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Abstract 
Afzal Makhdoum Pirmasti is a poet and biography writer from Herat, 

Bukhara (death: 1916). In the introduction of his Tadhkirah-ye Afzal al-

Tazkar fi Zekr al-Sho’ara va al-Ash’ar, also known as Afzal’s Biography of 

Poets he declares that he wrote the book by order of the emir of the Emirate 

of Bukhara, Abd al-Ahad Khan (1886-1910), in 1904 about 137 poets of 

Bukhara and the Persian speaking regions — who lived in Bukhara — from 

1787/1788 until the year of compiling the book. There is little known about 

this author and his writing. The information about him in the sources in 

Afghanistan, Tajikistan, and Uzbekistan are not without errors. Thus, this 

study aims to introduce Afzal’s Biography of Poets and critical ideas. To 

achieve this aim, the article seeks to find out who Afzal Makhdoum was, 

what his critical ideas about biography were, and what role his book had in 

Persian literary biography writing of Transoxiana. The findings show that 

Afzal’s Biography of Poets is a piece of independent, regional, 

contemporary prose in the Persian language and that it played a significant 

role in the area and is considered as one of the main sources containing the 

biography of the 19th- and 20th- century poets of Transoxiana. His critical 

ideas could be classified into four categories: historical-interpretive, moral, 

socio-political, and rhetoric-aesthetic. However, it was written by the order 

of the emir. As a result, he considered the court and the personal interests of 

the emir in presenting critical views. Yet, due to the important role he played 

in reviving the names and works of his contemporary poets in Bukhara, he 

immediately attracted the attention of poetry and literature enthusiasts of this 

period so that his book has always been one of the main sources for 

researches on the literature of Bukhara and its related areas. 
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 آنیِ مؤلف انتقاد یها دگاهیدتحلیل و تذکرۀ افضل 
 9خدایار ابراهیم

 نشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دا
 90/6/9399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛02/9/9398: مقاله دریافت تاریخ

 (66 ص تا 43ص از)
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
  افضل. است( م9996/ق9334ف) بخارایی تبار هراتی نویس تذکره و شاعر ادیب، پیرمستی، مخدوم افضل

 به را افضل تذکرۀ به مشهور االشعار و ذکرالشعراء فی التذکار افضل تذکرۀ مقدمه، در  خود اشارۀ بربنا
 م9924/ق 9300 سال در ،(م9992-9886/ ق9308-9323.حک) عبداالحدخان بخارا، وقت امیر سفارش

 با مرتبط زبان فارسی مناطق و بخارا ادبی محیط در خود معاصر شاعر( 931) وهفت یسو صد حال شرح در
. کرد تألیف تذکره تدوین سال تام 9188-9181/ق 9020 سال از داشتند، اقامت بخارا در که را امارت این

 اطالعات. است نادرست بعضاً و ناچیز بسیار آن مؤلف و تذکره این دربارۀ فارسی زبان در ما های آگاهی
 پژوهش این مسئلۀ. نیست خطا از خالی نیز کستانازب و تاجیکستان افغانستان، پژوهشی منابع در مندرج
 با مسئله این تبیین برای نگارنده. است آن مؤلف انتقادی های دیدگاه تحلیل و نویس تذکره تذکره، معرفی
 برای پاسخ یافتن دنبال به متن به ژانری رویکرد دستاوردهای و محتوا تحلیل روش از استفاده
 است؟ تذکره در انتقادی های دیدگاه چه دارای و کیست رمستیپی مخدوم افضل: است ذیل های پرسش
 آغاز در ماوراءالنهر فارسی ادبی نویسی تذکره جریان در نقشی چه االشعار و ذکرالشعراء فی التذکار افضل
 عصری ـ ای ناحیه منثور مستقلِ تذکرۀ اثر، این داد نشان تحقیق نتایج است؟ داشته بخارا در بیستم سدۀ

 را مؤلف انتقادی های دیدگاه. دارد همراه به خود با را بخارایی لهجۀ از هایی نشانه که است ارسیف زبان به
 «شناسانه جمال ـ بالغی و اجتماعی ـ سیاسی اخالقی، تحلیلی، ـ تاریخی» عنوان چهار ذیل در توان می

 ارائۀ در درنتیجه و کرد تألیف را خود تذکرۀ وقت امیر سفارش به نویس تذکره این هرچند. کرد تحلیل
 آثار و نام احیای در که نقشی دلیل به داد، دخالت را امیر شخص عالئق و دربار پسند، انتقادی های دیدگاه

 دوره این ادب و شعر مندان عالقه توجه مورد بالفاصله کرد، ایفا بخارا ادبی محیط در خود معاصر شاعران
 بخارا محیط ادبی حیات دربارۀ پژوهشگران تحقیق و تألیف منابع از یکی همواره که ای گونه به شد؛ واقع

 .است بوده آن با مرتبط مناطق و
 

 ،االشعار و ذکرالشعراء فی التذکار افضل بخارایی، افضل فارسی، ادبی نویسی تذکره های کلیدی: واژه
 ماوراءالنهر

 

 مقدمه .9
 امضای با م9868/ق9081 در ماوراءالنهر منطقۀ نشین خان سه از یکی بخارا، امارت

( م9886-9862.حک) منغیتی مظفر امیر حکومت سال هشتمین با که صلحی معاهدۀ
 ؛114-113: 9389 باسورث،) پذیرفت را روسحکومت تزار  الحمایگی تحت ناچار به بود، مصادف
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  صندوق حمایت با که است «مرکزی آسیای در نویسی ذکرهت سال هفتصد» نام با نگارنده پژوهشی طرح از مستخرج مقاله 

                     .اجراست حال در کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت
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 به روسیه ورود مستقیم تأثیر تحت ها سال این در امارت این. (991-981/ 0: 9991 غفورف،
 این در موجود های امارت حاکمیت تحت سرزمین از وسیعی های بخش اشغال و رماوراءالنه

 داخلی های نزاع بود هرچه. بود جدیدی دوران تجربۀ حال در و شده واقع منطقه
 سومین در درست. گذراند می روزگار نسبی آرامش در منطقه و بود رفته بین از ماوراءالنهر

 قاری ساله، 919 طوالنی فترت دورۀ یک زا پس و بخارا امارت الحمایگی تحت سال
، (م9893/9894-9898/ ق9399-9033) بخارایی تبار ایرانی نویس تذکره و شاعر واضح، هللا رحمت

 و حال شرح درج با م9819/ق9088 سال در را تذکرةاالصحاب فی تحفةاالحباب تذکرۀ
 به زبان فارسی نجها در آن به وابسته های محیط و بخارا منطقۀ شاعر 948 شعر نمونۀ
 نویس تذکره که بود حالی در این(. ص006 دانش،: دوشنبه: 9911 واضح،) درآورد تحریر رشتۀ

 فرزند مظفر امیر مرگ با. بود نکرده دریافت تذکره تألیف برای دربار از حمایتی کمترین
 امیرِ این. گرفت دست به م9886/ق9323 سال در را حکومت عبداالحدخان، امیر شاعرش،

 شاعران حمایت با و برد پناه شعر دامان به امارت رفتۀ دست از غرور جبران برای اعرش
 و شاعران از حمایت بر عالوه وی. برآمد گذشته شکوهمند دربارهای احیای درصدد
 به برآمد، خود معاصر شاعران حال شرح ثبت در ای تذکره تألیف فکر به درباری عالمان
 افضل که بود گونه همین. کرد کار این مأمور رسماً را ابخار عالمان از یکی دلیل همین

 سال در( م9996/ق9334ف) افضل به متخلص مخدوم افضل به معروف پیرمستی
 مناطق و بخارا ادبی محیط شاعران حال شرح در ای تذکره تألیف مأمور م9924/ق9300
 فی تحفةاالحباب تذکرۀ دادن قرار سرمشق با وی. شد امارت این با مرتبط

 .رساند پایان به سال همان در و آغاز را خویش تذکرۀ تدوین تذکرةاالصحاب
 بیان مسئله .9-9

 تذکره مؤلف انتقادیِ های دیدگاه تحلیل و افضل تذکرۀ بررسی پژوهش این اصلی مسئلۀ
: است ذیل های پرسش برای پاسخ یافتن دنبال به مسئله این تبیین برای نگارنده. است

 تذکرۀ است؟ انتقادی های دیدگاه چه دارای نویس تذکره و کیست یپیرمست مخدوم افضل
 فارسی ادبی نویسی تذکره جریان در نقشی چه االشعار و ذکرالشعراء فی التذکار افضل

 از افضل که است این بر نویسنده فرض دارد؟ بخارا در بیستم سدۀ آغاز در ماوراءالنهر
 از پس وی. دارد هراتی اصالتی که تبخاراس درباری جریان به وابسته عالمان گروه

 در هجری سیزدهم سدۀ نخست نیمۀ آغازین های سال در بخارا امارت به پدر مهاجرت
 معمول تحصیالت دورۀ پایان از پس و آمد دنیا به امارت، این های والیت از یکی پیرمست،

 ،(ق9312-9080) بخارایی حشمت محمدصدیق بخارا، شاهزاده رکاب در را مدتی بخارا در
 در قضاوت و مساجد امامت شغل به دولتی، امور از شاهزاده این عزل از پس و برد سر به

 چند در اینکه تا گذراند روزگار گمنامی و تنگدستی در و پرداخت بخارا امارت روستاهای
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 نیست، معلوم ما بر که دالیلی به بنا یکباره به م9924/ق9300 سال به منتهی سال
را  خود معاصر شاعران تذکرۀیافت تا  یتمأمور وی طرف از وشد  واقع امیر دربار محبوب

 حال شرح در را خود اثر سال یک مدت در واضح تذکرۀ از الگوگیری با افضل. تألیف کند
 امیر شخص توجه مورد زودی به و تألیف شاعر تن( 931) هفت و سی و صد اشعار نمونۀ و
 ذیل در توان می را وی انتقادی های دیدگاه. رفتگ قرار فارسی ادبیات مندان عالقه دیگر و

 «شناسانه جمال و بالغی و اجتماعی ـ سیاسی اخالقی، تحلیلی، ـ تاریخی» عنوان چهار
 شاعران و شعر به دربار پسند دریچۀ از رویکردها این تمام در نویس تذکره. کرد تحلیل

