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Abstract 

Biographies have been a medium to reflect literary thoughts and ideas. Biographers 

have presented their ideas and sometimes reacted to their opponents through writing 

biographies. Therefore, it is expected that two contemporary biographers hold 

different and even opposite views on the literature of their time. Some of these 

biographers have defended the literature of their time and have written to confirm 

and consolidate it, though they have sometimes hardly criticized it. The late ninth 

century AH - coinciding with the last years of the Timurid government - was a 

historic turning point in the struggle between defending the literary past and present. 

In the present paper, we showed that Tadhkira-Al-Shoara and Majales-Al-Nafayes, 

as two biographies of the aforementioned period, were written to answer the 

question of “how do you see the literary situation of your time?” to which they 

provided different answers. Specifically, the present study showed that Tadhkira-Al-

Shoara and Majales-Al-Nafayes are two literary works that, despite being written in 

a common temporal and spatial boundary, are dominated by two different and 
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opposing attitudes towards their contemporary literature. One is written in defense 

of the currents and literary thoughts of its day, and the other stands against the 

literature of its day.  

Keywords: Literary History, Tadhkira, Contemporaneity, Tadhkira-Al-Shoara, 

Majales-Al-Nafayes. 
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  چكيده
گذر ايـن آثـار    از ره نويسان تذكره اند. ها محملي براي بازتاب تفكرات و عقايد ادبي بوده تذكره

اند. پس انتظار  داده مي  اند و گاه به عقايد مخالفشان واكنش نشان كرده آراي خويش را مطرح مي
گـاهي  متفـاوت و   آرايدربارة ادبيـات عصـر خـويش    روزگار هم  نويس هم رود دو تذكره مي

تأييـد و تثبيـت    و در  ايشان گاه مدافع ادبيات روزگار خود بـوده برخي از ند. باش داشتهمتضاد 
انـد.   سختي بر آن تاختـه  ه و بهكردآن انتقاد بعضي از هاي ادبي عصرشان قلم زده و گاه  جريان

 براي تاريخي بزنگاهي تيموريان، حكومت هاي سال آخرين با ، مصادفاواخر قرن نهم هجري
 اثر دو سئالنفا مجالس و تذكرةالشعرا. است بوده اكنونِ ادبي و گذشته از داري طرف ميان جدال
به  شدن در يك محدودة زماني و مكاني دو نگرش متفاوت و متضاد  ود نگاشتهباوج كه اند ادبي

ها و تفكر ادبي روزگارش نوشته  دفاع از جريان در ها حاكم است. يكي بر آنمعاصرشان   ادبيات
 برجسته كرده را شده و ديگري برابر ادبيات عصرش ايستاده و درمقابل آن گذشته و عظمت آن

ادبـي    اوضـاع «اند دو تذكرة مزبور در پاسخ به سؤالِ  نگارندگان در مقالة حاضر نشان داده است.
   اند. هايي متفاوت داده به آن پاسخ نوشته شده و » بينيد؟ روزگار خويش را چگونه مي

  معاصرگرايي. ، معاصرستيزي،سئالنفا مجالس ،تذكرةالشعرا تذكره، ادبيات، ريختا ها: دواژهيكل
 

 sinaradfar@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران، *

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران (نويسندة مسئول) **
fotoohirud@gmail.com  

  05/06/1400، تاريخ پذيرش: 08/03/1400دريافت: تاريخ 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   106

 

  . مقدمه1
از ايـن حـوادث اسـت كـه ايـران        قرن نهم هجري آبستن اتفاقات بزرگي بوده است. پـس 

متحمل تغيير و تحوالت فراواني شده است. از منظـر سياسـي، قـدرت تيموريـان روي در     
موازات  دواندن در ساختارهاي سياسي ايران بوده است. به نهاده و صفويه درحال ريشه  زوال
گزين تسنن شده  در سياست، مذهب نيز متحول شده و تشيع در نظام ديني ايران جايتغيير 

 خوش تحوالتي شده است. پس فرهنگ، دست  مثابة يكي از وجوه مهم است. ادبيات نيز، به
گسسـت    شـد فاصـله گرفـت. ايـن     چه بدان شـناخته مـي   از اين سده، ادبيات فارسي از آن 

درسـت يـا    رخي از مورخان ادبـي نزديـك بـه زمـان مـا،     اي بوده كه منجر شده ب اندازه به
هاي قـبلش بداننـد و سـبك     نادرست، ادبيات عصر صفوي را كامالً متمايز از ادبيات دوره

الشـعراي پارسـي    به هندي را مبتذل بخوانند. از ميان همـين عـده، جـامي را خـاتم     موسوم
 برنياورده است (مثالً، بنگريد به اند كه بعد از وي شاعر بزرگي سر و بر آن بوده  قلمداد كرده

  ).345 ش:  1313شفق  رضازاده
باري، چنين مباد كه گمان كنيم شاعران قرن نهم در همة وجوه ادبي زمان خويش شـبيه  

بلكه شمار فراوانـي  ، اند شده يي شناخته مي»الشعرا خاتم«و هريك به   گام با جامي بوده و هم
نحـو، منتقـدان ادبـي ايـن      همين آيند. به شمار مي بهاز ايشان روي ديگر سكة شعر و شاعري 
انـد. يكـي مـدافع     رأي نبـوده  صدا و هـم  شان هم سده دربرابر وضعيت شعر و شاعري دوره

چه در اين جسـتار توضـيح    ادبيات عصر خويش بوده و ديگري به آن حمله كرده است. آن
يسان قـرن نهـم، از شـعر و    نو داده خواهد شد تفاسير متفاوتي است كه منتقدان ادبي، تذكره

  اند. اوضاع ادبي اين سده ارائه كرده
هـاي رايـج ميـان     ها پاسخ خواهند داد: نگـرش  نگارندگان در اين جستار به اين پرسش

نويسـان چـه بـوده و     هاي قضـاوت تـذكره   ها بوده است؟ سنجه نويسان اين قرن كدام تذكره
عصرشـان را   ري شعر و شاعران هـم روي باهم متفاوت بوده است؟ ايشان با چه معيا ازچه

هـايي   اند كه يكي مدافعش شده و ديگري به آن حمله برده است؟ پاسخ به پرسش سنجيده
نويسان قـرن نهـم را درمقابـل     هاي متفاوت تذكره گيري از اين دست اسباب و علل موضع

 النفـائس  مجـالس ق) و  892(نگـارش:   الشـعرا  تـذكرة شعر و شاعران روشن خواهد كـرد.  
  ترين منابعِ تحقيق حاضرند. ق) اصلي 896نگارش: (
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  ياكنون ادب ايرودررو: گذشته  دگاهيدو د. 2
كنيم كه ناظر بر وضعيت شعر و شـاعري   هاي يادشده آغاز مي بحث را با دو گزاره از تذكره

  اند: در قرن نهم

.. در ايـن  اند . كار و اعيان روزگار محترم و مقبول بوده اين فرقه هميشه نزد سالطين كام
كـه نـااهالن و    آن سـبب  روزگار پاية قدر اين فرقه شكست يافته و متنزل شده است. بـه 

اند، هرجا گوش كني زمزمة شاعري اسـت و هرجـا    استحقاقان مدعي اين شغل شده بي
داننـد   كني لطيفي و ظريفي و ناظري است، اما شعر از شعير و ردف از رديف نمـي   نظر

  ).10 : م 1900شاه سمرقندي  (دولت
طبعان اين دور خجسته و روزگار فرخنده، كه در يمن دولت و نتيجة  شعرا و خوش

قران در اغلب اقسام شعر، خاصه در طرز غزل كه از ديگر اقسام  تربيت سلطان صاحب
اوايـل رسـانيده و    انگيزتر است، سالست و لطافت تركيـب را بـه   پرور و نشاط آن روح

  ).لو : 1363اند (نوايي  جاي آورده كه شرط است بهجا نزاكت و غرابت معني را تاآن

نويساني است كه در يك بازة زمـاني و مكـاني آثارشـان     شده از تذكره هر دو گزارة نقل
شـاه هـم نـوايي در دهـة آخـر سـدة نهـم هجـري و در هـرات           انـد. هـم دولـت    نوشته  را

