

سنجان مثل محمد عوفي مؤلف غرض از تسويد اين اوراق اينكه سخن
نصرآبادي، ... (االلباب پرداختهاي موسوم به لببه تسويد تذكره الحكايات جامع
  ).5 ، صتذكره

  
و قاجاريه و تاكنون به عموم كتابهاي ، در عهد زنديه بدين ترتيب پس از صفويه

، عنوان تذكره در زمينة شرح احوال و اشعار شاعران در تأليف شده در ايران
 .ه استمعني اصطالحي آن اطالق شد

                                                 
) 1120: 1389جعفريان (بنابرين بايد توجه داشت كه بر خالف گفتة برخي نويسندگان  .38

هايي از اين نيست، عنواني است كلي براي تذكره االشعارصةخالالشعرا نام ديگر ةتذكر
  .دوران كه به سرايندگان اختصاص دارند