 به وابستگی رغم به ذکرهت این. است کرده قضاوت آنان شعر و شخصیت مورد در پرداخته،
 نخست نیمۀ و سیزدهم سدۀ شاعران اشعار نمونۀ و حال شرح ثبت در بارزی نقش دربار
 .دارد آن به وابسته ادبی های محیط و بخارا هجری چهاردهم سدۀ

 آن نوآوری جنبۀ و پژوهش پیشینۀ .9-0

 در شاعر از تاهکو حال شرح نخستین (:م9998-9894) بخارا نویسی تذکره میراث در .9-0-9
 تاشکند، 0108 شمارۀ خطی نسخۀ) است رسیده ثبت به حشمت ناتمام های تذکره
 بعد؛ های سال در آن تکمیل و م9891-99894/ق9390 تألیف شروع تاریخ آ،03ورق

 در آن تکمیل و 9303/9921 تألیف شروع ب،8 تاشکند، 0109 شمارۀ خطی نسخۀ
 دیده م9300/9924 سال در خودش کرۀتذ در وی حال شرح دومین(. بعد های سال
 و گویانه کلی بسیار تذکره در مندرج های حال شرح دیگر مانند که( 09-08: 9336) شود می
 تولد، سال از نامه زندگی این در. است شاعر زندگی دوران از حداقلی اطالعات فاقد

 تذکرۀ ألیفت از پس. نیست خبری هیچ معاصران و سفرها حکومتی، مناصب آثار، استادان،
 شرح به وی از بعد تحقیقی آثار و ها تذکره تمام آن، نویسندۀ شهرت باالگرفتن و افضل
 تاریخ تألیف در یادشده تذکرۀ نقش و شعر زندگی، دربارۀ و پرداخته نویس تذکره حال

 اظهار بیستم سدۀ اوایل و نوزدهم سدۀ دوم نیمۀ در زبان فارسی تاجیکانِ ادبیات
 ،(49-42: 9983) م9924ق9309/9300 سال در شده تألیف عبدی، تذکرۀ در. اند نظرکرده

 تذکرۀ و( 41-43: 9382) م9926/9921/ ق9304 سال در شده تألیف صدرضیا، اشعار تذکار
 گویانه کلی گاه و کوتاه اطالعات( 34-09: 9911) م9928/ق9306 سال در شده تألیف محترم،

 حاکم ،(بیستم سدۀ ابتدای و نوزدهم سدۀ دوم نیمۀ) بخارایی سلیم میرزا. شود می دیده
 سوی از وی خود سفارش به که سلیمی مجموعۀ در بیک سلیم به معروف شهرسبز، وقت

 و تقریر بخارایی واضح االصحاب ةتذکر فی االحباب ةتحف ذیل در عبدالوهاب بن عبدالمنان
 در. (399-392: م9994/ق9330) است کرده وی شعر و افضل به کوتاهی بسیار اشارۀ ،شده چاپ
 با و بخارایی سلیمی سفارش و سرمایه با تاشکند در افضل تذکرۀ م9998/ق9336 سال
 در ص910 در خطاط این سوی از ایجادشده تغییرات و عبدالوهاب بن عبدالمنان خط
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 نویسندۀ ،(م9964-9881) اف قیوم پوالدجان. رسید چاپ به (910-9همان، ) ارم باغ حاشیۀ
 تاکنون که بود کرده ترجمه ازبکی به خود حیات های سال در را تذکره این یقیوم تذکرۀ

: 9998 ،9اف قیوم) شود می نگهداری تاشکند در ترجمه این خطی نسخۀ. است نرسیده چاپ به
 (.686 سمندراوا، سیاره مؤخرۀ

 اتادبی نمونۀ در عینی صدرالدین :(بعد به 9904) شوروی دورۀ پژوهشگراندر میراث  .9-0-0
 تشکیل دورۀ در افضل شعر و زندگی به بار نخستین م،9901 در شده تألیف ،تاجیک

 دربارۀ شورایی دورۀ ایدئولوژی بستر در و پرداخته مرکزی آسیای در گانه پنج های جمهوری
 انتقاد رغم به و نشده خارج انصاف جادۀ از همه، این با. است کرده قضاوت وي میراث
 بارۀ در نویس تذکره نادرست های ارزیابی به اشاره و یسندهنو بودن درباری به صریح

 و کرده یاد نیکی به وی از ،(320 ،093: 9906) بخارایی دلکش و دانش احمد ازجمله شاعران،
 داده جلوه قطار یک در را سقط و سره نکرده، تنقید صریحاً را شعرا کتاب این در امیر خاطر بنابر»: است نوشته

 در صدرضیا (.099: 9906) «استنهاده  بزرگ منت نامشان احیای سبب به معاصرین ادبای به ذالک مع است،
 به که انقالب از پیش های سال برخالف را افضل بخارا انقالب از پس خود های نوشته
 انتقاد این دستمایۀ. گذراند انتقاد تیغ دمِ از سختی به ،(43: 9382) بود ستوده فضل و نیکی

 وی سوی از بخارایی، عنایت و دلکش وی، ارتددوس شاعر دو و شدان احمد هجو سخت،
 یکن لم کأن را[ دانش] او ثابتۀ حقوق بود، مستولی[ افضل] او نهادِ در پرهیزی بی و تمیزی بی آنجاکه از»: بودند

: 9311) «نمود هجو... بودند زمان مرغوب و جهان اهل محبوب هرکدام که... را او خدمتگران نفر دو انگاشته،

 آثار و زندگی به نوزده عصر دوم نیمۀ در تاجیک ادبیات خود کتاب در زاده هادی(. 900
. است کرده تحلیل و توصیف اجمال طور به را وی تذکرۀ و داده نشان توجه عطف افضل

 آن به و واقع تاجیکستان در پژوهشگران تمام مأخذ وی از پس تحلیل و نامه زندگی این
-9/991: 9988 ،4اوا جلیل ؛39-38: 9914 ، 3کریم ؛066 ،13-19: 9968 ،0زاده ادیه) است شده داده ارجاع

 تذکره، بودن درباری به اشاره با زاده هادی. (16-10: 9999 ،1اف حبیب ؛9/996: 9988 زاده، هادی ؛996
 در دربار به ورود از پس مؤلف است گفته و افزوده نویس تذکره به انتقاد در دیگری نکتۀ
 داشتند، وی بر استادی سمت که بخارایی دانش امثال کسانی حتی و انمعاصر حق

 مخالف شاعران عموماً که ها آن حق در ناروایی انتقادهای و کرده ناشناسی نمک
 هنگام به که کرده گوشزد مخاطبان به بنابراین است؛ داشته روا بودند، دربار های سیاست
 خطی نسخۀ شش زاده هادی (.13: 9968) باشند داشته توجه موارد این به تذکره این مطالعۀ

                                                           
1 . Қайюмов 
2. Ҳодизода  
3. Карим 
4. Ҷалилова 
5. Ҳабибов [Абибов] 
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 ابوریحان شناسی شرق مؤسسۀ در 0130 ،9461 ،63 ،1019 ،849 ،0323 های شماره به
 میانه آسیای های خلق مؤسسۀ در 9640с و 9943с شمارۀ به نسخه دو و تاشکند بیرونی

 موعمج در ،(1968: 52) (ИХО АФ СССР) لنینگراد در شوروی علوم فرهنگستان در
 را روسیه 9640с و تاشکند 0323 های نسخه و کرده معرفی را تذکره این از نسخه، هشت

 از خطی نسخۀ هفت میرزایف عبدالغنی. است دانسته ها نسخه ترین صحیح و معتمدترین
 که کرده معرفی ها نسخه تمیاه ارزیابی بدون را تاشکند بیرونی ابوریحان در افضل تذکرۀ
 اشاره هم لنینگراد 9640 نسخۀ به وی. نیست زاده هادی فهرست در 1330 شمارۀ نسخۀ
 دری و پشتو زبان وقت دانشیار زهیر، عبدالرزاق دکتر مقالۀ در. (119: 9341) است کرده

 ده جمعاً «افضل تذکرۀ یا االشعار و ذکرالشعراء فی التذکار افضل» نام با تاشکند، دانشگاه
( 9640) لنینگراد در نسخه یک و تاشکند یبیرون ابوریحان در نسخه نه شامل نسخه
 فهرست بر افزون بیرونی ابوریحان 9943 و 1330 شمارۀ های نسخه که است شده معرفی
 با زهیر که آید برمی چنین مقاله این محتوای از. (18-19: 9312) است میرزایف و زاده هادی
 نظر زیر احتماالً و تألیف از پس سال یک که تاشکند بیرونی 0323 نسخۀ دادنار قر اصل
 9640 و تاشکند 0130 و 63 های نسخه از استفاده و (ق9303) است شده کتابت مؤلف

 این نگارش زمان تا اما است؛ کرده تصحیح را افضل تذکرۀ بدل، نسخه عنوان به لنینگراد
 و چاپ سرنوشت از اطالعی هیچ افغانستان و تاجیکستان در نه و ازبکستان در نه نوشته
 ادب در نگاری تذکره» مقالۀ در زهیر. است نرسیده نگارنده دست به تصحیح این رانتشا
 به سخنی خود تصحیح چاپ از است، نوشته را آن نخست مقالۀ از پس سال دو که «دری
 افزایش نسخه دو به لنینگراد در را تذکره این خطی های نسخه تعداد تنها و نیاورده میان
 .(86: 9310) است داده

 ،(0/026: 9329) هرات تاریخ در افغان خلیلی :(افغانستان و ایران) فارسی منابع در .9-0-3
 در نقوی و (16/ 9 ،9368 دوم چاپ ،9342 نخست چاپ) سخنوران فرهنگ در پور خیام عبدالرسول

 و نویس تذکره هویت دربارۀ سطر چند (108: 9341) پاکستان و هند در فارسی نویسی تذکره
. است نادرست نقوی از چاپ سال و خلیلی از بخارا در سنگی چاپ که اند کرده ثبت تذکره

 خود که است سلیمي مجموعۀ ذیل به موسوم کتاب یادشده فرهنگ در پور خیام منبع تنها
 در میرزایف عبدالغنی. است بخارایی واضح االصحاب تذکرة فی االحباب ةتحفبر  يذیل

 دربارۀ سطر چند «آن اهمیت و بیست اوایل و دهشانز های دوره حدود در ادبی منابع» مقالۀ
 که دانسته نفر 902 را تذکره شاعران تعداد اخیر نویسندۀ. است نوشته آن مؤلف و تذکره

