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Introduction
The field of the history of literature is the genealogy of the culture of thought. Literary biography
(Tadhkirah), as the first generation of the history of Persian literature, reflects the rise and fall of culture,
literature, the acceptance of tradition and traditionalism, and the mirror of literary flow that can show the
process of evolution and degradation-imitation in the literature. Tadhkirah contributes to the development of
literary research, the introduction of literary traditions, indigenous language and literature, and national
identity. However, despite the advantages of the Tadhkirah, there are flaws such as superficiality, celibacy,
prostration, succinct writing, and chanting that have found their way into a number of Tadhkirahs. The
history of literature needs to have a pathological look within itself in order to achieve growth and maturity.
Pathology means identifying the negative aspects and purifying Tadhkirah. The pathology of Tadhkirah
requires the use of ‘critical thinking’ to avoid illusory traditions and expositors and to acquaint the reader
with the situational context of the creation of the text. Critical thinking provides us with the tools for the
purposeful, accurate, and scientific evaluation of Tadhkirah.
Methodology
This descriptive-analytical study was done using the library method. It aimed to use a pathology approach
in the field of history and literature in order to show the strengths and weaknesses of such studies
inductively.
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Discussion
The most basic tool for recognizing Tadhkirah is through using a critical approach. The pathology of
Tadhkirah reveals some shortcomings and inadequacies. Therefore, it is necessary to look critically at the
study of tradition, developments, and the decline of imitation to understand why in a historical period literary
works were profound while in another period they became weak. Literary criticism mediates between the
writer of the literary work and the ordinary reader by presenting the subtleties of literary works to the general
public and streamlining the evolution of literary tastes. Criticizing Tadhkirah can identify stylistic, rhetorical,
sociological, and psychological aspects in the production of science and knowledge.
Results and Conclusions
Tadhkirahs and histories of literature are a reflection of the culture and thought of a nation, the ups and
downs of literature and culture. They can play a role in the analysis and understanding of literary texts. These
works can well show the two opposites (evolution versus degeneration-imitation) in the context of the
dynamics and statics of forms and themes. Tadhkirahs play a role in the expansion of literary studies, the
acquisition of methods and criteria in literary historiography, the explanation of critical discourse and
approaches, the cognition of study of literary trends and reflection of historical-literary events, the
recognition of literary traditions, national identity and the interpretation of traditions, the description of
aesthetic taste and the method of critique of literary predecessors, introducing native literature and ethnic,
local and regional languages. But ambiguity, superficial generalization, haste, ignorance, exaggeration,
rhetoric, love and hate, avoidance of firm and justified views have penetrated Tadhkirah. It is necessary to
turn to critical thinking and pathology of such research.
Using critical thinking in the study and analysis of Tadhkirah could lead to avoiding false imitation, and
perverted literary traditions for pragmatism, destiny, passivity, perversion, bigotry, and contention against
promotion and improvement, restoring data functions and improving the level of information of in the
expansion of historical information in Tadhkirahs literary, attention to

the level of perceptions and

expectations in today's readers of the Tadhkirah and the contemporary researchers with the situational
context of the creation of the text of the Tadhkirah and the perceptions and expectations of the traditional
memoirist, improving the level of depth and value of the reader today than the correct and accurate analysis
of the writer of Tadhkirah in recognizing the evolution of the past and encouraging the reader to avoid love
and hate, intentions and narrow-mindedness, helping to the typology, classification and periodization of
literary trends by combining critical thinking with attitudes towards literary genres and forms, elevation of
the level of literary theorizing and accurate and correct analysis of literary texts and mull over ethnic, racial,
religious, ideological and political limitations, etc.
Keywords: Critical Thinking, Tadhkirah, Pathology, Literary Criticism.
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چکیده
تاریخادبیات ،تبارنامۀ فرهنگ و اندیشه است و تذکرههای ادبی نسل نخستین تاریخادبیات فارسیاند و بازتابندد بدبو و
بسط فرهنگ ،فراز و فرود ادبیات ،سنّتپذیری و سنّتگذاری و آینۀ جریانشناسی ادبیاند که فرایند تحول و انحطاط  -تقلیدد
را در ادبیات نشان میدهند و به بسط و گسترش پژوهشهای ادبی ،شناساندنِ سنّتهای ادبی ،زبان و ادبیدات بدومی و هویّدت
ملّی ،آشناکردن خوانند امروز با بافت موبعیتی آفرینشِ تذکره یاری میرسانند؛ اما در کنار تمام مزیّت تذکرهها ،گاه آفتهدایی
مانند سطحینگری ،ندافرهیختگی ،سدج پدردازی ،موجزنویسدی ،وحد ّ و ب دو بده شدماری از تدذکرههدا راه یافتده اسدت
تاریخادبیاتنگاری برای دستیافتن به رشد و بالندگی ،بهناچار باید به خود نگاهی آسی شناختی داشته باشدد آسدی شناسدی
فرایندی هوشمند است؛ بدینمعنا که چگونه این تذکرهها به این آفتها دچار شدهاند و چگونه میتوان این تذکرهها را از آنهدا
پیراست آسی شناسی تذکرهها ،مستلزم بهرهگیری از «تفکّر انتقادی» است تا بتوان از سنّتهای ناروا و کژمداراندۀ ادبدی دوری
گزید ،خوانند امروز را با بافت موبعیتی آفرینش متنِ تذکرهها آشنا کرد ،دانشهای نظریهپردازی ادبی ،طبقهبنددی و ردهبنددی
تاریخ ادبیات را ارتقا بخشید و ادبیات را از تعصّبات بدومی ،ایددلولوکیو و سیاسدی دور کدرد تفکّدر انتقدادی ابدزار ارزیدابی
هدفمند ،دبیق و علمی تذکرهها را به دست میدهد و با نگاهی انتقادی و کرفکاوانه ،زمینۀ تفکّر تحلیلی و ارالدۀ نظریدههدای
علمی را فراهم میآورد این مقاله بهروش گردآوری اطالعات و بهصورت روش کتابخانهای انجدام شدد و هددف آن ،طدر و
بازشناسی آسی شناسی تذکرههای ادبی از رهگذر تفکّر انتقادی و ضرورتهای آن است
 مسؤول مکاتبات
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کلیدواژهها :تفکّر انتقادی ،تذکرهنویسی ،آسی شناسی ،نقد ادبی
 -1مقدّمه
تاریخادبیات هر سرزمین ،آینۀ تمامنمای ادبیات آن کشور است و فراز و فرود ،پست و بلند باورها ،اندیشدههدا و بدبو و
بسط فرهنگ یو ملّت را نشان میدهد تاریخادبیات ،بازتابند رابطۀ متقابدل ادبیدات و شدرایط اجتمداعی اسدت و بدا عوامدلِ
درونمتنی و برونمتنی ادبیات در پیوند است عوامل برونساخت و درونسداخت مدتن ادبدی ،سدنّتگدذاری ،سدنّتپدذیری و
نوآوری ادبی را در خالل دورانها و فرازوفرودهای ادبی پدید میآورد بنابراین ،نگارش تذکرهها و تاریخادبیدات را مدیتدوان
بررسی دو عامل برونساخت و درونساخت ادبیات دانسدت از یدوسدو ،بازتدا ِ سدنّتپدذیری و سدنّتگدذاری اسدت و از
دیگرسو ،تاریخ تحول ،ببو ،بسط و فرازوفرود رویدادهای ادبی به شمار میرود تاریخادبیات بررسی علل داخلی -ساختی و
خارجی -اجتماعی ت ییرات و تحوالت ادبی را برعهده دارد نیز گفتندی اسدت فرایندد آفدرینش ادبدی کده دسدتاورد پویدایی و
تحولگرایی آفریینده است و به پویایی و تالش ذهنی خواننده منجر میشود ،با عوامدل اجتمداعی ،تداریخی و فرهنگدی و نیدز
مفاهیمی مانند «تحول» و «انحطاط و تقلید» پیوند مییابد «تحول» در چارچو
تقلید» در چارچو

پویایی و نوشدن مددام ادبیدات و «انحطداط و

ایستایی و کلیشهشدن فرمها ،درونمایهها و بنمایهها و جمود فکری ادبی جای میگیرد (نو علویمقدّم،

 )11 :1385ازاینرو ،تاریخادبیات به شناخت دور ایستایی براساس دورههای انحطاط ادبی و دور پویایی منطبق با دورههدای
اعتالی ادبی میپردازد ضمن آنکه «تاریخگرایی ،بخشی از سنّت فرهنگی-ادبی ماست که در دور معاصر به یکی از مولّفههای
گفتمان غال

تبدیل شده است» (زربانی)49 :1394 ،

تذکرهها -1نخستین نمونههای تاریخادبیاتنگاری در سنّت اد

فارسی -کتا هایی هستند که به شر حال احوال و آثدار

شاعران ،نویسندگان و ادیبان میپردازند و گاه گزیدهای از شعر و نثر شاعران و نویسندگان را بده خواننددگان ارالده مدیدهندد
تاریخادبیات فارسی ،هویّت و حیات خود را مدیون تذکرهنویسی میداند تذکرهها بدمت تداریخی بسدیاری در حراسدت ،ثبدت و
ضبط چگدونگی احدوال شداعران دارندد و آبشدخور و خاسدتگاه نخسدتین تداریخادبیداتنویسدی هسدتند بده همدان نسدبتی کده
تاریخادبیاتنگاری و تذکرهنویسی در بازتابندگی فرازوفرود ادبیات ،سنّتپذیری و سنّتگذاری ،تأثیر بسزایی دارندد ،بدیگمدان در
تحلیل ،فهم و دریافتِ متون ادبی نیز نقش درخوری ایفا میکنند؛ اما گاه آفتهایی به اینگونه پژوهشهای نظری ادبی راه یافتده و
در مواردی ،سطحینگری ،ایسمزدگی ،نافرهیختگی و شتابزدگی بر پژوهشهای تاریخادبیات نگاری و تذکرهنویسی سایه انداختده
است از یوسو ،پژوهشهای تذکرهنویسی را باید غنیمت شمرد و ارج نهاد و از سوی دیگر ،الزم اسدت بدا نگداهی انتقدادی بده
اینگونه پژوهشها نگریست آسی شناسی و بهرهگرفتن از تفکّر انتقدادی ،تداریخادبیداتنگداری و تدذکرهنویسدی را از ایسدتایی،
انحطاط و واپسگرایی دور میکند ،زمینۀ پیدایش دستاوردهای نو و رشد و تعالی دانش تاریخادبیاتنویسی را موج
سب