انـد. گـويي از    شـده سـان بيـان    اند. هر دو گزاره نيز در پاسخ به پرسشي يـك  نگاشته  تذكره
بينيــد  صاحبانشــان پرســيده شــده كــه وضــع شــعر و شــاعري روزگارتــان را چگونــه مــي

سان است.  ها) ديگرگون و نايك ها (گزاره سان، پاسخ سنجيد؟ برخالف اين پرسش يك مي  و
  اكنون بايد پرسيد چرايي اين ناسازي در چيست؟
تقابـل ميـان دو نهـاد تعبيـر كـرد؛      توان به  تخالف و ناسازي ميان دو گزارة مزبور را مي
گرداند و نهاد ديگري  روي برمي نهد و از آن  نهادي كه شعر و شاعر معاصرش را وقعي نمي

كنـد. اولـي از معاصـرانش اعـراض      توجه قلمداد مي مند و قابل كه شعر معاصرش را ارزش
يان گذشـته و  گرايد. چنين تقابلي م پردازد و ديگري به معاصرش مي كند و به گذشته مي مي

  اكنون پيوسته برقرار است.
شناسـي،   اكنون در ابتداي حضور و بروزش زير ساية گذشته قرار دارد. از منظـر زيبـايي  

واجـد  و منـد  قـدرت  فرهنگ،گرفتنش در  و ريشه  سبب ديرينگي به زباني، و فكري، گذشته 
ـ    اش در  دگاريحقيقت و اصالت است. اين نهاد معتقدانش را مجاب كرده كـه تـداوم و مان

طول زمان باعث اصالت و حقيقتش شده است. لكن، اكنون در تالش است تا از اين قدرت 
كننـد تـا خـويش را     بكاهد و از زير سلطه خارج شود. اين دو در جدالي مداوم سـعي مـي  
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خدمت گرفته كه با گذر زمان نامشـان بـر جريـدة     اثبات برسانند. گذشته سربازاني قوي به به
كند با شكست اين قدرت  است. اما اكنون تالش مي  بوم ثبت و تأييد شده و رزمفرهنگ يك 

  نام خود را وارد درونة فرهنگ يك ملت كند.
» گردنـد  گشته به هيواليي در خيال مبدل مي تمام پيشينيان فراموش«كه بلوم گفته:  چنان

يـك طـرف،   شوند؛ جـدالي كـه دو سـويه دارد:     و شاعران جديد وارد جدالي با ايشان مي
شدن. تالشِ اكنون نيز بر پيـروزي در   دلهره از تأثيرپذيرفتن و ديگرسو، نگراني از فراموش

تنهـا   همين جدال استوار شده است. گذشته در مقامي بـاالتر از رقيـبش قـرار گرفتـه و نـه     
جايگـاه تأثيرگـذاري اسـت. گذشـته خـود را از       ترسي از تأثيرپذيري ندارد، بلكه خـود در 

گي رهانيده و اكنون است كه اگر خـويش را در درونـة فرهنـگ ثبـت نكنـد،      شد فراموش
  شود. فراموش مي

داري از  اي بـه طـرف   انـد. عـده   هـاي مختلفـي ايفـا كـرده     در اين جدال منتقـدان نقـش  
عصرشان را برجسته كنند و ايشـان   اند تا شاعران هم عصرشان پرداخته و تالش كرده  ادبيات

موش شوند. برخي نيز درمقابلِ شـكوه گذشـته سـر خـم كـرده و      را ياري دهند تا مبادا فرا
روي  و ازهمـين   دفاع و اعتنـا ندانسـته   احتماالً ادبيات روزگار خويش را دربرابر گذشته قابل

  اند. گذشته را برجسته كرده
  

  : معاصرستيزا الشعرةتذكر 1.2
محاقِ فراموشي خزانده و   بهشاه سمرقندي اكنونِ ادبيِ خويش را  در قرن نهم هجري، دولت

عنـوان نماينـدة ادبيـات     مند جلوه داده اسـت. او، بـه   آن را ناديده انگاشته و گذشته را شكوه
ساختن گذشـته   راندن اكنون و برجسته حاشيه گذشته و سنت ادبي، همة تالشش را صرف به

اكنـون  بردهـاي خـويش را در معاصرسـتيزي بـا      چون هر منتقـدي، راه  است. وي، هم  كرده
  كار برده است. اش به ادبي

سـبب   نويسـان بـه   اي از تـذكره  معاصرستيزي بدين جهت جعل شده تا نشان دهيم عده
گريزنـد و   رأيي و توافق با شعر معاصر (يا بخشي از آن) از معاصـران خـويش مـي    هم  عدم

نـويس در   اي برخاسـته از فقـداني اسـت كـه تـذكره      پذيرنـد. چنـين پديـده    ايشان را نمـي 
يابـد. نايـافتن    كاود، اما آن را نمي خواهش اكنون را مي يابد. او براي يافتن امر دل مي  ونشاكن

سـمت ديگـري    نظر كند و به ها عزلِ شود كه وي از ذكر معاصرانش يا بخشي از آن منجر مي
خـواني فكـري، زبـاني، و     سوي معاصراني است كه با ايشان هـم  سوق يابد. حركت او يا به
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نـويس   . تذكره گرد يعني نپذيرفتن اكنون و اقبال به گذشته گرد است. عقب قبدارد يا ع  ادبي
شـاه از   كشد. دولت برمي  پذيرد. درمقابل، گذشته را خيزد و آن را نمي ستيز برمي با اكنونش به

هاي ادبي روزگارش احساس معاصرت نكرده و  نويساني است كه با جريان آن دست تذكره
  از ايشان گريخته است.

  

  گرا : معاصرالنفائس مجالس 2.2
پـرور دربـار    ، اميرعليشـير نـوايي، وزيـر فرهنـگ    تذكرةالشـعرا در موازات زمـاني و مكـاني   

ــا نگــارش    حســين ســلطان ــايقرا، ب ــائس مجــالسب ــات   النف ــاع از ادبي ــدي در دف ــام بلن گ
شـاه، گذشـته را رهـا و خـود را نماينـدة ادبيـات        برداشت. او، بـرخالف دولـت    معاصرش

روزگارش را بركشد و  معرفي كرده است. نوايي متعهد شده تا شعر و شاعران همروزگارش 
تـوان او را   روي، مـي  شدن در تالطـم تـاريخ ادبيـات برهانـد. ازهمـين      ايشان را از فراموش

سـويي   داري و هـم  معاصرگرا قلمداد كـرد. از ايـن اصـطالح نيـز بـراي درك بهتـر طـرف       
  شود. صرش استفاده ميها و شاعران معا نويس با جريان تذكره

گفتن به پرسشـي كـه از ايشـان دربـارة كيفيـت ادبيـات        نويس براي پاسخ هر دو تذكره
بردها در آثار هـر دو   اند. اين راه بردهاي گوناگوني استفاده كرده عصرشان پرسيده شده از راه

  گيرند. ديگر قرار مي رديابي است و عمدتاً دربرابر يك نويس قابل تذكره
  

 دوگانه يها تقابل. 3

  برتري گذشته يا اكنون 1.3
شاه دربارة وضع شعر و شاعري روزگارش شامل انتقـادي سـخت بـه جايگـاه      گزارة دولت

اي، گفتـه اسـت كـه شـاعران در گذشـته نـزد        شاعران روزگارش است. او، ضمن مقايسـه 
ت. وي اند، اما حال پايگاهشان شكست يافته و متنزل شده اسـ  سالطين و اعيان قدرمند بوده

اما حاالت و تذكرة فضال و مستعدان اين روزگار را قلـم  «از ثبت معاصرانش اعراض كرده: 
 )482 م:  1900شاه سمرقندي  (دولت »تواند آمد ضعيف اين نحيف از عهدة تحرير بيرون نمي
گرايـي   روزگارش اكتفا كرده است. همـين تقليـل   و سرانجام به ذكر هفت نفر از شاعران هم

گانه نياورد و  ر ذكر معاصرانش باعث شده نام ايشان را ذيل يكي از طبقات هفتشاه د دولت
  دهد.   خاتمه را به ايشان اختصاص
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شاه در بيان وضعيت شعر و غزل عصرش نمايان شـده اسـت. او    ناسازي نوايي با دولت
عر، كه گويندگانِ علمِ نظم و استادانِ فنِ ش«نظري كلي دربارة مقام شاعران ايراد كرده است: 