 التذکار افضل» نام با ای مقاله ش9312 سال در زهیر عبدالرزاق (.119: 9341) است نادرست
 دربارۀ و رسانده چاپ به کابل در اناآری نشریۀ در «افضل تذکرۀ یا االشعار و ذکرالشعراء فی

. است کرده ارائه آن خطی های نسخه به توجه با را بیشتری اطالعات آن نویسندۀ و تذکره
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 و دانسته «هرات اخیر عصر بلندپایۀ دانشمندان از و مقام عالی نویسندگان از» را افضل مقاله این در زهیر
 (.10: 9312 زهیر،) است شماریده «سنج نکته اعرش و سخنور ادیب دست، چیره» نویسی تذکره را وی

 روستای در خود اما داشته؛ هراتی تباری وی. نیست تسامح از خالی وی دانستن هراتی
 گمنامی به اشاره بدون ادامه در زهیر. است آمده دنیا  به بخارا 0پیرمست توابع از 9کجدمک

 و نویس تذکره زندگی پایانی دورۀ به تنها دربار، به پیوستن از پیش وی سخت زندگی و
 والی عبادهللا، میرزا حمایت به اشاره از پس و پرداخته خان عبداالحد امیر دربار با پیوند

 القضات قاضی بدرالدین، میر مال دستگیری و( امالک امور در امیر کارگزار اصل در) والیت
 برهان مال که ردهک استنباط چنین ناصواب کامالً برداشتی در تذکره تألیف برای بخارا،
 در این. (10: 9312) است کرده راهنمایی تذکره تألیف در را وی توفیق به متخلص خواجه
 در را الهی توفیق ،«توفیق رهنمونی به» عبارت نوشتن با تذکره خاتمۀ در افضل که است حالی
 صریح نص براساس اشاره مورد شخص چراکه شاعر؛ توفیق راهنمایی نه است داشته نظر
 رفته دنیا از تذکره تألیف از پیش سال دوازده درست یعنی ق،9392 سال در افضل کرۀتذ

 «دری ادب در نگاری تذکره» مقالۀ در 9310 سال در زهیر(. 31: 9336 افضل،) است بوده
 سال دهنده، سفارش امیرِ نویسنده، دربارۀ درست اطالعات ارائۀ ضمن کابل ادب نشریۀ
 که است دانسته تن 931 را تذکره شاعران شمار تذکره، گیسن چاپ مکان و سال و تألیف

 در. (86-81: 9310 زهیر،) دانست استثنا امروز تا افضل پژوهشگران تمام بین در را آن باید
 در فارسی ادب: فارسی ادب دانشنامۀ ؛(31-9/34: 9363 معانی، گلچین) فارسی های تذکره تاریخ

 ؛(081 /9: 9382 کوتی، ؛991/ 9: 9382 ،[سرپرستی به] انوشه ؛996/ 9: 9382 جان، آتشین) مرکزی آسیای
 ؛(921-921: 9388 گرمارودی، موسوی) صدر تا ساقه از ؛(113/ 6: 9382 منفرد،) اسالم جهان دانشنامۀ

 (64-63: 9381 دیگران، و وفایی) (تاکنون بیستم قرن) ازبکستان فارسی ادبیات و زبان دانشنامۀ
 بسیار ای دانشنامه اطالعات (101/ 94: 9381 احمد، مال و دادبه) اسالمی بزرگ المعارف دایرة و

 ای دانشنامه های مدخل و تاجیک پژوهشگران آثار از شده برگردان نادرست بعضاً و مختصر
 دیده تذکره شاعران شمار و چاپ محل سال، و افضل درگذشت تاریخ دربارۀ تاجیکستان

 این. شود نمی بالغ هم کلمه پانصد به تکراری طالبم احتساب با ها آن مجموع که شود می
 نیازمند و تأمل درخور مواردی در خود نیز تاجیکی مطالب صحت که است حالی در

 های دیدگاه تحلیل نیز و آن نویسندۀ افضل، تذکرۀ دربارۀ مقاله این در آنچه. است تصحیح
 عالوه و درآمده نگارش به گفته پیش منابع نقد و انتقادی نگاه با آمد، خواهد مؤلف انتقادیِ

 انتقادیِ های دیدگاه تحلیل بخش در تذکره، و نویس تذکره زندگی بخش در آن جامعیت بر
 .شود نمی دیده آن دربارۀ سخنی یادشده منابع از یک هیچ در و است نوآورانه کامالً مؤلف

                                                           
1. Kajdomak 

2. Pirmast 
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 بررسی و بحث. 0

 پیرمستی مالافضل یا مخدوم افضل به معروف پیرمستی افضل :نویس تذکره دربارۀ 0-9
 و شاعر حنفی، هروی صدیقی محمداشرف فرزند ،(م9996/ق9334ف) افضل به متخلص

 نوزدهم سدۀ نخست نیمۀ در محمداشرف شاعر، پدر. است بخارایی تبار هراتی نویسِ تذکره
 امارات پیرمست توابع از کجدمک روستای در و کرده مهاجرت بخارا امارات به هرات از

 تولد سال. رسید کمال به و شد زاده روستا همین در افضل. بود گزیده سکنی بخارا
 که خود الشعرای ة تذکر در( ق9312-9080) بخارایی حشمت. است نامشخص نویس تذکره

 است دانسته ساله چهل را افضل بوده، آن تألیف حال در م9891-9894/ق9390 سال در
 سال این رسد می نظر به. (006: 9968 زاده، هادی از لنق به آ،03 تاشکند، 0108 شمارۀ خطی، نسخۀ)

. آید می دست به م9814 عدد کنیم، کم سال چهل تاریخ این از اگر چراکه باشد؛ نادرست
 60 فوت، سال در را نویس تذکره عمر باید م9996/ق9334 سال در شاعر فوت به توجه با
 سال به تذکره تألیف زمان رد وی بودن کهنسال به توجه با که بدانیم سال( ودو شصت)

 تذکرۀ در دیگری قرینۀ هیچ صورت هر در. نماید می واقعیت از دور کمی م9924/ق9300
 همین به توجه با زاده هادی. نیامد دست به وی تولد سال دربارۀ منابع دیگر یا افضل

 یبرا افضل .(19: 9968) است دانسته نوزدهم سدۀ چهلم های سال را وی تولد سال موضوع
 متداول های کتاب ختم یعنی تحصیل، درجۀ باالترین به و کوچید بخار به تحصیل ادامۀ
 شناسی، ستاره در ها سال همین در وی. شد نائل بخارا روز آن مدارس آموزشی نظام

 (43: 9382) صدرضیا و (09: 9911) محترم هللا نعمت گفتۀ به نیز حساب و رمل پزشکی،
 اتمام از پس نویس تذکره. بود گرفته پیشی خویش اقران و لامثا از و مند بهره غایت به

 طریق این از و شد منصوب پیرمست ناحیۀ در امامت و قضاوت سمت به مدتی تحصیل
 بنابر» حشمت گفتۀ به همه این با است؛ کرده می تأمین را فرزندانش و خود زندگی مخارج

 شمارۀ خطی نسخۀ) «نهاد می عقب مدتی اندک به دایره آن از پا نمود، می دراز دست که کوی هر به استعداد قلت

 نویس تذکره اینکه و شخصی مسائل دلیل به را حشمت اظهارنظر چه. (آ03 تاشکند، 0108
 درخور است، نبرده شاعران زمرۀ در وی از نامی خود تذکرۀ در ممدوح حال رعایت برای
 تألیف به منتهی های سال در افضل بدانیم، واقعیت با مطابق را آن اینکه چه ندانیم، اعتنا

 هنوز م9819/ق9088 سال یعنی بخارایی، واضح االصحاب تذکرة فی الحباب تحفة تذکرۀ
 در این است؛ نیامده (9)تذکره این در وی شعر و زندگی چراکه بود؛ نشده شهره شاعری به

 هر به !است؟ داشته سال چهل تا وپنج سی به نزدیک ها سال این در افضل که است حالی
 حتی نداشت، خوشی روزگار هیچ صدرضیا قول به و بود گمنام ها سال این در شاعر روی
 منطقه، حاکم خدمت در چهارجو والیت در که نوزدهم سدۀ هفتادم های سال در وقتی

 حال رفاه و خاطر آسودگی از داشت، انتظار که گونه آن گذراند؛ می روزگار حشمت، شاهزاده
 خانگی حبس و م9886/ق9323 سال در امیرمظفر مرگ از پس لافض. نبود برخوردار
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 روزگار و داد دست از را خود حامی تنها اش، نشسته تخت به تازه برادرِ سوی از حشمت
 به خانگی حبس در که حشمت همین بعدها. کرد تجربه را گذشته از تر سخت بسیار

 ق9390 سال در را وی دگیزن خود، الشعرای تذکره در آورده، روی نویسی تذکره و شاعری
 در .(آ03 تاشکند، 0108 شمارۀ خطی نسخۀ) است کرده ثبت داشته، اشتغال امامت به صحرا در که
 به بخت ستارۀ نیست، دانسته ما بر دالیلش که ق9300 سال به منتهی سال چهار سه
 ای رهتذک تألیف به امیر سوی از و فراخوانده دربار به شاعر. نمود رو افضل به باره یک

 و پذیرفت انجام م9924/ق9300 سال در تذکره خاتمۀ و شروع گویا. شد مأمور درباری
 این پاس به تا داد دستور پیرمست، در خود دار امالک میرآخور، عبادهللا میرزا به امیر

 شود ساخته کجدمک، زادگاهش، روستای در نویس تذکره برای نمون ارم عمارتی خدمت،
 92 با برابر] ق9334 الحجۀ ذی دوازدهم دوشنبه روز در عینی نقل ربناب افضل (.09-08صص)

: 9906) شد سپرده خاک به اش خانه در و کرد وفات کجدمک روستای در[ م9996 اکتبر

 داده نشان توجه عطف موضوع این به که است پژوهشگری تنها گرمارودی موسوی(. 002
 قصاید، ای پاره و افضل تذکرۀ زج به. (921: 9388) است کرده ثبت را م9996 تاریخ و

 در شده نوشته های بیاض و ها تذکره در که دیگر های قالب در پراکندۀ اشعار و ها غزل
 سراغ وی از دیگری اثر ما شود، می دیده بخارا در بیستم سدۀ ابتدای و نوزدهم سدۀ پایان