مدیشدود و

رشد و بالندگی پژوهش ،نقدادبی و ارتقای انگیزه و خالبیّت در میان پژوهشگران ادبی میشود (همان)
در این مقاله ،کوشش میشود آفتها و آسی های راهیافته از منظر ساختاری و درونمایهای بر تاریخادبیاتنگاری سدنّتی و

تذکرهنویسی واکاوی و نقد شود
 .1-1روش تحقیق
این پژوهش با تکیهبر روش توصیفیتحلیلی و برپایدۀ تفکّدر انتقدادی بدا رویکدرد آسدی شناسدی درزمیندۀ پدژوهشهدای
تاریخادبیاتنگاری و تذکرهنویسی با هدف نشاندادن نقاط بوّت و ضعف اینگونده پدژوهشهدا و براسداس روش گدردآوری
اطالعات بهصورت کتابخانهای ،روش تحلیل دادهها کیفی و روش استداللی استقرایی (از جزء به کل) انجام شده است
 .2-1هدف و پرسشهای تحقیق
هدف اصلی این مقاله ،تأکید بر ضرورتِ تفکّر انتقادی و تحلیل کارکردهای آن در تذکرهها و تداریخ ادبدی اسدت چگونده
میتوان در حوز نگارش تاریخ ادبی و تذکرهنویسی ،به تفکّر انتقادی دست یافت؟ چگونه میتوان اطالعات بدهدسدتآمدده از
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شر احوال و مفاهیم تذکرهای را که داده های گسترده و پراکنده هستند ،با تفکّر انتقادی به دانشی نظامیافته و طبقهبنددیشدده
تبدیل کرد؟ چگونه از راه تفکّر انتقادی در حوز تاریخادبیاتنگاری و تذکرهنویسی ،میتوان دادههای تاریخی و متون ادبدی را
به اطالعات و اطالعات را به دانش و نظریهپردازی و نقدد ادبدی تبددیل کدرد؟ بایسدتههدا ،ضدرورتهدا ،الگوهدا و ابزارهدای
تعیینکنند تذکرهها و تاریخادبیاتها در تذکرهنویسدی و نگدارش تداریخ ادبدی کدامندد؟ تدذکرههدا تدا چده حدد توانسدتهاندد
تاریخادبیات فارسی را به پیش براند و در کجا دچار ضعف بودهاند؟ آیا تذکرهها توانستهاند جنبههای گوناگون تاریخادبیدات را
نشان دهند و نقش تفکّر انتقادی در اعتالی تذکرهنویسی و الگوآفرینی در راستای تدوین تاریخادبیات پویا ،علمی و کرفنگدر
چیست؟ آیا شاخصههای تاریخادبیاتی که بتواند فرازوفرود ،پستوبلند باورها ،اندیشهها و ببو و بسط فرهنگ یدو ملّدت را
نشان دهد و سنّتپذیری و سنّت و عوامل برونساخت و درونساخت ادبیات را بازتاباند ،فراهم میآورد؟ ارزش های ادبی تدا
چه اندازه در تذکره ها مورد توجه بوده است؟ توانمندی آفرینندگان آثار ادبی در حوزههای علمی ،هنری و اجتمداعی تدا چده
اندازه در تذکره ها مورد توجه برار گرفتهاند و چرا؟
 .3-1پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ آسی شناسی و نگرش انتقادی در حوز تاریخادبیاتنگاری و تذکرهنویسی ،مقالهها و کتا هایی به نسبت اندد

نگاشددته شددده اسددت :فتددوحی رودمعجنددی ( )1387بددا بررسددی انتقددادی تدداریخادبیدداتنگدداری در ایددران ،نگدداهی نقّاداندده بدده
تاریخادبیاتنگاری وتذکرهنویسی دارد رضی ( )1389در مقالۀ «آسی شناسی شر نویسی بر متون اد

فارسی» ،علدویمقددّم

( )1389در مقالۀ «آسی شناسی ساختار شر نویسی در حوز فهم متن ادبی (با نگاهی انتقادی به شر های حداف )» ،پرویندی
( )1394در مقالۀ «آسی شناسی ادبیدات تطبیقدی در جهدان عدر »؛ عمدارتیمقددّم ( )1396در مقالدۀ «آسدی شناسدی کداربرد
نظریههای مدرن در تدوین درسنامههای بالغی» به بررسی مباحث آسی شناسی و تفکّر انتقادی در حوزههایی پرداختهاند در
حوز تفکّر انتقادی ،مقالۀ عسگری ( )1391با عنوان «آموزش مهارتهای تفکّر انتقادی ،رویکرد بینرشتهایدی» مبداحثی مانندد
آموزش انتقادی ،چگونگی فهم اندیشهها ،چگونگی نظارت بر اندیشهها ،چگونگی یادگیری اندیشههدای یدو مدتن و مبداحثی
ازایندست اشاره میکند علوی مقدّم ( )1396در مقالۀ «ضرورت بازشناخت تفکّر انتقادی بهمثابه رویکردی میدان رشدتهای در
حوز علوم انسانی و نقد ادبی» به کاربرد تفکّر انتقادی و ضرورت آن بهویژه در حوز نقد ادبی پرداخته است .هیچیو ازایدن
آثار ،تاکنون مستقالً به ضرورت «تفکّر انتقادی» در حوز تذکره های فارسدی و کارکردهدای آن نپرداختدهاندد و ازایدنرو خد
پژوهشی در عرصۀ آسی شناسی تذکرهنویسی موج

شد نویسندگان این مقاله ،موضوع را دبیقتر مطالعه کنند

 .2مبانی نظری تحقیق
 .1-2چیستی تفکّر انتقادی
نقد ادبی که زاد تفکّر انتقادی است ،با بهکارگیری ابزارهدای پرسشدگری بده جسدتجوی ارزیدابی ارزش هدای سداختاری،
زیباشناختی ،مقایسه ،تطبیق و ارزشگذاری و ارزشافزایی متون ادبی با دالیل متقن و استوار برمیآیدد ،دادههدا و اطالعدات را
طبقهبندی ،تحلیل و ترکی

میکند و فعّاالنه ،زمینه را برای اعتالبخشیدن به اندیشه و فکر نو محقّق و آمداده مدیسدازد منتقدد

ادبی ،با اندیشه ای انتقادی ،به تداوم حیات اثر ادبی -تاریخی می پردازد ارزشیابی انتقادی همواره بده تحلیدل هدا و داوری هدای
گوناگون و گاه متباین می پردازد؛ این بدان معناست که این جنبه از کارکرد نقد ،پشتوانۀ حیات متون ادبی اسدت بدرای در
دریافتِ «تفکّر انتقادی» باید در وهلۀ نخست به فرایند تولید دانش» توجه کرد:

و

 / 8فنون ادبی ،سال دوازدهم ،شماره( ،4پیاپی  )33زمستان 1399
داده

اطالعات

دانش

خرد

Data

Information

Knowladge

Wisdom

 «دادهها» ،اطالعات پراکنده و انبوهی است که افراد از راههای گوناگون و ابزارهای متنوع آموزشی و رسانهای بده دسدتمیآورند؛
 «اطالعات» ،صورت طبقهبندی و تحلیل علمیشد دادههاست؛ «دانش» ،برمبنای تحلیل و پردازش اطالعات و کشف مجهول تحقیق حاصل میشود؛ «خرد» ،مرحلۀ پایانی و هدف است که همان «تفکّر انتقادی» است و ابزاری به شمار میرود کده در کدل ایدن فرایندد درتبدیل دادهها به اطالعات و اطالعات به دانش مورد استفاده برار میگیرد (علوی مقدّم)161 :1396 ،
باتوجه به جایگاه ارزشمند دانش و شتا

گسترش آن و تولید علم در دنیای امروزی ،ضرورت نگداه کرف و پرسشدگرانه،

بیش از پیش آشکار میشود و این خود ،تفکّر انتقادی است پیدایش کرانههدای جدیدد داندش بشدری ،تفکّدرات گونداگون را
پدیدار می سازد چه بسا اگر ذهن خلّاق نقّاد این تفکّرات را به پرسش و چالش نکشاند ،جامعه یکسدونگر مدیشدود زنددگی
پیچید ماشینی باتوجهبه دگرگونیهای صنعتی ،تکنولوکی و مبادالت گسترد اطالعداتی کده تحدوالت بدیشدماری در جوامد
بشری را به دنبال داشته است ،ضرورت حضور انسانهای خردمند ،منتقد و تحلیلگدر در جامعده را اجتندا ناپدذیر مدیکندد
جایگاه تفکّر انتقادی در رویارویی با گستردگی سایر حوزههای ادبی جایگاهی فزایندده ،مهدم و مددنظرِ صداح نظدران منتقدد
است تحوالت برن اخیر ،تند و پرشتا

و متنوع است انفجار دادهها و اطالعات در حال گسترش و توسعه است و پدردازش

این حجم از اطالعات دشوار و پیچیده است جم آوری دادهها دانایی نیست ،بلکه پردازش منطقی اطالعات است که میتواند
اولین گام دانش باشد و با طر پرسش و پرسشگری است که میتوان اساس دانشزایی را بنا نهاد و داوری و تصمیم درسدت
اتخاذ کرد ارزیابی ،ارزشگذاری و داوری ،دستاورد تفکّر انتقادی است که پدس از تدالش در در اثدر و دریافدت هددف آن
فراهم میآید و منتقد را به آستانۀ دانایی میرساند و خواننده را در در و برخورداری بیشتر اثر یاری میکندد حصدول تفکّدر
انتقادی تنها با تکیهبر محفوظات ،دانستههای گذشته ،پیشینۀ فرهنگی یا آموزههای محیط پیرامون بهدست نمیآیدد ،بلکده از راه
پردازش دادهها ،مفهومپردازی و تحلیل اصول و روشهای نظریهپردازان فراهم میشود از بایسدتگیهدا و کارکردهدای اصدلی
تفکّر انتقادی ،داوری و ارزشگذاری هدفمند و علمی اثر ادبی است
تفکّر انتقادی می تواند پاسخ این پرسش باشد که چرا نقد و بضاوت انجام میگیرد؟ بیتوجهی به تفکّر انتقدادی جامعده را
به بنبست تفکّر تحلیلی میکشاند و متن ادبی را به پیکر بیجان و جسمی بیتحرّ بدل میکندد کده بدا آفدرینش در تضدادی
دیالکتیکی برار میگیرد «تفکّر انتقادی ،تفکّر عقالنی و بازتابی است که بر تصمیمگیری نسبت به آنچه معتقد میشویم یا عمل
میکنیم متمرکز میشود» (باضی مرادی )32 :1391 ،پیتر فسیونه تعریف موجزی از تفکّر انتقادی در بال