باشند، گروهي بس ارجمند و قـومي   معاني مي كان ناك تابو لعل  دقايقگوهر پاك درياي 
). اين نظر شامل پايگـاه شـاعران معاصـر او نيـز     له : 1363(نوايي » مند هستند بسيار شرافت

شود. ذكر حدود چهارصد شاعر معاصر نشان از ايـن دارد كـه ايشـان مقـامي مهـم نـزد        مي
  اند. داشته  نوايي

  

  معما و معماسرايان 2.3
هاي ادبي در قرن نهم معماسرايي بوده است. خيـل عظيمـي در ايـن     ترين جريان از برجسته

) 37 - 34را برگزيدند (همان: » معمايي«سده به سرايش معما گرايش داشتند. برخي تخلص 
و تأليف رساالتي  الدين علي يزدي، به تدوين علمي معما اقدام كردند اي، مانند شرف و عده

). خراسـان  373 : 1349؛ واصـفي  266، 96، 58، 49، 25دربارة اين فن مرسوم شد (همـان:  
). پررنگي 376 محملي براي معماسرايان شد و از شهرهاي ديگر بدان رجوع كردند (همان: 

تقل عنوان گروهي مسـ  آوردند به اي بود كه افرادي كه به اين فن روي مي اندازه  بهاين جريان 
بـود از حضـور     ). مجالس ادبي آن دوره نيز مملـو  دادند (همان در هرات به حيات ادامه مي

ها به  معماسرايان و معماشكافان. معما مبدل شده بود به علم و فني كه افراد زيادي را ساعت
  داشت. خود مشغول مي

از اثرش را  اي گيرد بخش عمده عنوان يكي از معماسرايان اين قرن، تصميم مي نوايي، به
، 45، 44، 38، 33، 27، 23، 17، 9 : 1363به ذكر معما و معماسرايان اختصاص دهد (نـوايي  

46 ،49 ،58 ،60 ،64 ،65 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،75 ،83 ،91 ،92 ،96 ،100 ،103 ،106 ،
نوابودن نـوايي   مندي و هم ). اين حد از توجه به معما ريشه در عالقه114، 113، 112، 107
مقصـد   ،در آن زمـان «اين فن دارد. واصفي توجه عليشير به معما را چنين توصيف كرده:  با

] بر آن مقصور [و محصور] بود كـه منظـور    اهل فضل [و كمال ةاقصى و مطلب اعالى هم
» اى برابر معمـا نبـود   براى تقرب بدان جناب هيچ وسيله گردند و از نظر كيميااثر اميرعليشير

  ).373(همان: 
مقايسـه كنـيم،    النفـائس  مجـالس شـاه بـا    دولت تذكرةگر تعداد معماسرايان را در حال ا

شاه به معماهايشـان اشـاره    تر است. تنها سه نفر هستند كه دولت مراتب سنگين نوايي به  كفة
شاه به اين جريان  ). گويي دولت496، 412، 378 م:  1900شاه سمرقندي  است (دولت  كرده



 111   )محمود فتوحي رودمعجني(سعيد رادفر و  ... معاصرگراييدرباب معاصرستيزي و 

 

دهد:  اش را چنين توضيح مي گي عالقه اشته است. او خود سبب بياي ند ادبي توجه و عالقه
شود و چون اين ضعيف را درين علم چندان  از اين معما چندين اسم مختلف استخراج مي«

). با اين توضيح دور نيست كه بسياري از 413(همان: » المستخرج علي العهدةوقوفي نيست 
اش  او بـا جريـان رايـج در اكنـونِ ادبـي      معماسرايان قرن نهم از تذكرة وي حذف شـوند و 

همه معمـا و معماسـرا نشـان     رأي نگردد و به آن التفاتي نداشته باشد. اما نوايي با ذكر آن هم
سـو بـوده و در راه دفـاع و اعـتالي      هاي ادبي اكنـونش هـم   ترين جريان داده با يكي از مهم

  كوشيده است.  آن
  

  عوام و توده 3.3
» تـوده و عامـه  «شاه و معاصرگرايي نوايي با اكنونشان  ستيزي دولتترين عامل معاصر بنيادي

هاي مختلـف جامعـه شـدند. عرصـة      هستند. در قرن نهم افراد بسياري از عوام وارد عرصه
تـر زايـش    هاي مستعد براي پذيرش اين طبقـة اجتمـاعي بـود. پـيش     فرهنگ يكي از حوزه

دربار بود. شكاف ميانِ ايشان و  فرهنگ در دستان خواصي بود كه محمل حضورشان عموماً
ديگر نزديك شوند. اما  تر از آن بود كه اين دو گروه به يك هاي فرهنگي عميق توده در حوزه

نورديده شد و قرابت ميان ايـن دو گـروه    ها درهم  در همين دوره است كه مرزهاي ميان آن
  حاصل آمد.

در ايـن مـورد از دربـار    زعامت فرهنگ را افـرادي از جـنس تـوده برعهـده گرفتنـد و      
توان تبيين كرد كه شعر و شـاعري در ايـن    داد فرهنگي را چنين مي مركززدايي شد. اين رخ

عصر منحصر و متمركز در دربار نيست و وارد درونة اجتماع شده و به ميان تودة مردم آمده 
بسـته بـه   دار و وا است. شعر و شاعري ديگر خلعتي نبود كه فقط بر تنِ فضال و ادبـايِ نـام  

ـ ادبي در ميـان    توانستند به آن دست يازند. زندگي فرهنگي دربار درآيد، بلكه تودة مردم مي
چـون   مردمِ عادي هرات و اطراف آن، مانند ماوراءالنهر و سمرقند، رونق داشت و ايشان هم

يي از دربـار  مركززدا). 20 ،19: 1349دار و موجد هنر و ادب بودند (واصفي  اشراف دوست
هــا  نبــود و در ديگــر حــوزهمحــدود تســري قــدرت در اجتمــاع بــه شــعر و شــاعري  و 

عرصـه آينـد و    طلبيده كه افراد عادي نيز به شد. گويا شرايط كلي آن روزگار مي مي  مشاهده
هايي كه قبالً در اختيار و انحصار نهادهاي مخصوص بود راه يابند. در چنين  بتوانند به حوزه

كه خواص در  چنان و هم 1شود ن عام و خاص درهم شكسته ميفضايي است كه مرزهايِ ميا
  اند، عوام و تودة مردم در جلوات فرهنگ حضور دارند. هنر و فرهنگ دخيل
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توان به مجالس فرهنگي و شعري پررونق آن روزگار اشاره  هاي اين جلوات مي از محمل
: همان( امانى   موالنا گرى اننخود برييا دكانِ  مالزاده مجلدچون دكانِ  ها، هم كرد. اين مجلس

قشـر از    شد، محلِ هنرنمـايي ايـن   كه در هرات و اطراف آن برپا مي ،)291  ،2ج   ؛138 : 1 ج
محل  )؛403، 177، 1: ج 1349؛ واصفي 64، 47، 30: 1363مردم بوده است (بنگريد به نوايي 

فروش،  حلواگر، كفش دار، خياط، مناسبي كه در آن مردمِ عادي و صاحبانِ حرفي مانند حجره
  بگويند.  توانستند شعر ) مي118، 79، 72، 67، 47، 46: 1363مال (نوايي  و خشت
يكي از داليل اين امر گسترشِ سواد و علم در جامعه است. خراسان و هرات قبلة  گويا

ها  هاي فراواني در آن آمدند و مدارس و خانقاه شمار مي اندوزي آن روزگار به تحصيل و علم
شـدند   روي افراد بسياري براي كسب علـم بـه ايـن منـاطق گسـيل مـي       بود و ازهمين داير

). وجود مدارس صرفاً منحصر به خراسان و هـرات  120، 97، 94، 92، 91، 72، 65  : (همان
وساز و عمارات وقفيـه   دليل عنايتي كه از سويِ اُمرا و زعماي جامعه به ساخت نبود، بلكه به

نهـاد   مـي   ها در سـطحِ ايـران فرهنگـي رو بـه فزونـي      و خانقاه وجود داشت، تعداد مدارس
تبــعِ ايــن  بــه ).390 ، 247، 223 ،2 ج ؛146، 40 ،1 ج: 1349 يواصــف ؛91، 70، 39  (همــان:

طريق بر  همين هاي سطح شهر بروند و به توانستند به مدارس و خانقاه فزوني عموم، مردم مي
  2).77: 1397شد (رادفر  شمارِ افراد باسواد افزوده مي

اي موافـق حضـور    اي طبيعتاً دو نگرش مختلف را برانگيخت. عده سابقه چنين پديدة بي
وحسب برخـودار بـوده، از    كه از نسب هاي مختلف بودند. نوايي باوجوداين عوام در عرصه

تودة مردم فاصله نگرفته و نام ايشان را از قلم نينداخته اسـت. اميـري و كسـب قـدرت در     
بـوده اسـت. او    هاهاي همة قشـر  رضايت و پاسخ به خواسته به جلب ها منوطروز  هرات آن

آميز برقرار  اي مسالمت جامعه رابطه هايدليل تشكيل يك مركز ادبي در هرات با همة قشر به
هـاي   انـد، اميـرزاده   سـروده  و به ايشان توجه كرده است؛ به شاعران، فاضالني كه شـعر مـي  

  خراسان، و به سالطين و فرزندانشان. خراسان، فضال و ظرفاي غيرممالك
)، 108 : 1363بـود (نـوايي     هـاي خراسـان   شاه، كه يكي از اميـرزاده  ديگر، دولت سوي در

انحاي مختلـف   اش به نگاهي تحقيرآميز به افراد طبقة فرودست جامعه داشت. وي در تذكره
  عوام را تحقير كرده است.

  

 اعتبار است سخن عوام بي 4.3

پـايگي   داند. او بارها به عدم اصالت و بـي  سخن عوام را فاقد اعتبار مي شعراتذكرةالصاحب 
آن سـخنان  «گويـد:   احوال ناصرخسرو مي هاي ايشان اشاره كرده است. مثالً، ذيل شرح گفته



 113   )محمود فتوحي رودمعجني(سعيد رادفر و  ... معاصرگراييدرباب معاصرستيزي و 

 

گويند كه چندگاه در طاقي نشسته و به بوي طعام زنده مانـده سـخن عـوام اسـت و      كه مي
حالــت را از محمــد بدخشــي ســؤال كــردم، فرمودنــد نــدارد و ايــن ضــعيف ايــن   اعتبــار
  احوال واسع جبلي گفته: يا در شرح». ندارد  اصلي

هـا كـه    چه مشهور است كه عبدالواسع جبلي در اول حال جلف و عامي بـوده و آن  آن
گفتـه سـخن عـوام اسـت و در هـيچ تـواريخ        بندند كه در اول چگونه شعر مي مي  برو

شـاه سـمرقندي    قلم نيامد، همانا اصلي ندارد (دولت ه بهام از آن جهت درين تذكر نديده
  ).456، 225چنين، بنگريد به  ؛ هم74، 64 م:  1900

1.4.3 نژاده نيستند عوام  
كنـد.   سختي انتقاد مي گرفتن عوام به كشيدن ميان عوام و خواص، از قدرت شاه، با خط دولت

اي  مناصـب ديـواني، كـه نتيجـه    گرفتن اين گروه اجتماعي در  اي به قدرت وي، ضمن اشاره
  نمايد:  خواهد كه اين قشر را از سر مردم دفع شان، از پادشاه عصرش مي است از باسوادي

ت دارد و سـيرت        حق تعالي اين پادشاه عادل را، كه عـدلش بـر عـدل انوشـيروان مزيـ
ها بر سر امت محمـد مختـار    پسنديدة او نزديك است به سيرت خلفاي راشدين، سال

دارد تا دست تطاول بداصالن و دونان را از سر رعيت كوتاه گرداند و اين قاعده   پاينده
اند و جمعي كه كار ايشان  دست جفا گرفته  بچگان و روستاييان قلم استيفا به كه جوالهه

زننـد و   و پدران ايشان گاوبندي بوده اكنون دم از سياقت ديواني و عمـل سـلطاني مـي   
  شكست شرع و سنت است درين كار نقصان دين و ملت و

 به كه آيد علم ناكس را به دست   تيغ دادن در كف زنگـيِ مسـت  
هـا و   الناس و مـردم ديـه   رود كه بازاريان و عوام كه مشاهده مي كلّي دفع فرمايد. چنان به

سپارند و چون درين علم انـدك   صحرانشينان فرزندان خود را به علم رقوم و سياق مي
شوند و فسـاد ايـن اراذل بـه     داري مشغول مي استحقاق يافتند به عمل بهمايه وقوفي نه 

  ).179 رسد (همان:  مي  مسلمانان

انـد و   شاه از قشر عـوام  ها به اين سبب است كه افراد معاصر دولت همة اين خوارداشت
منـدي گذشـته بـر آن بسـيار      شـاه در شـكوه   اي اسـت كـه دولـت    نكتـه  نژاده نيستند. نسب

ــ مــي  تأكيــد بينــد و گذشــتگان را از آن  د. او معاصــرانش را عــاري از ايــن صــفت مــي كن
پررنـگ اسـت    تذكرةالشـعرا دانـد. تأكيـد بـر نسـب و نژادگـي گذشـتگان در        مي  برخوردار

  ).519، 517، 516، 513، 509، 495، 470، 462، 450، 357، 249، 235، 225، 195  (همان:
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يـل مزبـور، بـا عـوام برخـورد      نـويس، بـه دال   دهنـد هـر دو تـذكره    شواهد نشـان مـي  
اند: يكي نتوانسته با حضور ايشان در جامعة ادبي كنار بيايد و بنابراين از ذكـر   داشته  متفاوتي

ايشان گريخته و ديگري عوام را درمقام اجزاي سازنده و زندة يك اجتمـاع ديـده كـه حـق     
  اند. ريخ را داشتهماندگاري در تا

   قصيده و غزل 2.4.3
ث ما، غزل قالب مسـلط بـوده اسـت. عمـوم شـاعران ايـن قـرن غـزل را         در دورة موردبح

غزل اما اهميتي قصيده و ديگر قوالب شعري نبود،  معناي بي گفتند. البته، اين به مي  »حافظانه«
  توانسته بود اهميتش را، كه از قرن هفتم به بعد نصيبش شده بود، حفظ كند.

ويژه غزل را به سالست و لطافت  م شعر بهكه اغلب اقسا اين سبب نوايي معاصرانش را، به
هـاي او از اشـعار    لـه). انتخـاب   : 1363نوايي اند، ستايش كرده است ( تركيب اوايل رسانيده

اسـت. وي     به مطـالع غزليـات بـوده    معاصرانش هرچند قصايد را شامل شده، اكثراً معطوف
تـر از   روي بـيش  هميندست دهد و از هاي مختصري از اشعار معاصران به سعي داشته نمونه

همه به مطالع و ابتداي هر شعر توجه كرده است. درباب نقد بر غزليات و قصايد معاصران، 
  نوايي به صفاتي چون خوب و بد و نيك و در يك مورد غرّا بسنده كرده است.

امـا نگـاهش   ، شاه چه در نقد شعر چه در انتخاب به غزل هم توجه كـرده اسـت   دولت
توان بـه   تر مبذول به قصيده بوده. از ميان صفاتي كه براي هر دو قالب انتخاب شده مي بيش

شاه با صـفاتي ماننـد نيكـو، خـوب،      دولت تذكرةاهميت قصيده در اين اثر پي برد. غزل در 
مستحسن، مرغوب، و نازك آمده است. اما قصيده در نظر وي از صالبت و فخامت خاصي 

تر از همه غرّا  روي به صفاتي مانند مصنوع، شريف، محكم، و بيش وده و ازهمينبرخوردار ب
هيمنة قصيده در «(دوازده مرتبه) موصوف شده است. اتصاف قصيده به غرّابودن شباهت به 

شاه درپي تداوم و بازآوري سنت گذشته بوده است. او بـا ايـن    دارد. دولت» سبك خراساني
انـد.   عصـرش بـوده   شـته را بـه رخ آنـاني بكشـد كـه هـم      مندي گذ خواسته شكوه عمل مي
هـا و مطـالع توجـه نكـرده؛      بيـت  هاي او نيز برعكس نوايي است. وي صرفاً به تك انتخاب

ها هم خويش را مصروف ثبت قصـايد و غزليـات    بيت درعوضِ ثبت موجزوار مطالع و تك
  صورت كامل كرده است. آن هم به