 تعقید به که بخارا ادبی محیط گرایان بیدل برخالف خود دورۀ در افضل ادبی میراث. نداریم
 بیدل دهلوي، ابوالمعانی، به عنایت رغم به و داشت سادگی به میل گرایید، می پیچیدگی و

 ویژگی این به که است کسی نخستین عینی. بود فهم عامه غالباً و روان نثر و نظم در هم
. براید نمی بیدلی خیالی میدان در. است آخرین عهد شعرای ترین دان قاعده افضل: »است کرده اشاره افضل

 زاده، هادی ؛18-19: 9312 زهیر،: رک نیز و ؛099: 9906 عینی،) «سراید می ساده و روان غایت به را نثر و نظم

 .(16-10: 9999 اف، حبیب ؛9/996: 9988
 فی التذکار افضل تذکرۀ پیرمستی، مخدوم افضل از مانده باقی اثر تنها: تذکره دربارۀ 0-0

 ای ناحیه منثور مستقلِ تذکرۀ افضل اثر. است افضل تذکرۀ به مشهور اراالشع و ذکرالشعراء
 عصر دوم نیمۀ در تاجیک ادبیاتکتاب  در زاده هادی( 0).است فارسی زبان به عصری ـ

 زبان به افضل را مقدمه این: »است نوشته و کرده اظهارنظر افضل تذکرۀ مقدمۀ دربارۀ نوزدهم

 در زبان تحوالت تاریخ با مطابق اظهارنظر این رسد می نظر به. (13: 9968) «است نوشته تاجیکی
 جهان سراسر در رایج معیار زبان بازخورد افضل مقدمۀ. باشد عجوالنه کمی ماوراءالنهر

 با منشیانه زبان با بخارا نویسان تذکره از یکی قلم از دوره این در که است زبان فارسی
 فارسی و عربی های واژه با آزار دل چندان نه های قرینه و ها سجع کاربرد سمت به تمایل

 افضل تذکرۀ در زبان دربارۀ بخواهیم اگر بنابراین است؛ شده آراسته محیط این در آشنا
 برویم تذکره متن سراغ به بخارایی لهجۀ های ویژگی یافتن برای است، بهتر کنیم داوری
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 فنی نثر به که منشیانه ینثرنویس سنت زمینۀ در را خود توان تمام مؤلف که مقدمه نه
 از آن تحول و زبان مسئلۀ منظر از افضل تذکرۀ همه این با. است گرفته کار به دارد، تمایل
 محلی لهجۀ نحوی و واژگانی آوایی، های ویژگی انعکاس نیز و تاجیکی به فارسی

 ،شده ثبت بخارایی لهجۀ به که قطعاتی و ها غزل برخی و نویس تذکره نثر در بخاراییان
 عامۀ زبان به روسی های واژه ورود تاریخ نظر از افضل تذکرۀ. است اهمیت کمال واجد

 از. است فراوان اهمیت حائز هم بیگانه های زبان با  ها آن آشنایی و بخارا مردم فارسی
 در هندی و روسی زبان به نویس تذکره اشارۀ تذکره، این در زبان دربارۀ توجه جالب نکات
 میانکالی مینا زندگی ذیل روسی امین،/ امینی به متخلص حکیم مینمحمدا زندگی ذیل

 محیط .است (968: 9300 افضل،) بخارایی گلشنی ذیل (3)[؟] مغوتی و روسی و (942 همان)
 نیز نویس تذکره. است پارسی زبان ملکۀ تسخیر در زبان منظر از دوره این در بخارا ادبی

 است فارسی زبان های زیبایی مسحور است، مسلط( ازبکی) ترکی زبان به که امیر با همنوا
 کتاب این: »ندارد زبان این از غیر به شعری ثبت در قصدی هیچ مؤلف صریح اشارۀ به بنا و

 و فارسی زبان بین تقابلی کمترین مخاطب همه این با ؛(80 همان،) «نداشت ترکی اشعار گنجایش
 بلکه نیست، هویتی تذکره این در زبان موضوع بنابراین بیند؛ نمی تذکره سراسر در ترکی
 منطقه در شایع و رایج های زبان دیگر و یکدیگر به نسبت زبان دو تشخص و تمایز جنبۀ

 ذیل در مجموعه شاعران حال شرح ضمن در مخاطب. دارد روسی و عربی جمله از
 خاص زبان به شاعر تسلط و ها آن ادبی میراث در زبان نقش به شاعر چهارده نامۀ زندگی
 این. است کرده ثبت را شاعر ترکی مخمس دو عبداالحدخان امیر زندگی در تنها و اشاره

 در نویس تذکره. (92-88 همان،) هستند تذکره این در موجود ترکی شعرهای تنها مخمس دو
 ترکی های زبان به شاعران تسلط به اشاره با غجدوانی صمیمی و بخارایی افقر حال شرح

 زبان به اشاره. (11 ،03 همان،) است کرده بسنده دو آن فارسی شعر ثبت به تنها تاجیکی و
 نام به زبانی که م9904 سال تا ما و است نوادر از تذکره این در ترکی مقابل در تاجیکی
 کاربرد به گاه هیچ شد، برگزیده تاجیکستان تأسیس تازه خودمختار جمهوری برای تاجیکی

 سال در هندی هللا عزت میر سفرنامۀ در گویا تنها. یمخور برنمی فارسی جای به واژه این
 شکورزاده،) است شده برده کار به فارسی یعنی تاجیکی، زبان خوقند شهر اهل برای م9893

. متن. 0 مقدمه؛. 9: است تقسیم قابل بخش دو به ساختار ازنظر تذکره .(44: 9314
 خلفای و( ص) اکرم پیامبر وند،خدا نعت و حمد از پس( 94-0همان، ) مقدمه در نویس تذکره

 پرداخته عبداالحدخان سیدامیر تذکره، دهندۀ سفارش و حامی بخارا، امیر مدح به چهارگانه
 امیر دستور به شاعری، و شعر دربارۀ خود های دیدگاه ارائۀ ضمن بخش این پایان در و

 مقدمۀ در صریح اشارۀ بنابر نویس تذکره. است کرده اشاره تذکره تألیف برای یادشده
 عبداالحدخان امیر سفارش به را اثر اند، کرده تأیید را آن نیز پژوهشگران دیگر که تذکره
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 محیط شاعران اشعار نمونۀ و حال شرح در م9924/ق9300 سال در (م9992-9886.حک)
 ایران، ماوراءالنهر، ادبی های محیط دوزبانۀ یا زبان فارسی شاعران دیگر و بخارا امارت ادبی
 ق9300-9323 های سال فاصلۀ در و داشتند اقامت بخارا در که هندوستان و نستانافغا

 و تاب جهان آفتابِ آن و :است کرده تألیف اند، رفته دنیا از ها سال همین در یا بودند  زنده
 رمأمو آن تألیف به دید، می فائق خود از هزاران آنکه با را ناالیق مدانِ هیچ این... قمررکاب جنابِ عالی

 موسوم االشعار و ذکرالشعراء فی التذکار افضل را آن نموده جسارت سبیل آن در ناالیقی همه با... گردانید
 به توجه با آن اتمام اما نیست؛ روشن تذکره تألیف آغاز سال (.94همان، ) نمودم
 و بود یافته «نشان فضایل» نام به شاعر امیرِ را آن مشهورترین که متعدد های تاریخ ماده
 روشنی به ،(910همان، ) شود شهره نام همین به کتاب حتی داشته دوست نیز مؤلف گویا

 تذکره اتمام و شروع تاریخ دهیم، قرار مبنا را مؤلف تاریخ قطعه اگر حتی است، مشخص
 عیان تدوین تاریخِ به و نام به/مبارک زبانِ از "نشان فضایل": »بود خواهد سال همین نیز
. است نپرداخته افضل تذکرۀ شاعران شمار به تاجیک ادبیات نمونۀ در نیعی.(84همان، ) «شد

 در پژوهشگران عموم اما کرده، سکوت زمینه این در عینی همچون پژوهشگران از برخی
 را آن تعداد که میرزایف جز اند، داده ارجاع زاده هادی به تاجیکستان و ایران در متأخر دورۀ
 که است کتاب از منقح نسخۀ نبودِ موضوع این دلیل. (119: 9341) است کرده ثبت تن 902

 نوزدهم سدۀ دوم نیمۀ در تاجیک ادبیات کتاب در زاده، هادی. نیافته چاپ سمت تاکنون
 دسترسی روسیه و ازبکستان در تذکره این خطی های نسخه اغلب به که( 9968 دوشنبه،)

 شمار که 0323 شمارۀ خطی نسخۀ براساس نه را تذکره شاعران دقیق شمارِ است، داشته
 تاشکند م9998/م9336 سال سنگی چاپ نسخۀ بر تکیه با نه و است تن 931 آن شاعران

. (13: 9968) است دانسته شاعر 931 را شاعران شمار است، تن 933 آن شاعران شمار که
 حالی در این. شویم می آشنا شاعر 933 اشعار نمونه و حال شرح با ما سنگی، چاپ براساس

 شخصی میل و ذوق به تذکره این مرتب و خطاط عبدالوهاب، بن عبدالمنان که ستا
 تعداد بنابراین بود؛ سپرده چاپخانه به سپس و کرده ایجاد تذکره متن در چند تغییراتی
 و کرده حذف خود چاپ از را شاعر پنج نام خطاط. است نفر 933 از بیش تذکره شاعران

 شاعری پنج ناظم و مطوی مذنب، کاشف، فکری، .است افزوده تذکره به را نفر یک
 خطی نسخۀ) است دیده تاشکند 0323 شمارۀ خطی نسخۀ در را ها آن نام نگارنده که هستند

 که است شاعری تنها نمنگانی راجی و (ب021 آ،988 آ،990-آ999 آ،961 ب،918 تاشکند، 0323 شمارۀ
 خطی نسخۀ در ما و است افزوده خود چاپی نسخۀ به منابع دیگر به توجه با را آن خطاط
 برخی بردن نام ضمن زاده هادی. (11-16: 9336) بینیم نمی شاعر این از نامی یادشده
 های حکایت حذف شاعران، برخی شعر اختصار شاملِ تذکره، در گرفته صورت تغییرات