نظریّههای هنجداری

اراله میدهد« :تفکّر انتقادی روند داوری هدفمند و خودتنظیم گر است؛ ایدن روندد ،بررسدی مسدتدلّی را نسدبت بده شدواهد و
مدار  ،زمینه ،مفهومپردازیها ،روشها و معیارها فراهم میآورد (ندو همدان )34 :1391 ،هددف از تفکّدر انتقدادی ،نقدد و
بررسی موشکافانۀ تولید دانشی اس ت که نوآفرینی و اعتالی فکدر و اندیشدۀ بشدری را سدب

شدود تفکّدر انتقدادی اندیشده را

تجزیهوتحلیل میکند و تفکّر را ارزیابی و اندیشمندی را بارور میسازد و جال میدهد
الزمۀ تفکّر انتقادی ،معرفت تفکّر است «تفکّر یعنی دستکاری و انتقال اطالعات موجود در حافظه ایدن فرایندد بدهمنظدورِ
اندیشیدنِ خلّابانه ،مفهومسازی ،تفکّر انتقادی ،استدالل ،تصمیمگیری و حلّ مسدلله انجدام مدیگیدرد» (عسدگری)38 :1391 ،

بازاندیشی در ضرورت «تفکّر انتقادی» و کارکردهای آن در تذکرهنویسی و تاریخادبیاتنگاری /طوبی سلمانپور و همکاران 9 /

هدف هر پژوهشی در سطو عالی ،کشف افقهای نو اندیشه و خرد است که در فضداهای آموزشدی و تفکّدر انتقدادی فدراهم
میشود اندیشیدن و تفکّر دارای عناصر ساختاری است که وبتی با دبت و منطق آن را در کندیم ،بده آفدرینشِ پرسدشهدای
بنیادین در راستای ایجاد تفکّر تحلیلی گام برداشدتهایدم (ندو الددر و پداول )17 :1395 ،معندای در درسدت از چیسدتی و
چگونگی اثر ادبی است که منتقد را یاری میکند تا نخست استدالل نهفته در اثر را در کند ،سپس آنها را سنجش و ارزیدابی
میکند تا به نقدی هدفمند دست یابد تفکّر انتقادی شیو رسیدن به ارزشیابی هدفمند از راه تأمّدل در نکدات ضدعیف و بدوی
اطالعات ،مستندات و تحلیل اثر ادبی است که در بستر پرسشگری شکل میگیرد تفکّر انتقادی بهسانِ پاالیندهای عمل میکندد
که از درون خود اندیشهها و بریحههای آدمیان را ارزیابی کرده ،درجۀ اعتبار و اصالت آن را مشخص مدیکندد و آنچده را کده
منشأ تحول و زایش بوده مُهر ببولی میبخشد و آنچه را که سدّ راه دانش بشری اسدت ،دا رد بدر پیشدانی مدینهدد ازایدنرو
سخت نیازمند منتقدانی هستیم که با نگاه انتقادی و کرفکاوانه به ادبیات بنگرند و با تحلیلهدا و ارزیدابیهدای اسدتوار ،زمیندۀ
تفکّر تحلیلی و ارالۀ نظریّه های علمی را فراهم آورند تا در این برهۀ زمدانی مهدم کده بدا پیشدرفت تکنولدوکی و جریدان تندد
خبررسانیها مواجه هستیم ،به مصرفکنندگان اندیشه و تفکّر دیگران تبدیل نشویم در جامعۀ به دور از تفکّر انتقادی،
رفتارها بهسوی ابتدارگرایی میگراید که بارزترین رفتار ابتدارگرایانه در کنشها و واکنشها ،دریافتها و فهم مفاهیم و در
سنّت ادبی ،در «معنا» نمود مییابد؛ زیرا سب

میشود معنا به فرایندی یکسونگرانه تبدیل شدود و درنتیجده ذهدن عدادتیافتدۀ

انسانی ،تنها معانی و تکراریبودن را بپذیرد ویژگی ذهن انسان در هر عصری که در پی مطلقگرایی معنا باشدد ،بده سدب

آن

است که در اندیشۀ انسان سنّتی حقیقت یو چهره بیشتر ندارد و جهان تنها به یو شدکل آفریدده مدیشدود و ازایدنرو صدرفاً
معنای یگانه ،ابتدار خود را حکمفرما میکند (علوی مقدّم)163 :1396 ،
 .2-2کارکردهای تذکرهنویسی در تاریخادبیاتنگاری با رویکرد انتقادی
کارکردهای تذکره نویسی در حوز تاریخ ادبیات نگاری ،گسترده است مقالۀ حاضر با رویکردی انتقادی ،تنها به معرفی چند
کارکرد برجستۀ تذکرهها که ضرورت توجه به آنها مسلّم است ،میپردازد:
.1-2-2کارکرد تذکرهها در بسط وگسترش پژوهشهای تاریخ ادبی
تاریخادبیاتنگاری ،مستلزم پژوهشهای دبیق و روشمند است وتذکرهها میتوانند بیشترین تدأثیر را در بسدط و گسدترش
پژوهشهای ادبی داشته باشند تذکرهها مهمترین منب آشنایی با آثار ،زندگی ،سبو ،شیوه و شعر شداعران و اطالعدات تداریخ
اجتماعی ،فرهنگی و ابلیمی هستند و بسیاری از زمینههای پژوهش ادبی را گسترش میدهند و حقیقتجویی و گستراندن نگاه
علمی و دبیق را موج

میشوند «برای تدوین تداریخادبیدات فارسدی در بلمدرو زبدان دری ،شدناختن و شناسداندن شداعران

فارسی زبان و زمان آنان و شر رویدادهای زندگی هریو ،تعیین پایه ،مایه و تشخیص سبو و سیاق سدخن ایشدان ،نخسدتین
مرج اربا

تحقیق کت

تذکرههاست» (گلچین معانی )2 :1363 ،در راستای ارزیابی ،شدناخت آثدار ادبدی ،یدافتن پیونددهای

درونی متن ها ،ارتباط متن با ارزش ها و ساختارهای اجتماعی ،از بررسی زمینده هدای تداریخی نداگزیریم و تدذکره هدا بدا همدۀ
کاستی ها بهترین ذخایر تاریخی اند «تذکره ها ،به صورت سرمایۀ بزرگی برای اد

و اد شناسان فارسی درآمده و بده صدورت

گنجینهای کمنظیر برای آیندگان بابی ماندهاند» (صفا )1589/5 :1370 ،ازاینرو تذکرهها بیشترین نقدش و کدارکرد را در بسدط
وگسترش پژوهشهای ادبی میتوانند داشته باشند
 .2-2-2کارکرد تذکرهها در ارائۀ روشها و معیارهای معتبر نویسندگی وتاریخ نگاری
در نگارش تاریخ ادبی و تذکرهنویسی چه اصول و نکاتی را باید لحاظ کرد تا اثری محکم و اصیل پدید آید؟ آیا تذکرههدا
در تاریخنگاری صحیح اثرگذارند و معیاری معتبر در تاریخنگاری به دست میدهند؟ بدیهی اسدت در نگدارش تداریخ ادبدی و
تذکرهنویسی که از ضروریترین بایستههای نگارش آن ،شناسایی هدف ،انگیز نویسدنده و ابزارهدای بدهکارگرفتدهشدده در آن
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است ،مورّخ ادبی ،با بررسی مناب و مآخذ تاریخی و اجتماعی وظیفه دارد در دور زایش متن و عصر حیات نویسدنده حلدول
کند و بافت موبعیّتی آفرینش متن و شرایط زیست محیطی مؤلّف را نشان دهد و زمینهها و عوامل اثرگذار تاریخی و اجتماعی
در تکوین آثار را شناسایی کند تذکرهها بهمثابه شالوده و خاستگاه تاریخادبیات ،زمینهای بوی برای بررسدی دبیدق موشدکافانۀ

رخدادهای ادبی فراهم میکنند؛ برای نمونه بدیمیترین تذکر بهدستآمده ،لبا االلبا

(617ق ) نوشدتۀ سددیدالدّین عدوفی،

بیگمان ،بر تذکرههای بعد از خود تأثیرگذار بوده و روش و معیاری معتبر برای نگارش دیگر تذکرههای پس از خود به دست
میدهد ضمن آنکه باتوجهبه اعتبار اینگونه تذکرهها در نزد نویسندگان نثرهای ادبی همزمان و پس از آنها ،الگوی مناسدبی را
برای نثرنویسان ادبی فراهم میکند و نویسندگان را با سبوهای نگارشی و شدگردهای گونداگون واکهگزیندی ،سداختار زبدانی،
تحلیل نمونههای ادبی و به دست دادن روشها و معیارهای در تاریخ نگاری ادبی آشنا میکند
 .3-2-2کارکرد تذکرهها در تبیینِ مباحث نقد و داوری
با اینکه هدف اصلی تذکرهنویسان ،ارالۀ نقد فنّی و روشمند از متنهای ادبی نیست ،نویسندگان تذکرهها از بیان نظر و رأی
خود و گاه دیگر شاعران همدوره ،دربار نقد شعر و شاعریِ شاعران غافل نبودهاند صرف نظر از این اشدارات ،انتخدا هدایی
که تذکرهنویسان از دیوان شاعران فراهم آوردهاند ،درواب جداساختن شعر عالی و خو
نوعی نقد محسو

از اشعار سست و ضعیف اسدت کده

می شود عالوه بر این ،تذکره هایی هستند که کامل به کار نقد پرداخته اند و شعر شاعران را نقدد و اصدال