ي شعري است. نوايي به ها اجوبه به سينو دو تذكرهنكتة درخورتوجه ديگر، اشارات هر 
روزگارانشـان، از غـزل و    جواب شاعران معاصرش، چه به شعر گذشتگان چه به شـعر هـم  
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شاه نيـز بـه ايـن جريـان      دولت 3ها اشاره كرده است. قصيده و مثنوي گرفته تا جواب مطلع
هـاي شـعري    ارة جـواب اما آن را نه دربارة معاصران خويش، بلكه درب، توجه داشته است

 4هـاي ديگـران   هايي كه بر آثار نظامي و غزل قدما به قدما برجسته كرده است. او به جواب
هـاي قصـايد را برجسـته     تر از همه سعي كرده اجوبه نوشته شده توجه داده است، اما بيش

منـدي و اشـرافيت    قصيده در نظر وي ارجمندتر بوده و راهي براي يادآوري شـكوه  5كند.
  ران پيشين.شاع

  

  درباري ـ . اشرافيت ادبي4
هاي بازگشتيان دربارة انحطاط شـعر در عصـر صـفوي نـاظر بـه       يكي از مشهورترين گزاره

فقدان شاهان شاعرپرور است. در نظـر ايشـان، رشـد ادبيـات در گـرو حمايـت اشـراف و        
تـوان   ). بـا عنايـت بـه همـين گـزاره، مـي      581: 1397است (فتوحي رودمعجنـي    سالطين
  سو با مدافعان ادبيات درباري و سنت قدما دانست. شاه را هم دولت

وكتـاب بـوده اسـت.     حسـاب  هـاي هنگفـت و بـي    شعر گذشته مملو از ثروت و صـله 
اند. اشخاص سياسـي   سبب ارتباط با دربار، از تمكن مالي فراوان برخوردار بوده شاعران، به

دليـل نسـب    شـاه، بـه   انـد. دولـت   شتهدليل حمايت از فرهنگ و اعتالي آن اهميت دا نيز به
ديـده كـه اوضـاع     مدار بوده و در ميان شاعران معاصرش عوامي را مـي  خانوادگي، اشراف

سبب، از پذيرش ايشان سر باز زده و بـه همـان    همين شان اصالً مساعد نبوده است. به مالي
وزگـارش  ر همتي شاعران هـم  گذشتگان پرداخته است. او از اوضاع نامساعد مالي و پست

سلطان لگني از طال به سـلمان سـاوجي   «تر از گذشته ياد آورده است:  ناراضي بوده و بيش
همت بزرگان آن «و » بخشيد. تربيت سالطين فضال را به روزگار گذشته بدين صفت بوده

روزگار چنين بوده و لطايف طبع شعرا و فضال بدين مثابه و اكنون اگر شاعري از ممدوح 
» كنـد  غم طلب كند، حقير ندانند و منّت دارند كه تخفيـف تصـديع مـي   خود دو خروار شل

  ).80 ،258 م:  1900شاه سمرقندي  (دولت
  

  صله 1.4
پردازي توجه داده است. او اين سنت  اش به سنت صله شاه از نخستين صفحات تذكره دولت

هايي كه ايشان به شاعران داده اشـاره   ) و به صله7 هاي پيامبر پيوند داده (همان:  را به مجلس
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حضرت رسالت به صلة شعري كه حسان به روز غزاي خندق جهـت رسـول   «كرده است: 
شده از سـوي شـاعران    هاي هنگفت دريافت (همان). او به پول» يدصلعم گفته بود بدو بخش

از شعراي عجم استاد رودكي را امير نصر ابن احمد ساماني صلة نظم كتاب «نيز توجه داده: 
، 129، 65، 33؛ نيـز بنگريـد بـه    10(همـان:  » هشتاد هزار درم نقره انعام فرمود دمنه و  كليله
131 ،165 ،177 ،261.(  

  

  شاعران درباريشعر و  2.4
هـا   گيرنـد؛ يكـي از آن   خـدمت مـي   دربارها براي توسع قدرتشان ابزارهـاي متنـوعي را بـه   

مثابة ابزاري در گسترش قدرت فرهنگي و سياسـي هميشـه كارآمـد     است. ادبيات به  ادبيات
روي، دربارها مملو بوده از شاعران و منشيان و نويسندگان؛ افرادي كه با  بوده است. ازهمين

انـد.   كـرده  د مدحي و تقديم كتب به ممـدوحان خـويش نـام ايشـان را جاودانـه مـي      قصاي
شاه از نام اين دست شاعران پر است؛ شاعراني كه گاه مانند عنصري و معـزي   دولت  تذكرة
هـايي   يي يافته و گاه مداح سلطان يا افرادي صـاحب قـدرت و خانـدان   »الشعرا ملك«مرتبة 

  ).264، 239، 225، 149، 142اند (همان:  صاحب مكنت بوده
  

  جايگاه واالي سياسيون 3.4
شاه فراوان است. اغراق نيست اگر بخشي از كتـاب   دولت تذكرةشمارِ سياسيون يادشده در 

حال  از شرح  شاه بنا را بر اين گذاشته كه، پس نگاري افراد سياسي بدانيم. دولت حال را شرح
زير، و يا يك خاندان سياسي صاحب قـدرت  شاعر، زندگي افرادي مانند سلطان، امير، و  هر

حـال ايـن    زيسته بياورد. در برخي موارد شرح اي را كه شاعر در آن مي و مكنت همان دوره
مرتبـه بـه زنـدگي افـراد      45نامة شاعران شده است. نزديك به  تر از زندگي اشخاص مفصل

شـاه بـا    وادگي دولتسياسي اشاره شده؛ اشارتي كه محتمالً برخاسته از قرابت فكري و خان
علت اشرافيت نَسبي و حسبي بايد در تـاريخ مانـدگار شـوند     اي كه به اين طبقه است. طبقه

  ).473، 453، 407، 394، 350، 311، 292، 227، 209، 184، 153، 130  (همان:
  

  مند است شاعر قدرت 4.4
شده ايشان اكثـراً مـالزم و    پرور از شاعران باعث مي هاي فرهنگ حمايت سالطين و خاندان

نديم شاهان باشند و از پايگاه اجتماعي وااليي برخوردار شوند. احترامـي كـه شـاعران نـزد     
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شاه مهم بوده است. او، كه قدر ايـن فرقـه را در عصـر     اند در نظر دولت اكابر و اعيان داشته
استحقاقان برشمرده، با حسرت از مقام ايشان در گذشته  يافته و ايشان را از بيخودش متنزل 

امـا  ، انـد  مند داشته كه موردتوجـه همـه قـرار داشـته     شاعراني قدرت ياد كرده است. گذشته
  اند.  شاه در نظرش فاقد اين جايگاه شاعران معاصر دولت

بخشيده و موجـب بـه    ر خاصي ميهاي سياسي به او اعتبا ارتباط شاعر با افراد و خاندان
شده است. هركس در علم شعر ماهر بوده اميـر قبيلـه و    قدرت و مكنت رسيدن شاعران مي

  كه امرؤالقيس پادشاه بـود و اميـر عنصـري بـه عهـد سـلطان       چنان شده است؛ هم قومي مي
ي شاه منصب نديم الدين ملك غزنوي مرتبة امارت يافت و اميرمعزي را سلطان جالل  محمود

  ).218، 138  ؛ نيز بنگريد به10مجلس خاص بخشيد (همان: 
انـد؛   جسـته  اي بوده كه در برخي موارد حكام و وزرا به او تقرب مي قدر شاعر در مرتبه

االوقـات در طلـب صـحبت     الدين تبريزي جاهي بر كمال داشت و حكام و وزرا دائم همام«
  )....، و 310، 304، 273، 218(همان: » اند بوده مي  او
  

  مند است شاعر ثروت 5.4
بلكـه وضـع مـالي ايشـان     ، شان خالصه نشده است قدرت شاعران صرفاً در شعر و شاعري

انـد.   شاه بـوده اسـت. شـاعران در ايـن تـذكره صـاحب ثـروت فـراوان بـوده          مدنظر دولت
كله از آن شهره شده و  غايت متمول بود و صاحب مال بود و به شصت  به«منوچهري   مثالً،