 و افسر) شاعر دو نام به گمنام و خرد شاعران از برخی نام حذف و آنان احوال از خرد
 چاپی نسخۀ 03-00 صفحات در افسر نام ازقضا که (13: 9968) است کرده اشاره( فصیح
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 نام ق9336 سال سنگی چاپ نسخۀ در نه و 0323 خطی نسخۀ در نه اما شود؛ می دیده
 باید را افضل تذکرۀ شاعران تعداد عجالتاً بنابراین شود؛ نمی دیده فصیح نام به شاعری
 تغییر، این بر عالوه. دانست شاعر وهفت صدوسی 0323 شمارۀ خطی نسخۀ براساس

 یا کرده تر کوتاه را ها حال شرح از برخی تذکره، نهایی تدوین و نوشتن هنگام به خطاط
 از را اشعار نمونه از برخی اینکه یا است افزوده آن به خود از تدوین تاریخ با متناسب چیزی

 ایجاد متن در را تغییرات برخی دخو میل به خطاط که شد گفته. کرده ساقط تذکره متن
 تذکره تألیف فاصلۀ در شاعر فوت تاریخ ندرت به افزودن تغییرات این از یکی. است کرده

 فوت سال بخارایی باکی حال شرح در وی. است( ق9336) آن چاپ سال تا( ق9300)
 تنم در که است حالی در این است، افزوده متن به داده، رخ ق9301 سال در که را شاعر
 نسخۀ) شود می دیده «بخاراست بندان عالقه گذر امامت مهم متعلق و متقید االن» عبارت خطی نسخۀ

 گلشنی حال شرح ذیل در وی. (33: 9336 سنگی، چاپ نسخۀ ب،46 تاشکند، 0323 شمارۀ خطی
 شیر غزل یک (902-999: 9336 سنگی، چاپ نسخۀ ب؛961 تاشکند، 0323 شمارۀ خطی نسخۀ) بخارایی

 و فارسی زبان به شکر و شیر رباعی یک و[؟] مغوتی و فارسی زبان به بیتی پنج کرش و
 مردم عامۀ میان در سرعت به تألیف از پس تذکره .است کرده حذف اصلی متن از را روسی

 ازجمله بعدی نویسان  تذکره تمام استثنا بودن تقریباً و یافت شهرت ماوراءالنهر شاعران و
 تألیف برای آن مواد از و  داده ارجاع تذکره به سلیمی و محترم صدرضیا، حشمت، عبدی،
 09 حال شرح و زندگی ذیل در تاجیک ادبیات نمونۀ در عینی. اند برده  بهره خود تذکرۀ
 است کرده ثبت را آن اشعار نمونۀ و داده ارجاع افضل تذکرۀ به بار 04 ،بخش این شاعر

 از را اثر این نوزده عصر دوم نیمۀ در تاجیک یاتادب تألیف در زاده هادی (.009-491: 9906)
اطالعات فشردۀ تذکره در .است داده ارجاع آن به و دانسته دوره این تحقیق مهم منابع

 : شود دیده ميجدول زیر 
 

 ابداع و اصالت لحن شمول صورت وجه ادبی لاستقال حجم
محل 
 نگارش

 بخارا ـ تحقیقی توصیفی جدی ای ـ عصری ناحیه ساده منثور مستقل کامل

 

 افضل تذکرۀ در انتقادی های دیدگاه .3
 خام مواد تدوین هنگام به نویس تذکره بنابراین است؛ درباری کامالً ای تذکره افضل تذکرۀ
 است؛ گرفته نظر در را امیر شخص مالحظات شدت به شاعران نام انتخاب حتی و تذکره

 و مخدوم حال رعایت درنتیجه و ربارد به شاعر نزدیکی و دوری میزان که معنی این به
 بعضی حق در و شود خارج انصاف جادۀ از نویس تذکره شده باعث موارد غالب در ممدوح
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: 9336افضل، ) شاهین دربارۀ پیرمستی مخدوم افضل. کند ابراز نادرستی های داوری شاعران

 آشکارا (11همان، ) هباص و( 49-48همان، ) دانش ،(13همان، ) ذوفنون ،(69همان، ) سامی ،(60-63
 روزگار زمانی و است نگریسته ها آن به تحقیر دیدۀ به گاهی شده، خارج انصاف جادۀ از

 سرگذشت کنار از گاهی و انداخته دوار فلک گردن به را وی های فالکت و شاعر سخت
 دانش، احمد سرگذشت زمینه این در. است گذشته سکوت به دربار از معزول شاعر

 در نویس تذکره. است آموز عبرت بسیار ،بخارا روشنگری و پروری معارف ریانج بنیانگذار
 سکوت کامالً بخارا روشنفکر و نویسنده شاعر، این شخصیت به دربار های اهانت برابر
 همۀ و نگریسته تحقیر دیدۀ به وی به و است شده همراه ها آن با نیز خود حتی و کرده
 که را دانش احمد نویسی تذکره. است انداخته اجتماعی مصلح این گردن به را معزولی گناه
 کرده معرفی گونه این پایان در ،(48همان، ) بود دانسته آفرینش و خلقت جهان نادرۀ خود
 و سالی کهن بنابر را او برافتاد، زمان پادشاه عاطفت نظر از گشاد می ناشکری به زبان که جا ن آ از اواخر در»: است

 اگر .(49 همان،) «اند نگذاشته نصیب بی بخشیده، سرافرازی نقیب خواجه جعفر داری خانهکتاب به کمالی صاحب
 شاعران شعر با مستقیم ارتباط بیشتر که را تذکره صاحب انتقادی های دیدگاه بخواهیم

 ـ سیاسی اخالقی، تحلیلی، ـ تاریخی رویکردهای» ذیل توان می را ها آن کنیم، تحلیل دارد
 .کرد بندی صورت «شناسانه جمال ـ بالغی و اجتماعی

. است دربار شاعر پیرمستی مخدوم افضل :(تطبیقی ـ ای مقایسه) تحلیلی ـ تاریخی رویکرد 3-9
 تاریخی مسلم واقعیات رغم به را او که است شده تذکره تألیف مأمور امیری سفارش به وی
 یکسره امارتش تمام و خود و نداشت روس تزار روزافزون قدرت مقابل در ای اراده هیچ که

 کرد می خطاب «تجمل سلیمان» و «اسکندرتسخیر» بود، درآمده خارجی قدرت تابعیت تحت
 مالحظۀ با شاعران شخصیتی حوزۀ به مربوط های قضاوت از بسیاری تقریباً. (99 همان،)

 خوبی ارتباط دربار با شاعری اگر که معنی بدین است؛ خورده گره دربار با ها آن ارتباط
 امیر مال ارزیابی در مخدوم افضل. است داده نشان آبدار و بلندپایه نیز شعرش شته،دا

 لب آمیز  اغراق چنان بود، بخارا امارت داراالحتساب رئیس که نظمی به متخلص سیدجان
 ثانی سعدی با کند می فکر باشد، نخوانده را اشعارش کسی اگر که گشوده قضاوت به

 بعضی که آن از بعد بالتخصیص. فصحاست پیشوای و مکرم و شعرا تدایمق و مقدم»: است شده رو روبه
 افاضل و سخنوران اعاظم از دیده، قبولی عز و رسیده پناهی خالفت حضرت اعلی بوسی دست شرف به اشعارش

 هیچ ها نظمی امثال و نظمی که دنندا که کیست. (941-944 همان،) «گردیده معدود زمان بلغای
 واضح و شاهین دانش، امثال مقابل در ماوراءالنهر فارسی شعر در پایگاهی و جایگاه

 های سال دربار از دوری دلیل به واضح و شاهین دانش، که صورتی در ،شتند و ندارندندا
 .گرفتند قرار نیز نویس تذکره همین مهری بی مورد و کردند سپری عمر پایان در را سختی
 بند به نفسش دهلوي بیدل تتبع از که ادبی قهقرایی سیر رغم به بخارا ادبی محیط در
 بخارایی تمکین حال شرح در نویس تذکره. شود می دیده وبیش کم ادبی مفاخرات بود، آمده
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 در الیه مومی اوراق، مؤلف گمان به»: است نگاشته چنین توصیفش در و دانسته دهر یگانۀ را او
 العدیل، عدیم فن، هر از باخبر و سخن اسالیب فنانمت پیشرو آفاق، یکتای سخنوری در و است طاق پروری معنی

 به شاعری را خود تمکین قضا از .(49همان، ) ...«مقال شیرین دانشمند و مثال بی سنج نکته البدیل، مفقود
 اشعار جرح و قدح» در و پنداشت می «قاآنی ترازوی هم و خاقانی بازوی هم» نویس تذکره همین قول

 بود شیرازی حافظ مقلد شعر در که هراتی ظهوری. (429 همان،) داشت دلیری بسی «متأخرین
 در و نهاده انوری از باالتر را بخارایی شاهین مقام ،«فرموده تضمین را خواجه حضرت اشعار اکثر» و

 انتقادی نکات از .(83 همان،) است کرده شمامتاس فردوسی و جامی نظامی، بوی کالمش
 شاعر یک تحقیر و رد در غیرمستقیم طور به که است ییها ارزیابی تذکره، این توجه  جالب

 دربار رقبای تخریب هدف با مسائل گونه این صدالبته. است کرده ذکر دیگر شاعر طرف از
 ذوفنون حال شرح در مخدوم افضل .بکشد راحتی نفس امیر تا است بوده یکدیگر زبان از

 نقل داستانی بودند، برگزیده ردربا در خدمت به را خودساخته دیوانگیِ رنج که بخارایی
 دارد، نیز را وی استادی سمت که دانش احمد یعنی اصلی، قهرمان آن در که کند می

 هیچ تنها نه (321: 9906) عینی. کند می تنبیه سخنی به را پرست شهرت اصطالح به شاگرد
 مشخص .است شماریده دانش رشید شاگرد را ذوفنون بلکه نکرده، داستان این به ای اشاره
 مجیزگویان برساختۀ که یا دارد واقعیت است، کرده نقل افضل که را داستانی اساساً نیست
 .:است دربار

 عبدالمجید حکیم شد» که مصرع این به را خود مهر نقشۀ اوایل در مشارالیه که است نقل
 از که دهفرمو او رسیده، دانش به متخلص اوراق مخدوم احمد میر سمع به...  داده قرار «ذوفنون

 هر در گرد کوچه مردمان که تا الزم را او دیگر مصرعی و است حضوری بی را ها دل مصرع این
 قرش به تا بخارا از: است این فرد آن و دوانند سوی هر بر اشتهار کمیت ،بیت فرد آن از کوی