کرده اند نقدهای اصالحی ،اخالبی ،واکگانی ،محتوایی ،ریشه یابی ابتباس ها ،سربت هدا و تواردهدا در تدذکره هدا فدراوان دیدده
میشود (نو فتوحی )235 :1385 ،در تبیین مباحث نقد وداوری ،آفتهایی به تذکرهها راه یافتده اسدت ،ازجملده شدماری از
تذکره ها با عباراتی کلّی و مبهم ،جمالتی متکلّف ،موزون ،مسجّ و مقفّی ،در بال
زمان و مکان خاص و یا در سایۀ تعصّ

طنز ،درگروه یا موضوع خاص ،تحت تأثیر

بیان شدهاند:

 اصطالحات کلّی نقّادانۀ بهکارگرفتهشده بهوسیلۀ تذکرهنویسان مانند فصاحت ،بالغت ،سالست و جودت کده در برخدیتذکرهها فراوان به کار رفته و ارزش نقدی چندانی ندارند و برای همگان به کار میآیندد امیرعلیشدیر ندوایی ( )375 :1332در
مجم النّفایس ،شعر کمال خجندی را اینگونه نقد میکند« :لطافت و دبّت سخن او به مرتبهای است کده بیشدتر از آن متصدوّر
نیست ،اما مبال ه در شعرش ،او را از حدّ سالست بیرون برده و از چاشنی عشق و محبّت خالی کرده در ایراد امثدال و اختیدار
بحرهای سبو با بافیههای تنگ ،تتبّ حسن دهلوی میکند» اینگونه نقدنویسی در تذکرههدا عبدارات کلّدی و مدبهماندد و در
پوششی از کلمات برار دارند
 در شماری ازتذکرهها ،بهکارگیری واکههای پرطمطراق تجنیس ،مان دریافت درستی از نظر نویسنده میشود مثالً عدوفی( )496 :1389در لبا البا  ،دربار بوامیخوافی مینویسد« :امیر بوامی که بد هنر از او بابوام و حدّ فضل بدو بدابوام بدود »
که به تناس

نام شاعر کالمی چند ردیف کرده که مطل

چشمگیری از آن دستگیر نمیشود

 غالباً تذکرههایی که شاهزادگان و وزیرانی چون ساممیرزا ،محمودمیرزا و امیر علیشیرنوایی نوشدتهاندد ،نقددی طنزآمیدز وهمراه با تعریو و کنایه است امین رازی در هفت ابلیم از شعر موالنا حیدری چنین میگوید« :به غایت مضحو بوده و شعر
موزون هرگز بر زبانش نمیگذشته مگر گاهی که غلط میکرد» (امین رازی )85 :1385 ،شفیعی کدکنی معتقد اسدت گداه طندز
ابزار مؤثّر نقد است و لحن طنزآمیز نابدان ،شیرین و خواندنی میشود؛ مانند منیر الهوتی دربار بیت:
اببدددال کدددرم مدددیگدددزد اربدددا

همدددم را

همّدددت نخدددورد نشدددتر آری و نعدددم را

از ابیات زاللی خوانساری میگوید« :این بیت که از الفاظش بوی «معنی مرده» میآیدد شایستۀ آن است که کتابۀ لو مدزار
او گردد» که هم طنزآمیز است و هم دبیق و درست (نو شفیعی کدکنی )53 :1385 ،نقد طنزآمیدز زمیندۀ کداربردی پهنداوری
دارد و همواره مورد توجه تاریخ اد  ،تذکرهها و دواوین شاعران بوده است
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 برخی ازتذکرهها ،دربار موضوعی خاص تدوین شدهاند مانند تذکر هفت آسمان یا تذکر میخانه و سابینامه ،نظدراتنقّادانه ندارند ،ولی تذکر آنان دربار گروه مشخّصی از شاعران ،یا دستکم در مورد موضوع خاصی است و نمیتواند نقددی
گسترده دربار تمام شعر شاعر داشته باشد و اگر نقدی از دیگر شاعران داشته باشند ،نوشتۀ آنها بیشتر افواهی و نامستند اسدت
و چندان اعتبار و ارزشی ندارد
 برخی ازتذکرهها ،باتوجهبه پذیرش زمان و سلیقۀ زمانه مینویسند؛ اینگونه تذکرهها بسیار خالصه و کوتاهندد و مجدالیبرای نقد نمیگذارند تذکر منتخ اللطایف از اینگونه است و  2020شاعر را در حدود  450صفحه شر کرده است
 -اغماض و احترام بلبی و تعصّ

به برخی شاعران ،کاستی دیگر برخی از تذکرههاست و نویسنده را الزاماً از نقد درسدت

و حقیقی دور میکند و مورّخ ادبی معاصر را از ورود به عرصههای تازهتر بازمیدارد مانند آن که سمربندی در مورد عنصدری
میگوید« :مناب

و بزرگواری او اظهرالشمس است و سرآمد شدعرای روزگدار سدلطانمحمدود بدوده اورا ورای طدور شداعری

فضالل است و بعضی او را حکیم نوشتهاند» (سمربندی)36: 1385 ،
 .4-2-2کارکرد تذکرهها در جریانشناسی ادبی و شناساندن رخدادهای تاریخی
همانگونه که در یو حوز تاریخی ،به یاری تذکرهها میتوان به شناخت رویدادهای تاریخی -ادبی پرداخت ،جریانهای
ادبی آن حوز تاریخی را نیز میتوان بازشناخت و به جریانشناسی ادبی پرداخت اما گاه ،شماری ازاین تذکرهها آنچنان موجز
و مختصر است که زمینههای این شناخت رویدادهای تاریخی و ادبی ونیز جریانشناسی ادبی چندان فراهم نمیشود
یکی از کارکردهای تذکرهنویسی فارسی ،آشنایی با جریان های ادبی ،بسط و گسدترش مفداهیم ادبدی ،ارتقدای سدطح ذوق
ادبی ،آشناکردن مخاط

با سبوهای شعری گوناگون و تقابل فرمهای ادبی و نوگستری در میان اهل اد

است که تحوالت و

صیرورت ادبیات را شکل میدهد تاریخادبیات ،بررسی ادبیات در روند تاریخی و باتوجهبه سیر تاریخی فرازوفرودها و بدبو
و بسطها در بستر تاریخ و زمان است که با پیروی از تذکرهها باتوجهبه بابلیتهای بالقوّ تذکرهها ترسیم میشوند؛ هرچند گاه
تذکرهنویسان سخت مست رقِ جزلینگاری میشوند و از انسجام و بههمپیوستگی ،نگاه کالننگر و تحلیل جریدانشناسدانه دور
میشوند که این به کارکرد جریان شناختی تذکرهها آسی

میرساند عوفی در لبا البا

مینویسد« :وبتی سدعدالدّین مسدعود

دولت یار مرثیه ای گفت ،جماعتی از ظرفا او را (شمسی بخاری) حرکت دادند و او شعری سرود» (عدوفی )516 :1350 ،ایدن
نقل خبر ،از تشکیل مجالس شعرخوانی و احیاناً معارضۀ شاعران با یکدیگر خبر میدهد که تذکرهنویس ،موجز و گدذرا بده آن
اشاره کرده است
 .5-2-2کارکرد تذکرهها در تبیین سنّتهای ادبی و تکوین هویّت ملّی
سنّت های ادبی و باورهای ارزشمند گذشتگان ،در حف ذخایر دانش بشدری و احیدای گذشدتۀ معندادار و تدداوم هویّدت
موثراست؛ اما مرز نوآوری ،تقلید و الگوبرداری چگونه تعیین میشود؟ کدام سنّتها را باید شکست و به کنار گذاشت؟ سدنّت
ادبی ،بقایای بی جان و ازیادرفتۀ گذشته نیست ،بلکه همچون نظامی زنده و پویا پابهپای نسلهدا حرکدت مدیکندد سدنّت ،بدر
استمرار و تداوم ،تحول و پویایی استوار است در درون این نظام مستمر و پویا ،فردیتها برار دارند فردیّدت هندری و سدنّت
ادبی درهم تنیده و متّکی به یکدیگرند هر شاعر و نویسند ناموری ،تحت تأثیر سنّت ادبدی ،شداهکارها ،جریدانهدا و شدرایط
تاریخی به آفرینش دست میزند تداوم و پویایی سنّت ،مرهون ابداع اوست و فردیّت و یگانگی او در میان دیگر عناصر سنّت
و در دل جریان کلّی ادبیات شناخته میشود (نو فتوحی )49 :1387 ،شمّ تاریخی شاعر و نویسنده حکم میکند ،هر ابتکار و
نوآوری را با در نظر گرفتن پیوند با گذشته و رویش آن از دل تاریخ ،پذیرا باشد جمود و ایستایی ،مان رشد و تکامل اسدت
تقلید و تکرار ازبینبرند ابتکار و خالبیّت است از سوی دیگر تاریخادبیات به نوعی یو سنّت گذاری است ،سنّتی که پویدا و
پرجن