، 45  ؛ نيز بنگريد بـه 40(همان: » سبب شعر و شاعري حاصل آمده است اموال او را بهجميع 
118 ،128 ،152 ،156 ،218 ،258 ،266 ،327.(6  

؛ دهـد  اي است كه گذشته را بر اكنون غلبه مي شاه انبوهه دولت تذكرةموارد در   همة اين
از آن طـرف بربسـته   دادن گذشـته   منـد جلـوه   شاه سمرقندي براي شـكوه  اي كه دولت شيوه

سازي حول ادبيـات اشـرافي و دربـاري اسـت. چنـين تالشـي را شـايد بتـوان بـه           گفتمان
شاه پيوند داد. عوام از دربـار دور بودنـد و شعرشـان كـامالً متمـايز از       بودن دولت ضدعوام

چـه   بـرخالف آن  شاه موافق شعر درباري و اشرافيت برآمده از آن بـود.   درباريان بود. دولت
دهـي در سـر    و صـله   مدار نبوده و او را اصالً دغدغـة صـله   ارة وي آمد، نوايي اشرافيتدرب
است   اند اشاره كرده  كرده هايي كه شاعران دريافت مي گذشته است. وي مختصراً به صله نمي

سبب  اند به داشته  عالوه، شاعراني كه جايگاه وااليي در اجتماع ). به264، 108 : 1363(نوايي 
كه گـاه    نشان نبوده است، بلكه برخي از ايشان خود در مقام و منصبي سياسي بودهبود شاعر



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   118

 

رَف مختلـف      ،انـد. او از ميـان افـراد مختلـف جامعـه      سروده شعر مي كـه در بازارهـا و حـ
اسـت. شـاعران بـا      در كتابش نام برده و طبيعتاً اشرافيت ايشان مدنظرش نبوده ،اند زيسته مي

هـاي مـالي    ه دربار راهي نداشتند و بنابراين شـعر را بـراي انگيـزه   پايگاه اجتماعي متوسط ب
سرودند. نوايي از فقر شاعران روزگارش پرده برداشته است، مثل موالنا قبولي كه مردي  نمي

  ).43 فروشي داشت (همان:  فقير بود و در بازارچه بيرون در ملك دكان غزل
  

  . فضل متعلق به كيست؟5
. در بسياري داردكه مربوط به گذشته است و داراي قدمت تاريخي است اهميت  چه و آن آن

تـر اسـت. اصـطالح     گرا چنين اعتقادي به تقديس و تكريم گذشته محكم هاي سنت فرهنگ
  است. مندي گذشته بازگوكنندة ارزش» الفضل للمقتدم«پركاربردي مانند 

كـه   صورت اين ديده است. به ديگر مي شاه نيز فضيلت و تقدم را اموري مكمل يك دولت
اگرچـه اميرخسـرو   «فرد متقدم فاضل نيز هست. وي در جايي اعتقادش را چنين بيان كرده: 

شـاه، كـه    ). دولـت 503(همـان:  » مقدم و صاحب فضل است، اما اميركبيـر داد معـاني داده  
شـاه بـه وي    دولت تذكرةيكي از معاصرانش (آن هم نوايي كه نگر است، قبول كرده  گذشته

تقديم شده) بهتر از شاعر فاضلي از گذشـته شـعري را گفتـه اسـت. قبـول فـرد معاصـري        
  راه اشارتي به فضل پيشينيان است. طرف وي بازهم هم  از

الفضـال،   الفضـال، ملـك   او گاهي فضل را در نام و اسامي شاعران قرار داده است: سلطان
معرفـي كـرده اسـت.    » فاضـل «مفخرالفضال و گـاهي شـاعر را بـا صـفت     و الفضال،  فضلا

نحوي متمـايز از معاصـر نشـان     شاه، كه با اكنونش معاصرستيز بوده، بايد گذشته را به دولت
اند: دانش  دهد. فضيلت شاعران پيشين بسته به همان خصوصيتي است كه معاصران فاقد آن

  راه با اشاره به دانش و علم شاعر متقدم آمده است. ضيلت همبه سي مرتبه ف  و علم. نزديك
م:  1900شـاه سـمرقندي    در باقي موارد نيز شاعر صاحب فضل يا ذوفنون بوده (دولـت 

 ،161)، جزو صناديد بوده (همـان:  47سروده (همان:  اي شعر مي )، به زبان عالوه154، 87
بر اين دانش و  ). عالوه 509، 357، 249 ،225است (همان:   زاده و نژاده بوده )، يا بزرگ254

گيرنـد   علم، نظرگاه فضال نيز مهم است و گاهي شـاعر و شـعر تأييدشـان را از ايشـان مـي     
  ، ...).126، 57، 47، 34	(همان:

 النفـائس  مجـالس اگر بخواهيم رد واژة فضل و فضيلت را در ميان خيل عظيم شـاعران  
ايي در مـوارد محـدودي بـه فضـيلت شـاعران      شود. نـو  بگيريم، چيز زيادي عايدمان نمي
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كـار رفتـه اسـت؛ بـراي      معاصرش توجه داده است. فقط شش بار فضيلت براي شاعران به
: 1363اند (نوايي  يا ذوفنون بوده  اي مثل موسيقي برخوردار بوده شاعراني كه از دانش ويژه

13 ،15 ،16 ،89 ،94 ،275.(  
  
  سرايي . ترك و تركي6

سـرايي اسـت.    كنندة هر دو تذكره توجه به مسئلة تـرك و تركـي    و متفاوت از موارد متمايز
 اللغتـين  محاكمـة را به تركي چغتايي نگاشته اسـت. او در   النفائس مجالسنوايي ترك بوده و 

سـرا در   گـو و تركـي   داليل، تركان پارسي همين . بهاست داده حيترج يفارس بر را يترك زبان
نفـر   36سـراييِ   بـه تركـي   النفـائس  مجـالس انـد (در   اش بسيار موردتوجه قرار گرفته تذكره
به زبان تركي و اعتنا به شعر تركي گامي  النفائس مجالس). نوايي با نگارش است شده  اشاره

  هاي غيرفارسي برداشت. بخشيدن به زبان درجهت رسميت
 23ي پيوسته درپيِ اين بوده تا به زبان و ادبيات تركي جايگاه وااليي ببخشد. از ميان نواي

را بـه   الطيـر  منطـق هـاي خمسـه و    اثرِ او بيست اثر به زبان تركي نوشته شده اسـت. نظيـره  
را در برتري زبان تركي بـر فارسـي نوشـته اسـت.      محاكمةاللغتيناش نگاشته و  مادري  زبان
رهايي از سلطة زبان فارسي بوده است. زبان فارسي بدون هيچ رقيبـي   همه تالش براي  اين

خواسته نشان دهد كه در  اما نوايي با توليد آثار متنوع مي، در حوزة ادبيات مسلط بوده است
آوردن آثار فخيم و بزرگ ادبي وجود دارد. حتـي بالغـت طبـع     زبان تركي نيز امكان فراهم

تـر و   بـه فارسـي وسـيع    ركي در بيان و اداي معاني نسـبت زبان ت«چربد و  تركان بر عجم مي
  7).57 - 56 : 1387(نوايي » تواناتر است

شـعر فارسـي    تـرْ  با اين تفاسير، انتخاب زبان تركي براي نگارش از شاعراني كـه بـيش  
هـاي   يابد. اين زبان به نوايي مجال داد تـا خـود و جريـان    سزايي مي بودند اهميت به  سروده

ا از زير سلطة زبان فارسي رها كند. عظمت ادبيات قديم تا آن دوره پيوسته ادبي نزديكش ر
بـود.    در زبان فارسي متجلي و از طريق اين زبان بر گسترة فكري و فرهنگـي مسـلط شـده   

نوايي، براي گسستن اين سلطه، زبان تركي را برگزيد تا اوالً نشان دهد زبان تركي در حوزة 
يابد؛ درثاني، مجال يابد تـا   فارسي را دارد و حتي بر آن تفوق مي ادبيات ياراي مقابله با زبان

سرايي، معماگويي، و اشعار عامه، كـه   هاي ادبي روزگارش مانند تركي از معاصرش و جريان
عنوان رقيبـي دربرابـر عظمـت ادبيـات قـديم       در ادبيات گذشته جايگاه چنداني نداشتند، به



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   120

 