 پرست شهر ذوفنونِ گوش به خبر این که هنگامی .ذوفنون عبدالمجید حکیم شد/ ن...ک داد
 (.13-10: 9336) درکشید دم و شکست را خود مهر چاالکی به رسید

 تابع باید را افضل تذکرۀ در اخالق شرعی و عرفی هنجارهای انعکاس :اخالقی رویکرد 3-0
 و دینی های ارزش چهارچوب در عمدتاً هنجارها این. دانست دربار بر حاکم اخالق
. است شده می تعریف درباری مانعال و امیر سوی از که است ارزیابی قابل ای عرفی
 :است نوشته و کرده اشاره موضوع این به آشکارا خود تذکرۀ مقدمۀ در نویس تذکره

 و عادل پادشاهی دست به زمان زمام وقتی .است زمان سالطین به اقتدا سیرت، در را آدمیان
 و علوم اصناف زیور به اش ناطقه جوهر بود، مترقی کمال و فضل انواع مدارج بر که باشد کامل

 مدار جهان کامکار پادشاه این سلطنت در که مهد خرمی عهد این در چنانچه متحلی، افضال
 (.93 همان،... )است

 اواخر بخارای جامعۀ اخالقی عرفی یا دینی معیارهای نداریم قصد بخش این در ما
 در موجود هدشوا به توجه با بلکه کنیم، تحلیل را میالدی بیستم سدۀ اوایل و نوزدهم سدۀ
 با اجماالً نویس، تذکره های داوری براساس داریم قصد منتخب، اشعار نمونۀ و حال شرح
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 انداز چشم و شویم آشنا نویس تذکره بخمنت شاعران و دربار بر حاکم اخالقی دنیای
 پایان بخارای جامعۀ. کنیم ترسیم دوره این ناپسندهای و پسندها از را روشنی نسبت به

 از تزاری، روسیۀ دامان در سقوط اثر بر که بود ای جامعه بیستم، سدۀ آغاز و نوزدهم سدۀ
 فشارهای کنار در مستقل نیمه امارت این فروپاشی حال در اقتصاد. بود فشار تحت نظر هر
 مردم اولیۀ نیازهای گوی پاسخ همسایگان، با خارجی ارتباط نبود و داخل از امارت این

 این در بخارا امیران زیست اخالقی شیوۀ ها، گرفتاری این همۀ بر عالوه. نبود امارت ساکن
 حکومت. بود کرده تنگ سخت مردم بر را زندگی موارد غالب در که بود ای گونه به دوره
 م9921 سال از قبل تا و اوقات بیشتر که مردم احتمالی های اعتراض از ماندن درامان برای
. کند اداره را جامعه ممکن شکل هر به شد، می مجبور نداشتند، امور اصالح به امیدی هیچ

 بستر در سال صدها که مذهبی و دینی هنجارهای به مردم فطری میل کنار در بود طبیعی
 تأثیر ها آن در نیز حاکمه هیئت و امارت عملی کردار بودند، گرفته انس آن با طبیعی

 دستگاه در که بود بازی شاهد اجتماعی سنت ،موارد این از دیگر یکی. گذاشت می
 ناپسند فرهنگی سنت همین. داشت دیرینه سابقۀ زمینان، ویژه مشرق ، بهجهان انپادشاه

 امیر حال شرح در عینی. بود کرده رسوخ امیر شخص و دربار شاعران از بسیاری زندگی در
 :است نوشته گونه این عبداالحدخان

 اسراف پول بسیار هم باره این در لیکن بود، شاهدباز و عیاش غایت به عبداالحدخان امیر» 
 همه دسته این منسوبین که کرد ایجاد خاصه سوارۀ سرباز دسته یک کار این برای. کرد نمی
 (. 96: 9903 عینی،) «بودند آماده

 است، نشده معترض موضوع این به خود تذکرۀ در مستقیم طور به هرچند نویس تذکره
 از برخی بعضاً که دربار ادبی محیط شاعران از تن چند اشعار نمونۀ و حال شرح ذیل منتقد

 در موشح نام با که هایی قطعه و ها غزل. شود می آشنا پدیده این با هستند، درباری ها آن
 معشوق نام شعرها نوع این در شاعر. است فرهنگی سنت همین یادگار شده، ثبت تذکره

 های موشح در یا اتابی نخست های مصرع آغازین حروف در توشیح طریق به را خود پسر
 شرح ذیل در ما. است داده نشان وی به را خود گیددلدا نیز بند دوم های مصرع دواسمه،

 قطعۀ با بخارایی تائب ،(01-04همان، ) جان محمدصالح موشح غزل با بخارایی املح حال
 جان هللا فتح و جان سعدهللا ۀدواسم غزلبا  بخارایی منظم و (01همان، ) حمیدجان موشح

 زمینه این در افضل تذکرۀ در بخاری تائب حال شرح. شویم می مواجه (931-936همان، )
 جاروب ریشش و جانان جمال شیفتۀ دل اندیشه، محبت و پیشه عشق بوده مردی الیه مومی»: است توجه جالب

 ...ناشکری بنابر» دربار سپاهیان رکاب در خدمت مدتی از پس وی گویا. (39همان، ) ...«بتان راه

. دهد تغییر تائب به دبیر از را خود تخلص شود می مجبور ،«گردیده آثار معدلت دربار راندۀ و مقهور
 همچو نجیبی شاعران بودند. نبود بخارا در اخالق داستان تمام ماجرا این است بدیهی
 با را خود پاکدامنی آالیش، بی و سالم دینی های ارزش سایۀ در که واضح و شاهین دانش،
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 آن، روزۀ چند نعمت از دوری و دربار از معزولی رنج خریدن با و نکردند معامله زچی هیچ
 خودساخته دیوانگی با بخارایی ذوفنون همچون نیز گروهی. زیستند زندگی آزادانه

 عرفانی های طریقت راستین پیروان. دادند نجات دربار دامن به غلتیدن از را خویشتن
 داشتند، پرهیزکارانه و عفیف زیستی خود، اولیای ۀسیر مطابق نیز یهنقشبندو  کبرویه
 زندگی حاکمان قدرت سایۀ در ماوراءالنهر در گیری شکل زمان از همیشه اخیر گروه هرچند

 با شعر انتخاب ازنظر افضل تذکرۀ. کنند جدا حکومت از را خود توانستند کمتر و کردند می
 طنز، مضامین با شعر پای که آنجا سنوی تذکره. نیست سربلند خیلی نیز اخالقی معیارهای

 با تمام زیرکی با کل در هرچند است؛ لغزیده پایش آید، می میان به هجو و هزل
 با و داده نشان هجوگویان با شدن دهن به دهن مخالف را خود زمینه، این در گیری موضع

 یها ارزش با همنوایی صرف برای نه البته را شاعران تبریزی صائب بیت این تضمین
 دهــــن»: است داشته حذر بر کار این از بداخالقان شر از ماندن امان در برای بلکه اخالقی،

 حال شرح در فضلا .(69همان، ) «بازدهد بدهی هرکس به قلب زرِ کاین/ صائب میاال دشنام به خویشِ
 های هزل و بخارایی افسر ،(00همان، ) بخارایی شاهین حق در وی وهج و بخارایی آفرین

 مال و (69-68همان، ) يبخارای دلکش با وی هجوی مجادلۀ و بابی شیخ ،(00همان، ) یو
 طنزآمیز اشعار نیز و (996-991همان، ) بخارایی تمکین دربارۀ وی هجوهای و قانع برهان

 مرزهای همۀ تقریب به (996همان، ) شعورش کم خدمتکار اصطالح به از شکایت در وی
 قول به اشعار همین بازنویسی حتی که ای گونه به ؛است تهشکس را ینناشنید و  ناگفتنی

 آورد می چهره به شرم عرق هم امروز «آیین طیبت» مضامین با و «رنگین» نویس تذکره
 نماد تابع معاصر شاعران به نسبت افضل اخالقی های داوری مجموع در(.996-991همان، )

 در و باشد داشته را ربارد شاعران هوای اصطالح به کرده سعی همیشه و است قدرت
 ،دندیاندیش نمی او مانند شکلی هر به که کسانی و دربار با مخالف بزرگ شاعران مقابل

 گونه این بخارایی شاهین حق در وی. بنوازد شکلی به ها، آن بزرگی به اعتراف رغم به
 را آدمی نفس که غافل این از... دید باال همه از را خود رتبۀ که کشید جایی به کارش: »است کرده قضاوت

 دانش پیشنهادی مصرع. (63همان، ) «نیست تقرر مرکزی هیچ در نیست، تذکر معاد و مبدأ از که وقتی
 قصد نویسنده چگونه که دیدیم و خواندیم پیشتر را ذوفنون شاگردش مهر برای بخارایی

 (.13 ،همان) کند خاص و عام مضحکۀ داستان، این با را دو این داشت
 ورود اثر بر اگرچه :(جنسیتی و مذهبی تمایالت گرایی، قوم گرایی، محل) اجتماعی ـ سیاسی دکرروی 3-3

 های نشین خان دیگر با بخارا های امارت دائمی های نزاع آن، اشغال و منطقه به روسیه
 از داشت، گرایانه قوم و گرایانه محل های گرایش در ریشه عمدتاً که ها همسایه و منطقه

 ترکی های غزل بر داد می اجازه خود به بخارا شاعر امیر وقایع، این اثر بر و ودب رفته بین
 بود، اجدادش خونی دشمن روزگاری که( م9800-9892.حک) خوقندی عمرخان امیر
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 ـ جهود) دینی های تقابل و ها درگیری همچنان ،(92-88: 9336 افضل،) بسراید مخمس
 مظطرب حال شرح در افضل. بود مانده اقیب منطقه در( سنی ـ شیعه) مذهبی و( اسالم

 و بخارا یهودیان میان دینی های تقابل به شاعر از منظوم حکایتی نقل ضمن بخارایی
 که» طنزآمیزی مثنوی طی شاعر که شود می آغاز جا آن از ماجرا. است کرده اشاره مسلمانان

 ناسالم روابط به «بود شده تعبیه سیرگاه در تماشا ازبرای» که است «مهیبی بزرگ صورت صفت به متضمن
 مهیب و زشت صورت باری شعر، ضمن شاعر. پردازد می بخارا در ساکن گروه دو این دینی

 ها آن یهودی، تماشاگران وگوی گفت بستر در ادامه در و نامد می «صفت ارمنی» را موصوف
 در مذهبی های تنش توصیف از مهمی بخش اما(.934همان، ) کند می خطاب کودن و ابله را