وجوش است ،رودی جاری در بستر زمان و مکان است که حال را به گذشته پیوند میدهد و در این میدان ،تدذکرههدا
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بهترین نقش را در انتقال سنّتهای ادبی و هویّت ملّی ایرانی به نسل آینده ایفا میکنند و میتوانند باورها ،نوع نگداه ،رویکدرد
زیباشناختی و بالغت ادبی پیشینیان را به پسینیان نشان دهند و بهمثابه حلقۀ پیوند گذشته و آینده ،مخاطبان را بدا ایدن موضدوع
آشنا کنند که در سنّت ادبی و دربافت موبعیّتی آفرینش متن ادبی ،خوانندگان گذشته ،چه دریافت زیباشناختی از مفهوم زیبدایی
داشتند ،جهاننگری آنان چگونه بود ،مفهوم بالغت و به مقتضای حالومقام سخن گفتن درنزد آفریننده و مخاط  ،چده بدود و
چه انتظاری از ادبیات به عنوان «توفرزند فرهنگ» 1در عرصۀ سنّت ادبی داشدتند؟ بایدد دانسدت «در جامعدهای چدون ایدران،
ادبیات ،بهویژه شعر ،در بلمرو فرهنگ ،بر هویّتِ ملّی تاثیر گذاشته است با آنکه بازتدا ِ فرهندگ در ایدن تدو فرزندد یعندی
ادبیّات ،چندان نظر پذیرفتهشدهای نیست ،اما بهویژه در سد اخیر که دستِ ما از آفرینش و تولید فرهنگی د کموبیش دد کوتداه
بوده ،عمدتاً هنرِ درخورِ توجه عرصۀ فرهنگ ما ،ادبیات بوده است (علوی مقدم )22: 1385 ،اگدر بپدذیریم ادبیدات بدارزترین
نمود فرهنگ جامعۀ ایرانی است (همو ،)12 :1397 ،تذکرهها نقدش بسدزایی در انتقدال ایدن نمدود فرهندگ جامعدۀ گذشدته و
سنّتهای ادبی به آینده داشتهاند
 .5-2-2کارکرد تذکرهها در تبیین سنّتگذاری و سنّتپذیری
تاریخادبیات که تذکرهنویسی خاستگاه آن است ،به بررسی سنّتهای ادبی ،تحول ،تطوّر و روابط میان آثار ادبی میپدردازد
«تاریخ ادبیات بیانگر یو سنّت جدّی است ،سنّتی که ایستا و راکد نیست ،بلکه نظمی است جاری در دوران ها که اکنون آن بده
گذشته اش پیوسته است سنّت (ارزش های جمعی) و نبو (استعداد فردی) ،بوای محرّکۀ تداریخ ادبیدات هسدتند شداهکارها و
متون بزرگ ادبی در حافظۀ زمانها جاریاند و پیوسته بر تاریخ ،ذوق ،حافظه و ادرا آیندگان تدأثیر مدیگذارندد اگدر مدورّخ
ادبی ،رویدادهای ادبی را جدای از هم بررسی کند و در پژوهش خود فرایند سلسه وار و تداومی کیفیّات ادبی را در نظر نگیرد،
تاریخی مرده و بیرو نگاشته است؛ تاریخی است انباشته از حوادث ادبی گسسته و پراکنده که بعضاً بالفاصدله پدس از تولدد
مردهاند و حیات نیافتهاند» (فتوحی)48-49 :1387 ،
تذکرهها نقش اساسی در تبیین سنّتگذاری و سنّتپذیری دارد و بهخوبی میتواند این تقابل را نشان دهد باید به این دو
مقوله در ادبیات نگاهی کرفکاوانه بیفکنیم باید به شناختِ عمیق تحول ادبی و دربرابر آن ،شناخت و نقد «انحطداط د تقلیدد»
روی آوریم بیگمان این ضدّین (یعنی تحول و انحطاط د تقلید) به شناختِ یکدیگر یاری میرسانند سنّت ادبی ،به تعبیدری،
مجموعهای از کلیشههاست ،یعنی عناصر پویا و ابتکاری به عناصر کلیشهای و رسو

گرفته تبدیل میشوند در فرایند پیدایشِ

آثار ادبی ،رسوباتی پدید میآید که سنّت ادبی را تشکیل می دهندد سدنّت ،کدارکردی دوگانده دارد :سدنّت ،در عدین حدال کده
درونمایهها و عناصر آفرینش هنری را در اختیار میگذارد ،بدادر اسدت ذهنیّدتِ هنرمندد و آفرینندد اثدر ادبدی را بدهصدورت
گزیرناپذیری تحت سیطر خود بگیرد و خالبیّت او را سل

یا دستکم محدود کند؛ اما ماهیت ادبیات بدهگوندهای اسدت کده

حتی شاعران و نویسندگان بزرگ نیز سنّتها را میپذیرند و نیز ت ییر میدهند هر سنّت ندو بده دسدت آفریننددگانِ پسدین بدا
تحول و دگرگونی روبهرو میشود (علوی مقدّم)11 :1385 ،
ادبیات ،درحقیقت دستاورد همین «سنّتگذاری»ها و «سنّتپذیری»هاست و تذکرهها بهخوبی میتوانندد ایدن دو مقولده را
بازتابانند و پیوند ها و مناسبات درونی آثار ادبی در ذوق زیباییشناسی و در رو سنّتهای است که مشدترکات فراواندی بدا
آثار پیش و پس از خود دارند
 .6-2-2کارکرد تذکرهها در شناسایی و توصیف شیوۀ نقد متقدّمان ادبی
بدون آشنایی با تذکرهها نمیتوان شعر گذشتگان را نقد کرد تذکرهها از سویی ،مجموعۀ کوتاهی از بهترین شدعر شداعران
به دست میدهند و از سوی دیگر ،عقایدی دربار شعر و زندگی شاعر در آن بازتا

یافتده کده اگدر تدذکرهندویس هدم دارای

بریحۀ نقّادی باشد ،مالحت و حسنی دیگر بر آن افزوده میشود و نقدی بویتر انجام میگیرد جایجای تذکرهها نکتهسدنجی
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و خردهبینی از انواع رویکردهای سنّتی نقدهای ادبی-اعم از نقد اخالبی ،نقدزیباشناسی ،نقد ذوبی ،نقد فنّی ،نقد سدربات و
را در خود ضبط کردهاند آذر بیگدلی در تذکر آتشکده ،داعی را با ستودن اینگونه نقد میکند« :به وطن خود رفتده در زاویدۀ
فقر و فنا پا به دامن کشیده ،دامن صحبت از عوام درچیده و در مرات

نظم و نثر کمدال بددرت و بدوّت داشدته عبدارات نثدر

دلپذیرش اللی منثوره و مضامین بلند نظمش جواهر منظومه» (بیگدلی )490 :1387 ،نقدد بیگددلی از دو جهدت بابدل بررسدی
است :نخست چگونگی نقد فنّی وی از شاعر و نیز نقد و ارزیابی نقد وی بیگدلی ،در این نقد از منظدر فنّدی بده شدعر شداعر
توجه کرده و نیز به نقد اخالبی روی آورده و پس از داوری آن را درجهبندی کرده است مؤلف از گوشهنشدینی و عزلدت بده
عنوان آیینهای مرسوم آن دوران یاد میکند از منظر نقد میتدوان دریافدت کده واکههدای کمدال و اللدی و جدواهر بده لحداظ
معیارهای درجۀ توانمندی شاعر به کار رفته اند این واکه ها اگرچه درجۀ بلندمرتبگی را مدیرسدانند ،مدبهم و غلدوآمیز هسدتند
عالوهبر آن تعلّق خاطر نگارنده به شاعر را از به کارگیری واکههای درّ و گهر و جواهر میتوان دریافت
گاه نقد و اظهار نظر تذکرهنویس ،از زبان دیگران است و خود تنها به ذکر گفتههدا بناعدت کدرده اسدت ازجملده دولتشداه
سمربندی در تحسین امیرمعزّی نقل میکند« :ابوطاهر خاتونی میگوید در کتا
از فضال جوا

مناب الشّعرا که این بصیده را تقریباً صد کس

گفتهاند ،اما مثل امیر معزّی هیچکدام نگفته است ابوطاهر میگوید که ظنّ من آن است که این بصدیده را امیدر

معزّی از امیر عنصری محکمتر میگوید» (دولتشاه سمربندی )47 :1385 ،وی معزّی را نقد فنّی کرده است ازاینرو تذکرههدا،
آیینۀ شفّاف رویکرد انتقادی منتقدان ادبی گذشتهاند
 .7-2-2کارکرد تذکرهها در شناساندن و معرفی ادبیات بومی ،زبانها و فرهنگ قومی و ادبیات محلّی داخل و خارج از ایران

شناساندن و معرفی ادبیات بومی و زبانهای بومی ،محلی و منطقهای ،ازدیگر کارکردهای تذکرهنویسی در نگدارش تداریخ
ادبی است نقش مهم تذکرهها دراحیای هویتهای زبانی و بومی میتواندد بسدیار اثرگدذار باشدد مورّخدان ادبدی در نگدارش
تذکرهها و تاریخ ادبی ،به زبان فارسی شاعران ،مشاهیر و نویسندگان ابوام مختلف ،توجه  ،شعر و اد

و فرهنگ آن منطقده را

نیز شناسایی و به هویت ادبی آن اشاره میکنند؛ مانند آن که درسنّت تذکرهنویسی فارسی بدهوضدو مدیبیندیم کده اردوزباندان
چگونه نخست با نوشتن تذکره های به زبان فارسی و معرّفی شاعران اردو ،به شعر اردو هویت بخشیده و زمینۀ استقالل ادبیات
اردو را فراهم کردند «همچنین نقش تذکره های شرق زبان فارسی کده هویّدت ادبدی منطقدۀ مداوراءالنّهر ،ادبیدات اف انسدتان و
تاجیکستان را از برن یازدهم به اینسو بهطور جدی دنبال کردند را نمیتوان نادیدده گرفدت» (فتدوحی )289 :1387 ،بده ایدن
ترتی

چنانچه زبان و فرهنگی در برخورد با سایر زبانها و فرهنگها اگر مورد تهاجم برار بگیرد ،ممکن اسدت بده فراموشدی

سپرده شود ،تذکرهها و تاریخ ادبی ،زندهکنند این زبانها و فرهنگهای بومی و بومی هسدتند همدین کدارکرد را مدیتدوان در
مورد تذکرههای زنان ،تذکرههای خانوادگی و درباری ،تذکرههای طبقات اجتماعی ،تذکرههای محلّدی داخلدی ایدران و بیدرون
ازایران ،بسط و گسترش داد بسیاری ازاین تذکره ها ،به معرفی شداعران و نویسدندگان محلّدی داخدل ایدران مانندد آذربایجدان،
اصفهان ،خراسان ،خوزستان ،فارس ،بزوین ،گیالن و مازندران و شاعران و نویسندگان بیرون ازمرزهدای سیاسدی ایدران مانندد
اف انستان ،ماوراإالنهر (بخارا وسمربند) ،تاجیکستان ،شبه بارّه هند ،آسیای ص یر وبالکان پرداخته اند(نو همان)299 :
 -3بحث و بررسی :ضرورت نقد تذکرهنویسی و تفکّر انتقادی در تاریخادبیاتنگاری
اساسیترین ابزار شناخت تذکرهها ،مطالعهای برپایۀ رویکرد انتقادی است آسدی شناسدی تدذکرههدا ،برخدی کاسدتیهدا و
نارسایی های تذکره نویس و نگارش تاریخهای ادبی فارسی را بر پژوهشگران آشکار میسدازد ،نگدارش تداریخ ادبدی را روندق
بخشیده و از بنبست و رکود خارج میسازد آثار درجۀ یو را شناسایی و خوانندگان را از نوعی سرگردانی و سرگشدتگی در
بلمرو تاریخ ادبی دور میکند
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ضرورت شناخت روایتهای متفاوت تاریخیِ تذکرهها ایجا