ها رسميت يابنـد   شود اين زبان هاي عاميانه باعث مي بانقول كازانووا، نوشتن به ز بنويسد. به
دانند، پديـد آينـد    هاي قديم مي هاي جديد، كه خود را رقيب عظمت ادبيات و سپس ادبيات

  ).60 : 1393(كازانووا 
سرايي برخي شاعران توجه داشته و از اشعار تركي ايشان تعريف  شاه به تركي دولت

تعــداد بســيار انــدك بــوده (پــنج نفــر)؛ درثــاني، بــاوجود اســت. امــا اوالً، ايــن  كــرده
حـال   ديـده اسـت. او در شـرح    تركان را صاحب مقام و جايگاهي نمي بودنش سمرقندي

 »بود نمود و غايت همتش بر آن مصروف باوجود تُركيت تَرك فضايل نمي«گويد:  مي  نوايي
  ).495م:  1900شاه سمرقندي  (دولت

  

  گيري . نتيجه7
هاي موجود در دو تذكره از قرن نهـم هجـري    اين جستار و بررسي ناسازي گزاره گذر از ره
  هاي تاريخ ادبي گام برداشت كه: سوي آيندة پژوهش توان نتيجه گرفت و چنين به مي

انـد   سـوي  هاي تاريخيِ ادبي محمل تنوع و تضادند. نگارندگان با اين ديدگاه هم . دوره1
هاي هنر و ادبيات امكان خلق آثاري نـاهمگن   در حوزهسان و  هاي تاريخي يك كه در دوره

وجود دارد. همين ناهمگني موجد تنوع، تضاد، و خالقيت فـردي خواهـد شـد. ناسـازي و     
تنها مشكلي نـدارد، بلكـه باعـث     فقدانِ وحدت ميان آراي مختلف در يك دورة تاريخي نه

  ).Boas 1953: 250-251شود ( شدن آن دوره مي ساخته
مثابة مخاطبان تاريخ ادبيات فارسي، مباد كه انتظار همگني و وحدت ميان تمام  هما نيز، ب

بندي تـاريخي   هاي دوره سان داشته باشيم. يكي از آسيب هاي تاريخي يك آثار ادبي در دوره
هــا و آثــار متنــوع و گــاه متضــاد ذيــل يــك نــام جــاي گرفتــه و   همــين بــوده كــه قــرن

وجود آمده است. چنـين   راي اطالق به آثار فراوان بهخراساني و عراقي و هندي ب  هاي سبك
هاي هنري و ابداعي را، كه در  هاي فردي و خالقيت شود كه نتوانيم سبك طريقي موجب مي

اند  كرده  اي به همين ورطه افتاده و سعي اند، ببينيم. مورخان عديده سان زيسته يك دورة يك
ند. برخورد با سبك هنـدي نتيجـة چنـين    همة آثار يك دورة تاريخي را ذيل يك عنوان بران

خيالي و دورخيالي، و چندين سبك فـردي   اي است. مكتب وقوع، نازك گرايانه نگرش تقليل
اند.  و خالقة ديگر ذيل يك عنوان جا داده شده و توسط برخي منتقدان به انحطاط متهم شده

ـ   با پذيرش اختالف آرا در قرن نهم، تناقض و تفاوت ميان گـزاره  شـاه   وايي و دولـت هـاي ن
  شدني است. پذيرفتني و تحليل
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شود. بعضـي از محققـان (فتـوحي رودمعجنـي      مثابة دورة تكرار ياد مي . از قرن نهم به2
اي در  اند كه تجربة خالقه ) غزل اين قرن را متأثر از سبك صوفيانة حافظ دانسته387 : 1395

آغـاز دورة انحطـاط در ادبيـات فارسـي     اي مانند بهار قرن نهم را  آن پديد نيامده است. عده
ها اگر هم درست باشند، زاياي مشكالتي  ). اين دست گزاره185 - 184 : 1330دانند (بهار  مي

اي  اند كه تمام يك دوره تكرار است و چيـز تـازه   اند. مثالً، موجد اين حس ادبيات  در تاريخ
هـاي   ي، براسـاس گفتـه  براي ارائه ندارد. شايد چنين برداشـتي باعـث شـود محققـان بعـد     

  درستي نسنجند. ها نروند و آن را به پيشين، به سراغ اين دوره  محققان
هاي  به خالقيت تري بررسي كرد. هر بخش را باتوجه صورت منقطع ها را بايد به . دوره3

هنري، فردي، و جمعي تحليل كرد. مثالً، در همين قرن نهم، معما خالقيتـي علمـي و ادبـي    
سرايي و عرض اندام توده و عوام در عرصة هنر حركت جمعيِ  ه است. تركيآمد شمار مي به

  اي بوده است. سابقه بسيار مهم و بي
هـاي   هـا شـناخت دوره   گري هستند كه بدون آن هاي ادبي حاوي نكات روشن . تذكره4

هاي تـاريخي و هنـري    ارچوبهكنند تا ما چ ها كمك مي ادبي ناقص خواهد بود. اين كتاب
پژوهـان ادبـي از    تري بررسي كنـيم. عمـوم مورخـان و تـذكره     را با اطمينان بيش دوره  يك

تـاريخ ادبيـات فارسـي يـاد     بـر  عنوان آثاري مهـم و تأثيرگـذار    شاه و نوايي به دولت  تذكرة
نويسـان بعـدي را شـكل داده و ديگـري      هاي اصلي بسـياري از تـذكره   اند. اولي گزاره كرده
منـد از ادبيـات روزگـارش اسـت. امـا       اطالعـات ارزش اي عصري است كه حـاوي   تذكره
كه چرا يكي صـرفاً   اند. اين كدام به تناقض و ناسازوارگي عيان ميان اين دو اشاره نكرده هيچ

  پاسخ مانده است. از گذشته نوشته و ديگري معطوف به معاصرانش نگاشته شده بي
پاسـخ بـه پرسـش معاصـر     مقـام   كه در آغاز جستار گفته شد، هر دو تـذكره در   . چنان5

نويسد، پـس   شاه از گذشتگان مي اند. چنين نبايد انگاشت كه چون دولت خويش نوشته شده
شاه در پاسخ به پرسـش   نوايي و دولت 8دهد. هاي گذشته پاسخ مي به پرسشي از همان دوره

امـا نحـوة پاسـخ     ،اند آثارشان را تأليف كرده» اوضاع شعر و شاعري زمانتان چگونه است؟«
شاه، به داليـل گفتمـاني، اعـم از تـاريخي،      ا ديگري است. دولتبهركدام متفاوت و متضاد 

ناپـذير   روي، بـا اكنـونش معاصـرت    بينـد. ازايـن   سياسي، و اجتماعي، اوضاع را نامساعد مي
گيـرد گذشـته را يـادآور     سـپارد. تصـميم مـي    كند و به ديگري مي شود. ايشان را رها مي مي

رخ بكشد و نهفته به قياس آن  اش گذشته را به كند. در معاصرستيزيمعاصران و مخاطبانش 
با معاصرش بپردازد. آن را برتر جلـوه دهـد و اكنـونش را در سـاية گذشـته جـاي دهـد و        

  محاق فراموشي و حاشيه براند.  به
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گيـرد. او اوضـاع را    برخالف وي، نوايي طريقي ديگر در پاسخ به پرسش مزبور پي مي
كنـد آن را از   انحـاي مختلـف تـالش مـي     گرايـد و بـه   . بـه معاصـرش مـي   يابـد  مساعد مي
شاه معاصرانش را ناديده انگاشته، نوايي ايشان را ديده و ثبت  برهاند. هرچه دولت  فراموشي

سـرايي) و   هـاي هنـري معاصـرانش (معماسـرايي و تركـي      كرده است. او اتفاقاً از خالقيت
  سخن رانده است. هاي فرهنگي سمت عرصه حركت جمعي توده به

لنگرودي و ديگراني كه ورود شعر را به ميـان عـوام دليـلِ رشـد و گسـترش       . شمس 6
: 1397لنگـرودي   دانند (شـمس   شهرنشيني و رفاه نسبي طبقات متوسط در دورة صفويه مي

هاي هنر و فرهنگ در قرن نهم پذيراي توده و عوام شـدند. جالـب    اند. عرصه ) در اشتباه21 
شوند،  مي  خواري در نقل مطالب شناخته دقتي و پخته نويسان، كه عموماً به بي رهاست كه تذك