 بخارایی سامی حال شرح در شاعر. گردد بازمی سنی و شیعه تقابل به بخارا روز آن جامعۀ
 میرزا ،(902همان، ) گوهری ،(68همان، ) بابی شیخ ،(61-66همان، ) بخارایی شرعی ،(60-69همان، )

 و مستقیم (941همان، ) واضح هللا  رحمت قاری و (909همان، ) ایرانی مجنون جهانگیر
 خود است کرده تالش تمام زیرکی با هرچند کشیده، تصویر به را ها تقابل این غیرمستقیم

 شرح ذیل در نویس تذکره. بشناساند مخاطب به طرف بی و صرف گری توصیف مقام در را
 گفته سخن شیعیان جامعه با بخارا سنت اهل های تقابل از آشکار شرعی و سامی حال
از  الشیعه فضیحات اشاره به کتاببا  بخارایی سامی آثار یمعرف ضمن در نویس تذکره. است

 ،کشمیری اسماعیل حاج حقِرا در نامبرده هجویات  از قطعه یک ،(69 همان،)این ادیب 
 ضیا بی رافضیِ منیرِ»: استاین شاعر  مذهب به اهانت سراسر که کرده ثبت ،منیر به متخلص

 هنر اهلِ نگیرد/ است دنی رافضیِ است، خمر شاربِ است، سگ// تهس انتقامی تیغِ مرا چه از نرنجم/ گفت بد مرا
 مردم اعتنایی بی از شرعی، عبدالعظیم حال شرح در مؤلف (.60 همان،) «بدمست سگِ بر خرده

 وقعی را او کمال قدر آن»: که افزوده و رانده سخن وی دانش کمال و فضل رغم به بخارا
 «دادند می نسبت او به را ناالیق و منکره اوضاع و اطوار بعضی که حتی ،گشادند می او طعن به زبان و نهادند نمی

 :است بوده وی به تشیع نسبت ناالیق و منکره اوضاع و اطوار همین از یکی. (66 همان،)
 زیرکی با ادامه در مؤلف(. جا همان) «راندند می زبان بر شنیعی افعال بعضی و خواندند می شیعه را او بعضی»

 و سنت اهل از مشارالیه»: افزاید می و پندارند می دروغ خود زعم به اساس از را ها همتت این تمام

 بابی، شیخ بخارا، مقیم دیگر تبار ایرانی شاعر سه از وی توصیفات. (جا همان) «است جماعت
 گفتارش... است مالجهانگیر زبون مجنون،»: است طعنه گاهی و سکوت با همراه ،مجنون و گوهری

 که نیز بخارایی واضح هللا رحمت قاری به مؤلف نگاه. (909 ، همان) «توقف محل بعضی کلف،الت کثیر
 اعتراف اما داند؛ نمی ایرانی اصالً را واضح وی. است توجه درخور بخاراست، تباران ایرانی از

 چند تنی و اشتهگم او پردازی مهم به را ایرانیان از ای جماعه سازی چاره راه از متعال مهیمن فضل» که کند می

 همان،) «بوده او مایحتاج و معاش متکفل و متصدی احوال جمیع و سال همه در داشته آن بر را مهربان و مشفق

-014: 9906 عینی،) اند کرده معرفی بخارایی را وی النهر ماوراء منابع غالب در چند هر. (941

 جنسیتی، تمایالت منظر از افضل تذکرۀ (.926: 9999 اف، حبیب ،991-983: 9968 زاده، هادی ،062
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 تذکره این در را زنان صدای ما و است مردانه کامالً دوره آن بخارای جامعۀ همانند
 قدرت نویس  تذکره که داشت وجود بخارا در زنی شاعر نه منظر این از. بینیم می خاموش
 الی البه از بتوان تا نسروده شعر زنان دربارۀ مردی شاعر هیچ گویا و باشد داشته انتخاب

 دوره این نویس  تذکرهتوانیم هیچ  ما نمي. کرد قضاوت جنس این دربارۀ برگزیده شعرهای
: آباد استالین) 9عثمان تاجی نوشتۀ ادیبه وسه بیست تذکرۀ در. کنیم شماتت دلیل این به را

 .خوریم برنمی دوره این در شاعری بانوی هیچ نام به ما (9911
 و شعر فراخور به تذکره جای جای در هرچند نویس تذکره :شناسانه لجما ـ بالغی رویکرد 3-4

 را خود ادیقانت ذوق راه این از و کرده شناسانه جمال و بالغی های داوری شاعران، زندگی
 ستایش و پروردگار ثنای و حمد از پس اثر مقدمۀ در ما است، دهیکش مخاطب رخ به

 و بالغی های دیدگاه با زمان پادشاه های فضیلت بیان و چهارگانه خلفای و پیامبر
 نگاری تذکره سنت از برآمده کامالً ها دیدگاه این. شویم می آشنا بیشتر مؤلف شناسانۀ جمال

 ماهیت و شعر به مربوط مباحث دربارۀ توان نمی را ای تازه نکتۀ هیچ تقریباً و است فارسی
 و بالغت به مربوط حثمبا و خلقت نظام در شاعران شعر جایگاه شاعری، شرایط آن،

 بیانی با حداکثر است پیشینیان سخن تکرار هست چه هر کرد، پیدا آن گانۀ سه های شاخه
 است الهی موهبتی شعر: پسند خاص و است منشیانه که تذکره تمام در یکدست نسبت به
 پادشاهان شاعران شود؛ مند بهره آن از تواند می خود فطری استعداد مطابق شاعر هر که
 نادانان با دانایان است؛ کرده یاد سوگند نویسد، می آنچه و قلم به خداوند اند؛ سخن یماقل

 مثلی و (ع)علی حضرت از حدیثی به استناد با بخش این در نویس تذکره. نیستند برابر
 دین علی الناس» و «بآبائهم منهم اشبه بزمانهم الناس» عناوین با (ع)معصوم از گونه حدیث

 آنکه یژه  به ،کرده است دعوت وقت امیر متابعت به را شاعران غیرمستقیم طور به «ملوکهم
 مفاتیح که شهریاری»: شمارد می متحلی علوم اصناف زیور به و داند می عادل و کامل را امیر

 شود می متوجه مقدمه این با مخاطب. (93همان، ) «اوست کف به منظوماً و منثوراً کمال و فضل خزائن
 برای مؤلف آنکه ویژه به است، مواجه ادبی نقد در رویکردی چه و ای تذکره نوع چه با که

 (ع)دین بزرگان احوال و (ص)اکرم رسول به منسوب احادیث کریم، قرآن به مقاصد این بیان
 به و کرده استناد دهلوی بیدل و گنجوی نظامی جمله از فارسی زبان بزرگ شاعران و

 مخاطب در نزد را آن قبول امکان تا است پرداخته خود فکری مبانی تشیید به معروف قول
 در را نویس تذکره انتقادی های دیدگاه مجموع باشد بنا اگر .(93-90همان، ) دهد افزایش

 توانیم می باره این در را زیر های گزاره کنیم، بندی صورت شعر شناسی جمال و بالغی حوزۀ
 که نخست مسجع ۀینقر عبارت چند در هویژ به شاعر، معرفی در نویس تذکره. 9: کنیم بیان

 و ها سجع که است کلماتی فکر به چیز هر از پیش دارد، اختصاص شاعر معرفی به

                                                           
1. Тоҷӣ Усмон 
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 حتی برده، بهره خود هدف این برای فرصتی هر از بنابراین کند؛ کامل را خود های هقرین
. کند نقد نخست، تمجید و تعریف برخالف را موردنظر شاعر باشد شده مجبور ادامه در اگر
 سر از گاهی که بخارا دربار گمنام قاضی صدها از یکی بدخشانی، هجری معرفی در وی

 دادِ چنین ابتدا است، سروده عریضه نبودن  خالی برای بیتی چند و کرده سنجی یهفقا تفنن
 اسماعیل الم رانی، سخن گلستانِ بلبلِ ادبیه، فنونِ معضالتِ کشافِ عربیه، علومِ مشکالتِ حاللِ: »داده سخن

 دانش در که آنجا از: »است نوشته دهر نابغۀ همین شعر دربارۀ ادامه در و (949همان، ) ...«بدخشانی

 «است معذور نومشقی بنابر شود، موجود اشعارش در رکاکتی و غشی ندرت به اگر است، بالقصور بینش و
 «سلیم طبع و مستقیم یرأ صاحب» که خواص گروه های قضاوت وی نقد بوطیقای در. 0. (جا همان)

 به استناد با متعدد موارد در بنابراین است؛ مهم بسیار شعرشناسی در ،(09 همان،) هستند
 همان،) بخارایی احمد دربارۀ وی. است کرده داوری شاعران شعر مورد در خواص پسند

 عامۀ» یکسان تقریباً عبارت از ،(39 همان،) بخارایی تائب و (33 همان،) بخارایی بندۀ ،(91

 کرده استفاده «ندارد مقبولی چندان خواص نزدیک به اشعارش عامۀ» یا «نبوده بلغا خواص مقبول اشعارش
 به بوده؛ روشن کامالً بلغا خواص گروه همان و نویس تذکره برای شعریه قواعد. 3. است

 رشع مورد در قواعد همین به استناد با و مخاطب با ذهنی عهد طبق تذکره در دلیل همین
 از اندکی اشعارش» اینکه بیان با بخارایی احمد شعر نقد در افضل. است کرده داوری شاعران

 نقد در و (91 همان،) دانسته برکنار خواص قبول از را آن ،«است مجهور و دور شعریه قواعد مراعات
 پنجۀ» تمثیل آوردن با دانسته، دورنگ بلغا خواص نظر از را شعرش بخارایی، بندۀ

 «نمودی مرغوب ششم، انگشت نبودی اگر: »است نوشته و شمرده ناپسند را شعرش «تیانگش شش
 در آگاهانه قضاوت به را نویسندهتوان  با تکیه بر آن مي که دیگری نکتۀ. 4 .(33 همان،)

 معاصر ادبی نقد در شناسی جریان اصطالح با وی های دیدگاه مطابقت دانست، متصف شعر
نزدیک به همین  تیاعبار و طرز، سیاق نظیر اصطالحاتی از استفاده با افضل. است

 بخارا ادبی محیط شاعران از جمعی میان در خاص محتوای با شعر رواج مورد در مضامین
 شاعران گروه با بخارا شاعران مورد در وی های داوری خالل از. است کرده داوری