میکند با رویکدردی انتقدادی ،نگداه ندو و آسدی شدناختی،

تذکرهنویسی و تاریخادبیات نگاری سنّتی را مورد پژوهش آسی شناختی برار داد و بافت موبعیّتی نگارش آنها را در کدرد و
معیارها ،اصول اعتقادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیبایی شناسی آفرینشِ آثار را بدر مبندای رو عصدر و زمانده شدناخت
ازاینرو ،ضروری است بانگاهی انتقادی به بررسی سنّتپذیری و سنّتگذاری و شناخت تحوالت ،انحطاطدتقلیدد پرداخدت و
دریافت چرا در یو دور تاریخی آثار ادبی دچار صیرورت میشوند و در دور دیگر به سسدتی و ضدعف مدیگرایندد؟ چدرا
طبقهای از شعرا مورد بهر و سخط برار میگیرند و طبقهای دیگر تمجید و ستایش میشوند؟ نقّاد آثار ادبی بدین نویسدند اثدر
ادبی و خوانند عادی واسطه میشود ،لطالف و نکات ظریف آثدارادبی را بده عمدوم مدردم بدازمیشناسداند و سدیر دگرگدونی
ذوقهای ادبی را جریانشناسی میکند نقد تذکرههای ادبی تحوالت سبوشدناختی ،بالغدی ،جامعدهشدناختی ،روانشدناختی و
چگونگی و چرایی ابتباسها را بازمیشناساند که بسی در تولید علم و دانش سودمند است بهرغم ارزش واعتبار این تذکرهها،
گاه آفتهایی نیز به این آثار راه یافته است ،ازجمله :دوری گزیدن از دیددگاههدای محکدم و اسدتوار و موجّده ،مدبهمگدویی و
کلّینگری ،راهدادن ح ّ و ب و به آرای انتقادی ،گزافهگوییها ،سدج پدردازیهدا و لفّداظیهدا ،یدوسدونگریهدا ،پیدروی از
سنّتهای شعری و ادبی روزگار نویسنده و بیتوجهی به اصول و معیارهای هنری از اشکاالت اساسی برخی از تدذکرههاسدت
(رجبی و علوی مقدّم)14 :1397 ،
اشکاالتی از این دست میتواند سیر تحقیقاتی تاریخنگاریادبی را به خطا بکشاند احمد نعمانی ( ) 17 :1377معتقد است:
«در بیشتر تذکره های فارسی اشتباهی بزرگ تاریخی و ادبی ازببیل نسبت شعر شاعری به شاعری دیگر یدا انتسدا

یدو پدار

شعر به دو یا چند شاعر ،اشتباه در تعیین زمان زندگی و سنۀ تولدد ،مدرگ و مولدد و غیدره کدم نیسدت عدالوه بدر آن ،روش
تذکرهنویسان در نوشتن ترجمۀ حال و شیو بیان شاعران نیز بیشتر یکنواخت به نظر میرسد و با اند تأمّل آشدکار مدیشدود
که بیشتر آنان گرفتار تقلید از یکدیگر بودهاند و هیچیو شیو تازهای به کار نبردهاند» دوریگزیدن از دریافدتهدای انتقدادی،
هوشمندانه ،دبیق و منطقگرا و پیشداوری خاص دربار شماری از شاعران ،از ویژگیهای برخی از تذکرههاست که ضرورت
تفکّر انتقادی در نقد تذکرهنویسی و تاریخادبیاتنگاری سنّتی را ایجا

میکند ازاینرو ،منتقد تذکرههای ادبی خود باید ذهنی

منطق گرا داشته باشد و برپایۀ تفکّر انتقادی و تفکّر منطقی ،به ارزیابی تذکرههای ادبدی بپدردازد ،چراکده بده نظدر چدت مدایرز
( )9 :1374تفکّر انتقادی را میتوان همان تفکّر منطقی دانست هرچه تفکّر انتقادی ،نظریّهپردازی ادبی و نقدد ،مسدتحکمتدر و
استوارتر باشد ،پژوهشگران حوزههای ادبی ،دادههای معتبر بیشتری را برای مورّخ ادبی فراهم میسازند (ندو فتدوحی:1387 ،
 )25و هربدر ،روند تفکّر انتقادی بیشتر رواج یابد ،حوز پژوهشهای ادبی ،رشد فزایندهتری خواهند داشت
گاه متن برخی از تذکرهها و تاریخادبیاتهای سنّتی ،م شوش ،نابهسامان و مبهم است و اطالعداتی معتبدر ،محکدم و بابدل
اعتماد به دست نمیدهند ازاینرو ،مال ها و درجۀ صحّت نوشتار تاریخنویسانادبی و تذکرهنویسان بنا به رسالت ایشدان کده
همانا ثبتِ دبیق رخدادها و رویدادهاست ،باید با بهکارگیری الگوها و وجود ابزارهای مشخّص و تعیینکنندد انتقدادی ،مدورد
توجّه منتقدان برار گیرد کاربرد تفکّر انتقادی در نقد تذکرهها و فرایند تذکرهنویسی و تاریخادبیداتنگداری سدنّتی وضدرورت
چنین تفکّری به این ترتی

است:

 .1-3خانواد آثاری را که درنهایت به تولّد تاریخادبیات منجر شدهاند ،میتدوان در سده نسدل نوشدتارهای پیشداتذکرهای،
نوشتارهای تذکرهای و سرانجام کتا های تاریخادبیات به معنای مصطلح تقسیم کرد (ر  :زربدانی )77 :1389 ،تدذکرههدا از
نسل دوم این خانواده به شمار میروند که در چارچو

نگرش سنّتی تاریخادبیاتنگاری جای میگیرد و بازتابند نگاه انسدان

سنّتی به ادبیات ،سنّتهای ادبی و فرهنگ گذشته است انسانِ سنّتی بر پایۀ آموزههای سنّت آموزشدی گذشدته ،بده جهدان بده
گونهای خاص مینگریست و به معانی محدود و خاصّی پایبند بود که درحقیقت بازتابی از پدیدههای جهان به شمار میرفت
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مصلحتاندیشی و باور به ت ییرات جزلی ،از ویژگیهای انسان سنّتی بود انسان سنّتی در برابر تداریخ و جهدان منفعدل بدود و
ازاینرو ،بر عرصۀ حقیقت ،مفاهیم محدود وض میکرد او میکوشید خود را همانند جهان کند ،نه ایدنکده جهدان را همانندد
خود کند جبرگرایی و تقدیراندیشی ،دستاورد نگاه انسان به جهان و چنین تعاملی بود .پیامد چنین اندیشهای آن بود که انسدان
جهان را مسلولِ خود بداند و نه خود را مسلولِ جهان .ازاینرو ،انسان میکوشید جهان را به حدّ خود فروکاهد؛ معنا نیز چندین
سرنوشتی داشت و روندی کاهنده در پیش میگرفت .این روند ،بر تمام دریافدتهدای انسدانی سدایه مدیاندداخت پیامدد آن،
شکلگیری انسانی توبُعدی بود که به معنا نیز توبُعدی مینگریست ،چر که دریافت انسان از جهان ،معنا را شدکل مدیدهدد
تمام این ویژگیهای ذاتی جامعۀ سنّتی ،به سب ِ دوری گزیدن از تفکّرانتقادی است و بیگمان نمیتواند درجامعههدای مددرن
جایی داشته باشد (نو علوی مقدم .)6 :1387 ،در چنین چارچوبی است که انسانِ سّدتتی برپایدۀ آمدوزههدای سدنّت آموزشدی
گذشته ،به جهان بهگونهای خاص مینگریست ،با جهان پیرامون خود به گفتگو میپرداخت و به جهان شکل میبخشید چندین
انسانی به معانی محدود و خاصّی پایبند بود که درحقیقت بازتابی از پدیدههای جهان به شمار مدیرفدت ویژگدیهدای چندین
انسان ستّتی به این ترتید

اسدت« :مصدلحتاندیشدی و بداور بده ت ییدرات جزلدی؛ منفعدلبدودن در برابدر تداریخ و جهدان و

توبُعدیبودن انسان؛ جبرگرایی و تقدیراندیشی؛ کوشش در مسیر همانندسازی خود به جهان و نه همانندسازی جهان به خود
و درنتیجه باور به مسلولبودن جهان در مورد انسان و نه انسان را مسلول جهان دانستن و سرانجام فروکاهیدن جهان را به حددّ
خود» (علوی مقدم )13 :1397 ،تمام این ویژگیها در تذکرههای ادبی بهمثابه متنهای سنّتی و سنّت گرا نیدز دیدده مدیشدود
بسیاری از این تذکرهنویسان ،مصلحت گرا ،منفعل ،تقدیراندیش و باورمند به تفدوّق جهدان بدر سرنوشدت انسدان هسدتند ایدن
سنّتگرایی ،کاربرد تفکّر انتقادی و نگرش آسی شناسی تذکرههای ادبی را دوچندان میکندد بدهویدژه ،پایبنددی کورکورانده و
ناآگاهانۀ تذکرهنویس از سنّت های کژمدارانه ،بر روند تذکرهنویسی آسی

میرساند ،چراکه تذکرهنویس در چدارچو

سدنّت،

دچار دایرهای بسته میشود که مان رشد و بالندگی و گستردگی او میشدود و او را از بهدرهمنددی از نگداهی دبیدق ،علمدی و
انتقادی دور میکند و به افراط ،کژاندیشی و تعص

سوق میدهد نگداه انتقدادی بده تدذکرههدا ،موجد ِ زدودن ضدعفهدا و

کاستیهای ناشی از سنّتگرایی ناروا در روند تذکرهنویسی و تاریخادبیاتنگاری میشود
 .2-3برخی از تذکره ها و متون ادبی و تاریخی گذشته در گذر زمان ،نقش و کارکرد اصلی خود را از دست دادهاندد و بده