  اند. به اين مورد اشاره كرده
شاه به گذشته و گريز از اكنونش در ضديت با عوام اسـت.   العلل اعتناي دولت . علت7

بـه  او خواهان ادبيات درباري و اشرافيت برخاسته از آن است. فرار از اكنون و تخفيف آن 
 اي چـون افسـانه   شود. هنگـام گذشـت از اكنـون، گذشـته هـم      شكوفايي گذشته منجر مي

اسـت.    گيرد. نگرش نوايي به اين موضوع متفـاوت  خيزد و جاي واقعيت اكنون را مي برمي
پـردازد و   مـي   روي، بـه اكنـونش   بيند. ازهمـين  او نگرش صرفاً درباري ندارد و عوام را مي

گـرا و   نويسـي سـنت/ گذشـته    شاه را اصطالحاً تذكره ود دولتش گراست. مي واقع هنتيجدر
  شمار آورد. نويسي به پرداز در حوزة تذكره نوايي را نخستين وقوع

  
  ها نوشت پي

 

چنين، بـراي اطـالع از    . هم250 :1390از اين تضعيف، بنگريد به منز تر  جامعو تر  دقيق. براي فهم 1
بـه   شيوع مذهب عامه و ورود مردم عادي در مسائلي ازقبيل ماوراءالطبيعه در اين عصر، بنگريـد 

 .251- 249همان: 

بـايقرا  سـلطان حسـين   سـمت شـاعري در دورة    چند به هجوم توده و بازاريان بهنويساني  تذكره. 2
  . مثالً، تقي اوحدي:اند كرده  اشاره

اى در تربيت اهل سخن مهمل نگذاشت، اما شعر را از علم جدا كرد و هركس كـه   وى اگرچه دقيقه
تا شعر به خسيسان و نامستعدان افتاد. لهذا، امروز بـدان   نمود گفت تربيت او مى مصرعى موزون مى

درجه رسيده كه باعث خوارى و سرزنش، بلكه موجب عـار و ننـگ شـده و قبـل از او مـردم اول      
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لهـذا، آن قسـم   . فرمـود [نـد]   متوجه علوم شده، در جميع كماالت تمام گشته، آخر ارتكاب شعر مى
ندرت  هم رسيد، اما يكى به د از ميرزا اگرچه شاعر بسيار بهشدند كه شايد و بايد. بع جماعت پيدا مى

چو آن گروه شد و اگر شخصى هم به غلـط در ميـان آن زمـره حاصـل شـود، طـرداً للبـاب، از         هم
  ).1163 ، 2ج  : 1389(اوحدي حسيني بلياني  قدران و ردشدگان خواهد بود بى

ين دست افراد به دنياي شاعري دليل ورود هم بگهوان داس هندي انحطاط شعر فارسي را به
  دانسته است:

چون زمان سلطان حسين بايقرا، كه به اين فن شرق مفرط داشت، دررسـيد، بسـياري مـردم حـرَف     
كه استعداد در شاعري داشته باشند خوض نمودند ... از آن به بعد، مردم  غيراين ميالن خاطر پادشاه به

هم بسته، اقسام شعر گفته، شريك اين فن شدند  ند به، برخالف افاضل، الفاظي چبضاعت بيفروماية 
  و به اين بيت متمسك شدند:

 اگر مصرعش مصرعي هم بود   به يك بيت شاعر مسـلم بـود  
 )129برگ  ق:  1200(هندي 

، 20، 16، 14؛ قصـيدة  61، 54، 49، 41، 40، 19، 12؛ مطلع 63، 32، 17، 10 : مثنوي 1363. نوايي 3
 .36، 35، 30، 21 ؛ غزل49، 44، 34، 31

 .468، 424، 249؛ غزل 497، 389، 371، 251، 229مثنوي   م: 1900شاه سمرقندي  . دولت4

، 424، 399، 382، 260، 247، 146، 104، 102، 98، 98، 94، 76م:  1900شاه سـمرقندي   . دولت5
464 ،465 ،485 ،497. 

شخصي هم باشـد. او بـه   تواند   ميه شا دولت تذكرةهمه توجه به مال و ثروت در  . دليل ديگر اين6
اين دعاگو، كه از آغاز تباشير صبح سعادت اين خانواده دولـت را  «وضع مالي بدش اشاره كرده: 

شوري لب ناني حاصل سازد و محصالن شـديد و   زاده بوده باشد، اليوم به خاك مذلّت خاك بنده
). نوايي هم به 292 - 291م:  1900دي شاه سمرقن (دولت» داران پليد اين لقمه را ازو درربايند عمل

از امارت و عظمت، كه آيين آبا و اجـداد او  «شاه چنين اشاره كرده است:  فقر خودخواستة دولت
دست آورد و مدت عمر بـه كسـب فضـايل و     بود، گذشت و سررشتة فقر و قناعت و دهقنت به
 ).108: 1363(نوايي » كماالت، كه زيب و زينت انسان است، نثار كرد

هاي عاميانه و زبان التـين در   بحث مفيدي دربارة تقابل زبان جمهوري جهاني ادبيات درنووا ا. كاز7
 ).61 - 60 : 1393اروپا طرح انداخته است (كازانووا 

هـايي از عشـق مـذكر بـه شـاعران       ق) داستان 1016( خالصةاالشعارق) و  908( العشاق مجالس. 8
دهند و  اثر به وضع ادبي رايج در روزگار خويش پاسخ ميدهند. مؤلفان اين دو  گذشته نسبت مي

 اند. راه كرده روي گذشتگان را با خويش هم ازاين
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ــانى حســينى اوحــدى ــ تقــى ،بلي  ، العــارفين عرصــات و العاشــقين عرفــات )،1389( محمــد يندال
  مكتوب. راثيتهران: م ،صاحبكار و آمنه فخراحمداهللا  ذبيح  تصحيح

  .ريركبيام: تهران ،يشناس سبك ،)1330( يمحمدتق ،بهار
  .لي: بردنيل ،و اهتمام ادوارد براون يسع به ،االشعر تذكرة ،)م 1900( يسمرقند شاه دولت
گـذار در اواخـر    ةدور يهـا  يژگـ يو ياز فهم گزاره تا شناخت عصر (واكاو«)، 1397( ديسع ،رادفر

  . 82، ش ادبيات خيتار ،»)ينهم هجر  قرن
  .يتهران: انتشارات دانشگاه پهلو ،رانيا ادبيات خيتار ،ش) 1313صادق ( ،شفقه رضازاد
ـ زند ه،يافشـار  يهـا  شـعر دوره  يبازگشت: (بررسـ  ةشعر دور )،1397( محمد ي،لنگرود شمس  ه،ي

  تهران: نگاه.  ،)هيقاجار
  تهران: سخن. ،يمجاز عشق سال صد )،1395( محمود ي،رودمعجن يفتوح
در:  ،»يبازگشت قاجار شناسي ييبايوارث ز ؛اتيادب ةدانشكد« )،1397( محمود ي،رودمعجن يفتوح
ي فتـوح   و اشـراف محمـود   يخواسـتار  به ،ياحقي محمدجعفر دكتر استاد مهرنامة :هفتاد  ميهيد

  تهران: سخن. ي،سراب  و اصغر ارشاد ،سلمان ساكت ،يرودمعجن
  تهران: مركز. ،شاپور اعتماد ةترجم ،اتيادب يجهان يجمهور )،1393( پاسكال ،كازانووا

 ي،جواد عباسـ  ةترجم ،يموريت عهد رانيا در مذهب و است،يس قدرت، )،1390( سفوربزيبئاتر ،منز
  مشهد. يمشهد: دانشگاه فردوس

 يفروش تهران: كتاب ،حكمت اصغر يو اهتمام عل يسع هب ،النفائس مجالس ،)1363( ريشيرعليام يي،نوا
  .يمنوچهر

  : اختر.زيتبر ،قيمحمدزاده صد نيحس حيتصح ،نياللغت محاكمة ،)1387( ريشيرعليام يي،نوا
  .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن، عيالوقا عيبدا ،)1349( محمود نديال نيز ي،واصف
ـ  كتاب ةنسخ ،يهند قةيحد ،)ق 1200( داس  بگهوان ي،هند  ي،آسـتان قـدس رضـو    يمركـز  ةخان

  .41626 ثبت:  ةشمار
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