. شویم می آشنا يممدوح و اریدرب سرا، عاشقانه سرا، عارفانه هجوسرا، و هزل طنز، معماسرا،
 یا داشتند اشتغال بیدل ویژه به پیشین، شاعران شعر تحلیل و نقد به که ای ادبی محافل
 شعر تفسیر به نویس تذکره گفتۀ به بخارا جای جای در ادبی محافل تشکیل با گروهی

 این رد که بخاراست ادب بر حاکم های جریان از بخشی کردند، می مشاعره یا پرداختند می
  .است شده منعکس تذکرهمنتخب  شاعران شعر خالل در و تذکره

  نتیجه .4
 نوزدهم/ هجری سیزدهم سدۀ دوم نیمۀ در ماوراءالنهر در فارسی ادبی نویسي تذکره

 نزدیک طوالنی فترت دورۀ یک از پس منطقه در نسبی آرامش یربرقرا دلیل به میالدی
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 احیای راه در مهمی نقش بخارا ادیبان میان، ینا در. گرفت دوباره رونقی ای سده دو به
 مخدوم افضل شد مشخص پژوهش های پرسش به پاسخ در. کردند ایفا دیرین سنت این

 بیستم/ هجری چهاردهم سدۀ آغاز نامدار تبار هراتی نویسان تذکره و ادیبان از پیرمستی
 به مشهور االشعار و ءذکرالشعرا فی التذکار افضل تذکرۀ تألیف با که بخاراست در میالدی

 در فارسی ادبی نویسی تذکره تاریخ در مهمی نقش م9924 سال در افضلی تذکرۀ
 زبان به عصری ـ ای ناحیه منثور مستقلِ تذکرۀ افضل تذکرۀ. ایفا کرده است ماوراءالنهر

 و کرد تألیف را خود تذکرۀ وقت امیر سفارش به نویس تذکره این هرچند. است فارسی
 به داد، دخالت را امیر شخص عالئق و دربار پسند، انتقادی های دیدگاه ارائۀ در درنتیجه

 کرد، ایفا بخارا ادبی محیط در خود معاصر شاعران آثار و نام احیای در که نقشی دلیل
 اضمحالل از پس در و شد واقع دوره این ادب و شعر مندان عالقه توجه مورد هاصلبالف

 همواره نیز م9904 سال در گانه پنج های جمهوری شکیلت و م9902 سال در بخارا امارت
 مرتبط مناطق و بخارا محیط ادبی حیات دربارۀ پژوهشگران تحقیق و تألیف منابع از یکی

 تاجیکی و فارسی در موجود منایع اطالعات تصحیح در پژوهش این نتایج. است بوده آن با
 .است خود صاخ اهمیت دارای

 ها یادداشت
 399-392 صفحات به میانه آسیای در فارسی ادب: فارسی ادب و زبان دانشنامۀدر  افضل حال شرح در. 9

 جان، آتشین) ندارد بیشتر صفحه 006 تذکره این انتقادی چاپ. است نادرست که شده داده ارجاع االحباب تحفة
9382 :9 /996.)  

  (.924-81: 9393) شفیعیون و( 102-196/ 94: 9381) مسعودی: ک.ر ها تذکره بندی طبقه از آگاهی برای.0
 .نیافتم است، آمده متن در آنچه از بیش اطالعی زبان این دربارۀ.3

 منابع
 آسیای در فارسی ادب: فارسی ادب دانشنامۀ در «پیرمستی مخدوم افضل» ،(9382) تبسم جان، آتشین

 ارشاد و نگفره وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، ،9ج انوشه، حسن سرپرستی به میانه،
 .996 اسالمی،

: تاشکند ،ارم باغ حاشیۀ در االشعار، و الشعراء ذکر فی التذکار افضل ،(ق9336) پیرمستی مخدوم افضل
 (.سنگی چاپ) نا، بی

 نسخ مخزن 0323 شمارۀ خطي نسخۀ االشعار، و الشعراء ذکر فی التذکار افضل ،(ق9303) ــــــــــــ
 .کستانازب تاشکند بیروني ابوریحان خطي

: فارسی ادب دانشنامۀ ،«االشعار و الشعراء ذکر فی التذکار افضل» ،(9382[ )سرپرستی به] حسن انوشه،
 ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، ،0و 9ج ،میانه آسیای در فارسی ادب

 .991 اسالمی،

 ۀترجم ،تبارشناسي و گاهشماري يراهنما: دجدی اسالمي هاي سلسله ،(9389) ادموند، کلیفورد باسورث،
 .ایران و اسالم بازشناسي مرکز تهران، اي، بدره فریدون
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 ،(بعد های سال در آن تکمیل و م9891-9894/ق9390 تألیف شروع تاریخ) توره محمدصدیق حشمت،
 بیروني ابوریحان خطي نسخ مخزن ،(یکم ج) 0108 ۀشمار خطّي ۀنسخ جلد، 0 ،الشعراء ةتذکر

 .کستانازب تاشکند

 خطّي ۀنسخ ،الشعراء ةتذکر ،(بعد های سال در آن تکمیل و م9921/ق9303 تألیف شروع) ،ـــــــــــــ
 .ازبکستان تاشکند بیروني ابوریحان خطي نسخ مخزن ،0109 ۀشمار

 فخریه هرات، ،0ج ساالر، نایب پسر جان عبدالعظیم اهتمام به هرات، آثار ،(9329[ )هللا خلیل] افغان خلیلی
 .سلجوقی

 .طالیه تهران، ،0چ ج،0 ،سخنوران فرهنگ ،(9368) عبدالرسول پور، خیام

 بزرگ المعارف دایرة در «افغانستان و ماوراءالنهر در نویسی تذکره» ،(9381) احمد مال میرزا و اصغر دادبه،
-100 اسالمی، بزرگ المعارف دایرة مرکز تهران، ،94ج بجنوردی، موسوی کاظم زیرنظر ،اسالمی

106. 
 ،[کابل دانشگاه] آریانا ،«افضل تذکرۀ یا االشعار و الشعراء ذکر فی التذکار افضل» ،(9312) عبدالرزاق، زهیر،

 .18-19 ،4ش ،09س
 .81-11 ،0ش ،09س ،[کابل دانشگاه] ادب ،«دری ادب در نگاری تذکره» ،(9310) ،ـــــــــــــــ

 مع االصحاب تذکرة فی االحباب تحفة بر سلیمی ذیل ،(ق9330) ناقیا بیک سلیم میرزا بخارایی، سلیمی
 (.سنگی چاپ) اف، جان حسن  عارف تاشکند، ،سلیمی مجموعۀ و کثیره تاریخ

 ،«گویند؟ می فارس و تاجیک یا تاجیک و فارس ادبیات تاجیکستان در چرا» ،(9314) میرزا شکورزاده،
 .41-44 ،01ش ،1س ،آشنا

-81 ،(99پیاپی) 0ش ،6س ،ادبی فنون. «ادبی های تذکره بر گوندیگر گذری» ،(9393) سعید شفیعیون،
924. 

 تاجیکستان معاصر شاعران از برخی حال شرح: اشعار تذکار ،(9382) مخدوم جان محمدشریف ضیا، صدر
 کوشش به اف، قیصد الدین سحاب اهتمام به ضمیمه با انتقادی علمی متن آنان، شعر از هایی نمونه و

 .سروش تهران، رایی،بخا شکوری محمدجان

 .سروش تهران، شکورزاده، میرزا کوشش به ،ضیائیه نوادر ،(9311) ،ــــــــــــ
 نیالد سحاب زیرنظر فدا، جان اصغر ۀمقدم و تصحیح با ،الشعراء تذکرة ،(م9983) خواجه عبدهللا عبدي،

 .دانش دوشنبه، اف، صدیق
 .ترکستان دولتی نشریات تاشکند، ارا،بخ مانغیتیۀ امیران تاریخ ،(م9903) صدرالدین عینی،

 .سوسیالیستي شوروي جماهیر خلق مرکزي نشریات مسکو، ،تاجیک ادبیات ۀنمون ،(م9906) ،ـــــــــ
 .عرفان دوشنبه، ج،0 تاجیکان، ،(9991) باباجان غفورف،

 در فارسی ادب: فارسی ادب دانشنامۀ در «میانه آسیای در فارسی نویسی تذکره» ،(9382) سپیده کوتی،
 ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، ،9ج انوشه، حسن سرپرستی به میانه، آسیای

 .090-086 اسالمی،

 .سنایی کتابخانۀ تهران، ،0چ ،9ج ،فارسی های تذکره تاریخ ،(9363) احمد معانی، گلچین

 موسوی کاظم زیرنظر ،المیاس بزرگ المعارف دایرة در «نویسی تذکره(. »9381) عبدهللا مسعودی،
 .199-196 اسالمی، بزرگ المعارف دایرة مرکز تهران، ،94ج بجنوردی،

 کمال اصغر زیرنظر فدا، جان اصغر ۀمقدم و تصحیح با ،الشعراء تذکرة ،(م9911) هللا نعمت حاجي محترم،
 .دانش دوشنبه، عینی،
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 ،6ج عادل، حداد غالمعلی زیرنظر ،اسالم انجه دانشنامۀ در «فارسی نویسی تذکره» ،(9382) افسانه منفرد،
 .114-110 اسالمی، المعارف دایرة بنیاد تهران،

 ،مهر ،«آن اهمیت و بیست اوایل و شانزده های دوره حدود در ادبی منابع» ،(9341) عبدالغنی میرزایف،
 .169ـ111 ،8ش ،90س
 بیستم، قرن در تاجیکستان رايشع زندگي و شعر: صدر تا ساقه از ،(9388) سیدعلي گرمارودي، موسوي

 .قدیاني: تهران ،0ویراست
 .علمی تهران، پاکستان، و هند در فارسی نویسی تذکره ،(9341) علیرضا نقوی،
 سلیمي، مجموعه و کثیره تاریخ مع االصحاب تذکرة في االحباب تحفة ،(ق9330) هللا رحمت قاري واضح،
 (.سنگي چاپ) اف، جان عارف ۀمطبع تاشکند، سلیم، ایناق بیک سلیم اهتمام به

 زیرنظر فدا، جان اصغر تصحیح و مقدمه با االصحاب، تذکرة في االحباب تحفة ،(م9911) ،ــــــــــــ
 .دانش دوشنبه، میرزایف، عبدالغنی
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