یو پدید تاریخی و صرفاً هنری و غیراصلی تبدیل میشوند؛ حدودالعالم ،تذکرهالشعرا ،نفحداتاالندس ،تحفدۀ سدامی ،هفدت
ابلیم ،مجالسالمومنین ،تذکر نصرآبادی ،ریاضالعارفین از این شمار است پیداسدت ایدن تدذکرههدا جایگداهی کده در بافدت
موبعیّتی خود داشتهاند ،در دور معاصر ندارند و در پژوهشهای ادبی معاصر و تحقیقات ادبی روزگار ما چندان جایی ندارندد
و به حاشیه رانده شدهاند نگاه انتقادی به این تذکرهها ،موج

میشود این آثار ،از انزوا و فراموشدی خدارج شدوند ،از محداق

بیرون آیند و بتوانند نقش اساسیتری ایفا کنند اهمیّت عملکرد منتقد در این است که پیش از آنکه این متون طدرد شدده و بده
فراموشی سپرده شوند ،اصول و مهارتهایی را به کار گیرند که با هر وضعیت موجود ،متناسد

بدا دادههدا و بدراین مسدتند و

معتبر بابل دسترسی بتوانند به صحیحترین ارزیابی ممکن دست یابند و اثر را بازشناسایی کنند
 .3-3در چارچو

تفکّر انتقادی و با نگاهی آسی شناختی ،ذهن منتقد با بررسی در تذکرهها و متون تاریخ ادبدی ،تدالش

دارد ارتباطی بین بافت موبعیّتی آفرینش متن تذکرهها و مخاط

و خواننده امروز بیابد همواره بین متنی که در گذشته نگاشته

شده و بازتابند نوع نگاه نویسنده در آن بافت موبعیّتی است و خوانندهای که امروز و در دور معاصدر بده خدوانشِ ایدن مدتن
سنّتی گذشته می پردازد وجود داشته است و نگاه انتقادی به این متنهای سنّتی ،موج

مدیشدود ایدن فاصدله کداهش یابدد و

خوانند امروز ،بیشتر و بهتر میتواند با این متنهای سنّتی ارتباط بربرار کند دبّت و تأمّل در تذکرههدا و متدون تداریخ ادبدی،
ظرفیّتها و توانمندیهای وابعی این آثار را بیشتر نشان میدهد و موج

ارتقای سطح پژوهشگری درحوز تاریخنگاری ادبی
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و افزایش خالبیّت و آفرینندگی ادبی میشود؛ بهویژه که یکی از آسی های که متوجّه تذکرههاست ،رو و ذوق زمانده اسدت
مورّخان ادبی ،بضاوتگران روزگار خدویش اندد کده رو زماندۀ عصدر خدویش را در آثارشدان مدنعکس مدیسدازند فضدای
سنّتگرایانه ،بسته و اختناقآورِ حاکم بر دور حیات نویسند تذکره اینگونه آثار را تحت تأثیر منفی برار میدهدد معیارهدا و
مال های دبیق وعدالتگرایانۀ تذکرهنویس را تحت تاثیر برار میدهد و وی را در بازنمایی و ثبت برشهای ادبدی -تداریخی
با مشکل جدّی روبهرو میکند ازاینرو ،الزم است با واکاوی دبیق ،صحّت و سُقم روایتهای تاریخی و ادبی که تذکرهنویس
در اثر خود بیان میکند ،همواره با نگاهی انتقادی و آسی شناسی کرفکاوانه ،مورد درنگ و تامّل برار گیرد
 .4-3بیگمان ،ذهن خوانند تذکرهها درصورتِ دوری از ح ّ و ب و ،غرضورزی ،بیدبّتی و تنگنظری و بدا بضداوتی
منصفانه ،به تحلیل دیدگاههای مؤثّر و ماندنی تذکرهنویس میپردازد و با شناختِ فضای آفرینش متن به توضیح ،تبین و تفسدیر
فرضیههای نویسند تذکره روی میآورد چنین منتقدی صرفاً با نگاه انتقادی و با آگاهی تاریخی که به اثر دارد ،میتواندد سدیر
تطوّر وتحول تاریخی گذشته را بازشناسد و بادر است به نقش و ارزش تذکره در بافت تاریخی و گفتمان سنّتگرایانۀ گذشته
دست یابد و مرز میان حقایق و اغراقها را تعیین کند اینگونه کرفنگاریها و ارزشگذاریها نسدبت بده تدذکرههدای ادبدی،
مسدتلزم بهددرهمنددی از تفکّددر انتقددادی اسدت؛ تنهددا برپایددۀ تفکّدر انتقددادی و کرف کداوی آسددی شناسددانه مدیتددوان دریافددت
تاریخ ادبیات نگاری نوین ،مولود دو برن اخیر است و این تاریخادبیاتهای نوین« ،از حیث اشدتمال بدر ادوار ادبدی ،تفصدیل و
اجمال ،بلمروهای زبانی ،ادبی و فرهنگی ،مخاطبان فرضی ،شیو فصل بنددی و نحدو دوره بنددی و تقسدیم بنددی موضدوعی»
(فتوحی )206 :1387 ،با تذکرههای ادبی گذشته بسیار متفاوتند این نگاه آسی شناسی مبتنیبر تفکّر انتقادی است کده موجد
میشود منتقد بهدور از ذوق و ایدلولوکی روزگار خویش ،تأثیرپذیری تذکرهها را از بافت تاریخی و موبعیدت سدنّتی آفدرینش
متن تذکره بازشناسد و منصفانه به داوری بپردازد
 .5-3ترسیم گذشتۀ افتخار آفرین ملّتی که برای تثبیت هویدت ملدی خدویش مدیکوشدند و بده ادبیدات روی آوردهاندد ،از
کارکردهای مهمّ تاریخادبیات است ابتدار یو سرزمین میتواند به معرفت درست مردم از پیشدنۀ فرهنگدی و اصدالت هویّدت
ادبی بوم خویش بستگی داشته باشد در چنین مراحلی تاریخ ادبیدات ،رسدالت بزرگدی بدر دوش دارد منتقدد ادبدی بدا انگیدز
باالبردن سطح علمی اثر ،آثار ادبی را گونهشناسی کرده تا بتواند جریانهای تذکرهنویسی را شناسایی ،طبقهبنددی و دورهبنددی
کند ازاینرو ،بایسته است منتقد نهتنها در ایستا نداشته باشد ،بلکه بهدور از تحلیلهای منفرد تذکرهها و بیتوجّهی به تداریخ
اندیشهها ،با درنظر گرفتن فرمها و کانرهای ادبی ،چشماندازهای مطالعاتی تازه و نویی به روی تذکرهها باز کدرده و افتخدارات
ملی را تبیین کند و این ،تنها از راه تفکّر انتقادی میسر میشود
 .6-3بلمروهای پهناور و تودرتو و گاه درهمآمیختۀ تاریخهای ادبی و تذکرهها و گرایشهای بدومی ،دیندی ،ایددلولوکی و
سیاسی ،کار تاریخنگار و تذکره نویس ادبی را برای تعیین حوز پژوهشی خود دچار مشکل میسازد گرایشهای ایدلولوکیو،
اعتقادات فردی متفاوت ،مال ها و مرزهای تعیینکننده ،کارکرد یو رخداد مدؤثّر ادبدی را ت ییدر مدیدهدد و بده تحلیدلهدای
تاریخی -ادبی تذکرهنویس نیز آسی

میرساند و چه بسا وی را به تعصّبات فربهای ،بومی ،نژادی ،دینی و مذهبی سوق دهدد

احساس و در رویدادهای ادبی در یو دور ادبی بنا به تفاوتهای فردی برای مورّخ ادبدی بحدثبرانگیدز اسدت ایدنگونده
موارد ایجا

میکند منتقد کرف نگر با پرسش های اساسی و علمی با تکیهبر نظریۀ ادبی در بدا

تدذکر ادبدی بیندیشدد و بده

نقدی دست یازد که به کار اهل نظریهپردازی ،تاریخادبیات و فرهنگ میآید این کرفاندیشیهدا ودوریگزیددن از تعصدبات
بومی ،نژادی ،سیاسی ،دینی و ایدلولوکیو ،تنها از راه تفکّر انتقادی امکانپذیر است
 -4نتایج و یافتههای تحقیق

بازاندیشی در ضرورت «تفکّر انتقادی» و کارکردهای آن در تذکرهنویسی و تاریخادبیاتنگاری /طوبی سلمانپور و همکاران 17 /

 .1تذکرهها و تاریخادبیاتها ،بازتا

فرهنگ واندیشۀ یو ملت ،فرازوفرود ادبیات و پسدتی و بلنددی اندیشده و فرهندگ،

سنّتپذیری و سنّتگذاری است و بیگمان در تحلیل ،فهم و دریافتِ متون ادبی نیز نقش درخوری ایفدا مدیکنندد؛ ایدن آثدار
بهخوبی میتوانند دو ضدین (تحول /انحطاط -تقلید) را در چارچو

پویایی و ایستایی فرمها و درونمایهها نشدان دهندد ،بده

جریانشناسی ادبی بپردازند و دالیل اعتال یا فروپاشی ادبی و فرهنگی را بازشناسند تذکرهها ،در بسط و گسترش پژوهشهای
ادبی ،به دست دادن روشها و معیارهای در تاریخنگاری ادبی ،تبیینِ مباحث و رویکردهای نقد ادبدی ،جریدانشناسدی ادبدی و
بازتاباندنِ رویدادهای تاریخی-ادبی ،شناساندنِ سنّتهای ادبی و هویّت ملّی ،تبیینِ سنّتگذاریها و سنّتپذیریها و انعکداسِ
پیوندها و مناسبات درونی آثار ادبی در ذوق زیباییشناختی و در رو سنّتها ،توصیف شیو نقد متقدّمان ادبدی ،شناسداندن
و معرّفی ادبیات بومی و زبانهای بومی ،محلی و منطقهای نقش بسدزایی دارد امدا مدبهمگدویی ،کلّدینگدری سدطحینگدری،
شتابزدگی ،نافرهیختگی ،گزافهگویی ،سج پردازی و لفّداظی ،حد ّ و ب دو ،دوریگزیددن از دیددگاههدای اسدتوار و موجده،
پیشداوری و یکسونگری به شماری ازتذکرهها راه یافته است و برای آنکه بتوان به کارکردهای ازجملده جریدانشناسدی ادبدی
وشناساندنِ سنّتهای ادبی در تذکرهها دست یافت ،روی آوردن به تفکّر انتقادی وآسدی شناسدی و آفدتزدایدی از ایدنگونده
پژوهشها بایسته است
 .2ضرورت بهرهگیری از تفکّر انتقادی در بررسی و تحلیل تذکرهها به این ترتی

است :دوریگزیدن از سنّتهدای نداروا،

کورکورانه و کژمدارانۀ ادبی بهسب ِ مصلحتگرایی ،تقدیراندیشی ،منفعلبودن ،کژاندیشی ،تعصّ

و ستیزهگری دربرابر رشد و

بالندگی؛ بازگرداندن کارکردهای دادهافزایی و ارتقای سطح اطالعرسانی تذکرههدا در بسدط و گسدترش اطالعدات تداریخی در
تذکرههای ادبی؛ نزدیوکردن سطح دریافتها و انتظارات خوانند امروزِ تذکرهها و پژوهشگر معاصر با بافت موبعیّتی آفرینش
متنِ تذکرهها و دریافتها و انتظارات تذکرهنویس سنّتگرای گذشته؛ ارتقای سطح کرفنگری و ارزشگذاری خوانند امدروز
نسبت به تحلیلهای درست و دبیق تذکره نویس در شناساندن سدیر تطدوّر و تحدول تداریخی گذشدته و ترغید

خوانندده بده

دوریگزیدن از ح ّوب و ،غرضورزیها و تنگنظریها نسبت به دیدگاههای موثّر تدذکرهندویس؛ کمدو بده گوندهشناسدی،
طبقهبندی و دورهبندی جریان های ادبی درصورت آمیختن تفکّر انتقادی با نگرش نسبت به کانرها و فرمهدای ادبدی؛ بداالبردن
سطح نظریهپردازی ادبی و نقد و تحلیل دبیق و درست علمی متون ادبی و کرفاندیشدی نسدبت بده محددودیّتهدای بدومی،
نژادی ،دینی ،ایدلولوکیو و سیاسی و مواردی ازاین دست
پی نوشت ها
 .1نخستینبار ،واک تذکره را عطّار نیشابوری در نامگذاری کتا خود به کار برد واک «تذکره» به نوشتارهایی اطالق مدیشدد کده
دربار شر احوال و زندگینامۀ مشاهیر اعّم از امیران ،عالمان ،وزیران ،اندیشمندان ،نویسندگان ،شاعران و ادیبان و معرّفی آثار ایشدان
باشد و البتّه بوت غال

تذکرهها شر احوال شاعران است در متون گذشته این آثار با عندوانهدایی مانندد مجمد  ،ریداض ،حدیقده،

روضه و نظایر آن نامیده شدهاند (نو زربانی )40 :1390،نقطۀ عطف اینگونه نوشتارها اثر مهدم و جریدانسدازِ یتیمدهالددّهر نوشدتۀ
ابومنصور نیشابوری است که تا مدّتها یکی از عمدهترین پژوهشهای ادبی تذکرهها بوده و بابلیّتها و امکاندات تحقیقدی زیدادی را
در خود جای داده است مهمترین تذکرههای پژوهشگران تصحیح و انتشاریافته عبارتاند از:

الف .لبا االالبا

از سدیدالدّینعوفی که سیصد معارفه از بدیمترین ایام را دربر میگیرد باوجودی کده بده عبدارتپدردازی،

آوردن سج و مناسبات لفظی و موزون و مقفّی روی آورده ،اساس توجه نویسندگان بعدی برار گرفته است اصل مطل

در زیدر
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پوشش جمالت متکلّف و مصنوع محو میشود و در طنطنۀ کالم او معانی موبوف بر ذهن او گم شده یا فهمیده نمیشدود مانندد:
«شعر دبیقی از کار دقّ و تار دقّ دبیقترست و او را به سب

دبت معانی و ربّت الفاظ دبیقی گفتند» (عوفی)210 :1350 ،

ب .تذکر الشّعرا که دولتشاه سمربندی از امیرزادگان و رجال سرشناس آن را در چهار بخدش تدألیف کدرده و عدالوهبدر شداعران
فارسی زبان ،ده تن از شعرای عر را نیز شر داده است دولتشاه سمربندی در ترجمه هر شداعر برخدی از شدعرای هدمعصدر او و
عالوه بر آن ترجمۀ حال پادشاهان و امرای روزگار وی را که از لحاظ تاریخ اد بابل توجه است ،ذکر کرده که البتده دبّدت تداریخی
و علمی کافی ندارد و در مواردی دچار خطا و سهو شده است ازجمله مهّمترین ایدن احدوال ،آوردن مطالد

بسدیار مفصّدل دربدار

سربداران خراسان است که اطالعات مفیدی به دست میدهد دولتشاه به اشعار مصنوع و متکلّدف بدا دیدد تحسدین مدینگدرد ایدن
انتخا

دبیق ،میتواند بیانکنند این موضوع باشد که در زمان مؤلّف (برن نهم) شعر پر از صنای و بدای بوده است

پ .هفت ابلیم تألیف احمدرازی مشتمل بر ذکر بدالدی کده جدزء ابدالیم سدبعه اسدت بده هفدت بخدش تقسدیم شدده و
مردمشناسی و شر احوال  1560تن از بزرگان در آن آمده است در ترجمۀ حدال رجدال ایجداز و مختصرنویسدی بده چشدم
میخورد و نقد اشعار در آن بسیار کم است
ت آتشکده آذربیگدلی تألیف آباخان آذربیگدلی در دو مجمره و مشتمل بر شر احدوال  842شداعر برحسد

والیدات و

شهرهایی که بدان منسوبند ،همراه با نمونههای از اشعارشان ذکر شدهاند خود در مقدمه ذکر میکند که در آن تعصّ

دوسدتی

یا دشمنی را نادیده گرفته و بیطرفی را رعایت کرده است -که جای بسی تأمّل از نگاه منتقدانه دارد-
ث مجم الفصحا تذکر جامعی است که رضابلی خان هدایت ،احوال و اشعار شعرا را از اولین گویندده شدعر پارسدی تدا
سال  1284ق آورده است مؤلّف مردی دانشمند بوده و در مقدمه ،تصحیح  19اثر را بده او نسدبت دادهاندد البتده چندین کدار
عظیمی خالی از نقص و کاستی نیست مؤلّف بنا را بر ذکر بصاید شاعران گذاشته و شداعری کده در غدزل معدروف اسدت یدا
غزلسراست ،به ناچار از ایشان غزل نقل کردهاست چنانکه از متقدّمین تنها از سعدی ،موالندا و حداف غدزل آورده و دربدار
هاتف مینویسد«:چون درین سفینه غزل نوشته نمیشود به بعضی از بصاید و ترجی او اکتفا رفدت» (هددایت)1175 :1336 ،
آنگونه که از مقدمه برمیآید وی شعرای متقدّم را بلیغ و فصیح میداند تا آنجا که معتقدد اسدت بعدد از حداف  -کده در اوج
است -شاعر دیگری شعری این چنین نسروده حتی متأخّرین و همعصران خودش رضابلی خان هدایت آنچده مطدابق ذوق و
میلش بوده آورده و هرچه را که به آن نظر مساعدی ندارد ذکر نمیکند عوفی شیرازی کده بنابده گفتدۀ خدودش فاضدل بدوده،
معذلو چون به طریق صال

شعر میگفته ،مورد نفرت اوست و تنها به یو بیت از سه هزار بیت دیدوانش بناعدت مدیکندد؛

درحالیکه از کسی چون رشید وطواط  450بیت نقل کرده و از عنصری آنچه یافته است و از فرخی بیشتر اشعارش را
ج .سخن و سخنوران تألیف بدی الزّمان فروزانفر ،بهترین نمونههای شعری را از بهتدرین شداعران و از دبیدقتدرین تدذکر
شاعران به روش علمی اراله کرده است در این کتا  ،شر احوال پنجاه و پنج تن از شاعران از بدیمترین سدخنوران فارسدی
تا خابانی شروانی بهترتی

جایگاه و رتبۀ شاعرانگی بدر اسداس ویژگدیهدای نظدم و مسدلکی تدألیف و تددوین شدده اسدت

(نو ماهیار )147 :1377 ،اینگونه ثبت و ضبط طبقهبندیشده و داشتن ترتید

تداریخی ،ادوار تداریخی شدعر فارسدی ،سدیر

تاریخی زبان و شیو نظم در چهار جلد کمسابقه و بینظیر است نویسنده ،عقلگرایی و خردورزی را میسدتاید و معتقداسدت
«برهان از تقلید برتر و متابعت عقل نجاتدهند بشر است» (همدان  )12 :1387در عدین حدال فروزانفدر بده دالیدل عقلدی و
روانشناسانه از نقل اشعاری که دارای الفاظ یا معانی ناپسند باشد دوری کرده است خود میگوید« :کلیۀ آنچه مخالف اخدالق
و آنچه راج به عشق غیر طبیعی و منافی تمدّن است ،احتراز شده است» و بهگونهای نقد اخالبی شعر بدر خدالف برخدی از
تذکره نویسان ،فروزانفر در انتخا

اشعار ذوق فردی را مال ندانسته و آن را خاص هر فرد میداند وی ،معیار انتخا

اشعار

بازاندیشی در ضرورت «تفکّر انتقادی» و کارکردهای آن در تذکرهنویسی و تاریخادبیاتنگاری /طوبی سلمانپور و همکاران 19 /

را اصول بالغت دانسته که تا اندازهای متداول و مشهور است ،شعر رودکی را پخته و کمال یافته توصیف میکند و اساس شعر
منوچهری را تشبیه و مقایسه و تمثیل میداند که همه از اصول بالغت است
 .2گویا «ما مانند خانوادههای توفرزندی هستیم که همهچیز در همین یو فرزند [ادبیّات] نهاده شده و همه چیدز را بایدد
در همین یو تن جست» (ستاری)136 :1357 ،
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